
(A)   GE.13-16195    130913    210913 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة السابع
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

 لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمع     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بليز    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
فوضـية  والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير امل       اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات      

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدَّم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

وال يتضمن هـذا التقريـر أي آراء أو وجهـات نظـر             . ةُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعي    
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانـات        أو

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
ت على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص         وقد ذُكر . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

وروعيت يف إعـداد التقريـر دوريـة االسـتعراض          . مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  حلالة خالل دورة االستعراض السابقةا  

االنـضمام   التصديق أو 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )٢٠٠١( أشكال التمييز العنصري

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

  )٢٠٠٠ط، عام التوقيع فق(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٦(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٩٠(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٨٦(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     

  )٢٠٠٣(لحة يف الرتاعات املس
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  )٢٠٠٣(املواد اإلباحية 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق       

األشخاص املهاجرين وأفـراد     مجيع
 )٢٠٠١(أسرهم 

ة حقوق األشخاص ذوي    ـاتفاقي
  )٢٠١١(اإلعاقة 

 

االختيـاري  الربوتوكول  
الثاين للعهد الدويل اخلاص    
  باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكول االختيـاري   
  التفاقية مناهضة التعذيب

االتفاقية الدولية حلمايـة    
مجيع األشـخاص مـن     

 االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنات  
 أو التفامهات/و

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  
 ٢ الفقرة   التحفظ على (والسياسية  
 ٦و) د(٣، والفقرتان   ١٢من املادة   
 ))٢٠٠١ (١٤من املادة 
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  حلالة خالل دورة االستعراض السابقةا  

إجراءات الـشكوى   
والتحقيق واإلجـراء   

 )٣(العاجل

ــذيب،   ــضة التع ــة مناه اتفاقي
 )١٩٨٦(٢٠ املادة

االتفاقية الدولية للقـضاء      
على مجيع أشكال التمييز    

  ١٤ العنصري، املادة
الربوتوكول االختيـاري   
 للعهد الـدويل اخلـاص    
ــصادية  ــاحلقوق االقت ب

  واالجتماعية والثقافية
العهد الـدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنية والسياسية،   

  ٤١املادة 
الربوتوكول االختيـاري   
األول امللحق بالعهد الدويل    

ـ    ة ـاخلاص باحلقوق املدني
  والسياسية

اري ـالربوتوكول االختي 
التفاقية القضاء على مجيع    
أشكال التمييز ضد املـرأة     

  )٨ة املاد(
اتفاقية مناهضة التعذيب،   

  ٢٢ و٢١املادتان و
اري ـالربوتوكول االختي 

امللحق باتفاقيـة حقـوق     
الطفل املتعلـق بإشـراك     
ــات  ــال يف الرتاع األطف

  املسلحة 
االتفاقية الدولية حلمايـة    

وق مجيع العمـال    ـحق
املهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧ و٧٦املادتان 
اري ـالربوتوكول االختي 

ق األشخاص  التفاقية حقو 
  ذوي اإلعاقة

ة حلماية  ـاالتفاقية الدولي 
مجيع األشـخاص مـن     

  االختفاء القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل االستعراض السابق 
  اإلجراءات املتخذة
 مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض

االنـضمام   التصديق أو 
 اخلالفة أو

يـة  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماع    
  واملعاقبة عليها

نظام رومـا األساسـي للمحكمـة       
  الدولية اجلنائية

  )٤(بروتوكول بالريمو
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعـدمي     

  )٥(اجلنسية
ــة  ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

 والربوتوكوالت ١٩٤٩أغسطس /آب
اإلضــافية األول والثــاين والثالــث 

  )٦(هبا امللحقة

لعمـل  االتفاقيات األساسية ملنظمة ا   
  )٧(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز يف      
 جمال التعليم

 بـشأن   ١٩٦١اتفاقية عام    
خفض حـاالت انعـدام     

  اجلنسية
اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    

 )٨(١٨٩ و١٦٩رقم 

، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري بليز علـى النظـر يف             ٢٠١٢يف عام     -١
  .)٩(خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتصديق على العهد الدويل ا

، حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على النظـر يف سـحب             ٢٠١٣ويف عام     -٢
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٤ من املادة    ٦و) د(٣حتفظاهتا من الفقرتني    

  .)١٠(والسياسية
ي بليز على النظر يف إصـدار اإلعـالن         وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصر       -٣

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             ١٤املنصوص عليه يف املادة     
  .)١١(العنصري

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني بليـز باالنـضمام إىل اتفاقيـة               -٤
  .)١٢( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
بليز بـأن تقـدم،   ) اليونسكو(ألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   وأوصت منظمة ا    -٥

 من اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعلـيم، تقريـراً عـن               ٧عمالً باملادة   
  .)١٣(األحكام التشريعية واإلدارية اليت اعتمدهتا وغري ذلك من التدابري لتطبيق االتفاقية
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  لتشريعياإلطار الدستوري وا  -باء  
وأخذت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً باعتماد الدستور الـذي يتـضمن             -٦

بعض األحكام املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وحظر التمييز باالستناد إىل العـرق واللـون              
  .)١٤(ومكان املوطن األصلي

  العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة   -جيم  
 /رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتعـيني أمـني املظـامل يف كـانون األول                -٧

وقدمت جلنة القضاء على    . )١٥(، وحثت بليز على توفري املوارد الكافية ملكتبه       ٢٠١٢ ديسمرب
  .)١٦(التمييز العنصري توصيات مماثلة

 مؤسسة وطنية حلقوق    على التمييز العنصري بليز أيضاً بإنشاء     وأوصت جلنة القضاء      -٨
  .)١٧(اإلنسان متتثل بالكامل ملبادئ باريس

ُعهد إليهـا   وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري بأن بليز أنشأت عدداً من املؤسسات              -٩
تتمتـع  ومع ذلك، فإن هذه املؤسسات ال       .  والدعوة إليها  تعزيز محاية حقوق اإلنسان   مبهمة  

والحظ فريق األمـم    . شريع عادي يصدره الربملان   احلماية مبوجب الدستور وميكن غلقها بت     ب
املتحدة القطري أيضاً أن احلكومة أشارت إىل القيود املفروضة على املوارد املتعلقة بإنـشاء              

  .واحملافظة عليها )١٨(مؤسسة حلقوق اإلنسان عمالً بأحكام مبادئ باريس
تثقيـف حبقـوق    وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بليز بضمان إدراج ال           -١٠

اإلنسان يف املناهج الدراسية وحصول املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على مجيع املستويات،            
مبن فيهم ضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة واحملامون والعاملون يف مكتب أمـني              

  .)١٩(املظامل على التدريب يف جمال حقوق اإلنسان

  قوق اإلنسان التعاون مع آليات ح  -ثانياً  

  )٢٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها ألن بليز مل تقـدم تقاريرهـا                 -١١
وذكَّرت بأنه على الرغم من عدد التذكريات املقدمة إىل بليز فإهنا . )٢١(األولية إىل هذه اللجان 

وفضالً عـن ذلـك،     . يدة النظر يف احلالة يف بليز     ، وبأهنا أجلت ملرات عد    أي تقرير مل تقدم   
أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن بليز مل تستجب للدعوة املوجهـة إليهـا                

للنظر يف تنفيذها لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال           املُخصص  جتماع  االحلضور  
 أن جلنة القـضاء علـى التمييـز         والحظ فريق األمم املتحدة القطري    . )٢٢(التمييز العنصري 
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وأعربت اللجنـة   . )٢٣(ودون حضور وفد  تقرير  بدون وجود   العنصري نظرت يف حالة بليز      
املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن أسفها ألن بليز مل ُترسل وفداً حلضور االجتماع، ممـا منـع          

ه بشأن عـدم    وأعرب الفريق القطري عن قلق    . )٢٤(اللجنة من إقامة حوار بناء مع السلطات      
  .)٢٥(تقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات، يف املواعيد احملددة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن التحديات والثغرات املوجودة يف نظام تقدمي               -١٢
بتقـدمي  الوزارات املعنية فيما يتعلق    واليات  التقارير، واملتعلقة بالقدرات، تضمنت عدم وضوح       

عمـل  ذات الصلة يف واإلدماج غري الكايف لالتفاقيات تفاقيات حقوق اإلنسان؛   االتقارير بشأن   
الوزارات، وعدم كفاية عدد املوظفني؛ وعدم تدريب املوظفني يف الوزارات املعنية، على حقوق             

  .)٢٦(لإلنسان  األساسيةنات؛ وانعدام وعي اجلمهور حبقوقهعلى البيااملتكررة اإلنسان؛ والقيود 

  بالغحالة اإل  -١  

  عاهدة املهيئة

ة ـمالحظات ختامي 
واردة يف االستعراض   

  السابق

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض  

  السابق
ات ـر املالحظ ـآخ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
 ٢٠١٢أغسطس  /آب  -  -

يف حال عدم تقـدمي     (
  )تقرير

حيل موعد تقدمي التقرير األويل     
تقـدمي  خر  تأ (٢٠١٣يف عام   

  )٢٠٠٦التقرير منذ عام 
اللجنة املعنية حبقـوق    

  اإلنسان
ــارس /آذار  -  -  ٢٠١٣م

يف حال عدم تقدمي    (
  )تقرير

حيل موعد تقدمي التقرير األويل     
تقـدمي  تأخر   (٢٠١٥يف عام   

  )١٩٩٧التقرير منذ عام 
اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

 التقريرين اخلامس   تقدميتأخر    -  -  ٢٠٠٧يوليه /متوز
  ٢٠١١والسادس منذ عام 

تقدمي التقريـر املـنقح     تأخر    -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  )٢٧(١٩٩٢واألويل منذ عام 

منذ اجملّمعة  تقدمي التقارير   تأخر    -  -  ٢٠٠٥مارس /آذار  جلنة حقوق الطفل
تقـدمي  تـأخر   /٢٠٠٧عام  

التقارير األولية إىل الربوتوكول    
ة حقـوق   االختياري التفاقي 

ــراك  ــق بإش ــل املتعل الطف
يف الرتاعات املسلحة    األطفال

والربوتوكــول االختيــاري 
املتعلق باتفاقية حقوق الطفل    
 املتعلق ببيع األطفال وبغـاء    

األطفال واستغالل األطفال   
ــذ  ــة من يف املــواد اإلباحي

  ٢٠٠٦ عام
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  عاهدة املهيئة

ة ـمالحظات ختامي 
واردة يف االستعراض   

  السابق

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض  

  السابق
ات ـر املالحظ ـآخ

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة
 تقدمي التقرير األويل منذ   تأخر    -  -  -

  ٢٠١٣يوليه /متوز
اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق العمال املهاجرين   

  وأفراد أسرهم

تقدمي التقرير األويل منذ    تأخر    -  -  -
  ٢٠٠٤عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدمة يف  املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

قوالـب  حادثة استخدمت فيها      ٢٠١٣  جلنة القضاء على التمييز العنصري
منطية قائمة على العنصرية وكره     
ــشعوب  ــة ال األجانــب؛ حال

 )٢٨(األصلية؛ واالجتار باألشخاص

-  

  )٢٩(املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع   -باء  

 احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ومل ترد أية ردود على     . خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت ثالثة بالغات        الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
  . هذه البالغات

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
اإلنسان اخلاص بأمريكا الوسطى بأنـشطة      اضطلع املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق        -١٣

  .)٣٠(يف ستة بلدان منها بليز
 /وعمل املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان ألمريكا الوسطى مع املنسق املقـيم             -١٤

فريق األمم املتحدة القطري، واحلكومة وأصحاب املصلحة من أجل إعداد التقرير الوطين الثاين             
 عقد املكتب اإلقليمي    ٢٠١٢ويف عام   .  باالستعراض الدوري الشامل   املقدم للفريق العامل املعين   

ملفوضية حقوق اإلنسان اخلاص بأمريكا الوسطى دورة لتقاسم املعلومات بشأن الدورة الثانيـة             
  اإلنـسان  ة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق      ي مفوض تواضطلع. لالستعراض الدوري الشامل  
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ببعثة للمساعدة التقنيـة    ) ن اخلاص بأمريكا الوسطى   املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسا    (
 لتشجيع احلكومة وأصحاب املصلحة وفريق األمم املتحدة        ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول  

 مت  ،٢٠١١ و ٢٠٠٩ويف عـامي    .  لوضـع التقريـر    مبكريف وقت   القطري على االستعداد    
دريب متخصص على    بأنشطة تدريبية أخرى عن هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك ت          االضطالع

  .)٣١(جلنة القضاء على التمييز العنصري

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
جلنـة  (، طلبت جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات          ٢٠١٢يف عام     -١٥

بليز تقدمي معلومات عن أي تطور حدث فيما يتعلق         من  ) اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية    
. )٣٢(، وتنفيـذها وأثرهـا  ٢٠١٠اجلنسانية املنقحة يف عام للشؤون باعتماد السياسة الوطنية    

  .)٣٣(بإقرارهاوأوصى فريق األمم املتحدة القطري أيضاً 
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بليز باعتماد تـشريع حيظـر التمييـز                -١٦
وأوصت بليز أيضاً باعتماد تدابري سياساتية، تتضمن تدابري خاصة لـصاحل أكثـر          . عنصريال

باحلقوق املنصوص   )٣٤(اجلميع دون متييز  اإلثنية حرماناً وهتميشاً، بغية ضمان متتع       اجلماعات  
  .عليها يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

ى التمييز العنصري عن قلقها إزاء املعلومات الواردة بـشأن    وأعربت جلنة القضاء عل     -١٧
التحريض على التمييز العنصري والكراهية ضد امليستيزوس واملايا، الذين ترى فئات أخـرى             

وأوصت بليز مبكافحة ومعاقبة التحريض علـى التمييـز         . أهنم حيتكرون املناصب واألراضي   
 وكذلك نشر األفكار القائمة على التفوق       اإلثنية،اجلماعات  العنصري والكراهية ضد بعض     

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى       ٤املادة  يضع  وأوصت بليز أيضاً باعتماد تشريع      . العرقي
  .)٣٥( موضع التنفيذ الكاملمجيع أشكال التمييز العنصري

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بليز باعتماد سبل انتصاف قانونية فعالة              -١٨
  . )٣٦(حايا التمييز العنصريلض
املتعلق ببليـز    ٢٠١٦-٢٠١٣وأشار إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة          -١٩

إىل ضرورة مواجهة التمييز والوصـم اللـذين        ) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
 القطـري   وأوصى فريق األمـم املتحـدة     . )٣٧(يدزاإل/حييطان بفريوس نقص املناعة البشرية    

واليونيسيف بليز بوضع وتنفيذ محالت لتوعية اجلمهور بلغات متعددة تسعى إىل احلد مـن              
  .)٣٨(اإليدز/الوصم املتعلق بالصحة العقلية واإلعاقة وفريوس نقص املناعة البشرية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ومفـاده أنـه    من بليـز    لشرح املقدم   باأخذت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً         -٢٠
كانت األحكام املتعلقة باحلق يف احلياة، وخطر التعذيب، وحرية الفكر والوجدان والدين،             ملا

بوصفها جيوز تقييـدها يف حـاالت        من الدستور    ١٨ من املادة    ١٠غري ُمدرجة يف الفقرة     
 ومع  . حالة الطوارئ  الطوارئ فإنه يترتب على ذلك أن هذه احلقوق ال جيوز تقييدها يف ظل            

ذلك، يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق لعدم وجود حكـم واضـح يف الدسـتور             
والتشريع لتبديد أي شكوك يف أنه ال ميكن خالل حاالت الطوارئ تقييد حقـوق أخـرى                

، ٨ من املادة    ٢ و ١مبوجب العهد، مبا فيها احلقوق احملمية مبوجب الفقرتني         جيوز تقييدها    ال
  .)٣٩( من العهد١٦ و١٥ و١١املواد و

وحتث اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على ضمان الوضوح يف دستورها وتشريعاهتا              -٢١
 من العهـد    ٤املنظمة حلاالت الطوارئ حىت ال يتم تقييد أي من احلقوق احملمية مبوجب الفقرة              

  .)٤٠(دخالل حاالت الطوارئ، وضمان اتساق شروط التقييد مع أحكام العه
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بتفشي االستخدام املفرط للقوة من قبل                -٢٢

ويساورها القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن فرع املعايري املهنية          . املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   
يزعمـون أن املـوظفني     املكلف بالتحقيق يف الشكاوى الواردة من املواطنني املظلومني الذين          

املكلفني بإنفاذ القوانني يرتكبون انتهاكات ويتبعون سلوكاً غري قانوين، يفتقر للموارد الكافيـة             
وتعرب . وأنه يرفض التحقيق يف احلاالت اليت ُتعرض عليه دون وجود شكوى رمسية من الضحية             

  . )٤١(ة للشكاوى ال تعملاللجنة أيضاً عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن اللجنة املستقل
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على ضمان امتثال املوظفني املكلفني بإنفاذ              -٢٣

القوانني للمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية مـن جانـب املـوظفني              
 مجيع براجمها    يف ١٩٩٩؛ وإدماج بروتوكول اسطنبول لعام      )١٩٩٠(املكلفني بإنفاذ القوانني    

التدريبية لصاحل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ ومتكني جلنة الشكاوى املـستقلة وفـرع             
املعايري املهنية، من أجل ضمان قيامهما بالتحقيق بفعالية يف مزاعم سـوء سـلوك ضـباط                
 الشرطة؛ والتحقيق يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملة؛ وحماكمة ومعاقبة اجلنـاة؛ وتعـويض            

  .)٤٢(الضحايا على النحو الكايف
وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري أن بليز وافقت على خطة العمل الوطنية للتصدي               -٢٤

وبغية حتسني تنفيذ القانون اجلديد    وفضالً عن ذلك،  . ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة  اجلنساين  للعنف  
يـاً يتعلـق بـالعنف    ، وضعت بليز بروتوكوالً حمل٢٠٠٧املتعلق مبكافحة العنف املرتيل لعام  

ن يتعاملون مع ضحايا هذه     وبروتوكوالً يتعلق بالعنف اجلنسي يستهدف ضباط الشرطة الذي       
ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات يف توفري مرافق إيواء كافية لضحايا العنف املـرتيل           . اجلرائم

 العنـف   أو اإلمهال يف جهاز الشرطة مما يعوق إجراء التحقيق يف جرائم          /والتصدي للفساد و  
  .)٤٣(املرتيل يف حينه
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار ورود التقارير املتعلقة              -٢٥
بالعنف ضد املرأة وحثت بليز على التحقيق يف مجيع قضايا العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار               

  .)٤٤(الزواج، بشكل شامل، ومعاقبة اجلناة وضمان التعويض
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن العديد من األطفال يتعرضـون بـصورة              و  -٢٦

. للعنف املرتبط بسبل التأديب غري املناسبة أو بسبب العنف املرتيل داخـل األسـرة             روتينية  
د األطفـال   ستعّوومنتظم  روتيين  وأُعرب عن القلق ألن ممارسة هذا النوع من العنف بشكل           

  . )٤٥(مقبولة حلل الرتاعالعنف وسيلة على اعتبار 
وأخذت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وفريق األمم املتحدة القطري علماً بإصـدار              -٢٧

ومع ذلك  . )٤٦( الذي حيظر العقاب البدين داخل املدارس      ٢٠١٠قانون التعليم والتدريب لعام     
ممارسة مـشروعة   قوق اإلنسان عن قلقها ألن العقاب البدين ال يزال          حبأعربت اللجنة املعنية    

وحثّت بليز على إلغاء األحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي، ويف           . مبوجب القانون اجلنائي  
  .)٤٧(الوقت نفسه، اعتبار مثل هذه األفعال جرمية جنائية

. مـشكلة ميثـل  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن عمل األطفال ال يـزال      -٢٨
 يف ٤١حمدود ألن أكثر مـن  أثرها  ل هي سياسة منفَّذة ولكن      والسياسة الوطنية لعمل األطفا   

، أعربت جلنة اخلرباء التابعة     ٢٠١٠ويف عام   . )٤٨(املائة من السكان يعيشون دون خط الفقر      
ملنظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء مؤشرات تفيد باستمرار أسوأ أشكال عمل األطفـال،              

 عاماً من   ١٨ األشخاص الشباب دون سن      وحثت بليز على مضاعفة جهودها لضمان محاية      
ومزاولة األعمال  أسوأ األشكال هذه وال سيما االجتار، واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية           

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من بليز أيضاً مكافحـة عمـل              . )٤٩(اخلطرة
  .)٥٠(األطفال، وإيالء اهتمام خاص إىل املناطق الريفية

بلد مغادرة ومرور   وتشعر جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقلق ألن بليز ال تزال              -٢٩
، ٢٠٠٣لالجتار باألشخاص، رغم قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعـام          عابر ووصول   

وأوصت بليز بتعزيز التدابري ملكافحـة      . ومحلة التوعية والتدابري املساعدة املقدمة إىل الضحايا      
تنفيذ قانون حظر االجتار باألشخاص، تنفيذاً فعاالً؛ عن طريق شخاص، مبا يف ذلك االجتار باأل

وينبغـي  . والتحقيق مع األشخاص املسؤولني ومالحقتهم قضائياً ومعاقبتهم؛ ومحاية الضحايا      
وقدمت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان       . )٥١(لبليز أن تعزز أيضاً تعاوهنا مع البلدان اجملاورة       

  .)٥٢(م املتحدة القطري توصيات مماثلةوفريق األم
ة األمم املتحدة لشؤون الالجئني بليز باعتماد تدابري إلنشاء آليـات           يوأوصت مفوض   -٣٠

ضحايا االجتار وإحالتهم ومساعدهتم ودعمهم، وإنشاء      هلوية  مناسبة ترمي إىل التحديد املبكر      
 واحلصول عليه، بالكامـل     نظام إحالة فعال لضمان احترام حق الضحايا يف التماس اللجوء         

  .)٥٣(وعلى النحو الواجب
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري استمرار ورود تقارير عن اسـتغالل األطفـال               -٣١
، أصدرت احلكومة تعديالت على قـانون حظـر         ٢٠١٢ويف عام   . جنسياً ألغراض جتارية  

 جنسياً ألغراض   االجتار باألشخاص لكي يشمل جرائم ُتجرم بصفة خاصة استغالل األطفال         
، حثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بليز على اختـاذ            ٢٠١١ويف عام   . )٥٤(جتارية

التدابري الالزمة لضمان إجراء حتقيقات ومالحقات قضائية صارمة شاملة بـشأن األشـخاص             
  .)٥٥(ض عقوبات فعالة ورادعة بشكل كاٍفاالجتار باألطفال وفرعمليات الذين يشاركون يف 

، أرسل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي             ٢٠١٢ويف عام     -٣٢
والتعبري واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة مشتركة بشأن االدعاء             
بتعرض الناشطني املدافعني عن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة             

ض رئيس حركة الدفاع عن بليز موحدة       عرَّووفقاً للمعلومات الواردة، تَ   . سانية للهجمات اجلن
وهي منظمة تعمل من أجل النهوض حبقوق األشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل             

 هلجوم يف شارع جـورج يف       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨يف   اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،   
تقارير بأن رجال جمهويل اجلنسية وجهوا إليه إهانات ضد املثليني ورمـوا         وتفيد ال . مدينة بليز 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء . )٥٦(زجاجة جعة عليه وقعت على رأسه
التقارير مبمارسة العنف ضد األشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي              

ت بليز على ضمان إجراء حتقيق شامل يف حاالت العنف ضد           اهلوية اجلنسانية وحث  ومغايري  
  .)٥٧(هذه اجملموعة، ومالحقة اجلناة وتعويض الضحايا بشكل كاٍف

  إقامة العدل وخباصة فيما يتصل باإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
 إزاء التقارير الـيت تفيـد حبـدوث       أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          -٣٣

ى إىل عدم    واعتراف القضاء يف بليز بأن هذا التأخري ُيعز        حاالت تأخري مفرط يف إقامة العدل     
  .)٥٨(تزويد القضاء باملوارد

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة كلفت بـإجراء تقيـيم إلدارة                -٣٤
يـز قـسم    كروكس بتعز  وأوصى تقرير . الشرطة هبدف التصدي للفساد واإلساءة املؤسسية     

الشؤون الداخلية، مبا يف ذلك إحالة مجيع الشكاوى املقدمة من اجلمهور ضد ضباط الشرطة              
وقد التزمت بليز بإعادة هيكلة إدارة الشرطة وفقاً للتوصيات الواردة          . إىل مكتب أمني املظامل   

  .)٥٩(يف هذا التقرير
 ومعـدالت القتـل     وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل ارتفاع مستوى اجلرائم          -٣٥

املقرونني بنقص يف عدد املوظفني يف مؤسسات الشرطة والقضاء وعدم تزويـدها بـاملوارد              
 يف املائة   ١٠وبوجه عام، كانت معدالت اإلدانة فيما يتعلق حباالت القتل دون نسبة            . الكافية

رتفعـة  وُعزيت املـستويات امل   . مبهامها مما يشري إىل ضعف يف قيام الشرطة واهليئة القضائية        
لإلفالت من العقاب وتدين معدالت اإلدانة إىل سوء التحقيق؛ وسـوء إعـداد الـدعاوى؛               
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االتصال بني جهاز الشرطة واحملامني؛ وعدم قيام وسائل اإلعالم بـاإلبالغ بـصورة              وسوء
مسؤولة؛ واالدعاءات بانتشار الفساد فيما بني القضاة واحملامني؛ وادعاءات بتدخل سياسـي            

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بليز بتحسني قدرة جهاز الشرطة على           . )٦٠(يف الدعاوى 
  .)٦١(التحقيق يف اجلرائم وبدعم إجراء إصالحات يف اهليئة القضائية حلماية استقاللية القضاء

وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري أن التمثيل القانوين اجملـاين لـيس متاحـاً إال يف                  -٣٦
نطاقه ليشمل جرائم خطـرية     توسيع  وإنه مل يتم    .  ُيعاقب عليها باإلعدام   حاالت اجلرائم اليت  

فهـؤالء األشـخاص    . قلياتأخرى وال قضايا تتعلق حبقوق املرأة، والشعوب األصلية أو األ         
. متثيل قانوين مناسب للدفاع عن حقوقهم لإلنسان      احلصول على    يواجهون حتديات يف     يزالوا ال

أيضاً مشكلة ألن مركز املـساعدة      ميثل  املشورة القانونية   لى  احلصول ع وفضالً عن ذلك، فإن     
  .)٦٢(القانونية الوحيد الذي يقدم مشورة قانونية أو معلومات جماناً موجود يف مدينة بليز

وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه ينبغي لبليز أن تويل األولوية العاجلـة                -٣٧
 الذين يواجهون السجن، من أجل الوفاء بالتزامها مبوجـب          لتوفري التمثيل القانوين لألحداث   

  .)٦٣( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٤املادة 
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن بليز ليست طرفاً موقعاً على اتفاقية األمم                -٣٨

احلكومة لتعزيز إطـار املـساءلة   وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا    . املتحدة ملكافحة الفساد  
لتنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، ال يزال فريق األمم املتحدة القطري يـشعر              
بالقلق ألن انعدام آلية إدارية وقانونية مناسبة لتعزيز قواعد األخالق ومنع الفـساد ال يـزال                

  .)٦٤(موطن ضعف يف بليزيشكّل 

  الزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية و  -دال  
حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على تسجيل املواليد وتوفري شهادات ميالد              -٣٩

جلميع األطفال، وال سيما يف املناطق الريفية، من خالل مبادرات مناسبة من قبيـل بـرامج                
الجـئني  وقدمت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون ال      . )٦٥(التوعية وتبسيط إجراءات التسجيل   

  .)٦٦(توصية مماثلة
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن بليز مل تصدر تشريعات ممكنة              -٤٠

وأوصت مفوضية األمم املتحدة    . لتحديد ما إذا كان الفرد عدمي اجلنسية ومنحه مركزاً قانونياً         
 ١٩٥٤ التفاقية عام     لتحديد حالة انعدام اجلنسية، وفقاً     اتلشؤون الالجئني بليز بتنفيذ إجراء    

  .)٦٧(املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية
وحتيط اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بأن بعض األفراد يف بليز قد أقاموا دعاوى                -٤١

) ه)(١(٥ من القانون اجلنائي، اليت حتظر العالقات املثلية، واملادة ٥٣للطعن يف دستورية املادة 
وأعربت عن  . اهلجرةمن   تدرج املثليني على قائمة األشخاص املمنوعني        من قانون اهلجرة اليت   

قلقها لعدم وجود أي حكم دستوري أو قانوين حيظر صراحة التمييز على أساس امليل اجلنسي       
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وحثت اللجنة بليز على مراجعة دستورها وتشريعاهتا مبا يضمن حظر          . )٦٨(أو اهلوية اجلنسانية  
  .)٦٩(نسي واهلوية اجلنسانيةالتمييز على أساس امليل اجل

  حرية التعبري أو احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -هاء  
هو جرمية ال يزال يعاقب عليهـا مبوجـب         اجلنائي  أشارت اليونسكو إىل أن التشهري        -٤٢

  .)٧١(دوليةتجرمي التشهري وفقاً للمعايري البوأوصت بليز  )٧٠(٢٠٠٠قانون القذف والتشهري لعام 
 ٢ ٥٠٠تـصل إىل    وأشارت اليونسكو إىل أن بإمكان احلكومة أن تفرض غرامـة             -٤٣

ثالث سنوات أي شخص يتشكك يف الكشف       تصل إىل   دوالر أمريكي وتعاقب باحلبس ملدة      
وحيق لسلطات البث يف بليز أن تستعرض مسبقاً بـرامج البـث    . املايل للموظفني احلكوميني  
  .)٧٢(ن تزيل املواد اليت تعتربها تشهرييةذات احملتوى السياسي وأ

 )٧٣( للتنظيم الذايت لوسائل اإلعـالم     ات آلي )٧٤(بليزأنه توضع يف    اليونسكو  وذكرت    -٤٤
  .)٧٥(بليز بالقيام بذلكاليونسكو وأوصت 

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل وجود امرأة واحدة فقط يف الربملان الـوطين                -٤٥
ىل وجود امرأتني مت تعيينهما بدون انتخاب كوزيرات يف الـوزارة           تعمل كعضو منتخب وإ   

اجلديدة؛ ومن بني كبار املسؤولني التنفيذيني البالغ عددهم ستة عشر شخصاً يف احلكومـة،              
وتواجه املرأة عقبات ثقافية وهيكلية ومالية عديدة للمشاركة يف القيـادة           . هناك ست نساء  
ن نظام حصص لإلسراع مبـشاركة املـرأة يف احليـاة           وال يوجد حىت اآل    .السياسية الوطنية 

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على حتسني مشاركة املرأة يف احليـاة   . )٧٦(السياسية
العامة واحلياة السياسية وكذلك يف مناصب صنع القرار يف مجيع جماالت احلياة من خـالل               

  .)٧٧(أمور منها تطبيق تدابري خاصة مؤقتة

  مؤاتيةواحلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة   -واو  
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من بليز، مرة أخرى،  ٢٠١٢يف عام     -٤٦

لفجوة يف األجـور بـني املـرأة        لسد ا أن تشري إىل التدابري احملددة املتخذة أو املزمع اختاذها          
رأة يف مستويات الدخل املتوسط والعايل، والنتائج       والرجل، مبا يف ذلك التدابري لزيادة متثيل امل       

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على اختاذ تدابري ملموسة لسد الفجـوة     . )٧٨(احملرزة
  .)٧٩(يف األجور بني الرجل واملرأة

  احلق يف الضمان االجتماعي ومستوى معيشي مناسب  -زاي  
 إىل أن ٢٠١٦-٢٠١٣ة اإلمنائية لبليز للفترة  أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعد       -٤٧

واسعة من املتغريات اليت ميكن التحكم      جملموعة  الفقر هو نتيجة معقدة ويعكس أوجه متعددة        
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، مبا يف ذلك حاالت الكـساد االقتـصادي العـاملي،           فيهاوتلك اليت ال ميكن التحكم      فيها  
 املـوارد االقتـصادية والتعليميـة،    والكوارث الطبيعية الدورية، والالمساواة يف الوصول إىل 

واألصول املتعلقة حبماية الصحة، ومشاركة اجملتمع املدين والوسط السياسي مشاركة ليست           
أيضاً إىل الفقر كسبب رئيـسي الرتكـاب اجلـرائم          وأُشري بشكل مستمر    . )٨٠(ذات أمهية 

وف الـسكن   وأدت البطالة، والتهميش، وتدين مستوى التعليم، وسوء ظر       . وممارسة العنف 
توليـد  واملعيشة، واملعايري الثقافية املتغلغلة املتعلقة بأدوار اجلنسني، دوراً هاماً ومتكـافالً يف             

  .)٨١(وإدامة الفقر
 إىل  ٢٠١٦-٢٠١٣أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لبليز للفترة           و  -٤٨

 سياسات اجتماعيـة وطنيـة   وجود حاجة إىل تعزيز القدرات الوطنية لصياغة ورصد وتقييم 
رفـاه  التستند إىل األدلة ومصممة لتحسني نوعية حياة مجيع أهايل بليز بشكل عام وال سيما               

  .)٨٢(االجتماعي ألكثر السكان ضعفاً مبن فيهم األطفال والفقراء واألقليات
وهو قانون  القانون املتعلق بالكبار يف السن       والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن       -٤٩

يسعى إىل ضمان محاية حقوق اإلنسان للكبار يف السن وإجياد الظـروف لتـأمني حيـاهتم                
وغالبية الكبار يف السن يعيشون مع أفراد أسـرهم         . اقتصادياً، ال يزال معروضاً على الربملان     

وغالبية الكبار يف السن يعيشون داخل أسـر        .  يف املائة  ٤١نسبة فقر إمجايل قدرها     يف ظل   و
  .)٨٣(صعوبات باستمراررية ولذلك فإهنم يواجهون فق
 بتنفيـذ   ٢٠٠٩وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة شرعت يف عام              -٥٠

سـتراتيجية  اال، وحددت هـذه   ٢٠١٣-٢٠٠٩استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر للفترة       
زت اسـتراتيجيات خاصـة     الشعوب األصلية على إهنا أكثر فئات اجملتمع تأثراً بالفقر، وأوج         

  .)٨٤(ستراتيجيةاالومع ذلك، مل يتم ،حىت اآلن، تقييم نتيجة هذه . للتصدي للفقر
وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري بأن الربامج احلكومية القائمة الرامية إىل التـصدي        -٥١

ة للتـصدي   لتأمني الغذاء وقضايا الفقر واليت تتضمن تدابري شبكة األمن أثبتت أهنا غري مالئم            
  .)٨٥(للتحديات اهلائلة وأوجه الضعف اليت يواجهها السكان

وأشارت اليونيسيف إىل شدة تأثر بليز باألعاصري والعواصف وأوصت بدعم تعزيز             -٥٢
، صحي واهلياكل األساسـية ذات الـصلة      متطلبات بناء اهلياكل األساسية للمياه والصرف ال      

  .)٨٦(لضمان توفر املاء الصاحل للشرب

  احلق يف الصحة  -هاء  
مرافـق  /الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن وصول معظم السكان إىل خـدمات     -٥٣

الصحة ليس كافياً وأن هناك نقص حاد يف عدد العاملني يف التمريض على مستوى الرعايـة                
الرعاية الصحية، وهو أمر يتعلـق  رط على العاملني األجانب لتوفري األولية واعتماد بشكل مف  
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مبسائل أخرى مثل العقبات اللغوية، وارتفاع مستوى تناوب املوظفني وزيادة الطلب           بدوره  
  .)٨٧(على رصد وتقييم نوعية اخلدمات الصحية

 ٢٠١٦-٢٠١٣للفترة  املتعلق ببليز   وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          -٥٤
ومع . توقع ووفيات الرضع  إىل أن املؤشرات الصحية تبّين حدوث حتسن يف معدالت العمر امل          

األطفال دون سـن اخلامـسة مـن العمـر     لدى ذلك، ال يزال انتشار نقص التغذية املزمن   
  .)٨٨(يشكل حتدياً) سيما أطفال السكان األصليني وال(

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن اإلصابة مبرض السكري املـزمن وأمـراض               -٥٥
للوفيات، وحاالت الوفيات بسبب هـذين املرضـني        القلب والشرايني مها سببان رئيسيان      

. تتجاوز حاالت الوفيات بسبب األمراض املعدية التقليدية مثل املالريا والسل ومحى الضنك           
وهذه املخاطر الصحية الناشئة تتعلق مبجموعة من عوامل اخلطر املتصلة بالتغذية غري الصحية،             

ويرى فريـق األمـم املتحـدة     . يئة املعيشية الرياضية وعدم مالءمة الب   وعدم ممارسة التمارين    
إعمـال  وفيات، مشرياً إىل نوعية الطرق و     القطري أن حوادث الطرق تعترب سبباً رئيسياً يف ال        

  .)٨٩(أدىن قدر من لوائح األمان
 تكشف عن   ٢٠١٠وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن البيانات املتعلقة بعام             -٥٦

ومع ذلـك،   . ناعة البشرية قد ازدادت للسنة الثانية على التوايل       أن اإلصابة بفريوس نقص امل    
ن أعلى عدد أ عاماً، مع العلم ٤٩-٢٠ية املتأثرة هي الفئة العمرية      تزال الفئة العمرية الرئيس    ال

وهناك مشاكل مستمرة مرتبطة باملعرفة احملـدودة       .  عاماً ٢٩-٢٥ُسجل هو يف الفئة العمرية      
املراهقات من  لدى  نمو السليب يف تغيري السلوك واملواقف وال سيما         بطرق انتقال الفريوس، وال   

  .)٩٠(السكان والسكان املعرضني خلطر كبري بسبب أنشطتهم اجلنسية
إىل املعلومات  والكايف  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الوصول واملناسب            -٥٧

هبا ال يزال يشكل حتدياً أمام املراهقني       املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية واخلدمات املرتبطة       
وأجرت احلكومة تقييماً للعقبـات     . بسبب العقبات القانونية أمام التزويد مبثل هذه اخلدمات       

القانونية أمام إلغاء شرط موافقة الوالدين ووضعت مرسوماً للحقوق اجلنسية واحلقوق املتعلقة            
  .)٩١(بالصحة اجلنسية واإلجنابية، لسد هذه الثغرة

  احلق يف التعليم  -طاء  
اإلمجالية والصافية   والحظ فريق األمم املتحدة القطري حدوث اخنفاض يف املعدالت          -٥٨

ومل يتجاوز معدل االلتحاق اإلمجايل بالتعليم حىت       . لاللتحاق بالتعليم على املستوى االبتدائي    
.  يف املائة٨٣,٧سبة  يف املائة وبلغ معدل االلتحاق الصايف بالتعليم ن٩٥,١، نسبة ٢٠٠٩عام 

ونتيجـة  .  يف املائـة   ٣٧التعليم االبتدائي على املستوى الوطين نسبة       إكمال  ومل يتجاوز معدل    
 بااللتحاق  األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق    ت على املسار املناسب لبلوغ      ذلك، فإن بليز ليس   
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الرسـوب وضـعف األداء     وحدثت أيضاً زيادة يف معدالت      . )٩٢(وإكمالهبالتعليم االبتدائي   
 .داخل نظام التعليم بأسره   وجودته  املدرسي، مما يعكس وجود مشاكل تتعلق بسياسة التعليم         

آلية للتنسيق وتتفاوت سياسـاته     بدون  ونظام التعليم هو جمموعة من النظم التعليمية الفرعية         
  .)٩٣(واستراتيجياته اإلدارية ونوعية املعلمني العاملني فيه

ق األمم املتحدة القطري إىل أن مبادرات احلكومة املتعلقة بزيادة التحـاق            وأشار فري   -٥٩
الفتيات بالتعليم االبتدائي والثانوي أدت إىل أن حققت بليز بنجاح مؤشر األهداف اإلمنائية             
لأللفية بشأن املساواة بني اجلنسني يف التعليم على املستويني االبتدائي والثانوي، ومع ذلـك،              

اجلغرايف الذي يؤدي يف الغالب إىل منع املرأة والفتيات يف املناطق الريفية مـن              هناك التفاوت   
وحتث اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بليز على بث        . )٩٤(التعليم بسبب التقاليد الثقافية   إكمال  

الوعي بأمهية تعليم املرأة والفتيات، واعتماد تدابري حمددة للحد من معدالت توقف املراهقات             
  .)٩٥(ل عن التعليم وتشجيعهن على مواصلة التعليم بعد الوضعاحلوام

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن نظام التعليم وإن كان متعدد الثقافات، فإن                -٦٠

. وضع املناهج الدراسـية   يف  تدريب املعلمني وال    بشكل كاٍف يف    تعدد الثقافات ال ينعكس     
وأكثر الفئات تـأثراً    . ليست اللغة اإلنكليزية هم يف وضع ضعيف      غتهم األم   لفالطالب الذين   

هم أطفال السكان األصليني واألقليات واملهاجرين املتأثرين بالفعل بالتفاوتات فيما يتعلـق            
  . )٩٦(حبقوق اإلنسان مثل الفقر والعنصرية والتمييز

ة، رغم ذلك، لتحسني وصول     وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل اجلهود املبذول         -٦١
وللحكومة استراتيجيات للتعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات يف        . السكان األصليني إىل التعليم   

بعض اجملتمعات احمللية للسكان األصليني لزيادة االلتحاق بالتعليم وحتسني النتائج األكادمييـة            
  .)٩٧(لألطفال يف هذه اجملتمعات

  ةاألشخاص ذوو اإلعاق  -كاف  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة وإن كانت قد صدقت على اتفاقية          -٦٢

تـسند ألي إدارة     تدجمها يف التشريع الـوطين ومل        حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فإهنا مل     
وال تـزال املنظمـات غـري احلكوميـة         . مهمة تنفيذ احلقوق الواردة يف االتفاقية      حكومية

ة هي اليت تقوم بتوفري اخلدمات اخلاصة ملعاجلة وإعادة تأهيل األشخاص           يوكاالت احلكوم ال ال
  . )٩٨(األمر الذي أدى إىل تضييق النطاق واملوارد املتاحة لتوفري هذه اخلدمات ،ذوي اإلعاقة

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن األشخاص الذين تثبت معانـاهتم               -٦٣
.  للتصويت ي من القوانني السارية يفقدون أهليتهم للتصويت والتسجيل       من إعاقات عقلية وفق أ    
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ون من إعاقات   نوحثت بليز على تنقيح تشريعها لضمان أهنا ال متيز ضد األشخاص الذين يعا            
عقلية أو ذهنية أو نفسية، حبرماهنم من احلق يف التصويت على أسس غري متناسبة أو ليس هلا                 

  .)٩٩(م على التصويتعالقة معقولة وموضوعية بقدرهت

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة مل حترز إال تقدماً قليالً يف املـضي           -٦٤

 فدان من أراضي املايا التقليدية املتنازع بشأهنا، وفقـاً للقـرار     ٥٠٠ ٠٠٠قُدماً يف ختصيص    
. ألمريكية حلقوق اإلنسان لصاحل حقوق ملكية املايا       عن جلنة البلدان ا    ٢٠٠٤الصادر يف عام    

على احلماية الدسـتورية حلقـوق    ٢٠١٠ و ٢٠٠٧وأكدت قرارات احملكمة العليا يف عامي       
خصص ومع ذلك، وحىت هذا اليوم، مل تُ      .  قرية يف جنوب بليز    ٣٨    لأراضي األجداد بالنسبة    

 بأن قراراً حكوميـاً صـدر       دعاءاتاوكانت هناك   .  فدان ٧٧ ٠٠٠مساحة ال تتجاوز      الإ
ملنح امتيازات إىل شركة نفط الستخراج النفط من داخل أراضي املايا التقليدية، دون             مؤخراً  

موافقة اجملتمعات احمللية للسكان األصليني من املايا اليت يشترطها إعالن األمم املتحدة حلقوق             
  .)١٠٠(الشعوب األصلية

سان عن قلقها إزاء التقارير املتعلقـة بـرفض بليـز         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلن      -٦٥
 ٢٠٠٤ قرار جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف      يف أعقاب صدور    االمتثال ألوامر احملاكم    

للتقارير اليت تفيد   اللجنة  وتأسف  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٧وقراري احملكمة العليا يف بليز الصادرين يف        
بار الـنفط   آ تعمل يف جماالت قطع األشجار وحفر        بأن بليز تواصل منح االمتيازات لشركات     

ومشاريع اهلياكل األساسية من الطرق يف أراضي املايا، ومن مث تـؤثر            السيزمي  وأعمال املسح   
وحثت اللجنة املعنيـة    . )١٠١(على حقوق شعوب املايا يف ممارسة ثقافتها على أراضيها التقليدية         

ازات جديدة لقطع األشجار أو تقسيم األراضي      حبقوق اإلنسان بليز على أن تكف عن منح امتي        
أو مشاريع هلياكل أساسـية مـن       سيزمية  بار النفط أو إجراء مسوح      آللتأجري اخلاص أو حفر     

. )١٠٢(الطرق يف أراضي املايا، من دون املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية جملتمعات املايـا املعنيـة              
  .)١٠٣(يات مماثلةوقدمت جلنة القضاء على التمييز العنصري توص

، ويف إطار إجراء اإلنذار املبكر والعمل العاجل، أعربت جلنة القضاء ٢٠١٢ويف عام   -٦٦
مع سكان املايا، من التشاور على التمييز العنصري عن قلقها ألن بليز مل تتخذ تدابري من قبيل       

  .)١٠٤(ومنح سندات تقليدية لقرى املايا يف بليزحتديدها أجل رسم احلدود 
وأوصت جلنة القضاء على التميزي العنصري بليز باختاذ خطوات مبا يف ذلك تدابري               -٦٧

بعض األشخاص املنحدرين من أصل أفريقـي       مان وصول سكان املايا األصليني و     خاصة لض 
ومكافحة الفقر واالستبعاد الـذين يعـانون       إىل سوق العمل، والسكن، والرعاية الصحية،       

ناجماً للتعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات لتيسري إدماج مثـل          وينبغي أن تضع بليز بر    . منهما
  .)١٠٥(اإلثنيةاجلماعات هذه 
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
من أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه يتم احتجاز املهاجرين الذين يتم إيقافهم   -٦٨

والذين أُدينوا لدخوهلم على حنـو      ،  احملتملونوء  الذين ال ميلكون وثائق، مبن فيهم ملتمسو اللج       
يزال يتم اعتقال املهاجرين من خارج املنطقة،        الو. غري مشروع، إىل جانب اجملرمني اخلطريين     

وذلك ألن التشريعات تسمح باحتجازهم ملدة غري حمددة وذلك حىت بعد أن ينهوا مدة العقوبة               
  .)١٠٦( السبيل إلعادهتم إىل بلداهنم األصليةبسبب الدخول غري املشروع، ريثما جتد احلكومة

 إىل أن املهـاجرات يف املنـاطق        وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       -٦٩
احلدودية معرضات بصفة خاصة لالستغالل اجلنـسي وغـريه مـن أشـكال االنتـهاك               

طفـال  وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلقه إزاء شـدة تعـرض األ    . )١٠٧(حلقوقهن
املهاجرين الذين يتم إيداع العديد منهم يف جمتمعات حملية متخصصة مؤلفة من أشخاص ليس              

. يف حوزهتم أوراق ثبوتية يف أحزمة زراعية ومبحاذاة جمتمعات حملية تعيش علـى احلـدود              
وراق ثبوتيـة،   ألوالديهم  حيازة  وبعض أولئك األطفال مولودين يف بليز ولكن بسبب عدم          

م وبالتايل ال ميكنهم الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليمية املناسبة أو غريها            يتم تسجيله  مل
ودعا فريق األمم املتحدة القطري بليز إىل إيالء األولوية إلجراء حتليل حلالـة             . من اخلدمات 

  .)١٠٨( بشكل كاٍفاألطفال املهاجرينتراعي كل مهاجر ووضع سياسة مناسبة للهجرة 
مم املتحدة لشؤون الالجئني بليز بضمان إنشاء آليات الفـرز          وأوصت مفوضية األ    -٧٠

حاجة للحماية الدولية من بني أولئك الـذين يـتم          يف  الذين قد يكونون    لتحديد األشخاص   
توقيفهم ألهنم مهاجرون ليس يف حوزهتم أوراق ثبوتية، لكي ال يتم جترميهم جملرد أهنم دخلوا               

  .)١٠٩(ها بصورة غري قانونية بقوا فيأو/ والبالد بصورة غري قانونية
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بـأن يـتم إيـداع األشـخاص                -٧١

 عـن األشـخاص املـدانني     يف مرفق منفصل  للحماية الدولية، يف حال احتجازهم     احملتاجني
  .)١١٠(عادية جبرائم
ل لالحتجـاز   األمم املتحدة لشؤون الالجئني بليز بالنظر يف بدائ        وأوصت مفوضية   -٧٢

، وعنـد الـضرورة     فقطلضمان عدم اللجوء إىل احتجاز ملتمسي اللجوء إال كإجراء أخري           
  .)١١١(ألقصر فترة زمنية ممكنة

وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن جلنة حتديد أهلية الالجئني              -٧٣
وتشعر املفوضـية  . ١٩٩٧ام لبليز املكلفة بأعمال حتديد مركز الالجئ مل تعمل منذ ع التابعة  

بالقلق ألنه نتيجة عدم وجود نظام عامل للجوء، فإن األشخاص احملتاجني حلماية دولية قـد               
 وأوصت بليز بإعادة إنـشاء آليـة        لإلعادة القسرية يتم حتديد هويتهم وبالتايل يتعرضون       ال

قوق اإلنسان عن   وأعربت اللجنة املعنية حب   . )١١٢(وقت ممكن أقرب  لتحديد أهلية الالجئني يف     
قلق مماثل وحثت بليز على إعادة إنشاء آلية لتحديد مركز الالجـئ واالمتثـال اللتزاماهتـا           

  .)١١٣(عدم اإلعادة القسريةيتعلق مببدأ  فيما
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  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -نون  
ر أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن األثر املترتب على تعرض بليز بشكل متكر        -٧٤

النـاس  للعواصف القليلة واملتوسطة الشدة وحلوادث متعلقة باملناخ سامهت يف زيادة ضعف            
واحلد من قدرهتم على التكيف، وال سيما األشخاص الذين يعيشون يف اجملتمعات الـصغرية              

وهذه التحديات، إىل جانـب التحـديات االقتـصادية علـى     . الريفية والساحلية يف البالد 
مستويات الفقر وغريها من التحـديات املتعلقـة        الوطين، أدت إىل تفاقم     العاملي و الصعيدين  

والعديد من املنـاطق    . بشكل عام البلد  بالنمو يف هذه املناطق بشكل خاص، ولكن أيضاً يف          
الساحلية املعرضة ألخطار وخماطر األعاصري، مثل مدينة بليز، تولد مدخالت اقتصادية مـن             

ل األعاصري أيضاً للتلف، ورمبا تكون بليـز معرضـة          وقد تعرضت احملاصيل خال   . السياحة
وعلـى  . بأمراض عديدة، وكذلك للمجاعة وندرة الغذاء بسبب األعاصري       حلدوث إصابات   

الرغم من حدوث حتسن يف معايري البناء، فإهنا ال تزال رديئة نسبياً، مما يسهم يف زيادة تعرض                
  .)١١٤(املتعلقة هبااهلياكل األساسية للخطر أثناء األعاصري واملخاطر 

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة اعتمـدت سياسـات متعـددة          -٧٥
اجلنسانية أو لبيانات   املسائل  للتصدي للضعف البيئي لكنه الحظ االفتقار لسياسة معلنة بشأن          

 مصنفة حبسب نوع اجلنس، للسماح بإجراء حتليل ألكثر فئات السكان تعرضاً للخطر، مبا يف             
  .)١١٥(ذلك لزيادة املعرفة بقدراهتم على التخفيف من آثار الكوارث
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