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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥ أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *بليز    

ـ  ست جهات هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من           إىل عمليـة    )١( معنيـة  ة جه
املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق        وهو يتَّبع   . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩ اإلنسان يف مقرره  
، وال أي حكم أو قرار فيما       )املفوضية (مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     جانب  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات       ة منهجي بصورةوقد ذُكرت   .  حمدَّدة بادعاءاتيتصل  

وعمـالً  .  على النصوص األصلية دون تغيري      اإلبقاء اإلمكانقدر   كما مت الواردة يف التقرير،    
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١ لساجملبقرار  

 على التقيد الكامل    بناًءالوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة         
 املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتـضمن مجيـع           علىوتتاح  . مببادئ باريس 

يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات الـيت           روعيقد  و. املعلومات الواردة 
  .حدثت يف تلك الفترة

__________ 
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  املعلومات املقدمة من أصحاب مصلحة آخرين    

  ومات األساسية واإلطاراملعل  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 بليز بااللتزام بالتوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري        ١أوصت الرسالة املشتركة      -١

  .)٢(٢٠٠٩الشامل يف عام 
 بليز بالتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١وأوصت الرسالة املشتركة      -٢

ية؛ وبالتوقيع على الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بكل مـن   االقتصادية واالجتماعية والثقاف  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى       ١٤واالجتماعية والثقافية؛ وبسحب التحفظ على املادة       
  .)٣(مجيع أشكال التمييز العنصري

 جبامعـة  حقوق اإلنسان التابع لكليـة احلقـوق         اتاملركز الدويل لدراس   والحظ  -٣
 أوصى بليز بالتصديق    ٢٠٠٩أوكالهوما أن التقرير املتعلق باالستعراض الدوري الشامل لعام         

على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالنظر يف التصديق على            
وأشار إىل أن بليز مل تصدق بعد على العهد الـدويل  . خاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق األش 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولكنها وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق 
  .)٤(٢٠١١األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام 

يل  على العهد الـدو   ٢٠٠٠ إىل أن بليز وقعت يف عام        ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -٤
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون أن تصادق عليه وأهنا مل توقع علـى              
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

 امللحق باتفاقية مناهـضة     يوأشارت إىل أن بليز مل تنضم إىل الربوتوكول االختيار        . والثقافية
يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأن تقريرهـا               التعذ

ومل توقِّع بليز على االتفاقية   . الواجب تقدميه إىل جلنة مناهضة التعذيب قد جتاوز موعد التقدمي         
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ومل ُتصادق عليها على الرغم من أهنـا               

  .)٥(وافقت على النظر يف توصية االستعراض الدوري الشامل بالتصديق عليها
 بليز بالتوقيع والتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل          ١وأوصت الرسالة املشتركة      -٥

  .)٦(بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة) ١٦٩رقم (الدولية 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 بأنه مل يتم صياغة تشريع وطين لتنفيذ احلقوق األساسية          ٢رسالة املشتركة   أشارت ال   -٦

 بليـز   ٢ املـشتركة وأوصت الرسالة   . )٧(املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان      
             بوضع وتعديل تشريع وطين لضمان اتساقه مع املعاهدات اإلقليمية والدولية الـيت صـادقت             

  .)٨(عليها بليز
 بليز بتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب         ١وأوصت الرسالة املشتركة      -٧

  .)٩(األصلية من خالل تشريع وطين

  اإلطار األساسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
 إىل عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عاملة يف          ٢أشارت الرسالة املشتركة      -٨
 بليز بتحديد موعد زمين لـذلك وااللتـزام باختـاذ           ٢وأوصت الرسالة املشتركة    . )١٠(يزبل

إجراءات حمددة تتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً للتوصـية الـواردة يف               
  .)١١(االستعراض الدوري الشامل األول

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 بليز بتقدمي مجيع التقارير إىل هيئات املعاهدات املعنية يف          ١أوصت الرسالة املشتركة      -٩

 حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقـوق       اتوأوصى املركز الدويل لدراس   . )١٢(املواعيد احملددة 
بليز مجيع التقارير املتأخرة إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات         بأن تقدم    أوكالهوما   جبامعة

  .)١٣(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 إىل أن بليز اعترفت بالتأخري يف تقـدمي التقـارير إىل            ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -١٠

من أجل تنفيذ التوصـيات     لتفادي هذا التأخري    هيئات املعاهدات، لكنها مل تضع خطة عمل        
            والـيت وافقـت    ٢٠٠٩اليت قدمتها بلدان عديدة أثناء االستعراض الدوري الشامل لعـام           

  .)١٤(عليها بليز

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 بليز بتوجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة         ١وأوصت الرسالة املشتركة      -١١

املواضيعية، مبا يف ذلك املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات               
  .)١٥(يةاألساسية للشعوب األصل
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أن بليز ملزمة مبوجب التزاماهتا الدولية، بأن تكفـل     ٣أشارت الرسالة املشتركة      -١٢

احلق يف املساواة أمام القانون، ويف املساواة يف احلصول على احلماية مبوجب القـانون، ويف               
وفشل بليز يف عدم االعتراف باحلقوق اجلماعية ألقلية املايا، ويف الوقت           . دم التعرض للتمييز  ع

نفسه مواصلة االعتراف باحلقوق الفردية لألرض ومنحها، بشكل عام، وفيما يتعلق باألراضي 
ؤثر وي. التقليدية ألقلية املايا، يعين أهنا تتصرف بشكل ينتهك صراحة مبدأ املساواة يف املعاملة            

ذلك بصفة خاصة على اجملتمعات احمللية اليت تعتقد أن األرض هي سلعة تعـود إىل اجملتمـع                 
وبالتايل، فإن عدم االعتراف باحلقوق اجلماعية لألرض يؤثر بصورة غري متناسبة  . احمللي بأسره 

 وهذه املعاملة التمييزية وفقاً ملا أكدتـه احملكمـة العليـا يف           . على قرى مايا يف جنوب بليز     
تتعلق بأقلية املايـا  ... تنبع إىل حد كبري من واقع أهنا        "،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٧أحكامها يف عامي    

أورليو كال وآخرون ضد املدعي العـام لبليـز         (" اليت متارس نظام حيازة األرض التقليدي       
  .)١٦()٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨وآخرون، 

 اليت تتعرض هلا جمتمعات املايا هلا        أن املعاملة التمييزية   ٣والحظت الرسالة املشتركة      -١٣
عن  جلنة حقوق الطفل     أعربت،  ٢٠٠٥ففي عام   . خاص على أطفال املايا   بشكل  تأثري سليب   
املوارد غري الكافية املخصصة لتلبية احتياجات األطفال وعدم تنفيذ القوانني بشكل           قلقها إزاء   

األطفال املنحدرون من مجاعات    متساو وال سيما فيما يتعلق باألطفال املستضعفني َمبن فيهم          
للتدابري الفعالة  "وأوصت جلنة حقوق الطفل بليز بإيالء األولوية        . األقليات والسكان األصليني  

، بغية متكني أولئك األطفال من التمتع حبقـوقهم         اجلماعات تلك   أوساطيف  " للحد من الفقر  
             الرسـالة  وتوصـي . )١٧(٢٠١٣وظلت هذه الشواغل مـستمرة يف عـام         . بشكل متساوٍ 

كافحـة  املتعلقـة مب  بليز خطوات فورية وفعالة لتنفيذ القوانني القائمة        بأن تتخذ    ٣املشتركة  
ستراتيجية مفصلة للقضاء على التمييز ضد األطفال من        االتمييز، مبا يف ذلك من خالل اعتماد        

  .)١٨(األقليات والسكان األصلينيمجاعات 
 إىل أن بليز كانت قد وافقت على توصية االستعراض          ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -١٤

الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية،        الرامية إىل   الدوري الشامل بشأن تعزيز األنشطة      
فريوس نقص املناعة   املصابون ب وكذلك مكافحة الوصم والتمييز الذي يتعرض له األشخاص         

 أو تعديالت تشريعية خاصـة للتـصدي        ومع ذلك، مل ُتتخذ أية تدابري     . )١٩(اإليدز/البشرية
اإليـدز، وال سـيما     /فريوس نقص املناعة البشرية   املصابني ب للوصم والتمييز ضد األشخاص     

 حقوق اإلنسان   وأشار املركز الدويل لدراسات   . )٢٠(الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال     
       ألشـخاص املـصابني    أوكالهوما إىل أن الوصم والتمييز ضـد ا        امعةجب التابع لكلية احلقوق  

ال يزال يشكل عقبة أساسية أمام معاجلة ومكافحة انتشار اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة               
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بليز مجيع التدابري الالزمة للتصدي     بأن تنفذ    ٢وأوصت الرسالة املشتركة    . )٢١(اإليدز/البشرية
مع فريوس نقص   للمشكلة اخلطرية املتمثلة يف الوصم والتمييز ضد األشخاص الذين يعيشون           

  .)٢٢(اإليدز، مبا يف ذلك من خالل إصدار تشريع للقضاء على هذه الظاهرة/املناعة البشرية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال إىل أن هـذا                -١٥

أن احلكومة قبلـت التوصـيات املقدمـة خـالل          العقاب مشروع يف بليز على الرغم من        
املتعلقة باملوضوع، وكررت املبـادرة العامليـة        ،٢٠٠٩تعراض الدوري الشامل يف عام      االس

  .)٢٣(التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل
والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال أن بليـز               -١٦

أن احلكومة أصـدرت قيـوداً      : " توصيات االستعراض الدوري الشامل    ذكرت، عند قبوهلا  
وقد أُلغي العقاب البدين من مجيع مؤسسات رعايـة         . صارمة على اللجوء إىل العقاب البدين     

 تدابري لتنفيـذ اإللغـاء التـام للعقـاب         باستكشافوتقوم السلطات املعنية بنشاط     . الطفل
  .)٢٤("البدين
ية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال بأنه مت إحراز      وسلمت املبادرة العامل    -١٧

، ٢٠٠٩بعض التقدم حلظر مجيع أشكال العقوبة البدنية، منذ االستعراض الدوري األول لعام             
ومـع  . ٢٠١٠وأن حظر العقاب البدين يف املدارس ُمدرج يف قانون التعليم والتدريب لعام             

 التعديالت ألن العقاب البدين هو اليوم كما كان يف          ذلك، فإن األمر يتطلب إجراء مزيد من      
، ممارسة مشروعة يف املرتل ويف بعض أوساط الرعايـة البديلـة واملؤسـسات              ٢٠٠٩عام  

وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال عن أملها       . )٢٥(العقابية
 الدوري الشامل بصياغة توصية ُتقدم إىل بليـز         يف أن يقوم الفريق العامل املعين باالستعراض      

مجيـع  يف  صـراحة   لألطفال  ظر العقاب البدين    حي تشريعاً   ،األولويةعلى سبيل    ،لكي تصدر 
  .)٢٦(، مبا يف ذلك املرتلاألماكن

   وسيادة القانونإقامة العدل  -٣  
ن  كـا  ٢٠٠٩ إىل أن االستعراض الدوري الشامل لعام        ١أشارت الرسالة املشتركة      -١٨

قد أوصى بليز بتحسني املساءلة عن االدعاءات بسوء السلوك واالعتداء وممارسة العنف مـن         
 ١ومع ذلك، تالحظ الرسالة املشتركة      . وقد أيدت بليز هذه التوصية    . جانب وكالء الدولة  

أقلية املايـا علـى      على تأكيدات رداً  وجود أمثلة متعددة تبني السلوك السيئ لوكالء الدولة         
ومل تقدم الشرطة وال موظفو الدول يف عدد من قرى املايـا            . )٢٧( امللكية اجملتمعية  حقوقها يف 

الذين حاولوا فرض املعايري التقليديـة       Alcaldes  الُعمد  أي دعم إىل   ٢٠١٢ و ٢٠١١طوال عامي   
 إىل أن بليز    ٤ املشتركة وأشارت الرسالة . )٢٨(ألقلية املايا ملواجه قاطعي خشب الورد يف أراضيها       
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 طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وأبلغت عن هتديدات مزعومة لتخويف             ليست
  .)٢٩(األشخاص الذين يواجهون احلكومة فيما يتعلق بقضايا البيئة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 جبامعـة  حقوق اإلنسان التـابع لكليـة احلقـوق          اتالحظ املركز الدويل لدراس     -١٩
 عاماً على الرغم مـن أهنـا        ١٨ إىل   ١٦وكالهوما أن بليز مل ترفع السن األدىن للزواج من          أ

نة القـضاء علـى     قبلت التوصية املقدمة من االستعراض الدوري الشامل لتنفيذ توصيات جل         
  .)٣٠(التمييز ضد املرأة

يشري  من القانون اجلنائي يف بليز       ١٠١ إىل أن الفصل     ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -٢٠
أو مـع  ميارس اجلنس مع أي شخص كل شخص  سنوات ١٠ملدة يعاقب " إىل  ٥٣يف املادة   

 وقُدم طعن دستوري إللغاء أو تعديل هذا احلكـم، وهنـاك            "حيوان بشكل خيالف الطبيعة   
وقـد تلقـت بليـز يف     . املوضوع معروضة اآلن أمام احملكمة العليـا      هبذا  ذات صلة   دعوى  

اختاذ تدابري تشريعية مناسبة لضمان عدم تعـريض أي         بيات  االستعراض الدوري األول توص   
شخص لعقوبات جنائية بسبب ممارسته لنشاط جنسي مع بـالغني مـن نفـس اجلـنس                

 بليز بإجراء استعراض للقانون لبيان كيف تعكس        ٢وأوصت الرسالة املشتركة    . )٣١(بالتراضي
 يف االلتزامات الدولية حلقوق     التشريعات الوطنية الصادرة، احلقوق األساسية املنصوص عليها      

  .)٣٢(لثغراتا ملعاجلةاإلنسان اليت صدقت عليها بليز، وبالقيام باإلجراءات الالزمة 
 إىل أن بليز احتفظت بقانوهنا للهجرة التمييزي الـذي          ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -٢١

 مـن  ١٥٦الفصل من قانون اهلجرة، ) ٣)(٢)(١(٥وتنص املادة . يؤثر على املثليني واملثليات  
          أي عامـل  ) ه"(...، املعنون فئات املهاجرين احملظـورين علـى    ٢٠٠٢الطبعة املنقحة لعام    

            أو كان يعيش من حيصل علىأو عاملة يف البغاء أو مثلي أو مثلية أو أي شخص يعيش من أو   
  .)٣٣("ي كشخص مثلت من ممارسة البغاء أو بسبب سلوكه عائداحيصل علىكان أو 
 أيضاً إىل أن بليز وافقت يف االسـتعراض الـدوري           ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -٢٢

لموظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، ومـوظفي       لالشامل األول على التوصية بتقدمي التدريب       
 املستضعفة مبن فيها    الفئاتيف جمال حقوق اإلنسان على محاية       القضاء، ومجيع موظفي الدولة     

ومع ذلـك،   . أقلية أو محاية اهلوية اجلنسانية    ذوي امليول اجلنسية الذين يشكِّلون      األشخاص  
تعرضت جمموعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية              
النتهاكات حقوق اإلنسان خالل السنتني املاضيتني مشلت العنـف والتهديـدات واإلذالل            

ووفقـاً  . )٣٤( الشرطة أفرادم واملدن ويف خمافر الشرطة على أيدي        والتمييز يف القرى والعواص   
 املثليات واملثليني   فئات، مل ُيبلَّغ ،حىت اآلن، عن معظم هذه احلاالت ألن           ٢للرسالة املشتركة   

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ال تثق بأفراد الـشرطة وال بالعـاملني يف               
ومـع  . رطة على معاقبة املسؤولني يف حال فشلهم يف أداء واجباهتموينص قانون الش . القضاء
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ذلك، فإن ضحايا اعتداءات الشرطة خيشون انعكاسات سلبية وبالتايل فـال يـتم مـساءلة               
  .)٣٥(املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عن االعتداءات

  احلق يف الضمان االجتماعي والتمتُّع مبستوى معيشي الئق  -٥  
 إىل أنه يقع على عاتق بليز التزامات دولية بتوفري امليـاه            ٤الرسالة املشتركة   أشارت    -٢٣

على اتفاقية  لتعهداهتا من خالل تصديقها     النظيفة وخدمات الصرف الصحي األساسية، وفقاً       
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتوقيع علـى العهـد               

وباإلضافة إىل ذلك، ينص التشريع     .  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   الدويل اخلاص باحلقوق  
الوطين لبليز على احلق يف الوصول إىل خدمات الصرف الصحي وميـاه الـشرب النظيفـة                

 املياه، هي أهم    جودةوانعدام إشراف احلكومة، وفرض قيود على الوصول، ورداءة         . واملأمونة
  . )٣٦(اجملاالت املثرية للقلق

 أن احلكومة املركزية تفتقر لسياسات منسقة وشـاملة         ٤وأبلغت الرسالة املشتركة      -٢٤
وملؤسسات لتوريد املياه وتوفري خدمات الصرف الصحي وأن النظام غالباً ما يترك قدراً كبرياً    

دي أفراد جمالس املياه احمللية من الذين قد يفتقرون للتثقيف والتدريب الرمسي            أيمن الرقابة يف    
وحيدُّ ارتفاع األسعار وانعدام اهلياكل األساسية املناسبة من        .  لتشغيل نظام توريد املياه    الالزم

احليلولة دون وصـول    وهذان العامالن هامان يف     . إمكانية الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب     
ومتلـك معظـم    . أفراد اجملتمع إىل املاء الكايف لتلبية االحتياجات األساسية األسرية املعيشية         

اجملتمعات احمللية نظاماً للتزويد باالحتياجات األساسية من املاء، يضخ املاء من مصادر امليـاه              
اجلوفية إىل صهريج مركزي خلزن املياه، ومع ذلك، فإن هذه النظم غالباً ما تفتقر للتمويـل                

يـاه   امل جودةوتأثرت  . ، مما يؤدِّي إىل احلدِّ من الوصول إليها       مفرطالكايف وُتسَتخدم بشكل    
 ملوِّثات متعدِّدة مبا يف ذلك امللوِّثات       ووجودبصورة عكسية بسبب عدم كفاية معاجلة املياه        

. وكانت هناك أيضاً مسائل تتعلَّق بالشفافية والفـساد       . الصناعية والنفايات الصلبة والبشرية   
  .)٣٧(ومل تكن احلكومة شفافة عند تقدمي معلومات تتعلَّق بإنفاقها وممارساهتا

 بليز بإعمال لوائح تتعلَّق باملياه، مثل وضـع معـايري           ٤وصت الرسالة املشتركة    وأ  -٢٥
واضحة بشأن إلقاء النفايات وإزالتها وزيادة االستثمار يف اهلياكل األساسية للمياه، وزيـادة             

فعلى املـستوى   . مساءلة وشفافية احلكومة وإشراك اجملتمعات احمللية والوصول إىل املعلومات        
ج املقيم معرفة أين ميكن احلصول على معلومات بشأن نظم إمداد اجملتمع احمللـي              احمللي، حيتا 

وأشارت الرسالة  .  املياه والوصول إليها   جبودةباملياه وكيف ميكن تقدمي الشكاوى فيما يتعلَّق        
 إىل أن بليز حباجة إىل أن تكفل أن تكون جمالس املياه احمللية خالية من الفـساد                 ٤املشتركة  
وميكـن  . وظفني مدربني بشكل جيد يتم انتخاهبم أو تعيينهم من اجملتمعات احمللية          ومزودة مب 

رفع مستوى إشراك اجملتمعات احمللية من خالل ترمجة الوثائق إىل اللغـات احملليـة ونـشر                
وميكن نشر مزيد من املعلومات من خـالل املـدارس          . املعلومات اهلامة عرب حمطات اإلذاعة    

  .)٣٨(تمعية يف شكل حماضرات تثقيفية ومواد مكتوبةواملستوصفات الصحية اجمل
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  احلق يف الصحة   -٦  
أوكالهوما جبامعة   حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق       اتأشار املركز الدويل لدراس     -٢٦

ها للوصول  عإىل أن الشعوب األصلية تعاين من املسافات الطويلة املكلفة اليت يتعني عليها قط            
وقـد  . ميكن حتمل نفقاتهىل أهنا ال تزال تفتقر إىل الوصول إىل عالج إىل العيادات الصحية وإ   

تركزت الزيادة يف التمويل احلكومي على املراكز احلضرية، يف حني أن عيـادات األقمـار               
ومل تنجح احلكومة يف إقامة     . الصناعية الريفية ظلت تعاين من نقص يف املوظفني ويف التمويل         

املايا بشكل يسمح لبليز تلبية االحتياجات الطبية للمجتمعات        حوار سليم والتشاور مع أقلية      
 جبامعـة  حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقـوق        ى املركز الدويل لدراسات   وأوص .)٣٩(الريفية

أوكالهوما بليز برصد موارد لقطاع الصحة لتحسني الوصول إىل رعاية صـحية جيـدة يف               
ل منتظم بتجميع اإلحصاءات الـصحية املتعلِّقـة        املناطق الريفية؛ وتنفيذ التدابري للقيام بشك     

وأوصت الرسالة  . )٤٠(لرعاية الصحية من ا مبجتمعات السكان األصليني بغية حتديد احتياجاهتم       
 بليز بإيالء االهتمام الواجب للمعارف الطبية للسكان األصليني وهياكل الرعاية           ٣املشتركة  

كومة بالتشاور والتعاون حبسن نيـة مـع        الصحية التقليدية؛ وبوضع آليات لضمان قيام احل      
  .)٤١(الشعوب األصلية للحصول على موافقتها احلّرة واملسبقة واملستنرية

جبامعـة   حقوق اإلنسان التابع لكليـة احلقـوق         اتوالحظ املركز الدويل لدراس     -٢٧
أوكالهوما حدوث اخنفاض قليل يف كلٍّ من معّدالت الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، منذ             

وعادةً ما تلـد    . وازداد بصورة منتظمة عدد الوالدات مبساعدة عاملني مؤهلني       . ٢٠٠٩ام  ع
وأبلغت نساء املايا عن تعرضهن للتمييز عند الوالدة        . قانونيةنساء املايا يف املرتل حبضور قابلة       

 ُتعترب  يف املستشفيات اإلقليمية بسبب احلواجز اللغوية والصور النمطية السلبية لثقافة املايا اليت           
 جبامعة حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق       اتوأوصى املركز الدويل لدراس   . )٤٢(أهنا متخلفة 

بغية احلـد   مراعاة اخلصائص الثقافية    أوكالهوما بليز بالشروع بتدريب العاملني الطبيني على        
  .)٤٣(من التمييز عند تقدمي خدمات الرعاية الصحية

 جبامعـة  حقوق اإلنسان التـابع لكليـة احلقـوق          توأشار املركز الدويل لدراسا     -٢٨
ة من أقلية املايا ملوانع احلمل هو نصف ما هو بالنسبة           أوكالهوما إىل أن معّدل استخدام املرأ     

وباإلضافة إىل ذلك، فإن العقبات الثقافية املتعلِّقة باملكان املتصوَّر للمـرأة يف            . للسكان أمجع 
. )٤٤(اجملتمع حيول دون متكُّن املرأة من أقلية املايا من اختاذ قرارات تتعلَّق بتخطـيط األسـرة               

 نبأأوكالهوما  جبامعة   حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق       اتراسوأوصى املركز الدويل لد   
 بليز يف حتديد هوية األشخاص يف القرى الذين تشعر املرأة من أقلية املايا باالرتياح معهم            تنظر  

  .)٤٥(لكي يقومون بتدريبها على خمتلف جماالت الصحة مبا يف ذلك الرعاية الصحية اإلجنابية
أوكالهوما جبامعة  حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق  لدراساتوأبلغ املركز الدويل   -٢٩

 االستعراض الدوري الشامل األول أوصى بليز بالنظر يف إلغاء شرط احلـصول     بالرغم من أن  
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 عاماً فيما يتعلق بفريوس نقـص      ١٦لقاصرين دون سن    لإلجراء فحص   على موافقة الوالدين    
  .)٤٦( وفقاً هلذه التوصيةلم يتم تعديل القانونف ،املناعة البشرية

جبامعـة   حقوق اإلنسان التـابع لكليـة احلقـوق          وذكر املركز الدويل لدراسات     -٣٠
أوكالهوما أن اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة كانت قد أوصـت               

 )٤٧(، بإلغاء احلكم التشريعي الذي يعاقب املرأة اليت ختضع لإلجهـاض          ٢٠٠٧عام   بليز، يف 
وأنه على الرغم من أن بليز وافقت على توصية االستعراض الدوري الشامل بتنفيذ توصيات              
اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإهنا مل تلغِ احلكم العقـايب مـن                 

  .)٤٨(قانوهنا املتعلِّق باإلجهاض

  احلق يف التعليم  -٧  
أوكالهوما جبامعة  وق اإلنسان التابع لكلية احلقوق       حق أشار املركز الدويل لدراسات     -٣١

بسبب الرسوم املرتبطة به مبا يف ذلك الزي املوحد       اً بالكامل   يليس جمان إىل أن التعليم االبتدائي     
سر عديدة وال سيما    ُألمالية  صعوبات   هذه الرسوم    تسببوغالباً ما   . واحلواسيب والتسجيل 

وأوصى املركـز   . أكثر اخنفاضاً   الدخل إىل أن تكون    يف املناطق الريفية حيث متيل مستويات     
  بليـز،  أوكالهوما بأن تكفـل   جبامعة   حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق       اتالدويل لدراس 

على إمتام    من األهداف اإلمنائية لأللفية، أن يكون مجيع األطفال قادرين         ٢عمالً باهلدف رقم    
 حبيث ال تعوق الرسوم من إكماهلم       ٢٠١٥ول عام   دورة كاملة من التعليم االبتدائي جماناً حبل      

  .)٤٩(لدراستهم
ملثليات واملثلـيني   اأبناء   إىل أن أطفال والشباب البالغ       ٢وأشارت الرسالة املشتركة      -٣٢

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ال يستطيعون التمتُّع بالكامـل بـاحلق يف              
 واجه الطالب من جمموعة املثليات واملثليني ومزدوجـي         وقد. التعليم بسبب العنف والتمييز   

) الفئـة أو أولئك الذين ُيتصوَّر أهنم ينتمون إىل هذه         (امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      
تقوم على كره املثليني ومغايري اهلوية اجلنسية يف املدارس ومل حيصلوا           تسلط األقران   عمليات  

 بليز بصياغة   ٢وأوصت الرسالة املشتركة    . )٥٠(ني يف املدارس  على الدعم من املوظفني واملعلم    
وتنفيذ خطة وطنية لالستثمار يف استراتيجيات مكافحة الوصم واحلدِّ من التمييز يف النظـام              

 بسبب كره املثلـيني؛ وتوثيـق الـسلوك         تسلط األقران التعليمي، مبا يف ذلك القضاء على       
ثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية        امل أبناءالتمييزي من جانب املربني إزاء      

 املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي فئاتاجلنسانية واملعاقبة عليه وضمان وصول طالب      
مستشار قانوين لدعمهم عند معاجلـة حـاالت      /ومغايري اهلوية اجلنسانية ووالديهم إىل حمامٍ     

  .)٥١(التعليمالتمييز اليت يتعرضون هلا داخل نظام 
 أن للمدارس الكاثوليكية واإلجنيلية عالقة إشكالية مـع         ٢وأبلغت الرسالة املشتركة      -٣٣

وإدارة املـدارس   .  استثمار احلكومة يف القيام بتثقيف جنسي شامل       أعاقتالقضايا اجلنسانية   
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اإلجناب الطائفية معروفة منذ زمن بعيد بقيامها بطرد الفتيات احلوامل وطرد املعلمات يف حال 
خارج إطار الزواج، ويف الوقت نفسه، حتدَّث األسقف الكاثوليكي بشدة ضـد اسـتخدام              

ويعترب املدراء العامون يف املدارس الطائفية أن معلميهم ال يشعرون باالرتياح           . الواقي الذكري 
 إىل أن الكنيـسة     ٢وأشـارت الرسـالة املـشتركة       . عند تناول موضوع التثقيف اجلنسي    

  .)٥٢( يف املائة من املدارس يف مجيع أحناء البالد٦٠ تقوم بإدارة ما ُيقدَّر بنسبة الكاثوليكية

  احلقوق الثقافية  -٨  
أوكالهوما جبامعة   حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق       أشار املركز الدويل لدراسات     -٣٤

هج الدراسية  إىل أن بليز ال متلك سياسة لغوية هتدف إىل إدماج لغة السكان األصليني يف املنا              
واللغة اإلنكليزية هي اللغة الرمسية يف بليز وهي لغة التعليم االبتدائي يف نظام التعليم              . الوطنية

وهناك ثالث  .  بليزياً يتحدث اإلنكليزية   ٢٥ كلبأسره، على الرغم من أن بليزياً واحداً من         
ة، لكن هناك حاجة مدارس للتعليم املتعدد الثقافات بلغتني حتصل على دعم حمدود من احلكوم

واحلكومـة  . إىل إنشاء املزيد من هذا النوع من املدارس يف مواقع إضافية يف مجيع أحناء البالد     
وفضالً عن ذلك، وعلى الرغم من      . حباجة أيضاً إىل زيادة املوارد املقدمة إىل املدارس العاملة        

غـات الـسكان    تدريب املعلمني على مستوى اجلامعات، ال يقوم تدريب املعلمني علـى ل           
  .)٥٣(األصليني وثقافاهتم ومل يتم إجراء حبث هام يف هذين اجملالني

جبامعـة   حقوق اإلنسان التابع لكليـة احلقـوق         اتوأوصى املركز الدويل لدراس     -٣٥
وضع خطة إلدماج لغات السكان     على  أوكالهوما بليز بالتشاور مع الشعوب األصلية للعمل        

 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق       ١٤وطنية وفقاً للمادة    األصليني يف املناهج الدراسية ال    
الشعوب األصلية؛ االستثمار يف البحوث املتعلقة بلغات الشعوب األصلية وثقافاهتا يف اجلامعة            
الوطنية؛ و ضمان أن يكون تدريب املعلمني، وال سيما يف جماالت لغات السكان األصـليني               

ية بشأن الشعوب األصلية مثل تلك املنـصوص عليهـا يف           وثقافاهتم متطابق مع املعايري الدول    
  .)٥٤(إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 إىل أن بليز مل تنجح يف االمتثال للتوصية اليت قدمتـها            ٣وأشارت الرسالة املشتركة      -٣٦
ـ         ٢٠٠٥إليها جلنة حقوق الطفل يف عام        ام  واملتمثلة يف ختصيص موارد كافية وإيـالء اهتم

خاص الحتياجات السكان األصليني واألقليات من أجل محاية حقهم يف التعليم على مجيـع              
. )٥٥(فأي حركة حقيقية حنو اإلصالح هي حركة قامت هبا أقلية املايـا نفـسها             . املستويات

 بليز بأن تنشئ، بالتشاور مع جمتمعـات الـسكان األصـليني            ٣وأوصت الرسالة املشتركة    
تعليم املتعدد الثقافات بلغتني يستخدم وسائل تعليم ومناهج دراسية مناسـبة           نظاماً لل  املتأثرة،

 األقليـات   مجاعـات ثقافياً وأن تويل األولوية عند رصد املوارد حلماية حقوق األطفال من            
  . )٥٦(والسكان األصليني
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 بوجود حاجة عامة ملسامهة اجملتمعات احمللية للـسكان         ٣ الرسالة املشتركة    وأفادت  -٣٧
صليني يف عملية االعتراف بالتاريخ الثقايف املتنوع لبليز، واستعداد احلكومة العتماد سياسة            األ

وعلى الرغم من استمرار املـشاورات،      . لثقافات بعد إجراء مشاورات مناسبة    ا تراعيثقافية  
الثقافات / إىل العالقة بني االقتصاد والفنونن هذه املشاورات موجهة بصورة أكربهناك قلق أل  

 بليز باختاذ خطوات فورية وفعالة لوضـع وتنفيـذ          ٣وأوصت الرسالة املشتركة    . لسياحةوا
 األقليات، يف بليز، بعـد إجـراء        ومجاعاتلتاريخ الثقايف للسكان األصليني     ا تراعيسياسة  

  .)٥٧( والتعاون معهااجلماعاتمشاورات مع مثل هذه 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
 إىل أن قانون اهلجرة مييز ضد األشخاص الذين يعـانون   ٢أشارت الرسالة املشتركة      -٣٨

واألشـخاص  ....")  عقلي  صورقأي أمحق أو شخص جمنون أو يعاين من         ("من إعاقة عقلية    
وإن ...") الصم والبكم أو الصم واملكفوفون أو الـبكم واملكفوفـون  ("ذوي اإلعاقة البدنية   

                 اص ذوي اإلعاقـة، يف    كانت بليز قد وقّعت وصادقت علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخ            
  . )٥٨(٢٠١١عام 

  األقليات والسكان األصليني  -١٠  
 حقوق اإلنسان التابع لكليـة      ات واملركز الدويل لدراس   ١أشارت الرسالة املشتركة      -٣٩

 كان قد أوصـى     ٢٠٠٩أوكالهوما إىل أن االستعراض الدوري الشامل لعام        جبامعة  احلقوق  
 األمـم   إلعـالن لالعتراف حبقوق السكان األصليني واحترامها وفقاً       بليز مبضاعفة جهودها    

 املقرر اخلاص لألمم املتحدة     بالتعاون مع وقد تعهدت بليز    . املتحدة حلقوق الشعوب األصلية   
إن وضع املايـا يف بليـز        "حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية      املعين  

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان       التعاون مع   بليز  وتعتزم  . مسألة ذات أمهية وطنية   
 أيـة   بتنفيـذ ومع ذلك ال توجد أية إشارة لقيام بليز         " واحلريات األساسية للشعوب األصلية   

تدابري حلماية حقوق الشعوب األصلية وفقاً إلعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب              
  .)٥٩(األصلية
 حقوق اإلنسان التابع ات واملركز الدويل لدراس ٣ و ١ان  وأكدت الرسالتان املشتركت    -٤٠

        / حزيـران  ٢٨أوكالهوما أن احملكمة العليـا أعـادت التأكيـد، يف           جبامعة  لكلية احلقوق   
حتـالف  (، على حقوق األراضي التقليدية جلميع قرى مايا يف مقاطعات توليدو            ٢٠١٠يونيه  

 بعـد أن أصـدرت   )ملدعي العام لبليز وآخرون   قادة املايا، رابطة قادة توليدو وآخرون ضد ا       
 باالعتراف حبقوق امللكية التقليدية ألقلية املايا جملتمعـات كونيخـو           ٢٠٠٧قرارها يف عام    

وسانتا كروز مبوجب دستور بليز وأمرت احلكومة بتحديد وترسيم احلدود وتوثيق سـندات         
 اراً قـضائياً موجهـاً إىل     إنـذ  ٢٠١٠وتضمن احلكم الصادر يف عام      . ملكية املايا ألراضيها  

احلكومة بعدم التدخل أو السماح بتدخل أطراف ثالثة فيما يتعلق بكيفية اسـتغالل وشـغل     



A/HRC/WG.6/17/BLZ/3 

GE.13-15952 12 

شعب مايا ألراضيه يف مجيع قراه يف مقاطعة توليدو، ما مل توافق القرى املتأثرة صراحة علـى      
راج ومت صراحة حظر عملية إصدار تراخيص لقطع األشـجار واسـتخ          . مثل هذه األنشطة  

  .)٦٠(النفط
 حقوق  ات واملركز الدويل لدراس   ٣ والرسالة املشتركة    ١وأشارت الرسالة املشتركة      -٤١

أوكالهوما إىل أن احلكومة استأنفت احلكم الـصادر يف         جبامعة  اإلنسان التابع لكلية احلقوق     
             لكـن القـرار    ،٢٠١١يونيه  /مارس وحزيران / وأنه مت االستماع للطعن يف آذار      ٢٠١٠عام  

م وأوضحت احلكومة أهنا ستستأنف الطعن أمام احملاك   . ٢٠١٣مارس  /ال يزال معلقاً منذ آذار    
واستمرت يف التأكيد أمام احملكمة وبصورة علنية على أن حقوق املايـا يف األرض          . )٦١(العليا

  .)٦٢(غري قائمة وأهنا ال تستحق احلماية القانونية
 أن بليز منحت، منذ االستعراض الدوري الشامل         إىل ١وأشارت الرسالة املشتركة      -٤٢

، حقوقاً لشركة النفط للحفر يف أراضي املايا احملمية داخـل املـترته             ٢٠٠٩األول، يف عام    
              تيماش يف مقاطعة توليدو وذلك خيـالف قـرارات احملكمـة العليـا             -الوطين سارستون   

ان األمريكيـة املعنيـة حبقـوق      للجنة البلد  ٢٠٠٤، وتوصيات عام    ٢٠١٠ و ٢٠٠٧لعامي  
ومل يتم إعالم قرى    . )٦٣(اإلنسان وتوصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       

وتواجد الشركة ومعـداهتا هـو      . املايا املتأثرة بأنشطة التنقيب عن النفط أو طلب موافقتها        
بليز، الذي يطالـب الـشركة      انتهاك مباشر ألوامر احملكمة احمللية القائمة ولقانون النفط يف          

  .)٦٤(باحلصول على موافقة مالّك األراضي من أقلية املايا قبل الدخول إىل أراضيهم
 إىل أن احلكومة بقيامها مبنح عقود إجيار وامتيـازات          ٣وأشارت الرسالة املشتركة      -٤٣

ا مما يترتـب   إطار مناسب حلماية أفراد أقلية املاي   وجود استغالل املوارد إىل أطراف ثالثة دون     
ـ وجود  العلى ذلك من تدمري أراضيهم ومواردهم املائية التقليدية، فإهنا هتدد             شعب املايـا  ل

وذلك يشكل انتهاكاً صارخاً حلق املايا يف احلياة أو حقهم يف األمان عنـد التمتـع                . وبقاءه
ـ . )٦٥( والتنمية بسبل العيش بوسائلهم اخلاصة    دمي ومن الواضح أن الدولة فشلت يف ضمان تق

وانتهاك الدولة هلذا االلتزام تعـزز بـصورة        . سبيل انتصاف فعال رداً على هذه االنتهاكات      
أكرب من خالل فشلها يف محاية حقوق جمتمعات املايا من االنتهاكات من جانب الـشركات     
التجارية ويف توفري سبل انتصاف فعالة ملعاجلة انتهاكات حقوق السكان األصليني من جانب             

  .)٦٦(ات، عمالً باملبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسانهذه الكيان
 إىل أن منح االمتيازات على أراضي أقلية املايا ال يزال           ٣وأشارت الرسالة املشتركة      -٤٤

ينتهك انتهاكاً جسيماً حقوقهم يف امللكية، ومتتعهم بثقافاهتم وممارساهتم الروحية فيما بينـهم     
وهو ينتهك أيضاً خبطورة احلقوق الفردية واجلماعية للمايـا يف املـشاركة            . تمع  داخل اجمل 

وفضالً عن ذلك، فإن فشل     . )٦٧(واملسامهة والتمتع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
احلكومة يف التشاور مع أقلية املايا يشكل انتهاكاً صارخاً اللتزامها يف محاية حقـوق أفـراد                

ملايا وال سيما لضمان املشاركة الفعالة ألفراد جمتمعات األقليات يف القرارات اليت            جمتمعات ا 
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 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق        ١٩ويسترشد هذا االلتزام أيضاً باملادة      . تؤثر عليهم 
 الشعوب األصلية اليت تشترط بأن تتشاور الدولة وتتعاون بنية حسنة مع السكان األصـليني             

افقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل اعتماد وتنفيذ تدابري تشريعية قد تـؤثر            للحصول على مو  
  . )٦٨(عليها، وهو ما فشلت احلكومة أيضاً يف االمتثال له

 إىل أن بليز التزمت بالنهوض مبعايري حقوق اإلنـسان          ١وأشارت الرسالة املشتركة      -٤٥
صلية، مبا يف ذلك احلق يف احلصول       الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ        

وهذه احلقوق منـصوص   ). ٣٢ و ١٩ و ١١ و ١٠املواد  (على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية      
اتفاقية (عليها أيضاً يف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية يف البلدان املستقلة              

صادق على هذه االتفاقية اليت ومع ذلك، مل توقع بليز ومل ت   ). ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     
  .)٦٩(حتمي حقوق جزء كبري من شعبها

 إىل أن توصيات االستعراض الدوري الشامل املتعلقـة         ١وأشارت الرسالة املشتركة      -٤٦
حبقوق أقلية املايا واحترام احلقوق املنصوص عليها يف إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق               

واألمثلة الرئيسية الثالثة علـى ذلـك هـي         . بريالشعوب األصلية قد مت جتاهلها إىل حد ك       
 ١وطلبت الرسالة املـشتركة     . )٧٠(استخراج النفط وقطع األشجار وبناء الطرق     /استكشاف

 من الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بأن يوصي بليـز            ٣والرسالة املشتركة   
ان األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان     باحترام وتنفيذ أحكام احملكمة العليا وتوصيات جلنة البلد       

فيما يتعلق حبقوق املايا يف األرض واملوارد، مبا يف ذلك اإلنذارات القضائية بعـدم تـدخل                
 الدولة أو أطراف ثالثة يف استخدام وقيمة والتمتع باألراضي اليت تستخدمها أقلية املايا    موظفي

تراف القضاء احمللي حبقـوق املايـا يف        أو تشغلها؛ والتوقف عن جهودها الرامية إىل إلغاء اع        
  .)٧١(األرض واملوارد

 الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض       ٣وفضالً عن ذلك، حثت الرسالة املشتركة         -٤٧
الدوري الشامل بتوصية بليز بأمور منها تصميم وتنفيذ إطار تنظيمي يعترف وحيمي بالكامل             

ات االستخراج؛ وإعادة فتح احلوار حبسن نية       احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية املتأثرة بعملي     
مع جمتمعات املايا يف توليدو لضمان مشاركتها بالكامل يف مجيع عمليات صنع القرار املتعلقة              
بأراضيها؛ وااللتزام، يف التعامالت املقبلة مع قرى املايا يف مقاطعة توليدو بالعمل من خـالل               

وقدم املركز الـدويل    . )٧٢(مسبقة ومستنرية مبدأ التشاور هبدف احلصول على موافقة حرة و       
  .)٧٣(أوكالهوما توصيات مماثلةجبامعة  حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق اتلدراس
                أن جلنة حقوق الطفـل كانـت قـد أعربـت يف            ٣والحظت الرسالة املشتركة      -٤٨
لـسكان  ل ميـات املنت عن قلق خاص بشأن الصعوبات اليت تواجهها الفتيـات           ٢٠٠٥عام  

األصليني يف االستماع إليهن داخل اجملتمع وسلطت الضوء على أن حقهـن يف املـشاركة               
وأوصت . واالستماع إىل رأيهن فيما يتعلق بالعمليات اليت تؤثر عليهن، هو حمدود يف الغالب            

للنهوض باحترام آراء األطفـال وال سـيما الفتيـات          "جلنة حقوق الطفل بليز باختاذ تدابري       
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". نتميات لألقليات والشعوب األصلية وتيسري مشاركتهن يف مجيع املسائل اليت تؤثر عليهن           امل
ومع ذلك، فقد فشلت حكومة بليز يف اختاذ اخلطوات املناسبة لـضمان مـشاركة فتيـات                

 بليز باختاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز احتـرام آراء          ٣وأوصت الرسالة املشتركة    . )٧٤(املايا
يما الفتيات املنتميات لألقليات والشعوب األصلية، وتيـسري مـشاركتهن يف           األطفال وال س  

  .)٧٥(مجيع األمور اليت تؤثر عليهن
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