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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠٠٩مايو /أيار ١٥- ٤جنيف، 

  )ج(١٥ السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بليز

 إىل عملية االستعراض الـدوري      )١( املصلحة أصحاب من   أربعةهذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من         
 وال يتضمن التقرير أيـة آراء    .وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان          . الشامل

السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن األمم املتحدة فوضية مأو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب 
وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه مل جير       . دةمبطالبات حمدَّ 

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو التركيز على هذه املسائل قد يعزى . قدر املستطاع صليةتغيري النصوص األ
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية   . هذه املسائل بعينها بشأن  إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات       

 اجلولة يفستعراض دورية االالتقرير مع مراعاة هذا أُعد قد و. حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .  احملددة بأربع سنواتاألوىل

                                                      

 .إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل   *
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  طاراإلساسية واألعلومات امل -  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

عت وقَّ  أن بليز  )٢(ومبادرة احلقوق اجلنسية    اليت قدمتها حركة الدعوة املوحدة يف بليز،       ١جاء يف الورقة املشتركة       -١
 .)٣( لكنها مل تصدق عليه٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦يف عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العلى 

  التشريعي اإلطار الدستوري و-  باء

 ووثـائق   ٢٠٠٠ ما أشار إليه تقرير جلنة اإلصالح السياسي الصادر يف عام            ١ذكرت الورقة املشتركة      - ٢
يف دستور بليز للحماية من التمييز على أساس امليول اجلنسية يسلِّم بأمهية كم حكومية أخرى من ضرورة إدراج ح

 .)٤(التحرر من التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي

الصكوك احلقوق األساسية املنصوص عليها يف      إلعمال  بإصدار تشريع وطين     ١وأوصت الورقة املشتركة      - ٣
بوضع إطار الورقة وفيما يتعلق مبسألة األقليات اجلنسية، أوصت . )٥(ليزوق اإلنسان اليت صدقت عليها بالدولية حلق

  .)٦(ة باهلجرة واالغتصاب املتعلقاتقانوين لضمان حقوق تلك األقليات، مبا يف ذلك عن طريق تعديل التشريع

بليـز تـدابري    أريزونا بأن تتخذ    وأوصى برنامج القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية التابع جلامعة            - ٤
املايا ومحايتها  جلماعات  آلية فعالة لتحديد حقوق امللكية العرفية       إلنشاء  تشريعية أو إدارية أو غريها من التدابري الالزمة         

  .)٧(ةاملايا املتضررمجاعات ملايا وملمارساهتا املتعلقة حبيازة األراضي، وبالتشاور مع جلماعات اوفقاً للقوانني العرفية 

   املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها اإلطار- جيم 

  .)٨(بادئ باريساالمتثال التام ملعلى أساس  بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ١أوصت الورقة املشتركة   - ٥

  تدابري السياسة العامة -  دال

 جنس  تجرمي القانوين للعالقات اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني بالغني من         ال أن   ١أوضحت الورقة املشتركة      - ٦
  .)٩(من شأهنا أن تساعد يف احلد من التحيزات االجتماعيةواحد حيول دون القيام حبمالت مستدامة لتثقيف اجلمهور 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان -  ألف

   املساواة وعدم التمييز- ١

جنسياً والوصم االجتماعي يشكالن جزءاً من املعاناة اليومية للمثليني التحيز  أن ١شتركة وضحت الورقة املأ  - ٧
الشباب واألشخاص املتحولني جنسياً يف إطار النظام التعليمي، وهي حالة من شأهنا أن تؤثر أيضاً يف األشخاص                 من  

ثري من املثليات واملثليني ومزدوجي امليول      كما أوضحت الورقة أن الك    . اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
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ويف اجملتمـع   يف  والتـهميش   للتحيز  ، ويتعرضون    هائلة يواجهون مشاكل نفسية وعاطفية    اجلنسية واملتحولني جنسياً  
وأوصت الورقة بإقامة حوار    . )١٠(ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية    أسرهم وجمتمعاهتم احمللية عندما يكشفون عن       

املثليات يشمل مبا متس أي شخص، الثقافة وحقوق اإلنسان لضمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان       يف جمال   
  .)١١(واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً وذلك باسم الثقافة أو التقاليد

صابني بفريوس  عدم وجود إطار قانوين حيمي حقوق األشخاص امل       إىل  أيضاً   ١الورقة املشتركة   وأشارت    - ٨
اإليدز، على الرغم من وجود وعي واسع االنتشار ومؤسسي باملشاكل اليت يواجهها هؤالء             /نقص املناعة البشرية  

من حيث ، وجوانب القصور الفحص الطيبووفقاً ملا ذُكر يف الورقة، فإن مسائل االفتقار إىل خدمات . األشخاص
مات الصحية ضد الشباب، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع         قطاع اخلد يف  السرية، وما حيدث من متييز      مراعاة  

املصابني بفـريوس نقـص املناعـة       القيود اليت تواجه    رجال، واملتحولني جنسياً، قد أسهمت مجيعها يف استمرار         
وسائط اإلعالم ال تزال تصور وأشارت الورقة أيضاً إىل أن بعض .  الصحيةالرعايةيف حصوهلم على اإليدز /البشرية

وأوصت الورقة بوضع إطار قانوين     . )١٢(املثليني جنسياً اإليدز على أنه مرض يصيب      /وس نقص املناعة البشرية   فري
اإليدز من التمييز يف مجيع     /حلماية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      إنفاذ  صالحيات  يشتمل على   

 .)١٣(ويف أماكن العملاملدارس  الصحية ويف اتاجملاالت، مبا يف ذلك يف جمال اخلدم

  وأمنه الشخصييف احلياة واحلرية الفرد حق  - ٢

 مـن   ٣٩ أن املادة    إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال        وضحت املبادرة العاملية    أ  - ٩
القـوة  " عاماً استخدام    ١٦الذين يقل عمرهم عن     القانون اجلنائي تبيح ألولئك الذين لديهم سلطة على األطفال          

  حيق لآلباء  "أنه  تؤكد  ) اجلرائم( من قانون االختصاص اجلزئي      ٦املادة  وأن  ألغراض اإلصالح،   " يربرها اليت هلا ما  
أو املدرسني أو غريهم من األشخاص الذين لديهم سلطة أو مسؤولية قانونية عن طفل أو شاب معاقبة ذلك الطفل 

تـدابري  "تنص علـى أن     ) ١٩٩٩) (اإلبالغ) (إيذاء الطفل (فل  األسرة والط  من لوائح    ٢املادة  وأن  ،  "أو الشاب 
بصورة معقولة ومعتدلة، وإذا مل تلحق أذى أو ضرراً بدنياً أو نفسياً  " ال تشكل إيذاء إذا طُبقت    " التأديب املعقولة 

  .)١٤(أشكال العقوبة البدنية لكن هذا احلكم ال يفسر على أنه حيظر مجيع ،"أو عاطفياً بالطفل

 من قانون التعليم ٢٧ و٢٤إىل أن العقوبة البدنية مشروعة يف املدارس مبوجب املادتني رت املبادرة العاملية وأشا  - ١٠
مشروع  ١٩٩٩ة، وإىل أن وزارة التعليم قد وضعت يف عام من أنظمة التعليم يف املرحلة االبتدائي) XVIII 79(والفقرة 

 عكست هذا االجتاه وأصـبح      ٢٠٠٠نظمة التعليم الصادرة يف عام       لكن أ  ،أنظمة تعليم جديدة ال تبيح العقوبة البدنية      
وأفادت املبادرة العاملية أن الدراسة االستقصائية اليت . احلظر مرة أخرى موضع نقاش يف سياق وضع أنظمة تعليم جديدة

دارس االبتدائية الـيت  وباملعن املدرسة فيما يتعلق بالتغيب تلميذاً  ٩٣٩بليز واليت مشلت يف أجرهتا جلنة حقوق اإلنسان     
املدرسون، ميارسه أن سلوك العنف الذي قد ذكروا  يف املائة من األطفال ٣٩الطفل قد أظهرت أن نسبة ظروف تراعي 

  .)١٥( يف حياهتم املدرسيةأقل اجلوانب اليت حيبها األطفال، هو مبا يف ذلك العقوبة البدنية

   وسـيلة   استخدام العقوبة البدنية للمعاقبة على جرميـة      يعترب  وأفادت املبادرة العاملية أن نظام العقوبات         - ١١
مبوجب لـوائح  " Youth Hostel"ُيحظّر اللجوء إليها كإجراء تأدييب يف مركز احتجاز القصر غري مشروعة، كما 

مـشغلو دور   ( املتعلقة بالتسجيل والترخيص والشروط الدنيا لتشغيل وكاالت اخلدمات االجتماعية           ٢٠٠٤عام  
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ومع ذلك ال تزال العقوبة البدنية مشروعة يف مؤسسات إصالحية أخرى مبوجب أنظمة             ). األطفالرعاية  إيواء و 
، ويف إطار تفويض السلطة األبوية لألشخاص املسؤولني عن األحداث اجملرمني وفقـاً لقـانون               )٢٠٠٠(السجن  

  .)١٦()١٩٣٦(اجملرمني األحداث

ف بليز يف املرتبة الثانية عشرة      صّنقد  يل لدراسات السجون     أن املركز الدو   ١وأوضحت الورقة املشتركة      - ١٢
    سـجيناً لكـل  ٤٦١حنو إىل فيها  إذ يصل عدد السجناء ،لسجناء إىل السكانعلى نطاق العامل من حيث نسبة ا   

وذكرت الورقة أن السجن الوحيد يف بليز تديره مؤسسة كوليب، وهي مؤسسة مسيحية تتلقى .  نسمة١٠٠ ٠٠٠
العازل اجلنـسي   املؤسسة على استخدام    هذه  كما أوضحت الورقة أن اعتراض      . ياً ألداء هذه املهمة   متويالً حكوم 

 من القانون اجلنائي لبليز من اعتبار موظف السجن الذي يوزع الرفاالت على             ٥٣ وما تنص عليه املادة      )الرفال(
يدز يف السجون مسألة صعبة     اإل/البشريةيف اجلرمية جيعالن عملية الوقاية من فريوس نقص املناعة          شريكاً  السجناء  

األمراض املنقولة عدوى اإليدز و/وأوصت الورقة بتنفيذ برنامج للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية. )١٧(للغاية
والتوعيـة،  اإلحـساس   إلرهاف  احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل          لصاحل  باالتصال اجلنسي   

  األحباث الـيت أجريـت يف       أن   وذكرت الورقة . )١٨(ناً، وإسداء املشورة والتدريب الطوعيني    وتوزيع الرفاالت جما  
 يف املائة باملقارنة ٢,٤اإليدز يف بليز هو / أن املعدل العام النتشار فريوس نقص املناعة البشرية تشري إىل٢٠٠٥عام 

 .)١٩(يف حالة نزالء السجون يف املائة ٤,٥بنسبة 

   وسيادة القانون،ا يف ذلك اإلفالت من العقاب، مبالعدلإقامة  - ٣

جمامعة بأنه  من القانون اجلنائي لبليز تّعرف االغتصاب       ) ١()٧١( أن املادة    ١لورقة املشتركة   أوضحت ا   - ١٣
جنسية لألنثى أياً كان عمرها دون موافقتها، وهو ما يفترض أن االغتصاب ال ينطبق على الذكور، ويترك الرجال 

مـن  ) ١(٤٧وأشارت الورقة أيضاً إىل أن املادة       . لالغتصاب دون أي وسيلة للجوء إىل القانون       نالذين يتعرضو 
ثنيت عشرة سنة وقد متتد إىل عقوبة السجن املؤبد         ايعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن       "القانون اجلنائي تنص على أن      

  .)٢٠(برضاها أم بغري رضاها عاماً سواء ١٤ُيدان لكونه قد جامع جنسياً أي طفلة يقل عمرها عن كل شخص 

من أفراد ، فإن حركة الدعوة املوحدة يف بليز قد وثقّت عدة حوادث مارس فيها ١وفقاً للورقة املشتركة و  - ١٤
الشرطة العنف ضد املثليني جنسياً ووجهوا إليهم التهديدات، مضيفة أنه عندما يقوم أشخاص من املثليات واملثليني 

، فإن الضحايا يتعرضون للمزيد من الوصم       بإبالغ الشرطة عن جرمية   ملتحولني جنسياً   ومزدوجي امليول اجلنسية وا   
إلقـاء  تلقى شكاواهم التجاهل ويستهان هبا، وهو ما يفضي إىل          ووالتمييز وتصبح هويتهم حمط اهتمام الشرطة،       

ألن غ عنـها    بلُّي غري معروفة، إذ ال    ، إىل حد كبري   ،وتظل هذه احلوادث  .  يف بعض احلاالت   القبض على الضحايا  
وأوصت الورقة بتثقيف رجال الشرطة وتوعيتهم بالتزاماهتم من        . )٢١( وال يثقون بالشرطة   الضحايا يشعرون بالعار  

حيث معاملة األشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، واملصابني بفريوس نقص 
متييزية، وكذلك التحقيق يف أي سلوك متييزي أو تعسفي ملوظفي الشرطة جتـاه             اإليدز معاملة غري    /املناعة البشرية 

  .هؤالء األشخاص ومعاقبتهم على ذلك عند االقتضاء
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

ل ك" من القانون اجلنائي لبليز تنص على أن ١٠١ من الفصل ٥٣ إىل أن املادة ١الورقة املشتركة أشارت   - ١٥
أن هـذا   وأضافت  ،  " سنوات ١٠للسجن ملدة   من جامع شخصاً أو حيواناً فخالف ناموس الطبيعة ُيعّرض نفسه           

متارس بالتراضي، سواء أكان الطرفان من اجلنس نفـسه أم ال،       قمنافية لُسّنة اخلل  احلكم ُيجّرم كل عالقة جنسية      
متارس بالتراضي بني بالغني من     قات اجلنسية اليت    العالال يسري، بسبب التحيز يف اجملتمع، إال على         هذا  وإن كان   

جترمي العالقات اجلنسية اليت متارس     بإلغاء  وأوصت الورقة   . )٢٢(على من ُيتصوَّر أهنم يفعلون ذلك     جنس واحد أو    
  .)٢٣( من القانون اجلنائي لبليز٥٣ادة بالتراضي بني بالغني من جنس واحد وذلك بإلغاء امل

 عاماً ال ميكنهم احلـصول علـى        ١٦ أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن        ١كة  وذكرت الورقة املشتر    - ١٦
  اإليدز دون موافقة األبـوين، وهـو       /خدمات املشورة والتدريب الطوعيني يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية         

 جنسية تاالذين يقيمون عالقويف الصحة يف هناية املطاف، وال سيما الشباب حق الشباب يف اخلصوصية ينتهك ما 
متارس بالتراضي بني بالغني من جنس واحد، والشابات اللوايت ميارسن اجلنس قبل الزواج، فهم خيتـارون عـدم                  

أوصت الورقة بإلغاء و. )٢٤(عن سلوكهم اجلنسياحلصول على اخلدمات لتفادي معاقبة آبائهم هلم عندما يكشفون 
  .)٢٥( عاما١٦ًص الذين تقل أعمارهم عن شرط موافقة اآلباء على توفري خدمات املشورة واالختبار لألشخا

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق - ٥

اكل صحية بدنية اإلجهاض مشروع يف بليز عندما تواجه املرأة احلامل مش إىل أن ١أشارت الورقة املشتركة   - ١٧
وال يف حالة االغتـصاب أو سـفاح   يكون اجلنني مشوهاً؛ وال يسمح به بناًء على طلبه  ، أو عندما     خطرية أم عقلية 
تعرضهن ملضاعفات نامجة عن  امرأة بسبب ٣٦٥إىل املستشفيات احمللية ما يزيد على ، أُدخل ٢٠٠٥ويف عام . احملارم

سيما   االغتصاب أو سفاح احملارم، وال     تيف حاال مشروعاً  اإلجهاض  ل  جبعوأوصت الورقة   . اإلجهاض غري الشرعي  
عندما يكون الضحايا من القصر، كما أوصت بليز بأن تضمن الرعاية اجليدة يف مرحلة مـا بعـد اإلجهـاض يف                     

  .)٢٦(لنظر عن سنهن ودون االنتقام منهناملستشفيات العامة جلميع النساء اللوايت خيضعن لعمليات اإلجهاض بغض ا

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٦

 أنه جيري إدراج الثقافة اجلنسية يف مناهج التعليم يف املرحلتني االبتدائية والثانويـة              ١أوضحت الورقة املشتركة      -١٨
ى املدرسون التدريب، وُعـني      وقد تلق  ".التثقيف بالصحة وباحلياة األسرية   "كجزء من برنامج أعدته وزارة التعليم بعنوان        

ومـع  . موظفون يف جمال التثقيف بالصحة وباحلياة األسرية من أجل إدراج الثقافة اجلنسية األساسية يف املناهج التعليميـة        
 يف املائة من مـدارس البلـد مل   ٦٠ذلك، أوضحت الورقة أن املدارس الكاثوليكية واإلجنيلية اليت تدير ما يقدر بأكثر من  

فصل املدرسات عندما يلدن أطفاالً خـارج        وتُ ،ماً كافياً يف الربنامج ألن الفتيات يتعرضن للطرد عند احلمل         تسهم إسها 
وأوصت الورقة بليـز  . )٢٧( استخدام الرفالأيضاً علىقد اعترض أسقف الكاثوليك السابق كما أن   . نطاق احلياة الزوجية  

بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين،     ، وذلك    بالصحة وباحلياة األسرية   بأن تراجع املنهاج التعليمي احلايل املتعلق بالتثقيف      
كما أوصت الورقة بإعداد وتنفيذ محالت لتوعية اجلمهور وتثقيفه         . واألوساط األكادميية، واملدرسني، واحتادات الطالب    

التثقيف برامج  ُيستبعدون من   ، من الناحية االستراتيجية، الشباب الذين        هذه احلمالت  بالقضايا اجلنسية على أن تستهدف    
  .)٢٨( ألهنم على هامش النظام التربوياجلنسي املتاح يف املدارس احلكومية إما ألهنم التحقوا مبدارس دينية أو
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   األقليات والشعوب األصلية- ٧

ز معرضة  املايا يف بلي  مجاعات  أشارت منظمة البقاء الثقايف إىل أن األمناط التقليدية الستغالل وحيازة أراضي              - ١٩
على الـرغم مـن     وذلك  للخطر من جراء االمتيازات احلكومية املمنوحة لشركات النفط وشركات قطع األشجار            

النتائج اليت خلصت إليها احملاكم الوطنية واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان ومفادها أن تلك االمتيازات تنتهك حقوق 
 وبرنامج القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية       لثقايفمنظمة البقاء ا  وذكرت  . )٢٩(اجلماعاتاإلنسان هلذه   
املايا يف  مجاعات   لصاحل قرى    ٢٠٠٧أكتوبر  /أن احملكمة العليا لبليز قد قضت يف تشرين األول        أريزونا  التابع جلامعة   

 ،حبيازة األراضي أعرافها املتعلقة    باالستناد إىل    ،يف األراضي حقوق هذه اجلماعات    كونيجو وسانتا كروز معتربة أن      
 أن احملكمة العليا رأت أيـضاً أن بليـز قـد            أريزوناوأضاف برنامج جامعة    . )٣٠("حقوق امللكية "تندرج يف نطاق    
، لكوهنا مل تعترف  من حقوق يف اإلنصاف وعدم التمييزاملايا يف كونيجو وسانتا كروزما جلماعات انتهكت حقوق 

ة، ولكوهنا منحت شركات قطع األشجار واستخراج النفط عقود إجيار،          ومل توفر هلا احلماي   هذه اجلماعات   بأراضي  
وخلصت احملكمة . املايامجاعات وتراخيص الستغالل األراضي، وامتيازات داخل األراضي اليت كانت متلكها تقليدياً 

األمن الشخصي ويف يف احلياة واحلرية وتستوجب احلماية إعماالً للحق العليا إىل أن حقوق مجاعات املايا يف أراضيها 
على محاية قانونية حلقوقها ومـصاحلها يف أراضـيها   ألن عدم حصوهلا التمتع حبماية القانون الذي يكفله الدستور،  

. )٣١(كل ذلك للخطرمتتعها حبقها يف احلياة وأسلوب حياهتا ذاته ورفاهها وسيتعرض سيؤثر تأثرياً بالغاً على التقليدية 
لترسيم وتعيني  أي خطوات جمدية    "منظمة البقاء الثقايف، أن احلكومة مل تتخذ        ملا ذكرته   قاً  وأعلنت احملكمة العليا، وف   

 أو للقيام بطرق أخرى بإرساء اإلطار الالزم لتوضيح حدود هـذه            األراضي اليت جلماعات املايا حقوق فيها     حدود  
 حبقوق املطالبني باألراضي ومصاحلهم     ، وأن ما فعله املدعى عليهم وما غفلوا عن فعله فيما يتعلق           األراضي ومحايتها 

وأشارت كلتا املنظمتني إىل النتائج ذات الصلة       . )٣٢(ة للممتلكات مبوجب الدستور   فيها خيالف نظام احلماية املمنوح    
، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان       ٢٠٠٤اليت خلصت إليها جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام           

إىل النتائج اليت خلصت    أريزونا  جامعة  برنامج   كما أشار .)٣٣(٢٠٠٧سية للسكان األصليني يف عام      األساواحلريات  
  .)٣٤(جلنة القضاء على التمييز العنصريإليها 

وذكرت منظمة البقاء الثقايف أن احملكمة العليا قد قضت بأن تتوقف احلكومة ومتتنع عن أي أفعال قد تقود                    - ٢٠
إىل التأثري يف وجود املمتلكات الواقعة يف املنطقة رضاها  أو أطراف ثالثة تتصرف مبعرفتها أو   موظفي احلكومة نفسها  

  املايا وتستخدمها يف سانتا كروز وكونيجـو، أو يف قيمـة تلـك املمتلكـات               مجاعات  اجلغرافية اليت تعيش فيها     
لضمانات دستور  ملستنرية وعلى أساس االمتثال     اأو استغالهلا أو التمتع باحلق فيها، ما مل حتدث هذه األفعال مبوافقتها             

اإلجيار والتراخيص  العمل حىت إشعار آخر بعقود      وقد محل ذلك احلكومة على إصدار توجيه يرمي إىل وقف           . )٣٥(بليز
، لكن هذا التوجيه قد أُلغي بعد ذلك بأسابيع قليلة فقط دون إخطار مجاعات              ها من ترتيبات األراضي يف توليدو     وغري
 جيعـل  ٢٠٠٨أبريل /العام يف نيساناحملامي واستعيض عن هذا التدبري يف مرحلة الحقة بتوجيه ثان صادر عن     .  به املايا

وذكـر  . )٣٦( األنشطة مبوجب التراخيص احلاليـة     استئنافويسمح ب احلظر مقصوراً على قرييت سانتا كروز وكونيجو        
احملكمة كان مشجعاً ألهنا أقرت     بعد صدور قرار     احلكومة   أريزونا أيضاً أن اإلجراء األويل الذي اختذته      جامعة  رنامج  ب

املايا الواقعة يف مقاطعة توليدو وليس فقط على اجلماعتني املقدمتني          مجاعات  بأن حلكم احملكمة آثاراً على مجيع أراضي        
عالة حلماية  ويف هذا السياق اختذت احلكومة خطوات ملموسة وف       . كونيجو وسانتا كروز  مجاعتا املايا يف    للطلب ومها   

استغالل املوارد الطبيعيـة    تسمح ب عقود اإلجيار اليت    العمل ب بإصدار توجيه بوقف    وذلك  املايا  جلماعات  احلقوق العرفية   
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وقد أدى إلغاء احلكومة هلذا     . ذ حكم احملكمة العليا   نفَّاألراضي يف مقاطعة توليدو ريثما يُ     استغالل  وغريها من ترتيبات    
 قرية أخرى ٣٦بيق القرار يقتصر على القريتني املطالبتني يف الدعوى املرفوعة مما ترك أراضي     التوجيه إىل جعل نطاق تط    

  .)٣٧(ة الستغالل احلكومة وأطراف ثالثةاملايا يف املقاطعة دون محاية وجعلها عرضمجاعات من قرى 

 منذ  ،مة وأطراف ثالثة  أريزونا إىل ما قامت به احلكو     وبرنامج جامعة   وأشار كل من منظمة البقاء الثقايف         - ٢١
ما أقدمت عليه مـن     املايا يف األراضي و   مجاعات   من جتاوزات وانتهاكات عديدة حلقوق       ،صدور حكم احملكمة  

أريزونا أن أنشطة اإلجيار وقطع األشجار قد استؤنفت         برنامج جامعة    وذكر. )٣٨( لتلك األراضي  مصادرات كثرية 
وأشارت املنظمتان إىل أنـه، مـن       . ا بعد إلغاء التوجيه على الفور     يف قرى املايا دون استشارة القرى أو موافقته       

ملكية على الرغم من التزام احلكومة شفوياً بوضع إطار قانوين يتيح لقرى املايا تثبيت حقها يف                والناحية العملية،   
ـ  تتصرف احلكومة ال تزال يف املناطق اليت متارس فيها حقوقها العرفية،    األراضي   ة العرفيـة  وكأن حقـوق امللكي
على استغالهلا ، وكأن هذه اجلماعات هي مستقطنة طارئة لألراضي اليت دأبت تقليدياً املايا غري موجودةجلماعات 

املايـا  ما جلماعات   بستة أمثلة، أن احلكومة تواصل جتاهل       مستشهدتني  ،  وذكرت املنظمتان أيضاً  . والعيش فيها 
تستخدمها ألغراض إصـدار عقـود إجيـار        ضي خالية لكي    تلك األرا يف أراضيهم وتعترب    من حقوق   وأفرادها  

  .)٣٩(ازات قطع األشجار واستخراج النفطوتراخيص وامتيازات الستغالل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك امتي

 ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٣أريزونا أنه قد رفعت دعوى ثانية إىل احملكمة العليا لبليز يف             برنامج جامعة    وذكر  - ٢٢
  هذه اجلماعات حىت ال تواجه وضـعاً       املايا أن حتافظ احلكومة على الوضع القائم يف أراضي          دة مجاعات   قاطلب فيها   

تفي إىل أن   قطع متناثرة من األراضي ال تكفي للحفاظ على البيئة الالزمة لبقائها املادي والثقايف              ال ُيترك هلا فيه سوى      
هذه القضية يف   ومن املتوقع النظر يف     . أراضي املايا يف مقاطعة توليدو    اية  حبماحلكومة بالتزاماهتا القانونية احمللية والدولية      

  .)٤٠(٢٠٠٩أوائل عام 

إىل حني وضع آلية فعالة لتحديـد حقـوق         بأن تتوقف احلكومة ومتتنع،     أريزونا  وأوصى برنامج جامعة      - ٢٣
 نفسها أو أطراف ثالثة تتصرف      املايا ومحايتها، عن أي أفعال قد تقود موظفي احلكومة        جلماعات  امللكية العرفية   

مجاعات إىل التأثري يف وجود املمتلكات الواقعة يف املنطقة اجلغرافية اليت تعيش فيها وتستخدمها رضاها مبعرفتها أو 
 أو يف قيمة تلك املمتلكات أو استغالهلا أو التمتع باحلق فيها ما مل حتدث هذه األفعال مبوافقتها                  ،املايا يف توليدو  

  .)٤١( وعلى أساس االمتثال لضمانات دستور بليزاملستنرية

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

 حيـدد فئـات   ٢٠٠٠ من قانون اهلجرة بصيغته املنقحة عام   ١٥٦ أن الفصل    ١أوضحت الورقة املشتركة      - ٢٤
آخر يعيش أو يتكّسب من     جنسياً أو أي شخص     كل بغّي أو مثلّي     ) ه"(: الفئة التالية املهاجرين احملظورة ومن بينها     

، بالنظر إىل ١ املشتركة وأشارت الورقة". دأب على هذا العيش أو التكّسبأو السلوك املثلي اجلنسي أو عائد البغاء 
طـالبو اللجـوء    مبوجبها  ُيحّدد  ال يعد جرمية يف بليز، إىل أن القانون ال يوضح الوسائل اليت             االشتغال باجلنس   أن  

من املعقول لذلك الظن بأن     أنه  وذكرت الورقة   . املشار إليها أعاله  دراجهم يف الفئة احملظورة     احملتملون الذين ميكن إ   
أو النوع اجلنساين ملوظف شؤون اهلجرة وما لديـه مـن           لطالب اللجوء   عوامل العمر أو اجلنس أو النوع اجلنساين        

  .)٤٢(ا جيعله حكماً متييزاً وجائراًماً يف إنفاذ هذا احلكم القانوين، ممتؤدي دوراً هاعن اجلنس منطية تصورات 
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