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  مقدمة - أوالً 
تسلّم مجهورية بنما بأن حقوق اإلنسان كافة هي حقوق عاملية مترابطة وغري قابلـة          -١

  .للتجزئة، وأن من الواجب محايتها وتعزيزها استناداً إىل مبدأي املساواة وعدم التمييز
 الذي ينشئ جملـس     ٦٠/٢٥١قدم وفقاً لقرار اجلمعية العامة      ويصف هذا التقرير امل     -٢

حقوق اإلنسان، والقائم على معلومات موضوعية جديرة بالثقة، اجلوانب الرئيـسية حلالـة             
 فضالً عما تواجهه من أوجـه       -حقوق اإلنسان يف بنما، ويستعرض جهود البلد وإجنازاهتا         

السالم وإقامة جمتمع تتوازن فيه احلقـوق        يف سعيها الدائم حنو نشر ثقافة        -قصور وحتديات   
  .والواجبات وُتقابل فيه احلقوق األساسية لكل إنسان باالعتراف واالحترام

  املنهجية والعملية التشاورية  -ثانياً   
مارس رئيس اجلمهورية صالحياته الدستورية والقانونية إلنشاء جلنة وطنية تتـوىل             -٣

ة من ممثلني للسلطات احلكومية الثالث وترأسها وزيـر         وقد تألفت اللجن  . صياغة هذا التقرير  
وعقدت اللجنة الوطنية، يف إطار واليتها، مشاورات مع ممثلي املنظمـات غـري             . اخلارجية

، ووضعت إطاراً زمنياً مـن مخـس        )١(احلكومية واجملتمع املدين جلمع مسامهاهتم وتعليقاهتم     
  .سنوات إلعداد التقرير من أجل تقدميه

 املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب التابع ملفوضية األمـم           وقد نظم   -٤
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع حكومة اجلمهورية االحتادية الربازيلية، حلقـة            
تدريبية ألعضاء اللجنة الوطنية تناولت يف مجلة أمورٍ القضايا األساسية املتعلقة مبجلس حقوق             

آلية االستعراض الدوري الشامل، وأهم جتارب الربازيل يف هذا الصدد، والعمـل            اإلنسان، و 
مع جمموعة االستعراض الثالثية، واعتماد بعض التوصيات املنبثقة عن عمليـة االسـتعراض             

  .الدوري الشامل
وُنظمت مشاورتان عامتان، ُعقدت أوالمها يف مكتب رئيس اجلمهورية يوم األربعاء             -٥

ويف هذا االجتماع، تلقى الرئيس، ومبعيته الـوزراء ورئـيس          . ٢٠١٠مايو  /ر أيا ١٢املوافق  
األساقفة، قادة أوساط األعمال واملنظمات العمالية وممثلي قطاع التعليم الذين عرضوا حبرية             
ودون وسطاء آراءهم بشأن احتياجات البلد يف جماالت الصحة واإلسكان والتعليم واألمـن             

  .وما إىل ذلك
، عقد مكتب الرئيس واللجنة الوطنية      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨جلمعة املوافق   ويف يوم ا    -٦

  .يوماً كامالً من االجتماعات مع ممثلي اجملتمع املدين لتحليل قضايا حقوق اإلنسان
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  معلومات أساسية عن البلد  -لثاً ثا  

  اخللفية اجلغرافية والسياسية  -لف أ  
ل البحر الكارييب، ومن اجلنوب احمليط      تقع بنما يف أمريكا الوسطى وحيدها من الشما         -٧

  .اهلادئ، ومن الشرق مجهورية كولومبيا، ومن الغرب مجهورية كوستاريكا
 كيلومترا مربعا تشمل مساحة اليابسة واملياه اإلقليمية        ٧٥ ٥١٧وتبلغ مساحة بنما      -٨

  .واجلرف القاري وباطن األرض واجملال اجلوي
 ٦٣١ بلديـة و   ٧٥ مقاطعـات و   ٩ورية إىل   وعلى الصعيد السياسي، تنقسم اجلمه      -٩

  . مناطق للسكان األصليني٥حمافظة و
 /ري يف أيـار   ـة لتعداد السكان واملساكن الذي أج     ـات األولي ـووفقاً لالستنتاج   -١٠

 يف املائة منـهم رجـال       ٥٠,٣( نسمة   ٢ ٣٢٢ ٥٧٦، يبلغ عدد سكان بنما      ٢٠١٠مايو  
 املائة من السكان يف املنـاطق احلـضرية،          يف ٥٧ويقطن حنو   ).  يف املائة منهم نساء    ٤٩,٧و

أما البقية فتتوزع بشكل غري متساو على . وبشكل رئيسي يف مقاطعة بنما حيث تقع العاصمة
  .بقية املقاطعات

ومجهورية بنما دولة مستقلة ذات سيادة وهلا نظام حكـم مركـزي ومجهـوري                -١١
وُتمارس، وفقاً ألحكام الدستور،    وتنبثق سلطة الدولة كلها من الشعب       . ودميقراطي ومتثيلي 

من خالل سلطاهتا التشريعية والتنفيذية والقضائية اليت تتصرف بشكل مستقل كـلٌ ضـمن              
  .نطاق واليتها، ولكن بالتعاون فيما بينها

   االقتصادي-نظرة عامة عن الوضع السياسي واالجتماعي   - باء  
 واللغات واجلماعـات اإلثنيـة      ترى بنما نفسها، بوصفها بلد عبور، بوتقة للثقافات         -١٢

وقد مهدت جغرافيـا    . واألديان من شىت أحناء العامل، حيث حيظى اجلميع حبرية ممارسة معتقده          
الربزخ البنمي إنشاء قناة بنما، اليت تعد معلماً هندسياً هائالً يصل احملـيط األطلـسي بـاحمليط       

ت إذ اختصرت املسافات وأوقات     وقد كان للقناة أثر كبري على حركة النقل واالتصاال        . اهلادئ
  .السفر وأسهمت بذلك يف التقدم االقتصادي والتجاري على مدى أكثر من قرن من الزمان

وقد سعت اجلمهورية، منذ تأسيسها، إىل صياغة هوية وطنية لبنما بالعمـل علـى                -١٣
ـ . حتديد املعايري الثقافية املشتركة جلميع الفئات االجتماعية اليت تقطن البلـد           ذلك فمـن   ول

الضروري استعراض مواصفات الشعب والثقافة واالقتصاد وإمكانات االسـتثمار األجـنيب           
واحلوكمة، فضالً عن احلرية الدميقراطية اليت يتمتع هبا املواطنون يف التعبري حبرية عن آرائهـم               

  . وأفكارهم واحتياجاهتم
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  نبذة عن االقتصاد  - جيم  
املائة يف العقد األول من القرن اجلاري، ما جعـل           يف   ٦حقق االقتصاد منواً مبتوسط       -١٤

  .هذه الفترة إحدى أطول الفترات اليت عرفها البلد ازدهاراً
 فقـد أّدى إدماجهـا يف       - اليت تعد مصدر التنمية الرئيسي يف البلد         -أما قناة بنما      -١٥

انئها وأراضيها االقتصاد إىل تعزيز النشاط االقتصادي إذ مكّن بنما من االستخدام التجاري ملو       
  .ومياهها وقوهتا العاملة املاهرة

وفيما خيص إعادة توزيع الدخل، فإن برامج التنمية االجتماعية متثل ربـع قيمـة                - ١٦
ومن األرجح أن ترتفع احلصة هذا العـام        . السلع واخلدمات اليت ينتجها االقتصاد كل عام      

ف إىل خفـض معـدالت      بفضل استحداث برامج جديدة كمنح الدراسة العامة اليت هتد        
  .التسرب املدرسي

  اإلطار التنظيمي واملؤسسي  -رابعاً   

  اإلطار التنظيمي  - ألف  
 من الدستور على  ٤وتنص املادة   . ١٩٧٢يستند النظام القانوين إىل دستور بنما لعام          -١٧

  منه على اعتبار احلقوق والـضمانات ١٧كما تنص املادة . التزام بنما بقواعد القانون الدويل    
املكرسة يف الدستور معايري دنيا ال تستبعد احلقوق والضمانات األخرى الـيت قـد تتعلـق                

  . باحلقوق اجلوهرية لإلنسان وكرامته
ويتضمن الباب الثالث من الفصل األول من الدستور احلقوق اجلوهرية، يف حـني               -١٨

ـ ٦ و٥ و ٤ و ٣ و ٢تنص الفصول    ة، ويكفـل   على احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافي
  . احلق يف بيئة صحية٧الفصل 

حيـق  " من الدستور، كوسيلة لضمان احلريات األساسية، على أنه          ٥٤وتنّص املادة     -١٩
ألي شخص يصدر أو ينفذ حبقه مسؤول عام أمراً زجرياً ينتهك احلقوق واحلريات املكرسة              

وُيطبق تـدبري   . يف الدستور، أن ُيرفع عنه هذا األمر بناء على طلب منه أو من شخص آخر              
فيما يتعلق باحلريات الدستورية اليت تشري إليها هذه املـادة عـن       " أمبارو"احلماية الدستورية   

وتتناول الكراسة الرابعـة مـن      ". طريق إجراءات موجزة ويندرج ضمن اختصاص احملاكم      
  .، سبل تنفيذ هذا احلكم الدستوري"الضمانات الدستورية"املدونة القضائية، املعنونة 

وقد رسخت احملكمة العليا، من خالل أحكامها، أن الدستور ينبغي أن ُيفسر بصورة      -٢٠
 من االتفاقية األمريكية بشأن     ٢٩ و ٢٥ و ١ ويف ضوء املواد     ١٧ و ٤منهجية يف ضوء مادتيه     
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حقوق اإلنسان، باعتبار أن هذه االتفاقية توّسع نطاق حقوق اإلنسان واحلريات املنـصوص             
  .صفها معايري دنياعليها يف الدستور بو

ووفقاً للمدونة القضائية، يندرج اإلجراء املطبق حلماية حقـوق اإلنـسان ضـمن               -٢١
اختصاص الغرفة الثالثة يف احملكمة العليا اليت متلك صالحية إبطال اإلجراءات اإلدارية الصادرة       
 عن السلطات الوطنية، وإعادة إرساء حق منتهك أو جربه، حسب االقتضاء، إذا متخـضت             

مبا (اإلجراءات اإلدارية املذكورة عن انتهاك حقوق اإلنسان النافذة مبوجب قوانني اجلمهورية            
  ).فيها القوانني اليت تنص على معاملة االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان مبثابة قوانني وطنية

  .)٢(١٩٩٨ وهناك تشريعات حلماية حقوق ضحايا اإلجرام منذ عام  -٢٢
 وهو يغطي طائفة واسعة ٢٠٠٨ن اجلنائي اجلديد حيز النفاذ يف عام وقد دخل القانو    -٢٣

كما اسُتحدثت عقوبات أكثر    . من اجلرائم، وال سيما تلك املتعلقة بغسل األموال واإلرهاب        
 سُيطبق النظام القـائم     ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . )٣(صرامة يف إطار مساعي مكافحة اجلرمية     

ومبوجب هذا النظام، سـتكون الـضمانات       . مات اجلنائية على املقاضاة احلضورية يف احملاك    
اإلجرائية مسؤولية قضاة معينني وضمان االمتثال مسؤولية قضاة آخرين، كمـا سُتبـسط              

  .)٤(جلسات احملاكمة عن طريق املرافعات الشفوية
وتّسن اجلمعية الوطنية اتفاقات حقوق اإلنسان والعهود والربوتوكوالت االختيارية           -٢٤

قيات اليت توقعها بنما وتصدق عليها، وتقّرها بعد ذلك السلطة التنفيذية ومن مث تصدر         واالتفا
  .بنشرها يف اجلريدة الرمسية

وقد وقّعت بنما عدداً كبرياً من املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت االختياريـة             -٢٥
  . صكاً من صكوك األمم املتحدة١٣املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

  اإلطار املؤسسي  - باء  
 لضمان محاية احلقوق واحلريات األساسية املكفولـة يف         )٥(أنشئ مكتب أمني املظامل     -٢٦

الدستور ويف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك عن طريق املراجعة غري القضائية ملـا              
 وعـن   يصدر عن املوظفني املدنيني ومقدمي اخلدمات العامة من سلوك أو فعل أو تقـصري،             

كما يعمل مكتب الدفاع العـام ضـمن        . طريق اختاذ إجراءات لضمان احترام هذه احلقوق      
السلطة القضائية وتتمثل مهمته يف الدفاع عن احلقوق والضمانات الدسـتورية والقانونيـة             

  .لألشخاص الذين ال ميلكون موارد اقتصادية كافية
.  األمـام  حنـو  واألسرة خطوة هامة     ني واملراهق وميثل إنشاء األمانة الوطنية لألطفال      -٢٧

وهذه األمانة هي هيئة حكومية مستقلة مكلفة بتنسيق السياسات املتعلقة بتوفري محاية شاملة             
  .حلقوق األطفال واملراهقني، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها
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وتشمل . وتنظر حماكم خاصة يف القضايا املتعلقة بشؤون األسرة واألطفال واملراهقني         -٢٨
 حماكم حملية، وحمكمة واحدة عليا لشؤون األسرة،        ١٠ حمكمة بلدية، و   ١٢ة القضائية   السلط

 حمكمة ابتدائية وحمكمة عليـا  ١٢ حماكم جنائية وحمكمة إنفاذ خاصة بقضايا املراهقني، و        ٨و
  . لألطفال واملراهقني خمتصة بالنظر يف الطعون املتعلقة بقضايا جنائية يتورط فيها مراهقون

 تقدماً هاماً يف مساعي الدولة لتشجيع االعتراف        )٦(نشاء املعهد الوطين للمرأة   وميثل إ   -٢٩
 مكتباً معنياً بشؤون اجلنسني تتوىل تـصميم وتنفيـذ   ٢٩ويضم املعهد . الكامل حبقوق املرأة  

   .سياسات عامة هتدف إىل ضمان فرص متكافئة للنساء ومنظماهتن
 بإدارة وتنفيذ )٧(دي لألشخاص ذوي اإلعاقةوتتكفل األمانة الوطنية لإلدماج االقتصا  -٣٠

اص املعنيني، وهي تعمل وفقاً للمبدأين التوجيهني املتمثلني        ـة لألشخ ـالسياسات االجتماعي 
وق اإلنسان، مع تركيز خاص على عدم التمييز واملـشاركة          ـيف تكافؤ الفرص واحترام حق    

  .يف املواطنة
عاقة اهليئة املشتركة بني الوكـاالت      ويشكل اجمللس االستشاري الوطين لشؤون اإل       -٣١

للمشورة والدعم، وهو يتألف من ممثلني ملؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين، ويتحمل            
وقد أنشئت مكاتـب تكـافؤ      . مسؤولية تعزيز تنفيذ السياسات االجتماعية يف هذا املضمار       

 الوكاالت ولـدعم    الفرص يف مجيع مؤسسات الدولة لتقوم بدور آليات تنسيق وتشاور بني          
إقامة عالقات عمل جيدة فيما بينها هبدف تعميم السياسات الرامية إىل تعزيـز االنـدماج               

   .الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع وحشد التأييد هلذه السياسات
ة بشؤون السكان األصليني ألول مرة يف       ـة املتعلق ـة الدول ـد طرحت سياس  ـوق  -٣٢
ان األصليني ضـمن    ـة لسياسات السك  ـيقها اليوم اإلدارة الوطني   ، وتتوىل تنس  ١٩٥٢عام  

  .وزارة الداخلية
كما أنشئت اللجنة الوطنية املعنية بالطب التقليدي للسكان األصليني وأمانتها التقنية             -٣٣

  .٢٠٠٣مايو / أيار٩ املؤرخ ١١٧مبوجب املرسوم 
يدي والشعوب األصـلية    وللطب التقليدي أمهية مسلّم هبا وهناك قسم للطب التقل          -٣٤

ولدى بنما قواعد خاصة يف     . ، التابعة لوزارة الصحة   )٨(ملحق باإلدارة الوطنية لتعزيز الصحة    
جمال امللكية الفكرية فيما يتعلق باحلقوق اجلماعية للسكان األصليني هتـدف إىل محايتـهم              

  .وصون هويتهم الثقافية
ر القانوين واملؤسسي لبنما فيما خيص       إىل حتديث اإلطا   )٩(ويهدف قانون البيئة العام     -٣٥

وحيدد هذا القانون السياسة البيئية الوطنية اليت تشمل تدابري واسـتراتيجيات           . القضايا البيئية 
وإجراءات لتوجيه سلوك القطاعني العام واخلاص والتأثري عليه وتنظيمه فيما يتعلق باحلفـاظ             

كما نّص هذا القانون على إنشاء اهليئة       . هلاعلى املوارد الطبيعية واستخدامها وإدارهتا واستغال     
  .البيئية الوطنية
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. وجيري تنفيذ خطة وطنية لتنمية الغابات، وهي تشكل منوذجاً للتحريج املـستدام             -٣٦
 تيّسر التنسيق بني املؤسسات اخلاصة      )١٠(كما توجد خطة وطنية لإلدارة الشاملة ملوارد املياه       

إضافة إىل ذلك، فقد أنشئت الـسلطة اخلاصـة         . الصددوالعامة واجملتمع بشكل عام يف هذا       
  .مبوارد املياه يف بنما حلماية وتشجيع االستخدام الفعال للموارد املائية والبحرية

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -خامساً  

  احلقوق املدنية والسياسية  - ألف  

  احلق يف احلياة  -١  
ية األمريكية بشأن حقوق اإلنـسان ويف       تلتزم بنما، بصفتها دولة طرفاً يف االتفاق        - ٣٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبرتوكوله االختياري اهلـادف إىل إلغـاء         
وتتمثل نتيجة مباشرة هلذا احلق يف اشتراط       . عقوبة اإلعدام، بضمان هذا احلق لكل شخص      

 ومنع إنزال عقوبة اإلعدام     توفري الدولة الرعاية الصحية الفعالة هبدف صون احلياة البشرية،        
  .ما أمكن ذلك

  من الدستور على إلغاء عقوبة اإلعدام يف بنما، ولذلك مل ُتطبـق            ٣٠وتنص املادة     -٣٨
  . هذه العقوبة يف البلد قط

 سـنوات   ١٠ويعاقب القانون اجلنائي على جرمية القتل بالسجن لفترة تتراوح بني             -٣٩
 سنة إذا كان الضحية من أقارب اجلـاين أو          ٣٠ىل  وميكن أن متتد فترة العقوبة إ     .  سنة ٢٠و

 أو أكثر،    عاماً ٧٠ عاماً، أو راشداً يبلغ من العمر        ١٢حتت وصايته، أو طفالً يقل عمره عن        
  .أو إذا حدثت الوفاة نتيجة عنف مرتيل أو فعل عنصري أو متييز

عـاً،  ويشكل اإلجهاض كذلك جرمية ُتعاقب عليها األم والقائم بفعل اإلجهاض م            -٤٠
وتتراوح عقوبة السجن على هذه اجلرمية بني       . سواء مت اإلجهاض مبوافقتها أو بدون موافقتها      

 سنوات، حسب الظروف اليت ترتكب فيها، وتزيد مبعدل سدس املـدة إذا كـان        ١٠سنة و 
  .احملرض على اإلجهاض هو زوج املرأة أو شريكها

على أن أي شخص يشجع شخصاً      أما بالنسبة للقتل الرحيم، فينص قانون العقوبات          -٤١
 سنوات إذا ٥آخر على االنتحار أو يساعده على ذلك ُيعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني سنة و

  .أّدى االنتحار إىل وفاة الشخص املعين
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  املساواة وعدم التمييز  -٢  
ينص الدستور على أن حظر أية امتيازات أو إعفاءات أو متييز على أسس العرق أو                 -٤٢

وقد وقّعت بنما . و اإلعاقة أو الطبقة االجتماعية أو اجلنس أو الدين أو اآلراء السياسية       املولد أ 
كذلك على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وبذلك أصـبحت             

  .مجيع أشكال التمييز حمظورة يف بنما
 املولد أو اإلعاقة أو  التمييز على أسس العرق أو  ٢٠٠٥ لعام   ١١وحيظر القانون رقم      -٤٣

كما حيظر نشر أو توزيع أو بث أية . الطبقة االجتماعية أو اجلنس أو الدين أو اآلراء السياسية       
ويفرض هذا القانون عقوبات على مـن       . إعالنات توظيف تشترط سناً معينة للمتقدم إليها      

  .ينتهك أحكامه
أن مساواة العمال والعامالت وقد صّدقت بنما على اتفاقييت منظمة العمل الدولية بش          -٤٤

وبشأن التمييـز يف االسـتخدام      ) ١٠٠االتفاقية رقم   (يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية        
  ).١١١االتفاقية رقم (واملهنة 
 الوعي بكفاح أجيال جمتمعات السود مـن أجـل حتقيـق         )١١(تعكس قوانني بنما  و  -٤٥
شة وحتليل املشاكل العديدة اليت تواجه      فهي ترسي أسس إقامة حمافل ملناق     . ندماج واملساواة الا

  .هذه الفئات
ومثة قانون ينظم احلق يف دخول األماكن العامة ويتضمن أحكاماً ملنع التمييز يف هذا                -٤٦

  .اجملال ويفرض عقوبات على املنشآت اليت خترق هذه األحكام
 ذ سياسات وبرامج عامـة لتعزيـز اإلدمـاج        ـوتعكف احلكومة حالياً على تنفي      -٤٧

االجتماعي ملواطين بنما املنحدرين من أصل أفريقي، وذلك هبدف بناء قـدرات املنظمـات              
  .والشبكات اإلثنية

وهناك مشروع يرمي إىل تشجيع املواطنني واملنظمات علـى املـشاركة يف هـذه                -٤٨
 ويتعلق بوضع سياسـة وخطـة       ٢٠٠٧املساعي، وهو مشروع قدمه اجملتمع املدين يف عام         

وجتري دراسة هذا املـشروع حاليـاً       .  السود احمللية إدماجاً كامالً يف بنما      إلدماج جمتمعات 
  .تنفيذهمتهيداً ل

  اللجوء إىل القضاء  -٣  
يف بنما، ميكن إطالق سراح أي شخص يتم توقيفه ألسباب أو بطريقـة ختـالف                 -٤٩

خص أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على طلب مثول أمام احملكمة ميكن أن يقدمه الش             
. شخص آخر إىل احملكمة بعد التوقيف مباشرة، بصرف النظر عن العقوبة املنطبقـة             نفسه أو 

وُتعطى األولوية ملعاملة هذا الطلب على القضايا األخرى املعلقة عن طريق إجراءات مـوجزة   
وينطبق هذا احلكـم أيـضاً      . معجلة ال ميكن وقفها حىت لو جتاوزت ساعات أو أيام العمل          
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ناك خطر حقيقي أو مؤكد على سالمة الشخص أو عندما تشكل ظـروف             عندما يكون ه  
السجن أو املكان الذي ُيحتجز فيه الشخص خطراً على سالمته اجلسدية أو العقلية أو املعنوية        

  .أو انتهاكاً حلقه يف الدفاع عن نفسه
اكمها وما فتئت بنما تستخدم الوسائل البديلة لتسوية املنازعات كتدابري وقائية يف حم             -٥٠

ومن األمثلة املبتكرة على ذلك النظام الوطين مليّسري العدالـة          . اإلدارية والعادية على السواء   
ويعتمـد هـذا   . اجملتمعية، الذي تديره السلطة القضائية بالتنسيق مع منظمة الدول األمريكية         

هتم سـعياً   النظام على قادة اجملتمعات احمللية لتوعية سكان املناطق النائية حبقـوقهم وواجبـا            
  . لتشجيع ثقافة السلم وتنفيذ ترتيبات الوساطة اجملتمعية

  احلق يف املعلومات ويف اخلصوصية  -٤  
 إذ )habeas data(يكرس الدستور احلق يف احلصول على املعلومـات وتـصحيحها     -٥١

أي شخص يف تقدمي طلب للحصول على معلوماته الشخصية وتـصحيحها           "ينّص على حق    
 الوصول إىل املعلومات الشخصية املدرجة يف قواعد البيانات أو السجالت           تكريساً للحق يف  

الرمسية أو اخلاصة اليت حتتفظ هبا مؤسسات أعمال تقدم خدمات إىل العامـة أو خـدمات                
كما ميكن تقدمي التماس لتأكيد احلق يف الوصول إىل املعلومات العامة أو املفتوحـة              . إعالمية

ن ألي شخص أيضاً أن يطلب تصحيح معلوماتـه أو بياناتـه            وميك. وفقاً ألحكام الدستور  
وتنظر احملـاكم املختـصة يف      . الشخصية أو حتديثها أو حتريرها أو حذفها أو إبقاءها سرية         

طلبات الوصول إىل املعلومات الشخصية وتصحيحها من خالل إجـراءات مـوجزة ودون             
  ".ضوعة هلذا الغرضاحلاجة إىل مستشار قانوين، وفقاً لألحكام القانونية املو

  احلق يف السالمة العامة ومنع العنف  -٥  
فمنـذ  . ة من اإلجرام  ـتواجه العديد من البلدان، ومنها بنما، مستويات غري مسبوق          -٥٢
، أدت معدالت اإلجرام املتزايدة إىل زعزعة جهود حفظ القانون والنظام والسلم            ٢٠٠٤عام  

هودها الشاملة ملكافحة اجلرمية، تدابري تشريعية وقد وضعت بنما، يف إطار ج  . والسالمة العامة 
  .وهيكلية هامة جيري تنفيذها ملنع اجلرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها

وينّص الدستور، حلفظ السالمة العامة، على أن تتحمل السلطات مسؤولية محايـة              -٥٣
انب اخلاضعني لواليتـها    حياة املواطنني وكرامتهم وممتلكاهتم أينما كانوا، ومحاية حياة األج        

كما ينّص الدستور بوضوح على أن احلقوق واحلريات املكرسة فيـه           . وكرامتهم وممتلكاهتم 
ينبغي اعتبارها معايري دنيا ال تستبعد أية حقوق وحريات أخرى قد تتعلق باحلقوق اجلوهرية              

، إذ مل يعـد     ويسهر على محاية هذه احلقوق موظفو إنفاذ القانون يف بنما         . لإلنسان وكرامته 
  .١٩٩٠للبلد قوات عسكرية منذ عام 

ويف إطار التدابري اليت اُتخذت يف اآلونة األخرية لضمان السالمة العامة، أعيد تنظيم               -٥٤
وزارة احلوكمة والعدالة وتبدل امسها إىل وزارة الداخلية وأصبحت مهمتها مساعدة الرئيس            
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 الداخلي واإلعمـال التـام للحقـوق        فيما يتصل مبسائل احلكم السياسي الداخلي واألمن      
وأنشئت يف الوقت ذاته وزارة األمن العام وكُلّفت مبسؤولية رسم          . )١٢(واحلريات الدستورية 

سياسات الدولة يف جمايل السالمة واألمن وختطيط أنشطة أجهزهتا األمنيـة واالسـتخبارية             
  . )١٣(وتنسيقها ورصدها ودعم جهودها

مات السجل اجلنائي والعديل، اليت ينحصر استخدامها يف        وأعيد العمل بشهادة معلو     -٥٥
  .)١٤(سياق التوظيف رهناً مبوافقة الشخص املعين

وتشمل التدابري العملية املتخذة ملكافحة اجلرمية وحفظ الـسالمة العامـة اسـتخدام               -٥٦
ـ       " Pele-Police"تكنولوجيا االتصاالت، كأداة     وي اليت تتيح االتصال الفوري بقاعدة بيانات حت

معلومات عن اخللفية القانونية ألي شخص، مبا يف ذلك مذكرات التوقيف وأوامر االحتجـاز              
واالستدعاء الصادرة عن سلطات قضائية وإدارية مثل النواب العامني وقضاة احملاكم االبتدائيـة             

حة مقابل  األحياء اآلمنة، وبرنامج األسل   : وتشمل األمثلة أيضاً برامج األمن العام التالية      . والعليا
قسائم الغذاء، ومراقبة األحياء السكنية، ومراقبة احملالت التجارية ووسـائل النقـل، وشـرطة        

  .اجملتمعات احمللية، وبرنامج األمن الشامل، وبرنامج التنمية الشاملة لألطفال واملراهقني
وال تنفصل جهود مكافحة اجلرمية عن مبدأ احترام حقوق اإلنسان، ولـذلك فـإن         -٥٧
 قوات الشرطة الوطنية حيصلون على تدريب متخصص يف هذا اجملال، ابتداًء من أكادميية              أفراد

ومتهيداً لتطبيق نظام املقاضاة احلضورية يف احملاكم اجلنائية، . الشرطة وبشكل مستمر بعد ذلك
وقّعت السلطة القضائية وقوات الشرطة الوطنية اتفاقاً لتبادل التعاون واملـساعدة التقنيـة يف              

  .)١٥(سائل املتعلقة باحلريات األساسية للمواطنني يف ظل هذا النظام القضائي اجلديدامل

  احلرمان من احلرية ونظام السجون  -٦  
يقوم نظام السجن، وفقاً لنص الدستور، على مبادئ األمن وإعادة التأهيل ومحايـة               -٥٨

عنوياً بالسجناء، كما ُيوفر    وحيظر اللجوء إىل تدابري تلحق أذى جسدياً أو عقلياً أو م          . اجملتمع
وهنـاك بـرامج ملـنح      . إدماجهم يف اجملتمع   التدريب املهين للسجناء للمساعدة على إعادة     

السجناء إجازة من العمل والدراسة، وترتيبات ألداء اخلدمة اجملتمعية، وملواصلة الدراسة مـن       
لعمـل أو   داخل السجن، وإلطالق السراح املشروط أو ختفيف عقوبة السجن ألغـراض ا           

وُتنفذ األحكام الدستورية يف هذا     . ومثة نظام احتجاز ومحاية وتعليم خاص بالقّصر      . الدراسة
 بشأن إعادة هيكلة نظام السجون، على النحـو         ٢٠٠٣ لعام   ٥٥الصدد مبوجب القرار رقم     

 بشأن  ١٩٩٩ لعام   ٤٠ والقانون رقم    ٢٠٠٥ لعام   ٣٩٣الذي ينظمه املرسوم التنفيذي رقم      
 ٢٢وتؤوي سجون البلد، البالغ عـددها    . اص الذي حيكم مسؤولية القّصر اجلنائية     النظام اخل 

وملعاجلة مشكلة اكتظاظ الـسجون،     .  امرأة ٧٦٤ نزيالً بينهم    ١١ ٥٣٢سجناً، ما جمموعه    
وهذا السجن اجلديد   .  بلباو ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠تبين احلكومة سجناً جديداً كبرياً تبلغ تكلفته        

  . إعادة التأهيل االجتماعي للسجناءمصمم ومعّد خصيصاً لتشجيع
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ولتحسني الرعاية الصحية املقدمة لرتالء السجون، وقّعـت وزارة الـصحة ووزارة              -٥٩
كما ُوضعت معايري   . الداخلية اتفاق تنسيق لتوفري رعاية صحية شاملة هلذه الفئة من السكان          

ادة فرص احلـصول    ، واسُتحدث برنامج هاتف طيب لزي     )١٦(خلدمات الرعاية الصحية املقدمة   
  .على الرعاية الصحية أمام هذه الفئة اليت تعاين ظروفاً صعبة بشكل خاص يف هذا الصدد

  الشفافية ومكافحة الفساد  -٧  
تضم النيابة العامة وظيفة نائب عام أعلى معين باجلرمية املنظمة، ووظـيفيت نـائبني                -٦٠

 بقضايا املخدرات، وثالث    عامني متخصصني، وثالث وظائف لنواب عامني حمليني خمتصني       
وظائف لنواب عامني خمتصني باجلرائم االقتصادية، كما أنشئت مؤخراً وظيفة نائب عام حملي 

  .خمتص باجلرائم املرتكبة ضد األمن اجلماعي
، امللحقـة   )١٧(وتتكفل وحدة التحليل املايل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب          -٦١

نها احلصول على مجيع املعلومات املاليـة الـيت متـسكها           مبكتب الرئيس، مبسؤوليات من بي    
بصرف النظر عن ما إذا كان املصدر األصـلي للمعلومـات وكـاالت             (املؤسسات العامة   

فيما يتعلق باملعامالت التجارية اليت قد تكون هلا صلة بغـسل           ) حكومية أم منظمات خاصة   
  .األموال الناجتة عن جتارة املخدرات

  تصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االق  -باء   

  احلق يف الصحة  -١  
 من الدستور تـنص     ١٠٩فاملادة  . يكفل دستور بنما وقوانينها محاية احلق يف احلياة         -٦٢

ومـن حـق   . حفظ صحة سكان اجلمهورية هو وظيفة أساسية من وظائف الدولة "على أن   
 ومحايتـها وحفظهـا     األفراد، كأعضاء يف اجملتمع، االستفادة من تـدابري تعزيـز الـصحة           

واسترجاعها وإعادة تأهيلها، ومن واجبهم احلفاظ على صحتهم مبعناهـا الـشامل البـدين              
  ".والعقلي واالجتماعي

 مبادرات حكومية ملعاجلـة     )١٨(٢٠١٤-٢٠١٠وترسم اخلطة االستراتيجية للفترة       -٦٣
 هلـذه اخلطـة يف      وتتمثل األولويتان الرئيسيتان  . املشاكل اليت تواجهها أضعف فئات اجملتمع     

ويف اجملـال األخـري، تركـز       . تدريب املوارد البشرية من أجل التنمية واإلدماج االجتماعي       
األهداف االستراتيجية يف قطاع الصحة على استئصال سوء التغذية، وال سيما بني صـغار              

 يف املائـة مـن      ٩٠األطفال والنساء احلوامل؛ وتوسيع شبكة إمدادات مياه الشرب لتغطي          
 البلد؛ وطرح برنامج إصحاح يف املناطق احلضرية والريفية؛ وزيادة تغطيـة خـدمات      سكان

الصحة األساسية والنهوض بنوعيتها، مع تركيز خاص على الرعاية األساسية وتطوير شبكات  
املستشفيات؛ وإنشاء شبكة دعم ألفقر األسر والبالغني األكرب سناً؛ واستحداث تدابري محاية            

  .لضعيفةاجتماعية للفئات ا
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وجيري تنفيذ برامج دعم تقوم على مبدأي املساواة وعدم التمييز سـعياً لـضمان         - ٦٤
 الـوفرة   ا ومها مبدأ  - ذين يستند إليهما احلق يف الصحة       لالعنصرين األساسيني املتكاملني ال   

 وذلك لضمان حصول اجلميع على نفس املستوى مـن الوصـول إىل الرعايـة            - واليسر  
 لتوطيـد خـدمات     )١٩(زارة الصحة مراكز رعاية أساسية مبتكرة     وقد أنشأت و  . الصحية

ومن املتوقع أن تطور هذه املراكز منوذج رعاية جديـد وأن        . )٢٠(الرعاية الصحية األساسية  
تشتمل على موارد بشرية وتوظف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على حنو ييـسر            

  .تطبيق هنج شامل يف هذا اجملال
ة الصحة احلق يف وصول اجلميع جماناً إىل خدمات الرعاية الـصحية            وقد ثبتت وزار    -٦٥

، والنساء أثناء فتـرة     )٢١(األطفال دون اخلامسة من العمر    : يف منشآهتا للفئات الضعيفة التالية    
، والسكان األصليون يف القطاعات األكثر حرماناً       )٢٣(، وذوو اإلعاقة  )٢٢(احلمل وبعد الوالدة  

  .)٢٤(من اجملتمع
ـ   ـناك أيضاً عدد من اخلطط املبتكرة، منها برنام       وه  - ٦٦ ة علـى   ـج للرعاية القائم

 لألشخاص املصابني بأمراض مزمنة     )٢٦( وبرنامج للرفقة والدعم الروحي    )٢٥(تسكني اآلالم 
  .مثل السرطان

  احلق يف الغذاء  -٢  
وهناك . ينص الدستور على أن من مسؤولية الدولية ضمان األمن الغذائي والتغذوي            -٦٧

هيئتان مسؤولتان عن التخطيط واختاذ القرارات املتعلقة مبكافحة سوء التغذية والفقر املدقع،            
وقد أعّدت . )٢٧(األمانة التقنية للديوان االجتماعي، واألمانة الوطنية خلطة الغذاء والتغذية        : مها

بـادئ  فيها امل ، وحتدد ٢٠١٥-٢٠٠٩األخرية اخلطة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي للفترة        
التوجيهية االستراتيجية الرامية إىل ضمان حصول الربامج اجلاري تنفيذها على متابعة مماثلة أو             

وتركز اخلطة على جمايل الفقر والفقر املدقع، وقد ُصـممت          . أشد محاساً من اإلدارات املقبلة    
دف التدابري وهت. على حنو يضمن أفضل استخدام ممكن للموارد البشرية والتقنية واملالية املتاحة       

املنسقة واملتعددة القطاعات اليت تنص عليها اخلطة إىل احلد من الضعف التغـذوي وتعزيـز               
  .الروابط بني السياسات الزراعية والتجارية واالجتماعية والبيئية

ة إىل استئصال سوء التغذية، وذلك      ـد من الربامج الرامي   ـوجيري حالياً تنفيذ العدي     -٦٨
ـ   ـة الوطنية ملكافح  ـات الواردة يف اخلط   ـيف إطار االستراتيجي   ة األطفـال   ـة سوء تغذي

واخلطة الوطنية للوقاية من حاالت نقص املغذيات الدقيقة ومراقبة ) ٢٠١٥- ٢٠٠٨للفترة (
وتشمل اخلطة األخرية برناجماً إلغناء الرز يهدف إىل القضاء على حـاالت            . هذه احلاالت 

 ٥٠ للقسائم الغذائية يقضي بتوزيع مشروط ملبلغ وهناك برنامج. نقص الفيتامينات واملعادن
 عائلة تعيش يف فقر مدقع، وهو يساعد يف تعزيز اقتـصاد            ٩ ٢٠٠بلباو لشراء الغذاء على     

 ماليني بلباو هلذا املشروع     ٨,٥وقد ُخصص مبلغ    . اجملتمعات اليت تعيش فيها هذه العوائل     
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لحدائق العائلية يتضمن توفري املعدات     وتشمل املبادرات األخرى برناجماً ل    . يف العام اجلاري  
"  يف الـسبعني   ١٠٠"واجلذور لألسر لتمكينها من زراعة موادها الغذائية بنفسها، وخطة          

  .لكبار السن
وتعكف هيئات حكومية أخرى على مكافحة سوء التغذية بدورها، ومنـها وزارة              -٦٩

رية اليت حيتاجوهنا لنمو    الصحة اليت تدير برامج لضمان حصول األطفال على املغذيات الضرو         
سليم منذ محلهم أجنة يف األرحام إىل السنوات التالية من عمـرهم، وتـشجيع الرضـاعة                
الطبيعية، وتوفري مكمالت احلديد وجرعات كافية من فيتامني ألف وتوزيع عـصيدة غنيـة              

 البلـد    برامج تغذية يف خمتلف أحنـاء      )٢٨(كما تدير وزارة التعليم   . بالفيتامينات على األطفال  
هبدف توزيع احلليب والبسكويت املغذّي والعصيدة الغنية بالفيتامينات على األطفال يف مجيع            

  .احلضانات واملدارس االبتدائية التابعة للدولة

  احلق يف التعليم  -٣  
تقترب بنما بشدة من بلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية بشأن التعلـيم، حيـث ازدادت                -٧٠

 يف اآلونة األخرية، وال سيما يف املدارس االبتدائية الـيت أصـبح             تغطية املدارس بشكل كبري   
 يف املائـة  ٤٣,١أما التعليم ما قبل املدرسي فقد ارتفعت تغطيته من . التعليم فيها جامعاً اآلن 

ويعّد ذلك إجنازاً هاماً، ألن إكمال هذه املرحلة . ٢٠٠٨ يف املائة عام ٦١ إىل  ٢٠٠١يف عام   
ور فعال يف تقليص معدالت الرسوب يف املرحلـة االبتدائيـة وزيـادة             التعليمية بنجاح له د   

ومثة خطوات جيري اختاذها لتوسيع     . معدالت البقاء يف صفوف املدرسة إىل املرحلة اخلامسة       
تغطية التعليم اإلعدادي والثانوي وحتسني نوعيته عن طريق املناهج املبتكرة وإنشاء مـدارس             

  .حمللية اليت ختلو من هذه املدارسإعدادية وثانوية يف اجملتمعات ا
. وقد بدأت احلكومة بإصالح نظام التعليم لضمان ميزة تنافسية للتعلـيم يف بنمـا               -٧١

وجيري تنفيذ سياسات لتحديث تصميم املناهج وتوسيع تغطية التعليم وبناء هياكل مدرسـية     
زمة لألسـر لتغطيـة     جديدة وحتسني اهلياكل القائمة وتوفري األدوات الدراسية واملوارد الال        

  .تكاليف احلضور املدرسي
وقد أطلقت وزارة التعليم، بدعم من القطاع اخلاص واجلهات املاحنة، مشروعاً باسم              -٧٢

لتحليل طريقة سري النظام ومجع البيانات واملعلومات الالزمـة         " العودة إىل صفوف املدرسة   "
  .لكي حيدد أبناء بنما هويتهم ومكانتهم ووجهتهم

بدأت احلكومة بتوفري املوارد التعليمية لألسر وتوزيع قـسائم لـشراء الـزي             وقد    -٧٣
 طالب، وبدأ منذ هذا العام توزيع منحة عامـة          ٨٠٠ ٠٠٠ويشمل هذا الربنامج    . املدرسي

  .على املدارس احلكومية واخلاصة للمساعدة على تغطية تكاليف املدرسة
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  احلق يف العمل  -٤
 نظامـاً للتـدريب     )٢٩(يب املهين من أجل التنمية البشرية     يترأس املعهد الوطين للتدر     -٧٤

املهين والوظيفي والتدريب يف جمال إدارة املوارد البشرية، وينفذ هذا النظام بالتعـاون مـع               
التابع لـوزارة العمـل     " وظيفيت األوىل "كما يوفر برنامج    . اجملتمع املدين وقطاعات اإلنتاج   

 عاما لتحـضريهم لاللتحـاق      ٢٩ عاما و  ١٨ بني   التدريب للشباب الذين تتراوح أعمارهم    
  .بسوق العمل

كما يوفر املعهد الوطين للتدريب املهين من أجل التنمية البشرية دورات تدريبيـة يف           -٧٥
 دورة تدريبية منذ    ٢١ ٩٥٣وقد أتيحت   . ة والتجارة واخلدمات  ـجماالت الزراعة والصناع  

  . شخصا٣٣٠ً ٧٤٦ استفاد منها ٢٠٠٦عام 
ز تقدم هام يف وضع املعايري الالزمة لتنظيم وتعزيز السالمة والصحة والنظافة يف وأحر  -٧٦

كمـا  . وقد طُبقت هذه املعايري يف تنفيذ تدابري وأنشطة الوقاية مـن املخـاطر            . قطاع البناء 
غري أن بعض   . اسُتحدثت وظيفة مسؤول السالمة يف مشاريع البناء للحد من خطر احلوادث          

وقد ُعززت  . ال ال يزالون يبدون حتفظاً إزاء استخدام معدات السالمة        العمال وأرباب األعم  
التدابري الرامية إىل خفض مستوى احلوادث يف قطاع البناء رداً على زيادة عدد حوادث العمل    

  .يف هذا القطاع
، ٢٠١٠وتعكف اللجنة التقنية املشتركة بني الوكاالت، اليت عادت إىل العمل يف عام               -٧٧

وجيري تنفيذ برنامج لتدريب مفتشي     . ملبادئ التوجيهية للصحة والسالمة املهنيتني    على توحيد ا  
  .السالمة والصحة والنظافة املهنية هبدف حتسني بيئة العمل يف خمتلف األنشطة االقتصادية

وتضمن الدولة حداً أدىن من األجر للعمال يف القطاعني العام واخلاص علـى حنـو                 -٧٨
وقد ازداد هذا احلد األدىن بثالثة أضعاف يف القطاع         . ادية ألسرهم يغطي االحتياجات االعتي  

وحيـدد  ). ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦مبوجب مرسوم صـدر يف       (٢٠٠٦اخلاص منذ عام    
 احلد الوطين األدىن لألجور، وهو يتفاوت حـسب         ٢٠٠٩ لعام   ٢٦٣املرسوم التنفيذي رقم    

 ٢٠١٠يناير  /اذ يف كانون الثاين   وقد دخل هذا اإلجراء حيز النف     . املهنة وحجم مؤسسة العمل   
  .  مواطن بنمي٢٥٠ ٠٠٠وأدى إىل النهوض بإيرادات 

  احلق يف الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية  -٥  
 إصالحات هامة يف نظـام الـضمان        )٣٠(أدخل قانون صندوق الضمان االجتماعي      -٧٩

قانوين عام مـسؤول  فبموجب هذا القانون، اختذ الصندوق شكل كيان     . االجتماعي يف بنما  
عن إدارة صناديق األمومة والتأمني الصحي، وصناديق اإلعاقة والشيخوخة والوفاة، وبرنامج           

كما وّسع القانون تغطية الصندوق لتشمل األشخاص العـاملني حلـساهبم           . املخاطر املهنية 
احلق اخلاص، ونّص على توفري الرعاية الصحية الشاملة للقاصرات احلوامل، وأعطى األرامل            

  .يف احلصول على املعاش التقاعدي ألهل املتوىف
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وقد سجل عدد األشخاص املؤهلني لالستفادة من استحقاقات صندوق الـضمان             -٨٠
ندوق إىل اختـاذ    االجتماعي زيادة كبرية خالل السنوات اخلمس املاضية، ما حدا بإدارة الص          

سلسلة من التدابري لتوسيع نوعية التغطية بصورة مستدامة مالياً، وذلك بترشـيد اسـتخدام              
. وجيري حالياً استخدام مركز اتصال لتحديث نظام حجز املواعيد الطبيـة          . املوارد املؤسسية 

ائية إنساين  وأعيد إحياء منوذج الرعاية الصحية القائمة على طبيب العائلة لتطبيق هنج رعاية وق            
وكفء للحد من الطلب على الرعاية العالجية وحتقيق نوعية معيشة أفضل للمستفيدين مـن              

وُتستثمر الصناديق يف اهلياكل األساسـية واملعـدات واملـوارد البـشرية            . الرعاية الصحية 
  .واملدخالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تلبية مستوى الطلب املستجد

ُتحدث عدد من التدابري املبتكرة اهلامة فيما يتعلق باالستحقاقات املالية، مـن    وقد اس   -٨١
بينها زيادة احلد األدىن واألقصى الستحقاقات اإلعاقة والشيخوخة؛ وإضافة مكافأة سـنوية            

كما أنشئ . ٢٠٦٠للمتقاعدين؛ وإنشاء صندوق استئماين تضخ فيه احلكومة أمواالً حىت عام 
التأمني اخلاصة باإلعاقة والشيخوخة والوفاة، وذلك بالتحول من منهجية نظام خمتلط لصناديق 

كتوارية إىل إدخال نظام فرعي خمتلط يتضمن عنصر املدخرات الفرديـة           الالدفع أوالً بأول ا   
  .وخمططات جديدة ملعاشات الشيخوخة

تعلقة ويغطي تأمني املخاطر املهنية الذي يديره صندوق الضمان االجتماعي املخاطر امل            -٨٢
  .)٣١(ويدفع اشتراكات هذا التأمني أرباب العمل وحدهم. بالعمل واألمراض املرتبطة باملهنة

  احلق يف سكن الئق  -٦  
يتمثل هدف وزارة اإلسكان وإدارة األراضي يف تقليص العجز يف املساكن الـذي               -٨٣

سـتخدام  يواجهه األشخاص الذين يعيشون يف الفقر وغريهم من الفئات الضعيفة، وضمان ا           
وهناك العديد من املشاريع اجلاري تنفيذها لتوفري مساكن مـزودة جبميـع            . أمثل لألراضي 

اخلدمات وحتظى مبناطق للترفيه ونظم لصرف مياه األمطار ومياه شرب وشـبكة جمـاري              
  .ومرافق ملعاجلة املياه وما إىل ذلك

ساكن يتراوح مبلغها   وتشمل الربامج اجلاري تنفيذها حالياً تقدمي قروض لتحسني امل          -٨٤
 بلباو ملواد البناء؛ وبرنامج مساعدة إسكانية لتوفري املالجـئ ومـواد       ٥ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠بني  

البناء لألسر اليت تعيش يف فقر مدقع واألسر املعيشية اليت تقع ضحية الكـوارث الطبيعيـة؛                
 من أجل    بلباو غري قابل للتحويل    ٥ ٠٠٠وصندوقاً للتضامن اإلسكاين يقدم لكل أسرة مبلغ        

 بلباو؛ وبرناجماً لتحسني األحياء السكنية      ٣٠ ٠٠٠شراء مساكن جديدة ال تزيد تكلفتها عن        
  .يهدف إىل حتليل وتلبية االحتياجات اليت حتددها اجملتمعات احمللية والدولة

 مكتب وكيل وزارة إدارة األراضي، وهـو        ٢٠٠٩ لعام   ٦١وقد أنشأ القانون رقم       -٨٥
 مجيع اإلجراءات والصكوك املستخدمة للنظر يف طلبات اإلسكان         مكلف باستعراض وحتديث  

ومعاملتها، واملوافقة على خطط اإلمناء اخلاصة والعامة، وخطط إدارة األراضي ومقترحـات            
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وينسق املكتب خطط إدارة األراضي للمستوطنات ويف املناطق        . استخدام األراضي وتقسيمها  
 خاصة للوصول إىل خدمات اهلياكل األساسية       احلضرية وشبه احلضرية عن طريق وضع مناذج      

كما ينظم املكتب التعامل بني مـالك األراضـي         . وفقاً للسياسات واالستراتيجيات القائمة   
  .واملستأجرين ويقترح معايري وأنظمة خبصوص أسعار اإلجيار

وجيري تنفيذ مشاريع لتحسني املساكن على نطاق واسع يف املناطق احلضرية املهمشة              -٨٦
وتقتضي هذه املشاريع هدم املساكن اجلماعية غري القابلة للسكن وبناء          .  كوروندو وكولون  مثل

وحدات سكن اجتماعي فردية يف املناطق املنكوبة مبستويات مرتفعة من العنـف واملـشاكل              
  .واهلدف النهائي هلذه املشاريع هو حتسني نوعية معيشة الساكنني. االجتماعية األخرى

  صحيةاحلق يف بيئة   -٧  
من الواضح أن حتقيق نظام بيئي أمثل يستدعي اختاذ تدابري احترازيـة ال االكتفـاء                 -٨٧

 تقدم توصـيات    )٣٢(وتتضمن هذه التدابري إنشاء وتسيري جلان استشارية بيئية       . بردود األفعال 
لصانعي القرارات؛ وبرنامج املتطوعني البيئيني الذي يوفر املعلومات ويشجع املشاركة ويسهر           

 رعاية البيئة ومحايتها واسترجاعها وحفظها وينفذ برامج توعية عامة عن طريق األنشطة             على
الثقافية واملرتبطة بالعمل واستخدام التكنولوجيات البيئية؛ وشبكة التعاون يف جمال التثقيـف            
البيئي، وهي شبكة غري رمسية تضم ممثلني للقطاعني العام واخلاص؛ واملنظمات البيئيـة غـري               

ية اليت ما انفكت تتصدر وضع املشاريع البيئية اجملتمعية وأنشطة التدريب؛ واحملافـل             احلكوم
املعنية باالستدامة البيئية اليت تعمل مع اهليئة البيئية الوطنية ملناقشة املشاكل البيئيـة وحلوهلـا               

د  واستخدام أدلة التعليم البيئي بواسطة معلمني مدربني يف هذا اجملال، وهـي مـوار              ؛املمكنة
تعليمية تكفلت وزارة التعليم بتقييمها واملوافقة عليها؛ وتنظيم مسابقات تركز على أساليب            
اإلنتاج األنظف كوسيلة لتشجيع الشركات على تبـادل التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـاً              
وتطبيقها؛ وتنظيم جمموعات من اجملتمعات احمللية إلنشاء حقول جتريبية كجزء من مـشروع             

 يف إطار جهود التصدي لتغري املناخ؛ وتعزيز املنظمات اجلنسانية يف جهودها            احتجاز الكربون 
الرامية إىل بناء وإدارة حاضنات الشتالت ألغراض إعادة التحريج وغري ذلك مـن أنـشطة               

  .التحريج املستدام بيئياً
ري وتتالزم التدابري االحترازية مع آلية لتطبيق العقوبات يف حاالت عدم امتثال املعـاي              -٨٨

وقد تلقى القضاة والنواب العـامون      . البيئية والتسبب بأضرار للبيئة وارتكاب خمالفات بيئية      
وموظفو إدارة التحقيقات القضائية واملستشارون القانونيون للنظام البيئـي املـشترك بـني             

وقد أنـشئ، مبوجـب املرسـوم       . الوكاالت تدريباً خاصاً لتحديد االنتهاكات واملخالفات     
 جلنة استشارية بيئية جيري تدريب أعـضائها  ٤٧، ما جمموعه ٢٠٠٠ لعام   ٥٧قم  التنفيذي ر 

 على مستوى املقاطعات وجلنة واحدة على مـستوى         ٦ منها على مستوى احملافظات و     ٤٠(
وإضافة إىل ذلك فقد استخدمت السلطة القضائية حقها يف اقتراح     ). مناطق السكان األصليني  

اجلمعية الوطنية يدعو إىل إنشاء مخس حماكم جنائيـة         تشريعات وأحالت مشروع قانون إىل      
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كما يتضمن مشروع القانون أحكاماً هتدف إىل إتاحة املرونة         . دورية للنظر يف القضايا البيئية    
الالزمة للنظام القضائي لكي يتكيف مع االحتياجات املتغرية للمجتمع البنمي فيمـا يتعلـق              

حملاكمات قبل تطبيق نظام املقاضاة احلـضورية يف        باجلرائم البيئية، وضمان سالمة سري هذه ا      
  . احملاكم اجلنائية وبعده

  اإلدماج االجتماعي ومكافحة الفقر والفقر املدقع  -٨  
مثة جهود مؤسسية منهجية جارية لتطوير وتنفيذ نظام محاية اجتماعية ينطبق على              - ٨٩

ذا اهلدف، ومـن بينـها      غري أن مثة حتديات جيب التغلب عليها لتحقيق ه        . اجلميع يف بنما  
إتاحة اهلياكل املؤسسية للشباب وكبار السن والفئات اإلثنية؛ وإنفاذ قانون املـشاركة يف             
املواطنة؛ ودفع الربامج االجتماعية قدماً حنو نظام محاية اجتماعية يركـز علـى احلقـوق               

  .والتماسك االجتماعي
ل النقدي املشروط تعاجل العوامل     وتدير وزارة التنمية االجتماعية برامج وطنية للتحوي        -٩٠

وختدم هذه الربامج املـستفيدين  . اهليكلية اليت تسبب الفقر املدقع على مستوى األسر املعيشية  
  .من مجيع األعمار وتدمج منظوري املواطنة ونوع اجلنس يف خمتلف الربامج واألنشطة

 كبري من األشـخاص     ويف املناطق النائية اليت تتسم مبستويات فقر مرتفعة هناك عدد           -٩١
الذين انتهت مدة بطاقات هويتهم أو األشخاص غري املسجلني أصال، مما يعرقل تنفيذ برامج              

ولذلك فقد أطلقت احلكومة مبادرة إلصدار بطاقـات        ".  يف السبعني  ١٠٠"شبكة الفرص و  
التنمية وُينفذ هذا اجلهد مبوج باتفاق تعاون بني وزارة         . اهلوية وتسجيل املواليد غري املسجلني    

االجتماعية واحملكمة االنتخابية هبدف تعزيز إصدار بطاقات اهلوية كوسيلة لضمان احلقـوق            
  .الفردية واالجتماعية ألفقر السكان

وهلذه الربامج تأثري على احلالة الصحية لألطفـال واحلوامـل والتحـاق األطفـال            -٩٢
 عاماً فـأكثر، ونوعيـة      ٧٠واملراهقني باملدارس وصحة كبار السن الذين يبلغون من العمر          

 يف  ١٩ أشـخاص، أو     ١٦ ٩٠٧وتغطي هذه الربامج حنو     . معيشتهم واملساكن اليت يقطنوهنا   
املائة من األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، ولذلك فهي تساعد البلد على بلوغ اهلدف               

  .اإلمنائي األول لأللفية
الفئات الضعيفة يف اجملتمع، وقـد      كما تنفذ وزارة التنمية االجتماعية برامج إلدماج          -٩٣

 من األميني   ٥٥ ٣٨٥ توفري التدريب يف جمال حمو األمية ملا جمموعه          جتضمن أحد هذه الربام   
وقـد أعـرب    . ٢٠٠٠ شخصاً حسب تعداد عام      ١٦٨ ١٤٠يف البلد الذين يبلغ عددهم      

بنمـا  وقد أصـبحت  . املستفيدون من هذه الربامج عن اهتمامهم مبواصلة تعليمهم األساسي    
وقد أنشئت شبكات دعـم     . بفضل هذا الربنامج قاب قوسني من إعالن قضائها على األمية         

. جمتمعية إلدماج أفراد العصابات من املراهقني والشباب يف برامج إعادة التأهيل االجتمـاعي            



A/HRC/WG.6/9/PAN/1/Rev.1 

GE.10-16541 18 

وكلتامها هتدف إىل   " هي حياتك وأنت ختتار   "و" األمل"وتشمل هذه الربامج مبادرتني باسم      
  .ة لألفراد إلحداث انقالب يف حياهتم واالنتماء إىل جمموعة ضمن جمتمعاهتم احملليةإتاحة فرص

  الفئات احملددة  - جيم  

  األطفال واملراهقون  -١  
أُقّر قانون ينظم استخدام تدابري إعادة التعليم وإعادة التأهيل االجتماعي لألطفـال              -٩٤

ات غري أهنم ال يتحملون مـسؤولية        عاماً والذين ارتكبوا خمالف    ١٢الذين تقل أعمارهم عن     
عادة إل وتنفذ األمانة الوطنية لألطفال واملراهقني واألسرة برناجماً      . جنائية عنها بسبب عمرهم   

  .التعليم يف هذا الصدد
االعتداء على األطفـال    وكما تضطلع األمانة املذكورة بربناجمني ملنع العنف اجلنسي           -٩٥

 ويركز برنامج املساعدة املباشرة لضحايا العنف اجلنسي        .وإساءة معاملتهم وملساعدة الضحايا   
وبرنامج منع االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم على تنظيم حلقات دراسية تثقيفيـة يف              

  .املدارس لألطفال واملعلمني وأولياء األمور
. ويعد قانون التبين العام خطوة هامة ملكافحة االجتار باألطفال واألعضاء البشرية            - ٩٦

ويقضي القانون املنشئ لألمانة الوطنية لألطفال واملراهقني واألسرة بأن تقوم األمانة بدور            
سلطة مركزية للتبين من أجل تبسيط وحتسني إجراءات التبين علـى الـصعيدين الـوطين               

وقد أنشئت نظم لرصد حالة األطفال واملراهقني يف بيوهتم اجلديدة وأُلغي برنامج            . والدويل
  .وعيالتبين الط

وتتكفل وحدة اإلشراف على دور اإليواء ورصدها، التابعـة لألمانـة الوطنيـة،               -٩٧
مبسؤولية ضمان حصول األطفال واملراهقني املودعني يف دور اإليواء وغريها من املؤسـسات           

  .على دعم كامل لرفاههم ومنوهم
ور إيـواء    هلذا الغرض قواعد حتكم فتح وتسيري د       ٢٦وحيدد املرسوم التنفيذي رقم       -٩٨

    .لألطفال واملراهقني
وقد اختذت عدة خطوات للقضاء على عمالة األطفال، إحداها إنشاء جلنة القضاء على           -٩٩

.  مؤسسة عامة وخاصة وغري حكوميـة      ٢٧عمالة األطفال ومحاية الشباب العاملني اليت تضم        
عاملني ليصبح هلـا    وقد ُعززت اإلدارة املسؤولة عن مكافحة عمالة األطفال ومحاية الشباب ال          

وتشرف جلنة القضاء على عمالة األطفـال ومحايـة          .مركز مديرية وطنية ضمن وزارة العمل     
، وهـي   ٢٠١١-٢٠٠٧الشباب العاملني على ثالث خطط وطنية يف هذا اجملال تغطي الفترة            

عبارة عن خطة حملية للقضاء على عمالة األطفال يف مناطق السكان األصليني، وخطة للعمـل               
لنقابات من أجل القضاء على عمالة األطفال بالتنسيق مع اجمللـس الـوطين ملؤسـسات               مع ا 

. األعمال اخلاصة، وخطة للعمل مع أصحاب العمل من أجل القضاء على عمالـة األطفـال              
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وترصد جلنة القضاء على عمالة األطفال ومحاية الشباب العاملني عمالة األطفال بشكل مستمر             
  .مي الذي يديره املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد السكاينمن خالل برناجمها اإلعال

  النساء  -٢  
وتنفذ احلكومة برامج لتنظيم املشاريع لدعم النساء الاليت يعشن يف فقر أو يف فقـر                 -١٠٠

  . مدقع، وهي برامج مساندة املرأة الريفية، وعاصمة البذور، واالستقالل الذايت االقتصادي
أجل التصدي ملسألة العنف اجلنساين، هتدف إىل تعـديل         وقد بدأت مناقشات من       -١٠١

وهناك مركزان .  وتصنيف قتل النساء ضمن اجلرائم  ٢٠٠١ لعام   ٣٨قانون العنف املرتيل رقم     
مركز احلياة اجلديـدة ومركـز      : يساعدان النساء واألسر من ضحايا العنف اجلنساين، ومها       

  . كولونمقاطعة املأوى والعمل الشامل الذي جيري تشييده حالياً يف
وقد أنشئ مركز رصد العنف اجلنساين، وهي هيئة مشتركة بني الوكاالت ملحقـة               -١٠٢

ويـوزع املعهـد    . مبكتب أمني املظامل، جلمع اإلحصاءات املتعلقة بالعنف اجلنساين وحتليلها        
الوطين للمرأة، بالتعاون مع اجمللس الوطين للمرأة، معلومات عن اتفاقية القضاء على مجيـع              
أشكال التمييز ضد املرأة ويضطلع بأنشطة إلذكاء الوعي يف أوساط وسائل اإلعـالم عـن               

  .حمتوى ما توجهه من رسائل
كما يعمل املعهد، بالتعاون مع احملفل الوطين لعضوات األحزاب السياسية، ورابطـة      -١٠٣

لدعوة إىل املساواة   الربملانيات والربملانيات السابقات، واحلركات النسائية واجملتمع املدين على ا        
  .بني اجلنسني يف املشاركة السياسية ومواقع صنع القرار أمام جلنة اإلصالح االنتخايب

  السكان األصليون  -٣  
لقد طور السكان األصليون، كجزء من ثقافتهم وتقاليدهم، نظما قانونية خاصة هبم              -١٠٤

 قضاء الـسكان األصـليني    وتدير السلطات التقليدية نظام   . للحفاظ على النظام يف مناطقهم    
الذي يستند إىل القوانني العرفية ويسعى إىل إعادة تأهيل األشخاص املدانني وفرض عقوبات             

وقد أنشئت إدارة العدل اخلاصة بالسكان األصليني ضمن السلطة         . تقوم على اخلدمة اجملتمعية   
تطلب األمر ذلـك   القضائية لتوفري خدمات الترمجة الشفوية بلغات السكان األصليني عندما ي         

  .يف اإلجراءات القانونية، ولوضع أساليب بديلة لتسوية املنازعات يف مناطق السكان األصليني
وقد أصبحت بنما، نتيجة صراعات السكان األصليني، أحد البلدان القالئل يف العامل اليت               -١٠٥

 مناطق خاصـة    وهناك حالياً مخسة  . هلا مناطق خمصصة الستخدام السكان األصليني دون غريهم       
، وكونـا دي    )٣٥(، وكونا ياال  )٣٤(، ونغويب بوغلي  )٣٣(امربيا دي داريني  : بالسكان األصليني هي  

كما حيظى شعبا ناسو وبريربي األصـليان حبمايـة         . )٣٧(، وكونا دي وارغاندي   )٣٦(مادونغاندي
ن ال يعيـشون    القوانني اليت تنشئ إجراء خاصاً ملنح ملكية مجاعية ألراضي السكان األصليني الذي           

  . يف املائة من جمموع األراضي الوطنية٢٨,٦ومتثل هذه املناطق . ضمن مناطقهم
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وتغطي القوانني اليت أنشأت أراضي السكان األصليني اجلوانب املتعلقـة باهلياكـل              -١٠٦
  .السياسية واإلدارية هلذه املناطق وحكمها وإدارهتا الداخلية

اللغة واملتعددة الثقافات يف بلدات الـسكان األصـليني         وُتقدم برامج التعليم الثنائية       -١٠٧
وجمتمعاهتم احمللية، وهناك تركيز خاص على تعلم القراءة والكتابة باللغـة األم واملعتقـدات              

  .الروحية للسكان األصليني

  ذوو اإلعاقة  -٤  
، أصبح من الالزم تكييف مساكن األشخاص ذوي اإلعاقـة          ٢٠٠٩يوليه  /منذ متوز   -١٠٨

  . م متطلبات وضعهم اخلاص، وذلك وفقاً للتشريع اخلاص حبماية ذوي اإلعاقةكي تالئ
، طُرحت مبادرة تعليمية شاملة تتضمن تكييف اهلياكل األساسـية          ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٩

وتدريب املعلمني وتوفري املعدات السمعية البصرية لتمكني الطالب الذين يعانون شكالً مـن             
  .نظام التدريس العاديأشكال اإلعاقة من املشاركة يف 

 على أن مجيـع أربـاب العمـل الـذين           ٢٠٠١ لعام   ٤٢ون رقم   ـوينص القان   -١١٠
 يف املائة من    ٢ موظفاً أو أكثر جيب أن يتضمن موظفوهم نسبة ال تقل عن             ٥٠يستخدمون  

وعمالً مبرسوم تنفيذي صدر هبذا اخلصوص، ستراقب إدارة اإلدماج . األشخاص ذوي اإلعاقة
االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة، التابعة لوزارة العمل، مدى امتثال أرباب           - االجتماعي

  .العمل هلذا احلكم
وتشمل الربامج اهلادفة إىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف دخول سوق العمل              -١١١

املشروع السنوي لتحسني فرص توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، ومشروع للمـساعدة يف            
  ).AGORA PANAMA(تب اإلدارة املهنية يف أمريكا الالتينية التوظيف، ومشروع مكا

  املهاجرون  -٥  
لقد تطورت بنما سريعاً لتصبح وجهة جذابة للعمال املهـاجرين الـذين يلبـون                -١١٢

ومل يتأثر هذا االجتاه بعد باألزمـة       . ات السوق اليت تشهد منواً    ـاحتياجات العمل يف قطاع   
  .املالية العاملية

 جهاز اهلجرة الوطين الـذي يـضمن   ٢٠٠٨ لعام ٣ القانون مبرسوم رقم   وقد أنشأ   -١١٣
احترام كرامة املهاجرين وحقوقهم وحيميهم من التمييز علـى أسـاس اجلنـسية أو احلالـة         
االجتماعية أو االقتصادية أو اإلعاقة أو املعتقدات السياسية أو األصل اإلثين أو اجلنس أو اللغة       

  .أو الدين
 محلة لتنظيم وضع املهاجرين ٢٠١٠ اهلجرة اليت تعتمدها بنما يف عام     وتشمل سياسة   -١١٤
واهلدف الرئيسي من هذه احلملة هو إضفاء صبغة شرعية على وضـع            ". بنما البوتقة "باسم  

وما أن ُتنجز املعامالت الرمسيـة يف       . األجانب الذين يثبتون أهنم يقيمون يف البلد منذ سنتني        
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ون رخصة إقامة ملدة سنتني مع خيار احلصول على إقامة دائمة           هذا الصدد حىت يتلقى املهاجر    
 رخصة إقامة أثناء الدورة األوىل مـن        ٨ ٠٠٠وقد أُصدرت قرابة    . يف بنما بعد انتهاء مدهتا    

وكان معظم األجانب املستفيدين مـن هـذه احلملـة مـن            . محلة تنظيم وضع املهاجرين   
  ).٤٠٠(لصينيني وا) ١ ٣٩٧(والنيكاراغويني ) ٣ ٥٧٢(الكولومبيني 

  الالجئون  -٦  
يتكفل مكتب شؤون الالجئني التابع لوزارة الداخلية مبهمة تنفيذ أحكام املرسـوم              -١١٥

 ٥ويستند هذا املرسوم إىل القانون رقم       . ١٩٩٨فرباير  / شباط ١٠ املؤرخ   ٢٣التنفيذي رقم   
فاقية األمـم    الذي أصبحت بنما مبوجبه طرفاً يف ات       ١٩٧٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦املؤرخ  

ويعامل مكتب شـؤون    ). ١٩٦٧(وبروتوكوهلا  ) ١٩٥١(املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني     
الالجئني طلبات اللجوء اليت يقدمها ملتمسو اللجوء يف بنما وقد منح مركز الالجئ حـىت                

  . شخصا١ً ٠٧٥اآلن ملا جمموعه 

  يدزإلا/األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية  -٧  
مثل اإلجنازات الرئيسية فيما يتعلق باألشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة            تت  -١١٦
االعتراف بأن هذا املرض مشكلة وطنية، ما ميهد السبيل أمام اختاذ           : يدز فيما يلي  إلا/البشرية

؛ وخفض تكلفة مـضادات فريوسـات النـسخ    )٣٨(جهود منسقة لبلوغ هدف عدم التمييز  
  .)٣٩(وقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والسيطرة عليهالعكسي؛ وإنشاء جلنة وطنية لل

وحتظر ممارسة أي نوع من التمييز ضد عامل مـصاب بفـريوس نقـص املناعـة                  -١١٧
وال حيق ألرباب العمل مطالبة املوظفني بتقارير أو شهادات طبية خبـصوص            . يدزإلا/البشرية

كما أن احلالة الصحية ليـست      . لاملرض يف سياق التعيني أو متديد عقود العم       /هذا الفريوس 
مربراً للفصل عن العمل واألشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية ليسوا ملزمني بأي 

  .شكل من األشكال بإبالغ أرباب عملهم أو زمالئهم يف العمل حبالتهم الصحية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  - سادساً 
 عاماً  ٧٤ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة       بفضل الظروف الصحية احملسنة، أصبح      -١١٨

وُتظهـر  .  عاماً للمرأة، وهو ما يعّد من أعلى متوسطات العمر املتوقع يف املنطقة   ٧٩للرجل و 
  .بنية السكان اجتاهاً طفيفاً حنو الشيخوخة وتباطؤاً يف النمو السكاين

ر، وهي هيئة ثالثية    ويف ميدان العمل، قررت اللجنة الوطنية للحد األدىن من األجو           -١١٩
األطراف، أن تلتئم يف دورة دائمة لإلسراع بدراسة وحتليل املـسائل املتعلقـة باإلنتاجيـة               

وقد ُوضع جدول زمين مدته عامان لعملية االستعراض هـذه          . واألجور وإجياد فرص العمل   
 .وأصبحت اللجنة بفضل هذا القرار متقدمة يف أعماهلا عن اجلدول الزمين احملدد هلا
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 اتفاقاً مجاعياً   ٢٣٦، أبرم   ٢٠٠٩يوليه  / ومتوز ٢٠٠٦أغسطس  /ويف الفترة بني آب     -١٢٠
 اتفاقاً منها مع األطراف املعنية مباشرة، فيما        ١٨٩وقد دخلت مجيعها حيز النفاذ، حيث أُبرم        

ويف الفتـرة بـني     .  اتفاقات عـن طريـق التحكـيم       ٦ اتفاقاً عن طريق التوفيق و     ٤١أبرم  
 اتفاقاً مجاعياً وقد دخلت مجيعها حيـز        ٧٠، أبرم   ٢٠١٠يوليه  /ومتوز ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 ٣ اتفاقاً عـن طريـق التوفيـق و        ١٦ اتفاقاً منها بصورة مباشرة و     ٥١ث أُبرم   ـالنفاذ، حي 
 عامالً من هذه االتفاقـات،      ٦٣ ٥٣١وقد استفاد ما جمموعه     . اتفاقات عن طريق التحكيم   

  . االثين عشر عاماً املاضية عامالً استفادوا منها خالل٢٠ ٠٣٧منهم 
، أنشئ برنامج املساعدة يف العمل ملساعدة األشخاص الذين يعانون          ٢٠٠٨ويف عام     -١٢١

وُتمنح يف إطار هذا الربنامج     . صعوبات مجة يف احلصول على وظيفة يف سوق العمل الرمسي         
األشخاص من  منٌح يعادل مبلغها ثالثة أضعاف احلد األدىن القانوين لألجور من أجل متكني             

وتـدفع  . امج هلذه الفترة الزمنيـة    ـالعودة إىل التدريب يف الشركات املشاركة يف هذا الربن        
ويف حالـة   .  يف املائة من هذه املنحة فيما تدفع الشركة املعنية النصف الثاين منها            ٥٠الدولة  

  . يف املائة من مبلغ املنحة١٠٠األشخاص ذوي اإلعاقة تغطي الدولة 
 أن  ٢٠٠٩ت الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية اليت أجريت يف عـام           وقد أظهر   -١٢٢
من السكان النشطني اقتصادياً منـدجمون بالفعـل يف    ) ١ ٤٤٠ ٨٠١( يف املائة    ٩٣,٤نسبة  

من مجيع املوظفني، فيما ) ٩٣١ ٥٦٧( يف املائة ٦٤,٧سوق العمل ويشكل أصحاب األجور 
 يف املائـة    ٣٠ساهبم الشخصي نـسبة     يشكل أصحاب مؤسسات األعمال ومن يعملون حل      

  . يف املائة٥,١والفئات األخرى من العاملني 
وينص قانون بنما على عدم جواز فصل املرأة احلامل من عملها إال ملربرات مقنعـة                 -١٢٣

 على محايـة وظـائف   ٢٠٠٩ لعام ٥٩كما ينص القانون رقم     . ومبوافقة مسبقة من احملكمة   
  . نة أو نكوصية أو تنكسيةاألشخاص املصابني بأمراض مزم

وقد وضع املعهد الوطين للمرأة، بالتنسيق مع معهد اإلحصاء والتعداد السكاين التابع              -١٢٤
  .ملكتب املراقب املايل العام، نظاماً من املؤشرات واإلحصاءات القائمة على نوع اجلنس

ضـطالع  وتبذل بنما جهوداً نشطة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريـق اال             -١٢٥
مبشاريع تعزز كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة النظيفة، وجتنب إزالة الغابـات، واسـتخدام             

وقد تسىن تنفيذ هذه التدابري     . أساليب اإلنتاج األنظف والتكنولوجيات املبتكرة يف هذا اجملال       
اخ املشتركة  بفضل وضع استراتيجية وطنية لتغري املناخ وإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بتغري املن           

  .بني الوكاالت
وقد صاغت اهليئة البيئية الوطنية استراتيجية لالستثمار البيئي بغية تـشجيع تطـوير               -١٢٦

وقـد  . املشاريع الصغرية واجلمعيات التعاونية املعنية باستخدام املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها         
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 ٢١٥مال البيئية يف  ملؤسسات األع٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ماليني بلباو يف عامي ٤,٥ُخصص مبلغ 
  .من اجملتمعات احمللية اليت يعيش أفرادها يف حالة فقر أو فقر مدقع

  التحديات واملعوقات  - سابعاً  
حيث بلغ  (تراجعت معدالت البطالة، اليت كانت تبدو مشكلة ال حل هلا ذات يوم               -١٢٧

 يف املائة مـن  ٦,٦لتصل تدرجيياً إىل    ) ٢٠٠٠ يف املائة عام     ١٤عدد العاطلني عن العمل حنو      
ويؤدي .  وظيفة سنوياً  ٥٢ ٧٣٢، وذلك بفضل استحداث قرابة      ٢٠٠٩القوة العاملة يف عام     

ومن املؤكد أن املرحلة الثالثة من      . توسيع قناة بنما إىل استحداث وظائف يف القطاع الرمسي        
   .هذا املشروع سوف تعود بنفع عظيم على اقتصاد بنما على صعيد تشجيع التنمية والنمو

وقد أّدت هذه التغريات إىل حتسني نوعية العمالة حيث بدأ االقتـصاد الرمسـي يف                 -١٢٨
توظيف اخلرجيني الداخلني حديثاً إىل سوق العمل والعمال املنتقلني من القطاع غري الرمسي إىل   

ويزداد من مث عدد العاملني املؤهلني لالستفادة من اإلجازة السنوية وبـرامج            . القطاع الرمسي 
وقد أسهمت يف حتقيـق     . تقاعد وتغطية الضمان االجتماعي ألسرهم وغري ذلك من املنافع        ال

هذه التغريات القطاعات اليت تدفع أجوراً أعلى بكثري من متوسط األجور يف البلد، كاملوانئ              
  .وقطاع البناء ومراكز االتصال

شأن الفقر وتوزيـع    وقد خلص تقرير للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب ب          -١٢٩
 ١٩,٢ إىل أن معدالت العوز يف البلد قد اخنفضت من           ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدخل يف بنما يف الفترة      

، وأن معدالت الفقـر قـد       ٢٠٠٧ و ٢٠٠١يف الفترة بني عام       يف املائة  ١١,٧يف املائة إىل    
 منـاطق  ووفقاً للتقرير فإن.  يف املائة يف الفترة نفسها٢٨,٦ يف املائة إىل  ٣٦,٧اخنفضت من   

السكان األصليني هي األقل استفادة من اخنفاض معدالت الفقر، ولذلك فإن التصدي هلـذا              
  .الوضع يشكل أحد حتديات السياسات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية يف بنما

وخلص تقرير اللجنة إىل أن بنما قد قطعت شوطاً يف بلوغ اهلدف اإلمنـائي األول                 -١٣٠
 األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مبعدل النصف يف الفترة بني            لأللفية، أي خفض نسبة   

  .، وذلك بفضل التقدم احملرز يف خفض معدالت الفقر٢٠١٥ و١٩٩٠عام 
، هبدف مواءمـة    ٢٠٠٩وقد بدأ العمل يف حتديث تصميم املناهج املدرسية يف عام             -١٣١

. جات عامل متغري باستمرار   اخلطط والربامج الدراسية مع التقدم العلمي والتكنولوجي واحتيا       
ومثة ابتكارات تضاف إىل املناهج الدراسية لتحسني نوعية التعليم الثانوي، متثـل أوهلـا يف               

 دورة تدريبية مدرسية على املهارات ينال الطلبة شـهادات لـدى            ١٥ل اإلضافة التجريبية   
  .  مدرسة ثانوية٦٤وجتري جتربة هذه الدورات التدريبية يف . إكماهلا
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وهناك خطط لبناء مراكز امتياز تعليمية لتوفري التدريب الالزم إلعداد املواطنني من               -١٣٢
كما طُرحت خطة صيانة وقائية مستمرة للحفاظ على اهلياكـل          . أجل دخول سوق العمل   

  . األساسية للمدارس يف أحسن حاالهتا وضمان بناء ما حتتاجه البلد من فصول دراسية
وافر التعليم الرمسي يف مناطق الـسكان األصـليني يف بنمـا            ومن املهم جداً ضمان ت      -١٣٣

وُتنفذ هلذه الغاية   . واحلفاظ كما ينبغي على عادات هذه الفئات اإلثنية وتقاليدها اليت تفخر هبا           
وتشجع اخلطة الوطنية للتعليم اجلامع وجهاز دعم       . برامج تعليمية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات     

  .ي اإلعاقات وإدماجهم يف املراكز التعليمية للطالب العادينيالتعليم قبول الطلبة ذو
ة االستقصائية الوطنية األوىل بشأن اإلعاقة، اليت أجريـت يف          ـوتشري نتائج الدراس    -١٣٤
وقد أتـاح هـذا     .  يف املائة  ١١,٣، إىل أن معدل تفشي اإلعاقات يف بنما هو          ٢٠٠٦عام  

ذوي اإلعاقة خصيصاً وفقـاً لاللتـزام       االستنتاج وضع سياسات عامة تستهدف األشخاص       
غري . )٤٠(الذي اختذته بنما عندما وقّعت وصّدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

قات تعرقل مساعي البلد الرامية إىل امتثـال بعـض          وأنه يتعني االعتراف بأنه ال تزال مثة مع       
  .املعايري القانونية امتثاالً تاماً يف هذا الصدد

راً لعدم وجود أية أداة علمية تتيح وضع خط أساس لتصميم السياسات والربامج          ونظ  -١٣٥
واخلطط والتدابري املعنية بالفئات املنحدرة من أصل أفريقي وتـساعد علـى تطـوير هـذه          
السياسات وتنفيذها، فضالً عن أن آخر تعداد سكاين تضمن أسئلة عن األصـل األفريقـي               

 أسـئلة عـن     ٢٠١٠ تعداد السكان واملساكن لعام      ، فقد أُدرجت يف   ١٩٤٠يرجع إىل عام    
  .تعريف األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي هلويتهم

 شركة أساليب اإلنتاج األنظف وتشج االستهالك املـستدام         ٢٠٠وتطبق أكثر من      -١٣٦
  .عن طريق فرز النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها

  األولويات واملبادرات وااللتزامات  -ثامناً  
وتراجعـت  .  يف املائة من السكان يعيشون يف فقر مدقع        ٢٠، كان   ١٩٨٣يف عام     -١٣٧

 ١٤,٤، مث   ٢٠٠٣ يف املائة عام     ١٦,٦، ومنها إىل    ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ١٨,٨النسبة إىل   
ويعين ذلك أن بإمكان بنما أن ختفض هذه النسبة مبعدل النصف حبلول            . ٢٠٠٨يف املائة عام    

  .٢٠١٥عام 
 يف املائة من امليزانية احلكوميـة العامـة للنفقـات        ٤٩,٤ص هلذا الغرض    وقد ُخص   -١٣٨

وهتدف الربامج االجتماعية للبلد إىل حتسني الظروف املعيـشية         . ٢٠١٠يف عام    االجتماعية
  .لسكان بنما والتركيز على القضايا االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية والبيئية
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ة خطرية عندما أّدى ابتالع واستخدام أدويـة         أزم ٢٠٠٦وقد واجهت بنما يف عام        -١٣٩
ملوثة مبادة ثنائي جليكول اإلثيلني السامة أنتجها خمترب الضمان االجتماعي، إىل إصابة عـدد              
كبري من املنتفعني خبدمات الرعاية الصحية العامة بفشل كلوي حاد ومزمن وتعطل وظـائف       

فاة العديدين منهم فيما ال يزال آخرون       املعدة واألمعاء واجلهاز العصيب، وقد أّدى ذلك إىل و        
  . يعانون أمراضاً مزمنة

.  ملتابعة حقوق ضحايا هذا التسمم اجلماعي      )٤١(وقد أنشئت وكالة مبوجب القانون      -١٤٠
ويشمل عمل الوكالة يف مجلة أمور توفري املتابعة والعالج لألشخاص الذين تعرضـوا هلـذا               

ي، وتوفري الدعم النفسي ألسر ضحايا التـسمم،        التسمم، سواء على الصعيد الطيب أو النفس      
وتقييم معايري سالمة العناصر املستخدمة لضمان استيفاء املواد الصيدالنية واملنتجات الغذائية           

  .ومواد الرعاية الشخصية معايري النوعية الالزمة لتفادي حصول حوادث مماثلة يف املستقبل
 / كانون الثـاين   ١٠ املؤرخ   ١ون رقم   ون لتعديل القان  ـوجيري إعداد مشروع قان     -١٤١
، الذي يتناول موضوع األدوية وغريها من املنتجات املتعلقة بالصحة البـشرية،            ٢٠٠١يناير  

بغية تعزيز الدور التنظيمي لوزارة الصحة يف اجملاالت اليت مل يكن فيها باستطاعتها أداء الدور               
السجالت الصحية، وتدعيم خمترب    تقليص الوقت الالزم للحصول على       املنوط هبا، فضالً عن   

يد العقوبات دجامعة بنما، ومالحقة مزيفي العقاقري الذين يعرضون الصحة العامة للخطر وتش          
  .املفروضة على مرتكيب هذه اجلرمية

 قضية تتعلق   ١٢٦ شكوى تتعلق بأدوية مزيفة، منها       ١ ٤١٣وتنظر احملاكم حالياً يف       -١٤٢
  .ما تتعلق القضايا األخرى مبرضى مت إسعافهمحباالت وفاة جراء هذه األدوية في

وتشري نتائج مشاورات اجملتمع املدين يف هذا الصدد إىل أن الدولة ينبغـي أن تـضع                  -١٤٣
سياسة شاملة بشأن برامج التغذية لضمان إدارة واستعمال األراضي املستخدمة إلنتاج املـواد             

ات سليمة بيئياً، وحتـسني أسـاليب       وتضمنت املقترحات اتباع ممارس   . الغذائية بصورة منصفة  
جتهيز األغذية واحلد من تأثري ارتفاع أسعار األغذية الناجم عن تغري املنـاخ واألزمـة املاليـة                 

وستؤدي هذه اإلجراءات إىل تعزيز الزراعة املستدامة وحتسني الوصول إىل          . واالقتصادية العاملية 
  .كلفة سلة املشتريات األساسيةاألسواق وشبكات توزيع الغذاء، هبدف رئيسي هو خفض ت

وستتيح اخلطة البيئية إلدارة األراضي، اليت ال تزال يف طورها األويل، تعزيز تنميـة                -١٤٤
. زي سليم لألراضي املستخدمة إلنتاج املواد الغذائية وحفظ البيئـة   اجمتمعية شاملة بضمان تو   

ـ   مبادرات ترمي للت   ٢٠١٤-٢٠١٠وتغطي اخلطة االستراتيجية للفترة      سألة سـوء   صدي مل
التغذية بفعالية أكرب عن طريق توطيد اإلطار املؤسسي، وحتسني تـوفري الـدعم التغـذوي               

، وزيادة فرص الوصول إىل الغذاء )خصوصاً يف احملافظات اليت يعيش فيها الناس يف فقر مدقع(
 ووفرته وإنتاجه عن طريق توزيع البذور واملخصبات واملدخالت الزراعية، وتوفري معـدات           

الفالحة وتنفيذ برامج احلدائق املطبخية، وتشجيع حقول االكتفاء الذايت واالضطالع بأنشطة           



A/HRC/WG.6/9/PAN/1/Rev.1 

GE.10-16541 26 

كما تقدم الدولة دعماً مالياً إلمدادات الغاز السائل كاستراتيجية للحد من           . التثقيف التغذوي 
  .تأثري ارتفاع تكلفة سلة املشتريات األساسية

  اخلامتة  -تاسعاً   
 هذا التقرير، أن تتيح إطاراً مالئماً الستهالل عملية حوار وتعاون           تأمل بنما، بتقدمي    -١٤٥

فموضوع حقوق اإلنسان هو موضوع واسع يـصعب تناولـه          . مع جملس حقوق اإلنسان   
بصورة شاملة يف وثيقة من هذا النوع، غري أن مثة دروساً كثرية استفيدت أثناء اإلعداد هلـذا    

وتعرب بنما عن التزامها الراسخ حبمايـة       . الشاملالتقرير األول لعملية االستعراض الدوري      
وهي تعترب مشاركتها يف عملية االستعراض الدوري الشامل أمـراً   . حقوق اإلنسان وتعزيزها  

. فائق األمهية، وتسلّم بأمهية هذه اآللية ملراقبة حقوق اإلنسان على صعيد متعدد األطـراف             
ذا الصدد بغية تعزيز السياسات الوطنيـة   توصيات الدول األعضاء يف ه    يوتتطلع بنما إىل تلق   

  .يف ميدان حقوق اإلنسان وسيادة القانون

 Notes 

 1 Ver Decreto Ejecutivo 120 de 2010. 
 2 Ver la Ley 31 de 1998.  
 3 Ver la Ley 14 de 2007.  
 4 Ver la Ley 63 de 2008.  
 5 Ver la Ley 7 de 1997.  
 6 Ver la Ley 71 de 2008.  
 7 Ver la Ley 23 de 2007. 
 8 Ver la Resolución Ministerial 4376 de 1999. 
 9 Ver la Ley 41 de 1998. 
 10 Ver el Decreto Ejecutivo 123 de 2009. 
 11 Ver la Ley 9 de 2000 y el Decreto Ejecutivo 124 de mayo de 2005. 
 12 Ver la Ley 19 de 2010.  
 13 Ver la Ley 15 de 2010.  
 14 Ver la Ley 14 de 2010.  
 15 Ver el Convenio Bilateral de Cooperación y Asistencia Técnica, suscrito entre el Órgano Judicial y la 

Policía Nacional.  
 16 Ver la Resolución 828 de 2009. 
 17 Ver el Decreto Ejecutivo 136 de 1995.  
 18 Ver el Decreto Ejecutivo 197 de 2009. 
 19 Ver el Decreto Ejecutivo 331 de 2009. 
 20 Ver el Decreto Ejecutivo 329 de 2009. 
 21 Ver el Decreto Ejecutivo 546 de 2005. 
 22 Ver el Decreto Ejecutivo 5 de 2006. 
 23 Ver la Resolución 321 de 2006. 
 24 Ver la Resolución 322 de 2005. 
 25 Ver la Resolución 499 de 2010. 
 26 Ver el Decreto Ejecutivo 41 de 2010. 
 27 Ver el Decreto Ejecutivo 171 de 2004. 
 28 Ver la Ley 34 y 35 de 1995. 
 29 Ver Ley No. 8 de 2006.  
 30 Ver la Ley 51 de 2005. 
 31 Ver el Decreto de Gabinete 68 de 2005. 
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 32 Ver el Decreto Ejecutivo 57 de 2000. 
 33 Ver la Ley 22 de 1887.  
 34 Ver la Ley 10 de 1997. 
 35 Ver la Ley 16 de 1953. 
 36 Ver la Ley 24 de 1996.  
 37 Ver la Ley 34 de 2000.  
 38 Ver la Ley 3 de 5 de enero de 2000. 
 39 Ver el Decreto Ejecutivo 7 de 2008. 
 40 Ver la Ley 25 de 2007. 
 41 Ver la Ley 13 de 2010.  

        


