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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ل ملا قبل الدورةالفريق العام

 الدورة اخلامسة واألربعون
     ٢٠١٠فرباير / شباط-يناير /كانون الثاين
 تعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما ي    

  
 بنما    

الرابـع واخلـامس     ةيـ تقـارير الدور  لل  التقرير اجلـامع   نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف        
  ).CEDAW/C/PAN/7(بنما لوالسادس والسابع 

  
 حملة عامة

ــر        - ١ ــذا التقري ــداد ه ــة إع ــات عــن عملي ــدمي معلوم ــيوي. يرجــى 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         وأن تبني ما إذا كانت قد أجريت مشاورات          مشاركتها،
  .الربملانورفعته إىل  التقرير  قد اعتمدتاحلكومةكانت 

ــر   - ٢ ــضمن التقري ــات يت ــن      حمــدودة جــداً إحــصائية بيان ــوع اجلــنس ع ــصنفة حــسب ن  م
مجـــع  حالـــةيرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن     .االتفاقيـــةجمـــاالت مـــشمولة ب  يف رأةاملـــ حالـــة

 جتمــــع هــــذه البيانــــات علــــى أســــاس مــــدىوحتليلــــها يف البلــــد عمومــــاً وإىل أي  البيانــــات
ــزم بواســطتها احلكومــة حتــسني     . حــسب نــوع اجلــنس  تــصنيف ــان الطريقــة الــيت تعت يرجــى بي

البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس املتعلقـة جبميـع جمـاالت االتفاقيـة وكيـف تـستخدم                       مجع
ت والـربامج ويف رصـد التقـدم حنـو حتقيـق املـساواة الفعليـة بـني                   يف وضع السياسا   تهذه البيانا 

  .املرأة والرجل
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 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

تطبـق  كانـت أحكامهـا     إن   مـا، ال سـيما    نبيف  تفاقيـة   لاليرجى توضيح الوضع القانوين       - ٣
انـت أحكـام    وإذا كـان األمـر كـذلك، يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا ك                . احملـاكم مباشرة يف   

  .متصلة بذلكانونية أي سوابق ق أمثلة عن إعطاءيف احملاكم الوطنية ويستشهد هبا االتفاقية 
ــع      و  - ٤ ــة الطــرف مجي ــنقح الدول ــأن ت ــسابقة، ب ــة ال ــة، يف مالحظاهتــا اخلتامي أوصــت اللجن

يرجــى تقــدمي .  صــراحة علــى إلغــاء التمييــز ضــد املــرأة هــذه التــشريعاتتــشريعاهتا حبيــث تــنص
 اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال هلــذه القــوانني     عــنت مفــصلة معلومــا

  . خالل الفترة قيد االستعراض مجيع أرجاء البلدوالتدابري يف
ــم   و  - ٥ ــانون رق ــر إىل الق ــشري التقري ــؤرخ ٤ي ــاين  ٢٩ امل ــاير /كــانون الث ــصفته ١٩٩٩ين  ب

ولـة الطـرف للمـرأة، اسـتناداً إىل مبـدأ           معاملـة الد  تنظم   السياسة اليت    رسمالصك الذي ينظم وي   
، الـصادر عـام   ٥٣يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة إضـافية عـن املرسـوم رقـم         . “عدم التمييز ”

 يف  واردالقانون وكيف أتاح فرصـاً متـساوية للمـرأة، علـى النحـو الـ              هذا   لتنظيم تطبيق    ٢٠٠٢
فـــصلة عـــن اآلليـــات تقـــدمي املزيـــد مـــن املعلومـــات امليرجـــى .  مـــن تقريـــر الدولـــة١٩الفقــرة  

  .رير، من أجل تنفيذ هذا املرسوملتقملا ذكر يف اواإلجراءات املؤسسية اليت وضعت، وفقاً 
ــة      و  - ٦ ــشر االتفاقي ــسابقة، الفــشل يف ن ــة ال ــا اخلتامي ــق، يف مالحظاهت ــة بقل الحظــت اللجن
  على خمتلف مستويات اجملتمع البنمـي وأوصـت بتنظـيم محلـة كـربى لنـشر مبـادئ                  لترويج هلا وا

ــامني       ــضاة واحملـ ــدى القـ ــيما لـ ــسياق، ال سـ ــذا الـ ــدريب يف هـ ــوفري التثقيـــف والتـ ــة وتـ االتفاقيـ
يرجى تقـدمي معلومـات عـن احلمـالت أو املبـادرات       .سني والنساء البنمياتوالصحافيني واملدرِّ 

يرجـى توضـيح اخلطـوات      و. األخرى اليت قامـت هبـا احلكومـة مـن أجـل نـشر مبـادئ االتفاقيـة                 
 القــانونيني، مبــن فــيهم لألخـصائيني كومــة لتـوفري املعلومــات املالئمــة والتــدريب  الـيت اختــذهتا احل 

م مــن األطــراف املــسؤولني عــن تنفيــذ االتفاقيــة، هــاحملــامون والقــضاة واملــدعون العــامون، وغري
 .لدولة الطرف يف إطار االتفاقيةالقانونية للتزامات بشأن اال

  
 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

للنـهوض بـاملرأة يف بنمـا،       اجلهـاز الـوطين     قدمي معلومات مفـصلة وإضـافية عـن         يرجى ت   - ٧
 يـة  احلكوم كليـة يف اهلي  الـوزارة     وزارة الشباب واملـرأة والطفـل واألسـرة، مبـا يف ذلـك دور              ووه

يرجـى تقـدمي معلومـات     . األخرى للدولة فيما يتعلـق بالـسياسات العامـة        األجهزة  وعالقاهتا مع   
م احلكومـة   علـى مجيـع املـستويات وكيـف تقـيِّ         ا اجلهـاز    شرية واملاليـة هلـذ    مفصلة عن املـوارد البـ     

 .إذا كانت ميزانيته متناسبة مع واليته ما
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 الربامج وخطط العمل    

  إرسـاء  يشري التقرير إىل اخلطة الوطنية ملكافحـة العنـف املـرتيل والـسياسات الراميـة إىل                 - ٨
يرجـى تقـدمي معلومـات      . ٢٠٠٤منـذ عـام     مـا زالـت تطبـق        بـني املـواطنني، الـيت         وئـام  عالقات

معلومــات مفــصلة عــن املــوارد املاليــة والبــشرية املخصــصة   تــضم إضــافية عــن اخلطــة الوطنيــة،  
 حمددة زمنيـاً، لتقيـيم تنفيـذ هـذه اخلطـة يف             اأهدافكما تضم   للخطة وما إذا وضعت مؤشرات،      

  . البلدأقاليممجيع 
  

 العنف ضد املرأة    

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

إيـراد  يرجـى  . ألعمال عنف ضد املـرأة الـذين متـت مقاضـاهتم ومعاقبتـهم خـالل الفتـرة نفـسها            
سنوياً جـراء العنـف املـرتيل خـالل الفتـرة قيـد             معلومات إحصائية عن عدد النساء اللوايت يقتلن        

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

نمية االجتماعية ومديرية اإلحـصاءات      بني املديرية الوطنية للمرأة يف وزارة الت        املشترك املشروع
  .وتعداد السكان التابعة ملكتب املراقب املايل العام للجمهورية

يــشري التقريــر إىل اخلطــة الوطنيــة ملنــع العنــف املــرتيل والتــصدي لــه وللتعــايش املــدين،  و  - ١٠
 تتمحور حول مخسة جماالت أساسـية، مـن ضـمنها الوقايـة والرعايـة وإعـادة التأهيـل، وتـشمل                   
برامج علـى املـستوى احمللـي بـشأن تعزيـز أنـشطة الوقايـة والرعايـة يف مـا يتعلـق بـالعنف املـرتيل                       

نطـاق الـشبكات احملليـة إىل مجيـع        خطط احلكومة لتوسـيع     يرجى تقدمي معلومات بشأن     . احمللي
خطـط  ء البلد، مبا يف ذلـك منـاطق الـشعوب األصـلية واملنـاطق األكثـر حرمانـاً، وكـذلك                     رجاأ

ــأمني املــ  ــوايت        . أوىت ــات الل ــساء والفتي ــدد الن ــصلة عــن ع ــات مف ــدمي معلوم ــضاً تق ويرجــى أي
  .هذه خالل الفترة قيد االستعراض من تدابري احلماية ،، على املستوى احمللييستفدن

وإذا مل يكـن كـذلك،    . رب جرميـة  تـ يرجى حتديد ما إذا كـان االغتـصاب يف الـزواج يع           و  - ١١
 هل تعتزم احلكومة جترميه؟

  
 ار بالنساء واستغالهلن جنسياًجتاال    

 يف الـسنوات األخــرية، وللمـرة األوىل، لبحــث   اجلهـود بــذلت يالحـظ هـذا التقريــر أن     - ١٢
جتـار بالبـشر واسـتغالل البغـاء ولتحليــل     الالعوامـل واألسـباب األساسـية والتـداعيات املرتبطــة با    
 ال يقــدم معلومــات عــن إال أن التقريــر. الطريقــة الــيت يعمــل هبــا مــن يقومــون هبــذه املمارســات
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يرجـى تقـدمي معلومـات عـن االسـتغالل التجـاري            . النتائج اليت توصلت إليهـا هـذه الدراسـات        
وأسـبابه  ومـدى حدوثـه     جتـار   الواجلنسي للنساء والفتيات واملراهقات، مبا يف ذلك من خـالل ا          

خـــذة مـــن أجـــل التـــصدي  ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن الـــربامج أو التـــدابري املت . وعواقبـــه
  .املشكلة ذههل

ة املرتبطـــة إلجراميـــويـــشري التقريـــر إىل األحكـــام املختلفـــة الـــيت تعاقـــب املمارســـات ا  - ١٣
ــاء   جتــارباال ــشر واســتغالل البغ ــات إحــصائية عــن عــدد األشــخاص     . بالب ــدمي معلوم يرجــى تق

ــذين ــن         ال ــد االســتعراض، وع ــرة قي ــام ضــدهم، خــالل الفت متــت مقاضــاهتم وصــدرت األحك
ــوايت  عــدد ــساء الل ــسي  ال ضــحايا ان زعمــن أهنــ الن ــضاً  . جتــار واالســتغالل اجلن ذكــر يرجــى أي

جتــار الن حــاالت اعــاملبذولــة مــن أجــل توعيــة النــساء والفتيــات بــشأن أمهيــة اإلبــالغ   اجلهــود
  .البغاءواستغالل 

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

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . املتعلقة بالسعي إىل سبل االنتصاف القانونية يف حالة االغتصاب        
  حتديــد مــا إذا كانــت قــد أيــضاًويرجــى. الــصعوباتملواجهــة هــذه اجلهـود أو التــدابري املتخــذة  
 . الصددأنشئت وحدة خاصة يف هذا

  
 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    

ل القـانون   ، الـذي عـدَّ    “ الفـرص املتـساوية    إتاحـة ” ٤وفقاً للتقرير، ينص القانون رقـم         - ١٥
 يف املائة على األقل مـن النـساء بـصفة           ٣٠االنتخايب، على واجب احلكومة يف ضمان مشاركة        

 مـن الكيانـات    ذلـك  مـستقلة وشـبه مـستقلة وغـري        وزيرات، ونائبات وزراء، ومديرات هليئـات     
ويرجـى  . ٤ يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخـذة لتنفيـذ القـانون رقـم              .احلكومية

 لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف        نظمتأيضاً تقدمي معلومات عن احلمالت أو برامج التدريب اليت          
  . التوصيات السابقة للجنة أعقابالسياسة ومواقع صنع القرار واحلياة العامة، يف

 ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٦ويــشري التقريــر أيــضاً إىل القــانون رقــم    - ١٦
. “ يف املائــة مــن األمــوال علــى األقــل لتــدريب املــرأة١٠ختــصيص ”الــذي يــنص علــى واجــب 

 .م قد نفذ وعن نتائج هذا التنفيذما إذا كان هذا االلتزارجى تقدمي معلومات مفصلة عي
  

 التعليم والصور النمطية    

يـبني أنـه ال تـزال         اليت تطغى فيهـا الطالبـات      ربامج اجلامعية يشري التقرير إىل أن حتليل ال       - ١٧
ــار بعــض الــ    ــة تعــيقهن عــن اختي ــة ربامجهنــاك عوامــل ثقافي ــرغم مــن   غــري التقليدي أن ، علــى ال
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مــات حمــددة عــن هــذه يرجــى تقــدمي معلو. يــشهد طابعــا إنثويــا البلــديف لتحــاق باجلامعــات اال
مييـز ضـد     الـيت متـارس الت     باقيـة الربامج وعن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة إللغاء الصور النمطيـة ال          

  .املرأة يف جمال التعليم
، يفيــد التقريــر بــأن النــساء يــتلقني منحــاً دراســية أكثــر مــن الرجــال، ١٢٩يف الفقـرة  و  - ١٨

: ت التعليميـة   علـى مجيـع املـستويا      ،املوارد البـشرية  ب النهوضوفقاً لتقرير أعده معهد التدريب و     
يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة مـصنفة حـسب املوضـوع              . أو اجلامعية /االبتدائية، والثانوية، و  

  .ساء الدراسية اليت تتلقاها النحالريفية عن املن/واملناطق احلضرية
علـى اإلجنـازات    محـل املراهقـات يف بنمـا، وأثرهـا     ظـاهرة علومات عن ميرجى تقدمي  و  - ١٩

ــاث  ــة لإلن ــدعم     . التعليمي ــات عــن ال ــدمي معلوم ــضاً تق ــدم ويرجــى أي ــل  املق ــات احلوام للمراهق
األمهات الـشابات ملواصـلة تعلـيمهن، مبـا يف ذلـك معلومـات إحـصائية عـن عـدد األمهـات                       أو

ويف هـذا الـصدد، يـشري التقريـر         . الشابات اللوايت يستفدن من برامج الدعم ملواصـلة دراسـتهن         
املراهقـات  ، الـذي يـضمن صـحة وتعلـيم          ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ٣ املؤرخ   ،٢ القانون رقم    إىل

جــدت، لكفالــة التنفيــذ الفعــال  ، يف حــال ومــةالقائ يرجــى حتديــد آليــات اإلشــراف  .احلوامــل
 .القانون هلذا
  

 العمالة    

ــر أن   - ٢٠ ــبني التقري ــسبة   ي ــشكلن ن ــساء ي ــسكان غــري الناشــطني     ٧٢,٧ الن ــن ال ــة م يف املائ
ويفيد أيضاً بأن النـساء يعملـن أساسـاً يف جتـارة اجلملـة وجتـارة التجزئـة، واخلـدمات                    . قتصادياًا

يرجــى تقــدمي املعلومــات عــن . املرتليــة، والــصناعات التحويليــة، والفنــادق، واملطــاعم، والتعلــيم
يرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات        . خلفض معدل البطالـة املرتفـع لـدى املـرأة         الطرف  خطط الدولة   

. يف القطــاعني العــام واخلــاص  األعمــال نفــسهاعــن أداء رأة والرجــل املــر وستويات أجــعــن مــ
 يف القطــاع   عملــهن يرجــى تــضمني معلومــات مفــصلة عــن أنــشطة النــساء وظــروف        كمــا
  .الرمسي غري
اإلجــــراءات الــــيت اختــــذت للقــــضاء خمتلــــف ، يــــشري التقريــــر إىل ١٣٥يف الفقــــرة و  - ٢١
ــى ــل    عل ــرأة يف العم ــز ضــد امل ــراءات       .التميي ــذه اإلج ــن ه ــصلة ع ــات مف ــدمي معلوم يرجــى تق

ويرجـــى أيـــضاً تقـــدمي معلومـــات إضـــافية عـــن األنـــشطة الـــيت قامـــت هبـــا جلنـــة            .وأثرهـــا
ــز القــدرة املؤســسية مــن أجــل تعمــيم        القــضايا ــوزارة العمــل لتعزي ــسانية والعمــل التابعــة ل اجلن
طريقــــة عملــــها اجلنــــساين يف العمــــل، مبــــا يف ذلــــك املعلومــــات عــــن عــــضويتها و  املنظــــور
  .وأنشطتها هايتوهيكل
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علـى الـرغم مـن    أنشطة املضايقة اجلنـسية    يف بنما تعاقب  قواننيهناك  ويفيد التقرير أن      - ٢٢
يرجـى حتديـد مـا إذا كانـت       .  يف البلـد   عدم وجـود قـوانني تـستهدف املـضايقة اجلنـسية حتديـداً            

 .املضايقة اجلنسية يف مكان العملاحلكومة تعتزم جترمي 
  

 ةالصح    

، عـــن قلقهـــا العميـــق ١٩٩٩أعربـــت اللجنـــة، يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة عـــام   - ٢٣
 حلـق اإلجهـاض، يف احلـاالت        نكـسة الواضـحة   يتعلق بالصحة اإلجنابية للنساء البنميات وال      مافي

وأوصت اللجنة بـأن تتـاح للنـساء البنميـات احلوامـل            . اليت يكون فيها احلمل نتيجة االغتصاب     
يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة وحمــددة فيمــا يتعلــق  . رصــة إلهنــاء محلــهنفاب نتيجــة االغتــص

يرجى أيضاً تقدمي معلومـات إحـصائية عـن         . بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة التباع توصية اللجنة      
يرجـى تقـدمي معلومـات      . غتـصاب االنتيجـة   يت أجريـت لنـساء محلـن         ال جهاضإلعدد حاالت ا  

لـضحايا بـشأن أمهيـة طلـب العـالج الطـيب واإلبـالغ عـن تعرضـهن                  عن التدابري املتخذة لتوعية ا    
  .ت اجلنسية وغريها من االعتداءاتلالعتداءا

يف املائــة مــن  ٢٩,١ ويـشري التقريــر إىل صــحة املراهقـات، ويفيــد، يف هــذا الـشأن، أن     - ٢٤
لنـسبة  يرجى توضيح سبب التدين الشديد هلـذه ا       . املراهقات احلوامل يتلقني الرعاية قبل الوالدة     

وتقدمي معلومات عن التدابري اليت تتخـذها احلكومـة لزيـادة النـسبة املئويـة للمراهقـات احلوامـل                   
  .يت يتلقني الرعاية قبل الوالدةاللوا
الـذي حيـدد األسـباب      ،   عـن صـحة املـرأة يف بنمـا         ٢٠٠٥تقرير عام   يشري التقرير إىل    و  - ٢٥

 اجلهــاز التنفــسي العلــوي، واإلنفلونـــزا، التــهابات: علــى أهنــالوفيــات النــساء الرئيــسية اخلمــسة 
 توضـيح  ىيرجـ . والتهابات اجللد واألنسجة حتت اجللدية، واإلسـهال، وأمـراض اجلهـاز البـويل         

 ومـا إذا كـان أي       يـات  أجري تقيـيم وبـائي لتحليـل أسـباب هـذه املـسببات للوف               كان قد  ما إذا 
ويرجــى أيــضاً تقــدمي . علقــة بالعمــلمنــها يتعلــق بالبيئــة الــيت تعــيش فيهــا املــرأة أو باألنــشطة املت 

معلومات إحصائية عن معـدالت الوفيـات النفاسـية، وكـذلك عـن األسـباب األخـرى لوفيـات                   
ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن حـصول            . الريفيـة /النساء، املصنفة حسب املناطق احلـضرية     

  .سنات على خدمات الرعاية الصحيةالنساء امل
بفـريوس نقـص    إلصـابات النـساء     ت عـن املعـدالت احلاليـة        يقدم التقرير أي معلومـا    ال    - ٢٦

يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية ومــستكملة عــن النــساء والفتيــات    . اإليــدز/املناعــة البــشرية
اإليــدز، وكــذلك معلومــات مفــصلة عــن األنــشطة   /املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

ــادرات الــيت تتخــذها احلكومــة ملكافحــة هــذه املــشكلة     ــصدد، يرجــى تقــدمي   ويف. واملب  هــذا ال
معلومــات إضــافية عــن دمــج املنظمــات غــري احلكوميــة وشــبكة مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة  
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اإليدز وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديين من أجل الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة                 /البشرية
  .ملسألة املبادرات ملكافحة هذه ااإليدز، املذكورة يف التقرير على أهنا إحدى/البشرية
ــرة   - ٢٧ ــرز  ١٥٢يف الفقــ ــدم احملــ ــة الــــصحة اجلنــــسية  يف ، يــــشري التقريــــر إىل التقــ سياســ

يف املائـة يف الفتـرة    ٢،٧يف بنمـا، مبـا يف ذلـك التراجـع يف معـدل اخلـصوبة العـام مـن            واإلجنابية
ــة ٢,٤٣إىل  ١٩٩٩-١٩٩٠ ــام  يف املائــ ــستكملة    . ٢٠٠٤عــ ــات مــ ــدمي معلومــ ــى تقــ يرجــ

ويرجـى  . يد االستعراض، مصنفة حسب العمـر    خلصوبة طوال الفترة ق   وإحصائية عن معدالت ا   
: الـذي جييـز التعقـيم      ١٩٤١مـايو   /يـار  أ ١٣املؤرخ   ٤٨أيضاً تقدمي معلومات عن القانون رقم       

 .ساريانون وما إذا كان ال يزال مضمون القا
  

  االجتماعية واالقتصاديةستحقاقاتالا    

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

لقـضاء علـى أي نـوع مـن الالمـساواة القائمـة             لحتديد ما إذا كانت احلكومـة تبـذل أي جهـود            
 .رجال والنساء بشأن هذه املسائلحبكم الواقع بني ال

  
 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            .  يف املائة منـهم يف الفقـر املـدقع         ٩٠ ويعيش   الفقر،

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

  .ية على اخلدمات الصحية والتعليمحصول النساء والفتيات من الشعوب األصل
يف املائـة مـن      ٥٣أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عن قلقها نظراً ألن           و  - 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              

ويف هـذا الـصدد، يرجـى تقـدمي معلومـات مـن            . نتـائج هـذه املبـادرات     عـن   الريفيات، وكذلك   
عـن تنفيـذ برنـامج حمـو األميـة      التابعة لوزارة التربيـة  ة الثنائية اللغة املشتركة بني الثقافات       الوحد

إىل ”يرجـى تقـدمي معلومـات إضـافية عـن محلـة حمـو األميـة                 . لدى النساء من الشعوب األصلية    
امج خـالل  يرجـى حتديـد نتـائج هـذه الـرب     .  وعـن برنـامج شـبكة الفـرص        “األمام من أجل بنمـا    

  . االستعراضالفترة قيد
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الـذي ميـنح قروضـاً      ،  “معكن يا نساء األريـاف    ”ى مبشروع   سمَّيشري التقرير إىل ما يُ    و  - ٣١
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اجلهـود          . متناهية الصغر إىل النساء يف اجملتمعات الريفيـة واألصـلية         

عــن هــذه القــروض مــن الــشعوب األصــلية النــساء املبذولــة لزيــادة حــصول النــساء الريفيــات و 
  .املتناهية الصغر

  
 نساء املهاجراتال    

يرجى تقدمي معلومات يشأن حالة هجرة النساء والفتيات يف بنما، داخل البلـد وعلـى                 - ٣٢
الصعيد الدويل، ومن ضمنها معلومات بشأن عـدد النـساء والفتيـات املهـاجرات وخصائـصهن                

 .ل والعنفمن االعتداء واالستغالواخلطوات املتخذة حلماية النساء املهاجرات 
  

 زواج والروابط األسريةال    

عامــاً  ١٤ن تقريــر الدولــة الطــرف أن احلــد األدىن لــسن الــزواج   مــ١٧٨تــبني الفقــرة   - ٣٣
يرجى تبيـان التـدابري الـيت اختـذت لزيـادة احلـد األدىن لـسن زواج                 . عاماً للفتيان  ١٦ للفتيات و 

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

  


