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 اق اة  

يــــــة كحقــــــو  تنفيــــــذ اتفاقأل املتالــــــققـــــدم كحاومــــــة مجهوريــــــة ليتوانيــــــا هــــــذا التقريــــــر األويل ت -1
مجهوريـــة ليتوانيـــا علـــس اتفاقيـــة كحقـــو  األاـــذاي ذوع وقـــد صـــدقت األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة. 

قــانون التصــديق  مبوجــب)املشــار إليهــا فيمــا يلــي ألاســم االتفاقيــة   اال تيــارع ااإلعاقــة وألروتوكو ــ
ــــة األمــــم املتحــــدةاتعلــــس  ــــارع  حبقــــو  األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة املتالقــــة فاقي وألروتوكو ــــا اال تي

  .2010، 3350-67رقم  )اجلريدة الرمسية
صــــحة اجلنســــية مفهــــوم  الفســــر يال مياــــ  أن  مــــ  القــــانون املــــذكور، 2مــــادة للوفقــــاا و  -2

قــو  حل إقــرار علــس أنــه يــة،تفاقمــ  اال 25املــادة  مــ )أ  الفقــرة  يفعلــس النحــو الــوارد  واإلجناأليــة 
. مرتتبــة علــس تلــق احلقــو  جلمهوريــة ليتوانيــاألالنســبة  دوليــة اللتزامــات ، وإنشــاءإنســانية جديــدة

ــــذلقاملضــــمون القــــانو  ف ــــة إ ــــاء احلمــــل ل  ةالطبيــــااجلــــة ملاو  والتاقــــيم،، املفهــــوم ال يشــــمل رعاي
، أو مناصـــرة اجلينيـــة ؤدع إىل التمييـــز علـــس أســـا  اخلصـــائصيـــقـــد مبـــا  لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة
 .ذلق النهج أو الرتويج له

  1)ألـالفقرة  عمـالا ، املتالقة ألتقدمي التقاريرللمبادئ التوجيهية وفقاا التقرير  أعد هذا وقد -3
ية حبقو  األاذاي ذوع اإلعاقة يهدب إىل تزويد اللجنة املانهو م  االتفاقية. و  35املادة م  
محايــة كحقــو  جمــال   الــن تنفــذها الدولــة الطــرب يفلتــداألريالوضــ  الــراه  وا عــ الومــات مفصــلة مب

 اإلنسان لألاذاي ذوع اإلعاقة.
الفريق الاامل املشـرت  ألـا املؤسسـات ألتوجيـه مـ  وزارة الضـمان هذا التقرير  وقام ألإجناز -4

جلنــة تطــوير جمتمــ  املالومــات و وزارة الاــدل، و وزارة الصــحة،  ومبســا ة مــ االجتمــاعي والامــل، 
وزارة الشــؤون اخلارجيــة، و وزارة الشــؤون الدا ليــة، و وزارة الثقافــة، و وزارة التالــيم والالــوم، لــ اــةالتاأل
كحاومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا ووزارة النقـــل  ألإاـــراب مـــ وزارة الرتأليـــة البدنيـــة والرياضـــة و وزارة البيئـــة، و 

تــب أمــا : ماتاألاــة للحاومــة أ ــرىمــ  أجهــزة ألاتفــا  ريــر مشــروا التقأعــد واالتصــاالت. وقــد 
، واإلدارات التاألاــة لــوزارة الضــمان االنتذاأليــة املركزيــة ليتوانيــا جلنــةتاــافؤ الفــري، و املاــين ألمظــا  

 كحيـــد أدرجـــت ،منظمـــات األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة وقـــد طلبـــت مشـــورةاالجتمـــاعي والامـــل. 
 .قدر اإلماانمسا تها يف التقرير 

محايــة كحقــو  اإلنســان الرئيســية  اتمــ  الــدول املوقاــة علــس مااهــدهــي ليتوانيــا  ومبــا أن -5
ـــقـــدم الت ا، فإ ـــلألمـــم املتحـــدة وجملـــ  أوروألـــا كمـــا ،  ألانتظـــامذ تلـــق املااهـــدات تقـــارير عـــ  تنفي

ت الســـلطات الدوليـــة ذات الصـــلة. وعـــالوة علـــس ذلـــق، ألـــذل الصـــادرة عـــ القـــرارات  تنفـــذ أ ـــا
إىل االحتـــاد األورو   هامامانضـــ ذتشـــرياات االحتـــاد األورو  منـــل هبـــدب االمتثـــالاا جهـــود ليتوانيـــا
 .2004 عام
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 لالتفاقية ةحاام العاااأل -أوالا  

 4-1المواد   

 )اجلريـــدة الرمسيـــةفيمـــا يلـــي ألاســم الدســـتور   ر مجهوريـــة ليتوانيـــا )املشــار إليـــهحيــدد دســـتو  -6
األكحاـــــــام  وتســـــــتجيب  كحقـــــــو  اإلنســـــــان واحلريـــــــات األساســـــــية. 1992، 1014-33 رقـــــــم

 دداحملـنحـو ال، ومنـ  أع يييـز، علـس هماواكحرتام ن وكرامتهية ارب اإلنساتطلبات محاملالدستورية 
 أع كـــان ال جيـــوز تقييـــد كحقـــو  همـــ  الدســـتور علـــس أنـــ 29الصـــاو  الدوليـــة. وتـــنص املـــادة  يف
اجلــن  أو الاــر  أو اجلنســية أو  مــ  قبيــل نــواعلــس أع أســا   كــانمــنأ أع امتيــازات ألع   وال

ن احلماية كو الرغم م   وأل دي  أو املاتقدات أو اآلراء.ماعي أو الاللغة أو األصل أو الوض  االجت
 6الدســتور، تــنص املــادة  علــس وجــه التحديــد يف تــردمــ  القيــود والتمييــز علــس أســا  اإلعاقــة   

اـــل مياــ  لمبااــرة . وهاـــذا  ألصـــفة للتطبيــق ال يتجـــزأ وقــاألالا اا يشـــال قانونــالدســتور علــس أن  
لــــس ذلــــق، تــــنص ع وعــــالوةالدســــتور. أل التمســــقل يــــداف  عــــ  كحقوقــــه مــــ   ــــال أناــــذص 

مــ  الدســتور علــس أن  مجيــ  األاــذاي سواســية أمــام القــانون، واحملــاكم، وغريهــا مــ   29 املــادة
الاديــــد مــــ  القــــوانا األ ــــرى الــــن حتاــــم الاالقــــات وياــــر   . ومســــؤوليهامؤسســــات الدولــــة 
 ملساواة وعدم التمييز.ملتمثل يف اااملبدأ الدستورع  مجهورية ليتوانيايف  االجتماعية املذتلفة

 ألشــأنقـانون مجهوريـة ليتوانيـا  صـدربـادئ الدسـتورية حلقــو  اإلنسـان، املترسـيخ  وكحـ  يتسـى -7
 ،5115-114رقـــم  ؛2010 ،3350-67رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــة 2003املســاواة يف املااملـــة عـــام 

وغـري املبااـر،  تمييـز املبااـرال :ملفاهيم األساسـيةا َاربيـ  ع ذال  2008، 2998-76رقم ؛ 2003
علـــس أنـــه أع يييـــز مبااـــر أو غـــري  التمييـــز   َاـــرب. ويـ  وتاـــافؤ الفـــري، والتحـــر ، ومـــا إىل ذلـــق

أو الاـــر  أو  اجلـــن نـــوا التمييـــز علـــس أســـا  ألغـــرب تاليمـــات أو إصـــدار حتـــر ،  وأمبااـــر، 
 وأأو وجهـات النظـر، قناعـات الاجلنسية أو اللغة أو األصل أو الوض  االجتماعي أو الاقيدة أو 

علـس أو الدي . ويارب التمييز غري املباار  اإلثين، أو األصل اإلعاقة وأاجلنسي،  امليل وأ، س ال
أو اا يبـــدو دايـــدأو كحاــم لتقيـــيم، لأو مايـــار أو كحاـــم قــانو  أع فاـــل أو امتنـــاا عــ  فاـــل،  أنــه

أن  اأو تطبيقهــ هايـذتنفياـون مـ  اــأن رمسـي ولاــ  ال تظـل كلهــا كمـا هـي علــس املسـتوىممارسـة 
التفضـيالت أو املزايــا  وأاالمتيــازات  مـنأقيـود علـس ممارســة احلقـو  أو إىل فــرب يـؤدع يف الواقـ  
اجلــــن  أو الاــــر  أو اجلنســــية أو اللغــــة أو األصــــل أو الوضــــ  االجتمــــاعي أو نــــوا علــــس أســــا  

، أو األصــل عاقــةاإل وأاجلنســي،  امليــل وأ، ســ ال وأقناعــات أو وجهــات النظــر، الأو  اتاملاتقــد
أو  أو احلاـم، ، أو مايـار التقيـيم،عـ  الفاـل الفال أو االمتنـاا ذلقألرر  ، إال إذاأو الدي  اإلثين

ا ــدب مالئمــة وضــرورية. وياــرب التحــر   ذلــقســيلة حتقيــق وكانــت و مارســة هــدب مشــروا امل
أو يفـة، انتهـا  كرامـة الشـذص، و لـق أليئـة     غـربأل ياـونأع سلو  غري مرغوب فيـه  علس أنه
اجلن  أو الار  أو اجلنسية أو اللغة أو األصـل أو نوا هينة أو هجومية علس أسا  م  أو ماادية، 

أو اجلنسـي،  امليـل وأالس ،  وأقناعات أو وجهات النظر، الأو  اتالوض  االجتماعي أو املاتقد
 أو الدي . اإلثين، أو األصل اإلعاقة
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لمسـاواة لاا ضـمان، علـس صـاكحب الامـل أنـه جيـبعلـس وينص قانون املساواة يف املااملة  -8
 ىلإصــول و مــ  ال األاــذاي ذوع اإلعاقــةاختــاذ الرتتيبــات التيســريية املاقولــة لتماــا  ،يف املااملــة
لتـدريب، مبـا يف ذلـق تاـديل أمـاك  الامـل، لخلضوا ا، أو يه، أو التقدم فهاملشاركة في وأالامل، 
ال حيـدد و غـري متناسـب علـس صـاكحب الامـل. اا بئـفـرب عأن تالتـداألري  تلـق ا  م  اـأنيما   

 علس صاكحب الامل . املفروب تناسباملابء غري ال ماى القانون 
مــ  قــانون مجهوريــة ليتوانيــا  2املفــاهيم الرئيســية املتالقــة ألاإلعاقــة يف املــادة  وقــد أدجمــت -9

 ؛2010، 3350-67رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة اجتماعيــاا إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة أل املتالــق
  :2004، 2983-83؛ رقم 1991، 969-36رقم 

 تاــون قدرتــه علـــس اإلعاقـــة، أو مــ  فئــات فئـــة أل مصــابهـــو فــرد  الشــذص ذو اإلعاقــة
 علـس وـو مـا كحـددهاصـة،   اكحتياجـاتيتطلب  يف املائة و/أو 55 الامل ناقصة ألنسبة

 ؛القانون املذكور

 سـد اجلألنيـة  ألسـبب اضـطراب يفة علـس املـدى الطويـل يالصـحاحلالـة تـدهور  يه اإلعاقة
دى إىل تقلــــص املشــــاركة يف احليــــاة الاامــــة يــــؤ ، ممــــا املتاســــرة، والاوامــــل البيئيــــة هوظائفــــو 

 األداء؛ إماانياتب اواخنف

 أو اا الافــاءة املهنيــة املاتســبة ســاألقعلــس إعمــال الفرديــة  ةهــي القــدر  القــدرة علــس الامــل
 ؛الافاءة املهنية أقل م اا در تتطلب قأو أداء مهام  ةهنية جديدماكتساب كفاءة 

 مـدكحالة الشذص الصحية طويلـة األألفال احلاجة إىل مساعدة  اصة  هو اخلاي االكحتياج 
 .املتاسرةأو فقدان القدرة علس الامل ، والاوامل البيئية  اإلعاقةقية أو املاتسبة )اخلل  

 ت التقنيــــةمــــ  املتطلبــــا 16-18يف املــــادة أيضــــاا  ذع اإلعاقــــةتاريــــف الشــــذص  وق ــــدم -10
STR 2.03.01: 2001  اكحتياجــــات األاــــذاي ذوع أل املبــــا  واألراضــــي. املتطلبــــات ذات الصــــلة

  :2010، 3350-67رقـم  )اجلريـدة الرمسيـة  2001، 1898-53رقـم  )اجلريدة الرمسيةاإلعاقة   
جــزاء مــ  اجلســم، مبــا يف أوظــائف يف ضــاف أل املصــاألوناألاــذاي  -اإلعاقــة  واألاــذاي ذو 

، الــن تتســبب الــتحاماضــطراألات و ضــطراألات البصــرية والســماية، واال األات احلركــة،اضــطر  ذلــق
 علس التحر  والوصول إىل الاناصر البيئية. لقدرة األاذاياامل الزئي أو اجلتقييد ال

 ا لماعياا  ألشخاص ذوي اإلعاقةا إدااجنظام   

علــــس ترتيبــــات  اجتماعيــــاا  ألاــــذاي ذوع اإلعاقــــةا إدمــــاجمــــ  قــــانون  3املــــادة تــــنص  -11
مــ   3ألشــال عــام املبــادئ املنصــوي عليهــا يف املــادة  توافــق الــن دمــاج االجتمــاعي الرئيســيةاإل

 اجملتمــــ  فــــرادكحقــــو  أألــــنف  اإلعاقــــة  واألاــــذاي ذو يتمتــــ   -االتفاقيــــة: املســــاواة يف احلقــــو  
 التالـــيم نفـــ  إماانيـــة الوصـــول إىلألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة تتـــا  ل -؛ تاـــافؤ الفـــري اآل ـــري 

تـداألري ت صـا  أفـراد اجملتمـ  )املتاكحـة لبـاقي  اجملتمايـةو والامل والرتفيه واحلياة االجتماعية والسياسية 
تـداألري الشروط و ألاض تلق ال يثبت أن كحا اصة هبدب حتسا وض  األاذاي ذوع اإلعاقة 
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ــــــز  ــــــ  التميي مــــــس  -غــــــري فاــــــال ؛ من ــــــز أو االســــــتغالل؛  واألاــــــذاي ذو حي  ــــــة مــــــ  التميي اإلعاق
 الـن مـمكل القضايا ألشأن  و/أو ممثليهم  ألاذاي ذوع اإلعاقةاتفق م  ي  س -الااملة  اركةاملش
تجــرألتهم. االســتقاللية وكحريــة لالنظر ألــلقــانون و لاا طبقــعلــس مجيــ  املســتويات  مم ونشــاطاممكحيــا

 -الوصــول إماانيــة  .ارســتمر األعلــس االســتقاللية اإلعاقــة  وسيشــج  األاــذاي ذو  -اال تيــار 
إىل املـــوارد  مألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة يف مجيـــ  جمـــاالت احليـــاة ووصـــو ا مشـــاركة روبظـــ إتاكحـــة

أاـــاال ألعواقـــب اإلعاقـــة عـــ  اإلعاقـــة  وألاـــذاي ذو ااوب ســـي -املتاكحـــة؛ تاويضـــات الاجـــز 
 إىلجلــب الــدعم لألاــذاي ذوع اإلعاقــة  -النقديــة وغــري النقديــة؛ الالمركزيــة  ةذتلفــامل الــدعم
ألاــــذاي ذوع ا شــــار  اجملتمـــ  يف إعــــادة تأهيـــلسيإقـــامتهم، و ماــــان ة مـــ  ممانــــ نقطـــةأقـــرب 
لمواقف والصـور التصدع لرف  مستوى الوعي الاام هبدب  -الااروصمة  رف ؛ اجتماعياا  اإلعاقة

التصــرب ألتقوم مجيــ  املؤسســات ســ - رونــةاملو اإلعاقــة؛ االســتمرارية ذات الصــلة ألالنمطيــة الســلبية 
األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة؛ تلبيـــة  ولنمـــاءدمات االجتماعيـــة تقـــدمي اخلـــفيمـــا ألينهـــا عنـــد التنســـيق أل

يتطلـب  ممـااإلعاقة جمموعـة جمتمايـة غـري متجانسـة،  واألاذاي ذو  ميثل -االكحتياجات   تلف
 ا تالب اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة عند تقدمي املساعدة. اعتبار
ل الطــــمل واملهــــين تقــــدمي  ــــدمات إعـــادة التأهيــــيف االجتمـــاعي  اإلدمــــاجنظــــام  ويتجلـــس -12

واالجتماعي، وتلبية االكحتياجات اخلاصة م  اختـاذ تـداألري  اصـة لتقـدمي املسـاعدة، وتازيـز فـري 
 واســـتحقاقاتألاــذاي ذوع اإلعاقـــة، وتــوفري الـــدعم االجتمــاعي، وختصـــيص ماااــات اعمــل 

تســاوية يف املشــاركة امل وكفالــةتــوفري اخلــدمات التاليميــة، و ، هــاودفااحلاوميــة التــأما االجتمــاعي 
االجتمـاعي  اإلدمـاجول نظـام وميـالاامـة. مـ  جمـاالت احليـاة  الثقافية والرياضية وغريهـا النشاطات

والبلديـــة، وصـــندو  التـــأما االجتمـــاعي احلاـــومي، وصـــندو  التـــأما  احلاوميـــةيزانيـــات مـــ  امل
مــ  األمــوال الحتــاد األورو  وغريهــا لالصـحي اإللزامــي، وصــندو  التوظيــف، والصــناديق ا ياليــة 

  .اجتماعياا  ألاذاي ذوع اإلعاقةا إدماجم  قانون  5قانونية )املادة ألصفة املاتسبة 
 اجتماعيــاا  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةا إدمــاجمــ  قــانون  16املــادة مــ    2)الفقــرة دد وحتــ -13

 :اجتماعياا  ألاذاي ذوع اإلعاقةا إدماجع   ةاملؤسسات التالية ألاعتبارها مسؤول
 ألاــذاي ا إدمــاجتنســق نظـام هــي . و  ـااملــأذون  تهاليتوانيـا أو مؤسســ كحاومـة مجهوريــة

دمــاج االجتمــاعي ألــرامج واســرتاتيجيات اإلعلــس وافــق ت، و هوتنفــذ اجتماعيــاا  ذوع اإلعاقــة
 ألاذاي ذوع علس املدى الطويل؛احلاومية املتالقة ألا

 ملتالقــةا اانو قــي  الر امشــو قرتكحــات ألصــياغة امل ضــم  ا تصاصــهاهــي تقــوم و  ،الــوزارات 
 ذذـوتتإىل احلاومـة،  هاميتقـدو  اجتماعيـاا  ألاذاي ذوع اإلعاقـةا إدماجتحسا إطار أل

 ؛الرتتيبات الالزمة لتنفيذ اإلطار املذكور

 التاألاة لـوزارة الضـمان االجتمـاعي والامـل )املشـار  إدارة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة
تنسـق وتنفـذ الربنـامج وهي ، إليها فيما يلي ألاسم إدارة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة 

تـداألري السياسـة األ ـرى أيضاا وتنفذ ، اجتماعياا  ألاذاي ذوع اإلعاقةا إلدماجالوطين 
 ؛اجتماعياا  ألاذاي ذوع اإلعاقةا ألإدماجذات الصلة 



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 8 

 ؛ هاوتنفـذ اجتماعيـاا  ألاـذاي ذوع اإلعاقـةا دمـاجتطور ألرامج دلية إل ، وهيالبلديات
كحتياجـات اخلاصــة لألاـذاي ذوع اإلعاقــة مــ  لال ةاالســتجاألمسـؤولة عــ  أيضــاا وهـي 

 ألاــذاي ذوع اإلعاقــةا إدمــاجتســهيل ل ــالل اخلــدمات االجتماعيــة الاامــة واخلاصــة 
 األاذاي ذوع اإلعاقة؛ راألطات، والتااون م  اجتماعياا 

 الراميـة تداألريالتنفيذ  علسساعد وت هماألاذاي ذوع اإلعاقة الن يثل مصاحل راألطات 
ــــة،  احلاوميــــةؤسســــات املوكــــاالت و الامــــل مــــ  ت، و اجتماعيــــاا جهم إدمــــالتحقيــــق  واحمللي

صــــول علــــس الــــدعم املؤسســــي واملــــايل مــــ  املؤسســــات املــــذكورة. وتشــــار  وألوســــاها احل
 السياسة االجتماعية الوطنية وتنفيذها. صياغةاألاذاي ذوع اإلعاقة يف  راألطات

 العمل ة علىاال  تقييم اإلعاقة والق م   

علـس ليتوانيـا  تتـوفر ،اجتماعيـاا مـ  قـانون إدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة  18مـادة للوفقاا  -14
حتــت إاــراب وزارة الضــمان االجتمــاعي والامــل يامــل الامــل  ة علــستقيــيم اإلعاقــة والقــدر لماتــب 

إلدارة لــ تاألاــة ســلطة وهــوالامــل ،  ة علــسشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم ماتــب تقيــيم اإلعاقــة والقــدر ي)
علـس الامــل واحلاجــة  ةمســتوى القــدر و سـنة،  18لتقيــيم إعاقـة لألاــذاي دون ســ   ةفوضــمالاامـة 

هـم سـنة الـذي   18لألاذاي الذي  تقـل أعمـارهم عـ  ألالنسبة إىل  دمات إعادة التأهيل املهين 
األاـذاي الـذي  التـأما االجتمـاعي احلاـومي، و  مـ   ـالل  معلـيهاا مؤمنـأو كانوا )م مؤم  عليه

االكحتياجـــات اخلاصـــة  ألشـــأناختـــاذ قـــرار أويل عـــام و ســـ  التقاعـــد، و  ةســـن 18 تـــرتاو  أعمـــارهم ألـــا
 فيما يلي مهام املاتب:و لألفراد ألصرب النظر ع  الس  أو اإلعاقة أو القدرة علس الامل. 

  ؛اجتماعياا املشاركة يف تنفيذ سياسات إدماج األاذاي ذوع اإلعاقة 

  عامـــا،  18ل أعمـــارهم عـــ  ألاـــذاي الـــذي  تقـــااختـــاذ ترتيبـــات تقيـــيم مســـتوى إعاقـــة
ســـنة  18لألاـــذاي الـــذي  تقـــل أعمـــارهم عـــ  ألالنســـبة  امـــلال مســـتوى القـــدرة علـــسو 

التــــأما االجتمـــــاعي  مــــ   ــــالل  معلــــيهاا مؤمنــــأو كــــانوا )م مــــؤم  علــــيههــــم الــــذي  
سـ  التقاعـد، واحلاجـة إىل و  ةسن 18 األاذاي الذي  ترتاو  أعمارهم ألااحلاومي، و 

 ؛الاامةاألولية و ملهين، واالكحتياجات اخلاصة  دمات إعادة التأهيل ا

  إرســـــال املقرتكحـــــات التشـــــرياية إىل وزارة الضـــــمان االجتمـــــاعي والامـــــل هبـــــدب إد ـــــال
الامــــــل، ة علــــــس مســــــتوى القــــــدر و جمــــــاالت تقيــــــيم مســــــتوى اإلعاقــــــة،  علــــــسحتســـــينات 

 والتأهيل املهين.األولية االكحتياجات اخلاصة الاامة و 

 أدناه. 28ملادة أن األشالقسم الفرعي  أيضاا انظر 
 لجنة المنازعات  

ليتوانيــا تتــوفر ، اجتماعيــاا مــ  قــانون إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة  23املــادة أل عمــالا  -15
تامل حتت إاراب وزارة  -جلنة املنازعات وهي  -لتقاضي ل ساألقةهيئة غري قضائية إلزامية  علس

 كيان عام أنشـ وهي  جلنة املنازعات .  الضمان االجتماعي والامل )املشار إليها فيما يلي ألاسم
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ـــر الضـــمان ه اخلاصـــة ألوإجراءاتـــ هالاـــددع ولوائحـــتاوينـــه  اعتمـــدو  تســـوية املنازعـــات مـــ  قبـــل وزي
 املهام التالية:وتناط هبا االجتماعي والامل. 

  االسـتحقا دف  املاـا  أو الـن تـالسـلطة و ألـا املسـتفيد النااـئة وتسوية النزاعـات مساا 
 الامل؛ ة علسالقدر عاقة و وماتب تقييم اإل

  وتقـــدمي هاوتلذيصـــ هـــاوتأطري  ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةا طاـــونيف  املثـــارةمجـــ  القضـــايا ،
مقرتكحـــــات إىل وزارة الضـــــمان االجتمـــــاعي والامـــــل هبـــــدب حتســـــا سياســـــات إدمـــــاج 

 ؛اجتماعياا األاذاي ذوع اإلعاقة 

 تقارير ألشأن أداء جلنة املنازعات.ال صياغة 

 يف ســـيا احملامـــة  أنظـــار   جلنـــة املنازعـــات علـــسعـــالصـــادر  لقـــرارا ياـــربأن  ومياـــ  -16
 جراءات الن ينص عليها القانون.اإل

 األشخاص ذوي اإلعاقة بشأنإحصاءات عااة   

ـــــا يف انكـــــ -17 اااـــــات أو املمـــــ   مســـــتفيداا  264 632 مـــــا جمموعـــــه 2011عـــــام  ليتواني
يف املائــة مــ  جممــوا  8.6) عاقـةالقـدرة علــس الامــل ألســبب اإل فقــدانالنامجــة عــ   االسـتحقاقات
 كحصـةأكـرب  وتوجـديف املائـة مـ  النسـاء .  52يف املائـة مـ  الرجـال و 48) مـنهمساان ليتوانيا  

يف املائــة  30 ألــا علــس الامـل ممقـدر تــرتاو  نســبة  يف صــفوب مـ  األاــذاي ذوع اإلعاقـةمـ  
يف املائـة مـ  الاـدد  58 يقـاربمـا  هذه الشرحية تشالو . اذصاا  152 320يف املائة، أع  40و

مــ  ، أع ات األكثــر  طــورةاإلعاقــاملصــاألون ألاألاــذاي أمــا اإلمجــايل لألاــذاي ذوع اإلعاقــة. 
الاـدد  مـ يف املائـة  12 ونمثلـفييف املائـة،  25ويف املائـة  صفرألا  علس الامل ممقدر ترتاو  نسبة 

 ممقـدر تـرتاو  نسـبة   ذوع اإلعاقـة الـذياألاـذاي عـدد وأللـ  اإلمجايل لألاـذاي ذوع اإلعاقـة. 
أع ، 2011عــــام  اذصـــاا  63 436مــــا جمموعـــه يف املائـــة  55ويف املائـــة  45 ألــــا علـــس الامـــل

الاــدد اإلمجــايل لألاــذاي ذوع اإلعاقــة؛ يف كحــا أللــ  عــدد األطفــال  مــ يف املائــة  24 ياــادل مــا
 اإلمجايل. يف املائة م  الادد 6 ع ما ياادلأ ،طفالا  15 522اا عام 18ذوع اإلعاقة دون س  

 تفاقيةاالاد و ا حس معلواات ال -ثانياا  

  5المادة   
 المساواة وع م اللمييز

املساواة وعدم التمييز )انظر القسم األول مـ  التقريـر . وقـد س الدستور عل أكحاام نصت -18
مبـادئ  الـن حتـددالقـوانا  أهـم مـ و وردت تفاصيل األكحاام الدسـتورية يف التشـرياات األ ـرى. 

ظـر التمييـز املبااـر وغـري املبااـر، حيع ذالفـري وعـدم التمييـز قـانون املسـاواة يف املااملـة الـتاافؤ 
 ،أو اجلنســية التمييــز علــس أســا  نــوا اجلــن ، أو الاــر ،ألغــرب تاليمــات وإصــدار التحــر ، الو 
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 وأقناعـــات أو وجهـــات النظـــر، الأو  ،أو الاقيـــدة ،أو الوضـــ  االجتمـــاعي ،أو األصـــل، اللغـــة أو
يف اخلدمــة املدنيــة، و ، يف الامــل، الــدي اإلثــين و ، أو األصــل اإلعاقــة وأاجلنســي،  امليــل وأ، ســ ال
 يف املؤسسات الالمية والبحثية ويف جمال محاية املستهلق.و يف مؤسسات التاليم، و 

 املساواة يف املااملة: ألضمانلزم قانون املساواة يف املااملة الايانات التالية وي -19

 والبلدية؛ ةاحلاومي الوكاالت 

 التالــــيم الاــــايل )عنــــد االلتحــــا ، واال تبـــــار، و ؤسســــات التالــــيم ومؤسســــات الالــــوم م
  ؛وما إىل ذلقرامج التاليم، أل اريوا ت

 ظــــروب  وحتديــــد، التوظيــــف)عنــــد  تهمأاــــاال ملايــــ ا ــــتالبصــــحاب الامــــل علــــس أ
  ؛وما إىل ذلقاتب، و الر فيما يتالق ألظروب تنمية التأهيل، و  وتوفريالامل، 

 البضــائ ،  يلقــانون ألــائاوفقــاا ) اتاخلــدم مقــدمولســل ، أو ا والبضــائ ، أو مصــنا وئاألــا
، السـ املسـاواة يف املااملـة ألصـرب النظـر عـ   اتاخلـدم مقدمولسل  أو ا ومصنا افلي

 الدي  أو املاتقدات .أو ، أو اإلثين ، أو األصل الارقيأو اإلعاقةاجلنسي،  أو امليل
إنفاذ تشرياات االحتاد األورو  احملـددة يف مرفـق القـانون:  القانو  ذلق الصقيضم  و  -20

ــــه اجمللــــ   ــــق  2000 هيونيــــكحزيران/ 29املــــؤر   EC/2000/43توجي ــــدأ املســــاواة يف ألشــــأن تطبي مب
 EC/2000/78املااملة ألا األاذاي ألصرب النظر ع  األصل الارقـي أو اإلثـين؛ وتوجيـه اجمللـ  

وضــــــ  إطــــــار عــــــام للمســــــاواة يف املااملــــــة يف ألشــــــأن  2000نوفمرب تشــــــري  الثــــــا / 27املــــــؤر  
 االستذدام وامله .

يف الاضــوية أليطبــق فيمــا يتالــق الــذع يفــرب قــانون املســاواة يف املااملــة كحظــر التمييــز، و  -21
فيما يتالـق  نشاطاما،أو املشاركة يف الراألطات أو أصحاب الامل وغريها م   اوظفاملمنظمات 

 همأو أصــــل همأو عـــرق تهمجتمـــاعي أو إعــــاقاال همســـي أو وضــــااجلن أو مــــيلهم، ألســـ  أعضـــائها
مــــ  قــــانون املســــاواة يف  3املــــادة مــــ    7)الفقــــرة . )قناعــــامم أو عقيــــدممأو  همديــــنأو ، اإلثــــين

  املااملة .
واملؤسســــات  جيــــب علــــس احلاومــــةمــــ  قــــانون املســــاواة يف املااملــــة،  5ملــــادة ألا وعمــــالا  -22

 :مبا يلي ا تصاصها سيا أن تقوم يف والوكاالت البلدية 

ألصرب  انونيةالق الصاو  املساواة يف احلقو  والفري يف مجي  تاري  ضمان -1 
االجتمـــــاعي أو  الوضـــــ اجلـــــن  أو الاـــــر  أو اجلنســـــية أو اللغـــــة أو األصـــــل أو نـــــوا النظـــــر عـــــ  
ل ، أو األصــاإلعاقــة وأاجلنســي،  امليــل وأ، أو الســ أو املاتقــدات أو وجهــات النظــر،  القناعــات

 أو الدي ؛ اإلثين

 هاوتنفيـذ هااملساواة يف املااملة واعتماد كفالةوض  الربامج والتداألري الرامية إىل   -2 
االجتمــاعي  الوضــ اجلــن  أو الاــر  أو اجلنســية أو اللغــة أو األصــل أو نــوا ألصــرب النظــر عــ  
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، أو األصل عاقةاإل وأاجلنسي،  امليل وأ، أو الس أو املاتقدات أو وجهات النظر،  القناعات أو
 أو الدي ؛  اإلثين

أيضــاا و ، والراألطــاتواملؤسســات الاامــة،  الدينيــة واملراكــز جملتماــاتادعــم ألــرامج  -3 
املســاواة يف املااملــة ألــا األاــذاي علــس أســا  نــوا  تطبيــق علــس تاــااملؤسســات اخلرييــة الــن 

أو  ،أو الاقيــــدة ،تمـــاعيأو الوضـــ  االج ،أو األصـــل، أو اللغــــة ،أو اجلنســـية اجلـــن ، أو الاـــر ،
أو  اإلثــــين،، أو األصــــل اإلعاقــــة وأاجلنســــي،  امليــــل وأ، ســــ ال وأقناعــــات أو وجهــــات النظــــر، ال

 .اانو قيف المنصوي عليه  ، علس وو ما هوالدي 
أن يقـدم  عليـهعدم تطبيـق املسـاواة يف املااملـة  ألفالظلم  أنه يرىلشذص الذع حيق لو  -23
تاــافؤ املاــين ألظــا  املمــا تقــدمي الطاــ  ألحيــول وال تاــافؤ الفــري.  ألاملاــينظــا  املمــا ألاا طانــ

املاـــين ظـــا  املأمـــا ويقـــوم يف احملامـــة.  هعـــ  كحقوقـــذلـــق الشـــذص الفـــري دون إماانيـــة دفـــاا 
كحــاالت التمييــز علــس ألشــأن التحقيقــات  ويبــادر ألــإجراءتاــافؤ الفــري ألــالتحقيق يف الشــااوى أل

لــس احملامــة عانتهــا  كحقوقــه وكحرياتــه أل املتالقــةقضــيته  ياــربجيــوز ألع فــرد أن و أســا  اإلعاقــة. 
 علس أسا  فردع.

م  قانون املسـاواة  2املادة  م   7  و)6)و  5)ألالفقرات  عمالا أنه  جتدر اإلاارة إىلو  -24
 تمييز:م  قبيل ال ما يلي داَ يف املااملة، ال يـ  

 يف الامـل، والامالـة وسـو   يف جمـال الرعايـة الصـحية، والسـالمةاملتذذة اصة اخلتداألري ال
 وتـوفري الظـروب والفـري السـاوة إعـداد الرامية إىل ،القوانا علس وو ما جاء يفالامل 

 ؛ 2 املادة م   7)و  5)الفقرتان دماج يف أليئة الامل )ضمان وتازيز فري اإلل

  ،نــ  لضــمان املســاواة وم املتذــذةالقــوانا،  علــس وــو مــا جــاء يفالتــداألري اخلاصــة املؤقتــة
أو ، أو اللغـة ،أو اجلنسـية انتها  املساواة يف املااملة علس أسا  نوا اجلن ، أو الار ،

، سـ ال وأقناعات أو وجهـات النظـر، الأو  ،أو الاقيدة ،أو الوض  االجتماعي ،األصل
 مـــ   7)و  6)الفقرتـــان أو الـــدي  ) اإلثـــين،، أو األصـــل اإلعاقـــة وأاجلنســـي،  امليـــل وأ

 . 2 املادة

 م  التقرير. 1اجلزء  يضاا أانظر 
يف  األاـــذايهـــؤالء إدمـــاج اجتماعيـــاا قـــانون إدمـــاج األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة ويـــنظم  -25

لنمـــوذج إىل ا طـــملاللنمـــوذج احتـــول مـــ   وقـــد ســـجلمبـــدأ املســـاواة يف املااملـــة.  وياـــر  اجملتمـــ ،
ــالــذع ) 2004عــام  املــذكورقــانون الاالجتمــاعي لإلعاقــة ألاــد اعتمــاد   يــوز/ 1مــ   اا   اعتبــار س 

  أو الاجـز  مفاهيمدل كحلت  إذأد لت مفاهيم ومصطلحات جديدة، حبيد  ، 2005 هيولي
اجلــزء األول مــ  أيضــاا   )انظــر األاــذاي ذوع اإلعاقــة  اإلعاقــة  و   القدميــة مفــاهيم  الاــاجزي  

 ئيسـتثنااالالطاأل  كد علس  تؤ ع  األكحاام التمييزية النعالوة علس ذلق  وص رب النظرالتقرير . 
لألاــذاي ذوع  ألالنســبةيف اجملتمــ   املســاواة يف احلقــو  والفــري وع ــززت ذع اإلعاقــةشــذص لل
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ضـمان املسـاواة يف احلقـو  والفـري  يفالقـانون  ويامـ  ا ـدب مـ  ذلـق. يـةقانون ألصـفةاإلعاقة 
 جاإلدمـا وحتديد نظام  هم فيه،لألاذاي ذوع اإلعاقة يف اجملتم ، وإرساء مبادئ إدماج ألالنسبة

ة علـس القـدر و  اإلعاقـة، وتقيـيم مسـتويات هتنفيـذاملالفـة ألسـلطات اليف اجملتم  واروطه املسـبقة، و 
األقسام الفرعية أيضاا الامل، وتوفري  دمات التأهيل املهين، وتقييم االكحتياجات اخلاصة. )انظر 

 . 28و 26املادتا  ألشأنم  التقرير 
ألاــذاي ا حتســا نوعيــة كحيــاة علــس ةمبااــر ة ها ألصــفر تــداألري ؤثالــربامج الــن تــأهــم مــ  و  -26

 2012-2010للفــرتة اجتماعيــاا ذوع اإلعاقــة، الربنــامج الــوطين إلدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة 
 2002 يونيـه /كحزيـران 7املـؤر   850القرار رقم أل عمالا ع وافقت عليه كحاومة مجهورية ليتوانيا ذال

  )املشــار إليــه فيمــا يلــي 2010، 1345-29؛ رقــم 2002، 2335-57رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة
اجتماعيــاا تطــوير عمليــة إدمــاج األاــذاي ذوع اإلعاقــة  يرمــي إىلع ذألاســم الربنــامج الــوطين ، الــ

ذوع اإلعاقــة  إدمــاج األاــذايأل املتالقــة ألشــال فاــال وضــمان إنفــاذ التشــرياات الوطنيــة والدوليــة
الصـادر عنــه  A1-194األمــر رقـم  مبوجـبوافــق وزيـر الضـمان االجتمــاعي والامـل وقـد . اجتماعيـاا 

دمـــاج األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة إللربنـــامج الـــوطين ا طـــة عمـــل علـــس  2010مـــايو أيار/ 17 يف
الربنـامج  ويسـاس . 2010، 2854-58رقم  )اجلريدة الرمسية 2012-2010 للفرتةاجتماعياا 
جتماعي الن اال اإلدماج تداألريتازيز تاافؤ فري األاذاي ذوع اإلعاقة م   الل إىل الوطين 
ســـرتاتيجية ذات االالـــدويل واحمللـــي، ومـــ   ـــالل علـــس الصـــايدي   هوالتزاماتـــالبلـــد أهـــداب  توافـــق
تغطـي اسـرتاتيجية الربنـامج الـوطين الاديـد مـ  جمـاالت احليـاة الاامـة: و تنفيـذها. الرامية إىل الصلة 

 احليـاة املسـتقلة، وإعـادةمهـارات علـس تـدريب الالتاليم الاام، والرعاية الصحية، والتأهيل الطمل، و 
النفســــي، واخلــــدمات االجتماعيــــة، والتالــــيم، والضــــمان االجتمــــاعي، والامــــل، و  التأهيــــل املهــــين

قـــق أهــداب الربنــامج الـــوطين مــ   ــالل حتســـا والثقافــة، والرياضــة والرتفيـــه واحليــاة األســرية. وحت  
كفـاءمم، والتاـاون مـ    وتازيـزفا التشـرياات والـربامج والتـداألري املركزيـة واإلقليميـة، وتـدريب املـوظ

مـ  ، ومج  وحتليل املالومـات اإلكحصـائية وغريهـا ماهاألاذاي ذوع اإلعاقة والتشاور ا راألطات
ألــرامج  وإطــال املشــاكل،  تلــقمشــاكلهم، وكحلــول و األاــذاي ذوع اإلعاقــة،  ألشــأناملالومــات 

 .هاودعم البحوث االجتماعية واالقتصادية
تنفيـــذ أكحاــــام االتفاقيـــة. وتنفــــذ ذات الصـــلة أل األساســــيةوثيقـــة الالربنـــامج الـــوطين هــــو و  -27
مسـا ة ربنـامج التطـوير  ويقتضـيا يئـات احلاوميـة األ ـرى. و م   الل  تلف الـوزارات  هتداألري 

تقدم مقرتكحـات ألشـأن اإلجراءات/التـداألري، مـ   الن، األاذاي ذوع اإلعاقةالن يثل  الراألطات
مالومــات  تاطسكل. وســا املشـ واجملـاالت الــن تطــر اإلعاقــات  بال ــتالإيـالء االعتبــار الواجـب 

قائمـة الربنـامج الـوطين يف رد وتـع  تداألري تنفيذ الربنامج الوطين يف املواد ذات الصلة مـ  التقريـر. 
 الااملـــةمـــ  قبـــل املنظمـــات غـــري احلاوميـــة  ذتنفـــ كحـــاتمويـــل حصـــول علـــس الالتـــداألري املؤهلـــة لل

جموعــــــة واســــــاة مــــــ  مب والــــــن تضــــــطل اجتماعيــــــاا ع اإلعاقــــــة جمــــــال إدمــــــاج األاــــــذاي ذو  يف
تـــدريب اليف اجملتمـــ ، و ألاـــذاي ذوع اإلعاقــة ل ـــدمات إعــادة التأهيـــل االجتمــاعي  األنشــطة:

ذات الصـلة وتوزياهـا ة نشـر املالومـات الدوريـو ، االسـتقاللية مهـاراتعلس اكتسـاب التنقل و علس 
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ـــــ، األاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــةعلـــــس  وألوســـــ  . األاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة طـــــاتلراألدعم وتـــــوفري ال
 2011عـام  وقـد  صـص. هامشـاريامـ   ـالل حلصول علـس التمويـل ااحلاومية  نظمات غريامل

مـ   اإلعاقـةالااملـة يف جمـال لمنظمات غري احلاوميـة ل ليتا ليتوانيةألف  18 334.1 ما جمموعه
نفيـــــذ التـــــداألري عـــــ  ت مالومـــــات أكثـــــر تفصـــــيالا  وتاطـــــساألنشـــــطة املـــــذكورة. أل أجـــــل االضـــــطالا

 التمويل وما إىل ذلق يف املواد ذات الصلة م  التقرير.توفري واألهداب و 

  8المادة   
 إذكاء الوعي

ــــــداألري نفــــــذت  -28 ــــــذأكحاــــــام هــــــذه املــــــادة مــــــ   ــــــالل ت ــــــوطين ال تنفي ــــــامج ال اافحــــــة ملربن
كحاومــــــة الصــــــادر عــــــ   317القــــــرار رقــــــم  اتمــــــد مبوجــــــبامل 2011-2009 للفــــــرتة التمييــــــز
 ؛2010 ،3350-67رقــــــم  )اجلريــــــدة الرمسيــــــة 2009أألريل نيســــــان/ 15 يتوانيــــــا يفل مجهوريــــــة

 ويرمـــيألاســـم ألرنـــامج ماافحـــة التمييـــز .  يلـــيشـــار إليـــه فيمـــا امل  )2009، 1964-49 رقـــمو 
 الـــن حتـــددضـــمان تنفيـــذ أكحاـــام التشـــرياات و تازيـــز اكحـــرتام الفـــرد، إىل ألرنـــامج ماافحـــة التمييـــز 

 فيما يتالـقالتفاهم والتسامأ تازيز  و اانو القأل إذكاء الوعيو ري، مبادئ عدم التمييز وتاافؤ الف
أو  ،أو الـدي  ،أو الوضـ  االجتمـاعي ،أو األصـل، أو اللغـة ،أو اجلنسـية نوا اجلـن ، أو الاـر ،أل
 والـدي ، اإلثـين، أو األصـل اإلعاقـة وأاجلنسـي،  امليـل وأ، سـ ال وأقناعات أو وجهـات النظـر، ال

 الســلمل علــس مشــاركة فئــات ماينــة يف اجملتمــ  ار التمييــز يف ليتوانيــا وتأثريهــظــاهمب وتوعيــة اجلمهــور
 وقـد سـذر، وعلس تنفيـذ تـداألري املسـاواة يف احلقـو . م  غريها علس قدم املساواةو  مشاركة نشطة

ظــر حتو  اــذاياملســاواة ألـا األ الــن تقـيممــ  الدسـتور،  29ربنــامج لتنفيـذ أكحاــام املـادة التنفيـذ 
أو ، أو اللغـة ،أو اجلنسـية أع فـرد علـس أسـا  نـوا اجلـن ، أو الاـر ،يتمتـ  ألـه يـاز تقييد أع امت

 متشـابوتطبيق  ج  ،قناعات أو وجهات النظرالأو  ،أو الدي  ،أو الوض  االجتماعي ،األصل
احليــاة الاامــة، مــ  أجــل تازيــز  منــاكحيالتمييــز وأســباأله يف مجيــ   ألتســليا الضــوء علــسفيمــا يتالــق 
نـوا اجلـن ، أو  علـس أسـا التفاهم والتسامأ تازيز و  اانو القألالوعي الاام وإذكاء  اكحرتام الفرد،

قناعـــات أو الأو  ،أو الـــدي  ،أو الوضـــ  االجتمـــاعي ،أو األصـــل، أو اللغـــة ،أو اجلنســـية الاـــر ،
، وتسـهيل عمـل والدي  اإلثين، أو األصل اإلعاقة وأاجلنسي،  امليل وأ، س ال وأوجهات النظر، 

 قو  اإلنسان.املانية حبغري احلاومية املنظمات 

تنفيــذ  2010-2009 الفــرتة تاألزمــة االقتصــادية تنفيــذ الربنــامج: اــهد وقــد عــدلت -29
تنفيـذ ألرنـامج ماافحـة  واـار  يفإضـافية مـ  املنفـذي .  أمـواالا ذلـق تطلـب ي ، و التداألري الرتألويـة

مـــاعي والامـــل والتالـــيم وزارات الضـــمان االجتكـــل مـــ   2010-2009  ـــالل الفـــرتةالتمييـــز 
تاــافؤ الفــري وماتــب املــدعي املاــين ألظــا  املأمــا أيضــاا و والاــدل والثقافــة والشــؤون الدا ليــة، 

ربنامج: تـدريب مـوظفي  تلـف املؤسسـات واملـوظفا الالتالية يف إطار  الفااليات ونظمتالاام. 
مـــ   وإجـــراء نقااــات، تاــافؤ الفــري وعـــدم التمييــز يف جمـــالاملــدنيا وضــباط الشـــرطة والقضــاة 

،  األاــاال ضــد التمييــز متاــدد يــةمحلــة تروجيوتنظــيم منظمــات كحقــو  اإلنســان غــري احلاوميــة، 
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فئـــات ويســـتهدب تســـامأ واكحـــرتام الفـــرد لل يتطـــر تالـــيم الابـــار لألرنـــامج غـــري رمســـي  وضـــ  كمـــا
عــ   ةاــرب ملاألعمــال اإلجراميــة األ املتالقــةكحصــاءات اإلتغطــي املنشــورات الرمسيــة ألانتظــام و دــددة. 
كحلــل نظــام الرصــد احلــايل  اجلنســي. وقــد أو امليــلالاــر  أو الــدي  أو اللغــة  مــ  منطلــقالاراهيــة 

 علــس االنرتنـــت، مـــ  تقــدمي نتـــائج وتوصـــيات كحاومــة مجهوريـــة ليتوانيـــا للمالومــات غـــري القانونيـــة
 واـــهدالثقافـــات األ ـــرى.  مـــ رتويج للتســـامأ مـــ  أجـــل الـــ تظـــاهراتأيضـــاا ونظمـــت . اا الكحقـــ

املانيــة  لمنظمــات غــري احلاوميــةلتنفيــذ تــدألري  التمويــل اجلزئــي ، عــالوة علــس ذلــق، 2011 امعــ
الـن املقرتكحـات مـ  منظمـات كحقـو  اإلنسـان غـري احلاوميـة،  طلـبقو  اإلنسان  م   الل حب

 .ذوع اإلعاقةاملنظمات الااملة يف جمال كحقو  اإلنسان لألاذاي  ألطبياة احلالتتضم  
ـــــــة -30 ـــــــز، اســـــــتمر  ولافال ـــــــامج ماافحـــــــة التميي  طـــــــة الامـــــــل املشـــــــرتكة اعتمـــــــدت ارية ألرن
 1281القرار رقــــــم ألــــــ عمــــــالا  2014-2012 للفــــــرتة اــــــدم التمييــــــزاملتالقــــــة ألاملؤسســــــات  ألــــــا

 )اجلريـــــدة الرمسيـــــة 2011نوفمرب تشـــــري  الثـــــا / 2 يف عـــــ  كحاومـــــة مجهوريـــــة ليتوانيـــــا الصـــــادر
ـــ الـــن ترمـــي إىل ، 2011، 6362-134 رقـــم ألشـــأن عـــدم  داألري إذكـــاء الـــوعيضـــمان تنفيـــذ ت

أو  نوا اجلن ، أو الار ،أل فيما يتالقالتفاهم والتسامأ تازيز  و اانو القوأل التمييز وتاافؤ الفري
قناعــــات أو وجهــــات الأو  ،أو الــــدي  ،أو الوضــــ  االجتمــــاعي ،أو األصــــل، أو اللغــــة ،اجلنســــية
ظـاهر مب وتوعية اجلمهور والدي ، ثيناإل، أو األصل اإلعاقة وأاجلنسي،  امليل وأ، س ال وأالنظر، 

علـس قـدم و  مشـاركة نشـطة السلمل علس مشاركة فئـات ماينـة يف اجملتمـ  االتمييز يف ليتوانيا وتأثريه
طــــة وزارة الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل، وتنفــــذ التــــداألري اخلتنســــيق  وتتــــوىل. مــــ  غريهــــا املســــاواة

 ألشــأنتــدريب ســنوع تنظــيم طـة خلاواليتهــا. وتشــمل  كحســباملاتمـدة مــ  قبــل مؤسســات أ ـرى 
 الااملا يف جمال اإلعالم.لفائدة قضايا التمييز علس أسا  اإلعاقة 

 املوجهـةإذكاء الوعي الدوريـة  منشورات لتمويلأجرع قيا  الربنامج الوطين،  سيا يف و  -31
وزيـــــر الضـــــمان الصـــــادر عـــــ   A1-491األمر رقـــــم ألـــــ لألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة وتوزياهـــــا عمـــــالا 

 الـــــذع اعتمـــــد 2010أكتـــــوألر تشـــــري  األول/ 19 يفعي والامـــــل يف مجهوريـــــة ليتوانيـــــا االجتمـــــا
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة  املوجهــةإذكــاء الــوعي الدوريــة  حلصــول علــس يويــل منشــوراتاترتيبــات 
هـــو شـــروا امل . وكـــان ا ــدب مـــ  يويـــل 2010، 6477-126رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــةوتوزياهــا 

 لتلـــقوفقــاا ألاــذاي ذوع اإلعاقـــة. و لاملالومـــات  مـــ  اــأ ا تــوفريالــن دعــم املنشــورات ا امـــة 
االجتمـــــاعي وتاـــــافؤ الفـــــري  ألاإلدمـــــاجاملتالقـــــة التاليـــــة تـــــا  التمويـــــل للمنشـــــورات يالرتتيبـــــات، 

 يتالق ألاألاذاي ذوع اإلعاقة: فيما

  والصــحة والتالــيم، والالــوم، واحلمايــة االجتماعيــة،  النمــاءقضــايا تتطــر  لالــدوريات الــن
ضــافية، والتــدريب املهــين والتأهيــل اإلواألنشــطة  ،البيئــة والوصــول إىلالثقافــة، والرياضــة، و 

 ؛والرتفيه ،والامالة ،املهين

 تازيــــــز  والــــــن تـــــروماا لتقنيـــــات املثبتــــــة علميـــــلنشـــــورات الــــــن حتتـــــوع علــــــس وصـــــف كامــــــل امل
نهجيــات االجتمــاعي وتاــافؤ الفــري واحلــد مــ  اإلقصــاء االجتمــاعي، أو إد ــال امل اإلدمـاج

 الوعي الاام. وإذكاءتازيز الوقاية م  اإلعاقة ذات الصلة ألاملوضوعات أيضاا و املاتمدة علنا، 



CRPD/C/LTU/1 

15 GE.14-23205 

لألاــذاي ذوع  املوجهــةنشــر وتوزيــ  الــدوريات  2011عــام  تــدألريتنفيــذ هــذا ال ومشــل -32
 ،ةفاريــالواألاــذاي ذوع اإلعاقــة  ،املتذلفــا عقليــاو اإلعاقــات اجلســدية، واملافــوفا، والصــم، 

وقد ، واملهنيا. أسرهمع  فضالا مرضس السارع ومرضس الالس، و التهاب املفاصل، أل واملصاألا
هيئــات  4و ةلألاــذاي ذوع اإلعاقــراألطــات  7مــ  قبــل اا ناجحــاا مشــروع 11نفــذ مــا جمموعــه 

 .ليتا ليتوانيةألف  881.3ما جمموعه م  ختصيص  ،عامة
 الصـادر عـ  A1-287األمر رقـم أل عمالا  األاذاي ذوع اإلعاقة راألطاتيول مشاري  و  -33

ترتيبــات  الــذع اعتمــدت مبوجبــه 2010 هيونيــكحزيران/ 22وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل يف 
دب يهــ . و 2010، 3841-75رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة األاــذاي ذوع اإلعاقــة راألطــاتيويــل 

 همســـــتباادا مـــــ  تقليـــــلال إىل األاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة راألطـــــاتيويـــــل مشـــــاري  دعـــــم أنشـــــطة 
لألنشطة املشرتكة تهم ، وتابئهاوتازيز هم ل كحقوقييث م ، اجتماعياا إدماجهم االجتماعي وحتسا 

لاـــيش يف علـــس ا هماير املهــارات ذات الصـــلة، وتشــجي، وتطـــو يتهمز اســتقالليـــتاز  مـــ  اــأ ا الــن
 لألاـذاي ذوعاجلاماـة  الراألطـاتموضـ  تركحيـب  ويشال االضطالا هبذه النشـاطاتاجملتم . 
تشـــار  يف و واألفـــراد ذوع اإلعاقـــة،  األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة راألطـــاتمـــ  ألـــا الـــن جت اإلعاقـــة،

يف مــا ال يقــل عــ  نصــف البلــديات،  لألاــذاي ذوع اإلعاقــةاألنشــطة الااديــة وتــوفر اخلــدمات 
 نصف املقاطاات. أو
تنفيــذ مشــاري  دعـــم أنشــطة راألطــات األاـــذاي ذوع اإلعاقــة دعــم األنشـــطة  ويشــمل -34
طبياــــة اإلعاقــــة )التمثيــــل،  كحســــبتالقــــة مبــــا يلــــي: محايــــة كحقــــو  األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة امل

 تـــدريباملهـــين ) وتطـــوير التأهيـــلوالتاـــاون الـــدويل ،  ،واألنشـــطة التدريبيـــة ،والنـــدوات ،واملـــؤيرات
عــ  إدارة فضــالا مبااــرة مــ  األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتمــ ،  ذي  ياملــون ألصــفةاملهنيــا الــ
 كحلقـــات وتنظـــيماملســـتقل،  الاـــيشمهـــارات  علـــس تـــدريبالرات مـــوظفي الراألطـــات ، و تنميـــة مهـــا

الثقافيـــة والرياضـــية لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة، وصـــيانة  والفااليـــاتالامـــل واملذيمـــات، والرتفيـــه، 
الــن شــاركة يف التحقــق مــ  تصــاميم املبــا  امل) هــي يف طــور البنــاءأعيــد ألنااهــا أو الــن الــن رافــق امل

ميم ذات الصــلة . التصــل آتملنشــا تشــييد ، والتحقــق مــ  امتثــالاي ذوع اإلعاقــةاألاــذ ختــص
إلذكـاء ائد املستديرة و املو تدريبية، الدورات وال ،منظمات األاذاي ذوع اإلعاقة املؤيراتتنظم و 

إىل  ماملدنيـــة، ووصــــو  مالصــــحية، وكحركـــام تهماألاــــذاي ذوع اإلعاقـــة، ورعـــاي قـــو حب الـــوعي
تنفيــذ مشــاري  دعــم أنشــطة راألطــات ل 2011عــام اا مــؤير  13ونظــم  . ذلــقاملالومــات، ومــا إىل

لتلبيـة اكحتياجـات  البيئةاالكحتياجات االجتماعية للصم، وتاديل  ألشأناألاذاي ذوع اإلعاقة )
الـدعم  وتـوفرياألاذاي ذوع اإلعاقة، وتنفيـذ أكحاـام اتفاقيـة كحقـو  األاـذاي ذوع اإلعاقـة، 

 ةودور  ةنـدو  32ود أسر األاذاي ذوع اإلعاقة، ومـا إىل ذلـق ، ألفرا النفسي والرعاية الصحية
ألاإلعاقـــة، ومـــا إىل  الاـــامالـــوعي و الامـــل مـــ  األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة وأســـرهم،  ألشـــأنتدريبيـــة )
ــــق ، ــــق   ةئــــداوماا )اجتماعــــ   ــــراا كحــــدث 78و ذل ــــز كحقــــو   ألشــــأنمســــتديرة، ومــــا إىل ذل تازي

 البيئة كحسب يلادوتتشجي  التربا ألاألعضاء، األاذاي ذوع اإلعاقة والتااون م  البلديات، و 
يويـل  . وكلف، وما إىل ذلقلفائدممة يالرياضالنشاطات اكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة، و 
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مـوال األمـ  ليتـا ليتوانيـة  مليـون 4.1مبل  مشاري  دعم أنشطة راألطات األاذاي ذوع اإلعاقة 
 .2011وطنية عام ال

مـــ   ـــالل أيضـــاا الـــوعي الاـــام ألإذكـــاء االتفاقيـــة املتالقـــة أكحاـــام هـــذه املـــادة مـــ   وتنفـــذ -35
ألسـر واملالمـا ومهنيـي ل املوجهـةجمموعـة واسـاة مـ  املالومـات نشـرت  فقـدالبيانـات الصـحفية، 
وزارة الرتأليــة لــ الشــباي وقــ املاألطفــال ذوع االكحتياجــات اخلاصــة علــس  ألنمــوالتالــيم فيمــا يتالــق 

جمموعـــة مــــ   2011عـــام  ونوقشـــتاإلعــــالم.  اســـائعلـــس و  عـــت  ووز www.smm.ltوالتالـــيم )
َـو . www.ikimokyklinis.ltلبواألـة ألاستفاضـة علـس ااملواضي   دتويـات البواألـة ألانتظـام وتقـدم  دث  حت 

لآلألـــاء واألمهـــات ألالنســـبة لمالومـــات لمصـــدر كبـــري  وهـــيســـتذدما. املاالستشـــارات للـــزوار أو 
 رتألية األطفال ذوع اإلعاقة.يتالق أل فيما

قبـــل االألتـــدائي و التالـــيم قبـــل املدرســـي  نمـــركحل ألرنـــامج تطـــوير الـــن مشلهـــامـــ  التـــداألري و  -36
وزيــــر التالــــيم  الصــــادر عــــ  V-350األمــــر رقــــم  اعتمــــدت مبوجــــب، الــــن 2013-2011 للفــــرتة

 ، إنشـــاء مراكـــز 2011، 1421-30رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــة 2011مـــار   ذار/ 1والالـــوم يف 
 لتالـيم والثقافـة واخلـدمات االجتماعيـةا يـوفراـدد الوظـائف هـو مرفـق ركز متواملمتاددة الوظائف. 

ــــل و التالــــيم قبــــل املدرســــي  ن: مــــركحلنشــــاطاتهألطفــــال احملليــــا واجملتمــــ . ومياــــ  أن تشــــمل ل قب
لابــــار، ل تالــــيم غــــري النظــــاميالغــــري النظــــامي لألطفــــال، والرعايــــة النهاريــــة، و  يماالألتــــدائي والتالــــ

ربامج التالــيم النظــامي وغــري فيمــا يتالــق ألــتالــيم اخلــاي والتالــيم عــ  ألاـد واملسـاعدة التاليميــة، وال
الثقافية والفنية لألطفال والابار، ة و االجتماعي ات، والرتفيه، والنشطالدرو النظامي أو وكحدات 

 وما ااأله ذلق.
 يف سـ  تـر  أطفـاالا  الـن ألسـرلاا حتديـداملوجهـة تدألري   ر ألرامج التاليم  وقد استهدب -37

هم فــي  )مبــ اتالــيم أطفا ــ ألشــأن مــاو رب يتها مســؤوللتازيــز قبــل االألتــدائي و التالــيم قبــل املدرســي 
 مركحلـــة مـــ  الـــوالدة إىل مميـــاكحألطفـــال وظـــروب ا وذج حتســـا تالـــيمويـــنص  ـــ . اإلعاقـــة عذو 

 11عـ  كحاومـة مجهوريـة ليتوانيـا يف الصادر  1509مبوجب القرار رقم  املاتمدالتاليم اإللزامي، 
آلألــاء اإراــاد  علــس  2009، 6073-138رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة 2009نوفمرب شــري  الثــا /ت

قبل االألتـدائي  يويـل و قبل املدرسي  يمالتال تطويرمشروا  ويشمل . هموتاليم واألمهات واألسر
فتوكحـة هبـدب رفـ  مسـتوى املسـاعدة املتااملـة )مـ  الرتكيـز املنافسـة املاملشاري  البلديـة مـ   ـالل 

  .م  ذوع اإلعاقةلألسر الن لديها أطفال املوجهة ال  اي علس حتسا املساعدة ألش

  9المادة   
 إااانية الوصو 

إىل البيئــة املاديــة يف  اإلعاقــةذوع  اــذايألاإماانيــة وصــول ألتنفــذ املتطلبــات املتالقــة  -38
 واملرافـــق التذطـــيا املاـــا  وتصـــميم املبـــا  مـــ   ـــالل تاـــديلاحليـــاة ذات الصـــلة  مجيـــ  جوانـــب

كحســب  ، وأليئــة املالومــاتالتحتيــةالاامــة واإلســاان والبيئــة املبااــرة، ومرافــق النقــل الاــام وألنيتهــا 
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اإلعاقـة ذوع  إدماج األاذايم  قانون  11للمادة وفقاا اإلعاقة، ذوع  األاذاياكحتياجات 
تاـديلها ة يلمسـؤو  وهااملنشآت املذكورة ومستذدم ومالاوالسلطات البلدية، وتتحمل . اجتماعياا 
وثــائق هــي اجلهــة املالفــة ألوزارة البيئــة و االكحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة.  كحســب

 .اإلعاقةذوع  لألاذايكحتياجات اخلاصة كحسب االتاديل البيئة أل ذات الصلةالبناء التنظيمية 

 حليا ات الخاصة لشأشخاص ذوي اإلعاقةاال حس تع نل المباني   

ــــنص  -39 ــــاء  6املــــادة  مــــ   3)الفقــــرة ت ــــةمــــ  قــــانون البن ــــدة الرمسي ، 788-32رقــــم  )اجلري
 ئهـاألناإعـادة و  ئهـااملبـا  وألنا تصـميم علـس وجـوب إجنـاز  2001، 3597-101؛ رقم 1996

مـــ  أ ـــذ    وأعمـــال ا ندســـة املدنيـــة ثهاديحتـــ) الشـــقق الســـانية جتديـــداســـتثناء أل) هاأو إصـــالكح
ألاـذاي ذوع اقـانون إدمـاج أل عمـال العتبـاريف ااالكحتياجات اخلاصة لألاذاي ذوع اإلعاقة 

 .اجتماعياا  اإلعاقة

 املبــــا  واألراضــــي. املتطلبــــات ذات  STR 2.03.01:2001املتطلبــــات التقنيــــة  واعت مــــدت -40
وزيــر البيئــة  الصــادر عــ  317األمــر رقــم  مبوجــب اكحتياجــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة ألالصــلة 

ألكحاــام قــانون  وفقــاا   2001، 1898-53رقــم  ة)اجلريــدة الرمسيــ 2001 هيونيــكحزيران/ 14 يف
الالئحــة املتطلبــات اإللزاميــة للمــدن والبلــدات وحتــدد . اجتماعيــاا  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةاإدمــاج 

الدا ليــة  هاعناصــر و الســانية وغريهــا و  الاامــة ، واملبــا وجتهيزامــاواملنــاطق الريفيــة، واملواقــ  الفرديــة 
الئحـــة مجيـــ  وتلـــزم تلـــق الألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة. اصـــول و  ألإماانيـــة فيمـــا يتالـــق، وجتهيزامـــا

الشــــركات غــــري ذات الشذصــــية  أيضــــاا و اذصــــيات اعتباريــــة وطبيايــــة مــــ  املشــــاركا يف البنــــاء، 
تشـار  الـن الوطنيـة والبلديـة  السـلطاتعـ   فضـالا ختض  أنشطتها لقـانون البنـاء، الن االعتبارية، 

 لبناء.اومي لتنظيم احلال يف

 الصـــــــلةملبــــــا  ذات اتصـــــــاميم مــــــ  دارة اـــــــؤون األاــــــذاي ذوع اإلعاقـــــــة تحقــــــق إتو  -41
مــ  املتطلبــات  9مــ  امللحــق  8للفقــرة  وفقــاا  املبــا  اجملــددة،اســتثناء ألاألاــذاي ذوع اإلعاقــة أل

 D1-826األمـــــــر رقـــــــم  املاتمـــــــدة مبوجـــــــب بنـــــــاء ر ـــــــص الوثـــــــائق   STR 1.07.01:2010التقنيـــــــة 
 )اجلريـــــدة الرمسيـــــة 2010ســـــبتمرب أيلول/ 27 يفتوانيـــــا وزيـــــر البيئـــــة يف مجهوريـــــة ليعـــــ   الصـــــادر

  .2010، 5944-116 رقم
ا يئــة مــ   ــالل وثــائق دــددة مــ  قبــل رئــي   ت لغــسأو  وتـ َاــوبجلنــة إيــام البنــاء تـ َاــا و  -42

مـــ  املتطلبـــات  9للفقـــرة  وفقـــاا  املفوضـــا هأو نواألـــاحلاوميـــة لتفتـــيش التذطـــيا اإلقليمـــي والبنـــاء 
وزيــر الصــادر عــ   D1-828األمــر رقــم املاتمــدة مبوجــب  إيــام البنــاء   STR 1.11.01:2010التقنيــة 

 . 2010، 5947-116رقـــم  )اجلريــدة الرمسيــة 2010ســـبتمرب أيلول/ 28 يفالبيئــة يف ليتوانيــا 
يف جلنــــة إيــــام البنــــاء، أو ممثلــــه املفــــوب اــــؤون األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة  ويشــــار  رئــــي  دائــــرة

ـــالفقرة  عمـــال تصـــميم املبـــا  ل املطاألقـــة ويتأكـــد مـــ مـــ  املتطلبـــات التقنيـــة،  1لحـــق مـــ  امل 10أل
وصــــول  إماانيــــة، مــــ  كحيــــد املبــــا  اجملــــددةاســــتثناء ألاألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة، الصــــلة أل ذات

اــؤون األاــذاي ذوع اإلعاقــة راألطــة تاــديل البيئــة  وقــد كلفــت دائــرةاألاــذاي ذوع اإلعاقــة. 
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علـس الصـايد الـوطين صص  ذا النشاط    و التفتيش.  مبهام الكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة
جلنـة إيـام البنـاء اـهادة إيـام البنـاء، وتصـدر . 2011عـام  ألف ليتا ليتوانيـة 348.5ما جمموعه 
حللول  وفقاا  اام جددالبى املساين أو البى أن املأعيد ألنااها أو  أن البناية ألنيت أو مؤكدة ألذلق
 تصميم املبا .

املاتمــدة  ،  ا تصــميم املبــ STR 1.05.06:2010مــ  املتطلبــات التقنيــة  27رة الفقــوتــنص  -43
 2004ديسـمرب كانون األول/ 30 يفوزير البيئة يف ليتوانيا الصادر ع   D1-708األمر رقم  مبوجب

أجـــــزاء  أن مجيـــــ علـــــس  ، 2010، 5902-115رقـــــم  ؛2005 ،80-4رقـــــم  )اجلريـــــدة الرمسيـــــة
بــى ونــوا املالغــرب مــ   كحســب جــاهزةجيــب أن تاــون تذدام املبــى للبنــاء واســالضــرورية املشــروا 

هندســة البنــاء والبيئــة واملنــاظر و ، يــةا املتطلبــات األساســية للبناتنفــذ كحلو  ــ علــس ضــرورة أنو  ؛ألنائــه
ــــرتاث الثقــــايف غــــري املنقــــول و  ــــة األ ــــرى )أاــــاال الطبيايــــة وال ــــة مصــــا  الاحلماي ســــالمة ، ومحاي

الفقـرات األوىل وجـاء يف ، والتايـا. اجتماعيـاا  ألاـذاي ذوع اإلعاقـةا وإدمـاجاألطـراب الثالثـة، 
املالــف ثــل مصــا  مي الــذعأن مــدير املشــروا أو مــدير جــزء مــ  املشــروا،  2و 1مــ  امللحقــا 

نفصـلة امللتصميم وأجزائـه ان كحلول كو  م تأكد أن يصمم، جيب املودون املسا  مبصا   ألالبناء
وثــــائق تصــــميم البنــــاء و  ــــرى، األ والصــــاو  القانونيــــةت الصــــلة، ملتطلبــــات القــــوانا ذا مطاألقــــة

وختــــدم ة، اوميــــصــــا  احلامل حتــــرتم التايــــاو الســــالمة املتالقــــة أل وثــــائقالالفنيــــة و و املاياريــــة  وثــــائقالو 
 تلــقمــ   8امللحــق ويــنص واجملتمــ  واألطــراب الثالثــة.  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةاإدمــاج مصــلحة 

مفصـلة مالومـات  تتضـم  جيـب أن جلزء الاام مـ  التصـميم الفـينأجزاء ا أن أكحداملتطلبات علس 
اا  يجيب أن و ألاذاي ذوع اإلعاقة. ألالنسبة ل يةبناإىل الالوصول إماانية البيئة وكحلول  ع 
 ألاذاي ذوع اإلعاقة.لكحتياجات احملددة لال الن تستجيبلول ا ندسي احلزء اجل
 املبــا  الســانية املنفصــلة   STR 2.02.09: 2005مــ  املتطلبــات التقنيــة  5تــنص املــادة و  -44

 يـــوز/ 1 يفوزيــر الصــحة يف مجهوريــة ليتوانيــا الصــادر عـــ   D1-338األمــر رقــم  املاتمــدة مبوجــب
  علـــــس أن كحلــــــول التصــــــميم الــــــن 2005، 3464-93رقــــــم  )اجلريــــــدة الرمسيــــــة 2005 هيوليـــــ
التأهيــل املهــين أل اسرتاــدمصــمم البنــاء، م طــربمــ  تقبــل ختضــ  للمتطلبــات التقنيــة جيــب أن  ال

 يف إذا كحـدد STR 2.02.09: 2005متطلبـات لض  املبى لخي أنجيب و البناء. املالف ألواخلربة، م  
 م  قبل األاذاي ذوع اإلعاقة. مسيستذد ه تصاصات أناال
األمـر  املاتمـدة مبوجـب املبـا  السـانية   STR 2.02.01: 2004املتطلبـات التقنيـة  وتـنص -45
ـــــة ادر عـــــالصـــــ 705رقـــــم  ـــــة 2003 /ديســـــمربكـــــانون األول  24 يف  وزيـــــر البيئ  )اجلريـــــدة الرمسي
كـــل مبـــى ســـاين اـــقق ذات أكحجـــام   يف اـــونتينبغـــي أن ه   علـــس أنـــ2004، 721-23 رقـــم

علــس األقــل مــ  عــدد اــقق املبــى.  يف املائــة 5 ألنســبةألاــذاي ذوع اإلعاقــة،  صصــة ل تلفــة 
واملصــاعد  ق ل الشــقا، وأألــواب مــدواملنحــدرات، جيــب أن تصــمم مجيــ  مــدا ل املبــا  الســانيةو 

اكحتياجــــات أل املبــــا  واألراضــــي. املتطلبــــات ذات الصــــلة  STR 2.03.01: 2001 للمتطلبــــات وفقــــاا 
أدىن موقـ   إىل علـس ضـرورة التجهيـز ألاملنحـدرات 201 . وتـنص الفقـرة األاذاي ذوع اإلعاقـة
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جيــب أن تصــمم مســارات و املصــاد.  عــدم وجــود ةأو إىل الطــاألق األرضــي يف كحالــ املصــاد وقــفلت
 البنايـةألاذاي ذوع اإلعاقة م  الشـارا )الطريـق  إىل حبرية لالوصول  ألشال يتيأ البنايةأرب 
 املناظر الطبياية، واملرافق الرتفيهية، وموقف للسيارات، أو املر ب.وإىل ملحقاما، إىل  البنايةوم  

ـــــنص الفقـــــرة و  -46 ـــــة  29ت  اجلســـــور واألنفـــــا .  STR 2.06.02: 2001مـــــ  املتطلبـــــات التقني
 كحزيـــران/ 15  وزيـــر البيئـــة يف الصـــادر عـــ 319األمـــر رقـــم اتمـــدة مبوجـــب امل املتطلبـــات الاامـــة 

أ ـذ تصـميم وإعـادة يأن ضرورة   علس 2001، 1899-53رقم  )اجلريدة الرمسية 2001 هيوني
 ةالفنيــ تطلبــاتامللبيــة مــ  الضــرورع تو األاــذاي ذوع اإلعاقــة. كحركــة ألنــاء ا ياكــل يف االعتبــار 

STR 2.03.01:2001  ــــا  واألراضــــي. املتطلبــــات ذات الصــــلة اكحتياجــــات األاــــذاي ذوع أل املب
تـنص و واملمرات والسـال  واملنحـدرات.  البنايات دا لمباصة اخلتطلبات فيما يتالق ألامل اإلعاقة  
 ملنحــدرات مــ  أجــلا  وألنــاء انفــل األو ر ود ــو اجلســ لصــاود إىلعلــس ألنــاء الســال  ل 50الفقــرة 

أن مياـ  و . ةتحركـاملسـي اار ال علـساألاذاي ذوع اإلعاقة  أيضاا و عرألات األطفال والدراجات، 
 لمبا  القائمة.ل   مفتوكحة أو مغطاة، علس األرصفة أو الطواألق األرضيةانفتاون مدا ل األ

 أنظمـة  STR 2.06.01: 1999 الفنيـةم  الفصل الراأل  م  املتطلبات  7-5الفقرة  وتنص -47
وزيــر  الصــادر عــ  61القــرار رقــم  املاتمــدة مبوجــبلبلــدات واملــدن الصــغرية والقــرى ، ااتصــاالت 

 ، 1999، 773-27رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة 1999مــار   ذار/ 2 يف البيئــة يف مجهوريــة ليتوانيــا
تقاطاــــات املاــــاألر الفوقيــــة واجلســــور واملمــــرات حتــــت  يفممــــرات املشــــاة  ب أن تصــــممو جــــعلــــس و 

الفصـــل الســاد  مـــ  املتطلبــات التقنيـــة  مــ  10-2للمواصـــفات الــواردة يف الفقـــرة  وفقــاا  رباأل
STR 2.03.01:2001  كحتياجــــــات األاــــــذاي ذوع ألا املبــــــا  واألراضــــــي. املتطلبــــــات ذات الصــــــلة

مجيـــ  املبـــا   يفلألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة وجـــوب تـــوفر الاثـــري منهـــا  الـــذع يـــنص علـــساإلعاقـــة  ، 
املبــا  واألراضــي.   STR 2.03.01: 2001ملواصــفات املتطلبـات التقنيــة  وفقــاا لسـانية الاامـة واملبــا  ا

وثـــائق الفصـــل متطلبـــات  ويشـــري  . اكحتياجـــات األاـــذاي ذوع اإلعاقـــةألاملتطلبـــات ذات الصـــلة 
 STR 2.03.01: 2001 الفنيـةالتصـاالت  إىل املتطلبـات ألاتطلبات التذطيا اخلاصة مل املايارية املنشئة

  .اذاي ذوع اإلعاقةاكحتياجات األأل واألراضي. املتطلبات ذات الصلة  املبا 

  إيـام البنـاء  STR 1.11.01:2010م  املتطلبات التقنية  1م  امللحق  10تنص الفقرة و  -48
 أيلــــــول/ 28 يفوزيــــــر البيئــــــة يف ليتوانيــــــا الصــــــادر عــــــ   D1-828األمــــــر رقــــــم  املاتمــــــدة مبوجــــــب

اــــــؤون  دائــــــرةرئــــــي   قيــــــام  علــــــس 2010، 5947-116 )اجلريــــــدة الرمسيــــــة 2010 ســــــبتمرب
 الصـلةلول تصـميم املبـا  ذات املطاألقة حلم   ألالتحقق ه املفوباألاذاي ذوع اإلعاقة أو ممثل

 .اجملددة ، ألاستثناء املبا املتاكحة  مالوصول إماانيات م  كحيد  األاذاي ذوع اإلعاقةأل

 الوثــائق الــن  STR 1.07.01:2010 نيــةالفمــ  املتطلبــات  9مــ  امللحــق  8الفقــرة وتــنص  -49
 أيلــول/ 27وزيــر البيئــة يف الصــادر عــ   D1-826مبوجــب القــرار رقــم  املاتمــدةل البنــاء  اعمــأ جتيــز

اؤون األاذاي ذوع  دائرة  علس أن 2010 ،5944-16رقم  )اجلريدة الرمسية 2010سبتمرب 
 .اجملددة قة، ألاستثناء املبا األاذاي ذوع اإلعاأل الصلة تصاميم املبا  ذات تفحص اإلعاقة
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ل غري اعماألع  سؤولية علس حتمل امل مهورية ليتوانياجل ينص قانون املذالفات اإلداريةو  -50
حتــت ا يئــة احلاوميــة لتفتــيش التذطــيا اإلقليمــي والبنــاء فــرب عقوألــات مــ  جانــب ت  . و الســليمة

  مـــ  قبـــل عليـــه شــربيالقانونيـــة ) االمتثـــال للمتطلبـــات وي راقــبإاــراب وزارة البيئـــة أو احملامـــة. 
 :كحسب ا تصاصهاالسلطات التالية، 

اإلدارات البلديـــة هـــي املســـؤولة عـــ  إصــــدار قائمـــة اـــروط التذطـــيا إلعــــداد  )أ  
 وثائق التذطيا املاا  )قانون التذطيا اإلقليمي ؛

املطاألقـــة يـــز البنـــاء الـــن جتاإلدارات البلديـــة هـــي املســـؤولة عـــ  إصـــدار الوثـــائق  )ب  
 ؛ البناءيز أعمال الن جتالوثائق  STR 1.07.01:2010وتصاميم البناء )قانون البناء ل

وزارة البيئـــة هـــي ا يئـــة احلاوميـــة لتفتـــيش التذطـــيا اإلقليمـــي والبنـــاء التاألاـــة لـــ )ج  
 البناء )قانون البناء ؛ احلاومة علساملسؤولة ع  إاراب 

 يوزارة البيئـــة هـــالبنـــاء التاألاـــة لـــا يئـــة احلاوميـــة لتفتـــيش التذطـــيا اإلقليمـــي و  )د  
 إيام البناء ؛ STR 1.11.01:2010ع  إيام البناء )قانون البناء و ةاملسؤول

اإلدارات البلدية هي املسؤولة ع  اإلاراب علس الصيانة  الل فـرتة اسـتذدام  )ه  
ل واالتصـاالت اـراب وزارة النقـإل ختضـ املبا  السانية واملنشآت األ ـرى )ألاسـتثناء املبـا  الـن 

   )قانون البناء .ةكحسب قوائم البناء املاتمد املذولة اومؤسسام
 شأشخاص ذوي اإلعاقةل إتاحة النقل  

 مـ  قــانون 11املـادة مبوجــب  ألاـذاي ذوع اإلعاقـةلالنقـل  لمجيـ  وســائإتاكحـة نظم تـ -51
البيئـــة تالقـــة ألاملتطلبـــات امل تلبيـــة، الـــن تـــنص علـــس أن اجتماعيـــاا  دمـــاج األاـــذاي ذوع اإلعاقـــةإ

حليــاة ذات الصــلة تــتم ا يف مجيــ  جوانــب ألاــذاي ذوع اإلعاقــةل ةبدنيــال املوافقــة لالكحتياجــات
إتاكحــة نظم تــاألساســية. و  اعــ  ألنيتهــ فضــالا ب، امرافــق الركــو  الاــام النقــل تاــديلمــ   ــالل  أيضــاا 
 يتوانيا:لل النسبةأل أيضاا لزمة املتشرياات االحتاد األورو ، مبوجب  ألاذاي ذوع اإلعاقةلالنقل 

 الئحــــة ال(EC) No. 1107/2006  ألاــــذاي األشــــأن كحقــــو  األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة و
ـــاعنـــد الســـفر جـــو  احملـــدودع احلركـــة قواعـــد محايـــة األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة  حتـــدد ن، ال

التمييــز وضــمان تــوفري  مــ هم تدب محــايهبــ، مممســاعدو  ألاــذاي احملــدودع احلركــةاو 
 املساعدة الالزمة؛

 الئحـــة ال(EC) No. 1371/2007  تشـــري   23عـــ  الربملـــان األورو  واجمللـــ  يف  ةالصـــادر
 حتـــدد الـــن ركـــاب الســـاق احلديديـــة ألشـــأن  كحقـــو  وواجبـــات 2007أكتـــوألر األول/

ألاـــــذاي ااألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة و مـــــ  كـــــاب الســـــاق احلديديـــــة ر  قواعـــــد محايـــــة
 ؛ ري الركاب اآلكحقو  ، م  ألا  موتقدمي املساعدة  احملدودع احلركة
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   الدا ليــة، و البحريــة  لطــر  املائيــةاكــاب ر حبقــو   املتالقــةالئحــة الربملــان األورو  واجمللــ
 ؛2012ذ عام ا د لت كحيز النفنال

   نالــواحلــافالت املدينــة  تكــاب كحــافالر كحقــو  ألشــأن الئحــة الربملــان األورو  واجمللــ 
 .2006/2004 (EC)الالئحة  تعدلالن ، و 2013ذ عام اد لت كحيز النف

وضـات السـاق احلديديـة الليتوانيـة ، تاديل وسائل النقـل والبنيـة األساسـيةوفيما خيص  -52
عــــرب  ألاــــذاي احملــــدودع احلركــــةااألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة و قواعــــد وصــــول غــــري يييزيــــة لنقــــل 

الســـاق  عـــربلســـفر افـــري  ألشـــأنالقواعـــد تـــوفري املالومـــات  وتشـــمل تلـــقالقطـــارات الليتوانيـــة. 
املرافـق املصـممة  عـ  فضـالا كحقـوقهم ومسـؤوليامم، و ألاـذاي ذوع اإلعاقـة، لـف اذتاحلديدية مل

طـــــات والبـــــى األساســـــية احمل تاـــــديليف القطـــــارات، وكـــــذلق مســـــتوى  اـــــذاي ذوع اإلعاقـــــةلأل
دطـــات ومااتـــب يف و ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة لاملنتـــدى الليتـــوا   يفقواعـــد الاأل ـــرى. وتـــوزا 

لشركة: الشباي لوق  امل منها علسنسذة إلارتونية  د نشرتقالقطارات، و يف الساق احلديدية و 
www.litrail.lt. ـــــة ، ااـــــرتت 2010-2009الفـــــرتة  و ـــــالل ـــــة الليتواني ـــــة الســـــاق احلديدي ثالث

   ــــر ااــــرتت قطــــارا)و ها تشــــغيل ت يفوألــــدأ EJ575مــــ  صــــنف  مــــ  طــــاألقا ةجديــــد قطــــارات
كحاليــا  وهـي تشـتغل ،اإلعاقـةلتلبيـة اكحتياجـات األاـذاي ذوع وقامـت ألتاـديلها  ، 2008 عـام

مـــــ  أجـــــل القطـــــارات  صيصـــــا  تعـــــدل وقـــــدفيلنيـــــو .  - كاونـــــا  - فيلنيـــــو  املســـــارعلــــس 
ألاــذاي ذوع اإلعاقــة مــ  كحيــد املقاعــد، ودورات امليــاه، ونظــم مالومــات الركــاب اجلديــدة، ا

ة ألطريقـة ألريـل لألاـذاي ضـااب البصـر، واألجهـزة الفنيـة ملســاعداملاتوألـة وعالمـات املالومـات 
املقاعـــد ودورات امليـــاه  2008عـــام  ور كبـــتقطـــار. ال علـــس ركـــوبالاراســـي املتحركـــة  أصـــحاب
و ــــالل لســــاق احلديديــــة. اركــــاب ل مقطــــوراتأرألــــ   يف ألاــــذاي احملــــدودع احلركــــةألااخلاصــــة 
تحســــا وصـــــول لالســــاق احلديديــــة الليتوانيــــة عــــدة مشــــاري   أجنــــزت، 2010-2009 الفــــرتة

 اـذاي ذوع اإلعاقـةلألمراكحيض عامة  كحيد ركبتاخلدمات:  إىل دودع احلركةاألاذاي احمل
يف متحـف السـاق احلديديـة  ـاي مصـاد ور كـب دطة.  11 يفموساة وأألواب  منحدراتم  

مـــــدرجات وعـــــدلت، عـــــالوة علـــــس ذلـــــق، يف دطـــــة الســـــاق احلديديـــــة املركزيـــــة يف فيلنيـــــو . 
كحــ  يتســى حلديديــة لســاق اليف نفــق كاونــا  ألاــذاي ذوع اإلعاقــة مــ  أجــل ااالتصــاالت 

 يســــتجيب الكحتياجــــاتجســــر للمشــــاة  وألــــينمســــاكحة كافيــــة إل ــــالء الاراســــي املتحركــــة.  تــــر 
 وقاـت السـاق احلديديـة الليتوانيـةو احلديديـة يف كاليبيـدا.  ةالسـا فـو األاذاي ذوع اإلعاقة 

ملشـاري  لتاـاون يف األغيـة األاـذاي ذوع اإلعاقـة لليتـوا  الم  راألطـة املنتـدى  ااتفاق 2009عام 
األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة   املشــــرتكة املتالقــــة ألتحســــا اخلــــدمات لركــــاب الســــاق احلديديــــة مــــ

 و ـــــالليف النقـــــل ألالســـــاق احلديديـــــة.  اإلدمـــــاجعـــــ   فضـــــالا واألاـــــذاي احملـــــدودع احلركـــــة، 
ذوع األاـــــذاي  –ألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة لليتـــــوا  الاملنتـــــدى  وثلـــــممأجـــــرى ، 2010 عـــــام
لــذوع اإلعاقــة  اليتوانيــ رفــاهراألطــة ن لو ن اإلداريــو واملوظفــيــة احلركية أو ماالســ وأ يةالبصــر ات عاقــاإل

ألشـأن الليتوانيـة  لسـاق احلديديـةل التاألاـة ديريـة  دمـة الركـابمملـوظفي  اا   تدريبفيلتي الذهنية  
ويتوفر التصاالت توفري واخلدمات. األ املتالقةبارزة النقاط الما، و ا صوصيو  تلف أنواا اإلعاقة، 
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املصـاد وقـد جهـز مصاد واسـ . و ، ةو من ةجديدة و دطة قطار عصري علسفيلنيو  الدويل  مطار
 فــ ر منصــة علــس طــة احملتــوع وحتاملســاعدة.  مــ  أجــل طلــب اــذاي ذوع اإلعاقــةلأل ماــدزر ألــ

 .ونزو م منه القطار إىل ألاذاي ذوع اإلعاقةاصاود تسهل متحركة 
وركـب مسـار املسـاعدة؛  لطلـبرافـق مب اقـ مو ثـالث  يفمطار فيلنيـو  الـدويل  وقد جهز -53
نظـام  ووضـ ب البصـر. التوجيـه )مسـارات  اصـة  للركـاب ضـالنظـام جمهـز ألطـة احمل إىللوصول ل
احملـــدودع احلركـــة تبـــادل املالومـــات عـــ  األاـــذاي مـــ  أجـــل  SITATEX مـــ  نـــوا لمالومـــاتل

ود الســال  مــ  جهــازي  لصــا 2009عــام  مطــار فيلنيــو  الــدويل وااــرتى. اجــو الــذي  يســافرون 
)أو األاــــــذاي  متســـــهيل صــــــاود األاـــــذاي ذوع اإلعاقــــــة ونـــــزو ل، Liftkar PT-S 160 نـــــوا

كــاب الر  دطــة وصــول تجهــز عــ  ذلــق،  فضــالا و الطــائرات.  ات  دمــة  يف ســاكحاحملــدودع احلركــة
اــــذاي ذوع لألمنحــــدر جمهــــز تقنيــــا  ذاتإضــــافية  حطــــة وصــــولمب 2010طـــار فيلنيــــو  عــــام مب

دير ويــ. أع كــاناألمتاــة دون مســاعدة  اســرتجاا يايــنهم مــ  الوصــول إىل قاعــةمــ  أجــل اإلعاقــة، 
ذوع اإلعاقـة: مـ  اكحتياجات املسـافري  لة كحسب ادممطار كاونا  الدويل دطة جديدة للركاب، 

نفصــلة، املصــحية الغــرب الاصــة يف غــرب االنتظــار، و اخلقاعــد املاملصــاعد والســال  املتحركــة و ألجمهــزة 
اكحتياجــــات األاــــذاي ذوع  ماــــدل كحســــباملســــاعدة، وهــــاتف  لطلــــب وقااومبــــ، واملنحــــدرات

مطــار ألاالنغــا وجهــز ســيارات األاــذاي ذوع اإلعاقــة.  لوقــوب  صصــةاإلعاقــة، وكــذلق منطقــة 
 دمـــة  صـــص  علـــس نظـــام مـــ  مقـــدمي اخلـــدمات األرضـــيةواتفـــق املســـاعدة  مبواقـــ  لطلـــبالـــدويل 

 لسيارات.اموقف   الاالمات يف وض ات علسنيسوأد لت حتلألاذاي ذوع اإلعاقة، 

ــــة عــــام عــــدلت و  -54 ــــة الدا ليــــة الليتواني ــــة الطــــر  املائي ركــــاب لل دطــــة كاونــــا  2008هيئ
ومنحــــدرات تســــتجيب الكحتياجــــات لســــيارات لواقــــف مب يوســــتادفاري  الــــدا ليأرصــــفة مينــــاء و 

دة راكحيض جديــمبــديــد يف كاليبيــدا اجل النقــل البحــرع ــا كمــا جهــز . األاــذاي ذوع اإلعاقــة
للنقـل  AB DFDS Lisco  طـوط تجهـز و . االكحتياجـات احلديثـة لألاـذاي ذوع اإلعاقـةتلـمل 

 ةادلـــــوهــــي تتــــوفر علــــس مقصــــورات م؛ البحــــرع كحســــب اكحتياجــــات األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة
 مقصورة .كل أاذاي يف   4 تبل  ساتها) ومرافقيهملألاذاي ذوع اإلعاقة 

أللديـــة مدينــــة وتشـــغل وألنيتهـــا األساســـية. وســـائل النقـــل الاــــام  أيضـــاا وتاـــدل البلـــديات  -55
مالومـات  كحسـب  عرألـة ةكحافلـ 204و ةكحافلـ 45ذات أرضـية منذفضـة ) ةمركبـ 249فيلنيـو  

الطر ، واجلــداول الزمنيــة، واخلـــدمات ألــ املتالقــةمجيــ  املالومــات وتتــا  وزارة النقــل واملواصــالت؛ 
 علـسو ت االتصـاالت،  ـدما لدىا اتف  علس ألاذاي ذوع اإلعاقةاملذصصة لواخلصومات 

علس مقرألة م  منظمات  الواقاةالنقل الاام  وتتوفر دطاتاإلنرتنت ويف مراكز املالومات.  اباة
 جمهــزةألاــض املركبــات الاامــة كمــا أن كبــرية،    ماتوألــة ألــأكحربجــداول زمنيــة  علــس ضــااب البصــر

 الامـــلقـــدرة علـــس  و نســـبةاألاـــذاي ذو وحيصـــل . واحملطـــات املســـاراتعـــ   يالـــ  صـــوينظـــام أل
أمــا مــ  تبلــ  يف املائــة علــس تــذاكر الســفر،  80 قــدره  صــم علــس ومرافقــوهميف املائــة  20 تبلــ 
علــس التــذكرة يف املائــة  50 قـدره علــس  صــم ونحصــل، فييف املائـة 35 علــس الامــل ممقــدر  نسـبة
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وعالوة علس ذلق فـإن  .نظام صويألمااألر املشاة  وقد زودتشهرية. التذاكر علس المرة واكحدة و 
وســـا ويتـــوفر يف فيلنيـــو .  ةجمانيـــ ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة هـــيل املذصصـــة ســـياراتالقـــف امو 

. مميزةعالمات  حيمل، ألاذاي ذوع اإلعاقةل  صص سياراتللف قمو  100وو  علساملدينة 
ألاــذاي اك  إقامـة ا مـأان يف ألاجملـلوقـوب السـيارات  ماينـة أللديـة فيلنيـو  أمـاك  كمـا ختصـص
 .ذوع اإلعاقة

 43كحافلــــة و 80ذات أرضــــية منذفضــــة ) ةمركبــــ 123أللديــــة مدينــــة كاونــــا  غل وتشــــ -56
الـــــذي   ألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــةاأل اصـــــة  مبنحــــدرات مركبـــــة 97جهـــــزت  . وقـــــد عرألـــــة ةكحافلــــ

عالمـة  ــاي  ت عليهـامقاعـد  اصـة وضــا علــساملركبـات وتتـوفر لاراسـي املتحركــة. يسـتاملون ا
ألاـذاي ذوع األ اصـة  األكحزمـةالقضبان و أل ةجمهز أماك   علس أيضاا و  ألاذاي ذوع اإلعاقةاأل

ألاــــذاي ذوع اطلبــــات منظمــــات ل واســــتجاألةلاراســــي املتحركــــة. الــــذي  يســــتاملون ا اإلعاقــــة
 أيضـاا وألـالنظر املنذفضـة فقـا.  ذات األرضـية تافالاحل  اصة ألركحالتجداول  أعدت، اإلعاقة

ملافوفا إىل وسـائل ضااب البصر وا وصولل وتيسريا ألاذاي ذوع اإلعاقةاطلبات منظمات ل
رقـم  الارألـة ةافلتال  احل ، حبيدنظام اتصال صوي  ارجيأل عرألة ةكحافل 40 تالنقل الاام، جهز 

دا ـل كمـا ت الَـ   . يـةارجاخلماـربات الصـوت مـ   ـالل حلـافالت ادطـة  املسار عند اقرتاهبا مـ 
 .عالألصوت املتالقة ألاملسار  الومات  امل مجي  املركبات

 ااســـتبدال كحافالمـــيف أللديـــة كاليبيـــدا  اـــرعت ،2010ســـبتمرب أيلول/ 1  مـــ واعتبـــاراا  -57
 تالــ أجهزة مسايــة دا ليــة ألــمجيــ  احلــافالت  تجهــز وقــد نذفضــة فقــا. م ذات أرضــية حبــافالت

بلــ  يعــ  ماــرب صــوت  ــارجي  فضــالا ، الــن وصــلت إليهــا احلافلــة وتلــق الــن تليهــا احملطــةعــ  
نظــــام أل 2011عــــام  احلــــافالتوزودت احلافلــــة.  ســــارمطــــة عــــ  احملينتظــــرون يف  الــــذي  الركــــاب

 املســــاروفر املالومــــات عــــ  هــــا يــــ ارجت و دا ــــل احلــــافال علــــس نظــــام ليــــد الومــــات مســــتندللم
 .املسارعلس الواقاة والشوارا  واحملطات

 احليا ات األشخاص ذوي اإلعاقةحس  تع نل بيئة المعلواات   

وب ترتيــــــب وصــــــول ، ف ــــــجتماعيــــــاا اقــــــانون إدمــــــاج األاــــــذاي ذوع اإلعاقــــــة أل عمــــــال -58
جلنــة تطــوير  وهــياحلاومــة )  ولــة مــ  قبــلاألاــذاي ذوع اإلعاقــة إىل أليئــة املالومــات إىل هيئــة 

 وتضــطل اللجنــة . ألوزارة النقــل واملواصــالت، املشــار إليــه فيمــا يلــي  التاألاــة إىلجمتمــ  املالومــات 
لربنــــامج الــــوطين إلدمــــاج ايف إطــــار  طــــة عمــــل  3مــــ  ا ــــدب  3.15 تــــدألريتنفيــــذ الأل اللجنــــة

 A1-194األمــر رقــم  املاتمــد مبوجــب 2012-2010للفــرتة  اجتماعيــاا األاــذاي ذوع اإلعاقــة 
 )اجلريـــــدة الرمسيـــــة 2010مـــــايو أيار/ 17 يفوزيـــــر الضـــــمان االجتمـــــاعي والامـــــل الصـــــادر عـــــ  

قة لتطـــوير املواقـــ  الصـــديالراميـــة   ألشـــأن املبـــادئ التوجيهيـــة املنهجيـــة 2010، 2854-58 رقـــم
اة بللمبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إىل دتــوى الشــ وفقــاا  هــاوتقييم هــاوا تبار  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةل
احلاوميــة ، ومنهجيــة تقيــيم امتثــال املواقــ  2.0صــدار اإل - ئــتالب الشــباة الانابوتيــة الاامليــةال

ـــةئـــتالب الشـــباة الانابوتيـــة االوالبلديـــة للمبـــادئ التوجيهيـــة للنفـــاذ إىل دتـــوى الشـــباة   - لااملي
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املوجــه رتا  االقــومــ  اعتبــار  3مــ  ا ــدب  3.15مــ  التــدألري  األولللجــزء  وفقــاا : 2.0صــدار اإل
 1 املــؤر  تنــاول املاألوروأليــة  وــو جمتمــ  مالومــات يف ل تامــيم اللجنــة  ــاللــدول األعضــاء مــ  ل

ـــــتالب الشـــــباة  إلدراجالنهـــــائي   COM/2008/0804) 2008ديســـــمرب كـــــانون األول/ قواعـــــد ائ
لتطـــوير املواقـــ  الراميـــة املبـــادئ التوجيهيـــة املنهجيـــة وهـــي ، يف القواعـــد الوطنيـــة الانابوتيـــة الاامليـــة

الصـادر  T-237 املاتمدة مبوجب األمر رقم هاوتقييم هاوا تبار  ألاذاي ذوع اإلعاقةلالصديقة 
ادئ )املشــار إليهــا فيمــا يلــي ألاســم املبــ 2011ديســمرب كــانون األول/ 27 يف لجنــةالمــدير عــ  

ئـتالب الشـباة الانابوتيـة ال يثل املتطلبات التقنيـةالن  WCAG 2.0 لوائأالرمجت ت  و التوجيهية . 
املبادئ التوجيهية واللوائأ املذكورة علـس موقـ  اللجنـة علـس  تالااملية إىل اللغة الليتوانية. وقد نشر 

مــ   3مــ  ا ــدب  15.3التــدألري األول مــ  زء اجلــتنفيــذ  كمــا تطلــب . www.ivpk.lt) اإلنرتنــت
تنفيــذ اجلـــزء الثـــا  مـــ   ويشـــمل ة.وطنيـــألـــف ليتــا ليتوانيـــة مـــ  األمــوال ال 24.2 طــة ختصـــيصاخل

األاــذاي ذوع اإلعاقــة  مــ  اخلطــة وضــ  منهجيــة لتقيــيم وصــول 3مــ  ا ــدب  15.3التــدألري 
 اإلنرتنت. إىل
 واحلاوميـةلديـة الب وا يئـاتللمؤسسـات  ألالنسـبة أصبحت املبـادئ التوجيهيـة ملزمـةوقد  -59

 480نرتنــت مبوجــب القــرار رقــم اإلموقاهــا علــس ىل إمــ  كحيــد وصــول األاــذاي ذوع اإلعاقــة 
مواقـــــ  للاملتطلبـــــات الاامـــــة  ألشـــــأن 2003 /أألريلنيســـــان 18 يف  كحاومـــــة ليتوانيـــــا الصـــــادر عـــــ
 ؛2003، 1739-38رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة واحلاوميــةالبلديــة  وا يئــاتلمؤسســات الشــباية ل

لمؤسسـات ل الشـبايةاملواقـ  ألتحليـل  مـرة يف السـنةة اللجنـ وتقوم . 2009، 6976-154رقم 
 ويسـتذدمالقرار املـذكور. ألـ حتليـل مـدى إتاكحتهـا، عمـال، مبـا يف ذلـق واحلاوميـةالبلدية  وا يئات

أع عقوألـات تشـرياية  تقـرر   أليـد أنـه. الشـبايتحليل كأسا  لتقريـر ينشـر علـس موقـ  اللجنـة ال
 ألاذاي ذوع اإلعاقة.ألالنسبة لالوصول  ألإماانيةلتزام عدم االعلس 

 الوصو  لي قانون المشل نات العااةإااانية أحاام   

ـــــــــانون املشـــــــــرتيات الاامـــــــــة  -60 ـــــــــةيـــــــــنص ق ـــــــــدة الرمسي ـــــــــم  )اجلري  ؛1996، 2000-84رق
أن  مفادهاالاقد  وثائقيف  السلطة املتااقدة اروطحتديد ا علس إماانية  2006، 102-4 رقم

  ير ااملشـم  قبـل  أيضاا و االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة  م  قبل املشاري الاقود  لقتنجز ت
أن تشــرتط أو  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةهــا علــس األقــل مــ  انصــف موظفي ياــونواملنظمــات الــن 

مــ  ماظــم املــوظفا املانيــا  ة الــن ياــون فيهــاميــاحمل الامالــةالاقــود يف إطــار ألــرامج  تلــق نفيــذت
يف  األعمالاإلمدادات واخلدمات أو  وصف علس أيضاا اإلعاقة. وينص القانون  ألاذاي ذوعا

االعتبــار ماــايري وصــول  يفلتأ ــذ و تاــون دــددة كحــ  املواصــفات الفنيــة  كحســبجمــال املشــرتيات 
حيق ملاتـب املشـرتيات الاامـة إصـدار و تصميم جلمي  املستذدما. الألاذاي ذوع اإلعاقة أو ا

 .ةتااقدامل لسلطاتللزمة اململواصفات الفنية ا علساملتطلبات املطبقة 



CRPD/C/LTU/1 

25 GE.14-23205 

لرري إ ررام الب نرراا   ةالبيئررإلررى ألشررخاص ذوي اإلعاقرة اتحسرري  وصررو  ال اايررة إلررى لر ابي  ال  
 ا لماعياا الو ني إلدااج األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف إطــار الربنــامج الــوطين  ةالبيئــإىل ألاــذاي ذوع اإلعاقــة اتــداألري حتســا وصــول تــروم  -61
ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة مـــ   ـــالل تاـــديل البيئـــة الاامـــة والبيئـــة لالازلـــة االجتماعيـــة  مـــ ّد احلـــ

لربنــامج اتنفيــذ  طـة عمــل  ومشـل. األاــذاي هــؤالء كحتياجـاتال وفقــاا املالومـات أليئــة السـانية و 
 :2011عام   اللالتداألري التالية يذ تنف اجتماعياا الوطين إلدماج األاذاي ذوع اإلعاقة 

 للهيئـات موجهـةالقطـاعا الاـام واخلـاي يف دمات اإلعاقـة متالقـة  ـات توصـي ي ر امش 
اخلــدمات الاامــة واخلاصــة،  الــن تــوفرواألفــراد واملؤسســات  والشــركات يــةوالبلد احلاوميــة

التوصــيات  وتــروم تلــقالثقافيــة، واملنظمــات. و التاليميــة و الطبيــة  املؤسســاتق يف ذلــ مبــا
للتفاعـــل مـــ   وا علـــس اســـتاداداونـــكحـــ  ي ةصـــمســـاعدة مقـــدمي اخلـــدمات الاامـــة واخلا

 ؛تهمو دم األاذاي ذوع اإلعاقات املذتلفة
  ،األمــــر  املاتمــــدة مبوجــــبترتيبــــات التمويــــل لتاــــديل إســــاان األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة

 كــــانون األول/ 28 يفوزيــــر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل  الصــــادر عــــ  A1-560 رقــــم
  ؛2012، 18-1 رقم )اجلريدة الرمسية 2011ديسمرب 

   جتديـد ملشـاري   الفنيـةتطلبـات امل  املتاددة األسـرامللحق املادل لربنامج جتديد وحتديد املبا
عــ  كحاومــة مجهوريــة  الصــادر 1556  مبوجــب القــرار رقــم املتاــددة األســراملبــا    حتــديد)

 ، والـذع 2012، 1-1رقـم  )اجلريـدة الرمسيـة 2011ديسـمرب كانون األول/ 28 يفليتوانيا 
مـ  كحيـد  فااليـةأكثـر  لاـي تصـبأاستبدال )تطوير  املصاعد  يشملأن  علس وجوبينص 

تاــديل ، ع ترعــاه الدولــةذالــ املتاــددة األســراســتهال  الطاقــة، يف ظــل ألرنــامج حتــديد املبــا  
 ؛ألاذاي ذوع اإلعاقةاكحتياجات ال ستجاألةالم  أجل اصاعد امل

 ع يـنص ذوع اإلعاقـة اجلسـدية الـلألاـذاي ذ ايويل مشـاري  املايشـة والتنقـل املسـتقل
 ؛عليه القانون

 علـس اـباة اإلنرتنـت  اجتماعيـاا ألاذاي ذوع اإلعاقـة ا دماجإدمت مالومات ألشأن ق
ألاـذاي ذوع اإلعاقـة ، اخلـاي ألاتأهيل الشامل ونظام املالومات ال)م   الل إعادة 
 واملنشورات اخلاصة؛

 التلفزيون الوطين الليتوا .يف ذدم ستلاي تواملنقولة  الربامج املقتناةترمجة  ألرجميات 
تازيـــز مبـــادئ التصـــميم  مـــ  أجـــل اليتوانيـــا جهـــودتبـــذل وألـــالنظر إىل أكحاـــام االتفاقيـــة،  -62
 دورات تدريبيـة وعقـدتلربنـامج الـوطين. ا. وقد أدرجت التداألري ذات الصلة يف  طـة عمـل مالاا
فـة املهنيـة يف جمـال التطبيقـات روج لفارة التصميم الاام م   ـالل تطـوير املار كما ،  2011عام 

ألاــذاي ل مواتــاةهبــدب جاــل البيئــة أكثــر  متصــميم الاــاألالاملشــاكل املتالقــة  ونوقشــتالبيئيــة، 
مفهــوم التصــميم  ، عــالوة علــس ذلــق،قــدمو مشــاركا أرألاــة تــدريبات.  86ذوع اإلعاقــة. وكحضــر 
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ذات الشـباية املواقـ  و عـة اإلعـالم املطبو  اوسـائوغطتـه ليتوانيـا، يف علس اااات التلفزيون  مالاا
يقـدم مالومـات  ألاـذاي ذوع اإلعاقـةااـؤون لـدائرة  الشـباي وقـ ويوجد راألا علـس املالصلة. 

 تازيز التصميم الاام.ل طوات إضافية  وستتذذ. مع  التصميم الاا
 ب ناا  تع نل إساان األشخاص ذوي اإلعاقة  

مبوجـب  2011-2007 لفـرتةل ألرنامج تاـديل إسـاان األاـذاي ذوع اإلعاقـة اعتمد -63
)اجلريـــدة  2006 هيونيـــكحزيران/ 28كحاومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا يف الصـــادر عـــ   638القـــرار رقـــم 

الربنـــامج . ويهـــدب الربنــــامج إىل أل  )املشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي 2006، 2782-73 رقـــم الرمسيـــة
لتـــدريب او  التحـــاقهم ألـــالتاليم، وحتســـا فـــري أكثــر ياــا األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة مـــ  التنقـــل

لتحقيــق قــدر الســاي  إىل هــذا الربنــامج ويرمــيســو  الامــل واحليــاة الاامــة. وصــو م إىل املهــين و 
لألاــذاي ذوع اإلعاقــة مــ   ــالل اخلــدمات  ألالنســبة واالنــدماج االجتمــاعي يةاالســتقالل أكــرب

مـ  املالومـات عـ  تاـديل جتالربنـامج، و  سـيا السـا  يف  وياـدل وتاديل اإلسـاان.  ماملوجهة 
اإلســـاان  متالـــق ألتاـــديلداســـمل مشـــرت   وضـــ  نظـــام كمبيـــوتركمـــا نشـــر،  تو  ناإلســـاان وختـــز 

(BPNAS األاذاي ذوع اإلعاقة. راألطاتربنامج ذلق العلس تنفيذ  اإلاراب  يشمل   و 
ربنـــــامج هـــــي: وزارة الضـــــمان االجتمـــــاعي والامـــــل ال تنفيـــــذاملؤسســـــات املســـــؤولة عـــــ  و  -64
وزارة البيئــة )مسـؤولة عــ  إعـداد وثــائق و  لتاــديل اإلسـاان ، سـؤولة عــ  تطـوير اإلطــار القـانو م)

اؤون  ودائرةاكحتياجات األاذاي ذوع اإلعاقة ، كحسب تاديل اإلساان ألاملتالقة  الفنيةالبناء 
تـداألري الربنـامج  والبلـديات )مسـؤولة عـ   مراقبـةتمويـل و ال األاذاي ذوع اإلعاقة )مسـؤولة عـ 

األاذاي ذوع  وراألطاتات األاذاي ذوع اإلعاقة ، اكحتياجكحسب  اإلساانتاديل  ترتيب
األمــوال الالزمــة لتنفيــذ ومياــ  أن حتــول  . اإلســااناإلعاقــة )مســؤولة عــ  اإلاــراب علــس تاــديل 

ترتيبــات التمويــل لتاــديل وقــد د لــت دارات البلديــة. اإلالطلبــات املقدمــة مــ  ألنــاء علــس ربنــامج ال
واعتمـدت ، 2011حبلول عـام  كحيز النفاذ اكحتياجات ألاذاي ذوع اإلعاقةكحسب اإلساان 
 /نيســــان 19وزيــــر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل يف الصــــادر عــــ   A1-111األمــــر رقــــم  مبوجــــب
ع ذ ، الـــ2010، 1681-35رقـــم  ؛2007، 1822-47 رقـــم )اجلريـــدة الرمسيـــة 2007 أألريـــل

يف املائـة  20و مـةاحلاو يف املائـة مـ  ميزانيـة  80التمويل: يف  اتالبلديو  اارتا  احلاومةنص علس ي
 يف لألاـــــذاي الـــــذي  ياـــــانون مـــــ  اضـــــطراألات كحركيـــــة ومشـــــاكلألالنســـــبة  اتمـــــ  ميزانيـــــة البلـــــدي

يف املائــــة مــــ  ميزانيــــة البلديــــة  50يف املائــــة مــــ  ميزانيــــة الدولــــة و 50و طــــرية للغايــــة؛ االســــتقاللية 
. رجـة متوسـطةألد االسـتقاللية يف كحركيـة ومشـاكل اتلألاذاي الذي  ياـانون مـ  اضـطراألألالنسبة 
االســتقاللية  ويفركيــة يف احلالســا  لألاــذاي ذوع اإلعاقــة الــذي  ياــانون مــ  اضــطراألات  وياــدل
ألتحديــد  تاــديل، أع الاحلاجــة إىل  ألتقــدير ونســؤولاملالبلديــة  وموظفــويقــوم لرتتيبــات التمويــل.  وفقــاا 
رفـ ، تاـديل ال صـاتتركيـب من ،الد ول إىل املبى تاديل) الذع جيب أن ينجزالامل  ونوعية يةكم
. ياه وجمارع الصرب الصحي، وغريهـا املألمدادات اإلاألألواب الدا لية،  توسي صحية، الوكحدات ال
 أنفسهم. الطلبات ن م  قبل البلديات أو مقدمياساإلترتب أعمال تاديل او 
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ن، أنشـــأت اســـااإل تاـــديلوالرقاألـــة والشـــفافية يف تنفيـــذ تـــداألري  اإلاـــراب   وكحـــ  ي ضـــَم َ  -65
وظــــائف عضــــو اللجنــــة أل ويضــــطل لــــديات جلنــــة لتاــــديل إســــاان األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة. الب

األاـذاي ذوع اإلعاقـة  لراألطـاتممثـل  عـ  فضـالا البلديـة،  تايـنهم أ صـائيونواإلاراب الفالي 
 ألاذاي ذوع اإلعاقة، ألاد التشاور م  املنظمات غري احلاومية.ااؤون  دائرةمفوب م  قبل 

 يف سـيا ألاـذاي ذوع اإلعاقـة ا املادلـة كحسـب اكحتياجـاتملنـازل إمجـايل عـدد اوألل   -66
املذصصات اإلمجاليـة  وأللغت. منزال 1 402 ما جمموعه 2011-2007فرتة  الل الربنامج ال

م  ميزانيـة  ليتا ليتوانية ألف 21 327.7ما قدره  2011-2007فرتة اللربنامج  الل التداألري 
   ميزانيات البلديات.م ليتا ليتوانية ألف 5 826.6احلاومة و

لتاــديل إســاان األاــذاي ذوع اإلعاقــة،  2011-2007اســتمرارية ألرنــامج  ولافالــة -67
وزيـر الصـادر عـ   A1-560مبوجـب األمـر رقـم  2012اإلسـاان عـام  لتاديلاجلهود يواصل ألذل 

 ةاجلديـــد رتتيبـــاتال ألشـــأن 2011ديســـمرب كـــانون األول/ 28 يفالضـــمان االجتمـــاعي والامـــل 
وقـــد  . 2012، 18-1رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــةتاـــديل إســـاان األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة  لتمويــل

 .اديلدون ت اأساس ظلت إجراءات التمويل

  10المادة   
 الحق لي الحياة

مجهورية ليتوانيا طـرب يف جمموعـة مـ  املااهـدات الدوليـة حلقـو  اإلنسـان الـن تـنص إن  -68
حلق يف احلياة مار  يف االتفاقيات التالية: االتفاقيـة أن اجتدر اإلاارة إىل علس احلق يف احلياة. و 

األوروأليـــة حلمايـــة كحقـــو  اإلنســـان واحلريـــات األساســـية، والاهـــد الـــدويل اخلـــاي ألـــاحلقو  املدنيـــة 
 الصــاو  الدوليــة املــذكورةوقــد نصــت لحقــو  األساســية. لالحتــاد األورو  اوميثــا   ،والسياســية

احلــق يف أن  علــس مــ  الدســتور 19املــادة  وتــنص حليــاة.ألاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اا كحــق علــس
أن كحـق اإلنسـان يف احليـاة دمـي  أيضـاا  املادة تلق وقد جاء يففرد. للكحق طبياي  هو أهم احلياة

لتـداألري مـ  الذلق جيب ضمان كحق اإلنسان يف احلياة م   ـالل نظـام اـامل و مبوجب القانون، 
اإلعاقــــة:  واألاــــذاي ذو   فــــيهم يف احليــــاة، مبــــ رادق مجيــــ  األفــــحبــــتاــــرتب ليتوانيــــا و القانونيــــة. 

 نص علس  الب ذلق.ي قانونليتوانيا يف يوجد  الو 

 وفــــاةمــــ  قــــانون تســــجيل  9املــــادة مــــ    1)وتــــنص الفقــــرة  .ليتوانيــــا القتــــل الــــركحيمت ــــبأ   و  -69
  2002 ،1601-43رقـــم ؛ 1997، 712-30رقــم  )اجلريــدة الرمسيـــةإلنســان والظــروب احلرجـــة ا

 لإلنســان قــدم اإلســاافات األوليــةأن يرجــة احلظــروب وقــف علــس اللشــذص الــذع لال ألــد ه نــعلــس أ
 وقـد جــاء يف .تــهتذـذ التــداألري املمانـة األ ــرى للحفـاي علـس كحياأن يدون تـأ ري و الـذع ميـر هبــا 

زرا الذي  يقومـون ألامليـات الـلجراكحا ل ميا ال ه أن املذكورم  القانون  7املادة م    3)الفقرة 
  ـمأو  حيتضـريرغبـون لسـبب مـا يف زرا أعضـاء وأنسـجة اـذص  م م  األاذاي الـذي وغريه
 املشاركة يف حتديد املوت الدماغي.طفيفة ألاملية الزرا  صلة
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 رقــــــم )اجلريــــــدة الرمسيــــــةمــــــ  القــــــانون اجلنــــــائي جلمهوريــــــة ليتوانيــــــا  134تــــــنص املــــــادة و  -70
علـس  مـ  اـفائه ايؤوسـم اذصـاا سـاعد الـذع ي لشـذصا  علس مسؤولية 2000، 89-2741
يـ ـئ  مــ   اذصــاا  ونســاعدالــذي  ياحلاــم األفــراد  ألــذلق عمــاليااقــب و . منــه طلــبألنتحــار اال

احلـواجز ذات  يزيلـوناألدوات الالزمـة، و و الظـروب  ونوفر يـ، أع منـه طلـبألنتحـار علـس اال افائه
 كــان ولــوعلــس أنــه جرميــة قتــل،   ــراآلشــذص للقتــل الشــذص  صــنفيو  .الصــلة، ومــا إىل ذلــق

 .هطلبمت القتل ألناء علس م  افائه و  اميؤوس امريض
وزيـر  الصـادر عـ  50األمـر رقـم  املاتمـدة مبوجـب إلجـراءات إ ـاء احلمـل وفقاا سمأ ي  و  -71

إ ـــاء أل  1994، 299-18رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــة 1994ينـــاير كـــانون الثا / 28 يفالصـــحة 
كحقـاا إ ـاء احلمـل الي بـا  مـ  احلمـل، و أسـبوعا  12 إىل أجـل أقصـاهاحلمل ألناء علـس طلـب املـرأة 

قائمة األمراب أو الظروب وقد اعت مدت فقا. تها  طر علس كحياة املرأة أو صح وجود يف كحالة
مـ   142املـادة  وت ااقـب املـذكور. األمـر مبوجـب تهماكحياة املـرأة احلامـل واجلنـا وصـحالن مدد 

املــادة الطبيــب  لتلــق وفقــاا وياتــرب مســؤوال . اجنائيــ القــانون اجلنــائي علــس اإلجهــاب غــري القــانو 
وجود تضاد االستطباب  م املريض م  ألطلب  ويقوم هباإجراء عمليات اإلجهاب  لهق حيالذع 

يقـوم  أ صائي الرعاية الصحية الذع أيضاا و لرعاية الصحية، امؤسسة  القيام أله  ارج ةأو يف كحال
، ينمــــا ال حيــــق لــــه القيــــام ألــــذلقأل املــــريضمــــ  لرعايــــة الصــــحية ألطلــــب ليف مؤسســــة ألاإلجهــــاب 

احلمـــل ألطلـــب مـــ  امـــرأة  ويقـــوم ألإ ـــاء إجـــراء عمليـــات اإلجهـــاب لـــهالشـــذص الـــذع ال حيـــق و 
 املوافقــة ا عــ  مــنأاملــريض عــاجز  إذا كــاناإلجهــاب دون موافقــة املــريض أو  وإذا أجــرعكحامــل. 

أنـــه اضـــطراب صـــحي  طـــري، ويااقـــب عليـــه مبوجـــب  ذلـــق الفاـــل علـــسصـــنف ي، ألســـبب كحالتـــه
 قانون الاقوألات.م   135 املادة

  11المادة   
 حاالت الخط  والطوامئ اإلنسانية

ذه القضـــايا، فيمـــا يتالـــق هبـــ مـــ  االتفاقيـــة إىل أنـــه 11كحاـــام املـــادة أل ألـــالنظرجتـــدر اإلاـــارة  -72
في كحـاالت اخلطـر، جيـب فو/أو أاذاي ذوع إعاقة: أصحاء أاذاي إىل ليتوانيا  ساانيقسم  ال
ع ألد و ال وجـــ مباـــى أنـــهحلالـــة القائمـــة، كحســـب اســـاعدة مـــ  امل متســـاوعلـــس قـــدر  اجلميـــ صـــل حيأن 

مــ   5عاقــة يف كحــاالت اخلطــر. وحتــدد املــادة اإلاــذاي ذوع ألشــأن األتــداألري دــددة قاأللــة للتطبيــق 
،  2009، 7207-159رقــم ؛ 1998 ،3230-115رقــم  )اجلريــدة الرمسيــةقــانون احلمايــة املدنيــة 
طــوارئ كحالـة  حبـدوثســاان ال إنـذارعلـس النحــو التـايل:  يالــن هـ دنيـة واإلنقـاذمهـام نظـام احلمايــة امل

أدوات  الساان منأالطوارئ، تنظيم  توقي ا،  التصدعآثارها احملتملة وتداألري ألعالم اإل، ةوايا
ـــة،  ـــاماحلمايـــة الفرديـــة وماـــدات احلمايـــة اجلماعي اخلطـــر، إطفـــاء  اجملـــال وحتديـــداالســـتطالا أل القي

ق طانـاملعمليات الطوارئ األ رى، احلفاي علس النظام الاام يف و اإلنقاذ قيام ألامليات ، الاحلرائق
الء جــإ ؛الطــوارئ تتقــدمي املســاعدات الطبيــة وضــمان الرعايــة الصــحية الاامــة يف كحــاال املناوألــة؛

الاالج الصــحي وغــريه مــ  تــداألري ألــ القيــاماملارضــة للذطــر؛  املنــاطقاألاــذاي واملمتلاــات مــ  
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 تنظـيم اسـتئنابرتتيبات دف  املوتس، أل القياملضحايا، ل واملؤن ؤقتةاملاإلقامة  توفريتنظيم ، التطهري
، تقـدمي املسـاعدة للحفـاي علـس املنشـآت احليويـة وختـزي  ةاطلـامل توفري اخلدمات البلدية األساسية

 اإلمدادات احليوية.

  12المادة   
 ع آخ ن  أاام القانوناالعلر ا  باألشخاص ذوي اإلعاقة على ق م المساواة ا

م  الدسـتور علـس  29املادة  م   1)الفقرة  كما ذكر يف اجلزء األول م  التقرير، تنص -73
. ومســؤوليهامجيــ  األاــذاي سواســية أمــام القــانون، واحملــاكم، وغريهــا مــ  مؤسســات الدولــة أن 

مـ    1) الفقـرة وجـاء يفيف القوانا والتشرياات األ رى. مبلورا الدستورع  احلامهذا  وقد جاء
القــانون هــو ضــمان تنفيــذ كحقــو   ذلــقمــ  قــانون املســاواة يف املااملــة أن الغــرب مــ   1املــادة 

اإلنسان املنصوي عليها يف دستور مجهوريـة ليتوانيـا، وكحظـر أع يييـز مبااـر أو غـري مبااـر علـس 
ي  أو املاتقـدات. أو الـد الارقـي أو اإلثـين، أو األصـل اإلعاقـة وأاجلنسـي،  امليل وأ، س أسا  ال

يف قانون إدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـة  أيضاا  ر  مبدأ املساواة ألا األاذاي ذوع اإلعاقةوك  
نف  ون ألـعلس أن األاذاي ذوع اإلعاقة يتمتاـ 3ملادة م  ا  1)كحيد تنص الفقرة : اجتماعياا 

 وفقـاا تاـافؤ الفـري انتهـا  ترتتـب علـس دارية اإلسؤولية امل غريهم. وجتدر اإلاارة إىل أنكقو   احل
)اجلريـــدة مهوريـــة ليتوانيـــا جلمـــ  قـــانون اجلـــرائم اإلداريـــة  416املـــادة )لقـــانون املســـاواة يف املااملـــة 

 .  1985، 1-1رقم  الرمسية
اكتســــاب  هميانــــ الــــذع شــــذصالقانونيــــة، أع الهليــــة ألاأل تــــ الشــــذص الــــذع يتمإن و  -74

موضـــوا الاالقـــات املدنيـــة يف الـــذع يشـــال  وهبـــا، هـــ والتمتـــ  االلتزامـــات املدنيـــةأداء احلقـــو  و 
مـ   1-2املـادة وتـنص املدنيـة والقانونيـة.  األهليـةم   ةقانونية املدنيالشذصية الليتوانيا. وتتاون 

  علــــس أن لاــــل 2000، 2262-74رقــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــةالقــــانون املــــد  جلمهوريــــة ليتوانيــــا 
مبــا يف ذلــق  ، ةاملدنيــة الســلبي األهليــة) التمتــ  الاامــل ألــاحلقو  املدنيــة احلــق يفاــذص طبياــي 
أن  مـــــ  القـــــانون املـــــد  5-2املـــــادة مـــــ    1)وقـــــد جـــــاء يف الفقـــــرة اإلعاقـــــة.  واألاـــــذاي ذو 

مـ   ـالل ميـار   ،الثامنـة عشـرة يبلـ  سـ الشذص الطبياي عنـد أللوغـه سـ  الراـد، أع عنـدما 
الفــرد  ياتســبأن  ومياــ  كامــل.  ألشــال االلتزامــات املدنيــة ويــؤدع مجيــ قــو  احلمجيــ   تصــرفاته
م  احلـاالت املنصـوي عليهـا يف  كحالتايف  عاما  18س  أللو  )قبل  قبل أوا اااملة ال األهلية

م  القانون املد  علس أن الشـذص املذـول لـه  5-2املادة م    2)الفقرة القانون املد : تنص 
تـنص ؛ و هزواجـ عنـدلنشطة الااملـة املدنية ا ياتسب األهلية الس  القانو ج قبل ا الزو  إألرامقانونا 
سـتة عشـر عامـا مـ  الـذع يبلـ  سـ  قاصـر ال إماانيـة تراـيدم  القانون املـد  علـس  9-2 املادة

 قبل احملامة.
القيـود علـس  عدم إماانية فربم  القانون املد  علس  6-2املادة م    1)وتنص الفقرة  -75

أكحــد  وقـد ذ كـرصـريأ.  قـانو  كحاـممـ   ــالل ع اـذص إال ألاملدنيـة الفاالـة أو السـلبية  األهليـة
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مـــ  القــانون املـــد  الــن تـــنص علـــس  10-2املــادة  مـــ   1)الفقــرة  املدنيـــة يف األهليــةتقييـــد  أســ 
فيهــا  الــتحامى أفاالــه أو غــز قــادر علــس فهــم مغــري ال الشــذص الطبياــيعــدم أهليــة  إماانيــة إعــالن

ع   2008 هيولييوز/ 11يف الصادر احلام  مق. وجتدر اإلاارة إىل أناحلاقلي أو الرب ألفال امل
  أيضـاا ارتب هبـا امل ،3K-3-370/20082008دنية املقضية الشابة املدنية للمحامة الاليا الليتوانية يف ال

يــــد ال مياــــ  حباقليــــة، العاقــــة اإلاقلــــي أو الرب املــــأن وجــــود  يــــنص علــــسكمصــــدر للقــــانون، 
الطــــب النفســــي يف بــــري اخل أكــــد ذلــــق إذا، فيهــــا يــــتحام االــــه أوفأ مغــــزىيفهــــم  أن شــــذصلل

  1)الفقـرة  أكحاـام األهلية القانونية. وعـالوة علـس ذلـق، ال جيـوز تأويـل انادامالشرعي، ال ياين 
 )اجلريـدة الرمسيـةة الاقليـة يالصـح الرعايـةمـ  قـانون  4م  القانون املد  واملادة  10-2املادة  م 
يف مجيـ  احلـاالت  اناـدام األهليـة امـةتاـري  إلعـالن احمل أ ـا  علس 1995، 1290-53رقم 
ال مياـ   كحـااملـرب الاقلـي أو اإلعاقـة الاقليـة،  ألشـأنفيهـا اسـتنتاج الطبيـب النفسـي  يتوفرالن 

 .فيها يتحام االه أوفأ مغزىيفهم  أنشذص لل

، عنــدما ةشذصــامللشــذص تقيــيم االضــطراألات النفســية ل ةالقانونيــ األهليــةياــين تقيــيم و  -76
 ممـا، فيهـا الـتحامااله أو فأ مغزىلشذص علس فهم اعدم قدرة  يف كحالة ،ا  طرية او ارتب ألي  
 مـ   ــاللربر تقييــد احلقـو  واحلريـات يـضـرورة الوصـاية، و  ألشـأنماقولــة مـ  اختـاذ قـرارات اـ  مي

اجـة حب، وألالتـايل ياـرتب ألاـو م عـدميي األهليـةاألاذاي الذي  قـد و . ألانادام األهليةاالعرتاب 
اضــطراألات الصــحة الاقليــة األكثــر  طــورة  ت لــديهمفقــا أولئــق الــذي  اذصــهــم وصــاية الإىل 

علـــس  ممقـــدر مـــ  الاقليـــة أو الفاريـــة ألاســـتمرار  تهمد إعـــاقحتـــ  ي الـــذيااـــذواملســـتمرة، أع األ
 يةسـؤولامل مـ  حتمـلسـتقلة املقـرارات ال واختـاذ ةقتصـاديلية االسـتقالواالالرتكيز والامـل واالنـدماج، 

عـدمي األهليــة ألشـال تــام كحســب شــذص ال اإلعـالن عــ  كـون، خيضــ  األكحـوالويف مجيــ  عنهـا. 
كحاـــام القــــانون املـــد  وقــــانون اإلجـــراءات املدنيــــة الـــن تــــنص علـــس احلقــــو  ألألســـ  املــــذكورة ا

)احلـــق يف أن يســـتم  إليـــه اذصـــيا، واحلـــق يف  الـــذع ي ـــدعس اناـــدام أهليتـــهاإلجرائيـــة للشـــذص 
وتقــدمي الطاــون،  وعــرب الرباهــايف أن يســتم  إليــه،  ســتماا، واحلــقاالقاضــي جلســة  اســتبدال

مــــ  االتفاقيــــة  8لمــــادة ل أيضــــاا وخيضــــ  الالمــــة اخلتاميــــة ،   ــــاللواحلــــق يف التابــــري عــــ  الــــرأع 
 تلــق املــادةغطــي وتلشــذص. لصــحة الاقليــة التركــز علــس محايــة الــن األوروأليــة حلقــو  اإلنســان، 

عاقـــة اإلأو  اتضـــطراألاالاد الـــذي  ياـــانون مـــ  جمموعـــة مـــ  التـــداألري الاامـــة لضـــمان كحقـــو  األفـــر 
 أهليتهم القانونية.أل املتالقة قضاياالاإلجراءات القانونية عند النظر يف   اللاقلية ال

 الـذع أ علـ  اناـدام أهليتـه الشـذص وضـ م  القـانون املـد  علـس  10-2تنص املادة و  -77
م   ل  انادام أهليته األتداءالذع أع الوصاية. ويار  كحقو  الشذص قيدكحام قضائي مبوجب 

 عــدمي األهليــة،مصــلحة الشــذص  يتصــرب ملــا فيــهوصــي الــذع التــاريخ كحاــم احملامــة مــ  قبــل 
إال مــ  قبــل الشــذص نفســه )مثــل احلــق يف  ممارســتهامياــ  ال ألاســتثناء احلقــو  الشذصــية الــن 

  .وما إىل ذلقالزواج، واحلق يف التصويت 
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االسـتفادة مـ  ألاـض كحقـوقهم  ع األهليةددود  مالذي  يال  ع  كو ألاذاي وحيق ل -78
م  القانون املد   11-2وقدرامم. وتنص املادة  إدراكهمملستوى  وفقاا رية حبوكحريامم والتصرب 

 فقـــا إذا كــــانواؤالء األاــــذاي  ـــ املدنيــــة األهليـــةللمحامــــة أن تفـــرب القيــــود علـــس  هعلـــس أنـــ
شــذص اليف هــذه احلالــة، يوضــ  و ة. يســمالواد املــاملذــدرات أو  وأاملشــروألات الاحوليــة يتاــاطون 

املدنيـة.  األهليـةقيود علـس ال)اجلسدية أو الاقلية  أساسا لفرب  وال تشال اإلعاقةالوصاية.  قيد
مــ  القــانون املــد  تــنص علــس احلــاالت  279-3جتــدر اإلاــارة يف نفــ  الوقــت إىل أن املــادة و 

أداء أو  ال يسـتطي  ممارسـة كحقوقـه األهليـةكامـل مـ  قبـل اـذص    1)الوصاية الن يتم فيها طلب
هذه الفرصة الن يـنص عليهـا وميا  أن تستذدم ألشال مستقل ألسبب كحالته الصحية.  هواجبات

ياـــانون مـــ  مـــرب ميـــناهم مـــ  أداء واجبـــامم ألشـــال صـــحيأ، أو ضـــمان  مـــ القـــانون مـــ  قبـــل 
ن إىل الرعايــــة و تــــاجوحيكحقــــوقهم أو ألشــــال عــــام األاــــذاي الــــذي  أللغــــوا ســــ  التقاعــــد  إعمــــال

 كحالتهم الصحية. ألفالوالتمريض 
مرضـه أو  تاـا  مـ  إذا اناـدام أهليتـهن عـالسـبق إالشذص الـذع  ألأهليةاحملامة  وتارتب -79
مـ   10-2املـادة  مـ   4)الفقـرة  ألاـذاي املشـار إلـيهم يفوحيـق ل. كثـرياكحالته الصحية   تحتسن

 أألنـااه وأ، أو والـداهلشـذص، ذلـق ازوج  هـمو الشـذص:  اناـدام أهليـةالقانون املد  طلب إألطـال 
قــانون ماتــب املــدعي  مــ  19للمــادة  وفقــاا ،  مؤسســة الرعايــة أو املــدعي الاــام، الــذيأو الابــار، 

 وندافايـ  2003، 1919-42؛ رقـم 1994، 1514-81رقـم  )اجلريدة الرمسية الاام يف ليتوانيا
 ، يف سـيا اجملتمـ  وأ   املشـروعة للفـردحلقـو  واملصـاا ـر   الوقوب علسع  املصلحة الاامة ألاد 

طاــ  اقــرتا  أو أليــان أو أو ويف احلــاالت الــن يــنص عليهــا القــانون ألنــاء علــس طلــب،  اتاإلجــراء
إذا   يتذـذ  أيضـاا و ، مأو أللديـة، أو مببـادرة مـنه كحاوميـة ؤسسـة أو هيئـةم وأفـرد، مقدم م  قبل 

 املصـا تلق لدفاا ع  ألا امللزمون ى ر األ ن أو غريهم م  موظفي املؤسساتو ن واملوظفو املسؤول
  ذا الغرب. الضروريةالتداألري 

 قــدميمــ  حتســا مفهــوم الاجــز يف ليتوانيــا وت للتاــاطيفرقــة عمــل  2008عــام ئت نشــوأ -80
احملـدودة،  األهليـةمفهـوم نطـا   توسـي  اانو قال  ير امش تروممقرتكحات تشرياية يف هذا الصدد. و 

فحســـب كحـــاالت لألهليـــة  االت تاـــاطي الاحـــول أو املذـــدراتاالعـــرتاَب حبـــ لاـــي ال يشـــمل
لالعــرتاب  يــةب كافاســبأ فيهــا تتــوفر الاقليــة الــن الكحــاالت االضــطراألات  أيضــاا ، ولاــ  احملــدودة

  تاديل القانون املـد  وقـانون اإلجـراءات ير امشومدب . تام ألشال املاين لشذصألادم أهلية ا
التمثيـــل القــــانو   تـــوفريملافولـــة مــــ  قبـــل احلاومـــة إىل ضــــمان املدنيـــة وقـــانون املاونــــة القانونيـــة ا

الــذي  يـ ـزعم اناــدام ألاــذاي ل اإللزامــي مــ   ــالل املاونــة القانونيــة املافولــة مــ  قبــل احلاومــة
هــارات ملتقيــيم  ألتقــدمي هــذه احلالــةيف  تــزاملاال أيضــاا التاــديل تلــق  مشــاري  عــززتوقــد . أهليــتهم
__________ 

 املشــرب يتصــربال و دودة. احملــ األهليــةة كحقــو  ومصــا  األاــذاي ذوع امــة حلمايــاحمليــنأ الوصــاية مــ  قبــل   1)
َا ممارسة كحقوقه، أع  علس يساعده ألل ،دودةاحمل األهليةذع الشذص الرمسي ألاسم   ذا األهليـةشـذص ال أنه مي 

 إنفـاذس علـته سـاعدمب أيضـاا وهو يقوم م  تلقاء نفسه،  هاإألرام الاقود الن ياون غري قادر علس إألرامم  دودة احمل
 .قبل اآل ري م   أن تنتهق م كحقوقه األ رى أو أداء واجباته، وحيمي كحقوقه ومصاحله 
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صادر  ،قادري  علس مااجلة املشاكل االجتماعية ألشال مستقل زعم أ م غرياألاذاي الذي  ي  
دمت توضـيحات الامل االجتمـاعي؛ وقـ أ صائي   ع أيضاا   مؤسسة طبية، ولا  عفقا  لي 

مشـاري  القــوانا . وقـ دمت ومـا إىل ذلــق ،ألاـض التاــاريف واملصـطلحات القانونيـةشـأن جديـدة أل
لجنــة وناقشــتها ال ربملــانإىل ال XIP-960و، XIP-959و، XIP-958م ارقــالــن حتمــل أاملــذكورة أعــاله 

سـؤوليات جديـدة مليتوانيـا  وقـد حتملـت. واعت مدت ألشال عـام الشؤون الصحيةأل املانية يةربملانال
التصـديق مـ   ـالل  القـانو  ألكحاـام االتفاقيـة هـاواءمة إطار مب ، كما التزمتالدويلعلس الصايد 

املاـايري الدوليـة اجلديـدة حلقـو  اإلنسـان أ ـذ  عدم ىل. وألالنظر إ2010مايو أيار/ 27يف يها عل
قـانون اإلجـراءات املدنيـة وقـانون املاونـة القانونيـة و القـانون املـد   ت مشـاري ألاا االعتبـار، أعيـد

مـ  قبــل كحاومــة تلـق القــوانا اــدل جهتــه املصــدرة، لاـي تإىل  كـل ،املافولـة مــ  قبـل احلاومــة
مايــــة كحقــــو  ذات الصــــلة حبديــــدة اجلدوليــــة الاــــايري املعتبــــار اال يفتأ ــــذ  كحــــ  مجهوريــــة ليتوانيــــا

 االتفاقية.أل عمالاألاذاي ذوع اإلعاقة 
رمــــة املمتلاــــات حلاملبــــدأ الاــــام علــــس مــــ  الدســــتور  23املــــادة  مــــ   1)الفقــــرة  نصوتــــ -81

ألينمــا  القــانون، مبوجــب مــيداملــادة أن كحــق امللايــة  تلــقمــ   2الفقــرة وقــد جــاء يف الشذصــية. 
لقــانون ا الــن يــنص عليهــااالت احلــإال يف  عــدم إماانيــة مصــادرة املمتلاــاتعلــس  3فقــرة التــنص 

كحاــم  علــس القــانون املــد  مــ  67-4املــادة وتــنص لألغــراب الاامــة وختضــ  لتاــويض عــادل. 
األاـذاي علـس تنطبق هذه القواعد علس مجي  األاذاي علس كحد سـواء، مبـا يف ذلـق و مماثل. 

أن مجيــــ  األاــــذاي  الــــذع مفــــادهدســــتورع الاــــام اــــم العلــــس احل ســــتندهــــي تاإلعاقــــة، و  عذو 
ــــةؤسســــات غريهــــا مــــ  املن أمــــام القــــانون واحملــــاكم و و متســــاو  . احلاــــوميا أو املســــؤولا احلاومي

يامـا مثـل قـو  احلنف  ألـأكحاام التشري  الليتـوا   يتمت  األاذاي ذوو اإلعاقة مبوجبوهاذا، 
املسـاواة  أيضـاا و املاليـة،  ماـؤو  والتحام يف، الوراثةأو  امللايةألغريهم م  األاذاي فيما يتالق 

 يف جــاءاملــايل، كمــا  االئتمــانيف احلصــول علــس القــروب املصــرفية، والرهــون وغريهــا مــ  أاــاال 
 م  االتفاقية. 12املادة  م   5)الفقرة 

  13المادة   
 إااانية اللجوء إلى القضاء

ــــنص -82 ع اــــذص تنتهــــق كحقوقــــه أو كحرياتــــه أ كحــــقعلــــس  30املــــادة مــــ    1)الفقــــرة  ت
اللجــوء إىل يف اــل اــذص ماــين احلــق لهــذا القــانون  ويافــلاللجــوء إىل القضــاء. يف الدســتورية 
 شروعة.امل تهنتهق أو املتنازا عليه أو مصلحملا هكحق للقانون حلماية وفقاا القضاء 

 ،827-30رقــم  رمسيــة)اجلريــدة القــانون املاونــة القانونيــة املافولــة مــ  قبــل احلاومــة  خيــولو  -83
 ةنتهاـملكحقـوقهم امايـة املاونـة حل تلـق ألفراد احلصـول علـسل  2005، 572-18؛ رقم 2000

املشـروعة ألشـال سـليم. وتقـدم املاونـة القانونيـة املافولـة مـ  قبـل  همأو املتنازا ألشأ ا أو مصـاحل
حيـق ن. ولـذلق، صا  مبوجب القـانو املاحلاومة علس أسا  مبادئ املساواة ومحاية مجي  كحقو  و 
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وعلـس مسـتوى عـال مـ  فاـال ه، أن حيصـل عليهـا ألشـال ألصرب النظر ع  إعاقتـ، ال اذصل
، املالومــات القانونيــة واملشــورة املــذكور القــانونأل عمــال ،املاونــة القانونيــة األوليــةتشــمل ودة. و اجلــ

لبلديـــة. وتقـــدم وا احلاوميـــةســـلطات لل الـــن مياـــ  اإلدالء هبـــاالقانونيـــة وإعـــداد الوثـــائق القانونيـــة 
. وتشــمل نــاطقمجيــ  البلــديات واملــدن وامل يف كــل مــ  يطلبهــاإىل   ألاجملــاناملاونــة القانونيــة األوليــة 

ــــة  ــــة القانونيــــة الثانوي ــــل يف احملــــ إعــــداداملاون ــــائق والــــدفاا والتمثي يف ســــيا  كم، مبــــا يف ذلــــق ا الوث
القـوانا إذا نصـت   القضـاء،  ارج نطاأوليا نزاا البت يف ال التنفيذ، والتمثيل يف كحالإجراءات 

 ةتابـداحملامـة املتاـاليف  أيضـاا القانونيـة املاونة  وتشملاإلجراء.  ذلقمثل علس أو قرار احملامة 
قضــية أل مرتبطــةدعــوى مدنيــة  النظــر يفاــاليف تالــدعاوى اإلداريــة و و الــدعاوى املدنيــة، ســيا  يف 

يف كحاســـن ااهـــات أل ذاي املصـــاألاعنـــد الضـــرورة لألاـــ الرتمجـــة إىل لغـــة اإلاـــارةوتـــوفر جنائيــة. 
 املاونة القانونية املافولة م  قبل احلاومة. البصر أو السم  أو يف الاالم الذي  يطلبون

؛ XIP-4364اـــديل قـــانون املاونـــة القانونيـــة املافولـــة مـــ  قبـــل احلاومـــة تمشـــروا  قـــد أ عـــدو  -84
القانونيـة  تقـدمي املاونـة  ينص علـس اجديد اكحام 12املادة م  م    11)و  1)الفقرتان وتتضم  

 أيضــاا و ، ةالفرديــ ألاناــدام األهليــةاألهليــة القانونيــة يف كحــاالت االعــرتاب  عــدمييالثانويــة لألاــذاي 
ألصرب النظر عـ  مسـتويات الـد ل ، األهلية يف قضايا الوصاية عدميي او مألاذاي املارتب ألل

 القانون . ذلقمبوجب ها كحاومة مجهورية ليتوانيا لتقدمي املشرتطة م  قبلواملمتلاات 
)اجلريـدة مهوريـة ليتوانيـا جلمـ  قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة  6املـادة م    2)وتنص الفقرة  -85

ملبــدأ  وفقــاا اإلجــراءات اجلنائيــة ســيا  يف  إقامــة الاــدل علــس  2002، 46-1341رقــم  الرمسيــة
و الوضـ  االجتمـاعي مجي  األاذاي أمام القانون واحملاكم، ألصـرب النظـر عـ  األصـل أمساواة 

أو اللغــة أو  يالتاليمــاملســتوى اجلــن  أو  نــوا أو األصــل القــومي أو الاــر  أو أو الوضــ  املــادع
. بالظــرو أو غريهــا مــ  اإلقامــة  وأ، تهــاوطبيا نــوا األنشــطة وأاملاتقــدات الدينيــة أو السياســية، 

الطاأل   علس أسا  وأقيود علس أسا  ألاض الظروب، ال فربأو  كانمنأ امتيازات ألع  ومين  
 املمتلاات. وأالوض  االجتماعي  وأالشذصي، 

مهوريـــة ليتوانيـــا جلمـــ  قـــانون اإلجـــراءات اإلداريـــة  6املـــادة  تـــنصوعـــالوة علـــس ذلـــق،  -86
يف  إقامـــة الاـــدل  علـــس 2000، 2566-85؛ رقـــم 1999، 308-13رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــة

بـدأ مسـاواة مجيـ  األاـذاي أمـام القـانون م علـس أسـا القضايا اإلداريـة مـ  قبـل احملـاكم فقـا، 
 نــوا واحملــاكم، ألصــرب النظــر عــ  األصــل أو الوضــ  االجتمــاعي أو األصــل القــومي أو الاــر  أو

 وأنـــوا األنشـــطة أو أو اللغـــة أو املاتقـــدات الدينيـــة أو السياســـية،  يالتاليمـــ املســـتوى اجلـــن  أو
مـــ  التشـــرياات عـــدم َتَضـــم  أع  إىلظـــروب. وجتـــدر اإلاـــارة أو غريهـــا مـــ  الواإلقامـــة  تهـــاطبيا

ـــ إقامـــةأعـــاله أو أع تشـــري    ـــر يـــنظم إجـــراءات  الـــواردة ات إجـــراءأو احملامـــة،  لـــدىوى ادعال
هبـدب ممارسـة مسـبقة  ااـروط ا تضـ واإلنفاذ، أكحاامـ ةقضائيالم اكحاات األإجراءأو ، اجللسات

 لتمييز ضد األاذاي ذوع اإلعاقة.ا
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 املدنيـةيف القضـايا  إقامـة الاـدلعلـس  ل احملاكمات املدنيةم  قانون أصو  6 املادة وتنص -87
مبـدأ مسـاواة مجيـ  األاـذاي أمـام القـانون واحملـاكم، ألصـرب  علس أسا م  قبل احملاكم فقا، 

 املسـتوى اجلـن  أو نـوا النظر عـ  األصـل أو الوضـ  االجتمـاعي أو األصـل القـومي أو الاـر  أو
أو واإلقامـــة  تهـــاطبيا وأنـــوا األنشـــطة أو يـــة أو السياســـية، أو اللغـــة أو املاتقـــدات الدين يالتاليمـــ

يف هـا م وإنفاذاكحااألسماا، وإصدار ال عقد جلسات اتإجراءفيما يتالق ألظروب، غريها م  ال
الامــل، واألسـرة، وامللايــة الفاريـة، واملنافســة، واإلفـال  وإعــادة ا يالــة قضـايا القضـايا املدنيــة، و 

الاالقــــات القانونيــــة اخلاصــــة، واإلجــــراءات القانونيــــة اخلاصــــة؛ واملشــــرتيات وغريهــــا مــــ  كحــــاالت 
 فضــالا يف مجهوريــة ليتوانيــا،  هــاالتحاــيم وإجــراءات إنفاذ وقــراراتاالعــرتاب ألاألكحاــام األجنبيــة و 

تسرتاـد احملـاكم و  يف مجهوريـة ليتوانيـا. املامـول هبـاع  إجراءات الشااوى ضد قـرارات التحاـيم 
ألــنف   األطــرابمجيــ  يتــ  بــدأ املســاواة أمــام القــانون، وضــمان مبول يف املقــام األيف هــذا الصــدد 

 .م  ذوع اإلعاقةاحلقو  اإلجرائية، ألصرب النظر عما إذا كان الشذص 
حيدد لألاذاي ذوع اإلعاقة،  الاافية لحقو  اإلجرائيةا لوجتدر اإلاارة إىل أنه ضمان -88

املناسـبة  الرتتيبـات الراميـة لوضـ يـة والتنظيميـة قانون أصول احملاكمات املدنية ألاض التداألري القانون
م  قـانون أصـول احملاكمـات  192نظم املادة تكحقوقهم اإلجرائية )كح  ميار  هؤالء األاذاي 

 إماانيـة اسـتجواب الشـاهد تـنص علـسإذ د، و سبيل املثال إجـراءات اسـتجواب الشـه املدنية علس
  .ألفال اإلعاقةأمام احملامة ألوساه املثول    يا يف ماانه إذا 

مــ  قــانون أصــول احملاكمــات املدنيــة تــنص علــس  663أن املــادة  ويــذكر يف هــذا الصــدد -89
احملامــة ألنــاء علــس طلــب املــدي  أو أكحــد  إذ مياــ  أن تــأمر الفــرد، أصــول كحجــزفــرب قيــود علــس 

ت املرافـــق واخلـــدما وأالطاقـــة املســـتحقة،  اـــقة أو منـــزل لتســـوية فـــواتري كحجـــزأفـــراد عائلتـــه، وألاـــد 
شـــذص املاـــين. وجيـــوز ايشـــة المل الضـــرورع جزئهـــاأو  يـــةألنا وأ اـــقة   ـــر ألاـــدم كحجـــزاأل ـــرى، 
واألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة ألـــالنظر إىل الوضـــ  املـــادع ومصـــا  األطفـــال  ألـــذلق األمـــرللمحامــة 
 .اجتماعياا األفراد احملروما وغريهم م  

كحــد مياــ  أليــة علــس أنــه مــ  قــانون اإلجــراءات اجلنائ 53املــادة  مــ   4)وتــنص الفقــرة  -90
 هميانـ اللاـ  مبوجـب القـانون،  ألاـدم أهليتـهاـرتب   ي   الذع الشذص اءقرألأكحد أأفراد عائلة أو 

وجيهــة  ســبابألأو  هأو مرضــ أو إعاقتــه هالقــانون ألســبب كــرب ســن خيو ــا لــهممارســة احلقــو  الــن 
 احملامــة كحاــم اــام أوألنــاء علــس قــرار املــدعي ال كممثــل قــانو   اإلجــراءاتيف   أن يشــار  أ ــرى،

ـــــالـــــذع يصـــــدر ألاـــــد تقـــــدمي الشـــــذص املاـــــين  ـــــنص . اـــــفويا يف هـــــذا الصـــــددأو  ا طيـــــ اطلب وت
مشـاركة دـامي الـدفاا علس أن مهورية ليتوانيا جل  م  قانون أصول احملاكمات اجلنائية 53) املادة

ذوع الـــــبام واألاـــــذاي و افوفا والصـــــم ألـــــامل عنـــــد النظـــــر يف القضـــــايا املتالقـــــة إلزاميـــــةتاـــــون 
   يوكـل الشـذصإذا ا. و الاقلية غـري القـادري  علـس ممارسـة كحقهـم يف الـدفا  البدنية أو اإلعاقات
ألنــاء علــس طلبــه،    يوكلــه اــذص   ــرنفســه، أو ألاملــدان دــامي دفــاا  املــتهم أوأو  فيــهاملشــتبه 

ملسـؤولة النياألـة الاامـة أو احملامـة املؤسسـة اأو  املمهـد للمحاكمـة التحقيق موظف طرجيب أن خي  
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املـتهم أو  فيـهاملشـتبه  ألاـون الشـذص هاع  املاونة القانونيـة املافولـة مـ  قبـل احلاومـة أو منسـق
مــــ    1)الفقــــرة  وتــــنصاملؤسســــة.  ويوكــــل احملــــامي املاــــا مــــ  قبــــل، إىل دــــام اجــــةحب املــــدان أو

 تلـق ميتقـدعلـس  مهوريـة ليتوانيـاجلم  قانون املاونة القانونية املافولة م  قبل احلاومة  12 املادة
 إلزامية. مشاركة دامي الدفاا إذا كانت املاونة جمانا

احلـــق يف  اللغـــة الليتوانيـــة الـــذي  ال يتالمـــونلمشـــاركا يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة وي افـــل ل -91
 لغة أ رىأل أو صليةاأل تهمتقدمي الطلبات والشااوى أللغو األدلة والتفسريات، و بيانات الاإلدالء أل

يف مجيــ  احلــاالت، و ليتوانيــا.  مهوريــةجلمــ  قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  8املــادة  جييــدو ا مبوجــب
 قــانونال انص عليهــن يــالــ اتاإلجــراء يف ســيا  املــرتجم  ــدمات احلصــول علــسمشــاركا حيــق لل

الصـم  إاـاراتالشـذص الـذع يفهـم  أيضـاا  هـورتجم واملـ. كح  يتسى  ـم االطـالا علـس القضـية
قاضـي  وأاملـدعي الاـام  املمهـد للمحاكمـة أو التحقيـق موظـفمـ  قبـل  سدعيـالـذع و أو البام، 
مــ  قــانون  43املــادة ، عمــال ألللقــانون وفقــاا  اإلجــراءات تلــقمشــاركة يف لل أو احملامــةالتحقيــق 

املمهـــــد  مـــــوارد التحقيـــــق تاـــــاليف الرتمجـــــة مـــــ  ستغطـــــو مهوريـــــة ليتوانيـــــا. جلاإلجـــــراءات اجلنائيـــــة 
 للمدعس عليه. مباى أ ا جمانية ألالنسبةو املوارد القضائية، أ أو النياألة الاامة للمحاكمة

وذوع اإلعاقـــة علـــس كحـــد ســـواء، األصـــحاء  األاـــذايحيمـــي القـــانون اجلنـــائي كحيـــاة و  -92
اــذاي لأل تهم. ويافـلوكـرام همواـرف تهموكحـرم اجلنســي ملصـريهم هموتقريـر  تهموكحـري تهموصـح

يـ ــَؤول الــس ســبيل املثــال، ف. ب الضــرورةكحســ األمــ  املزيــد مــ  عــالوة علــس ذلــق، ذوع اإلعاقــة،
، أ ــرى ســبابألتقاعــد أو الأو  اإلعاقــةأو  بر املــ عــاجز ألسـبباــذص  يف كحــقب جرميــة اارتاـ

ــــــهدون موافق ــــــه ظــــــرب مــــــ  ظــــــروب التشــــــديد، ت ــــــس أن ؛ 129املــــــادة مــــــ    2) 2)الفقــــــرة ) عل
مـــ  نـــائي ، مـــ  القـــانون اجل 138املـــادة مـــ    2) 2)والفقـــرة  135 املـــادةمـــ    2) 2) والفقـــرة
الـــن  . ويـــنص القـــانون اجلنـــائي علـــس املســـؤولية اجلنائيـــة عـــ  ألاـــض اجلـــرائماأل ـــرىاجلـــرائم  اعتبـــار

 147 تـان)املاد اإلعاقـة ألسـبب ه، رمبـاأو ضـاف علـس اآل ـري الضـحية اعتماد اجلا   يستغل فيها
 م  القانون اجلنائي . 151و

قبــل الشــرطة الليتوانيــة مســألة  مــ املــنظم ويشــمل التــدريب علــس التواصــل مــ  الضــحايا  -93
 يف هــذا الصــددكحلقــة دراســية  15تنظــيم  2010عــام وقــد عــرب التمييــز علــس أســا  اإلعاقــة. 

دورات  8 يف ضــــباط الشــــرطة مــــ  110واجتمــــ  ضــــباط الشــــرطة.  مــــ  ضــــاألطاا  223مبشــــاركة 
علـــــس التفاعـــــل مـــــ   اا مدرســـــة الشـــــرطة الليتوانيـــــة تـــــدريب ونظمـــــت. 2011عـــــام  نظمـــــتتدريبيـــــة 

 م  ضباط الشرطة. 171، كحضره 2011عام  األاذاي ذوع اإلعاقة

  14المادة   
 ح نة الشخص وأانه

مــ  االتفاقيــة األوروأليــة حلقــو   5املــادة مــ    1)الفقــرة مــ  الدســتور و  20املــادة  تــنص -94
 كحرمـــةعلـــس  1995 هيونيـــكحزيران/ 20ذ يف مجهوريـــة ليتوانيـــا يف ااإلنســـان الـــن د لـــت كحيـــز النفـــ



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 36 

م  الاهد الدويل اخلاي ألـاحلقو  املدنيـة  9يف املادة  أيضاا ر  كحام مماثل وقد ك  نسان. كحرية اإل
القــبض علــس  إلقــاء مــ  ميثــا  احلقــو  األساسـية لالحتــاد األورو : ال جيــوز 6والسياسـية، واملــادة 

ـــــه اعتقااـــــذص أو أع  ـــــس أســـــا مـــــ  كحريتـــــه اـــــذص وال جيـــــوز كحرمـــــان أع  ؛تاســـــفاا ل  إال عل
رمــة املــذكور املتالــق حبالدســتورع  احلاــم ينطبــقو .  ــا وفقــاا و  نص عليهــا القــانونإلجــراءات الــن يــا

ـــوائأ وال تتضـــم  . اإلعاقـــةكحريـــة اإلنســـان علـــس مجيـــ  األاـــذاي، مبـــا يف ذلـــق ذوع  قـــوانا ول
 علس أسا  اإلعاقة.ما سج  اذص إماانية أكحاام تنص علس  ةمجهورية ليتوانيا أي

 )اجلريــدة الرمسيــةمهوريــة ليتوانيــا جلذ الاقوألــات اجلزائيــة مــ  قــانون تنفيــ 6املــادة  وكرســت -95
قـــوانا الاقوألـــات.  مبوجـــب األاـــذاي املـــدانا  مبـــدأ املســـاواة ألـــا 2002، 3084-73رقـــم 

مجيـــ  املذـــالفا  املســـاواة ألـــابـــدأ مل  اضـــ املـــادة علـــس أن تطبيـــق القـــوانا اجلزائيـــة  تلـــقوتـــنص 
لوضـــــ  االجتمـــــاعي أو الوضـــــ  املـــــادع   أو ااجلـــــن نـــــوا أو األصـــــل اإلثـــــينألصـــــرب النظـــــر عـــــ  

املاتقــدات أو اللغــة،  وأ، يالتاليمــاملســتوى  وأجهــات النظــر السياســية واحلزأليــة، و  وأالاــر ،  أو
نـــوا أو اجلنســـي،  أو امليـــلاإلعاقـــة، أو اخلصـــائص الوراثيـــة،  وأاملاتقـــدات، مـــ   الدينيـــة أو غريهـــا

تشــرياات مجهوريــة ليتوانيــا. وينطبــق نطــا  رج  ــرى  ــااألظــروب الاإلقامــة و  وأ تــهوطبيا النشــاط
األاـذاي ذوع  السـج . وجتـدر اإلاـارة إىل أنهـا هذا املبدأ علـس مجيـ  أنـواا الاقوألـات، مبـا في

 مـــــ   5)الفقـــــرة  مبوجـــــبحيصـــــلون  ،مـــــدى احليـــــاة لـــــوو  ياتقلـــــون أو يســـــجنون،الـــــذي   اإلعاقـــــة
ماـايري علـس ظروب املايشة و و اإلقامة م  قانون تنفيذ الاقوألات اجلزائية علس تسهيل  173 املادة

مهوريــة جلمــ  قــانون تنفيــذ الاقوألــات اجلزائيــة  182املــادة  مــ   5)وتــنص الفقــرة . فضــلغذائيــة أ
ــــا علــــس  ــــوفري ليتواني واملســــنا املفــــرج عــــنهم مــــ   لألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة الــــدعم االجتمــــاعيت

 وانا مجهورية ليتوانيا.قأل وعمال ماملؤسسات اإلصالكحية ومرافق االكحتجاز ألناء علس طلبه
مـــ  القـــانون املـــد  علـــس كحرمـــة كحريـــة الشـــذص  26-2  مـــ  املـــادة 1وتـــنص الفقـــرة ) -96

ـ د األاـذاي عـدميو األهليـة القانونيـة د  الطبياي وأنه ال جيـوز وضـ  الشـذص املتمتـ  ألاألهليـة )كح 
يـــة قيـــود. مـــ  القســـم الفرعـــي مـــ  التقريـــر  حتـــت أع إاـــراب أو أن تفـــرب عليـــه أ 12يف املـــادة 

مــ  القــانون املــد  ،  238-3ويوضــ  األاــذاي عــدميو األهليــة حتــت إاــراب الوصــي )املــادة 
وألالتايل تقيد كحريتهم ألالقدر الالزم لضمان رعايتهم وسالمتهم الاامة. ولذلق حيظـر تقييـد كحريـة 

 26-2  مـ  املـادة 2اذص عدمي األهلية ألشال غري ماقـول ودون أسـباب. وتتضـم  الفقـرة )
  مـ  1مـ  القـانون املـد  أكحاامـا دـددة تتالـق ألأكحاـام الفقـرة ) 26-2  مـ  املـادة 3قرة )والف

مــ  القــانون املــد . وهــي تــنص علــس أنــه ال تطلــب موافقــة الشــذص علــس طلــب  26-2املــادة 
الرعايــة الطبيــة كحــا تاــون كحياتــه مارضــة للذطــر أو جيــب إد الــه إىل املستشــفس حلمايــة املصــا  

  ا تبــار احلالــة الاقليــة لشــذص مــا إال ألرضــاه أو ألــإذن مــ  احملامــة. ومياــ  أن الاامــة. وال مياــ
ينأ املوافقة علس تقييم الصحة الاقلية لشذص عدمي األهلية م  قبل الوصي أو احملامة. وميا  
أن توفر املساعدة الطبية النفسية املستاجلة دون موافقة الشـذص إذا كانـت كحياتـه مارضـة خلطـر 

مــ  القــانون املــد  األكحاــام املتالقــة ألالوضــ  يف  2-26  مــ  املــادة 4الفقــرة )كحقيقــي. وحتــدد 
علـس أنـه ال مياـ  وضـ  الشـذص يف مؤسسـة  مـ  املـادة املـذكورة املؤسسات. وتنص نف  الفقرة
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الطـــب النفســـي إال مبوافقتـــه وألـــإذن مـــ  احملامـــة. وعنـــدما ياـــون الشـــذص مصـــاألا مبـــرب عقلـــي 
صـــحته أو صـــحة اآل ـــري  أو ألضـــررا كبـــريا  تلحـــقاته أن  طـــري وعنـــدما ياـــون مـــ  اـــأن تصـــرف

كحيـــامم أو ممتلاـــامم، جيـــوز إد ـــال الشـــذص إىل املستشـــفس ألشـــال إلزامـــي ملـــدة ال تزيـــد علـــس 
لإلجــراءات الــن يــنص  وفقــاا يــوما. وجيــوز يديــد االستشــفاء اإللزامــي فقــا ألــإذن مــ  احملامــة و 

ة، مياـ  أن ميـنأ وصـيه املوافقـة علـس د ولـه األهليـ عليها القانون. وعندما ياـون الشـذص عـدميَ 
املستشفس ألشال إلزامـي ملـدة ال تزيـد عـ  يـوما. وال جيـوز يديـد االستشـفاء اإللزامـي للشـذص 

 لإلجراءات الن ينص عليها القانون. وفقاا عدمي األهلية إال ألإذن م  احملامة و 
، 1290-53رقـم  ة الرمسيـة)اجلريـدم  قـانون الانايـة ألالصـحة الاقليـة  28املادة  وتنص -97

اـــالج لضـــ  للاـــي خي ةغـــري طوعيـــألصـــفة املستشـــفس  إىلاملـــريض  إماانيـــة إد ـــال علـــس  1995
إدارة منشـأة  علـسجيـب و  احملامـة.مـ  دون احلصـول علـس إذن  يـوما،نفسي لفرتة ال تزيـد عـ  ال

شــفس املست إىلاملــريض  إد ــال مــ  تــاريخ أجــل يــوما أن تتصــل ألاحملامــة  ــاللنفســي الطــب ال
يا، اختــاذ قــرار ألشــأن انتوصــيات األطبــاء النفســنــاء علــس أل ة. وحيــق للمحامــة،غــري طوعيــألصــفة 
واكحـد األتـداء مـ  اـهر  لـي  ألكثـر مـ لمريض، ولا  ا لوالاالج غري الطوعي اءستشفاليديد ا

تمديـد  ـالل يـوما، ينبغـي النأ احملامـة اإلذن أليـ إذا  و . يغـري الطـوع اءستشـفلال اليوم األول
 .اوالاالج غري الطوعي اءستشفلال وض  كحد

لمــريض ا لوالاــالج غـري الطـوعي اءستشـفي االهـأن تنالنفســي  الطـبمرفـق وحيـق إلدارة  -98
والاالج غري  اءستشفاالإذا كان ينبغي يديد و . ا ألناء علس توصيات الطبيب النفس قبل األوان،

احملامــة للحصــول علــس االتصــال ألنفســي الطــب الإدارة منشــأة  علــسيجــب فلمــريض، ا لالطــوعي
 لفــرتة ، لاــ  اأو يــددا والاــالج غــري الطــوعي اءستشــفاال تنهــي أن جيــوز للمحامــةو . التمديــد

يف هــذه احلالــة  نفســيالطــب الدارة منشــأة إل حيــقأاــهر يف كــل مــرة. ومــ  ذلــق،  6تزيــد عــ   ال
ا قبـــل ج غـــري الطـــوعيوالاـــال اءستشـــفاال، إ ـــاء ا ، وألنـــاء علـــس توصـــيات الطبيـــب النفســـأيضـــاا 
اـــالج املرضـــس الـــذي  ياـــانون مـــ  مـــرب ل اوالاـــالج غـــري الطـــوعي اءستشـــفااليف كحالـــة و . األوان

ة القانونيـة اونـاملتـوفري  مـ  أجـلالبلديـة ألاالتصـال  نفسـيالطـب العقلي  طري، علس إدارة منشأة 
مـا أو ينفـذ ألشـال صـورع احلام ال ينفذ دائ هذاه، إال أن ممثل ال ميثله الثانوية للمريض، إذا كان

 اءستشـفالـذع خيضـ  لالريض املـ وجـوب تأكيـد علس املذكورم  القانون  30فقا. وتنص املادة 
غــري  اءستشـفألاالنفسـي الطـب المـ  قبـل إدارة منشــأة أ أللـ  نـه كو التوقيــ   مـ   ـالل غـري الطـوعي 
، يــه قــادر علغــريكــان لتوقيــ  أو  اإذا رفــض املــريض و نفســي. الطــب القوقــه يف منشــأة حبالطــوعي و 

الشـاهدان مــ  اـون يمياـ  أن و كتاألــة.   ي هداغـري الطــوعي مـ  قبـل اـ اءستشـفإألالغـه ألاالكـد يؤ 
 .ياانالنفسي، ألاستثناء األطباء النفس الطبموظفي مرفق 
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  15المادة   
 المهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاالة أو ع م اللع ض لللعذن  أو

ارامـــة أل واملســا مــ  الدســتور علــس كحظــر التاــذيب،  21املــادة   مــ  3)الفقــرة تــنص  -99
ــــهاإلنســــان، أو  ــــات وتطبيــــقمااملــــة قاســــية  مااملت ــــل عقوأل  احلاــــمهــــذا وحيظــــر . مــــ  هــــذا القبي
، املشـار إليهـا سـاألقا الدوليـة )االتفاقيـة األوروأليـة حلقـو  اإلنسـان الصاو ع   فضالا الدستورع، 

ة والسياسـية، واتفاقيـة جملـ  أوروألـا ملناهضـة التاـذيب وغـريه والاهد الدويل اخلاي ألـاحلقو  املدنيـ
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وميثا  احلقو  األساسـية لالحتـاد األورو ، الاقوألة م  ضروب 

واتفاقية مناهضة التاذيب وغريه م  ضروب املااملة أو الاقوألة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، 
 واملســـا ، واإليـــذاءلتاـــذيب، ا املقـــام األوليف  وســـلطاما علـــس احلاومـــة   وغريهـــا مـــ  الصـــاو 

محايـة الفـرد مـ  أجـل  احلظـر فقـد س ـ  هـذاااقبـة. وألالتـايل، املألقسوة، و  واملااملةارامة اإلنسان، أل
لتصــرب ل اذــولاملمــ  اإلجــراءات غــري القانونيــة للمــوظفا الامــوميا أو غــريهم مــ  األاــذاي 

 .ومةاحلانياألة ع  ألال
الســتاراب الـــدورع الشـــامل جمللـــ  مـــ  اووافقــت مجهوريـــة ليتوانيـــا  ــالل الـــدورة األوىل  -100

تصــبأ طرفــا يف الربوتوكــول اال تيــارع التفاقيــة مناهضـــة اــي توصــيات لعلــس الكحقــو  اإلنســان 
 هافيصـنوقامـت ألت التاذيب وغريه م  ضروب املااملة أو الاقوألة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة

ياـــين أن مجهوريـــة  ممـــا ، A/HRC/19/15 مـــ  89الفقـــرة  )انظـــر أنـــه جيـــرع تنفيـــذها أســـا  علـــس
 يف هذا الربوتوكول. أن تصبأ طرفاا  قررتليتوانيا 

أع اــذص إ ضــاا مــ  الدســتور علــس أنــه ال جيــوز  21املــادة مــ    4) وتــنص الفقــرة -101
ـــللتجـــارب الالميـــة أو الطبيـــة دون موافق أ  ضـــ  الشـــذص أنـــه  اكتشـــف وإذا ســـتنرية.املرة و احلـــه ت

 21املــادة مــ    4)الفقــرة للادالــة مبوجــب  ميانــه اللجــوءعنــه،  لتجــارب الالميــة أو الطبيــة رغمــاا ل
لبحــوث الطبيــة البيولوجيــة احملظــورة الــن عــ  البحــد املســؤولية ألا يتحمــل مــ  يقــوممــ  الدســتور. و 

ظــر الـن حتمـ  القـانون اجلنـائي )  1)308ملـادة ألا ة عمــالا البشـري ةجنـاأل علـسأو  البشـرعلـس  جتـرى
  .ةالبشري ةجناأل علس أو البشرعلس  جترىالبحوث الطبية البيولوجية الن 

رمــة احل كحــق اإلنســان يف  الــن حتمــل عنــوانمــ  القــانون املــد   25-2املــادة  وتتضــم  -102
ة املــذكورة مــ  الدســتور. وألنــاء علــس املــاد 21مضــمون املــادة  تبــا ا  أكحاامــوالســالمة الشذصــية
أع اـــذص   ضـــااال جيـــوز إو الشـــذص الطبياـــي.  ال مياـــ  انتهـــا  كحرمـــة مـــ  القـــانون املـــد ،

مثـــل امل)دون موافقـــة  ةاحلـــر  موافقتـــهطبياـــي ال تبـــار علمـــي أو طـــمل أو فحـــص رغمـــا عنـــه ودون 
وال مياــ  . كتاألـةاملوافقـة   تلـق . وجيـب أن تاطــس كونــه عـدمي األهليـةلشـذص يف كحـال  لالقـانو  

املوافقــة علــس إجـــراء  ويــنأه إال مبوافقتــه. نــم أعضــاءإزالــة أجــزاء أو و اإلنســان  دجســ يفل تــد ال
 ة؛وافقــامل الوصــي عليــه مبــنأيقـوم  عــدمي األهليــة،عنــدما ياـون الشــذص و راكحيــة كتاألــة. اجلامليـة ال

التاقـيم  وأاإل صـاء إجـراء عمليـات  تإذن مـ  احملامـة يف كحـااليلـزم احلصـول علـس وم  ذلق، 
يف  ةاملوافقـــة ضـــروري تلـــقتاـــون ال . و عـــدمي األهليـــةشـــذص لل األعضـــاءإزالـــة  وأجهـــاب اإل وأ
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غـري قـادر علـس  هـو ألينمـا هـا،ذانقإ وجيـبكحـاالت الطـوارئ عنـدما تاـون كحيـاة الشـذص مهـددة 
الـتذلص طريقـة جنازتـه و  نـوا كتاألـة ددحيـ أنلشذص الطبياـي وميا  لنفسه. أل التابري ع  إرادته

موضــوا  تهوأنســج اهجســم اإلنســان وأجــزااه وأعضــاال مياــ  أن يشــال مــ  جثتــه ألاــد وفاتــه. و 
رمـــة احليف  هكحقـــق للشـــذص الـــذع انتهـــ وحيـــقالاقـــود ألاطلـــة.  تلـــقتاتـــرب ، حبيـــد عقـــود جتاريـــة

املمتلاــات والضــرر غـــري عــ   التاــويضاألاــذاي املــذنبا مــ  طلــب أن ي يةشذصــالســالمة الو 
 تابده.الذع املايل 
يف قــانون منفصــل: هــا األنســجة واألعضــاء البشــرية وزرعألتــربا إجــراءات ال وقــد كحــددت -103
ـــــا وهـــــو  ـــــة ليتواني ـــــانون مجهوري ـــــربا لق ـــــدة الرمسيـــــةهـــــا األنســـــجة واألعضـــــاء البشـــــرية وزرعأللت  )اجلري
مــــ    2)و  1)الفقرتــــان تــــنص و  . 2004، 1886-55؛ رقــــم 1996، 2696-116 رقــــم
  عامـا 18 س  لراد )ولي  قبلس  ا ألل ال اذص ه حيق لالقانون علس أنذلق م   7املادة 

رفضـه أو وفاتـه و/أو أعضـائه ألاـد  تهأنسـج زراتـه علـس موافقياون متمتاا ألاألهلية أن يال  عـ  
تلقـــس مؤسســـة الرعايـــة تألاـــد أن و لشـــذص ألـــإألال  مؤسســـة الرعايـــة الصـــحية كتاألـــة. ا ويقـــوم. لـــه

عليهـا أن ، له كتاألةرفضه  وفاته أوو/أو أعضائه ألاد  تهأنسج زراعلس  الشذصة الصحية موافق
البيانـات مبااـرة  تلـقنقـل تمـ  قبـل وزارة الصـحة و  احملـددةلإلجـراءات  وفقـاا  ذلـقتسـجيل أل تقوم

ــــا واخلاألنســــجة أل املتربعــــاإىل ســــجل  . وجيــــب إألــــال  هــــااملســــتفيدي  منو  البشــــرية واألعضــــاءالي
أن  ســياون عليــهأنــه أليف أع وقـت، و  الــرفضيغــري رأيـه ألشــأن املوافقــة أو  ميانــه أنالشـذص ألأنــه 

 املـذكور القانون م  8املادة  م   3)و  2)وتنص الفقرتان . ألذلقبل  مؤسسة الرعاية الصحية ي
وأعضـائه قبـل وفاتـه  تهأنسـج زراألأنه يف كحالة وفاة الشذص الذع   يبد إرادته فيما يتالق علس 
مارفــة إرادتــه،  الوال مياــ  ألــأع كحــالقــانون،  نفــ مــ   7لإلجــراء املنصــوي عليــه يف املــادة  وفقــاا 
قـرار مـ  ال يتذـذ، توجيـه السـؤال  ـممـ  املسـتحيل و  اغـري ماـروف  املتـو الشـذص أقرألاء ياون و 

عضــاء األ /أوألشــأن إزالـة األنســجة و يف احلـاالت املســتاجلة مؤسسـة الرعايــة الصــحية جملــ قبـل 
شـــذص زرا أنســـجة أو أعضـــاء الألـــ ألفـــراد املهتمـــال وال مياـــ را. اـــي تـــز ل شـــذصذلـــق المـــ  

إزالـــة أنســـجة الشـــذص املـــذكور أو  ألشـــأن، املشـــاركة يف اختـــاذ القـــرار ألع ســـبب كـــاناملـــذكور، 
احلــي املتمتــ  ألاامــل تــربا املإزالــة األنســجة واخلاليــا واألعضــاء مــ   وال مياــ زرا. اــي تــل أعضــائه
لـة األنسـجة ظر إزاوحت  إلغاء موافقته.  للمتربا . وحيقاملاتوألة تهإال ألاد احلصول علس موافق األهلية

ب أن كمــا جيــ ســ  الراــد. البــال كليــا أو جزئيــا عــدمي األهليــة  تــربا املاخلاليــا أو األعضــاء مــ   وأ
األعضـــاء. وجيـــب إألـــال   وأاخلاليـــا  وأقبـــل إزالـــة األنســـجة  طـــمل واملتلقـــي لفحـــص املتـــرباضـــ  خي

علـــس صـــحته. األعضـــاء  وأاخلاليـــا  وأاألنســـجة أل اآلثـــار احملتملـــة للتـــرباألمفهـــوم ألشـــال  املتـــربا
يلحــق  مــ  اــأن ذلــق أنإزالــة األنســجة واخلاليــا أو األعضــاء مــ  الشــذص، إذا كــان  مياــ  وال

شــذص الأنســجة  تشــال. وال مياــ  أن للذطــر كحياتــه أن ياــربأو  التــه الصــحيةحب ضــررا ألالغــا
حيظـر و القـانون.  لـذلق وفقاا  موضوا ماامالت جتارية مدنية اهأعضا وه أ اليا وأ احلييت أو امل
 ،توفرهـــاعــ  األعضــاء البشـــرية أو  وأاخلاليــا  وأنشــر مالومـــات عــ  احلاجــة إىل األنســـجة  يضــاا أ

 .هافائدة مالية أو ما ااهبجين  وراء ساياا 
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 البيولوجيـــــةمـــــ  قـــــانون أ القيـــــات البحـــــوث الطبيـــــة  1املـــــادة مـــــ    2)الفقـــــرة  تـــــنصو  -104
  2007، 5093-125م ؛ رقــــ2000، 1247-44رقــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــةمهوريــــة ليتوانيــــا جل

نسـان علـس مصــا  اإل أســبقية مصـلحةمبـدأ فـق البحوث الطبيــة البيولوجيـة و وجـوب القيـام ألـعلـس 
علـــس األحبـــاث الطبيـــة البيولوجيـــة القيـــام ألجيـــوز علـــس أنـــه ال اجملتمـــ  والالـــم. ويـــنص هـــذا القـــانون 

 وإذا كانت، ذايإال علس هؤالء األا البحوث إال إذا   ميا  القيام ألتلق فاءالضا األاذاي
أو  تهمال تشـال  طـرا علـس صـحو ، تهملـس صـحعكحقيقية و تاون ذات فائدة مباارة ها سنتائج
علـــس  علـــس مـــوافقتهمثر الظـــروب اخلارجيـــة تـــؤ قـــد  هـــم مـــ  واألاـــذاي الضـــافاء. ممكحيـــاعلـــس 

اــذاي الــذي  ياــانون األ األاــذاي الضــافاءشــمل ياملشــاركة يف البحــوث الطبيــة البيولوجيــة. و 
علس املشاركة يف البحوث الطبيـة البيولوجيـة  مموافقته منأ لا  ميانهم، الاقليةطراألات م  االض

عمــــــال البحــــــوث الطبيــــــة البيولوجيــــــة ى جتــــــر  والؤسســــــات. املواألاــــــذاي الــــــذي  يايشــــــون يف 
ـــالفقرة  أن ياطـــي الشـــذصقبـــل و . الشـــذص املاـــينمـــ   ماتوألـــةإال مبوافقـــة  8املـــادة مـــ    1) أل

 وألرناجمــه مــ  البحــد ا ــدب ألشــأن يفهمهــا، مقاألــل التوقيــ ، مالومــات هلــ قــدمتموافقتــه، جيــب أن 
أو جلنة أ القيات البحوث الطبيـة  علم األكحياء القيات ألقرارات جلنة ليتوانيا و  املطبقةواألساليب 

الطــب احليــوع  لبحــوث الــن يتوقــ  أن تاــونالفوائــد  ألشــأن أيضــاا و  ة ذات الصــلةالبيولوجيــة اإلقليميــ
التاـويض  أيضـاا و  لـه الطـب احليـوع حبـوث الن قـد تسـببها واملتاعبواملذاطر املتوقاة  احلقو و ؛ عليه
 علــس تــهموافق؛ وكحــق الشــذص املاــين يف إلغــاء البحــوثألفاــل تلــق  اضــرر  تابــدهيف كحــال  لــه املتــا 

ـــة البيولوجيـــة كتاألـــة يف أع وقـــت، ا ـــائج  ألشـــأنالومـــات م مـــ  إعطائـــهملشـــاركة يف البحـــوث الطبي النت
 يشــــهدجيــــب أن . و ضــــمانات ســــرية املالومــــات؛ و وقــــف البحــــوث الطبيــــة البيولوجيــــةتلــــس املرتتبــــة ع

عــ  وعــي  تــهوافقمالنفســية القــادر علــس إعطــاء الشــذص املصــاب ألــاألمراب موافقــة  اــاهدان علــس
رئـــي  مؤسســـة الرعايـــة الصـــحية كحيـــد  ألاإلضـــافة إىلالبحـــوث الطبيـــة البيولوجيـــة  املشـــاركة يفعلـــس 

 .علم األكحياء القيات ألموافقة جلنة ليتوانيا علس  أيضاا احلصول  وجيبالبحوث. لق ترى جت
 :ألــإذن مــ  الســلطات التاليــة إالبحــوث الطبيــة البيولوجيــة يف ليتوانيــا ال مياــ  إجــراءوال  -105

. ةأو جلنــة أ القيــات البحــوث الطبيــة البيولوجيــة اإلقليميــ علــم األكحيــاء القيــات ألجلنــة ليتوانيــا 
 علــم األكحيــاء القيــات ألارب الســريرية ملنـتج دوائــي إال مبوافقــة جلنــة ليتوانيـا التجــ مياـ  إجــراء وال
 وزارة الصحة.ل التاألاةراقبة األدوية مل احلاومية وكالةالإذن م  ألو 

  16المادة   
 ع م اللع ض لالسلغال  والعنف واالعل اء

ــــ   مســــاواة مبــــدأ انطالقــــا مــــ ليتوانيــــا لاإلجــــراءات اجلنائيــــة  ســــيا  الاــــدل يفيقــــام  -106 مجي
األاــذاي أمــام القــانون واحملــاكم، ألصــرب النظــر عــ  األصــل أو الوضــ  االجتمــاعي أو الوضــ  

أو اللغــة أو املاتقــدات  يالتاليمــاملســتوى اجلــن  أو نــوا أو األصــل القــومي أو الاــر  أو  املــادع
قــانون مــنأ ظــروب، وحيظــر الغريهــا مــ  ال وأاإلقامــة  وأطبياــة األنشــطة أو الدينيــة أو السياســية، 

ألاـض الظـروب والطـاأل  الشذصـي، والوضـ   علـس أسـا أع قيود  فربأو  كانمتيازات ألع  اال
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 مـ   3  و)2)الفقرتـان  مهوريـة ليتوانيـاجل)قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة  الوضـ  املـادعو االجتماعي 
  .6املادة 
ية للشــرطة تقـــدمي مــ  املهـــام الرئيســو النظــام الاـــام يف ليتوانيــا مــ  قبـــل الشــرطة.  فــربوي   -107

لضـحايا  أيضـاا و سـبب الاجـز البـد  أو الاقلـي، أل املساعدة الااجلة لألفـراد عنـدما حيتـاجون إليهـا
ـــــان ماثلـــــة )امل الظـــــروبلقـــــانون، والاـــــوارث الطبيايـــــة أو اانتهاكـــــات غريهـــــا مـــــ  اجلـــــرائم و  الفقرت

 )اجلريــــدة الرمسيــــةالشـــرطة  أنشــــطةأل املتالــــقمـــ  قــــانون مجهوريــــة ليتوانيـــا  5املــــادة مـــ    3)و  1)
 مــ   2)الفقــرة و  24املــادة  مــ   2)الفقــرة   . وجتــدر اإلاــارة إىل أن2000، 2777-90 رقـم

كحظــــر اســــتذدام أســــاليب القتــــال واملصــــارعة واملاــــدات اخلاصــــة ضــــد  علــــس انتنصــــ 25املــــادة 
 .أ م م  ذوع اإلعاقة ياون م  الواضأاألاذاي عندما 

ربملـان قـانون مجهوريـة اليف البيئـة املبااـرة، اعتمـد ه ايالحد م  الانف وضمان محاية ضحول -108
 ، الـذع د ـل كحيـز 2011، 3475-72رقـم  )اجلريـدة الرمسيـةلحماية م  الانف الاائلي لليتوانيا 

جـــدا وينطبـــق علـــس مجيـــ   اعامـــ ألاونـــه القـــانونهـــذا ويتســـم ديســـمرب. /ولكـــانون األ  15النفـــاذ يف 
 وأالنفسـي  وأانـف )اجلسـدع ال ممارسـةالقـانون عنـد ا هـذاألاذاي املتضرري  م  الانف. ويطبـق 

، أع عنـدما يرتاـب الانـف ألـا املنزليـةبيئـة ال  يف مـ  أنـواا الانـف غـريه وأاالقتصـادع،  وأاجلنسي 
غـري ذلــق أو  املصـاهرة وأالشـراكة  أو الـذي  جتماهـم املتـزوجا أو الـذي  كـانوا متـزوجااألاـذاي 

. وأســرة مايشــية مشــرتكة مســا  مشــرت  الــذي  جيماهــماــذاي األ أيضــاا و وثيقــة، الاالقــات مــ  ال
وقــوا ألاــاار ألاإل عنــد توصــلهمللقــانون،  وفقــاا ، ضــباط الشــرطةعلــس جيــب  وجتــدر اإلاــارة إىل أنــه

 ةوقـوا كحادثـ واسـجلأن ي، وههدااـإذا  إىل ماـان احلـادث أو مالانـف الاـائلي ولـدى وصـو  ةكحادث
اــاوى.  يقــدم أنلضــحية الانــف  مياــ ال و للمحاكمــة.  املمهــدالتحقيــق ويبااــروا الانــف الاــائلي 

مـــ  فيهـــا ياـــيش  الـــنددها احملامـــة مـــ  اإلقامـــة حتـــويـــنص القـــانون علـــس طـــرد اجلـــا  لفـــرتة زمنيـــة 
 إىل وعـدم السـايماهـا التواصـل  وعـدمضـحية، الاجلـا  مـ   عـدم اقـرتابعلـس  كما ينصالضحية.  
 ةصـائص اجلسـدياخلأو  اخللـلالرعايـة ألسـبب مـ   ضـحية أو اجلـا الال ميا  كحرمـان و . ااالتصال هب
لإلجـــراءات  وفقـــاا مشـــال رعايـــة هـــؤالء األاـــذاي  وياـــاجتـــداألري، تلـــق الفـــرب  يـــة عنـــدأو الاقل

مـــ  القـــانون .  5املـــادة مـــ    5)الفقـــرة املنصـــوي عليهـــا يف الصـــاو  القانونيـــة جلمهوريـــة ليتوانيـــا )
تــدار مــ  قبــل املؤسســات  ،منــ  الانــف الاــائلي ترمــي إىل ويــنص القــانون علــس اختــاذ تــداألري وقائيــة

 غري احلاومية. واملنظمات املؤسسات احلاومية احملليةو احلاومية 

املتالقــــة تــــداألري واللنســــاء املتضــــررات مــــ  الانــــف، اســــاعدة م الراميــــة إىلالتــــداألري  وتنفــــذ -109
نيـــــــة ملاافحـــــــة لالســـــــرتاتيجية الوط وفقـــــــاا ضـــــــد املـــــــرأة  الاـــــــائليالوقايـــــــة مـــــــ  الانـــــــف أل، و ألاجلنـــــــاة
 1330قـــرار رقـــم ال املاتمـــدة مبوجـــب، 2009-2007للفـــرتة  ااملـــرأة و طـــة عملهـــ ضـــد الانـــف

 )اجلريــــدة الرمسيــــة 2006 /ديســــمربكــــانون األول  22 يفكحاومــــة مجهوريــــة ليتوانيــــا  الصــــادر عــــ 
 2012-2010ديــــدة للفــــرتة اجلامــــل ال طــــة اعتمــــدت  وقــــد . 2006، 5474-144 رقــــم

 2009أغســـط   ب/ 19 يفاومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا كح الصـــادر عـــ  853مبوجـــب القـــرار رقـــم 



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 42 

االسرتاتيجية ملاافحة الانف  تلق ويهدب وض  . 2009، 4216-101رقم  )اجلريدة الرمسية
 ثاألت واامل ومنهجي. ألشال احلد منه إىلضد املرأة علس املستوى الوطين 

القـانون اجلنــائي  يتضـم  ،مـ  أعمـال الانـف ذوع اإلعاقـةوفيمـا يتالـق حبمايـة األطفـال  -110
ألـاجلرائم الـن  ذات الصـلةتنص علس أن احلاالت الفرديـة الن مهورية ليتوانيا عددا م  األكحاام جل

، 140ر ال تصـنف علـس أ ـا قضـايا ادعـاء  اصـة )املـواد اصـغالل اطفاألقصر أو الترتاب ضد 
النياألــة الاامــة  وتافــل. مهوريــة ليتوانيــا جلالقــانون اجلنــائي  مــ  وغريهــا، 151و ،150و ،149و

 السلو  اإلجرامي. ذلق املسؤولا ع مقاضاة 

، يسـتغل قاصـرا يف البغـاءملسـؤولية اجلنائيـة للشـذص الـذع االقانون اجلنـائي علـس  وينص -111
أو ينقــل القاصــر مبوافقتــه ه أو هــو املســؤول عنــ هقاصــر أو ينظمــالياســب الــرألأ مــ  ألغــاء أنــه  أع
أو  لاطفـــاألمــواد إألاكحيـــة تاــرب  نــتجيقاصــر ألغــراب إألاكحيـــة، أو الغــرب البغــاء، أو يســـتذدم أل

علـس  أيضـاا القـانون اجلنـائي  . ويـنصهـاوزعيأو  عنهـا الـ أو ي، عليهـا يـدلا، أو ز خي وأ، يشرتيها
ممارســـة و  علـــيهم عتـــداء اجلنســـيواالواألطفـــال الصـــغار،  الق صـــراغتصـــاب عـــ  املســـؤولية اجلنائيـــة 

أو  األطفــال  تطــابواألطفــال الصــغار، ألاوالتحــر  اجلنســي  ،علــيهم اجلمــاا اجلنســي القســرع
تشــمل مجيــ  أكحاـــام القــانون اجلنـــائي و البشـــر. أل، واالجتــار هماــراء األطفـــال أو ألــياو ، ماســتبدا 

 .علس كحد سواء املذكورة اجلرائم املرتابة ضد الفتيات والفتيان

س املســـــؤولية اجلنائيـــــة مهوريـــــة ليتوانيـــــا علـــــجلالقـــــانون اجلنـــــائي  مـــــ  144وتـــــنص املـــــادة  -112
ألاـد  ،مـايف وضـ  يشـال  طـرا علـس كحياالـن كانـت  للضحيةقدم املساعدة ي   للشذص الذع

كــان يف وضــ  ميانــه مــ    ألينمــا، تهــارعايكــان هــو املســؤول عــ  أو   جتاههــا مديــد صــدر عنــهأن 
ألب أو األم أو قانون علس املسؤولية اجلنائية لـالم   158املادة  أيضاا  تنصو . اتقدمي املساعدة  

علــس  قــادر غــري اصــغري  طفــال يهجــرون  الــذي ،لاطفــألل اقــانونيال امثلــغــريهم مــ  املالوصــي أو 
 .عنه يتذلال، ألقصد له الاناية الواجبة توفري دون ونهرتكوياالعتناء ألنفسه 

ألروتوكـــول منـــ  وقمـــ  علـــس  2003أألريل نيســـان/ 22صـــدقت مجهوريـــة ليتوانيـــا يف قــد و  -113
جتار ألاألاذاي، و اصة النساء واألطفـال، املامـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملاافحـة ومااقبة اال

)اجلريدة  2000نوفمرب تشري  الثا / 15اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الذع اعتمد يف ألالريمو يف 
  .2003، 2166-49رقم  الرمسية
  ـــــم  ـــــاللالـــــدعم  وتـــــوفرينـــــ  إســـــاءة مااملـــــة األطفـــــال ملوطين الـــــربنـــــامج الواســـــتمر  -114
وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل الصــادر عــ   A1-2مبوجــب األمــر رقــم  2015-2011 الفــرتة
مـ   اعددوهو يشمل  ،  2011، 81-2رقم  )اجلريدة الرمسية 2011يناير كانون الثا / 3 يف

، هالوأاــا ميــ  أنــواا الانــفجل ويتطــر التــداألري الراميــة إىل منــ  الانــف ضــد األطفــال، والتــد ل، 
ومدب هـذه التـداألري إىل حتسـا  وما إىل ذلق.ة واملهارات املهنية، ماتطوير اخلدمات اجملل أيضاا و 

 .ذوع اإلعاقةاألطفال  املمار  ضد الانف الانف، مبا يف ذلقمجي  أنواا نظام احلماية م  
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  17المادة   
 حمانة السالاة الشخصية

رد، الذع ال ميا  إ ضاعه للتجـارب الالميـة أو قوانا مجهورية ليتوانيا كحرمة الفتار   -115
. وتطبـق هـذه 15املادة  ألشأنيف القسم الفرعي م  التقرير  جاءكما ،  الطبية دون علمه وموافقته

 .األاذاي ذوع اإلعاقة علس مجي  األاذاي علس قدم املساواة، مبا يف ذلقعلس األكحاام 
لحــق ت  األضــرار الــن عــضــس والتاــويض كحقــو  املر  ألشــأننص قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ويــ -116
 كحق  علس 2009، 6425 145؛ رقم 1996، 2317-102رقم  )اجلريدة الرمسية تهمألصح
تـــوفر  وعلـــس أنتشـــذيص وعـــالج ورعايـــة يريضـــية؛ ملـــا خيصـــه مـــ  ألـــاكحرتام  نظـــرأن ي   يف ريضاملـــ
 وعلـس كحـقلصـحية، ا هن  املااناة النامجـة عـ  اضـطراألاتمما ميدير سليمة علميا، ختلمريض وسائل ل

 علـس عـدم إماانيـة مشـاركة أيضـاا املوت ألارامـة. ويـنص القـانون املـذكور يف أله و  الانايةاملريض يف 
مشاركة املريض يف  تسرتاد. وجيب أن املاتوألة تهدون موافق البيولوجيةاملريض يف البحوث الطبية 

 علـس همصـا  املـريض ورفاهـ قيةمببـدأ أسـباملهنيا الطبيا  البيولوجية ويف تدريباتالبحوث الطبية 
 صلحة األكادميية.امل

ـــة الصـــحية الـــن أن تقـــدمجيـــب و  -117 ـــمرافـــق الرعاي الرعايـــة  جمـــال لاـــاملا يفلدريب  تـــوفر الت
أ ـا قـدمت  ملريضويؤكد املنشأة ع  إجراءات االصحية للمريض مالومات ع  اللوائأ الدا لية و 

ياتـرب و شار  يف عملية التـدريب الطـمل. ياملريض س نكو القواعد   وتربز تلقالتوقي .  له م   الل
جمــال تــوفر التــدريب للاــاملا يف الــن لــوائأ منشــأة الرعايــة الصــحية  مبوجــباملــريض الــذع وقــ  
املــريض علــس يف عمليــة التــدريب. وجيــب  املشــاركةموافقتــه علــس  سعطــعلــس أنــه أالرعايــة الصــحية 

سـتذدم لألغـراب الالميـة الـن تاملالومـات  يفأو  يف عملية التدريب املشاركةوافق علس ي الذع  
الطـــمل.  هاملاتـــوب للمـــريض يف ملفـــألالبيـــان  حيـــتف جيـــب أن و . كتاألـــةذلـــق   يؤكـــدوالتاليميـــة، أن 

 ألاستذدام املالومات لألغراب الالمية والتاليمية.ته جيوز انتها   صوصي الو 
 ه حيـــقأنـــ علـــس صـــحة الاقليـــةلانايـــة ألاللمـــ  قـــانون مجهوريـــة ليتوانيـــا  10تـــنص املـــادة و  -118

الاقليـــة ونـــوا الرعايـــة الصـــحية ومنشـــأة الصـــحة نفســـا ، الطبيـــب التـــار أو يـــرفض أن خيلمـــريض ل
منشأة مغادرة  إلزاميااملستشفس د ل لمريض الذع   يلحيق ه علس أن 26تنص املادة و . هاونطاق

كحــاالت  إال يفتــه، مــريض دون موافقلال جيــوز إعطــاء أع عــالج لو الاقليــة يف أع وقــت. الصــحة 
نأ أن يــقبــل و احملامــة.  مــ  قــرارأل اإللزامــي إالالاــالج  ياطــسال جيــوز أن و . اإللزامــي االستشــفاء
يا اننفســ طبيبــاعلــس األكثــر ألقــرار مــ   يــوماملــدة  إلزاميــا ذن، مياــ  مااجلــة املــريضاإل احملامــة

ه مـ  القـانون علـس أنـ 18املـادة وتـنص . ، ياـون طبيبـاالنفسيالطب دارة مؤسسة إلوممثل واكحد 
 وفقـــــاا طـــــر  الاـــــالج املاتمـــــدة  إالألاـــــذاي املصـــــاألا ألـــــأمراب عقليـــــة ل ال مياـــــ  أن توصـــــف

تطبيــق طــر  الاــالج الــن  ــا  مياــ ال و مجهوريــة ليتوانيــا.  قــوانالإلجــراءات املنصــوي عليهــا يف 
مراب عقليـة. املصاألا ألـأ غري املتمتاا ألأهليتهم ألاذاياصحة علس  يتاذر عالجهتأثري ضار 
األاـذاي املصـاألا  علـسالاالج السريرية التجريبية أو اجلراكحة النفسـية  أساليبتطبيق  وال ميا 
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 أسـاليب تطبـق والالاالج حتـت إاـراب جلنـة  داب مهنـة الطـب.  م  أجل إالاقلية المراب األأل
الشـذص  عـ  وعـيماتوألة وصـادرة عـ  الاالج السريرية التجريبية أو اجلراكحة النفسية إال مبوافقة 

 الاقلية.منشأة الصحة الطبيب رئي  زيادة علس  ي ،هدام  قبل ا عليها عقليا مصد  املريض
مهوريــة جلمــ  القـانون املــد   25-2املـادة   مــ  2)الفقــرة أن إىل  أيضـاا  اإلاــارةدر جتـو  -119

إال ه منــ أعضــاءإزالــة أجــزاء أو ال اإلنســان، و  دجســ يفتــد ل ه ال مياــ  الليتوانيــا تــنص علــس أنــ
عنــــدما ياــــون أمــــا راكحيــــة كتاألــــة. اجل اتامليــــالجيــــب أن تاطــــس املوافقــــة علــــس إجــــراء و مبوافقتــــه. 
وياـون مـ  الضـرورع احلصـول علـس إعطاء موافقتـه. أل الوصي عليهيقوم ف عدمي األهلية،الشذص 

 عــدمي األهليــة.اــذص  أعضــاءإزالــة  وأإجهــاب  وأتاقــيم  وأإ صــاء  تاحملامــة يف كحــاال إذن
عنـــدما تاـــون كحيـــاة الشـــذص مهـــددة أع  ،ضـــروريا يف كحـــاالت الطـــوارئ ذناإل ذلـــقون اـــي الو 

 .ألنفسه غري قادر علس التابري ع  إرادتهياون الشذص  مبا أن هاذاقإن وجيب

مــــواطين ليتوانيــــا، احلصــــول علــــس وســــائل  كغــــريهم مــــ ألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة،  ومياــــ  ل -120
 248األمـــر رقـــم  مبوجـــبلتلقـــيأ االصـــطناعي ترتيبـــات ا اعتمـــدتاإلجنـــاب. وقـــد علـــس املســـاعدة 
  1999، 1497-47رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة 1999مــايو /يــارأ 24 يفوزيــر الصــحة  الصــادر عــ 

الالئـي فقـا،  املتمتاـات ألـأهليته  الابـريات للنسـاءتلقيأ االصـطناعي ال ختصيص الذع ينص علس
موافقـة  أيضـاا  ذلق . ويتطلبهألتلقيالصحية   كحالتهوالالئي تسمأ ، عاما 45 ال يتجاوز سنه 

 علـــسرأة ملــأن جيــرب ا مياــ  ألع كــانال و . املتمتــ  ألأهليتــهزوجهــا عــ  و  صــادرة عــ  املــرأة ماتوألــة
 مــ  اــأنياــون  كحــاالتلقيأ االصــطناعي ألــ القيــامال جيــوز و . أو يقناهــا ألــه التلقــيأ االصــطناعي

 طر.للذ تهماأو صحاجلنا كحياة املرأة أو  ااحلمل أو الوالدة أن يارض

  18المادة   
 ح نة اللنقل والجنسية

اجلنســـية )اـــروط وإجـــراءات ألليتوانيـــا فيمـــا يتالـــق ل الاالقـــات القانونيـــة ال تـــنص قـــوانا -121
 واخلـروجفيهـا  واملاـوثسـحبها  وا جـرة )الـد ول إىل مجهوريـة ليتوانيـا، و احلصول علس اجلنسـية، 

أو جتريــدهم  م منهــاأو كحرمــا  اقــةكحقــو  األاــذاي ذوع اإلععلــس  قيــودفــرب أيــة  علــس  منهــا
، علـس قـدم املسـاواة يف هـذه اجملـاالت علـس مجيـ  األاـذاي القوانا طبقوتإعاقتهم.  منها ألفال

م  الدستور  12ا م  اخلصائص. وتنص املادة غري  وأاإلعاقة  وأاجلن  نوا ألصرب النظر ع  
أ ــرى يــنص عليهــا  س أســ علــ وأالــوالدة  مــ   ــالل تاتســبعلــس أن جنســية مجهوريــة ليتوانيــا 

 ،تار ماان إقامته يف ليتوانيا حبريةخيو  أن يتنقللمواط  ل ه ميا علس أن 32تنص املادة و القانون. 
 ليتوانيا حبرية. كما ميانه أن يغادر

 )اجلريــــــــدة الرمسيــــــــةمجهوريــــــــة ليتوانيــــــــا يف  يــــــــنظم قــــــــانون املركــــــــز القــــــــانو  لألجانــــــــبو  -122
هم و ـــروجفيهـــا  وماـــوثهمب إىل مجهوريـــة ليتوانيـــا،   د ـــول األجانـــ2004، 2539-73 رقـــم
عــ  كونــه مجهوريــة ليتوانيــا، ألصــرب النظــر مــ  مــواطين ولــي   اأجنبيــ ياــون الشــذص ، كحــامنهــا
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  3املــادة )مـ   2وتـنص )الفقـرة   . 2) املــادةمـ   32)الفقـرة أجنبيـة أو عــدمي اجلنسـية  حيمـل جنسـية
اجلـن  أو الاـر  أو نـوا هورية ليتوانيا دون يييز ألسـبب علس أن األجانب متساوون أمام القانون يف مج

 اجلنسية أو اللغة أو الدي  أو األصل أو الوض  االجتماعي أو املاتقدات أو وجهات النظر.
 )اجلريــــــــدة الرمسيــــــــةجــــــــوازات الســــــــفر ألشــــــــأن قــــــــانون مجهوريــــــــة ليتوانيــــــــا  يتضــــــــم ال و  -123
 )اجلريـــدة الرمسيـــةألطاقـــات ا ويـــة أن ألشـــ  وال قـــانون مجهوريـــة ليتوانيـــا 2001، 3524-99 رقـــم
علس إصدار جواز السفر أو كل منهما   نصإذ يأكحاام يييزية، أية  ، 2001، 3417-97 رقم

 .اماين اسن الذي  أللغواألطاقة ا وية جلمي  مواطين مجهورية ليتوانيا 

 رقــــم مقرتكحــــات لتاــــديل قــــانون املركــــز القــــانو  لألجانــــب ربملــــانعلــــس ال وقــــد عرضــــت -124
XIP-2360 (2)م  مشروا تاديل القـانون علـس أنـه 51املادة )م    8)و  4) الفقرتاننص . وت  

ط اجتيـاز االمتحانـات يف لغـة رت شـال يم  أجل احلصول علس تصريأ لإلقامة الدائمة يف ليتوانيـا، 
قـد  ةدولـة جنسـيتهم أو إقـامتهم املاتـاد تفراد الـذي  كانـألالنسبة لأل هادستور ويف مجهورية ليتوانيا 
علـس  قـدرةاليف املائة م   25و يف املائة صفر ألنسبة ترتاو  ألاوثيقة تثبت اإلعاقة، أصدرت  م 

 وهرية.اجلمستوى االكحتياجات اخلاصة م  أو  الامل
 )اجلريـــــــــــدة الرمسيـــــــــــة مهوريـــــــــــة ليتوانيـــــــــــااجلنســـــــــــية جلوجتـــــــــــدر اإلاـــــــــــارة إىل أن قـــــــــــانون  -125
التجـن  )يف كحـاالت  مـ   ـاللاجلنسـية نص علس تسهيل اكتساب ي  2010، 7361-144 رقم

علـس  ممقـدر نسـبة  أن ثبـتاألاذاي الـذي  و سنة أو أكثر،  65 س م  ال يبلغوناألاذاي الذي  
صــنفوا علــس واألاــذاي الــذي  أللغــوا ســ  التقاعــد و  يف املائــة 55يف املائــة و صــفرتــرتاو  ألــا  الامــل
راءات املنصــوي عليهــا يف الصــاو  لإلجــ وفقــاا  ةأو متوســط عاليــةذوع اكحتياجــات  اصــة مــ   أ ــم

مجهوريـة  ومياـ  أن يـنأاملزمنة اخلطـرية،  الاقليةم  األمراب  الذي  ياانوناألاذاي  أيضاا و القانونية، 
 .هادستور تها ويف اجتياز االمتحانات يف لغإىل ليتوانيا اجلنسية دون احلاجة 

)اجلريــدة ايــة كحقـو  الطفـل شـأن أسـ  محألمــ  قـانون مجهوريـة ليتوانيــا  9تاـر  املـادة و  -126
م  القانون املد  كحق الطفل  161-3  م  املادة 1  والفقرة )1996، 807-33رقم  الرمسية

مـ  القـانون  167-3و 166-3 تـاناملاد وقـد كحـددت. تـهالدو حلظـة  ذمن اولقب اامس يف أن مينأ
لــدع الو  مياــ    وإذاالطفــل ألاتفــا  الوالــدي .  يســمسجيــب أن و الطفــل.  تســميةإجــراءات  املــد 
تســجيل والدة الطفــل  وعنــدأمــر قضــائي.  مبوجــبلطفــل يســمس اســم، االعلــس  اتفقــيأن  الطفــل
خيضـ  و ماية كحقـو  الطفـل. احلاومية حلؤسسة املامسا م  قبل  مينأ، ههوية والديال تارب  الذع

كحــق مجيــ   الــن تــنص علــسمــ  القــانون املــد ،  21-2و 20-2ألكحاــام املــادتا  أيضــاا الطفــل 
 .االنتصاب ذات الصلةإجراءات يف اسم و  يف التوفر علسألفراد ا

يف يف كحريـــة التنقـــل و  ألاناـــدام أهليـــتهم اـــرتباملألاـــذاي اأن كحـــق  وجتـــدر اإلاـــارة إىل -127
 .اهم املاينون م  قبل احملامةأوصياه ارسمي ماان اإلقامةا تيار 
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  19المادة   
 العيش المسلقل واإلدااج لي المجلمع

 )اجلريــــــــدة الرمسيـــــــــةاخلــــــــدمات االجتماعيــــــــة  ألشـــــــــأنانون مجهوريــــــــة ليتوانيــــــــا قــــــــ حيــــــــدد -128
ـــة علـــس النحـــو اهـــدأ، 2006اتمـــد عـــام  ، امل2006، 589-17 رقـــم ب اخلـــدمات االجتماعي

تطــوير أو تازيــز قــدرات وإماانيــات كحــل ألشــذص )األســرة  املواتيــة لقيــام الالتــايل: ميئــة الظــروب 
مـ   أيضـاا و اي علـس الاالقـات االجتماعيـة مـ  اجملتمـ  االجتماعية ألشال مستقل، واحلفـ همشاكل

االســــتبااد االجتمــــاعي. ومــــدب اخلــــدمات االجتماعيــــة إىل تقــــدمي  أجــــل مؤازرتــــه لاــــي يتجــــاوز
ـــا لاملســـاعدة ل تـــه ياكح قـــدرات أو إماانيـــات رعايـــةلشـــذص )األســـرة  الـــذع يفتقـــر جزئيـــا أو كلي

ها أو فقــد تلــق القــدرات اتســبي  أو مســتقل واملشــاركة يف اجملتمــ ، ألشــال اصــة )األســرة  اخل
ألسبب تقدمه يف الس  أو اإلعاقة أو املشاكل االجتماعية. وجيب أن تدار اخلدمات االجتماعيـة 

، والتنـوا ،لقانون اخلدمات االجتماعية، علس أسا  مبادئ التاـاون واملشـاركة وفقاا ، قدمتنأ و يو 
 تلـــقتنفيـــذ أن يافـــل جيـــب و والشـــمول.  يـــة،والفاال واملالءمـــة،، والادالـــة االجتماعيـــة، واإلتاكحـــة
ويف إطـــــار أســـــرهم قـــــدر ألاـــــذاي علـــــس اخلـــــدمات االجتماعيـــــة يف منـــــاز م كحصـــــول ااملبـــــادئ 
املســاعدة ألالتنســيق مــ  التالــيم والتــدريب والتوظيــف والرعايــة الصــحية وتــداألري تقــدمي ، و املســتطاا

 املساعدات اخلاصة.
نـــوعا مـــ  اخلـــدمات االجتماعيـــة: اخلـــدمات ألـــا مييـــز قـــانون اخلـــدمات االجتماعيـــة و  -129

شـذص لتـوفر اخلـدمات االجتماعيـة الاامـة لو االجتماعية الاامة واخلـدمات االجتماعيـة اخلاصـة. 
مسـتقل واملشـاركة  ألشـال)األسـرة  تـه اخلاصـة رعايـة كحيا ه علـسقدرات ع ميا  تطويرذ)األسرة  ال

دائـم مـ  قبـل  عـونددة املقدمة دون احمل اخلدمات م   الل تلق القدرات يف اجملتم  أو تاويض
ســاعدة االجتماعيــة والرعايــة االجتماعيــة. املاملتذصصـا. وتشــمل اخلــدمات االجتماعيــة اخلاصــة 

املســاعدة الــن  تلــف أوجــه جممــل اخلــدمات الــن مــدب إىل تــوفري  ةســاعدة االجتماعيــوتاــين امل
ســـرة  )املســـاعدة يف املنـــزل، لشـــذص )األلدائم مـــ  قبـــل املتذصصـــا الـــ الاـــون تـــوفري تتطلـــب ال

اـــين وتاخلـــدمات .  وغريهـــا مـــ ، والســـا  املؤقـــت واحلفـــاي عليهـــاوتطـــوير املهـــارات االجتماعيـــة 
 تـوفري املساعدة الن تتطلـب تلف أوجه اخلدمات الن مدب إىل توفري مجي  الرعاية االجتماعية 

 امـدم كحسـبة االجتماعيـة تقسـم الرعايـو لشذص )األسرة . لدائم م  قبل املتذصصا ال الاون
 .مدطويلة األأو  ،علس املدى القصريأو اليوم،  إىل رعاية طوال

ميــ  األاــذاي، جلحيــق ه أنــعلــس لذــدمات االجتماعيــة ليــنص قــانون مجهوريــة ليتوانيــا و  -130
كحتياجــامم. اللبيـة املخلـدمات االجتماعيــة احلصــول علـس ا ،اإلعاقـة عألاــذاي ذو ليف ذلـق  مبـا
اإلعاقــة مــ   ــالل  لــق الظــروب املالئمــة  وعذ الابــاري ااــذأللت االجتماعيــة تــوفر اخلــدماو 
التالــيم والامــل والرعايــة الصـــحية  املنســقة مــ وتنظــيم املســـاعدة  أســرهممــ   منــاز ميف  هميشــلا

 ماميـــحب م علـــس االهتمـــاماصـــة، ممـــا يســـاعد علـــس تطـــوير قـــدراماخلســـاعدة املالشذصـــية وتـــداألري 
ــــرد اخلــــدمات تلــــق القــــدرات  تاــــويضة  أو يالشذصــــية )األســــر  واملشــــاركة يف ســــو  الامــــل. وت
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 A1-93األمـــر رقــــم  املاتمـــد مبوجـــباإلعاقـــة يف الاتــــالوج  عاـــذاي ذو لألاالجتماعيـــة املتاكحـــة 
 )اجلريــــدة الرمسيــــة 2006أألريل نيســــان/ 5 يفوزيــــر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل الصــــادر عــــ  

  .2006، 1570-43 رقم
مــ   اصــة ، اخلــدمات االجتماعيــة ألشــال  ــاي علــس دعــم األســرة تنفيــذ قــانونويركــز  -131
املـــدى مـــ   ـــالل وضـــ  ة زل، والرعايـــة االجتماعيـــة القصـــري ااخلـــدمات االجتماعيـــة يف املنـــ ـــالل 

اـــاهبها. مـــا  وأ الرعايـــة املؤسســـيةرهـــ  مؤقتـــا  ي ذوع اإلعاقـــةااـــذاألأو  اســـنامل األاـــذاي
رعايـة األاـذاي ذوع اإلعاقـة الـن تقـوم ألسـر األمساعدة  يفاخلدمات  م  تلقدب يتجلس ا و 

 اخلـدمات االجتماعيـة، مـ  املهـم أن ويف سـيا  تنظـيمالتوفيق ألا األسرة والامـل.  علسواملسنا 
ينـاط  و ذا السبب، د إىل أقصس كحد مما املستفي م  وأن ت قربمركزية  التاون تلق اخلدمات 

ألرنــــامج احلاومــــة قــــد كــــان ت االجتماعيــــة. و لبلــــديات دور أكثــــر أ يــــة يف جمــــال إدارة اخلــــدماألا
علــس التوفيــق ألــا  ةســاعدامل اجملتمايــة مــ  أجــلراكــز مــ  املتطــوير اــباة اخلامســة عشــرة يشــمل 

تطـــوير اخلـــدمات  كمـــا ظـــل جمـــالاألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة.  و ملســـنا ارعايـــة و مســـؤوليات الامـــل 
الـن  الجتماعيـة غـري املؤسسـيةاخلدمات ا علس سنوات 10ألكثر م  يركز االجتماعية يف ليتوانيا 

البقـاء يف املنـزل  مـ اا األفراد م  احلصول علس الدعم االجتماعي الضـرورع يف اجملتمـ ، ي تروم
 لرعاية االجتماعية.اولي  يف مؤسسة 

لتطـــوير البنيـــة األساســـية  اوطنيـــ األرناجمـــ 2009-1998  ـــالل الفـــرتة ليتوانيـــانفـــذت و  -132
تطــوير أاــاال متقدمــة مــ  اخلــدمات االجتماعيــة يف ي اــى ألنــامج ألر هــو للذــدمات االجتماعيــة. و 

مليـون  60الفـرتة املـذكورة   ـاللأللغـت  صصـات الدولـة لتنفيـذ الربنـامج وقد اجملتماات احمللية. 
وكـان ، ومـا إىل ذلـق. هاوجتديد مرافق اخلدمات االجتماعية ألناءإلعادة  تستذدما، ليتا ليتوانية

ــ ، املوجهــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــةتطــوير اخلــدمات االجتماعيــة  هدبيســتاملشــاري  تلــق   خ 
البنيـة  جممـل علـس هامتأثري املذكورة لتداألري لطوير اخلدمات اجملتماية. وكان يروم ت هاثلثألينما كان 
 لذدمات االجتماعية.لاألساسية 

ــــــةمؤسســــــة مــــــ   36 وقــــــدمت -133 ــــــة  مؤسســــــات الرعايــــــة االجتماعي اخلــــــدمات االجتماعي
مؤسسات رعايـة األاـذاي ذوع  تعبو استكما . 2011عام  ابارلا وع اإلعاقةألاذاي ذل

 مــــ  ذوع اإلعاقــــةلـــاـــذص. وقــــدمت   الب 5.9 مــــا جمموعــــه 2012يف ألدايــــة عـــام  اإلعاقـــة
لرعايـــة االجتماعيـــة لالشـــباب  ـــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة مـــ   ـــالل خســـة مرافـــق و  األطفـــال
 .طفال 745 استوعبت

مرافــق الرعايــة  الــذي  تــؤويهماألاــذاي ذوع اإلعاقــة املتوســطة ألاــض  وقــد كــان ألوســ  -134
، لاـــ  دعـــم  ـــم مـــ  تـــوفري كحـــد أدىن مـــ  املســـاعدةامم احملليـــة يف جمتماـــ وااالجتماعيـــة أن يايشـــ

 12بلـــديات )ال  خ ـ ــوال يتـــوفر إال . زال قصـــري األمـــد احمللـــي مـــاواخلـــدمات يف اجملتمـــ   اإليـــواء
ات األاــذاي ذوع راألطــســتقل تــديرها اجملتماــات احملليــة، و امل للاــيشمنــازل  علــس  2011 عــام

 ألاـذاي ذوع اإلعاقـةلدمـاج االجتمـاعي اإلتامـل يف جمـال ا م  املنظمـات الـن وغري  اإلعاقة
 الاامة . والوكاالت)املؤسسات اخلريية، واجلماعات الدينية 
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ذويـــه، يف  مـــ  ااـــون قريبـــي هـــو أن ةالشـــديد ذع اإلعاقـــةلشـــذص واألفضـــل ألالنســـبة ل -135
مراكز الرعاية يف زل، و ااخلدمات االجتماعية لألاذاي ذوع اإلعاقة يف املن روفوت. اه احملليجمتم

 2011زل عـــام اقـــدمت اخلـــدمات االجتماعيـــة يف املنـــقـــد مرافـــق رعايـــة املقيمـــا. و يف النهاريـــة، و 
ت كحصــاءاإل وفقــاا ، اــذاي ذوع اإلعاقــةألاــذص مــ  كبــار الســ  واألــف  16.5 جمموعــه ملــا

ألـــف  39.3 ملـــا جمموعـــهاخلـــدمات االجتماعيـــة يف مراكـــز الرعايـــة النهاريـــة  كمـــا قـــدمتليتوانيـــا.  
 .اذص
املوجهـــة د مماـــ  مـــ  اخلـــدمات دعـــتنظـــيم أكـــرب  علـــس يويـــللبلـــديات ا قـــدراتل اتازيـــز و  -136

يشــار إليهــا س) 2007مليزانيــات البلــديات منــذ عــام    صصــت مــنأ ،لألاــذاي ذوع اإلعاقــة
نأ املــالرعايــة لألاـذاي ذوع اإلعاقـات الشــديدة. وقـد اـهدت  كفالـةملنأ  هبـدب  األــفيمـا يلـي 

 41.7 إىل 2007 عـام ليتـا ليتوانيـة مليون 13.5: م  مطرداا  للبلديات  واا  احلاومية املذصصة
  ة األمــد)القصــري  ة األمــدتمويــل الرعايــة الطويلــل، كانــت تســتذدم 2011عــام  ليتــا ليتوانيــة مليـون

 املنــازل الفرديــةو  يف مراكــز الرعايــة النهاريــة أيضــاا افــق الرعايــة االجتماعيــة، ولاــ  لــي  فقــا يف مر 
احلاوميـة شـديدة. ومياـ  اسـتذدام املـنأ العاقـات اإلاذص ياانون م   الب  3.7كثر م  أل

املنظمـــات غـــري احلاوميـــة لألاـــذاي ذوع و البلـــديات  الـــن توفرهـــالتمويـــل الرعايـــة االجتماعيـــة 
 اإلعاقات الشديدة.

ــــة  الصــــناديق ا ياليــــة لالحتــــاد األورو  يتاطــــو  -137 ــــة يف ســــيا  تاجيــــل األولوي تطــــوير البني
 وألاــذاي ذو ا ياــيش فيهــاإنشــاء مراكــز عنــد األساســية للذــدمات االجتماعيــة غــري املؤسســية 

النهاريـــة  ةمســـتقل ملؤسســـات اخلدمـــة االجتماعيـــة مثـــل مراكـــز الرعايـــة االجتماعيـــألشـــال  اإلعاقــة
ـــة. راكـــز الاملو  لذـــدمات االجتماعيـــة غـــري لتطـــوير البنيـــة األساســـية ل وعامشـــر  33وقـــد مـــول نهاري

مــ  وثيقــة الربجمــة الوكحيــدة  5-1 التــدألريأللــديات ليتوانيــا مــ   ــالل تنفيــذ  املؤسســية عــرب  تلــف
مشـروعا  12مبـا يف ذلـق  ،لتطوير البنية األساسية للذدمات االجتماعية 2006-2004للفرتة 
خلـدمات االجتماعيـة غـري املؤسسـية ا مـ  مشـاري  104 كمـا نفـذإلعاقـة.  ا عألاـذاي ذو يهم ا

 عألاـــذاي ذو لاخلـــدمات االجتماعيـــة  لتـــوفريمشـــروعا  63البلـــديات، مبـــا يف ذلـــق  يف  تلـــف
تطـــوير البنيـــة األساســـية  تـــدألريمـــ   ـــالل تنفيـــذ احملليـــة  اإلعاقـــة واملســـنا واألســـر أو جمتماـــامم
إىل ية يف إطــــار األولويــــة الثانيــــة: اجلــــودة وســــهولة الوصــــول للذــــدمات االجتماعيــــة غــــري املؤسســــ

. 2013-2007املســـمس تشـــجي  التماســـق للفـــرتة ألرنـــامج الامـــل  ســـيا خلـــدمات الاامـــة يف ا
دمات للفئــات اخلــ  تلــف وتشــمل مشــاري  أ ــرى تطــوير مرافــق اخلــدمات االجتماعيــة الــن تــوفر

تنفيـــذ  ويف ســـيا . اســـنابـــار املوال األطفـــال مــ اإلعاقـــة  وذو هم األاـــذاي فـــي  ، مبـــضــافاأل
تــدألري تطــوير البنيــة األساســية ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة يف إطــار األولويــة الثانيــة مــ  ألرنــامج 

ألرنــامج جديـــد لتحــديد البنيـــة نفــذ ، 2013-2011 للفـــرتةلتماســق املســمس تشـــجي  االامــل 
إىل االحتـاد األورو  قبـل مـ   ةاملمولـومـدب الـربامج األساسية ملؤسسـات اخلـدمات االجتماعيـة. 

هبـــدب ضـــمان حتســـا نوعيـــة اخلـــدمات  ئهـــاوإعـــادة ألناالقائمـــة حتـــديد دور الرعايـــة االجتماعيـــة 
ذـــدمات لل عـــ  إصـــال  البنيـــة األساســـية فضـــالا د كحـــق الفـــرد يف أليئـــة  منـــة، يـــكأوت االجتماعيـــة
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اإلعاقـــة يف  وذو ياـــيش فيهـــا األاـــذاي  كحديثـــةو منـــازل صـــغرية إنشـــاء االجتماعيـــة مـــ   ـــالل 
 جمموعات صغرية.

لقـانون  وفقـاا  امناطقهـ ضـم والبلديات هي املسؤولة ع  توفري مجي  اخلدمات االجتماعيـة  -138
 ؛2008، 2702-71؛ رقــــم 2006، 589-17رقــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــةاخلــــدمات االجتماعيــــة 

 اخلــــدمات وتقيــــيم احلاجــــة إىل ،ذــــدماتللتذطــــيا وهــــي تتــــوىل ال . 2010، 2598-53 رقــــم
وظـــائف وتشـــمل ال. هـــاليتمو وتقـــوم أل، هـــاالصـــالكحيات املاليـــة لـــدف  تااليفوتتمتـــ  ألاالجتماعيـــة، 

 )اجلريــدة الرمسيــة ةاحلاــم الــذاي احملليــ حلاومــاتلقــانون مجهوريــة ليتوانيــا  وفقــاا  ،لبلــدياتلســتقلة امل
ذـــــدمات لل ، مـــــا يلـــــي: التذطـــــيا 2008، 4290-113؛ رقـــــم 1994، 1049-55رقـــــم 

والتاــــاون مــــ   يهــــاعل واحلفــــايمؤسســــات اخلــــدمات االجتماعيــــة  إنشــــاء ؛قــــدميهاوت االجتماعيــــة
اإلعاقـة  عذو لألاـذاي  جتمـاعياالدمـاج إللاملنظمات غري احلاومية؛ وتوفري الظـروب املالئمـة 

تـوفري  كفالـةلبلـديات   الـن تفوضـها ل)احلاومـة  أراضـي البلديـة. وتتضـم  وظـائف ضم املقيما 
لبلـديات لالوظـائف  تفويض تلـق وي فضياإلعاقة الشديدة. ذوع  اذايلألالرعاية االجتماعية 

ات تنظــيم اخلــدمات االجتماعيــة يف اجملتماــعلــس قــدرة املاليــة للحاومــات احملليــة ال يف زيــادةإىل ال
كــانون  1منــذ  صصــت لرعايــة االجتماعيــة يف مجيـ  أوــاء البلــد، ا ازديــاد تــوفريف ضــوء و . احملليـة
ذوع لألاـــــذاي تنظـــــيم الرعايـــــة االجتماعيـــــة مـــــ  أجـــــل نأ للبلـــــديات املـــــ 2007ينـــــاير الثا /

 2010للبلـديات عـام املوجهة املذصصات  وأللغت. اجتماعياا اإلعاقات الشديدة واألسر الضايفة 
يف كحــا  ألــف ليتــا ليتوانيــة، 36 199.3ة يدشــدال اتلضــمان الرعايــة لألاــذاي لــذوع اإلعاقــ

 15 ع مـا ياـادل زيـادة ألنسـبة، أ2011ام نية عـألف ليتا ليتوا 41 729.3ت املذصصا أللغت
 .2010يف املائة مقارنة ألاام 

ا تيــار دور الرعايــة  ه ألشــأنيف ليتوانيــا إماانيــة إألــداء رأيــ ذع اإلعاقــةشــذص لل وتـــ منأ -139
. كحيــد ياــيش املاــان يفألشــأن املــوظفا واجلــريان  هلتابــري عــ  رغباتــواه، لــقبالــذع ي علــس النحــو

وتــنص ألصــورة ألنــاءة. اه ذاوفــه واــااو ملســتجاب ، كمــا يالقــانون مبوجــبوحتمــس كحقوقــه  وتافــل
وزيـــر الصـــادر عـــ   A1-46األمـــر رقـــم  املاتمـــدة مبوجـــبماـــايري الرعايـــة االجتماعيـــة  علـــس ذلـــق

 )اجلريـــدة الرمسيـــة 2008 فربايراـــباط/ 20 يفالضـــمان االجتمـــاعي والامـــل يف مجهوريـــة ليتوانيـــا 
الرعايـــــة االجتماعيـــــة مبـــــادئ و صـــــائص تـــــوفري الرعايـــــة نظم ماـــــايري وتـــــ . 2008، 931-24 رقـــــم

علــس املــدى و ملزمــة فيمــا يتالــق خلــودة اخلــدمات علــس املــدى الطويــل،  اــروطادد الــن حتــ ،االجتماعيــة
 الرعاية النهارية الن تقدمها مؤسسات الرعاية االجتماعية واألسر احلاضنة.ألشأن  دمات القصري و 

 اللم نض المنزلي  

، ألتمويـــل مـــ  صـــندو  التـــأما 2008 هيونيـــكحزيران/مج التمـــريض املنـــزيل يف طلـــق ألرنـــاأ -140
متطلبــات تـــوفري  ــدمات التمـــريض يف مرافــق الرعايـــة الصـــحية  نظم تقدميـــهتــالصــحي اإللزامـــي. و 

 14  وزيـــر الصـــحة يف الصـــادر عـــ V-1026األمـــر رقـــم  ملاتمـــدة مبوجـــبا ،زلااخلارجيـــة ويف املنـــ
 . ويهدب التمريض 2007، 5626-137رقم  يدة الرمسية)اجلر  2007ديسمرب كانون األول/



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 50 

يف البيئــة املنزليــة، وألالتـــايل  يتهم، مـــ  الرتكيــز علــس اســتقاللسحتســا نوعيــة كحيــاة املرضــإىل املنــزيل 
قـانون ألال ا، عمـال. وتقدم  دمات التمـريض املنـزيل كحاليـأنفسهم ألأنفسهمرعاية علس  همتشجيا
 وفقـــاا ة األمـــد، اجـــة للرعايـــة التمريضـــية الطويلـــحب أ ـــمعلـــس  صـــنفوالألاـــذاي الـــذي   ،املـــذكور

 ريقطــالتالقــانون. وتشــمل  ــدمات التمــريض املنــزيل األساســية احلقــ ، و  يتطلبهــا ات الــنإلجــراءل
غريها ، والتجفيف، و ه ، ومن  تقشر اجللد وعالجو اجلر  وعالج ص،، وإجراءات التشذيعالوريد
أكحـد أفـراد  تاليمات مـ  قبـل ممـربتوجيه الض املنزيل تاريف التمريويشمل املهام التمريضية. م  

 رعس املريض.ت الناألسرة 

ماـايري تــوفري الرعايــة االجتماعيــة  ، اعتمــدتلتازيـز تــوفري التمــريض واخلـدمات االجتماعيــةو  -141
وزيـر الضـمان االجتمـاعي و وزيـر الصـحة الصـادر عـ   V-558/A1-183األمـر رقـم مبوجب والتمريض 

 . 2007، 3029-76رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة 2007 هيوليــيوز/ 4 يفريــة ليتوانيــا والامــل يف مجهو 
ا فيمـا مـاالجتماعية )املشـار إليه دماتاخلحيدد األهداب واملبادئ األساسية لتوفري التمريض و  وهو

 ،وثـائقوالالرعايـة الطويلـة األمـد،  وتقـدميمتلقي اخلدمـة،  أيضاا و  ، مديلي ألاسم الرعاية الطويلة األ
 املســتقل يف اجملتمــ و  اامــلال تشــجي  الاــيشإىل التمويــل. ومــدب الرعايــة علــس املــدى الطويــل و 

التمــريض واخلــدمات االجتماعيــة  الســليم خلــدمات التقــدمييف املنــزل، مــ   ــالل ضــمان و ، احمللــي
 ، م  أ ذ اكحتياجـات األسـرةه القائمةإىل محاية الشذص م  تطور املرب أو تطور أعراض الرامية
 مـدع  تقدمي الرعايـة طويلـة األ ةالبلديات مسؤول علس أن قانونال وينصاالعتبار.  ا يفنياموإماا

يف املؤسســات والشــركات  الفريــقالرعايــة الطويلــة األمــد مــ  قبــل وتقــدم فريــق التمــريض.  وتاــوي 
 واملنظمات واملنازل.

 العقليةة الصحب العنانةخ اات   

يف ليتوانيــا. ويــنص قــانون الانايــة ألالصــحة الاقليــة  أيضــاا  الاقليــةة تقــدم  ــدمات الصــح -142
مبـادئ علـس ماايري تقـدمي الانايـة ألالصـحة الاقليـة و  وعلس ةالاقلي املصاألا ألاألمرابكحقو  علس 

ألاذاي املصاألا ألأمراب عقلية احلاومة لأن توفر  وجوب . وينص القانون علسعليه اإلاراب
اب مهــارات الامــل، وتغيــري مــؤهالمم، وإعــادة ســاعدهم علــس اكتســت، و نمــاءالظــروب الالزمــة لل

 وعي ذااــذوتتــوىل احلاومــة رعايــة األ. احمللــي يف اجملتمــ  الاــيشإىل  هم مــ  أجــل الاــودةتــأهيل
علــس النحــو احملــدد اقليــة ات العاقــاإل وعيــول الرعايــة الصــحية لألاــذاي ذو اقليــة. ات العاقــاإل
التمــريض والرعايــة لألاــذاي تقــدمي  دعــمو م يظــتنألالبلــديات وتقــوم قــوانا مجهوريــة ليتوانيــا.  يف
مراكـــز الصـــحة يف مؤسســـات الرعايـــة الصـــحية، و يف أســـرهم و  نطـــا  اقليـــة يفات العاقـــاإل وعذ

 التأهيل.إعادة النفسية وغريها م  مؤسسات الرعاية و 

إصـــال  الانايـــة ألالصـــحة الاقليـــة  عمليـــة دمـــة يفاخل ي تلـــقماظـــم مســـتذدم وينذـــرط -143
هــي املنظمــات غــري احلاوميــة و مبســاعدة املنظمــات غــري احلاوميــة. اخلاصــة هبــا  وتقــدمي اخلــدمات

 تاقليـة وسـاعدات العاقـاإل وعاألاـذاي ذ اخنـراطاحلاجـة إىل زيـادة ألانت ع  أ كانت قد  الن
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تتوفر غـرب اإلألـداا اإلألداا. و جتهيز غرب م  أجل احلصول علس يويل مرافق الصحة الاقلية  يف
 مرافق الصحة الاقلية.كحاليا يف أكثر م  نصف 

أكثـــر اســـتقاللية  واصـــبحعلـــس أن يمســـاعدة املرضـــس إىل  ـــدمات الصـــحة الاقليـــة وترمـــي  -144
أن تاون  ـدمات الصـحة الاقليـة مصـممة لتلبيـة االكحتياجـات ولذلق ينبغي يف اجملتم .  واندماجا
حلـد مـ  ا ألرنـامج يـنص ويف هذا الصـدد،. اجتماعياا لمرضس وأن تقدم يف البيئة األقل تقييدا لالفردية 

 املاتمــد مبوجــب، 2013-2007للفــرتة  األمــراب غــري املاديــة الرئيســية ألســببعــتالل والوفيــات اال
 )اجلريـــدة الرمسيـــة 2007أكتـــوألر تشـــري  األول/ 9 يف  وزيـــر الصـــحة الصـــادر عـــ V-799األمـــر رقـــم 

 احمللــي مــ دمات الصــحة الاقليــة يف اجملتخلــ  علــس تطــوير اــباة مرنــة 2007، 4354-106 رقــم
مرافـق الصـحة مـ   20وزيادة فري احلصول علـس  ـدمات الصـحة الاقليـة مـ   ـالل فـتأ كحـوايل 

 لرعاية النهارية.ا سرضمل املذصصة الاقلية
، ةعاقـاإل وع الب مـ  األاـذاي ذ لتساة 2011اخلدمات االجتماعية عام قدمت و  -145

ار تنفيـــذ املشـــاري  اجملتمايـــة يف إطـــو دليـــل اخلـــدمات االجتماعيـــة مبوجـــب طفـــل،  400  فـــيهم مبـــ
يويـــل املشـــاري   ألشـــأن)ملزيـــد مـــ  املالومـــات  اجتماعيـــاا  ةعاقـــاإل وعإلعـــادة تأهيـــل األاـــذاي ذ

تلـق مشلـت قـد  . و 26املـادة ألشـأن  القسـم الفرعـي مـ  التقريـر الرجاء مراجاـة ،اجملتماية املذكورة
مراكـز الرعايـة النهاريـة،  إىلعاقـة املشاري  األنشطة التالية: ترتيب النقل )نقـل األاـذاي ذوع اإل

ومـــا إىل ، املســـتقل مهـــارات الاـــيشعلـــس لتـــدريب اواملااتـــب واملـــدار  واملرافـــق الطبيـــة، وأمـــاك  
ــــق ــــذل ــــة النهاريــــة والرعايــــة  واإليــــواءزل، ا ، واملســــاعدة يف املن يف أليــــوت الاــــيش املســــتقل، والرعاي

 االجتماعية علس املدى الطويل.
راجـ  ) 2011األاـذاي ذوع اإلعاقـة عـام  راألطـاتعـم أنشـطة مشـاري  د تركـز وقد  -146
تــدريب تــوفري ال: التــدريب املهــين )مــا يلــي   علــس8القســم الفرعــي مــ  التقريــر ألشــأن املــادة  أيضــاا 

الامل م  األاذاي ذوع اإلعاقة، وتطوير املهـارات يف مباارة  املنذرطالمهنيا لأثناء اخلدمة 
الامـل واملذيمـات.  وكحلقـات ،اـيش املسـتقلليب علـس مهـارات ا ؛ التدر الراألطاتاإلدارية دا ل 

علــس األاــذاي ذوع اإلعاقــة  راألطــات ت َشــج ، وألالتــايل 2012هــذه األنشــطة عــام  وستواَصــل
 .امواصلة تقدمي طلبام

  6وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل يف الصادر ع   A1-576األمر رقم  وأنش  مبوجب -147
ــــة  َدَر َ  ريــــق عامــــلف 2010 /ديســــمربكــــانون األول ــــات إصــــال  املؤسســــات االجتماعي إمااني

النتـــائج املتالقـــة ألنوعيـــة احليـــاة يف مؤسســـات  ، وقـــدمألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةألا املانيـــة احلاوميـــة
مــــ  املنظمـــات غـــري احلاوميـــة   عــــ ممثلـــا ومشــــل الفريـــق الاامـــلالرعايـــة االجتماعيـــة احلاوميـــة. 

 الوض . ة وتقصيدور الرعاي ألزيارة حلاومةم  ممثلي اقاموا ألاذاي ذوع اإلعاقة، ا
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  20المادة   
 اللنقل الشخصي

 ألشــــأنقـــو  الوصـــول املشــــار إليهـــا يف القســـم الفرعــــي مـــ  التقريـــر حبيـــرتبا هـــذا احلــــق  -148
إىل البيئـــــة  ألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــةاوصـــــول  الـــــن تافـــــلاملتالقـــــة ألاملاـــــايري األساســـــية  9 املـــــادة

رافـق واخلـدمات امل تلـف  مـ  االسـتفادة مـ ممـا سـيمانهم للنقـل، االجتماعية، والبنيـة األساسـية 
 علس قدم املساواة م  ألقية اجملتم .

ألاـــذاي ذوع االتـــداألري املســـا ة يف حتســـا تنقـــل  ضـــم  التقنيـــة املاونـــةتـــوفري ينـــدرج و  -149
 ســاعدن تأو املتذصصــة، واألدوات، واملاــدات أو الــنظم التقنيــة الــ املاياريــةاإلعاقــة )أع املنتجــات 

علــــس ة و يصــــحكحــــالتهم الظــــائف املضــــطرألة علــــس الو تــــأثري  جتنــــبعلــــس ألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة ا
الشذصـية، القـدرات ، وتنميـة إزالتـهأو  أو التقليـل مـ  كحدتـه، أو تاـويض ذلـق التـأثريم، يتهاستقالل

ة وزار لــــ التــــاأل لألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة  التقنيــــة املوجهــــةمركــــز املســــاعدة  موأنشــــطة الامــــل . ويــــنظ
 يةالبصـر  وأ املصاألا ألاإلعاقات احلركيـةلألاذاي  التقنية املاونةالضمان االجتماعي والامل تقدمي 

 أرجــاء وكحــدات إقليميــة عــرب 10 يتــوفر علــس وهــو)املشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم املركــز ،  يةالســماأو 
 املاونـــة تقـــدمي  ظم نَ يـ ـــ. و حيتـــاجون إليهـــا إىل أقصـــس كحـــد مماـــ  ممـــ اخلـــدمات  تو يـــا لتقريـــبليتوانيـــا 
وزيــر الضــمان االجتمــاعي الصــادر عــ   A1-338األمــر رقــم مبوجــب  تاــاليف اقتنائهــاوســداد  التقنيــة

 . 2006، 5368-140رقـــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــة 2006 /ديســــمربكــــانون األول  19 يفوالامــــل 
تاـويض ال حلصـول علـساالسـتذدام الـدائم أو املؤقـت أو لالتقنية  املاونةاحلق يف احلصول علس ومينأ 

ـــــا،  ـــــا ل أيضـــــاا و ملـــــواطين مجهوريـــــة ليتواني ـــــا األجانـــــب املقيمـــــا ألصـــــفة دائمـــــة يف مجهوريـــــة ليتواني لرعاي
اإلجــــراء  كحســــبألاــــذاي عــــدميي اجلنســــية الــــذي  أعلنــــوا ماــــان إقــــامتهم يف مجهوريــــة ليتوانيــــا لو 

دى الطويـل أو التقنيـة علـس املـ املاونـة اسـتذدامالتأكيـد علـس احلاجـة إىل ، مـ  ااملنصوي عليـه قانونـ
ألعلـس متطلبـات  تسـتجيبجيـب أن و لقـانون املشـرتيات الاامـة.  وفقـاا التقنيـة  املاونـة وت شرتى. امؤقت
وي طلـــب أن . الـــن ت شـــرتى عالمـــة االحتـــاد األورو  املاونـــة مجيـــ  وســـائل وحتمـــلســـالمة. الودة و اجلـــ

اجلـودة الدوليـة أو األوروأليـة اـهادات املطاألقـة ملاـايري قد صدرت ألشـأ ا  املاونة ماظم وسائلتاون 
ركــــز علــــس املحيــــاف  و  . ISO 13485 أو ISO 9001 )مواصــــفات املنظمــــة الدوليــــة لتوكحيــــد املقــــايي 

جمـــال  الــن يارفهـــا التطـــورات ويتـــاأل ، اواحملليــ انـــبواملـــوردي  األجا اتصــاالت منتظمـــة مـــ  املصــنا
مـ  كحيـد تطلبـات الشذصـية الفرديـة دب تلبيـة املهبـديـدة، اجلنمـاذج اليبحـد عـ  و التقنيـة،  املاونة
التقنيــة املتاكحـــة. وتاطـــس األولويــة لألطفـــال عنـــد اـــراء  املاونـــةالتقنيـــة، وحيـــاول توســي  نطـــا   املاونــة

 التقنية. وسائل املاونة

هـــا من صــغري   جــزء   وال يتطلــب إال، لألاـــذاي ذوع اإلعاقــةالتقنيــة جمانــا  املاونــة روفتــو  -150
يف املائة م  مث  سـرير قاألـل للتاـديل يـدويا أو  10 تدف  نسبة ثالالس سبيل املف، ألسيطةمسا ة 

تهمـــــا ألاـــــد إرجاعهمــــــا أو قيم ي جديــــــدات دواســـــألتلقائيـــــا أو دراجـــــة ثالثيـــــة الاجــــــالت تـــــدار 
املائـة  يف 30 نسـبةيف املائـة مـ  مثـ  كرسـي متحـر  كهرألـائي جديـد، أو  10 وتدف  نسـبة .مستاملا
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الراديو. كمــا يقــدم املركــز  ــدمات الصــيانة الــن يــول مــ  ألــ التلفزيون أوألــمــ  مثــ  جهــاز اتصــال 
 كحريــة يــةاحلركية أو الســما وأ يةالبصــر ات عاقــاملصــاألا ألاإلألاــذاي وتاطــس ل. احلاوميــةيزانيــة امل

احلصـول مياـ  لألاـذاي ذوع اإلعاقـة اال تيار ألـا الوسـائل التقنيـة أو التاـويض عـ  اقتنائهـا: 
اإلدارات البلديــة، أو احلصــول يف كحــدات اإلقليميــة للمركــز أو يف الو  تلــق املاونــةعلــس ألاــض مــ  

تقشــر اجللــد، ل الفــرا  املــان  علــس نفقــتهم اخلاصــة )مثــل الــن ااــرتوها املاونــةعلــس تاــويض عــ  
غريهـا مـ  و  املتالمـةالسـاعات املاتبيـة و ، املتالمـة ، وسـاعات اليـداملـتالم اجلسـم مقيا  كحرارةو 

  .املاونة وسائل

ــــالنظر -151 ــــات ال وأل ــــةوكــــاالت الكحتياجــــات األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة وطلب ألاإلعاقــــة،  املاني
التقنيـــة  املاونـــة، فيمـــا يتالـــق ألتـــوفري 2011ينـــاير كـــانون الثا / 1متطلبـــات جديـــدة يف  صـــدرت

دفــ  التاويضــات املســتحقة مــ   ــالل مــ   يــةاحلركية أو الســما وأ يةالبصــر ات عاقــللمصــاألا ألاإل
 .ؤسساتامل

لـديهم صـاوألات يف اسـتذدام الـذي  اذاي لألنقل لتااليف ا تاويض مةاحلاو دف  وت -152
دد احلـق يف احلصـول علـس تاـويض وحيـقيادة سـيارامم اخلاصـة.  ألإماا موسائل النقل الاام لا  

 :مبوجب القوانا التاليةع  تااليف النقل 

  ؛2000، 890-32رقم  )اجلريدة الرمسيةنقل لم  قانون امتيازات ا 7املادة  )أ  

والرعايـة  مـدطويـل األاللتمـريض م  كحيـد ا متطلبات تقدير االكحتياجات اخلاصة )ب  
املاتمـدة ، والنقـل، تقنيـا هاتاويض تااليف اقتناء سيارة ركـاب أو تاـديلو )املساعدة ،  مدالطويلة األ
وزيـر الصـحة يف و وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل الصادر ع   A1-120/V-346األمر رقم  مبوجب
 ؛ 2005، 2130-60 رقم، )اجلريدة الرمسية 2005مايو أيار/ 4 يفورية ليتوانيا مجه

الصـادر  A1-234األمـر رقـم  املاتمـدة مبوجـبمتطلبات تاويض تاـاليف النقـل  )ج  
 )اجلريدة الرمسية 2008 هيولييوز/ 8 يفوزير الضمان االجتماعي والامل يف مجهورية ليتوانيا  ع 
  .2008، 3124-79رقم 
 ألاــد اإلدالءالنقــل  تاويضــات ألرســم تقنيــا هاتاــاليف اقتنــاء ســيارة ركــاب أو تاــديل وتســدد -153

مـــ   اـــهرياا  0.25نســـبة : )أ  ، وذلـــق علـــس النحـــو التـــايلشـــهادات تؤكـــد االكحتياجـــات اخلاصـــةأل
، لتغطيـــة تاـــاليف وســـائل النقـــل ليتـــا ليتوانيـــة 32.5 أع مـــا ياـــادلاالجتماعيـــة األساســـية،  الفوائـــد
إىل األاـذاي التاويضـات  تلـقشـهادات تؤكـد االكحتياجـات اخلاصـة. وتـدف  أل اإلدالء ألاـدوتدف  

كأقصـــس االجتماعيـــة األساســـية   مـــ  الفوائـــد 32نســـبة األطفـــال؛ )ب  الابـــار و ذوع اإلعاقـــة مـــ  
دف  يـو  اتقنيـ هالتغطية تااليف اقتناء سيارة ركـاب أو تاـديل ليتا ليتوانية 4 160 كحد، أع ما ياادل

 ؛املســـتفيد أن يقـــود الســـيارة ألنفســــه ألإماـــان ســــنوات، إذا كـــان 6مـــرة واكحـــدة كـــل  هـــذا التاـــويض
لتغطيـــة  ليتـــا ليتوانيـــة 40 160 أع مـــا ياـــادلاالجتماعيـــة األساســـية  مـــ  الفوائـــد 32 نســـبة )ج 

سـنوات إىل  6مـرة واكحـدة كـل هذا التاويض دف  يو  اتقني هاتااليف اقتناء سيارات الركاب أو تاديل
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 وحباجـة إىلعامـا،  18 م  صلبها أو متبى يبل  م  الس  أقل مـ  ذو إعاقةا طفل األسر الن لديه
 التمريض علس املدى الطويل.

 الرامية التداألريألا  تدألريا واكحدا م  ها إالودفانقل تااليف ال ختصيص تاويضوال ميثل  -154
 ويـنأ. كافيـةمشـاركة   يف اجملتمـ  تهملضمان نوعية كحياة أفضل لألاذاي ذوع اإلعاقة ومشـارك

 :املذصصة  م دمات النقل  تتالقأ رى  يدةعد ألاذاي ذوع اإلعاقة امتيازاتل

ألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة لمــــ  قــــانون امتيــــازات النقــــل، حيــــق  5ملــــادة ألا عمـــال )أ  
دمـــة اخلكحـــافالت علـــس مـــ  طويلـــة أو الملســـافات ســـفر واكحـــدة  اصـــة ألاتـــذكرة احلصـــول علـــس 

طويلـة الملسـافات  اصـة ألا سفر واكحدة تذكرةعلس ، و مثنها املائة م  يف 80نتظمة احمللية ألنسبة امل
 يف املائة؛ 50 ألنسبة  صم نتظمة احمللية م املدمة اخلافالت حبأو 

ومبـا أنـه يوجـد يف ألاـذاي ذوع اإلعاقـة. ااـباة  ـدمات نقـل يوس  نطا   )ب  
ام وسـائل النقـل الاـام اسـتذد ولـي  ألوسـاهمياانون م  إعاقات كحركية اـديدة ك ث ر البلد مرضس  

مركبـات  اقتنـاءألرنـامج  أعـدت، فإن وزارة الضمان االجتمـاعي والامـل مفسهألأنقيادة السيارة  وال
وقـد ااـرتيت  ـالل . 1999-1995فـرتة  ـالل الألاـذاي ذوع اإلعاقـة اصة ألااألغراب اخل
 مثاكحتياجــات األاــذاي ذوع اإلعاقــة  مادلــة كحســبصــغرية  اصــة  ةكحافلــ 111نفــ  الفــرتة 

لـــدعم ل البلديــة وكحـــداتالمجيــ  ا كحاليــوتتـــوفر لــدعم االجتمــاعي. ل البلديـــة وكحــداتالإىل كحولــت 
 ؛الصنف ذلقم   مركبتاأو  علس مركبة االجتماعي تقريباا 

مشــــرتيات النقــــل املاــــدل يف إطــــال  ألرنــــامج االســــتثمار  2000واــــهد عــــام  )ج  
 ســـيا ركبـــات املشـــرتاة يف امل حتويـــلماـــ  مـــ  ممـــا اكحتياجـــات األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة، كحســـب 

ألاذاي ذوع اإلعاقة. وألل  عدد املركبـات املانية ألااتفا  االستذدام للمنظمات غري احلاومية 
 خيـــصالربنـــامج املزيــد مـــ  الفــري فيمـــا  وميـــنأ مركبــة. 61املذصصــة للمنظمـــات غــري احلاوميـــة 

 استذدام النقل املادل يف املناطق النائية.
يف صـــــفوب  املســـــتقل الاـــــيشتنقـــــل ومهـــــارات ال تازيـــــزمشـــــاري   لرتتيبـــــات يويـــــل وفقـــــاا و  -155

وزير الضمان االجتمـاعي الصادر ع   A1-241األمر رقم  املاتمدة مبوجباألاذاي ذوع اإلعاقة 
 ، 2011، 2930-61رقـم  )اجلريدة الرمسيـة 2011مايو أيار/ 17 يفوالامل يف مجهورية ليتوانيا 

األاــذاي ذوع  يةاســتقالل اوميــة الــن مــدب إىل تطــويرالتمويــل ملشــاري  املنظمــات غــري احل تــيأأ
األاــــذاي ذوع لــــدى ، وتطــــوير مهــــارات القيــــادة واحلفــــاي عليهــــا واســــتاادمااإلعاقــــة البصــــرية 

ـــوأدائهـــم ليف اجملتمـــ  تهم مشـــارك تيســـريألغيـــة  احلركيـــة ةاإلعاقـــ ن لمهـــام اليوميـــة. وتشـــمل الفئـــة ال
 املتالقــةالطلبـات  تقبــل. ومياـ  أن واحلركيــة لبصـريةا ةاملشــاري  األاـذاي ذوع اإلعاقــ هاسـتهدفت
ألاــذاي ذوع اإلعاقــة البصــرية مــ  لــدى اتطــوير مهــارات الاــيش املســتقل  الراميــة إىلاألنشــطة أل

ألاــذاي ذوع ا ــالل دورات نظريــة وعمليــة، وجمموعــات دعــم األقــران، واملذيمــات، وتــدريب 
  .ألاءة ئم  الف القيادة التنقل )درو علس اإلعاقة احلركية 
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  21المادة   
 معلوااتالح نة اللعبي  وال أي والحصو  على 

وال مياـ  التشري  الليتوا  جلمي  األاذاي احلق يف التابري ع  القناعات حبرية.  يافل -156
قــانون، وجــب الكحريــات احلصــول علــس املالومــات والتابــري عــ  القناعــات إال مبألــأع كحــال تقييــد 

أو محايـة  هاخلاصـة وأ القـ تـهوكحيا تـهوكرام هصحة اإلنسان وارف ياون ذلق ضروريا حلماية كحا
 النظام الدستورع.

ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة علـــس املالومـــات، مـــ  املهـــم أن نـــذكر اوفيمـــا يتالـــق حبصـــول  -157
عـ  التـداألري  فضـالا  ،مـ  االتفاقيـة 9املـادة  ألشـأنيف القسم الفرعي مـ  التقريـر  الواردةالتشرياات 

ونشــري يف كحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة. لال وفقــاا  أليئــة املالومــاتاملنفــذة لتاــديل 
 نيســــــان/ 18 يف كحاومـــــة مجهوريــــــة ليتوانيـــــاالصـــــادر عــــــ   480القـــــرار رقــــــم  هـــــذا الصــــــدد إىل

، ألاملوافقــــــة علــــــس قائمــــــة املتطلبــــــات الاامــــــة ملواقــــــ  الســــــلطات وا يئــــــات الوطنيــــــة 2003 أألريـــــل
ـــــزم علـــــس اـــــباة اإلنرتنـــــت، الـــــن واحملليـــــة ـــــس ألالســـــلطات وا يئـــــات تلـــــق  تل تاـــــديل مواقاهـــــا عل
 ،2003 )اجلريــــــــدة الرمسيــــــــةكحتياجــــــــات األاــــــــذاي ذوع اإلعاقـــــــة ال وفقـــــــاا اإلنرتنــــــــت  اـــــــباة
  .6976-154رقم  ،2009؛ 1739-38رقم 
ألرنـــــامج  2009 هيونيـــــكحزيران/ 3 الصـــــادر يفقـــــرار كحاومـــــة مجهوريـــــة ليتوانيـــــا  واعتمـــــد -158

)اجلريــــدة  2012-2009للفــــرتة ترمجتهــــا الشــــفوية  ــــدمات و وانيــــة الليت اإلاــــارة اســــتذدام لغــــة
ــــة تــــراألطهم احلــــد مــــ   أيضــــاا و دمج الصــــم يف اجملتمــــ  ي اــــى ألــــع ذ ، الــــ2844-70، رقــــم الرمسي

املالومــات أل التوصــلالوســيلة الرئيســية للتواصــل و للربنــامج،  وفقــاا ، غــة اإلاــارةويثــل ل. االجتمــاعي
 ربنــامج حتســاَ الالتــداألري يف إطــار  تنفيــذ  ويقتضــي ة. ويــلغ ةأقليــألوصــفه يف جمتمــ  الصــم، ونقلهــا 

، وإعـداد فيهـا، وتـدريب البـاكحثا ذات الصلة هباوتطوير البحوث  ،مفردات لغة اإلاارة الليتوانية
لصم، وإعداد ألرامج تاليم لغـة ا، وتازيز املوارد املنهجية ملدار  هاونشر فيها القوامي  املتذصصة 

ألتقـدمي اخلـدمات الاامـة ومرتمجـي لغـة إاـارة، وتنظـيم الـذي  يقومـون مذتصـا لل اإلاارة الليتوانية
ماافحــة  ــدمات و لصــم، وضــباط الشـرطة اوملـر  هــا لغــة اإلاـارة الليتوانيــة ملرتمجيتـدري  دورات 
، والاـاملا يف جمـال الرعايـة الصـحية واأل صـائيا االجتمـاعيا، وأفـراد احلاومية اإلنقاذو  احلرائق
لالــوم وظــائف وأنشــطة مركــز املؤسســة الاامــة  أيضــاا  وتطــورريهم مــ  أفــراد اجملتمــ . الصــم وغــ أســر

مرتمجــي  تازيــز تأهيــلألــرامج يقــوم ألتنظــيم لصــم هبــدب حتويلــه إىل مركــز للمســاعدة املنهجيــة ترأليــة ا
 اارة.اإللغة 
كاونـــا ، و يف فيلنيـــو ، توجـــد لغـــة اإلاـــارة ) لرتمجـــةليتوانيـــا خســـة مراكـــز لـــدى وتتـــوفر  -159

نامجـة وزارة الضمان االجتماعي والامل كحقـو  وواجبـات لواياولياع ، و  ،ألانيفيزي و كاليبيدا، و 
لغــة اإلاــارة  ــدمات  ترمجــةمراكــز مــ  كــل مركــز   ويقــدماملراكــز.  ألتلــقفيمــا يتالــق  عــ  امللايــة

ة سـتثمارياتنفيـذ مشـاري   2012ذ عام من ا. وقد ألدأملصم املقيما فيهإلقليما اثنا ولالرتمجة 
ألـانيفيزي  واـياولياع ، ألتمويـل و كاليبيـدا، و لغة اإلاارة )يف كاونـا ،  لرتمجةلتاديل أرألاة مراكز 
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تنفيـــذ مليـــون ليتـــا ليتوانيـــة ل 5.88 مبلـــ ذصـــص يسو مـــ  الصـــناديق ا ياليـــة لالحتـــاد األورو . 
ع، يف لصــم ألشــال فــردللغــة اإلاــارة يف ليتوانيــا  ترمجــة ــدمات  وتقــدم كحاليــااملشــاري  املــذكورة. 

لغـــة  ترمجـــةتـــوفري  ـــدمات جديـــدة يامـــا، وهـــي مـــ  كحـــا ســـيما  تنفيـــذ املشـــاري  االســـتثمارية 
الفيديو يف أوا ر م   الل لغة اإلاارة  ترمجةتوفري  دمات وسيبدأ الفيديو. م   الل اإلاارة 

 الوصـول إىل اتإماانيـ ممـا سـياززساعدة م  الصناديق ا يالية لالحتـاد األورو ، مب 2013 عام
 لغة اإلاارة. ترمجة دمات 

ماـدات  يتم   طة تنفيذ تداألري الربنامج الوطين، اقتن 3.21تنفيذ اإلجراء  سيا  يفو  -160
ذاعــة إل إىل املؤسســة الاامــة مــ   ــالل الاــرب النصــي املرئــي وســلمتلرتمجــة الــربامج التلفزيونيــة 
ليتــا  299 400مبلــ  مقاألــل يف امللايــة  تســب. وقــد اكت  2011عــام  اوتلفزيــون ليتوانيــا الــوطني

املرتمجة م   الل الارب النصي  تلفزيونالألرامج قدر أكرب م   مستقبال سيوفر، وألالتايل. ليتوانية
الـن سـترتجم مـ   ـالل الاـرب  الاـروب وقـد ا تـريت ية.السما لألاذاي ذوع اإلعاقة املرئي

 عتبار.ألاا اال يةالسما ألاذاي ذوع اإلعاقةام  أ ذ  راء النصي املرئي 
)اجلريـــدة  امـــ  قـــانون إذاعـــة وتلفزيـــون ليتوانيـــا الـــوطني 5املـــادة مـــ    9)الفقـــرة نص وتـــ -161
إذاعة تنتج أن  وجوب   علس5639-153، رقم 2005 ؛2319-102، رقم 1996 الرمسية

أو ألـــرامج  اا فيمـــا يلـــي ألاســـم  إذاعـــة وتلفزيـــون ليتوانيـــا   عروضـــمـــوتلفزيـــون ليتوانيـــا )املشـــار إليه
رتمجة أل م   الل القيامنفذ هذا احلام ي. و يةأو البصر  يةالسمااإلعاقة ذوع ألاذاي ل  صصة

 ،2009-2008الفـــرتة  ،  ـــاللألـــد التلفزيـــون الليتـــوا وقـــد لغـــة اإلاـــارة.  إىل وثـــةبثربامج املالـــ
تتـألف مـ  هـي أسـبوا، و  كـلسـاعات   6و 5 لفـرتات تـرتاو  ألـالغـة اإلاـارة  املرتمجة إىلالربامج 
اخنفـاب  وألفاـلأنفسـهم.  اإلعاقةذوع ألاذاي م  قبل ا املذتارة ةستضافامل والاروب األ بار

لغـــة اإلاـــارة يف  مرتمجـــة إىلد ثالثـــة ألـــرامج إ باريـــة َبـــتـ  أصـــبحت ، 2009عـــام  مـــتمالتمويـــل يف 
املوجـه االنتذاألات الربملانية واحمللية، و طـاب الـرئي  أل املتالقةربامج ال أيضاا  دبَ تـ  و فقا.  األسبوا

ربامج الـ أيضـاا و الياألـان ،  الذع اهدتهيف كحالة التسونامي  كما كحدثلربملان واأل بار الااجلة )ل
لألاذاي ذوع  املتاكحة أكثراإلعالم  واسطةاإلذاعة ويثل . اإلعاقةذوع ألاذاي لاملذصصة 
األاـــذاي ذوع ألألرناجمـــا  اصـــا   كالســـياا تبـــد دطـــة اإلذاعـــة الليتوانيـــة و  .يةالبصـــر  الااهـــات

تاريـف اجلمهـور ألوجـه أل ت اـىع  ألرامج أ رى  فضالا  ،واملافوفا يةالبصر  وذوع الااهات اقةاإلع
 .اإلعاقةياة األاذاي ذوع حب ألاملواضي  ذات الصلةعام 
 الئحــة  هــا الوظائفو  ن تاــرب  ألأهــدافهااتبــة الليتوانيــة للمافــوفا، الــاملليتوانيــا  وتتــوفر يف -162

 8 يف  وزيـر الثقافــة جلمهوريــة ليتوانيــا الصــادر عــ IV-289مـر رقــم األ املتالقـة هبــا املاتمــدة مبوجــب
وذوع املافــوفا  مــنأ: ، وهــي 2062- 53، رقــم 2007 )اجلريــدة الرمسيــة 2007مــايو أيار/

عليهـــا علـــس قـــدم املالومـــات والوثـــائق واحلصـــول  عـــ لبحـــد ي اوفـــر كحقـــو   يةالبصـــر  الااهـــات
يف احليـاة الثقافيـة  واملشـاركة دمات املاتبة، والدراسة، والتواصل،  غالل، واستم  غريهمساواة امل

الـــرتاث الاـــاملي. وتشـــمل املهـــام الرئيســـية  أيضـــاا و ليتـــوا  ال وطينالـــالـــرتاث  ة ومارفـــةكاملـــمشـــاركة  
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مـ  قبـل االطـالا عليهـا  ت َسـهليف أاـاال  اإلعالميـةنشـورات املللماتبة نشر الاتب واجملالت و 
 .يةالبصر  ااهاتوذوع الملافوفا ا

تــألف مــ  املاتبــة ي مــدمجنظــام ماتبــة علــس اــال اتبــة الليتوانيــة للمافــوفا امل نظموت ــ -163
وعــ  ملنــازل لقــراء يف اتســليم الاتــب ل ومياــ املركزيــة يف فيلنيــو  وخســة فــروا يف مــدن أ ــرى. 

لراألطــة اروا فــيف  أيضــاا و . وقــد أنشــئت مراكــز اخلدمــة املتذصصــة يف املاتبــات الاامــة طريــق الربيــد
ألنشــطة اوفر املالومــات و يــذلــق، تــؤدع املاتبــة وظــائف مركــز عــ   فضــالا الليتوانيــة للمافــوفا. و 

التأهيـل  تازيـزنـدوات  ه،ا تصاصـ يف سـيا  ،وينظم يةالبصر  وذوع الااهات لمافوفالاملنهجية 
اـــــؤون املـــــؤيرات للمتذصصـــــا يف  أيضـــــاا عاقـــــة و ذوع اإلاألاـــــذاي موضـــــوا الامـــــل مـــــ   يف
هو افوفا، و املعلم الامس ومتحف ليتوانيا لتاريخ متذصص يف املاتبة قسم ويوجد أل. اتاتبامل

املافــوفا مــا كتــب عــ  ، وجيمــ  يةالبصــر  وذوع الااهــاتاألنشــطة اإلألداعيــة للمافــوفا  يشــج 
م ماـدات التاـديل اسـتذدا ئهـاموظفي املاتبـة وعمالوألوس  نظم الفااليات الثقافية والتاليمية. يو 

ية، البصــر  ذوع الااهــاتألالنســبة لألاــذاي  ومــا اــاهبها. أمــاالصــوت  اتزجــاصــة، مثــل ماخلا
يف الســنة ،  منشــورا 27 مــا يقــاربألطريقــة ألريــل ) املنشــوراتاتبــة الليتوانيــة للمافــوفا املتنشــر ف

يف السـنة ، والاتـب  ةجملـ 16اجملـالت )كحـوايل كتاألا يف السـنة  و   250ية )كحوايل والاتب السما
املتذصصــة يف الســنة ، واملطبوعــات  اكتاألــ  200ســجلة مــ  األاــاال الرقميــة )كحــوايل السـماية امل

 يف السنة . مطبوعات 5إىل  3 كحوايللا  حبجم أكرب ) ،عاد املطبوعة ألشالعلم الامس يف 
صـفحة مـ  النصـوي  6 000اد تمشروا املاتبة االفرتاضية للمافـوفا، سـ إيام ألادو  -164

مــ   ــالل  لألاــذاي ذوع اإلعاقــة البصــريةماــدة منشــورات  ةر نشــر عشــتوس ،املمســوكحة ضــوئيا
ليتوانيـا. وألالنسـبة لألاـذاي ل ألالنسـبة ديـداجل ، ارقميـاملتاكحـة نظـام املالومـات )  دايسـي  اال

اإللارتونيــة،  املنشــوراتإلدارة   إيلفــي  نظــام  ــالل البيئــة مــ   ســتادلذوع اإلعاقــة البصــرية، 
الصـندو   املمـول مـ  قبـل املاتبة اإللارتونية للمافـوفا  يف سيا  تنفيذ مشروا  الذع سيطور

نظـام مركـزع  مبثاألـة ع سـياونذجلمهوريـة ليتوانيـا، والـ احلاومية وامليزانيةاألورو  للتنمية اإلقليمية 
املتاكحـة لمالومـات ل دايسـينظـام و جلم  وإدارة ومااجلة وحتليل وتوفري الاتب السماية واجملالت، 

ذوع مــــ  املالومــــات الرقميــــة ملتلقــــي اخلدمــــة  منشــــوراتوغريهــــا مــــ   يةالنصــــ، واملنشــــورات ارقميــــ
اتبــــة الليتوانيــــة امليف دفوظــــات  متاكحــــةالنظــــام منتجــــات تاــــون  وسيشــــملالبصــــرية.  الااهــــات

الليتوانيــة للمافــوفا  الراألطــة واملقدمــة مــ  قبــلاملشــروا  املطــورة يف ســيا تلــق  أيضــاا و للمافــوفا 
تــا  النظــام لألاــذاي ذوع يالنااــري . وســوب  مــ  قبــل غريهــا مــ  البصــرية أو الااهــاتذوع و 

 دمات املاتبة الليتوانية للمافوفا، الن تستذدم . و 2012البصرية يف منتصف عام  الااهات
أصـدرت وقـد م  ذوع اإلعاقة البصرية.  اذصاا  2 981أنشئت م  قبل وزارة الثقافة، م  قبل 

 صوتية. وثيقة 166 052وألطريقة ألريل  قةوثي 5641ما جمموعه  2010اتبة عام امل
، قــدمت 2011-2008 للفــرتة  اتاتبــاملتقــدم  وراء ســاياا  ويف ســيا  تنفيــذ مشــروا  -165

مــ  لــزوار ا الاــتغال تيســريا، ةاخلاصــ  وزاجــ  ألربجميــة اجملهــزةلماتبــات الاامــة أجهــزة الامبيــوتر ل
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وا مبـــادرات لتازيـــز اســـتذدام الامبيوتر/اإلنرتنـــت. ويشـــمل املشـــر  علـــس البصـــرية الااهـــاتذوع 
نظمــت الـس ســبيل املثــال، فذوع الااهــات البصــرية،  مـ  قبــل املاتبـات الاامــة وأجهــزة الامبيــوتر

املاتبة   علس فتأ اإلنرتنت  مسيت اذاي ذوع اإلعاقة البصريةاألهدب ستمحلة ت 2009عام 
دام اإلنرتنــت أكثــر نشــاطا يف اســتذ واصــبحعلــس أن يالبصــرية  الااهــاتذوع  تشــجي تســتهدب 

أكثــــر املاتبــــات الاامــــة الــــن تــــوفر دطــــات الامــــل اخلاصــــة  ويارفــــوااليوميــــة  ملتلبيــــة اكحتياجــــام
م   ااملشاركألتصال ألاال الل احلملة،  ،مناء املاتباتوقام أألاذاي ذوع اإلعاقة البصرية. ألا

 تلــق  ــالل مــ علــم املشــاركون وقــد . النظــام املبااــر ذوع اإلعاقــة البصــرية مــ   ــالل داضــرات
إىل  واالفري اجلديـــدة الـــن تتيحهـــا أجهـــزة الامبيـــوتر واإلنرتنـــت يف املاتبـــات وحتـــدثألـــاحملاضـــرات 

إجراءات تــوفري الوســائل ألــ املتالقــةســئلة األت علــس اجاألــإتفســريات و  ــم املذتصــا الــذي  قــدموا 
 الامل والتاليم والرتفيه والصحة. يف جماالت ةشور املقدموا  م  ، كماالتقنية
أعضــاء جمموعــات مســتذدمي  يف صــفوب تأجريــ دراســة استقصــائيةنتــائج وقــد ألينــت  -166

حتسـ  تسـجيل   اتاتبـاملتقـدم  وراء سـاياا تنفيـذ مشـروا  سـيا  يف  الاـام ذع الوصول اإلنرتنت
مـــ  قبــــل األاــــذاي ذوع اإلعاقــــات  ــــدماما  واســــتغالل ناملـــد ات يفاتبــــامليف ظـــروب زيــــارة 
عاقــة أكثــر نشــاطا وأكثــر جــرأة يف اإلياــانون مــ  الــذي  زوار املاتبــة  أصــبأفقــد . البدنية/البصــرية

 دمـة  اسـتغاللن كـو الرغم مـ   ألـاـباة اإلنرتنـت،  الـن تتيحهـا النطـا  واسـاةالفري ال استغالل
 أعضاء هذه اجملموعـة االجتماعيـةيف صفوب  زالت تطر  مشاالا  ما الاام ذع الوصولاإلنرتنت 

ألــــا أن اجملموعــــة األكثــــر نشــــاطا مــــ   الدراســــة االستقصــــائيةتــــائج ن وتبــــايف املنــــاطق الريفيــــة. 
 اإلعاقـة هـي جمموعـة األاـذاي ذوعاإلنرتنـت الوصـول إىل مستذدمي  دمات املاتبة و دمة 

اجتماعية م  مـوظفي املاتبـة راألطا ألذلق عالقات اتبة، امليف  كثريا، الذي  يقضون وقتا  ةاقليال
 و م.يارفالذي   ري  اآلاتبة املوزوار 
األاــذاي وصــول ل تيســرياديد عــ  إماانيــة الوصــول إىل البيئــة املاديــة احلــيف ماــرب و  -167
 تاــــدلدر اإلاــــارة إىل أن مبــــا  املتــــاكحف واملاتبــــات الليتوانيــــة جتــــ ،اخلــــدماتإىل  اإلعاقــــة ذوع

حــر  التالوصــول إىل املبــا  و يـ َيســر  ــم  كحــ  اإلعاقــة األاــذاي ذوعكحتياجــات ال وفقــاا تــدرجييا 
ذات عـادة هيالـة املبـا  إلزئـي اجلل يـمو وفر التأن الدولـة تـ ويـذكر يف هـذا الصـدد. لها ألراكحـةدا 

 وما إىل ذلق. ،واملصاعد املنحدرات، تركيب قدر اإلماانشمل، يع ذالثقايف ال الطاأل 
 ع ــدلت، 2011-2008 للفــرتة  اتاتبــاملتقــدم  وراء ســاياا ويف ســيا  تنفيــذ مشــروا   -168

 اإلعاقـة األاـذاي ذوع ااـ، لتماملمـرات  توسي ، تركيب املنحدراتاامة )ال تااتبامل ل ادم
ــــر التحــــر  دا ــــل املاتبــــات دون قيــــود:  مــــ  ســــتويات املالوصــــول إىل  مــــ  أجــــلصــــاعد امل تكب
قدم الاديد مـ  املاتبـات  دمـة يو  .ب الاتب، وما إىل ذلقو املمرات ألا رف توساو  رى، األ

طـــا متحـــف البحـــر خية. و يـــجـــات األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة احلرككحتياال االتوصـــيل اجملـــا  اعتبـــار 
 مــ  اــأنه أنع ذ، والــ2012عــام  فريــد مــ  نوعــه يف ليتوانيــاال  إيايــدو الليتــوا  إلد ــال نظــام 

 ألشــأنعلــس مجيــ  املالومــات املطلوألــة  واصــلحيدا ــل املبــى و  مطــريقه وادمــ  أن جيــلزائــري  ا مياــ 
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هــــذا التطبيــــق  وســــيادل. الــــذكي ا ــــاتف ألاســــتامالفا الدكحــــوب الــــمتحــــف البحــــر الليتــــوا  و 
 إعاقة ألصرية.أل املصاألالألاذاي 

االيــة الودة اجلــالتقنيــات الرقميــة املزيــد مــ  الفــري لتقــدمي اخلــدمات الثقافيــة ذات  ويــنأ -169
ليتــــوا  الســــتة مشــــاري  رئيســــية لرقمنــــة الــــرتاث الثقــــايف  تطلقــــأ وقــــدلألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة. 

 هتاكحفــــمو  ودفوظاتــــهاتبــــات البلــــد م مان الوصــــول إىل املــــواد املذزنــــة يفهبــــدب ضــــ 2009 عــــام
ىل الاتــــب وامللفــــات الوصــــول إاإلنرتنــــت، أع  مــــ   ــــالل رتاث الســــماي والبصــــرعالــــودفوظــــات 

.  احملفوظـــة، ومــا إىل ذلـــق ، والصــورةالفنــون التذطيطيـــو أعمــال الرســـم و واملذطوطــات وامللصـــقات، 
الكحتياجـات األاـذاي ذوع  وفقـاا عنـد تنفيـذ مشـاري  الرقمنـة ورة املطـاخلـدمات الاامـة كما تـ َاـدل 
إراـادات س اطـوتجـم احلزيـادة م  ألاذاي ذوع اإلعاقة يا   اصة ألاتطبيقات  وراإلعاقة: تط

ـــاتجاســـتذدام احملتـــوى الرقمـــي  ألشـــأن األاـــذاي ذوع  ممـــا مياـــ اـــباة اإلنرتنـــت،  مـــ   ـــالل الن
 مناز م. أن يربكحواألغراب الرتفيهية والتاليمية دون الوصول إىل احملتوى الرقمي ل م اإلعاقة 
تطوير نظـام مالومـات اـامل إلعـادة تأهيـل األاـذاي ذوع اإلعاقـة  2005عام  وألدأ -170

  االشــاملاإلدمــاج التأهيــل و إلعــادة قاعــدة أليانــات وتقــدمي  ألنــاء  2.2 للتــدألري اتنفيــذ هموإدمــاج
 2012-2003للفـــرتة  اجتماعيـــاا ع اإلعاقـــة ألاـــذاي ذو االربنـــامج الـــوطين إلدمـــاج  يف ســـيا 

الصـــادر عـــ   850مبوجـــب القـــرار رقـــم  املاتمـــد ، 2335-57، رقـــم 2002 )اجلريـــدة الرمسيـــة
ـــا  الومـــات املنظـــام  . ومـــدب قاعـــدة أليانـــات2002 /يونيـــهكحزيران 7 يفكحاومـــة مجهوريـــة ليتواني

إعــــداد ومجــــ   علــــسإىل املســــاعدة  همشــــامل إلعــــادة تأهيــــل األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة وإدمــــاجال
 ألشـــأن أيضـــاا و األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة  ألشـــأنأكحـــدث املالومـــات املتذصصـــة  وتوزيـــ منهجـــة و 

ألاـــــــذاي يف جمـــــــاالت الصـــــــحة والضـــــــمان  ـــــــؤالء ااخلـــــــدمات والوكـــــــاالت واألدوات املتاكحـــــــة 
ومـــا إىل البيئـــة والثقافـــة والرياضـــة  إىل الوصـــول وتيســـرياالجتمـــاعي والتالـــيم والالـــوم والتوظيـــف، 

علــس قواعــد  تتــوفرمؤسســات وا يئــات واملنظمــات الــن ال لل أيضــاا قاعــدة البيانــات  ويــنأ .ذلــق
قاعـــدة البيانـــات  عـــدلتاجلمهـــور. وقـــد  عـــالمفرصـــة الســـتذدام مواردهـــا وإ االبيانـــات اخلاصـــة هبـــ

بيانـــات القاعـــدة أل املتالقـــةالومـــات امل إىل مياـــ  الوصـــولو لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــات املذتلفـــة. 
شـامل إلعـادة تأهيـل األاــذاي الالومــات املا ــدب الرئيسـي مـ  نظـام يتجلـس نـا. و ألسـهولة وجما

يف مجيـ  أوـاء نرتنـت ألناء قاعدة أليانات ميا  الوصـول إليهـا علـس اإل يف همذوع اإلعاقة وإدماج
صــــلة ذات الختــــزي  املالومــــات  وألوســــاهاللجميــــ   املالئــــم مبــــدأ  التصــــميم  علــــس أســــا الاــــا  
 دماج.ألانتظام والتاامل م  قضايا إعادة التأهيل واإل اجملددةقة اذاي ذوع اإلعاألاأل

 لتازيــز تأهيــلنظــم املركــز الليتــوا  فقــد الثقــايف،  الاــاملا يف اجملــالتالــيم أمــا فيمــا خيــص  -171
اذاي ذوع اإلعاقـة. األموضوا الامل م   ألشأندورات تأهيل  االثقايف مهني الااملا يف اجملال

  غـالإ وألاـدألرنـامج التـدريب كـل عـام. ون ضـر حيالثقـايف  اـاملا يف اجملـالالمـ   50كحوايل كان و 
الثقـــايف )مبـــا يف ذلـــق  يف اجملـــاللاـــاملا ا تأهيـــلتازيـــز  ـــدمات كحاليـــا وزارة الثقافـــة تقـــدم املركـــز، 
 املواضي  املذكورة . ألشأنالندوات تنظيم 
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ركـــز منهجيـــة الامـــل ن يف متحـــف البحـــر الليتـــوا ، ألالتاـــاون مـــ  مو اـــار  الاـــاملقـــد و  -172
ذوع اإلعاقـــة يف اـــذاي ألالكســـتوي اخلـــاي ألا كاليبيـــدو يزانيـــة  املركـــز مؤسســـة ملاالجتمـــاعي 

 اءلقــكمــا قــاموا ألإ؛  2011-2006  ــالل الفــرتة ااالجتمــاعياأل صــائيا أهيــل ازيــز تألــرامج لت
الاقليــــة  لألطفـــال ذوع اإلعاقـــةاملوجــــه ا فدالالـــ) عـــالج  ةريب الامليــــااضـــرات وإجـــراء التـــداحمل

 لألطفال ذوع اإلعاقات املذتلفة  .املوجه ا فدالال  عالج  ؛والنفسية 
وزارة  قامــــت جمتمــــ  املالومــــات ،أللــــو  تنفيــــذ ألرنــــامج  التالــــيم مــــ  أجــــل ســــيا  يف و  -173
الــــن ت يســـــر دوات وألـــــاألالامبيــــوتر التاليميــــة  مباينـــــاتاملــــدار  ألتزويــــد والتالــــيم والالـــــوم  الرتأليــــة
احلــــافالت ألوع اإلعاقــــة علــــس املالومــــات. وينفــــذ ألرنــــامج تزويــــد املــــدار  ذاــــذاي ألا كحصــــول
ذوع اإلعاقــــة  اصــــة ألاألاــــذاي  ةكحافلــــ 48 كحيــــد ااــــرتيتعلــــس أســــا  ســــنوع،  اءالصــــفر 
ـــــــامج تزويـــــــد املـــــــدار   صـــــــي . وقـــــــد 2011-2011الفـــــــرتة   ـــــــالل  صـــــــفراءالافالت ألاحلـــــــألرن
 وفقـــاا  وستشـــرتى . تـــا ليتوانيـــةليماليـــا  3: ةوليـــاألل يـــمو تال متطلبـــات) 2017-2013 للفـــرتة

كما  توزا  الل فرتة تنفيذ الربنامج.سذوع اإلعاقة و اذاي ألاكحافلة صفراء لنقل  15لذطة ل
مـ  لتالميـذ اسـلة قيمـة  أيضـاا ورفاـت ، نةسـ كـلس  منهجية كحساب ما يسمس  سلة التلميذ   حت

ة إكحصـــائيظـــر مـــ  وجهـــة نيف املائـــة  35 عرفـــت زيـــادة ألنســـبة كحيـــدذوع االكحتياجـــات اخلاصـــة 
أكثـر  االلتحـا  ألـالتاليمإماانيـة  أيضـاا وحتسـ  لتاليم الاـام. ار  التلميذ يف مداسلة  ألاملقارنة م 

ـــة اخلاصـــة   ـــاللمـــ   تاـــديل الاتـــب املدرســـية ملـــدار  التالـــيم الاـــام، وتطـــوير الوســـائل التاليمي
 .اوحتسا كفاءات املالم

مــ  قــانون  5مــ  املــادة  3و 2و 1ت ار أكحاــام الفقــ إىلوخيضــ  الوصــول إىل املالومــات  -174
كحقــــو  املرضــــس والتاــــويض عــــ  الضــــرر الــــذع يلحــــق ألصــــحتهم: حيــــق للمــــريض احلصــــول علــــس 

ــــة الصــــحية،  ألشــــأنمالومــــات  وإماانيــــات  وأســــاارهااخلــــدمات الــــن تقــــدمها مؤسســــات الرعاي
الـــذع الرعايـــة الصـــحية  أ صـــائي ألشـــأناســـتذدامها. وحيـــق للمـــريض احلصـــول علـــس مالومـــات 

حيــــق املهنيــــة. و  همؤهالتــــ وألشــــأن ،  وقــــاملدمات الرعايــــة الصــــحية )االســــم، اللقــــب،  ــــده زو ســــي
الصــحية،  تــهكحال ألشــأنالشذصــية احلصــول علــس املالومــات  تــهثــائق هويألو  يــديللمــريض الــذع ل

ـــة الصـــحية أو اوطـــر  الاـــالج أو الفحـــص األ ـــرى املطبقـــة يف مؤسســـة  هوتشـــذيص مرضـــ لرعاي
مـ  الاالج وغريهـا  ديداطر احملتملة واملضاعفات واآلثار اجلانبية، وحتالطبيب، واملذ لدىاملاروفة 

 ذلـقعـ  عواقـب  فضـالا  ،علـس قـرار املـريض قبـول أو رفـض الاـالج املقـرت تـؤثر الظروب الن قـد 
مــ  مراعــاة ، وفر للمــريض املالومــات املــذكورة يف اــال مفهــوميــجيــب علــس الطبيــب أن و الــرفض. 

 صطلحات الطبية اخلاصة.ار  املو الصحية  تهوكحال سنه
حتليــل إماانيــة تنفيــذ تــداألري الربنــامج الــوطين   مــ   طــة 6-4 التــدألريتنفيــذ  ســيا  يفو  -175

ألاذاي الذي  ياانون م  اإلعاقة البصرية الشديدة يف أااال  اصـة لتقدمي املالومات الاامة 
الرعايـــة الصـــحية   يف مؤسســـات ومـــا إىل ذلـــقلشـــال اإللاـــرتو ، ا وأزيـــادة احلجـــم  وأ)ألريـــل، 
إماانيـــات تقـــدمي املالومـــات  ألشـــأن  ، تقـــوم وزارة الصـــحة خلمـــ  املالومـــات مـــ  البلـــدياتالاامـــة
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ألاـذاي الـذي  ياــانون مـ  اإلعاقـة البصــرية الشـديدة يف املؤسســات لالاامـة يف أاـاال  اصــة 
حتليــــل اــــامل وســــتتذذ  ىســــيجر و . الــــدا ليا الــــن تقــــدم  ــــدمات الرعايــــة الصــــحية للمرضــــس

ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة البصـــرية الشـــديدة اكحصـــول  اترارات املناســـبة ألشـــأن حتســـا إماانيـــالقـــ
 للبيانات الواردة. وفقاا ، علس املالومات يف مؤسسات الرعاية الصحية الشذصية

  22المادة   
 احل ام الخصوصية

اسية، الدولية )االتفاقية األوروألية حلماية كحقو  اإلنسان واحلريات األس تار  الصاو  -176
لحقــو  األساســية  ل الحتــاد األورو اوالاهــد الــدويل اخلــاي ألــاحلقو  املدنيــة والسياســية، وميثــا  

احلياة اخلاصة، الذع تافله  يفاإلعاقة،  عاذاي ذو كحقو  األ كحقو  األاذاي، مبا يف ذلق
جيـب ه علـس أنـإذ تـنص مـ  الدسـتور مبـدأ السـالمة الشذصـية،  21تار  املادة و مجهورية ليتوانيا. 

 البــد  إحلــا  األذىتاــذيب و الكحظــر  كمــا تــنص علــسالقــانون،  مبوجــب كرامــة اإلنســان س  مــحتأن 
ظـــر إجـــراء وحتفـــرب الاقوألـــات القاســـية،  أيضـــاا و ، ألقســـوة تـــه، ومااملتـــهرامألا واملســـا إلنســـان، ألا

ون مـ  القـان 24-2. وحتـدد املـادة ةاحلـر  وموافقتـهنسان دون علمه اإل علسالتجارب الالمية والطبية 
عـدم مـ  الدسـتور علـس  22لذلق أكحاام محاية ارب الشذص وكرامتـه. وتـنص املـادة  وفقاا املد  
تاســفي أو غــري التــد ل ال مــ كم ا احملــو القــانون حيمــي احليــاة اخلاصــة لإلنســان:  انتهــا  كحرمــة جــواز

مراســـــالت الشذصـــــية، وللانتهـــــا  الشـــــرب والارامـــــة. ومـــــ  قـــــانو  يف احليـــــاة اخلاصـــــة والاائليـــــة ال
املالومـات وال مياـ  اسـتقاء واملااملات ا اتفية، ورسائل التلغراب، وغريها م  االتصاالت كحرمتهـا. 

 للقانون. وفقاا و احملامة  صادر ع  مربر شذص إال ألناء علس قرارلألشأن احلياة اخلاصة ل
م  القانون املـد   23-2يف املادة  ذات الصلة ألتفصيل األكحاام الدستورية وقد وردت -177

إعـــالن جيـــوز وال ال جيـــوز انتهـــا  كحرمـــة احليـــاة اخلاصـــة للشـــذص الطبياـــي. ه ن تـــنص علـــس أنـــالـــ
م  وافقة ألاد وفاة الشذص امل أن ينأميا  و مبوافقته.  إالمالومات ع  احلياة اخلاصة للشذص 

املسـا  إىل  مشـروعةغـري ألصـفة د ول الـ. ويشـمل انتهـا  اخلصوصـية هووالديـ هوأوالد هزوجـ قبل
 وتفتـيشللشـذص،  شـروعةسـيجة، واملراقبـة غـري املاملاصة اخلاألراضي  أيضاا و   األماك  أو غريه م

ســـــرية املااملـــــات ا اتفيـــــة الشذصـــــية،  وانتهـــــا ، مشـــــروعةغـــــري ألصـــــفة  لشـــــذص أو ممتلااتـــــها
البيانـات  وإعـالنالشذصـية،  املـذكرات واملالومـاتو اتوألة أو غريها مـ  املراسـالت املاملراسالت و 

غــري ذلــق مــ  يف انتهــا  لإلجــراءات الــن يــنص عليهــا القــانون، و  للجمهــور الصــحية الشذصــية
يف انتهـا  للقـانون.  ي  ـر لآلاصـة اخليـاة احلظر مج  املالومات ع  حي  و . املشروعةاإلجراءات غري 
مراسـالت القطـاعا الاـام واخلـاي يف و صـادقة،  ولـو كانـتوقائ  احلياة اخلاصـة،  ويشال إعالن

مـــ  القـــانون املـــد   23-2مـــ  املـــادة  3و 1نصـــوي عليهـــا يف الفقـــرتا انتهـــا  لإلجـــراءات امل
 تـــهد ـــول مســـا  الشـــذص دون موافقتـــه، إال يف احلـــاالت الـــن حيـــددها القـــانون، ومراقبـــة كحياو 

الـن  القانونيـة األ ـرىعـ  األفاـال غـري  فضـالا  ،املالومات عنه يف انتها  للقـانون مج اخلاصة أو 
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وغـــري املاديـــة  ةألضـــرار املاديـــإلقامـــة دعـــوى قضـــائية ألـــالنظر ل اساســـاحلـــق يف اخلصوصـــية أ تنتهـــق
   األفاال املذكورة.عالنامجة 
دون  نـزلاملل و د ألـال يسـمأ و  .الشذصـيسـا  املمبدأ كحرمة  أيضاا  24ار  املادة وت   -178

امــة أو مــ  احملقــرار مبوجــب  ذلقذن ألــؤ مــا   يــفيــه، املقــيم  الشــذص احلصــول علــس موافقــة مــ 
مــ  أجــل ذلــق ضــروريا لضــمان النظــام الاــام،  كحــا ياــونحيــددها القــانون  الــن جــراءاتإلل وفقــاا 

 .هأو ممتلاات تهصح وأإلنسان اكحياة  احملافظة علسإلقاء القبض علس جمرم أو 

 ، مبـا يف ذلـقلال األاذاي تافلمجي  األكحاام الدستورية املذكورة هو أن واملقصود  -179
احلياة اخلاصة وكحرمتها، واحلق يف كحرمة البيت وكحق الشـذص ، احلق يف لألاذاي ذوع اإلعاقة

 .تهرامكو  هيف ارف

ــــة الصــــحية وأليانــــاتو  -180 اخلاصــــة تأهيــــل ال إعــــادة جتــــدر اإلاــــارة فيمــــا يتالــــق ألســــرية احلال
املالومـات  تقـدمي تـنظم نم  القـانون املـد ، الـ 736-6إىل أن املادة  ألاألاذاي ذوع اإلعاقة

ة دون موافقـالقيـام،   مـ دمات الرعايـة الصـحية الشذصـية  مقدمن  يس، للمرض والوثائق الطبية
مــــ  احلصـــول علـــس نســـخ مــــ   اوياينهـــ إىل األطـــراب الثالثـــة ألشــــأنهمالومـــات  تقـــدمي، ألاملـــريض

املالومـات إىل  قـ دمت تلـقإذا و م  القانون املـد .  733-6السجالت الرمسية احملددة يف املادة 
صوصـية املـريض أو خلال يسبب أع ضـرر  الذعقدر الأل تقدميهايجوز فم  ذلق،  ثالثةالطراب األ
 القانون. يف احلاالت الن ينص عليهااملريض ألشأن الومات امل أن تقدمجيب و ثالد. الطرب ال

قـــانون كحقـــو  املرضـــس والتاـــويض عـــ  الضـــرر الـــذع يلحـــق لخيضـــ  اكحـــرتام اخلصوصـــية و  -181
 ومياــ  أن جتمــ  كحاــام القــانون املــذكور.أل قــاا وف  صوصــية املرضــس وال مياــ  انتهــا ألصــحتهم. 
وفقــا عنــدما ياــون ذلــق ضــروريا ألغــراب تشــذيص  تهموافقمبــكحيــاة املرضــس ألشــأن املالومــات 

وجـود املـريض يف مؤسسـة الرعايـة الصـحية،  ع البيانات  وتسجلالاالج أو التمريض.  وأاملرب 
يف الســــجالت الطبيـــــة  مةاملســــتذدوســـــائل التشــــذيص والاــــالج والتمـــــريض و الصــــحية،  تــــهوكحال

محايـة  صوصـية املـريض عنـد  كفالـةجيب  و دد م  قبل وزارة الصحة. احمل او النشال و ألالللمريض 
 ألشــأنمجيــ  املالومــات أن تصــنف جيــب كمــا . هاواســتذدام اهــاودتو  الوثــائق تلــقحتديــد اــال 

، يراتوالتحــذالصــحية والتشــذيص  تــه، وكحالهوجــود املــريض يف مؤسســة الرعايــة الصــحية وعالجــ
قـوانا  وحتـدد. تـهسـرية كحـ  ألاـد وفاعلـس أ ـا املريض ألـ اخلاصـةغريها مـ  املالومـات الشذصـية و 

محايـــة تلـــق املالومـــات الســـرية.  اتوزيـــر الصـــحة إجـــراء املاتمـــدة مـــ  قبـــلليتوانيـــا والتشـــرياات 
وز تقــدمي مــ  املــريض. وجيــ ماتوألــةســرية إال مبوافقــة الالومــات ألاملثالثــة الطــراب األ مياــ  تزويــد وال

الــذي  أو  هيريضــيف ملــريض أو امبااــرة يف عــالج ألصــفة ألاــذاي املشــاركا لاملالومــات الســرية 
حلمايـــة  الـــالزمضـــروريا وألالقـــدر ذلـــق فقـــا عنـــدما ياـــون تـــه دون موافق صـــحتهفحـــص أل يقومـــون
 اختو ـدون موافقـة املـريض إىل السـلطات الاامـة الـن  سـريةالالومـات امل متقـدومياـ  أن . همصـاحل
 وفقـــاا ، مألغـــض النظـــر عـــ  إرادمـــ ساملرضـــ ألشـــأنس املالومـــات الســـرية علـــصـــول احل ليتوانيـــا قـــوانا

أن مياـ  تـه، وافقم ميـنأن املـريض فاقـدا للـوعي و  و اـينـدما القـانون. وعلإلجراءات الـن حيـددها 
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بار فقـا عنـد اآلألاء ألالتبين أو األطفال الا/الوالدي  الاشري،، الزوج/هملالومات السرية ملمثلتقدم ا
 ألالقدر الضرورع حلماية مصا  املريض.و الضرورة 
 تـهورفاهي همصـاحل أولويـةمبـدأ تطبيـق كحق املريض يف اخلصوصـية، جيـب  سيا  كفالةيف و  -182

 هاواســـتذدام املــريض ألشــأنمجــ  املالومــات الســـرية عـــ  يااقــب و اجملتمــ .  ةعلــس مصــا  ورفاهيـــ
األضـرار املاديـة احلصـول علـس التاـويض عـ  ق للمريض حيو للتشرياات.  وفقاا ألصورة غري مشروعة 

املمارســة يغطــي الفصــل الراألــ  والاشــرون مــ  القــانون اجلنــائي األنشــطة اإلجراميــة و وغــري املاديــة. 
، ألصـفة غـري مشـروعة كحرمـة منـزل الشـذص ألشـأن انتهـا  165ضد  صوصية الشذص )املـادة 

ملالومات عـ  ا مج ألشأن  167واملادة كحرمة االتصاالت الشذصية،  ألشأن انتها  166املادة و 
عـــ  الاشـــف غـــري املشـــروا ألشـــأن  168املـــادة و ، ألصـــفة غـــري مشـــروعة احليـــاة اخلاصـــة للشـــذص

 نتج عنها املسؤولية اجلنائية.ت ، الن هاأو استذدام احلياة اخلاصة للشذصأل املتالقةاملالومات 

  23المادة   
 احل ام البيت واألس ة

 رأةملــرجـل واالأن الــزواج ياقـد ألرتاضــي علـس ســتور مجهوريـة ليتوانيــا مـ  د 38تـنص املــادة  -183
م  القانون  2-1مادة لل وفقاا  بدأ املساواةملإألرام الزواج،  هامبا في ،وختض  الاالقات املدنية حبرية.
رأة )دون التفريـق ألـا األاـذاي األصــحاء ملـارجـل و ألــا ال ياقـدب أن جيـ الزواجفـلـذلق . و املـد 

ويتجلــس مــ  القــانون املــد .  13-3لمــادة ل وفقــاا ا، إرادممــمبحــض اإلعاقــة   واألاــذاي ذوع
عنــف أو  ــداا  أع مديــد أوويشــال القــدرة علــس التابــري عــ  اإلرادة احلــرة.  يفاملايــار الرئيســي 

الـزواج ألسـبب  إألـرام الشـذصألوسـ  ياـون ال عنـدما الوكحيـد هـو سـتثناء واالل الـزواج. األطإل اسبب
القانونيـة مبوجـب قـرار كحـا ياـون قـد أ علـ  عـ  اناـدام أهليتـه ابري عـ  إرادتـه علس الت تهعدم قدر 

 ممـاالزواج ألنه غري قادر علس التابري عـ  إرادتـه،  ه إألرامال ميان وهو يف هذه احلالةقضائي  ائي. 
شــذص ســـببا لم األهليــة القانونيــة لااــدانإعــالن وال يشــال لــزواج. لبــدأ الطــوعي امليتاــارب مــ  

فهـم ماــى أفاالــه ه أن الشــذص ال ميانــ فيهـا ثبــتأن يلــزواج إال يف احلــاالت الـن مياــ  لـبطالن ا
الوقـــت إىل أن املــــرب الاقلــــي   نفــــ الـــزواج. وينبغــــي اإلاـــارة يف إألــــرامالســـيطرة عليهــــا عنـــد  وال

 إألرام الزواج. حيوالن دوندودة ال احمل أهليتهللشذص أو 
ألطفـال ل إجناب األاـذاي ذوع اإلعاقـةحيظر   تشري أع مجهورية ليتوانيا يف يوجد الو  -184
األمـــر  الـــن يتضـــمنهاإ ـــاء احلمـــل  مـــ  إجـــراءات 1-2الفقـــرة وتـــنص . هـــم يف ذلـــققيـــد كحقيأو 
)اجلريدة  1994يناير كانون الثا / 28 يفوزير الصحة يف مجهورية ليتوانيا الصادر ع   50 رقم

جيــب تها، هــدد كحيــاة األم أو صــحاحلمــل يكــان   علــس أنــه إذا  299-18، رقــم 1994 الرمسيــة
 يهــددكحقيقــي   طــروجــود  لحمــل إال عنــدل وال يوضــ  كحــدألغــض النظــر عــ  فــرتة احلمــل.  اهإ ــا

األمراب والظروب الن قد مدد كحياة املرأة احلامل  قائمةَ  وقد اعتمَد القرار  . ماصحة األم أو كحيا
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، أجهــــزة الشــــاورمــــل، وأمــــراب االضــــطراألات النفســــية للمــــرأة احلا مبــــا فيهــــا) تهماصــــحو  واجلنــــا
  .وما إليهاوراثية، المراب األوأمراب اجلهاز الاصمل، واألمراب االلتهاألية، و 

أو أعضــاء مــ  جســم اإلنســان وإزالــة أجــزاء  يفتــد ل ألال عــدم الســما كحاــم  وقــد ورد -185
هـذا ورد )مـ  القـانون املـد  جلمهوريـة ليتوانيـا  25-2مـ  املـادة  2يف الفقـرة  تـهإال مبوافق هجسم

االتفاقيـــة . أل املتالـــقتقريـــر المـــ   17و 15قـــانون مبزيـــد مـــ  التفصـــيل يف املـــادتا الاحلاـــم مـــ  
قــو  املرضــس والتاــويض عــ  حلمــ  قــانون مجهوريــة ليتوانيــا  17ذلــق، تــنص املــادة  وعــالوة علــس

 لتوغـلالطفيفـة او/أو  املفتوكحـةأنه قبـل إجـراء الامليـة اجلراكحيـة  علس الضرر الذع يلحق ألصحتهم
عنـد و . كتاألـةاملوافقـة   تلـق يـنأ. وجيـب أن عليهـااملسـتنرية  تـهموافقعلـس لمريض، جيب احلصـول ل

املريض  اوني الطفيفة التوغل،و/أو  املفتوكحةاحلصول علس املوافقة املستنرية علس الاملية اجلراكحية 
، الطفيفـة التوغـل و/أو املفتوكحـةالامليـة اجلراكحيـة  ع  ماهيةتلقس اركحا  إذاكاب قد أ ألل  ألشال  

غريهــا رغــوب فيهــا ، و املثــار غــري اآلاملاروفــة واحملتملــة ) امضــاعفامو ، هاوأهــداف هــا،ونوع ها،ألــدائلو 
الطفيفة و/أو  املفتوكحةالظروب الن قد تؤثر علس قرار املريض قبول أو رفض الاملية اجلراكحية م  

 .لرفضهاالاواقب احملتملة  أيضاا و ، ةاملقرتكح التوغل

لطفــل الاــيش مــ  ل ه حيــقمــ  القــانون املــد  علــس أنــ 161-3مــ  املــادة  2ص الفقــرة تــنو  -186
 ســواء كانـــا، هـــم، والتواصــل مااملتاونــة مـــ  الوالــدي األســـرة  نطــا  رعايــة يفوأن تــوفر لـــه الوالديــه، 
ر  ك ـوقـد  . هصـاحلمـا   يضـر ذلـق مب، والتواصل م  أقارألـه، ا ع  ألاضهماماا أو منفصل انيايش

، 1996 )اجلريــــدة الرمسيــــةساســــيات محايــــة كحقـــو  الطفــــل أمـــ  قــــانون  23يف املــــادة نفـــ  احلــــق 
 القانونيا اآل ري . هلطفل الايش م  والديه أو ممثليل ه حيق ، الن تنص علس أن807-33 رقم

املـرب ألفاـل م  الطفل ألسـباب موضـوعية ) انن )األب أو األم  ال يايشاالوالد إذا كانو  -187
ـــه  أنمـــ  الضـــرورع  وكـــان ، ابأو غـــريه مـــ  األســـب ـــدد املاـــان الـــذع ســـيايش في جيـــوز  الطفـــل،حي 

مـ   179-3م  املادة  1للفقرة  وفقاا ، )األب أو األم  ه  والديعللمحامة أن تقرر فصل الطفل 
 الطفـل ياـيش فقـا غـري مواتيـة، يف كحـا مياـ  أن أكحـد الوالـدي  ظـروب وإذا كانتالقانون املد . 

 .فقا واتيةاملغري ذع الظروب   الوالد ع، يفصل الطفل تهرعايسيقوم أل الذعلوالد اآل ر ا م 
اسـتامال  ءاسـاأو أ، ارعاية أطفا مأل املتالقة ان )األب أو األم  واجبامماالوالد وإذا   يؤد -188

ســلو  غــري   ــاللمــ   مــاعلــس أطفا  ســلبا أو أثــراألقســوة،  اأطفا مــ أو عــامالاألألويــة،  اســلطتهم
أو إىل أجــل ا مؤقتــ تقييــد الســلطة األألويــةأل، جيــوز للمحامــة أن تــأمر االهتمــام هبــم معــدأ القــي أو 

مـ  القـانون  180-3مـ  املـادة  2و 1الفقرتا ألـ ، عمـال ألـأع مـ  الوالـدي )فيمـا يتالـق  دددغري 
أع مــ  ألــيتالــق  )فيمــا دــددأو إىل أجــل غــري ا مؤقتــ تقييــد الســلطة األألويــةألتــأمر احملامــة و  املــد .
سـلطة ومياـ  أن تقيـد الدي   م  مراعاة الظروب اخلاصة الن تتطلب تقييـد السـلطة األألويـة. الوال

 هامـاضـررا  يلحقـانمحامـة أن الوالـدي  )األب أو األم  إذا اتضـأ لل دـددأجل غري إىل األألوية 
ويف مجيــــ  الوضــــ .  هــــذاتغــــري وال ي نتظــــر علــــس اإلطــــال ،  ألــــه ال يهتمــــانالطفــــل أو  ألنمــــوجــــدا 

)املمثلا رغما عنهما ا م  املمثلا القانونيا فصل الطفل ع  والديه أو غري ال ميا  ، األكحوال
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صادر ع  قرار مبوجب لإلجراءات احملددة يف القوانا،  وفقاا و القانونيا  إال يف كحاالت استثنائية 
، لضـــمان تهوصـــحتـــه كحيا يهـــددنـــ   طـــر مل) افصـــل الطفـــل ضـــروريإذا كـــان احملامـــة )كحاـــم ، و 

 املـذكورةهمـة . وهاـذا، فـإن األكحاـام القانونيـة امل ـرى األ هوترأليتـه ومحايـة مصـاحلعليه اب اإلار 
مـــ  ذوع    ياـــ أو  عـــ  والديـــه، ســـواء كـــان الطفـــلعـــدم فصـــل  يافـــل اقانونيـــ نظامـــاتؤســـ  
 القوانا. مبوجباحلاالت احملددة يف إال لألسباب املذكورة و  اإلعاقة،
 والــداهم قــدرال يالــذي   ذوو اإلعاقــةاألطفــال  اتملؤسســايف  أن يوضــ  وللحيلولــة دون -189

 وإال ففـــي نطـــا الاـــربى،  ةســـر األ يف نطـــا كحصـــو م علـــس رعايـــة ألديلـــة  وي اَفـــلَ  علـــس رعـــايتهم
جيـب ، مـ  القـانون املـد  249-3مبوجـب املـادة ، يف أليئة أسرية، جتـدر اإلاـارة إىل أنـهو اجملتم  
م     يا أو  )سواء كان لوصاية/القوامةلطفل أع   ضااإعند يف االعتبار املبادئ التالية  أ ذ

القوامة /الوصاية ملمارسةقارب الطفل منأ األولوية ألصا  الطفل؛ ملولوية منأ األ : ذوع اإلعاقة
األســرة؛ عــدم فصــل  يف نطــا  الطفــلعلــس الوصــاية/القوامة ممارســة ؛ تهإذا كــان ذلــق يف مصــلح

 صا  الطفل.مل الفا ذلق  إذا كان اإل وة واأل وات إال
مــ  القــانون املــد ، الــن  269-3املــادة تــنص ، ممارســة الوصــايةوفيمــا يتالــق ألــاحلق يف  -190

ه ال مياــ  أن ل، علــس أنـاطفـاألعلـس  ممارسـة الوصــاية/القوامةاحلق يف ألـاألكحاـام اخلاصــة تتضـم  
ألاــذاي الــذي  ا أيضــاا و  اناــدام أهليــتهم الــ املل األاــذاي اطفــاألعلــس  /قيماكأوصــياء ياـا

املصــاألا  عــ  فضــالا  ،املذــدرات ونتاــاطأو الــذي  يالاحــول،  علــس دمــان املــزم اإلياــانون مــ  
احلاومــــة مــــ  قبــــل ا  ــــن و أذاملؤسســــة املــــتهم قــــائمالــــذي  اعتمــــدت األمراب الاقليــــة وغريهــــا، ألــــ

 2001 هيوليـــــيوز/ 17 يف  وزيـــــر الصـــــحة يف مجهوريـــــة ليتوانيـــــا الصـــــادر عـــــ 386رقـــــم  )األمـــــر
)اجلريـدة ل اطفـاألعلـس  /قيماكأوصـياءي  ااـذاأل علس قائمة األمـراب الـن ينـ  تايـا ملوافقةألا

  .2373-64، رقم 2001 الرمسية
 لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ألالنســبةالتنظــيم القــانو  ملؤسســة التبــين  ألشــأنجتــدر اإلاــارة و  -191

الابــار مــ  كــال اجلنســا الــذي   األاــذاياألطفــال  تبــىي مياــ  أنملبــدأ املســاواة،  وفقــاا إىل أنــه 
 االتاحلـــجيـــوز للمحامـــة يف و . للتبـــينالـــذي  هـــم علـــس اســـتاداد و  ســـنة 50تقـــل أعمـــارهم عـــ  

أليد م  القانون املد  .  210-3تبين األطفال )املادة ألألفراد األكرب سنا لستثنائية أن تسمأ اال
أن ياـــون   قبـــل احملامـــة مـــ عـــ  أنـــه عـــدمي األهليــة كليـــا أو جزئيـــا الـــ امللشـــذص ال مياـــ  ل أنــه
 م  القانون املد  . 210-3ألالتبين )املادة له  أو أألا/أ ما الطفلعلس  قيماا /ياا وص

االتفاقيـة، فيمـا يتالـق ألالتـداألري أل املتالـقتقريـر الم   17و 15كما ذكر  نفا يف املادتا و  -192
دستور مجهورية ليتوانيا  أن ألاذاي ذوع اإلعاقة، ينبغي مالكحظةاملتذذة ملن  التاقيم القسرع ل

  .تهكحرمة اجلسم وسالميف ق احل يافلاملد   اوقانو 
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  24المادة   
 اللعليم

لألاــذاي الــذي   ألالنســبة التالــيم يف ليتوانيــاة إلزاميــعلــس مــ  الدســتور  41ادة تــنص املــ -193
   املهنيـةالبلديـة واملـدار و  احلاوميـةالتالـيم الاـام  جمـا  يف مـدار  وهو. سنة 16 سنهم ع قل ي

التالـيم  كما ي افـل. يةالفرد هقدراتاألاذاي كل كحسب مي  جل تا  التاليم الاايلوي. والاليات
 لطالب الناجحا.جمانا ل احلاومية يف مدار  التاليم الاايل

فـرب ألم  قانون تاافؤ الفري مؤسسات التاليم والالـوم والتالـيم الاـايل  4لزم املادة ت  و  -194
 علس أسا اذاي األمؤسسات التاليم والالوم والتاليم الاايل  تااملأن جيب و تاافؤ الفري. 
أو  هم، أو ديــنيالارقــأصــلهم  وأ، أو إعــاقتهماجلنســي،  مــيلهم وأ، همســنألــالنظر لتاــافؤ الفــري 

 ، يف احلاالت التالية:مماتقدام

مــــدار  التالــــيم الاــــام واملــــدار  املهنيــــة والاليــــات  يفاألاــــذاي  عنــــد قبــــول )أ  
 ؛التأهيل وإعادة التأهيل وغريها يف دورات زيادة أيضاا و   التاليم الاايل، ومدار 

 ؛والقروب الطالأليةالبدالت  باللطامنأ عند  )ب  

 ؛هاواملوافقة عليها وا تيار  هاألرامج التدري  وإعدادعند صياغة  )ج  

 رب.اتقييم املاعند  )د  
 تضــطل  الــن ا يئــات أيضــاا و الاــايل، التالـيم و لرتأليــة والالــوم اوجيـب أن تافــل مؤسســات  -195

الــربامج التاليميــة والاتــب املدرســية  عــدم تضــم ، كــل كحســب ا تصاصــهربامج تالــيم الابــار،  ألــ
، اإلعاقـة وأامليـل اجلنسـي،  وأالتمييـز علـس أسـا  السـ ، علس أو تشج   ار  التمييزت اأكحاام

 أو الدي  أو املاتقدات. يالارقاألصل  وأالار ،  وأ
ــــــــيم  مــــــــد، اعت  2011 /مــــــــار  ذار 17يف و  -196 ــــــــدة القــــــــانون املاــــــــدل لقــــــــانون التال )اجلري
أساســيات و ، هدد أهــداب التالــيم، ومبــادئ نظامــالــذع حيــ ، 1804-38، رقــم 2011 الرمسيــة

هـذا يف  احلاومـةالتزامـات  أيضـاا و واألنشـطة التاليميـة والاالقـات يف جمـال التالـيم،  ه،هيال نظام
القـــــانون املـــــذكور علـــــس أن الغـــــرب مـــــ  تالـــــيم التالميـــــذ ذوع مـــــ   14تـــــنص املـــــادة و ال. اجملـــــ

لقدراتــه واكتســاب  وفقــاا والــتالم  النمــواالكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة هــو مســاعدة التلميــذ علــس 
جمموعــات التالميــذ وحتــدد وتطويرهــا. ه قدراتــأل والتأهيــل مــ   ــالل االعــرتاب يالتاليمــاملســتوى 

ومتوســـطة  دنيـــا إىلســـم اكحتياجـــامم التاليميـــة اخلاصـــة قتذوع االكحتياجـــات التاليميـــة اخلاصـــة و 
وزيـر و لإلجراءات املنصوي عليهـا مـ  قبـل وزيـر الرتأليـة والتالـيم والالـوم،  وفقاا  وعالية وعالية جداا 

ألـرامج التالـيم الاـام والتـدريب املهـين والتالـيم  وتاـدلالصحة ووزير الضـمان االجتمـاعي والامـل. 
تالــيم أل وتقــوماالكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة.  ذوعلتالميــذ ل اليميــةالت كحتياجــاتلال وفقــاا الاــايل 

وفر التالــيم اإللزامــي والشــامل، الــن تــالتالميــذ ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة مجيــ  املــدار  
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  املذصصـــــة األقســـــامســـــتثنائية، املـــــدار  )االاالت احلـــــيف و ، وناآل ـــــر  ومقـــــدمو  دمـــــة التالـــــيم
 التحــــا إماانيــــة  أيضــــاا القــــانون  ذلــــق ويافــــلالتاليميــــة اخلاصــــة. للتالميــــذ ذوع االكحتياجــــات 

التلميــــــــذ والــــــــدع رغبــــــــة كحســــــــب لتاليم: ألــــــــا لتالميــــــــذ ذوع االكحتياجــــــــات التاليميــــــــة اخلاصــــــــةا
درسـة مب وأ، يالتالـيم قبـل املدرسـ مـ  االلتحـا  مبؤسسـة لتلميذ  اا  مَ يـ    عليه )األوصياء/القيما

للتالميــذ   صصــةمدرســة أ ــرى أللدية/إقليميــة ألــأع و أملهــين لتــدريب اادرســة مبو ألتالــيم الاــام، ا
تاـديل  مـ   ـالل أيضـاا التاليم ألـ االلتحـا افـل إماانيـة وت   ذوع االكحتياجات التاليمية اخلاصـة.

الرتألويـة، مـ   ـالل تـوفري  االجتماعيةو ، ةاصاخلتقدمي املساعدة النفسية والرتألوية ألالبيئة املدرسية، 
وســـائل الالتالـــيم والوســـائل التاليميـــة اخلاصـــة و  التقنيـــة املســـاعدة علـــسئل ألالوســـا اجملهـــزة املـــدار 

مـدار  التالـيم  إىل ضـوراحللتالميـذ غـري القـادري  علـس ل ويـنأينص عليها القـانون. الن  رى األ
 أو يف املنزل. الدا ليةفرصة للدراسة يف منشأة الرعاية الصحية الالاام ألسبب املرب 

 وفقـاا  التالـيم قبـل االألتـدائي مركحلـةلألطفال مـ  الـوالدة كحـ   ياملدرس التاليم قبل يتا و  -197
ــرا يف لقــانون التالــيم. وقــد  ذوو طفــال األ يلتحــق هبــا مياــ  أنإنشــاء جمموعــات احلضــانة الــن ا 

لتاليم لمؤسسات  8بلد ال ت يفكانو ألطلب م  اآلألاء واألمهات.  االكحتياجات التاليمية اخلاصة
االيـــة الألطفـــال مـــ  ذوع االكحتياجـــات التاليميـــة اخلاصـــة ألاعـــات  اصـــة جممو  هبـــا يقبـــل املدرســـ

 طفــال 281 واــار يف املقــام األول .  مــ  األاــذاي ذوع اإلعاقــة) 2012االيــة جــدا عــام الو 
االيـــة جــدا يف ألـــرامج التالــيم قبـــل املدرســـي الااليــة أو الذوع االكحتياجـــات التاليميــة اخلاصـــة  مــ 

الــن اجملموعــات اخلاصــة  وأللــ  عــددالتالــيم قبــل االألتــدائي. يف ألــرامج  مــنهم طفــال 114 واــار 
تنفـذ الـن  اتموعـاجمل جمموعة، يف كحـا أللـ  عـدد 169البلد  يف تنفذ ألرامج التاليم قبل املدرسي
ذه هبـــــ يلتحقـــــوناألطفـــــال الـــــذي   أغلـــــباـــــا  وي. جمموعـــــة 41 ألرنـــــامج التالـــــيم قبـــــل االألتـــــدائي

 أو املاتسبة. الوراثيةألسبب االضطراألات  لدرجاتوانواا ة األ تلفات إعاقم  اجلماعات 
 2013-2011 للفـرتة وقبـل االألتـدائي يالتالـيم قبـل املدرسـ تطـويرا دب م  ألرنامج ويام   -198

  ذار/ 1 يفوزيــر التالــيم والالــوم يف مجهوريــة ليتوانيــا الصــادر عــ   V-350 املاتمــد مبوجــب األمــر
التالــيم  تطــوير  احلاــوميشــروا امل  و 1421-30، رقــم 2011 )اجلريــدة الرمسيــة 2011مــار  

الصـــندو  االجتمـــاعي األورو  ووزارة قبـــل مـــ   املمـــولوالتالـــيم قبـــل االألتـــدائي ،  يقبـــل املدرســـ
 تـــهوجودي لتاليم قبـــل املدرســـألـــا لتحـــا إماانيـــة اال تازيـــز يفالتالـــيم والالـــوم يف مجهوريـــة ليتوانيـــا، 

األنشـطة املذطـا  ـا  وتـروميف املنـاطق الريفيـة.  سـيما الو املساعدة يف جمال التالـيم،  توفري أيضاا و 
تقـدمي و مركحلـة الطفولـة املباـرة   ـاللتـد ل ال  حتسـا ليتا ليتوانيـةمليون  18املشروا ) يف سيا 

املذصصــة التالــيم والــدعم االجتمــاعي و ــدمات الرعايــة الصــحية  يف جمــاالت املســاعدة الاافيــة
 يصـــب منســـقااملشـــروا التمويـــل الـــالزم إلنشـــاء من وفرســـيو . علـــيهم وصـــياءاأل/لألطفـــال و ألـــائهم

ألطفــال إىل ا هــذا التــدألري وصــول ســ حيأللديــة. ومــ  املتوقــ  أن  20التاــاون ألــا املؤسســات يف 
 تــوفري أيضــاا اخلــدمات والتالــيم مــ  والدمــم إىل ألدايــة التالــيم اإللزامــي. ويتــو س الربنــامج املــذكور 

 احملـدودع احلركـةيف جمال التالـيم املتنقـل يف البلـديات لألطفـال تنافسي لتقدمي املساعدة التمويل ال
 .ذوع اإلعاقة األطفالو  اجتماعياا األطفال املتذلس عنهم و 
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الصـادر  1823قرار رقـم ألـال ها عمـالوختصيصـ منهجية كحساب سـلة التلميـذواعت مدت  -199
 ،2001 لرمسيـــة)اجلريـــدة ا 2010ديســـمرب كـــانون األول/ 22  كحاومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا يف عـــ

ـــــل  جمموعـــــاتيويـــــل  ســـــيغطي . و 7134-158رقـــــم  ،2009 ؛2040-57 رقـــــم ـــــيم قب التال
. املــذكورة مــ  املنهجيــة 13و 12فقــرتا لل وفقــاا  ســاعة يف األســبوا 20املدرســي مــا ال يقــل عــ  

طفـل ذع االكحتياجـات التاليميــة للألالنسـبة قبـل االألتـدائي و  يقبـل املدرسـ سـلة التالـيموتزيـد قيمـة 
األطفـــال اآل ـــري  املتالمـــا يف إطــــار ألـــرامج التالـــيم قبــــل أل مقارنــــةيف املائـــة  35وايل حبـــصـــة اخلا

التاليم قبـل املدرسـي االلتحـا  ألـعلـس حتسـا إماانيـة ذلـق ال يساعد و قبل االألتدائي. ي و املدرس
. تهســـالمة الطفـــل وصـــح مـــ  أجـــلفااليـــة ال تازيـــزضـــمان علـــس  أيضـــاا ولاـــ  تـــه فحســـب، وجود

ة بغعـــ  إضــفاء الصـــ فضــالا ، احلاوميــةســـلة علــس إنشــاء ريـــاب األطفــال غـــري الأل الامــليشــج  و 
ختصـيص األمـوال  يف كحـدا ذامـا، مـ  أداة، كـسـلةوياـ  الالقانونية علس رياب األطفال القائمة. 

تـوفري الوسـائل ل احلاوميـةيزانيـة املتمويل مـ  م  توفري التطور جمموعات جديدة، و اي للبلديات ل
 وما إىل ذلق.املساعدة التاليمية، وحتسا كفاءات املرألا،  التاليمية، وتازيز

الـذع  ، 2011-2009تنفيذ مشروا  إعـداد الوسـائل التاليميـة اخلاصـة  )سيا  يف و  -200
تســ   تونشــر  الصــندو  االجتمــاعي األورو  ومجهوريــة ليتوانيــا، أعــدته كــل مــ  يويلــيف  ســاهم

الوسـائل  تعـدوأ  جـات التاليميـة اخلاصـة املذتلفـة. لتالميـذ ذوع االكحتياألاوسائل تاليمية  اصـة 
ــلمت الرياضــيات، واجلغرافيــا، وعلـم األكحيــاء واملهـارات االجتماعيــة اخلاصــة مبـواد التاليميـة  إىل وس 
ألاســـتذدام األمـــوال ، الســـماية والاقليـــةو  ةالبصـــري اتاإلعاقـــذوع  مـــ  تلميـــذ 4 000أكثـــر مـــ  

 املشروا.سيا  املذصصة يف 
ألاـــذاي ذوع امشـــروا  تطـــوير أاـــاال تالـــيم  2011-2009 الفـــرتة ونفـــذ  ـــالل -201

للتالميـــــذ ذوع ألالنســـــبة االكحتياجـــــات اخلاصـــــة  هبـــــدب زيـــــادة فااليـــــة التالـــــيم )التالـــــيم الـــــذاي  
املســــاعدة التاليميــــة ومــــوظفي اإلدارة وأ صــــائيي كفــــاءات املــــرألا   أيضــــاا و االكحتياجــــات اخلاصــــة 

مـــ   975وقـــام  اتنـــدو  107نظمـــت وقـــد لتالـــيم الـــذاي . يف جمـــال الرتأليـــة اخلاصـــة )ا التاليميـــة
كفــــاءامم املهنيــــة. ألتحســــا   التاليميــــةاملســــاعدة التاليميــــة ومــــوظفي اإلدارة وأ صــــائيي  املالمــــا

 األفرقـــةالنفســية يف تــدريب و اخلــدمات الرتألويــة أ صــائيي مــ   240 واــار  ةنــدو  12عقــدت و 
أعـد مشـروا   ـوذج تطــوير و الرتأليـة اخلاصـة. أل والنصـأعلـس تقيـيم االكحتياجـات التاليميـة اخلاصـة 

ـــة اخلاصـــة .   املبـــادئ التوجيهيـــة كمـــا أعـــدت أاـــاال تالـــيم التالميـــذ ذوع االكحتياجـــات التاليمي
ذوع مـــ  اصـــة فيمـــا يتالـــق ألتازيـــز جـــودة التالـــيم عنـــد الامـــل مـــ  التالميـــذ اخلمـــدار  لالتاليـــة ل

 املتالقــةاملــواد  قــدم نســذة ، الــذع 5 800  )اجلمــاعياخلاصــة:  الــتالم  التاليميــةاالكحتياجــات 
اخلاصــــة يف عمليــــة تقــــدمي املســــاعدة،  التاليميــــةالتالميــــذ ذوع االكحتياجــــات  أفــــراد أســــر مبشــــاركة

نسـذة ،  5 800  )يف إطار األفرقة لتلميذاومساعدة  .  التاليم الشامليتفرد التاليمالز و يتمالو 
 لتالميـذدى االـتالم لـو لتـدري  ا ء قـدراتع كحدد طـر  وأسـاليب تنظـيم التالـيم الشـامل، وألنـاذال

عــ   فضــالا ، ات لــديهموالنشــاطتلــق احلــوافز ذوع االكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة وتشــجي  مثــل 
االســتجاألة لالكحتياجــات التاليميــة اخلاصــة للتالميــذ؛  علــس األفرقــة يف إطــار صوصــيات الامــل 
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التــــدريب املهــــين للتالميــــذ ذوع عنــــوان   يــــارات الــــذع حيمــــل هنــــة املا تيــــار أل املتالــــقر و نشــــاملو 
 نسذة . 5 800االكحتياجات التاليمية اخلاصة  )

صـاوألات الــتالم الناجتــة  وتــدار اـل تلميــذ الظـروب األكثــر مالءمــة للـتالم لوفر وكحـ  تــ -202
الغرب ويام  جلان رعاية األطفال يف املدار .  ئتنشأع  اإلعاقة والاوامل البيئية غري املواتية، 

، وتـوفري املسـاعدة يف جمـال التالـيم، و لـق أليئـة هوتنسيق تنظيم الامل الوقائي يفن اللجا تلقم  
لتالميــذ ذوع االكحتياجــات كحســب اكحتياجــات ا منــة ومواتيــة للتالــيم، وتاــديل الــربامج التاليميــة 

 مااجلـةاـل طفـل ومااجلتهـا لالتاليمية اخلاصـة. وهبـذه الطريقـة، مياـ  تقيـيم الصـاوألات التاليميـة 
لاـدم انقطـاعهم لتالميـذ الظـروب املواتيـة ل وتـوفريف االعتبـار. ه ، م  أ ذ  تلـف مشـاكلمتااملة

 مماثلــةيف ظــل ظــروب  إىل االلتحــا  ألــالتاليمواملشــاركة يف الامليــة التاليميــة والســاي  عــ  الدراســة
 وا تيــار هاوحتديـد مــ   ـالل تقيــيم االكحتياجـات التاليميـة اخلاصــة، لتلـق الـن يتمتــ  هبـا أقـرا م

 االسرتاتيجيات والتداألري املساعدة.
التالـــــــيم قبـــــــل االألتـــــــدائي ي و التالـــــــيم قبـــــــل املدرســـــــ تطـــــــويرتنفيـــــــذ ألرنـــــــامج  ســـــــيا  يفو  -203
ع  كحاومـة مجهوريـة ليتوانيـا الصادر  1057القرار رقم  املاتمد مبوجب، 2012-2007 للفرتة
مراكــــز  ئتشـــأن ، 4344-106 رقــــم، 2007 )اجلريــــدة الرمسيـــة 2007ســـبتمرب أيلول/ 19 يف

اخلـدمات التاليميـة والثقافيـة واالجتماعيـة، الـن ألمتاددة الوظائف لتزويد األطفال واجملتماات احمللية 
ـــةتشـــمل األنشـــطة  مياـــ  أن قبـــل االألتـــدائي وغـــري الرمســـي لألطفـــال، ي و : التالـــيم قبـــل املدرســـالتالي

، وتالــيم األطفــال ذوع يــةلتاليمااملســاعدة و غــري الرمســي،  تالــيم الابــارو والرعايــة النهاريــة لألطفــال، 
والتالـــيم عـــ  ألاـــد يف إطـــار ألـــرامج التالـــيم الرمســـي وغـــري الرمســـي أو  ،االكحتياجـــات التاليميـــة اخلاصـــة

 . وتافلاالجتماعية والثقافية والفنية لألطفال والابار، وما إىل ذلق نشاطاتوكحداما، والرتفيه، وال
 ولية اخلدمات املقدمة لألطفال واألسر.ساعدة علس ضمان مشامل أيضاا املراكز  تلقأنشطة 
وزيـــر و وزيـــر التالـــيم والالـــوم، الصـــادر عـــ   V-2068/A1-467/V-946رقـــم  األمـــر  واعتَمـــَد  -204

 2011/نوفمرب تشـري  الثـا  4وزير الصحة يف مجهورية ليتوانيـا يف و الضمان االجتماعي والامل 
شــاملة والــدعم يــة الالتاليم ةســاعداملتقــدمي    إجــراءَ 6387-134، رقــم 2011 )اجلريــدة الرمسيــة

قبـــل االألتـــدائي و  يقبـــل املدرســـيف ســـ  التالـــيم ألطفـــال لاالجتمـــاعي و ـــدمات الرعايـــة الصـــحية 
تـــأما التالـــيم الفاـــال تـــروم املســـاعدة الشـــاملة  علـــس أنيـــنص هـــو . و علـــيهم والديهم/األوصـــياءو 

 ممتازيز أألـو  الوالدي  علسمساعدة و  يقبل املدرسو لألطفال يف إطار ألرامج التاليم قبل االألتدائي 
ومهـــارامم االجتماعيـــة. وتبـــذل اجلهـــود لتحســـا تنســـيق املســـاعدة واخلـــدمات املقدمـــة وأمـــومتهم 

مــ  يف املمارســة الامليــة،  األمــر ذلــقعنــد تنفيــذ ذوع اإلعاقــة رتأليــة األطفــال أل الــن تقــوم لألســر
مـــ  التـــوتر االجتمـــاعي النـــاجم عـــ   ـــؤالء األطفـــال، واحلـــد  املقـــدم حتســـا نوعيـــة التالـــيمأجـــل 

اكحتياجــات  ال تلــملالــن و كــل مؤسســة،   أ صــائيو الــن ينفــذهانســقة املنفصــلة وغــري املاإلجــراءات 
 .ماأسرة  طفل أو
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ر  الرتأليــة مــطــوير كفــاءات مالمــي املــدار  االألتدائيــة و تمشــروا  ا تبــار  ــوذج وينفــذ  -205
والامـــل  واالتصـــاالت وطـــر  التـــدري  املبتاـــرة تانولوجيـــا املالومـــات جمـــال اســـتذداماخلاصـــة يف 

ويشــــار  الصــــندو  االجتمـــاعي األورو  ووزارة الرتأليــــة والتالــــيم والالــــوم. قبــــل مــــ   املمــــول ، ألـــه
املــــدار   يمالمـــمـــ  البلـــد يف التــــدريب  أرجـــاءاملســـاعدة يف جمــــال التالـــيم مـــ  مجيــــ   أ صـــائيو
تالـــيم  عنـــدومـــات واالتصـــاالت وتطبيقهـــا تانولوجيـــا املالتطـــوير فـــاءات وياتســـبون كاالألتدائيـــة 
 ذوع االكحتياجات التاليمية اخلاصة.م  التالميذ 
إىل حتقيـق ساس هو ي . و 2014-2011) مشروا  حتسا التاليم االألتدائي  أعدوقد  -206

تالميــذ املــدار   لــدىاإلألــداا و كحــل املشــاكل  ر املهــارات الامليــة ومهــاراتيالشـروط املســبقة لتطــو 
تاديل علس لقدرات املرألا  ألالغاأنشطة املشروا اهتماما  وتويلفاالية. در أكرب م  الألقاالألتدائية 

لتالميذ ذوع االكحتياجات التاليمية اخلاصة، م  زيادة كحسب كحاجيات األرامج التاليم األساسي 
 المـااملاسـتاداد  وميثـل. ألالنسبة لـذوع اإلعاقـة تهنوعيحتسا إماانية الوصول إىل نظام التاليم و 

، التالم ا للساي إىلودة التاليم وحتفيز جل امفتاكحهم تاليمو  ذوع اإلعاقةلقبول األطفال  ا يافيمب
 لادد كبري م  الدراسات االستقصائية. وفقاا 
مــدار  التالــيم  يف ذوع اإلعاقــةء تــوفري أدوات املســاعدة املاليــة للطــالب وتنفيــذا إلجــرا -207

  ب/ 29كحاومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا يف ادر عـــ  الصـــ 831مبوجـــب القـــرار رقـــم  املاتمـــدالاـــايل، 
 ، 5021-117، رقــم 2009 ؛3655-93، رقــم 2006 )اجلريــدة الرمسيــة 2006أغســط  

 املساعدة املالية التالية: أدوات ذوع اإلعاقةلطالب لتقدم 

  يف املائـــة مـــ   50اـــهرع مســـتهدب يســـاوع  اســـتحقا  - اصـــة  اـــروطحتقيـــق عنـــد
 ؛احلاومي االجتماعيلتأما لاملاا  األساسي قيمة 

   أو  جزئياالدراسية  همرسوم سغطت   الذي   احلاوميةلتاليم الاايلاألالنسبة لطالب مدار
ســــــاوع تمســــــتهدب  اســــــتحقا  -مجهوريــــــة ليتوانيــــــا  كحاومــــــةمــــــ  ميزانيــــــة  ستغطــــــ ال
 احملـدد مـ  قبـل احلاومـة لتأما االجتماعيلاألساسي  االستحقا أضااب  3.2 تهقيم

 ف الدراسات؛يلاتال يئسداد جز كلال فصل  

   الدراسـية مـ   همرسـوم سغطـت  ال  الـذي   احلاوميـةلتالـيم الاـايلاألالنسبة لطـالب مـدار
أضــااب  3.2 تــهســاوع قيمتمســتهدب  اســتحقا  -مجهوريــة ليتوانيــا  كحاومــةميزانيــة 

ســداد كلاــل فصــل   احملــدد مــ  قبــل احلاومــة لتــأما االجتمــاعيلاألساســي  االسـتحقا 
 راسات؛ف الديلاتال ئيجز 

 اعتمــادات  مــ   ــاللن يف الفقــرات الفرعيــة أعــاله، و ميــنأ األاــذاي املــذكور  مياــ  أن
لإلجـراءات  وفقـاا و لصا  وزارة الرتأليـة والتالـيم والالـوم ، الحتاد األورو  ا ياليةاصناديق 

إىل زيـادة  ا يرمـيمسـتهدفاـهريا  اسـتحقاقا ،م  قبل وزير الرتأليـة والتالـيم والالـوم حملددةا
االجتماعيـــة  االســـتحقاقات أضـــااب أرألاـــة همبلغـــ يســـاوعالتاليم ألـــ االلتحـــا انيـــة إما

 احلاومة.احملددة م  قبل األساسية 
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. وعمـــال 2011عـــام  التـــدألريلتنفيـــذ هـــذا ليتـــا ليتوانيـــة  1 822 300 مبلـــ  اســـتذدمو  -208
، قـدم الـدعم ةقـاعاإل ذوعمـ   مدار  التالـيم الاـايل إجراء توفري أدوات املساعدة املالية لطالبأل

طالبـا  942 كـان  لتاليم الاـايل،م  مدار  امدرسة  38يف  ةقاعاإل ذوعم   الباط 1 050 إىل
 108كــــان يف كحــــا   ،للتالــــيم الاــــايل كحاوميــــةمدرســــة  27 يدرســــون يفيف املائــــة   90)مــــنهم 

 مدرسة غري كحاومية للتاليم الاايل. 11 يدرسون يفيف املائة   10)طالب منهم 
 اجتماعيــــاا  ةقـــاعاإل اـــذاي ذوعألاتنفيـــذ مشـــروا  ـــدمات إعــــادة تأهيـــل  ســـيا يف و  -209

شــاري  امل هــذه )ملزيـد مــ  املالومــات عـ  ةقــاعاإل اــذاي ذوعألا راألطـاتومشـروا دعــم أنشــطة 
املانيــة تــدريب الات  يمــ االتفاقيــة ، تــنظم مــ  26املــادة  ألشــأنانظــر القســم الفرعــي مــ  التقريــر 

)الرسـم، اخلياطـة،  اتوايـا  وجمموعـاتالامـل أل ةرتبطـامل تلـق عـ  فضـالا اناية ألالصـحة والرتفيـه ألال
، وغريهــا . واملســر التطريـز، واحلياكــة، واحلــرب اليدويـة، والرياضــة، واملوســيقس، والغنـاء، والــرقص، 

لألاــذاي لتالــيم غــري الرمســي ااألنشــطة  تلــق وفرتــو نــدوات. الدورات و الــو  الــدرو  أيضــاا نظم تــو 
 املهارات. تلف ساعدهم علس تالم تجهم يف اجملتم  و ادمإ يف وتساهم ةقاعاإل ذوع

  25المادة   
 الصحة
الرعايـة واخلـدمات الطبيـة الساان وتافـل صحة أل تاتين احلاومةالدستور علس أن  ينص -210
، اجتماعيــــاا  ةقــــاعاإل األاــــذاي ذوعقــــوانا )قــــانون إدمـــاج التافـــل و الفــــرد مريضــــا.  أصـــبأإذا 

ألصــــحتهم، وقــــانون الانايــــة ألالصــــحة الالكحقــــة تاــــويض عــــ  األضــــرار وقــــانون كحقــــو  املرضــــس وال
، واحلـق اجليـدة اخلـدمات الصـحية ري  تـوفةقـاعاإل   فـيهم األاـذاي ذووالاقلية  لألاذاي )مب
احلــق يف  أيضــاا و الرعايــة الصــحية، وطــر  الاــالج  وأ صــائيلرعايــة الصــحية، ايف ا تيــار مؤسســة 

 وما إىل ذلق.لاالج، احلصول علس املالومات واحلق يف رفض ا
ألصــحتهم  الالكحقــة أن قـانون كحقــو  املرضــس والتاـويض عــ  األضـرار اإلاــارة إىلدر جتـو  -211

والتاــويض  اهماــااو  النظــر يف  ددة، وأســهم احملــيثــيل ومســات، موالتزامــامضــس حيــدد كحقــو  املر 
  التقريـر القـانون يف األقسـام الفرعيـة مـ ذلـقأكحاام  ورد وصفصحتهم )أل الالكحقةع  األضرار 

الاالقــات ألــا  قيــامعلـس املــذكور مــ  االتفاقيـة . ويســتند القــانون  22، و21و ،17 املــواد ألشـأن
ألـــا مؤسســـات الرعايـــة الصـــحية علـــس املبـــادئ  فيمـــا أيضـــاا و الانايـــة الصـــحية  وأ صـــائيياملرضـــس 

 ظـــروب الرعايـــة كحســـبالتاليـــة: االكحـــرتام املتبـــادل والتفـــاهم واملســـاعدة؛ ضـــمان كحقـــو  املرضـــس 
ظر تقييد كحقـو  املرضـس علـس وحي. احلاومةم  قبل  احملددةلإلجراءات  وفقاا الصحية املارتب هبا 
االجتمـاعي،  همأو وضـا هم،أو أصـل تهمأو لغـ تهمأو جنسـي همأو عرق همأسا  جنسهم أو سن

أو  تهمالوراثيـة أو إعـاق هم صائصـ وأمـيلهم اجلنسـي،  وأ، ماتقدامم وأ، م، وإدانامأو عقيدمم
دون املســا  ألاملبــادئ الاامــة حلقــو  و القــوانا  احملــددة مبوجــبأ ــرى عــدا احلــاالت  س أســ علــ
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لــس  ــدمات الصــحة ع أيضــاا طبــق احلاــم الــذع حيظــر التمييــز علــس أســا  اإلعاقــة وياإلنســان. 
 .اذاي ذوع اإلعاقةلأل املقدمةاجلنسية واإلجناألية 

 ؛1996، 1287-55رقـم  جلريـدة الرمسيـة)انص قانون التأما الصـحي جلمهوريـة ليتوانيـا وي -212
: األاـــذاي التـــالا   علـــس أن التـــأما مـــ  أمـــوال الدولـــة يشـــمل2002، 5512-123رقـــم 

الصــاو   احملــددة مبوجــبلإلجــراءات  وفقــاا ألاــو م مــ  ذوع اإلعاقــة ب األاــذاي الــذي  اعــرت  
تمـريض أليف املنـزل ع يقـوم ذألـالتبين  أو الوصـي أو القـيم الـ األألوي أكحد الوالدي  ) أيضاا و القانونية 
ــدد مســتوى إعاقتــه اــذص جز عــ  اعــ ألأنــهب اعــرت  الــذع شــذص ال  أو ذو اإلعاقــة)الطفــل  كح 

 أللوغــــهاألوىل  قبــــل  اإلعاقـــةجمموعــــة  املنتمـــي إىل شــــذصال، 2005 هيوليـــيوز/ 1الامـــل )قبــــل 
 عامـــا 26 ســـ  أللوغـــهقبـــل  جز عـــ  الامـــلاعـــ ألأنـــهاعـــرتب الـــذع شـــذص الأو  عامـــا، 24 ســـ 
األوىل  ألســبب املــرب الــذع  اإلعاقــةجمموعــة  املنتمــي إىل شــذصال، 2005 هيوليــيوز/ 1 قبــل)

الرعايــة إىل اصــة ة  اجــاعــرتب ألاونــه حبأو الشــذص الــذع  عامــا، 24 قبــل أن يبلــ  ســ  أصــاأله
تااليف  ـدمات الرعايـة  سغطت  و  . ةالالي اإلعاقة، 2005 هيولييوز/ 1دائمة )قبل الالتمريضية 

القــــانون:  لــــذلق وفقــــاا  ة التاليــــة مــــ  ميزانيــــة صــــندو  التــــأما الصــــحي اإللزامــــيالصــــحية الفرديــــ
واخلــدمات  ،الطبيــة وإعــادة التأهيــل الطــمل والرعايــة التمريضــية ةاملســاعدة الطبيــة الوقائيــة واملســاعد

 الفحص الصحي الفردع.الرعاية الصحية الفردية، و  احملسوألة علساالجتماعية 
 عــ  الامــل أو األاــذاي الــذي  أللغــوا ســ  هماعــرتب ألاجــز  األاــذاي الــذي ويتلقــس  -213

 وفقــاا ســتوى عــال مــ  االكحتياجــات اخلاصــة مب والــذي  اعــرتب ألشــأ م الشــيذو ة تقاضــي ماــا 
يف املائـــة مـــ  الســـار األساســـي  100تاويضـــا ألنســـبة الصـــاو  القانونيـــة  احملـــددة يفلإلجـــراءات 

 أيضـاا لاـالج تلـق األمـراب و  مثنهـاسـدد دويـة املواألاملدرج يف قائمـة األمـراب مثنه و سدد املللدواء 
املرضس السار األساسي لوسائل املساعدة الطبية املدرجة يف قائمة وسائل املساعدة الطبية لاالج 

األدويـــة يف املائـــة مـــ  الســـار األساســـي للـــدواء املـــدرج يف قائمـــة  50 نســـبة تســـددو . ياارجاخلـــ
عدة الطبية املدرجة يف قائمة وسـائل املسـاعدة الطبيـة وسائل املسالوالسار األساسي  مثنهاسدد امل

لمجموعــــة الثانيــــة أو ل اإلعاقــــةماــــا   الــــذع يتقاضــــس عليــــه لمــــؤم ل ياارجاملرضــــس اخلــــلاــــالج 
 قـدرة علـس الامـل ألشـأ م ألنسـبة والـذي  اعـرتبلامـل علس ااألاذاي الذي  لديهم قدرة جزئية 

 الصاو  القانونية. احملددة يفلإلجراءات  وفقاا يف املائة  40و 30 ترتاو  ألا

  26المادة   
 وظائف وإعادة اللأهيلالق مات و التطون  

إعــادة التأهيــل، وهــي إعــادة التأهيــل الطــمل وإعــادة مــ   أنــوااعــدة يف ليتوانيــا تســتذدم  -214
واحلـد مـ   األاـذايإعـادة التأهيـل املهـين؛ وهـي تسـتهدب زيـادة قـدرات و التأهيل االجتماعي، 

مـ   ـدمات إعـادة اـذاي ذوع اإلعاقـة املسـتفيدي  كح  يتسى لأل ،تلف اجملاالتالقيود يف  
 املشاركة يف احلياة الاامة علس وو اامل. التأهيل
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 إعادة اللأهيل الطبي  
ألاـــذاي ألاـــد ل الـــن تقـــدماثفـــة املأنـــواا الاـــالج  نـــوا مـــ  يإعـــادة التأهيـــل الطـــمل هـــ -215

أن مياـ  و زمنـة. املمـراب األاي الـذي  ياـانون مـ  طـرية والصـدمات وكـذلق األاـذاخلامليات ال
ذوو  املرضـس . ويتلقـسعلس كحد سواءوالدا ليا  ياارجاخل سلمرضلتقدم  دمات التأهيل الطمل 

األكثـــــر  طـــــورة  ـــــدمات إعـــــادة التأهيـــــل الطبيـــــة يف وكحـــــدات إعـــــادة التأهيـــــل  احلالـــــة الصـــــحية
  ت إلعادة املرضس إىل احلياة وتاليمهمالوكحدا تلقبذل اجلهود يف تاملتذصصة يف املستشفيات؛ و 

 األاــياءأألســا أل القيــاماثــري مــ  األكحيــان، تالــيمهم اليف و ، مــ  جديــداالعتنــاء ألأنفســهم  كيفيــة
ذوع لمرضـس لصـالكحي الاـالج اإلالطبيـب صـف أن يمياـ  و علس التايف م  البيئة.  ممساعدمل

للمرضــــس املذصصــــة لتأهيــــل إعــــادة ا أو ألاــــد املــــرب أو اإلصــــاألة قــــل  طــــورةاأل احلالــــة الصــــحية
التأهيـل الطـمل أو  إعـادة  ـدماتتاـاليف صـندو  التـأما الصـحي اإللزامـي  سـددياخلارجيا. و 

 الطبيب.م  قبل  توصفعندما   ئياجز  كليا أو)عليه  إىل املؤم  الاالج يف املصحات
تهم إكحـالو  الابـار اـذاياألا تيـار  التأهيل الطـمل إجـراء   إعادة  دمات ينظم وصفَ و  -216

الصـــادر  V-50األمــر رقـــم  مبوجـــبالتأهيــل الطـــمل للرعايـــة الصــحية املاتمـــد  إعـــادة إىل مؤسســات
 )اجلريـــــدة الرمسيــــــة ليتوانيـــــا وزيـــــر الصـــــحة يف مجهوريــــــةعــــــ   2008 /ينـــــايرانون الثا كـــــ 17 يف
التأهيـل الطـمل إعـادة جراء املذكور ومراكحـل تقـدمي  ـدمات اإلنص وي . 2008، 407-12 رقم

اإلعاقة والقـدرة نسبة  حتديد دائرةقيام  الن تليسنوات األوىل  الثالثأو  السنتال علس أنه  ال
 توصــف، ةاصــاخل االكحتياجــاتنســبة اخنفــاب القــدرة علــس الامــل أو زيــادة  ألتحديــدعلــس الامــل 

لتصــــنيف اإلكحصــــائي الــــدويل لألمــــراب ا يف الــــواردةاصــــة اخلســــباب ألإعــــادة التأهيــــل املتاــــررة )ل
مــ  الســنة الراألاــة ، انطالقــا   . ويف وقــت الكحــقالاااــرةة ذات الصــلة )الطباــة واملشــاكل الصــحي

لتصـنيف اإلكحصـائي ل وفقـاا و املرفـق  ذلقيف  ذكرتاإلعاقة، وألسباب  اصة ألاالعرتاب  الن تلي
ــــدويل لألمــــراب واملشــــاكل الصــــحية ذات الصــــلة  س مرضــــللداعمــــة )الالتأهيــــل توصــــف إعــــادة ال

 ـالل كامـل فـرتة و كحسـب أعراضـهم كـل عـام  اـذاي ذوع اإلعاقـةلأل  جياار اخلأو  الدا ليا
 اـــذاي الابـــارالتأهيـــل الطـــمل لألإعـــادة اصـــة لتقـــدمي  ـــدمات اخلتطلبـــات املتـــنص و إعـــاقتهم. 

أو  س الــدا ليامرضــللداعمــة )التأهيــل املتاــررة و العلــس أن إعــادة  املــذكور مراملاتمــدة عمــال ألــاأل
 مممسـتوى قـدر الـذي  كحـدد عـ  الامـل و  همألاجـز  رتباعـوصـف لألاـذاي الـذي  ت  جياار اخل

 25و صــفرنسـبة تــرتاو  ألـا القانونيــة يف  الصـاو لإلجـراء املنصــوي عليـه يف  وفقــاا علـس الامـل 
سـتوى عـال مب والذي  اعرتب ألشأ مالشيذو ة  تقاضي ماا  األفراد الذي  أللغوا س و ؛ يف املائة

واألفـراد الـذي   ؛عليهـا يف الصـاو  القانونيـةلإلجراءات املنصـوي  وفقاا  م  االكحتياجات اخلاصة
لإلجـراء املنصـوي  وفقـاا علـس الامـل  مممسـتوى قـدر الذي  كحدد لامل و علس الديهم قدرة جزئية 

تـنص املتطلبـات املـذكورة يف املائة. كما  40و 30نسبة ترتاو  ألا القانونية يف  الصاو عليه يف 
نفـــ   التأهيـــل الطــمل ألســـببإلعـــادة واكحــدة دورة  احلصــول علـــس الابـــارمرضـــس لل ه حيــقأنـــ علــس

 تقوميية.السنة ال ،  الل نف املرب كحسب أعراضهم



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 74 

عــــادة التأهيــــل الطــــمل إلالســــار األساســــي  علــــس ســــدادقــــانون التــــأما الصــــحي ويــــنص  -217
عــ  الامـل أو األفـراد الــذي   ي عـاجز  اـو ملألفـراد الـذي  اعــرتب ألكــامال والاـالج يف املصـحات  

ســـتوى عـــال مـــ  االكحتياجـــات ألشـــأ م مبرتب اعـــالـــذي  و الشـــيذو ة اـــا  تقاضـــي مأللغـــوا ســـ  
 القانونية. الصاو لإلجراء املنصوي عليه يف  وفقاا اخلاصة 
وزيـر الصـحة يف عـ   2008 /ينـايركـانون الثا   17يف الصادر  V-50ينظم األمر رقم و  -218

النتاــا    ا لتفـادع) اتصــحالاـالج يف املتنظـيم إعـادة التأهيــل الطـمل و  ألشــأنمجهوريـة ليتوانيـا  
 ــدمات إعــادة التأهيــل الطــمل لألطفــال  تــوفريَ  أيضــاا   2008، 407-12رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة
املـذكور األمـر  املاتمـدة مبوجـبمراكحل تقدمي  ـدمات إعـادة التأهيـل الطـمل وتنص . ذوع اإلعاقة

عرتب اعاما، الذي   18 همسن ال يتجاوز توصف لألطفال الذي  علس أن إعادة التأهيل املتاررة
القانونيــة،  ــالل الســنوات  الصــاو لإلجــراء املنصــوي عليــه يف  وفقــاا  ألاــو م مــ  ذوع اإلعاقــة

للتصــنيف  وفقــاا يف املرفــق،  الــواردةاصــة اخلألســباب ل اإلعاقــةاالعــرتاب أل الــن تلــيالــثالث األوىل 
إعــادة  توصــف . و ةالاااــر اإلكحصــائي الــدويل لألمــراب واملشــاكل الصــحية ذات الصــلة )الطباــة 

 ــالل كامــل فــرتة إعــاقتهم، و كحســب أعراضــهم كــل عــام  ذوع اإلعاقــةداعمــة لألطفــال الالتأهيــل 
 وفقـــاا يف املرفــق،  الــواردةاصــة اخلســـباب ولأل ألاإلعاقــةاالعــرتاب  الـــن تلــيألــدءا مــ  الســنة الراألاــة 

 أيضـاا  املـذكوروينص األمر للتصنيف اإلكحصائي الدويل لألمراب واملشاكل الصحية ذات الصلة. 
السـنة التقومييـة   ـالل نفـ التأهيل الطمل عـدة مـرات  احلصول علس إعادةمرضس لل ه حيقأنعلس 

 أيضـاا سـنوات  مثـا  كحـ  أللـوغهم سـ ألطفـال ل وحيقأعراضهم.  علس أسا ألسبب نف  املرب 
 ومياــ  أن يرافــق. هميريضــ فــرد يســهر علــس ألرفقــةالــذهاب إىل مؤسســات إعــادة التأهيــل الطــمل 

مـ   الطفـل ألاونب رت  عاإذا  هميريض فرد  يسهر علسسنوات  مثا  الذي  يتجاوز سنهماألطفال 
التايــف أو  ألغــرابالتمــريض ضــرورع  أناللجنــة االستشــارية الطبيــة  قــررتأو إذا  ذوع اإلعاقــة
صـــدمات، أو عمليـــات اجلهـــاز الاصـــمل أو ســـلوكية واضـــطراألات أو إصـــاألات  طـــرية، ألســـباب 

أو اجلهــاز الاضــلي ا يالــي. ويــنص قــانون التــأما الصــحي جلمهوريــة ليتوانيــا  حمليطــيأو اركــزع امل
كحــ  لألاــذاي  النتاــا  ا لتفــادع) اتصــحالاــالج يف امليف املائــة مــ  ســار  90 علــس ســداد
يف  لإلجـــراء املنصـــوي عليـــه وفقـــاا  اعـــرتب ألاـــو م مـــ  ذوع اإلعاقـــةالـــذي   ،ســـنة 18 أللـــوغهم
 القانونية. الصاو 

 هيل المهنياللأ  
كحلقــة هامــة يف نظــام  اجتماعيــاا  األاــذاي ذوع اإلعاقــة نظم القــانون املتالــق ألإدمــاجي ــ -219
علــس اــرب التأهيــل املهــين التأهيــل املهــين. وي   أال وهــي، اجتماعيــاا  األاــذاي ذوع اإلعاقــة إدمــاج
املشـاركة يف سـو  علـس  تـهاملهنيـة، وقدر ته قدرة الفرد علس الامل، وكفاء يف زيادةال استاادة أو أنه

إعــادة التأهيــل، وغريهــا مــ  وســائل و  ةوالنفســي ةواالجتماعيــ الوســائل التطويريــةالامــل ألاســتذدام 
قــدرات الالتاليــة: التوجيــه املهــين، وتقــدمي املشــورة، وتقيــيم  دمات التأهيــل املهــينوييــز  ــالوســائل. 

 لتأهيل.، وتطوير القدرات املهنية اجلديدة، وإعادة اماأو استااد املهنية
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علـس الامـل  األاـذاي ذوع اإلعاقـة تطـوير قـدرة يفا دب مـ  التأهيـل املهـين يام  و  -220
عـدة مراكحـل. أوال، حتـدد احلاجـة إىل  مـ   ـاللذلـق  ويـتموزيـادة فـري تـوظيفهم. ما أو استااد

ؤدع تـــ ناإلعاقـــة والقـــدرة علـــس الامـــل، الـــ نســـبة وتقـــوم دائـــرة حتديـــد ـــدمات التأهيـــل املهـــين. 
علــــس  تــــؤثرواملهنيــــة وغريهــــا مــــ  املاــــايري الــــن  والوظيفيــــةاملاــــايري الطبيــــة  الوظيفــــة، ألتقيــــيم هــــذه

علـــس مســـتوى القـــدرة علـــس الامـــل  مـــ  أجـــل حتديـــد يتصـــل ألالـــدائرةفـــرد  أعتأهيـــل  إماانيـــات
 .وتوظيفه هيناملستوى امل

إىل إعـادة  يؤكـد احلاجـةاسـتنتاجا املؤسسـة املـذكورة  الذع أصدرت لـهالفرد وياون علس  -221
تــه ماــان إقام الــن ياــوناإلقليمــي علــس الصــايد  تبــادل الامالــة مبؤسســة أن يتصــلالتأهيــل املهــين 

الــذع يشــار  يف وضــاها،  ،فردألــال اخلاصــةاملؤسســة  طــة التأهيــل املهــين وتضــ  تلــق . تاألاــا  ــا
تاــاون ، توضـ  اخلطـةيف سـيا  التأهيـل املهــين. و  إعـادة تــوفر  ـدماتالـن ألالتشـاور مـ  املؤسسـة 

مــــ  صــــاكحب الامــــل احلــــايل أو ت، اإلقليمــــي، إن وجــــدعلــــس الصــــايد تبــــادل الامالــــة  مؤسســــة
التأهيـــل املهـــين واملؤسســـات والوكـــاالت  إعـــادة املســـتقبلي للفـــرد واملؤسســـات الـــن تقـــدم  ـــدمات

علــس تبــادل الامالــة مؤسســة صــدر تالتأهيــل املهــين الشذصــية،  إعــادةالبلديــة. وألاــد وضــ   طــة 
 يوضـ  وهبـاالتأهيل املهين.  إعادةتقدم  دمات الن قليمي وثيقة اإلكحالة إىل املؤسسة اإلالصايد 

التأهيـل  إعـادةعلـس أسـا   طـة املاـدة لـه اخلـدمات ويتلقـس الفرد اخلـاي ألـألرنامج التأهيل املهين 
إىل دائـــرة حتديـــد نســـبة الفـــرد  ياـــودألرنـــامج إعـــادة التأهيـــل املهـــين،   ايـــة وعنـــداملهـــين الشذصـــية. 

 علس الامل. تهقدر ل ينهائالستوى امل حيددكحيد  اإلعاقة والقدرة علس الامل

تــوفري  ــدمات لــوائأ  التأهيــل املهــين و إعــادة احلاجــة إىل  ــدمات  حتديــد ماــايري   وتاــرب -222
 كـانون األول/ 31يف الصـادر  A1-302األمـر رقـم  مبوجـباملاتمـدة  هاويويل التأهيل املهينإعادة 

 )اجلريــــدة الرمسيــــةزيــــر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل يف مجهوريــــة ليتوانيــــا   و عــــ 2004ديســــمرب 
التأهيـــل إعـــادة احلاجـــة إىل  ـــدمات  حتديـــد ينبـــين عليهـــاالـــن  اـــايريَ امل  2005، 163-6 رقـــم

منظمـــي ومـــزودع  ـــدمات  وتاـــاالتأهيـــل املهـــين، إعـــادة ضـــ  مبـــادئ تـــوفري  ـــدمات تاملهـــين، و 
احلاجـــة إىل  وتقـــرر. لهـــاويوي التأهيـــل املهـــين إعـــادة   ـــدماتتـــوفري أيضـــاا و إعـــادة التأهيـــل املهـــين 

القيام ألاملهـم السـاألق  ل  ياون ألوساهم األفراد الذي ألالتأهيل املهين فيما يتالق إعادة  دمات 
اخلـدمات،  تلـقمـ  دون ة ملـؤهالمم املهنيـ وفقاا هين املاتسب، أو أع عمل   ر امل همملؤهل وفقاا 
 وأ  ـــر ألســـبب املـــرب،  امهنيـــ تطلـــب تـــأهياليد، أو أداء عمـــل مؤهـــل مهـــين جديـــ اكتســـابأو 

 ضطراب وظائف اجلسم.ااحلالة الصحية، أو 
احلــق يف  ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين لألفــراد املقيمــا ألصــفة دائمــة يف مجهوريــة  نأوميــ -223
إىل  دمات احلاجة  وتقررإعادة التأهيل املهين.  احلاجة إىل  دمات الذي  ق ررت ألشأ مليتوانيا 

 األفراد الذي ألحتديد مستوى القدرة علس الامل؛ )ب  فيما يتالق  عندإعادة التأهيل املهين: )أ  
 مممسـتوى قـدر  الـذي  كحـددألفـراد ومياـ  ل. معلـس الامـل ألنـاء علـس طلـبه مممستوى قـدر  كحدد

 6 انصـرام إعـادة التأهيـل املهـين ألاـد احلاجـة إىل  ـدمات أن يطلبـوا إعـالنعلس الامـل ألول مـرة 
 الامل. علس ةمستوى القدر  حتديدأاهر م  تاريخ 
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 ةاحلاجــــة إىل  ــــدمات إعــــادة التأهيــــل املهــــين مــــ   ــــالل تقيــــيم املاــــايري الطبيــــتقــــرر و  -224
 علـس ، وغريها م  املاايري الن ياون  ا تأثري علس إعادة التأهيل املهين للفـرد أوةواملهني ةوالوظيفي

ماــا   كحســب، القيــامة إىل  ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين ألاــد احلاجــوتســتنتج . ه يــارات عملــ
احلاجــة إىل  ــدمات إعــادة التأهيــل  يامــا لإلعــالن الظــروب املواتيــة عــدد ســابحباملاــايري، تلــق 
إعــادة  احلاجــة إىل  ــدمات وتالــ والظــروب غــري املواتيــة.  اــيئا مــا الظــروب املواتيــة أيضــاا و املهــين 

 .ايئا ما واتيةامل ياما أوواتية امل ظروبة أو أكثر م  الخسالتأهيل املهين عند وجود 
تحديد مـدى احلاجـة إىل  ـدمات أل وتقوم دائرة حتديد نسبة اإلعاقة والقدرة علس الامل -225
للمؤهـل  وفقـاا القيـام ألاملهـم السـاألق  ألوساهم األفراد الذي  لي ألالتأهيل املهين فيما يتالق إعادة 

مؤهل مهين جديد، أو أداء  اكتساباملهين، أو  همليلتأه وفقاا  ر أع عمل   أوهين املاتسب امل
، احلالـة الصـحية، أو اضـطراب وظـائف اجلسـم وأأقـل ألسـبب املـرب،  امهني تطلب تأهياليعمل 
دمات التأهيـل املهـين  توفري  ولوائأاحلاجة إىل  دمات التأهيل املهين  إعالنملاايري  وفقاا وذلق 
  عـ 2004ديسمرب كانون األول/ 31يف الصادر  A1-302األمر رقم  مبوجباملاتمدة ها، ويويل

وزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل يف مجهوريــة ليتوانيــا. وترمــي  ــدمات التأهيــل املهــين إىل تطــوير 
زيــادة  يــارات الامــل  أيضــاا و  ألالنســبة لألاــذاي ذوع اإلعاقــة ماأو اســتااد القــدرة علــس الامــل

املتاكحـة  ـم ألصـفة فـري الو  األاـذاي ذوع اإلعاقـةكحقـو   حتـددوعلـس هـذا النحـو م.   املتاكحة
 اجليـدة املهـين يف احلصـول علـس  ـدمات إعـادة التأهيـلاملتاكحة  م والفري  همكحقوق أع، يةقانون
سو   علس ولوجصاألة اإلرب أو املتساعد األفراد الذي  فقدوا عملهم ألسبب  م  اأ ا أنوالن 
 جمددا. الامل

يف ألرنـامج  اذصـاا  12اـار  و . 2005نظام إعادة التأهيـل املهـين عـام  تطوير ألدأوقد  -226
مــ  قبــل تقــدم  ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين  وكانــتالســنة،   ــالل نفــ  إعــادة التأهيــل املهــين

وتقــدم لتأهيــل يف فيلنيــو . اعــادة إلاامــة ال فــاالكوأليو مؤسســة واكحــدة فقــا، وهــي مؤسســة مركــز
اء ليتوانيـا. وتقـ  غالبيـة مقـدمي رجمؤسسة يف مجي  أ 11يا يف  دمات إعادة التأهيل املهين كحال

اــياولياع. كمــا تطــور البنيــة التحتيــة إلعــادة و كاونــا ، و اخلــدمات يف مقاطاــات فيلنيــو ،  تلــق
يشـاركون يف ألرنـامج إعـادة التأهيـل املهـين كـل عـام. الـذي  يزيـد عـدد األفـراد ألينمـا لتأهيل املهين، ا
  .منهم يف املائة 40 و ظف) 2011عام  اذصاا  513ألل  عدد هؤالء و 

التأهيــل املهــين إعـادة اتفاقيــات إلنشـاء/حتديد مؤسســات  8توقيـ   2009اـهد عــام و  -227
مبســـا ة مـــ   مليـــون ليتـــا ليتوانيـــة، 42.20اإلمجاليـــة  تهـــاقيم أللغـــت، اـــذاي ذوع اإلعاقـــةلأل

 6.22 مببلـــ  احلاوميـــةالاامـــة  ةمـــ  امليزانيـــو  مليـــون ليتـــا ليتوانيـــة، 35.87 مببلـــ االحتـــاد األورو  
املشـاري   تلـقأدى تنفيـذ ليتـا ليتوانيـة. و  113 300 مببل  وج املشروارَ م  م  ، و مليون ليتا ليتوانية
 إىلكاونــا ، وروكيســاي  و أوتينــا، و ، ومازياايــاعتراكــاع، و ألاالنغــا، و كاليبيــدا، و يف ألــانيفيزي ، 

للجـــدول  وفقـــاا املشـــاري   د نفـــدت تلـــقوقـــالتأهيـــل املهـــين. إلعـــادة مؤسســـات  9حتـــديد /إنشـــاء
 3 وستنشـــأ/حتدث، 2011لتأهيـــل املهـــين عـــام إلعـــادة امؤسســـات  6 ئت/كح دثتشـــأنالتـــايل: 

 املشاري . تلق تنفيذ إثروظيفة جديدة  77 اخلطة إىل  لق وترمي. 2012عام  مؤسسات
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ة تطــوير اســرتاتيجياعتمــدت حتســا نوعيــة  ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين،  وكحــ  يتســى -228
 6 الصــادر يف A1-157األمر رقــم عمــال ألــ 2012-2007للفــرتة  ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين 

 )اجلريـــدة الرمسيـــة  وزيـــر الضـــمان االجتمـــاعي والامـــل مجهوريـــة ليتوانيـــا عـــ 2007 هيونيـــكحزيران/
أهداب طويلة األجل لتطوير نظام إعـادة علس االسرتاتيجية  وتنص . 2007، 2535-65 رقم

 ــدمات  وإتاكحــةإعــادة التأهيــل املهــين،  لنظــام حتســا اإلطــار القــانو  مــ  قبيــلاملهــين،  التأهيــل
وزيــر الضــمان االجتمــاعي وياتمــد . تهــا، وحتســا نوعيهــاايتنو زيــادة و أكثــر  إعــادة التأهيــل املهــين

 كل عام. والامل  طة تداألري تنفيذ االسرتاتيجية
روا االحتـاد األورو   تطـوير منهجيـات مشـ األاـذاي ذوع اإلعاقـةاـؤون  وتنفذ إدارة -229

متطلبــــات تأهيــــل  وحتديــــد، هاوتنفيــــذ لألاــــذاي ذوع اإلعاقــــة ــــدمات إعــــادة التأهيــــل املهــــين 
لألاــذاي ذوع ماــايري تــوفري  ــدمات التأهيــل املهــين  إعــدادإعــادة التأهيــل املهــين، و أ صــائيي 

 الـذع يرمـي إىل، 2013-2009للفـرتة  ودة اخلـدمات ج، وتطوير نظام تقييم هاتطوير و  اإلعاقة
وضـــمان تـــوفر  ـــدمات إعـــادة  لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةحتســـا تـــوفري  ـــدمات التأهيـــل املهـــين 

 الــذي  جيــدون، واألفــراد يةأو الســما البصــرية وأة يــاحلرك لألاــذاي ذوع اإلعاقــةالتأهيــل املهــين 
منهجيـات تـوفري  أهـداب املشـروا: تنفيـذ وفيمـا يلـي .ةاقليـال وذوع اإلعاقـةالـتالم، يف صاوألات 

 أ صــائييإعــداد متطلبــات  ؛ذوع اإلعاقــات املذتلفــة لألاــذاي ــدمات إعــادة التأهيــل املهــين 
لتوكحيـــد تـــوفري  ـــدمات إعـــادة التأهيـــل املهـــين  التحضـــري ؛تقـــدمي  ـــدمات إعـــادة التأهيـــل املهـــين

 .ه دمات إعادة التأهيل املهين وتطوير  جودةنظام تقييم  وإعداد، لألاذاي ذوع اإلعاقة
 إعادة اللأهيل اال لماعي  

)انظـــر القســـم  2002الربنـــامج الـــوطين و طـــة تـــداألري تنفيـــذه عـــام  اعتمـــدكمـــا ذكـــر،  -230
، يالـ  كـل سـنة 3-2 التـدألري تنفيـذسـيا  يف و مـ  االتفاقيـة .  5املـادة  ألشأنالفرعي م  التقرير 

اجملتمــ . ويــول يف  األاــذاي ذوع اإلعاقــةويــول  ــدمات مشــاري  إعــادة تأهيــل  اطــاءاتالعــ  
يف اجملتمـــ  اعتبـــارا مـــ   لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةمشـــاري   ـــدمات إعـــادة التأهيـــل االجتمـــاعي 

إلجــــراءات يويــــل  ــــدمات مشــــاري  إعــــادة التأهيــــل  وفقــــاا و مــــ   ــــالل البلــــديات  ،2012 عــــام
  عـ الصـادر A1-287األمر رقم  املاتمدة مبوجبيف اجملتم   لألاذاي ذوع اإلعاقةاالجتماعي 

)اجلريــــدة  2010 هيونيــــكحزيران/ 22يف ر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل يف مجهوريــــة ليتوانيــــا وزيــــ
عـــ  تالـــ  اإلدارات البلديـــة و  . 2011، 4114-84رقـــم  ؛2010، 3841-75رقـــم  الرمسيـــة

وتضـــطل   اتامللفــ هـــا وطلبــاتوا تيار  ي ر ااملشــ تنفيــذتـــنظم تقيــيم و لتمويــل املشــاري ،  اطــاءاتال
يويــل املشــاري  و  فيمــا يتالــق ألتمويــل املشــاري ، األاــذاي ذوع اإلعاقــةإدارة اــؤون مــ  ألــذلق 

 األموال.تلق استذدام  مربرات ومراقبةاملذتارة، 
 اــذاي ذوع اإلعاقــة إىليويــل مشــاري   ــدمات إعــادة التأهيــل االجتمــاعي لأل ويرمـي -231

، وهـــي لتنظيميـــةمـــ   ـــالل إاـــرا  اإلدارات البلديـــة يف الامليـــات ا اجتماعيـــاا  همإدمـــاجحتســـا 
مــ  اــذاي ذوع اإلعاقــة لأل الــن تقــدمها البلــدياتاملســاعدة  تــتممالــن مــ  اــأ ا أن اإلدارات 
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اـــذاي ذوع وتلــمل االكحتياجـــات احلقيقيــة لأل عـــ  طريــق الاطـــاءاتتــار خت   ــالل املشــاري  الـــن 
اــــذاي ذوع ألا إدمــــاجالااملــــة يف جمــــال املنظمــــات تشــــجي   ومــــ   ــــالل واملنظمــــاتاإلعاقــــة 

ات راألطــــواجملتماــــات وال دعمالــــاخلرييــــة ومؤسســــات  واملؤسســــات، الراألطــــات) اجتماعيــــاا إلعاقــــة ا
الــن مــ  اــذاي ذوع اإلعاقــة، تــوفري اخلــدمات الضــرورية لألعلــس الدينيــة، واملؤسســات الاامــة  

أو اــــذاي ذوع اإلعاقــــة ســــتقل لألامل الاــــيشمهــــارات املهــــارات االجتماعيــــة و ة اســــتااد اــــأ ا
إماانيــــات هم ويف وتــــوظيفة األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة ويف اســــتقاللييف زيــــادة الو  ،يهــــااحلفــــاي عل

شـاري  إعـادة التأهيـل االجتمـاعي مطلبـات  ـدمات  أن تقدميف احلياة الاامة. وميا  تهم مشارك
اــذاي ذوع ألا إدمــاجاملنظمــات الااملـة يف جمــال  قبــليف اجملتمــ  مـ  اـذاي ذوع اإلعاقــة لأل

ات راألطــــواجملتماــــات وال دعمالــــاخلرييــــة ومؤسســــات  واملؤسســــات، األطــــاتالر ) اجتماعيــــاا اإلعاقــــة 
أو للحاومــة  لايتهــاكحقــو  م تاــودألاســتثناء املؤسســات الاامــة الــن ) الدينيــة، واملؤسســات الاامــة

اــذاي ذوع اإلعاقــة تنفيــذ مشــاري  إعــادة التأهيــل االجتمــاعي لأليف ســيا  ؤسســة أللديــة  . و مل
 أيضـاا و ددة احملـ اطبياة اإلعاقة ومسامـل موافقةطة واخلدمات املستمرة أنواا األنشتاون يف اجملتم ، 

مهـــارات و  مثـــل تطـــوير املهـــارات االجتماعيـــة ،نظمـــةامل تقدمـــهتـــوى التأهيـــل االجتمـــاعي الـــذع حمل
 عوتقـدمي الـدعم ملسـاعد ماأو اسـتااد اذاي ذوع اإلعاقة أو احملافظة عليهاستقل لألامل الايش

يف  تلـف اجلماعـات أو األاـذاي ذوع اإلعاقـة إارا  و ، اشذصيلاذاي ذوع اإلعاقة األا
أو  اجلماعـاتيف القـدرات األ ـرى غريهـا مـ  احلرفية، وتنمية القدرات الفنيـة والرياضـية، و  األندية
 .يةالرياضو الثقافية و الفنية  األندية
 13 690 240احلاوميـــة  امليزانيـــةليتـــا ) صصـــت  150 098 600وزا مبلـــ  وقـــد  -232

للطلبـات املقدمـة مـ   وفقـاا ليتـا   1408360 منـه يزانيـة البلديـة صصـت املاملبل  و  ذلقتا م  لي
  .ير اشم  امل 409اخلطة إىل يويل  وترمي؛ 2012عام  قبل البلديات

املسـاعدة وسـائل أن تقـدمي  اإلاـارة إىلجـدر فت أما ألالنسبة إلعادة التأهيل االجتمـاعي، -233
ملشــاركة يف احليــاة اإىل كحــد كبــري يف حتســا فــري  أيضــاا هم ايســقــة اــذاي ذوع اإلعاالتقنيــة لأل

 م  االتفاقية . 20املادة أل املتالقاالجتماعية للمجتم  )انظر القسم الفرعي م  التقرير 

  27المادة   
 العمل والعمالة

 األشخاص ذوي اإلعاقةسياسة توظيف   

قـــــانون ويـــــنص . وع اإلعاقـــــةاألاـــــذاي ذعلـــــس دعـــــم توظيـــــف  كثـــــريا  يف ليتوانيـــــاي ركـــــز  -234
يف ســـو  الامـــل  األاـــذاي ذوع اإلعاقـــةج ا دمـــتـــداألري  اصـــة إل علـــس املؤسســـات االجتماعيـــة

إدمـاج  وكح  يتسى . 2011، 7352-155؛ رقم 2004، 3519-96رقم  )اجلريدة الرمسية
  سياســة ســو املتالقــة ألفاالــة التــداألري تنفــذ اليف ســو  الامــل املفتوكحــة،  األاــذاي ذوع اإلعاقــة

؛ 2006، 2762-73رقــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــةالامــــل املنصــــوي عليهــــا يف قــــانون دعــــم الامالــــة 
  .2009، 3638-86 رقم
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 األاــــذاي ذوع اإلعاقــــةويل قــــانون دعــــم الامالــــة اهتمامــــا  اصــــا لــــدعم توظيــــف يــــو  -235
الامالة  وسياسة سو  الامل، وه م  تداألري نشا تدألريستقل. وينص القانون علس املوتشغيلهم 

 قــدرة علــس الامــل نســبة الــذي  ثبتــت ألشــأ م لألاــذاي ذوع اإلعاقــة خيصــص، الــذع ةمــو دعامل
يف  ئهم طري أو متوسا، م  أجل  لق ظروب  اصة لبقاإعاقة يف املائة، أو مستوى  40 تبل 

تـــرتاو   قـــدرة علـــس الامـــل نســـبة الـــذي  ثبتـــت ألشـــأ م ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةلو ســـو  الامـــل، 
 وضـــاهم، مــ  أجـــل مســاعدمم علـــس تازيــز متوســـا ، أو مســـتوى إعاقــةيف املائــة 55و 45 ألــا
 سو  الامل. يف

تاــويض ك  إعانــة اــهرية األاــذاي ذوع اإلعاقــة يوظفــونصــحاب الامــل الــذي  أل دف ت ــو  -236
 عـــ  أيضـــاا و كمـــا هـــو مبـــا يف عقـــد عمـــل الفـــرد الاامـــل   وظفونـــه،أجـــر عمـــل كـــل فـــرد يعـــ  جزئـــي 

سـب فيمـا يتالـق ألـأجر الـن حتلزامـي احلاـومي اإلاالجتمـاعي التـأما  يف صـاكحب الامـل اارتاكات
املاتمــد حلــد األدىن لألجـور الشـهرع ضـافي االـدعم  ذلــق مبلـ يتجـاوز مياــ  أن ال و الامـل. ذلـق 

ســــــب ألالنســــــبة املئويــــــة علـــــــس أســــــا  مبلــــــ  أجــــــر عمــــــل الفــــــرد الاامـــــــل حياحلاومــــــة و  مــــــ  قبــــــل
سـب فيمـا يتالـق ألـأجر الـن حتلزامـي مي اإلاحلاو التأما االجتماعي  يف صاكحب الامل اارتاكاتو 

 الامل:ذلق 

 75  م  األاـذاي ذوع ن و الااملاألاذاي  ياونيف املائة م  املبل  احملسوب عندما
يف  25 تبلـ  قدرة علس الامـل نسبة والذي  ثبتت ألشأ متوظيف الس   البالغا اإلعاقة

 ؛ طريإعاقة املائة، أو مستوى 

 60 م  األاـذاي ذوع ن و الااملاألاذاي  ياونسوب عندما يف املائة م  املبل  احمل
تـــرتاو   قـــدرة علـــس الامـــل نســـبة والـــذي  ثبتـــت ألشـــأ متوظيـــف الســـ   البـــالغا اإلعاقـــة

 ؛إعاقة متوسا، أو مستوى يف املائة 40و 30 ألا

 50  م  األاـذاي ذوع ن و الااملاألاذاي  ياونيف املائة م  املبل  احملسوب عندما
تـــرتاو   قـــدرة علـــس الامـــل نســـبة والـــذي  ثبتـــت ألشـــأ متوظيـــف الســـ   البـــالغا اإلعاقـــة

 .إعاقة طفيف، أو مستوى يف املائة 55و 45 ألا

ألـرم أ قـداـهرا عنـدما ياـون عقـد الامـل  12تصـل إىل قـد دعم أجر الامـل ملـدة دف  وي   -237
يف  55و 45ترتاو  ألا  قدرة علس الامل نسبة الذي  ثبتت ألشأ م األاذاي ذوع اإلعاقةم  
 40اخلطـرية ) اتم  ذوع اإلعاقـ األاذاي الااملون وإذا كان. إعاقة طفيف، أو مستوى املائة

 طـري أو متوسـا ، تـدف  اإلعانـة إعاقـة أو مسـتوى كحد أقصـس يف املائة م  القدرة علس الامل  
 .همفرتة عمل وطوالعلس أسا  غري ددود 

 توظيــف األاــذاي ذوع اإلعاقــة كحــ  يتســىوجيــوز مــنأ الــدعم إلنشــاء فــري الامــل  -238
  مــ  أ ــذ طبياــة القائمــةف ائوظــاللفــرتة غــري دــدودة مــ   ــالل إنشــاء وظــائف جديــدة )تاــديل 

إلنشـاء وظيفـة املذصـص يتجاوز الدعم  ميا  أن الو يف االعتبار.  إعاقة الفرد الااطل ع  الامل
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أن  صــحاب الامــلعلــس أو احلاومــة.  املاتمــد مــ  قبــللحــد األدىن لألجــور ل ضــافا 40واكحــدة 
موظـف وظائف )لال اليف املائة م  النفقات الالزمة إلنشاء )تاديل   35ما ال يقل ع   وادفاي

يف  25 ال تتجـــاوز قـــدرة علـــس الامـــل نســـبة الـــذي  ثبتـــت ألشـــأ م مـــ  األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة
مــ  ألالنســبة للشــذص ذع اإلعاقــة ، 2005 هيوليــيوز/ 1)كحــ   طــري  إعاقــةاملائــة، أو مســتوى 
الـــذع ثبتـــت  ألالنســـبة للموظــف مـــ  األاـــذاي ذوع اإلعاقــةيف املائـــة؛  20 -اجملموعــة األوىل  

 1كحـ  إعاقـة متوسـا )، أو مسـتوى يف املائة 40و 30ترتاو  ألا  قدرة علس الامل نسبة ألشأنه
يف املائـة  وعلـيهم  30 -ألالنسبة للشذص ذع اإلعاقة م  اجملموعـة الثانيـة  ، 2005 هيولييوز/
األاـذاي  تـاريخ توظيـف  اـهرا مـ 36ء علس الوظيفة املنشـأة )املادلـة  ملـدة ال تقـل عـ  اإلألقا

 تبادل الامل اإلقليمية. املوجها م  قبل دوائر
قـــدرة علـــس  لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة الـــذي  ثبتــت ألشـــأ مدعـــم الامـــل املســتقل وميــنأ  -239
للشــروا يف  الــذي  يســاون  طــري أو متوســا،إعاقــة مــ  مســتوى يف املائــة أو  40 ألنســبةالامــل 

إلنشـــاء املذصـــص يتجـــاوز الـــدعم  مياـــ  أن ال. و أنفســـهموتوظيـــف أعمـــا م التجاريـــة اخلاصـــة 
احلاومـــة، دون تطبيـــق اـــرط  املاتمـــد مـــ  قبـــللحـــد األدىن لألجـــور ل ضـــافاا  40وظيفـــة واكحـــدة 

اـون علـس ي. و الوظـائفيف املائة م  النفقات الالزمة إلنشـاء )تاـديل   35تغطية ما ال يقل ع  
وقـد . اـهراا  36ملدة ال تقل ع   س وظيفتهعل أن يبقي وظف نفسهالذع  م  ذوع اإلعاقةالفرد 
 40، و2010عــام  ذوع اإلعاقــة ا مــ فــرد 43و، 2009عــام  ذوع اإلعاقــة مــ  اا فــرد 60 قــام
 أنفسهم.ألتوظيف  2011عام ذوع اإلعاقة  ا م فرد

أو  تؤهالإلعاقــــة كحــــ  ياتســــبوا املــــلألاــــذاي ذوع االتــــدريب املهــــين  تنظــــيممياــــ  و  -240
املبل  اإلمجـايل املذصـص للفـرد وال ميا  أن يتجاوز . وظيفللت اضروري كان ذلقالافاءات، إذا  
احلــد األدىن لألجــور  أضــااب 6قالــة أ نــذر ألاإل علتوظيــف الااطــل عــ  الامــل أو الــذالبــال  ســ  ا
احلـد األدىن لألجـور الشـهرع  أضـااب 3التأهيـل و الكتسـاباحلاومـة  املاتمد مـ  قبـلالشهرع 

تــدف  منحــة دراســية مــرة يف و الافــاءة. اكتســاب احلاومــة لتحســا التأهيــل أو  املاتمــد مــ  قبــل
عــ  الامــل أو الــذي   التوظيــف الاــاطلالبــالغا ســ  افــراد لأل فــرتة التــدريب املهــين طــوال الشــهر

ذهاألــا إىل التــدريب املهــين  تســدد نفقــات الســفرو الــذي  ياملــون ألــدوام جزئــي، أو قالــة أ نــذروا ألاإل
يف أسـبوا فقـا ركحلـة إىل موقـ  التـدريب املهـين ملـرة واكحـدة ال تـنظم، ونفقات اإلقامـة عنـدما وإياألا

لزامية والتطايم ضـد األمـراب املاديـة إذا  اإلة يفحوصات الصحألال املتالقةالامل، ومجي  النفقات 
 .تنص علس ذلق يف الاملالصاو  القانونية الن تنظم صحة وسالمة املوظفا ت كان

كسـب ل مـ   لبـاكحثا عـ  الامـذوع اإلعاقـة األفـراد ا لتمااتنظم األاغال الاامة مؤقتا و  -241
األاـذاي ذوع  يوظـفصـاكحب الامـل الـذع ل الـدعم . ويـدف واحلصـول علـس الوظـائفمايشتهم 
ألشـال  مـلالوقـت املذصـص للاأجر ألـمبوجب عقد عمل ألداء األاغال الاامة فيما يتالـق  اإلعاقة
 أيضـاا وتـدف  الشـهر،  واملطبـق  ـالل ذلـقاحلاومـة  املاتمد م  قبللسار الساعة األدىن  وفقاا  فالي

سـب فيمـا يتالـق ألـأجر الـن حتلزامـي احلاـومي اإلالتـأما االجتمـاعي  يف صـاكحب الامـل اارتاكات
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مياــ   والجــازة غــري املســتذدمة. اإل عــ صــاكحب الامــل تاويضــات ماليــة ل دف تــ كمــاالامــل،  ذلــق 
 اهرا. 12فرتة م  أاهر  6ألاغال الاامة ل ةمجالياإلدة أن تتجاوز امل

مــــنأ علــــس  املؤسســــات االجتماعيــــةقــــانون يــــنص وعلــــس عاــــ  قــــانون دعــــم الامالــــة،  -242
يـــنص و . الشـــيذو ة ماـــا  تقاضـــيســـ  البـــالغا  اـــذاي ذوع اإلعاقـــةلأل احلاوميـــة ةســـاعدامل

زئـي اجلتسديد م   الل ال الجتماعية، وألالتحديداللمؤسسات  احلاومةالقانون علس دعم  ذلق
مــ  أجـــل  التـــأما االجتمــاعي احلاـــومي، ودعــم إنشـــاء فــري الامـــل، ومســا ات ألجــر الامـــل

، وإعانـــة هاأو تاـــديل عملهـــموســـائل الاـــاملا واقتنـــاء  اـــذاي ذوع اإلعاقـــةألاتاـــديل وظـــائف 
، ةاملـــذكور  احلاوميـــة املســـاعدةإىل ألاإلضـــافة و  إىل الفئـــات املســـتهدفة. انتمـــامل املـــوظفاتـــدريب 

اــذاي ذوع ألاخلاصــة ألااالجتماعيــة  للمشــاري إضــافية  كحاوميــةمســاعدات مياــ  أن ختصــص 
رتفيهيـــة الصـــناعية و البـــا  امل، و اـــذاي ذوع اإلعاقـــةألا ، وهـــي إعانـــة تاـــديل أليئـــة عمـــلاإلعاقـــة

)مــرتجم املســاعد فقــات ضــافية، وإعانــة ســداد ناإلالنقــل  وإعانــة ســداد النفقــات اإلداريــة ونفقــات
 اارة .اإللغة 
التـــأما االجتمـــاعي للتاـــويض عـــ   ومســـا اتامـــل جـــرة الزئـــي ألاجلتاـــويض يرمـــي الو  -243

مهـــــارات الامـــــل،  تـــــوفرعـــــدم ألفاـــــل  ذات الصـــــلة ألاملؤسســـــات االجتماعيـــــة ةضـــــافياإل النفقـــــات
لامــــل. علــــس ادودة احملــــ واخنفــــاب اإلنتاجيــــة، أو قــــدرة الاــــاملا املنتمــــا إىل الفئــــات املســــتهدفة

الشـهر، فيمـا   ـالل ةسوألاحملر الامل و علس أسا  مجي  أنواا أج كنسبة مئويةسب التاويض  حيو 
لاـ  دون جتـاوز جتماعيـة، االؤسسـة امليامـل يف و نتمـي إىل الفئـة املسـتهدفة يال موظف أليتالق 
ذلق الشهر،  ماموال أله كان  الذعاومة احل املاتمد م  قبلاحلد األدىن لألجور الشهرع  ضافي

 احملسـوألةلزامـي اإلالتـأما االجتمـاعي احلاـومي يف صـاكحب الامـل يمـة مسـا ات قوعلس أسـا  
 :املذكور لمأجر الاألفيما يتالق 

 75 األاـــذاي ذوع   ن مـــو األفـــراد الاـــامل ياـــونئـــة مـــ  املبلـــ  احملســـوب عنـــدما ايف امل
ائة، أو مستوى إعاقة يف امل 25 تبل  قدرة علس الامل نسبة اإلعاقة الذي  ثبتت ألشأ م

 ؛م  االكحتياجات اخلاصة عال طري، أو مستوى 

 70 األاـــذاي ذوع   ن مـــو األفـــراد الاـــامل ياـــونئـــة مـــ  املبلـــ  احملســـوب عنـــدما ايف امل
، أو يف املائـة 40و 30تـرتاو  ألـا  قـدرة علـس الامـل نسـبة اإلعاقة الذي  ثبتـت ألشـأ م

 ؛ياجات اخلاصةم  االكحت متوسا، أو مستوى متوسامستوى إعاقة 

 60 األاـــذاي ذوع   ن مـــو األفـــراد الاـــامل ياـــونئـــة مـــ  املبلـــ  احملســـوب عنـــدما ايف امل
، أو يف املائـة 55و 45تـرتاو  ألـا  قـدرة علـس الامـل نسـبة اإلعاقة الذي  ثبتـت ألشـأ م

 م  االكحتياجات اخلاصة. منذفض، أو مستوى طفيفمستوى إعاقة 
 الشذص ذع اإلعاقة وظيفةإنشاء )تاديل   نفقات إعانة للتاويض ع وميا  أن ينأ  -244

الزمـة مـ  أجـل القضـاء علـس الاقبـات  النفقـات تلـقإذا كانـت  هاأو تاـديل هالقتناء وسـائل عملـ
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مبلـ  إعانــة ويشــمل مهــام الامـل.  ئـهأدا والـن حتــول دونإعاقـة املوظــف  عــ  ، النامجـةةؤسسـامليف 
 الـذع ثبتـت ألشـأنه الشـذص ذع اإلعاقـة عمـل وسـائل أو تاـديل واقتنـاء وظيفةتاديل أو إنشاء 
مـــــ   عـــــالأو مســـــتوى  أو مســـــتوى إعاقـــــة  طـــــري يف املائـــــة 25تبلـــــ   قـــــدرة علـــــس الامـــــل نســـــبة

مبلـ  إعانـة ويشـمل الغـرب.  لـذلقالالزمـة  نفقـاتيف املائة م  مجي  ال 80 االكحتياجات اخلاصة
 الـذع ثبتـت ألشـأنه عاقـةالشـذص ذع اإل وسـائل عمـل أو تاـديل واقتنـاء وظيفةتاديل أو إنشاء 
أو مســـتوى متوســـا أو مســـتوى إعاقـــة  يف املائـــة 40و 30تـــرتاو  ألـــا  قـــدرة علـــس الامـــل نســـبة

. كمــا الغــرب لــذلقالالزمــة  نفقــاتيف املائــة مــ  مجيــ  ال 70 مــ  االكحتياجــات اخلاصــة متوســا
 اقـةالشـذص ذع اإلع وسـائل عمـل أو تاـديل واقتنـاء وظيفـةتاـديل أو إنشـاء  إعانـة مبلـ يشمل 

طفيف أو مستوى إعاقة  يف املائة 55و 45ترتاو  ألا  قدرة علس الامل نسبة الذع ثبتت ألشأنه
 لــذلقالالزمــة  نفقــاتيف املائــة مــ  مجيــ  ال 65 مــ  االكحتياجــات اخلاصــة مــنذفضأو مســتوى 

أو  قتنــاءأو ا الشــذص ذع اإلعاقــة وظيفــةإعانــة إنشــاء أو تاــديل وال مياــ  أن تتجــاوز  .الغــرب
احلاومـــة  املاتمـــد مــ  قبــلاحلـــد األدىن لألجــور الشــهرع يف املائــة مــ   40 هعملـــســائل و تاــديل 

 الدعم.فيه  صص الذع شهر ماموال أله  الل ال ع كانذال
لتاـويض ل الرتفيهيـةو بـا  الصـناعية املاإلعاقـة و  عإعانة تاديل أليئة عمـل املوظـف ذ وينأ -245

ــــة  ــــق ، عاقــــةلألاــــذاي ذوع اإلعــــ  نفقــــات املؤسســــات االجتماعي هبــــدب القضــــاء علــــس وذل
ــــات النامجــــة عــــ   يف إىل ماــــان الامــــل أو الرتفيــــه  هصــــولو  الــــن حتــــول دونوظــــف امل إعاقــــةالاقب

 نسـبة ثبتـت ألشـأنه ذع إعاقـةالنفقـات لاـل موظـف  تلـقلتاـويض عـ  اإعانـة وتشمل املؤسسة. 
الكحتياجــات مــ  ا عــالأو مســتوى  طــري أو مســتوى إعاقــة  يف املائــة 25تبلــ   قــدرة علــس الامــل

قدرة علـس  نسبة الذع ثبتت ألشأنه ذع اإلعاقةموظف أما ألالنسبة لليف املائة؛  80نسبة  اخلاصة
ـــــا  الامـــــل مـــــ  متوســـــا أو مســـــتوى متوســـــا أو مســـــتوى إعاقـــــة  يف املائـــــة 40و 30تـــــرتاو  أل

. وال مياــ  يف املائــة 70نســبة  النفقــات تلــقلتاــويض عــ  اإعانــة ، فتشــمل االكحتياجــات اخلاصــة
أضــااب  6 الرتفيهيــةو بــا  الصــناعية املاإلعاقــة و  عإعانــة تاــديل أليئــة عمــل املوظــف ذجــاوز أن تت

الـذع شـهر مامـوال ألـه  ـالل ال ع كـانذاحلاومة ال املاتمد م  قبلاحلد األدىن لألجور الشهرع 
 اهرا. 36واكحدة كل  وال ميا  أن ختصص أكثر م  مرة الدعمفيه  صص 
ــــة مــــ  أجــــل التاــــويو  -246 ــــة اإلنفقــــات الض عــــ  ختصــــص إعان ــــن تتابــــدها ضــــافية اإلداري ال

مياـ  أن و . ذوع اإلعاقـةعمـل املـوظفا  لألاذاي ذوع اإلعاقة ألسـببملؤسسات االجتماعية ا
يــه نقــل مــ  الامــل وإلال الــن تــوفرجتماعيــة االمؤسســة لل للتاــويض عــ  نفقــات الوقــودإعانــة  يــنأ

 طــري أو متوســا، أو إعاقــة مســتوى  أ مكحــدد ألشــالــذي  الاــاملا فيهــا  ذوع اإلعاقــةلمــوظفا ل
يف املائـة أو مسـتوى عـال  40 الذي  كحددت نسبة قـدرمم علـس الامـل يف ذوع اإلعاقةاملوظفا 

مـواد وقطــ  لل يهـا ألالنسـبةوإل نـازلاملنقـل مـ  ال أيضـاا وتـوفر أو متوسـا مـ  االكحتياجـات اخلاصـة، 
يتجـاوز  أن مياـ  وال يف منـاز م وغريهـا. ذوع اإلعاقـةاملوظفا الضرورية لامل  الغيار واملنتجات

 يف املائة م  مجي  النفقات الالزمة. 70دعم المبل  
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نســبة قــدرة علــس  ثبتــت ألشــأ اإعاقــة  طــرية أو متوســطة أل املصــاألونن و املوظفــكــان إذا  و  -247
املائـــة أو مســـتوى عـــال أو متوســـا مـــ  االكحتياجـــات اخلاصـــة حباجـــة إىل دعـــم  40 تبلـــ  الامـــل

 تلـقمـ  أجـل أداء وظـائف عملهـم، ختصـص إعانـة للتاـويض عـ   جم لغة اإلاارة مساعد )مرت 
 املاتمـــد مـــ  قبـــللســـاعة جـــر ايف املائـــة مـــ  ماـــدل احلـــد األدىن أل 40الـــدعم  ويشـــملالنفقـــات. 
ثبتــت ألشــأنه  مــ  ذوع اإلعاقــةاــهر ختصــيص الــدعم لاــل موظــف  املامــول ألــه  ــاللاحلاومــة 

  االكحتياجــات اخلاصــة، ئــة أو مســتوى عــال أو متوســا مــاملا 25 تبلــ  نســبة قــدرة علــس الامــل
 30ثبتت ألشأنه نسبة قدرة علس الامل ترتاو  ألـا  م  ذوع اإلعاقةيف املائة لال موظف  20و
 ألاا االعتبار.فاليا  ذو اإلعاقةوظف الذع عمله امل م  أ ذ الوقت، املائة يف 40و

 ؤسســـاتمللتلـــق اإعانـــة صـــيص علـــس إماانيـــة خت املؤسســـات االجتماعيـــةويـــنص قـــانون  -248
 يـرومجيـب أن و . األاـذاي ذوع اإلعاقـةتـدريب الـن تتابـدها مـ  أجـل نفقـات اللتاويض ع  ل

إعانـة  تبلـ مياـ  أن و جتمـاعي. اال املشـرواالتدريب رف  مستوى تأهيل املـوظفا الـالزم ألنشـطة 
تـــدريب لت الالزمـــة ليف املائــة مـــ  النفقـــا 35 ةســـتهدفامل مجموعـــاتلل املنتمـــاملـــوظفا اتــدريب 

 يف ذلـقزيـادة الاـام. ومياـ  الطـاأل  ال عيف املائة م  النفقات الالزمة للتدريب ذ 60اي، أو اخل
يف املائة إذا  20توسطة، أو ألنسبة امل مؤسساتللاملساعدة  منحتيف املائة إذا  10الدعم ألنسبة 

 الصغرية. مؤسساتللاملساعدة  منحت
يف ليتوانيــا كــل عــام، مبــا يف ذلــق املؤسســات االجتماعيــة دد عــ تزايــد اإلاــارة إىلدر جتــو  -249

 املؤسســـــات االجتماعيـــــةأللـــــ  عـــــدد لألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة. وقـــــد  املؤسســـــات االجتماعيـــــة
ألاــــذاي ذوع ل ةاجتماعيــــمؤسســــة  61)مبــــا يف ذلــــق  2008عــــام مؤسســــة  83 التشــــغيلية
ألاــذاي ذوع ل ةاعيـاجتممؤسسـة  74)مبـا يف ذلـق  2009عـام مؤسسـة  102 وأللـ  ،اإلعاقـة 
ألاــذاي ذوع ل ةاجتماعيـمؤسسـة  90)مبـا يف ذلـق  2010مؤسسـة عـام  128 وأللـ  ، اإلعاقـة
ألاذاي ذوع ل ةاجتماعيمؤسسة  101)مبا يف ذلق  2011عام مؤسسة  137 وألل  ، اإلعاقة
موظفـــا  2 449 املؤسســـات االجتماعيـــةيف  مـــ  ذوع اإلعاقـــةأللـــ  عـــدد املـــوظفا كمـــا  . اإلعاقـــة

 .2011عام موظفا  3 498و 2010 عام
يزانيـة املاالجتماعيـة مـ  للمؤسسـات  2011ليتا عـام 20 548 291.20 تدفا وقد -250

مســــا ات و الامــــل ألجــــرة  تاــــويض جزئــــيكليتــــا   16 135 816.12، مبــــا يف ذلــــق احلاوميــــة
ليتــــا كإعانــــات إلنشــــاء فــــري 3 767 975.77كمــــا دفاــــت التــــأما االجتمــــاعي احلاــــومي،  

 ،املســـــتهدفة موعـــــاتاجمل إىل انتمـــــاملليتـــــا كإعانـــــات لتـــــدريب املـــــوظفا  2146.65الامـــــل، و
ـــــة عمـــــل املـــــوظفا ذوع اإلعاقـــــة  25 350.00و ـــــات لتاـــــديل أليئ ـــــا كإعان ـــــا  صـــــناعية واملليت ب
 148 047.65وضــافية، اإلداريــة اإل النفقــاتدعم للتاــويض عــ  كــليتــا   1109.71ورتفيهيــة، الو 

ليتــا كإعانــات لتاــويض نفقــات  457 863.30ضــافية، واإلقــل الن نفقــاتليتــا كإعانــات لتاــويض 
 اارة .اإللغة  ساعد )مرتجمامل
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 هموأ وم عمل ألشخاص ذوي اإلعاقةاتنظيم عالقات عمل   
  هــــو 2002، 2569-64رقــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــة مهوريــــة ليتوانيــــاجلقــــانون الامــــل إن  -251
ألغــض النظــر لــه  اخلاضــاااملســاواة ألــا  نص علــسوهــو يــاالقــات الامــل لنظم املــ الرئيســي القــانون

االجتماعيــة،  تهمالكحــو  هم،وأصــل تهم،ولغــ تهم،وجنســي هم،وعــرق ،اجلنســي مــيلهمو  ،عــ  جنســهم
إىل األكحــزاب  ئهموانتمــام، ناعــامقو  مماتقــدامو  ،وســنهمة، يواألســر  الزوجيــة تهمالكحــو وعقيــدمم، 

 اخلصائص املهنية للموظفا.أل اصلة  السياسية واملنظمات غري احلاومية، والظروب الن ال 
فــري التاــافؤ لصــاكحب الامــل  إعمــالب و وجــ علــس أيضــاا  قــانون تاــافؤ الفــريويــنص  -252
صــاكحب  وجيــب علــس مــ  االتفاقيــة . 5املــادة  ألشــأنلامــل )انظــر القســم الفرعــي مــ  التقريــر يف ا

دون أ ـذ  ،انوننص عليهـا القـن يـحلـاالت الـا مـا عـدا يفماايري اال تيـار،  طبق نف يأن  الامل
ألاــــا ه أو ماتقداتــــ هأو دينــــ اإلثــــين هأو أصــــل هعرقـــ وأ، أو إعاقتــــهاجلنســــي،  أو ميلــــهســـ  الفــــرد، 

الامـل  ظـروب إنشـاء نفـ  عليـه جيـبكمـا ؛  أو يف غريهـايف اخلدمـة الاامـة  عنـد توظيفـهاالعتبار 
لحصــول علــس ل يســاالتــوفري نفــ  اإلماانيــات لرفــ  مســتوى التأهيــل، و  أيضــاا و أو اخلدمــة الاامــة 
 أيضــاا  عليــه جيــبو أو اكتســاب اخلــربة الامليــة. األكثــر تامقــا،  إعــادة التأهيــلأو التــدريب املهــين 

هبــا  يضــطل تطبيــق نفــ  املاــايري لتقيــيم الامــل واألنشــطة الرمسيــة الــن ؛ و تــوفري نفــ  االمتيــازات
الامــل ومــ  الفصــل مــ  شــأن طبــق نفــ  ماــايري التقيــيم ألعليــه أن يجيــب و  ؛القطــاا الاــام وموظفــ

 القيمـــة ذعالامـــل عـــ  نفـــ  الامـــل و عـــ  جيـــب أن يـــدف  نفـــ  أجـــر الامـــل و اخلدمـــة الاامـــة؛ 
 عليها القانون. ن ينصاللتزامات األ رى الل ميتثل؛ وجيب أن املساوية
أن أجـــر عمـــل املـــوظفا  أعاـــادل، الامـــل المبـــدأ أجـــر علـــس قـــانون الامـــل  كمـــا يـــنص -253
عــ  طلــب الامــل  فضــالا نظمــة، املونتــائج عمــل املؤسســة، أو ، تــهونوعي الامــل يــةكمعلــس   يتوقــف
عــ  نفــ  الامــل أو عــ  نفــ  أجــر الامــل  الرجــال والنســاءويتقاضــس يف ســو  الامــل.  هوعرضــ

ــــايل 186املــــادة مــــ   3)الفقــــرة  ســــاويةاملقيمــــة الامــــل ذع ال هــــذه ف ،مــــ  قــــانون الامــــل . وألالت
عـــ  امـــل الول علـــس نفـــ  أجـــر يف احلصـــ األاـــذاي ذوع اإلعاقـــةكحـــق  تتمااـــس مـــ األكحاـــام 

 علس النحو املنصوي عليه يف هذه املادة م  االتفاقية.املساوية القيمة  ذع املال
احملافظــة علــس أمــاك  الامــل أل ذات الصــلةاــدد مــ  الضــمانات ألنون الامــل د جــاء قــاقــو  -254

ثـال مـ  قـانون الامـل علـس سـبيل امل 133املادة وتنص . األاذاي ذوع اإلعاقة لامل اوتاديله
هـين، املرب املـ ألفاـل امـل أوال ته  ـاللاملوظف قدرته علس الامل ألسـبب إصـاأل فقدعلس أنه إذا 

إذا و اإلعاقـة. تثبـت علـس الامـل أو كحـ   تـهكحـ  يسـتايد قدر  ناـاغرا ه ومنصـبهماان عملـيبقس 
 .القسـم ذع الصـلةألكحاـام  وفقـاا ه ماـاملـربم امل الوظف، جيوز إ اء عقد ألشأن امل اإلعاقة تثبت
امـل ال  ـاللصـاألة اإل غريألسباب أ رى ) ةمؤقتألصفة إذا أصبأ املوظف عاجزا ع  الامل أما 
إىل الامـل  يأياملوظف ال  ظلإذا  ااغران واملنصبماان الامل فيظل هين ، املرب امل ألفالأو 

 اإلثــين  مائــة وعشــري  يومــا متتاليــة أو ملــدة ال تتجــاوز مائــة وأرألاــا يومــا  ــالل عــملــدة ال تزيــد 
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القانونيـة  والصاو القوانا  طاملا   تنص ،ألسبب الاجز املؤقت ع  الاملالساألقة، عشر اهرا 
 يف كحالة مرب ماا.ل لفرتة أطو  ي ااغر  واملنصبماان الامل  ألقاء علساملايارية األ رى 

ظـــر حيمــ  قــانون الامــل  131املــادة مـــ   1الفقــرة مــ   1أن البنــد  إىل اإلاــارة درجتــو  -255
الامــل.  عــ مــ  الامـل  ــالل فــرتة الاجــز املؤقــت  أو ألالفصــلملــوظفا ألإ ــاء عقــد الامــل اإنـذار 
  إذاأع الت اســتثنائية، كحــاإال يف  األاــذاي ذوع اإلعاقــةمــ   املــربم امــلالجيــوز إ ــاء عقــد وال 

صــا  صــاكحب الامــل ملماديــا  اكــا نتهأن يســبب ااملوظــف يف الامــل  اإلألقــاء علــس كــان مــ  اــأن
 م  قانون الامل . 129ملادة ام   4)الفقرة 
 مؤسســةيف  هملــعقــانون الامــل علــس أنــه يف كحــال تــدهور صــحة املوظــف ألســبب ويـنص  -256
رب أو املألسبب اإلصاألة،  اساألق أعمالالقيام مبا كان يقوم أله م   ياون ألوساهال حبيد ماينة )

فــق حلالتــه او م  ــر  إماانيــة لنقلــه إىل ماــان تاــون أيــة  ــرى  والاألصــحية الضــرار األهــين، أو امل
ياـون املوظـف قـادرا قـد  املؤسسـةيف  ألفال عدم وجود أع عمل ه قدر املستطااملؤهالتو الصحية 

 مبوجـب هـابلغم كحـدد يةملوظـف إعانـة مرضـس ذلق اتلقيكحالته الصحية،  ياايا م علس القيام أله 
اســتنتاج ألشـــأن أل مــ  دائـــرة حتديــد نســبة اإلعاقــة والقـــدرة علــس الامــل إىل كحــا التوصــلالقــوانا 

مشـموال وظـف ياـ  املإذا   و املفقـودة،  الامـل لسلقدرة عانسبة  وألاد حتديدلامل. ته علس اقدر 
تاـويض عـ  األضـرار  لـه دف   يـ ، التأما االجتماعي ضد إصاألات الامـل واألمـراب املهنيـةألتغطية 
عــ  األجــر ه أجــر  يقــل إىل ماــان عمــل   ــر املوظــف نقــلإذا و مــ  قــانون الامــل .  249)املــادة 
 دف   مــ  قــانون الامــل، يـ ـ 212املــادة مــ   1يف الفقــرة كحــددت ظــروب أ ــرى  ظــليف  ،الســاألق

اسـتنتاج أل كحـا التوصـلاملنجـز أجر الامـل السـاألق واألجـر املـدفوا عـ  الامـل الفر  ألا متوسا 
 لامل.علس األشأن قدرة املوظف احلاومية الطمل و جلنة الفحص االجتماعي 

 :مذوع اإلعاقة اإلضايف وإجازام األاذايدة عمل ممل قانون الا وحيدد -257

  الامـــل ألـــدوام جزئـــي  ـــالل يـــوم الامـــل أو  حيـــددفـــرد ذع اإلعاقـــة، الألنـــاء علـــس طلـــب
 ؛اإلعاقة والقدرة علس الامل دائرة حتديد نسبةعلس أسا  استنتاج  أسبوا الامل

 فرد ذع ألـــال الامـــل ألـــدوام جزئـــي  ـــالل يـــوم الامـــل أو أســـبوا الامـــل فيمـــا يتالـــق حيـــدد
 ؛اإلعاقة والقدرة علس الامل دائرة حتديد نسبةعلس أسا  استنتاج  اإلعاقة

 اـــ  ذلـــق   ي)إذا  وافقتـــهإال مباإلضـــايف  ألالامـــلاإلعاقـــة  وفـــرد ذال مياـــ  أن يالـــف ال
 اإلعاقة والقدرة علس الامل ؛ دائرة حتديد نسبةاستنتاج ألناء علس  ادظور 

 يف املؤسســة أو يف املنــزل احلراســة لــيال أو أل ألالامــلقــة اإلعا وفــرد ذال مياــ  أن يالــف ال
اإلعاقـــة  دائـــرة حتديـــد نســـبةاســـتنتاج ألنـــاء علـــس  ااـــ  ذلـــق دظـــور   ي)إذا  وافقتـــهإال مب

 والقدرة علس الامل ؛

 أع م  غريهم ة أطولسنويالجازة لإل كحد أدىن احلصول علسألفراد ذوع اإلعاقة حيق ل ،
 .تقومييا يوما 35



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 86 

اـــل لتـــوفر  أن ون الامـــل علـــس كحـــق املـــوظفا يف الامـــل ألطريقـــة  منـــة. وجيـــبقـــانويـــنص  -258
صحته، علس النحو املنصوي عليـه يف قـانون ألوالن ال تضر  ،موظف ظروب الامل املناسبة واآلمنة

 ، يف كحـا 2003، 3170-70رقم  )اجلريدة الرمسية االسالمة والصحة يف الامل جلمهورية ليتواني
ذوع  املــــوظفا ســــالمة وصــــحة ألشــــأنون الامــــل تــــنص علــــس ضــــمانات مــــ  قــــان 279أن املــــادة 
قــانون الامـل والقــوانا األ ــرى،  مبوجــب ذوع اإلعاقـة املــوظفاسـالمة وصــحة  وت افــل. اإلعاقـة
 38املــادة  وتــنص ســالمة والصــحة يف الامــل.الالقانونيــة املاياريــة الــن تــنظم  الصــاو عــ   فضــالا 

مافولـة مـ   ذوع اإلعاقة املوظفاعلس أن سالمة وصحة م  قانون السالمة والصحة يف الامل 
ســالمة والصــحة يف القبـل قــانون الامــل والقـوانا األ ــرى والصــاو  القانونيـة املاياريــة الــن تـنظم 

يف  لألاـذاي ذوع اإلعاقـةضـافية اإلالسالمة والصـحة  التنصيص علس ضماناتالامل. وميا  
 عقود الامل.يف االتفاقات اجلماعية و 

الضــــمانات و القانونيــــة األ ــــرى الــــن تــــنظم عالقــــات الامــــل  والصــــاو القــــوانا تنطبــــق و  -259
 وفقـاا ، االجتماعيـة موضـاهم وضـمانام طاملا   ينظم القانونموظفي القطاا الاام علس االجتماعية 

؛ 1999، 2130-66رقــم  )اجلريــدة الرمسيــةمــ  قــانون اخلدمــة املدنيــة جلمهوريــة ليتوانيــا  5للمــادة 
 ممارسـة ن ألكحاـام قـانون الامـل الـن حتظـرو ن الاموميو ض  املوظفوخي . 2002، 1708-45رقم 

 .املذكورة  نفا م  مراعاة األكحاامألاذاي ذوع اإلعاقة، التمييز ضد ا

  28المادة   
 اسلوى المعيشة الالئق والحمانة اال لماعية

ولــة تافــل للمــواطنا علــس أن الد يــنصيــنظم الدســتور احلقــو  االجتماعيــة األساســية:  -260
عــ  تقــدمي املســاعدة االجتماعيــة يف  فضــالا  ،واإلعاقــة الشــيذو ةاحلــق يف احلصــول علــس ماــا  

 كحاالت البطالة واملرب والرتمل وفقدان املايل ويف احلاالت األ رى الن تنص عليها القوانا.
 :مما يلي ويتاون النظام الليتوا  للحماية االجتماعية -261

 املــــؤم  عليــــه أو يــــدف  االجتمــــاعي الــــذع يقــــوم علــــس مبــــدأ املســــا ات:  نظــــام التــــأما
فائـــدة، الصـــاكحب الامـــل مســـا ات لصـــا  املـــوظفا حبيـــد يتلقـــس املوظـــف املاـــا  أو 

املذـــــــاطر كحـــــــدوث يف كحالـــــــة ، مقـــــــدار املســـــــا ات كحســـــــب همـــــــامبلغاللـــــــذان خيتلـــــــف 
 االجتماعية؛

 ويتاـــون يالتـــأما االجتمـــاعع ال يتوقـــف علـــس فـــرتة ذنظـــام املســـاعدة االجتماعيـــة، الـــ .
ي  رئيسيا: املساعدة املاليـة واخلـدمات االجتماعيـة. أنظام املساعدة االجتماعية م  جز 

اــال فوائــد. ويــول املســاعدات االجتماعيــة مــ   أيضــاا املســاعدات االجتماعيــة  وتتذــذ
 يزانية البلدية؛م  املأو  احلاوميةيزانية امل
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 اصــة اخل هــاملزايانظــرا موعــات ســاانية دــددة جمل يــنأ الــن ضــافيةاإلجتماعيــة االفوائــد ال
 .احلاومةم  ميزانية  ل. ويو حلقهالضرر الذع ل أو

اسرلوى االحليا رات و العمرل واالحليا رات الخاصرة القر مة علرى اإلعاقرة واسرلوى  تح ن   
 الخاصة

نسـبة ألالاإلعاقـة  مسـتوى اجتماعيـاا  إدمـاج األاـذاي ذوع اإلعاقـةمبوجـب قـانون حيدد  -262
 )كانــــت ستشـــملهم عامــــا، ألاســـتثناء األفـــراد الــــذي  18لألاـــذاي الـــذي  تقــــل أعمـــارهم عـــ  

 تــهقدر لشــذص فقــدان ال مــدى يهــ واإلعاقــة. احلاــوميالتــأما االجتمــاعي  تغطيــة  ستشــملهم
ألسـبب كحالـة صـحية  ألشـال مسـتقل فري التاليماالستفادة م  النشاطات اليومية و أل القيامعلس 

 كحســب مســتويات ثالثــة إىلجــراءات ماقــدة. ومياــ  تقســيم اإلعاقــة فــا إلوق وهــو حيــددماينــة، 
فــري أقــل للتالــيم تتــا  لــه كحالــة الفــرد الــذع وهــي ) ة: مســتوى اإلعاقــة الشــديدمــادرجــة  طور 
أو  أو االضـطراألات الصـحية اخللقيـةاإلصـاألة،  وأالصدمات،  وأداء ألسبب املرب، األواملشاركة و 

تطلـب التمـريض والرعايـة ومسـاعدة يو  ،السـلمل لاوامل البيئيـةاتأثري  املاتسبة يف مركحلة الطفولة أو
فــري أقــل تتــا  لــه كحالــة الفــرد الــذع وهــي ) املتوســطة ، ومســتوى اإلعاقــة ألشــال دائــم اآل ــري 

أو االضـــطراألات الصـــحية اإلصـــاألة،  وأالصـــدمات،  وأداء ألســـبب املـــرب، األللتالـــيم واملشـــاركة و 
تطلـب التمـريض والرعايـة يو  ،السـلمل لاوامل البيئيـةاالطفولة أو تأثري أو املاتسبة يف مركحلة  اخللقية

)كحالـة الفـرد النامجـة عـ  املـرب، الطفيفـة   ومسـتوى اإلعاقـة ألشال غـري دائـم ومساعدة اآل ري 
أو املاتســبة يف مركحلــة الطفولــة أو  أو االضــطراألات الصــحية اخللقيــةاإلصــاألة،  وأالصــدمات،  وأ

 لتالــيم واملشــاركة واألداءافــري  يف طفيــفؤدع إىل اخنفــاب الــن تــالســلمل و  لاوامــل البيئيــةاتــأثري 
  .املتاكحة له
ـــــس الامـــــل ألالنســـــبة لألاـــــذاي  أن حيـــــددوجيـــــب  -263 ـــــذي  يتجـــــاوز مســـــتوى القـــــدرة عل ال
قـدرة الشـذص  يفمسـتوى القـدرة علـس الامـل ويتجلس س  التقاعد.  يبلغواسنة كح   18 سنهم
تأهيــل مهــين جديــد أو أداء أنشــطة الامــل الــن تتطلــب اكتســاب  املهنيــة أو تــهكفاء  تاــوي علــس 
 وفقــاا ســنة  18شــذص دون ســ  لمســتوى القــدرة علــس الامــل ل وحيــدد أقــل مــ  الافــاءة. قــدرا

التــأما االجتمــاعي تغطيــة  ستشــمله تكانــ إذا نص عليهــا الصــاو  القانونيــةتــلإلجــراءات الــن 
األطبـاء املاـاجلا  الصـادرة عـ سـا  الوثـائق مسـتوى القـدرة علـس الامـل علـس أ وحيدد .احلاومي

توى القـدرة وحيـدد مسـا. أل صـائيالتأهيل املهين وغريهم مـ  ا إعادة رباء يف جمالاخلللشذص، و 
ؤهالت للمـ وفقـاا أداء أنشـطة الامـل ه علـس لشـذص وقدرتـلة يصحالالة احلعلس الامل ألاد تقييم 

كـل  داسـتنفام الـن ال تتطلـب مهـارات ألاـد أو أداء املها ةجديد تمؤهال أو اكتساباملاتسبة، 
 اصة.اخلساعدة املأدوات  أيضاا و وسائل إعادة التأهيل الطمل واملهين املمانة 

 درجــات اـال علـس اهامسـتو  ئويـة وحيـددمنسـبة امـل علـس اـال القـدرة علـس ال وتقـيم -264
 :ئويةمنقا  5قدر كل منها 
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  ياتـرب غـري فإنـه  يف املائـة 25و صـفر تـرتاو  ألـاقـدرة الشـذص علـس الامـل  ثبت أنإذا
علــس  اقـادر أنـه ياــون ااديــة، أع الظـروب الالامــل يف ظـل  هقـادر علـس الامــل، وال ميانـ
 ؛نوا اإلعاقة كحسب املادلةالامل فقا يف أليئة الامل 

  اياتـرب قــادر فإنـه  يف املائـة 55و 30 تــرتاو  ألـاقـدرة الشـذص علـس الامـل  ثبـت أنإذا 
مـ  أ ـذ التوصـيات الــواردة  ااديــةالظـروب الالامـل يف ظـل  وألوســاهجزئيـا علـس الامـل، 

 ألاا االعتبار؛ته طبياو  شروط الاملأل فيما يتالقيف االستنتاج 

  ادر اقـ فإنه ياتـرب يف املائة 100و 60 ترتاو  ألاقدرة الشذص علس الامل  ثبت أنإذا 
 .علس الامل

ــــذي  أللغــــوا ســــ لكحتياجــــات اخلاصــــة االمســــتوى  حيــــددو  -265 ماــــا   تقاضــــي ألاــــذاي ال
 كحتياجات.تلق اال تقييمل وفقاا الشيذو ة 

 وفقـــاا  ذوع اإلعاقـــةديـــد مســـتوى االكحتياجـــات اخلاصـــة لألاـــذاي حتالبلـــديات وتتـــوىل  -266
 تشــــري  الثـــــا / 16 يفوزيـــــر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل الصــــادر عــــ   A1-316للقــــرار رقــــم 

 واالسـتجاألة  ـا اصـةاخلكحتياجـات اال حتديـد ألشأن املوافقة علس اـروط وضـواألا  2007 وفمربن
مســتوى االكحتياجــات اخلاصــة لألاــذاي  م  ي . ويَقــ2007، 4907 120رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة
ـــيم  وفقـــاا األ ـــرى ) املذتصـــة قبـــل الـــدوائرعلـــس أســـا  املالومـــات املقدمـــة مـــ   ذوع اإلعاقـــة لتقي

احلاجــة االجتماعيــة و ، )املســاعدة ا لتمريض والرعايــة الــدائمذات الصــلة ألــاالكحتياجــات اخلاصــة ا
التقـين أو احلاجـة إىل  والتاـديلسـيارة ال  نفقات اـراء عللتاويض ع  مصاريف النقل والتاويض 

السـا  أو احلاجـة إىل اخلـدمات االجتماعيـة   اـديلاصـة لتاخلاجـة احلوسائل املساعدة التقنية أو 
شـذص الاـهادة  ذصلـذلق الشـ البلديـةوتصـدر . ذع اإلعاقـة م  الشـذصالن جترى قاأللة املو 

 ماكحتياجــام الــذي  كحــدد مســتوىاخلاصــة. وحيــق لألاــذاي  هحتديــد اكحتياجاتــ ذع اإلعاقــة ألاــد
األاـذاي  علـس اـاكلةمتيازات املنصـوي عليهـا يف الصـاو  القانونيـة اال احلصول علساخلاصة 

 امل.م علس المستوى قدرم الذي  كحدد
 مبوجــب ة علــس الامــلالقــدر و اإلعاقــة اكحتياجــات األاــذاي مــ  قبــل دائــرة تقيــيم  حتــددو  -267

ــــد االكحتياجــــات اخلاصــــة  ــــة و لتمريض ذات الصــــلة ألــــا قائمــــة املاــــايري ووصــــف إجــــراءات حتدي الرعاي
  تاــاليف النقــل  عــالتقــين والتاــويض  اــديلســيارة والتالالتاــويض عــ  اــراء و )املســاعدة ،  االــدائم

ضــمان االجتمــاعي والامــل ووزيــر وزيــر الالصــادر عــ   A1-120/V-346األمــر رقــم اتمــدة مبوجــب امل
 . 2005، 2130-60رقــم  )اجلريــدة الرمسيــة 2005مــايو أيار/ 4الصــحة يف مجهوريــة ليتوانيــا يف 

القانونيــة، ألغــض  الصــاو لإلجــراءات املنصــوي عليهــا يف  وفقــاا  وتلــىاالكحتياجــات اخلاصــة  يموتقــ
 املتالــققــرار الاتمــد يو الامــل. تــه علــس مســتوى قدر  أو تــهمســتوى إعاق وأ ســ  الشــذصالنظــر عــ  

إماانيـــة  أيضـــاا و ألاـــا االعتبـــار،  طبيـــبصـــادر عـــ  الاالكحتياجـــات اخلاصـــة مـــ  أ ـــذ التشـــذيص الأل
 ألاض اإلعاقات الوظيفية ألاد الاالج و/أو أنشطة إعادة التأهيل.ار ستمر ا
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 م االكحتياجات اخلاصة التالية:يميا  تقيو  -268

 مبوجـــبللماـــايري املاتمـــدة  وفقـــاا  ددحتـــ ندائم، الـــالـــاحلاجـــة اخلاصـــة للتمـــريض  )أ  
 مقـدرمتاـون   لتمريض املسـتمر والـذيللألاذاي الذي  حيتاجون ألالنسبة املذكور أعاله،  األمر

ألشــــال مســــتقل يف احليـــــاة  والتصـــــرب ، والتحــــر  والامــــلماملنــــاطق احمليطـــــة هبــــ يفعلــــس التنقــــل 
 ؛ةوالاقلي ةالبدني الااهاتالشذصية واالجتماعية مقيدة ألسبب 

األمـر للماـايري احملـددة يف  وفقاا دائمة )املساعدة  الاحلاجة اخلاصة للاناية حتدد  )ب  
قبـــل ســـتمرة )املســـاعدة  مـــ  املرعايـــة الإىل  ونتـــاجحيلألاـــذاي الـــذي  ألالنســـبة املـــذكور أعـــاله 

الشذصـــية واالجتماعيـــة ألســـبب وجـــود اضـــطراب وظيفـــي يف كحيـــامم و  منـــاز ماـــذص   ـــر يف 
  طري جدا؛

ألالنســبة  وتاــديلها التقــينســيارة الاصــة لتاــويض نفقــات اــراء اخل د احلاجــةحتــد )ج  
ركيــة ألســبب تهم احلوظيفــيف اــديدة  ألإعاقــة املصــاألاســنة  18 همســن الــدي  يتجــاوزلألاــذاي 

 للماايري املاتمدة؛ وفقاا الظروب الصحية ذات الصلة، 

اي لألاــــذألالنســــبة احلاجــــة اخلاصــــة للتاــــويض عــــ  مصــــاريف النقــــل حتــــدد  )د  
للماـايري  وفقـاا ركية ألسبب الظروب الصـحية ذات الصـلة، تهم احلوظيفيف اديدة  ألإعاقة املصاألا
 املاتمدة.
ددها حتـــــألاـــــذاي املبــــال  الــــن ل نأيــــ، االكحتياجــــات اخلاصـــــة املــــذكورة وألاــــد حتديــــد -269

 تاويضات.كالقانونية   الصاو 
 األشخاص ذوي اإلعاقة لوعات ا  

ذوع ألطفـال احلاوميـة لالاامـة  امليزانيـةدة االجتماعيـة مـ  أمـوال ماااـات املسـاعتدف   -270
واألاذاي غري القادري  علس الامـل أو غـري القـادري  علـس الامـل جزئيـا والـذي  ال حيـق  اإلعاقة

ماااات ضئيلة  يتقاضونأو الذي   يةالتقاعداملاااات  مدفوعات م احلصول علس أع نوا م  
)اجلريــدة احلاوميــة اســتحقاقات املســاعدة االجتماعيــة  ألشــأنيتوانيــا لقــانون مجهوريــة ل وفقــاا  جــدا،
مبلــ   اختــاذ . وحيســب مبلــ  ماااــات املســاعدة االجتماعيــة مــ  2005، 25-71رقــم  الرمسيــة
والــذع ) ليتــا كحاليــا  360 الــذع قــدره) احلاــومي كمرجــ التــأما االجتمــاعي األساســي ماــا  

خيتلــف مقــدار ماــا  املســاعدة االجتماعيــة و ســي  . يشــار إليــه فيمــا يلــي ألاســم  املاــا  األساس
ماـا  املسـاعدة ويتوقـف املاـا  األساسـي .  أضـااب 2إىل  0.75مـ  ) املتلقـافئات  كحسب

، يف كحــا أن املبلــ  املــدفوا قــدرامل اإلعاقــةعلــس مســتوى  ذع اإلعاقــةلطفــل ل املــدفوااالجتماعيــة 
عــ   فضـالا  املفقـودة،رة علـس الامــل لامـل ياتمـد علــس نسـبة القـدهـم يف ســ  االـذي   اـذايلأل

عـدد متلقـي ماـا  متوسـا  وقـد أللـ ألول مـرة.  كشـذص ذع إعاقـة  الشـذصاالعـرتاب ألتـاريخ 
، يف كحــا أللــ  عــدد 2010عــام  اذصــاا  25 655املســاعدة االجتماعيــة البــالغا ســ  الامــل 

 طفال. 15 835األطفال ذوع اإلعاقة الذي  يتلقون أموال املساعدة االجتماعية 
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علـــس  ي در اقـــ واعــرتب ألاـــو م غــري علـــس الامـــل الــذي  ق يمـــت قــدرمم ألاـــذايويــنأ ل -271
القانونيـــة )املشـــار  الصـــاو لإلجـــراءات احملـــددة يف  وفقـــاا  جزئيـــا علـــس الامـــل ي در اقـــ أو غـــريالامـــل 
اــذاي غــري القــادري  علــس الامــل  أو  األاــذاي غــري القــادري  علــس األفيمــا يلــي ألاســم   مإلــيه

 ــم وتــدف   ةاملطلوألــ احلاــومي فــرتة التــأما االجتمــاعيلاحلــد األدىن قضــوا ا  ، والــذي  الامــل جزئيــ
قــانون مجهوريــة  املفقــودة، مبوجــب القــدرة علــس الامــل عــ  احلاوميــة ماااــات التــأما االجتمــاعي

؛ 1994، 1153-59رقــم  )اجلريـدة الرمسيــةة احلاوميــ تــأما االجتمـاعيال ألشــأن ماااـاتليتوانيـا 
ـــــواا وتتوقـــــف . 2005، 2555-71رقـــــم  ـــــقاااـــــامل أن ـــــأما  مجيـــــ  ماااـــــات أيضـــــاا و  ات تل الت

قبــل الــذع كــان يتلقــاه الشــذص والــد ل املــؤم  عمــل األ ــرى علــس فــرتة احلاوميــة االجتمــاعي 
ملناف  االجتماعيـة االقانون املؤقت إلعادة كحساب  ألدأ سريان هأن اإلاارة إىلدر جتمنأ املاا . و 

)اجلريـدة )املشار إليه فيما يلي ألاسم  القانون املؤقـت ،  2010يناير  /كانون الثا 1 يف هاودفا
ــــــس ، 2009، 6820-152رقــــــم  الرمسيــــــة ــــــد نــــــص عل ــــــت املض يذفــــــالت وق ــــــاف  لــــــؤق باض املن

املدفوعـة لألاـذاي غـري القـادري  املفقودة االجتماعية، مبا يف ذلق ماااات القدرة علس الامل 
  و  .2011و 2010 عـاميبلـد ال الـن اـهدهاقتصـادية الازمـة األفـرتة   ـاللجزئيـا  الاملعلس 
 ألنهايـة 2009عـام  ـالل بـال  أكثر ،كما أ ا رجات إىل ما كـان يـدف  مـ  مفض املاااات خت

ماـــا  فقــدان القـــدرة متوســا أللــ  . و 2012ينـــاير كــانون الثا / 1 أع حبلـــولالقــانون املؤقــت، 
 22 6943املاـــا   ذلـــق متلقـــيدد متوســـا عـــكمـــا أللـــ  ،  ليتـــا ليتوانيـــة 621.15 علـــس الامـــل

ظـل يف ماا  فقدان القـدرة علـس الامـل  متلقيعدد غري أن  .2010لبيانات عام  وفقاا  اذصاا 
 تباطؤ.ال املتلقا عرب ألاض  ؤالء عالتصاعد م  أن املنحس، 2007منذ عام  تزايد كل عام

 اوالاناية الـدائملتمريض ا لألاذاي ذوع اإلعاقة يف جمالاالكحتياجات اخلاصة  وتلى -272
لتمـــريض أو الرعايـــة )املســـاعدة . وحتـــدد ا تاويضـــات تاـــاليفأل)املســـاعدة  مـــ   ـــالل تزويـــدهم 

 تاـاليف التمــريضت نأ تاويضــاويـعلـس أســا  املاـا  األساســي.  أيضــاا املـدفوعات  تلــقمبـال  
 ثبتـت ألشـأ م احلاجـةالـذي  لألاـذاي ذوع اإلعاقـة املاا  األساسـي أضااب  2.5 كحدوديف 

لألاـذاي ذوع اإلعاقـة لرعايـة )املسـاعدة  اتاـاليف ت نأ تاويضـاويدائم. الاخلاصة للتمريض 
 0.5 التاـويض ذلـقمبلـ  ومياـ  أن ياـادل . ةدائمـالاخلاصة للرعاية  ثبتت ألشأ م احلاجةالذي  
القــدرة علــس اإلعاقــة احملــددة ونســبة نســبة  ، وهــو حيــدد كحســباملاــا  األساســيأضــااب  1أو 

 .ألول مرة كشذص ذع إعاقة  الشذصاالعرتاب ألتاريخ قودة و املفالامل 
وتاـاليف النقـل  اتقنيـ وتاـديلهاسـيارة البال  تاويضات اقتنـاء مب املتالقةوتقدم املالومات  -273

 م  االتفاقية. 20املادة  ألشأنيف القسم الفرعي م  التقرير 
 الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقةالخ اات اال لماعية   

 درتقو الكحتياجامم الفردية.  اإلعاقة ألالنظراخلدمات االجتماعية لألاذاي ذوع توفر  -274
لاــيش املســتقل علــس ا وإماانيــات التــدريبيتــه لتبا وفقــاا كحاجــة الشــذص للذــدمات االجتماعيــة 

صــــا  الشــــذص مل مــــ  أجــــل االســــتجاألةاخلــــدمات االجتماعيــــة  مــــ   ــــاللالتاويضــــات  أيضــــاا و 



CRPD/C/LTU/1 

91 GE.14-23205 

كحاجــة  حتديــدقــانون اخلــدمات االجتماعيــة، ووصــف إجــراءات  املســائلواكحتياجاتــه. ويــنظم هــذه 
 و كحاجـــــة الشـــــي حتديـــــد، ومنهجيـــــة ومنحهـــــا لـــــهلذـــــدمات االجتماعيـــــة ل)األســـــرة   الشـــــذص

 A1-94األمـــر رقـــم  املاتمـــدة مبوجـــبالجتماعيـــة الرعايـــة لذوع اإلعاقـــة مـــ   واألاـــذاي الابـــار
 )اجلريــــدة الرمسيــــة 2006يل أألر نيســــان/ 5 يفوزيــــر الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل الصــــادر عــــ  

لرعايــة االجتماعيــة ل اإلعاقــة ذوعألطفــال اكحاجــة  حتديــد  ومنهجيــة 2006، 1571-43 رقــم
 أيلـول/ 9 يفوزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل الصـادر عـ   A1-255األمر رقم  املاتمدة مبوجب

  .2006، 3793-97رقم  )اجلريدة الرمسية 2006سبتمرب 
ــــــوفري ومــــــنأوياــــــاج  -275 اخلــــــدمات االجتماعيــــــة املنصــــــوي عليهــــــا يف قــــــانون اخلــــــدمات  ت

ألـــإدارة اخلـــدمات االجتماعيـــة وتوفريهـــا املســـائل املتالقـــة  أيضـــاا ملبـــادئ اإلدارة، و  وفقـــاا  االجتماعيـــة
اخلدمات االجتماعية و/أو ممثليهم، ومنظمات محايـة مصـا  وكحقـو  الفئـات  متلقيم  ها ومنح

سـاعدة املتبادلـة ألـا األاـذاي واألسـر واجملتماـات ومنظمـات االجتماعية م   الل التااون وامل
تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة واملؤسســات  الفئــات االجتماعيــة ومؤسســات محايــة مصــا  وكحقــو 

الكحتياجـات الشـذص  املوافقـةاجلم  ألـا تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة م   الل البلدية والاامة و 
 توفري اخلدمات االجتماعية ألسرته.و 

  فــيهم ســاان الفقــراء إىل اخلــدمات االجتماعيــة احليويــة، مبــالضــمان إماانيــة وصــول لو  -276
أن اخلدمات الاامة )املالومات، علس اإلعاقة، ينص قانون اخلدمات االجتماعية  واألاذاي ذو 

داف ، الـــاخلرييـــة أو تســليم الغـــذاء  املطــاعمواالستشــارات، والوســـاطة، وتنظــيم تقـــدمي األغذيـــة يف 
 ــــدمات الرعايــــة االجتماعيــــة )املســــاعدة املنزليــــة  أيضــــاا و  ، ةملالألــــ  واألكحذيــــة الضــــروريوتــــوفري ا

 لمذـــاطر االجتماعيـــةاملارضـــة لألســـر ا، و ـــدمات تـــدريب ذوع اإلعاقـــةســـنا أو اـــذاي امللأل
  عــ هــمد ل ملــ  يقــلاملنــاف  االجتماعيــة أو  يتلقــلاــل مجمانــا تــوفر علــس املهــارات االجتماعيــة  

كــل فــرد مــ  أفــراد األســرة  عــ   )متوســا د ــل األســرة  عوم مــ  قبــل احلاومــةاملــد الــد ل ضــافي
  .ليتا ليتوانية 700)

اإلعاقـة  عألاـذاي ذو اخلاصـة ألااخلـدمات االجتماعيـة أل املتالقـةالومات امل وقد وردت -277
 تقرير ألشأن االتفاقية.الم   19يف املادة  أيضاا 

 تغطيرة تاراليفار  أ رل  اإلعاقرة وذو  ألشرخاصا اللري نلقااراها عاتو  لالم  اعلواات ع  
 الاه باء والهاتف أو الوقود لواتي و الخ اات 

 1992مـار   ذار/ 26 يفكحاومة مجهوريـة ليتوانيـا الصادر ع   193للقرار رقم  وفقاا  -278
املاديــة   تهموضــمان كحــال اإلعاقــة عألاـذاي ذو املقدمــة لاالجتماعيــة و دمات الطبيــة اخلــ ألشـأن 

 وألاذاي ذو ا الن يتقاضاها عاتو دفامل إجراءات   و1992، 444-16رقم  )اجلريدة الرمسية
 6يف وزيـر الضـمان االجتمـاعي والامـل الصـادر عـ   A1-98األمر رقم  املاتمدة مبوجباإلعاقة  
 عألاـــــذاي ذو تـــــؤدى ل ، 2006، 1572-43رقـــــم  )اجلريـــــدة الرمسيـــــة 2005ألريل نيســـــان/أ

فواتري الاهرألاء أو ا اتف أو اراء الوقود. وتدف  و نزلية، امل اخلدماتاإلعاقة منأ لتغطية تااليف 
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 الــذي عامــا ) 18رتأليــة األطفــال دون ســ  الــذي  يقومــون ألاإلعاقــة  عألاــذاي ذو لاملــنأ  تلــق
يف مــدار  التالــيم الاــام، واملــدار  املهنيــة املســجلة يف مجهوريــة ليتوانيــا أو  النهــاريدرســون  ــالل 

 24 يبلغـوا سـ دائم )ألدوام كامل ، كحـ  ألشال ل النهار أو  ال -مؤسسات التاليم الاايل يف 
جلــان )علــس الامــل  ي غــري قــادر  أ ــمالامــل رة علــس القــدو اإلعاقــة  دائرة تقيــيمتبــا لــ  الــذي  عامــا
علــس  اقــادر  همأســر أع مــ  أعضــاء    ال ياــون  والــذي2005 هيوليــيوز/ 1كحــ   اإلعاقــة حتديــد

 نفاة االجتماعية األساسية يف الشهر.امل ائة م يف امل 20يساوع مبل  املنحة و الامل. 
 شخاص ذوي اإلعاقةتولي  المساع ة المالية اال لماعية لشأ  

نظـــام تقـــدمي املســـاعدة االجتماعيـــة املاليـــة الليتـــوا  علـــس تقيـــيم د ـــل و/أو أصـــول  يســـتند -279
علـس ختفــيض ذوع الـد ل املــنذفض ألاـذاي الفوائــد االجتماعيـة الـن تــدف  ل وتسـاعدالسـاان. 
تاويضــات لتغطيــة تاــاليف تدفئــة املنــزل وميــاه الاالجتماعيــة و  اإلعانــةنأ ويــالفقــر.   طــرمســتوى 

مـ  الامـل  تـأيامل هـمد لياـون   ألاـذاي ذوع الـد ل املـنذفض، الـذيل الشرب واملـاء السـا  
 وفقـاا  ا مـ  املصـادر غـري كـاب ألسـباب موضـوعية و ارجـة عـ  إرادمـم،والتأما االجتماعي وغري 

الــذي  لألســر منذفضــة الــد ل واألاــذاي املقدمــة لقــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن املســاعدة املاليــة 
ــــة يايشــــون مبفــــردهم ــــدة الرمسي  . 2011، 7353-155رقــــم  ؛2003، 3352-73رقــــم  )اجلري

لألاـذاي  أيضـاا  اإلعانـات املـذكورةاحلـق يف احلصـول علـس فيمـنأ  فيما يتالق ألاألصول والـد ل، أما
املســــاعدة االجتماعيــــة  مســــتحقاتمــــدفوعات املاااــــات أو أو أع نــــوا،  ا مــــ ماااــــ لـــذي  يتلقــــونا

مـــ  قـــدرمم علـــس الامـــل، اـــريطة أن  يف املائـــة 55يف املائـــة إىل  45 مـــ  واألاـــذاي الـــذي  فقـــدوا
الامــل الوطنيــة لدولــة  دائــرة لــدىلــة اإلقليميــة الليتوانيــة أو االام تبــادلمااتــب  لــدى اســجلم ياونــوا
زوجهـم أو  أكحـد أقرألـائهمأو  أسـرممكحـد أفـراد ألالرعايـة التمريضـية يقومون ألاألاذاي الذي  و  ؛أ رى
الرعايـة  والـذي  يتقاضـون  ،التمـريض املسـتمر )املسـاعدة ثبـت ألشـأنه أنـه حباجـة إىل زوجتهم، الـذعأو 

 .ي عاجز  ألاو متاويضات التمريض والرعاية )املساعدة  أو الذي  اعرتب 
ذوع ألاـــذاي اتاويضـــات تاــاليف نقـــل ال تــدرج د مـــ  اإلقصــاء االجتمـــاعي، حــولل -280
الـدعم غري ـا مـ  أاـاال التااليف واملـنأ و و لتمريض أو الرعاية )املساعدة  اوتاويضات  اإلعاقة
 ةال املســاعدة االجتماعيــة املدفوعــو مــأ أيضــاا و للطــالب وتالميــذ املــدار  املمنوكحــة  ــرى األاملــادع 
ـــا قـــانون مجهور ل وفقـــاا  اخلـــدمات االجتماعيـــة يف د ـــل األســـرة الاـــام عنـــد حتديـــد  ألشـــأنيـــة ليتواني

عــدم يســاهم و  ع يتلقــاه األاــذاي.ذاســتحقا  املســاعدة االجتماعيــة املاليــة ومقــدار الــد ل الــ
املســــاعدة املاليــــة يف زيــــادة الد ــــل األســــر يف  يفالطــــاأل  االجتمــــاعي  عذإدراج الــــد ل املــــذكور 

 لد ل املنذفض.لذوع ااملقدمة االجتماعية 
  ـاق حيأراضيها و  علسالبلديات هي املسؤولة ع  تلبية اكحتياجات األاذاي املقيما و  -281

يايشون علس د ـل مـنذفض، وتـوفر  ـم املنتجـات  م ا إىل مم  ميزانيا ةل  مقطوعامبختصيص 
أن املســاعدة خيــول قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــو الغذائيـة واملالألــ  وغريهــا مــ  الضــروريات احليويــة. 

ـــذي  يايشـــون مبفـــردهملألســـر منذفضـــة الـــد ل واألاـــذاي املقدمـــة املاليـــة   وفقـــاا لبلـــديات، ل ال
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مـــــ  قبـــــل اجملـــــال  البلديـــــة، مـــــنأ املســـــاعدة االجتماعيـــــة املاليـــــة لألســـــر أو  احملـــــددةلإلجـــــراءات 
يف كحــاالت أ ــرى غــري منصــوي عليهــا يف القــانون  أيضــاا و ، مبفــردهماألاــذاي الــذي  يايشــون 

بلـ  مب إعانـةالبلديـة، دفـ  صـادر عـ  علـس قـرار ألنـاء ذكور )علس سبيل املثال منأ منفاة  اصـة امل
صـول احلديون السا ، وما إىل ذلق ، م  أ ذ الظروب املايشية وضرورة  تاويضمنأ مقطوا، 

الــذي  يايشــون يف ظــروب  اــذاي ذوع اإلعاقــة، حيــق لألوألالتــايلعلــس الــدعم ألاــا االعتبــار. 
حلصــول علــس املســاعدة االجتماعيــة املمنوكحــة ألنــاء علــس قــرار مــ  اإلدارة أن يطلبــوا اماديــة ســيئة 

 .تاألاا  ا ماان إقامتهمالن ياون لبلدية احمللية لمركز الدعم االجتماعي لدى البلدية 

  29المادة   
 المشامكة لي الحياة السياسية والعااة

للمـواطنا املشـاركة يف إدارة حيـق   هأنـمـ  دسـتور مجهوريـة ليتوانيـا علـس  33تنص املـادة  -282
دمـة اخل ولـوج أيضاا  م ق وحيمباارة أو م   الل ممثليهم املنتذبا دميقراطيا، ألصفة الدولة سواء 
 أيضــاا  اليتــوانيالافــل للمــواطنا وي   . مــ  غــريهم علــس قــدم املســاواة مجهوريــة ليتوانيــا احلاوميــة يف

يف التصـويت ويف  ــوب ق احلـمـ  الدسـتور علــس  34ة . وتــنص املـاداتلتماسـاالاحلـق يف تقـدمي 
مـ  قبـل احملامـة. ألانادام أهليـتهم املواطنا الذي  اعرتب  ألشأن اقيود ات، وهي تتضم االنتذاأل

احلـق يف تاـوي  اجلمايـات واألكحـزاب واجلمايـات السياسـية حبريـة، اـريطة  علس 35وتنص املادة 
 تافــلوألالتــايل، فــإن القواعــد الدســتورية املــذكورة  تاــارب أهــدافها وأنشــطتها مــ  القــوانا.تأن ال 

 مجهورية ليتوانيا احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والاامة للدولة.يف  ذوع اإلعاقةللمواطنا 

ـــاة يف االقانونيـــة التاليـــة كحـــق مـــواطين مجهوريـــة ليتوانيـــا  وتافـــل الصـــاو  -283 ملشـــاركة يف احلي
تشــايل  يف، و اتاالنتذاألــيف  ــوب )احلــق يف التصــويت، و هم مــ  غــري الاامــة علــس قــدم املســاواة 

قـــانون و األكحـــزاب السياســـية،  ألشـــأن : قـــانون مجهوريـــة ليتوانيـــا ومـــا إىل ذلـــقاألكحـــزاب السياســـية 
 وغريها م  القوانا. ،، وقانون تاافؤ الفريالراألطات ألشأنمجهورية ليتوانيا 

االنتذاألــات  تــاريخيف  ســنة 18 ســ  واأللغــميــ  مــواطين مجهوريــة ليتوانيــا الــذي  وحيــق جل -284
مهوريــة ليتوانيــا ويف جل يةســارئالنتذاألــات وااليف و التصــويت يف انتذاألــات ألرملــان مجهوريــة ليتوانيــا، 

ــــة. و  ــــات اجملــــال  البلدي ــــود تفــــرب انتذاألــــات الربملــــان األورو  ويف انتذاأل كحــــق علــــس ألاــــض القي
مهوريــة ليتوانيــا، جل يةســارئالنتذاألــات واال انتذاألــات ألرملــان مجهوريــة ليتوانيــا،  ــوبملــواطنا يف ا

أع قيـود علـس كحقـو   إال أنه حيظر فربوانتذاألات الربملان األورو  وانتذاألات اجملال  البلدية، 
علـــس أســـا  اجلـــن  أو الاـــر  أو اجلنســـية أو اللغـــة أو  ،مبااـــرة أو غـــري مبااـــرةألصـــفة املـــواطنا 

قيــود أيــة  أيضــاا ال تفــرب ء أو وجهــات النظــر. و األصــل أو الوضــ  االجتمــاعي أو الــدي  أو اآلرا
احلالــة الصــحية ألاحلاــم الوكحيــد املتالــق  وقــد وردرتاــأ ألســبب اإلعاقــة أو احلالــة الصــحية. العلــس 

 اطبيـ اقـدم أليانـي أناملراـأ علـس  -االنتذاألـات الرئاسـية  ألشأنللمراأ يف قانون مجهورية ليتوانيا 
 نشره.أل يةاللجنة االنتذاألية املركز  أن تقوم ينبغي
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 األشخاص ذوي اإلعاقةتمثيل حقوق   

تبــــذل و يــــثلهم. هــــؤالء األاــــذاي و كحقــــو   األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة حتمــــي راألطــــات -285
تصــا  و عنــد اختـاذ القــرارات. ألاــا االعتبـار  ممو ـرب  رأع األاـذاي ذوع اإلعاقــة أل ــذاجلهـود 

مــ  قبــل املؤسســات الاامــة  األاــذاي ذوع اإلعاقــةألالقــوانا والتشــرياات األ ــرى ذات الصــلة 
 جمل  اؤون األاذاي ذوع اإلعاقةو األاذاي ذوع اإلعاقة.  راألطاتألالتنسيق م   ،املسؤولة
إىل  أيضــاا ومنظمـامم )يرجـس الرجـوا  املؤسســات الـن يثـل األاـذاي ذوع اإلعاقــةأهـم مـ  هـو 

، فيــه شــاركاضــم  امليتضــم ،  وهــومــ  االتفاقيــة   33املــادة  ألشــأنالقســم الفرعــي مــ  التقريــر 
ميثلـــــون املؤسســـــات الاامـــــة الـــــذي  وزراء الـــــاألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة ونـــــواب منظمـــــات ممثلـــــي 

 هظائفـــو و  اتهتشـــايل جملـــ  اـــؤون األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة، ونشـــاط وقـــد اعتمـــد)الـــوزارات . 
 ألشــأن  2005ديســمرب كــانون األول/ 23 يف  كحاومــة مجهوريــة ليتوانيــا صــادر عــقــرار وجــب مب

وزارة الضــمان االجتمــاعي لــ التــاأل  ولــوائأ جملــ  اــؤون األاـذاي ذوع اإلعاقــة شــايلت اعتمـاد
  .2005، 5603-152رقم  )اجلريدة الرمسيةوالامل  

 اللصونت اللماي  ا كفالة   

ــــة ليتوانيــــا احلــــايل  يلــــزم -286 ــــا  ألشــــأنقــــانون مجهوري ــــة ليتواني ــــات وقــــانون مجهوري  ألشــــأناالنتذاأل
جيب علـس املؤسسـات الاامـة و . ئهاوإجرا   كافية لتنظيم االنتذاألاتتوفري أماكألستفتاء البلديات اال

 تــــوفر للجــــان االنتذاأليــــة املبــــا  واملاــــدات الاافيــــة إلعــــداد االنتذاألــــاتأن وغريهــــا مــــ  املنظمــــات 
ومراكـز االقـرتاا )الـدوائر االنتذاأليـة   التصـويتول صـيانة أمـاك  يـ. و اتطلـب مـ  البلـديأل ئهـاوإجرا
مـ  ميزانيـات هـا وختزين التصـويتائر، واقتناء ماـدات أمـاك  و والد اتلبلديلتذاألية للجان االنالتاألاة 

راكـــز االقـــرتاا وأمـــاك  ملتـــوفري املبـــا  أو املاـــدات الاافيـــة  اتالبلـــدي   ياـــ  ألوســـ إذا و البلـــديات. 
التاــاليف ذات الصــلة مــ  قبــل جلنــة س ائر، تغطــو والــد اتلبلــديلللجــان االنتذاأليــة  التاألاــة التصــويت

 .احلاوميةالاامة  امليزانيةالنتذاألات املركزية م  األموال املذصصة  ا يف ا

بلديــة التاــاليف الفاليــة ملبــا  الجلنــة االنتذاألــات املركزيــة مــ   ، تســرتج يف هــذه احلالــةو  -287
. قضـائيإجـراء غـري  وم   ـاللاالنتذاألات  م  تاريخ إجراء اهري  أجلومادات التصويت يف 

مثـل هـذه اآلليـة  تطبـق مياـ  أن، والتوريـدات احلاوميـةاالنتذاألـات ن تسـتغرقها الـمدة للالنظر وأل
اــدات منذفضــة التالفــة. املمنذفضــة التالفــة أو اــراء  املتنقلــةاملبــا   فقــا فيمــا يتالــق ألتاــديل

 أمــــاك  مبــــا علــــس  يتاــــذر إد ــــال تغيــــريات، وإجرائهــــا نتذاألــــاتاالتنظــــيم  وألفاــــل قصــــر مــــدة
 .وتاديلهاالتصويت 

االنتذاألــات.  كحســب ،مركــز اقــرتاا 2050كحــوايل  يف ليتوانيــا يوجــدذلــق،  وعـالوة علــس -288
 يف تاــديللبلــديات لاافيــة الشــاركة غــري شــالة املم ذلــقألفاــل تواجــه جلنــة االنتذاألــات املركزيــة و 

 املالية احملدودة. هاالتصويت أو مشالة مواردجيرى فيها  النلالستذدام الاام  املذصصة املبا 
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مبــا  التصــويت قبــل   جتهيــزجلنــة االنتذاألــات املركزيــة قــرارا ألاملوافقــة علــس إجــراء  تتذــذ و -289
 مبوجـــبدـــددة أ ـــرى جـــراء، مـــ  ألـــا متطلبـــات اإلاســـتفتاء. ويشـــمل عمليـــة كـــل انتذاألـــات أو 

، 2010قبل جلنـة االنتذاألـات املركزيـة منـذ عـام  وض  م قوانا االنتذاألات واالستفتاء، كحاما 
عاقـة اإل مـ  ذوعضـمان وصـول النـا با لاكحتياجـات النـا با كحسـب املبـا  ل علس تادي ينص
ل ضـمان استحا وإذا. تأماك  التصويإىل والنا با م  كبار الس   ضااب البصرركية و/أو احل
اكحتياجـات النـا با، مـ  املستحسـ  كحسـب  تاـدلدا ـل املبـا  الـن  تلقغرب التصويت  ألناء

مــ  وصــول النــا با  حتــول دوننشــاءات إ الــن ال توجــد فيهــا لتصــويت يف املبــا لترتيــب غــرب 
ويتالـق والنا با م  كبار الس  إىل أمـاك  التصـويت.  ضااب البصرركية و/أو احلعاقة اإل ذوع

ن القــوانا املــذكورة تــنص علــس كــو الرغم مــ   وألــللبلــديات. ألالنســبة تطلبــات ا تياريــة مب األمــر هنــا
، األواليتهــــــ االضــــــطالاســــــاعدة اللجــــــان االنتذاأليــــــة يف مبات التــــــزام املؤسســــــات الاامــــــة والبلــــــدي

ب علـس اللجـان االنتذاأليـة وجيـ. احلاـم لية كحقيقية لتنفيـذ هـذا  أيةالقانونية  تتضم  الصاو  ال
)مراكـز ا  ـعالإللنـا با ألشـأن الـدوائر االنتذاأليـة و املوجهة ائر إعداد املالومات و أو الد اتلبلديل

بـــا  م تشـــييدإلجـــراءات  وفقـــاا  االنتذاألـــاتموعـــد يومـــا قبـــل  45ز ال يتجـــاو  أجـــليف  االقـــرتاا 
عنــوان مركــز  أع إعــالنالنتذاألــات املاضــية، لجلنــة االنتذاألــات املركزيــة ما عتمــدلــن االتصــويت ا
أقـرب موقـف  مثـلوسـائل االتصـال والنقـل ) وإعالن ،للنا بإليه ار  كيفية الوصول و االقرتاا، 

مـا إذا كـان ع ااملالومات للنـا بتوفري  أيضاا جيب و ، الركحلة ماا  أهموسائل النقل الاام  و/أو ل
 ضـااب البصـرركيـة و/أو احلعاقـة اإل م  ذوعالنا با  مادال كحسب كحاجياتماان التصويت 

للجنــة االنتذاألــات  الشــبايكــل هــذه املالومــات علــس املوقــ  وتتــا   والنــا با مــ  كبــار الســ . 
 املركزية  الل فرتة االنتذاألات.

 مـــــــــ  قـــــــــانون مجهوريـــــــــة ليتوانيـــــــــا 22املـــــــــادة  مـــــــــ   4)الفقـــــــــرة  تاـــــــــديلألـــــــــدأ نفـــــــــاذ و  -290
 ؛1992، 635-22رقـــم  )اجلريـــدة الرمسيـــة 2012 /أألريلنيســـان 14يف  يـــةلربملانا نتذاألـــاتلال
املبـا   تاـديلمسـؤولة عـ   هـيلزم املؤسسـات البلديـة، الـن الذع أ ، 2000 ،1760-59رقم 

ومالءمــة أمــاك  التصــويت  تاــديلتقيــيم ألاالكحتياجــات اخلاصــة، مــ  قبــل ذوع الســتذدام الاــام ل
 ضااب البصرركية و/أو احلعاقة اإل م  ذوعاكحتياجات النا با  كحسبلالنتذاألات  املذصصة

 والنا با كبار الس .
 لصونتال  

تصويت يف املنـزل الكحاليا علس إماانية  املامول ألهوينص قانون االنتذاألات واالستفتاء   -291
يبلغــون مؤقتــا ألســبب املــرب والنــا با الــذي  اــاقا النــا با املو  ،ذوع اإلعاقــةللنــا با بة ألالنســ

مراكــــز االقــــرتاا يــــوم إىل ضــــور احلقــــادري  علــــس كــــانوا غــــري   ، إذاأو أكثــــرعامــــا  70 مــــ  الســــ 
 واضـاأ  الربيد فقا للنا با الـذي ألكحق التصويت  وخيولالصحية.  ماالنتذاألات ألسبب كحالته

ـــة الل الرعايـــة  وأ ، ياارجاخلـــ س)ألاســـتثناء املرضـــســـنهم صـــحية ألســـبب كحـــالتهم الصـــحية أو لرعاي
ال ميانهم اخلدمة الاسارية اإللزامية، وألالتايل  الذي  يؤدوناالجتماعية أو مؤسسات الوصاية أو 
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املؤسســـات.  تلـــققســـام  اصـــة دا ـــل أ ـــذا الغـــرب ئت شـــوقـــد أنماـــان االقـــرتاا.  إىلضـــور احل
لتصـويت ا الالـل البدنيـةأنفسـهم ألسـبب أل قـادري  علـس التصـويتالنا با غري للقوانا التسمأ و 

ورقـــة االقـــرتاا يف التأاـــري علـــس الشـــذص  وجيـــب علــس ذلـــقه. فيـــمبســاعدة اـــذص   ـــر يثقـــون 
، واحلفــاي علــس ســرية التصــويت. وحيظــر علــس أعضــاء اللجنــة هتاليماتــل وفقــاا و كحضــور النا ــب، 

 .ذوع اإلعاقةت للنا با التصوي هاالنتذاألات وممثليامراقمل و 
 2012-2010للفل ة  ا لماعياا  شخاص ذوي اإلعاقةألاج ا داإلالب ناا  الو ني   

اــذاي ألامشــاركة  تازيــزإىل  الراميــة طــة تــداألري تنفيــذ الربنــامج الــوطين التــداألري  تشـمل -292
لـدعم أنشــطة ، مبـا يف ذلـق يويــل املشـاري  2011يف احليـاة الاامـة والسياســية عـام  ذوع اإلعاقـة

. لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة إجـــراءات التصـــويتإتاكحـــة  اإلعاقـــة، واختـــاذ تـــداألري لتحســـا راألطـــات
جلـان  علـس تاـوي القانونيـة،  الصاو نص عليها تلإلجراءات الن  وفقاا ، أيضاا  تشج  البلدياتو 

دب تازيــــز التاـــــاون ألـــــا البلـــــديات هبـــــأللديــــة دائمـــــة ملااجلـــــة قضــــايا األاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة، 
 ذات الصــلةاألنشــطة  تضــم . وتاجتماعيــاا  اــذاي ذوع اإلعاقــةألاج ا دمــإواملنظمــات يف جمــال 

 ملمثلي اإلدارات البلدية واملنظمات غري احلاومية. يةتدريبدورات مؤير و  تنظيم

  30المادة   
 المشامكة لي الحياة الثقالية وأنشطة الل ليه واللسلية وال نااة

الصـادر  542القـرار رقـم  املاتمـدة مبوجـبسياسـة الثقافيـة الليتوانيـة للاملبادئ التوجيهية تنص  -293
 ، 2001، 1454-42رقـم  )اجلريـدة الرمسيـة 2001 /مـايوأيار 14كحاومة مجهوريـة ليتوانيـا يف ع  
ذلــق احلقــو  الثقافيــة.  مبــا يف ،يف ليتوانيــاتهــا ساســية ومحاياأل ضــمان كحقــو  اإلنســان واحلريــاتعلــس 

املبـــادئ التوجيهيــــة وتشـــري قافيـــة الليتوانيــــة علـــس الدســـتور والقـــوانا واللــــوائأ. تقـــوم السياســـة الثو 
األهداب االسـرتاتيجية للدولـة.  ياد م أن تطوير جمتم  املالومات إىل سياسة الثقافية الليتوانية لل

توسـ  كمـا اـل مـواط ،  لريات كبرية يف احلياة الاامة واخلاصة ياالألتاارات التانولوجية تغوحتدث 
 الــن تــؤدعاملؤسســات الثقافيــة هــي أهــم  املاتبــات واملتــاكحفو . زهــاوتاز  الاالقــات الدوليــةال جمــ

 تطوير جمتم  املالومات.أل املهام ذات الصلة
يف القسـم الفرعـي مـ   امالومات ع  نشـاطه وردتاتبة الليتوانية للمافوفا )امل وتتيأ -294
مشــاركة يف للاإلعاقــات البصـرية الفرصـة مــ  االتفاقيـة  لألاـذاي ذوع  21املـادة  ألشـأنالتقريـر 

ألهـم ماـا   السـنوية ذكرىاالكحتفـال ألالـاحلياة الثقافية م   الل تنظيم الفااليات املذتلفة، مثـل 
وتنظـيم ، املافـوفا، وعـرب أعمـال الاتـاب الـن كانـت مـ  املافـوفاكحياة الشذصيات الاامـة 

رات الدوليــــة والوطنيــــة، وتشــــايل املــــؤيعقــــد وممثلــــي املنظمــــات و  أاــــذاي ألــــارزي لقــــاءات مــــ  
 الثقافة.مبشاركة املهتما ألجمموعات )دوائر  املؤلفا املافوفا أو ضااب البصر، 

غــري احلاوميــة الــن  الراألطــاتوتــنظم املتــاكحف واملاتبــات الليتوانيــة، ألالتاــاون مــ   تلــف  -295
ت املذتلفــة )احلفــالت دور احلضــانة واملــدار ، الفااليــا أيضــاا و اــذاي ذوع اإلعاقــة، األ تشــمل
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ة لألاــــذاي ذوع وجهــــامليــــة الــــربامج واملشــــاري  التاليم وتضــــ املوســــيقية واملاــــارب والاــــروب ، 
فا، الـدالمـ   ـالل قـدم متحـف البحـر الليتـوا  جلسـات الاـالج ي. علـس سـبيل املثـال، ةاإلعاق
نــات واملــوظفا التواصــل مــ  احليوا ياــين)ممــا  الاــالج مــ   ــالل احليوانــاتألتنفيــذ مشــروا ويقــوم 

يف متحــــف  املــــنظم ، المتأن تــــ هــــاالــــن مياناألاــــياء   ياــــرب اللمســــوامل ، اهبــــ ونالــــذي  ياتنــــ
ــــا، ألزوار املافــــوفا وضــــااب البصــــر الــــتاريــــف إىل  والــــذع يرمــــياــــياولياع أوســــرا  ــــاريخ ليتواني ت

 .ةلموسماارب األاياء املاحلديد م   الل  ها، وفنتهاوثقاف

  عـ 410رقـم  صـدر األمـر، املتـاكحف جمانـا مـ  ولـوجوع اإلعاقـة ذمـ  زوار ال ولتماا -296
 دمات و أساار التذاكر،  حتديد ألشأن  1998 هيونيكحزيران/ 5وزير الثقافة جلمهورية ليتوانيا يف 

مركـز الفـ  املااصـر  مـديرعاألمـر  ذلـقماـ  وقـد . احلاوميـة  املتاكحف زيارةوامتيازات  تركحالال
ذوع لألاــذاي كحف اتــاملإىل  جمانــا الــد ول هوريــة مــ  إتاكحــةومتــاكحف اجلماملتــاكحف الوطنيــة و 

 وردت. )ألــــذلق ا تصـــاي الســــلطة احملليـــة املندرجـــة ضــــم املتــــاكحف  وأوصــــس مـــديرعاإلعاقـــة، 
  م  االتفاقية . 21املادة  ألشأنمالومات ع  تطوير املاتبات وأنشطتها يف القسم الفرعي 

 أيضــاا ميــنأ التمويــل و   للمشــاري  الثقافيــة. وتقــدم وزارة الثقافــة كــل عــام التمويــل املشــرت  -297
التمويــــل  ويقــــدم. ألشــــؤون األاــــذاي ذوع اإلعاقــــةملانيــــة للمنظمــــات اعم املشــــاري  الثقافيــــة لــــد

 مـــ   ـــاللاإلذاعـــة والتلفزيـــون  و  الصـــحافة اامـــة  صـــندو  دعـــمالؤسســـة امل مـــ   ـــاللاملشـــرت  
املالومــات الاامــة. وقــدم  لطلبــات املقدمــة إىل الصــندو  مــ  قبــل مقــدميا كحســب تقــدمي عطــاء
 األاــذاي ذوع اإلعاقــة  تابــري مشــروا الصــحايفلل 2011-2009فــرتة ال ــالل  الــدعم املــايل

 هملصـم وتالـيما ثقافـةت  مشـروا اإلنرتنـو  ،  ع  ممشـروا إذاعـة  و اجملتماـات ، ع  ذوامـم يف 
كحــ   لغــة اإلاــارة  رتمجــة إىلالمــ   التلفزيــو يف الفضــاء االفرتاضــي  ومشــروا التالــيم  هموتقاليــد
 صد  .وهم يألفون الألطفال يرتعرا ا
الرتأليــة البدنيــة والرياضــة  ألشــأنمــ  قــانون مجهوريــة ليتوانيــا  3املــادة مــ    1)الفقــرة نص وتــ -298

 أع  علــــس مبــــدأ املســــاواة، 2008، 1752-47؛ رقــــم 1996، 215-9رقــــم  )اجلريــــدة الرمسيــــة
اسـتاداد للمشـاركة يف األلاـاب الرياضـية، ألغـض  علـس مواتيـة لاـل مـ  هـوإىل  لـق ظـروب  يساال

اجلنسـي أو  هوضـا وأاجلنسـي  ميلـهأو  اتـهأو ماتقد هأو دينـ تـهأو إعاق هجنسـه أو سـننوا النظر ع  
ـــار و االقتصـــادع.  وختصـــيص املســـاألقات لرجـــال والنســـاء ا ألـــاســـاألقات يف امل فصـــلالال ينبغـــي اعتب

 هــاعــدد املشــاركا في وحتديــدلفئــات الامريــة املســاألقات كحســب اتنظــيم و  لألاــذاي ذوع اإلعاقــة
اـايل الاألداء ذوع لرياضـيا كحـددت مبلغهـا ل امنحـاحلاومـة دف  تـ مياـ  أنو  ملبدأ املساواة. انتهاكا

ملســـاألقات الدوليـــة وب غمـــار االـــذي  يتـــدرألون خلـــ األوملبيـــة لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة اترياضـــاليف 
 مـــ  األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة يارياضـــ 47تلقـــس وقـــد ور. للقـــانون املـــذك وفقـــاا هـــا، ويثيـــل ليتوانيـــا في

 2011 عـام فـ د   يف كحـا، احلاوميـةنأ املـ ألرسـم ليتـا ليتوانيـة 630 000ما جمموعـه  2010 عام
ليتــا  1 068 200 مبلــ  2012عــام  ووزا، اياضــير  15إىل  ليتــا ليتوانيــة 21 7800 جمموعــه مــا

 ةفرقـاألمـ  أعضـاء  موغـريه اـايلالسـتوى امل ذوع لرياضـيال أيضـاا ت فاد  و  .اياضير  57 علس ليتوانية
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ليتـا  1 321 200مـا جمموعـه  2009دفـ  عـام و الرياضـية.  مجنـازامألـالنظر إل يـةوطنيـة جـوائز مالال
كجــوائز  2011عــام  ليتــا ليتوانيــة 474 000و، 2010عــام  ليتــا ليتوانيــة 153 800و، ليتوانيــة

 2000أغســط   ب/ 16مجهوريــة ليتوانيــا يف  كحاومــةالصــادر عــ   927للقــرار رقــم  وفقــاا ) يــةمال
   .الفريق الوطينم  أعضاء  ماايل وغريهالاألداء ذوع تشجي  الرياضيا  ألشأن 

وزارة الرتأليــة البدنيــة والرياضــة لقــب رياضــي ومــدرب  إماانيــة مــنأالقــانون علــس ويــنص  -299
ألاــاب و  ،هــاوائز خلوالفــائزي   األلاــاب األوملبيــة للماــوقايف لفــائزي  لمجهوريــة ليتوانيــا يف ســتحق م
األلاــاب األوملبيــة للماــوقا واأللاــاب األوملبيــة ات رياضــ  تلــف يفل أوروألــا والاــا  األطــوألصــم، ا
 ومدرأليهم.صم لل

، ةليتوانيـال الـذع حيمـل اجلنسـيةرياضـي لل ه حيـقنص قانون الرتألية البدنية والرياضة علس أنـوي -300
البطــوالت وال يف شــار  يف األلاــاب األوملبيــة، ي  ياــدو  لرياضــةيف جمــال ا هــينمســاره املالــذع أ ــس 
األجـــور، اـــريطة أن متوســـا ضـــاف  1.5 يبلـــ ، احلصـــول علـــس ماـــا  اـــهرع يـــةالااملو  األوروأليـــة

أو  جنســية مجهوريــة ليتوانيــاهــا كــان حيمــل ثلميجنســية مجهوريــة ليتوانيــا و  ياــون الرياضــي الــذع حيمــل
قبل اكتساب اجلنسـية صم لااأللااب األوملبية للماوقا وألااب يف  فاذ القانون، وفازنقبل  هااكتسب

 اإلجــراء واــروط دفــ  املاااــات للرياضــيا الســاألق وفقــاا إجــراءات واــروط دفــ  املاااــات حتــدد )
كـــــــانون   3 يفكحاومـــــــة مجهوريـــــــة ليتوانيـــــــا  الصـــــــادر عـــــــ  1302القـــــــرار رقـــــــم  املاتمـــــــدة مبوجـــــــب

ــــة 2008 /ديســــمرباألول ــــدة الرمسي  2011عــــام  و صــــص . 2008، 5650-142رقــــم  )اجلري
 .م  األاذاي ذوع اإلعاقةرياضيا  5لدف  ماااات  ليتا ليتوانية 14 8200 مبل 
األنشـــطة ذات  يف ألفااليـــةاملنظمـــات غـــري احلاوميـــة لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة تشـــار  و  -301
ع   فضالا  ،األنشطة الثقافية تطور احلياة الثقافية والرتألية البدنية والرياضة يف ليتوانيا. وهيألالصلة 

األلاــاب األوملبيــة و األلاــاب األوملبيــة للصــم و ، األوملبيــة للماــوقااــاب أللاأل ذات الصــلةنشــطة األ
األاـــذاي ذوع رياضـــات منظمـــات  وقـــد ظلـــتالبلـــد.  الرياضـــات يف و تلـــف أاـــاال ةاخلاصـــ

األوملبيـــة اـــاب أللنـــة ا: جل لـــت عامـــا 22تامـــل يف ليتوانيـــا ملـــدة  اخلمـــ  التاليـــةاإلعاقـــة الوطنيـــة 
لصـــم، ات الرياضـــ ةليتوانيـــالافـــوفا واللجنـــة ملاات ليتـــوا  لرياضـــالاالحتـــاد و ، ةيتوانيـــللا للماـــوقا

األوملبيـة اـاب للأل ةيتوانيـللاألاـذاي ذوع اإلعاقـة واللجنـة ات الرياضـ ليتـوا الاالحتاد الرياضـي و 
 25وذوع اإلعاقات املذتلفـة،  ذايلألاناديا رياضيا  37تضم االحتادات واللجان و اخلاصة. 

 يـةالنهار الرعايـة لرتأليـة اخلاصـة، ومراكـز ل امركز  14رعاية االجتماعية، ولل دارا 17ومدرسة  اصة 
ذوع  مــ  اــذص 5 400األنشــطة الرياضــية أكثــر مــ   ميــار  فيهــا الــن ومراكــز التــدريب املهــين

تمثيـل ليتوانيــا ألألاـذاي ذوع اإلعاقـة رياضـات ااملنظمـات الوطنيـة املانيــة أل وثلـويقـوم مماإلعاقـة. 
اخلمـ  األاذاي ذوع اإلعاقة الوطنيـة رياضات يوافق هيال منظمات و دولية.  ةمنظم 15يف 

تشار  منظمات كما األاذاي ذوع اإلعاقة.  لرياضات  الدوليةاملنظمات  هيالاملذكورة تقريبا 
كــل وتــنظم يف البلــد  . ااضــيريوكحــدثا  رياضــة 23األاــذاي ذوع اإلعاقــة الليتوانيــة يف رياضــات 

 ألطولـــة 72األاـــذاي ذوع اإلعاقـــة )نظمـــت رياضـــات ألطولـــة يف  تلـــف  70عـــام أكثـــر مـــ  



CRPD/C/LTU/1 

99 GE.14-23205 

 3 500أكثـر مــ   ا  كحضــره2011عـام  ألطولــة 75، و2010عـام  طولــةأل 78، و2009 عـام
 3 608و، 2009عـــام ذوع اإلعاقـــة مــ   ارياضـــي 3 504ذوع اإلعاقــة )اـــار  مـــ   اا رياضــي
  ،2011 عـــامذوع اإلعاقـــة مـــ   ارياضـــي 3 608و 2010 عـــاماإلعاقـــة ذوع مـــ   ارياضـــي

 األوملبية للماوقاااب أللايف سيا  بوتشيا لابة ال أكحداث رياضية دولية )مساألقةنظمت خسة و 
الاـرة الطـائرة و ، ةتحركاملسي اار الكرة السلة علس و عاقة احلركية، اإلياانون م   واألاذاي الذي 
أكثـــر  اـــار  فيهـــاللرياضـــيا املاـــاقا ألصـــريا، وألطـــوالت كـــرة ا ـــدب  اجلـــودو  جلوســـا ومصـــارعة

الرياضــــية كحــــداث مــــ  األ 4-3 أيضــــاا ونظــــم  األاــــذاي ذوع اإلعاقــــة،مــــ   ارياضــــي 180 مــــ 
حتت  ألطفال اصة ألاياضية ر صم، ومنافسة ال)ألااب أطفال املدار   لتالميذ املدار  واألطفال

دار  الرتأليـة اخلاصـة  اـار  ملـرة السلة وكرة القدم ألطوالت كو   ونوسريا اءقويأو  ان اجا ااار
الصـحة واللياقـة البدنيـة  اصـة ألأكحداث  7-6نظمت م  تالميذ املدار  و  400أكثر م   فيها
دور الرعايـة، واألكحـداث ألـ ةاخلاصـ األلاـاب األوملبيـةألاذاي ذوع اإلعاقة، ل ةليتوانياللااب األ)

أسـاألي  كـرة القـدم وكـرة السـلة، أل لاـاب األوملبيـة اخلاصـةلألاملهرجانات األوروألية  سيا يف املنظمة 
مــا  االبصـرية  كحضـرهو  الصـيف والشـتاء الرياضـية لألاــذاي ذوع اإلعاقـات احلركيـة ومهرجانـات

ا  يم 158، 2011-2009 كما نظم  الل الفرتةذوع اإلعاقة.  م   اا رياضي 1 500رب ايق
 نــدوات ســتوعقــدت ذوع اإلعاقــة، مــ   ارياضــي 504اســتفاد منهــا أنــواا  تلفــة مــ   ياتــدريب

 األاذاي ذوع اإلعاقة.م  مشاركا  25 كحضرها تحسا التدريب ومؤيرات  ل
ون الليتوانيــون الرياضــييشــار  ج األاــذاي ذوع اإلعاقــة يف اجملتمــ ، ا دمــإ وكحــ  يتســى -302
ا رياضــي 126اــار  فيهــا ) ةالرياضــيا األصــحاء الليتوانيــمنافســات فضــل أداء يف األاإلعاقـة  وذو 
 يف األلاـــابو  ، 2011عـــام  ذوع اإلعاقـــة ا مـــ رياضـــي 130و، 2010 ذوع اإلعاقـــة عـــام مـــ 
اـــاب أللألاـــذاي ذوع اإلعاقـــة، مبـــا يف ذلـــق الاملنظمـــات الرياضـــية الدوليـــة  ة مـــ  قبـــلنظمـــامل

دويل وألاـاب االحتـاد الـ، ةاأللاـاب األوملبيـة اخلاصـو األلاـاب األوملبيـة للصـم، و ، األوملبيـة للماـوقا
وألااب االحتاد الدويل للرياضات املمارسة علـس الاراسـي املتحركـة ورياضـات  لرياضات املافوفا
 2009تنــاف  عــام و البطــوالت الدوليــة. غريهــا مــ  و  ةألطولــة الاــا  األوروأليــو ، مبتــورع األطــراب

 ضـياا اري 170فيهـا اـار  وقد ذوع اإلعاقة يف املساألقات املذكورة، م   ياا رياض 148جمموعه  ما
تلـــــق يف  2011-2000الفـــــرتة  ـــــالل واـــــار  . 2011عـــــام  رياضـــــياا  155و، 2010عـــــام 

 رياضة. 12يف  يدالياتألاملن و رياضيالفاز و رياضة،  16ن ميثلون و رياضي املنافسات

إىل كحــد كبـــري مـــ  ها ألاـــذاي ذوع اإلعاقــة ومشـــارياا اتألـــرامج منظمــات رياضـــ ويــول -303
اومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا حل التاألاـــةوزارة الرتأليـــة البدنيـــة والرياضـــة  لمـــ   ـــال احلاوميـــةيزانيـــة املأمـــوال 

ليتــا ليتوانيــة  1 542 800و، 2011عــام ليتــا ليتوانيــة  1 278 400مــا جمموعــه    صــص منهــا)
ليتـــــا ليتوانيـــــة  71 800مبلـــــ  َ صـــــص الرياضـــــة )و  وصـــــندو  دعـــــم الرتأليـــــة البدنيـــــة 2012 عـــــام
 إدارة اؤون األاذاي ذوع اإلعاقة. أيضاا و  ، 2012م عاليتا ليتوانية  43 000و 2011 عام

نص عليهــا تــلإلجــراءات الــن  وفقــاا ســنويا، إدارة اــؤون األاــذاي ذوع اإلعاقــة  وتقــوم -304
ــــة،  الصــــاو  ــــاإلعالن عــــ  الاطــــاءاتالقانوني ــــو وي أل ــــل ي ل مشــــاري  تقــــدمي  ــــدمات إعــــادة تأهي
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غريهـا مـ  الفنيـة والرياضـية و  ر القـدراتتطـوي أيضـاا  تـدعم ألاذاي ذوع اإلعاقة يف اجملتم  النا
 ــرى الــن األمــ  ألــا األنشــطة  ،والثقافيــة، واجلماعــات والنــوادع الفنيــة القــدرات ضــم  الــدوائر

 اجتماعيــاا  ج األاــذاي ذوع اإلعاقــةا مــدلتنفيــذ الربنــامج الــوطين إل ســاياا ، وذلــق دعمهاحتظــس ألــ
إجــــــراءات تنفيــــــذ وتشــــــمل ذ. مــــــ  تــــــداألري  طــــــة التنفيــــــ 3.2 والتــــــدألري 2012-2010 للفــــــرتة
األاــذاي ذوع  راألطــاتالســنوية ويويــل مشــاري  دعــم أنشــطة  الاطــاءاتعــروب  8.3 التــدألري
 أيضاا . )انظر هاوتنظيم الرياضيةو  ةيالثقاف فاالياتالنشيا وال فااليات الرتفيهدب رعاية هب اإلعاقة

مـ  ليتـا ليتوانيـة  1 793 860م  االتفاقيـة . وأنفـق  26املادة  ألشأنالقسم الفرعي م  التقرير 
 ةمنظمـ 145اضـطلات  وقـدقـدرات الفنيـة. العلـس أنشـطة تطـوير  2011عـام  اوميةيزانية احلامل
 أنشطة تطوير القدرات الفنية علس مستوى اجملتم .أل

مـــــ  أجـــــل مـــــنأ ت الفنيـــــة اقـــــدر التطـــــوير  تاطـــــس درو ويف ســـــيا  تنفيـــــذ املشـــــاري ،  -305
)الرســم، أعمــال الصلصــال،   تلفــة أاــاالأل عــ  قــدرامم األاــذاي ذوع اإلعاقــة فرصــة للتابــري

يارضون اإلعاقة ماارب  واألاذاي ذو وينظم . تلق القدرات   وتطويروما إىل ذلقتصميم، ال
ذتلـــف مل والـــدرو الربوفـــات  يف املســـاألقات. وتـــنظم عـــالوة علـــس ذلـــق ونشـــاركي م و اعمـــفيهـــا أ

لقاء، وجمموعـات املوسـيقس والفـر  املوسـيقية اإلو والرقص  جمموعات املسر ) يةا واة الفن مجاعات
، تألـــرامج احلفـــال ألتنظـــيما ـــواة  اموعـــات الفنـــانوتقـــوم جم، ومـــا إىل ذلـــق . فااهـــةالو الصـــوتية و 
 وقـد اــار  يفالفااليـات الثقافيـة، وتنظــيم املهرجانـات واحلفـالت املوسـيقية.   تلـف يف ةشـاركاملو 

ذوع اإلعاقـــة  مـــ  طفـــل 500م اقـــة، مـــ  أليـــنهذوع اإلع مـــ  اذصـــاا  4 875تنفيـــذ املشـــاري  
لقــــاء، وجمموعــــات اإلو  واملســــر  تلــــف جمموعــــات الغنــــاء والــــرقص ســــيا  اخلــــدمات يف  واوتلقــــ

 واـار . فااهـة وغريهـا مـ  األصـناب واجملموعـات الفنيـةالو الصـوتية و املوسيقس والفـر  املوسـيقية 
 200رب امـا يقـ   فـيهم، مبـذوع اإلعاقة م  اذص 10 000املنظمة أكثر م   فاالياتيف ال
 احلاوميـــةيزانيـــة املمـــ  ليتـــا ليتوانيـــة  828 940مـــا جمموعـــه  و صـــصذوع اإلعاقـــة.  مـــ  طفـــل
القــدرات الرياضــية علــس  تطــويرأنشــطة  تنفــذو القــدرات الرياضــية.  تطــويرنشــطة أل 2011 عــام

 ناديـــا 32أثنـــاء تنفيـــذ املشـــاري  ألنشـــطة  قـــدم الـــدعمو  منظمـــة. 90مســـتوى اجملتمـــ  مـــ   ـــالل 
مبـــ  ذوع اإلعاقــة، مــ   اذصــاا  3 066 كــان مــ  مرتــاديهمذوع اإلعاقــة،  ا لألاــذاي رياضــي
مـــــ   4 776، مـــــ  أليـــــنهم أاـــــذاي 5 304كحضـــــر و ذوع اإلعاقـــــة. مـــــ   طفـــــال 481هم فـــــي
ومســاألقات  ودروســاذوع اإلعاقــة دورات تدريبيــة، مــ   طفــال 592و اــذاي ذوع اإلعاقــة،األ

 األلااب الرياضية. تلف نظمت يف ومهرجانات رياضية 
 راألطــــاتتنفيــــذ مشــــاري  دعــــم أنشــــطة  ســــيا دعم يف ألالــــ الــــن حتظــــس ومــــ  األنشــــطة -306

ــــاتتنظــــيم ، ذوع اإلعاقــــةاألاــــذاي  ــــة النشــــطةو الثقافيــــة والرياضــــية  الفاالي املذصصــــة  الرتفيهي
 دعـــــم 2011نشـــــاط تنظـــــيم الفااليـــــات الثقافيـــــة عـــــام ل و صـــــصذوع اإلعاقـــــة. لألاـــــذاي 

نظمـــت الفااليـــات الثقافيـــة مـــ  و . احلاوميـــةالاامـــة  امليزانيـــةمـــ  يتـــا ليتوانيـــة ل 531 940 قـــدره
يف  2011عـام  ثقافيـة فااليـة 63ونظمـت ذوع اإلعاقـة. جاماة لألاذاي منظمات  10 قبل

مســاألقات التابــري و ذوع اإلعاقــة لألاــذاي موعــات الفنيــة اجملتنفيــذ املشــاري  )كحفــالت  ســيا 
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عمـل التابـري الفـين يف ا ـواء الطلـق، واملهرجانـات،  وكحلقـاتواضياية املواألمسيات  واإلألداا الفين
تنظـيم الفااليـات الثقافيـة تنميـة القـدرات وقـد يسـر والتفاعالت االجتماعيـة، والاـروب وغريهـا . 

 ألالنســــبة والتبــــادل الثقــــايف والشــــراكة االجتماعيــــة دا ــــل اجملتمــــ  يــــةالفنيــــة واالجتماعيــــة واإلألداع
مـ  كـان ،  امشـارك 24 008 تة. وكحضر الفااليات الثقافيـة الـن نظمـذوع اإلعاقلألاذاي 

 تنظـيمهـدب يذوع اإلعاقـة. و  مـ  فـالط 694هم ذوع اإلعاقـة، مـنمـ   اذصـاا  8 655ألينهم 
، ممــا قــد اجتماعيــاا ذوع اإلعاقــة األاــذاي  ســيا  إدمــاجتازيــز التغيــري يف  إىلالفااليــات الثقافيــة 

 االجتماعي.علس املستوى  ئهمواحلد م  إقصا يف اجملتم هم ؤدع إىل حتسا وضاي
لـــدعم  2011عـــام احلاوميـــة الاامــة  امليزانيـــةمـــ  ليتـــا ليتوانيــة  604 000 مبلـــ  نفــقأ  و  -307

منظمـــات جاماـــة  6مـــ  قبـــل  كحـــداث الرتفيهيـــة النشـــطةاألنظمـــت و تنظـــيم األنشـــطة الرياضـــية. 
 ذ املشـــاري  )أع البطـــوالتتنفيـــ يف ســـيا  اا ياضـــير  كحـــدثاا  127ونظـــم ذوع اإلعاقـــة. لألاـــذاي 
 4 232 اــار  فيهــاواملســاألقات واملهرجانــات الرياضــية و يمــات التــدريب الرياضــي   والــدوريات
ذوع اإلعاقــة. مــ   فــالا ط 522نهم مــ ذوع اإلعاقــة،مــ   اذصــاا  2 836، مــ  أليــنهم اذصــاا 
تــا لي 197 260 أللــ  دعمألــ 2011عــام  ذيمــاتاملو  كحــداث الرتفيهيــة النشــطةاألتنظــيم  وكحظــي
منظمــات  8مــ  قبــل  كحــداث الرتفيهيــة النشــطةاألنظمــت و . احلاوميــةالاامــة  امليزانيــةمــ  ليتوانيــة 

تنفيذ املشاري ،  سيا  يف و يما انشط اترفيهي اكحدث 70 ونظمذوع اإلعاقة. جاماة لألاذاي 
 فالط 170هم ذوع اإلعاقة، منم   اذصاا  2 799م  ألينهم كان ،  اذصاا  3 132 كحضرها
 عاقة.ذوع اإلم  

األاـــذاي للامــل مــ   ألتــدريب األ صــائيا ةالليتوانيـــ مؤسســات التالــيم الاــايلتقــوم و  -308
يف   صـــائيالأل مـــثال اـــهاداتلرتأليـــة الرياضـــية ل ةكادمييـــة الليتوانيـــكحيـــد يـــنأ األذوع اإلعاقـــة، 

 .املادل تاليم النشاط البد 
مــ  االتفاقيــة،  30املــادة مــ    3)الفقــرة وفيمــا يتالــق ألااللتزامــات املنصــوي عليهــا يف  -309

مــ  قــانون مجهوريــة ليتوانيــا ألشــأن كحــق التــأليف والنشــر  22املــادة مــ    2)و  1)الفقرتــان نص تــ
  2003، 1125-28؛ رقــم 1999، 1598-50رقــم  )اجلريــدة الرمسيــةذات الصــلة واحلقــو  
التجاريـــة  املنشـــورة ألصـــفة قانونيـــة ألغـــراب البحـــد الالمـــي غـــري األعمـــال نســـخ ه جيـــوزعلـــس أنـــ

إىل  يةالبصـر أو  يةلألاذاي الذي  ياانون م  اإلعاقـات السـما املناسبشال ال علسوالتاليمية 
دون إذن م  صاكحب الامل أو صاكحب كحق التأليف والنشـر  اتاإلعاقتلق احلد الذع تقتضيه 

ال ألاستثناء األعمـ قدر اإلماان، اسم املؤلفاملصدر و  ذكرم  ، ودون دف  أجر، لا  املتالق أله
 هتســجيلأو مساــي ألصــرع،  عمــل وز إعــادة إنتــاج أداءوجتــالغــرب.  لــذلق صيصــا  أعــدتالــن 

هيئــــة اإلذاعــــة أو تســــجيالته  الصــــادر عــــ  البــــد أيضــــاا و فــــيلم ، ال)املصــــور  هتســــجيل وأالصــــوي 
إىل  يةلألاـذاي الـذي  ياـانون مـ  اإلعاقـات السـما املناسـبشـال ال علـسألغراب غري جتاريـة 
 ألكحاام القانون املذكور. وفقاا ، اإلعاقة تلقه احلد الذع تقتضي
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األمــــر  املاتمــــد مبوجــــبتالميــــذ املــــدار  لمــــ  أهــــداب مفهــــوم التالــــيم غــــري النظــــامي و  -310
ـــا الصـــادر عـــ   ISAK-2695 رقـــم  كـــانون األول/ 30 يفوزيـــر الالـــوم والتالـــيم يف مجهوريـــة ليتواني

دمـاج االجتمـاعي، ة مشـاكل اإل  مااجلـ2006، 115-4 رقـم )اجلريدة الرمسية 2005ديسمرب 
االجتماعيـة  همشـاكلمأقـل وكحـل  فـريأل الـذي  حيظـوندماج االجتماعي لألطفال مبا يف ذلق اإل

ة واجلغرافيــة واالجتماعيــة يــالثقاف الظــروبمــ  كحيــد أليئــة غــري مواتيــة  الــذي  ترعرعــوا يفألطفــال ا)
كحتياجـــات األطفـــال غـــري ا أيضـــاا و ذوع االكحتياجـــات اخلاصـــة ،  الـــذي  هـــم مـــ  واالقتصـــادية أو

 ذلق النظام التاليمي. ويتمااس همناسبي  والذي  ال واملتفوقا ألشال  ايالااديا )املوهوألا 
ملشــاركة يف اللاــب والرتفيــه وأنشــطة ا وجــوب تــوفري فــريمــ  أكحاــام هــذه املــادة الــن تــنص علــس 

 ذوع اإلعاقــةألطفــال ل ،واألنشــطة الرياضــية، مبــا يف ذلــق أنشــطة النظــام املدرســي أوقــات الفــرا 
 األطفال.غريهم م  علس قدم املساواة م  

 اإلعاقة والنساء ذوات اإلعاقة يحالة األ فا  ذو  -ثالثاا  

  6المادة   
 النساء ذوات اإلعاقة

التمييز احملتمل مبوجب قانون  م افل احلماية القانونية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ت   -311
  القــانون ويــنص ذلــقتمييــز. لل اســبب تشــالقــد  اإلعاقــةنص علــس أن يــع ذاملســاواة يف املااملــة الــ

مســبقة  ااــروطذلــق  وميثــلللتمييــز.  اساســأ أيضــاا ن يشــال أمياــ  اجلــن   علــس أن نــوا ذلقكــ
 اجلن . لنوااألولوية األفقية منأ ملاافحة التمييز املتادد، م  

ألا املرأة والرجل. وميا  تطبيق  لنساء والرجال املساواةا ألا فريال وينظم قانون تاافؤ -312
 نـــوا الفتيـــات والنســـاء ذوات اإلعاقـــة للتمييـــز علـــس أســـا إماانيـــة تاـــرب أكحاـــام القـــانون عنـــد 

، حيــدد وقبــل كــل اــيء نــه، أوالاو تفاقيــة لمــا يتالــق ألاالجــوهرع فيويتالــق األمــر ألقــانون اجلــن . 
علـــس كحـــد ســـواء ،  املبااـــر اـــروط تاـــافؤ الفـــري ألـــا النســـاء والرجـــال والتمييـــز )املبااـــر وغـــري

اإلجـراءات علـس ثانيـا، ، ينص وهولنساء والرجال، والتحر  اجلنسي. لوانتها  احلقو  املتساوية 
يــنظم القــانون كمــا األعمــال وحيــدد جمــال التطبيــق.   تلــقحيظــر مثــل و يييزيــة،  هــار اعتباالــن ينبغــي 

لنســـاء ا ألـــاانون تاـــافؤ الفـــري مـــ  قـــ 2-3رصـــد. وتـــنص املـــادة الراقبـــة و امل ليـــة  ، ثالثـــا،املـــذكور
ضــ  الــربامج والتــداألري الراميــة إىل احلاوميــة والبلديــة تقــوم ألو أن الســلطات وا يئــات علــس والرجــال 

 نطا  ا تصاصها.ها، مبا يتمااس م  وتنفيذ ضمان تاافؤ الفري ألا النساء والرجال

فــري ألــا النســاء والرجــال الربنــامج الــوطين لتاــافؤ ال اعت مــدتنفيــذ األكحاــام املــذكورة، لو  -313
 4كحاومـــة مجهوريـــة ليتوانيـــا يف الصـــادر عـــ   530مبوجـــب القـــرار رقـــم  2014-2010للفـــرتة 
 طـــة عمــــل  وقـــد اعتمــــدت . 2010، 2757-56، رقـــم )اجلريـــدة الرمسيــــة 2010مـــايو أيار/

مبوجـب  2014-2010تنفيذ تداألري الربنامج الوطين لتاـافؤ الفـري ألـا النسـاء والرجـال للفـرتة 
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 يــوز/ 7مهوريــة ليتوانيــا يف جلوزيــر الضــمان االجتمــاعي والامــل الصــادر عــ   A1-323ألمــر رقــم ا
تداألري التطبق و الربنامج.  ذلقلتنفيذ   2010، 4391-83، رقم )اجلريدة الرمسية 2010 هيولي

قـــدم مالومـــات مفصـــلة عـــ  تنفيـــذ تـــداألري تجلميـــ ، مبـــ  فـــيهم األاـــذاي ذوو اإلعاقـــة. و علـــس ا
تنفيـذ  ألشأنيف التقرير اخلام   2014-2010فؤ الفري ألا النساء والرجال للفرتة رنامج تااأل

 اتفاقية األمم املتحدة للقضاء علس مجي  أااال التمييز ضد املرأة يف ليتوانيا.
يف و تاافؤ الفري ألا النساء والرجال يف مجي  اجملاالت، املتالقة ألاألولوية األفقية ذ تنفو  -314
 تلف املستويات. وقد فوب تنسيق تنفيذ سياسة تاافؤ الفري ألا النسـاء  التااون علسسيا  

الــــوزارات يطلــــب مــــ  و  والرجـــال علــــس املســــتوى احلاــــومي لــــوزارة الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل.
وضـــ  وتنفيـــذ الـــربامج والتـــداألري الراميـــة إىل ضـــمان تاـــافؤ الفـــري ألـــا النســـاء  أيضـــاا والبلـــديات 

مهوريـة جلقـانون تاـافؤ الفـري ألـا النسـاء والرجـال  ، مبوجـباضـم  نطـا  ا تصاصـام والرجال
جاماـات أهـم يف  اجلنسـانيةدراسـات للأنشـئت مراكـز فقـد علس املستوى األكادميي، أما ليتوانيا. 
 جلنـــة لتاـــافؤ الفـــري ألـــا النســـاء والرجـــال تضـــمان األداء الفاـــال  ـــذه اآلليـــة، اـــالولالبلـــد. 

يـ  الـوزارات واملنظمـات غـري احلاوميـة. وجتـدر اإلاـارة إىل م  قبـل مج امفوض تتاون م  ممثلا
تامـــل و يف ليتوانيـــا منظمـــات غـــري كحاوميـــة تامـــل يف جمـــال النســـاء ذوات اإلعاقـــة.  أنـــه ال توجـــد

وظائف الرقاألة والرصد أما أل ويضطل ألنشاط يف ثالث نقاألات كربى.  ويةالنس راكزاملأو  اللجان
، والـذع هعملـه ملـدة عشـر سـنوات مبسـاعدة ماتبـ ظـل يبااـرع ذالفـري الـاملاـين ألتاـافؤ املظا  

 مسؤول أمام ألرملان مجهورية ليتوانيا. هو
 اجتماعيــاا  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةا إلدمــاج طــة تنفيــذ تــداألري الربنــامج الــوطين وتــنص  -315
 وحتديـدلنساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف البلـد التحليل وض   علس تدألري 2012-2010للفرتة 
وصف األوضـاا  ويشمل. ه وحتس  وضا  ائه م  التمييز وضمان   هتاألري الرامية إىل محايالتد

دراسة مقارنة موساة  ا تصاصات حلد م  التمييز اصندو  االجتماعي األورو   الاملالية لتدألري 
 .مؤ راا كحددت 

  7المادة   
 اإلعاقة واأل فا  ذو 

أن يســـتند التنظـــيم  علـــس وجـــوبريـــة ليتوانيـــا مـــ  القـــانون املـــد  جلمهو  3-3 تـــنص املـــادة -316
ة يف مجهوريــة ليتوانيــا علــس مبــادئ أولويــة محايــة كحقــو  ومصــا  األطفــال يلاالقــات األســر لالقــانو  
 عنــد هأنــ وصــو اأولويــة محايــة كحقــو  ومصــا  األطفــال  وياــين مبــدأ .أ ــرى علــس مبــادئو  وصــو ا
، تلــق الصــاو مناقشــة القضــايا الــن ال تنظمهــا  عنــد أيضــاا و ، هــاالقانونيــة وتطبيق الصــاو اعتمــاد 

عــدم جيــب كفالــة و يف مصــلحة الطفــل  اإلجــراءات األ ــرى املتذــذةو جيــب أن تاــون مجيــ  القــرارات 
 االسـتماا وجـوبم  القانون املد  جلمهورية ليتوانيا علس  177-3تنص املادة و للذطر.  تاريضها

األطفـال. أل املتالقـةالفصل يف النزاعات كحا  رغباتهتأكد م  والقادر علس التابري ع   رائه اللطفل ل
 استبااد األطفال ذوع اإلعاقة. دونتطبق هذه األكحاام علس مجي  األطفال، و 



CRPD/C/LTU/1 

GE.14-23205 104 

محايـة كحقـو  الطفــل  أساســياتمـ  قـانون  3-4مبــدأ عـدم التمييـز يف املــادة  ر ك ـوقـد   -317
 يتـــ املـــادة علـــس تلـــق ص  . وتـــن1996، 807-33، رقـــم )اجلريـــدة الرمسيـــةيف مجهوريـــة ليتوانيـــا 

 نــوا جــن  ألســببتمييـز وعـدم إماانيــة تاريضــه للطفـل حبقــو  متســاوية مـ  غــريه مــ  األطفــال ال
أو  مأو ماتقـــدام همأو ديـــن تهمغــلأو  همأو عـــرق تهمجنســيأو ســـنهم أو قــانو  ال ممثلـــهوالديــه أو 

 ذلـق. ويـنظم ع ظـروب أ ـرىألالصـحية أو  تهمكحـال وأ عواألسـر  أو املـايلاالجتماعي  هموضا
 مصــابطفــل علــس أنــه  ذو اإلعاقــةرب الطفــل َاــكحقــو  األطفــال ذوع اإلعاقــة. ويـ   أيضــاا  القــانون

مــــ  قبــــل مؤسســــة الرعايــــة  ةدداض اإلعاقــــات اجلســــدية أو الاقليــــة اخللقيــــة أو املاتســــبة، احملــــبألــــ
 تايــف واالنــدماج يفعلــس العــاد و  النمــو ألشــالقدرتــه علــس  تــؤثر علــسالصــحية لألطفــال والــن 

 ويتلقـس وينمـوكحيـاة نشـطة  يف أن حيـىقو  متساوية م  األطفـال الاـاديا حب وهو يتمت اجملتم . 
يف النشــاط  ويشــار يناســبه  عمــال ويــؤدعورغباتــه،  قدراتــه اجلســدية والاقليــة الــذع يوافــقالتالــيم 

 ذع اإلعاقـــةلطفـــل ل حيـــقاإلألـــداعي واالجتمـــاعي. وعـــالوة علـــس ذلـــق، يـــنص القـــانون علـــس أنـــه 
وتـــوفر اخلاصـــة.  هاكحتياجاتـــألاالعـــرتاب ، يف ســـيا  صـــول علـــس الرعايـــة اخلاصـــة )غـــري الااديـــة احل
للطفـل كمـا حيـق . م  أوجه الرعاية ه املساعدة االجتماعية والطبية وغريهاأللشذص الذع يهتم ل

الاــــالج واملصـــــحات الــــن تــــوفر املؤسســــات  مــــ ميــــزة ت ــــدمات معلــــس  احلصــــول ذع اإلعاقــــة
 ويـــنأ لـــهاأل ـــرى. القانونيـــة  والصـــاو القـــوانا يف نحـــو املنصـــوي عليـــه واملنتجاـــات، علـــس ال
ـــه ألنـــاء علـــس التشـــذيص املباـــر، وتـــوفر  املالئمـــةاملســـاعدة الطبيـــة  وســـائل الاـــالج التصـــحيحية ل

تذصصـــــا، و ــــرباء األطـــــراب األطبــــاء املاملســـــاعدة مــــ  قبـــــل  تلــــقوفر وتـــــ والتأهيليــــة املناســــبة.
، ذلــق الضــرورة تقتضــياأل صــائيا الطبيــا، وعنــدما ريهم مــ  غــناعية، و ــرباء التأهيــل و طصــاال

آلألـــاء واألمهـــات وغـــريهم مـــ  املمثلـــا وحيـــق ل. ةاملتذصصـــ يـــةؤسســـات الطباملالاـــالج يف يـــوفر 
احلصــــول علــــس  يف املنــــزل تــــهعايويقومــــون ألر  ذا اإلعاقــــةالطفــــل يرألــــون القــــانونيا للطفــــل، الــــذي  

والبلديــة الظــروب  احلاوميــةؤسســات امل جيــب أن ميــ و . ةاحلاوميــيزانيــة املاملســاعدة الالزمــة مــ  
مــ   ــالل مراعــاة  أيضــاا امــل و اللفــري  وفقــاا  املهــين وإعــداده، ذع اإلعاقــةالالزمــة لتالــيم الطفــل 

الـذي   ألاـذاي واملؤسسـات واملنظمـاتويسـتفيد ا. هاخلاصـة ومواهبـ هة واكحتياجاتـيصـحكحالته ال
وغريهــا مــ  تــنص عليهــا القــوانا الــن واالمتيــازات  البــدالت ذوع اإلعاقــة مــ األطفــال  ونوظفــي

ن تـدريبا  اصـا للامـل مـ  و ن االجتماعيو ن واأل صائيو ن واملرألو املالم ويتلقسالقانونية.  الصاو 
ــــق، أل املصــــاألااألطفــــال  ــــة. وألاإلضــــافة إىل ذل ــــا  الاامــــة تاــــدل اإلعاقــــات اجلســــدية والاقلي املب

 وفقـــاا ، اخلاصـــة هاكحتياجاتـــ كحســـب ذو اإلعاقـــةطفـــل لاســـتذدمها يالـــن  والشـــوارا ووســـائل النقـــل
ذوع اإلعاقـــة ألطفـــال لاملؤسســـات املذصصـــة وجتهـــز . لمحايـــة كحقـــو  الطفـــ أساســـياتلقـــانون 

الشــروط  والبلديــة تنفيــذ احلاوميــة ؤسســات التنفيذيــةامل أن تافــل جيــبكمــا . ألتاــديالت  اصــة
 .اماا وإماانيامال تصاص وفقاا ، املذكورة
املسـاعدة التاليميـة  تـوفريوصـف إجـراء يف متاامـل  ألشال املساعدة توفري ب  هد وحيدد   -318

 متاامــــل لألطفــــال يف ســــ  التالــــيم ألشــــالواملســــاعدة االجتماعيــــة و ــــدمات الرعايــــة الصــــحية 
 املاتمـد مبوجـب األمـر رقـمآلألـائهم )أوليـاء األمـور ،  أيضـاا و والتالـيم قبـل االألتـدائي،  ياملدرس قبل

V 2068/A1-467/V-946   وزيـــر الصـــحة يف و وزيـــر التالـــيم والالـــوم يف مجهوريـــة ليتوانيـــا الصـــادر عـــ
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  2011 ،6387-134، رقـم )اجلريـدة الرمسيـة 2011 /نوفمربتشري  الثا  4مجهورية ليتوانيا يف 
ضـمان تالـيم فاـال  وهـو،  مـ  االتفاقيـة 24املـادة  ألشـأنالقسـم الفرعـي مـ  التقريـر  أيضـاا )انظر 

و/أو التالـيم قبـل االألتـدائي ومسـاعدة الوالـدي  )أوليـاء  يهج التاليم قبل املدرسملنا وفقاا لألطفال 
األألــوة واألمومــة واملهــارات االجتماعيــة. ومــ  املتوقــ  أن يــؤدع تطبيــق أواصــر تقويــة علــس األمــور  

لألسر املقدمة إىل حتسا تنسيق املساعدات واخلدمات الاملية القانو  يف املمارسة  الصق ذلق
 والتذفيف م  كحدةاليم هؤالء األطفال، ت، وحتسا نوعية ذوع اإلعاقةرتألية األطفال قوم ألالن ت

كــل مؤسســة ألشــال منفصــل، ولــي    أ صــائييذ إجــراءات يــتنف النــاجم عــ  التــوتر االجتمــاعي
 مباارة.ا ألصفة ماين ألطريقة منسقة وغري مصممة ملساعدة طفل وأسرة

 اجتماعيــــاا إدمــــاج هــــؤالء األاــــذاي ألــــرامج  راألطــــات األاــــذاي ذوع اإلعاقــــةتنفــــذ و  -319
أو  انفسهألدمات مثال ألاض اخلتوفر  فهيوأفراد أسرهم،  ذوع اإلعاقةوتقدمي املساعدة لألطفال 

علس تنظيم اخلدمات االجتماعية  اساعدهتللبلديات و  ألصفتها ارياةيف توفري اخلدمات  ساعدت
نشـــاء اخلـــدمات االجتماعيـــة، إل ؤســـ وهـــي ت ؛لألطفـــال ذوع اإلعاقـــة وأفـــراد أســـرهم يف اجملتمـــ 
تـــنظم التالـــيم غـــري كمـــا ؛  تطويرهـــاســـاهم يف وتو ـــدمات ومراكـــز الرعايـــة النهاريـــة يف البلـــديات، 

توفر  أيضاا وهي . ؤالء ألاذايتنفذ ألرامج تاليمية أ رى  و ، ألاذاي ذوع اإلعاقةالنظامي ل
وهــي تقــوم وع اإلعاقــة وأســرهم؛ املســاعدة النفســية لألســر، وتــنظم األنشــطة الرتفيهيــة لألطفــال ذ

كحقــوقهم، وتشــج  املبــادرات املدنيــة علــس مســتوى  ومحايــة األاــذاي ذوع اإلعاقــةل يــتمثأل أيضــاا 
تقـوم عـ  مصـا  األاـذاي ذوع اإلعاقـة، و   دافتـ مباـى أ ـاتداألري  تلفة، ألتنفيذ اجملتم  احمللي 

الالزمــــة والامالــــة والتالــــيم؛ اخلــــدمات و اخلاصــــة،  ماكحتياجــــام ألشــــأ م وألشــــأنمــــ  املالومــــات خل
كحتياجـامم اخلاصـة، ال وتافـل االسـتجاألةعالوة علس ذلق، يثل األاذاي ذوع اإلعاقة  هي،و 

علـس مسـتوى  لالامـتـداألري الضرورية لتنفيذ التداألري الرتألويـة و الظروب   م و لق اخلدمات ميوتقد
 اجملتم  احمللي.

 خاصةالحقوق إعما  ال -مابعاا  

  31المادة   
 مع اإلحصاءات والبيانات 

ــــــــوطين إلســــــــيا  يف  -320  اجتماعيــــــــاا ألاــــــــذاي ذوع اإلعاقــــــــة دمــــــــاج اتنفيــــــــذ الربنــــــــامج ال
 7كحاومة مجهورية ليتوانيـا يف الصادر ع   850القرار رقم  املاتمد مبوجب 2012-2003 لفرتةل

 ، 2010، 1345-29؛ رقــم 2002، 2335-57، رقــم )اجلريــدة الرمسيــة 2002 هيونيــكحزيران/
اإلكحصـــائية  والدراســـات االستقصـــائيةالليتوانيـــة لإلكحصـــاء مصـــادر البيانـــات اإلداريـــة  الـــدائرة مـــ جت
 كحـــدداـــدد األطفـــال الـــذي  أل وهـــي تتالـــق www.stat.gov.ltوقـــ  املســـنويا علـــس  هاتنشـــر ها و لذصـــتو 

 مســتوى الـذي  كحــدد ألشـأ مسـ  الامــل  البـالغاللمــرة األوىل، وعـدد األاــذاي  تهممسـتوى إعـاق
وعـدد األاـذاي  دمـاج االجتمـاعي،اإل الن تطالع  التغريات  فضالا ، منذفض لس الاملقدرة ع
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، الليتوانيــــــة لإلكحصــــــاء الــــــدائرةشــــــار  وتاخلــــــدمات االجتماعيــــــة.  الــــــذي  يتلقــــــونذوع اإلعاقــــــة 
 دراســة استقصــائيةنفــذت وكحــدة  وقــد؛ اجملتمايــة علــس ذلــق، يف تنفيــذ ألــرامج اإلكحصــاءات عــالوة

 ااــرياألصــفتها  ،2011عــام  توظيــف األاــذاي ذوع اإلعاقــة ألشــأن قــوى الااملــةلل صصــة 
 للنظام اإلكحصائي األورو .

، )اجلريــدة الرمسيـــةقــانون احلمايـــة القانونيــة للبيانـــات الشذصــية جلمهوريــة ليتوانيـــا  وحيــدد -321
فيمـــا ألاــــد ألاســــم  يشــــار إليــــهالـــذع س ، 2008، 804-22؛ رقــــم 1996، 1479-63 رقـــم

تهـا مااجل ومتطلبـات هـالبيانـات الشذصـية وماايري لت الشذصـية، املبـادئ الاامـة لبيانـااقانون محاية 
مااجلـــة  عنـــد أيضـــاا هـــي قاأللـــة للتطبيـــق الـــن جلميـــ  األاـــذاي الطبيايـــا،  ة ألالنســـبةمااجلـــة قانونيـــ

القـانون،  ذلـقألكحاـام  وفقـاا أنـه  وجتـدر اإلاـارة إىلالبيانـات الشذصـية لألاـذاي ذوع اإلعاقـة. 
ــــا تصــــنف إعاقــــة الشــــذص أل ذات الصــــلةالومــــات املت املتالقــــة ألصــــحة الشــــذص الطبياــــي و البيان
متطلبات أكثـر  املذكور القانون حيدد ،و ذا السبباصة. اخل فئة البيانات الشذصية ضم  اوأسباهب

مااجلــة البيانــات  ســيا الاالقــات الــن تنشــأ يف  أيضــاا يــنظم هــو . و املــذكورة صــرامة ملااجلــة البيانــات
يف أنظمــة  ألالوســائل غــري اآلليــةمااجلــة البيانــات الشذصــية  ويف ســيا ، ســائل اآلليــةألالو الشذصــية 

القــانون كحقــو   . وحيــدددونات، ومــا إىل ذلــقاملــ، وامللفــات، و اتبطاقــالاإليــداا: القــوائم، وفهــار  
احلقــو ، وكحقــو  وواجبــات  تلــقلبيانــات، وإجــراء محايــة لمواضــي  ألصــفتهم األاــذاي الطبيايــا 

 أثناء مااجلة البيانات الشذصية. تهمتباريا والطبيايا ومسؤولياألاذاي االع
علـــس فقـــا  وتولـــفمـــ  ألغـــراب إكحصـــائية  تلفـــة جتالبيانـــات الشذصـــية الـــن  وتقـــارن -322

غـــراب اإلكحصـــائية. غـــري األ ألغـــراب أ ـــرىدميـــة ضـــد االســـتذدام غـــري القـــانو  أســـا  كو ـــا 
 تحديــدألســمأ يب اإلكحصــائية يف اــال ال مــ  فئــات  اصــة مــ  البيانــات الشذصــية لألغــراوجت

ويـنص عليهـا القـوانا. الن تـنص  ، إال يف احلاالتةأو غري مباار  ةمباار ألصفة موضوا البيانات 
حبمايـــة  ذات الصـــلةاملالومـــات علـــس مـــ  االتفاقيـــة  22املـــادة  مـــ  التقريـــر ألشـــأنالقســـم الفرعـــي 

 البيانات الشذصية ومحاية كحق الفرد يف احلياة  اصة.
األنشـطة اإلكحصـائية عـ  تقـارير  ألإعـدادالقدرة علس الامل و اإلعاقة تقييم  ماتبيقوم و  -323

وزارة الضــــمان االجتمــــاعي والامــــل يف مجهوريــــة لــــ هاميوتقــــد اإلعاقــــةذوع ألاألاــــذاي  املتالقــــة
القـدرة و اإلعاقـة تقيـيم  ماتـبويقـوم اومة مجهورية ليتوانيا. حل التاألاةليتوانيا، ودائرة اإلكحصاءات 

 ماتــبو تاــاون مــ  مؤسســات الرعايــة الصــحية، الو  تهــابادلمو املالومــات  ألتــوفري أيضــاا الامــل س علــ
جملـــ  و وزارة الضـــمان االجتمـــاعي والامـــل يف مجهوريـــة ليتوانيـــا، التـــاأل  لـــالليتـــوا   ةلـــاالام تبـــادل

صـــندو  التـــأما االجتمـــاعي احلاـــومي التـــاأل  لـــوزارة الضـــمان االجتمـــاعي والامـــل يف مجهوريـــة 
أكحاــام قــانون ألدون املســا   ،انيــا والبلــديات والســلطات الاامــة وا يئــات واملنظمــات األ ــرىليتو 

 احلماية القانونية للبيانات الشذصية.
 ودمـــجتنفيـــذ مشـــروا  احملاســـبة أل كحاليـــاالامـــل علـــس  ةالقـــدر و ماتـــب تقيـــيم اإلعاقـــة يقـــوم و  -324

أل  لـوزارة الضـمان االجتمـاعي والامـل الامـل التـاعلس  ةالقدر و اتب تقييم اإلعاقة ملكحاالت اإلعاقة 
ليتوانيــا. وســتنفذ  كحاومــة وميزانيــةالصــندو  االجتمــاعي األورو   ألتمويــل مــ يف نظــام املالومــات  
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ليتــا  2 665 504.83 اإلمجاليــة تــهقيمتبلــ  ، و 2013مــار   ذار/ 25حبلــول املشــروا  نشــاطات
وهـو الامل. علس  ةالقدر و تقييم اإلعاقة اتب ملسيغطي املشروا مجي  الوكحدات اإلقليمية و  ليتوانية.
 ملفـــــامم مـــــ  أجـــــل إعـــــدادإنشـــــاء قاعـــــدة أليانـــــات مركزيـــــة لألاـــــذاي ذوع اإلعاقـــــة  إىل يرمـــــي

تنفيـذ  وسـيؤدعالامـل. علـس  ةالقـدر و يف نظام مالومات ماتب تقييم اإلعاقة  ااإللارتونية ودجمه
 ليـة مـ  قبـل مـوظفي ماتـب تقيـيم لوظـائف اإلداريـة الدالة يـطة وفاالااملشروا إىل أداء أكثر ألس

اخلـــدمات  تقـــدمي أيضــاا و  ،اتـــباملالامــل، واســـتذدام أكثـــر عقالنيــة ملـــوارد علـــس  ةالقـــدر و اإلعاقــة 
إنشاء قاعدة أليانات  م  اأنفاالية. وألاإلضافة إىل ذلق، م  ال ربأكئه علس قدر اإلدارية لامال

 تلــف جوانــب  ألشــأنالبيانــات   إماانيــات جتميــ  وحتليــلريتــوف لألاــذاي ذوع اإلعاقــةمركزيــة 
 .لألاذاي ذوع اإلعاقةالتذطيا ألشذص والتداألري املتالقة الإعاقة 

  32المادة   
 اللعاون ال ولي

مهوريـــة جلأكحاـــام سياســـة التاـــاون اإل ـــائي أل عمـــاللتاـــاون الـــدويل لدعم الـــليتوانيـــا  وفرتـــ -325
كحاومـــة الصـــادر عـــ   10م القـــرار رقـــ املاتمـــدة مبوجـــب، 2012-2011لفـــرتة  ـــالل اليتوانيـــا 

  2011، 220-6، رقـــم )اجلريـــدة الرمسيـــة 2011 /ينـــايركـــانون الثا   12 يف مجهوريـــة ليتوانيـــا
  تـــدرج يف  املوجهـــة لألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةاملســـاعدة كـــون الرغم مـــ   ألـــ. و هذيـــنفتوتشـــرياات 

روا م  تقدمي ال مين  مؤسسي املش ذلق األكحاام، فإن الواردة جمتماة يف تلقجماالت املساعدة 
مشـاري  دـددة يف هـذا اجملـال مـ   ةألاد أي   تنفذالنوا. وم  ذلق،  ذلقمقرتكحات مشاري  م  

 التااون اإل ائي.جماالت 
يف أنشـــطة  2000وزارة الرتأليـــة والتالـــيم والالـــوم يف مجهوريـــة ليتوانيـــا منـــذ عـــام وتشـــار   -326

 يف تلــق اعضــوا فاليــ إذ أصــبحتاصــة، تالــيم ذوع االكحتياجــات اخلأل للنهــوبالوكالــة األوروأليــة 
التاليميــة واجلــودة  ةحتســا السياســ يفوكالــة للا ــدب األمســس ويتمثــل . 2004منــذ عــام  املنظمــة

للمتالمـــا ذوع االكحتياجـــات التاليميـــة اخلاصـــة مـــ   ــــالل تازيـــز وتنفيـــذ إطـــار طويـــل األجــــل 
آلألـاء لثلـي املنظمـات غـري احلاوميـة مالمـا والالمـاء ومملل فرصـةويـنأ ال. املتا للتااون األورو  

 تلـقلوزارات للمشاركة يف املشاري  الـن تنفـذها ل واأل صائيا التاألااواألاذاي ذوع اإلعاقة 
إتاكحـــة للسياســـيا واملمارســـا ألشـــأن  املوجهـــة التوصـــيات صـــياغةاملنظمـــة، واملســـا ة ألالتـــايل يف 

 .اخلدمات وحتسا اجلودة

  33المادة   
 على الصعي  الو ني اللنفيذ وال ص 

تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة حبقـــو  األاـــذاي ذوع أل املتالـــققـــانون الاعتمـــد  -327
  2010، 3350-67، رقـــم )اجلريــدة الرمسيــةاإلعاقــة والربوتوكــول اال تيــارع جلمهوريــة ليتوانيــا 

ان مجهورية ليتوانيا ربملل األيان املذكور م  القانون 2 املادةوقد تضمنت . 2010مايو أيار/ 27 يف
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مــ  االتفاقيــة  25املـادة مــ  )أ  الفقــرة يف  الـواردأن مصــطلأ  الصـحة اجلنســية واإلجناأليــة   مفـاده
اللتزامـــات الدوليـــة ذات افـــرب ياـــزز كحقـــو  اإلنســـان اجلديـــدة، و يفســـر علـــس أنـــه يمياـــ  أن  ال

دعــم إجــراءات  علــس املصــطلأ لــذلقاملضــمون القــانو  ينطــوع  والمجهوريــة ليتوانيــا.  علــسالصـلة 
لــذوع االكحتياجــات اخلاصــة الــن مــ  اــأ ا أن املوجهــة اإلجــراءات الطبيــة والتاقــيم و  إ ــاء احلمــل

 .هاواإلعالن عن لتلق اإلجراءات الرتويجعلس تسبب التمييز علس أسا  اخلصائص اجلينية و 
 قيــــةمــــ  االتفا 33مــــ  أ ــــذ أكحاــــام املــــادة ألشــــال ســــليم تنفيــــذ أكحاــــام االتفاقيــــة لو  -328
 1739القـــــــرار رقــــــــم مبوجـــــــب  ليــــــــة مؤسســـــــية لتنفيـــــــذ االتفاقيــــــــة اعتمـــــــدت االعتبـــــــار،  ألاـــــــا

ــــا يف  عــــ  الصــــادر ــــة ليتواني ــــة 2010 /ديســــمربكــــانون األول  8كحاومــــة مجهوري ــــدة الرمسي ، )اجلري
قو  األاذاي ذوع اخلاصة حبألشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   2010، 7455-145 رقم

وزارة  تيشــار إليــه فيمــا ألاــد ألاســم  القــرار  . وقــد عينــالــذع سال تيــارع )اإلعاقــة والربوتوكــول ا
عمــال ألــالقرار  مســؤولة عــ  تنســيق تنفيــذ االتفاقيــة ةيــالضــمان االجتمــاعي والامــل كســلطة كحاوم

جــاالت مبتنفيــذ األكحاــام املتالقــة  يةلســلطات الاامــة األ ــرى مســؤولل أســندتاملــذكور، يف كحــا 
تاـــافؤ املاـــين ألماتـــب أمـــا املظـــا  كـــل مـــ  عـــا  و  تصاصـــها. نطـــا  األذات الصـــلة  نشـــطةاأل

جملـ  اـؤون وإن آلية مستقلة لتنفيـذ االتفاقيـة. ك  ذوع اإلعاقة األاذايالفري وجمل  اؤون 
وزير ها لتنفيذألشأن رصد تنفيذ االتفاقية وتقدمي املقرتكحات الف ألذوع اإلعاقة هو امل األاذاي

تنفيـذ  ألرصـدتاـافؤ الفـري املاـين ألاتـب أمـا املظـا  م يأوصـقد الضمان االجتماعي والامل. و 
لتحقيـق يف الشــااوى املتالقــة ا: مــ   ــالل مـا يلــيأكحاـام االتفاقيــة املتالقـة ألاملســاواة يف املااملـة 

الــن لتأكــد مــ  أن دتــوى وســائل اإلعــالم  ــال مــ  اإلعالنــات األــالتمييز علــس أســا  اإلعاقــة، 
داريـــة، فـــرب اإلذالفـــات امللتحقيـــق يف كحـــاالت ا، علـــس أســـا  اإلعاقـــة زتمييـــالطـــاأل   تاتســـي

تنفيــذ االتفاقيــة  رصــدعمليــة ه مياــ  أن تشــمل تقــرر أنــ . وقــدداريــة، ومــا إىل ذلــقاإلاقوألــات ال
 األاــذايعــ  املنظمـات الــن يـثلهم مــ   ـالل جملــ  اـؤون  فضـالا ذوع اإلعاقــة،  األاـذاي

 اجملل . ذلقألنشاط يف أنشطة  ذوع اإلعاقة األاذاي منظمات وممثلويشار   ذوع اإلعاقة.
 مشــاركةمــ  االتفاقيـة، الـن تــنص علـس  3-33م املـادة اكحاـألويف ضـوء التنفيـذ الســليم  -329

هم مشـاركة كاملـة يف عمليـة ن يـثلاإلعاقـة واملنظمـات الـ عاجملتم  املد ، و اصـة األاـذاي ذو 
القـــــــرار  2010 ديســـــــمربكـــــــانون األول/ 8كحاومـــــــة مجهوريـــــــة ليتوانيـــــــا يف  تاعتمـــــــد الرصـــــــد،

ذوع  األاـذايلـ  اـؤون جمألشأن املوافقة علس تاوي   1426لقرار رقم لادل امل 1740 رقم
 هولوائحـ 2005ديسـمرب كـانون األول/ 23 يفاإلعاقة التاأل  لوزارة الضمان االجتمـاعي والامـل 

يشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي ألاســـم  لـــوائأ الـــن س ، )2010، 7456-145، رقـــم )اجلريـــدة الرمسيـــة
 عنص علـــس أن جملـــ  اـــؤون األاـــذاي ذو ألبنـــد يـــلـــوائأ اجمللـــ   تاملســـت  قـــد الـــ   . و اجمل

توصـــيات إىل وزيـــر الضـــمان االجتمـــاعي والامـــل فيمـــا يتالـــق ألتنفيـــذ القرتكحـــات و املقـــدم ياإلعاقـــة 
اال تيــارع. وعــالوة  اقــو  األاــذاي ذوع اإلعاقــة وألروتوكو ــاخلاصــة حباتفاقيــة األمــم املتحــدة 

كمـا . ةاإلعاقـ عاب الـوزراء السـلطات الاامـة يف جملـ  اـؤون األاـذاي ذو نـو  علس ذلق، ميثل
جلسات اجملل  ألصفة مراقـب. وهاـذا مياـ   هالفري أو مفوضاملاين ألتاافؤ أما املظا   حيضر
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اإلعاقــــة تبـــــادل  عتاــــافؤ الفـــــري وجملــــ  اــــؤون األاـــــذاي ذو املاــــين ألملاتــــب أمــــا املظـــــا  
الـن حتـول القضـايا والسـاي إلزالـة الاقبـات وإثـارة االتفاقيـة،  املالومات فيما يتالق ألتنفيـذ أكحاـام

 .ألشال سليم تنفيذ االتفاقيةدون 
 2012-2010 للفـرتة اجتماعيـاا  ألاـذاي ذوع اإلعاقـةإلدمـاج اوقد استند الربنامج الوطين  -330
 اجتماعيــاا  ألاــذاي ذوع اإلعاقــةإدمــاج اعمليــة  تطــويرإىل  يرمــي وهــو ،أكحاــام االتفاقيــة علــس

إدمــاج  الــن ت رســيالوطنيــة والدوليــة  كحاــام التشــريااتأل الســليم تنفيــذإىل حتقيــق الو  فاــالألشــال 
لربنـــامج الـــوطين ا. وينفـــذ الربنـــامج مـــ   ـــالل  طـــة تـــداألري اجتماعيـــاا  ألاـــذاي ذوع اإلعاقـــةا

 .2012-2010للفرتة  اجتماعياا  ألاذاي ذوع اإلعاقةإلدماج ا
 A1-175األمــــر رقــــم  مبوجــــب 2011مــــار   ذار/ 30يف وألاــــد التصــــديق علــــس االتفاقيــــة  -331

، 1995-42، رقـم )اجلريـدة الرمسيـةوزير الضمان االجتماعي والامـل يف مجهوريـة ليتوانيـا الصادر ع  
 اجتماعيــاا  اإلعاقــة ألاــذاي ذوعإلدمــاج ااملت  طــة تنفيــذ تــداألري الربنــامج الــوطين   اســت  2011
ــــداألري 2012-2010للفــــرتة  ــــة واملنظمــــات غــــري  تكحــــقرت  ا جديــــدة ألت ــــل الســــلطات املاني مــــ  قب

ربنــامج الاا ويوجــد كحاليــللمــواد ذات الصــلة مــ  االتفاقيــة.  وفقــاا و احلاوميــة يف نطــا  ا تصاصــها 
يف طـور   طـة تنفيـذهو  2019-2013للفرتة  اجتماعياا  ألاذاي ذوع اإلعاقةإلدماج االوطين 

ــــــوطين الســــــتمرارية الاا صــــــياغة ضــــــمانال  اجتماعيــــــاا  اــــــذاي ذوع اإلعاقــــــةألإلدمــــــاج اربنــــــامج ال
التمويـــل وا يئـــات املســـؤولة عـــ  علـــس تـــداألري دـــددة و  يـــنص علـــس وهـــو، 2012-2010 للفـــرتة

 جال كحقو  األاذاي ذوع اإلعاقة.مباملسا ة يف تنفيذ أكحاام االتفاقية املتالقة 

    


