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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 -تشرين األول/أكتوبر  31

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1)ب( موووووق مرفوووووق حووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان 15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق حرار المجلس  5 والفقرة

 ليتوانيا  
جتميذذذل للمملو ذذذار الذذذوارير ه ترذذذارير هي ذذذار ااماهذذذ ار وا  ذذذرا ار هذذذاا الترريذذذر هذذذو   
اخلاصة، مبا ه ذلك ااالحظذار والتمليرذار الذوارير  ذن ال ولذة اامويذة، وه ترذارير  مذو  األ ذ  
ااتحذذ ر المذذا و  رذذوا ا نمذذا ، وه نذذث ذلذذك  ذذن ودذذالر األ ذذ  ااتحذذ ر الر يذذة ذار ال ذذلة  

 الذذذو  علذذذا ولالطذذذال   ذذذو ق تريذذذ ا  با ذذذ  األا ذذذا لمذذذ ي ال لمذذذار رذذذ   ه  ذذذ   والترريذذذر    
 نظذذذذذر و هذذذذذار أو آرا  أيذذذذذة الترريذذذذذر يتضذذذذذمن وال  اار ميذذذذذة الودذذذذذالر إىل المذذذذذوير ي ر ذذذذذا ال ا ذذذذذ ،

 والبيانذذار الترذذارير ه  وهذذا يذذري  ذذا خبذذال  ا نمذذا   رذذوا المذذا ية ااموضذذية  ذذن اارتاحذذار أو
ال ذذايرر عذذن ااموضذذية  وهذذو يت بذذل هي ذذ  اابذذايع التو يهيذذة الما ذذة الذذ  اعتمذذ ها  لذذ   الملويذذة

  واذذذ  ذ كذذذرر علذذذا يفذذذو  وهاذذذو ه حوا ذذذو  ايذذذة الذذذو  17/119حرذذذوا ا نمذذذا  ه  رذذذرر  
 را ل ااملو ار الوارير ه التررير  وروعيذ  ه إعذ اي الترريذر يوريذة االاذتمرا  والت ذورار الذ  

 المرتر  ح د  ه تلك
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
(1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 مل ي  ا عليها/مل ت رب  ا  را  ااتخا بم  االاتمرا  ا الة أدوا  اجلولة المابرة  
 االنضما  الت  ير أو

  اخلالفة أو
ايذذذة ال وليذذذذة للرضذذذذا  علذذذذا  يذذذذل االتما

 (1998أ  ال التمييق المو ري )
المه  ال ويل اخلذا  بذا روا االات ذايية 

 (1991واال تماعية والثرافية )
المهذذ  الذذ ويل اخلذذا  بذذا روا اا نيذذة 

 (1991والميااية )
الربوتوكذذذذذول االيتيذذذذذاري الثذذذذذاين االحذذذذذر 

بذا روا اا نيذة بالمه  الذ ويل اخلذا  
والميااذذذذية، ا ذذذذاي  إىل إلةذذذذا  عروبذذذذة 

 (2002) ا ع ا 
اتماايذذذذذة الرضذذذذذا  علذذذذذا  يذذذذذل أ ذذذذذ ال 

 (1994التمييق ض  اارأر )
 (1996اتمااية  واهضة التمايب )
 (1992اتمااية حروا ال م  )

الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا 
ال مذذذذذذذ  بشذذذذذذذل  ا ذذذذذذذرتا  األطمذذذذذذذال ه 

 (2003) ةااوازعار ااملح
الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا 
ال مذذ  بشذذل  بيذذل األطمذذال وااذذتةالل 
 األطمذذال ه البةذذذا  وه ااذذذواي ا باحيذذذة

(2004) 

اتماايذذذذذذذذذذذذة حرذذذذذذذذذذذذوا األ ذذذذذذذذذذذذخا  ذوي 
 (2010) ا عااة

الربوتوكذذذذول االيتيذذذذاري التماايذذذذة 
 (2014)  واهضة التمايب

االتماايذذذذة ال وليذذذذة  مايذذذذة  يذذذذل 
يتمذذذذذذذذذذذذا  األ ذذذذذذذذذذذذخا   ذذذذذذذذذذذذن اال

 (2013) الرمري

االتماايذذذذة ال وليذذذذة  مايذذذذة حرذذذذوا 
 يذذذذذل الممذذذذذذال ااهذذذذذا رين وأفذذذذذذراي 

 أاره  

التحمظار و/أو 
 ا عالنار

الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا 
ال مذذذذذذذ  بشذذذذذذذل  ا ذذذذذذذرتا  األطمذذذذذذذال ه 
ااوازعذذذذار اامذذذذلحة )إعذذذذال  ه إطذذذذار 

( بشل  حت يذ  المذن الذ نيا 2)3اااير 
 ( 2002عا ا ،  18للتاوي  بمن 

 اتمااية حروا األ خا  ذوي ا عااة
 (2010)أ(، 25)إعال  ه إطار اااير 
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 مل ي  ا عليها/مل ت رب  ا  را  ااتخا بم  االاتمرا  ا الة أدوا  اجلولة المابرة  
إ ذذذذذذذذذذذذذذرا ار الشذذذذذذذذذذذذذذ او  
والتحريرار وا  ذرا ار 

 (3)الما لة

الربوتوكذذذذذذول االيتيذذذذذذاري األول االحذذذذذذر 
بالمه  الذ ويل اخلذا  بذا روا اا نيذة 

 (1991والميااية )
الربوتوكول االيتيذاري التماايذة الرضذا  
، علذا  يذل أ ذ ال التمييذق ضذ  ااذذرأر

 (2004) 9و 8ااايتا  
 20اتماايذذذة  واهضذذذة التمذذذايب، ااذذذاير 

(1996) 
الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا 

 6، ااايتذذذا  األ ذذذخا  ذوي ا عااذذذة
 (2010) 7و

االتماايذذذذذذذة ال وليذذذذذذذة  مايذذذذذذذة  يذذذذذذذل 
، األ خا   ن االيتما  الرمري

 (2013) 32و 31ااايتا  

الربوتوكذذذذول االيتيذذذذاري التماايذذذذة 
حرذذذذذوا ال مذذذذذ  ااتملذذذذذر بذذذذذ  را  

 12، ااايتذذذذا  ترذذذذ ب البالنذذذذار
 (2015)توايل،  13و

 االتماايذذذذذة ال وليذذذذذة للرضذذذذذا  علذذذذذا
،   يذذذل أ ذذذ ال التمييذذذق المو ذذذري

 14اااير 
الربوتوكذذذذذذذذول االيتيذذذذذذذذاري االحذذذذذذذذر 
بالمهذذذذ  الذذذذ ويل اخلذذذذا  بذذذذا روا 
 االات ايية واال تماعية والثرافية

 المهذذذذذ  الذذذذذ ويل اخلذذذذذا  بذذذذذا روا
 41، اااير   اا نية والميااية

اتماايذذذذذذذذذذذذة  واهضذذذذذذذذذذذذة التمذذذذذذذذذذذذذايب، 
 22و 21تا  اااي

الربوتوكذذذذذذول االيتيذذذذذذاري التماايذذذذذذذة 
حرذذذذذذذوا ال مذذذذذذذ  ااتملذذذذذذذر بذذذذذذذ  را  

 12، ااايتذذذذذذا  ترذذذذذذ ب البالنذذذذذذار
 (2015)توايل،  13و

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 
 مل ي  ا عليها ا  را  ااتخا بم  االاتمرا  ا الة أدوا  اجلولة المابرة 

االنضما   الت  ير أو
 اخلالفة أو

 ول  رمية ا باير اجلماعية وااماابة اتمااية 
 عليها

  

نظذذذذا  رو ذذذذا األاااذذذذو للمح مذذذذة اجلواليذذذذة  
 ال ولية

  

   (4)بروتوكول بالث و 

االتماايذذذذذذار اخلاصذذذذذذة بذذذذذذالال    وعذذذذذذ ميو  
 1961اجلومذذذذذذية )بااذذذذذذتثوا  اتماايذذذذذذة عذذذذذذا  

 (5)ااتملرة خبمض حاالر انم ا  اجلومية(

ااتملرذذذذذذذة  1961عذذذذذذذا   اتماايذذذذذذذة
 خبمض حاالر انم ا  اجلومية

 

 آب/ 12اتماايذذذذذذذذذذذذذار  ويذذذذذذذذذذذذذ  اا ريذذذذذذذذذذذذذة  
والربوتوكذوالر ا ضذذافية  1949أنمذ   
 (6)االحرة هبا

  

اتماايذذذذذة   افحذذذذذة التمييذذذذذق ه   (7)االتماايار األاااية اوظمة المم  ال ولية 
  ال التملي 

اتماايتا  وظمة المم  ال وليذة    
 (8)189ورا   169را  

االتماايذذة ال وليذذة  مايذذة حرذذوا  يذذل الممذذال  ي عيذذ  ليتوانيذذا إىل الوظذذر ه الت ذذ ير علذذا -1
االيتياري االحر بالمه  ال ويل اخلذا  بذا روا االات ذايية  والربوتوكول (9)ااها رين وأفراي أاره 
االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا الربوتوكذذول ليتوانيذذا علذذا  وأ وصذذو بذذل  ت ذذ  ا  (10)واال تماعيذذة والثرافيذذة

  (12)التملي  ه  ال التمييق واتمااية   افحة (11)ال م  ااتملر ب  را  تر ب البالنار
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 الوظذذذر ه الت ذذذ ير علذذذا علذذذا ليتوانيذذذا المو ذذذري التمييذذذق الرضذذذا  علذذذا و ذذذام  جلوذذذة -2
كذذررر اللاوذذة و   (13)(189 راذذ ) 2011 اتماايذذة  وظمذذة الممذذ  ال وليذذة بشذذل  الممذذال ااوذذقلي ،

اتماايذذذذة  ليتوانيذذذذا علذذذذا ت ذذذذ ااامويذذذذة بذذذذا روا االات ذذذذايية واال تماعيذذذذة والثرافيذذذذة توصذذذذيتها بذذذذل  
ه ااما لذذذذذذة  ، واتماايذذذذذذة اامذذذذذذاوار(102)راذذذذذذ   1952الضذذذذذذما  اال تمذذذذذذاعو )اامذذذذذذايث الذذذذذذ نيا(، 

  (14)(118)را   1962)الضما  اال تماعو(، 
ه إصذذ ار إعالنذذار مبو ذذب  توظذذر ليتوانيذذا ا بذذل وكذذررر جلوذذة  واهضذذة التمذذايب توصذذيته -3

  (15) ن اتمااية  واهضة التمايب 22و 21ااايت  
االيتيذذاري  علذذا إصذذ ار ا عذذال  ليتوانيذذا المو ذذري التمييذذق الرضذذا  علذذا و ذذام  جلوذذة -4

االتماايذذذذذذة ال وليذذذذذذة للرضذذذذذذا  علذذذذذذا  يذذذذذذل أ ذذذذذذ ال التمييذذذذذذق  ذذذذذذن  14عليذذذذذذا ه ااذذذذذذاير  ااو ذذذذذذو 
  (17)(6)8تم ي  اااير  الت  ير علاب ، وأوص (16) المو ري

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
لاذ  اايذة حرذوا ال مذ  ب رذانو  ااتملذرال  شذرو  بتورذي  حرذوا ال مذ  أوص  جلوذة -5

التمايذ  باعتمذاي  شذرو  الرذانو  و  اتمااية حرذوا ال مذ ،  بايع وأح ا  ليم   بش   أفض 
  (18)ااررتحار التشريمية ه  ال حروا ال م ااور  ونث   ن 

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 مركز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية  

 واللاوذذذة اامويذذذة  رذذذوا ،2015المو ذذري، ه عذذذا   التمييذذذق الرضذذذا  علذذذا أوصذذ  جلوذذذة -6
ذذو ا    امذذة نشذذب ،2012ه عذذا  ، ا نمذذا     واليذذة وااذذمة ه  ذذال وطويذذة  رذذوا ا نمذذا    

 اذذ    اللاوذذة اامويذذةو   (19) تثذذ   ا ذذا  ابذذايع بذذاري و  بذذااواري ال افيذذة،حرذذوا ا نمذذا  وتذذقو ي 
ذوي   روا األ ذخا  واللاوة ااموية التمايب، ض  اارأر، وجلوة  واهضة التمييق الرضا  علاب

علذذا التمذذا   ليتوانيذذا المو ذذري التمييذذق الرضذذا  علذذا  ذذام  جلوذذةو   (20)توصذذيار ثادلذذة ا عااذذة
  (21)المملية تلك ماع ر ااموضية و شورهتا ه 

 وحمليذذذة  نشذذذا  فذذذرو  إاليميذذذةب ضذذذ  ااذذذرأر التمييذذذق الرضذذذا  علذذذاب وأوصذذذ  اللاوذذذة اامويذذذة -7
  (22)ااالية والبشرية ال افيةبااواري   تباا وتقوي  هاا اامين بت اف  المر  أ   ااظامل ا تب

أ ذ  ااظذامل اامذين  رذوا  ا تذب يعمهذا ل  تمذقز ليتوانيذابذ ال مذ  حروا وأوص  جلوة -8
  (23)ااواري ال افية ال م  بواال   وها توفث

ا عااذة ه  األ ذخا  ذوي  يراج حرذوابذ ذوي ا عااة حروا األ خا  وأوص  جلوة -9
  (24)وأه ا  التومية اامت ا ة 2030خل ة عم  التومية اامت ا ة لما  التوميا والرص  الوطوي  
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 

 حالة اإلبالغ -1 

 هي ة ااماه ر
ااالحظار اخلتا ية اا ر ذة 

 ه االاتمرا  المابر
آير تررير ا ذ م   وذا 
 حالة ا بالغ آير ااالحظار اخلتا ية االاتمرا  المابر

جلوذذذذة الرضذذذذا  علذذذذا التمييذذذذق 
 المو ري

كذذذذذذانو  األول/ييمذذذذذذمرب  2014 2011آذار/ ار  
2015 

حيذذذذذذذ   وعذذذذذذذ  ترذذذذذذذ ب الترريذذذذذذذر 
 تااذذذذذذذذذذذلاجلذذذذذذذذذذذا ل للترريذذذذذذذذذذذرين ال

 2018ه عا   ما روال

اللاوذذذذذذذذذة اامويذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذا روا 
االات ذذذذذذذذذايية واال تماعيذذذذذذذذذة 

 والثرافية

حيذذذذذذ   وعذذذذذذ  ترذذذذذذ ب الترريذذذذذذر  2014أيار/ ايو   2004أيار/ ايو 
 2019 عا  ه الثالث

اللاوذذذذذذذذذذذذة اامويذذذذذذذذذذذذة  رذذذذذذذذذذذذوا 
 ا نما 

حيذذذذذذ   وعذذذذذذ  ترذذذذذذ ب الترريذذذذذذر  2012 وز/يوليا  - 2004نيما /أبري  
 2017 عا  رابل هال

اللاوة ااموية بالرضا  علا 
   التمييق ض  اارأر

ترذذذذذذ ب الترريذذذذذذر حيذذذذذذ   وعذذذذذذ   2014 وز/يوليا  - 2008 وز/يوليا 
 2018ه عا   ماي ال

حيذذذذذذ   وعذذذذذذ  ترذذذذذذ ب الترريذذذذذذر  2014أيار/ ايو  2012 2008تشرين الثاين/نوفمرب  جلوة  واهضة التمايب
 2018 الرابل ه عا 

 2006كذذذذانو  الثاين/يوذذذذاير  جلوة حروا ال م 
الربوتوكذذذذذذذذذذذذذذول االيتيذذذذذذذذذذذذذذاري )

التماايذذذذذذذذذذة حرذذذذذذذذذذوا ال مذذذذذذذذذذ  
بشذذذذذل  ا ذذذذذرتا  األطمذذذذذال ه 

؛ اامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلحة ااوازعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار
الربوتوكذذذذذذذذذذذذذذذذذول االيتيذذذذذذذذذذذذذذذذذاري 
التماايذذذذذذذذذذة حرذذذذذذذذذذوا ال مذذذذذذذذذذ  
بشذذذذذذذذذذذذذذذل  بيذذذذذذذذذذذذذذذل األطمذذذذذذذذذذذذذذذال 
وااتةالل األطمال ه البةا  

 (2008 وه ااواي ا باحية

تشذذذذذذذذرين األول/أكتذذذذذذذذوبر  -
2013 

حيذذذذذذذ   وعذذذذذذذ  ترذذذذذذذ ب الترريذذذذذذذر 
 ا  اجلذذذذذذذذذا ل للترريذذذذذذذذذرين اخلذذذذذذذذذ

 2019ه عا   ماي وال

اللاوذذذذذذذذذذذذة اامويذذذذذذذذذذذذة  رذذذذذذذذذذذذوا 
 األ خا  ذوي ا عااة

حيذذذذذذ   وعذذذذذذذ  ترذذذذذذذ ب الترريذذذذذذذر  2016نيما /أبري   2012 -
 ثذذذذذذذذذذذذايناجلذذذذذذذذذذذا ل للترريذذذذذذذذذذذذرين ال

 2020ه عا   ثالثوال

اللاوذذذذذذذذذذة اامويذذذذذذذذذذة  ذذذذذذذذذذاالر 
 االيتما  الرمري

اذذذي وظر ه الترريذذذر األويل ه  - 2015 -
 2017 آذار/ ار 
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 الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات المعاهدات -2 

 ااالحظار اخلتا ية  
 تاريخ التر ب ااوضو   وع  التر ب هي ة ااماه ر

 الضذذذمانار الرانونيذذذة األاااذذذية لل ذذذخا  اامذذذلوبة حذذذريته ؛ 2015 جلوة  واهضة التمايب
ظذذذذذذذذرو  ؛ و الحتاذذذذذذذذاز رهذذذذذذذذن اإلاكمذذذذذذذذة واالحتاذذذذذذذذاز ا ياريوا

 (25)االحتااز ه  راكق الشرطة

2015(28) 

اللاوذذذذذذة اامويذذذذذذة  رذذذذذذوا 
 ا نما 

عذذذن  ةدذذذار الضذذذارر الوا ذذذنو  ااتملذذذر  مايذذذة الر  ذذذر  ذذذن اآالرذذذا 2013
 (26)واالحتااز ا ياري ا رهاب؛ ا عال  الما ؛ و  افحة

، (30)2014، و(29)2013
 (31)2016و

اللاوذذذذة اامويذذذذة بالرضذذذذا  
 علا التمييق ض  اارأر

ضذذذ   ااذذذذرأر الموذذذ  ، و اآليذذذار الوطويذذذة اامويذذذة بذذذذالوهو  بذذذاارأر 2016
(27)وقيله ذلك المو  اا مبا

 
- 

 اآرا   

 ا الة ع ي اآرا  هي ة ااماه ر
(32)1 اللاوة ااموية  روا ا نما 

(33)حوار ااتابمة  متمر 
 

(34)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 
 

 ا الة الراهوة ا الة أدوا  اجلولة المابرة 

 نم  نم  يعور يالمة

اارذذرر اخلذذا  اامذذين باأل ذذ ال ااماصذذرر للمو ذذرية والتمييذذق المو ذذري  القيارار ال   رر
 وك ر  األ انب و ا يت   بالك  ن تم ُّب

 

   القيارار ااوافر عليها  ن حيث ااب أ

   القيارار ال  ط لب إ راؤها

   وهماواح  ا  و ة علا رير المرتر اي  االاتمرا   و أرا  بالنا  يالل  الريوي علا راال  االيعا  والو ا ار الما لة

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
 2014اذذذذذذ    ليتوانيذذذذذذا  مذذذذذذاةة  اليذذذذذذة إىل ااموضذذذذذذية المذذذذذذا ية  رذذذذذذوا ا نمذذذذذذا  ه عذذذذذذا و  -10
(35)2015و

. 
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اإلنسوان  مووع مراعواة القووانون تنفيو  االلتزاموات الدوليووة المتعلقوة بحقوووق  -ثالثاق  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
 اوانيوهذا ااتملرذة علذا تمذ ي  ليتوانيذا ض  ااذرأر التمييق ااموية بالرضا  علا حث  اللاوة -11
 ال مايذذة تلذذك الرذذوان  للمذذرأر اايذذة صذذرحية  ذذن أ ذذضذذمانا    وت ذذاف  المذذر   افحذذة التمييذذقمب

(36)التمييق ااتم ير واات ايلة
  

التمييق األفرو والممويي ب  اارأر والر   ه اوا الممذ ،  بالرضا  علا وأوص  اللاوة -12
فماليذذة توميذذا أح ذذا    ونذذة الممذذ  فيمذذا يتملذذر باامذذاوار ه األ ذذر  رابذذ  الممذذ  ااتمذذاوي  وضذذما 
ااذرأر والر ذ   يراج ي ذمل اامذاوار ا لقا يذذة ه اذانو  ت ذاف  المذر  بذ  وأوصذ  بتمذ ي    الريمذة

ا اعو المم  الما  واخلا ، مبا يشم  أيضذا تة يذة اامذال  اخلاصذة بذاأل ور والميااذار اااللمذة 
االاذذتمرار  واال تماعيذذة والثرافيذذة بتشذذايل ا روا االات ذذاييةبذذ أوصذذ  اللاوذذة اامويذذةو   (37)للاذذرر

  (38)عليها اجلو  اآير ترلي يا  نث تلك ال  يهيمن ه التملي  والت ريب ه  االر 
بتذذالي  المربذذار الذذ   واال تماعيذة والثرافيذذة ا روا االات ذذاييةاامويذذة بذذ وأوصذ  اللاوذذة -13

 التقا ذار للتوفير بذ  كافية  ن يالل توفث فر  مبا ه ذلك للمرأر، التر   الوظيمو حتول يو 
 جيذذاي ب ضذذ  ااذذرأر التمييذذق اامويذذة بالرضذذا  علذذا اللاوذذةوأوصذذ    (39)الممذذ  وااللتقا ذذار األ اذذرية

لتشذذذايل الر ذذذال علذذذا االاذذذتماير  ذذذن إ ذذذازر األبذذذور وضذذذما  تذذذوفث  رافذذذر يمذذذثر  الالز ذذذة ا ذذذوافق
  (40)الت لمة والتواول لرعاية ال م 

ا  كثذثين إزا  ترذارير تميذ  بذل  أ خاصذالمو ذري عذن الرهذا  علا التمييق وأعرب  جلوة الرضا  -14
التمييذذذق اللذذذاين يذذذ درا  اذذذلبا  ه ييذذذو   و وا هذذذوا التومذذذيمل المو ذذذري  يوتمذذذو  إىل أاليذذذار او يذذذة وإدويذذذة

عذن كثذب الت بيذر المملذو لتشذريمار  واهضذة التمييذق  ليتوانيذا وأوص  اللاوة بل  ترصذ   اوا المم 
 وأوصذ  أيضذا    (41)ه اجملتمذل وتوظر ه اختذاذ تذ ابث ياصذة لتشذايل إي ذاج األاليذار الرو يذة وا دويذة

  (42)تشريماهتا ه المو ري الواري التمييق ه تمري  التمييق أاباب  يل ب يراج
 مذثار  تميذ  بتوظذي  ترذارير إزا  أعرب  جلوة الرضا  علا التمييق المو ري عذن الرهذاو  -15

فيهذذذا  ذذذمارار تذذذو   عذذذن  مذذذايار   ذذذاع تتمذذذ  ب راهيذذذة األ انذذذب والمو ذذذرية والذذذ   و ظذذذاهرار
إزا   وأعربذذ  عذذن الرهذذا  (43)حذذ  ال عايذذة المو ذذرية بلةذذ المذذا ية وكراهيذذة األ انذذب والمو ذذرية و 

وري  ذذذن  ملو ذذذار عذذذن ي ذذذاب ال راهيذذذة والت ذذذرحيار الذذذ  تو ذذذوي علذذذا  ييذذذق علذذذا لمذذذا    ذذذا
ة طويلذذذة األ ذذذ  إزا  عذذذ   و ذذذوي ااذذذرتاتيايو وذذذابر عا ذذذة أيذذذر ، و  إعذذذال  ملايااذذذي  وه واذذذال

الذذ  تمذذر  عروبذذار  األح ذذا  اجلواليذذة ، و ذذن أ هتذذ   إىل   افحذذة ي ذذاب ال راهيذذة ب ذذرا ة
ال ت بذذر يالمذذا  بماعليذذة وبال ريرذذة  علذذا المبذذارار الذذ  تو ذذوي علذذا  ييذذق وعلذذا ي ذذاب ال راهيذذة

  (44)إزا  التماه  ه المروبار اامروضة علا اجلوارو  ااواابة،
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إزا  الترذذذارير الذذذ  تتحذذذ م عذذذن  ذذذرال  وعذذذالور علذذذا ذلذذذك، أعربذذذ  اللاوذذذة عذذذن الرهذذذا  -16
وإزا  ااهذا رين، إىل أاليار عراية واو ية، و  ااوتم ال  تمته   األ خا   ال راهية المو رية

 ذذذرال   وأعربذذذ  عذذذن الرهذذذا  ذذذن أ   (45)التر ذذذث ه التبليذذذر عذذذن  ذذذرال  ال راهيذذذة والذذذة تمذذذايلها
عذذ ي  ذذرال  ال راهيذذة الذذ  ت رفذذل إىل  اخنمذذا   ذذنو تحريرذذار  وااذذبة، ل ختضذذل يو ذذا   ال ال راهيذذة

  (46)اإلاك  اإللية
   هويهذذا اوذذل اجلذذرال  يذذت ثل  علذذا ليتوانيذذا بذذ ا نمذذا  وأفذذاير اللاوذذة اامويذذة  رذذوا -17

هذا  اجلذرال  اارت بة ب وافل عو رية أو  ييقيذة أو تلذك الذ  تتمذ  ب ذر  األ انذب وترذ ب  ذرت   
واذذ    جلوذذة الرضذذا  علذذا التمييذذق المو ذذري   (47)إىل الم الذذة وتذذوفث اذذب  تظلذذ  فمالذذة للضذذحايا

  (48)توصيار ثادلة
والتم ذب  مب افحذة الروالذب الوم يذة  موضية األ   ااتح ر الما ية لش و  الال  ذ  وأوص  -18

  (49)بممالية اظاهر ال راهية ت  ياا اتة وال الال    واامتمي ين  ن ا ماية والتحيق ض 
ااذذذتمرار التمييذذذق ضذذذ  األطمذذذال ااهمشذذذ    ذذذن وأعربذذذ  جلوذذذة حرذذذوا ال مذذذ  عذذذن الرهذذذا -19

فرذذذذر  مبذذذن فذذذذيه  األطمذذذال ذوو ا عااذذذذة وأطمذذذال الرو ذذذذا واألطمذذذال الذذذذاين يميشذذذو  ه ،واإلذذذرو  
  (50)ااخالمو  للرانو واألطمال ااويعو  ه   امار الرعاية واألطمال 

مب افحذذة تملرذذة ااالتشذريمار  مبرا مذذة ضذذ  ااذرأر التمييذذق اامويذة بالرضذذا  علذا وأوصذ  اللاوذذة -20
ذوي  رذذوا األ ذذخا اامويذذة   أوصذذ  اللاوذذةو   (51)التمييذذق لضذذما   وذذل التمييذذق علذذا أاذذا  ا عااذذة

 2021-2015للمذذرتر ي ذذة عمذذ  الربنذذا ين الذذوطين لت ذذاف  المذذر  بذذ  الر ذذ  وااذذرأر ا عااذذة بتورذذي  
  (52)لرتكق بش   صري  علا  ول واات  ال التمييق ض  الوما  والمتيار ذوار ا عااة

ا نمذذا  عذذن الرهذذا إزا  تقايذذ  ااوااذذ  المذذلبية ضذذ  ااثليذذار  وأعربذذ  اللاوذذة اامويذذة  رذذوا -21
ه  والذذذذ  جتلذذذذ  ،ه اجملتمذذذذل ووصذذذذمه  وااثليذذذذ  و قيو ذذذذو اايذذذذ  اجلومذذذذو و ةذذذذايري ا ويذذذذة اجلومذذذذانية

عذن عذ   رنبذة أفذراي الشذرطة وااذ ع  المذا   ه  الذ  تتحذ م ترذاريرإزا  الو  ،حاالر المو  والتمييذق
 أ  بمذذض ذذن  وأعربذذ  عذذن الرهذذا   ذذخا ضذذ  هذذ ال  األايعذذا ار انتهذذا  حرذذوا ا نمذذا   تابمذذة 

المهذ  الذ ويل لذ  ي ملهذا ت بذر علذا يفذو يريذ  ب ذورر نذث  و بذة حريذة التمبذث ا اذ  ال  و  الرانونية
اذت در اذلبا ، ه حالذة اعتمايهذا،  ااررتحار التشريمية، ، وأ  خمتل   اخلا  با روا اا نية والميااية

  (53)ه  تل ااثليار وااثلي  و قيو و ااي  اجلومو و ةايري ا وية اجلومانية  رواه  األاااية

 الشخصي حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه -باء 
تمذذ ي  اانو ذذا اجلوذذالو لتضذذميوا تمريمذذا   ل  علذذا ليتوانيذذابذذ التمذذايب جلوذذة  واهضذذة أفذذاير -22

 ولت ذذذذوي  اتماايذذذذة  واهضذذذذة التمذذذذايب ذذذذن  1للتمذذذذايب ية ذذذذو  يذذذذل المواصذذذذر الذذذذوارير ه ااذذذذاير 
 لليتوانيذا  ويوبةذو عروبار  واابة تليا ه االعتبذار ي ورهتذا تمر  فيها ارمية حم يرك  التمايب

  (54)أ  ت م  ع   و وي أي اانو  تراي  فيما يتملر بلفمال التمايب
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اامذذذرل للرذذذور ه  المذذذاو  ذذذوظمو ااذذذتخ ا  ايعذذذا ار  إزا  وأعربذذذ  اللاوذذذة عذذذن الرهذذذا -23
ذذري  آليذذةم  مذذترلة حتريرذذار فوريذذة وفمالذذة وحياييذذة ه بمذذض اارافذذر  ويوبةذذو لليتوانيذذا ضذذما  أ  جت 

  (55)تملرة بااتخ ا   وظمو الماو  اامرل للرور يل الترارير اا
الوظذا  و  الظرو  ااايية ه  رافذر االحتاذاز التابمذة للشذرطةوأعرب  اللاوة عن الرها أل   -24

 ذذل تتوافذذر  ال اليذذو و ااتذذام للمحتاذذقين اماراذذة الرياضذذة ه ا ذذوا  ال لذذر ه بمذذض  رافذذر الشذذرطة
إزا  الظرو  المال ر ه  رفر االحتااز التابل ارذر  ذرطة البالر  ا  وأعرب  عن الرهاامايث ال ولية
أ  ا ياكذذذ  األاااذذذية والظذذذرو  اااييذذذة وبااثذذذ ، فرذذذ  أعربذذذ  عذذذن الرهذذذا  ذذذن   (56)  يوذذذة فيلويذذذو 

تتوافذذذر  ذذذل اامذذذايث  ال، المذذذي ة ه عذذذ ي  ذذذن المذذذاو ، وخباصذذذة ه اذذذاين لوكيمذذذ ي  واذذذيولياي
 ذذا يتمذذبب ه وهذذو إزا  ارتمذذا  عذذ ي المذذاوا  ه  وظو ذذة المذذاو ،    وأعربذذ  عذذن الرهذذاال وليذذة

  (57)وي يي إىل ااتشرا  المو  ب  الماوا ، ه بمض  رافر الماو    ي حالة اكتظاظ 
إزا  اذذو   ما لذذة األطمذذال ذوي ا عااذذة المرليذذة  عذذن الرهذذا وأعربذذ  جلوذذة حرذذوا ال مذذ  -25

تحرير ه  يذذذل ايعذذذا ار بذذذال وأوصذذذ  يذذذة ه فوتذذذا ه   امذذذار الرعايذذذة وال اذذذيما ه يار الرعا
وترذ ب وحماكمذة اجلوذار و مذاابته ،  االعت ا  علا األطمال ذوي ا عااة المرلية واو   مذا لته ،

   (58)ااماع ر الالز ة لتماه الضحايا وإعاير تلهيله 
بيذذذذة إيذذذذ ا  الراصذذذذرين ه ل راكذذذذق الرت  عذذذذن الرهذذذذا إزا  التمذذذذايب جلوذذذذة  واهضذذذذة وأعربذذذذ  -26

 ا يراا إىل  متو  االحتااز ا ياري، وإزا  إي اعه  ه لنر  االارتيا ل وهو اال تماعيةل، 
أ   ويوبةذذو لليتوانيذذا  ذذا يراذذا إىل  مذذتو  ا ذذب  االنمذذرايي وهذذو   يال ذذ  بشذذرول االنضذذبال،

اصذذرو  رهذذن االحتاذذاز ا ياري المملذذو اال تماعيذذةل حيذذث يذذوي   الربيذذة نظذذا  ل راكذذق الرت ت را ذذل 
  (59)وأ  ت م  ااراابة الممالة  ا  اا امار

ا عراب عذن الرهذا إزا   واال تماعية والثرافية ااموية با روا االات ايية وكررر اللاوة -27
المو  ااوقيل، وت ين  م الر حماكمة  رت بيا، وع   و وي تذ ابث فمالذة  مايذة  حوايم انتشار

أل  الموذذذ  ااوذذذقيل ال يشذذذ    رميذذذة عذذذن الرهذذذا  التمذذذايب وأعربذذذ  جلوذذذة  واهضذذذة  (60)ضذذذحاياال
 ضذ  ااذرأر عذن الرهذا علا التمييق اللاوة ااموية بالرضا  وأعرب   (61) وم لة ه الرانو  اجلوالو

اذذو   فذذرال ه اللا وأعربذذ  اللاوذذة عذذن الرهذذا إزا   جترميذذا  صذذرحيا   مذذ   جتذذرب االنت ذذاب القو ذذول
نرذذذ  اامذذذاع ر والذذذة عذذذ ي أ ذذذاكن  ااوذذذقيل، وإزا  إىل إ ذذذرا  التمذذذوية باا ذذذا ة لضذذذحايا الموذذذ 

   (62)  ال  الضحاياا يوا  ااتاحة 
 الموذذ  إزا  ارتمذذا   مذذ ل وأبذذ ر اللاوذذة اامويذذة بالرضذذا  علذذا التمييذذق ضذذ  ااذذرأر الرهذذا -28
 بتمقيذذق ذوي ا عااذذة رذذوا األ ذذخا اامويذذة   أوصذذ  اللاوذذةو   (63)الومذذا  ذوار ا عااذذة ضذذ 

 ذن  والمتيذار، واالاتةالل وا يذاا ، وال اذيما الومذا   ن المو  ذوي ا عااة ااية األ خا 
اارذذ    والتذذ ريب  هذذوي التوعيذذة وتمقيذذق ،إنشذذا  يذذ  ار  ذذا لة و يمذذورر لذذ ع  الضذذحايايذذالل 

يعذذ  األ ذذخا  ذوي  ونذذثه  ه  ذذال واألي ذذالي  اال تمذذاعي  للشذذرطة وااهويذذ  ال ذذحي 
  (64)ا عااة ااتضررين  ن المو 
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 المو  واال تماعية والثرافية عن الرها لتقاي  ااموية با روا االات ايية وأعرب  اللاوة -29
 زيذذاير  مذذ الر إيذذاا  األطمذذال، عذذن الرهذذا إزا  وأعربذذ  جلوذذة حرذذوا ال مذذ   (65)ضذذ  األطمذذال

لإلبذذالغ عذذن حذذاالر ا يذذاا   آليذذة وإزا  عذذ   و ذذوي   امذذار الرعايذذة، األطمذذال ه ه ذلذذك مبذذا
ااذذذتمرار عذذذ   ا بذذذالغ عذذذن حذذذاالر االعتذذذ ا  إزا    ذذذا  واذذذاورها الرلذذذر والموذذذ  الذذذ  يتمرضذذذو 

واالاذذذتةالل اجلومذذذي  الذذذ  يتمذذذر   ذذذا األطمذذذال بمذذذبب اخلذذذو   ذذذن عمليذذذار االنترذذذا  ووصذذذ  
ار التحريذر ه حذاالر االاذتةالل واالعتذ ا  اجلومذي  عذ   كمايذة إ ذرا و  ،ضحايا هذا  اجلذرال 

  (66)اجلوار و ماابته اكمة ال  يتمر   ا األطمال وحم
إيذذاا  األطمذذال  أ ذذور، مبوذذل ل  تضذذ لل ليتوانيذذا، ه  لذذةبذذ ال مذذ  حرذذوا وأوصذذ  جلوذذة -30
ااتملرذة  تمرضه  للمو  ه  يل األواال  ن يالل ضما  إ را  حترير فمال ه التراريرع   و 
وضذل ااذرتاتياية وطويذة  ذا لة اوذل  يذل أ ذ ال و  ،بوذا   علذا ذلذك و ماابة اجلواراالر ا  ا هب

  (67)المو  ض  األطمال والت  ي  ا
اذذتمرار ال واال تماعيذذة والثرافيذذة عذذن الرهذذا اامويذذة بذذا روا االات ذذايية وأعربذذ  اللاوذذة -31

وأعربذذ  جلوذذة  واهضذذة التمذذايب   (68)وصذذا  ه ااوذذقلكواذذيلة تلييذذب، ي   ةالب نيذذ وبذذةثاراذذة المر
وه   امذذذار الرعايذذذة الب يلذذذة ه ااوذذذقل اانونذذذا  المروبذذذة الب نيذذذة للطمذذذال  مذذذ   حظذذذرعذذذن الرهذذذا ل
عذذن  ذذذوان   (71)رذذوا ا نمذذذا   واللاوذذذة اامويذذة (70)ال مذذ  حرذذوا وأعربذذ  جلوذذذة  (69)والوهاريذذة
 وبذةاوانيوها بةر  حظر وجتذرب  يذل أ ذ ال المر بتم ي  التمايب جلوة  واهضة  وأوص  ثادلة
  (72)للطمال ه  يل البي ار واا امار ةالب ني
ال تذذقال بلذذ   وشذذل  ليتوانيذذاعذذن الرهذذا أل   المو ذذري التمييذذق الرضذذا  علذذا جلوذذة وأعربذذ  -32

لتحريرذذار الذذة الالجتذذار بالبشذذر الذاي تتحذذ م الترذذارير عذذن تقايذ   م التذذا، وإزا  وعبذور و ر ذذ  
 والتحريذذذر االجتذذذار بالبشذذذر، وذذذلمب وأوصذذذ   (73)بالبشذذذر االجتذذذار الرضذذذالية ه اضذذذاياوااالحرذذذار 
وحماكمذذة اامذذ ول ، عوذذ  االاتضذذا ، وترذذ ب اجلذذرب  االجتذذار بالبشذذر ه  يذذل اضذذايا بشذذ   فمذذال

 التمييذق علذاالرضذا  ب واللاوذة اامويذة ،(75)التمذايب جلوذة  واهضذة اذ   و   (74)وال ع  للضذحايا
واللاوذذذة اامويذذذة  ،(77)االات ذذذايية واال تماعيذذذة والثرافيذذذة اللاوذذذة اامويذذذة بذذذا رواو  ،(76)ضذذذ  ااذذذرأر

  ثادلة وتوصيار  الحظار (78)ا نما   روا

 في ذلك اإلفالت مق العقاب  وسيادة القانون إحامة العدل  بما -جيم 
ذذذو    اختذذذاذ ال  علذذذا ليتوانيذذذبذذذ التمذذذايب جلوذذذة  واهضذذذة أفذذذاير -33 تذذذ ابث فمالذذذة لضذذذما  أ  مي 

ا ريذة،  لملباإلتاقو ، اانونا  وثاراة ،  يل الضمانار الرانونية األاااية  وا اللحظة األوىل 
وعلذذذذا اامذذذذاع ر الرانونيذذذذة، عوذذذذ  ا ذذذذر ه اذذذذرعة ا  ذذذذول علذذذذا حمذذذذا    حرذذذذوا  وهذذذذاوال اذذذذيما 
مذذذذتر  ي ذذذو ، لذذذذو أ  ذذذن،  ذذذذن وا ذذذر ه اخلضذذذذو  لمحذذذ  طذذذذ   ذذذن ابذذذذ  طبيذذذب   االاتضذذذا ،

  (79)ايتياره ، وفرا  للممايث ال ولية
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إزا  عذذذذ   و ذذذذوي  ثيذذذذ  اذذذذانوين ه  ا نمذذذذا  عذذذذن الرهذذذذا وأعربذذذذ  اللاوذذذذة اامويذذذذة  رذذذذوا -34
ذذر  فيهذذاا  ذذرا ار الذذ   إزا  عذذ    تذذل ، وأعربذذ  عذذن الرهذذا  ذذخ   ذذن أهليتذذا الرانونيذذة اذذ  حي 

ر و  ب ورر اانونيذة  ذن أهليذته   ذر اابذايرر ب ذورر  مذترلة  رفذل يعذو  اضذالية باألفراي الاين حي 
التمثيذذ   ضذذما  ويوبةذذو لليتوانيذذا ي ذذالبو  فيهذذا ب عذذاير الوظذذر ه حر ذذا    ذذن أهليذذته  الرانونيذذة 
هليته  الرانونيذذذذة، مبذذذذا ه ذلذذذذك الرذذذانوين اجملذذذذاين والمم ذذذذال للفذذذراي ه  يذذذذل ا  ذذذذرا ار ااتملرذذذذة بذذذل

  (80)إ را ار  را مة أهليته  الرانونية
إزا   ذذذ ر ا ذذذب  االحتيذذذاطو واالحتاذذذاز التمذذذايب عذذذن الرهذذذا  جلوذذذة  واهضذذذة وأعربذذذ  -35

ي مذتخ    أ  ا ب  االحتياطو ال  ن ا ياري وارتما  ع ي اإلبوا  احتياطيا  واإلتاقين إياريا  و 
بذذ ال  لمروبذذة  ت بيذذر ل  علذذا ليتوانيذذابذذ ا نمذذا  اير اللاوذذة اامويذذة  رذذواوأفذذ  (81)كمذذالذ أيذذث

والواذاطة واخلذ  ار اجملتمميذة وإصذ ار أح ذا   حتذ  ااراابذة إطالا المذرام مبا ه ذلك المان،
  (82)مانالالت ابث ااتخار لضما  اللاو  إىل ب ال   عن وأبلة  ا  و ة  ل وا  التوميا 

االحتاذاز بمذبب  ب لةذا   واهضة التمايب وجلوة ا نما  ااموية  روا وأوص  اللاوة -36
 ااالحظذذذار اخلتا يذذذة للاوذذذة اامويذذذة  رذذذوا ا نمذذذا ،  تابمذذذة ه إطذذذارو   (83)ااخالمذذذار ا ياريذذذة
للمخالمذذار ا ياريذذة، واذذيلةا مبو بذذا  رذذانو ب  شذذرو  اذذانو  يتملذذر عذذن وضذذل أبلةذذ  ا  و ذذة

  (84)مروبار ا ياريةال االمة ن  االحتااز ا ياري
حيظذذذر بشذذذ     ل ذذذر علذذذا   ذذذاعذذذ   و ذذذوي  بضذذذما  التمذذذايب وأوصذذذ  جلوذذذة  واهضذذذة -37

  المذذذاوا  اإل ذذذو  علذذذيه  بالمذذذان اا بذذذ  طلذذذب ا فذذذراج عذذذوه  مبو ذذذب عمذذذو ألاذذذباب  مرولذذذة
  (85)ويوبةو اختاذ ت ابث  ي ا ه   ل عمو  نقال  الماو 

اوانيوهذذذا لتشذذذم  أح ا ذذذا  أ  تمذذذ ل  ل  علذذذا ليتوانيذذذابذذذ تمذذذايبال جلوذذذة  واهضذذذة وأفذذذاير -38
 ااماراذذذة ه، ، وأ  تذذذوفرصذذذرحية بشذذذل  حذذذر ضذذذحايا التمذذذايب وااما لذذذة المذذذي ة ه  ذذذرب الضذذذرر

  (86)اب   رب الضرر ه ال  الضحايا، جلميل المملية
ا ه نظا   ا   لرضا  األح ام، مبذعن الرها لم   و وي  جلوة حروا ال م  وأعرب  -39

يتضذذمن أح ا ذذا  تتملذذر ب جيذذاي  ذلذذك حمذذاك  للحذذ ام وتشذذريل  ذذا   بشذذل  اضذذا  األحذذ ام،
وب ا  را ار الرضالية وب ال  فم الة لوظا  الرضا  الر و   (87)آليار جت 

 الحق في الزواج والحياة األسرية -دال 
أ  تلةذذذو، يو   ليتوانيذذذا علذذذا ضذذذ  ااذذذرأر التمييذذذق اامويذذذة بالرضذذذا  علذذذا  ذذذام  اللاوذذذة -40

  (88)ل  ختمض المن  الرانونية للرضا بالقواجاأح ا  الرانو  اا ين  إب ا ،

تذوافر ييذارار رعايذة أاذرية و تمميذة ب يلذة وكافيذة بضذما   حرذوا ال مذ  وأوص  جلوذة -41
 اا امذذذذية ا يذذذذ ا  ه الرعايذذذذة عذذذذ   اللاذذذذو  إىل وضذذذذما  ،للطمذذذذال اإلذذذذرو    ذذذذن بي ذذذذة أاذذذذرية

ت بيذذر ضذذمانار كافيذذة و مذذايث واضذذحة االمذذة علذذا  راعذذار احتيا ذذار الذ أيذذث فرذذمل، و كمذذ إال  
  (89)ال م  و  ا ا المضلا لتح ي   ا إذا كا  يوبةو إي اعا ه   امة للرعاية
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حذذ  اماراذذة عذذ   ال شذذ  عذذن ا ويذذة عوذذ  التخلذذو عذذن علذذا وضذذل  ليتوانيذذا وحثذذ  اللاوذذة -42
يو  إب ا  و ماجلة األاباب اجلارية لظاهرر التخلو عن الر ض ل، وتمقيق وتشايل الب ال  الر ض ل

(90)  
آليذار فمالذة لتيمذث عمليذة التبذين  ذن يذالل إزالذة المربذار نذث ب نشذا   وأوص  اللاوذة -43

ر الضرورية،    (91)ياير للوال ين بالتبين اإلتمل  ه الوا  نمما فرز وبضما  أ  جي 

 حرية التعبير  والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -ءها 
 جترميذذا   علذذا الذذرن   ذذن جترميذذا  رميذذة  واليذذة التشذذهث الحظذذ  اليونمذذ و ااذذتمرار اعتبذذار -44
  (92)التشهث ع   جترب ليتوانيا وأوص  اليونم و بل  تواص    قليا  
تذذذ ابث علذذذا اعتمذذذاي  ليتوانيذذذا ضذذذ  ااذذذرأر التمييذذذق اامويذذذة بالرضذذذا  علذذذا و ذذذام  اللاوذذذة -45

وذوار  دويذذذةوالومذذذا   ذذذن األاليذذذار ا ومذذذا ، وياصذذذة الريميذذذار ياصذذذة   اتذذذة لقيذذذاير  شذذذاركة ال
  (93)الميااية والما ة ا يار ه ا عااة،

 التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية الحق في العمل وفي -واو 
 االات ايية واال تماعية والثرافية عن الرها  ن أ   م ل اللاوة ااموية با روا أعرب  -46

يمذذذاوي ضذذذم   مذذذ ل الب الذذذة الذذذوطين المذذذا ، و ذذذن أ  الب الذذذة بذذذ  ظذذذ  الب الذذذة بذذذ  الشذذذباب 
إزا  اتمذذا  ا ذذور بذذ  ااوذذاطر ، و األ ذذخا  الذذاين جتذذاوزوا اخلممذذ   ذذن الممذذر آيذذار ه القيذذاير

الب الذذة، بااذذته ا  ت ذذاف  ليتوانيذذا بذذل  تها المذذابرة   وكذذررر اللاوذذة توصذذييتملذذر بالب الذذة فيمذذا
  (94)اإلرو ة وااهمشة لم ارااواطر األكثر تلدرا  وا

 التمتع بمستوى معيشي الئق الحق في الضمان االجتماعي وفي -زاي 
 عذذذذذن الرهذذذذذا  ذذذذذن واال تماعيذذذذذة والثرافيذذذذذة اللاوذذذذذة اامويذذذذذة بذذذذذا روا االات ذذذذذايية أعربذذذذذ  -47
 هذذ يو  بذالمرر، وأ   مذتو  المرذر حذذاي بشذ   يذا  واذذمل  ذن المذ ا   ااالذة ه 28.4 أ 

وتقويذذ   علذذا   افحذذة المرذذر ليتوانيذذا ال مذذ  حرذذوا حثذذ  جلوذذةو   (95)األطمذذال وه ااوذذاطر الريميذذة
فرذر مبذا حيتا ونذا  ذن يعذ  و مذاع ر  ذن يذالل راذ  ايااذار  أار األطمال الاين يميشو  ه

 وأوصذذ  اللاوذذة اامويذذة بذذا روا  (96)لة المرذذر ه صذذمو  األطمذذال شذذ  تمذذاا عا ذذة للت ذذ مي ل
نظذذا   راابذذة فمذذال لضذذما  أ  تمضذذو تذذ ابث   افحذذة  بوضذذل االات ذذايية واال تماعيذذة والثرافيذذة

 الموارا ا اليمية وترلي  المرر إىل نتالين  لمواة ب  الم ار األكثر تمرضا  للحر ا  والتهميش
  (97)ضريةوا  الريمية ب  ااواطر

 ذذن أ   مذذذتويار ا ذذ  األي، لل ذذذور، وإعانذذار الب الذذذة، الرهذذذا  وأعربذذ  اللاوذذذة عذذن -48
وااما ار التراع ية وااماع ر اال تماعية ليم  كافية لضما   متو   ميشذو اللذر للمتلرذ  

  (98) ا وأفراي أاره 
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الذذذذور  ا ذذذذاي ه اامذذذذاكن اال تماعيذذذذة، إذ يذذذذرتاوم  تواذذذذمل فذذذذرتر  الرهذذذذا إزا  وأعربذذذذ  عذذذذن -49
علذذا ضذذما  أ  تذذويل ه  ليتوانيذذا   وحثذذ اذذوة 15و 10االنتظذذار للح ذذول علذذا هذذا  اامذذاكن بذذ  

ااهمشذذة والضذذميمة الذذ  تمترذذر إىل المذذ ن  م ذذارايااذذاهتا ا اذذ انية الوطويذذة األولويذذة الحتيا ذذار ال
  (99)ة وأاباب الراحة، كاألار ذار ال ي  اإل وي، وااشريين والرو اااالل  والتمهيالر األاااي

 الحق في الصحة -حاء 
خم  ذذذذار اايقانيذذذذة لذذذذربا ين الرعايذذذذة  الخنمذذذذا  أعربذذذذ  جلوذذذذة حرذذذذوا ال مذذذذ  عذذذذن الرهذذذذا -50

أل  ااذذرأر الذذ  ، و ال ذذحية لذذل  وال مذذ ، وهذذو  ذذا يمذذين ترا ذذل عذذ ي اامذذتمي ين  ذذن هذذا  الذذربا ين
  (100)وضل ه ااوقل ال تتلرا ااماع ر أو الرعاية ال  حتتا ها يالل الوضل وبم  ختتار ال
إزا  تقايذذ  عذذن الرهذذا  واال تماعيذذة والثرافيذذة اللاوذذة اامويذذة بذذا روا االات ذذايية وأعربذذ  -51

  (101)عا ذذذا   19و 15والشذذذابار الذذذالح تذذذرتاوم أعمذذذارهن بذذذ   متيذذذار مذذذ ل ا  هذذذا  بذذذ  ال
جلوذذذة حرذذذوا ال مذذذ  عذذذن الرهذذذا إزا  انمذذذ ا  ااملو ذذذار عذذذن ال ذذذحة اجلومذذذية وا  ابيذذذة وأعربذذذ  

 واال   وذلوكالك إزا  ع   إ  انية الوصول إىل ، واخل  ار ال  يرة لل م  ااتاحة للمراهر 
  (102)ا م  والمحو  المرية وا ب  عالج األ را  اام ية ااورولة عن طرير االت ال اجلومو

لمذ   اعتمذاي الرذانو   ضذ  ااذرأر عذن أاذمها التمييذق الرضا  علذاب رب  اللاوة اامويةوأع -52
  (103)للمالج ااماع  علا ا  ابااوظ   لل حة ا  ابية حىت اآ  ولم   توفث إعانار 

وال اذيما الومذا  ه ااوذاطر ضما  إ  انية ح ول الومذا  والمتيذار، ب وأوص  اللاوة -53
الذذذ  الرذذوان  ااملرذذة ، واعتمذذذاي  شذذاريل ا واذذال   وذذل ا مذذذ  ا  يثذذة بت لمذذة يمذذثرعلذذ الريميذذة،
 ليتوانيذذا وأوصذ  اللاوذة بذل   توذل  (104)ال ذحة ا  ابيذة واامذاع ر ال بيذة علذذا ا  ذابب تتملذر

  (105)حر اارأر ه ا  ها  الرانوين واال و   ا تريي ل ن  عن اعتماي اوان  أو تم يالر 
 التثريذذ  ه  ذذال ال ذذحة تذذ ابث  يراج تتخذذا بمذذ    مل والحظذذ  اليونمذذ و أ  ليتوانيذذا -54

االات ذذذذايية واال تماعيذذذذة  ويعذذذذ  اللاوذذذذة اامويذذذذة بذذذذا روا  (106) ررراهتذذذذا ال رااذذذذية ه اجلومذذذذية
تذذذوفث التثريذذذ  اااللذذذ  حمذذذب المذذذن ه  ذذذال ال ذذذحة اجلومذذذية وا  ابيذذذة  والثرافيذذذة ليتوانيذذذا إىل

  (107)للمتيا  والمتيار
للحذذ   ذذن ي ذذر انترذذال  عذذ   اختذذاذ تذذ ابث فمالذذة الرهذذا إزا  وأعربذذ  اللاوذذة أيضذذا  عذذن -55

المثواار ااورولة عن طرير ال   كمثو  نر  ااواعذة البشذرية وفذثو  التهذاب ال بذ   ذي  ه 
  أواذذال الم ذذار ااهمشذذة، كالمذذاوا  واأل ذذخا  الذذاين يتمذذاطو  ااخذذ رار عذذن طريذذر ا رذذن

ااهمشذذذذة كالمذذذذاوا  واأل ذذذذخا  الذذذذاين  للم ذذذذارا ذذذذر ه الرعايذذذذة ال ذذذذحية  ضذذذذما ب وأوصذذذذ 
 را  الوصول إىل اخل  ار اامولة  ن ال ولة  يتماطو  ااخ رار عن طرير ا رن، مبا ه ذلك 

وضذذذما  ااواعذذذة البشذذذرية وتذذذوفث البذذذ ال  المال يذذذة مبشذذذترار األفيذذذو ، فحوصذذذار فذذذثو  نرذذذ  
  (108)ها  اخل  ار  واري كافية لتموي  خت ي 
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 الحق في التعليم -طاء 
تذوفث التملذي  وال تذب اا راذية بشذ    ذاين جلميذل  ضما ب حروا ال م  أوص  جلوة -56

ه   امذار الرعايذة واا امذار المرابيذة  ضذما  تقويذ  األطمذال، و األطمال ه  يل أيفا  البلذ 
  (109)الوظا يةبوم  ع ي الماعار وال مو  ال  خت  َّ  للطمال ه اا ار  

أاذذذذباب تح يذذذذ  ب واال تماعيذذذذة والثرافيذذذذة ا روا االات ذذذذاييةبذذذذ وأوصذذذذ  اللاوذذذذة اامويذذذذة -57
ا ضذرية واختذاذ تذ ابث فمالذة ه ه التح ي  اا راو ب  ااواطر الريميذة وااوذاطر ماور الرالمة ال

  (110)هاا ال  ي
نظا  جلمذل البيانذار عذن  مذ  الر تمذرب األطمذال  ب نشا  ال م  حروا وأوص  جلوة -58

  (111) ن اا ار  وإ را  يرااار عن األاباب اجلارية  ا  الظاهرر
  ه  ذذال حرذذوا التثريذذتذذ ابث  يراج  تتخذذا بمذذ    مل والحظذذ  اليونمذذ و بذذل  ليتوانيذذا -59

 (112)ه  ررراهتا ال رااية ا نما 

 األشخاص ذوو اإلعاحة -ياء 
تمريذذذذ  ا عااذذذذة  رتكيذذذذقلهذذذذا عذذذذن الر ا عااذذذذة األ ذذذذخا  ذوي أعربذذذذ  اللاوذذذذة اامويذذذذة  رذذذذوا -60

ي ةمذال  الب مذ  اال تمذاعو والماللرذو  ، فهمذاعلا ا عااذة المرييذة، و ذن م التشريمار اإللية و مهو ها ه
إزا  االاذذتخ ا    واذذاور اللاوذذة الرلذذر لإلعااذذة، ال اذذيما المربذذار الذذ  يوا ههذذا األ ذذخا  ذوو ا عااذذة

عمليذار  ذل البيانذار،  اات رر للةة  مي ة عو  ا  ارر إىل األ ذخا  ذوي ا عااذة ه التشذريمار وه
  (113)األ خا  ذوي ا عااة عني ب الت ورار الملبية   اوهو ل، ض راب ث  لال   الب  ل ولاال

عذ يا   ذن التال يذا ذوي ا عااذة حيذالو   إزا  ترذارير تميذ  بذل  وأعرب  اللاوة عذن الرهذا -61
و  علذا ارتيايهذا  إىل ذرب  عذ   و ذوي ترتيبذار تيمذثية  مرولذة  ألاذباب  وهذا  ار   تخ  ذة وجي 

 ا زاال  لترارير ال  تمي  بل  نظا  التملي  اخلا  أو التملي  ااوقيلإزا  او  ،ه نظا  التملي  المايي
يشذ ال ، ه ال ثذذث  ذذن األحيذذا ، اخليذذارين الوحيذذ ين ااتذذاح  للطمذذال ذوي ا عااذذة  وأوصذذ  

تذوفث   تمرة بشذل  التملذي  الشذا   للاميذل تضذمن أ ذورا   وهذا وتوميا اارتاتياية باعتماي اللاوة
بي ة   راية يمذه  الوصذول إليهذا، وإتاحذة الرتتيبذار التيمذثية اامرولذة وااذواي واارذررار ال رااذية 

ميذذل اا راذذ  ابذذ  االلتحذذاا باخل  ذذة وأدوذذا  اخل  ذذة ه جل ا لقا ذذو تذذ ريبالاايمذذورر وااوااذذبة، و 
  (115)ثادلة  الحظار ال م  حروا وا    جلوة  (114) ال التملي  الشا   للاميل

اامهذذو  اا بذذر  عذذن الرهذذا إزا  ا عااذذة األ ذذخا  ذوي اامويذذة  رذذوا وأعربذذ  اللاوذذة -62
األ ذذخا   وظيذذ إىل اخنمذذا   مذذ ل ت أي علذذا ن ذذاا وااذذل وهذذو لالماذذق عذذن الممذذ ل، ثذذا 

ل  بالتخ وأوص  اللاوة  (116)ذوي ا عااة، وإزا  الرتكيق األ حايي علا بي ار المم  ااوم لة
 هتذذذ   إىل زيذذذاير فمالذذذة وبذذذرا ين ووضذذذل وتوميذذذا ااذذذرتاتيايار ،لالممذذذ   مهذذذو  لالماذذذق عذذذن  ذذذن

  (117)اوا المم  ا عااة ه األ خا  ذوي توظي 
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  يذذ ر لضذذما  ح ذذول األ ذذخا  ذوي ا عااذذة  باعتمذذاي ايااذذار وأوصذذ  اللاوذذة -63
اآيذذرين، وتراعذذو الت ذذالي  وأ اذذره  علذذا  مذذتويار ييذذ  كافيذذة تتمذذاو   ذذل  مذذتويار ييذذ  

  (118)ا ضافية اارتب ة با عااة
 واذ رار حتمذ  نوعيذة ليتوانيذا بذل  تواصذ  توصذيتها المذابرة جلوة حرذوا ال مذ  وكررر -64

االات ذايية واال تماعيذة  اللاوذة اامويذة بذا روا وأوصذ   (119)ي  اهتا ه  ذال ال ذحة المرليذة
يعذذ  األاذذرا  ونثهذذا  ذذن بذذ ال  الومذذوذج ال ذذ   الذذ  تشذذم جملتمميذذة اخلذذ  ار اوالثرافيذذة بت ذذوير 

ا تماعيذة، وخت ذي  ااذواري الالز ذة كذو ت رذ َّ  هذا   -لل خا  الذاين يمذانو   شذاك  نممذية 
ذوي ا عااة  روا األ خا ااموية   أوص  اللاوة وعالور علا ذلك،  (120)اخل  ار بممالية

  ذوي ا عااذذة علذذا اذذلل ويذذ  ار التلهيذذ  وإعذذاير التلهيذذ  إ  انيذذة ح ذذول األ ذذخابضذذما  
  (121)ال حو اجملانية واايمورر الت لمة

إزا  حم وييذذة ن ذذاا عذذن الرهذذا  ا عااذذة األ ذذخا  ذوي اامويذذة  رذذوا وأعربذذ  اللاوذذة -65
البي ذة اااييذة ع   كماية التر   اإلرز ه تمقيذق ت بيذر  بذايع الت ذمي  المذا  ه و الت ابث ااتخار، 

اذيما لتحمذ  إ  انيذة الوصذول يايذ  اابذاين اخلاصذة والما ذة وحو ذا، وه  وه واال  الور ، ال
المذيارار، وحم ذار الر ذارار، واو  ل اكن ب  ا يتملر  يل  راح  الملة الور ، مبا ه ذلك

  (122)واألرصمة، وحافالر الور  ب  اا  ، وايارار األ رر، والمبَّارار
وهذذذذو    ذذذذا  الرعايذذذذة اا امذذذذية، ثولذذذذة  ذذذذويال  كافيذذذذا  ااذذذذرتاتياية باعتمذذذذاي  وأوصذذذذ  اللاوذذذذة -66
تر ب  موعذة  تووعذة  ذن اخلذ  ار اجملتمميذة الرا يذة إىل إي ذاج األ ذخا  ذوي ا عااذة يضمن   ا

ع  ترذذ ب يذذ  ار الذذ   ذذل إ  انيذذةحرهذذ  ه المذذيش اامذذتر  ه اجملتمذذل، مبذذا ه ذلذذك ه اجملتمذذل، 
ااقيذ   ليتوانيذا   وأوص  اللاوة بل   و بااماع ر الشخ ية اا ممة الحتيا ار المري ه  واز  

  (123) ن األولوية لالاتثمار ه نظا  ي  ار ا تماعية ي م  الميش اامتر  ه اجملتمل
عمليذذذار رصذذذ  يور الرعايذذذة اال تماعيذذذة و  امذذذار ال ذذذب تحمذذذ  ب وأوصذذذ  اللاوذذذة -67

، وضذما  إ  انيذذة اوذل الموذذ  ضذ  الوذقال  ذوي ا عااذة و وذذل االعتذ ا  علذيه  وتمتيشذهاالوممذو 
  (124)اامترلة آليار الش او  إىل الاين الب  حريته  ا عااة وصول األ خا  ذوي

إزا  عذذ   و ذذوي ضذذمانار اانونيذذة فيمذذا يتملذذر عذذن الرهذذا  التمذذايب جلوذذة  واهضذذة وأعربذذ  -68
اال تماعيذذة إىل اامتشذذميار اا نيذذة امذذرا  وإيضذذاعه   -والوممذذية  مرليذذةالب ييذذال ذوي ا عااذذار 

 رذوا األ ذخا اامويذة   وأوصذ  اللاوذة  (125)ج ال ذ  ه   امذار المذالج الوممذوامذرا  للمذال
بذذالمالج الرمذذري أو  بمذذلب ا ريذذة ااذذتوايا  إىل ا عااذذة أو الرذذوان  الذذ  تمذذم   لةذذا ب ذوي ا عااذذة
  (126)  را ار التريي  والمقل، وان تشريل   ي  حيظر ها  اامارااربا يضا  

 ا  ذذ  الذذواري ه عذذن الرهذذا إزا  ا عااذذة األ ذذخا  ذوي اامويذذة  رذذوا وأعربذذ  اللاوذذة -69
 ا عااذة لل ذخا  ذوي الرانو  اا ين والاي جييق، بذ ذ   ذن اإل مذة، إ ذرا  عمليذار  راحيذة

 يذذذذل ثاراذذذذار المذذذذالج ب لةذذذذا   وأوصذذذذ   (127)يو   ذذذذوافرته  رانونيذذذذةاألهليذذذذة ال  ذذذذن اإلذذذذرو  
ذر  يو   وافرذة الشذخ ،  الرمري، مبا ه ذلذك عمليذار ا ي ذا  والتمرذي  وا  هذا  الذ  جت 

  (128)وإلةا  إ  انية  وافرة أطرا  دالثة، كاألوصيا  واألطبا  واإلاك ، علا ها  ااماراار
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الذذذ  جتيذذذق حر ذذذا  األ ذذذخا  ذوي ا عااذذذة  ذذذن  التشذذذريمار إزا واذذذاور اللاوذذذة الرلذذذر  -70
 األ ذذذخا  ذوي ال اذذذتور حيذذذر  وأعربذذذ  عذذذن الرهذذذا  ذذذن أ   (129)األهليذذذة الرانونيذذذة أو ترييذذذ ها

 ا عااذذة الذذذاين أ علذذذن عذذذ   أهليذذذته  الرانونيذذذة  ذذذن ا ذذذر ه الت ذذذوي  والرت ذذذ  لالنتخابذذذار، وأ 
أل خا  ذوي ا عااة بااشاركة اامترلة وا رر والمذرية ه االنتخابار ال تمم  جلميل ا اوان 

    (130)المملية االنتخابية
إ  انيذذذة حر ذذذذا  األ ذذذذخا  ذوي ا عااذذذذة، ال اذذذذيما  ذذذذن  وأعربذذذ  اللاوذذذذة عذذذذن الرهذذذذا -71

  (131)اجملريين  ن األهلية الرانونية،  ن ا ر ه القواج وت وين أارر وتبين وتوش ة أطمال
الرذذوان  والميااذذار وااماراذذار الذذ  تمذذم  بالواليذذة والوصذذاية للاوذذة ب لةذذا  وأوصذذ  ا -72

عن نظذ  الوكالذة ه اختذاذ الرذرارار بذوظ  اامذاع ر علذا  واالاتماضةعلا البالة  ذوي ا عااة، 
  (132)اختاذ الررارار

 األحليات -كاف 
 شذرو   مل تمتم  بمذ    انياليتو أل   المو ري عن أامها التمييق الرضا  علا أعرب  جلوة -73

 وأوصذذذ  اللاوذذذة اامويذذذة  (133)األاليذذذار الرو يذذذة  ذذذل أ ذذذا أوصذذذ  بذذذالك اذذذابرا  ب ااتملذذذرالرذذذانو  
ممليذذذة اعتمذذذاي اذذذانو  األاليذذذار الوطويذذذة ب بالتمايذذذ  واال تماعيذذذة والثرافيذذذة ا روا االات ذذذاييةبذذذ

تذذ ابث فمالذذة، ه نضذذو  ذلذذك، لضذذما  تذذوفث اايذذة تا ذذة  رذذوا  يذذل األاليذذار  اختذذاذاجل يذذ ، و 
هي ذة فمالذة يايذ   ب نشذا    وأوص الوطوية، مبا ه ذلك حرواه  ه اللةة وال ين والثرافة وا وية

  (134)اضايا األاليار الوطوية بش   فمال لتوميروزارر الثرافة 
اذذذذذذانو  التملذذذذذذي   التمذذذذذذ يالر الذذذذذذ  أييلذذذذذذ  علذذذذذذا الرهذذذذذذا  ذذذذذذن أ  وأعربذذذذذ  أيضذذذذذذا  عذذذذذذن -74
  ذذ ار  هذذا أير إىل فذذر  ايذذوي علذذا ااذذتخ ا  لةذذار األاليذذار الوطويذذة ه اذذ   2011 لمذذا 

ر وه اال تحانار  ال   و ا ال ولةألاليار ا   (135)ال ولة علا  متو  ال  جت 
إىل حذذذ   وصذذذ  بمذذذ   عذذذن الرهذذذا لمذذذ   التجلوذذذة الرضذذذا  علذذذا التمييذذذق المو ذذذري أعربذذذ  و  -75

األ ذا  ه ودذذالر ا ويذة بلةذذة نذث الليتوانيذة رنذذ  صذ ور اذذرار  ذن اإل مذذة  امذللة ااذذتخ ا    رضذو
  (136)ال اتورية ه هاا الشل 

إزا  عذ   وال تقال اللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية تشمر بذالرلر  -76
 أعربذذ و   (137) ا ذذا  اال تمذذاعو ل المذذة الرو ذذا والتمييذذق ضذذ هاترذذ   ه  ماجلذذة  مذذللة اإحذذراز 

عذذذن الرهذذذا أل  طالمذذذة الرو ذذذا ال تذذذقال  ثذذذ  أكثذذذر الم ذذذار جلوذذذة الرضذذذا  علذذذا التمييذذذق المو ذذذري 
ه  الذذ  توا ههذذا ال ذذموبار فضذذال  عذذنالتومذذيمل المذذل ، والتحيذذق، والتم ذذب،  وتوا ذذا حر انذذا ،

عذذذ ي  ذذذن اجملذذذاالر،  ثذذذ  التملذذذي ، وييذذذول اذذذوا الممذذذ ، والرعايذذذة ال ذذذحية، والمذذذ ن الاللذذذر 
علا  رتمما ،  يظ   م ل األ ية ب  أطمال الرو او  و مرر اللاوة أيضا  بالرلر أل  واال تماع

 يوا هذذو   شذذاك ،  ثذذ  ا ذذوا ق هذذ ال  األطمذذال زالو ذذا   ذذن اجلهذذوي الذذ  بذذالتها ليتوانيذذا،رن  الذذ
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اللةويذذة، وتذذر  اا راذذة  ب ذذرا  والتةيذذذب عذذن ال رااذذة، والذذة فذذذر  تلرذذو التملذذي  الثذذانوي والتملذذذي  
ه بل يذذة  الواامذذة وأل  ظذذرو  اذذ ن الرو ذذا نذذث اللرذذة، ال اذذيما ه  مذذتوطوة كثتيمذذاي ،المذذايل

وا اذ    اللاوذة اامويذة  رذو   (138)للهذ   اامذاكن تمذر ترذارير عذن الفيلويو  حيث تتحذ م 
  الحظار ثادلة   (140)واللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية (139)ا نما 

 جياي حلول يالمة اشاك  إاذ ا  الرو ذا، ب المو ري التمييق الرضا  علا وأوص  جلوة -77
 ذذذاج ا يمقيذذذق بمذذذب   وهذذذا تذذذوفث المذذذ ن اال تمذذذاعو ه اذذذياا ي ذذذة الممذذذ  الذذذ  هتذذذ   إىل ت

وإيال  اهتما  يذا  لوضذل الرو ذا المذ ين ه  مذتوطوة   ؛2020-2014اال تماعو ه المرتر 
واذذ    اللاوذذة   (141)كثتيمذذاي، وتذذوفث حلذذول ب يلذذة  ذذ  بالتشذذاور  ذذل  تممذذار الرو ذذا اإلليذذة

  (142)توصيار ثادلة واال تماعية والثرافية ا روا االات اييةب ااموية
ه  ل  تمذذقز ليتوانيذذا،بذذ المو ذذري التمييذذق الرضذذا  علذذا أوصذذ  جلوذذة ذلذذك،وعذذالور علذذا  -78

، التذ ابث اخلاصذة الرا يذة إىل 2020-2015اياا ي ة المم  اجل ي ر  ي اج الرو ا ه المرتر 
وحتم   باا ار  التحاا أطمال الرو اختميض  م ل األ ية، و م ل تر  اا راة، وزياير  م ل 

  (143) هاراهت  اللةوية
 لودذالر ا ويذة، الرو ذا بمذض إزا  ترارير تمي  بم   حيذازر أيضا  عن الرها وأعرب  اللاوة -79

  (144)ت ابث ااتبااية  ن أ    و  الرو ا ودالر هوية وأوص  باختاذ

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
 يذذذذذ  هويذذذذذة ضذذذذذما  حتب  موضذذذذذية األ ذذذذذ  ااتحذذذذذ ر المذذذذذا ية لشذذذذذ و  الال  ذذذذذ أوصذذذذذ   -80

 مبذذذورال ه نرذذال مبذذذا ه ذلذذك بشذذ   ااذذتبااو، ال وليذذذة يلتممذذو  ا مايذذة الذذاين اذذذ  األ ذذخا 
وتمذذايله  كملتممذذو  إ ذذرا ار اللاذذو ، تقويذذ ه  مبملو ذذار عذذنو  و رافذذر االحتاذذاز، ا  وييذذة

  (145)المل ار ااموية بتح ي  صمة الال    جلو ، وإحالته ، يو  إب ا ، إىل
اللاذو  وااهذا رين   لتممذوعن احتااز ل   تول ليتوانيا ب التمايب جلوة  واهضةوأوص   -81

اللاذو  إال  باعتبذار ذلذك الواذيلة األيذثر   لتممذونث الشرعي  ا ر   ولة وأال  تلال إىل احتاذاز 
  (146)وأ  تمقز ب ال  االحتااز ااتاحة وأ  ت و    ر االحتااز ا ثر ا ر ا   ا 

الذ  بذالتها ا  و ذة  اجلهذوي  موضية األ   ااتح ر الما ية لش و  الال  ذ والحظ   -82
ظذذرو   إال أ ذذا أوصذذ  بقيذذاير حتمذذ  األ انذذب،  ركذذق تمذذاي  ه ظذذرو  االاذذتربال لتحمذذ 
 ذذذن ذوي  اللاذذذو  وال اذذذيما التممذذذو ب يلذذذة، ترتيبذذذار ااذذذتربال ه هذذذاا ااركذذذق وتوميذذذا االاذذذتربال

  (148)توصية ثادلة المو ري التمييق الرضا  علا ا    جلوةو   (147)اخلاصة االحتيا ار
 تخ ذي ب  موضية األ   ااتح ر الما ية لش و  الال  ذ أوص   وعالور علا ذلك، -83

 أول ذذك الذذاين يميشذذو  مبذذن فذذيه  التممذذو اللاذذو ،  وااذذب مذذتو   ميشذذو أ ذذوال كافيذذة لتذذل   
  (149)األ انب  ركق تماي  يارج
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مايذة ا   ذن واامذتمي ين لال  ذ   ع  ااذايل اارذ  أ  ية و ال ضما ب ااموضية وأوص  -84
فيمذا يتملذر  المذوارا ويقي  اال تماعو، عملية االن  اج وييمر ضروريار ا يار ب ورر كافية المرعية

  (150)نظا  الرعاية اال تماعية الما  ب   انية وصول اامتمي ين  ن ا ماية المرعية إىل
ظذاهرر انمذ ا  اجلومذية  اذتمرارال المو ذري عذن الرهذا علذا التمييذق وأعرب  جلوة الرضذا  -85
  (151)لشذذذذذخ  عذذذذذ ب اجلومذذذذذيةا اذذذذذانو  اجلومذذذذذية اذذذذذ  يذذذذذ يي ه ظذذذذذرو   ميوذذذذذة إىل  مذذذذذ  وأل 

و  اجلومذذية ميذذ ال اذذانو  اجلومذذية أ   موضذذية األ ذذ  ااتحذذ ر المذذا ية لشذذ و  الال  ذذ وأوضذذح  
والذذاين اي ذذبحو ، خبذذال  ذلذذك، عذذ ميو اجلومذذية ل ذذو    البلذذ  للطمذذال ااولذذويين ه تلراليذذا  
 بمذذ  انضذذذما   و ألطمذذا  هذذذا  اجلومذذية   ذذو  ال مي وهمذذا ول ذذن ومذذذيةاجل حيمذذال  لوالذذ ين ولذذ وا
 عذ ميو اجلومذية األ خا   رل   ر ا اا ة بالومبة إىل ، يم 1961إىل اتمااية عا   ليتوانيا

ااموضية إىل أ  هوا  ع ر ، فر  يل   و ل ذلك  اووار 5إىل  10ليتوانيا  ن  ااولويين ه
  (152) رول إضافية ال تقال االمة

عذذ ميو اجلومذذية بواذذال   وهذذا  لل ذذخا  التاوذذي  تيمذذث إ ذذرا ارب وأوصذذ  ااموضذذية -86
 أ  ي ذذذب  عذذذ ب اجلومذذذية  ذذذ هال   ابذذذ  اا لوبذذذة ا اا ذذذة عذذذ ي اذذذووار علذذذا اذذذبي  ااثذذذال يمذذذض

عذ ميو اجلومذية، ويمذض  لل خا  ال ورار التحضثية للح ول علا اجلومية، وتوايل ن اا
 ليتوانيا ه األطمال ااولويين تلراليا  جلميل بضما   و  اجلومية وأوص  التوازل عوها  الراو  أو

  (153)والاين اي بحو ، لوال ذلك، ع ميو اجلومية

 البيئيةالحق في التنمية والقضايا  -ميم 
علذا زيذاير  مذتو   ليتوانيذا واال تماعيذة والثرافيذة اللاوة ااموية با روا االات ذايية  ام  -87

ه ااالذذذة  ذذذن الذذذ ي  الرذذذو و ا  ذذذايل ه  0.13 مذذذاةتها ه اامذذذاع ر ا االيذذذة الر يذذذة الذذذ  بلةذذذ  
  (154)ث ن ه ااالة ه أار  وا  0.7، لت   إىل اامتو  ال ويل البالر 2012 عا 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -نون 
أعرب  جلوذة  واهضذة التمذايب عذن الرهذا أل  التحريذر الرباذاين مل حيذ ي  ذا إذا كذا  حمتاذقو  -88

ذذقوا ه األراضذذو الليتوانيذذة أ  ن رالذذوا عربهذذا وأل  التحريذذر التمهيذذ ي  وكالذة االاذذتخبارار ااركقيذذة اذذ  احت اا
أ  ذو بمذبب ان بذاا اذانو  الترذاي ، وهذو  ذا ميوذل اختذاذ إ ذرا ار  اذ  اا عو المذا الاي با ر    تب 

ااذت مال التحريذر ه ليتوانيذا علذا    وحثذ اذرا   ذن أاذرار ال ولذةأيضذا   تلييبية، ول و  اال  يش  
و   قاع  تورطها ه بذرا ين التمذلي  واالحتاذاز المذري الذ  نمذاهتا وكالذة االاذتخبارار ااركقيذة ه نضذ

  (156) الحظار ثادلة ا نما  جلوة حروا ا   و   (155)فرتر ز وية  مرولة
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