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  مقدمة  -أوالً  
املدنيـة  االضـطرابات   عاشت بليز فترة طويلة يف ظل الدميقراطية وبشكل خيلو مـن              -١

وكانت آخر دولة من دول أمريكا الوسطى وثاين آخر دولـة مـن            . وانتهاكات حقوق اإلنسان  
الثمانينـات، تـدفَّق إليهـا      ويف.١٩٨١  عـام   على استقالهلا يف   حتصلاريبية  دول اجلماعة الك  

وهـذه  . )١(مهاجرون من أمريكا الوسطى من الذين فروا بسبب االضطرابات املدنية يف املنطقـة            
 التعداد الوطين للسكان والدور السكنية    ويشري  . اهلجرة مستمرة حىت اليوم، وإن كانت بوترية أقل       

 يف املائة من    ٨٠ يف املائة من السكان هم من أصل أجنيب وأن نسبة            ١٥ن نسبة   ، إىل أ  ٢٠١٠ لعام
 ٣٠,٢وازداد عدد سكان بليز بنسبة      . )٢(هؤالء املهاجرين جاءوا من أمريكا الوسطى واملكسيك      

  .٣٢١ ٦٩٨إىل  ٢٤٠ ٢٠٤ من ٢٠١٠ و٢٠٠٠يف املائة خالل العشر سنوات بني عامي 
، إطارها  ٢٠١٠  عام نطاق، رمست حكومة بليز، يف    وبعد مشاورات وطنية واسعة ال      -٢

وُيرسي هذا اإلطار جمموعـة مـن       . "٢٠٣٠أفق  "الوطين للتنمية يف األجل الطويل وعنوانه       
 مجيـع   األهداف والغايات واملؤشرات الطويلة األجل لتوجيه العمل املتضافر مـن جانـب           

ج قطاعية يف األجلـني  أصحاب املصلحة الذين يشتركون يف وضع وتنفيذ ورصد وتقييم برام  
  .الطويل واملتوسط

وُيعِلن إطار التنمية   . وأُحرز تقدم يف إدماج حقوق اإلنسان يف إطار السياسة الوطنية           -٣
الدولة حتترم حقـوق اإلنـسان      " عن أن عبارة     "٢٠٣٠أفق  "يف األجل الطويل لبليز املعنون      

هي جزء  " ون باألمن والسالمة  لشعبها وأن مواطنيها وزائريها حيترمون سيادة القانون ويشعر       
احترام سيادة القـانون    "يتعلق بالرؤية لبليز      فيما من البيان الذي صرح به أصحاب املصلحة      

املدرج كمبدأ من املبادئ التوجيهية أوالً وقبل كل شيء لتنمية بليز علـى            " وحقوق اإلنسان 
  . املدى الطويل

ثالثيـة  جية املتوسـطة األجـل      ستراتيباالوتسترشد حكومة بليز يف األجل القصري         -٤
أوجه الـضعف االجتمـاعي     مع  بناء القدرات للتكيف     املعنونة   ٢٠١٣-٢٠١٠ ،السنوات

ستراتيجية على التحديات املرتبطة بالـصدمات االقتـصادية   االوتركز  . واالقتصادي واملادي 
 .واالجتماعية اليت تسببها الكوارث الطبيعية واليت تكون بليز ُعرضة هلـا بـشكل خـاص              

، يف مرحلة التخطـيط، وهـي       ٢٠١٧-٢٠١٤ستراتيجية الالحقة، أي للفترة     االتزال   وال
  .على التخفيف من حدة الفقرأن يكون تركيزها األساسي تقترح 

وال تزال مستويات الفقر املزمنة واتساع فجوة التفاوت يف الدخل، تطرحان حتـدياً               -٥
وحكومة بليز  . ن كرامة اإلنسان واحلريات   كبرياً أمام تنمية حقوق اإلنسان والتعبري الكامل ع       

ملتزمة بالقضاء على الفقر وقد حدَّدت أولويات رئيسية وشرعت يف تنفيذ عدد من سياسات              
  .التدخُّل لتحقيق ذلك
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ُتقيد آفاق التنمية الوطنية فحسب بـل         ال وُتسلّم حكومة بليز بأن الديون اخلارجية       -٦
وقد أشار رئيس الوزراء    . وف إلعمال حقوق اإلنسان   هنا تقيد أيضاً القدرة على إجياد الظر      إ

بواقعنـا إذا   نـسلم   أننا  " إىل   ٢٠١٢-٢٠١١السيد بارو يف خطابه عند تقدمي ميزانية الفترة         
ميلك القدرة على الوفاء جبميع التزاماته التجارية مبوجب شروط السندات            ال سلمنا بأن بلدنا  
 جبميع التزاماته االجتماعيـة مبوجـب االتفـاق         أن يفي أُريد له   احلالية، إذا   الضامنة للدين   

، بلغت ديون   ٢٠١٢  عام هناية  ويف ".الذي عقده مع مواطنيه   واملعيشي  السياسي واالقتصادي   
 يف املائة مـن     ٨١يقابل نسبة     ما  مليار من دوالرات بليز وهو     ٢,٣٧القطاع العام املستحقة    

 مليـار  ١,٠٦مـستدامة   ت جتارية غري    الناتج احمللي اإلمجايل؛ وبلغت الديون يف شكل ترتيبا       
  .دوالر من دوالرات بليز

وحفزت خدمة الديون الثقيلة حكومة بليز على الشروع يف عملية إلعادة التفاوض              -٧
رئيس الوزراء السيد بارو، فإن إعادة هيكلـة الـسندات          لووفقاً  . بشأن السندات التجارية  

الجتماعية واحلد من الفقـر، والتـأمني       التجارية يسمح بالتركيز بشكل أكرب على احلماية ا       
  .)٣(للمواطنني، والتعليم، والصحة واهلياكل األساسية املادية

وأدى العمل يف جمال الدعوة الذي يقوم به أعضاء اجملتمع املدين إىل تعزيـز جهـود          -٨
يزال أهم حتٍد أمـام تنفيـذ اخلطـط           وال .الدولة للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها يف بليز      

وعلى الرغم من هـذه     . اعية الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنسان هو انعدام املوارد املالية         القط
القيود، فإن بليز تنهض حبقوق اإلنسان يف جماالت عديدة، على النحو الذي يتبني من الدعوة               

فمثالً، متثل حركة الدعوة املوحدة يف بليـز        . النشطة للغاية ملختلف اجملموعات ذات املصلحة     
، املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة           ٢٠٠٦  عام  أُنشئت يف  اليت

يف القـانون  الـوارد  " طبيعيةالرمية غري اجل"  باملتعلِّق دستورية احلكم   تطعن يف   اجلنسانية وهي   
وجملس الكنائس ورابطة بليز للكنائس اإلجنيليـة مهـا جمموعتـان مهتمتـان             . اجلنائي لبليز 
واجملموعة احلديثة التكـوين    ". اجلرمية غري الطبيعية    "  بعارضان إلغاء احلكم املتعلق     باملوضوع ت 

املسماة جبيل صفر هي مثال آخر على تشكيل منظمة تقوم على حقوق اإلنـسان ويتمثـل                
وائتالف قادة مايا   . بفريوس نقص املناعة البشرية    هدفها يف احلد من الوصم والتمييز املتصلني      

اً على جمموعة مهتمة تكافح من أجل احلقوق العرفيـة املتعلقـة حبيـازة              هو مثال آخر أيض   
  .األراضي لقرى مايا يف مقاطعة توليدو

  اإلطار التشريعي  -ثانياً  
هو جتميع للقوانني املوضوعية اليت حتمي بصفة خاصة حقوق اإلنـسان            ١إن املرفق     -٩

مـصحوبة   ١درجة يف املرفـق     وجمموعة القوانني امل  . واحلريات األساسية لألشخاص يف بليز    
  .بقوانني وقواعد ولوائح فرعية حتمي األشخاص
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  كبار السن  -ألف  
، تبلغ نسبة كبار    ٢٠١٠  عام وفقاً إلحصاءات أجرهتا وحدة اإلحصاءات يف بليز يف         -١٠

بتقدمي الرعايـة إىل    وحكومة بليز ملتزمة    . من جمموع السكان   )١٢ ٥٠٧( يف املائة    ٤السن  
. التقدم احملرز يف ضمان حقوقهم     يتضح من   ما كبار السن وإن كانوا يشكلون األقلية، وهو      

ويذهب اجلزء األكرب من املنح اليت تقدمها حكومة بليز إىل منظمات القطاع االجتماعي، إىل              
  .منظمات غري حكومية معنية بتقدمي الرعاية إىل كبار السن

 يف املائة من كبار السن من الفقر يف  ٣٤، تعاين نسبة    ٢٠٠٩  لعام الفقرلتقييم  ووفقاً    -١١
  .)٤(فقريةمعيشية  يف املائة منهم تعيش يف أسر ٤٠حني أن نسبة 

وال يزال املعاش التقاعدي غري القائم على االشتراكات الذي يقوم بإدارتـه جملـس         -١٢
 . عاماً فمـا فـوق     ٦٧ يف سن     عاماً وللرجال  ٦٥الضمان االجتماعي متاحاً للنساء يف سن       

  شخص يف مجيع أحناء الـبالد،      ٣ ٠٠٠الوقت الراهن يستفيد من هذا املعاش التقاعدي         ويف
وكبار السن الذين يستحقون املعاشـات      .  يف املائة من السكان كبار السن      ٢٤ميثل نسبة    مما

واخنفض . هممع أزواج   أو القائمة على االشتراكات هم الذين يعيشون وحدهم       التقاعدية غري 
 يف املائـة  ٢٥نـسبة  ب ٢٠١٢  عـام  يفمن هذا النوع من املعاش التقاعدي     عدد املستفيدين   

  .٢٠١١  عاميفصرامةً تطبيق معايري أكثر  بسبب ٢٠١٠  عامباملقارنة مع
يستفيدون من برنامج املعاش التقاعدي غري القائم على   الويستطيع كبار السن الذين  -١٣

الفرص لتحقيـق     برامج مساعدة اجتماعية أخرى مثل برنامج بناء       االشتراكات، الوصول إىل  
 شخصاً من كبار السن علـى       ١ ١١٧وحيصل  . خمزن األغذية امج  نبر  أو التحول االجتماعي 

، خمـزن األغذيـة    وبرنامج   بناء الفرص لتحقيق التحول االجتماعي    املساعدة مبوجب برنامج    
يـستطيع املـستفيدون      وال .ر يف الـسن    يف املائة من السكان الكبا     ١٠وذلك يشكل نسبة    

  .من برنامج مساعدة اجتماعي واحد  إالاحلصول على مساعدة
واحلكومة مستمرة يف إجراء حتسينات يف جمال الوصول إىل مرافق الرعايـة الـصحية                -١٤

 باملمول الوحيد للرعاية األولية اليت يـدفع        عيادة الرمحة ، ُسميت   ٢٠٠٩ عام  ويف .لكبار السن 
. ا التأمني الصحي الوطين يف البالد واليت تقدم اخلدمات بصورة حصرية لكبار الـسن             تكاليفه

 مشمولني بربنـامج التـأمني      عيادة الرمحة  شخص مسجل يف     ٣٠٠وعلى الرغم من أن هناك      
 شـخص مـن   ٤ ٠٠٠ يقدمان خدمات إىل ومركز الرمحة مطبخ الرمحةالصحي الوطين، فإن   

راكز الرعاية اليومية املقدمة لكبار السن لكونه يقـدم         ب مل األقرومركز الرمحة هو    . كبار السن 
. خدمات واسعة النطاق وينتهج هنجاً شامالً يف التصدي لشؤون واحتياجـات كبـار الـسن      
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 يف املائة من كبار السن مـن        ٤٨أن نسبة     أو  شخصاً من كبار السن،    ٥ ٩٣٥يف بليز    وهناك
  .يف مقاطعات بليز وستانكريك وتوليدوجمموع السكان يستفيدون من الضمان الصحي الوطين 

لكبـار الـسن    ، بتشييد مرفق سكين جديـد   ٢٠١٣  عام وقامت حكومة بليز، يف     -١٥
مـن  جمموعة واسعة سم غولدين هيفني، يف مقاطعة بليز، ويقدم هذا املرفق اجلديد    ااملعوزين ب 

 أشخاص  اخلدمات تتراوح بني خدمات ُتقدم إىل أشخاص شبه مستقلني، وخدمات تقدم إىل           
حباجة للمساعدة ملواجهة احلياة اليومية، وخدمات ُتقدم إىل أشخاص مسنني تتفاوت درجات       

  . قدرهتم على الرعاية الذاتية
وتواصل حكومة بليز تقدمي الدعم إىل اجمللس الوطين لكبار السن، وهو هيئة للدعوة               -١٦

وق األساسية االجتماعية   والتنسيق تقوم بتيسري وضع وتنفيذ خطط وبرامج لضمان محاية احلق         
ويعترب املركز الوطين لكبار السن الرعايـة       . واالقتصادية اليت تكفل تقدمي الرعاية لكبار السن      
 يفاحلالـة    تحليـل أجريت ل دراسة  وتلقي  . الصحية وتأمني الدخل أهم شاغل لكبار السن      

لتحديات ، مبساعدة صندوق األمم املتحدة للسكان، الضوء على بعض القيود وا          ٢٠١٠ عام
سـتراتيجية  الوضع خطة    وُيسترشد هبذه الدراسة اآلن   . )٥(يزال يواجهها كبار السن     ال اليت

  .للمجلس الوطين لكبار السن

  فريوس نقص املناعة البشرية  -باء  
وقد اعتمدت وزارة الصحة    " الوصول إىل الصفر  "تلتزم حكومة بليز باهلدف العاملي        -١٧

لتحديات اليت يطرحها فريوس نقص املناعة البشرية، وحققت        لهنجاً تدرجيياً وشامالً للتصدي     
  .بعض النجاحات

، حدث اخنفاض يف العدد اإلمجايل للمصابني اجلـدد         ٢٠١١-٢٠٠٩وخالل الفترة     -١٨
 يف املائة؛ ومـع     ١٠، حدثت زيادة قدرها     ٢٠١٢ عام ويف. )٦(بفريوس نقص املناعة البشرية   

لفئات السكان األكثـر تعرضـاً       أُجريت حديثاً    ضوء الدراسة االستقصائية اليت     ويف ذلك،
، نعلم اآلن أن أكثر احلاالت تقع يف قطاع واحد من اجملتمع وأننا اآلن              لإلصابة هبذا الفريوس  

  . يف وضع ميكننا من حتسني تركيز اجلهود الوطنية الحتواء املخاطر واحلد منها
ضادات فريوسـات النـسخ     وتواصل مجهورية بليز توفري الوصول الشامل للعالج مب         -١٩

 . املناعة البشرية بشكل يتمشى مع التزامها عاملياً       املصابني بفريوس نقص  العكسي لألشخاص   
احملددة ألهلية احلـصول علـى      رفع العتبة    ٢٠١٢  عام يفمت  يتعلق بنظم العالج، فقد      وفيما

 وفقـاً   ٤ خلية من خاليا سـي دي        ٥٠٠العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي إىل       
للمعايري الدولية للعالج وبلغ عدد املرضى املسجلني للحـصول علـى العـالج مبـضادات           

  . مريضا١ً ٠٤٠فريوسات النسخ العكسي، 
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وبدعم من الصندوق العاملي، ازداد مستوى الدعم النفسي االجتمـاعي املقـدم إىل      -٢٠
للمـساعدة يف   يف ذلك الدعم التغذوي       مبا فريوس نقص املناعة البشرية   املصابني ب األشخاص  
 يتيماً وطفالً معرضاً للخطـر مـصاباً    ٢٧٥ويقدم الصندوق العاملي الدعم إىل      . أخذ العالج 

مـصاباً  أحد والديـه    أن يكون   متأثراً به من خالل احتمال        أو بفريوس نقص املناعة البشرية   
 النظافة إىل األشـخاص   يف جمال التغذية و   وفضالً عن ذلك، يقدم الصندوق الدعم       . بالفريوس
  .فريوس نقص املناعة البشريةاملصابني ب

اختبار للكشف عن فريوس البلد يقوم بإجراء   موزعاً يف مجيع أحناء      موقعاً ٦٦وهناك    -٢١
مؤسسة  ١٢ومؤسسة للرعاية العامة  ٥٤من بينها نقص املناعة البشرية وفقاُ للمعايري الوطنية؛   

تبار للكشف عن فريوس نقص املناعـة       إجراء اخ أدَّى التوسع يف مواقع     وقد  . للرعاية اخلاصة 
 يف أدى إىل حـدوث زيـادة       ممـا  البشرية لتشمل اجملتمعات الريفية، إىل حتسني التغطيـة       

، يف العدد اإلمجايل الختبارات الكشف عن فريوس نقـص           يف املائة  ٤,٣ نسبتها   ٢٠١٢ عام
  .البلداملناعة البشرية اليت متت يف مجيع أحناء 

الوقاية من انتقال الفريوس من     ، تنفيذ برنامج    ٢٠٠١  عام منذوتواصل حكومة بليز،      -٢٢
 النساء احلوامل   منفريوس نقص املناعة البشرية     خطر انتقال   ، هبدف احلد من     األم إىل الطفل  

وقد أُدمج هذا الربنامج ضمن املستوصفات العامة للرعاية الصحية   . املصابات به إىل مواليدهن   
 يف  ٩٣  ل، أُجري اختبـار     ٢٠١٢ عام  ويف .د، لتعزيز أثره   البل بقة للوالدة، يف مجيع أحناء    السا

 يف املائة   ٩٥املائة من النساء احلوامل للكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية، وتلقت نسبة             
وأوضحت النتائج أن من بني املواليد املعرضني       . انتقال الفريوس خطر  منهن العالج للحد من     

  . وليداً كان اثنان منهم مصابان بالفريوس٤٤لغ عددهم الباخلطر اإلصابة هبذا الفريوس و
، للحصول  سلوك االنتشار املصلي   دراسة استقصائية بعنوان     ٢٠١٢  عام يف وأُجريت  -٢٣

على معلومات بشأن خصائص عدوى فريوس نقص املناعة البشرية وحتسني وتوجيه التخطيط            
وأكدت هذه الدراسة   . سة بشأهنا ووضع سيا  لالستجابة الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية     

على أن العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية تتركز يف صفوف الرجال الـذين ميارسـون               
 يف املائة، يف حني تبلغ نسبة انتشار فريوس نقص املناعة ١٤اجلنس مع رجال وأن نسبتها تبلغ 

ويسلم املسؤولون  . ة يف املائ  ١البشرية يف صفوف النساء العامالت يف اجلنس ألغراض جتارية          
  .)٧("ينبغي تركيز األولوية اآلن على الرجال"تسليماً كامالً بأنه الصحيون 

وتقوم اللجنة الوطنية املعنية باإليدز بدور ريادي يف تطبيق القوانني تطبيقـاً شـامالً      -٢٤
. السياسة الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية        لضمان اتساق التشريع الوطين مع      

وستقدم املراجعة القضائية توصيات حمددة لتعديل مواد القوانني ذات الطابع التمييزي واألخذ            
  .فريوس نقص املناعة البشريةاملصابني ببقوانني جديدة للتصدي حلماية حقوق األشخاص 

جمـاالت  كمجال من   اللجنة الوطنية لإليدز موضوع احلد من الوصم        حددت  وقد    -٢٥
السـتنتاجات الـيت   لوهذا النهج هو هنج ضروري نظراً  . لتثقيفية والوقائية األولوية حلمالهتا ا  
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التمييز والعنف ضد   " بأن   سلوك االنتشار املصلي   خلُصت إليها الدراسة االستقصائية املعنونة    
فريوس نقص املناعة البشرية هو أمر شائع ويرتبط بوضعهم كمـصابني           املصابني ب األشخاص  
، ُعقد مؤمتر عن الوصم والتمييز هبدف توعية        ٢٠١٢أكتوبر  /لتشرين األو   ويف ".بالفريوس  

مـؤمتر قمـة للوقايـة ُعقـد يف           ويف .اجلمهور العام واملهنيني مبدى انتشار هذه الظـاهرة       
  .، تعهدت اللجنة الوطنية لإليدز بإعادة صياغة مبادرات الوقاية٢٠١٣أبريل /نيسان

  التوصيات  -رابعاً  

 ٢٨ و ٢٧ و ٢٥ و ٢٠ و ٩التوصـيات   : (جلنـسانية اوالقضايا  حقوق املرأة     -ألف  
  )٣٤و ٣٣و

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع    تلتزم حكومة بليز بتعزيز ومحاية حقوق املرأة وتنفيذ          -٢٦
مهام حمددة يف هذا اجملال     هلما  املرأة واللجنة الوطنية للمرأة      وإدارة. أشكال التمييز ضد املرأة   

  . كوميةعدد من املنظمات غري احلمع  اًوتعمالن مع
 اليت وافـق عليهـا جملـس الـوزراء يف            اجلنسانية الوطنية املنقحة   سياسةالتستند    -٢٧
وتستند أيضاً  ). ٢٠٠٢(، إىل اجلهود اليت ُبذلت يف إطار السياسة األوىل          ٢٠١٣مارس  /آذار
وترمي إىل مواصلة اجلهود الوطنية      )٢٠١٠(  يف بليز  حلالة القضايا اجلنسانية  حتليل حمدث   إىل  
 وتنظر يف أوجه عدم املـساواة الـيت         السياسةوحتدد  . يق املساواة والتكافؤ بني اجلنسني    لتحق

يواجهها كل من الرجل واملرأة وتقترح إجراءات لتصحيح التفـاوت اجلنـساين يف مخـسة               
على املهارات؛ الثـروة وتوليـد العمالـة؛        الصحة؛ التعليم والتدريب    : جماالت ذات أولوية  

  .العنف؛ السلطة وصنع القرارالظروف اليت تؤدي إىل 
وأدت اللجنة الوطنية للمرأة دوراً قيادياً يف إنشاء نظام بشأن املعلومات اجلنسانية يف               -٢٨

بليز، وهو نظام للرصد يرمي إىل توفري بيانات مصنفة حبسب اجلنس لصياغة وتنفيذ ورصـد               
سيما   وال لتزاماهتا الدولية الممتثلة  السياسة العامة، ويعمل، يف الوقت نفسه، على أن تظل بليز           
وتفيد قاعدة البيانات هذه أيضاً     . مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

  .)٨(السياسة اجلنسانية الوطنية املنقحةتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ لكأداة رصد 
وضاع باالستناد لأل دراسة حتليلية، ٢٠١٢، يف كانون األول ديسمرب      بليزأُجريت يف     -٢٩

، شـأهنا يف ذلـك شـأن        الدراسة التحليليـة  وتشري هذه   . )٩(إىل نوع اجلنس والسياسات   
  إىل تدين مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، يف مجلة أمور أخرى، وتدعو             ٢٠٣٠ أفق

ن  لزيادة عدد املرشحات اليت تدرج األحزاب السياسية أمسائه        بتدابري مؤقتة خاصة  إىل األخذ   
  .سيما على املستوى الوطين  والالعملية السياسية على مجيع مستويات يف قوائم الترشيح
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ونفذت اللجنة الوطنية للمرأة مشروع منح اجلائزة للمـرأة يف اجملـال الـسياسي،                -٣٠
وقد أدى هذا الربنامج الذي جتاوز      .  امرأة مت تدريبها   ٩٨وخترجت منه ثالثة أفواج مؤلفة من       

سجالت فيه قدرته االستيعابية، إىل زيادة مشاركة املرأة وحقق جناحات قليلـة    عدد النساء امل  
 نساء يف االنتخابات علـى      ٤ وشاركت   .املدن/على مستوى االنتخابات يف جمالس البلديات     

ومع ذلك، فإن املرأة ممثلة     . املستوى الوطين يف أهم احلزبني السياسيني دون أن حتققن النجاح         
، هناك امرأتان ممثلتان يف     ٢٠١٢  عام ومنذ. من مستويات صنع القرار   اآلن يف أعلى مستوى     

تكن املرأة ممثلة يف احلكومة بـني         مل وزير يف حني  بدرجة  جملس الوزراء     ويف جملس الشيوخ 
ومجيع النواب املنتخبني يف الربملان يف املنطقة هم من الرجال باستثناء           . ٢٠١٢-٢٠٠٨عامي  

  . نائباً معيناً يف جملس الشيوخ١٢ من جمموع وهناك مخسة نساء. نائبة واحدة
 تعهد احلزبان السياسيان الرئيسيان بزيادة مشاركة املرأة يف أنشطة عمليتيهما احلزبية            -٣١

  .  يف املائة على مستويي االنتخابات احمللية والوطنية٣٠تقل عن   الوذلك بنسبة
فيذ الربامج واألنشطة الرامية إىل     وتسلم إدارة شؤون املرأة لدى اضطالعها بواليتها لتن         -٣٢

النهوض باملرأة وحتقيق املساواة اجلنسانية، بأن الوضع االقتصادي هو الذي حيد من فرص عمل              
تزال إدارة    وال .حتصل عليه   مل تلك اليت   أو سيما املرأة احلاصلة على تعليم رمسي قليل        وال املرأة

ة وغري التقليدية يف مجيع أحناء البالد هبـدف         شؤون املرأة تقدم التدريب على املهارات التقليدي      
وأعدت إدارة شؤون املرأة، مبساعدة الوكالة      . احلصول على بديل للدخل     أو تعزيز توليد الدخل  

 يتناول احتياجات   )"٢٠١٢(عن قدرة النساء على تنظيم املشاريع       "كُتًيباً  الكندية للتنمية الدولية    
  . ا يف تنمية املشاريعاملرأة والتحديات الفريدة اليت تواجهه

أن أكثر القضايا إحلاحاً الـيت       "٢٠٣٠ أفق" الوطين للتنمية املعنون     اإلطارويالحظ    -٣٣
وبليز . يبدو، تلك املتعلقة باجلرمية والعنف      فيما تتطلب إتباع هنج يقوم على نوع اجلنس هي،       

كبري للحـد مـن    وقد أُحرز تقدم    . ملتزمة مبكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتيات       
وتؤدي إدارة شـؤون    . ٢٠٠٧  لعام  مكافحة العنف املرتيل   العنف ضد املرأة، يف إطار قانون     

شؤون الشرطة، واحملكمة اجلزئية،    لالتابعة  اإلدارة  املرأة، ووحدة مكافحة العنف املرتيل داخل       
األمر املتعلق  : ، أوامر عديدة منها   اآلن،  القانونويتضمن هذا   . أدواراً أساسية يف تنفيذ القانون    

وحيازهتا؛ واألمر املتعلق باملشورة؛ واألمـر املتعلـق        /باحلماية؛ واألمر املتعلق بشغل األراضي    
ألشخاص أنه جيوز ل   أيضاً على    القانونوينص  . بإعادة التأهيل؛ واألمر املتعلق بالتعويض املايل     

 اهتمام فـوري    للحصول على أمر مؤقت إذا كانت أوضاعهم تتطلب إيالء        أن يقدموا طلباً    
وفـضالً عـن ذلـك، ميكـن        . ميكن الترخيص به دون حضور الشخص املعين إىل احملكمة        

ممارسـة العنـف   يف للمحكمة أن ُتلزم اجلاين بالتخلي عن األسلحة النارية اليت اسـتخدمها   
الصديقة األنثى أيضاً أن يقـدموا      /وميكن لألشخاص الزائرين من قبيل الصديق الذكر      . املرتيل
  .كي ُتصدر بشأهنم مثل هذه األوامرطلباً ل
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تتعلق بـالعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس           ووضعت خطة عمل وطنية شاملة        -٣٤
سـتخدامها  مصممة الاخلطة  هذه  و.  من خالل عملية مشاورة شاملة     ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة

كأساس للعمل املتعلق بالدعوة إىل وقف العنف القائم على اجلنس يف مجيع أشكاله وكذلك              
. ملساعدة صانعي السياسة والقرار للمشاركة يف حتقيق األهداف الوطنيـة والدوليـة           كأداة  

  .  التمويل لتنفيذ تلك اخلطة٢٠١٢  عاموتلقت إدارة شؤون املرأة يف
هاز شرطة بليز مبدينة بليز واملوظفون      التابعة جل وتتعاون وحدة مكافحة العنف املرتيل        -٣٥

قاطعات مع إدارة شؤون املرأة التابعة لـوزارة التنميـة          املعينون يف هذه الوحدة للعمل يف امل      
البشرية والتحول االجتماعي واحلد من الفقر، لتنفيذ أنشطة وعقد حلقات توعية، مع اجملتمع             

يتعلق مبوضوع العنف املرتيل      فيما وتعمل وحدة مكافحة العنف املرتيل على بث الوعي       . احمللي
عن حاالت   يز على دور موظفي الشرطة يف اإلبالغ      والعنف القائم على نوع اجلنس مع الترك      

 العنـف املـرتيل   مكافحـة   قانون  العنف املرتيل والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها وإعمال        
 الذي خيـص    ُعّدل الربتوكول املتعلق مبكافحة العنف املرتيل     ،  ٢٠١١ عام  ويف .٢٠٠٧ لعام

بطة مبكتب أمني املظـامل معنيـة       املوظفني يف جهاز الشرطة ليشمل آلية لتقدمي الشكاوى مرت        
  .)١٠(لشرطةهاز اجل يف االستجابة غري الكافيةبإجراء حتقيق 

وصدرت مطبوعات عديدة منذ آخر تقرير قُدم يف إطار عملية االستعراض الـدوري               -٣٦
دليل للمرأة بشأن العنف ( Women’s Handbook on Domestic Violence: الشامل من قبيل يلي

مـنقّح يف    (ه جمموعة املتطوعني األمريكية من أجل السلم ودائرة شؤون املـرأة           أعدت -) املرتيل
 وهو دليل -) دليل عن العنف اجلنسي (Handbook on Sexual Violence؛ و)٢٠٠٩يوليه /متوز

إدارة شؤون املرأة وهيئة األمم املتحـدة       (إىل ذلك     وما موارد لسياسات التشريعات واخلدمات   
حتليل للحالة اجلنسانية ( A Situation Analysis of Gender & Politics in Belize؛ و)٢٠١٢للمرأة 

 "Toward Equality of Opportunity for Equality of Results" عنوانـه  )والـسياسات يف بليـز  
 الوطنية وبرنامج    أعدته جلنة املرأة   )أجل حتقيق املساواة يف الفرص لتحقيق املساواة يف النتائج         من(

الـسياسة اجلنـسانية   ( The Revised National Gender Policy 2013تحدة اإلمنـائي؛ و األمم امل
 Situation Analysis of Gender and Politics in ووثيقتها األساسية، )٢٠١٣  لعامالوطنية املنقّحة

Belize )     الذي أذنت حكومة بليـز للجنـة الوطنيـة         ) حتليل حالة اجلنسانية والسياسة يف بليز
  .بإعداده للمرأة

  الصحة    
خلصت عملية التقييم السريع اليت أجريت للعالقة بني الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               -٣٧

بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، واالحتـاد        ) ٢٠١٠(وفريوس نقص املناعة البشرية     
 بفريوس  الدويل لتنظيم األسرة، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين          

اإلطار الوطين للسياسة العامة يف بليز هو إطـار شـامل          "اإليدز إىل أن    /نقص املناعة البشرية  
وتشري عملية التقييم   ". ويدعم إدماج الصحة اجلنسية واإلجنابية وفريوس نقص املناعة البشرية        
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ـ               نس، هذه إىل أن اإلطار والسياسات املعمول هبا تتناول عوامل حمددة هيكلية، مثل نوع اجل
وترمي السياسة الوطنية للجنسانية اليت مت تنقيحها مـؤخراً،         . )١١(واملساواة وحقوق اإلنسان  

  .أيضاً، إىل تنشيط االهتمام بقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية
وتقدم وزارة الصحة وسائل لتخطيط األسرة من قبيل وضع جهاز منع احلمل داخل               -٣٨

، ووسائل منع احلمل الفموية وباحلقن، لكي تستفيد منها         الرحم، والعوازل الذكرية واألنثوية   
وأصدرت . )١٢( يف املائة من جمموعة النساء يف سن اإلجناب        ١٠ امرأة أي نسبة     ٦ ٠٠٠قرابة  

. الكتشاف سرطان عنـق الـرحم     فحوص  وزارة الصحة أيضاً تدابري للتشجيع على إجراء        
خدمات تـنظري الكولـون؛ وهـذه       وباستطاعة مجيع املراكز الصحية يف بليز الوصول إىل         

  .اخلدمات مقدمة أثناء محالت خاصة يتم تنظيمها لتغطية القرى النائية

 ٢٩ ومـن    ٢٦ و ١٧ إىل   ١٥ ومـن    ٨التوصيات  (حقوق الطفل والشباب      -باء  
  )٧ والبالغ الوطين ٢ والبالغ الوطين ٣٠ إىل

  تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال واملراهقني    
 الـيت مت    ٢٠١٥-٢٠٠٤ للفترة   واملراهقنيخطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال       إن  -٣٩

، هي وثيقة سياسة شاملة مصممة لتعزيز التنـسيق وأثـر الـربامج        ٢٠٠٤  عام اعتمادها يف 
وتشمل هذه اخلطة سـتة جمـاالت       . )١٣(واملشاريع اليت تستهدف األطفال واملراهقني يف بليز      

اإليـدز،  / والصحة، ومحاية الطفل، وفريوس نقص املناعة البشرية  واسعة النطاق وهي التعليم،   
وأذنت اللجنة الوطنية املعنية بالطفل واألسرة، يف إطار االضطالع بواليتها       . واألسرة، والثقافة 

، بإعـداد   ٢٠١٥  عام املتمثلة يف تتبع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف خطة العمل الوطنية حىت           
وينظر التقرير، ضمن سـياق     . )١٤(٢٠١٠  عام  أُجنز يف  الوطنيةرصد خطة العمل    عن  تقرير  

، يف حالة األهداف املشار إليها يف اخلطة ويرسم جمـاالت           رصد وتقييم خطة العمل الوطنية    
  .من جانب خمتلف وكاالت التنفيذمعاجلتها االهتمام الرئيسية الواجب 

 احملدثة عـن وضـعها      إىل جانب املعلومات  تقرير رصد خطة العمل الوطنية      ويشري    -٤٠
ويعـود ذلـك، وفقـاً      . ٢٠١٥  عام حتقق أهداف   لن األخري، إىل أن العديد من املؤشرات     

لبلوغ هذه األهداف   بتخطيط مؤسسي   "بوضوح  تضطلع    مل وكاالت التنفيذ  للتقرير، إىل أن  
ـ           ". والغايات ع وأَُشري إىل نوعية البيانات وطريقة توثيقها على أهنا عوائق رئيسية يف رصد مجي
تسهم أيـضاً يف الـشعور بعـدم        جترِ معاجلتها     مل وهناك أيضاً مؤشرات عديدة   . املؤشرات
واملؤشرات املتعلقة بقطاع الصحة تبني أن      . ٢٠١٥  عام يتعلق بتحقيق أهداف    فيما االطمئنان

هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي يتم فيه تتبع كل مؤشر، وهو أيضاً القطـاع الوحيـد                 
من نصف مؤشراته اليت يتم تتبعها، يف إطار الرصد والتقييم، واليت مـن             الذي تقع أكثر    

  .٢٠١٥  عاماملرجح أن حتقق أهداف
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  تسجيل املواليد    
، مت صياغة مذكرة تفاهم مع وحدة اإلحـصاءات احليويـة ووزارة            ٢٠١٠  عام يف  -٤١

 يف املائة   ٨٦ تقل عن   ال الصحة لتيسري تسجيل املواليد يف مجيع املستشفيات العامة ألن نسبة         
ومن ذلك احلـني يتواجـد باسـتمرار يف هـذه           . من املواليد يولدون يف هذه املستشفيات     

 يف  ٩٥املؤسسات موظف مسؤول عن اإلحصاءات احليوية، وبلغت نسبة تسجيل املواليـد            
  . ، وهي تقترب من التغطية الشاملة)٢٠١١(املائة 
الدعم إىل حكومة بليز لتنفيـذ      ) فاليونيسي(منظمة األمم املتحدة للطفولة      وقدمت  -٤٢

 جمتمعاً حملياً يف مجيع ١٨٦ طفل يف    ١٧ ٠٠٠، وهي محلة مشلت     "سجل طفلك "محلة بعنوان   
وقد متكّن هذا الربنامج من التصدي ألحد أهم التحـديات يف           . ٢٠١١  عام أحناء البالد يف  

.  احمللية النائيـة   اجملتمعات الوصول إىل خدمات تسجيل املواليد من خالل تقدمي اخلدمات يف         
وقد اشتركت حكومة بليز أيضاً مع منظمة الدول األمريكية، واليونيسيف، من أجل تعزيـز              

وتقوم وحدة اإلحصاءات احليوية    . أدى إىل جتهيز الطلبات إلكترونياً      مما نظام تسجيل املواليد  
ذي يستغرقه  أيضاً حالياً مبراجعة عمليتها للحد من أوجه القصور يف النظام وخفض الوقت ال            

  .سيما بالنسبة للمقيمني يف املناطق الريفية  والالوصول إىل شهادات امليالد

  محاية األطفال: التدابري التشريعية    
 /كـانون الثـاين   صدر قانون حظر استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتاريـة، يف             -٤٣
الطفل املتعلق ببيـع    ويضع هذا القانون الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        . ٢٠١٣ يناير

ويوجز القانون  . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، موضع التنفيذ         
األحكام املتعلقة بالتصدي الستغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية من مجيع النواحي ويقدم            

هـذا  وص عليها يف    وتتماشى األحكام املنص  .  عاماً ١٨احلماية لألطفال واملراهقني حىت سن      
  .القانون أيضاً مع املعايري اإلقليمية والدولية

، وحل حمله تـشريعاً أكثـر       ٢٠٠٣  عام أُلغي قانون حظر االجتار باألشخاص، يف     و  -٤٤
ويتضمن هذا القانون عقوبـات     . ٢٠١٣  لعام صرامة، وهو قانون حظر االجتار باألشخاص     

بشكل أوسـع نطاقـاً     ويبني  هبا،  املتصلة  ئم  تعلق جبرمية االجتار باألشخاص واجلرا    ي  فيما أشد
  .وأكثر وضوحاً اجلرائم اليت ُيعاقب عليها مبوجب القانون

 /أيـار ، الذي دخل حيـز التنفيـذ يف         ٢٠١٠  لعام وينص قانون التعليم والتدريب     -٤٥
وكان موضـوع حظـر     . ، ألول مرة، على حظر العقاب البدين داخل املدارس        ٢٠١٠ مايو

مناقشات ومداوالت موسعة مع اجلمهور، ساعدت يف       موضع   املدارس   العقاب البدين داخل  
ووضعت وزارة التعليم والشباب والرياضة كتيباً للتأديب اإلجيـايب         . تعزيز املزيد من الوعي   

 وُنظمت بعض احلمالت العامة بشأن أشكال التأديب اليت       . لتعزيز بدائل التأديب يف املدارس    
  .أوساط اجملتمع احمللي يف وتقوم على العنف داخل املرتل ال
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  احلد األدىن للزواج واملسؤولية اجلنائية والعمل    
 لرفع احلد األدىن لسن الزواج مبوافقة الوالـدين         ٢٠٠٥  عام يفقانون الزواج   ُعدِّل    -٤٦
وأدى هذا التعديل إىل مواءمة احلد األدىن لسن الزواج مـع نظـريه             .  عاماً ١٦ إىل   ١٤ من

  .مرتكبو االعتداء اجلنسييستغلها ة بالرضا وأزال بالفعل الثغرة اليت ملمارسة العالقة اجلنسي
 عاماً وهي مطابقة للـسن احملـددة يف بلـدان           ١٢    بإن سن املسؤولية اجلنائية حمددة        -٤٧

سن القبول  توحيد  وهناك مشاريع لتعديل قانون العمل من شأهنا        . الكومنولث وأمريكا الوسطى  
 يهدف إىل التصدي للعمل اخلطـر       ن الصحة والسالمة املهنيتني   لقانو مشروع وهناك   .يف العمل 

وجعل بليز متتثل للمعايري الدولية من خالل حظر مشاركة األطفال يف أنواع حمددة من العمـل                
 السياسة الوطنية لعمل األطفال وجدول أعمال العمل الالئـق        وفضالً عن ذلك، توجز     . اخلطر

  .)١٥(ت الوطنية للقضاء على عمل األطفال يف بليزاليت وافقت عليها حكومة بليز األولويا

 ٩  والتوصـية ٧ إىل ١التوصيات مـن  : ( مبوجب املعاهداتتتنفيذ االلتزاما   -جيم  
  )٢٤ إىل ٢١ والتوصيات من ١٩والتوصية 

 تلتزم حكومة بليز بالوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باملعاهدات وبتقدمي التقارير عن خمتلـف             -٤٨
نسان اليت هي طرف فيها، وقد اختذت التدابري لتنفيذ هذه املعاهـدات            معاهدات حقوق اإل  

ومع ذلك، فإن متطلبـات     . هبدف تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع       
اإلبالغ، مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات، هي بالنسبة لبليز، شـأهنا          

وقـد أدت القيـود     . تزال تشكل حتدياً    وال ة، ُمكِلفَة يف ذلك شأن العديد من الدول الصغري      
املالية والتقنية واملتعلقة باملوارد البشرية، على الرغم من بذل أفضل اجلهود، إىل إعاقة قـدرة               

وتتفاقم هذه املشكلة بسبب العدد اهلائل لآلليات       . بليز على تقدمي التقارير يف املواعيد احملددة      
تزال   ال وإىل جانب التحديات املتعلقة بتقدمي التقارير،     . ابعة واإلبالغ املختلفة اليت تطالب باملت   

  . حكومة بليز حتترم وتفي بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات
وبغية التصدي هلذا التحدي، تقوم وزارة املدعي العام ووزارة الـشؤون اخلارجيـة               -٤٩

 وسيقدم هـذا الـسجل      .حالياً بوضع صيغة حمدَّثة لسجل املعاهدات وجتري حتسينات عليه        
املعلومات الالزمة لوضع خطة قطرية أساسية لضمان امتثال احلكومة جلميع التزاماهتا مبوجب            

وقد أُنشئت إدارة للشؤون القانونية الدولية داخل وزارة املدعي العام للقيام مبهام            . املعاهدات
قارير يف مواعيـدها إىل     يتعلق بتقدمي الت    فيما منها تعزيز النظام احلكومي لدعم جهود الدولة      

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة والنظر يف معاهدات حقـوق اإلنـسان              
وتقوم حكومة بليز حالياً مبراجعة إمكانيـة اعتمـاد         . وتقدمي املشورة بشأن االنضمام إليها    

 العهد  يف ذلك   مبا والتصديق عليها،  معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي ليست طرفاً فيها بعد،        
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والنظر يف إمكانية االنـضمام إىل            

وقـد شـرعت إدارة     . الربوتوكوالت االختيارية عندما يكون ذلك ممكناً وفقاً للتوصـيات        
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بعـد  يتم التصديق عليها      مل الشؤون القانونية الدولية بعملية املراجعة للنظر يف املعاهدات اليت        
يتم التصديق عليها بعد واملوصى   ملوكذلك للنظر يف خصائص الربوتوكوالت االختيارية اليت     

  .هبا، لكي تقدم املشورة الختاذ أفضل قرار بشأن ذلك
وقد أدى إعداد بليز للتقرير الثاين املقدم إىل عملية االستعراض الدوري الـشامل إىل       -٥٠

بني الوكاالت احلكومية فحسب   فيما الاإلنسانزيادة الوعي وإجراء مناقشات بشأن حقوق    
مشاورات مـع شـركائها   يف إجراء وقد شرعت حكومة بليز . أيضاً بل داخل اجملتمع املدين  

وسلمت مجيع هذه   . لتحديد اآلليات واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات       
 نتائج ملموسة خالل فترة األربـع       األطراف باحلاجة إىل إجراء متابعة منتظمة لضمان بلوغ       

  .سنوات ونصف اليت تتخلل عمليتني لالستعراض
ومثة حتٍد آخر هو رصد تنفيذ خمتلف االلتزامات القانونية يف جمال حقوق اإلنـسان                -٥١

وقد اتضح لدى التـشاور مـع       . وغريها من التعهدات والتوصيات اليت قبلتها حكومة بليز       
لية شاملة للمتابعة يف بليز للتوفيق بني تنفيذ التوصـيات          األطراف، أن من الضروري وضع آ     

. والتدابري الواردة يف اخلطط الوطنية والقطاعية اليت تقوم بصياغتها وكاالت حكومـة بليـز             
وفضالً عن ذلك، ينبغي الربط بني التوصيات والتعهدات الصادرة عن مجيع اآلليات الدوليـة      

  .واإلقليمية حلقوق اإلنسان
ل حكومة بليز ملتزمة مبواصلة تقدمي الدعم للمؤسسات القائمة اليت ُتـسَند            وال تزا   -٥٢

اللجنة الوطنية املعنية باألسـرة  : يف ذلك  مباإليها مهمة رصد ومراقبة احترام حقوق اإلنسان،   
واألطفال، واللجنة الوطنية لشؤون املرأة، واجمللس الوطين لكبار السن، واللجنـة الوطنيـة             

، مت تعيني أمني مظـامل جديـد   ٢٠١٣يناير /كانون الثاين  ويف. املظامللإليدز، ومكتب أمني 
وحكومة بليز ملتزمة أيضاً مبواصلة احلوار مع ممثلي        . وأُضيف حمامي واحد إىل مالك املوظفني     

  .اجملتمع املدين املعنيون

  )٤٣ و١٤التوصيتان (تعزيز القدرات يف جمال حقوق اإلنسان   -دال  
تضررين الذين يرغبون يف رفع دعوى ضـد العـاملني يف جهـاز             حيق للمواطنني امل    -٥٣

الشرطة من الذين ارتكبوا جرائم ضدهم، أن يقدموا شكوى إىل فرع املعايري املهنيـة علـى                
  .، قوانني بليز١٣٨لقانون الشرطة، الفصل ) ط(٢٤املادة النحو املنصوص عليه يف 

 .بيلموبان ولديه فروعاً يف كل منطقـة ويقع املكتب الرئيسي لفرع املعايري املهنية يف     -٥٤
 تقريراً ضد العاملني يف جهاز الشرطة يتعلق جبـرائم متنوعـة            ٢٣٩، ُرفع   ٢٠١٢ عام ويف

ويعكس هذا العدد من التقـارير      . تتراوح بني سلوك غري مهين وحاالت وفاة أثناء االحتجاز        
  يف جهاز الـشرطة يف     حدوث زيادة طفيفة باملقارنة مع عدد التقارير املرفوعة ضد العاملني         
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أن وإدراكهـم   إىل حد كبري، إىل زيادة وعي املواطنني حبقوقهم          ، وُيعزى ذلك،  ٢٠١١ عام
  .جهاز الشرطة مستعد ملعاجلة هذه الشكاوى على حنو أفضل

اإلجراءات املتخذة  واختلفت   حالة   ٢٣٩ومت التحقيق يف مجيع احلاالت البالغ عددها          -٥٥
يطالب األشخاص   ملحاالت عديدة  ويف.لب به صاحب الشكوىعلى اإلجراء الذي طا  بناًء  

باختاذ إجراءات جنائية بل التحدث مع الشرطي الذي يتم التحقيق معه، وذلك هـو أيـضاً                
وفضالً عن ذلك، يـتم إدراج احلـادث يف امللـف الشخـصي         . شكل من أشكال التوبيخ   

 ٣١مـة جنائيـة إىل      هت  شرطياً عن العمل ووجهت    ٣٣، مت منع    ٢٠١٢ عام  ويف .للشرطي
طالب هبا أصحاب شكوى احلصول على      ) ٢٠١٢(وكانت هناك أيضاً مخس حاالت      . منهم

يتم دفعـه     أو يتم إما خصم مبلغ التعويض من الراتب الشهري للشرطي          ما وعادةً. تعويض
  . دوالر من دوالرات بليز٥٠٠ويبلغ التعويض يف احلاالت األخرية قرابة . نقداً فوراً

  وملتمسو اللجوءالالجئون     
يقدم الشريك التنفيذي احمللي للمفوضية السامية لشؤون الالجئني وهـو برنـامج              -٥٦

، املساعدة إىل دائرة اهلجرة لتنفيذ إجراء التشغيل املوحَّـد الـذي   "املساعدة من أجل التقدم  "
أن يـتم جتهيـز       وما .حيدد مركز طاِلب اللجوء ويعترف بالالجئ الذي هو حباجة للحماية         

 للبقـاء   لطلب، حىت متنح حكومة بليز ملتمس اللجوء الذي حتدد وضعه رمسياً، ترخيـصاً            ا
يبحث بشكل حر على أراضيها بانتظار االنتهاء من عملية حتديد مركز الالجئ، وجيوز له أن               

  .عن عمل إذا كان بإمكانه الوفاء باملتطلبات املالية
لى الرعاية الصحية األساسـية     حيق لالجئني وملتمسي اللجوء وأسرهم احلصول ع      و  -٥٧

 عاماً االلتحـاق    ١٤ و ٦وميكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني       . اليت تدعمها احلكومة  
وُيمنح أطفال ملتمسي اللجوء الذين يولدون يف بليز        . باملدارس االبتدائية اليت تدعمها الدولة    

لة احلماية مللتمسي   وتقدم الدو . ذلك من حقوق ومسؤوليات   على  يترتب    ما جنسية بليز مع  
 ملتمس جلوء وتبلغ نسبة النساء من هـذا         ٧٢ولدى بليز حالياً    . اللجوء والالجئني وأسرهم  

.  سنة٦٥ و٤ يف املائة من الذين تتراوح أعمارهم بني    ٤٥ يف املائة ونسبة الذكور      ٥٥العدد،  
 العديـد   وقد حصل . ويعيش معظم الالجئني وملتمسي اللجوء يف املناطق احلضرية والريفية        

  .منهم على ترخيص لإلقامة كحل دائم
تعقد بعد اجتماعاً للنظر      مل ُعينت اللجنة املعنية بتحديد أهلية مركز الالجئ لكنها       و  -٥٨

مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني برعاية دورتـني         وقامت  . يف الطلبات املعلقة  
واستفاد موظفون عديدون من التدريب     تدريبيتني لصاحل موظفي اهلجرة على املستوى احمللي        

  .ُيطاِلب أي شخص تشرد داخلياً باحلماية  ومل.يف اخلارج
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  التحديات واألولويات  -خامساً  

  احلماية االجتماعية  -ألف  
أُجريت مؤخراً لقياس املستويات املعيشية، ازدادت نـسبة         وفقاً لدراسة استقصائية    -٥٩

  يف املائـة يف ٣٣ إىل ٢٠٠٢  عـام  املائـة يف  يف ٢٥الفقر يف صفوف األسر املعيشية مـن        
.  يف املائـة ١٥,٨ يف املائة إىل نـسبة  ١٠,٨نسبة   وارتفعت معدالت العوز من  ٢٠٠٩ عام

الوطنية املنقحة وتوضح االستراتيجية .  شخصا١٣٦ً ٦٤٠ويبلغ العدد الكلي للسكان الفقراء 
ويبني كل  . ها للقضاء على الفقر   بشأن القضاء على الفقر، التدابري الواجب اختاذ       وخطة العمل 

 أن  ٢٠١٠  لعـام  من التقييم الوطين للفقر والدراسة االستقصائية ملعهد اإلحصاءات يف بليز،         
  .األسر املعيشية اليت تترأسها املرأة ليست أفقر من األسر املعيشية اليت يترأسها الرجل

 اإلطار العام للسياسة    وقد أدجمت حكومة بليز سياساهتا اليت تؤيد مصلحة الفقراء يف           -٦٠
 من ماليـني  ٥٩١,٩فمثالً يعكس برناجمها لالستثمار يف القطاع العام بقيمة قدرها         . الوطنية

ويتضمن هذا الربنامج برامج اهلياكـل      . دوالرات بليز، اهلدف االستراتيجي للحد من الفقر      
  .األساسية، واخلدمات االقتصادية، واحلماية االجتماعية

ادرتان الرئيسيتان املكملتان للسياسة اليت تؤيد مصلحة الفقـراء، ومهـا           وقد حققت املب    -٦١
، بالتنسيق مع وزارة التنمية     خمزن األغذية برنامج بناء الفرص لتحقيق التحول االجتماعي وبرنامج        

وتقدم هذه الـربامج    . البشرية والتحول االجتماعي واحلد من الفقر، جناحاً يف الوصول إىل الفقراء          
من السكان الفقـراء وحتـصل علـى        )  شخصاً ١٣٦ ٦٤٠( يف املائة    ١٧حنو  عدة إىل   معاً املسا 

وهناك .  مليون من دوالرات بليز    ٧,٥التمويل بشكل أساسي من حكومة بليز بتكلفة تقترب من          
  .٢٠١٣/٢٠١٤خطط لتوسيع نطاق عدد األسر املعيشية املستفيدة، خالل الفترة 

  كربنـامج  ٢٠١٠  عـام  التحول االجتماعي يف  برنامج بناء الفرص لتحقيق     وأُطلق    -٦٢
بـرامج  من   اًالربنامج خليط ويشكل هذا   . وطين لتغطية املناطق احلضرية والريفية على السواء      

: واألهداف األساسية هلذا الربنامج هي ذات شـقني . وحتديثاً هلااملساعدة االجتماعية القائمة  
حتويالت نقدية ملبالغ صغرية ولكـن       طريق   عنأوالً تقدمي اإلغاثة الفورية إىل األسر الفقرية        

إجراء حتـسينات علـى     عن طريق   بشكل مستمر؛ وثانياً، احلد من الفقر يف األجل الطويل          
ويستخدم الربنامج املعنون بناء الفرص لتحقيق      . إمكانات رأس املال البشري لألطفال الفقراء     

أطفاهلا بني أعمار تراوح تلة اليت التحول االجتماعي آلية استهداف لتحديد األسر الفقرية املؤه       
ويستخدم منهاج برنامج بناء الفرص لتحقيق التحول االجتمـاعي أيـضاً           .  عاماً ١٧صفر و 

يتلقون أي شـكل      ال إلدارة التحويالت النقدية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن الذين        
لنظام املايل الرمسي،   وركز الربنامج على ربط األسر الفقرية با      . من أشكال املعاشات التقاعدية   

لدى االحتادات االئتمانية احمللية     املبالغ النقدية الشهرية إىل حسابات املستفيدين     حتول  وبالتايل  
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ومتكن برنامج بناء الفـرص     . اليت ساعدت حكومة بليز املستفيدين يف فتح غالبيتها العظمى        
 املستفيدين منـه إىل     لتحقيق التحول االجتماعي بعد ثالث سنوات من تنفيذه من زيادة عدد          

 أسرة ويتم حاليـاً إدمـاج       ٣ ٥٠٠ثالثة أضعاف حيث بلغت األسر املعيشية املستفيدة منه         
  .  يف املائة من املستفيدين يف نظام مايل بديل٩٦نسبة 
  الذي تدعمه احلكومة والـذي ُشـرع يف تطبيقـه يف      خمزن األغذية ويستهدف برنامج     -٦٣
وتـبني الدراسـة    . ة العاملة يف مقطعات بليز وكايو توليـدو       ، األسر املعيشية الفقري   ٢٠١٠ عام

سعرة حرارية ذات نوعية     ٢ ٠٠٠كلفة احلصول على    تاالستقصائية لقياس مستويات املعيشة أن      
واملستفيدون هم األسر العاملـة     .  دوالرات من دوالرات بليز    ٥جيدة، يومياً، لشخص بالغ، هي      

وهنـاك  . رات بليز للشخص الواحد يف األسبوع الواحد       دوالراً من دوال   ٣٥اليت يقل دخلها عن     
  . ٢٠١٣-٢٠١٢ شخص استفاد مباشرة من هذا الربنامج يف الفترة ١ ٠٠٠قرابة 
، إىل أن احتمال جلوء     ٢٠١٠  عام  اليت أُجريت يف   تقييم الفقر وتشري الدراسة املعنونة      -٦٤

هذه الرعايـة واألمـور      الشخص الفقري إىل املساعدة الطبية هي أقل بسبب ارتفاع تكاليف         
وتوسيع نطاق الربامج املمولة للصحة مثل التأمني الصحي الـوطين،          . املتعلقة بالوصول إليها  

يدعم مبادرات الصحة اليت تستهدف ذوي الدخل املنخفض، من خالل االحتفاظ بـشبكة             
والتأمني الصحي الـوطين متـاح للمقـيمني        . أمان للخدمات الصحية واالجتماعية للفقراء    

. )١٦(حملرومني يف اجلزء اجلنويب من مدينة بليز واملناطق اجلنوبية من منطقة توليدو وستانكريك            ا
 مقيماً مسجالً لدى التأمني الصحي الوطين وميثـل هـذا العـدد             ١٠٢ ٤٦٧وهناك قرابة   

التأمني الصحي الوطين خدمات الرعاية الـصحية        وميول.  يف املائة من سكان بليز     ٣٣ نسبة
 وتغطي حكومة بليز التكلفة السنوية للربنامج من خالل وزارة الـصحة بكلفـة           .)١٧(األولية

وأدى الربنامج إىل إدخال حتـسينات      .  مليون من دوالرات بليز يف السنة      ١٥,٢تقترب من   
 كبرية يف نوعية الرعاية املقدمة وإىل نتائج صحية جيدة ألنه خفض من العقبات أمام حصول              

وساهم الربنامج  . املناطق األكثر فقراً على الرعاية الصحية األولية      السكان يف املناطق الريفية و    
  .)١٨(يف احلد من الوفيات النفاسية

 يقدم الغسيل الكلوي ٢٠١١  عامونفذت حكومة بليز برناجماً وطنياً لغسل الكلى يف  -٦٥
 ٢,٧وتبلغ كلفة الربنامج قرابـة      .  شخصاً يف املرافق احلكومية واخلاصة     ٣٢يتجاوز    ال لعدد

  .مليون من دوالرات بليز
عمليات تدخل حمـددة يف منـاطق جغرافيـة        تنفيذ   يف إطار    )١٩(وتنفذ وزارة الصحة    -٦٦

حتـسني  "رئيسية مثل مدينة بليز ومدينة توليدو، حيث تبلغ حالة الفقر أقصاه، مشروعاً بعنوان              
ربنامج هـو حتـسني     وهدف ال .  مايا يف توليدو   صحة وتغذية الطفل يف اجملتمعات احمللية الفقرية      

صحة وحالة تغذية األطفال يف مقاطعة توليدو من خالل إتباع هنج لتنمية الطفولة املبكرة يركز               
قبل الوالدة ورصد التغذية يف املراحل اهلامة للنمو والتدخل على مستوى املـدارس           ما على الرعاية 

مقيمـاً   ٢٤ ٧٠٠ وليـدو، ويستفيد من هذا الربنامج، يف مقاطعة ت      . االبتدائية لألغراض الصحية  
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 مـشروع وتنفذ وزارة الصحة عملية تدخل خاص يف إطـار           .غري مباشرة   أو بصورة مباشرة 
إىل الـذي يهـدف   . "Salud Mesoamerica Project 2015" ٢٠١٥  لعامميسوأمريكا للصحة

 والطفل من خالل حتسني الوصول إىل اخلدمات        املولودحتسني الصحة اإلجنابية والعقلية وصحة      
وقد استفاد هذا املشروع من تعزيز نظـم تـأمني النوعيـة            . حتسني االستفادة منها ونوعيتها   و

ويتجاوز عدد  . )٢٠(وحتسني املنصات اجملتمعية، وزيادة استخدام املعلومات يف عملية صنع القرار         
  . شخص١٦٠ ٠٠٠سكان اجملتمعات احمللية اليت حتصل على خدمات هذا املشروع، 

التخفيف من حدة الفقر يف     مشروع  يف تنفيذ   شرعت حكومة بليز    ،  ٢٠٠٧  عام ويف  -٦٧
هبدف احلد من مستوى الفقر يف مدينة بليز مـن خـالل بـرامج               اجلزء اجلنويب ملدينة بليز   

اجتماعية وبرامج بناء هياكل أساسية للنهوض مبستويات املعيشة يف املناطق الواقعة يف اجلـزء            
  .)٢١( مليون دوالر من دوالرات بليز٥٠  باملشروع هذا قيمة وُتقدَّر . اجلنويب

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -باء  
تعهدت حكومة بليز بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجاً كـامالً يف اجملتمـع               -٦٨

وتعهدت أيضاً بزيادة وعي اجلمهور حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          . هلموبتقدمي الرعاية   
وقد أُعيد التأكيـد    . وية مع غريهم من املواطنني    واحتياجاهتم وبضمان معاملتهم معاملة متسا    

على هذا التعهد من خالل التوقيع والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص              
ويشكل التوقيع على هذه االتفاقية معلماً مهماً يف صياغة     . ٢٠١١مايو  /ذوي اإلعاقة، يف أيار   

  .والنهوض حبقوقهمالسياسات املتعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
) ١١ ٦٢٦( يف املائة    ٤ من   يقرب  ما بأن ٢٠١٠  عام وأفاد التعداد الذي أُجري يف      -٦٩

إطار برنامج بناء الفـرص لتحقيـق         ويف .من شكل من أشكال اإلعاقة    يعانون  من السكان   
 ٧٥١ أسرة من بني األسر املستفيدة منه البالغ عددها          ٥٦٣التحول االجتماعي، أُبلغ عن أن      

  .أسرة، تعاين من مستوى إعاقة حادة
، مبعوثـة   ٢٠٠٨  عام  بارو زوجة رئيس الوزراء، يف     -وُعيَّنت السيدة كيم مسبلس       -٧٠

ثل أحد أهم إجنازات املبعوثة اخلاصة يف إبـراز أمهيـة           ومت. خاصة لتعزيز رفاه املرأة والطفل    
وأدى ذلـك إىل تعزيـز      . والتوعية هبا  الشواغل املتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     

، الذي جيري إنشاؤه والذي سيسهم يف تقـدمي الرعايـة واحلمايـة إىل              مركز اإلهلام مفهوم  
وسـُيقدم املركـز    . إىل ذوي اإلعاقة منهم   سيما تلك املقدمة      وال األطفال، وتنمية اخلدمات  

إىل األطفال واملراهقني ويكـون مبثابـة        ، رعاية خاصة  ٢٠١٣  عام يفاستكماله  الذي سيتم   
مكان آمن لتفاعلهم واستعادة ثقتهم وتعلمهم ملهارات وسيعاجل أوجه التفاوت بني األطفـال     

  . مج الترفيه اجملتمعيةغري املصابني بإعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل برا
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  الوصول إىل العدالةوإمكانية أمن املواطن   -جيم  
 تطورات هامة عديدة يف التصدي للتحديات املتعلقة بـأمن      ٢٠٠٩  عام حدثت منذ   -٧١

 مبثابة استجابة شـاملة     ٢٠٠٩  لعام ستراتيجية الوطنية لألمن يف بليز    االوكان وضع   . املواطن
يتعلق باألمن مثل االجتار باملخدرات والفـساد         فيما  بليز لتهديدات الواضحة اليت تواجهها   ل

  . واهنيار النظم االجتماعية
أوجه الضعف يف نظام العدالة اجلنائي      معاجلة  وقد ُنفذت معظم املبادرات الرامية إىل         -٧٢

النظام الوطين لتحديد اهلوية الذي ُيـدمج       : ستراتيجية الوطنية األمنية، وهي   االاملشار إليها يف    
قياس احليوي؛ قاعدة بيانات لتحليل أمناط اجلرائم من خالل التصوير اجلغرايف املكاين لتتبع             ال

للطب الشرعي لديه نظام وطين للهوية الباليستية؛ تعزيز قدرات وحدة          عصري  اجلرمية؛ خمترب   
املتفجرات؛ برنـامج حلمايـة الـشهود؛      أوالكالب البوليسية للكشف عن األسلحة النارية   

 بواسطة مؤمترات عرب الفيديو؛ إنشاء وحدة خدمات دعم الـضحايا؛ وتـدريب             احملاكمات
  .وحدة مكافحة عنف العصابات

 يف )Restore Belize(اسـتعادة بليـز    برنامج ذتنفييف ويعكس شروع حكومة بليز   -٧٣
لتحسني نوعية حياة كل مواطن مـن       "، األولوية العالية اليت توليها حكومة بليز        ٢٠١٠ عام

وتعمل وحدة التنسيق املعنية بذلك الربنـامج،       ". عادة القانون والنظام وبناء اجملتمع    خالل است 
وتتمثل مهمتها يف تنسيق أنشطة مجيع الوكـاالت احلكوميـة        . خارج مكتب رئيس الوزراء   

املعنية وكذلك اجملتمع املدين والشركاء من القطاع اخلاص، لوضع وتنفيذ ورصـد بـرامج              
  .ي إىل استعادة األمن يف بليزمشتركة بني القطاعات ترم

لتنفيذ برنـامج منـع     موارد  حشد  يف  ، منذ وضعه،    استعادة بليز وقد نشط برنامج      -٧٤
اجلرمية يف اجملتمع يركز على زيادة الوصول إىل اخلدمات االجتماعية للسكان املهمشني مـن              

: ملتعلق ببناء السلم  ومن بني بعض املبادرات املشمولة بالربنامج ا      . الذكور يف املناطق احلضارية   
التدريب على الوساطة يف حالة الرتاع، املقدم إىل موردي اخلدمات إىل الشباب؛ ووسـاطة              

بني اجملتمعات احمللية؛ احلوارات املتعلقة بسياسة الـشباب؛ الـسلم يف             فيما األقران؛ التحاور 
، طفال يف املدارس  إبقاء األ يتعلق بربنامج     وفيما املترتهات؛ لعب كرة السلة يف منتصف الليل؛      

تتضمن املبادرات املتخذة، برنامج توفري الغذاء من أجل الصحة، وتعليم القراءة واحلـساب             
". لتوزيع األحذيـة  "وبرنامج تومس   " أنا بليز : "باستخدام احلاسوب، وبرنامج املنح الدراسية    

جل السلم وهو    بتنسيق حمفل ُيدعى املنظمات اجملتمعية تتحد من أ        استعادة بليز ويقوم برنامج   
برنامج يكفل قدراً أكرب من التعاون والتنسيق من أجل إتباع هنج مستهدف ومنتظم للحد من           

  .السكان الشباب العنف يف صفوف  أواجلرمية
من ) ٢٢٥( يف املائة ١٥حيث يشترك   وسلمت السلطات أيضاً بقيمة الشرطة اجملتمعية         -٧٥

ة من خالل التركيز على بناء شراكات جمتمعية        جمموع جهاز الشرطة يف أنشطة الشرطة اجملتمعي      
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 نـشاطاً حمـدداً     ٢٠ شهراً تتضمن قرابة     ١٢وهناك خطة عمل ملدة     . وإجياد حلول للمشاكل  
يشترك فيه أفراد الشرطة اجملتمعية، من قبيل برنامج مراقبة األحياء السكنية والتدريب ملقاومـة              

ذلك، وبرنامج تقدمي الوجبات الغذائية يف      ، والتثقيف بشأن    االنضمام إىل التشكيالت العصابية   
  .)٢٢(املدارس وبرنامج إنذار يامسني

حلد من جرائم العنف، اختذت دائرة      الرامية إىل ا  ومن أجل زيادة اجلهود االجتماعية        -٧٦
يف ذلك تطبيق معايري جديدة   مباالشرطة، تدابري لتحسني املعايري اليت يستخدمها جهاز الشرطة

وابتـداًء مـن    . يقل عن املستوى الثانوي     ال ل اجملندين اجلدد على تعليم    تشترط مثالً حصو  
 أيام  ١٠، يتم تدريب اجملندين امللتحقني جبهاز شرطة بليز ملدة          ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

أساسي على حقوق اإلنسان، وذلك على أيدي موظفني من جملس حقوق اإلنسان، كمكون             
  .تدريبهميف 
ندين الذين يلتحقون بقوات الدفاع يف بليز يتلقون تدريباً يف           واجمل ٢٠١١  عام ومنذ  -٧٧

، ٢٠١٣  عـام  ومنذ. تدريبهمأساسي يف   جمال حقوق اإلنسان ملدة أسبوع واحد كمكون        
وهنـاك خطـط    . يقدم الصليب األمحر أسبوعاً إضافياً لتدريب اجلنود على حقوق اإلنسان         

  . لتمديد فترة التدريب وزيادة وترية تقدميه
قد بذلت جهود كثرية لتعزيز اإلطار التشريعي لكي يكفل مالحقة اجلناة مالحقـة             و  -٧٨

وأدى انعدام تعاون الشهود وأفراد اجملتمع يف عملية املالحقة القضائية إىل إصدار قانون             . ناجحة
، ٢٠٠٩  لعام )املعدل( وقانون اإلجراءات املتعلقة بتوجيه التهم       ٢٠٠٩  عام يف) املعدل (األدلة

 ٢٠١١  لعـام  )املعـدل ( وقانون إجراءات االهتام     ٢٠١١  لعام )املعدل(هيئة التحكيم   وقانون  
قانون و ٢٠٠٩  لعام )املعدل(وجييز كل من قانون األدلة      . ٢٠١٢  لعام )املعدل(وقانون األدلة   

  قبول اإلفادات كإثبات من جانـب الـشهود الـذين          ٢٠٠٩  لعام )املعدل (االهتام اتإجراء
  .جسديةالتعرُّض إلصابات من   أوهادة شفوية خوفاً على حياهتميرغبون يف تقدمي ش ال

 وقانون اإلجراءات املتعلقة  ٢٠١١  لعام )املعدل(ويعدل كل من قانون هيئة التحكيم         -٧٩
 القانون املتعلق بتمكني القضاة الذين يعقدون جلـسات         ٢٠١١  لعام )املعدل(بتوجيه التهم   

جبرائم القتل، وحماولـة القتـل،      تتعلَّق  قرارات  حماكمة دون حضور هيئة حملفني من إصدار        
  .والتحريض على القتل، والتآمر الرتكاب جرمية قتل

 موضوع الشهود الذين يقدمون أنفـسهم       ٢٠١٢  لعام )املعدل(ويتناول قانون األدلة      -٨٠
. رطة تكون شهادهتم أمامها خمتلفة عن الشهادة اليت أدلوا هبا سابقاً أمام الش            نأمام احملكمة والذي  

وضمها إىل الشهادة كدليل على مضمون تلك      ويسمح هذا التعديل للتاج بقبول أقوال متضاربة      
من قاضي التحقيق سابقاً أن يبلغ       أو وكان يطلب موجب القانون الوضعي من القاضي      . األقوال

  .جيوز قبول أقوال متضاربة يتم تقدميها سابقاً وتصديقها  الالشاهد بأنه
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بعد بسبب انعدام     فيما  وعدم وقف الدعوى   فحسبلتهم الصحيحة   ولضمان تقدمي ا    -٨١
 بفحص أقوال الشرطة يف مجيـع       ٢٠٠٩  عام أدلة، يقوم مكتب مدير االدعاء العام ابتداء من       

، عيَّن مكتب املدعي العام حمامياً واحداً لكل مقاطعة ٢٠١١ عام  ويف.عمليات التحقيق اهلامة
 يف جهاز الشرطة لتقدمي مشورهتم بشأن حاالت حمـددة          لتيسري االتصال املباشر مع العاملني    

  .)٢٣(وحتديد احتياجات العاملني يف جهاز الشرطة من التدريب والوفاء هبا
، ٢٠١٢-٢٠١١والحظ رئيس احملكمة العليا يف تقرير سنوي للهيئة القضائية لبليز للفترة              -٨٢

لكبري من احلاالت املتعلقـة جبـرائم       يزال حتت االختبار بسبب العدد ا       ال أن نظام القضاء اجلنائي   
وأدت هذه الزيادة إىل تطوير قدرة نظام القضاء اجلنائي لالنتهاء من مجيع القضايا يف إطار               . العنف

يقل عن ثلث الرتالء يف      ال  ملا وفضالً عن ذلك، فإن فترة احلبس االحتياطي الطويلة       . زمين عاجل 
ذلك، مت توسيع نطـاق العـضوية يف        وملعاجلة   .السجون تثري مشاعر عدم الثقة يف نظام القضاء       

مستشار واحد مع سجل احملكمة العليا لوضع نظام لإلدارة الصحيحة           احملاكم اجلنائية ويعمل حالياً   
إدارة الدعاوى بأنفسهم من خالل اللجوء إىل آليـات         يف  وشرع القضاة أيضاً    . والفعالة للدعاوى 

  . )٢٤(بديلة لتسوية املنازعات
تعلق بالوصول إىل العدالة، فقد مت تعزيز مكتب املساعدة القانونية يف إطـار             وفيما ي   -٨٣

وزارة املدعي العام من خالل إضافة وظيفتني اثنتني طوال الوقت حملاميني وجعل عدد احملامني              
وفضالً عن ذلك، ازداد املبلغ احملدد لتغطية أتعاب احملامني اخلاصني لتمثيـل            . يصل إىل ثالثة  

ويتم حالياً  . يستطيعون حتّمل أتعاب احملامي     ال  جبرائم يعاقب عليها باإلعدام    أشخاص متهمني 
العمل على توسيع نطاق خدمات املساعدة القانونية لتشمل املقاطعات يف شكل مـستوصف      

  . متنقلقانوين 
والتعاون مستمر مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ودائرة إعادة تأهيل اجملتمع لتنظيم              -٨٤

ويـتم  . يف نزاع مع القـانون      الداخلني من احملاضرات لصاحل األشخاص املستضعفني       سلسلة
جهود لنشر وجيري بذل . النظر حالياً يف إمكانية تعيني حمامٍ يعمل خصيصاً يف قضاء األحداث  

  .كُتيب قانوين مبّسط

  السكان األصليون  -دال  
وعلى .  معلقاً لا ك  قضية  االتفاق املشترك بشأن وضع إطار لتنفيذ احلكم يف        ال يزال   -٨٥

يتم حىت اآلن التوصل إىل توافـق يف اآلراء     مل الرغم من استمرار تبادل الرسائل بني الطرفني،      
الـسكان  "تزال املرافعات القضائية يف احملكمة مستمرة بشأن التـسمية            وال .بشأن املوضوع 

ومن . اجلنويب من بليز  ألهنا تتعلق بشعيب موبان وكيتشي اللذين يعيشان يف اجلزء          " األصليون
  .بالقرار الذي ستخلص إليه احملكمة بشأن هذا املوضوعستسترشد حكومة بليز البديهي أن 
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  احلكم الرشيد  -هاء  
 ، منـذ  اتفاقية البلدان األمريكيـة ملكافحـة الفـساد       إن بليز هي دولة طرف يف         -٨٦
  .ية لتحسني تنفيذها، وقد أخضعت نفسها آللية استعراض النظراء التابعة لالتفاق١٩٩٦ عام
وقامت وزارة املدعي العام بدعم من منظمة البلدان األمريكية بوضع خطـة عمـل               -٨٧

للتصدي ألوجه الضعف يف اإلطار القانوين واإلداري لدعم السلوك األخالقـي للمـوظفني             
  . العموميني

 وأسفرت عن عـودة احلـزب       ٢٠١٢  عام وأُجريت انتخابات وطنية حرة ونزيهة يف       -٨٨
وقُدمت أربع شكاوى تتعلق مبخالفات يف      . ميقراطي املوّحد إىل السلطة لوالية ثانية على التوايل       الد

. وقام القضاة مبعاجلتها مجيعاً على حنو سليم      وُرفعت هذه الشكاوى إىل احملكمة العليا       . االنتخابات
  .٢٠١٣مايو /وُعقدت انتخابات حرة وعادلة يف اجملالس القروية، أيضاً يف أيار

قانون مكافحة الفساد يف احلياة جلنة الرتاهة وهي جلنة مسؤولة عن تنفيذ         مل تضطلع و  -٨٩
ومع ذلك، أجرت حكومة بليز دراسات متعددة لتحديـد         . ، بأنشطة منذ زمن طويل    العامة

هـذا    ويف .اإلصالحات الواجب إجراؤها يف إدارة التمويل العام لتعزيز املساءلة والفعاليـة          
شـفافية   املعنون   ٢٠١٠  لعام ٩٥أوهلما الصك القانوين رقم     .  هامان الصدد، صدر قانونان  

وتوفري " تعزيز الشفافية الضريبية واملساءلة يف سري شؤوهنا   "، الذي يرمي إىل      واللوائح بائالضر
ودخلـت  . إطار لنظام ضرييب سليم وتدقيق سياسة الضرائب واألداء على مجيع املـستويات           

  .٢٠١٣أبريل / نيسان١ اللوائح اجلديدة حيز التنفيذ يف
قـانون التمويـل ومراجعـة      والتشريع الثاين اهلام لتعزيز إطار احلكم الرشيد هـو            -٩٠

وتنص التعديالت اليت أدخلت عليه على      . )٢٠١٠  عام قانون معّدل يف  ) (تعديل(احلسابات  
ـ : انتهاك هذا القـانون   النص على جزاءات للمعاقبة على      : عدد من العناصر اإلجيابية    ز تعزي

الشفافية يف عملية تقدمي العطاءات ملشتريات احلكومة وعقود البيع؛ وتوسيع نطاق صالحيات         
؛ واستعادة األوامر املالية وأوامر املخازن      اإلسراعيتعلق بإصدار اللوائح من أجل        فيما الوزير

 وزارة  ومت أيضاً إعادة اللجنة املعنية بأهم العطاءات يف       . إىل حالتها األصلية كتشريعات ثانوية    
املالية العاملة كهيئة إلجراء التدقيقات األخرية يف توصيات املشتريات املقدمة مـن وزارات             

  . أخرى يف احلكومة
وباإلضافة إىل هذه التغيريات التشريعية اهلامة مت صياغة دليل يتعلـق باملـشتريات               -٩١

وتعمـل  . ٢٠١٣ عام احلكومية ومن املؤمل أن حيصل على موافقة السلطة التشريعية يف هناية          
وزارة املالية أيضاً على إنشاء بوابة تسمح للجمهور بالوصول إىل قوانني وقواعـد ولـوائح               

ومن املتوقع أن تكون هذه البوابة جاهزة يف        . املشتريات واإلعالنات املتعلقة بتقدمي العطاءات    
 يةوسيشكل ذلك خطوة حنـو زيـادة الـشفاف        . لكي يصل إليها اجلمهور    ٢٠١٣  عام هناية
  .يتعلق باملشتريات احلكومية فيما
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  التعليم  -واو  
تسلّم حكومة بليز بأن التعليم يؤدي دوراً حامساً يف النمو االجتماعي واالقتـصادي               -٩٢

وحكومة بليز ملتزمة التزاماً قوياً بالتعليم على النحو الذي يعكسه اإلنفاق الفعلـي             . لشعبنا
وازداد .  يف املائة  ٢٢موع اإلنفاق الدوري تتجاوز     على التعليم، ألن نسبة هذا اإلنفاق من جم       

 ٢٦نصيب التعليم من امليزانية، خالل السنوات التسع األخرية، وظل على نسبة ثابتة قدرها              
 يف املائة ٦حنو وميثل اإلنفاق على التعليم .  يف املائة٦يف املائة مع معدل منو فعلي سنوي قدره      

  .من الناتج اإلمجايل احمللي
تزال التحديات قائمة     ال ى الرغم من املبالغ املرتفعة نسبياً لالستثمار يف التعليم،        وعل  -٩٣

بغيـة  " تغيري طريقة العمـل " إىل احلاجة إىل     ٢٠١٢  لعام ستراتيجية املتعلقة بالتعليم  االوتشري  
اغة وصـي . )٢٥(تطابق الزيادة يف النتائج مع املعدالت العالية نسبياً للمبالغ املستثمرة يف التعليم           

ستراتيجية نفسها هي مبثابة استجابة لسياسة متسقة للتصدي لبعض التحـديات املرتبطـة             اال
ستراتيجية حتقيـق ثالثـة     االوتقترح  . بالوصول إىل التعليم، ونوعيته، وإدارته بصورة جيدة      

أوالً زيادة الوصول بشكل متساوٍ إىل مجيع مـستويات         : أهداف رئيسية لتغيري الوضع احلايل    
  وثانياً حتسني نوعية وأمهية التعليم على مجيع املستويات؛ وثالثاً تعزيز إدارة شـؤون             التعليم؛

  .التحصيل الدراسي للطالبقطاع التعليم بأسره مع التركيز على زيادة املساءلة عن 
 مـستوى   يفأحد أهم التحديات أمام الوصول إىل مجيع مـستويات التعلـيم            ويتمثَّل    -٩٤

ومـستوى االلتحـاق   . )٢٦()ثناء التعليم االبتدائي الذي هو تعليم إلزامـي   باست(االلتحاق بالتعليم   
يلتحـق يف     فـال   يف املائة؛  ٦٥ هو أقل بكثري عن املستوى اإلقليمي البالغ         باملستوى قبل املدرسي  
 .طفل واحد من بني ثالثة أطفال تبلغ أعمارهم ثالث وأربع سـنوات             إال باملستوى قبل املدرسي  

يم االبتدائي، فإن األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بوصول اجلميـع إىل التعلـيم             يتعلق بالتعل  وفيما
  .)٢٧( يف املائة٩٤تبّين إحراز تقدم يبعث على األمل حيث بلغت نسبة االلتحاق الصافية 

ومل تتحقق، حىت اآلن، الرغبة يف زيادة االلتحاق بالتعليم الثانوي، على الرغم مـن                -٩٥
 يف  ٨٩,٢دالت االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي بنسبة          حدوث حتّسن يف مع   

يزال التحدي املطروح هو احلاجة إىل زيادة االلتحـاق           وال .٢٠٠٩/٢٠١٠املائة يف عامي    
وفضالً عن ذلك، فإن تـرك  . )٢٨(بالتعليم الثانوي وجتّنب معدالت التسّرب والرسوب العالية     

تعليم يطرح حتدياً كبرياً يف بليز حيث ينعكس ذلـك يف ارتفـاع             الطالب الذكور تدرجيياً ال   
  . )٢٩(مستويات البطالة وازدياد معدالت ارتكاب اجلرمية

تزال   ال وعلى الرغم من الزيادة اإلجيابية يف التعليم العايل، فإن نسبة االلتحاق اإلمجايل به              -٩٦
 االلتحاق باجلامعات تـزداد سـنوياً       تزال مستويات   وال .منخفضة باملقارنة مع املتوسط اإلقليمي    

وعلى الرغم مـن    . ثلثني من جمموع امللتحقني   الحيث هتيمن املرأة على معدالت االلتحاق بنسبة        
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 يف املائـة    ١٣ يف املائة و   ١٠هذا التقدم املُحرز، فإن معدالت االلتحاق اإلمجايل املقدرة بني نسبة           
  . يف املائة٢٧ نصف النسبة اإلقليمية البالغة تزال تقل عن  الميكن بلوغه وهي نسبة  ماهي أفضل

 مواجهة التحـدِّيات  وتتضمن استجابة حكومة بليز تقدمي الدعم الرئيسي الرامي إىل            -٩٧
سياسة توفري سبل   وهذا يشمل   . األساسية املرتبطة بالوصول إىل التعليم ونوعيته وإدارة شؤونه       

سـيما يف     وال ة باملسافة بني البيت واملدرسة    النقل اجملاين للتعويض عن التكلفة اخلاصة املرتبط      
وهناك عدد من اخلدمات اليت تقدمها وزارة التعليم واليت تـدعم           . )٣٠(املناطق الريفية من بليز   

 يف ذلك خطة توفري الكتب الدراسية جماناً        مبا االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية واحلضور،    
تقدمي الدعم للطالب من ذوي الـدخل االقتـصادي         حال الطالب يف املرحلة الثانوية،       ويف

وُتمنح هذه اإلعانة بصورة    . املنخفض امللتحقني يف السنتني األوىل والثانية من التعليم الثانوي        
وهناك أيضاً بـرامج عديـدة      .  يف منطقيت ستانكريك وتوليدو    منطينيتلقائية إىل ستة طالب     

  .)٣١(لتقدمي الوجبات الغذائية يف املدارس
ويسعى هذا التعديل   . إعدادهمراحل  وتعديل نظام متويل املدارس الثانوية هو يف آخر           -٩٨

ويركز على حوافز احلـد     . توزيعاً أعدل  إىل توزيع املوارد العامة على مستوى التعليم الثانوي       
 واحلد من العبء املايل للرسوم اليت تقع على كاهل          املدرسيمن معدالت الرسوب والتسرب     

  . )٣٢(ين، من خالل األخذ هبيكل رسوم موحدةالطالب املعوز
وفيما يتعلق بتحسني نوعية التعليم على مجيع املستويات، ُيقترح اختاذ تدابري عديدة يف               -٩٩

زيادة عدد املعلمني املؤهلني تأهيالً صحيحاً على مجيـع املـستويات؛           : ستراتيجية التعليم اإطار  
تحقيق فعاليتها؛ إعداد برنامج لتعليم املعلمني لرفع       حتسني الدور القيادي واإلداري يف املدارس ل      

وأُجريت يف ضوء هذه األهداف، تغيريات تشريعية يف قـانون          . )٣٣(مهنة التعليم يف بليز   جودة  
وقد أنشأ قانون التعليم والتـدريب      . ٢٠١٠مايو  /التعليم والتدريب ودخلت حيز النفاذ يف أيار      

يتعلـق بالـدخول إىل مهنـة         فيما الوزارةتضعها  عايري اليت   امل"املنقح جلنة إدارة التعليم لتنفيذ      
  ". تقدمي التعليموجودة ومركز مهنة التدريس يف بليز جودةالتدريس لضمان 

  الشباب  -زاي  
إن دائرة خدمات الشباب يف وزارة التعليم والشباب والرياضة هي دائرة حكوميـة               -١٠٠

ملبادرات اليت ختلق بيئة ممكّنـة للـشباب        مسؤولة عن التنسيق واملساعدة يف وضع الربامج وا       
وللتصدي للتحديات اليت يواجهها الشباب، قامـت  . لتمكينهم من أن يصبحوا أفراد منتجني 

وأثـرت هـذه    .  بتنسيق سياسة وطنية لتنمية الشباب     ٢٠١٢  عام يف دائرة خدمات الشباب  
عمدة برناجمية   تقوم على أربعة أ    ٢٠١٥-٢٠١٢ستراتيجية للفترة   االسياسة على وضع خطة     

أوالً، إدارة شـؤون    : تصنف يف إطار كل منها التدخالت الواجب القيام هبا لصاحل الشباب          
والقيادة؛ وثانياً، مشاريع الشباب وتنمية املهارات؛ وثالثاً، تغيري السلوك ومنع العنف؛  الشباب

  . )٣٤(ورابعاً، التوعية والتثقيف يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية
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  أو يف املائة من السكان٦٤سكان بليز هم من الشباب حيث أن يقل عمر أغلب إن   -١٠١
 ١٥ عاماً وتبلغ نسبة السكان الذين تتراوح أعمـارهم بـني            ٢٩عن   ٢١٨ ٢٠٨يعادل   ما
وتسلم حكومة بليز بأن بعض التحـديات  . )٣٥( نسمة٩٦ ٩١٥  أو يف املائة ٢٨ عاماً،   ٢٩و

مستويات التحصيل الدراسي، وزيادة خماطر االشتراك يف       اليت يواجهها الشباب، تشمل تدين      
، وارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، والوصول احملدود إىل           إجرامينشاط  

إىل القضاء، وانعـدام فـرص      وإمكانية الوصول احملدودة    الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية     
 ٢٤ و١٤الذين تتراوح أعمارهم بني   ( الشباب   وأبلغ معهد اإلحصاءات لبليز السكان    . العمل
 شاباً، ويكاد هـذا العـدد       ١١ ٥٥٩  أو  يف املائة  ٣٠سجلوا أعلى نسبة بطالة قدرها      ) عاماً

وقـد  . )٣٦( يف املائـة   ١٦,١يقترب من ضعف نسبة البطالة على املستوى الوطين وقـدرها           
ت، من خالل تطبيق عدد     اعتمدت حكومة بليز هنجاً متعدد القطاعات للتصدي هلذه التحديا        

  .من السياسات والصكوك لتحسني الفرص املتاحة أمام الشباب وتقدمي الدعم لتنميتهم
تزال تعاين من اخنفاض مستويات التخرج مـن          ال وتالحظ سياسة الشباب أن بليز      -١٠٢

 املدارس الثانوية واجلامعات ومن اخنفاض كبري يف مستويات االلتحاق باملدرسة والبقاء فيهـا            
ويتمثل هذا التحدي يف ضمان زيادة االلتحاق بالتعليم الثـانوي          . )٣٧(حىت املستوى الثانوي  

  .وجتنب معدالت التسرب والرسوب العالية
ورد   ما  مرتبطة بشكل وثيق مع    )٣٨("العالقة املعكوسة املباشرة بني التعليم والعنف     "و  -١٠٣
 شخـصاً تتـراوح     ١٣٨  أو ن املدانني م يف املائة    ١٣وتبني البيانات الوطنية أن حنو      . الهأع

 عاماً تسجل أعلى عدد مـن      ٢٥-٢١ عاماً وأن اجملموعة العمرية      ٢٠ و ١٦بني    ما أعمارهم
ومن بني األشخاص املتهمني دون إدانة، فإن       . )٣٩( سجيناً ٢٠  أو  يف املائة  ١٩ وتبلغاإلدانات  

 ٢٥-٢١موعة العمرية  واجمل ٢٠-١٦أعلى من ذلك، حيث أن اجملموعة العمرية         الشباب متثيل
 يف املائة على    ٢٤ يف املائة و   ٢٥ نسبته  ما تسجالن أعلى عدد من األشخاص املسجونني أي      

  . شاباً يف احلبس االحتياطي٣٦٣ شخصاً و٣٧٦  أوالتوايل،
 .وتسلم حكومة بليز بالتحدي املتعلق باألحداث ضمن نظـام قـضاء األحـداث              -١٠٤
وتقـوم  . تقدم الرعاية املؤسسية املخصصة إىل الشباب أربعة مراكز  توجد،الوقت احلايل  ويف

اجملتمعيـة إىل   املـشورة   إدارة إعادة التأهيل اجملتمعي بإدارة قضايا األحداث وتقدم خدمات          
 املعرضـني وبيت الشباب هو مبثابة منشأة سـكنية لألطفـال          . األسر اليت تعاين من أزمات    

ة عليه واألطفال الذين ارتكبوا جرائم      ميكن السيطر   ال للخطر، واألطفال ذوي السلوك الذي    
ويسعى بيت الشباب إىل إعادة . )٤٠( عاما١٤ً و١٢جنائية بسيطة الذين تتراوح أعمارهم بني     

 حدثاً يف هذا املرفق ويشمل      ٤٧وهناك  . تأهيل وإدماج األطفال يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية      
  . ولدا١٩ًو بنتاً ٢٨هذا العدد 

مرفق إصالحي لألحداث املدانني واملـودعني يف احلـبس         ثابة  مبمرفق فاجنر   يعمل    -١٠٥
وتشمل اجلرائم اليت مت احتجازهم بسببها، القتل والشروع يف القتل، والـسطو،            . االحتياطي
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والسرقة، والسطو على املنازل واالعتداء املشدد واالجتار باملخدرات وتداول السلع املسروقة           
شكل األشخاص الذين   ي شخصاً حيث    ٦٧ فاجنر   ويعيش يف مرفق  . والدخول غري املشروع  

 ٣٥  أو  يف املائة  ٥٢يف هذا املرفق أي     الرتالء  من األحداث   عدد   عاماً أكرب    ١٧يبلغ عمرهم   
  . شخصا١٥ً  أو يف املائة٢٢ونسبتهم  عاماً ١٨البالغني  األحداث همشاباً، ويلي

 املرفق ملدة عشرة أشهر     إن فيلق خدمات جتنيد الشباب الوطين هو برنامج لإلقامة يف           -١٠٦
وهو برنامج  . للشباب الذين يتسربون من الدراسة والذين يعانون من مشاكل سلوكية مزمنة          

الوقت نفسه تشجيع الشباب على       ويف بديل طوعي يركز على إحداث تغيري يف سلوك حمدد        
  .باً شا٥٧ويستفيد من هذا الربنامج حالياً . إكمال برنامج حمو األمية والتدريب املهين

 مـن   ١٨، اُتخذ قرار سياسي إلعادة تطبيق املادة        ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١٠٧
 من القوانني املعدلة لبليز، اليت تنص على        ١٠٢قانون احلد من اجلرائم والقضاء اجلنائي، رقم        

 عاماً للحـصول علـى تـدريب        ٢١إصدار حكم حبق الشباب الذين تقل أعمارهم عن         "
أُدين جبرمية  " عاماً إذا    ٢١ا التدريب اإلصالحي على الشاب دون سن        ويطبق هذ  ".إصالحي
إذا كان قد أُدين يف السابق مرة واحـدة         "  أو "جرمية بسيطة   أو أي جنحة أخرى    أو التسكع

وجيوز إصدار  ". جرمية بسيطة أخرى    أو أي جنحة بسيطة أخرى     أو على األقل بنفس اجلنحة   
يكـن ملتحقـاً      مل  أو مل يكن لديه عمـل    "ب إذا   حكم حبق احلدث لكي يلتحق هبذا التدري      

من املناسب من أجل إصـالح      "إذا رأت احملكمة أن       أو "مبؤسسة تعليمية أخرى    أو مبدرسة
وجيوز أن متتد فترة التـدريب إىل       ". وضعه ومنع اجلرمية أن يتلقى تدريباً ذي طابع إصالحي        

  . جداًاًأربع سنوات ويتوقع من تنفيذ هذا الربنامج قريب
هو مرفق لإلقامة نـصف الوقـت تـابع إلدارة          ) 4H(إن مركز تنمية الشباب الوطين        -١٠٨

مـن    أو الشباب من الذكور واإلناث من الذين تسربوا من الدراسة        ويستهدف  خدمات الشباب   
وهذا املركز يقدم أيضاً برناجماً ملـدة       .  عاماً ١٧ و ١٣ وتتراوح أعمارهم بني     العاطلني عن العمل  

دريب التحضريي للمدربني يف املؤسسات املهنية، مثل معهد التعليم التقين واملهين           للتشهور  عشرة  
وهذا املركز فريد من نوعه ألنه يدمج عنصراً يقوم على الزراعـة            . والتدريب يف مجيع أحناء البالد    

  .ويتعلم الطالب أيضاً املهارات املهنية ويتقنوها من خالل برنامج يتضمن حمو األمية. يف برناجمه
وسعت حكومة بليز إىل التصدي للتحدي الذي ميثله قضاء األحداث وذلك بصورة              -١٠٩

 وزارة  ، وتقوم بتنفيـذه   العمل اجملتمعي من أجل األمن العام     امسه  مشروع  عن طريق   أساسية  
ويتمثل اهلدف من هـذا     . )٤١(التنمية البشرية والتحول االجتماعي والتخفيف من حدة الفقر       

 يف احلد من مشاركة الشباب يف جرائم العنف الرئيسية يف مدينة بليـز              املشروع يف املشاركة  
أوالً، من خالل احلد مـن مـشاركة الـشباب يف األنـشطة     : من خالل عدد من الوسائل   
الشباب يف املدارس اليت تستفيد من موارد الربنامج؛ وثانياً، من          بني  اإلجرامية وسلوك العنف    

الشباب يف مؤسسات إعادة تأهيل األحداث الـيت مت         ني  اجلرمية ب العودة إىل    خالل احلد من  
التدخل إلصالحها؛ وثالثاً، من خالل تعزيز قدرات حكومة بليز لصياغة وتنفيذ سياسـات             

  .يتعلق باألمن العام  فيماتقوم على األدلة
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  املساعدة التقنية  -سادساً  

  بناء القدرات  -ألف  
، من الضروري االستمرار    الناحية العملية وتطبيقه من   بغية تعزيز فهم حقوق اإلنسان        -١١٠

وقد حددت حكومة . يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف كل من القطاعني العام واخلاص           
بليز احلاجة إىل تعزيز بناء القدرات على املستوى التقين ومستوى السياسة العامـة يف مجيـع         

سيما لكي    وال ار والتخطيط فروع احلكومة لنشر هنج يقوم على احلقوق يف عملية صنع القر          
حتديد احتياجات ضـحايا    أوتقوم الوكاالت األمامية بتحسني سبل منع حدوث االعتداءات   

  .االعتداءات املتعلقة حبقوق اإلنسان والتصدي هلا

  املساعدة التقنية  -باء  
ال تزال حكومة بليز تفكر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ                 -١١١
قابل   أو عملي  أو ممكن ومع ذلك، فإن القيود املفروضة على املوارد جيعل ذلك غري            .باريس
  .يف الوقت احلايلللدوام 
يف ذلك التثقيف يف جمال حقوق        مبا عدَّةوبليز حباجة إىل املساعدة التقنية يف جماالت          -١١٢

ية يف جمـال    وميكن صياغة وتنفيذ محلة تثقيف    . اإلنسان ورصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها     
حقوق اإلنسان قابلة للدوام وفعالة وميكن جلميع أهايل بليز الوصول إليها من خالل املساعدة              

  .التقنية واملالية
وكانت بليز قد طلبت املساعدة املالية إلعداد تقاريرها الوطنية املتعلقـة مبختلـف               -١١٣

م يف بعـض    وعلى الرغم من أن بليز قد حصلت علـى الـدع          . معاهدات حقوق اإلنسان  
  . حتصل على دعم دويل ذي معىن خالل إعداد هذا التقرير  ملاجملاالت، فإهنا

وبغية حتسني رصد تنفيذ التدابري املعمول هبا لتعزيز ومحاية احلقوق األساسية لإلنسان              -١١٤
لبليز أن تستفيد من املساعدة لتنفيذ نظام مناسب وميكن إدارته جلمـع            فإنه ميكن   واحلريات،  

  .ت يف املواعيد احملددةالبيانا
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  املرفق
قائمة بالتشريعات املوضوعية حلماية حقوق اإلنسان األساسية وحريات            

  األفراد يف بليز
 الفصل اسم القانون الفصل اسم القانون

 ٤٢  ألفاملعاشات التقاعدية للمعلمني واملعلمات ١ قانون التفسري

 ٤٤ قانون الضمان االجتماعي ٤ دستور بليز

 ٤٥ قانون وكاالت اخلدمات االجتماعية ٥ املظاملأمني 

 ٨٨ قانون جمالس القرى ١٣ )معدل(قانون حرية اإلعالم 

 ٩٠ قانون حمكمة االستئناف ٢٤ )اإلنفاذ(قرارات واتفاقات األمم املتحدة 

 ٩١ حمكمة القضاء العليا ٣٠ قانون املعاشات التقاعدية

 ٩٣ حماكم األسر ٣٢ املعاشات التقاعدية لألرامل واألطفال

 ٩٥ قانون األدلة ٣٦ قانون التعليم

 ٩٦ قانون إجراءات االهتام ٤٠ قانون الصحة العامة

 ١٠٧ احلماية من املضايقة اجلنسية ١٠١ القانون اجلنائي

 ١٢٠ مراقبة سلوك اجملرمني ١١٩ اجملرمون األحداث

 ١٢١ )إصالح األطفال(ق عليها املؤسسات املصاد ١١٠ قانون الدفاع يف حالة اإلبادة اجلماعية

 ١٥٠ قانون ترخيص بيع املشروبات املسكرة ١٣٩ قانون السجون

 ١٦١ قانون اجلنسية البليزية ١٥٦ قانون اهلجرة

 ١٧٥ )احلماية(قانون األشخاص املتزوجني  ١٦٥ قانون الالجئني

 ١٧٦ قانون ملكية املرأة املتزوجة ١٧٣ قانون األسر واألطفال

 ١٧٧ االختطاف الدويل لألطفال ١٧٤ اجقانون الزو

 ١٩٧ إدارة التركات ١٧٨ العنف املرتيل

 ٢٩٧ قانون العمل ٢٠٣ قانون الوصايا

 ٣٠٠ النقابات ٢٩٩ )حتكيم والتحقيق(املنازعات التجارية 

 ٣٠٣ قانون تعويض العمال ٣٠٢ قانون جملس األجور

 ٣٠٩  جلمعية الصليب األمحرقانون بليز ٣٠٤ قانون اتفاقية منظمة العمل الدولية

  ٣٢٧ السجل العام ٣١٥ املنظمات غري احلكومية
 ٣٣١ املعهد الوطين للثقافة والتاريخ ١٠٢ )العقوبات البديلة(قانون إصالح نظام العقوبات 

 ١٠٥ قانون مكافحة الفساد  االجتار باألشخاص )منع(قانون 

 ١٢٨ ٢٠١١  لعام)معدل(قانون القضاة   ة استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتاري) حظر(قانون

قانون ال) (معدل(قانون املالية ومراجعة احلسابات      ٩٥ ٢٠١٢  لعام)معدل(قانون األدلة 
 )٢٠١٠  لعامعدل،امل

١٥  
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Notes 

 1 Most countries of the Caribbean and Central America, including Belize, have experienced net outward 
migration in the last 30 years. Yet Belize has also experienced high levels of gross inward migration 
since independence. Belizeans may have migrated, in other words, but at the same time many others 
have come to Belize to take their place. “The Economic History of Belize: From the 17the Century to 
Post-Independence.” Barbara Bulmer-Thomas & Victor Bulmer-Thomas. April, 2012. 

 2 2010 Population & Housing Census, Belize. Statistical Institute of Belize. 
 3 In the Budget Presentation Speech for 2013/2014, the PM Barrow said “At the close of 2012, overall 

outstanding external public debt stood at US $1,0178.8 million, more than half of this amount being 
the Super Bond. Domestic public debt stood at BZD $417.2 million for a total public debt of BZD 
$2,452.8 million or approximately 77.6% of GDP. If for the remainder of this decade, as was the case 
in FY 2012/2013, GoB’s net financing requirement remains neutral in relation to the overall public 
debt, then even with a modest 2.5% annual GDP growth, Belize’s ratio of public debt to GDP would 
fall beneath the 60% level considered eminently acceptable by international standards.  

 4 2009 Belize Country Poverty Assessment. August, 2012. 
 5 Situation Analysis of Older Persons. Belize, 2010. 
 6 This decreasing trend also reflects better data collection and processing, and elimination of 

duplication. The reported new number of cases in 2008 was 425, in 2009 was 365, in 2010 was 244, 
in 2011 was 226 and in 2012, there was a slight increase to 249 cases. Source: Ministry of Health, 
Belize  

 7 Of particular relevance is the increasing number of males that are affected with a widening of the gap 
when compared to the female population. Source: Ministry of Health, Data, 2012. 

 8 PowerPoint Presentation - Ministry of Health. 
 9 A Situational Analysis of Gender and Politics in Belize. December, 2012. 
 10 Statement of Purpose “Protocols for Multi-Sectoral Response to Sexual Violence”. 
 11 This summary is based upon: Report: Sexual and Reproductive Health and HIV Linkages in Belize, 

Belize, ISIS Enterprises and UNFPA, May 2010. 
 12 Under the Mesoamerica Health Initiative, tubal ligation and vasectomy will also be made available 

upon request. 
 13 The National Plan of Action for Children and Adolescents 2004-2015. Belize, 2004. 
 14 National Plan of Action for Children and Adolescents 2004-2009. Monitoring Report: September, 2010. 
 15 Belize is a signatory to the ILO convention 138 and in 1999 passed the International Labour Office 

Conventions Acts to pass all ILO Conventions ratified by Belize into Law in Belize. The Situational 
Analysis of Children and Women in Belize 2011 – An ecological review page 103 Compliance of 
Laws and Policies with CRC. 

 16 The Mercy Clinic was contracted as an NHI provider in 2009 and caters solely for the health care 
needs of the elderly. 

 17 According to the Poverty Assessment 2009, there were 25,390 all poor households, making up a 
population of 136,640 persons. 

 18 Belize Scorecard and Outlook Report, 2010. Millennium Development Goals. 
 19 Ibid. Page 62. These increases have affected urban and rural areas alike, but poverty (especially 

severe poverty) remains substantially higher in rural areas. The changes at district level have been 
much more varied. All districts except Toledo have experienced increases in poverty and indigence 
due to the above factors, from which Toledo has remained to some degree immune as a result of its 
low connectivity to the mainstream economy. The level of severe poverty in Toledo, however, 
remains far higher than in the rest of the country. 

 20 The Mesoamerica Health Project is valued at BZD $3 million. Although Toldeo shows the highest 
rate of rural poverty, slightly above Corozal, trends in the evolution of the poverty rate demonstrate 
that the situation in Toledo has improved dramatically between 2002 and 2009, while to the contrary, 
it has deteriorated in all other districts, most notably in Corozal, Orange Walk and Cayo, respectively. 

 21 The Project contains the following components: first, infrastructure, comprising drainage works for 
primary, secondary and tertiary drainage systems, sewage disposable systems, land filling and 
landscaping, and improvement of roads, streets and housing facilities; second, education, training and 
social development, comprising textbook rental schemes, school nutritional programmes, 
entrepreneurial and small business support, employment access and training programmes; and third, 
institutional support, comprising operational expenses for a project implementation unit to manage 
the project implementation, supervision and inspection of works.  
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 22 Established in memory of Jasmine Lowe, a 13 year old girl who was abducted/kidnapped and brutally 
murdered. The goal of Jasmine Alert is to instantly galvanize the entire community to assist in the 
search for and the safe recovery of the child. 

 23 The Office of the DPP will also, in July 2013, assign a Senior Crown Counsel with the sole 
responsibility of looking after the training needs of the police in so far as the work of both 
Departments is affected. This is so as to ensure that police officers are kept abreast with changes in 
the law that impact on their work and with new techniques and requirements on a regular basis. 

 24 In 2011, an additional Judge was appointed to assist in the hearing of criminal cases at the Supreme 
Court. The objective was primarily to increase the number of cases being heard and in so doing 
reduce the backlog of pending cases. In addition, on many occasions judges who are primarily 
assigned to the civil jurisdiction of the Court would be reassigned (temporarily) to the criminal 
jurisdiction. This too was done in an effort to reduce the back log of criminal matters. Currently, the 
Chief Justice sits in both the civil and criminal jurisdiction which assists to expedite hearings and 
reduce back log. 

 25 The Long Term National Development Framework for Belize 2010-2030 has education as one of the 2 
main pillars for Belize’s long term development and it calls for a “fundamental change in order to see 
education as a basic human right.” The importance of education is visibly impressed on policy makers 
across the spectrum, as reflected in other core policy documents, for example, The National Security 
Strategy of Belize, RESTORE Belize Draft Strategic Plan, and the National Poverty Elimination 
Strategy and Action Plan 2009-2013 (NPEASP). Like the NPESASP, most of these policy documents 
acknowledge the “clear link between levels of educational attainment and poverty [and that] 
increasing access to adequate education is, therefore, a priority for poverty reduction.” 

 26 The link between education and poverty was seen in the Country Poverty Assessment, 2010 which 
showed that among indigent households, only 12% of heads of family had a secondary or post-
secondary education compared with 35% for heads of households nationally. 

 27 The 2010 Census data from the Statistical Institute of Belize (SIB) estimates that the total number of 
children who are not enrolled in primary school is 2,235. 

 28 According to Official Statistics from the Ministry of Education, in 2010-2011 the dropout rate for 
secondary school was 8.1% and the repetition rate was 7%. For primary school, for the same period, 
dropout rate was 0.6% and repetition was 6.8%. 

 29 Even in programmes that traditionally tend to be male dominated such as business and natural 
science, girls outnumber boys. “Improving access, quality and governance of education in Belize.” 
Education Sector Strategy: 2011-2016, p. 24. 

 30 According to the Education Strategy, pre-primary children in rural areas generally have far less 
opportunity to attend pre-school than their urban counterparts. For primary education, 75% of 
children not enrolled in school are in the rural areas. With respect to secondary school, the young 
people in the rural areas of Toledo, Stann Creek and Orange Walk are the least well served, whilst all 
urban areas other than Corozal are better served than any rural area. Regarding higher education, 
enrolment favors the urban areas where the majority of colleges are situated. Rural students are 
disadvantaged in having to find both transport and accommodation costs if they attend urban colleges 
away from their home. 

 31 Three schools are recent beneficiaries under the School Feeding Programme: Belize River Valley, 
Dangriga Town and South Side Belize City. 

 32 One element of the fee structure that is being considered is the identification through a Proxy Means 
Test of students who are most vulnerable in regard to the capacity to pay fees for secondary education 
with a view to implementing a fee waiver system for such students. 

 33 The CDB is supporting GoB with its education sector reform based on the Belize Education Sector 
Strategy, valued at USD $2.5 million. The Project seeks to enhance learning outcomes across all 
levels of the education sector. The ultimate impact will be enhancement of the human capital in 
Belize and poverty reduction. It focuses on 3 key policy objectives: first, strengthened governance of 
the sector; second, improved quality and relevance of education; and third, increased equitable access. 

 34 Regarding Pillar 1, the Department hosts annual leadership exchanges, youth leadership workshops 
and camps and supports the development of youth governance structures in an effort to build youth 
participation and capacity in decision-making. Work is underway to establish the National Youth 
Council in which it is anticipated that the youths on the Council would undertake programmes at the 
Community Level and support the work of the Department through the youth empowerment 
coordinators, who are found in each district. With respect to pillar 2, entrepreneurial and job 
preparedness training, business fairs and mixers, and the job placement services are a few of the 
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activities that are supported alongside a coordinated approach with other youth stakeholders that 
support youth enterprise in Belize. This includes an entrepreneur training programme aimed at rural 
youths done in Ketchi, Spanish and English in 2012-2013. The Department is currently seeking to 
integrate this programme as part of its regular activities related to this pillar. Regarding Pillar 3, the 
Department works with at-risk youth, in-and-out-of-school youths in providing alternative 
programmes to support life skills development and create better awareness of factors that affect a 
healthy transition to adulthood. An Alternative to Suspension Programme reaches the in-school youth 
on the verge of suspension and expulsion and helps to catch these youths before they drop out. The 
Ministry of Education also has an Apprenticeship Programme of which two of three cohorts have 
already completed. The Programme seeks to provide life skill training, job placement and monitoring. 
There is also a 2 year programme aimed at at-risk young men, called South Side Youth Success 
Project that is funded by CARSI and UNDP. This programme has a cohort of 25 at-risk young men 
who go through a 3 month literacy programme, life skills training and have access to resources to 
assist them with social integration in society. The Ministry will assume ownership of this programme 
in October 2013. Other initiatives in the pipeline include partnering with tourism to develop a more 
structured apprenticeship programme. Regarding Pillar 4, behavior modification is also promoted 
along the lines of Sexual and Reproductive Health Awareness and Education Workshop in an effort to 
improve sexual behavioral practices and decrease incidence rate of persons living with HIV and AIDS 
in Belize. 

 35 Statistical Institute of Belize: 2012 Belize Mid-Year Population Estimates. Population estimate is 
340,397. 

 36 Statistical Institute of Belize: 2012 Labour Force Survey. 
 37 Almost complete enrollment is reported for primary education. Gross enrollment of 95.1% and a net 

enrollment rate of 83.7%. For secondary education, in 2011/12, there was a net enrollment rate of 
50.4% and gross enrollment rate of 65.1% which is a decline in young people’s representation within 
the formal education system. 

 38 Restore Belize Strategic Plan 2011-2015, p. 29. 
 39 32% of all charges were “other offenses” while 22% were for dangerous drugs, representing the 

second highest area of convictions. 
 40 Increasing pressure has resulted in the use of the facility as a detention and remand center. 
 41 An IDB loan valued at USD $5 million. 

    


