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اإليضــــاح :سقف القاعة في قصر األمم بجنيف،
حيث يعقد مجلس حقوق اإلنسان جلساته
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التــــ زامطويـــل
األمـــدبتعدديـــة
األطـــ رافوحقـــوق
اإلنســـان
اإليضــــاح :لوكسبـــورغ فـــي مجلـــس حقـــوق
اإلنســـان
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االلتزامـــــات

  -تلتــــزم لوكسمبـــورغ بتعزيــــز حقوق
اإلنسان في جميع المحافل الدوليــــة
  -تتعهد لوكسمبورغ بالحفاظ على مساهماتها
الطوعية لتعزيز منظومة األمــم المتحـــدة
وتعدديـــة األطـــراف ككـــل

يشكل تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها أولوية
بالنسبة لحكومة لوكسمبورغ ،على الصعيد الوطني
ومن خالل مختلف عوامل اإلجـــ راءات الخارجيـــة
التـــي تعتمدهــا.
تتم يّز لوكسمبورغ بصفتها عضو مؤسس في منظمة
األمم المتحدة ومجلس أوروبا واالتحاد األوروبي
بتاريخ طويل من االلت زام النشط بالتعددية والقيم
العالمية .وقد أثبتت ذلك خالل فترة واليتها كعضو
منتخب في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة خالل
عامي  2013و  2014وبالمشاركة بنشاط بصفة
م راقبة ألعمال مجلس حقوق اإلنسان منـــذ إنشائـــه
فـــي العــــام .2006
من خالل تقديم ترشيحها ألول مرة لمجلس حقوق
اإلنسان بخصوص والية الفترة  ،2024-2022ترغب
لوكسمبورغ االستم رار في تحمل مسؤولياتهـــا ضمن
السياق متعدد األط راف وترغب في وضع الت زامها
كعضو يتمتع بحق العضوية الكاملة في مجلس
حقوق اإلنسان بهدف خدمة حمايـــة حقـــوق
جميـــع البشـــر.

اإليضاح :الوفد اللوكسبورغي أثناء تقديم التقرير الوطني ضمن إطار
الدورة الثالثة لالمتحـــان الـــدوري العالمــي ،جنيـــف ،ينايـــر
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التعاون الوثيق مع آليات األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان والمجتمع المدنـــي
والمؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق
اإلنســـان

وبالتالي تكون
األولويات األربعة
لإلجراءات التي
تعتزم دوقية
لوكسمبورغ الكبرى
اعتمادها بشأن
حقوق اإلنسان:

االلتزامـــــات

  -تلتزم لوكسمبورغ بدعم تعزيز واستقاللية
الهيئات التقليدية لألمم المتحدة بشـــأن حقوق
اإلنســان والمك لّ فيــن باإلجراءات الخاصــة
  -تتعهد لوكسمبورغ على الصعيد الوطني
بمواصلة المشاورات المنتظمة مع المجتمع المدني
والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،وال سيما
في إطار اللجنة المشتركــة بين الــوزارات لحقوق
اإلنســان

تشكل لوكسمبورغ طرف ا ً موقع ا ً على ثماني من
المعاهدات الدولية التسعة الرئيسية لحقوق اإلنسان
وبروتوكوالتها االختيارية ،وهي تتعاون بشكل وثيق
مع هيئات معاهدات األمم المتحدة وتشارك بنشاط في
عملية تعزيز وتحسيـــن أداء هـــذه األخيـــرة.
تولي لوكسمبورغ أهمية كبيرة الستقالل اإلج راءات
الخاصة ون زاهتها ،وتقدم دعم ا ً مالي ا ً منتظم ا ً لمفوضية
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وكذلك
لمختلف الصناديق والب رامج التي تدعم جهاز حقوق
اإلنسان في األمم المتحدة .وقد وجهت لوكسمبورغ
في العام  2001دعوة دائمة إلى ممثلــي اإلجــ راءات
الخاصــة.
تدافع لكسمبورغ بحماس عن الطبيعة العالمية لحقوق
اإلنسان وقدسيتها وت رابطها وعدم قابليتها للتجزئة،
وتشارك بحسن نية في الحوار مع الدول األعضاء
األخرى في منظمة األمم المتحدة من خالل عملية
الم راجعة الدورية الشاملة ،كما تسعى جاهدة لتنفيذ
التوصيات الموجهة إليها من قبل الدول األعضاء
في هذا السياق .وأثناء الم راجعة الدورية الشاملة
للعام  ،2018لقد قبلت لوكسمبورغ  135من أصل
 149توصية موجهة إليها ،والتزمت بشكل خاص
بتعزيز جهودها لمكافحة جميع أشكــال التمييــز
العنصــري ومبدأ العداء تجــاه األجانـــب.
أما على الصعيد الوطني ،ف يُع ّد احت رام الحقوق
األساسية والترويج لسيادة القانون من أركان المجتمع
اللوكسمبورغي .وتقوم حكومة لوكسمبورغ باستشارة
المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
بانتظام مـــن خــالل اللجنــة الوزاريــة لحقوق
اإلنســان.

• على الصعيد الدولي ،تعمل لوكسمبورغ من أجل
العدالة الجنائية الدولية الفعالة من أجل وضع حد
لإلفالت من العقاب عن أخطر الج رائم التي تمس
المجتمع الدولي بأسره ،مثل اإلبادة الجماعية
والج رائـــم ضد اإلنسانيــة أو ج رائــم الحــرب.
• المساهمات :تشكل لوكسمبورغ مساهم ا ً منتظم ا ً
في صندوق الضحايا والصندوق الخاص بنقل شهود
المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة الخاصة
بلبنان ،وكذلك في صندوق األمم المتحدة لضحايا
التعذيب ومكافحة األشكال الحديثة للعبودية .كمــــا
تدعم لوكسمبورغ أنشطة المقرر الخاص لألمم
المتحدة المعني بحالة المدافعيــن عن حقـــوق
اإلنســان.

االلتزامـــــات

  -تلتزم لوكسمبورغ بدعم المشاركة النشطة
والفعلية للمجتمع المدنـــــــي والمددافعات
والمدافعين عن حقوق اإلنسان في أعمال مجلس
حقوق اإلنســـان

دعم سيادة القانون والح يّ ز
المدني والمدافعين عن
حقوق اإلنسان ومكافحــة
اإلفــالت من العقـــاب
—

اإليضاح :اللقاء فيما بين جان آسلبورن ،وزير الشؤون الخارجية
واألوروبية للوكسمبورغ ،و ناديا م راد ،المدافعة عن حقوق اإلنسان
وحاملة شهادة نوبل للسالم ،لوكسمبــــورغ ،مــــارس
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• ضمن مجلس حقوق اإلنسان ،تلتزم لوكسمبورغ
بالمشاركــــة النشطـــة في أعمال المجلس دون
خوف من انتقام المدافعات والمدافعيـــن عن حقــوق
اإلنســـان
• على الصعيد الوطني ،تقوم لوكسمبورغ في الوقت
الحاضر بتطوير وتطبيق آلية لدعم واستقبال
المدافعين عن حقوق اإلنسان على أراضيها وتلتزم من
خالل سياستها للتعـــــاون اإلنمائي بتعزيز قدرات
الشبكات والمنظمات للدفاع عن حقوق اإلنســـان في
البلدان الناميـــة.

االلتزامـــــات

  -تتعهد لكسمبورغ بمواصلة احترام الهدف الذي
حددته األمم المتحدة وتخصيص  1٪من إجمالي
دخلها القومي للمساعدة اإلنمائية الرسميـــة.

• على الصعيد الوطني ،تواصل لوكسمبورغ جهودها
لتنفيذ االلت زامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق
باريس للمناخ وخطة العام  ،2030وذلك من خالل
هدف تحقيق مستوى انبعاثات صافية بمقدار صفر
مع حلول العام  ،2050ووضع حقوق اإلنسان في
صميـــم سياســة التعــاون اإلنمائــي.
•على المستوى الدولي ،تعتمد لوكسمبورغ سياسة
طموحة في العمل المناخي ،مع التأكيد على الصلة
القوية للغاية بين التنمية المستدامة ،ومكافحة تغ يّر
المناخ واحت رام حقوق اإلنسان على المستوى العالمي.
ّ
إن لوكسمبورغ ملتزمة باتباع نهج قائم على الحقوق
التي تعترف بأهمية الحق في التنمية.
• المساهمات :تقوم لوكسمبورغ منذ العام 2000
بتجاوز كل سنة الهدف الذي حددته األمم المتحدة،
وذلك عن طريق تخصيص ما ال يقل عن  0.7٪من
دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية
( .)ODAفي عام  ،2019احتلت لوكسمبورغ المرتبة
األولى في العالم ،حيث خصصت  ٪ 1.05من إجمالي
دخلها القومي للمساعدة اإلنمائية الرسمية .وتواصل
لوكسمبورغ أيضا زيــادة الموارد المخصصة
لمكافحة اآلثار السلبية لتغ يّر المناخ ،وفقــــ ا ً لنهـج
شامـل يأخذ في االعتبار "مبدأ عدم ترك أحد وراء
الركب" أي ضمان الحقوق األساسية للجميع والحق
فـــي حياة كريمـــة.

التنميــــــة
المستدامـــــــة
والعمـــــــل المناخــــي
القائم على حقـــوق
اإلنســان
—
• ضمن مجلس حقوق اإلنسان وفي محافل األمم
المتحدة األخرى ،تتماشى إج راءات لوكسمبورغ
مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة العام
 2030وتهدف إلى حماية مختلف حقوق اإلنسان
التي يحتمل أن تصبح موضع شك بسبب آثار تغ يّر
المناخ ،مثل الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية
ومستدامة ،الحق في الغذاء ،الحق في المياه الصالحة
للشرب ،وكذلك الحق في أفضل حالة صحية ممكنة.
تلتزم لوكسمبورغ بتغطية الرعاية الصحية الشاملة
وبنهج قائم على التضامن والتعاون متعدد األط راف
واحت رام سيادة القانون في االستجابة لألزمات الصحية
العالمية مثل جائحــة .COVID-19

اإليضاح :مشروع آغريفيد في
مجال الزراعة المقاومة للتغ يّر
المناخي في مالي ،الذي تنفذه
هيئة األمم المتحدة للم رأة وتدعمه
اللوكسمبورغ ،سبتمبر 2018
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• على الصعيد الوطني ،قررت حكومة لوكسمبورغ
اعتماد سياسة خارجية نسوية بهدف تعزيز المساواة
بين الم رأة والرجل ،مع التركيز على حقوق اإلنسان
وتمثيل الم رأة ومشاركتها ،أي الم رأة على جميع
مستويات المجتمع .واعتمدت خطة العمل الوطنية
"الم رأة والسالم واألمن"  2023-2018لتنفيذ ق رار
مجلس األمن  .1325كما تم تطوير خطة عمل وطنية
لتعزيز حقوق المثليين في العام  2018بالتشاور مع
المجتمع المدني.
• على المستوى الدولي ،كانت لوكسمبورج عضواً
في المبادرة الحكومية الدولية عبر اإلقليمية لتحالف
الحقوق المتساوية ( )ERCمنذ عام  ،2018والتي
تهدف إلى تعزيز حقوق المثليين ،ثنائيي الجنس،
المتح وّلين جنسي ا ً والخنثويين.
• المساهمات :ينعكس الت زامنا في حقيقة ّ
أن
لوكسمبورغ هي من بين المساهمين العشرين األكبر
من حيث األرقام المطلقة لهيئة األمم المتحدة للم رأة.
كما تدعم لوكسمبورغ عمل المقررة الخاصة لألمم
المتحدة المعنية بالعنــف ضد المــ رأة وأسبابه
وعواقبــه.

االلتزامـــــات

 -تتعهد لوكسمبورغ بحماية الطابع العالمي
لحقوق اإلنسان لجميع البشر وقدسيتها وترابطها
وعدم قابليتها للتجزئة ،كما تتعهد أيض ا ً بتعزيز
المساواة بين كافة األجنـاس وبمكافحة جميع
أشكال التمييز.

اإليضــــاح :إنــارة مجلس النواب بألوان قوس القزح بمناسبة أسبوع
الكبرياء ،لوكسمبـــورغ  ،يوليـــو 2020
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المســاواة بيــــن كافـــة
األجنـــاس ومكافحــة
التمييــز
—
• ضمن مجلس حقوق اإلنسان وفي محافل األمم
المتحدة األخرى تلتزم لوكسمبورغ الت زام ا ً راسخ ا ً
بحقوق النساء والفتيات وتمكينهن ،وإدماجهن
االجتماعي واالقتصادي ،وإعمال حقوقهن في
التعليم والصحة وحقوقهن الجنسية واإلنجابية،
وذلك ض ّد جميع أشكال التمييز على أساس الجنس
ولحماية حقوق المثليين ،ثنائيي الجنس ،المتح وّلين
جنسي ا ً والخنثويين .وتؤيد لوكسمبورغ والية الخبير
المستقـــل المعني بالحماية من العنف والتمييز على
أساس الميـــل الجنســي والهويــة الجنسانيـــة.

• على الصعيد الوطني ،عززت لوكسمبورغ لتوها
موارد واستقالليـة المدافع طرفها عن حقوق الطفل،
المسؤول عن ضمان التطبيق الوطني التفاقية
األمم المتحدة لحقوق الطفل .وتعكف لوكسمبورغ
أيض ا ً على إصالح قانونها المتعلق بحماية الشباب
بالتشاور مع لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ،من
أجل ضمان فهم أعمق ألفضل مصالــــح الطفـل في
سياق اإلج راءات التي تنطبــق على القاصريــن.
• على الصعيد الدولي ،يعتبر الدفاع عن حقوق الطفل
وتعزيزها أولوية رئيسية بالنسبة لــ لوكسمبورغ ،كما
يشهد على ذلك دورها ال رائد في اتخاذ الق رار 2143
بشأن األطفال والن زاعات المسلحة خالل فترة واليتها
في مجلس أمن األمم المتحدة في  2014-2013ودعم
لوكسمبورغ ألطفال المهاجرين ،إذ يشكل ذلك جزءاً
من الت زامها العالمي بحقوق اإلنسان للمهاجرين
والالجئين في إطار الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة
والمنظمة والنظامية ومن ميثاق األمم المتحدة
العالمـــي بشــأن الالجئيـــن.
• المساهمات :ما زالت لوكسمبورغ تواصل دعم
والية الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية باألطفال
والن زاعات المسلحة من خالل مساهمة طوعية
منتظمة وتشارك منذ العام  2013في مبادرة "ال جيل
ضائع" التي أطلقتها اليونيسف من أجل التخفيف من
آثار الص راع السوري على تعليم األطفال في سوريا
واألطفال السوريين الالجئيـــن في المنطقـــة.

االلتزامـــــات

-تلتزم لوكسمبورغ بمواصلة االستثمار بشكل
منهجي في حقوق الطفل فـــي جميــع المحافـــل
الدوليـــة

حمايــــــــة حقـــوق
الطفــــل وتعزيزهـــــا
—
• ضمن مجلس حقوق اإلنسان وفي محافل األمم
المتحدة األخرى ،تلتزم لوكسمبورغ بضمان م راعاة
صوت األطفال واحتياجاتهم عند تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة) لخطة العام  .2030كرئيس مشترك لمجموعة
أصدقاء األطفال وأهداف التنمية المستدامة ،لعبت
لوكسمبورج دوراً رائداً ،إلى جانب بلغاريا وجامايكا،
في اعتماد مبـــــدأ االلت زام العالمي "لكل طفل ،جميع
حقوقه" ،الذي حظ َي بدعم عدد  110دول أعضاء في األمم
المتحدة ،وفي االعالن عن مبدأ "حماية أطفالنا"في سياق
جائحة  COVID-19الذي حاز على دعم عدد  172دولة
عضو وم راقب دائم في األمم المتحدة.

اإليضاح :تدشين المركز التعليمي
المؤقت الذي أسسه صندوق
األمم المتحدة للطفولة في تركيا
لألطفال الالجئين السوريين
بتمويل من لوكسمبورغ ،مارس
2015
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حقوق التأليف والنشر :صندوق
األمم المتحدة للطفولة

تلتزم لوكسمبورغ كذلك بحماية وتعزيز حقوق جميع
البشر ،في إطار تعددية األط راف الفعالة ،القائمة على
سيادة القانون والمساواة في السيادة بين جميع الدول،
مع م راعاة الهدف المحدد قبل  75عام ا ً بموجب ميثاق
األمم المتحدة في مادته " :1تحقيق التعاون الدولي من
خالل حل المشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو
االجتماعي أو الفكري أو اإلنساني ،من خالل تطوير
وتشجيع احت رام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
للجميع ،بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة
أو الدين".

إذا حظيت لوكسمبورغ في العام  2021بشرف
انتخابها للمرة األولى في تاريخها في مجلس حقوق
اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة
لمجلس حقوق اإلنسان أثناء الدورة السادسة والسبعين
للجمعيةّ ،
فإن لوكسمبورغ سوف تسعى إلى :تقديم
مساهمة مفيدة ونشطة في عمل المجلس خالل
والية  ،2024-2022ال سيما في المجاالت األربعة
ذات األولوية :دعم سيادة القانون والح يّز المدني
والمدافعين عن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت
من العقاب ،التنمية المستدامة واإلج راءات المناخية
القائمة على حقوق اإلنسان ،المساواة بين كافة
األجناس ومكافحـــة التمييــز ،وحمايــة حقوق
الطفل وتعزيزهــا.

االلتــــــــزام
والمسؤوليــــة
خـــالل فتــرة
التعييــن
2024-2022

1دعم سيادة القانون والح يّ ز المدني والمدافعينعن حقوق اإلنســـان ومكافحــة اإلفــالت مــن
العقـــاب
2التنمية المستدامة واإلجراءات المناخية القائمةعلى حقوق اإلنســــان
3المســـاواة بيـــن كافـــة األجنــــاسومكافحـــة التمييــز
4-حمايــة حقـــوق الطفــــل وتعزيزهــا

وبالتالي تكون
األولويات األربعة
لإلجراءات التي
تعتزم دوقية
لوكسمبورغ الكبرى
اعتمادها بشأن
حقوق اإلنسان:

لوكسمبــــورغ  -مرشحـــة
لمجلـــس حقـــوق اإلنســــان
2024-2022

