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  مقدمة  -أوالً  
عن أغلبيـة      اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فضالً     دوقية لكسمربغ الكربى  وقَّعت    -١

يف االحتـاد األورويب    اً  غ عضو ربوملا كانت لكسم  . االتفاقات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
با، فإهنا تطبق ميثاق احلقوق األساسية واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان وجملس أورو

وبانضمامها إىل جمموع هذه االتفاقيات، تتعهد لكـسمربغ بـاحترام          . واحلريات األساسية 
  .وفرض احترام ما تتضمنه من حقوق وحريات

ويل وعلى التعاون   ولكسمربغ مقتنعة بضرورة اتباع هنج قائم على سيادة القانون الد           -٢
املتعدد األطراف بني الدول ذات السيادة واملتساوية من أجل العمل بصورة مجاعيـة علـى               
إشاعة السالم والتنمية، واحترام حقوق اإلنسان، وتسوية املـشاكل الدوليـة ذات الطـابع              

  .االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين
الوضع منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري      ويركز هذا التقرير على عرض تطور         -٣

ويتضمن التقريـر   . الشامل، ويتالىف قدر اإلمكان تكرار املعلومات الواردة يف التقرير السابق         
  .يعرض ما حتقق من متابعة للتوصيات اليت مل يتطرق إليها هذا التقريراً مرفق

  التحليل املوضوعي  -ثانياً  

  ية، واحلق يف التصويت، واجلنسيةاملشاركة يف احلياة السياس  -ألف  
  .)١(التصويت إجباري جلميع الناخبني املسجلني يف القوائم االنتخابية  -٤
وفيما يتعلق باالنتخابات التشريعية الوطنية، ال حيق التصويت إال ملواطين لكسمربغ،             -٥

  .وال حيق الترشح لسواهم
غ وكذلك رعايا االحتاد    ويسجل كناخب يف االنتخابات األوروبية مواطنو لكسمرب        -٦

ويف حني أنه حيق ملواطين لكسمربغ      . األورويب املقيمون يف لكسمربغ ملدة ال تقل عن سنتني        
الترشح لالنتخابات األوروبية بال شروط تتعلق باإلقامة، فإنه حيق لرعايـا االحتـاد األورويب    

  .الترشح هلا بعد مرور مخس سنوات من إقامتهم هبا
ب يف االنتخابات البلدية الرعايا األجانب املقيمون يف لكسمربغ    كناخاً  ويسجل أيض   -٧

أما الرعايا األجانب من االحتاد األورويب فيحـق هلـم          . منذ فترة ال تقل عن مخس سنوات      
  .الترشح لالنتخابات البلدية بعد مرور مخس سنوات على إقامتهم

تشكيل جلـان    بصفة خاصة ب   )٢(٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦وقد ألزم قانون      -٨
) مكلفة على األخص بشؤون املقيمني من أصحاب اجلنسيات األجنبيـة         (استشارية لإلدماج   
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ويف البلديات اليت يكون أكثر من نصف املقيمني فيها أجانـب، ميكـن             . يف مجيع البلديات  
للمجلس البلدي أن يقرر أن يكون عدد األعضاء اللكسمربغيني واألعضاء األجانب متناسباً            

  .ة املئوية لعدد السكان اللكسمربغيني واألجانبمع النسب
ويف إطار خطة العمل الوطنية املتعددة السنوات لإلدمـاج ومكافحـة العنـصرية،               -٩

 من جهة، ٢٠١١أكتوبر /ولتشجيع مشاركة األجانب يف االنتخابات البلدية يف تشرين األول       
 العملية االنتخابية احمللية    وإقامة حوار مع جمتمع االستقبال بشأن ضرورة مشاركة األجانب يف         

من اجلهة األخرى، نظمت احلكومة، بالتعاون مع رابطة املدن والبلديات اللكسمربغية محلـة    
وكان من نتائج هذه احلملة أن حدث ارتفاع كبري ". أستطيع أن أصوت"توعية واسعة بعنوان 

 ب يف البلديات، فضالًيف تسجيل األجانب على القوائم االنتخابية، وانتخاب املرشحني األجان
  .بأمهية مشاركة األجانب... عن توعية األحزاب السياسية ورابطات األجانب والنقابات، 

وبالنظر إىل النمو املستمر لألجانب املستقرين يف لكسمربغ الذين بلغـت نـسبتهم         -١٠
  . يف املائة، ُعدل قانون اكتساب اجلنسية٤٣ اليوم
 قانون جديـد  ٢٠٠٨، اعُتمد يف هناية عام ٢٠٠٦ و٢٠٠١وبعد إصالحات عامي      -١١

واهلدف من القانون هو تكييـف     .  أدخل تغيريات بالغة األمهية    )٣(بشأن اجلنسية اللكسمربغية  
التشريع مع التغريات اليت طرأت على اجملتمع اللكسمربغي يف خالل العقود املاضية، واملسامهة             

  .يف تدعيم اندماج األجانب املقيمني يف لكسمربغ
ويتمثل أهم ما استحدثه اإلصالح التشريعي يف تعميم مبـدأ اجلنـسية املزدوجـة                -١٢
وهكذا، مل يعد الشخص الذي يرغب يف احلصول على اجلنسية اللكـسمربغية            . املتعددة أو
يف استعادهتا ملزماً بالتخلي عن جنسيته األصلية، مبا أن هذا القانون املتعلق باألجانب يتيح               أو

اً وباإلضافة إىل ذلك، مل يعد االكتساب الطوعي للجنسية األجنبية سبب         . نسيةأيضاً ازدواج اجل  
  .لفقدان اجلنسية اللكسمربغية

وبصفة خاصة، ُنقلت   . ومن ناحية أخرى، جرى تبسيط معاجلة الطلبات وتسريعها         -١٣
أن  اًصالحية اختاذ القرارات يف هذا الشأن من الربملان إىل وزير العدل الذي يتعني عليه مبدئي              

وباإلضافة إىل ذلك، فُتح    . من تاريخ تقدمي الطلب   اً  يتخذ القرار يف غضون مثانية أشهر اعتبار      
يف حالة رفض التجنس باب الطعن يف القرار أمام احملكمة اإلداريـة، مـع إمكانيـة اإلذن                 

  .باستئناف القرار أمام احملكمة اإلدارية
 صفة اللكـسمربغي األصـلي      كرس املشّرع حالة جديدة للحصول على     اً،  وأخري  - ١٤

فصار حيمل اجلنسية اللكسمربغية كل طفـل يولـد يف          . باالستناد إىل حق مسقط الرأس    
 أيـضاً اً لكسمربغ من أبوين غري لكسمربغيني على أن يكون أحد والديه على األقل مولود   

  .يف لكسمربغ
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  حرية التعبري وحرية التعبري يف وسائط اإلعالم  -باء  
عـن    رية الفرد يف الكشف عن آرائه بالكالم بكل أشكاله، فضالً         يكفل الدستور ح    -١٥

  .حرية الصحافة، باستثناء قمع اجلرائم املرتكبة يف أثناء ممارسة هذه احلريات
 املتعلـق حبريـة التعـبري يف      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨، ُعدل قانون    ٢٠١٠ويف عام     -١٦

اإلطار القانوين السابق وأتاح    وسائط اإلعالم الذي سبق له أن أدخل إصالحات عميقة على           
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والسوابق القضائية ذات الـصلة،           ١٠االمتثال للمادة   

  :وذلك لألغراض التالية
 تعديل تعريف الصحفي املهين؛ •

 منح جملس الصحافة شخصية اعتبارية؛ •

 لصحفية؛النص على إنشاء جلنة طعون خمتصة بقرارات جلنة إصدار البطاقات ا •

  .)٤( املأذون به لصفة الصحفي املهينإدراج عقوبة جنائية يف حال االستخدام غري •

  حرية الوجدان والدين  -جيم  
يكفل الدستور حرية الوجدان والشعائر الدينية وحرية ممارستها العلنية بشرط احترام             -١٧

  .النظام العام
م يف إطاره العالقات بـني      وينص الدستور يف الوقت نفسه على نظام اختياري تنظَّ          -١٨

قيام السلطة العامة بدفع مرتبات املـسؤولني       الدولة وأية طائفة دينية بشأن نقاط حمددة، مثل         
  .، باالستناد إىل اتفاقاتعن الشؤون الدينية

، ميكن مبقتضاها إبرام االتفاقية إذا كانت        شروط ثالثة حتكمه   االتفاقاتوإبرام هذه     -١٩
  :الطائفة الدينية

  بدين معترف به على الصعيد الدويل؛تدين •

 ؛الحترام النظام العام يف الدوقية الكربىمستعدة  •

وممن ميثلوهنا يف ممارسـة      تباعاألعدد  القدر الكايف من     وهلاجذور يف لكسمربغ    هلا   •
  .الشعائر الدينية

 واجلديد هنا أن مثة مباحثات متقدمة     . وهكذا، تسىن إبرام اتفاقات مع مثانية ديانات        -٢٠
ومبـا أن  .  يف سبيل إبرام اتفاقية مع الطائفة املـسلمة يف لكـسمربغ         ٢٠٠٩جترى منذ عام    

املسلمني يف لكسمربغ جنحوا يف انتخاب مجعية متثلهم، هي مجعية الشورى، وتعتـرف هبـا               
  .احلكومة كممثل هلذه الطائفة يف لكسمربغ، فقد استؤنفت االتصاالت بطريقة ملموسة
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ع بدأته بعض الرابطات العلمانية، وحلق هبا الربملان بعد ذلك،          ويف أعقاب نقاش واس     -٢١
عن املستقبل احملتمل للعالقات    اً  من خرباء سيقدمون تقرير   اً  دولياً  فريقاً  أنشأت احلكومة مؤخر  

وسوف يتضمن هذا   . عن الطوائف الفلسفية غري الدينية      بني الدولة والطوائف الدينية، فضالً    
، استنتاجات سياسية ميكنها إما أن تنتهي إىل الثبات على ٢٠١٢ة عام  قبل هناي اً  التقرير، مبدئي 

هلذه العالقات، أو أن تدير هذه العالقات يف إطار         اً  جديد  الوضع الراهن، أو أن ترسم شكالً     
  .احترام مجيع االتفاقيات الدولية على حنو التحديد

  املساواة بني النساء والرجال  -دال  
اسية يف جمال املساواة يف احلقوق بني النساء والرجال منـذ           تتمحور التغيريات السي    -٢٢
 حول تعزيز املساواة بني النساء والرجال ومكافحة حاالت التمييز بني اجلنـسني         ٢٠٠٩ عام

اليت متس اجلنسني بالكامل يف مجيع اجملاالت الرئيسية من احلياة اخلاصة والعامة، مثـل عـامل              
 والعمل، والعامل االجتماعي، والعامل التعليمي، وعـامل        االتصاالت واإلعالم، وعامل االقتصاد   

  .األسرة والعالقات بني الناس
وبالتـايل  . واإلطار القانوين والتنظيمي للكسمربغ مينع أي متييز بني الرجال والنساء           -٢٣

  .فاملساواة مكفولة بني اجلنسني
واة الفعليـة تـؤيت     إىل املسا اً  وقد أخذت اجلهود السياسية الرامية إىل التوصل أيض         -٢٤

مثارها، وإن كانت ال تزال توجد يف جماالت عديدة من جماالت احلياة حتديات ال بـد مـن                  
التصدي هلا عن طريق التوعية واإلعالم والتدريب واإلشراف إلحداث تغـيري يف عقليـات              

  .اجملتمع بأسره
 العمـل   ويرتفع معدل مشاركة النساء يف االضطالع بالواليات السياسية ويف سوق           -٢٥

تنفيذ برامج طوعية هتـدف     اً  وجيري حالي . بينما تضيق الفجوة يف األجر بني الرجال والنساء       
  .إىل زيادة عدد النساء يف هيئات اختاذ القرارات واالختالط يف مجيع مراكز املسؤولية

غري أن أوجه التقدم هذه لن تكون دائمة إال إذا واكبتها مناقشة لتوزيـع املهـام يف       -٢٦
  .ت أخرى من احلياة بإدراج الرجال وإشراكهم بالكاملجماال
األكرب املساواة بني الرجال والنساء يف نظام توريث         دوق، كرس ال  ٢٠١٠ويف عام     -٢٧

  .)٥(العرش بتعديل امليثاق العائلي ألسرة ناسو
واإلطار السياسي املتعلق باملساواة بني النساء والرجال حيـدده برنـامج احلكومـة               -٢٨

 الذي جيدد بصفة خاصة خطة العمل الوطنية للمساواة بني النـساء            ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفترة
 ٢٠٠٨-٢٠٠٦والرجال على أساس االستنتاجات اليت خلص إليها تقييم اخلطة األوىل للفترة    

وااللتزامات السياسية والتشريعية اليت تعهدت هبا لكسمربغ على املستويني الوطين والـدويل            
وقد أتاح التقييم إظهار السجل اإلجيـايب للخطـة،         . ٢٠١٤م   إىل عا  ٢٠٠٩للفترة من عام    
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سيما ما تتسم به من مشولية واتساق، والتعاون الدءوب مع العناصر الفاعلـة األخـرى                وال
، وسيجري تقييمهـا يف     ٢٠١٤-٢٠٠٩وجتري متابعة علمية خلطة الفترة      . املختصة واملعنية 

  .٢٠١٣ هناية عام
إىل وزارة تكـافؤ    اً  ساواة بني الرجال والنساء ُمـسند     وال يزال تنسيق سياسات امل      -٢٩

وتشكل اللجنة الوزارية املعنية باملساواة بني النساء والرجال منتدى للتفاعـل بـني             . الفرص
وتتوىل وحدات معنية بالشؤون اجلنـسانية داخـل        . الوزارات ككل ووزارة تكافؤ الفرص    

 النساء والرجال، مفوضون بالعمـل   خمتلف الوزارات وكذلك مندوبون معنيون باملساواة بني      
يف اإلدارات احلكومية ويف مؤسسات األعمال اخلاصة، إعمال املساواة بني النساء والرجـال             

  .بشكل ملموساً يومي
وتتوىل حكومة لكسمربغ تنفيذ استراتيجية مزدوجة يتعني فيها عادة تعزيز املساواة             -٣٠

لعمليـة     النوع من اجلنسني استكماالً    من خالل إجراءات دعم خاصة يف صاحل هذا أو ذاك         
  ".تعميم مراعاة املنظور اجلنساين"

وعلى املستوى التشريعي، من اجلدير بالذكر بصفة خاصة أن الربملان يناقش حاليـاً               -٣١
وتتمثل املبادئ التوجيهية اليت يقوم عليها اإلصالح يف        . مراجعة للتشريع املتعلق بالعنف املرتيل    

وباإلضافة إىل ذلك، يتـوىل  . ا، ورعاية مصاحل األطفال، ومساءلة اجلناة     حتسني محاية الضحاي  
  .مناقشة تعديل السن القانونية للزواج وإلغاء فترة عدة املرأة املطلَّقةاً الربملان أيض

وللتشجيع على التوزيع املتوازن بني اجلنـسني للمـسؤوليات األسـرية واالقتـصادية               -٣٢
  :اوز اإلطار القانوين، نفذت حكومة لكسمربغ بصفة خاصة ما يليوالسياسية واجملتمعية فيما يتج

، ويف إطار مهمتها يف جمال اإلعالم والتوعية، ثالث محالت عامـة            ٢٠٠٩منذ عام    •
من أجل تغيري العقليات كانت نقطة انطالقها األدوار النمطية القائمة بـني النـساء              

 ؛)٦(والرجال وتأثريها على احلياة اخلاصة واملهنية

، وعلى فترات منتظمة من سنتني، استطالعات للرأي ملعرفة وجهة          ٢٠٠٦ذ عام   من •
نظر اجلماهري ونظرهتا للموضوعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والعوامـل الـيت            

 ميكنها أن تؤثر يف هذه النظرة؛

اً مفتوحاً أقامت حواراليت ") وزارة تكافؤ الفرص تتجول" ("Mega on Tour"لقاءات  •
 وضوع املساواة بني اجلنسني مع تالميذ التعليم الثانوي؛بشأن م

برنامج اإلجراءات اإلجيابية الرامي يف الواقع إىل إشاعة املساواة يف املعاملة بني النساء              •
والرجال، والذي يتاَبع تنفيذه مع مؤسسات من القطاع اخلاص وجرى توسيع نطاقه            

 ليشمل القطاع العام؛
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باالشتراك مع ممثلني وعناصر فاعلة   ")  األعمال التجارية  التنوع يف " ("DivBiZ"شبكة   •
رئيسية من العامل االقتصادي من أجل تعزيز االختالط بني اجلنـسني علـى مجيـع               

 مستويات العمل يف املؤسسات، ووجود النساء يف جمالس اإلدارة؛

إتاحة أدوات ملؤسسات األعمال من أجل مكافحة انعدام املساواة يف األجور، مثل             •
Logib-Luxاة أد

ABAKABA واملنهج التربوي )٧(
 ؛)٨(

شراكة مع الغرف واملنظمات املهنية بشأن تعزيز روح تنظيم املشاريع لدى النساء،             •
 ؛"سفريات لكسمربغ لتنظيم املشاريع"وال سيما من خالل مشروع 

 :حول احملورين التالينياً إجراءات لتوعية اجلماهري حبقوق اإلنسان، تتمحور أساس •

ت تدريبية يف سياسة املساواة بني اجلنسني تقدَّم إىل جمموع املوظفني الذين            دورا •
 يستلمون وظائف عمومية على مستويي الدولة والبلديات؛

محالت توعية تتعلق من جهة باملواضيع املرتبطة بالسلوكيات النمطيـة ومـن             •
ا يف حالة   اجلهة األخرى باملواضيع املرتبطة بانعدام املساواة واحترام الكرامة كم        

محالت ضد العنف املرتيل هبدف     اً  وُتشن سنوي . عمليات التمييز أو العنف املرتيل    
 .)٩(الوقاية وتقدمي املساعدة وتوفري احلماية لكل من مرتكب العنف وضحاياه

  .تدارس موضوع البغاء من مجيع جوانبه •
  .ات املساواة عناية خاصة ملكانة الفتيان والرجال يف سياسوتوىل من اآلن فصاعداً  -٣٣
وقد اختارت احلكومة مصطلحات حمايدة للتعبري عن العنف حىت ال جيري التركيـز               -٣٤

على أنواع العنف ضد املرأة، وإمنا تناول إشكالية العنف ألسباب جنسية ضد النساء وكذلك              
ألن العنف ألسباب جنسية ظاهرة خطرية جبميع أشـكاهلا         اً  وإدراك. ضد األطفال والرجال  

ثر يف مجيع أحناء العامل على النساء واألطفال يف الغالب، فإهنا، مع ذلك، متس الرجال               وأهنا تؤ 
مبـساءلتهم  اً  وتعين مساعدة النساء وتوجيههن وتدعيمهن إشراك الرجال اجلناة أيـض         . اًأيض

  .وتوجيههم، والعكس صحيح

  مكافحة االجتار بالبشر  -هاء  
قانوين ملكافحة االجتار بالبـشر منـذ       جاءت ثالثة قوانني جديدة لتكمل اإلطار ال        -٣٥
  :٢٠٠٩ عام

 الذي يعتمد بروتوكول بالريمو األول واتفاقيـة        )١٠(٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣قانون   •
وينفذ هذا القانون واحدة من     . قمع االجتار باألشخاص اللذين أعدمها جملس أوروبا      

يف التوصيات اليت صدرت يف أثناء الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري الـشامل     
 ؛ وقانون اإلجراءات اجلنائية)١١(، ويكمل قانون العقوبات٢٠٠٨ عام
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 املتعلق مبساعدة ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم وتأمينهم، ٢٠٠٩مايو / أيار٨قانون  •
الذي ينص خباصة على إنشاء جلنة مكلفة بإعداد متابعة مكافحة االجتـار بالبـشر              

 ؛وتنسيق أنشطة املنع وتقييم ظاهرة االجتار

  . الذي يعتمد بروتوكول بالريمو الثاين)١٢(٢٠١٢ يوليه/ متوز٢١قانون  •
العناصر توعية وتدريب مجيع    وعلى مستوى التدريب، سيتيح هذا اإلطار التشريعي          -٣٦

، وموظفـو اهلجـرة،     شرطة احلـدود   والسلطات املعنية، أي أفراد قوات الشرطة، و       الفاعلة
والواقع، يتضح أن تدريب مجيع اجلهات . تماعيةوالسلطات القضائية، وكذلك اخلدمات االج   

، وال سيما من جانب     بالبشرغاية األمهية لضمان مكافحة فعالة لالجتار       يف  املعنية هذه هو أمر     
  .السلطات القضائية

وستقوم جلنة مشتركة بني الوزارات بتنسيق مجيع اجلهود املبذولـة علـى األرض،               -٣٧
  . تنفيذاً متسقاًبالبشر ملكافحة االجتار  على تنفيذ السياسة املعتمدةوستعمل

  حقوق الطفل  -واو  
، جلنة مـستقلة وحمايـدة، تعـرف باسـم          ٢٠٠٢توجد لدى لكسمربغ، منذ عام        -٣٨

"Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand"مكلفة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والترويج هلا ،.  
ة واألسرة اإلطار القانوين الـضروري       املتعلق بالطفول  )١٣(وقد وضع القانون اجلديد     -٣٩

لتقدمي الرعاية املبكرة واملتنوعة يف حاالت املعاناة اليت ميكن أن يصاب هبا كل من األطفـال                
مـرتوع  "وينصب االهتمام بذلك على الوقاية وإنشاء نظام للمعونة االجتماعيـة           . وأسرهم

ومل تعد اهلياكل هي الـيت      . ، يويل أولية قصوى ملشاركة األشخاص املعنيني      "الصفة القضائية 
الحتياجات كل فرد، وإمنا صارت حتددها      اً  تتيح حتديد تدابري تقدمي املعونة كما ينبغي ووفق       

  .احتياجات األطفال والشباب املكروبني
 ٢٠١٢يناير /وافُتتح مرفق جديد من مرافق الرعاية، هو ملجأ للقصَّر يف كانون الثاين   -٤٠

الـشباب يف   (املرفق استقبال القصَّر الذين ميـرون بأزمـات         ويستطيع  . يف مدينة لكسمربغ  
وحياول فريق من املتخصـصني أن      .). الشوارع، أو اهلاربون، أو القصَّر غري املصحوبني، إخل       

ملدة أيام معدودة   اً  ويقدم املرفق سكن  . يتوصل باالتفاق مع الشاب إىل حلول ألزمته الوجودية       
ها اإلجراءات أمام اهليئات القضائية أو أمام أصـحاب         حىت تتخذ اإلجراءات الالزمة، مبا في     

  .السلطة األبوية
ويف خالل السنوات املاضية، تطور الوضع على مستوى التعليم والرعايـة خـارج               -٤١

وما فتئ يتزايد عدد اخلدمات التعليميـة وخـدمات         .  مذهالً األسرة وخارج املدرسة تطوراً   
وخـدمات معاوِنـات    ) دور الرعاية البديلـة   ية، و احلضانات، ودور الرعاية النهار   (الرعاية  
ـ اً  ويسهم تقدمي شيك اخلدمات عند االستقبال إسهام      . الوالدين يف تعلـيم األطفـال     اً  مالي
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حلالة اآلباء االجتماعية واالقتصادية، ووسع نطاق املعروض مـن خـدمات           اً  ورعايتهم وفق 
ف املعروض من أمـاكن يف      وهكذا، تضاع .  سنة ١٢الرعاية النهارية لألطفال من صفر إىل       

 إىل  ٢٠٠٤جمال خدمات التعليم والرعاية ومساعدة الوالدين مخسة أضـعاف مـن عـام              
  . مكانا٣٧ً ٨٣٣إىل اً  مكان٧ ٧١٢، فوصل من ٢٠١١ عام
 لضمان وكفالة جودة هياكل تعليم األطفال ورعايتهم النهارية، اختـذت           والتماساً  -٤٢

كل من الصعيد الـسياسي والتـشريعي واإلداري         عدة تدابري على     ٢٠١٢احلكومة يف عام    
  :وكذلك على الصعيدين التربوي والتنظيمي

التعليمية مـن جهـة،      - لضمان وصول األطفال إىل خدمات الرعاية االجتماعية       •
وكفالة جودة التعليم والرعاية املقدمني إىل األطفال، جرى تقدمي مشروعي قانونني           

 إىل إدخال تدابري ملموسة يف صاحل جـودة          لوائح للدوقية الكربى هتدف خباصة     ٧و
 ليم األساسية واألنشطة التعليمية؛هياكل التع

يف إطار تنفيذ العمل بشيك اخلدمات عند االستقبال، أنشئ موقع علـى شـبكة               •
، هبـدف إتاحـة   )١٤()بوابة رعاية األطفال" (Portail Accueil Enfance"اإلنترنت 

مل هياكل التعلـيم والرعايـة، ومقارنـة        الفرصة أمام الوالدين لالستعالم عن جم     
ب عمل شيك اخلـدمات     تقدمه من عروض، واالستفسار بالتفصيل عن أسلو        ما

 عند االستقبال؛

لتقدمي خـدمات رفيعـة     اً  رئيسي  يشكل العاملون يف جمال اإلشراف التربوي عامالً       •
يتيح و. املستوى، ويشكل وصوهلم إىل التدريب املستمر أولوية من أولويات احلكومة        

 االستعالم عن مجيع الدورات التدريبيـة الـيت         www.enfancejeunesse.luهلم موقع   
  .تقدمها دوائر التدريب املستمر املعتمدة

ـ  ٢٠٠٩خيصه، منذ عام    اً  ويكفل التشريع للقاصر الذي يواجه إجراء قضائي        -٤٣ اً ، حق
 على املساعدة القضائية اجملانية، بغض النظر عن كافة االعتبارات املتصلة           يف احلصول   مستقالً

مبوارد والديه، وكذلك حبق فعلي يف أن ُيستمع إليه يف كل إجراء يعنيه، وضمان تعيني إداري               
  .)١٥(خمتص بالقاصر يف حال تعارض املصاحل بني القاصر وممثليه الشرعيني

 )١٦(ن املتعلق باآلثار القانونية لبعض الـشركاء      ، جرى تشديد القانو   ٢٠١٠ويف عام     -٤٤
 اإلمكانية لألشخاص من اجلنس ذاته أو من جنس خمتلف، الذين يشكلون وحدة             الذي يتيح 

زيد ذلك من أجل تقدمي امل    معيشية، اإلعالن عن هذه الشراكة أمام موظف األحوال املدنية، و         
وإذا كـان    .وإىل األطراف الثالثـة    وأبنائهمامن الضمان القانوين والشفافية إىل الشريكني       

القانون ال يعترض على التبين غري الكامل من جانب شخص يعيش يف إطار الشراكة، فـإن                
  .قضائياًاحلق يف التبين التام يقتصر، رغم ذلك، على الزوجني غري املنفصلني 
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ويف هذه األثناء، استمرت لكسمربغ يف تكييف تشريعاهتا من أجل محاية حقـوق               -٤٥
  :طفال، وال سيما عن طريق ما يلياأل

 )١٧(؛١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١٩املوافقة على اتفاقية الهاي الصادرة يف  •

 الذي ينفذ واحدة من توصيات االستعراض الدوري        )١٨(٢٠١١ يوليه/ متوز ١٦قانون   •
عن   ، وذلك بصفة خاصة عن طريق تعديل قانون العقوبات فضالً         ٢٠٠٨الشامل لعام   
اءات اجلنائية بالنص على األحكام املتعلقة خبدش احليـاء، واالغتـصاب،           قانون اإلجر 

واالستغالل اجلنسي لألطفال، والتجارة، وتوزيع مواد إباحية على اجلمهور أو عرضها           
عليه، ونشر رسائل تتسم بالعنف وذات طابع ينال بشدة من الكرامة اإلنسانية، وجترمي             

يات اليت تستغل األطفال يف املواد اإلباحيـة،        االطالع على شبكة اإلنترنت على احملتو     
وجترمي استدراج األطفال ألغراض جنسية، واالختـصاص الشخـصي للكـسمربغ           

  .يتصل مبخالفات معينة جتاه اجلناة املقيمني إقامة اعتيادية يف لكسمربغ فيما
 مشروع قانون يتعلق مبكافحـة االعتـداء    ٢٠١٢وباإلضافة إىل ذلك، قُدم يف عام         -٤٦
  .نسي واالستغالل اجلنسي لألطفال، يعدل الكثري من أحكام قانون العقوباتاجل
ـ         ٢٠١٠وقُدم يف عام      -٤٧ اً  مشروع قانون يتعلق بإصالح الزواج والتبين، وجتري حالي

وينص مشروع القانون بصفة خاصة على فتح باب الزواج لألشـخاص           . مناقشته يف الربملان  
  :تمل على ما يليمن ذات اجلنس، وعلى إصالح للتبين يش

 فتح باب التبين غري الكامل لشخصني متزوجني من ذات اجلنس؛ •

 ؛ عاما٢٥ً  حتديد سن كل من املتبنيني ب •

 ليشمل تبين ابن الشريك؛) Stiefkindadoption(توسيع نطاق تبين ابن الزوج  •

 إلغاء التبين بناء على طلب الطفل املتبّنى إذا مل تعد الشروط املـسوِّغة لتـبين ابـن                 •
 مستوفاة؛ الزوج

  .ربط موافقة القاصر بقدرته على التمييز، ال بسن معينة •
وتنفذ احلكومة مشاريع توعية باملخاطر املرتبطة باسـتخدام اإلنترنـت واهلواتـف              -٤٨

  ).LISA، وBEE-SECURE(احملمولة 
ويف إطار احلملة املتعددة السنوات للتوعية واإلعالم اليت تنفـذها احلكومـة، يـبني                -٤٩
  :روعان يستهدفان الشباب بصفة خاصة املخاطر املرتبطة باستخدام وسائط اإلعالم اجلديدةمش

الذي ينفذه مركز املساواة يف     " وكذلك على اإلنترنت  . التمييز غري قانوين  "مشروع   •
 غري اهلادفة للربح، يشرح 4motion ومجعية BEE Secureاملعاملة بالتعاون مع مؤسسة 

حىت لو كان اً اقب على أشكال التمييز وأنه ميكن تتبعها أيض   للمراهقني أن القانون يع   
 الشخص يعتقد أنه قادر على التصرف وهو جمهول اهلوية على اإلنترنت؛
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، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع رابطة دعم العمـال          "Tolébook"اإلعالن املعنون    •
ة عـن   املهاجرين ودور الشباب، وجيتذب اهتمام مجهور الشباب باملخاطر الناشـئ         

  .شبكة فيسبوك االجتماعية من حيث عدم التسامح والعنصرية

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -زاي  
، صدقت لكسمربغ على اتفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق           ٢٠١١ يوليه/يف متوز   -٥٠

 مـن هـذه     ٣٣ ألحكام املادة     ووفقاً .)١٩(األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    
رة األسرة واالندماج بدور مركز االتصال علـى املـستوى الـوطين،            االتفاقية، تضطلع وزا  

تنسيق وتيسري اإلجراءات املتصلة هبذا التطبيق يف قطاعات خمتلفة وعلـى مـستويات              وتتوىل
وُعينت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان ومركز املساواة يف املعاملة آليتني مستقلتني           . خمتلفة

وكُلف أمني املظامل بالـشق املتعلـق حبمايـة األشـخاص           . يقوطنيتني لتعزيز متابعة التطب   
  .اإلعاقة ذوي
وُيكفل التنفيذ الفعال لالتفاقية بواسطة مجلة أمور من بينها خطة عمـل اعتمـدهتا                -٥١

وكانت احلكومة قد دعت اجملتمع املدين إىل املـشاركة يف          . ٢٠١٢مارس  /احلكومة يف آذار  
 شخص بانتظام، وأصبحوا يشاركون     ١٠٠ا أكثر من    فاشترك يف إعداده  . إعداد خطة العمل  

وهلذه اخلطة، من جهة، هدف يتمثـل يف        . يف عملية اختاذ القرار يف إطار تنفيذ خطة العمل        
الوقوف على التحديات الرئيسية اليت يتعني التصدي هلا يف خمتلف جماالت السياسة العامة يف              

، من اجلهة األخرى، على تـدابري       لكسمربغ لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة، كما أهنا تنص       
  .ملموسة يتعني تنفيذها على املدى القريب وعلى املدى املتوسط

:  كـربيني، مهـا    حمورين خالل السنوات األخرية     اعُتمدتوتشمل التشريعات اليت      -٥٢
  .، ووضع معايري تيسِّر إمكانية الوصولبالفردتعريف احلقوق اجلديدة املرتبطة 

 ٢٠٠٣ إعداد قـانون سـنة       ٢٠١١، فقد اكتمل يف هناية عام       وباإلضافة إىل ذلك    -٥٣
املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة والذي أرسى حق الشخص ذي اإلعاقة يف احلصول علـى              

 يف املائة يف نفقات     ١٠٠ وتشمل التغيريات الرئيسية للقانون مشاركة الدولة بنسبة         .)٢٠(دخل
دف منع التمييز ضد العمال غري      ختصيص مرتب كل موظف معوق يوجه حنو ورشة حممية هب         

  .القادرين على العمل بطريقة مرحبة اقتصادياً

  إقامة العدل على النحو الواجب  -حاء  
شهد عدد رجال القضاء يف احملاكم والنيابة العامة واهليئات القضائية زيادة مـستمرة     -٥٤

القانون املقبلني  ولتعزيز استقالل العدالة، جرى إصالح عملييت تعيني رجال         . ٢٠٠٨منذ عام   
  .يف جمال التنظيم القضائي  ويتعلق األمر مبرحلة أوىل من إصالح أكثر مشوالً.)٢١(وتدريبهم
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. زيادة املسؤوليات يف قطاع اخلدمات القـضائية      اً  وتستدعي زيادة االستقالل أيض     -٥٥
عليهـا  ومن هذا املنظور، أصبح تنظيم عملية تعيني وتدريب املعاونني القانونيني واإلشراف            

من ممثلني عن رجـال القـانون       اً  من اآلن من اختصاص جلنة خاصة مشكلة حصري       اً  اعتبار
  .واإلدارة القضائية

 ،٢٠٠٨ يةالقـضائ بدء السنة منذ تعمل واملدينة القضائية اجلديدة يف مدينة لكسمربغ، اليت       -٥٦
، افُتتح  ٢٠١٢ويف عام   . جمهزة هبيكل أساسي ومعدات حديثة هدفها تيسري إجراءات القضاء        

  .ألزات - سور - قصر جديد للعدالة يف ثاين أكرب مدينة يف البلد، وهي إش
اً  املتعلق بتعزيز حقوق الضحايا يعترف رمسي      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٦وقانون    -٥٧

  :للضحايا بوضع قانوين حقيقي يرتبط به عدد من احلقوق
لدولة يف حالـة صـدور قـرار    إعالم الضحية مبسؤوليتها عن خماطبة املدعي العام ل      •

 القضية؛ حبفظ

حتديد املبادئ اليت جيب أن تسترشد هبا النيابة عند نشر معلومـات معينـة عـن                 •
 اإلجراءات؛  سري

 اإلطالع على مستندات معينة؛ •

 إعالم الشخص املتضرر مبا ميكنه اختاذه من إجراءات واحلصول عليه من مساعدة؛ •

 ترتب على صدور قرار حبفظ القضية؛إعالم الضحية اليت قدمت الشكوى مبا ي •

 اإلجراء الواجب التقيد به يف أثناء االستماع إىل األشخاص؛ •

 إدارة التحقيق واحملاكمة؛ •

التسجيل الصويت أو بالصوت والصورة اإللزامي يف جلسات االستماع إىل القـصَّر             •
 يف إطار خمالفات معينة؛

 خصي؛إمكانية رفض الشاهد الكشف عن عنوانه املهين أو الش •

 حتديد اإلجراء الذي يستطيع به املدعي باحلق املدين املطالبة بالتعويض والفوائد؛ •

  .حالة وقوع خمالفات يف حق القصَّرتأجيل زمن تقادم اإلجراءات احلكومية يف  •
 الذي جيرم انتهاك حرمة احملكمـة  ٢٠١١ يوليه/ متوز١٠قانون اً وسوف يسهم أيض   -٥٨

  .هاز القضائييف زيادة فعالية سري أعمال اجل
 املتعلق باملفتـشية العامـة   ١٩٩٩بصدد إعداد إصالح لقانون سنة اً  واحلكومة حالي   -٥٩

كما سينص على زيـادة     . وسوف يرد فيه نص عن إصالح دائرة الشرطة القضائية        . للشرطة
  .عدد األفراد وعلى خطة تعيني متعددة السنوات
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على مستوى التـدريب اخلـاص      وقد أدرجت مدرسة الشرطة يف الدوقية الكربى،          -٦٠
  :تشتمل على املواد التالية" الشرطة واجملتمع"برجال الشرطة، وحدة دراسية بعنوان 

الشعب األورويب، والشعب   "، تتضمن زيارة ملعرض     ) ساعات ١٠(حقوق اإلنسان    •
ألـزات،   - سـور  - يف متحف املقاومـة يف إش     "  لكسمربغ والروما  -األجنيب  

 نية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛نة املعواملشاركة يف مؤمتر اللج

 ؛) ساعة١٨(الدستور واحلريات العامة  •

 ؛) ساعة٣٠(حقوق املوظفني وواجباهتم  •

وزيـارة  اً  نظرياً  ، تتضمن تدريب  ) ساعة ١٢(آداب مهنة الشرطة ومكافحة املتطرفني       •
  .إىل معسكر اعتقال هيزارت

  .يف اجليش وأفراد اجليش املقبلنيوتدرَّس نسخة موجزة من هذا الربنامج للمتطوعني   -٦١
 ساعة يف جمـال     ١٢وباإلضافة إىل ذلك، حيضر رجال الشرطة دورة خاصة مدهتا            -٦٢

  ".العنف املرتيل" ساعة يف جمال ١٦ودورة مدهتا " محاية الشباب"

  املؤسسات العقابية    
  : مؤسستان عقابيتان يف لكسمربغتوجد حالياً  -٦٣

الطاقـة  ( يف لكـسمربغ     لسجن الوحيـد املغلـق    العقايب، وهو ا  مركز لكسمربغ    •
 ؛) سرير٦٠٠: االستيعابية

  ).سرير مائة: الطاقة االستيعابية(ومركز جيفينيش العقايب الذي يعمل بالنظام شبه املفتوح  •
ويوجد يف نطاق مركـز لكـسمربغ       . وهبذين السجنني قسم للنساء وقسم للرجال       -٦٤

 يف  ٢٠١٣ار فتح وحدة أمن األطفال اجلاحنني يف عام         العقايب القسم التأدييب للقصَّر، يف انتظ     
  . التعليمي يف درايبورن-مركز الدولة االجتماعي 

وملواجهة ظاهرة االكتظاظ، ختطط احلكومة يف إطـار اإلصـالح الـشامل إلدارة               -٦٥
 معتقل قيـد االحتجـاز      ٤٠٠السجون إلنشاء سجن يف جنوب البلد يسع لعدد ال يتجاوز           

ويف هـذا   . بتنفيذ عقوبات باحلرمان من احلرية    اً  هذا اإلصالح الشامل أيض   ويتعلق  . الوقائي
  .٢٠١٢يناير /قرارين إىل الربملان يف كانون الثاين االصدد، قُدم مشروع

مؤسـسات  الرعاية الصحية، أبرمت إدارة السجون عقوداً مـع   وفيما يتعلق بتنظيم      -٦٦
يف جمـال  ، وتقدمي الرعاية ة بالصحة اجلسدية  الرعاية الصحية املتعلق  لتنظيم  ملستشفيات العامة   ا

الرسوم املتعلقة جبميع خدمات الرعاية الـصحية       وتتحمل الدولة   . لمحتجزينلالصحة العقلية   
كما أن االتفاقيات اليت تعقد هبذه الطريقة ختضع إلعادة حبث لضمان حتـسني حتمـل             . هذه

وهكذا، من املنتظر . طات السجونالدولة ملصاريف احملتجزين، ولتحقيق التعاون األمثل مع سل
  .إنشاء قسم جديد للطب النفسي يف السجون، وقسم للطب البدين يف كل مركز عقايب
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الوضع االجتماعي لألشخاص املـدانني     للهدف املوضوع للتوصل إىل تعديل      اً  ووفق  -٦٧
، تتابع احلكومة برنامج رعايـة األشـخاص املـدمنني           االجتماعي وضعهموإعادة تصنيف   

الذي وضع بالتعاون مع مركز الطـب       ") TOXالربنامج  ("درات يف أوساط السجون     للمخ
 االجتماعية -الوقاية النفسية   : وتتمحور أنشطة الربنامج حول ثالث ركائز     . العصيب والنفسي 

خفض املخاطر، والوقاية من االنتكاس ومن األمـراض        (، والوقاية الصحية    )الدعم العالجي (
  ).مع الدوائر اخلارجية الوطنية والدولية(، والعمل يف إطار شبكة )ياملنقولة باالتصال اجلنس

العقايب هو املركز الوحيد املؤمَّن، فإنه يتسم بوجود طائفة         مركز لكسمربغ   وملا كان     -٦٨
االختالط بني أشخاص مـن جنـسيات وأوسـاط         ومن شأن   . شديدة التباين من السجناء   

  . حاالت من التوتر أن يشجع على ظهوراجتماعية ثقافية خمتلفة
وبرنامج اً  ويف إطار اإلصالح اجلاري، وضعت إدارة السجون برنامج تدريب خاص           -٦٩

ملهنة حارس السجن من أجل ضمان معاملة األشخاص احملتجزين         اً  للتدريب املستمر خصيص  
 وتنظم الدورات التدريبية اخلاصة على مراحل متعاقبة،   . معاملة متكافئة ومنع املعامالت السيئة    

أما التدريب املستمر   . وتشمل دورات تتعلق بعلم النفس، والقانون، والطب، وعامل السجون        
الدفاع عن النفس، واسـتخدام طفايـة احلريـق،         (تدريب عملي   : فينظم حول ثالثة حماور   

التواصل، وإدارة السلطة والعنف، وإدارة اإلجهاد العـصيب        (، وتدريب نفسي    )واإلسعافات
  .، وتدريب املديرين)شخاص املصابني نفسياًوالرتاعات، وإدارة األ

ال بد   ةضرورييف املاضي وسيلة    موضع انتقاد   الذي كان   احلبس االنفرادي   يشكل  و  -٧٠
 يف حالة ارتكـاب أخطـاء       االستعانة هب قادرة على ا  إدارة املؤسسات العقابية    من أن تكون    
يتيح للمحتجز إمكانية   يع  تشرظم تطبيق احلبس االنفرادي      وين . تستحق التأديب  خطرية للغاية 

والتدابري اليت تتخذها هذه اللجنة ختضع بدورها ملراقبـة القـضاء           . أمام جلنة السجون  الطعن  
  .ومع ذلك، فإن التأديب وما يتصل به من إجراءات خيضع لعملية إصالح. اإلداري

مـن  أو   ،أوالً، يتوىل النائب العام للدولة    . وختضع ظروف االحتجاز آلليات رقابية      -٧١
مهمة اإلشراف على حسن سري العمـل يف املؤسـسات          ميثله بتفويض خاص هلذا الغرض،      

 بشكل  يذ العقوبات بصورة فردية، ويقوم     متابعة وتنف  ، وهو مكلف باملسؤولية عن    اإلصالحية
ألمني ، وكذلك الربملانذلك، حيق ألعضاء وعالوة على . منتظم بزيارة املؤسسات اإلصالحية 

  .سسات اإلصالحية، دخول املؤاملظامل
 توصية إىل احلكومة يطالب فيها بتوزيع جديد        ٢٠٠٨ يف عام    أمني املظامل وقد قدم     -٧٢

ويف هذا السياق، قُدم مـشروع      . لالختصاصات املتعلقة بتنفيذ عقوبات احلرمان من احلرية      
 اسـتحدث دائـرة تنفيـذ       ٢٠١٢ينـاير   /قانون إلصالح تنفيذ العقوبات يف كانون الثاين      

هلذه الدائرة، تكون القرارات املتعلقة بإدارة العقوبات، سواء كانت حتـرم           اً  ووفق. العقوبات
  .من احلرية أم ال، خاضعة لوالية قضائية مستقلة وحمايدة
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، صدقت لكسمربغ، كما أوصت بذلك الدورة األوىل لالستعراض         ٢٠١٠ويف عام     -٧٣
فاقية مناهضة التعذيب وغريه    ، على الربوتوكول االختياري الت    ٢٠٠٨الدوري الشامل يف عام     

الالإنسانية أو املهينة، وعينت أمَني املظامل آليةً وطنيـة          العقوبة القاسية أو   من ضروب املعاملة أو   
 ويضطلع أمني املظامل بضمان الرقابة اخلارجية على األماكن اليت يوجد فيها أشخاص             .)٢٢(للمنع

وقد قُدم تقرير أويل عـن دخـول        . ثحمرومون من حريتهم، مبا فيها أماكن احتجاز األحدا       
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧احملتجز يف السجون وعن الصحة يف السجون بتاريخ 

  احلق يف اللجوء واحلماية الدولية  -طاء  
 املتعلق باحلق يف اللجـوء واألشـكال املكملـة          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥قانون  أحدث    -٧٤

للحق يف اللجوء املطبق يف لكسمربغ وذلك       اً  عميقاً  ، بصيغته املعدلة فيما بعُد، تغيري     للحماية
، أي وضـع االضـطهاد      "احلماية الفرعية "بصفة خاصة باستحداث وضع جديد أُطلق عليه        

الذي ال تقوم به الدولة يف االعتبار، أو إتاحة إمكانية العمل يف ظل ظروف معينـة مللـتمس     
  .احلماية الدولية

  .)٢٣(املأمونةخذ بقائمة لبلدان األصل األعلى اً وينص هذا القانون أيض  -٧٥
تطور الطلب على احلماية الدوليـة      

 البلدان األصلية الرئيسية  عدد مقدمي الطلبات )٢٠١٢سبتمرب /أيلول - ٢٠٠٨(

 ٢٠١ كوسوفو  -١  ٤٦٣  ٢٠٠٨
 ٣١ البوسنة واهلرسك  -٢
 ٢٩ العراق  -٣
 ١٨ إيران  -٤
  ١٨ صربيا  -٥

 ١٣٢ كوسوفو  -١ ٥٠٥ ٢٠٠٩
 ٦٥ لعراقا  -٢
 ٣٥ البوسنة واهلرسك  -٣
 ٢٧ روسيا  -٤
 ٢٦ ألبانيا  -٥

 ١٦٢ كوسوفو  -١ ٧٩١ ٢٠١٠
 ١٤٨  صربيا -٢
 ٩٥  العراق -٣
 ٤٤ اجلزائر  -٤
 ٣٢ إيران  -٥
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تطور الطلب على احلماية الدوليـة      
 البلدان األصلية الرئيسية  عدد مقدمي الطلبات )٢٠١٢سبتمرب /أيلول - ٢٠٠٨(

 ٩٤٧ صربيا  -١ ٢١٧٠ ٢٠١١
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     -٢

 ٤٤٦ السابقة

 ١٥٢ كوسوفو  -٣
 ١٠٣اجلبل األسود   -٤
 ٥١نة واهلرسك البوس  -٥

 ٣٢٩صربيا   -١ ١٧٠٠ ٢٠١٢
 ٢٧٦ألبانيا   -٢
 ٢٥٧اجلبل األسود   -٣
 ١٩٠ كوسوفو  -٤
 ١٧٨ البوسنة واهلرسك  -٥

حنو اخنفاض قرارات   اً  واضحاً  وفيما يتعلق باحلماية الدولية، جيدر باإلشارة أن اجتاه         -٧٦
 يف الوقت الذي حـدث فيـه        منح وضع الالجئ قد لوحظ يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير         

، مل ُيعترف بوضع الالجئ باملعىن الوارد يف        ٢٠١١ففي عام   . ارتفاع يف عدد طلبات الرفض    
وجيـب  .  يف املائة  ٣وهذا ميثل نسبة اعتراف قدرها      اً،   شخص ٤١اتفاقية جنيف، ألكثر من     

 هـو   وما يفسر هذا االخنفاض   . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٧مالحظة أن هذه النسبة كانت      
ارتفاع عدد ملتمسي احلماية الدولية الوافدين من صربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية             

ال تربر االعتراف هلـم     ) ذات طابع اقتصادي أو أسري أو طيب      (السابقة الذين تذرعوا حبجج     
  .باحلق يف احلماية الدولية

 السنة
حاالت مـنح   
 وضع الالجئ

حاالت مـنح   
 احلماية املؤقتة

قل قرارات الن 
 )دبلن(

القرارات املرفوضة  
 )اإلجراء العادي(

القرارات املرفوضة  
 التسامححاالت  )اإلجراء املعجل(

 ٢٠٠ ٣٩ ١٨٨  ٨٣ صفر ١٠٧ ٢٠٠٨
٣٠ ١٦ ١٦٩ ١٢٢ ١١ ١٤١ ٢٠٠٩ 
١٨ ٣ ٢٣٧ ١٣٠ ١٩ ٨٣ ٢٠١٠ 
١٥ ٢٠٧ ٤٩٤ ٢١٩ ٦ ٤١ ٢٠١١ 

  احلقوق االجتماعية لالجئني    
، مبجرد حصوهلم علـى وضـع       رف بوضعهم كالجئني  عتميع الالجئني امل  وحيق جل   -٧٧

للدخل احلد األدىن "الالجئ يف لكسمربغ، االستفادة من نظام املساعدات االجتماعية املسمى      
  . عاماً والذين ال يعيلون طفال٢٥ً، باستثناء األشخاص الذين تقل أعمارهم عن "ضمونامل

  .ساعدات املالية واملاديةوَيمنح هذا النظام للمستفيدين منه جمموعة من امل  -٧٨
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إعانات أَُسرية شهرية   ( ذلك، حيق لالجئ تلقي إعانات أَُسرية ألطفاله         وعالوة على   -٧٩
ومساعدات حمددة )  وعالوات لألطفال املعوقني   بدء العام الدراسي  وإعانات األمومة وإعانات    

  .عمل فيهاللدراسة، على غرار اإلعانات اليت يتلقاها أي شخص مقيم يف لكسمربغ أو ي
وحيصل األشخاص البالغون واألطفال املصابون بإعاقة خطرية أو بأمراض مستعصية،            -٨٠

ـ  " املعيلنيتأمني  "على مساعدات عينية ومادية يف إطار        شكل جـزءاً مـن التـأمني       الذي ي
  .اإللزامي الصحي

  احلقوق االجتماعية لألشخاص املطالبني باحلماية الدولية    
 ميلك موارد كافية، تلقي مساعدة      ما دام ال   حبماية دولية،    حيق ألي شخص يطالب     -٨١

وضعه كالجئ، مبا يف ذلك مـدة       البت يف   شهرية طوال مدة اإلجراءات اإلدارية الرامية إىل        
  .االستئناف أمام احملاكم واحملكمة اإلدارية

ن التدابري وتشمل املساعدة االجتماعية املقدمة إىل املطالبني باحلماية الدولية جمموعةً م          -٨٢
 وتتوقف على تشكيل أعضائها وأعمارهم وحالتـهم        .واخلدمات املقدمة إىل األسر املعيشية    

اجتمـاعي  مرشد   من   اً اجتماعي دعماًويتلقى كل شخص يطالب باحلماية الدولية       . الصحية
 عند احلاجـة،    اًفرديودعماً  ،  مكتب لكسمربغ لالستقبال واإلدماج   يعمل لدى   أو ممرض   /و

وخيضع هذا املكتب، وهو إدارة     . مكملة للخدمات املادية واملالية املقدمة إليه     وذلك كخدمة   
 بتقـدمي  ، إلشراف وزارة األسرة واالندماج، وهو مكلف حصرياً    )٢٤(٢٠٠٨أنشئت يف عام    

  :هذه املعونة االجتماعية اليت تشمل ما يلي
 معونة مالية شهرية؛ •

 معونة طبية؛ •

 معونة الستخدام النقل العام؛ •

 عند احلاجة؛خمصصة  معونات •

 ؛توفري املأوى طوال مدة اإلجراءات وبعدها أيضاً •

  .يف صورة استضافة كاملة أو بتقدمي مواد غذائيةاً ثالث وجبات يومي •
التنـسيق  :  احلماية الدولية باملدارس   ملتمسي إلحلاق أطفال    هائلةُبذلت جهود   وقد    -٨٣

 وتـدخل   ،وزارة التعليم الـوطين   بدائرة تسجيل األطفال األجانب يف املدارس       على مستوى   
بالنسبة والتناسب مع عـدد     وتقدمي املساعدة املالية إىل البلديات       ، الثقافات املتعدديالوسطاء  

  .بالتعليم األساسيأطفال املطالبني باحلماية الدولية امللتحقني 
CE/2008/115 توجيه االحتـاد األورويب      ٢٠١١وقد طبقت لسكمربغ يف عام        -٨٤

)٢٥(. 
وملا كان التشجيع علـى  . للعودة الطوعيةاً  يوم٣٠ تطبيقه مبدأ يقضي مبنح مهلة من      ويرسي
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العودة الطوعية أولوية هتدف إىل صون الكرامة اإلنسانية لألشخاص الواجب إبعادهم، أُبرمت 
اتفاقية تتعلق بالتعاون على املساعدة يف العودة الطوعية وإعادة اإلدماج مع املنظمة الدوليـة              

الطالبون للحماية الدولية واألشخاص املقيمون إقامـة       (من أجل رعايا البلدان الثالثة      للهجرة  
  ).غري شرعية

 املساعدات التالية إىل األشخاص     وتقدم احلكومة بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة        -٨٥
  :طوعاً إىل بلداهنم األصليةلجوء والذين يقررون العودة الالذين ُرفضت طلباهتم 

  بشأن اإلجراء الواجب اتباعه؛املشورة •

 سفر؛ال وثائقاملساعدة اإلدارية للحصول على  •

 أو القطار؛/حجز وشراء تذاكر السفر بالطائرة و •

  .دفع معونة مالية إلعادة التوطني •
للمساعدة يف العودة الطوعية لرعايا بلـدان البلقـان         اً  برناجماً  وأعدت احلكومة أيض    -٨٦

ة من دعم املنظمة الدولية للهجرة منذ حترير نظام التأشريات يف   الذين مل يعد بوسعهم االستفاد    
ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبـل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا           (معظم هذه البلدان    

  ).اليوغوسالفية السابقة، وصربيا
ولكي تواجه احلكومة االنتقادات املوجهة إليها فيما يتعلق بانعدام الشفافية يف حالة              -٨٧
 الظروَف اليت يتم فيها     عاد، وال سيما اإلبعاد القسري، حتدد الئحة أصدرها الدوق األكرب         اإلب

  :تنص هذه الالئحة بصفة خاصة على ما يلي و.)٢٦(اإلبعاد
جيوز وقف عملية اإلبعاد إذا كان استئناف العملية يعرض للخطر سالمة الـشخص              •

فراد الطاقم، وسالمة احلراس    الذي يتم إبعاده، وسالمة املسافرين اآلخرين، وسالمة أ       
 ملرافقني أو املراقبني؛

 ؛ة الصحيحالتهال جيوز تنفيذ اإلبعاد إذا كان الشخص املعين غري قادر على السفر بسبب  •

مشل األسرة، باستثناء احلالة اليت يتملص فيها بصورة طوعية فرد مل ينبغي احترام مبدأ     •
 من أفراد األسرة من تدبري اإلبعاد؛

النحو الواجب االحتياجات اخلاصة لألشـخاص املعرضـني للخطـر،          تراعى على    •
 ؛واملسنونوخباصة األطفال 

زياً ويرتدون  ال يكون األفراد املكلفون باحلراسة مسلحني عند إجراء عملية اإلبعاد؛            •
 ؛ارتداء األقنعةمدنياً، وال جيوز هلم 

بعـاد جـواً؛    ال يكون األفراد املكلفون باحلراسة مسلحني عند إجراء عمليـة اإل           •
 ويكونون مرتدين زياً مدنياً، وال جيوز هلم تغطية رؤوسهم؛
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 ضع تدبري اإلبعاد لتقرير يتضمن مالحظات هنائية يقدمها مراقب حمايد؛خي •

  ؛ خاصاًيتلقى أفراد احلراسة تدريباً •
ويهدف إىل توعيـة املـوظفني      . ويتألف هذا التدريب من شق نظري وشق عملي        •

  :يلي مبا
 رام الشخص اخلاضع للتفتيش األمين وكرامته وسالمته؛ضرورة ضمان احت •

 ضرورة احترام كرامة الشخص املراد إبعاده طوال فترة عملية اإلبعاد جواً؛ •

ضرورة ضمان أن تكون الوجبة املقدمة إىل الشخص املبعد يف أثنـاء رحلـة               •
 .ان متوافقة مع معتقداته الدينيةالطري

  عـن  ممثل دائماً، ينبغي أن يكون  مستأجرةة   عملية اإلبعاد على منت طائر      إجراء عند •
كما يؤذن بوجود مراقب    .  عند تنفيذ اإلبعاد   وأن تقدَّم مساعدة طبية   اً  الوزير حاضر 

حمايد ونزيه ومستقل تعينه الوزارة، وذلك منذ مغادرة املطار وحىت الوصول إىل بلد             
احلكومـة   بـني    ٢٠١١هلذه الغاية، وقع اتفاق إطاري يف عـام         اً  وحتقيق. الوجهة

أن يقرر أن يرافـق األفـراد   بإمكان الوزير   اً،  وأخري. والصليب األمحر اللكسمربغي  
يف حالـة   عن توفري املساعدة الطبية       ممثل عن وزارته فضالً   الذين يقومون باحلراسة    

 ويف .عملية اإلبعاد اليت تتم بواسطة طائرة نقل جتارية أو بواسـطة الطـرق الربيـة       
 ٢٠١٠ عملية يف عـام      ٥٩ إعادة قسرية يف مقابل       عملية ٢٦، جرت   ٢٠١١ عام
 .٢٠٠٩ عملية يف عام ٥٢و

  شرعية إقامة غري املقيمنياالحتجاز اإلداري لألجانب   -ياء  
، وتتمثل مهمته يف اسـتقبال  ٢٠١١أغسطس  /بدأ تشغيل مركز االحتجاز يف آب       - ٨٨

االقتـضاء،   وجتهيزهم، حسب    ،)٢٧(وتسكني األشخاص اخلاضعني ألحد تدابري االحتجاز     
 لإلبعاد إىل بلداهنم األصلية أو البلدان اليت أتوا منها، مستفيدين، عنـد احلاجـة ووفقـاً               

للظروف، من إشراف نفسي اجتماعي شخصي يتوىل القيام به موظفو املركـز املـدربون            
  . هلذا الغرضخصيصاً

من شـىت   اً حمتجز٣٤٨ومنذ بدء العمل يف هذا اهليكل املغلق، استقبل املركز حوايل      -٨٩
غري أن تقسيمه إىل أربـع جتمعـات سـكنية          .  حمتجزاً ٨٨وتبلغ طاقته االستيعابية    . الفئات

مستقلة، إحداها مكرسة للنساء وأخرى خمصصة لألسر، وبسبب اإلرادة السياسية يف ضمان            
 حصول كل حمتجز على غرفة فردية، يف حني أن بعض الغـرف ميكـن أن تكـون غرفـاً                  

  . امرأة١٦ رجالً و٣٠الستيعابية احلقيقية الثابتة هي لشخصني، فإن الطاقة ا
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 املتعلـق مبركـز     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨واملفهوم الوظيفي، كما يرد أثره يف قانون          -٩٠
 املتخذ من أجل    ٢٠١١أغسطس  / آب ١٧االحتجاز ويف مرسوم الدوقية الكربى الصادر يف        

ن يف ظل ما يتفق مع اهلـدف  تنفيذه، يهدف إىل ضمان أكرب قدر ممكن من احلرية للمحتجزي 
ومن هذا املنظور، يكون للمحتجزين مطلق احلرية يف التنقل يف أثناء النـهار             . من االحتجاز 

اً وتيسَّر هلـم أيـض    . داخل التجمع السكين املخصص هلم مع حرية الوصول إىل ساحة الترته          
. خدام اهلاتف إمكانية التواصل مع اخلارج إىل حد كبري، حيث يتمكنون على الدوام من است            

. كما أن إمكانية االتصال بالفاكس والربيد اإللكتروين والربيد العادي متاحة للمحتجـزين           
وتيسر هلم الزيارات إىل أقصى درجة، حيث يتمثل الشرط الوحيد يف أن يربز الزائر وثيقـة                

ياضـية  أنشطة ترفيهية ور  اً  وُتقترح على احملتجزين يومي   . تثبت هويته قبل السماح له بالزيارة     
وثقافية بل وفنية، وأصبح ميكنهم منذ فترة قصرية أن يسجلوا أنفسهم يف دورات حمو األميـة   

وحيصل احملتجزون على   . وكذلك يف دورات الدعم اللغوي اليت تقدمها وزارة التعليم الوطنية         
 يورو وبإمكاهنم القيام بأعمال بسيطة لصيانة املركز، مينح عليهـا أجـر             ٣أجر يومي قدره    

وللمحتجزين مطلق احلرية يف التصرف يف ممتلكاهتم وميكنـهم         .  يورو لساعة العمل   ٢ هقدر
وميكنهم من ذات هذا    . بصفة خاصة االستفادة من نظام املقصف الذي يوفره مورد خارجي         

أو يودعوهـا   املنظور أن حيولوا أمواهلم إىل أشخاص من اختيارهم، وأن حيولوا كذلك أمواالً       
ويف حالة عدم امتالك احملتجزين للمالبـس املناسـبة،         . عن طريق احلساب املصريف للمركز    

  .يعريهم املركز بعض املالبس يف أثناء فترة إقامتهم
وتتمتع املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال اإلشراف على األشخاص احملتمـل              -٩١

باستيفاء شرطني مها أن تكون املنظمـة  اً ملركز رهنتعرضهم لتدبري اإلبعاد حبرية الوصول إىل ا 
ية من  دمعتمدة بصفتها هذه من الوزارة املختصة باهلجرة، وأن حيصل ممثلوها على موافقة فر            

  . مثال٣٣ً على هذه املوافقة الفردية حنو ويبلغ عدد احلاصلني حالياً. مدير املركز
وجيدر باإلشارة  .  يوماً ٤٩تجزين  متوسط مدة االحتجاز لشىت فئات احمل     اً  ويبلغ حالي   -٩٢

يف هذا السياق أن املركز ال يستطيع، مبوجب قانونه األساسي، أن يستقبل األسر اليت لـديها       
  . ساعة٧٢أطفال إال ملدة ال تتجاوز 

  مكافحة اإلرهاب  -كاف  
يف السنوات املاضية فيما يتعلـق مبكافحـة غـسيل    اً كبرياً حققت لكسمربغ تقدم   -٩٣

  :ويل اإلرهاب باعتماد جمموعتني كبريتني من التشريعات يف هذا اجملال، مهااألموال ومت
يف جمال مكافحة غـسيل     اً  قانونياً   الذي حيدد إطار   )٢٨(٢٠٠٨ يوليه/ متوز ١٧قانون   •

 األموال ومكافحة متويل اإلرهاب؛
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وقد أُعد هذا القانون    . )٢٩(٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧وعلى األخص، قانون     •
التوصيات اليت أصدرها فريق العمل املعين باإلجراءات املالية يف تقريره عن           على إثر   

  :ويتألف القانون من ثالثة أجزاء. ٢٠١٠التقييم املتبادل املتعلق بلكسمربغ لعام 
اجلزء األول الذي ينظم األحكام املعدلة والالغية لألحكام التشريعية الواجبـة            •

طاع املايل وقطاع التأمني وقطاع املهـن       التطبيق يف كل من اجملال اجلنائي والق      
 األخرى غري املالية احملددة؛

اجلزء الثاين الذي ينظم األخذ، يف شكل أحكام قانونية مستقلة، بنظام حمدد ملراقبة              •
 اخلارجة منها؛ النقل املادي لألموال السائلة الداخلة إىل لكسمربغ أو املارة هبا أو

شكل أحكام قانونية مستقلة، بإطار قانوين      اجلزء الثالث الذي ينظم األخذ، يف        •
عن القوانني اليت يعتمـدها       لتنفيذ قرارات جملس األمن باألمم املتحدة، فضالً      

جملس االحتاد األورويب اليت تشتمل على أوامر منع أو تدابري تقييدية ضد دول              
  .وأنظمة سياسية وأشخاص وكيانات وجمموعات بعينها

 على االتفاقية الدولية لقمع أعمال      ٢٠٠٨ التصديق يف عام     هواً  واجلدير بالذكر أيض    -٩٤
 ومشروع قانون باملوافقة على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبنع اإلرهاب           )٣٠(ويواإلرهاب الن 

  .يف الربملاناً  واليت تناقش حالي٢٠٠٥املوقعة يف وارسو يف عام 

  إدماج الرعايا األجانب يف لكسمربغ  -الم  
 املتعلق باالستقبال واإلدمـاج يكلـف   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦إن قانون     -٩٥

للمرة األوىل إدارة حكومية، هي مكتب لكسمربغ لالستقبال واإلدمـاج، مبهمـة تنـسيق              
عملية تـسري يف    "ويعّرف هذا القانون اإلدماج بأنه      . سياسات االستقبال واإلدماج وتنفيذها   

املشاركة بطريقة دائمة يف حياة اجملتمع املستقبِل له،     اجتاهني، يعرب فيها األجنيب عن رغبته يف        
فيتخذ هذا اجملتمع جتاهه على كل من املستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقـايف             

هلذه الغاية، ينشئ القـانون     اً  وحتقيق." كل اإلجراءات املمكنة لتشجيعه وتيسري هذا اإلجراء      
  :املذكور أداتني

ويتضمن تعهدات متبادلـة بـني الدولـة        . دماج ملدة سنتني  يربم عقد االستقبال واإل    •
ويتعلق األمر بضمان تقدمي تدريب . والشخص األجنيب هتدف إىل تنظيم وتيسري إدماجه

لغوي له، وتدريب يف جمال التربية القومية، وكذلك تنظيم يوم إلرشاده يقدَّم فيـه إىل          
 ة اجملتمعية يف لكسمربغ؛ااملرشحني املوقعني على العقد معلومات عملية عن احلي

تشكل خطة العمل الوطنية املتعددة السنوات أداة التنسيق االستراتيجي والتنفيـذي            •
 وزارة وإدارة   ١٤فهي تتـيح إسـهام      . لسياسات اإلدماج الشاملة لعدة قطاعات    

مشتركة للتشجيع على مواءمة لإلجراءات اليت تنفذها والـيت         اً  حكومية تبذل جهود  
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املايل واليت تتحمل املسؤولية عنها يف جمـال إدمـاج األجانـب يف             تقدم هلا الدعم    
وتستند خطة العمل املقرر تنفيذها يف مخس سـنوات         . لكسمربغ ومكافحة التمييز  

ويتوىل اجمللس االقتصادي   . تتعلق بسياسات اإلدماج األوروبية   اً   مبدأ توجيهي  ١١ إىل
دير مدى توافق إجنازاهتا مـع      واالجتماعي متابعة خطة العمل املذكورة وتقييمها لتق      

وسوف . الغايات املستهدفة والوقوف على الصعوبات املواَجهة والتعديالت املناسبة       
صياغة توصيات تتعلق بكيفية مواصلة العمل بعد انتهاء خطة         اً  يتيح هذا التقييم أيض   

ولضمان إقامة حوار مع اجملتمع املدين، جترى كل سـنة استـشارة عامـة              . العمل
  .يف حتديد األولوياتلإلسهام 

  مكافحة مجيع أشكال التمييز والتعصب املرتبط به  -ميم  
، متمتعاً باالستقالل التام، تشجيع     ٢٠٠٦يتوىل مركز املساواة يف املعاملة، منذ عام          -٩٦

املساواة يف املعاملة بني مجيع األشخاص دون متييز بسبب العرق أو األصـل             وحتليل ومراقبة   
  .الدين أو املعتقدات أو اإلعاقة أو العمراإلثين أو اجلنس أو 

وجرى تعزيز مكافحة أنواع ومظاهر معينة من العنصرية وكره األجانب يف قـانون               -٩٧
  .)٣١(٢٠١١العقوبات لعام 

 تعليم الطفل، منذ نعومة أظفاره يف املدارس، مكافحة مجيع أشكال التمييـز             وجيب  -٩٨
ق جلميع األطفال البالغني ثالث سنوات أو أكثر  ويف نظام التعليم اللكسمربغي، حي    . والتعصب

وجيب أن يذهب إىل املدرسة كـل       . كان وضع والديهم  اً  أن حيصلوا على تعليم مدرسي، أي     
ويستمر هـذا   . سبتمرب/ أيلول ١طفل مقيم يف لكسمربغ يكون قد بلغ الرابعة من العمر قبل            

  .سبتمرب من السنة املعنية/ل أيلو١من اً االلتزام ملدة اثنيت عشرة سنة متتالية اعتبار
وملنع االستبعاد املدرسي لألطفال الذين يواجهون صعوبات خطـرية يف الـتعلم أو               -٩٩

  :هتدف إىل السلوك قبل حصوهلم على مؤهل دراسي، تنظم املدارس الثانوية أنشطة أو فصوالً
 تقدمي مساعدة تعليمية وسلوكية إليهم؛ •

 ية؛تقدمي الدعم إليهم يف أعماهلم املدرس •

توجيههم إىل أنشطة ثقافية ورياضية وأخرى تتعلق باملـشاركة اجملتمعيـة خـارج              •
  .الدرس أوقات

وتساعد الكفاءات املدنية اليت يتعني تنميتها منذ املدرسة االبتدائية الطفل على إدراك              -١٠٠
ة فينمو وعي التلميذ بالقيم الـضروري     . انتمائه للعامل وما له من حقوق وما عليه من واجبات         

عدم العنف، والتعاون، واالحترام، والقبـول، والتـضامن، والتعـاطف،          (للحياة املشتركة   
األسرة، واملدرسة، واألصـدقاء، واجملتمـع      (وكذلك بشعور االنتماء إىل اجلماعة      ) والعدل

  ).الوطين واإلنساين
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، "جتماعيالتدريب األخالقي واال  "ويف التعليم التايل للمرحلة االبتدائية، يرد يف مادة           -١٠١
، برنامج يهدف إىل تعزيز ثقافة الدميقراطية والسالم وتنميـة          "الفلسفة العملية "حتت مسمى   

  .املواطنة التفكُّرية والنقدية والنشطة والتعاونية واملسؤولة
وتعليم املواطنة يشكل يف الوقت نفسه مادة هتدف إىل التثقيف بالعالقات اإلنسانية              -١٠٢

 وخطة ألنشطة جتمع بني مجيع الشركاء الدراسيني ومن خارج اجملـال  يف اجملتمع الدميقراطي،  
الدراسي يف ممارسات التعاون واملشاركة وااللتزام، ومن مث فهو مشروع متعدد التخصصات            

  .يتعلق جبميع املواد
وقد أُدرجت وحدات دراسية تتعلق بالتثقيف باملواطنة يف مجيع مستويات التدريب             -١٠٣
مع أساليب تربوية أخرى من     اً  قع يف السنوات القادمة أن جيري تكييفها أيض       ومن املتو . املهين

  .أساليب التعليم التايل للمرحلة االبتدائية
، سيتاح كتاب مدرسي جديد عـن    ٢٠١٢/٢٠١٣من بدء العام الدراسي     اً  واعتبار  -١٠٤

 حول كل   ويتمحور الكتاب املدرسي اجلديد، من حيث املفهوم التربوي،       . التثقيف باملواطنة 
  :وميكن تقسيم الكفاءات إىل ثالث فئات. من العمل والكفاءات

 اكتساب املعرفة وتطبيقها؛ •

 استخدام املناهج؛ •

  .احلكم والعمل •
وتتطور الكفاءات اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان، مع تداخلها إىل حد كبري مـع                -١٠٥

  :الكفاءات االجتماعية واملدنية العامة، على ثالث مستويات
 ؛احلكم •

 والعمل؛ •

  .والتمكن من أساليب عمل معينة •
  :ويقابل هذه املستويات الثالث ثالثة جماالت تعليمية، هي  -١٠٦
 التعلم املتعلق حبقوق اإلنسان؛ •

 التعلم بواسطة حقوق اإلنسان؛ •

  .التعلم من أجل حقوق اإلنسان •
ت خطة  وخلفض معدالت املتسربني من الدراسة، وملكافحة االستبعاد املدرسي، أُعد          -١٠٧

عمل إلدماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وأنشئت جلنة توفري أسباب الراحة املعقولة            
  .أو الذين يعاجلون يف املستشفيات/عناية أكرب لألطفال املرضى واً وتوىل أيض. ٢٠١١يف عام 
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وميكن توفري الرعاية للتالميذ الذين يواجهون صعوبات سلوكية يف فصول ممتزجـة              -١٠٨
  ".Itzigerstee"هياكل مشروع يف  أو

ويف إطار تدريب معلمي التعليم األساسي املقبلني، تقدم جامعـة لكـسمربغ دورة         -١٠٩
  .تدريبية يف التثقيف باملواطنة

إىل لكسمربغ، أنشأت اً وفيما يتعلق بالتالميذ الناطقني بلغات أجنبية والوافدين حديث        -١١٠
وتقدم هذه الوحدة معلومـات     . اجلددالوافدين   ألطفالاملدرسي ل ستقبال  االالوزارة وحدة   

بلغات خمتلفة عن النظام املدرسي يف لكسمربغ وعن تدابري املساعدة املقدمة لألطفال الـذين              
 اجلدد يف لكسمربغ الذين تتـراوح أعمـارهم         التالميذوينبغي جلميع   . يتحدثون لغة أجنبية  

اجلدد، هبدف إحلاقهم بأحد    للتالميذ   عاماً االلتحاق بوحدة االستقبال املدرسي       ١٨ و ١٢ بني
  .شى مع مؤهالهتما أو تزويدهم بتدريب مهين يتمالفصول
االحتفاظ بلغتهم األصلية إىل جانب تعلم      من  ولتمكني األطفال الناطقني بلغة أجنبية        -١١١

يف إطار سـاعات التـدريس يف املـدارس         أُدرجت  اللغة اللكسمربغية واألملانية والفرنسية،     
ويـتم  .  الربتغالية ةناهج املدارس يف لكسمربغ باللغ    ة بعض الدروس اليت تدرس يف م      االبتدائي

  .ة املعنيات ودفع مرتباهتم من جانب السفارتوظيف مدرسي هذه اللغات
وتيسرياً إلدماج األطفال يف سن ما قبل االلتحاق باملدرسة، بإمكان املـساعدين يف               -١١٢

لية مساعدة املدرس يف مرحلة ما قبل التعليم خـالل          التدريس الذين تكون لغتهم األم الربتغا     
  .بضعة ساعات يف األسبوع

وخبالف االجتماعات اإلعالمية باللغة اللكسمربغية املقدمة آلباء السكان األصـليني        -١١٣
اجتماعات لتقدمي معلومات حمددة لآلباء واألمهات مـن الربتغـال          وباللغة الفرنسية، ُتعقد    

ويترَجم إىل أهم اللغات األجنبية     . هذه اللغات كل من   تُترجم إىل   ر والصني،   والرأس األخض 
  .عدد كبري من الوثائق اليت تقدم املعلومات

وتيسرياً للتحاور فيما بني اآلباء واألمهات الناطقني بلغات أجنبية وسلطات املدرسة             -١١٤
عـددي  واملعلمني واملعلمات والطالب، قامت وزارة التعليم الوطين بتوظيـف وسـطاء مت           

اإليطاليـة   وأالـصينية    وأ) لغة الـرأس األخـضر    (الكرّيول  أو  الثقافات يتحدثون األلبانية    
الروسية، إىل جانب اللغـات      وأ  أو العربية أو الفارسية     الكرواتية -الصربية   وأالربتغالية   وأ

وتتدخل هذه الفئة بالدرجة األوىل عند عقـد اجتماعـات لتقـدمي            . املتداولة يف لكسمربغ  
علومات وإجراء مقابالت بني املدرسني واملدرسات، وبني آباء الطالب وأمهاهتم والطالب،           امل

  .لتلبية احتياجات الترمجة والوساطة فيما بني الثقافات
ويتوىل مكتب لكسمربغ لالستقبال واإلدمـاج تنـسيق اإلدمـاج الـسياسي يف               -١١٥

 يتجزأ من سياسة االسـتقبال      الاً  وجزءاً  أساسياً  وتشكل مكافحة التمييز عنصر   . لكسمربغ
واإلدماج اليت ينتهجها املكتب، وتشمل األصل اإلثين أو العرقي، والدين أو املعتقد، واإلعاقة،   

  .والعمر، وامليل اجلنسي
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 محلة إعالم وتوعية يف جمال مكافحـة التمييـز،          ٢٠٠٢وتطلق احلكومة منذ عام       -١١٦
الوقت نفسه، وقد أتاحت من جهة إعداد يف اً تستهدف مجوع اجلماهري ومجاهري أكثر ختصص 

تعليم إليكتروين، وتدريب لرجال القضاء، وحزمة تربوية من أجل العـاملني       (أدوات إعالمية   
إعالنات دعائية، ومحـالت، وبوابـة   (، وأدوات توعية جلموع اجلماهري     )مع صغار األطفال  

رفع (علق بسوق العمل    وخباصة فيما يت  اً،  ، ومن جهة أخرى، إجراءات أكثر استهداف      )التنوع
  ").مؤسسة مسؤولة اجتماعياً"شعار 
 يف إطار خطة العمل الوطنيـة لإلدمـاج         ٢٠٠٩وتندرج هذه اإلجراءات منذ عام        -١١٧

وتتابع احلكومة اجلهود املبذولة ملساندة معهد احلركة اجملتمعية بصفة خاصة          . ومكافحة التمييز 
 احلكومة مركز املـساواة يف املعاملـة يف         كما تساند ". ميثاق التنوع اللكسمربغي  "يف وضع   

تنفيذ مشاريعه، وال سيما يف جمال تنظيم يوم لتبادل األفكار بشأن اختبار التمييز، أو كذلك               
  .الرابطات الناشطة يف جمال مكافحة التمييز

  احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق  -نون  
لالستقرار واحلفـاظ علـى   ترى لكسمربغ أن الضمان االجتماعي هو آلية أساسية      -١١٨

  .عيشي يف حالة وقوع خطر اجتماعي، وكذلك وسيلة للوقاية من الفقر ومكافحتهاملستوى امل
وبالنظر إىل التغريات السكانية، وتطور اجملتمع والتقلبات االقتصادية، ال بد من السري              -١١٩

ؤمن علـيهم   يف عملية مستمرة لتكييف نظام الضمان االجتماعي، من أجل محاية حقوق امل           
  .وكفالة استمرارية النظام

لتحقيق املساواة يف املعاملة بني مجيـع الـشاغلني لوظـائف بـأجر يف              اً  والتماس  -١٢٠
لكسمربغ، وضعت الئحة جديدة قضت على مجيع أشكال التمييز بني املستخدمني والعمال،            

جر يف القطاع   وأدى ضم العاملني بأ   . وجرى توحيد نظام التعويض يف حالة العجز عن العمل        
اخلاص إىل صندوق أوحد للتأمني الصحي، وكذلك صندوق املعاشات، إىل تبسيط اهلياكـل      

  .حقوقهم يف جمال الضمان االجتماعيعلى اإلدارية وحتسني اخلدمة وحصول املؤمن عليهم 
فاستعيض عـن   . وجرى حتديث التشريعات املتعلقة بإصابات العمل وأمراض املهنة         -١٢١

جلرب أضـرار خمتلفـة، كـاجلرب          إىل التعويض عن احلوادث بنوع أكثر اكتماالً       اجلرب املستند 
مـن اآلن   اً  وصار التأمني ضد احلوادث يعوَّض اعتبار     . املنصوص عليه يف القانون املدين العام     

عن طريق استحقاقات منفصلة عن فقدان الدخل الفعلي واألضرار غري املادية اليت ميكـن أن               
دين الواقع، من أجل جرب الضرر الناتج عن حادثة ليست هلـا تبعـات              تنجم عن االعتداء الب   

ويف حالة احلوادث املفضية إىل الوفاة، حيق للباقني على         . اقتصادية مباشرة ميكن تقييمها باملال    
  .قيد احلياة احلصول، خبالف تعويض الناجني، احلصول على تعويض عن الضرر املعنوي
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ربغ للرعاية الصحية، أُدخلت تعديالت على التأمني       ولضمان استمرارية نظام لكسم     -١٢٢
 الصحي، دون املساس باالتفاقية اإللزامية للجهات املقدمة للرعاية الصحية، تضمن وصـوالً           

وهكـذا،  . جلميع املؤمن عليهم إىل رعاية متساوية يف اجلودة واملمارسة احلرة للطب          اً  متكافئ
 الذين ميرون بظروف مالية صعبة لكي يتمكنوا أُدخل العمل بالدفع املباشر يف حالة األشخاص   

وعالوة على ذلك، بإمكان    . من املطالبة بأن يتحمل التأمني الصحي مباشرة املصاريف الطبية        
ُمحيالً يتمثل دوره الرئيسي يف تنسيق الرعاية املقدمة وزيادة حتسينها، اً املرضى أن خيتاروا طبيب

  .وضمان متابعة ملفاهتم الطبية
للموظـف  اً   أيام عمل سنوي   ٥ إجازة رعاية مدهتا     ٢٠٠٩ت ُتمنح منذ عام     وصار  - ١٢٣

لكي يصاحب أي فرد من أفراد أسرته يعاين من مرض خطري يف املرحلـة النهائيـة، مـع       
استمراره يف احلصول على االستحقاقات اليت حيصل عليها يف حالة الغياب عـن العمـل               

  .ألسباب مرضية
العمالة حدد صالحياهتا، وخباصة فيما يتعلـق بتنميـة         وجرى إصالح لوكالة تنمية       -١٢٤

  .العمالة وتدريب مقدمي طلبات العمل
عن سياسات العمل واألسرة، يف       ومل يغفل تطوير نظام الضمان االجتماعي، فضالً        -١٢٥

عـن التـضامن    اً  لكسمربغ ضرورة توافر أدوات مثل املساعدة االجتماعية اليت تشكل تعبري         
وهكـذا،  .  إىل احتياجات األفراد، وليس املقدم يف مقابل مسامهة مهنية         الوطين املستند فقط  

أدىن من الدخل لتلبية متطلبات استراتيجية      اً   ترتيباً يكفل حد   ١٩٨٦تنفذ لكسمربغ منذ عام     
  :إدماج نشطة تتألف من ثالث ركائز

 ضمان حد أدىن للدخل؛ •

 تماعي؛الدعم املخصص من أجل الوصول إىل سوق العمل واالندماج االج •

  .احلصول على خدمات جيدة •
 .)٣٢(٢٠١١املساعدة االجتماعية يف عـام      وقد بدأ نفاذ قانون جديد يتعلق بتنظيم          -١٢٦

تشكل مؤسسات عامـة  اً اجتماعياً  مكتب ٣٠فاجتهت املساعدة االجتماعية، من خالل إنشاء       
 املفرغة لالستبعاد خاضعة إلشراف البلديات، إىل انتهاج دينامية وقائية هتدف إىل كسر احللقة          

وبالفعل، خبالف ضمان حصول األشخاص املعوزين وأسرهم علـى األصـول           . االجتماعي
واخلدمات املناسبة ألوضاعهم، يساعد القانون على احلفاظ علـى االسـتقاللية أو علـى              

وللمساعدة طابع إنقاذي أو عالجي أو وقائي، وتقدَّم على أساس فرعي، مكملـةً          . اكتساهبا
ابري االجتماعية واخلدمات املالية املقدمة مبوجب قوانني وأنظمة أخرى يتعني علـى            بذلك التد 

  .املستفيد استنفادها
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  احلق يف الصحة  -سني  
 ١خضع تنظيم ومتويل نظام الرعاية الصحية للكسمربغ لعملية إصالح بدأ نفاذها يف    -١٢٧

  .)٣٣( الصحية وجودتهة وهتدف إىل زيادة فعالية نظامنا للرعاي٢٠١٢يناير /كانون الثاين
ونظام الرعاية الصحية يف لكسمربغ الذي يستند إىل قيم الشمولية وعدالة الوصول              -١٢٨

عن التـضامن، يـضع يف متنـاول الـشعب            والعالج بتوفري خدمات صحية جيدة، فضالً     
اللكسمربغي رعاية طبية استثنائية بضمان وصول عادل جلميع املواطنني إىل معروض جيد من             

  .ات الطبية واالستشفائيةاخلدم
ولقد واصلت احلكومة يف السنوات املاضية حتـديث قطـاع الطـب النفـسي يف           -١٢٩

 والذي يهدف إىل إزالة املركزية وإىل التوزيع اإلقليمـي          ٢٠٠٦لكسمربغ الذي بدأ يف عام      
  .هلياكل العالج النفسي

ت الـسارية يف     إعادة صياغة كاملة للتشريعا    ٢٠٠٩وأحدث قانون جديد يف عام        -١٣٠
جمال اإليداع غري الطوعي يف املستشفيات للمصابني بأمراض عقلية، وال سيما عـن طريـق               
حتويل قرار اإليداع، الذي كان ُيتخذ حىت ذلك احلني على املستوى الطيب، إىل قرار قضائي،               

إجـراءات عـزل    اً   ويشمل القانون أيض   .)٣٤(وعن طريق وضع قواعد للعالج غري الطوعي      
  .واحتجازه اليت كانت مقبولة من حيث املبدأ ولكنها صارت ختضع لشروط تقييديةاملريض 
عن تعيني جهة اتصال ميكن أن يلجأ إليها املريض اخلاضع          اً  وأسفر هذا القانون أيض     -١٣١

للعالج أو املودع يف املستشفى النفسي عندما يرغب يف احلصول على معلومات عن حقوقه              
  .لى استشارة يف املسائل القانونية أو أي مسائل أخرى هتمهأو عندما يرغب يف احلصول ع

ويف نظام الرعاية اللكسمربغي، يلقى أي إنسان يصاب باختالالت عقلية الرعايـة              -١٣٢
يف قسم الطب النفسي يف واحدة من املستشفيات العامـة اخلمـسة يف لكـسمربغ،                 أوالً
ركزي لألمـراض العـصبية     ، أي يف املستشفى امل     الشخص يف مؤسسة متخصصة    يودع وال

تلقيـه  حني تثبت ضرورة    إال   والنفسية، اليت تتمثل مهمتها األساسية يف إعادة تأهيل املريض،        
  .نفسي ملدة طويلةللعالج ال
وفيما يتعلق باملرضى القصَّر، ُيكفل هلم عالج نفسي جيد من خالل أنـواع مـن                 -١٣٣

 إنشاء قسم للصحة النفسية لألطفال      الرعاية تزايدت يف السنوات املاضية، وخباصة عن طريق       
  ). سنة١٨ إىل ١٤من (وقسم للصحة النفسية لألحداث )  سنة١٣القصر من صفر إىل (

، وضعت منشآت جديدة حتت تصرف القسم الوطين لألمـراض          ٢٠١٢ويف عام     -١٣٤
اً داراً  وميتلك هذا القسم أيض   . اً سرير ٢٣ إىل   ١٥النفسية لألحداث، ووصل عدد األسّرة من       

  .احلصول على رعاية صحية نفسية يف أثناء النهاراً إضافياً هنارية تتيح خلمسة عشر شاب
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وعالوة على ذلك، تضطلع وحدة الطب النفسي املغلقة للمراهقني الـذين ميـرون               -١٣٥
، مبهمة عالج املـراهقني الـذي يعـانون مـن     ٢٠٠٦بظروف صعبة، اليت أنشئت يف عام   

على أنفسهم أو على غريهم، وذلك من أجل متكينهم         اً  اضطرابات نفسية ممن يشكلون خطر    
  .من إعادة االندماج يف اجملتمع

بفضل العمل املستمر   اً  نوعياً  تطوراً  وشهدت خدمات الرعاية النفسية اخلارجية أيض       -١٣٦
عن قسم خدمات الرعاية النفسية يف املـرتل          لشبكات تقدمي خدمات الرعاية النفسية فضالً     

فى املركزي لألمراض العصبية والنفسية املختص مبهمة اقتـراح مواصـلة   الذي يقدمه املستش  
  .الرعاية النفسية يف املرتل لكل شخص يعاين من اضطرابات نفسية

مشروع لتحديث اهلياكل األساسية للمستـشفى املركـزي لألمـراض    اً وأُعد أيض   -١٣٧
ستشفيات إلبداء الرأي،   معروض على اللجنة الدائمة لقطاع امل     اً  العصبية والنفسية، وهو حالي   

  .بغية مراعاة التطورات اجملتمعية والقضائية والطبية
ويف اخلتام، يتيح ما توفره احلكومة من وسائل وهياكل مناسبة تقدمي رعاية نفـسية                -١٣٨

عن احترام احلقوق  ملبادئ املمارسات الطبية اجليدة فضالًاً جيدة لكل من الكبار والقصَّر، وفق  
  .األساسية
إىل الربملان مشروع قانون يهدف إىل تعزيز حقوق املرضى بتنظيمها يف           اً  وقُدم مؤخر   -١٣٩

وتتصل هذه احلقوق بصفة خاصة بضمان وصول مجيع املـواطنني إىل           . إطار قانوين متجانس  
خدمات الرعاية اجليدة، وحرية اختيار اجلهات املقدمة للرعاية، واملوافقة املستنرية يف أثنـاء             

  .عن احلق يف االطالع على امللف الطيب  فضالًالعالج الطيب،
ملقدم الدعم غري الرمسي للمريض الذي يدعمه اً  خاصاً  وضعاً  ومينح هذا املشروع أيض     -١٤٠

أمام مقدم خدمات الرعاية، ويعمم إمكانية قيام املريض بتعيني شخص حيظى بثقتـه لكـي               
خبدمات الرعاية يف حالة عدم أهليـة       يتدخل يف أثناء القرارات اليت يتعني اختذاها فيما يتعلق          

  .املريض للتعبري عن رغبته
وعالوة على ذلك، ينص مشروع اإلصالح هذا على إرساء خدمة وطنية لإلعـالم               -١٤١

ويتعلق األمر هبيكل دائم للحوار واملعلومات واملشورة القضائية،        . والوساطة يف جمال الصحة   
هبدف حمدد يتمثل يف إتاحة التقريب بـني        مفتوح أمام كل من املريض واألخصائي الصحي،        

األطراف وإجياد حل خارج نطاق القضاء ألي نزاع عن طريق الوساطة، وذلـك يف منـاخ             
وسيكون هلذه اخلدمة دور رئيسي تؤديه يف احترام حقـوق          . ينتهج احلوار والتفاهم املتبادل   

ص يف الوصول إليهـا     وستكون اخلدمة جمانية، مما يتيح تكافؤ الفر      . املرضى يف جمال الصحة   
  .اخلدمة أمام مجيع املرضى

ويشهد وضع هذه اخلدمة وتعزيز حقوق املرضى يف إطار تشريعي جديد على اجلهـود                -١٤٢
  .اليت تبذهلا احلكومة حلماية احلقوق األساسية جلميع املرضى اخلاضعني لنظام الرعاية يف لكسمربغ
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  مسكن الئق بأسعار معقولةاحلصول على   -عني  
ملواجهة الزيادة املستمرة يف أسعار املساكن والعقـارات يف لكـسمربغ، قـررت               -١٤٣

احلكومة مواصلة سياستها النشطة يف جمال اإلسكان بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التطـوير             
 بلدية من   ٩٨ وقعت   ،)٣٥( بشأن املأوى  ٢٠٠٨وبعد بدء نفاذ قانون سنة      . العقاري احلكومية 

مع الدولة هبدف زيادة املعـروض مـن        " ميثاق اإلسكان " بلديات لكسمربغية    ١٠٦ أصل
ويتيح هذا القانون خباصة فرض ضريبة سنوية حمددة على عقارات معينـة مبنيـة              . مساكن

وأراض بناء من أجل التصدي لظاهرة املساكن الشاغرة أو أراضي البناء اليت مل تبدأ أعمـال                
ن بأسعار معقولة، قررت احلكومة أن   وباإلضافة إىل ذلك، ولزيادة املعروض من مساك      . بنائها

  .تنشئ قريباً رابطة وطنية للتطوير احلضري
وال يوجد متييز على مستوى احلصول على السكن االجتماعي أو احلـصول علـى                -١٤٤

فقد اختذت يف السنوات    . املساعدات الفردية للسكن بني املواطنني اللكسمربغيني واألجانب      
كاألطفال، واملعوقني، واألسر املعيـشية     (ددة من األشخاص    املاضية تدابري يف صاحل فئات حم     

وينص التشريع املتعلق بعقد اإلجيار     . التخالط االجتماعي أو يف صاحل    ) ذات الدخل املنخفض  
على محاية موسعة للمستأجرين وال سيما املهمة املسندة إىل البلديات بـأن تـضمن قـدر                

وملـساعدة  . قامتهم على أراضي البلديـة    اإلمكان السكن جلميع األشخاص الذين يقع حمل إ       
 ببـدل   ٢٠١٣األسر املستأجرة الواقعة حتت خط الفقر، أعلنت احلكومة بدء العمل يف عام             

  .إصالح التشريع املتعلق باملساعدات الفردية للسكناً وجيري حالي. السكن
ر يـنص   إدراج حكم يف الدستو   ويف إطار األعمال املتعلقة مبراجعة الدستور، ُيعتزم          -١٤٥

  .على أن تسهر الدولة على توفري سكن الئق لكل شخص

  احلقوق الثقافية  -فاء  
مـن    ليست الثقافة واحلقوق الثقافية جمرد أداة إلعمال احلقوق األساسية وعامالً           - ١٤٦

التعزيز واالحترام التامان والكامالن    " و .)٣٦(مصدر منشئ للحقوق  اً  عواملها، وإمنا هي أيض   
وريان حلفظ الكرامة اإلنسانية وللتفاعل االجتمـاعي اإلجيـايب بـني         للحقوق الثقافية ضر  

ال جتزأ مـن    اً  ، ويشكالن بذلك جزء   "واجملتمعات يف عامل متنوع ومتعدد الثقافات       األفراد
  .حقوق اإلنسان

وتستلزم احلقوق الثقافية أن يكون لكل شخص احلق يف املشاركة حبرية يف احليـاة                -١٤٧
ويفترض إعمال هذه احلقوق املشاركة يف احلياة الثقافية        . لتمتع بالفنون الثقافية للمجتمع ويف ا   

عن إمكانية قبـول      والوصول إليها واملسامهة فيها، أي االستعداد للوصول إىل الثقافة، فضالً         
  .)٣٧(السياسات والتدابري وإمكانية تكييفها ومواءمتها
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ت الوطنية علـى مـستوى      ويتعلق ثالث من األولويات اخلمس اليت توجه السياسا         -١٤٨
  :قطاع الثقافة باحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية مباشرة

 ":جملتمع املعرفةاً مكوناً الثقافة بوصفها عنصر" •

لصون التراث الثقايف ونشره، وللـسماح      اً  أساسياً  ملا كانت الرقمنة عنصر     
إعداد خطـة  اً ألكرب عدد ممكن من الناس باملشاركة فيه واالستفادة منه، جيري حالي   

  .وطنية للرقمنة الكثيفة
التأكيد على اإليداع القـانوين جلميـع األعمـال املنَتجـة يف      اً  وجيري أيض   

  .للذاكرة اجلماعيةاً أساسياً بوصفها عنصراً مشتركاً لكسمربغ وحدها أو املنَتجة إنتاج
ى لتطوير املكتبات العامة عل   اً  حمدداً  قانونياً  كما أن لكسمربغ أنشأت إطار      

اإلقليم ككل، وخباصة من أجل السماح بتحسني نشر املعارف، وضـمان تكـافؤ             
  .فرص الوصول، وتيسري مشاركة اجلميع يف جمتمع املعرفة

  ":ثقافة يسهل على اجلميع الوصول إليها" •
، اتُّخذت تدابري لتحسني     أساسياً بالنظر إىل أن الوصول إىل الثقافة يشكل حقاً         

ويتواصل حتسني إدماج الثقافة يف املدارس      .  الثقافة والترفيه  تكافؤ الفرص يف الوصول إىل    
ومن العوامل املهمة يف جمال املشاركة يف احلياة الثقافيـة تـوفري            . ويف الربامج الدراسية  

. إمكانية تعلم اللغة اللكسمربغية لعدد متزايد من الناس كوسيلة لالنـدماج والتواصـل            
  .سمربغي على شبكة اإلنترنت يف مخس لغاتوجيري التنفيذ عن طريق إعداد قاموس لك

 ":ثقافة للشباب" •

) اإلجيابيـة والـسلبية   (يتمثل اهلدف املنشود بشكل عام يف تأييد املمارسة           
لثقافة خاصة بالشباب هبدف إشاعة سلوك حيايت إجيايب عندهم ومشاركة إجيابيـة            

  .ونقدية وبناءة يف حياة اجملتمع
يف التشجيع على احترام التنوع الثقـايف،       اً  غ أيض ويف سياق أوسع، تستمر لكسمرب      -١٤٩

من خالل اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،           اً  وذلك حتديد 
  .اليت يعين الترويج هلا وتنفيذها التأكيد على التعددية الثقافية للبلد مع ضمان هويته الثقافية

تعزيز الروابط بني حقوق اإلنسان واحلقوق الثقافية أمر        ويتبني من ذلك أن مواصلة        -١٥٠
مرغوب فيه ويتماشى، على سبيل املثال، مع النقاشات الدائرة على مستوى جملس أوروبـا              

وفيما يتعلق بأمهيـة    . يف جمتمعات متعددة الثقافات   " العيش سوياً "والتحدي البالغ املتمثل يف     
، من املهم   دميقراطياًاً  وإلدارة التنوع الثقايف تنوع   الثقافة إلعمال حقوق اإلنسان بشكل دائم،       

  .إحراز تقدم يف هذا الشأن



A/HRC/WG.6/15/LUX/1 

31 GE.12-18003 

  مكافحة اإلفالت من العقاب  -صاد  
، ُعدل القانون اللكسمربغي ليتفق مع أحكـام نظـام رومـا    ٢٠١٢يف أوائل عام     -١٥١

لـى   ومن املقرر االنتهاء من عمليـة التـصديق ع         .)٣٨(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
تعـديالت  (التعديالت اليت أُدخلت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة             

  .٢٠١٣يف أوائل عام  )كمباال

Notes 
1 Des tempéraments à ce principe sont cependant prévus et le vote par correspondance facilite 

l’exercice du droit de vote. 
2 Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de 

Luxembourg; voir aussi le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement des commissions consultatives communales d’intégration. 

3 Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. 
4 Art.77.- « Quiconque fait état de la qualité de journaliste professionnel, sans remplir les conditions 

prévues à l’article 3, point 6, est puni d’une amende de 500.- à 25.000.- euros. En cas de récidive, 
l’amende est portée au double ». 

5 Décret du 16 septembre 2010. 
6 Voir les trois sites thématiques en ligne: Echsimega.lu, Megapower.lu et Megafamily.lu. 
7 Outil permettant de déterminer à partir d’un programme standardisé et convivial si d’éventuels écarts 

de salaire entre le personnel féminin et masculin sont explicables par des facteurs objectifs ou s’ils 
contiennent un indice d’une discrimination cachée. 

8 Techniques d’établissement d’une grille de salaire parfaitement équitable en rapport avec les activités 
de travail des femmes et des hommes. 

9 Un site internet spécifique est également dédié à ce thème : www.violence.lu. 
10 Loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, (1) portant approbation: a) du Protocole 

additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à 
prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à 
signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme, et b) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005; (2) modifiant le Code 
pénal; et (3) modifiant le Code d’instruction criminelle. 

11 L’article 382-1 alinéa 1 du dispose que : 

  « Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, 
d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue: 

  (1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes 
sexuelles; 

  (2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de 
services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans 
des conditions contraires à la dignité humaine; 

  (3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 

  (4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.» 
12 Loi du 21 juillet 2012 portant : 

  (1) approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, 
le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée du 15 novembre 2000 

  (2) modification du Code pénal 

  (3) modification du Code d’instruction criminelle 

  (4) modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l’immigration 
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13 Loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille; voir également ses 
règlements d’exécution. 

14 www.kannerbetreiung.lu, respectivement www.accueilenfant.lu. 
15 Loi du 5 juin 2009 portant modification: 

  1° de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 

  2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil; 

  3° de l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile. 
16 Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. 
17 Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant 

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

18 Loi du 16 juillet 2011 portant: 

  1. approbation: 

  (a) de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et 
les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25–26 octobre 2007; 

  (b) du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants. 

  2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle. 
19 Loi du 28 juillet 2011 portant 

  1. approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 
13 décembre 2006 

  2. approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 

  3. désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application 
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

20 Loi du 16 décembre 2011 portant modification 1. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux 
personnes handicapées; 2. du Code du travail; 3. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant 
introduction d’un Code du travail. 

21 Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. 
22 Loi du 11 avril 2010 

  (1) portant approbation du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002 et 

  (2) portant désignation du médiateur en tant que mécanisme national de prévention et fixant ses 
attributions 

23 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi 
modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et 

  Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 
fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile 
et à des formes complémentaires de protection. 

24 Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de 
Luxembourg. Voir aussi Règlement grand-ducal du 8 juin 2012 fixant les conditions et les modalités 
d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs de protection internationale. 

25 Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes 
et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes 
complémentaires de protection. 

26 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par 
les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant le règlement grand-ducal 
du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 
2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne. 

27 En application de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l’immigration ou de l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des 
formes complémentaires de protection. 
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28 Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et 
modifiant: 1) l’article 506-1 du code pénal, 2) la loi du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la 
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 2. modification de 
certaines dispositions du code pénal; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation 
de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. 
modifiant et complétant certaines dispositions du code d’instruction criminelle. 

29 Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de 
l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la 
mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union 
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de 
certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; 
modifiant : 

  1. le Code pénal; 

  2. le Code d’instruction criminelle; 

  3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 

  4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme; 

  5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte 
contre la toxicomanie; 

  6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique 
des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 

  7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 

  8. la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition; 

  9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats 
membres de l’Union européenne; 

  10. la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale; 

  11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du 
secteur financier; 

  12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 

  13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 

  14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; 

  15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 

  16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l’organisation de la profession d’expert-comptable; 

  17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit; 

  18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux 
épreuves sportives; 

  19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 

  20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe 
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à 
Strasbourg, le 8 novembre 1990; 

  21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et 
des domaines. 

30 Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Convention internationale pour la répression des actes 
de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York le 14 septembre 2005. 

31 Loi du 13 février 2011 portant modification de l’article 457-3 du Code pénal. 
32 Loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. 
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33 Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant: 

  1. le Code de la sécurité sociale; 

  2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. 
34 Loi du 10 décembre 2009 a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes 

de troubles mentaux, b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale 
de la Police et c) modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 

35 Loi du 22 octobre 2008 portant: 1. promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les 
communes, 2. sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie, 3. modification a) de la loi modifiée 
du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs; b) de la loi modifiée du 1er décembre 
1936 sur l’impôt foncier; c) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; d) de 
la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds 
d’assainissement de la Cité Syrdall»; e) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes 
mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et 
d’immeubles d’habitation; f) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain; g) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage 
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. 

36 Cf. définition de l’UNESCO de 1985. 
37 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°21 (2009), chap. II A et B. 
38 Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la 

Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 et Loi du 27 février 2012 
réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale. 

        


