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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

غرينادا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتضرال ال اادوري ال ااام وه ااو ملل ااا لور ااا امضلوم ااا امقدم ا م ا مث اااين جه اا م ا
اجلهاا ااااحا امةال ( )1إىل االسااتضرال الادوري ال ااام  ،ويا كرو وا ق ماوج حلق ااداً ااد
األ ةى لضدو ال لما

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدوليا ااة( )2والتعا اااون م ا ا اهلليا ااات واةيحلا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
( )3
اإلنسان
 -2الح ااال االف ااتالمل الض ااامع مناها ا عقوب ا اإلع اادا أن درين اااوا اارمل الضه ااد ال اادو
اخل اااحل ق ااوق امدن ا ا والس اسا ا من ااذ ع ااا 1991؛ د اان أن الال ااد يو ااع عل ااى ال وحلوك ااو
االخت اااري الثاااين للضهااد( )4وأواااى مرك ا مناها ا القت ا الضااا واالفااتالمل الضااامع مناها ا
عقوب اإلعدا دريناوا لتةديق علاى ال وحلوكاو االخت ااري الثااين امل اق لضهاد الادو اخلااحل
( )5
قوق امدن والس اس  ،اهلاومل إىل إلغاء عقوب اإلعدا
 -3وأواااى مركا مناها ا القتا
مج ع األولاحل م االختااء القسري

__________

*

( )6

الضااا دريناااوا لتةااديق علااى االحلاا ا الدول ا

حترر هذه الوث ق ا إرساهلا إىل ووافر الرتمج الت ريري ألمم امت د
َّ
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 -4والحال مرك مناها القت الضا أن وجوو أ ل ا خمتلا دريناوا جيضا حلةاديقها
على احلاا مناع جرةا اإل و اجلماع ا وامضا اا عل هاا مساثل أكثار أت ا واساتضواالً ،حا وإن
كا ااان م ا ا وا ااثن الو ا ااع الس اسا ااع للال ا ااد أن ي ا ا ر عا ااد وج ا ااوو ادل ا ااا الال م ا ا من ا ااع اإل و
( )8
اجلماع ( )7وأواى امرك دريناوا لتةديق على هذه االحلاا
 -5وأو ااار االف ااتالمل الض ااامع مناهاا ا عقوبا ا اإلع اادا إىل أن درين اااوا اارمل االحلاا ا ا
األمري ا ا ق ااوق اإلنس ااان ،ال ااا و ضا ا عل ه ااا ع ااا 1978؛ د اان أن درين اااوا حلنا اام إىل
بروحلوكااو االحلاا ا األمري ا قااوق اإلنسااان م ا أج ا إلغاااء عقوب ا اإلعاادا ( )9وأوااار جلن ا
الالا اادان األمري ا ا قا ااوق اإلنسا ااان أيا ا ااً إىل أن درينا اااوا حلةا اادق علا ااى بروحلوكا ااو االحلاا ا ا
()10
قوق اإلنسان م أج إلغاء عقوب اإلعدا
األمري
 -6والحظ ا ا ا مل ا ا الدول ا ا للقا اااء عل ااى األس اال النووي ا ا  ،م ااع التق اادير ،أن درين اااوا
امااو ااا ب ااثن مضاهااد األماام امت ااد ظاار األساال النووي ا  ،وا اوحل لةااا
وااارك
اعتماوهااا  7متو /يول ا  2017داان أن دريناااوا حلو ااع بضااد علااى هااذه امضاهااد وأوا ا
ا مل ا الدول ا دريناااوا أبن حلو ااع وحلةاادق علااى مضاهااد األماام امت ااد ظاار األساال النووي ا
()11
عتاار ذلك أمراً مل اً على الةض د الدو

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()12

ال ا مسسس ا درينت ااا ( )GrenCHAP Incإن ا  ،منااذ اجلول ا الثان ا م ا االسااتضرال
-7
الاادوري ال ااام الا دريناااوا عااا  ،2015حيااال إجاراء اسااتاتاء وسااتوري ما أجا حلوسا ع
نطاق ا قاوق وا ار الارويا لادعم ال اا وأواار هاذه امسسسا إىل أن م اروق القاانون،
وإن سااضى إىل حل اريس امساااوا بااو امارأ والرجا الدسااتور ،ال ي اام ام ا اجلنسااع أو اهلويا
اجلنسااان ويواجا م ااروق القااانون امقاارتا انتقاااواً وااديداً ما جانااة اجلماعااا الدين ا ا ا ظا
الااا حتاااه أبن ا ااد ةاانل ا ماي ا للمنتمااو إىل مجاع ا امثل ااا وامثل ااو وم ووجااع ام ا اجلنسااع
ومغاايري اهلويا اجلنساان وأحارار اهلويا وام او اجلنسا وحاااملع اااا اجلنساو ،وياو ر اإل ااار
القااانوين إل ااااء الطااابع القااانوين علااى واه مثل ااع اجلاانس الالااد( )13و مثا  ،أ اااو مسسسا
التضااويل الضاااو أبن ا منض ا مااا بذلت ا ح وم ا دريناااوا عااا  2016م ا حماااوال العتماااو
م روق انون ب ثن ا قوق وا ر  ،يادعو إىل امسااوا باو اجلنساو ،ه ٌاا ن وين ا ن ن اى أن
()14
هذا القانون خطو حنو إ ااء الطابع القانوين على واه مثل ع اجلنس
ي

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن م ا مرا اااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ات

امساوا وعد التم

()15

 -8الحظ مسسس درينت ا ) (GrenCHAPأن حلُتلاذ أي إجاراءا إللغااء امااو 431
درينا اااوا ،الا ااا يا اار الضال ا ااا اجلنس ا ا با ااو مثل ا ااع اجلا اانس الاا ااالغو
م ا ا ا ااانون الضقا ااو
امرتا و( )16والحظ مسسس التضاويل الضااو أن القاانون الاو ر حيظار حالااح ا اجلسا م ح
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وحالضال ااا ال اااذ ح ،وي اام مج ااع أن اواق الضال ااا اجلنس ا امثل ا ( )17وأ اااو جلن ا الالاادان
قوق اإلنسان ،ما يتضلق حبقوق امثل اا وامثل او وم ووجاع ام ا اجلنساع ومغاايري
األمري
اهلوي اجلنسان وحاملع اااا اجلنساو ،أبن اانون الضقاو ال يا ا يانا علاى جاوا حلطا اق
حالا الضال اا اجلنسا علاى أساا الرتا اع باو أوالاحل
عقوب ا اس ماد ع ار سانوا
()18
هذا اجملا
مت اً ويتضارل مع مضاين الالدان األمري
مثل ع اجلنس ،وهو ما ي
 -9و ال ا ا مسسس ا ا درينت ا ااا ) (GrenCHAPإن يا اارع الضال ااا ا م م ا ا با ااو مثل ا ااع
اجلانس لا أثار لاى علاى ادر الدولا علااى امان متاتضهم قاوق وا مايا ام اولا هلام وجااة
الضهد الدو اخلاحل قوق امدن والس اس ( )19و ال مسسس التضويل الضاو إن القاوانو
التم ي حلسمل للموا نو الضاويو مارس أ ضا اماايق والتهديد واإليذاء الادين د امنتماو
إىل مجاع امثل ا وامثل و وم ووجع ام اجلنسع ومغاايري اهلويا اجلنساان الاذي ال يُالكغاون
()20
كثن م األح ان ع هذه ا واوث بضد و وعها ،خ التضرل للمالحق القانون
 -10وأوا ا مسسس ا درينت ااا ) (GrenCHAPدريناااوا الغاااء اماااوحلو  430و 431م ا
()21
ااانون الضق ااو  ،اللت ااو ّك
يرم ااان الضال ااا اجلنسا ا ب ااو مثل ااع اجل اانس الا ااالغو امرتا ااو
وأوا مسسس التضويل الضاو دريناوا الغاء القاوانو التم يا القدةا واعتمااو اوانو جدياد
()22
حلض امساوا بو اجلنسو وحتظر التم على أسا ام اجلنسع

التنم والا ٌ واألعما التواري وحقوق اإلنسان

()23

 -11الحظا ا مسسسا ا التض ااويل الض اااو أن درين اااوا ،عل ااى دا ارار كث اان ما ا الال اادان اجل ريا ا
الةغن األخرى ،حلضاين م اداثر الاوري لتغان امنااأ أكثار ما الالادان ال اان األخارى وأبار
()24
أن جغرا ا اجل ير يضلها عر لألعاان والضوااف امداري والا ااان
 -12وواادو جلنا الالاادان األمري ا قااوق اإلنسااان علااى حلنا ااذ خطا اسارتاحل و مواجها
آاثر حلغ اان امن اااأ( )25وأ اااو مسسسا ا التض ااويل الض اااو أبن درين اااوا و ااض الةا ا غ النهاف ا ا
خلطتهااا الو ن ا للت ااف م ااع حلغ اان امن اااأ وحلرك ا ه ااذه اخلط ا عل ااى االس ااتثمار نظ اام التثه ااة
اااال الطاوارل والتةاادي هلااا بغ ا مواجها حتاادي الضوااااف ا تم ا وحلاادعو اخلطا أيا ااً إىل
حتس ااو اهل اكا ا األساسا ا اماويا ا واالجتماع ا ا  ،اا االً عا ا إنا اااذ ا اوانو التلطا ا واس ااتلدا
()26
األرا ع جلض هذه اهل اك اور على حتم آاثر الضوااف
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق الارو ا ا وا ري واألم على ولة

()27

 -13الحا ااال مرك ا ا مناها ا ا القت ا ا الضا ااا أن عقوب ا ا اإلعا اادا ال حل ا ا ا افم ا ا وسا ااتور
قوق اإلنسان أن عقوب اإلعادا حلنااذ درينااوا
دريناوا( )28وأكد جلن الالدان األمري
من ااذ ع ااا  ،1978وإن ك ااان ااانون الضق ااو ال ي ا ا ي اانا عل ه ااا و لاض ا  ،أك ااد اللونا ا
القانون ا ا التابضا ا للمول ااس اخل اااحل ع ااا  2007أنا ا يناغ ااع حلاس اان ام اااو  230ما ا ااانون
عتاارها مض اراً حلقدير ً ،وأن يناغع إعاو حماكم األولاحل الاذي حلاتل هلام الاراا
الضقو
()29
و ااا االفااتالمل الضااامع مناها ا
ال امل ا للطض ا وسااتوري ا اام عل ا هم بضقوب ا اإلعاادا
()30
عقوب اإلعدا إن دريناوا حلُاقع على عقوبا اإلعادا القاانون والحاال أن درينااوا حلضاد مناذ
GE.19-18007
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عا  1978م الدو املغ هلاذه الضقوبا
ااد الق ا ارارا الس اااع للومض ا ا
التة ااوي
و 2012و 2014و 2016و )2018ب
يوجد دريناوا ولا واحد حم و عل

ما ح ام اممارسا وأ اامل أن درينااوا وأبا علاى
الضام ا ا لألم اام امت ا ااد ( 2007و 2008و2010
ااثن و ااف اس ااتلدا عقوب ا اإلع اادا ( )31وأ اااو أبن ا
()32
إلعدا

 -14وأواا ااى االفا ااتالمل الض ا ااامع مناها ا ا عقوب ا ا اإلعا اادا درينا اااوا الغ ا اااء عقوب ا ا اإلع ا اادا
الق ااانون( )33وأوا اااها أيا ااً بتلا ااف عقوب ا الس ااوو الوح ااد ال ااذي ال ي ا ا حم وم ااً عل ا
()34
إلعدا
قوق اإلنسان أبن  ،ما يتضلق ألم الضا ُ ،سو
 -15وأ او جلن الالدان األمري
دريناوا عا  2016ما مضدل  10,2جرافم تا ل ا  100 000نسام و عاا ،2018
دريناوا ع اخناال مضد اجلرة بنسا  5اماف  ،وع حلسوي
أبلغ وا ال ر امل
()35
ما نسات  74اماف م اجلرافم مقارن مع الضا السابق
 -16والحظا ا مسسسا ا درينت ااا ) (GrenCHAPاس ااتمرار الضن ااف ااد امثل ااا وامثل ااو
وم ووجع ام ا اجلنساع ومغاايري اهلويا اجلنساان وأحارار اهلويا وام او اجلنسا وحااملع اااا
اجلنسااو ويت اي ااد خط ار و ااوق األواالاحل ال ااذي ال يتوا ااق س االوكهم مااع مض اااين اجملتمااع للتضا اان
اجلنساين ا للضنف الادين والناسع األماك الضام والحظ حلقاعس أ اراو ال ار إ اء
()36
هذه ا اال
ااانون درين اااوا
 -17والحظ ا منظم ا إومونااد رايااس الدول ا أن حاجللاادح منةااوحل عل ا
كضقوب للذكور الاالغو ،حلطاق حال ارحل ا جرة السر وبضل اجلارافم امنةاوحل عل هاا
انون منع سر ا ااا ال راع ا  ،وكضقوبا وجاة واعاد الساوون و الا إن اساتلدا اجللاد
كضقوب واق نسا اً خال السنوا الض ر اما  ،ح م كثر حاال األولاحل الذي جرى
جل ا اادهم حلنا ا ااذاً لضق ا ااو ا ا اااور عا ا ا ا ما ا ا االبتداف ا ا ا وا ما ا ا الضل ا ااا و وج ا ااة واع ا ااد
()38
السوون( )37وأوا منظم إوموند رايس الدول دريناوا الغاء عقوب اجللد
 -18وأ ا اااو مسسس ا ا التض ا ااويل الضا اااو أبن اجلل ا ااد ال ي ا ا ا يطاا ااق كضقوب ا ا علا ااى اجل ا ارافم
الاسا ط ( )39وأواا مسسسا التضااويل الضاااو دريناااوا لنظاار االنتقااا إىل نظااا ااافم علااى
()40
الوسا مضاجل اجلرافم الاس ط
 -19وأ او مسسس التضويل الضااو أبن ساوء أحاوا الساوون درينااوا يُضا ى إىل نقاا
عا  ،2013ي يوجد دريناوا سوى سو واحد ونةف ن الف حمتوا ون
اموارو
نتظااار ا اكم ا وأ ااا أن ا  ،بساااة نقااا امااو او ،ال جيااري حلااو ن حمااا جلم ااع ا تو ا ي
()41
الذي ال يستط ضون حتم أحلضا ا اما على حنو ما يضد ب وستور دريناوا

إ ام الضد  ،ا ذلك مسثل اإل ال م الضقا  ،وس او القانون

()42

 -20م ااا يتضل اق للو ااوء إىل القا اااء ،الحظ ا جلن ا الال اادان األمري ا ق ااوق اإلنس ااان أن
م اوا ر دريناااوا ا اوحلوا اسااتاتاء ،أُجااري للماار الثان ا خااال عااامو ،ااد ماانل الوالي ا القااااف
()43
م الضد ال اريا ولةا اإلبقاء على جملس امل اخلاحل لندن كثعلى ه ٌ ااف
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 -21وأوار منظم إوموند رايس الدول ا إىل حالا ولةاو ال يا االن الساو ما وون أي
ح م ااافع اااور عا ا ما ( )44وأواا امنظما درينااوا نااذ خطاوا إماا إلحالا هااحلو
()45
القا تو إىل ا م إلادار ح م مناسة ب ثهنما أو اإل راه ع ال لةو امضن و

ا ر

األساس وا ق ام ارك

ا ا الضام وا ا الس اس

()46

 -22مااا يتضلااق حبري ا التضااان ،واادو جلن ا الالاادان األمري ا قااوق اإلنسااان علااى عااد
()47
وجوو إ ار انوين مناسة يت ل إم ان مرا ا وك ف إنااق وساف اإلعال ومتويلها
 -23ورحا ا ا جلن ا ا الالا اادان األمري ا ا ق ا اوق اإلنسا ااان اج ا اراء انتلا ااا عام ا ا آذار/
ااارك واس ااض للن اااخاو( )48وأو اااو أيا ااً بت اي ااد مس ااتوى م ااارك
م ااار  2018احلس اام
()49
النساء ا ا الس اس  ،ح م ارحلاع إىل حد كان عدوه م أعااء جملس النوا

حظر مج ع أو ا الرق

()50

 -24الحظا ا مسسسا ا التض ااويل الض اااو أن درين اااوا حل اارق إال م ااسخراً مضاجلا ا مس ااثل
االي ااار لا اار عتااره ااا م ا ا ل و ن ا ا  ،وأ ااا أن درين اااوا اعتم ااد ااانون من ااع االي ااار
ألولاحل عا  )51(2014وأ او أبن ح وم دريناوا حل تا أن مضظم ا االيار
لا ر امنطق هام الجٌاون ما أمري اا الالحل ن ا ؛ ب اد أن عاد وجاوو ب ااان يريا ا أو اوانو
()52
حلضاجل مسثل االيار لا ر جيض م الةضة حلق م حوم هذه ام ل
 -25وأوا مسسسا التضاويل الضااو درينااوا اناااذ حل اريضاتا ،وبتادرية السالطا ا ل ا
إلنااااذ القاوانو علااى حلنا ااذ س اساااتا ،واجاراء وراسااا لت ديااد نطاااق و ا ضا م ا ل االيااار
()53
لا ر الالد
 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا ق الضم و

رومل عم عاول ومواحل

()54

 -26الحظا ا ا مسسسا ا ا درينت ا ااا ) (GrenCHAPأن امثل ا ااا وامثل ا ااو وم ووج ا ااع ام ا ا ا
اجلنسع ومغايري اهلوي اجلنسان وأحرار اهلويا وام او اجلنسا وحااملع اااا اجلنساو يضاانون
م مت إ ا ما يتضلق ةو على الضم ادم وأبلغ ع وروو و اوى خمتلا ب اثن
اإلس اااءا اللاظ ا للمثل ااو والتس اال عل ا هم أم اااك الضم ا بس اااة ام ا اجلنس ااع أو اهلوي ا
م ان الضم ورو م مثلَّا عانا ما
اجلنسان وأ ا أن حلقريراً آخر ع التضرل للتم
اما ااايق ما ا جان ااة مالفه ااا ورف س ااها ،عل ااى ح ااد س ا اواء وبس اااة حلض اارل امثل ااا وامثل ااو
وم ووجع ام ا اجلنساع ومغاايري اهلويا اجلنساان وأحارار اهلويا وام او اجلنسا وحااملع اااا
م ان الضم  ،إن راهم ا ةو على الضم أو الرت ا أ  ،مما جيض
اجلنسو للتم
()55
وخلهم أ وا ح اتم

ا ق مستوى مض ع الفق

()56

 -27الحظ ا مسسس ا درينت ااا ) (GrenCHAPأن الضقااو القانون ا امارو ا حال ا
الضال ا ا م م بو مثل ع اجلنس حلض الواام االجتمااعع لألوالاحل الاذي ال يتوا اق ما لهم
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اجلنس ااع وه ااويتهم اجلنس ااان م ااع مض اااين اجملتم ااع ،ويتول ااى ذل ااك التم ا جم اااال السا ا
والتضل ا ا م وا ة ااو عل ااى الرعاي ا ا الة ا ا واالس ااتااو م ا ا اإلج ا اراءا القانون ا ا ( )57وأوا ا ا
امسسس دريناوا أبن حلضتمد انوانً وامالً حيظر التم على أسا ام اجلنسع واهلويا اجلنساان
()58
جما الس

ا ق الة

()59

 -28ال مسسس درينت ا ) (GrenCHAPإن دريناوا أحار حلقادماً كااناً حلض يا ارحل
اسااتااو الاٌااا السا ان امهم ا ما اختاااار اانو نقااا امناعا الا اري و ااد حاادو و ار
الةا رابطا دريناااوا لتنظا م األساار ومسسسا درينت ااا ) (GrenCHAPك اري و اسارتاحل و و
ل ا و مسااتوى االسااتااو م ا اختاااار اانو نقااا امناع ا الا اري أوساااي امثل ااا وامثل ااو
وم ووجع ام ا اجلنساع ومغاايري اهلويا اجلنساان وأحارار اهلويا وام او اجلنسا وحااملع اااا
اجلنسااو والضاااملو جمااا اجلاانس وأ ااا أن ا  ،حااو مت ن ا دريناااوا ما إحارا حلقااد
()60
جما االستااو م اختاار نو نقا امناع الا ري  ،ال ي ا الوام افماً
 -29والحظ ا مسسس ا التضااويل الضاااو أن دريناااوا ،بضااد وعمهااا م ا ُولة ا إاااابتهم
با اانو نق ااا امناع ا ا الا ا اري /اإليد حلضق ااة و ااركافهم اجلنس ا ا و ،حلُض اارل مجاع ا ا امثل ااا
وامثل ااو وم ووجااع ام ا اجلنسااع ومغااايري اهلوي ا اجلنسااان  ،ا االً ع ا س ا اهنا ا ا ا  ،خلطاار
()61
اإلااب هبذا امرل

ا ق التضل م

()62

 -30الحظا ا منظما ا إومون ااد راي ااس الدول ا ا أن درين اااوا الا ا  ،خ ااال اجلولا ا الس ااابق ما ا
االسااتضرال الاادوري ال ااام  ،حلوا ا ا ق بت سااو نوع ا التضل ا م الالااد و ال ا إن األ اااا ،
مناأ الن اق ا ا مع نقاب امدرسو دريناوا ،حمرومون م التضل م ال اام  ،وهاو ماا يانض س
()63
سلااً على حلو ن اموارو الا ري الضال اجلوو الال م للتنم االجتماع واال تةاوي لغريناوا
 -31وأوا مسسسا درينت اا ) (GrenCHAPدرينااوا عتمااو اانون واام حيظار التم ا
()64
والتسل واخ نظا التضل م مع الرتك على ام اجلنسع واهلوي اجلنسان
 -32وأوا مسسسا درينت اا ) (GrenCHAPدرينااوا ااوار حلنا اذ لا واامل للتثق اف
جمااا حقااوق اإلنسااان وم ا ا التم ا مااع الرتك ا ب ا خاااحل علااى ام ا اجلنسااع واهلويا
()65
اجلنسان  ،لتضاون مع اجملتمع امدين
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

النساء

()66

 -33أكد مسسس التضويل الضاو أن النساء واأل اا على حد ساواء كثاناً ماا يتضر اون
للضنا ااف الاا اادين واجلنسا ااع و ا ااد اعتما ااد درينا اااوا ما ااسخراً حل ا اريضا جديا ااد يا اار االدتةا ااا
واالدتة ااا ال وج ااع و أيلو /س اااتم  ،2017ع ن ا ح وما ا درين اااوا جلن ا مضاجلا ا مس ااثل
االعتداء اجلنسع على األ ااا ؛ و حل اري الثااين/نو م  ،أعلا رفا س الاو راء أنا ستُن اث وحاد
()67
خاا لدعم الا ا م أج حلقدع امساعد لا ا االعتداء اجلنسع
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 وأواا مسسسا التضاويل الضااو درينااوا عتمااو م ياد ما الت اريضا إلاحا النساااء-34
 وكااذلك اجاراء وراسا لت ديااد ماادى اارور،واأل اااا إم ان ا اإلبااالل عا التضاارل لالعتااداء
)68(
ا االعتداء الالد
و ضال إن اء مراك إليواء النساء واأل اا
)69(

األ اا

 ال ا اما اااور الضام ا إلهن اااء مج ااع أو ا ا الضقوب ا الادن ا ال ااا مت ااار ااد األ ا ااا-35
 م ا ااانون الضقااو54  و ق ااً للماااو، (امااااور الضام ا ) إن الضقوب ا الادن ا م ااروع الا ا
 علااى2010  والحظ ا أن ا ال جيااري حلاساان ااانون م ا ا الضنااف الضااافلع لضااا،1958 لضااا
أسا أن حيظر مج ع أوا ا الضقوبا الضن اا حلن اٌ األ ااا وأ اا أنا ال يا كرو أي ح ام
 وال ااانون ( اي ا وحلااار) الطا ا1998 ااانون اي ا الطا ا لضااا
حيظاار الضقوب ا الادن ا
)70(
)2011  (الذي وخ ح النااذ عا2010 لضا
 والحظ ا ا اما ا اااور الضام ا ا أن الضقوب ا ا الادن ا ا ا م ا ااروع مسسس ا ااا الرعاي ا ا الاديلا ا ا-36
ر ااا سااتثناء وور الرعايا النهاريا لأل اااا وهااع م ااروع أياااً اماادار وجااة ااانون التضلا م
)71(
 وكضقوب على ارحل ا بضل اجلرافم،  وكإجراء أتوييب امسسسا اإلاالح،2002 لضا
 وأعرب ا امااااور الضام ا ع ا أملهااا أن حلقااد الاادو حلوا ا حماادو لغريناااوا أبن حلقااو-37
على سا األولوي بة اد وس ّ حل ريع حيظر ااراح مج اع أوا ا الضقوبا الادن ا لأل ااا
)72(
 وكضقوب على ارحل ا جرة ما،  ا ذلك الا، مج ع األماك
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