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جتميع للمعلومات عن لكسمربغ
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش اااموا والتقري اار لمع ااع للمضلوم ااات ال اوارو ق ااارير هعئ ااات امضاه اادات
واإلج اراتات اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا امتةااد ات ال اال  ،وهااو مقاادم ش ا و مااوج
قعُّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2()1
اإلنسان
 -2أو ت جلن القضاات علاى التمععا الضن اري وجلنا حقاوق ال تاو ن ادق ل سام
عل ااى ا ا وا حق ااوق اإلنس ااان ال اا ،و نضا ا اللعا ااا بض ااد ،وم ااأل بعنا ااا اال تاقعا ا الدولعا ا حلمايا ا
حق ااوق مجع ااع الضم اااي اما اااجريأل وأاا اراو أس ااره وا تاقعا ا من ما ا الضم ااو الدولعا ا بشا ا ن الضم اااي
امن لعني( 2011 ،رق )3()189ا
 -3وأستت جلن حقوق ال تو ن ل سم  ،ر التو عات ال ،قدمتاا اللجن وقات
سابح ،ال اي تمسك بتةت اهتا علاى اماواو  2و 6و 7و 15ماأل ا تاقعا حقاوق ال تاو ،والا،
يباادو بضضاااا مناقضااً ارال ومقا ااد اال تاقعا ا وكااررت جلنا حقااوق ال تااو و ااعاهتا السااابق
ال ،حتث اعاا ل سم على الن ر سةب حتت اهتا على اال تاقع ()4ا
 -4و عاات ل ساام غبااالة مالعا متو ااع ا ما امتةااد السااامع حلقااوق اإلنسااان كااو
سن ما بني عامي  2013و2017ا
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()5

 -5أعرباات جلن ا القضااات علااى التمععا الضن ااري عااأل أسااتاا ن اجمللااس الااوألج لبجانااب،
امنش ا منااذ وقاات قريااب و اا ةادو والي ا اللجن ا اصا ا الداام ا م ااة ا التمعع ا الضن ااري و ن ا
اس ااتبدبا بلجنا ا مضنعا ا ابإلوم ااار و اااار الت اارن ،وه ااو أم اار ي اارج أن ااد م ااأل ن اااق التمععا ا
الضن ااري ابعتبااارأ مسا ل مااأل اامع عمااو اجمللااس الااوألجا وشااجضت جلنا القضااات علااى التمعع ا
الضن ري ل سم على الن ر العاو وزيع الحعات اللجنا اصا ا الدااما الساابق وزيضااً
ااظ على ن اق مس ل التمعع الضن ري()6ا
 -6و رح ااب جلنا ا حق ااوق ال ت ااو ابلضم ااو ال ااذي أة ا ا اللجنا ا االستش اااري امضنعا ا ق ااوق
اإلنس ااان اعم ااا يتضل ااح ق ااوق ال ت ااو ،الال أا ااا ض اار ع ااأل قلقا ااا ن اللجن ا ا ام ااذكور و ا ا وو
ابحل اانت الالزم ل ي روي عملاا امتثاي كامو للمباوئ امتضلقا غركا امرسساات الوألنعا
لتض ي حقوق اإلنسان ومحايتاا (مباوئ ابريس)ا
 -7والح اات اللجنا نتساااا مااع التقاادير الضمااو الااذي نجا أ جلنا ام اااو امضنعا قااوق ال تااو،
الال أن القلااح يس اااورها بش ا ن م اادا الشااتااع واحلع اااو عملع ا ا تع ااار راعساااا وأعض اااااا و ضعع اانا ا
لتلك ابعئ ()7ا
واضالً على لك ،كررت اللجن اإلعرا عأل قلقاا مأل عدم كتاي اموارو امخ

نتساا علمااً ماع التقادير ننشاات ام تاب الاوألج لل تاو وننشاات هعئا
 -8وأحاألت اللجن ُ
نس ااعح مش االك ب ااني ال ااوزارات مضنع ا ا ق ااوق ال ت ااوا بع ااد أن اللجن ا ا أعرب اات ع ااأل قلقا ااا م ااأل
التاادا الت امم ن ا جاااوو التنسااعح ومااأل عاادم السااناو والي ا وا ااة و ات ساال ماار ال
ام تب ومأل أن و ي وو ابموارو امالع والتقنع وامالع ال ااع لعروي عمل بتضالع ()8ا
 -9والح اات اللجنا امضنعا قااوق ا شااخان وي اإلعاقا بقلااح أن امرسسااات امساارول
عأل ر د التمعع  ،غا اعااا اجمللاس االستشااري حلقاوق اإلنساان ومركا امسااوا امضاملا  ،تتقار
ال اال ت ان القانوين ام لو مضاجل الش اوا امتضلق ابلتمععا  ،وال ساعما التمععا امتضادو أو
التمعع الق اع اصان ،أو تتقر ال الحع ج الشا اواا وأعربات اللجنا عاأل قلقااا ماأل
عدم كتاي اموارو للقعام ابلوالايت امسند اللعاا ،ومأل مناا قرير عقوابت ووسااو ج اضال ا
وأعربت عأل قلقاا أيضاً مأل عدم وجوو حاالت متعع بسبب اإلعاق  ،وهو أمار قاد يضاوو جا ت
من ال عدم مضرا ا شخان وي اإلعاق ابآللعات اموجوو للدااع عأل حقوقا ()9ا

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الواجب التطبيق
ألف -القضااي املشرتكة بني القطاعات
 -1املساواة وعدم التمييا

()10

 -10أعرباات جلن ا القضااات علااى التمعع ا الضن ااري عااأل قلقاااا مااأل أن الاادوااع الضن اري ورات
شا اريضاهتا
ار ااا جرما ا م ااأل اجلا اراا ال ُضتا ا وراا ااً مش اادواً وأو اات ن اادرر ل س اام
()11
اجلنااع اعتبار الدوااع الضن ري ورااً مشدواً اجلراا الُ ،ر ب بدوااع عن ري ا
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 -11وأعرباات اللجنا ا ُهتااا عااأل قلقاااا مااأل أن ضريااص التمععا الضن ااري الاوارو اماااو )1(1
مأل القانون امررخ  28شاريأل الثااين/نوام  2006بشا ن امسااوا امضاملا ال يتضامأل مضاايم
ا ااو القااومي أو اللااون أو النسااب ،ومااأل ا ن ا ال يتسااح متااام اال ساااق مااع اماااو ا و مااأل
اال تاقع الدولع للقضات على التمعع الضن ري ب اا أش ال ()12ا
 -12وأعربت اللجن ا ُهتا كذلك عأل قلقاا مأل استمرار القوالب النم ع التمعع ي وسااا
اإلعالم اعما يتضلح بتئات مضعن ومأل أن لك القوالب النم ع ب بعضتاا روي ال التةامو على
ل ااك التئ اااتا وأو اات ن تخ ااذ ل س اام اادابم لر ااد وس اااا اإلع ااالم و ن متن ااع انتش ااار
القوالب النم ع السلبع اعماا يتضلاح بتئاات الةنعا بضعنااا ،ماع احالام امضاايم الدولعا امتضلقا ريا
ال ةاا الوقات نتسا ا وأو ات أيضااً ن ان ل سام محاالت وععا غضامون اال تاقعا
موجا لل ةتعني وللس ان كاا ()13ا
 -13وأو اات جلنا ا مناهضا ا التض ااذيب ن تخ ااذ ل س اام مجع ااع الت اادابم الض ااروري حل اار
التمععا والتةاريى علااى الضنااص حااح التئااات الضااضعت وامضاقبا علعامااا ،و ن تااو التةقعااح
وااماً اجلراا الُ ،ر ب بدااع ال راهعا ومقا اا م مر بعااا والواناتا ومضااقبتا ()14ا وأعربات
عأل أستاا ن ل سم و درر شريضاهتا أح امااً حت ار ابلتةدياد أي من ما حتارل علاى
التمعع الضن ري و ضلأل خمالتتاا للقانون()15ا
 -14وأحاألاات اللجنا اهتااا بقلااح علمااً غااا وروهااا مااأل قااارير عااأل أاضاااي عن اري وأاضاااي اان
عااأل كاارأ ا جانااب ار باااا بضااى امااووتني ام لتااني ننتااا الق اوانني ومااووتي السااجون حااح
حمتج يأل أجانبا وأو ت ن تخذ ل سم مجعع ما يل م مأل ادابم حل ار التمععا والتةاريى
علااى الضنااص حااح التئااات الضااضعت وامضاقب ا علعامااا وبضاامان التةقعااح واام ااً اجل اراا الاا،
ُر ب بدااع ال راهع ومالحق مأل ير باا والوان مر بعاا ومضاقبتا ()16ا
 -15وحثت جلن حقوق ال تاو ل سام علاى الةااز اإل االحات التشاريضع الالزما بسارع
بغرل القضات على التمعع حح ا ألتاي امولوويأل ارر الألار الراب ال وجع ()17ا

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه

()18

 -16أش اااوت جلنا ا مناهضا ا التض ااذيب بل س اام عل ااى م ااا بذلا ا م ااأل جا ااوو س اابعو ت اااوي
اكت اظ السجون وعلى ةاحاا لك واعتماوها قاانون  24متوز/يولعا  2014الاذي يار ب ببناات
سااجأل جديااد ،بعااد أاااا أعرباات عااأل قلقاااا مااأل أن بضااى وااروح االحتجاااز ،وال سااعما سااض بضااى
زن اانت االحتجاز مراك الشرأل وشروط الن اا ال ةع اعاا ،ال ستجعب للمضايم الدولع ()19ا
 -17وأو ت اللجن ا ُهتا ن تو ل سم دريب امووتني الذيأل يشاركون عملعاات
اللقات القبى واحلراس واالحتجاز والسجأل حح ا شخان على االلت امات احملدو الا ،تر ااا
عل ااعا ا تاقعا ا مناهضا ا التض ااذيب و اامأ م ااأل اارو امضاملا ا أو الضقوبا ا القاس ااع أو الالالنس ااانع
أو اماعن و وععتا هبا ،وعلى دريب مجعع امووتني امضنعني ،غأل اعا الضاملون جماي ال ب،
حتديداً على التضرح على حاالت التضذيب وسوت امضامل ()20ا
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 -18وأعرب ات جلن ا حق ااوق ال تااو جماادواً ع ااأل قلقاااا مااأل اس ااتمرار الم انع ا البقااات أألت اااي
احلاابس االنت اراوي مااد قااد بلااة عشاار أايم كوسااعل عقااا م األ ي ااون ماانا حمروم ااً مااأل حريت ا
وحثت ل سم على اختا دابم اوراً حل ر احتجاز ا ألتاي احلبس االنتراوي()21ا
 -19وأعرباات اللجنا امضنعا قااوق ا شااخان وي اإلعاقا عااأل قلقاااا مااأل ا ح ااام القانونعا
ال ،سم ابستخدام القعوو على ا شاخان وي اإلعاقا مرسساات ا مارال النتساع  ،ا مار
الااذي قااد يضاااوي ش ا الً مااأل أش ا اي التضااذيب أو اامأ مااأل اارو امضامل ا أو الضقوب ا القاسااع أو
الالالنساانع أو اماعنا ا كمااا أعرباات عااأل قلقاااا الزات ا ت ااان هعئا الوساااأل  ،ابعتبارهااا لعا حلمايا
حقوق ا شخان وي اإلعاق  ،ن ن اق ا ت ا اا ال يشمو امرسسات اصا ()22ا
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()23

 -20أو اات جلن ا مناهض ا التضااذيب ن تااو ل ساام التةقعااح التااوري والتضاااي أي
اوعاتات قدم ابلتضذيب أو سوت امضامل  ،ومضاقبا م اجلناا علاى لاك()24ا ورحبات اللجنا بتضعاني
قااال مااأل قضااا احملاااك علااى رأم متتشااع الشارأل بو ااص لااك الج اراتً اضااو هااذأ ابعئ ا أكثاار
النشااات هعئا حتقعاح مسااتقل مرسساعاً عااأل وزار
اساتقالالً ،الال أااا أو اات ن ن ار ل سام
ا مااأل الاادا لي ت ا لص مااأل مااووتني لااأل ااروي منا اابا السااابق ال ضااار م ااات نتعااذ
ور هبذا امضىن ،وال شك ن اه ابعئ واستقالبا()25ا
واجباهت أو لأل ينش بسبباا ٌ

 -21وأللباات جلن ا القضااات علااى التمعع ا الضن ااري ال ل ساام أن تااو ا اراو اجلماااور،
وال سااعما لبشااخان ا جانااب مااأل بلاادان مااأل ااارر االحتاااو ا ورو  ،مضراا حقااوقا غااا اعاااا
مجعع سبو االنت اح مأل التمعع الضن ري القانونع امتاح ب ا وأو ت أيضاً ن ة
ضدي ل سم
القانون ال اور  28شريأل الثاين/نوام  2006لتم ني مركا امسااوا امضاملا ماأل الاد وي
ألرااً الدعاوا القانونع ()26ا
نتساا ن وا و ل سام جاووهاا الرامعا ال وععا القضاا وقضاا
 -22وأو ت اللجن ُ
ال اال واحملااامني ح ااام اال تاقع ا الدولع ا للقضااات علااى التمعع ا الضن ااري ب اا ا أش ا ال ح ا
يُ مت مو االعتداو هبا و بعقاا مباشر مأل قةبو احملاك الوألنع ()27ا

 -23وأعربت جلن حقوق ال تو عأل أستاا لضدم وجوو ن ام لقضات ا حداث يتع للقضاا
التضامااو مااع ا ألتاااي علااى مااو يناسااب ساانا  ،بوسااااو مناااا اادابم عاادم اللجااوت ال القضااات
م اااحل ا ألتاااي مااع اجملتمااعا وحثاات اللجنا ل ساام علااى جضااو ن ااام قضااات ا حااداث اعاااا
متسقاً متام اال ساق مع أح ام ا تاقع حقوق ال تو ،وهي حتثاا على الياالت االعتباار ممارساات
الضدالا ا الت اااحلع وعل ااى اس ااتةداث لع ااات ع اادم اللج ااوت ال القض ااات وب اادااو ع ااأل االحتج اااز
والضقااا منااع الضااوو ال اجلاارم كمااا حتثاااا علااى التوقااص عااأل اليااداع ا حااداث سااجأل الدول ا
وعلااى ااتتاااد وحااد االحتجاااز اجلديااد اصا ا اب حااداث وعلااى ااوام ام اوارو ال ااع ا لوحااد
االحتج اااز اجلدي ااد ح ا ااتم أل م ااأل أوات ووعتتا ااا ابل ام ااو وعل ااى وي ااد امراك ا االجتماعع ا
واللبويا الدولا غاا يلا م مااأل ماوارو بشاري و قنعا ومالعا ل ااي قااوم بضملاااا مااع ا ألتاااي وي
االحتعاجات امتنوع على النةو ام لو ()28ا
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نتساا علماً مع التقادير بتضعاني احملااك حماامني لبألتااي ،الال أن القلاح
 -24وأحاألت اللجن ُ
يس اااورها م ااأل أن ح ااح ال ت ااو ،أايً ك ااان س اان  ،أن يُس ااتمع اللعا ا الأل ااار ال اادعاوا القض ااااع
واإلواري ال ُ لم ابلقدر ال ا حعث الن القضا م مل مني ابالستماع ال ال تو()29ا

 -25وأعربت جلن مناهض التضذيب عأل قلقاا مأل الت م احلا و ااتتااد و شاغعو وحاد
ورايبورن ا منع امغلق اصا اب حاداث ،وهاو أمار يُضا ا ال ارار أت ام اعتمااو التشاريع ي
ال ل ا كما أعربت عأل قلقاا مأل أن ا حداث الذيأل لاود أعماره ما بني  16و 18سن قاد
ام بوجا اان
يُضر ون ،حسب قدير القا ي ،علاى حمااك عاويا و اا مكمون علاى جاراا
مثلمااا ااا مك الراشاادونا وأو اات اللجنا ن تااو ل ساام للمةتجا يأل والسااجنات ا حااداث
يووعاوا واامااً م ااان منت ااو عااأل ا ماااكأل الاا،
الااذيأل قاو أعماااره عااأل ةانعا عشاار ساان أن م
يُسااجأل اعاااا الراشاادون غااا يتتااح مااع امضااايم الدولع ا و ن سااتخدم باادااو عااأل احلاابس و ن
تو حماكم القا ريأل وااماً حماك ا ابجلامني ا حداث()30ا
 -26والح اات جلنا ا حق ااوق ال ت ااو بقل ااح االاتق ااار ال شا اوا ر مراكا ا االس ااتقباي اصا ا ا
اب ألتاااي بااال مرااااح كمااا الح اات أن عاادواًكب اماً مااأل أولئااك ا ألتاااي يغاااور ل ساام قبااو المتااام
الجرات التمام اللجوت أو قبو استالم القرار ا وي الذي ي در عأل السل ات اال ت ان()31ا
 -27وأعربت اللجن امضنع قوق ا شخان وي اإلعاق عأل قلقاا جارات نقاب امضلوماات
ع ااأل اادابم وبرو وك ااوالت حم اادو إلزال ا الضواا ااح أم ااام الو ااوي ال الضدال ا وإلاس اااد اجمل اااي أم ااام
ا شخان وي اإلعاق اعما يتضلح ابلدعاوا ونوع اجلنس والتناسب مع التئ الضمريا  ،الألاار
الاادعاوا القضااااع الاا ،ي ااون أشااخان وو العاق ا أألراا ااً اعاااا ،غااا لااك ااوام مضلومااات
ومراسالت م توب راعي ضدُّو اللغات ل سم ()32ا
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()33

 -28شااجضت من م ا ا م ا امتةااد لللبع ا والضل ا والثقاا ا (العونسا و) ل ساام
ت اجلرم عأل التشام وجضل ج تاً مأل القانون امدين واقاً للمضايم الدولع ()34ا

 -29وأو ت العونس و ن وا و ل سم
على امضلوم واقاً للمضايم الدولع ()35ا

علااى نا ع

سضعاا ال اعتماو شريع خيب حريا احل اوي

 -30وأعر اصبم امستقو امضج نقام ن ام وويل ومقراألي ومن ص عاأل أسات إلوانا مبلةغ ْاني
ح يران/يونع  2016كاان قد كشتا ال عتع
اةنني الألار ما يسمى اضعة سريبات ل سم
ْ
الاا ،ا هبااا لنااب الض ارااب والتااار مناااا م ااارح ل ساام ا وأو ااى ابعتماااو ش اريع متااني
ال يتو ى محاي امبلةغةني اةسب ،والمنا ي اائا على مسامهتا ض ي ا الق والن اه ()36ا
 -31وشااجضت العونس ا و ل ساام علااى أن نتااذ بش ا و كامااو ا ح ااام ات ال اال مااأل
اال تاقعات ال ،هي ألرح اعاا وال ،شجع الو وي ال اللاث الثقا وأش اي التضبم اإلبداعع
وامشااارك اعاااا و ساااعد علااى العماااي احلااح امشااارك احلعااا الثقااع ا ا وشااجضت العونس ا و
ل س اام أيضا ااً عل ااى الي ااالت االعتب ااار الواج ااب ل ااك مش ااارك خمتل ااص ال واا ااص وام ة
تضا ااديأل
والتاعلني الثقااعني وامن مات م احل ومع مأل اجملتمع امدين ،ال جانب التئات الضضعت ()37ا
 -32وشاجضت العونسا و ل سام كاذلك علاى أن ادرر قاريرهاا أي اوات شاريضع
أو مها تخذها لضمان نتعذ التو ع بش ن و ع امشتغلني ابلبةث الضلمي ()38()1974ا
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 -4حظر مجيع أشكال الرق

()39

 -33رحب اات جلنا ا حق ااوق ال ت ااو بتعس اام ل س اام م اان م ر ااب اإلقاما ا لبألت اااي ااةااي
االلار ،كما رحبت جباووها سبعو م ااة االلار اب ألتاي واالساتغالي اجلنساي والساعاح
اجلنسع والتوعع هبا()40ا
سابعو الت ادي لساعاح اجلانس
نتسااا ابلتادابم الا ،اختاذهتا ل سام
 -34ورحبت اللجن ُ
مااع أألتااايا بعااد أاااا أعرباات عااأل قلقاااا مااأل التقااارير الاا ،شاام ال احتماااي وقااوع حاااالت سااعاح
اجل انس م اع أألتاااي اصااارر والزات نقااب امضلومااات عااأل التضاااون الاادويل علااى منااع لااك السااعاح
والقضااات علعااااا وأو اات اللجنا ن وا ااو ل ساام التوععا ابآل ر الضااار لسااعاح اجلاانس مااع
أألتاي ونشر امدون الضامعا القعاات الساعاح الا ،و اضتاا من ما الساعاح الضامعا علاى ن ااق
توح وكاالت ا ستار والسعاح  ،كما أو اتاا بتشاجعع مرسساات ا عمااي الا ،وقاع
واسع
()41
على مدون قواعد السلوا حلماي ا ألتاي مأل االستغالي اجلنسي ا ستار والسعاح ا
نتسا ااا ع ااأل قلقا ااا الزات ع اادم الاحا ا اما اوارو ال ااعا ا مراا ااح الرعايا ا
 -35وأعرب اات اللجنا ا ُ
اموج ااوو اعم ااا يتضل ااح ابلتض اارح عل ااى ا ألت اااي امضر ااني ص اار الوق ااوع ااةع جا اراا غوج ااب
ال و وكااوي اال تعاااري املةااح اب تاقعا حقااوق ال تااو بشا ن بعااع ا ألتاااي واسااتغالي ا ألتاااي
البغااات وام اواو اإلابحع ا  ،وبضاامان محاي ا الضااةااي ،و ا ا ا ألتاااي الااذيأل يضعشااون ااارر البعئ ا
ا ُسري ا وأو ت اللجن ن ُنشئ ل سم لعاات والجاراتات متخ ا للتضارح علاى أولئاك
ا ألت اااي امضر ااني للخ اار ،وال س ااعما م ااأل ب ااني ا ألت اااي الض ااضعت أح اواب  ،و ن ادع ب اارامج
الوقاي ومحاي م مأل ُ تمو أن يقع ةع االستغالي()42ا
 -36وأعربت اللجن اهتا عأل قلقااا ماأل أن اإلألاار القاانوين القااا ال يت ارق ال مجعاع أشا اي
بعع ا ألتاي امذكور اماو ()1(3أ)‘ ‘1مأل ال و وكاوي اال تعااري ،وماأل عادم انعص أشا اي
البعااع لااك ابعتبارهااا ج اراا ختتلااص عااأل االلااار ابلبشاارا وأو اات ن ضااع ل ساام ضريت ااً لبعااع
ا ألت اااي يواا ااح التضري ااص الا اوارو ام اااو  3م ااأل ال و وك ااوي اال تع اااري و ن ُل اارم بع ااع ا ألت اااي،
متاوم مشاب لاللار ابلبشر ل ن ال يت ابح مض متاماً و ن ضمأل مشوي
ابعتبار أن بعع ا ألتاي ٌ
مجعااع ا ألتاااي وون سااأل الثامنا عشاار ابحلمايا التاما غوجااب القااانون اجلنااااي و ن ضتمااد ضريتااً
لبغات ا ألتاي يتوااح مع اماو  ) (2مأل ال و وكوي اال تعاري()43ا
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األُسرية

()44

 -37حثاات جلن ا حقااوق ال تااو ل ساام علااى اختااا مااا يلا م م األ اادابم مااأل أجااو سااجعو
مجعااع امضلومااات عااأل اآلابت وا ماااات وحت اااا ملتااات لتم ااني ا ألتاااي مااأل مضرا ا والا ةاديا
كلما أم أل لك و الوقت امناسب ،كما حثتاا على اللغات اشلاط موااق ا ما وحثت اللجن
ل ساام أيض ااً علااى زايو مااا بذل ا مااأل جاااوو ساابعو مضاجل ا ا ساابا اجلذري ا الاا ،ااروي
ابآلابت وا ماااات ال اإلقاادام علااى عااار الااوالو اام امنسااوب  ،غااا لااك ااوام وسااااو ن ااع
ا ساار وامشااور والاادع االجتماااعي حاااالت احلمااو اام امخ ا ل ا ومنااع حاادوث حاااالت
احلمو امضرل للخ ر()45ا
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية

()46

 -38الح اات هعئ ا ا م ا امتةااد للمساااوا بااني اجلنسااني ومت ااني ام ارأ أن ل ساام قااد أورجاات
مب اادأ امس اااوا ا ج ااور ق ااانون الضم ااوا واضا االً عل ااى ل ااك ،ي ت ااو الق ااانون ال اااور  3شا اريأل
الثاين/نوام  2016امتضلح بتضديو الجاز ا بو ح وي النسات والرجاي على نتس الترن امانع ()47ا
 -39وأو ت جلن القضات على التمعع الضن ري ن ُق ة ر ل سام اماد احملادو ساض

أشار ام لوب مراجض أللبات ملتمسي اللجاوت الاذيأل ير باون و اوي ساوق الضماو بغعا عسام
و وب اللع بش و أسرع()48ا وأو ت أيضاً ن تخذ ل سم مجعاع التادابم الضاروري لتعسام
و اوي ساوق الضمااو لبشاخان ا جانااب الاذيأل ضاوو أ ااوب ال بلادان اام أعضاات االحتاااو
ا ورو  ،وال سعما للنسات منا ا وأو ت اللجن أيضاً ن ُلري ل سم قععماً وورايً للتادابم
امتخااذ لااذلك الغ ارل ،المااا لتضااديلاا أو لتةسااعنااا و اصتااام ،أو اات ن شااجع ل ساام
اضالع بعح قانون الضمو ،و ن قدم للقضاا واحملاامني التادريب علاى هاذا القاانون ،و ن ُ لاع
اللجن على القضااي امتضلق ابلتمعع سوق الضمو()49ا
 -40وأعرباات اللجن ا امضنع ا قااوق ا شااخان وي اإلعاق ا عااأل قلقاااا مااأل اةتااال نسااب
توح ا شخان وي اإلعاق الق اعني الضام واصان ومأل الت و الاذي ي باح
الضمال
()50
على ا شخان وي اإلعاق امشا و احملمع ا
 -41واعمااا يتضلااح بت بعااح اماااو  3مااأل ا تاقع ا من م ا الضمااو الدولع ا بش ا ن احلري ا النقابع ا
ومحاي ا حااح التن ااع ( 1948 ،رق ا  )87امتضلق ا ااح من مااات الضماااي ا تعااار ثةلعاااا ري ا
ام ا و ن ااع أنش ا تاا وو ااع براجماااا ري ا  ،أللباات جلن ا ا ات من م ا الضمااو الدولع ا امضنع ا
بت بعااح اال تاقعااات والتو ااعات ال ل ساام أن با ةاني مااا قااد ُّاختاذ أو مااا يُ مماع اختااا أ مااأل اادابم
جو اعتماو لواا الدوقع ال ا على وجا السارع النتاا اً للقاانون ال ااور  2متوز/يولعا 2015
بش ن احلوار االجتماعي وا و مرسسات ا عماي()51ا

 -2احلق يف مستوى معيشي الئق

()52

 -42أعربت اللجن امضنع قوق ا شخان وي اإلعاقا عاأل قلقااا لضادم اوار بعااانت عاأل
التقاار واإلعاق ا و ن الضديااد مااأل ا شااخان وي اإلعاق ا الااذيأل ه ا سااأل الضمااو وأك ا سااناً
مضر ااون للتقاار أكثاار مااأل اامه ا وأعرباات عااأل قلقاااا أيضااً مااأل النتقااات اإل ااااع الاا ،يت با ُدها
ا شخان وو اإلعاق ومأل أن زايو لك النتقات يد ابلنتعج مأل ار ضر اا لدياداع
مرسساااتا والح اات بقلااح أن التغعامات الاا ،أُو لاات حااديثاً علااى اللاواا التن عمعا الاا ،حت ا
أتمني الرعاي قد روي ال دهور مستوا مضعش ا شخان وي اإلعاق ()53ا
 -3احلق يف الصحة

()54

 -43أعربات جلنا مناهضا التضااذيب عاأل قلقاااا الزات التقااارير الا ،تعااد ن ساجنات قااد ُحرماوا
اب لااك الرعاي ا ا
مااأل احل اوي علااى الرعاي ا ال بع ا مااأل ااارر السااجأل ح ا عناادما أللااب ألبعا ٌ
وأو ت ن ُتو ل سم للسجنات احملرومني مأل حريتا مان احل وي علاى الضاالر ال ا
الضروري غا لك الرعاي ال بع مأل ارر السجأل()55ا
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 -44وأعرباات اللجنا ا ُهتاا أيضااً عااأل قلقاااا الزات قااارير تعااد ن حمتجا يأل بضعاانا قااد أُععاادوا قساراً
ال بلااداا ا االع ر ا احتعاااجا ال الرعايا ال بعا الضاجلا ا وأو اات ن تااو ل ساام جلمعااع
ا شخان امضاويأل اصضاوع للتةاون ال بعا ولتةاون ال اة الضقلعا وعادم ألاروه قساراً ال ا كاانوا
حاج ال عالر أل عاجو ،ا ال ا كان لك الضالر م متوار بلداا ا لع ()56ا
اادمات ال ااب
 -45وأعربات جلنا حقااوق ال تااو جماادواً عااأل قلقاااا بشا ن أوجا الق ااور
ااتوح ام اراهقني
النتسااي لبألتاااي اعمااا خيااب منااع حماااوالت االنتةااار وحاااالت االنتةااار
اخعب مشاااكو ال ااة
والت اادي باااا والح اات أيض ااً بقلااح عاادم التمعع ا الااذي يتس ا ب ا شا ُ
استخدام امرةرات النتسانع عاول الجارات اةو اات شاامل و اوام احل اوي علاى الادع
الضقلع و
م
()57
النتسي  -االجتماعي و دمات امشور ا
 -46ورحباات اللجن ا نتساااا ابإلج ارات امقاارر اختااا أ الألااار ال ا انمج الااوألج لتض ي ا ال ااة
النتساع واجلنسااع مااأل أجاو محايا ال ااة اجلنساع و ض ي هااا ،الال أاااا الح ات بقلااح أن اماراهقني
كثاماً مااا ال ُخيا م ون ابمتاااد با مااأل اادمات ال ااة اجلنسااع غااا اعاااا اصاادمات ال بعا والنتسااع
امتاحا ا ح اااالت مح ااو القا ا اراتا وش ااجضت ل س اام عل ااى نتع ااذ الا ا انمج ال ااوألج وعل ااى
موا ل مضاعت جاووها لنشر امضلومات()58ا وقدمت العونس و و ع مشاهب ()59ا
 -47وأو ت اللجن امضنع قوق ا شخان وي اإلعاق ن تخذ ل سم ادابم ل تالا
جضو دمات الرعاي ال اةع ومرااقااا متنااوي اجلمعاع اجملتماع احمللاي ،وال ساعما ا شاخان
وي اإلعاقات الذهنع أو النتسع  -االجتماعع وأولئك الذيأل تاجون ال وع ابلة()60ا
 -4احلق يف التعليم
جمااي التضلاع و التغلاب علاى ال اضوب
 -48رحبت جلنا حقاوق ال تاو جبااوو ل سام
ال ا ،ش ا لاا اللغ ا ابلنس ااب لل ااال ا جان اابا وأو اات ن وا ااو ل س اام الاح ا ام اوارو
الالزم لتةسني و/أو زايو امراااح والتارن التضلعمعا بغعا امان حاح مجعاع ا ألتااي ،غاأل ااعا
أألتاي الضماي اماااجريأل وا ألتااي ملتمساو اللجاوت والالجئاون ،احل اوي علاى ضلاع جعاد
()61
ُتاو أال ااب اللغا عااقااً أماام التضلااع ا
ل سام وأو ااتاا أيضااً غوا اال جاووهاا حا
وقدمت العونس و و ع مشاهب ()62ا
 -49وشجضت العونس و ل سم على موا ل جاووها الضدياد سابعو الوماار ا ألتااي
وي االحتعاجااات اصا ا امرسسااات الضاوي ا  ،ال سااعما عااأل ألريااح كتال ا التنتعااذ ال ااةع
آللع ا الت تااو هب ا علااى امسااتوا احمللااي واإلقلعمااي والااوألج والاا ،قاادماا شااباط/ا اير 2017
وزير اللبع الوألنع وال تول والشبا ()63ا
ارار علااى قاادل قاريرهااا الوألنعا عااأل نتعااذ ال ا وا
 -50وشااجضت العونسا و ل ساام
امضعاري للعونس و الألار امشاورات الدوري  ،وال سعما ا تاقع العونس و بش ن م ااة التمعع
جماي التضلع ()64ا
 -51وأعربت اللجن امضنع قاوق ا شاخان وي اإلعاقا عاأل قلقااا ماأل أن قاوانني التضلاع
ال ا اي ساام ابلت ااو بااني ال ااال وي اإلعاقا وبااني زمالااا  ،ومااأل اسااتمرار بعئااات ضلعمعا
قاام على الت و ،ا اعما يتضلح ابل ال وي اإلعاقات الذهنع ()65ا
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1املرأة

()66

اوات ابلاااأ ض ي ا
 -52الح اات هعئ ا ا م ا امتةااد للم ارأ أن ل ساام قاماات بضااد
امساوا بني اجلنسني ومشارك امرأ اجملالني السعاساي واالقت ااويا اضلاى سابعو امثااي ،زاوت
نسااب النسااات الضض اوات جمااالس اإلوار ابلغاات  25اماا ا عااام 2016ا وي تااو قااانون
جدي ااد اعتُم ااد  15ك ااانون ا وي/ويس اام  2016امتث اااي ا ح ا ا السعاس ااع حل ا 40
امااا كةااد أو مااأل عاادو امرشااةني قواامااا االنتخابعا الوألنعا وحل ا  50امااا ابلنسااب
لالنتخاابت ا وروبع ا وأُنشئت محل وععا  ،حتات عناوان  ،votezegalite.luماأل أجاو زايو نساب
مشارك النسات اجملالس البلدي ()67ا
 -53والح ت هعئ ا م امتةاد للمارأ ُّ
حتقاح قادم الضماو ابلااأ الت اديح علاى ا تاقعا
جملااس أورواب للوقاي ا مااأل الضنااص ااد النسااات والضنااص امن ا يل وم ااةتامااا (ا تاقع ا اس ا نبوي)،
و لك عأل ألريح النشات ارق عمو مشلك بني الوزارات وارق عمو ارعع لتمةعب ا ج ات ات
ال ل مأل نب اال تاقع واإلجراتات ال ،يل م اختا ها بق د نتعذ االلت امات الناشئ عناا()68ا
 -2الطفل

()69

 -54رحب اات جلنا ا حق ااوق ال ت ااو نورار مب اادأ م ااات ال ت ااو التض االى الق ااانون ال اااور
 16كانون ا وي/ويسم  ،2008بعد أاا أعربت عأل قلقاا مأل عدم وجوو مباوئ وجعاع
والجاراتات كااع ا إلنتااا حااح ال تااو أن راعااى م اااحلُ التضاالى ابعتبااار لااك امراعااا أم اراً ا
أولوي الواقع الضملي و مجعع امرسسات وابعئات والسعاسات وال امجا وأو ات اللجنا ن
ثص ل سم ما بذل مأل جاوو سبعو كتال الومار لك احلح ابلش و امناسب و بعق
على مو متسح مجعاع اإلجاراتات التشاريضع واإلواريا والقضاااع  ،وكاذلك مجعاع السعاساات
وال امج وامشاريع ات ال ل ابل تو أو ال ،مت ُّس ()70ا
 -55وأو اات اللجنا ا ا ُهتا اا ن ت ااو ل س اام الاحا ا ب اادااو كااعا ا ع ااأل الرعايا ا ا سا اري
واجملتمضع لبألتاي احملرومني مأل بعئ أسري و ن تاو عادم اللجاوت ال الياداعا مرسساات
الرعاي الال كةو أ م واستخدام الضاماانت ال ااعا وامضاايم الوا اة ابالساتناو ال احتعاجاات
ال تاو وم اااحل التضاالى مااأل أجاو قرياار مااا ال ا كااان ينبغااي الياداع ألتااو مااأل ا ألتاااي الحاادا
مرسس اات الرعايا ا وأو ااتاا با ا ايو م ااا ااوارأ م ااأل أنشا ا اادريب اا اراو الشا ارأل حا ا يُ متا او
نتعذه أح ام احملاك غا يتتح وم ات ال تو التضلى()71ا
نتساااا غااا بذلا ل ساام مااأل جاااوو ساابعو م ااةا الضنااص الااذي
 -56ورحباات اللجنا ُ
مارم على ا ألتاي امادارم وعلاى اإلنلنات و ساعاقات أ ارا ،الال أااا أعربات عاأل قلقااا
م
اارم علاى ا ألتاااي
ا
م
اذي
ل
ا
اص
ا
ن
الض
ادا
م
األ
ع
ااتات،
ا
الح
اا
ا
اع
اا
ا
غ
اات،
م
مضلو
اوار
ا
ادم
ع
األ
م
م
كنص ا سر  ،غا اع الضقوبا البدنعا ا وأو ات اللجنا ن ض اي ل سام ا ولويا ماور منااا
مارم على ال تو ،وو ُاع اسالا عجع وألنعا شاامل ماأل
القضات على مجعع أش اي الضنص الذي م
اارم علااى ا ألتاااي والت اادي ل ا  ،ال سااعما كنااص
أجااو منااع مجعااع أش ا اي الضنااص الااذي ما م
ااو الألاار نسااعح وألاج مااأل أجاو الت اادي
اجعع اسالا عجعات الت ويااب البديلا  ،واعتما ُ
ا سار  ،و شا ُ
مارم على ال تو ،غا لك على شب اإلنلنت()72ا
جلمعع أش اي الضنص الذي م
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 -57ورحباات اللجنا ا ُهت اا ابلا انمج الااوألج لتض ي ا ال ااة النتساع واجلنسااع ،2016-2013 ،
الذي يتناوي سبو منع الضناص امنا ي واللجاوت ال البغااتا بعاد أن القلاح واو يسااور اللجنا ماأل
ا سااتمرار االاتقااار ال سعاس ا شااامل اعمااا خيااب ال تول ا وال اس الا عجع لتنتعااذ ا تاقع ا حقااوق
ال تو غا اعاا ،على وج التةديد ،مجعع القضااي الا ،يت ارق اللعااا ال و وكاوي اال تعااري بشا ن
بعع ا ألتاي واستغالي ا ألتاي البغات وامواو اإلابحع ()73ا
سابعو حتساني نساعح محايا
 -58ورحبت اللجن ا ُهتا أيضااً ابجلااوو الا ،باذبا ل سام
ا ألتاي امضر ني للخ را الال أاا أعربت عأل قلقاا مأل عدم الشراا مجعع الوزارات والشركات ماأل
لك الش ن()74ا
اجملتمع امدين ب ور مناجع جاوو التنسعح امبذول
 -59وأعربت اللجن عأل قلقاا بسبب عدم وجوو الألار قانوين يضمأل الزالا م مقادمي ادمات
اإلنلنات امسااجلني ل ساام بسارع احملتااوايت الاا ،تضامأل ماواو الابحعا ي اار اعاااا أألتاااي،
وأو اات ن ضتمااد ل ساام اادابم شاريضع و اادابم أ اارا لضاامان ساارع الزالا احملتااوايت الاا،
تضاامأل ماواو الابحعا ضاارل أألتاااالً وم ااةا ة ام اواو اإلابحعا الاا ،ضاارل أألتاااالً بوسااااو رقمع ا
أ را ،مأل قبعو أن م الن م للن م ،وجمموعات النقاش ،وال يد اإلل لوين()75ا
نتساا ابستةداث دريب الل امي موج ألتاي امدارم على اساتخدام
 -60ورحبت اللجن ُ
أكث اار أم ااانً لدنلن اات ،و اادريب الل ام ااي اار يتن اااوي امس ا ل نتس اااا موج ا للمدرس ااني ن ااام
التضلا ااع الضما ااوميا بعا ااد أن القلا ااح وا ااو يسا اااور اللجن ا ا ما ااأل قل ا ا اجلاا ااوو امنسا ااق السا ااتةداث
اادريب موج ا ا ال امانع ااني جم اااي محاي ا ا ال ت ااو ،عل ااى أم ااور منا ااا حق ااوق ال ت ااو عموم ا ااً،
ال جان ااب اادريب متخ ااب للمانع ااني ال ااذيأل م ااأل ام اارج أن ي ونا اوا عل ااى ا اااي بض ااةااي
ج اراا مااذكور ال و وكااوي اال تعاااري بش ا ن بعااع ا ألتاااي واسااتغالي ا ألتاااي البغااات و
امواو اإلابحع ()76ا
 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()77

 -61أو اات اللجنا امضنعا قااوق ا شااخان وي اإلعاقا ن ساارع ل ساام أمااوراً مناااا
اعتماااو ضريااص مااا يساامى تالل عبااات التعسامي امضقولا ت يتوااااح مااع مااا اانب علعا ا تاقعا حقااوق
ا شااخان وي اإلعاق ا  ،كمااا أو ااتاا بسااأل ش اريضات ضاالح اراح ابحلرمااان مااأل الل عبااات
التعسامي امضقولا وامضاقب ا علعا ابعتبااارأ متععا اً بساابب اإلعاق ا مجعااع جماااالت احلعااا  ،وح ا
الق اعني الضام واصان()78ا
سابعو
 -62وأحاألت جلنا حقاوق ال تاو علمااً ماع التقادير ابجلااوو الا ،باذبا ل سام
زايو الومااار ا ألتاااي وي اإلعاق ا ن ااام التضلااع الضاااوي ،بعااد أاااا أعرباات عااأل قلقاااا مااور
مناا أن القرار بشا ن ماا ال ا كاان ال تاو و اإلعاقا ساعدرم مدرسا عاويا أو مركا ضلاع
ااان ال يا اي يضااوو ال قاادير والا مادي ال تااو ،اا يااروي ال احتماااي وقااوع ضااار بااني حاجا
الوالديأل املة ال محاي ال تو وبني م ات ال تو التضلىا وأو ت اللجنا ن تخاذ ل سام
اار ا ا ولويا عناد اختاا القارار بشا ن ن اام
دابم ضمأل هبا جضو م اات ال تاو التضالى االعتب م
التضلع الذي سعتبض كاو ألتاو ماأل ا ألتااي وي اإلعاقا و و عااً لتلاك الغايا  ،أو ات ن قاع
حاي ال تو مأل قبو أارق متضدو اال ت ا ات()79ا
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 -63وأعرباات اللجنا امضنعا قااوق ا شااخان وي اإلعاقا عااأل قلقاااا ن اإلعاقا ال ا اي
القوانني والسعاساات واممارسااتا وأعربات عاأل قلقااا أيضااً ماأل أن
ُضرح بناتً على اج أل
مضااايم التقعااع امختلتا لتةديااد ا هلعا للة ااوي علااى اصاادمات ال ا اي ركا علااى ورجا عاها
ا شخان و روي ال اإلق ات ،ا ابلنسب لبشخان وي اإلعاقات النتساع  -االجتماععا
أو الذهنع ()80ا وأعربت اللجن عأل قلقاا كذلك الزات عدم وجوو لع نسعح واام م وو ابماوارو
البش اري وامالع ا ال ااع ا تااو اال ساااق نتعااذ ا تاقع ا حقااوق ا شااخان وي اإلعاق ا  ،ال
جانب عدم القعام غشاورات مناجع مع ا شخان وي اإلعاق عأل ألريح امن مات الا ،متاثلا ،
و ع السعاسات واختا القرارات ال ،متسا بش و مباشر()81ا
 -64والح اات اللجن ا ا ُهت اا بقلااح اةتااال مضاادالت متثعااو ا شااخان وي اإلعاق ا ونسااب
مشاركتا احلعا السعاسع و نع القرارات الضام ()82ا
 -4املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()83

 -65أعرباات جلن ا مناهض ا التضااذيب عااأل قلقاااا مااأل أن ا شااخان الااذيأل ُراضاات أللبااات
اللج ا ااوت ال ا اا ،ق ا اادموها ،ول ا اانا و يض ا اااووا ال بل ا ااداا ا ا االع ن ل ا ااك سعضر ا ااا للخ ا اار
ا ااالي لا ااك التا اال  ،وما ااأل خيتتا ااون
أو مخا اااألر أمنع ا ا  ،ال ا االون علا ااى ام ا اوارو ال ااع ا ا
وي بةون مااجريأل م شرععني()84ا
 -66وأشاااوت متو ااع ا م ا امتةااد السااامع لشاارون الالجئااني بل ساام علااى اعتماوهااا
برانمج العاو وألني سنوي وشجضتاا على احلرن على الواات تاا السنوي ()85ا
 -67ولاادا ل ساام ن ااام جلااوت متااني و ش اريع جديااد بش ا ن الج ارات اللجااوت اعتُمااد 18
كااانون ا وي/ويساام  2015يتضاامأل عااد جوانااب الاابع ا  ،الال أن متو ااع شاارون الالجئااني
قالت الن ال ي اي ة جماي للتةسنيا وأو ات ن تاو ل سام ال ادار قارارات جعاد بشا ن
أللبااات اللجااوت اامأل أجااو مضقااوي ،علااى الاار مااأل ال ا ايو ا اام عاادو ملتمسااي اللجااوت
كما أو ت ن حتسأل ل سم التوا و والشتااع مضاجل أللبات اللجوت ،و ن ُنشئ لع
رمسع لتةديد م ات ال تو التضلى ابعتبارها ج تاً مأل ن ام شامو حلماي ال تو ،ين وي على
ضعني حمام وو ي بسرع  ،واعتبار أي شخب وون سأل الثامن عشر ألتالً ،واعتماو اج مشاويل
اعما يتضلح بتقدير السأل و ن تو ا سام الجرات اللجوت تامسرع جداًت لتااد ملتمساي اللجاوت
مااأل بلاادان البلقااان ابإلن اااح وال تااات عااث يُقااع كااو أللااب علااى حااد و ااوار ل ا الضااماانت
اإلجرااع الضروري  ،مع الم انع ال ضأل أي قرار ابلسلب()86ا
 -68والح اات متو ااع ش اارون الالجئ ااني أن ل س اام ق ااد وااق اات ،بض ااد ااداح ملتمس ااي
اللجاوت اللعااا عاام  ،2015علاى ا اسااتقباي عاجاو لتاااد أولئاك ا شاخان زاوت عاادو
ا ماااكأل امتااوار  1 000م ااان اار وراضات مسااتوايت التووعااص الوكالا الوألنعا لالسااتقباي
واإلوم ااارا و ل ااك الس ااعاق ،أو اات متو ااع ش اارون الالجئ ااني ن حتسا األ ل س اام  ،ق اادر
اإلم ااان ،م ااأل و ااروح اس ااتقباي ملتمس ااي اللجا اوت ،بوس ااااو منا ااا ووع ااص م ي ااد م ااأل الض اااملني
امدربني ،والنشات الألار للتضرح على ملتمسي اللجوت وي االحتعاجات اصا واالساتجاب با ،
وكتال ا اس ااتمرار اس ااتخدام مراكا ا االس ااتقباي امرقت ا ابعتباره ااا ك ااذلك والن اار الع اااو وراسا ا
مشااروع اإلومااار الااذي كااان مقاارراً نتعااذأ وقاات سااابح والااذي يتااع ملتمسااي اللجااوت التمتااع
ابستقاللع أك و د مأل اعتماوه على مووتي الوكال الوألنع لالستقباي واإلومار()87ا

GE.17-19922

11

A/HRC/WG.6/29/LUX/2

 -69وأحاألاات متو ااع شاارون الالجئااني علم ااً ن ل ساام و محتتج ا أشخا ااً كااانوا قااد
أللباوا اللجااوت علااى حاادووهاا وينتمااي أ لااب ملتمسااي اللجااوت احملتجا يأل ال ائا مااأل اةنتااني ومهااا
ملتمسو جلوت قدموا أللباات غوجاب قواعاد وبلاأل التن عمعا وملتمساو جلاوت ُراضات أللبااهت وينت ارون
العاوهت ال بلداا ا لع أو ال بلد لث مألا وأو ات متو اع شارون الالجئاني ن ضادي
ار/مارم  2017الاذي اعا احتجااز أُسار ات
ل سم النب الوارو شريضاا امضتمد
أألتاي مد قد بلة سبض أايم ،كما و اعاا بضادم احتجااز ا ألتااي ارال تضلاح اببجار  ،أايً
كااان و ااضا أو و ا ُاع والااديا القااانوين/أو امتضلااح اببجاار وابلن اار اعتماااو باادااو عااأل االحتجاااز
لبشخان وي االحتعاجات اصا ()88ا
 -70والح اات متو ااع شاارون الالجئااني مااا ألارأ مااأل حتسااعنات علااى مسا ل و مشااو ا ساار ،
بعد أاا أ رت شوا و تضلح ابمد ال ،يستغرقاا اإلجرات وال ضوابت ال ،ال اي ضالل الةباات
وجوو عالق أسري ا وأو ات امتو اع ن تاو ل سام و مشاو أسار امساتتعديأل ماأل احلمايا
الدولع ا وون أت اام ال موجااب ل ا و ن ن اار الجاااز ضريااص أوسااع ن اق ااً ا اراو ا ساار وي
ا هلع  ،ال جانب متديد ا جو احملدو لتقدل أللب و مشو ا سر والذي يبلة ةالة أشار()89ا
 -5عدميو اجلنسية
 -71رحبت متو ع شارون الالجئاني ابلت اورات ا ام الا ،أواارت التا ام ل سام امتاني
وامتوا و غنع حاالت انضدام اجلنسع و تضااا ،بعاد أااا الح ات عادم وجاوو شاريضات حمادو
خت ااب حالا ا انض اادام اجلنس ااع  ،ر ا ا أن ل س اام أل اارح ا تاقعا ا ع ااام  1954بشا ا ن و ااع
ا شخان عادمي اجلنساع ا ولاوزير ابجار واللجاوت سال وا ت اان قريار ماا ال ا كاان شاخب
م ااا ع اادل اجلنس ااع ا وق ااد ج اارا و ااع التضلعم ااات اإلواريا ا بشا ا ن كعتعا ا بع ااح و ااع انض اادام
اجلنسااع  ،ا ا عااأل ألريااح اسااتةداث اسااتمار أللااب بضعناااا ،بعااد أن ا ال يوجااد الجارات ش اريضي
ان لتةديد حال انضدام اجلنسع ا وأو ت متو ع شرون الالجئني ن ستةدث ل سم
الج اراتً رمسع ااً لتةدي ااد حال ا انض اادام اجلنس ااع ح ا ت اي عل ااى م ااو أوة ااح اال ً ح ااام اال تاقع ا
ابلت اماهتا ابحلماي الناشئ عأل اال تاقع ()90ا
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Luxembourg will be available at
www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/LUIndex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/10, paras. 116.1-116.5, 116.13, 117.1-117.7, 117.9,
117.11, 118.1-118.3 and 119.1-119.4.
See CERD/C/LUX/CO/14-17, para. 17; and CRC/C/LUX/CO/3-4, para. 52.
See CRC/C/LUX/CO/3-4, paras. 10-11.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/10, paras. 116.8, 117.18, 118.7 and 118.68.
See CERD/C/LUX/CO/14-17, para. 9.
See CRC/C/LUX/CO/3-4, para. 20.
Ibid., para. 16.
See CRPD/C/LUX/CO/1, para. 12.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/10, paras. 116.20-116.21, 118.4, 118.14-118.25,
118.46, 118.49 and 118.52.
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Ibid., para. 16.
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See CERD/C/LUX/CO/14-17, para. 12.
See CAT/C/LUX/CO/6-7, para. 12.
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