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  مقدمة    
قد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس            ع  -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
عرضت حالة حقوق   واسُت. ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

. ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ة عشرة املعقـودة يف      يثان يف اجللسة ال    بليز اإلنسان يف 
التنمية البشرية   وزارةيف   املوظفني التنفيذيني    ةكبري،  جوديث ألبوش  السيدة   بليز وترأست وفد 

 يف بليـز واعتمد الفريق العامل التقرير بشأن     . والتخفيف من حدة الفقر    التحول االجتماعي و
  .٢٠١٣أكتوبر /ن األول تشري٣١ة عشرة املعقودة يف ثامنجلسته ال

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .ملديف والربازيل وأملانيا: بليزلتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(التايل 

 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :بليزصدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف  ،١٦/٢١ القرار

ــين  ) أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/17/BLZ/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            ) ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/17/BLZ/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

وضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           موجز أعدته مف    ) ج(  
  ).A/HRC/WG.6/17/BLZ/3) (ج(١٥ للفقرة

يـا،  أملان  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعـدهتا مـسبقاً          بليزوأحيلت إىل     -٤
 الشمالية، والنـرويج،    أيرلنداوسلوفينيا، وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      

  .وترد هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. اوهولند

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 فاد وفد بليز بأن احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، سـواء يف الـداخل             أ  -٥
وقد أتاح إعداد تقرير    . دولة بليز الداخلية واخلارجية   يف سياسة   اخلارج، هو عنصر أساسي      أو

لتفكري يف معىن حقوق اإلنسان     من أجل ا  بليز  لمثيل هلا     ال فرصة االستعراض الدوري الشامل  
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حقوق اإلنسان، وواجـب    يف جمال    الدولية   االتزاماهتب  الوفاء حالةو الوطنية،   تهايف سياق تنمي  
  .احلكومة يف هذا الصدد

ومـع    الـوزارات  مع مجيـع  وزارة اخلارجية   ند صياغة التقرير الوطين، نسقت      وع  -٦
التحول والتنمية البشرية    وزارة وتتجلى يف هذا التقرير مسامهات       .الشركاء من اجملتمع املدين   

، ووزارة الـصحة، ووزارة التعلـيم       ووزارة العـدل  ،  والتخفيف من حدة الفقر    االجتماعي
 هافي  مبا ،عدد من املنظمات غري احلكومية     العملية، اسُتشري    وخالل هذه  .والشباب والرياضة 

 جملس الكنائس يف بليز، ورابطة    و املرأة يف بليز، وجلنة حقوق اإلنسان يف بليز،           شؤون شبكة
مبجرد و .رابطة الشبان املسيحيني   و ، وحركة الدفاع عن بليز موحدة،     يةلكنائس اإلجنيل ل بليز

 العتماده مبـشاركة    وزارة اخلارجية حلقة عمل   عقدت  ،  راملشروع النهائي للتقري  أن اكتمل   
 .احلكومة ووكاالت غري حكومية من أجل تقدمي التقرير وتلقي التعليقات النهائيـة بـشأنه             

وبعد ذلك قُدم التقرير النهائي إىل جملس الوزراء، وهـو          . حادوكان التقرير موضوع نقاش     
  .ن أي حتفظاتأعلى هيئة سياسية يف احلكومة، الذي وافق عليه دو

ـ  .  نسمة ٣١٦ ٠٠٠وبليز هي بلد نام صغري يبلغ عدد سكانه حوايل            -٧  زوتواجه بلي
التعرض للصدمات اخلارجية، واالعتماد على     : دولة صغرية أي  مجيع التحديات اليت تواجهها     

  .الشروط التجارية التفضيلية املنهِكة، وتقلبات تغري املناخ، وارتفاع الدين اخلارجي
األسر  أن نسبة فقر     قياس مستويات املعيشة  األخرية ل لدراسة االستقصائية   ت ا قد بين و  -٨

معدل وأن  ،  ٢٠٠٩  عام  يف املائة يف   ٣٣ إىل   ٢٠٠٢  عام  يف املائة يف   ٢٥ من   تاملعيشية زاد 
  . يف املائة١٥,٨ يف املائة و١٠,٨زاد من عوز ال
وتقـل  . ايشة بسالم متعدد الثقافات، يضم جمموعات خمتلفة متع     اً  وتشكل بليز جمتمع    -٩

وتشهد بليز كثافة سكانية    .  سنة ٢٩عن  السكان   يف املائة من     ٦٤نسبة إمجالية قدرها    أعمار  
  .فيها األماكن النائية  مباضعيفة، ويعيش معظم سكاهنا يف املناطق الريفية،

وميثـل  . وتفتخر بليز بتقاليدها الدميقراطية واحلريات األساسية املكرسة يف دستورها          -١٠
شاط النقايب ومشاركة املواطنني مستني من السمات املميزة لتـاريخ بليـز خـالل فتـرة                الن

ومن الصفات املميزة للجهاز القضائي يف بليز احتـرام         . بعد االستقالل   ما االستعمار وفترة 
  .سيادة القانون واستقالل القضاء

املعاهدات اإلقليمية  يف ذلك     مبا وبليز طرف يف معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،         -١١
وتأخذ احلكومة مأخـذ اجلـد التزامهـا بتنفيـذ          . البلدان األمريكية منظومة  حلقوق اإلنسان يف    

إطار النظام الوطين حلقـوق      عدد من القوانني الوطنية      يشكل ،ولتحقيق ذلك اهلدف  . املعاهدات
 واحلريـات   وقد ترسخ ذلك اإلطار الوطين يف الدستور الذي يؤكد حقوق اإلنـسان           . اإلنسان

  .األساسية جلميع مواطين بليز واحلقوق املتساوية وغري القابلة للتصرف جلميع األشخاص



A/HRC/25/13 

5 GE.13-18949 

 موقـع   والتخفيف من حدة الفقـر     التحول االجتماعي و التنمية البشرية    وحتتل وزارة   -١٢
وتضطلع أربع  . الصدارة يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           

. للفئات السكانية الضعيفة الرئيسية   ماية  توفري احل هام متخصصة بغرض    مبشبه حكومية   الت  وكا
وتنـسق  . رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    مبهمة  فقد ُعهد إىل اللجنة الوطنية لألسرة والطفل        

ترمـي إىل التـصدي للتحـديات       الفاعلة  اللجنة الوطنية املعنية باإليدز عملية متعددة اجلهات        
ويدافع اجمللس الوطين   . اإليدز/ة والتشريعية والعملية املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية       السياسي

تنفيذ اتفاقيـة   وتشرف اللجنة الوطنية للمرأة على      . للشيخوخة عن حقوق األشخاص املسنني    
ملنع اتفاقية البلدان األمريكية     (اتفاقية بيليم دو بارا    و القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  .، وتنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية املنقحة)عليه واستئصالهالعنف ضد املرأة واملعاقبة 
ومة إىل تعزيـز    احلكجتهت  خالل االستعراض األول، ا   للتوصيات اليت وردت    اً  ووفق  -١٣

لتحقيق يف شكاوى املواطنني والتمـاس      ل ات مستقلة صالحي، الذي لديه    مكتب أمني املظامل  
 باستمرار بثقة مواطين بليز مثلما يدل على ذلك عـدد          مكتب أمني املظامل  تمتع  وي. اإلنصاف

  .املكتباتصلوا باألشخاص الذين 
القانونية، سواء من ساعدة يف تعزيز مكتب املإىل حدٍّ كبري اً   احلكومة أيض  استثمرتو  -١٤

مجيـع   وتأمل بليز يف توسيع نطاق خدمات هذا املكتب ليـشمل  .القدرات  أو حيث املوارد 
  .توظيف حمام معين بقضاء األحداث  ويفاملقاطعات،

وقد كان  . يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    اً  مهماً  دوراً  ويؤدي اجملتمع املدين أيض     -١٥
يف مواصلة مناقشة وطنيـة بـشأن حقـوق         دور فّعال   لعمل اجملتمع املدين يف جمال الدعوة       

  . ر احلكومةاملواطنني، واإلطار الوطين حلقوق اإلنسان، ودو
القانونية واالجتماعيـة والـسياسية   : وجيب إعمال حقوق اإلنسان يف مجيع أبعادها        -١٦

وميثل . هذا الصدد، أخذت احلكومة بنهج قائم على احلقوق يف جمال التنمية      ويف .واالقتصادية
". ٢٠٣٠  عـام  أفق"ملخططها اإلمنائي الوطين املسمى     اً  احترام حقوق اإلنسان مبدأً توجيهي    

وإن التنمية الوطنية وإعمال حقوق اإلنسان لصاحل مجيع مواطين بليز بشكل تام مها وجهـان        
مواطين بليز، يكـون  وجيب ضمان حد أدىن معني من املستوى املعيشي جلميع      . لعملة واحدة 

  .مبثابة أساس مشترك للتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان
  اإلمنائية لأللفية، وتعمـل جاهـدة منـذ        هدافتطلعات األ اً  تاماً   تأييد زوتؤيد بلي   -١٧
وعملت بليـز   .  من أجل حتقيق هذه األهداف     ،، بالتعاون مع شركائها اإلمنائيني    ٢٠٠٠ عام

  .لتحقيق هدفيها املتعلقني بالتعليم والصحة  مابشكل جيد إىل حد
 بعـد   مـا  وتشارك بليز مشاركة نشطة يف املناقشات احلكومية الدولية بشأن خطة           -١٨
لإلطار اإلمنـائي   اً  استعداد وقد شرعت يف إعادة تنظيم خططها اإلمنائية الوطنية          ،٢٠١٥ عام

  .العاملي اجلديد



A/HRC/25/13 

GE.13-18949 6 

 وأن الفقر يظل  لتنمية،  ا أماماً  يزال حتدي   ال استمرار جيوب الفقر  أن  اً  وتدرك بليز متام    -١٩
فيـف  التخويشكل   . بليز كافة مواطين سان ل  اإلعمال التام جلميع حقوق اإلن     حتول دون عقبة  

وخطط الستراتيجية التنمية    اهلدفني الشاملني من حدة الفقر وتوسيع نطاق الفرص االقتصادية        
  .الوطنية اإلمنائية العمل
ثمرت جهود كبرية يف إصالح نظـم احلمايـة         خالل السنوات اخلمس املاضية، استُ    و  -٢٠

. الجتمـاعي  خاص على حتديث برامج شبكات األمان ا       شكل مع التركيز ب   يف بليز االجتماعية  
 املـسنون  مبن فيهم الرئيسية من السكان،    للفئات   احلماية االجتماعية    توفريسعت احلكومة إىل    و

  .اإليدز والنساء والشباب/ن بفريوس نقص املناعة البشريةوواألطفال واألشخاص املصاب
ـ  ددةاحمل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة هناك عدد من التدخالت          صميميف  و  -٢١ ف اد األه
  . الصحة والتعليم السكان يف جمايلشرائح دعم أفقر مة من أجلاملصم
إمكانية احلصول على الرعاية الصحية باجملـان        للتأمني الصحي    ةوطنيوتتيح اخلطة ال    -٢٢

، وجنوب بليز ية من مدينة بليز      اجلنوب  الناحية  يعيشون يف  لألشخاص الذين منخفضة  وبتكلفة  
  .، على التوايلدالبل  ويف يف املدينةومها أفقر منطقتني

لتحويل النقدي ل، وهي برنامج   بناء الفرص لتحقيق التحول االجتماعي     وتقدم مبادرة   -٢٣
 التحـويالت النقديـة   وتشكل   . األفراد واألسر   من نقدية للفقراء واملعوزين  اً  املشروط، منح 

يانات وتبني أحدث الب  . احترام مواعيد حتصينهم   تضمنعلى إبقاء األطفال يف املدارس و     اً  حافز
 أن هنـاك    والتخفيف من حدة الفقر    التحول االجتماعي والتنمية البشرية    وزارةالصادرة عن   

وتفتخر بليز أميا افتخار بارتفـاع معـدالت        .  مستفيد من هذه التحويالت    ٨ ٦٠٠حوايل  
 يف املائة من هؤالء إعاناهتم عـن        ٩٦، حيث يتلقى    نالبنوك يف صفوف املستفيدي   اللجوء إىل   

 األثر اإلجيايب للربنامج يف تقييم للبنك الدويل صدر يف        وقد أُكّد   .  االئتمانية نياتالتعاوطريق  
  . وخلص إىل أن الربنامج بصدد إظهار بعض النتائج اجليدة٢٠١٢ عام
ويقدم برنامج املؤن الغذائية سلة أسبوعية من املواد الغذائية األساسية إىل املستفيدين              -٢٤

  . أسرة من هذا الربنامج٣ ٠٠٠أكثر من اً وتستفيد حالي. من الربنامج بنصف سعر السوق
وبالنسبة إىل األشخاص املسنني فإن الرعاية الصحية وأمان الـدخل مهـا الـشاغالن                -٢٥

برنامج املعاشات التقاعدية غري القائمة على االشتراكات       ولذا، تواصل احلكومة دعم     . األساسيان
وباإلضـافة إىل ذلـك،      . ربع السكان املـسنني    قرابةلوفر التغطية   ي وهو برنامج ،  صاحل املسنني ل

  . يف املائة من السكان املسنني إمكانية الوصول إىل نظام التأمني الصحي الوطين٤٨ يتمتع
مكاسب كبرية يف جمال التصدي للتحديات املتعددة املرتبطة بفـريوس         وحققت بليز     -٢٦

ـ وعلى الرغم من زيـادة      . اإليدز/نقص املناعة البشرية    ة يف اإلصـابات اجلديـدة يف      طفيف
 ويبلغ معدل .مضى  فيماملدة أربع سنوات    معدالت اإلصابات اجلديدة   تراجعت،  ٢٠١٢ عام

وتواصل احلكومـة   .  يف املائة  ٩٥ل  الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطف       تغطية برنامج   
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 مع الـشركاء    وبالتعاون .العكوسة مبضادات الفريوسات    إتاحة إمكانية احلصول على العالج    
قضايا فـريوس نقـص     توعية عامة اجلمهور بشأن     اً  واصل احلكومة أيض  تمن اجملتمع املدين،    

  . اإلصابةخلطر والسكان األكثر عرضة مستهدفة باألخص املراهقات، املناعة البشرية
، فيهااً  أصبحت بليز طرف   إىل ضمان تنفيذ مجيع املعاهدات اليت         احلكومة قد سعت و  -٢٧

دائرة للـشؤون   العدل   وأنشأت وزارة    .اًرئيسياً  يزال حتدي   ال تقدمي التقارير أن   لكنها تدرك 
تضطلع به بإسداء املشورة بشأن االلتزامـات مبوجـب           ما القانونية الدولية لتضطلع من بني    

 .املعاهدات، اليت سيسترشد هبا، يف املقابل، عند النظر يف االنضمام إىل معاهـدات جديـدة              
تها عن كثب للمعاهدات اليت أوصى أعضاء جملس حقوق اإلنـسان           وتواصل احلكومة دراس  

تفاقية حقوق  ، صدقت بليز على ا    ٢٠١١ عام  ويف .باالنضمام إليها خالل االستعراض السابق    
وستواصل بليز العمل بغية استكمال اإلجراءات اجلارية بالفعل من         . األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .تنضم إليها بعد  مل اإلنسان اليتأجل االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق
للمبـادئ  اً مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق  أووتبقى إمكانية إنشاء هيكل جديد   -٢٨

يف اً  حتـدي ) مبادئ باريس (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         
ية التقيد بالتزامات الدولة    ومع ذلك، تظل أولو   . السياق االقتصادي احلايل املتسم بشح املوارد     

ومنذ اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري  . هي غري منقوصة  كمايف جمال حقوق اإلنسان 
من حلقات العمـل    اً  الشامل، ومبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، عقدت بليز عدد        

قارير املوجهة إىل   لبناء القدرات التقنية وأنشأت آلية مشتركة بني الوزارات لتنسيق إعداد الت          
  .هيئات املعاهدات

فهذا التحـدي مـشكلة     . وال تواجه بليز وحدها حتدي تقدمي التقارير يف مواعيدها          -٢٩
وهلذا، تشجع بليز جملس حقـوق اإلنـسان وهيئـات          . مشتركة بني مجيع الدول الصغرية    

تقدمي التقارير  املعاهدات على مواصلة تبسيط العملية يف إطار اجلهود الرامية إىل ختفيف عبء             
  .دودةاحملوارد املعلى البلدان الصغرية ذات 

وقد سن الربملان قوانني جديدة يف سياق جهوده الوطنية املستمرة ملواصلة حتـسني               -٣٠
اإلطار التشريعي بغية ضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع مواطين بليز، وذلك مبراعاة عدد من 

  .  الشامل األول لبليزالتوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري
لتنفيـذ   العام، سنت بليز، على سبيل املثال، تشريعات حملية أفـضل            اويف مطلع هذ    -٣١

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية           
االسـتغالل   نون حظرقااً وأقر الربملان أيض. األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   

اجلنسي التجاري لألطفال من أجل تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق             
  .املواد اإلباحية  ويفالطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء
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، العقـاب   ٢٠١٠  عام وحيظر قانون التعليم والتدريب، الذي دخل حيز التنفيذ يف          -٣٢
زالت تعديالت قانون العمل اليت تتناول القضايا املتعلقة بسن القبول            وما .رسالبدين يف املدا  

عن ذلك، هناك مشروع قانون بشأن الصحة والـسالمة           وفضالً. يف العمل تنتظر البت فيها    
يرمي إليه، إىل حظر إشراك األطفال        ما وهو يرمي، من بني   اً  املهنيتني يف انتظار البت فيه أيض     

  . التفاقيات منظمة العمل الدولية وغريها من املعايري الدوليةاً ، وفقيف األعمال اخلطرة
مـن التوصـيات    اً  ، عدد  األول  الدوري الشامل  هاستعراضاوقد تلقت بليز، خالل       -٣٣

 وتركز تلك التوصيات على الصحة اجلنسية واإلجنابيـة         .املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق املرأة    
صندوق األمـم املتحـدة    أجرى  ،  ٢٠١٠ عام  ويف .نسوالعمل والعنف القائم على نوع اجل     

 القائمة بني الصحة اجلنـسية      صلةللاً  بالتعاون مع عدد من الشركاء اآلخرين، تقييم      ،  للسكان
اً وطنياً  سياسياً  إطار أن لدى بليز  وخلص إىل   بليز  البشرية يف   واإلجنابية وفريوس نقص املناعة     

  .يف هذا الصدد شامالًواً داعم
. من أجل التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس         مماثالً  شامالًاً   بليز هنج  واعتمدت  -٣٤

ولتكميل تنفيذ قانون العنف املرتيل، نفذت إدارة شؤون املرأة خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة     
أفـراد الـشرطة،   املوّجه إىل بالعنف القائم على نوع اجلنس، وُنقّح بروتوكول العنف املرتيل       

نشورات السهلة القراءة لضمان أن يدرك ضحايا العنف القائم على نـوع            وُوّزع عدد من امل   
  .يتاح هلم من خدمات دعم  ومامن حقوقيتمتعون به  مااً تاماً اجلنس إدراك

وفيما خيص القضايا املتصلة بالعمل، تواصل إدارة شؤون املرأة تنظـيم عـدد مـن          -٣٥
ن لدخول األسواق وتنميـة مهـارات       الدورات التدريبية لفائدة النساء من أجل بناء قدراهت       

ـ    ،ويركز برنامج العمل الالئق   . لديهن متكنهن من توليد دخل خاص هبن       اً  الذي تنفذه حالي
  . إدارة العمل، على النساء والشباب

وقد حظيت السياسة اجلنسانية الوطنيـة املنقحـة مبوافقـة جملـس الـوزراء يف                 -٣٦
 وتركز على استراتيجيات    ٢٠٠٢  عام اسةوتقوم هذه السياسة على سي    . ٢٠١٣ مارس/آذار

التدريب /الصحة؛ والتعليم: احلد من أوجه التفاوت بني اجلنسني يف مخسة جماالت أساسية هي
 واختاذ  ؛لعنف؛ والسلطة املؤدِّية إىل ا  ؛ والظروف   وفرص العمل على املهارات؛ وتوليد الثروات     

فرصة إلجـراء   اليز وأتاحت   بني مواطين بل  حاد  وكانت السياسة موضوع نقاش     . القرارات
  .حوار وطين حقيقي بشأن العالقات بني اجلنسني، والتنوع، وحقوق اإلنسان

ويتسم سكان بليز بصغر سنهم، ولذلك متثل محاية حقوق الطفل وإتاحة الفـرص               -٣٧
 األوىل  املقدمة يف اجلولة  التوصيات  وبناء على    .للشباب أولوية قصوى من أولويات احلكومة     

على النظـام الـوطين لتـسجيل       كبرية  حتسينات  أُدخلت  اض الدوري الشامل،    الستعرمن ا 
 يف املائة وهي    ٩٥وتبلغ نسبة تسجيل املواليد     .  إليه يكفل زيادة إمكانية الوصول     مبا ،املواليد

  .تقترب من التغطية الشاملة
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وال يزال حتسني فرص احلصول على التعليم اجليد حمور تركيز رئيـسي للجهـود                -٣٨
يف املتنـاول، تظـل     اً  التعليم االبتدائي أمر  الوصول إىل   تعميم إمكانية   وبينما يبدو   . ميةاحلكو

 وقـد   .املستويني الثانوي واجلامعي    ويف قبل التعليم االبتدائي    ما التحديات ماثلة يف مستوى   
ويـوفر قـانون التعلـيم      . شرعت احلكومة يف برنامج إصالحي طموح لتغيري قطاع التعليم        

  . اإلطار القانوين هلذه اإلصالحات٢٠١٠ م لعاوالتدريب
وإعادة التأهيـل   العمل  يف توفري فرص    قد استثمرت إىل حدٍّ كبري      احلكومة  وكانت    -٣٩

  .سيما ملن هم يف خطر  الللشباب،
بليز اجلنوبيـة   شعوب املايا يف    ن  إ الوفد   قالما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية،      فيو  -٤٠

حمكمة االسـتئناف يف بليـز أكـدت، يف           وأضاف أن  .ملثال على إعمال حقوق اإلنسان    
 ينشأ عـن    وما اسم الشعوب األصلية  أن حتمل   ، أن لشعوب املايا احلق يف       ٢٠١٣ يوليه/متوز
تؤكد أن    مل األعلى درجة لكن تلك احملكمة    .  من حقوق متعلقة باألراضي اليت يشغلوهنا      ذلك

األدىن احملاكم  توفرها  اف اليت   من واجب احلكومة إعمال تلك احلقوق من خالل سبل االنتص         
حتديـد  من أجـل   املايا شعوبمع ممثلي  على اتصال  احلكومة كانتذلك،  ل ونتيجة. درجة
  .تنفيذ احلكم الصادر عن حمكمة االستئنافلن اطرفيوافق عليه الإطار 
لفقر واخنفاض املؤشـرات االجتماعيـة يف       ا قلقة إزاء استمرار جيوب       بليز تزالوال    -٤١

عدد من التدخالت احملددة األهداف     وقد ُنفّذ   .  املايا  شعوب عيش أغلبية توليدو، حيث   مقاطعة ت 
 طفـال حتسني صـحة األ   مشروع  يف ذلك     مبا املايا،لشعوب  من أجل تقدمي املساعدة والدعم      

  .من التغطيةاً جداً عالي معدالً حققي ذ يف توليدو، ال الفقرية يف جمتمعات املاياتهموتغذي
 اليت قدمها أعضاء جملس حقوق اإلنسان، قال الوفد  ق باألسئلة املُعدَّة سلفاً   يتعل وفيما  -٤٢

ة وإهنا من أول املودعني لصك التصديق على نظام         ياحملكمة اجلنائية الدول  تساند بثبات    زإن بلي 
 الواقع، كانت بليز هي ثامن بلد أودع صك تصديقه على هذا النظـام              ويف .روما األساسي 

الئل األخرى على التزام بليز هو مشاركتها بنشاط يف مجعيـة الـدول             وأحد الد . األساسي
تعديل على نظام روما األساسي من أجل       إدخال  األطراف، واقتراحها، مع ترينيداد وتوباغو،      

كي يـشمل االجتـار     ة  ياحملكمة اجلنائية الدول  اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص      توسيع نطاق   
لتنفيـذ نظـام    اً  واحد  شامالًاً  تضع بعد قانون    مل ن بليز وعلى الرغم من أ   . الدويل باملخدرات 

يف   مبـا  روما األساسي، فإن القوانني احمللية القائمة تفي بالتزامات الدولة مبوجب هذا النظام،           
ذلك قانون اإلبادة اجلماعية وعدة تشريعات أخرى تتعلق باجلرائم اليت تدخل يف اختـصاص              

  .احملكمة اجلنائية الدولية
تصديقات على التعديالت املعتمدة يف املـؤمتر       الشّجع بليز مؤخراً تسارع وترية      ومما    -٤٣

وهي بصدد استعراض هذه التعديالت     .  املعقود يف كامباال   االستعراضي لنظام روما األساسي   
  . احلكومة يف دراستها للتعديالت التقنية لدعم تقدمي املساعدة ليختنشتاينوترحب بعرض 
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تقدمي تقرير وطين كامل إىل جلنـة       غم مساعيها وحسن نواياها،      ر ،ومل تستطع بليز    -٤٤
  .زال هذا التقرير قيد اإلعداد  وماالقضاء على التمييز العنصري؛

مجيع األشخاص سواسية "وحيظر دستور بليز التمييز ضد مجيع األشخاص ويؤكد أن        -٤٥
وكرر ".  ودومنا أي متييز   أمام القانون وهلم احلق يف احلماية مبوجب القانون على قدم املساواة          

تتخلى عن واجبها بأن تكفل متتع مجيع املواطنني، دون         "  لن رئيس الوزراء تأكيد أن احلكومة    
إىل سؤال معد   اً  هذا السياق، تشري بليز أيض      ويف ".استثناء، باحلماية الكاملة مبوجب القانون    

 من القانون اجلنائي معروض     وهذا الفصل . نون اجلنائي جيرِّم اللواط   يتعلق بفصل يف القا   اً  سلف
 .على نظر هيئة قضائية

الصلة الوثيقة بني التنمية وحقوق اإلنسان هي موضوع متكـرر يف           وأفاد الوفد بأن      -٤٦
مالية واقتصادية شديدة   اً  وأضاف أن بليز دولة صغرية تواجه قيود      . تقريره الوطين   ويف عرضه

اليت يز بالفخر ألنه على الرغم من التحديات        وتشعر حكومة بل  . يف سياق األزمة املالية العاملية    
لزيادة االستثمار يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية           املوارد، وجدت بليز سبالً   تطرحها  

لتمكني مواطنيها من إعمال حقوقهم االجتماعية واالقتصادية وكـذلك حقـوقهم املدنيـة             
  .والسياسية والثقافية، املرسخة يف الدستور

للتحسني ورحب بالفرصة الـيت أتاحهـا االسـتعراض            أن هناك جماالً   وأكد الوفد   -٤٧
الدوري الشامل إلجراء مناقشة حبسن نية مع أعضاء جملس حقوق اإلنسان بـشأن طريقـة               

  .مواصلة تعزيز نظام احلماية

   الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود  -باء  
ترد التوصيات اليت قدمت خـالل      و.  وفداً ببيانات  ٤٠خالل جلسة التحاور، أدىل       -٤٨

  .الثاين من هذا التقريرالفرع جلسة التحاور يف 
أشادت كوبا باالستراتيجية اليت نفذهتا بليز من أجل التصدي لألثـر االقتـصادي               -٤٩

ورحبت كوبا  . واالجتماعي الناجم عن الكوارث الطبيعية، اليت من الشائع حدوثها يف البلد          
. ملساواة بني اجلنسني، واحلد من الفقر ومعاجلة التفاوت يف األجور         باجلهود املبذولة لتحقيق ا   

والحظت أن تنفيذ استراتيجية للتعليم قد مكن بليز من إحراز تقدم يف إمكانية احلصول على               
  .وقدمت كوبا توصيات. نوعيته، على الرغم من التحديات املستمرة  ويفالتعليم
سيما   ال حقوق اإلنسان، ص  خي  فيما تقدم أحرزته من   ما  على  بليز هنأت إكوادور و  -٥٠
وقـدمت   . اجلنسني واملسنني والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة       املتعلقة بشؤون  االتاجمليف  

  . توصياتإكوادور
ورحبت ،   األول الدوري الشامل استعراضها  باجلهود اليت تبذهلا بليز منذ      ورحبت فرنسا     -٥١

  . وقدمت فرنسا توصيات.اص ذوي اإلعاقة على اتفاقية حقوق األشخباألخص بتصديق بليز
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ومع . وأقرت أملانيا بالعديد من التحديات والقيود املتعلقة باملوارد اليت تواجهها بليز            -٥٢
، ٢٠٠٩  عام العديد من التوصيات املقبولة يف    تنفذ    مل ن بليز  أعربت أملانيا عن قلقها أل     ،ذلك

يف اجلولة األوىل من االستعراض الدوري    وشجعت البلد على مواصلة تنفيذ التوصيات املقبولة      
  .وقدمت أملانيا توصيات .الشامل
 التقدم احملرز والتحـديات      يعكس الذي قدمته بليز  هندوراس أن التقرير    والحظت    -٥٣

 . لبليـز  السابق حبقوق اإلنسان يف البلد منذ االستعراض الدوري الشامل          يتصل  فيما القائمة
أمني املظامل  آلية   زويد ت علىلمظامل، وشجعت الدولة    ل اًمينأ هاتعيينبليز ل هندوراس ب ت  وأشاد

بليز الرامي إىل إنشاء    اقتراح جلنة القضاء على التمييز العنصري       اً   وأيدت أيض  .باملوارد الكافية 
  .توصيات هندوراس وقدمت .ملبادئ باريساً ؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقمل

يف النهوض  القائمة، استمرت بليز    تحديات  على الرغم من ال    أنه   إندونيسياوالحظت    -٥٤
 وأشـادت بإدماج حقوق اإلنسان يف اإلطار الـوطين،         إندونيسياورحبت  . حبقوق اإلنسان 

 والتمييز املقتـرنني    الوصماإليدز واحلد من    /التزام البلد مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      ب
مكافحة العنف القائم علـى نـوع   اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املرأة و     أشادت ب   كما .به

يف اً  مـدرج  وطنية حلقوق اإلنـسان    ةإنشاء مؤسس يظل  اجلنس، وأعربت عن أملها يف أن       
  .توصيات إندونيسيا وقدمت .جدول األعمال

 .يتعلـق حبقـوق املـرأة       فيما سيما  ال  بليز، ذي أحرزته التقدم ال ب أيرلنداوأشادت    -٥٥
 املثلـيني    وضـد  العنف ضد املـرأة   الواردة بشأن    تقاريرال بسبب هاقلقعن   أيرلنداوأعربت  

تدابري الوشجعت بليز على اختاذ     . يةانواملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس      
عـن   أيرلنداأعربت    كما . املتعلقة به  نع هذا العنف وتيسري اإلبالغ عن االدعاءات      الالزمة مل 

ـ  اكنهل،   وعبورهم ووصوهلم  املتجر هبم األشخاص  ها إزاء وضع بليز كبلد ملغادرة       قلق ت  أثن
  .توصيات أيرلندا وقدمت .يف هذا اجملالتخذة على اخلطوات امل

وأثنت . ٢٠٠٩  عام  منذ االستعراض األول يف    اصلةت ماليزيا التطورات احل   الحظو  -٥٦
. بليـز  ل  الوطنية ة العامة حقوق اإلنسان يف إطار السياس    إدماج  على اجلهود املبذولة من أجل      

واألشـخاص ذوي  يشمل التقدم الذي الحظته ماليزيا تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفـل    و
. يف جمال التعلـيم   الحظت إندونيسيا أن جهوداً كبرية قد ُبِذلَت          كما .اإلعاقة وكبار السن  

يتعلق بالقضاء على     فيما سيما  ال راحة الدولة يف حتديد التحديات،    وأعربت عن تقديرها لص   
  .ماليزيا توصيات وقدمت .الفقر
وأشارت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ورحبت ملديف بتصديق بليز على        -٥٧

انضمامها إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن          بشكل إجيايب إىل    
رامية اجلهود الملديف على    وأثنت .املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو ضروب املعاملة 

لسياسة اجلنـسانية   اتنفيذ  إىل   أعربت عن تطلعها  ومباشرة املرأة لألعمال احلرة،      إىل تشجيع 
خيص   فيمامعرض اإلشارة إىل القيود اليت تشهدها الدولة   ويف . على حنو كامل   الوطنية املنقحة 
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.  لبليز قنيةاجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة الت     ملديف   تدع وتقدمي التقارير،    تإنفاذ املعاهدا 
  .وقدمت ملديف توصيات

، وقالت  ٢٠١٢  عام وأشادت املكسيك بإنشاء بليز مؤسسة وطنية ألمني املظامل يف          -٥٨
ت املكسيك  أثنو. أن هذه املؤسسة ستساهم يف حتسني حالة حقوق اإلنسان        من  إهنا على ثقة    
وعلى ،  املواد اإلباحية و  يف البغاء   األطفال استغاللكافحة بيع األطفال و   مل املبذولةعلى اجلهود   

 التعليم،ب البلد تعهد أشارت املكسيك إىلو .التشريعات اليت حتظر االستغالل اجلنسي لألطفال    
تفاقية حقوق األشخاص    على ا  هتصديق و ،إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة   وجهوده الرامية إىل    

  .املكسيك توصيات وقدمت .ذوي اإلعاقة
 تفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       على ا   بليز تصديقوأشاد اجلبل األسود ب     -٥٩

واستفسر عن اخلطوات املقرر اختاذها من أجل مواءمة التشريعات احملليـة مـع االلتزامـات        
وإعادة  شخاص ذوي اإلعاقة  ألاعالج  لتدابري املتوخاة لتيسري    املنصوص عليها يف االتفاقية، وا    

بليز التقـارير يف مواعيـدها إىل   وأعرب اجلبل األسود عن القلق بسبب عدم تقدمي  . همتأهيل
 اليت حتول دون تقـدمي التقـارير        هيئات املعاهدات واستفسر عن التحديات احمللية الرئيسية      

اخلـاص  مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والعهد الدويل            
  .وقدم اجلبل األسود توصيات. باحلقوق املدنية والسياسية

األجـل  سر املغرب عن التدابري املقرر اختاذها يف إطار االستراتيجية املتوسطة           واستف  -٦٠
الثالثية السنوات للتشجيع على تنفيذ اخلطـط القطاعيـة املتعلقـة بـاحلقوق االقتـصادية            

من أجـل    عن التدابري املقرر اختاذها    استفسر  كما .واالجتماعية والثقافية ورصد هذه اخلطط    
  اخلاصـة  ة يف خطة العمـل    دداحملو ٢٠١٥  لعام  املنشودة ألهدافحتسني التخطيط لتحقيق ا   

لبليز مـن أجـل     اجملتمع الدويل على تقدمي الدعم التقين       وحث املغرب   . األطفال واملراهقني ب
  .وفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك الدوليةمساعدهتا على ال

ـ           -٦١ صول علـى الرعايـة     وأشادت هولندا بالتدابري اليت اختذهتا بليز لتعزيز إمكانية احل
 حتـت الـوالدات   وارتفاع نسبة    الوفيات النفاسية ووفيات الرضع   نسبة  واخنفاض  الصحية،  

رفـع  تتعلقان ب ، و ٢٠٠٩  عام قبلتهما بليز يف  توصيتني    وأشارت إىل  .إشراف موظفني مهرة  
املفروضـة علـى    ، وإلغاء العقوبات اجلنائيـة       سنة ١٨ إىل   ١٦احلد األدىن لسن الزواج من      

وأعربت عن استمرار قلقهـا     . ات اجلنسية بالتراضي بني أفراد بالغني من نفس اجلنس        العالق
  .وقدمت هولندا توصيات. بسبب بعض اجلوانب املتعلقة باحلقوق اجلنسية واإلجنابية

، فقد  ها بليز نيكاراغوا أنه على الرغم من الصعوبات االقتصادية اليت تواجه        والحظت    -٦٢
 وعلى الرغم من    .الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان     ن أجل   ماً   جهود بذلت هذه األخرية  

 االمتثالقالت إن   عوق االمتثال لاللتزامات الدولية،     ينيكاراغوا تدرك أن االفتقار إىل املوارد       أن  
وحثت بليز على مواصلة تعاوهنا مع آليات منظومة األمـم املتحـدة            . هلذه االلتزامات أمر مهم   

  . توصية نيكاراغواوقدمت.  الدولية يف جمال حقوق اإلنسان والوفاء هباملتابعة التزاماهتا
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 أفـق "بعنـوان  وطنيـة،    خطـة إمنائيـة      هاتصميمحبكومة بليز ل  نيجرييا  وأشادت    -٦٣
 أشـادت   كمـا  .الوطنيةة العامة   قوق اإلنسان يف إطار السياس    حل هادراجإل، و "٢٠٣٠ عام

ملتوسـط   يف التعليم االبتدائي والثانوي وحتسينها        ببليز لتحقيقها التكافؤ بني اجلنسني     نيجرييا
  .ا توصياتنيجرييوقدمت . ومعدالت وفيات الرضععند الوالدة العمر املتوقع 

على قانوين حيظر صراحة التمييز       أو دستوري تفتقر حلكم  ليزبأن   النرويجت  الحظو  -٦٤
 يف قائمة   املثليني اجلنسيني  يدرج   قانون اهلجرة وأن  اهلوية اجلنسانية   أو  / اجلنسي و  يل امل أساس

ارض استخدام عقوبة اإلعدام يف     والحظت النرويج، اليت تع   .  اهلجرة املمنوعني من األشخاص  
. على عقوبة اإلعـدام   أبقت  بليز  ، أن   ئها على الصعيد العاملي    إىل إلغا  تسعىمجيع الظروف و  

  .توصيات النرويجوقدمت 
ـ  تورحبتعيني أمني للمظامل،    وأشارت باراغواي إىل      -٦٥ يت توليهـا بليـز    باألولوية ال
املتعلقـة  األحكام الدستورية   و ،"٢٠٣٠  عام أفق"رحبت باعتماد خطة      كما .كافحة الفقر مل
املـوطن    أو اللون  أو الدين  أو اليت حتظر التمييز على أساس العرق     وماية حقوق اإلنسان،    حب

سانية الوطنية املنقحـة    نتائج تنفيذ السياسة اجلن   بشأن  معلومات  باراغواي  وطلبت  . األصلي
  .توصيات باراغوايوقدمت . العنف القائم على نوع اجلنسخطة العمل الوطنية املتعلقة بو

إمنائي  إطار   وضع يشمل  مبا وأشارت بريو إىل التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان،          -٦٦
اجلنسني إىل تعزيز املساواة بني  ميترمبادرات  وسياسات وخطط   وإطالق  ؛  مداأل وطين طويل 

 مساعدة األشخاص الذين    من أجل تدابري  القائم على نوع اجلنس؛ واعتماد      ومكافحة العنف   
 توسيع نطاق تغطية التـأمني الـصحي        يشمل  مبا يعانون الفقر واحلد من الوفيات النفاسية،     

إىل طلب بليز احلصول على املـساعدة التقنيـة يف التـصدي            اً   أيض بريو  وأشارت .الوطين
  .وقدمت بريو توصيات. فة يف جمال حقوق اإلنسانلتحديات خمتل

 قـوي ال الدولـة    التزامحقوق اإلنسان يف الدستور و    محاية  الفلبني بإدراج   ورحبت    -٦٧
 اليت تعيق   والحظت القيود التقنية واملالية    . ومحايتها وضمان التمتع هبا    بتعزيز حقوق اإلنسان  

وادر املشجعة أن القضاء على الفقـر        وقالت إن من الب    .إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    
على النظـر يف حظـر        بليز الفلبني وحثت   .أمر أساسي لتحقيق التنمية على األمد املتوسط      

  . وقدمت توصيات.ماكنالعقاب البدين يف مجيع األ
يف   مبـا  ،املسنني اختذهتا احلكومة بشأن حقوق       خمتلفة تدابري إىلسنغافورة  وأشارت    -٦٨

 ة،والوصول إىل مرافق الرعايـة الـصحي      لتقاعدية، والربامج الغذائية،    بشأن املعاشات ا  ذلك  
من أجـل   إعداد دراسة مع صندوق األمم املتحدة للسكان        ب ها املتعلق عملأشارت إىل    كما

إىل جمموعة واسعة   اً  وأشارت سنغافورة أيض  . املسنونحتديد القيود والتحديات اليت يواجهها      
 .اإليـدز /ها فريوس نقص املناعة البشرية   طرحتحديات اليت ي  ية إىل التصدي لل   من اجلهود الرام  

  . توصياتسنغافورةوقدمت 
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خيص مسألة اإلعاقة،     وفيما .وشكر وفد بليز الدول على توصياهتا وتعليقاهتا وأسئلتها         -٦٩
يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كانت       اً  رد الوفد بأن بليز، حىت قبل أن تصبح طرف        

فهناك خدمات متاحـة حلمايتـهم      . لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة   عمل  ر  إطامبوجب  تعمل  
للتمكن مـن   وأضاف الوفد أن بليز بصدد وضع خطة عمل شاملة          . وإعادة تأهيلهم وعالجهم  

وحتمـي تـشريعات خمتلفـة    . الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
تقييم كامل للتأكد من عدم وجود ثغـرات        ز إىل   األشخاص ذوي اإلعاقة، ومع ذلك حتتاج بلي      

 .متجـدد وضع إطار شـامل     لواجملتمع املدين    وتلتزم احلكومة بالعمل مع الشركاء       .يف القانون 
يف مدينة بليز،   " مركز اإلهلام "وهي بصدد إنشاء    . وتناصر سيدة بليز األوىل نفسها هذه املسألة      

باألخص األطفـال الفقـراء ذوي      اً  مستهدفالذي سريكز على إعادة التأهيل والدعم النفسي        
 فيه مع األطفـال     نيتفاعلوواألطفال غري املعوقني    فضاًء يؤّمه   وسيوفر املركز   . اإلعاقة وأسرهم 
  . ذوي اإلعاقةصيبشر بتعزيز ثقافة التسامح إزاء األشخا  مماذوي اإلعاقة،

دولية للقـضاء علـى      االتفاقية ال  ص عدم تقدمي التقارير يف مواعيدها مبوجب      فيما خي و  -٧٠
  على الرغم من    أنه  أوضح الوفد  االلتزامات التعاهدية،  وغريها من مجيع أشكال التمييز العنصري     

على قائمـة   اً  بليز لتقرير وطين كامل مبوجب االتفاقية املذكورة، فإهنا قدمت ردود          عدم تقدمي 
تـدرك  اف الوفد أن بليز     وأض .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      املتصلة بالعهد  سئلةاأل

نة القضاء على   جلستواصل املشاركة يف احلوار مع      أهنا  بالتزاماهتا، و  ضرورة أن تفي     متام اإلدراك 
فليس لدى بليز   . ويتعلق األمر ببساطة مبسألة املوظفني املكلفني بإعداد التقارير       . التمييز العنصري 

يف هذا  الدولة على بناء قدراهتا     ت  ودأب وزارة اخلارجية    داخل ت، أنشئ  وحدة صغرية جداً   سوى
 آخر يتعلق بتـوافر البيانـات       خيص جتميع تقارير متينة وهادفة، تواجه بليز قيداً         وفيما .الصدد

وتعزز الدولة النظم اإلدارية واجلزئية داخل الوزارات الرئيسية مـن          . يف الوقت املناسب  الدقيقة  
  .املوجهة إىل هيئات املعاهداتأجل توفري البيانات وزيادة تيسري جتميع التقارير 

وفيما يتعلق خبطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس، أفاد الوفد               -٧١
ستئماين إلهناء العنف ضـد      من صندوق األمم املتحدة اال     منحة كبرية  حصلت على    بأن بليز 

 وليست هنـاك أي نتـائج       . هلا  تقييم يشمل إجراء   مبا ، هذه اخلطة  دعم تنفيذ من أجل   املرأة  
  .وتشكل أولوية من األولوياتاً ملموسة للتقييم حىت اآلن، لكن اخلطة تنفَّذ بشكل كبري جد

ألهداف ل األطفال واملراهقني ب  اخلاصة خطة العمل يتصل باحتمال عدم حتقيق     وفيما    -٧٢
  بليـز  وعلى الرغم من أن   . ، أوضح الوفد أهنا خطة طموحة إىل حد ما        ٢٠١٥  لعام املنشودة

بليز وقد استطاعت   . العمليةاالخنراط يف   ستكتسبه هو     ما حتقق بعض أهداف اخلطة، فإن     لن
  قضايابطريقة منسقة بشأناً معاملعنية األساسية واجملتمع املدين للعمل الفاعلة  أن جتمع اجلهات    

  .األساسإرساء  بغيةاألطفال 
واة بني اجلنسني والتصدي للعنف     سلوفينيا باخلطوات الرامية إىل تعزيز املسا     ورحبت    -٧٣

شـادت  وأ .العنف املرتيل ضد املرأة   اليت تتحدث عن     التقارير    استمرار املرتيل، على الرغم من   
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التشجيع على  املبادرات الرامية إىل    باعتماد التشريعات اليت حتظر العقاب البدين يف املدارس و        ب
اً يزال مـشروع    ال ألن العقاب البدين   عن قلقها    سلوفينياوأعربت  . اتباع طرائق تأديبية بديلة   
وأشارت إىل ضرورة أن تعاجل بليز املشاكل اليت تواجهها يف جمـال            . مبوجب القانون اجلنائي  

  . توصياتسلوفينياوقدمت . تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات
ورحبـت  .  يف مقدمة األولويـات     حقوق اإلنسان  ها على جعل  بليز  إسبانيا هنأتو  -٧٤

سياساتية متكاملـة   اً  ليز على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووضعها ُنهج        بتصديق ب 
وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء التمييز على أساس امليـل اجلنـسي            . بشأن القضايا اجلنسانية  

 .يةاناملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـس        جمموعات   جتاهوالعداء  
 والذي يعترف حبقـوق     ٢٠١٠  عام الذي أصدرته حمكمة العدل العليا يف     وأشادت باحلكم   

  . توصياتياوقدمت إسبان .مقاطعة توليدوجمتمعات املايا يف حيازة األراضي يف 
احلـق يف   تكفـل   التشريعات اليت حتظر العقاب البدين لألطفال و      وأثنت تايلند على      -٧٥

 وشجعت بليز على إنـشاء      .صحياحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف ال       
خيـص ضـمان      فيما ورحبت تايلند بالتقدم احملرز   . مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان    

 الكنهاإليدز، /فريوس نقص املناعة البشريةعالج يف ذلك   مبااحلصول على اخلدمات الصحية،
وقدمت  .لبليز  اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة التقنية      توحث.  التحديات استمرار تالحظ

  .تايلند توصيات
تعزيز إطار حقوق اإلنسان،    ل بليزترينيداد وتوباغو إىل اخلطوات اليت اختذهتا       وأشارت    -٧٦

 وأشارت بـاألخص إىل  . دولة جزرية صغرية نامية   بليز على الرغم من التحدي املتمثل يف كون      
املساواة بني اجلنسني،   ت   العامة يف جماال   السياسةتشريعات وإىل تطورات    التنقيح وتعديل وسن    

 ومحاية حقوق األشـخاص     ، ومتكني الشباب  ،والزواج املبكر، واالستغالل التجاري لألطفال    
  .توصيات ترينيداد وتوباغو  وقدمت.املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

 أفق"وأشادت تركيا باحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان واملبدأ التوجيهي خلطة             -٧٧
اليت حتققت يف جمال حقوق املـرأة واملـساواة بـني           وأشارت إىل اإلجنازات    ". ٢٠٣٠ عام

ورأت أن من   . فرض عقوبات مشددة على االجتار بالبشر     ل بسن تشريعات    تاجلنسني، ورحب 
 يف التغلب على العواقب اليت تعرقل تنفيذ        شأن إنشاء إدارة للشؤون القانونية أن يكون حمورياً       

  .وقدمت تركيا توصية.  اإلنسانالصكوك الدولية حلقوق
املساواة بـني  ب الشمالية التزام البلد أيرلنداملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و املوأيدت    -٧٨

 اإلعدام يف عقوبةتنفيذ لالوقف االختياري   تؤيد    مل  وأعربت عن خيبة أملها ألن بليز      .اجلنسني
عـدم جـواز    التمتع حبقوق اإلنسان و   املساواة يف    معرض اإلشارة إىل    ويف .مجيع أحناء العامل  

بليز وزراء رئيس ل األخريةلتعليقات بااململكة املتحدة  رحبت اجلنسي، يلالتمييز على أساس امل  
  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات.  حبقوق مجيع املواطنني دون استثناء فيهاعترفياليت 
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 التصدي للتمييز ضـد املـرأة،     وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بالتقدم احملرز يف          -٧٩
وشجعت بليز على تعـديل القـوانني       .  اجلنسانية الوطنية املنقحة   سيما املوافقة على السياسة    ال

املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة        احلالية اليت قد ُتستخدم للتمييز ضد       
 خـالل   والسياسية التقنية   اقدراهت الدولة بتحسني     والحظت أنه على الرغم من تعهد      .يةاناجلنس

  االحتياجـات نفـسها    التقرير الثاين إىل  يشري  ،   اخلاص هبا  االستعراض الدوري الشامل األول   
  . وقدمت الواليات املتحدة توصيات.بناء املؤسساتو حقوق اإلنسان على التدريب خيص فيما
اص ذوي  التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخ   ووجهت أوروغواي االنتباه إىل    -٨٠

اليت جتـري   اإلعاقة واالستراتيجيات الرامية إىل تيسري تسجيل املواليد يف املستشفيات العامة،           
االستغالل اجلنسي التجاري  قانون حظر  صدور وأشارت إىل    . يف املائة من الوالدات    ٩٠ فيها

  عقوبـات أكثـر صـرامة   لذين ينصان علـى حظر االجتار باألشخاص، الوقانون  لألطفال  
ظر العقاب  حيي  ذلة؛ وقانون التعليم والتدريب، ال     االجتار بالبشر واجلرائم ذات الص     صخي فيما

  . وقدمت أوروغواي توصيات. البدين يف املدارس
 برنـامج   مبادرات مكافحة الفقر، من قبيلمجهورية فرتويال البوليفارية إىل  وأشارت    -٨١

ـ وأكدت أن . ئية وبرنامج املؤن الغذا  بناء الفرص لتحقيق التحول االجتماعي     نطـاق  ع يتوس
بليز تصديق   إىل   ت، وأشار يةوفيات النفاس ال راجع إىل ت  أدىالربنامج الوطين للتأمني الصحي     

ر احلكومي يف التعلـيم     الستثماوعند إشادهتا با   .على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
 التعلـيم   احلصول على تحسني فرص ل املتخذةأشارت إىل التدابري    والتعليم االبتدائي اإللزامي،    

  .توصيةهورية فرتويال البوليفارية وقدمت مج. وحتسني نوعيته
 بالعرض الشامل للتقرير الوطين، وأثنت على التزام بليز بعمليـة           نام فييتورحبت    -٨٢

اً ورحبت أيض . يف اجلولة األوىل  قبلت هبا   االستعراض الدوري الشامل وتنفيذ التوصيات اليت       
بني  خيص اإلصالح املؤسسي، وحتقيق التوازن    فيما  يف جمال حقوق اإلنسان    باالجنازات احملققة 

 .اجلنسني، والتعليم، ومحاية الطفل، وحقوق الشباب، والرعاية الصحية، واحلماية االجتماعية         
  . توصياتنام فييتوقدمت 

 ،هـا وتعزيز جهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان     عن تقديرها لل   وأعربت اجلزائر   -٨٣
 ودعت اجملتمع الدويل من     .يف ذلك التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         مبا

واستفـسرت  . إىل تقدمي املساعدة التقنية لبليز يف بناء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان          جديد  
اجلزائر عن الطريقة اليت ميكن أن تساهم هبا املساعدة التقنية يف تنفيذ التوصيات املقدمة خالل               

  .وقدمت اجلزائر توصية. اض الدوري الشاملاالستعر
هنـاك  أن  الحظت  و. وأشادت األرجنتني باجلهود الرامية إىل محاية حقوق املسنني         -٨٤

من املعلومات  اً   وطلبت مزيد  اً، حالي عدادقيد اإل   للشيخوخة ستراتيجية للمجلس الوطين  خطة ا 
مبسألة متتـع   بري املستقل املعين     ودعت بليز إىل تقاسم ممارساهتا اجليدة مع اخل        . اخلطة هذهعن  

ورحبـت األرجنـتني    .  حقوق اإلنسان  س، الذي سيعينه جمل   املسنني جبميع حقوق اإلنسان   
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 وشجعت اجلهود املبذولة ملكافحة هـذه       االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال    قانون حظر ب
  .وقدمت األرجنتني توصيات. ةاآلف
 ت أعرب ا، على الرغم من أهن    ٢٠١٣  عام يفديد  ورحبت أستراليا بتعيني أمني املظامل اجل       -٨٥

 وأشادت بالتدريب   .٢٠٠٩  عام تقارير سنوية منذ  أي   أمني املظامل    لعدم إصدار  اعن خيبة أمله  
يف جمال حقوق اإلنسان املقدم للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني القضائيني واملوظفني            

 إزاء استخدام القوة بشكل مفرط علـى أيـدي          احلكوميني، لكنها أعربت عن استمرار قلقها     
ومع ذلك أعربت عـن تقـديرها       ،  زالت قانونية   ما والحظت أن عقوبة اإلعدام   . قوات األمن 

  .وقدمت أستراليا توصيات. م حبكم الواقعتنفيذ أحكام اإلعدال  االختياريوقفلل
األمن وحقـوق    و البيئة و تجارةوأشارت بربادوس إىل تعاوهنا مع بليز يف جماالت ال          -٨٦

يف ورحبت بإدماج حقوق اإلنـسان      . تقرير الوطين وأشادت بالطابع التشاوري لل   اإلنسان،  
 أفـق "خطـة    و مد األ ستراتيجي املتوسط االطار  اإليف ذلك     مبا ، الوطنية ة العامة إطار السياس 

الفئـات  والحظت محاية حقوق    . اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر   رحبت ب   كما ،"٢٠٣٠ عام
ن خلطر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة         و واألشخاص املعرض  املسنون هافي  مبا ة،الضعيف
  .اإليدز/البشرية
املتعلقـة  وطنية  العمل ال وخطة   اجلنسانية الوطنية املنقحة     الربازيل بالسياسة ورحبت    -٨٧
حقـوق األشـخاص ذوي   وأشادت بالتصديق على اتفاقية     . لعنف القائم على نوع اجلنس    با

االتفاقية الدولية للقضاء على     من   ١٤ مبوجب املادة     إعالن على إصدار بليز  شجعت  اإلعاقة و 
، الطفـل وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال حقوق         . مجيع أشكال التمييز العنصري   

أحكـام الربوتوكـول     ينفذ   االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال    قانون حظر مشرية إىل أن    
املـواد    ويف  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء       االختياري التفاقية حقوق الطفل   

وأشادت الربازيل باجلهود الرامية إىل احلد من الفقر، واستفسرت عن النتائج املتوقعة . اإلباحية
  .وقدمت الربازيل توصيات. من االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر

احلـصول علـى الرعايـة      مكانية  إكوستاريكا اجلهود الرامية إىل ضمان      وشجعت    -٨٨
 ورحبت باجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنـسني،         .الصحية وضمان الدخل للمسنني   

 بتصديق  كوستاريكاوأشادت  . مشاركة النساء يف السياسة   تدّني  ومع ذلك دعت إىل معاجلة      
ة يف القـانون   على إدراج االتفاقيهاشجعتوبليز على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   

 الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقـع      شجعت بليز على االستمرار يف        كما .احمللي
  . توصياتكوستاريكا وقدمت. هبدف إلغائها

وأشادت شيلي بإدماج حقوق اإلنسان يف السياسات العامة وخطط العمل اجلديدة،             -٨٩
الثالثية األجل  الستراتيجية املتوسطة   ، وا "٢٠٣٠  عام أفق"وباإلصالحات التشريعية يف إطار     

، الـيت   ٢٠١٧-٢٠١٤ورحبت بالتخطيط للمستقبل يف إطار استراتيجية الفترة        . السنوات



A/HRC/25/13 

GE.13-18949 18 

تركز على القضاء على الفقر الذي يعوق ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات، مثلمـا يـبني               
  .وقدمت شيلي توصيات. التقرير الوطين

اليت قبلت هبا بليـز     د الرامية إىل تنفيذ التوصيات      وأعربت الصني عن تقديرها للجهو      -٩٠
ستراتيجية الوطنية للقضاء   الاملتعلقة با و االستعراض الدوري الشامل     خالل اجلولة السابقة من   

فـريوس  رصـد    وتعزيز املساواة بني اجلنسني، و     ،على الفقر، ومحاية حقوق الفئات الضعيفة     
وأشـارت إىل الـصعوبات      .ساعدة القانونية  وحتسني تقدمي امل   ،اإليدز/نقص املناعة البشرية  

اجملتمع الدويل علـى تلبيـة      وحثت  .  احلد من الفقر والضمان االجتماعي     ة يف جمايل  ستمرامل
  . وقدمت الصني توصية. املساعدة التقنية بليز إىلحتياجاتا

املقدمة خالل اجلولة الـسابقة  اجلهود الرامية إىل تنفيذ التوصيات بكولومبيا ونوهت    -٩١
 إىل أن   توأشار .شفافية مع اآلليات الدولية    ب وبتعاون بليز  ، االستعراض الدوري الشامل   من

 خالقي وأ التزام قانوين   على الدول  ه حتديات يف جمال حقوق اإلنسان، لكن      مجيع البلدان تواج  
. تمييـز للمنـهم  واملعرضني لسكان اأضعف حياة سيما   ال أفضل،  حياة جبعل حياة املواطنني  

حبقـوق  لسياسات املتعلقة   آليات ل تصميم وتنفيذ   جمال   يف   هتاربخ ومبيا تقاسم وعرضت كول 
  .وقدمت كولومبيا توصيات. الدوليةاإلنسان 

وأشارت كندا إىل التوصيات اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل بشأن احلد من الفقر يف                -٩٢
أكرب مـن  وسألت عما إذا كان عدد . أطفال الشعوب األصلية وجمموعات األقليات   صفوف

 وبرنـامج املـؤن   بناء الفرص لتحقيق التحول االجتمـاعي األشخاص سيستفيد من برنامج     
والتحقيق فيها  خيص اإلبالغ عن جرائم أفراد الشرطة         فيما وشجعت اجلهود اجلارية  . الغذائية

بتـدائي  قبل اال   ما  سبل احلصول على التعليم     الرامية إىل حتسني   طواتواخلمرتكبيها،  ومعاقبة  
  . وقدمت كندا توصيات.واإلجرام الثانوي واحلد من الفقر عليموالت
، أفاد  شبكات األمان االجتماعي  وفيما خيص سؤال كندا بشأن زيادة تغطية برناجمي           -٩٣

التحويالت الوفد بأن بليز اختذت خطوة متعمدة يف جمال السياسة العامة لضمان متويل برنامج       
وأضاف الوفـد أن  . تهمايرادات املتكررة لضمان استداممن اإل وبرنامج املؤن الغذائية  النقدية

االستثمار يف حتسني الصحة والتعليم لصاحل األطفال الفقراء هو استثمار طويل األمـد، وأن              
وستستمر بليز على هذا النحو خـالل الـسنتني         . بليز تريد ضمان استدامة هذين الربناجمني     
 وهناك أيضاً . ة عدد املستفيدين من هذين الربناجمني     املاليتني احلالية واملقبلة ولديها خطة لزياد     

فقد صرح رئـيس الـوزراء يف مناسـبات خمتلفـة أن            . دعم سياسي كامل يف هذا الصدد     
  .السياسات والربامج اليت تتصدى للفقر أساسية بالنسبة إىل احلكومة

اسة وفيما خيص السياسة اجلنسانية الوطنية وأهدافها، أفاد الوفد بـأن هـذه الـسي               -٩٤
وهي . ُصممت من أجل معاجلة قضايا املساواة بني اجلنسني والعدل بني اجلنسني ومتكني املرأة            

خطة منقحة لتنفيذ هذه على  وتعمل بليز حالياً . سياسة منقحة ارتكزت على السياسة السابقة     
  .السياسة
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 القـانون على  تعديالت  أحكام ترمي إىل إدخال     على اجلمعية الوطنية    وقد ُعرِضت     -٩٥
وتشكل خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف القائم على نوع         . اجلنائي تتناول اجلرائم اجلنسية   

اجلنس وقضايا أخرى متعلقة جبملة أمور، منها تعزيز إطار تنفيذ الربنامج املتعلق بالعنف القائم      
 إطـار   يتجزأ من التزام احلكومة املندرج يف      الاً  على نوع اجلنس وبرنامج العمل الالئق، جزء      

. وقد وافق جملس الوزراء على السياسة املنقحة يف هذه السنة فقط          . السياسة اجلنسانية املنقحة  
ويؤمل أن تكون هناك خطة عمل وطنية متعددة التخصصات والقطاعات حبلول الربع األول             
  .من السنة املقبلة، وبعد إجراء مشاورات مستفيضة، من أجل ضمان تنفيذ السياسة اجلنسانية

يـشكل    مما ، هي جزء  اإلجنيليةسيما الكنائس     ال وصرح الوفد بأن مقاومة الكنائس،      -٩٦
وأضاف أن بعض القطاعات طلبـت إلغـاء        . أمام وضع خطة تنفيذ السياسة اجلنسانية     اً  عائق

يف ذلك االعتراف بامليل اجلنـسي        مبا السياسة بشكل كامل ألهنا تتحدث عن احترام التنوع،       
أن السياسة تتحدث عن تقدمي خدمات الـصحة اجلنـسية            كما .كشكل من أشكال التنوع   
الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال واألشـخاص        مبن يف ذلك     ،واإلجنابية للفئات الضعيفة  

وبسبب هذه العوامل، دعا اجمللس اإلجنيلي والكنائس األخـرى إىل          . ن يف جتارة اجلنس   والعامل
 رئيس الوزراء عن التزامه بالسياسة وفََسح اجملال        ومع ذلك، أعرب  . إلغاء السياسة بشكل كامل   

أمام اجمللس اإلجنيلي لتقدمي بيانات عن شواغله، لكن خطط عمل قطاعات خمتلفة قد ُوضـعت               
  .وستواصل بليز العمل لضمان العدل واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف إطار هذه السياسة

  **التوصياتأو /ستنتاجات واال  -ثانياً  
  : بليزحتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه بتأييد  -٩٧

ـ             -١-٩٧ اً أن تسعى جاهدة إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفق
  ؛)نيجرييا(ملبادئ باريس 

 اجلهود املبذولة يف طلب املساعدة من أجل إنشاء مؤسسة          أن تكثف   -٢-٩٧
  ؛)الفلبني(ئ باريس تماشى مع مبادتوطنية حلقوق اإلنسان 

وتـرية  قوق اإلنسان،   السامية حل فوضية  املع، بالتعاون مع    سرِّأن ت   -٣-٩٧
لداخلية الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ا الدراسات واإلجراءات 

  ؛)أوروغواي(ملبادئ باريس اً وفق
ملظـامل   تعزيز جهودها الرامية إىل تزويد مكتب أمـني ا         تواصلأن    -٤-٩٧
  ؛)سلوفينيا ( على حنو فعالارد الكافية لتمكينه من االضطالع مبهامهباملو

__________ 

 .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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أهنا   مبا تاج إليها، اليت حت أمني املظامل املوارد الكافية     ؤسسة  أن تقدم مل    -٥-٩٧
  ؛)تركيا(يه علرصد احترام حقوق اإلنسان واإلشراف  لأساسيةمؤسسة 

املهنيـة التـابع   وجملس املعايري  مكتب أمني املظامل،    اتقدرترفع  أن    -٦-٩٧
بذل قوق اإلنسان من خالل      وغريمها من املؤسسات املعنية حب     دارة شرطة بليز،  إل

جهود داخلية وطلب املساعدة يف هذه اجملاالت من الشركاء اإلمنائيني الـدوليني            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

دم على ق تكفل لكل فرد احلق يف املساواة أمام القانون واحلماية          أن    -٧-٩٧
لاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا     اً   القانون، وعدم التمييز، وفق    املساواة مبوجب 

  ؛)فرنسا(بليز 
تها يف تنفيذ سياسمنظمة العمل الدولية بالتقدم الذي أحرزته خترب أن    -٨-٩٧

  ؛)باراغواي( الوطنية اجلنسانية
 حتظـر التمييـز العنـصري     اتية  تشريعات وتدابري سياس  تعتمد  أن    -٩-٩٧

  ؛)النرويج(
تعاقب اجلناة، وتكفل    العنف ضد املرأة، و    حتقق يف مجيع حاالت   أن    -١٠-٩٧

  ؛)أيرلندا (نيضحايا على الدعم والتعويض الالزمال حصول
 زالت التقارير ترد بشأنه     ما  الذي حاالت العنف املرتيل    حتقق يف أن    -١١-٩٧
  ؛)ملديف(معاقبة اجلناة و

العنف العائلي واهليئـات املختـصة     سألة  مبالوحدة املعنية   حتسن  أن    -١٢-٩٧
 املـشكلة،   دقيـق حلجـم   تقييم  من أجل   مجع البيانات،   البحث و األخرى نظم   

  ؛)إسبانيا (ا وعواقبهاأسباهبو
نف ضد النـساء وأسـوأ      اجلهود املبذولة ملكافحة الع     تضاعف أن  -١٣-٩٧

  ؛)بريو(أشكال عمل األطفال، وتقدمي خدمات املأوى لضحايا هذه اجلرائم 
  ؛)إكوادور(ىل القضاء على عمل األطفال إتدابري الرامية التعزز أن   -١٤-٩٧
اية الـشباب دون سـن الثامنـة     اجلهود الرامية إىل مح  تضاعف أن  -١٥-٩٧

يف ذلك االجتار بالبـشر       مبا وال سيما الشابات، من أسوأ أشكال العمل،       عشرة،
  ؛)هندوراس(واالستغالل اجلنسي واألعمال اخلطرة 

  ؛)نيجرييا(اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر تكثف أن   -١٦-٩٧
تعزز التدابري الراميـة إىل مكافحـة االجتـار باألشـخاص يف            أن    -١٧-٩٧
  ؛)كوستاريكا(املمارسة   ويفتشريعاتال
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ألشخاص عن طريق التنفيذ الفعال     كافحة االجتار با  متدابري  تعزز  أن    -١٨-٩٧
 حـاالت االجتـار باألشـخاص       ص، والتحقيق يف  قانون حظر االجتار باألشخا   ل

حـق الـضحايا يف   عن كفالة احترام   عاقبتهم، فضالً  وم اومقاضاة املسؤولني عنه  
  ؛)أيرلندا(اللجوء 

كامل شكل  دمج ب إلدارة شؤون قضاء األحداث، ي    اً  أن تطبق نظام    -١٩-٩٧
حقـوق   األحكام واملبادئ الواردة يف اتفاقيـة        ه وممارسات ه وسياسات هيف تشريعات 

قواعـد األمـم املتحـدة         عن   فضالً ،)٤٩ و ٣٩ و ٣٧ واد امل ال سيما (الطفل  
، ومبادئ األمـم    )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       

قواعـد  و،  )مبادئ الرياض التوجيهيـة   (املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث      
 ومبادئ فيينا التوجيهية    ،ريتهماألمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من ح       

  ؛)أوروغواي(للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية 
املواليـد  تنظر يف مواصلة توسيع نطاق برناجمها اخلاص بتسجيل         أن    -٢٠-٩٧

  ؛)الفلبني( تعميم تسجيل املواليدمن أجل 
ة املساواة  قضياملتعلقة ب شاملة  الالتنفيذ الفعال للسياسات     تضمن   أن  -٢١-٩٧

 تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية والسياسية للبلد،          من أجل  بني اجلنسني 
  ؛)إسبانيا ( للتنفيذمناسبجدول زمين وضع تدابري ملموسة ومع اختاذ 

 املشاركة الكاملـة والفعالـة      الرامية إىل تشجيع  اآلليات    تعزز أن  -٢٢-٩٧
 يف احلياة العامة    إشراكها على حنو فعال   ضمان  من مث   للمرأة يف خمتلف اجملاالت، و    

  ؛)إكوادور(
ـ يرمـي إىل    دعم نظام للحصص    من أجل   اً  تبذل جهود أن    -٢٣-٩٧  شجيعت

 صـنع القـرار يف مجيـع      ناصبم  ويف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة     
لحد من الفوارق يف األجور بني الرجال       لاً  جهوداً   وأن تبذل أيض   .جماالت احلياة 

  ؛)هندوراس(القضاء على هذه الفوارق   أوساءوالن
 من انتـشار الفقـر      يف جمال احلد  من جديد   جهودها  تضاعف  أن    -٢٤-٩٧

تها مـع اسـتراتيجي   اً  شـي امتذلك  سيما يف املناطق الفقرية، و      ال والقضاء عليه، 
  ؛)ماليزيا(املنقحة للقضاء على الفقر وإجراءاهتا الوطنية 

 علـى اخلـدمات      اجلميع  حصول مكانيةتزيد بشكل كبري من إ    أن    -٢٥-٩٧
  ؛)تايلند(سيما الفئات املهمشة والشعوب األصلية   ال،الصحية

األمراض  تزويد سكاهنا مبعلومات عن   رامية إىل    اجلهود ال  تكثفأن    -٢٦-٩٧
مكافحة وصم املصابني بفريوس    وإىل  ،  وتثقيفهم بشأهنا املنقولة باالتصال اجلنسي    

  ؛)تايلند(اإليدز /نقص املناعة البشرية



A/HRC/25/13 

GE.13-18949 22 

 تـسرب املراهقـات     نب اجلهود الرامية إىل جت     من تبذل مزيداً أن    -٢٧-٩٧
 إىل املدرسـة يف     هتنج تسمح بعـود    برام وضعاحلوامل من املدرسة، من خالل      

  ؛)إسبانيا (ومناء أطفاهلن، منائهنثلى لتحقيق مظروف 
ذوي  حقوق األشخاص ومحاية  جهودها الرامية إىل تعزيز     تكثف  أن    -٢٨-٩٧
  ؛)توباغووترينيداد  (عاقةاإل
 إدارة حكومية والية تعزيز ومحاية حقوق األشـخاص         تسند إىل أن    -٢٩-٩٧

  ؛)نيجرييا(ذوي اإلعاقة 
تدرج يف تشريعاهتا احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيـة األمـم            أن  -٣٠-٩٧

من أجل إعمال   تدابري إجيابية   ، وأن تتخذ    املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
  ؛)ملديف (حلقوقهذه ا
ة، وأن تشجع   نظامي تشريعية ملنع جترمي اهلجرة غري ال      اًأحكامتنفذ  أن    -٣١-٩٧

احتجاز ملتمـسي اللجـوء     لترسيخ   احلرية،   سلبعلى استخدام تدابري بديلة ل    
تحديـد مركـز الالجـئ    املتعلقـة ب لية اآلمالذ أخري، مع إعادة إنشاء   كإجراء  

  ؛)أوروغواي(
 على حنـو يقـاوم    التنمية  ضمان حتقيق    الرامية إىل    تعزز التدابري أن    -٣٢-٩٧

  ؛)كوبا(املخاطر 
مـع   تكثف تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية احلالية،      أن    -٣٣-٩٧

 األولويات ملعاجلة حتديات احلد من الفقـر، واألمـن الغـذائي،            حتديد مزيد من  
 االجتماعيـة   والتعليم، والرعاية الصحية، واملساواة بني اجلنـسني، والرعايـة        

  .)نام فييت(
  :اليت تعترب أهنا يف طور التنفيذ بليز بتأييد التالية حتظى التوصياتو  -٩٨

ـ التشريعات الوطنية هبدف إد   تعدل  أن    -١-٩٨ اج املعاهـدات الدوليـة     م
  ؛)كولومبيا(يف القوانني احمللية واإلقليمية اليت صدق عليها البلد 

ني املظامل الذي أنشئ يف العام املاضي       كتب أم ملموارد مالية   توفِّر  أن    -٢-٩٨
  ؛)باراغواي(

تدرج حقوق اإلنسان كموضوع يف منهاج املؤسسات التعليمية        أن    -٣-٩٨
  ؛)باراغواي( قوات األمن املوجهة إىلوكذلك يف خطط التدريب 

 توسع نطاق برامج التعليم والتدريب على حقوق اإلنسان لكي          أن  -٤-٩٨
جمال التعليم    ويف ،احملامنيالتحقيق والقضاة و  ضاة  قتندرج كذلك يف جمال تدريب      

  ؛)كوستاريكا(يف هناية املطاف  عموماً
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إجنـاز   تعزز نظام قدرات نظامها املتعلق بتقدمي التقارير من أجل           أن  -٥-٩٨
  ؛)سلوفينيا(خيص تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات   فيماالعمل املتراكم

عن طريق   احلد من الوصم والتمييز      جهودها الرامية إىل  تواصل   أن  -٦-٩٨
  ؛)إندونيسيا(محالت التثقيف وإذكاء الوعي 

إىل تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بني      الرامية   جهودهاتواصل   أن  -٧-٩٨
  ؛)اجلزائر (٢٠١٣مارس /اجلنسني اليت اعتمدهتا احلكومة يف آذار

ـ    تواصل بذل اجلهود الرامية إىل م      أن  -٨-٩٨ ـ  كافحة التمييز ال ه ذي تعاني
األشـخاص    أو من السكان، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة،     اً  الفئات األكثر ضعف  

  ؛)األرجنتني(الشعوب األصلية   أو،اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشريةاملصابني 
املوظفني املكلفـني    على أيدي  لالستخدام املفرط للقوة     ىتصدت أن  -٩-٩٨
ادعـاءات سـوء   العامني بشأن ظفني ملومساءلة اضمان إنفاذ القانون من خالل    ب
  ؛)أستراليا(تصرف وسوء املعاملة والعنف ال

  ؛)فرنسا( تواصل العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء أن  -١٠-٩٨
العنف القائم على نوع    ب  خطة العمل الوطنية املتعلقة     تنفيذ  تضمن أن  -١١-٩٨

  ؛)إندونيسيا(العنف هذا وقف واجلنس 
ري الالزمة لكي تتعقَّب بفعالية تنفيذ قانون العنـف          تتخذ التداب  أن  -١٢-٩٨

هلما مـن    وماالعنف القائم على نوع اجلنسب املرتيل وخطة العمل الوطنية املتعلقة 
سيما   ال  عن هذه اجلهود الرامية إىل احلد من العنف،        وإصدار تقارير علنية  نتائج،  

  ؛)كندا(ضد النساء والفتيات 
، خاصة   والعنف اجلنسي  رتيللعنف امل شأن ا ببروتوكوالت   تعتمد   أن  -١٣-٩٨

  ؛)باراغواي(الشرطة  بأعوان
 يف تعزيز القواعد والربامج والتدابري اإلدارية الراميـة إىل  أن تستمر   -١٤-٩٨

 التثقيـف   يف ذلك خطط    مبا مكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء واألطفال،      
  ؛)شيلي (والوقاية

حبقـوق  املـسنني   متتـع    وتعزيز    محاية أن تواصل جهودها من أجل      -١٥-٩٨
  ؛)سنغافورة(اإلنسان 

  ؛)كوبا(أن تواصل تطوير املشاريع احلالية الرامية إىل احلد من الفقر   -١٦-٩٨
أن تواصل تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر وحتسني الرعاية الصحية            -١٧-٩٨

  ؛)الصني(اخلاصة باألمهات والرضع 
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ـ لدي  أن تواصل جهودها يف جمال التـص        -١٨-٩٨ ريوس نقـص املناعـة     ف
  ؛)سنغافورة(اإليدز /البشرية

خيص حتسني نوعية التعليم علـى مجيـع          فيما أن تواصل جهودها    -١٩-٩٨
  ؛)ماليزيا(املستويات وزيادة نسبة التحاق التالميذ بالتعليم الثانوي 

أن تواصل تنفيذ الربامج الرامية إىل ضمان التعليم اجليـد جلميـع              -٢٠-٩٨
نـسبة  وتقلـيص   ا  املدارس وااللتحاق هب   إىل تركيز على الوصول  السكان، مع ال  
  ؛)كوبا(التسرب منها 

التعـداد  يف  تسجيل  الق  حبشخاص ذوي اإلعاقة    األمتتُّع  أن تضمن     -٢١-٩٨
  ؛)هندوراس( والتصويت االنتخايب

 معاجلة املسائل اليت متس الـشعوب       خيص  فيما  مساعيها أن تواصل   -٢٢-٩٨
  ؛)ترينيداد وتوباغو(معاجلة متسقة األصلية 

أراضي يف  االستخراجية  النفط  شركات  أنشطة  أن ترصد باستمرار      -٢٣-٩٨
  ؛)إسبانيا(حقوق اإلنسان يف مجيع األحوال  جيب أن حتترم يت، الاملايا
أن تواصل إدماج تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف خططها اإلمنائية            -٢٤-٩٨

  ؛)الفلبني(
ـ  االجتماعية،   اسياساهت الناجحة و  اهبراجمتعزيز   أن تواصل   -٢٥-٩٨ ساعدة مب

مزيـد مـن الرفـاه     التنمية االجتماعية وحتقيقيف اً للمضي قدموليني، وتعاون د 
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال  (السكاهن
 القـضائي هاز  التشريعات واجل إصالح   خيص  فيما هازمخأن تواصل     -٢٦-٩٨

زيادة مشاركة الـشعب يف     الرشيد و  واحلكم   ندولة سيادة القانو  من أجل تعزيز    
، ومحايـة حقـوق اإلنـسان       ةاالقتصادي و االجتماعيةات  عمليات اختاذ القرار  

  .)نام فييت(يف البلد ها وتعزيز
ستبحث بليز التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب، على           و  -٩٩

 حقـوق اإلنـسان يف      أال يتعدى ذلك موعد انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين جمللـس         
  :٢٠١٤ مارس/آذار

أن تصدق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              -١-٩٩
  ؛)باراغواي) (الربازيل(واالجتماعية والثقافية 

التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           أن تبدأ عملية    -٢-٩٩
ة حلماية مجيـع     على االتفاقية الدولي   ، وأن توقع  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 
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لعهد الدويل  امللحق با  أن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين       -٣-٩٩
ـ      اخلاص ب   عقوبـة اإلعـدام     إىل إلغـاء   ادفاحلقوق املدنيـة والـسياسية واهل

  ؛)األسود اجلبل(
ـ        أن  -٤-٩٩ ذيب تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع
  ؛)ملديف (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      أن تنظر يف إمكانية التصديق على         -٥-٩٩
 ١٦٩ واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم          األشخاص من االختفاء القسري   

  ؛)إكوادور(
خفض حاالت انعـدام     بشأن   ١٩٦١  عام تصدق على اتفاقية   أن  -٦-٩٩

  ؛)باراغواي(اجلنسية 
 الدسـتور   ىلكي حيم  مناسبةتنظر يف إجراء إصالحات تشريعية      أن    -٧-٩٩

لبس فيها احلقـوق الـواردة يف         وال التشريعات الثانوية بصورة واضحة   وحتمى  
 يف احلـاالت     الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         من العهد  ٤ املادة

  ؛)املكسيك(الت الطوارئ الوطنية حايف   أواالستثنائية
بـشأن  حكام واضحة   أل  الدستور والتشريعات   تضمن تأكد من ت أن  -٨-٩٩

 من احلقوق احملميـة مبوجـب       عدم تعليق أي  حاالت الطوارئ، وذلك لضمان     
يف ظـل هـذه       الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       العهد من   ٤ املادة

 تتفق مع العهد املـذكور      هذه احلقوق  تعليقشروط  أن  أن تتأكد من    الظروف، و 
  ؛)أوروغواي(أعاله 
اً أن تكيف قوانني اهلجرة مع املعايري الدولية اليت أصبحت بليز طرف            -٩-٩٩

 ةاألشخاص ذوو اإلعاق  منها  سيما    ال فيها، لتفادي التمييز ضد الفئات الضعيفة،     
 يةانوية اجلنـس   اهل و امليل اجلنسي ومغاير   ون واملثليات ومزدوج  واملثلياكية و اإلدر

  ؛)كولومبيا(
  ؛)باراغواي(أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -١٠-٩٩
أن تنظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            -١١-٩٩

ملبادئ باريس  اً  واالجتماعية والثقافية وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق       
  ؛)نيكاراغوا(

نشاء مؤسسة وطنية لتعزيـز حقـوق       إلة  الزم ال التدابريأن تتخذ     -١٢-٩٩
 الدسـتورية  تـها خيـص محاي   فيماسيما  الملبادئ باريس،اً وفقتها  ومحاياإلنسان  

  ؛)املكسيك(
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مع مبادئ بـاريس،   اً  شيامت أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       -١٣-٩٩
  أن تبدأ عملها   ؤسسة حىت يتسىن للم   هلذا الغرض  خريطة طريق مفصلة     أن تضع و

  ؛)أملانيا(يف أقرب فرصة ممكنة 
 ةمؤسستنطوي على    سياسة شاملة لتطوير حقوق اإلنسان    أن تضع     -١٤-٩٩

لواقـع   يف ا  ها وتنفيـذ  هاوتنسيقبلورة السياسة   وطنية حلقوق اإلنسان تسمح ب    
  ؛)كولومبيا( العملي
مبـادئ بـاريس املتعلقـة      مع  مكتب أمني املظامل    توافق  أن تضمن     -١٥-٩٩

  ؛)فرنسا(تعزيز حقوق اإلنسان لطنية باملؤسسات الو
كاملـة،  قـدرات   ب يف العمـل     مكتب أمني املظامل  مضي  أن تضمن     -١٦-٩٩

  ؛)أستراليا(مع مبادئ باريس ومتاشيه 
يف جمال حقـوق اإلنـسان للـسلطات         أن تقدم دورات تدريبية     -١٧-٩٩

، مـن   ونون القضائي واملوظففيها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون        مبا احلكومية،
 املثليـات  و املثلـيني أجل محاية النساء وأفراد جمموعات األقليات، مـن قبيـل           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (يةانومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس
وتقـدميها إىل   العالقـة   أن تعزز اجلهود من أجل استكمال التقارير          -١٨-٩٩

ت دائمة إىل اإلجـراءا   دعوة  جيه   تو يفهيئات املعاهدات ذات الصلة، وأن تنظر       
 حلمايـة حقـوق     دويل الشامل مع النظام ال    اتعاوهناخلاصة املواضيعية كجزء من     

  ؛)املكسيك (هاوتعزيز اإلنسان
  ؛)اجلبل األسود(أن توجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -١٩-٩٩
 اإلنسان  تصدر دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق        أن  -٢٠-٩٩

  ؛)فرنسا(
التابعـة  إىل اإلجراءات اخلاصة    لزيارة البلد   أن توجه دعوة مفتوحة       -٢١-٩٩

هي يف وضع يسمح هلـا بتقـدمي        تلك اليت   منها  سيما    ال ،جمللس حقوق اإلنسان  
 تها يف بليز  ومحاي التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان        قويةاملساعدة من أجل ت   

  ؛)بريو(
  ؛)النرويج( خطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام أن تتخذ  -٢٢-٩٩
 أن تلغي عقوبة اإلعدام وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين          -٢٣-٩٩

  ؛)فرنسا (احلقوق املدنية والسياسيةلعهد الدويل اخلاص بامللحق با
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إىل أن تنـضم    مجيع اجلـرائم و   خيص    فيما  عقوبة اإلعدام  أن تلغي   -٢٤-٩٩
ـ     امللحق با  ري الثاين الربوتوكول االختيا  احلقوق املدنيـة   لعهد الدويل اخلـاص ب

  ؛)أستراليا( والسياسية
ملكـة  امل(بشأن اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام      أن جتري مشاورة عامة       -٢٥-٩٩

  ؛) الشماليةأيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و
هـدف  تحقيق  لاألحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي       أن تعدل     -٢٦-٩٩
  ؛)سلوفينيا(يف ذلك يف املرتل   مبا، البدينابميع أشكال العقجلالكامل ظر احل
تماشى مع االلتزامات الدولية    ت لكيرفع سن املسؤولية اجلنائية     أن ت   -٢٧-٩٩

  ؛)فرنسا(اليت تعهدت هبا بليز 
اجلنسي واهلوية اجلنـسانية  يل حظر التمييز على أساس امل  أن تضمن     -٢٨-٩٩

  ؛)هولندا(
 اخلاصـة تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حقوق اإلنـسان         أن    -٢٩-٩٩
 وعـدم   يةاناملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـس         ب

  ؛)الربازيل(تعرضهم ألي شكل من أشكال االضطهاد 
مجيـع  لقـضاء علـى     ليف إمكانية اعتماد التدابري الالزمة      أن تنظر     -٣٠-٩٩

  ؛)األرجنتني(اجلنسي يل زية والتجرمي على أساس امل التميياملعاملةأشكال 
التمييز بشكل صريح   ، لكي حتظر    اتالدستور والتشريع أن تراجع     -٣١-٩٩

  ؛)أوروغواي( اجلنسانية ةوياهل  أويل اجلنسياملعلى أساس 
علـى  لتمييز  أن تراجع وتكيف دستورها وقوانينها لضمان حظر ا         -٣٢-٩٩

  ؛)أملانيا(نسانية واهلوية اجلاجلنسي يل أساس امل
على أسـاس   لتمييز  وتشريعاهتا لضمان حظر ا    أن تراجع دستورها    -٣٣-٩٩
  ؛)النرويج(واهلوية اجلنسانية اجلنسي يل امل

ألفراد على أساس امليل    ل اجلنائي   اقانوهنأحكام  عدم جترمي   أن تضمن     -٣٤-٩٩
  ؛)كندا(اجلنسي 

املثلـيني  جمموعات  جتاه   ملكافحة التمييز والعداء     اتشريعاهتأن تعجل     -٣٥-٩٩
  ؛)إسبانيا( يةانواملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس

 امليـل مجيع األحكام اليت قد تقود إىل التمييز على أساس          أن تلغي     -٣٦-٩٩
م احلريات األساسـية جلميـع املـواطنني        ترأن حت  و ،اجلنسانيةة  وياهل  أو اجلنسي

  ؛)فرنسا(
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 املمارسات التمييزية ضد األشـخاص      تؤيدكام اليت   حأن حتذف األ    -٣٧-٩٩
  ؛)شيلي( اجلنسانية تهم اجلنسي وهويميلهمعلى أساس 

ـ التشريعات احمللية اليت    لغاء  إلأن تتخذ خطوات      -٣٨-٩٩ العالقـات  رم  جت
 من أجل سياسات  ضع   ت أن، و اجلنسية بالتراضي بني أفراد بالغني من نفس اجلنس       

املثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة       املثليني و التصدي للتمييز ضد    
  ؛) الشماليةأيرلنداملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل( يةاناجلنس
املثلـيني  أن تعدل القوانني احلالية اليت قد تستخدم للتمييـز ضـد       -٣٩-٩٩

فيهـا حكـم      مبـا  ،يةانواملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس      
 الواليات ("العالقات اجلنسية غري الطبيعية   "الذي حيظر   " ملنافية للطبيعة اجلرمية ا "

  ؛)املتحدة األمريكية
احلد   رفع  مثل ،ملموسة ومناسبة من حيث التوقيت     تدابري   أن تتخذ   -٤٠-٩٩

زواج لاألطفال ضحايا   وقوع   منع   بغية سنة   ١٨ القانونية إىل    األدىن لسن الزواج  
  ؛)داهولن(املبكر واألطفال القسري 

األطفـال القـسري    زواج  لحد من حـاالت     ل اخلطوات   أن تتخذ   -٤١-٩٩
 مـع   ملواءمتهاذلك   اقتضى األمر  تعديل التشريعات حيثما     بوسائل منها ،  راملبكو

  ؛)كندا(االلتزامات الدولية 
تدابري خاصة، مثل االنـضمام إىل  ها في  مباتدابري ملموسة، أن تعتمد     -٤٢-٩٩

ب املايـا األصـلية     وشع، حىت يتسىن ل   ١٦٩ية رقم   اتفاقية منظمة العمل الدول   
فريقية الوصـول إىل سـوق العمـل،        بعض األشخاص املنحدرين من أصول أ     و
فقـر  يعانونـه مـن ال      مـا  مكافحةون والرعاية الصحية،    السكاحلصول على   و

 ثنائية اللغـة  و الثقافات   ةمتعددبرامج تعليمية    وأن تصمم    ؛واالستبعاد والتمييز 
  ؛)هندوراس(ة ثنياج هذه اجملموعات اإلع على إدمللتشجي

 من خالل    مشاركة أكرب  كة الشعوب األصلية  على مشار أن تشجع     -٤٣-٩٩
  ؛)بريو(حق هذه الشعوب يف التشاور املسبق ينظم قانون وضع 
دون  املايـا  ملشاريع يف أراضـي   جديدة امتيازاتمنح  عن  أن متتنع     -٤٤-٩٩
  .)النرويج(املعين املايا تمع  جملوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةامل

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عـن موقـف          /وتعرب مجيع االستنتاجات و     -١٠٠
ينبغي تأويلها على أن      وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .الفريق العامل يؤيدها ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only]  
The delegation of Belize was headed by Ms. Judith Alpuche, Chief Executive 
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