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تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري

الشامل*

بليز
إضافة

آراء الدولة ة ةةة موضة ة ةةو االسة ة ةةتعراض ا االسة ة ةةت تا ا و و التو ة ة ةةيا
وردودها
والتزاماُتها الطوعية
ه

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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 -1متخضتتع عمةيتتة ارستتتلرار التتدور المتتامل عتتن مائتتة وأربتتو وعمترين  )12٤توصتتية
أيتتدم من تتا  98توصتتية .وعة ت اتتو متتا ذحاتتر يف البيتتا التتتامب التتذ أدلتتع ب ت بةي ت إىل ال ري ت
اللامتتل امللتتس عرستتتلرار التتدور المتتامل يف تمترين ال تتا  /وفمرب  ،2018اا تتع هنتتا ستتع
توصيات تتطةب م يدا من التماور بمأهنا عة الصليد الوطس.
بةي ت
 -2ويف هتتذا الصتتدد ،راجلتتع بلومتتة بةي ت التوصتتيات البتتع ،ويبتترها أ تبة ت
قبِةتتع متتا تموع ت توصتتيت  .وقتتد أبطنتتا عةمتتا ب ت تو توصتتيات ،ومل تتتملن متتن قبتتول توصتتية
وابدة ظرا إىل استنادها إىل ملةومتات ريتد دقيقتة .وقتد صتن ع التوصتيات يف ثتتو ف تات هتب
تحقبل ،وحياط عةما هبا ،وتحرفض.
 -٣وجتتتدر ااشتتارة إىل أ ت أحبقتتب عةت التوصتتية  70-77ضتتمن ال تتة األصتتةية الت صتتن ع
في ا ،وهب "قحبةع".

تهقبل
 -٢-٧٨إ ماء آلية وقائية وطنية ضد التلذيب ،وفقا لتلت امات املتلاقد عةي ا.
 -٥-٧٨إدراج برامج حمددة بمأ ملافحة اللنف ضد املرأة يف إطتار املبتاواة بت اينبت
مبوجب ارسرتاتيجية الوطنية لتحقي النمو والتطور اللبد.

حياط علما هبا
 -١-٧٨التص تتدي عةت ت ات اقي تتة منظم تتة اللم تتل الدولي تتة بم تتأ الم تتلو األص تتةية والقبةي تتة،
للام  1989ارت اقية رقم .)169
 -٣-٧٨اخت تتاذ ت تتدابد يف الوق تتع املناس تتب لض تتما بق تتو ال تي تتات والنب تتاء ،بط تتر من تتا
ضتما احلصتول بمتلل مبتتقل عةت تتدمات الصتحة اينبتية واافابيتة وفقتا لبتن الرضتتا دو
إذ األبوين.
 -٦-٧٨تل ي ااطار التمريلب حلماية بقو الملو األصةية.

تهرفض
 -٤-٧٨املوافقة عة ممروع تلديل قا و مت يتل المتلب التذ حيتدد بصتة بتبت ا  ٣٣يف
املائة لتم يل النباء يف ايملية الوطنية.
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