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االستعراض الدوري الشامل الثالث للكسمربغ
آراء بشنن االستنتايات وواو التوايات وااللت امات ال و ية والردود املقدمأة
من الدولة موضوع االستعراض
 -١تشري لكسمربغ إىل أهنا تلقت  ١49توصية خاللل اسسالتاراا املتالالا االا الالذي أجالري
يف  ١٨كانون الثاين/يناير .20١٨
 -2وُت الاليس لكس الالمربغ علم الالا ابلتوص الاليا  ،١-١0٦و ،2-١0٦و ،3-١0٦و،4-١0٦
و ،٦-١0٦و ،7-١0٦و ،٨-١0٦و ،9-١0٦و ،١0-١0٦و ،40-١0٦و،4١-١0٦
و ،42-١0٦و ،44-١0٦و.52-١0٦
 -3وتقبل لكسمربغ التوصيا األخرى :تقدم هذه الوثيقالة مالومالا عالن مالدى اسسالت ا ة
هلذه التوصيا وعن التغريا الطارئة على الصايد الوطين منذ استاراا كانون الثاين/يناير .20١٨
 5-106و 20-106و29-106
-4

تنظر لكسمربغ يف التصديا على اتفاقية منظمة الامل الدولية رقم .١٨9

 11-106إىل  19-106و36-106
 -5سيحقدم مشروع القانون املتالا ابلتصديا على استفاقية الدولية حلمايالة مجيالا األاال ا
من اسختفاء القسري إىل جملس النواب يف املستقبل القريب.
21-106
-٦

تنظر لكسمربغ يف التصديا على روتوكول اتفاقية منظمة الامل الدولية رقم .29

 22-106إىل  28-106و 113-106إىل  116-106و121-106
الالد
 -7يامالالل الربملالالان حالي الا علالالى التصالالديا علالالى اتفاقيالالة جملالالس أورواب للوقايالالة مالالن الان ال
النساء والانال املنالزو ومكاتحتهمالا ااتفاقيالة اسالطنبول ،،ومالن املفالرتا أن ين الزه قريبالا؛ ويتضالمن
مشالالروع القالالانون تالالره تشالالويه األعضالالاء التناسالاللية األنثويالالة .ويالالن أيض الا علالالى تازيالالز التاالالاون ال
اجلها الفاعلة احلكومية واجلها الفاعلة غري احلكومية.
30-106
 -٨تواصل لكسمربغ جهودها الراميالة إىل تازيالز قالدرا املؤسسالا الوطنيالة وايليالا التقنيالة
من أجل متا اة التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان.
 31-106و 33-106و34-106
 -9تؤكد لكسمربغ عزمها على تكثي جهودها الرامية إىل تقده التقارير املالقة إىل هيئا
املااهدا  ،وو ا آلية تتيح إحالة التقالارير علالى الو أكثالر انتظامالا .وتالالا لكسالمربغ أةيالة كبالرية
علالالى التاالالاون اجليالالد مالالا كاتالالة هيئالالا وآليالالا حقالالوق اإلنسالالان ،سالواء علالالى صالالايد األمالالم املتحالالدة
أو على الصايد اإلقليمي.
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32-106
 -١0سوف تنظر لكسمربغ يف و ا سياسة عامة يف هذا الشأن.
35-106
 -١١يف القانون الصادر يف  ١5كانون األول/ديسمرب  20١7شأن التااون اإلمنائي والامالل
اإلنسالالاين ،مالالن املزمالالا وصالالي متويالالل حكالالومي مشالالرت مرتفالالا للغايالالة للمشالالاريا الال تركالالز علالالى حقالالوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك املشاريا املتالقة بناء القدرا .
 3٧-106إىل 38-106
 -١2تدرس لكسمربغ التدا ري التشرياية اللزمة للست ا ة هلذه التوصيا .
39-106
 -١3ميكن الرجوع إىل البند  ٨١من التقرير الوطين :اعتحمالد مشالروع القالانون املالذكور تياله اقالانون 7
تشالرين الثالالاين/نوتمرب  ،20١7وهالالو مالالا ينبغالالي أن يتالاليح ملركالالز املسالالاواة يف املااملالالة أداء دوره يف مكاتحالالة
التمييز على و أتضل .ويذكر القانون اجلديد اجلنسية وصفها أحد أسس التمييز.
 43-106و53-106
 -١4تالالرى لكسالالمربغ أن سياسالالتها املتالقالالة ابهل الالرة تسالالت يب للتوصالاليت املالالذكورت  ،س سالاليما
من اإلطار الذي حدده اسُتاد األورويب.
45-106
 -١5تتواصل اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة الامل املتالقة ابملساواة

اجلنس .

 46-106إىل 48-106
 -١٦تري مناقشا شأن ُتسال التالدريب يف جمالال حقالوق اإلنسالان ،مبالا يف ذلالك التالدريب
األساسالالي واملسالالتمر للمالالوعف الامالالومي  ،وق الوا األمالالن ،والقضالالاة ،وغالالريهم مالالن مالالوعفي الدولالالة
والبلداي .
49-106
 -١7تات الالزم لكس الالمربغ تنفي الالذ الالل توعي الالة ابستفاقي الة الدولي الالة للقض الالاء عل الالى مجي الالا أا الالكال
التمييالالز الانصالالري لفائالالدة الصالالحفي  ،مبالالا يف ذلالالك يف سالالياق إعالالداد التقريالالر الالالوطين املقبالالل املزمالالا
تقدميه إىل جلنة القضاء على التمييز الانصري.
50-106
 -١٨تيما يتالا قضااي التهرب الضرييب ،تشار لكسمربغ نشاط يف اجلهود املبذولة يف هذا
الصدد على مستوى اسُتاد األورويب ومنظمة التااون والتنمية يف امليدان اسقتصادي.
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 51-106و 58-106إىل  69-106و 91-106و 93-106إىل 102-106
 -١9تالالرى لكسالالمربغ أن إطارهالالا القالالانوين القالالائم يالالوتر ايالالة تاالالالة مالالن التمييالالز ،و الالات علالالى
احرتام احلقوق املدنية والسياسالية ،مبالا تيهالا احلالا يف حريالة التابالري وحريالة الصالحاتة .و ظالر التوجياله
املتالالالا مالالدما وسالالائس اإلعالاللم السالالماية  -البص الرية ،الالالذي أحدم ال يف قالالانون لكسالالمربغ ،نشالالر
امل الواد ال ال ُتالالرا علالالى الكراهيالالة أو الان ال  .و الالري حالي الا اسالالتاراا هالالذا التوجيالاله علالالى الصالالايد
األورويب ومن املتوقا األخذ ابلتزاما أوسا نطاقا .ويوسا التوجيه ،على وجاله اصصالو  ،نطالاق
اية املواطن من املواد ال ُترا علالى الكراهيالة أو الانال لتشالمل اجلهالا الفاعلالة ةاجلديالدةة
عل الالى ا الالبكة اإلنرتن الالت ،س س الاليما من الالا ر تب الالادل الفي الالديوها  ،م الالا اح الرتام حري الالة التاب الالري .ويلح الالا
مكتب املدعي الاام شالكل منه الي حمطلقالي خطالااب الكراهيالة وتالورد الصالح اإلداا الصالادرة
يف هذا الشأن.
54-106
 -20تواص الالل لكس الالمربغ او الالاذ الت الالدا ري الرامي الالة إىل الالمان حق الالوق األا ال ا ذوي اإلعاق الالة.
وتاك وزارة األسرة على و ا خطة عمل وطنية جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق األا ا ذوي
اإلعاق الالة للف الالرتة م الالن  20١9إىل  .2023ويف ع الالام  ،20١٨أحطلق الالت ل الالة يف الص الالحاتة وعل الالى
اللوحالالا اإلعلنيالالة يف األمالالاكن الاامالالة مالالن أجالالل إدمالالاإل األا ال ا ذوي اإلعاقالالة .و الالري و الالا
مش الالروع ق الالانون ش الالأن إمكاني الالة الوص الالول إىل املب الالاين املفتوح الالة للاام الالة وإىل الط الالرق الاام الالة ومب الالاين
اإلسكان اجلماعي ،ساليقدم إىل جملالس النالواب قبالل هنايالة الالدورة التشالرياية احلاليالة .ويرمالي مشالروع
القالالانون هالالذا إىل توسالاليا نطالالاق اسلتالزام يةحالالة إمكانيالالة الوصالالول لتشالالمل اال األمالالل اصاصالالة.
وابإل اتة إىل ذلك ،ستطبا التزاما إةحة إمكانية الوصول ،مالن اين تصالاعدا ،علالى األمالاكن
املفتوحالالة لل مهالالور .ويالالن املشالالروع علالالى عقالالواب جنائيالالة علالالى عالالدم اسمتثالالال سلتزامالالا إةحالالة
إمكانية الوصول.
5٧-106
 -2١تتواصل األعمال التشرياية يف هذا الصدد.
 ٧0-106إىل ٧2-106
 -22تاتالالزم لكسالالمربغ اعتمالالاد أول خطالالة عمالالل وطنيالالة لتنفيالالذ مبالالادت األمالالم املتحالالدة التوجيهيالالة
شأن األعمال الت ارية وحقوق اإلنسان ،يف األسا يا املقبلة.
٧3-106
 -23لكسال الالمربغ هال الالي إحال الالدى الال الالدول املوقاال الالة علال الالى تاهال الالد جني ال ال املتالال الالا قال الالوق اإلنسال الالان
واإلجالراءا املناخيالالة ،وهالالي تبالالذل جهالالودا علالالى الصالالايد السياسالالي وجهالالودا لتابئالالة املالوارد املاليالالة يف
هذا اجملال.
٧4-106
 -24تتاهد لكسمربغ ضمان حصول مجيا األا ا
4
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 ٧5-106إىل 81-106
 -25تال الالرى لكسال الالمربغ أن تنفيال الالذ هال الالذه التوصال الاليا جال الالار مال الالا اتتتال الالا وحال الالدة األمال الالن يف املركال الالز
اسجتمالالاعي  -الرت الالوي احلكالالومي يف درايبالالورن ويسالالتمر اسهتمالالام مبسالالألة إيالالداع القصالالر يف املركالالز يف
أتضالالل الظالالروف املمكنالالة ،ابسسالالتناد إىل ماالالايري مو الالوعية صالالارمة .وميكالالن الرجالالوع أيض الا إىل الالالرد
على التوصيا  ١35-١3١-١0٦أداه.
 8٧-82-106و 88-106إىل  90-106و130-106
 -2٦تواصل لكسمربغ جهودها الرامية إىل مكاتحالة استالار ابلبشالر ،وسالوف يفخالذ يف اسعتبالار
التوصالاليا الال تلقتهالالا .ويتنالالاول اإلطالالار الالالوطين ايالالة األطفالالال ،س سالاليما الضالالافاء مالالنهم .وأحطلقالالت
وزود الل نالالة املشالالرتكة
مالالؤخرا لالالة ترمالالي إىل إذكالالاء الالالوعي لالالدى عامالالة اجلمهالالور ابلابوديالالة املااصالالرة ح
الوزارا ملكاتحة استار ابلبشر مبوارد خمصصة هلا من امليزانية يف عام .20١٨
92-106
 -27تري حاليا مناقشا شأن اعتماد تدا ري إ اتية حلماية املداتا عن حقالوق اإلنسالان
والصالالحفي  ،س سالاليما يف إطالالار سالالاي لكسالالمربغ للنضالالمام إىل عضالالوية جملالالس حقالالوق اإلنسالالان
للسالالنوا  .2024-2022وسالالتناقه هالالذه التالالدا ري مالالا عالالدد مالالن اجلهالالا ينهالالا املقالالرر اصالالا
املاين الة املداتا عن حقوق اإلنسان.
 103-106إىل 106-106
 -2٨تسالالتهدف خطالالة الامالالل الوطنيالالة لةدمالالاإل املتاالالددة السالالنوا لاالالام  ،20١٨ال ال الالري
إعالالدادها حالي الا ،مخسالالة جمالالاس ذا أولويالالة ينهالالا تازيالالز إمكانيالالة توعي ال األجانالالب ،تضالالل عالالن
تازيز التاليم ،والتاليم املستمر ،وتاليم اللغا األجنبيالة .ولالن تكالون خطالة الامالل الوطنيالة الدودة
زمنيا وسيكون هلا إطار عام قا ل للمراجاة وقادر على التكيال  .وميكالن الرجالوع أيضالا إىل الالردود
على التوصيت  ١4٨-١0٦و.١49-١0٦
10٧-106
 -29من أجل مان متك األا ا ذوي اإلعاقة من الااليه قالدر أكالرب مالن اسسالتقللية
واملضي قدما و توتري الرعاية لألا ا ذوي اإلعاقة خارإل املؤسسا  ،تش ا احلكومة ،عن
طريا الدعم املاو ،علالى إنشالاء مسالاكن االبه مسالتقلة وتطالوير خالدما دعالم جديالدة لألاال ا
الذين يايشون صورة مستقلة داخل منازهلم اانظر أيضا الرد على التوصية .،54-١0٦
108-106
 -30تسالالتهدف اصط الالة الوطني الالة للوقاي الالة مالالن اسنتح الالار يف لكس الالمربغ لا الالامي 20١9-20١5
الشباب وصفهم تئة ايفة وتبلغهم شأن خدما الدعم النفسي  -اسجتماعي املتاحة.

GE.18-09111

5

A/HRC/38/11/Add.1

 109-106و111-106
 -3١ميثالالل إدمالالاإل اجلميالالا يف نظالالام التالالاليم ،س سالاليما األطفالالال الالالذين يطلبالالون احلمايالالة الدوليالالة
ويسالالتفيدون منهالالا ،إحالالدى األولالالواي ابلنسالالبة إىل لكسالالمربغ؛ وسالاليحكرس املزيالالد مالالن اجلهالالود هلالالذه
املسألة يف السنوا املقبلة .ويقدم التقرير الوطين للكسمربغ تفاصيل إ اتية.
110-106
 -32تستمر املناقشا على الصالايد الالوطين ال خمتلال اجلهالا الفاعلالة املانيالة االذا الشالأن.
وتنفذ مؤسسا تاليمية خمتلفة مشاريا رائدة يف هذا اجملال.
 112-106و 11٧-106إىل 119-106
 -33تواصل لكسمربغ األنشطة املنصالو عليهالا يف خطالة الامالل الوطنيالة للمسالاواة ال املالرأة
والرجل ،الرامية إىل القضاء على مجيا أاكال التمييالز ال اجلنسال وإىل تازيالز املسالاواة والتمكال
اسقتصادي والسياسي للمرأة.
 120-106و 122-106و129-125-106
 -34تاتالالرب لكسالالمربغ ايالالة األطفالالال مالالن مجيالالا أاالالكال اإليالالذاء واسسالالتغلل اجلنسالالي ،مبالالا يف
ذ لالالك اسسالالتغلل اجلنسالالي لألغ الراا الت اريالالة ،مالالن ال أولوايهتالالا القصالالوى .اب اإلطالالار القالالانوين
م التحدي ما قالانون اعتمالاد  ١٦متوز/يولياله  20١١املتالالا ال  -١اعتمالاد اأ ،اتفاقيالة جملالس

أورواب شالالأن ايالالة األطفالالال مالالن اسسالالتغلل اجلنسالالي واسعتالالداء اجلنسالالي ال ال تالحالتح ابب التوقيالالا
عليهالالا يف سن الزاروم يالالومي  25و 2٦تش الرين األول/أكتالالو ر 2007؛ اب ،الربوتوكالالول اسختيالالاري
امللحالالا ابتفاقيالالة حقالالوق الطفالالل شالالأن يالالا األطفالالال واسالالتغلل األطفالالال يف البغالالاء ويف امل الواد اإلابحيالالة؛
و -2تاالالديل ا ال م الواد قالالانون الاقالالواب وقالالانون اإلج الراءا اجلنائيالالة .ويف الوقالالت نفسالاله ،الالري

تقيالاليم وُتالالديم مسالالتمرين لةطالالار التنفيالالذي حلمايالالة الطفولالالة ،مبالالا يف ذلالالك يف سالالياق التنميالالة واسعتمالالاد
السريا للتكنولوجيا اجلديدة .وخيضا مجيا الاامل يف جمال التاليم لتدريب على الكش عن
حاس اإلساءة.
 123-106إىل 124-106
 -35س تزال األعمال الربملانيالة متواصاللة شالأن مشالروع القالانون املتالالا يصالل قالانون البنالوة.
وسرياعي مشروع القانون ما صدر من توصيا .
 131-106إىل 135-106

 -3٦يف  ١3نيسالالان/أ ريل ِ ،20١٨
أودع مشالالروع القالالانون رقالالم  727٦املتالالالا ينشالالاء نظالالام
جديالالد حلمايالالة الشالالباب ،لالالدى جملالالس الن الواب .وس الالد مالالن اإلاالالارة إىل هن ال احلمايالالة الالالذي يسالالم
القانون وإىل قرار عالدم و الا قالانون جنالائي لل حقصالر .ويتسالم النظالام احلالاو مبيالزة الامالل علالى قالانون
واحالالد يشالالمل ايالالة القاصالالر ومااقبتالاله؛ و ابالالارة أخالالرى ،قالالانون للقاصالالر الضالالحية والقاصالالر اجلالالاين.
ويطور ن ذلك القانون احلقوق والضالماا الال يتمتالا االا القاصالر ويستار الها شالكل جالوهري.
وتيمالالا يتالالالا يمكانيالالة احت الالاز القاصالالر ،تالالدر اإلاالالارة إىل أن الو الالا تغالالري تغالالريا جالالذراي منالالذ ١
تشرين الثاين/نوتمرب  ،20١7ما اتتتا وحدة األمالن يف املركالز اسجتمالاعي  -الرت الوي احلكالومي.
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ويستطيا هذا املرتا املغلا استيااب  ١2سريرا يف أر الا وحالدا  .ورغالم أن مشالروع القالانون يحبقالي
علالالى إمكانيالالة إيالالداع ال حقصالالر يف مراكالالز احلالالبس اسحتيالالاطي ،تالالءن الشالالروط واإلجالراءا ا يطالالة االالذا
التالالد ري تحاالالدل وتراجالالا شالالكل جالالوهري .وس ميكالالن إيالالداع القاصالالر يف هالالذا املركالالز إس عنالالد الضالالرورة
القصوى كما ب استيفاء الشروط الرتاكمية الصارمة التالية قبل اإليداع:


أن ميثل القاصر هتديدا للنظام الاام أو األمن الاام؛



أن يكالالون القاصالالر قالالد ارتكالالب ،أو يشالالتبه يف أنالاله ارتكالالب ،عمالالل ياتالالرب جرمي الة جنائيالالة
تكون عقو تها القصوى سنت أو أكثر.

 136-106و 139-106و 141-106و142-106
ُ -37تيالالل لكسالالمربغ إىل تقريرهالالا الالالوطين ،س سالاليما الفق الرا  .30-25وس ي الزال التنفيالالذ الكامالالل
ستفاقية حقوق األا ا ذوي اإلعاقة من األولواي الوطنية اهلامة.
 13٧-106و 138-106و140-106
 -3٨أودعت وزارة األسرة لدى جملس النواب ،يف آذار/مارس  ،20١٨مشالروع قالانون يسالتحد
مساعدة على اإلدماإل يف سوق الامالل ،لتشال يا أرابب الامالل يف القطالاع الاالام واصالا علالى
توعيال األاال ا ذوي اإلعاقالالة .ويهالالدف مشالالروع القالالانون إىل تيسالالري إعالالادة إدمالالاإل األاال ا
الالالذين يتمتاالالون مبركالالز املوع ال ذي اإلعاقالالة أو األا ال ا الالالذين خضالالاوا إلعالالادة توزيالالا خالالارجي
واسحتفاظ ام يف وعائفهم ،عن طريا نشاط يسمى ةاملساعدة على اإلدماإل يف سوق الاملة.
143-106
 -39تن املادةن ١20ا ،١و١25ا ،١مالن القالانون املاالدل يف  29آب/أغسالطس 200٨
شأن حريالة تنقالل األاال ا واهل الرة واملالادة 22ا ،3مالن القالانون الصالادر يف  ١٨كالانون األول/
ديسمرب  20١5شأن احلماية الدولية واحلماية املؤقتالة علالى تالدا ري ديلالة للحت الاز أقالل إكراهالا.
وتيمالالا يتالالالا ابجلهالالود الراميالالة إىل ُتديالالد الالايفي احلالالال ،قامالالت مديريالالة اهل الالرة يف وزارة الشالالؤون
اصارجية واألورو ية توعية الاديد من موعفي اسستقبال واملوعف الذين رون املقا ل مبسالألة
الالااف احلالالال وتالالدريبهم علالالى كشالالفهم .ومتالالت توعيالالة وتالالدريب الاديالالد مالالن مالالوعفي مرتالالا إي الواء
الط الوارت يف كرياالالبريغ يف هالالذا الشالالأن أيضالالا .و صالالل األا ال ا الالالذين يالالتم ُتديالالدهم علالالى عالالدة
ماا إجرائية خاصة اانظر الردود على التوصيت  ١4٨-١0٦و.،١49-١0٦
 144-106إىل 14٧-106
 -40تضالالا احلكومالالة إدمالالاإل اللجئ ال يف صالالميم سياسالالة اسالالتقباهلم ،ولالالذلك و الالات الالرام
إدمالالاإل يسالالتهدف ابلتحديالالد مقالالدمي طلبالالا احلمايالالة الدوليالالة واملسالالتفيدين منهالالا ،ويسالالمى الالرام
اإلدمالالاإل املوجالاله .ويهالالدف هالالذا الالالربام إىل تيسالالري اإلدمالالاإل اسجتمالالاعي لطالالاليب احلمايالالة الدوليالالة
ويرسالي أسالس إدمالالاإل هالؤسء األاال ا اعتبالارا مالن األسالالا يا األوىل الال تلالالي وصالوهلم إىل أرا الالي
لكسمربغ .ويف وء تنوع البلدان األصلية لطاليب احلماية الدولية ،يستند الربام إىل مبدأ مفاده
أن اإلدماإل الناجح يقوم على عنصالرين اثنال ةالا :تالالم اللغالا الوطنيالة واإلداريالة تضالل عالن تهالم
سري احلياة اليومية يف لكسمربغ.
GE.18-09111
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 148-106و149-106
 -4١يالالنظم قالالانون  ١٨كالالانون األول/ديسالالمرب  20١5املتالالالا ابسالالتقبال طالالاليب احلمايالالة الدوليالالة
وابحلماي الالة املؤقت الالة اس الالتقبال ط الالاليب احلماي الالة الدولي الالة ويه الالدف إىل ُتس ال ال ع الالروتهم وزايدة مراع الالاة
اسحتياجالالا اصاصالالة لضالالااف احلالالال ،س سالاليما القصالالر غالالري املصالالحو  .ويحكالالرس الفصالالل  4مالالن
القالالانون حلمايالالة الالااف احلالالال .و الالدد مكتالالب لكسالالمربغ للسالالتقبال واإلدمالالاإل األاال ا الالالذين
يظهر افهم و و امثل القصر واحلوامل ،وكبار السن ،واألا ا ذوي اإلعاقة ،وعالائل
الوالالالد الوحيالالد ،والا الالائل ال ال تض الالم أطفالالاس قصالالر ،،ويتكف الالل االالم ،تيا الالرا علالاليهم ،يف ح الالدود
املمك الالن ،م الالأوى يناس الالب احتياج الالاهتم ،وتوجيه الالا  ،وق الالد يا الالرا حال ال التغطي الالة املالي الالة لتك الالالي
خالالدما اجلهالالا امل تصالالة .وتوجالالد مراتالالا إلي الواء القصالالر مالالن طالالاليب احلمايالالة الدوليالالة تتالالوتر تيهالالا
خ الالدما توجي الاله ما الالززة وخ الالدما متا ا الالة اجتماعي الالة  -تاليمي الالة .وح الالال وص الالول ط الالاليب احلماي الالة
الدوليالالة ،يامالالد تريالالا مالالن األخصالالائي النفسالالي وار الالا الصالالحة الاقليالالة إىل تالالتح ملال س الوا ا
صالالحية لكالالل مالالنهم غيالالة تو الاليح اسحتياجالالا اصاصالالة االالم وُتديالالد األا ال ا األكثالالر الالافا يف
مالن طالاليب
صفوتهم .وخلل الفرتة نفسها ،حتري هيئة التفتاليه الصالحي تحصالا طبيالا لكالل اال
احلمايالالة الدوليالالة .وأثنالالاء هالالذا الفحال  ،يسالالتطيا طالالالب احلمايالالة الدوليالالة طلالالب استشالالارة طبيالالة نفسالالية
جمانيالالة مالالن هيئالالة التفتالاليه الصالالحي أو تقالالوم اهليئالالة االالرا هالالذه املشالالورة علالالى كالالل طالالالب ايالالة دوليالالة
يا الالاين م الالن مش الالاكل ص الالحية جس الالدية أو نفس الالية .وابإل الالاتة إىل ذل الالك ،الالري مكت الالب لكس الالمربغ
للستقبال واإلدماإل واركاؤه كشفا طبيا يف مجيا مراحالل الامليالة .وخيضالا كالل طالالب ايالة دوليالة،
خالاللل إقامتالاله يف املراتالالا السالالكنية التا االالة ملكتالالب لكسالالمربغ للسالالتقبال واإلدمالالاإل إلاالراف أخصالالائي
اجتماعي دد يقيِم اسحتياجا اصاصة ه لدى وصوله ويتا ا احتياجاته املتغرية تيما اد.
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