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

     ٢٠١٠فرباير /شباط ٥ -يناير /كانون الثاين ١٨
ــضايا واألســئلة املطروحــة يف        ــى قائمــة الق ــالنظر يف    ردود عل ــق ب ــا يتعل م

  والسادس والسابع الرابع واخلامسالتقرير اجلامع للتقارير الدورية
  

 *بنما    

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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  وزارة اخلارجية    
  اإلدارة العامة للهيئات واملؤمترات الدولية    
  التقارير الدوريةما يتعلق بالنظر يف  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة يف    

  
  بنما    

 والــسادس الرابــع واخلــامسدوريــة نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقــارير ال    
  ).CEDAW/C/PAN/7(والسابع 

  
 حملة عامة    

ــر      ي  - ١ ــذا التقري ــداد ه ــة إع ــات عــن عملي ــدمي معلوم ــيوي. رجــى تق ــذه  نبغ ــضمن ه  أن تت
ــة الــيت شــاركت يف إعــداد التقريــر و    مــدى طبيعــة واملعلومــات اإلدارات واملؤســسات احلكومي

ومـا إذا   مـع منظمـات غـري حكوميـة         مشاورات  وأن تبني ما إذا كانت قد أجريت        مشاركتها،  
  .الربملانورفعته إىل  التقرير  قد اعتمدتاحلكومةكانت 

  
  :الرد    

، وكـذلك   ٢٠٠٨إىل   ١٩٩٤ األعـوام مـن     بنـاء علـى بيانـات       التقارير الدوريـة   أعدت  
 ١٩٩٩ ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٩ املـؤرخ    ٤ يف القـانون رقـم       املنصوص عليهـا  املبادئ التوجيهية   

ــون املع ــم  و “بــني اجلنــسني تكــافؤ الفــرص  ”ن ــذي رق ــصادر عــام  ٥٣املرســوم التنفي  ٢٠٠٢ ال
  .لتطبيق هذا القانون

ــشكل    ــة  وت ــصكوك القانوني ــذكورة األال ــاسامل ــه  س ــستند إلي ــذي ت ــف  ال  اهليئــات خمتل
 الراميـة إىل تنفيـذ التـدابري        اإلجـراءات أو  /تقدمي معلومات عن الربامج واألنشطة و     يف  احلكومية  

ة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة للبلـد، وبوجـه خـاص لكـي              املناسب
تفاقيـة القـضاء علـى مجيـع      الرجـل، وفقـا ال    علـى قـدم املـساواة مـع         للمرأة تكافؤ الفـرص     تكفل  

  .أشكال التمييز ضد املرأة
ومواقعهـا  من نشرات اهليئات التالية، على سبيل املثال ال احلصر،          املعلومات  واستقيت    

ــاهتالـــشبكية وحتليـــل  ــة : ادراسـ ــوةوزارة العمـــل وتنميـ ــة، القـ وزارة ووزارة الـــصحة، و العاملـ
، والنيابـة العامـة  وزارة شـؤون الرئاسـة،     ووزارة االقتـصاد واملاليـة،      ووزارة التعليم،   واخلارجية،  

ناعة، وزارة التجــارة والــصووزارة التنميــة االجتماعيــة، و، شؤون احلكوميــةوزارة العــدل والــو
ــة،  ، وزارة اإلســكانو ــة الزراعي ــة   ووزارة التنمي ــام للجمهوري ــب الع ــب املراق ــسلطة، ومكت  وال
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إدارة و واحملكمـة االنتخابيـة،       للجمهوريـة،  التشريعية، ومكتب املدعي العام   ة، والسلطة   القضائي
 لوجيـة اجلامعـة التكنو والتحقيق القضائي، واملعهد الوطين للمرأة، ومعهد املرأة يف جامعة بنمـا،        

الـصغرية  وهيئـة املؤسـسات الـصغرى و      األمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيـا واالبتكـار،        و،  لبنما
، واملعهـد الــوطين  ومكتـب أمــني املظـامل  لتـدريب وتنميــة املـوارد البـشرية،    اواملتوسـطة، ومعهـد   

  .لتنمية البشريةوالتدريب من أجل اللتدريب املهين 
فـروع احلكومـة   املمثلـة فيـه   اجمللس الوطين للمـرأة    ع   أيضا يف هذا الصدد م     مت التشاور و  
  . والذي وافق على املعلومات املذكورةومنظمات اجملتمع املدينالثالثة 

اإلدارة الوطنيـة   (آللية الوطنيـة للمـرأة      ومن الضروري أن تراَعى اإلجراءات اليت سبق ل         
صـفها هيئـة فنيـة للتـشاور       تنفيذها، حيث كان هلا دور يف عملية تعزيز دورها نفـسه بو           ) لمرأةل

 تــشجع علــى واملــشاريع والــربامج الــيت  اإلجــراءاتاملــشورة بــشأن تنفيــذ  وإســداء والتخطــيط 
: ومن هذه اإلجـراءات   .  للبلد االقتصاديةومشاركة املرأة يف احلياة العامة واالجتماعية والثقافية        

، يف  ١٩٩٥ يف عـام     )للمـرأة املعهد الوطين   باسم   اآلن   تعرفاليت  (لمرأة  لاإلدارة الوطنية   إنشاء  
لــهيكل اإلداري لــوزارة ، وهــي هيئــة أصــبحت تابعــة ل إطــار وزارة العمــل والرفــاه االجتمــاعي 

أنـشئت، يف إطـار اجلهـود       يف وقـت الحـق،      و. ١٩٩٧ يف عام    الشباب واملرأة والطفل واألسرة   
 ١٢٩رقـم  القـانون  الرامية إىل إنشاء مؤسـسات اجتماعيـة، وزارة التنميـة االجتماعيـة مبوجـب            

لعامـــة للمـــرأة يف إطـــار هـــذا     وأحـــدثت أيـــضا اإلدارة ا ،٢٠٠٨أغـــسطس  / آب١املـــؤرخ 
  .احلكومي اجلهاز

القـانون  مبوجـب   (معهـد    إىل مـستوى     اآلليـة الوطنيـة للمـرأة     إىل رفـع     كل ذلك أفـضى     
مؤسـسة عامـة ال مركزيـة       هو عبارة عن    ،  )٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٧١رقم  

لتنـسيق   وموارد خاصة واستقالل إداري وميزين ومايل وتقـين وتنظيمـي            باريةذات شخصية اعت  
ــة لتكــافؤ الفــرص     ــسياسة الوطني ــذ ال ــرأة والرجــل  وتنفي ــني امل ــدافها  ب ــا أله ــصاصاهتا وفق  واخت

  .ووظائفها
  عن حالـة    مصنفة حسب نوع اجلنس     حمدودة جداً  إحصائية بيانات   تضمن التقرير ي  - ٢
وحتليلـها يف     مجع البيانات  حالةيرجى تقدمي معلومات عن     . التفاقيةاجماالت مشمولة ب   يف   رأةامل

. حــسب نــوع اجلــنس  جتمــع هــذه البيانــات علــى أســاس تــصنيفمــدى وإىل أي االبلــد عمومــ
البيانـات املـصنفة حـسب       الطريقة اليت تعتـزم بواسـطتها احلكومـة حتـسني مجـع           يرجى بيان   و

 يف وضـــع تيـــف تـــستخدم هـــذه البيانـــااملتعلقـــة جبميـــع جمـــاالت االتفاقيـــة وكنـــوع اجلـــنس 
  .املرأة والرجلالسياسات والربامج ويف رصد التقدم حنو حتقيق املساواة الفعلية بني 
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  :الرد    
ــداد       ــوطين لإلحــصاء والتع ــد ال ــة املعه ــو اهليئ ــات     ه ــن مجــع البيان ــسؤولة ع ــة امل  الوطني

ــم إدارة اإلحـــصائية،  ــابقا باسـ ــان يعـــرف سـ ــداد  اإلوكـ ــام املمبكتـــب حـــصاء والتعـ راقـــب العـ
  .للجمهورية

ــشئت       ــساين، أنـ ــور جنـ ــن منظـ ــة مـ ــات الوطنيـ ــل البيانـ ــع وحتليـ ــشرين ١٣يف  وجلمـ  تـ
اهليئـات احلكوميـة وهيئـات    شبكة ، ٨٩، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

 واملــستخدمة هلــا مــن أجــل مراعــاة املنظــور  لمعلومــات اإلحــصائيةاجملتمــع املــدين املنتجــة ل
، الـيت هتـدف إىل املـسامهة يف تطـوير وحتـسني اإلحـصاءات               يف اإلحـصاءات الوطنيـة      اجلنساين

 هيئــات مــن اجملتمــع املــدين ٩  هيئــة حكوميــة و٤٣املنظــور اجلنــساين، ومــن بينــها الوطنيــة مــن 
  .تغذية نظام املعلوماتعن مسؤولة 
ن بنمــا، الــذي يتــألف مــاملؤشــرات اجلنــسانية لهــذه الــشبكة نظــام وأنــشئ عــن طريــق   

وقـد مت   . )نـوع اجلـنس   حـسب   مـصنفة   (معلومات عن حالة املـرأة والرجـل        توفر  قاعدة بيانات   
اإلحــصاءات احليويــة والعمــل يف جمــاالت  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦املؤشــرات يف عــامي حتــديث هــذه 

  . والتنمية املستدامةةوالضمان االجتماعي والصحة والتعليم واألسر
صنفة حـسب   بيانـات مـ    الشبكي   موقعه على    للجمهورية  مكتب املراقب العام   ويعرض  

املواضـيعية  املنظـورات  ، مما أدى إىل إحراز تقدم يف حتليل هذه البيانات مـن خمتلـف      نوع اجلنس 
  .يةواملؤسس
يف عمليــة مجــع وحتليــل البيانــات مــن منظــور  ومــن اجلوانــب الــيت حتتــاج إىل التحــسني   
يف احملفـل    وانعـدام املرونـة      نسانيةبنظام املؤشرات اجل  املؤسسات   إمكانية اتصال خمتلف     اجلنسني

ــذلك االفتراضــي ــاك ، ل ــراح هن ــوفري جمموعــة  باقت ــا دوات  األ مــنكــبريةت  احملــسنة واملطــورة تبع
  .معقدةرسومات  وإعدادألحدث اجتاهات السوق يف جمال تكنولوجيا ختزين البيانات 

ــوم    ــداد    ويق ــوطين لإلحــصاء والتع ــصال    املعهــد ال ــن إجــراءات االت يق التنــسوبعــدد م
 واإلجــراءات الــيت ؛ منظــور اجلنــسني يف مجيــع اإلحــصاءات الوطنيــةمراعــاة لــضمان يناملــستمر

للسكان وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي         تدعمها وكاالت دولية مثل صندوق األمم املتحدة        
ات السـتثمار  ويقـوم النظـام الـوطين ل   .الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية  للمرأة و 

االسـتثمارية ملؤسـسات    للمـشاريع    التقيـيم املـسبق   لوزارة االقتصاد واملالية، املسؤول عـن       ابع  الت
 يف املنظــور اجلنــساين هــاإدماج، بتقــدمي طلبــات إىل املؤســسات بــأن حتــدد كيفيــة القطــاع العــام

 علـى   أيضا عن املوافقة الفنيـة    النظام املذكور مسؤول    و. على نظر هذه اهليئة   املشاريع املعروضة   
  .احلكوميةملشاريع االستثمارية ا
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املعــروف ســابقا باســم اإلدارة الوطنيــة املعهــد الــوطين للمــرأة، ، قــدم ٢٠٠٨ويف عــام   
ــوزار  ــابع ل ــة للمــرأة، الت ــة االجتماعي ــشرة ،ة التنمي ــشأنحــصائية إ ن ــل ب ــساين،  حتلي  املنظــور اجلن

،  التأسيــسيقانونــه مــن ٤يف املــادة أن مــن مهــام املعهــد، حــسب مــا هــو منــصوص عليــه  كمــا
  :يلي ما

املرأة واملـساواة يف    النهوض بـ  تطوير تنفيذ ورصد السياسات العامة الرامية إىل          )أ(  
  .املرأة والرجل، وتعزيزمها وتنسيقهمااحلقوق والفرص بني 

 للـتمكني مـن  تنسيق مجيع سياسات التنميـة الوطنيـة الـيت تعـزز اهليئـات العامـة               )ب(  
  .الرجل تكافؤ الفرص بني املرأة وزيادة

راه ضـروريا لتحقيـق     يـ  حـسبما    ه ومـشاريع  ه وبراجمـ   املعهد وضع وتنفيذ خطط    )ج(  
  .أهدافه

 وضـع املـرأة     لتحـسني تنسيق اإلجراءات واهليئات القائمة داخل اإلدارة العامة          )د(  
  .واملساواة بني اجلنسني

ها  جلميع مؤسسات الدولة ملمارسـة أنـشطت       نيالقانونيوالتوجيه   املشورة   إسداء  )ـه(  
 . متييز بني املرأة والرجلدومنا

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

تطبـق  كانـت أحكامهـا      إن   ال سـيما  ما،  نبيف  تفاقية  لاليرجى توضيح الوضع القانوين       - ٣
 وإذا كـان األمـر كـذلك، يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كانـت أحكـام             .احملاكممباشرة يف   

  .أي سوابق قانونية متصلة بذلك أمثلة عن إعطاءواكم الوطنية يف احمليستشهد هبا االتفاقية 
  

  :الرد    
 مـن   ا جـزء  ١٩٧٩اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة لعـام                   تشكل    

 لعـام  ٤املوافقة عليها مبوجـب القـانون رقـم         ، حيث اكتسبت صفة القانون بعد       نظامنا القانوين 
  .اكموهي بذلك تطبق يف احمل. ١٩٨٠

  
   مثلة على مراعاة احملاكم ملضمون االتفاقية لدى البت يف القضايا املعروضة عليهاأ

ــسكانو،       ــدفاع خــورخي لي ــا حمــامي ال ــل مــن كــارلوس   دعــوى اســتئناف رفعه بتوكي
ــوراليس، ضــد   أ ــوريس م ــو فل ــم  نطوني ــصادر يف ١٥احلكــم رق . ٢٠٠٤أغــسطس /آب ١٠ ال

  .٢٠٠٧أغسطس /آب ١٤ا، بنم. ويتينيروسيمينا دي تروأمسريالدا إ: القاضية
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دعوى اسـتئناف مرفوعـة ضـد ترييـسو أورتيغـا بتهمـة الـشروع يف القتـل العمـد ملاريـا                        
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣بنما، . ويتينيروسيمينا دي تروأمسريالدا إ: القاضية. وونغ

دعوى اسـتئناف رفعهـا حمـامي ميغيـل أخنيـل ألفـاريس هرنانـديس، الـذي أديـن بتهمـة                       
روسـيمينا دي   أمسريالـدا   إ: القاضـية .  يف القتل العمد لناومي إديث ألفـارو دي غارسـيا          الشروع

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢بنما، . ويتينيترو
، جيــب علــى  الــسياسي مـن الدســتور ١٩ و ١٧ لألحكــام الــواردة يف املــادتني وامتثـاال   

التمييــز ضـوح   بووحتـدد هــذه األحكـام  . سـالمة سـكان اإلقلــيم الـوطين   مجيـع الـسلطات محايــة   
 العـرق   على أسـاس  أو امتيازات   / و حقوقال جيوز منح أية     ” وتعاقب عليه، حيث جاء فيها أنه     

  .“يف مجلة أمور السياسي االنتماء أو نوع اجلنسأو 
ــق         ــاء عــن طري ــة االدع ــد أداء مهم ــة، عن ــة العام ــق النياب ــاء  وتطب ــق األويل مث أثن التحقي
  .تفاقيةاملبادئ املنصوص عليها يف اال، احملاكمات
اجلنــساين، مظــاهر العنــف وهــي أحــد ، العــائليجرميــة العنــف ، فــإن هــذا الــصددويف   

هـذا  و. هلذه اجلرميـة  للمرأة، اليت هي الضحية الرئيسية      كشف عن انتهاك حقوق اإلنسان      ت
 وفقــا للمعــايري املنــصوص عليهــا يف  جيعــل مــن الــضروري تــوفري احلمايــة للنــاجني مــن اجلــرائم   

 وتطبـق .  واتفاقيـة بيلـيم دو بـارا   ٢٠٠١ لعـام  ٣٨  رقـم والقانون ١٩٩٨ام  لع ٣١رقم  القانون  
ن خـالل إصـدار   مـ  تدابري وقائية   ،للتشريعات الوطنية والدولية  التحقيق األويل، امتثاال    وكاالت  

  . يف مجلة صكوك دولية أخرى االتفاقية وبروتوكوهلا االختياريعلىأوامر تقوم 
ضايا العنــف العــائلي، كمــا يتأكــد مــن الــسوابق   وتــدل اخلــربة املكتــسبة يف معاجلــة قــ    
فهو سلوك يأتيـه الرجـل إلدامـة حالـة     . من النساء رمية  اجلهذه  أغلب ضحايا   أن  على  ،  القضائية

، الرجــل واملــرأة حقــوق تــساويبــدأ وامتثــاال مل. ا يــؤدي إىل التمييــز مبــاملــرأةمــع ساواة املــعــدم 
أوامــر   أوتــدابري وقائيــةشــكل ســواء يف ،  القــانونتطبيــقحتــرص هيئــات التحقيــق األويل علــى  

  .صادرة باحلضور أمام احملكمة أو مذكرات االستئناف ونقل الدعوى من حمكمة إىل أخرى
 للمرأة مبوجب االتفاقيـة     املخولةاحلقوق  وهناك حاالت جتاهلت فيها احملاكم االبتدائية         

، اء ارتكـاب اجلرميـة    عمـا حلـق هبـا مـن ضـرر جـر            يف التعويض    اصون ومحاية حقه  ب يتعلق   يف ما 
 حمـاكم االسـتئناف   غـري أن    . الـضحية عـالج   وكذلك إلـزام مرتكـب اجلرميـة بتحمـل مـصاريف            

تغاضــت عنــها حمــاكم ابتدائيــة بعــدم بــاحلقوق الــيت اعترفــت، مــن خــالل دعــاوى االســتئناف، 
  . حبق املرأةتعترفحكام تنفيذها أل
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ــة،    - ٤ ــسابقة أوصــت اللجن ــة ال ــأن يف مالحظاهتــا اخلتامي ــع   ، ب ــة الطــرف مجي ــنقح الدول ت
ويذكر التقريـر   .  صراحة على إلغاء التمييز ضد املرأة       هذه التشريعات  حبيث تنص تشريعاهتا  

يرجــى تقــدمي . خمتلــف القــوانني والتــدابري املتخــذة للحــد مــن التمييــز ضــد املــرأة والقــضاء عليــه 
ذه القــوانني  اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال هلــ   عــنمعلومــات مفــصلة 

  . خالل الفترة قيد االستعراض مجيع أرجاء البلدوالتدابري يف
  

  :الرد    
مـن  و . والنهوض هبا  دف تعزيز حقوق املرأة   التنفيذية هب جراءات  خمتلف اإل بنما  اختذت    

  :بني هذه التدابري القوانني واألوامر التنفيذية التالية
  

بـني املـرأة    تكـافؤ الفـرص     ”بشأن   ١٩٩٩ يناير/كانون الثاين   ٢٩ املؤرخ   ٤القانون رقم       
   الصادر لتطبيقه٢٠٠٢ لعام ٥٣املرسوم التنفيذي رقم و “والرجل
علـى أن تنـشئ      ١٩٩٩ينـاير   /كـانون الثـاين    ٢٩ املـؤرخ    ٤رقم  ينص القانون       

مسؤولة عن ضمان تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف    هيئات تكون مؤسسات القطاع العام   
أنـشئت  ،  هلـذه القاعـدة القانونيـة      وتنفيـذا .  تابعـة للدولـة    هيئـة األنشطة املؤسـسية لكـل      

ــصال   ــرامج ووحــدات ات ــب وب ــشؤون ا مكات ــة ب ــوزارات والوكــاالت    معني ــرأة يف ال مل
قـدراهتا الفنيـة والتنفيذيـة عـن        حتـسني   وتوجد هذه اهليئـات قيـد       . والالمركزيةاملركزية  

 مـن  الـيت متكنـها   والبـشرية  توزيع املوارد املاليـة على القضايا اجلنسانية والتدريب  طريق  
وزيادة إدماج املنظـور اجلنـساين يف        العامة   اتختطيط السياس الفعلي يف عمليات    التأثري  

  .تلك املؤسسات
  

  الذي أنشئ مبوجبه مكتب أمني املظامل ١٩٩٧فرباير /شباط ٥ املؤرخ ٧القانون رقم     
كتـب أمـني    مبوجب قـرار م   شؤون املرأة،   املفوضة املعنية ب  مكتب  رفع مستوى       

  مـستوى إىل، ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٩ املـؤرخ   DS Nº 004/2004املظـامل رقـم   
تخـصيص املزيـد   وذلـك ل ، للمكتـب  اهليكـل التنظيمـي   حلماية حقوق املرأة ضمن     إدارة

 واملـساواة يف  ألنـشطة واملـشاريع الـيت تنفـذها اإلدارة     لمن املوارد البـشرية واللوجـستية       
  .املكتباحلماية من قبل توفري مزيد من  واحلاجة إىل الرجل وحقوق اإلنسان للمرأة

يف إلنـشاء أول مرصـد للعنـف اجلنـساين     إجـراءات  واختذ مكتب أمـني املظـامل         
 .يف املرحلة التنظيمية األوىلويوجد املرصد . بنما
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ــانون رقـــم      ــران١٤ املـــؤرخ ٢٢القـ ــه/ حزيـ ــه   ١٩٩٧ يونيـ ــانون الـــذي عـــدل مبوجبـ قـ
   أحكام أخرىتواعتمداالنتخابات 

حركـات اجملتمـع املـدين أساسـا وراء اختـاذ تـدابري ملمارسـة الـضغط مـن                   تقف      
ــذ   ــانون أجــل تنفي ــكهــذا الق ــق  ، وذل ــساء العــضوات يف األ  عــن طري حــزاب حمفــل الن

ــ ــل يف (سياسية ال ــوطين للمــرأة املمث ــات يف   ). اجمللــس ال ــد ســامهت هــذه اهليئ ــذ فق تنفي
ــم   ــانون رق ــؤرخ ٦٠الق ــسمرب/ول كــانون األ١٧ امل ــه   ، ٢٠٠٢ دي ــذي عــدل مبوجب ال

ال بتخـصيص مـا    هـذا القـانون      ويطالـب .  أحكـام أخـرى    دتقانون االنتخابات واعتم  
مبلغ اإلعانة احلكومية للتدريب، وضمان ما ال يقـل عـن            من   املائةقل عن عشرين يف     ي

 ٦٠القــانون رقــم تلــك النــسبة لتــدريب املــرأة وتعــديل  مــن )  ٪١٠ (ائــةعــشرة يف امل
تعـني مبوجبـه أمينـات األحـزاب        الـذي   ،  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ٢٩يف  الصادر  

  .السياسية مسؤوالت عن اإلشراف على تنفيذ احلصص االنتخابية
  

  “محاية ضحايا اجلرمية”بشأن  ١٩٩٨مايو / أيار٢٨  املؤرخ٣١القانون رقم     
تقــدمي  مثــل إدارة خمتلــف اهليئــات،لــضمان االمتثــال هلــذا القــانون  خصــصت     
 ملكتـب   تقدمي املساعدة للضحايا التـابع    شورة القانونية اجملانية لضحايا اجلرمية ومركز       ملا
  .دعي العام للجمهوريةامل

  
قواعــد الــذي يــضع  ١٩٩٩ينــاير /كــانون الثــاين ٢٨ املــؤرخ ٣املرســوم التنفيــذي رقــم     

  للكبار واملسنني ومالجئ ومراكز إيواء رعاية الطفلالفتتاح وتشغيل مراكز 
رعايــة الطفــل ومراكــز ملراكـز  عـن طريــق النظــام الــداخلي  هــذا املرســوم ذ ينفـ     

وزارة الـشباب واملـرأة والطفـل     قـرار (ملـسنني   اإليواء واملالجئ العامة واخلاصة لرعايـة ا      
  ).١٩٩٩أغسطس / آب٣٠املؤرخ  ٥٩رقم واألسرة 

 مؤسـسات   تنفيذ هذا القانون إحـداث     بفضلمن بني اإلجنازات اليت حتققت      و    
ــرةحلما ــة األسـ ــتعني علـــى . يـ ــة رصـــد هـــذه املؤســـسات  ويـ ــة االجتماعيـ  وزارة التنميـ

  .وتقييمها
  

ــران ٢٤ املــؤرخ ٢٣املرســوم التنفيــذي رقــم       ــه/حزي ــه   ١٩٩٩ يوني الــذي أنــشئ مبوجب
   املعين بشؤون الكبار واملسننيلساجمل

 هيكل وزارة الشباب واملـرأة والطفـل واألسـرة        أصبح  ،  ١٩٩٧من عام   ابتداء      
وهـي هيئـة    ،  ، اإلدارة الوطنيـة لـشؤون الكبـار واملـسنني         ٤٢متثاال للقانون رقم    يضم، ا 
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لــسياسات وهــي تابعــة حاليــا لــإلدارة الوطنيــة ل. مــسؤولة عــن رعايــة كبــار الــسنفنيــة 
  .وزارة التنمية االجتماعيةباالجتماعية 

  
 الـذي يـنص علـى تكـافؤ الفـرص           ١٩٩٩أغـسطس   / آب ٢٧ املـؤرخ    ٤٢القانون رقـم        

   لألشخاص ذوي اإلعاقةبالنسبة
، ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول١ املـــؤرخ ١٠٣مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي رقـــم     

أنشئت األمانة الوطنية لإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت هتـدف إىل              
ــة وأســرهم يف اجملتمــع       ــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاق ــة فعال إعــداد سياســات عام

  . بالكامل
  

 الـــذي يـــنص علـــى وجـــوب اســـتعمال ٢٠٠٠مـــايو / أيـــار٤ؤرخ  املـــ٦القـــانون رقـــم     
ظـــور اجلنـــساين يف املؤلفـــات اللغويـــة واملـــضامني والرســـومات الـــيت تراعـــي املن   الـــصيغ
  املدرسية  والكتب
جتدر اإلشارة إىل اختاذ عدد من اإلجراءات لتنفيـذ هـذا القـانون، منـها األدلـة                     

 توجيهيـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور         اجلنسانية للمنـاهج الدراسـية الـيت تـنص علـى مبـادئ            
ويـشار  . اجلنساين يف الصفوف الـسابعة والثامنـة والتاسـعة مـن التعلـيم العـام األساسـي                

ــيم         ــن التعل ــسادس م ــصف ال ــوي للمعلمــني، املوجــه لطــالب ال ــدليل الترب ــضا إىل ال أي
  . األساسي العام

  
الــذي أنــشئت  ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ املــؤرخ ٩٩املرســوم التنفيــذي رقــم     

مبوجبه اللجنة الوطنية إلعداد اخلطة الوطنيـة ملكافحـة العنـف العـائلي وسياسـات حتقيـق                 
  الوئام بني املواطنني

ــائلي            ــة ملكافحــة العنــف الع ــة هــو وضــع خطــة وطني الغــرض مــن هــذه اللجن
  .وجيري تنفيذ هذه اخلطة حاليا. ني املواطننيبوسياسات حتقيق الوئام 

  
 الذي أنشئ مبوجبه النظـام  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦ املؤرخ ٣١ رقم املرسوم التنفيذي     

  الوطين للتدريب اجلنساين
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٦ املؤرخ   ٣٦مت، من خالل املرسوم التنفيذي رقم           

 ٢٠٠١أبريـل  / نيـسان ١٦ املـؤرخ  ٣١تعديل وإلغاء مواد مـن املرسـوم التنفيـذي رقـم          
دريب اجلنـساين، هبـدف املواءمـة بـني هـذا النظـام       الذي أنشئ مبوجبه النظام الوطين للت     
  .واملؤسسات االجتماعية اجلديدة
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 الذي ينص علـى تعـديل وإضـافة مـواد           ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٠ املؤرخ   ٣٨القانون رقم       
يف القانون اجلنائي والقضائي بشأن العنف العائلي وإساءة معاملة األطفال واملراهقني من 

   وفرض أحكام أخرى١٩٩٥ لعام ٢٧لقانون رقم اجلنسني، وإلغاء مواد من ا
ميثل إنشاء هيئات متخصصة يف شؤون األسرة والقصر أحـد أوجـه التقـدم يف                   

  .معاجلة العنف العائلي وإساءة معاملة األطفال واملراهقني من اجلنسني
  

 الذي يـنص علـى أحكـام ملنـع وجتـرمي           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ املؤرخ   ١٦القانون رقم       
ملرتكبــة ضــد الــسالمة واحلريــة اجلنــسيتني، ويعــدل مــواد يف القــانونني اجلنــائي   األفعــال ا

  والقضائي ويضيفها
ينشئ هـذا القـانون اللجنـة الوطنيـة ملنـع جـرائم االسـتغالل اجلنـسي ألغـراض                       

جتارية بوصـفها هيئـة فنيـة وإداريـة لدراسـة اآلليـات الـيت هتـدف إىل منـع هـذه اجلـرائم                        
ضا اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة اســتغالل القــصر وهنــاك أيــ. والقــضاء عليهــا

 القطاعـات  فاجلنسي ألغراض جتارية، الـيت حتـدد يف مجلـة أمـور الـشراكات بـني خمتلـ             
  .لةألتحقيق الكفاءة والفعالية يف معاجلة هذه املس

ولــضمان التنفيــذ الفعــال للتــدابري اخلاصــة بتعزيــز املــشاركة الــسياسية للمــرأة، ومحايــة     
، وضمان حتسني الوضع االجتمـاعي للمـرأة، شـجعت دولـة بنمـا علـى اختـاذ جمموعـة مـن                      األم

  : اإلجراءات اإلجيابية، من بينها ما يلي
ــة لتكــافؤ الفــرص بــني الرجــل واملــرأة       جمــاال مــن ١٢ الــيت تــشمل :تنفيــذ اخلطــة الثاني

وبالتـايل التـشجيع علـى    اجملاالت املواضيعية اليت تتوىل املسؤولية عنها خمتلف املؤسسات العامة،         
ــات     ــف اهليئ ــساين يف خمتل ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــذه اجملــاالت هــي  . تعم ــشرية  : وه ــة الب التنمي

واالقتصادية، والسلطة واملـشاركة، واملـساواة أمـام القـانون، واألسـرة، والعمـل، والعنـف ضـد                  
  . املرأة، والصحة، واإلسكان، والتعليم والثقافة، ووسائط اإلعالم، والبيئة

الوحـــدة املعنيـــة بإمكانيـــة اللجـــوء إىل القـــضاء والقـــضايا اجلنـــسانية التابعـــة للـــسلطة     
ــضائية ــة        :الق ــشأن إتاحــة إمكاني ــصياغة سياســات مؤســسية ب ــانوين إداري خمــصص ل هيكــل ق

ــة دائمــة تابعــة للــسلطة       ــذها وتعزيزهــا وإنــشاء هيئ اللجــوء إىل القــضاء للفئــات الــضعيفة وتنفي
 يف فـــرص احلـــصول علــى اخلـــدمات القـــضائية لألطفـــال والنـــساء  القــضائية لـــضمان املـــساواة 
  .واألشخاص ذوي اإلعاقة

هيئــة تابعــة ملكتــب أمــني املظــامل مــن بــني : املرصــد البنمــي ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة  
أهدافها إبراز ظاهرة العنف اجلنساين وأثرها على التنميـة يف البلـد، وكـذلك املـساعدة يف مجـع                   
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ــسيق اإلحــص   ــسيق      وتنظــيم وتن ــى التن ــشجيع عل ــا، والت ــساين يف بنم ــالعنف اجلن ــة ب اءات املتعلق
  . واالتصال بني اهليئات اليت تقوم برعاية ضحايا العنف اجلنساين ودعمها

مؤسسة عامة ال مركزية ذات شخصية اعتبارية ومـوارد خاصـة           : املعهد الوطين للمرأة    
يذ السياسة الوطنية لتكـافؤ الفـرص   واستقالل إداري وميزين ومايل وتقين وتنظيمي لتنسيق وتنف  
  .بني املرأة والرجل وفقا ألهدافها واختصاصاهتا ووظائفها

 بـصفته الـصك   ١٩٩٩ينـاير  / كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٤يشري التقرير إىل القانون رقم      - ٥
عـدم  ”الذي ينظم ويرسم السياسة اليت تنظم معاملـة الدولـة الطـرف للمـرأة، اسـتناداً إىل مبـدأ           

، ٢٠٠٢، الـصادر عـام    ٥٣يرجى تقدمي معلومات مفصلة إضافية عـن املرسـوم رقـم            . “يزالتمي
لتنظيم تطبيق هذا القانون وكيـف أتـاح فرصـاً متـساوية للمـرأة، علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة                       

يرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات املفـصلة عـن اآلليـات واإلجـراءات          .  مـن تقريـر الدولـة   ١٩
  .، وفقاً ملا ذكر يف التقرير، من أجل تنفيذ هذا املرسوماملؤسسية اليت وضعت

  
  الرد    

أدرجت أحكام من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف التـشريعات        
، ١٩٩٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩ املـؤرخ    ٤الوطنية عن طريـق إصـدار القـانون اإلطـاري رقـم             

ويـضع هـذا القـانون األسـس لـسياسة عامـة            . رأةالذي ينص على تكافؤ الفرص بني الرجل وامل       
حتقق العدالة واملساواة عن طريق اختاذ إجراءات إجيابية تنعكس يف مراعاة املنظـور اجلنـساين يف              

ويطبق هـذا القـانون مبوجـب املرسـوم التنفيـذي           . كل ميدان من ميادين العمل يف جهاز الدولة       
ن تفاصيل عملية ملبادئ حظر أي متييـز         الذي يتضم  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٥ املؤرخ   ٥٣رقم  

علــى أســاس اجلــنس، واملــساواة أمــام القــانون، وغــري ذلــك مــن احلقــوق الفرديــة واالجتماعيــة، 
وإدانة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، ومحايـة حقـوق اإلنـسان والـضمانات األساسـية للطفـل                   

ءات الـالزم تنفيـذها مـن       والطفلة، واإلنصاف والعدالـة واحتـرام احليـاة البـشرية ووضـع اإلجـرا             
  .قبل اهليئات احلكومية وغري احلكومية واخلاصة

ويف هـــذا الـــسياق، جيـــري التـــشجيع علـــى إنـــشاء هيئـــات حكوميـــة جديـــدة لتعزيـــز    
  .السياسات العامة الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

رص يف بنمـا، الـيت   ، أنشئت شبكة اآلليات احلكومية لتعزيز تكافؤ الف٢٠٠١ففي عام    
ــة   ــضم يف البداي ــرأة والقــضايا     ٤٢٣كانــت ت ــشؤون امل ــة ب ــها مكاتــب معني ــة، من  مؤســسة عام

  . اجلنسانية ووحدات اتصال وبرامج معنية بشؤون املرأة
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 علـى أن تنـشئ   ٢٠٠٢يونيـه  / حزيـران ٢٥ املـؤرخ  ٥٢وينص املرسوم التنفيـذي رقـم        
و تعديل النظام الـداخلي، وكـاالت متخصـصة         اهليئات العامة، مبوجب مرسوم أو قرار إداري أ       

وجيـب أن تكفـل هـذه الوكـاالت إضـفاء           . لتعزيز سياسـات تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل            
ــشاريع        ــربامج واملـ ــط والـ ــع اخلطـ ــساين يف مجيـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــى مراعـ ــسي علـ ــابع املؤسـ الطـ

يـد طريقـة سـري      واالستراتيجيات الـيت تـضعها املؤسـسات يف جمـال اختـصاصها، إىل جانـب حتد               
  .عمل الوكاالت املذكورة ومنوذجها التنظيمي ونوعية املوارد البشرية الالزمة هلا

، الــذي أنــشئ ٢٠٠١أبريــل / نيــسان١٦ املــؤرخ ٣١ويــنص املرســوم التنفيــذي رقــم    
ــدابري          ــسيق وختطــيط الت ــى اختــاذ إجــراءات لتن ــساين، عل ــدريب اجلن ــوطين للت ــام ال ــه النظ مبوجب

  . العامةاجلنسانية للسياسات 
وتنفــذ بــرامج للتوعيــة والتــدريب مــن منظــور جنــساين لفائــدة أعــضاء شــبكة اآلليــات    

احلكوميــة لتعزيــز تكــافؤ الفــرص يف بنمــا حــول مواضــيع ختطــيط املــشاريع والــسياسات العامــة  
  .وصياغتها وتقييمها، وحقوق اإلنسان، والعنف العائلي، والعنف اجلنساين

، ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ املــؤرخ ٨٩رقــم وهنــاك أيــضا املرســوم التنفيــذي   
الـــذي أنـــشئت مبوجبـــه شـــبكة املؤســـسات العامـــة واملدنيـــة ملنتجـــي ومـــستخدمي املعلومـــات  
ــصعيد          ــى ال ــك اإلحــصاءات عل ــساين يف تل ــور اجلن ــاة املنظ ــيم مراع ــن أجــل تعم اإلحــصائية م

  .املؤسسي
 أنــشئت مبوجــب املــادة آليــة: شــبكة اآلليــات احلكوميــة لتعزيــز تكــافؤ الفــرص يف بنمــا  
لتطبيــق القــانون رقــم   ) ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران ٢٥ (٥٣ مــن املرســوم التنفيــذي رقــم    ١٤٨

. ، الذي ينص على تكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل    ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩املؤرخ   ٤
ني ومهام الشبكة هـي تعزيـز قـدراهتا الـسياسية والفنيـة واملاليـة وتنـسيق الـسياسات املـشتركة بـ                     

  . لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل وتنظيمه٤خمتلف املؤسسات وضمان تنفيذ القانون رقم 
وزارة األشـغال العامـة،     :  آلية من تلك اآلليات يف املؤسـسات التاليـة         ٢٢وهناك حاليا     

ــة، ووزارة الـــصحة، ووزارة    ــشؤون احلكوميـ ــدل والـ ــصناعة، ووزارة العـ ــارة والـ ووزارة التجـ
ة، ووزارة التنميـة الزراعيـة، ومعهـد بنمـا للتعاونيـات، واملعهـد الـوطين للثقافـة،                  االقتصاد واملالي 

واملعهد الوطين البنمي لدراسة العمل التابع لوزارة العمل وتنمية القوة العاملة، واملعهـد الـوطين               
للرياضــة، واهليئــة البحريــة لبنمــا، واملعهــد البنمــي للتأهيــل اخلــاص، وهيئــة قنــاة بنمــا، ومعهــد     

ريب وتنميــة املــوارد البــشرية، وصــندوق الــضمان االجتمــاعي، والــشرطة الوطنيــة، واهليئــة التــد
  .الوطنية للبيئة، وجامعة بنما
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الحظت اللجنة بقلق، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عدم نشر االتفاقية والترويج هلـا                - ٦
دئ االتفاقيــة علــى خمتلــف مــستويات اجملتمــع البنمــي وأوصــت بتنظــيم محلــة كــربى لنــشر مبــا   

ــصحافيني         ــضاة واحملــامني وال ــدى الق ــسياق، ال ســيما ل ــذا ال ــدريب يف ه ــف والت ــوفري التثقي وت
يرجى تقدمي معلومات عن احلمـالت أو املبـادرات األخـرى الـيت             . واملدرِّسني والنساء البنميات  

ويرجــى توضــيح اخلطــوات الــيت اختــذهتا . قامــت هبــا احلكومــة مــن أجــل نــشر مبــادئ االتفاقيــة 
ــيهم احملــامون        ا ــن ف ــانونيني، مب ــدريب لألخــصائيني الق ــة والت ــات املالئم ــوفري املعلوم ــة لت حلكوم

ــشأن         ــة، ب ــذ االتفاقي ــسؤولة عــن تنفي ــن األطــراف امل ــامون، وغريهــم م ــدعون الع ــضاة وامل والق
  .االلتزامات القانونية للدولة الطرف يف إطار االتفاقية

  
  الرد    

  :االتفاقيةاختذت اإلجراءات التالية للتعريف ب  
 ٩ ٩٨٢ دورة تدريبيـة لفائـدة       ٢٩٠إنشاء النظام الوطين للتدريب اجلنـساين، وتنظـيم           

 من النساء على الصعيد الوطين، وذلـك امتثـاال          ٦ ٥٧٥  من الرجال و   ٣ ٤٠٧شخصا، منهم   
للسياسات العامة املقترحة لتهيئة الظروف املواتية ملراعـاة املنظـور اجلنـساين بوصـفه أداة حتليليـة             

  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢ونظمت هذه الدورات التدريبية خالل السنوات من . يف الشؤون الوطنية
: ٢٠٠٦-٢٠٠٢رصد وتقييم اخلطة الثانية لتكافؤ الفرص بـني الرجـل واملـرأة للفتـرة                 

الـوزراء واملـدراء    :  يف املائة على الصعيد الوطين علـى الفئـات التاليـة           ٧٥التعريف باخلطة بنسبة    
  ؤسسات وجمالس احملافظات واجملالس الفنية واجملتمع املدينوالعاملني يف امل

، ١٩٩٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٩ املــؤرخ ٤نــسخة مــن القــانون رقــم  ٥ ٠٠٠توزيــع   
الذي ينص على تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل، واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   

  مية وغري حكومية ومنظمات نسائيةضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، على مؤسسات حكو
محلة تلفزيونية وإذاعية إلذكاء وعي اجلمهور مبـسألة العنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي                  

واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية وإساءة معاملة األطفـال واملـراهقني والكبـار واملـسنني مـن                
  اجلنسني بصفة عامة

توى املؤســسات احلكوميــة وغــري  أو أيــام دراســية علــى مــس /تنظــيم دورات تدريبيــة و  
ــها    ــة واجملتمــع ككــل، حــول مواضــيع مــن بين ــادة،  : احلكومي ــالنفس، والقي اجلنــسانية، والثقــة ب

شخــصا علــى الــصعيد   ١١ ٤٢٦وحقــوق اإلنــسان، والعنــف العــائلي، مبــشاركة مــا جمموعــه   
  ٢٠٠٨  و٢٠٠٦الوطين، بني األعوام 
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الوصـايا العـشر بـشأن      ”ن   نسخة من كتـاب جيـب بعنـوا        ٣٠ ٠٠٠ استنساخ وتسليم   
دليـل إجـراءات    ”نـسخة مـن      ٥ ٠٠٠ و   “كيفية تعامل الشرطة مـع ضـحايا العنـف اجلنـساين          

الشرطة يف جمال العنف اجلنساين والعنف العـائلي وإسـاءة معاملـة األطفـال واملـراهقني مـن                  
ملـة  الـدليل القـانوين املرجعـي املتعلـق بـالعنف اجلنـساين والعـائلي وإسـاءة معا                 ” و “اجلنسني

نسخة منه على الشرطة الوطنية      ٤ ٣٠٠، الذي وزعت    “األطفال واملراهقني من اجلنسني   
  وإدارة التحقيق القضائي

ــاملني يف         ــستهدف العـ ــيت تـ ــة الـ ــدورات التدريبيـ ــف الـ ــضائي خمتلـ ــاز القـ ــم اجلهـ ونظـ
قيـة  املؤسسات احلكومية وكذلك اجملتمع املدين، عن طريق تعزيز املبادئ اليت تقـوم عليهـا االتفا    

وااللتزامات القانونية للدولة يف هذا الشأن، وذلك للتشجيع علـى مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف               
  . اجملال القضائي

وأجــرت إدارة التــدريب يف النيابــة العامــة دورات تدريبيــة يف جمــال االعتــراف حبقــوق    
واهنم القـوانني  املرأة واحترامها، مت التركيز فيها بشكل خـاص علـى تنفيـذ املـدعني العـامني وأعـ               

: ونظمـــت اإلدارة دورات حـــول املواضـــيع التاليـــة. الوطنيـــة والدوليـــة املتعلقـــة حبقـــوق املـــرأة
النمــوذج التــدرييب بــشأن دليــل أفــضل املمارســات؛ وتطبيــق قــانون مكافحــة العنــف العــائلي؛    

لــة؛ واملــساواة بــني اجلنــسني؛ والعنــف والقــانون؛ ووصــم املــرأة والتمييــز ضــدها؛ واملــرأة والعدا 
واخلــربة العمليــة يف تنفيــذ األحكــام الــصادرة بــشأن العنــف اجلنــساين؛ وإعــداد ميثــاق حقــوق    
وواجبات ضحايا العنف اجلنساين والعائلي؛ وحتـسني محايـة ضـحايا العنـف اجلنـساين وضـمان                 
إمكانية جلوئهم إىل القضاء؛ والعنف اجلنساين؛ وتدريب املدربني على بروتوكول تنفيـذ قـانون           

لعنف العائلي؛ وضحايا العنف اجلنـساين؛ وحلقـة عمـل حـول وضـع برنـامج تـدرييب                  مكافحة ا 
شامل على أسـاس مسـات املـسؤولني يف النظـام القـضائي عـن رعايـة ضـحايا العنـف اجلنـساين؛                       
والقضايا الرئيـسية يف اإلجـراءات القانونيـة ملكافحـة العنـف اجلنـساين وإذكـاء الـوعي مبختلـف                    

لنـوع مــن العنـف وتوضــيحها، والتوصـل إىل اســتنتاج منطقـي علــى     املفـاهيم ذات الـصلة هبــذا ا  
  .أساس هذا التفسري للقانون

وباإلضافة إىل الدورات التدريبية املذكورة، نظمت احلكومـة املركزيـة دورات أخـرى               
  .من أجل التعريف باالتفاقية

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

اجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة يف بنمـا،           يرجى تقدمي معلومات مفـصلة وإضـافية عـن            - ٧
وهو وزارة الشباب واملـرأة والطفـل واألسـرة، مبـا يف ذلـك دور الـوزارة يف اهليكليـة احلكوميـة                      

ويرجــى تقــدمي  . وعالقاهتــا مــع األجهــزة األخــرى للدولــة يف مــا يتعلــق بالــسياسات العامــة        
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ى مجيـع املـستويات وكيـف تقـيِّم         معلومات مفصلة عن املوارد البـشرية واملاليـة هلـذا اجلهـاز علـ             
  .احلكومة ما إذا كانت ميزانيته متناسبة مع واليته

  
  الرد    

 املعهــد ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٧١أنــشئ مبوجــب القــانون رقــم    
الــوطين للمــرأة، الــذي يتــوىل مجيــع املهــام املتعلقــة بــإدارة الــسياسات والتنظــيم والتنــسيق بــني     

طط التنفيذية واخلدمات اليت كانت مسندة إىل اإلدارة الوطنيـة للمـرأة           املؤسسات، وكذلك اخل  
  .بوزارة التنمية االجتماعية

واملعهــد الــوطين للمــرأة مــسؤول عــن مجيــع االتفاقــات وااللتزامــات التقنيــة واإلداريــة     
رة واملالية اليت كانت على عاتق اإلدارة الوطنية للمرأة من قبل عنـدما كانـت تابعـة إداريـا لـوزا          

  .الشباب واملرأة والطفل واألسرة، وبعد ذلك لوزارة التنمية
، نقلـت االعتمـادات الـيت كانـت         ٢٠٠٩ويف ما يتعلق مبيزانية املؤسسة اجلديـدة لـسنة            

وجيـري  . خمصصة لإلدارة الوطنية للمرأة يف جمايل االستثمار والتشغيل إىل املعهد الـوطين للمـرأة   
ــوارد الالز    ــا املوافقــة علــى امل ــة مليزانيــة عــام   حالي ــا يتعلــق منــها بالتــشغيل     ٢٠١٠م ، ســواء م

وحصل املعهد الوطين للمرأة على املوافقة التقنية لتنفيذ سـتة مـشاريع اسـتثمارية              . االستثمار أو
؛ وجيري زيـادة عـدد املـوظفني لتحقيـق الغايـات واألهـداف الـيت أنـشئ                  ٢٠١٠جديدة يف عام    
  .املعهد من أجلها

ملـوظفني تغطيـة مجيـع اجملـاالت الفنيـة واإلداريـة الـيت حتتاجهـا                واهلدف من زيادة عدد ا      
ــرأة         ــني امل ــة لتكــافؤ الفــرص ب ــسياسة العام ــها يف جمــال ال ــدة لالضــطالع بواليت املؤســسة اجلدي

  .والرجل يف بنما
 ١٩٩٥فعلـــى ســـبيل املثـــال، كانـــت اإلدارة الوطنيـــة الـــسابقة للمـــرأة تـــضم يف عـــام   

 موظفـا  ٤٠أما املعهد الوطين للمرأة فلديه ما يقرب مـن  . يا موظفا فنيا وإدار١٥يقرب من    ما
  .٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٢٧حاليا ومن املتوقع أن يزداد هذا العدد بنسبة 

  
  

اإلدارة الوطنية للمـرأة    
)٢٠٠٨(  

املعهــد الــوطين للمــرأة  
)٢٠٠٩(  

املعهــد الــوطين للمــرأة  
  )عاتتوق (٢٠١٠

   موظفا١٥١  موظفا ٤٠   موظفا١٨  املوارد البشرية
  ٥ ٢٨٨ ٧٦١  ٤٣٥ ٩٤٥  ١٩٧ ٢٦٢  )بالبوا (التشغيل
  ٩٥٥ ٠٠٠  ٣٨٠ ٠٠٠  ٣٦٨ ٨٠٠  )بالبوا (االستثمار
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ويتوىل املعهد تنفيذ مشروعني استثماريني مها تعميم تكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل         
ــة ملكافحــة العنــف العــائلي   داريــون تنفيــذ ويتــوىل موظفــو املعهــد الفنيــون واإل . واخلطــة الوطني

  .املشاريع االستثمارية وإدارة ملجأين للنساء ضحايا العنف العائلي
ــواردة يف اتفاقــات املــشاورة        ــة للمعهــد مــع املخططــات ال ــسياسات احلكومي وتتفــق ال

مزيــد مــن املــساواة للحــد مــن ”ســيما مــا يتعلــق منــها مبهمــة حتقيــق  ، وال٢٠٠٧الوطنيــة لعــام 
  . “الفقر

  
  ملالربامج وخطط الع    

يشري التقرير إىل اخلطة الوطنية ملنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الراميـة               - ٨
يرجـى تقـدمي معلومـات    . ٢٠٠٤إىل حتقيق الوئام بني املواطنني، اليت ما زالـت تطبـق منـذ عـام             

إضافية عن اخلطة الوطنية، تـضم معلومـات مفـصلة عـن املـوارد املاليـة والبـشرية املخصـصة هلـا                      
ما إذا وضعت مؤشرات خاصة هبا وأهـداف حمـددة زمنيـاً لتقيـيم تنفيـذ هـذه اخلطـة يف مجيـع                       و

  .مناطق البلد
  

  الرد    
تعتمد اخلطة الوطنية ملنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إىل حتقيـق               

ــة املخصــصة ملــ      ــام بــني املــواطنني علــى االعتمــادات الــيت ختصــصها احلكومــة الوطني شاريع الوئ
واهلـدف مـن ذلـك      . االستثمار االجتماعي من أجل تعزيز العمل على مكافحـة العنـف العـائلي            

هو رعاية ضحايا العنف اجلنساين وفهم هذه الظاهرة من أجل العمل بكفاءة وفعالية مبـشاركة               
اجملتمع عن طريـق إذكـاء الـوعي، ممـا سيـساهم بـدوره يف بنـاء قـدرات املـرأة حبيـث تتـوىل هـي                

  .مام حتسني وضعها ومتكينهانفسها ز
صندوق األمم املتحـدة    : وباإلضافة إىل ذلك، يتأتى التمويل من اهليئات املتعاونة التالية          

للـــسكان والوكالـــة اإلســـبانية للتعـــاون الـــدويل مـــن أجـــل التنميـــة ومـــصرف التنميـــة للبلـــدان 
ــة ــة للخطــة وتنفــذ خمتلــف األنــشطة الــيت هتــدف إىل العمــل وفقــا للمبــادئ التو   . األمريكي جيهي

الوطنية ملنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إىل حتقيق الوئام بـني املـواطنني،               
  .وختصص هلا موارد اقتصادية

حمــامون وأخــصائيون (وعــني يف املعهــد الــوطين للمــرأة مثانيــة مــوظفني فنــيني وإداريــني    
ؤولية تنــسيق وتنفيــذ اخلطــة  ، يتولــون مــس)اجتمــاعيون وأخــصائيون نفــسيون وأمــني ومــدرب 

  .الوطنية ملنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إىل حتقيق الوئام بني املواطنني
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  :ويف ما يلي مؤشرات تقييم األداء يف ما يتعلق بتنفيذ هذه اخلطة  
  

  يف جمال التدريب والتوعية    
 اجلنـسني والفئـات اجملتمعيـة       عدد النساء والرجـال والـشباب واملـراهقني واألطفـال مـن             

  املنظمة، واملنظمات األهلية، والشركات اخلاصة
  

  شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه    
 املتعلــق بــالعنف ٣٨عــدد النــساء والرجــال املــدربني علــى إدارة وتنفيــذ القــانون رقــم     
  العائلي

  
ن العنــف العــائلي  بــشأ٢٠٠١يوليــه / متــوز١٠ املــؤرخ ٣٨تنفيــذ وإدارة القــانون رقــم     

  وإساءة معاملة األطفال واملراهقني من اجلنسني
  عدد القضاة أو أعضاء اجملالس البلدية أو أمناء سجالت احملاكم املدربني  •  
  عدد شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه املنشأة على املستوى الوطين  •  
كات منـع العنـف العـائلي       عدد األشخاص املستفيدين من اإلجراءات اليت تتخـذها شـب           •  

  ورعاية ضحاياه
  .عدد األعضاء يف شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه  •  
ــة           •   ــائلي ورعاي ــع العنــف الع ــضمها شــبكات من ــات الــيت ت ــدد املؤســسات أو املنظم ع

  ضحاياه على الصعيد الوطين
  

  الربامج اليت تستهدف ضحايا العنف اجلنساين    
   التحقيق القضائي بالنيابة العامةعدد الشكاوى حسب إدارة  •  
عـدد النــساء اللـوايت قــتلن علـى أيــدي عـشرائهن احلــاليني أو الـسابقني وأفــراد أســرهن        •  

  املعروفني وغري املعروفني
عــدد حتلــيالت حــاالت العنــف    (عــدد محــالت مكافحــة العنــف اجلنــساين يف بنمــا        •  

  )العنف العائلي، وما إىل ذلكاجلنساين، وعدد شرائط الفيديو واألدلة التعليمية بشأن 
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  برنامج األمن الشامل    
  يف جمال الدعوة والوقاية

  تنظيم قيادات إلقامة شراكات وتعزيز أنشطة الدعوة  •  
عــدد العــاملني يف جمــال التوعيــة االجتماعيــة املــدربني يف جمــايل العنــف العــائلي وحتقيــق    •  

  الوئام بني املواطنني
   الذين جرت توعيتهمعدد أعضاء اجملالس البلدية  •  
  عدد العاملني يف جمال التوعية القانونية  •  
  عدد األدلة احملررة واملوزعة  •  
  عدد جمموعات املواد اإلعالمية للعاملني يف جمال التوعية القانونية  •  
ــة           •   ــات احمللي ــه يف اجملتمع ــة ب ــائلي والتوعي ــف الع ــع العن ــية حــول من ــام الدراس ــدد األي ع

  ة اليت سجل فيها أكرب عدد من حاالت العنف العائليواملدارس يف املقاطع
  عدد محالت الدعوة والوقاية مبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية  •  

  
  يف جمال الرعاية

  النسبة املئوية للفنيني واملدربني املسؤولني عن توفري الرعاية لضحايا العنف العائلي  •  
عايــة واإلحالــة يف إطــار رعايــة ضــحايا  عــدد النــساء اللــوايت اســتفدن مــن خــدمات الر   •  

  العنف العائلي
عدد ونوع املؤسـسات اخلاضـعة للتحليـل، الـيت لـديها قواعـد وبروتوكـوالت وأنظمـة                    •  

  لتوفري الرعاية الشاملة للضحايا واجلناة، ومجاعات املساعدة الذاتية العاملة بالفعل
  العنف ضد املرأة     

دد حـاالت العنـف ضـد النـساء والفتيـات الـيت         يرجى تقدمي معلومات إحصائية عـن عـ         - ٩
ويرجـى أيـضاً إيـراد معلومـات مفـصلة عـن عـدد املـرتكبني                . أبلغ عنها خالل الفترة قيـد النظـر       

ويرجـى إيـراد   . ألعمال عنف ضد املرأة الذين متت مقاضـاهتم ومعاقبتـهم خـالل الفتـرة نفـسها               
ء العنـف املـرتيل خـالل الفتـرة قيـد           معلومات إحصائية عن عدد النساء اللوايت يقتلن سنوياً جـرا         

ويــشري التقريــر إىل مــشروع يرمــي إىل إنــشاء نظــام واحــد لتــسجيل البيانــات مــن أجــل  . النظــر
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن تقـدم هـذا          . اإلحصاءات املتعلقة بالعنف القائم علـى نـوع اجلـنس         

ماعية ومديرية اإلحـصاءات    املشروع املشترك بني املديرية الوطنية للمرأة يف وزارة التنمية االجت         
  .وتعداد السكان التابعة ملكتب املراقب املايل العام للجمهورية
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  الرد    
ــرة      ــبني إحــصاءات الفت ــدمي    ٢٠٠٩-٢٠٠٥ت ــا تق ــة بنم ــهيئات املتخصــصة يف مدين  لل
 شـكوى مـن أعمـال عنـف مرتكبـة           ١ ١٩٨ شكوى من أعمال عنف ضد نـساء و          ١٧ ٠٦٧

  . ضد فتيات
ــة، نظــام وطــين    ويوجــد، ضــمن اهليكــل ا    ــشؤون احلكومي ــوزارة العــدل وال لتنظيمــي ل

ــوم التنفيــــذي رقــــم     ــة أنــــشئ مبوجــــب املرســ  املــــؤرخ ٤٧١متكامــــل لإلحــــصاءات اجلنائيــ
، وهــو يــسجل بيانــات إحــصائية مــستكملة عــن العنــف اجلنــساين    ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٢٧

  . بالتنسيق املشترك مع مكتب املراقب العام وهيئات أخرى يف البلد
شرطة الوطنية البنمية وحدة لرعاية ضـحايا العنـف العـائلي وإدارة لتحقيقـات              وتضم ال   

  . الشرطة هبا قاعدة بيانات حول هذا املوضوع
  

  النيابة العامة    
  مركز تقدمي املساعدة لضحايا العنف العائلي    
  ٢٠٠٦- ٢٠٠٤عدد الشكاوى من العنف العائلي حسب نوع اجلنس يف الفترة     
  ن طرف الشرطة القضائية يف اجلمهوريةاجلرائم املسجلة م    

  
  األعوام  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الشهور

 ٨٤١٢٨٢٠٥  يناير/كانون الثاين
 ١٠١٩٦١٤٤  فرباير/شباط
 ١٠٨١٤٤١٦٩  مارس/آذار

 ٩٧١٢٠١٦٦  أبريل/نيسان
 ١٠٦٩٧١٦٥  مايو/أيار

 ١٢٩١٣١١٤٨  يونيه/حزيران
 ١٣٠١١٣١٣٨  يوليه/متوز
 ١١٩١٣٩١٣٨  سأغسط/آب
 ٩٧١٣٥١٢٩  سبتمرب/أيلول

 ٩٨١٣٨١٢٩  أكتوبر/تشرين األول
 ٨٤١٥١٩٧  نوفمرب/تشرين الثاين
 ٧٥١٢١٧٠  ديسمرب/كانون األول

 ٦٩٨ ٥١٣١ ٢٢٨١ ١  اجملموع  
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  ٢٠٠٦- ١٩٩٧بنما، عدد جرائم العنف العائلي املسجلة يف الفترة     
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  اجملموع  اجلرمية

العنـــــــــــف
  ١ ٨١١  ١ ٦٢٣  ١ ٨٧٤  ١ ٩٢٠  ١ ١٦٤  ٨٢٤  ٩١١  ٨٧٦  ٣٥  ١١ ٠٤١  العائلي

  
وحدة حتليل اإلحصاءات اجلنائية، على أساس معلومات مقدمة من شعبة اهليئـات واهليئـات الفرعيـة                  :املصدر  

  .واألقسام والوحدات
، سـجلت   ٢٠٠٦-٢٠٠٠ يف بنمـا يف الفتـرة        ووفقا لدراسة أجريت بشأن قتل النساء       
 يف املائــة مــن ٩,٣٦ مــن جــرائم قتــل النــساء، وهــو مــا ميثــل  ٢٢١ جرميــة قتــل، منــها ٢ ٣٦٢

  .اجملموع
  ٢٠٠٦- ٢٠٠٠جرائم قتل النساء يف الفترة     

  عدد جرائم قتل النساء  السنة

٢٩  ٢٠٠٠  
٢٢  ٢٠٠١  
٤٢  ٢٠٠٢  
٢٩  ٢٠٠٣  
٢٤  ٢٠٠٤  
٣٥  ٢٠٠٥  
٤٠  ٢٠٠٦  

  ٢٢١  موعاجمل
  
  ٢٠٠٦-٢٠٠٠التقرير املتعلق جبرائم قتل النساء يف الفترة   :املصدر  

وهناك معلومات حمدودة جدا عن جرائم قتل النساء بـسبب نوعيـة املعـايري واحملتويـات            
. والطــرق الــيت تــسجل هبــا تلــك اجلــرائم يف خمتلــف اهليئــات املــسؤولة عــن مجــع اإلحــصاءات    

 عدد كبري من جرائم قتـل النـساء علـى يـد شـخص مقـرب مـن                   وتؤدي هذه الثغرات إىل تقييد    
الضحية ضـد جمهـول أو تـصنيفها كجـرائم غـري حمـددة أو يفتقـر إىل معلومـات بـشأهنا أو عـدم                  

  .كفاية املعلومات عنها
ويف مــا يتعلــق بنظــام تــسجيل املعلومــات املوحــد يف بالدنــا، فإننــا نعمــل بالتنــسيق مــع    

ــوطين لإلحــصاء والتعــدا   ــع اإلحــصاءات    املعهــد ال ــضمان مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجي د  ل
  .الوطنية
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وباإلضــافة إىل ذلــك، اختــذت خطــوات هامــة بــشأن مــسألة العنــف اجلنــساين لتنــسيق     
ــصلة    ــات ذات ال ــشتتة يف خمتلــف اهليئ ــات امل ــع يف  . البيان ــصدد، مت التوقي ــذا ال ــار٢١ويف ه  / أي

، التــابع ملكتــب “كافحـة العنــف اجلنـساين  املرصـد البنمــي مل ” علــى اتفاقيـة بــشأن  ٢٠٠٩ مـايو 
الـسلطة القـضائية،   : ويضم هذا املرصد ممثلني عن اهليئـات التاليـة       . أمني املظامل يف مجهورية بنما    

ومكتب املدعي العام للجمهورية، ومكتب أمـني املظـامل، ووزارة العـدل والـشؤون احلكوميـة،             
ــصحة، ووزارة    وزارة العمــل وتنميــة القــوة   والتعلــيم، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة ال

  .العاملة، ووزارة االقتصاد واملالية، واملعهد الوطين للمرأة، ومكتب املراقب العام للجمهورية
يشري التقرير إىل اخلطة الوطنية ملنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الراميـة               - ١٠

سة جمــاالت أساســية، مــن ضــمنها الوقايــة إىل حتقيــق الوئــام بــني املــواطنني، تتمحــور حــول مخــ 
عايــة يف والرعايــة وإعــادة التأهيــل، وتــشمل برناجمــا لتعزيــز اإلدارة احملليــة ألنــشطة الوقايــة والر   

ــا ــائلي   م ــالعنف الع ــق ب ــة لتوســيع نطــاق      . يتعل ــشأن خطــط احلكوم ــدمي معلومــات ب يرجــى تق
وب األصـلية واملنـاطق األكثـر       الشبكات احمللية إىل مجيع أرجاء البلد، مبـا يف ذلـك منـاطق الـشع              

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات مفـصلة عـن عـدد النـساء            . حرماناً، وكذلك خطط تأمني املأوى    
والفتيــات اللــوايت يــستفدن، علــى املــستوى احمللــي، مــن تــدابري احلمايــة هــذه خــالل الفتــرة قيــد  

  .االستعراض
  

  :الرد    
ــة يف هــذا الــصد      ــشؤون احلكومي ــد مراكــز اتــصال  أســهمت وزارة العــدل وال د بتحدي

ومكاتب معنية بتكافؤ الفرص يف اهليئات التابعـة للـوزارة، يعمـل هبـا أشـخاص مـسؤولون عـن                    
الدعوة إىل تعميم مراعاة مواضيع اجلنسانية ومنع العنف اجلنساين واإلعاقة يف اخلطط والـربامج              

 الـيت سـبق اختاذهـا     وتشمل اإلجراءات . واألنظمة والقوانني املعمول هبا على املستوى املؤسسي      
  :لتعزيز الشبكات احمللية ملنع العنف العائلي ما يلي

 حتـت شـعار   ١٩٩٤اعتبار مكافحـة العنـف العـائلي سياسـة حكوميـة يف عـام            )أ(  
  ؛“مكافحة العنف جبميع أشكاله”

، الــذي ترفــع مبوجبــه املطالــب الــواردة يف “بــامبيتو الثالــث”االتفــاق املــسمى   )ب(  
ة إىل مستوى سياسات عامة ويدعم إنشاء مكاتب لـشؤون املـرأة يف أجهـزة               خطة املرأة والتنمي  

  ؛الدولة
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 يف عـام    “من حقـك أن تعيـشي حيـاة خاليـة مـن العنـف             ”بدء احلملة املعنونة      )ج(  
، اليت تروج هلا منظومة األمم املتحدة، واليت أدت إىل إحـراز تقـدم يف مكافحـة العنـف                   ١٩٩٨
  ؛٢٠٠١بنما حىت عام واستمرت هذه احلملة يف . العائلي

ــام   )د(   ــيت      ١٩٩٩يف ع ــة، ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة لل ــة الوطني ، وضــعت اخلط
  ؛تتضمن إجراءات رامية إىل مكافحة العنف، وبوجه خاص، العنف اجلنسي

  ؛ات احلكومية لتعزيز تكافؤ الفرص، أنشئت شبكة من اآللي٢٠٠٠يف عام   )هـ(  
  ؛ للتدريب اجلنساين، أنشئ النظام الوطين٢٠٠١يف عام   )و(  
ــشئت شــــبكة املؤســــسات العامــــة واملدنيــــة ملنتجــــي      ٢٠٠٢يف عــــام   ) ز(   ، أنــ

ومستخدمي املعلومـات اإلحـصائية مـن أجـل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف اإلحـصاءات            
  ؛)٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٣(الوطنية 
  ؛ يف بنما، أنشئ نظام مؤشرات تراعي املنظور اجلنساين٢٠٠٢يف عام   )ح(  
  ؛، أعدت اخلطة الثانية لتكافؤ الفرص بني اجلنسني٢٠٠٦-٢٠٠٢يف الفترة   )ط(  
بنـاء  ”، وضعت السياسة الوطنية للمسنني يف بنما حتت عنوان          ٢٠٠٤يف عام     )ي(  

  .، واخلطة االستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني“جمتمع جلميع األعمار
تعزيـز اإلدارة احملليـة إلجـراءات منـع العنـف      ”ويف سياق هـذه العمليـة، وضـع برنـامج            

، الذي يدعم مبادرة اإلدارة احمللية، علـى أسـاس االقتنـاع بـأن العمـل              “العائلي ورعاية ضحاياه  
  .على هذا املستوى يتيح ميزة نسبية يف تنفيذ برامج منع العنف ورعاية ضحاياه

العائلي مـن أجـل وضـع       وأفضت هذه املبادرة إىل إنشاء شبكات حملية ملكافحة العنف            
ــة شــاملة        ــة ضــحاياه، وذلــك إلعطــاء أجوب ــساين ورعاي ــع العنــف اجلن ــة ملن ــذ خطــط حملي وتنفي
ــة         ــة وغــري احلكومي ــات احلكومي ــل اهليئ ــا هــذه الظــاهرة مــن قب ــيت تطرحه ــدة ال للمــشكلة املعق

  .واألهلية
 وتتألف الشبكات احملليـة مـن ممـثلني عـن القطـاع الـصحي والقـضاء والقـضاء اإلداري                    

والتعليم واجملتمع املدين، بدعم تقين من املعهد الوطين للمرأة، وذلك هبدف وضع منـوذج حملـي                
  .ملنع العنف اجلنساين ورعاية ضحاياه

وتــستهدف اخلطــط احملليــة يف املقــام األول األشــخاص املتــضررين مــن العنــف العــائلي     
ــسنو    ( ــة وامل ــان واألشــخاص ذوو اإلعاق ــات والفتي ــساء والفتي ــهم الن ــل  )نومن ، وكــذلك التكف

ووضعت هذه اخلطـط نتيجـة االسـتجابة املنظمـة          . باجملرمني عن طريق قطاع اخلدمات الصحية     
  .واملنسقة جلهات حلكومية وغري حكومية وأهلية
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وبعد البدء يف تنفيـذ هـذه اخلطـط، أصـبح هـذا النمـوذج حـال ناجحـا ملـشكلة العنـف                         
ــا    ــديات بنم ــذ يف بل ــائلي ينف ــاز (الع ــة ســونا   ، وســان)خــوان دي ــو، وكــابيثريا، ومقاطع  ميغيليت

مبحافظة فرياغواس، اليت جرب فيها هـذا املـشروع، ممـا يـشجع علـى تنفيـذ مبـادرات مماثلـة يف                      
  .مقاطعات أو جمتمعات حملية أخرى يف البلد

  
  الشبكات احمللية ملنع العنف العائلي وتوفري الرعاية لضحاياه    

  
  املالحظات  احملافظة  املقاطعات  السنوات

    بنما  خوان دياز  ١٩٩٥
شــهدت هــذه الــسنة تــشجيع تــدابري يف مقاطعــة   لوس سانتوس  بوكري  ١٩٩٦

ــونا  ــواس (ســـ ــة فرياغـــ ــة )حمافظـــ ، ويف مقاطعـــ
، ويف مقاطعــــة )حمافظــــة كولــــون (بورتوبيــــو 

ــادا  ــوكلي (البينت ــة ك ــسيت  ) حمافظ ــا أوي ويف بنم
  ).حمافظة بنما(

كذلك ُوضعت اخلطة املؤسسية لرعايـة ضـحايا        
عنــف العــائلي ومنعــه وتعزيــز أشــكال التعــايش ال

ــضامين ــديات    ’’: الت ــة يف بل ــة آمن ــات حملي جمتمع
، وزارة الــــصحة ‘‘القــــرن احلــــادي والعــــشرين

١٩٩٨-١٩٩٦.  
  سان ميغيليتو  ٢٠٠٢

  سونا
  بنما

  فرياغواس
  

    بنما  تشيبو وتشوريرا  ٢٠٠٦
  أراخيان  ٢٠٠٧

  كولون
  الس ميناس
  الس تابالس

  بنما
  كولون
  هرييرا
   سانتوسلوس

  

  دافيد   ٢٠٠٨
  كوماركا

  نغويب بوغلي
  نويل دوميا

  مريونو 
  بيسيكو

  شرييكي
  كوماركا

  نغويب بوغلي

  
    
  .٢٠٠٩املعهد الوطين للمرأة،   :املصدر  
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تدير شبكة سـونا احملليـة مركـز الرعايـة الـشاملة لـضحايا العنـف العـائلي، الـذي يقـدم                        
معهـد دعـم وتعزيـز الوئـام بـني      ’’ونيـة ويـسمى   خدمات التوجيه واملساعدة االجتماعية والقان 

، حيث قامـت الدولـة، مـن خـالل وزارة التنميـة االجتماعيـة               ‘‘املواطنني يف ظل ثقافة السالم    
ومكتب املدعي العام للجمهورية وبلديـة سـونا، بتحديـد وتـوفري املـوارد الالزمـة لتـشغيل هـذا                    

  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣املركز الذي فتح أبوابه يف 
، اضـــطلع ٢٠٠٩يونيــه  / إىل حزيــران ٢٠٠٥أكتــوبر  /ويف الفتــرة مــن تــشرين األول     

مركـز دعـم وتعزيــز الوئـام بـني املــواطنني يف ظـل ثقافــة الـسالم التـابع لــشبكة مكافحـة العنــف         
 مـن ضـحايا     ١ ٥٠٠تنظيم طائفة من األنشطة من بينها توفري الرعاية والتوجيه لنحو           بالعائلي،  

.  يف املائـة مـن الرجـال، يف مقاطعـة سـونا     ٤٠  يف املائـة مـن النـساء و   ٦٠م العنف العـائلي منـه    
ــضحايا        ــشاملة لــ ــة الــ ــساعدة والرعايــ ــه واملــ ــدمات التوجيــ ــوفري خــ ــز إىل تــ ــدف املركــ ويهــ

  .العائلي العنف
يف تـوفري   ‘‘ دار اإليواء من أجـل حيـاة جديـدة        ’’ويتمثل اهلدف الرئيسي الذي تتوخاه        

وتقــدم هــذه .  مــن ضــحايا العنــف العــائلي املعرضــني للخطــر مــأوى مؤقــت للنــساء وألطفــاهلن
يــشمل أخــصائيي الــدعم النفــسي  (الرعايــة املتكاملــة عــن طريــق فريــق متعــدد االختــصاصات    

  .وتقع هذه الدار يف مدينة بنما). والقانوين
ــام     ــذ ع ــة غــري      ٢٠٠٥ومن ــدة إلدارة منظم ــاة جدي ــن أجــل حي ــواء م ، ختــضع دار اإلي

، تتـوىل وزارة    ٢٠٠٦واعتبـارا مـن عـام       . ن وزارة التنمية االجتماعيـة    حكومية وتتلقى الدعم م   
التنمية االجتماعية املسؤولية عن كـل مـن إدارة الـدار وسـري أعماهلـا، وذلـك مـن خـالل تـوفري                 
ــوظفني فنــيني مــؤهلني يف جمــاالت علــم الــنفس والعمــل االجتمــاعي واملــشورة واملــساعدة          م

ــة ــواء   . القانوني ــتقبلت دار اإلي ــد اس ــام  وق ــذ ع ــدده  ٢٠٠٦من ــا ع ــصحوبات  ٣٠٠ م ــرأة م  ام
إضافة إىل ذلك، استقبل مركـز رعايـة   .  من الذكور  ٢٤٢  من اإلناث و   ٢٨٣بأطفاهلن ومنهم   

 امـرأة يف  ٥٤٦النساء املعنفات، الذي كان يدير دار اإليواء من أجل حيـاة جديـدة، مـا عـدده            
، اســتقبل ٢٠٠٣ل مــن عــام ويف الربــع األو. ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٤الفتــرة املمتــدة مــن عــام 

  . شخصا٦٨نفس املركز 
‘‘ دار إيـواء املـرأة الـشابة   ’’عالوة على ذلك، يوجد يف حمافظة شرييكي مأوى باسم    

 مؤسـسية موجهـة لفئـة       هدفه توفري الرعاية للنساء من ضحايا العنف العـائلي يف إطـار اسـتجابة             
 هـذه الـدار يف الوقـت الـراهن          ن هن حباجة إىل خدمات الرعايـة الـشاملة؛ وتـشهد          من النساء مم  

  .عملية تنظيم وجتهيز من أجل ضمان حسن استقبال النساء الوافدات
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ــا إذا كــان     - ١١ ــد م ــصاب يرجــى حتدي ــة  االغت ــرب جرمي ــزواج يعت وإذا مل يكــن . يف إطــار ال
  كذلك، هل تعتزم احلكومة جترميه؟

  
  :ردال    

مجهورية بنما، وُيعاقب عليـه     املرتكب يف إطار الزواج جرمية يف       الغتصاب  نعم، يعترب ا    
حسب التكييف اجلنائي للعنف على أن يقـع التكييـف املفتـرض ضـمن نطـاق القاعـدة اجلنائيـة                    

ولــئن كــان قــانون العقوبــات ال يــنص .  مــن قــانون العقوبــات١٧١املنــصوص عليهــا يف املــادة 
: لــي علــى مــا ي١٧١املرتكــب يف إطــار الــزواج، تــنص املــادة  االغتــصاب صــراحة علــى جتــرمي 

يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات وعشر سنوات أي شخص يقوم، عـن طريـق                 ’’
. ‘‘العنــف أو الترهيــب، مبــضاجعة شــخص مــن أي مــن اجلنــسني مــستخدماً أعــضاءه التناســلية 

 عامـا  ١٢ وحـىت  ٨حيدد فيما بعد ظروف مشددة تفرض عقوبة بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني              مث
املرتكب يف إطـار الـزواج خيـضع فعـال للعقـاب إذا قـام       غتصاب االويعين ذلك أن   . من السجن 

ــدين           الطــرف املعتــدي مبــضاجعة الطــرف اآلخــر يف الــزواج عــن طريــق اســتخدام العنــف الب
  .الترهيب أو
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن جنسيا    
يالحــظ يف هــذا التقريــر أن اجلهــود قــد بــذلت يف الــسنوات األخــرية، وللمــرة األوىل،    - ١٢
حــث العوامــل واألســباب األساســية والتــداعيات املرتبطــة باالجتــار بالبــشر واســتغالل البغــاء    لب

إال أن التقريـر ال يقـدم معلومـات    . ولتحليل الطريقة اليت يعمل هبا من يقومون هبذه املمارسات       
يرجى تقدمي معلومات عن االستغالل التجـاري       . عن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات      

ي للنساء والفتيات واملراهقات، مبا يف ذلك من خـالل االجتـار ومـدى حدوثـه وأسـبابه                   واجلنس
ويرجى كذلك تقـدمي معلومـات عـن الـربامج أو التـدابري املتخـذة مـن أجـل التـصدي                     . وعواقبه

  .هلذه املشكلة
  

  :ردال    
نفيـد  ما يتعلق بالربامج املنشأة أو التدابري املتخذة من أجل التـصدي هلـذه املـشكلة،                 يف  
  :مبا يلي

اختذت بنما جمموعة مـن اإلجـراءات مـن أجـل مكافحـة االسـتغالل اجلنـسي ألغـراض                  
 الـذي تـضمن تعـديل       ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣١ املـؤرخ    ١٦جتارية، وأمهها إصدار القانون رقـم       

تعريفـات جنائيـة تراعـي املعـايري الـدنيا املنـصوص عليهـا يف القواعـد الدوليـة، بغـرض                     حداث  وإ
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.  املناســب ملختلــف أشــكال وأســاليب االســتغالل اجلنــسي ألغــراض جتاريــة       كفالــة التجــرمي 
الوقــت نفــسه، حيــدد هــذا القــانون سياســة ملكافحــة هــذه اآلفــة االجتماعيــة ويــنص علــى      ويف
اللجنـة الوطنيـة ملنـع جـرائم االسـتغالل اجلنـسي            ’’ جلنة مشتركة بـني الوكـاالت تـسمى          إنشاء

  .‘‘ألغراض جتارية
ذه اللجنــة الوطنيــة بوصــفها كيانــا توجيهيــا للــسياسات العامــة       ويعــّرف القــانون هــ    

املــذكورة الراميــة إىل مكافحــة هــذا الوبــاء، وقــد وضــعت خطتــها الوطنيــة األوىل املمتــدة علــى 
  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٨مدى ثالث سنوات من عام 

  :وتتوخى هذه اخلطة حتقيق أربعة أهداف أساسية  
  .لقُّصر ألغراض جتاريةالتصدي ملشكلة االستغالل اجلنسي ل    
  .توفري الرعاية واحلماية للضحايا من أجل ضمان استعادهتم لكامل حقوقهم    
  .معاقبة املسؤولني عن االستغالل    
تعزيز اللجنة الوطنية ملنع جرائم االستغالل اجلنـسي ألغـراض جتاريـة بوصـفها                  

  .لشأناهليئة الوطنية املكلفة بتوجيه اجلهود الوطنية املبذولة هبذا ا
 عن مـسألة االجتـار باألشـخاص        ٢٠٠٨وتشري احلكومة البنمية يف تقرير أعدته يف عام           
 : إىل ما يلي

لقد تعززت اجلهـود الراميـة إىل منـع االجتـار باألشـخاص، حيـث كـان يـتم يف الـسابق                   
 للنـساء األجنبيـات، مث ألغـت احلكومـة هـذه الفئـة مـن التأشـريات                  يترفيهـ فنـان   إصدار تأشـرية    

ولـئن ظـل    . ٢٠٠٨أغسطس  /من برنامج إصالح قانون اهلجرة الذي بدأ تنفيذه يف آب         كجزء  
بإمكــان النــساء األجنبيــات طلــب تأشــريات ألغــراض العمــل الترفيهــي، فقــد عــززت احلكومــة  
اجلهود الراميـة إىل منـع االجتـار باألشـخاص مـن خـالل وضـع سـجل خـاص باملؤسـسات الـيت                        

، ٢٠٠٨ويف عـام    . شـروط أكثـر صـرامة إلصـدارها       تلتمس هذا النوع من التأشـريات وفـرض         
ُبذلت جهود للتوعية وجرى التعاون مع منظمات غـري حكوميـة ومنظمـات دوليـة يف مـشاريع          

ويف إطار اجلهود الراميـة إىل خفـض الطلـب علـى أعمـال اجلـنس             . ملكافحة االجتار باألشخاص  
جلنـسي ألغـراض جتاريـة      التجاري، نظمت احلكومة محالت إعالمية للتحـذير بـأن االسـتغالل ا           

  .يشكل جرمية ُيعاقب عليها
ويف جمال املقاضاة واملعاقبة، ُبذلت جهود ترمي إىل حتديد أفضل املمارسات مـن أجـل                 

وجــرى إعــداد دليــل  . الكــشف عــن هــذا النــوع مــن اجلــرائم ومقاضــاة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم    
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العامون بغيـة كفالـة الفعاليـة    للعمليات لكي يسترشد به موظفو النظام العام والقضاة واملدعون  
  .يف تدابري املكافحة وحتقيقها ألفضل النتائج

 ٢٠٠٤ لعـام    ١٦ويتمثل اإلطار القانوين الداخلي القائم يف هذا اجملال يف القانون رقم              
ولـدى بنمــا  .  الـذي اعُتمـد مبوجبــه قـانون العقوبـات الـساري     ٢٠٠٧ لعـام  ١٤والقـانون رقـم   

  .جلنسي التجاري لألطفال واملراهقني والقضاء عليهخطة وطنية ملنع االستغالل ا
اللجنـة الوطنيــة ملنـع جـرائم االســتغالل اجلنـسي ألغـراض جتاريــة الـيت ترأســها       وقامـت    

السيدة املدعية العامـة للدولـة بإصـدار اخلطـة الوطنيـة ملنـع االجتـار اجلنـسي التجـاري باألطفـال                      
مــن ‘‘ الــدليل’’توجــد وثيقــة تــسمى ، كمــا ٢٠١٢-٢٠٠٨واملــراهقني والقــضاء عليــه للفتــرة 

  .أجل اإلبالغ عن جرائم االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية
ويشري التقرير إىل األحكام املختلفة اليت تعاقب املمارسات اإلجرامية املرتبطـة باالجتـار               - ١٣

 الــذين متــت يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن عــدد األشــخاص. بالبــشر واســتغالل البغــاء
مقاضاهتم وصـدرت األحكـام ضـدهم، خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، بـسبب ارتكـاهبم هـذا                     

. النوع من اجلرائم، وعن عدد النساء اللوايت زعمن أهنـن ضـحايا االجتـار واالسـتغالل اجلنـسي                 
ويرجى أيضاً ذكر اجلهود املبذولة من أجـل توعيـة النـساء والفتيـات بـشأن أمهيـة اإلبـالغ عـن                      

  .ت االجتار واستغالل البغاءحاال
  

  :ردال    
أفادتنــا إدارة اإلحــصاءات االجتماعيــة التابعــة ملكتــب املراقــب املــايل للجمهوريــة بــأن     

 ُوجهــت فيهــا هتمــة االجتــار اجلنــسي ٢٠٠٧هنــاك قــضية واحــدة فقــط تعــود وقائعهــا إىل عــام 
  .احلرية اجلنسيةانتهاك وهتك العرض وُصنفت ضمن فئة جرائم 

 منع االجتـار باألشـخاص واالسـتغالل اجلنـسي، ُنظمـت محـالت هتـدف إىل                 وسعيا إىل   
كما شـاركت منظمـة العمـل الدوليـة مـن خـالل             . مكافحة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية    

الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال يف مكافحة جرمية االجتار، وذلك من خالل تعمـيم               
  .امللصقات وبث الربامج التلفزيونية

ويف إطار املبادرات اليت تضطلع هبا احلكومة الوطنية لبنما، مـن خـالل األمانـة الوطنيـة                 
لألطفال واملراهقني واألسرة، يف جمال االستغالل اجلنسي لألغراض التجارية الـذي يتعـرض لـه               

  :ما يلي األطفال واملراهقون، ُوضعت سلسلة من املشاريع والربامج نأيت على ذكرها يف



CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1
 

28 09-59736 
 

سامهة يف منـع االسـتغالل اجلنـسي التجـاري للقُـصر والقـضاء عليـه يف كـل                   مشروع امل   
الربنـامج الـدويل    /نظمـة العمـل الدوليـة     أمريكا الوسطى وبنما واجلمهورية الدومينيكية، التـابع مل       

  .للقضاء على عمل األطفال
 بــشأن املــسامهة يف منــع االســتغالل اجلنــسي التجــاري ٢٠٠٩دراســة أجريــت يف عــام   
ــصَّ ــسلفادور      ر للقُ ــدوراس وال ــه يف كــل مــن بنمــا وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهن والقــضاء علي

  . وغواتيماال واجلمهورية الدومينيكية
ين ومـايل مـن منظمـة       توقيع اتفـاق مـع مركـز الدراسـات والتـدريب األسـري بـدعم فـ                  

الربنــامج الــدويل للقــضاء علــى عمــل األطفــال، أفــضى إىل وضــع برنــامج عمــل /العمــل الدوليــة
رعايــة األطفــال واملــراهقني مـن ضــحايا االســتغالل اجلنــسي ألغــراض جتاريــة يف  ’’: وانبعنـ 

ويقدم هذا الربنـامج الرعايـة      . ‘‘ديسمرب وأعياد امليالد  / كانون األول  ٢٤بلدات توكومني،   
 من األطفال واملراهقني الذين مت حتديدهم يف املرحلة األوىل من الربنامج مـن أجـل                ٤٠إىل حنو   

ــنحهم الرعايــ  ــشاملة م ــي، وخــدمات      (ة ال ــام التعليم ــائهم يف النظ ــضمان بق ــة والرصــد ل املتابع
ويتم تنسيق هـذا الربنـامج بالتعـاون مـع مؤسـسات حكوميـة أخـرى ومـع دار األمـل                     ). الرعاية

منظمــة العمــل الــيت عقــدت شــراكات مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، وبــدعم فــين ومــايل مــن   
  . ى عمل األطفالالربنامج الدويل للقضاء عل/الدولية

ــراهقني           ــال وامل ــة لألطف ــة الوطني ــن خــالل األمان ــة، م ــة االجتماعي ــوم وزارة التنمي وتق
واألسرة، مبتابعة البالغات املقدمة بناء على شـكوك بـشأن وجـود ضـحايا لالسـتغالل اجلنـسي                  

  :ألغراض جتارية، وذلك من خالل اإلجراءات التالية
ضائية املتخصصة ومديرية التحقيقات القـضائية      اهليئات الق : إشراك مؤسسات من قبيل     -  

ــة  ــدويل للقــضاء علــى عمــل األطفــال، واملنظمــات    /ومنظمــة العمــل الدولي ــامج ال الربن
وحتـسني  ) املؤشـرات  (يةعلومات األساسـ املاخلاصة من قبيل دار األمل، من أجل تبادل     

  .هنج التدخل
 اجلنــسي التجــاري لألطفــال  املــشاركة يف املــؤمتر العــاملي الثالــث ملكافحــة االســتغالل     -  

ــن    ــرة مـ ــود يف الفتـ ــراهقني، املعقـ ــاين ٢٨ إىل ٢٥واملـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  يف ٢٠٠٨نـ
  .دي جانريو، يف إطار مناهضة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني ريو

  
ما يتعلق باألنـشطة املـضطلع هبـا حاليـا لتوعيـة األطفـال واملـراهقني، تقـوم األمانـة                     ويف  

مـشروع محايـة القـصر مـن االسـتغالل اجلنـسي            ’’نية لألطفـال واملـراهقني واألسـرة بتنفيـذ          الوط
، هبدف اإلسهام يف إزالة وخفض عوامل اخلطر الشخـصية واألسـرية واحملليـة              ‘‘ألغراض جتارية 



CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1  
 

09-59736 29 
 

ظـاهرة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني          واملؤسسية واالجتماعية اليت تؤدي إىل تفـشي        
  .ألغراض جتارية يف البلد

ــام       - ١٤ ــسابقة، ع ــة ال ــا اخلتامي ــة، يف مالحظاهت ــت اللجن ــشأن   ١٩٩٩وأعرب ــا ب ــن قلقه ، ع
املعاملة التمييزية اليت تتلقاها النساء اللوايت ميارسن البغاء يف بنمـا، وال سـيما بـشأن الـصعوبات                  

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . ل االنتصاف القانونية يف حالة االغتصاب     املتعلقة بالسعي إىل سب   
ويرجــى أيــضاً حتديــد مــا إذا كانــت قــد . اجلهـود أو التــدابري املتخــذة ملواجهــة هــذه الــصعوبات 

  .أنشئت وحدة خاصة يف هذا الصدد
  

  :ردال    
 بنمـا  يف إطار االمتثال ملبادئ املساواة واإلدماج االجتماعي، أخـذ اجلهـاز القـضائي يف           

على عاتقه مهمة اإلدماج الشامل للمنظور اجلنساين على مجيع املـستويات، وذلـك مـن خـالل                 
جمموعة من األنشطة منها تنظيم محلة تثقيف وتوعية هبدف القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          

 ٨٠٦ويف هـذا الـصدد، أُنـشئت مبوجـب االتفـاق رقـم              . ضد النساء اللوايت يلجـأن إىل العدالـة       
واملـسائل اجلنـسانية، وهـي      اللجـوء إىل القـضاء       وحدة تيسري    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١ املؤرخ

وحدة مكلفة بتنسيق ووضع سياسة تسهيل الوصول داخل املؤسسة لتمكني األشخاص الـذين             
  . الفعلي إىل العدالةءولجيواجهون ظروفا صعبة من ال

  
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

ــاً للتقريــ   - ١٥ ــم   وفق ــانون رق ــنص الق ــى   ٤ر، ي ــنص عل ــذي ي ــساوية   ” ال ــرص املت إتاحــة الف
 يف املائـة علـى األقـل مـن النـساء بـصفة       ٣٠على واجب احلكومة يف ضمان مـشاركة       ‘‘ للنساء

وزيــرات ونائبــات وزراء ومــديرات هليئــات مــستقلة وشــبه مــستقلة وغــري ذلــك مــن الكيانــات  
ويرجـى  . ٤ري املتخـذة لتنفيـذ القـانون رقـم          يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التداب     . احلكومية

أيضاً تقدمي معلومات عن احلمالت أو برامج التدريب اليت ُنظمت لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف                 
  .السياسة ومواقع صنع القرار واحلياة العامة، يف أعقاب التوصيات السابقة للجنة

  
  :ردال    

ات عامة شفافة جـرت يف إطـار   لقد تعززت الدميقراطية من جديد يف بنما بعقد انتخاب    
احتــرام اإلرادة الــشعبية واالعتــراف بنجــاح املرشــحني الــذين جــرى اختيــارهم شــرعيا بأغلبيــة   

  .األصوات، وفقا لنظام التمثيل النسيب الذي يكرسه دستورنا السياسي والقانون االنتخايب
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حمفـل   ( بوصفه نقطـة انطـالق احلركـات النـسائية         ١٩٩٢ويف مجهورية بنما، يربز عام        
الراميـة إىل تـضمني القـانون االنتخـايب قواعـد تكفـل       ) النساء العـضوات يف األحـزاب الـسياسية       
  .املشاركة الفعالة للنساء يف احلياة السياسية

ويعين ذلك إدراج قواعد تكفل وجوب مـشاركة املـرأة يف النـشاط الـداخلي للحـزب                   
ــا       ــة وكــذلك إدماجه ــشغل املناصــب القيادي ــيحها ل ــق ترش ــن طري  يف ترشــيحات األحــزاب  ع

  .السياسية للمناصب اليت ُينتخب شاغلوها بتصويت شعيب
النــسبة ’’أو ‘‘ نظــام احلــصص’’وقــد اعُتمــد هــذا االقتــراح التــشريعي املعــروف باســم    

يف اإلصـالحات  ‘‘ اإلجـراءات اإلجيابيـة  ’’أو ‘‘ املئوية الـدنيا ملـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية        
  .١٩٩٧االنتخابية لعام 

ما يلـي القـوانني الـيت تـنظم مـشاركة املـرأة يف مناصـب االنتخابـات الداخليـة ويف                ويف  
  : مناصب االنتخابات الشعبية

  
  ١٩٩٧اإلصالح االنتخايب لعام   -  ١  

يوليـــه / متـــوز١٤ املـــؤرخ ٢٢القـــانون رقـــم  ألول مـــرة يف تـــاريخ تـــشريعاتنا، ُيـــدرج  
يب، اجلانـب املتعلـق مبـشاركة املـرأة أو نظـام            الذي اعُتمد مبوجبه إصالح القانون االنتخا     ١٩٩٧

  .احلصص أو اإلجراءات اإلجيابية
ــانون عــام     ــنص ق ــراد     ١٩٩٧وي ــى إف ــسياسية عل ــى أن حتــرص األحــزاب ال  أساســا عل

يف املائــة علــى األقــل مــن املناصــب الــشاغرة داخــل احلــزب أو املناصــب الــيت ينتخــب هلــا     ٣٠
  .بتصويت شعيب للمرشحات من النساء

 فعاليــة هــذا الــنص التــشريعي تعطلــت جــراء إدراج قاعــدة أخــرى تليــه مباشــرة بيـد أن   
جيوز لألحزاب السياسية يف احلاالت اليت تقل فيها مشاركة املرأة عـن النـسبة   ’’وتنص على أنه    

احملددة يف تلك القاعدة أن متـأل املناصـب املتبقيـة بأعـضائها اآلخـرين مـن املرشـحني للمناصـب                  
  .‘‘االنتخابية املعنية

 يف املائــة قــد ٣٠وجتــدر اإلشــارة إىل أن فعاليــة إقــرار النــسبة املئويــة الــدنيا احملــددة يف     
ــة         ــسلطة الداخلي ــة أو ال ــى اآللي ــنص عل ــانون االنتخــايب ال ي ــذكور للق ــديل امل تعطلــت ألن التع
اجلماعية املسؤولة عن حتديد املعايري اليت ميكن استخدامها للتحقـق موضـوعيا مـن أن مـشاركة                 

  .أة مل تصل إىل النسبة املئوية املنصوص عليها يف القاعدةاملر
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 هــو بــدء ١٩٩٧ومــن اجلوانــب األخــرى البــارزة يف إصــالح القــانون االنتخــايب لعــام    
لفائــدة األحــزاب   ) التمويــل العمــومي  (العمــل ألول مــرة بنظــام اإلعانــة احلكوميــة املباشــرة      

  .السياسية واملرشحني املستقلني
ة مــشاركة املــرأة، جتــدر اإلشــارة إىل أنــه مــن جممــوع اإلعانــات    مــا يتعلــق مبــسأل  ويف  

 يف املائـة  ٢٥احلكومية اليت تتلقاها األحزاب السياسية ألغراض التدريب والـيت تـصل إىل نـسبة      
  . يف املائة لتدريب النساء١٠من استحقاقاهتا السنوية، يتعني ختصيص نسبة 

ــام     ــة لع ــات العام ــى جممــوع  جــرى خالهلــا التنــ : ١٩٩٩االنتخاب  مــن ٧٦٣افس عل
  :ة، حسب التوزيع التايلبونا من املناصب امل٩١٠ ية ورئيساملناصب ال

  
  املناصب املناوبة  املناصب الرئيسية  

  ٢  ١  رئيس
  ١٤٢  ٧١  برملاين

  ١٥٠  ٧٥  رئيس بلدية
  ٥٨٩  ٥٨٩  ممثل بلدية

  ٧  ٧  عضو جملس بلدي
  ٢٠  ٢٠  عضوة يف برملان أمريكا الوسطى

    
ة املقدمـة مـن داخـل       رئيـسي موع عدد الترشيحات الرمسيـة املقبولـة للمناصـب ال         وبلغ جم   

  . ترشيحا١٠ ٠٥٧األحزاب السياسية أو من جهات مستقلة 
ية رئيـس  ترشـيحا يتعلـق مبناصـب        ٤ ٦٧٠ ترشـيحا، كـان مثـة        ١٠ ٠٥٧ومن جممـوع      

  .ة يف املائ١٣ امرأة، أي ما يعادل نسبة ٦٢٦يتجاوز جمموع املرشحات لشغلها  مل
ــن جممــوع        ــساء م ــصيب الن ــغ ن ــل، بل ــشغل مناصــب   ٥ ٣٨٧وباملث ــ ترشــيحا ل ة مناوب
 يف املائـة    ٨١ويستنتج مـن هـذه املقارنـة أن         .  يف املائة  ١٩ ترشيح، أي ما يعادل نسبة       ١ ٠٢٢

  .من املناصب االنتخابية كانت ممثلة مبرشحني من الذكور
 يف االنتخابـات العامـة      ما يلـي توزيـع الترشـيحات النـسائية حـسب نـوع املنـصب               ويف  

  :١٩٩٩مايو / أيار٢اليت أجريت يف 
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  املناصب املناوبة  املناصب الرئيسية  

  ١  ١  رئيسة
  ٢٩٩  ٩٠  برملانية

  ١٤٣  ٤٩  رئيسة بلدية
  ٥٥٥  ٤٦٤  ممثلة بلدية

  ١  ١  عضوة جملس بلدي
  ٢١  ٢٣  عضوة يف برملان أمريكا الوسطى

    
، كـان   ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٢لعامة اليت أجريت يف     وبعد فرز األصوات يف االنتخابات ا       

  :نصيب املرأة من املناصب املتنافس عليها كما يلي
  

  املناصب املناوبة  املناصب الرئيسية  

  صفر  ١  رئيسة
  ٢٦  ٧  برملانية

  ٢٤  ١٠  رئيسة بلدية
  ٧٧  ٦١  ممثلة بلدية

  ١  ١  عضوة جملس بلدي
  ٨  ٥  عضوة يف برملان أمريكا الوسطى

    
ية رئيـس  مـن املناصـب ال     ٧٦٣ مـن جممـوع      ٨٥ختصار، فقـد حـصلت النـساء علـى          وبا  

ــا املناصــب امل . ١٩٩٩الــيت ترشــحن هلــا يف عــام    ــأم ــدورة،   ناوب ة الــيت ترشــحن هلــا يف تلــك ال
  . منصبا فقط١٣٦ مناصب، فقد ظفرن منها مبا عدده ٩١٠وعددها 
ــى         ــساء قــد حــصلن عل ــذلك، تكــون الن ــيحات   ١١وب ــن الترش املعلنــة يف  يف املائــة م

ة، فقــد ناوبـ مـا يتعلـق باملناصـب امل    ويف.  يف املائـة منـها  ٨٩ وحـصل الرجـال علـى    ١٩٩٩ عـام 
  . يف املائة٨٥ يف املائة ونصيب الرجال ١٥كان نصيب النساء منها 

وعلى الرغم من تدين النسبة اليت حققتها النساء، جتدر اإلشارة إىل فوز امـرأة، وألول                 
  . بأعلى درجة من املناصب اخلاضعة للتصويت الشعيبمرة يف تاريخ اجلمهورية،
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  ٢٠٠٢اإلصالحات االنتخابية لعام   – ٢  
ــم     ــانون رقـ ــب القـ ــؤرخ ٦٠مبوجـ ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ــرار ٢٠٠٢ديـ ، مت إقـ

  .إصالحات جديدة يف القانون االنتخايب
، ١٩٩٧ام  ما يتعلق مبسألة مشاركة املرأة، احُتفظ بنفس القـوانني القائمـة منـذ عـ               ويف  

مـايو  / أيـار ٢ولذلك فإننا سننتقل مباشرة إىل ما حدث يف االنتخابـات العامـة الـيت أجريـت يف                 
٢٠٠٤.  

 منــصبا ٨٠٠ هجمموعــمــا شــهدت التنــافس علــى : ٢٠٠٤االنتخابــات العامــة لعــام   
  : ا، موزعة كما يليمناوب منصبا ٩٥٤ ورئيسيا 

    
  املناصب املناوبة  املناصب الرئيسية  

  ٢  ١  رئيسة
  ١٥٦  ٧٨  برملانية

  ١٥٠  ٧٥  رئيسة بلدية
  ٦١٩  ٦١٩  ممثلة بلدية

  ٧  ٧  عضوة جملس بلدي
  ٢٠  ٢٠  عضوة يف برملان أمريكا الوسطى

    
 الكلـي  اجملمـوع  أصـل  مـن رئيـسيا   منـصبا  ومثـانني  بستة النساء فوز أُعلن فقد وباختصار  

 يف املناصـب  ١٠,٧٥فبلغـت نـسبة النـساء     طُرحـت لالنتخـاب؛   رئيـسي  منـصب  ٨٠٠ البـالغ 
 .الرئيسية اخلاضعة لالقتراع الشعيب

 منـصبا املتنـافس عليهـا يف تلـك االنتخابـات،      ٩٥٤أما املناصب املناوبـة البـالغ عـددها          
ـــ   ــة    ١٥٧فلــم تفــز النــساء إال ب  منــصبا منــها، وبــذلك تكــون نــسبة النــساء يف املناصــب املناوب

 .   يف املائة١٦,٤٥
  

 ٢٠٠٦ام اإلصالح االنتخايب لع  -  ٣  

 إصـــالحات ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٢٩ املـــؤرخ ٦٠يتـــضمن القـــانون رقـــم  
 .للقانون االنتخايب، وهو القانون االنتخايب احلايل

 يف املائـة علـى األقـل مـن مرشـحي            ٣٠ويقتضي هذا القـانون أن تـشكل النـساء نـسبة             
يـضا أن تكـرس     ويقتـضي أ  . األحزاب ومن املرشحني لشغل مناصب خاضعة النتخابات شعبية       
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 يف املائــة علــى األقــل مــن ١٠األحــزاب الــسياسية لتنفيــذ أنــشطة خاصــة بتــدريب املــرأة مقــدار 
 . يف املائة من املعونة اليت تتلقاها٢٥النسبة املخصصة للتدريب والبالغة 

  :٢٠٠٦الترتيبات املستحدثة يف هذا اجملال مبوجب إصالح عام   

بلــغ األحــزاب  أن ُتجيــب”لــى أنــه  للمــرة األوىل ع٢٣٧تــنص املــادة   )أ(    
 يــوم ١٥الــسياسية احملكمــة االنتخابيــة بنتــائج انتخاباهتــا األوليــة يف موعــد ال يتجــاوز   

. عمل بعد إعالن النتائج رمسيا، وأن تبلغها بعدد األعضاء املـشاركني ونـسبتهم املئويـة           
 يتجاوز مخـسة    وتنشر احملكمة االنتخابية هذا اإلعالن يف النشرة االنتخابية يف موعد ال          

 .“قيها إياهلأيام عمل من ت
  

 مـن القـانون االنتخـايب اجلديـد،     ٩٢تنص هذه املادة املشار إليهـا، متـشيا مـع املـادة      :التعليقات
علــى وجــوب قيــام األحــزاب الــسياسية بإنــشاء ســلطة داخليــة تتــوىل توجيــه العمليــة االنتخابيــة 

املـسؤولة عـن البـت يف املنازعـات      وتنص كذلك على ضـرورة حتديـد سـلطة احلـزب            . الداخلية
ــة          ــل اللجــوء إىل احملكم ــتنفادها قب ــتعني اس ــيت ي ــة للحــزب ال ــراءات الداخلي ــشأ، واإلج ــيت تن ال

ولذلك جيدر االفتـراض بـأن املنازعـات الداخليـة سـتكون قـد ُحلـت طبـق األصـول              . االنتخابية
وال ميـس ذلـك حبـق العـضو     . قبل أن ُيبلغ احلزب احملكمـة االنتخابيـة بنتـائج عملياتـه االنتخابيـة       

املتضرر مـن القـرار يف اللجـوء إىل احملكمـة االنتخابيـة يف غـضون عـشرة أيـام عمـل مـن تـاريخ                          
 .استنفاد سبل االنتصاف الداخلية للحزب

يف حالـة مـا إذا حتققـت        ” علـى أنـه      ٢٣٩ مـن املـادة      ٣وتنص الفقرة     )ب(    
لنـسبة املئويـة احملـددة مبقتـضى         من أن مشاركة النساء أقل من ا       األمانة النسائية للحزب  

ــار،   ــذا املعي ــه ه ــشغل       فإن ــدد مبرشــحني آخــرين ل ــال الع ــسياسي إكم حيــق للحــزب ال
 .“املناصب املعنية

  
التحقـق   هي اهليئة الداخلية يف احلزب الـيت تتـوىل   أن األمانة النسائيةيتضح مما سبق  :التعليقات

وفـضال عـن    .  وإثبات ذلـك   صوص عليها نسبة املترشحات أقل فعال من النسبة الدنيا املن       من أن   
 يف  حـزاب الـسياسية الـيت مل تنظـر بعـد          ذلك يتضح من صـياغة املعيـار أنـه يـتعني علـى مجيـع األ               

وكــذلك يقتــضي املعيــار أن . إنــشاء أمانــة نــسائية أن تقــوم بــذلك عــن طريــق نظامهــا الــداخلي
 املـشاركة وقواعـد     تضطلع هذه األمانة بالعمل على كفالة أن تكون عملية دعـوة األعـضاء إىل             

 .املشاركة نفسها قائمة على املساواة
  

ــم      - ١٦ ــانون رق ــضاً إىل الق ــر أي ــشري التقري ــؤرخ ٦ي ــسمرب / كــانون األول١٧ امل  ٢٠٠٢دي
 يف املائة على األقل من التمويالت احلكومية املخصـصة          ١٠تكريس  ”الذي ينص على واجب     
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صلة عما إذا كان هذا االلتـزام قـد نفـذ           يرجى تقدمي معلومات مف   . “لالنتخابات لتدريب املرأة  
 .وعن نتائج هذا التنفيذ

  
 :ردال    

ــ  ــانون رقـــم يـ ــانون  ١٩٩٧يوليـــه / متـــوز١٤ املـــؤرخ ٢٢نص القـ  املتعلـــق بإصـــالح قـ
االنتخابــات للمــرة األوىل علــى ختــصيص معونــة حكوميــة لألحــزاب الــسياسية واملرشــحني          

 .املستقلني

ات مـا قبـل االنتخابـات، وختـضع للتـدقيق           وهي صـيغة مناسـبة ومتوازنـة لـسد احتياجـ           
  .واملتابعة من طرف احملكمة االنتخابية

أما املعونة املقدمة بعد االنتخابات وفقا هلذا النظام، فُتـدفع علـى مـدى مخـس سـنوات                   
بـني عمليـة انتخابيـة وأخـرى، ممـا يقلـل مـن أثرهـا علـى اخلزانـة           الفاصـلة  من أجل تغطية الفترة    

الحق، يف سياق إصالحات قـانون االنتخابـات املعتمـدة مبوجـب القـانون              ومت يف وقت    . العامة
، إعــادة صــياغة املــادة املتعلقــة بالتمويــل   ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٩ املــؤرخ ٦٠رقــم 

  .احلكومي قبل االنتخابات وبعدها

مـــا يلـــي صـــيغة التمويـــل احلكـــومي وفقـــا للنظـــام اجلديـــد الـــساري املفعـــول يف    ويف 
 :بنما مجهورية

 يف املائـة ُتقـسم بينـها    ٢٠تقدم لألحزاب السياسية القائمـة معونـة ثابتـة القيمـة قـدرها            
 .بالتساوي

ُتزاد املعونة اليت تتلقاهـا األحـزاب الـسياسية القائمـة علـى أسـاس عـدد األصـوات الـيت                
ويعــىن ذلــك أن تؤخــذ يف ). حــسب نــوع املنــصب(حتــصل عليهــا يف مجيــع أنــواع االنتخابــات 

ألصــوات الــيت حيــصل عليهــا احلــزب يف االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة والبلديــة         االعتبــار ا
 .وانتخابات ممثلي املقاطعات

  مـــا يتعلـــق بتـــدريب املـــرأة أكـــدت معـــايري التمويـــل احلكـــومي علـــى التربيـــة          ويف 
تظـر  االنتخابية، مع التركيز على تعليم الدميقراطيـة، وأمهيـة دولـة القـانون، والـدور املن        - املدنية

للسلطات املنتخبة من قبل الشعب يف جمتمـع دميقراطـي، ومبـادئ وبـرامج احلكـم لكـل حـزب                    
 .ما يتصل باجلوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية للبلد، وكذلك التدريب يف

 يف املائة على األقل مـن املعونـة الـسنوية للتـدريب،             ٢٥ويقتضي النظام ختصيص نسبة      
 يف املائة علـى األقـل مـن ذلـك املبلـغ ألنـشطة تـدريب املـرأة                   ١٠حزاب تكريس   ويتعني عل األ  



CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1
 

36 09-59736 
 

وتقـوم احملكمـة االنتخابيـة بتنظـيم التمويـل احلكـومي ورصـده والتـدقيق يف إدارتـه مـن                     . حصرا
  .أجل كفالة فعاليته

  
 نسبة النساء نسبة الرجال النساء الرجال جمموع عدد املشاركني األحزاب

راطي احلـــــــزب الـــــــدميق
٨ ١٤٠ ٦٥١ ٧ ٧٩١ ١٥ الثوري      

٢ ٩٨٠ ١٧٠ ٤ ١٥٠ ٧ حزب التضامن      

 ٧٠٤ ٢١٣ ٩١٧ احلزب الليربايل الوطين    

١١ ٠٣٤ ٣٦٢ ١٣ ٣٩٦ ٢٤ حزب الوحدة الوطنية      

٢ ٢١٢ ٩٤٠ ٢ ١٥٢ ٥  احلزب البنمي      

٢ ٩٧٧ ٣٤٢ ٥ ٣١٩ ٨ حزب التغيري الدميقراطي      

 ٦٠١ ١٨٦ ١ ٧٨٧ ١ احلزب الشعيب    

 ١٢٧ ٣٧٢ ٤٩٩ حزب مولريينا    
    

تشمل البيانات اجملمَّعة التدريبات اليت نفذهتا االئتالفات الـسياسية خـالل الفتـرة مـن      : مالحظة
 .، وهي الفترة اخلمسية الثانية٢٠٠٩مارس / إىل آذار٢٠٠٤يوليه /متوز

  
 لتعليم والقوالب النمطيةا    

يشري التقرير إىل أن حتليل التخصصات اجلامعية اليت تشكل الطالبات أغلبيـة امللـتحقني                - ١٧
 اختيـار بعـض التخصـصات غـري التقليديـة،           يفهبا يبني أنه ال تزال هناك عوامـل ثقافيـة تعـيقهن             

 تقــدمي معلومــات يرجــى. علــى الــرغم مــن تزايــد نــسبة اإلنــاث بــني طــالب اجلامعــات يف البلــد
 ةـحمددة عن هذه التخصصات وعـن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة إللغـاء الـصور النمطيـة الباقيـ                     

 ضد املرأة يف جمال التعليمنطوي على متييز اليت ت
  

 :الرد    

مــن الــصعب يف الوقــت احلاضــر حتديــد معــايري للتمييــز بــني التخصــصات اجلامعيــة           
وال توجـد يف بنمـا أيـة        . علـق بإتاحـة هـذه التخصـصات للمـرأة         ما يت  التقليدية وغري التقليدية يف   

ية ختصصات جامعية، غري أنه من املمكـن أن يكـون للعوامـل الثقافيـة               ألاملرأة  قيود على اختيار    
تـصور حـىت يومنـا هـذا بـأن          تجمتمـع بنمـا     فئـات   بعـض   ورمبا ال تـزال     . دور يف قيام هذا الوضع    

كور، غــري أن هــذه النظــرة آخــذة يف الــتقلص بعــض التخصــصات اجلامعيــة مقــصورة علــى الــذ
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وقـد يتـبني لإلنـاث، الـاليت تتزايـد نِـسب تـسجيلهن يف               . بصورة تدرجيية يف أجـزاء مـن اجملتمـع        
 .دو قيدالتخصصات اليت ُتعترب من الناحية التقليدية خمصصة للذكور، عدم وجو

ــة األ  ٢٠٠٥وقــد ظهــرت يف عــام    ــسجيل يف اجلامعــات احلكومي ــات عــن الت ــع  بيان رب
.  يف املائــة٦١وبلغــت نــسبة اإلنــاث  .  جامعــة يف بنمــا٢٦واجلامعــات اخلاصــة البــالغ عــددها  

ومـن أصـل    . ثـى  أُن ١٠٠ ذكـرا لكـل      ٦٣ونتيجة لذلك بلغ التناسب بني اجلنـسني يف املتوسـط           
 جامعــات، ٤ الــذكور بــني الطــالب املــسجلني عــدَد اإلنــاث إال يف    جامعــة مل يفــق عــدد ٢٦

ــث   ــة وال ــات خاصــة  إحــداها حكومي ــة جامع ــسجلني يف   . الث املتبقي ــدد الطــالب امل ــغ ع ومل يبل
 . طالب٢٠٠من تلك اجلامعات اخلاصة الثالث  أي

 الـذكور علـى عـدد       دوجامعة التكنولوجيا البنمية هي اجلامعة احلكومية الـيت يزيـد عـد            
ويبلـغ عـدد   .  أنثـى ١٠٠ لكـل    ا ذكـر  ٢٢٨اإلناث ضمن طالهبا، ويبلغ التناسب بـني اجلنـسني          

 ختصــصات فقــط نــسبة الــذكور فيهــا ة برناجمــا، ويوجــد مــن بينــها ثالثــ٢٧الــربامج األكادمييــة 
أما التخصصات الباقية فيبلـغ فيهـا التناسـب بـني اجلنـسني             .  أنثى أو أقل   ١٠٠ ذكر لكل    ١٠٠

 . أنثى١٠٠ من الذكور لكل ٢ ٨٥٠ و ١٢٠ما بني 

ملتــوافرة، مت حتليــل بيانــات وألغــراض املقارنــة، وعلــى الــرغم مــن حمدوديــة املعلومــات ا 
ــسبة اإلنــاث   . ٢٠٠٠التــسجيل لعــام   ــغ التناســب بــني   ٦٣ويف اجملمــوع بلغــت ن ــة وبل  يف املائ

 . أنثى١٠٠ ذكرا لكل ٥٩اجلنسني 

 ا ذكـر ٢٣٠ بلغ التناسب بني اجلنسني يف جامعة التكنولوجيـا البنميـة    ٢٠٠٠ويف عام    
رناجمـا، ال يقـل عـدد الـذكور عـن عـدد              ب ١٤وبلـغ عـدد الـربامج األكادمييـة         .  أنثـى  ١٠٠لكل  

 بــرامج خــالل الفتــرة   ٥واخنفــضت نــسبة الــذكور إىل اإلنــاث يف    .  منــها١٤اإلنــاث إال يف 
، وإن كان عدد الذكور املسجلني يف كل منها أكرب بكثري مـن عـدد اإلنـاث،           ٢٠٠٥-٢٠٠٠

ــا الكهربائيــة، والتكنولوجيــ   :وهــذه الــربامج هــي  ــة، والتكنولوجي ــة، اهلندســة املدني ا اإللكتروني
  . واهلندسة الصناعية، واهلندسة امليكانيكية

ويدل هذا التحليل علـى أن اإلنـاث بـدأن، وإن خبطـى متـرددة، يف غـزو التخصـصات                    
 .يةذكوراليت كانت ُتعترب يف السابق ختصصات 

 من التقرير بأن النساء يتلقني منحاً دراسية أكثـر مـن الرجـال، وفقـاً         ١٢٩تفيد الفقرة     - ١٨
:  وذلك على مجيع املـستويات التعليميـة       لتقرير أعده معهد التدريب والنهوض باملوارد البشرية،      

يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة مــصنفة حــسب املوضــوع       . االبتدائيــة والثانويــة واجلامعيــة   
 .عن املنح الدراسية اليت تتلقاها النساء) احلضرية والريفية(واملناطق 
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 :ردال    

 ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٤ والنهوض باملوارد البشرية خالل الفترة مـن         سجل معهد التدريب   
 مـن احلاصـالت   ٦٦ ٧٢٧ امـرأة مـن احلاصـالت علـى املـنح، و       ٧٥ ٦٩٩يف املناطق احلضرية    

 يف املائة من عدد احلاصلني علـى املـنح يف املنـاطق    ٥٣على املنح يف املناطق الريفية، وميثل ذلك        
 . يف املائة يف األرياف٤٧احلضرية و 

مـن املـنح علـى املـستوى        جمموعـة   ما يتعلق باجملاالت الدراسية فتـوفر دولـة بنمـا            أما يف  
اجلامعي، ينعكس فيهـا تفـضيل اإلنـاث للتخصـصات ذات الـصلة بـالعلوم اإلداريـة والقـضائية،               

ــسبة  ــا     ٣٢بن ــة واهلندســة والتكنولوجي ــشكل اهلندســة املعماري ــة، بينمــا ت ــة، ١٧ يف املائ  يف املائ
 . يف املائة١٧ يف املائة، وعلوم األغذية ١٧قتصادية واالجتماعية والعلوم الطبية والعلوم اال

وتشمل التخصصات اإلداريـة املـنح ذات الـصلة بـإدارة الـشركات التجاريـة واحملاسـبة                  
ــدر مــن       . واحلقــوق ــشهد أكــرب ق ــصاد اخلــدمات، وهــي جمــاالت ت ــق هــذه اجملــاالت باقت وتتعل

ويــأيت معظمهــا مــن (مــا املــنح املقدمــة علــى املــستوى الــدويل أ. االزدهــار االقتــصادي يف بلــدنا
 . فتشمل جماالت من قبيل اإلدارة العامة والسياحة) سبانيا وشيليإ

تــشخيص ســنوي بوضــع إجـراءات مثــل إعـداد   ومـع ذلــك ينبغـي للمعهــد االضـطالع     
  .للنساء على الصعيدين الوطين والدويلاملتاحة  املنح عددل

. مـات عـن ظـاهرة محـل املراهقـات يف بنمـا، وأثرهـا علـى تعلـيمهن                  يرجى تقـدمي معلو     - ١٩
ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن الــدعم املقــدم للمراهقــات احلوامــل واألمهــات الــشابات     
ملواصلة تعليمهن، مبا يف ذلك معلومات إحصائية عن عدد األمهات الـشابات اللـوايت يـستفدن                

، ٢٩لــصدد، يــشري التقريــر إىل القــانون رقــم ويف هــذا ا. مــن بــرامج الــدعم ملواصــلة دراســتهن
يرجــى . ، الــذي يــضمن صــحة وتعلــيم املراهقــات احلوامــل٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣املــؤرخ 

 .حتديد آليات اإلشراف القائمة، يف حال وجدت، لكفالة التنفيذ الفعال هلذا القانون
  

 :ردال    

سكانية والتنميـــة كـــإجراء أول، تنفـــذ وزارة التعلـــيم، عـــن طريـــق مكتـــب التربيـــة الـــ  
 .البشرية، برامج هتدف إىل منع حاالت احلمل غري املرغوب فيه

 يـتعني علـى كـل مدرسـة تبلـغ عـن حالـة محـل مراهقـة أن                   ٢٩ومبوجب القـانون رقـم       
. لوحــدات التعليميــة أو بــأي أســلوب آخــر مناســباتكفــل اســتمرار تعليمهــا باســتخدام نظــام 

االت املبلـغ عنـها يف البيانـات اإلحـصائية اخلاصـة بكـل          ومن املتوقع أن تتلقى التلميذات يف احلـ       
 .مدرسة أشكال املعونة املبينة أدناه
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 آليات اإلشراف املعنية بكفالة تنفيذ القانون    

يـتعني وجــود نظــام علــى مـستوى مــدير املدرســة لإلشــراف علـى التقــدم الــذي حتــرزه     
ت األعلــى لكفالــة تــوافر  غــري أنــه ال توجــد آليــة إشــراف علــى املــستويا  املراهقــة احلامــل، 

 .سجالت موحدة تبني عدد التلميذات الاليت يكملن العام الدراسي

يلـي بيانـات عـن التلميـذات        ، يف مـا     ما يتعلق بعدد حاالت احلمل بـني املراهقـات         ويف 
 :٢٠٠٨-٢٠٠٥احلوامل تضمنتها اإلحصاءات املدرسية عن الفترة 

  
  للسماح هلن مبواصلة تعليمهن حلواملالدعم املقدم إىل املراهقات من األمهات وا    

  
  وزارة التعليم    
  املديرية الوطنية لتخطيط التعليم    
  إدارة اإلحصاءات    
  ١اإلطار     

  التلميذات احلوامل حسب املستوى التعليمي واملنطقة
 ٢٠٠٨- ٢٠٠٥السنوات الدراسية     

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  املستوى االبتدائي

 ٧ ٣ ٦  ١ املناطق احلضرية

 ٢١ ٢٥ ١٤ ١٠ املناطق الريفية

 ١٧ ١٦ ١١  مناطق الشعوب احمللية

     اإلعدادي املستوى

 ٥٠٦ ٤٩٧ ٤٤٠ ٢٥٧ املناطق احلضرية

 ١٧١ ١٤٧ ١٢٧ ٨٠ املناطق الريفية

 ٥٦ ٥١ ٢٣ ١٦ مناطق الشعوب احمللية

     التعليم الثانوي

 ٢٧٠ ٢٣٨ ٢٣٢ ٥١١ املناطق احلضرية

 ١٣ ١١ ٦ ٨٤ ةاملناطق الريفي

       ١ ١ ١ ٧ مناطق الشعوب احمللية
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مهات مراهقات خـالل الفتـرة املعنيـة قدمتـها       أل املواليد األحياء ما يلي بيانات عن      ويف 
وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه البيانــات تــشمل املراهقــات مــن التلميــذات وغــري  . وزارة الــصحة

  .التلميذات
  

  ٢اإلطار 
   عاما١٩ و ١٠ات مراهقات تتراوح أعمارهن بني املواليد األحياء ألمه    
 ٢٠٠٨- ٢٠٠٥الفترة  يف حسب الدائرة الصحية    

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  املقاطعة/الدائرة الصحية

 ١٠٢ ١ ٠٤٦ ١ ٠٣٢ ١ ٠٢٦ ١  دل تورو سبوكا

 ٨١٦ ٨٣٦ ٨٦٤ ٨١٥ كوكلي

 ٠٩٠ ١ ٠٢٢ ١ ٩٦٨ ٠٢٩ ١ كولون 

 ٧١١ ١ ٥٩٩ ١ ٥٧٨ ١ ٥٥٤ ١ تشرييكي 

 ٣٦٧ ٣٧٤ ٣٧٠ ٣٩٢ نيداري

 ٢٨٣ ٢٧٣ ٢٨٩ ٣٠٠ هرييرا 

 ١٨٤ ١٨٦ ٢١٦ ٢١٦ لوس سانتوس 

 ٦٩٦ ٥ ٤٤٤ ٥ ٣٠٢ ٥ ١١٦ ٥ بنما 

 ٤٦٦ ٤٤١ ٤٥٧ ٣٨١ بنما الشرقية

 ٤١٤ ١ ٢٣٧ ١ ١٦٧ ١ ٢٠٥ ١ الغربيةبنما 

 ٩٤٢ ١ ٨٢٥ ١ ٧٨٦ ١ ٦٨٠ ١ لعاصمةا

 ٨٧٤ ١ ٩٤١ ١ ٨٩٢ ١ ٨٥٠ ١ ان ميغليتوس

 ٧٧١ ٨٣٦ ٧٩٢ ٧٩٧ غواسافري

 ٢٢٢ ٢٤٤ ٢٣٥ ٢٤٨ كوماركا كونا ياال

 ١٣٢ ١ ٠٢٧ ١ ٨٥٤ ٧٧٥ كوماركا نغويب بوغلي

         ٣٧٤ ١٣ ٨٨٧ ١٢ ٥٠٠ ٢٦٨١٢ ١٢ اجملموع الكلي
ة حـسب اجملـاالت اإلحـصائية احليويـة، املعهـد الـوطين لإلحـصاءات والتعـداد         صنفقاعدة البيانـات املـ       :املصدر

  .مكتب املراقب املايل العام للجمهوريةالسكاين، 
  العمالة    

ــسبة      - ٢٠ ــشكلن ن ــساء ي ــر أن الن ــبني التقري ــسكان غــري الناشــطني    ٧٢,٧ي ــن ال ــة م  يف املائ
التجزئـة، واخلـدمات املرتليـة،       اجلملـة و   ويفيد أيضاً بأن النساء يعملن أساساً يف جتارة       . اقتصادياً
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يرجــى تقــدمي معلومــات عــن خطــط  .  والتعلــيموالــصناعات التحويليــة، والفنــادق، واملطــاعم، 
ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن مـستويات            . الدولة خلفض معدل البطالة املرتفع لدى املرأة      

كمـا يرجـى تـضمني    . أجور املرأة والرجل عن أداء األعمال نفسها يف القطاعني العام واخلـاص     
 .مينظا المعلومات مفصلة عن أنشطة النساء وظروف عملهن يف القطاع غري

  
 :ردال    

 ملــسألة التمييــز ضــد املــرأة، وهلــذا  ا وزارة العمــل والتطــور املهــين اهتمامــا خاصــ تــويل 
السبب تستـضيف املديريـة العامـة للعمـل حاليـا استـشارة يف الـشؤون اجلنـسانية مـدهتا شـهران                      

اج يف تنظمهــا الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل، مــن خــالل برنــامج التــدريب املهــين واالنــدم
 .القوى العاملة

وقد مت تنشيط جلنة الشؤون اجلنسانية يف إطار هذه االستشارة بإقامـة حـوار مؤسـسي                  
حمـورا أساسـيا لربنـامج أعمـال       ”على أعلى املستويات بشأن إدماج املنظـور اجلنـساين باعتبـاره            

ية للمــرأة،  مبــشاركة املعهــد الــوطين للمــرأة، والوكالــة االقتــصاد“وزارة العمــل والتطــور املهــين
 .ومرصد مناهضة العنف التابع ملكتب أمني املظامل

ــشاء      ــدأت إجــراءات إن ــذا احلــوار ب ــسانية يف أعقــاب ه ــشؤون اجلن ــابع مكتــب ال  الت
ووزارة   الجتماعيةاتفاق التعاون بني وزارة التنمية اللوزارة، وهو هدف منشود نص عليه 

وضـع اإلطـار القـانوين      ”، لغـرض    ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٢، املـربم يف     العمل والتطـور املهـين    
ــساين          ــاج املنظــور اجلن ــُدما يف إدم ــضي قُ ــن أجــل امل ــوزارتني، م ــني ال ــاون ب ــز التع ــالزم لتعزي ال

االقتــصاد ويف مؤســسات القطـــاع العــام، عـــن طريــق إنــشاء مكتـــب للــشؤون اجلنـــسانية        يف
 /كــانون الثــاين ٢٩ املــؤرخ ٤يف وزارة العمــل والتطــور املهــين، تطبيقــا للقــانون رقــم   والعمــل
، وكــذلك االضــطالع بأنــشطة هتــدف إىل  بــني اجلنــسني املتعلــق بتكــافؤ الفــرص ١٩٩٩ينــاير 

تعمــيم املنظــور اجلنــساين علــى مجيــع األنــشطة والــربامج واملــشاريع اإلمنائيــة الــيت تنفــذها وزارة  
 .“العمل والتطور املهين

جـل التوصـل إىل منـع    وحتقيقا هلذا الغـرض التـزم الطرفـان ببـذل جهـود متـضافرة مـن أ         
وجتــاوز التمييــز القــائم يف جمتمعنــا، عــن طريــق اختــاذ إجــراءات هتــدف إىل إدمــاج املــرأة البنميــة 

 .إدماجا كامال يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد

أما خبصوص مستويات أجـور املـرأة فإننـا نعتـرف فعـال بوجـود فـرق ملحـوظ بـني                    
 الرجال والنساء، ومـع ذلـك بإمكاننـا أن نؤكـد أن متوسـط األجـور قـد ارتفـع وأن                      أجور

 .احلكومة الوطنية تبذل جهودا دؤوبة لسد هذه الثغرة عن طريق سياساهتا اجلنسانية



CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1
 

42 09-59736 
 

ــن عــام        ــة عينــت م ــا اإلشــارة إىل أن احلكوم ــات يزيــد  ٢٠٠٨وميكنن  إىل اآلن موظف
ــذلك حــصلت  ) امــرأة١٠٦ ١٣٨ رجــال و ١٠٤ ٥٢٦(عــددهن علــى املــوظفني   ، ونتيجــة ل

وتتجلـى هـذه الزيـادة يف       .  وظيفـة  ٦ ٠٧٦زيادة يف عدد الوظائف اليت تـشغلها النـساء قـدرها            
عـدد النـشطني اقتـصاديا مـن سـكان اجلمهوريـة البـالغني مـن          : املعنـون ١٣-٤١١رقـم  اإلطـار  
تصادي ونـوع   وظروف النشاط االق  احملافظة   عاما أو أكثر، مصنفني جنسانيا حسب        ١٥العمر  

ــل  ــت يف األُ  (العمــــــــ ــصائية أُجريــــــــ ــة استقــــــــ ــرة  دراســــــــ ــشية يف الفتــــــــ ــر املعيــــــــ   ســــــــ
٢٠٠٨‐٢٠٠٧(. 

ــد     ــغ عـ ــاص، حيـــث يبلـ ــاع اخلـ ــحيح يف القطـ ــال دوالعكـــس صـ ــن الرجـ ــاملني مـ    العـ
 امرأة، مما ميثل عددا من النساء أقل بكـثري مـن عـدد              ١٧٨ ٨٩٢ بـ رجال باملقارنة    ٤٤٦ ٥١٩
 .الرجال

طـــة باإلشـــارة إىل أن الـــسنوات األخـــرية شـــهدت ارتفاعـــا وينبغـــي إيـــضاح هـــذه النق 
ملحوظــا يف املــستويات املهنيــة للرجــال ومــستويات أجــورهم يف بنمــا بــسبب النمــو املتــسارع   

حيـث ال تعمـل     (الذي ُيولِّد عـددا أكـرب مـن فـرص العمـل، لفائـدة الرجـال عـادة                   البناء  لقطاع  
 اتساع اهلـوة يف عـدد العـاملني ويف األجـور            ، وقد أدى ذلك إىل    )النساء يف هذا اجملال إال نادرا     

 .املدفوعة يف نفس الوقت

 ينتظمــون يف نقابــة لــديها اتفــاق مجــاعي بنــاءأضــف إىل ذلــك أن العــاملني يف قطــاع ال 
وينبغــي التوكيــد . حيــدد أجــورا أعلــى بكــثري مــن األجــور الــدنيا، ممــا ُيــسهم يف زيــادة التفــاوت

ــدفع عــادة    أن النــساء كــثريا مــا ينخــرطن يف أ  علــى نــشطة قطــاع التجــارة واخلــدمات الــذي ي
ويتــضح ذلــك يف اإلطــار  . القانونيــة، ممــا يزيــد مــن اتــساع اهلــوة بــني اجلنــسني  الــدنيا األجــور 

عـدد النـشطني اقتـصاديا مـن سـكان اجلمهوريـة البـالغني مـن العمـر                   :، املعنـون  ١٠-٤٤١ رقم
وظـروف النـشاط االقتـصادي      ة  افظـ عاما أو أكثـر، مـصنفني جنـسانيا حـسب املنطقـة واحمل             ١٥

 ).٢٠٠٨‐٢٠٠٧دراسة استقصائية أُجريت يف األسر املعيشية يف الفترة (ونوع العمل 

 مـن النـساء،   ٣ ٦٢٢ مـن الرجـال و   ١٣٤ ٢٠٢ يشغِّل بناءوُيظهر اإلطار أن قطاع ال  
  .ومن ذلك يتبني أن عدد العامالت يف هذا القطاع أقل بشكل ملحوظ

ــرة   - ٢١ ــشري١٣٥يف الفقـ ــر ، يـ ــف إىل  التقريـ ــذت للقـــضاء    خمتلـ ــيت اختـ اإلجـــراءات الـ
يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن هــذه اإلجــراءات   . التمييــز ضــد املــرأة يف العمــل  علــى

ــاو ــة       .نتائجهـ ــا جلنـ ــيت قامـــت هبـ ــشطة الـ ــن األنـ ــافية عـ ــات إضـ ــدمي معلومـ ــضاً تقـ ــى أيـ ويرجـ
ملؤســسية مــن أجــل تعمــيم  ااتاجلنــسانية والعمــل التابعــة لــوزارة العمــل لتعزيــز القــدر  القــضايا
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 العمـــل، مبـــا يف ذلــك املعلومـــات عـــن عــضويتها وطريقـــة عملـــها    عــامل اجلنـــساين يف املنظــور 
  .وأنشطتها هايتوهيكل

  
  :الرد    

إدارة مـن إدارات  كـل  مـن   اثـنني  مـن مـوظفني  تتكون جلنة القـضايا اجلنـسانية والعمـل        
وجـــدول األعمـــال  للمـــرأةاجمللـــس الـــوطين   ويـــشارك فيهـــا أيـــضا ممثلـــون عـــنوزارة العمـــل،

توقيــع مــن تيــسري ، ٢٠٠٧ مــارس/آذارمنــذ إنــشائها يف ومتكنــت اللجنــة، . االقتــصادي للمــرأة
، الـــذي )٢٠٠٨أبريــل  /نيــسان (وزارة العمــل  وبــني وزارة التنميــة االجتماعيــة    تفــاق  الا

  . والعملللشؤون اجلنسانية إنشاء مكتب يهدف، يف مجلة أمور، إىل
تعمـيم  لتعزيز القـدرات املؤسـسية يف جمـال         عديدة  إجراءات  ضا  أي هذه اللجنة    واختذت  

  :مراعاة املنظور اجلنساين، منها
 الــوزارة اإلدارات يف خمتلــف  مــوظفي  وي ملــدير تنظــيم دورات ليــوم واحــد    - ١  

وللـتفكري يف   عقبـة أمـام التنميـة البـشرية     باعتبارهـا  املـساواة بـني اجلنـسني      للتوعية بعدم 
 تعمـيم مراعـاة املنظـور        جمـال  يفارف واملمارسـات    حـسني املعـ   تكذلك ل وهذه املسألة،   

  .اجلنساين يف عامل العمل
 بـــشأن عمـــل إقليميـــة حلقـــات يف اإلحـــصاء دائـــرة مـــوظفني مـــنمـــشاركة   - ٢  

  .اإلحصاءات املتعلقة بالشؤون اجلنسانية
 امليزانيـات ’’من قبيـل   امليزانيات يف حلقات عمل إدارةمن موظفني  مشاركة    - ٣  

 ةاخلاصــ يف الــدورة   و،‘‘مــن وجهــة نظــر عمليــة    يــة لالعتبــارات اجلنــسانية  املراع
  .التنمية والشؤون اجلنسانية ودراسات العليا يف االقتصادلل
النــساء احتياجــات نقــابيني إلدمــاج عمــل أخــرى مــع املــشاركة يف حلقــات و    

  . يف االتفاقات اجلماعيةاتالنقابي
يف هذا اجملـال    حمفل   عن طريق تنظيم      أوىل  مقاربة مسألة العمل املرتيل  ومقاربة      

  .ادمات املنازلوعقد دورة ليوم واحد خل
على الرغم من أنشطة املضايقة اجلنسية      يف بنما تعاقب   قواننيهناك  يفيد التقرير أن      - ٢٢

يرجـى حتديـد مـا إذا كانـت         .  يف البلد  عدم وجود قوانني تستهدف املضايقة اجلنسية حتديداً      
  .املضايقة اجلنسية يف مكان العملاحلكومة تعتزم جترمي 
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  :الرد    
يعتمـد  الـذي   ’’ ٢٠٠٧ مـايو /أيار ١٨ الصادر يف    ١٤القانون رقم    من   ١٧٥ املادة   إن  

 وتعتـرب اسـتغالل املعتـدي منـصبه مـن أجـل             التحرش اجلنـسي  يف بنما، تعاقب    ‘‘ جلنائيقانون ا ال
  .ظرفا مشدداارتكاب هذا التحرش 

  :صلةذات الاملادة ما يلي نص  ويف  
  ١٧٥املادة ’’  
بغرامـة تعـادل أجـر      جن ملدة تتراوح بني سنة وثالث سـنوات، أو          يعاقَب بالسَّ     

مدة السَّجن، أو باالعتقال يف هنايات األسبوع، كل من يتحرش بشخص مـن أّي مـن      
  .اجلنسني لدوافع جنسية

يف بــــني ســــنتني وأربــــع ســــنوات جن ملــــدة تتــــراوح بالــــسَّ العقوبــــة وتــــزاد    
  :تاليةال احلاالت

  ]١ ‐  ...[  
  .‘‘كان مرتكب اجلرم قد استغل منصبه الرتكابه إذا   ‐ ٢  

  
  صحةال    

، عـــن قلقهـــا العميـــق ١٩٩٩أعربـــت اللجنـــة، يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة عـــام   - ٢٣
 حلـق اإلجهـاض، يف احلـاالت        نكسة الواضحة يتعلق بالصحة اإلجنابية للنساء البنميات وال      ما يف

وأوصت اللجنة بـأن تتـاح للنـساء البنميـات احلوامـل            . حلمل نتيجة االغتصاب  اليت يكون فيها ا   
مـا يتعلـق     يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة وحمـددة يف          . رصـة إلهنـاء محلـهن     فنتيجة االغتـصاب    

 إحـصائية عـن   بيانـات يرجـى أيـضاً تقـدمي    . بـاع توصـية اللجنـة   بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة التّ 
يرجـى تقـدمي معلومـات      و. غتـصاب االنتيجـة   أجريت لنساء محلن    يت   ال إلجهاضعدد حاالت ا  

عن التدابري املتخذة لتوعية الـضحايا بـشأن أمهيـة طلـب العـالج الطـيب واإلبـالغ عـن تعرضـهن                      
  .لالعتداءات اجلنسية وغريها من االعتداءات

  
  :الرد    

ــق باإلجهــاض   يف   ــا يتعل ــسببم ــصاب، ب ــنص  االغت ــرة ات ــادة  ١لفق مــن  ١٤٢ مــن امل
  :ما يلياجلنائي على نون قاال

  :العقوبات املنصوص عليها يف املواد السابقةُتطبَّق ال ’’    
ــذإذا كــان اإلجهــاض        ــرأة،  مب، ُينفَّ ــة امل ــالفوافق ــرة إلت ــاتج عــن  احلمــل مث  الن

  .‘‘حسب األصولاغتصاب أُجري بشأنه حتقيق أويل 
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 اجلنــسية  الــصحة دائــرة االغتــصاب، تلقــتالنــاتج عــنطلبــات إهنــاء احلمــل وبالنــسبة ل  
ُيـسجَّل  ، مل   ٢٠٠٨يف عـام     مـن هـذا النـوع         طلبـا  ١٧لـصحة   التابعة لـإلدارة العامـة ل     واإلجنابية  

 طلبـا   ١١تلقـت الـدائرة     ،  ٢٠٠٩وحىت تارخيه من عام     . الغتصابمنها باعتباره ناجتا عن ا     أّي
  . االغتصاب منها اثنان بسببإلهناء احلمل

وتقــدمي  طلــب العــالج الطــيب أمهيــةبضحايا وعيــة الــلتمــا يتعلــق بالتــدابري املتخــذة   يفو  
  .يف الوقت الراهنبرنامج هبذا الصدد وزارة الصحة ليس لدى ، التعرض العتداءشكوى بعد 

ــشأن، أن      - ٢٤ ــد، يف هــذا ال ــر إىل صــحة املراهقــات ويفي ــة مــن   ٢٩,١ يــشري التقري يف املائ
يح سبب التدين الشديد هلـذه النـسبة        يرجى توض . املراهقات احلوامل يتلقني الرعاية قبل الوالدة     

وتقدمي معلومات عن التدابري اليت تتخـذها احلكومـة لزيـادة النـسبة املئويـة للمراهقـات احلوامـل                   
  .اللوايت يتلقني الرعاية قبل الوالدة

  
  :الرد    

ــة اختـــذت    ــة الوطنيـ ــوطين ل  ،احلكومـ ــامج الـ ــذ الربنـ ــالل تنفيـ ــن خـ ــ مـ ــشامللـ ة صحة الـ
  :املراهقاتلتعزيز صحة الية التدابري الت، اتمراهقلل

  ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة ة يالصحرسم السياسات واالستراتيجيات   - ١  
ات مراهقــة للصحة الـشامل لـ لربنـامج الـوطين ل  حتديـد املعـايري الفنيـة واإلداريـة ل      - ٢  

  ٢٠٠٦ لعام
متعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة وصــحة الرضــع     رعايــة وضــع مبــادئ توجيهيــة لل    - ٣  

  ٢٠٠٦ بنما، طفالواأل
ة صحة الــشاملاملتعلقــة حبمايــة الــالتفاقــات الدوليــة والقــوانني الوطنيــة اجتميــع   - ٤  

  مع التركيز على الصحة اجلنسية واإلجنابية)  سنة١٩ - سنوات ١٠(للمراهقني 
مـن  املـراهقني   وألطفـال   الشاملة متعلقة بـصحة ا    رعاية  وضع مبادئ توجيهية لل     - ٥  

  لتجاريمن ضحايا االستغالل اجلنسي ا اجلنسني
 الـشباب ومراهقني  للاخلدمات الصحية الشاملة    لتقدمي   يةدوات اإلدار توفري األ   - ٦  

  ) جاريةالعملية (٢٠٠٩عام  يف
  .ألطفال واملراهقنياخطة وطنية لصحة وضع   - ٧  

الـذي حيـدد األسـباب      ،   عـن صـحة املـرأة يف بنمـا         ٢٠٠٥تقريـر عـام     يشري التقريـر إىل       - ٢٥
التــهابات اجلهــاز التنفــسي العلــوي، واإلنفلونـــزا، : علــى أهنــاالنــساء لوفيــات الرئيــسية اخلمــسة 
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 توضـيح  ىيرجـ . والتهابات اجللد واألنسجة حتت اجللدية، واإلسـهال، وأمـراض اجلهـاز البـويل         
 ومــا إذا كــان يــات أجــري تقيــيم وبــائي لتحليــل أســباب هــذه املــسببات للوف   كــان قــدمــا إذا
ويرجى أيضاً تقـدمي معلومـات إحـصائية        . بعملهاا املرأة أو    منها يتعلق بالبيئة اليت تعيش فيه      أي

ــساء، مــصنفة       عــن معــدالت الوفيــات النفاســية، وكــذلك عــن األســباب األخــرى لوفيــات الن
ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن حـصول النـساء املـسنات                . الريفية/حسب املناطق احلضرية  

  .على خدمات الرعاية الصحية
  

  :الرد    
زارة لـيس لـدى و    و.  النـساء  وفيـات  عن أسباب    ٢٠٠٨ عامحصاءات  ما يلي إ   ترد يف   
    .ياتتقييم وبائي لتحليل أسباب هذه املسببات للوفالصحة 

  ٢٠٠٨ عام - يف مجهورية بنما  األسباب العشرة الرئيسية لوفيات النساء    
  

  النساء  
  )٢(النسبة  العدد  )١(السبب

١ ١٣٨ األورام اخلبيثة  ٦٧,٦ 

 ١٨,٢ ٣٠٦  ابات الذاتية واالعتداءات وأعمال العنف األخرىاحلوادث واإلص

 ٣٨,١ ٦٤١ أمراض احتباس الدم القلبية

 ٣٨,٥ ٦٤٩ املرض الدماغي الوعائي

 ٢٨,٣ ٤٧٧ السكري

 ٢١,٨ ٣٦٧ أمراض القلب األخرى

 ١٦,٨ ٢٨٣ إلتهاب الرئة

 ١٣,٣ ٢٢٤ األمراض املزمنة للجهاز التنفسي السفلي

 ٦,١ ١٠٣ ةفريوس نقص املناعة البشريبها األمراض اليت يسب

 ٧,٩ ١٣٣ بعض األمراض العائدة إىل فترة ما قبل الوالدة

١ ٩٢٥ األسباب األخرى  ١١٤,٣ 

          ٣٧١,٠  ٦ ٢٤٦  اجملموع العام  
 إلدارة اإلحـصاء وتعـداد الـسكان        اإلحـصاءات احليويـة التـابع     حتليل قاعدة البيانات اليت وفرها قسم         :املصدر  

  .ب املراقب العام للجمهوريةكتمب
  .متثل أمراض اجلهاز التنفسي سبب الوفيات األولوُجمعت األورام معا؛ : مالحظة

ــضم      )١(   ــيت تـ ــات الـ ــة الوفيـ ــتنادا إىل قائمـ ــصنيف    ٨٠اسـ ــة األوىل للتـ ــباب، الطبعـ ــن األسـ ــة مـ  جمموعـ
  .لألمراض الدويل

  .سكانيةامرأة باالستناد إىل التقديرات ال ١٠٠ ٠٠٠حمسوبة لكل   )٢(  
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ــا خيــص   يفو   ــرأة حــصولم ــصحية،  علــى  امل ــا  ٩١٨بنمــا يوجــد يف اخلــدمات ال مرفق
ى  مستـشف  ٢٥ هـذه    ٨١٧ وتـشمل املرافـق الــ        .وزارة الـصحة  مرفقـا تابعـا لـ      ٨١٧منـها    صحيا

  وتتــوافر.مركــزا صــحيا صــغريا ٤٦٧و مركــزا صــحيا فرعيــا  ١١٢ مركــزا صــحيا و ١٩٣ و
، املشمولني منـهم وغـري      السكانلد كافة جلميع     الب حناءأ على نطاق واسع يف   اخلدمات الصحية   

لنــساء احلوامــل ا الــصحية اجملانيــة  تغطــي اخلــدماتوباملثــل،. املــشمولني بالــضمان االجتمــاعي 
ــن ال ــستفيدين مـ ــامجواملـ ــالربنـ ــة   .  اخلـــاص باألطفـ ــدمي الرعايـ ــون بتقـ ــون مؤهلـ ــوم موظفـ ويقـ

تــوافر اخلــدمات يف مجيــع أحنــاء رغــم  ولكــن،. النــساء عنــد الــوالدةيف املائــة مــن  ٩٤,٢ لنــسبة
نـساء  للنـساء الفقـريات و  كـربى بالنـسبة   وثقافية تربوية   يها عوائق لعصول  احلحتول دون   البلد،  

نـساء القطاعـات الفقـرية      كـثري مـن النـساء، وال سـيما          ُيرجـئ ال  و. األرياف والـشعوب األصـلية    
األطفـال،  مـسؤولية   رتليـة و  املـسؤوليات امل  بـسبب    الرعايـة الـصحية      حـصوهلن علـى   ،  واملستبعدة
والتبعيـة والـذي    اهلرميـة   الـسلطة   بين علـى عالقـات      املـ   لألسـرة،  نمـوذج األبـوي   اليمنة  ونتيجة هل 

يعــود يف إطــاره إىل الرجــل أمــر الــتحكم بالعالقــات واملــوارد األســرية، ممــا يــؤدي إىل اســتدامة  
لـصحية والتعلـيم    علـى اخلـدمات ا    هـؤالء النـساء     حـصول   ق وضـع العراقيـل أمـام        لفقر عن طري  ا

جعلتــها قــد نقطــة قــوة املــرأة   املــرتلكــونالــصورة النمطيــة االجتماعيــة لو. والعمالــة والــدخل
يكها ختلـي شـر  بـسبب  يف كثري من احلـاالت  وذلك ،  نفسهاألب واألم يف الوقتتضطلع بدور  

والنفــسي  الـدعم االقتــصادي ويــضطرها إىل تقــدمي  ةألسـر ل ةًربــجيعـل منــها   األمــر الــذي عنـها، 
  . يف بعض األحيانا واالهتمام بنفسهاصحته لتلك األسرة، فتهمل والعاطفي
  .٢٠٠٨ عام يف جمموع الزيارات الطبية للنساء عن بيانات إحصائيةما يلي  ويف  



CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1
 

48 09-59736 
 

  وزارة الصحة    
  إدارة التخطيط الصحي    
  دائرة السجالت واإلحصاءات الصحية    
  ٢٠٠٨ حسب نوع الرعاية يف عام جمموع الزيارات الطبية للنساء يف مجهورية بنما    

  
  نوع الرعاية    

  االعتالل  املراقبة الصحية  )١(جمموع الزيارات  املنطقة

 ٣٩٩ ٢٩ ٠٤٥ ٢٩ ٤٤٤ ٥٨ بوكاس دل تورو

 ٣٧٣ ١٠٨ ٤٩٣ ٩٥ ٨٦٦ ٢٠٣ كوكلي

 ٢٨٤ ٨٦ ٢٨٦ ٦٧ ٥٧٠ ١٥٣ كولون

 ٤٥٣ ١٧٢ ٢٣٤ ٨٤ ٦٨٧ ٢٥٦ تشرييكي

 ٠٧٦ ٤٩ ٦٧٣ ٣٤ ٧٤٩ ٨٣ داريني

 ٣٠٥ ١٤٦ ٢٠٩ ٤٠ ٥١٤ ١٨٦ هرييرا

 ٣٦٧ ٩١ ٨٥٧ ٣٠ ٢٢٤ ١٢٢ لوس سانتوس

 ٨٩٤ ٤٩ ٦١٤ ٤٢ ٥٠٨ ٩٢  الشرقيةبنما

 ٧١٣ ١٢٤ ١٤٦ ١٤٣ ٨٥٩ ٢٦٧  الغربيةبنما

 ١٩٢ ١٧٢ ٤٩٧ ١٧٢ ٦٨٩ ٣٤٤  احلضريةاملناطق

 ٧٨٥ ١٣٤ ٧٣٩ ١٣١ ٥٢٤ ٢٦٦ سان ميغيليتو

 ٩٩٢ ١٧٣ ٩٦٦ ٨٥ ٩٥٨ ٢٥٩ فرياغواس

 ٩٨٢ ٣٧ ٦٢٧ ٢٤ ٦٠٩ ٦٢ ة كونا ياالمنطق

 ٦٤٧ ١١٣ ٤٩٤ ١٠٤ ١٤١ ٢١٨ منطقة نغويب بوغلي

 ٨٤١ ١٦٤ ١ ٧٩٣ ٨٧١ ٦٣٤ ٠٣٦ ٢  جمموع الزيارات يف البلد  
    

بفـريوس نقـص    إلصـابات النـساء     يقدم التقرير أي معلومـات عـن املعـدالت احلاليـة            ال    - ٢٦
صائية ومــستكملة عــن النــساء والفتيــات  يرجــى تقــدمي معلومــات إحــ . اإليــدز/املناعــة البــشرية

اإليــدز، وكــذلك معلومــات مفــصلة عــن األنــشطة   /املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
ــة ملكافحــة هــذه املــشكلة     ــيت تتخــذها احلكوم ــادرات ال ــصدد، يرجــى تقــدمي   . واملب ويف هــذا ال

ناعــة معلومــات إضــافية عــن دمــج املنظمــات غــري احلكوميــة وشــبكة مكافحــة فــريوس نقــص امل 
اإليدز وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديين من أجل الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة                 /البشرية
  .ة هذه املسألةعاجلاإليدز، املذكورة يف التقرير على أهنا إحدى املبادرات مل/البشرية
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  :الرد    
  اإليـــدز /املعـــدل احلـــايل للنـــساء املـــصابات بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية        يبلـــغ    
  ).اجلدول املرفقانظر ( املائة يف ١٠,٩

  
  اإليدز/املعدل احلايل للنساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    
  مجهورية بنما    
  وزارة الصحة    
  اإلدارة العامة للصحة    
  دائرة علم األوبئة    
  )أ(٢٠٠٨حاالت إصابة النساء باإليدز يف عام     

  
  )١(املعدل  العدد  السنة

١٠,٩  ١٨٣  ٢٠٠٨  
  
  .٢٠٠٩يوليه /متوز. قسم اإلحصاءات/دائرة علم األوبئة  :املصدر  

  .امرأة، باالستناد إىل التقديرات السكانية ١٠٠ ٠٠٠املعدل لكل   )١(  
  .معلومات أولية  )أ(  

  
عــــن النــــساء املــــصابات بفــــريوس نقــــص املناعــــة  ئية إحــــصابيانــــات مــــا يلــــي  ويف  
  .لوباءنقل اق ائوفيات وطرالاإليدز، فضال عن /البشرية

  
    ٢٠٠٨ عام يفاإليدز /النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    

  طريقة نقل الوباء  جمموع الوفيات  حاالت اإليدز
  :اجلنسياالتصال  ١ ٦٥١ ٢ ٤٨٩

  :بني اجلنسني
  :عن طريق الدم

  تلقّي الدم
  تعاطي خمدرات باحلقن

  نقل قبل الوالدة
  غري حمددة/جمهولة

  
١ ٦٨٥  

  
١٤  
١٢  
١٥٨  
٦٢٠            

فــريوس نقــص / وزارة الــصحة، اإلدارة العامــة للــصحة، الربنــامج الــوطين لألمــراض املنقولــة جنــسيا     :املصدر
  .اإليدز/شريةاملناعة الب
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ــة        ويف   ــريوس نقــص املناع ــا ملكافحــة مــشكلة ف ــة ومبادراهت ــشطة احلكوم ــق بأن ــا يتعل م
  :اإليدز، جتدر اإلشارة إىل ما يلي/البشرية

  .٢٠٠٥لمرأة،  لربنامج الصحة الشاملةواإلجرائية لاإلدارية والتقنية يري املعا  - ١  
  .اإليدز/ الرعاية الشاملة للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية توفريمعايري  - ٢  
انتقــال فــريوس نقــص املناعــة  مــن تعــددة القطاعــات للوقايــة املوطنيــة الطــة اخل  - ٣  

نقـل   خفض معدل    إىليف بنما، اليت هتدف     ل  من األم إىل الطف   مرض الزهري    و البشرية
ــسبة النــصف    هــذا ال ــة ٧ إىل ١٤مــن (فــريوس مــن األم إىل الطفــل بن ــول ) يف املائ حبل
  .٢٠١٤ عام

  :مبادئ توجيهية  - ٤  
  عن اإليدزفلنتحدث   )أ(    
  اإليدزمصابني ببنميني من شهادات   )ب(    
  ة الذكرياتلتخزين الواقيمبادئ توجيهية   )ج(    
  منهجيةتوجيهات  دليل  )د(    
   يف اإلطار املهينالتعرض لإليدزمبادئ توجيهية عن كيفية التعامل مع   )هـ(    
  برنامج األمراض املنقولة جنسيال يشغتدليل   )و(    
  اِخللقي الزهري مراقبةمعايري   )ز(    
ــات      )ح(     ــددة القطاع ــتراتيجية متع ــة اس ــشأنخط ــة   ب ــريوس نقــص املناع  ف

  جنسيااألمراض املنقولة  /البشرية
جتـدر  شبكة املنظمـات غـري احلكوميـة ومجعيـات القطـاع الـديين،              ما يتعلـق بـ     ويف  •  

مجيـع التيـارات املـسيحية     الـذي يـضم    اإليـدز اإلشارة إىل القطاع الديين ملكافحـة       
فريوس نقص املناعـة  /جنسيا للوقاية من األمراض املنقولة    الختاذ إجراءات يف البلد   
  .اإليدز/البشرية

 منظمـة غـري   ١٥مـن  يـضم أكثـر    اإليـدز  ملكافحـة  حتالف استراتيجي وهناك أيضا   •  
  .هذا الوباءحكومية تعمل على الوقاية من 

اللجنـــة الوطنيـــة  أمر تنفيـــذيأُنـــشئت بـــ، ٢٠٠٨ ينـــاير/ كـــانون الثـــاين٢٢ويف   •  
القطــاع عـن   ممـثال  ١٦اإليـدز الـيت تـضم    /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ملكافحـة  
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 ةاملـشترك الـشاملة   اإلجـراءات   هبـدف تعزيـز ودعـم وتنـسيق         العام واجملتمع املـدين     
القطــاع العــام ومنظمــات اجملتمــع املــدين   علــى مــستوىاملتخــذة  ،بــني القطاعــات

 من أجـل منـع ومكافحـة وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  والشركات اخلاصة 
  .ومتالزمة نقص املناعة املكتسب يف مجهورية بنما

ــرة   - ٢٧ ــرز  ، يــــشري ا١٥٢يف الفقــ ــدم احملــ ــة الــــصحة اجلنــــسية  يف لتقريــــر إىل التقــ سياســ
يف املائــة يف الفتــرة  ٢,٧ التراجــع يف معــدل اخلــصوبة العــام مــن  وال ســيمايف بنمــا،  واإلجنابيــة
يرجـــــى تقـــــدمي معلومـــــات إحـــــصائية . ٢٠٠٤عـــــام  يف املائـــــة ٢,٤٣إىل  ١٩٩٩-١٩٩٠

ــد االســتعراض، مــص    و ــرة قي . نفة حــسب العمــر مــستكملة عــن معــدالت اخلــصوبة طــوال الفت
الـذي جييـز     ١٩٤١مـايو   /يـار  أ ١٣املـؤرخ    ٤٨ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن القانون رقـم         

  .ساريامضمون القانون وما إذا كان ال يزال يرجى حتديد : التعقيم
  

  :الرد    
  . املذكورقانونوقد أرفق ال.  يف املائة٢,٥ احلايليبلغ معدل اخلصوبة   

  معدل اخلصوبة الشامل    
  
  املعدل  سنةال

٢,٥  ٢٠٠٨        
  مؤشرات مجهورية بنما

  .دائرة السجالت واإلحصاءات الصحية، وزارة الصحة  :املصدر  
    

  االجتماعية واالقتصاديةاالستحقاقات    

يرجى تقدمي معلومات حمددة ومفصلة عن املعوقات اليت قـد تواجههـا املـرأة للحـصول          - ٢٨
يرجـى  و.  العقاريـة وغريهـا مـن أشـكال املـساعدة املاليـة            الت االئتمانية والرهونات  يعلى التسه 

لقـضاء علـى أي نـوع مـن الالمـساواة القائمـة             لحتديد ما إذا كانت احلكومـة تبـذل أي جهـود            
  .حبكم الواقع بني الرجال والنساء بشأن هذه املسائل

  
  :الرد    

ــصغرية واملتوســطة احلجــم    هتــدف    ــصغر وال ــة ال ــشاريع املتناهي ــيت أنــ ، ســلطة امل شئت ال
ــار٢٩  املــؤرخ٨  رقــممبوجــب القــانون ــة ٢٠٠٠مــايو / أي ــز تنمي ــ املــشاريع، إىل تعزي ة ـاملتناهي

 األعمــال  تنفيــذ الــسياسات الــيت حتفــز قطــاععــن طريــق، الــصغر والــصغرية واملتوســطة احلجــم
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حتـسني  يف  وللبلـد النمـو االقتـصادي   يف  فـرص العمـل املنتجـة و     خلـق  يف   لإلسـهام ،  هوتعـزز  هذا
  . القوميتوزيع الدخل

خمتلـــف القطاعـــات موجهـــة إىل  تنفيـــذ بـــرامج ومـــشاريع وُيحقَّـــق هـــذا اهلـــدف عـــرب  
ومـع ذلـك فإننـا    . قائم على نوع اجلـنس االقتصادية يف بلدنا، دون أي متييز سياسي أو ديين أو         

ة األصـلي منـاطق الـشعوب      و املناطق الريفية  حمدودة يف  االئتماناتندرك أن فرص احلصول على      
يف املائـة بالنــسبة للـسكان غــري    ٧٢,٧إىل زيــادة كـبرية حبيـث وصــل   هـذا مــا يزيـد   ويف بلـدنا،  

  .الناشطني اقتصاديا، أي نساء تلك املناطق
مـن أجـل    سـلطة املـشاريع املتناهيـة الـصغر والـصغرية واملتوسـطة احلجـم تقـوم،                 بيد أنّ     

 جديـد لتـدخل     ر هنـج  يتطـو بالنـساء،   صوصا بـني    وخـ  بشكل عـام  املرتفعة  احلد من نسبة البطالة     
على إنشاء وتطـوير هـذا القطـاع باعتبـاره أداة         وتركز  ،   هذه املشاريع  تنميةيتعلق ب ما   الدولة يف 

احلـصول  مـن  احتياجـا   لفئـات علـى متكـني أكثـر ا   واألعمـال احلـرة؛   دعم ؛ وعلى  ملكافحة الفقر 
  .ساءالنبني ال سيما و البطالة املرتفع، لمعدوبشكل خاص على خفض  ؛على التمويل الالزم

الـيت تنفـذها   مـن خـالل بـرامج التـدريب     ذلـك  كـل  وتسعى سلطة املشاريع إىل حتقيـق         
أو ضـمانات   ات املتناهيـة الـصغر      برنامج االئتمانـ  وصا عرب   ، وخص  اليت تقدمها  واملساعدة التقنية 

يـستطيعون احلـصول   الـصغر الـذين ال   املتناهيـة  ألصحاب املـشاريع  الذي يقدم الدعم    االئتمان،  
األمـر الـذي يـؤدي إىل       القروض من املؤسـسات املاليـة،       يشجع احلصول على    ، و اتعلى ائتمان 

  .نوعية حياة البنمينياحلد من الفقر وحتسني 
  

 املرأة من الشعوب األصلية واملرأة الريفية    

يعـانون مـن    ) يف املائـة   ٩٨,٤(مجيع السكان من الشعوب األصلية      ، يكاد   وفقاً للتقرير   - ٢٩
يرجـى تبيـان التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة            . املائة منـهم يف الفقـر املـدقع        يف   ٩٠ ويعيش   الفقر،

تيـسري  للتحسني األحـوال املعيـشية للنـساء مـن الـشعوب األصـلية والنـساء الريفيـات، وكـذلك                    
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن النتـائج الـيت حتققـت مـن أجـل تـأمني                  . حصوهلن على العمل  

  .عوب األصلية على اخلدمات الصحية والتعليمحصول النساء والفتيات من الش
  

  :الرد    
 من وزارة التنمية االجتماعية، وهي املؤسسة الـيت نفـذت محلـة          الواردة علوماتامل تفيد  

يف  ٦٧,٥منـهم    شخـصا  ٤١ ٨٥٢ هذه احلملـة  استفاد من    ه، بأن ‘‘إىل األمام من أجل بنما    ’’
  . من الرجاليف املائة ٣٢,٥ و النساء من املائة
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يقـدم اجلـدول   ، واتاحملافظـ مـصنفة حـسب   يتـضمن اجلـدول أدنـاه بيانـات إحـصائية      و  
  .بني سن اخلامسة عشرة والرابعة والعشرينمعلومات عن الشباب الذي يليه 

  
  وزارة التنمية االجتماعية    
  مشروع حمو األمية    
  “إىل األمام من أجل بنما”    
  املستفيدون من املشروع، حسب احملافظات    

  )٢٠٠٩مايو /أيار ٢٠ - ٢٠٠٧ليه يو/متوز(
  

  اجملموع  احملافظة أو املنطقة

 ٠٥٤ ٤ بوكاس دل تورو

 ٢٠٠ ٢ كوكلي

 ٦٧١ كولون

 ٩٧٤ ٥ تشرييكي

 ٨٦٤ ١ داريني

 ٧٦٥ ٣ هرييرا

 ١٧٣ ٣ لوس سانتوس

 ٢٩٨ ٧ بنما

 ٧٠٤ ٣ فرياغواس

 ٣١٢ ١ كونا ياال

 ١٥١ ١ وونان إمبريا

 ٦٨٦ ٦ نغايب بوغلي

             ٨٥٢ ٤١  موعاجمل  
  :وفيما يلي بيانات اجلدول املصنفة حسب املناطق  

  
  اجملموع  الرجال  النساء  املنطقة

  ١٠ ٣١٠  ٣ ١٦٩ ٧ ١٤١ حضرية
  ٣١ ٥٤٢  ١٠ ٥١١ ٢١ ٠٣١ ريفية
  ٤١ ٨٥٢  ١٣ ٦٧٩  ٢٨ ١٧٣ اجملموع  
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  اإلدارة الوطنية لتخطيط التعليم    
  دائرة اإلحصاءات    
   املستفيدون من برنامج شبكة الفرص حسب املستوى التعليمي واملنطقةالطالب    
  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧السنتان الدراسيتان     

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

         مرحلة ما قبل املدرسة
  ١٨٣  ١٥٩  ٢٢٣  ٢٣٠ املناطق احلضرية
  ٢ ٢٨٨  ٢ ٢٧٩  ٧٥٢  ٨٠٧ املناطق الريفية

  ٢ ٥٨٥  ٢ ٦٣٠  ٢ ٤٧٤  ٢ ٤٧٢ مناطق الشعوب األصلية
     املرحلة االبتدائية
  ٨٨٨  ٩٦٨  ٣٥٧  ٣٧٦ املناطق احلضرية
  ١٤ ٤٤١  ١٥ ٣٨٤  ٤ ٤٩٦  ٤ ٩٠٩ املناطق الريفية

  ١٥ ٣٨٨  ١٦ ٣٤٥  ١٢ ٥١٤  ١٣ ٠٠٢ مناطق الشعوب األصلية
     املرحلة املتوسطة
  ١٦٨  ١٢٨  ٣٦  ٤٠ املناطق احلضرية
  ٢ ٤٠٠  ٢ ٤٠٤  ٦٥٤  ٦٤٣ املناطق الريفية

                ١ ٩٨٩  ٢ ٥٦٥  ١ ١٩٩  ١ ٤٨٠ مناطق الشعوب األصلية
 املـسجلني يف املـدارس   ، ذكورا وإناثا، األطفالقوم وزارة التعليم جبمع املعلومات عن ت  

  .البلدأحناء مجيع يف  “شبكة الفرص”برنامج  اليت يدعمها
يف املائـة مـن      ٥٣راً ألن   أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عـن قلقهـا نظـ             - ٣٠

 عـن علومـات   ميرجى تقـدمي    . ن أغلبهن من نساء الشعوب األصلية     أل، و أمياتالسكان اإلناث   
اجلهود واملبادرات املتخذة لتخفـيض نـسبة األميـة لـدى النـساء مـن الـشعوب األصـلية والنـساء              

ات مـن  ويف هـذا الـصدد، يرجـى تقـدمي معلومـ          . نتـائج هـذه املبـادرات     عـن   الريفيات، وكذلك   
عن تنفيذ برنامج حمـو  التابعة لوزارة التعليم   الثقافات   املتعددالثنائي اللغة   اإلدارة الوطنية للتعليم    

يرجى تقدمي معلومات إضافية عـن محلـة حمـو األميـة     و. األمية لدى النساء من الشعوب األصلية  
ج هــذه حتديــد نتــائ أيــضا يرجــىو.  وعــن برنــامج شــبكة الفــرص“إىل األمــام مــن أجــل بنمــا”

  .الربامج خالل الفترة قيد االستعراض
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  :الرد    
ــذ       ــن املتــوخى تنفي ــان م ــرة   ك ــامج خــالل الفت ــذا الربنــامج  . ٢٠٠٩-٢٠٠٦الربن وه
  .استراتيجية مكافحة الفقر املدقعتقوده احلكومة الوطنية وتنفذه يف إطار مشروع 
 التنميـة الوطنيـة     ةديناميـ يف  فقر مـدقع    الربنامج إدماج األسر اليت تعيش يف       واهلدف من     
  .مستوى املعيشة بناء القدرات وضمان خدمات التعليم والصحة والتغذية وحتسني عن طريق
ــستفيد   ــع  وت ــر   مجي ــن الفق ــاين م ــيت تع ــاطق ال ــدقع يف املن ــرص   امل ــن شــبكة الف ــد م ، البل

  .واملناطق الريفية واحلضريةعلى مستوى املقاطعات ذلك  يف مبا
وونـان وكونـا يـاال،       - بوغلي وإمـبريا   - عات نغايب  الفرص، يف مقاط   شبكةملشروع  و  

ممــا أدى إىل لألســر، املــشتركة املــسؤولية املتعلقــة بوانــب اجلتعزيــز احملــرز يف تــأثري علــى التقــدم 
مـــــشاركة الـــــسكان يف االســـــتفادة مـــــن اخنفـــــاض معـــــدالت االنقطـــــاع عـــــن الدراســـــة و

  .الصحية اخلدمات
 فقـر مـدقع   اعترب أهنا تعيش يف     األسر اليت   ة  ات اليت تلقتها مباشر   االستثمارويبلغ حجم     

 وزارة التنمية االجتماعية، وزارة نظـام احلمايـة         :املصدر (بالبوا مليون   ٢٣على الصعيد الوطين    
  ).٢٠٠٨االجتماعية، 

  
الـذي ميـنح قروضـاً    ، “معكـن يـا نـساء األريـاف     ”ى مبشروع   سمَّيشري التقرير إىل ما يُ      - ٣١
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اجلهــود . اجملتمعــات الريفيــة واألصــلية الــصغر إىل النــساء يف بالغــة

  . هذه القروضعلىمن الشعوب األصلية النساء املبذولة لزيادة حصول النساء الريفيات و
  

  :الرد    
معكـــن يـــا نـــساء ”مـــشروع علـــى مكتـــب الـــسيدة األوىل جلمهوريـــة بنمـــا يـــشرف   
تـدريب  ، وذلك هبدف ال   هبن اخلاص  حلسا مشروع لتشجيع النساء على العمل    ، وهو   “األرياف
موجــه أساســا إىل وهــو . والتحــصيل واملــساعدة التقنيــة والرصــد قــروض بالغــة الــصغروتقــدمي 
اللــوايت  الريفيــة الفقــرية،  احملليــةيف اجملتمعــاتمــن نــساء األريــاف والــشعوب األصــلية  ١ ٢٤٠

فرياغـواس،  : شروع التاليـة مـن هـذا املـ    احملافظـات وتـستفيد  . يفضل أن يكّن مـن أربـاب األسـر        
الغربيـة،  بنمـا    الـشرقية، و    وبنمـا  ،شرييكي، ولـوس سـانتوس، وكولـون      وتـ هرييـرا،   ووكوكلي،  

املاشـية،  تربيـة   : وأهم اجملاالت اليت منحت بـشأهنا قـروض بالغـة الـصغر           . ومقاطعة نغايب بوغلي  
 . املائــة يف٣ ، بنــسبة والزراعــة يف املائــة،٣٢بنــسبة والــسلع واخلــدمات، يف املائــة،  ٦٤ بنــسبة

 بــــالبوا يف الفتــــرة مــــا بــــني عــــامي     ٤٥٤ ٥٩٣,٩٦  املمنوحــــةجممــــوع املبــــالغ  ويــــصل 
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هـــذا  بـــالبوا يف إطـــار ١ ٥٠٠ ٠٠٠ومـــن املتوقـــع أن يـــستفيد مـــن مبلـــغ . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥
  . امرأة٣ ٠٠٠ما عدده  ٢٠١٤ إىل ٢٠١٠من خالل الفترة املشروع 

  
 نساء املهاجراتال    

حالة هجرة النساء والفتيات يف بنمـا، داخـل البلـد وعلـى             يرجى تقدمي معلومات شأن       - ٣٢
الصعيد الدويل، ومن ضمنها معلومات بشأن عـدد النـساء والفتيـات املهـاجرات وخصائـصهن                

 .واخلطوات املتخذة حلماية النساء املهاجرات من االعتداء واالستغالل والعنف
  

  :الرد    
 علـــى ٢٠٠٨فربايـــر /اطشـــب ٢٢املـــؤرخ  ٣رقـــم يـــنص اجلـــزء الثـــامن مـــن املرســـوم   
  .الضحايا محاية

  
  تدابري احلماية والوقاية    

مجهوريـة بنمـا   للقـوانني الـسارية يف   االمتثال تكفل الدائرة الوطنية للهجرة      :٨١املادة    
  .منع وقمع جرائم االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرينيف جمال 

 املتـصلة بأنـشطة   األفعـال منـع وقمـع     وتساعد الدائرة، لدى أداء مهامها، على         
واالجتـــار العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة غـــري قانونيـــة مثـــل االختطـــاف واجلرميـــة املنظمـــة 

االجتـار غـري    باملخدرات وغـسل األمـوال واجلـرائم ذات الـصلة، واإلرهـاب ومتويلـه، و              
ــشروع ب ــل  امل ــسلع ذات االســتخدام  األســلحة واملتفجــرات، وحتوي ــة ال ــزدوج  وجه  امل
سـلحة الـدمار    ك احليـازة واالنتـشار غـري املـشروعني أل         ، وكـذل  غـري مـشروعة   ألغراض  
  ...الشامل

  
تتـوىل الرعايــة الــشاملة   وحــدة لرعايــة ضـحايا االجتــار بالبــشر،  يــتم إنـشاء  :٨٢املـادة    
جلــرائم   أو ضــحايا  ا شــهود يكونــون لمهــاجرين الــشرعيني وغــري الــشرعيني الــذين     ل

ــبأو /باالجتــار وصــلة  ذات ــاجرين، وخاصــة القــصر، هتري ــع   امله ــسيق م ــك بالتن  وذل
  ... املختصةالسلطات

  
  :لهجرة تنفيذ التدابري الوقائية التاليةية ل الوطنتعزز الدائرة :٨٣املادة   

ــف والتنظــيم محــالت    - ١ ــة للتثقي ــوع  توعي ــا لوق ــب   تفادي ضــحايا جلــرائم االجتــار أو هتري
  .القصراملهاجرين، وال سيما 
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  .ل غري املشروعةملكافحة األعماالتعاون الوطين والدويل   - ٢
  . القصروخباصةتنفيذ تدابري ملنع االستغالل اجلنسي للمهاجرين،   - ٣
 لتحديـد هويـة األشـخاص أو املنظمـات          هيئـات حكوميـة ودوليـة     تبادل املعلومات مع      - ٤

ــورطهم أو املــشتبه يف   أو هتريــب املهــاجرين   باألشــخاص يف جــرائم االجتــار اتورطهــت
  .واالستغالل اجلنسي

 الدوليـة املوجـودة يف مجهوريـة    واهليئـات  اإلجراءات مع السفارات والقنصليات    تنسيق  - ٥
ــا ــاجرين، وخباصــة     بنم ــل ضــحايا االجتــار باألشــخاص أو هتريــب امله ــصر لنق إىل ، الق
  .بلدان إقامتهم أو ةألصلياهنم ابلد

مبوجـب  وقـد أنـشئت     ،  والدائرة الوطنية للهجرة تابعة لوزارة العدل وشـؤون احلكومـة           
 يف جمـال  سياسـات جديـدة  الذي يـنص علـى   ، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  املؤرخ٣ وم رقم املرس
  .مصنفة حسب نوع اجلنسغري اهلجرة  متعلقة باجلدول التايل أرقاموترد يف . اهلجرة

  
  اهلجرة يف أرقام    

  
  *٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  التأشريات

  ١ ٤٢٤  ٩ ٤٨٧  ٨ ٤٢٥  املمنوحة
  ٧٥٦  ٢ ٧٩١  ٣ ١٢٣  املرفوضة

  ٢ ١٨٠  ١٢ ٢٧٨  ١١ ٥٤٨  موعاجمل  
  

  *٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  التأشريات اليت حظيت باملوافقة

  ٤٨٥  ٣ ٤٢٧  ٣ ٠٢٧  تأشريات اهلجرة
  ١٣٢  ١ ٥٨٥  ٢ ٣٢٧  تأشريات اإلقامة الدائمة
  ٢٠٤  ٢ ٥٨٨  ١ ٦٥٠  تأشريات الزيارة املؤقتة

  ٢٥  ٦١٤  ٥٠٨  التأشريات املمددة
ــاش ت   ــا مبع ــيمني يف بنم قاعــدي تأشــريات املق

  ١٠  ٦٧  ٩٤  من حكومات أجنبية 
  ١٦٤  ١ ٠١١  ٨١٩  تأشريات السياح املتقاعدين

  ٣٤١  ١٩١  صفر  تصاريح اإلقامة املؤقتة
  ٦٣  ٤  صفر  تصاريح اإلقامة الدائمة

  رسم بياين أعدته دار النشر دانييل غوميز  *  
  .الدائرة الوطنية للهجرة: املصدر

  .٢٠٠٩ول من عام على أساس معلومات متعلقة بالربع األ  *  
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 التحـرك واجلـنس   نـوع   و احملافظـة  مجهوريـة بنمـا حبـسب        حتركات املهـاجرين عـرب        
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة اجلنسية و
  
  ٢٠٠٩   ٢٠٠٨  
  املغادرة  الدخول  املغادرة  الدخول  البلد

  النساء  النساء  النساء  النساء  
  ٩ ٢٤٨  ١٠ ٦٤٥  ١٥ ٠٧٣  ٢٣ ٢٤٢  األرجنتني
  ٣ ١٠٥  ٣ ٥٧٩  ٩ ١٢٠  ٩ ٥٤٣  إسبانيا
  ٤٨ ٠٨٨  ٥٤ ٤٧٥  ١٢٤ ٤٢٨  ١٣٨ ١٣٧  بنما

مجهوريـــــة فرتويـــــال 
  ٢٥ ٩١٤  ٢٩ ٨٤٢  ٧٩ ١٨٦  ٩٠ ٨٤٠  البوليفارية

  ٩ ٥٥٧  ١١ ٣٣٦  ٢٣ ٧٢٤  ٢٢ ٦٤٣  كندا
  ١٦ ٠٨٥  ١٧ ٢٣١  ٤٩ ٣٤٢  ٥٦ ١٥٦  كوستاريكا
  ٣٤ ٠١٥  ٣٧ ٤٨١  ٨٧ ١٩٥  ١١١ ٥١٦  كولومبيا
  ٦ ٤١١  ٧ ٣٢٧  ١٥ ٩١٠  ١٨ ٨٧٢  املكسيك
  ٤ ٧١٥  ٦ ٥٤١  ١١ ٧٤٩  ١٤ ٠٠٥  نيكاراغوا

  ٣٨ ٩٣٢  ٤٥ ٤٨٠  ١٠٢ ٤٨١  ١٠٣ ٢٧٢  الواليات املتحدة 
  ٤٩ ٣٣٩  ٥٧ ٢٠٥  ١٢٣ ٤٩٨  ١٤٣ ٩٧٦  بقية البلدان

  ٢٤٥ ٤٠٩   ٢٨١ ١٤٢  ٦٤١ ٧٠٧  ٧٣٢ ٢٠٣  اجملموع    
  

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣١مستكملة حىت ) أولية(أرقام  :مالحظة
    

 جـرائم العنـف     يفالتحقيـق األويل    خـالل   شؤون األسرة والطفـل     بقوم املكاتب املعنية    ت  
لـضحايا مـن املهـاجرين حمليـا        طفـال واملـراهقني مـن اجلنـسني برعايـة ا           معاملة األ  وإساءة العائلي
ذات الــصلة،  عــن طريــق التــشريعات علــى هــذين الــصعيدينلــضحايا وتــوفر احلمايــة ل. ودوليــا
ــواد : وهـــي ــتور ٥٦ و ١٩ و ١٧املـ ــ مـــن الدسـ ــانون رقـــم سياسيالـ ــام ٤، والقـ ، ١٩٨١ لعـ
والقـانون  ،  ١٩٩٨ لعـام  ٣١  رقـم   والقـانون  ،، وقـانون األسـرة    ١٩٩٥ لعـام    ١٢  رقم قانونوال
  ).تطبيق تدابري احلماية (٢٠٠١ لعام ٣٨ رقم

ــل    ــرأة  وتكفـ ــوق املـ ــراف حبقـ ــاله االعتـ ــذكورة أعـ ــام املـ ــوقهن  األحكـ ــذلك حبقـ ، وكـ
وختـشى النـساء األجنبيـات املوجـودات يف     . عـائلي ال مـن العنـف   سيما الناجيـات   ، وال ضحاياك

، هلـا إساءة املعاملـة الـيت يتعرضـن      حاالت عنلإلبالغإىل السلطات وضعية غري قانونية اللجوء    
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املـساعدة   أمام احلـصول علـى   عائقمما خيلق لديهن حالة قلق بسبب اعتقادهن أن وضعهن هذا          
  .حتق هلناليت 

غـري بنميـة أن إحـدى       جنسية  حاياها نساء من    بشأن جرائم ض   التحقيقات   وواضح من   
ميـارس هبــا املعتـدون العنــف والترهيــب ويبقـوهنن حتــت سـيطرهتم هــي، بالتحديــد،     الطـرق الــيت  

ويستغل املعتدون هذا اخلوف مـن      . ببدء إجراءات تسوية وضعهن كمهاجرات    إلسراع  رفض ا 
  .ىل القضاء، مما حيد يف كثري من األحيان من إمكانية جلوء الضحايا إالترحيل
هلــذه املــشكلة تــنص علــى حــل محايــة الــضحايا ال ومــن املؤســف أن قوانيننــا يف جمــال    

  ).سبانياإ(خبالف ما عليه احلال يف أنظمة قانونية أخرى 
 إىل ٨٩ املـواد مـن  (اجلديـد  القـانون  يف  ، أن هنـاك     قضايا اهلجـرة  ونعتقد، يف ما يتعلق ب      

ــة قواعــد تتعلــق مب) ٩٣ ــة أو   اإلنــاث اللــوايت عامل يتعرضــن لالســتغالل اجلنــسي ألغــراض جتاري
  .يف حالة اهلجرة غري الشرعيةباألشخاص الجتار ل

  
 زواج والروابط األسريةال    

عامـاً   ١٤  هـو  ن تقرير الدولة الطرف أن احلد األدىن لسن الـزواج          م ١٧٨تبني الفقرة     - ٣٣
 احلـد األدىن لـسن زواج   علرفـ يرجـى تبيـان التـدابري الـيت اختـذت           . عامـاً للفتيـان    ١٦ للفتيات و 

ــادرات   و. الفتيــات، وفقــاً التفاقيــة حقــوق الطفــل   يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري أو املب
  .املتخذة ملنع ممارسة الزواج املبكر وإلغائها

  
  :الرد    

 مل تنفــذو. احلــد األدىن لــسن الــزواج بالنــسبة للفتيــاتمل تتخــذ بنمــا أي مبــادرة لرفــع   
  .إلغائهاوملنع ممارسة الزواج املبكر تدابري أو مبادرات  أي
  
  


