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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 عة والثالثونساتالدورة ال

   ٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠ -يوليه /متوز ٢٣
تقريــر اجلــامع الردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بــالنظر يف الــ  

 بعار واللثاث الني الدوريينتقريرلل
 

 بلـيـز  
 

 ومات عامــةمعل  
يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير، مع اإلشـارة علـى حنـو خـاص إىل                  - ١

ما إذا كانت قد أجريــت مـشاورات مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واجملموعـات النـسائية،                    
وتبيــان مــا إذا كــان التقريــر قــد عـــُرض علـــى الربملــان أو عـــلى أيــة سلطـــة معينــة رفيعـــة      

 .املستـوى
 لــثاثتقريــر الــدوري اللعانت وزارة التنميــة البــشرية خبــبريين استــشاريني إلعــداد ا اســت 

وأجــرت مقــابالت مــع مــسؤويل التنــسيق مــن الــوزارات احلكوميــة واملنظمــات غــري    . بــعاروال
ــة ــشارت  . احلكومي ــا است ــوزارة كم ــسامهاهتا يف التقريــر     ال ــر م ــدمي آخ ــسائية لتق . جمموعــات ن

صــا علــى التحقــق مــن النــصوص التــشريعية املقتبــسة وإلضــافة والتمــست املــشورة القانونيــة حر
 .التعديالت األخرية اليت أدخلت على القانون لصاحل املرأة

 .٢٠٠٥يوليه / متوز١٩ الذي أقره يف الوزراءوقد ُعرض التقرير على جملس  
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 الدستور والقوانني واهليئات الوطنية  
 احلكومة على العمل على إدراج تعريف       حثت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة      - ٢

التمييــز بــصورة تامــة يف تــشريعات بليــز، وأن ُتتــاح للنــساء ســبل االنتــصاف الفعالــة مــن    
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة ردا . التمييز املباشر وغري املباشر   

 .على هذه التوصية، وأثر تلك اخلطوات
ــاول بالفعــ    ــتور يتن ــز إن الدس ــسألة التميي ــة     . ل م ــن املعامل ــة م ــل احلماي ــتورنا يكف فدس

 يف سياسـاهتا االمتيـاز والتبـاين االقتـصادي واالجتمـاعي            ين تلغـ  أمن الدولـة    التمييزية ويقتضي   
 . اجلنس نوعبني املواطنني ألسباب منها

ــ  ــسياسة دفوهت ــسانيةال ــة اجلن ــيت ،  الوطني ــز يف أال ــة بلي ــا حكوم ىل إ ،٢٠٠٣ عــام قرهت
 بـني   ارق املوجودة جراءات لتصحيح الفو  إقترح  ت و ،بني الرجال والنساء  جه التفاوت   أو تعريف
 احملـددة   ةاجملاالت احلامس و. هاوتنفيذ  لتنسيق هذه السياسة   اتعطاء التوجيه إ وكذلك   ،اجلنسني

ــسياسة هــ  هــذهيف ــصحة؛ : ي ال ــروة ووال ــرصداجيــإالث ــدالظــروف املو العمــل؛  ف ــف؛ ولِّ ة للعن
الوطنيـة مبثابـة    اجلنـسانية   الـسياسة   و. لى املهارات؛ والسلطة وصـنع القـرار      التعليم والتدريب ع  و

سند هـذه   وتـ .  بـني اجلنـسني    تكافؤ ال حتقيق الرامية إىل وطنية   ال ربامجالشاريع و امل يه عل  تنبين دليل
ــةىل إالوثيقــة  ــسااهليئ ــة مــسؤولية  ةيئ الن ــىمــعلا الوطني ــذ االل عل ــواردةلتزامــات تنفي هــذه  يف  ال

والعنـف   يف جمـاالت التعلـيم والـصحة         أة تواجه املر   للتحديات اليت  ي للتصد سعى م  يف ،سياسةال
 .جياد فرص العملإ و والثروةواختاذ القرار

 تـشمل  ٢٠٠٨-٢٠٠٣ أة للفتـرة  املربـ   العمـل املتعلقـة    خطـة ن  إ، فـ  ىل ذلك إضافة  وباإل 
 يفسية الـيت تـؤثر      ، والقـضايا االجتماعيـة والـسيا      القانوينملرأة  ا وضع: ثالثة جماالت رئيسية هي   

 . والتمكني االقتصادي للمرأة، بليز نساءتنمية
 ة احلامـل غـري املتزوجـ    املدرِّسـة  بعناية يف حالة  ُبحثت ن مسألة التمييز  أشارة  اإلب وجيدر 

 .حقها يف عدم التمييزمت تأييد و
واللجنـة الوطنيـة    أة  دارة شؤون املـر   وإ الوطنية   اهليئة النسائية مارست   ،٢٠٠٥يف عام   و 

بــسبب بليــز يف  الــدفاع ت جــيشادينــج عــدم التمييــز ضــدا ونــادت بطولألســرة والطفــل ضــغ
 أن ممارســة بليــز يف  الــدفاعاء بــإبالغ إدارةوزرالــ أمــر جملــس ،٢٠٠٥يوليــه /متــوزىف و. نمحلــه
 .اضع حد هل وينبغي وة متييزي ممارسةات ألهنن حواملينداجل ضد ةديبيأجراءات تإاختاذ 
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ومـات عـن القـضية الـيت حكمـت فيهـا حمكمـة االسـتئناف لـصاحل                  يرجى تقدمي معل   - ٣
 .املدرِّسة احلامل غري املتزوجة اليت أُقيلت من اخلدمة

ة  احلامـل غـري املتزوجـ      املدرِّسـة قـضية   ف.  للغايـة علـى املـستوى الـوطين        ياجيابإ األثركان   
 التعلـيم اختـذت     ن وزارة أال سـيما    و بالنـسبة للبلـد،      ةمهيـ  سـابقة بالغـة األ      أحـدثت  بالـذات هذه  

حمكمـة االسـتئناف لـصاحل    حكمـت  ن أ ومنـذ .  التمييـز  أعمـال ال مـن مـ نه كـان ع  أموقفا مفاده   
  حماولـة أيـة منـذ ذلـك احلـني    إدارة الكنيـسة   بـذل ، مل ت  ت أقيلـ  يتالـ ة   احلامل غري املتزوجـ    املدرِّسة
، لنـاس ا ة عامـ   لـدى  هتمـام كـثري مـن اال    الت هـذه القـضية      ونالـ .  خدمة شخص آخر   هناءإملتابعة  

 . يف عدم التمييزحقهن ندركي النساء  املزيد منجعل مما
 
يقدم التقرير معلومات عن عدد من القوانني اليت أُقرت أو ُعدلت منذ تقدمي آخر               - ٤

يرجـى تقـدمي    ). ٢٥الفقـرة    (ال يستفدن حاليـاً مـن القـانون       تقرير، لكنه يوضح أن النساء      
 تنفـذها احلكومـة لتوعيـة        اليت محالت التوعية، بادرات، مبا فيها    امل كلمعلومات حمددة عن    

 .النساء حبقوقهن وبالتشريعات املوجودة، وكذلك القدرة على املطالبة حبقوقهن
إدارة   اليت نظمتـها    والدعوة أةالعنف ضد املر  بلتوعية  ا محلة أهم املبادرات     بني منكان   

 تـشرين  ٢٥ الفترة املمتدة مـن   خاللمنائي للمرأةمم املتحدة اإل هلا صندوق األ  مّوو شؤون املرأة 
هـذا املـشروع مـن ثالثـة مكونـات          ويتألف  . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ إىل   ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
عـن العنـف     للمـرأة نتاج كتيب   وإ؛  سري وثائقي مسعي بصري عن العنف األ       شريط نتاجإ: هي

 .بناء القدراتوطفال؛  األيف العنف املرتيل وآثاره ن عكتيباملرتيل و
ا وثائقيــا يــصور   يطرشــ  أةدارة شــؤون املــر  إ ، أطلقــت ٢٠٠٦ هيونيــ /يــران حز١ويف  

ين زاربـ شـخاص  أ مـع   أجريـت  مقـابالت  يعـرض قصص احلقيقية للناجني مـن العنـف املـرتيل و         ال
 مجيـع   يفاملـرتيل جـل القـضاء علـى العنـف     أساسـي يف العمـل مـن      أور  بد يقومونداخل جمتمعنا   

ــدنا أ ــن   حنــاء بل ــن  ، وكــذا شــهادات م ــاجني م ــضائيني    االن ــدعني ق ــه وم ــرتيل ومرتكبي ــف امل لعن
 البلـد مـع نـاجني       علـى صـعيد    جريت مقـابالت  شهر أُ أخالل فترة ستة    و .اجتماعينيمرشدين  و

 مثـل الـشرطة والقـضاة       ،شخاص يعملـون يف جمـال العنـف املـرتيل         أ و همرتكبيومن العنف املرتيل    
 عـن هـذه   ونولؤاملـس هـم   احلكومة منين زرباشخاص أاالجتماعيني واملستشارين و واملرشدين  

ساعة واحـدة بعنـوان       الذي يستغرق عرضه   وثائقيال الشريطالنتيجة يف النهاية    كانت  و. همةامل
 مركــز بلــيس  يفثــائقيوللــشريط ا لي األول الرمســعــرضال ومت. “بليــز واقــع: العنــف املــرتيل”
 بإىل جانـ   ، شـخص  ٤٠٠كثـر مـن     أ  ذلـك العـرض    حضرو. ليز سييت  يف ب   االستعراضية لفنونل

يف دفاع الـ  واحلكومـة وقـوات   ة الطب واملدارس واملنظمات غـري احلكوميـ   ةلشرطة ومهن لممثلني  
 . احملليبليز واجملتمع
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عــن العنــف  للمــرأة اكتيبــ أة املــر شــؤونإدارةنــوفمرب، نــشرت /تــشرين الثــاين ٢٥ويف  
 هبـذه   بطـة ترلعنف املرتيل ومناقـشة القـضايا الرئيـسية امل        ل تعريف واضح     وضع  يركز على  ،املرتيل

فهـو  . حنـاء بلـدنا  مجيـع أ طفـال ىف   مـن النـساء واأل  ين حيـاة الكـثري  يفاملشكلة اليت ال تـزال تـؤثر     
 عــن ســاطري واأل،ة العنــفدورنــواع خمتلفــة مــن العنــف املــرتيل، وأيقــدم معلومــات عمليــة عــن 

. طفـال  األيف العنـف املـرتيل    الـيت يتركهـا  ثاراآل، وةساءاإلالدالة على  عالمات  ال، و العنف املرتيل 
 علـى   نن حيـافظ  أ  اليت ميكـن هبـا للنـساء       كيفيةال يقدم معلومات عن     الكتيب  أن واألهم من هذا  
 علـق مـا يت   معلومـات هامـة عـن النظـام القـانوين يف          عـرض يو. وسـالمة أطفـاهلن    نسالمة أنفـسه  

ىل إ لجــوءالو ، وتوجيــه االهتامــاتيف مــسكن، ةاحلمايــوامــر املتعلقــة بتــوفري األباحلــصول علــى 
 للحــصول علــى نــساء االتــصال هبــا هامــة ميكــن للبأرقــام هاتفيــةكمــا يتــضمن قائمــة . قــضاءال

 .املساعدة
  ملواجهــةنيتطــوعأحــد أفــراد وكالــة املمــساعدة بفــضل ، أةدارة شــؤون املــرإ تنتجــوأ 

لتعريـف  الـدليل   وقـد أُعـد هـذا       . يهـا ملوظفقانونيا تـدريبيا      العامل، وهو حمام، دليال     يف تحدياتال
 القانونيـة   ةتقـدمي املـشور   لهم  عداد حماولة إل   يف ،التشريعات ذات الصلة  النهوض باملرأة ب  موظفي  
 احلالية بشأن التـشريعات ذات      وظفنيامل  معارف  الدليل زيادة  الغاية من هذا  و. مهزبائن ل ةالشامل
 ،قاعـة احملكمـة   يف  رض مـن النـاس التقيُّـد هبـا          ت اآلداب املف  تدريبهم على ويف الوقت ذاته     ،الصلة
 . يسهل احلصول عليهاىل معلوماتات إ النظريرمجة تيةكيف، وكما احملاتعداد قاعوإ

وقـد  . أة املـر عـن سـنوي  استحداث مـؤمتر قمـة   امة اهلخرى  األ اتبادرامل  بني نكان م و 
ــدويل للمــرأة ة مبناســب٢٠٠٦مــارس / آذار٨يف  ول القمــة األُعقــد مــؤمتر ــاليوم ال  . االحتفــال ب
:  هـي ةولويـ أ ملناقشة ثالثة جمـاالت ذات  أة يف بليزلمرلأول مؤمتر قمة     يف    امرأة  مائتا واجتمعت

  أدوار  يف أة املـر  مـشاركة  و ؛ةجنابيـ  واإل ةالصحة اجلنسي و؛  أةلمرل ةاالجنازات والتحديات التعليمي  
يـات  بليزال نخـواهت أ مـع     ال  فرصـة للحـوار     هـذا مبثابـة     مـؤمتر القمـة     وكـان  .القيادة وصنع القرار  

يـة أتـني يف وفـد كانـت علـى      مريكألا  امـرأة مـن الواليـات املتحـدة    ١٧  أيـضا مـع     بـل  فحسب،
.  لبليـز ةيـ ئمنا الدوليـة واملـشاريع اإل     ةلـشؤون الثقافيـ   ل سفرية النوايا احلـسنة    ، شاباز عطا اهللا  رأسه
 عـن   فـضال ،لتـشريعات القائمـة  لقوقهـا و ملعرفة املرأة حل مثينة  فرصة هذا مبثابة  مؤمتر القمة  وكان

شمل  رؤيـة مـشتركة تـ   وجـود  علـى ضـرورة      ات املشارك تاتفقو. اطالبة حبقوقه القدرة على امل  
ؤدي  ويـ  ،الكاملـة قدراتـه   رجـل   و  صـيب  يـه كـل   حيقـق ف   فيه كل فتاة وامـرأة و      حتقق ابليزيجمتمعا  
جيـب   ةيؤ هذه الر  تأكيد أن جرى   و .ئدافوميع ال جب ويتمتع   ، يف عملية التنمية   نشطا و  فعاال دورا

تـشمل مجيـع    ل  متتـد  نأجيـب    و ،ي والروحـ   والشخـصي  كـادميي األ شمل النمـو  رؤيـة تـ   كون  تن  أ
 مــن  حيــث الفتيــات والنــساء حيــتجن إلينــا أكثــر ةاصــة يف املنــاطق الريفيــخبو ، احملليــةاجملتمعــات
 يـشكل نـسان و ىل حقوق اإلإن نعتمد هنجا يستند   أنه جيب   أ على   ات املشارك تواتفق. غريهن
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 إىل إيــالء اهتمــام ةن نعتــرف باحلاجــأجيــب  و، القــضاء علــى الفقــر جهــوديتجــزأ مــن ال اجــزء
 .نسان للمرأة والطفلخاص حلقوق اإل

 عـن واقـع   ، مباشـرة    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٨ ي عقـد يف   ذالـ ،  الثـاين مؤمتر القمة   وحتدث   
مـني  ألقـضاء والـشرطة ومكتـب       ل  ني ممـثل   وُوجهـت الـدعوة إىل     .العنف املـرتيل  ب الذي يتميز بليز  

املنظمــات و ة واملنظمــات اجملتمعيــ يــةماعــات الرجالاجلم وعــالاملظــامل والكنيــسة ووســائل اإل  
. أةهنــاء العنــف ضــد املــرإ يف املــساعدة علــى م للحــديث عــن دورهــةغــري احلكوميــاحلكوميــة و
 احلـايل  يلرت الـذي يلغـي قـانون العنـف املـ          ٢٠٠٧عام  ل يلرت العام قانون العنف امل    يوعرض املدع 

نص  ويـ  ، سلطة واختصاص حمكمة األسرة    جديدا ينص على زيادة     قانونا عرض، و ١٩٩٢لعام  
 .ما خيص جرائم العنف املرتيل  يفة أشديئ عقوبات جناعلى

  احتفــاالةغــري احلكوميــاحلكوميــة واملنظمــات  مــع ا الوطنيــة تعاوهنــجهــزةاألوواصــلت  
 النـشط   العمـل  يومـا مـن  ١٦باعتبـاره جـزءا مـن     ،أةباليوم الدويل للقضاء على العنف ضـد املـر   

 ديـسمرب /ول كـانون األ   ١٠ - نـوفمرب /تـشرين الثـاين    ٢٥(ئم على نوع اجلـنس      ضد العنف القا  
راك تشـ االب  شـؤون املـرأة،   إدارة، وجهـت  النـشط  العمليوما من الستة عشر    الوطو). ٢٠٠٦

 ومنظمـات   ةيئ ومـدارس ومجاعـات نـسا      يـة حكوم  ومنظمـات غـري    ة أخـرى  دارات حكوميـ  إمع  
،  الليليــة علــى ضــوء الــشموع   اتعــملتجا شارك يفيــ اجلمهــور ل إىل دعــوةة أخــرى،جمتمعيــ

.  البلــد علــى صــعيدتُنظمــ الــيت ةنــشط وغريهــا مــن األ،واملنتــديات ،احلاشــدةواالجتماعــات 
العنف القـائم علـى نـوع    بـ  ي اجلمهـور وعـ  حتديـدا زيـادة   ةنـشط مجيع هذه األكانت الغاية من    و

ز علـى العنـف ضـد       يكترالىل تعزيز   إ ي السع وكذا ،يدزاإل/ة البشري ةاجلنس وفريوس نقص املناع   
.  العنـف  يف مـأمن مـن     هتـا  حيا  أن تعـيش   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقها يف      من منظور    أةاملر
 ة هويــاهتم اجلنــسي اســتيعاهبم قبــلةطفــال واملــراهقني يف ســن مبكــرىل األإيف حماولــة للوصــول و

 .صغارللاملخصصة  ةتربويالربامج ال على ٢٠٠٦يف عام انصب االهتمام  ،والعنف
 جتـدان مـصاعب يف   اهليئـة النـسائية الوطنيـة    وإدارة شـؤون املـرأة  يذكر التقريـر أن    - ٥
 يف  اقـصور ، وتواجهان    وضع املرأة  يفالسياسات   القوانني و  ثرأتقييم  تبذالنه من جهود ل    ما

يرجى إيضاح التدابري الـيت تتخـذها احلكومـة    ). ٣٧ و ٣٦الفقرتان  (رصد تنفيذ االتفاقية 
، مبا يف ذلك التدريب الفـين وتعزيـز اهليئـات الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة               ملعاجلة هذه املشاكل  

 .منحها صالحيات كافية لصنع القرار واملوارد البشرية واملالية الكافيةعن طريق 
 حدثت زيادة عامـة علـى      ،موالأ منحلكومة  ا ختصصه ا  نه بالنسبة مل   أ ىلإشارة   اإل بجي 

 خارجيــة مــن الوكــاالت  أمــوالٌمــوالهــذه األل تكمِّــو. الرأمساليــة النفقــات يفمــدى ســنوات 
 .الدولية
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ــذات   و  ــشكلة بال ــذه امل ــة يف ملعاجلــة ه ــصاعب يفوجــود  املتمثل ــيم م ــر أ تقي ــوانني الث ق
،  مـع الوكـاالت الدوليـة      ،الوطنيـة األجهزة  ، من خالل    تتواصل احلكومة   ، ما فتئت  سياساتالو

 نكلتـرا، الـيت ترسـل متطـوعني    ا نـة يف  الكائ العـامل  يفتحـديات ال  ملواجهـة نيتطـوع وكالـة امل مثـل  
 ثالثــة ، أُرســلوخــالل الــسنوات الــثالث املاضــية. ىل بليــز للعمــل يف مــشاريع حمــددةإ مــدرَّبني
 قانون العنف املـرتيل     راجعة خصيصا مل  ني حمام  عُ ٢٠٠٥يف عام   و. أة املر  شؤون ارةإدىل  إ حمامني

  يفتحـديات ال  ملواجهـة  نيتطـوع وكالـة امل    وقـاد أحـد أفـراد      .هجـل تعديلـ    أ وتقدمي توصـيات مـن    
ــامل ــذي الع ــدب للعمــل يف ، ال ــر شــؤونارةإد انُت ــة هــذا ، أة امل ــانونال مراجع ــة  . ق ومشلــت عملي

 نيوممــثل، املعنــينيجــراء مقــابالت مــع مــسؤويل احلكومــة إشــهر أ ســتة  الــيت اســتغرقتاملراجعــة
 ني مـن  جانـ و،  بالظفي االسـتق  ومو،  أةاملروموظفي النهوض ب  ،  ةاحلكومياجملتمعية غري    طاوسألل

 ا نتائجهـ أةاملـر شـؤون   إدارة    عرضـت  ،٢٠٠٥ يونيـه /حزيران ٢٩ يفو. هالعنف املرتيل ومرتكبي  
 توصـيات  أة املـر  شـؤون ارةوأعـدت إد . ةئيـسي  الر مـن اجلهـات املعنيـة    ٤٤ لـى عيف شكل تقرير    

. كتـوبر أ/وليف تشرين األ  العدل   وزارة   ىلإمت  قدُّقانون  ال لق مبراجعة عاملت بشأن التقرير    ةختامي
 جيــاد بــرامج موحــدة إ صــالحيات احملــاكم والــشرطة، و ن بينــهاوتــشمل التوصــيات جمــاالت مــ 

يف  احلق يف العـيش   األوامـر اخلاصـة بـ     ، وتعـديل    مرتكبيـه  و  العنف املـرتيل    لضحايا ة املشور لتقدمي
 تدأ املراجعـة    هن هـذ  أومـن اجلـدير بالـذكر       . مسكن واألوامر اخلاصة باحلق يف حيازة مسكن      

ــ و١٩٩٢عـــام ل يلرتغـــاء قـــانون العنـــف املـــ لإىل إ   اجلديـــد العنـــف املـــرتيلوننبقـــا عمـــلالء دبـ
 .٢٠٠٧ لعام

علـى   احلكومـة تعتمـد      ، ال تـزال    الوطنية جهزةما يتعلق بالتدريب التقين وتعزيز األ      يفو 
ــة  ــة الكنديــ ، التمويــل مــن الوكــاالت الدولي ــةةمثــل الوكال ــة الدولي نــصاف إصــندوق و،  للتنمي

وصـندوق  ،   للمـرأة  يمنائمم املتحدة اإل  وصندوق األ ،  )الة الكندية للتنمية الدولية   الوك(اجلنسني  
 املبـادرات الـيت      إحـدى  جـاءت و. مريكيـة ومنظمـة الـصحة للبلـدان األ      ،  مم املتحـدة للـسكان    األ

برنــامج املــساواة بــني اجلنــسني  مــن ة الوطنيــة واملنظمــات املنتــسبجهــزة علــى تعزيــز األتركــز
املشترك بـني كنـدا ومنطقـة البحـر الكـارييب املـشترك بـني كنـدا ومنطقـة                     ملنطقة البحر الكارييب  

مراعـاة   تعمـيم     مـشروع   وركـز  . للتنميـة الدوليـة    ةل مـن الوكالـة الكنديـ      مـوَّ املالبحر الكـارييب و   
وميني عمـ  على تدريب وتوعيـة كبـار املـوظفني ال         أة املر  شؤون ارةإد داخل   هذااجلنساين  نظور  امل
 ىلإضـافة  وباإل. طـار اخلدمـة العامـة يف بليـز    إيف للمـسائل اجلنـسانية   ق تنـسي ال سؤويل م واصبحيل

وجـه  أ قطـاع لتقيـيم     اخلاصـة بكـل    ة والنوعيـ  ةالكميـ  املؤشـرات    ىل حتديد إ سعى املشروع    ذلك،
مراعـاة   نـشاء جلنـة لتعمـيم     إهـذه العمليـة     مشلـت   و.  العامـة  ةدمـ التفاوت بني اجلنـسني داخـل اخل      

مــسؤويل تنــسيق تــدريب مــشروع وســاهم . ء جملــس الــوزراءعــضاأوتوعيــة املنظــور اجلنــساين 
 علـى   ا من حيـث قـدرهتا علـى االضـطالع بواليتـه           ة الوطني ةجهز يف تطوير األ   ة اجلنساني املسائل
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، نصاف بني اجلنـسني    تعزيز املساواة واإل    وهي -أة   املر  شؤون ارة إد  مهمة  بيان النحو الوارد يف  
ــ مــن املــشاركة بفعالأةمتكــني املــروبالتــايل   هــذا  وســاهم.افعهــان يف التنميــة والتمتــع جبميــع مةي

 ةعـن طريـق التعلـيم ومحـالت توعيـ     اجلنـسني   ي بقـضايا     كـبرية يف زيـادة الـوع       ةاملشروع مـسامه  
 .هورماجل

  للتنميـة الدوليـة،    ة مـن الوكالـة الكنديـ       املقـدم  تمويـل ال  إىل ذلـك، وبواسـطة     ضافةوباإل 
العـضوات  هـؤالء   لتعريـف   ضـع دليـل     وُو،  نيـة اهليئـة النـسائية الوط    عـضوات    تدريب   جرى أيضا 

 .ةقيتفاالوطنية واالاجلنسانية  الدعوة ورصد السياسة  جماليفن  ومسؤولياهتندوارهأب
أقـــرت اللجنـــة يف تعليقاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة بـــأن طـــابع بليـــز املتعـــدد اإلثنيـــات  - ٦

 مجيـع النـساء يف      والثقافات يشكل حتديا خاصا للحكومة يف سعيها لتحقيق املساواة لصاحل         
مـدى مـا تقدمـه      يرجى إيـضاح كيفيـة مواجهـة احلكومـة هلـذا التحـدي، مبـا يف ذلـك                   . بليز

السياسات والربامج من اهتمام خاص للنساء املنتميـات جلماعـات إثنيـة وثقافيـة خمتلفـة يف              
  مـن االتفاقيـة الـيت      ٤ من املـادة     ١جماالت منها التعليم والصحة والعمل، متاشيا مع الفقرة         

 . واملرأةالرجلبني من أجل حتقيق املساواة الفعلية تدعو إىل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة 
ــ موظفـــون  الوطنيـــةزةهـــجاأليوجـــد لـــدى   ــ يف كـــل مقأةاملرللنـــهوض بـ ة لتلبيـــة اطعـ

 الكريـول  ا مهـ تاندئ الـسا عرقيتـان  الناماعتـ  اجل،فـي مقاطعـة بليـز    ف.  للمـرأة  ةاالحتياجات الثقافي 
 ؛نو املولـد  ة هـي   املهيمن ماعة، اجل تنيورانج ووك وكوروزال الشمالي   أ طعيت مقا يفو. واملولدون

ــاطعيتو ــدو ط يف مق ــوبيوســتان كريــك  ولي ــة املتني، اجلماعــاتاجلن ــا هــي هيمن ــا و غاريفون املاي
لالحتياجـات،   تقييمـا  ةسنالـ   يف كـل موظـف يف كـل منطقـة مـرتني          وجيـري   . يوند الشرق واهلنو
مجيع الـربامج واملـشاريع   وينبين تنفيذ . اه يعملون معحملددة اليت ا  الثقافية عاتا اجلم  على اداتمعا

 كــل مقاطعــةلفــإن  ، لــذلكةونتيجــ. نطقــة يف املء املوجــوداتانــسة للاصــعلــى االحتياجــات اخل
 .هذه املقاطعة يف ة اليت تعيشجلماعات الثقافيا مباشرة بصفةتتناسب  ةبرامج ومشاريع خمتلف

  يف صـــفوفربنـــامجل ةج بفعاليـــيتروبـــالالـــصحة  وزارة قامـــت ،باإلضـــافة إىل ذلـــكو 
 ىلإ  سـباقة   ظلـت احلكومـة    كمـا . تدريب داخـل جمتمعـات املايـا      ال االعتراف و  نحهنالقابالت مي 

 نــسخة  وقــد أُعــدت.ةســبانيىل اللغــة اإلإ ة املــواد التعليميــترمجــةضــمان راميــة إىل لا اتاملبــادر
 .ةسباني اإلةعالنات أيضا باللغإو نشرات  وأُعدت.ةسباني اإلباللغة من االتفاقية ةمبسط
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 العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر
يف  يف املائـة     ١٠حبـوايل   يقـدر    العنـف املـرتيل       يف ن منط الزيـادات   أ إىل التقرير   يشري - ٧

يف أنظمــة احلمايــة العنــف املــرتيل  بظــاهرة  مــن الــوعي كــافوأن مثــة مــستوى غــري  الــسنة
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات          ). ٢٠٩ و   ٢٠١الفقرتـان    (القضائية واالجتماعية 

، وهــل العنــف املــرتيلالــيت تتخــذها احلكومــة لــضمان اســتفادة النــساء مــن أحكــام قــانون   
اضطلعت بأنشطة للتدريب والتوعية لفائدة القضاة ومقدمي اخلـدمات االجتماعيـة وعامـة          

 وهل هناك أيضا مالجئ متّوهلا احلكومة لضحايا العنف املرتيل؟. الناس
ــة   ــضت مراجع ــن ١٧٨ الفــصل أف ــرتيل  م ــف امل ــانون العن ــام ق ــيت،١٩٩٢  لع ــدا ق ال  اهت

 يف ٢٠٠٧عــام ل يلرتقــانون العنــف املــعمــل بالء دبــلغــاء هــذا القــانون وإىل إ الوطنيــة، جهــزةاأل
ي يزيـد   لـذ  ا  هـذا القـانون     املدعي العـام   قدمو. اليوم الدويل للمرأة  وهو  ،  ٢٠٠٧مارس  /ذارآ ٨

 عقوبـات   نص على  العنف املرتيل؛ وي   قضايامة األسرة يف التعامل مع      من سلطة واختصاص حمك   
جيـوز هلـم تقـدمي    شـخاص الـذين    ويوسع فئات األ؛ما خيص جرائم العنف املرتيل   يف ة أشد يئجنا

 زيـد ي و ؛ للـشرطة   أكـرب   صـالحيات  لوخيـ ووامر ملكافحة العنف املرتيل؛     أ طلبات للحصول على  
 علـى التـزام   يـل  دلقـانون  هـذا ال ميقـد  وت. العنـف املـرتيل   يف خانـة لدخ اليت تمن عدد املخالفات 

 ويعاقـب عليـه هبـذه       ة أن العنـف املـرتيل يـشكل جرميـ          مؤداهـا  رسـال رسـالة واضـحة     بإاحلكومة  
 .ةالصف

ــر إوبفــضل جهــود    ــة  وأةدارة شــؤون امل ــسائية الوطني ــة الن ــددة اهليئ ــة متع ــشئت جلن  ، أُن
ملعاجلـة العنـف القـائم      جمـددة     وطنيـة  ع خطـة عمـل    وضـ  ل ٢٠٠٥سبتمرب  /يلولأ ٧ قطاعات يف ال

أة،  املــر شــؤونارةإدميثلــون ، ا رئيــسيعنيــاا مطرفــ وعــشرون تفــق واحــدوا. علــى نــوع اجلــنس
 أة املـر  بكة قضايا  وش ،حمكمة األسرة و ، التأهيل اجملتمعي   إعادة دارةإ، و البشريةدارة اخلدمات   إو

 ،نظمـــة الـــصحة العامليـــة  مل املكتـــب اإلقليمـــي /مريكيـــة، ومنظمـــة الـــصحة للبلـــدان األ  ببليـــز
ــة ــة ملكافحــة اإل  واللجن ــدز، والوطني مؤســسة  ودارة الــشرطة،إل املــرتيل التابعــة حــدة العنــف  وي

Haven House )وعـة ماجملو، الـشباب حفز منظمة و ، ومجعية الشابات املسيحيات،)دار اللجوء 
 متكامـل   جضـع هنـ   علـى و  ،  اهليئـة النـسائية الوطنيـة      و ة، الـصحة العقليـ    رابطـة ، و املتحـدة  ةيئالنسا

هــذا وســيعاجل .  فقــط ولــيس العنــف املــرتيلأةشــكال العنــف ضــد املــر أ جلميــع وجــهمتعــدد األ
، ســكانواإل، والتعلــيم، والقــضاء، والــصحة، نفــاذ القــانونإاملــسائل املتــصلة ب تكامــلامل لنــهجا

 .ةوالدعوة اجملتمعي
 يفـ ف.  اسـتفادة  كثـر  األ  هـم   اخلدمات االجتماعية  ومقدمكان   ،ما يتعلق بالتدريب   يفو 

رض من النـاس التقيُّـد      تاآلداب املف   جمايل  يف أةاملرموظفي النهوض ب  تدريب  جرى   ،٢٠٠٥عام  
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 ل مــساعدةبفــض، أةدارة شــؤون املــرإ  وأنتجــت.كما احملــاتعــداد قاعــوإ قاعــة احملكمــة يف هبــا
 أُعـد هـذا    وقـد . هـا وظفيمل ا قانونيـ  يادريبتـ   العـامل، دلـيال     يف تحـديات ال  ملواجهة نيتطوعوكالة امل 
 ةتقدمي املـشور  لهم  عداد حماولة إل  التشريعات ذات الصلة يف   عن   ةباملعرفد املوظفني   ويزالدليل لت 

ــ لةالقانونيــة الــشامل   معــارفهمزيــادةشــارك املوظفــون يف تــدريب شــامل الغايــة منــه   و. مهزبائن
 مــن رضتــ اآلداب املفتدريبــهم علــىويف الوقــت ذاتــه  ،احلاليــة بــشأن التــشريعات ذات الــصلة 

ــا    ــد هب ــاس التقيُّ ــة، يف الن ــة احملكم ــداد قاعــ وإ قاع ــة وكيف،كما احملــاتع ــرمجــة تي ىل ات إ النظري
 . يسهل احلصول عليهامعلومات
دورات تدريبيـة  مناهجـه    ضـمن     اآلن ن معهد تدريب الشرطة يشمل    أشارة  اإلبدر  جيو 

  ومـن  .العـائلي دارة العنـف    دارة الشرطة بروتوكوالت إل   إ  كما استحدثت  .بشأن العنف املرتيل  
ــتقين   ــاون ال ــارخــالل التع ــدان األ   يف إط ــصحة للبل ــة ال ــة منظم ــل ظمــت ُن،مريكي ــات عم   حلق

 والــشرطة نيجتمــاعيالااملرشــدين   توعيــةذلــك هبــدفو، ةلتوعيــلومنتــديات  ةعالميــإ ودورات
 .بليز وغريهم من املوظفني العمومينييف دفاع القوات ضباط و

ــوبال  ــرتيل  سبةنـ ــضحايا العنـــف املـ ــإ، لـ ــةن فـ ــوِّلاحلكومـ ــسة   متـ  Haven Houseمؤسـ
  قــــدرهاةة ســــنويحــــن مب، للــــضربنعرضــــتيلــــوايت لنــــساء اللمــــأوى ، وهــــي )دار اللجــــوء(

عمـل بـشكل    وتاملؤسـسة،   مانـة   أ بوصـفها    أةدارة شـؤون املـر     وتعمـل إ   .ي دوالر بليز  ٢٥ ٠٠٠
 .ا إدارهتعضاء جملسأ التنفيذي واهوثيق مع مدير

 نيمـؤقت لتأمني مـأويني    “ دار اللجوء ”مؤسسة   مع    تعاونت احلكومة  ،٢٠٠٦يف عام   و 
مجيــع  تزويــد  لــضمانيــسعى ا الوطنيــة حاليــا مــشروعةجهــزاألوتقــود . ضحايا العنــف املــرتيللــ

ــع املقاطعــات يف ــد، حنــاء البأ مجي ــة عــام  ل ــول هناي ــساء مبــأوى، ٢٠٠٧حبل ــوايت ال للن  نعرضــتيل
ــضرب ــة  متوِّلل ــه احلكوم ــة أن .ل ــد ســبق للحكوم ــاطعيت المب تربعــت  وق  ســتان كريــك  جــئ مق

 .٢٠٠٧ يف اجلزء األخري من عام شغيل التطور دخلستو ،وزالكورو )دانغريغا(
  بالبـشر،  مـن خـالل جلنـة مكافحـة االجتـار      اقتنـت،   فـإن احلكومـة    ،عالوة علـى ذلـك    و 

 ولكـن نظـرا لقلـة عـدد الـضحايا،            املزعـومني،   ضـحايا االجتـار    هما مـن قبـل    ين السـتخدام  أملج
 .ضحايا العنف القائم على اجلنسل يضاأمتاحان  فإهنما
ــرأة       - ٨ ــد املـ ــن العنـــف ضـ ــرى مـ ــكال أخـ ــن أشـ ــات عـ ــر أي معلومـ ــدم التقريـ ال يقـ

يرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية عــن هــذه األشــكال مــن . كاالغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي
العنف وتبيان اخلطوات املتخذة لوضع استراتيجية شاملة ملعاجلة مجيع أشكال العنـف ضـد              

، مبا يف ذلك برامج الوقايـة وبنـاء القـدرات والتوعيـة ملختلـف اجملموعـات كالـشرطة                   املرأة
 .واحملامني والعاملني يف جمايل الصحة واملساعدة االجتماعية وجهاز القضاء وعامة الناس
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 أُنــشئت جلنــة متعــددة   ، الوطنيــة النــسائيةةيئــ واهلأةدارة شــؤون املــر إبفــضل جهــود   
 )٢٠٠٩-٢٠٠٧(جمــددة  ع خطــة عمــل وطنيــةوضــ ل٢٠٠٥ ســبتمرب/يلــولأ ٧ قطاعــات يفال

 ارةإدميثلـون   ،  ا رئيسي عنياا م طرف وعشرون   تفق واحد وا. ملعاجلة العنف القائم على نوع اجلنس     
ــرشــؤون ــشريةدارة اخلــدمات إوأة،  امل ــل اجملتمعــي  إعــادةدارةإ، والب  ،حمكمــة األســرة و ، التأهي

 واللجنـة   ،منظمـة الـصحة العامليـة     /مريكيـة دان األ ، ومنظمة الصحة للبل   ببليز أة املر بكة قضايا وش
 Haven ومؤســسة دارة الــشرطة،إل املــرتيل التابعــةحــدة العنــف ويــدز، والوطنيــة ملكافحــة اإل

House) وعـــةماجملو، الـــشبابحفـــز منظمـــة و ، ومجعيـــة الـــشابات املـــسيحيات،)دار اللجـــوء 
 متكامـل   جعلـى وضـع هنـ     ،  الوطنيـة اهليئـة النـسائية      و ة، الـصحة العقليـ    رابطـة ، و املتحـدة  ةيئالنسا

 لنـهج هـذا ا  وسـيعاجل   .  فقـط   وليس العنف املرتيل   أةشكال العنف ضد املر   أ جلميع   وجهمتعدد األ 
والـدعوة  ،  سـكان واإل،  والتعلـيم ،  والقـضاء ،  والـصحة ،  نفـاذ القـانون   إاملسائل املتـصلة ب    تكاملامل

 .ةاجملتمعي
 

 إحصاءات االغتصاب

 كوروزال زـيـبل 
أورانـج 
 يـوكا ووك

ستان 
 طولــيدو كريــك

 صفر صفر ١ صفر صفر ١ ٢٠٠٧مارس /آذار
 ١ صفر ٢ صفر  صفر ٣ ٢٠٠٧فرباير /شباط

 ١ صفر صفر صفر صفر ٢ ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
 ١ ١ ١ صفر ١ ١ ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
 صفر صفر ٣ صفر صفر صفر ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
 صفر ٢ ١ ٢ صفر صفر ٢٠٠٦ر أكتوب/تشرين األول

 صفر ١ ١ صفر صفر ١ ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 صفر ١ ١ صفر ٣ صفر ٢٠٠٦أغسطس /آب
 صفر ١ ٣ صفر صفر صفر ٢٠٠٦يوليه /متوز

 صفر ٢ ٢ صفر صفر ٢ ٢٠٠٦يونيه /حزيران
 صفر صفر ٢ صفر صفر ١ ٢٠٠٦مايو /أيار

 ١ صفر ١ صفر صفر صفر ٢٠٠٦أبريل /نيسان
 ١ ١ صفر صفر صفر صفر ٢٠٠٦مارس /آذار
 صفر صفر ٢ صفر صفر صفر ٢٠٠٦فرباير /شباط

 صفر صفر صفر صفر ٣ صفر ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
 صفر ١ صفر صفر صفر صفر ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
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 كوروزال زـيـبل 
أورانـج 
 يـوكا ووك

ستان 
 طولــيدو كريــك

 ١ صفر ٢ ١ صفر ٢ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول
 صفر ١ صفر صفر صفر ١ ٢٠٠٥بتمرب س/أيلول
 صفر ٢ ١ ١ ١ ١ ٢٠٠٥أغسطس /آب
 صفر صفر صفر صفر صفر ١ ٢٠٠٥يوليه /متوز

 صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٢٠٠٥يونيه /حزيران
 ١ صفر ١ ١ صفر ٢ ٢٠٠٥مايو /أيار

 ١ ٣ ٣ صفر صفر ١ ٢٠٠٥أبريل /نيسان
 ١ ٤ ٢ صفر صفر ١ ٢٠٠٥مارس /آذار
 صفر ١ صفر صفر صفر ١ ٢٠٠٥فرباير /شباط

 صفر ١ صفر ١ ١ ٣ ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
 صفر ١ ١ ١ صفر صفر ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
 ١ ١ صفر صفر صفر صفر ٢٠٠٤أغسطس /آب

 ١٠ ٢٤ ٣٠ ٨ ٩ ٢٥ اجملموع لكل مقاطعة 
  
). ٧٣الفقـرة  ( بالنسبة لشبكات االجتار بالبـشر    مقصوديذكر التقرير أن بليز بلد       - ٩

ــ دمي مزيــد مــن التفاصــيل عــن أنــشطة االجتــار بالنــساء، بــشكل خــاص وبيانــات     يرجــى تق
إحــصائية عــن عــدد النــساء اللــوايت مت االجتــار هبــن واســتقدمن إىل بليــز، واملتــاجرين الــذين 
حوكموا وعوقبوا، ومعلومات عن خدمات إعـادة التأهيـل واخلـدمات االجتماعيـة املتاحـة               

وارد املتاحة لدعم هذه اخلدمات، وكذلك التـصاريح        للنساء والفتيات ضحايا االجتار، وامل    
 .املمنوحة للنساء والفتيات ضحايا االجتار لكي ميكثن يف البلد

 يف املــساعدة علــى ود اجلماعيــة لــوزارة التنميــة البــشريةهــيتمثــل جــزء أساســي مــن اجل 
ت بليـز   وقـد أصـدر   . ختفيف حدة املشاكل النامجة عن االجتار اليت تؤثر علـى النـساء واألطفـال             

قانونا بشأن حظر االجتار باألشخاص، ملعاجلة الشواغل املتزايدة جتاه فـرض العمـل القـسري أو                
اخلدمة القسرية على األشخاص نتيجة لوضعهم من حيث اهلجـرة أو احلمـل، أو لكـون هـؤالء                  

ويركـز الربوتوكـول    . األشخاص ُمعوقني أو مدمنني للكحول أو املخدرات، أو لكوهنن أطفاال         
وقـد  . ق املتعلق مبنع االجتار باألشخاص بشكل حمدد على محاية حقـوق النـساء واألطفـال              امللح

أفضى إصدار القانون إىل إنشاء جلنة لتنفيذ أحكام القـانون وإجيـاد وعـي عـام هبـذه املـسألة، يف        
ويف ضـوء ذلـك سـينظر اآلن        . إطار جهد يرمي إلدانة األشـخاص الـضالعني يف االجتـار بالبـشر            

وصغار الفتيات الالئي يقعن عرضة هلذه املمارسات باعتبـارهن ضـحايا، ومتـنح هلـن               إىل النساء   
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ويف الــسابق كانــت هــؤالء النــساء والفتيــات يلقــى علــيهن القــبض    . احلمايــة مبوجــب القــانون 
 .وتوجه إليهن التهم، يف حني أن اجلناة يفلتون من ذلك

دوليـة للـهجرة وأجـراه خـوان        ، الذي مولته املنظمة ال    ٢٠٠٤وأبرز التقرير األويل لعام      
إال أهنــا . ميغيــل بيتيــت التــابع لألمــم املتحــدة، أن االجتــار بالبــشر لــيس مــشكلة كــبرية يف بليــز  

ومـن  . ستتحول إىل مشكلة رئيسية إذا ُتركت دون اهتمام، نظـرا لوجـود أوجـه ضـعف معينـة                 
ني الوكـاالت ذات    بني أوجه الضعف هذه احلدود الطويلة واملفتوحة، وحمدودية التنسيق فيما ب          
 .الصلة، وبصفة أهم كون هذه املسألة ظاهرة جديدة تتعامل معها السلطات

وترد فيما يلي بيانات إحصائية عن عدد احلـاالت كمـا قدمتـها إدارة الـشرطة مـصنفة                   
 :)١(حبسب السنة

  حاالت٣-٢٠٠٣ 
  حالة١٤-٢٠٠٤ 
  حاالت٤-٢٠٠٥ 
  حالتان-٢٠٠٦ 
  حالة٢٣اجملموع   
 : القضايانتائج عرض 
 قضية واحدة ال تزال قيد التحقيق 
  قضايا أفضت إىل أحكام باإلدانة٤ 
  قضية مت فيها رد الدعوى١٨ 
 :أسباب رد الدعوى 
  بسبب عدم وجود ضحايا- قضايا ١٠ 
  عدم املقاضاة-قضية واحدة  
ت كانـ   بناء على تعليمات من مدير االدعاء العام، إذ إن هذه القضايا رمبـا             - قضايا   ٧ 

 حاالت هتريب أكثر منها حاالت اجتار

_________________ 

 عندما كانت السلطات وشيكة االطالع على املفهوم، مما أفـضى إىل            ٢٠٠٤سجلت معظم احلاالت يف عام       )١( 
 .خلط بني حاالت التهريب وحاالت االجتار
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 :املساعدة املقدمة للضحايا 
تقدمي خدمات التعايف البدنية والنفسية واالجتماعية للـضحايا، مـع أخـذ عوامـل الـسن              

 :ونوع اجلنس واالحتياجات اخلاصة يف االعتبار، مبا يف ذلك العوامل التالية
 السكن الالئق 
 املشورة واملعلومات 
 لطبية والنفسية واملاديةاملساعدة ا 
 فرص العمل والتعليم والتدريب  
 السالمة اجلسدية 
 إصدار التصاريح املؤقتة اليت يؤذن مبوجبها بالبقاء يف البلد الستكمال اإلجراءات 
 تسهيل تقدمي طلبات اإلقامة أو منح اجلنسية 
 .اإلعادة إىل الوطن إذا رغبت الضحية يف ذلك 
ل بنـود امليزانيـة املتكـررة للحكومـة، باإلضـافة إىل املـوارد مـن                وتتوافر املوارد من خـال     

واملنظمـة الدوليـة للـهجرة،      ) اليونيـسيف (وكاالت التمويل، مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة        
 .ومنظمة الدول األمريكية، باإلضافة إىل وكاالت أخرى

اليت كان مـن املقـرر      يرجى تقدمي تفاصيل عن الدراسة املتعلقة باالجتار باألشخاص          - ١٠
ويرجى باخلصوص تقدمي معلومات عن الغايـة مـن      ). ٧٦الفقرة   (٢٠٠٤إجراؤها يف عام    

هذه الدراسة، وتنفيذ السياسات املنبثقة عن نتائجها، ومدى أثرها يف القضاء على ظـاهرة              
 .االجتار باألشخاص

تقريـر   - ز يف بليـ األشـخاص باالجتـار  ”مّولت املنظمة الدولية للهجرة الدراسة املعنونة        
ويتمثـل الغـرض    . ، وقـام هبـا خـوان ميغيـل بيتيـت          ٢٠٠٤نوفمرب  /، املؤرخة تشرين الثاين   “أويل

من الدراسة يف التأكد من وجود حاالت اجتار بالبشر يف بليز، وتقيـيم حجمهـا، وأخـذ األطـر                   
الــضرورية ملنــع  الثقافيــة املتعلقــة هبــا يف احلــسبان، والتوصــية بالتــدابري -املؤســسية واالجتماعيــة 

ــه   ــشر ومكافحت ــوع االجتــار بالب ــات     . وق ــابالت مــع املرجعي ــد أجريــت الدراســة بتنظــيم مق وق
 .الرئيسية، باإلضافة إىل دراسات استقصائية للتدخالت االجتماعية، ومالحظات ميدانية

وخلــصت الدراســة إىل أن االجتــار بالبــشر لــيس مــشكلة رئيــسية يف بليــز، ولكــن بليــز   
وبـصفة رئيـسية أُبـرزت      .  معينة ميكـن أن تزيـد مـن عـدد حـاالت االجتـار              عرضة ألوجه ضعف  
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املسائل املتعلقة حبدودنا الطويلة واملفتوحـة، بـرا وحبـرا، وانعـدام التنـسيق، وضـعف املؤسـسات                  
وتركـزت التوصـيات لـذلك علـى        . العامة، باعتبارها عوامل مـسامهة حمتملـة متكّـن مـن االجتـار            

 .مليات، وتقدمي املساعدة للضحايا ومحايتهمالتعزيز املؤسسي، والقيام بع
ونتيجــة لــذلك، عــززت احلكومــة جلنــة مكافحــة االجتــار باألشــخاص بإدمــاج عناصــر   

، تركـز علـى املنـع       ٢٠١٠-٢٠٠٧اجملتمع املدين، ووضعت خطـة اسـتراتيجية لـسنوات ثـالث            
ال عــدة وخصــصت احلكومـة أيــضا املــوارد لعمـل اللجنــة، وقــد تلقـت فعــ   . واملقاضـاة واحلمايــة 

مقترحات للمـشاريع متـويالت تـساعد يف جمـاالت زيـادة الـوعي العـام وبنـاء القـدرات ومحايـة                      
وتشارك بليز أيضا يف األنشطة اإلقليمية يف أمريكا الوسطى ومنطقة البحـر الكـارييب               . الضحايا

م ومن بني شركاء التمويل يف هذا الـصدد برنـامج األمـ           . اليت هتدف إىل مكافحة االجتار بالبشر     
ــة        ــة، ومــصرف التنمي ــدول األمريكي ــهجرة، ومنظمــة ال ــة لل ــة الدولي ــائي، واملنظم املتحــدة اإلمن
للبلدان األمريكية، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وحكومة الواليـات           

 .املتحدة
 

 التدابري اخلاصة املؤقتة  
 التعجيـل باملـساواة الفعليـة    يشري التقرير إىل أنه ال توجد سياسات رمسية تستهدف       - ١١

 مـن االتفاقيـة،   ٤ مـن املـادة   ١ للجنـة بـشأن الفقـرة     ٢٥ويف ضوء التوصية العامة     . للمرأة
يرجــى إيــضاح ســبب عــدم اســتخدام احلــصص أو األهــداف لزيــادة عــدد النــساء يف مجيــع 

 إن وجدت، لالستفادة مما نـصت عليـه         ،اجملاالت، وما هي اخلطوات اليت تتخذها احلكومة      
 .٤من املادة  ١حكام الفقرة أ

، إىل  ٢٠٠٨-٢٠٠٣تسعى احلكومة، مـن خـالل خطـة العمـل املتعلقـة بـاملرأة للفتـرة                  
ضــمان النــهوض بــاملرأة مــن خــالل وضــع رقــم مــستهدف حمــدد ملواصــلة تعزيــز التــوازن بــني     

وتعمـل  .  يف املائـة ٣٠اجلنسني يف الربملان، بزيادة مشاركة املرأة يف السياسات االنتخابية بنسبة   
 يف املائة، لينعكس ذلـك      ٣٠احلكومة أيضا على زيادة مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار إىل            

 .يف جملس الوزراء وجملس الشيوخ واهليئات
ومثــة هــدف حمــدد لربنــامج بليــز للتنميــة الريفيــة، الــذي يهــدف إىل تعزيــز الــسياسات     

 مـن اخلطــط  ٦٠٠ إىل ٣٠٠اوح بــني واملؤسـسات واجملتمعـات احملليــة، يتمثـل يف وضــع مـا يتـر     
 يف املائة من األسر الريفية، وعلى أال تقـل          ١٠على أن تستفيد من الربنامج      . واملشاريع اإلمنائية 

 . يف املائة٣٠نسبة النساء والشباب منهم عن 
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ومتثل السياسة اجلنسانية الوطنية حماولة أخرى تبذهلا احلكومة لـضمان النـهوض بـاملرأة               
ة الفــوارق بــني اجلنــسني الــيت توجــد يف مخــسة جمــاالت رئيــسية مــن جمــاالت  مــن خــالل معاجلــ
ــسياسات وهــي  ــف،      : ال ــضية إىل العن ــرص العمــل، والظــروف املف ــوفري ف ــروة وت ــصحة، والث ال

 .والتعليم والتدريب على املهارات، والسلطة وصنع القرار
 

  النمطية والتعليمقوالبال  
ستراتيجية اليت تعتمدها احلكومة ملعاجلة انتـشار     ال يقدم التقرير أية تفاصيل عن اال       - ١٢

القوالب النمطية اليت حتول دون مشاركة املرأة يف اجملتمع مشاركة كاملة، أو اجلهود الـيت               
بذلتها احلكومة للقضاء على القوالب النمطية يف مجيـع القطاعـات وامليـادين، وفقـا للفقـرة                 

تقـدمي تفاصـيل عـن اإلجـراءات الراميـة إىل         يرجـى   .  مـن االتفاقيـة    ٥من املـادة    ) أ(الفرعية  
القضاء على القوالب النمطية، وكذلك عـن أثـر تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                    

 ).٥٤الفقرة (السياسات والربامج احلكومية اليت تنفذها جلنة اإلدماج اجلنساين 
دمـاج  ، يف العمل على وضـع خطـة لإل        ٢٠٠٦شرعت جلنة اإلدماج اجلنساين، يف عام        

وعـيِّن مستـشار للقيـام هبـذه العمليـة، وفُـرغ منـها يف أواخـر                 . ٢٠٠٩-٢٠٠٧اجلنساين للفترة   
املـساعدة  : وترأس إدارة شؤون املرأة هذه اللجنة، وقد أُسندت إليها املهام التاليـة           . ٢٠٠٦عام  

يف حتديد وتوظيف وتـدريب األشـخاص مـن املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة واملنظمـات                   
؛ تنظـيم  ٢٠٠٩-٢٠٠٧تمعية، واملدارس، واألعمـال التجاريـة، لتنفيـذ خطـة العمـل للفتـرة               اجمل

اجتماعات كل ثالثة أشهر للجنة مسؤويل تنـسيق املـسائل اجلنـسانية؛ تقـدمي تقـارير عـن مجيـع                   
ــة   ــشطة الــيت تنفــذها اللجن ــة، مث مت توســيعها إىل    . األن ــد ُحــددت أربعــة جمــاالت ذات أولوي وق

وهتدف جهود توعية واضعي الـسياسات وصـانعي القـرارات          . شطة حمددة أهداف وغايات وأن  
ــوظفني     ــاء اإلدارات واملـ ــشاركة املـــسؤولني التنفيـــذيني الرئيـــسيني ورؤسـ ــم ومـ ــادة دعـ إىل زيـ
اإلداريـــني واملـــشرفني، ورؤســـاء ومـــديري املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، واملنظمـــات اجملتمعيـــة، 

ومن بني األهداف املتوخـاة الوصـول، حبلـول         . نساينواألعمال التجارية يف برنامج اإلدماج اجل     
 يف املائة من مجيع كبار املسؤولني علـى         ٧٥، إىل أن تكون نسبة      ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

ويتضمن ذلك اهلدف أنـشطة مثـل تقـدمي التـدريب يف            . دراية ووعي بربنامج اإلدماج اجلنساين    
 .اإلضافة إىل مديري املنظمات اجملتمعيةاجملال اجلنساين لكبار املوظفني داخل الوزارات، ب

، عقدت إدارة شؤون املـرأة حلقـة عملـها          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦ و   ٥وخالل يومي    
الثانية، يف جمموعة مـن حلقـات العمـل املخصـصة لإلدمـاج اجلنـساين، والـيت هتـدف إىل حتديـد                      

جـراءات لتـصحيح    أوجه عدم اإلنصاف اليت يعانيها الرجال والنساء على حد سواء، وتقتـرح إ            
الفــوارق بــني اجلنــسني، باإلضــافة إىل تقــدمي التوجيــه بــشأن تنــسيق وتنفيــذ الــسياسة اجلنــسانية  
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وركــزت حلقــة العمــل الــيت اســتمرت يــومني، والــيت مولتــها الوكالــة الكنديــة للتنميــة . الوطنيــة
جلنـسانية،  الدولية، بشكل حمدد على املشاركني، املشار إليهم باملـسؤولني عـن تنـسيق املـسائل ا          

وحددت االحتياجـات اجلنـسانية داخـل الـوزارة أو املنظمـة الـيت يتبعهـا املنـسقِ، ووضـع خطـة                      
ــوزارات أو       ــرامج وسياســات وخطــط هــذه ال ــدمج املنظــور اجلنــساين يف ب عمــل اســتراتيجية ل

 .املنظمات
ومت تناول أدوار ومـسؤوليات املـسؤولني عـن تنـسيق املـسائل اجلنـسانية، باإلضـافة إىل                

. يات الدعم الالزمة لتمكني التعـاون الفعـال بـني إدارة شـؤون املـرأة والـوزارات واملنظمـات                  آل
ــا يف خطــة العمــل         ــة ودجمه ــسانية الوطني ــة للخطــة اجلن ــاول اجملــاالت ذات األولوي ــضا تن ومت أي

وكـان مـن بـني املـشاركني        . االستراتيجية، ومدهتا سنة واحدة، اليت ُشرع فيها يف حلقة العمـل          
العمل ممثلون لوزارات التعلـيم، والتنميـة الوطنيـة، والتنميـة البـشرية، وإدارة الـشرطة،                يف حلقة   

وصــندوق االســتثمار االجتمــاعي، واملتطوعــون اليــسوعيون، واجملموعــة النــسائية احملليــة حلمايــة 
 .يوركي الثانوية، ورابطة املقاطعات جملالس القرى. قردة البابون، ومدرسة إدورد ب

 مت إعــداد دليــل تــدرييب لإلدمــاج اجلنــساين اســتنادا إىل ثالثــة منــاذج  ،٢٠٠٥ويف عــام  
التخطـيط  : التوعيـة وإذكـاء الـوعي اجلنـساين؛ النمـوذج الثـاين           : النمـوذج األول  : تدريبية وهـي  

ومت يف  . حتقيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسني يف بليـز       : والتحليل اجلنسانيان؛ النموذج الثالث   
وُوِضـع هـذا   .  للمسؤولني عن تنسيق املـسائل اجلنـسانية لتعزيـز عملـهم     وضع دليل٢٠٠٧عام  

الدليل إلرشاد َمن يعملون منهم باالشتراك مـع إدارة شـؤون املـرأة يف بليـز، وبرنـامج اإلدمـاج                    
ويقدم الدليل املشورة واحلفز والتوجيـه فيمـا خيـص األفكـار واملقترحـات الـيت ميكـن                  . اجلنساين

ري عمــل املــسؤولني عــن تنــسيق املــسائل اجلنــسانية داخــل الــوزارات  أن تــساعد علــى تعزيــز تــأث
. واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية واملدارس واألعمال التجارية الـيت ينتمـون إليهـا             

 معلومـات أساسـية بـشأن برنـامج     ١ويقـدم الفـرع   . ويتمتع كل فـرع مـن الـدليل باالسـتقاللية         
 ٣ و ٢وتتــسم الفــروع . ملــرأة والــسياسة اجلنــسانية الوطنيــةاإلدمــاج اجلنــساين إلدارة شــؤون ا

وتتــضمن هــذه الفــروع قــوائم    .  بطــابع عملــي وذي توجــه إجرائــي بــشكل أكــرب     ٥ و ٤ و
. باملبادرات واإلجراءات اليت ميكن اختاذها، وتستجيب للجوانب املُعـضلة مـن العمـل اجلنـساين           

 ميكـن هبـا تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف            وترد يف هذه الفروع أيضا قوائم مراجعة ألفـضل كيفيـة          
ــشاريع      ــذه امل ــن ه ــة م ــائج املتوقع ــشاريع والنت ــرع  . امل ــرد يف الف ــق بوثــائق   ٦وت  توصــيات تتعل

 .سياسات رئيسية ميكن أن يفيد منها املسؤولون عن تنسيق املسائل اجلنسانية
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 ذلـك   يف يرجى تقدمي معلومـات عـن كيفيـة تـصوير املـرأة يف وسـائط اإلعـالم، مبـا                   - ١٣
املشروع اإلقليمي الذي شاركت فيه بليز ملعاجلة ظـاهرة قولبـة أدوار اجلنـسني يف وسـائط                  

يرجـى تبيـان كيـف أنـارت نتـائج هـذا املـشروع الطريـق لواضـعي                  ). ٦٠ الفقـرة (اإلعالم  
 .السياسة الرامية إىل معاجلة ظاهرة قولبة أدوار اجلنسني

 مـن جانـب     وعي من الـ    بكثري كربأقدر    منو ىلإلتقدم  ا  املساعدة من أجل   مشروع ىأد 
 طريقـة   لـذلك ددة  احملـ ج  ائنتال كان من بني  و. أدوار اجلنسني قولبـة  ما يتعلق ب   عالم يف وسائل اإل 

وســائل يف  ضــونرُيع  األطفــالكــانففــي مــا مــضى،  :طفــال لألةاءســ اإلتالاحــ عــنبــالغ اإل
 هويـات   حرصـا علـى    ةهـذه املمارسـ   أمـا اآلن فقـد تغـريت        م،  ؤهمسـا أ  كانت ُتعرض  وأعالم  اإل
 .ضحايا االغتصاب وعدم الكشف عن هويتهمب تتعلقخرى أومثة نتيجة . طفالاأل

 وســائل  قامــت،٢٠٠٧  الــذي عقــد يف عــام مــؤمتر القمــة الــسنوي الثــاين للمــرأة ويف  
 القـائم   أدوار اجلنـسني والعنـف    سألة قولبـة   ما يتعلق مب   دور حاسم يف دراسة دورها يف     بعالم  اإل

 ،٥  القنـاة   وهـي   التلفزيون، ات حمط يات من كرب   ثالث و مدير اوقدم عروض . ـسعلى نوع اجلن  
 .د عرضاـ البلة الوحيدة يفيصحفال ةر احملرِّ كما قدمت.٧ ة والقنا،R.S.Vي عالمركز اإلوامل

 ،واقـع بليـز    :زيلـالعنـف املنـ    الوثـائقي    شريطيضا يف بـث الـ     أعالم  وسائل اإل وساعدت   
 وعـي اجلمهـور    يف زيـادة ىل حـد كـبري  إ  اجلهـود  لـك ت ت  سـامه  وقـد . انباجملـ عالنات  بعض اإل و

 .دـالبلعلى صعيد 
ــة اإلكتيـــب يقـــدم التقريـــر معلومـــات عـــن ال  - ١٤  رشـــادي ملعلمـــي املـــدارس االبتدائيـ

ر هذا الكتاب على مستوى التعلـيم االبتـدائي،         ـيرجى تقدمي تفاصيل عن أث    ). ٥٧ الفقرة(
يمــي يف مجيــع مراحلــه علــى حتقيــق املــساواة بــني  وعــن الكيفيــة الــيت يعمــل هبــا النظــام التعل

 .اجلنسني والقضاء على القوالب النمطية بشكل فعال
لقـضايا  ا :حتــرام الـذات    وا رأةاملـ  رشادي ملعلمي املـدارس االبتدائيـة     اإلكتيب  ال يزال ال   

 ، الـيت وضـعت    أة املـر  شـؤون إدارة    عن طريـق   وىل األ درجةالبوزع  ُي يبليز التعليم ال  الرئيسية يف 
طـارا لفهـم    إمم خصيصا ليوفر     صُ ،نوممأ تعليم  من أجل  نياجلنسبالفوارق بني    ةوعيتل ل برناجما

اهلـدف مـن خـالل هـذا     و. هـا خارج و أ  داخـل املدرسـة     بينـهما سـواء    لتفـاوت لبعاد املتعـددة    األ
 عالقــات أكثــرســاس ل األتــضعن أر مــن شــأهنا ـيـــالربنــامج هــو العمــل مــع املــدارس لوضــع معاي

جمموعـه   مـا   استفاد من هذا الربنامج،٢٠٠٦يف عام  و. الفتيات والفتيان يف جمتمعنا    بني   انصافإ
 .دــ البليف مجيع أحناءوتلميذة  اميذلت ١ ٦٥٦
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ــر أن   - ١٥ ــذكر التقريـ ــسار   يـ ــىت اآلن يف املـ ــزن حـ ــساء يتركـ ــهن املاتالنـ ــةيـ  ة التقليديـ
ء مقارنة بالرجـال   يرجى تقدمي بيانات عن عدد النسا  .)٩٧الفقرة   (التمريض والتدريس ك

ــيم العــايل، واالجتاهــات      ــة يف مؤســسات التعل ــة وغــري التقليدي يف حقــول الدراســة التقليدي
يرجى وصف االستراتيجيات واألهـداف احملـددة بأجـل         . املتعلقة هبذا املضمار مبرور الزمن    

 زمين اليت جيري اتباعها لزيادة عدد الطالبـات يف حقـول الدراسـة غـري التقليديـة، والتقـدم                 
 .احملرز يف حتقيقها

يف التعلــيم والتــدريب   تعزيــز تنفيــذ مــشروع يفت حكومــة بليــزبــدأ، ٢٠٠٢ عــام يف 
  التعلــيم وتــوفريطــويرىل تعزيــز تإ املتواصــل الرامــي اكجــزء مــن جهــدهواملهنـــي، الــتقين اجملــال 

. صادية واالقتــاالجتماعيــة مــن الناحيــة تنميــة بليــز لدعمــاواملهنـــي الــتقين يف اجملــال التــدريب و
وزارة التعلـيم   الـيت وضـعتها      ٢٠١٠-٢٠٠٥  للفتـرة  عمـل ال خطـة     إىل ذلـك، مشلـت     ضافةباإلو

. ولويـة  ذات األ  ا جماالهتـ  أحـد واملهنـي أيضا باعتبارمهـا     التقين  يف اجملال   التدريب  و التعليممؤخرا  
ال يف اجملـ  التـدريب   و  التعلـيم   عمليـة   وإعـادة مواءمـة    عـادة تـصميم   إ هـو    ىتـوخ ُين ما    فإ عموماو

د والطلب على القـوى العاملـة       ـ ملواكبة التنمية االقتصادية يف البل     هايذتنفوآليات  واملهنـي  التقين  
الـتقين  يف اجملال    للتعليم والتدريب    طين اجمللس الو  رأة رئاسة دارة شؤون امل  إ مدير    ويتوىل .ةاملاهر

ىل تـوفري مزيـد مـن       إدعوة  القيـام بأنـشطة فعالـة للـ        و ةط فعالـ  و ضـغ  ، مما يسمح مبمارسة   واملهنـي
 هبـا معاهـد      توجـد  عـات الـيت   اطقيف مجيـع امل   و. تقليديـة الغـري    لدراسةاالفرص للمرأة يف جماالت     

 لـك  بـشكل وثيـق مـع ذ       أة املـر  شـؤون إدارة   تعمـل واملهنــي،   الـتقين   يف اجملـال     للتعليم والتدريب 
 ،ة والـسباك  ،ةيـ ئباات الكهر ـبـ ـ مثـل التركي   ،عروضـة  الـربامج امل   مـن  أة املـر  استفادةاملركز لضمان   

 .دـريـ والتب،يفـ والتكي،عداد الطعامإ و، السياراتاوميكانيك
مـايو  /يـار أ  عقـد يف يالـذ قمة الـوطين للتعلـيم      التوصيات الصادرة عن مؤمتر ال    وأفضت   
ــق إ ٢٠٠٤ ــدافىل حتقيـ ــددةأهـ ــن، حمـ ــ مـ ــوفري  بينـ ــى ا اها تـ ــدريب علـ ــساب التـ ــارات كتـ ملهـ
ــة للال غــري ــساء، علــى أن تقليدي ــ ن ــشودامل دفاهل ــسبة   ن ــساء ن ــة  ٢٠ هــو أن متثــل الن  مــنيف املائ

 وحتـسني نوعيـة     ة زيـادة عـدد النـساء يف الـربامج غـري التقليديـ             يوالنتيجة املتوقعة هـ   . املشاركني
 . عـزبـاتها نساءـلـعيـُـ اليت تواألسرسر املعيشية احلياة لأل
 التــدريب علــى واصــلة علــى مـانــصبمال يــزال التركيــز  ، الوطنيــةجهــزةخــالل األومــن  
 عمـال دارة األ إ التدريب علـى احلاسـوب و       من بينها   يف جماالت  ة التقليدي  غري  املهارات اكتساب
جمموعـه    مـا  ، شـارك   تدعيم األسرة  ،١ رقمربامج  ال ، ويف إطار جمال   ٢٠٠٦يف عام   و. التجارية
يت  الـ ،التجاريـة  املهـارات وتنميـة روح املبـادرة     اكتسابالتدريب على  شخصا يف برامج   ٤٤٥

 عـن طريـق التواصـل مـع الوكـاالت           ةنشط هذه األ   وأُجنزت .دـ البل  على صعيد  فذتوضعت ونُ 
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دارة إ  كمـا نظمـت  .ة علـى الـسواء   والريفيـ ةرضت على النساء يف املناطق احلضري وعُ ،ةالشريك
ربعـة  أ  دام  املهارات كتسابالبـيا  دري ت  برناجما ، الوطنية ةيئة النسا يئ بالتعاون مع اهل   ،أةشؤون املر 

  اكتـساب لـى علتـدريب  ا فري هو تـو  منهاهلدفكان  و. زيالت السجن املركزي يف بليز    ـشهر لن أ
 مبهـــارات ن يف حماولـــة لتزويـــده،لـــسجينات يف جمـــال الـــضيافة والفنـــون واحلـــرف  لاملهـــارات

 مؤلفـة   جمموعـة  وقد خترجت. يف اجملتمعندماجهإعادة إ لتسهيل تستجيب الحتياجات السوق  
 . يف السجننياجمربنالامرأة من  ١٥ من
 

 املشاركة يف احلياة العامة  
ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة نقص متثيل املـرأة               - ١٦

يف احلياة السياسية والعامة، مبا يف ذلك امتناع النساء عن ترشيح أنفسهن لـشغل مناصـب                
ــم     ــة رق ــاة التوصــية العام ــع مراع ــة، م ــشأن  ٢٥عام ــة ب ــرة للجن ــادة ١ الفق ــن ٤  مــن امل  م

 . بشأن دور املرأة يف احلياة العامة٢٣االتفاقية، والتوصية العامة رقم 
 أةبعض العقبات الـيت متنـع املـر       يف   ا الوطنية حتقيق  ةيئة النسا يئ اهل تجرأ ،٢٠٠١يف عام    

نـوان   يف كتـاب بع    هـا  نتـائج تقرير    اهليئـة  نـشرت و. الترشـُّــح من املشاركة يف القيادة الـسياسية و      
 نـساء ن ال أىل  إويـشري التقريـر     . “الـسعي وراء فـرص القيـادة يف بليـز         : الـسياسة جمـال    يف   أةاملر”

يهــا بــسبب االلتزامــات    ســبل الوصــول إل ىلإ يفتقــرن كــن لو ،القيــادة الــسياسية بيهتـمـمــــن 
  وكــل.ىل التمويــلإ واالفتقــار ،االفتقــار إىل املهــاراتو ،روالــذكب  املتعلقــة والعوائــق،ســريةاأل
  وأدت. الــنظم االجتماعيــةعلــىدخــال حتــسينات إ  هــوا للــسلطةهيســع أة مــن املــرتتوخــاه مــا

لمنـاطق  ل الوطنية وممـثلني  ةيئة النسايئاهليف  ل  ا الرج إشراكىل  إ هذا التقرير    نبثقة عن التوصيات امل 
  احلاليـة،   الـذراع الـسياسية للحكومـة       قيام ىلإيضا  أالتوصيات   تدأو.  وكذلك الكنيسة  ةالريفي

ــساالاجملموعــة هــي و ــساء  ة املتحــدة، بيئن ــشـاط تنظــيم الن ــسياسية  بن للمــشاركة يف احلمــالت ال
دد خطـة العمـل املتعلقــة بـاملرأة، الـيت حتـ          ىل وضع   إالتوصيات   تدكما أ . اتسياسيبصفتهـن  و

 واالجتمـاعي   ،االقتـصادي :  يف ثالثـة جمـاالت رئيـسية هـي         ة البليزي أةثراء حياة املر  خطة عمل إل  
 . والقانوين،والسياسي
 أة املـر  موضـوع ي ركـز علـى  ذ الـ مؤمتر القمـة األول للمـرأة     يضا  أشارة  اإلبجدر  يـمما  و 

 يف هـذه القمـة كـاثي      شخـصيات الـيت قـدمت عروضـا       هـم ال  أ  وكـان مـن ضـمن      .وصنع القـرار  
 مــع الـشباب وهــي مـن العـاملني    ،دوريـس كرينـشو  و ة؛ احلقــوق املدنيـ ة يف جمـال ناشـط النيلـي،  

ات قيــادال معهــد ة الــسنوي ورئيــسة تــاريخ احلقــوق املدنيــعلــىالقيـمـــة ، كسبــارالــسيدة روزا 
ــسائية و ــة؛متنالالن ــسيدة شــاباز و ي ــا احلــسنة  ،ال ــشؤون الثقافيــ ل ســفرية النواي ــة وةل ــت الدولي ة نمي
 ة خاصـ ةمبعوثـ / عـضو جملـس الـشيوخ وسـفرية     ودولوريس بلديراموس غارسـيا،   ؛ لبليز املشاريع
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 جملـس مـن   ،   مانـسانارِس  رينـا  ومْ ؛يـدز اإل/ة البـشري  ةس نقص املناعـ   وفريووشؤون املرأة   طفال  لأل
عــروض وتناولــت ال.  يف بليــزنــسانركــز دراســات حقــوق اإلمل املؤقــت  واملــدير الــوطينكريــول

؟ ة قياديـ ادوارأ نـساء اللـوايت يتـولني     لالداعمــات ل  عـدد   يـزيــد    الملـاذا   : يلـي  ن بينها ما  ل م ائسم
 احلكــم الوطنيــة واحملليــة؟  أجهــزة يفأةللمــرن ـيـ متــساوي ومتثيــلكيــف ميكننــا ضــمان مــشاركةو
  العامـة  مجيـع الـسياسات   وجهـات نظرها تـُـثـري    احتياجات املرأة و  ن  أن نتأكد من    أكيف لنا   و

ــربامج؟  ــذي ميكــن    ووال ــدور ال ــا هــو ال ــه نن أم ــساءؤدي ــدعوة كن ــيري واإلإ يف ال صــالح ىل التغ
  هبـا  ن نفحـص الطريقـة الـيت نعـد        أ  حتـتم علينـا    ة الـيت  عروض احلاجـة امللحـ    وأبرزت ال التشريعي؟  

 . السياسيةنا خالل هيئات منلهارساليت نرسائل نواع الأة ويدوار القيادتويل األنا لاتشاب
نــسـاء  عــدد التزايــدىل إ ٢٠٠٦ عــام ت يفر جــيت االنتخابــات البلديــة الــوتــشري نتــائج 

يدة تـشغل   سـ ول  أ انتخـاب    ظةومن بني املستجدات امللحو   .  للمناصب السياسية  ترشحنالاليت  
 يف ةعمــدهــذا األمــر إىل انتخــاب ســيدتني يف منــصب ال  ىدأ ، وقــدمنــصب عمــدة مدينــة بليــز

 .تسع البلدياتالمن اثنـتـيـن 
 

 ةــالعمال  
أعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة عن قلقها إزاء اخنفـاض نـسبة مـشاركة                - ١٧

معـدل مـشاركة    ويشري التقريـر إىل أن      . ي هذه النسبة  ـتدناملرأة يف القوة العاملة واستمرار      
يرجـى  ). ١٢٣الفقـرة  ( يف املائـة     ٤٣,٢ حيث يبلغ ـا  يـمنخفض نسب  العاملة   ةاملرأة يف القو  

مـشاركة املـرأة يف القـوة العاملـة وأثـر هـذه           تبيان اخلطوات اليت اختـذهتا احلكومـة لتحـسني          
 لـصاحبات املـشاريع التجاريـة،       مج املتاحـة  يرجى أيضا تقـدمي معلومـات عـن الـربا         . التدابري

 .يف ذلك الربامج الرامية إىل تعزيز ُسُبل حصوهلن على القروض واالئتمانات مبا
 علـى   عن العمـل  العمل الباحثني ة التوظيف وتنمية املشاريع التابعة لوزار      وحدة ساعدت 

ــه  ــور علي ــربــاب العمــل علــى توظيــف   تــساعد أ و،العث ــاجون  الــذيشخصال ــهإ حيت .  للعمــللي
 ؛ حتديـد مهاراتـك    لعمـل؛  ل  االستعداد التدريب على : مة للباحثني عن عمل هي    اخلدمات املقدَّ و

 ؛عملـك احلفـاظ علـى      ة؛مقابلـ حـضور   ؛  رسـالة اإلحالـة   و السرية الذاتيـة  هداف العمل؛   أحتديد  
 . خدمة الزبائن؛موالكأ بريدت

 زيـادة تتوقـع احلكومـة     ي،  واملهنـالتقين  يف اجملال    التعليم والتدريب    من خالل مشروع  و 
 مثــل التكنولوجيــا والــصناعات ،ةمــشاركة النــساء يف القــوى العاملــة يف اجملــاالت غــري التقليديــ 

 أة تزويـد املـر  هـو   هذا املـشروع دورو.  زيادة يف الطلب على العمال    فيها تحدث  اليت ةالتحويلي
 . يسيطر عليهالرجلال يزال ا من االستفادة من أسواق العمل اليت اباملهارات اليت متكنه
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 الوطنيـة بالتعـاون مـع الوكـاالت         زةهج من خالل األ    تنفيذها  بدأ الربامج اليت وال تزال    
صول  احلـصول علـى معلومـات عـن فـرص احلـ             مـن  ةأملـر ا متكِّـن ات التجاريـة    ؤسس وامل ةالشريك

ــامج  و.  والقــروضاتلــى االئتمانــ ع ـــز لمــن خــالل برن ــة الريفيــ بلي عــات وم اجملكانــت ،ةلتنمي
ىل إ لتنفيـذ مـشاريع صـغرية هتـدف          تزال حتـصل علـى األمـوال        وال دـحناء البل أ من مجيع    ةيئساالن

 . املايلانتاجيتها واستقالهلإحتسني 
يف حني توجد تشريعات حتدد حدا أدىن موحدا لألجور يف بليز، فإن التقرير أورد               - ١٨
 تلـك الـيت   ى مـن تزال جتتـذب نـسب أجـور أعلـ      اللوظائف اليت يشغل أغلبيتها رجالأن ا 

يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة  وقــد حثــت اللجنــة  ). ١٣٧الفقــرة  (يــشغل أغلبيتــها نــساء 
احلكومة على تقييم األسباب الكامنة وراء تدين أرباح املرأة هبدف اعتماد التدابري املناسبة             

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة لتنفيـذ توصـية اللجنـة                  . لعكس هذا االجتاه  
 .نتائج أي تقييم أُجنز يف هذا الشأنو

جـور واحلكومـة احلـد األدىن ألجـور عمـال            األ ، جعـل جملـس    ٢٠٠٢بريـل   أ/يف نيسان  
ن ـيـ ـجـور العمـال اليدوي  دىن ألعـادل احلـد األ   ُي) معظمهم مـن النـساء    (املنازل واحملالت التجارية    

 األعمـال   ضـد ة طويلة القائم منذ مد للتمييز األمر حدا   هذا وضعوقد  ). معظمهم من الرجال  (
جـور العمالـة بالنـسبة لكـثري        دىن أل احلد األ يف  ، وكان له تأثري ملحوظ      تشغل أغلبيتها نساء  اليت  

 جملس الوزراء التوصيات الـواردة يف التقريـر    رقأ،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٩ويف  . من النساء 
ــاخل ــةألجــورلــس اي جملمات ــادة احلــد األدىن ألجــور العمــ   ىلإ  والرامي ـــال اليدويزي ــال ـي ن والعم

من الـدوالرات    ٢,٥٠ىل  إمن الدوالرات البليزية     ٢,٠٠ من   ةهذه الزياد ستكون  و. الزراعيني
 ٣,٠٠ إىل و،٢٠٠٩يف عــام مــن الــدوالرات البليزيــة    ٢,٧٥ىل وإ؛ ٢٠٠٧يف عــام البليزيــة 
يف  ٩ و يف املائــة ١٠  ويف املائــة ٢٥ر اقــدمب ات زيــادهوهــذ. ٢٠١٠يف عــام ات بليزيــة دوالر

  فإنــه املنــازل واحملــالت التجاريــة اخلــاص بعمــالعــدلأمــا امل.  هلــؤالء العمــالاملائــة علــى التــوايل
ويظـل علـى هـذا املـستوى،        ) يف املائة  ٣٣ (٢٠٠٧ يف عام    ات بليزية  دوالر ٣,٠٠ىل  إسريتفع  

 . لألجور جلميع فئات العمال وحيددىنأىل حد إيؤدي يف النهاية  مما
إجـازة  طوات املتخـذة لتوسـيع نطـاق االسـتحقاقات املمنوحـة عـن              يرجى تبيان اخل   - ١٩

 من  ١١ من املادة ) ب (٢ لكي يقضي عدد أكرب من النساء إجازاهتن وفقا للفقرة           األمومة
 .االتفاقية
) قــانون العمــل( الــصلة ا جملــس الــوزراء التــشريع ذ ، عــّدل٢٠٠٥ يوليــه/وز متــ١٩ يف 

ـــ نــساء للمومــةجــازة األإد حتـديـــص علــى ـُنـــت لاللــوائح ذات الــصلةو بــدال مــن  أســبوعا ١٤ بـ
 ١٨٣ اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم     ق علـى  يدصتـ لل، وهكاملبجر األ ا مدفوعة عوسبأ ١٢

 .)املنقحة(اخلاصة بتنقيح اتفاقية محاية األمومة 
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 الصحة  
حلمـل  أعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة عن قلقهـا إزاء ارتفـاع حـاالت ا               - ٢٠

مـا للكنيـسة مـن نفـوذ كـبري علـى       ويوضح هـذا التقريـر أن   . يف صفوف املراهقات يف بليز  
املعلومـات املتعلقـة    ب  تزويد املراهقني  التعليم يف املستويني االبتدائي والثانوي ميثل عقبة أمام       

يرجــى مناقــشة اخلطــوات املتخــذة أو خطــط ). ١٧٥الفقــرة  (اإلجنابيــةبالــصحة اجلنــسية و
تجاوز هذه املشكلة وضمان التنفيذ الفعلي للسياسات اهلادفة إىل توفري التثقيف           احلكومة ل 
 . لفائدة املراهقنياإلجنابيةالصحة اجلنسية ويف جمال 
ىل أن تـدخل يف عـام       إ وزارة التعلـيم     الغاية الـيت دعـت    كانت معاجلة هذه املشكلة هي       
ــة  ٢٠٠٤ ــسياسة الوطني ــاة األ  ل ال ــصحة واحلي ــة يف جمــال ال ــسياسة   . ســريةلتربي ــامج هــذه ال فربن
 إمنا هـو برنـامج شـامل لتعلـيم األطفـال والـشباب والكبـار مهـارات حياتيـة مـن خـالل                        الوطنية

ويرسـي هـذا الربنـامج      . خربات موجهـة حتـوهلم إىل مـواطنني هلـم دور مفيـد ومثمـر يف اجملتمـع                 
 جنــسية أيــضا مهــارات حياتيــة تعــزز قــدرة األشــخاص علــى أن يقيمــوا فيمــا بينــهم عالقــات    

 فـضال عـن أن الربنـامج يعـزز          ، علـى حنـو مـستنري      اإلجنابيـة حقيقية ويتخذوا خياراهتم اجلنـسية و     
القــيم وأســاليب احليــاة الــسليمة يف اجملتمــع  تطــوير املهــارات واملواقــف واملعــارف مبــا يقــود إىل  

 .واألسرة
 ،بلــدوقــد عمــم منــهاج التعلــيم املتعلــق بالــصحة واحليــاة األســرية يف مجيــع مــدارس ال    

أصــبح يتــيح للــشباب فرصــة اكتــساب معــارف ومهــارات وقــيم متكنــهم يف املــستقبل مــن     ممــا
وقد تبني جناح الربنامج من التعاون احليـوي واملـستدام والنـشط            . اختيار أساليب حياتية صحية   

وكــان مــن نتــائج هــذا النــهج املتعــدد  . رات التعلــيم والــصحة والتنميــة البــشرية االقــائم بــني وز
وقـد  .  متت االستفادة بأقصى ما ميكن مـن املـوارد البـشرية والتقنيـة واملاليـة احملـدودة                األوجه أن 

ــربامج     ــن ال ــد م ــذ املزي ــضا إىل تنفي ــك أي ــةأدى ذل ــشباب  الفعال ــدة ال ــات   ، لفائ ــيهم الفتي ــن ف  مب
وكــان اهلــدف مــن تنفيــذ سياســية الربنــامج تــوفري الــسبل املناســبة ملعاجلــة    . املعرضــات للخطــر
  . ومن بينها محل املراهقات-  واالجتماعية اليت يعانيها الشباباألمراض الصحية

الصحة سياسة الصحة اجلنسية و   التزامات احلكومة اليت تتضمنها     يشري التقرير إىل     - ٢١
ــة ــا يتعلـــق ب اإلجنابيـ ــا يف ذلـــك مـ ــرة ( تخفـــيض معـــدل وفيـــات األمهـــات ، مبـ ) ١٨٠الفقـ

ــاض ــضا إىل    .واإلجه ــشري أي ــاض، ي ــ وخبــصوص اإلجه ــضمنها   التزام ــيت تت ــة ال ات احلكوم
منــذ إجــازة هــذه ويــذكر التقريــر أيــضا أنــه  ). ١٨٦الفقــرة  (الــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة
 يرجـى   .)١٨١الفقـرة   ( خمتارة فقـط مـن هـذه املبـادرة        عناصر  السياسة، جيري حالياً تنفيذ     
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رد ، وخاصـة مـا يـ   الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة   تقدمي معلومات عن حالة تنفيذ مجيع عناصر  
 .، والنتائج اليت حتققت حىت اآلن١٨٧  و١٨٠منها يف الفقرتني 

، وهـي سياسـة     اإلجنابيـة ، بدأ العمل بسياسة الـصحة اجلنـسية والـصحة           ٢٠٠٥يف عام    
ــصحة       ــسية وال ــصحة اجلن ــز حقــوق ال ــة وتعزي ــة حبماي ــدخالت املتعلق ــى الت ــةتركــز عل . اإلجنابي

ئيــة لأللفيــة الرامــي إىل حتــسني صــحة   مــن األهــداف اإلمنا٥وتتــصدى هــذه الــسياسة للهــدف  
زيـادة متكــني املــرأة مــن فـرص الوصــول إىل خــدمات الــصحة   لاألمهـات، وحتــدد اســتراتيجيات  

سـرطان عنـق    والوقاية من ؛ على األمومة املأمونة    هلذه السياسة   األولية العناصروتركز  . اإلجنابية
 والوقايـة مـن انتقـال       ؛ض األطفـال  دارة املتكاملـة ألمـرا     واإل ؛ والعنـف املـرتيل    ؛ ومكافحته الرحم

وفيما يتعلق باحلد من معـدالت وفيـات   . فريوس نقص املناعة البشرية من األمهات إىل أطفاهلن    
يف فترة ما حـول     األمهات والوفيات     خطة للحد من وفيات    ٢٠٠٥األمهات، وضعت يف عام     

ساعد علــى ، وذلــك مــن خــالل جهــود اللجنــة الوطنيــة للوفيــات الســتحداث آليــة ستــ الــوالدة
 وزيــادة فــرص وصــول الواحــدة؛ واحلــد مــن عــدد األطفــال للمــرأة فتــرات احلمــلاملباعـدة بــني  

 إىل املعلومـات املتعلقـة حبقـوق الـصحة اجلنـسية            ، وخباصة الذين يعيـشون يف األريـاف       ،السكان
حة  بـرامج متكـن للمـرأة يف املـسائل املتعلقـة بالـص       تنفيـذ  و ؛، واألمومة املأمونـة   اإلجنابيةوالصحة  

 . اإلجنابيةاجلنسية والصحة 
ــة لتحــسني       ــادرة األمومــة املأمون ومــن خــالل وزارة الــصحة، شــرعت احلكومــة يف مب

، بدأت اجلهود تركز على تعزيز ختطيط وبرجمـة         ٢٠٠٥ومنذ عام   . صحة األم والطفل يف البلد    
الـيت سـتوجه    يف بليز، وذلك بتحسني مجـع البيانـات وحتليـل املعلومـات             املأمونة  مبادرة األمومة   

ألمومـة املأمونـة علـى كـل مـن مـستوى            وأنـشئت جلـان ل    . حتسني رعاية األم واألمومـة املأمونـة      
 طبيبـا  ٣٠ومت أيـضا تـدريب      . ، وحتّسن كثريا رصـد وفيـات األمهـات        املناطق واملستوى الوطين  
 وتلقـى أعـضاء   .لزامي عن وفيات األمهـات    لضمان اإلبالغ اإل   املناطقوممرضة من مستشفيات    

وقـد تـبني    .  وجـرت توعيتـهم بـدورهم ومـسؤولياهتم        ، األمومة املأمونة التدريب هم أيـضا      نجلا
ــة مــن القــابالت املــدربات و ٩٧ وجــود ٢٠٠٤مــن إحــصاءات عــام   ــة مــن ٣  يف املائ  يف املائ
 .املوظفني غري مدربني

ويـتم مـن خـالل     . ووضعت وزارة الـصحة أيـضا بروتوكـوالت إلدارة العنـف العـائلي             
للمعلومات الصحية مجع البيانات بشأن العنف العـائلي عـن طريـق الوكـاالت ذات               هذا النظام   

.  على الـصعيد الـوطين  القائم على نوع اجلنستسجيل حاالت العنف    ل مناذج باستخدام   ،الصلة
صـدار ونـشر تقـارير سـنوية، وهـو مـا يـساهم يف               إ ويـتم    ،وتدير وزارة الصحة البيانات اجملمعـة     

استعرضـت اللجنـة الوطنيـة       ،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥ويف  . ج اجلديدة جماالت السياسات والربام  
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 يديره نظام املعلومـات يف    الذي التسجيل املذكور    منوذج القائم على نوع اجلنس   املعنية بالعنف   
أكتـوبر  /ومت يف تـشرين األول    . ضافيةإ جلمع معلومات    وجرى حتديث النموذج  . وزارة الصحة 

 . هذا النموذجمل أحناء البلد على استخدام تدريب املوظفني من جديد يف كا٢٠٠٥
وتواصـــل وزارة التنميـــة البـــشرية باالشـــتراك مـــع وزارة الـــصحة ومنظمـــات رئيـــسية   
 ملكافحـة مثل شبكة بليز املعنية بقضايا املرأة، والتحالف ضد اإليـدز، واللجنـة الوطنيـة               أخرى،  

. اإليدز والعنـف العـائلي  /لبشريةاإليدز، توجيه الوعي العام إىل الصلة بني فريوس نقص املناعة ا     
 اليت تبلغ يف بليز عـن حـاالت العنـف املـرتيل هـي نفـس الفئـة الـيت يرتفـع                        العمرية ذلك أن الفئة  

ــا يرتفــع معــدل اإل     ــا أشــد م ــة العمريــة   ( واإليــدزصــابة بــالفريوس فيه  ). عامــا٤٩ -٢٠الفئ
ومت . ة لتنـسيق األنـشطة     اإليـدز بـصورة قانونيـ      ملكافحـة وللتصدي للوباء، مت إنشاء جلنـة وطنيـة         

 القلـق وممـا يـثري     . تنظيم محلة توعية عامة مكثفة هي اآلن قيد التنفيذ بدعم من القطـاع اخلـاص              
 املـرأة وتطـوير   وقـد ركـزت اجلهـود علـى تعلـيم     . عـدد املـصابات بـالفريوس     الزيادة السريعة يف    

، لـت مـن التحـديات املاثلـة       لرجل ما زا  واعتماد املرأة على ا   بيد أن قضية الفقر     . مهاراهتا الذاتية 
ولـذا،  . املـأمون ال يسمح للمرأة بأن تفرض علـى الرجـل أال ميـارس معهـا اجلـنس غـري                    وهو ما 

اإليـدز  /فقد أصبح من امللح معاجلة التمكني االقتصادي للمـرأة إىل جانـب موضـوعي الفـريوس              
 .والعنف

ة اجلمهـور    اجلهـود بقـدر أكـرب علـى توعيـ          وتركـز . جهاض مـصدرا للقلـق    وال يزال اإل   
وتقــدم مــن خــالل وزارة الــصحة املعلومــات واخلــدمات للنــساء الالئــي يتعرضــن         . هثقيفــوت

 . مبا يف ذلك املضاعفات اليت ينتج عنها سقوط اجلنني،ملضاعفات أثناء احلمل
 فيها اجلهود علـى     وتركز ، على املستوى الوطين اخلطة الوطنية للرضاعة الطبيعية       تنفذو 
 .جيع النساء والرجال على االطالع على فوائد الرضاعة الطبيعية اجملتمعي لتشالتثقيف

املسائل املتصلة بنوع اجلنس سوف ُتنـاقش يف مـشروع التـشريع            يذكر التقرير أن     - ٢٢
توقـع اكتمالـه بنهايـة عـام        كان مـن امل   والسياسة العامة للجنة الوطنية ملكافحة اإليدز الذي        

هـذا املـشروع، وخاصـة أبعـاده اجلنـسانية،           يرجى تقدمي تفاصيل     .)١٩٨الفقرة   (٢٠٠٤
 .فرة بشأن فعاليته يف احلد من هذا الوباءاوأية معلومات متو

ــام       ــدز يف ع ــة لإلي ــسياسة الوطني ــل بال ــة   . ٢٠٠٥اســتهل العم ــة الوطني ــت اللجن وكان
  استعراضا للتشريعات املتصلة بفـريوس نقـص املناعـة         ٢٠٠٢ أجرت يف عام      قد  اإليدز ملكافحة
يدز بغية تـأمني هنـج لوضـع الـسياسات وتعـديل القـوانني ذات الـصلة قوامـه حقـوق                     اإل/البشرية
وصــاحبت ذلــك االســتعراض دراســة استقــصائية عــن رأي مقــدمي اخلــدمات يف        . اإلنــسان

وشــكلت نتــائج هــذه .  املتعلقــة هبــاالقانونيــةاإليــدز واملــسائل /الــسياسة املتبعــة بــشأن الفــريوس
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اإليـدز األسـاس   /روع الـسياسة والتـشريعات املتعلقـة بـالفريوس     من مش ) املرحلة األوىل (املرحلة  
 ).املرحلة الثانية(اإليدز /الذي أقيمت عليه سياسة بليز الوطنية بشأن الفريوس

 اإليـــدز جهـــازا رمسيـــا ملكافحـــة، أصـــبحت اللجنـــة الوطنيـــة ٢٠٠٤ويف بدايـــة عـــام  
صـد والـدعوة ووضـع الـسياسات     اكتسبت واليته طابعا قانونيا فيما يتعلق بأعمال التنسيق والر    

وشـرعت اللجنـة علـى الفـور يف املرحلـة الثانيـة مـن مـشروع                 . اإليدز يف بليز  /املتعلقة بالفريوس 
ومشلت املرحلة الثانية من املـشروع إجـراء مـشاورات علـى نطـاق كامـل             . سياستها وتشريعاهتا 

راء وشـواغل ومـصاحل     اإليدز تعكـس آ   /البلد طلبا ملسامهات يف السياسة الوطنية بشأن الفريوس       
 .اإليدز/االستجابة الوطنية للتصدي للفريوساملنخرطني يف خمتلف أصحاب املصلحة 

اإليدز إمنا هي خالصة جتمع بـني املـسامهات احملليـة القيمـة             /والسياسة الوطنية للفريوس   
، يـة اإلجنابجدا واملبادئ وااللتزامات املبينة يف دستور بليـز، وسياسـة الـصحة اجلنـسية والـصحة          

ــو ــسال ــسياسة       انية،سياسة اجلن ــة، وال ــن الطفول ــل يف املرحــل املبكــرة م ــاء املتكام  وسياســة النم
اإليــدز وعــامل العمــل، فــضال عــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بــشأن   /املقترحــة بــشأن الفــريوس

 االسـتثنائية املعنيـة   اإليـدز وحقـوق اإلنـسان، والوثيقـة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة           /الفريوس
ــة العمـــــل الدوليـــــة بـــــشأن  ،اإليـــــدز/بفـــــريوس نقـــــص املناعـــــة البـــــشرية   ومدونـــــة منظمـــ

 وداخــل مــشروع بنــاء القــدرات لتعمــيم التحليــل اجلنــساين يف  .وعامل العمــلاإليــدز،/الفــريوس
 الــذي شــرع فيــه صــندوق األمــم املتحــدة  ،اإليــدز يف منطقــة البحــر الكــاربيب/بــرامج الفــريوس

. ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٣ إىل   ٢١ مـن     يف الفتـرة   يف بليـز  ل  عقدت حلقات عم   ،اإلمنائي للمرأة 
  سياسـات  علـى وضـع   اتوكان اهلدف األويل من حلقـات العمـل املـذكورة بنـاء قـدرة املنظمـ               

مبساعدة املشاركني علـى اكتـساب مهـارات        ، وذلك   وتنفيذ برامج تراعي الفروق بني اجلنسني     
اللجنـة  قـادت  و. اإليـدز /الهتا بـالفريوس ملام بـص أساسية يف جمال حتليل الفروق بني اجلنسني واإل      

  اإليــدز هــذه املبــادرة، وذلــك بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ملكافحــةالوطنيــة 
وقـد شـارك يف حلقـة العمـل الـيت           . قـضايا املـرأة   املعنيـة ب  شبكة  الـ  املرأة، و  وإدارة شؤون ،  للمرأة

 احلكوميــة والكنــائس واملنظمــات  لحكومــة واملنظمــات غــري لكانــت مــدهتا ثالثــة أيــام ممثلــون  
 .اجملتمعية واملنظمات النسائية

 بتمويـل مـن الـصندوق العـاملي ملكافحـة           ، املـرأة  إدارة شؤون ، نظمت   ٢٠٠٦ويف عام    
 وذلـك يف سـياق املـشروع املعنـون          ، حلقات عمل يف مجيع أحنـاء البلـد        ،اإليدز والسل واملالريا  

ــز املتعــددة القطاعــات ل  ’’ ــز اســتجابة بلي ــشرية  تعزي ــدز/فــريوس نقــص املناعــة الب  وكــان .‘‘اإلي
ــساء أساســا مــن ســكان احلــضر والريــف       فــضال عــن  ،املــشاركون يف حلقــات العمــل مــن الن

وكــان جممــوع عــدد . ســجينات مــن ســجن بليــز املركــزي؛ وشــارك فيهــا بــضعة رجــال أيــضا  
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ضـيع الـيت    وكانت املوا .  اليت عقدت يف مجيع أحناء البلد      اجللسات مشاركا يف    ٦٧٦املشاركني  
ــي   ــها احللقــات كمــا يل ــاالت     :تناولت ــرارات واســتخدام رف ــاوض، صــنع الق ــالنفس، التف ــة ب الثق

؛ املمارســون االجتمــاعيون  اإلجنابيــةالــذكور ورفــاالت اإلنــاث؛ الــصحة اجلنــسية والــصحة      
اإليـدز يف   /الفـريوس  اإليـدز؛ بنـاء القـدرات بـشأن       /التعامل مع املـصابني بـالفريوس     : والصحيون
 حاضـرا للمـضي قـدما    ةة كان موضوع اجلنـساني    جلسويف كل   .  حلقات عمل   عقد الدعوة إىل 
لفـروق  ا وتعزيـز فهـم      ،اإليـدز /املنظور اجلنـساين يف الـربامج املتعلقـة بـالفريوس         مراعاة  يف تعميم   

 .اإليدز/ يف صياغة وتنفيذ الربامج املتعلقة بالفريوسبني اجلنسني
ــة الــ  طلبــت  - ٢٣ ــة يف تعليقاهتــا اخلتامي ــيِّم وضــع صــحة   اللجن سابقة إىل احلكومــة أن تق

يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات يف هــذا الــشأن، مبــا يف ذلــك   . النــساء العقليــة يف بليــز
 . يف هذا اجملالالسياسة اجلنسانية الوطنيةاخلطوات اليت اتُّخذت لتنفيذ التزامات 

، ض النفـسية مـرا لألاحلـايل  احلكومة الظروف القائمة يف املستـشفى الـوطين     استعرضت   
ــسبب رداءة األحــوال   ــاء    يف وب ــة يف بن ــو، شــرعت احلكوم ــشفى روكفي ــشفى مست وطــين مست

عـدد  تلبيـة احتياجـات   ب ةسـس ؤهـذه امل قوم وسـت .  العاصـمة بلموبـان  يفمراض النفسية أللجديد  
ومــن املؤمــل أن حيــسن ذلــك كــثريا النظــرة إىل  اخلــدمات، تحــسن هلــم املرضــى، وسأكــرب مــن 

بالقـدرة علـى إشـراكهم    بع ـُـتـَّــ ة املرضى العقليني اليت ست  سياسة معاجل تسم  ـوست. ةلصحة العقلي ا
عـن  يـضا  أيف هـذا اجملـال   ذلت  ـُــ اليت ب اجلهود  وقد أسفرت   .  منــه همبدال من استبعاد  يف اجملتمع   

 .بلموبان يف مستشفىجناح لألمراض النفسية احلادة نشاء إ
للتطــور يف مجيــع أحنــاء البلــد ات عقـــد جلــسـ الوطنيــةاألجهـــزة خــالل ويتواصــل مــن  
والعنــف اإلجهــاد، وتقــدم هــذه اجللــسات جمانــا، وتـــتراوح بــني مواضــيع مثــل إدارة   . الفــردي

 ،طفــالســاءة معاملــة األإيــدز، واإل/ة البــشرية وفــريوس نقــص املناعــ،القــائم علــى نــوع اجلــنس
تواجههـا   ىل ختفيـف الـضغوط الـيت      لـسات إ  اجلذه   هـ  هتـدف  و . والتحرش اجلنـسي   ،واالغتصاب

لــسات يف هــذه اجلأيــضا تقــدم و. الــيت قــد تــسهم يف عــدم االســتقرار العقلــي يف بيئتهـــا و أةاملــر
 مـن   ،، فهـي تلتمـسها    لطلـب مـساعدة نفـسية     امـرأة    ةذا دعت الـضرور   إ جمانا للنساء، و   ةاملشور

ــرأة،  خــالل  ــوطين لأل إدارة شـــؤون امل ــشفى ال ــد شــارك  . مــراض النفــسية مــن املست يف عــام وق
 ٢ ٢٥٨جلسات توعيـة بالقـضايا اجلنـسانية؛ وشـارك          شخصا يف    ١ ٧٢١جمموعه    ما ٢٠٠٦

خـصا يف   ش ٣ ٢١٦  وشـارك  يـدز؛ اإل/ة البـشري  ةفريوس نقـص املناعـ    بشأن  شخصا يف جلسات    
جلـسات أخـرى    ا يف   شخـص  ٣ ٩٦٢شـارك    و ؛العنف القائم على نوع اجلـنس     بشأن  جلسات  
 ،يــذاء األطفــالإات، والثقــة بــالنفس، وجهــاد، وتــسوية املنازعــاإلإدارة مواضــيع مثــل تناولـــت 

 .والتحرش اجلنسي
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 ٢٠١٥-٢٠٠٤للفتــرة مــن أجــل األطفــال واملــراهقني يف بليــز وخلطــة العمــل الوطنيــة  
هـداف علـى زيـادة سـهولة وصـول      هـذه األ  تركـز و. ة العقليـ ةيتعلق بالصح هداف حمددة فيما أ

وتـنص  . ناوهلمـوجعلـها يف متـ    ة  خـدمات الـصحة العقليـ      إىل   سـرهم أومجيع األطفال واملـراهقني     
 الـيت تـؤثر   ةاخلطة على وضع وتنفيذ برامج شاملة لتوعية اجلمهـور بـشأن قـضايا الـصحة العقليـ          

 والتــشريعات سياساتالــىل دراســة وتنقــيح إاخلطــة أيــضا تتطلــع و. طفــال واملــراهقنيعلــى األ
 .ةالصحة العقلياملتعلقة ب

 
 املرأة الريفيــة  

 يف  الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة     من التفاصيل فيمـا يتعلـق بنـهج         يرجى تقدمي املزيد     - ٢٤
اصة ما إذا كانت هذه الـسياسة تـشمل مواضـيع حمـددة تواجههـا       خبمعاملة املرأة الريفية، و   
 .ى التقرير على ذكرهنـنساء املايا اللوايت أت

بـق علـى كـل      ينطالوطنيـة   اجلنـسانيـة   الـسياسة   ال يزال النهج املتبع جتاه املرأة الريفية يف          
مـن   ذلت بعـض احملـاوالت ملعاجلـة احتياجـات نـساء املايـا            ـُــ ب وبـالرغم مـن أنـه        .ةالثقافيـ الفئات  
يرجــع أساسـا     وهـو مـا    ،اهتمام خـاص  هذا اجملال ظل ال حيظى ب     فـإن  ،  الوطنيةاألجهـزة  خالل  

ــساء ا إىل  ــإلجلماعــات اأن احتياجــات ن ــو  ، خــرى األةثني ــدين والكري ــا واملول ــل الغاريفون  ،لمث
ــ .ةيف املنــاطق الريفيــتــزال علــى حاهلــا تقريبــا   ال شــرعت فيهــا الــيت د املــساعدة ـد يـــمــربامج ف

تـزال   الريـك، حيـث يقـيم معظـم نـساء املايـا،             وسـتان ك   توليـدو يت  يف مقاطع  الوطنيةاألجهـزة  
تنتـسب إليهـا    توليـدو   املـرأة يف    شــؤون    فـإدارة    .سبل مـد يـد املـساعدة إلـيهن        هم  أحد   أ تشكل
سـان   و  سـانتا كـروز،    ةتكون يف الغالب من نساء املايـا مـن القـرى الريفيـ            ـتة  يئ نسا ةوعجمم ١٢
يف و. درو كولومبيـا ـِــ سـان ب وفيلـيـبـه، وبارَّانكو،    وسان   فورست هوم، وأنـَّـا،  نطونيو، وسانتا   أ

 ،مايـا موبـان    سـنتر، و   وثيق مع نـساء مـن مايـا       على حنو   دارة  إل ا ، تعمل )ستان كريك  (دانغريغا
 .بانك فيليدجرد و

لتنميــة بليــز لمــن خــالل برنــامج إىل ذلــك، فــإن نــساء املايــا يــستفدن أيــضا ضــافة وباإل 
مـشروع  وكـان  . البالغـة الـصـِّـغر  شروعات امللنهوض ب لة منحا للمرأة الريفي    الذي يقدم  ،ةالريفي

ملمـتــد  عملــه النـشـط ا  أدرج هو أيضا ضـمن  ، التابع إلدارة شـؤون املرأة، قـد    الصندوق العاملي 
خصــصهما إلقامــة اجلــنس، يــومني نـــوع العنــف القــائم علــى  يومــا ملكافحــة  ١٦علــى مـــدى 

مائــة وواحـدة وستــون امـرأة مـن مجيـع أحنـاء البلـد يف                 وشـارك    .للمشغوالت النـسائية  معرض  
وكانـت نـسبة    . التدرب العملـي علـى احلـرف      على إدارة األعمال التجارية الصغرية، و     التدرب  

الوطنيـة يف   األجهــزة   شـرعت    وقد   .يف املائة  ٣٠من املعرض    جمموع املستفيدات    نساء املايا إىل  
وهـي مجعيـة     ،ع مجعية الشابات املـسيحيات    باالشتراك م تنفيذ مشروع   أيضـا يف   اآلونة األخرية   
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اصـة  خبالفقر بـني النـساء الريفيـات، و       من وطأة   تخفيف  ينحصر هدفها على وجه التحديد يف ال      
علـى  ها  مـن خـالل تدريبـ   ة الريفيأةملراىل متكني  إويهدف املشروع   . املاياساء  من ن  ة الريفي أةاملر

 . االقتصاديااستقالهلحتقق هبا مهارات اكتساب 
يرجى وصف التدابري اليت تنفذها احلكومة لتعزيز سبل حصول النـساء يف املنـاطق               - ٢٥

 .الريفية على االئتمانات
ــن     ـــّد مـ ــشكـل احلـ ــتراتيجي  يـ ــور االسـ ــر حمـ ــئمنا اإلةالفقـ ــةةيـ ــاجل وت.  للحكومـ ــذه عـ هـ

ة باسـتنباط سـبل مناسـبة لتقـدمي متـويالت وقـروض لـصغار               الفقر يف املناطق الريفيـ     ةاالستراتيجي
ــاطق الــصغر بالغـــة صــغرية ومتوســطة وشروعات وخــدمات دعــم وحــوافز ملــ  ،املنــتجني يف املن
 .ة والريفيـة الـصغرية  شروعات الزراعيـ املنـاطق، وتـشجيع املـ     يف تلـك     وتعزيـز القـدرات      ،ةالريفي

إىل  ةرشـادي إلتـها الوطنيـة ا   وخطتها القطريـة وحتقيقا هلذه الغاية، قدمت حكومة بليز اسـتراتيجي   
ــة   الا ــصندوق التنمي ــو ، وذلــك مبوجــب ورويبألاجتمــاع التاســع ل ــشرين .  اتفــاق كوتون ويف ت

بليــز مج تمويــل برنــالوروبيــة األاملفوضــية  مــع اكومــة اتفاقــاحل، وقعــت ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين
االحتـاد  وتعهــد   يـورو،   ماليــني    ١٠,٦٧٥تـه   ميزانيإمجـايل   بلـغ    ،)BEL/001/04 (ةلتنمية الريفي ل

لتنميــة بليــز لوزيــر  وقــع ،٢٠٠٦فربايــر /شــباط ٢يف و. يــورو ماليــني ٩ مبلــغدفع األورويب بــ
لتقـدمي  رجانيـة  املـُّـعـَـب معهد الشبكة املتكاملة ملراقبة الـش الوطنية واملفوضية األوروبية عقدا مع      

 ٢٠٠٦مـارس  / آذار١واتفقا فيه على أن يكـون   ،ةلتنمية الريفيبليز لبرنامج إىل  ةمساعدة تقني 
 . يف الربنامجبدءموعدا لل
جل التخفيـف مـن     أدعم النمو االقتصادي املستدام من        هـو الربنامجمن  العام  اهلدف  و 

 يف  الــشهريزيــادة متوســط الــدخل ةددومــن بــني أهدافــه احملــ. يــةاملنــاطق الريفيف الفقــر وطــأة 
مـن  الـسنوي    ةالبطالـ ختفـيض معـدل     وا بليزيـا،     دوالر ٧٨٠ىل  إا بليزيـا     دوالر ٦٢٠الريف مـن    

ــة إ ٩,٤ ــة ٨,٩ىل يف املائـ ــضا  و. يف املائـ ــددة أيـ ــداف احملـ ــن األهـ ــامج مـ ــسهيل  للربنـ ــشاء تـ إنـ
رى؛ والغايـة  الـصغر علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة أو القـ      بالغة  مشروعات صغرية ومتوسطة و   
منائيـة الـيت توافـق      شاريع اإل املـ طـط و  اخل مـن    ٦٠٠ و ٣٠٠بـني    من ذلك إمنا تتمثل يف وضع ما      
 يف املائــة مــن األســر الريفيــة، ١٠ستفيد مــن الربنــامج علــى أن تــ، عليهــا وحــدة إدارة املــشاريع

نيـة،  الوطاألجهــزة   خـالل   ومـن . يف املائـة ٣٠عـن  منهــم   تقل نسبة النساء والشباب      وعلى أال 
 مــن البلـد احلــصول علــى متويــل مــن  ةحنـاء املنــاطق الريفيــ أ يف مجيــع ةيئلجماعــات النــساأمكـن ل 

إدارة النـهوض بـاملرأة وموظفــو   موظفــو  ويتـوىل  . ـن صـغري حلـساهب  جتـاري ل عمـ الربنـامج لفـتح   
  ويــضطلع،التابعــة لربنــامج بليــز للتنميــة الريفيــة جلــان املقاطعــات يف  أةاملــراملــرأة متثيــل شـــؤون 
، مبـادرة   خـرى املبـادرات األ  ومـن   . ة علـى التمويـل    ملـرأة الريفيـ   حصول ا دور حاسم يف    هؤالء ب 
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وكلتامهـا  تجاريـة،   عمـال ال  صغار املـزارعني واأل   صـرف  ، وم مؤسسة بليز للتكنولوجيا املستدامة   
. ات علـى االئتمانـ  ة الريفيـ أةدور حاسـم يف ضـمان حـصول املـر      زالتـا تـضطلعان بـ      مبادرتان مـا  

يــزال أكــرب مــن  أن نــصيب الرجــل يف الريــف مــن االئتمانــات ال مــع ذلــك،  ،كرجــدير بالــذو
 .لرجال تفوق عدد ما تقدمه النساءنصيب املرأة ألن عدد الطلبات اليت يقدمها ا

 
 ؛ والبيانات٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة   

 مـن   ١ الفقـرة يرجى تبيان التقدم احملرز باجتاه القبول بالتعـديل الـذي أُدخـل علـى                - ٢٦
 . من االتفاقية٢٠املادة 

تعـديل  يف إجـراء مناقـشات بـشأن        شرعـت األجهـزة الوطنية واهليئـة النـسائيـة الوطنيــة           
 .تتخذ يف هذا الشأن أي قرار بعد احلكومة ملولكن ، ٢٠  من املادة١ الفقرة
 مـن   ٩  و ٨ يرجى تبيان اخلطط املعتمدة مـن أجـل سـحب البيـان املتعلـق باملـادتني                - ٢٧
 .وتوكول االختياري لالتفاقيةالرب

 مــن الربوتوكــول االختيــاري ٩  و٨ املــادتنياملتعلــق ببيـــان لســحب الــيس مــن املعتــزم  
أي حتقيقـات يف  بـإجراء   ذات سـيادة تـسمح   ـةىل مركزنا كدول  إساسا  يعزى ذلك أ  و. ةلالتفاقي

ة،  التمييزيــةلــ مــن املعامةدســتورنا احلمايــ ويــوفر .مواطنينــاة حبــق و منهجيــجــسيمة أانتــهاكات 
لـصاحل   ة واجتماعيـ  ةاقتـصادي أي امتيـازات أو فـروق       الدولـة   وينص على أن تنتفي يف سياسات       

يـزال دور    الو. اجلـنس يف ذلـك نـوع       مبـا  ،سـباب دون أخـرى أيـا كانـت األ       املـواطنني   فئة مـن    
ى أسـاس أن  الدولة باعتبارها السلطة األولـى يف تنفيذ االتفاقية حمـل توافـق العــام يف اآلراء، علـ             

 .عملية التحقيقفـي اللجنة بدور هام تضطلع 
 


