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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 مـن   18 مبوجب املادة    طرافالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األ      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
لـدول  ا  املقدمـة مـن    الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة   الدورية  التقارير  

  طرافاأل
  

  بنما
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هذا التقرير مقدم دون حترير رمسي  :مالحظة
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  مجهورية بنما
  وزارة التنمية االجتماعية

  لمرأةلاإلدارة الوطنية 
  
  
  تقرير

   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةةاتفاقي
  )2006- 1994(الرابع واخلامس والسادس والسابع الدورية التقارير 

  
  2008فرباير /اطبنما، شب
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  التقرير الدوري
  تعريف عام جبمهورية بنما

، وهي مسـاحة  اً مربعاً كيلومتر75 512 مجهورية بنما مساحة قدرها  تبلغ مساحة   - 1
بلدية521 منطقة و75وصليني األسكان لل مناطق 5 مقاطعات و9مة إىل مقس .  
 2000جري يف عام    ي أُ الذالسادس عشر   ووفقاً ملا أظهره تعداد السكان واملساكن         - 2

يف  51( نسمة، وكان عدد الـذكور       2 839 177كان عدد سكان بنما يف ذلك الوقت        
 شخص  37.6وكان متوسط الكثافة السكانية     . )يف املائة  49(يزيد عن عدد اإلناث     ) املائة

 مقاطعـة بنمـا      شخص لكل كيلو متر مربع يف      116.2وتراوحت بني    مربع   مترلكل كيلو 
 49(ويعيش نصف السكان تقريبـاً      . ينيارمتر مربع يف مقاطعة د    كيلو شخص لكل    3.4 و

 املدن، ويف األساس مدينة بنما، العاصمة، واملناطق احمليطة ا، يف حني أن             مناطق يف   )يف املائة 
عترب أقل جتانساًتوزيع السكان يف الداخل ي.  

ـ  3 283 959 زاد العدد التقـديري للسـكان إىل         2006وحبلول عام     - 3 مة،  نس
وهلذا فإنه مقابـل    . يف املائة  49.56 ونسبة النساء     يف املائة  50.44وكانت نسبة الرجال    

  . رجل102 امرأة يوجد 100كل 
 مليـون   15 141.9 ما قدره    2006 اإلمجايل يف عام     وكان جمموع الناتج احمللي     - 4

د من الناتج احمللي    وكان نصيب الفر  . يف املائة  8.1 النمو يف ذلك العام      معدل، وكان   )1(بلبوا
 زاد الناتج احمللـي اإلمجـايل       2007 ويف الربع الثالث من عام       ،بلبوا 5 206.00اإلمجايل  
  . تقريباًيف املائة11.3بنسبة 
5 -       م بالتساوي تقريباً بني الرجال والنساء فإن الشيء        ومع أن عدد السكان البنميني مقس

مـن   يف املائة  62ل الذكور نسبة    ، حيث ميثِّ  نفسه ال ينطبق على السكان الناشطني اقتصادياً      
يف  93.7لون نسـبة    الذين ميثِّ والسكان العاملون،   . يف املائة  38ل النساء نسبة    اموع ومتثِّ 

يف  37 تبلغ نسبة النساء بينهم      ،) نسمة 1 357 059( من السكان الناشطني اقتصادياً      املائة
 من السكان غري العاملني     يف املائة  48لرجال نسبة   ل ا وميثِّ. يف املائة  63  ونسبة الرجال     املائة

وهناك بيان إحصائي   . يف املائة  52 نسمة وتشكل النساء نسبة      91 473الذين يبلغ عددهم    
 السـكان غـري الناشـطني       نم يف املائة  72.7 نسبة   صلة وهو أن النساء تشكِّلن    آخر ذو   
  .) نسمة861 231 (اقتصادياً

__________ 

  .البلبوا الواحد يعادل دوالراً واحداً من دوالرات الواليات املتحدة: مالحظة  )1(  
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، واخلـدمات   )104 145(ارة اجلملة وجتارة التجزئـة      وتعمل النساء أساساً يف جت      - 6
 883(، والفنـادق واملطـاعم      )48 508 (والصناعات التحويلية ،  )73 297(لية  نـزامل
  ).47 723(، والتعليم )47
7 -    تعـيش نسـبة     2003نته الدراسة االستقصائية ملستويات املعيشة لعام       ووفقاً ملا بي ،

 إضـافية يف فقـر   يف املائة 16.6ني يف فقر، وتعيش نسبة       من السكان البنمي   يف املائة  20.2
الذين يعيشـون   مس السكان   وخ. )يف املائة  36.8 اإلمجايل للفقر    عدلوذا يكون امل  (مدقع  

ويف املناطق الريفية   .  منهم يف فقر مدقع     يف املائة  4.4 فقراء، وتعيش نسبة     ةاحلضرييف املناطق   
 مبا يشمل نسبة فقر مدقع      يف املائة  54نسبة الفقر إىل    ل  اليت ال يعيش فيها سكان أصليون تص      

  .يف املائة 32قدرها 
يف حالة فقر، وتعـيش     ) يف املائة  98.4(ن يعيشون مجيعهم تقريباً     ووالسكان األصلي   - 8

ت الفقر فيهـا إىل     معدالواملقاطعات اليت تصل    .  منهم يف حالة فقر مدقع     يف املائة  90نسبة  
  .غوساني، وفريي، وكوكلي، ودارديل كوروبوكاس : أعلى املستويات هي

ووفقاً آلخـر   . األمية، مثالً : والفقر تصحبه ظروف أخرى تعترب من أسبابه ونتائجه         - 9
 سنوات  10 فإن عدد األشخاص األميني الذين هم يف سن          املايلتعداد أجراه مكتب املراقب     

وهؤالء األشخاص  . لسكان يف املائة من ا    7.6 شخصاً، أي نسبة     168 140أو أكثر يبلغ    
) يف املائـة   4( شخصاً   89 729من الذكور و    )  يف املائة  3.6( شخصاً   75 411بينهم  

  .من اإلناث
 الفقـر  معـدل ف. والسكان األصليون يعانون بأكرب درجة بالنسبة لعدد من اجلوانب        - 10

  قـدره  مبعـدل مقارنـة    (يف املائة  89.7املدقع يف ذلك القطاع من قطاعات السكان هو         
 6.8 عـدل امل (يف املائة  21.5 العام لسوء التغذية هو      عدل؛ وامل ) للبلد ككل  يف املائة  16.7
 73 سـنوات هـو      5 وفيات األطفال الذين يقل عمرهم عن        معدل؛ و ) لبنما ككل  يف املائة 

 وفيـات   معـدل ؛ و )يف املائـة   22.1 للبلد ككل هو     عدلامل(طفالً لكل ألف والدة حية      
).  للبلـد ككـل    69.7 قدره   عدلمقارنة مب  (725.6 أم هو    100 000 لكل   األمهات

  . يف هذه املؤشرات مجيعها أسوأ كثرياً من املتوسط للبلد ككلاألصلينيووضع السكان 
 بطرائق تنعكس يف املؤشـرات االجتماعيـة   رييكل االجتماعي لبنما آخذ يف التغ     واهل  - 11

 سـنة   77.36كان  ( سنة   74.74عمر املتوقع   ، كان متوسط ال   2005ففي عام   . الرئيسية
، حيث كان متوسـط     احلضريةويف املناطق   ).  سنة بالنسبة للرجال   72.25بالنسبة للنساء و  

 سنة يف حـني كـان   79.12ع للنساء  سنة كان متوسط العمر املتوقَّ  76.50ع  العمر املتوقَّ 
املتوسط ( سنة   72.14ع  ويف املناطق الريفية كانت أرقام العمر املتوق      .  سنة للرجال  74.01
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والعمر املتوسط للسكان هو    ). للرجال( سنة   69.91و  ) للنساء( سنة   74.48و  ) للجنسني
  ). سنة يف املناطق الريفية22.8 يف املناطق احلضرية و  سنة27.6( سنة 26
12 -          مها مكتـب املراقـب     وبالنسبة هليكل العمر لألطفال والشباب فإنه وفقاً لبيانات قد
، يشكل البنـون    2006يوليه  / متوز 1لجمهورية، استناداً إىل تقدير لعدد السكان يف         ل املايل

 ونسـبة    من عدد السكان،   يف املائة  11 سنوات نسبة    مخسوالبنات الذين يقل عمرهم عن      
 كما أن نسبة الشباب الذين يتراوح عمرهم         يف املائة،  30 سنة هي    15من يقل عمرهم عن     

وفيما بني األطفال واملراهقني والشباب يزيد عدد       .  املائة يف 26سنة هي   29 سنة و    15بني  
وعلى سبيل املثال فإن الفتيات واإلنـاث املراهقـات يف منـاطق            . الذكور عن عدد اإلناث   
  . من إمجايل عدد السكانيف املائة 28  عننسبتهنالسكان األصليني ال تزيد 

  اجلزء األول
  :1املادة 

أي تفرقـة أو اسـتبعاد      “ التمييز ضد املرأة  ” ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح      
 آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة، على          من تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون      أو

أساس تساوي الرجل واملرأة، حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف امليـادين السياسـية              
يدان آخر، أو إبطال االعتراف للمـرأة  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي م      

  .ذه احلقوق أو متتعها ا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية
  التنفيذ
م الذي أُحـرز    كبرية للقضاء على التمييز وهو ما انعكس يف التقد         اًبذلت بنما جهود    - 13

يف خمتلـف   يت تـنص عليهـا      الل يف ضمان متتع النساء باحلقوق       يف اجتاه حتقيق اهلدف املتمثِّ    
صكوك حقوق اإلنسان اليت اعتمدها بلدنا، مبا يشمل اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال               

  .التمييز ضد املرأة
، ، عملت احلكومة واتمع املدين، وخاصة املنظمات النسائية، معاً        1995ويف عام     - 14

لمرأة، داخـل إطـار وزارة      ل لتحقيق إنشاء اإلدارة الوطنية      كجزء من عملية حتديث الدولة،    
اهليئـة االستشـارية   هـو  العمل والرفاه االجتماعي، وكذلك إنشاء الس الوطين للمرأة، و     

املسؤولة عن إصدار التوجيهات واملشورة واملقترحات الرفيعة املستوى املتعلقـة بالسياسـة            
م املتكامل للمرأةالعامة من أجل حتقيق التقد.  
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 مبوجب القانون   1997 واألسرة يف عام     الطفلشباب واملرأة و  وقد أنشئت وزارة ال     - 15
لمرأة جـزءاً   ل، وأصبحت اإلدارة الوطنية     1997نوفمرب  / تشرين الثاين  19 املؤرخ 42رقم  

  .من اهليكل اإلداري للوزارة
 واألسـرة وذلـك وفقـاً       الطفلوفيما بعد، أعيدت هيكلة وزارة الشباب واملرأة و         - 16

 وجرى ضم الـوزارة إىل وزارة التنميـة         2005أغسطس  / آب 1 املؤرخ 29للقانون رقم   
  .االجتماعية

، يـنظِّم الصك الـذي     هو   1999يناير  / كانون الثاين  29 املؤرخ 4والقانون رقم     - 17
ال متييـز علـى    ”ويضع، السياسة اليت حتكم معاملة دولة بنما للمرأة استناداً إىل املبدأ القائل             

م القانون، والعدالة، ومحاية حقوق اإلنسان، واملسـاواة يف         أساس نوع اجلنس، واملساواة أما    
؛ وذلك حسبما تنص عليه الصكوك اإلقليمية       “الفرص واملعاملة، وإدانة مجيع أشكال العنف     

  : عليها بلدناصدقوالدولية املتعلقة باملوضوع واليت 
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  •  
تفاقيـة  ا(واستئصـاله   ضد املرأة واملعاقبة عليه     ملنع العنف   ن األمريكية   البلدااتفاقية  (  •  

  .)“بيليم دور بارا”
  اتفاقية حقوق الطفل  •  
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  •  
  وصكوك أخرى  •  
 كل فصل من فصول القانون تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف جماالت              حيددو  - 18

  :نشاط خمتلفة
  نمية البشرية واالقتصاديةالت  -  
  ممارسة السلطة واملشاركة السياسية  -  
  املساواة أمام القانون  -  
  األسرة  -  
  العمل  -  
   ضد املرأةوجهالعنف امل  -  
  الصحة  -  
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  اإلسكان  -  
   والثقافةالتربية  -  
  االتصال االجتماعي  -  
  البيئة  -  
   خاصةمصاحلاجلماعات اليت هلا   -  
 4 لتنظيم تطبيق القـانون رقـم        2002 يف عام    53تنفيذي رقم   وصدر املرسوم ال    - 19
وضـع  و، وجعل مفاهيمه قابلة للتطبيـق       “الذي أرسى مبدأ إتاحة فرص متساوية للنساء      ”

  . املؤسسية الالزمة لتنفيذه واإلجراءاتاآلليات
  :2املادة 

 تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل              
الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقاً لذلك، تتعهـد              

  :بالقيام مبا يلي
جتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنيـة أو تشـريعاا               )أ(  

ق العملي هلذا   دمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقي     املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أُ        
  املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتضيه األمر من               )ب(  
  جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

م املساواة مع الرجـل وضـمان       دإقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قَ        )ج(  
ة للمرأة، عن طريق احملاكم الوطنية ذات االختصـاص واملؤسسـات العامـة             فعالية ال احلما

  ن أي عمل متييزي؛ماألخرى، 
االمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة متييزية ضد املـرأة، وكفالـة               )د(  

ف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛تصر  
ناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة مـن جانـب أي           اختاذ مجيع التدابري امل     )هـ(  

  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القـوانني               )و(   

  ل متييزاً ضد املرأة؛واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكِّ
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  .ل متييزاً ضد املرأة الوطنية اليت تشكِّإلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات  )ز(   
  التنفيذ
20 -  د مبدأ املساواة يف الدستور السياسي جلمهورية بنما كضمان أساسي للفـرد؛            يتجس

 مكـان الـوالدة   أو العـرق ال يكون هناك متييز على أسـاس     ”:  تنص على أنه   19فاملادة  
  .“اسية أو األفكار السين االجتماعية أو اجلنس أو الديالطبقة أو

         وعلى هذا فإنه يف الفترة اليت تشملها هذه التقارير ات      دة خذ عدد من التدابري التشريعية احملـد
وهذه التدابري هي.  من التمييز ضد املرأة والقضاء عليهللحد:  

  “ األسرةقانون املوافقة على” - 1994مايو / أيار17 املؤرخ 3القانون رقم 
 يتناول أوهلا العالقات األسرية ويتضمن      جملداتمن أربعة   يتألف هذا الصك القانوين       - 21

املبادئ األساسية والعامة اليت حتكم املوضوع، وأحكاماً تتعلق بالقرابة، والزواج، واالنفصال           
ي، والوصاية أو العالقات األسرية، ومنح القاصر       ، والتبن األبوة، واألمومة، و  البنوة و ،القانوين

ونفقة املطلقة، ورعاية األطفال املتبنني أو البيـت البـديل، والوصـاية،             ، بإدارة أمواله  اًإذن
  . املمتلكات اململوكة لألسرة أوصولاألو

  “مهنة اخلدمة املدنية وتنظيم إنشاء”-1994يونيه / حزيران20 املؤرخ 9القانون رقم 
ـ            أرسى  - 22 ائف،  هذا القانون النظام الذي حيكم تعيني األفراد وإدارم، وتقيـيم الوظ

 ويتضمن أحد أحكـام هـذا القـانون        . حني ملناصب احلياة الوظيفية اإلدارية    وترتيب املرش
  . اجلنسي كسبب للطرد الفوريتحرشال

تفاقية بني البلـدان    ا التصديق على    - 1995أبريل  /نيسان 20 املؤرخ 12القانون رقم   
  .“بيليم دور بارا”اقية اتف(واستئصاله   العنف ضد املرأة واملعاقبة عليهملنعاألمريكية 

عليه واستئصاله  نف ضد املرأة واملعاقبة     نع الع ملالتصديق على اتفاقية البلدان األمريكية        - 23
 دت باإلمجاع يف الدورة العادية الرابعة والعشرين للجمعية العامة ملنظمـة الـدول             ِماليت اعت

  .يل، الربازبيليم دو بارا يف 1994يونيه / حزيران9األمريكية يف 
  1995يونيه / حزيران16 املؤرخ 27القانون رقم 

. القصـر  وإسـاءة معاملـة      العائلي اجلرائم اليت هلا صلة بالعنف       حيددهذا القانون     - 24
وهناك مواد خمتلفـة    . والقانون يقضي أيضاً إنشاء وحدات خمتصة برعاية ضحايا تلك اجلرائم         

  .، ضمن تدابري أخرىوالقانون القضائيي جرى تعديلها أو أا أضيفت إىل القانون اجلنائ
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  “أمني املظاملإنشاء مكتب ”-1997فرباير / شباط5 املؤرخ 7القانون رقم 
ـ  األفعال اليت تنفَّأمني املظامليبحث مكتب     - 25 ذ مـن جانـب السـلطات    ذ أو ال تنفَّ

  دراسـات  قة؛ كما أنـه جيـري     نطوي على انتهاكات للقوانني املطب    ي مباواملوظفني املدنيني   
حبوث دف إىل دمج أحكام حقوق اإلنسان الدولية يف النظام القانوين احمللي؛ وينظـر يف           أو

الشكاوى واألوضاع اليت دم حقوق اإلنسان؛ ويسعى من أجل إقناع السـلطة املختصـة              
  .مبعاجلة الظروف اليت حتول دون ممارسة الناس حلقوقهم بالكامل

 واعتماد  قانون االنتخابات تعديل  ”- 1997يونيه  /ن حزيرا 14 املؤرخ 22القانون رقم   
  “أحكام أخرى

ـ يف املائة 30 للنساء حصة نسبتها ضمنتمبوجب هذا القانون      - 26 غل  بني املرشحني لش
        نتخب شاغلوها بتصـويت    وظائف داخل األحزاب السياسية وبني املرشحني للمناصب اليت ي

  .شعيب
  “بشأن توفري احلماية لضحايا اجلرائم”- 1998مايو / أيار28 املؤرخ 31القانون رقم 

يعطي هذا القانون ضحايا اجلرائم دوراً أساسياً يف اإلجـراءات اجلنائيـة وذلـك                 - 27
باالعتراف الكامل حبقهم يف رفع قضية جنائية ضد املتهمني ويف اختاذ إجراء تعويضي جنائي              

  .مقابل األضرار اليت جنمت عن اجلرمية
إدارة املشورة القانونيـة    ”العاجل للضحايا ينص القانون على إنشاء       ولتقدمي الدعم     - 28

نهم وهذه اإلدارة تضم حمامني تعي    . ، وهي إدارة ملحقة باحملكمة العليا     “اانية لضحايا اجلرمية  
التابعة للمحكمة العليا، وهم يتولون الـدفاع عـن         رابعة للمشاريع التجارية العامة     الشعبة ال 

لون األشخاص الذين حيق هلم احلصول علـى        مون املشورة القانونية وميثِّ   حقوق الضحايا ويقد  
  .مساعدة قانونية جمانية

ية أو اقتصادية جزئية أو كليـة        أيضاً صندوقاً لتقدمي مساعدة طب     ئينشوهذا القانون     - 29
 أو عقلية نتيجة جلرائم خطـرية       تكميلية عاجلة إىل الضحايا الذين يصابون بأضرار بدنية        أو
  .عندما يصبح الشخص املسؤول عن الضحية عاجزاً بدنياً أو عقلياً بسبب اجلرمية أو

  1999يناير / كانون الثاين28 املؤرخ 3 التنفيذي رقم القانون
 أحكاماً تتعلق بإنشاء مراكز وبيوت ودور إيواء للرعاية النهارية          القانونيتضمن هذا     - 30

  .لكبار السن وتشغيلها
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   متساوية للمرأةاًر فرص والذي يوف1999ِّيناير / كانون الثاين29 خاملؤر 4القانون رقم 
يستند هذا القانون إىل مبادئ حول التمييز على أساس نوع اجلنس وحتقيق املسـاواة                - 31

أمام القانون وبالنسبة للحقوق الفردية واالجتماعية األخرى؛ وإدانة أي نوع مـن العنـف              
األساسية للبنات والبنني؛ واملسـاواة؛     إلنسان والضمانات    ضد املرأة؛ ومحاية حقوق ا     وجهامل

 للقانون هو وضع سياسة عامـة ملواجهـة         ى واهلدف األمس  .والعدالة؛ واحترام احلياة البشرية   
  .التمييز اجلنساين وأ/ والتمييز على أساس اجلنس

  1999يونيه / حزيران24 املؤرخ 23 التنفيذي رقم املرسوم
لس الوطين لكبار السن كهيئة مدنية ومستقلة ومجاعية يتمثـل           ا املرسوم هذا   ئينش  - 32

لتقدم يف  او  للشيخوخة هدفها األساسي يف تغيري التفكري الثقايف لدى السكان البنميني بالنسبة         
  .السن

 متناسـبة ق بإتاحـة فـرص       واملتعلِّ 1999أغسطس  / آب 27 املؤرخ 42القانون رقم   
  لألشخاص املصابني بالعجز

 التنمية املتكاملة للسكان     إىل حتقيق   كمسألة ذات أمهية اجتماعية،    ،ا القانون  هذ يدعو  - 33
املصابني بعجز وذلك على أساس املساواة بالنسبة لنوعية احلياة والفرص املتاحـة واحلقـوق              

  .والواجبات كبقية اتمع وذلك كي حيققوا إجنازاً شخصياً وتكامالً اجتماعياً كامالً
بشأن إصالح نظام التـأمني     ”- 1999ديسمرب  / كانون األول  7 خاملؤر 54القانون رقم   

  “الطوعي لصندوق الضمان االجتماعي من أجل ضم األشخاص املتفرغني لرعاية أسرهم
م يتحملـون   رف م على أ    املعت قُصرمبوجب هذا القانون حيق للبالغني، وكذلك لل        - 34

 أن ينضـموا    ،ة أسرهم والعناية بأفرادها   غني حصرياً لرعاي  ، املتفر مسؤوليات أشخاص بالغني  
  .إىل نظام الضمان االجتماعي الطوعي

منح حق االستفادة من التـأمني الطـوعي        ي”:  من القانون على أنه    2وتنص املادة     - 35
جلميع األشخاص الذين يقومون، يف إطار عالقة أسرية، بوظائف إجيابية بيولوجيـة، مثـل              

أو /ريتهم، و ذأو النشاط االجتماعي والتعليم ورعاية      /يعية، و اإلجناب والوالدة والرضاعة الطب   
  .“تهالجتماعية مثل صيانة البيت وإدارجة من الناحية ايقومون بأعمال منِت

ويكون من حق هؤالء األشخاص احلصول على مزايا طبية ومالية دون أن يشـمل                - 36
  .ذلك املخاطر املهنية

  
  



CEDAW/C/PAN/7  
 

08-50046 11 
 

 والـذي يعلـن شـهر       2000أبريـل   /يسـان  ن 24 املؤرخ 33 التنفيذي رقم    املرسوم
  .“شهر املرأة”مارس /آذار
37 -  حشهر املرأة ”مارس على أنه    /د شهر آذار  د“ :  ع فيه يف مجيع أحناء     لَضطّوهو شهر ي

  .البلد بأنشطة تروجيية أكادميية وفنية وثقافية واجتماعية بالنسبة لليوم الدويل للمرأة
فرض االلتزام بإدراج منظور جنسـاين يف       ” -2000مايو  / أيار 4 املؤرخ 6القانون رقم   

  “لغة األلعاب والكتب املدرسية ومضموا ورسوماا
يعترب إلزامياً مبوجب هذه املادة أن تستخدم يف مجيع الروايات والكتب املدرسية لغة             ”  - 38

ع ومضمون ورسومات من شأا أن تساعد يف القضاء على ممارسات التمييز اجلنساين اليت متن             
  )1املادة (. “املساواة بني الرجال والنساء

39 -    النشر ومؤلفي الروايات والكتب املدرسية      شركاتن، إلزامياً، على    وباملثل فإنه يتعي 
واملواد التعليمية، ومنتجي وموزعي شرائط الفيديو والوثائق والشرائح وأي نوع آخـر مـن              

، عنـدما  يذكرضمون والرسومات حبيث األدوات املنهجية، دمج منظور جنساين يف اللغة وامل     
       حه، جنس الذكور وجنس اإلنـاث دون       يشري مضمون األعمال إىل مفهوم جنساين أو يوض

قة اليت وضعتها األكادميية امللكية للغة اإلسبانيةتغيري القواعد املطب.  
والقانون ينص على ضرورة وضع منهجية مالئمة لألنشطة حبيث تكون متماشية             - 40

  .ليات النشر والتدريب والتوعية بالنسبة الستخدام لغة تتضمن منظوراً جنسانياًمع عم
إنشـاء اللجنـة    ”- 2000نوفمرب  / تشرين الثاين  20 املؤرخ 99 التنفيذي رقم    املرسوم

 بـني   متوافقةيل وسياسات لعالقات    نـزالوطنية لصياغة اخلطة الوطنية ملكافحة العنف امل      
  “املواطنني
نة اخلطة الوطنية لإلجراءات اليت ميكن أن يكون هلا أثر مباشر علـى             تضع هذه اللج    - 41

 الثقافية اليت تصوغ تنشئتنا والطريقة اليت نعيش ا معاً وذلك من أجـل              على األمناط وعاداتنا  
  .يلنـزمواجهة مشكلة العنف امل

اعتمـاد الربوتوكـول االختيـاري      ”-2001مارس  / آذار 28 املؤرخ 17القانون رقم   
  “ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقي
يبحث هذا القانون حاالت فردية أو انتهاكات واسعة النطـاق حلقـوق اإلنسـان                - 42

بالنسبة للمرأة، مبا جيعله آلية لتصحيح وإدانة املمارسات اليت تنتهك بأية طريقة احلقوق الـيت               
الصك القانوين يؤكد مـن     وهذا  . رأةحتميها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل        

قوق متساوية والتدابري التشريعية املطلوبـة      حبق متتع املرأة    جديد، ويضمن، الظروف اليت حتقِّ    
 من جانب اهليئات اليت ميكن للمرأة أن تلجأ إليها يف حالة حدوث انتهاك              فعالالختاذ إجراء   

  .حلقوقها األساسية أو أشكال متييز أخرى
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إنشـاء النظـام الـوطين      ”-2001أبريل  / نيسان 16 املؤرخ 31فيذي رقم    التن املرسوم
  “للتدريب اجلنساين

. النظام الوطين للتدريب اجلنساين هو وكالة ملحقة بـوزارة التنميـة االجتماعيـة              - 43
والغرض من هذا النظام هو العمل من خالل التدريب والتوعية بالنسبة للمسائل اجلنسـانية              

 يف األجل   - جسسات احلكومية واملؤسسات غري احلكومية على أن تدر       على تعزيز قدرة املؤ   
 وتنفيذ ورصـد وتقيـيم،   ، املنظور اجلنساين يف صياغة    -جلني املتوسط والطويل    القصري واأل 

  . منهاموعات السكان اليت يستهدفها كلالسياسات العامة والربامج واملشاريع من أجل جم
إىل ل، ويضـيف، مـواد      الذي يعـد  ”- 2001 يوليه/ متوز 10 املؤرخ 38القانون رقم   

يل وإساءة معاملة املراهقني، ويلغي مـواد       نـز اجلنائية والقضائية املتعلقة بالعنف امل     دونةامل
1995 عام املؤرخ 27نة من القانون رقم معير أحكاماً أخرىصِد وي“  
 تشريعاتنا،  ، ألول مرة يف   1995يونيه  / حزيران 16 املؤرخ 27تناول القانون رقم      - 44

 حدوثها داخل األسرة، جتاهلـها مـن جانـب          بسببتصنيف حاالت العنف اليت جرى،      
  .ليةنـزل يف الشؤون امللتدخا بأنه ال حيق هلاالسلطات اليت شعرت 

45 -   احلاالت اليت ال حصر هلا الـيت   حبيث يعاجل 2001 لعام 38ضع القانون رقم  وقد و
يل دون  نــز أية محاية بالنسبة هلا أو ترك ضحايا العنف امل         1995 لعام   27ر القانون   يوفِّ مل

ـ    نسوعلى هذا فإنه بِ   . أن تكون لديهم أية وسيلة للدفاع عن أنفسهم        ق  القانون اجلديد املتعلِّ
مت احلماية يف احلاالت الـيت تنطـوي،        دوقُ“ أفراد األسرة ”يل ألغيت عبارة    نـزبالعنف امل 
ت االرتباط حبكم األمر الواقع؛ والزوجان اللذان يعيشان        حاالت الزواج؛ وحاال  : مثالً، على 

ـ           معاً لفترة تقل عن      ة علـى أن    مخس سنوات عندما يكون هناك ما يدل على أن لديهما الني
 قُصري؛ أو وجود أطفال      أو األلفة أو التبن     صلة الرحم  سب من خالل   معاً؛ وعالقات الن   يظال
الشخصـان اللـذان    وسقف األسرة أو مل يكونوا؛      كني سواء كانوا يعيشون حتت      مشتر غري
ر احلماية يف هذه الظروف حىت إذا انتهت عند حـدوث            والقانون اجلديد يوفِّ   . معاً طفالً  أجنبا

  .االعتداء
والقانون مينح القاضي أيضاً السلطة يف حالة ما بأن يأمر بتقدمي اخلدمات اتمعيـة                - 46

  . اليت يقيم فيها املعتديحتت إشراف السلطة املختصة يف املنطقة
ـ       تحرشف أيضاً ال  ن يص 2001 لعام   38والقانون    - 47 ب  اجلنسي على أنه جرميـة يعاقَ

  .عليها بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحدة وثالث سنوات
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  : تدبرياً للحماية14ل إحدى اخلصائص الرئيسية هلذا القانون يف أنه يضع وتتمثَّ  - 48
   ساعة؛24از املعتدي احتجازاً مؤقتاً لفترة تصل إىل إصدار أمر باحتج  )أ(  
املسكن الـذي   الشخص الذي إدعى أنه هو املعتدي       إصدار أمر بأن يغادر       )ب(  

  .ت على قيد احلياة بغض النظر عن من ميلك املسكنكان يعيش فيه مع الضحية اليت ظلَّ
ت للعنف وبقيت   عي أا تعرض  دإإجراء حبث من أجل إنقاذ أو إغاثة ضحية           )ج(  

  .على قيد احلياة وذلك وفقاً للضمانات الدستورية والقانونية
السماح للضحية اليت جنت بأن تعيش مؤقتاً يف مسـكن خـالف البيـت                )د(  

واحملافظـة   ذلك، من أجل توفري احلماية هلا من أفعال اعتداء يف املستقبل             تاملشترك، إذا طلب  
  .ديدية لذلك العنوان اجل الطبيعة السرعلى

ر جلب األسلحة أو االحتفاظ ا يف البيت املشترك، وكذلك مصادرا           ظح  )هـ(  
  .من أجل ضمان عدم استخدامها يف الترهيب أو التهديد أو إحلاق األذى

من التوجه إىل املسكن املشـترك       الشخص الذي إدعي أنه هو املعتدي     منع    )و(  
الدراسة أو أي مكـان      وأ مكان العمل    إىل وأاملكان الذي تعيش فيه الضحية اليت جنت،         أو

الضحية اليت جنتد عليه عادةًآخر تترد .  
غادرته، إذا طلـب    ملإعادة الشخص الضحية إىل البيت املشترك الذي اضطر           )ز(  

من هذه املادة1ق على الفور يف هذه احلالة التدبري املشار إليه يف الفقرة الفرعية ذلك، ويطب .  
، قُصـر  أبنائـه ال   علـى املعتدي   الشخص الذي إدعي أنه هو    تعليق وصاية     )ح(  

  غـري أو األضرار أو األخطار املباشـرة أو /قيامه بتربيتهم، حسب خطورة أفعال العنف و      أو
  رض هلا ال  املباشرة اليت تعرأن متنح الوصاية علـى      ،وجيوز للسلطة املختصة، كخيار أول    . قُص 

  .تداء من األبوينالطفل أو املراهق ملن مل يقم باالع
املعتدي يف الزيارة على حسـب      الشخص الذي إدعي أنه هو      تعليق حقوق     )ط(  

أو األضرار أو األخطار املباشرة أو غري املباشرة اليت تعرض هلـا  /مدى خطورة أفعال العنف و  
  .قُصرال

  املنتمني للطرفني  قُصر سلطات اهلجرة واملغادرة مبنع ال     تأمرإصدار مذكرات     )ي(  
  .من مغادرة البلد

 القابلة للنقل املوجودة يف املسكن املشترك وذلك من         باملمتلكاتإعداد قائمة     )ك(  
  .أجل محاية جمموعة األصول املشتركة
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ـ    لضحية  الشخص الذي وقع    منح    )ل(   ري يف اسـتخدام    العتداء احلـق القص
  .رة كما ينبغيل األسنـز القابلة للنقل الالزمة لضمان أن تسري األمور يف ماملمتلكات
د على حنو   ار السلطة املختصة على وجه السرعة حبيث ميكن هلا أن حتد          ياخت  )م(  

   ضحية الذي بقي على قيد احلياة، حيثما يكـون الزمـاً،           ال  للشخص عدفَمؤقت النفقة اليت ت
  .وفقاً لتدابري احلماية املطبقة

رت أدلة جادة على    ملعتدي، إذا توف  للشخص الذي إدعي أنه هو ا     إصدار أمر     )ن(  
خصـم تلـك    وت. مسؤوليته، بالتنازل عن تكلفة التعويض عن املمتلكات أو الرعاية الطبية         

  .التكلفة يف حالة صدور حكم يف قضية مدنية
بشـأن املـادة     -2001نـوفمرب   / تشرين الثاين  5 املؤرخ 443املرسوم التنفيذي رقم    

   1994 لعام 3 من القانون رقم 491 رقم
من ) األسرةقانون   مدونة( 1994 لعام   3 من القانون رقم     491ادة رقم   تكلف امل   - 49

  الفتيات وزارة التعليم تنفيذ السياسات التعليمية املوضوعة لضمان استمرار، واكتمال، تعليم         
  . احلوامل يف املؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة يف بنماقُصرال
“ وواجب بالنسبة للبشر  حق  ” أن التعليم    وعليم ه وأحد املبادئ اليت تؤيدها وزارة الت       - 50

  .ل متييزاً اجتماعياًحبيث أنه ال ميكن أن يكون التعليم مستنداً إىل تدابري تشكِّ
51 -    وهذا املرسوم التنفيذي ينص على أن مجيع املؤسسات التعليمية ممة باختاذ التـدابري  لز

واملرسوم ينص أيضاً على    . نتظر والدته الالزمة حلماية صحة النساء احلوامل وصحة الطفل امل       
 الطبيب الذي يتوىل رعاية طالبة حامل التاريخ احملتمل الذي ستضع فيه الطالبة             حيددأنه عندما   

مولودها وتكون غري قادرة على متابعة احلصص الدراسية جيب أن تكون الطالبة قادرة علـى               
 يف  -مسـؤولة   امللتحقة ا   ليمية   التع ةؤسسامل تكون    منوذجي تلقي تعليمات من خالل نظام    

  . على وضعه-شخص املدير واملعلمني 
إرسـاء مبـدأ امللكيـة      ” -2001ديسمرب  / كانون األول  19 املؤرخ 68القانون رقم   

  “ الزراعيةدونةاملشتركة كشكل لشراء األرض وتعديل مواد يف امل

ة بالنسبة المـتالك األرض     ل هذا القانون خطوة رئيسية يف اجتاه تعزيز حقوق املرأ         ميثِّ  - 52
الشريكات يف ارتبـاط حبكـم      و  الشركاء الزوجات أو و  األزواج  أن ينص على   وذلك ألنه   

األمر الواقع ألشخاص حيق هلم قانوناً الزواج ميكن هلم أن يشتروا أرضاً بطريقـة مشـروعة                
الل اإلدارة  ع امللكية املشتركة لألرض وأن تضع، من خ       ن على الدولة أن تشج    أنه يتعي على  و

الوطنية لإلصالح الزراعي، اآلليات الالزمة لضمان أن يكون من املمكن توسيع نطاق هـذا              
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الشكل من أشكال جعل ملكية األرض أمراً مشروعاً ليشمل أشكاالً أخرى مـن أشـكال               
  .امللكية واألحكام، مبا يف ذلك حقوق امللكية

 الصحة والتعليم للمراهقات    ضمان” -2002يونيه  / حزيران 3 املؤرخ 29القانون رقم   
  “احلوامل
قي رعاية  الغرض من هذا القانون هو ضمان أن يكون للمراهقات احلوامل احلق يف تلَّ              - 53

 احلصول علـى محايـة      ،صحية شاملة والبقاء يف نظام التعليم وكذلك، حيثما يكون الزماً         
  .قانونية

 الالئحة التنفيذيـة  تنفيذ  ” -2002يونيه  / حزيران 25 املؤرخ 53املرسوم التنفيذي رقم    
  “ الذي مينح النساء فرصاً متساوية1999يناير / كانون الثاين29 املؤرخ 4لقانون رقم ل

، اليت أصدرا اهليئة التنفيذية من خالل وزارة الشباب واملرأة والطفـل            الالئحةهذه    - 54
ق باملساواة يف الفرص     املتعل 4 ألحكام القانون رقم     فعالواألسرة، دف إىل ضمان التنفيذ ال     

  .املتاحة
شبكة املؤسسات   - 2002نوفمرب  / تشرين الثاين  20 املؤرخ 89املرسوم التنفيذي رقم    

احلكومية واملدنية لوضع واستخدام اإلحصاءات من أجل دمـج منظـور جنسـاين يف              
  اإلحصاءات الوطنية

ية من منظـور    الغرض من الشبكة هو املسامهة يف تطوير وحتسني اإلحصاءات الوطن           - 55
جنساين وذلك بتسهيل صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات عامـة تسـتند إىل منظـور               

  .جنساين
األسرة ويضـيف   قانون   مدونةل   الذي يعد  2003مايو  / أيار 6 املؤرخ 39القانون رقم   

  األبوةإليها مواد بالنسبة لالعتراف ب
الشخص الذي    بالتحديد عن إخطار   مسؤوالً) إدارة املقاطعات (يكون السجل املدين      - 56

األب الشخص الذي يدعى أنه هو      أُخطر  وإذا  . البيولوجي بواسطة بطاقة  يدعى أنه هو األب     
ة ب وأقر10 خالل فترة    األبو  ذلك الشخص  ل الطفل باسم أسرة األب؛ وإذا رفض         أيام يسج

 ذلك الرفض، كمـا     هل في ج يضع املوظف املسؤول عن التسجيل تقريراً يس       األبوةاالعتراف ب 
األب قد أُخطر بطلب اختـاذ اإلجـراءات        الشخص الذي يدعى أنه هو      أنه سوف يعترب أن     

  .وجيب أن تبدأ هذه العملية خالل فترة سنة واحدة من مولد الطفل. القانونية املناظرة
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 الذي يتضمن أحكاماً ملنـع ارتكـاب        2004مارس  / آذار 31 املؤرخ 16القانون رقم   
 مدونـة  يعـدل تصنيف تلك اجلرائم، و   لاهة اجلنسية واحلرية اجلنسية و    نـزم ضد ال  جرائ

   مواد إليهمايضيف القضائية ودونةاجلنائي واملالقانون 
 من االستغالل اجلنسي من أي نـوع        قُصراهلدف األساسي هلذا القانون هو محاية ال        - 57

فق مـع أفضـل مصـاحل األطفـال         وبكل صوره وذلك بوضع أحكام وقائية وعقابية مبا يت        
 الثالث  الدتوجيهية للدستور السياسي، و   البادئ  امل معو احلماية الشاملة هلم     ويوفِّرواملراهقني  

، واملعاهدات واالتفاقات الدولية املتعلقة باملوضوع      قُصر الذي ينطبق على األسرة وال     مدونةلل
قانون هي أحكام عامة وإلزاميـة بالنسـبة   وأحكام هذا ال. ت عليهاصدقاليت اعتمدا بنما و 
سيتم  أو اليت    املوجودة،شركات، واملنشآت   ال، و  واألشخاص االعتباريني  لألشخاص الطبيعيني 

  .البنمية يف األراضي إنشاؤها،
  2004سبتمرب / أيلول1 املؤرخ 103املرسوم التنفيذي رقم 

، وهي أمانة   عوقنيشخاص امل أنشأ هذا املرسوم األمانة الوطنية للدمج االجتماعي لأل         - 58
دف تشـجيع وضـع              تقد م املشورة والتنسيق بني القطاعات عن طريق املسؤول التنفيذي

 عـوقني  تتسم بالكفاءة من أجل الدمج االجتماعي الكامـل لألشـخاص امل           امةسياسات ع 
  .وأسرهم

  ائي اجلديدةاجلنالقانون  مدونة، اعتماد 2007مايو / أيارالصادر يف 14القانون رقم 
واخلصـائص الرئيسـية    . اجلنائيالقانون   دونةهذا القانون هو إعادة كتابة كاملة مل        - 59

  : اجلديدة هي
يف السابق، كانت جرائم القتل تعترب جرائم خطرية عندما يكون اجلاين من أقـارب                -  

اجلنائي اجلديدة، أصبحت أحكام السـجن      القانون   مدونةواآلن، مبوجب   . الضحية
 بالنسبة ألي شخص يقتل شخصاً آخر يف فعل مـن أفعـال    أيضاًصدر مبدد أطول ت

  .يلنـزالعنف امل
تسبب و  إعتدى على شخص آخر     شخص  على  عقوبات أشد  عباملثل، ميكن أن توقَّ     -  

  .يلنـزحاالت العنف امليف ضرار بدنية أل تعرضهيف 
 سـنة    بني ملدة تتراوح يل بالسجن   نـزب على جرمية العنف امل    يف السابق، كان يعاقَ     -  

اجلديـدة زادت العقوبـة     القانون اجلنائي    مدونةومبوجب  . واحدة وثالث سنوات  
فتـرة  ل وأربع سنوات، ويف بعض احلـاالت        تنيلتصبح السجن لفترة تتراوح بني سن     

  .تتراوح بني أربع سنوات و ست سنوات
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حتويلـها إىل   يل ميكن   نـزرغم من أن عقوبة السجن الرتكاب أعمال عنف م        العلى    -  
اجلنائي اجلديدة، فإن اجلاين الذي ال يسـتكمل        القانون   مدونةمعاجلة طبية، مبوجب    
ل فوراً إىل السجن لتنفيذ احلكم الذي صدر ضدههذه املعاجلة سوف حيو.  

  :3املادة 
تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليادين السياسـية واالجتماعيـة                

 والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالة تطور املرأة وتقدمها             واالقتصادية
الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع ـا علـى              

  .أساس املساواة مع الرجل
  التنفيذ
نسـان  توجد يف بلدنا سلطات حكومية وغري حكومية لضمان ممارسة حقـوق اإل             - 60

  .واحلريات األساسية، والتمتع ا، على أساس املساواة بالرجال
ع املرشحون لرئاسة اجلمهورية اتفاقـاً       وقَّ 1994ومن املهم أن يشار إىل أنه يف عام           - 61

        مت، مثل إنشاء اإلدارة الوطنيـة للمـرأة        مع حركة بنما للمرأة استناداً إىل التعهدات اليت قد
، وإنشاء الس الوطين    1995أغسطس  / آب 30 املؤرخ 77ذي رقم   مبوجب املرسوم التنفي  

  .1995يوليه / متوز27 املؤرخ 70مبوجب املرسوم التنفيذي رقم للمرأة 
والس الوطين للمرأة هو وكالة استشارية تضع مبادئ توجيهية وتقـدم املشـورة               - 62

ة للنـهوض الشـامل     وتعرض مقترحات على أعلى املستويات فيما يتعلق بالسياسات العام        
واإلدارة الوطنية للمرأة تقوم بـدور      . ويتألف الس من ممثلني للدولة واتمع املدين      . باملرأة

  .األمانة التقنية للمجلس
عمل يف التخطيط وتقدمي املشورة،      للمرأة هي هيئة استشارية تقنية ت      واإلدارة الوطنية   - 63

رامج لتطوير مشاركة املرأة يف احلياة العامة       وكذلك يف تشجيع وتنفيذ، إجراءات ومشاريع وب      
  .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واألخالقية والقانونية للبلد

خذت تدابري رئيسـية    تإ اآللية الوطنية للنهوض باملرأة      إنشاءوعلى هذا فإنه يف عملية        - 64
 مع سمتسـاوية   اًح فرص يتي” الذي   1999يناير  / كانون الثاين  29 املؤرخ 4 القانون رقم    ن 
اخلطة األوىل واخلطة الثانية لتوفري فرص متساوية أمام املرأة، ومها اخلطتـان            ضع  وو“ للمرأة
  .وضعتا األسس لتعزيز املسائل املتعلقة باملرأةاللتان 
 على أساس املساواة    ولضمان ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع ا،         - 65

حتاد األورويب واملنظمات النسائية البنمية غري احلكوميـة        ال بنما وا  حكومةوحدت   بالرجال،
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هو  الفرص يف بنما، و    تعزيز تكافؤ  لبدء مشروع    ،2002أكتوبر  / يف تشرين األول   ،جهودها
  تكافؤ تشجيعومشروع يهدف إىل توفري الظروف اليت تؤدي إىل حتسني العالقات اجلنسانية            

  .فرص يف بنماال
فرص يف بنما، إىل حد كبري، علـى دمـج          ال تشجيع املساواة يف  ع  ز مشرو وقد ركَّ   - 66

وزارات ومؤسسـات   (منظور جنساين يف األعمال املؤسسية اليت تقوم ا هيئات حكوميـة            
  ومنظمـات ريفيـة    منظمات غري حكومية،  (، وكيانات للمجتمع املدين     )تعليمية وبلديات 

، بافتراض أن تغيري املفاهيم     )إلعالم، واحتادات مهنية، ووسائط ا    ني األصلي للسكانومنظمات  
فرص متساوية للرجـال والنسـاء      إتاحة  واملمارسات التمييزية اليت تعترض التنمية العادلة و      

  .عملية للتوعية والتعليمالبدء يف سوف يتطلب 
  :4املادة 

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتـة تسـتهدف التعجيـل               )أ(  
ني الرجل واملرأة متييزاً كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيـب أال يسـتتبع          باملساواة الفعلية ب  

بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقف العمـل                
  .ذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت

بري خاصة تستهدف محاية األمومة، مبـا يف    ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدا       )ب(  
  . التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزياًتلكذلك 

  التنفيذ
لقضاء على التمييز ضد املرأة اعتمدت حكومة بنما        باوفقاً ملا أوصت به اللجنة املعنية         - 67

  .تدابري إلتاحة فرص متساوية للنساء
  ة يف املسائل السياسيةتدابري خاصة لتعزيز مشاركة املرأ

ترسـي  ”، يتعني على الدولـة أن     “إتاحة فرص متساوية  ”،  4مبوجب القانون رقم      - 68
ـ        يف املائة  30 احلكومات بضمان مشاركة نسبة      التزام وزيرات على األقل مـن النسـاء ك

  .“لسلطات املستقلة وشبه املستقلة والكيانات احلكومية األخرىونائبات للوزراء ومديرات ل
69 -   نة امل 1997يوليه  / متوز 14 املؤرخ 22 القانون رقم    لوقد عداالنتخابية وأدرج   دو 

يف املائـة    30شغل النساء نسبة ال تقل عن        القانون على أنه ينبغي أن ت      ونص. تدابري أخرى 
شغل باالنتخابمن املناصب اليت ت.  
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ادية ألمريكا الالتينية ومنطقة     اللجنة االقتص  وفقاً للتقرير القطري األخري الذي قدمته     و  - 70
والفتـرة  ) 2004-1999( فإنه فيما بني الفترة االنتخابية األخرية يف بنمـا   البحر الكارييب 

يف  9.86تضاعفت تقريباً النسبة املئوية للنساء الربملانيات مـن         ) 2009-2004(احلالية  
ن مقاعد عددها اإلمجايل     نائبة بديلة ضم   34 نائبة رئيسية و     13( يف املائة  18.30 إىل   املائة
وميكن مالحظة وجود اجتاه مماثل يف النسبة املئوية املتزايدة للنساء اللـوايت            ).  مقعداً 71اليوم  

مد وممثلي البلدياتتشغلن مناصب الع.  
 6القانون رقم   (وأحد النصوص القانونية األخرية يف قانون التمويل العام لالنتخابات            - 71

نسـبة  ص  ختص”بأن  ، وهو نص يفرض االلتزام      )2002ديسمرب  / كانون األول  17 املؤرخ
وباإلضافة إىل هـذا فإنـه      . “ على األقل من األموال املذكورة لتدريب النساء       يف املائة  10

 األحزاب  أميناتنت  ي ع 2006ديسمرب  / كانون األول  29 املؤرخ 60بتعديل القانون رقم    
  .تخابيةالسياسية كمسؤوالت عن اإلشراف على احلصص االن

  تدابري خاصة دف إىل محاية األمومة
مرأة فصل أية إ   من الدستور السياسي جلمهورية بنما على أنه ال جيوز           68تنص املادة     - 72

وحيق للمرأة احلامل أن حتصـل      .  لذلك السبب  اخلاص وأ العام   من عملها عاملة تكون حامالً    
دها ولفترة مثانية أسـابيع بعـد أن        على فترة راحة ال تقل عن ستة أسابيع قبل أن تضع مولو           

 بعملهاتضع مولودها على أن حتصل على نفس األجر الذي كانت حتصل عليه مع احتفاظها               
وعند العودة إىل العمل يكون حمظوراً ملدة سـنة         . وجبميع احلقوق املكفولة هلا مبوجب عقدها     

ضافة إىل ذلك ظروف     إ ينظِّمدها القانون الذي س    األم إال يف حاالت خاصة حد      فصلواحدة  
  .العمل اخلاصة للنساء العامالت احلوامل

 األول القواعـد    من الد  الثالث   اجلزءد أيضاً يف الفصل الثاين من       دحي العمل   وقانون  - 73
ف حقوق األمومة وحقوق الرضاعة الطبيعية خـالل        عرعامالت وي الاليت حتكم تشغيل النساء     
مراكز للرعاية النهارية يف املؤسسات العامـة وعلـى          على إنشاء    نصيساعات العمل، كما    

  .أحكام أخرى
 1995نـوفمرب   / تشرين الثـاين   23 املؤرخ 50وإضافة إىل هذا فإن القانون رقم         - 74

  : ينص على عليهاالذي حيمي الرضاعة الطبيعية ويشجع
 يتعني على مؤسسات الصحة والوزارات والكيانات األخرى أن تشجع ممارسـة           - 3املادة  

الرضاعة الطبيعية حصرياً خالل األشهر الستة األوىل من حياة الطفل وأن توصـي مبواصـلة               
  . سنتني إىل عمر الطفليصلالرضاعة الطبيعية بعد ذلك، مع أغذية تكميلية، إىل أن 
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منح مجيع األمهات العامالت يف الوظائف العامـة أو اخلاصـة التسـهيالت             ت - 30املادة  
وهـذا الـنص    . الحتفاظ به يف مكان مالئم حىت اية نوبة العمـل          اللنب وا  لسحبالالزمة  

  .سيطبق خالل فترة األشهر الستة األوىل من الرضاعة الطبيعية
 املتعلق بإتاحة فرص متساوية للمرأة ينص أيضاً        4ويف الوقت نفسه فإن القانون رقم         - 75

يات األسرية بني الزوجني،     تتيح توزيعاً عادالً للمسؤول    �����ت تنفذ الدولة   على أنه جيب أن     
  :مثل
لية؛ نــز دراسة أثر قيام السكان اإلناث برعاية األسرة وأداء األعمـال امل            )أ(   

 الثقايف اليت تـؤدي     -وتشجيع إجراء حتليل للطرائق املختلفة لتغيري أمناط السلوك االجتماعي          
   كبرية وغـري متناسـبة؛      ليةنـزألعمال م تمع عبئاً زائداً على النساء بالنسبة       إىل أن يلقي ا 

  .ووضع برامج عمل دف إىل ضمان اشتراك الوالدين معاً يف مهام رعاية األطفال وتربيتهم
 من أجل زيادة تـوفري  متريض إنشاء مراكز للرعاية النهارية ومدارس      تشجيع  )ب(   

وجيب أن حتقق هـذه املرافـق   . تلك اخلدمات يف أوقات تتناسب مع ساعات عمل الزوجني  
األدىن من املتطلبات اليت تضمن نوعية اخلدمات اليت تقدمها وتدريب املوظفني على حنو             احلد  
 الزوجني  اليت تقدم إىل  وتشجيع بدائل لرعاية األسرة حتدد خدمات الرعاية واملساعدة         . مالئم

والقيام حبمالت للتوعية، من خالل املواد اإلعالمية والتشجيعية، بالنسـبة لتبـادل            . العاملني
وتلـك  . دوار واملسؤوليات بالتساوي وبشكل روتيين بني الرجال والنسـاء يف األسـرة           األ

  مببدأ التوازن املالئم لألسرة واحلياة املهنية ووقت الفراغ، كمـا          ربز االلتزام   احلمالت سوف ت
  ا سوف تشدد على الفوائد اليت ستتحقق بالنسبة لألطفال الصغار من حيث تلقيهم للرعاية            أ

  .األب واألم معاًمن جانب 
تصميم أدوات إحصائية مالئمة تكشف عن مقدار العمل الذي تؤديه املرأة             )ج(   

  .يف البيت
 حبيث يأيت اسـم  ألقام تغيريمتكني األطفال، عندما يبلغون سن الرشد، من     )د(   

  .األم أوالً
  تدابري خاصة دف إىل ضمان احلماية االجتماعية للنساء

نمية االجتماعية على تشجيع إنشاء مراكز للرعاية النهارية لألطفـال          تعمل وزارة الت    - 76
  . تقدماً ألنفسهنحتققنأو متابعة األنشطة األكادميية كي /حبيث تتمكن األمهات من العمل و

 يف  2006واملشروع التجرييب األول لبناء وجتهيز مراكز توجيه األطفال بدأ يف عام              - 77
، كمبادرة مشتركة لوزارة اإلسـكان ووزارة       الشوريرا و يان،، وآر دور إقامة يف أحياء بنما    
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والغرض األساسي من املشروع هو استعادة أماكن عامة ال يستفاد منـها          . التنمية االجتماعية 
 بشكل كامل وتزويدها باهليكل األساسـي       لعدم استخدامها إما بسبب إساءة استخدامها أو      

 جتعـل النسـاء      املراكز هذهو. ال والشباب االجتماعي للمجتمع احمللي من أجل صغار األطف      
د وظائف أو االستفادة من فرص أخرىلُّقَقادرات على العمل يف األنشطة التعليمية أو ت.  

 مراكز لتوجيه األطفال، يوجد     108وعلى املستوى القطري يوجد يف الوقت احلايل          - 78
ارتفاع معـدالت   عاين من   بعضها يف أحياء السكان األصليني، وهو ما يفيد اتمعات اليت ت          

  .فقر شديد الفقر املدقعال
 1999ديسـمرب   / كانون األول  7 املؤرخ 54وباإلضافة إىل هذا فإن القانون رقم         - 79
ل نظام التأمني الطوعي لصندوق التأمني االجتماعي كي يشمل األشخاص املسؤولني عن            عد

ضمان االجتماعي الطوعي للرجـال     وهذا القانون يتيح االستفادة من تأمني ال      . رعاية أسرهم 
ال يقومون  والبالغني والنساء البالغات، وكذلك لألطفال الذين يتحملون مسؤوليات للبالغني          

  .بأية أنشطة خالف رعاية أسرهم
  :5املادة 

  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي  
الرجل واملرأة، ـدف حتقيـق      تعديل األمناط االجتماعية والثقافة لسلوك        )أ(  

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونيـة             
ق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛أو تفو  

كفالة أن تتضمن التربية األسرية تفهماً سليماً لألمومة بوصـفها وظيفـة               )ب(  
سؤولية املشتركة لكل من الرجـال والنسـاء يف تنشـئة أطفـاهلم             اجتماعية واالعتراف بامل  

وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة األطفال هي االعتبـار األساسـي يف مجيـع                
  .احلاالت
  التنفيذ
 ضد املرأة، مثل اآللية اليت أنشئت مبوجب        وجهأنشئت آليات للقضاء على العنف امل       - 80

 الـذي أنشـأ اللجنـة       2000نوفمرب  / تشرين الثاين  20 ؤرخامل 99املرسوم التنفيذي رقم    
يل وللتعايش املدين، وهي جلنـة تضـم        نـزالوطنية املعنية بوضع خطة وطنية لكبح العنف امل       

وزارة الشباب واملرأة والطفل واألسرة، ووزارة الصحة ومكتـب املـدعي العـام، ووزارة              
زارة االقتصاد واملالية، والشرطة الوطنية     الداخلية والعدل، وقطاع العمال، ووزارة التعليم، وو      

تمع املدين، وذلك بغية احلدتمع البنميوامن زيادة العنف يف ا .  
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يل وللتعـايش   نــز  اخلطة الوطنية ملنع ومواجهة العنف امل      2004 عام   ضعت يف وو  - 81
ـ و الثقافية واملؤسسية والقانونية     -املدين كصك لتخطي العوائق االجتماعية       ة األبعـاد   ملعاجل

 أيضاً اختاذ إجراءات لتزويد السكان بـاملوارد        ترتئيواخلطة  . يلنـزاملتعددة ملشكلة العنف امل   
        سن التوقيت وجـودة   البشرية املتخصصة واخلدمات الكافية لتوفري رعاية تتسم بالشمولية وح

  .النوعية واحلساسية
ها القانون الوطين والقـانون     وتستند اخلطة إىل جمموعة من املبادئ األخالقية، ويدعم         - 82

ـ    نـزضحايا العنف امل  لقوق اإلنسان   حب مشاعر االهتمام الدويل وحتركها    م ييل، وممارسـة الِق
رعاية ذات النوعية العالية، والطبيعة الشـاملة       املية، وتشجيع املساواة، و   األخالقية واألدبية الع  

   ال    لَضطَواملستدامة للجهود اليت يا يف هذا ا ع .هج املتبعة يف اخلطة تستند إىل منظـور        والن
 العنـف   حلقيقـة أن  جنساين شامل والتزام حبقوق اإلنسان ومنظور لدورة احليـاة وإدراك           

وجيـري اآلن   . 2004ل وضع اخلطـة يف عـام        كِموقد است . بني األجيال ينتقل  يل  نـزامل
  .هاتنفيذ
83 -     ِضواخلطة املذكورة أعاله والت عمـل رئيسـية    ت حبيث تشتمل على مخسة جما     ع :

م ملعاجلـة مشـكلة     مصوهذا النهج م  . التشجيع، والوقاية، واالكتشاف، والرعاية، والتأهيل    
  قة وشاملة من خالل التنظيم القطاعي واملشترك بني القطاعـات جلميـع            العنف بطريقة منس

  .املشاركني يف أنشطة الصحة والتعليم والقانون والشرطة ويف األنشطة االجتماعية
84 -   تعزيز األنشطة احمللية ملنع العنف     ”ع برنامج آخر له نفس االجتاه وحيمل اسم         ِضوقد و
وهذا الربنامج يدعم مبادرات حملية تقوم على أساس االقتنـاع      . “ليةنـزيل وللرعاية امل  نـزامل
 ضطلع ا على املستوى احمللي هلا ميزة نسبية عندما تكون متعلقة بتنفيـذ            أن األعمال اليت ي   ب

  .برامج لكبح العنف ومساعدة ضحاياه
85 -    يل وإلعـداد،  نــز ت إىل إنشاء شبكات حملية ملكافحة العنـف امل وهذه املبادرة أد

داخل األسرة ومعاجلته وتقدمي ردود شـاملة مـن         /يلنـزوتنفيذ، خطط حملية ملنع العنف امل     
  .دةيل املعقَّنـز املجانب اهليئات احلكومية وغري احلكومية واتمعية إزاء مشكلة العنف

والشبكات احمللية تضم سلطات يف قطاعات الصحة والقضاء والشـرطة والتعلـيم،              - 86
يل نــز م، وهي تسعى من أجل وضع منوذج حملي ملنع العنف امل          وكذلك اتمع املدين املنظَّ   

  .ومعاجلة املشكالت املرتبطة به
ية االجتماعية تقدم التدريب إىل املـديرين       لمرأة التابعة لوزارة التنم   لواإلدارة الوطنية     - 87

 ضـد   وجهواملوظفني اإلداريني والعاملني يف خمتلف اهليئات املختصة اليت تتعامل مع العنف امل           
املرأة، والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وحقـوق اإلنسـان، وصـفات الـذكورة،          
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ع العنف احمللي، واملسـائل     والتخطيط االستراتيجي، ورصد وتقييم املشروع االجتماعي، ومن      
  .املتعلقة بالرعاية، ضمن أمور أخرى

بصفة عامـة، النسـاء واألطفـال       (ز أساساً على الضحايا     وهذه اخلطط احمللية تركِّ     - 88
ت هذه اخلطـط كاسـتجابة      مموقد ص . وعلى املعتدين )  وكبار السن  عوقنيواألشخاص امل 

 توافق يف اآلراء وذلك نتيجة لألعمـال الـيت      للمشكلة تتسم بأا منظمة وقائمة على أساس      
  .قامت ا القطاعات احلكومية وغري احلكومية واتمعية

، أصبح هذا النموذج استجابة ناجحة      )2006-2002(وخالل فترة أربع سنوات       - 89
، ومها اتمعان احملليان    سونا وبلدية   ليتويوغسان مي يل اليت تكتنف بلدية     نـزملشكلة العنف امل  

ذ فيهما املشروع يف البداية، وساعد يف بدء مبـادرات مماثلـة يف أحيـاء               لرائدان اللذان نفِّ  ا
  .وجمتمعات أخرى يف بنما

 تشيبو والتشوريرا؛   ييت أنشئت شبكتان حمليتان يف بلد     2006وعلى هذا فإنه يف عام        - 90
 نـاس، مي والس   ، وكولون آرايان، أربع شبكات أخرى يف بلديات       2007وأنشئت يف عام    

  .بالساوالس ت
مبنع ومعاجلة مشكلة العنـف     ) 2009-2004(وتعهدت اإلدارة احلكومية احلالية       - 91
 يف وزارة التنمية االجتماعيـة      اوجرى إنشاء خطني هاتفيني ساخنني وأعلن عنهم      . يلنـزامل
، من أجل تلقي شـكاوى      )0014-800 اخلط رقم ( ويف مكتب املدعي العام   ) 147اخلط رقم   (

دار ”ت احلكومة املسؤولية الكاملـة عـن إدارة         لَقد حتم و. يةيل باان وبسر  نـزملالعنف ا 
، وهو يضم أفراداً مدربني يف جماالت علم الـنفس          “يل الناجني نـزاإليواء لضحايا العنف امل   

 واإلقامـة  أيضاً الوجبات الغذائيـة      يوفِّرودار اإليواء   . والعمل االجتماعي واملشورة القانونية   
ومركز التوجيه والرعايـة الشـاملة يف وزارة التنميـة          . نبس للنساء الضحايا وأطفاهل   واملال

م أيضاً املشورة للنساءاالجتماعية يقد.  
 ملساعدة ضحايا العنـف     تشرييكيوسوف يبدأ دار اإليواء الثاين العمل يف مقاطعة           - 92
  .يل والشابات احلوامل أو املعرضات ملخاطر اجتماعيةنـزامل
 املـرأة   ضد وجه القضاء على العنف امل    بشأن تطلع حبمال باإلضافة إىل هذا فقد اض    و  - 93
ويف  .شرت تلك احلمالت على نطاق البلد يف التلفزيون والراديو ويف الصحافة املطبوعـة            ون 

اال األكادميي أصبح من املمكن اآلن احلصول على درجة املاجستري يف جمال نوع اجلـنس               
  .يل وتقدمي املساعدة من منظور جنسايننـز منع العنف املوالتنمية ويف جمال
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وبالنسبة لإلحصاءات املتعلقة بالعنف اجلنساين فإن حكومة بنما تعتزم وضع نظـام              - 94
لمرأة التابعـة   ل اإلدارة الوطنية    2006ولتحقيق ذلك قامت يف عام      . واحد لتسجيل البيانات  

 والتعداد التابعة ملكتب املراقب العام للجمهورية       لوزارة التنمية االجتماعية وإدارة اإلحصاءات    
يل نــز ببذل جهود مشتركة لضمان أن تكون املؤسسات اليت تعمل على منـع العنـف امل              

وتسعى إىل ذلك قد توصلت إىل اتفاقات بشأن تسجيل البيانات املتعلقة بالضحايا واملعتدين             
لسياسات العامـة واإلجـراءات      وذلك استناداً إىل فكرة أن ا      وثغرات وجود ازدواجية    دون

صاغ على أساس احلقائق اليت تبينها إحصاءات حديثةينبغي أن ت.  
  :6املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، ملكافحـة مجيـع                
  . املرأةبغاءأشكال االجتار باملرأة واستغالل 

  التنفيذ
ذل جهد لبحث العوامل واألسباب األساسية      األوىل، ب يف السنوات األخرية، وللمرة       - 95
 ولتحليل الطريقة اليت يعمل ا      البغاءعيات املرتبطة باالجتار بالبشر واستغالل اإلناث يف        اوالتد

  .من يقومون ذه املمارسات
م تلك املمارسـات،    رج أحكام قانونية ت   بنماوبالنسبة للجوانب القانونية، توجد يف        - 96

وهـي أحكـام     ، اجلنائية دونة امل  من 231 و   229 و   228دة يف املواد    حكام الوار مثل األ 
  . القسري واالجتار باألشخاصالبغاءو لقوادةاتتناول 
 سـنوات أي    أربـع  و   سنتنين لفترة تتراوح بني     سج على أن ي   228املادة  تنص  و  - 97

ـ     هيل إغـراء  شخص يقوم، بغرض الربح أو إلشباع رغبات طرف ثالث، بتشـجيع أو بتس
شكالً خطرياً هلذا السلوك اإلجرامي      تتناول   229ألشخاص من اجلنسني، يف حني أن املادة        

 سـنوات   ثالث سنوات ومخس  وتزيد، بشكل ملحوظ، احلكم بالسجن إىل فترة تتراوح بني          
أربـع   سنة أو ذكراً مل يصل عمـره إىل          اثنيت عشرة إذا كانت الضحية أنثى يقل عمرها عن        

  . سنةعشرة
 سـنتني ، بدورها، على فرض عقوبة بالسجن ملدة تتراوح بـني           231وتنص املادة     - 98
ل دخول أي شخص بنما، أو خروجه منها،        ع أو يسه   سنوات على أي شخص يشج     أربعو

  .البغاءليمارس 
، الذي ينطـوي   قُصرفساد ال إ اجلنائي وهي    قانونناوهناك جرمية جنائية أخرى تناوهلا        - 99

مثل تلك األفعـال يف حضـور طفـل،         عال جنسية مع طفل، أو ارتكاب       على ارتكاب أف  
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وهذه الفئة من األفعال اجلنائية ال ترتبط       . تشجيع طفل على القيام بأفعال هلا طبيعة جنسية        أو
 من أشكال االستغالل اجلنسي أو إساءة املعاملـة          ولكنها متثل شكالً   البغاءب مباشرة وصراحةً 

  .اجلنسية
 على  قُصر اجلنائية تشري إىل إفساد ال     دونة من امل  226إىل هذا فإن املادة     وباإلضافة    - 100

 سنة بأداء فعل    18ل إفساد، قاصر يقل عمره عن       فسد، أو يسه  أي شخص ي  ”: النحو التايل 
 ذلك الشخص إىل القيام ذا الفعل يكون معرضاً للسجن          حيرصمع ذلك الشخص أو      يءبذ

  .“ سنواتبعأروملدة تتراوح بني سنتني 
 جنائيـة جديـدة   مدونةومن املهم أن يشار إىل أن مجهورية بنما اعتمدت مؤخراً        - 101

 تتنـاول   دونـة والعديد من املواد الواردة يف تلك امل      . 2007مايو  /تدخل حيز النفاذ يف أيار    
  : واالجتار باألشخاص، ومن بينها ما يليباإلكراه البغاءحتديداً فرض عقوبات على 

ق القانوين البنمي على اجلرائم املرتكبة، ولو يف اخلارج، ضـد اإلنسـانية،             يطب - 19دة  املا
وضد البشرية، وضد الصفة القانونية للدولة، وضد الصحة العامة، وضد االقتصاد القـومي،             

ـ وكذلك على جرائم االختفـاء الق     وضد اإلدارة العامة،     واالجتـار  ري لألشـخاص،    س
 االئتمانية العامة البنمية، والطوابع واألختام الرمسيـة، والعملـة          ، وتزوير الوثائق  باألشخاص

البنمية والعمالت األخرى اليت هلا صفة قانونية يف بنما إذا كانت، يف هذه احلالة األخرية، قد                
لبت، أو كان الغرض جلبها، إىل األراضي الوطنيةج.  

 سنة أي شخص    ة عشر ثنيتإب بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات و         يعاقَ - 248املادة  
قي أموال أو مسـتندات أو سـندات         بصفة شخصية أو من خالل وسيط، بتل       يقوم، سواءً 

 ،إيداعها أو التفاوض بشأا أو نقل ملكيتها أو حتويلها        بأصول أو موارد مالية أخرى، أو        أو
         ا مستملدولية دة من أنشطة هلا صلة بالرشوة ا      عندما يكون هناك قدر معقول من الشك يف أ

 أو ضد حقوق امللكيـة الصـناعية   أو جبرائم مرتكبة ضد حقوق حمررها وحقوق ذات صلة،    
تكاب جرائم هلـا صـلة باملخـدرات        مر الر ، أو باالجتار باملخدرات والتآ    ضد اإلنسانية  أو
باألسـلحة أو االجتـار باألشـخاص    غش جسيم أو جرائم مالية أو االجتار غري املشروع    أو
ة أو اجلرائم املرتكبة ضـد      أزاز أو االختالس أو القتل مقابل أجر أو مكاف        اخلطف أو االبت   أو

 أو متويـل    ، أو فساد موظفني عموميني، أو إثراء غري مشروع، أو أعمـال إرهـاب             ،البيئة
، أو االجتار باألشـخاص واالسـتغالل اجلنسـي         قُصرلإلرهاب، أو صور خليعة وإفساد لل     

 بغية حجب مصدرها غـري املشـروع أو          ا ار الدويل  أو االجت   املركبات التجاري، أو سرقة  
، أو املساعدة يف التهرب من العواقب القانونية هلذه األفعال           ذلك املصدر  التستر عليه أو إخفاء   

  .ب عليهااليت يعاقَ
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ترتيبات الرتكـاب جـرائم     عندما يضع ثالثة أشخاص أو أكثر فيما بينهم          - 323املادة  
قة وحدها بالسجن ملدة تتراوح بني ثالث سنوات ومخـس           منهم على هذه احلقي    يعاقب كل 

  .سنوات
 سـنة إذا كـان      ة عشر إثنيتن ملدة تتراوح بني ست سنوات و      احلكم بالسج ويكون    

 جرمية قتـل مـن الدرجـة األوىل،          أو ،الغرض من املشاركة هو ارتكاب جرمية قتل جنائية       
سيارات، أو جرائم هلا صـلة       أو سرقة سيارات وأجزاء من       ، أو ابتزاز، أو ب    ،اختطاف أو

 أو جرائم مالية، أو اغتصاب، أو نشر صـور خليعـة            ،باالجتار باملخدرات، أو غسيل أموال    
  .أو اإلرهاب، أو ريب األسلحةاالجتار باألشخاص، ألطفال، أو 

نون جـزءاً منـها،     على األشخاص الذين يشكلون عصابة، أو يكو      يحكم   - 324املادة  
ويكون احلكم ملدة تتراوح بني سـبع       .  بني أربع سنوات وست سنوات     بالسجن ملدة تتراوح  

رتكاب عمليات قتل، أو اختطـاف،      سنوات وأربع عشرة سنة إذا كان غرض العصابة هو إ         
ابتزاز، أو ب، أو سرقه للسيارات وأجزاء السيارات، أو جـرائم هلـا صـلة باإلجتـار         أو

أو اغتصاب، أو اإلجتار باألشخاص، أو نشر       باملخدرات، أو غسيل األموال، أو جرائم مالية،        
  .صور خليعة ألطفال، أو اإلرهاب، أو اإلجتار باألسلحة

 بارتكاب األفعال التالية ضد سكان      ،أي شخص يقوم، بشكل عام وبانتظام      - 432املادة  
            حكم عليه بالسجن   مدنيني، أو ال مينع ارتكاب هذه األفعال إذا كانت لديه وسائل لذلك، ي

  : عندما تؤدي هذه األفعال إىلاً عام30 و اً عام20راوح بني ملدة تت
  ؛يف ظروف مشددةجرمية قتل   )أ(  
  القضاء على حياة شخص؛  )ب(  
  االستعباد؛  )ج(  
  ؛ترحيل السكان أو طردهم بالقوة  )د(  
 لضمانات القانون الـدويل     اً انتهاك عد مبا ي  البدنيةاحلرمان اجلسيم من احلرية       )هـ(  

  ه األساسية؛أو ألحكام
  التعذيب؛  )و(  
 أو احلمل اإلجباري أو     البغاء باإلكراه االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو        )ز(  

  التعقيم بدون موافقة؛
  ممارسات التفرقة العنصرية؛  )ح(  
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  ري لشخص ما؛ساإلخفاء الق  )ط(  
اب سياسـية أو إثنيـة أو عنصـرية    االضطهاد غري املشروع تمع ما ألسب    )ى(  

  .فية أو هلا عالقة بنوع اجلنسثقا أو
 أي شخص    سنة ة عشر إثنيت و  ملدة تتراوح بني عشر سنوات      يعاقب بالسجن  - 439املادة  

      للنسـاء  ر أو املتعلقة بتوفري محاية خاصـة        ينتهك األحكام املتعلقة بسكن النساء أو األس
ها، وبصفة خاصة   اليت تكون مجهورية بنما طرفاً في      واألطفال اليت ترد يف املعاهدات الدولية     

 للقيـام بـدور     م سنة أو يستخدمه   18 يقل عمرهم عن     اًقُصر شخص يستأجر أو جيند      أي
 أو أي شكل آخر     البغاءم على ممارسة    رِغأي شخص حيض أو ي    ؛ و   يف أعمال عدائية  نشط  

ـ أو يشجع حدوث محل     من االعتداءات البذيئة أو اإلساءات ضد احلرية اجلنسية؛          ري قس
تسبب فيه؛ أو ينتهك احلصانة الربملانية أو حيتجز على حنو غري قـانوين             يو  تعقيم قسري أ   أو

، أو أفراد ينتمون إىل هيئة الوصاية أو هيئة حتل          شخص من مرافقيهم  أعضاء يف الربملان أو أي      
ـ                  احملها أو أعضاء يف اللجنة الدولية لتقصي احلقائق؛ أو أي شخص ينهب جثـة أو شخص

ـ     سد كل ما ميلك أو أ     قَ فَ اًشخص أو   اً مريض اً أو شخص  اًجرحي  اً مـدني  اًري حـرب أو شخص
  .معتقالً
 جعلـت   1982ز النفاذ يف عام      اجلنائية اليت دخلت حي    دونةوجيب توضيح أن امل     - 102

لتحديـد   سنة شرطاً مسبقاً     18 سنة ويقل عن     14عذرية الضحايا اللوايت يزيد عمرهن عن       
  .219فة يف املادة  كما هي معرري القساالغتصابأبعاد جرمية 

 14تمدت مبوجب القانون رقـم       اجلنائية اجلديدة جلمهورية بنما، اليت اع      دونةوامل  - 103
ـ    2008مايو من عام    /د شهر أيار  دحو 2007لعام   ز النفـاذ، ألغـت      موعداً لدخوهلا حي

  :اشتراط العذرية وأعادت تعريف اجلرمية على النحو التايل
السجن ملدة تتراوح بني سنتني وأربع سنوات أي شخص يسـتخدم            يعاقب ب  - 173املادة  

  سنة ويقل عـن    14وضعاً يف صاحله ملمارسة مجاع جنسي مع شخص يزيد عمره عن            
  . سنة حىت إذا وافق ذلك الشخص18
مبا يتراوح بني ثلث ونصف احلد األقصى للحكمزاد العقوبة وت:  

قة أو وصياً، أو معلماً، أو مسـؤوالً  يقرابة لصصاً ذا عندما يكون اجلاين قساً أو راعياً أو شخ      
  . أو رعايته رعاية مؤقتةتربيتهبأية صفة عن الوصاية على القاصر أو 

  . عدوى مرض عن طريق االتصال اجلنسياإذا أصبحت الضحية حامالً أو انتقلت إليه
  .االنقطاع عن الدراسةإذا اضطرت الضحية، بسبب اجلرمية، إىل 
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  .لحصول على موافقة الضحيةلصادق بالزواج عند تقدمي وعد غري 
 طَوال تمـا    لق العقوبات املنصوص عليها يف هذه املادة إذا ثبت أن الشخصني ال           ب ذين تتعلق

 بينهما يزيد فارق السن     احلالة كانت تربطهما عالقة طويلة األجل كرجل وامرأة وشريطة أالّ         
  .عن مخس سنوات

ف أيضاً جرمية االغتصاب بشكل خمتلف على       اجلديدة تعر اجلنائي  القانون   مدونةو  - 104
  :النحو التايل

يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات وعشر سنوات أي شـخص             - 171املادة  
 أعضاءهيقوم، عن طريق العنف أو الترهيب، مبضاجعة شخص من أي من اجلنسني مستخدماً              

  .التناسلية
وتأي شخص حيث على مضاجعته يف ظل الظروف نفسهاعلىض العقوبة نفسها فر .  
طَوتق العقوبة نفسها على أي شخص يقوم، دون موافقة الشخص املتضرر، بأفعال جنسـية            ب

 أي جسم أو جزء من جسمه خـالف أعضـائه       ،غراض جنسية ألعن طريق الفم، أو يوجل،      
  .التناسلية يف الشرج أو الرحم

 سنة إذا انطبق أي ظـرف  ة عشرثنيتإبني مثاين سنوات ووتصبح العقوبة السجن ملدة تتراوح     
  :من الظروف التالية

  .عندما يؤدي االغتصاب إىل تعرض الضحية لضرر نفسي  )أ(  
جز لفترة تزيد عـن     ععندما يؤدي الفعل إىل تعرض الضحية لضرر بدين ينتج عنه             )ب(  
  . يوما30ً

  .إذا أصبحت الضحية حامالً  )ج(  
  قريباً لصيقاً أو وصياًفعل إذا كان مرتكب ال  )د(  
 بأية صفة،   ، أو مسؤوالً  ، أو معلماً  ،عندما يكون مرتكب الفعل قساً أو راعياً        )هـ(  

  .ة مؤقترعاية أو رعايته تربيتهعن الوصاية على الضحية أو 
  .كب عن طريق إساءة استخدام السلطة أو انتهاك الثقةرتاإذا كان الفعل قد   )و(  
كب مبشاركة من شخصـني أو أكثـر أو أمـام        رتا قد   عندما يكون الفعل    )ز(  
  .مشاهدين
  .عندما يكون اجلماع قد مت بوسائل خمزية أو مهينة  )ح(  
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 سنة إذا قام باالغتصاب شخص     15 سنوات و    10وتكون العقوبة السجن لفترة تتراوح بني       
قص يعرف أنه مصاب مبرض غري قابل للشفاء ينتقل عن طريق االتصال اجلنسي أو فريوس ن              

  .هاملناعة البشرية أو أنه حيمل ميكروب
لمرأة برناجماً  لت اإلدارة الوطنية    ذَفَّ ن 2007وجتدر اإلشارة إىل أنه قرب اية عام          - 105

ن املشاركون خالل ذلـك الربنـامج مـن         للزمالة الدولية يف اجلمهورية الدومينيكية، ومتكِّ     
ني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اجلمهوريـة    اكتساب معرفة بالتسهيالت املتاحة للتفاعل فيما ب      

الدومينيكية للتعامل مع ريب النساء واالجتار غري املشروع ن وتشجيع إجراء مناقشـات             
ن املشاركون أيضاً من مجع بيانات عن القوانني والربوتوكوالت اليت          ومتكِّ. بشأن هذه املسألة  

  .اقب عليه وتعوتكبحه وخاصة النساء، ،متنع االجتار باألشخاص
  اجلزء الثاين

  :7املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احليـاة                

  :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف
ة االنتخاب جلميع   التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلي        )أ(  

  اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛
املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظائف             )ب(  

  العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
  التنفيذ
جـرى انتخـاب     1994 و   1948 عـامي    بـني يف االنتخابات اليت أجريت       - 106
ما كان يعين أنه على مـدى فتـرة          امرأة فقط، وهو     33وكان عدد النساء    . برملاين 602
  . من أعضاء جملس النواب يف املائة5.5عاماً كانت النساء متثلن نسبة ال تزيد عن  50
وقد دفع هذا احلركة النسائية البنمية إىل ممارسة ضغوط من أجل إصدار القـانون                - 107
، ضمن أحكـام    ص االنتخابية ون  دونةل امل  الذي عد  1997يوليه  / متوز 14 ؤرخامل 22رقم  

  . يف املائة من املقاعد االنتخابية30أخرى، على أن تشغل النساء نسبة 
 كان جمموع املقاعد    1999مايو  / أيار 2ريت يف بنما يف     ويف االنتخابات اليت أج     - 108

 ـ      1 549ن شغلها بالتصويت العام     اليت يتعي مقعـداً   465ص  مقعداً، وكان ينبغي أن خيص 
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      غري أن النساء مل    .  يف املائة  30صة للنساء ونسبتها    للنساء مبا يتفق مع احلصة االنتخابية املخص
  . يف املائة9.9ن من حتقيق نسبة من هذه احلصة تزيد عن تتمكَّ

عدد النساء والرجال، حسب املنصب الذي ر1999ام خبوا لشغله يف عشحوا أو انت 

  )%(النساء   النساء  الرجال  املنصب

  12.52  64  511  بون الس املدنخأعضاء منت

  13.51  10  64  بونخعمد منت

  13.98  79  486  ترشيحات النتخابات الس التشريعي

لس التشريعي املنتخ9.86  7  64  بونأعضاء ا  

  .1999انتخابات عام . حمكمة االنتخابات: املصدر

  
 مقعداً مـن بـني      12 شغلت النساء    2009-2004خابات اجلمعية الوطنية للفترة     يف انت و

  ) يف املائة18.3بنسبة ( مقعداً 72مقاعد اجلمعية البالغ عددها 
  ،2004 و 1999 يف عامي خنبأو انت/النسبة املئوية للنساء اللوايت رشحن و

  حسب املنصب

  )% (2004عام   )% (1999عام   

  12.0  12.52  الس املدنبون خأعضاء منت

  17.0  13.51  بونخعمد منت

  19.09  13.98  ترشيحات النتخابات الس التشريعي

لس التشريعي املنتخ18.30  9.86  بونأعضاء ا  

، مسـح   )2007 عـام (، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      1999حمكمة االنتخابات، انتخابات عام     : املصدر
  . الوكالة األسبانية للتعاون الدويل، بنما-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  بنما، - مشاركة النساء

  
د يف بيجني يف    ِق املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الذي ع      ه يف وفيما يتعلق بالدميقراطية فإن     - 109
 تاماً على أي شكل من أشكال التمييـز     د بلدنا بأن يساهم يف القضاء قضاءً       تعه 1995عام  
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قبة تعترض النهوض الكامل باملرأة على قدم املساواة مع الرجل من خـالل اختـاذ               أو أية ع  
 يف هـذا    خطوات استباقية لتمكني املرأة من احلصول على الوضع الذي حيتله الرجال عـادةً            

 22 االنتخابية من خالل القـانون رقـم         دونةق هذا االلتزام مع إصالح امل     وقد حتقَّ . اتمع
 الذي أرسي مبقتضاه االلتزام القانوين بضمان أال تقل نسبة          1997ونيه  ي/حزيرانالصادر يف   

  . يف املائة30 احلزب السياسي عن يالنساء يف مرشح
، بدوره، على   2002ديسمرب  / كانون األول  17 املؤرخ 6وقد نص القانون رقم       - 110

 ] لالنتخابـات  التمويل العـام    [... من  يف املائة على األقل    10ص نسبة   ختص”االلتزام بأن   
حبيث متنح ألمينة كل حزب سياسي تكون مسؤولة عن مراقبـة اسـتخدام              “ لتدريب املرأة 

  .2006ديسمرب / كانون األول29 املؤرخ 60تلك األموال وفقاً للقانون رقم 
. ويف جمال القضاء، تزيد مشاركة النساء عما هي عليه يف فروع احلكومة األخرى              - 111

نهم احملاكم والبالغ   أو املدعني العامني الذين تعي    /أو قضاة الصلح و   / و  القضاة مناصبومن بني   
وذلك على الرغم مـن  )  يف املائة46بنسبة  ( منصباً   129 منصباً تشغل النساء     278عددها  

  .أن هذا اال هو جمال يسود فيه الرجال
  :هليئة التنفيذيةواجلدول التايل يبني عدد النساء اللوايت تشغلن مناصب وزارية يف ا  - 112

  عدد الوزيرات، حسب الوزارة، يف كل فترة رئاسية

  الوزارات  عدد الوزيرات  العدد اإلمجايل للوزراء  الفترة
1994-1999  14  2  

)14.28%(  
  وزارة التنمية االجتماعية

  ووزارة الصحة
1999-2004  13  4  

)30.76%(  
وزارة التعلـيم،   ووزارة الرئاسة،   
، ملاشـية تربيـة ا  ووزارة الزراعة و  

  ووزارة التنمية االجتماعية
2004-2009  13  4  

)30.76%(  
وزارة اإلسكان، ووزارة التنميـة     
ــحة،  ــة، ووزارة الص االجتماعي

  ووزارة الداخلية والعدل
، برنـامج األمـم املتحـدة        بنما - مشاركة النساء    بيان. 2007برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عام      : املصدر
  .ألسبانية للتعاون الدويل، بنما الوكالة ا- اإلمنائي
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 يف املائة   30.76 شغلت النساء نسبة     2009 إىل عام    1999ويف الفترة من عام       - 113
 يف املائة املطلوبة حلصة متثيل النسـاء مبوجـب          30من املناصب الوزارية وهو ما حيقق نسبة        

  .1997يوليه / متوز14 املؤرخ 22القانون رقم 
 امرأة يف مناصـب حكوميـة       311 نائبات وزير و   حلايل مخس ويوجد يف الوقت ا     - 114
  ). يف املائة من جمموع املناصب يف املؤسسات احلكومية42مبا ميثل نسبة (تنفيذية 

 2007 عام ،عدد نائبات الوزراء، حسب الوزارة

  نائبات الوزراء  العدد اإلمجايل للمناصب  الوزارة

  -  1  وزارة الرئاسة

  1  2  التجارة والصناعة

  -  1  تربية املاشيةلزراعة وا

  2  2  االقتصاد واملالية

  1  1  التعليم

  -  1  الداخلية والعدل

  1  1  التنمية االجتماعية

  -  1  األشغال العامة

  -  1  اخلارجية

  1  1  الصحة

  -  1  العمل

  -  1  اإلسكان

  6  14  اموع

 بنما، برنـامج األمـم املتحـدة        - اء مشاركة النس  بيان. 2007برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عام      : املصدر
  . الوكالة األسبانية للتعاون الدويل، بنما- اإلمنائي
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  2007النساء والرجال يف املناصب التنفيذية، حسب الوزارة، عام 

  الوزارة
العدد اإلمجايل 
  منصب املدير  للمناصب

  النساء

)%(  

    الرجال  النساء    وزارة الرئاسة

  27  16  6  22  التجارة والصناعة

  21  15  4  19  وتربية املاشيةالزراعة 

  23  26  8  34  االقتصاد واملالية

  41  7  5  12  التعليم

  63  18  31  49  الداخلية والعدل

  30  16  7  23  التنمية االجتماعية

  82  7  32  39  األشغال العامة

  15  23  4  27  اخلارجية

  46  7  6  13  الصحة

  45  17  14  31  العمل

  38  13  8  21  اإلسكان

  29  15  6  21  عامو

  % 42  180  131  311  اموع

، برنـامج األمـم املتحـدة        بنما - مشاركة النساء    بيان. 2007برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عام      : املصدر
  . الوكالة األسبانية للتعاون الدويل، بنما- اإلمنائي

  
  :8املادة 

على قدم املسـاواة مـع      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة،           
الرجل ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشـتراك يف أعمـال               

  .املنظمات الدولية
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  التنفيذ
  : اخلارجية البنميةجمال الشؤونيبين اجلدول التايل الدور الذي تقوم به النساء يف   - 115

  2007-  2004رة النساء البنميات يف جمال الشؤون اخلارجية، الفت

  العدد  املنصب
  9   خارجيةشؤونموظفة 

  17  قنصل عام
  9  الشؤون القنصلية

  9  قنصل شرف
  88  موظف سفارة
  24  موظف قنصلية

  156  اموع

  
  :9املادة 

 حلق الرجل يف اكتساب جنسـيتها       متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً       - 1  
جه خاص أال يترتب على الزواج من أجنيب أو تغـيري           وتضمن بو . االحتفاظ ا أو تغيريها    أو

جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياًَ جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسـية أو أن                 
  تفرض عليها جنسية الزوج؛

متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيمـا يتعلـق جبنسـية                - 2  
  .أطفاهلا
  التنفيذ
ع النساء البنميات حبقوق متساوية مع الرجال بالنسبة للحصول على جنسيتهن           تتمت  - 116
  :كتسب اجلنسية البنميةوفقاً للدستور، تو. ريها أو االحتفاظ ايأو تغ

 مـن   بالنسبة ملن هـم  أوعلى أرض الوطنلدوا   بالنسبة ملن و    سواءً :باملولد  )أ(
لدوا خارج أراضي   تجنس، حىت إذا كانوا قد و      أو بال  باملولد ذرية أب بنمي أو أم بنمية، سواءً      

  .اجلمهورية
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بالنسبة لألجانب الذين أقاموا إقامة متصلة لفترة مخس سـنوات          : التجنسب  )ب(
 أـم  على أن يصبحوا متجنسـني ويثبتـون    يعلنون عن عزمهم    وداخل أراضي اجلمهورية،    
هـا السياسـي،    رخيهـا وتنظيم  ية جبغرافية بنما وتا   لمعرفة أو لديهم  يتقنون اللغة األسبانية و   

بالنسبة لألجانب الذين أقاموا يف أراضي مجهورية بنما إقامة متصلة لفترة ثالث سـنوات               أو
  من أب بنمي أو أم بنمية أو يكون هلـم زوج حيمـل              على أرض الوطن  لدوا  وهلم أطفال و 

         اجلنسية البنمية أو زوجة حتمل اجلنسية البنمية، شريطة أن يواألدلة املشار إليها    موا البيانات قد 
 شريطة أن حيققوا    باملولدأعاله، وبالنسبة ملواطين أسبانيا أو أي بلد من بلدان أمريكا الالتينية            

  .نفس االشتراطات الالزمة يف بلدهم األصلي بالنسبة ملنح اجلنسية للبنميني
 قبـل   ووفقاً للدستور، ميكن أيضاً جلميع األشخاص الذين جرى تبنـيهم قانونـاً             - 117
 إقامتهم يف مجهوريـة بنمـا       اختذوا حمل  من جانب مواطنني بنميني      سبعة أعوام  سن   بلوغهم

أعربوا عن رغبتهم يف احلصول على اجلنسية بعد مرور عام واحد على بلوغهم سن الرشـد                و
  . أن خيتاروا أن يصبحوا مواطنني بنميني بالتجنسعلى األكثر
118 -      فقد اجلنسية وليس من املمكن أن ت    ولكـن   باملولـد سبة   البنمية األصلية أو املكت ،

دة مـن   واجلنسية البنمية املسـتم   . نةسحبها بشكل صريح أو ضمين يؤدي إىل تعليق املواطَ        
فقد لألسباب نفسهاالتجنس أو املكتسبة به ت.  

119 -  ر جنسية أي شخصوالزواج ال يغي.  
    

  اجلزء الثالث
  :10املادة 

ع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل          تتخذ الدول األطراف مجي     
للمرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس              

  :تساوي الرجل واملرأة
نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسات واحلصول           )أ(  

سسات التعليمية من مجيع الفئات، يف املناطق الريفية واحلضرية         على الدرجات العلمية يف املؤ    
على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة السابقة لاللتحاق باملدرسة ويف التعليم             

  العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛
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اسية، ونفس االمتحانات وهيئات تدريسـية تتمتـع        توفّر نفس املناهج الدر     )ب(  
عمبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومات مدرسية من نفس النوعية؛د  

القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املـرأة علـى مجيـع                 )ج(  
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم              

يت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية               ال
  وتكييف أساليب التعليم؛

  ح الدراسية؛نح التعليمية وغريها من اِملننفس الفرص لالستفادة من اِمل  )د(  
نفس الفرص للوصول إىل برامج التعليم املتواصل، مبا يف ذلك برامج تعلـيم               )هـ(  

ق، يف أقرب وقت ممكـن، أي       بار وحمو األمية الوظيفية، وال سيما اليت دف إىل أن تضي          الك
  فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

، قبل األوان بني الطالبات وتنظـيم       االنقطاع عن الدراسة  ت  معدالخفض    )و(  
ركن املدرسة قبل األوان؛برامج للفتيات والنساء الالئي ت  

  الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛نفس   )ز(  
الوصول إىل معلومات تربوية حمددة للمساعدة يف ضـمان صـحة األسـر           )ح(  

  .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة
  التنفيذ
 . بنمـا  تعترب سياسة التعليم العام أحد أهم جمـاالت االسـتثمار االجتمـاعي يف              - 120

        ن أن نسبة الذكور ونسبة     ومؤشرات املستوى التعليمي على مدى السنوات العشر املاضية تبي
: بني الرجـال والنسـاء  األمية ت معدالوتوجد فروقات طفيفة يف   .  تقريباً اإلناث متساويتان 

مـن  ة للسكان ككـل   األميمعدل وقد اخنفض . يف املائة على الترتيب8.7 يف املائة و    7.4
  .2000 يف املائة يف عام 7.8 إىل 1990 يف املائة يف عام 10.7
يف بنما، ينص الدستور على أن اجلميع هلم احلق يف التعليم وعليهم مسـؤولية أن               و  - 121

م وتدير التعليم الوطين كخدمة عامة وتضمن للوالدين احلق يف          والدولة تنظِّ . يصبحوا متعلمني 
  .دهماملشاركة يف عملية تعليم أوال

ـ            - 122 ق والتعليم يعتمد على العلوم، ويستخدم طرائقها، ويشجع منوها ونشرها، ويطب
 وكذلك لضمان تأكيـد وتعزيـز   ،نتائجها من أجل ضمان تنمية الشخص اإلنسان واألسرة     

 ذلك فإا اعتمدت االلتزامات     وألن السلطات تدرك  .  ثقايف وسياسي  األمة البنمية كمجتمع  
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 مشـروع تطـوير    (لعشـر سـنوات     متر بيجني وأدرجتها يف استراتيجية ا     مت يف مؤ  اليت قد
  ).املصرف اإلمنائي للبلدان األمريكية/وزارة التعليم/التعليم
 أن عـدد    تبـين وفيما يتعلق بالنظام التعليمي ودمج الفتيات فيه فإن اإلحصاءات            - 123

ض الثغرات وخاصة فيما    الفتيات التلميذات قد زاد وذلك على الرغم من استمرار وجود بع          
ووفقاً ملا ورد يف التقرير الثاين املتعلق باألهـداف اإلمنائيـة           .  السكان األصليني   مجاعات بني

ن تبـي ي 2003 وعـام    2000فإنه مبقارنة إحصاءات االلتحاق لعام      ) 2005عام  (لأللفية  
  .وجود االجتاه نفسه يف النسبة بني التالميذ البنني والتلميذات البنات

رس االبتدائيـة مقابـل   ادات يف املدن أن عدد البنات املقيبي ت2003وبيانات عام     - 124
 100 بنت مقابل كـل      102ويف التعليم الثانوي يوجد     .  بنتاً 93 من البنني هو     100كل  

من البنني، كما أنه يف التعليم العايل ضاقت قليالً الفجوة بني عدد الطالب اإلنـاث وعـدد                 
 من الطالب الذكور يف عـام       100 من الطالب اإلناث لكل      164.1ن  الطالب الذكور م  

  .2003 من الطالب الذكور يف عام 100 من الطالب اإلناث لكل 150 إىل 2000
ووفقاً للدراسة اليت أجريت يف     . ويف بنما يكتسب االلتحاق باجلامعات طابعاً أنثويا        - 125

 بنما، وهـي دراسـة      ة يف جامعة  نساني بشأن حالة املساواة اجل    2005أكتوبر  /تشرين األول 
ن أرقـام   فإميد للبحوث والدراسات العليا،     أجريت من جانب معهد املرأة ومكتب نائب الع       

    نت فت حسب املكتب الرئيسي والكلية واملوقع،     امللتحقني جبامعة بنما، اليت صنأن العـدد     بي 
  . امرأة49 003 رجالً و 23 746اإلمجايل للملتحقني هو 

وعلى سبيل املثال فإنه يف كليات اإلدارة العامة، والعلوم التربويـة، واالقتصـاد،               - 126
.  واحد وامرأتان  ن بني كل ثالثة طالب مقيدين رجل      والصيدلة، والعلوم اإلنسانية، يوجد م    

  .والتوزيع يف كلية التمريض وكلية طب األسنان هو توزيع مماثل
تقد بأن املرأة ال تواجـه عقبـات بالنسـبة          وهذه األرقام ميكن أن جتعل املرء يع        - 127

 الطالب النساء يشري إىل      عدد  فيها يغلبغري أن حتليل الربامج اليت      . للوصول إىل التعليم العايل   
  .نةتزال توجد قيود متنع النساء من اختيار برامج غري تقليدية معي أنه ال
 العلـم والتكنولوجيـا   ت جمـاال  الذي تقوم به املـرأة يف      الدورومن املهم إضافة      - 128

ح هوض باملوارد البشرية عن طريق اِملـن      واالبتكار وذلك، حتديداً، بدراسة األرقام املتعلقة بالن      
  .لتدريب والنهوض باملوارد البشريةالدراسية اليت يقدمها معهد ا

129 -    التدريب والنهوض باملوارد البشرية فإن النساء حتصـلن         معهده  ووفقاً لتقرير أعد 
: ى عدد من املنح الدراسية يزيد عن العدد الذي حيصل عليه الرجـال يف كـل مسـتوى            عل
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 كان عدد   2006 إىل عام    2005ويف الفترة من عام     . أو اجلامعي /أو الثانوي و  /االبتدائي و 
  . رجال40ً 452 امرأة مقابل 55 026النساء اللوايت حصلن على منح دراسية 

    
يف مجهورية باملوارد البشرية ا معهد التدريب والنهوض املنح الدراسية الوطنية اليت قدمه

  2005-2000لفترة ابنما حسب املستوى ونوع اجلنس، 

  املستوى اجلامعي  املستوى الثانوي  املستوى االبتدائي  اموع
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  السنة

  3 204  1 084  32 637  21 738  19 185  16 730  55 026  40 452  اموع

2000  547 5  730 7  217 2  454 2  109 3  902 4  221  374  

2001  210 8  726 11  553 3  005 4  261 4  049 7  376  872  

2002  932 
10  

881 14  350 6  477 6  196 5  765 7  375  639  

2003  860 6  245 9  540 2  826 2  946 3  778 5  374  639  

2004  259 5  623 6  105 2  311 2  926 2  895 3  228  317  

  563  410  3 248  2 278  1 110  965  4 921  3 653  )أ(2005

  .سبتمرب/ أيلول30أرقام أولية يف   )أ(   

  .إدارة اإلحصاءات التابعة ملعهد التدريب والنهوض باملوارد البشرية: املصدر
  

خذت يف قطـاع التعلـيم      إضافة إىل هذا فإنه بالنسبة للخطوات املبتكرة اليت ات        و  - 130
السـكان   مجاعاتذت الوحدة الثنائية اللغة املشتركة بني الثقافات برنامج تعليم النساء من     فَّن 

  . القراءة والكتابةاألصليني
  :11املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتضي احلال اختاذه من تدابري للقضاء على التمييـز                - 1

ي الرجل واملرأة، نفس احلقـوق      ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساو          
  :وال سيما
  احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(  
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احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف، مبا يف ذلك تطبيق معـايري االختيـار                )ب(  
  نفسها يف شؤون التوظيف؛

يفي، ويف احلق يف حرية اختيار املهنة والعمل، واحلق يف الترقي واألمن الـوظ     )ج(  
مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التدريب وإعادة التدريب املهين، مبـا يف ذلـك                

  التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة يف               )د(  

  تعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛املعاملة فيما يتعلق بالعمل امل
احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما التقاعد، والبطالة، واملرض، والعجز،            )هـ(  

والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك احلق يف إجـازة             
  مدفوعة األجر؛

سالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفـة         احلق يف الوقاية الصحية و      )و(  
  .اإلجناب
توخياً ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ولضمان حقهـا الفعلـي يف                - 2

  :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفصل              )أ(  

  على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛من العمل 
إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو مع التمتع مبزايا اجتماعيـة               )ب(  

  مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛
ين من  دة لتمكني الوالد  نية السا لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماع        )ج(  

اجلمع بني التزاماما األسرية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة، وال سـيما              
  عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛

يف األعمال الـيت يثبـت أـا        لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل          )د(  
  .هلا مؤذية
3 -    ذه املادة استعراضاً         جيب أن ت ستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة

دورياً يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقهـا               
  .حسب االقتضاء
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  التنفيذ
  :أنه من الدستور السياسي جلمهورية بنما على 63تنص املادة   - 131

”ت          ى يف ظل ظروف    دفع دائماً أجور، أو مرتبات، متساوية مقابل األعمال املتساوية اليت تؤد
 دون أن يؤخذ يف االعتبار نوع اجلنس        امتطابقة وذلك بغض النظر عن الشخص الذي يؤديه       

  .“ أو العنصر أو املركز االجتماعي أو اإليديولوجيات السياسية أو الدينيةالعمرأو اجلنسية أو 
 يف  111 و   100 التوصيات الواردة يف اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة           وبأخذ  - 132

 4م تنفيذ القـانون رقـم        اليت تنظِّ  53 من املرسوم التنفيذي رقم      43االعتبار، تنص املادة    
املتعلق بإتاحة فرص متساوية للمرأة على أن يتوىل مكتب التخطيط التابع لوزارة العمل إعداد              

 من أجل تقيـيم     ومعايري تقوم على أسس موضوعية    اءات تستند إىل معايري تقنية      آليات وإجر 
ـ         ز جنسـاين املهام املرتبطة بوظيفة معينة وحبيث تكون تلك املعايري غري منطوية على أي حتي .

  : تنص بالنسبة لليد العاملة على4 من القانون رقم 10وحتديداً فإن املادة 
 سوق اليد العاملة حتـدياً يـدعو إىل ردود           مشاركة املرأة يف    ضمان لثِّمي”    

 شاملة ومنس        دها النساء  قة ومبتكرة لتسهيل التنمية املالئمة للموارد البشرية اليت جتس
ة أو عدم   والنساء تواجهن خماطر أكرب بالنسبة للبطال     ... واليت مل يستفاد منها بالكامل    
 اجلنسـي يف    تحرش لل فقد وظائفهن والتعرض  بالنسبة ل واحلصول على أجر مناسب،     

  .“ وعدم تشغيلهن إال يف قطاع االقتصاد غري الرمسيمكان العمل
 فرياغـواس  برامج جتريبية للتدريب والتوجيه يف مناطق         تنفيذ 2008 يف عام    وبدأ  - 133
 من أجل إعداد شابات رائدات لدخول سوق اليد العاملة          نغوب بوغليه  وكوماركاكي  يوشري

ة من جانب املشروع اإلقليمي جلدول األعمـال االقتصـادي          تخذَّكجزء من اإلجراءات امل   
  .للمرأة الذي يشمل اآللية الوطنية للمرأة

نة بارزة، مثل إنشاء جلنة املسائل اجلنسانية والعمـل         دة معي خذت تدابري حمد  قد ات و  - 134
عميم املنظـور   ، لتعزيز القدرة املؤسسية من أجل ت      2007مايو  /التابعة لوزارة العمل، يف أيار    

  .اجلنساين يف العمل بغية حتقيق إتاحة فرص متساوية يف املمارسة العملية
  :وعند إعداد هذا التقرير كان جيري التخطيط لتنفيذ اإلجراءات التالية  - 135
 اتفاق بني وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل إلنشاء مكتـب للشـؤون             عقد  -  

  اجلنسانية يف وزارة العمل؛
تقدمي املساعدة التقنية الوطنية والدولية مع إعداد الدراسـة االستقصـائية املتعلقـة               -  

  ا املرأة وقتها بني العمل الذي تتلقى عنه أجر         بالكيفية اليت توز والعمـل الـذي     اع 
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قـد يف   جرى التعهد به يف املؤمتر املعين بـاملرأة الـذي ع          التزام   (اتتلقى عنه أجر   ال
  ؛)2007إكوادور يف عام 

  -     بات بني الرجال والنساء يف القطـاع       تن للفجوة يف املر   إجراء تقييم تشخيصي مقار
  العام؛

التنسيق مع إدارة التوظيف التابعة لوزارة العمل لوضع برنامج زمين لألنشطة املتعلقة              -  
  .بالتدريب وبتعميم املنظور اجلنساين

 اجلنسي فإنه   تحرشتهدف حتديداً ال  وعلى الرغم من أنه ال توجد يف بنما قوانني تس           - 136
  : تلك األنشطة، ومن بينها مثلتوجد قوانني تعاقب على

  )152، 138، 2املواد ( املتعلق باخلدمة املدنية 1994 لعام 9القانون رقم   -  
 القـانون   مدونة، املدرجة يف    213 و   138 و   128 و   127املواد  ( العمل   مدونة  -  

  )1995 أغسطس/ آب12 املؤرخ 44رقم 
كم احلياة الوظيفية يف جمال البحـوث القضـائية يف          حيالنظام الداخلي الذي    قواعد    -  

  )121املادة (مكتب املدعي العام 
   املتعلق باملساواة يف الفرص املتاحة1999 لعام 4القانون رقم   -  
  النظام الداخلي لوزارة الصحة  -  
  النظام الداخلي للشرطة الوطنية  -  
 تحـرش  الذي يضـيف جرميـة ال      2001يوليه  / متوز 10 املؤرخ 38القانون رقم     -  

ب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني سـنة واحـدة          اجلنسي إىل مدونتنا اجلنائية ويعاقِ    
  .وثالث سنوات

فتـرة   امرأة عاملة تكون حامالً أن حتصل علـى          أليةوباإلضافة إىل هذا فإنه حيق        - 137
 14تقـل عـن     ، أي لفترة ال   ه أسابيع بعد  مثانيةو الوضع أسابيع قبل    مدا ستة  إلزامية   راحة

غري أنه إذا تأخرت الوالدة حيق للمرأة العاملة أن حتصل على إجـازة بـأجر عـن                 . أسبوعاً
  .األسابيع الثمانية اليت تعقب الوالدة

 أي من التـدابري     تطبيقوخالل الفترة املذكورة أعاله ال جيوز ألي صاحب عمل            - 138
وبـذلك  .  العمل أو تنفيذها أو إخطار العامل ـا        مدونةجراءات الواردة يف    واجلزاءات واإل 

  قـد   ، اليت هي يف صاحل صاحب العمل      ،دة النتهاء فترة تنفيذها وتطبيقها    تكون املواعيد احملد 
  .قتعلِّ
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 العمل تنص على أنه جيـب       مدونة من   107وفيما يتعلق ببدل األمومة فإن املادة         - 139
لعمل أن يتنازل عن الفرق بني البدل الذي مينحه صندوق الضمان االجتماعي            على صاحب ا  

واألجور اليت حيق للمرأة العاملة احلامل أن حتصل عليها، أو عن املبلـغ بكاملـه إذا كـان                  
صندوق الضمان االجتماعي غري مم بتغطية ذلك البدللز.  

140 -  ـ     تكون األوامر اليت يصدر    ن على كل صاحب عمل    ويتعي راك ها منطوية علـى ِح
وظيفي أو أفقي ألي من العمال أن يضع يف اعتباره أن ذلك احلراك حباجـة إىل أن يكـون                   

 يكون منطويـاً  جتاهه ومؤهالته ومهاراته وأالّامتوافقاً مع منصب العامل املعين ورتبته وقوته و  
        ويف حالـة  . فسهيل من كرامة العامل أو احترامه لن     على خفض يف مرتبه أو أجره وال على الن

راكهم منطوياً علـى     يكون حِ  العاملني الذين تنطبق عليهم اللوائح املتعلقة باألمومة جيب أالّ        
  . فترات خمتلفة بنيالقيام بأعمال خالل ساعات خاصة أو يف ورديات يتغري توقيتها

 املـؤرخ  9القانون رقـم    (والكيانات احلكومية ينطبق عليها قانون اخلدمة املدنية          - 141
تنظيم حقوق وواجبات املـوظفني     ”الذي يتمثل اهلدف منه يف      ) 1994حزيران يونيه    20

املدنيني، وخاصة من يعمل منهم يف خدمات احلياة الوظيفية اإلدارية، من حيـث عالقتـها               
ة حنو  موجهباإلدارة العامة، وإقامة نظام إلدارة املواد البشرية من أجل وضع إجراءات ولوائح             

  .“ اخلدمة املدنية موظفعية والكفاءة وقابلة للتطبيق علىحتقيق املوضو
 تأييداً للقانون ال تشري بشكل مباشـر        استند إليها وعلى الرغم من أن املبادئ اليت         - 142

القانون يؤكد بالفعل املساواة يف املعاملة واملساواة يف فرص التنمية          إىل املساواة يف األجر فإن      
 اخلدمة املدنيـة دون متييـز مـن    ألخالقية جلميع العاملني يف جمال  االقتصادية واالجتماعية وا  

  .نوع أي
ر ر األجر على أنه تعـويض ينـاظِ       سفَ ينبغي أن ي    فإنه وبالنسبة للوظائف اإلدارية    - 143

 كافـآت  املتعـويض و  النة، مبا يعين املرتب ومصروفات التمثيل والوقت اإلضايف و        وظيفة معي
رة خلـدمات جـرى      شريطة أن تكون منـاظِ     نيفع للموظفني املدني  دالية وبدالت أخرى ت   امل

 نـة  يراعى يف حتديد األجر تصنيف وظيفة معي        أن وينص القانون أيضاً على أنه جيب     . تقدميها
            قـة يف   واحلالة املالية الراهنة للحكومة وظروف سوق اليد العاملة وفقاً للسياسة املاليـة املطب

  .القطاع اخلاص
ة التوجيهية تشري إىل أنه ال توجد الئحة تضمن استقرار األجور بالنسـبة             والقاعد  - 144

 التقلباتملوظفي اخلدمة املدنية ألن هذا ميكن أن يساعد يف زيادة التمييز يف األجر استناداً إىل                
  .يف ظروف سوق اليد العاملة
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وميـة لتعزيـز    وباختصار فإن تلك التدابري هي التدابري اليت اتبعتها الكيانات احلك           - 145
والغرض من هذه التدابري هو ضمان التعيني استناداً إىل         . التقييم املوضوعي لألعمال دون متييز    

أساس موضوعي واملساواة يف األجر باالستناد إىل العمـل نفسـه ولـيس إىل اخلصـائص                
يهالشخصية ملن يؤد.  

  :12املادة 
ء على التمييز ضد املرأة يف ميـدان      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضا        - 1

الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس تساوي الرجل واملرأة، احلصـول علـى                
  .خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة

هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة اخلـدمات         من   1بالرغم من أحكام الفقرة       - 2
ر هلا اخلدمات اانيـة عنـد       سبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفِّ         املنا

  .االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة
  التنفيذ
ينص الدستور السياسي جلمهورية بنما على أن الرعاية الصحية هي حق، كما أن               - 146

 حيـدد ، املتعلق بإتاحة فرص متساوية للمرأة،       1999عام   ل 4الباب السابع من القانون رقم      
  .السياسة العامة اليت ستتبعها الدولة لتشجيع إتاحة فرص متساوية بالنسبة للصحة

ويف بنما ينظَر إىل الرعاية الصحية على أا تشكِّل جمموعـة شـاملة مـن                 - 147
هيل من أجل متكني األفـراد مـن أن   األنشطة املتعلقة بالتشجيع والوقاية واملعاجلة وإعادة التأ      

يعيشوا يف صحة جيدة وتسهيل متكني الرجال والنساء استناداً إىل عالقات تتسم مبزيد مـن               
ووزارة الصحة يف بنما هي اهليئة املسؤولة عـن السياسـات الصـحية             . املساواة فيما بينهم  

  .ن تلك األنشطةلضمان القيام بأنشطة تتعلق بالصحة العامة واستفادة السكان مجيعهم م
 األسرة البنمية تنص على أن النساء احلوامل اللـوايت          مدونة من   719واملادة رقم     - 148
من خدمات مقابل أجر ملؤسسات عامة وخاصة سوف تستفدن من حقـوق األمومـة             تقد .

         تمعية جيب أن تسجل النساء احلوامل يف كل منطقة وأن       وإضافة إىل هذا فإن دوائر الصحة ا
قدم املساعدة والتوعية وخدمات الرعاية الدورية، وخاصة لألمهات احلوامل غري العـامالت            ت

  ).720املادة (سري أو احملرومات من الدعم اُأل
يف مجيع املراكز   ”:  األسرة على أنه   مدونة من   699، تنص املادة    االجتاه نفس   يفو  - 149

 صحة العامة جماناً إىل األمهات احلوامل      م الدولة اخلدمات الصحية وخدمات ال     السكانية، تقد
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وخالل والدة الطفل ومرحلة النفاس إذا كانت األم غري قادرة على دفع تكاليفها، وكـذلك               
  .“دعماً غذائياً إذا كانت األم ال تعمل أو ال متلك الوسائل الالزمة ألن ترعى نفسها

صول عليها من جانب الرجال     وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، ولضمان املساواة يف احل         - 150
 واملتعلـق   1995نوفمرب  / تشرين الثاين  23 املؤرخ 50والنساء، يوجد يف بنما القانون رقم       

  .“الرضاعة الطبيعيةمحاية وتشجيع ”مبسألة 
والغرض من هذا القانون هو تشجيع الرضاعة الطبيعية، عن طريق التوعية أساساً،              - 151

لرضاعة الطبيعية مصدراً مأموناً وسليماً للتغذية، وحبيـث        بطريقة تضمن للطفل الذي يتلقى ا     
وينص القانون يف إحدى    .  وعقلية واجتماعية كاملة   بدنيةميكن لألم والطفل معاً التمتع حبياة       

يقوم األفراد العاملون يف قطاع الصحة بتشجيع الرضاعة الطبيعية والقضـاء           ”مواده على أن    
   أو غري مباشر، البدء فيهـا أو تعـوق مواصـلتها   ل، بشكل مباشر  على أية ممارسات تؤج  “

  ).10 املادة(
اإلجنابية يف بنما فإنه    وحرز بالنسبة لسياسة الصحة اجلنسية      وبالنسبة للتقدم الذي أُ     - 152
  :كر التطورات التاليةجيدر ِذ

 إىل  1999 -1990 يف الفتـرة     2.7 العام للخصوبة مـن      عدلاخنفاض امل   - 1
  ؛2004 يف عام 2.43

إنشاء قسم للصحة اجلنسية واإلجنابية يف اهليكل التنظيمي والوظيفي لـوزارة             - 2
  الصحة؛

  ر التعليمي األساسي؛ يف املقر“لسكانا”  ملوضوعإدراج برنامج  - 3
  ؛)1999عام (وضع خطة وطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية   - 4
  إنشاء اللجنة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية؛  - 5
ود فريق مواضيعي بشأن برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق بفـريوس           وج  - 6

  يف بنما؛) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية
  وجود الفريق املواضيعي املشترك بني الوكاالت واملعين بالصحة؛  - 7
متالزمـة  /دمج املنظمات غري احلكومية وشبكة فريوس نقص املناعة البشرية          - 8

وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديين من أجل       ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب       /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     

  ).اإليدز(
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ل الغرض  أيضاً برنامج لتنظيم األسرة، وهو برنامج يتمثَّ      ويوجد لدى وزارة الصحة       - 153
سكان مبعلومات وفرية وخدمات ذات نوعية عالية لتمكينهم من حتقيق          تزويد ال ”العام منه يف    

2002برنامج الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، عام (“ لهم العليا فيما يتعلق باإلجنابثُم.(  
ص على إنشاء اللجنة     ن 1999فرباير  / شباط 9 املؤرخ 2واملرسوم التنفيذي رقم      - 154

جلنة تضم املؤسسات اليت تعمـل يف ذلـك         ة يف بنما، وهي     جلنسية واإلجنابي الوطنية للصحة ا  
وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التنمية االجتماعية، ومكتب السـيدة األوىل،           : اال

، وجامعة  معوقنيوصندوق الضمان االجتماعي، واألمانة الوطنية املعنية بالدمج االجتماعي لل        
ل يف هذا اال، ووكالة التنسيق للتنمية املتكاملـة         بنما، ومنظمات غري حكومية خمتلفة تعم     

نغـويب   وجمتمع   ،ياال كوناني، وجمتمع   مهات، واحتاد املواطنني املسن   للمرأة، واحتاد اآلباء واألُ   
  . بنمامطرانيةلشباب يف بنما، والس املسكوين، ول  الوطينلسا، وبوغلي
 منـذ عـام     ،واإلجنابية جيتمعون كل شهر   وأعضاء اللجنة الوطنية للصحة اجلنسية        - 155
وهذا االقتراح هـو    . ، إلعداد مشروع قانون إطاري بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية        2005

  .اآلن يف مرحلة التشاور
 حيـدد  املتعلق بصحة املـرأة يف بنمـا         2005وجتدر اإلشارة إىل أن تقرير عام         - 156

 ،التهابات اجلهاز التنفسي العلـوي    : ء على أا  األسباب الرئيسية اخلمسة للوفيات بني النسا     
  . وأمراض اجلهاز البويل،األنسجة حتت اجللدية، واإلسهالواجللد التهابات ا، ونـزواإلنفلو
ـ                - 157 ز وفيما يتعلق بصحة املراهقات فإن التقرير املذكور أعـاله يشـري إىل أن التحي

مل عليهن متجاهالً أية مسؤولية من جانب       اجلنساين يلقي باجلزء األكرب من املسؤولية عن احل       
 يف املائة من املراهقات     29.1وورد يف التقرير نفسه أن نسبة       . الرجال أو اتمع بصفة عامة    

ووفقاً ملا ورد يف سجالت خدمات الرعايـة        .  رعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة      تتلقنياحلوامل  
ية منخفض بالنسبة للفتيات اللـوايت       احلضور إلجراء عمليات مراجعة طب     معدلالصحية فإن   
ضات خلطر شـديد    عروهذا يشري إىل أن أولئك الفتيات م      . أكثرو سنوات   10يبلغ عمرهن   

     يف املائة من املـراهقني الـذكور واإلنـاث          35ن أن نسبة    وذلك بالنظر إىل أن الدراسة تبي 
 أن يصـلوا إىل  سنة قبـل 16 سنة و    14يكون عمرهم بني    ون يف ممارسة اجلنس عندما      أيبد

  .مرحلة النضج الفسيولوجي أو العاطفي أو االجتماعي
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  :13املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ااالت               

األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل واملـرأة،             
  :مانفس احلقوق وال سي

  سرية؛احلق يف االستحقاقات اُأل  )أ(  
احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغري ذلك مـن              )ب(  

  أشكال االئتمان املايل؛
احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانب             )ج(  

  .احلياة الثقافية
  التنفيذ
158 -    يف بنما، حلعـام   9قـانون رقـم     ال االستحقاقات األسرية مبوجب مرسوم      دتد 
دخلت على كل منـهما      والتعديالت اليت أُ   1954 لعام   14قانون رقم   ال ومرسوم   1962

  د   . ني وإعانات العجـز   بالنسبة ملعاشات املسناألزواج والزوجـات والشـركاء      قـد حـد 
ن مـن   يستفيدامل ضمنني،   سنة أو املعاق   18والشريكات، واألطفال الذين يقل عمرهم عن       

  .صندوق الضمان االجتماعي
159 -            وبالنسبة للقروض والرهونات وأشكال االئتمان املايل األخـرى الـيت ت مها قـد

 على أنه جيب تعزيـز      ق بإتاحة فرص متساوية للمرأة ينص      املتعلِّ 4املصارف فإن القانون رقم     
بالتجزئة من أجل توفري شبكة دعم للنسـاء يف  االحتادات االئتمانية واجلمعيات التعاونية للبيع     

  .املناطق الريفية أوالً وقبل كل شيء
 علـى باملثل  تنص  ) 2006-2002للفترة  (رص متساوية   واخلطة الثانية إلتاحة فُ     - 160

   أنه جيب أن تصم م، وتمجاعـات  ذ، برامج لرفع مستوى مشاركة النساء الريفيات ونساء         فَّن
وهناك حاجة إىل إقامة مشاريع جتاريـة       .  املؤسسات االقتصادية الريفية    يف السكان األصليني 

 سواء حبيث تتاح للنسـاء فرصـة        يديرها أفراد يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية على حدٍ        
 وذلك بالتنسيق مع هيئات أخرى مثل       على ائتمانات أو قروض من املصارف     أكرب للحصول   

  .د احلركة التعاونية البنميهعة واملتوسطة، ومات الصغريمصرف بنما الوطين، واحتاد املؤسس
ومعهد احلركة التعاونية البنمي مسؤول عن صياغة سياسـة احلكومـة املتعلقـة               - 161

وهذا املعهد أنشئ مبوجب القانون رقـم       . بالتعاونيات وتوجيه وختطيط وتنفيذ تلك السياسة     
عة عن طريق املعهد التعـاوين      شجوقد حتققت نتائج م   . 1980يوليه  / متوز 21 املؤرخ 24
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 منظور جنساين فيما بني أعضاء التعاونيات الـيت         اإلحساس بوجود املستقل، مبا يشمل زيادة     
  . تعاونية منها جلنة مكتملة معنية باملسائل اجلنسانية50 يزيد عن  مايوجد اآلن يف

  احتـادات  ، وهـي  التسليفوهذه التعاونيات هي يف األساس احتادات لالدخار و         - 162
 ووفقـاً   .تشر الفقر بدرجة أكرب بني النسـاء      يوجد طلب شديد عليها يف املقاطعات حيث ين       

 591فإن النساء هلن وضع بارز يف التعاونيات وبلغ عددهن فيها           للبيانات املقدمة من املعهد     
وجيري أيضاً تنفيذ أعمال تتعلـق بوضـع برنـامج           .2007سبتمرب  / أيلول 30 يف   امرأة

 تعاونية يف مجيـع     11 م الطعام لبنني وبنات ينتمون إىل     ملدارس، وهو برنامج يقد   ألطفال ا 
ر حدائق للخضروات يف املدارس ومشاريع لتربية الدواجن وأنشـطة فنيـة             ويطو ،أحناء بنما 

  .ف مهنية يف املناطق الريفيةروِح
ـ             - 163  2000ني عـام    وفيما يتعلق مبشاركة النساء يف قطاع املشاريع فإنه يف الفترة ب
 مشروعاً، وهي يف    14 842لت للنساء   ج كان عدد املشاريع اليت س     2007فرباير  /وشباط

  . التجارة واخلدمات والصناعات التحويليةجماالتاألساس مشاريع يف 
 2007فرباير / إىل شباط2000املشاريع اليت سجلتها نساء يف الفترة من عام 

  عدد املشاريع املسجلة  السنة
2000  14  
2001  863 1  
2002  115 2  
2003  184 1  
2004  046 3  
2005  002 4  
2006  505 2  
2007  113  
  14 842  اموع

صـغر  النظام البنمي للمعلومات املتعلقة باملشاريع االقتصادية التابع لسلطة املشـاريع املتناهيـة ال            : املصدر
  .والصغرية واملتوسطة احلجم
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 قطاع املشاريع االقتصادية البنمي حسب نوع النشاط عدد النساء املسجالت يف

  2007فرباير / إىل شباط2000االقتصادي يف الفترة من عام 

  عدد النساء املسجالت  األنشطة االقتصادية
  6 502  التجارة

  985  الفنون واحلرف اليدوية
  3 668  اخلدمات
  397  السياحة
  981  الزراعة

  1 279  الصناعات التحويلية
  1 030  ة أخرىأنشط

  14 842  اموع
النظام البنمي للمعلومات املتعلقة باملشاريع االقتصادية التابع لسلطة املشـاريع املتناهيـة الصـغر              : املصدر

  .والصغرية واملتوسطة احلجم

  :14املادة 
تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجههـا املـرأة الريفيـة،                - 1

امة اليت تؤديها يف تأمني أسباب البقاء اقتصادياً ألسرا، مبا يف ذلـك عملـها يف               واألدوار اهل 
قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تطبيـق أحكـام هـذه               

  .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
التمييز ضد املرأة يف املناطق     تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على           - 2

الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التساوي مع الرجـل، املشـاركة يف التنميـة الريفيـة                 
  :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

   على مجيع املستويات؛اإلمنائياملشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط   )أ(   
الئمة، مبا يف ذلك املعلومـات والنصـائح        نيل تسهيالت العناية الصحية امل      )ب(   

  واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(   
احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسـي، مبـا يف               )د(   

لة أمور، على فوائد كافـة      ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كذلك، يف مج          
  اخلدمات اتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءا التقنية؛
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تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فـرص             )هـ(   
  اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلسان اخلاص؛

  اتمعية؛املشاركة يف مجيع األنشطة   )و(   
فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسـهيالت التسـويق      )ز(   

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعـي            
  وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

كان واإلصحاح  التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلس          )ح(   
  . واالتصاالت،واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل

  التنفيذ
إن املبادئ التوجيهية للسياسة املتعلقة باملناطق الريفية، وهي مبادئ تشجع األنشطة             - 164

اليت دف إىل النهوض باملرأة، يرد اجلزء األكرب منها يف اخلطة الثانية إلتاحة فرص متسـاوية                
 الذي ينص على إتاحة فرص متسـاوية        4؛ ويف القانون رقم     2006-2002للمرأة للفترة   

  . قواعد تنفيذ القانونحيدد الذي 53للمرأة؛ ويف املرسوم التنفيذي رقم 
لمـرأة،  لووزارة التنمية االجتماعية هي اليت تتوىل، من خـالل اإلدارة الوطنيـة               - 165

ة فرص متساوية للنساء، اإلشـراف علـى        املسؤولة عن تنسيق السياسة العامة املتعلقة بإتاح      
شبكة اآلليات احلكومية املعنية باملرأة اليت يقوم فيها برنامج املرأة الريفية التابع لوزارة الزراعة              

  .املاشية بدور نشطتربية و
تتوىل مـن   وتربية املاشية   املاشية التابعة لوزارة الزراعة     تربية  ووإدارة تنمية الزراعة      - 166

سـجالت  و .ائل املتعلقة بـاملرأة الريفيـة  ولية متابعة السياسات اليت تتناول املس    جانبها مسؤ 
 منظمة للنسـاء    123 يوجد يف مجيع أحناء البلد       2007- 2005يف الفترة     أنه  تبين اإلدارة

  .الريفيات
وباإلضافة إىل هذا فإنه توجد على املستوى الوطين مشاريع تتماشى مـع الـدمج               - 167

 ذكـور مـن     305 امرأة و    496، مبا يشمل    عوقنيقتصادي لألشخاص امل  االجتماعي واال 
  .املستفيدين، يف التجارة والزراعة واخلدمات

، وهي مبادرة   “ أيتها املرأة الريفية   حنن معكِ ”وهناك مبادرة أخرى تسمى مشروع        - 168
) 2006 كانون األول ديسمرب     31 يف    بلبوا 164 613.91جمموعها  (متنح قروضاً صغرية    

والقروض ).  امرأة مستفيدة  355(للنساء يف اتمعات الريفية وجمتمعات السكان األصليني        
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 وأنشطة  ،مدت تدعم أنشطة لتربية املاشية وأنشطة زراعية وجتارية، وأنشطة خدمات         اليت اعت 
  .صناعات حتويلية

169 -     رجـال تـدريب يف التنميـة       405 امرأة و    982م إىل   وباإلضافة إىل هذا، قد  
البشرية، ويف مسائل هلا صلة باجلوانب اجلنسية وجوانب نوع اجلـنس، واحتـرام الـذات،              

 املشاريع، وتقدمي املشورة التقنية بالنسبة حلدائق اخلضروات        وصياغةوإدارة األعمال التجارية    
  .سراخلاصة باُأل
 ، اضطلعت اإلدارات احملليـة واإلقليميـة      2006 و   2005ويف الفترة بني عامي       - 170

  :التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بسلسلة من األنشطة
االعتداد بالنفس، واحلقوق اجلنسانية    وتقدمي برامج تدريبية يف جماالت القيادة،         - 1

  .) امرأة300استفادت منها (واحلقوق اإلنسانية 
  .املاشيةتربية رصد برنامج املرأة الريفية التابع لوزارة الزراعة و  - 2
 شـرييكوي فل بشأن املسائل اجلنسانية واالقتصادية يف مقاطعـات         عقد حما   - 3

استفادت منـها   (،  هرييرا، و سوفرياغوا،  ولوس سانتوس ،   ) آالنوي منطقة(
مبشاركة من مؤسسـة النـهوض      ، وهي حمافل جرى تنظيمها      ) امرأة 236
  .باملرأة

خاص الـذين   وباملثل فإنه يوجد برناجمان كبريان للدمج االجتماعي من أجل األش           - 171
  :يعيشون يف فقر ويف فقر مدقع

وهي برنـامج لصـاحل الرجـال       حملو األمية،   “ م إىل األمام من أجل بنما     تقد”محلة    •  
دوا من نظام التعليم الرمسي؛ بِعوالنساء على حٍد سواء، وأساساً لصاحل من است  

طريـق  سر الفقرية عـن     الذي يهدف إىل تعزيز قدرات األُ     برنامج شبكة الفرص،      •  
املعيشـة لتلـك    ضمان خدمات الرعاية الصحية والتعليم من أجل حتسني مستوى          

  .األسر
 33 758 جرى ضـم  2007يوليه  / و متوز  2006أبريل  /ويف الفترة بني نيسان     - 172

)  يف املائة من مجيع األسر املعيشية هذه يف بنمـا          44نسبة  (أسرة معيشية تعيش يف فقر مدقع       
تغطيـة  ) كوماركاس(قت مناطق السكان األصليني     وقد تلَّ . املتاحةإىل برنامج شبكة الفرص     

  . شخص من السكان األصليني130 000 يف املائة وهو ما أفاد أكثر من 100بنسبة 
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زيـادة الزيـارات ملراكـز      أدى، ضمن إجنـازات أخـرى، إىل         الربنامج   وتنفيذ  - 173
 يف املائة،   2 بنسبة   نقطاع عن الدراسة  اال معدل يف املائة، واخنفاض     39الصحة بنسبة   /األطباء

وكان للربنامج أثر مباشر علـى      .  يف املائة  11.5وزيادة القيد قبل االلتحاق باملدارس بنسبة       
نوعية حياة النساء الريفيات والنساء من السكان األصليني، خاصة وأن النساء ربات األسـر              

 هتمامهن بصحتهن وإبقائهن   مان ا  لض بلبوا 35 عالوة نقدية مشروطة قدرها      نمنحاملعيشية ت
  . يف النظام التعليمين وبناألبنائهن
جري يف الفترة مـن     الذي أُ (املاشية،  تربية  ووفقاً لنتائج التعداد السادس للزراعة و       - 174
كانت نسبة النساء اللوايت تعملن يف الزراعـة أو تربيـة           ) 2001أبريل  / نيسان 29 إىل   22

وبالنسـبة  .  يف املائـة   15ال تزيد عـن     زارعات، كنشاط رئيسي،   من مجيع النساء امل    املاشية
 يف املائـة    80نسبة  ( من تربية املاشية      الزراعة أكثر أمهية   دع ت  معا للمزارعني الذكور واإلناث  

  ). يف املائة يف حالة النساء68و يف حالة الرجال
مجيـع أحنـاء    اليت جتمع نساء من  ات الريفي النساء شبكة   2007وأنشئت يف عام      - 175

 منـدوباً للمنـاطق يف      65وقد تبادل حوايل     . وغليه ب كونا ونغويب البلد، مبا يشمل منطقيت     
حوا مركـزاً رمسيـاً     ِنذا منظمات خمتلفة وم   شبكة النساء الريفيات خربم يف مشروعات نفَّ      

. يةمثلني بإصدار وثيقة قانونية سوف متكنهم من احلصول على متويل ملشاريع وطنية ودول            مك
  . منظمة حملية269 امرأة معاً يف 3 228وشبكة النساء الريفيات جتمع 

سر املتحدة مـن أجـل      ويتوىل مكتب السيدة األوىل، من جانبه، إدارة برنامج األُ          - 176
 يف  ،ز املكتب على وحدة األسرة، كما أنه يقدم الدعم        ويركِّ. سر اليت تعيش يف فقر مدقع     اُأل

  . النساء الريفياتذية والتعليم واإلسكان، مبا يفيد مباشرةًشكل الرعاية الصحية والتغ
  اجلزء الرابع

  :15املادة 
  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  - 1
متنح الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهليـة الرجـل،                - 2

وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مسـاوية حلقـوق         . ونفس فرص ممارسة تلك األهلية    
الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملها على قدم املسـاواة يف مجيـع مراحـل                

  .اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلا               - 3
  .ر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغيةأث
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متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقانون املتصل حبركـة               - 4
  .األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

  التنفيذ
قوقهن يف املسـائل  ق بعض التقدم يف بلدنا بالنسبة للنساء وح    حتقَّ 1995منذ عام     - 177

نةرية وذلك نتيجة إلصدار املدنية واألساألسرةمدو .  
 يف تشريعاتنا بالنسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة          كبري ق تقدم ويف الوقت احلايل حتقَّ     

وذلك مبعىن أنه ال يوجد عائق قانوين حيول دون قيام النساء بإدارة ممتلكان اخلاصـة ـن                 
وباإلضافة إىل هذا فإن النساء هلـن صـفة         .  الحتياجان أو مصاحلهن   والتصرف فيها وفقاً  

  .قانونية كاملة كأفراد هلم حقوق وعليهم واجبات
  :16املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافـة                - 1

    ضمن، على أساس تساوي الرجل     رية، وبوجه خاص ت   األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األس
  :واملرأة

  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(
نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلـر                )ب(

  الكامل؛
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(

  التنفيذ
أا شأن الرجـل، أن ختتـار       ، ميكن للمرأة، ش   يةرسبالنسبة للزواج والعالقات األ     - 178
ا       حبرغري أنه ال يسمح بزواج الذكور الـذين        . ية زوجها، وميكن هلا أن تتزوج مبحض إراد

  . سنة14 عمرهن عن اللوايت يقلسنة  والفتيات 16يقل عمرهم عن 
وإضافة إىل ذلك فإنه بالنسبة للحقوق واملسؤوليات املترتبة على الزواج ميكـن أن               - 179

 األسرة، إىل مبدأ املساواة بني الزوجني يف احلقوق والواجبات،          دونةا تستند، وفقاً مل   ح أ وضن
خلص كل منهما لآلخر وأن حيترم       معاً وأن ي   ا أن يعيش  مبقتضاهوهو املبدأ الذي يتعني عليهما      

ليف غذاء األسرة   والزوج والزوجة ملزمان باملساعدة يف سداد تكا      . كل منهما اآلخر وحيميه   
  . مبا يتناسب مع موارده املاليةكلّ نفقات األخرى،وال
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ها الزوجـان يف    حيددوبالنسبة للحقوق االقتصادية لطريف أي زواج فإنه جيب أن            - 180
     ربح، وهو نظام يكتسب مبقتضـاه       نظام لتقاسم ال   عليهماق  عقد الزواج وإال فإنه سوف يطب

حيققها اآلخر خالل الفترة اليت ينطبق فيها        من الزوجني احلق يف املشاركة يف الفوائد اليت          كل
وسوف يكون من املفهوم أن هناك فوائد شريطة أن تظل قيمة األصل، أو األصـول،   . النظام
 من الـزوجني     وذلك باملسامهة اليت يقدمها أي     ز النفاذ ه قبل دخول النظام حي    علي كانت   كما

  .أو بالعمل الذي يقوم به
 علـى   اًل قيـد   القانون أو مبادئ األخالق أو يشكِّ      أي نص شرطي يتعارض مع    و  - 181

  .املساواة يف حقوق وواجبات الزوجني يعترب الغياً وباطالً
  الربوتوكول االختياري

 أو  ،ت علـى الربوتوكـول االختيـاري      صدقإذا كانت الدولة الطرف قد        )أ(   
ن اهتمام آخر    أو اإلعراب ع   عالج وأعربت اللجنة عن آراء تنطوي على تقدمي         ،انضمت إليه 

بالنسبة لرسالة وصلت مبوجب الربوتوكول، ينبغي إعداد تقرير يتضـمن معلومـات عـن              
 جانب القلق هذا، ولضمان عـدم تكـرر          مواجهة خذت لتقدمي عالج، أو   تإاخلطوات اليت   

  .حدوث أية ظروف تؤدي إىل توجيه رسالة
ـ      صـدق إذا كانت الدولة الطرف قد        )ب(    اري، ت علـى الربوتوكـول االختي

 من الربوتوكول االختيـاري، ينبغـي       8انضمت إليه، وأجرت اللجنة حبثاً مبوجب املادة         أو
        خذت استجابة لعملية حبث ولضمان عدم      إعداد تقرير يتضمن تفاصيل أية تدابري تكون قد ات

  .تكرار حدوث االنتهاكات اليت أدت إىل إجراء البحث
  التنفيذ
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        بلدنا على الربوتوكول     صدق  - 182

  .2001مارس / آذار28 املؤرخ 17ضد املرأة من خالل القانون رقم 
 ليس معروفاً ما إذا كانـت قـد وردت أيـة رسـالة تتعلـق                 احلايل ويف الوقت   - 183

  .بالربوتوكول املذكور
دة واجتماعات القمة وعمليات    والتدابري اليت اختذت لتنفيذ نتائج مؤمترات األمم املتح          

  : هي كما يلياالستعراض
مد  عمل بيجني الذي اعت    منهاج من تقرير    323رة  يف ضوء ما ورد يف الفق       )أ(   

، ينبغي أن تتضـمن التقـارير       1995سبتمرب  /يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، يف أيلول       
طراف معلومات عن تنفيـذ اإلجـراءات الـيت    لية والتقارير التالية اليت تقدمها الدول األ األو
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ست       12 العمـل وعـددها      منهاجدت يف   تخذ بالنسبة للمجاالت اهلامة املثرية للقلق اليت حد 
 وينبغي أيضاً أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ اإلجراءات واملبادرات األخـرى             .جماالً

ن السـتثنائية الثالثـة والعشـرو    التنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اعتمدما الدورة 
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي        : 2000املرأة عام   ”للجمعية العامة،   

  .2000يونيه /يف حزيران“ والعشرين
بأخذ األبعاد اجلنسانية لإلعالنات، ومناهج وبرامج العمل، اليت اعتمـدا             )ب(   

مثـل املـؤمتر    ( للجمعية العامة    االستثنائيةالقمة والدورات   مؤمترات األمم املتحدة ومؤمترات     
، العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           

ن التقارير معلومات عن تنفيـذ      ، ينبغي أن تتضم   )واالجتماع العاملي الثاين بشأن الشيخوخة    
دة من االتفاقية يف ضوء املوضوعات الـيت         مبواد حمد  جوانب حمددة هلذه الوثائق تكون متعلقة     

  ).اتمثالً، النساء املهاجرات أو النساء املسن(تتناوهلا 
  التنفيذ
184 -    1995د املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بيجني يف عام           ِقمنذ أن ع  مت ، قـد

   نة وقبلت االلتزام مبتابعة تلك      مجهورية بنما تعهدات معيدات من خالل هيئات حكومية     التعه
  .ومنظمات سياسية خمتلفة

185 -      اختذت تلك اهليئات واملنظمات     1995مد يف عام    ووفقاً ملنهاج العمل الذي اعت ،
يل؛ كما جرى إنشـاء هيكـل   نـزعدداً من اخلطوات املتعلقة بالسياسة العامة ضد العنف امل       

 تنمية احلقـوق اإلنسـانية       اليت دف إىل   ربامجالحكومي لضمان االستمرارية يف اخلطط و     
 2000 وعـام    1995 العمل لعام    منهاجيعلنت يف   للمرأة والوفاء بالتعهدات الدولية اليت أُ     

وذلك بإنشاء وكاالت متخصصة يف املسائل املتعلقة باملرأة ولتوزيع ونشـر ثالثـة تقـارير               
أحواهلـا يف بنمـا،     تتعلق مبركز املرأة و   ) 2001 و   1999 و   1996صدرت يف األعوام    (

وهي تقارير ياليسنـز غولكالراالتقرير الوطين ”ف كل منها باسم عر“.  
 وتنفيذ، جـدول أعمـال      ،خذت لصياغة  اليت ات   اهلامة ومن املهم إبراز اخلطوات     - 186

. ملراعاة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصـل بـذلك مـن تعصـب              
  : اإلشارة إليها يف هذا اال تشمل،أكرب درجةواإلجراءات اليت جتدر، ب

  2000مايو / أيار30 املؤرخ 9القانون رقم 
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مايو يوماً لالحتفال املدين جبماعـة السـود        / أيار 30 هذا القانون يوم     أعلن  )أ(   
ها وذلك يف مجيع أحناء اجلمهورية كطريقة إلبراز قيم السـكان السـود             اثنية وإحياء ذكر  إلا
  .قافة البلد وتنميته يف ثمسامهامو
 احلـق يف    يـنظِّم  الذي   2002أبريل  / نيسان 10 املؤرخ 16القانون رقم     )ب(   

لمجتمع املدين   اللجنة الوطنية ملناهضة التمييز كمحفل ميكن ل       أنشأودخول املنشآت احلكومية    
  . تدابري عالجيةا فيه معاً حاالت التمييز وأن يقترحواحلكومة أن يناقشا

 أيضاً، نشر مكتب عمدة مقاطعة بنمـا مرسـوم مكتـب            2002يف عام     )ج(   
 الذي يأمر بإزالة مجيع الالفتات املوجودة على مداخل املنشآت احلكوميـة      631العمدة رقم   

  .“دحق الدخول مقي”واليت كتب عليها 
االجتماع الـوطين األول للزعمـاء       2003أكتوبر  /د يف تشرين األول   ِقع  )د(   

عداد مشروع قـانون بشـأن      إناقشة املنهاج السياسي لذلك القطاع و     األفريقيني مل -البنميني  
فرص العمل املتساوية يف بنما واخلطوط العريضة خلطة حتمل اسم اخلطة الرئيسـية الوطنيـة               

  . األفريقينيلتنمية املستدامة للبنمينيل
 التمييز يف العمـل     2005أبريل  / نيسان 27 املؤرخ 11ر القانون رقم    ظَح  )هـ(   

 أو نوع اجلنس، أو الـدين،       ،اس العنصر، أو املولد، أو اإلعاقة، أو الفئة االجتماعية        على أس 
 ،ل، بأية وسـيلة إعـالم     ر أو تنقَ  ن أو تنش  ر القانون أيضاً أن تعلَ    ظوح. األفكار السياسية  أو

م طلبات بشأا إال أشخاص يف مرحلـة عمريـة          يقد عروض التوظيف بأجر اليت تشترط أالّ     
وقد. نةمعي أصل أفريقي   ينحدرون من مد ذلك القانون نتيجة للجهود اليت بذهلا أشخاص          اعت 

  .ويسعون إىل تفادي التمييز يف ممارسات التوظيف
 الـذي يـأمر     124 املرسوم التنفيذي رقم     2005مايو  / أيار 27صدر يف     )و(   

حدرين من  ني املن اصة لوضع سياسة حكومية للدمج الكامل جلماعة البنمي       اخللجنة  ال”بإنشاء  
  .“أصل أفريقي

مـايو  / أيـار  8 املـؤرخ  89أصدرت وزارة التعليم املرسوم التنفيذي رقم         )ز(   
  . السودالعرقيني جلنة لتنظيم األنشطة الثقافية لالحتفال بيوم جمتمع ينشئ، الذي 2006

، 2007مـايو  / أيـار 29 املؤرخ 116ومن خالل املرسوم التنفيذي رقم     )ح(   
ة الس الوطين تمع العرقيني السود كهيئة ملحقة ا تقدم املشـورة            أنشأت وزارة الرئاس  

 وتطوير تلك    آليات لالعتراف باتمع احمللي للسود ودجمه      إنشاءوالنصيحة من أجل تشجيع     
 وهناك أيضاً جلنة    .، على قدم املساواة بالنظر إىل وضعه كقطاع هام يف اتمع البنمي           اآلليات
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وضـع  ب قامواأفريقيني بارزين، وممثلني للكيانات احلكومية      - بنميني   خاصة تتألف من زعماء   
 ضـمان   من أجـل سياسة وخطة للدمج الكامل جلماعة البنميني املنحدرين من أصل أفريقي  

 يف  همرتـآ املساواة والعدالة لذلك اتمع يف بنما وعمليات تطوير اتمع البنمي حسبما هي             
العاملي الثالث ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية       اإلعالن وبرنامج العمل للمؤمتر     ”

ه الدول األعضاء يف    ت واعتمد ربانودقد يف   الذي ع “ األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
 وهذه اخلطة قدمتها اللجنة اخلاصة يف مناسبة عامة إىل الـس            .األمم املتحدة، مبا فيها بنما    

د أنشئت هيئة حكومية لتنفيذ، ومراقبـة، سياسـة         وق. 2007مايو  / أيار 30التنفيذي يف   
األمانة الوطنية  ”احلكومة بالنسبة لتحقيق الدمج الكامل جلماعة السود العرقية اليت حتمل اسم            

م تقاريرها بشكل مباشر إىل مكتـب       تقدهي  ، و “لتنمية البنميني املنحدرين من أصل أفريقي     
  تلـك  اهليئة هي تنسيق كل ما له عالقة بتنفيذ       والوظيفة اليت تقوم ا هذه      . رئيس اجلمهورية 

  .اخلطة
  


