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 مقدمة -أوال   
دوقية لكسممّب  الكمّبم ممن أول المدوو املوقعمة ععمن العمملن العماملإل سقمو  النسمان   -١

القمانون. ويكممرس دسممتور التعمد وتهممريعاتا متمدأي املسمماواة لع ميممي وهمإل دققراييممة  لمي لسمميادة 
 ١٦وحقممو  النسممان. وتعممدافي لكسمممّب  عقمموة عممن عامليممة حقممو  النسممان  وقممد  ممدقت ععممن 

 ممكام مممن ال ممكول الدوليممة الثمانيممة عهممر سقممو  النسممان  وهممإل ع ممدد الت ممدي  ععممن  مم  
 خاص من االختفاء القسري.ساعي عهر هو االتفاقية الدولية سماية مجيي األش

وترحب حكومة دوقية لكسمّب  الكّبم مبا يتيحا االستعراض الدوري الهامل يف إيمار  -٢
جمعمممس حقمممو  النسمممان ممممن فمممرص ليعممممل  عمممن ممممدم تيتيممم  القمممانون المممدو   وتع يممم  حقمممو  

متعدد األيراف  النسان ومحايتها يف إقعيم التعد. وتظل لكسمّب  معت مة الت امام قوايم عنظام فعاو 
حموره منظومة األمم املتحدة اليت أضحت أهم من أي وقت ملن ل ون السملم واألمن الدوليني 
وضمممان التنميممة املسممتدامة لع ميممي  ععممن أسمماس احمم ام ومحايممة حقممو  النسممان المميت تظممل عامليممة 

 تت  أ وال تقتل الت رف. ال
لمما األةيممةذ فممنتا كانممت اسقممو  وتممرم لكسمممّب  أن متممدأ عممدم ق اممة حقممو  النسممان ا -٣

املدنيممممة والسياسممممية ضممممماات أساسممممية ملهمممماركة املممممواينني و ممممااهم فممممردايم ومجاعيممممام  فممممنن اسقممممو  
االقت ادية واالجتماعية والثقافية هامة أيلام للممان رفماههم. ولمذل  تمو  اسكوممة تنفيمذ خيمة 

ر استعراض وينيام يوعيام إل املنتدم أةية خا ة  وقد قدمت تقري ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
 يف نيويورل. ٢٠١7السياسإل الرفيي املستوم عهأن التنمية املستدامة الذي ععقد يف متوز/يوليا 

ويعمممممرض همممممذا التقريمممممر أهمممممم التدمممممذات واملسمممممت دات الممممميت حمممممدثت منمممممذ ا ولمممممة الثانيمممممة  -٤
اجيمممة ممممي التقريمممر الممموي  لملسممتعراض المممدوري الهممماملق ويسمممعن قمممدر المكمممان إل تفمممادي االزدو 

(. وتظممممل ٢٠١٢تهممممرين الثمممماين/نوفمّب  ٨املؤرخممممة  A/HRC/WG.6/15/LUX/1السمممماع  ثالوثيقممممة 
املععومممات المممواردة يف التقريممر السممماع   ممماسة إال يف اسمماالت املتينمممة يف همممذا التقريممر. وتنهمممأ همممذه 

يط النظمام القمانوين اساالت عمومام عندما يكون قانون قد خلمي لتعمديملت أو ألدمإل عدمرض تتسم
 الوي  أو حتسينا.

ويتقيمممد همممذا التقريمممر الهمممكل املقممم ا يف املمممذكرة الرشمممادية الممميت أعمممد ا مفوضمممية األممممم  -٥
املتحممممممدة السممممممامية سقممممممو  النسممممممان ثاملفوضممممممية(. ويممممممرد يف مرفمممممم  هممممممذا التقريممممممر جممممممدوو أكثممممممر 

ا لكسممّب  يف إيمار ا ولمة السماعقة. منظم حبسب املوضوع يتعع  مبتاععة التو يات اليت تعقته تف يملم 
  قكممن ٢٠١٥وقممدر الشممارة أيلممام إل أن لكسمممّب  قممدمت تقريممر منت مم/ املممدة يف أيعوو/سممتتمّب 

 /http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documentsااليممملع ععيمما يف املوقممي الهممتكإل لعمفوضممية ث

Session15/LU/AnnexLuxembourg2ndCycle.pdf.) 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/%20Session15/LU/AnnexLuxembourg2ndCycle.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/%20Session15/LU/AnnexLuxembourg2ndCycle.pdf
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 تقرير لكسمربغ الوطين -اثنيا   
 املنهجية والعملية التشاورية -ألف 

تتول وزارة الهؤون اخلارجية واألوروعية متاععة تنفيذ الت اممات لكسممّب  الدوليمة يف جمماو  -٦
سممان  مبمما يف تلمم  متاععممة تو مميات االسممتعراض الممدوري الهممامل  وهممإل املسممؤولة يف حقممو  الن

 املقام األوو عن هذا التقرير.
وعديممممممة حتسممممممني التعمممممماون والتنسممممممي  عممممممني المممممموزارات يف جممممممماو حقممممممو  النسممممممان  وزايدة  -7

 ٨عني سياسمات لكسممّب  الداخعيمة واخلارجيمة يف همذا اوماو  وافم  جمعمس اسكوممة يف  االتسا 
ععن إنهاء  نة مه كة عمني الموزارات معنيمة حبقمو  النسمان ثالع نمة املهم كة  ٢٠١٥أاير/مايو 

 سقو  النسان(.
وهذه الع نة مكعفة اسرص ععن أن تفإل مجيي ا همات الفاععمة تات ال معة الت اممات  -٨

واوتمممي  لكسمممّب  يف جممماو حقممو  النسممان  التهمماور مممي املؤسسممات الوينيممة سقممو  النسممان
املدين. ويهمل تل  يف مجعمة أممور متاععمة التو ميات الميت تقتعهما لكسممّب  يف إيمار االسمتعراض 
الممدوري الهممامل  وإعممداد التقممارير الدوريممة المميت تعقممدعم إل هيلممات املعاهممدات المميت انلمممت إليهمما 

النسمان   لكسمّب   فلمملم عمن المرد ععمن اسمتتياات املنظممات املتعمددة األيمراف عهمأن حقمو 
 وال سيما استتياات األمم املتحدة.

وقتمممي الع نممة املهمم كة سقممو  النسممان كممل ثملثممة أشممهر  أو كعممما كممان تلمم  ضممرورايم.  -٩
والضافة إل ما تتسم عا الع نة ممن طيماعي مهم ل عمني الموزاراتط إت تلمم نثعمني عمن كمل وزارة 

اال الراهنممة وكفالممة متاععممة الت امممات لكسمممّب  وإدارة معنيممة عقلممااي حقممو  النسممان ملناقهممة املسمم
الدوليمة  فهممإل تلمم أيلممام نثعممني عمن اوتمممي املمدين واملؤسسممات الوينيممة سقمو  النسممان. ومتكر ممن 
عذل  من إجراء مهاورات حقيقية يسمتفيد منهما املهماركون كافمة. وتتميا املهماورات عمني ا همات 

 ضيي اليت تتيعب ا ات إجراءات مجاعية.اسكومية وغذ اسكومية فر ة لاثرة املوا
وفيما يتعع  االستعراض الدوري الهامل  اعتمدت الع نة امله كة سقو  النسمان تقريمر  -١٠

اجتماعممات  . ونظمممت أيلممام أرععممة٢٠١٥منت مم/ املممدة الممذي قدمتمما لكسمممّب  يف أيعوو/سممتتمّب 
 ٣و  ٢٠١٦تهمممرين الثمممماين/نوفمّب  ٢٩عممممل لتحمممة مسممممألة إعمممداد التقريممممر الممموي  لع ولمممة الثالثممممة ث

   (. ويف متممممممموز/٢٠١7أيعوو/سمممممممتتمّب  ٢٨  و٢٠١7ح يران/يونيممممممما  ٢٢  و٢٠١7آتار/ممممممممارس 
  وجما وزيمر الهمؤون اخلارجيمة واألوروعيمة رسمالة إل مجيمي أعلماء حكوممة لكسممّب  ٢٠١7يوليا 

ظمممات غممذ اسكوميممة يممدعوهم فيهمما إل تقممدم إسممهاما م املكتوعممة يف هممذا التقريممر. وشعمم عت املن
واملؤسسمممات الوينيمممة سقمممو  النسمممان ععمممن تقمممدم تقاريرهممما إل مفوضمممية األممممم املتحمممدة السمممامية 

 سقو  النسان  لعياء  ورة أمشل عن اسالة يف لكسمّب .

 تنفيذ توصيات اجلولتني السابقتني -ابء 
ا هلمذه ا ولمة الثالثمة ممن ال يسما الهكل املوج  الذي يسم التقرير الوي   املقمرر تقدقم -١١

االسممتعراض الممدوري الهممامل  عتلمممينا مجيممي األنهممية امللمميعي قمما وتفا مميل التقممدم ا ممرز منممذ 
ا ولمممة الثانيمممة. غمممذ أن ا مممدوو املرفممم  قمممذا التقريمممر  المممذي يتنممماوو ممممن جديمممد القااممممة املواضممميعية 
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  وهممذا التقريممر  يقممدم ٢٠١٥ّب ا امعممة لعتو مميات  وتقريممر منت مم/ املممدة املقممدم يف أيعوو/سممتتم
مجيعهمما  ممة شممامعة عممن تعمم  ا هممود املسممتمرة. وتتيعممب ععمم  التو مميات تنفيممذام متوا ممملم. وهممذا 
هو اساو خ و ام يف جماو مكافحة العن/ ضد النسماء والفتيمات  أو مكافحمة االقمار التهمر. 

ان طالتنفيمممممذ ا  امممممإل وممممممن   فمممممنن أنهمممممية املتاععمممممة املخ  مممممة هلمممممذه التو ممممميات تمممممر د حتمممممت عنمممممو 
 لعتو ياتط.

 التنفيذ الكامل للتوصيات -1 

 قتوو املعايذ الدولية  

واالتفاقيات األخمرم  ١٩٦١الت دي  ععن االتفاقية املتععقة خبف  حاالت انعدام ا نسية لعام   
 [٥-١١٨و ١١7-١٦تات ال عة وا هود املتذولة يف هذا ال دد ]

القممانون املتععمم  املوافقممة ععممن اتفاقيممة خفمم  حمماالت  ٢٠١7آتار/مممارس  ٨اعتعمممد يف  -١٢
ق واالتفاقيمممة األوروعيمممة عهمممأن ١٩٦١آب/أغسممميس  ٣٠انعمممدام ا نسمممية  املّبممممة يف نيويمممورل يف 

ق واتفاقيممة جمعممس أوروا عهممأن ١٩٩7تهممرين الثمماين/نوفمّب  ٦ا نسممية  املّبمممة يف س اسممتور  يف 
 ١٩  خملفمممة الممممدوو  املّبممممة يف س اسممممتور  يف تفمممادي وقمممموع حممماالت انعممممدام ا نسمممية يف سمممميا

. و ممدقت لكسمممّب  ععممن االتفاقيممة املتععقممة خبفمم  حمماالت انعممدام ا نسمممية ٢٠٠٦أاير/مممايو 
  يف نيويورل. ويهمكل منمي حماالت انعمدام ا نسمية أحمد الهمواغل ٢٠١7أيعوو/ستتمّب  ٢١ يف

أن تعتمممم م الممممدوو  عنممممد حتديممممد  الرايسممممية لعم تمممممي الممممدو . ويممممنا القممممانون الممممدو  العممممريف ععممممن
األشممخاص الممذين تعتممّبهم مممن رعاايهمما  عتفممادي حمماالت انعممدام ا نسممية. ويممرتتط منممي حمماالت 

حب  الهخا يف اس وو ععن جنسمية  ألن عمدم إعمماو همذا اسم  ام انعدام ا نسية ارتتايام وثيق
قيممات الدوليممة الممثمل   يممؤدي إل انعممدام ا نسممية. وتؤكممد لكسمممّب   انلمممامها إل هممذه االتفا

ع مهمما ععممن الت مممدي سمماالت انعمممدام ا نسممية  والتعمماون عنهمممايف ععممن ال مممعيد الممدو  يف جمممماو 
 ا نسية.

أيلمممام القمممانون املتععممم  ا نسمممية العكسممممّبغية المممذي  ٢٠١7آتار/ممممارس  ٨واعتعممممد يف  -١٣
 7وقمممممممانون  عهمممممممأن ا نسمممممممية العكسممممممممّبغية  ٢٠٠٨تهمممممممرين األوو/أكتممممممموعر  ٢٣يعدمممممممإل قمممممممانون 
املتععمممم  عتديممممذ أامممماء وألقمممماب األشممممخاص الممممذين   ممممعون ععممممن ا نسممممية  ١٩٨٩ح يران/يونيمممما 

العكسمممممّبغية أو يسممممتعيدوطا. ويتسممممط القممممانون ا ديممممد شممممرويف ويراامممم  اس مممموو ععممممن ا نسممممية 
العكسمممّبغية عممن يريممم  الت ممنس. وقممد أ مممتا هممذا اخليممار نكنمممام لألشممخاص الممذين يقيممممون يف 

سممنوات ععممن األقممل  وأثتتمموا معممرفتهم العدممة العكسمممّبغية  وشمماركوا يف الممدورة  ٥نممذ لكسمممّب  م
الدراسممممية املعنونممممة طالعمممميق املهمممم ل يف دوقيممممة لكسمممممّب  الكممممّبمط أو يف االمتحممممان املتععمممم  قمممماق 
والدممرض مممن إ ممملا قممانون ا نسممية العكسمممّبغية هممو تع يمم  إدمممام املممواينني غممذ العكسمممّبغيني 

 وسياسيام يف دوقية لكسمّب  الكّبم  فلملم عن تع ي  العحمة الوينية.اجتماعيام 

الت مممممدي  ععمممممن الّبوتوكممممموو االختيممممماري املعحممممم  العهمممممد المممممدو  اخلممممماص اسقمممممو  االقت مممممادية   
 [٩-١١7و ١١٦-١واالجتماعية والثقافية ]

ن   ععم٢٠١٤كانون األوو/ديسمّب   ١7وافقت لكسمّب   مبوجب القانون ال ادر يف  -١٤
الّبوتوكموو االختيمماري املعحمم  العهممد الممدو  اخلمماص اسقممو  االقت ممادية واالجتماعيممة والثقافيممة  
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. ٢٠٠٨كممانون األوو/ديسمممّب   ١٠الممذي اعتمدتمما ا معيممة العامممة لألمممم املتحممدة يف نيويممورل يف 
يممة . ومل تتعمم  الع نممة املعن٢٠١٥شمتايف/فّباير  ٣وقمد  ممدقت لكسمممّب  ععمن هممذا الّبوتوكمموو يف 

 اسقو  االقت ادية واالجتماعية والثقافية حىت اآلن أي شكوم فردية عهأن لكسمّب .

الت مممدي  ععمممن الّبوتوكممموو االختيممماري التفاقيمممة حقمممو  اليفمممل املتععممم   جمممراء تقمممدم التملغمممات   
 [٩-١١7و ٨-١١7]

   ععممن الّبوتوكمموو االختيمماري التفاقيممة٢٠١٦شممتايف/فّباير  ١٢ ممدقت لكسمممّب   يف  -١٥
ن كممممممانو   ١٩ حقممممممو  اليفممممممل املتععمممممم   جممممممراء تقممممممدم التملغممممممات  الممممممذي اعتعمممممممد يف نيويممممممورل يف

 .٢٠١١األوو/ديسمّب 

 عدم التميي   

اعتممماد مهممروع القممانون املتععمم  عمم وام األشممخاص مممن نفممس ا ممنس وتنفيممذه تنفيممذام شممامملم   
[١١٨-٤٦] 

شمخاص ممن نفمس ا منس. لم وام األ ٢٠١٤ح يران/يونيا  ١٨ وعت جمعس النواب يف  -١٦
. ٢٠١٥ين/ينمماير كمانون الثا  ١  ودخمل حيم  النفمات يف ٢٠١٤متوز/يوليما  ١7و مدر القمانون يف 

ل والضمافة إ أوو زوام عني شخ ني ممن نفمس ا منس. ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١وععقد يف 
ممن قممانون  لكممّبم  مّب  اعهممأن االعمم اف المم وام يف دوقيممة لكسمم ٢٠١٦أاير/مممايو  ٢٣تلمم   سع

الت االع اف تؤ يف حاالذي يعدو القانون املدين  ويهدف إل إضفاء ياعي اليقني وإمكانية التن
  الت التتمميف لكسمممّب  ع تممات األشممخاص مممن نفممس ا ممنس المميت ععقممدت يف اخلممارم  ويف حمما

 ٤ ات قمانونل عمدء نفماملليعي عا وفقام لعقانون يف اخلارم عني يفل ووالمدين ممن نفمس ا منس  قتم
 املعدر و لقانون ال وام. ٢٠١٤متوز/يوليا 

 اسقو  االقت ادية واالجتماعية والثقافية  

 [١١٨-٤٩ا ات م يد من التداعذ ملعا ة عدم املساواة يف فرص العمل والرعاية االجتماعية ]  
يهممممممممدد انعممممممممدام املسمممممممماواة واالسممممممممتتعاد االجتممممممممماعإل واالقت ممممممممادي التماسمممممممم  والسممممممممعم  -١7

. وتعتمم م لكسمممّب   يف جهودهمما الراميممة إل حتقيمم  أهممداف التنميممة املسممتدامة  اسممد االجتممماعيني
(ذ قكممن االيمممملع ععممن مععومممات أكثمممر ١٠مممن انعممدام املسممماواة ععممن ال ممعيد الممموي  ثاهلممدف 
املقمدم أثنماء املنتمدم السياسمإل الرفيمي  ٢٠٣٠تف يملم عن هذا املوضوع يف تقرير تنفيذ خيمة عمام 

. وتعتممنيع أداه عممدة أمثعممة عممن (١ث٢٠١7 التنميممة املسممتدامة  املعقممود يف متوز/يوليمما املسممتوم املعمم 
ال ممملحات واملتممادرات الراميممة إل النهمموض الدمممام االجتممماعإل وإعممماو اسقممو  االقت ممادية 

 واالجتماعية يف لكسمّب .
عديمممة زايدة ال كيممم  ععمممن التحفيممم  االجتمممماعإل  (:REVISدخااال اإلدماااام اال تماااا     -١٨

واملهممم   وإ حمممة الفمممرص لع ميمممي مل اولمممة عممممل ممممأجور يملامممم االحتياجمممات والقمممدرات  قمممدمت 
مهمممروع قمممانون عهمممأن دخمممل الدممممام االجتمممماعإل المممذي  ٢٠١7اسكوممممة يف كمممانون الثاين/ينممماير 

__________ 

 .https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/luxembourg (١ث
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ا ال مممممملا أرععمممممة (. وتعممممم ض همممممذRMGسممممميحل حممممممل نظمممممام اسمممممد األد  امللممممممون لعمممممدخل ث
 هإلذ حتدايت
 تفعيل طج ليدمام االجتماعإلق 
  وضممي نظممام متسمم  لسياسممات حتقيمم  االسممتقرار والتحفيمم  االجتممماعإل وإعممادة الدمممام

 امله ق
 مكافحة فقر األيفاو واألسر الوحيدة العاالق 
 .تتسيط الجراءات الدارية 
ا  ممندو  املعونممة األوروعيممة ألشممد يتممي املعونااة الاذاةيااة واملسااا دة املاديااة ا ساسااية: -١٩

الفلممممات حرممممماام  يف لكسمممممّب   إمكانيممممة االسممممت اعة لعمحنممممة املرتتيممممة الدممممذاء والسممممعي املاديممممة 
األساسمممية ثممممواد النظافمممة(. وتقممممدم شمممتكة وينيمممة ممممن الممممدكاكني االجتماعيمممة املمممواد الدذاايممممة إل 

االجتماعيممة ومرافمم  اخلممدمات  األشممخاص املعرضممني خليممر الفقممر  الممذين حتممددهم مكاتممب الرعايممة
االجتماعية املعتمدة. وتوفر الدكاكني االجتماعية لألشخاص املعنيني مواد غذااية يازجمة وجيمدة 

 ومنت ات لملستخدام اليومإل عدون مقاعل أو مبقاعل زهيد.
 ٢٠٠٩كممانون األوو/ديسمممّب   ١٨يممنا قممانون  احلصااوع  لااي املياااا والملااااة املن ليااة: -٢٠

ملساعدة االجتماعية  ععن أن اس وو ععن املياه  فلملم عن توفذ اسد األد  ممن عهأن تنظيم ا
الياقممممة املن ليممممة  مكفمممموالن لكممممل شممممخا يسممممتويف شممممرويف األهعيممممة لعتمتممممي اسمممم  يف املسمممماعدة 

 االجتماعية.
تعاونمت وزارة التنميمة املسمتدامة  مسا دة ا سر املعيشية اليت تعاين م  نقا  الملاااة: -٢١

ل األساسممية ووزارة األسممرة والدمممام وشممؤون املنيقممة الكممّبم ومكاتممب الرعايممة االجتماعيممة واهلياكمم
ممي امل مماق االقت ممادية  ععممن تنفيممذ مهممروع طمسمماعدة األسممر املعيهممية المميت تعمماين  MyEnergyوقمُّ

 سداء مهورة شخ ية وسعوكية عهأن ستل  ٢٠١٦من نقا الياقةط. وانيع  املهروع يف عام 
قمة لألسمر املعيهمية الميت تعماين ممن نقما الياقمة ععمن ال معيد الموي . وقيعممت مكاتمب توفذ اليا

الرعاية االجتماعية حالة خمتع/ األسر املعيهية اليت تعاين من نقا الياقة  ودعت األسر املعنيمة 
مممي  منهمما إل االسممتفادة مممن نظمممام املهممورة الهخ ممية والسممعوكية يف جمممماو الياقممة الممذي ينفممذه قمُّ

MyEnergy  ويعستكمل نظام املهورة مبنحة قوهلا  ندو  املناخ والياقمة  لتتمديل األجهم ة املن ليمة .
 كثيفة االستهملل لعياقة.

تكثيممم/ جهودهممما ملكافحمممة العن مممرية والتع مممب والتمييممم  عمممن يريممم  التوعيمممة والعمممملم والتثقيممم/   
ة ملكافحمممة التيالممة يف  مممفوف ومحممملت املتاععممة املوجهمممة إل اوتمممي تسممره  واعتمممماد تممداعذ فعالمم

 [١١٨-٥٢املهاجرين والملجلني ومعتمسإل الع وء ]
يتمتمممي مجيمممي املمممواينني  عموممممام  مبمممن فممميهم الرعمممااي األجانمممب املقيممممون ع مممفة قانونيمممة يف  -٢٢

لكسممممّب   عمممنفس اسقمممو  يف التوليممم/ والعممممل  ويف االسمممتحقاقات والتحمممويملت االجتماعيمممة. 
امللمممون مجيممي أ ممحاب اسقممو  إمكانيممة اس مموو ععممن دخممل أد   وقممنا نظممام الممدخل األد 

مقمم ن عممدعم شخ ممإل إل امممإل إممما مممن أجممل العممودة إل سممو  العمممل أو مممن أجممل االسممتفادة مممن 
 تداعذ الدمام.
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عهممأن االعمم اف املممؤهملت املهنيممة  ٢٠١٦تهممرين األوو/أكتمموعر  ٢٨وقممد وضممي قممانون  -٢٣
ون مممؤهملت مهنيممة مكتسممتة يف دولممة غممذ علممو يف االحتمماد إيممارام يسممما لألشممخاص الممذين قعكمم

اس موو ععمن اعم اف عهمهادا م  -وهذا هو يف الدالب حاو املهماجرين والملجلمني  -األورويب 
ممممنهم هممممذا التمممدعذ مممممن اس مممموو ععممممن شمممهادة تعممممادو املممممؤهملت المممميت  يف لكسممممّب . ومممممن   قكر

 مهمممممن منظممممممة يف لكسممممممّب . وعمممممذل  اكتسمممممتوها يف ععمممممدهم األ مممممعإل وتسمممممما هلمممممم العممممممل يف
يسممممتفيدون مممممن نفممممس االمتيممممازات املمنوحممممة لعمقيمممممني يف لكسمممممّب  أو لرعممممااي االحتمممماد األورويب 

يتعع  االع اف املؤهملت املهنية. ويع ز هذا الجراء و وهلم إل سو  العمل وانمدماجهم  فيما
 يف جمتمي لكسمّب .

مركمممممم  مكافحممممممة  ٢٠١7كومممممممة يف عممممممام ويف جممممممماو مكافحممممممة التع ممممممب  أنهممممممأت اس -٢٤
. ويتعع  األمر مبرف  لملستماع وإسمداء املهمورة والمدعم لألشمخاص المذين Respect.lu - التيرف

يواجهممون التهممدد والتيممرف العنيمم/  أايم كممان شممكعهما. ويف سمميا  أعممماو املركمم  وأنهمميتا  قممد 
املرف  ضمن اخت ماص وزارة األسمرة يتخذ التهدد والتيرف ياععام سياسيام أو دينيام. ويدخل هذا 

 والدمام وشؤون املنيقة الكّبم.

أمثعمممة ععمممن املسممماواة عمممني الرجمممل واملمممرأة ومهممماركة األشمممخاص توي  -التعممماون ممممي اوتممممي املمممدين   
 [٨-١١٦العاقة ]

قممري المموزارات املسممؤولة عممن تع يمم  حقممو  النسمماء واأليفمماو واألشممخاص توي العاقممة   -٢٥
للمممع/ اجتمممماعإل  حممموارات قياعيمممة ممممي منظممممات اوتممممي املمممدين وا همممات األخمممرم املعرضمممني 

  حبثت الع نة املعنية حبقو  ٢٠١7آب/أغسيس  ٢٣و ٢٢املعنية من أ حاب امل عحة. ويف 
سمممّب  عهممأن التممداعذ املتخممذة لتنفيممذ أحكممام اتفاقيممة حقممو  األشممخاص توي العاقممة تقريممر لك

 األشخاص توي العاقة.
خبيمة العممل الوينيمة لعمسماواة عمني  ٢٠١٤كمانون األوو/ديسممّب   ٣١تهن العمل يف وان -٢٦

ععمن  ٢٠١٣/٢٠١٤. وقكن االيملع ععن تقييمهما لعفم ة ٢٠١٤-٢٠٠٩املرأة والرجل لعف ة 
املوقممي الهممتكإل اخلمماص عمموزارة تكممافؤ الفممرص. وحعممت حمعهمما خيممة عمممل وينيممة جديممدة لعمسمماواة 

 .٢٠١٨-٢٠١٥عني املرأة والرجل لعف ة 
واسقو  األساسية مكفولة مبوجب الدستور. وتعع عز استمرار إما اعتماد قوانني جديدة  -٢7

ومواءممممة القممموانني املوجمممودة وتنفيمممذ المممّبامج اسكمممومإل  أو عتكريسمممها ععمممن  مممعيد املمارسمممة  ممممن 
 خملو تنفيذ جمموعة من عرامج التوعية وتوفذ األدوات الملزمة.

أعيممد يكيمممد أساسممما  س األععممن لهمممؤون األشمممخاص توي العاقممة  المممذيويهممكل اوعممم -٢٨
  هيلمممةم تهممماورية هاممممة لعحكوممممة  وال سممميما لممموزيرة ٢٠٠٣أيعوو/سمممتتمّب  ١٢قمممانون القمممانوين يف 

األسرة. ويتأل/ اوعس األععن أساسام من أشخاص توي إعاقة ونثعإل مجعيات األشخاص توي 
ومممن عممني مهاممما تقممدم اآلراء عهممأن أي مهممروع قممانون يتععمم  العاقممة أو ا معيممات املعنيممة قممم. 

 مبسألة العاقة تعرضا ععيا اسكومة.
وقكن لعم عس األععن أن يؤثر يف أعماو جمعس النواب أو اسكومة عتقمدم آراء عهمأن  -٢٩

يما مهاريي القوانني أو مهاريي لوااا الدوقية الكّبم. ويتحة أيلام مجيي املساال اليت تعرضها عع
آراء  ٢٠١٦الموزيرة  فلمملم عمن مجيممي املواضميي الميت يراهما مفيممدة. وأ مدر اوعمس األععمن يف عممام 
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تنممممماوو ععلمممممها مسمممممألة طالعاقمممممة اخلفيمممممةط ومسمممممألة طالرعايمممممة املتكمممممرةط ومسمممممألة طإ مممممملا يممممممني 
  قمممدم اوعمممس األععمممن آراء يف مهمممروعإل قمممانونني عهمممأن ٢٠١7األشمممخاص املعمممالنيط. ويف عمممام 

دمممام االجتممماعإلط وطمركممم  املسمماواة يف املعامعممةط. ولعم عمممس األععممن أيلممام نثعمممون يف طدخممل ال
 ان من قتيل الع نة االستهارية املعنية اللمان االجتماعإل  والع نة املعنية ال تيتات التيسذية 

وإعمممادة املعقولمممة  والع نمممة اخلا مممة ملراجعمممة قلمممااي األعجمممراء توي العاقمممة  واملركممم  الممموي  لععمممملم 
 التأهيل التدين.

أفرقمممة عامعمممة شمممىت  كانمممت قمممد أنهممملت أثنممماء إعمممداد خيمممة  ٢٠١٢واسمممتمرت ععمممد عمممام  -٣٠
العمممل املتععقممة عتنفيممذ اتفاقيممة األمممم املتحممدة سقممو  األشممخاص توي العاقممة. وتستهممذ خمتعمم/ 

هلمما األفرقممة العامعممة المموزارات تعمم  األفرقممة  يف سمميا  أعماهلمما التهممريعية املت ممعة املواضمميي المميت تتناو 
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.
  املتععم ٢٠١٤متوز/يوليما  ٢٤عهأن تعديل قمانون  ٢٠١٦متوز/يوليا  ٢٣وينا قانون  -٣١

املسممماعدة املاليمممة اسكوميمممة ممممن أجمممل متاععمممة التععممميم العممما   ععمممن متديمممد الفممم ة الضمممافية لتقمممدم 
املساعدة املالية لعيملب توي العاقة املعم ف قما. ويمنا القمانون ا ديمد ععمن إمكانيمة ح موو 
ممنا وقممروض ييعممة فمم ة أق مماها ف ممملن إضممافيان يف كممل  اليالممب تي إعاقممة معمم ف قمما ععممن م 
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. واملثمممل  قكمممن يجيمممل امتحمممان تيممور أداء اليالمممب املعممم  يف السمممع  األوو ممممن دراسمممتا 

ية  وإجراؤه يف أجل أق اه استكماو ثمل  سنوات من الدراسمة. واهلمدف ممن تلم  تع يم  ا امع
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 

وضمممان وتع يمم  التمتممي الكامممل قميممي حقممو  النسممان واسممرايت األساسممية لألشممخاص العاقممة  
توي العاقة دون أي متييم  قماام ععمن أسماس العاقمة. ويمنا همذا القمانون ععمن أن تقمرر الموزيرة  
عنمممماءم ععممممن رأي الع نممممة االستهممممارية المممميت تلممممم يتيتممممام  االعمممم اف حبالممممة العاقممممة  ومتديممممد الفمممم ة 

قمممدم املسمممماعدة املاليمممة  ويجيممممل امتحمممان تيمممور أداء اليالممممب يف السمممع  األوو مممممن لت الضمممافية
 ا امعية. دراستا
املتععممم  عتنظممميم جامعمممة لكسممممّب  حممممل القمممانون  7١٣٢وسممميحل مهمممروع القمممانون رقمممم  -٣٢

األساسممإل اسمما   امعممة لكسمممّب   ويممنا يف مجعممة أمممور ععممن اعتممماد إجممراء يهممدف إل تمموفذ 
ية معقولممممة لألشممممخاص توي االحتياجممممات التععيميممممة اخلا ممممة. ويتلمممممن مهممممروع ترتيتممممات تيسممممذ 

القمممممانون تعريفمممممام ملفهممممموم طاملسمممممتعمعني توي االحتياجمممممات التععيميمممممة اخلا مممممةط يستنسممممم  تعريممممم/ 
 ١٥مممممن قمممممانون  ١طاليممممملب توي االحتياجممممات التععيميممممة اخلا ممممةط ع ممممميدتا الممممواردة يف املممممادة 

ععممم  حب ممموو اليمممملب توي االحتياجمممات التععيميمممة اخلا مممة ععمممن املعمممدعو واملت ٢٠١١متوز/يوليممما 
        متممممموز/ ١٥املمممممؤهملت التععيميمممممة واملهنيمممممة. وهكمممممذا  فععمممممن غمممممرار المممممنهج المممممذي اعتممممممده قمممممانون 

املمممذكور أعممممله ععمممن مسمممتوم املمممدارس الثانويمممة واملمممدارس الثانويمممة التقنيمممة وتمممدريب  ٢٠١١يوليممما 
ديممد املتععمم  عتنظمميم ا امعممة أحكامممام تسممما عوضممي ترتيتممات التممالدني  ينتدممإل تلمممني القممانون ا 
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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.

 ٢٠١١متوز/يوليما  ١٥انون ويياع  الجراء املتتي يف هذا ال دد الجراء الذي حدده ق -٣٣
املعممدعو واملتععمم  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  

لعتوعيمممة ممممن أجمممل منمممي األفعممماو الممميت تنيممموي ععمممن العن مممرية وكمممره األجانمممب تنظممميم محمممملت   
 [٢٤-١١٨إل  ٢٠-١١٨ ومن ١٥-١١٨]

ممن قمانون  ٤-٤٥7إل  ٤٥٤لدم لكسمّب  إيار تهريعإل ينا  يف سيا  املواد ممن  -٣٤
 العقموات  ععمن تمداعذ فعالمة ومتناسمتة ورادعمة ملكافحمة األفعماو الميت تنيموي ععمن العن مرية وكمره

 األجانب.
وععممن ال ممعيد الداري  تعمممل وكمماالت شممىت ععممن مكافحممة التمييمم  هممإلذ وزارة األسممرة  -٣٥

والدمممام وشممؤون املنيقممة الكممّبم  ومكتممب لكسمممّب  لملسممتقتاو والدمممام ثمكتممب االسممتقتاو 
والدمممام( ثوهممو إدارة خاضممعة لشممراف وزارة األسممرة(  ووزارة تكممافؤ الفممرص  ومركمم  املسمماواة يف 

 عامعة  و نة أمني املظامل املعنية حبقو  اليفل  ومفتهية العمل واملناجم.امل
وتعكم/ الدارات الوزاريمة املخت مة ععمن تنفيمذ خيمة العممل الوينيمة لعمسماواة عمني املمرأة  -٣٦

  المميت تراعممإل االعتتممارات ا نسممانية. والضممافة إل تلمم   توضممي ٢٠١٨-٢٠١٥والرجممل لعفمم ة 
املثعيمممات واملثعيمممني وم دوجمممإل امليمممل ا نسمممإل ومدمممايري اهلويمممة ا نسمممانية  خيمممة عممممل وينيمممة عهمممأن

وحمامعإل  ممفات ا نسممني  يف إيمار تهمماور وثيمم  ممي اوتمممي املممدين وا همات املعنيممة األخممرم مممن 
 أ حاب امل عحة. و دف هذه اخلية إل تع ي  ومحاية حقو  أولل  األشخاص.

لمام خيمة العممل الوينيمة ليدممام ومكافحمة التمييم  وتيت  الدارات الوزاريمة املخت مة أي -٣7
. وقمممد ت وا مممل تنفيمممذ الجمممراءات املتخمممذة يف إيمممار خيمممة العممممل الوينيمممة ٢٠١٤-٢٠١٠لعفممم ة 

. وتمعع ممممدُّ خيممممة عمممممل وينيممممة ٢٠١7األول ليدممممام ععممممن ال ممممعيدين المممموي  وا عممممإل حمممىت عممممام 
ا ال مدد مهماورات جمعمس النمواب . وتهمل األنهية يف همذ٢٠١٨جديدة ستعنهر يف أواال عام 

واوتممي املممدين والتعمدايت. ويقممود هممذه املهماورات مكتممب االسممتقتاو والدممام. ويف سمميا  نمم وا 
  أعيعقممت سعسممعة مممن مهمماريي ٢٠١7و ٢٠١٦و ٢٠١٥يممالا اسمايممة الدوليممة خممملو سممنوات 

لمميت سممتتناوهلا خيممة الدمممام الت ريتيممة لتحديممد االحتياجممات ا ديممدة اخلا ممة يف جممماو الدمممام ا
 العمل الوينية املقتعة.

ويف إيار خية العمل الوينية ليدمام ومكافحة التميي   اليت أعدها مكتب االسمتقتاو  -٣٨
والدمممام التهمماور مممي الع نممة املهمم كة عممني المموزارات املعنيممة الدمممام  تممدعم اسكومممة إجممراءات 

أفرادهمما ضممحااي لعتمييمم   فلممملم عممن إجممراءات ومهمماريي حمممددة ل مماق الفلممات المميت قكممن أن يقممي 
لتع يممم  التنممموع عوجممما عمممام. وتهممم ي اسكوممممة أيلمممام التعمممدايت ععمممن ا مممات إجمممراءات ناثعمممة ععمممن 

 ا عإل. ال عيد
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 وتعنظعم محملت لعتوعية من أجل النهوض عسياسة إدمام متماسكة ومستدامة. -٣٩
  ثمةإهلمممممممام م يمممممممد ممممممممن االسمممممممتدا‘  تمممممممنظم شمممممممتكة ٢٠١٥منمممممممذ عمممممممام ‘Inspiring More 

 Sustainability عمن يريم   نمة ميثما  التنموع ( يموم التنموعث( كل سنة يومام وينيمام لعتنموع
إجممراءم. ويهممدف  ١٥٠(. ومنممذ إرسمماء هممذا اليمموم  نعفممذ أكثممر مممن Lëtzebuergليت عممور  ث

همممممذا اسمممممد   المممممذي قولممممما مكتمممممب االسمممممتقتاو والدممممممام إل ا ممممممي عمممممني الهمممممركات 
العاممممة وا معيمممات ممممن أجمممل تع يممم  التنممموع. ويعفمممتا اب املهممماركة يف همممذا  واملنظممممات

النهمممممايف أممممممام كمممممل منظممممممة يوجمممممد مقرهممممما يف إقعممممميم لكسممممممّب . وتمممممدعم وزيمممممرة األسمممممرة 
عممممن والدمممممام  راعيممممة ميثمممما  التنمممموع ليت عممممور   هممممذا اليمممموم  جممممراء زايرات لمليممممملع ع

 قاألنهية اليت تنفذها املنظمات
  قممدف مكافممأة املمارسممات املتتعممة يف  ٢٠١7و ٢٠١٥يف عممامإل  وعجممواا  التنممنعظمممت

جماو إدارة التنموع. ويهم ي همذا الجمراء املنظممات ععمن األخمذ عمنهج التنموع يف األجمل 
 قعمنظمات األخرم حماكاة نارسا االيويل كإل حتق  نتااج هامة ويتسىن ل

  وهمإل عتمارة عمن   املهاورات الوينية عهمأن الدممام ٢٠١7و ٢٠١٦نعظمت يف عامإل
 قن أجل الدمام ععن ال عيد ا عإلحمفل لتتادو اآلراء عني الدارات التعدية م

   فريم  يف سيا  استمرارية املهاورات الوينية عهمأن الدممام ععمن ال معيد ا عمإل  أنهم
. ويعقممممد الفريمممم  انتظممممام لتتممممادو اآلراء والممممدعم يف جممممماو الدمممممام ععممممن ال ممممعيد ا عممممإل

فيها األشخاص الناشيون يف جمماو الدممام ععمن  معيد التعمدايت   اجتماعات يهارل
 قاليت تواج ا يف املمارسة العمعيةملناقهة املواضيي واملهاكل 

  نظممممت ٢٠١7تهممرين األوو/أكتمموعر  ٨يف إيممار االنتخمماات التعديممة المميت جممرت يف  
املقيمممني األجانممب وزارة األسممرة والدمممام وشممؤون املنيقممة الكممّبم محعممة لعممملم وتوعيممة 

 قالستقتاو والدماممن أجل تس يعهم يف العوااا االنتخاعية  نسقها مكتب ا
 التعمممماون مممممي احتمممماد مممممدن وععممممدايت لكسمممممّب  ثSYVICOL المممم ويج انتظممممام خليممممة  )

الدممممام التعديمممة  وهمممإل أداة تسمممما لعتعمممدايت الممميت ترغمممب يف اتتممماع همممذا المممنهج عوضمممي 
 ومنظمة مبهاركة أكّب عدد من الفاععني ا عيني. سياسة إدمام مستدامة وشامعة

والضافة إل تل   وضي مكتب االستقتاو والدمام اسم اتي ية لملت ماو  مدف إل  -٤٠
تقدم مععومات منتظمة إل عاممة النماس وشمركاء املكتمب ووسمااط العمملم. وععمذلت جهمود كتمذة 

اد طجمموعمممة أدوات ليدممممامط ونهمممرها  مشعمممت مجعمممة أممممور منهممما إ مممدار كتيتمممات إعملميمممة  وإعمممد
 تستهدف الدارات التعدية اليت تستقتل الملجلني يف املناي  التاععة هلا.
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 التنفيذ اجل ة  للتوصيات -2 

 قتوو املعايذ الدولية  

 ٢-١١7الت ممدي  ععممن االتفاقيممة الدوليممة سمايممة مجيممي األشممخاص مممن االختفمماء القسممري ]مممن   
 [7-١١7 إل
لكسممّب  ععمن االتفاقيمة الدوليمة سمايمة مجيمي األشمخاص ممن االختفماء القسمري وقعت  -٤١
. وقممد شممرعت لكسمممّب  إجممراءات الت ممدي   وهممإل معت مممة الت ممدي  ٢٠٠7شممتايف/فّباير  ٦يف 

ععممن االتفاقيممة يف أقممرب وقممت نكممن. وسممتعتحة يف مهممروع  مم  الت ممدي  قيممد العممداد مسممألة 
عهممأن االعمم اف اخت مماص الع نممة املعنيممة حبمماالت  ٣٢و ٣١إ ممدار إعممملات مبوجممب املممادتني 

االختفمماء القسممري عتعقممإل ودراسممة التملغممات المميت يقممدمها األفممراد ااهممم أو تقممدمها دوو أيممراف 
 أخرم عهأن انتهاكات أحكام االتفاقية الدولية سماية مجيي األشخاص من االختفاء القسري.

 التثقي/ والتدريب يف جماو حقو  النسان  

 [7-١١٨و ١١7-٨موا عة ته يي التثقي/ والتدريب يف جماو حقو  النسان ]  
اعتتمممارام ممممن عدايمممة  طاسيممماة واوتمممميطالقممميم ععنممموان عهمممأن أعدرجمممت دورة تععيميمممة مهممم كة  -٤٢

يف  ٢٠١٨-٢٠١7يف التععميم الثمانوي  وعدايمة السمنة الدراسمية  ٢٠١7-٢٠١٦السنة الدراسمية 
التععمميم األساسممإل. ومممن الركمماا  المميت تسممتند إليهمما الممدورة التععيميممة املهمم كة عهممأن القمميم تممدريس 

نسان واالتفاقية األوروعية ععن النحو املتني يف العملن العاملإل سقو  ال حقو  النسان العاملية 
 سقو  النسان. وتسعن الدورة التععيمية إل حتقي  ثملثة أهداف أساسية هإلذ

تع يممم  التسممماما القممماام ععمممن املعرفمممةذ االنفتممماا واالحممم ام والتسممماما يف جمتمعنممما  ثأ( 
يف العميق املتعدد الثقافاتذ ممن أجمل تععمم القميم الدققراييمة ونارسمتها  ال عمد ممن فهمم تعمدد أ ما

والثقافممات واألداين فلممملم عممما تنيمموي ععيمما مممن معتقممدات وقمميم. و ممدف دورة طاسيمماة واوتممميط 
إل تيممموير املعرفممممة التقاليممممد واليقمممموس الدينيممممة وغممممذ الدينيمممة المممميت متيمممم  جمتمعنمممما اسممممدية. فدالتممممام 

وراء  لسممتبيكممون ا هممل ععنا ممر الثقافممة أو الع مم  عممن فمم  شممفرة لدممة الن مموص أو الرممموز ا ممما
 قاملواق/ القيعية واملتيرفة

الممتععم عممن يريمم  نارسممة قاامممة ععممن التفكممذ والنقممدذ ستسممتند الممدورة التععيميممة  ثب( 
إل طممج اعتكمماري حممموره اليالممب. وسممتنيع  الممدورة مممن أسمملعة اليممملب وأفكممارهم وقممارقم عهممأن 

م وتسمماؤال م القلممااي النسممانية عيلممتهم اليوميممة. وسممتتيا لعهممتاب تممدرتيام إمكانيممة مقارنممة حيمما 
واالجتماعيممممة الكممممّبم. وسمممميتععم اليممممملب كيفيممممة تيمممموير تفكممممذهم املسممممتقل والنقممممدي لي ممممتحوا 

 قومسؤولني ي نعون حيا م تيديهم مواينني مستقعني
حبمممة أهمممم قلمممااي اسيممماة واوتمممميذ سمممتتيا المممدورة لأليفممماو والهمممتاب تمممدرتيام  ثم( 

وتسمماؤال م القلممااي النسممانية واالجتماعيممة الكممّبم. ومممن خممملو دراسممة إمكانيممة مقارنممة حيمما م 
أجوعممممة خمتعمممم/ املممممذاهب الفعسممممفية واألخملقيممممة  فلممممملم عممممن كممممّبايت التقاليممممد الدينيممممة والثقافيممممة  
ستعرض الدورة ععن الهتاب أفكارام لتكوين وجهات نظرهم مبوازاة اح ام وجهمات نظمر اآلخمرين 

 .وتيوير روا النقد لديهم
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وتتتممي المممدورة التععيميمممة ط مممام متعمممدد املراجمممي  يراعمممإل أهمممم القلمممااي واألفكمممار النسمممانية   -٤٣
وحقمممو  النسمممان  واملعمممارف الععميمممة والعقملنيمممة  فلمممملم عمممن الثقافمممات الدينيمممة الممميت تقممموم ععيهممما 

ومركمم  جمتمعاتنمما واوتمعممات األخممرم. وقممد أقيمممت ات مماالت الع نممة التوجيهيممة لعممدورة التععيميممة 
األمممممم املتحممممدة القعيمممممإل ليعممممملم يف أوروا الدرعيممممة ثمركمممم  العممممملم( كممممإل تتلمممممن الممممدورة آخممممر 

أال وهممإل  -املسممت دات فيممما يتععمم  العممملم والتوعيممة املسمماال املت ممعة تنهممية األمممم املتحممدة 
 السملم واألمن الدوليان والتنمية املستدامة وحقو  النسان وسيادة القانون.

تمر التدريب األساسإل ألفراد الهرية ومولفإل اسكوممة والتعمدايت يف جمماو حقمو  ويس -٤٤
النسممان واملسمماواة عممني ا نسممني  ععممن النحممو املممذكور يف سمميا  االسممتعراض الوسمميط. وأعيعمم  يف 

تدريب جديدة عهأن مني ومكافحة االقار التهر يف إيار اخلية الوينية ملكافحمة  ٢٠١7عام 
 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 

 [١٣-١١٨و ١١٨-١٢عني النساء والرجاو ]
  ١٥املساواة يف األجر جرقة ععد الت ويت ععن القانون ا ديمد ال مادر يف أ تا عدم  -٤٥

كمانون   ٢١ممن قمانون  ٢عهأن تعمديل قمانون العممل  وععمن املمادة  ٢٠١٦كانون األوو/ديسمّب 
املعمممدعو املتععممم  عتنظممميم متويمممل األحممم اب السياسمممية. واسمممتنادام إل العممموااا  ٢٠٠7األوو/ديسممممّب 

ععن رب العمل ما مل يكمن االخمتملف يف األجمر ممّبرام تسمتاب موضموعية  ا ديدة  تعفرض غرامة
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  

 دوعني املعنيني املساواة.عتدريب املن
وقد شهدت العقود األخذة طينيةط سو  العمل ععمن نيما  واسمي يف لكسممّب . ويف  -٤٦

الوقممت نفسمما  فععممن  ممعيد االقت مماد ا  اممإل والعمالممة  ال تمم او املسمماواة عممني ا نسممني  اعتتارهمما 
  حمددت ٢٠٢٠أوروا  هدفام شامملم  دعامة هيكعية لتنميمة يويعمة األجمل. ويف إيمار اسم اتي ية

. ٢٠٢٠يف املااممة يف أفمم  عممام  7٣لكسمممّب  هممدفها المموي  فيممما يتععمم  مبعممدو العمالممة يف نسممتة 
ووفقام ألحد  التياات املتاحة  أضحت لكسمّب  ععن وش  حتقي  هذا اهلدف إت ععما معمدو 

لعمالممممة يف . وتعمممم م المممم ايدة املسممممتمرة يف معممممدو ا٢٠١٦يف املااممممة يف عممممام  7٠,7العمالممممة فيهمممما 
 السنوات األخذة أيلام إل زايدة أكّب يف مهاركة املرأة يف سو  العمل.

ععممن ال ممعيد  الولمماا/ اخلا ممة النسمماء يف العمممل املممدفوع األجممر وعممذل  انتقعممت نسممتة -٤7
(  نممممممما يهمممممممكل زايدة ٢٠١٦يف املاامممممممة ث ٤٠,٥( إل ٢٠٠٥يف املاامممممممة ث ٣7,٩المممممممداخعإل ممممممممن 

و عقد من ال من. وسع عت زايدة أكمّب فيمما يتععم  مبعمدو عمالمة املمرأة يف املااة خمل ٢,٦ نستتها
(. وتهممممدل النسمممماء اآلن ٢٠١٦يف املااممممة ث ٦٥( إل ٢٠٠٥املااممممة ثيف  ٥٨,٤الممممذي انتقممممل مممممن 

يف املااة من الولاا/ املدفوعمة األجمر. وتععم م همذه الم ايدة يف مهماركة املمرأة يف سمو   ٤١حوا  
اساجمة الكتمذة إل القموم العامعمة يف سميا  النممو االقت مادي  و مو العمل إل عدة عواممل همإلذ 

العديمد مممن الولماا/ المميت يكثمر فيهمما متثيمل النسمماء ثخمدمات رعايممة األيفماو  واخلممدمات املن ليممة  
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والتععمميم  وممما إل تلممم (  وتيممور منظومممة القممميم ثاألمهممات العممازات النهمممييات  وتراجممي نسمممتة 
ام الجممممازة الوالديممممة وإ ممممملحا  والمممم ايدة الكتممممذة يف هياكممممل رعايممممة رات التيمممموت  واعتممممماد نظمممم

األيفمماو واسممتقتاهلم  ونظممام شمميكات اخلممدمات(. وانتقممل معممدو عمالممة النسمماء املتخرجممات مممن 
  ٢٠١٢يف املاامممة يف عمممام  7٠.٥إل  ١٩٩٢يف املاامممة يف عمممام  ٥,٢التععممميم الثمممانوي األد  ممممن 

يف املاامممة  ٦١,٩ملتخرجمممات ممممن التععممميم الثمممانوي األععمممن ممممن عينمممما ارتفمممي معمممدو عمالمممة النسممماء ا
يف املاامممة خمممملو نفمممس الفممم ة. أمممما الممم ايدة يف  مممفوف النسممماء املتخرجمممات ممممن التععممميم  7٣.٩ إل

يف املااممة.  ٨١,٥يف املااممة إل  7٥,١العمما  فكانممت أكثممر اعتممداالم إت انتقممل معممدو عمممالتهن مممن 
ية تقممارام م دوجممام. فقممد اقم ب معممدو عمالممة النسمماء مممن وهكمذا شممهدت السممنوات العهممرون املاضم

معممدو عمالممة الرجمماو  ع ممرف النظممر عممن املسممتوم التععيمممإل.   تقارعممت معممدالت عمالممة النسمماء 
املمممممؤهعملت والنسممممماء توات املمممممؤهر ملت المممممدنيا مبمممممرور الوقمممممت. وانتقمممممل جممممممموع معمممممدالت العمالمممممة 

 .٢٠١٢ام نقية يف ع ١١إل  ٢٠٠٢نقية يف عام  ٢٢,٩ من

 العن/ ا نساين/العن/ ضد النساء والفتيات/العن/ العااعإل  

موا ممعة تنقمميا التهممريعات عهممأن العنمم/ العممااعإل وموا ممعة ا هممود الراميممة إل منممي مجيممي أشممكاو   
 [٢٦-١١٨و 7-١١٦و ١١٦-٦العن/ ضد املرأة والقلاء ععيها ]

 7١٦7  مهمممروع القمممانون رقمممم ٢٠١7آب/أغسممميس  ١٠قعمممدم إل جمعمممس النمممواب  يف  -٤٨
املتععممممم  املوافقمممممة ععمممممن اتفاقيمممممة جمعمممممس أوروا لعوقايمممممة ممممممن العنممممم/ ضمممممد النسممممماء والعنممممم/ املنممممم   

 ٨( قمممانون ٣( قممانون الجمممراءات ا ناايممةق وث٢( قممانون العقمممواتق وث١ومكافحتهممما وتعمممديل ث
 ٢٠٠٨آب/أغسمميس  ٢٩( قممانون ٤و املتععمم  العنمم/ العممااعإلق وثاملعممدع  ٢٠٠٣أيعوو/سممتتمّب 

املعدعو املتعع  حبرية تنقل األشمخاص واهل مرة  وتلم  ممن أجمل املوافقمة ععمن اتفاقيمة جمعمس أوروا 
 ١١سمممممينتوو يف العوقايمممممة ممممممن العنممممم/ ضمممممد النسممممماء والعنممممم/ املنممممم   ومكافحتهمممممما  املوقعمممممة يف 

 مكافحممممة العنمممم/ ا نسمممماين والعنمممم/ العممممااعإل عفعاليممممة. . ويهممممدف القممممانون إل٢٠١١أاير/مممممايو 
 ذ7١٦7يعإل أهم التعديملت اليت يتلمنها مهروع القانون رقم  وفيما
 إدمام مفهوم طاهلوية ا نسانيةط ضمن أستاب التميي  ا ظورةق 
  قممرم تهممويا األعلمماء التناسممعية لمميا  ثيفممرض قممانون العقمموات حاليممام جمم اءات ععممن

أنواع التهويا من خملو أحكام عامة تتناوو طاألتم ا سدي املتعممدط  مجيي أشكاو و 
 لكنا ال  ظر التحديد تهويا األعلاء التناسعية ليا (ق

 .تع ي  اليار القانوين القاام يف جماو العن/ العااعإل 
ويهدف هذا التعمديل إل تع يم  منمي العنم/ العمااعإل عمني األشمخاص المذين يعيهمون معمام  -٤٩
لمممممة أسمممممرية  ومحايمممممة األيفممممماو ضمممممحااي العنممممم/ العمممممااعإل املتاشمممممرين وغمممممذ املتاشمممممرين  وتعتيمممممة يف عي

 احتياجا م.
      كمممممممانون األوو/  ١٦و ظمممممممر قمممممممانون لكسممممممممّب  تهمممممممويا األعلممممممماء التناسمممممممعية. فقمممممممانون  -٥٠

املتععممممم  عمممممدعم اليفممممل واألسمممممرة يمممممنا ععمممممن حظممممر العنممممم/ التمممممدين وا نسمممممإل   ٢٠٠٨ديسمممممّب 
عممممني األجيمممماو  واملعامعممممة الملإنسممممانية واملهينممممة  فلممممملم عممممن تهممممويا األعلمممماء  واالنتهاكممممات فيممممما

(. وععممن الممرغم مممن عممدم وجممود ٢التناسممعية  وال سمميما داخممل األسممرة واألوسممايف التععيميممة ثاملممادة 
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نما يف قممانون العقمموات يتنمماوو ععمن وجمما التحديممد تهممويا األعلماء التناسممعية ثععممن أن مهممروع 
ر أعممممله سممميعاا همممذا الوضمممي(  هنمممال عقممموات جناايمممة تنيتممم  يف همممذه املمممذكو  7١٦7القمممانون 

مممن قممانون العقمموات  املتععقممة عقمممي السمماءة التدنيممة  تممنا ععممن فممرض  ٤٠٠اسمماالت. فاملممادة 
 ٥ ٠٠٠يممورو و ٥٠٠عقوعممة السمم ن ملممدة تمم اوا عممني سممنتني واممس سممنوات وغرامممة تمم اوا عممني 

ض ال يعرجممن شممفاؤه  أو إل ع مم  دااممم عممن العمممل  أو إل يممورو إتا أدت السمماءة التدنيممة إل مممر 
فقدان القدرة الكامعة ععن استخدام علمو ممن األعلماء  أو إل تهمويا جسميم. وتعهمدد العقوعمة 

 سنوات يف حاو ست  ال رار وال  د. ١٠سنوات و ٥الس ن ما عني 

 ١٨-١١٨و ١١-١١٦موا ممعة تع يمم  القممدرة ععممن العمممل مممن أجممل مكافحممة االقممار التهممر ]  
 [٤٣-١١٨و ٣٥-١١٨إل  ٣١-١١٨ومن  ٢٨-١١٨و

تهمذ خيمة العمممل الوينيمة ا ديمدة ملكافحممة االقمار التهمر  المميت أعمد ا  نمة مكافحممة  -٥١
  إل أن االقممار التهممر ٢٠١٦االقممار األشممخاص واعتمممد ا اسكومممة يف تهممرين الثمماين/نوفمّب 

ة مممممن أشممممكاو الممممر  وجممممب الت ممممدي لمممما ععممممن يو مممم/ يف أغعممممب األحيممممان تنمممما شممممكل حممممدي
ال ممعيدين المموي  والممدو . ويف السممنوات األخممذة  زادت حكومممة لكسمممّب  تممدخمل ا التهممريعية 
من أجل التقيد التمام ال مكول الدوليمة املعتممدة يف جمماو مكافحمة االقمار التهمر. وممن أحمد  

املتععمم  عتع يمم  حقممو  ضممحااي  ٢٠١٤نيسممان/أعريل  ٩املتممادرات املتخممذة يف هممذا ال ممدد قممانون 
 ١١و ٢٠١٤آتار/ممممارس  ١٠االقمممار التهمممر  فلمممملم عمممن الاحممميت الدوقيمممة الكمممّبم املمممؤرختني 

عهمأن املسماعدة. ويف إيمار خيمة العممل  سم ك  لكسممّب  جهودهما ععمن  ٢٠١٤أيعوو/ستتمّب 
 ثملثة جماالت تات أولوية هإلذ

 حتديد اللحااي ومحايتهمق 
 قتتهمقمقاضاة ا ناة ومعا 
 .اتتاع سياسة حثيثة تتسم الفعالية والكفاءة يف جماو مكافحة االقار التهر 
محعمة لعتوعيمة تسمتهدف عاممة النماس التم امن  ٢٠١٦وانيعقت يف تهمرين الثماين/نوفمّب  -٥٢

ق وتعممنظعم  يف إيممار شممراكة عممني وزارة العممدو ووزارة www.stoptraite.luمممي إيمممل  املوقممي الهممتكإل 
لفمرص  أنهمية تدريتيمة لعفماععني املهنيمني  مبمن فميهم أفمراد الهمرية واملولفمون المذين قكمن تكافؤ ا

 أن يكونوا ععن ات او علحااي االقار.

 ٥٦-١١٨و ٥٤-١١٨و ١٥-١١٨إعممممادة تممممويني معتمسممممإل الع مممموء واسممممتقتاهلم وإدممممماجهم ]  
 [7٠-١١٨و ٦٨-١١٨و

ألممم املتحمدة السمامية لهمؤون الملجلمني است اعةم لعنداء النساين الذي أيعقتا مفوضية ا -٥٣
استقتاو الجلني سموريني يف إيمار  ٢٠١٣ثمفوضية الملجلني(  قررت حكومة لكسمّب  يف عام 

الّبامج األورويب لعادة التويني من أجل مساعدة أكثر من ثملثة ممليني سوري فروا من ععمدهم 
 الذي م قتا اسرب.

أوو دفعمممة همممؤالء  سمممورايم. ويهمممكل ٢٨كسممممّب    اسمممتقتعت ل٢٠١٤ويف نيسمممان/أعريل  -٥٤
 ٤٦  اسمممتقتعت لكسممممّب  ٢٠١٥أاير/ممممايو  ٥سمممورايم تعهمممدت لكسممممّب  اسمممتقتاهلم. ويف  7٤ممممن 
 ١٩٠قممد موا مممن تركيمما. والضممافة إل تلمم   وافقممت لكسمممّب  ععممن إعممادة تممويني سممورايم  الجلممام 
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 ١٨م عممني االحتمماد األورويب وتركيمما يف املممّب  ١-١الجلممام سممورايم قممادمني مممن تركيمما مبوجممب االتفمما  
 ٢7  اسمممتقتعت لكسممممّب  جمموعمممة أول تلمممم ٢٠١٦أاير/ممممايو  ٢٥. ويف ٢٠١٦آتار/ممممارس 

شخ مام  معنحموا  ٢٥جمموعمة اثنيمة ممن  ٢٠١٦أيعوو/سمتتمّب  ٢٩الجلام سورايم    اسمتقتعت يف 
 مجيعام  فة الملج  يف لكسمّب .

ععيهمما يف االتفمما  املممّبم عممني االحتمماد األورويب وتركيمما   وعممملوة ععممن االلت امممات املن مموص -٥٥
  ٢٠١7الجلممام سممورايم قممادمني مممن تركيمما حممىت طايممة عممام  ٣٠تعهممدت لكسمممّب   عممادة تممويني 

  فلمملم ٢٠١٥وتل  يف إيار القمرار المذي ا مذه جمعمس العمدو والهمؤون الداخعيمة يف متوز/يوليما 
اللت ام املتعهد عا أثناء مؤمتر مفوضمية الملجلمني املعقمود يف الجلام سورايم من تركيا لعوفاء ا ٢٠عن 

  ععمما عممدد األشممخاص الممذين أعيممد ٢٠١7تهممرين األوو/أكتمموعر  ٢٠. ويف ٢٠١٦آتار/مممارس 
يف اومممموع. وتعتحمممة حاليمممام الت اممممات جديمممدة  ٢٤٠شخ مممام ممممن أ مممل  ٢٣٤تمممويينهم الفعمممل 
 لعسنوات القادمة.

  واءمممممت ٢٠١٥ة مممممن يمممالا اسمايمممة الدوليممممة يف عمممام ويف سممميا  و ممموو أعممممداد كتمممذ  -٥٦
 لكسمّب  إيارها القانوين مي هذا الوضي اعتماد قانونني رايسيني ةاذ

  املتعع  اسمايمة الدوليمة واسمايمة املؤقتمة المذي  ٢٠١٥كانون األوو/ديسمّب   ١٨قانون
الهممرويف المميت تممب أن  ممدد إجممراءات مممنا اسمايممة الدوليممة ون عهمما  واملعممايذ املت ممعة 

يسمتوفيها رعممااي التعمدان الثالثممة أو األشمخاص عممدقو ا نسمية ليتسممىن هلمم االسممتفادة مممن 
اسمايممة الدوليممة  وعتحديممد وضمميال موحممد لملجلممني واألشممخاص الممذين قكممنهم االسممتفادة 

 من اسماية الثانوية  ومبلمون هذه اسمايةق
  املتععممممم  اسمممممتقتاو يمممممالا اسمايمممممة الدوليمممممة  ٢٠١٥كمممممانون األوو/ديسممممممّب   ١٨قمممممانون

واسمايممممة املؤقتممممة الممممذي  ممممدد معممممايذ اسممممتقتاو يممممالا اسمايممممة الدوليممممة يف إقعمممميم دوقيممممة 
لكسممممّب  الكمممّبم  فلمممملم عمممن حقمممو  املسمممتفيدين ممممن اسمايمممة املؤقتمممة. ويمممدمج همممذا 

 القمانون الموي   ويمنظم يراام  اسمتقتاو يمالا يف UE/2013/33القانون أحكمام التوجيما 
اسمايمممة الدوليممممة  ويهممممدف إل حتسممممني لممممروف عيهممممهم  واسممممتقتاهلم ععممممن  ممممو يكفممممل  
كمممممرامتهم  وزايدة مراعممممماة االحتياجمممممات اخلا مممممة لألشمممممخاص اللمممممعفاء والق مممممر غمممممذ 

( سمايمممة األشمممخاص ٤امل مممحوعني عمممذويهم. وق ممما القمممانون ف مممملم كمممامملم ثالف مممل 
 اء.اللعف

وقمد اعتعمممدت عمدة تممداعذ ملواجهمة ت ايممد نم وا يممالا اسمايمة الدوليممة واالضميملع مبهممام  -٥7
املتععم  اسمتقتاو يممالا  ٢٠١٥كممانون األوو/ديسممّب   ١٨االسمتقتاو املن موص ععيهما يف قمانون 

الدممام اسماية الدولية واسماية املؤقتة. ومن تع  التداعذ زايدة تع ي  تعماون مكتمب االسمتقتاو و 
والمموزارات الهممريكة لمما فلممملم عممن التعمماون ععممن ال ممعيد ا عممإل. ووا ممعت وزارة الهممؤون اخلارجيممة 
واألوروعيممممة واملكتممممب أيلممممام تنفيممممذ سياسممممة اسممممتقدام عممممدد كتممممذ مممممن املممممولفني الضممممافيني. ففممممإل 

وزارة مولفام يعمعون يف داارة خدمات الملجلني يف مديرية اهل رة التاععمة لم ٣٠  كان ٢٠١٣ عام
مولفمممممام جديمممممدام يف الفممممم ة املمتمممممدة ممممممن  ٢٢الهمممممؤون اخلارجيمممممة واألوروعيمممممة. وانلمممممم إل المممممداارة 

مولفممام. وزاد املكتممب عممدد  ٥٢  لي ممتا جمممموع مولفيهمما ٢٠١7حممىت متوز/يوليمما  ٢٠١٥ عممام
مولفيمما ععممن  ممو دااممم ومؤقممت وحعهممدت ممموارد إضممافية مممن خممملو زايدة التعمماون مممي املنظمممات 

 مية.غذ اسكو 
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 وفيما يعإل التداعذ األخرم املتخذةذ -٥٨
   تع يمم  تعمماون مكتممب االسممتقتاو والدمممام والمموزارات الهممريكة لمما ثوزارة التععمميم المموي

واليفولممممة والهممممتاب  ووزارة الهممممؤون اخلارجيممممة واألوروعيممممة  ووزارة ال ممممحة( فلممممملم عممممن 
نمية املستدامة واهلياكمل األساسمية  التعاون الوثي  مي إدارة املتاين العامة التاععة لوزارة الت

 ووزارة السكان ووزارة الداخعيةق
 تعتلة املوارد عن يري  زايدة التعاون مي املنظمات غذ اسكوميةق 
 تع ي  التعاون مي السعيات ا عيةق 
  واسممممتقدام م يممممد مممممن املممممولفني ععممممن  ممممو دااممممم  ٢٠١٥إعممممادة تنظمممميم املكتممممب يف عممممام

 ومؤقت.
ب اس مموو ععممن اسمايممة الدوليممة إل وزارة الهممؤون اخلارجيممة واألوروعيممة  وععممد تقممدم يعمم -٥٩

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  

سمممتقتاو والدممممام. وتهممممل أشمممكاو املسممماعدة املاديمممة لملسمممتقتاو السمممكن عمممن يريممم  مكتمممب اال
والدممذاء واملعممتس وعممدالم شممهرايم  فلممملم عممن الرعايممة اليتيممة. وفيممما يتععمم  السممكن  يتممول املكتممب 

 توفذ مأوم التعاقب ععن ثمل  مراحل ليالب اسماية الدوليةذ
مرفمم  سممك  معع ممدرال لملسممتقتاو يقمميم الهممخا  عنممد و ممولا إل إقعمميم التعممد  يف  ثأ( 

. ويستقتل هذا املرف  يف املقام األوو كل شمخا يرغمب يف تقمدم ١األو   يسمن مرف  املرحعة 
جمممراءات ا ديمممدة يعمممب اسمايمممة الدوليمممة  ومجيمممي األشمممخاص المممذين تععممماا  معفممما م يف إيمممار ال

 قاملع ععة لعداية
ععمممد تقمممدم يعتممما م  إل مرفممم  سمممك  يعنقمممل يمممالتو اسمايمممة الدوليمممة اآلخمممرون   ثب( 

ممدعد احتياجمما م اخلا ممة ثاليتيممة والنفسممية  والتحمما  األيفمماو ٢يسمممن مرفمم  املرحعممة    حيممة حتع
 ق يعتت يف وجهة الهخا وفقام لذل ...(    املدارس
ععدامممذ  يقممميم يالمممب اسمايمممة الدوليمممة  ييعمممة ممممدة النظمممر يف اليعمممب  يف مرافممم   ثم( 
حدات سكنية داامة. وتسمتقتل ععم  املرافم  مجيمي األشمخاص  عينمما  ع عما   وهإل و ٣املرحعة 

مرعة  مراف  أخرم ح رام لألسر أو لعرجاو املسافرين مبفردهم أو النساء املسمافرات مبفمردهن. و مة أس 
 خم  ة حتديدام لعقع رر غذ امل حوعني عذويهم أو لألشخاص حمدودي اسركة.

 [١١٨-٤٤مجي مشل األسرة ]  
  متمممادو توجيهيمممة لتنفيمممذ توجيممما ٢٠١٤أ مممدرت املفوضمممية األوروعيمممة  يف نيسمممان/أعريل  -٦٠

عهممأن اسمم  يف مجممي مشممل األسممرة.  ٢٠٠٣أيعوو/سممتتمّب  ٢٢املممؤرخ  CE/2003/86جمعممس أوروا 
ويف حاو تعمذر ععمن الملجلمني وأفمراد أسمرهم اس موو ععمن واثام  السمفر الوينيمة ويشمذات قيم  

ة يويعة  ته ي املفوضية األوروعية الدوو األعلماء ععمن أن تعم ف وتقتمل عواثام  هلم القامة لف  
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 

إل إقعيم التعد ومنحهم جواز مرور لدخوو التعد. وتتقيد قذه التو مية ال مادرة عمن عند و وهلم 
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واملعدر لمة لملاحمة الدوقيمة  ٢٠١٥آتار/ممارس  ٩املفوضية األوروعية الاحةع الدوقيمة الكمّبم املؤرخمة 
الممممميت حتمممممدد يرااممممم  إ مممممدار جممممموازات املمممممرور. ويف ععممممم   ٢٠٠٩أاير/ممممممايو  7الكمممممّبم املؤرخمممممة 

 ؤثر هذا التدعذ يثذام متاشرام ععن الوقت الملزم لجراءات مجي مشل األسرة.االت  ياس
إل  ٢٠١٥ونظمرام إل ارتفمماع معممدو االعمم اف ع ممفة الملجم  يف الفمم ة املمتممدة مممن عممام  -٦١

  زاد عممممممدد يعتممممممات مجممممممي مشممممممل األسممممممرة زايدة كتممممممذة جممممممدام. ففممممممإل ٢٠١7طايممممممة ح يران/يونيمممممما 
كممانون   ١يعتممام فقممط  أممما يف الفمم ة مممن  ١٢تعمم  اليعتممات    ععمما عممدد٢٠١٤و ٢٠١٣ عممامإل

 ٨٤شخ مام يعتممات حظممإل  ٣٩7فقمد قممدم  ٢٠١7آب/أغسمميس  ٣١إل  ٢٠١٥الثاين/ينماير 
يف املااة منها القتموو. وممي تلم   ال تتعمدم فم ة االنتظمار ثملثمة أشمهر ععمد إكمماو املعم/. غمذ 

عديمممد ممممن اليعتمممات املقدممممة يف همممذا ال مممدد أن كثمممذام ممممن املعفمممات املقدممممة اقممما  وال يمممدخل ال
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 االعمم اف ع ممفة الملجمم   تقتممل 

تثتممت العملقممة األسممرية يف غلممون تعمم  مديريممة اهل ممرة تن يقممدم األشممخاص املعنيممون أدلممة أوليممة 
األشممهر الثملثممة  ويسممتكمعوا يعممتهم ععممد تلمم . ويعتع مما األشممخاص املعنيممون منممذ عدايممة الجممراءات 

 الفعل الهرويف اليت تنظم مجي مشل األسرة.

 لروف االحت از  

 [٣٨-١١٨و ١١٨-٣7زايدة مراف  الس ون لعحد من االكتظاظ وحتسني لروف االحت از ]  
لعحكومممممة أن  Uerschterhaffاملتععمممم  عتنمممماء سمممم ن  ٢٠١٤متوز/يوليمممما  ٢٤تيممم  قممممانون  -٦٢

أشممداو التهيلممة لتنمماء السمم ن الثالممة يف  ٢٠١٦متلممإل يف عنمماء سمم ن جديممد. وانيعقممت يف عممام 
(. ووفقممممممام لع ممممممدوو المممممم م  Sanemالواقعممممممة يف إقعمممممميم ععديممممممة سممممممانيم ث« Uerschterhaff»منيقممممممة 

 .٢٠٢٢ه ام لععمل يف عام لألشداو  سيكون الس ن جا
 ٣١املتععممم    مممملا إدارة السممم ون واملمممودع يف  7٠٤٢ويهمممدف مهمممروع القمممانون رقمممم  -٦٣

إل إعداد الس ناء الذين سميعفرم عمنهم مسمتقتملم لععميق حيماة ععيمدة عمن  ٢٠١٦آب/أغسيس 
إعمداد ا ت م   الجرام  وإنهاء اآلليات القانونية والدارية الملزمة لتحقي  هذا اهلدف. وال قكمن

ليعمميق حيمماة ععيممدة عممن الجممرام إتا كممان سيقلممإل مممدة عقوعتمما يف عيلممة مع ولممة وخمتعفممة متامممام عممن 
العامل الذي يعفم ض أنما سميعود إليما. ولمذل  يهمدف مهمروع القمانون إل تلممني خمتعم/ جوانمب 

يعفم ض  ال ملا متدأم يقتلإل مواءمة لروف االحت از  قدر المكان  ممي لمروف العميق الميت
أن تممدها ا ت مم  ععممد إيمممل  سممراحا. ويسممتند ال ممملا يف هممذا ال ممدد إل مجعممة أمممور تهمممل 

( إل المممدوو األعلممماء عهمممأن ٢٠٠٦ممممن تو مممية  نمممة وزراء جمعمممس أوروا ثيف  ٣و ٢القاعمممدتني 
(  ممتفا الهممخا مسممعوب اسريممة قميممي ٢القواعممد األوروعيممة لعسمم ون  وفيممما يعممإل ن ممهماذ طث

لممميت مل تعنممم ع منممما مبوجمممب القمممانون عنممماءم ععمممن قمممرار اسكمممم ععيممما السممم ن أو وضمممعا رهمممن اسقمممو  ا
( تب أن تتقن القيود املفروضة ععن الهخا مسمعوب اسريمة ٣االحت از الساع  لعمحاكمة. ث

 يف حدها األد  الملزم وأن تكون متناستة مي األغراض املهروعة اليت فعرضت ألجعهاط.
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 [٤٥-١١٨و ١١٨-٤٠]قلاء األحدا    
 ٢٠٠٤ح يران/يونيمما  ١٦عهممأن تعممديل قممانون  ٢٠١7آب/أغسمميس  ٢٩قهممد قممانون  -٦٤

ال عوي التاعي لعدولمة اليريم  أممام تفعيمل وحمدة  - املعدعو واملتعع   عادة تنظيم املرك  االجتماعإل
اشممتداو الوحممدة  (. ويعتوقممي حاليممام أن يتممدأDreibornاألمممن داخممل تلمم  املركمم  الواقممي يف دريتممورن ث

 .٢٠١7تهرين الثاين/نوفمّب  ١ يف

 [١١٨-7٦حقو  النسان ومكافحة الرهاب ]  
 ةاذ ٢٠١٤اعتعمد قانوان يف عام  -٦٥

  عهممأن املوافقممة ععممن اتفاقيممة جمعممس أوروا املتععقممة ا رقممة  ٢٠١٤متوز/يوليمما  ١٨قممانون
املتععمممم  عت ممممرم األفعممممماو  ( وعروتوكوهلمممما٢٠٠١تهممممرين الثمممماين/نوفمّب  ٢٣اللك ونيممممة ث

اليتيعمممة العن ممممرية وكراهيممممة األجانممممب المممميت تعرتكمممب عممممن يريمممم  أنظمممممة الكمتيمممموتر  تات
(  وهممو قممانون يعممدرم أحكممام هممذين ال ممكني ٢٠٠٣كممانون الثاين/ينمماير   ٢٨ثعروتوكمموو 

يف قمممممانون  ٢٠١٤متوز/يوليممممما  ١٨القمممممانونيني يف التهمممممريعات الوينيمممممة. ويعمممممدرم قمممممانون 
االم غذ مهمروعة جديمدة تتععم  ا مراام اللك ونيمة. ويوسمي القمانون أيلمام العقوات أفع

نيا  تعري/ جرقة غسل األمواوذ إت يلي/ إل قاامة ا راام األساسمية جمراام كانمت 
 قدثة يف جماو ا راام اللك ونيةحمددعة ساعقام وجراام مستح

  الذي ينا ععمن قميمدها عهأن قميد األ وو واألسهم  ٢٠١٤متوز/يوليا  ٢٨قانون
الل امإل وفقام ملعايذ فرقة العمل املعنية الجراءات املالية ثفرقة العمل( ع يدتها املنقحة 

 ٢٤ثم( ممممن املمممذكرة التفسمممذية لعتو مممية ١٤. وممممن    فوفقمممام لعفقمممرة ٢٠١٢يف عمممام 
ععممن الت ميممد  ٢٠١٤متوز/يوليمما  ٢٨املنقحممة ال ممادرة عممن فرقممة العمممل  يممنا قممانون 

الل امممإل لألسممهم املودعممة لممدم وديممي مهمم  خاضممي لمللت امممات املنتثقممة مممن التهممريعات 
السممممارية يف جممممماو مكافحممممة غسممممل األمممممواو ومكافحممممة متويممممل الرهمممماب. وقكممممن فممممرض 

 ٢٨عقممممموات جناايمممممة ععمممممن عمممممدم االمتثممممماو لمللت اممممممات املن ممممموص ععيهممممما يف قمممممانون 
 .٢٠١٤متوز/يوليا 

 توصيات ايد النظر -3 

 التعاون مي هيلات املعاهدات  

 [٤-١١٦إل  ٢-١١٦ا ات تداعذ للمان تقدم التقارير يف موعدها إل هيلات املعاهدات ]من   
ممما زالمممت سممعيات لكسممممّب  تواجمما قيمممودام شممديدة جمممدام فيممما يتععممم  القممدرات واملممموارد  -٦٦

قمممارير إل هيلمممات املعاهمممدات  التهمممرية. وتعتمممذو حاليمممام جهمممود لتمممدارل التمممأخر املممم اكم يف تقمممدم الت
ولملستفادة  حسب االقتلاء  من الجراءات املتسية. والضافة إل التقدم الذي أشذ إليا يف 

ثقعمدم التقريمر الموي  إل  نمة القلماء ععمن  ٢٠١٥و/ستتمّب تقرير منت / املدة ال ادر يف أيعو 
سمممممممممممّب  إل الع نممممممممممة (  قممممممممممدمت لك٢٠١٤كممممممممممانون الثاين/ينمممممممممماير   ١٤التمييمممممممممم  العن ممممممممممري يف 

تهمممممرين  ١٦القلممممماء ععمممممن التمييممممم  ضمممممد املمممممرأة جمموعمممممة ممممممن المممممردود ععمممممن أسممممملعتها يف  املعنيمممممة
 يف إيار تقريريها الوينيني الدوريني السادس والساعي. ٢٠١7األوو/أكتوعر 
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وعديممة حتسممني التعمماون والتنسممي  عممني المموزارات يف جممماو حقممو  النسممان  وتع يمم  اتسمما   -٦7
 ٨مّب  الداخعيمممة واخلارجيممة يف جمممماو حقممو  النسممان  وافممم  جمعممس اسكوممممة يف سياسممات لكسمم

ععن إنهاء  نة مه كة عمني الموزارات معنيمة حبقمو  النسمان ثالع نمة املهم كة  ٢٠١٥أاير/مايو 
سقممو  النسممان(  ورد تكرهمما أعمممله. وتعتمم م وزارة الهممؤون اخلارجيممة واألوروعيممة اسممتخدامام أكثممر 

نولوجيممما املععوممممات الممميت تتيحهممما لعمممدوو األعلممماء المممدواار التاععمممة لعمفممموض السمممامإل انتظاممممام لتك
 سقو  النسان. وتعت م أيلام تع ي  مواردها التهرية يف األجل املتوسط.

 التوصيات اليت ُأحيط هبا  لما   -٤ 

 وو املعايذ الدوليةقت  

 [١١٨-٣سحب مجيي حتفظا ا ععن اتفاقية حقو  اليفل ]  
املتععمممممم   ٦٥٦٨ تمممممم او األعممممممماو الّبملانيممممممة متوا ممممممعة عهممممممأن مهممممممروع القممممممانون رقممممممم ال -٦٨

قممممانون التنمممموة  واملعممممدر و لعقممممانون املممممدين  وقممممانون الجممممراءات املدنيممممة ا ديممممد  وقممممانون    ممممملا
 ا مهموريمن الههر الساعي من العام اسادي عهر من التقموم  ٢١-١١والقانون املؤرخ العقوات  

 ١٩٨٨كمانون األوو/ديسممّب   ١٣األااء وعتديذ األلقاب  وقمانون التعمدايت املمؤرخ  املتعع 
 .٢٠١٣نيسان/أعريل  ٢٥(  واملودع يف L-23/12ث

ويهدف ال ملا املق ا من اسكومة إل تعديل القانون املدين للداء التميي  الوارد فيا  -٦٩
املسماواة يف الوضمي عمني مجيمي األيفماو  عدم   عني التنموة الهمرعية والتنموة اليتيعيمة  وممن   حتقيم 

النظممر عممن لممروف والد ممم  وتوضمميا الهممرويف الملزمممة لثتممات التنمموة عنمماءم ععممن التمتممي قمما حبكممم 
(  ومواءممممة النظمممام الجراامممإل لثتمممات التنممموة مبوجمممب القلممماء  وكفالمممة possession d'étatالواقمممي ث

ة نظممام إقامممة دعمماوم اليعممن  عيممر  تهمممل تديممذ العملقممة عممني األعمموين واألوالد  وتتسمميط ومواءممم
 واملواعيد النهااية.املدععني 

النظممر يف الت ممدي  ععممن االتفاقيممة الدوليممة سمايممة حقممو  مجيممي العممماو املهمماجرين وأفممراد أسممرهم   
 [٤-١١٩إل  ١-١١٩ ]من
مل ت مممممد  حمممممىت اآلن أي دولمممممة ممممممن المممممدوو األعلممممماء يف االحتممممماد األورويب ععمممممن همممممذه  -7٠

التفاقيمممة ألن هنممممال عقتمممات قانونيممممة كتمممذة مرتتيممممة عوجمممود اخت ا ممممات ععمممن  ممممعيد املفوضممممية ا
األوروعيممة فيممما يتععمم  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  

 رويف القامة.عه
  وععممممدم كفايممممة نظممممام دعممممم ٢٠١7وتعسممممعرم لكسمممممّب  تةيممممة اهل ممممرة التهممممرية يف عممممام  -7١

واسمتقتاو األشمخاص املهمماجرين واألشمخاص املهمردين قسممرام ععمن املسمتوم الممدو   ولمذل  تتمماعي 
ة عن كثب األعماو ا ارية يف األمم املتحدة من أجل  ياغة اتفا  عاملإل ممن أجمل اهل مرة اآلمنم

 .٢٠١٨واملنظمة والنظامية عدية اعتماده يف عام 
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 [٤٢-١١٨و ١١٨-٦املهاجرون القع رر/احت از األسر اليت تلم أفرادام قع رر ]  
املعمممدعو عهمممأن حريمممة التنقمممل  ٢٠٠٨آب/أغسممميس  ٢٩ممممن قمممانون  ١٠٣تمممنا املمممادة  -7٢

مل يكمن تلم  ممن  ر  عمادة قا مر غمذ م محوب عذويما مماواهل رة ععمن عمدم جمواز ا مات أي قمرا
م ممعحتا  اسممتثناء اسمماالت المميت يكممون فيهمما قممرار العممادة مممّبرام تسممتاب خيممذة تتععمم  األمممن 
العمممام. وعمممذل  فالقاعمممدة العاممممة همممإل عمممدم إععممماد الق مممر غمممذ امل مممحوعني عمممذويهم وممممن   عمممدم 

ر غممممذ احت ممممازهم مممممن أجممممل إعمممماد م. ويف اسمممماالت االسممممتثنااية المممميت يتعممممني فيهمممما إععمممماد القا مممم
 ٢٠٠٨آب/أغسميس  ٢٩من قانون  ١٢٠من املادة  ١تنا الفقرة امل حوب من إقعيم التعد  

املمممذكور أعممممله ععمممن مممما يعمممإلذ طتممموز احت ممماز القا مممر غمممذ امل مممحوب عذويممما يف مكمممان  املعمممدعو
 مناسب يملام احتياجات سناط. وتراعن يف تع  الجراءات م اق اليفل الفلعن.

  تعتمم م لكسمممّب  إنهمماء  نممة ٢٠١7متوز/يوليمما  7اسكومممة املممؤرخ  ووفقممام لقممرار جمعممس -7٣
  تلمممم نممثملم لأليفممماو ونثعممإل الممموزارات والدارات ٢٠١7متعممددة التخ  ممات يف خريممم/ عممام 

تات ال عة  وتعكعع/ عتقييم امل اق الفلعن لكل يفل مع   كإل يتسىن هلا ا ات قمرارات عهمأن 
ات الق ممممر املوجممممودين يف التعممممد ع ممممفة غممممذ قانونيممممة  يتقممممام العممممادة وكممممذا إععمممماد مقممممدمإل اليعتمممم

  وكمإل يتسمىن هلما أيلمام إ مدار ت ماريا القاممة لعمعنيمني. CE/2008/115من التوجيما  ١٠ لعمادة
وإتا مل يكممن هنممال عممد مممن احت مماز القا ممر الممذي ي ممدر يف حقمما قممرار الععمماد ألسممتاب خيممذة 

ر الممذي ي ممدر يف حقمما قممرار الععمماد ألسممتاب تتععمم  تتععمم  األمممن العممام  ينتدممإل أن يممودع القا مم
مب اسا الفلعن يف مرف  مملام خارم مرك  االحت از. وترم اسكوممة أن لميس هنمال أي سمتب 

 وجيا للداء هذا اسكم القانوين.
ويف لكسمممّب   يعمميق مجيممي يممالا اسمايممة الدوليممة  مبممن فمميهم القع رممر غممذ امل ممحوعني  -7٤

توو االحتياجممات اخلا ممة  يف إيممار نظممام طمفتممواط عكممس نظممام العمميق يف عممذويهم واألشممخاص 
مراك  مدعقة. ويعام ل القع رر غمذ امل محوعني عمذويهم معامعمة القع رمر ممن رعمااي التعمد يف األوضماع 
املماثعة. فيعيعمي قاضمإل األحمدا  ععمن أحمواهلم ويعمني طو ميام قانونيمامط ععمن كمل قا مر ال يت ماوز 

عاممام( العميق يف مرافم   ١٨و ١٦العمر. وقكن لعقع رر األكّب سمنام ثمما عمني السادسة عهرة من 
سكنية خم  ة ليواء األسر اليت لديها أيفاو  أما أولل  الذين مل يت اوزوا السادسة عهمرة ممن 
العمر فيعع عل  يداعهم يف مرف  متخ ا لأليفاو أو املراهقني. ويستفيدون هنمال ممن الرشماد 

 عوي ععن مدار الساعة وييعة أايم األستوع  و  عون ععن نفمس االسمتحقاقات االجتماعإل وال
املاليممة واملاديممة املمنوحممة لسمماار األيفمماو والهممتاب  ويتمماععون التععمميم األساسممإل أو الثممانوي  ععممن 

 غرار مجيي الهتاب يف لكسمّب .
مايممة املؤقتممة عهممأن اسمايممة الدوليممة واس ٢٠١٥كممانون األوو/ديسمممّب   ١٨ويممنا قممانون  -7٥

ععمممن إرسممماء آليمممة جديمممدة لتحديمممد اهلويمممة الل اممممإل  ممممن أجمممل ضممممان االعممم اف االحتياجمممات 
اخلا ممة ملعتمسممإل الع مموء الممذين ينممدرجون ضمممن فلممة األشممخاص املستلممعفني ثاملرضممن والنسممماء 
الوحيممدات والنسمماء الملاممإل لممديهن أيفمماو والق ممر غممذ امل ممحوعني عممذويهم  وغممذهم(  وضمممان 

 ععن دعم مملام ييعة سذ الجراءات. ح وهلم
 ٢٠٠٨آب/أغسممممميس  ٢٩املعمممممدر و لقمممممانون  ٢٠١7آتار/ممممممارس  ٨ومبوجمممممب قمممممانون  -7٦

عهمممأن مركممم   ٢٠٠٩أاير/ممممايو  ٢٨املتععممم  حبريمممة تنقمممل األشمممخاص واهل مممرة  فلمممملم عمممن قمممانون 
 7٢املركم  ممن االحت از  معددت ف ة احت از األشخاص واألسر اليت يرافقهما قع عمر املمودعني يف 
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أق مممممممن. واسمممممممتند همممممممذا التديمممممممذ إل عواممممممممل خارجيمممممممة وداخعيمممممممة  سممممممماعة إل سمممممممتعة أايم كحمممممممد 
أوروعيمممة ثتقيممميم شمممندن فيمممما يتععممم  ععمعيمممات العمممادة(  وعواممممل تقنيمممة مرتتيمممة الهمممأن  وعواممممل

 الداخعإل. فقد رأت آلية التقييم واملراقتة املكعفة التحق  ممن تيتيم  جمموعمة  مكول شمندن  الميت
 /http://eur-lex.europa.eu/LexUriServث 1053/2013أنهممملت مبوجمممب الاحمممة جمعمممس أوروا رقمممم 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0027:0037:EN:PDF أن ممممممممممدة االحت ممممممممماز املن ممممممممموص )
سممماعة  ال تسمممما علمممان مممما يكفمممإل ممممن الفعاليممة فيمممما يتععممم  ععمعيمممات  7٢ععيهمما  ا مممددة يف 
 من   خمالفة ملا يععرف اسم نظام شندن. العادة  واعتّب ا

وأخذام  فععن ال معيد القلمااإل   مة حماالت عديمدة يع مأ فيهما األشمخاص إل ا كممة  -77
ليعممب ا ممات إجممراء مؤقممتذ يسممما متديممد اآلجمماو لممرايس ا كمممة الداريممة عتحممة اليعممب ععممن 

قاوز قد يعممد إليما األشمخاص  النحو الواجب. وهذه املدة ا ددة اليت  دف إل الت دي ألي
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 

 ي العودة اليوعية.ععن حدة. وتتقن أولوية اسكومة داامام هإل السعإل إل ته ي

 حالة تنفيذ االلت امات الملو ية - يم 
  ٢٠٢٤-٢٠٢٢قدمت لكسمّب  ترشميحها لعلموية جمعمس حقمو  النسمان خمملو الفم ة  -7٨

وستعقدم يف حينا الت امات يوعية ععن ال معيدين المداخعإل واخلمارجإل. وسمتتعع  همذه االلت اممات 
راجهمما يف التهممريعات الوينيممة  فلممملم عممن التعمماون ععممن ال ممعيد المموي  عقتمموو املعممايذ الدوليممة وإد

مي منظومة األمم املتحدة  وال سيما هيلات املعاهداتق أما ععن ال عيد الدو   فستتناوو دعم 
التعممدان الهممريكة يف التنميممة  والتمم ام لكسمممّب  املسممتمر عتع يمم  حقممو  النسممان ومحايتهمما يف مجيممي 

 أ اء العامل.
فذ املت مموو املعمم  حبقممو  النسممان  الممذي أنهمم  مبوجممب قممرار ويعسممتخدم من ممب السمم -7٩

   كمممانون الثممماين/  ١  اسمممتخدامام أكثمممر انتظاممممام منمممذ ٢٠١٣آتار/ممممارس  ٨الدوقيمممة الكمممّبم املمممؤرخ 
. ويممممرأس السممممفذ املت مممموو الع نممممة املهمممم كة سقممممو  النسممممان وقثممممل لكسمممممّب  يف ٢٠١٦ينمممماير 

يممة حبقممو  النسممان. وقكممن أن يلمميعي  حسممب االقتلمماء  االجتماعممات واملممؤمترات الدوليممة املعن
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  

ام عمددام ممن جمماالت العممل املواضميعية  مثمل إعمداد األشخاص توي العاقمة. وينسم  السمفذ أيلم
خيممة عمممل وينيممة عهممأن مؤسسممات األعممماو وحقممو  النسممان  أو املسمماال االسمم اتي ية  مثممل 
مسممألة طممج التنميممة القمماام ععممن حقممو  النسممان  ودور حقممو  النسممان يف تنفيممذ أهممداف خيممة 

 ت املناخية ععن حقو  النسان واهل رة.  فلملم عن يثذ التدذا٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

 التحدايت اجلديدة، مبا يف ذلك التقدم احملرز والصعوابت الناشئة -داع 
 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  

  املعنمون طاالنفتماا ٢٠١٨و ٢٠١٣يهدف الّبامج اسكومإل لعف ة املمتدة عني عمامإل  -٨٠
ملممواينني يف اسيممماة السياسممية وترشمميد الدارات اسكوميمممة واملسممؤولية والممو مط  إل تع يممم  مهمماركة ا
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وحتسمممني أدااهممما. ويهمممدف همممذا المممّبامج أيلمممام إل إنهممماء عيمممت حقمممو  النسمممان  المممذي سيلمممم 
خمتعمم/ املؤسسممات الوينيممة  وهممإل الع نممة االستهممارية سقممو  النسممان  و نممة أمممني املظممامل املعنيممة 

عمممة  ومكتمممب أممممني املظمممامل. وقمممد خع  مممت عقعمممة أرضمممية حبقمممو  اليفمممل  ومركممم  املسممماواة يف املعام
 لتهييد هذا املتىن  وحعددت احتياجات املؤسسات األرعي املعنية.

  المذي حظمإل عت مويت دسمتوري إتمايب يف ا ولمة 7١٠٢ويهدف مهروع القمانون رقمم  -٨١
قمممان   إل إدخممماو تعمممديعني يتعع٢٠١7تهمممرين األوو/أكتممموعر  ١١األول أممممام جمعمممس النمممواب يف 

عكيفية اشتداو مركم  املسماواة يف املعامعمةذ رعيما مب عمس النمواب  ععمن غمرار مكتمب أممني املظمامل  
ال ادر  UE/2014/54من جهةق والعمل من جهة أخرم ععن تلمني التهريعات أحكام  التوجيا 

   عهأن ا ات تداعذ تيسرر إعماو اسقو  املمنوحة لععمماو يف سميا ٢٠١٤نيسان/أعريل  ١٦يف 
 حرية تنقعهم.

 التكنولو يات اجلديدة وحقوق اإلنسان  
يتمميا تيمموير تكنولوجيممات جديممدة يف جممما  املععومممات واالت مماالت واعتمادهمما عسممرعة   -٨٢

كتذة فر ة فيما يتعع  التنمية االجتماعية االقت ادية  لكن تل  يهكل يف الوقت تاتما خمماير 
النسمممان فهمهممما وإدار ممما. وممممن عمممني الجمممراءات  ينتدمممإل لعدولمممة ولع همممات املعنيمممة حبمايمممة حقمممو 

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 

ات الهخ ية وحرية تنقل هذه التيماات  وعمن يريم  عهأن محاية األفراد فيما يتعع  مبعا ة التيا
التعاون مي حمافل أخرم متعددة األيراف. وتوا ل لكسمّب  أيلام  يف إيار اغتنام الفمرص الميت 

 Digital تتيحها تكنولوجيات املععومات واالت االت لتنويي اقت ادها  من خملو متمادرات مثمل

Lëtzebuerg  جهودهمما الراميممة إل محايممة اسقممو  األساسممية يف جممماو  أو طالثممورة ال ممناعية الثالثممةط
 عماو الع نة الوينية سماية التياات.أالعملم  وال سيما من خملو 

 ا  ماع التجارية وحقوق اإلنسان  
عممممملم القمممرارات تات ال مممعة ال مممادرة عمممن جمعمممس حقمممو  النسمممان  أيعقمممت سمممعيات  -٨٣

ممن أجممل وضمي خيمة عمممل وينيمة للممان تنفيممذ  األعممماو التحلمذية ٢٠١7لكسممّب  يف عمام 
املتممادو التوجيهيممة عهممأن األعممماو الت اريممة وحقممو  النسممانذ تنفيممذ إيممار األمممم املتحممدة املعنممون 
طاسماية واالح ام واالنت افط. وععقد فري  عامل يتأل/ من جهات فاععمة متعمددة يلمم نثعمني 

عماو وجامعة لكسمّب  من أجل إعداد خية عممل عن الوزارات املعنية واوتمي املدين وقياع األ
 وينية يف هذا ال دد.

 التحدايت اليت اد تتمللب د ما  م  اجملتمع الدويل -هاء 
سممتكون اسكومممة نتنممة السممتمرار الممدعم الممذي يقدممما مكتممب املفمموض السممامإل سقممو   -٨٤

العممممماملإل سقمممممو  النسممممان عهمممممأن اسمممممتخدام قاعممممدة التيممممماات العامليمممممة سقمممممو  النسممممان ثاملؤشمممممر 
النسان(  وال سيما من أجل زايدة قدرة التعد ععن تقمدم التقمارير إل خمتعم/ هيلمات املعاهمدات 

 يف املوعد ا دد.
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واسكومممة نتنممة أيلممام لعممدعم واملهممورة املقممدمني مممن خمتعمم/ املكعفممني عمموالايت يف إيممار  -٨٥
رة أعمله  وال سيما من الفريم  العاممل الجراءات اخلا ة من أجل تنفيذ خمتع/ االلت امات املذكو 

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.
سمممميما يف سمممميا  النمممم وا التهممممري و ممممة حتممممدايت يف جممممماو محايممممة حقممممو  النسممممان  وال  -٨٦

ثاسممممتقتاو وإدمممممام مقممممدمإل يعتممممات اسمايممممة الدوليممممة واملسممممتفيدين منهمممما  وتنظمممميم اهل ممممرة اآلمنممممة 
واملنظمممة  ومكافحممة االقممار التهممر و ريممب املهمماجرين(  أو التيلممة ثمكافحممة اآلاثر السممعتية لتدممذ 

أنهمميتها يف جممماو التعمماون الممدو   املنمماخ(  تت مماوز القممدرات الوينيممة  وتتعهممد لكسمممّب  مبوا ممعة
 من أجل إتاد حعوو مجاعية لتع  التحدايت.
    


