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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةخلامسةالدورة ا
  ٢٠١٣فرباير /شباط ١ -يناير /كانون الثاين ٢١جنيف، 

مـن   ٥ جز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        مو    
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *لكسمربغ    

إىل عملية االستعراض   جهات معنية    ٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
س حقوق اإلنسان وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جمل     . الدوري الشامل 

ال يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب      هو  و. ١٧/١١٩يف قراره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
وينص قرار املفوضية   .  كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          التقرير،

 على أن خيصص، عند االقتضاء، فرع مستقل ملسامهات املؤسسة الوطنية حلقـوق             ١٦/٢١
. اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ بـاريس            

بكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن        وتتاح على املوقع الش   
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت          . مجيع املعلومات الواردة  
  .  حدثت يف تلك الفترة

  

__________ 

 .ل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة قب  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
  عراض واملعتمدة بناًء على التقيد التام مببادئ باريسموضوع االست

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 أشادت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف لكسمربغ بتصديق لكسمربغ علـى            -١

 زالت مل تصدق بعـُد علـى        صكوك دولية يف جمال حقوق اإلنسان، والحظت أهنا ما         عدة
 .)٢(االتفاقية الدولية املتعلقة باالختفاء القسري واالتفاقية الدولية املتعلقة بالعمال املهاجرين

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أعربت اللجنة االستشارية عن قلقها إزاء بعض جوانب مشاريع القوانني الرامية إىل              -٢

 .)٣(تعديل الدستور وإصالح نظام السجون

  سسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤ  -٣  
 املتعلق بإنشاء جلنـة وطنيـة       ٢٠٠٨رّحبت اللجنة االستشارية باعتماد قانون عام         -٣

 .)٤( ملبادئ باريسحلقوق اإلنسان وفقاً

وأعربت اللجنة االستشارية عن أسفها ألن احلكومة جلأت إليها يف حاالت حمدودة              -٤
وشجعت اللجنة االستشارية السلطات    . ا مل يكن هلا كبري وقع من الناحية العملية        وأن آراءه 

 . )٥(على تنفيذ املزيد من توصياهتا وآرائها املتعلقة حبقوق اإلنسان

وأوصت اللجنة االستشارية لكسمربغ باملوافقة على طلبها بشأن إنشاء دار حلقوق             -٥
واة يف املعاملة وجلنة لكسمربغ حلقوق الطفـل        اإلنسان تضم اللجنة االستشارية ومركز املسا     

وأمانة املظامل؛ وهو ما من شأنه أن يفضي إىل تآزر اجلهود ويعّزز التعاون فيما بـني هـذه                  
 . )٦(اهليئات

والحظت اللجنة االستشارية أن السلطات تعيد كل سنة حتديد بعض األولويـات              -٦
 املتعلقة باإلدمـاج ومكافحـة      ٢٠١٤-٢٠١٠ ار خطة العمل الوطنية للفترة    السنوية يف إط  
التـدابري   وألكن اللجنة االستشارية رأت من الضروري أن متدد اإلجراءات          . ضروب التمييز 

العديدة املزمع اختاذها لسنوات عديدة لكي يستمر تأثريها فترة أطول وتيسر عملية إدمـاج              
ائي خلطة العمل وتوزيع  ورأت اللجنة االستشارية أنه ينبغي إجراء تقييم مرحلي وهن        . األجانب

هذا التقييم على أهم اجلهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية والـسياسية وعلـى اجملتمـع              
 . )٧(املدين
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 أن من الضروري فرض تدريب يف جمـال حقـوق           ورأت اللجنة االستشارية أيضاً     -٧
 العاملون  وعالوة على ذلك، ينبغي أن يستفيد املوظفون      . اإلنسان على موظفي القطاع العام    
 . )٨(مع األقليات من تدريب خمصص

  تعاون مع آليات حقوق اإلنسانال  -باء  
الحظت اللجنة االستشارية أن لكسمربغ مل تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريـر           -٨

وأبدت أسفها ألن لكسمربغ مل تنفذ التوصية املتعلقة مبواصلة املشاورات مع           . منتصف املدة 
ورأت أن متابعة االسـتعراض     .  اإلنسان واملنظمات غري احلكومية    املؤسسات الوطنية حلقوق  

الدوري الشامل تقتضي إنشاء آلية مؤسسية تشرف على إدراج توصيات اهليئات الدولية يف             
 .)٩(النصوص التشريعية واإلجراءات السياسية

إىل وحثت اللجنة االستشارية لكسمربغ على تقدمي تقاريرها الوطنية يف املوعد احملدد   -٩
 .)١٠(جلنة القضاء على التمييز العنصري

وحثت اللجنة االستشارية احلكومة على مراعاة التوصيات اليت قدمتها جلنة القـضاء      -١٠
سيما التوصيات املتعلقـة باعتمـاد    على التمييز العنصري خبصوص البغاء يف لكسمربغ، وال    

وضع بفضل   ممارسته،   ء على وعدم تشجيع النسا  برامج ترمي إىل احلد من الطلب على البغاء         
برامج إلدماج النساء الراغبات يف التخلي عن البغاء ومساعدهتن، ووضـع بـرامج للتربيـة               

 .)١١(املرأة والرجل ودعمها يف إطار احترام املساواة بني اجلنسية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -جيم  

 املساواة وعدم التمييز  -١  

اللجنة االستشارية أن السياسة الرامية إىل حتقيق املـساواة بـني الرجـال             الحظت    -١١
ييز حمدد ضد النساء املهـاجرات       بلغة حمايدة ال تنطوي على مت      ، بشكل عام،  والنساء صيغت 

وأوصت لكسمربغ بتحليـل الظـروف      . النساء احملتجزات أو حىت النساء ذوات اإلعاقة       أو
 أعمق؛ وإجناز إحصاءات وحتاليل جنسانية يف مجيع جماالت         اخلاصة اليت تعيشها النساء حتليالً    

 .)١٢(العمل السياسي

الرجـل  وبصفة عامة، رأت اللجنة االستشارية أن التدريب يف جمال املساواة بـني               -١٢
مجيع أشكال التدريب األساسي    يكون عنصراً مشتركاً يف     وحقوق اإلنسان ينبغي أن     واملرأة  

 .)١٣( التدريب الوطنيةمؤسساتواملستمر اليت تتيحها 

وفيما يتعلق بالطوائف الدينية، الحظت اللجنة االستشارية أن الكنيسة الكاثوليكيـة     -١٣
 .)١٤(تتمتع على اخلصوص باالمتيازات اليت تكفلها التشريعات املدرسية
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 حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  

، مبا أن إجراء     القسرية حترام مبدأ عدم اإلعادة   الحظت اللجنة االستشارية بارتياح ا      -١٤
  إال أن بعض املشاكل العملية قد تظهـر       . ذلكالتماس اللجوء حيمي األشخاص املعنيني من       

فيما يتعلق حباالت التماس اللجوء املرفوضة حينما تقرر احلكومة تنفيـذ قـرار اإلعـادة أو                
 .)١٥(اإلخطار به قبل املوعد احملدد للمغادرة بيوم واحد

والحظت اللجنة االستشارية أن السلطات بصدد وضع تدابري ملنع ومكافحة مجيـع              -١٥
 .)١٦(أشكال العنف ضد املرأة

وحثت اللجنة االستشارية لكسمربغ على اإلسراع بتنفيذ األمر التوجيهي الـصادر             -١٦
 . )١٧(عن الربملان األورويب بشأن االجتار بالبشر وسن تشريع وطين يف هذا الصدد

احتجاز األحداث يف سجن لكسمربغ مستمر ألن       أن  والحظت اللجنة االستشارية      -١٧
أمـا  . )١٨(٢٠١٣زالت مل تشغل بعُد الوحدة األمنية اليت تزمع افتتاحها يف عام             السلطات ما 

فيما يتعلق باألوضاع يف سجن لكسمربغ، فقد الحظت اللجنة االستشارية بارتياح توظيف            
 منـذ   األحداث غري أن البنية األساسية للسجن مل تتغري كثرياً        يه  لإلشراف على توج  مرشدين  

 .٢٠٠٨عام 

موظفي سـجن لكـسمربغ     أنه على الرغم من حتلّي      والحظت اللجنة االستشارية      -١٨
الرضـع  فـإن   محاية العالقة بني األم واملولود اجلديد،       حريصة على   وأن إدارته   النوايا  حبسن  

الذين تضعهم احملتجزات أثناء فترة االحتجاز أو قبيـل         ) تراوحة أعمارهم بني يوم وسنتني    امل(
اإلشراف وأوصت اللجنة االستشارية بتوفري حد أدىن من        . اعتقاهلن يعيشون يف ظروف مترّدية    

 .)١٩( حيفزهمللغاية وليس فيه ماضيق حّيز لنساء احلوامل واألطفال الذي يعيشون يف على ا

 إقامة العدل  -٣  

تشارية إىل أنه ميكن احتجاز ملتمس اللجوء يف ظـروف أقـل            أشارت اللجنة االس    -١٩
واستعصى على اللجنة االستشارية فهم     . صرامة ولفترات أطول مقارنة باملهاجر غري الشرعي      

وعالوة على ذلك، أعربت اللجنة االستشارية عن أسفها ألن اإلقامة اجلربيـة            . أسباب ذلك 
 . )٢٠(تشكل البديل الوحيد عن احتجاز األفراد

وكررت اللجنة االستشارية توصيتها املتعلقة بتوفري تدريب حمدد جلميـع مـوظفي              -٢٠
اجلهاز القضائي مبختلف مستوياته، مبن فيهم القضاة واحملامون، وللعاملني مـع األحـداث             

 .)٢١(اجلاحنني

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٤  

الذين حيملون باخلـصوص    " زيناملعو"شخاص  أثارت اللجنة االستشارية مشكلة األ      -٢١
ومبـا أن قـانون     . زمنية حمدودة تصاريح إقامة لدوافع متعلقة باحلياة اخلاصة ولفترة        /رخص
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 املتعلق باملساعدات االجتماعية استبعد البعض من املساعدات املادية، رأت اللجنة          ٢٠٠٨ عام
 تسمح باحلصول علـى هـذه       االستشارية أن لكسمربغ ينبغي أن تنظر يف وضع آلية أخرى         

 . )٢٢(املساعدات

 احلق يف الصحة  -٥  

كُثّفت اجلهود الرامية إىل إنشاء مرافق متنقلة وثابتة من أجل تقدمي الرعاية النفـسية                -٢٢
 مسألة إدخـال األحـداث إىل       مراجعةلألطفال، غري أن اللجنة االستشارية استغربت عدم        

د من الـضمانات اإلداريـة والقـضائية والطبيـة          املستشفى دون موافقتهم بغية توفري املزي     
 للمعايري الدولية، وخباصة اتفاقية حقوق      واالجتماعية والتثقيفية هلم وملمثليهم القانونيني وفقاً     

 .)٢٣(الطفل

 وأعربت اللجنة االستشارية عن قلقها ألن القانون جيعل اإلجهاض الطوعي مشروطاً            -٢٣
عالوة على ذلك، أوصت اللجنة االستـشارية       و. خبضوع النساء لفحص نفسي واجتماعي    
 . )٢٤( منذ التعليم األساسي والعالئقيةبوضع برنامج عمل لنشر الثقافة اجلنسية

 احلق يف التعليم  -٦  

خبصوص التحاق ملتمسي اللجوء باملدارس، الحظت اللجنة االستشارية أن البلديات   -٢٤
؛ وسعت لكسمربغ إىل مواجهة     حتصل على مساعدات حكومية لكل طفل تستقبله مدارسها       

التحدي املتمثل يف تزايد تنوع التالميذ وإىل حتسني نسبة جناحهم، فاختذت مجلة من التـدابري          
 تعليم يقوم على     دعائم مثل اعتماد إصالحات جذرية يف جمال التعليم من أجل تنويعه وإرساء          
وأوصـت اللجنـة    . الكفاءة، وإنشاء مدرسة الفرصة الثانية ملكافحة التـسرب املدرسـي         

االستشارية بتقييم اإلصالحات من حيث تأثريها احلقيقي على اإلدماج، ومتابعتها من خالل            
 . )٢٥(تكييف تعليم اللغات ومكافحة الرسوب املدرسي

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -٧  

أشادت اللجنة االستشارية خبطة العمل الوطنية اليت وضعتها وزارة األسرة لفائـدة              -٢٥
 .)٢٦(وذكرت اللجنة االستشارية أهنا ستسهر على تنفيذها. ي اإلعاقةاألشخاص ذو

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٨  

أعربت اللجنة االستشارية عن أسفها ألن لوائح الدوقية الكربى املتعلقة بتنفيذ قانون              -٢٦
 ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٦استقبال األجانب وإدماجهم يف لكسمربغ الصادر يف      

أن وأشارت اللجنة االستشارية إىل  . ُنشرت بعد مرور ثالث سنوات على اعتماد هذا القانون        
 وعلى سبيل املثال، تقدم الئحة الدوقيـة الكـربى           كانت موضع عدة انتقادات    .اللوائحتلك  

 فيما خيص دروس اللغات مقارنة مبـا تقدمـه           حمدوداً املتعلقة بعقد االستقبال واإلدماج عرضاً    
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ال تلزم احلكومة   فإهنا  اجلوار يف هذا الصدد؛ أما الالئحة املتعلقة باجمللس الوطين لألجانب           بلدان  
 يلـزم مـن     وأوصت اللجنة االستشارية لكسمربغ باختاذ ما     . اأو اللجوء إليه  باالطالع عليها   

 . )٢٧(التدابري لإلسراع يف تطبيق قانون االستقبال واإلدماج

 احلق يف التنمية  -٩  

 ٩من قانون   ) ٢(٤ باملادة   اللجنة االستشارية مبا قامت به لكسمربغ، عمالً      أشادت    -٢٧
 لُنهج تشمل تعزيز حقوق     ، لتقدمي الدعم إىل الشعوب والبلدان النامية وفقاً       ٢٠١٢مايو  /أيار

 . )٢٨(اإلنسان والبعد اجلنساين

   املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية  -ثانياً  

  اإلطاراملعلومات األساسية و  -ألف  

 اق االلتزامات الدوليةنط  -١  

 Action Luxembourg Ouvert et(نّددت رابطـة لكـسمربغ حلقـوق اإلنـسان       -٢٨

Solidaire/Ligue des droits de l'Homme (ALOS-LDH)) ( بعدم تصديق لكسمربغ حىت اآلن
 حقـوق  سيما االتفاقية الدولية حلمايـة  على عدد من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال   

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص           
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            

املسيحي علـى إلغـاء التعـذيب       للعمل  كما أوصى االحتاد الدويل     . )٢٩(االختفاء القسري 
 . )٣٠(يق على االتفاقية األخريةبالتصد

املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية واالجتار          وأوصت    -٢٩
بـأن تـصدق    ) املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفـال يف البغـاء        (هبم ألغراض جنسية    

جراء تقـدمي   لكسمربغ على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بـإ           
 . )٣١(البالغات

وأوصى اجمللس الوطين لنساء لكسمربغ بأن تسرع الدولة الطرف يف التصديق على              -٣٠
 بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف املـرتيل،           ٢٠١١لعام  جملس أوروبا   اتفاقية  

 . )٣٢(وتعديل التشريع الوطين لكي يتماشى مع االتفاقية

 شريعياإلطار الدستوري والت  -٢  

جلنـة  (الحظ اجمللس األورويب أن املفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون             -٣١
ترى أن نص فصل الدستور املتعلق باحلريات العامة واحلقوق األساسـية ال يتوافـق    ) فينيسيا
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سيما فيما يتعلق بتقييـد   البالكامل مع املعاهدات الدولية ذات الصلة املنطبقة يف لكسمربغ،     
تجنب أي شكل من أشكال الغموض يف الدستور تستصوب اللجنة أن           ول. حلقوق واحلريات ا

 ُيشار فيه بوضوح إىل أن أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تطبـق تطبيقـاً              
 .)٣٣(النظام القانوين احمللي برمتهكفتها كفّة  يف لكسمربغ وترجح مباشراً

  ألساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية ا  -٣  

أشادت رابطة حقوق اإلنسان بإيداع مشاريع القوانني املتعلقة بـإدارة الـسجون              -٣٢
غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء عدم إلزام موظفي إدارة السجون بالتدريب            . وتنفيذ العقوبات 

ناهضة ضروب التمييـز؛ وعـدم      املتواصل يف جمال حقوق اإلنسان؛ وغياب أحكام حمددة مل        
إجراء تقييم خارجي ألماكن احلرمان من احلرية؛ وقرار عدم تطبيق قانون العمل يف أمـاكن               

 .)٣٤(االحتجاز

بأن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أوصت بزيادة        جملس أوروبا   وأفاد    -٣٣
مساعدته على احتالل مكانـة     املوارد البشرية واملالية املخصصة للمجلس الوطين لألجانب و       

 . )٣٥(لعقد اجتماعاته يف ظروف مناسبةوإتاحة أماكن خمصصة بارزة 

وذكر االحتاد املسيحي أن السلطات مل تعقد أية مشاورات مع منظمـات اجملتمـع                -٣٤
املدين بشأن متابعة التوصيات املقدمة يف االسـتعراض الـدوري الـشامل األول املتعلـق               

. )٣٦(تبذل أي جهد لنشر استنتاجات االستعراض الـسابق وتوصـياته         بلكسمربغ، وأهنا مل    
وأعرب اجمللس الوطين لنساء لكسمربغ عن أسفه إزاء عقد االجتماعات املتصلة باالستعراض            

وأعربت رابطة حقوق اإلنسان عن أسفها لعدم امتثـال التوصـية         . )٣٧(لغرض إعالمي حمض  
ة التوصيات املقدمة يف االسـتعراض الـدوري   املتعلقة بالتشاور مع اجلمعيات خبصوص متابع    

 .)٣٨(الشامل األول وتنفيذها

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

 التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

أوصت رابطة حقوق اإلنسان بأن تقدم لكسمربغ تقاريرها الوطنية املتأخرة إىل جلنة              -٣٥
املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفـال يف       كما أوصتها   . )٣٩(القضاء على التمييز العنصري   

بتقدمي تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية        ) فرع لكسمربغ (البغاء  
حية الذي حيل موعـد     يف املواد اإلبا  واستغالهلم يف البغاء و   حقوق الطفل بشأن بيع األطفال      

 . )٤٠(٢٠١٣ تقدميه يف عام
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ات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين           االلتزام تنفيذ  -جيم  
  الدويل املنطبق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب تفيـد بـأن         أن  جملس أوروبا   الحظ    -٣٦
اواة يف   يف جمال مكافحة التمييز لكنها ال تزال قلقة إزاء انعدام املس           لكسمربغ قطعت أشواطاً  

والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن شرط اجتيـاز          . العمل مثالً جمال  
اختبار شفوي يف لغة البلد حيول دون حصول عدد من األجانب على اجلنسية؛ وأن معـدل                

 .)٤١(التسرب املدرسي مرتفع لدى األطفال األجانب

يمني بصفة قانونيـة يف لكـسمربغ       أنه ال حيق لألجانب املق    جملس أوروبا   والحظ    -٣٧
 . )٤٢(االستفادة من املساعدات االجتماعية على قدم املساواة مع مواطين البلد

 أن توزيع العمل بني العديد من اهليئات املعنية بالقـضاء            أيضاً جملس أوروبا والحظ    -٣٨
 يف  على التمييز العنصري يف لكسمربغ يثري مشكلة ألن اختصاصات هذه اهليئات تتـداخل            

 .)٤٣(بعض احلاالت

 بتعزيز مركز املساواة يف املعاملة مـن خـالل          وأوصت رابطة حقوق اإلنسان أيضاً      -٣٩
. متكينه من الطعن يف القرارات أمام احملكمة، وبإضافة عنصر اجلنسية إىل مربرات اللجوء إليه             

: مبا يلـي  نصرية والتعصب أوصت    اللجنة األوروبية ملناهضة الع   وأشار جملس أوروبا إىل أن      
دعمه باملوارد املالية والبشرية الالزمـة لتمكينـه مـن          بتعزيز مركز املساواة يف املعاملة       )أ(

 اء أكانـت أشخاصـاً  املشاركة يف اإلجراءات القانونية، وضمان إلزام اجلهات املعنية، سـو       
ـ   وبالتوازي مع ذلك، اعتربت رابطة حقوق اإلنسان أيضاً       . )٤٤(عليه هيئات، بالرد  أم ن  أن م

املستحسن توضيح الدور املنوط مبكتب لكسمربغ لالستقبال واإلدماج يف مكافحة أشـكال            
 . وضمان أقصى قدر من الفعاليةاالزدواجية التمييز، من أجل تفادي 

وأّيدت رابطة حقوق اإلنسان توصية اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب        -٤٠
 . )٤٥(أو كره األجانب/للعنصرية واحملتملني الضحايا املتعلقة بإطالق محالت إعالمية لفائدة 

املسيحي أن من املمكن حتسني التدريب الـذي يتلقـاه    للعمل  االحتاد الدويل   ورأى    -٤١
قوات األمن واملوظفون احلكوميون العاملون مع األقليات يف جمال حقوق اإلنسان وعدم      أفراد  

ني املوظفني املعنيني، ومن بينهم موظفو التمييز من خالل مضاعفة عدد ساعات التدريب ومتك     
وأوصى االحتاد الـدويل    . )٤٦(السجون، من املزيد من فرص التدريب املتواصل يف هذا اجملال         

املسيحي على اخلصوص بتحسني تدريب حراس السجون وأفراد قوات األمن علـى            للعمل  
 .)٤٧(مسائل حقوق اإلنسان
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 لى شخصهيف احلياة واحلرية واألمان عالفرد حق   -٢  

 يف ظـروف عـيش املهـاجرين         كبرياً  حتسناً املسيحيللعمل  االحتاد الدويل   الحظ    -٤٢
أعـرب عـن أسـفه ألن       غري أنه   . )٤٨(احملتجزين وما حيظون به من متابعة نفسية واجتماعية       

ز احتجاز املهاجرين حىت عنـدما      األشخاص الذين ُيؤمر بطردهم عادة ما يوضعون يف مراك        
وال يوجد أي بديل عن االحتجاز اإلداري،       .  لألمن القومي أو النظام العام     يشكلون هتديداً  ال

 ٦تـصل إىل    مرافق مغلقة لفتـرات طويلـة        ما ميكث احملتجزون ألسباب إدارية يف        وغالباً
املسيحي عن قلقه إزاء اإلجراء اجلديد الذي جييز        للعمل  االحتاد الدويل   كما أعرب   . )٤٩(أشهر

. )٥٠( ساعة ٧٢كان مينع احتجازها يف املركز ألكثر من        وإن  أطفال  احتجاز األسر املصحوبة ب   
 الـذي يهـددون     وأوصى باعتماد بدائل عن احتجاز املهاجرين واالكتفاء حببس األشخاص        

األمن القومي أو النظام العام، واألمر يف مجيع األحوال حبظر احتجاز املهـاجرين األحـداث    
ز املهاجرين إىل أدىن حد حبيـث      قليص مدة احتجا  بتكما أوصى   . )٥١(وضحايا االجتار بالبشر  

 لتنظيم نقل األشخاص إىل بلد وجهتهم، واإلحجام قدر اإلمكان عن   تتجاوز الوقت الالزم   ال
 .)٥٢(عقوبة السجن إمتامهممل متض مدة طويلة على متديد فترة احتجاز األشخاص الذين 

عنصرية والتعصب أوصت بضمان  وأفاد جملس أوروبا بأن اللجنة األوروبية ملناهضة ال         -٤٣
  جيـداً  تزويد مركز االحتجاز اجملاور ملطار لكسمربغ مبا يكفي من املوظفني املدربني تدريباً           

 .)٥٣(على التعامل مع احملتجزين

ّممـن   غري قـانونيني  املسيحي أن الشرطة اعتقلت عماالًللعمل االحتاد الدويل  وذكر    -٤٤
ورفض .  ووضعتهم يف مراكز احتجاز املهاجرين     الشبكات اإلجرامية جيري استغالهلم من قبل     

 يقتّص منهم بعض أصحاب  خشية أن  ع السلطات وتزويدها بأية معلومات    معظمهم التعاون م  
 .)٥٤(متديد فترة احتجازهممما أّدى إىل  الضمري، العمل عدميي

ورابطة حقوق  ي  املسيحللعمل  االحتاد الدويل   األحداث، أعرب   بقضاء  وفيما يتعلق     -٤٥
احتجاز بعض الستمرار اإلنسان عن أسفهما إزاء التأخر يف إنشاء املركز االجتماعي التعليمي          

املسيحي بضمان  للعمل  االحتاد الدويل   وأوصى  . )٥٥(يتعارض مع املعايري الدولية   مما  األحداث  
ـ   اإلسراع يف تفعيل الوحدات األمنية اخلاصة باألحداث إلهناء احتجاز األطفال يف           سجون ال

 .)٥٦(املخصصة للبالغني

وأشار اجمللس الوطين لنساء لكسمربغ إىل أن الدولة الطرف مل تعتمد بعُد استراتيجية   -٤٦
وأوصى لكسمربغ بسن تشريعات تـنص      . األنثويةبشأن مكافحة تشويه األعضاء التناسلية      

ة الذين يوافقون   وكذا األبوين أو أصحاب السلطة األبوي     يفعلون ذلك   صراحة على معاقبة من     
. على هذه املمارسة، سواء أتعلق األمر بعمليات التشويه اجلارية داخل لكسمربغ أم خارجها            

تنظيمي يـسمح بإبقـاء الطفلـة يف    /كما أوصى لكسمربغ بأن تفكر يف وضع إطار قانوين        
  .)٥٧(لكسمربغ يف حال كانت مهددة باخلضوع هلذه العملية يف اخلارج
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 يـدين    تقدمياً  قانوناً ٢٠٠٣طين أن لكسمربغ اعتمدت يف عام       اجمللس الو والحظ    -٤٧
املـشروع  يراعـي   وأوصى بأن   . وأن ذلك القانون جتري مراجعته    أفعال العنف املرتيل؛    حبزم  

 . )٥٨(النهائي مطالب مجعيات الدفاع عن الضحايا

.  موقفها إزاء مـسألة البغـاء      وأشار اجمللس الوطين إىل أن لكسمربغ تراجع حالياً         -٤٨
 .)٥٩("اخلدمات اجلنسية"وأوصى باعتماد تشريع خاص بالطلب على 

أن ) فـرع لكـسمربغ  (املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء        وذكرت    -٤٩
 من األطفال املوجودين     كبرياً الدولة الطرف تعد بلد مقصد لظاهرة االجتار بالبشر، وأن عدداً         

ون غري مصحوبني أو أشخاص ال حيملـون وثـائق          يف لكسمربغ هم ملتسمو جلوء أو الجئ      
أهنم عرضـة   الستغالل اجلنسي أو    ملخاطر ا ويتعرض هؤالء األطفال على اخلصوص      . قانونية

 . )٦٠(من احلماية أو الرعاية الكافيتنيللحرمان 

 أن  )فـرع لكـسمربغ   (املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغـاء         والحظت    -٥٠
. ٢٠٠٩  بتوفري املساعدة واحلماية واألمن لضحايا االجتار دخل حيز النفاذ يف عام           القانون املتعلق 

املؤسسة الدولية إلهنـاء اسـتغالل      توفري احلماية الكاملة لضحايا االجتار بالبشر، أوصت        ول
الئحة لتنفيـذ القـانون     وضع  أن تضمن الدولة الطرف     ) فرع لكسمربغ (األطفال يف البغاء    

  .)٦١(لوتنفيذه على حنو فعا

املسيحي عن أسفه إزاء إيداع ضحايا االجتار بالبـشر         للعمل  االحتاد الدويل   وأعرب    -٥١
 يف مراكز احتجاز املهاجرين لفترات طويلة عوضا عن مّدهم مبا حيتاجونه مـن محايـة                أيضاً

 . )٦٢(ودعم اجتماعي، وهو ما يتسبب يف عودهتم إىل وضعهم السابق عقب اإلفراج عنهم

بـأن  ) فرع لكـسمربغ (املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء ت  وأفاد  -٥٢
 أحكام القانون اجلنائي يف لكسمربغ وغريه من القوانني املتعلقة باألطفال، أحكام شاملة نسبياً

 ألغراض جتارية، جنسياً ضد األطفال، مبا يف ذلك استغالهلم وتغطي العديد من أشكال العنف
غري أن التشريع الوطين املتعلق مبكافحـة       . العديد منها مع القانون الدويل    وهي أحكام يتوافق    

أهم هذه الثغرات الـيت     ومن  . ثغرات ينبغي التصدي هلا   ال خيلو من     استغالل األطفال جنسياً  
استغالل األطفال يف املـواد     "تعريف واضح ملصطلحي    عدم وجود   حترم األطفال من احلماية     

 .)٦٣( يف التشريعات الوطنية"بغاء األطفال"و" اإلباحية

بـأن  ) فرع لكسمربغ (املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء        وأوصت    -٥٣
 يف املـواد     لبغاء األطفال واسـتغالهلم     واضحاً فاًتضمن لكسمربغ يف تشريعاهتا الوطنية تعري     

فاقية حقوق الطفـل   الربوتوكول االختياري الت  يتماشى مع التزاماهتا الدولية مبوجب      اإلباحية  
جملس أوروبا   ومع تعريف اتفاقية     يف املواد اإلباحية  واستغالهلم يف البغاء و   املتعلق ببيع األطفال    

املؤسسة الدولية إلهناء   وأوصت  . )٦٤(بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني      
ا يشمل احلمالت داخل     بتنظيم محالت توعية، مب    )فرع لكسمربغ (استغالل األطفال يف البغاء     
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، والتصدي جملموعة واسعة من املـسائل ذات        جهات معنّية أخرى  نظام التعليم، بالتعاون مع     
 .)٦٥( ألغراض جتاريةالصلة باستغالل األطفال جنسياً

أن ) فرع لكـسمربغ  (املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء        والحظت    -٥٤
استغالل األطفال جنسياً  والرامية إىل القضاء على    ١٩٩٦ عام   خطة العمل الوطنية املعتمدة يف    

 ، وأنه ال توجد أية معلومات عن تأثري خطة العمل الوطنيـة            وفعاالً  شامالً تنفّذ بعُد تنفيذاً   مل
 غياب التنسيق بني اجلهات املعنية      والحظت أيضاً . فيما يبدو خيضع للتقييم   ألن هذا التأثري مل     

على الصعيد الوطين هبدف تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة      ) ري احلكومية احلكومية وغ (الرئيسية  
بأن ) فرع لكسمربغ(املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء وأوصت .  فعاالًتنفيذاً

حتّدث لكسمربغ خطة العمل الوطنية املتعلقة بالقضاء على االستغالل اجلنـسي لألطفـال             
كما أوصت بإنشاء فريق عمل متعدد االختـصاصات        . وتضمن تنفيذها ورصدها وتقييمها   

 .)٦٦(لدعم تنفيذ خطة العمل هذه

 ٢٠٠٨ لألطفال أن قانون عام   العقاب البدين   املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال      وذكرت    -٥٥
غري أهنا تالحظ غياب معلومـات      . املتعلق بالطفل واألسرة حيظر مجيع أشكال العقوبة البدنية       

وأوصت املبادرة العاملية باختاذ تدابري يف سبيل       . بذولة لضمان تنفيذ هذا القانون    عن اجلهود امل  
 . )٦٧(تنفيذ القانون والقضاء على هذه املمارسة

 إقامة العدل  -٣  

االنتباه إىل أن جلنته املعنية مبكافحة التعذيب طلبت من جديد إىل           جملس أوروبا    ّجهو  -٥٦
 من االتفاقية، اإلقرار حبق مجيع األشخاص       ٣للمادة   ، وفقاً ٢٠٠٩يف عام    سلطات لكسمربغ 

 يف االتصال مبحام منذ بداية إجراءات       - كان السبب     أياً -الذين حترمهم الشرطة من احلرية      
يف التحـدث   وجيب أن يشمل هذا احلق حق الشخص احملروم من احلرية           . احلرمان من احلرية  

 .)٦٨( دون حضور شاهدمنذ بداية إجراءات احلرمان من احلريةإىل حماميه 

 حرية تكوين اجلمعيات   -٤  

أشارت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعيـة إىل أن القـانون احمللـي يف                -٥٧
لكسمربغ ال مينح النقابات حرية اختيار مرشحيها يف انتخابات جمالس األعمال املـشتركة             

 . )٦٩(بصرف النظر عن جنسياهتم

 اتيةروط عمل عادلة ومو يف العمل ويف شاحلق  -٥  

الحظت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية أن لكسمربغ تفتقر إىل نظـام              -٥٨
 .)٧٠(لتقليص وقت العمل أو زيادة أجور العاملني يف املهن اخلطرة أو املضرة بالصحة

 من  ٢٠١٠ونّددت رابطة حقوق اإلنسان مبا يتعرض له العمال احلدوديون منذ عام              -٥٩
 . )٧١(متييز يف االستفادة من احلقوق االجتماعية
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 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٦  

املسيحي عن قلقه إزاء األحكام اجلديدة املنصوص عليها        للعمل  االحتاد الدويل   أعرب    -٦٠
 جداً، ألهنا تقلص إىل حد كبري ٢٠١٢يونيه / حزيران٨يف الئحة الدوقية الكربى الصادرة يف  

حجم اإلعانات االجتماعية املخصصة مللتمسي اللجوء، وهو ما يتسبب بالتأكيد يف تـدهور             
 .)٧٢( كبرياًأوضاعهم املعيشية تدهوراً

 باخلطط احلالية   علماًمبجلس أوروبا   مفوض حقوق اإلنسان    ، أحاط   ٢٠١٢ويف عام     -٦١
سي اللجوء ودعا السلطات إىل     الرامية إىل احلد من البدالت النقدية الشهرية املقدمة إىل ملتم         

 .)٧٣( واملضي يف ضمان مستويات معيشية الئقةتدهور األوضاع املعيشيةاحليلولة دون 

 احلق يف الصحة  -٧  

 املسيحي عن قلقه ألن بعض األشخاص الذين يتطلـب           للعمل االحتاد الدويل أعرب    -٦٢
كنهم احلـصول عليـه     األصلي أو ال مي   بلد  الهلم يف   ال يتاح     خاصاً وضعهم الصحي عالجاً  

واملمارسة يف لكـسمربغ    القوانني  أن  جملس أوروبا   والحظ  . )٧٤(إىل بلدهم األصلي  يطردون  
حصول مجيع املهاجرين على املساعدة االجتماعية العاجلة طيلة فتـرة احتيـاجهم            تكفل   ال

ض األدوية  املسيحي اجلهود املبذولة لتزويد املرضى ببع     للعمل  االحتاد الدويل    والحظ. )٧٥(إليها
 وأوصـى .  طويل األمد  غري أن بعض األمراض املزمنة تستوجب عالجاً      . قبل مغادرهتم البلد  
رة يف احلصول على العـالج الطـيب        اليت يواجهها املصابون بأمراض خط    مبراعاة الصعوبات   

 .)٧٦(املناسب قبل اختاذ قرار جيربهم على العودة إىل بلدهم

سيحي عن قلقه إزاء اللجـوء بانتظـام إىل إيـداع       املللعمل  وأعرب االحتاد الدويل      -٦٣
األشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية يف مركز االحتجاز اجلديد اخلاص باملهاجرين غري            

فمثل هؤالء األشخاص حيتاجون إىل عناية خاصة ال ميكن أن يقـدمها موظفـو              . الشرعيني
ـ      . )٧٧(املركز على النحو املناسب    خاص الـذين يعـانون     وأوصى بالكف عن إيـداع األش

وأوصت . )٧٨(اضطرابات نفسية وحيتاجون إىل عناية طبية خاصة يف مراكز احتجاز املهاجرين          
جلنة مكافحة التعذيب السلطات باختاذ كل ما يلزم من تدابري لضمان حـصول احملتجـزين               

خـارج  الذين يعاجلون   املصابني بأمراض نفسانية على العالج على قدم املساواة مع املرضى           
 .)٧٩(السجون

 احلق يف التعليم  -٨  

الحظت رابطة حقوق اإلنسان أن جلان التقييم تقدم رأيا توجيهيا يف هناية التعلـيم                -٦٤
وهكذا فإن التمتـع    . غري أن العملية تظل غري شفافة وال تراعي دائما إرادة الطفل          . األساسي

ورأت رابطة حقوق اإلنسان . باحلق يف التعليم القائم على مبدإ عدم التمييز غري مكفول دائما          
أنه ينبغي تركيز االهتمام دائما على إرادة الطفل وإرادة أبويه وأنه جيب تطبيق قرار احملكمـة                

 . )٨٠(اإلدارية دون استثناء من أجل ضمان املساواة يف التمتع باحلق يف التعليم
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  

شخاص ذوي اإلعاقـة، أن وزارة      ، خبصوص حقوق األ   ١الحظت الورقة املشتركة      -٦٥
األسرة واإلدماج مل تنظم سوى محلة إعالمية واحدة وأن قلة فقط من املقيمني يف املؤسسات               

وال ترقى خطة العمل إىل مستوى التطلعـات        .  مبضمون االتفاقية الدولية    حقيقياً يلمون إملاماً 
، ألهنا ال تراعي الواقع     ال تغطي كما جيب احلقوق الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة        كما أهنا   

 . )٨١(الناسالذي يعيشه هؤالء 

 من العجز،    تأميناً ١٩٩٩ أن لكسمربغ أقّرت منذ عام       ١وأضافت الورقة املشتركة      -٦٦
 اإلعاقـة إىل    ويضطر األشخاص ذوي  . احلياة اخلاصة غري أن هذا التأمني يقتصر على شؤون        

لـيم اجليـد،    الجتماعية والعمـل والتع   والتنازل عن احلياة ا   صة  تخصاملؤسسات امل العيش يف   
تراعى بصورة عامة حقوقهم يف املشاركة واملواطنة النشطة، مبا يف ذلك احلصول علـى               وال

وعالوة على ذلك، ما فتئ العيش يف هذه املؤسسات حيد من قـدرة     . التدريب املهين والعمل  
 .)٨٢(األشخاص ذوي اإلعاقة على تقرير مصريهم

 غري أن هـذه     ون يقر صراحة بأمهية لغة اإلشارة      أن القان  ١ركة  ورأت الورقة املشت    -٦٧
  .)٨٣(احلقوق غري مضمونة يف الواقع العملي

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -١٠  

املسيحي أن مكتب استقبال ملتمسي اللجوء أُغلق بصفة        للعمل  ذكر االحتاد الدويل      -٦٨
أسـبوع  طوال  ، فتعطّل   ٢٠١١أكتوبر  /رين األول سبتمرب وتش /مؤقتة يف الفترة ما بني أيلول     

للعمـل  والحظ االحتاد الـدويل     . تقدمي طلبات احلصول على احلماية الدولية يف لكسمربغ       
املسيحي أن السلطات قررت إغالق املكتب بسبب تدفق ملتمسي اللجوء على حنـو غـري               

يمات ومرافق أخرى   أسابيع يف خم  طوال  وعالوة على ذلك، ُوضع الوافدون اجلدد       . )٨٤(متوقّع
 . )٨٥(غري مالئمة

واعتربت رابطة حقوق اإلنسان أن قرار إغالق مكتب استقبال ملتمـسي اللجـوء               -٦٩
كما أعربت الرابطة عن قلقها إزاء      .  القسرية بصفة مؤقتة يتعارض مع روح مبدإ عدم اإلعادة       

خالل فتـرة نظـر     تراجع حجم املساعدات االجتماعية املقدمة إىل ملتمسي احلماية الدولية          
السلطات يف طلباهتم، واعتربته إجراء ال حيترم كرامة اإلنسان ويعرض املستضعفني ملزيد من              

 يف  ٢٠١١اللجوء خـالل عـام      ملتمسي  ويف األخري، الحظت الرابطة بقلق إيواء       . الوصم
 . )٨٦(جداًسيئة ظروف 

اية الدولية الـذين    احلمملتمسي  املسيحي أن قرار طرد     للعمل  والحظ االحتاد الدويل      -٧٠
سيما إذا كانت عودهتم إىل بلـداهنم األصـلية          ال،   منهجياً  ليس قراراً  رفضت طلباهتم هنائياً  

ويف هذه احلاالت، ُيخرج ملتمـسو اللجـوء    . تنطوي على مشاكل إدارية ولوجستية وأمنية     
لـدويل  وأفاد االحتـاد ا   . الذين رفضت طلباهتم من مراكز اإليواء حلملهم على مغادرة البلد         



A/HRC/WG.6/15/LUX/3 

GE.12-18138 14 

املسيحي بأن ملتمسي اللجوء الذين ال يتمتعون بوضع قـانوين وحبمايـة اجتماعيـة              للعمل  
وقد ُوضع البعض من هؤالء يف      . مأساويةيعيشون حالة فراغ إداري قد تترتب عليه عواقب         

وعنـدما  . مراكز احتجاز املهاجرين وأفرج عنهم بعد أشهر لغياب أسباب واقعية لطـردهم           
ن إىل ظـروف عيـشهم الـسابقة حيـث          خاص مركز االحتجاز يعودو   يغادر هؤالء األش  

املـسيحي  للعمل  وأوصى االحتاد الدويل    . )٨٧(يتمتعون بوضع قانوين وال حبماية اجتماعية      ال
مبنح ملتسمي اللجوء الذين رفضت طلباهتم وال ميكنهم العودة إىل بلداهنم األصلية ألسـباب              

 . )٨٨(واحلصول على خدمات الدعم األساسية يسمح هلم بالعمل  قانونياًقاهرة، وضعاً

املسيحي بأن تتخذ الوزارات املسؤولة عـن تقيـيم         للعمل  وأوصى االحتاد الدويل      -٧١
طلبات احلصول على احلماية الدولية واستقبال الوافدين اجلدد، تدابري وقائية لتفادي التدفقات            

كمـا أوصـى سـلطات      . يةأعداد غري عاد  توافد  املفاجئة وتتأهب حلاالت الطوارئ عند      
  . )٨٩(لضمان عدم سقوطهم يف براثن العوزلكسمربغ مبنح ملتمسي اللجوء إمكانات كافية 
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