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  املقدمة واملنهجية- أوالً 

دسـتورها وتـشريعاهتا احملليـة،      يف   ذلك   يتجلّىتلتزم بليز التزاماً قاطعاً حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كما            - ١
  . القائمة واملؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية،وانضمامها إىل املعاهدات الدولية

 وتقاليدها القانونية يف جمتمع بليز وحكومتها احتراماً عميقاً حلقـوق            ثقافة بليز وتارخيها الدميقراطي    ترسغو  - ٢
قوق أساسية مثل   وحيرص سكان بليز ذاهتم على صون ح      . اإلنسان األساسية اليت يتضمنها اجلزء الثاين من دستور بليز        

  . ادلة واحلق يف حرية التعبري واحلق يف حماكمة عاحلق يف التجمع

بإعمال حقوق اإلنسان وهي جتعـل احلـق يف         اً  وثيق تعترب أن التنمية ترتبط ارتباطاً       ، بصفتها بلداً نامياً   ،وبليز  - ٣
وبناًء على ذلك، دأبت حكومة بليز على       . التنمية حقاً أساسياً يف حد ذاته كما ينص على ذلك إعالن احلق يف التنمية             

ـ        تقدمي  يف   ختطيط التنمية و   اعتماد هنج يستند إىل حقوق اإلنسان يف       ذ ـيف اخلدمات االجتماعيـة ويف صـياغة وتنفي
  . السياسات العامة

وأعدت بليز تقريرها الوطين لالستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ التوجيهية العامـة إلعـداد املعلومـات         -٤
  / أيلـول  ٢٧ق اإلنـسان يف      املعمم الذي اعتمده جملـس حقـو       ٦/١٠٢راض الدوري الشامل، املقرر     مبوجب االستع 

  . ٢٠٠٧سبتمرب 

 عن تنسيق املـشاورات مـع   نيوكانت وزارة اخلارجية والتجارة اخلارجية ووزارة املدعي العام لبليز مسؤولت       - ٥
وأجريت . وعن إعداد التقرير النهائي   ذات الصلة   الوزارات احلكومية واملؤسسات االجتماعية واملنظمات غري احلكومية        

 وستتواصل أثناء إعداد بليز مرحلة احلوار التفاعلي لالستعراض         ،إمتامهء الصياغة األولية للتقرير، مث قبل       املشاورات أثنا 
  . الدوري الشامل

   معلومات أساسية عن البلد- ثانياً 
   اهليكل السياسي واالجتماعي- ألف 

  مقاطعاتستوتتألف بليز من . ارييبغواتيماال، وشرقاً البحر الك مشاالً املكسيك وجنوباً وغرباً د إقليم بليزحت  - ٦
 ٩٣ ٢٠٠وأكرب تلك املقاطعات هي مقاطعة بليز اليت يبلغ عدد سـكاهنا            .  ميالً مربعاً  ٨ ٨٦٦ تغطي منطقة مساحتها  

وتقع . ٧٣ ٤٠٠ هي مقاطعة كايو اليت يبلغ عدد سكاهنا         اتقاطعاملوثاين أكرب   .  أساساً يف مدينة بليز    يتركزوننسمة  
  . لموبان، يف كايوة ب مدين،عاصمة بليز

، يتألفون من  نسمة٣١١ ٥٠٠زهاء  متعددة األعراق وجمتمع متعدد اللغات، ، وهو بلد  بليز ويبلغ عدد سكان    - ٧
اهلنـد  الوافدين من   ني، واللبنانيني، والصينيني و   ينوناملسبان، واملايا، واإلنكليز، و   إلالكريول، والغاريفونا، واملستيزو، وا   

 - األفريقي   والرقيق  األوائل ن من املستوطنني الربيطانيني   و املنحدر - العرقية املهيمنة هي الكريول     واجملموعات  . الشرقية
 - ن من املكسيكيني وسكان مايـا يوكاتـاك         و املنحدر -   يف املائة من السكان، واملستيزوس     ٣٠ نسبة تناهز    ميثلونو
 وهنـود منطقـة    أفريقيا رقيقيت ينحدر سكاهنا من     ومتثل جمموعة غاريفونا، ال   .  يف املائة من السكان    ٤٠ميثلون نسبة   و
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ـ من السكان، بينما متثل جمموعات يوكاتاك وموبـان وكا        أخرى   يف املائة    ٦,٦البحر الكارييب وأراواك، نسبة      شي ك
 جمتمعـات حمليـة     ، نـسمة  ٦ ٠٠٠  عددهم شكل الصينيون، الذين يبلغ   يو.  يف املائة أخرى   ٩األمريكية اهلندية نسبة    

  .نونينياهلند الشرقية واملم شأن الوافدين من شأهنمنفصلة، 

 ةالتنفيذيسلطة  الثالث هي الوسلطات احلكومة .أُقيمت على منط نظام وستمنستربرملانية دميقراطية دولة وبليز   - ٨
ضاء أعنتخب  وُي.  ميثلها يف بليز احلاكم العام     ورئيسة الدولة هي ملكة بريطانية،    . ة القضائي سلطة وال ة التشريعي والسلطة
ـ سلطةَ اليشكلو. كل مخس سنوات على أقصى تقديرتنظَّم بواسطة انتخابات حرة ونزيهة الربملان     احلـزبُ ة التنفيذي

  .يف الدستورمكرس واستقالل النظام القضائي .  األغلبية يف الربملانحيكمالسياسي الذي 

. جملس النواب وجملس الـشيوخ     مها   نياليت تضم جملس  اجلمعية الوطنية،   وتتألف السلطة التشريعية يف بليز من         - ٩
 سـتة : يعينون على النحو التـايل    اً   عضو ١٣ويتألف جملس الشيوخ من     .  عضواً منتخباً  ٣١من  جملس النواب   يتألف  و

زعيم بناء على مشورة    مشورة رئيس الوزراء؛ وثالثة أعضاء يعينهم احلاكم العام         ناء على   أعضاء يعينهم احلاكم العام ب    
مكتـب  / جملس الكنائس، وغرفة بليز للتجارة     عن كل هيئة من اهليئات التالية بناء على مشورة        واحد  املعارضة، وعضو   

  .املنظمات غري احلكومية/اتاألعمال التجارية والنقاب

بناء على مـشورة    احلكومة  احلاكم العام   ويعيِّن   التنفيذية اليت يترأسها رئيس الوزراء،        السلطةَ  احلكومةُ وتوّجه  - ١٠
، وهـي مـسؤولة      وتراقبها الدولةاليت تنتهجها   األداة التنفيذية الرئيسية للسياسة العامة      "واحلكومة هي   . راءرئيس الوز 

  .)١(..." اجلمعية الوطنية بصورة مجاعية أمام

مـن   ١٩٢ وشبكة تتألف من     بلدات، وسبعة جمالس    بلدينيولبليز أيضاً نظام حكم حملي يتألف من جملسني           - ١١
 ةالسبعجمالس البلدات   إضافة إىل    -  بليز وبلموبان  - ن البلديان   لسااجملويغطي  . الس اجملتمعات احمللية  اجملالس القروية وجم  

جمالس واً جملس ١٨٠القروية البالغ عددها وتغطي اجملالس . األخرى السكان احلضريني يف مقاطعات البلد اإلدارية الست
بليـز  أخرى من   ويف مقاطعة توليدو وأجزاء     . املقاطعاتخمتلف     السكان الريفيني يف   ١٢اجملتمعات احمللية البالغ عددها     

  . إىل جانب اجملالس القرويةبه العمل  جيري دَماجلنوبية، يوجد نظام ُع

 واليتهم وتدوم.  باالقتراع املباشريف جمالس البلدات ويف اجمللسني البلدينيرؤساء البلديات وأعضاؤها نتخب وُي  - ١٢
ويعينـون  دور تنفيذي   ب) مدينة بليز  بلديةرئيس  باستثناء   (رؤساء البلديات ويضطلع  . وات سن يف مجيع البلديات ثالث   

 حتـددها   عالوةويتلقى األعضاء اآلخرون    . هم واستحقاقاهتم أجوَرجمالسهم  د  وحتّد. املوظفني التنفيذيني بصفتهم كبار   
  . ها أعضائات من بني البلديؤساءلراً نوابوجيب على مجيع اجملالس أن تنتخب . همجمالُس

والقريـة  . ١٩٩٩إال بقانون اجملالس القروية لعام      رمسياً   تنظماجملالس القروية يف اخلمسينات ومل      ب وبدأ العمل   - ١٣
وجيب أن تضم   .  القانون مبوجب هذا  قرية   تعترب ١٩٩٩قانون عام   صدور  اليت كانت قائمة واعترفت هبا احلكومة قبل        

. وتنشأ القرى اجلديدة مبوجب أوامر وزارية     .  قرية لتعترب حيق هلم التصويت      ناخب ٢٠٠ديدة ما ال يقل عن      اجلقرية  ال
وينتخـب  .  اجمللس رئاسة يتولّى اً ورئيس أعضاء يف اجمللس القروي   ستة  باالقتراع املباشر   وينتخب القرويون املسجلون    

أن تكون  ولس فصلياً على األقل     وجيب أن جيتمع اجمل   . نائباً للرئيس، وأميناً وأمني مال من بينهم      أعضاء اجمللس القروي    
  . وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة. علنيةاالجتماعات 
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. ويركز على القضايا القانونية يف مقاطعة قضائية معينة       .  يف بليز  احلكم احمللي  هيكل    جزء من  ونظام العمد هو    - ١٤
 من قوانني بليز وينفذه مخسة أفـراد        ٧٧ لللفص وفقاً   األدىن درجة وتدير هذا الشكل من أشكال احلكم احمللي احملاكم         

 القريـة واجملتمـع     ي على صعيد  يعملونمبثابة قضاة حمليني    هم  ن العمد   أوالواقع  . شرطة من القرية على أساس طوعي     
وهلـم  .  قضائي تدفع هلم احلكومة مبوجبه راتباً بسيطاًبدور يضطلعون نظراً إىل أهنم رؤساء القرىوخيتلفون عن  . احمللي
وهم مسؤولون عن إدارة . القرية وبإمكاهنم أن يدعو إىل تطهري جمتمعي للقريةديد األشخاص الذين يقيمون يف     لطة حت س

ي تش موبان وكااوبينما متارس جمتمعات مايان احمللية، مبا فيها جمموعت .  موظفي مدارس  مبثابةاألراضي اجملتمعية ويعملون    
وبإمكـان أي   . فإن النظام القضائي للعمد ال يقتصر على املايا       لية،  هذا الشكل من أشكال اإلدارة احمل     يف جنوب بليز،    

األدىن وتكلـف احملكمـة     . ن من السلطات املعنية تنفيذه    وجمتمع حملي ريفي أن يعتمد نظام العمد طاملا التمس املواطن         
 القـضائية   واليتهايف إطار    املرتكبة   البسيطةؤذن هلا بالنظر يف قضايا اجلرائم        القانون والنظام ويُ    بصون ، أساساً ،درجة

 األفعال املشينة يصدروا عقوبات بشأن    وا يف الرتاعات وأن     وبناًء على ذلك، ميكن للعمد أن يبتّ      . وإصدار أحكام بشأهنا  
  . وتعني احلكومة العمد كل سنتني. واجلرائم البسيطة

  اإلطار القانوين واملؤسسي- باء 

 الدستور يف جزئه الثاين محاية احلقوق واحلريات األساسية، مبا فيها           ويضمن. األعلى قانوهنايعترب دستور بليز      - ١٥
 من ته، ومحاية الفرد من املعاملة الالإنسانية، ومحاي له الشخصية، ومحاية القانونتهيف احلياة، ومحاية حريالفرد محاية حق 

، ومحاية  الوجدانقل، ومحاية حرية     تعسفي، ومحاية حرية التن     بيته على حنو   تفتيش واقتحام ته من   الرق والسخرة، ومحاي  
 يف احلياة اخلاصة، ومحاية حرية العمل، واحلماية من احلقحرية التعبري، ومحاية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، ومحاية  

، انتـزاع امللكيـة    أو اللون أو املعتقد، واحلماية من        ،التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو األصل أو اآلراء السياسية          
ـ . أحكاماً عن فترات حاالت الطوارئ، ومحاية األشخاص احملتجزين مبوجب قانون الطوارئ          ضمن الدستور   يتو اً ووفق
أن مجيع األشخاص سواسية أمام القانون وحيق هلم تلقي محايـة           على   الدستور   ينّصماية القانون،   حب  اخلاصة حكاملأل

  .متساوية للقانون دون أي متييز

 ألي فرد يزعم انتهاك أي حق مـن احلقـوق           ميكنأنه  ب من اجلزء الثاين،     ٢٠ لبابا الدستور يف    يقضيكما    - ١٦
كما ميكن الطعن يف أي قـرار      . األساسية الواردة يف اجلزء السالف الذكر أن يتقدم بشكوى إىل احملكمة العليا إلنصافه            

  .اخلاص عند االقتضاءصادر عن احملكمة العليا لدى حمكمة االستئناف ولدى اللجنة القضائية جمللس امللكة 

ويرأس السلطة القـضائية    . حمكمة العدل العليا وحمكمة االستئناف    إنشاء   من الدستور على     ٩٤ البابوينص    - ١٧
أي للنظر يف   غري حمدود     أصلي وللمحكمة العليا اختصاص  .  العدل إلقامةالشاملة  سؤولية  املقاضي القضاة الذي تناط به      

 قاضٍ إىل جانـب هيئـة       جيلساختصاصها اجلنائي،   إطار  ويف  . قانون والبت فيها  أي  دعاوى مدنية أو جنائية مبوجب      
 قضايا اجلرائم اليت    يفاء  ـ أعض تسعة عضواً يف قضايا اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام، و         اثين عشر حملفني تتألف من    

دورات أثناء السنة أربع  جلسات أو عأرب ،اختصاصها اجلنائيممارسة  يف إطار ،وتعقد احملكمة. ب عليها باإلعدامال يعاقَ
ة الـشمالية   قاطعامل يف   - التقوميية يف كل مقاطعة من املقاطعات القضائية الثالث اليت حيددها قانون حمكمة العدل العليا               

 ومشاركة مجيع املواطنني يف هيئات احمللفني يف مجيع         التيسريواهلدف من ذلك هو     . الوسطومقاطعة   يةاجلنوبواملقاطعة  
 يف األساسـي وهبذه الطريقة بالذات، ميكن لألشخاص املتهمني أن حياكموا من جانب نظرائهم، وهو املبدأ  . اء البلد أحن

  .نظام احملاكمة هبيئات احمللفني
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وللمحكمة العليا اختصاص االستئناف يف مجيع القضايا اليت جرى البت فيها يف حماكم مـن الدرجـة األدىن                    - ١٨
ويوجد يف كل مقاطعة رئيسية     . سوء حكم حكام الصادرة عن هذه احملاكم من سوء توجيه أو          وفيما يتعلق مبا شاب األ    

  . أو حمكمة جزئية وحمكمة أسرةدىنما ال يقل عن حمكمة واحدة من الدرجة األ

ومتارس حمكمة االستئناف اختصاص االستئناف يف األحكام الصادرة عن احملكمة العالية واحملكمة اجلزئية وهلا                - ١٩
وميكن حملكمة االستئناف أن تعقد . حيات وسلطات مساع دعاوى االستئناف يف القضايا املدنية واجلنائية والبت فيهاصال

وحمكمة االستئناف النهائي يف بليز هي اللجنة القضائية جمللـس امللكـة            .  مرات سنوياً  أربع ود حد يفيف بليز   جلساهتا  
كمة العدل الكاريبية، أي تفسري معاهـدة شـاغاراماس         األصلي حمل ختصاص  الباكما اعترفت بليز    .  املتحدة للمملكة
  . هلانان التابعا مبا فيها السوق واالقتصاد املوحد، اجلماعة الكاريبيةإدارةدة هوحتكم هذه املعا. املعدلةبصيغتها 

 أحكام  ،ديداً حت ،وتنفِّذ بعض التشريعات  . ويتضمن دستور بليز وقوانينها جمموعة واسعة من احلقوق األساسية          - ٢٠
 ،ختطاف الدويل لألطفال   قانون اإلبادة اجلماعية، وقانون الالجئني، وقانون اال       ، ومن هذه التشريعات   معاهدات دولية 

وينص . االجتار باألشخاص ) حظر( وقانون   ، الصليب األمحر لبليز   مجعيةالدولية، وقانون   منظمة العمل    اتتفاقيوقانون ا 
 جتميـع وفيما يلي . إنفاذ قرارات األمم املتحدة يف بليز، بوجه عام، على األمم املتحدةقرارات واتفاقات   ) إنفاذ(قانون  

  : محاية حقوق وحريات اإلنسان األساسية يف بليز هبدفللتشريعات اليت سنت

  ١ الفصل - قانون التفسري   
  ٤ الفصل - دستور بليز   
  ٥ الفصل –قانون أمني املظامل   
  ١٣الفصل  –حرية اإلعالم ) تعديل(قانون   
  ٢٤ الفصل - قرارات واتفاقات األمم املتحدة ) إنفاذ(قانون   
  ٣٠ الفصل - قانون املعاشات   
  ٣٢ الفصل - معاشات األرامل واألطفال   
  ٣٦ الفصل - قانون التعليم   
  ٤٠ الفصل - قانون الصحة العامة   
  ٤٢ الفصل - مي املدارس قانون معاشات معلّ  
  ٤٤  الفصل- قانون الضمان االجتماعي   
  ٤٥ الفصل - قانون مؤسسات اخلدمات االجتماعية   
  ٨٨ الفصل - قانون اجملالس القروية   
  ٩٠ الفصل - قانون حمكمة االستئناف   
  ٩١ الفصل - حمكمة العدل العليا   
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  ٩٣ الفصل - حماكم األسرة   
  ٩٥ الفصل -  اتقانون البّين  
  ٩٦ الفصل -  االهتام اتقانون إجراء  
  ١٠١ل  الفص- القانون اجلنائي   
  ١٠٧ الفصل - احلماية من التحرش اجلنسي   
  ١١٠ الفصل - اإلبادة اجلماعية   
  ١١٩ الفصل - اجملرمون األحداث   
  ١٢٠ الفصل - اجملرمون املفرج عنهم حتت املراقبة   
  ١٢١ الفصل - املؤسسات املصاَدق عليها ) إصالح أطفال(قانون   
  ١٣٥ الفصل - قانون الدفاع   
  ١٣٩ الفصل - قانون السجون   
  ١٥٠ الفصل - قانون ترخيص بيع املشروبات املسكرة   
  ١٥٦ الفصل - قانون اهلجرة   
  ١٦١ الفصل - ليزية قانون اجلنسية الب  
  ١٦٥ الفصل - قانون الالجئني   
  ١٧٣ الفصل - قانون األسر واألطفال   
  ١٧٤ الفصل - قانون الزواج   
  ١٧٥ الفصل - األشخاص املتزوجني ) محاية(قانون   
  ١٧٦ الفصل - ية النساء املتزوجات قانون ملك  
  ١٧٧ الفصل - الدويل األطفال على الصعيد ختطاف ا  
  ١٧٨ الفصل - العنف املرتيل   
  ١٩٧ الفصل -  املمتلكات إدارة  
  ٢٠٣ الفصل -  الوصاياقانون   
  ٢٩٧ الفصل - قانون العمل   
  ٢٩٩ الفصل - ) التحكيم والتحقيق(املنازعات التجارية   
  ٣٠٠ الفصل - النقابات   
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  ٣٠٢ الفصل - قانون جملس األجور   
  ٣٠٣ الفصل - ال م للعاتقانون التعويض  
  ٠١- ٣٠٤ الفصل - اتفاقات منظمة العمل الدولية   
  ٣٠٩ الفصل -  الصليب األمحر لبليز مجعيةقانون   
  ٣١٥ الفصل - املنظمات غري احلكومية   
  ٣٢٧ الفصل - السجل العام   
  )البديلةالعقوبات (قانون إصالح نظام العقوبات   
  ٣٣١ الفصل - املؤسسة الوطنية للثقافة والتاريخ   
  االجتار باألشخاص) حظر(قانون   
  قانون منع الفساد  

وباإلضافة إىل التشريعات، فإن بليز طرف يف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا، واالتفاقيـة             - ٢١
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء         الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة               
عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملعاقبة والقضاء عليه، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ال           

 امللحقني هبا، واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بالتزامات النفقة، واالتفاقية الدولية والربوتوكولنيواتفاقية حقوق الطفل 
  .ي اإلعاقةوتستعرض احلكومة حالياً اتفاقية حقوق األشخاص ذو. حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ات الدولية الرئيسية املتعلقة باالجتار باألشخاص، وهتريب املهاجرين، ووضـع          يوبليز طرف كذلك يف االتفاق      - ٢٢
،  على الـصعيد الـدويل     الالجئني، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقيات الهاي بشأن التبين واختطاف األطفال          

وتبين القصَّر وغريها من معاهدات القانون اإلنساين       قصَّر على الصعيد الدويل     واتفاقات البلدان األمريكية بشأن إعادة ال     
  . امللحقة هباربوتوكوالتال و١٩٤٩ات جنيف لعام يالدويل مثل اتفاق

وتـشمل اجلوانـب    . ويتألف اهليكل األساسي حلقوق اإلنسان من اجلوانب القانونية واملؤسسية على السواء            - ٢٣
وتشمل اجلوانب املؤسسية املؤسسات    . الدوليةا   بليز والتزاماهت  قواننيدة يف الدستور، وأحكام     القانونية الضمانات الوار  

 ، من بني املؤسسات احلكومية،يصعيد احلكومال مشاركة على وأكثر املؤسسات. احلكومية وغري احلكومية على السواء  
 باعتماد هنج قائم على احلقوق يف إتاحة اخلدمات         وُتكلَّف الوزارة ذاهتا  . هي وزارة التنمية البشرية والتحول االجتماعي     

إدارة اخلدمات البشرية، وإدارة إعادة التأهيـل  :االجتماعية ومحاية اجملموعات الضعيفة وتشرف على ثالث إدارات هي        
 الدور األساسي الذي تضطلع به وزارة التنمية البشرية يف تعزيـز ومحايـة            من  رغم  بالو. اجملتمعي وإدارة شؤون املرأة   

حقوق اإلنسان، فإن للعديد من الوزارات األخرى برامج تؤثر يف التمتع هبذه احلقوق واحلريات األساسية مبـا فيهـا                   
الوزارات املعنية بالتعليم، والسكن والتنمية احلضرية، والشباب، والرياضة والثقافة، والتنمية االقتـصادية، والـصحة،              

  .األمن الوطين، وحتسني اإلدارةوالعمل، واحلكم احمللي، والتنمية الريفية، و
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 أمني املظامل ومبوجب أحكام قانون أمني املظامل، ُيكلَّف       . ، أنشئ مكتب مستقل ألمني املظامل     ١٩٩٩ويف عام     - ٢٤
ف ـتؤدي إىل إصابة أو حيومزاعم الفساد، واألعمال غري املشروعة واإلجراءات اليت تتخذها سلطة معينة يف  بالتحقيق  
. شكوىمكتبه   تلقيوميكن ألمني املظامل أن ُيباِدر بنفسه إىل التحقيق أو أن يقوم بذلك عند              .  عنها  واإلبالغ أو إساءة 

 /ون الثاين ـنت أمينة مظامل جديدة يف كان     وُعيِّ. كما اضطلع أمني املظامل بدور نشط يف تعزيز حقوق اإلنسان يف بليز           
  .كتبامل تعزيز عزمها على وأعربت عن ٢٠٠٩يناير 

 تيسري التحقيق الشفاف يف أعمـال أفـراد الـشرطة، ويف     من أجل ت إدارة الشؤون الداخلية للشرطة    وأُنشئ  - ٢٥
 اعترافاً بـأن أداء     ،الشرطةاألفعال غري املشروعة اليت ترتكبها      املتضررين من   إلنصاف  وتوفري سبيل   شكاوى املواطنني   

ن العام، ومحاية حقوق اإلنسان ا األمحبمايةنني املتعلقة إنفاذ القوااهلادفة إىل  عملياهتادائرة الشرطة يتضمن مجيع جوانب 
  . األمنصونواملمتلكات، ويف الوقت نفسه 

وتقوم جمموعة صغرية بل نشطة نسبياً من املنظمات غري احلكومية، اليت ُتكرِّس أعماهلا ملختلف جوانب حقوق              - ٢٦
 النهوض  مجعيةهذه املنظمات غري احلكومية، مثل      وعمل  . اإلنسان، بدور هام يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف بليز         

ـ               ـ  ـبالتعليم والبحث، وجلنة حقوق اإلنسان يف بليز، وشبكة قضايا املرأة، يشمل الدعوة والتعليم والتوعي امني ـة الع
  .وتنفيذ الربامج

جمـاالت  لسنني املاضـية يف      النهوض بالتعليم والبحث وجلنة حقوق اإلنسان يف بليز على مر ا           وعملت مجعية   - ٢٧
وجلنة حقوق اإلنسان يف بليز نشطة باخلصوص يف قضية حقوق          .  هلا والدعوةحبقوق اإلنسان   ، والتوعية العامة    التثقيف
 النهوض بالتعليم والبحث سباقة يف تعميم حقوق املواِطن وحقوق اإلنسان لالستفادة إىل أقصى وكانت مجعية. السجناء

  .يف عملية وضع السياساتعن طريق الدعوة  كذلك  تأثريللمنظمتني وكان. حد من أثر توعية اجلمهور

. وشبكة قضايا املرأة هي منظمة جامعة ملنظمات غري حكومية تعمل يف جمال القضايا املعنية بـاملرأة والطفـل            - ٢٨
 بالعنف القائم على نوع اجلنس وبفريوس نقـص املناعـة           والتوعيةوكانت الشبكة نشطة جداً يف تعزيز حقوق املرأة،         

ن تنفيذ اتفاقية القضاء علـى      عاً  نظرياً  ، قدمت الشبكة تقرير   ٢٠٠٧ويف عام   . متالزمة نقص املناعة املكتسب   /ةلبشريا
 رصـد  بتعزيز و  حصراًحكومية مكلَّفة   شبه  واللجنة الوطنية لشؤون املرأة هي مؤسسة       . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 التمييز ضد املرأة وغريها من االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدوليـة  وتقييم االمتثال التفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  .بارا وع املرأة مبا فيها اتفاقية بليم داليت تتعلق بأوضا

تعزيـز  ب والطفل ة مكلَّفة مبوجب قانون اُألسر    رمسية والطفل هي مؤسسة     ةشؤون اُألسر املعنية ب واللجنة الوطنية     -٢٩
وهذه اللجنة هي اهليئة الرئيسية للتنسيق وتقدمي املشورة       . لتزاماهتا الوطنية والدولية جتاه األطفال    وتقييم امتثال بليز ال   ورصد  

التزام بليز بتنفيـذ نتـائج      وباتفاقية حقوق الطفل    ب اللجنة يف عملها     رشدوتست.  والطفل ةإىل احلكومة بشأن قضايا اُألسر    
األهداف كما تسترشد ب  عامل صاحل لألطفال،     املعنونةاملعنية باألطفال   الدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة       

  .اإلمنائية لأللفية، وإطار عمل داكار من أجل التعليم للجميع الذي اعتمده املنتدى العاملي للتربية، وقواعد بيجينغ

 يف  لَّفة بتقدمي املـشورة   واللجنة االستشارية الوطنية للتنمية البشرية هي جلنة استشارية متعددة القطاعات مك            - ٣٠
 السياسات إىل احلكومة بشأن قضايا التنمية باالستناد إىل هنج شامل يتضمن اعتبارات حقوق اإلنسان، والتنميـة                 جمال
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 وإجراءالسياسات  يف جمال   واللجنة االستشارية قادرة على حتديد قضايا، وتقدمي املشورة         . املستدامة واألهداف اإلمنائية  
  .اتالسياساملقترحة يف جمال لقيام هبا إلنارة املواقف باوتكليف جهات أخرى دراسات وحتاليل 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- ثاً ثال
   حقوق املرأة- ألف 

حقوق املرأة، ويف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف براجمها ويف          تطوير وتعزيز   حققت بليز حتسينات هامة يف        - ٣١
الوفاء بااللتزامات النامجة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد           دارة شؤون املرأة    وتنسق إ . متكني املرأة عامةً  

شؤون املرأة املعنية بوتكلّف اللجنة الوطنية . املرأة واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه    
ألول مرة منذ   هلا  بإنشاء أمانة فنية    صبغة مؤسسية    اللجنة   منح إىل   ، وسعت احلكومة أخرياً   ماتا لاللتز  االمتثال بضمان

  . على قيامها عاما٢٠ًأكثر من 

وموظفو النهوض بأوضـاع    بليز  ويضطلع بالعمل الذي تقوم به إدارة شؤون املرأة مكتبها الرئيسي يف مدينة               - ٣٢
التنمية البشرية مثل األخصائيني االجتماعيني     املرأة يف كل مقاطعة، الذين يعملون كفريق مع موظفني آخرين من وزارة             

  .األبوينأو الربنامج اجملتمعي لتمكني /من إدارة اخلدمات البشرية وموظفي إدارة إعادة التأهيل اجملتمعي و

 للحد من حوادث    باستمرارتدابري  عّدة  خذ  تَّوُت. اجلنس ميثل قلقاً بالغاً   نوع  وال يزال العنف القائم على أساس         - ٣٣
منظمات غـري   عدة   بالتعاون مع    ،ونظمت إدارة شؤون املرأة   . ة القائم على نوع اجلنس ولتحسني أثره يف األسر        العنف

أثناء أسبوع املرأة يف     ذروهتابلغت   محلة توعية عامة وطنية متواصلة جامعة ملختلف وسائط اإلعالم،           ،حكومية شريكة 
ديسمرب من / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٥ من  يف الفترة"ستة عشر يوماً من النشاط"مارس وأثناء /آذار

ع هذا القانون اجلديـد     ويوّس. السابق يلغي القانون    ٢٠٠٨ قانون جديد بشأن العنف املرتيل يف عام         واعُتمد. كل عام 
هـذه  تعريف اإلساءة ليشمل اإلساءة املالية، ويتضمن أوامر محاية أطول وعقوبات أشد لألشخاص الذين ينتـهكون                

  . ميكن إصدار أوامر ضدهمأشخاصاً بصفتهم ات بذويهم عالقات زيارالذين تربطهماألوامر، ويشمل األشخاص 

ميـع  جبلذكور واإلناث    التحاق ا  ي فرص تساوببليز   من قانون التعليم يف تشريعات       السادسويقضي اجلزء     - ٣٤
عدالت التسجيل يف املدارس االبتدائية بني اإلناث وتتساوى م.  أنظمة التعليميف نوع اجلنس ومبراعاةمستويات التعليم 

لكـن عـدد    . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ فتاة أثناء السنة الدراسية      ٣٢ ٢٧٣و  شاباً ٣٣ ٧٣٤  فقد سّجل  :والذكور تقريباً 
 ٨ ١٦١سّجل ي والعايل؛ ففي مستوى التعليم الثانوي و يف كل من مستويي التعليم الثانالشبانالفتيات يتجاوز عدد 

 فتاة أثناء الـسنة     ١ ٦٣٥ شبان و  ١ ١٠٣؛ بينما سجل يف الكليات اجلامعية من املرحلة األوىل          فتاة ٨ ٩٤٦شاباً و 
 يف املائة ٥,٨  بنسبة يف املائة مقارنة  ١٣,١إال أن معدالت البطالة تبلغ لدى النساء نسبة         . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الدراسية  

  .فقط لدى الرجال

وجد حالياً أي أنثى عضو يف احلكومـة أو يف جملـس            فال ت . يةالسياساالنتخابات  يف  حمدودة  ومشاركة املرأة     - ٣٥
  . رئيستا بلديتني من بني سبعة رؤساء بلدياتتوجدوعلى الصعيد البلدي . النواب

 ١٤لفتـرة   إجازة أمومة   احلصول على   ينص على حق املرأة يف      وأصبح  ، ُعدل قانون العمل     ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٦
أجر كامل كما تنص على ذلك اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم              تقاضي   أسبوعاً سابقاً، مع     ١٢ أسبوعاً، بدل 

  . اليت صدقت عليها بليزاالتفاقية املتعلقة حبماية األمومة/١٨٣
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. ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ على نوع اجلـنس للفتـرة        ضعت اخلطة الوطنية للتصدي للعنف القائم     ُو ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٧
تـستند إليهـا    و جانب صكوك إقليمية ودولية أخـرى،        لحكومة إىل الدولية ل  اتتزاملوتشري خطة العمل هذه إىل اال     

  .لعنف القائم على نوع اجلنس جبميع أشكاله يف بليز لمن أجل وضع حّد بذل جهود وطنية حازمة يفاحلكومة 

اليت تركز على أشكال من التـدخل حلمايـة          واإلجنابية   ةبسياسة الصحة اجلنسي  ، بدأ العمل    ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٨
 لتحـسني   ٥السياسة اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم      هذه  تناول  تو. لصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق املتعلقة هبا     وتعزيز ا 

  . االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابيةتكثيف ستراتيجيات لتمكني املرأة من ال وترسم اخلطوط العريضةصحة األم 

حتقيـق    ىلإ الـسياسة    وترمي. ٢٠٠٣ومة يف عام    صدقت عليها احلك  " سياسة وطنية لنوع اجلنس   "ضعت  ُوو  - ٣٩
 :هـي ،  تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف مخسة جماالت سياسات ذات أولويـة                

  . القراروصنع والعمالة، والظروف املؤدية للعنف، والتعليم والتدريب على املهارات، والسلطة الدخل وتوليد ،الصحة

ـ ر لوألجاحلد األدىن ل محلة توعية لزيادة  بليز - قضايا املرأة    شبكة   نظمت،  ١٩٩٩ عام   ويف  - ٤٠ ساعدات فائدة امل
 ويف ، جملس أجـور   تشكيلوأثناء احلملة، أعادت وزارة العمل      . وعمال اخلدمات املرتلية  احملالت التجارية   العامالت يف   

  دوالر ٢,٢٥ إىل   ١,٧٥من  احلد األدىن لألجور     وزيد. ١٩٩٣ أُلغي أمر تنظيم األجور لعام       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩
 التعليقات اليت أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن تقريري يف أعقاب هذه احلملة وُنظِّمت. ساعةلل

كيل جملـس   وأُعيد تـش  . ٢٠٠٦جمدداً يف عام    احلد األدىن لألجور    واستعرضت الشبكة   . الدوريني األول والثاين  بليز  
وُنشر الصك القانوين رقم    . ٢٠٠٢الذي مل ُيراجع منذ عام      بليز  يف  احلد األدىن لألجور    األجور الستعراض مستويات    

الـسابق  فأُلغي احلد األدىن لألجور     ل األمر   وُعدِّ. ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٠ يف اجلريدة الرمسية بتاريخ      ٢٠٠٧ لعام   ١٤
  . ساعةلات ل دوالر٣,٠٠ليصبح  دوالر ٢,٢٥ وهو

   حقوق الطفل- باء 

ومنذ ذلك التاريخ،   . ١٩٩٠مايو  /من أول البلدان اليت صدقت على اتفاقية حقوق الطفل يف أيار          بليز  كانت    - ٤١
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      : ومهاامللحقني هبا   كذلك على الربوتوكولني االختياريني     بليز  صدقت  

اعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء           املتعلق بإشراك األطفال يف الرت    
اللجنة و.  إضافة إىل اتفاقات أخرى للبلدان األمريكية تتعلق حبقوق الطفل،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  

 وتـضطلع اللتزامات النامجة عن اتفاقية حقوق الطفـل        مبتابعة االمتثال ل  مكلفة  الوطنية املعنية بشؤون األسرة والطفل      
  . والتقييموالرصديف جماالت الدعوة، والتثقيف العام، واإلصالح القانوين اخلاص ربنامج عملها ب

حمددة من اتفاقية حقوق الطفـل يف التـشريع         اً  مد قانون األسرة والطفل ليدرج أحكام     عُتا،  ١٩٩٨ويف عام     - ٤٢
. إدخال تعديالت على تشريعات أخرى إلنفاذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل على النحو الكامل            ومثة حاجة إىل    . الوطين
 ١٦ إىل ١٤سن الزواج مبوافقة الوالدين من و سنة ١٢ إىل ٩سن املسؤولية اجلنائية على سبيل املثال من رفع  جرىفقد 
للـشبان  ال تقضي بالسجن    عقوبات  دار  إصمن  ) بدائل إصدار العقوبات   (قانون إصالح نظام العقوبات   ن   وميكّ .اًعام

وجتري مشاورات  .  ووضعت خطط إلدخال التعديالت الالزمة     ، ثغرات أخرى  لكن مت حتديد  . وملرتكيب جنح ألول مرة   
مع أصحاب املصلحة بشأن التعديالت املقترحة على القانون اجلنائي، وقانون اجملرمني األحداث وغريمها من التشريعات               

  .اجلاحننياألطفال  محايةمحاية حقوق األطفال الذين يتعرضون لإلساءة والرامية إىل حتسني 
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وأعدت اللجنـة الوطنيـة     . وأُجري عمل هام لتوعية األطفال واألسر وعامة اجلمهور باتفاقية حقوق الطفل            - ٤٣
فـال للتوعيـة    يقدمه األط،، لصاحل األطفال"Kid O’Rama"برناجماً إذاعياً،  ويّسرتألسرة والطفل ة بشؤون اـاملعني
  .ا والتشجيع على مشاركتهم يف النهوض هبهمحبقوق

 تتـضمن اجملـاالت ذات األولويـة        ٢٠١٥- ٢٠٠٤مدت خطة عمل وطنية لألطفال واملراهقني للفترة        ُتواع  - ٤٤
التعليم، والصحة، ومحاية الطفل، وفريوس نقص املناعة :  وهي،للنهوض حبقوق الطفل وتطويرها يف ستة جماالت رئيسية

ا يضمن هلا االستمرار مبوحتظى خطة العمل الوطنية بدعم كل من األحزاب السياسية . يدز، واألسرة والثقافة  إلا/ةشريالب
  .٢٠١٥- ٢٠٠٤أثناء الفترة   احلكومةإدارةتغيري على  طرأإذا 

ة يم تنفيـذ أصـحاب املـصلح      يوتقبرصد   ، باستمرار ،شؤون األسرة والطفل  املعنية ب  اللجنة الوطنية    وتقوم  - ٤٥
الوطنية اآلن عامها اخلامس مـن التنفيـذ     العمل  وقد بلغت خطة    .  لألطفال واملراهقني  الوطنيةالعمل  واملسؤولني خلطة   

 األسرة والطفل عملية استشارة لتقييم وضع التنفيذ والوقوف على الشواغل الـيت             املعنية بشؤون وجتري اللجنة الوطنية    
  .تتطلب تعديالت أو تدخالت

على  مبا فيها اإلشراف     ،اجلنوبيةبليز   يف   حمددة األسرة والطفل بتدخالت     املعنية بشؤون  الوطنية   وقامت اللجنة   - ٤٦
من حتويل األطفال العمـال إىل   هذا املشروع   ن  مكّو ،مبساعدة منظمة العمل الدولية   مشروع ناجح يف مقاطعة توليدو،      

ينشر الذي  " والنياجلرعاية  البرنامج مقدمي   "ل كذلك   األسرة والطف املعنية بشؤون    وللجنة الوطنية    .نظام التعليم الرمسي  
  . على توفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرةاألبوينمقدمي رعاية مدربني يف القرى اجلنوبية ملساعدة 

  االجتار باألشخاص- جيم 

 بيَّنت أن االجتار باألشخاص ال ميثل مشكلة هامة يف بليز، فقـد اختـذت               )٢(بالرغم من أن التقييمات النوعية      - ٤٧
االجتـار  ) حظر(، اعُتمد قانون ٢٠٠٣يونيه  /ففي حزيران . احلكومة تدابري ملكافحته إدراكاً منها ملشكلة االجتار العاملية       

  .مة هلذه املشكلة احلكوتصدي االجتار باألشخاص تسهر على تنسيق مبكافحةباألشخاص، وأنشئت جلنة معنية 

ففي جمال الوقاية، ُنظمت محلة     . بليز ملسألة االجتار باألشخاص على الوقاية واحلماية واملقاضاة       تصدي  وركز    - ٤٨
ويف جمال احلماية، خصصت احلكومة ملجأين لضحايا االجتار        . توعية وطنية عامة طوال السنة متعددة الوسائط باللغتني       

 وخصـصت  ،ضحايا من جمموعة واسعة من اخلدمات االجتماعية مبا فيها الرعاية الطبية     دون غريهم، وأمَّنت استفادة ال    
بوجه عام حىت اآلن مل تؤد قضايا االجتار باألشخاص اليت برزت  ف. وال تزال املقاضاة متثل حتدياً    . ميزانية لرعاية الضحايا  

 باألشخاص التركيز على مهارات االستجواب      وللتصدي هلذا الضعف، تزمع اللجنة املعنية مبكافحة االجتار       . إىل إدانات 
  .، وتقنيات االدعاء والتحقيقالقضائي

جـزءاً  اإلقليمـي    بالصلة القائمة بني االجتار باألشخاص واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ميثل التعاون             وتسليماً  - ٤٩
تعاونت بليز مع البلدان اجملاورة على      لذلك،  . من االستراتيجية اليت تتبعها بليز يف مكافحة االجتار باألشخاص        جوهرياً  

واعتمد املؤمتر اإلقليمي بشأن اهلجـرة مبـادئ        . إعادة الضحايا إىل أوطاهنم، وعلى تبادل أفضل املمارسات واخلربات        
  .وتلتزم بليز هبذه املبادئ. توجيهية للحماية اخلاصة بغية تيسري إعادة األطفال ضحايا االجتار إىل أوطاهنم



A/HRC/WG.6/5/BLZ/1 
Page 12 

 

   الثقافة-  دال

 جمموعة عرقية   ١٢وبليز جمتمع متعدد الثقافات يتألف من حنو        . يكفل الدستور حق املشاركة يف احلياة الثقافية        - ٥٠
  .وكل جمموعة حرة يف النهوض بثقافتها وتقاليدها واحلفاظ عليها وهي تقوم بذلك. خمتلفة

يق محاية وتعزيز الثقافـة واملعـامل       ، أنشأت حكومة بليز املعهد الوطين للثقافة والتاريخ لتنس        ٢٠٠٣ويف عام     - ٥١
جلنة األشرطة السينمائية يف    : ، وهي  رئيسية وهلذا املعهد أربعة فروع   . التارخيية واآلثار والفنون يف بليز واإلشراف عليها      

  .بليز، ومعهد الفنون االبتكارية، ومتاحف بليز ودور الثقافة، ومعهد علم اآلثار، ومعهد البحوث االجتماعية والثقافية

وأنشئت جلنـة وطنيـة     ). اليونسكو(وبليز عضو كامل العضوية يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة              -٥٢
وبليز دولة طرف يف عدة اتفاقيات لليونسكو، مبا فيها اتفاقيـة محايـة التـراث               . لليونسكو يف بليز، وقد باشرت عملها     

اث الثقايف غري املادي، واالتفاقية املتعلقة بوسائل حتـرمي ومنـع اسـترياد             احلضاري والطبيعي العاملي، واتفاقية محاية التر     
املمتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غري املشروعة، واتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم واالتفاقية العامليـة                

 ،٢٠٠١ويف عام   .  بليز إىل قائمة التراث العاملي     ووفقاً التفاقية التراث العاملي، أُضيف احلاجز املرجاين يف       . حلقوق املؤلف 
  .أعلنت اليونسكو لغة ورقص وموسيقى غاريفونا كروائع من التراث غري املادي

وهناك ثالث مدارس   . ج الثقافة يف نظام تعليم بليز عن طريق برامج التعليم الثقافية املشتركة باللغتني            مدكما تُ   - ٥٣
مدرسة غيليزي غاريفونا ومدرسة غاريفونا الواقعة يف دانغريغا، مبقاطعة ستان          : وهيرائدة أدجمت الثقافة يف مناهجها،      

كريك، وهي مدرسة تدرس تقاليد ولغة غاريفونا؛ ومركز تومول كني للتعلّم الذي يتيح تعليماً ثقافياً مشتركاً يستند                 
  .إىل تقاليد ومعارف وفلسفة جمموعة سكان مايا

  املسنون/ الشيخوخة-  هاء

 وكذلك االسـتراتيجية    ٢٠٠٢تزم بليز بتنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة اليت اعتمدت مبدريد يف عام             تل  - ٥٤
ويف منتـصف   . ٢٠٠٧اإلقليمية لتنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة مبا فيها صياغتها الواردة يف إعالن برازيليا لعام               

  .لسكانمن ا) ٢١ ٢٨٥( يف املائة ٦,٦، مثّل املسنون نسبة ٢٠٠٧عام 

وحـددت تـسعة    .  وطنية ُتعىن باملسنني   ة، وضعت حكومة بليز واعتمدت سياس     ٢٠٠٢يونيه  /ويف حزيران   - ٥٥
غذية، والرعايـة االجتماعيـة، وتـأمني    تجماالت برناجمية، وهي اآللية الوطنية، والتعليم ووسائط اإلعالم، والصحة وال    

  .والبحوث يةالقانونالشؤون الدخل، واإلسكان والبيئة، واألسرة، و

 وهو اآللية االستشارية، وآلية الـدعوة والتنـسيق       ،٢٠٠٣فرباير  /وأنشئ اجمللس الوطين للشيخوخة يف شباط       - ٥٦
  .للحكومة ويعمل على تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الوطنية املعنية باملسنني

ويعكـف اجمللـس الـوطين      . تشريع يقتصر على محاية املسنني من التمييز واإلساءة إلـيهم         حالياً  وال يوجد     - ٥٧
وُيعمَّم مشروع القـانون علـى      . للشيخوخة على صياغة قانون املسنني الذي سينص على تعزيز محاية املسنني قانونياً           

  .أصحاب املصلحة قبل عرضه على مكتب الوكيل العام
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 ،٢٠٠٨أكتوبر  /ين األول ويف تشر . سنني إقامة امل  العام حالياً يف مشروع قانون يتناول بيوت      وينظر مكتب الوكيل      - ٥٨
  .اعتمد الربملان التعديالت املدخلة على قانون العنف املرتيل، الذي ينص على محاية املسنات حتديداً

 سنة فما فوق    ٦٥وبدأ جملس الضمان االجتماعي يف بليز العمل باملعاش غري االكتتايب للنساء الالئي بلغ عمرهن                 - ٥٩
  . دوالر شهريا١٠٠ًويدفع حالياً لألشخاص الذين تشملهم هذه الفئة . ما فوق عاماً ف٦٧وللرجال الذين بلغ عمرهم 

مول مـن االحتـاد     امل وهو برنامج التنمية الريفية يف بليز        - ، أنشأ برنامج تدعمه احلكومة      ٢٠٠٥ومنذ عام     - ٦٠
عضو يف  مريكي ك  دوالر أ  ١ ٠٠٠وبإمكان املسن احلصول على قروض يف حدود        .  ونفذه  ائتماناً للمسنني  - األورويب  

ويستهدف الربنـامج املنـاطق     . جمموعة، أو كفرد يف إطار متويل مشاريع صغرية يف جمايل الزراعة والصناعات احلرفية            
  .الريفية اليت تنتشر فيها نسب عالية من الفقر مثل املقاطعتني الواقعتني يف أقصى اجلنوب ومها ستان كريك وتوليدو

ومتثل اخلدمات املقدمة إىل املسنني جزءاً      . ٢٠٠١ذ عام   ـ من اًني صحي وطني   تأم برنامجونفذت حكومة بليز      - ٦١
لكن، . ن احلصول على األدوية وخدمات إعادة التأهيل األساسية جماناً        ـ م اًـكنهم مجيع الربنامج الذي مي  ال يتجزأ من    

يـز، وال يوجـد     ال يوجد برنامج صحي خاص باملسنني وال يوجد طبيب خمتص بأمراض الشيخوخة وعالجها يف بل              
  .تدريب يف هذا االختصاص

ويؤم هذه املؤسسات أساساً األشخاص الذين      .  يف بليز ثالث مؤسسات إليواء املسنني لفترات طويلة        توجدو  - ٦٢
الفقـر وعـدم    األشخاص الذين يعانون من     كاٍف؛ و أسري   ال يتوفر لديهم دعم      نيفتقرون إىل الدعم األسري أو الذي     

ومتوِّل إحدى هذه املؤسسات متويالً كامالً وتديرها حكومة   . أو الشيخوخة /م بسبب املرض و   القدرة على رعاية أنفسه   
  .بليز فيما تتلقى املؤسستان األخريان التمويل عن طريق إعانات شهرية من احلكومة

  حقوق السجناء- واو 

وباتـت  .  اخلـاص  ، حوَّلت حكومة بليز إدارة السجن املركزي يف بليز إىل القطاع          ٢٠٠٢أغسطس  /يف آب   - ٦٣
ومنذ اسـتالم إدارة    .  كوليب تدير اليوم السجن املركزي يف بليز، وهي منظمة غري حكومية ال تستهدف الربح              مؤسسة

 مثل برنامج إعادة تأهيل املدمنني على املخدرات،        ، عدة برامج ترمي إىل إعادة تأهيل السجناء       ملؤسسةالسجن، نفَّذت ا  
  . جناءوبرامج التعلّم وتقدمي زماالت للس

ويتطلب الربنامج عـزل  . ٢٠٠٥وُنفِّذ أول برنامج كامل ملكافحة اإلدمان على املخدرات يف السجن يف عام             - ٦٤
. كما ُيكّمل العملية النماء الروحي والبدين. السجني عن الرتالء اآلخرين يف السجن وعن أفراد األسرة لفترة ثالثة أشهر

وُينقل اآلخرون إىل مبىن    .  يستوفون معايري اإلفراج املشروط وإسقاط العقوبة      وبعد التخّرج، ُيطلق سراح الرتالء الذين     
  . إعادة اإلدماج يف مركز إعادة التأهيل ليقضوا ثالثة أشهر أخرى مث ُيسمح هلم بالعودة إىل أوساط عامة السكان

ويـشمل هـذا    . ا اجملرمون ويركز برنامج العدالة التصاحلية على احلد من األذى واملعاناة اللذين يتسبب فيهم             - ٦٥
ومناقشة مواضيع تتعلـق باجلرميـة      ‘ الذين ال تربطهم صلة هبم    ‘السجون ملقابلة اجملرمني    بزيارة  الضحايا  قيام  الربنامج  

  .وآثارها وبعملية املصاحلة لتيسري حياة الضحايا
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 وعقـاقري مـضادات     خدمات إسداء املـشورة   فريوس نقص املناعة البشرية     رتالء السجون املصابني ب   ل تتاحو  - ٦٦
  .عن طريق وزارة الصحةجماناً الريتروفريوسات 

ويوجد يف مرفق السجن حالياً مبنيان كبريان . رون عن بقية نزالء السجون الكبار يف مرافقهم     ـوُيفصل القاص   - ٦٧
. سـرية ُيستخدم لتناول وجبات الطعام أو لتنظيم الزيـارات األُ        اآلخر   أحدمها ُيستخدم كجناح للسكن أو النوم، و       - 

  .وتوجد يف املبىن الثالث أربعة صفوف

وُيدرَّب موظفو السجن العاملون يف . ويشمل نزالء السجن كالً من احملتجزين املؤقتني والسجناء احملكوم عليهم  - ٦٨
شمل وللرتالء الشباب برنامج أنشطة يومية ي.  وهم مؤهلون إلسداء املشورة إىل فرادى الرتالء،املرفق على إعادة التأهيل

صفوفاً تعليمية ومهنية؛ والدعم للنماء الشخصي والروحي؛ واملهارات احلياتية، واألنشطة الرياضية، والتمارين التدريبية             
  . تليه األخبار احمللية وأنشطة إسداء املشورة،البدنية، والصحة الشخصية، والتسلية، وإدارة األوقات، والعبادة املسائية

  ت التحديات واألولويا- رابعاً 
  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ة فريوس نقص املناعة البشري- ألف 

. ميثل حتدياً رئيسياً تواجهه بليـز     ) اإليدز( متالزمة نقص املناعة املكتسب   /ةال يزال فريوس نقص املناعة البشري       - ٦٩
وبلغت نسبة اإلصابة   . بحر الكارييب  أعلى نسبة انتشار يف أمريكا الوسطى وثالث أعلى نسبة يف منطقة ال            ويف بليز حالياً  
  . يف املائة٢,١، ٢٠٠٧يف هناية عام 

اإليدز، اعتمدت بليز هنجاً تشاركياً متعـدد       /ةولالستجابة للتحدي الذي يشكله فريوس نقص املناعة البشري         - ٧٠
بة بليز الوطنية مبا فيهـا   اهليئة الوطنية املعنية باإليدز وكلَّفتها بتنسيق استجا     ٢٠٠٠فرباير  /القطاعات وأنشأت يف شباط   

وتتألف اهليئة الوطنيـة    . اإليدز وتعبئة املوارد  /ةتنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية، وسياسات فريوس نقص املناعة البشري        
املعنية باإليدز من ممثلني جملموعات أصحاب املصلحة الرئيسية كافة، كممثلي الوزارات احلكومية الـيت تـضم وزارة                 

 سـائر التعليم، ووزارة العمل، ووزارة التنمية والسياحة، وقطاع األعمال التجاريـة، والـشباب، و            الصحة، ووزارة   
املنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدينية، واملنظمات اجملتمعية، وممثلني للجان املعنية مبكافحة اإليدز على مـستوى               

  . ماثلة كشريكات تقنية للنظريات الوطنية املالكياناتوتعمل مؤسسات األمم املتحدة وغريها من . املقاطعات

، اعتمدت احلكومة سياسة وطنية ملكافحة اإليدز وسياسة وطنية ملكافحة اإليدز يف مكـان              ٢٠٠٦ويف عام     - ٧١
اإليـدز  /ةومنذ ذلك التاريخ، أنشأت غرفة التجارة والصناعة يف بليز حتالفاً ُيعىن بفريوس نقص املناعة البـشري               . العمل

وتعكف وزارة  . اإليدز يف مكان العمل   /ةرة اخلدمة املدنية سياستها للتصدي لفريوس نقص املناعة البشري        واعتمدت دائ 
والغرض من هذه السياسة هو     . العمل حالياً على تعزيز وتوسيع تنفيذ هذه السياسة يف موقع العمل يف مجيع أحناء البلد              

اإليدز وتعزيز أمناط حياة صحية يف      /ةقص املناعة البشري  القضاء على الوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس ن        
  .مكان العمل

انتقال  استهلت حكومة بليز برناجمها ملنع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل للحد من خماطر                ٢٠٠١ويف عام     - ٧٢
حات الـصحة العامـة     وأُدرج الربنامج يف مص   . وليدهامن األم احلامل املصابة إىل      اإليدز  /ةنقص املناعة البشري  فريوس  
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  امرأة حامل تتلقى الرعاية    ٢ ٧٦٦ على سبيل املثال، ومن بني       ٢٠٠٧ويف عام   . للحوامل على صعيد البلد لتعزيز أثره     
اإليدز ومتكَّنت من تلقـي عـالج عقـاقري         /ة امرأة مصابة بفريوس نقص املناعة البشري      ٥٤، كانت هناك    قبل الوالدة 

 مما يدل ،، أُبلغ عن حالتني فقط يف مجيع أحناء البلد نتيجة للعدوى العمودية٢٠٠٨ويف عام . مضادات الريتروفريوسات
  .على جناح الربنامج

ويف إطـار التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة           . وميثل التعليم والتوعية على املستوى العام جهداً متواصالً         - ٧٣
 باملرض ولتعزيز احلياة الصحية، مبا يف ذلك        اإليدز تواصل احلكومة وشركاؤها استعمال مجيع الوسائل للتوعية       /ةالبشري

  . املباشرة، واملصحات واملعارض الصحيةإلرشاد والتوعيةعن طريق محالت متعددة الوسائط، وخدمات ا

ية من أولويات حكومة بليز وتشترك واإليدز والتحكم فيهما أول/ةوتظل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري        - ٧٤
 عن ،وأثناء السنة اجلارية تسعى وزارة الصحة. ةفريوس نقص املناعة البشريملكافحة الوطنية سة سياوزارات عديدة يف ال 

اإليدز، لتوسيع االختبار املتعلق بالفريوس ليشمل مجيع املراكز       /ةطريق برناجمها الوطين املعين بفريوس نقص املناعة البشري       
ة من األم إىل الطفل وكذلك امتداد االختبار الـذي مل يكـن             األمامية الصحية الريفية لدعم برنامج منع انتقال اإلصاب       

فريوس نقص املناعة البشرية    كما جيري حتليل إمكانية إدماج اخلدمات املعنية ب       . متوفراً سابقاً للمجتمعات احمللية الريفية    
 عملية ختطيط على    والعمل الذي جيري يف إطار الربنامج هو      . يف نظام الرعاية الصحية أيضاً مبشاركة مؤسسات متعددة       

املدى الطويل ترتبط باستيفاء األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك املؤشرات العديدة األخرى اليت تتضمنها االتفاقات اليت               
  .وقع عليها البلد

اإليدز مبا فيهـا يف جمـاالت التعلـيم،    /ةوخدمات الدعم متاحة لألفراد املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     - ٧٥
ة ـل مؤسس ـوتتيح احلكومة العقاقري املضادة للريتروفريوسات، وتقدم مؤسسات مث       . لعاطفي واملايل والبدين  والدعم ا 

ـ                ة ـبليز للتنمية املستدامة وصندوق األعمال التجارية للشباب التمويل الصغري للمشاريع التجاريـة الـصغرية الناشئ
 العيش  مؤسسة" مثل   ،تقدم عدة منظمات غري حكومية    اإليدز، كما   /ةلألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     

 ِمنحاً مالية، وجمموعات دعم األقران وغريها مـن  "التحالف ضد اإليدز" وLiving with Hope Foundation" باألمل
  .املساعدةأنواع 

   الشباب- باء 

تجـاوز  تليـز ال     يف املائة من سكان ب     ٤٩,٥أن نسبة   ب ٢٠٠٧أفادت التقديرات السكانية يف منتصف عام         - ٧٦
ورغم أن التـسجيل الـصايف يف التعلـيم         .  عاماً ٣٠ يف املائة من السكان هم دون        ٦٥ عاماً وأن نسبة     ١٩أعمارهم  

وتتجاوز نسبة بطالة الشباب    .  يف املائة من األطفال    ٥٠االبتدائي مرتفع نسبياً، تنتقل إىل املعاهد الثانوية نسبة تقل عن           
 عامـاً يف    ٢٩ و ١٥ شاب تتراوح أعمارهم بني      ٨١ ٩٠٠ملعهد اإلحصاء يف بليز، يوجد      ووفقاً  . بكثري املعدل الوطين  

 أو نسبة ٤٠ ٠٠٠ يف املائة من إمجايل عدد السكان، يتردد منهم ٢٨وهذه الشرحية العمرية من السكان متثل نسبة . بليز
 ٧ ٥٠٠ وعـددهم  ، واآلخرون،ونيعمل)  يف املائة٣٢بنسبة  (٢٢ ٥٠٠ وعددهم ، يف املائة على املدارس، والبقية   ٥٧

، أصـبح الـشباب     يف الوقت ذاته  و). حسب أرقام معهد اإلحصاء يف بليز     (عاطلون عن العمل    )  يف املائة  ١١بنسبة  (
شـباب  "وردَّت احلكومة حبزم على ذلك بتنفيذ برنـامج         . املتعرضون للخطر ضحايا حياة اجلرمية والعنف والعصابات      

  . ل الشباب على اتباع درب إجيايب بغية بناء مواطَنة صالح وعطاءحلم" توعية الشباب"و" املستقبل
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أنـشطة  " أنا وجرياين"وتتيح هيئة   . ويشترك اجملتمع املدين كذلك يف إجياد فرص تروحيية إجيابية وآمنة للشباب            - ٧٧
وهـذه  مجيع أحنـاء بليـز   اثىن عشر نادياً يف " 4H"وتدير منظمة . إمنائية منسَّقة للنظراء لصاحل أطفال األحياء احملرومة 

 األغذية، وتكنولوجيا البناء، ومؤخراً جتهيزالزراعة، وجماالت تلقّن الشباب البليزي املتعرِّض للخطر مهارات يف  النوادي  
، "خدمات حتـسني الـشباب    "كما تعمل منظمات غري حكومية أخرى مع الشباب يف بليز وتشمل            . التنمية السياحية 

 ".مجعية بليز للحياة األسرية"، و"مجعية الشابات املسيحيات"و

حتت رعاية وزارة الشباب لتنسيق برامج الشباب على الصعيد " شباب املستقبل"، أنشئت هيئة ٢٠٠٥ويف عام   - ٧٨
اإليـدز، وإدارة  /ةاحلد من العنف والتثقيف والتوعية بفريوس نقص املناعة البشري      : الوطين يف ثالثة جماالت رئيسية، هي     

وأثَّرت هيئة شباب املستقبل يف حياة اآلالف من شباب بليز عن طريق دورات             .  العمل واملشاريع  الشباب وخلق فرص  
  . اإليدز، والتدريب على مهارات العمل وما إليها/ةالتوعية بفريوس نقص املناعة البشري

عرضـني  ، أعادت احلكومة العمل بربنامج توعية الشباب الذي يهدف إىل متكني الـشباب امل    ٢٠٠٨ويف عام     - ٧٩
ويركّز الربنامج على مخسة جماالت رئيسية      . منط حياة بديل  اتباع  املشاركني بالفعل يف عصابات من      والشباب  للخطر  

ربامج ال االتصال و  - تسوية الرتاعات، وتطوير املهارات احلياتية، وخلق فرص العمل، وبرامج التنشئة االجتماعية            : هي
  . أو تدخَّل لديهم،اًشاب ٢ ١٢٧ ما يقرب من  يفأثراُ، ترك الربنامج ٢٠٠٨ويف عام . تعليميةال

وُتتخذ تدابري نشطة إلشراك الشباب بطريقة     . لتنمية الوطنية الشاملة  لوتسلِّم بليز بأن مناء الشباب قضية حيوية          - ٨٠
  .تشاركية هادفة

   اإلدارة الرشيدة- جيم 

شفافة، مسألة أساسية لبناء    القابلة للمساءلة و  الة و ستجيباإلدارة امل تعتقد حكومة بليز أن اإلدارة الرشيدة، أي          - ٨١
 من أشـكال احلمايـة      ويعرِّف قانون منع الفساد أشكال الفساد ويتضمن شكالً       . وتعزيز وإثراء ثقافة حقوق اإلنسان    

ومن بني املؤسسات اليت أنـشئت لإلسـهام يف اإلدارة          . للموظفني العامني واملواطنني الذين يبلغون عن أعمال الفساد       
 الكشف املايل بالنسبة إىل األشخاص العاملني يف احلياة العامة والقيـام            اتطارتشااملكلفة بتنفيذ   " هيئة الرتاهة "الرشيدة  

  .يف االنتهاكات املزعومة لقانون منع الفسادبتحقيقات عند االقتضاء 

جلرائم، وزاد من الغرامات    ، من عدد ا   ٢٠٠٨فرباير  /وزاد قانون منع الفساد اجلديد، الذي بدأ نفاذه يف شباط           - ٨٢
كمـا أنـشأ    .  ووسَّع النطاق ليشمل املوظفني العامني واألشخاص العاملني يف القطاع اخلاص          ، دوالر ٢٥ ٠٠٠لتبلغ  

  .يتيح احلماية للمبلغنيهو القانون أمانة دائمة هليئة الرتاهة و

 وأمـني   ، للحسابات، واملتعهد العام   املراقب العام : وتوفِّر ثالث مؤسسات دعامة هامة لإلدارة الرشيدة وهي         - ٨٣
ويراقب املتعهد العام ". الصندوق املوحَّد"حسابات مجيع املبالغ يف تدقيق واملراقب العام للحسابات مسؤول عن . املظامل

ـ      . منح وتنفيذ العقود العامة وُيجري حتقيقات يف مزاعم اإلخالل عند االقتضاء           د ورد  ـأما وظائف أمني املظـامل، فق
  .عالهوصفها أ
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هذا اهليكل األساسي من اإلدارة الرشيدة فاعتمدت مقترحات إلدخال عـدة           البناء على   وتسعى احلكومة إىل      - ٨٤
، وإمكانيـة إقالـة    يف جملس الشيوخ  األغلبية احلكومية  زالةحتديد واليات رؤساء الوزارات، وإ    مشلت  إصالحات هامة   

  .عامة، وتعديل قانون حرية اإلعالم حلظر سرية العقود واالتفاقاتالوزراء، واإلبالغ املنتظم واملفصَّل عن األموال ال

تشارك بنشاط يف آلية . ، أصبحت بليز دولة طرفاً يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد         ٢٠٠٢ويف عام     - ٨٥
  . بليزمتابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، وقدمت تقريرين عن تنفيذ االتفاقية يف

   حقوق الشعوب األصلية- دال 

 يف املائة من سكان البلد ويقيم أساساً يف مقاطعـة توليـدو             ٨,٩ميثل شعب مايا األصلي يف بليز نسبة تناهز           - ٨٦
شـكاوى  /مطالبات إىل تقدمي عدة     ،وبادرت جمتمعات املايا احمللية لبليز اجلنوبية عن طريق حتالف زعماء املايا          . اجلنوبية

 /املطالبـات وقـدَّم التحـالف     . عدم محاية حقوق املايا، وال سيما حقهم يف امتالك األرض         بسبب  ليز  ضد حكومة ب  
  . الشكاوى إىل اهليئات التعاهدية الدولية حلقوق اإلنسان

وجلنة األمم املتحدة للقـضاء علـى        حلقوق اإلنسان    لبلدان األمريكية اجلنة  يف  وأثار التحالف جوانب القلق       - ٨٧
وقدَّمت احلكومة، كلما أمكن ذلك،     . صري ولدى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية يف األرض         التميزي العن 

  .معلومات عن التدابري اليت اختذهتا حلماية حقوق املايا

، ٤٠/٠٤، أصدرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التقرير رقم          ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ويف    - ٨٨
اجملتمعات احمللية األصلية للمايـا يف مقاطعـة   "تعلق بقضية فيما يإىل حكومة بليز املقدمة  التوصيات  الذي تضمن بعض  

  . وتلقت حكومة بليز التقرير وحللته، لكن مل ُتنشأ آلية لتنفيذ توصيات اللجنة". توليدو ببليز

 تـشرين   ١٨ويف  . قوقهمـا ونتيجة لذلك، سعت قريتا كونيخو وسانتا كروز العتراف حمكمة بليز العليا حب             - ٨٩
، اعتربت احملكمة العليا يف بليز أن لسكان املايا املقيمني يف هاتني القريتني يف مقاطعة توليدو حيازة ٢٠٠٧أكتوبر /األول

وتتماثل هذه االستنتاجات مع التوصيات الصادرة عن جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق             . عرفية لألراضي اليت حيتلوهنا   
ة بتحديد ممتلكات املايا اجملتمعية أو رسم حدودها أو إصدار شهادات ملكية بشأهنا أو غريهـا مـن                  اخلاصواإلنسان  

لكن التفاوت يكمن يف أن توصية اللجنة تتعلق مبقاطعة توليدو          .  لالستعمال واملمارسة العرفّيني   الوسائل حلمايتها وفقاً  
ومل تطعن احلكومة يف قـرار      . رييت كونيخو وسانتا كروز   بأكملها بينما يقتصر احلكم الصادر عن احملكمة العليا على ق         

ممثلو احلكومة برئاسة مفوض األراضـي      اجتمع  ومنذ صدور حكم احملكمة العليا،      . احملكمة العليا وهي تلتزم باحترامه    
  .واملسح مع اجملتمعات احمللية املتضررة ثالث مرات

، أصدرت احلكومة اجلديدة يف الشهر التايل       ٢٠٠٨فرباير  /ويف أعقاب االنتخابات العامة اليت ُنظِّمت يف شباط         - ٩٠
أو العمليات أو غريها    / القيام جبميع األنشطة و    نبالتوقف ع "مجيع الوزارات احلكومية    موعزةً إىل   أمراً بالتوقف والكّف    

ة العليـا دون أن     من األعمال اليت تتعلق بأراضي مقاطعة توليدو، وال سيما الطرائق الواردة يف األمر الصادر عن احملكم               
 لينطبق فقـط    وُعدِّل األمر الحقاً  ". على تلك الطرائق، يف انتظار إصدار تعليمات أخرى عن آليات التنفيذ          املنع  يقتصر  

  .على األراضي اليت حتتلها وتستخدمها عادةً قريتا سانتا كروز وكونيخو
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. يذ احلكم الصادر يف قـضية كـال       وواصلت األطراف احلوار لوضع إطار عمل حيظى مبوافقتها من أجل تنف            - ٩١
 .لكنها مل تتوصل إىل توافق يف اآلراء بشان املوضوع، وال تزال تتبادل املراسالت

، التقى املدعي العام يف بليز، باسم حكومة بليـز، مبمثلـي جمموعـات مايـا                ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٠ويف    - ٩٢
ووافقت األطراف على مواصلة    . م الصادر عن احملكمة   ومستشارها القانوين وأبلغهم بعزم احلكومة على االمتثال للحك       

  .االجتماعات لوضع إطار عمل لتنفيذ احلكم السالف الذكر مبا يف ذلك رسم احلدود

وتقدمت مثان وثالثون قرية أخرى يف مقاطعة توليدو بدعوى مماثلة إىل احملكمة العليا سعياً العتراف احملـاكم                   - ٩٣
  .األراضي يف هذه القرىحبقوق املايا العرفية يف ملكية 

   املعوقون- هاء 

ومشل االلتزام كـذلك    . التزمت احلكومات املتعاقبة بإدماج املعوقني يف اجملتمع وإتاحة الدعم الالئق لعالجهم            - ٩٤
  .  مع اآلخرينتعهداً بزيادة توعية اجلمهور حبقوق املعوقني واحتياجاهتم واالعتراف هبم كمواطنني متساوين

أن نسبة األشخاص الذين يعانون من شكل أو آخر من اإلعاقة يف ، ٢٠٠٠تعداد السكان لعام ، حسب ويقدر  - ٩٥
  . شخصا١٣ً ٧٧٤ يف املائة من السكان أو ٦بليز تبلغ 

لكن قانون دستور بليز، وقانون العنف املرتيل، وقانون        . وال يوجد يف بليز قانون يتناول قضايا املعوقني حتديداً          - ٩٦
  .  تتناول القضايا ذات الصلة باملعوقني،انون التعليم وق،األسرة والطفل

  .وكلَّف وزير التعليم املدارس بإدماج األطفال املعوقني يف املدارس العادية كلما أمكن ذلك  - ٩٧

ويتمثل . وتضطلع وحدة التربية اخلاصة يف وزارة التعليم بدور حيوي يف إجياد فرص تعليمية لألطفال املعوقني                - ٩٨
وتعمـل الوحـدة    . شراف على إدماج وتعليم مجيع األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة يف بليـز            هدفها يف اإل  

 على تطوير   ،بالتعاون مع منظمات العاملني يف املدارس واملنظمات األسرية واملنظمات الدينية واملنظمات غري احلكومية            
وُوضع منهاج لتدريب املعلمني على . لدى مجيع التالميذجمتمعات مدرسية شاملة تنّمي وتقدِّر خمتلف احتياجات التعليم 

 وتنظِّم الوحدةُ حلقات عمل بطلب من مديري املدارس واملـشرفني عليهـا             ،احتياجات التربية اخلاصة يف جامعة بليز     
  .وموظفي املقاطعات

لبصر يف املدارس   وتتعاون الوحدة مع جملس بليز لذوي العاهات البصرية، لدعم األطفال املكفوفني وضعاف ا              - ٩٩
وتقدَّم املشورة للمعلمني بشأن االستراتيجيات اليت ميكن أن تدمج الطفل الذي يعاين مـن عاهـة              . يف مجيع أحناء البلد   

وحتّول الكتب املدرسية إىل كتب البنط الكبري وإىل لغة بريل من جانب جملـس              .  العادية يف الصفوف دجماً فعلياً   بصرية  
  .ة مبساعدة متطوعني ميسحون الكتب املدرسية وحيرروهنابليز لذوي العاهات البصري

. وُتتناول خدمات األطفال املعوقني بصورة غري مباشرة يف برنامج صحة األم والطفل التابع لوزارة الـصحة                  - ١٠٠
، خدمات جمتمعية إلعادة تأهيل األطفال من الوالدة حىت بلوغهم ست           "CARE-Belize"وتوفر املنظمة غري احلكومية     
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وتوفر خدمات خاصة لألطفال املعوقني عندما ينظم األخصائيون الزائرون مصحات سنوية وخيتارون مرشحني    . واتسن
  .لعالجهم يف اخلارج

وقليلون هـم األشـخاص     . وتكمن التحديات اليت يواجهها املعوقون يف عدم وجود قانون خاص بعالجهم            - ١٠١
 هتيأ املباين العامة بعُد الستقبال األشخاص الذين يعانون من بعـض            ومل. املعوقون العاملون يف القطاعني العام واخلاص     

  .كما أن وسائط النقل العامة غري مالئمة للمعوقني. اإلعاقات البدنية

   التعليم- واو 

وجعلت احلكومات املتعاقبة من    . تلتزم حكومة بليز بأن تكفل لكل مواطن بليزي فرصة تأكيد حقه يف التعليم              - ١٠٢
  . يف املائة من امليزانية٢٥م جماالً حيظى باألولوية، وخصصت له نسبة التعليتطوير 

 رغم وجود بعض التكاليف املرتبطة به مثل شـراء األزيـاء الالزمـة،            ،والتعليم االبتدائي يف بليز جماين عادة       - ١٠٣
تنفيـذ  بحلكومة  ، بدأت ا  ٢٠٠٨ففي عام   . ٢٠٠٨والرسوم اليت تفرضها املدارس ودفع مثن الكتب املدرسية حىت عام           

، بادرت  ١٩٩٣ويف عام   . برنامج لتوفري الكتب املدرسية جماناً جلميع التالميذ يف املدارس االبتدائية على الصعيد الوطين            
احلكومة إىل توفري ِمَنح جلميع املدارس الثانوية اليت تتلقى مساعدات يف شكل ِمَنح يف بليز لتغطيـة نفقـات تـسجيل           

  .نويةالتالميذ يف املعاهد الثا

 ماليـني دوالر يف     ٣ مبا فيها    ،التعليمتوفري  ويف امليزانية احلالية خصصت حكومة بليز اعتمادات هامة لضمان            - ١٠٤
 دوالر  ا مليون دوالر كِمَنح جامعية للتعليم العايل، ومليون       ١,٥شكل ِمَنح مدرسية للسنة األوىل من التعليم الثانوي، و        

 ماليـني دوالر    ٣ مليون دوالر جلامعة بليـز و      ١,٥ارس االبتدائية، وزيادة قدرها     لتوفري الكتب املدرسية لتالميذ املد    
  .الستكمال وحتسني مشروع التعليم والتدريب التقنيني واملهنيني

ويقضي قانون التعليم يف بليـز بواجـب   .  عاما١٤ً و أعوام٥والتعليم إلزامي لكل شخص يتراوح عمره بني    - ١٠٥
. ق الطفل الذي بلغ سن الدراسة ومل يستكمل التعليم االبتدائي باملدرسة على حنو منـتظم       األبوين يف السهر على التحا    
ن بتسجيل الطفـل    يب فيه األبو  يطاِل" املدرسةالتحاق ب أمر  "ول كبري موظفي التعليم إصدار      ومبوجب القانون نفسه، خيَّ   
وألغراض إنفاذ القانون، ُيعيَّن    . ل لذلك كما يقضي القانون بعقوبات يف حالة عدم االمتثا       . كتلميذ يف إحدى املدارس   

  .يشرفون على حضور التالميذ يف املدارس" وحدة التغيُّب عن املدرسة بدون إذن"عدد مالئم من املوظفني يف 

وال يزال نظام التعليم يف بليز يواجه حتديات هامة، وال سيما استكمال الدروس ومعدالت االنتقال من صف                   - ١٠٦
 يف املائة من األطفال التعليم االبتدائي، وبلغت نسبة التسجيل الـصافية يف التعلـيم               ١٠ل نسبة   وال تستكم . إىل آخر 

. ج التعليم الثـانوي ا يف املائة منها استكملوا منه٥٩,٧ يف املائة، ٤٥,٣، ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الثانوي أثناء العام الدراسي  
وسـتتخذ  .  للجميـع  بدون إذن وجعل التعليم متاحاً    وبالتايل تبذل جهود دؤوبة يف جمايل مقاومة التغيُّب عن املدرسة           

احلكومة كذلك تدابري حازمة لضمان توفري التعليم اجليد، كقيام وزارة التعليم بعمليات تفتيش لضمان جودة التعلـيم                 
  .ومطالبة املدارس بالتخطيط لتحسينها وتنفيذ هذا التحسني ومتابعته
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   توقعات الدولة-خامساً 
   بناء القدرات- ألف 

، من الالزم مواصلة التثقيف هبذه احلقـوق يف كـل مـن     عملياًمن أجل تعزيز فهم حقوق اإلنسان وتطبيقه        - ١٠٧
وحددت احلكومة احلاجة إىل مواصلة بناء القدرات على املستوى الـتقين وعلـى مـستوى               . القطاعني العام واخلاص  

احلقوق يف مجيع مراحل عمليات صنع القرار       السياسات يف مجيع فروع احلكومة من أجل ضمان تطبيق هنج يقوم على             
  . يف مؤسسات املواجهة بغية حتسني حتديد احتياجات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلتها، وخباصةوالتخطيط

   املساعدة التقنية- باء 

،  اإلنـسان   مبا فيها التثقيف حبقوق اإلنسان، ورصد حقـوق        ،حتتاج بليز إىل املساعدة التقنية يف عدة جماالت         - ١٠٨
يف جمـال   وباإلمكان تنظيم محلة تثقيف مستدامة وفعالة       . عن إعمال حقوق اإلنسان إىل اهليئات الدولية      وتقدمي تقارير   

  .بفضل املساعدة التقنيةوذلك حقوق اإلنسان ُتتاح جلميع البليزيني 

فقد . ة إىل خمتلف هيئات املعاهداتكما التمست بليز تلقي املساعدة التقنية على إعداد تقاريرها الوطنية املقدم   - ١٠٩
واجهت بليز، بصفتها دولة صغرية ذات موارد بشرية حمدودة، صعوبات يف اجلهود اليت بذلتها عند إعداد وتقدمي تقارير  

  .يف حينها بشأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان العديدة اليت هي طرف فيها

ز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ستستفيد بليـز         لتعزيالقائمة   أثر التدابري    رصدومن أجل حتسني      - ١١٠
  .تنفيذ نظام مجع بيانات مالئم وسهل اإلدارةيف جمال من تقدمي مساعدة هلا 

Notes  
1  Belize Constitution, Part V, Section 44(2). 
2  Petit, Juan Miguel. Trafficking in Persons in Belize 2004. International Organization for Migration.   Islin, Brian 
Assessment for the Institutional Strengthening of the response to Human Trafficking, 2007.  Inter American 
Development Bank. 
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