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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 مـن   ١٨ مبوجـب املـادة      طـراف النظر يف التقارير املقدمـة مـن الـدول األ         
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
ــارير  ــة التق ــسابعة   الدوري ــسادسة وال ــسة وال ــة واخلام ــن الرابع ــة م ــدول ا  املقدم ل

  طرافاأل
  
  بنما

  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  لمرأةلاإلدارة الوطنية 
  
  
  تقرير

   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةةاتفاقي
  )٢٠٠٦- ١٩٩٤(الرابع واخلامس والسادس والسابع الدورية التقارير 

  
  ٢٠٠٨فرباير /طبنما، شبا
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  التقرير الدوري
  تعريف عام جبمهورية بنما

، وهـي مـساحة   اً مربعـ اً كيلـومتر ٧٥ ٥١٢ مجهورية بنمـا مـساحة قـدرها     تبلغ مساحة   - ١
  . بلدية٥٢١ منطقة و٧٥وصليني األسكان لل مناطق ٥ مقاطعات و٩مة إىل مقسَّ
 ٢٠٠٠جـري يف عـام       أُ الـذي السادس عشر   ووفقاً ملا أظهره تعداد السكان واملساكن         - ٢

يف  ٥١( نـسمة، وكـان عـدد الـذكور     ٢ ٨٣٩ ١٧٧كـان عـدد سـكان بنمـا يف ذلـك الوقـت       
 شـخص   ٣٧,٦وكـان متوسـط الكثافـة الـسكانية         . يف املائة  ٤٩(يزيد عن عدد اإلناث     ) املائة

 مقاطعــة بنمــا  شــخص لكــل كيلــو متــر مربــع يف١١٦,٢وتراوحــت بــني  مربــع مترلكــل كيلــو
يف  ٤٩(ويعيش نصف الـسكان تقريبـاً      . ينيارمتر مربع يف مقاطعة د    يلو شخص لكل ك   ٣,٤ و

 املـدن، ويف األسـاس مدينـة بنمـا، العاصـمة، واملنـاطق احمليطـة هبـا، يف حـني أن                      مناطق يف   )املائة
  .عترب أقل جتانساًتوزيع السكان يف الداخل ُي

ة، وكانـت    نـسم  ٣ ٢٨٣ ٩٥٩ زاد العدد التقديري للـسكان إىل        ٢٠٠٦وحبلول عام     - ٣
 ١٠٠وهلـذا فإنـه مقابـل كـل         . يف املائـة   ٤٩,٥٦ ونسبة النساء     يف املائة  ٥٠,٤٤نسبة الرجال   
  . رجل١٠٢امرأة يوجد 

 مليــون ١٥ ١٤١,٩ مــا قــدره ٢٠٠٦ اإلمجــايل يف عــام وكــان جممــوع النــاتج احمللــي   - ٤
 مـن النـاتج احمللـي    وكان نصيب الفرد  . يف املائة  ٨,١ النمو يف ذلك العام      معدَّل، وكان   )١(بلبوا

ــوا ٥ ٢٠٦,٠٠اإلمجــايل  ــع الثالــث مــن عــام   ،بلب ــاتج احمللــي اإلمجــايل  ٢٠٠٧ ويف الرب  زاد الن
  . تقريباًيف املائة١١,٣بنسبة 

م بالتساوي تقريباً بني الرجال والنساء فإن الـشيء         ومع أن عدد السكان البنميني مقسَّ       - ٥
مـن   يف املائـة   ٦٢ل الـذكور نـسبة       حيـث ميثِّـ    نفسه ال ينطبق على السكان الناشـطني اقتـصادياً،        

يف  ٩٣,٧لـون نـسبة     الـذين ميثِّ  والـسكان العـاملون،     . يف املائـة   ٣٨ل النـساء نـسبة      اجملموع ومتثِّـ  
يف  ٣٧ تبلـغ نـسبة النـساء بينـهم          ،) نسمة ١ ٣٥٧ ٠٥٩( من السكان الناشطني اقتصادياً      املائة
 مـن الـسكان غـري العـاملني         يف املائة  ٤٨رجال نسبة   ل ال وميثِّ. يف املائة  ٦٣  ونسبة الرجال     املائة

وهنـاك بيـان إحـصائي    . يف املائـة  ٥٢ نسمة وتشكل النساء نسبة ٩١ ٤٧٣الذين يبلغ عددهم    
  السكان غري الناشطني اقتـصادياً     نم يف املائة  ٧٢,٧ نسبة   صلة وهو أن النساء تشكِّلن    آخر ذو   

  .) نسمة٨٦١ ٢٣١(

__________ 
  .البلبوا الواحد يعادل دوالراً واحداً من دوالرات الواليات املتحدة: مالحظة  )١(  
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ــساء أساســاً يف جتــ    - ٦ ــة  وتعمــل الن ــة وجتــارة التجزئ ، واخلــدمات )١٠٤ ١٤٥(ارة اجلمل
، )٤٧ ٨٨٣(، والفنــادق واملطــاعم )٤٨ ٥٠٨ (والــصناعات التحويليــة، )٧٣ ٢٩٧(لية نـــزامل

  ).٤٧ ٧٢٣(والتعليم 
، تعــيش نــسبة ٢٠٠٣نتــه الدراســة االستقــصائية ملــستويات املعيــشة لعــام   ووفقــاً ملــا بيَّ  - ٧

 إضــافية يف فقــر يف املائــة ١٦,٦ يف فقــر، وتعــيش نــسبة  مــن الــسكان البنمــينييف املائــة ٢٠,٢
الـذين يعيـشون   مـس الـسكان   وُخ. )يف املائـة  ٣٦,٨ اإلمجـايل للفقـر   عدَّلوهبذا يكون امل (مدقع  

ويف املنـاطق الريفيـة     .  منهم يف فقر مـدقع      يف املائة  ٤,٤ فقراء، وتعيش نسبة     ةاحلضرييف املناطق   
 مبا يشمل نـسبة فقـر مـدقع    يف املائة ٥٤نسبة الفقر إىل  اليت ال يعيش فيها سكان أصليون تصل   

  .يف املائة ٣٢قدرها 
يف حالـة فقـر، وتعـيش       ) يف املائـة   ٩٨,٤(ن يعيشون مجـيعهم تقريبـاً       ووالسكان األصلي   - ٨

ت الفقـر فيهـا إىل   معـدَّال واملقاطعـات الـيت تـصل    .  منـهم يف حالـة فقـر مـدقع    يف املائة ٩٠نسبة  
  .غوساني، وفريي، وكوكلي، ودارديل كورووكاس ب: أعلى املستويات هي

ووفقـاً آلخـر    . األميـة، مـثالً   : والفقر تصحبه ظروف أخرى تعتـرب مـن أسـبابه ونتائجـه             - ٩
 سـنوات   ١٠ فإن عدد األشخاص األميني الـذين هـم يف سـن             املايلتعداد أجراه مكتب املراقب     

وهـؤالء األشـخاص   . سكان يف املائـة مـن الـ   ٧,٦ شخـصاً، أي نـسبة   ١٦٨ ١٤٠أو أكثر يبلغ   
مـن  ) يف املائـة  ٤( شخـصاً  ٨٩ ٧٢٩من الـذكور و    )  يف املائة  ٣,٦( شخصاً   ٧٥ ٤١١بينهم  
  .اإلناث
 الفقـر   معـدَّل ف. والسكان األصـليون يعـانون بـأكرب درجـة بالنـسبة لعـدد مـن اجلوانـب                  - ١٠

ــو       ــسكان ه ــات ال ــن قطاع ــاع م ــك القط ــدقع يف ذل ــة ٨٩,٧امل ــة  (يف املائ ــدل مقارن ــدرهمبع  ق
يف  ٦,٨ عـدَّل امل (يف املائـة   ٢١,٥ العام لسوء التغذية هو      عدَّل؛ وامل ) للبلد ككل  يف املائة  ١٦,٧
 طفـالً   ٧٣ سـنوات هـو      ٥ وفيات األطفال الذين يقـل عمـرهم عـن           معدَّل؛ و ) لبنما ككل  املائة

لكـل   وفيـات األمهـات   معدَّل؛ و)يف املائة ٢٢,١ للبلد ككل هو    عدَّلامل(لكل ألف والدة حية     
ووضــع الــسكان   ).  للبلــد ككــل ٦٩,٧ قــدره  عــدَّلمقارنــة مب  (٧٢٥,٦ أم هــو ١٠٠ ٠٠٠

  . يف هذه املؤشرات مجيعها أسوأ كثرياً من املتوسط للبلد ككلاألصليني
 بطرائــق تــنعكس يف املؤشــرات االجتماعيــة رييكــل االجتمــاعي لبنمــا آخــذ يف الــتغواهل  - ١١

 ســنة ٧٧,٣٦كــان ( ســنة ٧٤,٧٤مــر املتوقــع ، كــان متوســط الع٢٠٠٥ففــي عــام . الرئيــسية
، حيـث كـان متوسـط       احلـضرية ويف املنـاطق    ).  سـنة بالنـسبة للرجـال      ٧٢,٢٥بالنسبة للنـساء و   

 ســنة يف حــني كــان ٧٩,١٢ع للنــساء  ســنة كــان متوســط العمــر املتوقَّــ٧٦,٥٠ع العمــر املتوقَّــ
املتوسـط  ( سـنة    ٧٢,١٤ ويف املناطق الريفية كانت أرقـام العمـر املتوقـع         .  سنة للرجال  ٧٤,٠١
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والعمر املتوسـط للـسكان هـو       ). للرجال( سنة   ٦٩,٩١و  ) للنساء( سنة   ٧٤,٤٨و  ) للجنسني
  ). سنة يف املناطق الريفية٢٢,٨ يف املناطق احلضرية و  سنة٢٧,٦( سنة ٢٦
مها مكتــب املراقــب وبالنــسبة هليكــل العمــر لألطفــال والــشباب فإنــه وفقــاً لبيانــات قــدَّ  - ١٢
، يـشكل البنـون     ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١جمهوريـة، اسـتناداً إىل تقـدير لعـدد الـسكان يف              لل املايل

 ونـسبة مـن    من عدد السكان،يف املائة ١١ سنوات نسبة مخسوالبنات الذين يقل عمرهم عن  
 كما أن نسبة الشباب الـذين يتـراوح عمـرهم بـني      يف املائة،٣٠ سنة هي    ١٥يقل عمرهم عن    

وفيمــا بــني األطفــال واملــراهقني والــشباب يزيــد عــدد  . املائــةيف  ٢٦ســنة هــي ٢٩ ســنة و ١٥
وعلــى ســبيل املثــال فــإن الفتيــات واإلنــاث املراهقــات يف منــاطق    . الــذكور عــن عــدد اإلنــاث 
  . من إمجايل عدد السكانيف املائة ٢٨  عننسبتهنالسكان األصليني ال تزيد 

  اجلزء األول
  :١املادة 

ــة يعــين مــصطلح      ــز ضــد املــرأة ”ألغــراض هــذه االتفاقي ــة أو اســتبعاد  “ التميي أي تفرق
 آثاره أو أغراضه النيل من االعتـراف للمـرأة، علـى         من تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون      أو

ــسياسية         ــادين ال ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل أســاس ت
دان آخـر، أو إبطـال االعتـراف للمـرأة          واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـ        

  .هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية
  التنفيذ
م الـذي أُحـرز      كبرية للقضاء على التمييز وهو مـا انعكـس يف التقـدُّ            اًبذلت بنما جهود    - ١٣

ــاحلقوق  يف اجتــاه حتقيــق اهلــدف املتمثِّــ  يف خمتلــف  تــنّص عليهــا الــيتل يف ضــمان متتــع النــساء ب
صــكوك حقــوق اإلنــسان الــيت اعتمــدها بلــدنا، مبــا يــشمل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  

  .التمييز ضد املرأة
، ، عملت احلكومة واجملتمع املـدين، وخاصـة املنظمـات النـسائية، معـاً             ١٩٩٥ويف عام     - ١٤

لمـرأة، داخـل إطــار وزارة   ل لتحقيـق إنـشاء اإلدارة الوطنيــة   كجـزء مـن عمليـة حتــديث الدولـة،    
اهليئــة االستــشارية هــو العمــل والرفــاه االجتمــاعي، وكــذلك إنــشاء اجمللــس الــوطين للمــرأة، و   

املــسؤولة عــن إصــدار التوجيهــات واملــشورة واملقترحــات الرفيعــة املــستوى املتعلقــة بالــسياسة    
  .م املتكامل للمرأةالعامة من أجل حتقيق التقدُّ
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 مبوجـب القـانون     ١٩٩٧ واألسـرة يف عـام       الطفـل باب واملرأة و  وقد أنشئت وزارة الش     - ١٥
لمرأة جزءاً مـن    ل، وأصبحت اإلدارة الوطنية     ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ ٤٢رقم  

  .اهليكل اإلداري للوزارة
ــرأة و      - ١٦ ــشباب وامل ــة وزارة ال ــدت هيكل ــد، أعي ــا بع ــلوفيم ــاً   الطف ــك وفق  واألســرة وذل

ــم   ــانون رق ــؤرخ ٢٩للق ــة    ٢٠٠٥أغــسطس / آب١ امل ــوزارة إىل وزارة التنمي  وجــرى ضــم ال
  .االجتماعية

ــاير / كــانون الثــاين٢٩ املــؤرخ ٤والقــانون رقــم   - ١٧ ــنظِّمالــصك الــذي  هــو ١٩٩٩ين ، ي
ال متييـز علـى   ”ويضع، السياسة الـيت حتكـم معاملـة دولـة بنمـا للمـرأة اسـتناداً إىل املبـدأ القائـل                    

 القـانون، والعدالـة، ومحايـة حقـوق اإلنـسان، واملـساواة يف          أساس نوع اجلنس، واملـساواة أمـام      
؛ وذلك حسبما تـنص عليـه الـصكوك اإلقليميـة           “الفرص واملعاملة، وإدانة مجيع أشكال العنف     

  : عليها بلدناصدَّقوالدولية املتعلقة باملوضوع واليت 
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  •  
تفاقيــة ا(واستئــصاله ضــد املــرأة واملعاقبــة عليــه ملنــع العنــف  األمريكيــة البلــداناتفاقيــة (  •  

  .)“بيليم دور بارا”
  اتفاقية حقوق الطفل  •  
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  •  
  وصكوك أخرى  •  
 كل فصل من فصول القانون تدابري للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف جمـاالت                 حيدِّدو  - ١٨

  :نشاط خمتلفة
  مية البشرية واالقتصاديةالتن  -  
  ممارسة السلطة واملشاركة السياسية  -  
  املساواة أمام القانون  -  
  األسرة  -  
  العمل  -  
   ضد املرأةوجَّهالعنف امل  -  
  الصحة  -  
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  اإلسكان  -  
   والثقافةالتربية  -  
  االتصال االجتماعي  -  
  البيئة  -  
   خاصةمصاحلاجلماعات اليت هلا   -  
ــم  وصــدر املرســوم الت   - ١٩ ــذي رق ــام ٥٣نفي ــم   ٢٠٠٢ يف ع ــانون رق ــق الق  ٤ لتنظــيم تطبي
وضــع و، وجعــل مفاهيمــه قابلــة للتطبيــق “الــذي أرســى مبــدأ إتاحــة فــرص متــساوية للنــساء ”

  . املؤسسية الالزمة لتنفيذه واإلجراءاتاآلليات
  :٢املادة 

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل                 
الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـاً لـذلك، تتعهـد                  

  :بالقيام مبا يلي
جتــسيد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا      )أ(  

 العملـي هلـذا     دمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق      املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أُ        
  املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

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

م املـساواة مـع الرجـل وضـمان         َدإقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قَـ              )ج(  
ة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم الوطنيــة ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة        فعَّالــة الاحلمايــ

  ن أي عمل متييزي؛ماألخرى، 
االمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــة ضــد املــرأة، وكفالــة      )د(  
  ف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛تصرُّ

اســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي  اختــاذ مجيــع التــدابري املن  )هـ(  
  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

اختـاذ مجيــع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلــك التـشريع، لتعــديل أو إلغــاء القــوانني      )و(   
  ل متييزاً ضد املرأة؛واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكِّ
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  .ل متييزاً ضد املرأةالوطنية اليت تشكِّإلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات   )ز(   
  التنفيذ
د مبدأ املساواة يف الدسـتور الـسياسي جلمهوريـة بنمـا كـضمان أساسـي للفـرد؛                  يتجسَّ  - ٢٠

 الطبقـة   أو مكان الوالدة  أو   العرقال يكون هناك متييز على أساس       ”:  تنص على أنه   ١٩فاملادة  
  .“سية أو األفكار السياناالجتماعية أو اجلنس أو الدي

دة خـذ عـدد مـن التـدابري التـشريعية احملـدَّ           وعلى هذا فإنه يف الفترة اليت تـشملها هـذه التقـارير اتُّ            
  :وهذه التدابري هي.  من التمييز ضد املرأة والقضاء عليهللحّد

  “ األسرةقانون املوافقة على” - ١٩٩٤مايو / أيار١٧ املؤرخ ٣القانون رقم 
 يتناول أوهلا العالقـات األسـرية ويتـضمن      جملداتن أربعة   يتألف هذا الصك القانوين م      - ٢١

املبادئ األساسية والعامة اليت حتكم املوضوع، وأحكاماً تتعلـق بالقرابـة، والـزواج، واالنفـصال               
ي، والوصـاية أو العالقـات األسـرية، ومـنح القاصـر            ، والتبنِّ األبوَّة، واألمومة، و  البنوَّة و ،القانوين

ــ ــه اًإذن ــإدارة أموال ــديل، والوصــاية،       ، ب ــت الب ــنني أو البي ــال املتب ــة األطف ــة، ورعاي ــة املطلق ونفق
  . املمتلكات اململوكة لألسرة أوصولاألو

  “مهنة اخلدمة املدنية وتنظيم إنشاء”-١٩٩٤يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ ٩القانون رقم 
ئف،  هــذا القــانون النظــام الــذي حيكــم تعــيني األفــراد وإدارهتــم، وتقيــيم الوظــا  أرســى  - ٢٢

ــة  وترتيــب املرشَّــ  ــة اإلداري ــاة الوظيفي ــانون    . حني ملناصــب احلي ــضمن أحــد أحكــام هــذا الق ويت
  . اجلنسي كسبب للطرد الفوريتحرُّشال

تفاقيـة بـني البلـدان      ا التصديق علـى     - ١٩٩٥أبريل  /نيسان ٢٠ املؤرخ ١٢القانون رقم   
  .“بيليم دور بارا”قية اتفا(واستئصاله   العنف ضد املرأة واملعاقبة عليهملنعاألمريكية 

عليـه واستئـصاله    نف ضد املرأة واملعاقبة     نع العُ ملالتصديق على اتفاقية البلدان األمريكية        - ٢٣
دت باإلمجــاع يف الــدورة العاديــة الرابعــة والعــشرين للجمعيــة العامــة ملنظمــة الــدول   ِمــالــيت اعُت

  .ل، الربازيبيليم دو بارا يف ١٩٩٤يونيه / حزيران٩األمريكية يف 
  ١٩٩٥يونيه / حزيران١٦ املؤرخ ٢٧القانون رقم 

ــانون    - ٢٤ ــالعنف    حيــدِّدهــذا الق ــا صــلة ب ــيت هل ــائلي اجلــرائم ال ــة  الع ــصَّر وإســاءة معامل . الق
وهنـاك مـواد خمتلفـة    . والقانون يقضي أيضاً إنشاء وحدات خمتصة برعاية ضـحايا تلـك اجلـرائم        

  .، ضمن تدابري أخرىوالقانون القضائي جرى تعديلها أو أهنا أضيفت إىل القانون اجلنائي
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  “أمني املظاملإنشاء مكتب ”-١٩٩٧فرباير / شباط٥ املؤرخ ٧القانون رقم 
ــب    - ٢٥ ــامل يبحــث مكت ــال الــيت تنفَّــ  أمــني املظ ــ األفع ــب الــسلطات   ذ أو ال تنفَّ ذ مــن جان

ــهاكات للقــوانني املطبَّ  ي مبــاواملــوظفني املــدنيني  ــه جيــري   نطــوي علــى انت  دراســاتقــة؛ كمــا أن
حبوث هتدف إىل دمج أحكام حقوق اإلنـسان الدوليـة يف النظـام القـانوين احمللـي؛ وينظـر يف         أو

الــشكاوى واألوضــاع الــيت هتــدم حقــوق اإلنــسان؛ ويــسعى مــن أجــل إقنــاع الــسلطة املختــصة  
  .مبعاجلة الظروف اليت حتول دون ممارسة الناس حلقوقهم بالكامل

 واعتمـاد   قانون االنتخابات تعديل  ”- ١٩٩٧يونيه  / حزيران ١٤ املؤرخ ٢٢القانون رقم   
  “أحكام أخرى

غل  بـني املرشـحني لـشَ   يف املائـة  ٣٠ للنساء حـصة نـسبتها     ُضمنتمبوجب هذا القانون      - ٢٦
نتخـب شـاغلوها بتـصويت      وظائف داخل األحزاب السياسية وبني املرشـحني للمناصـب الـيت يُ           

  .شعيب
  “بشأن توفري احلماية لضحايا اجلرائم”- ١٩٩٨مايو / أيار٢٨ املؤرخ ٣١القانون رقم 

يعطـــي هـــذا القـــانون ضـــحايا اجلـــرائم دوراً أساســـياً يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة وذلـــك     - ٢٧
باالعتراف الكامل حبقهم يف رفع قضية جنائية ضد املتـهمني ويف اختـاذ إجـراء تعويـضي جنـائي        

  .مقابل األضرار اليت جنمت عن اجلرمية
إدارة املـشورة القانونيـة     ”لعاجـل للـضحايا يـنص القـانون علـى إنـشاء             ولتقدمي الـدعم ا     - ٢٨

نـهم  وهذه اإلدارة تـضم حمـامني تعيِّ  . ، وهي إدارة ملحقة باحملكمة العليا “اجملانية لضحايا اجلرمية  
التابعــة للمحكمــة العليــا، وهــم يتولــون الــدفاع عــن رابعــة للمــشاريع التجاريــة العامــة الــشعبة ال

لون األشـخاص الـذين حيـق هلـم احلـصول علـى             ون املشورة القانونية وميثِّ   حقوق الضحايا ويقدم  
  .مساعدة قانونية جمانية

يـة أو اقتـصادية جزئيـة أو كليـة      أيـضاً صـندوقاً لتقـدمي مـساعدة طب    ئينشوهذا القانون     - ٢٩
 أو عقليـة نتيجـة جلـرائم خطـرية          تكميلية عاجلـة إىل الـضحايا الـذين يـصابون بأضـرار بدنيـة              أو
  .ندما يصبح الشخص املسؤول عن الضحية عاجزاً بدنياً أو عقلياً بسبب اجلرميةع أو

  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٨ املؤرخ ٣ التنفيذي رقم القانون
 أحكاماً تتعلق بإنشاء مراكز وبيوت ودور إيـواء للرعايـة النهاريـة             القانونيتضمن هذا     - ٣٠

  .لكبار السن وتشغيلها
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   متساوية للمرأةاًر فرص والذي يوف١٩٩٩ِّيناير / كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٤القانون رقم 
يستند هذا القانون إىل مبادئ حول التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس وحتقيـق املـساواة                    - ٣١

أمــام القــانون وبالنــسبة للحقــوق الفرديــة واالجتماعيــة األخــرى؛ وإدانــة أي نــوع مــن العنــف    
األساسـية للبنـات والبـنني؛ واملـساواة؛        نـسان والـضمانات      ضد املرأة؛ ومحايـة حقـوق اإل       وجَّهامل

 للقــانون هــو وضـع سياســة عامــة ملواجهــة  ى واهلـدف األمســ .والعدالـة؛ واحتــرام احليــاة البــشرية 
  .التمييز اجلنساين وأ/ والتمييز على أساس اجلنس

  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٤ املؤرخ ٢٣ التنفيذي رقم املرسوم
لس الوطين لكبار الـسن كهيئـة مدنيـة ومـستقلة ومجاعيـة يتمثـل                اجمل املرسوم هذا   ئينش  - ٣٢

لتقـدم يف   او  للـشيخوخة  هدفها األساسي يف تغيري التفكري الثقايف لدى السكان البنميني بالنـسبة          
  .السن

 متناســبة ق بإتاحــة فــرص    واملتعلِّــ ١٩٩٩أغــسطس  / آب٢٧ املــؤرخ  ٤٢القــانون رقــم  
  لألشخاص املصابني بالعجز

 التنمية املتكاملـة للـسكان    إىل حتقيق كمسألة ذات أمهية اجتماعية،  ، القانون  هذا يدعو  - ٣٣
املــصابني بعجــز وذلــك علــى أســاس املــساواة بالنــسبة لنوعيــة احليــاة والفــرص املتاحــة واحلقــوق 

  .والواجبات كبقية اجملتمع وذلك كي حيققوا إجنازاً شخصياً وتكامالً اجتماعياً كامالً
بشأن إصـالح نظـام التـأمني       ”- ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٧ املؤرخ ٥٤القانون رقم   

  “الطوعي لصندوق الضمان االجتماعي من أجل ضم األشخاص املتفرغني لرعاية أسرهم
م يتحملـون  رف هبـم علـى أهنـ       املعتَـ  قُـصَّر مبوجب هذا القانون حيق للبالغني، وكـذلك لل         - ٣٤

 أن ينـضموا    ، أسـرهم والعنايـة بأفرادهـا      غني حـصرياً لرعايـة    ، املتفـرِّ  مسؤوليات أشخاص بـالغني   
  .إىل نظام الضمان االجتماعي الطوعي

مــنح حــق االســتفادة مــن التــأمني الطــوعي  ُي”:  مــن القــانون علــى أنــه٢وتــنص املــادة   - ٣٥
جلميــع األشــخاص الــذين يقومــون، يف إطــار عالقــة أســرية، بوظــائف إجيابيــة بيولوجيــة، مثــل     

أو /ريتـهم، و ذأو النشاط االجتماعي والتعلـيم ورعايـة   /عية، واإلجناب والوالدة والرضاعة الطبي   
  .“تهالجتماعية مثل صيانة البيت وإدارجة من الناحية ايقومون بأعمال منِت

ويكون من حـق هـؤالء األشـخاص احلـصول علـى مزايـا طبيـة وماليـة دون أن يـشمل                        - ٣٦
  .ذلك املخاطر املهنية
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ــوم ــم املرسـ ــؤرخ ٣٣ التنفيـــذي رقـ ــل /سان نيـــ٢٤ املـ ــهر  ٢٠٠٠أبريـ  والـــذي يعلـــن شـ
  .“شهر املرأة”مارس /آذار
ع فيـه يف مجيـع أحنـاء        لَضطّوهو شـهر يُـ    : “شهر املرأة ”مارس على أنه    /د شهر آذار  دُِّح  - ٣٧

  .البلد بأنشطة تروجيية أكادميية وفنية وثقافية واجتماعية بالنسبة لليوم الدويل للمرأة
فـرض االلتـزام بـإدراج منظـور جنـساين يف           ” -٢٠٠٠مايو  / أيار ٤ املؤرخ ٦القانون رقم   

  “لغة األلعاب والكتب املدرسية ومضموهنا ورسوماهتا
ُيعترب إلزامياً مبوجب هذه املادة أن ُتستخدم يف مجيع الروايات والكتب املدرسية لغـة              ”  - ٣٨

 ومضمون ورسومات من شأهنا أن تساعد يف القضاء على ممارسات التمييز اجلنـساين الـيت متنـع               
  )١املادة (. “املساواة بني الرجال والنساء

 النـشر ومـؤلفي الروايـات والكتـب املدرسـية           شركاتن، إلزامياً، على    وباملثل فإنه يتعيَّ    - ٣٩
واملـواد التعليميـة، ومنتجــي ومـوزعي شــرائط الفيـديو والوثــائق والـشرائح وأي نــوع آخـر مــن       

، عنـدما   ُيـذكر مون والرسـومات حبيـث      األدوات املنهجية، دمج منظور جنساين يف اللغة واملـض        
حه، جـنس الـذكور وجـنس اإلنـاث دون          يشري مضمون األعمال إىل مفهـوم جنـساين أو يوضِّـ          

  .قة اليت وضعتها األكادميية امللكية للغة اإلسبانيةتغيري القواعد املطبَّ
والقانون ينص على ضرورة وضع منهجية مالئمة لألنشطة حبيـث تكـون متماشـية                - ٤٠

  .يات النشر والتدريب والتوعية بالنسبة الستخدام لغة تتضمن منظوراً جنسانياًمع عمل
إنــشاء اللجنــة ”- ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ املــؤرخ ٩٩ التنفيــذي رقــم املرســوم

 بـني  متوافقـة يل وسياسـات لعالقـات   نــز الوطنيـة لـصياغة اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة العنـف امل      
  “املواطنني

ة اخلطة الوطنية لإلجـراءات الـيت ميكـن أن يكـون هلـا أثـر مباشـر علـى                    تضع هذه اللجن    - ٤١
 الثقافية اليت تصوغ تنشئتنا والطريقة اليت نعـيش هبـا معـاً وذلـك مـن أجـل                  على األمناط وعاداتنا  

  .يلنـزمواجهة مشكلة العنف امل
اعتمــاد الربوتوكــول االختيــاري   ”-٢٠٠١مــارس / آذار٢٨ املــؤرخ ١٧القــانون رقــم  

  “ القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقية
ــسان         - ٤٢ ــهاكات واســعة النطــاق حلقــوق اإلن ــة أو انت ــانون حــاالت فردي ــذا الق يبحــث ه

بالنسبة للمرأة، مبا جيعله آلية لتصحيح وإدانة املمارسات الـيت تنتـهك بأيـة طريقـة احلقـوق الـيت                    
الـصك القـانوين يؤكـد مـن        وهـذا   . أةحتميها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـر           

قـوق متـساوية والتـدابري التـشريعية املطلوبـة          حبق متتـع املـرأة      جديد، ويضمن، الظروف الـيت حتقِّـ      
 من جانب اهليئات اليت ميكن للمرأة أن تلجأ إليهـا يف حالـة حـدوث انتـهاك                  فعَّالالختاذ إجراء   

  .حلقوقها األساسية أو أشكال متييز أخرى
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إنــشاء النظــام الــوطين  ”-٢٠٠١أبريــل / نيــسان١٦ املــؤرخ ٣١يــذي رقــم  التنفاملرســوم
  “للتدريب اجلنساين

ــة         - ٤٣ ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة ب ــة ملحق ــو وكال ــساين ه ــدريب اجلن ــوطين للت ــام ال . النظ
والغرض من هذا النظام هـو العمـل مـن خـالل التـدريب والتوعيـة بالنـسبة للمـسائل اجلنـسانية                      

 يف األجـل    - جسات احلكومية واملؤسسات غري احلكوميـة علـى أن تـدر          على تعزيز قدرة املؤس   
 وتنفيــذ ورصــد وتقيــيم، ، املنظــور اجلنــساين يف صــياغة-جلــني املتوســط والطويــل القــصري واأل

  . منهاموعات السكان اليت يستهدفها كلالسياسات العامة والربامج واملشاريع من أجل جم
إىل ل، ويــضيف، مــواد الــذي يعــدِّ”- ٢٠٠١يوليــه / متــوز١٠ املــؤرخ ٣٨القــانون رقــم 

يل وإسـاءة معاملـة املـراهقني، ويلغـي مـواد           نــز  اجلنائية والقـضائية املتعلقـة بـالعنف امل        دوَّنةامل
  “ر أحكاماً أخرىصِد وُي١٩٩٥ عام املؤرخ ٢٧نة من القانون رقم معيَّ
 تـشريعاتنا،   ، ألول مـرة يف    ١٩٩٥يونيـه   / حزيـران  ١٦ املـؤرخ  ٢٧تناول القانون رقـم       - ٤٤

ــيت جــرى،    ــصنيف حــاالت العنــف ال ــسببت ــها مــن جانــب    ب  حــدوثها داخــل األســرة، جتاهل
  .ليةنـزل يف الشؤون امللتدخُّا بأنه ال حيق هلاالسلطات اليت شعرت 

احلـاالت الـيت ال حـصر هلـا الـيت            حبيث يعـاجل     ٢٠٠١ لعام   ٣٨ضع القانون رقم    وقد وُ   - ٤٥
يل دون أن نــز ية محاية بالنـسبة هلـا أو تـرك ضـحايا العنـف امل           أ ١٩٩٥ لعام   ٢٧ر القانون   يوفِّ مل

ق  القـانون اجلديـد املتعلِّـ      ّنَسوعلـى هـذا فإنـه بِـ       . تكون لـديهم أيـة وسـيلة للـدفاع عـن أنفـسهم            
مت احلماية يف احلـاالت الـيت تنطـوي، مـثالً،           دِّوقُ“ أفراد األسرة ”يل ألغيت عبارة    نـزبالعنف امل 

 االرتباط حبكـم األمـر الواقـع؛ والزوجـان اللـذان يعيـشان معـاً                حاالت الزواج؛ وحاالت  : على
 ة علـى أن يظـال  مخس سنوات عندما يكـون هنـاك مـا يـدل علـى أن لـديهما النيَّـ       لفترة تقل عن   

ــ  قُــصَّري؛ أو وجــود أطفــال  أو األلفــة أو التبنِّــ صــلة الــرحمسب مــن خــاللمعــاً؛ وعالقــات الَن
الشخــصان اللــذان وقف األســرة أو مل يكونــوا؛ كني ســواء كــانوا يعيــشون حتــت ســمــشتَر غــري
ر احلماية يف هـذه الظـروف حـىت إذا انتـهت عنـد حـدوث            والقانون اجلديد يوفِّ   . معاً طفالً  أجنبا

  .االعتداء
والقانون مينح القاضي أيـضاً الـسلطة يف حالـة مـا بـأن يـأمر بتقـدمي اخلـدمات اجملتمعيـة                        - ٤٦

  .اليت يقيم فيها املعتديحتت إشراف السلطة املختصة يف املنطقة 
ب عليهـا    اجلنسي على أنه جرمية يعاقَ     تحرُّشف أيضاً ال  نِّ يصَ ٢٠٠١ لعام   ٣٨والقانون    - ٤٧

  .بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحدة وثالث سنوات
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  : تدبرياً للحماية١٤ل إحدى اخلصائص الرئيسية هلذا القانون يف أنه يضع وتتمثَّ  - ٤٨
   ساعة؛٢٤ز املعتدي احتجازاً مؤقتاً لفترة تصل إىل إصدار أمر باحتجا  )أ(  
املـسكن الـذي    الـشخص الـذي إدُّعـى أنـه هـو املعتـدي             إصدار أمر بأن يغـادر        )ب(  

  .ت على قيد احلياة بغض النظر عن من ميلك املسكنكان يعيش فيه مع الضحية اليت ظلَّ
 للعنـف وبقيـت     عي أهنا تعرضت  دُّإإجراء حبث من أجل إنقاذ أو إغاثة ضحية           )ج(  

  .على قيد احلياة وذلك وفقاً للضمانات الدستورية والقانونية
ــت           )د(   ــسكن خــالف البي ــاً يف م ــيش مؤقت ــأن تع ــيت جنــت ب ــضحية ال ــسماح لل ال

واحملافظـة   ذلك، من أجل تـوفري احلمايـة هلـا مـن أفعـال اعتـداء يف املـستقبل                    تاملشترك، إذا طلب  
  .ديدية لذلك العنوان اجل الطبيعة السرِّعلى

ر جلب األسلحة أو االحتفاظ هبا يف البيت املـشترك، وكـذلك مـصادرهتا              ظح  )هـ(  
  .من أجل ضمان عدم استخدامها يف الترهيب أو التهديد أو إحلاق األذى

مـن التوجـه إىل املـسكن املـشترك          الشخص الـذي إدُّعـي أنـه هـو املعتـدي          منع    )و(  
الدراسـة أو أي مكـان       وأ مكـان العمـل      ىل إ وأاملكان الذي تعـيش فيـه الـضحية الـيت جنـت،              أو

  . الضحية اليت جنتد عليه عادةًآخر تتردَّ
غادرتـه، إذا طلـب     ملإعادة الشخص الضحية إىل البيـت املـشترك الـذي اضـطر               )ز(  

  . من هذه املادة١ق على الفور يف هذه احلالة التدبري املشار إليه يف الفقرة الفرعية ذلك، ويطبَّ
ــق وصــاية    )ح(   ــه هــو  اتعلي ــذي إدُّعــي أن ــدي  لــشخص ال ــىاملعت ــه العل ــصَّر أبنائ ، قُ

  غــريأو األضــرار أو األخطــار املباشــرة أو/قيامــه بتربيتــهم، حــسب خطــورة أفعــال العنــف و أو
 أن متـنح الوصـاية علـى        ،وجيـوز للـسلطة املختـصة، كخيـار أول        . قُصَّرض هلا ال  املباشرة اليت تعرَّ  

  .داء من األبوينالطفل أو املراهق ملن مل يقم باالعت
املعتـدي يف الزيـارة علـى حـسب         الشخص الذي إدُّعـي أنـه هـو         تعليق حقوق     )ط(  

أو األضرار أو األخطار املباشرة أو غـري املباشـرة الـيت تعـرض هلـا             /مدى خطورة أفعال العنف و    
  .قُصَّرال

 املنـتمني للطـرفني   قُـصَّر  سلطات اهلجرة واملغادرة مبنـع ال     تأمرإصدار مذكرات     )ي(  
  .من مغادرة البلد

 القابلة للنقل املوجودة يف املسكن املشترك وذلك مـن          باملمتلكاتإعداد قائمة     )ك(  
  .أجل محاية جمموعة األصول املشتركة
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ري يف اســـتخدام العتـــداء احلـــق القـــصلضـــحية الـــشخص الـــذي وقـــع مـــنح   )ل(  
  .ة كما ينبغيل األسرنـز القابلة للنقل الالزمة لضمان أن تسري األمور يف ماملمتلكات
د علـى حنـو     ار السلطة املختصة على وجه السرعة حبيث ميكن هلـا أن حتـدِّ            ياخت  )م(  

ضحية الـذي بقـي علـى قيـد احليـاة، حيثمـا يكـون الزمـاً،             الـ   للـشخص  عدفَمؤقت النفقة اليت تُـ    
  .وفقاً لتدابري احلماية املطبقة

ت أدلة جـادة علـى   ملعتدي، إذا توفرللشخص الذي إدُّعي أنه هو اإصدار أمر     )ن(  
خــصم تلــك وُت. مــسؤوليته، بالتنــازل عــن تكلفــة التعــويض عــن املمتلكــات أو الرعايــة الطبيــة   

  .التكلفة يف حالة صدور حكم يف قضية مدنية
ــم    ــذي رق ــؤرخ ٤٤٣املرســوم التنفي ــاين ٥ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــادة   -٢٠٠١ن ــشأن امل ب

   ١٩٩٤ لعام ٣ من القانون رقم ٤٩١ رقم
مـن  ) األسـرة قـانون    مدوَّنـة ( ١٩٩٤ لعـام    ٣ من القانون رقـم      ٤٩١ادة رقم   تكلف امل   - ٤٩

  الفتيـات  وزارة التعليم تنفيذ السياسات التعليمية املوضوعة لضمان اسـتمرار، واكتمـال، تعلـيم            
  . احلوامل يف املؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة يف بنماقُصَّرال

“ وواجب بالنسبة للبـشر   حق  ” أن التعليم    وليم ه وأحد املبادئ اليت تؤيدها وزارة التع       - ٥٠
  .ل متييزاً اجتماعياًحبيث أنه ال ميكن أن يكون التعليم مستنداً إىل تدابري تشكِّ

مـة باختـاذ التـدابري     لَزوهذا املرسوم التنفيذي ينص على أن مجيع املؤسـسات التعليميـة مُ             - ٥١
واملرسـوم يـنص أيـضاً علـى        . تظر والدته الالزمة حلماية صحة النساء احلوامل وصحة الطفل املن       

 الطبيب الذي يتوىل رعاية طالبة حامل التاريخ احملتمل الذي ستضع فيه الطالبـة              حيدِّدأنه عندما   
مولودها وتكون غري قادرة على متابعة احلصص الدراسـية جيـب أن تكـون الطالبـة قـادرة علـى                    

 يف -مـسؤولة  امللتحقـة هبـا     يميـة    التعل ةؤسـس امل تكـون     منـوذجي  تلقي تعليمات من خـالل نظـام      
  . على وضعه-شخص املدير واملعلمني 

إرســاء مبــدأ امللكيــة   ” -٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٨القــانون رقــم  
  “ الزراعيةدوَّنةاملشتركة كشكل لشراء األرض وتعديل مواد يف امل

 بالنـسبة المـتالك األرض      ل هذا القانون خطوة رئيسية يف اجتـاه تعزيـز حقـوق املـرأة             ميثِّ  - ٥٢
الــشريكات يف ارتبــاط حبكــم  و  الــشركاءالزوجــات أوو  األزواج أنيــنّص علــى وذلــك ألنــه 

األمر الواقـع ألشـخاص حيـق هلـم قانونـاً الـزواج ميكـن هلـم أن يـشتروا أرضـاً بطريقـة مـشروعة                        
ل اإلدارة  ع امللكية املشتركة لـألرض وأن تـضع، مـن خـال           ن على الدولة أن تشجِّ    أنه يتعيَّ على  و

الوطنية لإلصالح الزراعي، اآلليات الالزمة لـضمان أن يكـون مـن املمكـن توسـيع نطـاق هـذا                    
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الــشكل مــن أشــكال جعــل ملكيــة األرض أمــراً مــشروعاً ليــشمل أشــكاالً أخــرى مــن أشــكال  
  .امللكية واألحكام، مبا يف ذلك حقوق امللكية

الصحة والتعليم للمراهقـات    ضمان  ” -٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣ املؤرخ ٢٩القانون رقم   
  “احلوامل

قي رعايـة   الغرض من هذا القانون هو ضمان أن يكون للمراهقات احلوامل احلق يف تلَّ              - ٥٣
 احلــصول علــى محايــة ،صــحية شــاملة والبقــاء يف نظــام التعلــيم وكــذلك، حيثمــا يكــون الزمــاً  

  .قانونية
 الالئحـة التنفيذيـة   تنفيـذ   ” -٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٥ املؤرخ ٥٣املرسوم التنفيذي رقم    

  “ الذي مينح النساء فرصاً متساوية١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٤لقانون رقم ل
، اليت أصدرهتا اهليئـة التنفيذيـة مـن خـالل وزارة الـشباب واملـرأة والطفـل                  الالئحةهذه    - ٥٤

 باملـساواة يف الفـرص       املتعلـق  ٤ ألحكام القانون رقم     فعَّالواألسرة، هتدف إىل ضمان التنفيذ ال     
  .املتاحة

شبكة املؤسـسات    - ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخ ٨٩املرسوم التنفيذي رقم    
ــساين يف         ــور جن ــج منظ ــن أجــل دم ــة لوضــع واســتخدام اإلحــصاءات م ــة واملدني احلكومي

  اإلحصاءات الوطنية
ة مـن منظـور     الغرض من الشبكة هـو املـسامهة يف تطـوير وحتـسني اإلحـصاءات الوطنيـ                 - ٥٥

ــستند إىل منظــور         ــة ت ــيم سياســات عام ــذ ورصــد وتقي ــسهيل صــياغة وتنفي ــك بت ــساين وذل جن
  .جنساين

األسـرة ويـضيف   قـانون    مدوَّنـة ل   الذي يعـدِّ   ٢٠٠٣مايو  / أيار ٦ املؤرخ ٣٩القانون رقم   
  األبوَّةإليها مواد بالنسبة لالعتراف ب

الشخص الـذي    بالتحديد عن إخطار   مسؤوالً) إدارة املقاطعات (يكون السجل املدين      - ٥٦
األب الشخص الذي يـدَّعى أنـه هـو         أُخطر  وإذا  . البيولوجي بواسطة بطاقة  يدَّعى أنه هو األب     

ذلـك الـشخص    ل الطفل باسم أسـرة األب؛ وإذا رفـض           أيام يسجَّ  ١٠ خالل فترة    األبوَّة ب وأقرَّ
 ذلـك الـرفض، كمـا       هل فيـ   يضع املوظف املسؤول عن التسجيل تقريـراً يـسجَّ         األبوَّةاالعتراف ب 

األب قــد أُخطـر بطلـب اختـاذ اإلجــراءات    الـشخص الــذي يـدَّعى أنـه هـو     أنـه سـوف يعتـرب أن    
  .وجيب أن تبدأ هذه العملية خالل فترة سنة واحدة من مولد الطفل. القانونية املناظرة
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 الــذي يتــضمن أحكامــاً ملنــع ارتكــاب ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١ املــؤرخ ١٦القــانون رقــم 
 مدوَّنــة يعــدِّلتــصنيف تلــك اجلــرائم، ولاهة اجلنــسية واحلريــة اجلنــسية ونـــز ضــد الجــرائم

   مواد إليهمايضيف القضائية ودوَّنةاجلنائي واملالقانون 
 مـن االسـتغالل اجلنـسي مـن أي نـوع            قُـصَّر اهلدف األساسي هلذا القانون هـو محايـة ال          - ٥٧

ــا يتفــ      ــة مب ــة وعقابي ــك بوضــع أحكــام وقائي ــال   وبكــل صــوره وذل ــضل مــصاحل األطف ــع أف ق م
 الثالـث   اجمللدتوجيهية للدستور السياسي، و   البادئ  امل معو احلماية الشاملة هلم     ويوفِّرواملراهقني  

، واملعاهدات واالتفاقات الدوليـة املتعلقـة باملوضـوع         قُصَّر الذي ينطبق على األسرة وال     مدوَّنةلل
انون هـي أحكـام عامـة وإلزاميـة بالنـسبة           وأحكـام هـذا القـ     . ت عليهـا  صـدَّق اليت اعتمدهتا بنما و   
سـيتم   أو اليت    املوجودة،شركات، واملنشآت   ال، و  واألشخاص االعتباريني  لألشخاص الطبيعيني 

  .البنمية يف األراضي إنشاؤها،
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١ املؤرخ ١٠٣املرسوم التنفيذي رقم 

، وهـي أمانـة   عـوَّقني شـخاص امل أنشأ هذا املرسوم األمانة الوطنية للدمج االجتمـاعي لأل      - ٥٨
م املــشورة والتنــسيق بــني القطاعــات عــن طريــق املــسؤول التنفيــذي هبــدف تــشجيع وضــع  تقــدِّ

ــةسياســات ع ــل لألشــخاص امل     ام ــدمج االجتمــاعي الكام ــاءة مــن أجــل ال ــسم بالكف ــوَّقني تت  ع
  .وأسرهم

  ئي اجلديدةاجلناالقانون  مدوَّنة، اعتماد ٢٠٠٧مايو / أيارالصادر يف ١٤القانون رقم 
واخلــصائص الرئيــسية . اجلنــائيالقــانون  دوَّنــةهــذا القــانون هــو إعــادة كتابــة كاملــة مل   - ٥٩

  : اجلديدة هي
يف السابق، كانت جرائم القتل تعتـرب جـرائم خطـرية عنـدما يكـون اجلـاين مـن أقـارب                    -  

اجلنـائي اجلديـدة، أصـبحت أحكـام الـسجن        القـانون    مدوَّنـة واآلن، مبوجـب    . الضحية
 بالنـسبة ألي شـخص يقتـل شخـصاً آخـر يف فعـل مـن أفعـال                    أيـضاً  در مبدد أطـول   تص

  .يلنـزالعنف امل
تـسبب  و  إعتـدى علـى شـخص آخـر         شخص  على  عقوبات أشد  عباملثل، ميكن أن توقَّ     -  

  .يلنـزحاالت العنف امليف ضرار بدنية أل تعرضهيف 
 ســنة  بــنيدة تتــراوحيل بالــسجن ملــنـــزب علــى جرميــة العنــف امليف الــسابق، كــان يعاقَــ  -  

ــةومبوجــب . واحــدة وثــالث ســنوات  ــائي   مدوَّن ــة  القــانون اجلن ــدة زادت العقوب اجلدي
فتــرة ل وأربــع ســنوات، ويف بعــض احلــاالت تنيلتــصبح الــسجن لفتــرة تتــراوح بــني ســن
  .تتراوح بني أربع سنوات و ست سنوات
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ويلـها إىل   يل ميكـن حت   نــز رغم مـن أن عقوبـة الـسجن الرتكـاب أعمـال عنـف م              الـ على    -  
اجلنـائي اجلديـدة، فـإن اجلـاين الـذي ال يـستكمل       القـانون   مدوَّنةمعاجلة طبية، مبوجب   
  .ل فوراً إىل السجن لتنفيذ احلكم الذي صدر ضدههذه املعاجلة سوف حيوَّ

  :٣املادة 
تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة       

والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها                واالقتصادية  
الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى  

  .أساس املساواة مع الرجل
  التنفيذ
ــة وغــري حكوميــة لــضمان ممارســة حقــوق اإل     - ٦٠ نــسان توجــد يف بلــدنا ســلطات حكومي

  .واحلريات األساسية، والتمتع هبا، على أساس املساواة بالرجال
ع املرشـحون لرئاسـة اجلمهوريـة اتفاقـاً          وقَّـ  ١٩٩٤ومن املهم أن يشار إىل أنـه يف عـام             - ٦١

مت، مثـل إنـشاء اإلدارة الوطنيـة للمـرأة     مع حركـة بنمـا للمـرأة اسـتناداً إىل التعهـدات الـيت قـدِّ          
، وإنـشاء اجمللـس الـوطين    ١٩٩٥أغـسطس   / آب ٣٠ املؤرخ ٧٧ي رقم   مبوجب املرسوم التنفيذ  

  .١٩٩٥يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٧٠مبوجب املرسوم التنفيذي رقم للمرأة 
واجمللــس الــوطين للمــرأة هــو وكالــة استــشارية تــضع مبــادئ توجيهيــة وتقــدم املــشورة    - ٦٢

 للنــهوض الــشامل وتعــرض مقترحــات علــى أعلــى املــستويات فيمــا يتعلــق بالــسياسات العامــة   
واإلدارة الوطنيـة للمـرأة تقـوم بـدور         . ويتألف اجمللس من ممـثلني للدولـة واجملتمـع املـدين          . باملرأة

  .األمانة التقنية للمجلس
عمـل يف التخطـيط وتقـدمي املـشورة،          للمرأة هي هيئة استشارية تقنية ت      واإلدارة الوطنية   - ٦٣

امج لتطوير مشاركة املرأة يف احليـاة العامـة      وكذلك يف تشجيع وتنفيذ، إجراءات ومشاريع وبر      
  .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واألخالقية والقانونية للبلد

خـذت تـدابري رئيـسية      ُتإ اآللية الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة         إنشاءوعلى هذا فإنه يف عملية        - ٦٤
 متـساوية   اً فرصـ  يتـيح ” الـذي    ١٩٩٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩ املـؤرخ  ٤ القانون رقـم     ّنمع سَ 
اخلطة األوىل واخلطـة الثانيـة لتـوفري فـرص متـساوية أمـام املـرأة، ومهـا اخلطتـان                    ضع  وو“ للمرأة
  .وضعتا األسس لتعزيز املسائل املتعلقة باملرأةاللتان 
 على أساس املـساواة     ولضمان ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع هبا،         - ٦٥

حتـاد األورويب واملنظمـات النـسائية البنميـة غـري احلكوميـة             البنمـا وا   حكومـة وحَّدت   بالرجال،
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هـو   الفـرص يف بنمـا، و  تعزيـز تكـافؤ   لبدء مشروع ،٢٠٠٢أكتوبر / يف تشرين األول   ،جهودها
  تكـافؤ  تـشجيع ومشروع يهدف إىل توفري الظروف اليت تؤدي إىل حتسني العالقـات اجلنـسانية              

  .فرص يف بنماال
فــرص يف بنمــا، إىل حــد كــبري، علــى دمــج  ال تــشجيع املــساواة يف ز مــشروعوقــد ركَّــ  - ٦٦

وزارات ومؤســسات (منظــور جنــساين يف األعمــال املؤســسية الــيت تقــوم هبــا هيئــات حكوميــة  
ــة وبلــديات  ــة، (، وكيانــات للمجتمــع املــدين  )تعليمي ــة منظمــات غــري حكومي   ومنظمــات ريفي

، بـافتراض أن تغـيري املفـاهيم        )عالم، واحتادات مهنية، ووسائط اإل    ني األصلي للسكانومنظمات  
ــة و   فــرص متــساوية للرجــال والنــساء  إتاحــة واملمارســات التمييزيــة الــيت تعتــرض التنميــة العادل

  .عملية للتوعية والتعليمالبدء يف سوف يتطلب 
  :٤املادة 

ال يعتـــرب اختـــاذ الـــدول األطـــراف تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة تـــستهدف التعجيـــل   )أ(  
 الرجـل واملـرأة متييـزاً كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب أال يـستتبع                      باملساواة الفعلية بني  

بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة، كمـا جيـب وقـف العمـل             
  .هبذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت

ري خاصـة تـستهدف محايـة األمومـة، مبـا يف            ال يعترب اختاذ الدول األطراف تداب       )ب(  
  . التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزياًتلكذلك 
  التنفيذ
لقضاء على التمييز ضد املرأة اعتمدت حكومة بنمـا         باوفقاً ملا أوصت به اللجنة املعنية         - ٦٧

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

ترســي ”، يــتعني علــى الدولــة أن “إتاحــة فــرص متــساوية”، ٤مبوجــب القــانون رقــم   - ٦٨
ــزام ــسبة    الت ــشاركة ن ــضمان م ــات ب ــة ٣٠ احلكوم ــساء كــ    يف املائ ــن الن ــل م ــى األق وزيرات عل

  .“لسلطات املستقلة وشبه املستقلة والكيانات احلكومية األخرىونائبات للوزراء ومديرات ل
 االنتخابيـة وأدرج    دوَّنـة  امل ١٩٩٧يوليـه   / متـوز  ١٤ املـؤرخ  ٢٢ القانون رقم    لوقد عدَّ   - ٦٩

يف املائة مـن     ٣٠شغل النساء نسبة ال تقل عن        القانون على أنه ينبغي أن تَ      ونصَّ. تدابري أخرى 
  .شغل باالنتخاباملناصب اليت ُت



CEDAW/C/PAN/7  
 

08-50046 19 
 

دية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة      اللجنة االقتصا  وفقاً للتقرير القطري األخري الذي قدمته     و  - ٧٠
والفتــرة ) ٢٠٠٤-١٩٩٩( فإنــه فيمــا بــني الفتــرة االنتخابيــة األخــرية يف بنمــا   البحــر الكــارييب

 يف املائـة   ٩,٨٦تضاعفت تقريباً النسبة املئوية للنساء الربملانيات مـن         ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(احلالية  
 مقاعـد عـددها اإلمجـايل اليـوم      نائبة بديلة ضـمن ٣٤ نائبة رئيسية و ١٣(يف املائة ١٨,٣٠إىل  
وميكن مالحظة وجود اجتاه مماثل يف النسبة املئوية املتزايدة للنساء اللـوايت تـشغلن              ).  مقعداً ٧١

  .مد وممثلي البلدياتمناصب الُع
 ٦القـانون رقـم     (وأحد النصوص القانونية األخرية يف قانون التمويل العام لالنتخابات            - ٧١

نــسبة ص ختــصَّ”بــأن ، وهــو نــص يفــرض االلتــزام )٢٠٠٢يــسمرب د/ كــانون األول١٧ املــؤرخ
وباإلضــافة إىل هــذا فإنــه  . “ علــى األقــل مــن األمــوال املــذكورة لتــدريب النــساء  يف املائــة ١٠

 األحـزاب   أمينـات نـت   يِّ عُ ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩ املـؤرخ  ٦٠بتعديل القانون رقـم     
  .خابيةالسياسية كمسؤوالت عن اإلشراف على احلصص االنت

  تدابري خاصة هتدف إىل محاية األمومة
مـرأة  فصل أيـة إ  من الدستور السياسي جلمهورية بنما على أنه ال جيوز        ٦٨تنص املادة     - ٧٢

وحيـق للمـرأة احلامـل أن حتـصل     .  لـذلك الـسبب  اخلاص وأ العام من عملها عاملة تكون حامالً    
هـا ولفتـرة مثانيـة أسـابيع بعـد أن      على فترة راحـة ال تقـل عـن سـتة أسـابيع قبـل أن تـضع مولود         

 بعملـها تضع مولودها على أن حتصل على نفس األجر الذي كانت حتصل عليه مـع احتفاظهـا                 
وعند العـودة إىل العمـل يكـون حمظـوراً ملـدة سـنة              . وجبميع احلقوق املكفولة هلا مبوجب عقدها     

افة إىل ذلـك ظـروف       إضـ  ينظِّمدها القانون الذي س    األم إال يف حاالت خاصة حدَّ      فصلواحدة  
  .العمل اخلاصة للنساء العامالت احلوامل

 األول القواعـد    مـن اجمللـد    الثالـث    اجلـزء د أيضاً يف الفصل الثاين مـن        دِّحي العمل   وقانون  - ٧٣
ف حقـوق األمومـة وحقـوق الرضـاعة الطبيعيـة خـالل             عرِّعامالت وي الاليت حتكم تشغيل النساء     
راكــز للرعايــة النهاريــة يف املؤســسات العامــة وعلــى  علــى إنــشاء منّصيــســاعات العمــل، كمــا 

  .أحكام أخرى
 الـذي   ١٩٩٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣ املؤرخ ٥٠وإضافة إىل هذا فإن القانون رقم         - ٧٤

  : ينص على عليهاحيمي الرضاعة الطبيعية ويشجع
يتعني على مؤسـسات الـصحة والـوزارات والكيانـات األخـرى أن تـشجع ممارسـة                  ‐ ٣املادة  

الرضــاعة الطبيعيــة حــصرياً خــالل األشــهر الــستة األوىل مــن حيــاة الطفــل وأن توصــي مبواصــلة 
  . سنتني إىل عمر الطفليصلالرضاعة الطبيعية بعد ذلك، مع أغذية تكميلية، إىل أن 
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ــادة  ــسهيالت       ُت ‐ ٣٠امل ــة أو اخلاصــة الت ــائف العام ــامالت يف الوظ ــات الع ــع األمه ــنح مجي م
وهــذا الــنص . حتفــاظ بــه يف مكــان مالئــم حــىت هنايــة نوبــة العمــل   اللــنب وااللــسحبالالزمــة 

  .سيطبق خالل فترة األشهر الستة األوىل من الرضاعة الطبيعية
 املتعلق بإتاحة فرص متساوية للمـرأة يـنص أيـضاً           ٤ويف الوقت نفسه فإن القانون رقم         - ٧٥

ات األسـرية بـني الـزوجني،        تتيح توزيعاً عادالً للمـسؤولي     تنفذ الدولة   على أنه جيب أن     
  :مثل

لية؛ نـــز دراســة أثــر قيــام الــسكان اإلنــاث برعايــة األســرة وأداء األعمــال امل         )أ(   
 الثقـايف الـيت تـؤدي    ‐وتشجيع إجراء حتليل للطرائق املختلفة لتغـيري أمنـاط الـسلوك االجتمـاعي         

كبرية وغري متناسـبة؛ ووضـع      لية  نـزألعمال م تمع عبئاً زائداً على النساء بالنسبة       إىل أن يلقي اجمل   
  .برامج عمل هتدف إىل ضمان اشتراك الوالدين معاً يف مهام رعاية األطفال وتربيتهم

 مـن أجـل زيـادة تـوفري         متـريض  إنشاء مراكز للرعاية النهارية ومدارس       تشجيع  )ب(   
وجيـب أن حتقـق هـذه املرافـق       . تلك اخلدمات يف أوقـات تتناسـب مـع سـاعات عمـل الـزوجني              

ألدىن من املتطلبات اليت تضمن نوعية اخلدمات اليت تقدمها وتدريب املـوظفني علـى حنـو                احلد ا 
 الـزوجني   الـيت تقـدَّم إىل    وتشجيع بدائل لرعاية األسرة حتدد خدمات الرعاية واملساعدة         . مالئم

والقيــام حبمــالت للتوعيــة، مــن خــالل املــواد اإلعالميــة والتــشجيعية، بالنــسبة لتبــادل  . العــاملني
وتلــك  . وار واملــسؤوليات بالتــساوي وبــشكل روتــيين بــني الرجــال والنــساء يف األســرة       األد

مببدأ التوازن املالئم لألسـرة واحليـاة املهنيـة ووقـت الفـراغ، كمـا              ربز االلتزام   احلمالت سوف تُ  
د على الفوائد اليت ستتحقق بالنسبة لألطفال الصغار من حيث تلقـيهم للرعايـة              أهنا سوف تشدِّ  
  .ألب واألم معاًمن جانب ا

تصميم أدوات إحصائية مالئمة تكشف عن مقدار العمـل الـذي تؤديـه املـرأة                 )ج(   
  .يف البيت

 حبيـث يـأيت اسـم       ألقـاهبم  تغـيري متكني األطفال، عندما يبلغون سن الرشد، من          )د(   
  .األم أوالً

  تدابري خاصة هتدف إىل ضمان احلماية االجتماعية للنساء
مية االجتماعية علـى تـشجيع إنـشاء مراكـز للرعايـة النهاريـة لألطفـال                تعمل وزارة التن    - ٧٦

  . تقدماً ألنفسهنحتققنأو متابعة األنشطة األكادميية كي /حبيث تتمكن األمهات من العمل و
 يف ٢٠٠٦واملشروع التجرييب األول لبناء وجتهيز مراكـز توجيـه األطفـال بـدأ يف عـام              - ٧٧

، كمبــادرة مــشتركة لــوزارة اإلســكان ووزارة الشــوريرا وان،، وآريــدور إقامــة يف أحيــاء بنمــا
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والغرض األساسي من املشروع هو اسـتعادة أمـاكن عامـة ال يـستفاد منـها                . التنمية االجتماعية 
 بـشكل كامـل وتزويـدها باهليكـل األساسـي           لعـدم اسـتخدامها   إما بسبب إساءة استخدامها أو      

 جتعـل النـساء      املراكـز  هـذه و. ل والـشباب  االجتماعي للمجتمـع احمللـي مـن أجـل صـغار األطفـا            
  .د وظائف أو االستفادة من فرص أخرىلُّقَقادرات على العمل يف األنشطة التعليمية أو َت

 مراكز لتوجيـه األطفـال، يوجـد        ١٠٨وعلى املستوى القطري يوجد يف الوقت احلايل          - ٧٨
ارتفـاع معـدَّالت    اين مـن    بعضها يف أحياء السكان األصليني، وهـو مـا يفيـد اجملتمعـات الـيت تعـ                

  .فقر شديد الفقر املدقعال
 ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٧ املــؤرخ ٥٤وباإلضــافة إىل هــذا فــإن القــانون رقــم    - ٧٩
ل نظام التأمني الطوعي لصندوق التأمني االجتماعي كي يشمل األشـخاص املـسؤولني عـن               عدَّ

مان االجتمـاعي الطـوعي للرجـال       وهذا القانون يتيح االسـتفادة مـن تـأمني الـض          . رعاية أسرهم 
ال يقومـون   والبالغني والنساء البالغات، وكذلك لألطفال الذين يتحملون مـسؤوليات للبـالغني            

  .بأية أنشطة خالف رعاية أسرهم
  :٥املادة 

  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي  
ــسلوك ا     )أ(   ــة ل ــة والثقاف ــاط االجتماعي ــديل األمن ــق   تع ــرأة، هبــدف حتقي لرجــل وامل

القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة                
  ق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛أو تفّو

ــة         )ب(   ــة بوصــفها وظيف ــاً ســليماً لألموم ــة األســرية تفهم ــضمن التربي ــة أن تت كفال
سؤولية املـــشتركة لكـــل مـــن الرجـــال والنـــساء يف تنـــشئة أطفـــاهلم اجتماعيـــة واالعتـــراف باملـــ

ــع         ــار األساســي يف مجي ــال هــي االعتب ــصلحة األطف ــاً أن م ــى أن يكــون مفهوم وتطــورهم، عل
  .احلاالت
  التنفيذ
 ضد املرأة، مثـل اآلليـة الـيت أنـشئت مبوجـب             وجَّهأنشئت آليات للقضاء على العنف امل       - ٨٠

 الذي أنشأ اللجنـة الوطنيـة       ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ رخاملؤ ٩٩املرسوم التنفيذي رقم    
يل وللتعايش املدين، وهي جلنة تضم وزارة الـشباب         نـزاملعنية بوضع خطة وطنية لكبح العنف امل      

واملــرأة والطفــل واألســرة، ووزارة الــصحة ومكتــب املــدعي العــام، ووزارة الداخليــة والعــدل،  
ارة االقتـصاد واملاليـة، والـشرطة الوطنيـة واجملتمـع املـدين،             وقطاع العمال، ووزارة التعليم، ووز    

  . من زيادة العنف يف اجملتمع البنميوذلك بغية احلّد
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يل وللتعـايش املـدين   نــز  اخلطة الوطنية ملنع ومواجهة العنـف امل  ٢٠٠٤ عام   ضعت يف ُوو  - ٨١
ة األبعـاد املتعـددة     ملعاجلـ و الثقافيـة واملؤسـسية والقانونيـة        -كصك لتخطي العوائق االجتماعيـة      

 أيـضاً اختـاذ إجـراءات لتزويـد الـسكان بـاملوارد البـشرية               ترتئـي واخلطـة   . يلنــز ملشكلة العنف امل  
سن التوقيـت وجـودة النوعيـة       املتخصصة واخلدمات الكافية لتوفري رعاية تتـسم بالـشمولية وحُـ          

  .واحلساسية
ا القـانون الـوطين والقـانون       وتستند اخلطة إىل جمموعة من املبادئ األخالقيـة، ويـدعمه           - ٨٢

ــنـــزضحايا العنــف امللــقــوق اإلنــسان حب مــشاعر االهتمــامالــدويل وحتركهــا  م َييل، وممارســة الِق
رعايـة ذات النوعيـة العاليـة، والطبيعـة الـشاملة           املية، وتـشجيع املـساواة، و     األخالقية واألدبية الع  

هج املتبعـة يف اخلطـة تـستند إىل منظـور           والـنُ . ع هبا يف هـذا اجملـال      لَضطَواملستدامة للجهود اليت يُ   
يل نــز  العنـف امل   حلقيقـة أن  جنساين شامل والتزام حبقوق اإلنسان ومنظور لدورة احليـاة وإدراك           

  .هاوجيري اآلن تنفيذ. ٢٠٠٤ل وضع اخلطة يف عام كِموقد اسُت. بني األجيالينتقل 
: ت عمــل رئيــسيةت حبيــث تــشتمل علــى مخــسة جمــاالَعِضــواخلطــة املــذكورة أعــاله ُو  - ٨٣

م ملعاجلــة مــشكلة مََّصوهــذا النــهج ُمــ. التــشجيع، والوقايــة، واالكتــشاف، والرعايــة، والتأهيــل
قة وشـاملة مــن خــالل التنظـيم القطــاعي واملــشترك بـني القطاعــات جلميــع    العنـف بطريقــة منــسَّ 

  .املشاركني يف أنشطة الصحة والتعليم والقانون والشرطة ويف األنشطة االجتماعية
تعزيز األنشطة احمللية ملنع العنـف      ”ع برنامج آخر له نفس االجتاه وحيمل اسم         ِضوقد وُ   - ٨٤
أن بـ وهذا الربنامج يدعم مبادرات حملية تقـوم علـى أسـاس االقتنـاع        . “ليةنـزيل وللرعاية امل  نـزامل

بـرامج  ضطلع هبا على املستوى احمللي هلا ميزة نسبية عندما تكـون متعلقـة بتنفيـذ                األعمال اليت يُ  
  .لكبح العنف ومساعدة ضحاياه

يل وإلعـداد، وتنفيـذ،     نـزت إىل إنشاء شبكات حملية ملكافحة العنف امل       وهذه املبادرة أدَّ    - ٨٥
داخل األسرة ومعاجلته وتقدمي ردود شاملة مـن جانـب اهليئـات           /يلنـزخطط حملية ملنع العنف امل    

  .دةيل املعقَّنـزاملاحلكومية وغري احلكومية واجملتمعية إزاء مشكلة العنف 
والــشبكات احملليــة تــضم ســلطات يف قطاعــات الــصحة والقــضاء والــشرطة والتعلــيم،     - ٨٦

يل نــز م، وهـي تـسعى مـن أجـل وضـع منـوذج حملـي ملنـع العنـف امل                   وكذلك اجملتمع املـدين املـنظَّ     
  .ومعاجلة املشكالت املرتبطة به

ة االجتماعيـة تقـدم التـدريب إىل املـديرين          لمرأة التابعة لـوزارة التنميـ     لواإلدارة الوطنية     - ٨٧
 ضـد   وجَّـه واملوظفني اإلداريني والعاملني يف خمتلف اهليئات املختـصة الـيت تتعامـل مـع العنـف امل                

ــوق اإلنــسان، وصــفات الــذكورة،           ــى أســاس نــوع اجلــنس، وحق ــف القــائم عل ــرأة، والعن امل
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 العنـف احمللـي، واملـسائل    والتخطيط االستراتيجي، ورصد وتقيـيم املـشروع االجتمـاعي، ومنـع      
  .املتعلقة بالرعاية، ضمن أمور أخرى

ــة تركِّــ    - ٨٨ ــضحايا  وهــذه اخلطــط احمللي ــساء واألطفــال   (ز أساســاً علــى ال ــصفة عامــة، الن ب
ت هــذه اخلطــط كاســتجابة َممِّوقــد ُصــ. وعلــى املعتــدين)  وكبــار الــسنعــوَّقنيواألشــخاص امل

توافـق يف اآلراء وذلـك نتيجـة لألعمـال الـيت      للمشكلة تتـسم بأهنـا منظمـة وقائمـة علـى أسـاس         
  .قامت هبا القطاعات احلكومية وغري احلكومية واجملتمعية

، أصـبح هـذا النمـوذج اسـتجابة ناجحـة           )٢٠٠٦-٢٠٠٢(وخالل فترة أربع سنوات       - ٨٩
، ومهـا اجملتمعـان احملليـان       سـونا  وبلديـة    ليتـو يوغسـان مي  يل اليت تكتنف بلدية     نـزملشكلة العنف امل  

ــذان ُنفِّــ ال ــدان الل ــاء      رائ ــة يف أحي ــادرات مماثل ــدء مب ــة، وســاعد يف ب ذ فيهمــا املــشروع يف البداي
  .وجمتمعات أخرى يف بنما

 تـشيبو والتـشوريرا؛   ييت أنشئت شبكتان حمليتان يف بلـد ٢٠٠٦وعلى هذا فإنه يف عام        - ٩٠
 اس،مينــ والس ، وكولـون آرايـان،  أربـع شـبكات أخـرى يف بلـديات     ٢٠٠٧وأنـشئت يف عـام   

  .بالساوالس ت
مبنــع ومعاجلــة مــشكلة العنــف  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(وتعهــدت اإلدارة احلكوميــة احلاليــة    - ٩١
 يف وزارة التنميــة االجتماعيــة اوجــرى إنــشاء خطــني هــاتفيني ســاخنني وأعلــن عنــهم  . يلنـــزامل
، مـن أجـل تلقـي شـكاوى         )0014-800 اخلـط رقـم   ( ويف مكتب املدعي العـام    ) 147اخلط رقم   (

دار اإليـواء  ”ت احلكومة املـسؤولية الكاملـة عـن إدارة          لَقد حتمَّ و. يةيل باجملان وبسرِّ  نـزالعنف امل 
، وهـو يـضم أفـراداً مـدربني يف جمـاالت علـم الـنفس والعمـل             “يل النـاجني  نــز لضحايا العنـف امل   

بـس   واملال واإلقامـة  أيـضاً الوجبـات الغذائيـة        يـوفِّر ودار اإليـواء    . االجتماعي واملشورة القانونيـة   
م ومركز التوجيه والرعاية الشاملة يف وزارة التنمية االجتماعيـة يقـدِّ          . نللنساء الضحايا وأطفاهل  
  .أيضاً املشورة للنساء

 ملـساعدة ضـحايا العنــف   تــشرييكيوسـوف يبـدأ دار اإليـواء الثــاين العمـل يف مقاطعـة        - ٩٢
  .يل والشابات احلوامل أو املعرضات ملخاطر اجتماعيةنـزامل

 املـرأة   ضـد  وجَّـه  القضاء علـى العنـف امل      بشأن تطلع حبمال اإلضافة إىل هذا فقد اضُ    وب  - ٩٣
 ويف  .شرت تلك احلمـالت علـى نطـاق البلـد يف التلفزيـون والراديـو ويف الـصحافة املطبوعـة                   وُن

اجملال األكادميي أصبح من املمكـن اآلن احلـصول علـى درجـة املاجـستري يف جمـال نـوع اجلـنس                      
  .يل وتقدمي املساعدة من منظور جنسايننـزمنع العنف املوالتنمية ويف جمال 
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وبالنسبة لإلحصاءات املتعلقـة بـالعنف اجلنـساين فـإن حكومـة بنمـا تعتـزم وضـع نظـام              - ٩٤
لمـرأة التابعـة    ل اإلدارة الوطنيـة     ٢٠٠٦ولتحقيـق ذلـك قامـت يف عـام          . واحد لتسجيل البيانات  

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

 دونإىل ذلــك قــد توصــلت إىل اتفاقــات بــشأن تــسجيل البيانــات املتعلقــة بالــضحايا واملعتــدين 
سياسات العامـة واإلجـراءات ينبغـي أن     وذلك استناداً إىل فكرة أن الـ      وثغراتوجود ازدواجية   

  .صاغ على أساس احلقائق اليت تبينها إحصاءات حديثةُت
  :٦املادة 

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع    
  . املرأةبغاءأشكال االجتار باملرأة واستغالل 

  التنفيذ
ذل جهد لبحـث العوامـل واألسـباب األساسـية         ألوىل، بُ يف السنوات األخرية، وللمرة ا      - ٩٥
 ولتحليل الطريقة اليت يعمـل هبـا        البغاءعيات املرتبطة باالجتار بالبشر واستغالل اإلناث يف        اوالتد

  .من يقومون هبذه املمارسات
م تلـك املمارسـات،     رِّجَـ  أحكـام قانونيـة تُ     بنمـا وبالنسبة للجوانب القانونيـة، توجـد يف          - ٩٦

ــل األ ــوار مث ــواد حكــام ال ــة امل مــن٢٣١ و ٢٢٩ و ٢٢٨دة يف امل ــةدوَّن وهــي أحكــام   ، اجلنائي
  . القسري واالجتار باألشخاصالبغاءو لقوادةاتتناول 
ــادة تــنص و  - ٩٧ ــراوح بــني  سَج علــى أن يـُـ ٢٢٨امل ــرة تت ــع و ســنتنين لفت  ســنوات أي أرب

يل إغــراء شــخص يقــوم، بغــرض الــربح أو إلشــباع رغبــات طــرف ثالــث، بتــشجيع أو بتــسه    
شـكالً خطـرياً هلـذا الـسلوك اإلجرامـي       تتنـاول  ٢٢٩ألشخاص من اجلنسني، يف حني أن املادة  

 سـنوات   ثـالث سـنوات ومخـس     وتزيد، بشكل ملحوظ، احلكم بالسجن إىل فترة تتـراوح بـني            
أربـع   سـنة أو ذكـراً مل يـصل عمـره إىل     اثـنيت عـشرة  إذا كانت الـضحية أنثـى يقـل عمرهـا عـن           

  . سنةعشرة
 ســنتني، بــدورها، علــى فــرض عقوبــة بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني   ٢٣١وتــنص املــادة   - ٩٨
ل دخـول أي شـخص بنمـا، أو خروجـه منـها،             ع أو يسهِّ   سنوات على أي شخص يشجِّ     أربعو

  .البغاءليمارس 
، الـذي ينطـوي    قُـصَّر فـساد ال  إ اجلنـائي وهـي      قانونناوهناك جرمية جنائية أخرى تناوهلا        - ٩٩

ــى ارتكــاب أفعــ  ــسية مــع طفــل، أو ارتكــاب   عل ــل،    ال جن ــل تلــك األفعــال يف حــضور طف مث
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وهذه الفئة من األفعـال اجلنائيـة ال تـرتبط    . تشجيع طفل على القيام بأفعال هلا طبيعة جنسية     أو
 مـن أشـكال االسـتغالل اجلنـسي أو إسـاءة املعاملـة        ولكنها متثل شـكالً    البغاءب مباشرة وصراحةً 

  .اجلنسية
 علـى   قُـصَّر  اجلنائيـة تـشري إىل إفـساد ال        دوَّنة من امل  ٢٢٦ىل هذا فإن املادة     وباإلضافة إ   - ١٠٠

 سـنة بـأداء فعـل    ١٨ل إفساد، قاصر يقل عمره عـن  فسد، أو يسهِّ  أي شخص يُ  ”: النحو التايل 
 ذلك الشخص إىل القيام هبذا الفعل يكون معرضـاً للـسجن     حيرِّصمع ذلك الشخص أو      يءبذ

  .“ سنواتعأربوملدة تتراوح بني سنتني 
 جنائيــة جديــدة مدوَّنــةومــن املهــم أن يــشار إىل أن مجهوريــة بنمــا اعتمــدت مــؤخراً    - ١٠١

 تتنــاول دوَّنــةوالعديــد مــن املــواد الــواردة يف تلــك امل. ٢٠٠٧مــايو /تــدخل حيــز النفــاذ يف أيــار
  : واالجتار باألشخاص، ومن بينها ما يليباإلكراه البغاءحتديداً فرض عقوبات على 

ق القــانوين البنمــي علــى اجلــرائم املرتكبــة، ولــو يف اخلــارج، ضــد اإلنــسانية، يطبَّــ ‐ ١٩ة املــاد
وضد البشرية، وضد الصفة القانونية للدولـة، وضـد الـصحة العامـة، وضـد االقتـصاد القـومي،                   

واالجتـــار ري لألشـــخاص، سوكـــذلك علـــى جـــرائم االختفـــاء القـــ وضـــد اإلدارة العامـــة، 
االئتمانيــة العامــة البنميــة، والطوابــع واألختــام الرمسيــة، والعملــة  ، وتزويــر الوثــائق باألشــخاص

البنمية والعمالت األخرى اليت هلا صفة قانونية يف بنما إذا كانت، يف هذه احلالـة األخـرية، قـد                   
  .لبت، أو كان الغرض جلبها، إىل األراضي الوطنيةُج

 سنة أي شـخص     ة عشر نيتإثب بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات و         يعاقَ ‐ ٢٤٨املادة  
قــي أمــوال أو مــستندات أو ســندات   بــصفة شخــصية أو مــن خــالل وســيط، بتل  يقــوم، ســواًء

 ،إيداعها أو التفاوض بـشأهنا أو نقـل ملكيتـها أو حتويلـها            بأصول أو موارد مالية أخرى، أو        أو
دوليـة  دة من أنشطة هلا صلة بالرشـوة ال       عندما يكون هناك قدر معقول من الشك يف أهنا مستمَّ         

 أو ضـد حقـوق امللكيـة الـصناعية          أو جبرائم مرتكبـة ضـد حقـوق حمررهـا وحقـوق ذات صـلة،              
ــسانية  أو ــآ  ضــد اإلن ــار باملخــدرات والت ــا صــلة باملخــدرات    مر الر، أو باالجت تكــاب جــرائم هل
ــة أو االجتــار غــري املــشروع     أو باألســلحة أو االجتــار باألشــخاص  غــش جــسيم أو جــرائم مالي
ة أو اجلـرائم املرتكبـة ضـد        أاز أو االخـتالس أو القتـل مقابـل أجـر أو مكافـ             اخلطف أو االبتـز    أو

 أو متويــل ، أو فــساد مــوظفني عمــوميني، أو إثــراء غــري مــشروع، أو أعمــال إرهــاب       ،البيئــة
، أو االجتـــار باألشـــخاص واالســـتغالل اجلنـــسي قُـــصَّرلإلرهـــاب، أو صـــور خليعـــة وإفـــساد لل

 بغيــة حجــب مــصدرها غــري املــشروع أو  هبــار الــدويل أو االجتــا املركبــاتالتجــاري، أو ســرقة
، أو املساعدة يف التهرب من العواقب القانونية هلذه األفعـال            ذلك املصدر  التستر عليه أو إخفاء   

  .ب عليهااليت يعاقَ
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ترتيبــات الرتكــاب جــرائم عنــدما يــضع ثالثــة أشــخاص أو أكثــر فيمــا بينــهم   ‐ ٣٢٣املــادة 
ة وحدها بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني ثـالث سـنوات ومخـس                 منهم على هذه احلقيق    يعاقب كل 
  .سنوات

 سـنة إذا كـان      ة عـشر  إثـنيت ن ملـدة تتـراوح بـني سـت سـنوات و           احلكـم بالـسج   ويكون    
 جرميــة قتــل مــن الدرجــة األوىل،   أو،الغــرض مــن املــشاركة هــو ارتكــاب جرميــة قتــل جنائيــة   

يارات، أو جـرائم هلـا صـلة        أو سرقة سـيارات وأجـزاء مـن سـ          ، أو ابتزاز، أو هنب    ،اختطاف أو
 أو جــرائم ماليــة، أو اغتــصاب، أو نــشر صــور خليعــة ،باالجتــار باملخــدرات، أو غــسيل أمــوال

  .أو اإلرهاب، أو هتريب األسلحةاالجتار باألشخاص، ألطفال، أو 
ــذين يــشكلون عــصابة، أو يكوَّ  ُيحكــم  ‐ ٣٢٤املــادة  ــها،  علــى األشــخاص ال نــون جــزءاً من

ويكـون احلكـم ملـدة تتـراوح بـني سـبع       . بني أربع سنوات وست سـنوات بالسجن ملدة تتراوح   
رتكـاب عمليـات قتـل، أو اختطـاف،     سنوات وأربع عشرة سنة إذا كـان غـرض العـصابة هـو إ          

ابتـــزاز، أو هنـــب، أو ســـرقه للـــسيارات وأجـــزاء الـــسيارات، أو جـــرائم هلـــا صـــلة باإلجتـــار  أو
و اغتصاب، أو اإلجتار باألشـخاص، أو نـشر      باملخدرات، أو غسيل األموال، أو جرائم مالية، أ       

  .صور خليعة ألطفال، أو اإلرهاب، أو اإلجتار باألسلحة
 بارتكاب األفعـال التاليـة ضـد سـكان          ،أي شخص يقوم، بشكل عام وبانتظام      ‐ ٤٣٢املادة  

حكـم عليـه بالـسجن      مدنيني، أو ال مينع ارتكاب هذه األفعال إذا كانت لديه وسائل لـذلك، يُ             
  : عندما تؤدي هذه األفعال إىلاً عام٣٠ و اً عام٢٠اوح بني ملدة تتر

  ؛يف ظروف مشدَّدةجرمية قتل   )أ(  
  القضاء على حياة شخص؛  )ب(  
  االستعباد؛  )ج(  
  ؛ترحيل السكان أو طردهم بالقوة  )د(  
 لـضمانات القـانون الـدويل       اً انتـهاك  عـدّ  مبـا يُ   البدنيةاحلرمان اجلسيم من احلرية       )هـ(  

   األساسية؛أو ألحكامه
  التعذيب؛  )و(  
 أو احلمل اإلجباري أو البغاء باإلكراهاالغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو   )ز(  

  التعقيم بدون موافقة؛
  ممارسات التفرقة العنصرية؛  )ح(  
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  ري لشخص ما؛ساإلخفاء الق  )ط(  
ــب      )ى(   ــا ألس ــع م ــشروع جملتم ــصرية   االضــطهاد غــري امل ــة أو عن اب سياســية أو إثني

  .ية أو هلا عالقة بنوع اجلنسثقاف أو
 أي شـخص     سـنة  ة عـشر  إثـنيت  و  ملدة تتراوح بني عشر سنوات      يعاقب بالسجن  ‐ ٤٣٩املادة  

للنــساء ر أو املتعلقــة بتـوفري محايــة خاصـة   ينتـهك األحكـام املتعلقــة بـسكن النــساء أو األسَـ    
ا، وبـصفة خاصـة     اليت تكون مجهورية بنما طرفاً فيه      واألطفال اليت ترد يف املعاهدات الدولية     

 للقيام بدور نـشط     م سنة أو يستخدمه   ١٨ يقل عمرهم عن     اًقُصَّر شخص يستأجر أو جيند      أي
 أو أي شـكل آخـر مـن    البغـاء م علـى ممارسـة   رِغأي شخص حيض أو يُـ ؛ و يف أعمال عدائية 

ري قــسأو يــشجع حــدوث محــل االعتــداءات البذيئــة أو اإلســاءات ضــد احلريــة اجلنــسية؛  
تـسبب فيـه؛ أو ينتـهك احلـصانة الربملانيـة أو حيتجـز علـى حنـو غـري قـانوين                      ي تعقيم قسري أو   أو

، أو أفراد ينتمون إىل هيئة الوصاية أو هيئـة حتـل            شخص من مرافقيهم  أعضاء يف الربملان أو أي      
 احملــها أو أعــضاء يف اللجنــة الدوليــة لتقــصي احلقــائق؛ أو أي شــخص ينــهب جثــة أو شخــص   

ــ فَاًخــص أو شاً مريــضاً أو شخــصاًجرحيــ  اً مــدنياًري حــرب أو شخــص ســد كــل مــا ميلــك أو أ قَ
  .معتقالً
 جعلــت ١٩٨٢ز النفــاذ يف عــام  اجلنائيــة الــيت دخلــت حيِّــدوَّنــةوجيــب توضــيح أن امل  - ١٠٢

لتحديـد   سـنة شـرطاً مـسبقاً        ١٨ سـنة ويقـل عـن        ١٤عذرية الضحايا اللوايت يزيد عمرهن عن       
  .٢١٩فة يف املادة  كما هي معرَّري القساالغتصابأبعاد جرمية 

 ١٤تمـدت مبوجـب القـانون رقـم        اجلنائيـة اجلديـدة جلمهوريـة بنمـا، الـيت اعُ           دوَّنةوامل  - ١٠٣
ز النفاذ، ألغـت اشـتراط    موعداً لدخوهلا حي٢٠٠٨ِّمايو من عام    /د شهر أيار  دُِّحو ٢٠٠٧لعام  

  :العذرية وأعادت تعريف اجلرمية على النحو التايل
لسجن ملدة تتراوح بـني سـنتني وأربـع سـنوات أي شـخص يـستخدم                 يعاقب با  ‐ ١٧٣املادة  

  سـنة ويقـل عـن   ١٤وضعاً يف صاحله ملمارسة مجاع جنسي مع شخص يزيد عمـره عـن            
  . سنة حىت إذا وافق ذلك الشخص١٨
  :مبا يتراوح بني ثلث ونصف احلد األقصى للحكمزاد العقوبة وُت

قة أو وصـياً، أو معلمـاً، أو مـسؤوالً          يرابـة لـص   صاً ذا ق  عندما يكون اجلاين قساً أو راعياً أو شخ       
  . أو رعايته رعاية مؤقتةتربيتهبأية صفة عن الوصاية على القاصر أو 

  . عدوى مرض عن طريق االتصال اجلنسياإذا أصبحت الضحية حامالً أو انتقلت إليه
  .االنقطاع عن الدراسةإذا اضطرت الضحية، بسبب اجلرمية، إىل 
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  .لحصول على موافقة الضحيةلادق بالزواج عند تقدمي وعد غري ص
ذين تتعلـق هبمـا   لـ ق العقوبات املنصوص عليهـا يف هـذه املـادة إذا ثبـت أن الشخـصني ال        بَّطَوال تُ 

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

ف أيضاً جرميـة االغتـصاب بـشكل خمتلـف علـى       اجلديدة تعرِّ اجلنائي  القانون   مدوَّنةو  - ١٠٤
  :النحو التايل

يعاقب بالسجن ملـدة تتـراوح بـني مخـس سـنوات وعـشر سـنوات أي شـخص                    ‐ ١٧١املادة  
 أعـضاءه يقوم، عن طريق العنف أو الترهيب، مبضاجعة شخص من أي من اجلنسني مستخدماً              

  .التناسلية
  .حيث على مضاجعته يف ظل الظروف نفسهاعلى أي شخص ض العقوبة نفسها فَروُت
ق العقوبة نفسها على أي شخص يقـوم، دون موافقـة الـشخص املتـضرر، بأفعـال جنـسية                بَّطَوُت

 أي جـسم أو جـزء مـن جـسمه خـالف أعـضائه         ،غـراض جنـسية   ألعن طريـق الفـم، أو يـوجل،         
  .التناسلية يف الشرج أو الرحم

 سـنة إذا انطبـق أي ظـرف         ة عـشر  ثـنيت إ سنوات و  وتصبح العقوبة السجن ملدة تتراوح بني مثاين      
  :من الظروف التالية

  .عندما يؤدي االغتصاب إىل تعرض الضحية لضرر نفسي  )أ(  
جـز لفتـرة تزيـد عـن     ععندما يؤدي الفعل إىل تعرض الضحية لضرر بدين ينتج عنـه              )ب(  

  . يوما٣٠ً
  .إذا أصبحت الضحية حامالً  )ج(  
  اً لصيقاً أو وصياًقريبإذا كان مرتكب الفعل   )د(  
 بأية صـفة،    ، أو مسؤوالً  ، أو معلماً  ،عندما يكون مرتكب الفعل قساً أو راعياً        )هـ(  

  .ة مؤقترعاية أو رعايته تربيتهعن الوصاية على الضحية أو 
  .كب عن طريق إساءة استخدام السلطة أو انتهاك الثقةرُتاإذا كان الفعل قد   )و(  
ــد     )ز(   ــدما يكــون الفعــل ق ــام    رُتاعن ــر أو أم كــب مبــشاركة مــن شخــصني أو أكث
  .مشاهدين
  .عندما يكون اجلماع قد مت بوسائل خمزية أو مهينة  )ح(  
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 سنة إذا قام باالغتـصاب شـخص        ١٥ سنوات و    ١٠وتكون العقوبة السجن لفترة تتراوح بني       
يعرف أنه مصاب مبرض غري قابل للشفاء ينتقل عن طريـق االتـصال اجلنـسي أو فـريوس نقـص                    

  .هعة البشرية أو أنه حيمل ميكروباملنا
لمـرأة برناجمـاً   لت اإلدارة الوطنيـة  ذَفَّـ  َن٢٠٠٧وجتدر اإلشارة إىل أنه قرب هناية عـام           - ١٠٥

ــة، ومتكِّــ     ــة الدومينيكي ــة يف اجلمهوري ــة الدولي ــن     للزمال ــامج م ــك الربن ــشاركون خــالل ذل ن امل
ت الفاعلـة الرئيـسية يف اجلمهوريـة        اكتساب معرفة بالتسهيالت املتاحة للتفاعل فيما بـني اجلهـا         

الدومينيكية للتعامل مع هتريـب النـساء واالجتـار غـري املـشروع هبـن وتـشجيع إجـراء مناقـشات                     
ن املشاركون أيضاً من مجع بيانات عن القوانني والربوتوكـوالت الـيت            ومتكِّ. بشأن هذه املسألة  

  . وتعاقب عليهوتكبحه وخاصة النساء، ،متنع االجتار باألشخاص
  اجلزء الثاين

  :٧املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                     

  :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف
اب جلميـع   التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخ         )أ(  

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

  العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
  التنفيذ
ــت     - ١٠٦ ــيت أجريــ ــات الــ ــنييف االنتخابــ ــامي بــ ــرى انتخــــ ١٩٩٤ و ١٩٤٨ عــ اب  جــ
مــا كــان يعــين أنــه علــى مــدى فتــرة  امــرأة فقــط، وهــو ٣٣وكــان عــدد النــساء . برملــاين ٦٠٢
  . من أعضاء جملس النواب يف املائة٥,٥عاماً كانت النساء متثلن نسبة ال تزيد عن  ٥٠
وقد دفع هذا احلركة النـسائية البنميـة إىل ممارسـة ضـغوط مـن أجـل إصـدار القـانون                       - ١٠٧
، ضـمن أحكـام     ّص االنتخابيـة ونَـ    دوَّنـة ل امل  الـذي عـدَّ    ١٩٩٧يوليـه   /وز مت ١٤ املؤرخ ٢٢رقم  

  . يف املائة من املقاعد االنتخابية٣٠أخرى، على أن تشغل النساء نسبة 
 كـان جممـوع املقاعـد       ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ٢ريـت يف بنمـا يف       ويف االنتخابات اليت أج     - ١٠٨

 مقعــداً ٤٦٥ص  وكــان ينبغــي أن خيــصَّ مقعــداً، ١ ٥٤٩ن شــغلها بالتــصويت العــام  الــيت يتعــيَّ
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غـري أن النـساء مل      .  يف املائة  ٣٠صة للنساء ونسبتها    للنساء مبا يتفق مع احلصة االنتخابية املخصَّ      
  . يف املائة٩,٩ن من حتقيق نسبة من هذه احلصة تزيد عن تتمكَّ

 ١٩٩٩خبوا لشغله يف عام شحوا أو انُتعدد النساء والرجال، حسب املنصب الذي ُر

  )(النساء   النساء  الرجال  املنصب

  ١٢,٥٢  ٦٤  ٥١١  بون جملالس املدنَخأعضاء منت

  ١٣,٥١  ١٠  ٦٤  بونَخُعَمد منت

  ١٣,٩٨  ٧٩  ٤٨٦  ترشيحات النتخابات اجمللس التشريعي

  ٩,٨٦  ٧  ٦٤  بونأعضاء اجمللس التشريعي املنتَخ

  .١٩٩٩انتخابات عام . حمكمة االنتخابات: املصدر

  
ــات اجلو ــرة  يف انتخاب ــة للفت ــة الوطني ــساء  ٢٠٠٩-٢٠٠٤معي ــداً مــن بــني  ١٢ شــغلت الن  مقع

  ) يف املائة١٨,٣بنسبة ( مقعداً ٧٢مقاعد اجلمعية البالغ عددها 
  ،٢٠٠٤ و ١٩٩٩ يف عامي خنبأو انُت/النسبة املئوية للنساء اللوايت ُرشِّحن و

  حسب املنصب
  ) (٢٠٠٤عام   ) (١٩٩٩عام   

  ١٢,٠  ١٢,٥٢  دنبون جملالس املَخأعضاء منت

  ١٧,٠  ١٣,٥١  بونَخُعَمد منت

  ١٩,٠٩  ١٣,٩٨  ترشيحات النتخابات اجمللس التشريعي

  ١٨,٣٠  ٩,٨٦  بونأعضاء اجمللس التشريعي املنتَخ

ــات، انتخابــات عــام  : املــصدر ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ١٩٩٩حمكمــة االنتخاب ، مــسح )٢٠٠٧ عــام(، وبرن
  . الوكالة األسبانية للتعاون الدويل، بنما-ألمم املتحدة اإلمنائي  بنما، برنامج ا- مشاركة النساء

  
د يف بـيجني يف     قِـ  املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الـذي عُ       ه يف وفيما يتعلق بالدميقراطية فإن     - ١٠٩
 تامـاً علـى أي شـكل مـن أشـكال التمييـز              د بلدنا بأن يساهم يف القضاء قـضاءً        تعهَّ ١٩٩٥عام  
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ض النــهوض الكامــل بــاملرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل مــن خــالل اختــاذ أو أيــة عقبــة تعتــر
 يف هـذا    خطوات استباقية لـتمكني املـرأة مـن احلـصول علـى الوضـع الـذي حيتلـه الرجـال عـادةً                     

 ٢٢ االنتخابيــة مــن خــالل القــانون رقــم دوَّنــةق هــذا االلتــزام مــع إصــالح املوقــد حتقَّــ. اجملتمــع
 الذي أرسي مبقتـضاه االلتـزام القـانوين بـضمان أال تقـل نـسبة       ١٩٩٧يونيه /حزيرانالصادر يف  

  . يف املائة٣٠ احلزب السياسي عن يالنساء يف مرشح
، بـدوره، علـى   ٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول ١٧ املـؤرخ  ٦وقد نص القانون رقـم      - ١١٠

 ]بــاتالتمويــل العــام لالنتخا  [... مــن يف املائــة علــى األقــل١٠ص نــسبة ختــصَّ”االلتــزام بــأن 
حبيـث متـنح ألمينـة كـل حـزب سياسـي تكـون مـسؤولة عـن مراقبـة اسـتخدام                       “ لتدريب املـرأة  

  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٩ املؤرخ ٦٠تلك األموال وفقاً للقانون رقم 
. ويف جمال القضاء، تزيد مشاركة النساء عما هي عليـه يف فـروع احلكومـة األخـرى                  - ١١١

نهم احملـاكم والبـالغ   أو املدعني العامني الذين تعيِّ   /اة الصلح و  أو قض / و  القضاة مناصبومن بني   
وذلك على الرغم مـن أن      )  يف املائة  ٤٦بنسبة  ( منصباً   ١٢٩ منصباً تشغل النساء     ٢٧٨عددها  

  .هذا اجملال هو جمال يسود فيه الرجال
  :تنفيذيةواجلدول التايل يبني عدد النساء اللوايت تشغلن مناصب وزارية يف اهليئة ال  - ١١٢

  عدد الوزيرات، حسب الوزارة، يف كل فترة رئاسية

  الوزارات  عدد الوزيرات العدد اإلمجايل للوزراء  الفترة
٢  ١٤  ١٩٩٩-١٩٩٤  

)١٤,٢٨(  
  وزارة التنمية االجتماعية

  ووزارة الصحة
٤  ١٣  ٢٠٠٤-١٩٩٩  

)٣٠,٧٦(  
وزارة التعلـــــيم، ووزارة الرئاســـــة، 
، تربيــــة املاشــــيةووزارة الزراعــــة و

  ووزارة التنمية االجتماعية
٤  ١٣  ٢٠٠٩-٢٠٠٤  

)٣٠,٧٦(  
ــة   ــكان، ووزارة التنميــ وزارة اإلســ
االجتماعيـــــــة، ووزارة الـــــــصحة، 

  ووزارة الداخلية والعدل
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، عــام   : املــصدر ــان. ٢٠٠٧برن ــساء  بي ــامج األمــم املتحــدة   بنمــا‐ مــشاركة الن ، برن
  . للتعاون الدويل، بنما الوكالة األسبانية- اإلمنائي
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 يف املائـة  ٣٠,٧٦ شـغلت النـساء نـسبة        ٢٠٠٩ إىل عـام     ١٩٩٩ويف الفترة مـن عـام         - ١١٣
 يف املائـة املطلوبـة حلـصة متثيـل النـساء مبوجـب              ٣٠من املناصب الوزاريـة وهـو مـا حيقـق نـسبة             

  .١٩٩٧يوليه / متوز١٤ املؤرخ ٢٢القانون رقم 
ــر وسويوجــد يف الوقــت احلــايل مخــ   - ١١٤ ــة  ٣١١ نائبــات وزي  امــرأة يف مناصــب حكومي

  ). يف املائة من جمموع املناصب يف املؤسسات احلكومية٤٢مبا ميثل نسبة (تنفيذية 
 ٢٠٠٧ عام ،عدد نائبات الوزراء، حسب الوزارة

  نائبات الوزراء  العدد اإلمجايل للمناصب  الوزارة

  -  ١  وزارة الرئاسة

  ١  ٢  التجارة والصناعة

  -  ١  تربية املاشيةالزراعة و

  ٢  ٢  االقتصاد واملالية

  ١  ١  التعليم

  -  ١  الداخلية والعدل

  ١  ١  التنمية االجتماعية

  -  ١  األشغال العامة

  -  ١  اخلارجية

  ١  ١  الصحة

  -  ١  العمل

  -  ١  اإلسكان

  ٦  ١٤  اجملموع

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، عــام   : املــصدر ــان. ٢٠٠٧برن ــساء بي ــامج األمــم املتحــدة   بنمــ-  مــشاركة الن ا، برن
  . الوكالة األسبانية للتعاون الدويل، بنما- اإلمنائي
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  ٢٠٠٧النساء والرجال يف املناصب التنفيذية، حسب الوزارة، عام 

  الوزارة
العدد اإلمجايل 
  منصب املدير  للمناصب

  النساء

)(  

    الرجال  النساء    وزارة الرئاسة

  ٢٧  ١٦  ٦  ٢٢  التجارة والصناعة

  ٢١  ١٥  ٤  ١٩  وتربية املاشيةة الزراع

  ٢٣  ٢٦  ٨  ٣٤  االقتصاد واملالية

  ٤١  ٧  ٥  ١٢  التعليم

  ٦٣  ١٨  ٣١  ٤٩  الداخلية والعدل

  ٣٠  ١٦  ٧  ٢٣  التنمية االجتماعية

  ٨٢  ٧  ٣٢  ٣٩  األشغال العامة

  ١٥  ٢٣  ٤  ٢٧  اخلارجية

  ٤٦  ٧  ٦  ١٣  الصحة

  ٤٥  ١٧  ١٤  ٣١  العمل

  ٣٨  ١٣  ٨  ٢١  اإلسكان

  ٢٩  ١٥  ٦  ٢١  اجملموع

   ٤٢  ١٨٠  ١٣١  ٣١١  اجملموع

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، عــام   : املــصدر ــان. ٢٠٠٧برن ــساء  بي ــامج األمــم املتحــدة   بنمــا‐ مــشاركة الن ، برن
  . الوكالة األسبانية للتعاون الدويل، بنما- اإلمنائي

  
  :٨املادة 

املــساواة مــع تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم        
الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال    

  .املنظمات الدولية
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  التنفيذ
  : اخلارجية البنميةجمال الشؤونيبيِّن اجلدول التايل الدور الذي تقوم به النساء يف   - ١١٥

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤النساء البنميات يف جمال الشؤون اخلارجية، الفترة 
  العدد  املنصب

  ٩   خارجيةشؤونموظفة 
  ١٧  قنصل عام

  ٩  الشؤون القنصلية
  ٩  قنصل شرف
  ٨٨  موظف سفارة
  ٢٤  موظف قنصلية

  ١٥٦  اجملموع
  

  :٩املادة 
 حلـق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها          متنح الدول األطـراف املـرأة حقـاً مـساوياً           ‐ ١  

ال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري              وتضمن بوجه خاص أ   . االحتفاظ هبا أو تغيريها    أو
جنسية الزوج أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـاًَ جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن                   

  تفرض عليها جنسية الزوج؛
متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــاً مــساوياً حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية        ‐ ٢  
  .أطفاهلا
  التنفيذ
 البنميات حبقوق متساوية مع الرجال بالنسبة للحصول علـى جنـسيتهن            تتمتع النساء   - ١١٦
  :كتسب اجلنسية البنميةوفقاً للدستور، ُتو. ريها أو االحتفاظ هبايأو تغ

 مـن    بالنـسبة ملـن هـم       أو علـى أرض الـوطن    لـدوا    بالنـسبة ملـن وُ      سـواءً  :باملولد  )أ(
لدوا خارج أراضـي     إذا كانوا قد وُ     أو بالتجنس، حىت   باملولد ذرية أب بنمي أو أم بنمية، سواءً      

  .اجلمهورية
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بالنسبة لألجانب الـذين أقـاموا إقامـة متـصلة لفتـرة مخـس سـنوات                : التجنسب  )ب(
 أهنــم علــى أن يــصبحوا متجنــسني ويثبتــون يعلنــون عــن عــزمهم  وداخــل أراضــي اجلمهوريــة،  

ــبانية و   ــة األس ــون اللغ ــديهم يتقن ــة أّول ــا وت   لمعرف ــا وتارخيه ــة بنم ــة جبغرافي ــسياسي،  نظيمي ــا ال ه
بالنسبة لألجانب الذين أقاموا يف أراضي مجهوريـة بنمـا إقامـة متـصلة لفتـرة ثـالث سـنوات                      أو

 مــن أب بنمــي أو أم بنميــة أو يكــون هلــم زوج حيمــل  علــى أرض الــوطنلــدوا وهلــم أطفــال ُو
 املـشار إليهـا   موا البيانات واألدلةقدِّاجلنسية البنمية أو زوجة حتمل اجلنسية البنمية، شريطة أن يُ      

 شـريطة أن حيققـوا      باملولـد أعاله، وبالنسبة ملواطين أسبانيا أو أي بلد من بلدان أمريكا الالتينية            
  .نفس االشتراطات الالزمة يف بلدهم األصلي بالنسبة ملنح اجلنسية للبنميني

ــاً قبــل         - ١١٧ ــيهم قانون ــذين جــرى تبن ــع األشــخاص ال ــضاً جلمي ــاً للدســتور، ميكــن أي ووفق
 إقامتــهم يف مجهوريــة بنمــا اختــذوا حمـل  مــن جانــب مـواطنني بنمــيني  ســبعة أعـوام  ســن غهمبلـو 
أعربوا عن رغبتهم يف احلصول على اجلنسية بعد مرور عام واحـد علـى بلـوغهم سـن الرشـد                     و

  . أن خيتاروا أن يصبحوا مواطنني بنميني بالتجنسعلى األكثر
ــة ولــيس مــن املمكــن أن تُ   - ١١٨ ــسية البنمي ــدسبة  األصــلية أو املكتـَـ فقــد اجلن ، ولكــن باملول

دة مــن واجلنــسية البنميــة املــستمَّ . نــةســحبها بــشكل صــريح أو ضــمين يــؤدي إىل تعليــق املواطَ  
  .فقد لألسباب نفسهاالتجنس أو املكتسبة به ُت

  .ر جنسية أي شخصوالزواج ال يغيِّ  - ١١٩
    

  اجلزء الثالث
  :١٠املادة 

ري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل      تتخذ الدول األطراف مجيع التداب      
للمرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أسـاس               

  :تساوي الرجل واملرأة
نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول           )أ(  

عليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية            على الدرجات العلمية يف املؤسسات الت     
على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة ويف التعلـيم            

  العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛
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فــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع  تــوفّر نفــس املنــاهج الدراســية، ون   )ب(  
  ات مدرسية من نفس النوعية؛دَّعمبؤهالت من نفس املستوى ومبان وُم

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع    )ج(  
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم             

 يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية               اليت تساعد 
  وتكييف أساليب التعليم؛

  ح الدراسية؛َنح التعليمية وغريها من اِملَننفس الفرص لالستفادة من اِمل  )د(  
نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم                    )هـ(  

ق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي          األمية الوظيفية، وال سـيما الـيت هتـدف إىل أن تـضيِّ             الكبار وحمو 
  فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

، قبــل األوان بــني الطالبــات وتنظــيم االنقطــاع عــن الدراســةت معــدَّالخفــض   )و(  
  ركن املدرسة قبل األوان؛برامج للفتيات والنساء الالئي َت

  مشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛نفس الفرص لل  )ز(  
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســر          )ح(  

  .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة
  التنفيذ
 .تعتـــرب سياســـة التعلـــيم العـــام أحـــد أهـــم جمـــاالت االســـتثمار االجتمـــاعي يف بنمـــا   - ١٢٠

ن أن نـسبة الـذكور ونـسبة    مؤشرات املستوى التعليمي على مدى السنوات العشر املاضية تبـيِّ       و
: بـني الرجـال والنـساء     األميَّـة   ت  معـدَّال وتوجـد فروقـات طفيفـة يف        .  تقريبـاً  اإلناث متـساويتان  

ة للــسكان ككــل مــن  األميَّــمعــدَّل وقــد اخنفـض  . يف املائــة علــى الترتيــب٨,٧ يف املائـة و  ٧,٤
  .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٧,٨ إىل ١٩٩٠يف املائة يف عام  ١٠,٧
يف بنما، ينص الدستور علـى أن اجلميـع هلـم احلـق يف التعلـيم وعلـيهم مـسؤولية أن                     و  - ١٢١

م وتدير التعليم الوطين كخدمة عامة وتضمن للوالدين احلـق يف           والدولة تنظِّ . يصبحوا متعلمني 
  .املشاركة يف عملية تعليم أوالدهم

ق والتعليم يعتمـد علـى العلـوم، ويـستخدم طرائقهـا، ويـشجع منوهـا ونـشرها، ويطبِّـ                    - ١٢٢
 وكـذلك لـضمان تأكيـد وتعزيـز         ،نتائجها من أجـل ضـمان تنميـة الـشخص اإلنـسان واألسـرة             

 ذلـك فإهنـا اعتمـدت االلتزامـات         وألن السلطات تدرك  .  ثقايف وسياسي  األمة البنمية كمجتمع  
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مـــشروع تطـــوير (لعـــشر ســـنوات  وأدرجتـــها يف اســـتراتيجية امت يف مـــؤمتر بـــيجنيالـــيت قـــدِّ
  ).املصرف اإلمنائي للبلدان األمريكية/وزارة التعليم/التعليم
 أن عــدد ُتبــيِّنوفيمــا يتعلــق بالنظــام التعليمــي ودمــج الفتيــات فيــه فــإن اإلحــصاءات     - ١٢٣

ت وخاصـة فيمـا     الفتيات التلميذات قد زاد وذلك على الرغم من استمرار وجود بعـض الثغـرا             
ووفقــاً ملــا ورد يف التقريــر الثــاين املتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة  .  الــسكان األصــليني مجاعــاتبــني

ن وجـود   تبيَّي ٢٠٠٣ وعام   ٢٠٠٠فإنه مبقارنة إحصاءات االلتحاق لعام      ) ٢٠٠٥عام  (لأللفية  
  .االجتاه نفسه يف النسبة بني التالميذ البنني والتلميذات البنات

رس االبتدائيـة مقابـل كـل    ادات يف املدن أن عدد البنات املقيَّ  بيِّ تُ ٢٠٠٣نات عام   وبيا  - ١٢٤
 مــن ١٠٠ بنــت مقابــل كــل ١٠٢ويف التعلــيم الثــانوي يوجــد .  بنتــا٩٣ً مــن البــنني هــو ١٠٠

البنني، كما أنه يف التعليم العايل ضاقت قليالً الفجوة بني عدد الطالب اإلناث وعـدد الطـالب           
 إىل ٢٠٠٠ من الطـالب الـذكور يف عـام    ١٠٠من الطالب اإلناث لكل   ١٦٤,١الذكور من   

  .٢٠٠٣ من الطالب الذكور يف عام ١٠٠ من الطالب اإلناث لكل ١٥٠
ووفقاً للدراسة الـيت أجريـت يف       . ويف بنما يكتسب االلتحاق باجلامعات طابعاً أنثويا        - ١٢٥

 بنمــا، وهــي دراســة   جامعــةة يف بــشأن حالــة املــساواة اجلنــساني ٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين األول
ن أرقـام   فـإ ميـد للبحـوث والدراسـات العليـا،         أجريت من جانب معهد املرأة ومكتب نائب الع       

 أن العـدد     بيَّنـت  فت حسب املكتـب الرئيـسي والكليـة واملوقـع،         امللتحقني جبامعة بنما، اليت صنِّ    
  . امرأة٤٩ ٠٠٣ رجالً و ٢٣ ٧٤٦اإلمجايل للملتحقني هو 

ــصاد،    وعلــى ســبي   - ١٢٦ ــة، واالقت ــوم التربوي ــات اإلدارة العامــة، والعل ــه يف كلي ــال فإن ل املث
.  واحـد وامرأتـان    ن بني كل ثالثة طـالب مقيـدين رجـل         والصيدلة، والعلوم اإلنسانية، يوجد م    

  .والتوزيع يف كلية التمريض وكلية طب األسنان هو توزيع مماثل
املرأة ال تواجه عقبات بالنـسبة للوصـول   وهذه األرقام ميكن أن جتعل املرء يعتقد بأن          - ١٢٧

 الطـالب النــساء يـشري إىل أنــه    عــدد فيهـا يغلــبغــري أن حتليـل الــربامج الـيت   . إىل التعلـيم العـايل  
  .نةتزال توجد قيود متنع النساء من اختيار برامج غري تقليدية معيَّ ال

والتكنولوجيــا  العلــم  جمــاالت الــذي تقــوم بــه املــرأة يف   الــدورومــن املهــم إضــافة     - ١٢٨
ح هوض بـاملوارد البـشرية عـن طريـق اِملـنَ          واالبتكار وذلك، حتديداً، بدراسة األرقام املتعلقـة بالنـ        

  .لتدريب والنهوض باملوارد البشريةالدراسية اليت يقدمها معهد ا
 التـدريب والنـهوض بـاملوارد البـشرية فـإن النـساء حتـصلن               معهـد ه  ووفقاً لتقريـر أعـدَّ      - ١٢٩

:  املــنح الدراســية يزيــد عــن العــدد الــذي حيــصل عليــه الرجــال يف كــل مــستوى علــى عــدد مــن
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 كـان عـدد   ٢٠٠٦ إىل عـام  ٢٠٠٥ويف الفترة مـن عـام      . أو اجلامعي /أو الثانوي و  /االبتدائي و 
  . رجال٤٠ً ٤٥٢ امرأة مقابل ٥٥ ٠٢٦النساء اللوايت حصلن على منح دراسية 

    
يف مجهورية باملوارد البشرية لتدريب والنهوض املنح الدراسية الوطنية اليت قدمها معهد ا

  ٢٠٠٥-٢٠٠٠لفترة ابنما حسب املستوى ونوع اجلنس، 
 املستوى اجلامعي  املستوى الثانوي  املستوى االبتدائي  اجملموع

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  السنة
  ٣ ٢٠٤ ١ ٠٨٤ ٣٢ ٦٣٧ ٢١ ٧٣٨ ١٩ ١٨٥ ١٦ ٧٣٠  ٥٥ ٠٢٦ ٤٠ ٤٥٢  اجملموع

٣٧٤  ٢٢١  ٤ ٩٠٢  ٣ ١٠٩  ٢ ٤٥٤  ٢ ٢١٧  ٧ ٧٣٠  ٥ ٥٤٧  ٢٠٠٠  

٨٧٢  ٣٧٦  ٧ ٠٤٩  ٤ ٢٦١  ٤ ٠٠٥  ٣ ٥٥٣ ١١ ٧٢٦  ٨ ٢١٠  ٢٠٠١  

٦٣٩  ٣٧٥  ٧ ٧٦٥  ٥ ١٩٦  ٦ ٤٧٧  ٦ ٣٥٠ ١٤ ٨٨١ ١٠ ٩٣٢  ٢٠٠٢  

٦٣٩  ٣٧٤  ٥ ٧٧٨  ٣ ٩٤٦  ٢ ٨٢٦  ٢ ٥٤٠  ٩ ٢٤٥  ٦ ٨٦٠  ٢٠٠٣  

٣١٧  ٢٢٨  ٣ ٨٩٥  ٢ ٩٢٦  ٢ ٣١١  ٢ ١٠٥  ٦ ٦٢٣  ٥ ٢٥٩  ٢٠٠٤  

  ٥٦٣  ٤١٠  ٣ ٢٤٨  ٢ ٢٧٨  ١ ١١٠  ٩٦٥  ٤ ٩٢١  ٣ ٦٥٣ )أ(٢٠٠٥

  .سبتمرب/ أيلول٣٠أرقام أوَّلية يف   )أ(   

  .إدارة اإلحصاءات التابعة ملعهد التدريب والنهوض باملوارد البشرية: املصدر
  

ــيت اتُّ   و  - ١٣٠ ــسبة للخطــوات املبتكــرة ال ــه بالن ــيم  إضــافة إىل هــذا فإن خــذت يف قطــاع التعل
 الـسكان    مجاعـات  وحدة الثنائية اللغة املشتركة بني الثقافات برنامج تعلـيم النـساء مـن            ذت ال فََّن

  . القراءة والكتابةاألصليني
  :١١املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع مـا يقتـضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى التمييـز                        ‐ ١

واملـرأة، نفـس احلقـوق      ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أسـاس تـساوي الرجـل                
  :وال سيما
  احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(  
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احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري االختيــار    )ب(  
  نفسها يف شؤون التوظيف؛

 احلق يف حرية اختيار املهنة والعمـل، واحلـق يف الترقـي واألمـن الـوظيفي، ويف                  )ج(  
مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــي التــدريب وإعــادة التــدريب املهــين، مبــا يف ذلــك 

  التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف               )د(  

  قيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل ال
احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما التقاعد، والبطالة، واملرض، والعجـز،             )هـ(  

والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القـدرة علـى العمـل، وكـذلك احلـق يف إجـازة           
  مدفوعة األجر؛

وف العمـل، مبـا يف ذلــك محايـة وظيفــة    احلـق يف الوقايـة الــصحية وسـالمة ظــر     )و(  
  .اإلجناب

توخياً ملنـع التمييـز ضـد املـرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي يف                         ‐ ٢
  :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  
   احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛من العمل على أساس

إلدخـال نظـام إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر أو مـع التمتـع مبزايـا اجتماعيــة            )ب(  
  مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛

ين مـن   دة لتمكني الوالـدَ   نلتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية السا         )ج(  
اجلمع بني التزاماهتما األسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وال سـيما                    

  عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛
ــرة احلمــل       )د(   ــاء فت ــة خاصــة للمــرأة أثن ــوفري محاي ــا   لت ــيت يثبــت أهن يف األعمــال ال
  .هلا مؤذية
ستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبـذه املـادة استعراضـاً            ب أن تُ  جي  ‐ ٣

دورياً يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقهـا                       
  .حسب االقتضاء
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  التنفيذ
  : من الدستور السياسي جلمهورية بنما على أنه٦٣تنص املادة   - ١٣١

ى يف ظـل ظـروف      دفع دائماً أجور، أو مرتبات، متساوية مقابل األعمال املتساوية اليت تـؤدَّ           ُت”
 دون أن يؤخذ يف االعتبـار نـوع اجلـنس           امتطابقة وذلك بغض النظر عن الشخص الذي يؤديه       

  .“ أو العنصر أو املركز االجتماعي أو اإليديولوجيات السياسية أو الدينيةالعمرأو اجلنسية أو 
ــة   وبأخـــذ  - ١٣٢ ــاقييت منظمـــة العمـــل الدوليـ  يف ١١١ و ١٠٠ التوصـــيات الـــواردة يف اتفـ

 املتعلـق  ٤م تنفيذ القانون رقم   اليت تنظِّ  ٥٣ من املرسوم التنفيذي رقم      ٤٣االعتبار، تنص املادة    
بإتاحة فرص متساوية للمرأة على أن يتوىل مكتب التخطيط التابع لوزارة العمل إعـداد آليـات                

 مـن أجـل تقيـيم املهـام     ومعـايري تقـوم علـى أسـس موضـوعية       ند إىل معايري تقنيـة      وإجراءات تست 
وحتديـداً  . ز جنـساين  املرتبطة بوظيفة معينة وحبيث تكون تلك املعايري غري منطويـة علـى أي حتيُّـ              

  : تنص بالنسبة لليد العاملة على٤ من القانون رقم ١٠فإن املادة 
ــمي”     ــدعو إىل ردود    مــشاركة املــرأة يف ســوق ال  ضــمانلثِّ ــة حتــدياً ي ــد العامل ي

دها النـساء   قة ومبتكرة لتسهيل التنمية املالئمة للمـوارد البـشرية الـيت جتـسِّ            شاملة ومنسَّ 
ة أو عـدم    والنساء تواجهن خماطر أكرب بالنسبة للبطالـ      ... واليت مل يستفاد منها بالكامل    
 اجلنـسي يف    شتحـرُّ فقـد وظـائفهن والتعـرض لل      بالنـسبة ل  واحلصول على أجر مناسب،     

  .“ وعدم تشغيلهن إال يف قطاع االقتصاد غري الرمسيمكان العمل
 فرياغــواس بــرامج جتريبيــة للتــدريب والتوجيــه يف منــاطق  تنفيــذ٢٠٠٨ يف عــام وبــدأ  - ١٣٣
 من أجل إعداد شابات رائدات لدخول سوق اليد العاملـة           نغوب بوغليه  وكوماركاكي  يوشري

ن جانــب املــشروع اإلقليمــي جلــدول األعمــال االقتــصادي  ة مــكجــزء مــن اإلجــراءات املتخــذَّ 
  .للمرأة الذي يشمل اآللية الوطنية للمرأة

نـة بـارزة، مثـل إنـشاء جلنـة املـسائل اجلنـسانية والعمـل                دة معيَّ خذت تدابري حمدَّ  قد اتُ و  - ١٣٤
نظـور  ، لتعزيـز القـدرة املؤسـسية مـن أجـل تعمـيم امل        ٢٠٠٧مـايو   /التابعة لوزارة العمل، يف أيار    

  .اجلنساين يف العمل بغية حتقيق إتاحة فرص متساوية يف املمارسة العملية
  :وعند إعداد هذا التقرير كان جيري التخطيط لتنفيذ اإلجراءات التالية  - ١٣٥
ــشؤون      عقــد  -   ــشاء مكتــب لل ــة ووزارة العمــل إلن ــة االجتماعي ــني وزارة التنمي ــاق ب  اتف

  اجلنسانية يف وزارة العمل؛
ــدمي ا  -   ــة       تق ــصائية املتعلق ــداد الدراســة االستق ــع إع ــة م ــة والدولي ــة الوطني ــساعدة التقني مل

 والعمـل الـذي   اع هبـا املـرأة وقتـها بـني العمـل الـذي تتلقـى عنـه أجـر             بالكيفية اليت توزِّ  
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ــه أجــر  ال ــزام  (اتتلقــى عن ــاملرأة الــذي عُ   الت ــه يف املــؤمتر املعــين ب قــد يف جــرى التعهــد ب
  ؛)٢٠٠٧إكوادور يف عام 

بـات بــني الرجــال والنــساء يف القطــاع  تن للفجــوة يف املرجـراء تقيــيم تشخيــصي مقــارَ إ  -  
  العام؛

التنسيق مع إدارة التوظيف التابعة لوزارة العمل لوضع برنامج زمـين لألنـشطة املتعلقـة                 -  
  .بالتدريب وبتعميم املنظور اجلنساين

 اجلنـسي فإنـه    تحـرُّش يداً ال وعلى الرغم من أنه ال توجد يف بنما قوانني تستهدف حتد            - ١٣٦
  : تلك األنشطة، ومن بينها مثلتوجد قوانني تعاقب على

  )١٥٢، ١٣٨، ٢املواد ( املتعلق باخلدمة املدنية ١٩٩٤ لعام ٩القانون رقم   -  
 القـانون رقـم     مدوَّنة، املدرجة يف    ٢١٣ و   ١٣٨ و   ١٢٨ و   ١٢٧املواد  ( العمل   مدوَّنة  -  

  )١٩٩٥أغسطس / آب١٢ املؤرخ ٤٤
ــداخلي الــذي  قواعــد   -   ــة يف جمــال البحــوث القــضائية يف   حيالنظــام ال ــاة الوظيفي كــم احلي

  )١٢١املادة (مكتب املدعي العام 
   املتعلق باملساواة يف الفرص املتاحة١٩٩٩ لعام ٤القانون رقم   -  
  النظام الداخلي لوزارة الصحة  -  
  النظام الداخلي للشرطة الوطنية  -  
 اجلنـسي   تحـرُّش  الذي يضيف جرمية ال    ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٠ خاملؤر ٣٨القانون رقم     -  

ــ ب عليهــا بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني ســنة واحــدة وثــالث   إىل مــدونتنا اجلنائيــة ويعاِق
  .سنوات

 فترة راحـة   امرأة عاملة تكون حامالً أن حتصل على         أليةوباإلضافة إىل هذا فإنه حيق        - ١٣٧
.  أسـبوعاً  ١٤تقـل عـن      ، أي لفتـرة ال    ه أسابيع بعـد   انيةمثو الوضع أسابيع قبل    مدهتا ستة إلزامية  

غــري أنــه إذا تــأخرت الــوالدة حيــق للمــرأة العاملــة أن حتــصل علــى إجــازة بــأجر عــن األســابيع    
  .الثمانية اليت تعقب الوالدة

 أي مـن التــدابري  تطبيــقوخـالل الفتـرة املــذكورة أعـاله ال جيــوز ألي صـاحب عمـل        - ١٣٨
وبــذلك .  العمــل أو تنفيــذها أو إخطــار العامــل هبــامدوَّنــةالــواردة يف واجلــزاءات واإلجــراءات 

 قـد   ، الـيت هـي يف صـاحل صـاحب العمـل           ،دة النتهاء فترة تنفيـذها وتطبيقهـا      تكون املواعيد احملدَّ  
  .قتُعلِّ
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 العمـل تـنص علـى أنـه جيـب       مدوَّنـة  مـن    ١٠٧وفيما يتعلق ببدل األمومـة فـإن املـادة            - ١٣٩
يتنازل عن الفرق بني البدل الذي مينحه صـندوق الـضمان االجتمـاعي             على صاحب العمل أن     

ــه إذا كــان        ــغ بكامل ــة احلامــل أن حتــصل عليهــا، أو عــن املبل واألجــور الــيت حيــق للمــرأة العامل
  .م بتغطية ذلك البدللَزصندوق الضمان االجتماعي غري ُم

راك ة علـى حـِـ تكـون األوامـر الــيت يـصدرها منطويــ    ن علـى كــل صـاحب عمــل  ويتعـيَّ   - ١٤٠
وظيفــي أو أفقــي ألي مــن العمــال أن يــضع يف اعتبــاره أن ذلــك احلــراك حباجــة إىل أن يكــون   

 يكـون منطويـاً     جتاهـه ومؤهالتـه ومهاراتـه وأالّ      امتوافقاً مع منصب العامل املعين ورتبته وقوته و       
 حالـة   ويف. يل مـن كرامـة العامـل أو احترامـه لنفـسه           على خفض يف مرتبه أو أجره وال على النَ        

راكهم منطويـاً علـى      يكـون حِـ    العاملني الذين تنطبق علـيهم اللـوائح املتعلقـة باألمومـة جيـب أالّ             
  . فترات خمتلفة بنيالقيام بأعمال خالل ساعات خاصة أو يف ورديات يتغري توقيتها

 املــؤرخ ٩القــانون رقــم (والكيانــات احلكوميــة ينطبــق عليهــا قــانون اخلدمــة املدنيــة     - ١٤١
تنظـيم حقـوق وواجبـات املـوظفني        ”الـذي يتمثـل اهلـدف منـه يف          ) ١٩٩٤ان يونيـه    حزير ٢٠

املــدنيني، وخاصــة مــن يعمــل منــهم يف خــدمات احليــاة الوظيفيــة اإلداريــة، مــن حيــث عالقتــها  
ة حنـو  موجَّهـ باإلدارة العامة، وإقامة نظام إلدارة املواد البشرية من أجل وضع إجراءات ولوائح    

  .“ اخلدمة املدنية موظففاءة وقابلة للتطبيق علىحتقيق املوضوعية والك
 تأييداً للقانون ال تشري بشكل مباشـر إىل         اسُتند إليها وعلى الرغم من أن املبادئ اليت         - ١٤٢

القــانون يؤكــد بالفعــل املــساواة يف املعاملــة واملــساواة يف فــرص التنميــة املــساواة يف األجــر فــإن 
ــة  ــة واألخالقي ــصادية واالجتماعي ــع العــاملني يف جمــال االقت ــز مــن    جلمي ــة دون متيي  اخلدمــة املدني

  .نوع أي
ر وظيفـة   ر األجر على أنه تعويض يناظِ     سَّفَ ينبغي أن يُ    فإنه وبالنسبة للوظائف اإلدارية    - ١٤٣
اليــة املكافــآت املتعــويض والنــة، مبــا يعــين املرتــب ومــصروفات التمثيــل والوقــت اإلضــايف و  معيَّ

. رة خلـدمات جـرى تقـدميها       شـريطة أن تكـون منـاظِ       نيفني املـدني  دفع للمـوظ  وبدالت أخـرى تُـ    
 واحلالـة   نـة  يراعـى يف حتديـد األجـر تـصنيف وظيفـة معيَّ             أن وينص القانون أيضاً علـى أنـه جيـب        

قـة يف القطـاع   املاليـة الراهنـة للحكومـة وظـروف سـوق اليـد العاملـة وفقـاً للـسياسة املاليـة املطبَّ          
  .اخلاص
هيـة تـشري إىل أنـه ال توجـد الئحـة تـضمن اسـتقرار األجـور بالنـسبة                    والقاعدة التوجي   - ١٤٤

 التقلبـات ملوظفي اخلدمة املدنية ألن هذا ميكن أن يساعد يف زيادة التمييز يف األجر اسـتناداً إىل        
  .يف ظروف سوق اليد العاملة
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زيــز وباختــصار فــإن تلــك التــدابري هــي التــدابري الــيت اتبعتــها الكيانــات احلكوميــة لتع     - ١٤٥
والغرض من هذه التدابري هو ضـمان التعـيني اسـتناداً إىل    . التقييم املوضوعي لألعمال دون متييز  

ــصائص      ــيس إىل اخلـ ــسه ولـ ــل نفـ ــتناد إىل العمـ ــر باالسـ ــساواة يف األجـ ــوعي واملـ ــاس موضـ أسـ
  .يهالشخصية ملن يؤدِّ

  :١٢املادة 
تمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان         تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى ال           ‐ ١

الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول علـى                         
  .خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة

هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلـدمات         مـن    ١بالرغم من أحكام الفقرة       ‐ ٢
ر هلـا اخلـدمات اجملانيـة عنـد          يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفِّ                املناسبة فيما 

  .االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة
  التنفيذ
ينص الدستور السياسي جلمهورية بنما على أن الرعايـة الـصحية هـي حـق، كمـا أن              - ١٤٦

 حيـدِّد ، املتعلـق بإتاحـة فـرص متـساوية للمـرأة،            ١٩٩٩ لعـام    ٤الباب السابع مـن القـانون رقـم         
  .السياسة العامة اليت ستتبعها الدولة لتشجيع إتاحة فرص متساوية بالنسبة للصحة

ــة الــصحية علــى أهنــا تــشكِّل جمموعــة شــاملة مــن األنــشطة       - ١٤٧ ويف بنمــا ُينظَــر إىل الرعاي
جـل متكـني األفـراد مـن أن يعيـشوا يف           املتعلقة بالتشجيع والوقاية واملعاجلة وإعادة التأهيـل مـن أ         

صحة جيدة وتسهيل متكني الرجال والنساء استناداً إىل عالقات تتسم مبزيد مـن املـساواة فيمـا                 
ووزارة الــصحة يف بنمــا هــي اهليئــة املــسؤولة عــن الــسياسات الــصحية لــضمان القيــام     . بينــهم

  .نشطةبأنشطة تتعلق بالصحة العامة واستفادة السكان مجيعهم من تلك األ
 األسـرة البنميـة تـنص علـى أن النـساء احلوامـل اللـوايت        مدوَّنـة  مـن    ٧١٩واملادة رقـم      - ١٤٨
. من خـدمات مقابـل أجـر ملؤسـسات عامـة وخاصـة سـوف تـستفدن مـن حقـوق األمومـة                      تقدِّ

ل النساء احلوامل يف كل منطقـة وأن        وإضافة إىل هذا فإن دوائر الصحة اجملتمعية جيب أن تسجِّ         
اعدة والتوعية وخدمات الرعاية الدورية، وخاصـة لألمهـات احلوامـل غـري العـامالت               تقدم املس 

  ).٧٢٠املادة (سري أو احملرومات من الدعم اُأل
يف مجيـع املراكـز   ”:  األسـرة علـى أنـه   مدوَّنـة  من ٦٩٩، تنص املادة االجتاه نفس  يفو  - ١٤٩

مـة جمانـاً إىل األمهـات احلوامـل         م الدولة اخلدمات الصحية وخدمات الصحة العا      السكانية، تقدِّ 
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وخالل والدة الطفل ومرحلة النفاس إذا كانت األم غـري قـادرة علـى دفـع تكاليفهـا، وكـذلك                    
  .“دعماً غذائياً إذا كانت األم ال تعمل أو ال متلك الوسائل الالزمة ألن ترعى نفسها

ا من جانـب الرجـال      وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، ولضمان املساواة يف احلصول عليه          - ١٥٠
 واملتعلـق   ١٩٩٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٣ املـؤرخ  ٥٠والنساء، يوجـد يف بنمـا القـانون رقـم           

  .“الرضاعة الطبيعيةمحاية وتشجيع ”مبسألة 
والغرض من هذا القانون هو تشجيع الرضاعة الطبيعيـة، عـن طريـق التوعيـة أساسـاً،                   - ١٥١

لطبيعيـة مـصدراً مأمونـاً وسـليماً للتغذيـة، وحبيـث            بطريقة تضمن للطفل الذي يتلقى الرضـاعة ا       
ويـنص القـانون يف إحـدى       .  وعقلية واجتماعية كاملـة    بدنيةميكن لألم والطفل معاً التمتع حبياة       

يقوم األفراد العـاملون يف قطـاع الـصحة بتـشجيع الرضـاعة الطبيعيـة والقـضاء                 ”مواده على أن    
“ مباشــر، البــدء فيهــا أو تعــوق مواصــلتها ل، بــشكل مباشــر أو غــري  علــى أيــة ممارســات تؤجِّــ 

  ).١٠ املادة(
اإلجنابيـة يف بنمـا فإنـه     وحرز بالنسبة لسياسة الـصحة اجلنـسية        وبالنسبة للتقدم الذي أُ     - ١٥٢
  :كر التطورات التاليةجيدر ِذ

ــدَّلاخنفـــاض امل  - ١ ــن  عـ ــام للخـــصوبة مـ ــرة ٢,٧ العـ  إىل ١٩٩٩ -١٩٩٠ يف الفتـ
  ؛٢٠٠٤ يف عام ٢,٤٣

ء قسم للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف اهليكـل التنظيمـي والـوظيفي لـوزارة                 إنشا  - ٢
  الصحة؛

  ر التعليمي األساسي؛ يف املقرَّ“لسكانا”  ملوضوعإدراج برنامج  - ٣
  ؛)١٩٩٩عام (وضع خطة وطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية   - ٤
  إنشاء اللجنة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية؛  - ٥
مواضـيعي بـشأن برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املتعلـق بفـريوس                وجود فريـق      - ٦

  يف بنما؛) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية
  وجود الفريق املواضيعي املشترك بني الوكاالت واملعين بالصحة؛  - ٧
متالزمـة  /دمج املنظمـات غـري احلكوميـة وشـبكة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  - ٨

وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديين مـن أجـل         ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــسب   /الوقاي ــة املكت ــة نقــص املناع متالزم

  ).اإليدز(
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ل الغـرض  أيضاً برنامج لتنظيم األسرة، وهو برنـامج يتمثَّـ  ويوجد لدى وزارة الصحة    - ١٥٣
لومات وفرية وخدمات ذات نوعية عالية لتمكينهم من حتقيـق          تزويد السكان مبع  ”العام منه يف    

  ).٢٠٠٢برنامج الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، عام (“ لهم العليا فيما يتعلق باإلجنابثُُم
ص علـى إنـشاء اللجنـة        نَـ  ١٩٩٩فربايـر   / شـباط  ٩ املـؤرخ  ٢واملرسوم التنفيذي رقم      - ١٥٤

جلنـة تـضم املؤسـسات الـيت تعمـل يف ذلـك             ا، وهـي    جلنـسية واإلجنابيـة يف بنمـ      الوطنية للـصحة ا   
وزارة الــصحة، ووزارة التعلــيم، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ومكتــب الــسيدة األوىل،  : اجملــال

، وجامعـة   معـوَّقني وصندوق الضمان االجتماعي، واألمانة الوطنية املعنية بالدمج االجتمـاعي لل         
 اجملـال، ووكالـة التنـسيق للتنميـة املتكاملـة           بنما، ومنظمات غري حكوميـة خمتلفـة تعمـل يف هـذا           

نغـويب   وجمتمـع    ،يـاال  كونـا ني، وجمتمـع    مهات، واحتـاد املـواطنني املـسنِّ      للمرأة، واحتاد اآلباء واألُ   
  . بنمامطرانيةلشباب يف بنما، واجمللس املسكوين، ول  الوطينلساجمل، وبوغلي
 منــذ عــام ،يــة جيتمعــون كــل شــهروأعــضاء اللجنــة الوطنيــة للــصحة اجلنــسية واإلجناب  - ١٥٥
وهـذا االقتـراح هـو      . ، إلعداد مشروع قانون إطاري بشأن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة           ٢٠٠٥

  .اآلن يف مرحلة التشاور
 األسـباب   حيـدِّد  املتعلق بصحة املرأة يف بنما       ٢٠٠٥وجتدر اإلشارة إىل أن تقرير عام         - ١٥٦

ا، نــز  واإلنفلو،التهابات اجلهاز التنفسي العلـوي : االرئيسية اخلمسة للوفيات بني النساء على أهن   
  . وأمراض اجلهاز البويل،األنسجة حتت اجللدية، واإلسهالواجللد التهابات و

ــشري إىل أن التحيُّــ         - ١٥٧ ــاله ي ــذكور أع ــر امل ــإن التقري ــات ف ــصحة املراهق ــق ب ــا يتعل ز وفيم
 متجاهالً أية مسؤولية مـن جانـب        اجلنساين يلقي باجلزء األكرب من املسؤولية عن احلمل عليهن        

 يف املائـة مـن املراهقـات        ٢٩,١وورد يف التقرير نفسه أن نـسبة        . الرجال أو اجملتمع بصفة عامة    
ووفقـاً ملـا ورد يف سـجالت خـدمات الرعايـة      .  رعاية يف مرحلة ما قبـل الـوالدة     تتلقنياحلوامل  

 بالنـسبة للفتيـات اللـوايت        احلضور إلجـراء عمليـات مراجعـة طبيـة مـنخفض           معدَّلالصحية فإن   
ضـات خلطـر شـديد    عرَّوهـذا يـشري إىل أن أولئـك الفتيـات مُ    . أكثـر و سـنوات  ١٠يبلغ عمرهن  

ون أ يف املائة من املراهقني الذكور واإلناث يبـد        ٣٥ن أن نسبة    وذلك بالنظر إىل أن الدراسة تبيِّ     
ا إىل مرحلــة ســنة قبــل أن يــصلو١٦ ســنة و ١٤يكــون عمــرهم بــني يف ممارســة اجلــنس عنــدما 

  .النضج الفسيولوجي أو العاطفي أو االجتماعي
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  :١٣املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملـاالت                

األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفـل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،               
  :نفس احلقوق وال سيما

  سرية؛احلق يف االستحقاقات اُأل  )أ(  
احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                    )ب(  

  أشكال االئتمان املايل؛
احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب            )ج(  

  .احلياة الثقافية
  التنفيذ
 لعــام ٩قــانون رقــم  الاقات األســرية مبوجــب مرســوم   دت االســتحقدِّيف بنمــا، ُحــ   - ١٥٨
دخلــت علــى كــل منــهما  والتعــديالت الــيت أ١٩٥٤ُ لعــام ١٤قــانون رقــم ال ومرســوم ١٩٦٢

 األزواج والزوجـــات والـــشركاء  قـــد حـــدِّد . ني وإعانـــات العجـــز بالنـــسبة ملعاشـــات املـــسنِّ  
ن مـن  يستفيداملـ  ضـمن  سـنة أو املعـاقني،    ١٨والشريكات، واألطفـال الـذين يقـل عمـرهم عـن            

  .صندوق الضمان االجتماعي
مها قـــدِّوبالنـــسبة للقـــروض والرهونـــات وأشـــكال االئتمـــان املـــايل األخـــرى الـــيت تُ    - ١٥٩

 علـى أنـه جيـب تعزيـز     ق بإتاحة فرص متـساوية للمـرأة يـنصّ       املتعلِّ ٤املصارف فإن القانون رقم     
 من أجـل تـوفري شـبكة دعـم للنـساء يف             االحتادات االئتمانية واجلمعيات التعاونية للبيع بالتجزئة     

  .املناطق الريفية أوالً وقبل كل شيء
 أنـه  علـى باملثـل  تـنّص  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢للفترة  (رص متساوية   واخلطة الثانية إلتاحة فُ     - ١٦٠

ــَنم، وُتمََّصجيــب أن تـُـ  ــساء    فَّ ــات ون ــساء الريفي ــرامج لرفــع مــستوى مــشاركة الن مجاعــات ذ، ب
وهنـاك حاجـة إىل إقامـة مـشاريع جتاريـة        . ت االقتـصادية الريفيـة     يف املؤسـسا   السكان األصـليني  

 سـواء حبيـث تتـاح للنـساء فرصـة      يديرها أفـراد يف املنـاطق احلـضرية واملنـاطق الريفيـة علـى حـدٍ          
 وذلك بالتنسيق مـع هيئـات أخـرى مثـل     على ائتمانات أو قروض من املصارف   أكرب للحصول   

  .د احلركة التعاونية البنميهعة واملتوسطة، وممصرف بنما الوطين، واحتاد املؤسسات الصغري
ــة            - ١٦١ ومعهــد احلركــة التعاونيــة البنمــي مــسؤول عــن صــياغة سياســة احلكومــة املتعلق

وهـذا املعهـد أنـشئ مبوجـب القـانون رقـم            . بالتعاونيات وتوجيه وختطيط وتنفيذ تلك الـسياسة      
ن طريــق املعهــد التعــاوين عة عــوقــد حتققــت نتــائج مــشجِّ. ١٩٨٠يوليــه / متــوز٢١ املــؤرخ ٢٤
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 منظـور جنـساين فيمـا بـني أعـضاء التعاونيـات الـيت               اإلحساس بوجود املستقل، مبا يشمل زيادة     
  . تعاونية منها جلنة مكتملة معنية باملسائل اجلنسانية٥٠ يزيد عن  مايوجد اآلن يف

 يوجـد  ، وهي احتـادات التسليفوهذه التعاونيات هي يف األساس احتادات لالدخار و   - ١٦٢
 ووفقـاً للبيانـات     .تشر الفقر بدرجـة أكـرب بـني النـساء         طلب شديد عليها يف املقاطعات حيث ين      

 يف  امـرأة ٥٩١فإن النساء هلن وضع بارز يف التعاونيـات وبلـغ عـددهن فيهـا           املقدَّمة من املعهد    
وجيــري أيــضاً تنفيــذ أعمــال تتعلــق بوضــع برنــامج ألطفــال         .٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٣٠

 ، تعاونية يف مجيـع أحنـاء بنمـا   ١١ م الطعام لبنني وبنات ينتمون إىلوهو برنامج يقدِّ  املدارس،  
ف مهنيـة   َرر حدائق للخضروات يف املدارس ومشاريع لتربية الـدواجن وأنـشطة فنيـة وحِـ              ويطوِّ

  .يف املناطق الريفية
ــرة بــني عــام       - ١٦٣ ــه يف الفت ــساء يف قطــاع املــشاريع فإن  ٢٠٠٠وفيمــا يتعلــق مبــشاركة الن
 مـشروعاً، وهـي يف      ١٤ ٨٤٢لت للنـساء    جِّ كان عدد املـشاريع الـيت سُـ        ٢٠٠٧فرباير  /وشباط

  . التجارة واخلدمات والصناعات التحويليةجماالتاألساس مشاريع يف 
 ٢٠٠٧فرباير / إىل شباط٢٠٠٠املشاريع اليت سجَّلتها نساء يف الفترة من عام 

  عدد املشاريع املسجَّلة  السنة
١٤  ٢٠٠٠  
١ ٨٦٣  ٢٠٠١  
٢ ١١٥  ٢٠٠٢  
١ ١٨٤  ٢٠٠٣  
٣ ٠٤٦  ٢٠٠٤  
٤ ٠٠٢  ٢٠٠٥  
٢ ٥٠٥  ٢٠٠٦  
١١٣  ٢٠٠٧  
  ١٤ ٨٤٢  اجملموع
ــة الــ    : املــصدر ــابع لــسلطة املــشاريع املتناهي صغر النظــام البنمــي للمعلومــات املتعلقــة باملــشاريع االقتــصادية الت

  .والصغرية واملتوسطة احلجم



CEDAW/C/PAN/7
 

48 08-50046 
 

  
شاريع االقتصادية البنمي حسب نوع النشاط عدد النساء املسجَّالت يف قطاع امل

  ٢٠٠٧فرباير / إىل شباط٢٠٠٠االقتصادي يف الفترة من عام 
  عدد النساء املسجَّالت  األنشطة االقتصادية

  ٦ ٥٠٢  التجارة
  ٩٨٥  الفنون واحلرف اليدوية

  ٣ ٦٦٨  اخلدمات
  ٣٩٧  السياحة
  ٩٨١  الزراعة

  ١ ٢٧٩  الصناعات التحويلية
  ١ ٠٣٠  أنشطة أخرى

  ١٤ ٨٤٢  اجملموع
ــة الــصغر     : املــصدر ــابع لــسلطة املــشاريع املتناهي النظــام البنمــي للمعلومــات املتعلقــة باملــشاريع االقتــصادية الت

  .والصغرية واملتوسطة احلجم

  :١٤املادة 
ــة،          ‐ ١ ــرأة الريفي ــا امل ــيت تواجهه ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــدول األطــراف يف اعتباره ــضع ال ت

 تؤديهــا يف تـأمني أسـباب البقــاء اقتـصادياً ألسـرهتا، مبــا يف ذلـك عملــها يف      واألدوار اهلامـة الـيت  
قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه     

  .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
ضـد املـرأة يف املنـاطق    تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز      ‐ ٢

الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة الريفيــة            
  :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

   على مجيع املستويات؛اإلمنائياملشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط   )أ(   
ــة الــصحية املالئمــة، مبــ     )ب(    ا يف ذلــك املعلومــات والنــصائح  نيــل تــسهيالت العناي

  واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(   
احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــري الرمســي، مبــا يف   )د(   

 علـى فوائـد كافـة       ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كـذلك، يف مجلـة أمـور،              
  اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءهتا التقنية؛
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تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                   )هـ(   
  اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

  ة؛املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعي  )و(   
فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق     )ز(   

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي                 
  وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

صـحاح  التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإل              )ح(   
  . واالتصاالت،واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل

  التنفيذ
إن املبادئ التوجيهية للسياسة املتعلقة باملناطق الريفية، وهي مبادئ تـشجع األنـشطة               - ١٦٤

اليت هتدف إىل النهوض باملرأة، يرد اجلزء األكرب منـها يف اخلطـة الثانيـة إلتاحـة فـرص متـساوية                     
 الــذي يــنص علــى إتاحــة فــرص متــساوية ٤؛ ويف القــانون رقــم ٢٠٠٦-٢٠٠٢للمــرأة للفتــرة 

  . قواعد تنفيذ القانونحيدِّد الذي ٥٣للمرأة؛ ويف املرسوم التنفيذي رقم 
لمــرأة،  لووزارة التنميــة االجتماعيــة هــي الــيت تتــوىل، مــن خــالل اإلدارة الوطنيــة          - ١٦٥

ساوية للنــساء، اإلشــراف علــى املــسؤولة عــن تنــسيق الــسياسة العامــة املتعلقــة بإتاحــة فــرص متــ 
شبكة اآلليات احلكومية املعنية باملرأة اليت يقوم فيها برنامج املرأة الريفية التـابع لـوزارة الزراعـة                 

  .املاشية بدور نشطتربية و
تتـوىل مـن   وتربيـة املاشـية     املاشـية التابعـة لـوزارة الزراعـة         تربيـة   ووإدارة تنمية الزراعة      - ١٦٦

ــها مــسؤولية متا ــة بعــة الــسياسات الــيت تتنــاول املــس  جانب ــاملرأة الريفي ســجالت و .ائل املتعلقــة ب
 منظمــة للنــساء ١٢٣ يوجــد يف مجيــع أحنــاء البلــد ٢٠٠٧- ٢٠٠٥يف الفتــرة   أنــه تبــيِّناإلدارة

  .الريفيات
وباإلضــافة إىل هــذا فإنــه توجــد علــى املــستوى الــوطين مــشاريع تتماشــى مــع الــدمج   - ١٦٧

ــصادي   ــاعي واالقت ــوَّقنيلألشــخاص املاالجتم ــشمل  ع ــا ي ــرأة و ٤٩٦، مب ــن  ٣٠٥ ام  ذكــور م
  .املستفيدين، يف التجارة والزراعة واخلدمات

، وهـي مبـادرة     “ أيتها املرأة الريفية   حنن معكِ ”وهناك مبادرة أخرى تسمى مشروع        - ١٦٨
) ٢٠٠٦ كـانون األول ديـسمرب   ٣١ يف  بلبـوا ١٦٤ ٦١٣,٩١جمموعهـا   (متنح قروضـاً صـغرية      

والقـروض  ).  امـرأة مـستفيدة    ٣٥٥( يف اجملتمعات الريفية وجمتمعات الـسكان األصـليني          للنساء
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 وأنـشطة   ،مدت تدعم أنشطة لتربية املاشية وأنشطة زراعية وجتارية، وأنـشطة خـدمات           اليت اعتُ 
  .صناعات حتويلية

،  رجال تـدريب يف التنميـة البـشرية        ٤٠٥ امرأة و    ٩٨٢م إىل   وباإلضافة إىل هذا، قدِّ     - ١٦٩
ويف مسائل هلا صلة باجلوانب اجلنسية وجوانب نوع اجلنس، واحترام الذات، وإدارة األعمـال              

  .سر املشاريع، وتقدمي املشورة التقنية بالنسبة حلدائق اخلضروات اخلاصة باُألوصياغةالتجارية 
ــامي    - ١٧٠ ــرة بـــني عـ ــة  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف الفتـ ــة واإلقليميـ ، اضـــطلعت اإلدارات احملليـ
  : لوزارة التنمية االجتماعية بسلسلة من األنشطةالتابعة

االعتداد بالنفس، واحلقوق اجلنـسانية     وتقدمي برامج تدريبية يف جماالت القيادة،         - ١
  .) امرأة٣٠٠استفادت منها (واحلقوق اإلنسانية 

  .املاشيةتربية رصد برنامج املرأة الريفية التابع لوزارة الزراعة و  - ٢
ــشأن     - ٣ ــل ب ــد حماف ــات    عق ــصادية يف مقاطع ــسانية واالقت ــسائل اجلن ــرييكويامل  ش

اســتفادت منــها (، هرييــرا، وسوفرياغــوا، ولــوس ســانتوس،  ) آالنــويمنطقــة(
ــرأة٢٣٦ ــا   ) ام ــل جــرى تنظيمه ــهوض   ، وهــي حماف ــن مؤســسة الن ــشاركة م مب
  .باملرأة

ن وباملثل فإنه يوجـد برناجمـان كـبريان للـدمج االجتمـاعي مـن أجـل األشـخاص الـذي                     - ١٧١
  :يعيشون يف فقر ويف فقر مدقع

وهــي برنــامج لــصاحل الرجــال  حملــو األميــة، “ م إىل األمــام مــن أجــل بنمــا تقــدَّ”محلــة   •  
  دوا من نظام التعليم الرمسي؛ بِعوالنساء على حٍد سواء، وأساساً لصاحل من اسُت

ســر الفقــرية عــن طريــق الــذي يهــدف إىل تعزيــز قــدرات اُألبرنــامج شــبكة الفــرص،   •  
املعيــشة لتلــك ن خــدمات الرعايــة الــصحية والتعلــيم مــن أجــل حتــسني مــستوى   ضــما
  .األسر

 ٣٣ ٧٥٨ جــرى ضــم ٢٠٠٧يوليــه / و متــوز٢٠٠٦أبريــل /ويف الفتــرة بــني نيــسان   - ١٧٢
)  يف املائـة مـن مجيـع األسـر املعيـشية هـذه يف بنمـا       ٤٤نـسبة  (أسرة معيشية تعيش يف فقر مدقع      
تغطيـة  ) كوماركـاس (قـت منـاطق الـسكان األصـليني          وقـد تلَّ   .إىل برنامج شبكة الفرص املتاحة    

  . شخص من السكان األصليني١٣٠ ٠٠٠ يف املائة وهو ما أفاد أكثر من ١٠٠بنسبة 
زيــــادة الزيــــارات ملراكــــز  أدَّى، ضــــمن إجنــــازات أخــــرى، إىل   الربنــــامج وتنفيــــذ  - ١٧٣
 يف املائـة،    ٢ بنـسبة    ن الدراسـة  االنقطاع ع  معدَّل يف املائة، واخنفاض     ٣٩الصحة بنسبة   /األطباء
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وكـان للربنـامج أثـر مباشـر علـى      .  يف املائـة ١١,٥وزيادة القيد قبل االلتحـاق باملـدارس بنـسبة     
نوعية حياة النساء الريفيات والنساء مـن الـسكان األصـليني، خاصـة وأن النـساء ربـات األسـر                    

امهن بـصحتهن وإبقـائهن     هتمـ  لضمان ا  بلبوا ٣٥ عالوة نقدية مشروطة قدرها      نمنحاملعيشية تُ 
  . يف النظام التعليمين وبناهتألبنائهن
جـري يف الفتـرة مـن    الـذي أُ (املاشـية،  تربيـة  ووفقاً لنتـائج التعـداد الـسادس للزراعـة و          - ١٧٤
ــسان٢٩ إىل ٢٢ ــة    ) ٢٠٠١أبريــل / ني ــوايت تعملــن يف الزراعــة أو تربي ــساء الل ــسبة الن كانــت ن

ــساء املزارعــات،   املاشــية ــع الن ــسي،  مــن مجي ــشاط رئي ــد عــن  كن ــة١٥ال تزي ــسبة .  يف املائ وبالن
يف  يف املائـة     ٨٠نسبة  ( من تربية املاشية      الزراعة أكثر أمهية   ّدَع تُ  معا للمزارعني الذكور واإلناث  

  ). يف املائة يف حالة النساء٦٨و حالة الرجال
اء  الــيت جتمــع نــساء مــن مجيــع أحنــ ات الريفيــالنــساء شــبكة ٢٠٠٧وأنــشئت يف عــام   - ١٧٥

 منــدوباً للمنــاطق يف ٦٥وقــد تبــادل حــوايل  . وغليــه بكونــا ونغــويبالبلــد، مبــا يــشمل مــنطقيت 
حــوا مركــزاً رمسيــاً نِذهتا منظمــات خمتلفـة ومُ شـبكة النــساء الريفيــات خـربهتم يف مــشروعات نفَّــ  

. مثلني بإصدار وثيقة قانونية سوف متكنهم من احلصول على متويل ملشاريع وطنيـة ودوليـة              مك
  . منظمة حملية٢٦٩ امرأة معاً يف ٣ ٢٢٨ة النساء الريفيات جتمع وشبك
ســر املتحــدة مــن أجــل  ويتــوىل مكتــب الــسيدة األوىل، مــن جانبــه، إدارة برنــامج األُ   - ١٧٦
 يف ،ز املكتب على وحدة األسـرة، كمـا أنـه يقـدم الـدعم     ويركِّ. سر اليت تعيش يف فقر مدقع     اُأل

  . النساء الريفياتعليم واإلسكان، مبا يفيد مباشرةًشكل الرعاية الصحية والتغذية والت
  اجلزء الرابع

  :١٥املادة 
  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  ‐ ١
متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل،    ‐ ٢

مــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــاً مــساوية حلقــوق  وتكفــل لل. ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل          

  .اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلـا                ‐ ٣

  . يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغيةأثر قانوين
متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل حبركـة                   ‐ ٤

  .األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
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  التنفيذ
 املـسائل  ق بعـض التقـدم يف بلـدنا بالنـسبة للنـساء وحقـوقهن يف       حتقَّـ ١٩٩٥منذ عام     - ١٧٧

  . األسرةمدوَّنةرية وذلك نتيجة إلصدار املدنية واألَس
 يف تشريعاتنا بالنسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة           كبري ق تقدم ويف الوقت احلايل حتقَّ     

وذلـك مبعـىن أنـه ال يوجـد عـائق قـانوين حيـول دون قيـام النـساء بـإدارة ممتلكـاهتن اخلاصـة هبــن             
وباإلضــافة إىل هــذا فــإن النــساء هلــن صــفة  . اهتن أو مــصاحلهنوالتــصرف فيهــا وفقــاً الحتياجــ 

  .قانونية كاملة كأفراد هلم حقوق وعليهم واجبات
  :١٦املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                      ‐ ١

 أساس تـساوي الرجـل      رية، وبوجه خاص تضمن، على    األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسَ    
  :واملرأة

  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(
نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر                    )ب(

  الكامل؛
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(
  التنفيذ
يـة   الرجل، أن ختتار حبرِّ    ، ميكن للمرأة، شأهنا شأن    يةرَسبالنسبة للزواج والعالقات األ     - ١٧٨

غـري أنـه ال يـسمح بـزواج الـذكور الـذين يقـل        . زوجها، وميكـن هلـا أن تتـزوج مبحـض إرادهتـا          
  . سنة١٤ عمرهن عن اللوايت يقلسنة  والفتيات ١٦عمرهم عن 

وإضافة إىل ذلك فإنه بالنـسبة للحقـوق واملـسؤوليات املترتبـة علـى الـزواج ميكـن أن                     - ١٧٩
 األسرة، إىل مبدأ املساواة بني الزوجني يف احلقـوق والواجبـات،        دوَّنةد، وفقاً مل  ح أهنا تستن  وضِّن

خلص كل منهما لآلخـر وأن حيتـرم         معاً وأن يُ   ا أن يعيش  مبقتضاهوهو املبدأ الذي يتعني عليهما      
ليف غـذاء األسـرة   والزوج والزوجة ملزمان باملساعدة يف سـداد تكـا    . كل منهما اآلخر وحيميه   

  . مبا يتناسب مع موارده املاليةكلّ خرى،والنفقات األ
ها الزوجــان يف حيــدِّدوبالنــسبة للحقــوق االقتــصادية لطــريف أي زواج فإنــه جيــب أن    - ١٨٠

ربح، وهـو نظـام يكتـسب مبقتـضاه          نظـام لتقاسـم الـ      عليهمـا ق  عقد الزواج وإال فإنه سوف يطبَّ     
آلخر خالل الفترة الـيت ينطبـق فيهـا          من الزوجني احلق يف املشاركة يف الفوائد اليت حيققها ا          كل
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وسوف يكون من املفهوم أن هناك فوائد شـريطة أن تظـل قيمـة األصـل، أو األصـول،                   . النظام
 مـن الـزوجني      وذلـك باملـسامهة الـيت يقـدمها أي         ز النفاذ ه قبل دخول النظام حيِّ    علي كانت   كما

  .أو بالعمل الذي يقوم به
 علــى اًل قيــد أو مبــادئ األخــالق أو يــشكِّ أي نــص شــرطي يتعــارض مــع القــانون و  - ١٨١

  .املساواة يف حقوق وواجبات الزوجني يعترب الغياً وباطالً
  الربوتوكول االختياري

 أو ،ت علـــى الربوتوكــول االختيـــاري صــدَّق إذا كانــت الدولـــة الطــرف قـــد     )أ(   
 آخـر   أو اإلعراب عـن اهتمـام  عالج وأعربت اللجنة عن آراء تنطوي على تقدمي      ،انضمت إليه 

ــضمن معلومــات عــن         ــر يت ــي إعــداد تقري ــسبة لرســالة وصــلت مبوجــب الربوتوكــول، ينبغ بالن
 جانــب القلــق هــذا، ولــضمان عــدم تكــرر  مواجهــةخــذت لتقــدمي عــالج، أوُتإاخلطــوات الــيت 

  .حدوث أية ظروف تؤدي إىل توجيه رسالة
ــد      )ب(    ــرف قـ ــة الطـ ــت الدولـ ــدَّقإذا كانـ ــاري،   صـ ــول االختيـ ــى الربوتوكـ ت علـ

 مــن الربوتوكــول االختيــاري، ينبغــي ٨انــضمت إليــه، وأجــرت اللجنــة حبثــاً مبوجــب املــادة   أو
خذت استجابة لعمليـة حبـث ولـضمان عـدم     إعداد تقرير يتضمن تفاصيل أية تدابري تكون قد اتُ   

  .تكرار حدوث االنتهاكات اليت أدت إىل إجراء البحث
  التنفيذ
ي التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز            بلدنا على الربوتوكول االختيار    صدَّق  - ١٨٢

  .٢٠٠١مارس / آذار٢٨ املؤرخ ١٧ضد املرأة من خالل القانون رقم 
ــت  - ١٨٣ ــايلويف الوقـ ــق       احلـ ــالة تتعلـ ــة رسـ ــد وردت أيـ ــت قـ ــا إذا كانـ ــاً مـ ــيس معروفـ  لـ

  .بالربوتوكول املذكور
اعات القمة وعمليـات    والتدابري اليت اختذت لتنفيذ نتائج مؤمترات األمم املتحدة واجتم           

  : هي كما يلياالستعراض
مـد   عمـل بـيجني الـذي اعتُ       منـهاج  من تقرير    ٣٢٣رة  يف ضوء ما ورد يف الفق       )أ(   

، ينبغــي أن تتــضمن التقــارير  ١٩٩٥ســبتمرب /يف املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، يف أيلــول  
ومــات عــن تنفيــذ اإلجــراءات الــيت  ليــة والتقــارير التاليــة الــيت تقــدمها الــدول األطــراف معل األّو
 ١٢ العمــل وعــددها منــهاجدت يف تخذ بالنــسبة للمجــاالت اهلامــة املــثرية للقلــق الــيت حــدِّ ســُت
 وينبغي أيضاً أن تتـضمن التقـارير معلومـات عـن تنفيـذ اإلجـراءات واملبـادرات األخـرى                    .جماالً

ن ائية الثالثــة والعــشروالســتثنلتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني اللــذين اعتمــدهتما الــدورة ا   
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املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف القـرن احلـادي           : ٢٠٠٠املرأة عام   ”للجمعية العامة،   
  .٢٠٠٠يونيه /يف حزيران“ والعشرين

بأخــذ األبعــاد اجلنــسانية لإلعالنــات، ومنــاهج وبــرامج العمــل، الــيت اعتمــدهتا    )ب(   
مثــل املــؤمتر ( للجمعيــة العامــة االســتثنائيةلــدورات مــؤمترات األمــم املتحــدة ومــؤمترات القمــة وا

، العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب                
ن التقـارير معلومـات عـن تنفيـذ      ، ينبغـي أن تتـضمَّ     )واالجتماع العاملي الثـاين بـشأن الـشيخوخة       

دة مـن االتفاقيـة يف ضـوء املوضـوعات الـيت            دَّجوانب حمددة هلذه الوثائق تكون متعلقة مبـواد حمـ         
  ).اتمثالً، النساء املهاجرات أو النساء املسنَّ(تتناوهلا 
  التنفيذ
مت ، قــد١٩٩٥َّد املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة يف بــيجني يف عــام  ِقــمنــذ أن ُع  - ١٨٤

ات من خـالل هيئـات حكوميـة        دنة وقبلت االلتزام مبتابعة تلك التعهُّ     مجهورية بنما تعهدات معيَّ   
  .ومنظمات سياسية خمتلفة

، اختـذت تلـك اهليئـات واملنظمـات        ١٩٩٥مـد يف عـام      ووفقاً ملنهاج العمل الذي اعتُ      - ١٨٥
يل؛ كمــا جــرى إنــشاء هيكــل نـــزعــدداً مــن اخلطــوات املتعلقــة بالــسياسة العامــة ضــد العنــف امل 

ــسانية  دف إىل الــيت هتــربامجالــحكــومي لــضمان االســتمرارية يف اخلطــط و  ــة احلقــوق اإلن  تنمي
 ٢٠٠٠ وعـام    ١٩٩٥ العمـل لعـام      منـهاجي علنـت يف    للمرأة والوفاء بالتعهـدات الدوليـة الـيت أُ        

ــارير        ــة تق ــشر ثالث ــع ون ــاملرأة ولتوزي ــشاء وكــاالت متخصــصة يف املــسائل املتعلقــة ب وذلــك بإن
يف بنمـا، وهـي     تتعلق مبركز املرأة وأحواهلـا      ) ٢٠٠١ و   ١٩٩٩ و   ١٩٩٦صدرت يف األعوام    (

  .“اليسنـز غولكالراالتقرير الوطين ”ف كل منها باسم عَرتقارير ُي
 وتنفيــذ، جــدول أعمــال  ،خــذت لــصياغة الــيت اُت اهلامــةومــن املهــم إبــراز اخلطــوات   - ١٨٦

. ملراعــاة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانـــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعـــصب         
  : اإلشارة إليها يف هذا اجملال تشمل،ةواإلجراءات اليت جتدر، بأكرب درج

  ٢٠٠٠مايو / أيار٣٠ املؤرخ ٩القانون رقم 
مــايو يومــاً لالحتفــال املــدين جبماعــة الــسود / أيــار٣٠ هــذا القــانون يــوم أعلــن  )أ(   
هـا وذلـك يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة كطريقـة إلبـراز قـيم الـسكان الـسود                     اثنية وإحيـاء ذكر   إلا
  .لد وتنميته يف ثقافة البمسامهاهتمو
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 احلــق يف يــنظِّم الــذي ٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٠ املــؤرخ ١٦القــانون رقــم    )ب(   
لمجتمع املـدين    اللجنة الوطنية ملناهضة التمييز كمحفل ميكن ل       أنشأودخول املنشآت احلكومية    

  . تدابري عالجيةا فيه معاً حاالت التمييز وأن يقترحواحلكومة أن يناقشا
، نشر مكتب عمدة مقاطعة بنما مرسوم مكتـب العمـدة            أيضاً ٢٠٠٢يف عام     )ج(   

 الذي يأمر بإزالـة مجيـع الالفتـات املوجـودة علـى مـداخل املنـشآت احلكوميـة والـيت                     ٦٣١رقم  
  .“دحق الدخول مقيَّ”كتب عليها 

ــُع  )د(    ــوبر /د يف تـــشرين األولِقـ ــاء   ٢٠٠٣أكتـ ــاع الـــوطين األول للزعمـ االجتمـ
عــداد مــشروع قــانون بــشأن إملنــهاج الــسياسي لــذلك القطــاع واألفــريقيني ملناقــشة ا-البنمــيني 

فــرص العمــل املتــساوية يف بنمــا واخلطــوط العريــضة خلطــة حتمــل اســم اخلطــة الرئيــسية الوطنيــة 
  . األفريقينيلتنمية املستدامة للبنمينيل
 التمييــز يف العمــل ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٧ املــؤرخ ١١ر القــانون رقــم ظَــح  )هـ(   

 أو نـوع اجلـنس، أو الـدين،         ،ر، أو املولـد، أو اإلعاقـة، أو الفئـة االجتماعيـة           على أسـاس العنـص    
 ،ل، بأيــة وســيلة إعــالمر أو تنقَــن أو تنــَشر القــانون أيــضاً أن تعلَــظــوح. األفكــار الــسياسية أو

م طلبــات بــشأهنا إال أشــخاص يف مرحلــة عمريــة  يقــدِّعــروض التوظيــف بــأجر الــيت تــشترط أالّ
 أصـل أفريقـي   ينحدرون مـن ذلك القانون نتيجة للجهود اليت بذهلا أشخاص مد  وقد اعتُ . نةمعيَّ

  .ويسعون إىل تفادي التمييز يف ممارسات التوظيف
ــار٢٧صــدر يف   )و(    ــايو / أي ــم   ٢٠٠٥م ــذي رق ــأمر  ١٢٤ املرســوم التنفي ــذي ي  ال

 ني املنحـدرين مـن    اصة لوضع سياسة حكومية للدمج الكامل جلماعـة البنمـي         اخللجنة  ال”بإنشاء  
  .“أصل أفريقي

مـــايو / أيـــار٨ املـــؤرخ ٨٩أصـــدرت وزارة التعلـــيم املرســـوم التنفيـــذي رقـــم   )ز(   
  . السودالعرقيني جلنة لتنظيم األنشطة الثقافية لالحتفال بيوم جمتمع ينشئ، الذي ٢٠٠٦

ــم      )ح(    ــذي رق ــؤرخ ١١٦ومــن خــالل املرســوم التنفي ــار٢٩ امل ــايو / أي ، ٢٠٠٧م
 الـوطين جملتمـع العـرقيني الـسود كهيئـة ملحقـة هبـا تقـدم املـشورة          أنشأت وزارة الرئاسة اجمللـس  
 وتطـوير تلـك      آليات لالعتراف باجملتمع احمللي للـسود ودجمـه        إنشاءوالنصيحة من أجل تشجيع     

 وهناك أيـضاً جلنـة      .، على قدم املساواة بالنظر إىل وضعه كقطاع هام يف اجملتمع البنمي           اآلليات
وضـع  ب قـاموا أفـريقيني بـارزين، وممـثلني للكيانـات احلكوميـة           -خاصة تتألف من زعماء بنميني      

 ضـمان    مـن أجـل    سياسة وخطة للدمج الكامـل جلماعـة البنمـيني املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي                
 يف همرتـآ املساواة والعدالة لذلك اجملتمع يف بنما وعمليـات تطـوير اجملتمـع البنمـي حـسبما هـي                 

الثالث ملناهضة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة        اإلعالن وبرنامج العمل للمؤمتر العاملي      ”
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ه الـدول األعـضاء يف      تـ  واعتمد ربـان ودقد يف   الذي عُ “ األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
 وهـذه اخلطـة قدمتـها اللجنـة اخلاصـة يف مناسـبة عامـة إىل اجمللـس                   .األمم املتحدة، مبا فيها بنمـا     

ــذي يف  ــار٣٠التنفي ــايو / أي ــشئت  . ٢٠٠٧م ــد أن ــة، سياســة    وق ــذ، ومراقب ــة لتنفي ــة حكومي هيئ
األمانـة الوطنيـة    ”احلكومة بالنسبة لتحقيق الدمج الكامل جلماعة السود العرقية اليت حتمل اسم            

م تقاريرهـا بـشكل مباشـر إىل مكتـب          تقـدِّ هـي   ، و “لتنمية البنميني املنحدرين من أصل أفريقـي      
  تلـك  ي تنـسيق كـل مـا لـه عالقـة بتنفيـذ            والوظيفة اليت تقوم هبا هذه اهليئة ه      . رئيس اجلمهورية 

  .اخلطة
  


