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  مقدمة    
 لقـرار جملـس     وفقاًعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١

، دورته اخلامسة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأجـرى االسـتعراض املتعلـق      . ٢٠١٣فربايـر   / شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢١ نم

وترأس وفد لكـسمربغ   . يناير/ كانون الثاين  ٢٤بلكسمربغ خالل جلسته الثامنة املعقودة يف       
عتمد الفريق العامل تقريـره املتعلـق       او. نيكوالس مشيدت، وزير العمل والتوظيف واهلجرة     

  . ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٩ثة عشرة املعقودة يف بلكسمربغ يف جلسته الثال
جملس حقوق اإلنسان، من أجل تيـسري       ، اختار   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

): اجملموعة الثالثيـة  (، جمموعة املقررين التالية     لكسمربغاستعراض حالة حقوق اإلنسان يف      
  . واليابان، ورومانيا، بريو
 ،١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١رفق القرار    من م  ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣

  : لكسمربغصدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالـة حقـوق اإلنسـان يف 
ــين   )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــايب ق ــرض كت ــاًع ــرة وفق ) أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/15/LUX/1( ؛  
) ب(١٥فقرة   لل وفقاًجتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  

)A/HRC/WG.6/15/LUX/2(؛  
) ج(١٥للفقـرة    وفقـاً موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان          )ج(  

)A/HRC/WG.6/15/LUX/3 .(  
 عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل من           لكسمربغوأحيلت إىل     -٤

وهذه . وسلوفينيامى وآيرلندا الشمالية،    اجلمهورية التشيكية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظ     
  . األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
اض الدوري  أشار الوفد إىل أن لكسمربغ تويل باستمرار أمهية خاصة آللية االستعر            -٥

وأوضـح أن  . الشامل اليت تساهم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أرجـاء العـامل             
لكسمربغ تقدر على وجه اخلصوص اإلمكانية اليت يتيحها هذا االسـتعراض لتبـادل اآلراء              
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ومل تدخر لكسمربغ جهداً    . بشأن حالة حقوق اإلنسان يف كل دولة بشكل صريح وانتقادي         
  . )١( ومتابعة التوصيات اليت قٌدمت هلا خالل دورة االستعراض األوىليف سبيل تنفيذ

وانطالقاً من دفاعها القوي عن تعددية األطراف اليت حتتل األمم املتحـدة مكانـة                -٦
الصدارة فيها، تود لكسمربغ أن تساهم مسامهة كاملة يف التعزيز املتبادل لـدعائم املنظمـة               

  .ق التنمية وإعمال حقوق اإلنسانم واألمن وحتقيإرساء السال: الثالث املتمثلة يف
، ضمن األعضاء غـري     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١غ، منذ   وقد أصبحت لكسمرب    -٧

وتتعهد باملشاركة النشطة، هبذه الصفة، يف أعمال جملـس األمـن           . الدائمني يف جملس األمن   
لقاة على عاتقـه مبوجـب   خالل السنتني القادمتني يف سياق اضطالعه باملسؤولية الرئيسية امل 

ويف . صون السلم واألمن العـامليني    : ميثاق األمم املتحدة من قبل الدول األعضاء املتمثلة يف        
هذا الصدد، ما فتئت لكسمربغ على اقتناع بعدم إمكانية حتقيق التنمية دون أمن أو حتقيـق                

  . ن كشرط جوهرياألمن دون تنمية، مع احترام حقوق اإلنسان واحملافظة على سيادة القانو
وتدرك لكسمربغ أن اإلجراءات اليت تتخذها على الصعيد الوطين ينبغي أن تقـف               -٨

شاهداً على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون، لكي تتـسم التزاماهتـا              
  . الدويل باملصداقية على الصعيد

هبا انطالقاً من هـذه     وقد استعدت لكسمربغ لالستعراض الدوري الشامل املتعلق          -٩
وكان تقريرها الوطين مثرة للمشاورات املستفيضة فيما بني اإلدارات املعنية من جهة،            . الروح

ولذا، عقدت لكسمربغ اجتماعني للمشاورة خصصتهما      . ومع اجملتمع املدين من جهة أخرى     
ألول وكـان االجتمـاع ا    . ٢٠١٢مايو  /للدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل يف أيار      

 للمنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، وُخصص االجتماع الثـاين للمؤسـسات            موجهاً
وحرصت احلكومة يف تقريرها على إيالء اهتمـام خـاص          . املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان   

وتوخياً ملواصلة هذا احلوار، أبـدت وزارة اخلارجيـة اسـتعدادها      . ملواقف هذه املؤسسات  
ؤسسات، وتدعوها إىل اطالع الوزارة على مالحظاهتـا بـشأن تنفيـذ            للتعاون مع هذه امل   

  .الستعراض الدوري الشامل الراهنالتوصيات املقدمة خالل ا
وسيستفاد يف  . وتعتزم لكسمربغ تقدمي تقرير عند منتصف دورة االستعراض احلالية          -١٠

  . قلةإعداد هذا التقرير من مالحظات منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات املست
 للتقدم الذي أحرزته علـى أسـاس         مفصالً ويقدم تقرير لكسمربغ الوطين عرضاً      -١١

كما أشادت بنوعية األسئلة املقدمة مسبقاً من بعض الدول األعـضاء      . ٢٠٠٨توصيات عام   
  . وشكرهتا على عملها يف إطار جملس حقوق اإلنسان

__________ 

 .A/HRC/10/72نظر الوثيقة ا )١(
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ستغالل اجلنسي للقُـّصر    ورداً على سؤال بشأن توفري احلماية من خطر التعرض لال           -١٢
غري املصحوبني من الالجئني أو ملتمسي احلماية الدولية، أشارت لكسمربغ إىل أهنا تكفـل              

وبصفة عامة، إذا مل يوجد يف لكسمربغ أحـد أفـراد           . احلماية عن طريق ختصيص أوصياء    
ن بـني   األسرة املمتدة للقاصر ميكنه تويل الوصاية عليه، ُيعني قاضي شؤون الشباب وصياً م            

  . موظفي الرعاية االجتماعية والتربوية العاملني يف جمال اللجوء لدى منظمتني غري حكوميتني
وفيما خيص التدابري املتخذة حلماية العالقة بني والدة متضي عقوبة بالسجن ومولودها              -١٣

الذي وضعته قبل أو أثناء احتجازها، ذكرت لكسمربغ أنه جيوز للقاضي أن يقرر، صـوناً               
 حني بلوغه سناً حمددة قد يكون النماء        بطة األمومة، وضع الطفل مع والدته يف السجن إىل        لرا

ولـدى  .  للخطر بعدها، وذلك حبسب كل حالة على حـدة         النفسي العادي للطفل معرضاً   
وزارة شؤون األسرة مرافق مالئمة الستقبال األطفال من كافة الفئات العمرية، حيث ميكن             

وتقوم املربيات العامالت يف مراكـز االسـتقبال        . أطفال السجينات للقاضي أن يقرر إيداع     
ومن جهة أخرى، يسعى القضاء جاهداً    . باصطحاب األطفال أثناء زيارة األمهات السجينات     

  . إىل جتنب حبس املرأة أذا كانت حامالً أو لديها طفل يف سن صغرية
امسة والعـشرين   ورداً على سؤال آخر، ذكرت لكسمربغ أن شرط بلوغ سن اخل            -١٤

للحصول على احلد األدىن املضمون للدخل هو شرط عام وال يتعلق بالالجئني على وجـد               
ويستثين القانون األشخاص دون اخلامسة والعشرين الذين يعلون أطفاالً وحيصلون          . التحديد

  . على اإلعانات األسرية
لى التمييز العنصري يف    وأشارت لكسمربغ إىل أهنا قدمت إىل اللجنة املعنية بالقضاء ع           -١٥

وفيما يتعلق بالتقـارير الثالثـة   . ديسمرب املنصرم التقارير اليت تأخر موعد تقدميها/كانون األول 
األخرى اليت تأخر تقدميها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية          

زم لكسمربغ بتقدميها يف أقـرب وقـت        واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التعذيب، تلت      
كما ستكون أعمال جتهيز التقرير الذي سيقدم إىل اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية          . ممكن

واالجتماعية والثقافية مبثابة البداية إلجراء التصديق يف أقرب مـا ميكـن علـى الربوتوكـول      
  .واالجتماعية والثقافيةية االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد

وفيما خيص االتفاقية الدولية املتعلقة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد              -١٦
أسرهم، مثة قيود قانونية كبرية ترتبط بوجود اختصاصات على صعيد االحتاد األورويب بشأن             

و اجلهة الـيت    وتقوم هذه االختصاصات على أن جملس االحتاد األورويب ه        . العمال املهاجرين 
تضع قوانني اهلجرة ومحاية حقوق مواطين البلدان األخرى يف بلدان االحتاد األورويب، وذلك             

  . على سبيل املثال فيما يتعلق بتحديد شروط اإلقامة
وفيما خيص الربوتوكول االختياري الثالث املتعلق باتفاقية حقوق الطفل، أشـارت             -١٧

، وميكـن   ٢٠١٣التشريعي املتعلق هبذه املسألة خالل عام       لكسمربغ إىل أهنا قد تبدأ اإلجراء       
 أو بدايـة    ٢٠١٣أن ُيطرح للتصويت عليه يف الربملان وأن ُيودع صك االنضمام بنهاية عام             

  . ٢٠١٤عام 
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وفيما يتعلق حبماية ملتمسي اللجوء ومراعاة عدم اإلعادة القسرية، فقـد صـدقت               -١٨
مبركز الالجئ وهي تطبق مبدأ عـدم اإلعـادة          املتعلقة   ١٩٥١لكسمربغ على اتفاقية عام     

ومن جهة أخرى، فإن قانون لكسمربغ اخلـاص حبـق          .  منها ٣٣القسرية املكّرس يف املادة     
اللجوء واألشكال املكملة للحماية ينص على التزام طالب احلماية الدولية بالبقـاء داخـل              

تزامات الدولية، بتـسليم    ويتضمن القانون ذاته استثناءات تسمح، مبوجب االل      . أراضي البلد 
إعادة طالب احلماية إىل دولة أخرى من دول االحتاد األورويب أو إىل بلـد ثالـث أو إىل              أو

  . حمكمة جنايات أو هيئة قضائية دولية
وبالنسبة ملشروع القانون املتعلق بتعديل السن القانونية للزواج، وإلغاء فترة الترمل،             -١٩

قدم جملس الدولة رأيه هبذا الـشأن وتعكـف اللجنـة           وزواج األشخاص من نفس اجلنس،      
  . على مناقشة النصوص القانونية يف جملس النواب

وذكرت لكسمربغ أن تقريرها الوطين يركز على الصعوبات، وعلـى االنتقـادات              -٢٠
  . املقدمة من هيئات دولية ومنظمات اجملتمع املدين

 تقرير  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٤  وفيما يتعلق حبرية الدين أو االعتقاد، ُنشر يف         -٢١
. صدر عن فريق خرباء يتناول تطور العالقات بني الدولة واجملموعات الثقافيـة أو الفكريـة              

عام واسع النطاق خالل    مي مسامهاهتا من أجل إجراء حوار       وُدعيت األطراف املهتمة إىل تقد    
اخلصوص اجملموعات الثقافيـة    واألطراف املعنية هبذا احلوار هي على وجه        . األسابيع القادمة 

  .نية واإلحلادية أو الفلسفية عن اجلمعيات العلمانية واإلنساالتقليدية أو غري التقليدية، فضالً
ولقد واجهت لكسمربغ يف املاضي مشكلة تتعلق باحلاالت اليت ميكن فيها احتجاز              -٢٢

واُتخـذت  . غشخص أجنيب صدر حبقه أمر إبعاد أو قرار مبنعه من دخول أراضي لكـسمرب           
العديد من اإلجراءات ملعاجلة هذا الوضع، حيث يتم يف البداية، قبل احتجـاز الـشخص،               

 /وعقب ذلك، مت إنشاء مركز احتجاز يف أيلـول        . التركيز بشكل كبري على العودة الطوعية     
 ٢٠١٢ و ٢٠١١ منذ افتتاحه، يف حني شـهد عامـا           شخصاً ٤٤٤ استقبل   ٢٠١١سبتمرب  
ومتوسط مدة احتجاز األشخاص البـالغ  . عيةً إىل بلداهنم األصلية   شخصاً طوا  ٢ ٠٧٨ عودة

 يوماً تقريباً، علماً    ٢٨ يصل إىل    ٢٠١١ شخصاً املوجودين يف املركز منذ عام        ٤٤٤عددهم  
بأن القانون األساسي ملركز االحتجاز ينص على أن األسر املصحوبة بأطفال ال ميكن أن تبقى 

 يف املائة من احملتجـزين،      ٣,٩ شخصاً فقط، أي     ١٧ك  وهنا.  ساعة ٧٢يف املركز ألكثر من     
  . بقوا يف املركز ملدة أربعة أشهر أو أكثر

، وضع األشخاص حتت اإلقامة اجلربيـة       ٢٠١١كما اعتمدت لكسمربغ، منذ عام        -٢٣
  .كبديل عن احلبس

ومن اجلوانب األخرى اليت كانت مثار اهتمام، أوضاع األشخاص املقيمني بطريقة              -٢٤
واُتخذ يف هذا الصدد إجـراء      . نونية بيد أهنم يعملون جلهات داخل أراضي لكسمربغ       غري قا 
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فيمكن ملواطين البلدان األخـرى املقـيمني       . استثنائي وفريد لفائدهتم يتعلق بتقنني أوضاعهم     
ويـأيت هـذا    . بطريقة غري قانونية احلصول، بشروط حمددة، على تصريح إقامة كمـوظفني          

  . لتشريع املتعلق حبرية التنقل واهلجرةاإلجراء يف إطار تعديل ا
وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة، تبذل لكسمربغ كل ما يف وسـعها                -٢٥

حالياً من أجل التصديق على االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول             
ري امللحق باتفاقية مناهضة    االختياري امللحق هبا، وللتصديق كذلك على الربوتوكول االختيا       

التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املتعلـق ببيـع        
كما شرعت يف إجراءات التصديق على . األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية    

  . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ومن جهة أخرى، فقد أودع وزير اخلارجية صك التصديق على تعـديالت نظـام                -٢٦

. روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت أدخلها مؤمتر املراجعة الذي ُعقد يف كمبـاال             
وانطالقاً من التزامها الصارم مبكافحة اإلفالت من العقاب، فقد أصبحت لكسمربغ الدولـة             

 صدقت على جمموعة التعديالت اليت أدخلها مؤمتر املراجعة علـى نظـام             الطرف الرابعة اليت  
وتأمل لكسمربغ يف   . وقد ُدجمت كل هذه األحكام يف القانون اجلنائي احمللي        . روما األساسي 

  . أن يؤدي تصديقها إىل تشجيع دول أطراف أخرى على أن حتذو حذوها على وجه السرعة
 ٢٢٥ ٠٠٠ة تقريباً من جمموع السكان البالغ تعدادهم         يف املائ  ٤٤ويبلغ عدد األجانب      -٢٧

رض العمل  ـاً بغ ـدود يومي ـال الذين يعربون احل   ـاً، يف حني يبلغ عدد العم     ـنسمة تقريب 
 جنسية، وتسلم ١٧٠ويعيش يف لكسمربغ مواطنون ينتمون إىل .  شخص١٦٠ ٠٠٠حوايل  

وخـالل  . قايف يف الوقت ذاته   لكسمربغ بأن ذلك يشكل حتدياً ومصدراً جوهرياً لإلثراء الث        
العقود املنصرمة، أصبحت لكسمربغ دولة يعيش فيها مواطنون من كل أحناء العامل، وقلمـا              

  . تقع فيها مظاهر التعصب والعنصرية
 اعتماد إجراء إعادة    ٢٠٠٨وسعياً إىل تيسري االندماج يف اجملتمع الوطين، مت يف عام             -٢٨

طوة متكن األشخاص الذين قرروا البقاء بصفة دائمـة يف          فهذه اخل . العمل بازدواجية اجلنسية  
البلد من اكتساب جنسية لكسمربغ وإبداء تعلقهم هبا ورغبتهم يف االندماج فيها، مع إبقاء              

  .ريق االحتفاظ جبنسيتهم األصليةارتباطهم بالبلدان والثقافات اليت ينتمون إليها عن ط
ئمة على تعزيز املساواة بني اجلنـسني       وأشارت لكسمربغ إىل أن جناح اجلهود القا        -٢٩

فمعدالت مشاركة املرأة يف جمال السياسة وسوق العمل آخذة يف          : ومناهضة التمييز اجلنساين  
  . الزيادة باضطراد، يف حني تتقلص الفجوة يف األجور بني اجلنسني

ومن ناحية أخرى، تواصل لكسمربغ بعزم التزامها الدويل حبقوق اإلنسان وصـلتها      -٣٠
 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجـايل للمعونـة          ١التعاون يف ميدان التنمية، إذ ختصص نسبة        ب

ويساهم هذا اجملهود بإعمال التمتع الفعلـي       . الرمسية للتنمية على الرغم من الصعوبات املالية      
  . افيةحبقوق اإلنسان يف البلدان النامية، وخباصة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق
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وأشارت لكسمربغ إىل أهنا، شأهنا شأن الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة،              -٣١
ليست فوق النقد، وأن التزامها الدويل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ال يعفيها من السعي إىل               

  . أن حتقق على تراهبا الوطين ما تتوقعه من اآلخرين

  لطرف موضوع االستعراض اةاحلوار التفاعلي وردود الدول  -باء  
وميكن االطالع يف القسم الثاين من      . خالل احلوار التفاعلي    ببيانات  وفداً ٦١ أدىل    -٣٢

  . هذا التقرير على التوصيات املقدمة أثناء احلوار
والحظت تركيا التقدم الكبري الذي أحرزته لكسمربغ عن طريق اعتماد قانون اجلنسية              -٣٣

وتـرى أن حـق     .  احلكومة املتصلة مبناقشة التعددية والعلمانيـة      كما أشادت مببادرة  . اجلديد
املشاركة يف انتخابات املقاطعات املمنوح ملواطين االحتاد األورويب الذين يقيمون يف لكسمربغ            

  .وقدمت توصيات. ملدة مخس سنوات على األقل ينبغي أن يشمل مجيع السكان األجانب
لعظمى وآيرلندا الشمالية لكسمربغ على مواصلة  وشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا ا      -٣٤

استطالع التدابري املتعلقة بدمج السكان من غري املواطنني يف العملية الربملانية الوطنية، مبـا يف               
وأشادت باالسـتعراض اجلـاري     . ذلك عن طريق النظر يف إمكانية السماح هلم بالتصويت        

. فحة اإلقصاء االجتماعي للـشرائح األفقـر      للتشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل وتدابري مكا     
  . وقدمت توصيات

) Schrassing(وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها ألن سجن شراسـينغ             -٣٥
التربوي لألحداث يف دريبورن يعمالن باستمرار بطاقتـهما الكاملـة           - واملركز االجتماعي 

مربغ لتعزيز املساواة اجلنـسانية، مـع       وأشادت باحلملة اليت أطلقتها لكس    . شبه الكاملة  أو
مالحظة أن مثة تقارير تفيد بأن املرأة تتقاضى راتباً أقل من الرجل على أعمـال متـساوية                 

  .وقدمت توصيات. القيمة، بالرغم من املساواة يف األجور مبوجب القانون
ة، وأشادت أوروغواي بالعملية اجلارية يف لكسمربغ يف جمال املـساواة اجلنـساني             -٣٦

والحظـت  . يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص   واملساواة يف توزيع املسؤوليات األسرية، وفيما       
وجود بعض الثغرات القانونية يف النظام القانوين احمللي فيما يتعلـق باالسـتغالل اجلنـسي               

. للقاصرين، وخباصة عدم وجود تعريف واضح لبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحيـة            
  . توصياتوقدمت 

 يف الـسنوات األخـرية      حققته لكسمربغ  فييت نام بالتقدم الكبري الذي       وأشادت  -٣٧
ليـات  اآليتعلق بالتمتع باحلقوق واحلريات األساسية، والتعاون مع الدول األخـرى و           فيما

ومبراعاة لكسمربغ ملـسألة     توصياتال لتنفيذ   اتابعتهكما أشادت مب  . قوق اإلنسان الدولية حل 
  .  فييت نام توصيةوقدمت. التنمية واألمن وحقوق اإلنسان الترابط بني
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غ على مواصلة تعزيز مشاركة املواطنني األجانب يف احلياة         جعت تونس لكسمرب  وش  -٣٨
 العقد  طوال يف املعونة الرمسية اليت قدمتها للتنمية     زيادة كبرية   ال وهنأت لكسمربغ على  . العامة
 املؤسـسات   سبل لضمان تعاون وجتاوب   الحتديد  على  لكسمربغ  تونس  شجعت  و. املاضي

  . توقدمت توصيا. املالية بشأن طلبات استرداد األموال غري املشروعة من الدول األخرى
على قانون حرية التعبري يف     اليت أجرهتا   تعديالت  على ال  األرجنتني لكسمربغ    وهنأت  -٣٩

ايا االجتار بالبـشر    مساعدة ضح ماية و املتعلق حب قانون  السن  ب كما أشادت . وسائل اإلعالم 
مكافحـة االجتـار    مجلة أمور منها إنشاء آليـة لرصـد         ، الذي نص على     هلماألمن  توفري  و

  .توقدمت توصيا. باألشخاص
ـ  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان، و      بالتزام لكسمربغ وأشادت أستراليا     -٤٠  إىل  تتطلع

 طفال والصراعات املـسلحة   لفريق العامل املعين باأل    ا دورهل خالل فترة رئاستها   ها مع التعاون
ر، وخباصـة   مقصد لضحايا االجتار بالبـش     بلد   والحظت أن لكسمربغ  . التابع جمللس األمن  

  .وقدمت توصية. غ ملكافحة اجلرمية على اجلهود اليت تبذهلا لكسمربتالنساء واألطفال، وأثن
ـ   املتخذة ل ختلف اإلجراءات   عن تقديرها مل   بنغالديش   وأعربت  -٤١ وق تعزيز ومحاية حق

خمتلـف  سالم و يف جمال ال  البلد من إجراءات لتوعية األطفال      ما اختذه   اإلنسان، وأثنت على    
 ية إىل أن مفوض   ت وأشار ،وأعربت عن قلقها إزاء تناقص املساعدات اإلمنائية      . الفقرجوانب  

.  إجـراء مل مشـل األسـر   إزاء أعربت عن قلقها      قد  لشؤون الالجئني  ةاألمم املتحدة السامي  
  .ياتوقدمت توص

دولية الات  يتفاقاال على بعض غ   لكسمرب اليت أبدهتا وذكرت بيالروس أن التحفظات       -٤٢
إىل  اخلاصة ومل يتم تنظيم أي زيارات بواسطة اإلجراءات.  يف التشريعات الوطنية دجمها قّيدت
بغاء األطفال  اللجوء وزيادة الطلب على ملتمسيوأشارت إىل املشاكل املتعلقة بترحيل   . دالبل
. العنف املرتيل والتمييـز يف سـوق العمـل         عن تفاقم    فضالً،  املواد اإلباحية ستغالهلم يف   وا

  .توصيات وقدمت
ماية وتعزيز حقوق اإلنـسان،     حب املتعلقةتنفيذ العديد من األنشطة     ببوتان  وأشادت    -٤٣
فيها حقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزيز املساواة بني اجلنـسني ومكافحـة              مبا

حقـوق اإلنـسان،     يف جمال للوفاء بالتزاماهتا   لكسمربغ  هود  جب تكما أشاد . ار بالبشر االجت
  .وقدمت توصية.  خطة عمل وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقةباعتمادورحبت 

زيد من املعلومات عن    و قدمت لكسمربغ امل   ممتنة ل إىل أهنا ستكون    الربازيل  وأشارت    -٤٤
إدخال من يعانون مـن مـشكالت   ينظم الذي ديد  جلاالبعد املتعلق حبقوق اإلنسان للتشريع      

لطفل النفسية ل رعاية  جمال ال التوسع يف   تقدمي معلومات عن     عن   فضالًيات،  املستشفعقلية إىل   
لكـسمربغ  وطلبت معلومات عن جتربة . يف السنوات األخرية، على النحو املفصل يف التقرير  

  .وقدمت توصية. واالقتصادية واللغوية إدماج املهاجرين على املستويات االجتماعية يف جمال
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. مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة      وإهناء   ملنعاجلهود املبذولة   باعترفت كمبوديا   و  -٤٥
 ملختلف آليات حقوق اإلنسان     ها لكسمربغ اللتزامات اليت قطعت  ل أيضاً ا عن تقديره  توأعرب

اإلنـسان واملؤسـسات     احلوار والتعاون مع مفوضية حقوق       ملواصلة و ،ألمم املتحدة التابعة ل 
  .وقدمت توصيات. الدولية األخرى

ـ   رجال يف تدريب    التقدم احملرز وأشارت كندا إىل      -٤٦  املزيـد مـن     ت الشرطة، وطلب
شـادت  وأ. موظفني العموميني اآلخـرين   املعلومات عن التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لل       

رمية املنظمة عرب    ملكافحة اجل  اتفاقية األمم املتحدة  امللحق ب كول  ربوتوالعلى  لكسمربغ  تصديق  ب
. التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة            والوطنية،  
  .توصيات وقدمت

 الذي يتجلى يف    جتاه حقوق اإلنسان  املتقدم  لكسمربغ  نهج  بالرأس األخضر   وأشاد    -٤٧
السكان إدماج  بيل املثال،   ، على س  وتناول. سياسات يف هذا اجملال   ال متابعةالتخطيط الدقيق و  

 مكافحة  رصدمعلومات عن النتائج األولية لعمل اللجنة املسؤولة عن         تقدمي   وطلب. األجانب
  . توصياتوقدم. االجتار باألشخاص

 مبوجـب غ،   بني الرجل واملرأة يف جمتمع لكسمرب      املساواةحتقيق  شاد على   وأثنت ت   -٤٨
توكوالت بالريمو واتفاقية جملس أوروبا بشأن      ضمان حرية التعبري وتعزيز برو    على  الدستور، و 

  .وقدمت توصية. ، عن طريق القوانني احملليةإجراءات مكافحة االجتار بالبشر
غ فيما يتعلق بتعزيـز ومحايـة حقـوق         إجنازات لكسمرب وضوح   شيلي   والحظت  -٤٩

 وق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      اتفاقية حق  علىد  البلتصديق   الضوء على    توسلط. اإلنسان
 تـدابري حمـددة     عن طريق اختاذ   تعزيز قانون العقوبات      عن فضالًوتوكوهلا االختياري،   وبر

  .وقدمت توصيات. ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب
تعزيز املساواة بني اجلنـسني     سبيل   يف   الواعية اليت بذلت   الصني على اجلهود     تأثنو  -٥٠

 والحظـت . التعليم والصحة العامة   االستثمار يف     زيادة عن طريق ومكافحة التمييز العنصري    
  .وقدمت توصية.  الدخلاملتدنية للفئات أيضاًتقدم إعانات غ أن لكسمرب

 املشاركة يف احلياة    من قبيل غ يف جماالت     تبذهلا لكسمرب  الكونغو باجلهود اليت  وأشاد    -٥١
اواة بني   وتعزيز املس  ، وحرية الضمري والدين،   اجلنسيةوالتصويت  املتعلقة ب قوق  احلالسياسية، و 

 اجلهود الرامية إىل تعزيـز اإلطـار التـشريعي          أيضاً الحظو.  اجملتمع شرائحميع  جلاجلنسني  
ملكافحة االجتار باألشخاص والتدابري العديدة املتخذة فيما يتعلق حبقوق األطفال واألشخاص           

  .ذوي اإلعاقة
ئ بـاريس،    ملبـاد  وفقـاً حلقوق اإلنسان   وطنية  إنشاء جلنة   إىل   كوستاريكا   وأشارت  -٥٢

إنفـاذ القـانون    املعنية ب سلطات  ملوظفي ال والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وعدم التمييز املقدم         
  .وقدمت توصيات. وموظفي الدولة، وإدراج التثقيف يف جمال السالم يف برامج التعليم األساسي
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ـ       االرتياح التقدم احملرز يف جمال    والحظت كوبا مع      -٥٣ و  املساواة بـني اجلنـسني، وه
. التقدم احملرز فيما يتعلق حبقوق الطفـل   ب أيضاً توأقر. انعكس يف اإلطار السياسي احلايل     ما

عن التدابري املتخـذة لـضمان   اليت قدمتها فصلة املعلومات على امل لكسمربغ ت كوبا وشكر
  .وقدمت توصيات. املقيمني بصورة قانونيةحقوق املواطنني األجانب غري 

 الدولية املتعلقة  لكسمربغلتنفيذ التزاماتاملتخذة بري امللموسة قربص على التداوأثنت   -٥٤
حقـوق  علـى اتفاقيـة      التصديق مـؤخراً  ب ت على وجه اخلصوص   ورحب. حبقوق اإلنسان 

 لكسمربغ على مواصـلة     عزم على   توأثن. اقة وبروتوكوهلا االختياري  األشخاص ذوي اإلع  
اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجـراءات      كافحة االجتار بالبشر، وأشارت إىل اعتماد       ملجهودها  

  .وقدمت توصية. فحة االجتار بالبشرمكا
ـ معنيـة با  أمن   وحدة   إنشاءطة  خب يةمهورية التشيك اجل وأشادت  -٥٥ املركـز  ر يف   ّصلقُ

 القصر يف   تجنب احتجاز ، ل اري العام اجل  التربوي لألحداث يف دريبورن خالل     - االجتماعي
املعلومات عن قدرة وحدة األمـن       من   زيدتقدمي امل بت  ويف هذا الصدد، طل   . ن للبالغني وسج
  .وقدمت توصيات.  األمنيةهاتدابريو

 على  لكسمربغ الذين وافقت  الالجئني   عن قلقها إزاء تدين أعداد     إكوادور   توأعرب  -٥٦
طلبـات   وإزاء اخنفاض عدد   األشخاص الذين حيتاجون إىل احلماية الدولية،        طلباهتم، وخباصة 

 اللجـوء وأصـحاب   ملتمسيت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة بني        أعربكما  . اللجوء
  .وقدمت توصيات. "شهادة التسامح"

 حقوق   املساواة بني اجلنسني، ومحاية    جهودها يف جمال  على   مصر لكسمربغ    تهنأ  -٥٧
 الدينية ي اجلهات ممثل، وذلك عن طريق إشراك    الصحافة، وحرية الدين  والطفل، وحرية التعبري    

اركة وسلطت الضوء على اخلطوات اهلامة اليت اختذت لتشجيع املش        .  صنع القرار  اتييف عمل 
  .وقدمت توصيات. نترنتاإل األجانب ومكافحة التمييز على سكانالسياسية للمواطنني وال

غ إىل مجيع الصكوك الرئيسية حلقوق نضمام لكسمربعن تقديرها ال  ستونيا  إوأعربت    -٥٨
عاهـدات  املالكامل مع اإلجراءات اخلاصة للمجلـس، وهيئـات          وتعاوهنا    تقريباً، اإلنسان
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا       على اتفاقية د  تصديق البل برحبت  و. الرئيسية

 إىل اجلهود  ت، وأشار الدويلعلى الصعيد   لمساعدات  لختياري، وأثنت عليها كجهة ماحنة      اال
  .يا حرية اإلنترنتقضاب ما يتعلقفيالذي تقدمه اليت تبذهلا والدعم 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة  على اتفاقية غ  لكسمرب غواتيماال بتصديق    ترحبو  -٥٩
القـانون   على مشروع    توأثن. خطة عمل لتنفيذ االتفاقية   وضع  وبروتوكوهلا االختياري، و  

سياسـة  اعتمـاد    عن   كافحة االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفال، فضالً      مب املتعلق
  . وقدمت توصيات. املساواة بني اجلنسني تحقيقلجديدة 
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 عدد من صكوك حقوق اإلنـسان     نضمام لكسمربغ ل  ال هاتقديرعن  أملانيا  وأعربت    -٦٠
 جلنـة   وقيامها بإنشاء حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     اتفاقية  ، مبا يف ذلك      عليها تصديقهاو

احملتجزين لدى الـشرطة    خاص  ألشل معرفة ما إذا كان   طلبت أملانيا   و. وطنية حلقوق اإلنسان  
الشرطة أو أجهزة   اليت تدفع   ظروف  ما هي ال   و ، مع حمام  إجراء لقاءات خاصة   يف   اًاحلق قانون 

 يف  ت تـسبب  الـيت  السياسة   االعتباراتمعرفة   يف   ا رغبته تكما أبد .  رفض ذلك  إىلاألمن  
   . اللجوءاإلعانة املقدمة مللتمسيخفض 

ى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة   التصديق عل  غ على  فرنسا لكسمرب  تهنأو  -٦١
بيع األطفال وبغاء األطفال    ب املتعلق  االختياري التفاقية حقوق الطفل     والربوتوكول ،التعذيب

ختاذها من  اللكسمربغاليت ختطط وسألت عن التدابري امللموسة . املواد اإلباحية استغالهلم يف   و
  .  توصياتوقدمت.  اللجوءمللتمسيضمان العيش الكرمي أجل 
 مـواطين أن ذكـرت لكـسمربغ   فيما يتعلق حبـق األجانـب يف التـصويت،     و  -٦٢

 يف التـصويت اإلجيـايب أو الـسليب يف    قبذات احل  يتمتعوناألورويب والبلدان الثالثة     االحتاد
  . البلدية االنتخابات

، بعض الوفود القلق الذي أعربت عنه     لكسمربغ  تشاطر  قوق الطفل،   وفيما يتعلق حب    -٦٣
. املـواد اإلباحيـة   استغالهلم يف   اصة يف جمال مكافحة االعتداء اجلنسي وبغاء األطفال و        خبو
تـذكر  على الـصعيد الـوطين،      و.  التعاون ملكافحة الشبكات اإلجرامية الدولية     إىلتدعو  و

 تشريعاهتا تنص على عقوبات ، وأنلى الصكوك الدولية الرئيسية    قد صدقت ع   بأهنالكسمربغ  
  .مرائعلى اجل مشددة
تدابري مكافحة االجتار بالبشر، أشار الوفد إىل القـوانني الثالثـة ذات            وفيما يتعلق ب    -٦٤

 أن القانون اجلنائي ينص على      أيضاًوأكدت  . ٢٠١٢ و ٢٠٠٩ يالصلة اليت اعتمدت يف عام    
  .يف هذا الصدد للغاية صارمةعقوبات 

، على الرغم مـن     تنميةعونة الرمسية لل  مل ا يف جمال جهودها   استمرارإىل  أشارت  كما    -٦٥
هبـدف  هـود   اجلاجملتمع الدويل على مضاعفة      تحثو. امليزانيةب ما يتصل الظروف الصعبة في  

 إىل أن   ة اإلمجايل، مشري  احمللي الناتجمن   يف املائة    ١ أو حىت    ٠,٧ زيادة نسبة هذه املعونة إىل    
  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةعلى  أيضاً ذلك ينطبق

 أهنـا  لكـسمربغ    تأوضحعدل قبول طلبات اللجوء،     مب املتعلقةة  سئلاأل على   ورداً  -٦٦
من  ملتمسي اللجوء بصورة كبرية وغري مسبوقة      املاضية تدفق    ١٨    ل خالل األشهر ا   تواجه
 ملتمسيمعدل قبول   يتضح أن    هذا التدفق،    استبعدناوإذا  . وجد هبا خماطر   أوروبية ال ت   بلدان

  .األورويبملتوسط  ايفوقج عادة ما  لكسمرباللجوء يف
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قة يف   الساب اجتارهبإىل  غ   لكسمرب تفيما يتعلق بربامج إعادة توطني الالجئني، أشار      و  -٦٧
مفوضـية شـؤون     بالتعاون مـع     ٢٠١٣ تنفيذ مشاريع جديدة يف عام       عزمهاهذا اجملال، و  
  .الدول األوروبيةالالجئني و

 باختاذ  تلتزما املعاهدات و   التقارير إىل هيئات   التأخري يف تقدمي  واعترفت لكسمربغ ب    -٦٨
  .موعدهالتقارير املقبلة يف لتقدمي االالزمة طوات اخل
غ، ذكر  كسمربإىل ل زيارات من قبل مقررين خاصني      شأن تنظيم   ب على سؤال    رداًو  -٦٩

. مواضـيعية سائل  مب  املكلفني مجيع املقررين اخلاصني  دائمة موجهة إىل     دعوة   هناكالوفد أن   
  . غب يف زيارة لكسمربغوُيرحب بأي مقرر خاص ير

التمييز بني اجلنسني يف سوق العمل، أشار الوفـد إىل أن           املتعلقة ب سئلة  األ على   ورداً  -٧٠
تطبيق هذا اإلجـراء    ويشكل  .  يف األجر بني الرجل واملرأة     متييزالتشريعات الوطنية حتظر أي     

  .غلكسمربيف  أولويات السلطات احد
أن وفد  ذكر ال سوق العمل،   ب والتحاقهماإلعاقة   وفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي      -٧١

ومـع  . واإلداراتالشركات   يف املائة لتوظيف ذوي اإلعاقات يف        ٥احلكومة فرضت حصة    
 سلسلة من   إىل أهنا ستتخذ   غلكسمربأشارت  ، ولكن   إىل اآلن  هذا اهلدف    حققألسف، مل يت  ا

  . لتحقيق هذه الغاية٢٠١٣املبادرات يف عام 
، يف حالة تعرض شخص ما للتوقيف     مبحام   عانة حول إمكانية االست    على سؤال  ورداً  -٧٢

نقابة احملامني هذه   م  وتنظ. ه احلق يف االستعانة مبحام    ذكر الوفد أن أي شخص يقبض عليه ل       
  . ساعةالعلى مدار بصورة مستمرة ودمة اخل
هـؤالء   اللجـوء، أوضـح الوفـد أن         مللتمسي يتعلق بتقدمي املساعدة املالية      وفيما  -٧٣

اخلدمات و لون على السكن  صغ، حيث حي  دعم كامل من لكسمرب   األشخاص حيصلون على    
املساعدة املاليـة    تعديل   مت مؤخراً وقد  .  األطفال يف النظام املدرسي    يستوعب كما   ،الصحية

  .اجملاورةدول لتكون مماثلة للمساعدة اليت تقدمها الاملباشرة لالجئني 
 تعديل التشريعات لضمان    ا تعكف على   أهن غ، أكدت لكسمرب  الزواجب  يتصل وفيما  -٧٤

يف  أيـضاً احلكومة  وتنظر  . الترملاملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك إلغاء فترة           
  . من نفس اجلنساألشخاص زواج املوافقة علىإمكانية 

 اتفاقيـة   ها مـع  قوانينمواءمة   لكسمربغتعتزم   اجلنسية،   وفيما يتصل مبسألة انعدام     -٧٥
  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
 االحتـاد األورويب  تطبيق قواعد   إىل   لكسمربغ   أشارت ،مل مشل األسر  وبالنسبة ملسألة     -٧٦

التوجيه وينص  .  اللجوء ملتمسيلتشمل   قريباً هذه القواعد    وسيوسع تطبيق . بشأن هذه املسألة  
يف غضون تسعة أشـهر مـن        املسألة   املتعلقة هبذه على أن تتخذ القرارات     هبذا الشأن   األورويب  
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.  هو احلال بالنسبة لغالبية احلاالت اليت عاجلتها لكـسمربغ         وذلك مشل األسرة،    ملطلب  تقدمي  
  . دليل على الروابط األسريةلتقدمي الالوقت الالزم تعزى إىل مسألة استثناءات قليلة وهناك 
بصورة صارمة اإلنسان  حقوق   تعزيز واحترام  ربغ على كسمالكرسي الرسويل ل  وهنأ    -٧٧

، مبا يف   كبرية نتائج   مما أدى إىل حتقيق    والرعايا األجانب املقيمني يف البالد،       لمواطننيبالنسبة ل 
  .وقدمت توصيات. ذلك االعتراف الدويل

اتفاقيـة   القواعد املكرسة يف   يف تنفيذ    لكسمربغ باجلهود اليت تبذهلا     ت هنغاريا ورحب  -٧٨
 ت تقـدمي  طلبو.  هلذه الغاية  مبا يف ذلك اعتماد خطة عمل     حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     

. وضع حد إليداع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات الرعاية        املزيد من املعلومات بشأن     
ال تزال متارس عمليـة      من جمتمعات    يأيتلمهاجرين  األعداد الكبرية ل   من   اًأن بعض والحظت  

ـ     حل  خطرياً كاً انتها مما يشكل ،  لإلناثيه األعضاء التناسلية    تشو .  البدنيـة سالمةق املرأة يف ال
  .وقدمت توصيات

غ  لكسمرب اليت تبذهلا باملالحظة  اجلديرة  هود  اجلتعترب إندونيسيا أنه ينبغي استكمال      و  -٧٩
.  تعزيـز إطارهـا القـانوين       منـها   مجلة أمـور   عن طريق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،     

 احترام التنوع الثقـايف،     مة لكسمربغ لتعزيز  ندونيسيا اجلهود اليت تبذهلا حكو    إالحظت   كما
  .وقدمت توصيات. ي أن يتعارض مع هذه املسألة أن احلفاظ على اهلوية ال ينبغواعتربت

 انتباه الفريق العامـل إىل تقـارير        رغبتها يف لفت  اإلسالمية  إيران  مجهورية  وأبدت    -٨٠
بـشأن  أثـارت املخـاوف      اليت   ة السامي يةاملفوضاهدات واإلجراءات اخلاصة و   هيئات املع 

كراهيـة  العنـصرية و القائمة على  األفعال   وخباصةغ،  انتهاكات حقوق اإلنسان يف لكسمرب    
  .وقدمت توصيات.  يف البغاء واملواد اإلباحية األطفالاألجانب، وزيادة استغالل

 املخاوف بـشأن    اتباعها لتبديد  غلكسمربمعرفة الكيفية اليت تعتزم      إيطاليا   تطلبو  -٨١
 التدابري املزمع اختاذها لتعزيز االمتثال للـصكوك واملعـايري          ومعرفة مشل األسر،    ملت  إجراءا

لتقارير الوطنية  ا تعترض إحالة ال تزال   اليت  الدولية بشأن األشخاص عدميي اجلنسية، والعقبات       
  . إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

تعزيز تشريعاهتا، مبا يف ذلك     لغ  لكسمرباليت تبذهلا   لجهود  عن تقديره ل   األردن   وأعرب  -٨٢
ألطفـال  ا قانون حرية التعبري يف وسائل اإلعالم، وقانون مساعدة          ها على التعديالت اليت أدخلت  

األردن علـى   وأثنت  .  مكافحة االجتار بالبشر   لتشريعاتواألسر وثالثة قوانني جديدة مكملة      
  .وقدمت توصيات.  ألحكام نظام روما األساسيوفقاًلكسمربغ لتشريعاهتا مواءمة 
التعلـيم، وحقـوق املـرأة والطفـل        جمال  غ يف   لكسمربهود  جبالكويت   وأشادت  -٨٣

وتساءلت عن التدابري املتخـذة ملكافحـة التمييـز ضـد           . واالندماج االجتماعي لألجانب  
  .وقدمت توصيات. واندماجهماملسلمني املهاجرين 
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مواصـلة  علـى   لكسمربغ  ل اهتشجيع  عن هورية الو الدميقراطية الشعبية   مج وأعرت  -٨٤
لتغلـب علـى    ا بغيـة  األخرى    واجلهات املعنية  التعاون مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية     

  .ننيواطمجيع امل إعمال حقوق املتعلقة بكفالةالتحديات مواجهة املعوقات و
بإطار  املساواة بني اجلنسني و    جمالحبت ليبيا بالتقدم الذي أحرزته لكسمربغ يف        رو  -٨٥
غ قوانني إضافية ملكافحة االجتـار بالبـشر،        لكسمرب باعتماد   أيضاً تورحب.  العامة ستهاسيا

اجلهود املبذولة ملكافحة االغتصاب واسـتغالل      برحبت  . وإنشاء جلنة مستقلة حلقوق الطفل    
األطفال، ومجيع أشكال التمييز العنصري، ومتويل اإلرهاب، وتعزيز التـسامح والتعـايش            

  .وقدمت توصيات. الثقايف
 اتفاقية حقوق الطفـل والربوتوكـول       على لكسمربغ   إىل تصديق  ماليزيا   توأشار  -٨٦

 اجملتمع املدين يف     هبذا الشأن أشركت   وطنيةاعتمدت خطة عمل    حيث   ري امللحق هبا،  االختيا
غ ملكافحة العنصرية وكراهيـة     لكسمربيف   إىل تعزيز القانون اجلنائي      أيضاًوأشارت  . وضعها

. التمييز من خالل إطارها التعليمـي      جهودها ملكافحة مجيع أشكال      كما عززت األجانب،  
. العمالـة يف   عـدم املـساواة      ، مبا يف ذلـك     قائمة ومع ذلك، ال تزال القضايا املثرية للقلق      

  .توصيات وقدمت
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع      بالتزام لكسمربغ   إىل  وأشارت املكسيك     -٨٧

. تفاقية حقوق الطفـل   ال الثالث   االختياريء القسري، والربوتوكول    األشخاص من االختفا  
 بعـد    والقـضاء عليـه،    صغ ملكافحة االجتار باألشخا   اجلهود اليت بذلتها لكسمرب   ب وأقرت

لتعزيـز قـانون العقوبـات،      املتخـذة   تدابري  ت بال كما رحب . املتعلق هبا  األول   ستعراضاال
.  العنـصرية وكراهيـة األجانـب      مناهضة عزيزمحاية القصر وت  توسيع  بالتايل على    العملو

  .توصيات وقدمت
 مـن خـالل     غ لكـسمرب  اليت نفذهتا التدابري  إىل  وأشار اجلبل األسود مع االرتياح        -٨٨

رحبت و. ، وإدخال التعليم القائم على املهارات     التمييزيةلتدريس  ساليب ا اإلصالح التربوي أل  
  . توصياتوقدم. عاقةصياغة خطة عمل لألشخاص ذوي اإلب

عمل خطة   لدمج األجانب من خالل      لكسمربغورحب املغرب باجلهود اليت تبذهلا        -٨٩
يف مكافحـة االجتـار     احملرز  وأثىن على التقدم    . ومكافحة التمييز لالندماج  متعددة السنوات   

مج تدريبية   ثالثة قوانني جديدة يف هذا اجملال، إىل جانب برا          اعتماد الذي ينعكس يف  بالبشر،  
  . توصياتوقدم.  األمن والسلطات القضائيةرجالل

ر  إطا يفغ لتعزيز املساواة بني اجلنسني      اجلهود اليت تبذهلا لكسمرب   إىل   نيبال   توأشار  -٩٠
 اجلنسني يف مجيع جماالت احليـاة       إشراك اليت تشجع  ٢٠١٤-٢٠٠٩لفترة  سياسة احلكومة ل  

 بـشأن األطفـال     سن قانون جديد  بكسمربغ  قيام ل وأعربت عن تقديرها ل   . العامة واخلاصة 
  .وقدمت توصيات. سريةواملساعدة األ
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ثناء يف  بعض اإلجنازات اجلديرة بال   ل الواضح   اعرضهعلى   هولندا لكسمربغ    تشكرو  -٩١
رية التعبري يف وسائل    حب املتعلق األمثلة على ذلك تعديل القانون       ومشلت. جمال حقوق اإلنسان  

 . ملكافحة العنف املـرتيل     املساواة بني اجلنسني واختاذ تدابري     لتحقيقاإلعالم، واجلهود املبذولة    
.  زواج املثليني  وافق بعد على  ال ي فإن القانون    يف لكسمربغ،    حتظى املثلية بقبول عام   يف حني   و

  .وقدمت توصية
، واملساواة القانونية   اجلنسانية التدابري املتخذة لتعزيز املساواة      إىلنيكاراغوا  وأشارت    -٩٢

تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان     بالتزام لكسمربغ   ب وأقرت. للمرأة املنصوص عليها يف القانون    
ـ . برامج التنميةختلف  دعمها ملعن طريقعلى املستوى الدويل    علـى  لكـسمربغ جعت ش

  .وقدمت توصية. مواصلة املشاركة يف مثل هذه الربامج
سـوق  السياسة و جمال  والحظت النرويج بارتياح تزايد مستوى مشاركة املرأة يف           -٩٣

يف تعزيز مركـز املـساواة يف       لكسمربغ  أن تنظر   ميكن  و. العمل وتضييق الفجوة يف األجور    
غ لـضمان   التدابري اليت اختذهتا لكسمرب   بالنرويج  رحبت  و. مكافحة التمييز   من أجل  املعاملة

األجانب الذين صدرت أوامر بترحيلهم يوضعون       أن   والحظت. جودة التعليم ورعاية الطفل   
  .وقدمت توصيات. روتيين يف االحتجازبشكل 

لكسمربغ يف جمـال املـساواة بـني        يف  التغريات السياسية   برحبت دولة فلسطني    و  -٩٤
 واالتـصاالت،   يز على أساس اجلنس، مبا يف ذلك يف وسائل اإلعالم         اجلنسني ومكافحة التمي  
ق املتعلق حب  قانونلكسمربغ ال  باعتماد   أيضاً ت ورحب . اجملتمع األخرى  وسوق العمل وجماالت  

  .وقدمت توصيات. اللجوء واحلماية التكميلية
أن لكسمربغ وقعت أو صدقت على مجيع الـصكوك الدوليـة           الفلبني  الحظت  و  -٩٥

 ،من األجانـب   ا أن ما يقرب من نصف سكاهن      ومعومع ذلك،   . ية حلقوق اإلنسان  األساس
 االتفاقيـة  وخباصـة العمال املهاجرين،  باالتفاقيات املتعلقة  االنضمام إىل    يزال يتعني عليها   ال

 منظمة العمل الدوليـة   اتفاقية   و  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    قوق مجيع املتعلقة حب الدولية  
  .وقدمت توصيات. بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني) ٢٠١١(١٨٩رقم 
لى تعزيز حقوق اإلنسان ع   ب املتعلقة املبادرات    إىل خمتلف   بولندا مع التقدير   توأشار  -٩٦

 إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومكافحة     التدابري الرامية  خباصةمجيع مستويات نظام التعليم، و    
 اللجوء، مما أدى إىل     ملتمسيىل الزيادة األخرية يف عدد      وأشارت إ . التمييز على أساس اجلنس   

  .وقدمت توصيات. الضغط على مرافق االستقبال احلالية
الطـالب   للحد من التسرب املدرسي واستبعاد       املتخذةتدابري  وأثنت الربتغال على ال     -٩٧

لغتهم بظ فاتحالمن الغات أجنبية الناطقني ب األطفال كما أثنت على متكني   . ةل أجنبي ومن أص 
  .وقدمت توصية. ية والفرنسية واألملانيةغاللكسمرباللغات  هممي تعلمعاألم، 
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كمـا أعربـت عـن      . خمتلف املعاهدات على   لكسمربغرحبت رومانيا بتصديق    و  -٩٨
تقديرها لالتفاقيات املصدق عليها والتدابري اليت اختذهتا احلكومة يف جمال مكافحـة االجتـار              

  . ومكافحة التمييزاملتعلقة باإلدماجنية بالبشر، وخطة عملها الوط
جهودها الكبرية والتقدم يف خمتلف جماالت حقـوق        على  لكسمربغ   رواندا   تهنأو  -٩٩

ـ       اإلنسان، مبا يف ذلك املساواة ب      ـ  ايتني اجلنسني، واليت مت وضع إطار سياس ا يف برنـامج     هل
حقـوق  علـى اتفاقيـة     لكسمربغ  على تصديق   وأثنت  . ٢٠١٤-٢٠٠٩  للفترة احلكومة

بروتوكوهلا االختياري، وكذلك اعتمادها قـوانني      على  التصديق  واألشخاص ذوي اإلعاقة    
  .وقدمت توصية. جديدة الستكمال الصكوك التشريعية ملكافحة االجتار بالبشر

قوق اإلنـسان وتنفيـذ   قانونية حل طنية  ووالحظت السنغال مع االرتياح إنشاء جلنة         -١٠٠
دورة إىل  الوثـائق املقدمـة     إىل أن   وأشـارت   .  املـرأة  ضدف  تدابري ملنع مجيع أشكال العن    

صادر املخمتلف أعربت ن ظروف احتجاز املهاجرين، يف حني حتستشري إىل احلالية االستعراض 
  .وقدمت توصية.  االعتقال اإلداريإزاء مسألةكومية عن قلقها احلغري 
 بـشأن   ١٩٦١ عـام    االنضمام إىل اتفاقية  بسمربغ  كل على تعهد سلوفاكيا  وأثنت    -١٠١

. كافحـة العنـف ضـد املـرأة       اليت اختـذهتا مل    واملبادرات   ،خفض حاالت انعدام اجلنسية   
التـشريعات  بألشخاص ذوي اإلعاقة و   املتعلقة با  الوطنية    لكسمربغ طة عمل خب أشادت كما

  .وقدمت توصيات. األخرية اليت تدين أعمال العنف املرتيل
، وزيادة املساواة الفعلية    اجلنسانيةلقوالب النمطية   افحة ا مكتدابري  برحبت سلوفينيا   و  -١٠٢

حقـوق األشـخاص ذوي     على اتفاقية    لكسمربغتصديق  ب أيضاً تورحب. يف مكان العمل  
 على اجلهود املبذولة لضمان تعليم حقوق اإلنسان يف         توأثن. وتوكوهلا االختياري اإلعاقة وبر 

  .وقدمت توصيات. املدارس وتدريب املعلمني
 يف االستعراض الدوري الشامل وعلـى       تهامشاركعلى  لكسمربغ  سبانيا  إ تشكرو  -١٠٣

حقوق األشـخاص ذوي    على اتفاقية   تصديقها  على  لكسمربغ  وهنأت  . العرض الذي قدمته  
ق مجيع اإلجراءات املتخذة لتعزيـز ومحايـة حقـو         وعلىاإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري،    

تعديالت نظـام رومـا      على  مؤخراً هاتصديقب ترحبكما  . اإلنسان منذ أول استعراض هلا    
  .وقدمت توصيات. األساسي
 ملكافحة التمييز   لكسمربغالنتائج اإلجيابية للتدابري اليت اختذهتا      ب سري النكا    تاعترفو  -١٠٤

 إىل  وأشارت. املرأة مناصب صنع القرار   تويل   الفجوة يف األجور وتيسري      وتقليلبني اجلنسني،   
فيهم األطفال الذين جتـاوزت    ن، مب  باملدارس مجيع األطفال  التحاقاخلطوات املتخذة لضمان    

 لكسمربغ إىل جهود أيضاًوأشارت . والديهم وضع، بغض النظر عن     أعمارهم ثالث سنوات  
  .وقدمت توصيات. ملكافحة االجتار بالبشر وغسل األموال ومتويل اإلرهاب
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 لتعزيز املساواة بني    غلكسمرب اليت تبذهلا لجهود  ل ا اخلاص ند عن تقديره  تايلوأعربت    -١٠٥
ند علـى   تايلوأثنت  . اجلنسني والدميقراطية، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق الطفل       

،  واسـتقباهلم  اللجوء وملتمسيملهاجرين  طلبات ا  لتعزيز معاجلة  لكسمربغاجلهود اليت بذلتها    
  .وقدمت توصيات. األخري يف عدد طلبات اللجوءالزيادة  مع مالحظة

 صكوك حقوق اإلنسان، وإنـشاء      على عدد من  غ  لكسمربتصديق  بتوغو  رحبت  و  -١٠٦
 خطة عمل وطنية لألشـخاص ذوي       ووضع،   ملبادئ باريس  وفقاًجلنة وطنية حلقوق اإلنسان     

لكسمربغ لـدعم الـسكان يف   إىل األنشطة اليت تضطلع هبا ارتياح ب توغو  توأشار. اإلعاقة
  .وقدمت توصيات. واالعتبارات اجلنسانيةنسان  إىل تعزيز حقوق اإلالبلدان النامية، استناداً

ـ ممثلـي الطوائـف   مع لكسمربغ يف حوار السلطات إىل  اجلزائر   وأشارت  -١٠٧ ، ةالديني
منـذ  املبذولـة   اجلهود  أشادت ب كما  . ملسألةها على متابعة هذه ا    شجعت و نيسلموخباصة امل 

إىل النظـر    لكـسمربغ دعت  و. تعزيز اإلطار القانوين ملكافحة االجتار بالبشر     ل ٢٠٠٩ عام
العمال املهاجرين وأفراد   حلماية حقوق مجيع     االتفاقية الدولية    يف التصديق على  بصورة إجيابية   

  .وقدمت توصيات. أسرهم
 هبدف إدماج األجانب يف احليـاة       غالتدابري اليت اختذهتا لكسمرب   ب بوروندي   تورحب  -١٠٨

عمـل  تكثيف ال ارتياح  بوالحظت  . مجيع أشكال التمييز   مكافحة وجهودها يف    ،االجتماعية
 بإنشاء تتعزيز املساواة بني اجلنسني منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، ورحب          ل

.  اليت تشمل األطفال وأسـرهم     الطارئةاالت  احل للتعامل مع    خمصصاً  قانونياً لكسمربغ إطاراً 
  . وقدمت توصيات

أن إىل  غ  ية لإلناث، أشارت لكسمرب   عضاء التناسل  تشويه األ  بشأن على سؤال    ورداً  -١٠٩
، تتمثـل يف    تعلى عقوبات شديدة على مرتكيب هذه املمارسـا       تنص  التشريعات الوطنية   

   . مخس إىل سبع سنواتمنقد تتراوح السجن ملدة 
قانون لكسمربغ يـنص     أنوفد  ذكر ال  بالعالقات مع الطوائف الدينية،      يتصلوفيما    -١١٠

اجلالية املسلمة، وجتري   حوار مع   يف إجراء    السلطات   رعتشوقد  . على حرية الدين والضمري   
   .هذه اجلاليةينبغي أن تؤدي إىل اتفاق مع  حمادثاتيف الوقت الراهن 

سألة متثل أولوية بالنسبة    املن  إسئلة بشأن إدماج غري املواطنني، قال الوفد        األ على   ورداً  -١١١
 يـة  التعدداليت تطرحهاددة احملتحديات ارية للتصدي للاجل سلسلة من اإلصالحات    فهناك. للبلد
مجيع األطفال  يلتحق  وباإلضافة إىل ذلك،    ). اللكسمربغية والفرنسية واألملانية  ( يف البلد    ويةاللغ
احلـق يف   وأشار الوفد إىل أن     .  الوالدين وضعغ، بغض النظر عن     لكسمربيف  النظام املدرسي   ب

  . هذا احلق دون متييزيكفل و، كذلكالتزامفحسب، بل  ليس حق غلكسمربالتعليم يف 
ال جيوز إال   هذا اإلجراء   أنه  إىل   الوفد   أشاراحتجاز األطفال والقصر،    ا يتصل ب  موفي  -١١٢
  .ويف حالة جتاوز هذه املدة، يتم حتويلهم إىل مرافق متخصصة.  ساعة٧٢ أقل من ةلفتر
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وجود بعض  ل أعرب الوفد عن أسفه   وفيما يتعلق مبسألة العنصرية وكراهية األجانب،         -١١٣
عالميـة يف   اإلمالت  عن طريق احل   يف املدارس و   التوعيةشدد على أمهية    وُي. املظاهر هذه   من

وفيما يتعلق بتدابري كبح مجاح هذه الظاهرة، تالحق احملاكم مـن يلقـون             . وسائل اإلعالم 
خطب أو ينشرون مقاالت تنم عن كراهية األجانب أو الكراهية العرقية، مبا يف ذلك عـن                

  . عامنيملدة السجن إىل عقوبة لاميكن أن تصل اإلنترنت، وطريق 
، ةأمراض النفـسي  مبعاملة من يعانون من     تنفيذ إصالحات كبرية فيما يتعلق      وجرى    -١١٤
  . على اآلخرينيشكلون خطراًأصبح حبسهم مسألة استثنائية ال تنطبق إال على الذين  إذ

وليهـا  تله للتعبري عن األمهية اليت      فرصة  ويف اخلتام، شكر الوفد املشاركني إلتاحة ال        -١١٥
ة التزامهـا يف    واصلملالوسائل املستخدمة   عن   وللتحدث بإسهاب  ،قوق اإلنسان حلغ  لكسمرب

  .غجمال حقوق اإلنسان لصاحل اجلميع يف لكسمرب

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ي واملدرجة فيما يلـي  نظرت لكسمربغ يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعل      -١١٦

  :وهي حتظى بدعمها
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -١-١١٦

  ؛)أوروغواي(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  ؛)تشاد(عاهدات املإىل هيئات يف موعدها دورية التقارير ال تقدمي  -٢-١١٦
 التقارير إىل هيئات املعاهدات،     تقدميمان  اختاذ اخلطوات الالزمة لض     -٣-١١٦

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية        املقدمة إىل   مبا يف ذلك    
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان، يف           

  ؛)الشماليةيرلندا آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(الوقت املناسب 
 تقاريرها املتأخرة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة         إحالة  -٤-١١٦

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء علـى التمييـز           
يف احملـرز    اخلربات والتقدم    تشاطر من أجل    ، وجلنة مناهضة التعذيب   ،العنصري

  ؛)يةشيكمهورية التاجل(هذه اجملاالت 
وبغاء تنظيم زيارة إىل البلد من قبل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع              -٥-١١٦

واستغالهلم يف املواد اإلباحية، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة           األطفال

__________ 

  .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات للتحرير  **  
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للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر 
  ؛)بيالروس( للمهاجرين اخلاص املعين حبقوق اإلنسان 

 الربملان  يعكفمواصلة تنقيح التشريعات بشأن العنف املرتيل اليت          -٦-١١٦
  ؛)كوبا(على مناقشتها 

األشخاص الذين ميارسون تشويه صرحية حبق  قانونية فرض عقوبات  -٧-١١٦
ـ ي ن الذي األوصياءاألعضاء التناسلية لإلناث، وكذلك اآلباء أو         علـى   ونوافق

  ؛)هنغاريا (لإلناث األعضاء التناسلية ممارسة تشويه
 بغيـة مواصلة تعزيز حوارها مع اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة           -٨-١١٦
 تعزيز حقوق املرأة والطفـل واألشـخاص        الرامية إىل تدابري  السياسات و التنفيذ  

  ؛)بوتان ( اجتماعياًالضعفاءذوي اإلعاقة 
  ؛)األردن(لطفل تحسني حقوق اب املتصلةمواصلة سياساهتا   -٩-١١٦
  ؛)األردن(لنساء املتعلقة بامواصلة حتسني حقوق اإلنسان   -١٠-١١٦
 االنـدماج التمييز وتعزيز   ومواصلة تعزيز مكافحة االجتار بالبشر        -١١-١١٦

  ؛)رومانيا(
ـ سـياق   أصحاب املصلحة يف    خمتلف   التشاور مع    مواصلة  -١٢-١١٦  ةمتابع

  ؛)كمبوديا(تقرير االستعراض الدوري الشامل 
 يف تقدمي تقرير مؤقت عن تنفيـذ توصـيات االسـتعراض            النظر  -١٣-١١٦

  ؛)سلوفينيا(الدوري الشامل 
مواصلة اجلهود فيما يتعلق مبكافحة العنصرية والتمييز العنـصري           -١٤-١١٦

   ؛)اجلزائر( من تعصب بذلكوكره األجانب وما يتصل 
مييـز  مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحـة مجيـع أشـكال الت            -١٥-١١٦

  ؛)تركيا(العنصرية وكراهية األجانب وخباصة والتعصب، 
رفع احلد األدىن للسن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة لتتوافق مع            -١٦-١١٦

  ؛)يةمهورية التشيكاجل(احلد األدىن للسن القانونية للرجال 
تتمكن رملة أو مطلقة قبل أن      األ أن تنتظرها فترة اليت جيب    الإلغاء    -١٧-١١٦
  ؛)يةمهورية التشيكاجل( الزواج مرة أخرى من

املتمثـل يف    العـاملي    ق اإلنساين احلتعزيز وإعمال   ل الدعم النشط   -١٨-١١٦
 لتوصـيات ل وفقاًعلى مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي        احلصول  

  ؛)إسبانيا( اجمللس يف خمتلف قراراته بشأن هذا املوضوع الصادرة عن
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 للفتيات القاصـرات  لزامية  اإل ة واالجتماعي ةالنفسي تقدمي املشورة   -١٩-١١٦
  ؛)فرنسا(إهناء احلمل  قبل

 التعلـيم   استفادة مجيع شرائح اجملتمع من    ضمان  لمواصلة جهودها     -٢٠-١١٦
  ؛)إندونيسيا(خلفياهتم عن بغض النظر 

تعزيز التدابري الرامية إىل منح األطفال األجانب وأطفـال         مواصلة    -٢١-١١٦
ـ         متساوية   اًفرصملتمسي اللجوء    دمات من حيث املعايري يف احلصول علـى اخل

  ؛)اجلبل األسود (يةتعليمال
حتظى التوصيات التالية بتأييد لكسمربغ اليت ترى أهنا قد ُنفذت بالفعـل أو يف                -١١٧

  :طور التنفيذ
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            -١-١١٧

  ؛)لربازيلا(االختفاء القسري 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٢-١١٧

  ؛)أوروغواي(القسري 
 باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري لتلقي        االعتراف  -٣-١١٧

انتـهاكات  بشأن   أو نيابة عن الضحايا والدول األطراف األخرى          من البالغات
  ؛)أوروغواي (٣٢ و٣١ للمادتني وفقاً فيها، والنظرأحكام االتفاقية 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٤-١١٧
 اإلعالنـات املنـصوص عليهـا يف        بإصـدار  يف الوقت نفسه     والقيامالقسري،  
  ؛)فرنسا (االتفاقية من ٣٢ و٣١ املادتني
االتفاقية الدوليـة حلمايـة    تعزيز اجلهود الرامية إىل التصديق على         -٥-١١٧

  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
 الدوليـة   القيام، إذا أمكن، بتسريع عملية التصديق على االتفاقية         -٦-١١٧

يف ، من حيث املبدأ،      أن تتم  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املقرر      
  ؛)إسبانيا (٢٠١٤عام 
ق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع          تسريع عملية التصدي    -٧-١١٧

  ؛)تونس(األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق         -٨-١١٧

  ؛)تايلند(بإجراء تقدمي البالغات 



A/HRC/23/10 

GE.13-12570 22 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق         -٩-١١٧
غات والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص    بإجراء تقدمي البال  

  ؛)الربتغال(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أو التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة  /النظر يف التوقيع و     -١٠-١١٧

  ؛)إكوادور(اجلنائية الدولية 
ة يف الوقت احملدد إىل     اختاذ التدابري الالزمة لتسليم تقاريرها الوطني       -١١-١١٧

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(القضاء على التمييز العنصري اللجنة املعنية ب
  األطفـال  بغـاء مراجعة تشريعاهتا من أجل سن قـانون جيـرم            -١٢-١١٧

 للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      وفقاً،  واستغالهلم يف املواد اإلباحية   
  ؛)أوروغواي(املواد اإلباحية استغالهلم يف األطفال وبيع األطفال وبغاء ب املتعلق
معاجلة الثغرات يف التشريع بشأن االستغالل اجلنـسي لألطفـال            -١٣-١١٧

  ؛)النرويج(
االستغالل اجلنسي لألطفـال،    ب املتعلقمعاجلة الثغرات يف التشريع       -١٤-١١٧
" طفالبغاء األ  "بشأن غيف تشريع لكسمرب   يف ذلك عدم وجود تعريف واضح      مبا
  ؛)كندا" (املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف "و

ملتطلبـات  ا فيهـا مـع  اختاذ التدابري الالزمة لتكيف نظام اللجوء       -١٥-١١٧
  ؛)املكسيك(اجلديدة للحماية الدولية 

 مجيع األشخاص الذين ولدوا     حصولاختاذ التدابري الالزمة لضمان       -١٦-١١٧
ا سيصبحون عدميي اجلنـسية خـالف       كانوإذا  البلد  يف لكسمربغ على جنسية     

  ؛)املكسيك(، بغض النظر عن وضع هجرة والديهم ذلك
 ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي      ١٩٩٦عام  لحتديث خطة العمل      -١٧-١١٧

  ؛)هنغاريا(لألطفال وضمان تنفيذها بصورة فعالة، مبا يف ذلك الرصد والتقييم 
  ؛)نيبال( اإلنسان  والتدريب يف جمال حقوقالتثقيفمواصلة تشجيع   -١٨-١١٧
 ٠,٧ واليت تبلغ    إىل النسبة احملددة دولياً    رفع املعونة الرمسية للتنمية     -١٩-١١٧

  ؛)بنغالديش(الناتج احمللي اإلمجايل يف املائة من 
 املستوى  عند تها املقدمة للمعونة الرمسية للتنمية    احلفاظ على مسامه    -٢٠-١١٧

  ؛)مصر( يف املائة ٠,٧البالغ  املتفق عليه دولياً
يف  يف الوقت املناسـب   عليها  ستقدم ردودها   والتوصيات التالية   لكسمربغ  ستدرس    -١١٨

  :٢٠١٣ يونيه/حزيرانموعد ال يتجاوز الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف 
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تكثيف اجلهود الرامية إىل النظر يف االنضمام إىل اتفاقيـة منظمـة        -١-١١٨
  ؛)الفلبني(شأن العمل الالئق للعمال املرتليني ب) ٢٠١١ (١٨٩العمل الدولية 

من العهد الـدويل    ) ٢(٢٠الهنا بشأن املادة    النظر يف استعراض إع     -٢-١١٨
  ؛)مصر(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ؛)سلوفاكيا(سحب مجيع حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل   -٣-١١٨
 ة يف التشريعات احمللي   كأساس للحماية " تغيري اجلنس  "تضمني مسألة   -٤-١١٨

  ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(لتمييز املناهضة 
مايـة  حبوضع إجراء رمسي لتحسني االمتثـال اللتـزام الدولـة             -٥-١١٨

 مع االتفاقية املتعلقة بوضع األشـخاص       األشخاص عدميي اجلنسية، وذلك متشياً    
  ؛)غواتيماال (١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام 

احلالية املتمثلـة يف    املمارسات اجليدة     تشريعاهتا تضمنيالسعي إىل     -٦-١١٨
  ؛)دولة فلسطني( القصر غري املصحوبني عدم احتجاز

من اللجنة االستشارية حلقوق اإلنـسان      املقدمة  توصية  ال النظر يف   -٧-١١٨
في اخلدمة حقوق اإلنسان ملوظ جمال  يف   التدريب اإللزامي    املتعلقة بتقدمي التابعة هلا   
  ؛)سلوفينيا (العموميني وظفنياملاملدنية و
 من مـستوى     اجلنسي للجميع، بدءاً   للتثقيفوضع برنامج عمل      -٨-١١٨

  ؛)سلوفينيا(التعليم االبتدائي 
التوصيات املقدمة يف إطـار دورة االسـتعراض الثانيـة           مراعاة  -٩-١١٨

  ؛)نيكاراغوا(انية  املتعلقة باملساواة اجلنسخطة العمل الوطنيةوإدراجها يف 
مواصلة مشاركتها اإلجيابية يف جمال تعزيز املـساواة بـني املـرأة              -١٠-١١٨

 لزيادة عـدد النـساء يف       املخصصة تسريع الربامج الطوعية     عن طريق والرجل  
  ؛)رواندا(هيئات صنع القرار 

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املـرأة واألطفـال،             -١١-١١٨
  ؛)اجلزائر ( ضعيفةا الذين ينتمون إىل مجاعات وأقلياتسيم وال

لقوانني القائمة اليت حتظر التمييز بـني       ل التنفيذ السليم التأكد من     -١٢-١١٨
لجهود الرامية إىل تقليص     ل ، من خالل اإلنفاذ الفعال     واعتماد املزيد منها   اجلنسني

  ؛)تحدة األمريكيةالواليات امل(الفجوة القائمة يف األجور بني النساء والرجال 
معاجلة أوجه عدم املساواة املستمرة بني النساء والرجال يف سوق            -١٣-١١٨

  ؛)بوروندي(العمل 
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 أسـاس مواصلة اجلهود الرامية إىل سد التفاوت يف التوظيف على            -١٤-١١٨
  ؛)سري النكا(اجلنسية 
تنفيذ محالت إعالمية ملنع األفعال العنصرية وكراهيـة األجانـب            -١٥-١١٨

  ؛)كوستاريكا(
  ؛)بنغالديش(تسريع حرهبا ضد العنصرية   -١٦-١١٨
مـن  تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة أشكال ومظاهر معينـة            -١٧-١١٨

قـف  ا اختـاذ مو   على موظفي الدولة    وحث كبار العنصرية وكراهية األجانب،    
 علقاملت تنفيذ القانون    لتسريع، واختاذ التدابري الالزمة     ة هذه اآلف  ملناهضة ةواضح

  ؛)تونس(استقبال وإدماج األجانب ب
 مجيع أشكال التمييز    ملناهضةتعزيز تدابريها املناسبة وطويلة األمد        -١٨-١١٨

فة يوالتعصب واالجتار باألشخاص، وخباصة تلك اليت تستهدف الفئـات الـضع          
  ؛)نام تيفي(

مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان معاملة مجيع الطوائف الدينيـة            -١٩-١١٨
  ؛)املغرب(أي متييز دون 
 تعزيـز   عـن طريـق   مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز         -٢٠-١١٨

  ؛)نيبال(اآلليات الوطنية 
تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز وأشـكال            -٢١-١١٨

  ؛)كوبا(لتعصب األخرى ا
ألجانب اختاذ إجراءات قانونية من أجل مكافحة العنصرية وكره ا          -٢٢-١١٨

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وكراهية اإلسالم ومظاهرها 
 يةهااختاذ تدابري إضافية ملكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري وكر  -٢٣-١١٨

  ؛)الكويت(األجانب 
  ؛)ماليزيا(مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز والتعصب   -٢٤-١١٨
على مهور وجمموعات األقليات    القيام حبمالت إعالمية لتعريف اجل      -٢٥-١١٨

  ؛)ماليزيا(القانون والتشريعات املتصلة بالتمييز العنصري 
النـساء  مواصلة اجلهود الرامية إىل منع مجيع أشكال العنف ضد            -٢٦-١١٨

  ؛)السنغال (والقضاء عليها
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مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع حد الستغالل األطفال يف البغاء            -٢٧-١١٨
 وتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة والعنـف           واالجتار بالبشر، 

  ؛)ليبيا(املرتيل 
  ؛)األرجنتني(مواصلة جهودها املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص   -٢٨-١١٨
مواصلة جهودها إلهناء االعتداء اجلنسي واالسـتغالل اجلنـسي           -٢٩-١١٨

  ؛)سري النكا(حوبني لألطفال، وال سيما األطفال ملتمسي اللجوء غري املص
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـال وزيـادة            -٣٠-١١٨

  ؛)بيالروس(بغاء استغالهلم يف ال
تعزيز تدابريها الوقائية ملكافحة االجتار بالبشر واالستمرار يف تقدمي           -٣١-١١٨

  ؛)أستراليا(لنساء واألطفال اخدمات الدعم للضحايا، وخاصة 
ف جهودها ملكافحة االجتار بالبـشر واالسـتغالل اجلنـسي          يكثت  -٣٢-١١٨

  ؛)كمبوديا(النساء واألطفال فيما يتعلق ببطريقة شاملة، وخباصة 
مواصلة تعزيز سياساهتا الوطنية ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي            -٣٣-١١٨

  ؛)قربص(واالجتار بالبشر 
 مساعدة  بشأن ٢٠٠٩مايو  /أيار ٨قانون  اللوائح الواردة يف    تنفيذ    -٣٤-١١٨
  ؛)كندا(وتوفري احلماية هلم اية ضحايا االجتار بالبشر محو

تكثيف االستراتيجيات الرامية إىل مكافحـة االجتـار بالنـساء،            -٣٥-١١٨
  ؛)الكرسي الرسويل( جتارة اجلنس الاليت يستهدف استغالهلن يف وخصوصاً

 يف  اختاذ تدابري فعالة لتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة املعتمـدة              -٣٦-١١٨
املـواد  األطفـال واسـتغالهلم يف       ملكافحة ومنع استغالهلم يف بغاء       ١٩٩٦ عام

 يف جتارة اجلنس  االجتار باألطفال ألغراض االستغالل     ملكافحة  اإلباحية، وكذلك   
  ؛) اإلسالمية إيرانمجهورية(

زيادة مرافق السجون للحد من االكتظاظ وضمان القدرة الكافية           -٣٧-١١٨
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ن  عقوبات السجلتنفيذ
ووضع مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من االكتظاظ يف السجون   -٣٨-١١٨
ظروف غري صحية، ويف هذا الصدد، تـوفري املـوارد املاليـة            لالحتجاز يف    حد

  ؛)املغرب( السجون إلدارةالالزمة 
 جانـب ألااحتجاز  طول فترة   اختاذ تدابري للحد قدر اإلمكان من         -٣٩-١١٨

  ؛)النرويج (الذين صدر األمر بترحيلهم
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مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني ظروف احتجـاز القاصـرين،          -٤٠-١١٨
وحـدة  بإنشاء يف أسرع وقت ممكن عن طريق القيام على وجه اخلصوص  وذلك  

  ؛)فرنسا(التربوي لألحداث يف دريبورن  - املركز االجتماعييف من األ
  ؛)توغو( احتجاز املهاجرين نعوضع حلول بديلة   -٤١-١١٨
  ؛)توغو( الظروف  كانتأياً القُّصرحظر احتجاز املهاجرين   -٤٢-١١٨
 وفـرض  االجتار بالبشر    للمدانني مبمارسة اجلدية  القضائية  املالحقة    -٤٣-١١٨

 وضع الصيغة   املالحقة القضائية عن طريق   جهود  دعم  وحبقهم  عقوبات بالسجن   
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (٢٠٠٩مارس / آذاراملؤرخماية احلالنهائية لقانون 

  ؛)بنغالديش(ضمان مل مشل األسرة دون تأخري ال مربر له   -٤٤-١١٨
االجتمـاعي  حتقيق االنـدماج    إىل  الرامية  ستراتيجيات  االتكثيف    -٤٥-١١٨

 مركز اإلصـالح    حداث يف قسم التأدييب لأل  اللقاصرين احملتجزين يف    لواألسري  
  ؛) الرسويلالكرسي(والتأهيل 

  شامالً ه تنفيذاً  وتنفيذ املثليني بزواج    املتعلق قانونالاعتماد مشروع     -٤٦-١١٨
  ؛)هولندا(

 يف ةسلمامل اجلاليةاستكمال املناقشات اجلارية بشأن إبرام اتفاق مع    -٤٧-١١٨
  ؛)الكويت(لكسمربغ كما حدث مع األديان األخرى 

لتعـايش  ادف تعزيز فهـم     تكثيف احلوار مع األقليات الدينية هب       -٤٨-١١٨
  ؛)ليبيا(السلمي والتسامح الديين 

اختاذ مزيد من التدابري ملعاجلة عدم املـساواة يف فـرص العمـل               -٤٩-١١٨
  ؛)الصني(والرعاية االجتماعية 

التدابري الرامية إىل حتسني تكافؤ الفرص يف جمال التوظيـف،       تعزيز    -٥٠-١١٨
  ؛)ليبيا(وخاصة بالنسبة لألجانب 

النظر يف وضع برامج لزيادة تسهيل حـصول املهـاجرين علـى              -٥١-١١٨
  ؛)الفلبني(اخلدمات االجتماعية األساسية وشروط عمل منصفة 

 عـن طريـق   زيادة جهودها ملكافحة العنصرية والتعصب والتمييـز          -٥٢-١١٨
، واعتماد تدابري   بأسرهوجهة إىل اجملتمع    املالتوعية واإلعالم والتثقيف ومحالت املتابعة      

  ؛)إكوادور( اللجوء وملتمسيلة ملكافحة البطالة يف صفوف املهاجرين والالجئني فعا
ـ       كفالة تأكد   -٥٣-١١٨   كـامالً  اً الرعايا األجانب املقيمني يف لكسمربغ متتع
  ؛)بوروندي (غجتماعية مثل غريهم من مواطين لكسمرباال باملزايا
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 اللجـوء  يملتمـس عادة توطني  إلالنظر يف اعتماد برنامج هيكلي        -٥٤-١١٨
  ؛)بولندا(

احلمـل  فترة   إىل احترام احلياة من      الراميةستراتيجيات  االتكثيف    -٥٥-١١٨
  ؛)الكرسي الرسويل(وحىت املوت الطبيعي 

 الذين اللجوء   ملتمسي  متكن  نظام مراكز استقبال   إنشاءالنظر يف     -٥٦-١١٨
  من وجود طاقم خرباء    من االستفادة يعانون من ظروف صحية خطرية وإعاقات       

  ؛)بولندا(خصص تم
 األساسـي  التعليم دورة املتعلقة بالتعليم بعد رغبات الطفل   مراعاة  -٥٧-١١٨

  ؛)الرأس األخضر(
لبقاء علـى   ا منتمكني األطفال   لمواصلة تطوير هنج تعدد اللغات        -٥٨-١١٨

  ؛)الربتغال( تعلم اللكسمبورجية والفرنسية واألملانية معلغتهم األم باتصال 
مجهورية إيران  (وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة     العمل  الطة  تنفيذ خ   -٥٩-١١٨

  ؛)اإلسالمية
 وذواألشخاص   املتعلقة باإلعاقة لكي يتمكن   تعزيز خطتها الوطنية      -٦٠-١١٨

  هلم قـدراً   مما يتيح  إىل جمموعة أوسع من اخلدمات،       الوصول تدرجيياً من  اإلعاقة  
  ؛)كوستاريكا(أكرب من االستقالل 

 األشخاص ذوي اإلعاقـة ليكونـوا       متكنيبشأن  وضع سياسات     -٦١-١١٨
  ؛)كندا( يف اجملتمع، مبا يف ذلك يف سوق العمل فاعلني أعضاًء
، ٢٠٠٩لعـام   االبتدائيـة   املدارس   إصالح   قانونإعادة النظر يف      -٦٢-١١٨

 احتياجات التالميذ ذوي اإلعاقـة      من حتسني تلبية   املدارس العادية    تتمكنحبيث  
  ؛)سلوفاكيا(

مجيع ضحايا االجتار، بغض النظر عن وضعهم بإمكان تأكد من أن   ال  -٦٣-١١٨
  ؛)املكسيك(كمهاجرين، االستفادة من برامج املساعدة والرعاية والتأهيل 

  ؛)بيالروس (مؤسسة األسرةتعزيز التدابري الرامية إىل محاية ودعم   -٦٤-١١٨
مـل   االمتثـال الكا   معضمان محاية الالجئني واملهاجرين وأسرهم        -٦٥-١١٨

  ؛)بيالروس(للمعايري الدولية 
الدعم على   اللجوء   حصول ملتمسي اختاذ التدابري الالزمة لضمان       -٦٦-١١٨

املتمثلة  التشريع املمارسة اجليدة احلالية      تضمنيو،  الالزم يف مراكز اإليواء املؤقتة    
، على النحـو    الضعفاء واألشخاص   للقُّصر غري املصحوبني   وجود نظام مفتوح     يف

  ؛)إسبانيا ( من قبل مفوضية حقوق اإلنسان املوصى به
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اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد              -٦٧-١١٨
 هـذه   يف أوساط  ي املدرس اإلخفاق مستوى   لتقليلاملهاجرين وتكثيف جهودها    

أحـدمها باللغـة    ،  ني إنشاء مسارين تعليمي   وخباصة عن طريق  الفئة من السكان،    
  ؛)إسبانيا( اجلرمانية واآلخر باللغات ، الرومنسيةن اللغاتالفرنسية وغريها م

 تلبيـة مواصلة تعزيز اهلياكل املؤسسية وتدابري الدعم من أجـل            -٦٨-١١٨
  ؛)شيلي (الضعفاءاحتياجات جمموعات األشخاص 

  ؛)األرجنتني( التمييز الذي تعاين منه األقليات مكافحة مواصلة  -٦٩-١١٨
املوظفني ملواجهة التحدي   ووارد  كفي من امل  ما ي النظر يف ختصيص      -٧٠-١١٨

 كجزء من جهودها الرامية إىل حتـسني        ،الذي يشكله تزايد عدد طلبات اللجوء     
  ؛)تايلند (مواستقباهلطلبات املهاجرين وملتمسي اللجوء يف عملية النظر 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتوفري احلقـوق األساسـية للمهـاجرين            -٧١-١١٨
  ؛)هورية إيران اإلسالميةمج(  اللجوء وملتمسي

 بقبـول   املتعلقاختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتسريع إنفاذ القانون          -٧٢-١١٨
  ؛)اجلبل األسود( األجانب وإدماج
بـشكل   صورة إجيابية    إلعطاءمواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة        -٧٣-١١٨
  ؛)دولة فلسطني( اللجوء وملتمسي عن الالجئنيعام 
اسـتقبال  ب املتعلـق تدابري الالزمة لتسريع تطبيق القـانون       اختاذ ال   -٧٤-١١٨

  ؛)توغو(واندماج األجانب 
النظر يف إمكانية زيادة نسبة طلبات اللجوء املقبولة، واحلد مـن             -٧٥-١١٨

املعوقات اإلدارية والتنظيمية اليت حتول دون قبول عدد أكرب من طلبات اللجوء،            
 هلم  لالجئني املعترف التضامين  توطني  الة   يف زيادة قبول طلبات إعاد     أيضاً والنظر

  ؛)إكوادور( من اجلنوب وال سيما القادمونذا الوضع، هب
مواصلة جهودها يف مكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب            -٧٦-١١٨

  ؛)النكا سري(
  :التوصيات الواردة أدناهلكسمربغ حظت وال  -١١٩

ية حقوق مجيع العمال    النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلما        -١-١١٩
  ؛)النكا، تركيا كمبوديا، إندونيسيا، سري(املهاجرين وأفراد أسرهم 

التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال            -٢-١١٩
  ؛) مصر، غواتيماال،بيالروس، الرأس األخضر، شيلي(املهاجرين وأفراد أسرهم 
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النضمام إىل االتفاقية الدولية    تكثيف اجلهود الرامية إىل النظر يف ا        -٣-١١٩
  ؛)الفلبني(املتعلقة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

أو التصديق على االتفاقية الدولية املتعلقة حبماية /النظر يف التوقيع و  -٤-١١٩
  ؛)إكوادور(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

ات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة        أو التوصي /مجيع االستنتاجات و    -١٢٠
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  . أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  
 عما  ٢٠١٥ير مؤقت إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام         تتعهد لكسمربغ بتقدمي تقر     -١٢١

  . حترزه من تقدم يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل
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