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 نائبـة الرئيـسة، الـسيدة    يمونوفيتش، تولـت شـ يف غياب السيدة  
 .غاسبار، رئاسة اجللسة

 .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
مبوجب املادة  من الدول األطراف    النظر يف التقارير املقدمة     

  من االتفاقية١٨
الثالـــــث ان املوحـــــدان  الـــــدوريانالتقريـــــر 

ــع ــز والرابـــــــــــــــ  ؛CEDAW/C/BLZ/3-4 (لبليـــــــــــــــ
 )Add.1  وCEDAW/C/BLZ/Q/4 و

ــى دعــوة   - ١ ــاء عل ــز    بن ــد بلي ــسة، جلــس أعــضاء وف الرئي
 .مائدة اللجنة إىل
أشارت، يف معرض تقـدميها     ): بليز(السيدة فلوريس    - ٢

وجــدن ف، إىل أن نــسبة النــساء الــاليت لتقريــري الدولــة الطــر
 يف ٢٨,٨ األســر املعيــشية اخنفــضت إىل   أنفــسهن علــى رأس 

،  أيـضا  املائة وأن نسبة النساء العـاطالت عـن العمـل اخنفـضت           
. لرجــالانـسبة  ضــعف تـشكل  علـى الــرغم مـن أهنــا مـا زالــت    

وتــــسعى الــــسياسة اجلنــــسانية الوطنيــــة إىل حتديــــد حــــاالت  
ــر،الالمـــساواة ــا واقتـــراح إجـ واجملـــاالت . اءات تـــصحيحية هلـ

الثروة وإجيـاد   اكتساب  الصحة؛ و : احلامسة اليت مت حتديدها هي    
ــى املهــارات؛      ــدريب عل ــيم والت ــف؛ والتعل فــرص عمــل؛ والعن

وتقـع علـى اهليئـة النـسائية الوطنيـة          .  القـرارات  صنعوالسلطة و 
ــسياسة      ــواردة يف ال ــذ االلتزامــات ال مــسؤولية التأكــد مــن تنفي

 . وطنيةاجلنسانية ال
ــة للــــصحة اجلنــــسا  - ٣ نية وأضــــافت أن الــــسياسة العامــ

 مـن أجـل محايـة وتعزيـز الـصحة           واإلجنابية تركز على التـدخل    
اجلنــــسية واإلجنابيــــة واحلقــــوق املتــــصلة هبــــا، وتــــستعرض      
ــرأة     ــات حــصول امل ــة إىل حتــسني إمكاني االســتراتيجيات الرامي

 .على اخلدمات الصحية اإلجنابية

ــ - ٤ ة حتـــاول زيـــادة وعـــي اجلمهـــور  وقالـــت إن احلكومـ
ــشرية    ــريوس نقــص املناعــة الب ــني ف ــة ب ــدز والعنــف  /بالعالق اإلي

ويتزايد عدد النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة            . العائلي
غ عــن البــشرية زيــادة ســريعة، كمــا أن الفئــة العمريــة الــيت تبلّــ  

)  سـنة  ٤٩  و ٢٠مـا بـني عمـر       (أكثر حـاالت العنـف العـائلي        
ألكثــــر إصــــابة بفــــريوس نقــــص املناعــــة  هــــي أيــــضا الفئــــة ا

وقــد مت إنــشاء هيئــة وطنيــة معنيــة باإليــدز      . اإليــدز/البــشرية
 تــستهدف لتنــسيق األنــشطة، وجيــري تنفيــذ محلــة توعيــة قويــة  

 مــسألة الفقــر واعتمــاد  وممــا يــشكل حتــديا مــستمرا . اجلمهــور
جيعلـها غـري قـادرة علـى التفـاوض علـى              ممـا  ،املرأة على الرجل  

آمنة وعليه، أصبح مـن الـضروري االسـتمرار يف      عالقة جنسية   
االقتــصادي باإلضــافة إىل فــريوس املــرأة معاجلــة مــسألة متكــني 
وقــد مت إدراج العنــف . اإليــدز والعنــف/نقــص املناعــة البــشرية

ــائلي يف منـــاهج تـــدريب الـــشرطة  ــز لـــدى و،العـ  مجيـــع مراكـ
. الــشرطة الرئيــسية يف الريــف وحــدات معنيــة بــالعنف العــائلي 

علـى  ضا تدريب أخـصائيني اجتمـاعيني وزعمـاء اجملتمـع           ومت أي 
 . ديناميات العنف العائلي وأساليب التدخل األساسية

وأضافت أن نظام التعليم يف بليز يعتمد علـى التعـاون            - ٥
النــشط بــني احلكومــة والكنيــسة، ولكــن هــذا الترتيــب شــكّل   

. بعض التحديات الرئيسية يف ما يتصل باملساواة بـني اجلنـسني          
ــة املدرســات     ف ــاء وظيف ــصدي إىل ممارســة إهن ــتم الت مــثال، مل ي

ومت . احلوامل غري املتزوجات إال يف الـسنوات الـثالث األخـرية          
وضــع كتّيــب عــن املــرأة وعــزة الــنفس للمدرســات يف املرحلــة 

تمكينـــهن مـــن املـــسامهة يف تغـــيري مواقـــف البـــنني   لاالبتدائيـــة 
ــات و ــريفهنوالبن ــتع ــه  ا مب ــامج  ، وجيــري تننُينتظــر من ــذ برن في

مــسائل الربنــامج املــدارس اآلمنــة لإلدمــاج اجلنــساين، ويتنــاول 
مثـل التوعيـة بالقـضايا اجلنــسانية، والعنـف العـائلي، والتحــرش      

اإليـدز  /اجلنسي، وعزة النفس، وفريوس نقـص املناعـة البـشرية          
 .يف كل أحناء البلد
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ــائي     - ٦ ــرأة، مت تعــديل القــانون اجلن ومــن أجــل متكــني امل
رميـــة االغتـــصاب الزوجـــي، وتـــشديد العقوبـــات  للتـــصدي جل

طفلة، ومعاقبـة الـذين     املفروضة على إقامة عالقات جنسية مع       
ــة بالــسجن اإللزامــي     يرتكبــون جــرائم اجلــنس بــصورة اعتيادي

 العريف الـذي يـدوم      قترانويتم اآلن االعتراف باال   . مدى احلياة 
. مخس سنوات علـى األقـل ألغـراض املـرياث وحقـوق امللكيـة             

االجتــار باألشــخاص الــذي ) حظــر(ت بليــز أيــضا قــانون وســّن
ينفــذ بروتوكــول األمــم املتحــدة يف هــذا الــصدد، ومت تكليــف  
جلنة معنية مبكافحة االجتـار باألشـخاص مـن أجـل التأكـد مـن               

ويتم اآلن النظر إىل النساء والفتيات الاليت يـتم         . تنفيذ القانون 
 .  جمرماتالاالجتار هبن على أهنن ضحايا 

، تولــت إدارة شــؤون املــرأة مهمــة    ٢٠٠٥ويف عــام  - ٧
استعراض قانون العنف املرتيل، فعقدت لقـاءات مـع أشـخاص           

 إىلكثريين مـن مـسؤولني حكـوميني وقـضاة وضـباط شـرطة،              
ــذا العنــف  ومــرتكيب رتيلضــحايا العنــف املــ   مجــع لغــرض ، ه

. معلومــات إحــصائية مــن خمتلــف الــوزارات يف هــذا الــشأن      
 اجلديــد لعــام املــرتيلقــانون العنــف وســوف يــتم قريبــا عــرض  

ــس     ٢٠٠٧ ــه إىل جملـ ــتعدادا لتقدميـ ــوزراء اسـ ــس الـ ــى جملـ  علـ
 .النواب

وردا أيــضا علــى اســتعراض القــانون، مت تــشكيل جلنــة  - ٨
متعددة القطاعات لوضع خطة عمل وطنيـة جديـدة مـن أجـل             

وجيـري تطـوير هنـج متكامـل بـشأن          . التصدي للعنف اجلنساين  
لقــوانني، والــصحة، والنظــام القــضائي،  املــسألة يــشمل إنفــاذ ا 

 . والتعليم، والسكن، والترويج االجتماعي
وعملـــت إدارة شـــؤون املـــرأة مـــع احملكمـــة العائليـــة،   - ٩

والــشرطة، وهــافن هـــاوس، وهــو مـــأوى للنــساء املعرضـــات     
وجيــري . خــدمات دعــم للــضحايا اإلدارة للــضرب، وقــدمت  

ــأوى  اختــاذ ــق يف امل ــوف و. خطــوات لتحــسني املراف ــل ت ر التموي
 مـع صـندوق األمـم املتحـدة       والدعم الـتقين بفـضل الـشراكات      

ــة   منظمــة /اإلمنــائي للمــرأة، ومنظمــة الــصحة للبلــدان األمريكي
الصحة العامليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، والوكالـة             

 . تنمية الدولية، والصندوق العامليالكندية لل
ئـات ذات   وقامت إدارة شـؤون املـرأة وغريهـا مـن اهلي           - ١٠

ــوز     ــساء، ويف مت ــن الن ــود م ــصاحل اجلن ــضغط ل ــصلة بال ــه /ال يولي
، نص جملس الـوزراء علـى أن اإلجـراء التـأدييب املتخـذ              ٢٠٠٥

ضد اجلنود من النساء الـاليت أصـبحن حوامـل إجـراء متييـزي،               
ــه  ــوزراء أيــضا علــى   . وينبغــي وقــف العمــل ب ووافــق جملــس ال

ــصلة مــن أ    ــانون العمــل واألنظمــة ذات ال ــوفري  تعــديل ق جــل ت
ــدهتا    ــة مـ ــازة أمومـ ــات يف اإلدارات  ١٤إجـ ــبوعا للموظفـ  أسـ

العامــة والتــصديق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املنقحــة 
جملـــس الـــوزراء   بـــشأن محايـــة األمومـــة، وأعطـــى١٨٣ رقـــم

توجيهات بشأن ضرورة تعديل التشريع القائم حبيث يـتم رفـع        
ع سـن الـزواج      سنة، ورفـ   ١٢ إىل   ٩سن املسؤولية اجلنائية من     

 . سنة ١٦ إىل ١٤من ) مبوافقة األبوين(
املـساواة  حتقيـق   املزيد مـن أجـل      القيام ب وما زال يتعني     - ١١
وما زالـت املواقـف     . العدالةمتتع املرأة بكامل     يف بليز و   العدلو

 وعنــدما تغــادر. والتوقعــات التقليديــة يف اجملتمــع تــشكل حتــديا
 كانــت فيــه فإهنــا يف الــذي املــرأة الــيت مت اإلســاءة إليهــا املــأوى

تستطيع أن تعيل نفـسها وأطفاهلـا؛ وعليـه          كثري من األحيان ال   
من الـضروري إنـشاء هياكـل ميكـن مبوجبـها للمـرأة أن تـؤمن                

ــة    ــة هناريـ ــا، ورعايـ ــدارس ألطفاهلـ ــال، ومـ ــكنا، وعمـ ــمسـ  ، هلـ
ومـا زال هتديــد ضــحايا  .  علـى املــشورة احــصوهلباإلضـافة إىل  
جــل إرغــامهن علــى ســحب     علــيهن مــن أ غطالعنــف والــض 

 ، فضال عـن احملاكمـات التعـسفية ومعاقبـة الـضحايا           ،شكواهن
 .  رئيسيةنقاط خالف تشكل
وتواصل إدارة شؤون املرأة الدعوة إىل إشراك الرجـل          - ١٢
تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني والتأكيـد علـى ضـرورة             عملية  يف  

وال ميكـن حتقيـق مكاسـب       . مسامهة الرجل يف إحداث التغـيري     
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ــ ــة      م ــزل عــن بقي ــا مبع ــل معه ــتم التعام ــدما ي ــرأة عن ستدامة للم
 . سيما مبعزل عن الرجل الذي هو شريك معها اجملتمع، ال

  ٦ إىل ١ املواد
قالـت إهنـا تـثين علـى تـصديق احلكومـة       : السيدة شـن   - ١٣

ــاري لالت   ــى الربوتوكــول االختي ــن    عل ــرب ع ــها تع ــة ولكن فاقي
يـق ولـن تـسمح       انسحبت من نظـام التحق     أسفها ألن احلكومة  

وقــد . للجنــة بــالتحقيق يف االنتــهاكات اخلطــرية أو املنهجيــة    
ــول       ــى الربوتوكـ ــدقت علـ ــيت صـ ــدان الـ ــم البلـ ــت معظـ اعترفـ
االختياري باختصاص اللجنة يف إجراء مثل هـذه التحقيقـات؛          

ــد  ــإذا كــان بل ــا علــى ف ــق مــن    م ــل هــذه  عــدم حــدوث  واث مث
بليـز  وناشدت  . االنتهاكات فليس هناك حاجة إىل االنسحاب     

 . أن تسحب بياهنا الذي انسحبت مبوجبه من نظام التحقيق
واستفـــسرت عـــن مـــدى اجلهـــود املبذولـــة يف اآلونـــة  - ١٤

األخرية للتعريـف باالتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري، مـشرية           
إىل أنه من األمهية البالغة أن تطلع نساء بليز فضال عـن رجاهلـا           

ة بــاحلقوق الــيت علــى هــذه الــصكوك، لكــي يــستطيعوا املطالبــ  
 . ضمنها هلم دستورهم وقوانينهم الوطنيةي

وأخـــريا، طلبـــت مـــن بليـــز أن تـــدعم اقتـــراح تعـــديل  – ١٥
 مـن االتفاقيـة، الـيت تفـرض يف الوقـت            ٢٠ من املـادة     ١الفقرة  

الراهن حدودا غري واقعية بشأن عدد األيام الـيت تـستطيع فيهـا             
قــــدم تأن اللجنــــة أن جتتمــــع يف أي ســــنة مــــن الــــسنوات، و 

 علــى التزامهــا ليكــون ذلــك مبثابــة دليــل اريرهــا يف موعــدهاتق
 . باالتفاقية

إذ الحظـت أن أغلبيـة النـساء الـاليت       : السيدة مـايولو   - ١٦
يــتم اإلســاءة إلــيهن يــبقني مــع شــركائهن، ســألت عــن ســبب   
ــة إســداء مــشورة أفــضل إىل     ــاك إمكاني ــك، وإذا كانــت هن ذل

ــذ    ــل هــ ــسهن يف مثــ ــدن أنفــ ــاليت جيــ ــساء الــ ــاالتالنــ . ه احلــ
واستفسرت أيضا لدى الوفد عن الفترة اليت ستمـضي قبـل أن            

 . اجلديد إىل حتسني الوضعملرتيليؤدي قانون العنف ا

 على بليـز   ه جيب  أن بني هلا  ت قالت إنه : السيدة نويباور  - ١٧
أن تفعل املزيد من أجل حتقيق مساواة قانونيـة وفعليـة حقيقيـة             

ــساء والرجــال   ــني الن ــة   اوطلبــت توضــيح . ب ــشأن والي  أكــرب ب
ومهام إدارة شؤون املرأة مقارنة بتلك الوالية املمنوحـة للهيئـة           
النسائية الوطنية، كمـا طلبـت معلومـات ملموسـة عـن املـوارد              

 مـوظفي   البشرية العاملة يف إدارة شـؤون املـرأة، ال سـيما عـدد            
 . مقارنة مبجموع املوظفني العاملني يف الوزارةاإلدارة
 لدى بليز سياسـات وبـرامج وخطـط      وإذ الحظت أن   - ١٨

عمل واستراتيجيات جنـسانية متنوعـة، سـألت إذا كـان قـد مت       
ــا حــىت اآلن،      ــيت مت حتقيقه ــائج ال ــة النت ــيم لفاعلي إجــراء أي تقي

وسـألت إذا   . وقيمتها مـن حيـث تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني            
 هيئة معينة مسؤولة عن املـساواة بـني اجلنـسني      ةكانت هناك أي  

هنـاك أيـة   فهـل  ان الوطين، وإذا مل يكن األمر كـذلك،       يف الربمل 
 ؟خطط إلنشاء مثل هذه اهليئة الربملانية

 تقوماستفسرت عن الطريقة اليت     : السيدة شوتيكول  - ١٩
 اهليئة النسائية الوطنية برصد تنفيذ االتفاقية وفعالية القوانني         هبا

. وطنيـة الرئيسية املتعلقـة حبقـوق املـرأة يف الـسياسة اجلنـسانية ال            
ــذكر إذا كــان أعــضاء     ــة الطــرف ينبغــي أن ت وقالــت إن الدول
اهليئة أنفسهم يشاركون يف عملية الرصد، أو إذا كانت هنـاك           

وتـود أن تعـرف أيـضا       . أمانة مسؤولة عـن ذلـك      فرقة عمل أو  
لرصد، وما هـي أنـشطة الرصـد الـيت          يف ا املؤشرات املستخدمة   

 مــوارد ماليــة مت االضــطالع هبــا حــىت اآلن، وإذا كانــت هنــاك 
 .كافية خمصصة هلذه األنشطة

ــروق أو     - ٢٠ ــن الف ــت تفاصــيل ع ــني  أوجــه وطلب ــشبه ب ال
 والــــسياسة اجلنــــسانية ٢٠٠٨-٢٠٠٣خطــــة املــــرأة للفتــــرة 

ويبـدو أنـه لـيس للـسياسة أي إطـار زمـين أو أهـداف                . الوطنية
وإذ الحظــت أن اهليئــة النــسائية الوطنيــة مــسؤولة عــن . حمــددة

 عـن اهليئـة املـسؤولة       سـألت نـسانية الوطنيـة،     تنفيذ الـسياسة اجل   
العالقــات علــى أيــضا تطلــع وتــود أن . عــن تنفيــذ خطــة املــرأة
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القائمــة بــني اهليئــة النــسائية الوطنيــة وإدارة شــؤون املــرأة، وإذا 
دم ختــ كــان ألي مــن اهليئــتني هياكــل علــى املــستوى احمللــي        

ــدد       ــات ومتع ــدد اإلثني ــد متع ــف يف بل احتياجــات ســكان الري
 .  مثل بليزاتاللغ
وســألت إذا كــان تعريــف االجتــار الــوارد يف قــانون       - ٢١

االجتــار باألشــخاص هــو نفــس التعريــف الــوارد يف      ) حظــر(
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة   
النساء واألطفال، الذي يكّمل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            

يكن األمر كذلك، فيـتعني   وإذا مل   . اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
وتود أيـضا أن تعـرف      . على الدولة الطرف أن توضح الفروق     

إذا كــان القــانون يــنص علــى اختــاذ تــدابري محايــة معينــة لــصاحل 
ــة     ــورطني يف عمليـ ــسؤولني املتـ ــة املـ ــال ومعاقبـ ــساء واألطفـ النـ

ة مكافحــة وطلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن جلنــ     . االجتــار
 ممثلـي   وإذا كان أعضاؤها مـن بـني      ها،االجتار، وال سيما رئيس   

 .ا تقاريرهخمتلف الوزارات وإىل من تقدم اللجنة
وأضـــافت أن تـــود أن تعـــرف إذا كـــان التوســـع يف      - ٢٢

السياحة يف بليز يؤدي إىل زيادة استغالل الـدعارة، وال سـيما             
ويـتعني علـى    . إذا كان يتم إرغـام الفتيـات علـى هـذه التجـارة            

الوزارة املسؤولة عـن التأكـد      إىل  ا   أيض تشريالدولة الطرف أن    
من أن اخلدمات السياحية، مبا يف ذلك أماكن التـسلية، تـدرك            
املخــاطر احملتملــة مــن اســتغالل الفتيــات والنــساء، وأن هــذه       

وقالـت  . األماكن ملتزمة مبدونة قواعـد سـلوك يف هـذا الـصدد           
إهنا تشجع الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى اتفاقيـة            

ــة  ــم   منظم ــة رق  عــن أســوأ أشــكال عمــل   ١٨٢العمــل الدولي
 . األطفال إذا مل تكن قد صدقت عليها بعد

قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٢٣
ــساء   ــني الن ــساواة ب ــا    إن الالم ــرف هب ــة معت  والرجــال هــي عقب

وبالتــايل، جيــب علــى بليــز أن تعطــي آليتــها      .  التنميــةتعرقــل
ســـلطة التأكـــد مـــن تعمـــيم مراعـــاة الوطنيـــة للنـــهوض بـــاملرأة 

مـنح  وجيـب أن تُ   . املنظور اجلنساين يف مجيع الـسياسات العامـة       
ــة  ــالتغيريات   أيــضا اآلليــة الوطني مركــزا دائمــا حبيــث ال تتــأثر ب

ــدريب يف      ــا الت ــى موظفوه ــد، وجيــب أن يتلق ــسياسية يف البل ال
كون لآلليات أيضا القدرة علـى      توجيب أن   . املسائل اجلنسانية 

ــادل ا ــضل     تبـ ــاج أفـ ــل إدمـ ــن أجـ ــرى مـ ــدان أخـ ــع بلـ آلراء مـ
وجيـب أن تـدخل احلكومـة والربملـان يف          . السياسات يف عملها  

ــة    وباإلضــافة إىل . حــوار مــستمر مــع املنظمــات غــري احلكومي
 من الـسكان يف الريـف،       ا كبري اذلك، نظرا ألن لدى بليز عدد     

ينبغــي أن يكــون لآلليــات الوطنيــة مراكــز تنــسيق ال يف مجيــع   
ــوزارا ــة   ال ــات احمللي ــضا يف اجملتمع ــل أي ــت . ت فحــسب ب وطلب

مزيدا من املعلومات عن مركز اآللية الوطنية للمرأة والوسـائل          
 . سيما يف املناطق الريفية املتاحة هلا لتعزيز املساواة، ال

قالت إهنا تعرب عن دهشتها ألن جلنـة       : السيدة باتني  - ٢٤
عــدم  بأنــه ينبغــي ٢٠٠٠اإلصــالح الــسياسي أوصــت يف عــام 

 أن رغـم تعيني النـساء يف اهليئـات العامـة،    لإنشاء نظام حصص  
تقرير الدولة الطرف يشري إىل أن احلكومة قد التزمـت يف عـام           

املناصــب يف  يف املائـة علـى األقـل    ٣٠ بتعـيني نـساء يف   ١٩٩٨
الفقـرة  ( العامـة واهليئـات القانونيـة األخـرى          اخلدمـة القيادية يف   

 وتكــوين جلنــة اإلصــالح فطلبــت معلومــات عــن واليــة ). ٧٧
الــسياسي، ال ســيما املــسؤول عــن تعــيني أعــضائها، وإذا كــان 

. هناك توازن جنـساين بـني أعـضائها، وإذا كانـت هيئـة دائمـة              
وتــود أن تعــرف أيــضا رأي اهليئــة النــسائية الوطنيــة يف مــسألة   
التــدابري االســتثنائية املؤقتــة، نظــرا ألهنــا مــسؤولة عــن تنفيــذ        

وإذ . الوطنيـــة يف اجملـــاالت ذات األولويـــةالـــسياسة اجلنـــسانية 
أحاطـــت علمـــا بـــالقلق الـــذي أعربـــت عنـــه جلنـــة اإلصـــالح   
الــسياسي بــشأن دســتورية تــدابري مثــل نظــام احلــصص، حثــت  

 العامـة رقـم     لى توجيه نظر اهليئـة إىل التوصـية       الدولة الطرف ع  
ــدابري     ٢٥ ــار التـ ــدم اعتبـ ــرة عـ ــعت يف فكـ ــيت توسـ ــة، الـ  للجنـ

ة متييزيــة، ويف التوقــف عــن العمــل هبــا عنــدما االســتثنائية املؤقتــ
 . يتم حتقيق أهداف املساواة
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وإذ الحظــت أن املــرأة ممثلــة متثــيال ناقــصا يف احليــاة       - ٢٥
ال السياسية والعامة، وأن إجنازات الفتيات والنـساء يف التعلـيم           

يف ميــدان العمالــة، ســألت إذا كــان قــد مت إدخــال  صــدى هلــا 
ؤقتــــة يف ميــــادين التعلــــيم واالقتــــصاد التــــدابري االســــتثنائية امل

 . والسياسة والعمالة
 ُتبــذل  اجلهــودقالــت إن): بليــز (الــسيدة فونــسيكا  - ٢٦

 توعيـــةبقيـــادة إدارة شـــؤون املـــرأة واهليئـــة النـــسائية الوطنيـــة ل 
 ددالربوتوكول االختياري، وقد مت توفري تـدريب حمـ        باجلمهور  

ــة وأعــضاء اهلي    ــسائية  للموظفــات املــسؤوالت عــن التنمي ــة الن ئ
وســاعد . الوطنيــة، واللجنــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف اجلنــساين

 ةوعيـ تالعلـى   أيضا برنـامج املـدارس اآلمنـة لإلدمـاج اجلنـساين            
 القطــاع ةوعيــتويــتم بــذل جهــود ل . بــالربوتوكول االختيــاري

 والدينيـــة، واملنظمـــات غـــري   واملنظمـــات اجملتمعيـــة اخلـــاص، 
 . احلكومية

ــا  - ٢٧ ــسيدة زيتين ــز (ال قالــت إن تعريــف االجتــار يف  ): بلي
الربوتوكــول مــستمد مــن  االجتــار باألشــخاص )حظــر(قــانون 

وبالفعل، ينفذ القانون الربوتوكول ويتخـذ تـدابري        . االختياري
وتركـز  . نـساء واألطفـال مـستمدة مباشـرة منـه         محاية خاصة لل  

 وقايـة اخلطة االستراتيجية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص علـى ال          
 . احملاكمةواحلماية و

ــددة     - ٢٨ ــة متعـ ــار هيئـ ــة االجتـ ــة مكافحـ ــافت أن جلنـ وأضـ
التخصــــصات مؤلفــــة مــــن ممــــثلني عــــن وزارات ووكــــاالت 

ــة    ــسية وخمتلــف املنظمــات غــري احلكومي ــة رئي وتقــوم . حكومي
 مبـشكلة االسـتغالل اجلنـسي       ةوعيـ تاللجنة بأنشطة هتدف إىل ال    

ارية وباإلضافة إىل ذلك، تقوم شركة استـش      .  السياحة  جمال يف
باستعراض رد احلكومـة علـى مـسألة االجتـار، ممـا سـيؤدي إىل               

ــراءات ت  ــوير إج ــة جلنفيذتط ــع اي ــال   مي ــة يف جم ــات العامل لكيان
ويـتم  . الجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    التصدي ل 

ــة       ــاللغتني االنكليزيـ ــار بـ ــشأن االجتـ ــة بـ ــالت توعيـ ــيم محـ تنظـ

 الـاليت يـتم االجتـار       أن تكـون النـساء    ه حيتمـل    واإلسبانية، مبا أن  
 .هبن يف بليز من بلدان أمريكا الوسطى اجملاورة

ــت و - ٢٩ ــة  إنقال ــيت تعــني   احلكوم ــة اإلصــالح  هــي ال جلن
وأعربـت عـن     وشـبكة قـضايا املـرأة ممثلـة يف اللجنـة          . السياسي

 التــدابري االســتثنائية اختــاذقلقهــا بــسبب فــشل اللجنــة يف دعــم  
 مـن أنـه سـوف       هـود للتأكـد   وينبغي بذل املزيد مـن اجل     . املؤقتة

 اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد            يعاد النظر يف توصية   
ويرحب وفـدها باالقتراحـات الراميـة إىل        .  يف هذا الشأن   املرأة

 . إجياد أفضل طريقة إلدخال التدابري االستثنائية املؤقتة
 تــشجيعقالــت إنــه ال يــتم ): بليــز (الــسيدة فونــسيكا - ٣٠

لعــودة إىل شــركائهن الــذين علــى ا النــساء ضــحايا العنــف مــن
غـــري أنـــه ألســـباب خمتلفـــة مثـــل رفـــض . يلجـــأون إىل العنـــف
 هؤالء النـساء يف كـثري مـن األحيـان           جتد أسرهن استقباهلن، ال  

ومـن  . اإلسـاءات تعـاين فيهـا مـن      بديال عن البقـاء يف عالقـات        
خالل التعاون مع هافن هاوس، وهو مأوى للنساء املعرضـات          

فـــضل متويـــل مـــن القطـــاع اخلـــاص واملنظمـــات  للـــضرب، وب
ــة      ــصفة انتقالي ــسنة املاضــية ختــصيص مرتلــني ب ــة، مت يف ال الديني
ــضحايا العنــف مــن النــساء، وجيــري بنــاء مــرتل آخــر هلــذا         ل

 . الغرض
وأضـــافت أن جلنـــة مكافحـــة العنـــف اجلنـــساين الـــيت   - ٣١

تتــألف مــن عــدد مــن أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، وضــعت  
ويتمثــل أحــد . للتــصدي للعنــف اجلنــساينخطــة عمــل وطنيــة 

لتأكــد مــن تــوفري خــدمات الــدعم املالئمــة  يف اأهــداف اخلطــة 
ــساء   وجيــري اختــاذ إجــراءات إلجيــاد   . لــضحايا العنــف مــن الن

الرعايـة الالزمـة   تـوفري  فرص عمل هلؤالء النساء، باإلضـافة إىل      
 .  من أجل متكينهن من العملنألطفاهل
مـع  ئية الوطنيـة دورا متكـامال،       وقد لعبت اهليئـة النـسا      - ٣٢

 يف الـدعوة إىل إلغـاء    ، الـشريكة  إدارة شؤون املرأة والوكـاالت    
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ومــن املقــرر أن يــتم ســن  . ١٩٩٢قــانون العنــف املــرتيل لعــام  
 .  يف األسابيع املقبلة٢٠٠٧ لعام املرتيلقانون العنف 

وفيمـــا يتعلـــق بتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين، مت   - ٣٣
دمــــاج اجلنــــساين، ويتــــألف أعــــضاؤها مــــن إنــــشاء جلنــــة اإل

ــاص،      ــاع اخلـ ــة، والقطـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة، واملنظمـ احلكومـ
ومت أيـــضا تعـــيني . واملنظمـــات اجملتمعيـــة، واملنظمـــات الدينيـــة

 سانية، وإعــداد كُتيــب يــستعرض دورهــا   مراكــز تنــسيق جنــ  
على الـرغم مـن أنـه لـيس         ووباإلضافة إىل ذلك،    . اومسؤولياهت

 أهنـا تعمـل علـى حنـو         إالموظفا،   ١١ ة إال يف إدارة شؤون املرأ   
وثيــق مــع الــشركاء الــدوليني، وتــستقبل املتطــوعني بــصورة       

ــصادر     ــن امل ــدد م ــن ع ــستمرة م ــدريب   . م ــوفري الت ــضا ت ومت أي
ألعضاء احلكومة بشأن أمهيـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين            

 . يف مجيع الربامج والسياسات ويف امليزانيات الوطنية
ــاالــسيدة  - ٣٤ ــز (زيتين ــتم بــذل اجلهــود   ): بلي ــه ي قالــت إن

مـن املؤشـرات لرصـد تنفيـذ االتفاقيـة وغريهـا            جمموعـة   لتطوير  
. من الصكوك الدولية ذات الـصلة مثـل اتفاقيـة حقـوق الطفـل             

وتعتــرف احلكومــة بــضرورة حتــسني مجــع البيانــات، ال ســيما    
 . البيانات املوزعة حبسب نوع اجلنس

ئية الوطنيــة هيئــة استــشارية، وأضــافت أن اهليئــة النــسا - ٣٥
ــة   ــة تنفيذي  هــذه تعــاونوت. يف حــني أن إدارة شــؤون املــرأة هيئ

تمــــع، وإدارة اإلدارة األخــــرية مــــع إدارة إعــــادة تأهيــــل اجمل   
 .  داخل وزارة التنمية البشريةاخلدمات اإلنسانية

وقالت إنـه مت زيـادة املـوارد املخصـصة إلدارة شـؤون              - ٣٦
املرأة بـصورة تدرجييـة منـذ أوائـل التـسعينات، عنـدما صـدقت               

غري أن احلكومة تعتـرف بـأن هنـاك حاجـة           . بليز على االتفاقية  
ويــتم بــذل اجلهــود إلشــراك الــشركاء  . إىل املزيــد مــن املــوارد 
 . الدوليني يف هذا الصدد

ء اهليئــة النـسائية الوطنيــة ميـثلن مجيــع   وقالـت إن أعـضا   - ٣٧
مقاطعات بليز، بينما لدى إدارة شـؤون املـرأة موظفـة يف كـل              

وتعمــل إدارة شــؤون املــرأة بالتنــسيق مــع الوكــاالت  . مقاطعــة
الضـــطالع مـــن أجـــل ااحلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة األخـــرى  

. بواليتــها، ولكنــها تعتــرف بــضرورة حتــسني أنــشطة التواصــل 
 للـسنة احلاليـة خمتلـف الـربامج الـيت تركـز            وتشمل خطة العمـل   
 . على اجملتمعات الريفية

ــرأة    - ٣٨ ــة خطــة امل متثــل  الــيت وقــد أعــدت احلكومــة احلالي
وتقوم إدارة شؤون املـرأة     . التزامها بتحسني حالة املرأة يف بليز     

ــدات  ــساء املتحـ ــة النـ ــسائية للحـــزب  ،ومجاعـ ــة النـ  وهـــي اهليئـ
اجلنـسانية  لـدى الـسياسة     ولـيس   .  برصد تنفيـذ اخلطـة     ،احلاكم

ــة إطــار زمــين  ــة   الوطني ــة توجيهي ــا وثيق  تطــوير هتــدف إىل ألهن
غــري أنــه ســوف يــتم يف وقــت مــا يف      . الــربامج والــسياسات 

ــسياسة      ــذه ال ــه ه ــذي أحرزت ــدم ال ــيم للتق ــستقبل إجــراء تقي  امل
 . اجلنسانية الوطنية

 مـؤمتر القمـة     إقامةقالت إن   ): بليز(السيدة فونسيكا    - ٣٩
 الــسنوي شــجع النــساء علــى املــشاركة يف مناقــشات  النــسائي

املسائل السياسية، وأتاح هلن فرصـة احلـوار مـع منـدوبات مـن              
 منتـدى  مجعوباإلضافة إىل ذلك، . الواليات املتحدة األمريكية 

، ممـا   ع األحـزاب الـسياسية    من مجي حديث العهد نساء    سياسي  
ف عزز الصداقة بينهن وأدى إىل اعتمـاد توصـيات بـشأن خمتلـ            

 . املسائل السياسية
 يف احليـاة    وأضافت أنه على الرغم من مـشاركة املـرأة         - ٤٠

بعـد إىل املـستويات     هـذه املـشاركة     صل  العامة والـسياسية مل تـ     
املرغوب فيها، إال أن معظم الـذين يـشغلون منـصب املـسؤول             
التنفيذي األول يف الـوزارات احلكوميـة هـم مـن النـساء، كمـا           

وباإلضـافة إىل ذلـك، لـدى    . كمة العلياأن هناك امرأتني يف احمل    
 . بليز اآلن أول وزيرة للشؤون اخلارجية

ه سـوف   قالـت إنـ   ): بليـز  ( فيلـسون  -السيدة كوي    - ٤١
مــسألة قبــول التعــديالت الــيت أدخلــت ُينظــر بــشكل نــشط يف 

ــادة  ١علــى الفقــرة   ــة٢٠ مــن امل ــاك .  لالتفاقي  يف ،وليــست هن
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 الــذي مت اإلدالء بــه  خطــط الســتعراض البيــان،الوقــت الــراهن
بــشأن الربوتوكــول االختيــاري، ولكــن وفــدها حيــيط علمــا       

وتقـوم إدارة   . بالقلق الذي أعربت عنه اللجنـة يف هـذا الـصدد          
شؤون املرأة يف الوقت الراهن مبتابعة مسألة التدابري االسـتثنائية        

ما مبالحظات اللجنـة    ويف هذا الصدد، حييط وفدها عل     . املؤقتة
ــشأن التوصــية  ــة رقــم   اب ــريا، قالــت إن وفــدها   . ٢٥لعام وأخ

يستطيع يف الوقت الراهن أن يقدم معلومـات بـشأن اتفاقيـة             ال
 . ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم 

ســألت إذا كــان وجــود امــرأة واحــدة  : نالــسيدة شــ - ٤٢
كموظفـــة لـــشؤون التنميـــة يف كـــل مقاطعـــة مـــن املقاطعـــات  

 ٣٠ ٠٠٠اإلداريــــة الــــست يف بليــــز يتــــراوح ســــكاهنا بــــني 
 كافيــا ملعاجلــة املــسائل الكــثرية الــواردة يف اخلطــة  ٧٠ ٠٠٠ و

بشأن هذه املقاطعة، وأشارت إىل أن اإلطـار املؤسـسي حباجـة            
 . إىل تعزيز

ــز      - ٤٣ ــائلي، أشــارت إىل أن بلي ــالعنف الع ــق ب ــا يتعل وفيم
زالت تعتمد اعتمـادا كـبريا علـى مـساعدة البلـدان املتقدمـة               ما

يف جمال اإلصـالح القـانوين، وسـألت        ووكاالت األمم املتحدة    
إذا كان يتم التعاقد على املساعدة على أساس سـنوي أو علـى       

ضرورة بــذل جهــود مــستمرة يف جمــال لــ نظــرا ،املــدى الطويــل
ــر    ــسياسات املعروضــة يف التقري ــربامج وال ــذ ال ويف ضــوء . تنفي

ضرورة رصد وتقييم اجلهود املبذولـة ملكافحـة العنـف العـائلي            
، استفــــسرت عــــن اإلجــــراءات احلكوميــــة بــــصورة منتظمــــة

 مثل فـرض جـزءات علـى ضـباط          –املستخدمة يف هذا الصدد     
ــالتحقيق    ــون بـ ــذين ال يقومـ ــشرطة الـ ــة  يف الـ ــداءات املتعلقـ النـ

ــائلي، و  ــالعنف الع ــدمي ب ــذي  تق ــضباط ال ــستجيبون حــوافز لل ن ي
 متكـن املـرأة مـن رفـع شـكاوى           إجياد طرق ، و  للنداءات بسرعة

 . الستجابةعدم ا ستجابة أوعن تأخر الشرطة يف اال
أثنـت علـى إجنـاز بليـز اهلائـل يف جمـال       : السيدة بيغوم  - ٤٤

وإذ . خفض البطالة بني النساء خالل السنوات األربـع املاضـية         

 أشارت إىل املعلومات الواردة يف التقرير واليت تفيـد بـأن بليـز   

من بلدان أمريكـا    باألشخاص  لالجتار  قصود بالنسبة   بلد م هي  
 معظــم املــشتغلني بــاجلنس يف بليــز هــن اجملــاورة، وأن الوســطى
اقتــصادية وليــست   ألســباب مــن هــذه البلــداناجراتمــن املهــ

ات والفنـادق، سـألت   حلانـ ن يف ا  لديهن الوثائق الالزمـة ويعملـ     
 أو فنـدق نتيجـة      حانـة إذا كانت قد متت حماكمة أي صـاحب         

وقالـت  . اتمتاجرته باجلنس من خالل تشغيل هـؤالء املهـاجر      
هنا تود احلصول على إحصاءات بشأن عدد املراهقـات الـاليت      إ

يرغمن على أن يـشتغلن بـاجلنس بـصورة سـرية يف بليـز، وأثـر                
الـسياحة علــى جتــارة اجلــنس يف البلــد، وانتــشار فــريوس نقــص  

جلنس بـا اإليدز بني املهـاجرات الـاليت يـشتغلن         / املناعة البشرية 
يف اإليــدز / رية نظــرا ألن انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــش-

 وإذا كانــت هنــاك -أعلــى انتــشارا يف أمريكــا الوســطى  بليــز 
خدمات متاحة لضحايا االجتار، على افتـراض أنـه يـسمح هلـن             

وأخـريا، تـساءلت إذا     . تبعـة املياسة  مبوجب الـس  بالبقاء يف البلد    
كانت هنـاك أيـة ترتيبـات ثنائيـة أو إقليميـة مـع بلـدان أمريكـا                  

الكـــــارييب ملكافحـــــة االجتـــــار الوســـــطى أو منطقـــــة البحـــــر 
 . باألشخاص

استفسرت عن أسباب حماكمة ضحايا     : السيدة باتني  - ٤٥
العنــف العــائلي، وإىل أي مــدى ســوف تــستقيم أمــورهن بعــد  
سن القانون اجلديد؟ وطلبت معلومـات عـن خـدمات احلمايـة            
والدعم اجلديـدة املقدمـة إىل ضـحايا العنـف العـائلي، وطلبـت              

ــات  ــن املعلومـ ــدا مـ ــدمات   مزيـ ــوفري اخلـ ــى تـ ــدرة علـ ــن القـ  عـ
االستــشارية ومــدى توفرهــا، فيمــا يتعلــق هبــافن هــاوس، وهــو  

واستفـسرت  . املأوى الوحيد هلؤالء الضحايا يف الوقت الراهن      
عن نظام املعونة القانونية املتـاح للتأكـد مـن أن املـرأة تـستطيع               
اللجــوء إىل العدالــة، وإذا كــان هنــاك تــدريب يراعــي الفــوارق 

نــسني للعــاملني يف القــضاء وإنفــاذ القــوانني، ومــا هــي   بــني اجل
ــاطق      ــة ويف املن ــات املعزول ــساء يف اجملتمع اخلــدمات املتاحــة للن
الريفية، وما هي برامج إعـادة التأهيـل الـيت تـستهدف مـرتكيب              
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العنف العائلي، وإذا كانـت التـشريعات اجلديـدة تتـيح وسـائل             
 التقييديــة الــيت اإلنــصاف املــدين، مثــل أوامــر احلمايــة واألوامــر 

وأخـريا،  . تشترط من مرتكب العنف أن يغادر مـرتل الزوجيـة         
مجــع البيانــات املتعلقــة  طريقــة طلبــت إدخــال حتــسينات علــى  

 . حباالت العنف ضد املرأة
أكــدت أن هنــاك موظفــة  ): بليــز (الــسيدة فونــسيكا - ٤٦

تنمية واحدة يف كل مقاطعة إال أن هذا الـشخص يعمـل علـى              
يــع املمــثلني اآلخــرين يف الــوزارة يف مكتــب  حنــو وثيــق مــع مج

.  مع الـشرطة واحملـاكم العائليـة       ااملقاطعة هذا، فضال عن عمله    
. وقــد مت تــشكيل جلنــة معنيــة بــالعنف العــائلي يف كــل مقاطعــة

وجتتمع اللجنة بصورة دوريـة ملناقـشة احلـاالت الناشـئة واختـاذ             
ــشأهنا  ــوظفني   . إجــراء ب ــع امل ــر مجي ــك، مي  يف وباإلضــافة إىل ذل

مكتــب املقاطعــة بــنفس التــدريب، وعليــه فــإهنم قــادرون علــى  
وقــد . مــساعدة بعــضهم الــبعض إذا دعــت الــضرورة إىل ذلــك

طلبت إدارهتا يف اآلونة األخرية تعيني موظف تنمية ريفـي مـع             
 . موظفة التنمية يف كل مقاطعة

وأضــافت أن وزارهتــا تــدرك اعتمادهــا الكــبري علــى       - ٤٧
كنــها تــسعى إىل التأكــد مــن أن الــربامج  املــساعدة الدوليــة، ول
حـا كـبريا    اجنوزارهتـا   ، وقـد حققـت      ستمرممولة على أسـاس مـ     

وتعتمـــد . يف هـــذا الـــصدد خـــالل الـــسنوات الـــثالث املاضـــية
ــشريكة وعلــى      طريقــة التعــاون إىل حــد كــبري علــى املنظمــة ال

ويظـــل التخطـــيط والتقيـــيم . االتفـــاق الـــذي مت توقيعـــه معهـــا
جمـــاالت الـــضعف، إال أن بنـــك التنميـــة املنتظمـــان جمـــاال مـــن 

الدويل أعرب يف اآلونـة األخـرية عـن رغبتـه يف تـوفري التمويـل                
 . يف هذا الصدد

وفيمــا يتعلــق بوســائل الطعــن املتاحــة للمــرأة يف حالــة   - ٤٨
لعنف العـــائلي للنـــداءات املتعلقـــة بـــاعـــدم اســـتجابة الـــشرطة 

 سـاعة  ٢٤استجابة كافية، قالت إن هنـاك خطـا هاتفيـا جمانيـا            
يف اليوم مت إنشاؤه يف اآلونـة األخـرية لتـوفري إمكانيـة االتـصال               

وتواصــل إدارة شــؤون املــرأة  . املباشــر بوحــدة العنــف العــائلي 
قنــاتني للــشكاوى الــيت بوصــفهما وشــبكة قــضايا املــرأة العمــل 

يف ضـوء التغـيري الكـبري يف        لكـن   الـشرطة، و  ضـد   تقدمها املـرأة    
 هناك حاجة إىل تدريب مـستمر    زالت العاملني يف الشرطة، ما   

 . لضباط الشرطة
 اجلديــد توســع يف املــرتيلوأضــافت أن قــانون العنــف   - ٤٩

تعريف العنف العائلي ليتجاوز جمرد اإلساءة اجلسدية ويـشمل         
اإلساءة العاطفية والكالمية واملالية، وجيري تطبيقه أيـضا علـى           

ــذين يقومــون   ــة ”األشــخاص ال ــارات عائلي  ويــنص علــى  “بزي
ــزاءات فـــرض الـــذي ال يـــستجيب الـــشرطة علـــى ضـــابط  جـ

التنميـة  عـن   ت  املـسؤوال  ويعزز القانون أيضا سلطة   . للشكوى
والشرطة، وجيعـل إسـداء املـشورة إلزاميـا، كمـا جيعـل احملـاكم               
ــرأة وإدارة الـــشرطة مـــسؤولة عـــن    ــة وإدارة شـــؤون املـ العائليـ

يوّســع مــن نطــاق ســلطات التأكــد مــن إســداء املــشورة، كمــا 
وأضــافت أن إدارهتــا، بالتعــاون مــع احملــاكم  . االتهــذه الوكــ

العائلية وإدارة إعادة تأهيل اجملتمع، شرعت يف برنـامج يـسمح    
 . بالتدخل ضد مرتكيب العنف العائلي

قالـت، يف معـرض إشـارهتا       ): بليـز  (السيدة فلـوريس   - ٥٠
إىل النفور احملتمل لضباط الشرطة من الذكور معاجلـة حـاالت           

ن الزيادة امللحوظة األخرية يف عدد ضـابطات  العنف العائلي، إ 
الــشرطة يعــين أن عــددا كــبريا منــهن يــستطعن مرافقــة ضــباط    

يــسمح  الــشرطة مــن الــذكور يف حــاالت العنــف العــائلي، ممــا 
 .بتحسني اخلدمات املقدمة يف هذه احلاالت

ــسيكا - ٥١ ــز (الـــسيدة فونـ ــا علـــى ،قالـــت): بليـ  يف ردهـ
و املــأوى الوحيــد للنــساء  إن هــافن هــاوس، وهــ،الـسيدة بــاتني 

أن يـستقبل عـددا يـصل       يـستطيع   املعرضات للـضرب يف بليـز،       
ائلي، باإلضـافة   إىل مخس نساء ضحايا مـن ضـحايا العنـف العـ           

مت الشروع يف برنـامج يهـدف إىل تـوفري منـازل            و. إىل أطفاهلن 
وهنــاك مــرتالن مــن . بــصورة انتقاليــة لــضحايا العنــف العــائلي 
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ما أن يــستقبل ثــالث عــائالت، هــذا النــوع يــستطيع كــل منــه 
للحــصول علــى متويــل مــن أجــل   شــؤون املــرأة وتــسعى إدارة 

 .إنشاء منازل أخرى يف املناطق الريفية
وأضافت أن مكتب املعونة القانونية الرئيسي موجـود          - ٥٢

ــة يف كــل       ــات القانوني ــب للمعلوم ــاك مكات ــز ولكــن هن يف بلي
نـا املـساعدة    ويقـدم أعـضاء نقابـة احملـامني جما        . مقاطعة كـذلك  

أيـضا  شـؤون املـرأة     القانونية على أساس طوعي، وتعمل إدارة       
مع مكتب وزيـر العـدل لتحديـد فتـرة إلزاميـة يـستطيع أثناءهـا          

. أعضاء نقابة احملامني املسامهة بوقتهم للعمل مـن أجـل اجملتمـع           
الفـوارق بـني اجلنـسني مـن خـالل          عرفـة   ويتم تقدمي التـدريب مل    

غـري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة،     إدارة الشرطة واملنظمات  
ــة مثــل     ويتــيح التــشريع اجلديــد بالفعــل وســائل انتــصاف مدني

 . أوامر احلماية
يــتم حماكمــة بعــض إنــه قالــت ): بليــز (الــسيدة زيتينــا - ٥٣

الجتـار باألشـخاص،    تـورطهم يف ا   ات ل انالفنادق وأصحاب احل  
 أضافت أهنا ال تـستطيع أن     و. ولكن معدالت اإلدانة منخفضة   

إحــصاءات بــشأن القــّصر املتــورطني يف االجتــار أو مــدى تقـدم  
، اتاإليـدز بـني املهـاجر     /انتشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

أن دراسة حديثة عن االستغالل اجلنسي التجـاري بتمويـل           إال
 يف  ٢٠من منظمة العمـل الدوليـة كـشفت أن مـا ال يقـل عـن                 

ا الـسبب، فـإن     وهلـذ . املائة من حاالت االجتار تتصل بالسياحة     
. جلنة مكافحة االجتار تعمل على حنو وثيق مع قطاع الـسياحة          

الجتار تصاريح مؤقتـة حبيـث      وتصدر سلطات اهلجرة لضحايا ا    
ن البقـاء يف البلـد والبحـث عـن عمـل أثنـاء اإلجـراءات                عيستط

القانونيــة واخلــدمات القانونيــة القانونيــة، ويــتم تــوفري املــشورة  
. ل، وفـرص التعلـيم والتـدريب      ، فـضال عـن الـسكن والعمـ        هلن
 بطلبــــات إىل إدارة املــــؤهالت منــــهن أن يتقــــدمنتطيع تــــسو

وتقـــدم أيـــضا ســـلطات . اهلجـــرة لغـــرض اإلقامـــة أو اجلنـــسية
. اليت يرغنب يف العـودة إىل بلـداهنن  اهلجرة املساعدة للضحايا ال 

وأخــريا، قالــت إن بليــز تــشارك علــى حنــو كــبري علــى الــصعيد  

ــار  اإلقليمــــي يف املناقــــشات ــة االجتــ ــة حــــول مكافحــ  اجلاريــ
 . باألشخاص يف املنطقة

 يف معـرض حـديثها      ،قالـت ): بليـز  (السيدة فونسيكا  - ٥٤
 إن  ،صوص مجـع البيانـات    عن القلق الذي مت اإلعـراب عنـه خبـ         

يمكّن مــن ســ ممــا مــؤخرا العائليــة قــد انتــهت ةكمــحوســبة احمل
إنـــشاء قاعـــدة بيانـــات تـــضم املعلومـــات واإلحـــصاءات ذات  

ــه مت، مبــساعدة منظمــة الــصحة   . الــصلة وأشــارت أيــضا إىل أن
ــسجيل       ــة، حتــيني ت ــصحة العاملي ــة ال ــة ومنظم ــدان األمريكي للبل

ــالعنـــف اجلنـــساين لكـــي  ضم معلومـــات أكثـــر عـــن اإلثنيـــة  يـ
وقد مت التوسـع توسـعا كـبريا        . ومرتكيب العنف وما شابه ذلك    

. كذلك يف قائمـة الوكـاالت الـيت ميكـن إحالـة الـضحايا إليهـا               
ذ اعترفت بأن مجع البيانات أحد جوانب الـضعف، أكـدت           وإ

اجلهـود مـن أجـل حتـسني قـدرهتا يف           بـذل   على أن بليز تواصل     
 .هذا اجملال

طلبــت معلومــات عــن نــسبة النــساء     : الــسيدة شــن  - ٥٥
الاليت يعملن يف قوة الشرطة وعن أي خطـط ترمـي إىل زيـادة              

 . نسبتهن بني ضباط الشرطة
ــسيدة زيتينـــ  - ٥٦ ــزبل(ا الـ ــاك  ): يـ ــت إن هنـ  إىل ٢٠٠قالـ

، وهنـــاك جهـــود ١ ٠٠٠ ضـــابطة شـــرطة ممـــا جمموعـــه ٣٠٠
 . تبذل من أجل زيادة النسبة

قالت إهنا تـشجعت مـن جـراء القـرار          : السيدة سيمز  - ٥٧
حبيـث  الذي اختذتـه احلكومـة لتوسـيع تعريفهـا للعنـف العـائلي              

وطلبـت  . يتجاوز احلدود الضيقة املذكورة يف تقريرهـا الـسابق     
زيدا من املعلومات عن االغتصاب وسـفاح القـرىب واإلسـاءة           م

أســباب املــستوى العــايل حلمــل املراهقــات يف  عــن اجلــسدية، و
بليز، فضال عن بيانات تتعلق باالغتصاب الزوجـي، والتحـرش    

بــرامج تــدريب ضــباط الــشرطة يف جمــال وخــصوصا اجلنــسي، 
وهناك حاجة إىل توظيـف مزيـد مـن ضـباط           . التحرش اجلنسي 
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من أن هـؤالء الـضابطات      كذلك  التأكد  ورطة من النساء،    الش
 . سيعملن يف بيئة إجيابية

طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن     : الــسيدة ســيمز  - ٥٨
األشــخاص املتــهمني بــالتحرش اجلنــسي، ومــدى تــوفر وســائل 

، يف هـذا اجملـال    االنتصاف القانونية، والتدريب املتاح للـضباط       
كور يتحرشون يف كـثري      أن ضباط الشرطة من الذ     إذ الحظت 

 . من األحيان بزمالئهم من النساء
قالـت إهنـا تـود أن تعـرف كيـف تعـاجل             : السيد بـاتني   - ٥٩

احلكومــة مــسألة حماكمــة ومعاقبــة ضــحايا العنــف مــن النــساء، 
وإذا كـــان قـــد مت تطـــوير بـــرامج معينـــة لتـــدريب العـــاملني يف 

 .القضاء
ة تـــساءلت إذا كانـــت اللجنـــ  : الـــسيدة شـــوتيكول  - ٦٠

املتعــددة القطاعــات الــيت مت إنــشاؤها ملعاجلــة العنــف اجلنــساين   
 مجيـع املـسائل النـسائية، مبـا يف ذلـك االجتـار          تعـاجل تستطيع أن   

واقترحت أيـضا أن يـضم التقريـر الـدوري          . والتحرش اجلنسي 
 . القادم معلومات عن رصد العنف

قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٦١
يف  احلصول على معلومـات عـن دور وسـائط اإلعـالم            إهنا تود 

ــة  ــة القوالـــب النمطيـ ــدابري  . مكافحـ ــق التـ ــق بتطبيـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــسياسي     ــة اإلصــالح ال ــة، أشــارت إىل أن جلن االســتثنائية املؤقت

نـساء  الص فيمـا يتعلـق بتعـيني        صأوصت بعدم إنشاء نظام للحـ     
 أخــرى فئــات يــشجع ألن ذلــك حيتمــل أنيف اهليئــات العامــة 

وأعربـت عـن اسـتغراهبا      .  املطالبـة بتخـصيص حـصص هلـا        على
موجـودات  أن اللجنة تقدمت هبذه احلجة نظرا ألن النساء         من  

. ضــد املــرأة  الــذات  تقريبــا متّيــز ب  فئــة  وأن كــل  يف كــل فئــة  
 اوأشارت إىل أن املـساواة بـني النـساء والرجـال مل حتـرز تقـدم       

 الفقـرة   وإذ أشـارت إىل أن    . يف قطاعات مثل التعلـيم والعمالـة      
طبــق علــى مجيــع ت تن٢٥ العامــة رقــم  والتوصــية٤دة  مــن املــا١

ــادة، حثـــت      ــذه املـ ــى هـ ــتحفظ علـ ــز مل تـ ــات وأن بليـ القطاعـ

ــة      ــدابري االســتثنائية املؤقت ــذ الت ــا شــديدا علــى تنفي احلكومــة حث
 .حبسب احلاجة

اتفقــــت مــــع الــــسيدة ): بليــــز (الــــسيدة فونــــسيكا - ٦٢
واحـدة  جلنـة   إنـشاء   نيـة   النظر يف إمكا  جيدر  شوتيكول على أنه    

تعــاجل مجيــع املــسائل النــسائية، ولكنــها أشــارت إىل أن أعــضاء 
اللجنة الوطنية اجلنسانية هم أيـضا أعـضاء يف جلـان املقاطعـات             

وسوف يتم تقدمي مزيـد مـن املعلومـات         . يف كثري من احلاالت   
وجيـري بالفعـل يف     . عن نظام الرصد يف التقرير الدوري القادم      

 . للرصدطوير آليات ومؤشراتالوقت الراهن ت
قالــت إن وفــدها ): بليــز ( فيلــسون–الــسيدة كــوي  - ٦٣

تــة يقــدر تعليقــات اخلــرباء علــى تطبيــق التــدابري االســتثنائية املؤق
 . وسوف يضع يف االعتبار توصياهتم

 ٨ و ٧املادتان 
ــاور - ٦٤ ــه علـــى الـــرغم مـــن أن   : الـــسيدة نويبـ قالـــت إنـ

ية والعامـة تظـل منخفـضة وأن        مشاركة املرأة يف احلياة الـسياس     
 نظـام للحـصص،   وضـع جلنة اإلصالح الـسياسي أوصـت ضـد      

 أخرى ملعاجلة احلالة، مثال عن طريـق بـرامج          اأن هناك طرق   إال
الراميـة إىل  لمرشـحات احملـتمالت، ومحـالت التوعيـة     لتدريبيـة  

وتـود  .  للمرشحاتتعزيز املشاركة املتساوية، واملساعدة املالية   
 النتـــائج واالســـتنتاجات ن قـــد مت اســـتخدامأن تعـــرف إذا كـــا

 مـشكلة    عن مؤمتر القمة النـسائي يف تطـوير ردود علـى           املنبثقة
 .متثيل املرأة متثيال ناقصا

إذ أشارت إىل أن لدى احلكومة احلق       : السيدة سيمز  - ٦٥
يف تعيني النساء يف مناصـب وزاريـة، أعربـت عـن خيبـة أملـها                

ونظـرا ألن القطـاع     . لـصدد نه مت حتقيق تقدم بسيط يف هذا ا       أل
اخلــاص مييــل إىل متويــل املرشــحني الــسياسيني مــن الــذكور،       

ــة أن تنظــر يف    ــى احلكوم ــة اقترحــت عل ــل  إمكاني ــوفري التموي ت
فهنــاك علــى مــا يبــدو تــصور عــام يف  . احلكــومي للمرشــحات

منطقــة البحــر الكــارييب أن املــرأة ال تتطلــع إىل شــغل مناصــب  
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وواضـح  . عايتـهم  حتتـاج إىل ر    سياسية عالية ألن لـديها أطفـاال      
 . حباجة إىل معاجلةالذكورأن مسألة إعالة األسرة ومواقف 

ــق     - ٦٦ ــه ال ميكــن تطبي واعترضــت علــى حجــة مفادهــا أن
. التــدابري االســتثنائية املؤقتــة ألهنــا تــؤدي إىل هتمــيش الرجــل      

 . فالبليزيون من الشباب والرجال غري مهمشني
ــة   - ٦٧ ــؤمتر القمــ ــريا، رحبــــت مبــ ــري  وأخــ ــسائي األخــ  النــ

واقترحت عقد مناسبات مماثلة على مستوى املقاطعات حبيـث         
 .تستطيع النساء الفقريات إدراك حقوقهن واملسامهة يف احلوار

قالت إن احلكومة ستواصـل     ): بليز (السيدة فلوريس  - ٦٨
. جهودهــا لزيــادة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة  

حتـسني التـوازن بـني اجلنـسني يف     وقد حاول رئيس وزراء بليـز   
 ويف الوقــت الــراهن هنــاك ســتة أعــضاء مــن -جملــس الــشيوخ 

أن غـري أنـه يبـدو       . جملـس الـشيوخ عينتـهم احلكومـة       يف  النساء  
 . السياسةيف املرأة البليزية غري مهتمة باملشاركة 

قالــت إنــه يــتعني علــى احلكومــة أن : الـسيدة نويبــاور  - ٦٩
ساواة بـني اجلنـسني     حتقيـق املـ   ى  تشجع األحزاب الـسياسية علـ     

ومن األمهيـة مبكـان أيـضا أن يقـدم الـسياسيون            . داخل أحزاهبا 
 . من الذكور دعمهم الكامل للسياسيني من النساء

 يف معرض إشارهتا إىل النتـائج       ،لتسأ: السيدة بيغوم  - ٧٠
الرد علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة،         من   ١٦ة يف الفقرة    لواردا

القيـــادات شـــغل مناصـــب يف  ال تـــستطيع أن املـــرأةومفادهـــا 
  أمــور، بــسبب التزاماهتــا العائليــة   الــسياسية، وذلــك يف مجلــة  

وعدم توفر املهارات والتمويـل هلـا، إذا كانـت احلكومـة تقـوم              
وتـود أن تعـرف أيـضا إذا        . بأية مبادرات لتذليل هذه العقبـات     

كـان يـتم اختـاذ خطـوات لتـسهيل حـصول املـرأة علـى التعلــيم         
 .تنفيذ نظام احلصص يف الربملانالعايل و
 . ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 

 
 
 


