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  جملس حقوق اإلنسان
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق 

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً جتميع للمعلومات أعدته ا
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  بليز

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف   
. ك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات الـصلة     ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذل         

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد                   
ق وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـو          . منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية      

 يف إعـداد  وقد روعي. ات الواردة يف التقريروذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلوم   . اإلنسان
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف        . أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات        التقرير  

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات        . ت ال تزال صاحلة   االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كان       
الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم 

  .ولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الد/التصديق على معاهدة ما و

                                                      

 .تأخر تقدمي التقرير  *
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

ــددة   ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

 للقضاء على مجيـع أشـكال      االتفاقية الدولية 
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد    يوجدال   ١٤/١١/٢٠٠١

 مـن   ٢الفقرة  (نعم     ١٠/٠٦/١٩٩٦ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
، والفقـرة   ١٢املادة  

، ١٤من املادة   ) د(٣
 من املـادة    ٦والفقرة  

٣()١٤(  

 ال): ٤١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول

 اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز       
  ضد املرأة

  -   يوجدال  ١٦/٠٥/١٩٩٠

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق    يوجدال  ٠٩/١٢/٢٠٠٢

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 املة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية        املع

  أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول    يوجدال  ١٧/٠٣/١٩٨٦
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   يوجدال   ٠٢/٠٥/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل

الطفل التفاقية حقوق    الربوتوكول االختياري   
  املسلحة شراك األطفال يف الرتاعات إب املتعلق 

إعالن ملزم مبوجـب      ٠١/١٢/٢٠٠٣
   سنة١٦: ٣املادة 

-  

التفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري   
واستغالل  ببيع األطفال وبغاء األطفال      املتعلق  

  اإلباحية األطفال يف املواد 

  -  ال يوجد  ٠١/١٢/٢٠٠٣

مجيع العمـال    ماية حقوق   االتفاقية الدولية حل  
  أسرهم املهاجرين وأفراد 

  ال): ٧٦ املادة(  الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٤/١١/٢٠٠١
  ال ): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

سـبتمرب  / أيلـول  ٦ع فقـط،    توقي(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        :  طرفاً فيها  بليزاملعاهدات األساسية اليت ليست     
 للعهد الـدويل    األول، والربوتوكول االختياري    )٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق       ، و )٢٠٠٠

سياسية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة   والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال       ،اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
، والربوتوكـول   تفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وا             

  . االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص منتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاالختياري ال
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو
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  ١٩٦١  عاميةفاقنعم، باستثناء ات  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم  )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

، شجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بليز على النظر يف التصديق على العهد الـدويل                 ٢٠٠٧يف     - ١ 
   .)٩(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء

 والذي  ،٢٠٠٣االجتار باألشخاص يف عام     ) حظر(، رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد قانون        ٢٠٠٥يف     - ٢ 
   .)١٠(إنشاء فرقة عمل خاصة الحقاً لتفعيل أكثر لتنفيذ هذا القانونبينص على محاية خاصة لألطفال، و 

وأشارت جلنة حقوق الطفل مع التقدير إىل مقترحات بليز بشأن إصالح القانون اجلنائي وقانون األدلة،                  - ٣ 
وأوصت بأن تواصل   . ٢٠٠٣ن األسر واألطفال يف     واستعراض قوانني بليز الذي انتهت منه اللجنة الوطنية لشؤو         
بليز تعزيز جهودها من أجل ضمان التطابق الكامل لقوانينها الداخلية مع أحكام االتفاقية، كأن تسن قانوناً شامالً  
   .)١١(ألطفال باخاصاً 

ن الدستور تنص على م) ٤(١٦، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن املادة ٢٠٠٨ويف    - ٤ 
وكررت اللجنة طلبها ملزيد من املعلومات املفصلة، مبا يف ذلك القوانني .  عدم التمييزأبعض احلاالت االستثنائية ملبد 
وأشارت أيضاً إىل غياب أي حكم يف . املعتمدة والقرارات اإلدارية القضائية، بشأن تطبيق هذه احلاالت االستثنائية 
وشجعت احلكومة على أن    . يعرف أو حيظر التمييز يف العمالة واملهن      ) ٢٠٠٠ املنقحة لعام    النسخة(قانون العمل    
   .)١٢(تدرج هذا احلكم يف القريب العاجل 

    اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم

 قامت هبا ، بينما أثنت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على بليز لعملية إصالح القوانني اليت٢٠٠٧يف    - ٥ 
، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ضعف القدرة املؤسسية لآللية الوطنية للنـهوض             )١٣(من أجل تعزيز حقوق املرأة     
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن . )١٤(بشؤون املرأة مثل إدارة شؤون املرأة يف وزارة التنمية البشرية 
املرأة، وتنسيق  تعزيز مساواة لاذ القرار وباملوارد الالزمة من أجل العمل بفعالية  اختأهليةإلدارة السلطة ول بليز ختول 

اجلهود مراعية  استخدام استراتيجية مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع قطاعات احلكومة والعمل على أن تكون هذه 
   .)١٥(للنتائج يف توجهها ومستدامة

يز مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنـسيق          ، ال توجد لبل   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦وحىت     - ٦ 
، رحبت جلنة حقوق الطفل بإنـشاء       ٢٠٠٥ويف  . )١٦(الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
، غري أهنا الحظت أن هذه اهليئة غري جمهزة بالشكل الصحيح من حيث واليتـها               ١٩٩٩أمني مظامل مستقل عام      
ورحبت اللجنة . ملالية والبشرية من أجل النظر يف الشكاوى املقدمة من قبل األطفال أو من ينوب عنهمومواردها ا 
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 تدعو إىل استكـشاف  ٢٠١٥- ٢٠٠٤للفترة مبعلومات تفيد بأن خطة العمل الوطنية لألطفال واملراهقني يف بليز   
   .)١٧(أمني للمظامل لألطفال  إمكانية استحداث

   تية التدابري السياسا- دال

الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية وإنشاء جلنة فرعية للرصد والتقيـيم                   - ٧ 
ورغم ذلك، أشـارت    . )١٨(من تقدم اللجنة  تابعة للجنة الوطنية لشؤون األسرة والطفل من أجل رصد ما حترزه             

مل الوطنية لقلة املوارد، وضـعف اإلدارة وعـدم        األمم املتحدة للطفولة إىل تدين معدالت تنفيذ خطة الع         منظمة  
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقدم بليـز املـوارد          . )١٩(اخلدمات املقدمة بني املناطق احلضرية والريفية      تناسب  

أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية بشكل كامل وفعال، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عمليـة                 الكافية من   
   .)٢٠(أساس قائم على احلقوق، وبشكل مفتوح وتشاوري تشاركي تنفيذها على 

اخلطـة  "، الحظت جلنة منظمة العمل الدولية باهتمام اعتماد خطة العمل الوطنية املعنونـة              ٢٠٠٧ويف     - ٨ 
ن ، اليت أسفرت ع   "تيسري تنفيذ النظام الوطين إلدارة الشؤون اإلنسانية      : االستراتيجية لإلنصاف واملساواة يف بليز     
احلكومة  وطلبت اللجنة إىل .  يف األجورواملساواةاختاذ قرار يقضي بوضع مشروع قانون وطين للسياسة اجلنسانية    

يف املناصب   النساء يف املناصب العامة، ال سيما توظيفأن حتدد التدابري املتخذة يف إطار هذه اخلطة من أجل تعزيز 
   .)٢١(رو األجذات الدخل املرتفع، هبدف احلد من التفاوت يف

، أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل ضرورة زيادة اجلهود من أجل متكني إطار وطين               ٢٠٠٨ويف     - ٩ 
   .)٢٢(حلقوق اإلنسان وهنج قائم على حقوق اإلنسان يف جمال التنمية 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  ان التعاون مع آليات حقوق اإلنس- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات–١

  )٢٣(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُـدم    

  وُنظر فيه
ظات ـآخر مالح 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
التقـارير األويل والثـاين     تأخر تقـدمي      -  -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري

 علـى   ٢٠٠٦-٢٠٠٢   منـذ  والثالث
   التوايل

ـ    -  -  -  نساناللجنة املعنية حبقوق اإل  منـذ عـام   األويلر تأخر تقدمي التقري
١٩٩٧  

قدم التقرير املوحد     جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
ــضم   ــذي ي ال
التقريرين الثالث  
ــع يف  والرابــ

، ونظر فيه   ٢٠٠٥
  ٢٠٠٧يف 

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الـذي         -  ٠٨/٢٠٠٧
  يف  اخلـامس والـسادس   يضم التقريرين   

  ٢٠١١عام 
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قدم التقرير األويل      مناهضة التعذيبجلنة
  )٢٤(١٩٩١يف 

  املـنقح  والثاينتأخر تقدمي التقرير األويل    -  -
  ١٩٩٢منذ عام 

قدم التقرير الثاين     جلنة حقوق الطفل
، ونظر  ٢٠٠٣يف  

  ٢٠٠٣فيه يف 

 تقرير موحد يضم التقريرين الثالث      تأخر    ٠٣/٢٠٠٥
  ٢٠٠٧ عام منذوالرابع 

ربوتوكول ال  -جلنة حقوق الطفل    
األطفال  راك  شإاملتعلق ب  االختياري  

   املسلحة  يف الرتاعات 

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ عـام       -  -  -
٢٠٠٦  

الربوتوكول   -جلنة حقوق الطفل    
املتعلق ببيع األطفـال     االختياري  

واستغالل األطفال   وبغاء األطفال    
  املواد اإلباحية يف 

ويل منـذ عـام   تأخر تقدمي التقريـر األ    -  -  -
٢٠٠٦  

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد       
  أسرهم 

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ عـام       -  -  -
٢٠٠٤  

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
 آخر الزيـارات أو التقـارير املتعلقـة        

  بآخر البعثات
  ال يوجد

  ال يوجد   عليها من حيث املبدأالزيارات املوافق
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      

  عليها بعد
  ال يوجد

  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -  متابعة الزيارات

ــاء   ــائل االدع ــى رس ــردود عل  ال
  والنداءات العاجلة

  . على بالغ واحدوردت احلكومة. فئات معينة اليت تشمل  خالل فترة األربع سنواتبالغنيأُرسل حنو 

الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     
  )٢٥(مواضيعية

 استبياناً أرسلها أصـحاب واليـات      ١٣ على استبيان واحد ضمن اآلجال احملددة من أصل          بليز مل جتب 
  .)٢٦(اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة قيد االستعراض

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء

    املساواة وعدم التمييز- ١ 

 الفقر يف أوسـاط النـساء       تفشي، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠٧يف    - ١٠ 
. )٢٧( املاياذلك من أسباب انتهاك حقوق املرأة والتمييز ضدها، ال سيما يف املناطق الريفية ويف أوساط نساء وكون 
 املساواة بني اجلنسني عنصراً واضحاً يف مجيع استراتيجياهتا اإلمنائيـة           تعزيزاللجنة بليز على أن جتعل من        وحثت  

.  الفقر وإىل حتقيق التنميـة املـستدامة       وطأةوسياساهتا وبراجمها، ال سيما تلك الرامية إىل التخفيف من           الوطنية،  
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ليز آليات للتقييم والرصد من أجل تقييم أثر اسـتراتيجياهتا الراميـة إىل             ذلك، أوصت بأن تضع ب     وعالوة على   
   .)٢٨(الفقر على النساء، مبن فيهن نساء األرياف  وطأةالتخفيف من 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد البنات، واألطفال املهاجرين، ٢٠٠٥ويف    - ١١ 
ألصلية، واألطفال ذوي اإلعاقة، والذين يعيشون يف فقر، واملصابون بفريوس نقص           وأطفال األقليات والشعوب ا    
اإليدز، والذين يعيشون يف املناطق الريفية، وكذا التلميذات احلوامل واألمهـات املراهقـات يف              /املناعة البشرية  
وضمان تنفيذ القـوانني    وأوصت بأن تضاعف بليز من جهودها الرامية إىل اعتماد قوانني مالئمة،            . )٢٩(املدارس 
احلالية اليت تضمن مبدأ عدم التمييز، وأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء على التمييز ألي سبب مـن                   
   .)٣٠(األسباب، ال سيما ضد مجيع الفئات املستضعفة من األطفال 

    حق الفرد يف احلياة، ويف احلرية واألمن على شخصه- ٢ 

، أعربـت  )٣١(٢٠٠٧ة القضاء على التمييز ضد املرأة بسن قانون العنف األسري عـام     بينما رحبت جلن     - ١٢ 
وحثت اللجنة بليـز    . )٣٢(اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انتشار العنف ضد املرأة وعدم التوعية االجتماعية بشأنه             
نف ضد املرأة، مبا يف ذلك على أن تضع من باب األولوية القصوى تنفيذ هنج شامل إزاء التصدي جلميع أشكال الع 
، أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن العنف        ٢٠٠٨ويف  . )٣٣( ورصده عرب اإلنفاذ الفعلي لقانون العنف األسري      
ومـن  .  حالة مسجلة للعنف األسري    ١ ٢٠٠، كان هناك ما يزيد على       ٢٠٠٣ويف  . األسري ال يزال يف ازدياد     
وأشار تقرير التقييم القطري . )٣٤(سي، ال سيما يف صفوف النساء الشاباتاملقلق أيضاً ارتفاع حاالت العنف اجلن    
   .)٣٥(تربير استمرار االستهداف اجلنسي للنساء الشابات ال يزال مشكلة قائمة" ثقافة" إىل أن ٢٠٠٥املشترك لعام  

فال مثل محلـة    وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل جهود بليز الرامية إىل مكافحة االستغالل اجلنسي لألط               - ١٣ 
بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء استغالل األطفال يف املواد اإلباحية واالجتار            ". القضاء على االعتداء على األطفال    "  
وأوصت بأن تتخذ بليز مجيـع      . )٣٦(باألطفال واسترعت االنتباه إىل العوامل اخلطرة احلالية، مثل تنامي السياحة          
استغالهلم جنسياً واستغالهلم يف املواد اإلباحية،   من   مجيع األطفال من االجتار هبم، و      التدابري الالزمة من أجل وقاية     
االجتار باألشخاص وتزويد فرقة العمل     ) حظر(وقاية فعالة ومحايتهم مجيعاً من ذلك، مبا يف ذلك عرب تنفيذ قانون              
   .)٣٧(املنشأة حديثاً مبا يكفيها من موارد 

، ٢٠٠٣االجتار باألشخاص يف    ) حظر(ضاء على التمييز ضد املرأة إىل سن قانون         وبينما أشارت جلنة الق      - ١٤ 
الدولة بـأن    وناشدت اللجنة   .  للنساء املتجر هبن   ةأعربت اللجنة عن قلقها ألن بليز بصدد التحول إىل بلد وجه           

واستغالل  ذرية لالجتار   وأوصت أيضاً بأن تتصدي بليز لألسباب اجل      . تعمل على إنفاذ قانون االجتار إنفاذاً كامالً      
تأهيـل   العاهرات من خالل زيادة جهودها من أجل حتسني الوضع االقتصادي للمرأة، وأن تتخذ التدابري إلعادة                

   .)٣٨(الضحايا وإدماجهم اجتماعياً

  إىل استمرار العقاب البدين لألطفال، مبا يف ذلك داخل٢٠٠٥وأشار تقرير للتقييم القطري املشترك لعام    - ١٥ 
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء هذه احلالة ولكون أحكام القـانون              ٢٠٠٥ويف  . )٣٩(املدارس واألسر  
وحثت جلنة حقوق الطفل بليز على أن تستعرض بشكل حاسـم           . )٤٠(اجلنائي وقانون التعليم تشرع هذا العقاب      
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ث قوانني جديدة حتظر مجيع أشكال العقاب       قوانينها هبدف إلغاء اللجوء إىل القوة لغرض التأديب وعلى استحدا          
وحثت اللجنة أيضاً احلكومة على تعزيز تعليمها العام ومحالت . البدين لألطفال يف األسرة وداخل مجيع املؤسسات 
التعبئة االجتماعية بشأن األشكال غري العنيفة للتأديب وتربية األطفال، مبشاركة األطفال، من أجل تغيري املواقف                
   .)٤١( إزاء العقاب البدينالعامة 

    إقامة العدل وسيادة القانون- ٣ 

بعدما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد حاالت القتل، والعنف يف الـشوارع،                    - ١٦ 
والعنف األسري واالعتداء اجلنسي على القاصرين، ال سيما البنات، أوصت اللجنة بأن جتري بليز حتقيقات وأن                 
وأوصت أيضاً بأن تقوم احلكومة حبمالت للتوعية، وأن تضمن التقيد الواجـب جبميـع              . تقدم اجلناة إىل العدالة    
اإلجراءات ذات الصلة املتعلقة بإدارات حاالت االعتداء على األطفال، وبتمكني الضحايا من الوصول إىل خدمات  
   .)٤٢(املشورة املالئمة 

ضاً بقلق إىل أن قوانني بليز فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية متييزية، تترك البنني وأشارت جلنة حقوق الطفل أي   - ١٧ 
وبعدما الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة      . )٤٣(بدون محاية قانونية متساوية من االعتداء اجلنسي واإليذاء اجلنسي         
 سوى احلاالت اليت يكون فيها الطفل        من القانون اجلنائي املتعلق بالدعارة ال يشمل       ٤٧العمل الدولية أن الباب      
املعين أنثى، طلبت اللجنة إىل احلكومة أن حتدد التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها من أجل ضمان حظر اسـتخدام             
   .)٤٤(البنني دون سن الثامنة عشرة يف الدعارة، أو قوادهتم أو عرضهم 

ها البالغ إزاء تدين السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية ، كررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن قلق٢٠٠٥ويف    - ١٨ 
وأعربت عن قلقها الشديد لكون األطفال البالغني سن التاسعة معرضـني           . )٤٥(والعدد الكبري لألطفال احملتجزين    
وأوصت بأن تضع بليز نظاماً لقضاء األحداث يدرج . للحكم عليهم بالسجن املؤبد بدون إمكانية للسراح املؤقت 
وعالوة على ذلك،   . ل كامل أحكام ومبادئ االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة ضمن أحكامه            بشك 
أوصت بأن ترفع احلكومة من السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية، وأن تعجل باستعراض القوانني املتعلقـة بـاحلكم                  
ن الثامنة عشرة عـن الكبـار، وبتحـسني    بالسجن املؤبد على األطفال، وأن تعمل على فصل احملتجزين دون س     
   .)٤٦(إجراءات االحتجاز وظروف االحتجاز لألحداث 

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم إمكانية الوصول إىل العدالة                ٢٠٠٧ويف     - ١٩ 
وى معرفة املرأة بالقـانون،     بالنسبة للمرأة، وشجعت بليز على القضاء على العقبات القائمة وأن حتسن من مست             
   .)٤٧(وتوعيتها حبقوقها وقدرهتا على املطالبة هبا بفعالية 

    احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج ويف حياة أسرية- ٤ 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء ممارسة الزواج املبكر، وتدين السن الـدنيا                ٢٠٠٥يف     - ٢٠ 
والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن الرجل إذا كانت لـه              ). بوين سنة مبوافقة األ   ١٤(للزواج   
 بدون متابعتـه بتهمـة      ،عالقات جنسية مع بنت دون سن السادسة عشرة، بإمكانه الزواج منها، مبوافقة أبويها             
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فع بليز مـن الـسن      وأوصى كل من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل بأن تر             . اإليقاع هبا  
   .)٤٨(للزواج   الدنيا

    حرية الدين، أو املعتقد أو التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،- ٥ 
        واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية     

الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة ضعف دور وسائط اإلعـالم يف جمـال اإلبـالغ عـن قـضايا                      - ٢١ 
   .)٤٩(إلنسانا   حقوق

، ظلت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء تدين معدل متثيل املرأة يف احلياة العامـة                ٢٠٠٧ويف     - ٢٢ 
نساء يف  ال؛ وأشار مصدر لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن املقاعد اليت تشغلها              )٥٠(ويف اهليئات املنتخبة   
والحظـت جلنـة    . )٥١(٢٠٠٨ يف املائة عام     ٣,٣ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٦,٧الربملان الوطين قد اخنفضت من       
القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن بليز ال تدعم استخدام احلصص أو األهداف من أجل التـسريع بتحقيـق                   
ؤقتـة تعجـيالً    وحثت بليز بأن تستخدم بفعالية التدابري اخلاصة امل       . املساواة بني النساء والرجال يف أرض الواقع       
   .)٥٢(لتحقيق املساواة بني النساء والرجال يف أرض الواقع 

    احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦ 

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء احلالة اليت تعيشها املرأة يف سـوق           ٢٠٠٧يف     - ٢٣ 
 املرأة اليت تعد ضعف معدل البطالة يف صفوف الرجال، وبعدم كفاية            العمل، وتتميز مبستويات البطالة يف صفوف      
. فرص العمل للنساء، وتركز النساء يف القطاعات املتدنية األجر يف الوظيفة العمومية واستمرار الفجوة يف األجور           
يع النساء على   والحظت بأسف غياب نظام إلجازة األمومة املدفوعة األجر أو ما يقابلها من مزايا اجتماعية جلم               
وشجعت اللجنة بليز على تنفيذ التدابري الرامية إىل . )٥٣( من االتفاقية١١من املادة ) ب(٢حنو ما تنص عليه الفقرة  
وأوصت .  من االتفاقية١١تشجيع ودعم النساء يف تنظيم املشاريع وحثت احلكومة أن تنفذ بالكامل أحكام املادة  
ضاء على الفـصل يف الوظـائف وسـد الفجـوة القائمـة يف األجـور بـني         أيضاً بتعزيز اجلهود من أجل الق      

   .)٥٤(والرجال   النساء

، الحظت منظمة العمل الدولية أهنا طلبت لعدة سنوات إىل احلكومة أن تعدل قانون تسوية               ٢٠٠٨ويف     - ٢٤ 
التحكيم اإلجباري،  ، الذي خيول للسلطات إحالة نزاع مجاعي إىل         ١٩٣٩املنازعات يف اخلدمات األساسية لعام       
وذهبت اللجنة إىل أن بعض اخلدمات الواردة       . وحظر اإلضراب أو إهناء إضراب يف اخلدمات اليت ال تعد أساسية           
بوصفها خدمات أساسية مبوجب هذا القانون من قبيل القطاع املصريف، والطريان املدين، واخلـدمات الربيديـة،                
 اعتبارها أساسية باملفهوم الضيق للمصطلح حىت يعـد اإلضـراب           والضمان االجتماعي وقطاع النفط، ال ميكن      
وقالت إن بإمكان السلطات أن حتدث نظاماً للخدمات الدنيا يف خدمات أخرى ذات منفعة عامة بدالً                . حمظوراً 
وطلبت إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لتعديل قانون تـسوية املنازعـات يف              . إلضراباتلمن حظر صارم     
   .)٥٥(خلدمات األساسيةا 
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 تشمل العمل اجلربي مـن بـاب        جزاءات، أشارت جلنة منظمة العمل الدولية إىل أن فرض          ٢٠٠٨ويف     - ٢٥ 
العقوبة على خرق آداب العمل أو املشاركة يف إضرابات أمر مناٍف التفاقية إلغاء العمل اجلربي ملنظمة العمـل                   
من ) ٢(٣٥ الكبري يف أن تتخذ التدابري الالزمة جلعل أحكام القسم وأعربت اللجنة عن أملها). ١٠٥رقم (الدولية  
   .)٥٦(قانون النقابات مطابق ألحكام االتفاقية املذكورة أعاله 

، الحظت جلنة منظمة العمل الدولية أنه، وفقاً لالحتاد الدويل للنقابات احلرة، مثة حـاالت               ٢٠٠٨ويف     - ٢٦ 
ة يف قطاع مزارع املوز ويف مناطق جتهيز الصادرات، حيث ال يعترف أرباب             للتمييز ضد النقابات تقع يف املمارس      
   . )٥٧(وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تبعث مالحظاهتا بشأن هذا املوضوع. العمل بأية نقابات 

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تقدم مزيداً من التفاصـيل بـشأن          ٢٠٠٨ويف     - ٢٧ 
ت اليت كشفها موظفون مرخص هلم بشأن أسوأ حاالت عمل األطفال، وبشأن التدابري املتخذة، من قبيـل                 احلاال 
وأشارت اللجنة عالوة على ذلك إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومة يف تقريرهـا             . )٥٨(عدد املالحقات القضائية   
تقارير بشأن استغالل األطفال جنسياً ويف العمل       الدوري الثاين إىل جلنة حقوق الطفل ومفادها أنه، تبعاً لتزايد ال           
 موظفاً لشؤون العمل داخل هذه املنطقة من ٢٠٠٢يف  داخل منطقة كوروسال التجارية احلرة، عينت وزارة العمل 

والتحقيق  وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تقدم معلومات بشأن نتائج عمليات التفتيش            . رصد هذه املشاكل   أجل  
   . )٥٩(موظف شؤون العمل يف منطقة كوروسال التجارية احلرةاليت أجراها 

، ظلت جلنة حقوق الطفل قلقة إزاء ارتفاع معدل عمل األطفال يف بليـز وإزاء العواقـب                 ٢٠٠٥ويف     - ٢٨ 
السلبية الستغالل األطفال يف العمل، مثل حاالت اهلدر املدرسي، واآلثار السلبية على الصحة بسبب العمل الضار  
والحظت بقلق بالغ العدد املرتفع لألطفال العاملني يف املناطق الريفية وأعربت عن أسفها إزاء عدم وجود . طريواخل 
وأوصت بأن تعمل بليز على التنفيذ الكامل ألحكام قانون العمل، . )٦٠(بيانات دقيقة بشأن عمل األطفال يف البلد 
رمسي، من أجل ضمان تنمية األطفال إىل كامل طاقـاهتم، وأن  مبا يف ذلك احلكم املتعلق بالتعليم والتدريب غري ال    
   .)٦١(تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع عمل األطفال، مبا يف ذلك العمل يف املناطق الريفية 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

ر تقييم للفقر أكد أن الفقر يف بليز منتـشر           إىل أن آخ   ٢٠٠٥أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٢٩
إذ ال يستطيع شخص من بني ثالثة تلبية االحتياجات األساسية من الغذاء وتغطية التكاليف غري املرتبطة            : ومستمر

وسلَّط التقرير . )٦٢( يف املائة من إمجايل السكان غري قادرين على تلبية أبسط تكاليف الغذاء١٠,٨بالغذاء، كما أن 
 إىل أن   ٢٠٠٨وأشار مصدر لشعبة إحصاءات األمم املتحـدة يف         . )٦٣(ء على أن املايا هم أول ضحايا الفقر       الضو

 ٤٧,٣ إىل   ٢٠٠١ يف املائة عام     ٦٢إمجايل نسبة السكان احلضريني الذين يعيشون يف دور الصفيح قد اخنفض من             
 جيداً للحصول على مياه الشرب قد زاد ، وأن إمجايل نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا٢٠٠٥ًيف املائة عام 

  .)٦٤(٢٠٠٦ يف املائة عام ٦٦ إىل ٢٠٠٠ يف املائة عام ٦٣من 

  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل األطفال الذين يعيـشون يف الفقـر،                   - ٣٠
 يف املائة مـن األطفـال       ٤٠أن قرابة   وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل       . )٦٥(ال سيما يف املناطق الريفية    
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. )٦٦( يف املائة يف أفقر األحياء ويف أوساط سكان املايـا اإلثنـيني            ٨٤,٥يعيشون يف فقر، وأن ذلك قد بلغ نسبة         
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ بليز مجيع التدابري الالزمة لتقدمي الدعم واملساعدة املالية إىل اُألسر احملرومة                 

  .)٦٧(مان حق األطفال يف التمتع مبستوى عيشٍ الئقاقتصادياً وض

وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء أوجه التفاوت اإلقليمي يف جمال الوصول إىل اخلدمات                  - ٣١
الصحية، وارتفاع عدد وفيات الرضَّع واالختالفات اإلقليمية القائمة يف هذا الصدد، وحالة سوء التغذية يف أوساط 

واألطفال، ونقص الوصول إىل مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية يف املناطق الريفية واملناطق النائية جداً، الرضَّع 
وأوصت بأن تضع بليز من أولوياهتا ختصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع           . )٦٨(وضعف انتشار الرضاعة الطبيعية   

وأوصت . الصحية اجليدة لألطفال يف مجيع مناطق البلد      الصحة من أجل ضمان املساواة يف احلصول على الرعاية          
بأن تواصل احلكومة جهودها من أجل حتسني الرعاية قبل الوالدة وحالة تغذية الرضَّع وأن ُتعزز جهودها من أجل 

  .)٦٩(تنفيذ السياسة الوطنية اخلاصة بالرضاعة الطبيعية

 عن قلقها إزاء ارتفاع نسب الوفيات النفاسية،        ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ٢٠٠٧ويف    - ٣٢
والحظـت  . وعدد الوفيات الناجتة عن عمليات اإلجهاض املستحثََّة، وارتفاع نسبة احلمل يف صفوف املـراهقني       

منظمة األمم املتحدة للطفولة أن النساء يف بليز يواجهن عراقيل يف استخدام موانع احلمل، ويف التماس املشورة يف             
ة اجلنسية واإلجنابية، ويف اختاذ قرارات بشأن سلوكهن اجلنسي بسبب سيطرة أزواجهن، وشـركائهن    جمال الصح 

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بليز على أن تتخذ تدابري ملموسة        . )٧٠(وأسرهن وسيطرة اجملتمع عليهن   
وأوصت . دمات الصحة اجلنسية واإلجنابيةمن أجل حتسني وصول املرأة إىل الرعاية الصحية، ال سيما فيما يتعلق خب

بأن تنظر بليز يف استعراض القوانني املتعلقة باإلجهاض هبدف إلغاء األحكام العقابية وتزويد النساء بسبل الوصول 
  . )٧١(إىل اخلدمات اجليدة من أجل إدارة التعقيدات الناشئة من حاالت اإلجهاض غري املأمونة

اإليدز هو أخطر مشكلة / أن فريوس نقص املناعة البشرية٢٠٠٥ري املشترك لعام وذكر تقرير للتقييم القط  - ٣٣
 إىل أن نسبة السكان ٢٠٠٨وأشار مصدر يف شعبة إحصاءات األمم املتحدة عام . صحية واجتماعية يواجهها البلد

وأشار . )٧٢(٢٠٠٦ يف املائة عام     ٢,١ بلغت   ملني لفريوس نقص املناعة البشرية     سنة احلا  ٤٩ و ١٥البالغني ما بني    
 إىل أن طائفة من التدابري الناجحة قد اُتخذت وينبغي احلفاظ عليهـا             ٢٠٠٥تقرير التقييم القطري املشترك لعام      

ال سيما، الكشف الطوعي، والوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وحتسني اختبـار               (ومتديد العمل هبا    
وأشـار  . )٧٣()عازل الذكري وإدارة العالج املضاد للفريوسات العكوسة      عمليات نقل الدم، والتوعية باستخدام ال     

، اُتخذت خطوات كبرية من أجـل حتـسني         ٢٠٠٠التقرير أيضاً إىل أنه وبعد إنشاء اللجنة الوطنية لإليدز عام           
  .)٧٤(اإليدز/التنسيق يف جمال التصدي الوطين لفريوس نقص املناعة البشرية

قضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس            ، أعربت جلنة ال   ٢٠٠٧ويف    - ٣٤
اإليدز يف صفوف النساء والبنات، موصية بليز بتكثيف جهودها من أجل الوقاية من فريوس              /نقص املناعة البشرية  
. )٧٥( انتقالـه ووسـائل  اإليدز ومكافحته وحتسني نشر املعلومات بشأن خماطر هذا الفريوس/نقص املناعة البشرية 

وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل أن الفوارق اجلنسانية والوصم املترسخ والتمييز أمور تعـوق اجلهـود     
الرامية إىل وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وحتول دون تعمـيم الوصـول إىل االختبـار، والوقايـة،                   

  .)٧٦(والرعاية  والعالج
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ل قلقة إزاء مواطن القصور امللموسة يف نظام تسجيل الوالدات، وما يترتب عن             وظلت جلنة حقوق الطف     - ٣٥
. )٧٧(عدم التسجيل من عواقب يف جمال حصول األطفال على التعليم، واخلدمات الصحية وغريها من اخلـدمات               

اجرين واآلبـاء   وأوصت بأن تطبق بليز نظاماً فعاالً وجمانياً لتسجيل الوالدات، مع إيالء اهتمام خاص لآلباء امله              
وبعدما أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا إزاء          . )٧٨(الذين ولد أطفاهلم خارج إطار الزواج     

اجلنـسية  بارتفاع عدد األطفال الذين ليس لديهم وثائق تثبت تسجيل والدهتم وبالتايل ال يـستطيعون املطالبـة       
لتمتع باملزايا االجتماعية، ناشدت اللجنة بليز أن تعجِّل وتيسِّر عملية تسجيل األطفال الغري احلاصـلني علـى          وبا

  .)٧٩(وثائق وأن ُتصدر هلم شهادات ميالد ووثائق هوية

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

أن احلصول على خدمات التعلـيم األساسـي مرتفـع           ٢٠٠٥ذكر تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٣٦
غـري أن التقريـر الحـظ أن        . )٨٠( يف املائة  ٩٠املستوى، إذ تبلغ نسبة صايف التسجيل يف التعليم االبتدائي فوق           

 يف املائة من معدل التسجيل يف ٤٣معدالت اهلدر، وتكرار الصف والفشل ال تزال مرتفعة وأنه بالرغم من إمجايل   
  . )٨١( من أربعة مراهقني فقراء١انوية، ال يواصل التعليم يف املدارس الثانوية سوى املدارس الث

. وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة األمية وأوجه التفاوت اإلقليمي يف هذا الصدد                 - ٣٧
 أسفها ملواطن القصور وأشارت إىل جهود بليز من أجل احلد من ارتفاع نسبة اهلدر املدرسي، غري أهنا أعربت عن

وظلت اللجنة قلقة إزاء فرض رسوم إضافية على اآلباء يف بعض األحيـان،  . القائمة يف جمال تنفيذ هذه املبادرات  
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن     . )٨٢(وبالتايل استحداث عراقيل مالية وحرمان العديد من األطفال من نيل التعليم          

  .)٨٣(عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه املدرسون، ال سيما يف أنأى املناطق من البلدقلقها أيضاً إزاء نوعية التعليم و

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار العقبات االجتماعية اليت حتول دون                  - ٣٨
عدم وجود تدابري تضمن بقاء تعليم املرأة واليت تتجسد يف معدل البنات الاليت ينقطعن عن الدراسة يف سن مبكرة و

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها لعدم         ٢٠٠٥ويف  . )٨٤(األمهات املراهقات يف املدرسة أو العودة إليها      
امتالك بليز سياسة ترمي إىل الوقاية من املمارسات املدرسية القائمة على إقصاء التالميذ احلوامـل واألمهـات                 

وسلَّطت منظمة األمم املتحدة للطفولة الضوء على أن طرد البنـات           . )٨٥( ذلك املراهقات من الدراسة ومكافحة   
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة . )٨٦( به يف املدارس اليت تديرها منظمات دينيةاحلوامل ال يزال معموالً

لشابات على مجيع مـستويات     بأن تنفذ بليز تدابري ترمي إىل ضمان املساواة يف احلقوق بالنسبة للبنات والنساء ا             
التعليم، واالحتفاظ بالبنات يف املدارس ووضع آليات لرصد مدى حصول البنات على التعليم وتقييم مـستويات                

  .)٨٧(حتصيلهن منه

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

ت ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن فوارق خطرية يعيشها السكان األصليون ُتحجب وراء معدال               - ٣٩
ذلك أن البيانات املـصنَّفة     . وطنية، وبالتايل يسود تعتيم كبري على مواطن التفاوت واإلقصاء يف صفوف السكان           
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املتاحة تكشف عن وجود فوارق يف الدخل، ويف احلالة الصحية وحالة التغذية، واحلصول على اخلدمات اجليدة،                
  .)٨٨(هقني وعمل األطفالواهلدر املدرسي ومعدالت إكمال الدراسة، وحاالت محل املرا

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تفشي الفقر يف صفوف األطفال املنـتمني إىل أقليـات وإىل                    - ٤٠
الشعوب األصلية وإزاء حمدودية التمتع حبقوقهم، ال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات الصحية واالجتماعية 

 جهودها الرامية إىل حتسني املساواة يف التمتع جبميع احلقوق بالنسبة إىل            وأوصت بأن تعزز بليز   . )٨٩(وعلى التعليم 
األطفال املنتمني إىل أقليات وإىل الشعوب األصلية، ال سيما، من خالل إعطاء األولوية للتدابري الفعلية الرامية إىل                 

آراء األطفـال املنـتمني إىل      وأوصت أيضاً بأن تتخذ احلكومة تدابري لتعزيز احترام         . احلد من الفقر يف أوساطهم    
  . )٩٠(أقليات وإىل الشعوب األصلية، ال سيما البنات منهم، وتيسري مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متسهم

، أحال املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب           ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان   - ٤١
وكان من املثري للقلق ورود معلومات بشأن . )٩١(ايا يف مقاطعة طوليدواألصلية رسالة إىل احلكومة بشأن شعب امل

منح امتيازات نفطية دون التشاور الكايف مع اجملتمعات املعنية، مما قد يضر باألراضي اليت هي يف ملكية الشعوب                  
زئتـها،  وأشارت املعلومات إىل عملية خصخصة أراضي الشعوب األصلية وجت        . األصلية وبنمط عيش شعب املايا    

وشكر املقرر اخلاص احلكومة علـى ردهـا        . وكذا إىل إجيار األراضي التقليدية إىل أجانب وإىل غري شعب املايا          
ومن بني أمور أخرى، أدعي أن إصدار       . )٩٣(، والتمس توضيحات يف ضوء املعلومات اإلضافية الواردة       )٩٢(الكامل

 اجملتمع احمللي رمساً عرفياً أمر مناف لنظام حقوق األراضـي  عقود اإلجيار بالنسبة لألراضي اليت ميتلك فيها أعضاء    
  .التقليدية، وينتهك احلقوق املشروعة للشعوب األصلية يف جمال امللكية

، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل بيان احلكومة بشأن التدابري الرامية إىل               ٢٠٠٨ويف    - ٤٢
وطلبت إىل احلكومة أن تقدم . سبة لألقليات اإلثنية، مبن فيهم البليزيون وغري البليزينيتعزيز املساواة يف الفرص بالن

معلومات بشأن اجلهود، مبا يف ذلك الربامج أو السياسات املتبعة من اهليئات العامة، واجلهود التعاونية املبذولة مع                 
يز املتكافئ الفرص واملعاملـة ملختلـف       املنظمات العمالية ومنظمات أرباب العمل وأي تدابري أخرى معدل التعز         

  .)٩٤(الفئات اإلثنية يف جمال العمالة واملهن

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

أشارت جلنة حقوق الطفل مع التقدير إىل اجلهود اليت تبذهلا بليز من أجل حتسني ضمان حق الطفـل يف                     - ٤٣
ذهتا بليز، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عـدد األطفـال            ورغم اخلطوات اإلجيابية اليت اخت    . طلب اجلنسية 

وأوصت بأن تواصل بليز جهودها من      . )٩٥(املهاجرين الذين ليس هلم وضع قانوين أو وثائق لإلقامة يف إقليم بليز           
 أجل تعزيز وتيسري التسجيل الصحيح جلميع األطفال املهاجرين الذين ليست هلم وثائق ومنحهم الوضع القـانوين   

  .)٩٦(الذي حيتاجونه

 إىل أن احلكومة مل ُتعد تفعيل       ٢٠٠٥وأشار تقرير ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لعام            - ٤٤
وبدالً من ذلك، أعلنت احلكومة . إجراء اللجوء وأشار إىل أن احلكومة ليس هلا أي خطط للقيام بذلك يف املستقبل

  . )٩٧( بشكل ملح سيسمح هلم بالبقاء يف البلد بوضع خمتلف فيما خيص اهلجرةأن األفراد احملتاجني إىل احلماية
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وذكر تقرير للمفوضية السامية لشؤون الالجئني أن تقدماً قد أحرز هبدف إدماج الالجئني املقيمني منذ                 - ٤٥
ف األول مـن    مدة طويلة على الصعيد احمللي وأن الالجئني قد حصلوا على اجلنسية أو اإلقامة الدائمة يف النـص                

  .)٩٨(٢٠٠٦  عام

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 أن من بني اإلجنازات الرئيسية على مدى السنة املاضية          ٢٠٠٥ذكر تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٤٦

اإلصابة باملالريا باستمرار منذ    فقد اخنفضت حاالت    . احلد من األمراض املنقولة عرب املاء والغذاء والسيطرة عليها        
 حالـة  ١  ٣٢٣، رغم أن هناك زيادة يف العدد ليصبح ٢٠٠٤ حالة عام  ١  ٢٠٠ حالة إىل    ١٠  ٤٤١ من   ١٩٩٥

  .)٩٩(٢٠٠٥أكتوبر /مبلغ عنها يف هناية تشرين األول

نطقة يف  ، أقرت جلنة حقوق الطفل بأن الكوارث الطبيعية اليت تسببت فيها عدة أعاصري يف امل              ٢٠٠٥ويف    - ٤٧
وحسب منظمـة األمـم     . )١٠٠(السنوات القالئل املاضية قد أدت إىل ازدياد الصعوبات االقتصادية واالجتماعية         

.  أسـرة  ١  ٦٠٠ شخص وشردت    ٨  ٠٠٠ حبوايل   ٢٠٠٨املتحدة للطفولة، أضرت العاصفة االستوائية آرثر عام        
 مواقع مكتظة، قد تساهم يف العنف واالعتداء وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن العديد من الناس يعيشون اآلن يف

وشددت على أن السكان األصليني يف املقاطعة اجلنوبية معرضون إىل اخلطـر            . )١٠١( مل حتل مشكلة االكتظاظ    إن
  .)١٠٢(بشكل خاص

 إىل أن من بني التحديات الفورية اليت يواجههـا البلـد حتـسني         ٢٠٠٨وذكر تقرير للبنك الدويل عام        - ٤٨
وبينما أحرز تقدم   . العيش، اليت عانت مؤخراً ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ومكافحة اجلرمية العنيفة          مستويات  

  .)١٠٣(كبري يف عدة مؤشرات من املؤشرات االجتماعية، ال يزال التخفيف من وطأة الفقر يشكل حتدياً كبرياً

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .ينطبقال 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 إىل ثالثة جمـاالت برناجميـة       ٢٠١١- ٢٠٠٧أشار تقرير إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٤٩

القضاء على الفقر من خالل االستثمار يف الناس،        :  وهي ٢٠١١- ٢٠٠٧ألنشطة األمم املتحدة على مدى الفترة       
  .)١٠٤(اإليدز، وحتسني املمارسات اإلمنائية املستدامة/فريوس نقص املناعة البشريةوعكس مسار انتشار 

، دعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة احلكومة إىل التماس املساعدة التقنية الدولية مـن     ٢٠٠٧ويف    - ٥٠
  .)١٠٥(نة للنساء يف بليزأجل تطوير اجلهود املبذولة يف جمال مجع البيانات وحتليلها، هبدف تقييم احلالة الراه

وأوصت جلنة حقوق الطفل بليز بأن تلتمس املساعدة التقنية من مجلة جهات منها منظمة األمم املتحدة                  - ٥١
 وتنفيـذ الـسياسة     )١٠٦(للطفولة ومنظمة الصحة العاملية، من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال واملراهقني           

وأوصت بأن تلتمس احلكومة املساعدة من اليونيسيف فيما يتعلق بإلغاء          . )١٠٧(الوطنية اخلاصة بالرضاعة الطبيعية   
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اإليـدز فيمـا   /العقاب البدين ومن اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية  
املساعدة من اليونيسيف وأوصت أيضاً بأن تلتمس بليز . )١٠٨(اإليدز/يتعلق بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

وعالوة على ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز بليز من تعاوهنا . )١٠٩(واليونسكو من أجل احلد من األمية
  .)١١٠(مع منظمة العمل الدولية وتعزز برناجمها الدويل اخلاص بالقضاء على عمل األطفال

 ٢٠١١- ٢٠٠٧يت وضعتها اليونيسيف للفترة     والحظت اليونيسيف أن الربنامج القطري وخطة العمل ال         - ٥٢
معدة لدعم احلكومة من خالل التركيز على التغذية وبقاء الطفل، واألمومة اآلمنة، والتعليم اجليد، وفريوس نقص                

  .)١١١(اإليدز، ومناء املراهقني بشكل إجيايب والتأهب للعنف والكوارث والتصدي إليهما/املناعة البشرية
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(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org. 
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