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نرحب هبذه الفرصة اليت أتيحت لنا إلجراء حتليل وتقييم علـى الـصعيد الـوطين                 -١
  .يتهاللجهود اجلماعية اليت بذلتها بليز من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وتعميقها ومحا

.  توصية ٥٩ توصيات، أيدنا منها     ١٠٣فقد متخض االستعراض الدوري الشامل عن         -٢
الـشامل يف   الـدوري   وكما أشري يف بيان بليز اخلتامي أمام الفريق العامل املعين باالستعراض            

 توصية تتطلب املزيد من التشاور بشأهنا علـى         ٤٤، كانت هناك    ٢٠١٣نوفمرب   /تشرين الثاين 
  .الصعيد الوطين

 تلك، ويسرها أن    ٤٤  ويف هذا الصدد، قامت حكومة بليز باستعراض التوصيات ال          -٣
 ٢٩  جزئياً، ب  وأوقد أحطنا علماً، كلياً     .  توصيات كلياً أو جزئياً    ٦تعلن أهنا تقبل ما جمموعه      

وقد مجعـت   .  توصية كلياً أو جزئياً    ١١وال ميكننا أن نؤيد     . توصية ستبقى قيد االستعراض   
  .ضف حتت عناوين التأييد واإلحاطة علماً والر٤٤  ت الالتوصيا

  التأييد    

  نطاق االلتزامات الدولية    
اجلـزء األول   (،  ٥-٩٩ ، رقم ٤-٩٩، رقم   ٢-٩٩، رقم   ١-٩٩رقم  : التوصيات  

  .)اجلزء األول من التوصية فقط( ١١-٩٩، رقم ٦-٩٩، رقم )من التوصية فقط

  اإلحاطة علماً     

  العنف ضد األطفال    
  .٢٦-٩٩ رقم :التوصية  

  قضاء األحداث: إقامة العدل    
  .٢٧-٩٩ رقم :التوصية  

  اإلطار املؤسسي واهليكل األساسي حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية    
 ١٠-٩٩، ورقـم  )أحيط علماً باجلزء الثاين من التوصية ( ٥-٩٩ رقم   :التوصيات  

 ١٣-٩٩ ورقـم    ١٢-٩٩ ورقم   ،)أحيط علماً باجلزء الثاين من التوصية     ( ١١-٩٩ورقم  
  .١٦-٩٩ ورقم ١٥-٩٩ ورقم ١٤-٩٩ورقم 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي    
  .٨-٩٩ و٧-٩٩ رقم :التوصيتان  

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية    
 ،٣٠-٩٩، رقم   ٢٩-٩٩، رقم   ٢٨-٩٩، رقم   ١٧-٩٩، رقم   ٩-٩٩رقم  : التوصيات  

 ،٣٦-٩٩، رقـم    ٣٥-٩٩، رقم   ٣٤-٩٩م  ، رق ٣٣-٩٩، رقم   ٣٢-٩٩، رقم   ٣١-٩٩رقم  
  .٣٩-٩٩، رقم ٣٨-٩٩، رقم ٣٧-٩٩رقم 

  األقليات والشعوب األصلية    
  .٤٤-٩٩، رقم ٤٣-٩٩، رقم ٤٢-٩٩رقم : التوصيات  

  الرفض    

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
  .٢١-٩٩، رقم ٢٠-٩٩، رقم ١٩-٩٩، رقم ١٨-٩٩رقم : التوصيات  

  احلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج و    
  .٤١-٩٩، رقم ٤٠-٩٩ رقم :التوصيتان  

  نطاق االلتزامات الدولية    
  .٢٤-٩٩، رقم ٣-٩٩ رقم :التوصيتان  

  حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه    
  .٢٥-٩٩، رقم ٢٣-٩٩، رقم ٢٢-٩٩ رقم :التوصيات  

        


