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  ردود لكسمربغ على التوصيات املقدمة خالل اجتماع
  مل املعين باالستعراض الدوري الشاملافريق العال

  ١التوصية 

   .ات يف االعتبار واالنتهاء من خمتلف عمليات التصديق يف أقرب اآلجالتلتزم لكسمربغ بأخذ هذه التوصي -١

بيد أنه جتدر اإلشارة، فيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، إىل          -٢
جرين ال تسمح يف الوقت الراهن ملتعلقة بالعمال املهااجلماعة األوروبية اأن العقبات القانونية اهلامة املتصلة باختصاصات 

وتود لكسمربغ أن جترى دراسة يف إطـار االحتـاد األورويب لتحديـد       . بتصور تصديق لكسمربغ على هذه االتفاقية     
وستواصل لكسمربغ، مثل شـركاء أوروبـيني        .التصديق على االتفاقية  من أجل   الوسائل الكفيلة بأن تفضي إىل حل       
   . اجملتمع الدويل يف مسـألة املهاجرينآخرين، املشاركة بفاعلية يف تفكري

للتصديق على اتفاقية محايـة     أويل   على وضع مشروع قانون      وتعكف السلطات املختصة يف لكسمربغ حالياً      -٣
   .مجيع األشخاص من االختفاء القسري

   .وابوقد قدم مشروع قانون بشأن املوافقة على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب جمللس الن -٤

  ٢التوصية 

رصـد  جمـال    للسلطات املختصة التشاور مع املؤسسات املستقلة العاملة يف          أتاح إعداد التقرير الوطين سلفاً     -٥
 النـهوض حبقـوق    جمـال احترام حقوق اإلنسان يف لكسمربغ، وكذا مع مجعيات ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف    

ظمة، بغية توفري متابعة مالئمـة لتقريـر االسـتعراض          تت بطريقة من  وتلتزم لكسمربغ مبواصلة هذه املشاورا     .اإلنسان
   .الدوري الشامل

  ٣التوصية 

 من حكومة لكسمربغ لرهانات حقوق اإلنسان املتصلة بالتكفـل بنفقـات األشـخاص املـصابني                إدراكاً -٦
 النفسي عالجلعني لاضعقلية، فقد التزمت من خالل إصالح تشريعي بتعزيز احلقوق األساسية لألشخاص اخلاختالالت ب

 .قريباً عقلية   اختالالت األشخاص املصابني ب   يداعومن املتوقع اعتماد قانون يعدل مبوجبه النظام احلايل إل         .دون رضاهم 
اإليداع احلالية من أجل أخذ آخر التوصيات الدولية يف هذا اجملال يف االعتبار وسيجعل األحكام ث هذا القانون وسيحدِّ

وسيكون الطعن   .جراء، جيوز الطعن فيه يف أي مرحلة من اإل         قضائياً  باختالالت عقلية قراراً    لشخص مصاب  اإلجباري
 بطريقة حمددة وال ميكن أن يكون إال امللجأ األخري يف           التثبيت والعزل، مؤطراً  إجراءات  ، وكذا يف    اإلجبارييف العالج   

   .حالة الضرورة القصوى

 من أجل زيادة عدد البنيات التحتيـة وحتـسني          ربغ جهوداً الطب النفسي لألطفال، بذلت لكسم     جمال ويف -٧
هذه ستتواصل  و .جودهتا، مما يسمح بالتكفل باألطفال املصابني باختالالت عقلية أو سلوكية ومتابعتهم متابعة عالجية            

  .اجلهود من أجل ضمان طب نفسي لألطفال يتسم باجلودة ومبواكبة التقدم الطيب
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  ٤التوصية 

 مع مبـدأ    صية املقدمة إىل لكسمربغ بتطوير تشريعها يف جمال اهلجرة واحلماية الدولية متاشياً           وفيما يتعلق بالتو   -٨
اهلجـرة أو  تعلق األمر بتـشريعات   مع هذا املبدأ سواء عدم اإلعادة القسرية، ترى لكسمربغ أن تشريعها متوافق متاماً   

   .قانون اللجوءب

صر على احلدود، جتدر اإلشارة إىل أن مثل هذه املمارسة          وفيما يتعلق بالتوصية بوضع حد ملمارسة إطالق الق        -٩
   .غري موجودة يف لكسمربغ

املـذكرة التوجيهيـة    عن قريب   االحتجاز، ستعدل لكسمربغ    إجراءات  ص التوصية املتعلقة ب   فيما خي أخرياً و  - ١٠
دولية رهن االحتجـاز،   طاليب احلماية الإيداع إجراءاتيتعلق بوفيما  . املوجودة على مستوى االحتاد األورويب"عودة"

   . على املستوى األورويبفإن املناقشات جارية حالياً

  ٥التوصية 

   .العنصري يف أقرب اآلجال التمييز على القضاء لكسمربغ بتقدمي التقارير املطلوبة من جلنةلتزم ت - ١١

  /ان نيـس  ٢١وفيما يتعلق باملنظمات اليت حترض على شكل من أشكال التمييز أو تروج له، يـنص قـانون                   - ١٢
جيوز للمحكمة املدنية اليت يوجد مقر اجلمعية بدائرة اختصاصها أن تعلن، بطلب            " على أنه    ١٨ يف مادته    ١٩٢٨أبريل  

العام، حل أي مجعية تصبح غري مؤهلة للوفاء بااللتزامات الـيت           احلق  من أحد املنتسبني أو شخص آخر معين أو نائب          
دات ممتلكاهتا ألهداف غري تلك اليت أنشئت من أجلها، أو ختالف خمالفة أخذهتا على عاتقها، أو ختصص ممتلكاهتا أو عائ

   ." أو النظام العامأو القانونخطرية قوانينها األساسية 

 .)١(ا من القانون اجلنائيم وما يليه٤٥٥ و٤٥٤وهكذا تشمل اإلشارة إىل خرق القانون انتهاك املادتني  - ١٣

  .السجون، وخاصة يف إطار تدريب موظفيهارة إداوتقدم دروس يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي  - ١٤

  ٦التوصية 

والقضاء   التوصيات املتعلقة بوضع استراتيجيات متسقة وخطة عمل ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة       ُتدمجس - ١٥
، وخباصة نساء اجلالية املهاجرة، وكذا التوصيات املتعلقة بالبغاء واالجتار باألشخاص، يف خطة العمـل الوطنيـة                 عليها

  .٢٠١٣- ٢٠٠٩لثانية للمساواة بني املرأة والرجل ا

مواردها البشرية واملالية، تعتزم أن جتمع يف خطة واحدة مجيع اإلجـراءات            ترشيد  احلكومة على    من   وحرصاً - ١٦
ني، وذلك من أجل تعزيز اتـساق  كالرامية إىل تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل ب      

   .سياسي الساعي إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجلالعمل ال

لذا تسهر حكومة لكسمربغ على إجياد الظـروف         . يف اجملتمع   أساسياً  األسرة، مبختلف أشكاهلا، دوراً    ؤديت - ١٧
   .لع األسر بدورها كامالًطاملواتية لتض
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  ٧التوصية 

   . أعاله٦ الفقرة انظر أيضاً .لكسمربغ باحترام هذه التوصياتلتزم ت - ١٨

  ٨التوصية 

   . من التقرير الوطين٤٠ إىل ٣٤انظر الفقرات من  - ١٩

  ٩التوصية 

لـيس بوسـعها   ومن مث  . فيهامجيع االتفاقيات الدولية اليت تعد طرفاً مصطلحات    تاماً متتثل لكسمربغ امتثاالً   - ٢٠
مـستعدة  ائر املختصة وتبقى    ن هذه املسألة يف هذه املرحلة، لكنها مهتمة باملناقشة اجلارية داخل الدو           أالتعهد بالتزام بش  

  .طريقة للتعبري تتماشى ومبادئ عدم التمييزب إذا تطلب األمر قيدلتت

  ١٠التوصية 

 ة الـيت  راوزلتعود مسؤولية الرصد املنهجي لدمج املنظور اجلنساين يف تنفيذ آلية االستعراض الدوري الشامل ل              - ٢١
 ٧، بعد االنتخابـات التـشريعية املقـرر إجراؤهـا يف     أي قرار يف هذا االجتاه درج  وميكن أن ي   .نسق أعمال التنفيذ  ت

 من خطة العمل الوطنية للمساواة بـني املـرأة          "احلقوق األساسية " ٩ يف إطار الفصل     كإجراء،  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  .٢٠١٣- ٢٠٠٩والرجل 

  ١١التوصية 

وفيما يتعلـق   .ساواةتعامل مجع الطوائف الدينية أو املعتقدات ذات الطابع الفلسفي يف لكسمربغ على قدم امل         - ٢٢
عايري متعلقة باحترام النظام العـام  عمل مب، جيدر التوضيح أن لكسمربغ ت )باداتالعتعاقد  ( من الدستور    ٢٢بتنفيذ املادة   

، أشكال عدم اإلميـان   يعترف النظام الدستوري للكسمربغ بشكل آيل جبميع املعتقدات أو           و .مثيلية الطائفة املعنية  توب
 .ال مينح حريات عامة إضافية للطائفة املعنيةعاقد والت .ألوروبية حلقوق اإلنسان لالتفاقية اتنفيذاً

  ١٢التوصية 

 الضرب واجلرح العمد بكل أشكاله ونتائجـه         عامة ال حتظر  نصوص ذات صبغة عامة من القانون اجلنائي      مثة   - ٢٣
   .)٣م رق، ٥٦٣ مكرر و٤٠١املادتان ( االعتداءات وأعمال العنف اخلفيفة فقط، وإمنا أيضاً

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦تابعة خمتلف التوصيات، وخباصة توصيات اتفاقية حقوق الطفل، يشري قانون           ملو - ٢٤
وخباصة يف الفقرة ) ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ Mémorial A-n°192(املتعلق مبساعدة الطفولة واألسرة 

يف لكسمربغ، وهو منع أي شكل من أشكال العنف وخباصة           إىل مبدأ هام ومتأصل يف فلسفة التشريع         ٢ من مادته    ٣
ية على وجه اخلصوص، العنـف البـدين واجلنـسي،    ربوالتسر  داخل األسر واأل   ،ظرحي ":يةربو الت سرداخل األسر واأل  

  ."والتجاوزات فيما بني األجيال، واملعاملة الالإنسانية واملهينة وكذا تشويه األعضاء التناسلية
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  ١٣التوصية 

التـابع   ربوي املتعلق بإعادة تنظيم املركز االجتماعي الت      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٦ من قانون    ١١املادة  تنظم   - ٢٥
  .نانزيل يف وحدة األمإيداع للدولة 

يف يداع للدولة، يعد اإلالتابع  ربوي للمقتضيات السارية على الوحدات األخرى للمركز االجتماعي الت    وخالفاً - ٢٦
وبالنظر إىل املهمة احلساسة على حنو خاص، وإىل البنيات التحتية           .لطات القضائية حصراً   للس حمفوظاً أمراًن  اوحدة األم 

على درجـة   ن مناخ   اضمن للرتالء الذين يقبلون يف وحدة األم      ن، وإىل احلرص على أن يُ     ااملخصصة إلجناز وحدة األم   
  . فردا١٢ًأن يتجاوز ودعني ن واملن واالستفادة من تأطري تربوي وعالجي جيد، ال ميكن لعدد الشباا األمعالية من

ة لفترات  من شأن اإلقام  ف . يف الزمن   حمدوداً ن تدبرياً اومن الناحية املبدئية، جيب أن يبقى اإليداع يف وحدة أم          - ٢٧
االندماج األسري واملدرسـي واالجتمـاعي واملهـين        آفاق  مطولة، بالرغم من الرغبة يف تقدمي تأطري جيد، أن تضر ب          

يتعلق األمر باحليلولـة دون الـشباب واهلـرب          :ضانةن تضطلع مبهمة للحفظ واحل    ان وحدة األم  ومن مث فإ   .والثقايف
  . واإلجرام الكبريحنرافومحايتهم أمام إغراء استهالك املؤثرات العقلية وجتنيبهم ولوج عامل اال

  . من التقرير الوطين٤٤ الفقرة انظر أيضاً - ٢٨

  ١٤التوصية 

ـ  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢وزير يف   ـلسيد ال رجع إىل الكلمات اليت أدىل هبا ا      ُي - ٢٩ سـتعراض  الالل ا ـ خ
   .لكسمربغاملتعلق ب

حـىت  (تتعامل إدارة السجون معها حالة حبالة        .تشريعية خاصة بشأن حالة أطفال احملتجزين     أحكام  ال توجد    - ٣٠
يف سن قـانون    لتوصية ب وهو ما جيعل من غري املناسب ا       .لترى األنسب للطفل املعين   ) الوقت الراهن هناك حالة واحدة    

حـىت  ما فتئوا يتمتعون  مجيع الفاعلني يف حني أهنم   لََّيُغ وخطر   ة جديد قيوداً ن أي نص جديد يعين ضمناً     هذا اجملال، أل  
 على املقاس ال ميكن أن تؤدي وظيفتها إال يف بلد            املقدمة ومن الواضح أن مثل هذه اخلدمة      .وامش مناورة كبرية  هباآلن  

  .صغري مثل لكسمربغ حيث احلاالت املذكورة نادرة جداً

فالشخص احملتجز ال يفقد سلطته الوالدية بـسبب         . يف حقوق الوالدين   املرء يف السجن ال يغري شيئاً     وجود  و - ٣١
 داخـل   من والديـه  بني الطفل والسجني   إذا كان الطفل يقيم مع شخص طليق، ميكن أن تنظم حقوق الزيارة            .سجنه
 مـن   نيوإذا كان الطفل يقيم مع السج      . تؤطر حقوق الزيارة هذه    ،"مكان االلتقاء "هناك دائرة خمتصة، دائرة      .السجن
 إىل التـشريع املتعلـق      احلضانة املؤقتة استناداً  إجراء   النيابة العامة،     ممثل هاألحداث، ويف حالة غياب    ، يتخذ قاضي  والديه
وهنـاك   .دار استقبال يف  ى شخص موثوق أو     دالطفل ل يداع  ، إل )١٩٩٢أغسطس  / آب ١٠قانون  (ية األحداث   حبما

 )مثالً إذا كانت ترضع(طفال رضع رهن احلبس االحتياطي تقرر فيها ترك الرضيع مع األم ألحاالت كانت فيها أمهات 
  .احلضانة املؤقتةإجراء ذ اختجيري اوسجن، بيئة اللكن إذا طال االحتجاز، ليس من مصلحة القاصر النمو يف 
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 املتعلقة بإدارة املؤسسسات السجنية     ١٩٨٩مارس  / آذار ٢٤مستخلصات من الئحة الدوقية الكربى املؤرخة        - ٣٢
  .ونظامها الداخلي

ة رهن االحتجاز حامل، يصدر شهادة طبية يشري فيهـا إىل التـاريخ          أمرا إذا الحظ الطبيب أن      - ١٣٠املادة   - ٣٣
قـررت  يبلغ هذا األخري دون تأخري النائب العام، وإذا تطلب األمر، السلطة اليت             و .ذلكلغ املدير ب  احملتمل للوضع ويب  

  .توقيف املرأة احملتجزة

  .واملدير ملزم باالمتثال للتعليمات اليت تصدر له - ٣٤

بنقل احملتجزة إىل مستشفى الوالدة األقـرب ويبلـغ الـسلطات    بنفسه ويف حالة حدوث طارئ، يأمر املدير       - ٣٥
  .املتخذجراء ختصة باإلامل

 بالوالدة إىل موظف احلالـة     ، يصدر مدير املؤسسة تصرحياً     السجنية املؤسسةداخل  وعندما تضع امرأة حمتجزة      - ٣٦
إذا ولد الطفل يف السجن، ينبغي عدم اإلشارة إىل ذلك يف  و. من القانون املدين٥٦ و٥٥ للمادتني املدنية املختص، وفقاً

  .شهادة امليالد

فيها املرأة سجينة، ال جيوز للمدير أن يرفض امرأة مصحوبة بطفل غري         كون   وما عدا احلالة اليت ت     - ١٤٢املادة   - ٣٧
  .قادر عن االستغناء عن عناية أمه أو امرأة ينتظر وضعها أثناء االحتجاز

يكون على أن   يف غرفهن أو زنازينهن؛     حضانتهن    السجن  األمهات اليت يدخل معهن أطفاهلن     توىلوجيوز أن ت   - ٣٨
  . سرير منفصلدائماًهلم 

  . األطفال الذين ميكن فصلهم عن أمهاهتمسمح بدخولوال ي - ٣٩

  ١٥التوصية 

 املتعلق باستقبال ودمج األجانب يف دوقية لكسمربغ الكـربى          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ينص قانون    - ٤٠
)Mémorial A-n°209 ال والـدمج  على إنشاء مكتب لكسمربغ لالستقب) ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ

تنـسيق  تنفيذ و تنظيم استقبال األجانب حديثي الوصول وتيسري عملية دمج األجانب عن طريق            يف  مهمته  الذي تتمثل   
 احملليـة وفـاعلي     ماعات فيها، باالشتراك مع اجل    اًي أساس سياسة االستقبال والدمج اليت تشكل مكافحة التمييز عنصراً       

جتماعية لألجانب الذين ال حق هلم يف املعونات واملخصصات املوجودة ولطاليب    اجملتمع املدين، وكذلك تنظيم املعونة اال     
   . اإلضافيةحلمايةا املتعلق حبق اللجوء وأشكال ٢٠٠٦مايو / أيار٥يعرفهم قانون كما احلماية الدولية 

ارية بالتشاور مع اللجنة الوز   القيام  يتوىل مكتب لكسمربغ لالستقبال والدمج على وجه اخلصوص مسؤولية          و - ٤١
مشروع خطة عمل وطنية متعددة السنوات للدمج وملكافحة التمييز حتدد احملاور االسـتراتيجية  بوضع املعنية باالندماج   

م الوزير مشروع اخلطة إىل احلكومة لتوافق       ديق و . أو اليت ينبغي اختاذها    ةالسياسية اجلاري جراءات  األساسية للتدخل واإل  
  .التمييزأشكال الرامية إىل الدمج ومكافحة جراءات شاملة وحتدد اإلوستقدم احلكومة استراتيجية  .عليها
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قترح على األجانب املقـيمني      عقد استقبال ودمج يُ    وضع على   وجتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون ينص أيضاً        - ٤٢
   . يف اإلقليم ويتضمن التزامات متبادلة للدولة واألجنيب بغية تنظيم وتيسري دجمهبشكل قانوين

يقطن يف الدوقية الكربى يف     )  سنة ١٦- ٤(غ، جيب تسجيل كل طفل يف سن الدراسة اإلجبارية          ويف لكسمرب  - ٤٣
  .ومن مث ال ميكن أن يرفض طفل بسبب عرقه أو جنسه أو لغته أو دينه .املدرسة، بغض النظر عن جنسيته ووضعه

 ؤديولكون اللغات الثالث ت   ) اللكسمربغية، والفرنسية، واألملانية   (ة رمسي لديه ثالث لغات   لكون البلد    ونظراً - ٤٤
 يف املدرسة ولكون اللغتني األملانية والفرنسية تستخدمان لغيت تدريس يف املدرسة األساسية، ضاعفت وزارة                هاماً دوراً

 والتالميذ الذين يتكلمون  الرامية إىل تيسري دمج التالميذ الذين وصلوا حديثاًجراءاتالتربية الوطنية على مر السنوات اإل
   ).انظر التقرير الوطين(جنبية يف املدارس لغات أ

  ١٦التوصية 

يـسري  و .نساءأو  كانوا   ال تواجه لكسمربغ مشكالت خاصة فيما يتعلق بظروف عمل املهاجرين، رجاالً           - ٤٥
 .إقليم لكـسمربغ  املوجودين يف   تشريع لكسمربغ املتعلق بقانون العمل بطريقة متساوية ودون متييز على مجيع العمال             

وليست ال للحكومة وال للهيئات القضائية الوطنية        .ساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يكفلها قانون العمل        كما أن امل  
 إلدخال متييز إجيايب يف جمال ظـروف         خاصاً ونتيجة لذلك، ال نرى سبباً     .معلومات عن صعوبات حمتملة يف هذا اجملال      

  .ل يعاملون على قدم املساواةاالعمل مبا أن مجيع العم

  ١٧التوصية 

   .٩/١٢ستسهر لكسمربغ على حتقيق األهداف اليت حددها القرار  - ٤٦

  ١٨التوصية 

ستواصل لكسمربغ تعزيز سياستها للتعاون اإلمنائي بغية مكافحة الفقر ومساعدة البلدان النامية على حتقيـق                - ٤٧
 يف املائة من الناتج القومي ٠,٧ربغ بلغت أن املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها لكسممع و .األهداف اإلمنائية لأللفية

 يف املائة يف ١، فإهنا ستواصل جهودها للوصول إىل عتبة     ٢٠٠٧ يف املائة عام     ٠,٩ عتبة   ت وجتاوز ٢٠٠٠اإلمجايل عام   
   .السنوات املقبلة

ون كما ستواصل لكسمربغ تشجيع شركائها داخل االحتاد األورويب وجلنة املساعدة اإلمنائية مبنظمـة التعـا               - ٤٨
والتنمية يف امليدان االقتصادي على الوفاء بااللتزامات اليت أخذوها على عاتقهم فيما يتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسية يف                 

  .إطار األمم املتحدة واالحتاد األورويب
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Note 
1 « Art. 454. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur 
origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, 
de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs 
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l'origine, de la couleur de peau, du sexe, 
de l'orientation sexuelle, de la situation de famille, de leur âge, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, des 
opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de 
ces personnes morales, groupes ou communautés. 

Art. 455. Une discrimination visée à l'article 454, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, d'un 
groupe ou d'une communauté de personnes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende 
de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'elle consiste: 

 a)  à refuser la fourniture ou la jouissance d'un bien et/ou l’accès à un bien; 

 b)  à refuser la fourniture d'un service et/ou l’accès à un service; 

 c)  à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service et/ou l’accès à un bien ou à un service à une 
condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 454 ou à faire toute autre discrimination lors de cette 
fourniture, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454; 

 d)  à indiquer dans une publicité l'intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une 
discrimination lors de la fourniture d'un bien ou d'un service, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454; 

 e)  à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, 

 f)  à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne; 

 g)  (L. 28 novembre 2006) à subordonner l’accès au travail, tous les types de formation 
professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs 
ou d’employeurs à l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal ». 

 -  - - -  -  


