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 ٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 
ــدوريا   ــران الـــ ــع   التقريـــ ــث والرابـــ ــان الثالـــ ن اجملمعـــ
، CEDAW/C/BLZ/3-4() تــــــــــــــــــابع( يــــــــــــــــــزلبل

CEDAW/C/BLZ/Q/4 و Add.1( 
بنـــاء علـــى دعـــوة الرئيـــسة، اختـــذ أعـــضاء وفـــد بليـــز  - ١

 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة
دعت اللجنة إىل استئناف مناقشة املواد مـن        : الرئيسة - ٢
 .٩ إىل ٧

 )تابع (٩ إىل ٧املواد من 
زم هبـا   استفسرت عـن الطريقـة الـيت تعتـ        : السيدة شني  - ٣

وقالـت إن   . عدد أكرب من الشابات إىل الـسياسة      بليز اجتذاب   
ــحات      ــن املرشـ ــث عـ ــضمن البحـ ــة تتـ ــتراتيجيات املمكنـ االسـ
احملـتمالت قبــل إجــراء االنتخابــات، وتدريبــهن علــى املهــارات  
الالزمــة للمنافــسة، أو مطالبــة األحــزاب الــسياسية بتخــصيص   

 .أرصدة لتوسيع نطاق مشاركة املرأة
أقــرت بأنــه حــىت الــشابات ): بليــز ( فلــوريسالــسيدة - ٤

ــالت الـــ    ــشاركن يف احلمـ ــاليت يـ ــات الـ ــع ساملتعلمـ ياسية ومجـ
األمـــوال يتـــرددن يف ترشـــيح أنفـــسهن، وقالـــت إن احلكومـــة  

ــة   ــت طيل ــنة ٢٠حاول ــن      س ــذلك م ــام ب ــى القي ــشجيعهن عل ت
ــالل ــاليب     خـ ــن األسـ ــا مـ ــسائية وغريهـ ــل النـ ــات العمـ . حلقـ

يت مثارها يف الوقـت     ؤذور ست وأعربت عن اعتقادها أن تلك الب     
 .املناسب

ــسيكا  - ٥ ــسيدة فونـ ــز (الـ ــع  ): بليـ ــي مجيـ قالـــت إن ممثلـ
األحزاب السياسية حضروا حلقـة عمـل للدراسـات اجلنـسانية           
ــشغل مناصــب، وأن       ــل ترشــيحهن ل ــن حيتم ــاملرأة ومب ــق ب تتعل
ــشكل       ــه ب ــى وجــه اخلــصوص أعــرب عــن رأي ــا عل جمتمــع املاي

 النــسائية الوطنيــة وإدارة وأضــافت أن كــال مــن اهليئــة. واضــح
شؤون املرأة قامتـا بالـدعوة إىل تقـدمي مـنح دراسـية إىل النـساء                
الـــاليت يـــرغنب يف الدراســـة اجلامعيـــة بغيـــة العمـــل يف امليـــادين 

 ومضت تقول إنه توجـد نـسبة كـبرية مـن النـساء            . االجتماعية
يتخرجن مـن اجلامعـة، وأنـه قـد جـرى وضـع برنـامج جـامعي                 

 وفــضال عــن ذلــك، تعقــد إدارة. دات الوحيــخــاص لألمهــات
دورات للتنميــة الشخــصية ترمــي بــصفة منتظمــة املــرأة شــؤون 

حبيــث تــصبح أكثــر نــشاطا يف بنفــسها   املــرأةبثقــةإىل االرتقــاء 
 .املعترك السياسي

 
 ١٤ إىل ١٠املواد من 

، فالحظــت ١٠أشــارت إىل املــادة : الــسيدة بيمنتــل - ٦
ين لإلصـابة بفـريوس     أنه ملا كـان لـدى بليـز أعلـى معـدل سـكا             

اإليدز يف أمريكا الوسطى، وأنه ملـا كـان         /نقص املناعة البشرية  
اإليــدز الــسبب الرئيــسي لوفيــات النــساء يف ســن احلمــل، فــإن 
القيام بالتوعية وتيسري الوصـول علـى حنـو كـاف إىل خـدمات              

وقالــت إنــه بــالرغم مــن . الــصحة اإلجنابيــة مــن األمــور احليويــة
املعلومـات  ضطلع هبـا احلكومـة لتوصـيل        اجلهود احلميدة اليت تـ    
 مـن   ٢٢رى ذكره يف الرد على السؤال       إىل النساء، طبقا ملا ج    

، تعـزف بعـض    )CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1(قائمة القـضايا    
الدولة وكثري مـن جمتمعـات املايـا        /املدارس اليت تديرها الكنيسة   

ــر     ــدز أو اجلــنس، وذلــك وفقــا للتقري ــة عــن مناقــشة اإلي الريفي
ــرا( ــر ن مــ١٢١-١١٩ت الفق  .)CEDAW/C/BLZ/3-4 التقري

وأضافت أنه من غري الواضح ما ستضطلع به احلكومة لكفالـة            
التوعية بشأن اإليدز يف وجـه هـذه املقاومـة، وخباصـة ضـرورة              
استخدام الرفال، وكيـف سـتقوم احلكومـة بإنفـاذ حقـي املـرأة              

ــاة والـــصحة  ــا إذا  . الدســـتوريان يف احليـ وتـــساءلت أيـــضا عمـ
اك خطــط لتعــديل القــانون الــذي جيــّرم اإلجهــاض   كانــت هنــ

، وهــي خطــوة أوصــت هبــا اللجنــة يف )١٨٥التقريــر، الفقــرة (
 .تعليقاهتا اخلتامية السابقة
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، فالحظــت أن ١١أشــارت إىل املــادة : الــسيدة بــاتن - ٧
التمييز يف التوظيـف مـا زال باقيـا علـى الـرغم مـن اإلجـراءات                

ت عمــا مت اختــاذه هبــذا   وســأل. احلكوميــة الــواردة يف التقريــر  
الــشأن، وخباصــة بغيــة التعزيــز الفعــال لتعمــيم مراعــاة املنظــور   
اجلنــساين يف مجيــع سياســات وبــرامج وزارة العمــل مــن أجــل   
القــضاء علــى التمييــز مــن جانــب أصــحاب العمــل يف القطــاع  
اخلاص، وبغية إنفاذ قـانون العمـل وغـريه مـن التـشريعات الـيت          

وتـساءلت عمـا إذا     .  يف التوظيـف   حتارب التمييز بـني اجلنـسني     
كانــت احلكومــة تعتــزم اعتمــاد قــانون لتكــافؤ الفــرص، وعــن   
موعد اعتماد التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى قـانون العمـل،         

وأعربـت عـن   .  أسـبوعا ١٤مبا فيهـا متديـد إجـازة األمومـة إىل       
رغبتها يف معرفة املزيد عن عدد مفتشي العمل املـسؤولني عـن            

واحلصول على إحـصائيات عـن       ؛لعمل ومتويلهم اإنفاذ تشريع   
عدد الـشكاوى بـشأن االنتـهاكات املتعلقـة بالعمـل والتحقيـق             
فيها؛ واملزيد من املعلومات املتعلقة بضمان وصول املـرأة علـى           
ــشأهنا      ــدريب علــى الوظــائف واملــشورة ب ــساواة إىل الت ــدم امل ق
ــة؛     ــري التقليديــ ــاالت غــ ــة يف اجملــ ــا، وخباصــ ــصول عليهــ واحلــ

علومات املتعلقة بإنشاء آلية فعالة ملعاجلة الـشكاوى تتنـاول          وامل
التحــــرش اجلنــــسي يف مكــــان العمــــل، وخباصــــة يف القطــــاع 

وقالـــت إن احلمايـــة احملـــدودة جـــدا لألمومـــة، كمـــا . اخلـــاص
 مــــــن التقريــــــر، تــــــثري ١٤١ إىل ١٣٩وردت يف الفقــــــرات 

 ٢ أو الفقــرة ١١االنزعــاج، كمــا أهنــا ال تفــي بأحكــام املــادة  
وأضـافت أن التفاوتـات يف األجــور   .  هبـذا الـشأن  ٤املـادة  مـن  

ظلت كمـا كانـت عليـه بـالرغم مـن التـصديق علـى اتفاقيـات                 
منظمة العمل الدولية، وتساءلت عما إذا كانـت هنـاك خطـط            
العتمــاد مــشاريع حمايــدة جنــسانيا أو لتنقــيح هياكــل األجــور   

دها بغية االرتقاء بوضع النـساء الـاليت يعملـن يف جمـاالت تـسو             
 .األنثى

، فــسألت عمــا إذا ١٤تناولــت املــادة : الــسيدة شــني - ٨
كان قـد أجـري تقيـيم أويل لربنـامج بليـز للتنميـة الريفيـة لعـام                  

ولـه االحتـاد األورويب،     مي، وهو الربنامج الطموح الذي      ٢٠٠٦
لتحديــد مــا إذا كــان هــذا الربنــامج قــد حقــق أهدافــه وســاعد  

وقالت إن ثالثني يف املائـة      . رعلى انتشال املرأة الريفية من الفق     
من أموال الربنامج قد خصصت للنساء والشباب، إال أنـه مـن            
غري الواضح على من تقع مسؤولية اإلشراف على الوفاء هبـذه           

ومـــضت تقـــول إن املـــوظفني بالعيـــادات املتنقلـــة،  . احلـــصص
 مـن التقريـر، مـن الرجـال، ممـا يـشكل       ٢٢٩الواردة يف الفقرة    

وفــضال عــن ذلــك، فنظــرا لــرفض  . الريفيــةنقيــصة يف املنــاطق 
بعض املدارس تناول التثقيف اجلنسي، تود املتكلمة أن تعـرف          
كيفيـة إنفــاذ احلكومـة سياســتها الوطنيــة بـشأن التثقيــف املعــين    

 .بالصحة واحلياة األسرية
قالت إن النساء، وخباصة نـساء املايـا،        : السيدة بيغوم  - ٩

وتـساءلت عمـا إذا   . يف بليـز يعانني معاناة غري عادلة من الفقـر    
كان هناك أي برنـامج يراعـي نـوع اجلـنس جلميـع اجملموعـات          
ــان     ــيم واحلـــصول علـــى االئتمـ ــة يـــشمل الـــصحة والتعلـ اإلثنيـ
والتوظـــف، وخباصـــة للنـــساء الريفيـــات، وعـــن مـــدى جـــودة 
ــوظفي       ــزم ملـ ــشروع املعتـ ــه املـ ــصل عليـ ــذي سيحـ ــل الـ التمويـ

علـى معلومـات    وأعربت عـن رغبتـها يف احلـصول         . املقاطعات
إضافية عن أية استراتيجية حمددة املدة لتخفيف حـدة الفقـر يف            

 ،املناطق الريفية، وعن النسبة املئويـة للفتيـات يف التعلـيم العـايل      
 وعمـا تقـوم بـه       ،والنسبة املئويـة لتـسرب اإلنـاث مـن الدراسـة          

احلكومة لتشجيع الفتيات الصغريات على االلتحـاق باجملـاالت         
 وعـن كيفيـة كفالـة احلكومـة حـصول         ،لدراسـة غري التقليديـة ل   

الفتيات والنساء الريفيات أو املعوقـات علـى خـدمات الـصحة            
 وعما تفعله احلكومة ملـساعدة النـساء علـى احلـصول            ،اإلجنابية

ــة       ــات البالغ ــشاريع االئتمان ــى االلتحــاق مب ــان وعل ــى االئتم عل
 .الصغر
ــة   : الــسيدة ســيمز - ١٠ ــة املتقلقل يف قالــت إنــه نظــرا للحال

املناطق الريفية فيما يتعلق باملياه واإلسكان واهلياكل األساسـية         
بوجه عام، فالتحدي الذي تواجهه احلكومة حتـسني الظـروف          
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الريفية بغية احلد من تـدفق الـسكان صـوب املنـاطق احلـضرية،              
واملرأة يف بليز تشارك مـشاركة ضـخمة        . وهذا ال يشكل حال   

ــز املنت  ــة ويف جتهي ــه مــن  يف الزراعــة احمللي ــة، إال أن جــات الزراعي
ــهن،    ــوظيفهن ومعاملتـ ــد تـ ــة أن ترصـ ــسبة للحكومـ ــم بالنـ املهـ
وخباصة من قبل الوكاالت والشركات اخلارجية الكبرية الـيت،         
رغم أمهيتها بالنسبة القتصاد املنطقـة برمتـها، كـثريا مـا يكـون              

ــديها موقــف مغــال ضــد املــرأة   وتــساءلت كــذلك عمــا إذا  . ل
ة جتري حتليال هاما لآلثار اليت تتركهـا        كانت إدارة شؤون املرأ   

 .مجيع برامج التنمية على وضع املرأة الريفية
ــا  - ١١ ــسيدة زتينــ ــز (الــ ــد   ): بليــ ــة قــ ــت إن احلكومــ قالــ

استخدمت موارد من الصندوق العاملي إلحاطـة النـساء بـصفة           
عامة، والنساء يف املناطق الريفية بصفة خاصـة، علمـا بفـريوس           

يــدز وباســتعمال العــازل الــذكري    اإل/نقــص املناعــة البــشرية  
واألنثوي، وإن احلكومة تسعى أيـضا إىل إقامـة مراكـز صـحية             

 .وإىل تنمية اهلياكل األساسية يف املناطق الريفية
ــز (الــسيدة فونــسيكا - ١٢ ــز  ): بلي ــامج بلي أشــارت إىل برن

للتنمية الريفية، فقالت إنه قـد مت تعـيني مقـدمني للخـدمات يف              
املـشاريع وتقييمهـا، كمـا توجـد جلـان          كل مقاطعة بغية رصد     

حل الرئيسيني وتقـرر مـن      اللمقاطعات تتكون من أصحاب املص    
ــل  ــاملرأة، مــع   . حيــصل علــى التموي وميكــن ملــوظفي النــهوض ب

مقدمي اخلدمات، اختاذ القرار بشأن من يتلقـى املـنح الـصغرية            
ــصل إىل   ــيت ت ــذ  .  دوالر أمريكــي١ ٠٠٠ال وأضــافت أن تنفي

ــد شـــكل   ــامج قـ ــثريا   الربنـ ــديا بـــسبب الـــصعوبات الـــيت كـ حتـ
واجهتها اجملموعات النسائية يف تعريـف احتياجاهتـا ووضـع           ما

 .املقترحات
واستطردت قائلة إن وزارة العمل قـد عـززت تعاوهنـا            - ١٣

 مـع إدارة شـؤون املـرأة، كمـا أهنـا ترسـل يف               ٢٠٠٦منذ عـام    
ــة أســبوعية إىل اإلدارة    ــضمن الوظــائف  الوقــت احلــايل قائم تت

واختتمـت كالمهـا قائلـة      . اغرة يف القطاعني العام واخلاص    الش

ــري         ــد تغ ــة فق ــازة األموم ــين بإج ــشريع املع ــق بالت ــا يتعل ــه فيم إن
القــانون بالفعــل، ومل تعــد عمليــة التعــديل قائمــة كمــا ورد يف  

 .التقرير
قالـت إن وزارة العمـل تـشارك    ): بليـز  (السيدة زتينـا   - ١٤

 باإلدماج اجلنساين واملـساواة     يف حلقات العمل التدريبية املتعلقة    
ــة للقــضايا     ــة املعاجلــة الواجب بــني اجلنــسني الــيت هتــدف إىل كفال

وأضافت أنه فيمـا يتعلـق بالتـدريب        . اجلنسانية يف تشريع العمل   
غري التقليدي يعمل موظفـو النـهوض بـاملرأة مـع معاهـد التعلـيم               
والتــدريب يف اجملــال الــتقين واملهــين بغيــة تــشجيع الفتيــات علــى 

 .املشاركة يف الربامج التعليمية غري التقليدية لتلك املعاهد
واستطردت قائلة إنه بفضل اجلهـود احلكوميـة الراميـة           - ١٥

إىل توعيـــة اجلمهـــور، تقـــدم عـــدد أكـــرب مـــن أعـــضاء جمتمـــع  
املينونايت، وهو جمتمع منغلق بصفة تقليدية، بطلـب املـساعدة          

ــذاء األط     ــل إي ــة مث ــسائل اجتماعي ــق مب ــا يتعل ــف  فيم ــال والعن ف
وقد نظمت احلكومة أيـضا محـالت وبـرامج تعليميـة،        . العائلي

ــرش اجلنـــسي    ــن التحـ ــات عـ ــا نـــشرت كتيبـ واختتمـــت . كمـ
كالمهـــا قائلـــة إن بعـــض شـــركات القطـــاع اخلـــاص نفـــذت   
سياساهتا املتعلقة هبذا املوضـوع، ومـع ذلـك، فمـا زالـت املـرأة            

يف عـدد قليـل     ومل جيـر النظـر إال       . ال تنتفع باآلليات املتاحة هلـا     
 .من احلاالت وقد سويت خارج احملاكم

طلبـت إيـضاحا عـن كيفيـة مواجهـة          : السيدة بيمنتل  - ١٦
التحديات اليت تشكلها العالقة بـني الكنيـسة والدولـة يف بليـز،      
وما إذا كان قد جرى النظر يف مسألة اإلجهاض، وفقا لتوصـية            

وطلبت احلـصول علـى معلومـات عـن إمكانيـة وصـول             . اللجنة
املرأة إىل العدالة واملساعدة القانونية، كمـا طلبـت بـصفة حمـددة       
ــدد        ــساء، وع ــا ن ــدمت هب ــيت تق ــشكاوى ال ــدد ال ــات عــن ع بيان

ــة، الــشكاوى الــيت جــرى حلــها عــن طريــق اإلجــراءات الوا    جب
 أحكــام تتعلــق وعــدد الرجــال الــذين أدينــوا وصــدرت ضــدهم 

 .بالعنف ضد املرأة، وخباصة العنف العائلي
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طلبــت احلــصول علــى معلومــات عــن  : الــسيدة بــاتن - ١٧
سوق العمل غري الرمسي وعن املـساعدة الـيت تقـدمها احلكومـة       

وسألت عما إذا كان قـانون العمـل يعتـرب أن           . إىل هذا القطاع  
مل بسبب احلمل يشكل متييزا، وسألت عمـا إذا كـان           إهناء الع 

ــر كـــذلك    ــانون إن مل يكـــن األمـ ــذا القـ ــديل هـ ــيجري تعـ . سـ
واستفسرت عن اإلطار الزمين لتنفيذ قرار جملس الـوزراء لعـام           

 بتعـــديل التـــشريع املعـــين حبمايـــة األمومـــة للمـــوظفني   ٢٠٠٥
 .العموميني

 قــد أجابــت بــأن قــانون العمــل): بليــز (الــسيدة زتينــا - ١٨
 لكي يتـضمن حكمـا بـشأن محايـة          ٢٠٠٥يوليه  /ُعدِّل يف متوز  

وقالت إن فصل املدرِّسـة احلامـل غـري املتزوجـة كـان             . األمومة
مبثابة اختبار، وقد نص كل مـن قـانون التعلـيم وقـانون العمـل               

 .واالتفاقية على أن هذا الفصل يشكل متييزا
طلبت احلصول على معلومـات بـشأن     : السيدة بيغوم  - ١٩

ــيت      ــربامج ال ــة وال ــرأة الريفي ــسياسات املتاحــة للم اخلــدمات وال
 .ترمي إىل ختفيف حدة الفقر داخل جمتمع املايا

أجابــت بأنــه لــيس لــدى بليــز  ): بليــز (الــسيدة زتينــا - ٢٠
ــا، إال أن رســم     اســتراتيجية حمــددة للحــد مــن فقــر جمتمــع املاي

ــذي أ   ــالفقر ال ــة ب ــاطق   جــاخلــرائط املتعلق ــؤخرا حــدد املن ري م
ــدعم  ا ــاج إىل ال ــشديدة االحتي وال توجــد يف الوقــت احلــايل   . ل

 .إحصائيات بشأن سوق العمل غري الرمسي
قالــت إنــه نظــرا لطبيعــة     ): بليــز  (سيالــسيدة فلــور  - ٢١

عـين  ، ممـا ي   العالقة بني الكنيسة الكاثوليكيـة الرومانيـة والدولـة          
ــور       ــسي مــن األم ــشاط اجلن ــشة حــول اجلــنس والن ــة مناق أن أي

وبـالرغم  .  تناقش احلكومة مطلقا مـسألة اإلجهـاض       احملرمة، مل 
من ذلك، حتاول احلكومة تثقيف األفراد بـشأن فـريوس نقـص            

.  األسـرية  اإليدز مـن خـالل مجعيـة بليـز للحيـاة          /املناعة البشرية 
هدف أنشطة هذه الرابطة طلبـة املـستوى الثالـث؛ وتـرى            تستو

 أنينبغـي   املتكلمة أن التثقيف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية        

ــة     ــدأ يف وقــت يــسبق ذلــك بكــثري، أي يف املــدارس االبتدائي يب
ــة تعمـــل أيـــضا مـــع مـــدارس    والثانويـــة وأضـــافت أن احلكومـ

 .الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
أشــارت إىل األســئلة الــيت  ): بليــز (الــسيدة فونــسيكا - ٢٢

وجهتها السيدة بيمنتـل، فقالـت إن إمكانيـة وصـول املـرأة إىل              
ــة هــو ــة    العدال ــة املعني ــة الوطني ــه اللجن  اهلــدف الــذي تــسعى إلي

بالعنف القائم على نوع اجلنس، وتتضمن هذه اللجنـة أعـضاء           
من إدارة الشرطة وخمتلف لوزارات واملنظمات غـري احلكوميـة          

وقــد جــرى إنــشاء مكاتــب للمــساعدة القانونيــة يف  . والقــضاة
وما زالت البيانات املصنفة حـسب      . العاصمة ويف كل مقاطعة   

ــة     اجلــنس شــحيحة نوعــا مــا، إال أنــه ثبــت أن النمــاذج الوطني
لتسجيل العنف اجلنساين أداة رئيسية للحـصول علـى البيانـات           

ــضحايا العنــف   ــة ب ــن    . املتعلق ــا م ــشرطة وغريه ــى ال وجيــب عل
الوكــــاالت أن تــــستويف هــــذه النمــــاذج وترســــلها إىل وزارة 
 الصحة، اليت تتحمل مـسؤولية جتميـع البيانـات وتوزيعهـا كـل            

وحتتفظ إدارة شؤون املـرأة     . شهر على مجيع اهليئات احلكومية    
بإحصائيات عن عدد النساء اليت تساعدهن، كمـا تفعـل ذلـك     

 ويــشكل إدمــاج البيانــات الــيت جتمعهــا كــل ؛وكــاالت أخــرى
ستهدف يت تـ اهليئات احلكومية جزءا من خطة العمل الوطنية لـ        

 .معاجلة العنف اجلنساين
 

 ١٦ و ١٥املادتان 
سألت عما إذا كان العنـف األسـري        : السيدة مايولو  - ٢٣

 ن جـدا يقـدم    ت قلـيال  نـساء والعائلي مـن األسـباب الـيت جتعـل          
 .على االشتغال بالسياسة

قالـت إنـه قـد يكـون هنـاك          ): بليـز  (السيدة فلوريس  - ٢٤
بعض االرتبـاط بـني اخنـراط املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعنـف          

 . عن هذا املوضوعاألسري، إال أنه مل جتر دراسات
 مـن التقريـر،     ٢٤٠أشارت إىل الفقـرة     : السيدة سيمز  - ٢٥

وســألت عــن عــدد احلــاالت الــيت قــدمت إىل القــضاء بــشأن        
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وأشـارت  . االغتصاب يف إطار الزواج، وكيف جـرى حـسمها        
ــة حقــوق الطفــل       ــى اتفاقي ــز عل ــصديق بلي ــه رغــم ت ــق إىل أن بقل

 ســـن الرشـــد للـــتني حـــددتااواتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 
 سـنة متـشيا     ١٤د سن الزواج يف بليز بــ        ي حتد  جرى سنة، ١٨ بـ

وقالت إن هذا أمر غري مقبول وأنـه جيـب علـى            . مع تقاليد املايا  
مجيع احلكومات جترمي املمارسات التقليدية الـيت تنتـهك حقـوق          

وسألت أيضا عما إذا كان التشريع الـذي يـسمح لرجـل            . املرأة
 . ما زال ساريا- إذا وافق والداها - بالزواج من فتاة اغتصبها

ــسة - ٢٦ ــة،   : الرئيــ ــضوة يف اللجنــ ــفها عــ تكلمــــت بوصــ
فـراد  وسألت عما إذا كان من الصحيح أن هناك عـددا مـن األ     

وقالـــت إن عـــدم تـــسجيل طفـــل . لهميف بليـــز مل جيـــر تـــسجي
والدتـه ميكـن أن يـؤدي إىل مـشاكل يف وقـت الحـق مـن            عند

ــسية وإم   ــق باجلنــ ــا يتعلــ ــه فيمــ ــى   حياتــ ــصول علــ ــة احلــ كانيــ
 .االستحقاقات

قالـت إنـه يف إحـدى املقاطعـات      ): بليز (السيدة زتينا  - ٢٧
على وجه اخلصوص، وجـد األفـراد صـعوبة يف تـسجيل والدة             

وأضافت أن هـذه مـشكلة تتعلـق باهلياكـل األساسـية            . أطفاهلم
وفيمــا يتــصل باالغتــصاب يف إطــار . الــيت جيــري التعامــل معهــا

فعل إجرامـي، إال أنـه لـيس لـديها علـم      الزواج، فهو يصنف ك   
واختتمـت كالمهـا قائلـة إن       . بأية حـاالت قـدمت إىل احملـاكم       

 ١٦ إىل ١٤سن الزواج مبوافقة الوالـدين قـد جـرى رفعـه مـن       
 .٢٠٠٥يوليه /سنة يف متوز

قالت إنه من الـصعب إجيـاد       ): بليز (السيدة فونسيكا  - ٢٨
 ويرجع ذلـك إىل     طرق تثري اهتمام الفتيات والنساء بالسياسة،     

التنوع داخل اجملتمع، ممـا يـدعو إىل األخـذ بنـهج تتناسـب مـع               
ــوزارة العديــد مــن بــرامج   . كــل جمتمــع حملــي  وقــد وضــعت ال

تثقيف اآلبـاء واألمهـات، وكـان لتلـك الـربامج أثرهـا، إال أنـه                
من الضروري االضطالع مبزيد من العمل، وخباصة يف املناطق         

ئيــــسي لربنــــامج التوعيــــة وأضــــافت أن اهلــــدف الر. الريفيــــة

ــو متكــني        ــأمون ه ــيم م ــن أجــل تعل ــسني م ــني اجلن ــالفوارق ب ب
 .الفتيات منذ صغرهن من مواصلة تعليمهن

ســألت عــن كيفيــة معاجلــة حــاالت : الــسيدة بيمنتــل - ٢٩
 .سفاح احملارم

ــاتن  - ٣٠ ــسيدة بـ ــادة  : الـ ــارت إىل املـ ــت إن ١٦أشـ  فقالـ
يـة تـستحق الثنـاء،      املبادئ اإلرشادية لتوزيع املمتلكـات الزواج     

 إجـــراءات يـــسبب قـــصورا يف أوإال أن عـــدم وجـــود قواعـــد 
وطلبـت احلـصول علـى املزيـد        . اإلنفاذ، مما يثري القلـق الـشديد      

من املعلومات عن إمكانية وصول املرأة إىل العدالـة واملـساعدة          
وأعربـت  .  الطـالق  أوالقانونية، وخباصة يف حاالت االنفـصال       

ــرة    ــد   ٢٤٢عــن دهــشتها مــن أن الفق ــرك حتدي ــر تت  مــن التقري
وتــساءلت . مــستوى إعالــة الطفــل أو النفقــة حلــصافة القاضــي 

عما إذا كان جيري تطبيق أية معايري تتعلق باالحتيـاج املـايل أو          
واختتمت كالمها بالـسؤال عـن اإلجـراء الـذي          . القدرة املالية 

 .يتخذ يف حالة عدم االمتثال ألوامر اإلعالة
ما إذا كانت هناك أيـة خطـط        سألت ع : السيدة شني  - ٣١

إلعادة جلنة حتديـد األهليـة الـيت جـرى تـشكيلها لكـي تتعامـل                
مــع الالجــئني وطــاليب اللجــوء، وعــن عــدد النــساء املتقــدمات   

 .بطلبات
ســألت عمــا إذا كــان هنــاك معيــار : الــسيدة نيوبــاور - ٣٢

 .واحد يطبق بشأن طرد الفتيات احلوامل من املدارس
ــسيدة ســيمز  - ٣٣ ــة   أوضــ: ال ــز، بوصــفها دول حت أن بلي

علمانية، من واجبها تعليم الفتيات الاليت يطردن مـن املـدارس           
وسألت عما إذا كانت هنـاك أيـة بـرامج بديلـة           . بسبب احلمل 

 .للفتيات يف تلك الظروف
أجابت بأن إحدى راهبـات     ): بليز (السيدة فلوريس  - ٣٤

  سنة مدرسـة تقبـل     ٢٠الكاثوليك الرومان أنشأت منذ حوايل      
وقالــت إنــه مــن الــضروري مواصــلة احلــوار . الفتيــات احلوامــل

 .حول هذا املوضوع
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ردت على الـسيدة بيمنتـل قائلـة        ): بليز (السيدة زتينا  - ٣٥
إنه جيـري التحقيـق بـشأن مجيـع تقـارير إيـذاء األطفـال، مبـا يف                  
ذلــك ســفاح احملــارم، وأنــه يوجــد خــط ســاخن خــاص لتلــك   

ملنـزل ووضعه حتـت رعايـة      وميكن نقل أي طفل من ا     . التقارير
بـدال مـن    ميكـن نقـل املعتـدي   كمـا   ،مؤسسة أو نظـام للكفالـة   

 .ذلك 
ــسيدة شـــني،    - ٣٦ ــه الـ ــسؤال الـــذي أثارتـ وانتقلـــت إىل الـ

فقالـــت إن جلنـــة حتديـــد األهليـــة قـــد شـــكلت يف الثمانينـــات  
اســتجابة لتــدفق األشــخاص اهلــاربني مــن العنــف يف أمريكــا       

د قـلّ هـذا التـدفق اآلن لدرجـة        وقـ . الوسطى أثناء تلـك الفتـرة     
ــايل، إال أن     ــشطة يف الوقـــت احلـ ــري نـ ــبحت غـ ــة أصـ أن اللجنـ

مــع املنظمــات غــري احلكوميــة ومــع  لعمــل احلكومــة واصــلت ا
ــشؤون الالجــئني      ــسامي ل ــل عــن مفــوض األمــم املتحــدة ال ممث

ــضاء  وتعقــد إدارة اهلجــرة مقــابالت مــع طــاليب   . حــسب االقت
 .لجوءاللجوء بغية حتديد أحقيتهم يف ال

ــسيكا  - ٣٧ ــسيدة فون ــز (ال ــاتن  ): بلي ــسيدة ب ردت علــى ال
ــصح      ــة لتقــدمي الن ــه يوجــد مكتــب للمــساعدة القانوني ــة إن قائل

وأضـافت أن   .  فضال عـن التمثيـل القـانوين       ،والدعم إىل النساء  
ــنح     ــة املـ ــضاه طلبـ ــل مبقتـ ــا يعمـ ــيم وضـــعت برناجمـ وزارة التعلـ

ــدربني يف مكاتــب املــ    ــات احلقــوق كمت ساعدة الدراســية بكلي
 .القانونية، مما ثبتت منفعته لكل من الطلبة والعمالء

ــالعنف    - ٣٨ ــة ب ــة املعني ــة الوطني واســتطردت قائلــة إن اللجن
القائم على نوع جلنس تأخذ مسألة إنفـاذ أوامـر اإلعالـة ببـالغ              

وتقتفــي الــشرطة أثــر األزواج الــذين مل يقومــوا بــدفع  . اجلديــة
 .إعالة الطفل

قالت إن وفد بلدها يرحـب      ): ليزب (السيدة فلوريس  - ٣٩
ــا بـــشأن    بـــاحلوار مـــع اللجنـــة ويوافـــق علـــى وجهـــات نظرهـ

ــى الربوتوكــول ا   ــارالتحفظــات عل ــضع .يالختي ــد يف  اوي لوف
 .االقتراحات املتعلقة بضرورة تعزيز الرصد والتقييماعتباره 

طلبت من الوفد أن يـضمن نـشر التعليقـات          : الرئيسة - ٤٠
 .اسع يف بليزاخلتامية للجنة على نطاق و
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