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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وأجري . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وتـرأس وفـد   . ٢٠٠٨ديـسمرب  / كانون األول٢سمربغ يف اجللسة الرابعة املعقودة يوم     االستعراض املتعلق بلك  
 كـانون   ٤واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلـسته املعقـودة يف            . لكسمربغ سعادة السيد نيكوال مشيت    

  . ٢٠٠٨ديسمرب /األول

لتيسري ) اجملموعة الثالثية(التالية  اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨ويف   - ٢
  .كندا، وسلوفينيا، وبنغالديش: استعراض لكسمربغ

  : ، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض لكسمربغ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛ )A/HRC/WG.6/3/LUX/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  

  ؛)A/HRC/WG.6/3/LUX/2) (ب(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة توليف أعدته امل  )ب(  

  ).A/HRC/WG.6/3/LUX/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل لكسمربغ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كـل مـن اجلمهوريـة                   - ٤
وهذه األسئلة متاحة علـى  . ة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والسويد، والدامنرك        التشيكي

  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   موجز عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قدم سعادة السيد نيكوال مشيت، الوزير       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢، املعقودة يف    يف اجللسة الرابعة    - ٥
وأفاد يف عرضه بـأن لكـسمربغ أجـرت         . املفوض لشؤون اخلارجية واهلجرة وممثل لكسمربغ، التقرير الوطين       

ومة وجهات النظر يف وتبادلت احلك. مشاورات مع املسؤولني احلكوميني واجملتمع املدين أثناء إعداد التقرير الوطين     
ولكسمربغ، فـضالً عـن     . عدة اجتماعات عقدهتا مع مجعيات ومنظمات معنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          

  .اهتمامها الوطين مبسائل حقوق اإلنسان، مهتمة أيضاً ومعنية حبالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل

وشرح، يف ردوده، أن اللجنـة االستـشارية        . سبقاًوشكر املمثل الوفود على مد لكسمربغ باألسئلة م         - ٦
الوطنية حلقوق اإلنسان جلنة حكومية استشارية مسؤولة عن مساعدة احلكومة يف ما يتصل جبميع مسائل حقوق                

  وتتقدم مبقترحات بشأن التدابري وبرامج العمل الرامية إىل محاية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا،          . اإلنسان يف البالد  
  . ملدارس واجلامعات وأماكن العملوال سيما يف ا
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وفيما يتعلق بظروف االحتجاز، أشار إىل أن احلكومة واعية بأن هذه الظروف ليست يف غايـة التمـام            - ٧
وقد ارتفع عدد السجناء يف األعوام      . والكمال، وال سيما بسبب اكتظاظ السجون وعدم وجود سجن للقاصرين         

. رجة معينة من االستقرار يف األعداد اليت تقترب من الطاقة القصوى      األخرية، وذلك حىت وإن كانت هناك اآلن د       
إذ يف الوقت احلاضر، حيتجز البعض من طاليب اللجوء الذين          . وهناك خطط لتشييد سجن ثان ملعاجلة هذه املشكلة       

أن واحلكومة تدرك متاماً   . ُرفضت طلباهتم وينتظرون يف سجن الدولة لسبب عدم وجود مركز احتجاز خاص هبم            
ولكسمربغ تعلق  . هذا الوضع ليس وضعاً مثالياً، وهلذا السبب حتديداً تسعى الدولة إىل بناء مركز احتجاز جديد              

كما أن احلكومة ختطط لبناء وحدة أمـن      . قدراً كبرياً من األمهية على توخي هنج إنساين يف مركز االحتجاز هذا           
ل والقاصرين الذين يقبع أولياؤهم يف السجون، تـضع         وفيما يتعلق باألطفا  . ٢٠١٠مغلقة للقاصرين حبلول عام     

سياسة احلكومة مصاحل الطفل يف طليعة أولوياهتا، وتعامل السلطات حاالت نادرة جداً على أساس كل حالة على 
كما ذكر املمثل أن برامج التعلم . وهناك أيضاً خدمة متخصصة تسمح بزيارة األطفال الذين احتجز ذووهم. حدة

أمـا  . م ملوظفي السجون يف جمال السلوكيات، واألخالقيات، ومكافحة العنصرية، وتسوية اخلالفات          املستمر تنظ 
حقوق الطفل فتخضع ِلرصد خاص من جانب جلنة أمني املظامل حلقوق الطفل، وهي هيئة مستقلة متصلة بوزارة                 

  . شؤون األسرة

دعوة احلكومة قام أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء       وفيما يتعلق حبقوق املرأة، أشار املمثل إىل أنه، بناًء على             - ٨
وساعدت هذه الزيارة، الـيت كانـت       . ٢٠٠٨أكتوبر  /على التمييز ضد املرأة بزيارة لكسمربغ يف تشرين األول        

. األوىل من نوعها، على تعزيز مساعي احلكومة الرامية إىل تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تصل باملواقف التقليدية، بذلت جهود، مبا يف ذلك من خالل مشروع بشأن االتصاالت العامة، ملنع الصور وفيما ي

وبالتايل مت اختاذ عدد من التدابري، وال سيما فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، ومنع الـدعارة                . واملكتوبات النمطية 
 وخطط وعمل متماسكة يف اخلطة الوطنية الثانية        وعلى سبيل املثال، سوف تدمج استراتيجيات     . واالجتار بالنساء 

 لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وبرنامج عمل ٢٠١٣- ٢٠٠٩لتحقيق املساواة للفترة 
وتشري أحدث األرقام   . وقد سجل أيضاً حتسن يف جمال املساواة بني اجلنسني وتساوي فرص العمل بينهما            . بيجني

وما زالت .  يف املائة، وبالتايل فإنه مل يتم بعد حتقيق هدف تساوي اجلنسني١٤ور إىل الفجوة هي اآلن بشأن األج
  . احلكومة تواصل جهودها يف هذا اجملال

وفيما يتعلق حبقوق الطفل جيري اإلعداد إلدخال إصالح على التعليم لضمان تساوي الفرص، واعتمد يف          - ٩
أما فيما يتعلق مبشاغل جلنة حقوق الطفل من أن األطفـال           .  للتدريب املهين   إصالح ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

املهاجرين يعانون من متييز يف الربامج التعليمية، أكد املمثل أنه حبسب دراسة أجريت مؤخراً يف هذا اجملال، تعـد               
مة توفر دروساً خاصـة يف      واحلكو. الفئة االجتماعية واملهنية عامالً أهم من عامل اجلنسية يف النجاح يف املدرسة           
  .اللغة ودروساً الستقبال التالميذ األجانب يف التعليم ملا قبل املدرسة االبتدائية

وأكد املمثل على أن اهلدف النهائي للجهود يتمثل، يف إطار سياسة لكسمربغ للتعاون من أجل التنمية                  - ١٠
وتضع احلكومة أنـشطتها يف سـياق       . تئصال الفقر والعمل اإلنساين، يف تأمني اإلدارة الرشيدة والدميقراطية واس       

األهداف اإلمنائية لأللفية ودعم جهود شركائها من البلدان، لتأمني قدر أكثر من االحترام للحقوق االقتـصادية                
  . ومتّتع املواطنني هبا



A/HRC/10/72 
Page 5 

 البالد  يف املائة من األشخاص الذين يعيشون يف٤٣ولكسمربغ بلد متعدد الثقافات بدرجة عالية؛ ونسبة   - ١١
 عامل أجنيب كل يوم احلدود للعمل يف لكسمربغ، وهذا حتد رئيسي من حيـث               ١٤٠ ٠٠٠ويعرب قرابة   . أجانب

وفيما يتعلق بطاليب اللجوء، وضعت احلكومة مؤخراً برناجماً لدعم األشخاص الـذين ُرفـض              . الوئام االجتماعي 
 بشأن اهلجرة يرمي إىل تعزيز متّتع املهاجرين املقيمني واعتمدت احلكومة مؤخراً أيضاً قانوناً جديداً. منحهم اللجوء

  .يف لكسمربغ حبقوقهم

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 وفداً ببيانات، أثىن عدد منها على لكسمربغ للجودة العالية لعرضـها            ٣٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ١٢
  .وتقريرها الوطين

. ا املشاغل اليت سبق التعبري عنها إزاء استمرار كره األجانب والتعصب يف لكـسمربغ             والحظت أسترالي   - ١٣
 من التقرير التجميعي الذي أعدته املفوضية، والـذي أبـرز           ١٩ و ١٨ووجهت النظر بوجه خاص إىل الفقرتني       

 والقائمة علـى  مشاغل جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب فيما يتصل باحلوادث العنصرية 
كره األجانب واملواقف التمييزية جتاه األقليات اإلثنية، فضالً عن التقارير اليت تفيد بأن حمتجزين أجانب خيضعون                

. لسلوك تعسفي ولشتائم عنصرية وقائمة على كره األجانب من جانب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون              
والحظت أن لكسمربغ قد وقّعـت      . ود املبذولة ملكافحة العنصرية   وطلبت أستراليا مزيداً من املعلومات عن اجله      

. على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، ولكنها مل تـصادق عليهمـا               
وسألت عما إذا كان بإمكان البلد أن يقدم معلومات مستوفاة عما إذا كان ينوي املصادقة على االتفاقية ومـىت                   

  .  القيام بذلك، وتقدمي تقرير عن التحديات الرئيسية أمام تنفيذ االتفاقيةتنوي

ورحبت أملانيا باجلهود اليت تبذهلا لكسمربغ ملكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس وفق ما جاء يف خطط   - ١٤
املعنية بالقضاء علـى    عملها الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وهي جهود الحظتها أيضاً مع التقدير اللجنة              

مع ذلك الحظت أملانيا، أنه حسب ما جاء        .  وورد بياهنا يف جتميع األمم املتحدة      ٢٠٠٨التمييز ضد املرأة يف عام      
يف تقرير للجنة جملس أوروبا ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، صدر يف 

 عن جلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية          ٢٠٠٧صدر يف عام    ، ويف تقرير الحق     ٢٠٠٣عام  
أو الالإنسانية أو املهينة، فإن معاملة األشخاص احملتجزين، وال سيما منهم األجانب األصل، على أيدي مـوظفي                 

عة سـلطات   وبود أملانيا احلصول على معلومات عن كيفية متاب       . السجون قد تطرح إشكاليات يف بعض احلاالت      
وأحاطت أملانيا علماً أيضاً باإلشارة الواردة يف العرض إىل       . لكسمربغ هلذه التعليقات املبداة من اهليئات التعاهدية      

تشييد مركز احتجاز جديد وإىل اختاذ تدابري لتدريب الشرطة، فسألت عن التدابري اإلدارية اإلضافية اليت تنـوي                 
  .ة احملتجزينلكسمربغ اختاذها للتصدي ملشكلة معامل

وأشارت كوبا إىل أنه ال بد من إيالء عناية خاصة جلهود صياغة سياسات عامة للقضاء على مجيع أشكال   - ١٥
وسلمت كوبا أيضاً بالعمل الذي تقوم به السلطات حلمايـة مـصاحل الفتيـان              . التمييز على أساس نوع اجلنس    
عدة اليت تقدمها لكسمربغ للمعاقني ملنحهم تدريباً مهنياً كما سلمت كوبا باملسا. والفتيات من املهاجرين واملعاقني

وأثنت على ما تقوم به الدولة من عمل يف جمال التعليم، مبـا يف ذلـك   . وإتاحة الفرصة هلم لدخول سوق العمل     
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 أن وأشارت إىل. إضفاء الصبغة املؤسسية على التعليم اإللزامي العام واجملاين جلميع األطفال حىت سن الثامنة عشرة
 يف املائة من ٠,٧لكسمربغ من بني الدول املتقدمة القليلة جداً اليت تفي باستمرار بالتزامها الدويل بتخصيص نسبة 

. الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وأعطت بذلك مثاالً ُيحتذى ومنوذجاً يف حتقيق التضامن الدويل
 يف املائة من ناجتها القـومي اإلمجـايل     ٠,٧ها الدويل باملسامهة بنسبة     وحثت كوبا لكسمربغ على مواصلة التزام     

للمساعدة اإلمنائية الرمسية وإىل تشجيع شركائها يف االحتاد األورويب ويف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                  
  .االقتصادي على توخي هذه املمارسة اجليدة هي األخرى

القضاء على التمييز ضد املرأة كانت قد أعربت عن قلقها إزاء استمرار والحظت فرنسا أن اللجنة املعنية ب  - ١٦
. وطلبت فرنسا معلومات إضافية بشأن تنفيذ قانون العنف املرتيل. العنف ضد املرأة، وال سيما يف جمتمع املهجرين     

. وقائيـاً وأوصت بأن تفكر لكسمربغ اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد املرأة، تشمل عنـصراً                
وسألت عما إذا كانت أية خطوات قد      . والحظت فرنسا أنه أي شكل من أشكال العقوبة اجلسدية داخل األسرة          

وطلبت مزيداً من . وأوصت فرنسا باختاذ التدابري الالزمة حلظر هذه املمارسة . اختذت لتجرمي مثل هذه املمارسات    
غ على النظر يف كيفية حتسني ظـروف االحتجـاز          وشجعت لكسمرب . املعلومات عن بناء مركز أمين للقاصرين     

وطلبت فرنسا املزيد من التفاصيل عن معاملة طاليب اللجوء وإدراج          . للقاصرين، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية     
وأوصت بأن تتخذ لكسمربغ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع يف إنفاذ قانون . مبدأ عدم الطرد يف تشريع لكسمربغ

  .جانب وإدماجهمبشأن قبول األ

والحظ االحتاد الروسي أنه، وفق ما جاء يف التجميع الذي أعدته املفوضية، ردت لكسمربغ على اثنني من   - ١٧
وسأل االحتاد الروسي عن سبب معدل . أصل االستبيانات املواضيعية االثين عشر اليت تلقتها من اإلجراءات اخلاصة

لتجميع كانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد كما الحظ أنه وفقاً ل. الرد املتواضع هذا
وطلب االحتاد الروسي مزيداً مـن      . أعربت عن قلقها إزاء وضع السجناء العاملني للمؤسسات التجارية اخلاصة         

ون مثل هذه   املعلومات عن نطاق هذه املمارسات وعلى اإلجراءات املتخذة ملتابعة توصيات اللجنة لضمان أن يك             
والحظ اجلهود الكبرية اليت تبذهلا لكسمربغ لتحـسني حقـوق املـرأة     . العمل طوعياً، من أجل لقاء هذا العمل      

وأوصى باختاذ املزيد من التدابري، كما أوصى بتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد                . والطفل
ودعت لكسمربغ . ة استراتيجيات وبرامج ملكافحة الدعارة بشأن صياغ٢٠٠٨املرأة، كما وردت صياغتها يف عام 

إىل مواصلة جهودها ملكافحة استغالل األطفال اجلنسي ألغراض جتارية ومواصلة اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال 
  . من العنف والعنصرية والتصوير اإلباحي لألطفال

سمربغ والتزامها باإلعمـال الكامـل حلقـوق        ورحبت الربازيل باخلطوات اهلامة اليت أقدمت عليها لك         - ١٨
اإلنسان، وسلمت باعتماد لكسمربغ إلطار قانوين وتنظيمي لتشجيع األخذ بصكوك حقوق اإلنسان الدولية على       

وسلمت بالتدابري اليت اختذهتا لكسمربغ ملواجهة التحديات يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما             . املستوى الداخلي 
ا يف التقرير الوطين بأهنا جماالت رئيسية، مثل حرية التعبري، وحقوق املرأة، ومكافحة االجتار منها تلك الوارد وصفه

باألشخاص، وحقوق الطفل، وحقوق املعاقني، وإدارة العدل، واهلجرة، ومكافحة مجيع أشكال التمييز وما يتصل              
التدابري املتخذة والتدابري املستقبلية وطلبت الربازيل مزيداً من التفاصيل حول السياسات العامة و. بذلك من تعصب

فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمهاجرين، وإعمال حقوق الطفل، واالجتار باألشخاص، مع االهتمام بشكل خاص              
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كما طلبت مزيداً من املعلومات عن التدابري املتخذة وأوجه القـصور الـيت             . باستغالل النساء واألطفال اجلنسي   
وأوصت الربازيل لكسمربغ بتحقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت        . للجوء يف لكسمربغ  حددها الالجئون وطالبو ا   

وأوصت لكسمربغ بالتفكري يف املصادقة على االتفاقية الدوليـة         . ٩/١٢حددها جملس حقوق اإلنسان يف قراره       
اري امللحق  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختي           

وأوصت لكسمربغ مبزيـد    . باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
وأوصت لكسمربغ بالنظر . تطوير قوانينها املتعلقة باملهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء، مبا يتفق ومبدأ عدم الطرد

  قوق اإلنسان والصحة العقلية، مع االهتمام بشكل خاص مبجـال الطـب           يف تعزيز السياسات العامة املتعلقة حب     
  . النفسي لألطفال

وأبدت اجلزائر مشاطرهتا إلميان لكسمربغ باحلاجة إىل توخي هنج يقوم على سـيادة القـانون الـدويل                   - ١٩
أجل السلم والتنميـة،    والتعاون املتعدد األطراف فيما بني الدول املتساوية وذات السيادة، بغية العمل مجاعياً من              

ورحبت اجلزائر جبهود حكومة لكسمربغ لتكييف وحتسني       . واحترام حقوق اإلنسان، وحل مجيع املشاكل الدولية      
ورحبت بالتجديد الذي أدخل على النظام التشريعي إثر اعتماد قانوٍن جديـد بـشأن         . سياستها املتعلقة باهلجرة  

 من موجز مسامهة اجملتمع املدين تشري إىل وجود متييـز يف            ٣١فقرة   ولكن مبا أن ال    ٢٠٠٨يوليه  /األجانب يف متوز  
الشغل ضد املهاجرين الذين ليسوا من مواطين املنطقة االقتصادية األوروبية عندما يتعلق األمر بلم مشل األسـر،                 

سوا أعـضاء يف  طلبت اجلزائر إيضاحات عن األحكام القائمة فيما يتعلق بلّم مشل اُألسر، وال سيما بالنسبة ملَن لي   
وأوصت اجلزائر لكسمربغ باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األعمـال   . املنطقة االقتصادية األوروبية 

  .املهاجرين وأفراد أسرهم

بيد أهنا الحظت أن . وأثنت أذربيجان على النهج الذي توخته لكسمربغ لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ٢٠
يف البعض من صكوك حقوق اإلنسان وطلبت منها التوقيع على االتفاقية الدولية حلمايـة              لكسمربغ ليست طرفاً    

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واملصادقة على هذه االتفاقية، واملصادقة على االتفاقيـة الدوليـة                
وسألت .  مناهضة التعذيب  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية         

أذربيجان عن الكيفية اليت تنوي هبا احلكومة معاجلة مسألة حوادث العنصرية وكره األجانب، وال سـيما ضـد                  
وطلبت أيضاً تعليقات عما جاء عن جلنة   . العرب واملسلمني، اليت أشارت إليها جلنة القضاء على التمييز العنصري         

والحظت أذربيجان أن نقص    . لديها قوانني تدافع عن مبدأ عدم الطرد      مناهضة التعذيب من أن لكسمربغ ليست       
وأثنت على احلكومـة    . متثيل املرأة، والزواج القسري، والفجوة القائمة بني الرجل واملرأة، إمنا هي ظواهر عاملية            

 باألشخاص وأوصت أذربيجان لكسمربغ بتكثيف جهودها ملكافحة االجتار. جلهودها املبذولة ملعاجلة تلك املسائل
  .ورحبت مبسامهتها الكبرية يف ميزانية املنظمات الدولية

وهنأت إيطاليا لكسمربغ على تقريرها الوطين الشامل وسألت عما إذا كانت لكسمربغ تنوي املـضي                 - ٢١
 قدماً والتصديق على الربوتوكول االختياري واتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل             

ورحبت إيطاليا باملبادرات التشريعية واملؤسسية اليت أقدمت عليها حكومة لكسمربغ          . األطفال يف املواد اإلباحية   
لتعزيز مكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري، وأوصت يف نفس الوقت بأن حتيل احلكومة إىل جلنة القضاء على                 

  .صد تقاسم خربهتا يف هذا امليدان مع غريها من البلدانالتمييز العنصري تقاريرها الوطنية اليت تأخر تقدميها، ق
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وأثنت ماليزيا على اعتماد تدابري جديدة يف امليدان القانوين ويف جمال السياسات العامة من جانب حكومة   - ٢٢
. لكسمربغ هبدف تعزيز محاية حقوق اإلنسان، وذلك ليس فقط لشعبها وإمنا أيضاً لالجـئني وطـاليب اللجـوء             

ليزيا أيضاً مع التقدير اجلهود اجلدية اليت تبذهلا الدولة للمصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية              والحظت ما 
كما أن ماليزيا مهتمة أيضاً . حقوق الطفل املتعلق بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ار املواقف النمطية جتاه املرأة، املشار إليها يف تعليقات اللجنة          مبعرفة ما الذي فعلته احلكومة للتطرق ملسائل استمر       
  ، وكذلك احلوادث العنصرية والقائمة على كره األجانـب،     ٢٠٠٨املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام         

ميني، املشار  وال سيما ضد العرب واملسلمني، واملواقف التمييزية جتاه األقليات اإلثنية من جانب املسؤولني احلكو             
وأوصت ماليزيا باعتماد توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري،         . ٢٠٠٥إليها يف مالحظات اللجنة يف عام       

وال سيما منها تلك اليت تدعو مجيع املسؤولني الذين هم على اتصال مبجموعات األقليات للحصول على تدريب                 
 تشجع على التمييز أو حترض إمنّا هي منظمة غري قانونيـة            يف جمال حقوق اإلنسان، والتوصية بإعالن أنّ منظمة       

  .وحمظورة، واالعتراف بأن املشاركة يف مثل هذه املنظمات تعترب جرمية يعاقب عليها القانون

ورداً على التعليقات واألسئلة الصادرة عن خمتلف الوفود، أشارت لكسمربغ إىل أنـه، فيمـا يتعلـق                   - ٢٣
 للمـصادقة علـى     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣عليها بعد، هناك مشروع قانون طرح يف        باالتفاقيات اليت مل تصادق     

وينص مشروع القانون هذا على إنشاء آليـة مراقبـة          . الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب     
ة خارجية عامة ألماكن االحتجاز، ويعطي الوسيط اختصاصاً من نوع خاص يف هذا اجملال، والوسيط هو مؤسس               

. وللوسيط أيضاً وظيفة رصد الـسجون     . مستقلة هلا صالحيات التوجه إىل احلكومة يف حالة عدم احترام احلقوق          
وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل         . وسيعتمد مشروع القانون يف غضون أشهر قليلة      

 اإلباحية، سوف تصادق احلكومـة علـى هـذا          املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد        
الربوتوكول يف نفس الوقت الذي ستصادق فيه على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء   

وجـزء مـن    . وجيري حالياً إعداد مشروع القانون وسوف يعرض على الربملان يف املستقبل القريـب            . اجلنسيني
تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد              الربوتوكول االختياري ال  

  .٢٠٠٨اإلباحية يغطيه أيضاً قانون منع االجتار باألشخاص، الذي سبق أن طُرح للبحث يف عام 

ا اجملال،  وفيما يتعلق بالتمييز العنصري، قال الوفد إن لكسمربغ تطبق كلياً التوجيهات األوروبية يف هذ               - ٢٤
اليت تدعو إىل فرض عقوبات يف حاالت التمييز العنصري، وهلا هيئات رصد جلميع مسائل التمييز، للسهر علـى                  

وفيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باملمارسات التمييزية ضد السجناء األجانب، . عدم حدوث مثل هذه املمارسات
س السجون واملسؤولني عن إنفاذ القـانون، مـصمم         أشارت لكسمربغ إىل أن تدريب املوظفني، وال سيما حرا        

  وهـذا هـام بـشكل خـاص بالنـسبة جملتمـع متعـدد الثقافـات               . خصيصاً ملنع كافة املمارسات التمييزية    
  .كمجتمع لكسمربغ

وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أشار الوفد إىل أنّ لكسمربغ قد بذلت جهوداً هائلة على مدى األعوام                   - ٢٥
وقد أنشئت مالجئ للنساء واألطفال املهددين . اضية، وإىل أنه ال بد من التصدي للعناصر الثقافية   اخلمسة عشر امل  

كما يوفّر تـدريب    . بالعنف، وأنشئت دائرة لتقدمي اخلدمات من أجل املساعدة النفسية لألزواج العنيفي السلوك           
يع هذه املبـادرات، أنـشئت جلنـة        وقصد تنسيق مج  . ملوظفي الشرطة الذين يتدخلون يف حالة العنف ضد املرأة        
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مشتركة بني الوزارات لتحسني اإلجراءات، وتقدمي تقرير حتليلي سنوي، وضمان متابعة عمليات الطرد، وال سيما 
  .طرد األزواج عنيفي السلوك من مرتهلم

تقبال وفيما يتعلق بالتمييز ضد األطفال املهاجرين، أكدت لكسمربغ أن الربامج الدراسية ودروس االس              - ٢٦
وأشارت لكسمربغ . والدعم تنظم ملساعدهتم يف دراستهم، وال سيما منهم األطفال الذين جيدون صعوبات يف اللغة

 ٢٠إىل أن قانوناً جديداً بشأن تقدمي املساعدة لألطفال حيظر العقاب اجلسدي، مبا يف ذلك يف املرتل، قد اعتمد يف 
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

غ إىل أهنا بصدد حتديث وتوسيع مركز الحتجاز القاصرين، وأنه توجد بالفعل خدمات وأشارت لكسمرب  - ٢٧
واحلكومة حتترم احتراماً كامالً مبدأ عدم الطرد املكرس يف اتفاقية جنيف . متابعة نفسية للقاصرين، وميكن حتسينها

امج عمل ميتد على بضعة أعوام واعُتمد مؤخراً قانون جديد بشأن االندماج، وجيري حالياً إعداد برن. ١٩٥١لعام 
وذكرت لكسمربغ أن عدداً من     . لتنفيذ القانون وضمان مزيد التضامن زيادة إدماج املواطنني األجانب يف اجملتمع          

التقارير املوجهة إىل هيئات تعاهدية جيري حالياً صياغتها، وقد تعهدت لكسمربغ بتقدمي التقرير الذي تأخر تقدميه 
وفيما يتصل باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        . نة القضاء على التمييز العنصري    بأسرع ما ميكن إىل جل    

فاالتفاقية إطار جيد   . املهاجرين وأفراد أسرهم، هناك مشاكل يف التطابق بني االتفاقية وقانون اجلماعة األوروبية           
 لتبني ما إذا كان من املمكن إجيـاد حـل   وقال الوفد إنه سيحاول اقتراح دراسة أكثر تعمقاً يف االحتاد األورويب          

ولكسمربغ تعلق قدراً كبرياً من األمهية على نفسية الطفل وإصالح نظام الطـب             . للمصادقة على هذه االتفاقية   
  . النفسي بروح املتابعة النفسانية الصرحية، مبا يكفل إخراج الناس من املؤسسات املغلقة

ر باألشخاص لديها تشريع بشأن اهلجرة ومشروعا قانونني جديدان         وقالت لكسمربغ إنه ملكافحة االجتا      - ٢٨
والتعاون جارٍ مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ملكافحة اإلجتـار           . يهدفان أساساً إىل إصالح القانون اجلنائي     

املواطن أما فيما يتعلق بلم مشل األسر فإن لكسمربغ استلهمت بتشريع االحتاد األورويب الذي مينح               . باألشخاص
وإمجاالً ذكرت لكسمربغ أهنا ال علم هلـا بأيـة          . الذي يقيم بلكسمربغ، بشروط معينة، احلق يف مل مشل األسرة         

  .أعمال متييز مناوئة للعرب أو املسلمني يف البلد

وسلمت األرجنتني بأن لكسمربغ كانت قد صادقت على أغلبية الصكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق                  - ٢٩
 أن لكسمربغ مل تصادق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري والحظت. اإلنسان

وطلبت األرجنتني من لكسمربغ التفكري يف املصادقة . امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية االختفاء القسري
والحظت األرجنتني أن جلنـة     . ريعلى هذه االتفاقيات والقبول باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القس         

القضاء على التمييز ضد املرأة كانت قد وجَّهت النظر إىل استمرار املواقف النمطية فيما يتعلـق بـدور املـرأة                    
والحظت أيضاً استمرار حاالت التمييز ضد األقليات اإلثنية والدينية، وبشكل خاص ضد املـسلمني              . التقليدي
تدابري اليت اختذهتا لكسمربغ للقضاء على التمييز ضد املرأة والتمييز ضد األقليات وسألت األرجنتني عن ال. والعرب

  .اإلثنية والدينية

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للتقرير الوطين للكسمربغ، فضالً عن بياهنا االستهاليل املفيـد         - ٣٠
السجناء واألطفال واألحداث املزعـوم     /حملتجزينوسألت على التدابري احملددة املتاحة حلماية حقوق أطفال ا        . جداً
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كما طلبت من لكسمربغ مزيد تفصيل التدابري اليت اختذهتا، وما إذا كانت قد أدخلت              . انتهاكهم للقانون اجلنائي  
مؤخراً أية تعديالت على القواعد املتعلقة بالفترة الزمنية القصوى اليت جيوز فيها احتجاز األشـخاص يف حـبس                  

حبت اجلمهورية التشيكية بتوقيع لكسمربغ على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية التعـذيب،            ور. إنفرادي
  .فأوصت باإلسراع يف التصديق عليها وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقاً لذلك

وأشارت موريشيوس إىل أن لكسمربغ وموريشيوس، قد وقَّعتا إعالن باماكو الذي يعيد تأكيد تعلـق                 - ٣١
وأعربت موريشيوس عن تأييدها لتعهـد الدولـة        . بلدان الناطقة باللغة الفرنسية بالقيم الدميقراطية واحترامها      ال

والحظت بشكل خاص التدابري الرامية   . باحترام حقوق اإلنسان ليس فقط يف البلد وإمنا أيضاً يف مجيع أحناء العامل            
ار باألشخاص، ووضع سياسة هجرة عـصرية، وتـدريب   إىل تشجيع املساواة بني الرجل واملرأة، ومكافحة االجت     

كما الحظت موريشيوس أن للكسمربغ مشكالً يتعلق بطول مدة الوصول . موظفي الدولة يف جمال حقوق اإلنسان
  .إىل العدالة، وطلبت مزيداً من املعلومات عن التقدم احملرز يف هذا اجملال

لندا الشمالية بتشديد حكومة لكسمربغ على قضايا حقوق ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآير  - ٣٢
وأوصـت  . اإلنسان، وأعربت عن سرورها الستشارة العديد من أصحاب املصلحة يف إعداد التقريـر الـوطين              

وسألت اململكة املتحدة عما إذا كانت لكسمربغ . لكسمربغ مبواصلة هذه العملية التشاورية يف متابعتها لتقاريرها
ة النظر يف سياستها املتعلقة باستمرار املواقف النمطية جتاه املرأة والصعوبات اليت تـشهدها املـرأة                تفكر يف إعاد  

وأوصت لكسمربغ باملصادقة على اتفاقية حقـوق  . املهاجرة، وال سيما يف اندماجها ومشاركتها يف سوق العمل      
  .حق باتفاقية مناهضة التعذيب يف املستقبل القريباألشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري املل

وأثنت على لكسمربغ ملا لديها مـن       . وأعربت مصر عن تقديرها للكسمربغ لعرضها ولتقريرها الوطين         - ٣٣
هياكل أساسية ومؤسسات متطورة يف جمال حقوق اإلنسان، وأبدت اهتمامها باحلصول على مزيد من املعلومات               

وأشادت مصر أيضاً بلكسمربغ . ب والوسيط، وعن جلنة املظامل فيما يتعلق حبقوق الطفلعن اجمللس الوطين لألجان
وهبذا . لتعهدها بالتعاون املتعدد األطراف، وبالتعددية الثقافية املوجودة هبا، ومحاية األطفال يف الرتاعات املسلحة            

تحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني     اخلصوص، أعربت مصر عن تقديرها ملسامهة لكسمربغ يف متويل وكالة األمم امل           
 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجـايل       ٠,٧الفلسطينيني، وبكون لكسمربغ من الدول القالئل اليت ختصص أكثر من           

وأبدت مصر اهتمامها باحلصول عن مزيد من املعلومات عن سياسة لكسمربغ فيمـا             . للمساعدة اإلمنائية الرمسية  
. رية وكره األجانب، وال سيما ما قامت به يف جمايل التعلـيم ووسـائل اإلعـالم   يتعلق باهلجرة ومكافحة العنص   

وأوصت مصر لكسمربغ بالتفكري يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد               
وأوصـت أيـضاً    . أسرهم، والتطرق بفعالية للصعوبات اليت يواجهها املهاجرون، وال سيما النساء املهـاجرات           

لكسمربغ بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال        
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ وتعزيز جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي؛ وتعزيـز              

 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وتنفيذ توصية جلنـة           جهودها ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره     
  .القضاء على التمييز العنصري هبذا اخلصوص

وامتدحت كندا، بوصفها طرفاً يف اجملموعة الثالثية، النهج االستباقي الذي هنجته لكسمربغ جتاه الساحة                - ٣٤
سمربغ ملكافحة العنـصرية وكـره    ورحبت كندا جبهود لك   . الدولية، مما يعكس تعهدها باحترام حقوق اإلنسان      
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والحظـت  . األجانب، مبا يف ذلك ما قامت به مؤخراً من اعتماد قانون جيعل التمييز والعنصرية ظرفني مشّددين               
كندا أنه على الرغم من هذه اجلهود، ال زالت بعض املواقف وأوجه السلوك قائمة يف لكسمربغ، وأوصت هـذا             

عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف جمال قضايا التمييز العنصري وكـره             البلد بتقدمي تدريب أحسن للمسؤولني      
وسلمت كندا جبهود دولة لكسمربغ الرامية إىل توفري احلماية املالئمة لالجئني ملتمسي اللجوء معربةً يف . األجانب

نـة مناهـضة   نفس الوقت عن قلقها إزاء سياستها الحتجاز طاليب اللجوء، وهو القلق الذي أعربت عنه أيضاً جل        
من االستنتاجات بشأن تقدمي احلمايـة      ) ه(٧وأوصت كندا لكسمربغ جبعل سياستها تتفق واالستنتاج        . التعذيب

الدولية لالجئني، الذي يوصي بأال تشمل تدابري الطرد االحتجاز ما مل يكن ذلك ألسباب تتعلق باألمن القومي أو      
أثارهتا جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلـق          وأحاطت كندا علماً باملشاغل اليت      . بالنظام العام 

وأوصت كندا بتنفيذ مجيع    . باالجتار باألشخاص، وشجعت لكسمربغ على مواصلة جهودها ملكافحة هذا االجتار         
  األحكام ذات الـصلة مـن الربوتوكـول لـردع وقمـع ومعاقبـة مـن يقومـون باالجتـار باألشـخاص،             

وأعربت كندا أيضاً عن خيبة أملها إزاء بعض املصطلحات املستخدمة واليت           . األطفالوال سيما االجتار بالنساء و    
وأوصت لكسمربغ باعتماد لغة يف الفرنسية تعكس حقاً، كما هو احلال يف            . فيها نزعة إىل استبعاد املرأة والطفل     

  .اللغتني الرمسيتني األخريني، القيم ذات الصلة باملساواة بني الرجل واملرأة والطفل

وامتدحت بوركينا فاسو لكسمربغ للتدابري اليت اختذهتا يف األعوام األخرية بغية تعزيز مكافحـة مجيـع                  - ٣٥
وهبذا اخلصوص، رحبت بوركينا فاسو بإنشاء مركز       . أشكال التمييز، وشجعتها على املضي قدماً يف هذا االجتاه        

املزيد من املعلومات عن احللول اليت تنوي       وطلبت بوركينا فاسو    . تساوي الفرص يف أماكن العمل وسوق العمل      
لكسمربغ إجيادها ملشكلة مل مشل األسر، اليت تبعث على قلق خاص لدى العمال املهاجرين الذين ليسوا من مواطين 

  .املنطقة االقتصادية األوروبية

أن لكسمربغ قـد    وأشارت شيلي إىل أن التقارير اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تشري إىل                - ٣٦
أخذت بعني االعتبار أغلبية املالحظات والتوصيات املقدمة من اهليئات التعاهدية، واإلجراءات اخلاصة، واملنظمات 

ورحبت شيلي بشكل خاص بالتدابري الرامية إىل النهوض حبقوق املرأة، وال سيما خطـة العمـل                . غري احلكومية 
والحظت أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كانت قد . الوطنية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني   

وطلبت شيلي مزيداً من املعلومات عن . أشارت إىل أن مجيع قطاعات احلكومة ليست قادرة على إنفاذ اخلطة كلياً
 وأوصـت   وأحاطت شيلي علماً بأن اللجنة سلمت باجلهود الرامية إىل استئصال العنف ضد املرأة            . تنفيذ اخلطة 

وطلبـت  . باعتماد استراتيجية وخطة عمل ملكافحة هذه الظاهرة، فسألت عما تنوي لكسمربغ فعله يف املستقبل             
وسألت أيضاً عن الضمانات اليت توفرها لكسمربغ ملنـع ترحيـل   . شيلي مزيداً من التفاصيل عن مكافحة البغاء      
 من املعلومات فيما يتعلق بالقانون اجلديد الذي وطلبت شيلي مزيداً. األشخاص إىل بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب

 بشأن اهلجرة، والذي يتضمن، حسب اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، أحكامـاً            ٢٠٠٨يوليه  /اعُتمد يف متوز  
  .عامةً متس حقوق اإلنسان قد يستلزم تنفيذها مرسوماً

ت عنها خمتلف هيئـات األمـم املتحـدة       وقالت مجهورية إيران اإلسالمية إهنا تشاطر املشاغل اليت أعرب          - ٣٧
التعاهدية خبصوص عدد من املسائل، مبا فيها الصعوبات اليت شهدهتا املهاجرات، وحـوادث العنـصرية وكـره                 
األجانب، وبشكل خاص ضد العرب واملسلمني، والعنف ضد املرأة، واالجتار باألشـخاص، وبغـاء األطفـال                
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وأثارت أيضاً حاالت حمددة حيتاج فيها األمر إىل .  التعليمية كما ينبغيواألطفال األجانب الذي ال تشملهم الربامج
وأوصت لكسمربغ باختاذ التدابري املناسبة ملعاجلة مشكلة       . قيام حكومة لكسمربغ بتفصيل التدابري املتخذة بشأهنا      

يع على تعزيز أسس أما فيما يتعلق بالعنف املرتيل، فأوصت لكسمربغ بالتشج. االجتار بشكل عملي وبطريقة شاملة
كما أوصت مجهوريـة إيـران      . األسرة وما اتصل بذلك من قيم يف اجملتمع، من خالل الوسائل والسبل املالئمة            

  اإلسالمية لكسمربغ بإعادة النظر يف الـسياسات واملمارسـات ذات الـصلة خللـق ظـروف عمـل أفـضل        
  . للعمال وأسرهم

 من إجنازات وما لديها من ممارسات متطورة يف غلكسمربملا حققته حكومة وأعربت الصني عن تقديرها   - ٣٨
مجيع مناحي حقوق اإلنسان، وال سيما التدابري التشريعية واإلدارية اجلديدة املتخذة يف سياسة حقوق اإلنـسان                

والحظت الصني أن للكسمربغ، يف جمال محاية حقوق        . وحقوق املرأة واالجتار باألشخاص ومحاية حقوق الطفل      
جماً خاصاً جداً ملساعدة الوالدين، ودور إعادة التأهيل، ومساعدي الوالدين، وبرامج شاملة أخرى هتتم              الطفل برنا 

والحظـت أن   . وطلبت الصني مزيداً من التفاصيل حول طريقة عمل هـذه الـربامج           . هبا الصني اهتماماً كبرياً   
التمييز ومكافحته، مبا يف ذلك إنشاء مركز    لكسمربغ اختذت، يف األعوام األخرية، سلسلة من التدابري العملية ملنع           

وسألت الصني عمَّا إذا كانت توقعات هذا املركز األولية قد حتققت وعمَّـا             . ٢٠٠٦للمعاملة املتساوية يف عام     
  .حققته لكسمربغ من إجنازات رئيسية، وعن املشاكل اليت اعترضتها يف ذلك الصدد

ن الوزارات املختصة تدرس حالياً اتفاقية حقوق األشخاص ورداً على بعض األسئلة، الحظت لكسمربغ أ  - ٣٩
وخبصوص مسألة متثيل املرأة يف السياسة ويف . ذوي اإلعاقة وأن مشروع قانون للمصادقة عليها جتري صياغته حالياً

وأن تكون  يف املائة يف الربملان ٢٣اهليئات السياسية، أشارت لكسمربغ إىل أنه ال يكفي أن تكون املرأة ممثلة بنسبة 
وال ينص القانون على أي نظام . قلة قليلة من النساء ممثلة يف الوزارات، وأن األمر حيتاج إىل بذل املزيد من اجلهود

وهبـذا اخلـصوص حتـاول      . ومشاركة املرأة يف السياسة تعين املوازنة بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة          . حصص
ر أثناء أوقات العمل، وقد أدخلت خدمة لتشجيع الوالدين علـى           لكسمربغ استحداث مرافق لرعاية الطفل لألس     

  .إيداع أطفاهلم يف مرافق الرعاية النهارية

وأخذت لكسمربغ يف تطبيق الظروف املشددة يف حالة اجلرمية اليت تقترن بسلوك متييزي، وقد تـضمن                  - ٤٠
 ُتفرض على أي شخص ينتمي       أحكاماً لفرض عقوبات سجن تصل إىل عامني كعقوبة        ١٩٩٧قانون سنته يف عام     

وتبذل لكسمربغ جهوداً للتعامل مع بطء وترية       . إىل منظمة ترمي إىل التحريض على السلوك التمييزي والعنصري        
وأكدت لكسمربغ على أن مجيع طاليب اللجوء ليسوا . نظام العدالة، وزادت هلذا الغرض أعداد موظفيها القضائيني

وجتري حالياً صـياغة    . جازهم إال يف حاالت حمددة يف صورة عدم تعاوهنم        حمتجزين؛ فالقانون ال ينص على احت     
وال جيوز احتجاز القاصرين يف مركز االحتجـاز        . مشروع قانون إلقامة مركز احتجاز حمدد مستقل عن السجن        

 وفيما يتعلق بقانون اهلجرة اجلديد، يسمح الترخيص الوحيد للمهاجرين من بلدان من غري            .  ساعة ٧٢ألكثر من   
وهناك تفكري ونقاش متواصالن يف الربملان حول كيفية حتصني         . االحتاد األورويب باإلقامة يف لكسمربغ والعمل هبا      
  . مكافحة ظواهر مثل االجتار باألشخاص والدعارة

وفيما يتعلق مبسألة احملتجزين الذين يعملون يف القطاع اخلاص، توجد فعـالً حـاالت ُيـرخص فيهـا                    - ٤١
وهلم نفس احلقوق االجتماعية، ويرخص هلم بالعمل خارج السجون،         . فراج املشروط بالعمل  لألشخاص رهن اإل  
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وال يوجـد أي متييـز ضـد        . وهلم عقد قانوين، ويتقاضون مرتباً، ويتمتعون باستحقاقات الضمان االجتماعي        
 يدار علـى    وهناك أيضاً مغسل يف السجن    . األشخاص الذين هم يف احتجاز جزئي أو هم قيد اإلفراج املشروط          

وأشارت لكسمربغ . أساس التعاونية مع القطاع اخلاص، واألشخاص الذين يعملون به يتقاضون أجوراً لقاء ذلك           
إىل أنه يوجد نظام وساطة لألحداث يف االحتجاز وإىل أن اجلهود تبذل إلعادة إدماجهم يف اجملتمـع، ذلـك أن                    

 الفتيات والفتيان مبدأ تعليمي، ويلقن األطفال نبذ العنف واحترام املساواة بني. الفرصة متاحة هلم للتدرب والعمل
  .يف النظام املدرسي

والحظت أوكرانيا أن لكسمربغ هلا إطار مؤسسي لسيادة القانون يضمن حقوق اإلنسان ويشكل جزءاً                - ٤٢
 العديد من وامتدحت حكومة لكسمربغ على تعاوهنا النشيط مع. ال يتجزأ من الرفاه االجتماعي والسياسي واملدين

اآلليات الدولية لتنفيذ حقوق اإلنسان على مجيع مستويات اجملتمع واملشاركة يف قرابة مجيع معاهـدات حقـوق                
ورّحبت أوكرانيا بالتعاون املثمر بني سلطات لكسمربغ واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق . اإلنسان األساسية

هن االحتجاز اإلداري، وطلبت مزيداً مـن املعلومـات عـن           اإلنسان، وال سيما يف سياق مساعدة األجانب ر       
  . مسامهات مركز التساوي يف املعاملة يف النهوض باملساواة

وسلَّمت السويد بأن حالة حقوق اإلنسان يف لكسمربغ جيدة بشكل عام، وأعربت يف نفس الوقت عن                  - ٤٣
ت السويد مبا أُعلن من خطة لبناء سجن ثاٍن ورحب. قلقها إزاء عدم كفاية مرافق االحتجاز واالكتظاظ يف السجون

، وأوصت حكومة لكسمربغ بتكثيف جهودهـا لتـأمني         ٢٠١٠يف البالد والحظت أن ذلك سُينجز حبلول عام         
ظروف االحتجاز، مبا يف ذلك رعاية األطفال والشبان احملرومني من حريتهم، مبا يفي كلياً مبعايري حقوق اإلنسان                 

  .يضاً بالتشريع اجلديد الذي يلغي العقوبة اجلسدية لألطفالورحبت السويد أ. الدولية

وسألت تركيا عمَّا إذا كانت لكسمربغ تفكر يف املصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة                  - ٤٤
وأعربت تركيا عن سرورها    . واالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          

، وشجعت لكسمربغ على مواصلة ٢٠٠٦مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة قد أدرج يف الدستور املنقح يف عام ألن 
تنفيذ خطة عملها اليت تتفق مع إعالن وبرنامج عمل بيجني، ومراعاة توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز                 

ربغ يف جهودها الرامية إىل تزويد مرافق السجون        وشجعت لكسم . ضد املرأة، املتعلقة باستمرار العنف ضد املرأة      
  .باملوارد الالزمة

وأحاطت سلوفينيا علماً بالتطورات اإلجيابية املذهلة العديدة املسجلة، وأبرزت كون لكسمربغ ختصص              - ٤٥
 ما إذا كانت    وسلوفينيا مهتمة مبعرفة  .  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية         ٠,٧أكثر من   

لكسمربغ تنوي إدخال تدابري خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، كما أهنا ترغب يف                 
وطرحت أسئلة، يف شكل توصـيات      . احلصول على معلومات عن وضع اعتماد مشروع القانون املتعلق بالطالق         

 مرحلة إصدار احلكم، وحول التدابري املنفذة حلماية املصاحل أيضاً، حول بدائل االحتجاز، سواء قبل احملاكمة أو يف
وأوصت سلوفينيا باألخذ مبنظور جنساين يف . الفضلى للرضع واألطفال املتأثرين جراء احتجاز الوالدين أو سجنهم

  .ي الشامل بطريقة منهجية ومستمرةعملية متابعة االستعراض الدور
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دد من اجملاالت، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ورحبت بلجيكا بالتقدم احملرز يف ع  - ٤٦
وسألت وفد لكسمربغ عن متابعة توصية الوسيط       . وزيادة طاقة السجون، والرعاية الصحية، واحلراك االجتماعي      

عام ومنفصلٍ الرامية إىل خلق وظيفة قاض إلنفاذ العقوبات ومدير عام إلدارة السجون يكون مستقالً عن املدعي ال
وطلبت بلجيكا إيضاحات عن القلق من أن بعض املعايري والشروط احملددة إلبرام االتفاقية، املنصوص عليها               . عنه

وأوصـت حكومـة    .  من الدستور، ميكن أن يؤدي إىل متييز ضد خمتلف األديان أو النظم العقائدية             ٢٢يف املادة   
  .لدينية والعقائدية بدون أي متييزلكسمربغ بالسهر حبزم على معاملة مجيع الطوائف ا

ورحبت الربتغال بدعوة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألول زيارة متابعة يف التاريخ تقوم                  - ٤٧
وطلبت الربتغال مزيداً مـن   . هبا يف دولة طرف، والحظت أن لكسمربغ بدأت يف تنفيذ توصيات اللجنة األخرية            

 الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وأوصت باملضي يف ضمان تنفيذها تنفيذاً كلياً             املعلومات عن خطط العمل   
ورحبت الربتغال مبشروع القانون بشأن سن الزواج القانونية، وطلبت مزيـداً مـن             . يف مجيع قطاعات احلكومة   

  .املعلومات عن الوضع احلايل ملشروع القانون

جانب الذين يعيشون يف البالد عن طريق منحهم جنسية لكسمربغ وأثنت املكسيك على سياسة إدماج األ  - ٤٨
دون اشتراط ختليهم عن جنسيتهم األصلية، ووضع أحكام لتمكني رعايا لكسمربغ املولودين أو املقيمني يف اخلارج 

وأعربت املكسيك عن قلقها إزاء السجون ومراكز االحتجاز، وال سيما مركـز احتجـاز        . باالحتفاظ جبنسيتهم 
وقالت إهنا كلها ثقة بأن احلكومة بوضع مبادئ توجيهية ملراكز االحتجاز اجلديدة سوف . اجرين غري الشرعينيامله

وطلبت املكسيك مزيداً من املعلومات عن التدابري املتخـذة    . تفي جبميع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان       
وأوصت املكسيك حكومـة    . لنمطية لدور املرأة يف اجملتمع    ملواجهة التحدي اهلام املتمثل يف التصورات التقليدية ا       

لكسمربغ باملصادقة على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والتعاون عن كثب 
مع اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان وتعزيز دورها؛ وتوفري التدريب لقوات األمن، مع االهتمام بشكل خاص               

ائل اهلجرة واللجوء؛ ووضع حد ملمارسة ترك األطفال اجلاحنني على احلدود وهم يف أوضاع خاصة وبعيدين                مبس
  عن أفراد عائلتهم؛ واسـتعراض املعـايري إلصـدار التأشـريات للعـاملني يف النـوادي الليليـة بغيـة منـع                      

  .االجتار باألشخاص

ة لكسمربغ، مثل التشريع الرامي إىل مساعدة       وأعربت عن تقديرها للمبادرات اليت أقدمت عليها حكوم         - ٤٩
األطفال عند الشدة، وإدخال خطة الوسيط بني خمتلف الثقافات يف املدارس، وبرامج تدريب موظفي الـسجون،                

وطلبت من الوفد مشاطرة الوفود األخرى ما اكتسبه املركز من خربة،           . وإنشاء مركز لتحقيق املساواة يف املعاملة     
ربة، من خالل دراساته بشأن املسائل ذات الصلة بالتمييز، وأوصت احلكومة بتعزيز التدابري             إن هو اكتسب أية خ    

. ملنح األطفال األجانب واألطفال طاليب اللجوء فرصة متساوية للوصول إىل نفس مستوى اخلدمات يف جمال التعليم
يدة، بالنظر يف إجياد سبل غري      وأوصت احلكومة أيضاً بالقيام، إضافة إىل إنشاء سجن جديد ومراكز احتجاز جد           

االحتجاز ملعاجلة مشكلة النساء احلوامل احملكوم عليهن وأطفال هؤالء النساء، وال سيما عندما تكون األمهـات                
  .أجنبيات أو مقيمات بشكل غري شرعي، أثناء فترة ما قبل احملاكمة وما بعدها
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وأشارت . قدمت عليها يف إعداد هذا التقريروشكرت أوروغواي لكسمربغ على العملية التشاورية اليت أ         - ٥٠
وسألت أيضاً عمَّا إذا كانت لكـسمربغ       . أوروغواي إىل تزايد السجناء، فطلبت تفسرياً الرتفاع معدل اإلجرام        

  .تعتزم تطبيق عقوبات غري االحتجاز كطريقة للحد من اكتظاظ السجون

طفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن والحظت السنغال أن تقدماً هاماً قد أحرز يف محاية األ  - ٥١
الترسانة القانونية اليت تذرَّعت هبا لكسمربغ ملعاجلة مسائل حقوق اإلنسان، وهو ما جيسد تعهـدها بتحـسني                 

والتثقيـف حبقـوق    . وشجعت السنغال لكسمربغ على تعزيز جهودها يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان          . الوضع
وفيما يتعلق باحلوار بني الثقافات، طلبت      . ح دائم يف النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها      اإلنسان هو أساس أي جنا    

  . السنغال مزيداً من املعلومات عن هنج الدولة ومنهجيتها املستخدمني واملزمعني

وذكرت لكسمربغ، يف ردها على األسئلة، أن األمر ال يزال حيتاج إىل إحراز املزيد من التقدم يف جمـال                    - ٥٢
والسجون ال تزال حباجة إىل بناء عند اللزوم، لكن أنظمة أخرى قد أدخلت مثـل الـسوار                 . رمان من احلرية  احل

اإللكتروين؛ وقد اعتمد قانون يسمح باإلفراج املشروط عن األشخاص، وحيدد قانون آخر، يف حاالت عديـدة،                
ياً على الربملان فإنه حيّدث التـشريع       أما فيما يتعلق بإصالح قانون الطالق املعروض حال       . الغرامة كبديل للسجن  

أما مركز املعاملة املتساوية، الذي يرد . ويضع حدوداً لسن الزواج متساوية بني الرجل واملرأة، من بني أمور أخرى
. وصف صالحياته وأنشطته يف التقرير الوطين، فإنه مل ُيفتتح إال مؤخراً وبالتايل فإنه مل يتسّن تقييم جتربته وخربته                 

 العقوبات من شأنه أن يكون جتديداً يف التشريع الوطين، وجيري النظر يف التوصية بأن تنشئ لكسمربغ خطة ورصد
وشكرت لكسمربغ املشاركني على احلوار البناء، وأكدت أن االستعراض الدوري الشامل           . قاضي إنفاذ األحكام  

النضال املستمر من أجل االحترام العـاملي       وذكّرت الوفود بأن هلا مجيعاً نفس اهلدف، أال وهو          . قد أثبت جدواه  
  . سنة مضت باعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٦٠حلقوق اإلنسان اليت وضعت منذ 

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :خالل املناقشات، أوصت الوفود لكسمربغ مبا يلي  - ٥٣

يع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج          - ١
، وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )اجلزائر، مصر، املكسيك(
، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق         )األرجنتني، الربازيل (

؛ واالعتراف باختصاص اللجنة    )ملكة املتحدة األرجنتني، الربازيل، امل  (باتفاقية مناهضة التعذيب    
؛ واملصادقة على الربوتوكول االختيـاري امللحـق        )األرجنتني(املعنية حباالت االختفاء القسري     

؛ )اجلمهوريـة التـشيكية   (باتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية ذات صلة بذلك           
 التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال        واالنتهاء من املصادقة على الربوتوكول االختياري     

  ؛)مصر(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
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مواصلة املشاورات مع العديد من أصحاب املصلحة يف متابعتها لتقارير االسـتعراض الـدوري      - ٢
قـوق اإلنـسان    ؛ والتعاون عن كثب مع اللجنة االستشارية املعنية حب        )اململكة املتحدة (الشامل  

  ؛)املكسيك(وتعزيز دورها 

النظر يف تعزيز السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان والصحة العقلية، مع االهتمام بشكل خـاص                - ٣
  ؛ )الربازيل(بالطب النفسي لألطفال 

؛ )يلالرباز(زيادة تطوير قانوهنا املتعلق باملهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء، مبا يتفق ومبدأ عدم الطرد                - ٤
؛ واملواءمة بني سياسة احتجاز     )املكسيك(ووضع حد للممارسة املتمثلة يف ترك القاصرين على احلدود          

من االستنتاجات املتعلقة حبماية الالجئني الدولية، الذي يوصـي بـأال        ) ه(٧طاليب اللجوء واالستنتاج    
  ؛)كندا( أو النظام العام تشمل تدابري الطرد االحتجاز ما مل يكن ذلك ألسباب تتعلق باألمن الوطين

إحالة تقاريرها الوطنية اليت تأخر تقدميها إىل جلنة مناهضة التمييز العنصري، قصد تقاسم خرباهتا يف هذا                - ٥
؛ واعتماد توصيات تلك اللجنة، وبشكل خاص تلك اليت تدعو املسؤولني إىل االتـصال      )إيطاليا(اجملال  

جمال حقوق اإلنسان والتوصية، واليت مفادها أنه جيب        مبجموعات األقليات للحصول على تدريب يف       
إعالن أية منظمة تروج للتمييز أو حترض عليه غري قانونية وحظر هذه املنظمة، واالعتراف بأن املشاركة         

؛ وتعزيز جهودها ملكافحة العنـصرية      )ماليزيا(يف مثل هذه املنظمات تعد جرمية يعاقب عليها القانون          
ه األجانب وما اتصل بذلك من تعصب، وتنفيذ توصيات اللجنة هبذا اخلصوص            والتمييز العنصري وكر  

؛ حتسني التدريب املوَّفر للمسؤولني فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك قـضايا التمييـز                 )مصر(
  ؛)كندا(العنصري وكره األجانب 

؛ وتشجيع )فرنسا(ائياً النظر يف وضع استراتيجية شاملة لنبذ العنف ضد املرأة، تتضمن عنصراً وق  - ٦
تعزيز ذات أسس األسرة وما اتصل هبا من قيم يف اجملتمع من خالل السبل والوسائل املالئمـة                 

؛ والسهر على استمرار ضمان مجيع قطاعات احلكومة الكلي لتنفيذ          )مجهورية إيران اإلسالمية  (
  ؛)الربتغال(خطة العمل الوطنية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني 

اختاذ املزيد من اخلطوات لتحسني حقوق املرأة والطفل؛ وتنفيذ التوصية اليت تقدمت هبا اللجنة املعنية                 - ٧
 خبصوص وضع استراتيجيات وبرامج ملكافحة الدعارة؛ ٢٠٠٨بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

ري الفعالـة حلمايـة     ومواصلة جهودها ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، واملضي يف اختاذ التداب         
  ؛)االحتاد الروسي(األطفال من العنف والعنصرية واالستغالل يف املواد اإلباحية 

ومنع ) مصر(واالستغالل اجلنسي ) أذربيجان، مصر(تكثيف جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص   - ٨
ـ         )املكسيك(االجتار باألشخاص    ار ؛ وتنفيذ مجيع أحكام الربوتوكـول الراميـة إىل منـع االجت

؛ واختاذ التدابري املالئمـة     )كندا(سيما االجتار بالنساء واألطفال       باألشخاص واملعاقبة عليه، وال   
ملعاجلة مشكلة االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي، وذلك بطريقة عملية وشـاملة            

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
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بالنسبة للغتني الرمسيتني األخـريني،     اعتماد مصطلحات بالفرنسية تعكس حقاً، كما هو احلال           - ٩
  ؛)كندا(القيم ذات الصلة باملساواة بني الرجل واملرأة والطفل 

  ؛)سلوفينيا(إدراج منظور جنساين يف عملية متابعة االستعراض بطريقة منهجية ومتواصلة   - ١٠

  ؛ )بلجيكا(السهر على معاملة مجيع الطوائف الدينية بدون أي متييز   - ١١

  ؛)فرنسا(لتدابري الالزمة حلظر ممارسة العقوبة اجلسدية داخل األسرة اختاذ ا  - ١٢

؛ )فرنـسا (إجياد ُسبل لتحسني ظروف احتجاز األحداث، مبا يف ذلك توفري خدمات اإلرشـاد                - ١٣
وتكثيف اجلهود لتأمني ظروف احتجاز تفي كلياً مبعايري حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلـك               

  ؛ )السويد(رومني من حريتهم رعاية األطفال والشباب احمل

؛ والنظر يف اختاذ تدابري حلمايـة       )سلوفينيا(اعتماد أحكام فيما يتعلق باحللول البديلة لالحتجاز          - ١٤
املصاحل الفضلى واالحتياجات والنمو اجلسدي واالجتماعي والنفساين للرضع واألطفال املتأثرين          

 بناء سجون ومراكز احتجاز جديدة، النظر يف     ؛ وباإلضافة إىل  )سلوفينيا(جراء احتجاز والديهم    
ُسبل غري االحتجاز ملعاجلة مشكلة األمهات احملتجزات أو املسجونات، أثناء فتريت ما قبل الوالدة 

  ؛)غانا(وما بعدها، وال سيما عندما تكون األمهات أجنبيات أو مقيمات بصورة غري قانونية 

؛ )فرنسا(إنفاذ القانون املتعلق بقبول األجانب وإدماجهم       اختاذ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع ب       - ١٥
وتعزيز التدابري ملنح األطفال األجانب وأطفال طاليب اللجوء فرص متساوية يف التمتـع بـنفس               

  ؛)غانا(مستويات اخلدمات يف جمال التعليم 

؛ وإعادة النظر   )مصر(املعاجلة الفعالة للصعوبات اليت يعترضها املهاجرون، وال سيما املهاجرات            - ١٦
مجهورية (يف السياسات واملمارسات ذات الصلة خللق ظروف عمل أفضل للعمال وأفراد أسرهم 

  ؛)إيران اإلسالمية

  ؛)الربازيل (٩/١٢حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها جملس حقوق اإلنسان يف قراره   - ١٧

 ناجتها احمللي اإلمجـايل للمـساعدة        يف املائة من   ٠,٧املضي يف الوفاء بالتزامها بتخصيص نسبة         - ١٨
اإلمنائية الرمسية، وتشجيع شركائها يف االحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان              

  ).كوبا(االقتصادي على اتباع هذه املمارسة احلميدة 

وسـُيدرج رد   . وسوف تبحث لكسمربغ هذه التوصيات وستقدم ردوداً عليها يف الوقـت املناسـب              - ٥٤
  .كسمربغ يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرةل

  املقدمـة هلـا   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة   /ومجيع االستنتاجات و    - ٥٥
  .لعامل ككلوجيب أال ُتفسر على أهنا حتظى مبوافقة الفريق ا. أو موقف الدولة موضوع االستعراض منها/و
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  املرفق
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