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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  لكسمربغ

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                  
.  الصلة الصادرة عن األمم املتحدةاملالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها 
. وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

وبـالنظر إىل كـون دوريـة       . قد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير            و
 كـانون   ١االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخيـاً يلـي                  

ت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن          ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذ      . ٢٠٠٤يناير  /الثاين
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحـدة، فـإن                 . كانت ال تزال صاحلة   

أو /ى معاهدة ما واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق عل
  .إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العامليـة األساسـية     
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام 
  تحفظاتال/اإلعالنات  أو اخلالفة

 االعتـــراف باالختـــصاصات احملـــددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١/٥/١٩٧٨

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٨/٨/١٩٨٣

خلاص بـاحلقوق   العهد الدويل ا  
  املدنية والسياسية

، )٥(و) ٣(١٤، )٣(١٠املواد   ١٨/٨/١٩٨٣
  ٢٠و) ٢(١٩و

 نعم): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

  -   )٢(٥املادة   ١٨/٨/١٩٨٣

الربوتوكول االختياري الثـاين    
بالعهد الدويل اخلـاص    امللحق  

باحلقوق املدنيـة والـسياسية     
 واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   ال يوجد  ١٢/٢/١٩٩٢

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  التمييز ضد املرأة

  -   ال يوجد  ٢/٢/١٩٨٩

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (راءات التحقيق إج  ال يوجد  ١/٧/٢٠٠٣

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبـة    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ١املادة   ٢٩/٩/١٩٨٧
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ١٥ و٧ و٦ و٣املواد   ٧/٣/١٩٩٤  اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -   )٣(إعالن  ٤/٨/١٩٩٤

  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه     : املعاهدات األساسية اليت ليست لكسمربغ طرفاً فيها      
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء     ،  )٢٠٠٥توقيع فقط،   (أو الالإنسانية أو املهينة     

ل املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي   واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما  ،)٢٠٠٠توقيع فقط،   (اإلباحية  ويف املواد   
 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع ،)٢٠٠٧توقيع فقط، ( الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و،)٢٠٠٧توقيع فقط، (اإلعاقة 

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (األشخاص من االختفاء القسري 
 

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى
  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال      )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢ اتفاقيات جنيف املؤرخة

  نعم    )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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، شجعت جلنة مناهضة التعذيب لكسمربغ على التصديق على الربوتوكول االختيـاري            ٢٠٠٧ام  يف ع   - ١
ويف عـام   . )٨(التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة              

 مـن   ٧على املـادة     فظاهتا، أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بسحب لكسمربغ لتح           ٢٠٠٨
احلق يف اختيار  ()٩( من االتفاقية١٦من املادة ) ز(١وعلى الفقرة )  احلياة السياسيةالقضاء على التمييز يف(االتفاقية 

 وجلنة حقوق   )١٠(، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري      ٢٠٠٥ويف عام   ). اسم األسرة واملهنة ونوع العمل    
. )١٢(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهملتصديق على االتفاقية الدولية  لكسمربغ على ا)١١(الطفل

االتفاقية الدولية حلماية    لكسمربغ على التصديق على      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      كما شجعت   
  .)١٣(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى اتفاقية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اعتماد قانون إدراج جرمية التعـذيب يف قـانون                ٢٠٠٥يف عام     - ٢
العقوبات؛ وقانون إنشاء نظام للحماية املؤقتة مللتمسي اللجوء؛ والقانون الذي اعُتمدت مبوجبه مجلة أمور منها املادة 

  ن العقوبات اليت تعاقب على استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة وتـنص علـى مـصادرة                  اجلديدة يف قانو   ٣٨٤
  . )١٤(هذه املواد

، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بالقانون الذي جعل العنصرية ٢٠٠٥ويف   - ٣
 من األعمال القائمة على التمييز؛ وأشادت اللجنة        من اجلرائم األكثر خطورة وُيجّرم حتريف الوقائع التارخيية وغريها        

ببدء سريان القانون املتعلق بتيسري شروط منح اجلنسية يف لكسمربغ؛ ورحبت ببدء سريان القانون املتعلـق حبريـة                  
  . )١٥(التعبري يف وسائط اإلعالم الذي يدعو إىل وضع مدونة أخالقيات حتكم مزاولة األنشطة الصحفية

 كـانون  ١دوقيـة لكـسمربغ يف   ، الحظت جلنة مناهضة التعذيب، مع التقدير، قيـام         ٢٠٠٧ويف عام     - ٤
اللجنة املعنيـة   ، رحبت   ٢٠٠٨، ويف عام     باعتماد ميثاق جديد للقيم األخالقية لقوات الشرطة       ٢٠٠٦يناير  /الثاين

  .)١٦(بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون منع العنف املرتيل

أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقيام لكسمربغ باعتمـاد قـوانني              ،  ٢٠٠٨ويف عام     - ٥
يف منع انتشار الفقر اً أساسياً قانون التقاعد، الذي يؤدي دور:  وهي)١٧(جديدة لدعم هدف حتقيق املساواة اجلنسانية

 يف إطار العمل؛ وقانون رفع عـبء        يف أوساط كبار السن، وال سيما النساء؛ وقانون احلماية من التحرش اجلنسي           
؛ وقانون محاية النساء العامالت احلوامـل أو الـاليت وضـعن    )١٨(اإلثبات يف قضايا التمييز على أساس نوع اجلنس 

 من الدستور اليت ترّسخ ١١ مبراجعة املادة ٢٠٠٦كما أشادت بقيام لكسمربغ يف عام . )١٩ (مواليدهن أو املرضعات 
الرجل؛ واعتماد القانون املتعلق بتسمية الطفل؛ واعتماد قانون عالقات العمل اجلماعية الـذي             املساواة بني املرأة و   

 ٢٠٠٣مـايو   / أيار ١٩يدعو إىل تطبيق مبدأ مساواة املرأة والرجل يف األجور مبوجب عقود العمل؛ وسن قانون يف                
  عزيز التوافـق بـني احليـاة األسـرية         لتعديل النظام األساسي العام ملوظفي اخلدمة املدنية الذي أدخل إجراءات لت          

  .)٢٠(واحلياة العملية
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، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسـفها إزاء عـدم إمكانيـة            ٢٠٠٣ويف عام     - ٦
ة االحتجاج أمام احملاكم بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأوصت باختاذ تدابري فعال             

تكفل أن يضع التدريب القضائي يف االعتبار بشكل تام إمكانية املقاضاة بسبب هذه احلقوق وأن يعزز اسـتخدام                  
  . )٢١(العهد كمصدر للقانون يف احملاكم احمللية

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- جيم 

ومت . )٢٢(٢٠٠٢يف عام " ألف" وُمنحت املركز ٢٠٠٠ حلقوق اإلنسان يف عام االستشاريةأُنشئت اللجنة   - ٧
  . )٢٣(٢٠٠٨نوفمرب /أبريل إىل تشرين الثاين/تأجيل إعادة النظر يف مركزها من نيسان

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأشادت بإنشاء اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان كل من جلنة           - ٨
كما . )٢٤(٢٠٠٥، وجلنة حقوق الطفل يف عام    ٢٠٠٥وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام        ،  ٢٠٠٣يف عام   
 بإنشاء مكتب للشكاوى يف إطار اللجنة اخلاصة الدائمة ملناهضة التمييز           جلنة القضاء على التمييز العنصري    رحبت  

  .)٢٥(العنصري، وبإنشاء جلان استشارية لألجانب يف البلديات

أغـسطس  / آب ٢٢د القانون الصادر يف     مناهضة التعذيب، مع التقدير، اعتما    جلنة  ، الحظت   ٢٠٠٧ويف    - ٩
، كما أشادت هبذا القانون جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنـة            )٢٦( املتعلق بإنشاء ديوان أمني املظامل     ٢٠٠٣

 تبني أن  ٢٠٠٤إىل املعلومات املقدمة من لكسمربغ، صدرت مذكرة من األمانة يف عام            اً  واستناد. )٢٧(حقوق الطفل 
  . )٢٨()أمني املظامل(سات منها اجمللس الوطين لألجانب ومكتب الوسيط لكسمربغ لديها مؤس

، مع التقدير، ما أجنزته اآلليـات       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، الحظت   ٢٠٠٨ويف عام     - ١٠
املتعلقـة  وأشادت على وجه اخلصوص بتنفيذ خطة العمل الوطنيـة          . الوطنية من عمل لتعزيز املساواة بني اجلنسني      

ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم االلتزام بعد هبذا . باملساواة اجلنسانية عمالً بإعالن وبرنامج عمل بيجني
   .)٢٩(التنفيذ من جانب مجيع قطاعات احلكومة

، مع التقدير، قيام    )٣٠(٢٠٠٧ وجلنة مناهضة التعذيب يف عام       ٢٠٠٥والحظت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ١١
كسمربغ بإنشاء جلنة حلقوق الطفل، وجلنة املظامل، وأوصت جلنة حقوق الطفل لكسمربغ بتعزيز ما تقدمه من دعم     ل

ويف حني تالحظ جلنة حقوق الطفل إعادة تنظيم الوزارات وإنشاء شعبة يف وزارة األسرة . )٣١(سياسي وبشري ومايل
ة لكسمربغ بإنشاء هيئة وزارية مشتركة أو منح هيئة         وإعادة اإلدماج معنية بتعزيز حقوق الطفل، فقد أوصت اللجن        

  . )٣٢(بتنسيق مجيع األنشطة املتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلاً  واضحقائمة يف واحدة من إداراهتا تكليفاً

   التدابري السياساتية–دال 

قدمة مـن لكـسمربغ     جلنة القضاء على التمييز العنصري، مع التقدير، املعلومات امل        ، الحظت   ٢٠٠٥يف عام     -١٢
لتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل        املتعلقة بتنفيذ خطة عمل وطنية ملتابعة املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية وا          

للتواصل الثقايف من   ، الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير تعيني مخسة وسطاء           ٢٠٠٥ويف عام   . )٣٣(بذلك من تعصب  
  .)٣٤(تمسي اللجوء، ويتمثل دور هؤالء يف تيسري التواصل بني املعلمني واألسر واألطفالالبلدان األصلية ألطفال مل
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، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتدابري السياساتية اليت اختذهتا لكسمربغ              ٢٠٠٨ويف عام     -١٣
ومع ذلك، ويف حني تسلم     . )٣٥(رافق لرعاية الطفولة  لتحسني التوفيق بني احلياة األسرية والعمل، مبا يف ذلك إنشاء شبكة م           

اللجنة جبهود لكسمربغ اهلادفة إىل زيادة الوعي باالتفاقية، فإهنا تالحظ بقلق حمدودية مبادرات التوعية والتـدريب، وال                 
  . )٣٦(سيما يف أوساط املوظفني القضائيني، يف جمايل املساواة اجلنسانية واألحكام الواردة يف االتفاقية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 
   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  آخر تقرير قُدم وُنظر فيه  )٣٧(هيئة املعاهدة
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
تقدمي التقريرين الرابع عشر واخلامس     تأخر    -   ٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٥

   ٢٠٠٧عشر منذ عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

حيل موعد تقدمي التقريـر الرابـع يف عـام            -   ٥/٢٠٠٣  ٢٠٠٣
٢٠٠٨   

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

حيل موعد تقدمي التقريـر الرابـع يف عـام            ٥/٢٠٠٤  ٤/٢٠٠٣  ٢٠٠٣
٢٠٠٨  

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير الـسادس يف عـام           -   ٤/٢٠٠٨  ٢٠٠٨
٢٠١٠  

 التقـدمي   دحيل موع   ٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧  جلنة مناهضة التعذيب
  ٥/٢٠٠٨يف 

حيل موعد تقدمي التقرير الـسادس يف عـام         
٢٠١١   

قريرين الثالث والرابع   حيل موعد تقدمي الت     -   ٣/٢٠٠٥  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٠يف عام 

 –جلنة حقوق الطفـل     
الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق باشتراك األطفال   

  يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠١٠حيل موعد تقدمي التقرير الثاين يف عام   -   ١٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

   ال يوجد تعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات أو التقارير امل
   ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها       
  بعد

  ال يوجد
  

  ال يوجد  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  ال يوجد  متابعة الزيارات

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣١ إىل ٢٠٠٤يوليه / متوز١الفترة من مل يرسل أي بالغ يف   الردود على االدعاءات والنداءات العاجلة
الردود على االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل        

  )٣٨(مواضيعية
 )٣٩( استبياناً أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة١٢أجابت لكسمربغ عن استبيانني من أصل 

ــني  ــا بـ ــوز١مـ ــه / متـ ــران٣١ و٢٠٠٤يوليـ ــه / حزيـ ــمن ٢٠٠٨يونيـ  ، ضـ
  .)٤٠(ددةاملهل احمل
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

  ، وتساهم يف الصناديق اإلنسانية التابعـة       )٤١( منتظمة لدعم عمل املفوضة    تربعاتتقوم لكسمربغ بتقدمي      - ١٤
  . )٤٢(لألمم املتحدة

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز- ١

، شعرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالقلق إزاء استمرار املفاهيم املقلوبة ٢٠٠٨ يف عام  - ١٥
وطلبت إىل لكسمربغ النظر يف اختاذ تدابري معززة الغرض منها تغيري املفاهيم املتعلقـة بـاألدوار                . املرتبطة باملرأة 

، مبا يف ذلك القضاء على الصور والسلوكيات واملفاهيم         التقليدية للمرأة ومسؤولياهتا عن رعاية األطفال واألسرة      
  . )٤٣(الصبيان يف إطار األسرة واجملتمع/الفتيات مقارنة بالرجال/التمييزية املرتبطة بدور ومسؤوليات النساء

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الـصعوبات الـيت         ٢٠٠٨ويف عام     - ١٦
ودعت لكسمربغ إىل اختاذ مجيـع التـدابري        . املهاجرات فيما يتعلق باالندماج واملشاركة يف سوق العمل       تواجه  

الضرورية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة مؤقتة ذات أهداف حمددة املدة، بغية القضاء على التمييز يف الوظائف،                  
ـ             ات وبـرامج البلـد املتـصلة بتـوفري         على املستويني الرأسي واألفقي، وإدماج قضايا املهـاجرات يف سياس

  . )٤٤(فرص العمل

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة الصحة العاملية أن حمكمة العدل العليـا قـد                أيضاً ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧
 لتقرير لكسمربغ الدوري اخلامس املقدم مبوجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، حبق ضحايا اعترفت، وفقاً

  . )٤٥( اجلنسي يف احلصول على تعويضالتحرش

ويف حني أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها جلهود لكسمربغ الراميـة إىل تعزيـز                   - ١٨
 استمرار وقوع حوادث تـنم عـن        ٢٠٠٥قوانينها ومؤسساهتا يف سبيل حماربة العنصرية، فقد الحظت يف عام           

. ب واملسلمني، واستمرار السلوكيات التمييزية ضد األقليات اإلثنيـة    العنصرية وكره األجانب، وخباصة ضد العر     
ما وشّجعت اللجنة لكسمربغ على أن تواصل حماربة القوالب النمطية وسلوكيات التحامل وكره األجانب، وال سي

التمييـز  ستراتيجية لتحسني توعية عامة اجلمهور باملؤسسات اليت أُنشئت حملاربة          يف وسائط اإلعالم؛ وأن تعتمد ا     
؛ وأن تكفل توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان جلميـع املـوظفني الـذين يتـصل عملـهم                   )٤٦(العنصري
، وأوصت )٤٨(كما اقترحت اللجنة أن ُتعترب الدوافع العنصرية للجرائم من الظروف املشددة للعقوبة. )٤٧(باألقليات

ج للتمييز أو التحريض عليه، وأن تعترب املـشاركة يف          اللجنة لكسمربغ بأن ُتجّرم وحتظر أية منظمة تقوم بالتروي        
  . )٤٩(منظمة من هذا القبيل جرمية ُيعاقب عليها القانون

 إزاء التقارير اليت تفيد بـأن الـسجناء األجانـب           ٢٠٠٧وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها يف عام          - ١٩
انب من ِقبل املعنيني بإنفاذ القوانني وموظفي       يتعرضون ملعاملة تعسفية ولإلهانة القائمة على العنصرية وكره األج        
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وأوصت باختاذ اخلطوات الضرورية لتوفري املزيد من التدريب هلؤالء املوظفني على احتـرام الـسالمة               . السجون
النفسية والبدنية للمحتجزين بصرف النظر عن األصل أو الدين أو نوع اجلنس؛ واعتبار مثل هذه املعاملة جرميـة                

  . )٥٠( منهجية وتقدمي املتهمني إىل احملاكم املختصةحتقيقاتر بإجراء جنائية؛ واألم

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التفاوتات يف التمتع باحلقوق بالنسبة لألطفال ٢٠٠٥ويف عام   - ٢٠
ـ .  كاألطفال املعوقني والالجئني وأطفال ملتمسي اللجوءضعيفةاملنتمني إىل جمموعات   سمربغ وأوصت اللجنة لك

ستراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز، أياً كانت        ابزيادة اجلهود اليت تبذهلا لكفالة عدم التمييز واعتماد         
  . )٥١(دوافعه، ضد مجيع اجملموعات الضعيفة

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

اجلهود الكبرية اليت ُبذلت للتصدي للعنف      ويف حني تشيد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب            - ٢١
 إزاء انتـشار    ٢٠٠٨ضد املرأة، مبا يف ذلك وضع القانون املتعلق بالعنف املرتيل، فقد ظلت تشعر بالقلق يف عام                 

ستراتيجية وخطة عمل شاملتني ملنـع مجيـع   اوأوصت اللجنة لكسمربغ بأن تضع . األمناط املختلفة هلذه الظاهرة  
املرأة والقضاء عليها، مبا يف ذلك يف إطار جمتمع املهاجرين؛ وأن تقوم بإنشاء آلية مؤسـسية                أشكال التمييز ضد    

  .)٥٢(فعالة لتنسيق ورصد وتقييم فعالية التدابري املتخذة؛ وأن توفر خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف

لقـصوى الـيت يقـضيها      ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الفترة ا          ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٢
. )٥٣(وعدم توفر معلومات عن الظروف اليت ُتطبق فيها هذه املعاملـة        ) ستة أشهر  (االنفرادياحملتجزون يف احلبس    

عشرة أيام (، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استخدام ومدة احلبس االنفرادي لألطفال             ٢٠٠٥ويف عام   
يبية بديلة من أجل العمل، ما أمكن، على جتنب هذا النوع من            وأوصت بوضع وتنفيذ عقوبات تأد    ) كحد أقصى 

، كررت جلنة مناهضة التعذيب ٢٠٠٧ويف عام . )٥٤(احلبس، ولزيادة تقليل مدته وحتسني الظروف اليت جيري فيها
  . )٥٥(تأكيد توصيتها السابقة املتعلقة بعدم وضع القُّصر يف سجون البالغني ألغراض تأديبية

، كانت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق ألن ظروف عمل النساء والفتيات الاليت يأتني              ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٣
وأوصت اللجنة بتعزيز اجلهود    . إىل لكسمربغ للعمل يف جمال الترفيه قد تقود إىل تعرضهن للبغاء واالجتار بالبشر            

، ٢٠٠٧ويف عـام    . )٥٦( باألطفال ألغراض اجلنس وضروب االسـتغالل األخـرى        االجتارلتحديد ومنع وحماربة    
الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية هذه التوصية املقدمة من جلنة حقوق الطفل وطلبت باملثـل إىل                  

  . )٥٧(لكسمربغ إجراء دراسات الغرض منها تقييم طبيعة ومدى املشكلة وتقدمي معلومات يف هذا الصدد

عن قلقها إزاء استمرار االجتار بالبشر وأوصت بأن اً  أيض، أعربت جلنة مناهضة التعذيب٢٠٠٧ويف عام   - ٢٤
انني لتحقيق أغراض غري مشروعة، ومحاية      نتعزز لكسمربغ التدابري القائمة لتكفل عدم استغالل تأشرية دخول الف         

 وباإلضافة إىل اإلشارة إىل اجلهود املبذولة للتصدي للبغاء، مبا يف ذلك حصر نطـاق             . )٥٨(شهود وضحايا االجتار  
املشكلة ووضع خطة إلطالق محلة تستهدف الزبائن، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام                 

 بأن تدرس لكسمربغ مدى انتشار البغاء يف البلد، وأن تضع استراتيجيات شاملة، تشمل وضع بـرامج                 ٢٠٠٨
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 وأن تضع برامج إلعادة تأهيل ودعم النـساء         للحد من الطلب على البغاء ومحاية النساء من اللجوء إىل ممارسته،          
  .)٥٩(الاليت يرغنب يف الكف عن ممارسة البغاء

 أن اإلباحية املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد، الحظ ٢٠٠٥ويف عام   - ٢٥
تكنولوجيا املعلومات يقدم الدعم التقين يف      شعبة التكنولوجيا اجلديدة التابعة للشرطة القضائية لديها خمترب صغري ل         

وخبصوص املوضوع نفسه، ومع    . )٦٠(التحقيقات املتصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت         
اإلعراب عن التقدير للتدابري اليت اختذهتا لكسمربغ حملاربة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، 

 باختاذ كافة التدابري املالئمة حلماية األطفال بفعالية من التعرض، بواسطة ٢٠٠٥صت جلنة حقوق الطفل يف عام أو
وفيما يتعلق بالقُّصر ضحايا االستغالل يف . )٦١(تكنولوجيات االتصاالت احلديثة، للعنف والعنصرية وكره األجانب

ربغ قد بّينت ُندرة هذه احلاالت لديها، ويعود السبب  أن لكسم٢٠٠٨جتارة اجلنس، الحظ املقرر اخلاص يف عام 
لعـدم  اً  إىل قلة هذه احلاالت، بيد أن األطفال الضحايا يعاملون على أهنم حباجة إىل الرعاية واحلماية، نظر               اً  جزئي

  . )٦٢(وجود برامج حمددة هلذه الفئة

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

 بأن تضع لكـسمربغ     ٢٠٠٧ وجلنة مناهضة التعذيب يف عام       ٢٠٠٥أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ٢٦
األطفال املخالفني للقانون يف مرافق مفصولة عن القُّصر الذين لديهم مشاكل اجتماعية أو سلوكية؛ وأن تكفـل                 

مبقاضاة القُّصر كراشدين؛ وأن تنشئ هيئة رصد مستقلة تقوم بانتظام بتفتيش مرافق احتجـاز              اً  عدم القيام مطلق  
  . )٦٤(مع معايري األمم املتحدة يف هذا اجملالاً ؛ وأن جتعل نظام قضاء األحداث لديها متوافق)٦٣(داثاألح

ويف حني تسلم جلنة حقوق الطفل بعدم وجود خدمة عسكرية إلزامية وبأن املتطوعني دون سن الثامنـة                   - ٢٧
تجرمي الصريح النتهاك أحكـام   بكفالة ال٢٠٠٥عشرة ال يشاركون يف العمليات العسكرية، فقد أوصت يف عام       

 ؛ وتطبيـق الواليـة    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          
القضائية خارج اإلقليم للمعاقبة على هذه اجلرائم إذا ارتكبها أو تعرض هلا شخص من مواطين لكسمربغ أو لديه                  

قوانني والكتيبات العسكرية وغريها من التوجيهات العسكرية متسقة مع أحكـام  صالت هبا؛ وكفالة أن تكون ال   
  .)٦٥(وروح الربوتوكول االختياري

   احلق يف اخلصوصية الشخصية ويف الزواج ويف احلياة األسرية- ٤

، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق إزاء حرمان األطفال الذين يولدون دون الكشف عن              ٢٠٠٥يف عام     - ٢٨
لديهم من احلق يف التعرف عليهم، وأوصت اللجنة لكسمربغ بتسجيل وحفظ مجيع املعلومات املتعلقـة               هوية وا 

كما تشعر اللجنة بالقلق    . )٦٦(باألبوين لتمكني الطفل من معرفة أكرب قدر من املعلومات عنهما يف الوقت املالئم            
ما تقرر احملاكم تسليمهم إىل أسـر حاضـنة أو          لسلطتهم األبوية على أبنائهم عند    اً  إزاء فقدان اآلباء تلقائي   اً  أيض

 جلنة حقوق الطفل باختاذ مجيع التدابري املمكنة حلماية احلقوق األبوية والعالقة وأوصتإدخاهلم مؤسسات الرعاية، 
بني الوالدين والطفل، وكفالة عدم اللجوء إىل حتويل السلطة األبوية إال يف ظروف استثنائية مراعاة ملصاحل الطفل                 

كما أوصت بعدم األمر بوضع األطفال لدى أسر حاضنة أو مؤسسة للرعاية إال لفترة حمـددة مـع     . )٦٧(ضلىالف
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، وُيمكّن ذلك بالتايل من القيام بانتظام مبراجعة ظروف هذه الرعاية إمكانية متديد إقامتهم لفترة أخرى حمددة أيضاً
  . )٦٨(البديلة وحاجتهم إليها

نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لكسمربغ على زيادة جهودهـا            ، شجعت اللج  ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٩
عن اعتماد تدابري جديدة      الرامية إىل مساعدة النساء والرجال على التوفيق بني مسؤوليات األسرة والعمل، فضالً           

 من مرافق رعاية  للتحديات اليت تواجه املرأة يف احلصول على وظيفة، مبا يف ذلك توفري املزيدأفضلتتصدى بشكل 
كما كررت تأكيد ما كان يساورها من قلق إزاء قانون الطالق، وطلبـت إىل              . )٦٩(األطفال من خمتلف األعمار   

لكسمربغ التعجيل باعتماد مشروع القانون املتعلق بإدخال تعديالت على قانون الطالق ُتلغى مبوجبـها فتـرة                
 ى، والطالق بسبب خطأ فادح من جانب أحد الزوجني، فضالًاالنتظار املفروضة على النساء قبل الزواج مرة أخر

للنساء، وإصالح النظام من أجل القضاء على االختالالت  عن إدخال تعديالت على نظام النفقة ليكون أكثر عدالً
  . )٧٠(ما تنتج عن إهناء الزواج، ووضع نظام ُيمكّن األبوين املطلقني من تشارك السلطة األبويةاً اليت غالب

 حرية الدين أو املعتقد والتعبري وإنشاء اجلمعيات والتجمعات الـسلمية،           -٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملـان    يفأوضح مصدر     - ٣٠
  .)٧١(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢٣,٣ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٦,٧الوطين ارتفعت من 

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املعايري املطبقـة ملـنح املـساعدات املاليـة             ٢٠٠٣ويف عام     - ٣١
يف واحد على األقل من بلدان      اً  كأتباع إحدى الديانات املعترف هبا عاملياً واملعترف هبا رمسي        (للجماعات الدينية   

وأوصت .  عنها مشكلة عدم توافقها مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةتنشأ قد )االحتاد األورويب
اللجنة لكسمربغ بكفالة معاملة اجلماعات الدينية والعقائدية معاملة غري متييزية فيما يتعلق بتقدمي املساعدات املالية، 

  . )٧٢(جعلها متوافقة مع العهدوكفالة إعادة النظر يف مجيع املعايري املتصلة هبذا األمر و

، شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء اللجوء، يف عدد كبري من أنواع               أيضاً ٢٠٠٣ويف عام     - ٣٢
وأوصت اللجنة لكسمربغ بأن جتعل تشريعاهتا . اجلرائم، إىل احلرمان املنهجي من احلق يف التصويت كعقوبة إضافية

 من العهد بشأن املشاركة يف الـشؤون العامـة واحلـق يف             ٢٥ املتعلق باملادة    ٢٥رقم  متوافقة مع التعليق العام     
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ضعف متثيل              ٢٠٠٨ويف عام   . )٧٣(التصويت

اً العامالت يف اإلدارة العامة، وخصوصالنساء يف الربملان واهليئات البلدية املنتخبة، وإزاء التدين العام يف عدد النساء 
إزاء إحجام اجلهات الفاعلة    اً  وشعرت اللجنة بالقلق أيض   . )٧٤(تدين عدد النساء يف املناصب العليا يف القطاع العام        

ودعـت اللجنـة    . )٧٥(االجتماعية عن اختاذ تدابري إجيابية هتدف إىل زيادة مشاركة النساء يف قطاعات حمـددة             
ذ تدابري اجتماعية مؤقتة تكفل متثيل املرأة يف اهليئات السياسية والعامة بصورة تعكس التنـوع               لكسمربغ إىل اختا  
  . )٧٦(السكاين بشكل تام
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   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء وضع السجناء الذين          ، شعرت   ٢٠٠٣يف عام     - ٣٣
لون لشركات خاصة، وأوصت بأال يعمل السجني لفائدة شركة خاصة إال بعد املوافقة علـى هـذا العمـل        يعم

  .)٧٧(شبيهة بعالقة العمل احلرة فيما يتعلق باألجور والضمان االجتماعيوبشروط عمل 

، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري لكسمربغ على معاقبة أي صاحب عمل يقوم              ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٤
باستخدام عمال غري شرعيني، لشعورها بالقلق إزاء توظيف غري املواطنني بطريقة غري قانونية وتعرضهم لالستغالل 

  . )٧٨(من جانب أصحاب العمل

 عن تقديرها الخنفـاض     ٢٠٠٣جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام        ويف حني أعربت      - ٣٥
الرجال والنساء، فقد الحظت أن مستوى تباين األجور ال يزال مسألة مثرية للقلق، ودعـت               التفاوت يف أجور    

اللجنة لكسمربغ إىل كفالة املساواة يف معاملة اجلنسني، مبا يف ذلك كفالة األجر املتساوي عن العمل املتـساوي                  
بقلق خاص يف عـام     لتمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضاء على ا    وفيما يتعلق باملسألة ذاهتا، شعرت      . )٧٩(القيمة
، أشارت إحدى    أيضاً ٢٠٠٨ويف عام   . )٨٠( إزاء الفجوة القائمة منذ أمد بعيد بني أجور النساء والرجال          ٢٠٠٨

 املتعلقة باملساواة بـني النـساء       ٢٠٠٦جلان اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن خطة العمل الوطنية لعام             
لفجوة اجلنسانية املتعلقة باألجور أحد أهدافها الصرحية، وهتدف اخلطة إىل إجراء دراسة            والرجال جعلت خفض ا   

متعمقة، بالتعاون مع العاملني ومنظمات أصحاب العمل، تتناول أسباب الفجوة اجلنسانية يف األجـور وتنظـيم                
 تقرير لكسمربغ الـدوري     والحظت جلنة اخلرباء أن   . دورات تدريبية عن تقييم الوظائف بطريقة حمايدة جنسانياً       

اخلامس املقدم مبوجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة أوضح أن الفجوة يف األجور بني الرجال والنـساء                  
   يف املائـة يف     ١٤,٣ إىل   ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام        ١٣,٩قد زادت مـن     ) متوسط إمجايل الدخل يف الساعة    (

  . )٨١(٢٠٠٥عام 

  ي ويف مستوى معيشي الئق احلق يف الضمان االجتماع- ٧

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تأكيد قلقها إزاء املشاكل الصحية ، كررت ٢٠٠٣يف عام   - ٣٦
. للمراهقني، وذلك على وجه اخلصوص بسبب تعاطي املخدرات وارتفاع معدالت تعـاطي الكحـول والتبـغ               

منع وحماربة تعاطي املخدرات، وال سيما يف أوساط الشباب؛ وأوصت اللجنة لكسمربغ بتعزيز جهودها الرامية إىل 
وإطالق محلة ضد اإلفراط يف تعاطي الكحول والتبغ؛ واختاذ تدابري للتصدي لزيادة حاالت االنتحار، وخباصة يف                

 بتعزيز برنامج التثقيف الصحي     ٢٠٠٥ويف هذا الصدد، أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام          . )٨٢(أوساط الشباب 
عن القيام بتحليل أسباب وتبعات هـذه       ، فضالً )٨٣( الشباب للكحول  لتعاطيارس، مع إيالء اهتمام خاص      يف املد 

  . )٨٤(الظاهرة وصلتها احملتملة بسلوكيات العنف وارتفاع عدد حاالت االنتحار يف أوساط املراهقني

ضاع الصحية يف لكسمربغ، فقد مالءمة األو بالقضاء على التمييز ضد املرأة املعنيةاللجنة ويف حني تالحظ   - ٣٧
 إزاء التقارير اليت تفيد بزيادة نسبة التدخني يف أوساط النساء، وال سيما الشابات،              ٢٠٠٨شعرت بالقلق يف عام     

وأوصت اللجنة لكسمربغ بإجراء دراسة تتناول األسباب األساسية النتشار التدخني بني . وتأثري ذلك على األطفال
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ستراتيجيتها املتعلقة مبحاربة التدخني، مبا يف ذلك دجمه يف أية محلـة            انظور اجلنساين يف    النساء الشابات، ودمج امل   
  . )٨٥(لزيادة التوعية يف هذا اجملال

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن بعض اجملموعات الضعيفة ال حتصل على     ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٨
اة بني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع باحلق يف السكن الالئق، احلماية الكافية، واقترحت إجراءات تكفل املساو

  والعمل على وجه اخلصوص على جتنب الفصل يف السكن وكفالة أن تكف وكـاالت اإلسـكان عـن تطبيـق      
  .)٨٦(ممارسات متييزية

يون يف لقاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية، فإن الوالدات اليت أشرف عليهـا موظفـون صـح           اً  ووفق  - ٣٩
  . )٨٧(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٠٠لكسمربغ بلغت نسبتها 

على  ٢٠٠٤ املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، حصل مجيع السكان يف عام  ٢٠٠٧ملعلومات عام   اً  ووفق  - ٤٠
  . )٨٨(ويشمل هذا الرقم مجيع سكان املناطق احلضرية. مصادر حمسنة ملياه الشرب

  شاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  احلق يف التعليم ويف امل- ٨

 ارتفع املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس       املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية،    ٢٠٠٧وفقاً ملعلومات عام      - ٤١
وارتفع إمجايل معدل التحاق اإلناث من . ٢٠٠٥عام يف املائة  ٩٦,٥ إىل ٢٠٠٤ يف املائة عام ٩٥,٨االبتدائية من 

 يف  ٩٦,٦، يف حني ارتفع معدل التحاق الذكور من         ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٩٦,٩ إىل   ٢٠٠٤ام   يف املائة ع   ٩٦,٠
  . )٨٩(٢٠٠٥ يف املائة عام ٩٦,١ إىل ٢٠٠٤املائة عام 

ملعهد اليونسكو لإلحصاء، اخنفضت نسبة األطفال يف سن الدراسة االبتدائية الـذين مل يلتحقـوا         اً  ووفق  - ٤٢
واخنفضت نسبة اإلناث يف سن الدراسة االبتدائية . ٢٠٠٦ يف املائة عام ١ إىل ٢٠٠٥ يف املائة عام ٢باملدارس من 

، يف حني   ٢٠٠٥ إىل صفر أو نسبة ضئيلة ال تذكر يف عام           ٢٠٠٤ يف املائة عام     ١الاليت مل يلتحقن باملدارس من      
 ٢٠٠٥ املائة خالل عامي  يف٢ االبتدائية الذين مل يلتحقوا باملدارس ثابتة عند الدراسةبقيت نسبة الذكور يف سن 

  . )٩٠(٢٠٠٦و

، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لكسمربغ على تعزيز برناجمها الرامي ٢٠٠٨ويف عام   - ٤٣
إىل تنويع اخليارات األكادميية واملهنية للفتيات والصبيان، واختاذ املزيد من التدابري لتشجيع الفتيات على االلتحاق               

  . )٩١(التقليديةت التعليمية غري باجملاال

وعلى الرغم من إتاحة وصول األطفال الالجئني إىل نظام التعليم وقيام وزارة التعليم بتعيني وسطاء بني                  - ٤٤
 إزاء  ٢٠٠٥الثقافات لتيسري إدماج هؤالء األطفال يف النظام التعليمي، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق يف عام                

وأوصت اللجنة لكسمربغ بالنظر يف اختاذ مجيع . جانب استفادة تامة من الربنامج التعليميعدم استفادة األطفال األ
التدابري املمكنة بغية مساواة األطفال الالجئني وأطفال ملتمسي اللجوء يف الوصول إىل مستوى اخلدمات ذاهتا يف                

ألطفال الذين يعانون من إعاقات تتعلق      وفيما خيص ا  . )٩٢( اللغة عقبة أمام التعليم    تكونجمال التعليم، وكفالة أال     
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أو توسيع املرافق التعليمية والكف عـن       /أو مشاكل سلوكية، شجعت اللجنة لكسمربغ على حتسني و        /بالتعلم و 
  .)٩٣(وضع هذه الفئة يف املرافق املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية والبدنية

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

، أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتعجيل النظر يف طلبات التماس            ٢٠٠٣يف عام     - ٤٥
  . )٩٤( التمتع جبميع احلقوق اليت مينحها هلم مركز الالجئمناللجوء لكي يتمكن األشخاص املعنيون 

لـيت تكفـل    ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ لكسمربغ مجيع التدابري الضرورية ا           ٢٠٠٥ويف عام     - ٤٦
ـ    . )٩٥(االستقبال املالئم مللتمسي اللجوء من األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم            ةكما أوصـت اللجن

 منهجية، ويف مرحلة مبكرة قدر اإلمكان، على حتديد األطفال الالجـئني            بصورةلكسمربغ باالستمرار يف العمل     
أهنم قد تعرضوا للتجنيد أو االستخدام يف أعمال قتالية يف وملتمسي اللجوء واملهاجرين يف لكسمربغ الذين ُيحتمل 

اخلارج، خالفاً ألحكام الربوتوكول االختياري، وتقدمي مساعدة فورية هلؤالء األطفال تراعي اجلوانب الثقافيـة              
  . )٩٦(وتكون متعددة التخصصات من أجل تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً

، شعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق إزاء احتمال عدم توافق قانون لكسمربغ مع مبدأ   ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٧
عدم اإلعادة القسرية، وأوصت بتعديل القانون بإدخال حكم حيظر إعادة أو طرد أو ترحيل شـخص إىل دولـة                   

اً وصت اللجنة أيضوأ. )٩٧(التعذيب أخرى إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعرض فيها خلطر
اً كرمية، إذا كان سلوكهم ال يشكل هتديد بعدم احتجاز ملتمسي اللجوء الذين ُينتظر ترحيلهم، ومعاملتهم معاملة

لألمن أو النظام العام؛ وينبغي على وجه اخلصوص عرضهم على قاض ومنحهم حق الوصول إىل سبل انتـصاف                  
وشجعت اللجنة لكسمربغ كذلك على اختاذ      . )٩٨(ح اجلنائي فعالة، ووضعهم يف مرافق منفصلة عن مرافق اإلصال       

ما قد تعرض اً ن شخص أاخلطوات الضرورية لألمر بإجراء حتقيقات عندما تكون هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد ب            
إنسانية أو مهينة، مبا يف ذلك أثناء إجراءات الترحيل؛ والسماح حبضور مـراقبني             للتعذيب أو ملعاملة قاسية أو ال     

قوق اإلنسان أو أطباء مستقلني أثناء مجيع عمليات الترحيل القسري؛ والسماح بإجراء فحوص طبية منهجية قبل حل
  . )٩٩(الترحيل ويف حالة حماوالت الترحيل اليت مل تنجح

 أن طلبات اللجوء قد اخنفضت ٢٠٠٨ السامية لشؤون الالجئني يف عام املفوضةوورد يف تقرير صدر عن   - ٤٨
  .)١٠٠( املائة يف٥٥بنسبة 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات–ثالثاً 
، وجلنة حقـوق الطفـل يف عـام         ٢٠٠٣رحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام           - ٤٩

رامج التعاون ، بإدماج املنظور اجلنساين يف ب٢٠٠٨ ضد املرأة يف عام    التمييز، واللجنة املعنية بالقضاء على      ٢٠٠٥
 بلكسمربغ لكوهنا من )١٠٢( عن صندوق األمم املتحدة للسكان٢٠٠٥، كما أشاد تقرير صدر يف عام )١٠١(اإلمنائي

  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية٠,٧الدول القليلة اليت خصصت أكثر من 
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نصري، مع االرتياح، اعتماد لكسمربغ ملنـاهج       ، الحظت جلنة القضاء على التمييز الع      ٢٠٠٥ويف عام     - ٥٠
مدرسية تعزز التواصل الثقايف، وقيامها بتدريس عدد من اللغات األم لألطفال املهاجرين وتعيني وسـطاء بـني                 

  . )١٠٣(الثقافات يف املدارس

 أجل ، رحبت جلنة حقوق الطفل بالتمويل املنتظم للمشاريع واملنظمات غري احلكومية من٢٠٠٥ويف عام   - ٥١
كما رحبت باملسامهة الكبرية اليت تقدمها لكسمربغ مليزانيـة         . محاية وإعادة تأهيل األطفال يف الرتاعات املسلحة      

عن مـشاركتها الفاعلـة يف        وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، فضالً          
  . )١٠٤(اكم وانتشار األسلحة الصغرية إىل حماربة ترالراميةاألنشطة املتعددة األطراف 

 جلنة مناهضة التعذيب، مع االرتياح، التعاون املتميز بني سلطات لكـسمربغ            الحظت،  ٢٠٠٧ويف عام     - ٥٢
واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف سياق املساعدة املقدمة لألجانـب أثنـاء                 

  .)١٠٥(االحتجاز اإلداري

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية– رابعاً
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل لكسمربغ تقدمي معلومات عن تنفيذ التوصيات             ٢٠٠٣يف عام     - ٥٣

وأوضحت لكسمربغ يف ردها أهنا قلّلت اللجوء إىل . )١٠٦(املقدمة بشأن مسألة وضع احملتجزين يف احلبس االنفرادي
اً  مستفيضة عن طرائق هذا اإلجراء، وشرحت سبب ضرورة اللجوء إليه نظر           معلوماتس االنفرادي؛ وقدمت    احلب

  . )١٠٧(لوجود سجن واحد يف البلد

  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً 
  .ال ينطبق
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