
(A)   GE.10-15442    111010    121010 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢- ١جنيف، 

ية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     املفوضية السام جتميع للمعلومات أعدته        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  بنما    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات         هو  هذا التقرير     
ة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـد              

وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        آراء أو    وال يتضمن التقرير أي   . الصلةالرمسية ذات   
خبالف ما يرد منـها يف التقـارير   ) املفوضية(السامية حلقوق اإلنسان  األمم املتحدة   مفوضية  

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وقد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة   . إلنسانحقوق ا 

وقد روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي أربـع               . يف التقرير 
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة            . سنوات

وملّا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق            . ال صاحلة إن كانت ال تز   
األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هـذه              

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون /املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .لدولية حلقوق اإلنسانمع اآلليات ا
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(ةنطاق االلتزامات الدولي  - ألف  

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

دولية للقضاء على مجيـع أشـكال      االتفاقية ال 
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٦أغسطس / آب١٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٧٧مارس / آذار٨

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       دال يوج  ١٩٧٧مارس / آذار٨  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٧٧مارس / آذار٨

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٣ر يناي/ كانون الثاين٢١

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        
  املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠١مايو / أيار٩
  نعم): ٩و

ذيب وغريه من ضـروب     اتفاقية مناهضة التع  
  املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية       

  أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       )١املادة (حتفظ   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٤
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق   

  نعم
  -  ال يوجد ١٩٩٠ديسمرب /ول كانون األ١٢  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجب املـادة       ٢٠٠١أغسطس / آب٨
   سنة١٨: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  يف املواد اإلباحيةاألطفال 

  -  ال يوجد  ٢٠٠١فرباير / شباط٩

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧أغسطس / آب٧  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق       

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٧أغسطس / آب٧

  نعم): ٧و
لربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياريا: معاهدات ليست بنما طرفا فيها    

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين    
  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، عام (وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم لدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو

 والربوتوكول امللحق هبا ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقية عام  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ١٩٦١لعام 

             ة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 )٥( هباةامللحق

 )٢٠٠٦وقيع فقط، عام الت( الربوتوكول الثالث باستثناءنعم، 

 نعم )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

ملكافحة التمييـز يف    ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   
 جمال التعليم

 نعم

، علـى   ٢٠١٠شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنما، يف عام              -١
ى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية التصديق عل

  .)٧(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري بنما على أن تنظر            أيضاً ٢٠١٠ويف عام     -٢

شعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان       يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ال        
كما شجعت اللجنة بنما على أن تنظر يف تقدمي اإلعالن االختياري           . )٨()١٦٩رقم  (املستقلة  

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،          ١٤املنصوص عليه يف املادة     
  .)٩(ن االتفاقية م٨ من املادة ٦وتصدق على التعديالت املدخلة على الفقرة 

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بارتياح املعلومات اليت قدمتها بنما والـيت               -٣
تفيد بأهنا تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من             

  .)١٠(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 بأن تصدق بنما على االتفاقيات املذكورة       يق األمم املتحدة القطري أيضاً    ويوصي فر   -٤

  .)١١(أعاله، وكذلك على االتفاقية األيبريية األمريكية املتعلقة حبقوق الشباب

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
ملة أمـور منـها     جب ٢٠٠٨ بارتياح يف عام     اإلنسانأحاطت اللجنة املعنية حبقوق       -٥

كما رحبت باعتماد القانون املتعلـق      . قانون جديد للعقوبات وإلغاء قوانني االزدراء     اعتماد  
بالعنف املرتيل واعتماد تدابري تشريعية وإدارية ملنع الوصم والتمييز ضد األشخاص املـصابني             

ورحبت كذلك باعتماد تشريعات تسمح لالجئني      . )١٢(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
  .)١٣(بلد منذ عشر سنوات أو أكثر بتقدمي طلبات احلصول على اإلقامة الدائمةاملقيمني يف ال
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ويالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديـد الـذي               -٦
 من شأنه أن يغري نظام العدالة احلايل القائم على االستجواب إىل نظام             ٢٠٠٨اعُتمد يف عام    

موعد شهر من   ، قامت احلكومة اجلديدة، قبل      ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . قائم على التقاضي  
  .)١٤(٢٠١١ عام حىتبدء نفاذ القانون اجلديد، بتأجيل العمل به 

 ١٩٩٩ لعـام    ٤ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالقانون رقم             -٧
  .)١٥(وبإدراج تعريف للتمييز متسق مع االتفاقية يف القانون احمللي

، رأت جلنة القضاء على التمييز العنصري بعني اإلجيـاب اعتمـاد            ٢٠١٠يف عام   و  -٨
 بشأن التمييز يف    ٢٠٠٥ لعام   ١١تشريعات ملكافحة التمييز العنصري، من قبيل القانون رقم         

وأحاطـت  . )١٦( بشأن احلق يف دخول األماكن العامة    ٢٠٠٢ لعام   ١٦العمل، والقانون رقم    
  بشأن أراضي املشاع، الذي يتضمن أحكاماً      ٢٠٠٨ لعام   ٧٢رقم   بالقانون   اللجنة علما أيضاً  

 الذين ال يعيشون يف منطقة من مناطق السكان األصلينيتتيح ملكية األراضي ألهايل جمتمعات 
  .)١٧(ني األصليالسكان

كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود أي حكم يـصنف أفعـال التمييـز                  -٩
ررت توصيتها بأن تعتمد بنما تشريعات جنائية بشأن هـذا          العنصري باعتبارها جرائم، وك   

  .)١٨( من االتفاقية٤، تتماشى مع املادة املوضوع حتديداً
  بقلق أنه ميكن للدولة، وفقاً     اإلنسان، الحظت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٨ويف عام     -١٠

  .)١٩(للدستور، أن ترفض طلب اجلنسية ألسباب تتعلق بالعجز اجلسدي أو العقلي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان      -١١

              ، وأعادت اعتمـاده يف نفـس الفئـة يف         ١٩٩٩يف عام   " ألف"مكتب أمني املظامل يف الفئة      
  .)٢٠(٢٠٠٦عام 
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى إنـشاء            ، أثنت ٢٠١٠ويف عام     -١٢

  .)٢١(٢٠٠٩املعهد الوطين للمرأة يف عام 
، بإنشاء بنما مكتـب     ٢٠١٠ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف عام           -١٣

  .)٢٢(أمني املظامل، واجمللس الوطين جلماعة السود العرقية، واهليئة الوطنية لشؤون الالجئني
 الوطنية ملكافحة التمييز، اليت أنـشئت       اللجنةويفيد فريق األمم املتحدة القطري بأن         -١٤

فلم ُيتح إال متويـل ضـئيل    . ، ال تعمل على حنو سليم     ٢٠٠٢ لعام   ١٦مبوجب القانون رقم    
  .)٢٣(ملعاجلة حاالت التمييز العنصري أو تقدمي املساعدة القانونية للضحايا



A/HRC/WG.6/9/PAN/2 

5 GE.10-15442 

مديرية معنية حبقوق اإلنسان بدأت تعمل يف وزارة الداخلية          أن   ويذكر الفريق أيضاً    -١٥
 اجمللس الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعة     ٢٠٠٨وأنشئ يف عام    . ٢٠١٠والعدل يف عام    

كما أنشئت وكاالت متخصصة حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         . ومكافحتهالبشرية  
األمانة الوطنية املعنيـة    (لتحقيق األمن الغذائي    و) األمانة الوطنية إلدماج املعوقني يف اجملتمع     (

  .)٢٤()خبطة األمن الغذائي والتغذوي

  تدابري السياسة العامة  - دال  
 باملعلومات اليت تفيد بأن     ٢٠١٠رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام           -١٦

جيمـع التعـداد     ، وطلبت اللجنة أن      )٢٥(بنما تعتزم إجراء تعداد عام للسكان يف تلك السنة        
              بيانات تشمل، يف ما تشمله، معلومات عن الشعوب األصلية والبنمـيني املنحـدرين مـن               

  .)٢٦(أصل أفريقي
 التقدير مجلة أمور من بينها اعتماد       مع، الحظت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٤ويف عام     -١٧

  .)٢٧()٢٠١٥-٢٠٠٣(الوطنية من أجل األطفال واملراهقني العمل خطة 
وقد أبرز فريق األمم املتحدة القطري اجلهود املبذولة لتحسني محاية حقوق اإلنسان،              -١٨

، وبرنامج التحـويالت النقديـة      ٢٠١٥-٢٠٠٩وال سيما خطة األمن الغذائي والتغذوي،       
املشروطة، املعروف باسم شبكة الفرص، الذي يركز على املناطق اليت تعاين من الفقر والفقر              

 ما أضعفه نقص املوارد الالزمة للتنفيذ        بأن أثر السياسات كثرياً    د الفريق أيضاً  ويفي. )٢٨(املدقع
  .)٢٩(والرصد، وبأن بنما ال متلك خطة شاملة يف جمال حقوق اإلنسان

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من بنما أن تقدم معلومات عـن              ٢٠١٠ويف عام     -١٩
 لتعزيـز    تاماً وطنية من أجل إدماج مجاعة السود العرقية إدماجاً       الالعمل  التدابري املتخذة يف إطار خطة      

  .)٣٠(واملهنةتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للسكان البنميني املنحدرين من أصل أفريقي يف العمل 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  ن مع هيئات املعاهداتالتعاو  -١  

  )٣١(عاهدةاملهيئة 
 متر ـآخر تقري
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   وُنظر فيهتقدميه

حيل موعد تقدمي     ٢٠١٠مارس /آذار  ٢٠٠٩  جلنة القضاء على التمييز العنصري
ــام  ــرد يف ع ال

٢٠١١  

حيل موعد تقـدمي التقـارير مـن        
احلـادي والعـشرين إىل الثالـث    

  ٢٠١٣عشرين يف عام وال
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  )٣١(عاهدةاملهيئة 
 متر ـآخر تقري
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   وُنظر فيهتقدميه

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية 

  تأخر تقدمي التقرير الثالـث منـذ        -  ٢٠٠١أغسطس /آب  ١٩٩٩
  ٢٠٠٤عام 

تأخر تقدمي الـرد      ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٩منذ عام 

ابـع يف   حيل موعد تقدمي التقرير الر    
  ٢٠١٢عام 

  اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز       
  ضد املرأة

حيل موعد تقدمي     ٢٠١٠فرباير /شباط  ٢٠٠٨
ــام  ــرد يف ع ال

٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقرير الثـامن يف      
  ٢٠١٤عام 

تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عـام     -  ١٩٩٨مايو /أيار  ١٩٩٧  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٠  

ورد التقريران الثالث والرابع يف عام   -  ٢٠٠٤يونيه /حزيران  ٢٠٠٢  حقوق الطفلجلنة 
٢٠٠٩  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        

  الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام        -  -  -
٢٠٠٣  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
 ببيـع األطفـال وبغـاء       الطفل املتعلق 

 األطفــال واســتغالل األطفـــال يف 
  املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام        -  -  -
٢٠٠٣  

 ، إىل أن تتقيد مستقبال٢٠١٠ًدعت جلنة القضاء على التمييز العنصري بنما، يف عام           -٢٠
ك أعضاء اجملتمع املدين يف إعـداد        على إشرا  وحثتها أيضاً . باملواعيد النهائية لتقدمي تقاريرها   

  .)٣٢(تقاريرها وتنفيذها

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
 واملقـرر اخلـاص املعـين    )٣٣()٢٠٠٢(املقرر اخلاص املعين مبسألة استخدام املرتزقـة          آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  لالطـالع علـى حالـة جمتمـع         ٢٠٠٩صة يف عـام     زيارة خا (بالشعوب األصلية   
  .)٣٤(")تشاركو ال بافا"

    زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ
  .)٢٠٠٧(اخلبرية املستقلة املعنية باألقليات   زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد 

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

 .أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت مثاين رسائل ردت احلكومة على ثالث منها  رسائل االدعاءات والنداءات العاجلةالردود على 
ردت بنما، ضمن املواعيد احملددة، على أربعة من االستبيانات الثالثة والعـشرين الـيت          الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٥(ن بواليات اإلجراءات اخلاصةأرسلها املكلفو
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
أنشئ املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان اخلاص بأمريكا الوسطى، الذي يقع             -٢١

وقد نظم املكتب عدة أنشطة يف جمال بناء        . )٣٦(٢٠٠٧أغسطس  /مقره يف مدينة بنما، يف آب     
ب أمني املظامل واجملتمع املدين، تشمل، يف ما تشمله، تقدمي التقارير           القدرات للحكومة ومكت  

، ٢٠٠٩ويف عام   . )٣٨( وحقوق اإلنسان يف سياق اهلجرة     )٣٧(وردود املتابعة هليئات املعاهدات   
استضافت بنما عدة أنشطة إقليمية تابعة للمفوضية، تتعلق بأمور منها االستعراض الـدوري             

األصلية، ودور أعضاء الربملان يف محاية حقوق اإلنـسان يف          ، وحقوق الشعوب    )٣٩(الشامل
ر املكتب اإلقليمي زيارة املقرر اخلاص املعين حبالة احلقوق واحلريات          ويسَّ. )٤٠(أمريكا الالتينية 

  .)٤١(األساسية للشعوب األصلية إىل بنما
                      وقامت املفوضة السامية الـسابقة لـويز أربـور بزيـارة رمسيـة إىل بنمـا يف                   -٢٢
  .)٤٢(٢٠٠٧عام 
               باسـتثناء   (٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٢ للمفوضية كل سنة من عام       وتربعت بنما مالياً    -٢٣
  .)٤٣()٢٠٠٤عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  

، عن قلقهـا إزاء     ٢٠١٠، يف عام    املرأة جمدداً أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد         -٢٤
استمرار وجود القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسـرة             

  .)٤٤(ويف اجملتمع عامة
ويشري فريق األمم املتحدة القطري إىل أن القوالب النمطيـة العنـصرية والوصـم                -٢٥

، أعربت  ٢٠١٠ويف عام   . )٤٥(إلعالم واخلطب الرمسية  ما زاال يروجان يف وسائط ا     العنصري  
  .)٤٦(جلنة القضاء على التمييز العنصري عن الشواغل ذاهتا

عن القلق ألن البنميني املنحدرين من أصل أفريقي وأبناء         األخرية  كما أعربت اللجنة      -٢٦
سة حقوقهم  الشعوب األصلية ما زالوا يواجهون، من الناحية العملية، صعوبات بالغة يف ممار           

ويقعون ضحايا التمييز العنصري والتهميش الفعليني، كما أهنم معرضون بوجه خاص النتهاك      
 إزاء األسباب اهليكلية اليت تكرس وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً. حقوق اإلنسان الواجبة هلم

وشددت . ةاستمرار التمييز وإزاء احلرمان من التمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والتنمي         
اللجنة على أمهية تنظيم مشاورات مع من يعنيهم األمر من أبناء الشعوب األصلية والبنمـيني               

  .)٤٧(املنحدرين من أصل أفريقي من أجل وضع اخلطط اإلمنائية والتدابري اخلاصة املناسبة
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، عن القلق إزاء    ٢٠١٠ التمييز ضد املرأة، يف عام       أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على      -٢٧

عدم تناول مسألة قتل اإلناث بشكل كاف يف القوانني اجلنائية وغريها من القـوانني، وإزاء               
وحثت بنما على اختاذ مجيـع التـدابري        . )٤٨(عدم وجود بيانات موثوقة بشأن هذه الظاهرة      

ت الصلة للتصدي لقتل اإلناث، وذلك يف       الضرورية يف القانون اجلنائي والقوانني األخرى ذا      
  .)٤٩(إطار زمين واضح

وفيما يتعلق بقتل اإلناث، يالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن التقارير أفـادت               -٢٨
  .)٥٠(٢٠٠٩ امرأة يف عام ٨٠ و٢٠٠٨ امرأة يف عام ٤٦بقتل 
 القانون   على تعديالت  ، رحبت اللجنة باملوافقة اليت صدرت مؤخراً      ٢٠١٠ويف عام     -٢٩

، )٥١( جديـدة  وقائيةاجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بالعنف املرتيل، بإدراج تدابري          
وحثت بنما على أن تتخذ إجراءات تشمل تعزيز جهودها وتنفيذ التدابري التشريعية القائمـة              

قانون ملنـع   ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوجود        ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٢( فعاالً تنفيذاً
ومع ذلك، أعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء         . العنف املرتيل وبالتدابري املتخذة لضمان تطبيقه     

  .)٥٣(ارتفاع معدل العنف املرتيل وكثرة حاالت الوفاة املترتبة عليه
وإضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بقلـق أن           -٣٠

حلماية من العقاب واإليذاء البدنيني كشكلني مـن أشـكال التـدابري            الفتيات ال حيظني با   
 مع توصيات جلنة حقوق الطفل، على أن تـدرج يف        وحثت اللجنة بنما، متاشياً   . )٥٤(التأديبية

  .)٥٥( جلميع أشكال العقاب البدين ضد األطفالتشريعاهتا حظراً
            ية تـبني أن عـدد الـسجناء        لفريق األمم املتحدة القطري فإن األرقام الرمس       ووفقاً  -٣١
. )٥٦( سـجينا  ٧ ١٤٥    ل، بينما ال تسع السجون إال       ٢٠١٠مارس  / آذار ١ يف   ١٠ ٣٨٦بلغ  

وعالوة على ذلك، ال ُيفَصل املُدانون عن السجناء الذين مل حياكَموا، وليس هناك تـصنيف               
  .)٥٧(خاص لألشخاص احملرومني من حريتهم

جنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق استمرار حاالت تـنم     ، الحظت الل  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٢
عن سوء معاملة السجناء على أيدي املسؤولني عن إنفاذ القانون، وبوجه خاص يف السجون              

. )٥٨(وكذلك عند إلقاء الشرطة القبض عليهم، وهو سلوك ال يعاقَب عليه يف معظم احلاالت             
اع مستويات االكتظـاظ يف الـسجون       وإضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة عن القلق إزاء ارتف        

وسوء األوضاع السائدة فيها، ال سيما األوضاع غري الصحية، واالفتقار إىل ميـاه صـاحلة               
                         عـن نقـص املـوظفني وعـدم الفـصل بـني            للشرب، وقلة الرعاية الطبيـة، فـضالً      

  .)٥٩(املتهمني واملدانني
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق ارتفاع        ، الحظت اللجنة امل   ٢٠١٠ويف عام     -٣٣

عدد النساء والفتيات الاليت ُيتجر هبن، واالخنفاض الشديد يف عدد مرتكيب تلـك األعمـال               
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وأعربت عن قلقها كذلك ألن اإلطار القانوين       . الذين خيضعون للمالحقة القضائية والعقاب    
  .)٦٠(اجلديد وتنفيذه ال يتسمان بطابع مشويل

، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات          ٢٠١٠يف عام   و  -٣٤
 تتعلق مبعاقبة االستغالل اجلنسي واالجتـار  والتوصيات أن التشريعات الوطنية تتضمن أحكاماً    

 تتعلق مبعاقبـة  باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي، بيد أهنا ال تتضمن فيما يبدو أحكاماً       
  .)٦١(شخاص بغرض استغالهلم يف العملاالجتار باأل

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق استمرار عمـل األطفـال رغـم أن                -٣٥
، مبا يف ذلك العمل املرتيل، ورغم التدابري التـشريعية   عاما١٤ًالدستور حيظر العمل دون سن  

  .)٦٢(الرامية إىل حظر أسوأ أشكال عمل األطفال

  ادة القانونإقامة العدل وسي  -٣  
 لفريق األمم املتحدة القطري، فإن عدم وجود قانون بشأن اخلدمة القضائية يعين وفقاً  -٣٦

        أن النظام الذي جيري يف إطاره تعيني القضاة على أيدي رؤسائهم هو نظـام تقـديري يف                 
  .)٦٣(معظم األحوال

حتقيـق  نون قضاة    يعيِّ كما يالحظ الفريق أن رؤساء البلديات، على الصعيد احمللي،          -٣٧
يستمعون إىل القضايا اإلدارية والقضايا املدنية واجلنائية البسيطة وميكنـهم إصـدار أوامـر              

عدم وجود تشريع يف الوقـت    إن  . االعتقال أو اإلفراج املؤقت أو السجن ملدة تصل إىل سنة         
ـ        التحقيق  الراهن يشترط حصول قضاة      ان إىل  على تدريب قانوين، يؤدي يف كثري من األحي

  .)٦٤(حاالت قد ُينتهك فيها مبدأ مراعاة األصول القانونية
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء حاالت التأخري ٢٠٠٨ويف عام   -٣٨

ورأت أنه ينبغـي  . يف معاجلة طلبات اإلحضار والعدد احملدود من حمامي الدفاع املعينني رمسياً 
             ة عدد احملامني هبدف ضمان متتـع مجيـع املـواطنني بـاحلق يف             لبنما أن تتخذ تدابري لزياد    

  .)٦٥(الدفاع عنهم
          ويالحظ الفريق أن القانون حيظر احتجاز املشتبه فيهم قيد التحقيـق ملـدة تزيـد                 -٣٩

  عامـاً  ١٨ ساعة دون أمر من احملكمة، غري أنه يسمح باحتجاز األطفال دون سن              ٤٨على  
كما يالحظ الفريق أن هناك تقارير عن حاالت احتجاز . عة يف إطار هذا اإلجراء سا٧٢ملدة 

 على أسباب اعتقاله     عن حاالت مل ُيطلع فيها احملتجز فوراً       دون أمر احملكمة الضروري، فضالً    
  .)٦٦(أو احتجازه وعلى حقه يف االستعانة مبحام

م مـن الـذين ينتظـرون        يف املائة من السجناء ه     ٦٠ويالحظ الفريق أن أكثر من        -٤٠
 إىل تأخر اإلجراءات القضائية وكثرة اللجوء إىل االحتجـاز قبـل         احملاكمة، مما يعزى أساساً   

فمدة االحتجاز قبل احملاكمة تتجاوز يف بعض احلاالت العقوبة القصوى اليت تفرض            . احملاكمة
  .)٦٧( املزعوماجلرمعلى 
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حمـاكم  ُينـشئ    ، تـشريعاً  ١٩٩٩كما يذكر الفريق أن بنما قد سنت، منذ عام            -٤١
، الذي أنشأ نظام املسؤولية     ١٩٩٩ لعام   ٤٠، ُعدل القانون رقم     ٢٠٠٧ويف عام   . األحداث

 ١٢ سـنوات إىل     ٧عقوبة السجن من    لاجلنائية املذكور، وذلك من أجل رفع احلد األقصى         
          عامـاً  ١٤ سن املسؤولية اجلنائية من      ٦، خفض القانون رقم     ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . سنة
  .)٦٨(عاماً ١٢إىل 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، عن األسـف    ٢٠١٠أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام             -٤٢

 ١٦ للفتيات و عاما١٤ًنخفض للغاية، ويبلغ املألن بنما مل تعدل بعد احلد األدىن لسن الزواج 
                 وكانت جلنة حقوق الطفـل قـد أعربـت عـن شـواغل مماثلـة يف               . )٦٩( للفتيان عاماً
  .)٧٠(٢٠٠٤عام 
 إزاء صعوبة الوصول إىل ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضا٢٠٠٤ًويف عام   -٤٣

إجراءات تسجيل املواليد، ال سيما األطفال من أصل أفريقي وأطفال الـسكان األصـليني              
  .)٧١(يف املناطق الريفية واملناطق احلدوديةواألطفال الذين يعيشون 

وحثت اللجنة بنما على وضع وتنفيذ سياسة شاملة حلماية حقوق األطفال تشمل،              -٤٤
يف ما تشمل، تدابري لتعزيز قدرات الوالدين، مع إيالء اهتمام خاص باألسر الفقرية واألسـر               

لة قيامهم بتقدمي الـدعم املـايل       اليت تترأسها النساء، وزيادة وعي اآلباء مبسؤولياهتم، وكفا       
              الالزم، وضمان متتع األطفـال املـودعني يف مؤسـسات بـاحلقوق املنـصوص عليهـا                

  .)٧٢(يف االتفاقية

  حرية التنقل  -٥  
يوجه فريق األمم املتحدة القطري االنتباه إىل القيود املفروضة علـى حريـة تنقـل               -٤٥

ية املؤقت ألسباب إنـسانية ويعيـشون يف املنـاطق          األشخاص الذين يشملهم قانون احلما    
ويوصي الفريـق  .  سنوات١٠منذ أكثر من " املؤقت"احلدودية النائية وخيضعون هلذا القانون     

  .)٧٣(بأن ُتنشأ آلية قانونية تنص على اإلعمال التدرجيي للحقوق

حليـاة العامـة    حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف ا            -٦  
  واحلياة السياسية

يساور جلنة القضاء على التمييز العنصري القلق إزاء املعلومات الواردة الـيت تفيـد                -٤٦
 ملا أبدوه من تـشدد  وجمتمعات السكان األصلينيبوقوع حاالت ختويف واضطهاد ضد قادة   

ة الكـربى يف    ، وخباصة فيما يتعلق باملشاريع االقتـصادي      نياألصليالسكان  يف محاية حقوق    
وحثت اللجنة  . ميادين الطاقة الكهرمائية أو التعدين أو األشغال العامة أو املشاريع السياحية          

وجمتمعات الـسكان   الدولة الطرف على أن تعجل باختاذ تدابري من أجل ضمان سالمة قادة             
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منظومـة   للتدابري االحترازية الصادرة عن       خاصاً ، وأن تويل يف هذا الصدد اهتماماً      نياألصلي
  .)٧٤(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتعديل املدخل على القـانون       -٤٧
 يف املائـة مـن      ٣٠ مجلة أمور، بتخصيص نسبة      من، الذي قضى،    ١٩٩٧االنتخايب يف عام    

ا إزاء عدم اختاذ التدابري املطلوبـة       املناصب االنتخابية للنساء، بيد أن اللجنة أعربت عن قلقه        
كما أعربت عن قلقها بشأن ما يبدو من . لكفالة امتثال األحزاب السياسية هلذا الشرط األدىن

واقترحـت  . )٧٥(نقص يف الوعي واالهتمام لدى األحزاب السياسية بضم املزيد من النـساء           
مـشاركة املـرأة يف صـنع       أمهية  باللجنة أن تضطلع بنما، يف مجلة أمور، حبمالت للتوعية          

  .)٧٧(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة. )٧٦(القرار
           ويشري فريق األمم املتحدة القطري إىل عدم تطبيق القاعـدة املتعلقـة بتخـصيص               -٤٨

  يف املائة من أموال االنتخابات العامة للدورات التدريبية من أجل تشجيع النـساء             ١٠نسبة  
 لعدد النساء املنتخبات لـشغل       فعلياً وقد شهدت االنتخابات األخرية تراجعاً    . على املشاركة 
  .)٧٨(مناصب عامة

خبطر  يتعلق   علماً ببالغ  جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       أحاطت،  ٢٠١٠ويف عام     -٤٩
 ويف معرض اإلشارة كذلك إىل بـالغ      . املوظفني العموميني بسبب آرائهم السياسية    تسريح  

 موظف عمومي دون سبب وجيه ودون اتباع        ١٩ ٠٠٠ أكثر من    تسريحسابق يتعلق بادعاء    
اإلجراءات اليت حيددها القانون، أعربت اللجنة عن أملها أن تبذل بنما كل اجلهود الالزمـة               
                 ملنع حدوث حاالت مماثلـة، وطلبـت منـها أن تواصـل جهودهـا الراميـة إىل حـل                  

  .)٧٩(القضايا العالقة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٧  
أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تعليقاهتا السابقة اليت كانت قد طلبـت        -٥٠

قتصر على ضمان املساواة يف األجر      ت  يت من قانون العمل، ال    ١٠ املادةفيها من بنما أن تعدل      
 مفهوم املساواة بني الرجل واملرأة يف        تاماً  تشريعياً  جتسيداً سدجت، لكي   "العمل املتساوي "لقاء  

          ، كما تنص عليـه اتفاقيـة املـساواة يف األجـور           "العمل املتساوي يف القيمة   "األجر لقاء   
والحظت جلنة اخلرباء الصعوبات اليت ما زالت بنمـا تواجههـا يف تطبيـق              ). ١٠٠رقم  (

  ويف. )٨٠(الفجوة الكبرية يف األجور بني الرجال والنـساء       االتفاقية، مثلما يظهر يف استمرار      
 يعملـن يف     يف املائة من النساء النشطات اقتصادياً      ٦٤، الحظت اللجنة أن      أيضاً ٢٠١٠عام  

أنشطة قليلة الدخل، وحثت بنما على أن تتخذ التدابري املناسبة لتقليص الفجوة يف األجـور               
  .)٨١(بني الرجال والنساء

           اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن شـواغل مماثلـة يف         كما أعربت   -٥١
 والحظت بقلق عدم كفاية احلماية القانونية للعامالت احلوامل والعامالت الالئي           ٢٠١٠عام  
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وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء ارتفـاع أعـداد الطفـالت             . يواجهن التحرش اجلنسي  
، وأهابت ببنما أن تقوم، يف مجلة أمور، بسن تشريعات واختاذ تدابري لـضمان              )٨٢(العامالت

، أعربت اللجنة   ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٣("األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي يف القيمة      "مبدأ  
املعنية حبقوق اإلنسان عن الشواغل ذاهتا، وأشارت إىل أن بنما ينبغي أن تكفل مجلة أمـور                

جر لقاء العمل املتساوي وإلغاء اختبارات احلمل كشرط للحصول على          تشمل املساواة يف األ   
  .)٨٤(فرص العمل

والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن التقرير الوطين الرابع عن حالة املـرأة                -٥٢
 خطـرية، ألن تـدين   ني األصليالسكانيفيد بأن حالة النساء من    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(يف بنما   

 للتمتـع    كافياً وسط حيول دون وصوهلن إىل األنشطة اليت تدر دخالً        مستوى تعليمهن يف املت   
                 وطلبت اللجنة من بنمـا أن تتخـذ التـدابري الـضرورية ملعاجلـة             . مبستوى معيشي الئق  

  .)٨٥(هذا الوضع
 ٤٤أن القـانون رقـم   منظمة العمل الدولية ، الحظت جلنة خرباء ٢٠٠٩ويف عام     -٥٣

  من األعضاء إلنشاء منظمة ألرباب العمل بل وعدداً         كبرياً مل يشترط عدداً  املعدل لقانون الع  
والحظت اللجنة ارتفاع عـدد     . أكرب من األعضاء إلنشاء منظمة عمالية على صعيد الشركة        

. املوظفني العموميني الالزمني إلنشاء منظمة مبوجب القانون املتعلـق بالوظـائف اإلداريـة            
وكانت اللجنة املعنية   . )٨٦(خذ التدابري الضرورية لتعديل تشريعها    وطلبت اللجنة إىل بنما أن تت     

  .)٨٧(٢٠٠١باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أعربت عن شواغل مماثلة يف عام 
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن بنما التنفيذ الكامل ألحكام           ٢٠٠٤ويف عام     -٥٤

زمة ملنع عمل األطفال، يف املناطق الريفية واحلـضرية         عمل األطفال وتتخذ مجيع التدابري الال     
  .)٨٨()مبن فيهم األطفال الذين يعملون يف اخلدمة املرتلية(على السواء 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
 أن أشد املـشاكل     ٢٠٠٦أكد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف عام            -٥٥
وأضـاف اإلطـار أن     . اجملتمع البنمي هي الفقر وعدم ملساواة واالستبعاد      تواجه   اليت حاًإحلا

 للفقر بّين أن السكان من الشعوب األصلية يعانون من االستبعاد أكثـر مـن                جغرافياً حتليالً
ويشري فريق األمم املتحدة القطري إىل أن مؤشرات التغذية، رغم ما حتقق مـن              . )٨٩(غريهم

ي، ُتظهر أن اجلوع ما زال يؤثر يف البلد، مثله يف ذلك مثـل انعـدام األمـن                  تقدم اقتصاد 
  .)٩٠(املناطق الريفية ومناطق الشعوب األصليةعلى بقدر أكرب ذلك الغذائي، مع تأثري 

، أوصت جلنة حقوق الطفل بشدة بنما بأن تواصل تعزيز جهودها           ٢٠٠٤ويف عام     -٥٦
تكفـل  أن  ا يتعلق بالرعاية الصحية األوليـة، و      يف جمال إصالح قطاع الصحة، وخباصة فيم      

إمكانية الوصول إىل رعاية صحية جيدة يف مجيع مناطق البلد، مبا يشمل وضع برامج بعيـدة                
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              األثر، وتدريب القرويني احملليني على األساليب اآلمنة للقبالـة، وتـوفري الرعايـة الكافيـة              
  .)٩١(قبل الوالدة

ل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية فإن معدالت الوفيات النفاسـية           إلطار عم  ووفقاً  -٥٧
، بل أضحت تنحو     ذلك تراجعت بني فتريت اخلمسينات والثمانينات، بيد أهنا مل تتحسن بعد         

ويتجاوز معدل الوفيات النفاسية املتوسط الوطين أربع مرات        . صوب اجتاه تصاعدي طفيف   
  .)٩٢(ونا يااليف منطقة نغويب بوغلي وسبع مرات يف ك

، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق ارتفاع           ٢٠١٠ويف عام     -٥٨
 إىل عدم توفر الرعاية الطبية املالئمة، وخاصة معدالت الوفيات النفاسية، وهو ما يعزى أساساً

ذلك إزاء  وأعربت اللجنة عن قلقها ك    . للنساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية واملراهقات     
وحثت اللجنة بنما على  . )٩٣(الصعوبات اليت تواجهها النساء يف احلصول على إجهاض قانوين        

أن تتخذ تدابري من بينها تيسري إجراء حوار بشأن حق املرأة يف الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك                 
املعنيـة  ، أعربت اللجنة    ٢٠٠٨ويف عام   . )٩٤(التبعات املترتبة على القوانني املقيدة لإلجهاض     

إلجهاض املنصوص عليهـا يف القـانون       املقيدة ل حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء التشريعات       
اجلنائي، وبوجه خاص حصر إجراء عملية اإلجهاض يف غضون أول شهرين من احلمل عندما       

  .)٩٥( عن االغتصاب، وهو ما ينبغي توثيقه يف إجراءات احملاكميكون احلمل ناجتاً
نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق بـشأن نقـص             كما أعربت اللج    -٥٩

االعتراف حبقوق املرأة يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية ونقص محاية هذه احلقوق، ال سيما             
. )٩٦( بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابيـة     ٤٤٢فيما يتعلق بتأخر مناقشة مشروع القانون رقم        

التدابري الضرورية من أجل التغلب على اجلمود الذي حييط         وحثت اللجنة بنما على أن تتخذ       
  .)٩٧(مبشروع القانون وإصداره بأسرع ما ميكن

اإليدز، أهابت اللجنة ببنمـا أن تعـاجل        /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       -٦٠
اتباع تفاوت القوة بني املرأة والرجل، الذي مينع املرأة يف كثري من األحيان من اإلصرار على                

  .)٩٨(ممارسات جنسية آمنة ومسؤولة
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنـصري بقلـق مـستويات            ٢٠١٠ويف عام     -٦١

، من السكان األصـليني   اإليدز بني سكان طائفة كونا      /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
سية واإلجنابية كما الحظت بقلق، يف هذا الصدد، حمدودية االستفادة من خدمات الصحة اجلن

  .)٩٩(املتاحة للشعوب األصلية والبنميني املنحدرين من أصل أفريقي

  احلق يف التعليم  -٩  
يالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن بنما توفر تسع سنوات من التعليم األساسي               -٦٢

وى أمـا يف املـست    .  يف املائة  ٩٨اجملاين اإللزامي، وأن معدل التسجيل يف هذا املستوى يبلغ          
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، فإن   عاماً ١٨ و  عاماً ١٥ باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني       الثانوي، الذي يتعلق أساساً   
  .)١٠٠(التسرب معدالت مع ارتفاع يف املائة، ٦٠معدل التسجيل يبلغ 

، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنما علـى أن             ٢٠١٠ويف عام     -٦٣
ات، ملعاجلة األسباب اجلذرية للتمييز بني اجلنـسني واألدوار         تتخذ تدابري تشمل إجراء دراس    

النمطية للجنسني يف ميدان التعليم، وأن تعزز جهودها الرامية إىل التشجيع على إدخال النساء            
  .)١٠١(يف اجملاالت الوظيفية غري التقليدية

ن الدراسة  وأعربت اللجنة عن القلق بشأن العدد الكبري من الفتيات الاليت ينقطعن ع             -٦٤
ـ (ه بالرغم من وجود حكم قانوين  ألنوعن أسفها   نتيجة للحمل املبكر،     ) ٢٩انون رقـم  الق

ينص على وجوب استمرار الفتيات يف التعليم أثناء احلمل وبعده، ليست هناك آليـة فعالـة                
كما الحظت اللجنة بقلق ارتفاع معدالت األميـة بـني          . )١٠٢(لكفالة االمتثال هلذا القانون   

  .)١٠٣(ني األصليالسكانات الاليت يتحدثن لغات الريفي
، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها بشأن احلفاظ على هوية أطفـال            ٢٠٠٤ويف عام     -٦٥

 يف مناطق السكان األصـليني، وألن       السكان األصليني، ألن التعليم بلغتني يظل يشكل حتدياً       
 لـضمان    خاصـاً  أن تويل اهتماماً   ب بنماوأوصت اللجنة   . )١٠٤(التعليم العام يفتقر إىل املوارد    

حفاظ أطفال السكان األصليني واألطفال من أصل أفريقي بنمي على هويتهم، وذلك بسبل             
  .)١٠٥(املتعدد الثقافات الثنائي اللغةمنها تنفيذ خطة وطنية لتطوير التعليم 

طفال  لالحتياجات التعليمية لدى األ خاصاًكما أوصت اللجنة بنما بأن تويل اهتماماً        -٦٦
املستضعفني، مثل الفتيات وأطفال السكان األصليني والالجئني واألطفال العاملني وأطفـال           
الشوارع، بغية إعمال حقهم األساسي يف التعليم، وذلك بتحسني مستوى البنية األساسـية             
للنظام التعليمي، وتوفري مزيد من املرافق للتعليم غري الرمسي والتدريب املهين، مبـا يـشمل               

  .)١٠٦(ال الذين مل يكملوا مرحليت التعليم االبتدائي والثانوياألطف

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
، بـأن   ٢٠١٠أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف، يف عـام              -٦٧

تنتهي من إجناز التدابري اليت ال تزال معلقة والرامية إىل ضمان تأمني منطقة أو كيان ذي مركز          
  .)١٠٧(جلميع البنميني من أبناء الشعوب األصليةمماثل 
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهـا إزاء املـشاكل            ٢٠٠٨ويف عام     -٦٨

الكثرية اليت تعاين منها جمتمعات الشعوب األصلية، مبا فيها أوجه القصور اخلطرية يف اخلدمات 
تمعات الشعوب األصلية اليت ال تقـيم       الصحية والتعليمية وعدم االعتراف بالوضع اخلاص جمل      

  .)١٠٨()منطقة خمصصة للشعوب األصلية (كوماركاداخل منطقة من املناطق اليت تسمى 
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ويذكر مكتب األمم املتحدة القطري أن احلق يف التشاور من أجل كفالة املوافقـة                -٦٩
الطاقة الكهرمائية  التعدين و املسبقة واحلرة واملستنرية من جانب الفئات املتضررة من مشاريع          

وال يشترط قانون البيئة للحصول على رخصة       . والسياحة، هو حق غري مضمون وغري منظم      
               استغالل املوارد الطبيعية أو احلفر الستخراجها أي شيء سوى تقدمي دراسة لتقيـيم األثـر              

  .)١٠٩(على البيئة
ه يف مناسبات عديدة أوكلـت      والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن         -٧٠

املشاورات املتعلقة مبشاريع استغالل املوارد والتعمري والسياحة لشركات القطاع اخلاص اليت           
          وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تؤسس اآلليات املالئمـة،        . تضطلع بتنفيذ هذه املشاريع   

نظمة العمل الدولية للسكان األصليني      من اتفاقية م   ٥مبا يتفق واملعايري الدولية، وخباصة املادة       
اليت صدقت عليها الدولة الطرف، إلجراء املشاورات مع        ) ١٠٧رقم   (١٩٥٧والقبليني لعام   

 لكي حتصل   اجملتمعات احمللية اليت حيتمل أن تتأثر باملشاريع اإلمنائية واستغالل املوارد الطبيعية،          
  .)١١٠(املستنرية والطوعيةعلى موافقتها املسبقة 

كما أوصت اللجنة بتوفري سبل جرب الضرر والتعويضات الفعالة لألشخاص املعرضني       -٧١
للتشريد بسبب مشاريع اقتصادية، وأوصت بنما بأن تكفل حصول املشردين من ممتلكـاهتم             
                   علــى التعــويض املالئــم وأن تــوفر هلــم أمــاكن ينتقلــون إليهــا تكــون جمهــزة 

  .)١١١(باخلدمات األساسية
، أصدر املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات            ٢٠٠٩ويف عام     -٧٢

" تشاركو ال بافا  " عن حالة جمتمع     األساسية للسكان األصليني، عقب زيارة إىل بنما، تقريراً       
ومن بني النتائج اليت خلـص      ". ٧٥تشان  "واجملتمعات األخرى املتأثرة باملشروع الكهرمائي      

خلاص يف تقريره أن اجملتمعات املتضررة مل ُتستشر على حنو سليم قبل أن توافـق               إليها املقرر ا  
نقـل  احلكومة على بدء املشروع، وأن تلك اجملتمعات مل ُتمـنح فرصـة املوافقـة علـى                 

 على التقرير، أكدت فيه أنه مل حيـدث أي انتـهاك             مفصالً وقدمت بنما رداً  . )١١٢(أماكنها
  .)١١٣(توفرة والتقرير ذاته بّينا وجود مشاورات مسبقةحلقوق اإلنسان وأن األدلة امل

" تشاركو ال بافا  "والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري ببالغ القلق أن قضية             -٧٣
           /قد أفضت إىل بعث رسالة، يف إطار إجـراء اللجنـة املتعلـق باإلنـذار املبكـر، يف آب                  

اص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات   ، وإىل زيارة أجراها املقرر اخل  ٢٠٠٨أغسطس  
البيانات بدقة  ، وحثت اللجنة بنما على أن تراعي        ٢٠٠٩األساسية للسكان األصليني يف عام      
  .)١١٤(ليمية والدولية بشأن هذه املسألةوالقرارات الصادرة عن اهليئات اإلق

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
تحدة القطري عدم وجود أي إجراء كفء لتحديد احملتاجني         يالحظ مكتب األمم امل     -٧٤

إىل احلماية الدولية يف تدفقات اهلجرة املختلطة، مما يترك األشخاص الذين هلم احلق يف احلماية     
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 طلبات اللجـوء ويف احتـرام       جتهيزوالحظ املكتب وجود أوجه قصور يف       . يف وضع هش  
، وعدم اإلعادة   )الوصول إىل اإلجراء  ( اللجوء    يف املبادئ األساسية للحماية الدولية مثل احلق     

، وعدم العقاب على الدخول غري القـانوين أو  )عدم الرد وعدم الرفض عند احلدود    (القسرية  
ومثة مشاكل تتعلـق بـالتمتع الفعلـي        . ، وعدم التمييز  )االحتجاز التعسفي (غري املشروع   

  .)١١٥()العملتصاريح مبا فيها  (الوثائق الالزمةبنقص   متزايداًباحلقوق، ترتبط ارتباطاً

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
  .ال ينطبق  

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
 يف غـضون    طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل بنما أن توافيها،             -٧٥

 ١٣سنتني، مبعلومات خطية عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرتني              
). الصحة اجلنسية واإلجنابية   (٤١و) التدابري القانونية الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني       (

 يف ذلـك     إىل بنما أن تنظر يف التماس التعاون واملساعدة التقنيني، مبـا           وطلبت اللجنة أيضاً  
                اخلدمات االستشارية، إذا لزم األمر وعنـد االقتـضاء، مـن أجـل تنفيـذ التوصـيات                

  .)١١٦(املذكورة أعاله
 من النظام الداخلي للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،          ٧١ من املادة    ٥ للفقرة   ووفقاً  -٧٦

ت اللجنة الـواردة يف     ينبغي أن تقدم بنما، خالل عام واحد، معلومات عن متابعتها لتوصيا          
  .)١١٧()العنف املرتيل (١٨و) الالجئون (١٤و) أوضاع السجون (١١الفقرات 

  التقنية بناء القدرات واملساعدة  - خامساً
أوصت جلنة حقوق الطفل بنما بأن تطلب املساعدة التقنية يف جمايل قضاء األحداث               -٧٧

 ويف جمال مكافحـة فـريوس       ،)١١٨(وتدريب رجال الشرطة من منظمات تشمل اليونيسيف      
اإليدز من منظمات، من بينها صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان             /نقص املناعة البشرية  

واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص             
  .)١١٩(اإليدز/املناعة البشرية
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