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  جدول
 توصية 194يد ها ر و  جمهورية غينيا يلى توصيات االستعراض الدوري الشامل البالغ 

 موقف غينيا الرقم
 مقبولة 118-1

باالتوقي  والتداديع علاك صاجوي جديادة تتعلاع  اصلة تعزيز حقوق اإلنسان ال سيماتنوي غينيا مو 
حبماياااة اققاااوق األساساااية. وهاااا تتاااواك يف هاااذا الدااادد التداااديع قريبااااً جاااداً علاااك ال وتو اااول  
االاتياري  امللحق  بالعهد الدويل اخلاص باققوق االقتدادية واالجتماعية والثقافية، وال وتو ول 

مجياا  كاااجال التمييااز أااد املااركة، و ااذل  علااك االتةاااق االاتياااري امللحااع باتةاقيااة القىااا  علااك 
 بشأن امتيازات احملجمة اجلنائية الدولية وحداناهتا.

 مقبولة 118-2
 1-118انظر 

 مقبولة 118-3
 1-118انظر 

 أحيط يلماً بها 118-4
رغام كن هاذه العقوباة منداوص عليهاا يف  2004تلتزم غينيا بتعليع تنةيذ عقوبة اإلعادام مناذ عاام 

يف ساابيل إلئائهااا.  ه العقوبااة عاازم اقجومااة علااك العماالالقااانون اقااايل. ويعجااز االلتاازام بتعليااع هااذ
وجتااادر اإلااااارة، مااان ناحياااة كاااارق، إىل كناااإ سااابع تقااادد اقااارتاا ب لئاااا  عقوباااة اإلعااادام، يف إ اااار 

 اإلصالحات اجلارية، ال سيما إصالا القانون اجلنائا.
 أحيط يلماً بها 118-5

 4-118انظر 
  أحيط يلماً بها 118-6

 4-118انظر 
  أحيط يلماً بها 118-7

 4-118انظر 
  أحيط يلماً بها 118-8

 4-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-9

 4-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-10

 4-118انظر 
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  أحيط يلماً بها 118-11

 4-118انظر 
 مقبولة 118-12

 1-118انظر 
 مقبولة 118-13

 1-118انظر 
 مقبولة 118-14

 1-118انظر 
 مقبولة 118-15

 1-118انظر 
 مقبولة 118-16

  1-118انظر 
 مقبولة 118-17

  1-118انظر 
 مقبولة 118-18

ٍ  ارعت اقجومة الئينية بالةعل، من االل وزار  ة حقوق اإلنسان واقريات العامة، يف مساا
 سيتوىل اجملتم  املدين رئاستإ.  إلنشا  مرصد و ين للتعذيب

ساانة  25إأااافة إىل كلاا ، يشااجل اسااتعراا جلنااة مناهىااة التعااذيب للحالااة يف غينيااا، بعااد 
علااك عازم اقجومااة الئينيااة علااك مواصالة مجافحتهااا هلااذه املمارسااات غاا   مان الئياااد، دلاايالً 
 املقبولة وغ  امل رة.

 مقبولة 118-19
  1-118انظر 

 مقبولة 118-20
  1-118انظر 

 مقبولة 118-21
  1-118انظر 
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 مقبولة  118-22

تعااا اقجومااة الئينيااة عاادم وجااود نااا يف القااانون اقااايل يتناااول مةهااوم التعااذيب. ولااذل  هتااد  
عمليااة تنقااين قااانون العقوبااات اجلاريااة حالياااً إىل معاجلااة هااذا الشاااغل عاان  ريااع الت اارد الداارين 

 ك م   كحجام اتةاقية مناهىة التعذيب.للتعذيب جبمي  كاجالإ، مبا يتماا
 مقبولة 118-23

  1-118انظر 
 مقبولة 118-24

 4-118انظر 
 مقبولة 118-25

 1-118انظر 
 مقبولة 118-26

 1-118انظر 
 مقبولة 118-27

  1-118انظر 
 مقبولة 118-28

  1-118انظر 
 مقبولة 118-29

  1-118انظر 
تنااوي اقجومااة مواصااالة عمليااة التدااديع علاااك ال وتو ااول االاتياااري التةاقياااة القىااا  علااك مجيااا  

 كاجال التمييز أد املركة. 
وجتاادر اإلاااارة إىل وجااود عاادد ماان منااابر النقااان باا  الدولااة ومنظمااات اجملتماا  املاادين ماان كجاال 

 ركة.ُتقيع تنسيع كفىل ب  اجلهات الةاعلة املعنية بالدفٍا عن حقوق امل
 مقبولة 118-30

 29-118انظر 
 مقبولة 118-31

تنوي غينيا التوقي  علك االتةاقية الدولية قماية مجي  األاخاص من االاتةا  القسري. كأف إىل 
كل  كن بعض كحجام قانون اإلجرا ات اجلنائية يتمااك م  تل  االتةاقية. وتتناول هذه األحجام 

 السالمة يف هذا اجملال.ظرو  التوقيف وتب  معاي  
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 مقبولة 118-32

 31-118انظر 
 مقبولة 118-33

صاااادقت غينيااااا علااااك ال وتو ااااول االاتياااااري التةاقيااااة حقااااوق ال ةاااال بشااااأن اااااارتاي األ ةااااال يف 
ومن املزم  االنتها  من عملية التداديع  2001 انون األول/ديسم    10املنازعات املسلحة منذ 

 علك هذه املعاهدة ب حالة اإلعالن امللزم قجومة غينيا إىل األمم املتحدة يف األاهر املقبلة.
 مقبولة 118-34

 33-118انظر 
 مقبولة 118-35

  1-118انظر 
 مقبولة 118-36

وجبهااااا احملجمااااة اجلنائيااااة علااااك االتةاقيااااة الاااا  كحنشاااا ت مب 2003متوز/يوليااااإ  14صاااادقت غينيااااا يف 
 الدولية. 

االلتزام العاام بالتعااون املاذ ور يف الةدال التاسا  مان نظاام روماا األساساا مىامون. وتشاهد علاك 
كل  زيارات العمل العديدة ال  قام هباا مجتاب املادعا العاام للمحجماة اجلنائياة الدولياة إىل غينياا 

 كيلول/سبتم . 28يف إ ار التحقيع يف اجلرائم املرتجبة يف 
وتظل اقجومة ملتزمة باختاك اإلجرا ات الالزمة لجشف اققيقة بشاأن اجلارائم  البشاعة املرتجباة يف 

 كيلول/سبتم . 28
 مقبولة 118-37

 1-118انظر 
 مقبولة 118-38

 18-118انظر 
 مقبولة 118-39

واملؤسسااية إلع ااا  مباااد  تلتاازم غينيااا ببااذل قدااارق جهاادها علااك املسااتويات التعليميااة واملعياريااة 
 املساواة ب  اجلنس  معناها اققيقا وجتسيدها فعلياً.

 ولذل  تظل حجومة غينيا قلقة جدا إزا  مسألة العنف أد النسا .
 مقبولة 118-40

 39-118انظر 
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 مقبولة 118-41

 39-118انظر 
 مقبولة 118-42

 4-118انظر 
 مقبولة 118-43

 39-118انظر 
 مقبولة 118-44

 39-118انظر 
 مقبولة 118-45

. 2015كنشااااا ت املؤسساااااة الو نياااااة املساااااتقلة ققاااااوق اإلنساااااان ااااااالل الةدااااال األول مااااان عاااااام 
وسااتحظك بجاال الاادعم الااالزم ماان جانااب اقجومااة ولتلااف ااار ائها الةنياا  واملااالي  لتباادك عملهااا 

 بجةا ة.
ماً حقيقيااااً  مااا  وساااتبذل اقجوماااة قداااارق جهااادها  اااا تجاااون هاااذه املؤسساااة  منسااا مة انسااا ا

 مباد  باريز.
 مقبولة 118-46

 45-118انظر 
 مقبولة 118-47

 45-118انظر 
 مقبولة 118-48

 45-118انظر 
 مقبولة 118-49

 45-118انظر 
 مقبولة 118-50

 45-118انظر 
 مقبولة 118-51

 45-118انظر 
 مقبولة 118-52

 45-118انظر 
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 مقبولة 118-53

 45-118انظر 
 مقبولة 118-54

 45-118انظر 
 مقبولة 118-55

 45-118انظر 
 مقبولة 118-56

 45-118انظر 
 مقبولة 118-57

تدري غينيا أرورة تعزيز مؤسساهتا من كجل الع قوة دينامية حقيقية يف البلاد باجتااه تعزياز وةاياة 
 حقوق اإلنسان، من االل نظام دميقرا ا صاحل وعملا.

 مقبولة 118-58
 بتنقين وتعزيز ا ة العمل الو نية إلعمال حقوق ال ةل.تلتزم غينيا 

 مقبولة 118-59
يشاااجل تعزياااز املسااااواة يف لااااالت التعلااايم والداااحة وتوظياااف النساااا  والةتياااات إحااادق كولوياااات 

 حجومة غينيا.
ويف هااذا اإل ااار، ااارعت اقجومااة يف العديااد ماان الاا امت واملشاااري  بالتعاااون ماا  ااار ائها الةنياا  

 واملالي  ال سيما برامت تعليم الةتيات وإبقائهن يف املدارس.
 لجن اقجومة تدري التحديات العديدة ال  تواجهها يف لال تعزيز املساواة يف غينيا.

 مقبولة 118-60
 تقر غينيا مبواجهة صعوبات تتعلع حبماية ودعم الىحايا والشهود.

 يف هذا الددد. لجنها تظل ملتزمًة بوأ  آلية فعالة ومتماسجة
 مقبولة 118-61

 تلتزم غينيا مبواصلة وأ  برامت ترما إىل تعزيز اهليجل الو ين ققوق اإلنسان.
 مقبولة 118-62

 تقر غينيا بوجود صعوبات   ب ة إل الق عملية املداقة الو نية بشجل فعلا.
 اإلقليم الو ين.لجنها ك لقت املشاورات حول املسار الذي يتع  اعتماده يف مجي  كحنا  
 واقجومة ملتزمة مبواصلة جهودها الستجمال هذه العملية وأمان جناحها.
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 مقبولة 118-63

 58-118انظر 
 مقبولة 118-64

 -تواصااال اقجوماااة، بااادعم مااان اااار ائها الةنيااا  واملاااالي ، جهودهاااا يف لاااال التنمياااة االجتماعياااة 
الوفا  بالتزاماهتا علك الدعيدين اإلقليما والدويل االقتدادية يف البلد م  الرت يز بوجإ ااص علك 

 يف لال تعزيز وةاية حقوق اإلنسان.
 مقبولة 118-65

تدري غينيا التأا ات ال  تعاين منها يف تقدد التقارير ال  حاان موعادها إىل هي اات املعاهادات. 
  الاوزارات الا  ساتحع   الل ناة املشارت ة با 2014ولتاليف هذه التأا ات كنشاأت يف نيساان/كبريل 

 بدياغة التقارير.
 مقبولة 118-66

 65-118انظر 
 مقبولة 118-67

 65-118انظر 
 مقبولة 118-68

 45-118انظر 
 مقبولة 118-69

غينيا منةتحة علك التعاون م  اإلجرا ات اخلاصة بقبوهلاا  لباات مجيا  املجلةا  بوالياات يف إ اار 
ادوصاً املقرر اخلاص املعين بتعزيز اققيقاة والعدالاة واجلا  وأامانات هذه اإلجرا ات لزيارة البلد 

 عدم التجرار.
 مقبولة 118-70

 69-118انظر 
 مقبولة 118-71

 69-118انظر 
 مقبولة 118-72

 69-118انظر 
 مقبولة 118-73

 64-118انظر 
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 مقبولة 118-74

 64-118انظر 
 مقبولة 118-75

 النزفية، ُتظك غينيا بدعم غ  مشروط من اجملتم  الدويل. منذ ظهور ةك ف وس إيبوال
 وتعتزم غينيا مواصلة هذا التعاون بئية است دال هذا املرا من املن قة دون اإلقليمية.

 مقبولة 118-76
 75-118انظر 

 مقبولة 118-77
ينيا حزمة كدق ظهور ةك ف وس إيبوال النزفية إىل إب ا  جهود التنمية. وملواجهة كل ، وأعت غ

 من  تداب  اإلنعان االقتدادي ملا بعد إيبوال.
 مقبولة 118-78

ااارعت غينيااا، باادعم ماان اليونيساايف، يف عمليااة ُتاادية للحالااة املدنيااة ترمااا إىل تيساا  التساا يل 
 اجملاين لأل ةال عند الوالدة واعتماد املر زية هبذا الشأن.

 مقبولة 118-79
 78-118انظر 

 مقبولة 118-80
 78-118انظر 

 مقبولة 118-81
 78-118انظر 

 مقبولة 118-82
 39-118انظر 

 مقبولة 118-83
 39-118انظر 

 مقبولة 118-84
 39-118انظر 

 مقبولة 118-85
 39-118انظر 
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 مقبولة 118-86

 39-118انظر 
 مقبولة 118-87

 39-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-88

مل يح بع هذا النا كبداً يف غينيا رغم وروده يف قانون العقوبات. ويتمت  هؤال  األااخاص بالتاايل 
بااااعرتا  أااامين حبقاااوقهم. لجناااإ مااان اجللاااا كن علاااك اقجوماااة كن ُتااارص علاااك متاااتعهم حبقاااوقهم 

 وحرياهتم. 
حااول هااذه لجنااإ بااالنظر إىل العقليااات السااائدة باا  السااجان حالياااً، تاارق اقجومااة كن فااتن نقااان 

 املسألة قد ين وي علك املزيد من املخا ر هلؤال  األاخاص. 
ةايااة هااؤال  األاااخاص كن تبااذل  اال مااا يف وسااعها لتعزيااز  ويبقااك ماان املةهااوم كن علااك اقجومااة

 و ذل  نٍز الدةة اجلرمية عن هذه اخليارات اقياتية.
 أحيط يلماً بها 118-89

 88-118انظر 
 مقبولة 118-90

 75-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-91

 4-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-92

 4-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-93

 4-118انظر 
 أحيط يلماً بها 118-94

 4-118انظر 
 مقبولة 118-95

تسااري  التحقيقااات يف الشااجاوق املتعلقااة بأعمااال التعااذيب وغاا ه ماان أاارود  تقاار غينيااا بىاارورة
املعاملاااة املهيناااة. وتؤ اااد مااان جدياااد تداااميمها علاااك مجافحاااة التعاااذيب وكااااجال االحت ااااز غااا  

ال سايما باختااك اإلجارا ات  إ اار تنقاين قاانون العقوباات، و القانوين عان  رياع تئلايل العقوباات يف
 هتام قوات الدفٍا واألمن بانتهاي حقوق اإلنسان.القانونية الالزمة عند ا
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 مقبولة 118-96

 95-118انظر 
 مقبولة 118-97

 95-118انظر 
 مقبولة 118-98

 تسلم غينيا بىرورة تدريب موظةا إنةاك القانون علك مباد  ومعاي  حقوق اإلنسان.
 مقبولة 118-99

 98-118انظر 
 مقبولة 118-100

 98-118انظر 
 مقبولة 118-101

 98-118انظر 
 مقبولة 118-102

 95-118انظر 
 مقبولة 118-103

 98-118انظر 
 مقبولة 118-104

 95-118انظر 
 مقبولة 118-105

 ما زال هناي الجث  مما يتع  القيام بإ يف إ ار ُتس  ظرو  االحت از يف غينيا.
 إطالق أيمال بناء سجن جديد

 مواجهتها لالمتثال للمعاي  الدولية.يتع  ال تزال هناي ُتديات  ب ة 
 مقبولة 118-106

 105-118انظر 
 مقبولة 118-107

 مصدر قلق رئيسي
تناااوي غينياااا مىااااعةة جهودهاااا للقىاااا  علاااك ظااااهرة العناااف املماااارس علاااك املاااركة جبميااا  كااااجالإ، 

 سيما من االل اعتماد إصالحات قانونية و ذل  من االل التوعية واملعاقبة. ال
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 مقبولة 118-108

 107-118انظر 
 مقبولة 118-109

 107-118انظر 
 مقبولة 118-110

تسالم غينياا هبااذه اإلااجالية ومبااا يارتبخم هباا ماان لاا ر. وهااا تناوي اختااك التااداب  املالئماة ملجافحااة 
 هذه املمارسات )اإلصالحات القانونية والتعليم والتوعية واملعاقبة(.

 مقبولة 118-111
 110-118انظر 

 مقبولة 118-112
تماعيااااة  تعااااا غينيااااا أاااارورة إاااااراي مجياااا  الةاااااعل  يف اجملتماااا  الئيااااين بئيااااة مجافحااااة العواماااال االج

 اجملتم  الئيين. تنميةتؤثر علك والثقافية ال  ما زالت 
 مقبولة 118-113

 107-118انظر 
 مقبولة 118-114

 107-118انظر 
 مقبولة 118-115

التناساالية األنثويااة انتها اااً ا اا اً ققااوق النسااا  وتساالم بانتشااار هااذه تعتاا  غينيااا تشااويإ األعىااا  
 الظاهرة وأررها.

 مقبولة 118-116
 115-118انظر 

 مقبولة 118-117
 115-118انظر 

 مقبولة 118-118
 115-118انظر 

 مقبولة 118-119
 115-118انظر 
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 مقبولة 118-120

 115-118انظر 
 مقبولة 118-121

 115-118انظر 
 مقبولة 118-122

 115-118انظر 
 مقبولة 118-123

 115-118انظر 
 مقبولة 118-124

 115-118انظر 
 مقبولة 118-125

 115-118انظر 
 مقبولة 118-126

 115-118و 107-118انظر 
 مقبولة 118-127

 115-118انظر 
 مقبولة 118-128

 107-118انظر 
 مقبولة 118-129

 115-118انظر 
 مقبولة 118-130

 115-118انظر 
 مقبولة 118-131

 115-118انظر 
 مقبولة 118-132

 115-118انظر 
 مقبولة 118-133

 115-118انظر 
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 مقبولة 118-134

تلتاازم غينياااا مبىااااعةة جهودهاااا مااان كجااال التحقياااع يف حااااالت اساااتئالل األ ةاااال وممارساااة العناااف 
 أدهم ومتابعة هذه اقاالت.

 مقبولة 118-135
 134-118انظر 

 مقبولة 118-136
 134-118انظر 

 مقبولة 118-137
 134-118انظر 

 مقبولة 118-138
 134-118انظر 

 مقبولة 118-139
 134-118انظر 

 مقبولة 118-140
ستواصل غينيا جهودها إلرسا  سيادة القانون واقو مة الرايدة وهتي ة بي ة يساودها احارتام حقاوق 

 اإلنسان.
 مقبولة 118-141

باختااااك تاااداب  جديااادة لتقااادد املساااؤول  عااان انتها اااات حقاااوق اإلنساااان إىل العدالاااة،  تلتااازم غينياااا
وخباصااة األاااخاص املااذ ورة كمسااارهم يف تقرياار جلنااة التحقيااع التابعااة لألماام املتحاادة بشااأن اجلاارائم 

 .2009كيلول/سبتم   28املرتجبة يف 
 مقبولة 118-142

 141-118انظر 
 مقبولة 118-143

مباااا واجهتاااإ مااان صاااعوبات يف هاااذا اجملاااال، وهاااا تعااارت  بىااارورة مقاأااااة مااارتج  هاااذه تقااار غينياااا 
اجلااارائم وإندااااا  الىااااحايا، ومواصاااالة اجلهااااود ماااان كجاااال ت بيااااع كفىاااال للعدالااااة وساااايادة القااااانون 

 املتعلع بتنظيم القىا (. 2015حزيران/يونيإ  2 )قانون
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 مقبولة 118-144

واسعة لنظام القىا  ونظام األمن. وقد حققت نتائت مش عة يف هذا  ارعت غينيا يف إصالحات
 اجملال.

، اعتمادت غينياا اسارتاتي يتها الو نياة لءجارا ات كات األولوياة 2014ويف  انون األول/ديسم  
يف إصالا ق ٍا األمن، وها اسرتاتي ية ستتين تنسيع اإلجرا ات وبلوغ األهدا  املتوقعة حبلاول 

 .2021 عام
 مقبولة 118-145

 مصدر قلق رئيسي
فتحات السال ات القىاائية عادداً مان التحقيقاات يف بعاض حااالت انتهااي حقاوق اإلنساان علاك 

 يد قوات األمن االل السنوات األا ة.
x ؛جهود غ   افية 
x .تعزيز هذا التدميم واملىا يف هذا االلتزام 

 مقبولة 118-146
 145-118انظر 

 مقبولة 118-147
 رئيسي، تحٍد كبيرمصدر قلق 

، يف إ ااار جهودهاا إلصااالا ق اٍا العدالااة، يف مراجعاة واعتماااد النظااام 2013اارعت غينيااا عاام 
. ويهد  هذا اإلصالا 2014عام األساسا اخلاص للقىاة وكنشأت للز قىا  كعلك جديداً 

 أ .العوز وتعزيز استقالهلم حيال السل ة التنةيذية وحيال املتقاإىل جتنيب مجي  القىاة 
x .يتع  تعزيز هذا التدميم ومواصلة هذه اجلهود 

 مقبولة 118-148
 145-118انظر 

 مقبولة 118-149
 145-118و 60-118انظر 

  مقبولة 118-150
 144-118انظر 

 مقبولة 118-151
 145-118انظر 
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 مقبولة 118-152

 149-118انظر 
 مقبولة 118-153

 145-118انظر 
 مقبولة 118-154

 144-118انظر 
 مقبولة 118-155

 145-118انظر 
 مقبولة 118-156

 64-118انظر 
 مقبولة 118-157

 145-118انظر 
 مقبولة 118-158

 145-118انظر 
 مقبولة 118-159

 154-118انظر 
 مقبولة 118-160

 145-118انظر 
 مقبولة 118-161

 تحد  يمقراطي كبير
كصاابحت  دوليااة اخلاصااة حبقااوق اإلنسااان الاا ال هااذه اقريااات مىاامونة مبوجااب الدااجوي القانونيااة

 غينيا  رفاً فيها، فىاًل عن كحجام الباد الثاين من الدستور الئيين.
 تلتزم اقجومة ببذل قدارق جهدها ملواصلة تعزيز هذه اقريات وأماهنا.

 مقبولة 118-162
x تعا غينيا وجاهة هذه التوصيات؛ 
x  وجود تنظيم انتخابات حرة واةافة؛تعا 
x ببذل قدارق جهدها  ا تجون  هذه االنتخابات وتبقك حرة واةافة. تلتزم 
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 مقبولة 118-163

 161-118انظر 
 مقبولة 118-164

 161-118انظر 
 مقبولة 118-165

 161-118انظر 
ٍ  إلنشاااااا  مرصاااااد و اااااين يحعااااا  نساااااان واقرياااااات العاماااااة بالةعااااال يف اااااارعت وزارة حقاااااوق اإل مساااااا

 باملظاهرات العامة.
 مقبولة 118-166

 161-118و 145-118انظر 
 مقبولة 118-167

x ؛ثيل النسا  يف مناصب صن  القرارتدري غينيا أعف مت 
x   املؤسف. هذا الواق تلتزم غينيا باختاك مجي  التداب  الالزمة لتئي 

 مقبولة 118-168
 77-118انظر 

 مقبولة 118-169
 77-118انظر 

 مقبولة 118-170
 64-118انظر 

 مقبولة 118-171
 64-118انظر 

  مقبولة 118-172
 64-118انظر 

 مقبولة 118-173
 77-118انظر 

 مقبولة 118-174
 77-118انظر 
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 مقبولة 118-175

 39-118انظر 
 مقبولة 118-176

 59-118انظر 
 مقبولة 118-177

 77-118انظر 
  مقبولة 118-178

 مصدر قلق رئيسي
 هذه اجملاالت وها ُتتاج إىل املساندة و املساعدة. تلتزم غينيا بتجثيف جهودها يف

 مقبولة 118-179
 64-118انظر 

 مقبولة 118-180
 178-118انظر 

 مقبولة 118-181
 75-118انظر 

 مقبولة 118-182
 75-118انظر 

 مقبولة 118-183
 75-118انظر 

 مقبولة 118-184
 75-118انظر 

 مقبولة 118-185
 رهان مجتمعي أساسي

 غينيا بىرورة أمان وتعزيز نظام التعليم االبتدائا اجملاين. تسلم
 ُتدي رئيسا للحجومة.

 مقبولة 118-186
 185-118انظر 
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 مقبولة 118-187

 185-118انظر 
 مقبولة 118-188

 185-118انظر 
 مقبولة 118-189

 185-118انظر 
 مقبولة 118-190

 185-118انظر 
 مقبولة 118-191

 185-118انظر 
 مقبولة 118-192

 134-118انظر 
 مقبولة 118-193

التثقياف يف لاال حقاوق وأعت وزارة حقوق اإلنسان واقرياات األساساية ا اة عمال كحدرج فيهاا 
 النظام التعليما علك مستوق املدرسة واجلامعة أمن كولويات الوزارة. اإلنسان يف

 مقبولة 118-194
 193-118انظر 

    


