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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                الدورة الثالثة
      ٢٠٠٨       ديسمرب /          كانون األول   ٥ ١-  ١     جنيف،

  )ج(١٥للفقرة  ً ا  ز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقموج
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *لكسمربغ

                   إىل عملية االستعراض )١ (                 من أصحاب املصلحة     ٤               املقدمة من           للورقات                                   هذا التقرير هو عبارة عن موجز         
                وال يتضمن التقرير  .                      تمدها جملس حقوق اإلنسان     ّ                                        وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اع  .              الدوري الشامل

                                                                                           أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو اسـتنتاج
ّ      يتصالن مبطالبات حمّددة     ُ                                                                    وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،  .                

    ُ                                          وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بـشأن  .                                  تطاع مل جير تغيري النصوص األصلية                        كما أنه بقدر املس   
ّ                                                               مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها                       وتتاح على املوقع الشبكي  .        

                            وبالنظر إىل كون وترية االستعراض  .                                                                         للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
                                                                                                يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد

   .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١

                 ـــــــــــــــ
ّ                                                       حّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة   ُ مل ُت *    .   
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   اخللفية واإلطار-     ًأوال 
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

                                                  لكسمربغ إىل أن لكسمربغ صدقت على أكثرية الصكوك           يف                                          أشارت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان        -  ١
ّ                                              ومع ذلك، طلبت اللجنة إىل احلكومة أن تصّدق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي                .                      الدولية حلقوق اإلنسان                                       

                                                                          الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب يف لكسمربغ واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على              وأوصى كل من  .       اإلعاقة
                                                                                                         إلغاء التعذيب، بأن تصدق دولة لكسمربغ يف أسرع وقت ممكن على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة                

   . )٢ (                                                                       التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

          تـشرين    ١٧                                                                        اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان إىل أن دستور لكسمربغ الذي يرجع تارخيه إىل             أشارت  -  ٢
                                                                                           يقترب من املفهوم الدميقراطي والدستوري للسيادة الوطنية، ورحبت بالتنقيح الذي أجري                ١٨٦٨        أكتوبر   /    األول

   ويف   .          لكسمربغ             من دستور    ١١                                           بدأ املساواة بني املرأة والرجل يف املادة                     الذي يكرس م   و      ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٣   يف  
        ، مـن    ) ٦ (                        والفقرة الفرعية األوىل      )  ٥ ( و  )  ٤ ( و  )  ٣ ( و  )  ١ (                                 أتاحت إعادة تنسيق الفقرات          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٩

  ج                                                 احلق يف اإلضراب ومكافحة الفقر وحتقيـق اإلدمـا               تنظيم                                             من الدستور ضمان محاية احلياة اخلاصة و         ١١       املادة  
   . )٣ (                          االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة

                              اتفاقية اجمللس األورويب املتعلقة      إلدراج                    بوضع مشروعي قانون                             اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان      ورحبت   -  ٣
            ً                                                        وطلبـت أيـضاً إىل احلكومـة تـسريع عمليـة التـصديق علـى                 .    وطين  ال       قانون          يف ال                   باالجتار يف األشخاص  

                                                                            ت اللجنة احلكومة إىل احترام التزاماهتا الدولية وتنفيذ توصـيات اهليئـات                              وعالوة على ذلك، دع     .              هذه االتفاقية 
   . )٤ (          والدولية        اإلقليمية

                                       ً                                                     ورحبت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان أيضاً بقيام احلكومة بإعداد مشروع قانون يتناول املوافقة على   -  ٤
                                          ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو                                                              الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعا 

                                  وترى اللجنة االستشارية أن نص مشروع   .     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ١٣                                املهينة، الذي وقعت عليه لكسمربغ يف 
ّ                                                                          يتضمن بعض الثغرات اليت قد تعّوق األداء السليم لآللية الوقائية الوطنية املنصوص عليها يف املادة                 انون   الق      من   ١٧                            

           الزيـارات                          ً                                          وتتعلق هذه الثغرات حتديداً مبسألة تعدد ختصصات اآللية ومـسألة             .                      ل االختياري لالتفاقية          الربوتوكو
  . )٥ (                                                                           ، وأماكن الزيارة احملددة يف قائمة شاملة يف مشروع القانون والتنسيق مع هيئات أخرى       املفاجئة

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

                                                              نسان إىل أن هناك عدة نصوص تشريعية يف لكسمربغ تنص علـى                                              أشارت اللجنة االستشارية حلقوق اإل      -  ٥
   :                    حقوق اإلنسان بوجه عام               مهمتها يف تناول        تتمثل            إنشاء هيئات 
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                                                   اليت تتناول إنـشاء جلنـة استـشارية حلقـوق               ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٦           املؤرخة         احلكومة      الئحة     ) أ (
                           للجنة االستـشارية حلقـوق                    أنه أن يتيح         من ش              شروع قانون                                          وقدم رئيس الوزراء يف اآلونة األخرية م        .  )٦ (      اإلنسان

   ؛ )٧ (                                                  مركز وعمل املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     ً                    وفقاً ملبادئ باريس بشأن  ة        قانوني     قاعدة       اإلنسان 

                                            الذي يتناول إنشاء جلنة لكسمربغ حلقوق الطفل؛    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ٢٥              القانون املؤرخ    ) ب (

                                                الذي ينص على إنشاء جلنة وطنية حلماية البيانات؛    ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب   ٢              القانون املؤرخ    ) ج (  

                                 الذي ينص على تعيني أمني للمظامل؛    ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ٢٢              القانون املؤرخ    ) د (  

  CE/2000/78           التوجيـه                  أدرج مبوجبـه             الذي       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                القانون املؤرخ      ) ه (  
                        ، والذي يتعلق بإنشاء         الوطين         القانوين             يف النظام       ٠٠  ٢٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧                             الصادر عن اجمللس األورويب يف      

         أن يقدم                         مركز املساواة يف املعاملة    على      ويتعني   .  )٨ (                                                      إطار عام من أجل املساواة يف املعاملة يف جمايل التوظيف والعمل
                        استـشارية وإرشـادية          دوائر                 بأن يوفر هلم                   املساعدة وذلك         (...)                                              لألشخاص الذين يعتقدون أهنم ضحايا للتمييز     

          ومع ذلك،    .                                                                                                  عالم الضحايا حبقوقهم الفردية والتشريعات وأحكام القضاء والسبل اليت تتيح هلم املطالبة حبقوقهم             إل
             املوارد اليت    قلة                           فيما يتعلق بتعيني األعضاء و      سيما                                               اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان بطء إنشاء املركز، ال        انتقدت

   . )٩ (                               تكفل له إجناز مهمته على أكمل وجه

                                                                                         قوم اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، يف إطار تنفيذها لواليتها، باختاذ كل مبادرة تشجع على تعزيز   وت  -  ٦
            يف محاية حقوق             سهم يف رأيها                   تدابري وبرامج عمل ت "                  وتقترح على احلكومة   .                             حقوق اإلنسان ومحايتها يف لكسمربغ

                                ً        لقانون اجلديد الـذي سـيعتمد قريبـاً      ً   قاً ل                                        من جهة أخرى، ستتابع اللجنة االستشارية، وف و   ".                 اإلنسان وتعزيزها 
                                                                الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ومواءمة التـشريعات واللـوائح              على                    ، عمليات تصديق     )       أعاله  ٥              انظر الفقرة    (

                                             وقد أعربت اللجنة االستشارية عن أسفها ألن          . )١٠ (                                                        واملمارسات مع هذه الصكوك على املستوى الوطين وتنفيذها       
                وقد قدمت اللجنة   .         يف الواقع           تأثري كبري                 وألن ليس آلرائها   رهتا  شو                  ذلك للحصول على م              ال تلجأ أكثر من       احلكومة 

     . )١١ (                                ستة منها فقط بناء على طلب احلكومة     وضعت      ً    رأياً،  ٩ ١                      االستشارية منذ تأسيسها 

   التدابري السياساتية-  دال

                          م الوطين والتدريب املهين على                                                                   يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان، تتعاون اللجنة االستشارية مع وزارة التعلي  -  ٧
                                                                                                          مستوى املشاريع واإلصالحات اليت تتناول التثقيف باملواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتعـايش املـشترك              

     . )١٢ (        الثقافات و                 واحلوار بني األديان 

       للمجلس                                                           وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة التابعة                                                وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب        -  ٨
                                                       لتوفري التدريب املهين ألفراد الشرطة من مجيع الرتب والفئات     قصوى                                   األورويب بأن متنح سلطات لكسمربغ أولوية 

                                                ً       ً                                                       وبأن جتعل القدرة على التواصل فيما بني األشخاص عنصراً أساسياً من عناصر إجراء توظيف أفـراد الـشرطة                  
     . )١٤ (          ذه التوصية هل               سلطات لكسمربغ        استجابت    وقد    . )١٣ (        وتدريبهم
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–     ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

   .    نطبق ي   ال

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

          فجـوة يف                                                                                             الحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة للمجلس األورويب أنه ال تزال هنـاك                -  ٩
                                                                                                         متوسط األجور بني العمال والعامالت وأكدت من جديد طلبها السابق إىل سلطات لكسمربغ أن تعاجل مـسألة                 

   ،                                                                                                                التقييم املوضوعي للوظائف معاجلة تامة لضمان اإلعمال الفعال للحق يف املساواة يف املعاملة فيما يتعلق باألجور               
                         ً                                   بية للحقوق االجتماعية أيضاً إىل أن احلق يف زيادة األجـر                               وخلصت اللجنة األورو     . )١٥ (                      ً     وهو ما تعترف به قانوناً    

     . )١٦ (                            اإلضافية غري مكفول جلميع العمال              مقابل الساعات 

                                                                                                         وأشارت اللجنة األوروبية إىل أنه ال توجد تشريعات مناهضة للتمييز يف جمال التثقيف والتدريب كمـا                  -   ١٠
     . )١٧ (       يف العمل                      ّ                           ال توجد تشريعات حمددة حتظّر التمييز على أساس اإلعاقة 

  يف األمان على شخصهيف احلياة والفرد  حق - ٢

                                                                          ُ           ً                  أكدت جلنة منع التعذيب أن أكثرية األشخاص الذين التقت هبم ممن كانوا حمتجزين أو احُتجزوا مؤخراً                  -   ١١
                                                      ومع ذلك، حصل وفد جلنة منع التعذيب أثناء زيارته على عدد   .              معاملة حسنة     تلقوا                         لدى قوات األمن، ذكروا أهنم 

                         وبصفة أساسـية يف مرحلـة       ً  عمداً           قوات األمن                                سوء املعاملة البدنية اليت متارسها                             دود من االدعاءات اليت تفيد ب   حم
                          وإضافة إىل ذلك، تلقى الوفد   .                                                          ويف بعض احلاالت، تلقى الوفد معلومات طبية مطابقة هلذه االدعاءات  .         االستجواب

         تنم عـن      اليت    أو  /        عنصرية و  ال        الداللة          شتائم ذات   ال           يف ذلك         مبا         اللفظية،             املعانفات     بشأن        دعاءات    اال    من      ً  كبرياً      ً  عدداً  
ّ                                وقد رّدت سلطات لكسمربغ على هذا التأكيد   . )١٨ (          كره لألجانب      ) ١٩( .     

     مبا  ،                                              ّ                                           وأوصت جلنة منع التعذيب كبار أفراد الشرطة بأن يذّكروا مساعديهم بانتظام بأن اإلساءة يف املعاملة  -   ١٢
                                                         أو اليت تنم عن كره لألجانب أمر غري مقبول وأهنم سيتعرضـون      /     ية و          العنصر       الداللة                             يف ذلك توجيه الشتائم ذات      

                  على إعالم مجيع      رص                                                     وإضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة سلطات لكسمربغ بأن حت          .                             جلزاءات صارمة من جراء ذلك    
                        متابعة هذا اإلجـراء               ال بد من     و  .                      على النحو الواجب    ة                                                  األشخاص احملرومني من حريتهم الشرطة حبقوقهم الكامل      

                                   باألشكال األخرى للحرمان من احلرية                          ً     ولكن عندما يتعلق أيضاً                                لق األمر باحلبس االحتياطي             دما يتع         فحسب عن    ال  
     . )٢١ (          ذه التوصية هل               سلطات لكسمربغ        استجابت    وقد    . )٢٠ (                        اليت تلجأ إليها قوات األمن

              بـاقترافهم                               القاضي، كلما ادعى أشخاص مشتبه /                          ً                          وأوصت جلنة منع التعذيب أيضاً بأن يقوم املدعي العام      -   ١٣
                                                                                                 ميثلون أمام املدعي العام أو قاضي التحقيق أهنم تعرضوا ملعاملة سيئة يف أعقاب احتجازهم لدى                   ممن              جلرم جنائي   

                             ً                                                                                 الشرطة ، بتوثيق االدعاءات خطياً وإصدار أمر فوري بإجراء فحص طيب شرعي واختاذ التدابري الضرورية للتحقق                
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                                               ً              اع هذا النهج سواء كان الشخص املعين حيمل أم ال جروحـاً               اتب           ال بد من     و  .                              من هذه االدعاءات حسب األصول    
                قاضي التحقيق أن  /           لمدعي العام       ينبغي ل                           ادعاء صريح بإساءة املعاملة،               إن مل يكن هناك     وحىت   .                    خارجية بادية للعيان

                                                                      شرعي وأن يعلم السلطات املختصة كلما ظهرت دالئل أخرى علـى إسـاءة            -                               يصدر أوامر بإجراء فحص طيب    
     . )٢٣ (                          سلطات لكسمربغ هذه التوصية       استجابت    وقد    . )٢٢ (       املعاملة

                                                                                                 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضـد األطفـال إىل أن العقوبـة                       وأشارت    -   ١٤
            هناك ما حيظر     لكن  و  ،     ١٩٣٩                     يف القانون املدين يف عام   "               العقوبة األبوية "     ُ        وقد أُلغي حق   .                     اجلسدية مشروعة يف املرتل

                   منع العقوبة اجلسدية            بأهنا تعتزم            احلكومة       صرحت     وقد    .                   اليت ميارسها اآلباء                                جلميع أشكال العقوبة اجلسدية        ة      صراح
                                   العقوبة اجلسدية داخل األسـرة ويف                       قيد النظر حلظر                     ، مشروع قانون        ٢٠٠٧      مايو   /       يف أيار            كان هناك              يف املرتل، و  

          صراحة يف               وهي ليست حمظورة  .       السجون          املدارس ويف                                والعقوبة اجلسدية حمظورة بالفعل يف   .                    مجيع األماكن التربوية
     . )٢٤ (                 الرعاية البديلة      مؤسسات

ّ          القّصر يف         إيداع                                            اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان أن مسألة             وترى    -   ١٥      تشكل                       مركز لكسمربغ اإلصالحي        
       الصادر      قرير  ت  ال                                 ، كثرت التقارير يف هذا الصدد سواء     ١٩٩٣         ومنذ عام   .                  للجنة منع التعذيب                     أحد الشواغل الرئيسية 

          الرابطـة            وقد أعربت   .            لألمم املتحدة      تابعة            هيئات خمتصة    عن               جمللس األورويب أو      لدى ا            حقوق اإلنسان           عن مفوض   
                                 ى إلغاء التعذيب عـن شـواغل                                                                                 املسيحية للقضاء على التعذيب يف لكسمربغ واالحتاد الدويل املسيحي للعمل عل          

       مركـز             إىل أن        ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ٨                     رأيها الصادر يف                                       اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف           وخلصت     . )٢٥ (     مماثلة
ّ                               هو مؤسسة غري مالئمة أساساً لتكون مسؤولة عن القّصر الذين خيضعون إلجراء وضعهم يف               لكسمربغ اإلصالحي                      ً                       

                      تدابري احلرمان من احلرية           ما يتعلق ب                                                                     املركز مع حرماهنم من حريتهم، ودعت احلكومة إىل احترام التزاماهتا الدولية في
ّ     تخذة ضد القّصر    امل                   لعدم توافر وقـت                        تعليمية وتربوية               حتقيق أهداف     كن      ال مي    ه                  ، رأت اللجنة أن                من جهة أخرى   و  .            

                          الذي يعرض على أنه إجـراء                        مركز لكسمربغ اإلصالحي                 واالحتجاز يف     .                    إلعداد مشروع ما                    كاف أمام املوظفني  
                                     سوى حالة من التقييدات واحلرمان        كل     ال يش         ، ألنه                        القاصر الصعب بالفعل                                يف الواقع إىل تفاقم وضع        ي         محاية يؤد 

                                                                                                               من احلرية يف بيئة ختلو من اإلنسانية ومن أي مشروع تعليمي عدا بعض العروض اليت تستند إىل مبادرة شخصية                   
                             ه جرى يف حاالت عديدة إخالء                                                         وبعد أن الحظت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان أن         .                        وإىل إرادة بعض املهنيني   

          ، بـشرط                       مركز لكسمربغ اإلصالحي                                                   الذين هم يف أوضاع غري قانونية واملودعني يف                            القصر غري املصحوبني        سبيل  
                                وأوصت اللجنة بأن يتاح تدريب خاص   .                         التخلي عن هذه املمارسات      طلبت  قد ف                           االستسالم لتوصيلهم إىل احلدود، 

                على اتـصال                                                                                                لكافة األشخاص على مجيع مستويات املؤسسة القضائية، مبا يف ذلك، القضاة واحملامون الذين هم             
   . )٢٦ (                           بالقصر الذين يواجهون صعوبات

        االنتباه                                                                                   الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      لفتت و  -   ١٦
                                         الذي يتنـاول إعـادة تنظـيم املراكـز         ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٦              القانون املؤرخ                         مل يتم حىت اآلن تنفيذ         ه      إىل أن 

       املقررة  "     ورن                                                  األساس القانوين إلنشاء وحدة أمنية معنية بالقصر يف دريب  ي   رس         والذي ي ،               التربوية للدولة           االجتماعية و
    وإىل   .     ٢٠٠٨                      بأن تبدأ األعمال يف عام                كانت قد التزمت              حكومة لكسمربغ    أن      يف حني   ،  "    ٢٠٠٥            يف منتصف عام 

                                  ومشاكل مرتبطة باحلصول على تصاريح                        وقد أشري إىل صعوبات تقنية  .                                        اليوم، مل تبدأ بعد أعمال بناء هذه الوحدة
                                                              وإضافة إىل ذلك، يبدو أن مشروع الوحدة األمنية ال خيص سوى             .       هذه                                        من سلطات البلدية لتربير حاالت التأخري     
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                                                                                      الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغـاء                     ما ختشاه  و  .               األحداث الذكور 
                             املعرضات أكثر من غريهن لالحتكاك                فئة القاصرات     لصاحل             املركز اإلصالحي        تغيري يف    أي               عدم إجراء     هو         التعذيب  
                     سلطات لكسمربغ أن تتخذ           قد طلب إىل                      مركز لكسمربغ اإلصالحي    كان و   . )٢٧ (              بسبب قلة عددهن     وذلك         بالكبار 

ـ          استجابت     وقد     . )٢٨ (                                                                  تدابري فورية إلنشاء وحدة خاصة الحتجاز القصر خارج نظام السجون               سمربغ               سلطات لك
ّ                      وقّدم مفوض حقوق اإلنسان ل   . )٢٩ (          ذه التوصية هل      . )٣٠ (                      جمللس األورويب توصية مماثلة    دى ا  

                                                                       الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء                     وإضافة إىل ذلك، تؤكد   -   ١٧
            بعض الوظائف      بفتح   ،       سيما   ال         التعيني،     قاعدة                                            ضرورة تعيني عدد كاف من موظفي احلراسة وتوسيع      على       التعذيب

                    يف املائـة مـن        ٧٠             ن أكثر مـن    أل                                          التنوع الثقايف واللغوي يف عداد املوظفني                      كزيادة مقدار                   لرعايا األجانب    ا      أمام
                             احملتجزين قد انتظروا، خالل                     تا املنظمتني أن               وقد أكدت كل     . )٣١ (                                           املساجني يف لكسمربغ أجانب أو من أصل أجنيب       

                              وقد حفظ أطباء مـن مركـز         .                                 على العناية الطبية اخلارجية         احلصول         هر قبل                         أكثر من مثانية أش        ٢٠٠٦-     ٢٠٠٥
                                                                                           لكسمربغ اإلصالحي نتائج الفحوص الطبية اليت كان يفترض أن تؤدي إىل فحوص إضافية دون أن تتخذ ترتيبات 

     . )٣٢ (                  لالستمرار يف الرعاية

                                  ي للعمل على إلغاء التعذيب أن                                                                         والحظت الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيح          -   ١٨
     ً    شخصاً،    ٧٣٥     إىل    ٣٤١     من     ٢٠٠٦      يناير  /              وكانون الثاين    ٢٠٠٢      يناير  /                                    السجناء قد ارتفع ما بني كانون الثاين   عدد

                                 ، أشارت التقديرات إىل أن هذا          ٢٠٠٦               ويف هناية عام      .                        يف مركز لكسمربغ اإلصالحي        ً  مودعاً       ً    شخصاً      ٦٦٧      منهم  
  .               بشكل مناسب       ً   شخصاً    ٥٥٠          يأوي إال          أن                           يف حني أن املركز ال ميكن             شخص     ٠٠ ٧    و    ٦٧٠                       العدد يتراوح ما بني     

                                                                                                 وقد أدى االكتظاظ يف السجون إىل تفاقم عدد من املشاكل األخرى أو كان وراء تلك املشاكل اليت يعاين منـها      
      تبادل                                                                                   االختالط والتوترات بني احملتجزين أو بني املوظفني واحملتجزين وارتفاع معدالت العنف و             :                هذا املركز وهي  

                                تفريغ املـوظفني لتلقـي دورات         ة      صعوب و                      األنشطة ونقص املوظفني         قلة                                     مالحظات وتصرفات تتسم بالعنصرية و    
                                                                        سلطات لكسمربغ باختاذ تدابري للتأكد من قيام هيئة مـستقلة بزيـارة                               جلنة منع التعذيب           وأوصت     . )٣٣ (       تدريبية

     . )٣٥ (          ذه التوصية هل  غ              سلطات لكسمرب       استجابت    وقد    . )٣٤ (                              السجون بانتظام يف الدوقية الكربى

                                                                                            وأوصى مفوض حقوق اإلنسان التابع للمجلس األورويب سلطات لكسمربغ بأن تشرف بفعالية علـى                -   ١٩
                                                                                       لفنانني العاملني يف النوادي الليلية لتفادي خطر استخدامها ألغراض غري مشروعة مثـل              ا                     إصدار تأشريات دخول    

     . )٣٦ (                           وضحايا هذا النشاط اإلجرامي                           ً       ً             االجتار باألشخاص وأن تضع نظاماً مناسباً حلماية شهود

  إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                               جلنة منع التعذيب بتوفري تدريب خاص مناسب للموظفني يف السجون الذين يعملون بشكل مباشر      أوصت   -   ٢٠
      وقـد     . )٣٧ (                          يف قسم القصر زيادة كـبرية      رشدين                                               وإضافة إىل ذلك، ينبغي زيادة عدد ساعات وجود امل     .          مع القصر 
                                                          الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتـاد الـدويل               وترى     . )٣٨ (           ذه التوصية  هل        لكسمربغ         سلطات     ت      استجاب

                                 حتتـاج  اىل حلـول أكثـر مالءمـة             وأطفاهلن          السجينات        اعتقال                                            املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن مراكز    
                               االدعاءات اليت تفيـد بوجـود                                                      ً     ً              وقد تلقت الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب أيضاً عدداً من              . )٣٩ (      لألوضاع

                ضد السجناء من       سيما   ، ال                                                                  تصرفات تعسفية وشتائم عنصرية صادرة عن احلراس داخل مركز لكسمربغ اإلصالحي
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                              وليس من املعتزم اختاذ أي خطوة يف   .                                                   وهناك ضرورة ملحة القتراح دورة تعليمية مناسبة للحراس   . )٤٠ (          أصل أفريقي
                                                                          بالفشل بسبب عدم مالءمة املعلمني للحقائق العملية يف أوساط الـسجون                                   وقد باءت احملاولة األوىل     .           هذا الصدد 

     . )٤١ (                     لمستوى األكادميي للحراس  ول

                                             الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب بقلق                                                              وفيما يتعلق بتطبيق تدابري االحتجاز يف لكسمربغ، الحظت           -   ٢١
                                      اري وحقوقهم وإمكانات الطعن املتاحة هلم،                                                          أن بعض احملتجزين مل يتلقوا معلومات بلغة يفهموهنا عن وضعهم اإلد

                                                                                                              بسبب نقص املترمجني الشفويني أو عدم وجود وثائق خطية يف هذا الشأن، وأنه ال يتوافر أي دليل حيدد بوضوح                   
        أودعوا                                                                                     األنظمة املطبقة يف وحدة االحتجاز التابعة ملركز لكسمربغ اإلصالحي الذي ميكن إتاحته لألشخاص الذين 

                                                                     سلطات لكسمربغ بأن تضمن شرح مجيع تدابري االحتجاز بتفصيل كـاف                             جلنة منع التعذيب         وأوصت     . )٤٢ (    فيها
           سـلطات            اسـتجابت      وقد    .  )٤٣ (                                                  وينبغي تقدمي خدمات الترمجة الشفوية عند االقتضاء        .                         للمحتجزين بلغة يفهموهنا  

     . )٤٤ (          ذه التوصية هل       لكسمربغ 

   احلق يف اخلصوصية- ٤

                             إىل احلكومة بشأن مـشروع           مشورة                       ستشارية حلقوق اإلنسان                       ، قدمت اللجنة اال       ٢٠٠٨       فرباير   /       يف شباط   -   ٢٢
                                                                                                          قانون يتعلق بوصول القضاة وضباط الشرطة القضائية إىل بعض عمليات معاجلة البيانات الشخصية لألشـخاص               

        احلق يف     خباصة                        زاوية احلقوق األساسية، و                                      قد قامت اللجنة بتحليل مشروع القانون من و  .                        املعنويني يف القانون العام
      وإطالع                                          فالقانون يهدف يف الواقع إىل وضع إطار قانوين   .                                              امة واحترام احلياة اخلاصة واألسرية واحلق يف اللجوء    الكر

                   اللجنة االستشارية     تفهم  وت  .                                                                   العامة وضباط الشرطة القضائية على جمموعة واسعة من البيانات الشخصية       النيابة     قضاة 
ّ         رغبة املشّرع يف              ولكنـها    .                                              ملكافحة اجلرمية املنظمة ومنع األعمال اإلرهابية                حتت تصرفه                           وسائل أكثر فعالية        وضع        

                                                 االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان واحلريـات            بشدة                                                          ترى يف املقابل أن التدابري املنصوص عليها جيب أن حتترم           
   . )٤٥ (                                                       اليت تتعلق باحترام احلياة اخلاصة واألسرية واملسكن واملراسالت ٨                         األساسية، وبوجه خاص املادة 

  اتيةؤق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة وماحل - ٥

                                                                                                  أشارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن أهلية احلصول على احلد األدىن للدخل املـضمون                 -   ٢٣
                                                       ع الدخول إىل سوق العمل واملشاركة يف هذه التـدابري                  اليت تشج                                                  مرهونة برغبة مقدمي الطلبات يف قبول التدابري        

                        واالستعداد لقبول أي     ل                                                   مع إدارة العمل االجتماعي الوطين والتفرغ للعم                     احلياة العملية    يف                       توقيع عقد االندماج     ب و
                                      ُ                                     كما أضافت أن احلد األدىن للدخل املضمون لن ُيكفل لألشخاص الذين يرفضون              .  ل                         وظيفة يعرضها مكتب العم   

    ً                    طلباً ألول مرة، وسـتعلق                                                                                   قبول تلك التدابري أو يتخلون عنها بدون مربرات وجيهة، يف حالة أولئك الذين قدموا       
                                                                       ورأت اللجنة األوروبية أن خفـض أو تعليـق اسـتحقاقات املـساعدة               .                               استحقاقات مجيع األشخاص اآلخرين   

                                                                                               االجتماعية ينبغي أال حيرم األفراد املعنيني من سبل العيش، وجيب أن يتاح احلق يف الطعن يف أي قرار يقضي بوقف 
ُ                   للجنة األوروبية أيضاً إىل أنه ال حيق لألشخاص الـذين ُسـرحوا                     وأشارت ا    . )٤٦ (                           تقدمي االستحقاقات أو خفضها                              ً                   

                          حيق لألشخاص احملتاجني الذين هم                                                                      بسبب سوء السلوك اجلسيم احلصول على احلد األدىن للدخل املضمون كما ال        
     ً                                                                               عاماً احلصول على املساعدة االجتماعية الكافية وأن احلد األدىن للدخل املضمون خيضع لشروط مدة   ٢٥       دون سن 

     . )٤٧ (                  إقامة طويلة للغاية
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   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب- ٦

                            ً               احلقوق األساسية للمعوقني عقلياً الـذين            تعزيز       ضرورة       على                                   اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان           أكدت    -   ٢٤
           يتعلـق         فيمـا               قلة الوسائل            للتصدي ل                                     ، ودعت احلكومة إىل اختاذ مبادرات                      لألمراض العقلية                  وضعوا يف مصحات    

   . )٤٨ (                  طب األعصاب لألطفال      سيما   ال ،     تنقلة  امل       ثابتة و  ال     ياكل    باهل

   اللجوءملتمسو املهاجرون والالجئون و- ٧

                                                       اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان مع التقدير بـاجلهود                 ، رحبت       ٢٠٠٨       يونيه   /                      يف رأي صدر يف حزيران      -   ٢٥
   ه              ، وتنقل من خالل     اهلجرة ب                 رية تنقل األشخاص و حب             لة أمور منها      يف مج    تعلق ي        جديد       تشريع   لسن          ها احلكومة  ت       اليت بذل

                                             اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان دهـشتها                     ومع ذلك أبدت    .                                ً                 التوجيهات األوروبية احلديثة نسبياً يف هذا اجملال      
             ما يتعلق                  منها بوجه خاص     ،                                       يف تطبيق بعض أحكام هذا القانون                                                       هليمنة السلطة التقديرية لوزارة اخلارجية واهلجرة     

                                            عمليات املراقبة ملكافحـة اهلجـرة غـري           حىت            اإلبعاد أو              االحتجاز أو                     االجتار باألشخاص أو                األسرة أو         بلم مشل 
     مـن      ً    كـبرياً     ً اً                   مشروع القانون عـدد       لتضمن                                     ، أعربت اللجنة االستشارية عن أسفها                من جهة أخرى   و  .        املشروعة

                              أن بعض هذه األحكام اليت تتعلق     يف حني                                                                  األحكام العامة اليت يتعني أن حتدد لوائح الدوقية الكربى معايري تنفيذها،
     . )٤٩ (                     ً فقط وأن تكرس فيه حصراً        القانون               جيب أن يتناوهلا             حبقوق اإلنسان 

                                                                                                        وبوجه عام، أعربت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املهل الزمنية اليت يفرضها مشروع                 -   ٢٦
                         وتتعلق هذه املهل الزمنية،   .                    يف الطول يف حاالت أخرى                                                القانون اليت تكون يف بعض احلاالت قصرية للغاية ومفرطة 

                             وفيما خيص طلبـات تـصاريح        .         واالحتجاز  )             مهلة للتفكري  (                                                يف مجلة أمور، بلم مشل األسرة واالجتار باألشخاص         
                                                               ان احلكومة إىل إجياد حل عادل وموافق الحترام حقوق اإلنـسان                                                      اإلقامة، دعت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنس     

     . )٥٠ (                             واحلريات األساسية لألشخاص املعنيني

                      ممارسة احتجاز األجانب يف         استمرار    أن    إىل                                اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان      أشارت               وإضافة إىل ذلك،   -   ٢٧
       لفتـت         وقـد      . )٥١ (                   تويني الوطين والدويل                                   ُ                                   قسم داخل مركز لكسمربغ اإلصالحي قد انُتقد أكثر من مرة على املس           

                                                                                         الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املـسيحي للعمـل علـى إلغـاء                                        االنتباه إىل هذه احلالة     
             بوضع مشروع     ٢٠٠٧      أبريل  /                                                         ورحبت اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان يف رأيها الصادر يف نيسان   . )٥٢ (       التعذيب

                 الرابطة املسيحية          وأشارت     . )٥٣ (                    مركز لكسمربغ اإلصالحي                           حتجاز إداري منفصل عن                                  قانون يتعلق بإنشاء مركز ا    
                                                                                                                للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب إىل أن بناء مركز احتجاز مستقل على                 

         خل حيـز            ، الذي سيد    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩        املؤرخ     ٥٦٥٤                                    النحو املنصوص عليه يف مشروع القانون   
         ن بقرار   ا               رحبت املنظمت   ،        ومع ذلك   .                                           ، حسب وعود احلكومة، ال يزال جمرد مشروع           ٢٠٠٨                      النفاذ يف خريف عام     

                                                                                                          سلطات لكسمربغ منح اإلذن لبعض املنظمات غري احلكومية املعتمدة، ومنها، الرابطة املسيحية للقـضاء علـى                
        نـوفمرب   /                           لك منـذ تـشرين الثـاين           ع وذ                                                              التعذيب لتقدمي خدمة مساعدة لألشخاص احملتجزين مرتني يف األسبو        

                                                                                                  وأبدت اللجنة االستشارية أسفها ألن نظام االحتجاز غري حمدد يف القانون وأنه يقرر ببساطة مبوجب                  . )٥٤ (    ٢٠٠٦
                ّ                                                                   ويف هذا السياق ذكّرت اللجنة االستشارية باملبدأ األساسي املكرس يف مجيع الـصكوك               .                     الئحة الدوقية الكربى  
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                                                                                   ن الذي يقضي بأن تكون تدابري حرمان األفراد من حريتـهم الشخـصية مدرجـة                                          الدولية حلماية حقوق اإلنسا   
     . )٥٥ (         يف القانون

                                                          جمللس األورويب سلطات لكسمربغ بالتسريع يف معاجلـة طلبـات               دى ا                             وأوصى مفوض حقوق اإلنسان ل      -   ٢٨
              الستشارية حلقوق                   وقد أحاطت اللجنة ا   . )٥٦ (                                              من خالل تعزيز الفريق املسؤول عن أداء هذه املهمة      سيما   ال ،      اللجوء

           ً                                                                                                    اإلنسان علماً بأن وزارة اخلارجية واهلجرة بدأت توجيه دعوات إىل أسر طاليب اللجوء الذين رفضت طلباهتم منذ                 
                            ّ               وتود اللجنة االستشارية أن تذكّر يف هذا          . )٥٧ (                        قانونية يف أراضي البلد                                             عدة سنوات وهم ال يزالون يف أوضاع غري         

                                                        املستمر يف لكسمربغ إىل تشريعات تتعلق بطرائق اإلبعـاد          و               الفتقار املؤسف                                         السياق مبوقفها املبدئي فيما يتصل با     
                                     إبعاد قسري بالنسبة لألشخاص املعنيني           حالة      كل      أن       ً      ونظراً إىل     .                       وتنفيذ قرارات اإلبعاد                أراضي البلد               القسري عن   

  .              ه اإلجـراءات                                                                    ال تزال اللجنة االستشارية ترى أن من احملتم سن قانون ناظم هلذ            ف   ،                     تشكل حالة خطرية         وأسرهم
                                        إزاء طريقة وساعة اقتحام مرتل املعنيني                                   مرة أخرى عن دواعي قلقها         ،             بصفة خاصة   ،                    اللجنة االستشارية       أعربت و
          ً                           تشكل ضرباً من ضـروب التعـذيب             معينة           ممارسات      حظر                            البدين ضدهم وإزاء عدم                             للجوء إىل وسائل القهر     وا

   إىل  "                                                         نة االستشارية احلكومة أمام هذا الفراغ القانوين احلايل                   ودعت اللج   .      ً     ً    حظراً تاماً                               واملعاملة الالإنسانية واملهينة  
     فيما  و   . )٥٨ ( "                            عن أراضي البلد بشكل قسري    َ                            َمن هم يف وضع غري قانوين                                                  نظر يف إمكانية وقف تنفيذ تدابري إبعاد          ال

      من   ٥           مع املادة             يتناىف    ً اً        إداري  ً اً                             طاليب احلماية الدولية احتجاز           احتجاز                                    احلق يف اللجوء، ترى اللجنة أن        ب    ً  أيضاً         يتعلق  
     . )٥٩ (                                 ق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه                                                       االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املتعلقة حب

                                                                                                      وأعرب كل من الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمـل علـى إلغـاء                   -   ٢٩
                                                           ً             يف ترتيب لقاء بني الرعايا األجانب قيد االحتجاز وقنصلياهتم، رغماً                       ً                                  التعذيب أيضاً عن قلقه إزاء املمارسة املتبعة      

                                                                                                            عنهم ألغراض التعرف إىل هويتهم، على الرغم من أن أولئك األجانب لديهم ما يدعو من األسباب للخوف من                  
             رهتم بلـدهم                                                                                                           االنتقام منهم أو من أسرهم املتبقية يف البلد إذا ثبت أهنم طلبوا اللجوء إىل لكسمربغ أو جملرد مغاد                 

                      أهنوا كامل مدة سجنهم         قانوين ممن                                     خيضع احملتجزون األجانب الذين هم يف وضع غري     ً     كثرياً ما  و  .        قانونية        بطرق غري 
                                                                                                        لفترة احتجاز إداري إضافية قد تصل إىل ثالثة أشهر، ألن السلطات مل تتخذ اخلطوات الالزمة لترحيلهم خـالل            

     . )٦٠ (             فترة احتجازهم

                                                                         ية للقضاء على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن جيرى                الرابطة املسيح  ود  وت  -   ٣٠
              ً             املنظمتان أيـضاً علـى         تصر و  .                                                                       فحص طيب دقيق بصورة منتظمة ودون تأخري لكل شخص أخفقت عملية طرده           

                                                                                                     ضرورة توافر مراقبني مستقلني الصطحاب األشخاص يف مجيع عمليات الترحيل القسري، ووضع تعريف دقيـق              
     وترى    . )٦١ (                                                                     وحتديد مدونة قواعد سلوك رمسية ألفراد قوات األمن املسؤولني عن هذه العمليات     إليهم              للوالية املسندة 

                                                                                                 الرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب يف لكسمربغ واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن صياغة 
                                                          املتعلق باحلق يف اللجوء وبأشكال احلماية اإلضافية ميكن             ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٥                       يف القانون الصادر يف       )   ١٢ ( ٦       املادة  

   . )٦٢ (                            ة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب           من اتفاقي ٣                        ً                                  أن يكون هلا آثار خطرية جداً وأن تكون متنافية مع أحكام املادة 
      بلدان  ب    ئمة     ، قا    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٢١                                                     وتتوافر يف لكسمربغ من خالل الئحة الدوقية الكربى الصادرة يف 
                                            وقد أعرب كل من الرابطة املسيحية للقضاء         .                 ُ                                                   املنشأ اآلمنة اليت ُتدرس طلبات جلوء رعاياها يف إطار إجراء عاجل          

        أولئـك          حـصول                                                                                                 على التعذيب واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب عن قلقه إزاء احتمال عدم               
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   . )٦٣ (                                                   حلماية الدولية معاينة دقيقة وشخـصية وموضـوعية                                                          األشخاص على مجيع ضمانات معاينة طلبهم املتعلق با       
                                                                                              وكذلك فيما خيص هذه املسألة، ذكرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن مسوغات طرد العمال املهاجرين 
                                                                                                 املنصوص عليها يف التشريعات، أي االفتقار إىل سبل عيش قانونية أو اخلطر على الصحة العامة، تتجاوز املسوغات 

     . )٦٤ (                           إطار امليثاق االجتماعي األورويب     لة يف      املقبو

           ً    ، ميثل متييزاً       ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز   ١٨                                                                    والحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن القانون الصادر يف            -   ٣١
                                                                                                   ضد العمال املهاجرين غري املنتمني إىل املنطقة االقتصادية األوروبية الذين ال ميلكون تصريح عمل من الفئتني باء أو 

                         وخلصت اللجنة األوروبية إىل    . )٦٥ (                                 ثلث األعضاء املنتخبني يف جمالس العمل    من    أكثر    وا       أن يشكل        ه ال جيوز     ألن   جيم
   ١                                                 ً                                                                أن العمال املهاجرين القادمني من الدول اليت ليست طرفاً يف اتفاقية الهاي املتعلقة باإلجراءات املدنية املؤرخة                 

         احملاكم      أمام       دعاوى                                 املصاريف القضائية عند إقامة            كفالة                                         يتعرضون للتمييز ألن عليهم إيداع           ١٩٥٤      مارس   /    آذار
     ّ                                                 ُ                                             وذكّرت اللجنة األوروبية بأنه ال توجد يف لكسمربغ تـشريعات متُكـن العامـل املهـاجر الـذي                    .  )٦٦ (       احمللية

   . )٦٧ (               ة من مل مشل أسرته                                   ال ينتمي إىل املنطقة االقتصادية األوروبي

  عوقات وامل، والتحديات،املمارساتأفضل زات واجن اال-      ً ثالثا  
   .       ال ينطبق

  الوطنية الرئيسية  األولويات واملبادرات وااللتزامات-      ً رابعا  
   .       ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
   .       ال ينطبق

Notes 
__________________  
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