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  مقدمة
، بصفتها اجلهة املعنية بتنسيق العمل مع الوزارات األخـرى          وشؤون اهلجرة عقدت وزارة الشؤون اخلارجية       - ١

 فت املستقلة املختصة تتعلق باإلشـرا     عديدة مع املؤسسا  تشاورية   وبتعاون وثيق معها، اجتماعات      ،املعنية هبذا التقرير  
على احترام حقوق اإلنسان يف لكسمربغ، وال سيما اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، وكذلك اجلمعيات واملنظمات 

 التعليقـات الـيت     وضع هذه االجتماعات    أتاحتوقد  . املدنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان، هبدف إعداد هذا التقرير        
  .قبل فترة كافية من إعداد هذا التقريريف االعتبار ت واجلمعيات واملنظمات قدمتها املؤسسا

ويف املقام إن دوقية لكسمربغ الكربى هي بلد وقّع على معظم اإلعالنات واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان،   - ٢
ن وعلى خمتلف االتفاقيـات     وتتعهد لكسمربغ، بوصفها موقّعة على هذا اإلعال      .  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    األول

ولكـسمربغ  .  باحترام احلقوق األساسية الواردة يف هذه الوثائق والعمل على احترامها          ،املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان   
 هنج يستند إىل سيادة القانون الدويل والتعاون املتعدد األطراف بني الدول ذات السيادة واملتساوية             اتباعمقتنعة بضرورة   

بصورة مجاعية من أجل السلم والتنمية، واحترام حقوق اإلنسان وإجياد حلول للمشاكل الدولية ذات الطابع بغية العمل 
  . أو اإلنساينالثقايفاالقتصادي أو االجتماعي أو 

لتفاصيل املتعلقة بعمليات التوقيع والتصديق على خمتلف املعاهدات واالتفاقيات         ومل يتطرق التقرير احلايل إىل ا       - ٣
 ألن هذا اجلزء    ،التعاون مع اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان     إىل   من الربوتوكوالت اليت قامت هبا لكسمربغ، وال         وغريها

  .)١( إعدادها املفوضية السامية حلقوق اإلنسانتتوىلمدرج يف جمموعة الوثائق اليت 

   التحليل املواضيعي- أوالً 
   واجلنسية،يت واحلق يف التصو، املشاركة يف احلياة السياسية- ألف 

 ،كسمربغي حقاً فحسب  للإن التصويت يف االنتخابات األوروبية والتشريعية والبلدية ال يشكل بالنسبة للناخب ا             -٤
غـري أن هنـاك     . قوائم االنتخابـات  كسمربغيني املسجلني يف    لبل واجباً، ألن التصويت هو إلزامي بالنسبة للمواطنني ال        

  .التصويت  كما أن التصويت باملراسلة ييسر من ممارسة احلق يف،ا يف القانونهذا املبدأ منصوص عليهاستثناءات من 

وفيما يتعلق باالنتخابات التشريعية الوطنية، ال حيق إال للمواطنني اللكـسمربغيني املـشاركة يف االنتخابـات                  -٥
  .والترشح هلا

 منذ مدة ال تقل عن مخـس سـنوات يف            االحتاد األورويب املقيمني    أيضاً لرعايا   حيق ،ويف االنتخابات البلدية    - ٦
 األجانب من خارج االحتاد األورويب املقيمني بصفة قانونية يف لكسمربغ منذ مدة ال تقل               ، وكذلك الرعايا  لكسمربغ

 االحتـاد األورويب املـشاركة يف        لرعايا كما حيق . عن مخس سنوات، املشاركة يف االنتخابات البلدية للدوقية الكربى        
  .دية بعد اإلقامة يف لكسمربغ ملدة مخس سنواتاالنتخابات البل

 ،ن يف لكسمربغ منذ مدة ال تقل عن مخـس سـنوات           و ورعايا االحتاد األورويب املقيم    ،كسمربغيونلُيقبل ال   - ٧
وهناك مشروع قانون جديد خلفض مدة اإلقامة الالزمة للحصول على          . كناخبني ومرشحني يف االنتخابات األوروبية    

  . إىل سنتنيلفعلي يف االنتخابات األوروبية ااحلق يف التصويت
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 االستفتاء الذي يتم تنظيمه يف إطار إجراء        ،أوالً: تطبق لكسمربغ نوعني من االستفتاء على املستوى الوطين       و  - ٨
ميكن الشروع هبذا االستفتاء إما بطلب يقدمه عدد معني من النواب، أو بطلب يقدمه عدد معني من ومراجعة دستورية؛ 

وثانياً، ينص الدستور على استفتاء ذي طبيعة عامة ميكن         .  املسجلني يف قوائم التصويت لالنتخابات التشريعية      الناخبني
ويعود للحكومة احلق يف املبادرة هبذا النوع األخري من االستفتاء  .تلفة وينظم القانون طرائق تنظيمهأن يتناول مواضيع خم

  .ذي الطابع االستشاري

 البلديات، إما مببادرة من سـلطات       خدمةً ملصاحل ناخبني إلبداء آرائهم من خالل استفتاء       كما ميكن دعوة ال     - ٩
  .ويكون استفتاء البلديات استشاري بطبيعته. البلديات، أو مببادرة من عدد معني من الناخبني

ـ      و  - ١٠  هلـم ة طبقت لكسمربغ سياسة فعالة إلدماج األجانب املقيمني على أراضيها، من خالل إتاحـة اإلمكاني
  . لى اجلنسية اللكسمربغيةحصول علل

 يف املائة، مت تعـديل      ٤٠يتجاوز نسبة   بات   الذي   ، لعدد األجانب املقيمني يف لكسمربغ     املطَّردوبسبب النمو     - ١١
  .احلق املتعلق باكتساب اجلنسية

 اجلنـسية    بـشأن  ١٩٦٨فربايـر   / شباط ٢٢ بتعديل القانون الصادر يف      ٢٠٠١، قام املشّرع يف عام      وعليه  - ١٢
ومبا أن املعارف اللغوية تشكل عنصراً هاماً .  حيث قلل من عدد إجراءات اكتساب اجلنسية اللكسمربغية    ،اللكسمربغية

املعرفـة الفعليـة    : ييسر من عملية االندماج، فقد أرفق املشّرع هبذا التعديل شرطاً حمِدداً للحصول على هذه اجلنسية              
  .غ، وكذلك معرفة أساسية باللغة اللكسمربغيةوالسلبية للغات اإلدارية يف لكسمرب

ن يف اخلارج باالحتفاظ باجلنـسية      يدولاملو، اعُتمد قانون للسماح للمواطنني اللكسمربغيني       ٢٠٠٦ويف عام     - ١٣
نسية البلـد الـذي     جل حائزيناللكسمربغية دون إبداء أي حتفظ حىت إذا كانوا مقيمني بشكل دائم يف اخلارج وكانوا               

  . إىل جانب اجلنسية اللكسمربغية يقيمون فيه،

ـ ،٢٠٠٦أكتوبر  /مشروع قانون قدمته احلكومة يف تشرين األول      مثة  و  - ١٤ ل  من املزمع اعتماده عند استئناف العم
من اآلن فصاعداً لألجانب املقيمني على األراضي اللكسمربغية من اكتساب سيسمح ، بعد انقضاء عطلة الصيف الرمسية

أن " ازدواج اجلنـسية  "ومن شأن قبول    . ون أن يكونوا ملزمني بالتخلي عن جنسيتهم األصلية       اجلنسية اللكسمربغية د  
  .يشجع عدداً أكرب من املقيمني غري اللكسمربغيني من اكتساب اجلنسية اللكسمربغية

   وحرية التعبري يف وسائط اإلعالم، حرية التعبري- باء 

من خالل التحدث يف أي موضوع كان، وكذلك حرية         يكفل الدستور حرية الشخص يف اإلعراب عن آرائه           - ١٥
  .الصحافة، باستثناء قمع اجلنح املرتكبة عند ممارسة هذه احلريات

 اإلطار جوهرياً  قد عّدل بشأن حرية التعبري يف وسائط اإلعالم٢٠٠٤يونيه / حزيران٨القانون الصادر يف وإن   - ١٦
، يِّفةأداة حديثة وُمَتكَ   اإلعالمي   العمل مينح ٢٠٠٤ون قانون عام    وباإلضافة إىل ك  . ١٨٦٩القانوين الذي يعود إىل عام      

لهم فقـد اسـتُ  .  من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان والوالية القضائية املعنية١٠مع املادة  فقد أتاح مواءمته    
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اية املصادر الصحفية وتـصور      والتكريس القانوين للحق يف مح     .لسفة اليت يقوم عليها هذا احلكم     التشريع اجلديد من الف   
 وفَّقكما  . جعل من القانون اجلديد قانوناً من أحدث القوانني يف أوروبا يف هذا اجملال            قد  محاية فعالة وناجعة هلذا احلق      

 القائم بني ممارسة حرية التعبري من جهة، ومحاية احلقوق األخرى، ومنها بصفة خاصة احلـق يف                 التضاربالقانون بني   
  .، من اجلهة األخرىذلك احلق يف الشرف والسمعةبل وك ،صةاحلياة اخلا

  تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها حرية الوجدان والدين وحرية - جيم 

.  حرية ممارسة الطقوس وحرية الوجدان واملعتقد، شريطة احترام النظام العام          ٢٠ و ١٩يكفل الدستور يف املادتني       -١٧
صول على ترخيص من الدولة ملمارسة معتقدها، والدولة ملزمة باحترام عدم التـدخل    ال حتتاج أية مجاعة دينية احل      وعليه،

  .ويكفل الدستور احلق يف التجمع بشكل حيترم القوانني، وكذلك احلق يف االنضمام. يف الشؤون الداخلية ألية طائفة دينية

ه تنظيم العالقات بني الدولة والطائفة  من الدستور على نظام اختياري يتم يف إطار   ٢٢تنص املادة   يف املقابل،   و  - ١٨
. لني عن الشؤون الدينية، باالستناد إىل عقـود       ؤوالدينية بشأن نقاط حمددة، مثل قيام السلطة العامة بدفع مرتبات املس          

ونصوصه األصلية ال ُتقصر هذه العالقات على الطوائف الدينيـة الكاثوليكيـة            ،  )٢(١٨٦٨هذا احلكم إىل عام     يعود  و
  .تانتية واليهوديةوالربوتس

  :وهي )٣(بعض الشروطحتكمه وإبرام هذه العقود   - ١٩

  جتهر الطائفة الدينية بدين معترف به على مستوى العامل؛أن   )أ(  

أن يكون قد مت االعتراف بالفعل وبصورة رمسية بالطائفة الدينية يف دولة واحدة على األقل من الدول   )ب(
  األعضاء يف االحتاد األورويب؛

  أن تكون الطائفة الدينية مستعدة الحترام النظام العام يف الدوقية الكربى؛  )ج(  

  .بديانتهم  ألن جياهروا ياًأن يكون للطائفة الدينية جذور يف لكسمربغ وأن يكون عدد أتباعها كاف  )د(  

لكسمربغ لصاحل املذهب  إبرام اتفاقات مع أسقفية ، من الدستور٢٢ باالستناد إىل املادة    ،َتَسّنىذلك،  وبناًء على     -٢٠
نتية يف لكـسمربغ   يف لكسمربغ والكنيـسة الربوتـستا  والكنيسة الربوتستانتية املُصلحة الكاثوليكي واملذهب اإلسرائيلي    

 وكذلك الكنيسة   ،كسية الرومانية والصربية يف لكسمربغ    ينية يف لكسمربغ والكنائس األرثوذ    كسية اهليل والكنيسة األرثوذ 
  . إبرام اتفاق مع الطائفة املسلمة يف لكسمربغسبيل يف متقدمة جتري مشاورات ومثة. ربغاألنغليكانية يف لكسم

املسؤولني عن   من الدستور تنظيم مرتبات      ٢٢وبالنسبة للعالقات بني الدولة والطوائف الدينية، ترتب على املادة            -٢١
 تستويف  ، وتلك اليت ال   لى معونات من الدولة    الطوائف اليت ال ترغب يف احلصول ع       ، فإن بطبيعة احلال و. الطوائف الدينية 

  .احترام النظام العامب هي ملزمةبكامل حقوقها الدستورية، وتتمتع الشروط الالزمة للحصول على تلك املعونات، 
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   حقوق املرأة- دال 

يت مت   ال ، توصيات جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧اعتمدت احلكومة يف      - ٢٢
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣اعتمادها باالستناد إىل التقرير اخلامس بشأن تنفيذ االتفاقية، الصادر يف 

  :إن احلكومة  - ٢٣

  تؤكد التزامها خبطة العمل الوطنية للمساواة بني الرجل واملرأة؛  )أ(  

طة العمل الوطنية للمساواة    فهوم اجلنسانية بغية بلوغ أهداف خ     لألخذ مب ستراتيجية  تشرع يف تنفيذ ا     )ب(  
  بني املرأة والرجل؛

األخذ بااللتزام املتمثل يف التدريب اجلنساين لتحقيق جناح يف إدماج املنظور اجلنـساين يف األعمـال          )ج(  
   وكذلك يف التشريعات؛،والتدابري

نية للمـساواة   خطة العمل الوط   على حنو ما تنص عليه    األخذ بتنفيذ تدابري حمددة من جانب الوزارة،          )د(  
  بني املرأة والرجل؛

ال التمييـز   ـع أشك ـ اهليئة القضائية تنظيم دورات تدريبية تتعلق باتفاقية القضاء على مجي          تقترح على   )ه(  
  ضد املرأة؛

دماج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مناهجهـا            إىل إ  جامعة لكسمربغ    تدعو  )و(  
 القانون اللكـسمربغي والـدورات التدريبيـة يف العلـوم           التكميلية يف جمال  نون، ويف الدورات     القا جمالالتدريبية يف   

  .)٤(االجتماعية والتثقيفية

  :ومن جهة أخرى تلتزم احلكومة مبا يلي  - ٢٤

  املرتبات؛  سيما الفروق يف  وال،لقضاء على الفصل املهين األفقي والعموديالرامية إىل اتعزيز التدابري   )أ(  

  حتترم نوع اجلنس؛، ةصحياألخذ بسياسة   )ب(  

  تعزيز إجراءات الوقاية ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتيات؛  )ج(  

  . وال سيما يف جماالت التعليم والعمالة ومكافحة العنف،توثيق نتائج سياسات اهلجرة  )د(  

 كرسة يف خطة العمل الوطنية للمـساواة       امل ، إدماج اجلنسانية  ةستراتيجيت احلكومة تدابري متنوعة لتعزيز ا     اختذ  - ٢٥
  .)٥()٢٠٠٨- ٢٠٠٦(بني الرجل واملرأة 



A/HRC/WG.6/3/LUX/1 
Page 6 

 

، اعتمدت احلكومة مشروع قانون الغرض منه تعديل السن القانونية للـزواج          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٥يف دورة     - ٢٦
بعض أحكـام القـانون      واستكمال   ،واألحكام املتعلقة به، وكذلك موضوع تقليل فترة عدة املرأة املطلقة أو األرملة           

  :واهلدف من خمطط مشروع القانون هو ما يلي. املدين

حتقيق املساواة بني املرأة والرجل، من خالل اإلعالن عن السن القانونية للزواج للفتيـات يف سـن                   )أ(  
  البلوغ مبوجب القانون املدين؛

  ى؛وضع مبدأ يتعلق حبظر زواج األطفال القاصرين ومحاية مصاحلهم الفضل  )ب(  

  مكافحة حاالت الزواج القسري؛  )ج(  

 ومنح املدعي العام ،السماح، كاستثناء، ويف ظروف خطرة وميكن تربيرها، بزواج األطفال القاصرين       )د(  
   لإلعفاء من الوفاء بالشرط املتعلق بالسن القانونية للزواج؛اًللدولة ترخيص

، سيما فيما يتعلق باملوافقة على زواج طفل قاصر   وال ، الوالدين حبقوقهم والوفاء بالتزاماهتم     متتع جعل  )ه(  
 املتعلق مبسؤولية الوالدين، الذي ينص ٥٨٦٧ ملمارسة املسؤولية األبوية املنصوص عليها يف مشروع القانون رقم خاضعاً

  على املساواة بني األب واألم أمام القانون؛

افقة الوالدين أو عدم موافقتهما علـى        يف حالة رفض مو    البتصالحية  لقاضي املعين بالوصاية    امنح    )و(  
  اإلعراب عن رضامها على زواج طفلهما القاصر، عمالً مبشروع القانون املشار إليه أعاله؛

 وتعديل األحكام املتعلقة    ،إلغاء مدة العدة بالنسبة للمرأة األرملة أو املطلقة يف حالة الزواج من جديد              )ز(  
  الطالق؛   املتعلق بتعديل قانون٥١٥٥الت شرع فيها مشروع القانون رقم بافتراض األبوة يف احلالتني، وهي تعدي

متديد املهل املتعلقة باملطالبة بإلغاء زواج القاصر، لكي تتمشى مع متديـد مهلـة إبطـال الـزواج                    )ح(  
  مكافحة الزواج أو الشراكة بـشكل قـسري أو         اهلادف إىل باألشخاص البالغني، املنصوص عليها يف مشروع القانون        

  ألغراض املتعة؛

 القـانون   بتـضمني  ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٣ القانون املتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة الصادر يف          ويقضي  - ٢٧
 ،٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٣ للربملان األورويب واجمللس األورويب الصادر يف        CE/2000/73 األمَر التوجيهيَ اللكسمربغي  

 املتعلق بتنفيذ مبدأ املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة، فيمـا           ،للمجلس CEE/76/207والذي يعدل األمر التوجيهي     
  .)٦( العملن أوضاعوبشأ والترقية املهنية،  والتدريب العملبإتاحة فرص احلصول علىيتعلق 

، من خالل ندوة دولية، محلة للتوعيـة بـشأن          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤وقد شنت وزارة تكافؤ الفرص يف         - ٢٨
دفع املال لفتاة اهلوى يعين متويل التجارة        ‘غاء، من خالل وضع ملصقات يف الطرق العامة حتمل شعاراً يقول          ممارسة الب 
  .والغرض من هذه احلملة هو وقف اعتبار ممارسة البغاء أمراً عادياً. ‘باإلنسان
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 ،جمال مكافحـة العنـف    ، قدمت الوزارة تقرير جلنة التعاون فيما بني املهنيني يف           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ويف    - ٢٩
كربى بالتدخل  ـدوقية ال ـ، قامت قوات الشرطة يف ال     ٢٠٠٧وخالل عام   . ، إىل جملس احلكومة   ٢٠٠٧الصادر يف عام    

  .شخصاً  ٢١٤ ومت الترخيص بطرد ، بشأن العنف املرتيل٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨ حالة يف إطار قانون ٤٣٥يف 

   مكافحة االجتار باألشخاص- هاء 

 من ة هذه الظاهرة وتعتزم احلكومة مكافح. االجتار باألشخاص انتهاكاً خطرياً للحقوق األساسية     تشكل عملية   - ٣٠
منظمـة األمـم    (تباعها املنظمات الدولية والدينية     اصات، مثل الُنهج اليت تدعو إىل ا      تباع هنج متعددة االختص   خالل ا 
يف إطار نصوص معياريـة ومـشاريع       ) جملس أوروبا  و ، ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا     ، واالحتاد األورويب  ،املتحدة

  .حلمالت توعية

مشروع قانون قامت بإعداده وزارة العدل ) أ: (، هي إىل ثالث مبادراتةاإلشار وعلى مستوى التشريع، جتدر  - ٣١
منع   ىلإالرامي  تنفيذ الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية            وهدفه اعتماد، بل    

 ،)٢٠٠٥(، واتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتـار باألشـخاص           )٢٠٠٠(وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص     
مشروع قـانون وضـعته       )ب(؛  )٢٠٠٢(واملقرر اإلطاري جمللس اإلحتاد األورويب بشأن مكافحة االجتار باألشخاص          

حيدد تدابري محاية ضحايا االجتار من خالل إسناد إطـار          ) ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢مت عرضه يف    (وزارة تكافؤ الفرص    
، ٢٠٠٨يوليه /قانون جديد بشأن اهلجرة، مت التصويت عليه يف متوز) ج (؛متابعتهاي لرعاية هذه الفئة من الضحايا ورمس

يقضي ، يتضمن، إىل جانب تعديل شامل للتشريعات بشأن حقوق األجانب، أحكاماً تتعلق بضحايا االجتار باألشخاص  
 دول  املتعلق مبنح اإلقامة ملواطين٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩ األورويب الصادر يف  التوجيهَي القانون الداخلي األمرَ  بتضمني

 والذين يتعاونون مع ، ضحايا االجتار باألشخاص أو يتلقون املساعدة من أجل اهلجرة بشكل سرييندرجون يف فئةثالثة 
  .السلطات املختصة

رغبة احلكومة يف أن تبذل جهوداً متـسقة ملكافحـة االجتـار         عن   أيضاً    َتُنمُّ رات التشريعية الثالث  هذه املباد   - ٣٢
وتتضمن هذه املبادرات أحكاماً جنائية، وتدابري      . باألشخاص من خالل وضع الضحية، ومحايتها، يف مركز اهتماماهتا        

  . األراضي الوطنيةيفاجتماعية وتدابري تتعلق بإقامة الضحايـا 

 هذا املوضـوع، فإن هذا اإلطار التشريعي يسمح، عند وضع صيغته النهائية،            بشأنوفيما يتعلق بالتدريـب      - ٣٣
 اهلجـرة،   موظفـو ، و د قوات الشرطة، والشرطة احلدودية     أي أفرا  ، والسلطات املعنية  الفعالياتبتوعية وتدريب مجيع    

ح أن تدريب مجيع اجلهات املعنية هذه هو أمر غاية          والواقع، يتض .  وكذلك اخلدمات االجتماعية   ،والسلطات القضائية 
  .يف األمهية لضمان مكافحة فعالة لالجتار باألشخاص، وال سيما من جانب السلطات القضائية

 وستسهر على تنفيذ الـسياسة  ،رضى األوستقوم جلنة مشتركة بني الوزارات بتنسيق مجيع اجلهود املبذولة عل   - ٣٤
  . تنفيذاً متسقاًاألشخاصعتمدة ملكافحة االجتار بامل

يرمي إىل اعتماد الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل   قيد اإلعداد حالياً ومثة مشروع قانون آخر     - ٣٥
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وكذلك اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال                

  .تداء اجلنسينيمن االستغالل واالع
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 أصبح بصورة   -وبصفة عامة، فإن االستغالل اجلنسي، سواء كان يف إطار االجتار باألشخاص أو يف إطار البغاء                  -٣٦
واملناقشة اجلارية فيما يتعلق بإمكانية جترمي استخدام خـدمات تقـدمها           . ع مناقشة عامة يف لكسمربغ أيضاً     متزايدة موض 

 ما من وعي اجملتمـع بـأن االسـتغالل          بني بوضوح درجةً  ت أو من ضحايا البغاء،      ضحية من ضحايا االجتار باألشخاص    
  .اجلنسي، سواء كان أمراً يتم بالرضا أم ال، هو أمر ال ميكن التسامح بشأنه يف جمتمع حيترم احلقوق األساسية لإلنسان

   حقوق الطفل- واو 

، وهـي جلنـة     ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٥يف  مبوجب القانون الصادر    أُنشئـت جلنـة لكسمربغ حلقوق الطفل        - ٣٧
  .١٩٩٣  مستقلة وحمايدة اهلدف منها تنفيذ وترويج االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل اليت صادقت عليها لكسمربغ يف عام

   مساعدة الطفل املعوزاليت يتعني اختاذها يف جمال التدابري -١

   املتعلق مبساعدة الطفل٥٧٥٤تنفيذ مشروع القانون رقم   )أ(

يستهدف هذا القانون بالدرجة األوىل اخلدمات التعليمية، واالجتماعية األسرية، واالجتماعية النفسية والعالجية              -٣٨
ميـع  جل وإتاحة اجملـال  وتتمثل األهداف األوىل للقانون يف إنشاء مكتب وطين للطفل،          . املوضوعة لصاحل الطفل وأسرته   

  . تنسيق التدابري وخدمات املساعدة، وكذلك مجع البياناتيع علىوالتشج املساعدات املطلوبة، للحصول علىاألطفال 

  وضع وتنويع خدمات املساعدة واملعونة حبسب االحتياجات الفعلية لألطفال املعوزين  )ب(  

يتعلق األمر بوضع وتنويع تدابري املساعدة االجتماعية املقدمة إىل الطفل، لكي تتاح إمكانيات كافية من حيث                  - ٣٩
 جمموعة متنوعة ألشكال املساعدات متنح درجة مكثفة نوعاً ما للحماية وتتراوح بـني            االحتياجات وإتاحة ة  العدد لتلبي 

  .مساعدة األسرة ووضع القاصر مبوجب القانون يف أسر حاضنة أو يف مؤسسات للرعاية

   أمن الطفلة وحد-٢

 ١٢ أمن الطفل الستضافة     ةعت وحد وقد ُوض . ٢٠١١ أمن الطفل يف ربيع عام       حدةمن املزمع األخذ خبدمات و      - ٤٠
وتقـوم  . قراراً رمسياً من السلطات القـضائية     هذه الوحدة   ويتطلب إيداع القاصر من اجلنسني يف       . قاصراً من اجلنسني  

 من منازهلم، ومحايتهم من     األحداثهروب  حيث يتم احليلولة دون     :  أمن الطفل أوالً باحتضان القاصر ومراقبته      وحدة
  . واجلرائم اخلطرةط يف اجلنوحّرالتورات، وجتنب غراء تعاطي املخدإ

   املساعدة املقدمة إىل الوالدينيف جمال التدابري املتخذة -٣

ُبذلت جهود كبرية يف جمال إنشاء وتوسيع نطاق مؤسسات استضافة األشخاص دون إيوائهم، وبصفة خاصة يف                  -٤١
مـن  و.  وتوسيع نطاق اهلياكل القائمـة     افتتاح هياكل جديدة  ومسحت الزيادة يف االئتمانات ب    . قطاع دور الرعاية البديلة   

 الذي ينظم أنشطة املـساعدة املقدمـة إىل الوالـدين،       ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠خالل اعتماد القانون الصادر يف      
 رت علـى طريقـة    ـيت أث ـرية وال ـُروعيت التطورات االقتصادية االجتماعية اليت حدثت يف فترة العشر سنوات األخ          

  .حضانة األطفال
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  إنشاء وكالة وطنية لتقدمي املساعدة إىل الوالدين  )أ(  

 تقدم خدماهتا للدعم اإلداري واملشورة التربوية ماج خدمة وطنية ملصاحبة الوالدينأنشأت وزارة األسرة واالند  - ٤٢
  .إىل معاوين الوالدين

  التعاون يف جمال تقدمي املساعدة إىل الوالدين  )ب(  

رة األسرة واالندماج مشاريع التعاون بني دور الرعاية املؤقتة لألطفال ومعاوين الوالدين املؤهلني بغية تدعم وزا   - ٤٣
  .ة التثقيفيالعنايةحتقيق مرونة أفضل يف ساعات العمل وحتسني نوعية 

  حق األسرة والسلطة األبوية  )ج(  

  . األول منهاجمللَّد الرابع من ينظم القانون املدين موضوع السلطة األبوية، وال سيما يف الفصل  - ٤٤

 إذ إنـه   املتعلق حبماية الشباب،     ١٩٩٢أغسطس  / آب ١٠ل لقانون    هنا إثارة القانون املعدِّ    بيد أن من اجلدير     - ٤٥
ينص على حتويل السلطة األبوية إىل املؤسسة اليت يودع فيها القاصر بعد أن يتم إيداعه بصورة هنائية مبوجـب حكـم                 

وينبغي عدم اخللط بني نقل السلطة هذا وفقدان السلطة األبوية على النحو املنصوص عليه              . بيصدر عن حمكمة الشبا   
  . وما يليها من القانون املدين٩- ٣٨٧يف املواد 

 يرمي إىل تعديل القانون املشار إليه أعاله ٢٠٠٤وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة قدمت مشروع قانون يف عام   - ٤٦
وبذلك، فإن اعتمـاد هـذا      . ، هدفه مراعـاة مصالـح الطفـل بصورة أفضل      ١٩٩٢أغسطس  / آب ١٠الصادر يف   

 إىل األبـوين    ، بإحالة السلطة األبوية من جديد      يف حالة إيداع القاصر على النحو املشار إليه أعاله         ،املشروع سيسمح 
إلعادة النظر يف القرارات    كما يقترح القانون أيضاً اعتماد مهل أقصر        . لقاصرل اليت مينحها قاضي الشباب      املهلةخالل  

 قاضي الشباب بتعيني حمام للقاصـر       م التزامَ عمِّ، ويُ ١٩٩٢املتعلقة بتدابري ُتتخذ تنفيذاً ألحكام القانون الصادر يف عام          
  .حاممب إمكانية االستعانةاحملروم من 

 بإسـناد الـسلطة األبويـة    األحكام املتعلقةفإن وعمالً باألحكام السارية املنصوص عليها يف القانون املدين،           - ٤٧
وتوخياً . حبسب احلالة الزوجية للوالدين، أي حبسب ما إذا كانت البنّوة اليت مت حتديدها بنّوة مشروعة أم طبيعيةتتفاوت 
ع، يف   قدر من املساواة بني األب واألم فيما يتعلق مبمارسة حقوقهما األبوية، عرضت احلكومـة علـى املـشرِّ                  ألكرب
 مشروع قانون يقر مبدأ يقضي مبسؤولية أبوية مشتركة بني األب واألم فيما يتعلق بالطفل القاصر ،٢٠٠٨أبريل /نيسان

ي أنـه  ، أأو املطلقـني ، املتزوجني أم غري املتزوجني، أو الذين يتعايشون يف إطار الشراكة    كافةً،  وينطبق على الوالدين    
ارجه، ما عدا احلالة االستثنائية اليت تقتضي مـصلحة          سواء كانوا مولودين يف إطار الزواج أم خ        ،يشمل مجيع األطفال  

  .الطفل فيها اللجوء إىل خيار آخر

إىل فيما يتعلق حبقوق األسرة، وكذلك      الطابع  ويرمي مشروع القانون أيضاً إىل األخذ بنظام وساطة مؤسسي            - ٤٨
  .النص على حق الطفل يف االحتفاظ بعالقاته مع والديه بعد انفصاهلما
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فل يف اإلعراب عن رأيه يف حالة اخلالف الذي يعنيه هو حق منصوص عليه أيضاً يف أحكام مشروع                  وحق الط   - ٤٩
  .املذكورالقانون 

أن يعزِّز بشكل عام الطابع الفعلي هلـذا احلـق           مشروع قانون مستقل من شأنه       ٢٠٠٨مارس  /ُعرِض يف آذار    -٥٠
ينص مشروع القانون أيضاً على حق مستقل حلصول القاصـر          و . أن ُيستمع إليه يف مجيع اإلجراءات اليت تعنيه        يفللقاصر  

لى مثـل   ـول ع ـلى احلص ـديه ع ـ وال تعلى مساعدة قانونية يف مواجهة هذا اإلجراء القضائي، دون أن تؤثر إيرادا           
  .هذه املساعدة

ه ينص، صراحة علـى أن  وعلى الرغم من أن القانون املدين مييِّز أيضاً بني البنّوة املشروعة والبنّوة الطبيعية، فإن     - ٥١
  . حقوق وواجبات الطفل الشرعيذاتللطفل الطبيعي 

وتعتزم احلكومة حالياً إجراء تعديل للحق يف البنّوة لالستفادة من النتائج املترتبة على مبدأ املساواة بني مجيـع                    - ٥٢
 ال سيما على مستوى     ، اجلارية األطفال ولوضع حد للفروق امللحوظة بني ما يؤكد عليه هذا املبدأ والفروق يف املعاملة             

 ألغى بالفعل الفرق يف     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٣فمن املالحظ أن القانون الصادر يف       . املصطلحات املستخدمة 
  .املعاملة بني األب واألم فيما يتعلق بإسناد اللقب إىل الطفل الطبيعي

م عند الوالدة يف إطار إجراء الوضع الـسري، ال          املالحظة أن األطفال الذين ختلّت عنهم أمهاهت      ومن اجلدير ب    - ٥٣
والدهم الطبيعيني، األمر الذي قد يثري أسئلة فيما يتعلق حبـق           / قانونية ملعرفة هوية والدهتم    تتاح هلم يف لكسمربغ سبل    

  .احترام احلياة اخلاصة وحياة األسرة

لبعض الـشراكات، تتـيح لكـسمربغ        يتعلق باآلثار القانونية     ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩ومبوجب قانون صادر يف       -٥٤
أو من جنس خمتلف، الذين يشكلون وحدة معيشية، اإلعالن عن هذه الشراكة أمام             ذاته  اإلمكانية لألشخاص من اجلنس     

موظف األحوال املدنية، وإسناد إطار قانوين للمسائل املتعلقة بامللكية والضرائب والضمان االجتماعي، اليت تثار بالنـسبة                
يرمي إىل استكمال القانون لتقدمي مزيد      ، مشروع قانون    ٢٠٠٨يوليه  / يف متوز  ، وقد قدمت احلكومة مؤخراً    .الفئاتذه  هل

خالل  من   ، والسماح بأن يتم االعتراف يف لكسمربغ      ، وإىل األطراف الثالثة   ة إىل الشريكني  من الضمان القانوين والشفافي   
  .  أو إبرامها يف اخلارجحسب األصولها يف سجل األحوال املدنية، بشراكة مت اإلعالن عنالتسجيل 

وإذا كان القانون ال يعترض على التبين غري الكامل من جانب شخص يعيش يف إطار الشراكة، فإن احلـق يف      - ٥٥
  .التبين التام يقتصر، رغم ذلك، على الزوجني غري املنفصلني جسدياً

   التدابري املتعلقة بالتبين-٤

على اتفاقية الهاي   ،  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٤ن الصادر يف     مبوجب القانو  ،ىصادقت دوقية لكسمربغ الكرب     - ٥٦
  . ١٩٩٣مايو / أيار٢٩ املؤرخة ،بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

األطفال الذين يتم تبنيهم هي حجـر األسـاس       مع   يقومون بالتبين    الذينواخلربة والعمل مع اآلباء واألمهات        - ٥٧
 يف جماالت التـدريب   مهامَّ يتوىل والذي٢٠٠٧أغسطس / الذي فتح أبوابه يف آب   ، مركز املوارد املتعلقة بالتبين    نشاءإل

  . األشخاص الذين يقومون بالتبين واألطفال الذين يتم تبنيهموإرشاد وتوجيهواالستقبال 



A/HRC/WG.6/3/LUX/1 
Page 11 

   باستخدام وسائل اإلعالم اجلديدة املتصلةاملخاطر مكافحة -٥

 يف متويل مشاريع التوعية مبخاطر استخدام       ، وخمتلف اإلدارات الوزارية يف لكسمربغ     ،الحتاد األورويب يشترك ا   - ٥٨
  .اإلنترنت واهلواتف النقالة

وتقوم خمتلف الوزارات حالياً بالتضافر معاً ووضع برنامج عمل للمتابعة يستند إىل اخلـربات املكتـسبة وإىل                   - ٥٩
  .ارة االقتصاد والتجارة اخلارجيةمبادرات وحدة األمن اإلعالمي يف وز

  ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص - زاي 

 ، على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠وقّعت دوقية لكسمربغ الكربى يف        - ٦٠
يـة  بغ) غربلة التـشريعات  (ويتم حالياً إجراء حتليل للتشريعات الوطنية       . وكذلك على الربوتوكول اإلضايف امللحق هبا     

  .السماح بنقل فعال ألحكام االتفاقية إىل القانون الداخلي

تعريف احلقـوق اجلديـدة     : ، مها وتشمل التشريعات اليت مت اعتمادها خالل السنوات األخرية فئتني كربيني           - ٦١
  .كانية الوصولاملرتبطة بالشخص، ووضع معايري تيسِّر إم

 املتعلق بالتأمني ضد العجز، فرعاً جديداً للضمان        ١٩٩٨يه  يون/ حزيران ١٩وبذلك، ُينشئ القانون الصادر يف        - ٦٢
وحيق ألي شخص مشمول بالتأمني ُيصاب بعجـز دائـم تلقـي    . طار الضمان االجتماعي يف لكسمربغ  اإللزامي يف إ  

 وبصفة خاصة خدمات املساعدة للقيام بأعمال احلياة اليومية األساسية، وأنـشطة            ،خدمات املساعدة والرعاية الصحية   
  . مثل لوازم املساعدات وأشكال املساعدة التقنية،دعم، وغريها من خدمات حمددةال

 املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة على حـق الـشخص          ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٩وينص القانون الصادر يف       - ٦٣
 وُيمنح. ريةشخص املصاب بإعاقة خط وضع العامل املعوق ووضع ال: ومييِّز القانون بني وضعني  . دخل تقاضياملعوق يف   

  . والثاين احلق يف احلصول على مّرتب اجتماعي،ألول احلق يف حد أدىن ملّرتب مضمونا

 ضمان  هو املرافق العامة،    استخدام املتعلق بإمكانية    ،٢٠٠١مارس  / آذار ٢٩ويتمثل هدف القانون الصادر يف        - ٦٤
انون من عجز يف احلركة بشكل مؤقت أو دائم، من سيما أولئك الذين يع  وال، املرافق العامةمن مجيع املواطنني استفادة

يونيه / حزيران ١   النواب يف  اعتمد جملس وقد  . خالل األخذ بتدابري ترمي إىل تكييف وتعديل احليز املادي واالجتماعي         
  . املرافق العامةيف االستفادة من صطحبني بكالب املساعدةف حق األشخاص املعوقني امل قانوناً يعر٢٠٠٨ِّ

  مة العدل على النحو الواجب إقا- حاء 

 حضره قضاة وكتاب احملاكم وحمـامون       ، إىل عقد مؤمتر وطين معين بالقضاء      ٢٠٠٦دعا وزير العدل يف عام        - ٦٥
.  واقتراح حلـول هلـا     غيف لكسمرب ستوى النظام القضائي    وكبار املسؤولني، هبدف إحصاء املشاكل املطروحة على م       

جة األوىل يف املسائل املتعلقة مبركز القضاة، والتنظيم اإلداري واملايل للسلطات           وقامت أفرقة عمل متعددة بالنظر بالدر     
وأحيلت التقارير الوسيطة هلذه األفرقة إىل وزير العدل يف عامي .  واإلجراءات املدنية واجلنائية،القضائية، وسبل التواصل

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧
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ضاة اقترحه الوسيط، ولكن االختالفـات يف اآلراء        وتناولت املناقشات أيضاً موضوع إنشاء جملس وطين للق         - ٦٦
  . تتطلب مواصلة التفكري يف إنشائهاسة اجلديدة والعناصر املكونة هلابشأن نطاق اختصاصات هذه املؤس

وملعاجلة مشكلة التأخري يف اإلجراءات القضائية، قام املشرع باعتماد برناجمني متعددي الـسنوات لتوظيـف                 - ٦٧
لعامة يف حمكمـة    ، مما يسمح بزيادة تدرجيية يف عدد القضاة يف هيئة احملكمة والنيابة ا            ٢٠٠٥ و ٢٠٠١القضاة يف عامي    

 كـل غرفة قضاة التحقيق يف     أعضاء   عدد   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وقد عزز قانون صادر يف      . غالدوائر يف لكسمرب  
 ٦وأخرياً، ساهم قانون صادر يف .  ومسح بإعادة توزيع امللفات بني قضاة التحقيق وفقاً الختصاصات كل منهم       ،حمكمة
 من خالل األخذ بإجراءات حتقيق مبسطة       ، قضاة التحقيق  على يقع العمل الذي    ء يف احلد من عب    ٢٠٠٧مارس  /آذار

  .  حتقيق حتضرييإجراءحمددة دون ضرورة حتقيق  بإجراءاتوالسماح للنيابة العامة القيام 

 إعادة  ٢٠٠٣ومت يف هناية عام     .  الشرطة القضائية  دائرةلني يف   ويف املقابل، مت بشكل ملحوظ زيادة عدد العام         - ٦٨
 للتنسيق بني سلطات الشرطة والسلطات القـضائية،        ةتنظيم خدمة الشرطة القضائية من خالل عقد اجتماعات منتظم        

  .  الشرطة القضائية، واحلد من حاالت التأخري يف تنفيذ عمليات التحقيقدائرةهبدف حتسني فعالية 

، جمهزة هبيكل أساسي ٢٠٠٨عملها منذ العام القضائي بدأ  اليت ،غالقضائية اجلديدة يف مدينة لكسمربينة واملد  - ٦٩
  . إجراءات القضاءومعدات حديثة هدفها تيسري 

هدفه  ٢٠٠٣مايو  /، اعتماد مشروع قانون قُدم يف أيار      ةالياحلالتشريعية  السنة  وأخرياً، تأمل احلكومة أن يتم أثناء         - ٧٠
  . ق ضحايا اجلرائم اجلزائيةتعزيز ح

  إصالح اجملرمنيمؤسسات 

 ١٠٠ الذي يـسع     ، املركز اإلصالحي جليفينيش   ، مها ن ال غري  ان إصالحيت اهناك حالياً يف لكسمربغ مؤسست      - ٧١
 وهو السجن املغلق ، سرير٦٠٠الذي يسع   اإلصالحي   ومركز لكسمربغ    ؛سرير ويعمل باالستناد إىل نظام شبه مفتوح      

مركز الحتجاز األجانب الذين يف وضع غري       اإلصالحي   لكسمربغيف إطار مركز    أيضاً  وهناك  . كسمربغلالوحيد يف   
  .  باإلضافة إىل فرع إصالح القاصرين، شخصا٣٥ًيسع وهو  ،قانوين

وهو  .٢٠٠٢ افُتِتح يف عام     ،ذي مت توسيع حجمه بعد بناء سجن جديد       ـالاإلصالحـي،   لكسمربغومركز    - ٧٢
 ولذلك فقد عزمت احلكومة علـى       . شأنه يف ذلك شأن سجون أوروبية أخرى       ،ة اكتظاظ السجناء  ال يفلت من ظاهر   

  . االحتجاز الوقائي قيد  سجني معتقل٤٠٠عدد ال يتجاوز ل عالشروع يف بناء سجن يف جنوب البالد يس

: ، وهي لمستشفياتاً مع املؤسسات العامة ل    دوفيما يتعلق بتنظيم الرعاية الصحية، أبرمت إدارة السجون عقو          - ٧٣
 ،تنظيم الرعاية الصحية املتعلقة بالصحة اجلسدية؛ ومستشفى األمراض العقلية يف أتيلربوكاليت تتوىل  لكسمربغمستشفى 
وتتحمل الدولة الرسوم املتعلقة جبميـع      . تنظيم إجراءات تقدمي الرعاية يف جمال الصحة العقلية إىل احملتجزين         اليت تتوىل   

  . ة هذهخدمات الرعاية الصحي
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وعمالً باهلدف الذي يود حتقيقه النظام اإلصالحي واملتمثل يف تعديل الوضع االجتماعي لألشـخاص املـدانني                  -٧٤
وإعادة تصنيف مركزهم االجتماعي، مت يف السنوات األخرية وضع برنامج نظامي لتقدمي الرعايـة إىل املـدمنني علـى                   

نيش، يطمح إىل احليلولة دون انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات أياً          املخدرات، يف مؤسسات اإلصالحية يف شارسيج وجيفي      
  .كان شكلها يف املؤسسات العقابية وذلك من خالل اختاذ إجراءات مجاعية متنوعة وإجراءات انفرادية ملساعدة احملتجزين

فة متنوعة   بأنه يستقبل طائ   لكسمربغ، بوصفه السجن الوحيد املأمون يف       لكسمربغ اإلصالحي، ويتسم مركز     - ٧٥
يـؤدي، رغـم   ما  ،ويشجع االختالط بني أشخاص من جنسيات وأوساط اجتماعية ثقافية خمتلفة. للغاية من السجناء  

  . ىل ظهور توتراتإذلك، 

اللجوء إىل معاملة سيئة، أنشأت إدارة السجون برناجماً        يلولة دون   لمحتجزين واحل لوبغية ضمان معاملة مناسبة       - ٧٦
ـ         ،مر لصاحل جمموع العاملني يف السجون     سنوياً للتدريب املست   آداب  وهو برنامج يتضمن بصفة خاصة دورات تتعلق ب

سعافات األولية، وتسوية اخلالفات من خالل الوسـاطة،        إلالعنصرية، وممارسة العنف يف اجملتمع، وا     ب، و السلوك املهين 
  .  املنازعات، والوقاية من االنتحارالتوأساليب تتعلق بالتصرف يف حا

سبيل ضروري تكـون إدارة املؤسـسات       بيد أنه    .احلبس االنفرادي هو موضع انتقاد من جانب الصحافة       و  - ٧٧
 مثل أخذ الرهائن، وإحداث حرائق عمـداً،        ،العقابية جمربة لالستعانة به يف حالة ارتكاب أخطاء تأديبية خطرية للغاية          

رة املؤسسات العقابية من أي سبيل فعال يكفل حداً         وإلغاء هذا التدبري حيرم إدا    . وممارسة عنف خطري، وحماولة اهلروب    
وينظم تطبيق احلبس االنفرادي قانوناً يتيح للمحتجز       . أدىن من النظام واألمن للعاملني يف هذه املؤسسات واحملتجزين فيها         

  .اإلداريوالتدابري اليت تتخذها هذه اللجنة ختضع بدورها ملراقبة القضاء . إمكانية االستئناف أمام جلنة السجون

 النائب العام للدولة مهمة اإلشراف على حسن        يتوىلفأوالً،  . االحتجاز ختضع آلليات لإلشراف   إن أوضاع   و  - ٧٨
 املعني بصفة خاصة للقيام هبذه املهام، ومها ، ويليه يف ذلك ممثل النائب العام للدولة.اإلصالحيةسري العمل يف املؤسسات 

وفضالً عن  . اإلصالحيةبصورة فردية، ويقومان بشكل منتظم بزيارة املؤسسات        مسؤوالن عن متابعة وتنفيذ العقوبات      
وقد قدم الوسـيط يف عـام       . اإلصالحية املؤسسات   دخول ، وكذلك للوسيط  ،النوابجملس  ذلك، حيق لألعضاء يف     

. ريـة حلرمان مـن احل   ا توصية إىل احلكومة يطالب فيها بتوزيع جديد لالختصاصات املتعلقة بتنفيذ عقوبات             ٢٠٠٨
  . هذه التوصيةعلى دراسة احلكومة تعكف و

 مشروع القانون املتعلق باملوافقة على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب              إنو  - ٧٩
يـنص  ، ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣النواب يف   الذي عرض على جملس     املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،         

  . وإسناد هذه الصالحية إىل الوسيطاملعتقالت  إنشاء آلية عامة لإلشراف اخلارجي على على

  . سيتم أيضاً تطبيق هذه اآللية يف أماكن احتجاز القاصرينو  - ٨٠

  حق اللجوء واحلماية الدولية - طاء 

قـانون   عدل جوهرياً    قد املتعلق باحلق يف اللجوء واألشكال املكملة للحماية،         ،٢٠٠٦مايو  / أيار ٥قانون  إن    - ٨١
واهلدف من هذا ". احلماية الثانوية "وأدخل هذا القانون بصفة خاصة وضعاً جديداً يسمى         . اللجوء املطبق يف لكسمربغ   
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 ،النتهاكات خطريةفعلياً ن وبأهنم معرضوباالعتقاد  ثبتةالوضع هو محاية األشخاص الذين تكون لديهم دوافع خطرية وُم
لتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، يف بلـداهنم                 مثل عقوبة اإلعدام، أو ا    

وباملثل، .  بسبب عنف أعمى يف حالة نزاع داخلي أو دويل         ة مدين أو لشخصه   ياحل ولتهديدات خطرية وفردية     .األصلية
لقانون ينص على االضطهاد الذي متارسه جهات       ابات  وعمالً مبيثاق مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،         

  .أخرى غري الدول

يف وفضالً عن ذلك، ينص القانون اجلديد على إتاحة اإلمكانية للشخص الذي يطالب باحلماية الدولية للعمل                  - ٨٢
 ٣٦٧صدار  وخالفاً لالنتقادات املوجهة اليت ترى أن هذا التدبري ال يزال حرباً على ورق، فقد مت إ               . حمددةظل أوضاع   

  .حلصول على هذا الترخيصعلى طلبات ا يف املائة ٧٦نسبة رداً إجيابياً ب يشكل ، ماترخيصاً للعمل بشكل مؤقت

بلغة يفترض بصورة معقولة    يتم إعالمهم، كتابةً و   بني باحلماية الدولية    األشخاص املطالِ فإن  وفضالً عن ذلك،      - ٨٣
وأصـدرت  . ية، وكذلك حبقوقهم والتزاماهتم خالل اختاذ هذا اإلجراء       أهنم يفهموهنا، مبضمون إجراءات احلماية الدول     

وزارة الشؤون اخلارجية وشؤون اهلجرة كُتيباً مفصالً إىل درجة كبرية باثنيت عشرة لغة خمتلفة هبدف إعالم املطالـب                  
  . باحلماية الدولية على أفضل وجه

ختصيص وصي القاصر غري املصحوب بشخص بالغ،     ينص القانون اجلديد على أن يتم بصورة منتظمة          ،وأخرياً  - ٨٤
  .ه عند النظر يف طلبهتملساعد

وقد مسح هذا التشريع اجلديد باحلد إىل درجة كبرية من مدة النظر يف مطالبات اللجوء، وضمن أيضاً حتسني                    - ٨٥
 ٢٠٠٤يف  ( الالجئ، معدل االعتراف مبركز     ٢٠٠٤وبذلك فقد ازداد بانتظام منذ عام       . نوعية النظر يف هذه املطالبات    

   .) يف املائة٣٧  بنسبة٢٠٠٧ويف  يف املائة؛ ٧نسبة ب ٢٠٠٦ ويف  يف املائة؛١٢بنسبة  ٢٠٠٥ويف  يف املائة؛ ٥بنسبة 

وقد ُوضـعت هـذه     .  على األخذ بقائمة لبلدان األصل األكيدة      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥وينص القانون الصادر يف       - ٨٦
وإذا كانت هذه القائمة قد أدت إىل . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١الصادرة يف القائمة مبوجب الئحة الدوقية الكربى 

توجيه االنتقادات إىل احلكومة، فإن هذه األخرية حترص على اإلشارة إىل أن طلبات األشخاص املطالبني باللجوء من أصل               
إال أنه يتم النظر    . ظر يف كل طلب على حدة     البلدان املدرجة يف هذه القائمة ال ُترفَض بصورة تلقائية، ولكن يتم دائماً الن            

 تقريباً   يف املائة  ٥(ويف الواقع أن هذه اإلجراءات املعجلة غري مستخدمة كثرياً          . يف هذه الطلبات يف إطار إجراءات معجلة      
  .)تالقراراعدد جمموع من 

على ا قد حصلوا اليت قدموه شخصاً رفضت طلبات اللجوء ٧٧٧فإن ، ٢٠٠٧ و٢٠٠٤ويف الفترة بني عامي   - ٨٧
ويتعلق األمر بصفة خاصة باألشخاص املتواجدين بصورة غري قانونية على أراضي           ". ألغراض إنسانية "ترخيص لإلقامة   

  . الدوقية الكربى منذ سنوات عديدة

   احلقوق االجتماعية لالجئني-١

الثانوية يف لكسمربغ   على وضع الالجئ أو وضع احلماية       الذين حصلوا   أن معرفة أوضاع األشخاص واألسر        - ٨٨
" الجئ"يف إحصاءات اإلدارة العامة حتت الفئة املسماة        رِدون  ال يَ واألَسر   ألن هؤالء األشخاص     ،هو أمر صعب للغاية   

  .ولذلك ال ميكن حتديد هويتهم بسهولة. بل حتت جنسياهتم األصلية
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 على وضع الالجئ يف لكسمربغ،      ممبجرد حصوهل بوضعهم كالجئني حيق هلم،     مجيع الالجئني املعترف    غري أن     - ٨٩
 باستثناء األشـخاص الـذين تقـل        ،" مضمون اددىن إلير األد  حلا"االستفادة من نظام املساعدات االجتماعية املسمى       

  .  عاماً والذين ال يعيلون طفال٢٥ًأعمارهم عن 

  . منح هذا النظام للمستفيدين منه جمموعة من املساعدات املالية واملاديةوَي  - ٩٠

رية شهرية وإعانات األمومة وإعانات     َسإعانات أُ (رية ألطفاله   َستلقي إعانات أُ  حيق لالجئ   ضالً عن ذلك،    وف  - ٩١
ومساعدات حمددة للدراسة، على غرار اإلعانـات الـيت يتلقاهـا أي    ) االلتحاق باملدرسة وعالوات لألطفال املعوقني   

  .شخص مقيم يف لكسمربغ أو يعمل فيها

مساعدات عينيـة   على  ن بإعاقة خطرية أو بأمراض مستعصية،       وملصابان واألطفال   وغوحيصل األشخاص البال    - ٩٢
  .ن التأمني الصحي اإللزامياً ماليت تشكل جزء"  العجز- التأمني "ومادية يف إطار 

   احلقوق االجتماعية لألشخاص املطالبني باحلماية الدولية-٢

لك موارد كافية، تلقي مساعدة اجتماعية شهرية، طوال        حيق ألي شخص يطالب حبماية دولية، طاملا ال يكون مي           -٩٣
  . )٧( اإلداريةمدة اإلجراءات اإلدارية الرامية إىل حتديد وضعه كالجئ، مبا يف ذلك مدة االستئناف أمام احملاكم واحملكمة

ـ              -٩٤ دمات املقدمـة إىل    وتشمل املساعدة االجتماعية املقدمة إىل املطالبني باحلماية الدولية جمموعةً من التدابري واخل
ويتلقى كل شخص يطالب . وتتوقف هذه املساعدة على عدد أفراد األسرة وسن كل فرد ووضعه الصحي        . األسر املعيشية 

اجتماعي يعمل لدى مفوضية احلكومة املعنية باألجانب، ومتابعةً فرديةً       ) صحي(باحلماية الدولية متابعةً اجتماعيةً من معني       
ومفوضية احلكومة املعنية باألجانب، وهي إدارة      . مكملة للخدمات املادية واملالية املقدمة إليه     عند احلاجة، وذلك كخدمة     

  :تابعة لوزير األسرة وشؤون اهلجرة، هي املسؤولة حصراً عن هذه املعونة االجتماعية، اليت تشمل

   مالية شهرية؛عونةم  )أ(  

   طبية؛عونةم  )ب(  

   الستخدام النقل العام؛عونةم  )ج(  

   حمددة عند احلاجة؛عوناتم  )د(  

  . أيضاًهاتوفري املأوى طوال مدة اإلجراءات وبعد  )ه(  

التنسيق على مـستوى    : وهذه اجلهود هي  . ذلت جهود حمددة إلحلاق أطفال طاليب احلماية الدولية باملدارس        ُب  - ٩٥
 وجعل نسبة أطفال ؛الية إىل البلدياتتقدمي املساعدة املو ؛تدخل الوسطاء املعنيني بتعدد الثقافاتو ؛وزارة التعليم الوطين

  . تتناسب وعدد املطالبني هبذه احلماية املقيمني فيهابلدياتاملطالبني باحلماية الدولية امللتحقني يف مدارس هذه ال
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إىل األشخاص الـذين    تقدم املساعدات التالية    واإلدارة العامة، من خالل مفوضية احلكومة املعنية باألجانب،           - ٩٦
  :باهتم للجوء والذين يقررون العودة  طوعاً إىل بلداهنم األصليةُرفضت طل

  املشورة بشأن اإلجراء الواجب اتباعه فيما بعد؛   )أ(  

  املساعدة اإلدارية للحصول على وثيقة سفر؛   )ب(  

  القطار؛/ حجز وشراء بطاقة السفر بالطائرةاتإجراء  )ج(  

  ودفع رسوم األمتعة؛) فر يف الطائرةحلظة التسجيل للس(دفع مبلغ إلعادة التوطني   )د(  

  رسوم النقل إىل املطار يوم املغادرة؛دفع   )ه(  

  .املساعدة عند التسجيل للسفر بالطائرة  )و(  

   اهلجرة- ياء 

 يعدل القانون ،٢٠٠٨يوليه / متوز٩النواب يف جملس أصدرت لكسمربغ قانوناً جديداً يتعلق باهلجرة، اعتمده          - ٩٧
  . واملتعلق بدخول األجانب إىل لكسمربغ وإقامتهم فيها١٩٧٢القدمي املُعدَّل الصادر يف عام 

 بل أيضاً إىل وضـع      ،نقل التوجيهات األوروبية الستة إىل القانون الوطين فحسب       إىل  وال يهدف هذا القانون       - ٩٨
 مع االحتفاظ بتقليـده املديـد   ،لى املستوى االقتصادي ع اً منافس اًطرفأن يظل    للكسمربغ   تيحللهجرة ت حديثة  سياسة  

وأحد أهم التجديدات اليت أدخلها القانون هو إلغاء النظام املعقد ملنح تراخيص العمل واألخذ بوثيقـة                . كبلد للهجرة 
امل وإىل جانب الترخيص باإلقامة املمنوح للشخص الع. موحدة تشمل الترخيص بالعمل والترخيص باإلقامة يف آن معاً       

مبرتب، ينص القانون على فئات أخرى ُتمنح الترخيص باإلقامة، أي الترخيص باإلقامة الذي ُيمنح للـشخص الـذي                  
، والترخيص باإلقامة الذي ُيمنح لألشخاص الذين ميارسون األلعاب الرياضـية، أو            )حلسابه اخلاص (يعمل دون مرتب    

أفراد األسرة، وأخرياً التراخيص اليت ُتمنح ألسباب شخـصية أو          الطالب، أو املتدربني أو املتطوعني، أو الباحثني، أو         
وتتعلق هذه الفئة األخرية بتراخيص اإلقامة املمنوحة بصفة خاصة إىل األشخاص الذين يتلقون العالج الطيب أو                . حمددة
  . ضحايا االجتار باألشخاصإىل 

وبذلك، حيق ألي مواطن من بلد      . ل األسرة  مجع مش  تيحوينص القانون اجلديد على سلسلة من األحكام اليت ت          - ٩٩
يستقر بصورة قانونية علـى أراضـي       أن  ثالث، مبا يف ذلك املستفيد من احلماية الدولية، أن ُيلحق أسرته به مبجرد ما               

  .لكسمربغ وطاملا كانت شروط االستقبال تسمح باندماج األسرة بصورة جيدة يف لكسمربغ

إبعاد شخص تتطلب حالته الصحية رعاية طبية ال ميكنه احلصول عليها يف            جواز  كما ينص القانون على عدم        - ١٠٠
  . بلده األصلي، من أراضي لكسمربغ
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بعاد إلبعاد، وال سيما اإل   ولكي تواجه احلكومة االنتقادات املوجهة إليها فيما يتعلق بانعدام الشفافية يف حالة ا              - ١٠١
ينص القانون املتعلق حبريـة     هلذا الغرض،   و. إلبعاداليت يتم فيها ا     الدوق األكرب الظروفَ   االقسري، حتدد الئحة أصدره   

حركة األشخاص واهلجرة على الئحة أصدرها الدوق األكرب ترسي جدوالً بقواعد السلوك احلسن اليت جيب أن يطبقها      
  .إلبعاداألشخاص الذين ينفذون تدابري ا

  :بصفة خاصة على ما يليالئحة تنص  األكرب أصدر الدوقو  - ١٠٢

بعاده، إ الشخص الذي يتم     سالمةإذا كان استئناف العملية يعرض للخطر       إلبعاد  جيوز وقف عملية ا     )أ(  
   احلراس ملرافقني أو املراقبني؛سالمة أفراد الطاقم، وسالمة املسافرين اآلخرين، وسالمةو

  صحي؛السفر بسبب وضعه الغري قادر على  إذا كان الشخص املعين إلبعادال جيوز تنفيذ ا  )ب(  

ينبغي احترام مبدأ مجع مشل األسرة، باستثناء احلالة اليت يتملص فيها بصورة طوعية فرد من أفـراد                   )ج(  
  بعاد؛إلاألسرة من تدبري ا

على النحو الواجب االحتياجات اخلاصة لألشخاص املعرضني للخطر، وبصفة خاصة األطفال           تراعى    )د(  
  والكبار يف السن؛

ـ     إلكلفون باحلراسة مسلحني عند إجراء عملية ا      ال يكون األفراد امل     )ه(    اًبعاد جواً؛ ويكونون مرتدين زي
  تغطية رؤوسهم؛هلم  وال جيوز اً،مدني

  بعاد لتقرير يتضمن مالحظات هنائية يقدمها مراقب حمايد؛إلختضع تدابري ا  )و(  

  .يتلقى األفراد املكلفون باحلراسة واملراقبون تدريباً حمدداً  )ز(  

لوزير الذي تسند إليه مهـام تتعلـق   ل اللوائح   يزبعاد، جت إلتعلق بتواجد املرافقني واملراقبني أثناء عملية ا      وفيما ي   - ١٠٣
طـائرة  بواسطة  بعاد اليت تتم    إلباهلجرة أن يقرر أن يرافق األفراد الذين يقومون باحلراسة مساعداً طبياً يف حالة عملية ا              

  .الطرق الربيةبواسطة نقل جتارية أو 

بعاد على منت طائرة غري نظامية، ينبغي أن يكون ممثل الوزير ومساعد طيب حاضرين عند               إلدما تتم عملية ا   وعن  - ١٠٤
وفضالً عن ذلك، ُيسمح ملراقب يعمل يف منظمة أو مجعية دولية معنية بالقانون اإلنساين الدويل، يكـون   . بعادإلتنفيذ ا 

احلكم الصادر عن الدوق األكرب على النية بالتوقيع على اتفاق مع وينص . بعادإل، باحلضور عند تنفيذ ا  حمايداً، ومستقالً 
  .لكسمربغية عملية املراقبة هذهل األمحر االصليبمجعية حالياً وتكفل . املنظمات املعنية وحتديد مهمة الشخص املراقب

  يف وضع إقامة غري قانونيةالذين  االحتجاز اإلداري لألجانب - كاف 

 لألجانب ة خمصصة منفصلةمغلقمنشأة خرية انتقادات كثرية إىل لكسمربغ لعدم وجود وجهت يف السنوات األ  - ١٠٥
يف جناح خمصص هلم يف     ُيحتجزون حالياً   األشخاص الذين هم يف أوضاع غري قانونية،        ف. يف أوضاع غري قانونية   الذين  

مع السجناء احملتجزين مبوجـب     وعلى الرغم من أن احملتجزين لألسباب املذكورة، ال يتقابلون          . اإلصالحيةاملؤسسات  
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 ٤ احلكومة، وضع حد هلذا الوضع، وفقـاً ملـا ورد يف اإلعـالن احلكـومي الـصادر يف                    قد قررت القانون العام، ف  
  .٢٠٠٤أغسطس /آب

. اإلصالحية بإنشاء مركز لالحتجاز منفصل عن املؤسسات ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤مسح القانون الصادر يف   - ١٠٦
احتجازاً األشخاص املعرضني لالحتجاز مبوجب القانون      الحتجاز  تخدامه كمؤسسة مناسبة    والغرض من هذا املركز اس    

  . حيترم بالكامل حقوقهم األساسية وكرامتهماًإنساني

 اليت وجهتها املفوضية السامية لـشؤون الالجـئني واللجنـة           ت فإن احلكومة تستجيب إىل االنتقادا     ،وبذلك  - ١٠٧
  .عصب التابعة جمللس أوروبا، وكذلك للسوابق القضائية اإلدارية الوطنيةاألوروبية ملكافحة العنصرية والت

، اإلصالحيةوفيما يتعلق بسري اإلجراءات املعمول هبا يف اجلناح املخصص لألشخاص احملتجزين داخل املؤسسة              - ١٠٨
  .كانت االنتقادات املوجهة انتقادات متنوعة

 ٣٥جزين، قررت احلكومة أال يتجاوز هذا العدد من اآلن فـصاعداً            وفيما يتعلق أوالً باألعداد اهلائلة للمحت       - ١٠٩
  . يف العامني املاضينيبالكاد  شخصاًُ ٦٠شخصاً، مقابل 

وفيما يتعلق باحلق يف زيارة احملتجزين، عدلت احلكومة ممارستها بعد مطالبات املنظمات غري احلكومية، حبيث                 - ١١٠
حتجاز، وأن تتم الزيارات خالل الجزين حقاً ميكن ممارسته منذ اليوم األول لأصبح باإلمكان ممارسة احلق يف زيارة احملت      

وباملثل، تسمح احلكومة من اآلن فصاعداً بزيارة يقوم هبا أفـراد مـن             . يومي أحد كل  من بني    واحد   يومأيام العمل و  
ن لدى مجعيات أعضاء    منظمات غري حكومية، وميكن أيضاً تنظيم عمليات املراقبة الدائمة من جانب أشخاص معتمدي            

د مشروع قانون سيتم اعتماده عن قريب طرائق عمل مثل هذا املركز، مبـا يف               وسيحدِّ. يف التجمعات املعنية بالالجئني   
  .ذلك حقوق وواجبات األشخاص احملتجزين

   مكافحة اإلرهاب- الم 

 فإن أحكام القانون اجلنائي اليت ن لكسمربغ مل تتعرض حىت اآلن هلجمات إرهابية مباشرة يف أراضيها،    أل نظراً  - ١١١
جترم أفعال اإلرهاب، ومتويل اإلرهاب، واجلماعات اإلرهابية، وكذلك بعض األنشطة األخرى احملددة، هـي تـدابري                

 كـانون   ١٠ؤرخة  مل، عندما نفذت لكسمربغ االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب ا         ٢٠٠٣حديثة نسبياً وتعود لعام     
  . الصادر عن االحتاد األورويب بشأن مكافحة اإلرهابJAI/2002/475ملقرر اإلطاري  وا٢٠٠٠يناير /الثاين

لتوازن بني احترام حقوق اإلنسان وفعالية مكافحة اإلرهاب بشكل يتناسب مع تواجد هذه الظاهرة              مراعاةً ل و  - ١١٢
  .قانون العاميف لكسمربغ، حرص املشرع على عدم وضع إجراءات أو أحكام قضائية استثنائية بالنسبة لل

فإن القانون العام لإلجراءات اجلنائية هو القانون املطبق فيما يتعلق بعمليات التحقيق واالسـتجواب              عليه،  و  - ١١٣
النائب العام للدولة، وقاضي التحقيق واألحكام القضائية لدى ؤون اإلرهاب مركزة شاملتعلقة باإلرهاب، باستثناء كون 
  .)٨(سمربغالصادرة عن حماكم الدوائر يف لك
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   مكافحة مجيع أشكال التمييز والتعصب املرتبط به- ميم 

   مركز املساواة يف املعاملة-١

وميارس مهامه . )٩(٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨أنشئ مركز املساواة يف املعاملة مبوجب القانون الصادر يف     - ١١٤
بسبب ساواة يف املعاملة بني مجيع األشخاص دون متييز باستقاللية تامة، ويتمثل هدفه يف تعزيز وحتليل واإلشراف على امل

  .العرق أو األصل اإلثين أو اجلنس أو الدين أو املعتقدات أو اإلعاقة أو العمر

  :وبإمكان املركز، يف ممارسته ملهمته، أن يقوم بصفة خاصة مبا يلي  - ١١٥

  ئل املتعلقة حباالت التمييز؛نشر تقارير وإصدار آراء وتوصيات وإجراء دراسات بشأن مجيع املسا  )أ(

   وإتاحة مجيع املعلومات والوثائق املفيدة يف إطار مهمته؛عدادإ  )ب(  

 من خالل توفري خدمات املشورة      ،تقدمي مساعدة إىل األشخاص الذين يعتقدون أهنم ضحايا التمييز          )ج(  
  .ة وسبل إعمال حقوقهموالتوجيه إليهم إلعالمهم حبقوقهم الفردية، وبالتشريعات، وبالسوابق القضائي

   التثقيف يف جمال الدميقراطية واملواطنة وحقوق اإلنسان-٢

ويف نظام التعليم   . مكافحة مجيع أشكال التمييز والتعصب    ، منذ نعومة أظفاره يف املدارس،       ينبغي تعليم الطفل    - ١١٦
. دارس، أياً كان وضع والـديهم     ـاق بامل ـااللتح )١٠(يف لكسمربغ، يتعني على مجيع األطفال يف سن التعليم اإللزامي         

  . العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدينبسبب التمييز ناًء على وال جيوز رفض أي طفل ب

 الثانية، تكون االختصاصات املتعلقة حبقوق اإلنسان مدجمـة يف الـسجل العـام              يةدورة التعليم الوحىت هناية     - ١١٧
 الثالثة، تتضح االختصاصات املتعلقة حبقوق يةدورة التعليمالحىت هناية و. لالختصاصات االجتماعية والتعليمية والعاطفية

اإلنسان بشكل خاص من خالل التوعية بكرامة اإلنسان واحترام الذات واحترام الغري، ومفهوم املسؤولية واالنفتـاح                
التعاون، واالحترام، وتقبـل    ويتم توعية الطالب بالقيم الالزمة للحياة املشتركة، أي عدم ممارسة العنف، و           . أمام العامل 

األسرة، املدرسـة، األصـدقاء،     (جمموعة ما   إىل  الغري، والتضامن، ومعرفة الغري، والعدل، بقدر توعيته مبشاعر االنتماء          
وحىت هناية الدورة التعليمية الرابعة، تزداد املعارف يف جمال حقوق اإلنسان يف وقت فتـرة           ). واجملتمع الوطين واإلنساين  

 وأن ،وميكن حلقوق اإلنسان أن تقدم إطاراً للتوجيه اإلضايف لتعريف القيم الشخصية). يف بداية البلوغ(النمو حمددة من 
  . تكون مبثابة معيار حلياة مشتركة تقوم على احلرية و العدالة والتضامن والسلم

ـ               -١١٨ د االبتـدائي، يـتم يف جامعـة        ويف إطار التدريب األويل إلعداد املعلمني يف املستقبل يف مرحلة التعليم ما بع
وتتيح وزارة التعليم الوطين كل     . لكسمربغ تنظيم الدورات املتعلقة بالتثقيف يف جمال املواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان          

  . )١١(عام، يف إطار التدريب املستمر للمعلمني، إمكانية التسجيل لاللتحاق بالدورات التدريبية لتطوير املؤهالت االجتماعية

ومن خالل التثقيف يف جمال املواطنة القائمة على الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتحاور فيما بني الثقافـات                  - ١١٩
ـ تباع نُ ا على املخاطرة ب   اًواألديان من أجل التوصل إىل رؤية أكثر وضوحاً يف الربامج التعليمية، يكون املعلم قادر              ج ُه
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تثقيف املتعدد الثقافات، والتثقيف يف جمال السلم وعدم ممارسة العنف، والتعليم  مثل التربية املدنية، وال،متعددة ومترابطة
ذلك، ويف إطار   كو. اذاهتيف جمال التنمية املستدامة، والتثقيف يف جمال وسائط اإلعالم لدعم ثقافة دميقراطية يف املدرسة               

يف و ،جهوداً متنوعة على املستوى الوطين    ، بذلت لكسمربغ    ٢٠٠٨السنة األوروبية للتحاور فيما بني الثقافات يف عام         
  .إطار تعزيز التنوع الثقايف واحلوار فيما بني الثقافات يف العالقات اخلارجية لالحتاد األورويب ودوله األعضاء

   إدماج األطفال الذين يتكلمون لغة أجنبية-٣

 اسـتقبال األطفـال اجلـدد يف    ت الوزارة وحـدة أ حديثاً إىل لكسمربغ، أنش    وافدينفيما يتعلق بالطالب ال     - ١٢٠
وتقدم هذه الوحدة معلومات بلغات خمتلفة عن النظام املدرسي يف لكسمربغ وعن تدابري املساعدة املقدمة               . لكسمربغ

م التعليم هبـا،  تدورات أو صفوف لالستقبال ترمي إىل تعليم مبادئ اللغات اليت ي      (لألطفال الذين يتحدثون لغة أجنبية      
وينبغـي جلميـع    ). كسمربغية؛ صفوف للغة خمصصة للتعليم ما بعد االبتدائي       لانية، وكذلك اللغة ال   أي الفرنسية واألمل  

 عاماً االلتحاق بوحدة االستقبال املدرسي للطالب       ١٨ و ١٢الطالب اجلدد يف لكسمربغ الذين تتراوح أعمارهم بني         
  .)١٢(الهتماجلدد، هبدف إحلاقهم بأحد الصفوف أو تزويدهم بتدريب مهين يتمشى مع مؤه

كسمربغية واألملانية  للغة أجنبية باالحتفاظ بلغتهم األصلية إىل جانب تعلم اللغة ال         ب ناطقنيألطفال ال لتمكني ا و  - ١٢١
والفرنسية، مت يف إطار ساعات التدريس يف املدارس االبتدائية تنظيم بعض الدروس اليت تدرس يف مناهج املـدارس يف                   

  .ويتم توظيف مدرسي هذه اللغات ودفع مرتباهتم من جانب السفارتني املعنيتني. إليطاليةلكسمربغ باللغتني الربتغالية وا

املدرسة، بإمكان املساعدين يف التدريس الذين تكون لغتهم        االلتحاق ب دماج األطفال يف سن ما قبل       إل اًوتيسري  - ١٢٢
ـ   .  يف األسبوع  األم الربتغالية مساعدة املدرس يف مرحلة ما قبل التعليم خالل بضعة ساعات            الطفـل  ح  نوهذا التدبري مي

ومن جهة أخرى، تؤدي املعرفـة  .  باالطمئنان، وحيد من مشاكل الفهم، ويؤدي إىل اندماج الطفل بسرعة أكرب       اًشعور
  .  وال سيما تعلم لغات أجنبية،لغة األم إىل التعلم فيما بعدالاجليدة ب

ب، هناك، إىل جانب اجتماعات اآلباء واألمهات اليت يتم فيها وفيما يتعلق بإعالم آباء وأمهات الطالب األجان  - ١٢٣
، اجتماعات )بدالً من اللغة الكمسربغية بالنسبة لآلباء واألمهات من الشعوب األصلية(تقدمي املعلومات باللغة الفرنسية 

. للغات على التـوايل   والصني، تُترجم إىل هذه ا     آلباء واألمهات من الربتغال والرأس األخضر     للتقدمي معلومات حمددة    
   . إىل أهم اللغات األجنبية عدد كبري من الوثائق اليت تقدم املعلوماترَجمويت

لغات أجنبية وسلطات املدرسة واملعلمـني واملعلمـات        ناطقني ب لتحاور فيما بني اآلباء واألمهات ال     ل اًوتيسري  - ١٢٤
لغـة الـرأس     (لكرّيولافات يتحدثون األلبانية وا   والطالب، قامت وزارة التعليم الوطين بتوظيف وسطاء متعددي الثق        

.  الكرواتية والروسية، إىل جانب اللغات املتداولة يف لكـسمربغ         - والصينية واإليطالية والربتغالية والصربية     ) األخضر
، وتتدخل هذه الفئة بالدرجة األوىل عند عقد اجتماعات لتقدمي املعلومات وإجراء مقابالت بني املدرسني واملدرسـات       

  .  لتلبية احتياجات الترمجة والوساطة فيما بني الثقافات، والطالبموأمهاهتبني آباء الطالب و
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   محالت التوعية-٤

وهـي  .  من معاهدة أمستردام   ١٣تعهدت لكسمربغ مبكافحة مجيع أشكال التمييز املنصوص عليها يف املادة             - ١٢٥
القـدمي  ربنامج  الم يف جمال مكافحة أشكال التمييز بدعم من          بشن محلة وطنية للتوعية واإلعال     ،٢٠٠٢ منذ عام    ،تقوم

، ٢٠٠٢واحلملة الوطنية اليت ُشرع فيها يف عام        .  احلايل PROGRESS وبرنامج   ،لعمل البلدي ملكافحة أشكال التمييز    ل
رت، يف قد يـس حتقيق أهداف احلمالت السابقة اليت استفادت من املعارف املكتسبة بالفعل،  على  واليت واصلت العمل    

 هو،  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ اليت شنت يف الفترة بني عامي        ،وهدف احلملة .  بأوساط العمل   والتوعيةَ احلواَرمستهل العملية،   
وهذه احلملة، شأهنا شـأن احلمـالت       . تباع هنج متكامل إزاء التنوع وتوسيع نطاق املداوالت لتشمل جماالت أخرى          ا

  . ذكور يف املبادئ التوجيهية األوروبيةالتوعية جبميع أشكال التمييز امل، هدفها السابقة

وسـيتم  . وهدف احلملة احلالية هو التوعية بطائفة من اجملاالت، مثل املأوى ومجع التربعات واألوساط الصحية               -١٢٦
  . )١٣(توزيع كّراس على مجيع األسر املعيشية يف الدوقية الكربى يوضح مضمون القانون اجلديد املتعلق باملساواة يف املعاملة

فمثالً جتدر اإلشارة إىل أنه . القانون أيضاًالعاملني يف جمال ومت يف إطار احلملة الوطنية توعية وتدريب احملامني و  - ١٢٧
 تنظيم حلقة تدريبية ُمخصصة لرجال القانون يف دوقية لكسمربغ بالتعـاون مـع              ٢٠٠٦أكتوبر  /مت يف تشرين األول   

  .األكادميية األوربية للقانون يف تريف

، حتدد االستراتيجية الوطنية اللكـسمربغية مخـسة        )٢٠٠٧(ويف إطار السنة األوروبية لتكافؤ الفرص للجميع          -١٢٨
ومت يف هذا . ، والعاملون يف جمال القانون، وتكوين اخلربات)١٤(الفنون، وأوساط العمل، والشباب: جماالت ذات أولوية أي

  . مواصلة العمل من أجل التوعية وتقدمي املعلومات يف هذه اجملاالتالعام تنفيذ عدد معني من املشاريع، وسيتم مستقبالً

ومشروع قانون   .حتاد األورويب الوفضالً عن ذلك تتزايد محالت اإلعالم والتثقيف بفضل الدعم الذي يقدمه ا             - ١٢٩
ـ       ،أمورمجلة   على    ينص حديث يتعلق باالستقبال واالندماج    نـدماج  سية بـشأن اال    منها تقدمي خطة عمل وطنية مخ

  .ومكافحة أشكال التمييز

   ومنع التمييز يف االستخدام، منع التمييز يف سوق العمل، وتعزيز التنوع-٥

 يف داخله املعهدَ  قد أنشأ   احتاد الشركات يف لكسمربغ     فإن  جلميع،  أمام ا يف إطار السنة الدولية لتكافؤ الفرص         - ١٣٠
وتدعم مفوضية احلكومة املعنية باألجانب، اليت حتصل على        . لشركاتللتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية ل    الوطَين  

  .حتاد األورويب، إنشاء فرع ثانوي لتكافؤ الفرص املهنية يف إطار املسؤولية االجتماعية للشركاتالدعم مايل من ا

حتـاد  االبـشكل مؤقـت     ع فيهـا    ، هي املبادرة اليت شر    ومثة مبادرة أخرى ينبغي مالحظتها يف هذا اجملال         - ١٣١
جلميع لكي يضيف   أمام ا اللكسمربغي للشركات العاملة، حيث اغتنم فرصة االحتفال بالسنة األوروبية لتكافؤ الفرص            

  .)١٥(ة قواعد سلوكه املهنيةإىل مدونميثاق التنوع 
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  كاٍفو احلق يف مستوى معيشي -  نون

الستقرار واحلفاظ على مستوى معيشي ترى دوقية لكسمربغ الكربى أن الضمان االجتماعي هو آلية أساسية ل  - ١٣٢
  . يف حالة وقوع خطر اجتماعي، وكذلك وسيلة للوقاية من الفقر ومكافحته

. ويولد احلق يف الضمان االجتماعي من جراء ممارسة نشاط مهين مأجور أو من خالل العمل للحساب اخلاص    - ١٣٣
ومن شأن آليات الضمان    ). ذلك اإلعانات األسرية  مثال  (ويف حاالت حمددة، تترتب للفرد حقوق أيضاً بسبب اإلقامة          

  . على تأمني مكّمل أو تأمني بديل، احلصولَعند االقتضاءح، تيالطوعي أن ت

 املتعلقـة   ١٩٥٢ لعـام    ١٠٢وقد صادقت دوقية لكسمربغ الكربى على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              - ١٣٤
  .ن األورويب للضمان االجتماعي الصادر عن جملس أوروبا، وعلى القانو)املعايري الدنيا(بالضمان االجتماعي 

 ،هـوالعمل الذي حيمي من الفقر هو العمل الذي حترص لكسمربغ على القضاء على املخاطر الكربى لفقدان                 - ١٣٥
وال سيما من خالل تطبيق سياسة عمل نشطة حتظى فيها تدابري مكافحة البطالة باملقام األول، وكذلك مـن خـالل                    

  . من خالل تعزيز اخلدمات اليت تيّسر ذلكهوإبقائهم فيإمكانية احلصول على عمل لوالدين تتيح لرية سياسة أس

وجتمع لكسمربغ بني السياسات املشار إليها أعاله وتقدمي مساعدات مالية مباشرة، مثل عالوات األطفال اليت       - ١٣٦
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١مت األخذ هبا ابتداًء من 

 بشأن  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ف التدابري اجلديدة اليت أعلن عنها رئيس الوزراء يف لكسمربغ يف خطابه يف              وهتد  - ١٣٧
  :حتسني األوضاع املادية لألسر املعيشية ذات الدخل املتواضع، وال سيما من خالل ما يليإىل حالة األمة، 

  رفع احلد األدىن للمرتبات االجتماعية؛  )أ(  

   يورو؛٣٠٠ضي للعامل مبرتب إىل ائتمان ضرييب قدره حتويل اخلصم التعوي  )ب(  

  حتويل اخلصم الضرييب للعائل الوحيد لألسرة إىل ائتمان ضرييب؛  )ج(  

   أطفال؛الألسر اليت لديه) اخلدمات(األخذ بشيكات   )د(  

  .وُتعاِدل ِضعفَهااألخذ بإعانة تضخم حتل حمل إعانة التدفئة   )ه(  

 مشروع قانون إىل جملس النواب يتعلق       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٢كومة يف   وفضالً عن ذلك، أحالت احل      - ١٣٨
وبغية السماح جلميع املقيمني بشكل قانوين بالعيش يف حياة حتترم كرامة اإلنسان، يـنص  . بتنظيم املساعدة االجتماعية 

واهلدف من هـذه    . البلدياتمشروع القانون هذا على منح حق ميكن التذرع به يتعلق باملساعدة االجتماعية يف إطار               
، لتنقل وال سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية، واملأوى والغذاء، والكساء، وا،املساعدة هو ضمان توفري اللوازم األساسية

  .واملاء الصاحل للشرب، والتدفئة املرتلية، ورمبا املساعدة املادية أو املالية أو االجتماعية
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   احلق يف الصحة- سني 

األطباء وغريهم من املهنيني العـاملني يف اجملـال   (جود عدد كاٍف من املهنيني العاملني يف اجملال الصحي        وإن    - ١٣٩
 اهلياكل األساسية واملعدات املناسـبة بفـضل        ، اليت توجد لديها    اخلدمات الطبية  تقدَمييكفل  واملستشفيات،  ) الصحي

  .املعونات اليت تتلقاها من السلطات العامة

الوصول إىل هذه اخلدمات الصحية      ييّسر   عاية السخية للغاية اليت تكفلها آليات الضمان االجتماعي       ونظام الر   - ١٤٠
إمكانية احلصول  ويتسم نظام الصحة يف لكسمربغ بكونه نظاماً شامالً، يقوم على املساواة يف             . وخدمات املستشفيات 

  .بالتطورات االجتماعية الصحيةالتضامن وعلى إعادة تنشيطه فيما يتعلق كما يقوم على  .العالجعلى 

رعاية املصابني باختالالت عقلية ورعاية املراهقني الـذين           - ١
  يعانون اضطرابات يف السلوك

 إعادة تنظيم   )١٦(٢٠٠٥جتنباً الستفحال املرض ووصم املصاب باضطرابات عقلية، مت يف لكسمربغ منذ عام               - ١٤١
ية املقدمة يف جمال الصحة العقلية يف مؤسسات مغلقة، وذلك مـن            خدمات الرعاية النفسية، مبا يف ذلك خدمات الرعا       

حالياً يف املستشفيات العامة اليت تضم جناحاً لعـالج األمـراض   تقدَّم وخدمات الرعاية هذه  . حيث الواقع والنصوص  
 إيداع شخص مبدئياً دون إرادته، بل ينبغي أن يتم ذلـك مـن جانـب              مؤسسة متخصصة   ومل يعد بإمكان    . العقلية

وال يتم إيداع الشخص يف مؤسسة متخصصة إال بعد أن يصبح تلقيه للعالج النفساين ملدة طويلة أمراً                 . مستشفى عامة 
  .فى إىل أخرى على زيادة سعة مراكز العالج النهائي تدابري نقل الشخص من مستشتوقفوت. ضرورياً

وهنا مقبولة من جانب احملافل الدولية، ينبغي أن تظل         والعالج اإلجباري والتدابري املتعلقة بالتنازع والعزل، رغم ك         -١٤٢
ومثة مشروع قانون يتعلق بإيداع األشـخاص       . سبيل اللجوء كمالذ أخري يف حالة األزمات احلادة اليت يصاب هبا املريض           

بالتنازع والعزل ، املصابني باضطرابات عقلية يف املستشفيات دون رضاهم، من شأنه أن يقدم إطاراً قانونياً للتدابري املتعلقة            
 جمللس أوروبـا    ٢٠٠٤/١٠ املتعلقة بتدابري التنازع والعزل املشار إليها يف التوصية رقم           ٢٧من خالل اقتباس أحكام املادة      

  .املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص املصابني باضطرابات عقلية

ابني باضطرابات عقلية يف إمكانية االستئناف أمـام        وفضالً عن ذلك، ينبغي احترام احلق األساسي جلميع املص          - ١٤٣
وبغية ضمان هذا احلق، ينص القانون اللكسمربغي على سلسلة مـن آليـات املراقبـة              . احملاكم ضد أي أمر بإيداعهم    
تكم إىل يمكن للشخص املريض يف أي وقت من األوقات أن حي    ف. لمصابني بأمراض عقلية  لوالضمانات القانونية املقدمة    

. بصفة خاصة ملمارسة هذا احلق دون أن تكون شكلية يف طبيعتهاقد اسُتحدثت ) الوسيط(ووظيفة أمني املظامل . ءالقضا
 وبصفة خاصـة فيمـا يتعلـق بـسبل     ،ويقدم أمني املظامل املشورة إىل املصابني باألمراض العقلية فيما يتعلق حبقوقهم   

  .لالعتراض على إيداعهم يف مؤسساتاحة هلم االنتصاف املت

ويف املقابل، هناك جلنة إشراف تسهر على تطبيق أحكام القوانني يف مؤسسات تقدمي الرعاية، من خالل تلقي                   - ١٤٤
أعاله جيعل من أي قرار إيداع قـراراً        املذكور  اإلشارة أن مشروع القانون     ب من اجلدير و. موتظلماهتاملرضى  شكاوى  
 فإن قرار اإليداع، وفقاً للوضع الفعلي للقوانني، هو قرار ال يزال يتخذه             والواقع،.  أي قراراً تتخذه هيئة قانونية     ،قانونياً

وحىت إذا كان القرار مصحوباً يف الوقت الـراهن         . مدير املستشفى أو الطبيب املسؤول عن خدمات األمراض العقلية        
 . يف مؤسساتبسلسلة من الضمانات، فإن اختاذ قرار قضائي لإليداع مينح ضمانات أفضل ضد اإليداع التعسفي
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   تقدمي خدمات الطب الوقائي-٢

احلق يف الصحة يعين ضمناً أن تكفل الدولة إطاراً طبياً اجتماعياً يتمتع مبوجبه اجلميع على قدم املساواة بأفـضل                     -١٤٥
وحتاول دولة لكسمربغ، من خالل توفري الطب الوقائي        . ومن هنا تظهر فكرة برامج الطب الوقائي      . مستوى صحي ممكن  

ولبلوغ هذا اهلدف، . يع املواطنني، جتنب ظهور األمراض وانتشارها بني السكان، وبالتايل، ضمان مستوى صحي عالجلم
  .)١٧(ينص القانون والربامج التكميلية اليت ال تقوم على أحكام تشريعية، على تقدمي أنواع متنوعة من الطب الوقائي

  معقولةبأسعار الئق سكن ملى عصول احلفرص  -  عني

نـشطة،  إسـكانية   نظراً للزيادة الكربى يف أسعار العقارات خالل السنوات األخرية، تطبق احلكومة سياسة               - ١٤٦
مـارس  / قدمت احلكومة يف آذار    فقد. يني العاملني يف القطاع العام    قاربتعاون وثيق مع الوزارات املعنية واملستثمرين الع      

مع البلديات ووضـع سياسـة   " عقد للسكن"، وإنشاء ساكن لزيادة عدد امل٥٦٩٥٦ مشروع قانون هام رقم    ٢٠٠٧
 الوسائل والسبل الالزمة للتمكن من التصرف بفعاليـة يف حالـة         يحهذا املشروع، الذي يت   . نشطة للتحكم بالعقارات  

لقيام على أفضل حنو بتلبية االحتياجات العاجلة على مستوى العرض املتعلق اوجود مشكلة يف سوق السكن، وال سيما   
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١١ النواب يف جملسعُتمد عند القراءة األوىل يف قد ا، )االجتماعي (بالسكن

 يف املائة من السكان، تكون شروط الوصـول إىل          ٤٠ويف دوقية لكسمربغ الكربى، حيث تبلغ نسبة األجانب           -١٤٧
 /كـسمربغية واألسـر األجنبيـة     السكن االجتماعي أو احلصول على مساعدة فردية للسكن هي ذاهتا بالنسبة لألسر الل            

مثل األطفال، واملعوقني، واملسنني،    (وقد اُتخذت يف السنتني املاضيتني تدابري لصاحل فئات حمددة من األشخاص            . املهاجرة
وقد ازدادت بصورة كبرية املـساعدات الـيت   . )١٨(أو لصاحل التخالط االجتماعي) واألسر املعيشية ذات الدخل املنخفض    

 واجملموعات السكنية بتكاليف    - اليت يقوم هبا أصحاب املشاريع العمرانية من القطاع العام           - ملشاريع البناء    تقدمها الدولة 
  .متواضعة، وبصورة خاصة الدور السكنية لإلجيار اليت يكون الغرض منها إتاحتها لألسر املعيشية األكثر حرماناً

 ومن املتوقع إدراج حكم يف الدستور ينص على أن تـسهر   .الدستورعلى إعادة النظر يف     حالياً  وجيري العمل     - ١٤٨
  .لكل شخصالئق الدولة على توفري سكن 

Notes  
1 Conformément au paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme. 
2 Et qui s’inscrit dans le sillage du Concordat du 15 juillet 1801 entre Bonaparte et Pie VII. 
3 Notamment fixées dans une motion de la Chambre des députés du 18 juin 1998. 
4 Le Gouvernement a notamment invité le Conseil de Gouvernance de l’Université du Luxembourg : 

 a)  à présenter la situation actuelle en matière d’intégration de l’aspect du genre dans ses activités de 
formation et de recherche pour le 6e rapport sur la mise en œuvre de la Convention pour l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes CEDAW ; 

 b) à intégrer la Convention CEDAW et le protocole additionnel dans son prochain contrat 
d’établissement pluriannuel entre l’Etat et l’Université du Luxembourg, notamment les curricula de formation en 
droit, des cours supplémentaires en droit et des formations en sciences sociales et éducatives. 
5 Parmi ces mesures :  



A/HRC/WG.6/3/LUX/1 
Page 25 

 a) Un échange des bonnes pratiques, développées dans le cadre du plan, aura lieu le 28 octobre 2008 
entre les membres des cellules de compétences en genre et des membres du Comité interministériel de l’égalité des 
femmes et des hommes. L’objectif est de documenter les bonnes pratiques développées et d’en assurer la 
transférabilité à d’autres ministères ; 

 b) Concernant la formation en genre du personnel de l’Etat et des communes, le Ministère de 
l’Egalité des chances, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative font élaborer dans le cadre du programme européen PROGRESS un concept concernant l’intégration 
de la dimension du genre dans les formations initiales et continues, à l’intention des fonctionnaires d’Etat et des 
communes à mettre en œuvre par l’Institut national d’administration publique dans le cadre de son plan de formation 
pour 2010. Ce projet prévoit également l’élaboration d’outils et de matériel pédagogique et méthodologique à 
l’intention du personnel formateur. L’objectif est d’intégrer la dimension du genre dans les formations obligatoires 
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ; 

 c) Une formation portant sur l’intégration du principe de l’égalité des femmes et des hommes dans la 
législation est prévue pour le 4e semestre 2008. Les fonctionnaires en charge de la préparation de textes législatifs 
constituent le public cible. 
6 En date du 9 juin 2008, le Ministère de l’Egalité des chances a organisé une conférence sur l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes. Furent présentés des mesures législatives contraignantes (loi suisse sur les marchés 
publics) et des exemples de bonnes pratiques, développés par des entreprises. L’objectif était de rappeler à 
l’audience (130 personnes) aussi bien la législation en vigueur, et de confirmer le droit à une égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes. 
7 Base légale: Loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ; Règlement 
grand-ducal du 1er septembre 2006 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs 
de protection internationale. 
8 Il en résulte notamment que toutes les mesures coercitives – telles que l’arrestation de personnes, les perquisitions 
de domicile ou encore les saisies de biens – ne peuvent être effectuées sans le contrôle d’un juge et la personne 
concernée dispose de tous les droits prévus par le droit commun relatifs, notamment, à la communication avec son 
avocat, le respect du principe du contradictoire ou encore à l’accès au dossier répressif. 

Le Luxembourg attache évidemment aussi une grande importance à l’aide à fournir aux victimes des actes de 
terrorisme, de sorte que la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages 
corporels résultant d’une infraction leur est également applicable. 
9 Le Centre est composé d’un collège de cinq membres dont un président. Le mandat du président et des membres 
du Centre a une durée de cinq ans. Ils sont nommés par le Chef de l’Etat sur proposition de la Chambre des Députés 
en fonction de leur compétence dans le domaine de la promotion de l’égalité de traitement. Une fois par an, le 
Centre adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport général sur ses activités. 
10 La scolarité obligatoire comporte 11 années : deux années d’éducation préscolaire, six années d’enseignement 
primaire et trois années d’études post-primaires.  
11 L’actuel plan cadre de la branche « Formation morale et sociale » dans l’enseignement post-primaire, appelé « 
Philosophie pratique », est un programme visant à promouvoir une culture de la démocratie, de la paix, le 
développement d’une citoyenneté réflexive, critique, active, coopérative et responsable. L’éducation à la citoyenneté 
est à la fois une branche visant à cultiver les relations humaines dans une société démocratique, une matrice pour des 
activités reliant tous les partenaires scolaires et extrascolaires dans des pratiques de coopération, de participation et 
d’engagement, et enfin une entreprise multidisciplinaire concernant toutes les branches.  
12 Nombre de nouveaux arrivants âgés de 12 -18 ans s’étant présentés pour leur orientation scolaire et la passation de 
tests de positionnement à la Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA) du Ministère : 

 a) 1 septembre 2005 au 30 juin 2006 :  358 élèves ; 

 b) 1 juillet 2006 au 30 juin 2007:  417 élèves ; 

 c) 1 juillet 2007 au 30 juin 2008:  478 élèves. 
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13 Loi du 28 novembre 2006 - portant transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à 
la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine 
ethnique ; transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; modification du Code de travail et 
portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
travail ; modification des articles 454 et 455 du Code pénal ; modification de la loi du 12 septembre 2003 relative 
aux personnes handicapées.  
14 Suite au 10ème anniversaire de la campagne « Tous différents, tous égaux » (European Youth Campaign against 
Racism, Xenophobia, Anti-Semitism and Intolerance), une nouvelle campagne « Tous différents, tous égaux » a été 
lancée par le Conseil de l’Europe au printemps 2006. Elle s’adresse à tous les jeunes vivant au Luxembourg. Basée 
sur une approche participative et durable, la campagne aborde d'une façon dynamique le sujet des discriminations 
quotidiennes notamment celles fondées sur l'origine ethnique, le genre, le handicap, l'âge, la religion ou les 
convictions et l'orientation sexuelle. Conscient du rôle vital joué par les jeunes dans la construction de sociétés 
pacifiques, 1a campagne prône l'égalité des chances pour tous et elle met en évidence la richesse que nous pouvons 
puiser dans la diversité qui nous entoure. La campagne comprend un programme officiel « ON » et un programme « 
OFF ». Le « ON » proposé par des institutions comme le Service national de la Jeunesse, la Conférence Générale de 
la Jeunesse luxembourgeoise ou le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, prévoit des symposiums, forums, 
concours et une semaine d'action. Mais l'essentiel de la campagne se passe en « OFF »: ce sont les nombreux projets 
des associations, maisons de jeunes et classes scolaires. La diversité des projets fait la richesse de la campagne. Le 
site « http://tdte.jeunesse.lu » regroupe les informations utiles autour de la campagne (agenda, actualités, galerie 
d'images,...)  
15 Le texte entier de la Charte se trouve sur http://www.uledi.lu/pdf/Charte_de_diversite.pdf 
16 En ce qui concerne le volet de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie juvénile, il faut admettre que ce n’est que 
depuis la fin des années 90 que des services nationaux ont été créés dans des hôpitaux généraux. Or, beaucoup de 
progrès ont été faits pour mieux garantir les droits des enfants et des jeunes. Ainsi, une unité fermée a été créée au 
CHNP (établissement spécialisé en psychiatrie) fin 2006, afin d’offrir un traitement adapté aux jeunes atteints de 
troubles mentaux. Outre l’ouverture récente d’une unité de pédopsychiatrie dans la Clinique Pédiatrique du CHL, est 
également prévue la mise en service d’une entité ouverte permettant d’accueillir des jeunes en difficultés. 
Finalement, un concept de prise en charge de jeunes à risques atteints de troubles comportementaux a été élaboré et 
devra être concrétisé par le Centre de Recherche Public Santé.  
17 Par voie législative : la loi 20 juin 1977 a introduit un contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants 
en bas âge. Ce texte prévoit une série d’examens médicaux tant sur la femme enceinte que sur le nouveau né, afin de 
détecter d’éventuelles complications et de permettre un traitement approprié. Ce catalogue de mesures a contribué à 
une diminution du taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances de 4,9 en 1996 à 1,8 en 2007. Ces chiffres font 
du Luxembourg le pays avec le taux de mortalité infantile le plus bas dans toute l’Union Européenne. Le contrôle de 
l’état de santé des enfants en bas âge se poursuit avec des examens médicaux systématiques sur les enfants de 2 à 4 
ans (loi du 15 mai 1984) et un programme de médecine scolaire (loi 2 décembre 1987) permettant un suivi médical 
des enfants du primaire et du post-primaire. Par voie non-législative : L’offre de médecine préventive non-législative 
se base sur trois axes principaux : l’éducation à la santé, le dépistage de maladies et des programmes conjoints de 
médecine préventive et des actions préventives coordonnées. 

Tout programme de médecine préventive commence par l’éducation à la santé et la promotion de la santé afin de 
prévenir des morbidités et rallonger la vie. Les stratégies utilisées à cette fin se basent sur la communication avec la 
population à travers notamment l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation  dans les médias tels 
que la télévision, internet, la presse imprimée, des brochures, etc. De telles campagnes sont notamment organisées 
dans le domaine de l’alimentation saine et équilibrée, de la protection de la santé maternelle et infantile, du 
tabagisme, du SIDA, des risques liées à la consommation excessive d’alcool, etc. 

Un autre volet de la médecine préventive est constitué par le dépistage et la détection précoce de maladies et 
d’infirmités. En dépistant des maladies à un stade débutant, les chances de guérison sont plus élevées et il sera 
souvent possible d’éviter des complications à travers un traitement adapté. Ainsi ont été institués des dépistages 
systématiques ou ciblés notamment pour les maladies ou infirmités suivantes : la tuberculose, l’HIV, les hépatites, 
diverses maladies infectieuses et transmissibles, divers types de cancers, les déficiences visuelles et auditives auprès 
des enfants en bas âge, etc. 

Exemples de programmes conjoints de médecine préventive et actions préventives coordonnées 
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 a) Programme de mammographie qui prévoit un dépistage systématique du cancer du sein à travers  
une offre gratuite de mammographies s’adressant aux femmes âgées de 50-68 ans ; 

 b) Programme de vaccination contre la grippe qui prévoit la vaccination annuelle gratuite contre la 
grippe saisonnière, offerte aux personnes à risque et aux personnes âgées de 65 ans ou plus ; 

 c) Programme de sevrage tabagique qui prévoit une prise en charge thérapeutique par suivi médico-
psychosocial et traitement par substitution nicotinique et médicamenteuse spécifique de tous les assurés qui en font 
demande ; 

 d) Programme de dépistage prénatal des maladies congénitales qui ajoute le dépistage du trouble 
métabolique génétique MCADD, à la série de tests de dépistage néonataux déjà prévus par voie législative ;  

 e) Programme de vaccination contre le Human Papilloma Virus (HPV) qui prévoit une vaccination 
contre l’HPV, offerte à toutes les filles âgées de 11-12 ans avec un « catch-up » jusqu’à 18 ans. 
18 La législation sur le bail à loyer (réformée en 2006) prévoit une protection généralisée du locataire (prorogation 
légale du bail, sursis à exécution, fixation du prix du loyer, procédure spéciale en matière de déguerpissement, etc.) 
et donne aux communes la mission d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont 
leur domicile sur le territoire de la commune. 

- - - - - 

  


