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  ع االستعراض بشأن االستنتاجات والتوصياتوآراء الدولة موض    
تقدم حكومة بليز أدناه الردود على النتائج اليت خلص إليها االسـتعراض الـدوري          

  :٢٠٠٩مايو / أيار٥ الذي جرى يف الشامل لبليز

  النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -١  
إن حكومة بليز تقبل هذه التوصية وقد كلفت الوزارات والوكاالت احلكومية املعنية             -١

  .بدراسة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد هبدف التصديق عليها

) تركيـا (على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         التصديق    -٢  
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص       وب ؛ ولكنه مل يصدق عليه    توقيعهالذي مت   

االنضمام يف الوقت   النضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و       او ؛ذوي اإلعاقة 
خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالنظر إىل أنه         إىل العهد الدويل ا    املناسب

  ٢٠٠٠سبتمرب /مت التوقيع عليه يف أيلول
تقبل حكومة بليز هذه التوصيات وسوف تنظر يف التصديق على معاهدة حقـوق               -٢

األشخاص ذوي اإلعاقة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف           
  .إمكانياهتا املتصلة بالتزامات التنفيذ وتقدمي التقاريرإطار 

النظر يف االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              -٣  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقرب وقت           

امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      اريني  االختيممكن، إضافة إىل الربوتوكولني     
  والسياسية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

تقبل حكومة بليز هاتني التوصـيتني وسـتنظر يف االنـضمام إىل الربوتوكـولني                -٣
االقتصادية اص باحلقوق   االختياريني الوارد ذكرمها أعاله بعد االنضمام إىل العهد الدويل اخل         

وال تستطيع بليز   . واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على التوايل        
القبول باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            

  .والسياسية بالنظر إىل اإلبقاء، يف دستور بليز، على عقوبة اإلعدام

  االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـضة التعـذيب والنظـر يف                -٤  
  التصديق عليه

تقبل بليز النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـضة               -٤
  .ريرااللتزامات املتصلة بالتنفيذ وتقدمي التقاالوفاء بقدراهتا احملدودة على يف حدود التعذيب 
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العمل على استكمال العملية اجلارية حالياً لالنضمام إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية                -٥  
  املتصلة حبقوق اإلنسان

تواصل بليز العمل على استكمال االنضمام إىل أهم الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق              -٥
  .اإلنسان وتعترب ذلك عملية مستمرة

  دام يف تشريعاهتا الداخليةالنظر يف استكمال إلغاء عقوبة اإلع  -٦  
لقد نظرت حكومة بليز يف هذه التوصية ويف رأيها أن إلغاء عقوبة اإلعدام بـصورة                 -٦

قتضي إجراء مشاورات واسعة النطاق على املستوى الوطين نظراً         يتامة يف تشريعاهتا الداخلية     
  .اء هذه التغيرياتوال متلك احلكومة بعد والية ختوهلا إجر. لطبيعة املسائل ذات الصلة بذلك

  التنفيذ التام لقانون العنف املرتيل  -٧  
تقبل حكومة بليز هذه التوصية وتعمل وزارة شؤون املرأة جاّدة على ضمان التنفيذ               -٧

  .التام لقانون العنف املرتيل

رفع سن املسؤولية اجلنائية، واحلد األدىن لسن الزواج جلعلهما يتفقان مع املعايري الدولية               -٨  
  ديل التشريعات لرفع احلد األدىن للمسؤولية اجلنائية ليصبح مثانية عشر عاماًوتع
لقد سبق أن اختذت حكومة بليز اخلطوات الضرورية لرفع سن املسؤولية اجلنائية من               -٨
وأية تعـديالت   .  عاماً ١٦ إىل   ١٤ عاماً وسن الزواج مبوافقة األبوين من        ١٢ سنوات إىل    ٩

. على املستوى الوطين نظراً لطبيعة املسائل ذات الصلة       واسعة   أخرى تقتضي إجراء مشاورات   
  .وال تتمتع احلكومة بعد بالوالية اليت ختّوهلا إجراء هذه التعديالت

اختاذ التدابري التشريعية املناسبة لضمان عدم تعّرض أي إنسان لعقوبات جنائيـة بـسبب           -٩  
   الطرفني من نفس اجلنس مبوافقةني بالغنيشخصبني ممارسة اجلنس 

نظرت حكومة بليز يف هذه التوصية ووجدت أن إجراء أية تعديالت تشريعية هبـذا                -٩
اخلصوص تتطلب إجراء مشاورات واسعة النطاق على املستوى الوطين نظراً لطبيعة القـضايا       

  .إجراء هذه التعديالتختّوهلا وال تتمتع احلكومة بعد بوالية . املطروحة

يف إمكانيـة إنـشاء     النظر  قوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس، و      مؤسسة وطنية حل   إنشاء  -١٠  
  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتفق مع مبادئ باريس

تقبل بليز التوصية بالنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتفق مع   -١٠
قوق اإلنـسان   وقد سبق أن أعربت بليز هبذا اخلصوص للمفوضية السامية حل         . مبادئ باريس 

يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق     ملياً  عن اهتمامها باحلصول على املساعدة التقنية لتيسري النظر         
وقد مت يف غضون ذلك تكليف كل من اللجنة الوطنية للمرأة، واجمللس الوطين املعين            . اإلنسان
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ية باإليدز بالعمـل    بالشيخوخة، واللجنة الوطنية املعنية باألسر واألطفال واللجنة الوطنية املعن        
  .على ضمان تنفيذ االلتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان

  إجراء تقييم منتظم حليثيات إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  -١١  
  . أعاله١٠انظر الرد الوارد يف الفقرة   -١١

يني لقائمني على إنفاذ القوانني، واملوظفني القضائ     لتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان         -١٢  
محاية اجملموعات الضعيفة، وخـصوصاً النـساء،       يتناول موضوع   ومجيع موظفي الدولة    

واألطفال، والشعوب األصلية، واألشخاص ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية اليت           
  جتعل منهم أقلية 

  . تقبل بليز هذه التوصية وتعترب ذلك برناجماً مستمراً  -١٢

لضمان تلقّي مجيع عناصر الشرطة واألمن للتـدريب يف         ليت تبذهلا   امواصلة تعزيز اجلهود      -١٣  
حقوق اإلنسان؛ واستحداث عملية تعليم حقوق اإلنسان جلميع مـوظفي الدولـة            جمال  

والدوائر احلكومية وضمان إدراج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف كـل مكّونـات              
   األمن يف جمال حقوق اإلنسانالسياسات احلكومية؛ وبذل املزيد من اجلهود لتدريب قوى

وقد مت حالياً إدماج التـدريب      . تقبل بليز هذه التوصية وتعترب ذلك برناجماً مستمراً         -١٣
وسبق أن  . جلميع ضباط الشرطة واألمن   الذي ُيدّرس   على حقوق اإلنسان يف املنهج التعليمي       

لى حقـوق اإلنـسان يف    ضمان إدراج النهج القائم ع    بالكفيلة  بدأت احلكومة باختاذ التدابري     
  .مجيع السياسات احلكومية

تعزيز مكتب أمني املظامل ومكتب دائرة الشرطة للشؤون الداخلية هبدف حتسني القـدرة               -١٤  
  على مساع الشكاوى والتحقيق فيها

  . وتعترب ذلك مسعاً مستمراًتقبل بليز هذه التوصية  -١٤

ين إلجراء اختبارات فريوس اإليدز على      النظر يف إمكانية التخلص من شرط موافقة األبو         -١٥  
   عاما١٦ًالقاصرين دون سن 

  .تقبل بليز هذه التوصية  -١٥

  تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال تنفيذاً تاماً  -١٦  
 تقبل بليز هذه التوصية كلياً وتتطلع إىل تقاسم املعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ    -١٦

  خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال تنفيذاً تاماً وحبلـول موعـد االسـتعراض الـدوري               
  . اخلاص هباالشامل املقبل
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  تدارك أوجه القصور احملتملة يف إجراءات تسجيل مجيع األطفال حديثي الوالدة  -١٧  
يف تقبل بليز هذه التوصية وسوف تسعى جاهدة ملعاجلة أية أوجه قصور يتم حتديدها         -١٧

  .إجراءات تسجيل األطفال حديثي الوالدة

 تدعيم األنشطة الرامية إىل وقف العدوى بفريوس اإليدز وكذلك الوصم والتمييـز   زيادة  -١٨  
  اللذين يتعرض هلما املصابون هبذه العدوى

تقبل حكومة بليز هذه التوصية وهي بصدد اختاذ التدابري على حنو مـستمر لتعزيـز          -١٨
ىل منع العدوى بفريوس اإليدز وكذلك الوصم والتمييز اللذين يتعرض هلما           األنشطة الرامية إ  

ويعكف كل من الربنامج الوطين لإليدز يف وزارة الصحة واللجنـة           . املصابون هبذه العدوى  
  .الوطنية لإليدز كالمها على تنفيذ محالت وطنية للتوعية والتثقيف على أساس متواصل

ة حبقوق الطفل وإيالء األولوية للتدابري الفعالة الرامية إىل احلد          تنفيذ توصيات اللجنة املعني     -١٩  
  من الفقر يف صفوف أطفال الشعوب األصلية واألقليات

 عـن التقـدم     اللجنة املعنية حبقوق الطفل   إطالع  تقبل بليز هذه التوصية وتتطلع إىل         -١٩
  .الذي أحرزته يف تنفيذ هذه التوصية

معاهدات فيما يتعلق بتقدمي التقارير يف الوقت املناسب إىل هيئات    اليت تبذهلا   تعزيز اجلهود     -٢٠  
  حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

تقبل بليز هذه التوصية وتعيد إىل األذهان أهنا سلّمت يف تقريرها الـوطين املقـدم                 -٢٠
 لالستعراض الدوري الشامل بأهنا كانت متأخرة يف تقدمي التقارير يف وقتـها املناسـب إىل              

، وأكدت على أن هذا التأخر ليس انتقاصـاً          حقوق اإلنسان  عاهداتملهيئات األمم املتحدة    
ومن دواعي سرور بليز أن تبني أهنا تبحث حالياً مع مفوضـية            . من التزامها حبقوق اإلنسان   

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف بنما موضوع عقد حلقة عمل هتـدف إىل بنـاء قـدرات                 
  .عاهداتاملهيئات ملصلحة فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل املوظفني وأصحاب ا

القضاء على التمييز ضد املرأة وتقدمي      املقدمة من اللجنة املعنية ب    مواصلة تنفيذ التوصيات      -٢١  
  نظر فيهاُتالتقارير ذات الصلة بشكل منتظم كي 

ة وتكليفها مبهمـة    تعزيز اللجنة الوطنية للمرأ   وقد مت مؤخراً    . تقبل بليز هذه التوصية     -٢١
وتضطلع وزارة املرأة   . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اإلشراف على تنفيذ اتفاقية     

  .بوالية تنفيذ هذه االتفاقية وتعمل على حنو متواصل يف هذا املضمار

   تأخرت يف تقدميه إىل جلنة مناهضة التعذيب يف وقت قريبذيتقدمي التقرير ال  -٢٢  
  .٢٠لرجوع إىل اإلجابة يف الفقرة الرجاء ا  -٢٢
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عاهدات حقوق اإلنسان واإلجابـة     ملألمم املتحدة   اتقدمي مجيع التقارير املتأخرة إىل هيئات         -٢٣  
  على االستبيان الذي أرسله أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة

  .٢٠الرجاء الرجوع إىل اإلجابة يف الفقرة   -٢٣

 التقارير املتأخرة اليت طلبتها جلان خمتلـف االتفاقيـات          مواصلة اجلهود الرامية إىل تقدمي      -٢٤  
  الدولية اليت تشكل بليز دولة طرفاً فيها

  .٢٠الرجاء الرجوع إىل اإلجابة يف الفقرة   -٢٤

 مفتوحـة  دعوةنظر يف توجيه ال/توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع املعنيني باإلجراءات اخلاصة         -٢٥  
ة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، والـسعي للحـصول   إىل مجيع املعنيني باإلجراءات اخلاص 

لرصـد  لألمم املتحـدة    تابعة  على املساعدة التقنية الدولية عمالً بتوصيات عدة هيئات         
  معاهدات حقوق اإلنسان

لقد نظرت بليز يف هذه التوصية وتود أن تؤكد على أنه بالرغم من عدم توجيههـا                  -٢٥
إجـراء   اخلاصة، فإهنا على أمت االستعداد والرغبة يف         دعوة مفتوحة جلميع املعنيني باإلجراءات    

حوار صريح بشأن قضايا حقوق اإلنسان والتعاون مع املؤسسات الدولية حلقوق اإلنـسان،             
  االمتثال التـام   إحراز قدر أكرب من     وأصحاب الواليات، واملقررين اخلاصني، وغريها هبدف       

  .اللتزاماهتا الدولية

   وضع جمموعات ضعيفة معينة وخصوصاً النساء واألطفالإعطاء األولوية لتحسني  -٢٦  
. تقبل حكومة بليز هذه التوصية وتعترب حتسني وضع مجيع الفئات الضعيفة أولويـة              -٢٦

 وزارة التنمية البشرية بتنفيذ عدد من الربامج اهلادفة إىل محاية صاحل     ، تضطلع ويف هذا املضمار  
  .السكان الضعفاء يف بالدنا

مستوى معيشة الئق وضمان عـدم      يف  زيد من اخلطوات لضمان حقوق األطفال       اختاذ امل   -٢٧  
  استغالل األطفال من الطبقات الضعيفة اقتصادياً أو اإلساءة إليهم

  .تقبل حكومة بليز هذه التوصية  -٢٧

وضع حد ألي متييز على أساس العالقات اجلنسية اليت تقام بالتراضي بني بالغني من نفس                 -٢٨  
يام على األخص مبراجعة أية تشريعات متييزية، واعتماد تـدابري هتـدف إىل             اجلنس، والق 

  تشجيع التسامح يف هذا الصدد
لتعديل التشريعات ذات الـصلة،     يف الوقت احلاضر    رغم عدم وجود والية سياسية        -٢٨

والواقع أن احلماية مـن     . فإن احلكومة ملتزمة مع ذلك حبماية مجيع أفراد اجملتمع من التمييز          
  .دستور بليزمكفولة مبوجب تمييز ال
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  مواصلة التصدي الستمرار الالمساواة بني اجلنسني يف البالد  -٢٩  
تقبل بليز هذه التوصية، وتعمل وزارة شؤون املرأة على حنو مستمر علـى تعزيـز                 -٢٩

  .وتعميم املساواة بني اجلنسني

  على حنـو فعـال يف      اركتها  لنهوض باملرأة ومش  حتسني القدرة املؤسسية لآللية الوطنية ل       -٣٠  
  احلياة العامة

تقبل حكومة بليز هذه التوصية ويسّرها أن تشري إىل أن اللجنة الوطنية للمرأة تعمل                -٣٠
  .بالفعل على تنفيذها

املوضوع وتنظيم محـالت عامـة      املتعلقة ب النظر يف اعتماد تدابري تتفق مع املعايري الدولية           -٣١  
  ن العنفحول أشكال التأديب اخلالية م

  .تقبل بليز هذه التوصية  -٣١

  على األطفالاليت ُتسلّط مراجعة تشريعاهتا هبدف حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية   -٣٢  
ومت إلغاء العقوبـة    .لقد وضعت احلكومة قيوداً صارمة على استخدام العقوبة البدنية          -٣٢

علـى  هبمـة   لة  البدنية يف مجيع مؤسسات رعاية األطفال، وتعكف الـسلطات ذات الـص           
  .إللغاء العقوبة البدنية كلياًاليت ميكن اختاذها استكشاف التدابري 

  إلغاء تطبيق العقوبة البدنية على األطفال  -٣٣  
  .٣٢الرجاء الرجوع إىل اإلجابة على الفقرة   -٣٣

من جانب التحقيق حسب األصول وبسرعة يف ادعاءات سوء التصرف واإلساءة والعنف        -٣٤  
  كوميني واختاذ اإلجراءات املناسبة حبق املسؤولني عن مثل هذه اجلرائماملوظفني احل

  .تقبل حكومة بليز هذه التوصية  -٣٤

مّد املدعى عليهم يف مجيع الدعاوى اجلنائية اخلطرية مبساعدة حمام إذا كانوا ال يستطيعون                -٣٥  
  حتمل تكاليف مثل هذه املساعدة

تأكيد على حتفظها الذي أبدته بشأن العهـد       حبثت احلكومة هذه التوصية وأعادت ال       -٣٥
وبالنظر إىل التكاليف اليت تترتـب علـى تـأمني      . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  .خدمات حمامٍ يف مجيع القضايا اجلنائية اخلطرية فإهنا ال تستطيع قبول هذه التوصية حالياً
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ل الفقر وحتسني املؤشرات االجتماعية، مبـا        إىل استئصا  ةاإلسراع يف تنفيذ الربامج اهلادف      -٣٦  
  فيها الصحة والتعليم

  . إىل استئصال الفقرةبراجمها الراميإىل تعزيز تقبل بليز هذه التوصية وتسعى   -٣٦

اختاذ املزيد من التدابري امللموسة لتعزيز سبل استفادة املـرأة مـن الرعايـة الـصحية،                  -٣٧  
 كما أوصت به بني أمور أخرى، اتفاقية القـضاء          وخصوصاً اخلدمات اجلنسية واإلجنابية،   

  لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةع
  .تقبل بليز هذه التوصية  -٣٧

اختاذ تدابري هادفة أو إجراءات إجيابية، حيثما يكون ذلك ضرورياً، لـضمان املـشاركة                -٣٨  
  لالفعالة من جانب املرأة يف سوق العمل وردم فجوة األجور بني النساء والرجا

  .تقبل بليز هذه التوصية  -٣٨

عرفية للمايا وفقاً لقوانني املايا العرفية وممارسات حيازة األراضـي          محاية حقوق امللكية ال     -٣٩  
   كلهابالتشاور مع السكان املتضررين من املايا يف مقاطعة توليدو

ايـا  تود بليز أن تؤكد من جديد موقفها من أن قضية االعتراف باحلقوق العرفية للم           -٣٩
األرض موضوع مطروح على احملكمة العليا يف بليز، وأن احلكومة سوف حتتـرم قـرار               يف  

  .احملكمة هبذا اخلصوص

من أجل السهر على احترام حقوق الشعوب األصلية، مبا يتفق   اليت تبذهلا   هود  اجلمضاعفة    -٤٠  
  واألحكام الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

  تقبل حكومة بليز هـذه التوصـية وتلفـت األنظـار إىل إجابتـها الـواردة يف                   -٤٠
  . أعاله٣٩الفقرة 

ل على املساعدة من األسرة الدولية يف تعزيز قدراهتا الوطنية يف           وصمواصلة املساعي للح    -٤١  
  جمال حقوق اإلنسان

  .تقبل بليز هذه التوصية  -٤١

وضع التقارير املتأخرة اليت طلبتها اللجان املعنية السعي للحصول على املساعدة التقنية يف         -٤٢  
  مبختلف االتفاقيات الدولية

  .٢٠الرجاء الرجوع إىل اإلجابة الواردة يف الفقرة   -٤٢
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 طلب  اتإجراءضمان إتاحة االستفادة الفعالة من      إعادة النظر يف تشريعها وممارستها بغية         -٤٣  
  اإلعادة القسريةاللجوء والتقيد مببدأ عدم 

 االدعاء العام مبراجعة    مكتبدرست بليز هذه التوصية وتود أن تفيد بأنه مت تكليف             -٤٣
وقد مت تـشكيل    . لوضع هذا القانون موضع التنفيذ    الزمة  قانون الالجئني ومت اختاذ التدابري ال     

وتعترب بليـز   .  وملتمسي اللجوء  قي ودراسة طلبات منح مركز الالجئ     جلنة معنية باألهلية لتل   
  .ساسيةألأحد حقوق اإلنسان ااإلعادة القسرية م مبدأ عد

        


