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يعّب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
استنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس فيها ما ر
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أوال -مقدمة
 -١دوقية لكسممّب الكمّبم ممن أول المدوو املوقعمة ععمن العمملن العماملإل سقمو النسمان
وهمإل دققراييممة لمي لسمميادة القمانون .ويكممرس دسممتور التعمد وتهمريعاتا متمدأي املسمماواة لع ميممي
وحقممو النسممان .وتعممدافي لكسمممّب عقمموة عممن عامليممة حقممو النسممان وقممد ممدقت ععممن ١٦
ممكام مممن ال ممكول الدوليممة الثمانيممة عهممر سقممو النسممان وهممإل ع ممدد الت ممدي ععممن م
ساعي عهر هو االتفاقية الدولية سماية مجيي األشخاص من االختفاء القسري.
 -٢وترحب حكومة دوقية لكسمّب الكّبم مبا يتيحا االستعراض الدوري الهامل يف إيمار
جمع ممس حق ممو النس ممان م ممن ف ممرص ليع مممل ع ممن م ممدم تيتي م الق ممانون ال ممدو وتع ي م حق ممو
النسان ومحايتها يف إقعيم التعد .وتظل لكسمّب معت مة الت امام قوايم عنظام فعاو متعدد األيراف
حموره منظومة األمم املتحدة اليت أضحت أهم من أي وقت ملن ل ون السملم واألمن الدوليني
وضمممان التنميممة املسممتدامة لع ميممي ععممن أسمماس احم ام ومحايممة حقممو النسممان المميت تظممل عامليممة
ال تت أ وال تقتل الت رف.
 -٣وتممرم لكسمممّب أن متممدأ عممدم ق اممة حقممو النسممان المما األةيممةذ فممنتا كانممت اسقممو
املدني ممة والسياس ممية ض ممماات أساس ممية مله مماركة امل م مواينني و ممااهم ف ممردايم ومجاعي م مام ف ممنن اسق ممو
االقت ادية واالجتماعية والثقافية هامة أيلام للممان رفماههم .ولمذل تمو اسكوممة تنفيمذ خيمة
التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠أةية خا ة وقد قدمت تقرير استعراض وينيام يوعيام إل املنتدم
السياسإل الرفيي املستوم عهأن التنمية املستدامة الذي ععقد يف متوز/يوليا  ٢٠١7يف نيويورل.
 -٤ويعم ممرض هم ممذا التقريم ممر أهم ممم التد م مذات واملس م ممت دات الم مميت حم ممدثت منم ممذ ا ولم ممة الثاني م ممة
لملسممتعراض الممدوري الهمماملق ويسممعن قممدر المكممان إل تفممادي االزدواجيممة مممي التقريممر المموي
الس مماع ثالوثيق ممة  A/HRC/WG.6/15/LUX/1املؤرخ ممة  ٨ته م مرين الث مماين/نوفمّب  .)٢٠١٢وتظ ممل
املععومممات ال مواردة يف التقريممر السمماع مماسة إال يف اسمماالت املتينممة يف هممذا التقريممر .وتنهممأ هممذه
اساالت عمومام عندما يكون قانون قد خلمي لتعمديملت أو ألدمإل عدمرض تتسميط النظمام القمانوين
الوي أو حتسينا.
 -٥ويتقيممد هممذا التقري ممر الهممكل املق م ا يف املممذكرة الرش ممادية المميت أع ممد ا مفوضممية األم ممم
املتح م ممدة الس م ممامية سق م ممو النس م ممان ثاملفوض م ممية) .وي م ممرد يف مرف م م م ه م ممذا التقري م ممر ج م ممدوو أكث م ممر
تف يملم منظم حبسب املوضوع يتعع مبتاععة التو يات اليت تعقتها لكسممّب يف إيمار ا ولمة السماعقة.
وقممدر الشممارة أيل مام إل أن لكسمممّب قممدمت تقريممر منت مم /املممدة يف أيعوو/سممتتمّب  ٢٠١٥قكممن
االيممملع ععيمما يف املوقممي الهممتكإل لعمفوضممية ثhttp://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/
.)Session15/LU/AnnexLuxembourg2ndCycle.pdf
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اثنيا -تقرير لكسمربغ الوطين
ألف -املنهجية والعملية التشاورية
 -٦تتول وزارة الهؤون اخلارجية واألوروعية متاععة تنفيذ الت اممات لكسممّب الدوليمة يف جمماو
حقممو الن سممان مبمما يف تل م متاععممة تو مميات االسممتعراض الممدوري الهممامل وهممإل املسممؤولة يف
املقام األوو عن هذا التقرير.
 -7وعدي م ممة حتس م ممني التع م مماون والتنس م ممي ع م ممني ال م مموزارات يف جم م مماو حق م ممو النس م ممان وزايدة
االتسا عني سياسمات لكسممّب الداخعيمة واخلارجيمة يف همذا اوماو وافم جمعمس اسكوممة يف ٨
أاير/مايو  ٢٠١٥ععن إنهاء نة مه كة عمني الموزارات معنيمة حبقمو النسمان ثالع نمة املهم كة
سقو النسان).
 -٨وهذه الع نة مكعفة اسرص ععن أن تفإل مجيي ا همات الفاععمة تات ال معة الت اممات
لكسمممّب يف جممماو حقممو النسممان التهمماور مممي املؤسسممات الوينيممة سقممو النسممان واوتمممي
املدين .ويهمل تل يف مجعمة أممور متاععمة التو ميات الميت تقتعهما لكسممّب يف إيمار االسمتعراض
الممدوري الهممامل وإعممداد التقممارير الدوريممة المميت تعق مدعم إل هيلممات املعاهممدات المميت انلمممت إليهمما
لكسمّب فلمملم عمن المرد ععمن اسمتتياات املنظممات املتعمددة األيمراف عهمأن حقمو النسمان
وال سيما استتياات األمم املتحدة.
 -٩وقتمممي الع نممة املهم كة سقممو النسممان كممل ثملثممة أشممهر أو كعممما كممان تلم ضممرورايم.
والضافة إل ما تتسم عا الع نة ممن طيماعي مهم ل عمني الموزاراتط إت تلمم نثعمني عمن كمل وزارة
وإدارة معنيممة عقلممااي حقممو النسممان ملناقهممة املس ماال الراهنممة وكفالممة متاععممة الت امممات لكسمممّب
الدوليمة فهممإل تلمم أيلمام نثعممني عمن اوتمممي املمدين واملؤسسممات الوينيممة سقمو النسممان .ومت ركممن
عذل من إجراء مهاورات حقيقية يسمتفيد منهما املهماركون كافمة .وتتميا املهماورات عمني ا همات
اسكومية وغذ اسكومية فر ة لاثرة املواضيي اليت تتيعب ا ات إجراءات مجاعية.
 -١٠وفيما يتعع االستعراض الدوري الهامل اعتمدت الع نة امله كة سقو النسمان تقريمر
منت مم /املممدة الممذي قدمتمما لكسمممّب يف أيعوو/سممتتمّب  .٢٠١٥ونظمممت أيل مام أرععممة اجتماعممات
عم ممل لتح ممة مس ممألة إع ممداد التقري ممر ال مموي لع ول ممة الثالث ممة ث ٢٩تهم مرين الث مماين/نوفمّب  ٢٠١٦و٣
آتار/مم م ممارس  ٢٠١7و ٢٢ح يران/يونيم م مما  ٢٠١7و ٢٨أيعوو/سم م ممتتمّب  .)٢٠١7ويف متم م مموز/
يوليا  ٢٠١7وجما وزيمر الهمؤون اخلارجيمة واألوروعيمة رسمالة إل مجيمي أعلماء حكوممة لكسممّب
وش م عت املنظمممات غممذ اسكوميممة
يممدعوهم فيهمما إل تقممدم إسممهاما م املكتوعممة يف هممذا التقريممر .ع
واملؤسسممات الوينيممة سقممو النسممان ععممن تقممدم تقاريرهمما إل مفوضممية األمممم املتحممدة السممامية
سقو النسان لعياء ورة أمشل عن اسالة يف لكسمّب .

ابء -تنفيذ توصيات اجلولتني السابقتني
 -١١ال يسما الهكل املوج الذي يسم التقرير الوي املقمرر تقدقما هلمذه ا ولمة الثالثمة ممن
االسممتعراض الممدوري الهممامل عتلمممينا مجيممي األنهممية امللمميعي قمما وتفا مميل التقممدم ا ممرز منممذ
ا ولممة الثانيممة .غممذ أن ا ممدوو املرف م قممذا التقريممر الممذي يتنمماوو مممن جديممد القاامممة املواضمميعية
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ا امعممة لعتو مميات وتقريممر منت مم /املممدة املقممدم يف أيعوو/سممتتمّب  ٢٠١٥وهممذا التقريممر يقممدم
مجيعهمما ممة شممامعة عممن تعم ا هممود املسممتمرة .وتتيعممب ععم التو مميات تنفيممذام متوا مملم .وهممذا
هو اساو خ و ام يف جماو مكافحة العن /ضد النسماء والفتيمات أو مكافحمة االقمار التهمر.
ومم ممن ف م ممنن أنهم ممية املتاعع م ممة املخ م ممة هل م ممذه التو م مميات ت م ممرد حتم ممت عن م مموان طالتنفيم ممذ ا ا م ممإل
لعتو ياتط.
 -1التنفيذ الكامل للتوصيات

قتوو املعايذ الدولية
الت دي ععن االتفاقية املتععقة خبف حاالت انعدام ا نسية لعام  ١٩٦١واالتفاقيات األخمرم
تات ال عة وا هود املتذولة يف هذا ال دد [ ١٦-١١7و]٥-١١٨
 -١٢اعتعمممد يف  ٨آتار/مممارس  ٢٠١7القممانون املتععم املوافقممة ععممن اتفاقيممة خفم حمماالت
انع ممدام ا نس ممية املّبم ممة يف نيوي ممورل يف  ٣٠آب/أغس مميس ١٩٦١ق واالتفاقي ممة األوروعي ممة عه ممأن
ا نسممية املّبمممة يف س اسممتور يف  ٦ته مرين الثمماين/نوفمّب ١٩٩7ق واتفاقيممة جمعممس أوروا عهممأن
تف ممادي وق مموع ح مماالت انع ممدام ا نس ممية يف س مميا خملف ممة ال ممدوو املّبم ممة يف س اس ممتور يف ١٩
أاير/مممايو  .٢٠٠٦و ممدقت لكسمممّب ععممن االتفاقيممة املتععقممة خبف م حمماالت انعممدام ا نسممية
يف  ٢١أيعوو/ستتمّب  ٢٠١7يف نيويورل .ويهمكل منمي حماالت انعمدام ا نسمية أحمد الهمواغل
الرايس ممية لعم تم ممي ال ممدو  .وي ممنا الق ممانون ال ممدو الع ممريف عع ممن أن تعتم م م ال ممدوو عن ممد حتدي ممد
األشممخاص الممذين تعتممّبهم مممن رعاايهمما عتفممادي حمماالت انعممدام ا نسممية .وي مرتتط منممي حمماالت
انعدام ا نسية ارتتايام وثيقام حب الهخا يف اس وو ععن جنسمية ألن عمدم إعمماو همذا اسم
يممؤدي إل انعممدام ا نسممية .وتؤكممد لكسمممّب انلمممامها إل هممذه االتفاقيممات الدوليممة الممثمل
ع مهمما ععممن الت ممدي سمماالت انعممدام ا نسممية والتعمماون عنهممايف ععممن ال ممعيد الممدو يف جممماو
ا نسية.
 -١٣واعتعمممد يف  ٨آتار/مممارس  ٢٠١7أيل مام القممانون املتعع م ا نسممية العكسمممّبغية الممذي
يعد م م ممإل ق م م ممانون  ٢٣تهم م م مرين األوو/أكت م م مموعر  ٢٠٠٨عه م م ممأن ا نس م م ممية العكس م م مممّبغية وق م م ممانون 7
ح يران/يوني مما  ١٩٨٩املتععم م عتدي ممذ أا مماء وألق مماب األش ممخاص ال ممذين ممعون عع ممن ا نس ممية
العكس مممّبغية أو يس ممتعيدوطا .ويتس ممط الق ممانون ا دي ممد ش ممرويف ويراام م اس مموو عع ممن ا نس ممية
العكسمممّبغية عممن يري م الت ممنس .وقممد أ ممتا هممذا اخليممار نكن مام لألشممخاص الممذين يقيمممون يف
لكسمممّب منممذ  ٥سممنوات ععممن األقممل وأثتت موا معممرفتهم العدممة العكسمممّبغية وشمماركوا يف الممدورة
الدراس ممية املعنون ممة طالع مميق املهم م ل يف دوقي ممة لكس مممّب الك ممّبمط أو يف االمتح ممان املتععم م ق مماق
والدممرض مممن إ ممملا قممانون ا نسممية العكسمممّبغية هممو تع يم إدمممام املمواينني غممذ العكسمممّبغيني
اجتماعيام وسياسيام يف دوقية لكسمّب الكّبم فلملم عن تع ي العحمة الوينية.
الت م ممدي عع م ممن الّبوتوك م مموو االختي م مماري املعح م م العه م ممد ال م ممدو اخل م مماص اسق م ممو االقت م ممادية
واالجتماعية والثقافية [ ١-١١٦و]٩-١١7
 -١٤وافقت لكسمّب مبوجب القانون ال ادر يف  ١7كانون األوو/ديسمّب  ٢٠١٤ععمن
الّبوتوكموو االختيمماري املعحم العهممد الممدو اخلمماص اسقممو االقت ممادية واالجتماعيممة والثقافيممة
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الممذي اعتمدتمما ا معيممة العامممة لألمممم املتحممدة يف نيويممورل يف  ١٠كممانون األوو/ديسمممّب .٢٠٠٨
وقمد ممدقت لكسمممّب ععمن هممذا الّبوتوكمموو يف  ٣شمتايف/فّباير  .٢٠١٥ومل تتعم الع نممة املعنيممة
اسقو االقت ادية واالجتماعية والثقافية حىت اآلن أي شكوم فردية عهأن لكسمّب .
الت ممدي عع ممن الّبوتوك مموو االختي مماري التفاقي ممة حق ممو اليف ممل املتععم م
[ ٨-١١7و]٩-١١7

جم مراء تق ممدم التملغ ممات

 -١٥ممدقت لكسمممّب يف  ١٢شممتايف/فّباير  ٢٠١٦ععممن الّبوتوكمموو االختيمماري التفاقيممة
حق م ممو اليف م ممل املتععم م م جم م مراء تق م ممدم التملغ م ممات ال م ممذي اعتعم م ممد يف نيوي م ممورل يف  ١٩ك م ممانون
األوو/ديسمّب .٢٠١١

عدم التميي
اعتممماد مهممروع القممانون املتعع م ع م وام األشممخاص مممن نفممس ا ممنس وتنفيممذه تنفيممذام شممامملم
[]١١٨-٤٦
عوت جمعس النواب يف  ١٨ح يران/يونيا  ٢٠١٤لم وام األشمخاص ممن نفمس ا منس.
-١٦
و مدر القمانون يف  ١7متوز/يوليما  ٢٠١٤ودخمل حيم النفمات يف  ١كمانون الثاين/ينمماير .٢٠١٥
وعقد يف  ١كانون الثاين/يناير  ٢٠١٥أوو زوام عني شخ ني ممن نفمس ا منس .والضمافة إل
ع
تلم عسممن قممانون  ٢٣أاير/مممايو  ٢٠١٦عهممأن االعم اف الم وام يف دوقيممة لكسممّب الكممّبم
الذي يعدو القانون املدين ويهدف إل إضفاء ياعي اليقني وإمكانية التنتؤ يف حاالت االع اف
يف لكسمممّب ع تممات األشممخاص مممن نفممس ا ممنس المميت ععقممدت يف اخلممارم ويف حمماالت التت م
املليعي عا وفقام لعقانون يف اخلارم عني يفل ووالمدين ممن نفمس ا منس قتمل عمدء نفمات قمانون ٤
متوز/يوليا  ٢٠١٤املع ردو لقانون ال وام.

اسقو االقت ادية واالجتماعية والثقافية
ا ات م يد من التداعذ ملعا ة عدم املساواة يف فرص العمل والرعاية االجتماعية []٤٩-١١٨
 -١7يه م م ممدد انع م م ممدام املس م م مماواة واالس م م ممتتعاد االجتم م م مماعإل واالقت م م ممادي التماسم م م م والس م م ممعم
االجتممماعيني .وتعتم م لكسمممّب يف جهودهمما الراميممة إل حتقيم أهممداف التنميممة املسممتدامة اسممد
مممن انعممدام املسمماواة ععممن ال ممعيد المموي ثاهلممدف )١٠ذ قكممن االيممملع ععممن مععومممات أكثممر
تف يملم عن هذا املوضوع يف تقرير تنفيذ خيمة عمام  ٢٠٣٠املقمدم أثنماء املنتمدم السياسمإل الرفيمي
املسممتوم املع م التنميممة املسممتدامة املعقممود يف متوز/يوليمما ٢٠١7ث .)١وتعتم عمني أداه عممدة أمثعممة عممن
ال ممملحات واملتممادرات الراميممة إل النهمموض الدمممام االجتممماعإل وإعممماو اسقممو االقت ممادية
واالجتماعية يف لكسمّب .
 -١٨دخاال اإلدمااام اال تمااا  :)REVISعديممة زايدة ال كي م ععممن التحفي م االجتممماعإل
واملهم م وإ ح ممة الف ممرص لع مي ممي مل اول ممة عم ممل م ممأجور يملا ممم االحتياج ممات والق ممدرات ق ممدمت
اسكومممة يف كممانون الثاين/ينمماير  ٢٠١7مهممروع قممانون عهممأن دخممل الدمممام االجتممماعإل الممذي
__________

ث)١
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س م مميحل حم م ممل نظ م ممام اس م ممد األد املل م مممون لع م ممدخل ث .)RMGوتع م م ض ه م ممذا ال م ممملا أرعع م ممة
حتدايت هإلذ


تفعيل طج ليدمام االجتماعإلق



وضممي نظممام متس م لسياسممات حتقي م االسممتقرار والتحفي م االجتممماعإل وإعممادة الدمممام
امله ق



مكافحة فقر األيفاو واألسر الوحيدة العاالق



تتسيط الجراءات الدارية.

 -١٩املعونااة الاذاةيااة واملسااا دة املاديااة ا ساسااية :يتمميا ممندو املعونممة األوروعيممة ألشممد
الفلم ممات حرمم مماام يف لكسم مممّب إمكانيم ممة االسم ممت اعة لعمحنم ممة املرتتيم ممة الدم ممذاء والسم ممعي املاديم ممة
األساس ممية ثمم مواد النظاف ممة) .وتق ممدم ش ممتكة ويني ممة م ممن ال ممدكاكني االجتماعي ممة املم مواد الدذااي ممة إل
األشممخاص املعرضممني خليممر الفقممر الممذين حتممددهم مكاتممب الرعايممة االجتماعيممة ومرافم اخلممدمات
االجتماعية املعتمدة .وتوفر الدكاكني االجتماعية لألشخاص املعنيني مواد غذااية يازجمة وجيمدة
ومنت ات لملستخدام اليومإل عدون مقاعل أو مبقاعل زهيد.
 -٢٠احلصااوع لااي املياااا والملااااة املن ليااة :يممنا قممانون  ١٨كممانون األوو/ديسمممّب ٢٠٠٩
عهأن تنظيم املساعدة االجتماعية ععن أن اس وو ععن املياه فلملم عن توفذ اسد األد ممن
الياقم ممة املن ليم ممة مكفم مموالن لكم ممل شم ممخا يسم ممتويف شم ممرويف األهعيم ممة لعتمتم ممي اس م م يف املسم مماعدة
االجتماعية.
 -٢١مسا دة ا سر املعيشية اليت تعاين م نقا الملاااة :تعاونمت وزارة التنميمة املسمتدامة
واهلياكمل األساسممية ووزارة األسممرة والدمممام وشممؤون املنيقممة الكممّبم ومكاتممب الرعايممة االجتماعيممة
وقمممي امل مماق االقت ممادية  MyEnergyععممن تنفيممذ مهممروع طمسمماعدة األسممر املعيهممية المميت تعمماين
ُّ
من نقا الياقةط .وانيع املهروع يف عام  ٢٠١٦سداء مهورة شخ ية وسعوكية عهأن ستل
توفذ الياقمة لألسمر املعيهمية الميت تعماين ممن نقما الياقمة ععمن ال معيد الموي  .وقيعممت مكاتمب
الرعاية االجتماعية حالة خمتع /األسر املعيهية اليت تعاين من نقا الياقة ودعت األسر املعنيمة
قمممي
منهمما إل االسممتفادة مممن نظممام املهممورة الهخ ممية والسممعوكية يف جممماو الياقممة الممذي ينفممذه ُّ
 .MyEnergyويعستكمل نظام املهورة مبنحة قوهلا ندو املناخ والياقمة لتتمديل األجهم ة املن ليمة
كثيفة االستهملل لعياقة.
تكثيمم /جهودهمما ملكافحممة العن مرية والتع ممب والتميي م عممن يري م التوعيممة والعممملم والتثقي مم/
ومحممملت املتاععممة املوجهممة إل اوتمممي تسممره واعتممماد تممداعذ فعال مة ملكافحممة التيالممة يف ممفوف
املهاجرين والملجلني ومعتمسإل الع وء []٥٢-١١٨
 -٢٢يتمتممي مجيممي امل مواينني عموم مام مبممن فمميهم الرعممااي األجانممب املقيمممون ع ممفة قانونيممة يف
لكسمممّب عممنفس اسقممو يف التوليمم /والعمممل ويف االسممتحقاقات والتحممويملت االجتماعي ممة.
وقممنا نظممام الممدخل األد امللمممون مجيممي أ ممحاب اسقممو إمكانيممة اس مموو ععممن دخممل أد
مقم ن عممدعم شخ ممإل إل امممإل إممما مممن أجممل العممودة إل سممو العمممل أو مممن أجممل االسممتفادة مممن
تداعذ الدمام.
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 -٢٣وقممد وضممي قممانون  ٢٨تهمرين األوو/أكتمموعر  ٢٠١٦عهممأن االعم اف املممؤهملت املهنيممة
إيممارام يسممما لألشممخاص الممذين قعكمون مممؤهملت مهنيممة مكتسممتة يف دولممة غممذ علممو يف االحتمماد
األورويب  -وهذا هو يف الدالب حاو املهماجرين والملجلمني  -اس موو ععمن اعم اف عهمهادا م
يف لكس مممّب  .وم ممن ق رك ممنهم ه ممذا الت ممدعذ م ممن اس مموو عع ممن ش ممهادة تع ممادو امل ممؤهملت ال مميت
اكتسم ممتوها يف ععم ممدهم األ م ممعإل وتسم ممما هلم ممم العمم ممل يف مهم ممن منظمم ممة يف لكسم مممّب  .وع م ممذل
يس ممتفيدون م ممن نف ممس االمتي ممازات املمنوح ممة لعمقيم ممني يف لكس مممّب أو لرع ممااي االحت مماد األورويب
فيما يتعع االع اف املؤهملت املهنية .ويع ز هذا الجراء و وهلم إل سو العمل وانمدماجهم
يف جمتمي لكسمّب .
 -٢٤ويف جمم م مماو مكافحم م ممة التع م م ممب أنهم م ممأت اسكومم م ممة يف عم م ممام  ٢٠١7مرك م م م مكافحم م ممة
التيرف  .Respect.lu -ويتعع األمر مبرف لملستماع وإسمداء املهمورة والمدعم لألشمخاص المذين
يواجهممون التهممدد والتيممرف العنيمم /أايم كممان شممكعهما .ويف سمميا أعممماو املرك م وأنهمميتا قممد
يتخذ التهدد والتيرف ياععام سياسيام أو دينيام .ويدخل هذا املرف ضمن اخت ماص وزارة األسمرة
والدمام وشؤون املنيقة الكّبم.
التعمماون مممي اوتمممي املممدين  -أمثعممة ععممن املسمماواة عممني الرجممل وامل مرأة ومهمماركة األشممخاص توي
العاقة []٨-١١٦
 -٢٥قممري المموزارات املسممؤولة عممن تع يم حقممو النسمماء واأليفمماو واألشممخاص توي العاقممة
املعرضممني لل ممع /اجتممماعإل ح موارات قياعي ممة مممي منظم ممات اوتم ممي املممدين وا ه ممات األخ ممرم
املعنية من أ حاب امل عحة .ويف  ٢٢و ٢٣آب/أغسيس  ٢٠١7حبثت الع نة املعنية حبقو
األشممخاص توي العاقممة تقريممر لكسمممّب عهممأن التممداعذ املتخممذة لتنفيممذ أحكممام اتفاقيممة حقممو
األشخاص توي العاقة.
 -٢٦وانتهن العمل يف  ٣١كمانون األوو/ديسممّب  ٢٠١٤خبيمة العممل الوينيمة لعمسماواة عمني
املرأة والرجل لعف ة  .٢٠١٤-٢٠٠٩وقكن االيملع ععن تقييمهما لعفم ة  ٢٠١٤/٢٠١٣ععمن
املوقممي الهممتكإل اخلمماص عمموزارة تكممافؤ الفممرص .وحعممت حمعهمما خيممة عمممل وينيممة جديممدة لعمسمماواة
عني املرأة والرجل لعف ة .٢٠١٨-٢٠١٥
 -٢7واسقو األساسية مكفولة مبوجب الدستور .وتعععز استمرار إما اعتماد قوانني جديدة
ومواءمممة الق موانني املوجممودة وتنفيممذ الممّبامج اسكممومإل أو عتكريسممها ععممن ممعيد املمارسممة مممن
خملو تنفيذ جمموعة من عرامج التوعية وتوفذ األدوات الملزمة.
 -٢٨ويهممكل اوع مس األععممن لهممؤون األشممخاص توي العاقممة الممذي أعيممد يكيممد أساسمما
القممانوين يف قممانون  ١٢أيعوو/سممتتمّب  ٢٠٠٣هيل مةم تهمماورية هامممة لعحكومممة وال سمميما لمموزيرة
األسرة .ويتأل /اوعس األععن أساسام من أشخاص توي إعاقة ونثعإل مجعيات األشخاص توي
العاقممة أو ا معيممات املعنيممة قممم .ومممن عممني مهاممما تقممدم اآلراء عهممأن أي مهممروع قممانون يتعع م
مبسألة العاقة تعرضا ععيا اسكومة.
 -٢٩وقكن لعم عس األععن أن يؤثر يف أعماو جمعس النواب أو اسكومة عتقمدم آراء عهمأن
مهاريي القوانني أو مهاريي لوااا الدوقية الكّبم .ويتحة أيلام مجيي املساال اليت تعرضها ععيما
الموزيرة فلمملم عمن مجيممي املواضميي الميت يراهما مفيممدة .وأ مدر اوعمس األععمن يف عممام  ٢٠١٦آراء
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تنم مماوو ععل م ممها مسم ممألة طالعاق م ممة اخلفيم ممةط ومس م ممألة طالرعايم ممة املتك م ممرةط ومسم ممألة طإ م ممملا يم م ممني
األش ممخاص املع ممالنيط .ويف ع ممام  ٢٠١7ق ممدم اوع ممس األعع ممن آراء يف مه ممروعإل ق ممانونني عه ممأن
طدخممل الدمممام االجتممماعإلط وطمرك م املسمماواة يف املعامعممةط .ولعم عممس األععممن أيل مام نثعممون يف
ان من قتيل الع نة االستهارية املعنية اللمان االجتماعإل والع نة املعنية ال تيتات التيسذية
املعقولممة والع نممة اخلا ممة ملراجعممة قلممااي األعج مراء توي العاقممة واملرك م المموي لععممملم وإعممادة
التأهيل التدين.
 -٣٠واسممتمرت ععممد عممام  ٢٠١٢أفرقممة عامعممة شممىت كانممت قممد أنهمملت أثنمماء إعممداد خيممة
العمممل املتععقممة عتنفيممذ اتفاقيممة األمممم املتحممدة سقممو األشممخاص توي العاقممة .وتستهممذ خمتعمم/
المموزارات تعم األفرقممة يف سمميا أعماهلمما التهمريعية املت ممعة املواضمميي المميت تتناوهلمما األفرقممة العامعممة
املنهأة يف إيار طخية العملط .وقد مشمل تلم اخل موص مهماريي يف جمماالت التععميم واللممان
االجتماعإل والعمل والسياحة والنقل وإمكانية الو وو إل األماكن املفتوحة لععموم.
 -٣١وينا قانون  ٢٣متوز/يوليا  ٢٠١٦عهأن تعديل قمانون  ٢٤متوز/يوليما  ٢٠١٤املتععم
املسمماعدة املاليممة اسكوميممة مممن أجممل متاععممة التععمميم العمما ععممن متديممد الف م ة الضممافية لتقممدم
املساعدة املالية لعيملب توي العاقة املعم ف قما .ويمنا القمانون ا ديمد ععمن إمكانيمة ح موو
اليالممب تي إعاقممة مع م ف قمما ععممن مممنا وقممروض ييعممة ف م ة أق مماها ف ممملن إضممافيان يف كممل
سع مقارنة األحكام السارية ععن الدراسمة يف السمع األوو والسمع الثماين وسمع طالتمدريب
ععن التحو ط وييعمة فم ة أق ماها أرععمة ف موو إضمافية مقارنمة األحكمام السمارية ععمن السمع
املوحممد .واملثممل قكممن يجيممل امتحممان تيممور أداء اليالممب املع م يف السممع األوو مممن دراسممتا
ا امعية وإجراؤه يف أجل أق اه استكماو ثمل سنوات من الدراسمة .واهلمدف ممن تلم تع يم
تكافؤ الفرص لعيملب توي العاقة املع ف قا .ويهدف هذا القانون يف املمارسة العمعية إل
ضمان املساواة يف املعامعة وتكافؤ الفرص لألشخاص توي العاقة مقارنة األشخاص غذ توي
العاقممة وضمممان وتع يم التمتممي الكامممل قميممي حقممو النسممان واسمرايت األساسممية لألشممخاص
توي العاقة دون أي متييم قماام ععمن أسماس العاقمة .ويمنا همذا القمانون ععمن أن تقمرر الموزيرة
عن مماءم عع ممن رأي الع ن ممة االسته ممارية ال مميت تل ممم يتيتم مام االعم م اف حبال ممة العاق ممة ومتدي ممد الفم م ة
الض ممافية لتق ممدم املس مماعدة املالي ممة ويجي ممل امتح ممان تي ممور أداء اليال ممب يف الس ممع األوو م ممن
دراستا ا امعية.
 -٣٢وس مميحل مه ممروع الق ممانون رق ممم  7١٣٢املتععم م عتنظ مميم جامع ممة لكس مممّب حم ممل الق ممانون
األساسممإل اسمما امعممة لكسمممّب ويممنا يف مجعممة أمممور ععممن اعتممماد إج مراء يهممدف إل تمموفذ
ترتيت ممات تيس ممذية معقول ممة لألش ممخاص توي االحتياج ممات التععيمي ممة اخلا ممة .ويتل مممن مه ممروع
الق م ممانون تعريف م مام ملفه م مموم طاملس م ممتعمعني توي االحتياج م ممات التععيمي م ممة اخلا م ممةط يستنس م م تعري م مم/
طاليم ممملب توي االحتياجم ممات التععيميم ممة اخلا م ممةط ع م مميدتا ال م مواردة يف املم ممادة  ١مم ممن قم ممانون ١٥
متوز/يوليمما  ٢٠١١املع مدعو واملتعع م حب مموو اليممملب توي االحتياجممات التععيميممة اخلا ممة ععممن
امل م ممؤهملت التععيمي م ممة واملهني م ممة .وهك م ممذا فعع م ممن غم م مرار ال م ممنهج ال م ممذي اعتم م ممده ق م ممانون  ١٥مت م مموز/
يولي مما  ٢٠١١امل ممذكور أع مممله عع ممن مس ممتوم امل ممدارس الثانوي ممة وامل ممدارس الثانوي ممة التقني ممة وت ممدريب
التممالدني ينتدممإل تلمممني القممانون ا ديممد املتعع م عتنظمميم ا امعممة أحكام مام تسممما عوضممي ترتيتممات
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تيسذية معقولة لفاادة اليملب واملستمعني املعنيني ممن أجمل تمذليل العقتمات الميت تعم ض السمذ
العادي لدراستهم أو من أجل تسهيل مهاركتهم يف االمتحاات.
 -٣٣ويياع الجراء املتتي يف هذا ال دد الجراء الذي حدده قانون  ١٥متوز/يوليما ٢٠١١
املع مدعو واملتعع م حب مموو اليممملب توي االحتياجممات التععيميممة اخلا ممة ععممن املممؤهملت التععيميممة
واملهنية يف جماو التععيم الثانوي والتععيم الثانوي التق وتدريب التالدني.

مكافحة العن رية وكره األجانب وغذ تل من أشكاو الكراهية
تنظمميم محممملت لعتوعيممة مممن أجممل منممي األفعمماو المميت تنيمموي ععممن العن مرية وكممره األجانممب
[ ١٥-١١٨ومن  ٢٠-١١٨إل ]٢٤-١١٨
 -٣٤لدم لكسمّب إيار تهريعإل ينا يف سيا املواد ممن  ٤٥٤إل  ٤-٤٥7ممن قمانون
العقموات ععمن تمداعذ فعالمة ومتناسمتة ورادعمة ملكافحمة األفعماو الميت تنيموي ععمن العن مرية وكمره
األجانب.
 -٣٥وععممن ال ممعيد الداري تعمممل وكمماالت شممىت ععممن مكافحممة التميي م هممإلذ وزارة األسممرة
والدمممام وشممؤون املنيقممة الكممّبم ومكتممب لكسمممّب لملسممتقتاو والدمممام ثمكتممب االسممتقتاو
والدمممام) ثوهممو إدارة خاضممعة لشمراف وزارة األسممرة) ووزارة تكممافؤ الفممرص ومركم املسمماواة يف
املعامعة و نة أمني املظامل املعنية حبقو اليفل ومفتهية العمل واملناجم.
 -٣٦وتعكم /الدارات الوزاريمة املخت مة ععمن تنفيمذ خيمة العممل الوينيمة لعمسماواة عمني املمرأة
والرجممل لعفم ة  ٢٠١٨-٢٠١٥المميت تراعممإل االعتتممارات ا نسممانية .والضممافة إل تلم توضممي
خي ممة عم ممل ويني ممة عه ممأن املثعي ممات واملثعي ممني وم دوج ممإل املي ممل ا نس ممإل ومد ممايري اهلوي ممة ا نس ممانية
وحمامعإل ممفات ا نسممني يف إيمار تهمماور وثيم ممي اوتمممي املممدين وا همات املعنيممة األخممرم مممن
أ حاب امل عحة .و دف هذه اخلية إل تع ي ومحاية حقو أولل األشخاص.
 -٣7وتيت الدارات الوزاريمة املخت مة أيلمام خيمة العممل الوينيمة ليدممام ومكافحمة التمييم
لعف م ة  .٢٠١٤-٢٠١٠وقممد توا ممل تنفيممذ الج مراءات املتخممذة يف إيممار خيممة العمممل الوينيممة
األول ليدم ممام عع ممن ال ممعيدين ال مموي وا ع ممإل ح ممىت ع ممام  .٢٠١7وتعمع م ُّمد خي ممة عم ممل ويني ممة
جديدة ستعنهر يف أواال عام  .٢٠١٨وتهمل األنهية يف همذا ال مدد مهماورات جمعمس النمواب
واوتممي املممدين والتعمدايت .ويقممود هممذه املهماورات مكتممب االسممتقتاو والدممام .ويف سمميا نم وا
يممالا اسمايممة الدوليممة خممملو سممنوات  ٢٠١٥و ٢٠١٦و ٢٠١7أعيعقممت سعسممعة مممن مهمماريي
الدمممام الت ريتيممة لتحديممد االحتياجممات ا ديممدة اخلا ممة يف جممماو الدمممام المميت سممتتناوهلا خيممة
العمل الوينية املقتعة.
 -٣٨ويف إيار خية العمل الوينية ليدمام ومكافحة التميي اليت أعدها مكتب االسمتقتاو
والدمممام التهمماور مممي الع نممة املهم كة عممني المموزارات املعنيممة الدمممام تممدعم اسكومممة إجمراءات
ومهمماريي حمممددة ل مماق الفلممات المميت قكممن أن يقممي أفرادهمما ضممحااي لعتمييم فلمملم عممن إجمراءات
لتع ي م التن مموع عوج مما ع ممام .وتهم م ي اسكوم ممة أيلم مام التع ممدايت عع ممن ا ممات إج مراءات ناثع ممة عع ممن
ال عيد ا عإل.
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 -٣٩وتعنظعم محملت لعتوعية من أجل النهوض عسياسة إدمام متماسكة ومستدامة.








ثInspiring More

منم م ممذ عم م ممام  ٢٠١٥تم م ممنظم شم م ممتكة ‘إهلم م ممام م يم م ممد مم م ممن االسم م ممتدامة‘
 )Sustainabilityكل سنة يومام وينيمام لعتنموع ثيموم التنموع) عمن يريم نمة ميثما التنموع
ليت عممور ث .)Lëtzebuergومنممذ إرسمماء هممذا اليمموم نعفممذ أكثممر مممن  ١٥٠إجمراءم .ويهممدف
هم ممذا اسم ممد الم ممذي قولم مما مكت م ممب االسم ممتقتاو والدمم ممام إل ا مم ممي عم ممني اله م ممركات
واملنظم ممات العام ممة وا معي ممات م ممن أج ممل تع يم م التن مموع .ويعف ممتا اب امله مماركة يف ه ممذا
النهم ممايف أمم ممام كم ممل منظمم ممة يوجم ممد مقرهم مما يف إقعم مميم لكسم مممّب  .وتم ممدعم وزيم ممرة األسم ممرة
والدمم ممام راعيم ممة ميثم مما التنم مموع ليت عم ممور هم ممذا اليم مموم ج م مراء زايرات لمليم ممملع ععم ممن
األنهية اليت تنفذها املنظماتق

نعظمممت جمواا التنموع يف عممامإل  ٢٠١٥و ٢٠١7قممدف مكافممأة املمارسممات املتتعممة يف
جماو إدارة التنموع .ويهم ي همذا الجمراء املنظممات ععمن األخمذ عمنهج التنموع يف األجمل
اليويل كإل حتق نتااج هامة ويتسىن لعمنظمات األخرم حماكاة نارسا اق
نعظمت يف عامإل  ٢٠١٦و ٢٠١7املهاورات الوينية عهمأن الدممام وهمإل عتمارة عمن
حمفل لتتادو اآلراء عني الدارات التعدية من أجل الدمام ععن ال عيد ا عإلق

يف سيا استمرارية املهاورات الوينية عهمأن الدممام ععمن ال معيد ا عمإل أنهم فريم
لتت ممادو اآلراء وال ممدعم يف جم مماو الدم ممام عع ممن ال ممعيد ا ع ممإل .ويعق ممد الفريم م انتظ ممام

اجتماعات يهارل فيها األشخاص الناشيون يف جمماو الدممام ععمن معيد التعمدايت
ملناقهة املواضيي واملهاكل اليت تواجا يف املمارسة العمعيةق


يف إيممار االنتخمماات التعديممة المميت جممرت يف  ٨ته مرين األوو/أكتمموعر  ٢٠١7نظمممت
وزارة األسممرة والدمممام وشممؤون املنيقممة الكممّبم محعممة لعممملم وتوعيممة املقيمممني األجانممب
من أجل تس يعهم يف العوااا االنتخاعية نسقها مكتب االستقتاو والدمامق



التع مماون م ممي احت مماد م ممدن وعع ممدايت لكس مممّب ث )SYVICOLالم م ويج انتظ ممام خلي ممة
الدمممام التعديممة وهممإل أداة تسممما لعتعممدايت المميت ترغممب يف اتتمماع هممذا الممنهج عوضممي
سياسة إدمام مستدامة وشامعة ومنظمة مبهاركة أكّب عدد من الفاععني ا عيني.

 -٤٠والضافة إل تل وضي مكتب االستقتاو والدمام اسم اتي ية لملت ماو مدف إل
تقدم مععومات منتظمة إل عاممة النماس وشمركاء املكتمب ووسمااط العمملم .وععمذلت جهمود كتمذة
مشعممت مجعممة أمممور منهمما إ ممدار كتيتممات إعملميممة وإعممداد طجمموعممة أدوات ليدمممامط ونهممرها
تستهدف الدارات التعدية اليت تستقتل الملجلني يف املناي التاععة هلا.
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 -2التنفيذ اجل ة للتوصيات

قتوو املعايذ الدولية
الت ممدي ععممن االتفاقيممة الدوليممة سمايممة مجيممي األشممخاص مممن االختفمماء القسممري [مممن ٢-١١7
إل ]7-١١7
 -٤١وقعت لكسممّب ععمن االتفاقيمة الدوليمة سمايمة مجيمي األشمخاص ممن االختفماء القسمري
يف  ٦شممتايف/فّباير  .٢٠٠7وقممد شممرعت لكسمممّب إجمراءات الت ممدي وهممإل معت مممة الت ممدي
ععممن االتفاقيممة يف أقممرب وقممت نكممن .وسممتعتحة يف مهممروع م الت ممدي قيممد العممداد مسممألة
إ ممدار إعممملات مبوجممب املممادتني  ٣١و ٣٢عهممأن االعم اف اخت مماص الع نممة املعنيممة حبمماالت
االختفمماء القسممري عتعقممإل ودراسممة التملغممات المميت يقممدمها األفمراد ااهممم أو تقممدمها دوو أيمراف
أخرم عهأن انتهاكات أحكام االتفاقية الدولية سماية مجيي األشخاص من االختفاء القسري.

التثقي /والتدريب يف جماو حقو النسان
موا عة ته يي التثقي /والتدريب يف جماو حقو النسان [ ٨-١١7و]7-١١٨
 -٤٢أعدرجممت دورة تععيميممة مه م كة عهممأن القمميم ععن موان طاسيمماة واوتممميط اعتتممارام مممن عدايممة
السنة الدراسمية  ٢٠١7-٢٠١٦يف التععميم الثمانوي وعدايمة السمنة الدراسمية  ٢٠١٨-٢٠١7يف
التععمميم األساسممإل .ومممن الركمماا المميت تسممتند إليهمما الممدورة التععيميممة امله م كة عهممأن القمميم تممدريس
حقو النسان العاملية ععن النحو املتني يف العملن العاملإل سقو النسان واالتفاقية األوروعية
سقو النسان .وتسعن الدورة التععيمية إل حتقي ثملثة أهداف أساسية هإلذ
تع ي م التسمماما القمماام ععممن املعرفممةذ االنفتمماا واالح م ام والتسمماما يف جمتمعنمما
ثأ)
املتعدد الثقافاتذ ممن أجمل تععمم القميم الدققراييمة ونارسمتها ال عمد ممن فهمم تعمدد أ مايف العميق
والثقافممات واألداين فلمملم عممما تنيمموي ععيمما مممن معتقممدات وقمميم .و ممدف دورة طاسيمماة واوتممميط
إل تي مموير املعرف ممة التقالي ممد واليق مموس الديني ممة وغ ممذ الديني ممة ال مميت متيم م جمتمعن مما اس ممدية .فدالتم مام
ممما يكممون ا هممل ععنا ممر الثقافممة أو الع م عممن ف م شممفرة لدممة الن مموص أو الرممموز السممتب وراء
املواق /القيعية واملتيرفةق
ثب) الممتععم عممن يريم نارسممة قاامممة ععممن التفكممذ والنقممدذ ستسممتند الممدورة التععيميممة
إل طممج اعتكمماري حممموره اليالممب .وسممتنيع الممدورة مممن أسمملعة اليممملب وأفكممارهم وقممارقم عهممأن
عيلممتهم اليوميممة .وسممتتيا لعهممتاب تممدرتيام إمكانيممة مقارنممة حيمما م وتسمماؤال م القلممااي النسممانية
واالجتماعي ممة الكم ممّبم .وس مميتععم اليم ممملب كيفيم ممة تي مموير تفكم ممذهم املس ممتقل والنقم ممدي لي م ممتحوا
مواينني مستقعني ومسؤولني ي نعون حيا م تيديهمق
ثم) حبممة أه ممم قلممااي اسي مماة واوتممميذ س ممتتيا الممدورة لأليف مماو والهممتاب ت ممدرتيام
إمكانيممة مقارنممة حيمما م وتسمماؤال م القلممااي النسممانية واالجتماعيممة الكممّبم .ومممن خممملو دراسممة
أجوع ممة خمتع مم /امل ممذاهب الفعس ممفية واألخملقي ممة فلم مملم ع ممن ك ممّبايت التقالي ممد الديني ممة والثقافي ممة
ستعرض الدورة ععن الهتاب أفكارام لتكوين وجهات نظرهم مبوازاة اح ام وجهمات نظمر اآلخمرين
وتيوير روا النقد لديهم.
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 -٤٣وتتتممي الممدورة التععيميممة ط مام متعممدد املراجممي يراعممإل أهممم القلممااي واألفكممار النسممانية
وحقممو النسممان واملع ممارف الععميممة والعقملنيممة فل مملم عممن الثقافممات الديني ممة المميت تقمموم ععيه مما
جمتمعاتنمما واوتمعممات األخممرم .وقممد أقيمممت ات مماالت الع نممة التوجيهيممة لعممدورة التععيميممة ومركم
األم ممم املتح ممدة القعيم ممإل ليع ممملم يف أوروا الدرعي ممة ثمرك م م الع ممملم) ك ممإل تتل مممن ال ممدورة آخ ممر
املسممت دات فيممما يتعع م العممملم والتوعيممة املسمماال املت ممعة تنهممية األمممم املتحممدة  -أال وهممإل
السملم واألمن الدوليان والتنمية املستدامة وحقو النسان وسيادة القانون.
 -٤٤ويستمر التدريب األساسإل ألفراد الهرية ومولفإل اسكوممة والتعمدايت يف جمماو حقمو
النسممان واملسمماواة عممني ا نسممني ععممن النحممو املممذكور يف سمميا االسممتعراض الوسمميط .وأعيع م يف
عام  ٢٠١7تدريب جديدة عهأن مني ومكافحة االقار التهر يف إيار اخلية الوينية ملكافحمة
االقار التهر.

التميي ضد املرأة
التأكد من التنفيذ السعيم لعقوانني السارية اليت حتظر التميي عمني ا نسمني واح امهما والعممل ممن
خملو إنفاتها واح امها الفعالني ععن تع ي ا هود الرامية إل تقعيا الف وة القاامة يف األجمور
عني النساء والرجاو [ ١٢-١١٨و]١٣-١١٨
 -٤٥أ تا عدم املساواة يف األجر جرقة ععد الت ويت ععن القانون ا ديمد ال مادر يف ١٥
كانون األوو/ديسمّب  ٢٠١٦عهأن تعمديل قمانون العممل وععمن املمادة  ٢ممن قمانون  ٢١كمانون
األوو/ديس مممّب  ٢٠٠7املعم مدعو املتععم م عتنظ مميم متوي ممل األحم م اب السياس ممية .واس ممتنادام إل العم موااا
ا ديدة تعفرض غرامة ععن رب العمل ما مل يكمن االخمتملف يف األجمر ممّبرام تسمتاب موضموعية
عل مستندام إل اعتتارات جنسانية .ويف هذا ال مدد تمدر التمذكذ عمدور مفتهمية العممل واملنماجم
يف مراقتة تيتي القانون ا ديد عهأن املساواة يف األجر وعدور املدرسة الععيما لععممل فيمما يتععم
عتدريب املندوعني املعنيني املساواة.
 -٤٦وقد شهدت العقود األخذة طينيةط سو العمل ععمن نيما واسمي يف لكسممّب  .ويف
الوقممت نفسمما فععممن ممعيد االقت مماد ا اممإل والعمالممة ال تم او املسمماواة عممني ا نسممني اعتتارهمما
هدفام شامملم دعامة هيكعية لتنميمة يويعمة األجمل .ويف إيمار اسم اتي ية أوروا  ٢٠٢٠حمددت
لكسمممّب هممدفها المموي فيممما يتععم مبعممدو العمالممة يف نسممتة  7٣يف املااممة يف أفم عممام .٢٠٢٠
ووفقام ألحد التياات املتاحة أضحت لكسمّب ععن وش حتقي هذا اهلدف إت ععما معمدو
العمالم ممة فيهم مما  7٠,7يف املاام ممة يف عم ممام  .٢٠١٦وتع م م م ال م م ايدة املسم ممتمرة يف معم ممدو العمالم ممة يف
السنوات األخذة أيلام إل زايدة أكّب يف مهاركة املرأة يف سو العمل.
 -٤7وعممذل انتقعممت نسممتة الولمماا /اخلا ممة النسمماء يف العمممل املممدفوع األجممر ععممن ال ممعيد
ال م م ممداخعإل م م م ممن  ٣7,٩يف املاا م م ممة ث )٢٠٠٥إل  ٤٠,٥يف املاا م م ممة ث )٢٠١٦ن م م مما يه م م ممكل زايدة
وس عت زايدة أكمّب فيمما يتععم مبعمدو عمالمة املمرأة
نستتها  ٢,٦يف املااة خملو عقد من ال من .ع
ال ممذي انتق ممل م ممن  ٥٨,٤يف املاا ممة ث )٢٠٠٥إل  ٦٥يف املاا ممة ث .)٢٠١٦وته ممدل النس مماء اآلن
حوا  ٤١يف املااة من الولاا /املدفوعمة األجمر .وتععم م همذه الم ايدة يف مهماركة املمرأة يف سمو
العمل إل عدة عواممل همإلذ اساجمة الكتمذة إل القموم العامعمة يف سميا النممو االقت مادي و مو
العديمد مممن الولماا /المميت يكثمر فيهمما متثيمل النسمماء ثخمدمات رعايممة األيفماو واخلممدمات املن ليممة
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والتععمميم وممما إل تل م ) وتيممور منظومممة القمميم ثاألمهممات العممازات النهممييات وتراجممي نسممتة
رات التي مموت واعتم مماد نظ م مام الج ممازة الوالدي ممة وإ ممملحا وال م م ايدة الكت ممذة يف هياك ممل رعايم ممة
األيفمماو واسممتقتاهلم ونظممام شمميكات اخلممدمات) .وانتقممل معممدو عمالممة النسمماء املتخرجممات مممن
التعع مميم الث ممانوي األد م ممن  ٥,٢يف املاا ممة يف ع ممام  ١٩٩٢إل  7٠.٥يف املاا ممة يف ع ممام ٢٠١٢
عينممما ارتف ممي مع ممدو عمال ممة النس مماء املتخرج ممات مممن التعع مميم الث ممانوي األعع ممن م ممن  ٦١,٩يف املاا ممة
إل  7٣.٩يف املااممة خممملو نفممس الف م ة .أممما ال م ايدة يف ممفوف النسمماء املتخرجممات مممن التععمميم
العمما فكانممت أكثممر اعتممداالم إت انتقممل معممدو عمممالتهن مممن  7٥,١يف املااممة إل  ٨١,٥يف املااممة.
وهكمذا شممهدت السممنوات العهممرون املاضمية تقممارام م دوجمام .فقممد اقم ب معممدو عمالممة النسمماء مممن
معممدو عمالممة الرجمماو ع ممرف النظممر عممن املسممتوم التععيمممإل .تقارعممت معممدالت عمالممة النسمماء
مؤهملت ال م ممدنيا مب م ممرور الوق م ممت .وانتق م ممل جمم م مموع مع م ممدالت العمال م ممة
امل م ممؤعهملت والنس م مماء توات امل م م ر
من  ٢٢,٩نقية يف عام  ٢٠٠٢إل  ١١نقية يف عام .٢٠١٢

العن /ا نساين/العن /ضد النساء والفتيات/العن /العااعإل
موا ممعة تنقمميا التهمريعات عهممأن العنمم /العممااعإل وموا ممعة ا هممود الراميممة إل منممي مجيممي أشممكاو
العن /ضد املرأة والقلاء ععيها [ ٦-١١٦و 7-١١٦و]٢٦-١١٨
 -٤٨قعممدم إل جمعممس الن مواب يف  ١٠آب/أغسمميس  ٢٠١7مهممروع القممانون رقممم 7١٦7
املتعع م م املوافقم ممة ععم ممن اتفاقيم ممة جمعم ممس أوروا لعوقايم ممة مم ممن العنم مم /ضم ممد النسم مماء والعنم مم /املن م م
ومكافحتهممما وتعممديل ث )١قممانون العقممواتق وث )٢قممانون الج مراءات ا ناايممةق وث )٣قممانون ٨
أيعوو/سممتتمّب  ٢٠٠٣املعم عدو املتععم العنمم /العممااعإلق وث )٤قممانون  ٢٩آب/أغسمميس ٢٠٠٨
املعدعو املتعع حبرية تنقل األشمخاص واهل مرة وتلم ممن أجمل املوافقمة ععمن اتفاقيمة جمعمس أوروا
لعوقايم ممة مم ممن العنم مم /ضم ممد النسم مماء والعنم مم /املن م م ومكافحتهمم مما املوقعم ممة يف اسم ممينتوو يف ١١
أاير/م ممايو  .٢٠١١ويه ممدف الق ممانون إل مكافح ممة العن مم /ا نس مماين والعن مم /الع ممااعإل عفعالي ممة.
وفيما يعإل أهم التعديملت اليت يتلمنها مهروع القانون رقم 7١٦7ذ


إدمام مفهوم طاهلوية ا نسانيةط ضمن أستاب التميي ا ظورةق



قممرم تهممويا األعلمماء التناسممعية لمميا ثيفممرض قممانون العقمموات حاليمام جم اءات ععممن
مجيي أشكاو وأنواع التهويا من خملو أحكام عامة تتناوو طاألتم ا سدي املتعممدط
لكنا ال ظر التحديد تهويا األعلاء التناسعية ليا )ق



تع ي اليار القانوين القاام يف جماو العن /العااعإل.

 -٤٩ويهدف هذا التعمديل إل تع يم منمي العنم /العمااعإل عمني األشمخاص المذين يعيهمون معمام
يف عي ل م ممة أس م مرية ومحاي م ممة األيف م مماو ض م ممحااي العن م مم /الع م ممااعإل املتاش م مرين وغ م ممذ املتاش م مرين وتعتي م ممة
احتياجا م.
 -٥٠و ظم م ممر قم م ممانون لكسم م مممّب تهم م ممويا األعلم م مماء التناسم م ممعية .فقم م ممانون  ١٦كم م ممانون األوو/
ديسم مممّب  ٢٠٠٨املتعع م م عم ممدعم اليفم ممل واألسم ممرة يم ممنا ععم ممن حظم ممر العنم مم /التم ممدين وا نسم ممإل
واالنتهاك ممات فيم مما ع ممني األجي مماو واملعامع ممة الملإنس ممانية واملهين ممة فلم مملم ع ممن ته ممويا األعل مماء
التناسممعية وال سمميما داخممل األسممرة واألوسممايف التععيميممة ثاملممادة  .)٢وععممن الممرغم مممن عممدم وجممود
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نما يف قممانون العقمموات يتنمماوو ععمن وجمما التحديممد تهممويا األعلماء التناسممعية ثععممن أن مهممروع
الق ممانون  7١٦7امل ممذكور أع مممله س مميعاا ه ممذا الوض ممي) هن ممال عق مموات جنااي ممة تنيتم م يف ه ممذه
اسمماالت .فاملممادة  ٤٠٠مممن قممانون العقمموات املتععقممة عقمممي السمماءة التدنيممة تممنا ععممن فممرض
عقوعممة السم ن ملممدة تم اوا عممني سممنتني واممس سممنوات وغرامممة تم اوا عممني  ٥٠٠يممورو و٥ ٠٠٠
يممورو إتا أدت السمماءة التدنيممة إل مممرض ال يعرجممن شممفاؤه أو إل ع م دااممم عممن العمممل أو إل
فقدان القدرة الكامعة ععن استخدام علمو ممن األعلماء أو إل تهمويا جسميم .وتعهمدد العقوعمة
الس ن ما عني  ٥سنوات و ١٠سنوات يف حاو ست ال رار وال د.
موا ممعة تع ي م القممدرة ععممن العمممل مممن أجممل مكافحممة االقممار التهممر [ ١١-١١٦و١٨-١١٨
و ٢٨-١١٨ومن  ٣١-١١٨إل  ٣٥-١١٨و]٤٣-١١٨
 -٥١تهمذ خيمة العمممل الوينيمة ا ديمدة ملكافحممة االقمار التهمر المميت أعمد ا نمة مكافحممة
االقممار األشممخاص واعتمممد ا اسكومممة يف تهمرين الثمماين/نوفمّب  ٢٠١٦إل أن االقممار التهممر
يو مم /يف أغع ممب األحي ممان تن مما ش ممكل ح ممدية م ممن أش ممكاو ال ممر وج ممب الت ممدي ل مما عع ممن
ال ممعيدين المموي والممدو  .ويف السممنوات األخممذة زادت حكومممة لكسمممّب تممدخمل ا التهمريعية
من أجل التقيد التمام ال مكول الدوليمة املعتممدة يف جمماو مكافحمة االقمار التهمر .وممن أحمد
املتممادرات املتخممذة يف هممذا ال ممدد قممانون  ٩نيسممان/أعريل  ٢٠١٤املتعع م عتع ي م حقممو ضممحااي
االق ممار الته ممر فلم مملم ع ممن الاح مميت الدوقي ممة الك ممّبم امل ممؤرختني  ١٠آتار/م ممارس  ٢٠١٤و١١
أيعوو/ستتمّب  ٢٠١٤عهمأن املسماعدة .ويف إيمار خيمة العممل سم ك لكسممّب جهودهما ععمن
ثملثة جماالت تات أولوية هإلذ


حتديد اللحااي ومحايتهمق



مقاضاة ا ناة ومعاقتتهمق



اتتاع سياسة حثيثة تتسم الفعالية والكفاءة يف جماو مكافحة االقار التهر.

 -٥٢وانيعقت يف تهمرين الثماين/نوفمّب  ٢٠١٦محعمة لعتوعيمة تسمتهدف عاممة النماس التم امن
مممي إيمممل املوقممي الهممتكإل www.stoptraite.luق وتعممنظعم يف إيممار شمراكة عممني وزارة العممدو ووزارة
تكافؤ الفمرص أنهمية تدريتيمة لعفماععني املهنيمني مبمن فميهم أفمراد الهمرية واملولفمون المذين قكمن
أن يكونوا ععن ات او علحااي االقار.
إع ممادة ت ممويني معتمس ممإل الع مموء واس ممتقتاهلم وإدم مماجهم [ ١٥-١١٨و ٥٤-١١٨و٥٦-١١٨
و ٦٨-١١٨و]7٠-١١٨
 -٥٣است اعةم لعنداء النساين الذي أيعقتا مفوضية األممم املتحمدة السمامية لهمؤون الملجلمني
ثمفوضية الملجلني) قررت حكومة لكسمّب يف عام  ٢٠١٣استقتاو الجلني سموريني يف إيمار
الّبامج األورويب لعادة التويني من أجل مساعدة أكثر من ثملثة ممليني سوري فروا من ععمدهم
الذي م قتا اسرب.
 -٥٤ويف نيسممان/أعريل  ٢٠١٤اسممتقتعت لكسمممّب  ٢٨سممورايم .ويهممكل هممؤالء أوو دفعممة
مممن  7٤سممورايم تعهممدت لكسمممّب اسممتقتاهلم .ويف  ٥أاير/مممايو  ٢٠١٥اسممتقتعت لكسمممّب ٤٦
الجلمام سممورايم قممدموا مممن تركيمما .والضممافة إل تلم وافقممت لكسمممّب ععممن إعممادة تممويني ١٩٠
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الجل مام سممورايم قممادمني مممن تركيمما مبوجممب االتفمما  ١-١املممّبم عممني االحتمماد األورويب وتركيمما يف ١٨
آتار/م ممارس  .٢٠١٦ويف  ٢٥أاير/م ممايو  ٢٠١٦اس ممتقتعت لكس مممّب جمموع ممة أول تل ممم ٢7
الجلام سورايم اسمتقتعت يف  ٢٩أيعوو/سمتتمّب  ٢٠١٦جمموعمة اثنيمة ممن  ٢٥شخ مام عمنحموا
مجيعام فة الملج يف لكسمّب .
 -٥٥وعممملوة ععممن االلت امممات املن مموص ععيهمما يف االتفمما املممّبم عممني االحتمماد األورويب وتركيمما
تعهممدت لكسمممّب عممادة تممويني  ٣٠الجل مام سممورايم قممادمني مممن تركيمما حممىت طايممة عممام ٢٠١7
وتل يف إيار القمرار المذي ا مذه جمعمس العمدو والهمؤون الداخعيمة يف متوز/يوليما  ٢٠١٥فلمملم
عن  ٢٠الجلام سورايم من تركيا لعوفاء االلت ام املتعهد عا أثناء مؤمتر مفوضمية الملجلمني املعقمود يف
آتار/مممارس  .٢٠١٦ويف  ٢٠ته مرين األوو/أكتمموعر  ٢٠١7ععمما عممدد األشممخاص الممذين أعيممد
تممويينهم الفع ممل  ٢٣٤شخ مام م ممن أ ممل  ٢٤٠يف اوممموع .وتعتح ممة حالي مام الت ام ممات جدي ممدة
لعسنوات القادمة.
 -٥٦ويف س مميا و مموو أع ممداد كت ممذة م ممن ي ممالا اسماي ممة الدولي ممة يف ع ممام  ٢٠١٥واءم ممت
لكسمّب إيارها القانوين مي هذا الوضي اعتماد قانونني رايسيني ةاذ


قانون  ١٨كانون األوو/ديسمّب  ٢٠١٥املتعع اسمايمة الدوليمة واسمايمة املؤقتمة المذي
ممدد إج مراءات مممنا اسمايممة الدوليممة ون عهمما واملعممايذ املت ممعة الهممرويف المميت تممب أن
يسمتوفيها رعممااي التعمدان الثالثممة أو األشمخاص عممدقو ا نسمية ليتسممىن هلمم االسممتفادة مممن
اسمايممة الدوليممة وعتحديممد وضم المي موحممد لملجلممني واألشممخاص الممذين قكممنهم االسممتفادة
من اسماية الثانوية ومبلمون هذه اسمايةق



قم ممانون  ١٨كم ممانون األوو/ديسم مممّب  ٢٠١٥املتعع م م اسم ممتقتاو يم ممالا اسمايم ممة الدوليم ممة
واسماي ممة املؤقت ممة ال ممذي ممدد مع ممايذ اس ممتقتاو ي ممالا اسماي ممة الدولي ممة يف إقع مميم دوقي ممة
لكس مممّب الك ممّبم فل مملم ع ممن حق ممو املس ممتفيدين م ممن اسماي ممة املؤقت ممة .وي ممدمج ه ممذا
القانون أحكمام التوجيما  2013/33/UEيف القمانون الموي ويمنظم يراام اسمتقتاو يمالا
اسماي ممة الدولي ممة ويه ممدف إل حتس ممني ل ممروف عيه ممهم واس ممتقتاهلم عع ممن ممو يكف ممل
كم م مرامتهم وزايدة مراع م مماة االحتياج م ممات اخلا م ممة لألش م ممخاص الل م ممعفاء والق م ممر غ م ممذ
امل ممحوعني عممذويهم .وق مما القممانون ف مملم كممامملم ثالف ممل  )٤سمايممة األشممخاص
اللعفاء.

 -٥7وقمد اعتعمممدت عمدة تممداعذ ملواجهمة ت ايممد نم وا يممالا اسمايمة الدوليممة واالضميملع مبهممام
االسمتقتاو املن موص ععيهما يف قمانون  ١٨كممانون األوو/ديسممّب  ٢٠١٥املتععم اسمتقتاو يممالا
اسماية الدولية واسماية املؤقتة .ومن تع التداعذ زايدة تع ي تعماون مكتمب االسمتقتاو والدممام
والمموزارات الهمريكة لمما فلمملم عممن التعمماون ععممن ال ممعيد ا عممإل .ووا ممعت وزارة الهممؤون اخلارجيممة
واألوروعي ممة واملكت ممب أيلم مام تنفي ممذ سياس ممة اس ممتقدام ع ممدد كت ممذ م ممن امل ممولفني الض ممافيني .فف ممإل
عام  ٢٠١٣كان  ٣٠مولفام يعمعون يف داارة خدمات الملجلني يف مديرية اهل رة التاععمة لموزارة
اله م ممؤون اخلارجي م ممة واألوروعي م ممة .وانل م ممم إل ال م ممداارة  ٢٢مولف م مام جدي م ممدام يف الف م م ة املمت م ممدة م م ممن
عممام  ٢٠١٥حممىت متوز/يوليمما  ٢٠١7لي ممتا جمممموع مولفيهمما  ٥٢مولف مام .وزاد املكتممب عممدد
وحهممدت مموارد إضممافية مممن خممملو زايدة التعمماون مممي املنظمممات
مولفيمما ععممن ممو دااممم ومؤقممت ع
غذ اسكومية.
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 -٥٨وفيما يعإل التداعذ األخرم املتخذةذ


تع ي م تعمماون مكتممب االسممتقتاو والدمممام والمموزارات اله مريكة لمما ثوزارة التععمميم المموي
واليفول ممة واله ممتاب ووزارة اله ممؤون اخلارجي ممة واألوروعي ممة ووزارة ال ممحة) فلم مملم ع ممن
التعاون الوثي مي إدارة املتاين العامة التاععة لوزارة التنمية املستدامة واهلياكمل األساسمية
ووزارة السكان ووزارة الداخعيةق



تعتلة املوارد عن يري زايدة التعاون مي املنظمات غذ اسكوميةق



تع ي التعاون مي السعيات ا عيةق



إع ممادة تنظ مميم املكت ممب يف ع ممام  ٢٠١٥واس ممتقدام م ي ممد م ممن امل ممولفني عع ممن ممو داا ممم
ومؤقت.

 -٥٩وععممد تقممدم يعمب اس مموو ععممن اسمايممة الدوليممة إل وزارة الهممؤون اخلارجيممة واألوروعيممة
يتعقن مقدم اليعب شهادة تثتت مفة يالمب اسمايمة الدوليمة وتسمما لما القاممة يف لكسممّب
ييعة مدة النظر يف يعتا .و ولا هذه الههادة اس يف املساعدة االجتماعية اليت تقدمها الدولة
عممن يري م مكتممب االسممتقتاو والدمممام .وتهمممل أشممكاو املسمماعدة املاديممة لملسممتقتاو السممكن
والدممذاء واملعممتس وعممدالم شممهرايم فل مملم عممن الرعايممة اليتيممة .وفيممما يتعع م السممكن يتممول املكتممب
توفذ مأوم التعاقب ععن ثمل مراحل ليالب اسماية الدوليةذ
يقمميم الهممخا عنممد و مولا إل إقعمميم التعممد يف مرفم سممك عمعم رالد لملسممتقتاو
ثأ)
األو يسمن مرف املرحعة  .١ويستقتل هذا املرف يف املقام األوو كل شمخا يرغمب يف تقمدم
يع ممب اسماي ممة الدولي ممة ومجي ممي األش ممخاص ال ممذين تعع مماا معف مما م يف إي ممار الجم مراءات ا دي ممدة
املع ع عة لعدايةق
ثب) يعنقممل يممالتو اسمايممة الدوليممة اآلخممرون ععممد تقممدم يعتمما م إل مرف م سممك
يسمممن مرف م املرحعممة  ٢حيممة عحت مدعد احتياجمما م اخلا ممة ثاليتيممة والنفسممية والتحمما األيفمماو
املدارس  )...يعتت يف وجهة الهخا وفقام لذل ق

ثم) ععداممذ يقمميم يالممب اسمايممة الدوليممة ييعممة مممدة النظممر يف اليعممب يف مراف م
املرحعة  ٣وهإل وحدات سكنية داامة .وتسمتقتل ععم املرافم مجيمي األشمخاص عينمما ع عما
مراف أخرم ح رام لألسر أو لعرجاو املسافرين مبفردهم أو النساء املسمافرات مبفمردهن .و مة أسمعرة
خم ة حتديدام لع عق رر غذ امل حوعني عذويهم أو لألشخاص حمدودي اسركة.
مجي مشل األسرة []٤٤-١١٨
 -٦٠أ ممدرت املفوضممية األوروعيممة يف نيسممان/أعريل  ٢٠١٤متممادو توجيهيممة لتنفيممذ توجيمما
جمعممس أوروا  2003/86/CEاملممؤرخ  ٢٢أيعوو/سممتتمّب  ٢٠٠٣عهممأن اس م يف مجممي مشممل األسممرة.
ويف حاو تعمذر ععمن الملجلمني وأفمراد أسمرهم اس موو ععمن واثام السمفر الوينيمة ويشمذات قيم
هلم القامة لف ة يويعة ته ي املفوضية األوروعية الدوو األعلماء ععمن أن تعم ف وتقتمل عواثام
السفر الياراة اليت ت درها الع نة الدولية لع عيب األمحر أو مفوضية الملجلني أو ت در جواز
مرور وينيام أو تق ا ععن أفراد أسرة الهمخا المذي ييعمب مجمي مشعهما إمكانيمة ممنحهم يشمذة
عند و وهلم إل إقعيم التعد ومنحهم جواز مرور لدخوو التعد .وتتقيد قذه التو مية ال مادرة عمن
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املفوضية األوروعية الاحةع الدوقيمة الكمّبم املؤرخمة  ٩آتار/ممارس  ٢٠١٥واملع ردلمة لملاحمة الدوقيمة
الكم ممّبم املؤرخم ممة  7أاير/مم ممايو  ٢٠٠٩الم مميت حتم ممدد يراا م م إ م ممدار ج م موازات املم ممرور .ويف عع م م
اساالت يؤثر هذا التدعذ يثذام متاشرام ععن الوقت الملزم لجراءات مجي مشل األسرة.
 -٦١ونظمرام إل ارتفمماع معممدو االعم اف ع ممفة الملجم يف الفم ة املمتممدة مممن عممام  ٢٠١٥إل
طاي م ممة ح يران/يوني م مما  ٢٠١7زاد ع م ممدد يعت م ممات مج م ممي مش م ممل األس م ممرة زايدة كت م ممذة ج م ممدام .فف م ممإل
عممامإل  ٢٠١٣و ٢٠١٤ععمما عممدد تع م اليعتممات  ١٢يعت مام فقممط أممما يف الف م ة مممن  ١كممانون
الثاين/ينماير  ٢٠١٥إل  ٣١آب/أغسمميس  ٢٠١7فقمد قممدم  ٣٩7شخ مام يعتممات حظممإل ٨٤
يف املااة منها القتموو .وممي تلم ال تتعمدم فم ة االنتظمار ثملثمة أشمهر ععمد إكمماو املعم ./غمذ
أن كث مذام مممن املعفممات املقدمممة اقمما وال يممدخل العديممد مممن اليعتممات املقدمممة يف هممذا ال ممدد
ضمن نيا انيتا إجراءات مجي مشل األسرة .وععن الرغم من أن الهرويف التفلميعية ال تسمري
إال ععممن اليعتممات املقدمممة يف األشممهر الثملثممة األول المميت تعقممب االع م اف ع ممفة الملج م تقتممل
مديريممة اهل ممرة تن يقممدم األشممخاص املعنيممون أدلممة أوليممة تثتممت العملقممة األس مرية يف غلممون تع م
األشممهر الثملثممة ويسممتكمعوا يعممتهم ععممد تلم  .ويعتعمما األشممخاص املعنيممون منممذ عدايممة الجمراءات
الفعل الهرويف اليت تنظم مجي مشل األسرة.

لروف االحت از
زايدة مراف الس ون لعحد من االكتظاظ وحتسني لروف االحت از [ ٣7-١١٨و]٣٨-١١٨
 -٦٢تيم م ق ممانون  ٢٤متوز/يولي مما  ٢٠١٤املتععم م عتن مماء سم م ن  Uerschterhaffلعحكوم ممة أن
متلممإل يف عنمماء سم ن جديممد .وانيعقممت يف عممام  ٢٠١٦أشممداو التهيلممة لتنمماء السم ن الثالممة يف
منيق م ممة « »Uerschterhaffالواقع م ممة يف إقع م مميم ععدي م ممة س م ممانيم ث .)Sanemووفقم م مام لع م ممدوو الم م م م
لألشداو سيكون الس ن جاه ام لععمل يف عام .٢٠٢٢
ممملا إدارة الس م ون واملممودع يف ٣١
 -٦٣ويهممدف مهممروع القممانون رقممم  7٠٤٢املتعع م
آب/أغسيس  ٢٠١٦إل إعداد الس ناء الذين سميعفرم عمنهم مسمتقتملم لععميق حيماة ععيمدة عمن
الجرام وإنهاء اآلليات القانونية والدارية الملزمة لتحقي هذا اهلدف .وال قكمن إعمداد ا ت م
ليعمميق حيمماة ععيممدة عممن الجمرام إتا كممان سيقلممإل مممدة عقوعتمما يف عيلممة مع ولممة وخمتعفممة متاممام عممن
العامل الذي يعفم ض أنما سميعود إليما .ولمذل يهمدف مهمروع القمانون إل تلممني خمتعم /جوانمب
ال ملا متدأم يقتلإل مواءمة لروف االحت از قدر المكان ممي لمروف العميق الميت يعفم ض
أن تممدها ا ت م ععممد إيمممل سمراحا .ويسممتند ال ممملا يف هممذا ال ممدد إل مجعممة أمممور تهمممل
القاعممدتني  ٢و ٣م ممن تو ممية ن ممة وزراء جمعممس أوروا ثيف  )٢٠٠٦إل ال ممدوو األعل مماء عه ممأن
القواعممد األوروعيممة لعس م ون وفيممما يعممإل ن ممهماذ طث )٢ممتفا الهممخا مسممعوب اسريممة قميممي
اسقممو المميت مل تعن م ع منمما مبوجممب القممانون عنمماءم ععممن ق مرار اسكممم ععيمما الس م ن أو وضممعا رهممن
االحت از الساع لعمحاكمة .ث )٣تب أن تتقن القيود املفروضة ععن الهخا مسمعوب اسريمة
يف حدها األد الملزم وأن تكون متناستة مي األغراض املهروعة اليت فعرضت ألجعهاط.
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قلاء األحدا [ ٤٠-١١٨و]٤٥-١١٨
 -٦٤قهممد قممانون  ٢٩آب/أغسمميس  ٢٠١7عهممأن تعممديل قممانون  ١٦ح يران/يونيمما ٢٠٠٤
املعدعو واملتعع عادة تنظيم املرك االجتماعإل  -ال عوي التاعي لعدولمة اليريم أممام تفعيمل وحمدة
األمممن داخممل تلم املركم الواقممي يف دريتممورن ث .)Dreibornويعتوقممي حاليمام أن يتممدأ اشممتداو الوحممدة
يف  ١تهرين الثاين/نوفمّب .٢٠١7
حقو النسان ومكافحة الرهاب []7٦-١١٨
 -٦٥اعتعمد قانوان يف عام  ٢٠١٤ةاذ


قممانون  ١٨متوز/يوليمما  ٢٠١٤عهممأن املوافقممة ععممن اتفاقيممة جمعممس أوروا املتععقممة ا رقممة
اللك ونيم ممة ث ٢٣ته م مرين الثم مماين/نوفمّب  )٢٠٠١وعروتوكوهلم مما املتعع م م عت م ممرم األفعم مماو
تات اليتيع ممة العن م مرية وكراهي ممة األجان ممب ال مميت تعرتك ممب ع ممن يريم م أنظم ممة الكمتي مموتر
ثعروتوكمموو  ٢٨كممانون الثاين/ينمماير  )٢٠٠٣وهممو قممانون يمعمدرم أحكممام هممذين ال ممكني
الق م ممانونيني يف الته م مريعات الويني م ممة .ويعم ممدرم ق م ممانون  ١٨متوز/يولي م مما  ٢٠١٤يف ق م ممانون
العقوات أفعاالم غذ مهمروعة جديمدة تتععم ا مراام اللك ونيمة .ويوسمي القمانون أيلمام
نيا تعري /جرقة غسل األمواوذ إت يلي /إل قاامة ا راام األساسمية جمراام كانمت
حمد عدة ساعقام وجراام مستحدثة يف جماو ا راام اللك ونيةق



قانون  ٢٨متوز/يوليا  ٢٠١٤عهأن قميد األ وو واألسهم الذي ينا ععمن قميمدها
الل امإل وفقام ملعايذ فرقة العمل املعنية الجراءات املالية ثفرقة العمل) ع يدتها املنقحة
يف ع ممام  .٢٠١٢وم ممن فوفقم مام لعفق ممرة ١٤ثم) م ممن امل ممذكرة التفسم مذية لعتو ممية ٢٤
املنقحممة ال ممادرة عممن فرقممة العمممل يممنا قممانون  ٢٨متوز/يوليمما  ٢٠١٤ععممن الت ميممد
الل امممإل لألسممهم املودعممة لممدم وديممي مه م خاضممي لمللت امممات املنتثقممة مممن الته مريعات
الس ممارية يف جم مماو مكافح ممة غس ممل األمم مواو ومكافح ممة متوي ممل الره مماب .وقك ممن ف ممرض
عق م مموات جنااي م ممة عع م ممن ع م ممدم االمتث م مماو لمللت ام م ممات املن م مموص ععيه م مما يف ق م ممانون ٢٨
متوز/يوليا .٢٠١٤

 -3توصيات ايد النظر

التعاون مي هيلات املعاهدات
ا ات تداعذ للمان تقدم التقارير يف موعدها إل هيلات املعاهدات [من  ٢-١١٦إل ]٤-١١٦
 -٦٦ممما زالممت سممعيات لكسمممّب تواجمما قيممودام شممديدة جممدام فيممما يتعع م القممدرات وامل موارد
الته مرية .وتعتممذو حالي مام جهممود لتممدارل التممأخر امل م اكم يف تقممدم التقممارير إل هيلممات املعاهممدات
ولملستفادة حسب االقتلاء من الجراءات املتسية .والضافة إل التقدم الذي أشذ إليا يف
تقرير منت  /املدة ال ادر يف أيعوو/ستتمّب  ٢٠١٥ثقعمدم التقريمر الموي إل نمة القلماء ععمن
التمييم م م م م العن م م م ممري يف  ١٤ك م م م ممانون الثاين/ين م م م مماير  )٢٠١٤ق م م م ممدمت لكس م م م مممّب إل الع ن م م م ممة
املعنيم ممة القلم مماء ععم ممن التميي م م ضم ممد امل م مرأة جمموعم ممة مم ممن الم ممردود ععم ممن أسم مملعتها يف  ١٦ته م مرين
األوو/أكتوعر  ٢٠١7يف إيار تقريريها الوينيني الدوريني السادس والساعي.
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 -٦7وعديممة حتسممني التعمماون والتنسممي عممني المموزارات يف جممماو حقممو النسممان وتع يم اتسمما
سياسممات لكس ممّب الداخعيممة واخلارجيممة يف جممماو حقممو النسممان واف م جمعممس اسكومممة يف ٨
أاير/مايو  ٢٠١٥ععن إنهاء نة مه كة عمني الموزارات معنيمة حبقمو النسمان ثالع نمة املهم كة
سقممو النسممان) ورد تكرهمما أعمممله .وتعت م م وزارة الهممؤون اخلارجيممة واألوروعيممة اسممتخدامام أكثممر
انتظام مام لتكنولوجي مما املععوم ممات ال مميت تتيحه مما لع ممدوو األعل مماء ال ممدواار التاعع ممة لعمف مموض الس ممامإل
سقو النسان .وتعت م أيلام تع ي مواردها التهرية يف األجل املتوسط.
 -٤التوصيات اليت أُحيط هبا لما

قتوو املعايذ الدولية
سحب مجيي حتفظا ا ععن اتفاقية حقو اليفل []٣-١١٨
 -٦٨ال ت م م م او األعمم م مماو الّبملانيم م ممة متوا م م ممعة عهم م ممأن مهم م ممروع القم م ممانون رقم م ممم  ٦٥٦٨املتعع م م م
ممملا ق ممانون التنم مموة واملع م م ردو لعقم ممانون امل ممدين وقم ممانون الج م مراءات املدنيم ممة ا دي ممد وقم ممانون
العقوات والقانون املؤرخ  ٢١-١١من الههر الساعي من العام اسادي عهر من التقموم ا مهموري
املتعع األااء وعتديذ األلقاب وقمانون التعمدايت املمؤرخ  ١٣كمانون األوو/ديسممّب ١٩٨٨
ث )L-23/12واملودع يف  ٢٥نيسان/أعريل .٢٠١٣
 -٦٩ويهدف ال ملا املق ا من اسكومة إل تعديل القانون املدين للداء التميي الوارد فيا
عني التنموة الهمرعية والتنموة اليتيعيمة وممن حتقيم املسماواة يف الوضمي عمني مجيمي األيفماو عدم
النظممر عممن لممروف والد ممم وتوضمميا الهممرويف الملزمممة لثتممات التنمموة عنمماءم ععممن التمتممي قمما حبكممم
الواق ممي ث )possession d'étatومواءم ممة النظ ممام الجراا ممإل لثت ممات التن مموة مبوج ممب القل مماء وكفال ممة
العملقممة عممني األعمموين واألوالد وتتسمميط ومواءممة نظممام إقامممة دعمماوم اليعممن عيممر تهمممل تديممذ
املدععني واملواعيد النهااية.
النظممر يف الت ممدي ععممن االتفاقيممة الدوليممة سمايممة حقممو مجيممي العممماو املهمماجرين وأف مراد أسممرهم
[من  ١-١١٩إل ]٤-١١٩
 -7٠مل ت م ممد حم ممىت اآلن أي دولم ممة مم ممن الم ممدوو األعلم مماء يف االحتم مماد األورويب ععم ممن هم ممذه
ا التفاقي ممة ألن هن ممال عقت ممات قانوني ممة كت ممذة مرتتي ممة عوج ممود اخت ا ممات عع ممن ممعيد املفوض ممية
األوروعيممة فيممما يتعع م العممماو املهمماجرين .وتنممتج هممذه االخت ا ممات عممن كممون االحتمماد األورويب
خمت ام ا مات تمداعذ عهمأن اهل مرة ومحايمة حقمو رعمااي التعمدان الثالثمة وممن تلم ممثملم مما يتععم
عهرويف القامة.
 -7١وتعس م معرم لكسم مممّب تةي ممة اهل م ممرة الته م مرية يف عم ممام  ٢٠١7وعع ممدم كفايم ممة نظ ممام دعم ممم
واسمتقتاو األشمخاص املهمماجرين واألشمخاص املهمردين قسمرام ععمن املسمتوم الممدو ولمذل تتمماعي
عن كثب األعماو ا ارية يف األمم املتحدة من أجل ياغة اتفا عاملإل ممن أجمل اهل مرة اآلمنمة
واملنظمة والنظامية عدية اعتماده يف عام .٢٠١٨
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املهاجرون ال عق رر/احت از األسر اليت تلم أفرادام قع رر [ ٦-١١٨و]٤٢-١١٨
 -7٢ت ممنا امل ممادة  ١٠٣م ممن ق ممانون  ٢٩آب/أغس مميس  ٢٠٠٨املع مدعو عه ممأن حري ممة التنق ممل
واهل رة ععمن عمدم جمواز ا مات أي قمرار عمادة قا مر غمذ م محوب عذويما مما مل يكمن تلم ممن
م ممعحتا اسممتثناء اسمماالت المميت يكممون فيهمما ق مرار العممادة مممّبرام تسممتاب خيممذة تتعع م األمممن
العممام .وعممذل فالقاعممدة العامممة هممإل عممدم إععمماد الق ممر غممذ امل ممحوعني عممذويهم ومممن ع ممدم
احت ممازهم م ممن أج ممل إع مماد م .ويف اس مماالت االس ممتثنااية ال مميت يتع ممني فيه مما إعع مماد القا م مر غ ممذ
امل حوب من إقعيم التعد تنا الفقرة  ١من املادة  ١٢٠من قانون  ٢٩آب/أغسميس ٢٠٠٨
املع مدعو امل ممذكور أع مممله ععممن م مما يع ممإلذ طتمموز احت مماز القا ممر غممذ امل ممحوب عذوي مما يف مك ممان
مناسب يملام احتياجات سناط .وتراعن يف تع الجراءات م اق اليفل الفلعن.
 -7٣ووفق مام لق مرار جمعممس اسكومممة املممؤرخ  7متوز/يوليمما  ٢٠١7تعت م م لكسمممّب إنهمماء نممة
متعممددة التخ ممات يف خريمم /عممام  ٢٠١7تلممم نممثملم لأليفمماو ونثعممإل المموزارات والدارات
تات ال عة وتعكع /عتقييم امل اق الفلعن لكل يفل مع كإل يتسىن هلا ا ات قمرارات عهمأن
الع ممادة وك ممذا إعع مماد مق ممدمإل اليعت م مات الق ممر املوج ممودين يف التع ممد ع ممفة غ ممذ قانوني ممة يتق م مام
لعمادة  ١٠من التوجيما  2008/115/CEوكمإل يتسمىن هلما أيلمام إ مدار ت ماريا القاممة لعمعنيمني.
وإتا مل يكممن هنممال عممد مممن احت مماز القا ممر الممذي ي ممدر يف حقمما قمرار الععمماد ألسممتاب خيممذة
تتععم األمممن العممام ينتدممإل أن يممودع القا مر الممذي ي ممدر يف حقمما قمرار الععمماد ألسممتاب تتععم
مب اسا الفلعن يف مرف مملام خارم مرك االحت از .وترم اسكوممة أن لميس هنمال أي سمتب
وجيا للداء هذا اسكم القانوين.
 -7٤ويف لكسمممّب يعمميق مجيممي يممالا اسمايممة الدوليممة مبممن فمميهم ال عق رممر غممذ امل ممحوعني
عممذويهم واألشممخاص توو االحتياجممات اخلا ممة يف إيممار نظممام طمفتممواط عكممس نظممام العمميق يف
مراك مدعقة .ويعامل ال عق رر غمذ امل محوعني عمذويهم معامعمة ال عق رمر ممن رعمااي التعمد يف األوضماع
املماثعة .فيعيعمي قاضمإل األحمدا ععمن أحمواهلم ويعمني طو ميام قانونيمامط ععمن كمل قا مر ال يت ماوز
السادسة عهرة من العمر .وقكن لع عق رر األكّب سمنام ثمما عمني  ١٦و ١٨عاممام) العميق يف مرافم
سكنية خم ة ليواء األسر اليت لديها أيفاو أما أولل الذين مل يت اوزوا السادسة عهمرة ممن
العمر فيعع ع ل يداعهم يف مرف متخ ا لأليفاو أو املراهقني .ويستفيدون هنمال ممن الرشماد
االجتماعإل وال عوي ععن مدار الساعة وييعة أايم األستوع و عون ععن نفمس االسمتحقاقات
املاليممة واملاديممة املمنوحممة لسمماار األيفمماو والهممتاب ويتمماععون التععمميم األساسممإل أو الثممانوي ععممن
غرار مجيي الهتاب يف لكسمّب .
 -7٥ويممنا قممانون  ١٨كممانون األوو/ديسمممّب  ٢٠١٥عهممأن اسمايممة الدوليممة واسمايممة املؤقتممة
عع ممن إرس مماء آلي ممة جدي ممدة لتحدي ممد اهلوي ممة الل ام ممإل م ممن أج ممل ض مممان االعم م اف االحتياج ممات
اخلا ممة ملعتمسممإل الع مموء الممذين ينممدرجون ضمممن فلممة األشممخاص املستلممعفني ثاملرضممن والنسمماء
الوحيممدات والنسمماء الملاممإل لممديهن أيفمماو والق ممر غممذ امل ممحوعني عممذويهم وغممذهم) وضمممان
ح وهلم ععن دعم مملام ييعة سذ الجراءات.
 -7٦ومبوج م ممب ق م ممانون  ٨آتار/م م ممارس  ٢٠١7املعم م م ردو لق م ممانون  ٢٩آب/أغس م مميس ٢٠٠٨
املتعع م حبري ممة تنق ممل األش ممخاص واهل ممرة فل مملم ع ممن ق ممانون  ٢٨أاير/م ممايو  ٢٠٠٩عه ممأن مرك م
االحت از عمددت ف ة احت از األشخاص واألسر اليت يرافقهما قع عمر املمودعني يف املركم ممن 7٢
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سم م مماعة إل سم م ممتعة أايم كحم م ممد أق م م ممن .واسم م ممتند هم م ممذا التديم م ممذ إل عوامم م ممل خارجيم م ممة وداخعيم م ممة
وعوام ممل أوروعي ممة ثتقي مميم ش ممندن فيم مما يتععم م ععمعي ممات الع ممادة) وعوام ممل تقني ممة مرتتي ممة اله ممأن
الداخعإل .فقد رأت آلية التقييم واملراقتة املكعفة التحق ممن تيتيم جمموعمة مكول شمندن الميت
أنه مملت مبوج ممب الاح ممة جمع ممس أوروا رق ممم  1053/2013ثhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
 )LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0027:0037:EN:PDFأن مم م م ممدة االحت م م م مماز املن م م م مموص
ععيهمما ا ممددة يف  7٢سمماعة ال تسممما علمممان ممما يكفممإل مممن الفعاليممة فيممما يتعع م ععمعيممات
العادة واعتّب ا من خمالفة ملا يععرف اسم نظام شندن.
 -77وأخذام فععن ال معيد القلمااإل مة حماالت عديمدة يع مأ فيهما األشمخاص إل ا كممة
ليعممب ا ممات إج مراء مؤقممتذ يسممما متديممد اآلجمماو ل مرايس ا كمممة الداريممة عتحممة اليعممب ععممن
النحو الواجب .وهذه املدة ا ددة اليت دف إل الت دي ألي قاوز قد يعممد إليما األشمخاص
الذين تعرف يعتات واهم واألشخاص املقيمون يف التعد ع فة غذ قانونية تظل دون املتوسط
املعموو عا ععن ال عيد األورويب وتعتذو جهود لتقعميا املمدة الفععيمة إل أد حمد يف كمل حالمة
ععن حدة .وتتقن أولوية اسكومة داامام هإل السعإل إل ته يي العودة اليوعية.

يم -حالة تنفيذ االلت امات الملو ية
 -7٨قدمت لكسمّب ترشميحها لعلموية جمعمس حقمو النسمان خمملو الفم ة ٢٠٢٤-٢٠٢٢
وستعقدم يف حينا الت امات يوعية ععن ال معيدين المداخعإل واخلمارجإل .وسمتتعع همذه االلت اممات
ععممن ال ممعيد المموي عقتمموو املعممايذ الدوليممة وإدراجهمما يف التهمريعات الوينيممة فلمملم عممن التعمماون
مي منظومة األمم املتحدة وال سيما هيلات املعاهداتق أما ععن ال عيد الدو فستتناوو دعم
التعممدان الهمريكة يف التنميممة والتم ام لكسمممّب املسممتمر عتع يم حقممو النسممان ومحايتهمما يف مجيممي
أ اء العامل.
 -7٩ويعسممتخدم من ممب الس مفذ املت مموو املع م حبقممو النسممان الممذي أنه م مبوجممب ق مرار
الدوقيممة الكممّبم امل ممؤرخ  ٨آتار/مممارس  ٢٠١٣اس ممتخدامام أكثممر انتظام مام من ممذ  ١كممانون الث مماين/
ين مماير  .٢٠١٦وي م مرأس الس ممفذ املت مموو الع ن ممة امله م م كة سق ممو النس ممان وقث ممل لكس مممّب يف
االجتماعممات وامل مؤمترات الدوليممة املعنيممة حبقممو النسممان .وقكممن أن يلمميعي حسممب االقتلمماء
عممدور رامميس وفممد لكسمممّبغإل كممما هممو اسمماو مممثملم أثنمماء تتممادو اآلراء مممي الع نممة املعنيممة حبقممو
األشخاص توي العاقة عهأن تقرير لكسمّب عن التداعذ املتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقيمة حقمو
األشخاص توي العاقمة .وينسم السمفذ أيلمام عمددام ممن جمماالت العممل املواضميعية مثمل إعمداد
خيممة عمممل وينيممة عهممأن مؤسسممات األعممماو وحقممو النسممان أو املسمماال االس م اتي ية مثممل
مسممألة طممج التنميممة القمماام ععممن حقممو النسممان ودور حقممو النسممان يف تنفيممذ أهممداف خيممة
التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠فلملم عن يثذ التدذات املناخية ععن حقو النسان واهل رة.

داع -التحدايت اجلديدة ،مبا يف ذلك التقدم احملرز والصعوابت الناشئة
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 -٨٠يهدف الّبامج اسكومإل لعف ة املمتدة عني عمامإل  ٢٠١٣و ٢٠١٨املعنمون طاالنفتماا
واملسممؤولية والممو مط إل تع ي م مهمماركة امل مواينني يف اسيمماة السياسممية وترشمميد الدارات اسكوميممة
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وحتسممني أدااهمما .ويهممدف هممذا الممّبامج أيل مام إل إنهمماء عيممت حقممو النسممان الممذي سيل ممم
خمتعمم /املؤسسممات الوينيممة وهممإل الع نممة االستهممارية سقممو النسممان و نممة أمممني املظممامل املعنيممة
حبقممو اليفممل ومرك م املسمماواة يف املعامعممة ومكتممب أمممني املظممامل .وقممد عخ ممت عقعممة أرضممية
وحددت احتياجات املؤسسات األرعي املعنية.
لتهييد هذا املتىن ع

 -٨١ويهدف مهروع القمانون رقمم  7١٠٢المذي حظمإل عت مويت دسمتوري إتمايب يف ا ولمة
األول أم ممام جمع ممس الن مواب يف  ١١ته مرين األوو/أكت مموعر  ٢٠١7إل إدخ مماو تع ممديعني يتععق ممان
عكيفية اشتداو مركم املسماواة يف املعامعمةذ رعيما مب عمس النمواب ععمن غمرار مكتمب أممني املظمامل
من جهةق والعمل من جهة أخرم ععن تلمني التهريعات أحكام التوجيا  2014/54/UEال ادر
تيسر إعماو اسقو املمنوحة لععمماو يف سميا
يف  ١٦نيسان/أعريل  ٢٠١٤عهأن ا ات تداعذ ر
حرية تنقعهم.
التكنولو يات اجلديدة وحقوق اإلنسان
 -٨٢يتمميا تيمموير تكنولوجيممات جديممدة يف جممما املععومممات واالت مماالت واعتمادهمما عسممرعة
كتذة فر ة فيما يتعع التنمية االجتماعية االقت ادية لكن تل يهكل يف الوقت تاتما خمماير
ينتدممإل لعدولممة ولع هممات املعنيممة حبمايممة حقممو النسممان فهمهمما وإدار مما .ومممن عممني الج مراءات
الكفيعة مبواجهة هذه التحمدايت الميت تعم ض حقمو النسمان يف سميا التكنولوجيمات ا ديمدة
محاية اخل و ية عمن يريم التعماون ععمن ال معيد األورويب عوسماال منهما العموااا العاممة ا ديمدة
عهأن محاية األفراد فيما يتعع مبعا ة التياات الهخ ية وحرية تنقل هذه التيماات وعمن يريم
التعاون مي حمافل أخرم متعددة األيراف .وتوا ل لكسمّب أيلام يف إيار اغتنام الفمرص الميت
تتيحها تكنولوجيات املععومات واالت االت لتنويي اقت ادها من خملو متمادرات مثمل Digital
 Lëtzebuergأو طالثممورة ال ممناعية الثالثممةط جهودهمما الراميممة إل محايممة اسقممو األساسممية يف جممماو
العملم وال سيما من خملو أعماو الع نة الوينية سماية التياات.
ا ماع التجارية وحقوق اإلنسان
 -٨٣عم مملم الق مرارات تات ال ممعة ال ممادرة عممن جمعممس حقممو النسممان أيعقممت سممعيات
لكسممّب يف عمام  ٢٠١7األعممماو التحلمذية ممن أجممل وضمي خيمة عمممل وينيمة للممان تنفيممذ
املتممادو التوجيهيممة عهممأن األعممماو الت اريممة وحقممو النسممانذ تنفيممذ إيممار األمممم املتحممدة املعنممون
وعقد فري عامل يتأل /من جهات فاععمة متعمددة يلمم نثعمني
طاسماية واالح ام واالنت افط .ع
عن الوزارات املعنية واوتمي املدين وقياع األعماو وجامعة لكسمّب من أجل إعداد خية عممل
وينية يف هذا ال دد.

هاء -التحدايت اليت اد تتمللب د ما م اجملتمع الدويل
 -٨٤سممتكون اسكومممة نتنممة السممتمرار الممدعم الممذي يقدممما مكتممب املفمموض السممامإل سقممو
النسم ممان عهم ممأن اسم ممتخدام قاعم ممدة التيم مماات العامليم ممة سقم ممو النسم ممان ثاملؤشم ممر العم مماملإل سقم ممو
النسان) وال سيما من أجل زايدة قدرة التعد ععن تقمدم التقمارير إل خمتعم /هيلمات املعاهمدات
يف املوعد ا دد.
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 -٨٥واسكومممة نتنممة أيل مام لعممدعم واملهممورة املقممدمني مممن خمتعمم /املكعفممني عمموالايت يف إيممار
الجراءات اخلا ة من أجل تنفيذ خمتع /االلت امات املذكورة أعمله وال سيما من الفريم العاممل
املع مبسألة حقو النسان والهركات عّب الوينيمة وغذهما ممن مؤسسمات األعمماو .ويف سميا
وضي خية العمل الوينية يف هذا ال دد ستكون قمارب المدوو األعلماء األخمرم أيلمام مفيمدة
لعداية.
 -٨٦و ممة حت ممدايت يف جم مماو محاي ممة حق ممو النس ممان وال س مميما يف س مميا الن م م وا الته ممري
ثاس ممتقتاو وإدم ممام مق ممدمإل يعت ممات اسماي ممة الدولي ممة واملس ممتفيدين منه مما وتنظ مميم اهل ممرة اآلمن ممة
واملنظمممة ومكافحممة االقممار التهممر و ريممب املهمماجرين) أو التيلممة ثمكافحممة اآلاثر السممعتية لتدممذ
املنمماخ) تت مماوز القممدرات الوينيممة وتتعهممد لكسمممّب مبوا ممعة أنهمميتها يف جممماو التعمماون الممدو
من أجل إتاد حعوو مجاعية لتع التحدايت.
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