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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةةامسالدورة اخل
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ -  يناير/ كانون الثاين٢١

وفقـاً       السامية حلقـوق اإلنـسان   املفوضية أعدتهجتميع للمعلومات    
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  لكسمربغ    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
ة الـسامية   املفوضيمن  واخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية           

والتقرير مقدم يف   . ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          حلقوق اإلنسان 
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    ا

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           .  التقرير الواردة يف 
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار -أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  الدورة السابقة خاللاحلالة 
اإلجراءات املتَّخذة بعد 

 االستعراض
 ُيصدَّق مل

 مل ُتقبل/عليها
 االنضمام أو قـالتصدي

 أو اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

عـام  (أشكال التمييز العنـصري     
١٩٧٨(  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

  )١٩٨٣عام (
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  )١٩٨٣عام (والسياسية 
توكول االختياري الثاين امللحق الربو

بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلغاء     

  )١٩٩٢ ( عقوبة اإلعدام
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨٩عام (التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

  )١٩٨٧عام ( و املهينةأ الالإنسانية
  )١٩٩٤عام (اتفاقية حقوق الطفل 

تفاقيـة  الالربوتوكول االختياري   
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك       

عام (ت املسلحة   نازعااألطفال يف امل  
٢٠٠٤(  

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
األشخاص من االختفاء القـسري     

 )٢٠٠٧توقيع فقط، عام (

ــاري  ــول االختي الربوتوك
هضة التعـذيب   التفاقية منا 

وغريه من ضروب املعاملة أو     
العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

  )٢٠١٠عام  (أو املهينة
ــاري  ــول االختي الربوتوك

 بشأنالتفاقية حقوق الطفل    
بيع األطفـال واسـتغالل     

يف املواد   يف البغاء و   األطفال  
  )٢٠١١عام  ( اإلباحية

اتفاقية حقوق األشـخاص    
 )٢٠١١عام (ذوي اإلعاقة 

لدوليـة  تفاقية ا اال
حلماية حقـوق   
ــال  ــع العم مجي
املهاجرين وأفراد  

 أسرهم

أو اإلعالنات  /التحفظات و 
 أو التفامهات/و

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
املـواد  إعالن بـشأن    (والسياسية  

-٢٠ و ٢-١٩ و ٥-١٤ و ٣-١٠
إعالن بشأن  /١٩٨٣، عام   ٢٠ و ١

  )٢٠٠٤، عام ٥-١٤املادة 
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  الدورة السابقة خاللاحلالة 
اإلجراءات املتَّخذة بعد 

 االستعراض
 ُيصدَّق مل

 مل ُتقبل/عليها
ــار ــول االختي ي األول الربوتوك

امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص       
إعالن ( باحلقوق املدنية والسياسية  

  )١٩٨٣، عام ٢-٥بشأن املادة 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

ســحب (التمييــز ضــد املــرأة 
 ١-١٦ و٧التحفظات على املادتني 

  )٢٠٠٨، عام )ز(
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     

ة ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي    
إعـالن   (أو املهينـة   أو الالإنسانية 
  )١٩٨٧، عام ١-١بشأن املادة 

   اتفاقية حقوق الطفل 
 ٧ و ٦ و ٣إعالن بـشأن املـواد      (
 )١٩٩٤، عام ١٥و

ــشكوى   ــراءات ال إج
والتحقيق واإلجـراءات   

 )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 ١٤ املادة   ، العنصري أشكال التمييز 

  )١٩٩٦عام (
د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية العه

ــسياسية ــادة ،وال ــام  (٤١ امل ع
١٩٨٣(  

ــاري األول  ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص       

عـام   ( باحلقوق املدنية والسياسية  
١٩٨٣(  

تفاقيـة  الربوتوكول االختياري ال  
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠٣عام  (٨ املادة ،ضد املرأة
وغريه من  اهضة التعذيب   اتفاقية من 

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية    
 ٢٠ املواد   ،أو املهينة  أو الالإنسانية 

  )١٩٨٧عام  (٢٢ و٢١و
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
 األشخاص من االختفاء القـسري    

 )٢٠٠٧توقيع فقط، عام (

لعهد الربوتوكول االختياري ل  
الدويل اخلـاص بـاحلقوق     

ــصادية واالجتم ــة االقت اعي
توقيع فقط، عـام     (والثقافية
٢٠٠٩(  

ــاري  ــول االختي الربوتوك
امللحق باتفاقية حقوق الطفل    

إجراء تقدمي البالغات   بشأن  
  )٢٠١٢توقيع فقط، عام (

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

  ذوي اإلعاقة
  )٢٠١١عام  (٦املادة 

 

االتفاقية الدوليـة   
حلماية حقـوق   
ــال  ــع العم مجي

جرين وأفراد  املها
 أسرهم
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  الدورة السابقة خالل احلالة  
  أو االنضمام قـالتصدي

  أو اخلالفة
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      

  واملعاقبة عليها
  

نظام روما األساسي     )٧(بروتوكول بالريمو
كمة اجلنائيـة   للمح
   الدولية

االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي      
  )٤(اجلنسية

اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       
  )٨(١٦٩رقم 

اتفاقية منظمة العمل   
  )٩(١٨٩ الدولية رقم

ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي
 والربوتوكوالن  ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٥( هبا امللحقاناإلضافيان

    

سية ملنظمة العمـل    االتفاقيات األسا   
  )٦(الدولية

    

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف       
  جمال التعليم

    

رّحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتعهد لكسمربغ خالل االجتمـاع             -١
 املتعلقة بتخفيض حـاالت انعـدام       ١٩٦١ باالنضمام إىل اتفاقية عام      ٢٠١١الوزاري لعام   

لقيام بذلك بعد تعديل قانوهنا املتعلـق       تعتزم ا  لكسمربغملفوضية أن   والحظت ا . )١٠(اجلنسية
  .)١١(٢٠١٣باجلنسية يف عام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 تشريع خاص بانعـدام  عدم وجودالحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      -٢

نسية علـى حنـو     وأوصت بأن تضمن لكسمربغ صياغة التعديل املقرر لقانون اجل        . اجلنسية
 املتعلقة بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية وغريها من املعـايري          ١٩٦١يتماشى مع اتفاقية عام     

وأوصت أيضا بأن يساعد هذا التعديل على جتنيس األشخاص عدميي اجلنـسية            . )١٢(الدولية
 املتعلقة بوضع األشـخاص عـدميي       ١٩٥٤عمال بالتزامات لكسمربغ مبوجب اتفاقية عام       

  .)١٣(اجلنسية
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن التـشريع املتعلـق بإعـادة               -٣

   دخل حيـز النفـاذ     قد  املهاجرين غري الشرعيني القادمني من بلدان خارج االحتاد األورويب          
وأخذ هذا القانون باألمر التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن اإلعادة . ٢٠١١يوليه / متوز٢٨يف 

الذي حدد املعايري واإلجراءات املشتركة بني الدول األعضاء        ) EC/2008/115توجيهي  األمر ال (
وذكرت مفوضية األمـم    . إلعادة املهاجرين غري الشرعيني القادمني من بلدان خارج االحتاد        

 غـري أن  ،املتحدة لشؤون الالجئني أهنا قدمت وجملس الدولة تعليقات بشأن مشروع القانون      
 .)١٤(ى القليل منها بعني االعتبارع مل يأخذ سواملشّر
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة   -جيم  
  )١٥(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  )١٦(الدورة احلاليةخالل احلالة   الدورة السابقةخالل احلالة   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

ة حلقوق اإلنسان اللجنة االستشاري
  لدوقية لكسمربغ الكربى

  )٢٠١٠( ألف فئةال  )٢٠٠٢( ألف فئةال

 الحظت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن لكسمربغ تتخذ حاليـاً             -٤
، مبا يف ذلـك تـدريب       )١٧(مبادرات وطنية عديدة لتعزيز تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس        

اليوم الدويل السنوي إلحياء ذكـرى ضـحايا حمرقـة          سبة  كما نظمت أنشطة مبنا   . املعلمني
 لكسمربغ نظمـت أنـشطة كـثرية        والحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن     . اليهود
  .)١٨(إلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالعتماد ا بالذكرى الستني احتفاالً

 فردت عدداً أ" جريدة التعليم الوطين  "والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن         -٥
أمثلة عديدة على املمارسات احلـسنة  العدد وتضمن هذا  . خاصا ملوضوع تعليم ثقافة السالم    

للمدارس االبتدائية يف جمال تعليم ثقافة السالم وحقوق اإلنسان وتسوية الرتاعـات بطـرق              
  كتاباً ، لفائدة تالمذة املدارس االبتدائية    ،وأعّدت وزارة التعليم الوطين ووزارة التعاون     . سلمية

ويهدف هذا الكتاب إىل توعية األطفـال مبختلـف   ". Mission: Stopp die Armut"بعنوان 
 دورات تدريبية لفائدة املعلمني والتالميذ خبـصوص احلـوار          وُنظّمت أيضاً . جوانب الفقر 

والحظـت  . واملشاركة وتسوية املنازعات من أجل هتيئة مدارس دميقراطية ومنـع العنـف           
ة حلقوق اإلنسان أيضا توعية األطفال يف املدارس االبتدائية مبسائل من قبيـل             املفوضية السامي 

 .)١٩(احلقوق والواجبات واملشاركة واالحترام وقيم التعايش

 متعـدد االختـصاصات     والحظت املفوضية السامية أن لكسمربغ وضعت برناجماً        -٦
ف تعزيز ثقافة الدميقراطية والسالم     هبداملواطنة الدميقراطية    الثانويةيف املدارس   التالميذ  لتعليم  

والتحلـي بـروح    التعـاون   القائمة على النقـد البنـاء و      راشدة  الواطنة  امل  ثقافة وتكريس
 .)٢٠(املسؤولية

 قبل اخلدمـة     أن جامعة لكسمربغ نظمت تدريباً     والحظت املفوضية السامية أيضاً     -٧
 . )٢١(نة الدميقراطية وحقوق اإلنسان املواط بشأن تعليمما بعد االبتدائيلفائدة أساتذة التعليم 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  اتهيئات املعاهد

ة ـاملالحظات اخلتامي
الواردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق
آخر مالحظات 

  بالغحالة اإل  ختامية 
جلنة القضاء على التمييز 

  العنصري
تأخر تقدمي التقارير من الرابع   - -٢٠٠٥مارس /آذار

عشر إىل السابع عشر منذ 
 ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٧عام 

   على التوايل٢٠١١وعام 
اللجنة املعنية باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية 
  والثقافية

ذ منلرابع  تأخر تقدمي التقرير ا     -  -  ٢٠٠٣مايو /أيار
  ٢٠٠٨عام 

منذ لرابع  تأخر تقدمي التقرير ا     -  -  ٢٠٠٣مارس /آذار  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٨عام 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
 التمييز ضد املرأةمجيع أشكال 

حيل موعد تقدمي التقريـرين       -  -  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
 يف عام   السادس والسابع معاً  

٢٠١٤  
ــرين   -  -  ٢٠٠٧مايو /أيار  تعذيبجلنة مناهضة ال ــأخر تقــدمي التقري ت

 منـذ  السادس والسابع معاً  
  ٢٠١١عام 

التقريران الثالث والرابع قيد      -  ٢٠١٠  ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
   النظر

  موعد   ٢٠١٣حيل يف عام    
 مبوجب  التقرير األّويل تقدمي  

ــاري  ــول االختي الربوتوك
 أنبشالتفاقية حقوق الطفل    

بيع األطفـال واسـتغالل     
يف املواد  يف البغاء و  األطفال  
  اإلباحية

اللجنة املعنية حبقوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -  ٢٠١٠  -
  ٢٠١٣األويل يف عام 



A/HRC/WG.6/15/LUX/2 

7 GE.12-18117
  

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع   حيل موعد تقدميها يف   هيئة املعاهدة

ــخاص    ٢٠٠٨  جلنة مناهضة التعذيب ــاز األش ــوفنياحتج  املوق
عاملة األحداث اجلاحنني   ومعاملتهم؛ م 
؛  املعرضــني للخطــرواألحــداث
  .)٢٣(الرتيهةوالتحقيقات 

-)٢٤(  

  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  لدورة السابقةاحلالة خالل ا  
  نعم  نعم  دعوة دائمة 

  ال يوجد  ال يوجد  الزيارات املضطَلع هبا
 ال يوجد  ال يوجد  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  ال يوجد  ال يوجد  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
الردود على رسائل االدعاء والنداءات     

  العاجلة
   ة قيد االستعراض خالل الفتر مل يرسل أي بالغ

  ية السامية حلقوق اإلنسانضالتعاون مع املفو  -جيم  
 سنوية لدعم عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف          تربعاتتقدم لكسمربغ     -٨

 إىل صندوق األمـم املتحـدة       ٢٠١١و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ األعوام املقدمة يف    التربعاتذلك  
ىل صندوق األمم املتحدة للتربعات ملناهـضة        إ ٢٠٠٨للتربعات لضحايا التعذيب، ويف عام      

  .أشكال الرق املعاصرة

مع مراعاة القـانون     تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
    اإلنساين الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 عدد ملتمسي  الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن الزيادة األخرية يف           -٩

. تدفق الروما الذين يعاين عدد كبري منهم ظروفا صحية حرجـة          إىل   باألساس   ترجعاللجوء  
وعلـى  تسبب وصوهلم إىل لكسمربغ يف اشتداد الضغط على مرافق االستقبال القائمة            قد  و

 يتسبب يف إفساد نظرة الناس اإلجيابية عموما جتاه املهاجرين          يكاد ذلك و. إجراء منح اللجوء  
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وأوصت املفوضية بأن تبذل لكسمربغ كل ما يف وسعها لكي تظل نظرة            . تمسي اللجوء ومل
  . )٢٥(نظرة إجيابية الناس إىل الالجئني وملتمسي اللجوء

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
قـد   عملية إعادة قـسرية      ٢٠ بأنأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني         -١٠

 مع الصليب أبرم البلد اتفاقاًقد و). ٢٠٠٩ يف عام ٥٨( ٢٠١١سمربغ يف عام حدثت يف لك 
وال يراقب الـصليب    . األمحر بشأن مراقبة حاالت اإلعادة القسرية عرب الرحالت املستأجرة        

األمحر مرحلة ما بني مغادرة مركز االحتجاز وركوب الطائرة وال اإلعادة القـسرية عـرب               
  برناجمـاً كومة لكسمربغ، تنفذ املنظمة الدولية للهجرة حالياً      وبدعم من ح  . الرحالت العادية 

ويستهدف هذا الربنـامج فئـات خمتلفـة مـن          . لعودة الطوعية لتقدمي املساعدة من أجل ا    
ومنـذ  .  ملتمسو اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم والذين سحبوا الطلبات        هماملهاجرين، مبن في  

ن من بلدان البلقان مبا أهنم معفيـون مـن   ، مل يشمل الربنامج األشخاص الوافدي٢٠١١عام  
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني أن        . تأشرية دخول دول االحتاد األورويب    

الربنامج يهدف إىل منع تدفق األشخاص الذين قد يتوخون مـن الـذهاب إىل لكـسمربغ            
  . )٢٦(احلصول على مساعدات إعادة اإلدماج عقب العودة

ية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كذلك أن ظـروف االسـتقبال           والحظت مفوض   -١١
العامة يف لكسمربغ شهدت حتسنا كبريا قبل الزيادة األخرية يف عدد طلبات اللجوء، ويعزى              

االتفاقات املربمة بني السلطات وبعـض املنظمـات غـري          إىل مجلة أمور منها     هذا التحسن   
 وإغـالق املراكـز ذات      ،طلبات اللجوء ن  واحلد م  ،احلكومية خبصوص إدارة بعض املراكز    

فوضية تواصل الدعوة إىل تعزيز املراقبة يف املراكز اليت ال يوجـد            املغري أن   . الظروف املتردية 
  . )٢٧(فيها بصفة دائمة موظفون خرباء خمصصون

 اللجوء من   ملتمسي عدد   تزايدوأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن          -١٢
ونتيجة لذلك، أصـبحت    . ن كثّفت الضغط على مرافق االستقبال يف لكسمربغ       بلدان البلقا 

     مـا   املراكز املوجودة مكتظة وعاجزة عن توفري مرافق إيواء عادية لبعض ملتمسي اللجـوء            
أمراض سي اللجوء إذ زاد عدد املصابني بولقد تغّيرت خصائص ملتم. مل حتسن طاقة استيعاهبا  

الـدعم  /املـوظفني املتخصـصني   خدمات   إىل املزيد من     تاجونممن حي أو إعاقات   /خطرية و 
  . )٢٨(املتخصص

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتقدمي دعم متخصص إىل مجيـع              -١٣
ملتمسي اللجوء يكون مبستوى ونوعية الدعم املتخصص املقدم يف مراكز االستقبال املـزودة             

  . )٢٩(بصفة دائمة مبوظفني خرباء خمصصني
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وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن لكسمربغ ال حتتجز من يقـدمون               -١٤
فئـة ملتمـسي اللجـوء      :  مها رئيسيتنيوينقسم احملتجزون إىل فئتني     . طلب اللجوء عند احلدود   

، وفئة ملتمسي اللجوء يف مراكز احتجاز املهاجرين، وهي فئة قليلـة            "دبلن"اخلاضعني إلجراءات   
) مركز احتجاز املهاجرين املقيمني يف البلد بصفة غري شرعية        (أن قانون مركز االحتجاز     غري  . جداً

 األمـر  بتنفيذ    املتعلق ٢٠١١يوليه  / متوز ١ر يف    والقانون الصاد  ،٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨الصادر يف   
الـتوجيهي لالحتاد األورويب بشأن اإلعادة جييزان صراحة احتجاز األطفال غـري املـصحوبني             

 وال تتضمن الالئحة املتعلقة بشروط مركز االحتجاز وقواعد تشغيله أية أحكام تكّيـف              .بأسرهم
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني   . النظام مع احتياجات األطفال غري املصحوبني     

بأن تدرج لكسمربغ يف تشريعاهتا املمارسة احلسنة احلالية املتمثلة يف عدم احتجاز األطفال غـري               
  .)٣٠(وبني؛ وأن تفكر يف حلول بديلة عن احتجاز األشخاص املستضعفنياملصح
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن السلطات افتتحت يف صـيف           -١٥
مبن فيهم ملتمسو اللجوء    ( مركز فيندل اجلديد الحتجاز األجانب رهن ترحيلهم         ٢٠١١عام  

. وفيه رواق للرجال وآخر للنـساء     .  شخصاً ٨٨ وميكن هلذا املركز إيواء   ). املرفوضة طلباهتم 
فوضـية بـأن    املوأفـادت   .  ساعة ٧٢وال ميكن احتجاز األسر املصحوبة بأطفال أكثر من         

الظروف يف مركز فيندل جيدة على العموم وأفضل بكثري مما هي عليه يف سـجن شراسـيغ             
  .)٣١(الذي كان حيتجز فيه الالجئون يف السابق

   وسيادة القانون، اإلفالت من العقابة يف ذلك مسألإقامة العدل، مبا  -جيم  
رأت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن نظام التماس اللجوء يف لكسمربغ              -١٦

 عن قلقها إزاء عملية حتديد صفة الالجئ يف الدرجة األوىل            املفوضية وأعربت. قابل للتحسني 
 إجراء   سلطة  خيول احملكمة اإلدارية مثالً    فهو ال . ويف االستئناف نظرا لوجود ثغرات يف النظام      

فوضية أن ملتمس اللجوء يتحمل عبء اإلثبات وال مينح فرصة          املكما الحظت   . التحقيقات
ل بعض القرارات مبا يكفي واستندت إىل تفسري خاطئ         علَّومل تُ . االستماع إليه يف االستئناف   

 الـذي   ٢٠٠٩مة اإلدارية لعـام     فوضية إىل تقرير أنشطة احملك    املوأشارت  . لتعريف اللجوء 
وأشار إىل إمكانية تعزيز احملكمة اإلدارية بقسم يعىن مبـسائل         هذه  تضمن بعض دواعي القلق     

على إجراء التحقيق  هذا القسم مبوظفني يساعدون قضاة ميكن دعمو. اهلجرة والتماس اللجوء  
وأشار التقرير أيـضا إىل إمكانيـة عقـد      . التحقيقات، سيما يف البحوث املتعلقة ببلد املنشأ      

 بأنه مل حيرزفوضية املوأفادت . جلسات استماع مللتمسي اللجوء داخل هذا القسم املتخصص   
       أي تقدم يف هذا الصدد وبأن النقاشات ركّزت على اإلصالح القـضائي الواسـع أكثـر                

  .)٣٢( على إنشاء حمكمة متخصصةا ركزتمم
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن الزيـادة األخـرية يف طلبـات          -١٧

وتعطي لكسمربغ األولويـة إىل     . اللجوء شددت الضغط على مجيع مراحل إجراء منح اللجوء        
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. الطلبـات بـسرعة  الطلبات املقدمة من األشخاص املنتمني إىل بلدان تعترب آمنة وتعاجل هـذه         
وهكذا يتأخر النظر يف طلبات ملتمسي اللجوء من باقي البلدان الذين قد ينتظرون أكثر من سنة                

 مديريـة وهبدف التصدي هلذه الزيادة، عّينـت       . قبل إجراء املقابلة األوىل مع السلطات املعنية      
ـ     ٢٠١٢ كانوا قد استفادوا يف عام       اهلجرة موظفني جدداً   ه املكتـب    من التدريب الذي نظم

وُسجلت زيادة كبرية يف عدد     . األورويب لدعم اللجوء ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       
 يف  احلاالت اليت عوجلت بسرعة يف مرحلة االستئناف غري أن لكسمربغ مل تعني موظفني جدداً             

 .)٣٣(احملكمة اإلدارية أو اهليئة القضائية اإلدارية من أجل التصدي لعدد الطعون املتزايد

وزارة  وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بـأن تـزود لكـسمربغ             -١٨
اخلارجية واحملكمة اإلدارية مبا يكفي من املوارد لتمكينها من إصدار قرارات مدروسة بـشأن    

 رغم الزيادة األخرية يف عدد ملتمسي اللجوء؛ وأن تنظـر           ة معقول خالل فترة طلبات اللجوء   
ر مالءمة لتحديد االحتياجات من احلماية الدولية على مستوى احملكمـة           يف وضع إجراء أكث   

 ، وعقد  وسلطات التحقيق القضائي   ،اإلدارية، وقد يشمل هذا اإلجراء تقاسم عبء اإلثبات       
 .    )٣٤(جلسات االستماع

والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن مرسوما للدوقية الكـربى خيـول        -١٩
غري أنه ال يوجـد إجـراء       . البت يف حاالت انعدام اجلنسية    سلطة  العمالة واهلجرة    العمل و  وزير

واستنادا إىل مـصادر حكوميـة، أشـارت        . خمصص يف لكسمربغ لتحديد صفة عدمي اجلنسية      
 ٢٠٠٩ جواز سفر يف عام      ٤٧مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن احلكومة أصدرت          

 للحـصول علـى جنـسية       توأن معظمهم قدموا طلبـا    لفائدة أشخاص عدميي اجلنسية،     
.  جمـّدداً   طلباً ٢٤ للمرة األوىل و    مقدماً طلباً ٢٣ ، هناك ٤٧ لومن بني الطلبات ا   . لكسمربغ

إال أنه ال يعرف الكثري عن استنتاج انعدام جنسية أولئك األفراد، أو عدد األشخاص الـذين                
. ص عدميي اجلنسية ووضعهم الرمسي    يلتمسون االعتراف هلم بصفة عدميي اجلنسية، أو خصائ       

 للبت يف    رمسياً وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تعتمد لكسمربغ إجراءً         
 املتعلقة حبماية عدميي اجلنسية مبوجـب       بالتزاماهتاحاالت انعدام اجلنسية هبدف حتسني الوفاء       

  .)٣٥( املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية١٩٥٤اتفاقية عام 

  احلق يف احلياة األسرية  -دال  
أعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها إزاء إجـراء ملّ الـشمل                -٢٠

وأشارت إىل الصعوبات املبلغ عنها ومنها مدة اإلجـراء، وصـعوبة           . األسري يف لكسمربغ  
ليهم احلصول  استخراج وثائق السفر أو التأشريات بالنسبة إىل أفراد األسرة الذين يستعصي ع           

وعالوة علـى ذلـك، يـتعني علـى         . عليها يف بلد املنشأ، وصعوبة إثبات العالقة األسرية       
يف أجل أقصاه ثالثة أشهر كي  املستفيدين من احلماية الدولية تقدمي طلبات ملّ الشمل األسري     

). مثال الدخل الثابت والسكن الالئق والتأمني الـصحي  (ال تطّبق عليهم شروط أكثر صرامة       
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وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تـضمن لكـسمربغ ملّ مشـل أسـر                
إنسانية وإجيابية، وأن تنظر، عند     وبروح  املستفيدين من احلماية الدولية دون تأخري غري مربر         

  .)٣٦(االقتضاء، يف تيسري إصدار وثائق السفر ألغراض ملّ مشل األسر

  اتيةؤط عمل عادلة وماحلق يف العمل ويف التمتع بشرو  -هاء  
أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن القانون جييز مللتمسي اللجـوء              -٢١

البحث عن عمل إذا مّرت على إجراءات منح اللجوء تسعة أشهر دون صدور القـرار األول   
 بـشأن    تشاركياً  تقييماً ٢٠٠٩أبريل  /فوضية أجرت يف نيسان   املغري أن   . طلبات جلوئهم يف  
وخلص هذا التقييم إىل    .  إىل سوق العمل   شهادات التسامح صول ملتمسي اللجوء وحاملي     و

 ١٦ يف املائة فقط من ملتمسي اللجوء حيصلون على تصاريح العمل بينما حيصل عليها               ٤أن  
وأفادت الفئتان بأن من الصعب إجياد عمل بـسبب         . شهادات التسامح يف املائة من حاملي     
  .)٣٧(ارية وهشاشة وضع ملتمسي اللجوءالقيود القانونية واإلد

 بشأن عامل العمل بأن عدد العـاطلني        ٢٠١٢وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية لعام         -٢٢
عن العمل ما فتئ يتزايد يف بلدان مثل لكسمربغ حيث يتراجع اإلنفـاق علـى اإلعانـات                 

  .  )٣٨(االجتماعية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

   الئقة يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشاحلق  -واو  
أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنه حيق مللتمسي اللجوء يف لكـسمربغ               -٢٣

االستفادة من املساعدة االجتماعية اليت تشمل السكن والبدالت الشهرية واملواصـالت العامـة             
 واالستشارة االجتماعيـة وإرشـاد األحـداث غـري          والرعاية الطبية العاجلة واملساعدة النفسية    

وتتوقف مبالغ اإلعانات الشهرية على سـن       . املصحوبني، واملشورة يف الشؤون اجلنسية واإلجنابية     
غـري أن مفوضـية     . )٣٩(الشخص ووضعه داخل األسرة وما إذا كانت رعايته تشمل توفري الغذاء          

 ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٠أصدرت يف   األمم املتحدة لشؤون الالجئني الحظت أن احلكومة        
الئحة الدوقية الكربى املتعلقة بشروط االستقبال وأن هذه الالئحة اجلديـدة خفّـضت مبـالغ               

 إضافية، منها تقدمي طلبـات متتاليـة، لـسحب املـساعدة            اإلعانات الشهرية، وحددت أسباباً   
جوء مبا يكفي من املوارد     فوضية مبواصلة دعم ملتمسي الل    املوأوصت  . )٤٠(االجتماعية أو ختفيضها  

 واحتياجاهتم اخلاصة، واحلرص على تقـدمي هـذا         أوضاعهملتلبية احتياجاهتم األساسية، ومراعاة     
  . )٤١(الدعم طيلة فترة إجراءات منح اللجوء وإىل حني صدور قرار هنائي بشأن الطلبات املقدمة

تقد إىل برنـامج    والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن لكسمربغ تف          -٢٤
  . )٤٢(هيكلي إلعادة التوطني وأوصتها بالتفكري يف اعتماد برنامج من هذا القبيل
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  احلق يف الصحة  -زاي  
جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق          ، الحظت   ٢٠١١يف عام     -٢٥

رعايـة صـحية    تلقي ال  أن لكسمربغ تعلّق حق الشخص املؤمَّن يف         االتفاقيات والتوصيات 
  .)٤٣( النقدية يف حالة املرض عندما يكون حمتجزااإلعاناتوحترمه من 

  و اللجوءملتمساملهاجرون والالجئون و  -حاء  
   كرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن لكسمربغ قد استـضافت يف هنايـة               -٢٦
 . اجلنـسية   عـدمي   شخصاً ١٧٧ ملتمس جلوء و   ١ ٦٩٤  الجئاً ٢ ٨٥٥ ما جمموعه    ٢٠١١عام  

 طلـب   ٢ ١٦٥، إذ قُّدم    ٢٠١١ولقد سجلت زيادة كبرية يف عدد ملتمسي اللجوء خالل عام           
 عدد طلبات اللجوء    كان، بينما   ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بعام      ١٧٥ثل زيادة بنسبة    هو ما مي  و،  جلوء

، كـان  ٢٠١١ويف عـام  . ٢٠١٠ يف عام  طلبا٧٨٦ً إىل ٢٠٠٧ يف عام  طلبا٤٢٦ً من قد زاد 
وعلى امتـداد األشـهر     .  يف املائة من ملتمسي اللجوء ينتمون إىل بلدين اثنني فقط          ٧٠ثر من   أك

   ، إذ  ٢٠١١ كمـا يف عـام       ، ظل عدد طلبات اللجوء مرتفعـاً      ٢٠١٢اخلمسة األوىل من عام     
ومل تعترف   .٢٠١٢مايو  /يناير إىل أيار  / اللجوء يف الفترة من كانون الثاين       شخصاً ١ ٠١٨التمس  

  . )٤٤(لجوء سوى بعدد قليل من طلبات اللجوء املقدمة من الوافدين حديثاًسلطات ال
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن معدل االعتـراف بطلبـات              -٢٧

وبلـغ  ).  يف املائة  ٣,٩٥ قدره   عتراف بالالجئني االمعدل  ( يف املائة    ٤,٣٤اللجوء األوىل بلغ    
      ٢ يف املائـة و    ٣,٦يئة القضائية اإلدارية هبذه الطلبـات       معدل اعتراف احملكمة اإلدارية واهل    

  . )٤٥(على التوايل يف املائة

   البيئيةسائلاحلق يف التنمية، مبا يف ذلك امل  -طاء  
 إىل أن   ٢٠١٢أشار تقرير عامل العمل الذي أصدرته منظمة العمل الدولية يف عـام               -٢٨

ات اخلارجية اخلاصة بربامج الصحة يف بلـدان  األزمة العاملية تسببت كذلك يف تباطؤ املساعد 
، جتّمدت أو تراجعت املساعدات اإلمنائية املقدمة إىل عدد مـن            مثالً ،ويف لكسمربغ . عديدة

  .)٤٦(القطاعات، مبا فيها قطاع الصحة
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