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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 نوة والثالثسعاالدورة الت
  ٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠ يوليه إىل/متوز ٢٣

 ةيروالدرير اتقالبالنظر يف واألسئلة املطروحة فيما يتعلق قائمة القضايا   
 

 بليز  
 
التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع         نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف       - ١

 .)CEDAW/C/BLZ/3-4(املقدم من بليز 
 

 مــةا عماتولمع  

يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير، مـع اإلشـارة علـى حنـو خـاص إىل مـا                     - ٢
ان مـا  إذا كانت قد أجريـت مشاورات مع املنظمات غري احلكومية واجملموعات النـسائية، وتبيـ          

 .رفيعـة املستـوىمعينة إذا كان التقرير قد عـُرض علـى الربملان أو عـلى أية سلطـة 
 

 الدستور والقوانني واهليئات الوطنية  

حثت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة احلكومـة علـى العمـل علـى إدراج تعريـف                      - ٣
سـبل االنتـصاف الفعالـة مـن التمييـز      التمييز بصورة تامـة يف تـشريعات بليـز، وأن ُتتـاح للنـساء             

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختـذهتا احلكومـة ردا علـى هـذه       . املباشر وغري املباشر  
 .التوصية، وأثر تلك اخلطوات

ــصاحل        - ٤ يرجــى تقــدمي معلومــات عــن القــضية الــيت حكمــت فيهــا حمكمــة االســتئناف ل
 ).١٠١الفقرة (من اخلدمة املدرِّسة احلامل غري املتزوجة اليت أُقيلت 
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يقدم التقرير معلومات عـن عـدد مـن القـوانني الـيت أُقـرت أو ُعـدلت منـذ تقـدمي آخـر                         - ٥
ــساء    ــه يوضــح أن الن ــر، لكن ــاً مــن القــانون  تقري يرجــى تقــدمي  ). ٢٥الفقــرة  (ال يــستفدن حالي

النـساء  معلومات حمددة عن أي مبـادرات، مبـا فيهـا محـالت التوعيـة، تنفـذها احلكومـة لتوعيـة                     
 .حبقوقهن وبالتشريعات املوجودة، وكذلك القدرة على املطالبة حبقوقهن

 جتـدان مــصاعب يف أداء  اهليئــة النـسائية الوطنيـة   وإدارة شـؤون املـرأة  يـذكر التقريـر أن    - ٦
ضـعف  و،  )٣٧الفقـرة    (نقـص املـوارد البـشرية واملاليـة       : مهمتهما بفعل عدد من العوامـل منـها       

قــصور يف رصــد تنفيــذ  و،  وضــع املــرأةيفالــسياسات  القــوانني وثــرأتقيــيم  التــدابري الراميــة إىل
يرجى إيضاح التدابري اليت تتخذها احلكومـة ملعاجلـة هـذه املـشاكل، مبـا               ). ٣٦الفقرة   (االتفاقية

منحهـا صـالحيات    يف ذلك التدريب الفين وتعزيز اهليئات الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة عـن طريـق                 
 .ارد البشرية واملالية الكافيةكافية لصنع القرار واملو

أقرت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة بـأن طـابع بليـز املتعـدد اإلثنيـات والثقافـات                  - ٧
يرجـى  . يشكل حتديا خاصا للحكومة يف سعيها لتحقيـق املـساواة لـصاحل مجيـع النـساء يف بليـز                  

تقدمه الـسياسات والـربامج     مدى ما   ذا التحدي، مبا يف ذلك      هلاحلكومة  كيفية مواجهة   إيضاح  
مــن اهتمــام خــاص للنــساء املنتميــات جلماعــات إثنيــة وثقافيــة خمتلفــة يف جمــاالت منــها التعلــيم   

 مـن االتفاقيـة الـيت تـدعو إىل اختـاذ تـدابري              ٤ مـن املـادة      ١والصحة والعمـل، متاشـيا مـع الفقـرة          
 . واملرأةالرجلبني من أجل حتقيق املساواة الفعلية خاصة مؤقتة 

 
 العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر  

 يف الـسنة  يف املائـة  ١٠حبـوايل  يقدر  العنف املرتيل     يف ن منط الزيادات  أ إىل التقرير   يشري - ٨
ــوعي  كــافوأن مثــة مــستوى غــري  ــة القــضائية  العنــف املــرتيل   بظــاهرة  مــن ال يف أنظمــة احلماي

طــوات الــيت تتخــذها يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخل ).٢٠٩ و ٢٠١تــان الفقر (واالجتماعيــة
أنــشطة هــل اضــطلعت ب، والعنــف املــرتيلاحلكومــة لــضمان اســتفادة النــساء مــن أحكــام قــانون 

هنــاك وهــل . تــدريب والتوعيــة لفائــدة القــضاة ومقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة وعامــة النــاسلل
 مالجئ متّوهلا احلكومة لضحايا العنف املرتيل؟أيضا 

 أشكال أخـرى مـن العنـف ضـد املـرأة كاالغتـصاب              ال يقدم التقرير أي معلومات عن      - ٩
ــسي  ــداء اجلن ــان      . واالعت ــات إحــصائية عــن هــذه األشــكال مــن العنــف وتبي يرجــى تقــدمي بيان

اخلطوات املتخذة لوضع استراتيجية شاملة ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك               
الـشرطة واحملـامني والعـاملني يف       برامج الوقايـة وبنـاء القـدرات والتوعيـة ملختلـف اجملموعـات ك             
 .جمايل الصحة واملساعدة االجتماعية وجهاز القضاء وعامة الناس
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). ٧٣الفقــرة ( بالبــشر بلــد مقــصود بالنــسبة لــشبكات االجتــار يــذكر التقريــر أن بليــز  - ١٠
يرجى تقدمي مزيد التفاصيل عن أنـشطة االجتـار بالنـساء بـشكل خـاص وبيانـات إحـصائية عـن            

 اللـوايت مت االجتـار هبـن واسـُتقدمن إىل بليـز، واملتـاجرين الـذين حوكمـوا وعوقبـوا،                عدد النساء 
للنـساء والفتيـات ضـحايا      ومعلومات عن خدمات إعادة التأهيل واخلدمات االجتماعية املتاحة         

املمنوحـة للنـساء والفتيـات      تـصاريح   االجتار، واملوارد املتاحة لدعم هـذه اخلـدمات، وكـذلك ال          
 . لكي ميكثن يف البالدضحايا االجتار

 الـيت كـان مـن املقـرر         األشـخاص بالجتـار   ااملتعلقـة ب  دراسـة   اليرجى تقدمي تفاصيل عـن       - ١١
ويرجى باخلصوص تقدمي معلومات عن الغاية من هـذه         ). ٧٦الفقرة   (٢٠٠٤إجراؤها يف عام    

الجتـار  االدراسة، وتنفيذ السياسات املنبثقة عـن نتائجهـا ومـدى أثرهـا يف القـضاء علـى ظـاهرة                    
 .األشخاصب

 
 التدابري اخلاصة املؤقتة  

ال توجــد سياســات رمسيــة تــستهدف التعجيــل باملــساواة الفعليــة  يــشري التقريــر إىل أنــه  - ١٢
 مـن االتفاقيـة، يرجـى       ٤ من املـادة     ١ للجنة بشأن الفقرة     ٢٥التوصية العامة   يف ضوء   و. للمرأة

االت، عــدد النــساء يف مجيــع اجملــ إيــضاح ســبب عــدم اســتخدام احلــصص أو األهــداف لزيــادة   
 .٤ من املادة ١هي اخلطوات اليت تتخذها احلكومة لالستفادة مما نصت عليه الفقرة  وما
 

 القوالب النمطية والتعليم  

ال يقدم التقريـر أيـة تفاصـيل عـن االسـتراتيجية الـيت تعتمـدها احلكومـة ملعاجلـة انتـشار                       - ١٣
ة املــرأة يف اجملتمــع مــشاركة كاملــة، أو اجلهــود الــيت الــيت حتــول دون مــشاركالقوالــب النمطيــة 

القوالــب النمطيــة يف مجيــع القطاعــات وامليــادين، وفقــا للفقــرة   بذلتــها احلكومــة للقــضاء علــى  
يرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن كـل اإلجـراءات الراميـة إىل               .  مـن االتفاقيـة    ٥من املـادة    ) أ(الفرعية  
م مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع الـسياسات           القوالب النمطية وكذلك أثر تعمي    على  القضاء  

 ).٥٤الفقرة  (جلنة اإلدماج اجلنساينوالربامج احلكومية اليت تنفذها 

ــرأة يف وســائط اإلعــالم، مبــا يف ذلــك       - ١٤ ــة تــصوير امل يرجــى تقــدمي معلومــات عــن كيفي
 وســائط املــشروع اإلقليمــي الــذي شــاركت فيــه بليــز ملعاجلــة ظــاهرة قولبــة أدوار اجلنــسني يف   

يرجى تبيان كيف أنارت نتائج هذا املشروع الطريق لواضـعي الـسياسة            ). ٦٠الفقرة  (اإلعالم  
 .الرامية إىل معاجلة ظاهرة قولبة أدوار اجلنسني

الفقــرة  (رشــادي ملعلمــي املــدارس االبتدائيــة اإلكتيــب يقــدم التقريــر معلومــات عــن ال  - ١٥
يرجى تقدمي تفاصيل عن أثر هذا الكتاب على مستوى التعليم االبتـدائي، وعـن الكيفيـة              ). ٥٧
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اليت يعمل هبا النظام التعليمي يف مجيع مراحله على حتقيق املساواة بـني اجلنـسني والقـضاء علـى                   
 .القوالب النمطية بشكل فعال

التمريض كـ  ةالتقليديـ  ةيـ هن امل اتالنـساء يتركـزن حـىت اآلن يف املـسار         يذكر التقريـر أن      - ١٦
يف حقــول  يرجــى تقــدمي بيانــات عــن عــدد النــساء مقارنــة بالرجــال  .)٩٧الفقــرة  (والتــدريس

ذا املـضمار    املتعلقة هبـ   جتاهاتالالدراسة التقليدية وغري التقليدية يف مؤسسات التعليم العايل، وا        
جيـري اتباعهـا    يرجى وصف االستراتيجيات واألهداف احملـددة بأجـل زمـين الـيت             . مبرور الزمن 

 .لزيادة عدد الطالبات يف حقول الدراسة غري التقليدية، والتقدم احملرز يف حتقيقها
 

 املشاركة يف احلياة العامة  

معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة نقـص متثيـل املـرأة يف            رجى تقدمي   ُي - ١٧
، عامـة ن ترشـيح أنفـسهن لـشغل مناصـب          احلياة السياسية والعامة، مبا يف ذلك امتناع النساء ع        

 مـن االتفاقيـة، والتوصـية    ٤ من املـادة  ١ للجنة بشأن الفقرة ٢٥مع مراعاة التوصية العامة رقم    
 . بشأن دور املرأة يف احلياة العامة٢٣العامة رقم 

 
 العمالة
 أعربــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة عــن قلقهــا إزاء اخنفــاض نــسبة مــشاركة   - ١٨

معـدل مـشاركة املـرأة    ويـشري التقريـر إىل أن   . املرأة يف القوة العاملة واستمرار تدين هذه النسبة       
ــة ةيف القــو ــغ   العامل ــسبياً حيــث يبل ــة ٤٣,٢ مــنخفض ن ــان  ). ١٢٣الفقــرة ( يف املائ يرجــى تبي

. مــشاركة املــرأة يف القــوة العاملــة وأثــر هــذه التــدابرياخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة لتحــسني 
مبـا يف ذلـك   يرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن الـربامج املتاحـة لـصاحبات املـشاريع التجاريـة،           

 .ل حصوهلن على القروض واالئتماناتُبتعزيز ُسالربامج الرامية إىل 

وحدا لألجور يف بليز، فإن التقريـر أورد أن         متوجد تشريعات حتدد حدا أدىن      يف حني    - ١٩
 تلـك الـيت يـشغل     ال تـزال جتتـذب نـسب أجـور أعلـى مـن            لوظائف اليت يشغل أغلبيتها رجـال     ا

يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة احلكومـة علـى      وقـد حثـت اللجنـة     ). ١٣٦الفقـرة    (أغلبيتها نساء 
عكــس هــذا تقيــيم األســباب الكامنــة وراء تــدين أربــاح املــرأة هبــدف اعتمــاد التــدابري املناســبة ل  

تخـذة لتنفيـذ توصـية اللجنـة ونتـائج أي تقيـيم             يرجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات امل       . االجتاه
 .أُجنز يف هذا الشأن

ــان اخلطــوات املتخــذة لتوســيع نطــاق ا    - ٢٠ إجــازة املمنوحــة عــن  الســتحقاقات يرجــى تبي
 مـن   ١١مـن املـادة     ) ب (٢ لكي يقضي عدد أكـرب مـن النـساء إجـازاهتن وفقـا للفقـرة                 األمومة
 .االتفاقية
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 الصحة
يقاهتا اخلتامية الـسابقة عـن قلقهـا إزاء ارتفـاع حـاالت احلمـل يف                أعربت اللجنة يف تعل    - ٢١

ما للكنيسة من نفوذ كـبري علـى التعلـيم يف    ويوضح هذا التقرير أن     . صفوف املراهقات يف بليز   
املعلومــات املتعلقــة بالــصحة  ب  تزويــد املــراهقنياملــستويني االبتــدائي والثــانوي ميثــل عقبــة أمــام  

يرجى مناقشة اخلطوات املتخذة أو خطط احلكومـة لتجـاوز    ). ١٧٥ة  الفقر (اجلنسية واإلجنابية 
الــصحة هــذه املــشكلة وضــمان التنفيــذ الفعلــي للــسياسات اهلادفــة إىل تــوفري التثقيــف يف جمــال  

 . لفائدة املراهقنياجلنسية واإلجنابية

، بيـة سياسـة الـصحة اجلنـسية واإلجنا    التزامات احلكومـة الـيت تتـضمنها        يشري التقرير إىل     - ٢٢
الفقــرة (واإلجهــاض ) ١٨٠الفقــرة ( تخفــيض معــدل وفيــات األمهــاتمبــا يف ذلــك مــا يتعلــق ب

ــضا إىل    ). ١٨٧ ــشري أي ــاض، ي ــضمنها    وخبــصوص اإلجه ــيت تت ــة ال ــات احلكوم ــسياسة التزام ال
منـذ إجـازة هـذه الـسياسة، جيـري      ويـذكر التقريـر أيـضا أنـه     ). ١٨٦الفقـرة    (اجلنسانية الوطنية 

 يرجـى تقـدمي معلومـات عـن         .)١٨١الفقـرة   ( خمتارة فقط من هـذه املبـادرة       عناصرحالياً تنفيذ   
 ١٨٠مـا يـرد منـها يف الفقـرتني          ، وخاصـة    الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة     عناصر  حالة تنفيذ مجيع    

 .، والنتائج اليت حتققت حىت اآلن١٨٧ و

ريع املــسائل املتــصلة بنــوع اجلــنس ســوف ُتنــاقش يف مــشروع التــش   يــذكر التقريــر أن  - ٢٣
توقــع اكتمالــه بنهايــة عــام كــان مــن املوالــسياسة العامــة للجنــة الوطنيــة ملكافحــة اإليــدز الــذي  

 يرجى تقدمي تفاصـيل هـذا املـشروع، وخاصـة أبعـاده اجلنـسانية، وأيـة           .)١٩٨الفقرة   (٢٠٠٤
 .معلومات متوفرة بشأن فعاليته يف احلد من هذا الوباء

 الـسابقة إىل احلكومـة أن تقـيِّم وضـع صـحة النـساء              اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة     طلبت   - ٢٤
يرجى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات يف هـذا الـشأن، مبـا يف ذلـك اخلطـوات الـيت           . العقلية يف بليز  

 . يف هذا اجملالالسياسة اجلنسانية الوطنيةاتُّخذت لتنفيذ التزامات 
 

 ية الريفاملرأة
 يف معاملـة    السياسة اجلنسانية الوطنية  نهج  ب تقدمي املزيد من التفاصيل فيما يتعلق     يرجى   - ٢٥

املرأة الريفية، وخاصة ما إذا كانت هذه الـسياسة تـشمل مواضـيع حمـددة تواجههـا نـساء املايـا                     
 .اللوايت أتى التقرير على ذكرهن

يف املنــاطق نــساء اليرجــى وصــف التــدابري الــيت تنفــذها احلكومــة لتعزيــز ســبل حــصول  - ٢٦
 .على االئتماناتالريفية 
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 ؛ والبيانات٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 
 مـن املـادة     ١الفقـرة   يرجى تبيان التقدم احملرز باجتاه القبول بالتعديل الذي أُدخل علـى             - ٢٧
 . من االتفاقية٢٠

 مــن ٩ و ٨يرجــى تبيــان اخلطــط املعتمــدة مــن أجــل ســحب البيــان املتعلــق باملــادتني     - ٢٨
 .الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 
 


