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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

        املالحظات         اخلتامية      بشأن         التقرير      األويل       لبليز *  
      045١ و      0453            ( يف جلستيها CCPR/C/BLZ/1 )       لبليز      األويل         التقرير   يف        اللجنة      نظرت  ١-
( CCPR/C/SR.3540  املعقوووني يف  يف 3541 و ،)              واعتمووو ت،    .     ٨3١٢                  يفشوووريأل األوكتوبتوووني ر     ١1 و    ١4        

  يف        جلستها      044٢         املعقني ة   يف    ٨٢       يفشريأل      األوك ت      وبتني ر      ٨3١٢ ،         املالحظات         اخلتامية         التالية .

      مقدمة    ألف- 
  .    فيو          الونياد ة           وابملعلنيموات         التوخري،،      عض    مع     وإن        لبليز،      األويل         التقرير        تق مي        اللجنة      يفرحب  ٨-

         السوا قة         اخلتاميوة         املالحظوات        اعتموا       عو            للمشوادبة،    هلوا       ويفيحو      الوي        للفرصوة         يفقو يراا    عوأل        اللجنوة       ويفعرب
                                 (، يف حنياد  ناء  اد موع وفو  ال ولوة CCPR/C/BLZ/CO/1 )       يفقرير      وجني       ون      ٨3١0     عام   يف       للجنة

  .     ١٢٢1                                                          اختووا ا ال ولووة الطوورب لتنفيووا وحدووام العهوو  منووا  وو ء نفووا   يف عووام                        الطوورب  شووخن التوو ا ، الووي 
    يفعرب        اللجنة    عأل         امتناهنا        لل ولوة       الطورب    ملوا       ق متو     موأل      د و           بتا يوة   )CCPR/C/BLZ/Q/1/Add.2  (  و

                   على قائمة املسائل )CCPR/C/BLZ/Q/1/Add.1         ُ                                     (، الي اسُتدمل  ابلر و  الشفنيية الي ق مها النيف .

     اجلوا  نب         اإلجيابية -  ابء 
                                                                                   يفرحب اللجنة ابلت ا ، القاننينية واملؤسسية والسياسايفية التالية الي اختا ا ال ولة الطرب: - 0

           البليزيووووة يف         الشوووور ة       إ ادة       اريوووول        ابألشوووو ا        االجتوووواد        مدافحووووة      وحوووو ة       إنشوووواء    )و( 
  ؛    ٨3١٢    عام

   يف      ملوروة ا        مشوادبة     حتسو     إىل      يرمو       الوا           السياسية       احلياة   يف       املروة       مشروع     وضع  ) ب ( 
          السياسية؛       احلياة

      وجلوووان         اجلنسوووا ،       العنووو          ومدافحوووة          اجلنسوووانية        للشوووؤون         الني نيوووة        اللجنوووة       إنشووواء  ) ج ( 
   ة؛      متدامل         طريقة        اجلنسا        العن         ملدافحة          املقا عات
          والراميووة   ،    ٨3١1     عوام   يف         الصوا دة         اجلنائيوة          اإلجوراءات        لقنياعو        زمنيوة      حو و      وضوع  )   ( 

  .       القضائ         النظام   يف        التخري،    مأل     احل     إىل
__________           

   (.    ٨3١٢                  يفشريأل الثا تننيفمرب    ٨  -                   يفشريأل األوكتوبتني ر   ٢ )     ١٨5                       اعتم  ا اللجنة يف  ود ا   *
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                                                                                ويفرحب اللجنة  تص يق ال ولة الطرب على الصدنيك ال ولية التالية، وو ابنضمامها إليها: - 5
       آ ادت   ٢                              صووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة، يف     االقت       ابحلقووني       اخلووا        الوو ويل       العهوو     )و( 
  ؛    ٨3١4     مادس 

   ت  آب    ١5   يف         القسور ،         االريتفواء    موأل        األشو ا      مجيع       حلماية         ال ولية          االيففاقية  ) ب ( 
  ؛    ٨3١4       وغسطس
         املعاملوووة      ضوووروب    موووأل      وغووو،          التعوووايب        منااضوووة         اليففاقيوووة          االريتيووواد            الربويفنيبووونيك  ) ج ( 

  .    ٨3١4            ويلنيكتسبتمرب    5                  انية وو املهينة، يف       الالإنس    وو         القاسية         العقني ة   وو

          والتوصيات          الرئيسية       القلق       دواعي    جيم- 
        التنفيذ      احمللي       للعهد        واإلطار          الدستوري  

         القوونيان     مووأل     ببوو،       عوو      ويف         ال سووتنيد   يف       و دجوو     قوو        العهوو       حدووام و    ون        اللجنووة      يفالحوو   4-
 ً اً                      ( إزاء العو   احملو و  جو   ١3         ، الفقورة CCPR/C/BLZ/CO/1 )       ابلقلوق      يفشوعر      يفوزاك   ال       لدنها        احمللية،

                                                               ُ              مووأل األمثلووة علووى القضووال الووي عملوو  احملووابم احملليووة فيهووا جووا  األحدووام وو احووُت  جووا ومامهووا. 
   ويسوو                    اود اللجنووة القلووق ويضوو ً اً                                            ألن احلقووني  واحلوورلت األساسووية قوو  ختضووع،  نيجووب املووا ة  0     مووأل 
                                                                                    ال ستنيد، للقيني  على وساس مراعاة املصلحة العاموة، وألن املعيواد الوا  يفعمول  و  احملدموة العليوا 
                                                                              يف  ليز إلجيا  يفنيازن    مجيع احلقوني  األساسوية واملصولحة العاموة يثو، مشودالت يفتعلوق  تنيافقو  
                     موووع وحدوووام العهووو  ألن  عوووض                                                       احلقوووني  الووونياد ة يف العهووو  ال جيووونيز يفقييووو اا ابملووورة، وو جيووونيز لدوووأل 

               ً                             شروط حم  ة ج اً منصني  عليها يف العه  )املا ة  ٨  (.
    )أ(     اختييا      مجييي         اخلطييوات        الالزميية       لضيينان    :    يلييي    مبييا      تقييو     أن       الطيير         للدوليية       ينبغييي  1-

ً       ئة عن أحكا  العهد إعنااًل كاماًل يف نظا                     مها القانوين احمللي لكي       ً      إعنال      اآلاثر           القانونية       الناش                      
                                                                             يتسىن للنحاكم احمللية العنل هبا أو يتسىن االحتجاج هبا أمامها؛ )ب( تنفيذ برانمج تدرييب 
                         َّ                                              متخصص شامل ويف املتناول وحمدَّث بشكل منتظم بشيأن العهيد لفائيدل القضيالمل وامليدع  
                                                            العام مل واحملام  للتأكد من أهنيم يعنليون كحكيا  القيانون احملليي وي ول                 وني  يف ويوء العهيد؛ 
                                                                             )ج( إعادل النظر يف قانوهنا الدستوري لضنان عد  تقيييد احلقيوق اليم هنيهيا العهيد أك ير 

                            مما هو مسنوح ب  مبوجب العهد. 

         التحفظات  
       حتفظوات       شخن  (  ٢- 1          ، الفقرات CCPR/C/BLZ/CO/1 )       قلقها    عأل ً اً    جم          اللجنة      يفعرب  7-

       العهوو        منيضوونيع    مووع         يفنيافقهووا      وعوو م  (  1    ( و)    () 0 )  ١5        واملووا ة   ، ( ٨ )  ١٨       املووا ة     علووى       الطوورب        ال ولووة
   ( ٨ )  ١٨       املووا ة     علووى       الطوورب        ال ولووة     حتفوو       : )و(    يلوو     مووا      إزاء     ريووا        قلووق        اللجنووة       ويفشووعر  .    منوو         والغوور 

                                   الا  يشرتط على األش ا  الوايأل يعتزمونين          القانني       احلدم     يفربد         الني نية       املصاحل    ون      وساس     على
                        و طريقوووة غووو، متناسوووبة حريوووة  ً اً              إمنوووا يقيووو  عمليووو                                         السوووفر إىل اخلوووادج يفقووو مي شوووها ة ختلوووي  الضوووريبة،
    ُ                       ( يفُعوور  مصوواحل الع الووة لل طوور 1        () (، و) 0 )  ١5                                         التنقوول؛ )ب( حتفظووات ال ولووة الطوورب علووى املووا ة 

   (.  ١5   ، و  ١٨   ، و ٨       )املنيا  
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             ( وإزاليية مجييي   1 )  21                                    ة الطيير  النظيير يف سييحب عفظهييا عليي  املييادل      للدوليي       ينبغييي  ٢-
         ( املتعليق     1002 )  21                              راعيال لتعلييق اللجنية العيا  رقيم                                    احلواجز العنلية أما  حريية التنقيل. وم

                                                                             ابحلييق يف املسيياوال أمييا  احمليياكم واقيئييات القضييائية ويف حماكنيية عادلييةمل ينبغييي للدوليية الطيير  
                     ( خدمة ملصاحل العدالة. 6        ()د(مل و) 2 )  21                            النظر يف سحب عفظها عل  املادل 

       امل سسة         الوطنية      حلقوق        اإلنسان  
         الني نيووة        اللجنووة     مثوول         اإلنسووان،      حقووني        حبمايووة       مدلفووة        حدنيميووة      يئووات ا      وجووني         اللجنووة      يفالحوو   ٢-
     نشواء  إل      جو و         داسوة    عوأل         معلنيموات    عوأل     ً فضوالً         املوروة،       لشوؤون         الني نيوة         واللجنوة        والطفل       ابألسرة        املعنية

   ( ٢         ، الفقووورة CCPR/C/BLZ/CO/1          عووأل قلقهووا ) ً اً                                        مؤسسووة و نيووة حلقووني  االنسوووان، لدنهووا يفعوورب جمووو  
                                     للمبووا ا املتعلقووة  ربووز املؤسسووات الني نيووة  ً اً                   اووا  املؤسسووة وفقوو                         ألن ال ولووة الطوورب ش يفنشوو   عوو

                                      ويفرحب اللجنة  زل ة خمصصات ميزانية مدتب                                           لتعزيز حقني  اإلنسان ومحايتها )مبا ا ابديس(.
                                                                                       وم  املظاش يف  ليز، لدنها ال يفزاك يفشعر ابلقلق ألن ااا املدتب يفتقر إىل املنياد  البشرية واملاليوة 

   (. ٨               نياليت  )املا ة                 الدافية لالضطالع
       وطنييية       م سسيية       إنشيياء      : )أ(    يلييي    مييا     أجييل    ميين        جهودهييا      تعييزز    أن       الطيير         للدوليية       ينبغييي   ١3-
           ملبيياداب ابرييي   ً اً   اتميي                          ً حقييوق اإلنسييان و ت ييل امت يياالً       نطيياق      كامييل        محاييية        واليتهييا        اإلنسييان      حلقييوق

            ب( االسيتنرار                                                                        ووظائفها ابستقالليةمل وشفافيةمل وفعالية وهدفها تعزييز حقيوق اإلنسيان ومحايتهيا؛ )
                                                                         ً  يف تزويد مكتب أم  املظامل ابملوارد املالية والبشرية الكافية ليضطل  بواليت  فعلياً.

     إطار     عد          التنييز  
         التمييووز     عوو م       معاجلووة       عمليووة     وون          ال سووتنيد،   يف        مدوورس           التمييووز     عوو م      مبوو و    ون        اللجنووة      يفالحوو    ١١-
      األ ووور    ألن     أتسووو         اللجنوووة     لدوووأل   .     ووو وت    قووو          التمييوووز        ملدافحوووة       قووواننين       مشوووروع       نيضوووع       شووواملة         طريقوووة
      سويما   ال        العهو ،    موأل    ٨1 و   ، ٨        املوا يف    يف         الونياد ة        احملظنيدة      األسس        ابلدامل      يفغط    ال      : )و(       احلالية

                                                                                     لغة، وال يأل، والرو ، واألصل االجتماع ، وامللدية، واملنيل ، وامليول اجلنسو ، واهلنييوة اجلنسوانية،  ال
   (.  ٨1   ، و ٨                              ب م نية وإ ادية فعالة )املا اتن                                           واألوضاع األرير ؛ )ب( ال يفتيح للضحال سبل انتصا

               ( الووي حتظوور  ريوونيك     ٨333 )       اهلجوورة       قوواننين    مووأل  (  ١ ) 4       املووا ة      إزاء ً اً    ويضوو       ابلقلووق        اللجنووة       ويفشووعر   ١٨-
                                                                                   عض فئات األجانب إىل ال ولة الطرب علوى وسواس حوالتهم الصوحية، وو اإلعاقوة، وو امليول اجلنسو ، 

                                           نين موأل إعاقوة   نيوة وو نفسوية، واألشو ا  الوايأل                                         وو و  مربز آريور،  وأل فويهم األشو ا  الوايأل يعوان
   (.  ٨1   ، و ٨                  " وو  غال )املا اتن      ثلينين م                        يفعرفهم سلطات اهلجرة أبهنم "

       شياملة         وإداريية       مدنيية         تشيريعات        اعتنياد      : )أ(    يليي    مبيا      تقيو     أن       الطير         للدولية       ينبغي   ١0-
       اخلياصمل      اجمليال   يف      لي    يف    مبا         املباشرمل     وغري        املباشر          للتنييزمل ً اً      تعريف       تتضنن         التنييز        ملكافحة
       أمييورمل     مجلية   يف       لي مل   يف    مبيا          التنييييزمل    إىل      تيدعو     اليم        ابألسيباب       حصييرية    غيري       قائنية        وتتضينن

                                                                               اللغةمل واملعتقد الديينمل وامليل اجلنسيمل واقوية اجلنسانية؛ )ب( إاتحة إمكانية احلصيول علي  
         مين قيانون   (  2 ) 5                                                              سبل انتصا  فعالة ومناسبة جلني  وحااي التنيييز؛ )ج( اسيتعراا امليادل 

ني  مين دخيول البليد ألسيباب  ييزيية علي      1000       اقجرل )                       م                                  (مل وونان حصول أي شخص ُيم
                  سبل انتصا  فعالة.
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        التنييز     عل       أساس      امليل       اجلنسي        واقوية          اجلنسانية  
        وآريوريأل       لبليوز       العوام       املو ع     ضو          وودوزبوني     بوايل      قضية   يف        العليا       احملدمة        قراد        اللجنة      يفرحب   ١5-

          و طا عهوووا         اجلنوووائ ،         القووواننين    موووأل    40       املوووا ة          سوووتنيدية       عووو م       احملدموووة     فيووو         اعرتفووو      الوووا    ، (    ٨3١1 )
                                                                      يتعلووق  تجراهووا السوولنيك اجلنسوو  املثلوو   وو  البووالغ  املرتاضوو . لدووأل اللجنووة ال يفووزاك       فيمووا          التمييووز 

                                                                              يفشووووعر ابلقلووووق إزاء ا عوووواءات منيىلووووني  جووووا يفشوووو، إىل ون املثليووووات واملثليوووو  ومز وجوووو  امليوووول اجلنسوووو  
                                                                      نييووة اجلنسووانية يعوواننين النيصووم حبدووم النياقووع يف  ووتعهم  جمنيعووة مووأل احلقووني  علووى وسوواس           ومغوواير  اهل

                                                                               ميووونيهلم اجلنسووووية وتوو اووونييتهم اجلنسووووانية. ويفشووووعر اللجنوووة  قلووووق ريووووا  إزاء موووا يلوووو : )و( ريطوووواب 
                                                                                   الدرااية يف وسائط اإلعالم الي يفسته ب املثليات واملثلي  ومز وج  امليل اجلنسو  ومغواير  اهلنييوة 

            )ب( العنو ،  ً  اً؛                                                            سانية وحامل  صفات اجلنس ، وإفالت وصحاب ااا اخلطاب مأل العقواب  امو   اجلن
                                                                                   والتحرش وسنيء است  ام الشر ة سلطا ا يف التعامول موع املثليوات واملثليو  ومز وجو  امليول اجلنسو  
                                                                               ومغاير  اهلنيية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنس ، وا  حالوة يفتفواقم  سوبب عو م وجوني  حتقيقوات 

  ،  ٢   ، و 7   ، و ٨                                                                    لووة يف اووا  اال عوواءات، واالفتقوواد للنيائووق  ات الصوولة يف قنياعوو  البيووا ت )املوونيا     فعا
   (.  ٨1   ، و  ٨3 و

         اجلنييائيمل         القييانون    ميين    52       املييادل       إلغيياء      : )أ(    يلييي    مبييا      تقييو     أن       الطيير         للدوليية       ينبغييي   ١4-
    كل شي    ألي        الصيري        اليرف   (  ب )         املرتاو ؛         البالغ     ب        امل لي       اجلنسي        السلوك     جترمي      وعد 
       مييييوقم      أسييياس     علييي          األشيييخاصمل    ويييد        والعنيييف          والتنيييييز          االجتنييياعي       الوصيييم       أشيييكال    مييين

                                                                          اجلنسية أو هويتهم اجلنسانيةمل والتعهد مبكافحة تداول األشخاص العام  واخلاص  خطياب 
                                                                               الكراهية الذي يستهد  امل ليات وامل لي  ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اقوية اجلنسانية 

                                                           ؛ )ج( إزالة أي حواجز عول دون  ت  امل ليات وامل لي  ومزدوجيي                 وحاملي صفات اجلنس
                                                                          امليل اجلنسي ومغايري اقوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس  حبقوقهم؛ )د( تيسري وصول 
                                                                           وييحااي التحييرل والعنييف وسييوء معامليية الشييرطة إىل العدالييةمل مبييا يف  ليي  بتعزيييز ال قيية بيي  

                                                 جييي املييل اجلنسيي ومغيايري اقوييية اجلنسيانية وحياملي صييفات                             أفيراد امل لييات وامل ليي  ومزدو 
                                                                           اجلنسيي  وبيي  السييلطات احلكوميييةمل وزايدل املييوارد املالييية والبشييرية قيئييات تلقييي الشييكاو  
                                                                            م ل فرع املعايري املهنية؛ )هي( ونان التحقيق يف أي عنل مين أعنيال العنيف بسيبب املييول 

                                      ان مالحقييية مرتكبييي  ومعييياقبتهممل وكفالييية مجييي                                       اجلنسييية للضحيةيييي أو هويتييي  اجلنسييانيةمل ووييين
                              البياانت عن هذه األفعال ابنتظا .

        املساوال    ب        اجلنس   
     علوى     يون       الوا        الشوعب       ثيول       قواننين     علوى        املقرتحوة          التعو يالت        مشاديع        اللجنة      يفالح    ١1-
    لووووق   ابلق      يفشووووعر      يفووووزاك   ال       لدنهووووا          الني نيووووة،        اجلمعيووووة   يف       املووووروة       ثيوووول      زل ة     وجوووول    مووووأل      احلصوووو       نظووووام
                                       لسياسوووية، ال سووويما يف منياقوووع اختوووا  القووورادات.   وا        العاموووة       احليووواة   يف       املوووروة       ثيووول     نقووو          اسوووتمراد     إزاء

                                                                                وعالوة على  لك، يفعرب اللجنة عوأل قلقهوا إزاء معو الت البطالوة  و  اإل يت، الوي يفبلوا نسوبتها 
        والرجواك                                                                    يبو و ىلالىلوة وضوعاب نسوبة الرجواك، وإزاء يفنياصول الفجونية يف األجونيد  و  النسواء       على ما
   (.  ٨1   ، و  ٨4   ، و 0   ، و ٨       )املنيا 
                                                                      غي للدولة الطر  أن تعزز جهودها من أجل ما يلي: )أ( عقيق املساوال يف   يل    ينب   ١7-

                                                                            املرأل يف احليال السياسية والعامةمل مبا يف  ل  ابختا  تيدابري خاصية م قتية م يل احلصيصمل ويف 
                      ألجور ب  الرجل واملرأل.                                                  القو  العاملة؛ )ب( اختا  تدابري فعالة لسد الفجول يف ا
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      العنف   ا                  لقائم عل  نوع اجلن   
     نونيع     علوى        القوائم       للعنو         التصو         غيوة       الطورب        ال ولوة       يفبواهلا     الوي       ابجلهني         اللجنة      يفرحب   ١٢-

       العنوو       لووك   يف     ووا          الظوواارة،     اووا          ابسووتمراد      يففيوو      الووي          التقووادير      إزاء      قلقووة      يفووزاك   ال       لدنهووا       اجلوونس،
                          ريووا  ملووا يلوو : )و( ا فووا      نيجوو      وأتسوو   .     اإل يت     قتوول    الت  حووا       وزل ة           واالغتصوواب،          العووائل ،

                                                                        معوو الت اإل وواله جووا  األفعوواك، وا فووا  معوو الت اإلجووراءات املنجووزة، وبووالك العنياموول الووي 
                                                                               يفتسبب يف اا  الظنياار ويففاقمها،  ا يف  لك النيصم االجتماع  املستمر واخلنيب مأل االنتقوام، 

                                                 ب، ويضوع حونياجز وموام املسواع ة واحلمايوة واجلورب للضوحال؛                                  األمر الوا  يعوزز إفوالت اجلنواة موأل العقوا
  ،  1   ، و 0   ، و ٨                                                                       )ب( االفتقاد إىل املالج  واملنياد  الدافية لتق مي املساع ة إىل الضحال )املنيا  إىل 

   (.  ٨1   ، و 7 و
       أعنييال         ومكافحيية     منيي      أجيل    ميين         وتعززهييا        جهودهييا       تواصيل    أن       الطيير         للدوليية       ينبغيي   ١٢-
                                املسييي ولة عييين تطبييييق اإلطيييار التشيييريعي          امل سسيييات       تعزييييز      لييي    يف    مبيييا        امليييرألمل    ويييد       العنيييف

                                                                   قذا اقيد مل ينبغيي للدولية الطير  أن تقيو  مبيا يليي: )أ( التحقييق بفعاليية يف ً  ًا              القائم. وعقيق
                                                            النساء والفتياتمل وتقيدمي اجلنيال إىل العداليةمل واحلكيم علييهم بعقيوابت                   مجي  حاالت العنف ود 
                                                 دانتهم؛ )ب( تعزيز التدابري الرامية إىل تشجي  وتيسري        يف حال إ                          تتناسب وخطورل هذه اجلرائم

                                                                       وصيييول الضيييحااي إىل العدالييية ووسيييائل احلنايييية؛ )ج( مواصيييلة عسييي  أسييياليبها ونظنهيييا يف 
                                                                      البحيييمج ومجييي  البيييياانتمل م يييل نظيييا  مراقبييية العنيييف اجلنسييياينمل بغيييية عدييييد حجيييم املشيييكلة 

                              ة العنييل الوطنييية املتعلقيية ابلعنييف                                                  وأسييباهبا وعواقبهييا عليي  املييرأل؛ )د( التعجيييل بتنفيييذ خطيي
    ميين       الييالز        العييدد     عليي        احلصييول         إمكانييية      ويينان  (   هييي )   ؛    1010-    1022             اجلنسيياين للفييرتل 

  .      الضحااي    إىل         الفعالة         املساعدل       خدمات       لتقدمي          واملناسبة         الكافية        املوارد      إاتحة    م         املالجئمل

      اإلهناء        الطوعي       للحنل          والوفيات          النفاسية  
                                             مووأل القوواننين اجلنووائ  الووي جتوورم اإلهنوواء الطوونيع  للحموول      ١١٨           إزاء املووا ة        القلووق        اللجنووة       يسوواود   ٨3-

                                                                               مووا ش يشووه   بيبووان أبن اسووتمراد احلموول ينطووني  علووى خمووا ر علووى حيوواة املووروة احلاموول، وو إصووا ة 
                                                                                   صحتها الب نية وو العقلية، وو يفدنين مثوة خموا ر أبن ينيلو  الطفول ولو  "يفشونياات". ويفشوعر اللجنوة 

                                                                     النياد ة يف ااا التشريع، على حنني ما يفطبق  ال ولة الطرب، يففر  على النسواء                 ابلقلق ألن القيني  
                                                                       والفتيووات اللجوونيء إىل اإلجهووا  غوو، املووخمنين الووا  يعوور  حيووا أل وصووحتهأل لل طوور. وأتسوو  
                                                                                اللجنووة لعوو م يفوونيافر معلنيمووات مووأل ال ولووة الطوورب عووأل مسووتني  النيفيووات النفاسووية جووراء اإلجهووا  

   (.  ٨1   ، و  ٨5   ، و  ١7   ، و 7   ، و 1   ، و 0                                اة للح  مأل اا  النيفيات )املنيا                         غ، املخمنين، والت ا ، املت
        الوصييول       لضيينان          تشييريعا ا         اسييتعراا      : )أ(    يلييي    مبييا      تقييو     أن       الطيير         للدوليية       ينبغييي   ٨١-
   يف       احلاميل        الفتيال    أو       امليرأل      وصيحة      حييال      تكيون       عنيدما        االجهياا    إىل         والفعال          والقانوين      اآلمن
                                       لييوالدل يف شييعور املييرأل أو الفتييال احلامييل ابألمل                تنرار احلنييل حيي  ا  اسيي       يتسييبب        وعنييدما      خطييرمل

                                                                      م    املعاانل الشديدلمل ال سينا عندما يكون احلنل نتيجة اغتصياب أو زان حميار مل أو ال يمرجي     أو
                                        ل                                    بقييا؛ه؛ )ب( إزاليية احلييواجزمل م ييل موافقيية طبيبليي مل الييم عييول دون حصييول النسيياء والفتيييات 

                                   اليية أال تتعييرا النسيياء والفتيييات الالئييي                                         ابلفعييل عليي  اإلجهيياا املييأمون والقييانوين؛ )ج( كف
                                                                       خيضعن لإلجهاامل وكذل  األطباء الذين يساعدوهننمل لعقوابت جنائيية ألن هيذه العقيوابت 
                                                                        جترب النساء والفتييات علي  اللجيوء إىل االجهياا غيري امليأمون؛ )د( وينان حصيول الرجيال 

                 اجلنسيية واإلاابييةمل                                                             والنساء واملراهق  واملراهقاتمل عل  نطاق البلدمل عل  خدمات الصيحة 
                                         وعل  التعليم ووسائل من  احلنل دون عراقيل.
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      عقوبة        االعدا   
     منوا        اإلعو ام        لعقني وة         ً اريتيوادلً  ً اً    وقفو        النياقوع     حبدوم      قوردت       الطورب        ال ولوة    ون        اللجنوة      يفالحو    ٨٨-
                         أتيي  اجلمهونيد هلوا  العقني وة،      مثل         اإلع ام،       عقني ة     على        اإل قاء       وسباب       النيف       وشرح   ،    ١٢٢4     عام

   (. 1                                           أل قلقها ألن اا  العقني ة ال يفزاك قائمة )املا ة        ويفعرب ع
        لعقوبية          االختيياري       ابلوقيف ً اً    رمسيي        اإلقيرار      : )أ(    يليي    مبيا      تقيو     أن       الطر         للدولة       ينبغي   ٨0-

    لحييق   امل       ال يياين          االختييياري           الربوتوكييول    إىل         االنضيينا    يف       النظيير  (  ب )          إلغائهييا؛     هبييد         اإلعييدا 
                                     ؛ )ج( إجييراء اسييتعراا شييامل للتشييريعات                                      ابلعهييدمل الييذي يهييد  إىل إلغيياء عقوبيية اإلعييدا

                                                                           ات الصلة لضنان عد  فرا عقوبة اإلعدا  يف انتهاك للعهدمل و لي  إىل حي  إلغياء هيذه 
                                                                               ً  العقوبة؛ )د( النظر يف اختا  تدابري مالئنة يف جمال التوعية من أجل حشد الرأي العا  أتيييدًا 

                    إللغاء عقوبة اإلعدا .

     واجب      محاية     احلق   يف       احليال  
       القتوول      قضووال   يف       اجلنوواة        ملقاضوواة       الطوورب        ال ولووة       يفبوواهلا     الووي       ابجلهووني  ً اً    علموو        اللجنووة     حتوويط  5 ٨-
      إزاء       ابلقلووق      يفشوعر      يفوزاك   ال        ولدنهوا        األ لووة،        وقواننين       احمللفو        قواننين       يفعوو يل      سويما    وال        القتول،        وحماولوة
        الطوورب.     ولووة   ال    يف        اجلوورائم     اووا        ملووريفدي          القضووائية         املالحقووات     عوو          وا فووا         القتوول،       معوو الت        اديففوواع

                                                 ( املتعلق  طبيعة االلتزام القانني  العام املفرو  على     ٨335 )  0١ ُ                               ويُفابر اللجنة  تعليقها العام دقم 
                                               ونوو  ال ادووأل النيفوواء  داموول االلتزامووات اإلجيا يووة للوو وك  ً اً                                الوو وك األ ووراب يف العهوو ، ويفؤبوو  جموو  

                     وو بيووا ت رياصووة، ويفعووني                                                               األ ووراب مووا ش يفتوونيافر لافوورا  احلمايووة مووأل األفعوواك الووي يريفدبهووا وفوورا  
   (. 1 و   ٨                                          تعهم ابحلقني  املنصني  عليها يف العه  )املا اتن 

  ً  امل                                                               ينبغيييي للدولييية الطييير  مضييياعفة جهودهيييا حلنايييية حيييق مواطنيهيييا يف احلييييال فعليييي -  ٨4
                                                                                  بوسائل منهيا ميا يليي: )أ( تعزييز امليوارد املاليية والبشيرية املخصصية ليدوائر الشيرطة والقضياء 

                م                                   ذ التعييييديالت الييييم أمدخلييييا عليييي  قييييانون احمللفيييي  وقييييانون األدليييية؛                     التابعيييية قييييا؛ )ب( تنفييييي
                                                                            اجراء عقيقات فورية وفعالة وشاملة إلدانة مجي  املس ول  عن القتل أو حماولة القتل.    )ج(

      إفراط       موظفي       إنفا          القانون   يف         استخدا        القول  
                                          ي يفش، إىل يفنظيم  ودات يف ديبية منتظمة ألفورا    ال        املق مة          ابملعلنيمات ً اً    علم        اللجنة     حتيط   ٨1-

                                                                               ريفوووور السوووونياحل، وإ ادة شوووور ة  ليووووز، وقوووونيات  فوووواع  ليووووز للثوووو  عووووأل اإلفووووراط يف اسووووت  ام القوووونية، 
                                                        عوأل قلقهوا إزاء اسوتمراد التقوادير الوي يفشو، إىل إفوراط املوني ف  ً اً                                واألسلحة النادية، لدنها يفعرب جم  
                                                   ضووباط الشوور ة، يف اسووت  ام القوونية واألسوولحة الناديووة،  ووا يف                              املدلفوو  فنفووا  القوواننين، ال سوويما 

                                                                                 لك ض  القاصريأل. ويفرحب اللجنة ابملعلنيمات الوي يففيو  أبن اللجنوة املسوتقلة للشوداو  سوتب و 
 ً اً                                         ، وون مدايفووب فوورع املعوواي، املهنيووة وصووبح  حاليوو    ٨3١٢                                نشووا ها  داموول  اقتهووا يف ووائوول عووام 

                                                  شعر اللجنة ابلقلق إزاء ما ود  مأل اديفياب يف حيا  فورع                                   منفصلة عأل مرابز الشر ة. ومع  لك، يف
   (. 1                                                                             املعاي، املهنية، وإزاء االفتقاد إىل املنياد  الالزمة لالضطالع  نياليت  بما ينبغ  )املا ة 

       إفيراط        مكافحة    إىل         الرامية        جهودها       تعزيز      : )أ(    يلي    مبا      تقو     أن       الطر         للدولة       ينبغي   ٨7-
                                                      نون يف استخدا  القول؛ )ب( ونان أن تكيون القواعيد املتعلقية          نفا  القا إب        املكلف         املوظف 

                                                 واملعيايري الدولييةمل مبيا يف  لي  العهيد واملبياداب األساسيية ً اً                              ً     ابستخدا  القول وتطبيقهيا متناشييًة  امي
                                                                                بشييأن اسييتخدا  القييول واألسييلحة النارييية ميين جانييب املييوظف  املكلفيي  إبنفييا  القييانونمل وتييدريب

                 )ج( ويينان التحقيييق   ً  اً؛                                       ا  القييانون عليي  هييذه املعييايري وتطبيقهييا عنلييي                 املييوظف  املكلفيي  إبنفيي
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      م                                                            فينيا يميزعم مين تصيرفات وحشيية أو إفيراط يف اسيتخدا  القيولمل مبيا فيهيا القيول        ً وفيورايً ً  ًا       تلقائي
                                                                            القاتلة من جانيب امليوظف  املكلفي  إبنفيا  القيانونمل وتيوفري سيبل انتصيا  فعالية للضيحااي؛ 

                                                نية املسيتقلة للشيكاو  مين بيدء أنشيطتها بكاميل طاقتهيامل                            )د( تك يف جهودها لتنكي  اللج
               و ليي  هبييد  تعزيييز   ً  امل    كافييي                                                        ً وويينان اسييتقاللية فييرع املعييايري املهنييية وحيييادهمل و ويليي   ييويالً 

                                                عالقة ال قة ب  أصحاب الشكاو  احملتنل  وفرع املعايري.

        التعذيب      وسوء         املعاملة  
                                          النيزادات لتنفيا يفنيصيات اللجنة الفرعيوة ملنوع                     فنشاء جلنة مشرتبة    ً اً    علم        اللجنة     حتيط   ٨٢-

                                                                                        التعايب وغ،  مأل ضروب املعاملة وو العقني ة القاسية وو الالإنسانية وو املهينة ولتعري  التعوايب 
                                                                                علووى سووبيل األولنييووة، لدنهووا ال يفووزاك يفشووعر ابلقلووق إزاء اسووتمراد وعموواك التعووايب غوو، احملوو  ة يف 

                                              نائ  حتو  عنونيان "الضورد اجلنوائ  الوا  يلحوق الشو  ".              مأل القاننين اجل    ٢4   إىل     7٢         املنيا  مأل 
                                                                               وعووالوة علووى  لووك، يفعوورب اللجنووة عووأل قلقهووا إزاء اال عوواءات املتعلقووة ابسووت  ام التعووايب وسوونيء 
                                                                      املعاملووووة يف ومووووابأل االحتجوووواز،  ووووا يف  لووووك مرافووووق احتجوووواز األحوووو ايت، وأتسوووو  لعوووو م وجووووني  

                               نيء املعاملووووة الووووي يريفدبهووووا املني فوووونين                                              معلنيمووووات  شووووخن عوووو   الشووووداو  املتعلقووووة ابلتعووووايب وو سوووو
    (.  7                             املدلفنين فنفا  القاننين )املا ة 

                                                                           ينبغييي للدوليية الطيير  أن تقييو  مبييا يلييي: )أ( عييديمج تشييريعها املتعلييق مبكافحيية التعييذيب -  ٨٢
                                                                                  جلعل تعريف جرُيية التعيذيب يتناشي  ابلكاميل وأحكيا  العهيد واملعيايري الدوليية املقبوليةمل ووينان

                           م                             لقسيييريةمل وعيييد  قبيييول أي أدلييية تمنتيييزع عيييا التعيييذيب يف مجيييي  احملييياكم؛               حظييير االعرتافيييات ا
       الفيييوري                                                                 تعزييييز جهودهيييا الراميييية إىل منييي  التعيييذيب وسيييوء املعامليييةمل ووييينان التحقييييق     )ب(

    عليي                                                                          والشييامل واملسييتقل يف مجييي  هييذه القضيياايمل وتقييدمي اجلنييال إىل العدالييةمل وحصييول الضييحااي
                                          لتأهيل إليهم عل  وج  اخلصوص؛ )ج( تيسري وصيول                                اجلرب الكاململ وتقدمي خدمات إعادل ا

                                                                         الضييحااي إىل يليييات مسييتقلة وفعاليية لتقييدمي شييكاو  التعييذيب؛ )د( مجيي  بييياانت دقيقيية عيين 
                                                                        حيياالت التعييذيب وسييوء املعاملييةمل واملالحقييات القضييائيةمل واإلداانت الصييادرلمل والعقيييوابت 

                          ييق اليدقيق يف حياالت التعييذيب                                                    املفروويةمل وإاتحية هيذه املعلوميات للجنهيور؛ )هيي( وينان التحق
       وحماكنية                              امليوظف  املكلفي  إبنفيا  القيانونمل                     م                      وسوء املعاملة الم يمشيتب  يف ارتكاهبيا مين جانيب

                                                                            اجلنيييالمل ومعييياقبتهم مبيييا يتناسيييب يف حيييال إدانيييتهممل وتقيييدمي التعيييوي  إىل الضيييحااي ومسييياعد م
                            إلعادل أتهليهم عل  وج  اخلصوص.

     ظرو          االحتجاز  
                وون قنياعو  سوجنيهنا   ً  اً،                                        بيان النيف  أبن سجأل  ليز املربز  ليس مدتظو ً اً         لجنة علم      حتيط ال -  03

                                                                                   حتوورتم قنياعوو  األمووم املتحوو ة الوو نيا النمني جيووة ملعاملووة السووجناء )قنياعوو  نيلسوونين مانوو يال(. غوو، ون 
                                                                                     اللجنوة يفعورب عوأل قلقهوا إزاء يفقوادير منيىلوني  جوا،  وا فيهوا يفقوادير موأل ومو  املظواش،  شوخن موا يلو : 

                                                                             نيء وحنياك السجنين،  ا يف  لك االبتظاظ، وسنيء التغاية، وع م بفاية النيصنيك إىل امليوا ،      )و( س
                                                                               وضوع  مرافووق الصوورب الصوح ، واالفتقوواد إىل الرعايووة الطبيووة؛ )ب( العنو  فيمووا  وو  السووجناء؛ 

                                يف غوورب صووغ،ة لوويس فيهووا ضوونيء وو  نييووة  ً اً    ينيموو    ٨٢                                   )ج( اسووت  ام عقني ووة العووزك ملوو ة يفصوول إىل 
                                                                       ناء. ويفالحووو  اللجنوووة املعلنيموووات الوووي يففيووو  أبن قضووواة احملدموووة العليوووا يوووزودون السوووجنين            ملعاقبوووة السوووج

                                                                  ُ                  لدنهووا ال يفووزاك يفشووعر ابلقلووق إزاء يفقووادير يففيوو   عوو م يفوونيافر قضوواة زائووريأل يُعن وونين  تلقوو  شووداو    ،    ً سووننيلً 
   (.  ١3   ، و 7                                          السجناء، والتحقيق فيها، واإل اله جا )املا اتن 
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                                          مبيييا يليييي: )أ( اختيييا  مجيييي  التيييدابري الالزمييية لتحسييي                              ينبغيييي للدولييية الطييير  أن تقيييو  -  0١
                                                            م      م        الظرو  املعيشية للسجناء ومعياملتهم؛ )ب( وينان أن قواعيد السيجون تمفسير وتمطبيق هبيد  
                                                                              زايدل املعايري اليدنيا للسيجناء يف بلييزمل مبيا يف  لي  يف سيجن بلييز املركيزي؛ )ج( وينان تيوافر 

                                        منتظنة لتلقي شيكاو  السيجناء؛ )د( التحقييق                                           عدد كا  من القضال الزائرين والقيا  بزايرات 
                                                                     يف انتهاكات حقوق السجناءمل وتقدمي اجلنال إىل العدالية ومعياقبتهم مبيا يتناسيبمل ً  ًا             ابلكامل وفور 

 ً  اً.     مناسب ً اً                                                               وتوفري سبل انتصا  فعالة وجرب كامل للضحاايمل مبا يف  ل  تعويضهم تعويض

     االحت                                    جاز التعسفي واالحتجاز السابق للنحاكنة  
      ، الوووي     ٨3١1                                                             رحووب اللجنووة ابعتموووا  قنياعوو  اإلجووراءات اجلنائيوووة يف بوواننين الثا تينوواير  يف -  0٨

                                                                             يفن  على ج اوك زمنيوة للنظور يف القضوال اجلنائيوة اجل يو ة جو ب يفقلوي  مو ة أتريراوا إىل و   
    5٢                                                                              ح . وال يزاك القلق يساود اللجنة إزاء ا عاءات االعتقواك واالحتجواز التعسوفي  ألبثور موأل 

 ً اً                                                                     يفنيجي   موة، واسوت  ام االحتجواز وسويلة للت نييو . ويفعورب اللجنوة عوأل قلقهوا ويضو          ساعة  ون
                                                                                إزاء الع   الدبو، موأل األشو ا  املنيجوني يأل داوأل االحتجواز السوا ق للمحابموة، ال سويما األشو ا 

         موأل قواننين      ١1٨                                                               املتهمنين ابلقتل، لفرتات يفصل إىل سوبع سوننيات، ويفعورب عوأل وسوفها ألن املوا ة 
                                                               ش يفع ك لضمان احتساب فرتة االحتجاز السا ق للمحابمة عنو  إصو اد احلدوم               إجراءات اال ام 

   (.  ١5   ، و  ١3   ، و ٢       )املنيا  
            بارهييا تعليييق                                                         ينبغييي للدوليية الطيير  أن تتخييذ مجييي  اخلطييوات الالزمييةمل وأتخييذ يف اعت -  00

                                                  ( املتعلق حبق الفرد يف احلرية وىف األمان عل  شخص مل و ل      1021 )  25                 اللجنة العا  رقم 
      وتقييدمي            يف املنارسييةمل       1026                                           يلييي: )أ( احييرتا  قواعييد االجييراءات اجلنائييية لعييا           لضيينان مييا 

                                                                          األشخاص الذين يلق  القب  عليهم أو يووعون رهن االحتجاز إىل قاا أو موظف يخر لي  
                  احتجيييازهم للنراقبييية                  سييياعة بغيييرا إخضييياع    14                               احليييق يف ممارسييية سيييلطة قضيييائية يف غضيييون 

                                       االعتقييال التعسييفيمل وإخضيياع املسيي ول  عيين  ليي             يف مجييي  حيياالت                       القضييائية؛ )ب( التحقيييق 
                                               قضييائية؛ )ج( عييد  اسييتخدا  االحتجيياز وسيييلة للتخويييف.                              إلجييراءات أتديبييية وإأو إجييراءات

        االحتجياز                                           اختا  تيدابري ملعاجلية حالية األشيخاص املوجيودين رهين ً  ًا                        وينبغي للدولة الطر  أيض
    ميدل                     ا بغيية وينان احتسياب                                                    السابق للنحاكنية لسينوات عدييدلمل وإعيادل النظير يف تشيريعا 

                                        االحتجاز السابق للنحاكنة عند إصدار احلكم.

      إقامة       العدل         واحملاكنة         العادلة  
                                                      ابملعلنيموووات الووونياد ة يف اإلعوووالن املتعلوووق  بنووواء قووو دات مدتوووب مووو ير  ً اً               حتووويط اللجنوووة علمووو - 5 0

          م بفاية         ( إزاء ع  ٨3         ، الفقرة CCPR/C/BLZ/CO/1          عأل قلقها ) ً اً                               النيا ة العامة، لدنها يفعرب جم  
                                                                              املووونياد  امل صصوووة للسووولطة القضوووائية والتوووخري، املفووورط يف إقاموووة العووو ك، ال سووويما قضوووال املتهمووو  

  يف                                                               ألن يفشوريعات ال ولوة الطورب يفقيو  املسواع ة القاننينيوة ااانيوة املق موة ً اً                       ابلقتل. وأتس  اللجنة ويض
                           سويما األحو ايت الوايأل ينياجهونين            للمتهمو ، ال ً اً      منتظمو ً اً       قاننينيو                                ً قضال احلدم ابإلعو ام، وال يفتويح  ثويالً 

   (.  ١5   ، و ٢                    عقني ة السجأل )املا اتن 
                                  مل ينبغييي للدوليية الطيير  أن ختصييص مييوارد   21                                 ميي  مراعييال تعليييق اللجنيية العييا  رقييم  -  04

                                                                          إوييافية ميين امليزانييية إلقاميية العييدل إىل أقصيي  حييد بغييية تقليييص حيياالت التييأخري غييري املييربرمل 
                                       ولة الطر  أن تضنن قدر اإلمكان حق املتهن                                     سينا يف االجراءات اجلنائية. وينبغي للد  ال
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    عفيي                                                                      يف احلصييول عليي  املسيياعدل القانونييية كلنييا تطلبييا مصييلحة العداليية  ليي  ابلييرغم ميين 
                     تقدمي املساعدل املناسيبة  ً اً                             )د(. وينبغي للدولة الطر  أيض ( 2 )  21                       الدولة الطر  عل  املادل 

                               لألحداث قصد إعداد وتقدمي دفاعهم.
    ١٨                                                        لقلووق ألنو  جيوونيز حتميول املسوؤولية اجلنائيووة لا فواك البووالغ  موا  وو                ويفشوعر اللجنوة اب -  01
                                                                       سنة موأل العمور عنو ما يتبو  وهنوم  ضوجنين  وا يدفو  السوتيعاب  بيعوة سولنيبهم اإلجرامو      ١5 و

   (.  ١5   ، و ٢                وعنياقب  )املا اتن 
    ية.             للنعايري الدول ً اً                                                         ينبغي للدولة الطر  رف  احلد األدىن لسن املس ولية اجلنائية وفق -  07

      االجتار        ابألشخاص  
               (  شوووخن موووا يلووو :   ١7         ، الفقووورة CCPR/C/BLZ/CO/1          عوووأل قلقهوووا ) ً اً                يفعووورب اللجنوووة جمووو   -  0٢
                                                                           انتشاد االجتاد ابألش ا ، ال سيما النساء واأل فاك ألغرا  االسوتغالك االقتصوا   واجلنسو ؛    )و(

      ن فضوووة                     (، واقرتانووو  ابملعووو الت امل    ٨3١0                                      )ب( ضوووع  يفنفيوووا قووواننين حظووور االجتووواد ابألشووو ا  )
                                      عوأل العقونيابت املتسواالة ضو  املتواجريأل،  وا يف                                      ً ملقاضاة وإ انة مريفدي جراوة االجتواد، فضوالً  ً اً   ج 

                                                                           لوووك الغراموووات؛ )ج( ا فوووا  معووو ك حت يووو  انييوووة الضوووحال. ويفعووورب اللجنوووة عوووأل قلقهوووا  نيجووو  
     فوالت                                                                          ريا  إزاء ا عاءات منيىلني  جا  شخن يفسامح ويفنيا وؤ املسوؤول  يف حواالت االجتواد ابلبشور واإل

   (.  ٨5   ، و ٢   ، و 7   ، و 0                                مأل العقاب على اا  األعماك )املنيا  
                                                                          ينبغييي للدوليية الطيير  أن تقييو  مبييا يلييي: )أ( التنفيييذ الصييار  إلطارهييا القييانوين احمللييي  -  0٢

   (؛     1022                                                        فينيييا يتعليييق ابإلجتيييار ابألشيييخاصمل ال سيييينا قيييانون حظييير االجتيييار ابألشيييخاص )
                               ة والتقنييية لوحييدل االجتييار ابألشييخاص؛                                      ختصيييص مييا يكفييي ميين املييوارد املالييية والبشييري    )ب(
                                                                   ويينان التحقيييق يف احليياالت املزعوميية لالجتييار ابألشييخاصمل وتقييدمي اجلنييال إىل العدالييةمل     )ج(

                                                                           ومعياقبتهم مبيا يتناسيب وإدانيتهممل ال سيينا عنيدما يتضي  أن مرتكيب اجلرُيية عضيو يف دوائيير 
                        ااي وتيوفري اجليرب الكاميل قيممل                                                          إنفا  القانون؛ )د( تعزيز جهودها الرامية إىل عديد هوية الضيح

                                                                     وتوفري احلناية واملساعدل املناسبة قممل مبا يف  ل  إبيداعهم منازل ومالجئ يمنة.

        الالجئون        وطالبو        اللجوء           واملهاجرون  
              وإ ادة الالجئو        ٨3١4                                                    يفرحب اللجنة فعا ة يففعيل نشاط جلنة والية الالجئ  يف عام  -  53

                                          ً        جنة ابلقلق إزاء ما يل : )و( الع   احمل و  ج اً لاش ا                     . ومع  لك، يفشعر الل    ٨3١1      يف عام 
                                          ؛ )ب( حالوة عو   ببو، موأل األشو ا  سوبق ون ووصو     ٨3١4                               الايأل منحنيا مربز الالجو  منوا عوام 

                                               ابالعوورتاب جووم الجئوو ، لدوونهم ال يزالوونين ينتظوورون املنيافقووة       ٨3١4                       جلنووة واليووة الالجئوو  يف عووام 
                       ا  إزاء التنفيووا الصووادم                              ة. ويسوواود اللجنووة القلووق  نيجوو  ريوو                                   النهائيووة مووأل وزيوور ال ولووة لشووؤون اهلجوور 

                            ( الووي يفوون  علووى منيعوو  هنووائ  قصوو،     ٨333                               ( مووأل قوواننين الالجئوو  )املوونقح يف عووام  ١ ) ٢       للمووا ة 
                                                علوى  ريونيك إقلويم البلو ،  ون اسوتثناء ولوني يفعلوق األمور  ً اً    ينيمو    ١5                       لتق مي  لبات اللجنيء، و   ً اً   ج 

                                       واألشو ا  املصوا    صوو مات شو ي ة، والقاصووريأل                                 حبواالت ضوحال التعووايب واالجتواد ابلبشوور، 
 ً اً    ينيموو    ١5                                                                     غوو، املصووحني  . ويفشووعر اللجنووة ابلقلووق ألن التنفيووا احلووايل للمنيعوو  النهووائ  احملوو   يف 

   (.  ١0   ، و ٢   ، و 7ُ                                                    يُعر   الي اللجنيء خلطر االحتجاز واإلعا ة القسرية )املنيا  
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  (     ٨333                       نيجب قاننين اهلجورة )                                                ويساود اللجنة القلق إزاء جترمي املهاجريأل غ، النظامي -  5١
                                                                           وإزاء يفقووادير يففيوو  ابحتجوواز مهوواجريأل غوو، نظووامي  إىل وجوول غوو، مسوومى،  ووا يف  لووك احتجوواز 
 ً اً                                                                          القاصووريأل غوو، املصووحني   مووع األشوو ا  املوو ان  يف  ووروب سوويئة. ويسوواود اللجنووة القلووق ويضوو

      واألموور   ً  اً،   ينيموو    13    ضوونين                                                         ألن قوواننين اهلجوورة يوون  علووى الرتحيوول الفوونيد ، و  األموور ابلرتحيوول يف غ
  ،  ٢   ، و 7                                                                        رتحيل املهاجريأل غ، النظامي   ون منحهم و  حوق يف الطعوأل يف اوا  االوامور )املونيا  

   (.  ١0   ، و  ١3 و
                                                                      ينبغيييي للدولييية الطييير  أن تقيييو  مبيييا يليييي: )أ( تزوييييد جلنييية أهليييية الالجئييي مل وإدارل  -  5٨

               ختفييي  حجييم طلبييات                                                       الالجئيي  ابملييوارد الكافييية لالوييطالع بواليتيهنييا عليي   ييو سييليممل و 
                                                                            اللجوء املتأخرل؛ )ب( اختا  مجيي  التيدابري لضينان اجيراءات قضيائية عاجلية ومنصيفة بشيأن 
   يية                                                                       اللجوءمل مبا يف  ل  ابملوافقة دون أتخري عل  مجيي  احلياالت اليم وافقيا عليهيا جلنية أهل

   عييين                                          ( مييين قيييانون الالجئييي مل واالمتنييياع يف الوقيييا نفسييي   2 ) 4                        الالجئييي ؛ )ج( إلغييياء امليييادل 
                                                                          االحتجاز واإلعادل القسرية لألشخاص الذين يدعون أهنم خيشون العودل إىل بلدهم األصلي 

                                                             إمكانييية االسييتعراا املووييوعي لطلبييا م؛ )د( جعييل تشييريعا ا وممارسييا ا          م          ً دون أن تمكفيل قييم أوالً 
                                       مين العهيدمل ومراعيال تعلييق اللجنية العيا    20   مل و 9                                    املتعلقة ابحتجاز املهاجرين  ت ل امليادت  

   مل                                                             ً مل مبييا يف  لييي  ويينان فصيييل املهيياجرين احملتجيييزينمل كلنييا كيييان احتجييازهم معقيييوالً   25    رقييم 
                 عن اجملرم  املدان .  ً  امل       ومتناسب        ً وورورايً 

     حقوق       الطفل  
                                                                        يفرحب اللجنة ابجلهني  الي يفباهلا ال ولة الطرب لضمان يفسجيل منياليو  مجيوع األ فواك،  -  50

                                   بلوووا جوووا يف النيصووونيك إىل ريووو مات التسوووجيل يف                                         لدوووأل ال يوووزاك القلوووق يسووواوداا إزاء الصوووعنيابت امل
                                                                               النائية. ويفالح  اللجنة يفنفيا ال ولة الطرب الصدنيك القاننينيوة الوي حتظور العقواب البو           املنا ق

            ( ألن العقووواب   ١٢         ، الفقوورة CCPR/C/BLZ/CO/1 ) ً اً                        لدنهووا يفعوورب عوووأل وسووفها جموو            يف املوو ادس، 
                                        يوووة الب يلوووة، والرعايوووة النهاديوووة، وإصوووالحيات                        يف املنوووزك، ويف وموووابأل الرعا ً اً                   البووو   ال يوووزاك مشوووروع

   (.  ٨5   ، و  ١1   ، و 7              األح ايت )املنيا  
                                          )أ( مواصيلة جهودهيا الراميية إىل تعنييم تسييجيل                                    ينبغيي للدولية الطير  أن تقيو  مبيا يليي: -  55

         املتنقليية؛                                                                            املوالييدمل ال سييينا يف املنيياطق الريفيية والنائيييةمل مبييا يف  ليي  اسيتخدا  وحييدات التسييجيل
                                                           التيدابري الالزمية لووي  حيد للعقياب البيدين يف مجيي  األمياكنمل مبيا يف  لي                )ب( اختا  مجيي 

                                                                            إبلغاء أحكا  القانون اجلنائي الم جتيز استخدا  العقاب البدين؛ )ج( إطيالق محيالت توعيية 
                               بشأن اآلاثر الضارل للعقاب البدين.

                   حقوق الشعوب األصلية  
                                  قووة الصووا د عووأل حمدمووة العوو ك الداديبيووة                                          يسوواود اللجنووة القلووق ألنوو  ابلوورغم مووأل وموور املنياف -  54
         ، ال يوزاك                                          حتال  قا ة مال وآريرون ض  امل ع  العام لبليوز       يف قضية       ٨3١4            نيسانتو ريل     ٨٨  يف

          عووأل قلقهووا ً اً                 ويفعوورب اللجنووة جموو    ً  اً.    قائموو ً اً                                                  االعوورتاب لشووعنيب مووال األصوولية حبيووازة األداضوو  العرفيووة نزاعوو
( CCPR/C/BLZ/CO/1 إزاء يفقوووادير يفشووو،  ٨4         ، الفقوورة )                 إىل إ ووورام عقوووني  وايففاقوووات امتيوووازات السوووتغالك                                          

   (.  ٨7                                                                          املنياد  يف األداض  العرفية  ون إجراء مشاودات مسبقة مع شعنيب مال األصلية )املا ة 
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                                                                      ينبغييي للدوليية الطيير  أن  ت ييل أميير املوافقيية الصييادر عيين حمكنيية العييدل الكاريبييية  -  51
                               وعنيهييا. وينبغييي للدوليية الطيير  أن                                              وتعييرت  حبيييازل شييعوب املييااي األصييلية أراويييها العرفييية 

                                                                            تضننمل يف القانون واملنارسة العنليةمل إجيراء مشياورات حبسين نيية حقيقيية مي  شيعوب امليااي 
                                                                                 األصلية الم تقيم يف أراا عرفية قبل إبرا  اتفاقات االمتيازات بغية احلصول عل  موافقتها 

                       احلرل واملسبقة واملستنريل.

         واملتابعة       النشر    دال- 
                                                                    غووو  لل ولوووة الطووورب ون يفنشووور علوووى نطوووا  واسوووع نووو  العهووو ، و رويفنيبنيلووو  االريتيووواد     ينب -  57

                                                                                   األوك، والر و  الدتا ية على قائمة املسائل احملالة مأل اللجنة، واوا  املالحظوات اخلتاميوة، جو ب 
                                                                                 التنيعيووة ابحلقووني  املدرسووة يف العهوو  يف ووسوواط السوولطات القضووائية والتشووريعية واإل اديووة وااتمووع 

                                                   واملنظمات غ، احلدنيمية العاملة يف البل  وعامة اجلمهنيد.      امل   
                                                  مأل النظام ال اريل  للجنة، يتعو  علوى ال ولوة الطورب ون     7١         مأل املا ة    4     ً        ووفقاً للفقرة  -  5٢

                                              ، معلنيمات عأل يفنفيا التنيصيات الي قو متها اللجنوة     ٨3٨3                  يفشريأل الثا تننيفمرب    ٨           يفق م، حبلنيك 
               )واجوب محايوة احلوق     ٨4                             امليول اجلنسو  واهلنييوة اجلنسوانية( و                   )التمييز علوى وسواس    ١4          يف الفقرات 
                                        )الالجئنين و البني اللجنيء واملهاجرون( وعال .    5٨          يف احلياة( و

      يفشوووريأل    ٨                                                               ويفطلوووب اللجنوووة إىل ال ولوووة الطووورب ون يفقووو م يفقريراوووا الووو ود  املقبووول حبلووونيك  -  5٢
                   صيات الونياد ة يف اوا                                                وون يف دج في  معلنيمات حم  ة وحم ىلة عأل يفنفيا التني       ٨3٨٨            الثا تننيفمرب 

                                                      ً                         املالحظات اخلتامية وعأل يفنفيا العه  بدل. ويفطلوب اللجنوة ويضواً إىل ال ولوة الطورب، يف سويا  
                                                                                   إع ا  التقرير، ون يفتشاود على نطا  واسع مع ااتمع امل   واملنظمات غ، احلدنيمية العاملة يف 

      ٨١     ٨33                  ع   بلموات التقريور                   ، يبلا احل  األقصى ل   ٨1٢ ت  1٢                    لقراد اجلمعية العامة  ً اً            البل . ووفق
              يفشووريأل الثووا ت   ٨                                                                بلمووة. وببوو يل عووأل  لووك، يفوو عني اللجنووة ال ولووة الطوورب إىل ون يفنيافووق، حبلوونيك 

                                                                        ، على است  ام إجرائها املبسوط لتقو مي التقوادير، الوا  حتيول اللجنوة  نيجبو  قائموة     ٨3١٢      ننيفمرب 
                     طورب علوى قائموة املسوائل                                                               مسائل إىل ال ولة الطرب قبل ون يفق م يفقريراا. وسيشدل د  ال ولوة ال

          مأل العه .    53                                                يفقريراا ال ود  املقبل الا  يتع  يفق ا   نيجب املا ة 
    


