
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-13826    010709    020709 

  جملس حقوق اإلنسان
   الثانية عشرةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  ∗تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  بليز

                                                      

  . وردوُيعمم مرفق هذا التقرير كما. A/HRC/WG.6/5/L.3صدرت هذه الوثيقة سابقاً حتت الرمز   ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/12/4 
4 June 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/12/4 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٣  ٦٦- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  -  أوالً

  ٣  ٣١- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع االستعراضوعرض مقدَّم من الدولة موض  - ألف   
  ٦  ٦٦- ٣٢  . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء  

  ١٣  ٦٩- ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً 

  قاملرف

  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيلة الوفد



A/HRC/12/4 
Page 3 

  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وجرى اسـتعراض  . ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وقد ترأست وفد بليز السيدة جوديت البـوش، املـديرة          . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥بليز يف اجللسة الثالثة املعقودة يف       
  / أيـار  ٧واعتمد الفريق العامل، يف جلسته املعقـودة يف         . التنفيذية بوزارة التنمية البشرية والتحّول االجتماعي     

  .، تقرير بليز هذا٢٠٠٩مايو 

) اجملموعة الثالثيـة  (ن التالية   ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقرري      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .االحتاد الروسي وماليزيا والربازيل: لتيسري استعراض بليز

  :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض بليز٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للقرة   - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/5/BLZ/1)) أ(١٥تقرير وطين مقّدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥مم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عمـالً بـالفقرة              جتميع أعدته مفوضية األ     )ب(  
(A/HRC/WG.6/5/BLZ/2)؛  

  (A/HRC/WG.6/5/BLZ/3)) ج(١٥موجز أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل بليز عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة مسائل أعّدها مسبقاً كل مـن األرجنـتني وأملانيـا                    - ٤
وهـذه  . ية التشيكية والدامنرك والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولنـدا           واجلمهور

  .املسائل متاحة على شبكة اإلكسترانت اخلاصة باالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
  ع االستعراضو عرض مقدَّم من الدولة موض- ألف 

، استهلت جوديت ألبوش، املديرة التنفيذيـة بـوزارة   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥الثالثة، املعقودة يف    يف اجللسة     - ٥
التنمية البشرية والتحول االجتماعي، بياهنا مشرية إىل التقرير الوطين الذي يربهن على حتقيق خطوات كبرية صوب 

  .تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الدولية

قوق اإلنسانية الدولية الرئيسية، فضالً عن صكوك حقوق اإلنـسان          وبليز طرف يف أغلبية معاهدات ح       - ٦
ويف حني أن االلتزامات الناشئة عن هذه املعاهدات هامة جداً فإن القيود من حيـث               . اخلاصة بالبلدان األمريكية  

  .املوارد تعرقل تقدمي التقارير عن التنفيذ يف الوقت احملدد

  .إلنسان الشارع، لكنها تواجه حتّديات يف إعماله إعماالً كامالًولبليز التزام شديد جتاه إطار حقوق ا  - ٧
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  وعلى الرغم من القيود من حيث املوارد فإن احلكومة واعية بأن بليـز ليـست حـىت اآلن طرفـاً يف                       - ٨
غري أنه ال بد من مالحظة الطابع املتداخل لنظامي األمم املتحدة           . وبليز بصدد دراستها بنشاط   . بعض املعاهدات 

  .بلدان األمريكيةوال

فالدستور يكفل احلقوق املدنية والـسياسية      . وهيكل حقوق اإلنسان يف بليز قانوين ومؤسسي يف طبيعته          - ٩
والثقافية واالجتماعية بالتساوي وعلى أساس عدم التمييز جلميع األشخاص، ويؤمِّن نظامـاً عـادالً للـضمان                

  .االجتماعي ومحاية البيئة

  .ة البشرية والتحول االجتماعي جهود احلكومة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاوتتصدر وزارة التنمي  - ١٠

وقد أنشئت أربعة هيئات شبه حكومية لضمان االمتثال لاللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان من أجل ضعفاء   - ١١
ة الوطنية املعنية باإليدز، واجمللس     اللجنة الوطنية لألسرة والطفل، واللجنة الوطنية للمرأة، واللجن       : احلال من السكان  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن جلنة متعددة القطاعات تشمل احلكومة وممثلني عن اجملتمع املدين             . الوطين املعين بالشيخوخة  
  .تسدي املشورة للحكومة يف جمال السياسات العامة مع مراعاة التنمية املستدامة وسائر مسائل حقوق اإلنسان

اع اجملتمع املدين النابض باحلياة والنشط دوراً أساسياً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مع              وقد لعب قط    - ١٢
  .التشديد بشكل خاص على التعليم العام

وبينما مينح قانون أمني املظامل سلطات واسعة هلـذا         .  مكتب أمني مظامل مستقل    ١٩٩٩وأنشئ يف عام      - ١٣
 هذا املكتب يف انفتاحه ملساعدة مواطين بليز العاديني، ويف مصداقيته يف            األخري للتحقيق يف املخالفات، متثّل جناح     

  .العمل كوسيط نزيه وموضوعي

وإدارة الشرطة التابعة للشؤون الداخلية مكلفة . وتوّخت حكومة بليز هنج عدم التسامح مع عنف الشرطة  - ١٤
يثما يثبت وجود جرائم غري مـشروعة       وح. مبهمة إجراء حتقيقات شفافة يف إجراءات الشرطة وشكاوى املواطنني        

وقد أدرجت هذه اإلدارة درساً عن حقوق اإلنسان يف أكادمييتها . ُتجرى حماكمة جنائية أو ُتتخذ إجراءات تأديبية
  . للتدريب، اليت تديرها جلنة حقوق اإلنسان يف بليز

يع أشكال التمييز ضد املرأة،     وجهود بليز لتأمني حقوق اإلنسان للمرأة تسترشد باتفاقية القضاء على مج            - ١٥
وباتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، وباملالحظات اخلتامية ملختلف هيئات 

وما ُسّجل مؤخراً من تعزيز للجنة الوطنية للمرأة لتحسني قدرهتا على رصد االمتثال             . معاهدات حقوق اإلنسان  
اهلامة سوف يعزز اآللية الوطنية لتشجيع اإلنصاف بني اجلنسني، وتساوي املـرأة مـع الرجـل                هلذه االتفاقيات   

  .والنهوض هبا، وزيادة تيسري عملية تقدمي التقارير عن تنفيذ هذه االتفاقيات

   ١٢متديد إجازة األمومة املدفوعة األجـر مـن        : ومن بني اإلجنازات اهلامة فيما يتصل حبقوق املرأة ما يلي           - ١٦
 أسبوعاً لضمان التطابق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن محاية األمومة؛ وسّن أحكام قانونية من أجل                 ١٤إىل  

تساوي األجر عند تساوي العمل، واالعتراف بقيمة العمل املرتيل يف إجراءات الطالق، واالعتراف القانوين باالقتران  
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 سياسة وطنية عامة بشأن ٢٠٠٣واعتمدت يف عام    .  ألغراض الوراثة  مبوجب القانون العام ملدة مخسة أعوام أو أكثر       
  .شؤون اجلنسني، واجتمعت اجلهات املعنية يف الشهر املاضي برعاية اللجنة الوطنية للمرأة للنظر يف هذه املسائل

وهناك خطة وطنية ملكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس وهي تيّسر االسـتجابة االسـتراتيجية      - ١٧
ووزارة شؤون املرأة تنسق، بشراكة مع املنظمات غري احلكومية، . الستمرار مشكلة العنف القائم على نوع اجلنس

وقد عززت احلكومة قانون العنف . محلة تثقيفية عامة مستمرة إلذكاء الوعي وحتسيس املرأة بسبل املساعدة املتاحة
  .ع فئات األشخاص اليت حيميها هذا القانوناملرتيل للنص على أمور من بينها تشديد العقوبات وتوسي

وما انفكت اللجنة الوطنية لألسرة والطفل تتصدر العمل يف جمال وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية لصاحل   - ١٨
وخطة العمل اليت تركز على التعليم، والصحة، ومحايـة الطفـل،           . ٢٠١٥ -  ٢٠٠٤األطفال واملراهقني للفترة    
  .اإليدز، واألسرة، والثقافة، حتظى بتأييد سياسي من احلزبني/ريةوفريوس نقص املناعة البش

 ٩ عامـاً، وسن املسؤولية اجلنائية من       ١٦ إىل   ١٤ورفعت احلكومـة سن الزواج مبوافقة الوالدين من          - ١٩
  . عاماً، متبعة يف ذلك توصيات جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة١١أعوام إىل 

نت احلكومة مبعوثاً خاصاً معنياً باألطفال للعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لألسرة والطفل وخمتلف           وعّي  - ٢٠
  .أصحاب املصلحة يف ضمان حقوق الطفل

وتشّدد اللجنة على الوقاية وتنظم . وأنشأت احلكومة جلنة دائمة متعددة القطاعات ملكافحة االجتار باألشخاص  - ٢١
كما تستثمر يف توفري خدمات الوقايـة       . جتار بالبشر واالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال     محلة توعية عامة حول اال    

وقانون حظر االجتار باألشخاص خيضع حاليـاً       . للضحايا وتعمل على تعزيز القدرة الوطنية يف جمال اإلجراءات اجلنائية         
  .تغالل اجلنسي التجاري لألطفال والتبّنيملراجعة بغية النص على عقوبات أشّد وإدراج أحكام أكثر تشدداً بشأن االس

فطوال العقـد   . وما زال ارتفاع مستويات اإلجرام والعنف يشكل حتّديات هامة وعلى خمتلف اجلبهات             - ٢٢
املاضي، ركّزت بليز على إعادة التأهيل يف سجوهنا، موفرة برامج للسجناء من أجل إعادة التأهيل والتدريب على            

  .تاملهارات وبرامج الزماال

وهناك حتّديات أخرى تنعكس يف التقارير الوطنية كأولويات، مـن بينـها فـريوس نقـص املناعـة                    - ٢٣
  .اإليدز، ومناء الشباب، وحسن اإلدارة، واملعاقون، والتعليم/البشرية

ووضع املايا يف بليز مسألة ذات أمهية وطنية وتعتزم بليز التوجه إىل املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق                     - ٢٤
  .نسان واحلريات األساسية للسكان األصلينياإل

 أصدرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان توصيات تتعلـق          ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ويف    - ٢٥
  .ومل يتوصل الطرفان إىل االتفاق على آلية للتنفيذ. بقضية جمموعات املايا األصليني يف حمافظة توليدو ببليز
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وسانتا كروز مبحافظة توليدو إىل احلصول على اعتراف حمكمة بليز العليا حبقوقهما وسعت قريتا كونيخو   - ٢٦
  وامتنعت احلكومة بكل احترام عن اختاذ أية تدابري لتنفيذ توصيات جلنة البلدان األمريكيـة  . العرفية يف قضية كال 

  .ما أن أصبحت املسألة منازعة قضائية

رت احملكمة العليا قرارها الذي تـضمن أحكامـاً مماثلـة           ، أصد ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ويف    - ٢٧
  .لتوصيات جلنة البلدان األمريكية ولكن فقط فيما يتعلق بقريّيت كونيخو وسانتا كروز

  .واحلكومة متعهدة بتنفيذ قرار احملكمة  - ٢٨

خل منتزهـات   فأجزاء من األراضي املتنازع بشأهنا تقع دا      . وهناك مسائل عديدة معقّدة تؤثر يف التنفيذ        - ٢٩
ويف بعض احلاالت، قد يكون لوضع حد       . وطنية معلنة؛ والبعض اآلخر يستوطنه أو ميلكه أشخاص من غري املايا          

وما هو أهم من كل ذلك أنه ال يوجد توافق يف الرأي فيما بني املايـا                . للتراخيص القائمة وقع اقتصادي مباشر    
ون إىل أهنم ال يرغبون يف االخنراط يف العملية ذلـك أهنـم       أنفسهم و، يف حاالت قرية سان أنطونيو، أشار املقيم        

  .يفضلون امللكية الفردية على امللكية اجلماعية

وقد اختذت احلكومة بعض اإلجراءات املؤقتة فأصدرت بشكل خاص أمراً مانعاً، وال تزال هذه التدابري قائمة،                  - ٣٠
  .ستشارون القانونيون لألطراف على إطار للتنفيذوذلك لتأمني عدم تعريض إنفاذ احلكم للخطر إىل أن يتفق امل

ويف حني ال تزال هذه القضية عالقة توقفت        . ورفعت مثان وثالثون قرية يف حمافظة توليدو دعوى مجاعية          - ٣١
نقل ملكية األراضي، وهناك استثناء وحيـد       /احلكومة عن إصدار التراخيص فيما يتصل بالغابات أو النفط أو بيع          

التراخيص املمنوحة للتجارب املتعلقة بالظواهر االهتزازية يف منتزه سارستون تيماش الوطين امتثاالً لذلك يتمثل يف 
  .حلكم منفصل صادر عن احملكمة

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 الوطين الـشامل    وشكر عدد من الوفود للحكومة تقريرها     .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٢٠أدىل    - ٣٢
كما أدلت الوفود ببيانات رحبت فيها بتعهد بليز بعمليـة االسـتعراض            . والردود اليت قّدمتها يف معاجلة املسائل     

  .الدوري الشامل ومشاركتها البّناءة ومشاوراهتا مع اجلهات املعنية يف إعداد التقرير الوطين

 وأعربت عن أملها يف     ٢٠٠٩يناير  / يف كانون الثاين   ورّحبت اململكة املتحدة بتعيني أمينة جديدة للمظامل        - ٣٣
وأعربت عن قلقها . أن تتاح هلا املوارد الكافية لالضطالع بواليتها والتحقيق يف قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة

إزاء استمرار التقارير اليت تنّدد بعنف الشرطة والتجاوزات يف السجون، ورحبت بإدانة موظفي الشرطة املتورطني 
.  هذه احلوادث، فضالً عن تدريب جلنة حقوق اإلنسان يف بليز بأكادميية الشرطة يف جمال حقـوق اإلنـسان                  يف

التفكري يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    )أ: (وأوصت بليز مبا يلي
وسلّمت بعمل إدارة املرأة واللجنة الوطنية للمرأة       . هينةمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل         

، والسياسة الوطنية العامة يف جمال مسائل اجلنسني، ورحبت         ٢٠٠٨يف قانون مكافحة العنف املرتيل اجلديد لعام        
يف مواصلة التصدي الستمرار الالمساواة بني اجلنسني ) ب(باخلطة املتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس؛ 
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وحثت احلكومة على االعتراف باحلقوق االجتماعية والثقافية وحقوق امللكية لألشخاص املنتمني ألقليات            . البالد
والحظـت اململكـة    . وللسكان األصليني من املايا، واختاذ اإلجراءات الالزمة للقضاء على مجيع أشكال التمييز           

ياً رئيسياً يف بليز، ورحبت بالنهج املتعّدد القطاعات القائم اإليدز يظل حتّد/املتحدة أن فريوس نقص املناعة البشرية
على املشاركة يف مواجهة هذا التحّدي، إىل جانب اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز، من أجل تنـسيق اسـتجابة                  

 إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بالنسبة جلميع املسؤولني احلكوميني واإلدارات) ج(وخطط عمل وطنيتني؛ 
قيام احلكومة  ) د(احلكومية لضمان األخذ بنهج يقوم على حقوق اإلنسان يف مجيع مكّونات سياسات احلكومة؛              

بتوجيه دعوة دائمة لكافة اإلجراءات اخلاصة والتماس املساعدة التقنية الدولية كما أوصى بذلك العديد من هيئات 
  .رصد معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

. ّجعت اجلزائر السلطات على املثابرة يف هنجها القائم على الترابط بني حقـوق اإلنـسان والتنميـة       وش  - ٣٤
: وأوصـت مبا يلي. وشّددت على احلاجة إىل مساعدة اجملتمع الدويل لتعزيز قدرة بليز على مواجهـة التحّديات           

قيام بليز بوضع   ) ب(ائها األولوية؛   حتسني وضع بعض اجملموعات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال، وإعط         ) أ(
عمل السلطات  ) ج(برامج ترمي إىل استئصال الفقر وحتسني املؤشرات االجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم؛              

املؤسسية والقانونية من أجل إجناز العملية اجلارية بالفعل هبدف االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة               
  . يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاًَ ملبادئ باريسنظر بليز) د(الرئيسية؛ 

وأشارت هولندا إىل اإلجراءات املتخذة فيما يتصل حبسن اإلدارة املشار إليها يف التقرير الوطين، من قبيـل                   - ٣٥
غري أهنا ذكرت أن . الفسادالقانون اجلديد ملكافحة الفساد، وإىل كون بليز طرفاً يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة 

ورّحبت هولندا باجلهود املبذولة    . تقارير دولية حديثة العهد تشري إىل أن الفساد ال يزال يطرح مشكلة بالنسبة لبليز             
، لكنها أشـارت إىل أن      ٢٠٠٥فيما يتعلق حبقوق املرأة، مبا يف ذلك حبث سياسة الصحة اجلنسية واإلجنابية يف عام               

 إىل بذل املزيد من اجلهود للتصّدي للوفيات النفاسية، مالحظة أن جلنة القضاء على التمييز ضد                األمر ال يزال حيتاج   
، عن قلقها إزاء ارتفاع معّدالت الوفيات النفاسية، فحثت بليز على اختـاذ             ٢٠٠٧املرأة كانت قد أعربت، يف عام       

ها للسهر على تلقي مجيع موظفي الـشرطة        املضي يف تعزيز جهود   ) أ: (وأوصت بليز مبا يلي   . التدابري هبذا اخلصوص  
النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ ) ب(واألمن لتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

  اختاذ املزيد من التدابري امللموسة لتعزيز متتع املرأة بالرعاية الصحية، وال سيما اخلدمات اجلنـسية واإلجنابيـة،                 ) ج(
تعزيز جهودها فيما يتعلق بتقدمي التقارير ) د(ما أوصت بذلك جهات من بينها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة؛ ك

  .إىل هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املنشأة مبوجب معاهدات يف الوقت املناسب

مظامل مـستقل، وسـأل عـن        بأمني   ١٩٩٩والحظ االحتاد الروسي بارتياح أن البلد أصبح يتمتع منذ عام             - ٣٦
وثانياً، الحظ أن السجن املركزي تديره منظمة غـري         . الصعوبات الرئيسية اليت واجهتها هذه اهليئة يف القيام بأنشطتها        

وأخـرياً  . حكومية ال هتدف إىل الربح، وسأل عّما إذا كانت هناك أية رقابة عامة أو حكومية على عمل هذه املنظمة                  
 يف املائة من سكان بليز تشكو من نوع من العجز، ومع ذلك ال يوجد قانون يتنـاول                  ٦ نسبة   أبرز االحتاد الروسي أن   

  .بشكل مباشر محاية حقوق هذه الفئة من السكان، فسأل احلكومة عما إذا كانت تنوي وضع قانون من هذا القبيل

وفيما يتعلـق بعقوبـة     . ايتهاورحبت إيطاليا بالتقّدم الذي أحرزته بليز يف ميدان تعزيز حقوق اإلنسان ومح             - ٣٧
الـتفكري يف   ) أ: (اإلعدام، امتدحت إيطاليا بليز على وقفها االختياري الطويل العهد لإلعدام، موصية احلكومة مبا يلي             
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فيما يتعلق مبسلسالت جتاوزات الشرطة والعنف املبلّغ، بـذل         ) ب(اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام يف تشريعها الداخلي؛        
التحقيق كما جيب وبسرعة يف إّدعاءات سوء       ) ج(هود يف تدريب قوات األمن يف جمال حقوق اإلنسان؛          املزيد من اجل  

اختاذ اإلجراءات املالئمة ضد املسؤولني عن مثل ) د(تصرف األعوان احلكوميني وجتاوزاهتم وما يصدر عنهم من عنف؛          
لتشريعية والضمان الكامل حلقوق األقليات اجلنـسية،       وباإلشارة إىل مطالبة بليز بأن تكفل التدابري ا       ) ه(هذه اجلرائم؛   

  اإليدز، اختاذ التدابري التشريعية املالئمة قصد الـسهر علـى          /وحقوق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      
  . أالّ خيضع أحد جلزاءات جنائية ملمارسة نشاط جنسي مع شخص من نفس اجلنس بني أشخاص كبار غري ممانعني

وأشارت إىل بواعث قلق جلنة . سلّمت أوكرانيا بالتقّدم احملرز حىت اآلن، وال سيما يف النهوض حبقوق املرأةو  - ٣٨
القضاء على التمييز ضد املرأة إزاء تفشي الفقر يف صفوف النساء، وال سيما يف املناطق الريفية ويف صفوف نـساء                    

والحظت أن  . التوصيات اليت تقّدمت هبا اللجنة هبذا اخلصوص      أقليات املايا، فسألت عّما مت اختاذه من تدابري لتنفيذ          
  : وأوصـت بليـز مبـا يلـي       . اإليدز أخطر مشكلة اجتماعية وصحية تواجهها البالد      /فريوس نقص املناعة البشرية   

 زيادة) ب(مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة والقيام، على أساس منتظم، بتقدمي التقارير ذات الصلة من أجل حبثها؛ ) أ(
  .تعزيز األنشطة ملنع تفشي فريوس نقص املناعة البشرية والوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني بالفريوس

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن أملها يف أن تستمر عملية التقييم الذايت اليت كانت بليـز قـد                    - ٣٩
وسألت . الستعراض الدوري الشامل وبعدها   استفادت منها بالفعل، وهي عملية تعود عليها بالنفع طوال عملية ا          

بليز عن موقفها من إمكانية إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان، وأوصت بإجراء تقييم منهجي بشأن مزايا إنشاء                 
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، مبا أن إجياد مؤسسة مستقلة مكرسة حلقوق اإلنسان من شأنه أن يؤدي بأمينـة                  

 على مسائل أعم وأن يوفر للحكومة هيئات ميكن أن تتناول جمموعة واسعة من املسائل،               املظامل إىل التركيز أكثر   
  .من قبيل حقوق ملكية السكان من املايا

وسألت املكسيك عما إذا كانت بليز ستتطرق لتوصيات جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق مبكافحة االجتار                 - ٤٠
والتدابري التأديبية املطبقة على األطفال، يف إطار املشاورات        باألطفال والتصوير اإلباحي لألطفال وعمل األطفال       

مضاعفة جهودها من   ) أ: (اليت جتريها احلكومة فيما يتعلق باألدوات التشريعية حلماية الطفل وأوصت بليز مبا يلي            
أن حقوق أجل السهر على احترام حقوق الشعوب األصلية، مبا يتفق واألحكام الواردة يف إعالن األمم املتحدة بش

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيـة           ) ب(الشعوب األصلية؛   
التفكري يف االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبذين الصكني يف ) ج(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، علـى املـستوى    وشددت على احلاجة إىل تشجيع      . أقرب وقت ممكن  
وشجعت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة الالزمة لبليز؛ وأوصـت البلـد           . التقين وعلى مستوى حتديد املعايري    

  .مبواصلة سعيه إىل املساعدة يف هذه اجملاالت

ل كانتا قد أعربتا عن قلقهمـا إزاء        والحظت كندا أن منظمة األمم املتحدة للطفولة وجلنة حقوق الطف           - ٤١
كما أحاطت علماً بالتقارير األخرية   . أوجه التفاوت وتفشي الفقر على نطاق واسع يف صفوف السكان األصليني          

اليت تزعم وجود استخدام مفرط للقوة يف بعض املناسبات من جانب الشرطة، ورحبـت باملعلومـات املقدمـة                  
وسألت عن التدابري اليت جيري اختاذها للسهر على أن يكون    . ة هذه املسألة  خبصوص جهود احلكومة املبذولة ملعاجل    

والحظت أن بليز ليست لديها مؤسسة وطنيـة حلقـوق          . األشخاص اخلاضعون لنظام العدالة متثيل قانوين مالئم      
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  ت بليـز   وأوص. اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           
تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل إلعطاء األولوية للتدابري الفعالة للحد من الفقر يف صفوف أطفال               ) أ: (مبا يلي 

تعزيز مكتب أمني املظامل ومكتب إدارة الشرطة للشؤون الداخلية قصد ) ب(السكان األصليني وأطفال األقليات؛    
مد املدعى عليهم يف مجيع اإلجراءات اجلنائية اهلامـة      ) ج(ها؛  حتسني القدرة على النظر يف الشكاوى والتحقيق في       

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً      ) د(مبساعدة حمامٍٍ عندما ال يكون مبقدورهم االستعانة خبدمات حمامٍ؛          
  . ملبادئ باريس

بة اجلسدية لألطفـال يف     وأشارت األرجنتني إىل أن القانون اجلنائي وقانون التعليم يف بليز جييزان العقو             - ٤٢
النظر يف اختاذ تدابري تتفق مع املعايري الدولية بشأن املوضـوع وتنظـيم             ) أ: (األسرة واملدرسة، وأوصت مبا يلي    

والحظت أن بليز تعطي األولوية ملكافحة فريوس نقـص         . محالت عامة حول أشكال التأديب اخلالية من العنف       
غري أن بعض التقـارير تـشري إىل أن         . ملة لوضع حد النتشار هذا الوباء     اإليدز وهلا سياسات شا   /املناعة البشرية 

النظـر يف   ) ب( عاماً ال ميكنهم احلصول على خدمات االختبار دون موافقة والديهم؛            ١٦األشخاص دون سن    
النظر يف املصادقة على صكوك حقوق اإلنسان       ) ج( عاماً؛   ١٦إمكانية إلغاء هذا الشرط بالنسبة لألشخاص دون        

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي وقعت عليه بليز ولكنها مل             : لدولية التالية ا
تصادق عليه بعد، والربوتوكوالن االختياريان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية             

أما فيما يتعلق حبقوق الشعوب     . قة، واتفاقية القضاء على التمييز    مناهضة التعذيب، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعا     
األصلية فأحاطت األرجنتني علماً باملعلومات املقدمة عن جمموعات املايا يف حمافظات توليدو وسـانتا كـروس                

الن العاملي  وكونيخو، وسألت عن التدابري اإلضافية اليت تفكر بليز يف إنفاذها يف إطار املعايري الدولية مبوجب اإلع               
  . حلقوق الشعوب األصلية، وال سيما فيما يتصل بتوفري األراضي

وسلمت بليز بأن االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ضروري لترسيخ هيكلها الوطين حلقوق   - ٤٣
  .اإلنسان الذي متت إقامته وما زال تعزيزه متواصالً

 عملها الوطنيتني بشأن الفقر بغية الـسهر علـى تطـرق            وتنظر بليز من جديد يف استراتيجيتها وخطة        - ٤٤
ولبليـز إطـار   . اإلجراءات املتخذة فعالً للضعفاء من السكان، مع التشديد على اخلُمس األدىن من حيث الدخل       

للسياسة العامة فيما يتصل باألشخاص ذوي اإلعاقة، إال أهنا تسلم بضرورة مضاعفة جهودها يف هذا اجملال وهي                 
  .  إىل إشراك جمتمعها املدين هبذا اخلصوصتسعى جاهدةً

، اليت هي كيان من القطاع اخلاص، إال أن اإلشراف تتـواله            "كولبيه"ولئن كان السجن تديره مؤسسة        - ٤٥
وباإلضافة إىل ذلك فـإن     . ويسهر كبري مراقبني معني من احلكومة على رصد سري السجون         . وزارة األمن الوطين  

  .تعينها احلكومة" كولبيه"أغلبية جملس حمافظي مؤسسة 

وبفضل التدخل االستباقي والصارم من جانـب       . وتعترب بليز معدل الوفيات النفاسية مسألة ذات أولوية         - ٤٦
  .وحدة صحة األم والطفل بوزارة الصحة اخنفضت معدالت الوفيات النفاسية على مدى العامني املاضيني
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ليز يقّدرون كونه وسيطاً موضوعياً وأميناً يعاجل بكـل         فسكان ب . وحيظى مكتب أمني املظامل بالترحيب      - ٤٧
  .والقيد الرئيسي الذي ُيعاين منه عمله هو قلة املوارد. حساسية مشاغل عامة السكان

ويركز العديد من املبادرات على حقوق الطفل، وهي هتدف إىل التقيد باملالحظات اخلتامية للجنة حقوق   - ٤٨
ويشمل ذلك خطةً وطنيةً مت وضعها بشراكة مع منظمة العمل الدولية بشأن مـسائل عمـل األطفـال                  . الطفل

 للتقدم احملرز على مدى األشـهر       ونتيجة الستعراض أُجري مؤخراً   . واالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية    
الثمانية عشر املاضية، تسعى بليز حالياً إىل محل شركائها من املنظمات غري احلكومية على توطيد املكاسب واملضي 

  .يف النهوض بالعمل يف هذا اجملال

 العمـل   وسلمت ملديف جبهود بليز الرامية إىل زيادة الوعي ومحاية األطفال وتثقيفهم، وال سيما خطة               - ٤٩
وشجعت بليز  . ، اليت مت اعتمادها بتأييد من احلزبني السياسيني       ٢٠١٥- ٢٠٠٤الوطنية لألطفال واملراهقني للفترة     

وأشارت . على طلب املساعدة التقنية لتنفيذ خطة العمل هذه تنفيذاً كامالً، كما أوصت بذلك جلنة حقوق الطفل
صل بالدول الصغرية، القيود املفروضة علـى املـوارد املاليـة           إىل أن حتديات هامة ال تزال قائمة، منها، فيما يت         

واتفقت على أن الوفاء بالتزامات يف جمال اإلبالغ عن حقوق اإلنسان يظل حتدياً رئيسياً . والبشرية، وبناء القدرات
لدولة أن بالنسبة للدول الصغرى، وأبرزت منافع ومزايا إعداد وثيقة أساسية مشتركة تتضمن املعلومات اليت على ا

  .تبعثها لكل تقرير يقدم مبوجب معاهدة من املعاهدات

وقالت أذربيجان إهنا ترى أن التقرير والعرض الوطنيني صرحيان وبّناءان، ذلك أهنما يربزان مبادرات احلكومة                 - ٥٠
لقائم علـى   وجهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مشرية مع ذلك إىل وجود حتديات من قبيل العنف ا                

. اإليـدز /نوع اجلنس، ومشاركة املرأة احملدود يف الشؤون العامة، وارتفاع معدالت فريوس نقص املناعـة البـشرية               
وامتدحت بليز على هنجها القائم على حقوق اإلنسان يف ختطيط التنمية واخلدمات االجتماعية ووضع السياسات العامة   

كما امتدحت السياسة الوطنية اجلنسانية . حقوق اإلنسان الدولية األساسيةوتنفيذها، فضالً عن انضمامها إىل معاهدات 
، غري أهنا حثت احلكومة على حتـسني        ٢٠٠٩- ٢٠٠٧واخلطة الوطنية اخلاصة بالعنف القائم على نوع اجلنس للفترة          

قية حقوق األشخاص ذوي   القدرة املؤسسية آللياهتا الوطنية للنهوض باملرأة، وأوصت بليز بالتفكري يف املصادقة على اتفا            
وناشدت مجيع املنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة أال تبخل بأية جهود يف تقدمي املـساعدة لبليـز يف                  . اإلعاقة

  .التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ورصد حقوق اإلنسان وغري ذلك من اجملاالت ذات الصلة

 وسألت عن التـدابري الـيت       ٢٠٠٨أكتوبر  / األول ورحبت سلوفينيا بسن قانون العنف املرتيل يف تشرين         - ٥١
كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بانتشار ممارسـة           . اختذهتا احلكومة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً كامالً      

تسليط العقوبة اجلسدية على األطفال يف املدارس ويف األسر بشكل قانوين وعلى نطاق واسع، وسألت عمـا إذا                  
وإحلاقاً بتعليقات جلنة . ز تنوي إعادة النظر يف تشريعها بغية حظر مجيع أشكال العقاب اجلسدي لألطفالكانت بلي

حقوق الطفل، سألت سلوفينيا عما تنوي احلكومة فعله لتحسني التساوي يف التمتع جبميع احلقوق بالنسبة لألطفال 
تقدمي كافة التقارير اليت تأخرت عن موعد تقدميها ) أ: (وأوصت بليز مبا يلي. املنتمني لألقليات وللسكان األصليني

للهيئات التعاهدية املنشأة مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والرد على االستبيانات اليت وجههـا               
أصحاب الواليات اخلاصـون، ذلك أنه مل يـرد أي رد على االستبيانات يف املوعد احملدد يف األعوام األخـرية؛                  

إعادة النظر يف تشريعها بغية حظر كافة أشـكال العقـاب           ) ج(تنفيذ قانون العنف املرتيل تنفيذاً كامالً؛       ) ب(
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محاية حقوق امللكية العرفية للمايا وفقاً لقوانني املايا العرفية وممارسات حيازة ) د(اجلسدي املسلّطة على األطفال؛ 
  . كامل حمافظة توليدو بالتشاور مع السكان املتضررين من املايا يف،األراضي

وأشارت تركيا إىل املشاغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل، وأعربت عنها منظمة األمم املتحـدة                  - ٥٢
 خبصوص ارتفاع معدالت األطفال الذين يعيشون يف فقر، وال سيما يف املناطق الريفية، وخبصوص ارتفاع ،للطفولة

لردود اليت قدمها حول خطة العمل االستراتيجية املنقحة بشأن الفقر، وشكرت الوفد على ا. عدد األطفال العاملني
وطلبت املزيد من املعلومات عن الدعم املقـدم لألسـر الـضعيفة            . ورحبت بتركيزها على اجملموعات الضعيفة    

شكال كما سألت عما جيري اختاذه من خطوات حلماية األطفال من مجيع أ. اقتصادياً، وال سيما يف املناطق الريفية
اختاذ املزيد من التدابري لضمان حقوق األطفال يف مـستوى          ) أ: (وأوصت احلكومة مبا يلي   . االستغالل واإليذاء 

وأشـارت إىل  . معيشي الئق والسهر على عدم استغالل األطفال من الطبقات الضعيفة اقتصادياً أو اإلساءة إليهم   
ظات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فذكرت أنه ال يزال معدالت البطالة املقدمة يف التقرير الوطين، وإىل مالح

هناك تركز لتواجد املرأة يف قطاعات العمل العامة املنخفضة األجر، وال تزال هناك فجوة كبرية بني الرجل واملرأة         
ريع يف بليز مث سألت عّما إذا كانت هناك أية برامج خاصة أو أية خمططات لتقدمي القروض الصغرية لدعم مـشا                   

اختاذ تدابري حمددة األهداف أو إجراءات تصحيحية، عند اللزوم، لتأمني مشاركة املرأة النـشطة يف               ) ب(املرأة؛  
املصادقة على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         ) ج(سوق العمل، وتضييق الفجوة القائمة بني الرجل واملرأة؛         

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

حمكمة بليز العليا الصادر لصاحل بعض قرى املايا فيما يتعلق باستخدامها حلقها   حكم  ى  وشددت أملانيا عل    - ٥٣
ورحبت باملعلومات املفصلة اليت قدمها الوفد، وسلمت أيضاً بصعوبات تسوية الوضع وتنفيذ حكـم            . يف األرض 
توليـدو مـن الناحيـة    وسألت عن خطط املستقبل املزمعة ألن عدم تسوية هذه املسألة يؤثر يف حمافظة        . احملكمة

مواصلة جهودها لتقدمي التقارير اليت تأخرت عن موعد        ) أ: (وأوصت بليز مبا يلي   . االقتصادية وأيضاً االجتماعية  
تقدميها واليت طلبتها جلان خمتلف االتفاقيات الدولية اليت تعد بليز طرفاً فيها، وأيضاً طلب املساعدة التقنية إلعداد                 

 التشريع فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية لألطفال ورفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية             تغيري) ب(هذه التقارير؛   
  .إلغاء تسليط العقوبة اجلسدية على األطفال) ج(إىل مثانية عشر عاماً؛ 

ة اإليدز مسأل/ةوامتدحت اليابان بليز ألهنا جعلت من التدابري املتخذة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري        - ٥٤
كما رحبت بوضع بليز لسياسة وطنية لإليدز يف مكان العمـل           . وطنية رئيسية، وألهنا أنشأت جلنة وطنية لإليدز      

. اإليـدز /ةترمي إىل القضاء على التمييز يف أماكن العمل ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البـشري               
ات يف مجيع أحناء البالد، ويف أن العناية سـتوىل          وقالت إهنا تأمل أن تبذل اجلهود للسهر على تنفيذ هذه السياس          

اإليدز للتمييز والنتهاك خـصوصياهتم     /ةللسهر على عدم تعرض األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري         
وقالت إهنا مسرورة ملالحظة أن بليز تدرس بنشاط املعاهدات واالتفاقيـات   . بسبب قلة الفهم أو األفكار املسبقة     

وصت بليز باالنضمام يف الوقت احملدد إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               الدولية، وأ 
  . ، ملزيد النهوض بسياستها يف جمال حقوق اإلنسان٢٠٠٠سبتمرب /والثقافية، الذي وقّعت عليه يف أيلول

وعلى نظام احلكم احمللي الـذي       على التزام بليز بالتقاليد والقيم الدميقراطية،        ترينيداد وتوباغو وشددت    - ٥٥
وأبرزت أيضاً إنشاء مكتب مستقل     . يسهل زيادة حترر اجملموعات الريفية، وال سيما جمموعات الشعوب األصلية         
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، فضالً عن إنشاء    ٢٠٠٩يناير  / وانتخاب أول امرأة يف ذلك املنصب يف كانون الثاين         ١٩٩٩ألمني املظامل يف عام     
 التحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية النامية       ترينيداد وتوباغو وحددت  . الشرطةإدارة الشؤون الداخلية لدوائر     

يداً تاماً كون التوصية بـالنظر يف       يوهبذا اخلصوص، قالت إهنا تؤيد تأ     . الصغرية واالقتصادات الصغرية والضعيفة   
أمراً حيوياً لضمان أن تلهم تعزيز بناء القدرات على املستوى التقين وعلى مستوى السياسات العامة جيب اعتبارها 

منهجية حقوق اإلنسان مجيع عمليات وضع السياسات العامة والتخطيط وتزويد الوكاالت ذات الصلة باألدوات              
وشكرت لبليز هنجها التفاعلي فيما يتصل بضمان حقوق اإلنـسان          . الالزمة لتصّدر طليعة محاية حقوق اإلنسان     

  .والكرامة جلميع سكان بليز

ورحبت خبطـط العمـل     .  اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للردود املقدمة على األسئلة اخلطية         وأعربت  - ٥٦
تعزيز بليز جلهودها من أجل تنفيذ اخلطـة تنفيـذاً          ) أ: (الوطنية الطويلة األجل لصاحل األطفال وأوصت مبا يلي       

علهما يتفقان مع املعايري الدوليـة؛      رفع سن املسؤولية اجلنائية، وأيضاً احلد األدىن لسن الزواج جل         ) ب(كامـالً؛  
أن تقوم بليز، يف جمال احلماية ) د(تصحيح النقائص احملتملة يف إجراء تسجيل مجيع األطفال املولودين اجلدد؛ ) ج(

تقدمي التقرير الذي تأخرت يف ) ه(من التعذيب، باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ 
قيام بليز، يف جمال محاية حقوق طاليب اللجوء، بإعادة النظر يف ) و( مناهضة التعذيب يف وقت قريب؛ تقدميه للجنة

القيام، ) ز(تشريعها وممارستها بغية ضمان الوصول الفعال إىل إجراءات طلب اللجوء والتقّيد مببدأ عدم الطرد؛               
ألي متييز ضد ممارسة نشاط جنـسي مـع         فيما يتصل حبماية احلق يف اخلصوصيات ويف عدم التمييز، بوضع حد            

شخص من نفس اجلنس بني كبار غري ممانعني، وبشكل خاص إعادة النظر يف أي تشريع يتعلق بالتمييز، واختـاذ                   
تدابري لتشجيع التسامح هبذا اخلصوص، األمر الذي من شأنه أن يسهل أيضاً مزيد فعالية الربامج التعليمية للوقاية                 

اذ القانون واملوظفني القضائيني ومجيع فتوفري تدريب للمسولني عن إن) ح(اإليدز؛ /ةالبشريمن فريوس نقص املناعة 
موظفي الدولة يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل حبماية حقوق اإلنسان للمجموعات الضعيفة، وال سيما منها                

  .قلية أو التماثل اجلنساينالنساء واألطفال والسكان األصليون واألشخاص من ذوي امليول اجلنسية اليت متثل أ

وشكرت جامايكا بليز على التقرير الذي قدمته وعلى تعهدها بالسهر على محاية احلقـوق واحلريـات                  - ٥٧
والحظت أن بليز كانت قد شددت على احلاجة إىل مزيد من القدرات واملساعدة التقنية . األساسية جلميع سكاهنا

غ يف جمال حقوق اإلنسان، وشجعت اجملتمع الدويل على مد بليز بكل يف جماالت من قبيل التثقيف والرصد واإلبال
  .دعمها يف جهودها الرامية إىل بناء جمتمع أكثر عدالً وإنصافاً

والحظت التفيا أن بليز وقعت على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية تقريباً وأهنا متعهدة حبماية                 - ٥٨
الدعوات القائمة املوجهة إىل أصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات          وأثارت مسألة   . حقوق اإلنسان وتعزيزها  

اخلاصة، وهذه مسألة كان أصحاب الواليات قد تطرقوا هلا أيضاً كمسألة خطية قبل دورة االستعراض الـدوري      
 ويف حني مل تقدم أي طلبات من جانب أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة بليز إال أن               . الشامل

  . التفيا أوصت احلكومة بالتفكري يف توجيه دعوة دائمة لكافة اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

هنا تطمح إىل حتقيق هدف تقدمي التقارير يف الوقت احملدد غري أن األمر حيتاج إىل مزيد               أوأشارت بليز إىل      - ٥٩
  . تواجهها الدول الصغريةالنظر يف تنسيق عملية اإلبالغ، مع مراعاة القيود اليت
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وقد مت تكريس قدر    . وتتوّخى بليز حالياً مشروعاً مشتركاً بني عدة وكاالت لتنفيذ قانون العنف املرتيل             - ٦٠
كبري من اجلهود، يف أحكام القانون اجلديدة ملسألة تدريب خمتلف أصحاب املصلحة، وال سيما تدريب القائمني                

ي حالياً تنفيذ برنامج شامل للتعليم العام مع الشركاء من املنظمـات غـري              وجير. على التنفيذ يف اخلط األمامي    
  . وبليز بصدد حتسني محاية النساء الاليت يتعرضن للضرب وتوفري املأوى هلن. احلكومية

 األسر املعوزة من منافع وإدراج      ة ما حتصل عليه   ومت توسيع نطاق برنامج املساعدة االجتماعية من خالل مضاعف          -٦١
وبليز تعمل  . ظة توليدو وأغلبية املستفيدين من املناطق الريفية وال سيما يف حماف        .  فيه، منشئاً بذلك شراكة مع األسر      شروط

  . البنك الدويل مصرف التنمية للبلدان األمريكية الستكشاف طرائق تعزيز أنظمتها للحماية االجتماعيةبنشاط مع 

القلق لدى رئيس على ا النساء غري املتزوجات، مسألة تبعث ومعدالت البطالة يف صفوف النساء، وال سيم  - ٦٢
ونتيجة لذلك، أفادت إدارة شؤون املرأة من ميزانية إضافية لتنفيذ مشروع شامل وجامع يوفر التدريب               . الوزراء

وجيـري  . على املهارات والتوظيف وخدمات الدعم العائلي لألمهات غري املتزوجات بأحياء مدينة بليز اجلنوبية            
لياً تقييم اجلولة األوىل اليت اكتملت مؤخراً؛ وستستخدم النتائج لتعزيز الربنامج وسوف ينظر يف تنفيذه علـى                 حا

  . نطاق وطين

غري أن العقوبة اجلسدية قد . ومسألة تسليط العقوبة اجلسدية على األطفال تستحق نقاشاً وطنياً مستفيضاً  - ٦٣
كما جتري إعادة   . املدارس قواعد ولوائح لتنظيم العقوبة اجلسدية     وتوجد يف   . ألغيت بالفعل يف مؤسسات الطفولة    

وما انفكت املنظمات غري احلكومية تلعب دوراً يف تشجيع احلوار الوطين           . النظر يف قانون التعليم بغية إلغائه كلياً      
  .حول إلغاء العقوبة اجلسدية يف مجيع اجملاالت

ذ قرار احملكمة العلياً، مبا يف ذلك مواصلة احلوار، وإعالن وقف           وأعادت بليز تأكيد التدابري املتخذة لتنفي       - ٦٤
اختياري إلصدار تراخيص التعدين، أو قطع األشجار، أو بيع األراضي، أو نقل ملكيتها يف املنطقة املعنية، وحتقيق          

  . استدامة جو من الثقة واألمان

النظام الصحي، ذلك أن أغلبية الوالدات وتنظر بليز حالياً يف وضع مشروع تشريع لتسجيل الوالدات يف     - ٦٥
  .يف بليز حتصل يف املؤسسات الصحية

وقد مت مؤخراً تعزيز مكتب املساعدة      . وتسلّم بليز بأن التمثيل القانوين أساسي للوصول إىل العدالة حبق           - ٦٦
ز تسلم بأن األمر حيتاج وإن كان ذلك خطوة يف االجتاه الصحيح إال أن بلي. القانونية لتوفري متثيل قانوين للمعوزين

  .إىل استثمار املزيد من املوارد يف هذا اجملال

  التوصياتأو / االستنتاجات و- ثانياً 
  :نظرت بليز يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي، وحتظى التوصيات أدناه بتأييد بليز  - ٦٧

  ؛)هولندا(ة الفساد التفكري يف إمكانية التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافح  - ١
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، الـيت مت    )تركيا(املصادقة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            - ٢
  ؛)األرجنتني(التوقيع عليها ولكن مل يصادق عليها بعد 

؛ واالنضمام إىل اتفاقية )أذربيجان(النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   - ٣
ـوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             حق

  ؛)املكسيك(والثقافية 
االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الوقت املناسب              - ٤

  ؛)اليابان (٢٠٠٠سبتمرب /علماً بأنه مت التوقيع عليه يف أيلول
ري يف االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     التفك  - ٥

االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية القضاء على           
  ؛)األرجنتني(التمييز 

 وغريه من ضروب املعاملة     االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب         - ٦
؛ والتفكري يف املصادقة عليـه      )اجلمهورية التشيكية (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

  ؛)اململكة املتحدة، األرجنتني(
العمل من أجل إجناز العملية اجلارية بالفعل لالنضمام إىل صكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة                  - ٧

  ؛ )اجلزائر(الرئيسية 
نفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل إلعطاء األولوية للتدابري الفعالة للحد من الفقر يف صـفوف               ت  - ٨

  ؛ )كندا(أطفال السكان األصليني واألقليات 
  ؛ )سلوفينيا(تنفيذ قانون العنف املرتيل تنفيذاً كامالً   - ٩

  ؛)زائراجل(النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   - ١٠
  ؛ )الواليات املتحدة(إجراء تقييم منهجي ملزايا إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   - ١١
توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل حبماية اجملموعات الضعيفة، وال سيما للنساء                - ١٢

تقوم على  واألطفال والسكان األصليني واألشخاص ذوي التوجهات اجلنسية اليت متثل أقلية أو            
التماثل اجلنساين، للمسؤولني عن إنفاذ القوانني واملوظفني القضائيني ومجيع مـسؤويل الدولـة             

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
مواصلة تعزيز اجلهود للسهر على تلقي مجيع أعوان الشرطة واألمن لتدريب يف جمـال حقـوق                  - ١٣

ميع املسؤولني احلكوميني واإلدارات ؛ وتوفري تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جل)هولندا(اإلنسان 
احلكومية، والسهر على إدخال هنجٍ يقوم على حقوق اإلنسان يف مجيع جماالت السياسة العامـة              

؛ بذل ملزيد من اجلهود يف تدريب قوات األمن يف جمـال حقـوق              )اململكة املتحدة (للحكومة  
  ؛)إيطاليا(اإلنسان 
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 الشرطة بالشؤون الداخلية قصد حتسني قدرته على النظر تعزيز مكتب أمني املظامل ومكتب إدارة  - ١٤
  ؛)كندا(يف الشكاوى والتحقيق فيها 

 املفروض  ةالنظر يف إمكانية إلغاء شرط موافقة الوالدين على اختبار فريوس نقص املناعة البشري              - ١٥
  ؛)األرجنتني( عاماً ١٦على القاصرين دون سن 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(لكامل خلطة العمل الوطنية للطفولة تعزيز اجلهود الرامية إىل التنفيذ ا  - ١٦
تصحيح النقائـص احملتملة يف إجـراء التسجيل بالنسبة جلميع األطفـال املولـودين اجلـدد                - ١٧

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
زيادة تعزيز األنشطة ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية والوصم والتمييز ضد األشـخاص                - ١٨

  ؛)أوكرانيا(ني بالفريوس املصاب
تعزيز اجلهود فيما يتصل بالتقيد باملواعيد يف تقدمي التقارير إىل هيئات األمم املتحـدة املنـشأة                  - ١٩

  ؛)هولندا(مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان 
مواصلة تنفيذ التوصيات اليت تقدمت هبا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة والقيام، على أساس                 - ٢٠

  ؛)أوكرانيا(بتقدمي التقارير ذات الصلة لكي ُينظر فيها منتظم، 
تقدمي التقرير الذي تأخـر عن موعده إىل جلنة مناهضة التعـذيب يف أقـرب وقـت ممكـن                    - ٢١

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
تقدمي مجيع التقارير اليت تأخرت عن موعد تقدميها إىل اهليئات التعاهدية املنشأة مبوجب اتفاقيات   - ٢٢

املتحدة حلقوق اإلنسان والرد على االستبيانات املوجَّهة من أصحاب الواليات يف إطـار             األمم  
  ؛)سلوفينيا(اإلجراءات اخلاصة 

مواصلة اجلهود لتقدمي التقارير املتأخرة اليت تطلبها جلان خمتلف االتفاقيات الدولية اليت ُتعد بليز                - ٢٣
  ؛)أملانيا( التقارير طرفاً فيها، والتماس املساعدة التقنية إلعداد هذه

  ؛)التفيا(النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان   - ٢٤
إعطاء األولوية لتحسني وضـع فئـات معينة من الفئـات الـضعيفـة، وال سـيما النـساء           - ٢٥

  ؛)اجلزائر(واألطفال 
ل يف مستوى معيشي الئق، والسهر على عدم استغالل         اختاذ املزيد من التدابري لضمان حق الطف        - ٢٦

  ؛)تركيا(األطفال من الفئات احملرومة اقتصادياً أو اإلساءة إليهم 
  ؛)اململكة املتحدة(مواصلة التصدي الستمرار الالمساواة بني اجلنسني يف البالد   - ٢٧
كتها النـشطة يف احليـاة   حتسني القدرة املؤسسية لآللية الوطنية للنهوض باملرأة، من أجل مشار         - ٢٨

  ؛)أذربيجان(العامة 
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 وتنظيم محالت عامـة حـول       ،النظر يف اعتماد تدابري تتفق واملعايري الدولية املتعلقة باملوضوع          - ٢٩
  ؛)األرجنتني(أشكال التأديب غري العنيفة 

  ؛)سلوفينيا(استعراض التشريع بغية حظر مجيع أشكال تسليط العقوبة اجلسدية على األطفال   - ٣٠
التحقيق كما ينبغي وبسرعة يف ادعاءات سوء التصرف واإلساءة والعنف الصادرة عن األعوان               - ٣١

  ؛)إيطاليا(العموميني واختاذ اإلجراءات املناسبة حبق املسؤولني عن مثل هذه اجلرائم 
  ؛)اجلزائر(م وضع برامج ترمي إىل استئصال الفقر وحتسني املؤشرات االجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعلي  - ٣٢
اختاذ املزيد من التدابري امللموسة لتعزيز متتع املرأة بالرعاية الصحية، وال سـيما اخلـدمات اجلنـسية                   - ٣٣

  ؛)هولندا(واإلجنابية، كما أوصت بذلك جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، من بني جهات أخرى 
للزوم، لضمان مشاركة املرأة النشطة     اختاذ تدابري حمددة األهداف أو إجراءات تصحيحية، عند ا          - ٣٤

  ؛)تركيا(يف سوق العمل وتضييق الفجوة القائمة بني الرجل واملرأة 
مضاعفة اجلهود من أجل السهر على احترام حقوق الشعوب األصلية، مبا يتفق وأحكام إعالن                - ٣٥

  ؛)املكسيك(األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
  .)املكسيك(اجملتمع الدويل لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان مواصلة التماس مساعدة   - ٣٦

وسُيدرج رد بليز على هذه التوصيات . وستنظر بليز يف التوصيات التالية وسترد عليها يف الوقت املناسب  - ٦٨
  :يف التقرير النهائي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

  ؛)إيطاليا(غاء عقوبة اإلعدام هنائياً يف التشريع الداخلي النظر يف إل  - ١
رفع سن املسؤولية اجلنائية واحلد األدىن لسن الزواج، جلعلهما يتفقان مـع املعـايري الدوليـة                  - ٢

؛ وتعديل التشريع لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية ليصبح مثانيـة            )اجلمهورية التشيكية (
  ؛)أملانيا(عشر عاماً 

اختاذ التدابري التشريعية املناسبة للسهر على أال خيضع أحد جلزاءات جنائية عن ممارسة نـشاط                 - ٣
  ؛)إيطاليا(جنسي مع شخص من نفس اجلنس بني كبار غري ممانعني 

  ؛)كندا(إقامة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   - ٤
 كما أوصى بذلك ،ماس املساعدة التقنية الدوليةتوجيه دعوة دائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة والت  - ٥

  ؛)اململكة املتحدة(العديد من هيئات األمم املتحدة لرصد معاهدات حقوق اإلنسان 
وضع حد ألي متييز ضد النشاط اجلنسي املُماَرس مع شخص من نفس اجلنس بني كبـار غـري                    - ٦

لتدابري لتشجيع التـسامح هبـذا      ممانعني، وال سيما عن طريق تنقيح كل تشريع متييزي، واختاذ ا          
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اخلصوص 

  ؛)أملانيا(إلغاء العقوبة اجلسدية املسلطة على األطفال   - ٧



A/HRC/12/4 
Page 17 

توفري خدمات حمامٍ للمدعى عليهم يف مجيع اإلجراءات اجلنائية اخلطرية عندما ال يكون مبقدورهم   - ٨
  ؛)كندا(حتّمل أتعاب احملاماة بأنفسهم 

ملكية املايا العرفية وفقاً لقوانني املايا العرفية وممارسات حيازة األراضي، بالتشاور           محاية حقوق     - ٩
  ؛)سلوفينيا(مع سكان املايا بكامل حمافظة توليدو 

استعراض التشريعات واملمارسات بغية تأمني الوصول الفعال إىل إجراءات اللجوء وتأكيد مبدأ              - ١٠
  ).اجلمهورية التشيكية(عدم الطرد 

املُقدِّمة للتقرير  ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /يع االستنتاجات و  مج  - ٦٩
  .وال جيب اعتبار أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل. أو الدولة موضوع االستعراض/و) التقارير(
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  املرفق

  الوفدتشكيلة 
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Ms. Ayesha Borland, Senior Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs and 
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