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أولً -معلومات عامة عن مجهورية بنما
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
اإلقليم والتقسيم السياسي  -اإلداري
 -1مجهورية بنما دولة حيدها احمليط األطلسي مشاالا ،واحمليط اهلادئ جناوابا ،ومجهورياة وولومبياا
شارقا ،ومجهوريااة ووسااتاريكا ارابا .ويتشاكل إقلاايم مجهوريااة بنمااا ماا يقا ماان مساااحة اليابسااة واملياااه
اإلقليمية وا رف القاري وابطن األرض واجملال ا وي با وولومبياا وووساتاريكا وفقا ا ملعاهادي رسام
احلدود اللت أبرمتهما بنما م هات الدولت  .وميتد إقليم بنماا علاى مسااحة  77 626,7ويلاوماا
مربعا ،تشكل مساحة املياه اإلقليمية  2 210ويلوماات مربعة منها.
 -2وتنقس اام مجهوري ااة بنم ااا م اان الناحي ااة السياس ااية  -اإلداري ااة إ  10مقاطع ااات( )1و77
حمافظااة و 3مناااطل للشااعوص األصاالية تصاانف اامن فئااة املقاطعااات (وااواي ايال ،وإميباريا ،وانغااا
بو لي) ،حيا يوجاد ااا حااوم للمقاطعاة ومنطقتا مان فئاة البلادايت (واواي دي مادو انادي
ووواي دي وار اندي) ،يصبح اما جمموع البلدايت  648بلدية يف ول البلد(.)2
السكان
 -3وفقا ا لتعاداد الساكان الااوطين احلاادي عشار الاذي أجااري يف عاام  ،2010بلا عادد سااكان
مجهوريااة بنمااا  3 405 813نساامة ،يتوزعااون علااى النحااو التااا  :بووااا دياال تااورو125 461 :
نسمة وووولي 233 708 :نسمة ووولون 241 928 :نسامة وتشارييكي 416 873 :نسامة
وداري ا ا ا  48 378 :نس ا اامة وإيري ا ا ارا 109 955 :نس ا اامة ول ا ااو س ا ااانتو  89 592 :نس ا اامة
ومقاطعااة بنمااا 1 713 070 :نساامة وبريا اوا  226 991 :نساامة ومنطقااة وااواي ايال33 109 :
نسمة ومنطقة إميبريا 10 001 :نسمة ومنطقة انغو بو لي 156 747 :نسمة.
 -4وحىت عام  ،2016بل العدد التقديري لسكان بنماا  4 580 372نسامة ،مبعادل واو
ساانوي نساابته  1,55يف املائااة ،وفق ا ا للمعهااد الااوطين لوحصاااء والتعااداد ،التاااب ملكتااق املراقااق
العام للجمهورية.
 -5ووفقا لتقديرات املعهد الوطين لوحصاء والتعاداد ،يبلا عادد ساكان مقاطعاة بنماا 1 552 343
نساامة ومعاادل النمااو  1,81يف املائااة ومقاطعااة بنمااا الغربيااة هااي اثين أوثاار املقاطع اات سااكاايا،
حي ا ا يقطا اان اا ااا  567 886نس ا اامة ،ويسا ااجل اا ااا أح ا ااد أعل ا ااى معا اادالت النما ااو السا ااكاين،
ونسبته  2,16يف املائة سنوايا.
 -6وللمزيد من التفاصيل بشأن تقديرات جمموع السكان يف مجهورية بنماا تبعاا للمقاطعاات
ومناطل الشاعوص األصالية حبساق ناوع ا انف والفئاة العمرياة ،حاىت  1متوز/يولياه  ،2014يرجاى
االطالع على ا دول الوارد يف املرفل .1
__________

()1
()2

GE.17-13503

أنشئت مقاطعة بنما الغربية مبوجق القانون رقم  119املؤرخ  30وانون األول/ديسمرب .2013
املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .بنما ابألرقام .بياايت عامة واترخيية عن مجهورية بنما.
3

HRI/CORE/PAN/2017

معدل النمو السكاين
 -7اس ااتنادا إ متوس ااط مع اادالت النم ااو الس اانوي (ابلنس اابة املئوي ااة) ،يبلا ا املع اادل األأسا اي
واملعدل اهلندسي  1,54و ،1,55على التوا .
 -8ووفق ا ا اا للمعلوما ا ااات ال ا ا ا أاتحتها ا ااا أحا ا ااد التعا ا اادادات ،تزايا ا ااد عا ا اادد السا ا ااكان ب ا ا ا
عامي  1990و 2010حبوا نصف مليون نسمة ول عشر سنوات .وبل متوسط معدل النماو
الس ا اانوي خ ا ااالل ف ا اااة م ا ااا ب ا ا التع ا اادادين  2,00و 1,84يف املائ ا ااة ،يف الف ا اااة 2000-1990
والفاة  ،2010-2000على التوا .
 -9وبلغ اات زخ اار زايدة مطلق ااة مس ااجلة يف بنم ااا خ ااالل ف اااة م ااا با ا التع اادادين يف الق اارن
العش ارين  509 848نساامة ،حي ا بل ا عاادد الس ااكان  2 329 329نساامة يف ع ااام 1990
وأابن تع ااداد الس ااكان لع ااام  2000أن ع اادد الس ااكان يف اإلقل اايم ال ااوطين واملي اااه اخلا ااعة لوالي ااة
ا مهورية بل  2 839 177نسمة.
 -10ويف الف ا ا ا اااة املمت ا ا ا اادة م ا ا ا اان ع ا ا ا ااام  2000إ ع ا ا ا ااام  ،2010بلغ ا ا ا اات ال ا ا ا ازايدة املطلق ا ا ا ااة
للس ااكان  566 636نس اامة ،وه ااو م ااا ميث اال حا اوا أ ا اف ال اارقم املس ااجل يف ع ااام  ،2000ويف
عام  2010بل عدد السكان  3 405 813نسمة(.)3
 -11ووفقاا لألرقااام الا أاتحتهااا التعاادادات ،لااوح أنااه حاادثت زايدة مطلقااة مهمااة يف عاادد
السكان خالل فاة زمنية قصرية نسبي ا ،وإن وانت وتريهتا بطيئة وذات منحى تناز .
 -12ويف ها ااذا الصا اادد ،ميكا اان اسا ااتنتا أن تبا اااطؤ النما ااو السا ااكاين أدى إ اخنفا اااض عا اادد
السااكان احملتاااج للرعايااة االجتماعيااة حباوا  200 000شااخص ،وهااو مااا خفااف إ حااد مااا
الض ااغط الس ااكاين عل ااى قطاع ااات ال اادعم االجتم اااعي ،وم ااا أاتص فرص ااة قيم ااة ملكافح ااة الفق اار
والفوارق اإلقليمية ،وال سيما لتنفيذ اخلطة السابقة للتنمية العاملية واألهداف اإلوائية لأللفية(.)4
الكثافة السكانية
 -13خلفاات هااذه ال ازايدات املطلقااة التارخييااة أث ارا مهم اا علااى اإلقلاايم وم اوارده املتاحااة .فق ااد
تغ ااريت الكثاف ااة الس ااكانية يف البل ااد ،مبس اااحته البالغ ااة  74 177,3ويل ااوماا مربعا اا ،م اان 31,4
إ  45,9نساامة يف الكيلااوما املرب ا  ،خااالل  20عام ا ا فقااط .ور اام أن وتاارية النمااو السااكاين يف
منح ا ا ااى تن ا اااز  ،فق ا ااد انض ا ااافت أع ا ااداد وب ا اارية م ا اان األش ا ااخاص إ جمم ا ااوع الس ا ااكان( .)5وح ا ااىت
عام  ،2016بلغت الكثافة السكانية  54,4نسمة يف الكيلوما املرب (.)6

__________

()3
()4
()5
()6
4

املعهد الوطين لوحصاء والتعداد ،التعداد الوطين احلادي عشر للسكان والتعداد الساب للمساون لعام .2010
مكتااق املراقااق العااام للجمهوريااة .املعهااد الااوطين لوحصاااء والتعااداد .عمليااة االنتقااال الاادميغرايف .الفاارع .221
عام .2016
املرج نفسه.
املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .اإلحصاءات احليوية .عام .2016
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توزيع السكان حبسب اللغة األم ،والداينة واألصل اإلثين ،واملناطق احلضرية والريفية
 -14حتولاات بنمااا ،حبكاام موقعهااا ا غارايف ،إ بلااد يتعااايخ فيااه أشااخاص ماان قوميااات وإثنيااات
وثقاف ااات فتلف ااة .وتوج ااد ا ااا مجاع ااات م اان الس ااكان املنح اادرين م اان املس ااتعمرات األفريقي ااة ،وم اان
األنتيليا ا ا ذوي أص ا اال أفريق ا ااي ،والش ا ااعوص األص ا االية ،واملنح ا اادرين م ا اان مت ا اااز اإلس ا اابان والس ا ااكان
األص االي  ،والب ااي  .والش ااعوص األص االية الرئيس ااية يف البل ااد ه ااي ش ااعق انغ ااا ( 62,3يف املائ ااة)،
ووااواي ( 19,3يف املائااة) ،وإميباريا ( 7,5يف املائااة) ،وبااو لي ( 6,0يف املائااة) ،وشااعق أوواين (1,7
يف املائة) ،وايسو/تريييب ( 1,0يف املائة) ،وبوووات ( 0,5يف املائة) ،وبري ( 0,3يف املائة)(.)7
تركيبة السكان البنميني
 -15ابلنظر إ موق إقليم مجهورية بنماا ا غارايف وإ جمموعاة مان الظاروف التارخيياة ،يتاألف
سكان البلد من مجاعات بشرية فتلفة.

السكان ري األصلي
 -16يأصنف السكان ري األصلي يف مجهورية بنما إ ا ماعات التالية:

املنحدرون من متاز اإلسبان والسكان األصلي
 -17تشكل هذه الفئاة إحادى أهام ا ماعاات البشارية املختلطاة األعاراق .وتساتوطن الشاريط
السااحلي للمحاايط اهلااادئ ،يف األرا ااي املنخفضااة املمتاادة با الطرياال املرواازي والساااحل احملااادي
ملقاطع ااات تش ارييكي وبريا اوا وو ااوولي وإيري ارا ول ااو س ااانتو و اارص مقاطع ااة بنم ااا .ومت ااار
نشاااطها االقتص ااادي يف مجي ا اجمل اااالت ،م ا الاويااز بش ااكل خ اااص علااى الزراع ااة وتربيااة املاش ااية
والتجارة .وتتميز بصون وتعزيز تقاليد البلد وعاداته.

املنحدرون من املستعمرات األفريقية
 -18هاام السااكان الااذين يعااود أصاالهم إ العبيااد األفارقااة الااذين اسااتأقدموا إ الااربزخ خااالل
فاة االستعمار اإلسباين .واستقر بعضهم ،بعد متردهم وفرارهم من الرق ،يف منطقة سااحل احملايط
األطلسي ،واملناطل الغابوية يف اباينو وداري  ،وأرخبيل ال بريال  .أما من بقاوا مسااق  ،فقاد
ايل اوا ح اريتهم عق ااق إلغ اااء ال اارق واختلط اوا اب ماع ااات األخ اارى ال ا وان اات تتع ااايخ يف ال ااربزخ،
ولذلك فهم موجودون يف مجي جماالت النشاط االقتصادي والشرائح االجتماعية يف بنما.
 -19ااري أنااه ميكاان أن يالح ا وجااود املنحاادرين ماان هااذه الفئااة يف املقاطعااات الوسااطى ،يف
من اااطل مث اال ايات وابريت ااا ومواي ري ااو ويف مقاطع ااة تش ا ارييكي ،يف منا اااطل مث اال بويرت ااو أرم ااوييف
وأالخنااي .أمااا املنحاادرون ماان الفئااة األو  ،فاايمكن مالحظااة وجااودهم يف مناااطل مثاال ووسااتا أريبااا
وووستا أابخو يف مقاطعة وولون ومناطل ابوورا وسان ميغيل وتشيبو ،يف مقاطعة بنما.

__________

()7
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األنتيليون ذوو األصل األفريقي
 -20ينحاادرون ماان العمااال األنتيلي ا الناااطق ابلفرنسااية أو اإلنكليزيااة الااذين وصاالوا إ بنمااا
على وجه اخلصاوص خاالل فااة تشاييد قنااة بنماا ،واساتقدمهم يف البداياة الفرنسايون ر األمريكياون.
ويوجد معظمهم يف مناطل العبور (مدينة بنما ومدينة وولون) ويف مقاطعة بووا ديل تورو.
 -21ويش ااار أحف ااادهم يف الوق اات الا اراهن يف مجيا ا جم اااالت النش اااط االقتص ااادي والعلم ااي
والثقايف وينتمون إ مجي الشرائح االجتماعية يف دولة بنما.
السكان األصليون
 -22ميث ا اال ه ا ااؤالء الس ا ااكان  12,3يف املائ ا ااة تقريبا ا اا م ا اان جمم ا ااوع س ا ااكان ا مهوري ا ااة .ويبل ا ا
جممااوعهم  417 559نساامة 212 451 ،ماانهم ذوااور و 205 108إاي  .ويتااألفون ماان مثاااين
مجاعات حمددة بو وص.

وواي
 -23يع اايخ أفا اراد ه ااذه ا ماع ااة أساسا اا يف املنطق ااة ا زري ااة والس اااحلية ألرخبي اال و ااواي ايال،
ووااذلك يف منطقااة اياار اباينااو القاريااة الغابويااة املطاارية ويف منطقااة مادونغاناادي ،املؤلفااة ماان حيااز
جغرايف يف حمافظة تشيبو (مقاطعة بنما) ويف منطقاة اجملارى العلاوي لنهار تشاوووايوي وروافاد ايار
تويرا .وميثلون  28,3يف املائة وجماعة سكانية.
 -24ووفقا لتعداد الساكان لعاام  ،2010شاكلت هاذه ا ماعاة  19,3يف املائاة (80 526
نسمة) من جمموع سكان ا مهورية األصلي  .ومن هذا اجملموع ،يشكل الاذوور  47,6يف املائاة
واإلاي  52,4يف املائااة .و 17,2يف املائااة ماان تبل ا أعمااارهم ماانهم  10ساانوات وأوثاار أميااون.
وبل متوسط العمر  22سنة .وبل متوسط عدد األطفال لكل امرأة .2,4

إميبريا
 -25ياوااز أف اراد هااذه ا ماعااة السااكانية ،الااذين ينحاادرون ماان مقاطعااة تشااووو الكولومبيااة،
علااى اافاف أايااار مقاطعااة داري ا ويف منطقااة إميب اريا .وتتساام حياااهتم ابخلصااائص املمياازة لثقافااة
مناطل الغاابت املطرية .ويقوم اقتصادهم على زراعة الكفااف ،ابإل اافة إ أنشاطة اثنوياة تتمثال
يف القنص وصيد األمسا .
 -26ووفقا لتعداد السكان لعام  ،2010ميثل شعق إميبريا  7,5يف املائة ( 31 284نسامة)
ماان جممااوع السااكان األصاالي  ،ويشااكل الااذوور  51,5يف املائااة ماانهم واإلاي  48,5يف املائااة.
و 18,0يف املائااة ماان تبلا أعمااارهم ماان هااذه ا ماعااة  10ساانوات وأوثاار أميااون ويبلا متوسااط
أعمارهم  22سنة ومتوسط عدد األطفال لكل امرأة .2,9

وواين
 -27ياوااز أف اراد هااذه ا ماعااة السااكانية ،الااذين ينحاادرون ماان مقاطعااة تشااووو الكولومبيااة،
علااى اافاف أايااار مقاطعااة داري ا ويف مقاطعااة إميب اريا .وتتساام حياااهتم ابخلصااائص املمياازة لثقافااة
مناطل الغاابت املطرية .ويقوم اقتصادهم على زراعة الكفااف ،ابإل اافة إ أنشاطة اثنوياة تتمثال
يف القنص وصيد األمسا .
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 -28ووفقا لتعداد السكان واملسااون احلاادي عشار لعاام  ،2010ميثال هاذا الشاعق  1,7يف
املائااة ( 7 279نس اامة) ماان جمم ااوع السااكان األص االي  ،ويشااكل ال ااذوور  51,8يف املائااة ماانهم
واإلاي  48,2يف املائ ا ااة .و 18,0يف املائ ا ااة م ا اانهم أمي ا ااون .ويبل ا ا متوس ا ااط أعم ا ااارهم  19س ا اانة
ومتوسط عدد األطفال لكل امرأة .3,0

انغا
 -29وان اات ه ااذه ا ماع ااة تأس اامى يف الس ااابل ا اوامييا .ويع اايخ أفراده ااا أساس اا يف منطق ااة
انغ ا ا ااا با ا ااو لي ،ال ا ا ا تش ا ا ااكلت عق ا ا ااق جتزئ ا ا ااة أرا ا ا ااي مقاطع ا ا ااات تش ا ا ارييكي وبوو ا ا ااا دي ا ا اال
تااورو وبريا اوا  .وهااي أواارب جتما سااكاين ماان حيا العاادد ،حيا ميثاال أفرادهااا  62,3يف املائااة
( 260 058نساامة) ماان جممااوع السااكان األص االي املشاامول بتعااداد السااكان لع ااام ،2010
ويشكل الذوور  50,9يف املائة منهم واإلاي  49,1يف املائة.
 -30ومااا أابن التعااداد أن  25,4يف املائااة ماان تبلا أعمااارهم  10ساانوات وأوثاار ماان مجاعااة
انغا أميون ويبل متوسط أعمارهم  16سنة ،ومتوسط عدد األطفال لكل امرأة .3,0

بو لي
 -31واناات هااذه ا ماعااة تساامى يف السااابل ا اوامييا .ويعاايخ أفرادهااا ابألسااا يف منطقااة
انغا ااا با ااو لي ،ال ا ا تشا ااكلت عقا ااق جتزئا ااة أرا ا ااي مقاطعا ااات تش ا ارييكي وبووا ااا ديا اال تا ااورو
وبريا اوا  ،وميثلااون  6,0يف املائااة ( 24 912نساامة) ماان جممااوع السااكان األصاالي املشاامول
بتعداد السكان لعام  ،2010ويشكل الذوور  53,3يف املائة منهم واإلاي  46,7يف املائة.
 -32ومااا أابن التعااداد أن  23,5يف املائااة ماان تبلا أعمااارهم  10ساانوات وأوثاار ماان مجاعااة
بو لي أميون .ويبل متوسط أعمارهم  18سنة ،ومتوسط عدد األطفال لكل امرأة .2,8

بوووات
 -33هي إحدى أصغر ا ماعاات الساكانية وال يأعارف عنهاا إال القليال .وقاد جارى حتديادها
يف ع ااام  1927ويع اايخ أفراده ااا يف ش اارق مقاطع ااة بوو ااا دي اال ت ااورو ويف املن اااطل اجمل اااورة م اان
الشمال الغر من مقاطعة بريا وا .
 -34وأابن تع ااداد الس ااكان لع ااام  2010أن أفراده ااا ميثل ااون  0,5يف املائ ااة ( 1 959نس اامة)
ما ا اان جمما ا ااوع السا ا ااكان األصا ا االي  ،وأن  51,8يف املائا ا ااة ما ا اانهم ذوا ا ااور و 48,2يف املائا ا ااة إاي
وماا أن  12,7يف املائااة مان تبلا أعماارهم  10ساانوات وأوثار ماان هاؤالء السااكان أمياون .ويبلا
متوسط أعمارهم  22سنة ،ومتوسط عدد األطفال لكل امرأة .2,4

ايسو/تريييب
 -35يعاايخ أفاراد هااذه ا ماعااة علااى اافاف اياار تريياايب واياار سااان يف بلديااة تريياايب (مقاطعااة
بووااا دياال تااورو) .ووفق اا لتعااداد السااكان لعااام  ،2010فهاام ميثلااون  1,0يف املائااة تقريب اا ماان
جمموع السكان األصلي ( 4 046نسمة) 51,5 ،يف املائة منهم ذوور و 48,5يف املائة إاي .
 -36وأابن التعداد أن  7,5يف املائة من تبل أعمارهم  10سنوات وأوثر من هؤالء الساكان
أميون ،ومتوسط أعمارهم  20سنة ،ومتوسط عدد األطفال لكل امرأة .3,2
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بري بري
 -37يعيخ أفراد هذه ا ماعة على فاف اير يورو يف مقاطعة بووا ديل تورو .وابلنظر إ
قلااة عااددهم يف اإلقلاايم الااوطين ،تقاارر يف عااام  1911اعتبااارهم ووسااتاريكي  ،إذ و يكون اوا يسااتوفون
شرطي الو القبلي والكثافة العددية املتوافرين يف مجاعات السكان األصلي األخرى يف بنما.
 -38ااري أن عاادد أفاراد هااذه ا ماعااة ،وفقاا آلخاار تعااداد للسااكان ( ،)2010بل ا 1 068
نسمة ،وهو ما ميثل  0,3يف املائة من جمموع السكان األصلي  ،ويشكل الذوور  50,3يف املائاة
منهم واإلاي  49,7يف املائة .ويبل متوسط أعمارهم  28سنة.
 -39أما خبصوص األمي منهم ،فقد أظهر تعداد السكان أايم يشكلون  10,0يف املائة من
تبل أعمارهم  10سنوات وأوثر ويبل متوسط عدد األطفال لكل امرأة .)8(2,5
الفئات اإلثنية األخرى
 -40توجد يف مجهورية بنما مجاعاات ساكانية صاغرية ال ميكان تصانيفها ،حبكام عادد أفرادهاا،
ادمها الصااينيون ،الااذين وصاالوا إ إقلاايم بنمااا خااالل فاااة تشااييد خااط
إال بوصاافها اجاليااةا .وأقا أ
السكة احلديدية العابر للربزخ يف عام .1850
 -41وتتااألف ا ماعااات األخاارى ماان اهلندوسااتاني  ،واليهااود ،واملنحاادرين ماان أورواب الوسااطى
وأمريكا الوسطى ،الذين جذبتهم إ إقليم بنما الطفارة التجارياة خاالل فااة تشاييد قنااة بنماا ،والحقاا
املنشآت املنجزة حلمايتها وتشغيلها وصيانتها .وميارسون أنشطة اقتصادية متصلة ابلتجارة واخلدمات.
اللغة
 -42اإلسا اابانية ها ااي اللغا ااة الرمسيا ااة للجمهوريا ااة ،وفق ا ا ا ملا ااا تا اانص علي ااه املا ااادة  7ما اان الدسا ااتور.
وما اعافات دولاة بنماا ،مبوجاق القاانون رقام  88املاؤرخ  22تشارين الثااين/نوفمرب  ،2010بلغاات
وأجبدايت الشعوص األصلية انغا  ،وباو لي ،وواواي ،وإميباريا ،وشاعق وواين ،وايساو ياريدي ،وباري
بري ،إقرارا مبا متثله هذه ا ماعات من تنوع ثقايف وترا اترخيي للبلد وللبشرية ،على حد سواء.
 -43وابإل ااافة إ اللغااة اإلساابانية ،ميكاان ملختلااف ا اليااات ال ا تعاايخ يف بنمااا أن ت اتكلم
حبريا ااة لغاهت ا اا األم ،وميكا اان اإلشا ااارة ا اامنها إ العربيا ااة والعربيا ااة واملانا اادرين والفرنسا ااية واألملانيا ااة
واإليطالية .ويف بع احلاالت ،تأدر اللغة األم يف املدار ال أنشأهتا هذه ا ماعات.
 -44واإلنكليزيااة هااي اللغااة األجنبيااة األوثاار اسااتخداما وطلب اا ،ويتكلمهااا وثااري ماان األنتيلي ا
ذوي األصل األفريقي يف منطقة ساحل احمليط األطلسي يف البلد ويف مدينة بنما.
الدين
 -45تكفل املادة  35مان الدساتور حرياة اعتنااق مجيا األداين وواذلك مارساة مجيا الشاعائر
الدينيااة ،دون أي قيااد عاادا اح ااام األخااالق املساايحية والنظااام العااام ،وتقاار أبن الكاثوليكيااة هااي
داينة البية البنمي .
__________

()8

8

مكتااق املراقااق العااام للجمهوريااة .املعهااد الااوطين لوحصاااء والتعااداد .بنمااا ابألرقااام .الفاااة .2014-2010
بياايت عامة واترخيية عن مجهورية بنما.
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 -46ومتار يف البلد جمموعة وبرية من الدايايت ،حبكم تنوعه الثقايف .وتشري األرقام املتداولة
حااىت اآلن إ أن الكاثوليكيااة هااي الداينااة الطا يااة ( 69,7يف املائااة) ،وأتي بعااد ذلااك مجاعااات
زخذة يف النمو مثل املسيحي اإلجنيلي ( 18,0يف املائة) وطوائف أخارى متفرعاة عان املسايحية
مثا ا اال السا ا اابتي ( 1,5يف املائا ا ااة) ،وشا ا ااهود يها ا ااوه ( 1,0يف املائا ا ااة) واملورما ا ااون ( 0,4يف املائا ا ااة).
وم ااا جت اادر اإلش ااارة إ وج ااود دايايت ش اارقية مث اال اليهودي ااة ( 0,1يف املائ ااة) والبوذي ااة ( 0,3يف
املائة) ،واإلسالم ( 0,2يف املائة) ،واهلندوسية والبهائية ،من دايايت أخرى ( 0,8يف املائة)(.)9
الرتكيبة العمرية
 -47يب مؤشر الشيخوخة أن منحى الاويبة العمرية للسكان يف بنما يتجه حنو الشيخوخة
ففي ح بل هذا املؤشر  25,3يف عام  ،2000فقد ارتف إ  33,4يف عام .)10(2010
 -48وما لوح  ،خالل الفاة من عام  2000إ عام  ،2016اخنفااض يف نسابة الساكان
دون ساان األربع ا  ،يف ح ا ارتفعاات نساابة السااكان الااذين تتجاااوز أعمااارهم هااذه الساان ،ماان
وااال ا نس ا واخنفضاات نساابة األطفااال وامل اراهق والشااباص وحااىت السااكان املااوحااة أعمااارهم
ب ا  30و 39ساانة .ومااا زاد عاادد السااكان ماان متوسااطي العماار ،علااى ارار وبااار الساان .انظاار
الرسم البياين الوارد يف املرفل .2
نسبة اإلعالة
 -49تأعرف نسبة اإلعالة اإلمجالية أبايا جمموع األطفال دون سن اخلامسة عشرة واألشاخاص
الب ا ااالغ م ا اان العم ا اار  60س ا اانة وأوث ا اار قياسا ا ا ا إ ع ا اادد الس ا ااكان املااوح ا ااة أعم ا ااارهم با ا ا 15
و 59سنة.
 -50وتشري التقديرات إ أن مؤشر نسبة اإلعالة اإلمجالية يتخذ مبارور الوقات منحاى تنازليا ا،
من ا اذ عا ااام  1970ح ااىت عا ااام  ،2020حي ا ا س ااينتقل م اان  99,3إ  61,8شخص ا اا يف س اان
اإلعالااة لكاال  100شااخص ايشااط اقتصااادايا ،وسااتنخف نساابة إعالااة الشااباص باوترية أساارع ماان
نسبة اإلعالاة اإلمجالياة (مان  87,8إ  ،)41,7يف حا ساتتزايد نسابة إعالاة وباار السان بشاكل
تدرجيي من  11,5إ  20,1شخص ا لكل  100شخص ايشط اقتصادايا.
 -51وبعااد عااام  ،2020يتوقا أن ترتفا نساابة اإلعالااة اإلمجاليااة وستشااكل نساابة إعالااة وبااار
الس اان مكواي ااا الرئيس ااي .وح ا اوا ع ااام  ،2050يتوق ا ا أن تبل ا ا نس اابة اإلعال ااة اإلمجاليا ااة 74,2
شخص اا ،ستشااكل منهااا نساابة إعالااة الشااباص  32,4ونساابة إعالااة وبااار الساان  .)11(41,9انظاار
الرسم البياين الوارد يف املرفل .3

__________

( )9وفقا للدراسة االستقصائية املتعددة األ راض املنجزة يف زذار/مار .2009
( )10مكتااق املراقااق العااام للجمهوريااة .املعهااد الااوطين لوحصاااء والتعااداد .عمليااة االنتقااال الاادميغرايف .الفاارع .221
عام .2016
( )11املرج نفسه.
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إحصاءات متعلقة ابلولدات والوفيات
 -52بل ا ا عا اادد املواليا ااد األحيا اااء يف بنما ااا  75 901يف عا ااام  ،2015وها ااو ما ااا ميثا اال زايدة
نساابتها  1,0يف املائااة ابملقارنااة ما عااام  2014وبلا متوسااط عاادد الاوالدات علااى ماادى ااف
س اانوات  74 733مول ااودا ،حيا ا ارتفع اات بنس اابة  11,7يف املائ ااة ابملقارن ااة ما ا ع ااام .2010
أم ااا خبص ااوص مع اادل ال ااوالدات ،فق ااد تغ ااري بش ااكل طفي ااف وبل ا ا متوس ااطه عل ااى م اادى ااف
سنوات  .)2011-2015( 19,4انظر املرفل .4
 -53ويف عام  ،2015بل عدد الوفيات يف بنما  18 429حالة حبساق مكاان اإلقاماة ،يف
حا سااجلت التقااديرات  18 171حالااة وفاااة يف عااام  .2014ويعااين ذلااك زايدة قاادرها 258
حالة يف عام .2015
 -54وتشري التقديرات إ أن عدد وفيات الذوور من جمموع الوفيات يف عاام  2015بلا 10 526
( 57,1يف املائااة ماان جممااوع الوفيااات) ،حيا ارتفا بنساابة  0,4يف املائااة ابملقارنااة ما العااام السااابل ،يف
ح بل عدد وفيات اإلاي  42,9( 7 903يف املائة) ،حي ارتف بنسبة  0,6يف املائة.
متوسط العمر املتوقع
 -55بل ا متوس ااط العم اار املتوق ا عن ااد ال ااوالدة  77,9س اانة يف ع ااام  ،2016أي  75,0س اانة
للذوور و 81,0سنة لواي  ،ويفوق متوسط العمر املتوق ابلنسبة لواي مثيلاه ابلنسابة للاذوور
بساات ساانوات .وايااذ املعاادل العااام للوفيااات منحااى االرتفاااع ،وإن و يكاان ذلااك ابلااوترية املسااجلة
خالل النصف الثاين من القرن العشرين.
 -56وخ ااالل الف اااة  ،2016-2000و يرتفا ا متوس ااط عم اار البنميا ا املتوقا ا عن ااد ال ااوالدة
سااوى بساانت  ،وهااذا مؤشاار وا ااح علااى أن معاادل الوفيااات ،وإن تواصاال اخنفا ااه ،بل ا ابلفعاال
مستوايت متيل إ االستقرار.
 -57وابلنظ اار إ أن العم اار املتوق ا ا عن ااد ال ااوالدة يف ع ااام  2000بل ا ا  77,5س اانة ل ا اواي
و 72,7س ا اانة لل ا ااذوور ،فا ا ايالح أن الف ا ااارق با ا ا ا نسا ا ا ارتفا ا ا بس ا اانة واح ا اادة تقريبا ا ا ا ،با ا ا
عامي  2000و ،2016ويعزى هذا إ ارتفاع معدل وفيات الذوور اآلخذ يف التزايد(.)12
معدل اخلصوبة
وحيسااق
 -58ميثاال معاادل اخلصااوبة العااام نساابة املواليااد األحياااء إ النساااء يف ساان اإلجناااص ،أ
بقساامة عاادد الااوالدات الا حتااد يف منطقااة معينااة خااالل فاااة زمنيااة معينااة ،ماادهتا علااى العمااوم
عام واحد ،على العدد املقدر مان النسااء يف سان اإلجنااص ،حاىت منتصاف الفااة املعنياة مان العاام
ذاته .وحتدد النتيجة على أسا ول  1 000امرأة.
 -59ومع اادل اخلص ااوبة الكل ااي ه ااو متوس ااط ع اادد األطف ااال ال ااذين ق ااد تنج اابهم اما ارأة اامن
جمموعااة مفا ااة ماان النساااء ااري املعر ااات خلطاار الوفاااة منااذ والدهتاان حااىت ايايااة ساان اإلجناااص،
الالئااي قااد ينج ا أطفاااالا خااالل فاااة خصااوبتهن وفق ا ا ملعاادالت اخلصااوبة حبسااق الساان خااالل
الفاة املشمولة ابلدراسة.

__________

( )12مكتق املراقق العام للجمهورية .املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .عملية االنتقال الدميغرايف .الفرع  .221عام .2016
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 -60ويف ع ا ااام  ،2015بل ا ا مع ا اادل اخلص ا ااوبة الكل ا ااي والع ا ااام  2,4و ،73,9عل ا ااى التا ا اوا .
وابملقارنااة م ا عااام  ،2000ارتف ا معاادل اخلصااوبة العااام بنساابة  2,5يف املائااة ،يف ح ا اخنف ا
معدل اخلصوبة الكلي بنسبة  ،11,1قياس ا إ الفاة ذاهتا( .)13انظر املرفل .5
 -61وح ااددت توقع ااات ع ااام  2016متوس ااط ع اادد األطف ااال لك اال ام ارأة يف  ،2,4وال ي ازال
معدل اخلصوبة الكلي يفوق مستوى اإلحالل ،ويأتوق أن متضي على األقل عشر سنوات أخارى
ليبل ا مسااتوى أدخل ماان اخلصااوبة يبقااى فيااه متوسااط عاادد األطفااال وافي اا لتعااوي الوالاادين مع اا
اامن جممااوع السااكان ،حي ا ساايبل معاادل اخلصااوبة الكلااي  2,1ماان األطفااال لكاال ام ارأة يف
حدود عام  ،2027وهو املستوى املسجل حىت مطل عقد الثالثينات من القرن املا ي تقريب ا.
 -62ري أن تكاثر السكان ال يتوقف حصرا على اخلصوبة ،فالعامل اآلخر الذي ياتحكم يف
النمو السكاين هو مستوى الوفيات ،أي أنه ينبغي أن تبقى النساء علاى قياد احليااة إ أن يابلغن
سن اإلجناص وأن حتااف بنااهتن ،علاى ارارهن ،علاى الانمط ذاتاه مان التكااثر خاالل فااة بقاائهن
على قيد احلياة ،حىت ميكن استمرار تزايد حجم السكان.
مستوى مع  ،فال ميكن أن تضمن النسااء تعاوي
 -63وإذا اخنف معدل اخلصوبة عن
ا
وأزواجهن .وما يتوقف حجم السكان وترويبتهم العمرية على عاملي البنية السكانية واهلجرة.

أنفساهن

 -64اري أن متوساط عادد األطفاال لكال امارأة واان ابلفعال ،مناذ عقاد التساعينات مان القارن
املا ا ا ااي ويف بداي ا ا ااة الق ا ا اارن العش ا ا ا ارين ،أدخل م ا ا اان  .3,0وبل ا ا ا ا  2,8يف ع ا ا ااام  2000و 2,5يف
عااام  ،2010وهااو مااا يب ا أن اخلصااوبة ،ال ا بلغاات معاادالت معتدلااة ومتدنيااة ،تتخااذ منحااى
متسم ا ابالستقرار حيد فيه االخنفاض ببطء شديد ،ر م استمراره.
 -65وقد تؤثر يف احلد من وترية اخنفاض معدل اخلصوبة عوامال مثال تبااطؤ إيقااع اهلجارة مان
األرايف إ املدن وارتفااع معادالت اخلصاوبة يف املنااطل الا يوجاد فيهاا أوارب عادد مان الساكان
األصلي  ،أي مناطل الشعوص األصلية.
 -66ويف الوقا اات ال ا اراهن ،يبل ا ا معا اادل اإلجنا اااص اإلمجا ااا ومعا اادل اإلجنا اااص الصا ااايف 1,17
و ،1,14عل ااى الت اوا  .ويأس ااتخدم ه ااذان املؤش اران لقي ااا مس ااتوى اخلص ااوبة املطل ااوص ت اوافره يف
جمموعااة سااكانية وااي يكااون متوسااط عاادد البنااات املولااودات ياال ماان النساااء يف ساان اإلجناااص
وافي اا لتعويضااهن ،ومع اىن ذلااك أن قاادرة تعااوي اإلاي الالئااي هاان يف ساان اإلجناااص زادت يف
عام  2016بنسبة  17,0يف املائة تقريب ا عما وانت عليه سابق ا.
 -67ومعاادل اإلجناااص اإلمجااا هااو متوسااط عاادد البنااات لكاال امارأة اامن جمموعااة مفا ااة
من النساء ري املعر ات خلطر الوفاة منذ بداية فااة خصاوبتهن حاىت ايايتهاا ،واللاواي تشاملهن،
اعتبارا من بداية إجناان لألطفال ،دراسة معدالت اخلصوبة حبسق السن.
 -68ويب متوسط عدد البنات لكل امرأة أن الوفيات تؤثر يف اخنفاض جيل النسااء ،ابلنظار إ
أن حساص معدل اإلجناص الصايف يشمل خطار الوفااة الاذي تتعارض لاه النسااء مناذ والدهتان .وعلاى
رار معدل اخلصوبة الكلي ،يتسم اخنفاض وال املعدل ابلبطء ،ر م استمرار منحامها التناز .
__________

( )13املرج نفسه.
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متوسط حجم األسرة
 -69استنادا إ زخر دراسة استقصائية عنقودية متعددة املؤشرات ،أأجريت يف عاام ،2013
تاوز أوارب نسابة مان األسار املعيشاية يف مقاطعاة بنماا ،وتبلا  53,1يف املائاة ووفقا ا آلخار تعاداد
للسكان واملساون ،تاوز نسبة  50,3يف املائة من السكان يف هذه املقاطعة.
 -70ووفقا ا آلخاار تعاداد للسااكان أجااري يف عاام  ،2010بلا متوسااط حجام األساار املعيشااية
يف مجهورية بنما  3,7أشاخاص لكال أسارة معيشاية ،وماا تعكاف الدراساة االستقصاائية العنقودياة
املتعدد املؤشرات ال أأجريت يف عاام  2013النتاائ ذاهتاا ،حيا أن أعلاى معادالت عادد أفاراد
األسرة املعيشية يتأرجح ب  3و 4أفراد ومتثل هذه األسر  40,4يف املائة.
 -71ويبلا ا متوس ااط حج اام األس اارة املعيش ااية ،حبس ااق النس اابة املرجح ااة ،3,7 ،ووفقا ا ا لتع ااداد
السااكان لعااام  ،2010تبل ا نساابة السااكان الااذين يعيشااون يف املناااطل احلضارية  65,1يف املائااة،
والذين يعيشون يف املناطل الريفية  34,9يف املائة(.)14
نسبة األسر املعيشية الوحيدة الوالد واألسر اليت تعوهلا امرأة
 -72وفقا اا للدراس ااة االستقص ااائية العنقودي ااة املتع اادد املؤشا ارات ،تبل ا ا نس اابة األس ا ار املعيش ااية
ال ا تعوهلااا ام ارأة  31,9يف املائااة .ووفق ا ا لتعااداد السااكان لعااام  ،2010تبل ا نساابة هااذه األساار
املعيشااية  29,04يف املائااة ،وهااو مااا يبا تغاريا نساابته  19,3يف املائااة ابملقارنااة ما تعااداد السااكان
لعا ااام  .2000وما اان جها ااة أخا اارى ،تبل ا ا نسا اابة النسا اااء الالئا ااي يعلا اان األسا اار املعيش ا اية الوحيا اادة
الوالد  60,2يف املائة ما جمموعه  372 664أسرة معيشية(.)15
نسبة سكان األرايف واحلواضر
 -73وفق ا ا ا لتعا ااداد السا ااكان لعا ااام  ،2010ياوا ااز ح ا اوا  65,1يف املائا ااة ما اان السا ااكان يف
احلوا اار .وتقاايم نساابة  34,9يف املائااة املتبقيااة ماانهم يف األرايف .وقااد ارتف ا هااذا الاارقم يف ولتااا
املنطقت حبوا  3يف املائة (ابملقارنة م تعداد السكان لعام .)2000
املؤشرات الجتماعية والقتصادية والثقافية
تكلفة سلة األغذية األساسية (نسبة اإلنفاق على الغذاء والسكن والصحة والتعليم)
 -74اعتبااارا ماان عااام  ،2015أأدر تصاانيف زخاار لساالة األ ذيااة األساسااية أمسااي اابقااي البلاادا.
اارورايا ابلنظ اار إ أن املعه ااد ال ااوطين لوحص اااء والتع ااداد ،نش اار يف و ااانون
وو ااان ه ااذا التح اادي
األول/ديساامرب  2014إعااالايا بشااأن تغيااري الساانة األسااا ملؤشاار أسااعار االسااتهال  ،الااذي يشااكل
املص اادر الرئيس ااي للبي اااايت الالزم ااة حلس اااص تكلف ااة س االة األ ذي ااة األساس ااية لألس اارة( .)16ويف ه ااذا
الصدد ،جيري منذ عاام  2015حسااص تكلفاة فئتا مان سالة األ ذياة األساساية :إحادامها خاصاة
ابلسكان املقيم يف مقاطع بنما وسان ميغيليتو واألخرى خاصة بسكان ابقي أحناء البلد.

__________

( )14الدراسة االستقصائية العنقودية املتعدد املؤشرات لعام .2013
( )15املعهااد الااوطين لوحصاااء والتعااداد .املؤشارات السااكانية االجتماعيااة والدميغرافيااة واالقتصااادية الرئيسااية يف ا مهوريااة،
حبسق املقاطعات ،واحملافظات ،والبلدايت وأحيائها :تعداد السكان لعام  2000ولعام .2010
( )16املرج نفسه.
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 -75ومنااذ تنفيااذ هااذه الفئااة ا دياادة يف عااام  ،2015بلغاات تكلفااة ساالة األ ذيااة األساس ااية
لألساارة يف مقاااطع بنمااا وسااان ميغيليتااو  303,50بلب اوات يف عااام  .2015وبلغاات تكلفااة ساالة
األ ذيااة األساسااية لألساارة يف ابقااي أحناااء البلااد  278,20بلب اوا يف العااام ذاتااه( .)17وارتفعاات تكلفااة
ساالة األ ذيااة األساسااية لألساارة يف مقاااطع بنمااا وسااان ميغيليتااو يف عااام  2016ابملقارنااة ما العااام
السابل حي بلغت  307,99بلبوات ،وما ارتفعت يف ابقي أحناء البلد إ  280,94بلبوا(.)18
 -76ويف ع ا ااام  ،2016قوب ا اال ارتف ا اااع مؤش ا اار األس ا ااعار ابخنف ا ااض أس ا ااعار جمموع ا ااة األ ذي ا ااة
واملشااروابت ااري الكحوليااة بنساابة  0,3يف املائااة وجممااوع الافيااه والثقافااة ،والساال واخلاادمات
املختلف ااة بنس اابة  0,2يف املائ ااة وجمموع ااة االتص اااالت بنس اابة  0,1يف املائ ااة .ويع اازى االخنف اااض
املسااجل يف تكلفااة جمموعااة األ ذيااة واملشااروابت ااري الكحوليااة إ اخنفاااض أسااعار ااف ماان
فئاهت اا اإلحاادى عشاارة .والفئااة ال ا تغااري سااعرها بشااكل وبااري هااي االقطاااين واخلضاارواتا ،حي ا
اخنفا بنساابة  1,1يف املائااة ،بساابق اخنفاااض أسااعار القطاااين .أمااا جمموعااة الافيااه والثقافااة ،فقااد
اخنفضت أسعار ست من فئاهتا الست عشرة .والفئة ال تغري ساعرها بشاكل وباري هاي امعادات
التصويرا ،حي اخنف بنسبة  3,4يف املائة.
 -77ويعاازى اخنفاااض أسااعار جمموعااة الساال واخلاادمات املختلفااة إ اخنفاااض سااعر اثنتا ماان
فئاهت ااا العش اار .والفئ ااة ال ا تغ ااري س ااعرها بش ااكل وب ااري ه ااي ااخل اادمات األخ اارىا ،حي ا اخنف ا
بنسبة  1,4يف املائة ،بسبق اخنفاض سعر خدمة التوثيل.
 -78واخنف ا ا سا ااعر فئا ااة واحا اادة ما اان الفئت ا ا املكا ااونت جملموعا ااة وسا ااائل االتصا اااالت ها ااي
ااملعاادات اهلاتفيااةا بنساابة  0,9يف املائااة ،وذلااك بساابق اخنفاااض سااعر اهلواتااف احملمولااة .وأخاريا،
و تتغ ااري أس ااعار جمموع ااة األاث واألجه اازة املنزليا ااة ومع اادات الص اايانة املنزليا ااة العاديا ااة وجمموعا ااة
التعليم وجمموعة املطاعم والفنادق.
 -79ول ا اادى مقارن ا ااة املؤش ا اار ال ا ااوطين ألس ا ااعار االس ا ااتهال يف املن ا اااطل احلض ا ا ارية يف تش ا ا ارين
األول/أوت ااوبر  2016م ا مثيل ااه يف ع ااام  ،2015لوحظ اات ال ازايدات التاليااة :خ اادمات املط اااعم
والفن ا ااادق بنس ا اابة  3,8يف املائ ا ااة وخ ا اادمات الص ا ااحة بنس ا اابة  3,6يف املائ ا ااة وخ ا اادمات التعل ا اايم
بنس اابة  2,7يف املائ ااة وجمموع ااة املش ااروابت الكحولي ااة والتب ا وجمموع ااة النق اال وجمموع ااة الس اال
واخلاادمات املتنوعااة ،جمتمعااة ،بنساابة  1,9يف املائااة وجمموعااة األاث واألجهاازة املنزليااة ومعاادات
الصاايانة املنزليااة العاديااة بنساابة  1,0يف املائااة وجمموعااة املاواد الغذائيااة واملشااروابت ااري الكحوليااة
وجمموعااة املالبااف واألحذيااة ،معا ا ،بنساابة  0,9يف املائااة وجمموعااة الافيااه والثقافااة بنساابة  0,8يف
املائ ااة وجمموع ااة الس ااكن وامل اااء والكها ارابء والغ اااز بنس اابة  0,4يف املائ ااة .واخنفا ا س ااعر جمموع ااة
االتصاالت بنسبة  2,7يف املائة.

__________

( )17تكلفة سلة األ ذية األساسية لألسرة يف وانون األول/ديسمرب  .2015وزارة االقتصاد واملالية .شباط/فرباير .2016
( )18تكلفة سلة األ ذية األساسية لألسرة يف وانون األول/ديسمرب  .2016وزارة االقتصاد واملالية .شباط/فرباير .2017
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نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر
 -80أحرزت بنما تقدما يف تقليص مساتوايت العاوز والفقار العاام ،اري أن مؤشاراهتما ال تازال
عاليااة يف مناااطل الشااعوص األصاالية ويف املقاطعااات الا تقطاان أواارب نساابة ماان سااكاايا يف مناااطل
ريفية وعرة املسالك أو تقطن فيها جمتمعات الشعوص أصلية.
 -81أم ااا يف املن اااطل احلض ارية ويف بع ا املقاطع ااات ،ف اإن مسااتوايت الفق اار متدني ااة واقان اات
تغرياهتا ،سواء حنو االرتفاع أو االخنفاض ،أبحدا معينة (سواء هجارة الساكان إ هاذه املنااطل
حبث ا عن ظروف معيشية أفضل أو تطور أنشطة موفرة لفرص العمل).
 -82ويف الفاااة ماان عااام  1991إ عااام  ،2005فاقاات نساابة الفقاار املاادق  20يف املائااة
ري أنه أشرع ،بعد هذه الفاة ،يف تنفيذ جمموعة من السياسات العامة املهمة الرامياة إ احلاد مان
الفقر بشكل عام ،وال سيما الفقر املدق .
 -83وتغ ااري منح ااى الفق اار يف عا ااام  ،2006حي ا ا بلغ اات نس اابة ما اان يعيش ااون حالا ااة الفقا اار
املا اادق  17,6يف املائا ااة ،وذلا ااك ونتيجا ااة لتنفيا ااذ ب ا ارايم شا اابكة الفا اارص .وب ا ا عا ااامي 2007
و ،2008اخنفضا اات مسا ااتوايت العا ااوز با ااوترية أبطا ااأ ،وبلغا اات نسا اابة ما اان يعيشا ااون حالا ااة الفقا اار
املدق  15,3يف املائة يف عام .2009
 -84ويف عااام  ،2010اخنفا مؤشاار العااوز بنساابة أواارب حيا بلا  12,2يف املائااة .وتعاازى
هذه النتيجة اإلجيابية إ تعميم جمموعة من السياسات االجتماعية ال أدت إ حتس مستوى
رفا اااه السا ااكان ،وال ا ا  ،وإن وا ااان صا ااحيحا أن تنفيا ااذها با اادأ يف عا ااام  2009وما ااا ها ااو الشا ااأن
فيمااا يتعلاال بسياسااة ا 100بلب اوا للبااالغ  70ساانةا (حالي اا ،ا 120بلب اوا للبااالغ  65ساانةا)،
وااان هلااا أثاار أواارب يف عااام  2010بفضاال زايدة مسااتوى التغطيااة ،ابالقااان م ا باادء دف ا املنحااة
الدراسية العامة واستمرار برايم شبكة الفرص.
 -85وخ ااالل الس اانوات األخ اارية ،اس ااتمر اخنف اااض نس اابة الفقا اراء ونتيج ااة لالجت اااه حن ااو حتقي اال
العمالة الكاملة وأثرها على األجور ،ووذلك للسياسات االجتماعية ال تعتمدها الدولة(.)19
 -86ووااان عااام ( 2015نساابة الفقاار  23,0يف املائااة) هااو العااام الااذي اخنفضاات فيااه نساابة
الفقاار العااام والفقاار املاادق يف مجيا أحناااء اإلقلاايم الااوطين وحتساان فيااه مسااتوى رفاااه األساار املعيشااية
البنمية .انظر املرفل  6واملرفل .7
 -87وابإل ااافة إ ذلااك ،جيااق أن يؤخااذ يف االعتبااار عااامالن زخ اران .وأوهلمااا أن احلكومااة
رفعت قيمة التحويالت املخصصاة لألشاخاص أو لألسار املعيشاية ،وابألساا مان يعيشاون حالاة
الفقر املدق  ،وهو ما جعل نسبة األشخاص املعوزين تنخف إ  10,2يف املائة.
نسبة السكان الذين ل يتوافر هلم احلد األدىن من الحتياجات الغذائية
 -88حااىت زذار/مااار  ،2015وااان مااا نساابته  7,1يف املائااة ماان األساار املعيشااية و 10,3يف
املائة من السكان 8,4( ،يف املائة و 11,5يف املائة ،علاى التاوا  ،يف عاام  ،)2011يعايخ حالاة
الفقر املدق أو يكسق دخالا ري واف لسد احلد األدخل من االحتياجات الغذائية(.)20

__________

( )19تقرير األهداف اإلوائية لأللفية ،التقرير الراب املقدم من بنما يف عام .2014
( )20املرج نفسه.
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معامل جيين (املتعلق بتوزيع الدخل أو ابإلنفاق الستهالكي لألسر املعيشية)
 -89ر م أن أمعامل تروز الدخل أو معامل جيين و يتطاور بقادر وباري مناذ عاام  ،1991فقاد
حصل حتسن يف توزي دخل األسرة.
 -90ويف عااام  ،2014بلا هااذا املؤشاار  0,49وهااي املاارة األو الا واان فيهااا ،خااالل ثالثااة
وعشا ارين عاما اا ،دون املتوس ااط املس ااجل س ااابقا وه ااو  ،0,50وبق ااي املعام اال أدخل م اان  0,50يف
عام .)0,40( 2015
 -91وعام اا بع ااد عااام ،اتس اام منحااى هااذا املؤش اار ،حبس ااق املناااطل أو املقاطع ااات أو من اااطل
الشعوص األصلية ،بتغريات طفيفة .ففي عاام  ،2015بلا معامال جياين  0,48ساواء يف املنااطل
احلض ارية أو الريفيااة يف ح ا أس اجلت أدخل املعاادالت ،علااى صااعيد املقاطعااات ،يف بووااا دياال
تااورو ( ،)0,34ووولااون ( ،)0,44ومقاطعااة بنمااا الغربيااة ( ،)0,44وأعالهااا يف داريا (،)0,52
وبريا اوا ( ،)0,51وتش ارييكي ( .)0,50ويف مناااطل الشااعوص األصاالية ،أسااجل أدخل مسااتوى
ملعاماال جيااين علااى الصااعيد الااوطين يف إميباريا ( )0,41وبلا  0,43يف وااواي ايال وانغااا بااو لي،
على حد سواء.
 -92وخااالل الساانوات األخاارية ،بقااي معاماال جيااين مسااتقرا حيا بلا حاوا  .0,480ففااي
عام  ،2016بل  ،0,485أي بزايدة طفيفة قدرها  0,005نقطة عماا أساجل يف العاام الساابل.
واملناااطل الريفيااة هااي الا أسااجل فيهااا حتساان طفيااف هلااذا املعاماال حي ا اخنف ا بنساابة 0,011
نقطة ،واستقر يف  .)21(0,468انظر املرفل .8
األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من نقص الوزن
 -93خااالل الفاااة  ،2014-2008بلغاات نساابة انتشااار سااوء التغذيااة لاادى األطفااال دون
سن اخلامسة يف البلد  2,8يف املائة ابلنسبة للذوور و 5,2يف املائة ابلنسبة لواي (.)22
 -94أما خبصوص تقليص نسبة السكان الذين يعانون من ا وع ،فقد حصالت بنماا علاى اعاااف
من منظمة األ ذية والزراعة لتحقيقها اهلدف املتمثل يف تقليص نسبة األطفال دون سن اخلامساة الاذين
يعانون من نقص الوزن قياس ا إ أعمارهم إ ما دون  5,0يف املائة ،قبل عام .)23(2015
وفيات األطفال
 -95بل معدل وفيات األطفال ( 12,5لكل  1 000مولود حي) يف عاام  .2015وشاكلت
ابع ا اإلصاااابت ال ا حتااد خااالل مرحلااة مااا حااول ال اوالدةا الساابق الرئيسااي لوفيااات األطفااال
الااذين تقاال أعمااارهم عاان ساانة واحاادة ،حيا ترتباات عليهااا  391حالااة وفاااة ،أي مااا يعااادل 41,1
يف املائااة وشااكلت االتشااوهات اخللقيااة ،والتشااوهات ،وحاااالت شااذوذ الكروموسااوموماتا الساابق
الثاين لوفيات األطفال من هذه الفئة حي أدت إ  30,0يف املائة منها .انظر املرفل .9
__________

( )21تطااور خااط الفقاار ومسااتواه وتوزي ا الاادخل .الدراسااة االستقصااائية املتعلقااة بسااوق العماال .زذار/مااار .2016
وزارة االقتصاد واملالية.
( )22وزارة الصحة .دائرة اإلحصاء.
( )23األهداف اإلوائية لأللفية .التقرير الراب املقدم من بنما يف عام .2014
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وفيات األمهات
 -96خ ااالل ع ااام  ،2015بلا ا ع اادد وفي ااات األمه ااات يف البل ااد  40حال ااة ،أي مبع اادل 52,7
لكل  100 000مولود حي .واحتلت مقاطعة بنماا املرتباة األو مان حيا عادد الوفياات ألساباص
مرتبط ااة ابلتولي ااد ،بعش اار ح اااالت ( 25,0يف املائ ااة) ،وتلته ااا منطق ااة انغ ااا ب ااو لي با اثماين ح اااالت
( 20,0يف املائة) ،ر مقاطعة وولون خبمف حاالت ( 12,5يف املائة)( .)24انظر املرفل .10
نسبة النساء يف سن اإلجناب الالئي يستخدمن أو يستخدم شركاؤهن وسائل منع احلمل
 -97وفق ا للدراسة االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات لعام  ،2013بلا معادل انتشاار
اسااتخدام وسااائل من ا احلماال ،الااذي يب ا نساابة النساااء املااوحااة أعمااارهن ب ا  15و 49ساانة
املتزوج ااات أو املرتبط ااات يف الوق اات احل ااا الالئ ااي يس ااتخدمن (أو يس ااتخدم ش ااروا هن) إح اادى
وسائل من احلمل (احلديثة أو التقليدية).)25(62,8 ،
نسبة حالت اإلجهاض الطيب قياساً إىل املواليد األحياء
 -98اإلجهاض هو الوفاة ال حتد قبل الو أو االساتخرا التاام للجنا مان جسام األم
احلاماال ،أايكواناات ماادة احلماال .وماان عالمااات الوفاااة أال يتاانفف ا ن ا بعااد انفصاااله عاان أمااه،
وأال يبادي أي عالمااة أخارى ماان عالماات احلياااة ،مثال نااب القلاق ،أو خفقااات احلبال السااري،
أو حروة العضالت الفعلية والطوعية.
 -99ويف عااام  ،2015أسااجلت يف ا مهوريااة  9 474حالااة ماان وفياات األجنااة ،الا زادت
بنسبة  3,2يف املائة ابملقارنة م عام  2014وبل معدهلا  124,8لكل  1 000مولود حي.
 -100وحبس ااق ف اااة احلم اال ،جت اادر اإلش ااارة إ أن ع اادد وفي ااات األجن ااة قب اال الش ااهر اخل ااامف
بل ا  ،8 703ومع ااىن ذل ااك أاي ااا تش ااكل أو اارب نس اابة م اان وفي ااات األجن ااة يف ا مهوري ااة ( 91,9يف
املائة) .ومن جهة أخرى ،أسجلت  771حالةا من وفيات األجنة خالل الشهر اخلامف مان احلمال
أو بعده ( 8,1يف املائة) .وبل متوسط وفيات األجنة على مدى ف سنوات  718حالة.
 -101ويشكل اتضرر ا ن من مضاعفات احلمل على األما السبق األساسي ملا نسابته 92,1
يف املائااة ماان وفيااات األجنااة يف البلااد ،وقااد حااد  91,8يف املائااة ماان هااذه احلاااالت قباال الشااهر
اخلااامف ماان احلماال .وعاادا هااذه احلالااة املر ااية ،تظهاار األس اباص األخاارى لوفيااات األجنااة خااالل
الشهر اخلامف أو األسبوع العشرين وما بعده من احلمل(.)26
معدلت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراض السارية الرئيسية
 -102اسااتنادا إ حتلياال الو ا الصااحي الااذي أجنزتااه وزارة الصااحة يف عااام  ،2013سااجل
نظااام الرصااد  574حالااة إصااابة جدياادة ابإلياادز ،مااا جمموعااه  13 079حالااة مااومااة خااالل
الفاااة ماان أيلول/ساابتمرب  1984إ وااانون األول/ديساامرب  .2013ولتحديااد احلاااالت ،تأطباال
املعايري ال و عها مروز أتلنتا ملكافحة األمراض يف عام .1993

__________

( )24املرج نفسه.
( )25الدراسة االستقصائية العنقودية املتعدد املؤشرات .عام .2013
( )26املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .اإلحصاءات احليوية.
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 -103واملعدل السنوي لوصابة ابإليدز متماثل لادى الاذوور واإلاي علاى حاد ساواء ،فقاد بلا
هذا املعدل  31,2ابلنسبة للذوور و 12,4ابلنسبة لواي يف عام  .2004انظر املرفل .11
وسجلت أعلى نسبة من حاالت اإلصابة ابإليدز لدى الذوور ،حي بلغت  75يف املائة.
 -104أ

اذوور اإلاي يف نساابة اإلصااابة ابإلياادز لاادى الفئااة العمريااة صاافر  19 -ساانة،
 -105ومياثاال الا أ
ويشا ااكلون ا ااعفهن تقريب ا اا لا اادى الفئا ااة العمريا ااة  24-20سا اانة وثالثا ااة أ ا ااعافهن لا اادى الفئا ااة
العمريااة  44-25ساانة .وتتزايااد هااذه النساابة لاادى الفئااات العمريااة ال ا تفااوق  45ساانة ،حي ا
تبل  6ذوور لكل أنثى لدى فئة البالغ من العمر أوثر من  65سنة .انظر املرفل .12
 -106ور اام أن الف اارق ب ا نساابة الااذوور واإلاي يف عااام  1986بل ا  17ذو ارا لكاال أنثااى،
فقد استقر خالل السنوات العشر املا ية يف  3ذوور لكل أنثى.
التوزيع اجلغرايف حلالت اإلصابة ابإليدز

 -107متااف حاااالت اإلصااابة ابإلياادز السااكان املقيم ا يف مجي ا أحناااء البلااد وقااد ايااذت منحااى
تصاااعدايا يف مجي ا املناااطل الصااحية ،ر اام أن عااددا وب اريا ماان احلاااالت ياوااز يف بعض اها .ويتااأرجح
التباااين با املناااطل يف املعاادالت الااومياة با  69,6و 1 031,2حالااة لكاال  100 000نساامة،
ويبل املعدل الااومي على الصعيد الوطين  450,8حالة لكل  100 000نسمة .انظر املرفل .13
وساجلت معادالت
 -108وياوز معظم احلاالت املسجلة يف بنما يف املناطل احلضارية الكاربى ،أ
اإلص ااابة الااوميا اة ،حبس ااق املنطق ااة وابلاتي ااق التن اااز  ،يف مقاطع ااة وول ااون ،ومنطق ااة العاص اامة،
ومقاطعة بنما الغربية ومقاطعة سان ميغيليتو.
األسباب العشرة الرئيسية للوفيات
 -109جاااء ترتيااق األسااباص العشاارة الرئيسااية للوفيااات يف مجهوريااة بنمااا يف عااام  2015علااى
النح ااو الت ااا  )1( :األورام اخلبيث ااة ( )2احلا اواد واالنتح ااار والقت اال وأعم ااال العن ااف األخ اارى
( )3األماراض الدما يااة الوعائيااة ( )4أماراض القلااق اإلقفاريااة ( )5داء السااكري ( )6أماراض
القلااق األخاارى ( )7أم اراض ارتفاااع ااغط الاادم ( )8اإلصااابة بفااريو نقااص املناعااة البش ارية
( )9االلتهاص الرئوي ( )10أمراض ا هاز التنفسي السفلي املزمنة .انظر املرفل .14
 -110وحد  67,4يف املائة من الوفيات يف املناطل احلضرية و 32,6يف املائة يف املناطل الريفية(.)27
أسباب الوفيات حبسب الفئة العمرية ونوع اجلنس
 -111يف عام  ،2015شكلت ابع اإلصاابت ال حتد خاالل مرحلاة ماا حاول الاوالدةا
السبق الرئيسي لوفياات األطفاال الاذين تقال أعماارهم عان سانة واحادة ،والا بلا عاددها 391
حالا ااة ،أي ما ااا نسا اابته  41,1يف املائا ااة ،وشا ااكلت االتشا ااوهات اخللقيا ااة ،والتشا ااوهات ،وشا ااذوذ
الكروموسوموماتا السبق الثاين الذي أدى إ وفاة  30,0يف املائة من هذه الفئة.

__________

( )27وزارة الصحة .دائرة اإلحصاء.
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 -112وشااكلت ااحل اواد واالعتااداءات وأعمااال العنااف األخاارىا الساابق الرئيسااي للوفيااات
لدى الفئة العمرية من سنة واحدة إ  4سنوات ،وال بل عددها  39حالة ( 12,9يف املائاة)،
ويليها االلتهاص الرئوي الذي خلف  35وفاة أي  11,6يف املائة.
 -113ومتث اال الس اابق الرئيس ااي للوفي ااات ل اادى الفئ ااة العمري ااة م اان  5س اانوات إ  14س اانة يف
احل اواد  ،واإليااذاء الااذاي ،واالعتااداءات ،وأعمااال العنااف األخاارى ،بنساابة  27,9يف املائااة ماان
جممااوع الوفيااات املسااجلة لاادى هااذه الفئااة ،يف ح ا أدت األورام اخلبيثااة إ  16,8يف املائااة ماان
جمموع هذه الوفيات.
 -114ويالح ا أن احل اواد واإليااذاء ال ااذاي واالعت ااداءات وأعمااال العنااف األخ اارى ش ااكلت
السبق الرئيسي لوفاة  311شخصا ( 50,1يف املائاة) مان تاااوص أعماارهم با  15و 24سانة،
وتليهااا اإلصااابة بفااريو نقااص املناعااة البش ارية ،ال ا تسااببت يف  52حالااة ( 8,4يف املائااة) ماان
الوفيات املسجلة لدى هذه الفئة خالل ذلك العام.
 -115ولاادى الفئااة العمريااة ماان  25إ  44ساانة ،شااكلت احلاواد واإليااذاء الااذاي واالعتااداءات
وأعمااال العنااف األخاارى الساابق الرئيسااي للوفيااات ،بنساابة  32,4يف املائااة ،وتليهااا اإلصااابة بفااريو
نقص املناعة البشرية بنسبة  16,4يف املائة ،ر األورام اخلبيثة بنسبة  12,3يف املائة.
 -116وابلنسبة للفئاة العمرياة مان  45إ  64سانة ،تتسابق األورام اخلبيثاة يف  23,4يف املائاة
م اان الوفي ااات ،واحلا اواد واإلي ااذاء ال ااذاي واالعت ااداءات وح اااالت العن ااف األخ اارى يف  10,1يف
املائة ،وداء السكري يف  9,4يف املائة أما لدى فئة البالغ من العمر  65سنة وأوثار ،فتتسابق
األورام اخلبيثااة يف  17,6يف املائااة ماان الوفيااات ،واألماراض الدما يااة الوعائيااة يف  11,7يف املائااة،
وأمراض القلق اإلقفارية يف  10,8يف املائة.
 -117وماان جممااوع الوفيااات ال ا حاادثت يف عااام  ،)18 429( 2015جتاادر اإلشااارة إ أن
األورام اخلبيثااة واحل اواد وأم اراض الاادورة الدمويااة ابإل ااافة إ داء السااكري تسااببت يف  30يف
املائة من وفيات الذوور يف البلد يف ح تسببت هذه العوامال ذاهتاا يف حاوا  20يف املائاة مان
وفيااات اإلاي يف العااام ذاتااه ( .)2015وللمزيااد ماان املعلومااات ،يرجااى االطااالع علااى ا اادول
الوارد يف املرفل .2
املعدل الصايف لاللتحاق ابلتعليم البتدائي والثانوي
 -118أظهاارت الدراسااات االستقصااائية لألساار املعيشااية ال ا أجنزهااا املعهااد الااوطين لوحصاااء
والتعداد ارتفاع نسبة التحاق الساكان املااوحاة أعماارهم با  6سانوات و 11سانة ابملادار با
ع ااام  95,4( 2001يف املائ ااة) وع ااام  98,1( 2007يف املائ ااة) ااري أن ه ااذه النس اابة و تتغ ااري
تقريبا اا من ااذ ع ااام  .2008وجت اادر اإلش ااارة إ أن نس اابة االلتح اااق ابمل اادار  ،خ ااالل الف اااة م اان
عااام  2011إ عااام  ،2012اسااتقرت يف  98,8يف املائااة ،ر اام االخنفاااض املسااجل يف بع ا
املقاطعااات .وهااذه النتااائ إجيابيااة للغايااة ،حي ا تاادل علااى أن مجهوريااة بنمااا اقاباات ماان حتقياال
هدف تعميم االلتحاق ابلتعليم االبتدائي(.)28
__________

( )28التقرير الراب املقدم من بنما بشأن األهداف اإلوائية لأللفية .عام .2014
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 -119وحااىت عااام  ،2013بلا املعاادل الصااايف لاللتحاااق ابملاادار يف مرحلااة التعلاايم االبتاادائي
(الفئااة العمريااة ماان  6ساانوات إ  11ساانة)  91,9يف املائااة ،شااكل منااه الااذوور  92,2واإلاي
 91,6يف ح بل يف مرحل التعليم اإلعدادي والثاانوي (الفئاة العمرياة مان  12إ  17سانة)
 69,1يف املائة ،شكل منه الذوور  67,2واإلاي .)29(71,1
 -120ويف عا ااام  ،2015بل ا ا العا اادد اإلمجا ااا للمسا ااجل  807 822طالب ا ا ا ما ااوزع علا ااى
مراو ااز التعل اايم العام ااة واخلاص ااة يف البل ااد وم ااا يل ااي 88 893 :تلمي ااذا يف مرحل ااة التعل اايم األو ،
و 409 602يف مرحلااة التعلاايم االبتاادائي و 309 327يف ماارحل التعلاايم اإلعاادادي والثااانوي.
وجتدر اإلشارة إ أن عادد امللتحقا ابلتعلايم االبتادائي شاكل  51,4يف املائاة ،وهاي أوارب نسابة
من التالميذ املسجل يف ا مهورية خالل العام املعين(.)30
معدل اللتحاق ابملدارس ومعدل النقطاع عن الدراسة يف مرحليت التعليم البتدائي والثانوي
 -121يف ع ا ااام  ،2013بلغ ا ات نس ا اابة االلتح ا اااق اإلمجالي ا ااة (لك ا اال  100نس ا اامة م ا اان ت ا اااوص
أعمارهم ب  6سنوات و 11سانة)  ،91,9شاكل منهاا الاذوور  92,2واإلاي  91,6وبلغات
نسبة االلتحاق اإلمجالية (لكل  100نسمة من تااوص أعماارهم با  12و 17سانة) يف مارحل
التعليم اإلعدادي والثانوي  ،74,7شكل منها الذوور  72,3واإلاي .)31(77,3
 -122ويف عااام  ،2013بل ا معاادل االنقطاااع عاان الدراسااة يف مرحلااة التعلاايم االبتاادائي ،1,1
أي  1,0ابلنساابة للااذوور و 1,2ابلنساابة لااواي ( .)32وبلا يف العااام ذاتااه  3,6يف ماارحل التعلاايم
اإلعدادي والثانوي(.)33
عدد التالميذ لكل مدرس
 -123ح ااىت ع ااام  ،2013و ااان ع اادد التالمي ااذ لك اال م اادر  19يف مرحل ااة التعل اايم م ااا قب اال
املدرسي و 22يف مرحلة التعليم االبتدائي و 14يف مرحل التعلايم اإلعادادي والثاانوي .وملعرفاة
منحى هذا املؤشر خالل الفاة  ،2013-2009يرجى االطالع على املرفل .)34(15
معدلت اإلملام ابلقراءة والكتابة
 -124وفقا للجداول اإلحصائية لتعداد السكان الوطين احلادي عشار الاذي أجاري يف عاام ،2010
املتعلقااة بفئااة السااكان البااالغ ماان العماار  10ساانوات وأوثاار ،وعااددهم  2 727 168نساامة،
ميكاان اسااتخالص البياااايت التاليااة :فقااد بلا عاادد السااكان امللما ابلقاراءة والكتابااة 2 573 311
نسمة 1 293 163 ،منهم ذوور و 1 280 148إاي  .ومن جهة أخرى ،بل عادد الساكان
__________

()29
()30
()31
()32
()33
()34
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املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .ا دول  .29-012الفاة .2013-2009
املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .بنما ابألرقام :الفاة  511 .2015-2011التعليم.
املرج نفسه ،ا دول  .28-012الفاة .2013-2009
املرج نفسه  .45-012الفاة .2013-2009
املرج نفسه  .47-012الفاة .2013-2009
املعهد الوطين لوحصاء والتعداد .املؤشرات االجتماعية.2013-2009 :
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األمي  148 747نسمة 67 102 ،منهم ذوور و 81 645إاي  .ووفقا هلذه اإلحصااءات،
بلغت نسبة السكان األمي يف مجهورية بنما  5,5يف املائة(.)35
 -125ويش ااري التقري اار الراب ا ا بش ااأن األه ااداف اإلوائي ااة لأللفي ااة إ أن مع اادل اإلمل ااام ابلق ا اراءة
والكتاب ااة خ ااالل ع ااام  2012يف بنم ااا بل ا  98,4يف املائ ااة ل اادى األش ااخاص املااوح ااة أعم ااارهم
ب  15و 24سنة ،شكل منهم الذوور  98,6يف املائة واإلاي  98,1يف املائة.
معدل البطالة
 -126استطاعت بنما ،خالل الفاة من عام  2001إ عاام  ،2016أن حتقال واوا اقتصاادايا
ااري مس اابوق ،وأن تقل ااص مع اادل البطال ااة بش ااكل وب ااري ،وحت اااف عل ااى مع اادل تض ااخم م اانخف
نساابيا .وبلا متوسااط النمااو الساانوي  7,1يف املائااة ،وانتقاال معاادل البطالااة ماان  14,0إ  5,5يف
املائة ،وبل متوسط معدل التضخم  3,1يف املائة .انظر املرفل .16
 -127ويف ع ااام  ،2016و ااان يعم اال  94,5يف املائ ااة م اان الق ااوة العامل ااة .وبل ا ع اادد الس ااكان
العامل  1 770 711شخص ا ،وعدد العاطل عن العمل  102 944شخصا على خاالف
عام  ،2001حي وان يعمل  86يف املائة من القوة العاملة .ووان عادد الساكان العاامل يبلا
 1 046 717شخصا ،وعدد العاطل عن العمل  170 603أشخاص(.)36
 -128وجتدر اإلشارة إ أن معدل البطالة يف الفاة مان عاام  2001إ عاام  2013اخنفا
أبوثاار ماان  9نقاااط مئويااة .وبلا معاادل البطالااة  4,8يف املائااة يف عااام  2014و 5,5يف املائااة يف
زص/أ س ا ااطف  ،2016حي ا ا ا يالح ا ا ا ارتف ا اااع طفي ا ااف ،يع ا اازى ابألس ا ااا إ تب ا اااطؤ النم ا ااو
االقتصادي على الصعيد الدو .
 -129وحااىت زص/أ سااطف  ،2016بل ا معاادل بطالااة اإلاي  6,7يف املائااة ،حي ا اخنف ا
بشااكل وبااري عمااا وااان عليااه يف عااام  ،2001أي  18يف املائااة .أمااا ابلنساابة للااذوور ،فقااد انتقاال
من  11يف املائة يف عام  2001إ  4,7يف املائة يف زص/أ سطف .2016
 -130واخنفا معاادل البطالاة املكشااوفة لادى اإلاي إ أقاال مان النصااف فبينماا بلا 12,6
يف املائة يف عام  ،2004فقد انتقل إ  4,1يف املائة يف عام  2013أماا ابلنسابة للاذوور ،فقاد
اخنف هذا املعدل من  7,2يف املائة إ  2,5يف املائة خالل الفااة ذاهتاا .ويف عاام  ،2013زاد
السكان العاملون مباا عادده  79 089شخصاا يف مجيا أحنااء البلاد ،شاكلت اإلاي أوارب نسابة
منااه ،حيا و اات سااوق العماال  44 497امارأة ،يف حا حصاال  34 142رجاالا ماان اجملمااوع
املذوور على فرصة عمل(.)37
 -131ويفوق معادل الشاباص العااطل عان العمال اعف معادل البطالاة العاام ،واإلاي مانهم
أس اوأ حاااالا .ففااي زذار/م ااار  ،2015بل ا معاادل بطالااة الس ااكان املااوح ااة أعم ااارهم ب ا 15
و 24ساانة  14,6يف املائااة ،وتشااكل هااذه النساابة حتساانا وب اريا ابملقارنااة م ا عااام  ،2001حي ا
وانت تبل  29يف املائة.

__________

( )35املرج نفسه .معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة .عام .2010
( )36وزارة العمل والتنمية املهنية.
( )37املرج نفسه.
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 -132ور م ارتفااع عادد اإلاي العاامالت خاالل السانوات األخارية وبلاو هن مساتوايت أعلاى
ماان التعلاايم وجتاااوزهن للااذوور يف عاادد ساانوات الدراسااة ،فااال ي ازال مسااتوى إدماااجهن يف سااوق
العمل أدخل من املتوساط املساجل علاى الصاعيد الاوطين ابملقارناة ما الاذوور .وماا تبا األرقاام أن
اإلاي العامالت يتلق أجرا أدخل ما يتقا اه الذوور لدى القيام ابلعمل ذاته(.)38
العمالة حبسب القطاعات الرئيسية للنشاط القتصادي ،مبا يف ذلك القطاعات الرمسية وغري الرمسية
 -133ابألرقام املطلقة ،متثلت األنشطة االقتصادية ال ارتف بشكل وبري عدد مناصق العمل
ال ا وفرهتااا حااىت زذار/مااار  2016يف :قطاااع البناااء ( )1 449واألنشااطة اإلداريااة وخ اادمات
الدعم ( .)39()1 138ويرجى االطالع يف املرفل  17على ا دول املتعلل بفئة السكان العاامل
حبسق فرع النشاط االقتصادي.
معدلت املشاركة يف سوق العمل
 -134تش ااري التق ااديرات إ أن مع اادل املش اااروة يف س ااوق العم اال اخنفا ا يف الف اااة م اان زص/
أ سطف  2015إ زص/أ سطف  2016مبا نسبته  0,2نقطة مئوية ،حي انتقل من 64,4
يف املائة إ  64,2يف املائة .وعلى الصعيد احمللاي ،ياواز يف املنااطل احلضارية  70,9يف املائاة مان
السكان العامل البالغة أعمارهم  15سنة وأوثر ،أي  2 063 106أشخاص.
 -135ويشااار  1 332 703أشااخاص ماان هااذه الفئااة بنشااط يف سااوق العماال ،وميثاال ذلااك
معاادل مشاااروة يبل ا  64,6يف املائااة ،وهااو مااا يعكااف اخنفا ا ا نساابته  0,1يف املائااة ابملقارنااة م ا
شهر زص/أ سطف .)40(2015
الناتج احمللي اإلمجايل
 -136وفقا ا لبياااايت املعهااد الاوطين لوحصاااء والتعااداد ،واات حصاة الساال واخلاادمات ،املقاسااة
أ
أبسعار عام  ،2017يف النات احمللي اإلمجا يف عام  ،2016بنسابة  4,9يف املائاة ابملقارناة ما
عا ااام  ،2015حي ا ا بلغا اات قيمتها ااا  37 471,8مليا ااون بلب ا اوا ،وها ااو ما ااا يعا ااادل زايدة مطلقا ااة
قيمتها  1 740,2مليون بلبوا(.)41
 -137وابلقيمااة االمسيااة ،بلا النااات احمللااي اإلمجااا  55 187,8مليااون بلباوا يف عااام ،2016
مبعا ا اادل و ا ااو نسا ا اابته  5,9يف املائا ا ااة ابملقارن ا ااة م ا ا ا الع ا ااام السا ا ااابل ،وها ا ااو م ا ااا ميثا ا اال زايدة سا ا اانوية
قيمتها  3 055,5مليون بلبوا.
 -138وبل متوسط معدل النمو السنوي على مدى السانوات اخلماف املا اية (مان عاام 2011
إ عااام  10,8 )2015يف املائااة ،وهااو مااا يعكااف معاادل وااو مرتف ا للنااات احمللااي اإلمجااا  ،يف
ظاال الطفاارة الا شااهدهتا جمموعااة وباارية ماان األنشااطة االقتصااادية مثاال :البناااء ،واألنشااطة املتصاالة
ابلعقار وابألعمال التجارية واإلجيار والنقل والتخزين واالتصاالت وجتارة ا ملة والتجزئة.

__________

()38
()39
()40
()41
GE.17-13503

املرج نفسه.
وزارة االقتصاد واملالية .التقرير االقتصادي واالجتماعي ،زذار/مار .2016
املرج نفسه .معدالت النشاط االقتصادي لدى السكان البالغة أعمارهم  15سنة وأوثر ،عام .2016
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 -139ومن األحدا البارزة عملية بناء اجملموعة الثالثة من بواابت قناة بنما واألشغال الكاربى
يف جمال البنية التحتية العامة ،ال سامهت يف زايدة مستوى العمالة واألجور.
 -140ويف ع ا ااام  ،2015بلا ا ا الن ا ااات احملل ا ااي اإلمج ا ااا احلقيق ا ااي  35 731,6ملي ا ااون بلبا ا اوا،
أي مااا يعااادل ،ابلقيمااة احلاليااة 52 132,3 ،مليااون بلباوا (وفاال منهجيااة سلساالة األرقااام القياسااية
للحجاام وابعتبااار عااام  2007الساانة املرجعيااة) .وابلتااا  ،بلغاات قيمااة وااو النااات احمللااي اإلمجااا
احلقيقي  11 271,1مليون بلبوا والنات احمللي اإلمجا ا ااري  23 215,1ملياون بلباوا خاالل
السنوات اخلمف املا ية (من عام  2011إ عام  .)2015انظر املرفل .18
 -141وماان منظااور النسااق املئويااة املكونااة للنااات احمللااي اإلمجااا احلقيقااي وحبسااق األنشااطة
االقتصااادية ،فقااد وااان أوثرهااا إسااهاما يف جممااوع النااات احمللااي اإلمجااا يف عااام  :2015جتااارة
ا ملا ااة والتجزئا ااة ( 17,6يف املائا ااة) ،والبنا اااء ( 14,8يف املائا ااة) ،والنقا اال والتخ ا ازين واالتصا اااالت
( 14,3يف املائا ااة) ،واألنشا ااطة املتعلقا ااة ابلعقا ااار وابألعما ااال التجاريا ااة واإلجيا ااار ( 8,7يف املائا ااة)،
والوساطة املالية ( 7,7يف املائة).
 -142ومنذ عام  ،2010شكل قطااع البنااء النشااط األوثار إساهام ا (بنسابة  6,3نقااط مئوياة
إ ااافية) بفضاال زايدة االسااتثمار يف البنيااة التحتيااة العامااة واخلاصااة ،وو يتجاااوز تغااري نساابة إسااهام
معظم األنشطة األخرى نقطة مئوية واحدة.
 -143واس ااتنادا إ وزارة االقتص اااد واملالي ااة ،ال جي ااري احتس اااص الن ااات احملل ااي اإلمج ااا عل ااى
الص ااعيد ا غ ارايف (وف اال منهجي ااة سلس االة األرق ااام القياس ااية للحج اام وابعتب ااار ع ااام  2007الس اانة
املرجعيا اة) إال حبس ااق املقاطع ااات ،وزخ اار ع ااام مش اامول ا ااذه العملي ااة ه ااو ع ااام  ،2013ال ااذي
استأثرت فيه مقاطعة بنما (مبا يف ذلك مقاطعة بنما الغربية) مبا نسبته  69,7يف املائة مان جمماوع
النااات احمللااي اإلمجااا  ،وتلتهااا حبسااق األمهيااة مقاطعااة وولااون ( 9,3يف املائااة) ،ومقاطعااة بووااا
ديل تورو ( 6,7يف املائة) وتشرييكي ( 6,2يف املائة).
 -144ومباارور األع اوام ،و حتااد تغ اريات مهمااة للغايااة فيمااا يتعلاال ابلاوااز اإلقليمااي لالقتصاااد.
ففااي مقاااطع بنمااا ووولااون ،توجااد قناااة بنمااا وامل اوانو ومنطقااة وولااون احلاارة ومناااطل لوجيسااتية
وجتاريااة أخاارى واملروااز املصااريف الاادو ومط ااار تووااوم الاادو واملراوااز التجاريااة الرئيسااية ومق ااار
املؤسسات احلكومية ،ال توظف عددا وبريا من السكان الناشط اقتصادايا يف البلد.
معدل النمو السنوي
 -145بل متوساط معادل النماو السانوي خاالل فااة السانوات اخلماف ( 2015-2011وفال
منهجيااة سلساالة األرقااام القياسااية للحجاام وابعتبااار عااام  2007الساانة املرجعي اة)  7,9يف املائااة.
وأباارز األنشااطة حبسااق النمااو املسااجل هااي :البناااء ( 20,9يف املائااة) ،واسااتغالل املناااجم ومقااال
احلجارة ( 18,8يف املائة) ،واإلمداد ابلكهرابء والغااز واملااء ( 11,3يف املائاة) ،واألنشاطة املتعلقاة
ابلعقار وابألعمال التجارية واإلجيار ( 8,8يف املائة) .انظر املرفل .19
 -146وشكلت األشغال يف جمال البنية التحتية العامة احلافز الرئيساي لنماو قطااع البنااء وقطااع
اس ااتغالل املن اااجم ومق ااال احلج ااارة املا ارتبط ب ااه :توس ااي قن اااة بنم ااا ،وإنش اااء اخل ااط  1مل اااو بنم ااا،
والشا اريط الس اااحلي ،واملط ااارات ،واملستش اافيات ،وش اابكة الط اارق العام ااة .وم ااا أس ااجل و ااو مه اام
يف جم ااال بن اااء املنش ااآت اخلاص ااة ،وأبرزه ااا الفن ااادق واملراو ااز التجاري ااة واملس اااون .وش ااكل ج ااذص
االستثمار األجنيب املباشر أحد العوامل احلامسة يف النمو االقتصادي.
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 -147ووان مستوى النمو االقتصادي خالل الفاة من عاام  2000إ عاام ( 2004ابعتباار
عام  1996سنة األسا ) أدخل ما أسجل يف األعوام التالية.
 -148ويف وقت الحل ،حصل مناذ عاام  2005واو ملحاوح حفزتاه التغاريات اهليكلياة النامجاة
عن اساتعادة قنااة بنماا واملنااطل احمليطاة ااا املعروفاة ابسام امنطقاة قنااة بنمااا ،وهاو ماا أاتص تنمياة
قطاعات السياحة والتجارة والعقار.
الناتج القومي اإلمجايل
 -149يف عااام  ،2015بل ا النااات احمللااي اإلمجااا ابلقيمااة االمسيااة  52 132,3مليااون بلب اوا،
مبع ا اادل و ا ااو نس ا اابته  6,0يف املائ ا ااة ،ويش ا ااكل ذل ا ااك ،ابملقارن ا ااة م ا ا الع ا ااام الس ا ااابل ،زايدة س ا اانوية
قدرها  2 966,5مليون بلبوا(.)42
مؤشر أسعار الستهالك
 -150يف ع ا ا ااام  ،2000بلا ا ا ا مؤش ا ا اار أس ا ا ااعار االس ا ا ااتهال يف مدين ا ا ااة بنم ا ا ااا ،ابعتب ا ا ااار س ا ا اانة
األسااا ( 100=1987احملااد يف حينااه وفق ا ا للدراسااة املتعلقااة بظااروف عاايخ األساار خااالل
الف ا اااة  ،114,0 ،)1984/1983حي ا ا ا س ا ااجل تغ ا ا اريا س ا اانوايا متوس ا ااطه  ،1,5ابملقارن ا ااة م ا ا ا
العام السابل.
 -151ويف هااذا الصاادد ،متثلاات اجملموعااات ال ا ارتف ا مسااتوى أسااعارها يف :خاادمات الرعايااة
الطبية والصحية ( 4,6يف املائة) ،واإلجياار واحملروقاات والطاقاة الكهرابئياة ( 3,5يف املائاة) ،والنقال
واالتصا اااالت ( 2,9يف املائا ااة) .وابملقاب اال ،اخنف ا ا مس ااتوى أس ااعار جمموع ااة الس اال واخل ا ادمات
األخرى ( 0,2يف املائة).
 -152وبع ا ااد ا ااف س ا اانوات ( ،)2015واس ا ااتنادا إ س ا اانة أس ا ااا جدي ا اادة (تشا ا ارين األول/
أوت ااوبر  ،)100=2002ج اارى حت اادي ه ااذا املؤش اار اس ااتنادا إ الدراس ااة االستقص ااائية بش ااأن
مااداخيل ونفقااات األساار املعيشااية يف الف اااة  1998/1997يف املناااطل احلض ارية ملقاااطع بنم ااا
وسان ميغيليتو و ريها من املناطل احلضرية يف البلد.
 -153وبلا مؤشاار أسااعار االسااتهال يف املناااطل احلضارية علااى الصااعيد الااوطين  ،103,4وهااو
وسااجل أعلااى معاادل للتضااخم يف عااام ،2008
مااا يعكااف معاادل تضااخم نساابته  2,9يف املائااة ،أ
حيا بلا  8,7يف املائااة ،ويأعاازى ذلااك ابألسااا إ ارتفاااع أسااعار األ ذيااة واملشااروابت (14,9
يف املائ ااة) والنق اال ( 10,2يف املائ ااة) ،وارتبط اات ه اذه ال ازايدات ابرتف اااع أس ااعار ال اانفط وابملض اااربة
واال طراابت املناخية والكساد االقتصادي العاملي الذي وان له أثر على أسعار املواد األولية.
 -154والحق ا ا ا ،يف عا ااام ( 2010مبؤشا اار بل ا ا  ،)127,2و يتخا ااذ مسا ااتوى األسا ااعار منحا ااى
الس اانوات الس ااابقة ،ولكن ااه ح اااف عل ااى مس ااتوى إجي ااا  ،حيا ا بلا ا  3,5عل ااى خا االف الع ااام
السااابل ،الااذي أتثاار فيااه املؤشاار ابرتفاااع أسااعار جمموعااة النقاال ( 5,9يف املائااة) وجمموعااة الساال
واخلدمات األخرى ( 5,2يف املائة).
__________

( )42املعهد الوطين لوحصاء والتعداد.
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 -155واعتبا ا ا ا ا ا ا ااارا ما ا ا ا ا ا ا اان تش ا ا ا ا ا ا ا ارين الثا ا ا ا ا ا ا اااين/نوفمرب  ،2014اسا ا ا ا ا ا ا ااتأند إ سا ا ا ا ا ا ا اانة أسا ا ا ا ا ا ا ااا
جدياادة ( )100=2013لتحاادي مؤشاار أسااعار االسااتهال يف املناااطل احلض ارية علااى الصااعيد
الا ا ااوطين ،وفق ا ا ا ا للدراسا ا ااة االستقصا ا ااائية بشا ا ااأن ما ا ااداخيل ونفقا ا ااات األسا ا اار املعيشا ا ااية يف الفا ا اااة
 .2008/2007وابلتا ااا  ،بل ا ا املتوسا ااط السا اانوي ملؤشا اار أسا ااعار االسا ااتهال  102,8يف عا ااام
 ،2015وهو ما يعكف زايدة يف مستوى األسعار نسبتها  0,2يف املائة .انظر املرفل .20
 -156وسااجل مؤشاار أسااعار االسااتهال يف املناااطل احلض ارية علااى الصااعيد الااوطين يف تش ارين
األول/أوتوبر  2016تغريا شهرايا يف مساتوى األساعار نسابته  0,1يف املائاة .وساجل املؤشار تغاريا
تراومي ا نسبته  1,5يف املائة .وسجل تغريا سنوايا نسبته  1,4يف املائة.
 -157وقوبا اال ارتف ا اااع مؤش ا اار األس ا ااعار ابخنفا اااض أس ا ااعار جمموع ا ااة األ ذي ا ااة واملش ا ااروابت ا ااري
الكحولية بنسبة  0,3يف املائة وجمموع الافيه والثقافة ،والسل واخلدمات املختلفاة بنسابة 0,2
يف املائة وجمموعة االتصاالت بنسبة  0,1يف املائة.
 -158ويعاازى االخنف اااض املسااجل يف تكلفااة جمموعااة األ ذي ااة واملش ااروابت ااري الكحولي ااة إ
اخنف اااض أس ااعار ااف م اان فئاهتا اا اإلح اادى عش اارة .والفئ ااة الا ا تغ ااري س ااعرها بش ااكل وب ااري ه ااي
االقطاااين واخلضاارواتا ،حي ا اخنف ا بنساابة  1,1يف املائااة ،بساابق اخنفاااض أسااعار القطاااين.
أما جمموعة الافيه والثقافة ،فقاد اخنفضات أساعار سات مان فئاهتاا السات عشارة .والفئاة الا تغاري
سعرها بشكل وبري هي امعدات التصويرا ،حي اخنف بنسبة  3,4يف املائة.
 -159ويعاازى اخنفاااض أسااعار جمموعااة الساال واخلاادمات املختلفااة إ اخنفاااض سااعر اثنتا ماان
فئاهتا العشر .والفئة ال تغري سعرها بشكل وبري هي ااخلادمات األخارىا ،حيا اخنفا بنسابة
 1,4يف املائ ااة ،بس اابق اخنف اااض س ااعر خدم ااة التوثي اال .واخنفا ا س ااعر فئ ااة واح اادة م اان الفئتا ا
املكونت جملموعة وسائل االتصاالت هي ااملعادات اهلاتفياةا بنسابة  0,9يف املائاة ،وذلاك بسابق
اخنفاض سعر اهلواتف احملمولة.
 -160وأخريا ،و تتغري أسعار جمموعة األاث واألجهزة املنزلية ومعدات الصيانة املنزلية العادياة
وجمموعة التعليم وجمموعة املطاعم والفنادق .ولدى مقارناة املؤشار الاوطين ألساعار االساتهال يف
املناااطل احلض ارية يف تش ارين األول/أوتااوبر  2016م ا مثيلااه يف عااام  ،2015لوحظاات ال ازايدات
التالية :خدمات املطااعم والفناادق بنسابة  3,8يف املائاة وخادمات الصاحة بنسابة  3,6يف املائاة
وخاادمات التعلاايم بنساابة  2,7يف املائااة وجمموعااة املشااروابت الكحوليااة والتب ا وجمموعااة النقاال
وجمموعااة الساال واخلاادمات املتنوعااة ،جمتمعااة ،بنساابة  1,9يف املائااة وجمموعااة األاث واألجهاازة
املنزلياة ومعادات الصاايانة املنزلياة العادياة بنساابة  1,0يف املائاة وجمموعاة املاواد الغذائياة واملشااروابت
اري الكحوليااة وجمموعااة املالباف واألحذيااة ،معا ا ،بنساابة  0,9يف املائاة وجمموعااة الافيااه والثقافااة
بنسبة  0,8يف املائة وجمموعة السكن واملاء والكهرابء والغاز بنسبة  0,4يف املائة .واخنف سعر
جمموعة االتصاالت بنسبة  2,7يف املائة.
نسبة النفقاات الجتماعياة (الغاذاء والساكن والصاحة والتعلايم واحلماياة الجتماعياة وماا إىل
ذلك) من اإلنفاق العام ومن الناتج احمللي اإلمجايل
 -161يشمل اإلنفاق االجتماعي يف بنما سة قطاعاات (التعلايم ،والصاحة ،والعمال والتنمياة
املهنية ،والسكن ،واخلدمات االجتماعية املتعددة).
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 -162واتسام اإلنفااق االجتمااعي العاام اري املاا علاى مار الازمن مبنحاى أماواز للتقلباات الدوريااة،
أي أن تطوره متوقف على األداء االقتصادي .وتطور إجيابي ا مبرور السن  ،حي مييل إ االرتفاع.
 -163وابلت ا ا ا ا ااا  ،بلا ا ا ا ا ا  2 019,9ملي ا ا ا ا ااون بلبا ا ا ا ا اوا يف ع ا ا ا ا ااام  2000وبع ا ا ا ا ااد م ا ا ا ا اارور ا ا ا ا ااف
س اانوات ( )2005بلا ا  2 408,2ملي ااون بلبا اوا ،با ازايدة ق اادرها  388,3ملي ااون بلبا اوا أو  19,2يف
املائااة عمااا أسااجل يف عااام  2000وتضاااعف يف عااام  2010ليبلا  5 041,3مليااون بلباوا ،بازايدة
قاادرها  2 633,1مليااون بلب اوا أو  109,3يف املائااة ،وهااو مااا يعكااف اجتاه اا تصاااعدايا ،علااى حنااو
ما يدل عليه أيضا املبلا املساجل يف عاام  ،2015الاذي بلا فياه اإلنفااق العاام  9 505,3ماليا
بلبوا ،أي بزايدة قدرها  4 464,0مليون بلبوا أو  88,5يف املائة عما أسجل قبل ف سنوات.
 -164ويا اادل اإلنفا اااق االجتما اااعي ،ابلنظ ا ار إ نسا اابته يف إمجا ااا اإلنفا اااق العا ااام ،علا ااى أمهيا ااة
االسااتثمار االجتماااعي يف البلااد .فبعااد أن وااان يشااكل  44,3يف املائااة يف عااام  ،2000انتقاال إ
ح اوا  60يف املائااة يف عااام  59,1( 2015يف املائ ااة) .أمااا خبصااوص نص اايق الفاارد ماان اإلنف اااق
االجتماااعي ،فقااد أترجااح ب ا ارتفاااع واخنفاااض ،وذلااك ابلتحديااد تبع اا لتغااري املبل ا املخصااص لااه
ولتغااري حجاام سااكان البلااد ماان عااام إ زخاار .وحصاالت أواارب زايدة لااه يف عااام  28,9( 2012يف
املائة) ،بعد أن حقل البلد أعلى وو اقتصادي ( 11,8يف املائة) يف عام  .2011انظر املرفل .21
 -165ويف الفاة من عام  2000إ عاام  ،2006ساجل اإلنفااق االجتمااعي أعلاى نسابة لاه
م اان الن ااات احملل ااي اإلمج ااا (الن ااات احملل ااي اإلمج ااا  ،س اانة األس ااا  )1996يف ع ااام ،2002
وهااي  17,7يف املائااة ،واخنفا بعااد ذلااك يف عااام  2005إ  15,6يف املائااة .وفيمااا بعااد ،با
عااامي  2007و( 2015النااات احمللااي اإلمجااا ابعتبااار عااام  2007ساانة األسااا ) ،أسااجلت
أدخل نس ا اابة ل ا ااه يف ع ا ااام  15,5( 2009يف املائ ا ااة وه ا ااي أدخل ح ا ااىت م ا اان النس ا اابة املس ا ااجلة يف
عام  )2005وأعلى نسبة يف عام  ،2013حي بلغت  19,1يف املائة.
 -166ويف ع ا ااام  ،2015أخصص ا اات أعل ا ااى نس ا اابة م ا اان إمج ا ااا اإلنف ا اااق االجتم ا اااعي لقط ا اااع
الصااحة ( 36,3يف املائااة) ،إذا أخااذ يف االعتبااار االسااتثمار يف فتلااف ال اربام ا اااري تنفيااذها،
ومنه ااا :ب ا ارايم الرعاي ااة الص ااحية األساس ااية واملي اااه الص اااحلة للش اارص ،ومش ااروع املي اااه والص اارف
الصحي يف بنما ،وبرايم تعزيز املساواة وحتس اخلدمات الصحية ،من برام أخرى.
 -167ويليااه قطاااع التعلاايم ( 28,7يف املائااة) ،الااذي قأاادم يف إطاااره الاادعم املااا لااربايم املاانح
ووفاار
العامااة ،وتواصاال تقاادمي ماانح التميااز األوااادميي وماانح املساااعدة التعليميااة واملساااعدة املاليااة ،أ
التدريق للمدرس بلغات أخرى خار البلد ،وجرى بناء املراوز التعليمية وصايانتها ،ونأفاذ أيضاا
برايم امدرس أوالاا ابالشاا م املؤسسات اخلاصة ووزارة التعليم.
 -168وفيمااا يتعلاال ابلعماال والضاامان االجتماااعي ( 18,1يف املائااة) ،تروااز اإلنفاااق ابألسااا
يف :بارام التاادريق والتعلاايم املهنيا الا يوفرهااا املعهااد الااوطين للتعلاايم املهااين والتاادريق ماان أجاال
التنمي ااة البشا ارية وبا ارايم االس ااتثمار وتعزي ااز ف اارص العم اال وإجياده ااا ،وبا ارايم اإلدم ااا امله ااين،
وبرايم من عمل األطفال والقضاء عليه.
 -169ويشا اامل قطا اااع اخلا اادمات االجتماعيا ااة املتعا ااددة ( 14,3يف املائا ااة) ب ا ارام التحا ااويالت
النقديااة (وهااي ابألسااا بارايم  120ابباوا للبااالغ  65ساانة ،وبارايم شاابكة الفاارص ،وبارايم
املال احلار ) ،وما يضم مشاري وبرام متعددة تأنفذ على صعيد اجملتمعات احمللية.
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 -170وبفضل املوارد املخصصة لقطاع السكن ( 2,7يف املائة) ،تنفذ مشاري وبرام مثل :برايم
بيوت األمل ،وبرايم سندات السكن التضامين (الاذي أميانح يف إطااره مبلا  10 000,00بلباوا
لكل أسرة من أجل شاراء مساكن جدياد ال يتعادى ساعره  50 000,00بلباوا) ومشااري ساكنية
أخرى مثل مشروع ترميم مدينة وولون ومدينة إيسبريانسا(.)43
 -171وملعرفة مزيد من التفاصيل عن اإلنفااق االجتمااعي العاام ،يرجاى االطاالع علاى ا ادول
الاوارد يف املرفاال  5الااذي أعدتااه مديريااة التحلياال االقتصااادي واالجتماااعي التابعااة لااوزارة االقتصاااد
واملالية استنادا إ املعلومات املقدمة من مديرية امليزانية الوطنية التابعة هلذه الوزارة.
الدين العام اخلارجي واحمللي
 -172بلا الاادين اإلمجااا للقطاااع العااام ااري املااا  20 221,7مليااون بلباوا يف عااام ،2015
با ازايدة ق اادرها  1 990,7ملي ااون بلب ا اوا أو  10,9يف املائ ااة عم ااا أس ااجل يف الع ااام الس ااابل .وبل ا ا
التمويل احمللي  4 573,4مليون بلبوا (بازايدة نسابتها  17,9يف املائاة) والادين اخلاارجي 15 648,3
مليون بلبوا (بزايدة نسبتها  9,0يف املائة)( .)44انظر املرفل .22
 -173ومنااذ عااام  ،1992ارتف ا رصاايد الاادين اإلمج اا ليبل ا متوسااط معدلااه  5,6يف املائااة،
حي ا ا بل ا ا التمويا اال اإل ا ااايف احملصا اال عليا ااه  14 251,4مليا ااون بلب ا اوا ،معظما ااه ما اان الا اادائن
اخلارجي ( 10 680,8مليون بلبوا) والباقي من خالل سندات وقروض على صعيد البلد نفسه
( 3 570,6مليون بلبوا).
 -174وم ااا فتئ اات نس اابة ال اادين اإلمج ااا للقط اااع الع ااام ااري امل ااا م اان الن ااات احملل ااي اإلمج ااا
ت ا ا ا اانخف من ا ا ا ااذ أن بلغ ا ا ا اات ذروهت ا ا ا ااا ( 97,8يف املائ ا ا ا ااة يف ع ا ا ا ااام  .)1993ويف ع ا ا ا ااام ،2015
شكلت  38,8يف املائة من النات احمللي اإلمجا .
 -175ووفق ا لقانون املسؤولية االجتماعية املالياة (القاانون رقام  34الصاادر يف حزيران/يونياه ،)2008
يتع أن يقلص الدين الصايف للقطاع العام ري املا (الدين اإلمجا م خصم األصول السائلة
ذات الصاالة) إ  40يف املائااة ماان النااات احمللااي اإلمجااا وأال يتعاادى هااذه النساابة بعااد بلو هااا.
وابلتااا  ،شااكل الاادين الصااايف منااذ عااام  2008نساابة دون هااذا املسااتوى ( 37,8يف املائااة) ماان
الن ااات احملل ااي اإلمج ااا وبلغ اات نس اابته  36,4يف املائ ااة يف ع ااام  ،2015وال ي ازال اامن احل اادود
املنصوص عليها.

ابء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين
شكل احلكم
 -176تنااتظم بنمااا يف شااكل دولااة مسااتقلة ذات ساايادة ،ميزهتااا اعتماااد انظااام حكاام وحاادوي
مجهوري دميقراطي متثيليا (املادة  1من الدستور).
__________

( )43أعدته مديرية التحليل االقتصادي واالجتماعي التابعة لوزارة االقتصاد واملالية ،استنادا إ املعلومات املقدمة مان
مديرية امليزانية الوطنية التابعة لوزارة االقتصاد واملالية.
( )44وزارة االقتصاد واملالية.
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تنظيم السلطات العامة
 -177ينص الدستور الوطين على أن السلطة العامة تنب من الشعق فقط وميارسها من خالل
اهليئااات التش اريعية والتنفيذيااة والقضااائية ،ال ا تعماال بشااكل مسااتقل واال اامن نطاااق واليتهااا،
ولكن يف إطار من التعاون السلف فيما بينها (املادة  2من الدستور).
اهليئة التنفيذية
 -178تتااألف اهليئااة التنفيذيااة ماان رئاايف ا مهوريااة ووزراء الدولااة ،ويأنتخااق ال ارئيف ابالق اااع
الشعيب املباشر وأب لبية األصاوات ،لوالياة مادهتا اف سانوات ،ويأنتخاق ايئاق رئايف ا مهورياة
ابلطريقة ذاهتا وللمدة نفسها .ووفقا للدستور ،جيوز لنائق الرئيف أن ينوص عن رئايف ا مهورياة
يف حالة يابه مدة تفوق عشرة أايم (املادة  )188ووذلك يف حالة يابه املطلل (املادة .)189
 -179ويش ااكل جمل ااف ال ااوزراء ج اازءا أساس اايا م اان م ااداوالت اهليئ ااة التنفيذي ااة ،وه ااو اجتم اااع لا ارئيف
ا مهورية أو املكلف بشؤون الرائسة م ايئق رئيف ا مهورية ووزراء الدولة ،يرأسه رئيف ا مهورية.
 -180ومن ب مهام جملف الوزراء )1( :العمل بوصفه هيئة استشارية يف املسائل ال يعر ها
عليااه رئاايف ا مهوريااة للنظاار فيهااا ويف تلااك الا يتعا عليااه أن يباادي رأيااه فيهااا مبوجااق الدسااتور
أو الق ااانون و( )2املوافق ااة ،ما ا رئ اايف ا مهوري ااة ،عل ااى تعيينا اات قض اااة حمكم ااة الع اادل العلي ااا
واملاادعي العااام للجمهوريااة ،واملاادعي العااام اإلداري ،ومناااوبيهم ،رهن ا ا مبوافقااة ا معيااة التش اريعية
و( )3إع ااالن حال ااة الطا اوارئ وتعلي اال املع ااايري الدس ااتورية ذات الص االة ،ما ا حتم اال مجيا ا أعض ااائه
للمسؤولية ا ماعية عن ذلك ،وفقا ملا تنص عليه املادة  51من الدستور.
اهليئة التشريعية
 -181تتمثل اهليئة التشريعية ،وفقاا للماادة  146مان الدساتور ،يف ا معياة الوطنياة الا تتاألف
من واحد وسبع ايئب ا يأنتخبون ابالقاااع الشاعيب املباشار ،بوصافهم مرشاح منتما إ أحازاص
أو مستقل  ،لوالية مدهتا ف سنوات.
 -182ومثة دوائر انتخابية هلا مقعد واحد وأخرى هلا عدة مقاعد 26 ،و 14على التوا  ،وهو
مااا يكفاال مباادأ التمثياال النساايب الااذي يأنتخااق يف إطاااره أوثاار ماان ايئااق واحااد ،ابسااتثناء مقاطعااة
بنما ال توجد فيها دوائر انتخابية يأنتخق عنها ثالثة نواص أو أوثر.
 -183وتتألف اهليئة التشريعية من جملف واحد ،ويتمثل اختصاصها يف إصدار القوان الالزماة
للدولا ا ااة لتحقيا ا اال أها ا اادافها ومارسا ا ااة مهامها ا ااا ،اسا ا ااتنادا إ الصا ا ااالحيات املنصا ا ااوص عليها ا ااا يف
املادة  159من الدستور.
اهليئة القضائية
 -184تتألف اهليئة القضائية من حمكمة العدل العليا ،واحملاوم العليا للدوائر القضائية ،واحملااوم
املنشأة مبوجق القانون .وتتألف حمكمة العادل العلياا مان تساعة قضااة ،ماوزع علاى أربا دوائار،
وهي :الدائرة األو املعنية ابلقضااي املدنية ،والدائرة الثانية املعنية ابلقضااي ا نائية ،والدائرة الثالثة
املعنية ابملنازعات اإلدارية ،والدائرة الرابعة املعنية ابلقضااي العامة.
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 -185ويأعا ا قض اااة حمكم ااة الع اادل العلي ااا بن اااء عل ااى موافق ااة جمل ااف ال ااوزراء ورهنا اا مبوافق ااة اهليئ ااة
التشريعية ،لوالية مدهتا عشر سنوات ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  203من دستور بنما.
 -186أما خبصوص صالحيات حمكمة العدل العليا ،فتنص املاادة  206مان دساتور بنماا علاى
ما يلي:
صااون الدسااتور ،حي ا تنظاار احملكمااة هلااذا الغاارض ،بكاماال هيئتهااا ،يف جلسااة
(أ)
حيضارها املاادعي العااام للجمهوريااة أو املاادعي العاام اإلداري ،وحتساام يف دسااتورية القاوان واملراساايم
واالتفاق ااات والقا ارارات و ريه ااا م اان اإلجا اراءات الا ا يطع اان فيه ااا أي ش ااخص أمامه ااا ألس ااباص
مو وعية أو شكلية.
(ص) الفصل يف املنازعات اإلدارية املتعلقة بتصرفات موظفي املرافال العاماة ،أو أوجاه
تقصريهم ،أو ما يشوص أداءهم من عيوص أو نواقص ،وابلقرارات واألوامر واألحكام ال ينفذها
أو يعتم اادها أو يص اادرها املوظف ااون الع ااامون والس االطات عل ااى الص ااعيد ال ااوطين أو عل ااى ص ااعيد
املقاطعااات والبلاادايت والكياااايت العامااة ،املسااتقلة وشاابه املسااتقلة ،أو مبااا قااد يصاادر عاانهم ماان
أفعال أثناء مارسة مهامهم أو حبجة مارستها .وهلذا الغرض ،جيوز حملكمة العادل العلياا أن تلغاي،
حبضااور املاادعي العااام اإلداري ،اإلج اراءات املطعااون يف شاارعيتها وأن تعيااد احلقااوق املنتهكااة إ
أصااحااا وتصاادر إج اراءات جدياادة حتاال حماال تل ااك املطعااون فيهااا وتتخ ااذ ق ارارا متهياادايا بشااأن
فحوى ونطاق إجراء إداري أو معيار قانوين.
( ) التحقيل م النواص الربملاني وحماومتهم .وهلذا الغرض ،تأكلف حمكماة العادل
العليا بكامل هيئتها قا ي ا إبجراء التحقيل.
 -187والقرارات ال تتخذها حمكمة العادل العلياا ،يف ساياق مارساة الصاالحيات املشاار إليهاا
يف هذه املادة ،ايائية وايفذة وملزمة ويتع نشرها يف ا ريدة الرمسية.
النظام النتخايب جلمهورية بنما
 -188تاارد فيمااا يلااي معلومااات تو اايحية عاان النظااام االنتخااا البنمااي ،تشاامل هيئتااه الرئيسااية
املختصة واألحزاص السياسية ،فضالا عن املؤشرات العامة املتعلقة ابالنتخاابت.
نسبة السكان الذين حيق هلم التصويت
 -189تنص املادة  131من الدساتور ،ابالقااان ما املاادة  8مان قاانون االنتخااابت ،علاى أناه
ال حيل التصويت إال للمواطن البنميا (حبكام املولاد أو التجانف أو مبقتضاى أحكاام الدساتور)،
الااذين أمت اوا  18ساانة ماان العماار ،بصاارف النظاار عاان جنسااهم ،والااذين يتمتعااون بكاماال حقااوقهم
السياسااية (ميكاان تعلياال احلقااوق السياسااية ألسااباص منهااا اوتساااص جنسااية أخاارى ااري ا نسااية
البنمية ووعقوبة على ارتكاص جرمية انتخابية).
 -190وفيما يتعلل ابالنتخاابت العامة لعام  ،2014أابنت قوائم الناخب النهائياة أن 2 457 401
مواطن ا ا بنمي ا ا وااانوا مااؤهل ملمارسااة احلاال يف التصااويت 1 226 229 ،ماانهم ذوااور ( 49,9يف
املائة) و 1 231 172إاي ( 50,1يف املائاة) .ويف االنتخااابت العاماة لعاام  ،2014بلا عادد
األصوات املد اا .1 886 308
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 -191ويا اارد فيما ااا يلا ااي جا اادول مقا ااارن لألشا ااخاص املا ااؤهل ملمارسا ااة احلا اال يف التصا ااويت يف
االنتخاابت العامة ألعوام  1999و 2004و 2009و.2014
االنتخاابت العامة

1999
2004
2009
2014

قوائم الناخب

1 989 746
1 553 999
2 261 211
2 401 457

 -192وملعرفة املزيد عن تصنيف السكان املؤهل للتصويت حبساق الفئاة العمرياة وناوع ا انف
واملقاطعات ،يرجى االطالع على املرفق  23و ،24املتعلق إبحصاءات الناخب حبسق ناوع
ا نف والفئة العمرية ،وحبسق املقاطعات واملناطل(.)45
احلرمان من احلق يف التصويت
 -193وفق ا ا للدسااتور ولقااانون االنتخاااابت ،ال جيااوز مارسااة احلاال يف التصااويت إال للم اواطن
البنمي املؤهل لذلك.
احملكمة النتخابية
 -194ت اانص امل ااادة  142م اان الدس ااتور عل ااى إنش اااء حمكم ااة مس ااتقلة وقائم ااة ب ااذاهتا ،تس اامى
احملكمااة االنتخابيااة ،تتمت ا ابلشخصااية القانونيااة ،ومب اوارد خاصااة هلااا احلاال يف إدارهتااا .ووفق اا هلااذه
املااادة ،تق ا علااى هااذه احملكمااة حص ارا مسااؤولية تفسااري وتنفيااذ قااانون االنتخاااابت ،وإدارة ورصااد
ومراقبااة عمليااة تسااجيل األحاادا احليويااة ،والوفيااات ،وحاااالت التجاانف ،و ريهااا ماان األحاادا
واإلج ا اراءات القانونيا ااة املتصا االة ابحلالا ااة املدنيا ااة لألش ا ااخاص فض ا االا عا اان إص ا اادار بطاقا ااة اهلوي ا ااة
الشخصية وتنظيم مراحل العملية االنتخابية.
 -195وتتألف هذه احملكمة مان ثالثاة قضااة ،ينبغاي أن يساتوفوا الشاروط ذاهتاا املطلاوص توافرهاا يف
قضاااة حمكمااة العاادل العليااا ،ويأع ا واال واحااد ماانهم لواليااة ماادهتا عشاار ساانوات علااى النحااو التااا :
أحدهم من قبل اهليئة التشريعية وزخر من قبل اهليئة التنفيذية والثال من قبل حمكمة العدل العليا.
 -196وترد شروط تشكيل األحزاص السياسية يف البااص الثالا مان قاانون االنتخااابت ،الاذي
ينص وشرط أساسي على أن تصوت للحازص نسابةد دنياا مان النااخب املتمتعا بكامال حقاوقهم
السياسااية ال تقاال عاان  4يف املائااة ( 98 296صااواتا) ماان جممااوع األصاوات الصااحيحة املااد اااا
يف زخر انتخاابت لرئيف ا مهورية وايئبه ،وفقا للبياايت الرمسية للمحكمة االنتخابية.
 -197ومبجرد أن يقدم األشخاص الرا بون يف تشكيل حزص جديد الواثئل الالزمة إ األمانة
العامة للمحكمة االنتخابية ،يتعا إمتاام جمموعاة مان اإلجاراءات القانونياة املعروفاة للعماوم ،ويتااص
خالهلا جمال لالعااض ،حىت يتسىن الطعن يف طلق االعااف حبزص سياسي جديد هليئات مثال
مكتااق املاادعي العااام املعااين ابالنتخاااابت ،أو وااذلك ألي م اواطن أو حاازص سياسااي معاااف بااه
قانوني ا ،على النحو املنصوص عليه يف املادة  53من قانون االنتخاابت.

__________

( )45املرج نفسه .ا دول رقم  :4إحصاءات الناخب حبسق نوع ا نف والفئة العمرية ،وحبسق املقاطعات واملناطل.
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 -198وبعد استنفاد اإلجراءات الواجبة لطلق االعاااف ابألحازاص السياساية ،تصادر احملكماة
االنتخابيااة قارارا تعاااف فيااه ابلصاافة القانونيااة للحاازص وأتماار بتسااجيله يف سااجل األحازاص املنشااأ
هلذا الغرض يف احملكمة االنتخابية ،وفق ا ملا يرد يف املادة  65من قانون االنتخاابت.
األحزاب السياسية
 -199يارد فيمااا يلااي عاادد األحازاص السياسااية يف مجهوريااة بنمااا خااالل واال فاااة ااف ساانوات
منذ عام .2000
األحزاب السياسية املنشأة وفقاً للمحكمة النتخابية يف أعاوام  ،2000و ،2005و،2010
()46
وحىت أيلول/سبتمرب 2016
العام

2000
2005
2010
حىت أيلول/سبتمرب 2016

األحزاص السياسية املنشأة وفقاا للمحكمة االنتخابية
7
8
6
5

 -200وح ا ااىت أيلول/س ا اابتمرب  ،2016س ا ااجلت املديري ا ااة الوطني ا ااة لتنظ ا اايم االنتخ ا اااابت التابع ا ااة
للمحكمة االنتخابية سة ( )5أحزاص سياسية معاف اا على الصعيد الوطين ،وهي:
احلزب الثوري الدميقراطي

احلركة الليربالية اجلمهورية القومية

حزب التغيري الدميقراطي

احلزب البنمي

احلزب الشعيب

الناخبون حبسب احلزب السياسي
 -201ترد فيما يلي بياايت مفصلة عان النااخب املصاوت ساواء لألحازاص املنشاأة أو الا هاي
قيد التشكيل منذ نيسان/أبريل  2014حىت أيلول/سبتمرب .)47(2016

__________

( )46احملكمة االنتخابية لبنما.
( )47احملكم ااة االنتخابي ااة لبنم ااا .املديري ااة الوطني ااة لتنظ اايم االنتخ اااابت .إحص اااءات األش ااخاص املص ااوت لألح ا ازاص
السياسية .عام .2016
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األصوات الرتاكمية لألحزاب السياسية املنشأة واليت هي قيد التشكيل :يف نيسان/أبريل 2014؛
ويف آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب :2016
األحزاص السياسية

نيسان/أبريل  2014زص/أ سطف  2016أيلول/سبتمرب 2016

1 267 964
اجملموع
458 282
احلزص الثوري الدميقراطي
22 221
احلزص الشعيب
احلروا ا ااة الليرباليا ا ااة ا مهوريا ا ااة 112 621
القومية
216 338
احلزص البنمي
458 502
حزص التغيري الدميقراطي
األحا ا ازاب السياس ا ااية قي ا ااد
التشكيل
ا به ا ااة املوس ا ااعة م ا اان أج ا اال
الدميقراطية (*)
االحتاد الوطين املستقل (**)

1 283 202
454 781
22 268
93 275

1 284 450
453 789
22 905
93 480

330 711
331 995

330 065
334 732

48 600

47 808

1 572

1 671

 -202وعقااق انتهاااء العمليااة االنتخابيااة لعااام  ،2014أعلناات احملكمااة االنتخابيااة حاال حاازص
ا به ااة املوس ااعة م اان أج اال الدميقراطي ااة ،لع اادم حصا اوله عل ااى نس اابة  4يف املائ ااة عل ااى األق اال م اان
األصاوات الصااحيحة املااد اااا يف انتخاااابت رئاايف ا مهوريااة وايئبااه ،وأعضاااء برملااان ا مهوريااة،
وحمافظي املقاطعات أو مثلي البلدايت ،وهلذا السبق يوجد حالي ا يف مرحلة التشكل وحزص.
الطعون املقدمة خالل آخر منافسة انتخابية
 -203خالل زخار منافساة انتخابياة جارت يف أاير/ماايو  ،2014قأادم  24طعنا ا علاى الصاعيد
الوطين د املنتخب ابالقااع الشعيب لشغل مناصق فتلفة.
توزيع املقاعد حبسب األحزاب
 -204تتوزع املقاعد حبسق األحزاص يف اهليئة التشريعية مهورية بنما على النحو التا (:)48
مجهورية بنما .التشكيلة احلالية ألعضاء اجلمعية الوطنية ،خالل الولية الدستورية .2019-2014

احلزص السياسي

احلزص الثوري الدميقراطي
احلزص البنمي
حزص التغيري الدميقراطي
احلروة الليربالية ا مهورية القومية
احلزص الشعيب
االحتاد الوطين املستقل

__________

املقاعد الربملانية يف ا معية الوطنية
(الوالية الدستورية )2019-2014

26
16
25
2
1
1

( )48ا معية الوطنية لبنما.
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النساء البنميات املنتخبات كنائبات برملانيات يف اجلمعية الوطنية
 -205خااالل الواليااة الدسااتورية  ،2019-2014تشااغل  13ام ارأة مناصااق يف ا معيااة الوطنيااة
مهورية بنما بوصفهن ايئبات برملانيات ،وهو ما ميثل  18,3يف املائة من مقاعد هذه اهليئة العامة.
النتخاابت الوطنية
 -206أجترى االنتخاابت الوطنية يف بنما ول ف ( )5سانوات ،وهاي عملياة انتخابياة موحادة
يتار فيها هيئة الناخب املرشح مي املناصق املنتخبة ابالقااع الشاعيب ،ويتعلال األمار ،وفقا ا
للم ااادة  223م اان ق ااانون االنتخ اااابت ،ابنتخ اااص املرش ااح ملناص ااق ارئ اايف ا مهوري ااة وايئب ااه،
وأعض اااء الربمل ااان ،وأعض اااء برملا اان أمريك ااا الوس ااطى ،وحم ااافظي املقاطع ااات ،واملستش ااارين ومثل ااي
البلدايتا ،وجتاري هاذه االنتخااابت يف أول ياوم أحاد مان شاهر أاير/ماايو مان العاام الاذي يتعا
تنظيمها خالله.
 -207وخالل املنافسة االنتخابية السابقة ال جرت يف  4أاير/ماايو  ،2014اختاري :الارئيف،
وايئق الرئيف ،و 71ايئب ا برملاني ا ،و 77حمافظا ا ،و 648ماثالا للبلادايت ،و 7مستشاارين ،و20
ايئب ا يف برملان أمريكا الوسطى.
انتخاابت السلطات التقليدية جلماعات الشعوب األصلية
 -208جتدر اإلشارة إ أنه لادى وال مجاعاة مان الساكان األصالي يف بنماا ،مثال شاعق واواي
وإميب اريا  -وواين وانغ ااا  -ب ااو لي ،منطق ااة تتمت ا داخله ااا بس االطة احلك اام ال ااذاي .وفيم ااا يتعل اال
ابالنتخاابت ،تقبل مجي هذه املناطل النظاام الرمساي القاائم وتشاار يف اختياار السالطات الوطنياة
(رئاايف ا مهوريااة وأعضاااء الربملااان وحمااافظو املقاطع ااات ومثلااو البلاادايت) ووفق ا ا للق اوان ال ا
تعاااف مبختلااف مجاعااات الشااعوص األصاالية ،حياال هلااا اختيااار ساالطاهتا التقليديااة .وال يشااار يف
هذه االنتخاابت إال األشخاص املنتمون إ الشعوص األصلية(.)49
متوسا ااط عا اادد النا اااخبني يف النتخا اااابت الوطنيا ااة ودون الوطنيا ااة حبسا ااب الوحا اادة اإلداريا ااة
(على سبيل املثال ،الولايت واملقاطعات والبلدايت والقرى)
 -209يرد فيما يلي ابلتفصيل عدد الناخب املاؤهل للتصاويت يف زخار انتخااابت عاماة أأجريات
يف عام  ،2014حبسق املقاطعات واملناطل :بووا ديل تاورو 77 971 :وواوولي172 570 :
ووولااون 169 057 :وتش ارييكي 310 996 :وداري ا  31 982 :وإيري ارا 91 816 :ولااو
سا ااانتو  75 709 :ومقاطعا ااة بنما ااا 1 196 908 :وبريا ا اوا  178 616 :ومنطقا ااة وا ااواي
ايال 21 704 :ومنطقااة إميب اريا 6 849 :ومنطقااة انغااا  -بااو لي 114 193 :ومنطقااة وااواي
دي مادو اندي 2 354 :ومنطقة وواي دي وار اندي 1 089 :واملقيمون يف اخلار .5 407 :
 -210وملعرفااة املزيااد ماان التفاصاايل بشااأن عاادد الناااخب حبسااق املقاطعااات والبلاادايت ،يرجااى
االطااالع علااى املرفاال  7بشااأن إحصاااءات قاوائم الناااخب النهائيااة لالنتخاااابت العامااة الا جاارت
يف  4أاير/مايو .2014
__________

( )49احملكمة االنتخابية .منطقة شعق انغا -بو لي .عام .2010
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وسائط اإلعالم يف مجهورية بنما (اإلعالم اإللكرتوين والصحافة واإلذاعة ،وما إىل ذلك)
 -211ي اارد فيم ااا يل ااي ج اادول لوس ااائط اإلع ااالم الرئيس ااية يف مجهوري ااة بنم ااا ،س اواء تعل اال األم اار
ابلصحافة املكتوبة أو ابلتلفزيون واإلذاعة.
مجهورية بنما .وسائط الصحافة املكتوبة
الصحف
البرينسا ومي دايريو
إيل سيغلو وال إيسااي دي بنما
وريتيكا وبنما أمريكا وداي أ داي

دار النشر

ووربوراسيون البرينسا ،شروة مسامهة
روبو إيديتورايل إيل سيغلو إ ال إيسااي
روبو إيباسا ،إيديتورا بنما أمريكا

مجهورية بنما .القنوات التلفزيونية

()50

االسم التجاري

صاحق االمتياز

ووربوراسيون ميدووم بنما ،شروة مسامهة

RPC TV Canal 4
Telemetro Canal 13

تليبسيون ايسيوايل ،شروة مسامهة
تليكومونيكاسيونيف ،شروة مسامهة
وونسيسيوايراي دخييتال دي تليبسيون إ وومونيكاسيونيف ،شروة مسامهة

TVN 2
TV MAX
NEXT TV
+23

إميربيسا تليبسورا ابايمينيا ،شروة مسامهة
سيستيما إيستااتل دي راديو إ تليبسيون
فونداسيون ابرا ال إيدوواسيون إن التليبسيون

Plus
SERTV
FETV

مجهورية بنما
بعض القنوات اإلذاعية على الصعيد الوطين
صاحق االمتياز

وادينا رادايل وونتيني  ،شروة مسامهة
ال نويبا إيكسيتوسا دي بنما
راديو ديفوسيون إ وومونيكاسيون ،شروة مسامهة
ووربوراسيون ميدووم بنما ،شروة مسامهة
أسوساسيون تروبيكال دي راديوديفوسيون
إيلبينيف ،شروة مسامهة
سيستيما إيستااتل دي راديو إ تليبسيون
ساهيتا ،شروة مسامهة
__________

()51

االسم التجاري

 KWوونتينين
ال نويبا إيكسيتوسا
راديو ميا
راديو RPC
البو ديل إيستمو
راديو ليربي
راديو ايسيوايل
راديو مياوبوليف
راديو أونيكا

( )50اهليئة الوطنية للخدمات العامة.
( )51املرج نفسه.
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حرية العبادة
 -212تكفل املادة  35مان الدساتور حرياة اعتنااق مجيا األداين وواذلك مارساة مجيا الشاعائر
الديني ا ااة ،دون أي قي ا ااد ع ا اادا احا ا ااام األخ ا ااالق املس ا اايحية والنظ ا ااام الع ا ااام ،وإن وان ا اات تق ا اار أبن
الكاثوليكيااة هااي داينااة البيااة البنمي ا  .وتشااري املااادة ال ا تليهااا إ أن الرابطااات الدينيااة تتمت ا
ابألهليااة القانونيااة وتاانظم وتاادير متلكاهتااا يف حاادود مااا ياانص عليااه القااانون ،علااى ارار ريهااا ماان
اهليئات االعتبارية.
العرتاف ابملنظمات غري احلكومية
 -213ي اانص الق ااانون رق اام  33امل ااؤرخ  8تش ا ارين الث اااين/نوفمرب  ،1984ال ااذي تأتخ ااذ مبوجب ااه
التدابري اإلدارية ،واملرسوم التنفيذي رقم  524املؤرخ  31وانون األول/ديسامرب  ،2005علاى أن
االعااف ابلشخصية القانونية للرابطات ري الرحبية متنحه وزارة الداخلية والعدل.
 -214ووفقا للبياايت اإلحصائية املقدمة من مديرية الشؤون واإلجراءات القانونية التابعة لاوزارة
الداخلية ،جرى منذ عام  2006حىت اآلن تسجيل  1 616هيئاة ذات شخصاية قانونياة ،عباارة
عن رابطات ومؤسسات ري رحبية(.)52
مؤشرات اجلرمية وإقامة العدل
معدلت جرائم القتل
 -215وفقا لتحليل النظام الوطين املتكامل لوحصاءات ا نائية ،يالح أن عدد جرائم القتل
زاد ساانوايا خااالل الفاااة  2009-2000مبااا متوسااطه  46جرميااة .وخااالل الفاااة ،2015-2009
اخنف عدد جرائم القتل سنوايا مبا متوسطه  68حالة تقريب ا( .)53انظر املرفل .24
اجلرائم املستهدفة لألرواح والسالمة الشخصية
 -216وفقا ا ا ملعلوم ااات النظ ااام ال ااوطين املتكام اال لوحص اااءات ا نائي ااة املتعلق ااة ابلس اانوات ال 25
األخرية ( ،)1991-2015أسجلت أدخل معدالت ا رائم املساتهدفة لاألرواص والساالمة الشخصاية،
يف عامي  1998و ،)3,7( 2002وأعالها يف عام  )17,2( 2009لكل  10 000نسمة.
 -217وبعد املعدل املسجل يف عام  ،2009اتسم انتشار ا ارائم املساتهدفة لاألرواص والساالمة
الشخصية ابخنفاض تدرجيي إ أن بل معدله  .)2015( 7,8انظر املرفل .25
 -218ويف اجملموع ،أسجل خاالل هاذه السانوات ال  25ماا عادده  81 227جرمياة مساتهدفة
لألرواص والسالمة الشخصية و/أو حاالت اإلبالغ عنها(.)54

__________

( )52وزارة الداخلية .مديرية الشؤون واإلجراءات القانونية.
( )53وزارة األمن .النظام الوطين املتكامل لوحصاءات ا نائية .أمهية اإلحصاءات ا نائية ألمن املواطن .
( )54التحليل اإلحصائي الذي أجنزه النظام الوطين املتكامل لوحصاءات ا نائياة زخاذا يف االعتباار املعلوماات املقدماة مان
الشرطة الوطنية .شعبة جرائم القتل وشعبة التحليل واإلحصاءات والنشر التابعتان ملديرية التحقيقات القضائية.
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حالة حماكمة احملتجزين
 -219خالل عام  ،2015أبلغت النيابة العامة عن وجود ما جمموعاه  17 187شخصاا حمتجازا،
جرت إدانة  5 964منهم ووان  2 191رهن احلبف االحتياطي و 9 032ابنتظار احملاومة(.)55
الغتصاب
 -220خااالل الساانوات اخلمااف والعش ارين ( )25األخاارية ،شااكلت جرميااة حماولااة اال تصاااص
نسبة عالية من جمموع ا رائم املسجلة ،وتغري معدهلا بشكل مستمر ومتأرجح.
 -221وبل ا معاادهلا  1,07لكاال  10 000نساامة يف عااام  ،2011و 0,58لكاال 10 000
نسمة يف عام  .2015انظر املرفل .26
احلرية والسالمة اجلنسية
 -222خا ا ااالل السا ا اانوات اخلما ا ااف والعش ا ا ارين ( )25األخا ا اارية ( ،)1991-2015أسا ا ااجل يف
اجملم ااوع م ااا ع اادده  50 125م اان ا ارائم املرتكب ااة ااد احلري ااة والس ااالمة ا نس ااية و/أو ح اااالت
اإلبالغ عنها .ويالح أن انتشار هذه ا رمية زاد إ حد وبري ،حي انتقل معدلاه مان  3,8يف
البداية ( ،)1991إ  12,34الحقا ( ،)1998وهو أعلى معدل جرى تسجيله(.)56
 -223وم ا ا ا ااا يتبا ا ا ا ا أن انتش ا ا ا ااار ه ا ا ا ااذه ا رمي ا ا ا ااة ،خ ا ا ا ااالل الس ا ا ا اانوات الس ا ا ا ااب عش ا ا ا اارة ()17
األخاارية ( ،)1999-2015تغااري ابسااتمرار ليبل ا معدلااه يف ايايااة املطاااف  .)2015( 7,93انظاار
املرفل .27
العنف العائلي
 -224فيما يتعلل جبرمية العنف العاائلي ،يالحا أن معادهلا بلا يف البداياة  6,05لكال 10 000
ام ارأة يف ع ااام  ،1998وارتف ا ت اادرجيي ا مب اارور الس اان  .وح اادثت زايدة ملحوظ ااة خ ااالل الس اانوات
الااثال املا ااية ،حبكاام تغيااري مصاادر املعلومااات ،حي ا بل ا املعاادل  103,63لكاال 10 000
امرأة يف مجهورية بنما يف عام  .)57(2015انظر املرفل .28
قتل اإلانث
 -225يتضمن القانون رقم  82لعام  2013تعريف جرمية قتل اإلاي ال تتمثل يف قتل امارأة
على أسا نوع جنسها ،بداف التمييز أو أي شكل زخر من أشاكال العناف ،ويعاقاق مرتكبهاا
ابحلبف مدة تااوص ب ف وعشرين وثالث سنة (املادة -132ألف من قانون العقوابت).
__________

( )55مكتق املدعي العام للدولة .املساءلة أمام اجملتم البنمي .عام .2015
( )56التحليل اإلحصائي الذي أجنزه النظام الوطين املتكامل لوحصاءات ا نائية زخذا يف االعتبار املعلومات املقدمة
من الشرطة الوطنية وشعبة التحليل واإلحصاءات والنشر التابعة ملديرية التحقيقات القضائية.
( )57التحليل اإلحصائي الذي أجنزه النظام الوطين املتكامل لوحصاءات ا نائية زخذا يف االعتبار املعلومات املقدمة
ماان شااعبة التحلياال واإلحصاااءات والنشاار التابعااة ملديريااة التحقيقااات القضااائية حااىت عااام  ،2012واعتبااارا ماان
عام  2013أصبح مصدر املعلومات هو مكتق شؤون األسرة التاب للنيابة العامة.
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 -226واإلحصاااءات املتعلقااة حباااالت قتاال اإلاي املسااجلة لاادى النيابااة العامااة والتااا 39 :
حالة يف عاام  25 :2014جرمياة قتال و 13حماولاة قتال وحالاة ماوت عنياف واحادة و 66حالاة
يف عام  29 :2015جرمية قتل و 17حماولة قتل و 20حالة موت عنياف و 27حالاة يف الفااة
ماان  1وااانون الثاين/يناااير إ  21زص/أ سااطف  15 :2016جرميااة قتاال و 4حماااوالت قتاال و8
حاالت موت عنيف.
 -227وح ااىت زص/أ س ااطف  ،2016ص اادرت  5أحك ااام إدان ااة بس اابق ارتك اااص جرمي ااة قت اال
اإلاي  ،و 5بس اابق حماول ااة ارتكاا ااا ،وحكم ااان ابلا ارباءة ،يتعل اال أح اادمها ابرتك اااص جرمي ااة قت اال
اإلاي واآلخر مبحاولة ارتكااا.
األحكام القضائية
 -228وفقا ا للمعلومااات الاواردة ماان النيابااة العامااة ،صاادر يف عااام  2016مااا جمموعااه 4 465
حكم ا ا ابإلدانااة ،و 946حكم ا ا ابل ارباءة ،و 130حكم ا ا فتلط ا ا .وتاارد يف املرفاال  29معلومااات
مفصلة عن توزي هذه األحكام حبسق الدوائر القضائية.
مدة احلبس الحتياطي القصوى واملتوسطة
 -229باادأ يف  2أيلول/ساابتمرب  2016س اراين النظااام ا نااائي االهتااامي يف مجي ا أحناااء اإلقلاايم
الاوطين ،عقاق عملياة تنفياذ تدرجيياة دامات عادة سانوات .ويانص القاانون رقام  63لعااام ،2008
الااذي اعتأمااد مبوجبااه قااانون اإلج اراءات ا نائيااة املنطباال علااى النظااام ا نااائي االهتااامي ،علااى أنااه
ال جيوز أن تتعدى مدة احلبف االحتياطي سنة واحدة (املادة .)12
 -230وتأساتثىن مان ذلاك احلااالت الا تنطبال فيهاا اإلجاراءات املعماول ااا يف القضاااي املعقاادة
املنصوص عليها يف الفصل الراب من الباص الساب مان قاانون اإلجاراءات ا نائياة ،الا قاد تصال
فيهااا ماادة احلاابف االحتياااطي إ  3ساانوات .وفيمااا يتعلاال اااذا التمديااد ،يتع ا أن تقاادم النيابااة
العامة طلبا مسبقا مربرا ،ونتيجة لتمديد مرحلة التحقيل.
السجناء
 -231حىت حزيران/يونياه  ،2017ساجل نظاام الساجون البنماي  16 149شخصاا حمتجازا(.)58
وقد أأدين  7 146منهم ووان  9 003منهم قيد احملاومة.
 -232وميكن االطالع يف املرفل  30علاى املزياد مان املعلوماات املتاحاة حاىت واانون الثاين/ينااير 2017
عن السجناء يف مجهورية بنما حبسق املقاطعات ومناطل الشعوص األصلية ومراوز االحتجاز.
عدد األشخاص الذين تنفذ فيهم عقوبة اإلعدام سنوايً
 -233ت اانص امل ااادة  30م اان الدس ااتور ،ال ا ا تن اادر اامن الض ااماايت األساس ااية ،عل ااى أن ااه
ال يعاقق يف مجهورية بنما ال ابإلعدام وال ابلنفي وال مبصادرة املمتلكات.
__________

( )58املديرية العامة لنظام السجون .وزارة الداخلية.
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متوسط عدد القضااي املرتاكمة لكل قاض يف خمتلف مستوايت النظام القضائي
حجم العمل لكل قاض ((القضااي العالقة  +القضااي املقدمة) مقسمة على عدد القضاة)
 -234بلا ا متوس ااط حج اام العم اال لك اال ق اااض خ ااالل ه ااذه الف اااة  784قض ااية .وق ااد انتق اال
م اان  736قض ااية يف ع ااام  2013إ  747يف ع ااام  .2014ويتف اااوت ه ااذا املتوس ااط بش ااكل
ملحااوح حبسااق املناااطل واجملاااالت واملسااتوايت القضااائية .ويشااار واارقم أو إ أن حجاام العماال
لكل قاض بل حوا  663قضية يف عام .)59(2015
القضااي العالقة (حجم العمل ابملقارنة مع القضااي احملسومة)
 -235خااالل الساانوات الااثال األخاارية ،بلا معاادل القضااااي العالقااة أو املااومااة حاوا ،1,5
ويعين ذلك أن ول  10قضااي جرى احلسم فيها تقابلها تقريبا  15قضية ابنتظار التسوية(.)60
 -236ومنااذ  2أيلول/ساابتمرب  ،2016يسااري النظااام ا نااائي االهتااامي يف مجي ا أحناااء اإلقلاايم
الااوطين ،عقااق عمليااة تنفيااذ تدرجييااة داماات عاادة ساانوات ،ويتااوخى ذلااك تقلاايص مسااتوى تاراوم
القضااي ا نائية على أمثل وجه.
عدد املدعني العامني والقضاة لكل  100 000شخص
 -237لوحظت يف بنما زايدة يف معدل املدع العاام قياسا ا إ عادد الساكان يف عاام 2016
فمنذ أيلول/سبتمرب  ،2016نأفذ النظام ا نائي االهتامي يف مجي أحناء اإلقليم الوطين ،ما أفضى إ
زايدة عدد املدع العام (.)61
 -238ويف عااام  ،2015بل ا عاادد املاادع العااام العااامل علااى الصااعيد الااوطين  ،731أي
مبعاادل  18,11لكاال  100 000نساامة ،يف ح ا بل ا  1,64يف عااام  .2010ويشااكل ذلااك
زايدة نسبتها  16,57نقطة مئوية.
توزيع املدعني العامني
وبار املدع العام

وبار املدع العام على صعيد املناطل
املدعون العامون على صعيد الدوائر
نواص املدع العام
اجملموع

24

11
230
63
731

__________

( )59اهليئة القضائية مهورية بنما .املؤشرات اإلدارية .1.822015-2013
( )60املرج نفسه.2,34 ،
( )61مكتق املدعي العام للدولة.
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معدل املدعني العامني لكل  100 000نسمة يف مجهورية بنما ،األعوام 2016-2010
العام

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

املدعون العامون
60
61
69
90
157
174
731

السكان

3 661 835
3 723 821
3 787 511
3 850 735
3 913 275
3 975 404
4 037 043

معدل املدع العام لكل  100 000نسمة
1,64
1,64
1,82
2,34
4,01
4,38
18,11

تطور عدد القضاة
 -239خالل السنوات الست األخرية ،حدثت زايدة يف عدد القضااة ،حيا انتقال مان 282
قا اايا يف ع ااام  2010إ  368يف ع ااام  .2015وارتف ا ع اادد القض اااة بنس اابة  30,5يف املائ ااة
خااالل هااذه الفاااة ،وحاادثت هااذه ال ازايدة بشااكل خاااص يف اجملااال ا نااائي بفعاال تنفيااذ النظااام
ا ن ااائي االهت ااامي يف ال اادائرة القض ااائية الثالث ااة وتعزي ااز اهليئ ااات القض ااائية املعني ااة ابلقض ااااي األس ارية
والزراعية واملدنية(.)62
عدد القضاة لكل  100 000نسمة
 -240فيم ااا يتعل اال بع اادد القض اااة (القض اااة واملستش ااارون) قياسا اا إ الس ااكان ،أس ااجلت زايدة
طفيفاة يف عادد القضااة لكال  100 000نسامة يف عاام  2015وزاد أيضاا ،ابملاوازاة ما ذلااك،
عدد السكان وإن بنسبة قليلة( .)63انظر املرفل .31
 -241وابلتااا  ،بل ا عاادد القضاااة لكاال  100 000نساامة خااالل الساانوات األخاارية  9قضاااة
تقريب ا ،حي أترجح خالل هذه الفاة ب  8,2و 9,3قضاة لكل  100 000نسمة.
نسبة اإلنفاق العام املخصص للشرطة واألمن والسلطة القضائية
 -242بلغاات امليزانيااة املخصصااة يف عااام  2015للهيئااة القضااائية  120,0مليااون بلب اوا ،أخصااص
منهاا  100,0مليااون بلباوا للتسايري و 20,2مليااون لالسااتثمارات .وشاكل ذلااك زايدة نساابتها 11,2
يف املائة ابملقارنة م ميزانية عام  ،2013أي أايا ارتفعت مبعدل سنوي متوسطه  5,5يف املائة.
 -243وظها اارت ها ااذه ال ا ازايدة ابألسا ااا يف جما ااال التسا اايري ونتيجا ااة ملخصصا ااات امليزانيا ااة لبنا ااد
التسيري ،ال بلغت  12,5يف املائة ،وهي أعلى من النسبة املعتمدة يف ميزانياة عاام  ،2013ر ام
أنه لوحظت زايدة أيضا يف بند االستثمارات نسبتها  5,1يف املائة ابملقارنة م عام .2013
__________

( )62اهليئة القضائية مهورية بنما .املؤشرات اإلدارية .2015-2013
( )63املرج نفسه.
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 -244وارتفا نصاايق الفاارد ماان اإلنفاااق العااام املخصااص للهيئااة القضااائية ماان  29ابلباوا لكاال
نسمة يف عام  2013إ  30ابلبوا يف عام  ،2015حي زاد ببلبوا واحادة خاالل تلاك الفااة.
وفيم ااا يتعل اال ابإلنف اااق الع ااام (امليزاني ااة اإلمجالي ااة للدول ااة) ،و حتص اال اهليئ ااة القض ااائية يف املتوس ااط
إال على  0,61يف املائة(.)64
 -245ووفق ا للقانون رقم  69املؤرخ  24تشرين الثااين/نوفمرب  ،2015اعتمادت ا معياة الوطنياة
امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة املاليااة  ،2016ال ا بلغاات  20 126 080 834بلب اوا .وماان هااذه
امليزانية ،أخصص للهيئة القضائية ما جمموعه  137 203 600بلبوا .انظر املرفل .32
 -246ووفقا ملا تنص عليه القوان ال تأعتمد مبوجبها امليزانياة العاماة للدولاة لكال سانة مالياة ،تارد
فيمااا يلااي امليزانيااة املخصصااة لااوزارة األماان العااام ،ال ا تتمثاال مهمتهااا ،وفق اا للمااادة  1ماان القااانون
رقاام  15املااؤرخ  14نيسااان/أبريل  ،)65(2010يف حتديااد سياسااات البلااد األمنيااة ويطاايط وتنساايل
ومراقبة ودعم جهود جهازي األمن واالستخبارات اللذين يشكالن جزءا من هذه الوزارة.
ميزانية وزارة األمن وفقاً لقانون امليزانية ،األعوام من  2011إىل 2016
العام

2011
2012
2013
2014
2015
2016

امليزانية

()66

490 420 600
()67
548 377 600
()68
637 312 200
()69
716 552 443
()70
654 490 025
()71
750 893 710

__________

()64
()65
()66
()67
()68
()69
()70
()71
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املرج نفسه.
وفقا للمادة  11من هذا القانون ،يضم املستوى التشاغيلي لاوزارة األمان العاام دوائار األمان العاام التالياة :الشارطة
الوطنيااة ،والاادائرة الوطنيااة للقاوات ا ويااة والبحريااة ،والاادائرة الوطنيااة ألماان احلاادود ،والاادائرة الوطنيااة للهجاارة ،الا
حتكمها القوان األساسية واملراسيم واألنظمة الداخلية اخلاصة بكل واحدة منها.
القااانون رقاام  75املااؤرخ  2تش ارين الثاااين/نوفمرب  ،2010الااذي اعتأماادت مبوجبااه امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة
املالية .2011
القااانون رقاام  74املااؤرخ  11تشارين األول/أوتااوبر  ،2011الااذي اعتأماادت مبوجبااه امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة
املالية .2012
القااانون رقاام  71املااؤرخ  18تشارين األول/أوتااوبر  ،2012الااذي اعتأماادت مبوجبااه امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة
املالية .2013
القااانون رقاام  75املااؤرخ  21تشارين األول/أوتااوبر  ،2013الااذي اعتأماادت مبوجبااه امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة
املالية .2014
القااانون رقاام  36املااؤرخ  2وااانون األول/ديساامرب  ،2014الااذي اعتأماادت مبوجبااه امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة
املالية .2015
القااانون رقاام  69املااؤرخ  24تشارين الثاااين/نوفمرب  ،2015الااذي اعتأماادت مبوجبااه امليزانيااة العامااة للدولااة للساانة
املالية .2016
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اثنياً -اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها مجهورية بنما (التذييل )2
املوق ااف بش ااأن املعاه اادات الا ا و جي اار
التوقي /التصديل عليها
حالة التصديل
الصكو الدولية حلقوق اإلنسان

العهد الادو اخلااص ابحلقاوق االقتصاادية ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
رقا ا اام  13املا ا ااؤرخ  27تش ا ا ارين األول/
واالجتماعية والثقافية1966 ،
أوتوبر .1976
أودع صك التصديل عليه يف  8زذار/
مار .1977
يوجد هذا الربوتوواول قياد الدراساة مان
الربوتووااول االختياااري امللحاال ابلعهااد التوقي  :ال ينطبل
قبل حكومة مجهورية بنما.
الا اادو اخلا اااص ابحلقا ااوق االقتصا ااادية التصديل/االنضمام :ال ينطبل
واالجتماعية والثقافية
العهااد الاادو اخلاااص ابحلقااوق املدنيااة ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
رقا ا اام  14املا ا ااؤرخ  28تش ا ا ارين األول/
والسياسية1966 ،
أوتوبر .1976
أودع صك التصديل عليه يف  8زذار/
مار .1977
االتفاقي ااة الدولي ااة للقض اااء عل ااى مجيا ا ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون
رقم  49املؤرخ  2شباط/فرباير .1967
أشكال التمييز العنصري1965 ،
أودع ص ا ااك التص ا ااديل عليه ا ااا يف 16
زص/أ سطف .1967
اتفاقيا ااة القضا اااء علا ااى مجي ا ا أشا ااكال جاارت املوافقااة عليهااا مبوجااق القااانون
رقم  4املؤرخ  22أاير/مايو .1981
التمييز د املرأة1979 ،
أودع ص ا ااك التص ا ااديل عليه ا ااا يف 29
تشرين األول/أوتوبر .1981
اتفاقي ااة مناهض ااة التع ااذيق و ااريه م اان جا اارت املوافقا ااة عليها ااا مبوجا ااق القا ااانون
ا ااروص املعاملا ااة أو العقوبا ااة القاسا ااية رقم  5املؤرخ  16حزيران/يونيه .1987
أو الالإنسانية أو املهينة1984 ،
أودع ص ا ااك التص ا ااديل عليه ا ااا يف 24
زص/أ سطف .1987
جرت املوافقة عليها مبوجق القانون رقم 15
اتفاقية حقوق الطفل1989 ،
املؤرخ  6تشرين الثاين/نوفمرب .1990
أودع ص ا ااك التص ا ااديل عليه ا ااا يف 12
وانون األول/ديسمرب .1990
و توافل مجهورية بنما على هذه االتفاقية
االتفاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة حقا ااوق مجي ا ا التوقي  :ال ينطبل
نظ ارا لوجااود تعااارض ب ا املااادة  40ماان
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 1990 ،التصديل/االنضمام :ال ينطبل
االتفاقيااة واملااادة  68ماان الدسااتور الا
تاانص علااى أن تتااألف اللجنااة التنفيذيااة
للنقاابت من مواطن بنمي حصرا.
الربوتووااول االختياااري التفاقيااة حقااوق ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
الطفا ا اال بشا ا ااأن اش ا ا ااا األطفا ا ااال يف رق ا ا اام  48امل ا ا ااؤرخ  13و ا ا ااانون األول/
ديسمرب .2000
املنازعات املسلحة2000 ،
أودع صك التصاديل علياه يف  8زص/
أ سطف .2001
40
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الصكو الدولية حلقوق اإلنسان

الربوتووااول االختياااري امللحاال ابتفاقيااة
حقا ااوق الطفا اال بشا ااأن بي ا ا األطفا ااال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد
اإلابحية2000 ،
الربوتووااول االختياااري الثالا التفاقيااة
حق ااوق الطف اال املتعل اال إبجا اراء تق اادمي
البال ات.2014 ،
الربوتووااول االختياااري امللحاال ابلعهااد
ال ا ا ا اادو اخل ا ا ا اااص ابحلق ا ا ا ااوق املدني ا ا ا ااة
والسياس ااية ،املتعل اال بتق اادمي البال ااات
الفردية1966 ،
الربوتووا ااول االختيا اااري الثا اااين امللحا اال
ابلعهد الدو اخلااص ابحلقاوق املدنياة
والسياس ااية ،اهل ااادف إ إلغ اااء عقوب ااة
اإلعدام1989 ،
الربوتووول االختياري التفاقياة القضااء
على مجيا أشاكال التميياز اد املارأة،
املتعلاال ابلشااكاوى الفرديااة وإج اراءات
التحقيل1999 ،
الربوتووول االختيااري التفاقياة مناهضاة
التعااذيق املتعلاال بقيااام اهليئااات الوطنيااة
والدوليا ااة ب ا ازايرات منتظما ااة إ أما اااون
االحتجاز2002 ،
االتفاقيا ا ا ا ااة الدوليا ا ا ا ااة حلمايا ا ا ا ااة مجي ا ا ا ا ا
األشخاص من االختفاء القسري
اتفاقيا ا ا ا ااة حقا ا ا ا ااوق األشا ا ا ا ااخاص ذوي
اإلعاقة2007 ،
الربوتووااول االختياااري التفاقيااة حقااوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

GE.17-13503

حالة التصديل

ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
رق ا ا اام  47امل ا ا ااؤرخ  13و ا ا ااانون األول/
ديسمرب .2000
أودع ص ا ا ا ااك التص ا ا ا ااديل علي ا ا ا ااه يف 9
شباط/فرباير .2001
ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
رق ا اام  61امل ا ااؤرخ  30تشا ا ارين الث ا اااين/
نوفمرب .2016
أودع ص ا ا ااك التص ا ا ااديل علي ا ا ااه يف 16
شباط/فرباير .2017
ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
رقا ا اام  15املا ا ااؤرخ  28تش ا ا ارين األول/
أوتوبر .1976
أودع صك التصديل عليه يف  8زذار/
مار .1977
ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون
رق ا اام  23امل ا ااؤرخ  17تشا ا ارين الث ا اااين/
نوفمرب .1992
أأودع ص ا ا ااك التص ا ا ااديل علي ا ا ااه يف 21
وانون الثاين/يناير .1993
جا ا اارت املوافقا ا ااة عليا ا ااه مبوجا ا ااق القا ا ااانون
رقم  17املؤرخ  28زذار/مار .2001
أودع صااك التصااديل عليااه يف  9أاير/
مايو .2001
جا اارت املوافق ا ااة عليا ااه مبوج ا ااق الق ا ااانون
رقم  26املؤرخ  10متوز/يوليه .2007
أودع صك التصديل علياه يف  2حزياران/
يونيه .2011
ج ا اارت املوافق ا ااة عليه ا ااا مبوج ا ااق الق ا ااانون
رقم  27املؤرخ  30زذار/مار .2011
أودع ص ا ااك التص ا ااديل عليه ا ااا يف 24
حزيران/يونيه .2011
ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون
رقم  25املؤرخ  10متوز/يوليه .2007
أودع صا ا ا ااك التصا ا ا ااديل عليها ا ا ااا يف 7
زص/أ سطف .2007
جا اارت املوافق ا ااة عليا ااه مبوج ا ااق الق ا ااانون
رقم  25املؤرخ  10متوز/يوليه .2007
أودع صك التصاديل علياه يف  7زص/
أ سطف .2007

املوق ااف بش ااأن املعاه اادات الا ا و جي اار
التوقي /التصديل عليها
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التحفظات واإلعالانت
التصديل

التحفظات/اإلعالايت

االتفاقية الدولية للقضاء على مجي أشكال التميياز اع ا ا ا ا اااف :يف  7أاير/ما ا ا ا ااايو  ،2015اعافا ا ا ا اات مجهوريا ا ا ا ااة بنما ا ا ا ااا
ابختصاص نة القضاء على التميياز العنصاري ،أبن تتلقاى وتعاا ،
العنصري1965 ،
يف إط ااار اختصاص ااها ،بال ااات م اان األفا اراد أو ا ماع ااات ال ااذين
ي ا اادعون أاي ا اام ا ااحااي انته ا ااا مجهوري ا ااة بنم ا ااا ألي م ا اان احلق ا ااوق
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية (انظر املرفل .)31
اتفاقي ا ااة مناهض ا ااة التع ا ااذيق و ا ااريه م ا اان ا ااروص حتف  :ال تعترب دولة بنما نفسها ملزمة أبحكام الفقرة  1من املاادة .30
املعاملا ا ا ااة أو العقوبا ا ا ااة القاسا ا ا ااية أو الالإنسا ا ا ااانية أو ويرد نص التحف يف البيان ذي الصلة (انظر املرفل .)32
املهينة1984 ،
الربوتووول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إعالن مبوجق املادة  :)2(3تعلن مجهورية بنما بعد تصديقها علاى
الربوتووول أاياا ال متلاك قاوات مسالحة .ولادى مجهورياة بنماا قاوات
اشاا األطفال يف املنازعات املسلحة2000 ،
حلف النظام ذات طاب مدين ،تتشكل من الشرطة الوطنية ،ودائارة
اخلاادمات ا ويااة الوطنيااة ،ودائاارة اخلاادمات البحريااة الوطنيااة ،ودائاارة
محاي ااة املؤسس ااات ،ال ا ا ي اانص نظامه ااا الق ااانوين ،اامن الش ااروط
املطلوبااة لاللتحاااق اااذه املؤسسااات ،علااى أن يكااون الشااخص قااد
بل سن الرشد ،أي  18سنة (انظر املرفل .)33
االتفاقيااة األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان (ميثاااق سااان اع ا اااف :اعا ا أااف ابختصا اااص حمكما ااة البلا اادان األمريكيا ااة حلقا ااوق
اإلنسان يف  9أاير/مايو ( 1990انظر املرفل )34
خوسيه ،ووستاريكا)1969 ،

اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة
الصكو الدولية األخرى حلقوق اإلنسان

حالة التصديل

اتفاقيا ااة من ا ا جرميا ااة اإلابدة ا ماعيا ااة واملعاقبا ااة جاارت املوافقااة عليهااا مبوجااق القااانون رقاام  32املااؤرخ  5وااانون األول/
ديسمرب .1949
عليها لعام 1948
أودع صك التصديل عليها يف  11وانون الثاين/يناير .1950
االتفاقيااة اخلاصااة ابلاارق لعااام  ،1926بصاايغتها
املعدلة يف عام 1955
اتفاقي ااة حظ اار االجت ااار ابألش ااخاص واس ااتغالل
دعارة الغري ،لعام 1949
االتفاقيااة اخلاصااة بو ا الالجئا لعااام  1951ج ا اارت املوافق ا ااة عليهم ا ااا مبوج ا ااق الق ا ااانون رق ا اام  5امل ا ااؤرخ  26تشا ا ارين
األول/أوتوبر .1977
وبروتوووهلا املعتمد يف عام 1967
أودع صك االنضمام إليهما يف  2زص/أ سطف .1978
االتفاقي ا ااة املتعلق ا ااة بو ا ا ا األش ا ااخاص ع ا اادميي جرت املوافقة عليها مبوجق القانون رقم  28املؤرخ  30زذار/مار .2011
ا نسية لعام 1954
أودع صك االنضمام إليها يف  2حزيران/يونيه .2011
االتفاقية املتعلقة خبف حاالت انعدام ا نسية جرت املوافقة عليها مبوجق القانون رقم  29املؤرخ  30زذار/مار .2011
لعام 1961
أودع صك االنضمام إليها يف  2حزيران/يونيه .2011
نظام روما األساساي للمحكماة ا نائياة الدولياة جرت املوافقة عليه مبوجق القانون رقم  14املؤرخ  13زذار/مار .2002
لعام 1998
أودع صك التصديل عليه يف  21زذار/مار .2002
اتفاقيا ااة ابلريما ااو ملكافحا ااة ا رميا ااة املنظما ااة عا اارب جرت املوافقة عليها مبوجق القانون رقم  23املؤرخ  7متوز/يوليه .2004
الوطنيا ا ااة لعا ا ااام  ،2000وبروتوووهلا ا ااا ملكافحا ا ااة أودع ص ا ا ااك التص ا ا ااديل (عل ا ا ااى االتفاقي ا ا ااة والربوتووا ا ا اول ) يف  18زص/
هتريااق املهاااجرين عاان طرياال الاارب والبحاار وا ااو أ سطف .2004
وبروتوووهل ا ا ا ااا ملنا ا ا ا ا وقما ا ا ا ا ومعاقب ا ا ا ااة االجت ا ا ا ااار
ابألشخاص ،وخباصة النساء واألطفال
42
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التصديق على التفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
االتفاقية

حالة التصديل

اتفاقية الراحة األسبوعية (الصناعة) ،لعام ( 1921رقم )14
االتفاقية املتعلقة ابلعمل ا ربي أو اإللزاماي ،لعاام  1930ج ا اارت املوافق ا ااة عليه ا ااا مبوج ا ااق الق ا ااانون رق ا اام  23امل ا ااؤرخ 10
زذار/مار .1966
(رقم )29
أودع صك التصديل عليها يف  16أاير/مايو .1966
اتفاقية تفتيخ العمل ،لعام ( 1947رقم )81
التوصا ا ااية املتعلقا ا ااة ابلعما ا ااال املها ا اااجرين ،لعا ا ااام 1949
(رقم )86
اتفاقية احلرية النقابياة ومحاياة حال التنظايم ،لعاام  1948جا ا اارت املوافقا ا ااة عليها ا ااا مبوجا ا ااق القا ا ااانون رقا ا اام  45املا ا ااؤرخ 2
شباط/فرباير .1967
(رقم )87
أودع صك التصديل عليها يف  3حزيران/يونيه .1958
اتفاقية العمال املهاجرين ،لعام ( 1949رقم )97
اتفاقيااة حاال التنظاايم واملفاو ااة ا ماعيااة ،لعااام  1949جا ا اارت املوافقا ا ااة عليها ا ااا مبوجا ا ااق القا ا ااانون رقا ا اام  23املا ا ااؤرخ 1
شباط/فرباير .1966
(رقم )98
أودع صك التصديل عليها يف  16أاير/مايو .1966
اتفاقية املساواة يف األجور ،لعام ( 1951رقم  )100جا ا اارت املوافقا ا ااة عليها ا ااا مبوجا ا ااق القا ا ااانون رقا ا اام  48املا ا ااؤرخ 2
شباط/فرباير .1967
أودع صك التصديل عليها يف  3حزيران/يونيه .1958
اتفاقية الضمان االجتماعي (املعايري الادنيا) ،لعاام 1952
(رقم )102
اتفاقية إلغاء العمل القسري ،لعام ( 1957رقم  )105جا ا اارت املوافقا ا ااة عليها ا ااا مبوجا ا ااق القا ا ااانون رقا ا اام  23املا ا ااؤرخ 1
شباط/فرباير .1966
أودع صك التصديل عليها يف  16أاير/مايو .1966
اتفاقياة الراحااة األساابوعية (التجااارة واملكاتااق) ،لعااام 1957
(رقم )106
اتفاقي ااة التميي ااز (يف االس ااتخدام واملهن ااة) ،لع ااام  1958جا ا اارت املوافقا ا ااة عليها ا ااا مبوجا ا ااق القا ا ااانون رقا ا اام  23املا ا ااؤرخ 1
شباط/فرباير .1966
(رقم )111
أودع صك التصديل عليها يف  16أاير/مايو .1966
اتفاقي ا ااة املس ا اااواة يف املعامل ا ااة (الض ا اامان االجتم ا اااعي) ،ال ينطبل
لعام ( 1962رقم )118
جرت املوافقاة عليهاا مبوجاق املرساوم الصاادر عان جملاف الاوزراء
اتفاقية سياسة العمالة ،لعام ( 1964رقم )122
رقم  ،189املؤرخ  4حزيران/يونيه .1970
أودع صك التصديل عليها يف  19حزيران/يونيه .1970
اتفاقية تفتيخ العمل (الزراعة) ،لعام ( 1969رقم )129
اتفاقيااة حتديااد املسااتوايت الاادنيا لألجااور ،لعااام 1970
(رقم )131
اتفاقية اإلجازة مدفوعاة األجار (مراجعاة) ،لعاام 1970
(رقم )132
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االتفاقية

حالة التصديل

ج ا اارت املوافق ا ااة عليه ا ااا مبوج ا ااق الق ا ااانون رق ا اام  17امل ا ااؤرخ 15
اتفاقية احلد األدخل للسن ،لعام ( 1973رقم )138
حزيران/يونيه .2000
أودع صك التصديل عليها يف  31تشرين األول/أوتوبر .2000
اتفاقية العمال املهاجرين (أحكاام تكميلياة) ،لعاام  1975ال ينطبل
(رقم )143
التوصية املتعلقة ابلعمال املهاجرين ،لعام ( 1975رقم )151
اتفاقياة عالقااات العمال يف اخلدمااة العاماة ،لعااام 1978
(رقم )151
اتفاقية السالمة والصحة املهنيت  ،لعام ( 1981رقم )155
اتفاقي ااة تك ااافؤ الف اارص واملس اااواة يف املعامل ااة للعم ااال م اان
ا نسا  :العمااال ذوو املسااؤوليات العائليااة ،لعااام 1981
(رقم )156
االتفاقيااة املتعلقااة ابلشااعوص األصاالية والقبليااة يف البلاادان
املستقلة ،لعام ( 1989رقم )169
االتفاقي ااة املتعلق ااة حبظ اار أس اوأ أش ااكال عم اال األطف ااال ،ج ا اارت املوافق ا ااة عليه ا ااا مبوج ا ااق الق ا ااانون رق ا اام  18امل ا ااؤرخ 15
حزيران/يونيه .2000
لعام ( 1999رقم )182
أودع صك التصديل عليها يف  31تشرين األول/أوتوبر .2000
االتفاقية املتعلقة حبماية األمومة ،لعام ( 2000رقم  )183ال ينطبل

اتفاقيات منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
االتفاقية

اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم ،لعام 1960

حالة التصديل

ج اارت املوافقا ااة عليه ااا مبوجا ااق الق ااانون رقا اام  9املا ااؤرخ 27
تشرين األول/أوتوبر .1976
أودع صك القبول يف  10زص/أ سطف .1967

اتفاقيات مؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلاص
االتفاقية

حالة التصديل

االتفاقيااة املتعلقااة حبمايااة األطفااال والتعاااون يف جمااال التبااين ج اارت املوافق ااة عليهااا مبوج ااق القااانون رق اام  33امل ااؤرخ 29
أاير/مايو .1998
على الصعيد الدو  ،لعام 1993
االتفاقيااة املتعلقااة بتسااوية التنااازع با قااانون ا نسااية وقااانون أودع صك التصديل عليها يف  29أيلول/سبتمرب .1999
اإلقامة ،لعام 1955
االتفاقية املتعلقة ابلقانون املنطبل على التزاماات النفقاة جتااه
األطفال ،لعام 1956
االتفاقي ااة املتعلق ااة ابالعا اااف ابلقا ارارات املتعلق ااة ابلتزام ااات
النفقة جتاه األطفال وإنفاذ هذه القرارات ،لعام 1958
االتفاقية املتعلقة بصالحيات السلطات والقانون املنطبل يف
جمال محاية القصر ،لعام 1961
االتفاقية املتعلقة ابلوالية القضائية والقانون الواجق التطبيل
واالعااف ابملراسيم املتعلقة ابلتبين ،لعام 1965
44

GE.17-13503

HRI/CORE/PAN/2017

االتفاقية

االتفاقي ااة املتعلق ااة ابلق ااانون املنطب اال عل ااى التزام ااات النفق ااة،
لعام 1973
االتفاقيااة املتعلقااة ابالع اااف أبحكااام الطااالق واالنفصااال،
لعام 1970
االتفاقيا ااة املتعلقا ااة ابالع ا اااف ابلق ا ارارات املتعلقا ااة اباللت ا ازام
ابلنفقة وإنفاذ هذه القرارات ،لعام 1973
االتفاقية املتعلقة اب وانق املدنياة الختطااف األطفاال علاى
الصعيد الدو  ،لعام 1973
االتفاقية املتعلقة بعقد الزوا واالعااف بصحته ،لعام 1978
االتفاقية املتعلقة ابلقانون الساري على النأظم الزوجية ،لعام 1978
االتفاقية املتعلقة ابلوصول إ العدالة على الصاعيد الادو ،
لعام 1980
االتفاقي ااة املتعلق ااة ابلق ااانون املنطب اال عل ااى املا اريا يف حال ااة
الوفاة ،لعام 1989
االتفاقية املتعلقاة ابالختصااص والقاانون السااري واالعاااف
واإلنفاااذ والتعاااون يف جمااال املسااؤولية األبويااة وتاادابري محايااة
األطفال ،لعام 1996
االتفاقية املتعلقة ابحلماية الدولية للراشدين ،لعام 2002

حالة التصديل

اتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة ابلقانون الدويل اإلنساين
االتفاقية

اتفاقي ااة جني ااف لتحسا ا ح ااال ا رح ااى واملر ااى ابلقا اوات
املسلحة يف امليدان (اتفاقية جنيف األو ) ،لعام 1949

اتفاقيااة جنيااف لتحسا حااال جرحااى ومر ااى و رقااى القاوات
املسلحة يف البحار (اتفاقية جنيف الثانية) ،لعام 1949
اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسارى احلارص (اتفاقياة جنياف
الثالثة) ،لعام 1949
اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدني وقت احلارص
(اتفاقية جنيف الرابعة) ،لعام 1949

حالة التصديل

ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون رق اام  37امل ااؤرخ 2
شباط/فرباير .1967
أودع صك االنضمام إليها يف  10شباط/فرباير .1956
ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون رق اام  38امل ااؤرخ 2
شباط/فرباير .1967
أودع صك االنضمام إليها يف  10شباط/فرباير .1956
ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون رق اام  39امل ااؤرخ 2
شباط/فرباير .1967
أودع صك االنضمام إليها يف  10شباط/فرباير .1956
ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون رق اام  59امل ااؤرخ 2
شباط/فرباير .1967
أودع صك االنضمام إليها يف  10شباط/فرباير .1956
جاارت املوافقااة عليهمااا مبوجااق القااانون رقاام  21املااؤرخ 31
أاير/مايو .1995
أودع صك التصديل عليهما يف  18أيلول/سبتمرب .1995

الربوتوو ااول اإل ااايف إ اتفاقي ااات جني ااف املعق ااودة يف 12
زص/أ س ااطف  1949واملتعل اال حبماي ااة ااحااي املنازع ااات
الدولي ا ا ا ااة املس ا ا ا االحة (الربوتوو ا ا ا ااول األول) ،لع ا ا ا ااام ،1977
والربوتووااول اإل ااايف إ اتفاقيااات جنيااف املعقااودة يف 12
زص/أ سا ااطف  1949املتعلا اال حبمايا ااة ا ااحااي املنازعا ااات
املسلحة ري الدولية (الربوتووول الثاين) ،لعام 1977
اتفاقية حظار اساتعمال ويازين وإنتاا ونقال األلغاام املضاادة جاارت املوافقااة عليهااا مبوجااق القااانون رقاام  50املااؤرخ 15
لألفراد وتدمري تلك األلغام (اتفاقية أواتوا) ،لعام  1987متوز/يوليه .1998
أودع صك التصديل عليها يف  7تشرين األول/أوتوبر .1998
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التصديق على التفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
االتفاقية

االتفاقيااة األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان (ميثاااق سااان خوساايه،
ووستاريكا) ،لعام 1969

الربوتوو ااول اإل ااايف لالتفاقي ااة األمريكي ااة حلق ااوق اإلنس ااان
املتعلا ا ا اال ابحلقا ا ا ااوق االقتصا ا ا ااادية واالجتماعيا ا ا ااة والثقافيا ا ا ااة.
ابروتووول سان سلفادورا لعام 1988
الربوتوو ااول اخلا اااص ابالتفاقي ااة األمريكي ااة حلقا ااوق اإلنس ااان
إللغاء عقوبة اإلعدام ،لعام 1990
اتفاقيا ااة البلا اادان األمريكيا ااة ملن ا ا التعا ااذيق واملعاقبا ااة عليا ااه،
لعام 1985
االتفاق التأسيسي للصندوق اإلواائي للشاعوص األصالية يف
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،لعام 1992
اتفاقيا ا ااة البلا ا اادان األمريكيا ا ااة املتعلقا ا ااة ابالختفا ا اااء القسا ا ااري
لألشخاص ،لعام 1994
اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجي أشاكال التميياز
د األشخاص ذوي اإلعاقة ،لعام 1999
اتفاقي ااة البل اادان األمريكي ااة ملنا ا العن ااف ااد امل ارأة واملعاقب ااة
والقضاء عليه ااتفاقية بيليم دو ابراا ،لعام 1994

حالة التصديل

ج اارت املوافق ااة عليهااا مبوج ااق القااانون رق اام  15امل ااؤرخ 28
تشرين األول/أوتوبر .1977
أودع صك التصديل عليها يف  22حزيران/يونيه .1978
ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون رق اام  21امل ااؤرخ 22
تشرين األول/أوتوبر .1992
أودع صك االنضمام إليه يف  18شباط/فرباير .1993
ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون رق اام  13امل ااؤرخ 18
حزيران/يونيه .1991
أودع صك التصديل عليه يف  28زص/أ سطف .1991
ج اارت املوافق ااة عليهااا مبوج ااق القااانون رق اام  12امل ااؤرخ 18
حزيران/يونيه .1991
أودع صك التصديل عليها يف  28زص/أ سطف .1991
ج اارت املوافق ااة علي ااه مبوج ااق الق ااانون رق اام  27امل ااؤرخ 13
وانون األول/ديسمرب .1993
أودع صك التصديل عليه يف  10شباط/فرباير .1994
ج اارت املوافق ااة عليهااا مبوج ااق القااانون رق اام  32امل ااؤرخ 28
حزيران/يونيه .1995
أودع صك التصديل عليها يف  28شباط/فرباير .1996
ج اارت املوافق ااة عليه ااا مبوج ااق الق ااانون رق اام  3املا ااؤرخ 10
وانون الثاين/يناير .2001
أودع صك التصديل عليها يف  16شباط/فرباير .2001
ج اارت املوافق ااة عليهااا مبوج ااق القااانون رق اام  12امل ااؤرخ 20
نيسان/أبريل .1995
أودع صك التصديل عليها يف  12متوز/يوليه .1995

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -247ترد فيما يلي معلومات عن اإلطار القانوين اخلاص حلماية حقوق اإلنسان يف مجهورية بنما.
املعايري القانونية على الصعيد احمللي
الضماانت الدستورية حلقوق اإلنسان
 -248حتمي بنما من خاالل نظامهاا القاانوين حقاوق اإلنساان ميا األشاخاص املوجاودين يف
اإلقلاايم الااوطين دون أي شااكل ماان أشااكال التمييااز ،وهااو مااا تاانص عليااه املااادة  17ماان الدسااتور،
وساالطات ا مهوريااة هااي املسااؤولة عاان صااون احياااة وورامااة ومتلكااات املاواطن  ،حيثمااا أوجاادوا،
واألجانق اخلا ع لواليتها القضائية ،وعن مان إعمال احلقوق والواجبات الفردية وا ماعياة
واالمتثال للدستور والقانونا.
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 -249وعقق اإلصالحات الدستورية لعام  ،2004أ يف إ املاادة املاذوورة وجاوص ااعتباار
احلقااوق والضااماايت املكرسااة يف الدسااتور معااايري دنيااا ال تسااتبعد احلقااوق والضااماايت األخاارى
املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية وورامتها.
 -250وتاارد الضااماايت األساسااية يف امل اواد ماان  17إ  47ماان الفصاال  1ماان دسااتور بنمااا،
ال ااذي يكا اار املبا ااادئ األساس ااية للتع ااايخ الس االمي .وللمزي ااد م اان املعلوم ااات ع اان الضا ااماايت
األخرى ،يرجى االطالع على املرفل .35
تعليق الضماانت األساسية
 -251تعلاان اهليئااة التنفيذيااة حالااة الط اوارئ يف حالااة احلاارص أو اال ااطراابت الداخليااة ال ا قااد
هتدد السلم والنظام العام ،وميكن إعالايا يف وامال اإلقلايم الاوطين أو يف جازء مناه (املاادة  55مان
دسااتور مجهوريااة بنمااا) .ويف هااذا الصاادد ،يأعلاال العماال مؤقت ا ا ابلضااماايت األساسااية (ال اواردة يف
املواد  21و 22و 23و 26و 27و 29و 37و 38و 47من الدستور).
إدماج أحكام الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف النظام القانوين الوطين
 -252يرد االعااف ابلصكو الدولية يف املادة  4من دستور بنما الا تشاري إ أن دولاة بنماا
تلت اازم مبع ااايري الق ااانون ال اادو  .وتأاادم أحك ااام الص ااكو الدولي ااة يف الق ااانون احمللا اي م اان خ ااالل
التصديل عليها مبوجق قانون (الفقرة  3من املادة  159من الدستور).
 -253ونص احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل العليا بكامل هيئتهاا يف  21زص/أ ساطف 2008
عل ااى أن مجي ا معاه اادات حق ااوق اإلنس ااان الس ااارية املفع ااول يف بنم ااا تش ااكل ج اازءا م اان جمموع ااة
القوان الدستورية.
 -254ويعين ذلك أن احلقوق الواردة يف الصكو الدولياة حلقاوق اإلنساان تتسااوى ما املعاايري
الدستورية ،حي تعزز الضماايت املعاف اا أصالا يف الدستور وتوس نطاقها.
السلطات املختصة يف جمال حقوق اإلنسان
الدائرة الثالثة املعنية ابملنازعات اإلدارية التابعة حملكمة العدل العليا
 -255يف اجملال القضائي ،تنص الفقرة  15من املادة  97من القانون القضائي على أن الدائرة
الثالثااة املعني اة ابملنازعااات اإلداريااة التابعااة حملكمااة العاادل العليااا يااتص يف النظاار يف قضااااي محايااة
حقااوق اإلنسااان ،وخباصااة يف مااا يصاادر عاان الساالطات الوطنيااة ماان إج اراءات إداريااة قااد تنتهااك
حقوق اإلنسان ا ائز التقا ي بشأايا واملنصوص عليهاا يف قاوان ا مهورياة ،مباا فيهاا تلاك الا
جتري مبوجبها املوافقة على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.
مكتب املدعي العام للشؤون اإلدارية
 -256وفق ا ا للفقاارة  3ماان املااادة  5ماان القااانون رقاام  38لعااام  ،2000تتمثاال مهمااة مكتااق
املاادعي العااام للشااؤون اإلداريااة يف التاادخل احتقيق اا ملصاالحة القااانون ،فيمااا يأعاارض علااى الاادائرة
الثالثة حملكماة العادل العلياا مان قضاااي املنازعاات اإلدارياة املتعلقاة إبلغااء القاوان  ،وحبماياة حقاوق
اإلنسان ،وتفسري القوان  ،وتقييم صالحيتهاا.
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األساس القانوين
 -257وفقا للجزء اابءا من هذا الفرع ،تكتساي مجيا الصاكو القانونياة حلقاوق اإلنساان الا
صاادقت عليهااا بنمااا صاابغة دسااتورية ،حيا جيااوز للمحاااوم أن حتاات اااا لاادى إصاادار أحكامهااا،
وجيوز االستناد إليها للمطالبة حبماية احلقوق واسادادها.
توفري سبل النتصاف اإلجرائية
 -258وما ورد يف الوثيقة األساسية املوحدة لعاام  ،1996ال تازال تساري سابل انتصااف دساتورية
مثاال طلااق اإلحضااار أمااام احملكمااة ،املكاار يف املااادة  23ماان الدسااتور والااذي يهاادف إ اامان
احلرية الشخصية لكل شخص حمتجز ألسباص وبطريقة يالف ما ينص عليه الدستور والقانون.
 -259وعقااق اإلصااالحات الدسااتورية لعااام  ،2004أأدم ا يف نااص املااادة  23إج اراء طلااق
اإلحضااار الوقااائي أمااام احملكمااة ،الااذي يقاادم عناادما ايوجااد خطاار حقيقااي أو مؤوااد علااى احلريااة
الشخصااية ،أو عناادما تشااكل طريقااة االحتجاااز أو ظروفااه أو املكااان الااذي يوجااد فيااه الشااخص
خطرا على سالمته البدنية أو العقلية أو املعنوية أو انتهاو ا حلقه يف الدفاع عن نفسها.
 -260وماان جهااة أخاارى ،ال تازال تسااري املااادة  54ماان الدسااتور املتعلقااة بتاادبري احلمايااة املؤقتااة
للضااماايت الدسااتورية ،الااذي يشااكل ساابيل االنتصاااف القااانوين الااذي ميانح ألي شااخص يأصاادر
موظ ااف ع ااام أو ينف ااذ يف حق ااه أما ارا ،بفع اال ش اايء أو ع اادم فعل ااه ،ينته ااك احلق ااوق والض ااماايت
املكرسة يف الدستور ،احلل يف املطالبة إبلغاء هذا األمر بنفسه أو من خالل أي شخص زخر.
 -261ومااا ال ي ازال يسااري إج اراء الاادف بعاادم الدسااتورية املنصااوص عليااه يف املااادة  206ماان
الدسااتور ،وهااو اآلليااة ال ا تتاايح ألي شااخص أو طاارف يف دعااوى إمكانيااة الاادف بعاادم دسااتورية
الق ا اوان واملراس ا اايم واالتفاقا ااات والق ا ارارات ،ووا ااذلك الطع ا اان يف أي إج ا اراءات تنتها ااك الدسا ااتور
ألسباص تتعلل اب وهر أو الشكل.
 -262وخالفا ا اا مل ا ااا ورد يف الوثيق ا ااة األساس ا ااية املوح ا اادة لع ا ااام  ،1996جت ا اادر اإلش ا ااارة إ أن
اإلص ا ااالص الدس ا ااتوري لع ا ااام  2004م ا اانح الص ا اافة الدس ا ااتورية لطل ا ااق االط ا ااالع عل ا ااى البي ا اااايت
الشخصية ،املنصوص عليه يف املادة  44من الدستور ،والذي يهدف إ وفالة حل ول شاخص
يف االطالع على بياايته الشخصية املدرجة يف مصارف البيااايت أو الساجالت الرمسياة أو اخلاصاة
ال متلكها مؤسسات تقدم خدمات إ العموم أو يتص يف توفري املعلومات.
 -263وإج اراءات تقاادمي طلااق اإلحضااار أمااام احملكمااة ،وطلااق محايااة الضااماايت الدسااتورية،
ودعوى عدم الدستورية ،منصوص عليهاا يف ا ازء السااد مان القاانون القضاائي البنماي ،املتعلال
ابلضماايت الدستورية ،بينما يتعلل القانون رقام  6املاؤرخ  22واانون الثاين/ينااير  ،2002بتقادمي
طلق االطالع على البياايت الشخصية.
 -264وماان جهااة أخاارى ،تاانص الفقاارة  15ماان املااادة  97ماان القااانون القضااائي علااى دعااوى
محاية حقوق اإلنسان ،ال تتمثل يف اإلجراء الذي جيوز ألي شخص مباشرته أمام الدائرة الثالثة
املعنيااة ابملنازعااات اإلداريااة ،ااد مااا يصاادر عاان الساالطات الوطنيااة ماان إج اراءات إداريااة تنتهااك
حقااوق اإلنسااان ا ااائز التقا ااي بشااأايا واملنصااوص عليهااا يف ق اوان ا مهوريااة ويف االتفاقيااات
الدولية حلقوق اإلنسان.
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 -265وتباشا اار إج ا اراءات دعا ااوى محايا ااة حقا ااوق اإلنسا ااان وفق ا ا ا ألحكا ااام القا ااانون رقا اام 135
امل ااؤرخ  30نيس ااان/أبريل  ،1943والق ااانون األساس ااي للقض اااء اإلداري ،وإص ااالحاته ،والق ااانون
رقم  33املؤرخ  11أيلول/سبتمرب  ،1946ولكن استنفاد املتضرر لسبل االنتصاف اإلدارية ليف
شرط ا مسبق ا وما أن املدعي العام للشؤون اإلدارية ال يتدخل إال لتحقيل مصلحة القانون.
نظام إاتحة سبل جرب الضرر والتعويض وإعادة التأهيل للضحااي
جرب الضرر والتعويض
 -266تنص املادة  1645من القانون املدين على أن الدولة تتحمل جزءا مان املساؤولية عان األ ارار
ال يتسبق فيها املوظفون العامون نتيجة اخلطأ أو اإلمهال إن هي تصرفت من خالل وويل خاص.
 -267ومااا تاانص املااادة  130ماان قااانون العقااوابت علااى أن الدولااة ملزمااة ابلتعااوي املاادين عناادما
يصدر قرار رد الدعوى بعد أن يكون املدعى عليه قد قضى أوثر من سنة رهن احلبف االحتياطي.
 -268وابإل ااافة إ ذلااك ،تاانص املااادة  97ماان القااانون القضااائي علااى ج اواز تقاادمي دعااوى
ااد الدول ااة والس االطات املس ااتقلة وشاابه املس ااتقلة ملطالبته ااا بتعويضااات عاان األ ارار ال ا تلح اال
ابألشخاص املنتهكة حقوقهم ،شريطة أن يكون املتسببون يف تلك األ رار موظف عام .
إعادة أتهيل الضحااي
 -269اعتما اادت دولا ااة بنما ااا القا ااانون رقا اام  31املا ااؤرخ  28أاير/ما ااايو  ،1998اقا ااانون محايا ااة
ااحااي ا رميااة و اريهم ماان املشااارو يف اإلجاراءات ا نائيااةا ،الااذي ياانص علااى أنااه تاتااق أيضا ا
عل ااى و اال جرمي ااة دع ااوى مدني ااة الس اااداد الش اايء والتع ااوي ع اان األ ا ارار النامج ااة ع اان الفع اال
املستوجق للعقوبة ،د ا اين أو الشريك ،وعند االقتضاء ،د املسؤول املدين.
 -270وتاانص املااادة  30ماان القااانون املااذوور علااى أن تأقاادم الدولااة الرعايااة الطبيااة أو املساااعدة
املاليااة علااى الفااور ،بشااكل جزئااي أو ولااي أو تكميلااي ،إ الضااحااي يف حالااة إصااابتهم أب ارار
بدنيااة تااؤثر علااى صااحتهم البدنيااة والعقليااة ونتيجااة ارائم خطاارية ،أو وفاااة الشااخص املسااؤول عاان
الضااحية ،أو إصااابة الضااحية بعجااز باادين أو عقلااي بساابق ا رميااة م ا التشااديد علااى أن هااذا
التعااوي الااذي تقدمااه الدولااة ال يعفااي ا ناااة ماان املسااؤولية املدنيااة عاان ا رميااة ،وجيااوز للدولااة أن
تباشر دهم اإلجراءات الالزمة الساداد املبال ال سبل دفعها إ الضحااي.
 -271وخيااول قااانون اإلج اراءات ا نائيااة للنيابااة العامااة صااالحية وفالااة محايااة الضااحااي خااالل
مجي مراحل اإلجراءات ا نائية .وهلذا الغرض ،فهي تضم أمانة محاية الضاحااي والشاهود واخلارباء
و ريهم من املشارو يف اإلجاراءات ا نائياة (املشاار إليهاا فيماا يلاي بعباارة اأماناة محاياة الضاحااي
والشهودا) ،ال تعمل حتت إشراف األم العام ملكتق املدعي العام للدولة.
 -272وين اادر اامن مهامه ااا اإلش اراف وف اال مع ااايري تقني ااة عل ااى إدارة وح اادات محاي ااة الض ااحااي
والشهود واخلرباء و ريهم من املشارو يف اإلجراءات ا نائية ،املوجودة يف مناطل فتلفة من البلد.
 -273ويباش اار الفري اال املتع اادد االختصاص ااات الت اااب لوح اادات محاي ااة الض ااحااي والش ااهود واخلا ارباء
و ريهم من املشارو يف اإلجراءات ا نائية ،املؤلف من أخصائي نفساني وأخصاائي اجتمااعي
وحمااام  ،عملااه بناااءا علااى طلااق ماان املاادع العااام منااذ حلظااة وصااول الضااحااي واملتضااررين ااري
املباشرين ،حىت مرحلة مرافقتهم خالل جلسات احملكمة ومتابعة تدابري احلماية احملددة.
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 -274وحااىت عااام  ،2016توجااد علااى الصااعيد الااوطين عشاار ( )10وحاادات حلمايااة الضااحااي
والشاهود ،تعتماد بروتووااوالا لوجاراءات العامااة وبروتوواوالا للرعايااة الشااملة لضااحااي ا ارائم املرتكبااة
ااد احلريااة والسااالمة ا نسااية والشااهود عليهااا .ومااا أأنشاائت س ات ( )6ا اارف جيساايلا علااى
الصعيد الوطين للحد من حاالت إعادة إيذاء األشخاص حااي ا رائم.
 -275وإزاء زايدة عاادد ج ارائم قتاال اإلاي ال ا تعكسااها اإلحصاااءات املتاحااة ،وقعاات وياااايت
حكومية فتلفة ،منها املعهد الوطين للمرأة ،والنيابة العامة ،وحمكمة العادل العلياا ،والشارطة الوطنياة،
ووزارة الداخلي ااة ،ووزارة األم اان ،وزارة التنمي ااة االجتماعي ااة ،ومكت ااق أما ا املظ اااو ،يف ع ااام 2015
اتفاق ا مشاو ا ب الوواالت لتنفيذ تدابري وقائية فورية ملكافحة جرائم قتال اإلاي وللتنسايل يف جماال
توفري الوقاية والرعاية للنساء حااي العنف يف مجي مراحل اإلجراءات القضائية.
 -276ووفق ا ا ألحااد االلتزامااات احملااددة يف هااذا االتفاااق ،أو ا بروتووااول وطااين بشااأن النساااء
ااحااي العنااف يف إطااار العالقااات با األزوا  .ويهاادف هااذا الربوتووااول املشااا ب ا الوواااالت
إ حتس مستوى تصدي ومعا اة الكيااايت املعنياة ارائم العناف اد املارأة ،وذلاك مان خاالل
إجراءات أفضل للتحقيل يف هذا الشكل من العنف ومحاية ورعاية حاايه.
 -277ومااا تعكااف الشاارطة الوطنيااة والنيابااة العامااة علااى و ا بروتووااول للتنساايل ماان أجاال
التصدي للعنف ا نساين.
 -278ويف الفااة املمتادة با عااام  2015وأوائال عاام  ،2016أأنشاائت مراواز للرعاياة الشااملة
للم ارأة علااى الصااعيد الااوطين ،تتمثاال مهمتهااا يف تقاادمي التوجيااه والرعايااة لضااحااي مجي ا أشااكال
العنف واملسامهة يف تعزيز قدرات النساء واستقالهلن الذاي.
 -279ومن جهة أخرى ،يندر من أهداف األمانة الوطنية لشؤون األطفال واملراهق واألسارة،
املنش ااأة مبوج ااق الق ااانون رق اام  14امل ااؤرخ  23و ااانون الثاين/ين اااير  ،2009تعزي ااز ق اادرات الكي اااايت
العامااة ،واحلكومااات احملليااة ،واملنظمااات ااري احلكوميااة ،ماان أجاال تصااميم وتنفيااذ ب ارام متخصصااة،
حسق االقتضاء ،توفر املساعدة الشاملة لألطفال واملراهق حااي أي شكل من أشكال االعتاداء
أو العنف أو اإلمهال أو االستغالل ،حبي تساهم يف اساداد حقوقهم والدفاع عنها.
 -280وتضاام األمانااة الوطنيااة لشااؤون األطفااال وامل اراهق واألساارة إدارة احلمايااة ماان االعتااداء
والعنااف ،ال ا يناادر اامن مهامهااا نشاار بروتووااول الرعايااة الشاااملة لألطفااال وامل اراهق ااحااي
العنف ا نسي ،وذلك ابلتنسيل م وياايت أخرى حكومية ومنتمية إ اجملتم املدين.
 -281وما اان خا ااالل اعتما اااد القا ااانون رقا اام  79لعا ااام  ،2011ااملتعلا اال ابالجتا ااار ابألشا ااخاص
وابألنش ااطة ذات الص االةا ،أأنش اائت داخ اال اللجن ااة الوطني ااة وح اادة لتحدي ااد الض ااحااي ورع ااايتهم،
مكلفااة بتحديااد الضااحااي احملتمل ا لالجتااار ابألشااخاص وتااوفري الرعاي اة األوليااة هلاام ووحاادة إداريااة
مكلفة إبدارة صندوق حااي االجتار ابألشخاص.
 -282ويف الوقاات الاراهن ،تقاادم الرعايااة لضااحااي االجتااار ابألشااخاص ماان قباال وحاادات محايااة
الضااحااي والشااهود التابعااة للنيابااة العامااة وعناادما تكااون الضااحية شخصاا أجنبياا ال يتمتا بو ا
مهاجر ،جيري التنسيل م الدائرة الوطنية للهجرة من أجل إصدار وثيقة هوية.
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 -283وعن اادما يتبا ا أن الض ااحااي أش ااخاص قاص اارون ،تق اادم هل اام الرعاي ااة م اان قب اال أخص ااائية
نفسااانية وأخصااائية اجتماعيااة وجيااري ،يف إطااار تاادابري احلمايااة ،إخطااار مؤسسااات مثاال األمانااة
الوطنية لشؤون األطفال واملراهق واألسرة ،وحمكمة األحدا ابحلالة بغية إعمال زلياات احلماياة
واإليواء املالئمة لو عهم وضحااي.
 -284ويف هااذا الصاادد ،يتمثاال اهلاادف الرئيسااي إلدارة احلمايااة ماان االعتااداء والعنااف ،التابعااة
لألمانااة الوطنيااة لشااؤون األطفااال واملاراهق  ،يف اامان اسااتعادة الضااحااي للحقااوق املنتهكااة ،ما
الاويز على نشر بروتووول رعاية حااي االستغالل ا نسي.
مؤسسة رصد حقوق اإلنسان
 -285مكتق أم املظاو هو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة بنما .وقاد أنشاو مبوجاق
القا ا ااانون رقا ا اام  7املا ا ااؤرخ  5شا ا ااباط/فرباير  1997واوتسا ا ااق الحق ا ا ا ا الصا ا اافة الدسا ا ااتورية مبوجا ا ااق
اإلصا ااالحات الدسا ااتورية لعا ااام  .2004ويتمت ا ا مكتا ااق أم ا ا املظا اااو بصا ااالحية و ا ا واعتم ا اااد
سياسا ااات لتعزيا ااز حقا ااوق اإلنسا ااان وتعميمها ااا والتعريا ااف بدسا ااتور ا مهوريا ااة ،وال سا اايما احلقا ااوق
املكرسة فيه واالتصاال الادائم ابملنظماات احلكومياة و اري احلكومياة حلماياة حقاوق اإلنساان والادفاع
عنهااا وإب ارام اتفاقيااات م ا مؤسسااات التعلاايم والبحااو ماان أجاال تعماايم وتعزيااز حقااوق اإلنسااان
وإبرام اتفاقيات التعاون م املنظمات احلكومية و ري احلكومية ،الوطنية واألجنبية والدولية.
 -286ووفق ا للمادة  129من الدساتور ،يكفال مكتاق أما املظااو محاياة احلقاوق والضاماايت
األساسااية املكرسااة يف الدسااتور ،ووااذلك املنصااوص عليهااا يف االتفاقيااات الدوليااة حلقااوق اإلنسااان
ويف القانون ،مان خاالل املراقباة اري القضاائية ألفعاال املاوظف العاام ومقادمي اخلادمات العاماة
أو تصرفاهتم أو أوجه تقصريهم ،ويعمل من أجل فرض احاام هذه احلقوق والضماايت.
 -287ووفقاا للمااادة  4ماان القااانون رقاام  7املااؤرخ  5شااباط/فرباير  ،1997يتمتا مكتااق أما
املظاو ابلصالحيات التالية:
التحقياال والتحااري يف أفعااال أو أوجااه تقصااري الساالطات واملااوظف العااام الا
(أ)
تنطااوي علااى انتهاوااات احلق ااوق املنصااوص عليه ااا يف الب اااص الثال ا م اان دسااتور مجهوري اة بنمااا،
واحلق ااوق الدس ااتورية األخ اارى ،وتل ااك املنص ااوص عليه ااا يف املعاه اادات واالتفاقي ااات واإلع ااالايت
الدولية ال وقعت وصدقت عليها دولة بنما
(ص) التحقيا اال فيما ااا قا ااد جيا ااري علا ااى حنا ااو ا ااري مشا ااروع ما اان أفعا ااال اإلدارة العاما ااة
أو تصرفاهتا أو أوجه تقصريها ،مبا يف ذلك اهليئة التنفيذية واحلكومات احمللية وقوات األمن العام
( )
القومية وتقاليدها

وفالة إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحااام ثقافاة ا ماعاات اإلثنياة

(د) التحقياال واإلبااالغ فيمااا يتعلاال أبفعااال أو تصاارفات أو أوجااه تقصااري ماان يقاادم
خاادمات عامااة ،ماان مؤسسااات عامااة أو فتلطااة أو خاصااة أو أشااخاص طبيعي ا أو اعتباااري ،
مبوجق امتياز أو ترخيص إداري
(ه)
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(و)
القانوين احمللي

إج اراء دراسااات وحبااو بغيااة إدرا املعااايري الدوليااة حلقااوق اإلنسااان يف النظااام

(ز)
ا معية التشريعية

تقدمي تقرير سنوي عن أنشطته ،فضالا عما يراه مالئماا مان تقاارير خاصاة ،إ

(ص) معا ااة الشااكاوى واألو اااع ال ا تااؤثر علااى حقااوق اإلنسااان وح ا الساالطة
املعنية على معا ة الظروف ال حتول دون مارسة األشخاص حلقوقهم على حنو وامل
(ط) تصميم واعتماد سياسات لتعزيز حقوق اإلنسان وتعميمهاا والتعرياف بدساتور
ا مهوريا ااة ،وال س ا اايما احلقا ااوق املكرسا ااة في ا ااه واالتصا ااال الا اادائم ابملنظم ا ااات احلكومي ا ااة أو ا ااري
احلكومية حلماية حقوق اإلنسان والادفاع عنهاا وإبارام اتفاقياات ما مؤسساات التعلايم والبحاو
ماان أجاال تعماايم وتعزيااز حقااوق اإلنسااان وإبارام اتفاقيااات التعاااون م ا املنظماات احلكوميااة و ااري
احلكومية ،الوطنية واألجنبية والدولية
(ي) التوسا ااط يف املنازعا ااات ال ا ا تنشا ااأ ب ا ا اإلدارة العاما ااة واألشا ااخاص العا ااادي ،
بغاارض التوصاال إ اتفاقااات لتس ااوية املشااكلة .وال ميكاان مارس ااة ه ااذه الص ااالحية إال بن اااء علااى
اتفاق مشا م األطراف املتنازعة.
 -288وميك اان أن يلج ااأ إ مكت ااق أما ا املظ اااو أي ش ااخص طبيع ااي أو اعتب اااري ،ما اواطن أو
أجناايب ،دون أي متييااز وهل اذا الغاارض ،يضاام هااذا الكيااان وحاادات للرعايااة املتخصصااة ماان أجاال
الاادفاع عاان حقااوق اإلنسااان للفئااات التاليااة :األطفااال واملراهقااون ،ووبااار الساان ،واألشااخاص ذوو
اإلعاقااة ،واملهاااجرون ،والالجئااون ،واحملتجاازون ومااا يضاام مرصاادا حلقااوق امل ارأة (املااادة  20ماان
القانون رقم  7املؤرخ  5شباط/فرباير .)1997
 -289ومكت ااق أم ا املظ اااو مؤسس ااة مس ااتقلة ،تتمت ا عل ااى حن ااو وام اال ابالس ااتقالل ال ااوظيفي
واإلداري واملااا  ،وال تتلقااى أي تعليمااات ماان أي ساالطة أو هيئااة حكوميااة أو شااخص (املااادة 1
من القانون رقم  7املؤرخ  5شباط/فرباير .)1997
 -290ااري أنااه ،ماان أجاال تعزيااز االسااتقالل املااا ملكتااق أما املظاااو ،اعتأمااد القااانون رقاام 41
املا ا ااؤرخ  1و ا ا ااانون األول/ديس ا ا اامرب  ،2005ال ا ا ااذي يع ا ا اادل الق ا ا ااانون رق ا ا اام  7امل ا ا ااؤرخ  5ش ا ا ااباط/
فرباير  ،2007ويألزم دولة بنما أبن توفر له ميزانية سنوية وافية لضمان أداء عمله بفعالياة ،حيا
وانت ميزانيته قبل هذا التعديل تأدر من ميزانية ا معية الوطنية.
قبول اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
 -291صادقت مجهورياة بنماا علاى االتفاقياة األمريكيااة حلقاوق اإلنساان (ميثااق ساان خوساايه)،
مبوجااق القااانون رقاام  15املااؤرخ  28تش ارين األول/أوتااوبر  ،1977وتعاااف ابلتااا ابختصاااص
منظومااة البلاادان األمريكيااة حلمايااة حقااوق اإلنسااان ،املؤلفااة ماان نااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق
اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.
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القضااي املعروضة على منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
 -292يف أيلول/ساابتمرب  ،2016قااررت نااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان إ ااالق ملااف
قض ااية الس اايدة ن م اان خ ااالل اعتم اااد االتف اااق األول للتس ااوية الودي ااة ال ااذي امتثل اات ل ااه احلكوم ااة
الوطنية ابلكامل.
 -293ومااا اعافاات دولااة بنمااا دولي اا بشااعوص اباينااو األصاالية ،وقاادمت احلكومااة تعويض اا مالي اا
تتجاوز قيمته مليون ونصف مليون بلبوا إ شعوص وواي دي مادو اندي وجمتمعي إميبريا دي إيبي
وبريايي ،ال تضررت بسبق تشييد سد ألتو اباينو لتوليد الطاقة الكهرمائية يف عام .1972
 -294وتؤو ااد دول ااة بنم ااا تعه اادها ابلوف اااء اباللتزام ااات ال ا ال ت ازال قائم ااة فيم ااا يتعل اال بقض ااية
ريكاردو ابيينا وزخارين ،وبقضاية إيلياودورو برتغاال ،وقضاية ريتاا والاد خااراميو ،وقضاية شاعيب واواي
دي مادو اندي وإميبريا دي اباينو ،ووذلك مبواصلة احلوار املفتاوص بشاأن املغتاال واملختفا إابن
فاااة احلكاام الاادوتاتوري العسااكري ،وم ا السااكان املنتم ا إ شااعوص انغااا  -بااو لي وايسااو
وباري باري األصالية ،امن قضااااي أخارى ،فضاالا عان إدخااال حتساينات جوهرياة علاى املؤسسااات
الوطنيااة علااى حنااو مااا أوصااى بااه أعضاااء نااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان وحمكمااة البلاادان
األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان ،وهااي ابلتااا علااى اتصااال مسااتمر م ا اللجنااة واحملكمااة ،علااى حااد
سواء ،من أجل حتقيل هذه األهداف.
 -295وتعكف اإلجراءات املنجزة إرادة دولة بنما والر ية السياساية الا تر اق يف تطويرهاا مان
أجل تعزياز احااام حقاوق اإلنساان ،علاى حناو ماا أعارص عناه السايد الارئيف خاوان واارلو ابرياال
خااالل زايرتااه حملكمااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان ،وهااو مااا يثباات االلتازام مبنظومااة البلاادان
األمريكية حلقوق اإلنسان.
 -296ري أن دولة بنما واعياة بضارورة مواصالة تنفياذ مزياد مان اإلجاراءات واملهاام لكاي تصابح
دولة أوثر فعالية ميكن االقتداء اا على الصعيدين اإلقليمي والدو .
 -297ولااذلك ،فماان املهاام للغايااة الت ازام دولااة بنمااا بتنفيااذ األحكااام والتوصاايات الصااادرة عاان
منظومااة البلاادان األمريكيااة حلقااوق اإلنسااان ومبواصاالة تاادريق املهني ا  ،ابلتنساايل م ا مؤسسااات
الدولة ،ادف وفالة احاام حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجهورية بنما(.)72

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
املبادرات الرامية إىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان يف البلد
 -298جيري من خالل فتلف الكياايت العامة حتفيز إجراءات من أجل تعزيز حقوق اإلنسان
استنادا إ اختصاص ول مؤسسة وإ الصكو الدولية ال صدق عليها البلد.
اجلمعية الوطنية لبنما
 -299دأبت ا معية الوطنية لبنما ،يف إطار مهامها التشريعية ،على العمل بنشاط وبري فيما يتعلل
بتعزيز حقوق اإلنسان وابلتزامها برصد ووفالة إعمال وتنفيذ القوان ال تصدرها يف هذا اجملال.
__________

( )72وزارة الشؤون اخلارجية .مديرية اهليئات واملؤمترات الدولية.
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 -300ولذلك ،ينادر امن مهاام ناة القضاااي احلكومياة والعادل والشاؤون الدساتورية املعا اة
احلازماة ملساائل مثاال :انتخااص أما املظااو ،وإنشاااء زلياات مؤسسااية لكفالاة محايااة وتعزياز وتعماايم
حقوق اإلنسان املعاف اا يف القانون احمللي ويف املعاهدات واالتفاقيات الدولية الرئيسية.
 -301وعلى رار ذلك ،تعا هذه اللجنة امللتمسات والبال ات الواردة من اخلاار الا يوجههاا
أشخاص أو مؤسسات إ ا معية الوطنية لوبالغ عن انتهاوات حلقوق اإلنسان يف بنما.
 -302وجتااري عمليااة الرصااد بشااكل رئيسااي ماان خااالل زايرات إ سااجون البلااد ،لكفالااة أداء
نظااام السااجون لاادوره يف االعتناااء ابلن ازالء أو السااجناء خااالل مرحلااة إعااادة اإلدمااا االجتماااعي
واستيفاء مرافل السجون للشروط الدنيا لضمان أمن نزالئها.
 -303وخااالل الساانوات األخاارية ،أباادت ا معيااة الوطنيااة التزاما ا واهتماما ا قااوي ابلاااوي علااى
الصعيد الوطين ملسائل ذات أمهية ،مثل اليوم العاملي ملكافحة االجتاار ابألشاخاص ،تانظم محاالت
للتوعية اا من خالل املنتدايت وتوزي امللصقات واملسريات احلكومية.
 -304ويف السياق ذاته ،وافل جملف النواص بكامال هيئتاه علاى اتفاقياات بشاأن حقاوق الطفال
ويسااتمر التعاااون ما منظمااة األماام املتحاادة يف مسااائل املساااواة با ا نسا ماان خااالل منتاادايت
ترمي إ إدخال تعديالت جديدة على القوان واالتفاقيات السارية املفعول.
 -305وتأعمم مجي املسائل ال جتري معا تها على الصعيد الوطين مان خاالل املكاتاق املعنياة
مبشاروة املواطن داخل ا مهورية(.)73
نشر الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -306تعمل فتلاف املؤسساات ،وفقا ا الختصاصااهتا ،مان أجال نشار الصاكو الدولياة حلقاوق
اإلنسان وتنفيذها وتفسريها وحتديد نطاقها.
 -307وتأنشر الصكو الدولية حلقوق اإلنسان ال صدقت عليها مجهورية بنما علاى الصافحة
الشبكية ملؤسسات مثل وزارة الشؤون اخلارجية ،ومكتق أم املظااو ،ووزارة التنمياة االجتماعياة،
واألمانة الوطنية لشؤون األطفال واملراهق واألسرة ،واملعهد الوطين للمرأة.
إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان لدى املوظفني العامني وغريهم من املهنيني
املعهد العايل للقضاء يف بنما :الدكتور أوغوستو سيزار كينتريو كوراي
 -308تأدر ولية التدريق القضائي ،يف إطار مهمتها املتمثلة يف تدريق وأتهيل املوارد البشرية
العاملة يف فتلف الوحادات القضاائية ،يف مناهجهاا الدراساية الوحادة األوادميياة املتعلقاة ابلقاانون
الاادو حلقااوق اإلنسااان ومنظومااة البلاادان األمريكيااة حلمايااة حقااوق اإلنسااان .وتتاايح هااذه الوحاادة
األوادميية للموظف القضائي واحملاام ومجيا العاامل يف جماال القاانون إمكانياة معرفاة وإعماال
حقوق اإلنسان يف سياق املمارسة يف جمال إقامة العدل.

__________

( )73ا معية الوطنية لبنما.
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مركز التدريب التابع ملكتب املدعي العام للشؤون اإلدارية
 -309تسعى وحدة حقوق اإلنساان التابعاة ملرواز التادريق التااب ملكتاق املادعي العاام للشاؤون
اإلداريا ااة إ تا ااوفري التا اادريق وتعزيا ااز اإلج ا اراءات التقنيا ااة واملمارسا ااات ا يا اادة املتعلقا ااة ابملسا اااواة
واإلنصاف واملشاروة ،على الصعيد املؤسساي مان منظاور حقاوق اإلنساان .وتضا خططا ا وبارام
وسجالت لتدريق املوظف العام يف جمال حقوق اإلنسان.
األجهزة األمنية
الشرطة الوطنية
 -310جتري مواءمة الربام األوادميية للرا ب يف االلتحاق بسلك الشرطة وأخصاائي تقنيا
وبار يف جمال األمن العام ويف جمال التحقيل ا نائي واألمن م مباادئ حقاوق اإلنساان والقاانون
الدو اإلنساين واحاام الضماايت الدستورية.
 -311ومااا أمتاانح شااهادة اإلجااازة يف جمااال إدارة الشاارطة ال ا يشاامل منهاجهااا الدراسااي مااادة
امفهااوم حقااوق اإلنسااانا ويشااار الطااالص أيضا ا يف ااحللقااة الدراسااية املتعلقااة ابلقااانون الاادو
اإلنس اااين ومحاي ااة األش ااخاص يف حال ااة النزاع ااات املس االحةا ويف ااحللق ااة الدراس ااية املتعلق ااة بت ااوفري
احلمايااة الدوليااة لألشااخاص يف حاااالت التمااا اللجااوء واللجااوء والتسااليما اللتا تشاامالن ماواد
دراسية بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين.
 -312وجتدر اإلشارة إ أنه أأعدت بارام للتادريق املساتمر ودورات تدريبياة وحلقاات دراساية
حتمل وعنوان ااملبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان واإلجراءات املتبعة يف استخدام القوة الفتاوةا.
 -313وفيمااا يتعلاال بتطااوير الكفاااءات ،تعااد مراوااز التاادريق املسااتمر دورات للتاادريق املسااتمر
يف جمال احقوق اإلنسان املنطبقاة علاى وظيفاة الشارطةا ابعتبارهاا حمااور شااملة وادورات تدريبياة
يف مهارات تدريف حقوق اإلنسانا .وقد استثمرت الشرطة الوطنية  368سااعة يف التادريق يف
جمال حقوق اإلنسان ،استفاد منها ما جمموعه  1 318فردا(.)74
دائرة القوات اجلوية والبحرية
 -314حيصل املتخرجون من الدورة التدريبية ألفراد القوات ا وية والبحرية علاى دبلاوم يف جماال
األمن العام ا وي والبحري ،وتشمل هذه الدورة وحادة اإلطاار القاانوين للادفاع ا اوي والبحاري،
ال تأادر يف إطارهاا ماادة حقاوق اإلنساان ،الا ترواز علاى ارورة أن حياام وينفاذ أفاراد القاوات
ا وية والبحرية ا دد معايري الدستور الذي أو من أجل مجي مواطين دولة بنما.
الدائرة الوطنية ألمن احلدود
 -315يشا اامل املنها ااا الدراسا ااي للا اادائرة الوطنيا ااة ألما اان احلا اادود الت ا ادريق يف اجملا ااال القا ااانوين
واإلنس اااين ،وه ااو وحاادة إجباري ااة ،تتن اااول مو ااوع حق ااوق اإلنس ااان ،والق ااانون ال اادو اإلنس اااين،
والنظام ا نائي االهتامي ،واالستخدام احملدود للقوة.
__________

( )74التقرير املقدم مبوجق الربوتووول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشاا األطفال يف املنازعات املسلحة.
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 -316ومنذ عام  ،2009تتلقى وحدات الدائرة الوطنية ألمن احلدود دورات تدريبياة يف معهاد
حقااوق اإلنسااان والقااانون الاادو اإلنساااين .وماان جهااة أخاارى ،يشاامل املنهااا الدراسااي للاادورة
التدريبيا ااة املتاحا ااة لوحا اادات الا اادائرة الوطنيا ااة ألما اان احلا اادود حقا ااوق اإلنسا ااان ،والقا ااانون الا اادو
اإلنساين ،والنظام ا نائي االهتامي ،واالستعمال احملدود للقوة.
الدائرة الوطنية للهجرة
 -317تااوفر الاادائرة الوطنيااة للهجاارة التاادريق ملوظفيهااا ماان خااالل وحاادات دراسااية يف جماااالت
حقااوق اإلنسااان للمهاااجرين ،واحملاومااة وفاال األصااول القانونيااة ،واملساااعدة القنصاالية ،ووجااوص
مباشرة التحقيل حبكم املنصق يف الشكاوى املتعلقة ابلتعذيق.
أكادميية تدريب موظفي السجون
 -318تستند األنشطة األوادميية لتدريق موظفي هذه املؤسسة اإلداري واملهني /التقنيا إ
القااانون رقاام  55املااؤرخ  30حزيران/يونيااه  ،2003الااذي ايعيااد تنظاايم نظااام السااجون البنماايا،
وإ املرس ااوم التنفي ااذي رق اام  393امل ااؤرخ  25متوز/يولي ااه  ،2005ال ااذي اي اانظم نظ ااام الس ااجون
البنميا ،ومجي املعايري الدولية املتعلقة ابحاام حقوق اإلنسان لألشخاص احملتجزين(.)75
 -319واعتأمااد م اؤخرا القااانون رقاام  42املااؤرخ  14أيلول/ساابتمرب  ،2016الااذي ياانظم املسااار
املهااين ملااوظفي السااجون ساواء داخاال املديريااة العامااة لنظااام السااجون أو معهااد الدراسااات املتعااددة
االختصاص ااات .وم اان املتوقا ا أن يع اازز تنفي ااذ ه ااذا الق ااانون أوادميي ااة ت اادريق م ااوظفي الس ااجون
واستيعاص موظفي السجون على حنو أفضل لقضااي حقوق اإلنسان.
مكتب أمني املظامل
 -320توفر هذه املؤسسة التادريق يف جماال حقاوق اإلنساان ساواء ملوظفيهاا أو ملاوظف عاام
زخرين يف مؤسسات حكومية أخرى ،منهم أفراد األجهزة األمنية واملعلمون واملوظفون اإلداريون.
وزارة الصحة
 -321تاانظم وزارة الصااحة أايم اا تدريبيااة لفائاادة مجي ا املهني ا الصااحي فيمااا يتعلاال بكفالااة حاال
اإلنسان يف الصحة ،الذي ينبغي أن يراعيه ويأعمله مجي العامل يف اجملاالت الطبية يف القطاع العام.
تعزيااز الااوعي حبقااوق اإلنسااان ماان خااالل الاربامج التعليميااة واحلمااالت اإلعالميااة العامااة الاايت
ترعاها احلكومة
 -322جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إ أن تعليم حقوق اإلنسان يف اجملال التعليماي يساتند إ
القااانون رقاام  2املااؤرخ  30وااانون الثاين/يناااير  ،1984الااذي أأدرجاات مبوجبااه الدراسااة املنهجيااة
حلقوق اإلنسان يف نظام التعليم الوطين.
 -323وع ااززت دول ااة بنم ااا ،وعيا ا ا منه ااا أبمهي ااة مو ااوع حق ااوق اإلنس ااان ،إدم ااا ب ارام تعل اايم
حقوق اإلنسان يف املناه الدراسية ملختلف املراوز التعليمية ووتبها املدرسية.
__________

( )75املديرية العامة للسجون .أوادميية تدريق موظفي السجون.
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 -324وماان جهااة أخاارى ،تأعتمااد أحكااام الفقاارة الفرعيااة (ز) ماان املااادة  3ماان املرسااوم التنفيااذي
رقاام  7املااؤرخ  17وااانون الثاين/يناااير  ،2012الا أوجاه فيهااا األماار بتعزيااز عمليااة تنظاايم محااالت
وبرام للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،ابلتعاون ما وزارة التعلايم ،إ االلجناة الوطنياة الدائماة
لكفالة تنفيذ ومتابعة االلتزامات ال قطعتها بنما على الصعيدين الوطين والدو يف جمال حقاوق
اإلنسانا (ال يشار إليها فيما يلي بعبارة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان).
 -325ويف جمال التعليم ا امعي الرمسي ،تتيح جامعة األمريكت ابنتظام منذ عام  2006دورة
الدراس ا ااات العلي ا ااا املعنون ا ااة ااس ا اااتيجيات القض ا اااء عل ا ااى عم ا اال األطف ا ااالا .وم ا ااا أأتيح ا اات دورة
الدراس ااات العلي ااا يف حق ااوق اإلنس ااان ،ال ا تناول اات إح اادى وح ااداهتا الدراس ااية اخلاص ااة موا ااي
حقوق اإلنسان للطفل.
تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان من خالل وسائط اإلعالم
 -326خااالل االحتفااال ابألايم الدوليااة ،جيااري تعزيااز احلمااالت الوطنيااة للتوعيااة جبملااة مسااائل
منه ا ااا القض ا اااء عل ا ااى عم ا اال األطف ا ااال ،ومن ا ا االس ا ااتغالل ا نس ا ااي أل ا اراض جتاري ا ااة ،ومكافح ا ااة
العنااف ،ومكافحااة االجتااار ابألشااخاص ،والوقايااة ماان فااريو نقااص املناعااة البشارية/اإليدز ،وعاادم
التمييا ا ااز .ويصا ا اال أثا ا اار ها ا ااذه احلما ا ااالت إ ا ما ا اااهري ما ا اان خا ا ااالل وسا ا ااائط اإلعا ا ااالم اإلذاعيا ا ااة
واملكتوبة والتلفزيونية.
 -327ويف جم ااال تعزي ااز حق ااوق اإلنس ااان لألطف ااال واملا اراهق  ،وقع اات هيئ ااة اخل اادمات العام ااة
واملؤسسااات التلفزيونيااة يف مجهوريااة بنمااا اتفاق ا ا جدياادا بشااأن التنظاايم الااذاي يقااوم علااى االلت ازام
بو إجاراءات متعلقاة حبقاوق اإلنساان وابلااوي للقايم الا تعازز الوحادة األسارية ،وال سايما يف
أوساط األطفال واملراهق .
 -328وحيدد هذا االتفاق معايري ب الربام خالل الساعات احملددة وتصنيفها وفقا ملضموايا
وينشااو جملساا استشااارايا مكلفاا مبتابعااة تنفيااذ االتفاااق وتقاادمي توصاايات (تشااار فيااه وزارة التنميااة
االجتماعية ووزارة الداخلية وا معية الوطنية ونوادي املواطن ووسائط اإلعالم).
 -329وأأنشاائت شاابكةد ملسااؤو االتصااال االجتماااعي ملكافحااة عماال األطفااال .وتاانظم بصاافة
دائمااة محااالت للتواصاال واإلعااالم والتوعيااة علااى الصااعيد الااوطين ،م ا تكثيفهااا بشااكل خاااص يف
إطار االحتفال بيوم  12حزيران/يونيه بوصفه اليوم العاملي للقضاء على عمل األطفال.
دور اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ،ومشاركته والتدابري احلكومية لتعزيزها
 -330جتاادر اإلشااارة إ أن احلاال يف تكااوين ا معيااات يشااكل إحاادى الضااماايت األساسااية
املكرسااة يف املااادة  39ماان دسااتور بنمااا ،الا تاانص علااى أنااه اجيااوز تكااوين الشااروات وا معيااات
واملؤسسات ال ال تتناىف م اآلداص العامة أو النظاام القاانوين ،وميكنهاا احلصاول علاى االعاااف
بوص ا اافها هيئ ا ااة اعتباري ا ااةا .وال أمي ا اانح االعا ا اااف للجمعي ا ااات الا ا ا تس ا ااتلهم أسس ا ااها م ا اان أفك ا ااار
أو نظ ارايت تقااوم علااى التفااوق املزعااوم لعاارق أو مجاعااة إثنيااة ،أو ال ا تس ااوغ أو تش ااج التميي ااز
العنصري .وجتدر اإلشارة إ أن القانون البنمي حيدد معايري أهلية ا معياات و ريهاا مان اهليئاات
االعتبارية واالعااف اا ونظامهاا.
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األساس القانوين إلنشاء املنظمات غري احلكومية
 -331تسمح دولة بنما إبنشاء املنظمات ري احلكومياة مبوجاق أحكاام معاايري قانونياة فتلفاة،
مث اال امل ااادة  64م اان الق ااانون امل اادين ،والق ااانون رق اام  33امل ااؤرخ  8تش ارين الث اااين/نوفمرب ،1984
واملرس ا ااوم التنفي ا ااذي رق ا اام  524امل ا ااؤرخ  31و ا ااانون األول/ديس ا اامرب  2005ال ا ااذي أمي ا اانح مبوجب ا ااه
االع اااف ابلشخصااية القانونيااة للمنظمااات ااري احلكوميااة ماان قباال مديريااة الشااؤون واإلج اراءات
القانونية التابعة لوزارة الداخلية.
طرائق مشاركة املواطنني
 -332ينص القانون رقم  6املؤرخ  22وانون الثاين/يناير  ،2002الاذي حيادد معاايري الشافافية
يف اإلدارة العامة ،على إجراءات طلاق االطاالع علاى البيااايت الشخصاية وعلاى أحكاام أخارى،
وتش ااري امل ااادة  24من ااه إ أن مؤسس ااات الدول ااة عل ااى الص ااعيدين ال ااوطين واحملل ااي ملزم ااة بتيس ااري
مش اااروة امل ا اواطن يف مجي ا ا اإلج ا اراءات ال ا ا تتخ ااذها اإلدارة العام ااة وال ا ا ق ااد مت ااف مص اااحلهم
وحقااوقهم ا ماعيااة ،ماان خااالل طرائاال مشاااروة املاواطن الا حيااددها هااذا القااانون هلااذا الغاارض.
وتشاامل ه ااذه اإلج اراءات تل ااك املتعلقااة ببناااء اهلياواال األساسااية ،والرسااوم علااى أس ااا القيمااة،
والتقسيم إ مناطل ،وحتديد الئحة األسعار والرسوم على اخلدمة.
 -333ا ااري أن امل ا ااادة  25م ا اان الق ا ااانون امل ا ااذوور ت ا اانص عل ا ااى أن طرائ ا اال مش ا اااروة امل ا ا اواطن
يف اإلجا ا ااراءات ال ا ا ا تتخا ا ااذها اإلدارة العاما ا ااة ،دون املسا ا ااا أبحكا ا ااام ق ا ا اوان أخا ا اارى ،تتمثا ا اال
يف املش اااورات العام ااة ،وا لس ااات العام ااة ،واملنت اادايت أو حلق ااات العم اال ،واملش اااروة املباش اارة يف
اهليئات املؤسسية.
مشاركة اجملتمع املدين يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -334جتيااز املاااداتن  1و 10ماان املرسااوم التنفيااذي رقاام  7املااؤرخ  17وااانون الثاين/يناااير ،2012
ال ااذي أأنش اائت مبوجب ااه اللجن ااة الوطني ااة حلق ااوق اإلنس ااان ،ملختل ااف املنظم ااات اجملتمعيا اة واحلرفي ااة
واألوادميية واملنظمات اري احلكومياة واملاواطن املشااروة يف االجتماعاات التشااورية و اان العمال
الفرعية ال تنشئها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
مشاركة اجملتمع املدين يف اللجان واهليئات األخرى اليت تتناول حقوق اإلنسان
 -335تسااتند منظمااات اجملتما املادين إ أسااا قااانوين للمشاااروة يف فتلااف اللجااان واهليئااات
الوطنية ال تتناول مسألة حقوق اإلنسان ملختلف الفئات الضعيفة من السكان البنمي .
 -336وتاارد فيمااا يلااي ابلتفصاايل بع ا
اجملتم املدين جماالا للمشاروة فيها.
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اللجنة/اهليئة

األسا القانوين

نة القضاء على عمال األطفاال ومحاياة املاراهق امل ااادة  2م اان املرس ااوم التنفي ااذي رق اام  25امل ااؤرخ 15
نيس ا ا ا ااان/أبريل  ،1997املع ا ا ا اادل مبوج ا ا ا ااق املرس ا ا ا ااوم
العامل
التنفيذي رقم  107املؤرخ  11حزيران/يونيه 2013
الفقا اارة  12ما اان املا ااادة  22ما اان القا ااانون رقا اام 16
اللجنة الوطنية ملن جرائم االستغالل ا نسي
املؤرخ  31زذار/مار 2004
املااادة  3ماان املرسااوم التنفيااذي رقاام  27املااؤرخ 30
اجمللف الوطين للمرأة
نيسان/أبريل 2009
امل ااادة  18م اان الق ااانون رق اام  79امل ااؤرخ  9تشا ارين
اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشخاص
الثاين/نوفمرب 2011
اللجن ا ااة الوطني ا ااة املش ا اااوة با ا ا القطاع ا ااات ملنا ا ا املااادة  3ماان املرسااوم التنفيااذي رقاام  39املااؤرخ 30
نيسان/أبريل 2014
العنف د األطفال واملراهق
املا ا ا ااادة  19ما ا ا اان القا ا ا ااانون رقا ا ا اام  23املا ا ا ااؤرخ 28
اجمللف الوطين االستشاري لشؤون اإلعاقة
حزيران/يونيه 2007
اللجنة املشاوة ب املؤسسات لادعم ومتابعاة أهاداف الفق اارة  4م اان امل ااادة  6م اان املرس ااوم التنفي ااذي رق اام
 393املؤرخ  14أيلول/سبتمرب 2015
التنمية املستدامة ،التابعة للمجلف االجتماعي

جملس التحالف الوطين لتحقيق التنمية
 -337أأنشاائت ،مبوجااق القااانون رقاام  20لعااام  ،2008زليااة رصااد ومتابعااة اتفاقااات وأهااداف
التحااالف الااوطين ،الا تشاامل اجمللااف الااوطين لتحقياال التنميااة ،وذلااك بوصاافها مبااادرة هتاادف إ
إدما التطلعات املشاوة ب دولة بنما واجملتم املدين يف ر ية واحدة.
 -338ويشااكل اجمللااف الااوطين لتحقياال التنميااة هيئااة وطنيااة تفسااح اجملااال للحاوار البناااء با القطاااع
احلكااومي ومجي ا ا هااات الفاعلااة يف اجملتم ا البنمااي ،مبااا يف ذلااك الشااروات اخلاصااة وقطاااع العمااال
والكنائف واملنظمات اري احلكومياة والشاعوص األصالية واملؤسساات األوادميياة واألحازاص السياساية،
بشأن جمموعة من األهداف االسااتيجية الرامية إ حتويل بنما إ جمتم أوثر دميقراطية وإنصافا.
 -339وقد نبعت هذه األهداف االسااتيجية من الر ية املتمثلة يف استفادة اجملتم البنماي ولاه
من مجي الفرص واملزااي ال سيتيحها توسي قناة بنما.
املراصد الوطنية
 -340توجد مراصد ملراقبة ومتابعة إعمال حقوق اإلنسان ملختلف شرائح اجملتم البنمي.
 -341ومرصد حقوق األطفال واملراهق هيئة لرصد ومتابعة حالة حقاوق األطفاال واملاراهق ،
هدفها دعم وتعزيز ورصد إجراءات تنفيذ املالحظات والتوصيات املقدماة مان ناة األمام املتحادة
حلقوق الطفل إ دولة بنما.
 -342ويهدف ذلاك إ التاأثري يف صايا ة وتنفياذ وإصاالص السياساات العاماة والقاوان الرامياة
إ اإلعمااال الفعااال للحقااوق املنصااوص عليهااا يف اتفاقيااة حقااوق الطفاال( .)76وال يسااتفيد هااذا
املرصد من املوارد ال تتيحها الدولة.
__________

( )76مرصد حقوق األطفال واملراهق .
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 -343واجملتما املاادين جاازء ال يتجازأ ماان املرصااد البنمااي ملكافحااة العنااف ا نساااين الااذي يعتاارب
هيئااة مشاااوة با الوواااالت اتبعااة إلدارة محايااة حقااوق املارأة التابعااة ملكتااق أما املظاااو ،تتكلااف
بدراس ااة إش ااكالية العن ااف ا نس اااين ،فضا االا ع اان مجا ا اإلحص اااءات الوطني ااة املتعلق ااة ا ااذه اآلف ااة
وتصنيفها وتنسيقها.
 -344ومثة أيض ا مرصد املاواطن حلقاوق اإلنساان وفاريو نقاص املناعاة البشارية ،الاذي أنشاأته
اثنتان من منظمات اجملتم املدين مها رابطة رجال ونساء بنما ا دد ومنظماة العايخ اإلجياا  ،يف
إطار مبادرة أمريكا الوسطى حلقوق اإلنسان وفريو نقص املناعة البشرية.
 -345ويض هذا املرصد رهن إشارة األشخاص املصاب بفريو نقص املناعاة البشارية نظاماا لتقادمي
الشكاوى قائما على السرية ميكن الوصول إليه من خالل املوق الشبكي لرابطة العيخ اإلجيا .
إعاانت الدولة للمنظمات غري احلكومية
 -346مبوجااق املرسااوم التنفيااذي رقاام  54املااؤرخ  16متوز/يوليااه  ،2002وماان خااالل مديريااة
اإلعاايت العامة التابعة لاوزارة التنمياة االجتماعياة ،تقادم دولاة بنماا إعااايت للهيئاات واملؤسساات
والرابطات واملنظمات ري الرحبية ال تكر عملها لو برام اجتماعية ترمي إ دعام األسارة
واجملتم احمللي والفئات السكانية الضعيفة يف اإلقليم الوطين.
 -347وتنفا ااذ مديريا ااة اإلعا اااايت العاما ااة ،ابالش ا ااا م ا ا املنظما ااات ا ااري احلكوميا ااة ،مشا اااري
أو با ارام يس ااتفيد منه ااا س اانوايا م ااا متوس ااطه  50 000ش ااخص .وتش اامل ه ااذه املش اااري  :دور
اإليواء ،ومراوز توجياه الطفال ،واملطااعم ،ومراواز الرعاياة الطبياة وإعاادة التأهيال ،ومراواز التادريق
واملساعدة القانونية.
 -348ويض اإلعاايت العامة للمراقبة والرصد املالئم من قبل اهليئاة التوجيهياة بغارض رصاد مادى
االستخدام السليم هلذه األموال على الصعيد الوطين ،وفق ا ألحكام املادة  1من املرسوم املذوور.
خمصصات امليزانية واجتاهاهتا
 -349فيمااا يتعلاال ابلاويبااة القطاعيااة لونفاااق العااام االجتماااعي ،يأرجااى االطااالع علااى ا اادول
املتعلل مبؤشرات اإلنفاق العام االجتماعي ،خالل الفاة  ،2015-2000الوارد يف املرفل .5
إطار التعاون اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة للفرتة 2020-2016
 -350و عت حكومة مجهورية بنما ومنظمة األمم املتحدة ،مان خاالل عملياة تشااروية واساعة
النط اااق مشل اات اجملتما ا امل اادين ،إط ااار التع اااون للف اااة  ،2020-2016ال ااذي حي اادد األول ااوايت
الوطنية وجماالت التعاون.
 -351ويشااكل إطااار التعاااون مرج ا العماال املشااا واملنساال ب ا احلكومااة وفتلااف الوواااالت
والص ااناديل وال اربام التابع ااة ملنظوم ااة األم اام املتح اادة يف بنم ااا ،ويرو ااز عل ااى ثالث ااة حم اااور أو أس ااف
اس ا اااتيجية )1( :السياس ااات الش اااملة م اان أج اال اإلنص اااف واإلدم ااا  ،و( )2احلووم ااة واحل ا اوار
واملشاروة االجتماعية ،و( )3االستدامة البيئية والنمو الشامل.
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السياسات الشاملة من أجل اإلنصاف واإلدماج
 -352هت اادف ه ااذه السياس ااات يف املق ااام األول إ تعزي ااز الق اادرات الوطني ااة دعم اا لألول ااوايت
الوطنيااة وإ تنفيااذ سياسااات عامااة شاااملة تروااز علااى اإلنصاااف واملساااواة با ا نسا واالهتمااام
ابلفئااات السااكانية ذات األولويااة ،وفق ا ا للمعااايري الدوليااة حلقااوق اإلنسااان ماان خااالل اسااتخدام
زليات احلوومة الفعالة ال تشمل التنسيل ب القطاعات واملشاروة االجتماعية واملساءلة.
احلوكمة واحلوار واملشاركة الجتماعية
 -353ماان منظااور العدالااة االجتماعيااة ،تتجلااى احلوومااة يف اإلصااالحات املؤسسااية ال ا تتاايح
قدرا أورب من التنسيل على الصعيدين الوطين واحمللي من خالل تنفيذ قانون الالمروزية.
 -354وم اان ش ااأن ذل ااك أن يت اايح ق اادرا أو اارب م اان مش اااروة املا اواطن واملس اااءلة واملس اااواة با ا
ا نس  ،على وجه اخلصوص ،يف اياذ القرارات ووذلك يف نظام إقامة العادل ،ما املضاي قادما
يف تنفيااذ إصااالحات مؤسسااية ماان شااأايا تعزيااز نظااام حوومااة دميقراطااي وشااامل وتشاااروي ومنساال
على الصعيد احمللي ،ويف إقامة العدل وتنفيذ اسااتيجيات لكفالة أمان املاواطن  ،يف إطاار احااام
حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف.
الستدامة البيئية والنمو الشامل
 -355يسعى البلد إ حتقيل التنمية املستدامة الرامية إ تعزيز القدرات الوطنية من أجل حفز
النماو االقتصاادي املسااتدام بيئياا والشااامل اجتماعياا الاذي يهاادف إ حتسا نوعيااة حيااة اجملتما
البنمااي ويكفاال رفاااه أجيااال املسااتقبل ،وإ و ا وتنفيااذ سياسااات عامااة ،وتعزيااز وااو اقتصااادي
مستدام حيقل مزااي اجتماعياة ،وحياول دون التادهور البيئاي ويسااعد يف االنتقاال حناو اقتصااد قليال
االنبعا الكربوين وفعال يف استخدام املوارد وشامل اجتماعي ا ،يوفر فرص النماو والعمال الالئال،
ويكفل األمن الغذائي والتغذوي والتكيف م تغري املنااخ واحلاد مان فااطر الكاوار وبنااء القادرة
على الصمود.
 -356وتبل املسامهة اإلمجالية ملنظومة األمم املتحدة يف هذا التعااون  118 277 055دوالرا
ما ا اان دوالرات الا ا ااوالايت املتحا ا اادة (صا ا ااناديل األما ا اام املتحا ا اادة 24 937 733 :دوالرا ،وتعبئا ا ااة
املا اوارد 93 289 322 :دوالرا) .وللمزي ااد م اان التفاص اايل بش ااأن اإلط ااار الع ااام للتع اااون ،يرج ااى
االطالع على املرفل .36
الصعوابت القائمة يف الوفاء ابللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -357ليست لدى بنما خطة وطنية حلقوق اإلنسان ،ري أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنساان تشاار
يف تصميم وتنسيل السياسات واإلجراءات احلكومية الرامية إ محاية حقوق اإلنسان ووفالتها.
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دال -عملية تقدمي التقارير على الصعيد الوطين
معلومات عن عملية إعداد التقارير
 -358أنشأت الدولة ،منذ عام  ،2012اللجنة الوطنية الدائمة لكفالاة تنفياذ ومتابعاة االلتزاماات
ال ا قطعتهااا بنمااا علااى الصااعيدين الااوطين والاادو يف جمااال حقااوق اإلنسااان (املرفاال  ،37املرسااوم
التنفيذي رقم  7املؤرخ  17وانون الثاين/يناير .)2012
 -359ويناادر اامن مهااام هااذه اللجنااة تنساايل عمليااة إعااداد التقااارير الوطنيااة ال ا ينبغااي أن
تقدمها مجهورية بنما إ هيئات األمم املتحدة لرصد معاهدات حقوق اإلنسان.
 -360وتتااألف هااذه اللجنااة ماان  15وياااايا عاماا ،متثاال الساالطات العامااة الااثال ومكتااق أما
املظاو ،وتوفر جماالت لتعزياز مشااروة اجملتما املادين .وتضاطل مبهماة تنسايل شاؤوايا وزارةأ الشاؤون
اخلارجية ،ال تو الرائسة وتوفر موارد األمانة الفنية.
 -361ومنااذ وااانون الثاين/يناااير  ،2016تاادعم وزارة الشااؤون اخلارجيااة مشااروع إعااداد التقااارير
الوطنيااة املقدمااة إ هيئااات حقااوق اإلنسااان ،الااذي يهاادف إ متكا الدولااة ماان االلتازام مبواعيااد
تقدمي التقارير الوطنية .وتنفذ اللجنة الوطنية الدائمة لكفالة تنفيذ ومتابعة االلتزامات الا قطعتهاا
بنمااا علااى الصااعيدين الااوطين والاادو يف جمااال حقااوق اإلنسااان هااذا املشااروع ،مبشاااروة وواااالت
عديدة وبشكل تشاروي ،من خالل مشاورات م اجملتم املدين(.)77

هاء -متابعة املالحظات اخلتامية هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان
 -362يندر من مسؤوليات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متابعةأ توصيات اهليئات الدولياة
حلقوق اإلنسان ونشرها.
 -363وش ا ااكلت االجتماع ا ااات املختلف ا ااة إلع ا ااداد املش ا اااورات نقط ا ااة انط ا ااالق متابع ا ااة تنفي ا ااذ
التوصيات وإحراز التقدم يف اياذ اإلجراءات الالزمة .وما سامهت يف نشر التوصيات يف أوساط
اجملتم املدين ،وهو ما فسح اجملال للحوار ب األطراف املعنية.
 -364ويف الوقات الاراهن ،أحارز تقادم يف و ا وتنفياذ نظاام ملتابعاة توصايات اهليئاات الدوليااة،
ساايمكن الكياااايت ماان تق اادمي املعلومااات بشااكل دوري عاان التقاادم احملاارز يف تنفيااذ السياسااات
العامة ومن متابعة تنفيذ مالحظات اهليئات الدولية.

واو -معلومات أخرى ذات صلة حبقوق اإلنسان
 -365املديريااة العامااة للهيئااات وامل اؤمترات الدوليااة التابعااة لااوزارة الشااؤون اخلارجيااة هااي الوحاادة
املسااؤولة عاان متابعااة السياسااة احمللي اة املتعلقااة بتنفيااذ التوصاايات وااللتزامااات املعتماادة يف امل اؤمترات
العامليااة واالستعرا ااات الالحقااة وعاارض التقااارير الصااادرة عاان امل اؤمترات وم اؤمترات القمااة الدوليااة
ذات الصلة حبقوق اإلنسان.
__________

( )77وزارة الشؤون اخلارجية .مديرية اهليئات واملؤمترات الدولية.
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 -366ويف ه اذا الصاادد ،فهااذه الوحاادة هااي ال ا تضااطل مبهااام األمانااة الفنيااة للجنااة الوطنيااة
الدائمة ملتابعة توصيات اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان .وابإل افة إ ذلاك ،فهاي صالة الوصال
ب البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة والوزارات والكياايت العامة على الصعيد احمللي.
أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 2030
 -367أنشااأت دولااة بنمااا اللجنااة املشاااوة با الووااالت واجملتما املاادين لاادعم أهااداف التنميااة
املسااتدامة ،لكااي تقاااص سياسااات عامااة وخطااط عماال وب ارام وتوصاايات تراعااي أهااداف التنميااة
املستدامة يف عملية تنمية بنما (املرسوم رقم  393املؤرخ  17أيلول/سبتمرب .)2015
 -368وتتألف هذه اللجناة مان هيئتا مهاا :املديرياة العلياا ،املؤلفاة مان وزيار التنمياة االجتماعياة
واألم التنفيذي ألمانة شؤون رائسة ا مهورية ورئيف اجمللف الوطين للتنسايل مان أجال التنمياة
واللجنااة التقنيااة ،املؤلفااة ماان األمانااة التقنيااة للمجلااف االجتماااعي وأمانااة شااؤون رائسااة ا مهوريااة
وأمانة التحالف الوطين من أجل التنمية.
 -369وتت ا ا اواءم اخلطا ا ااة احلكوميا ا ااة م ا ا ا خط ا ا ااة ع ا ا ااام  2030وتا ا اادعمها اخلط ا ا ااة االس ا ا اااتيجية
لالستثمارات العامة ال ستمكن من املضي قدم ا حنو حتقيل أهداف التنمية املستدامة ال .17
 -370وجيااري حالي ا ا و ا نظااام حاسااو ساايمكن ماان قيااا وتقياايم أثاار مااا يفااوق 2 000
مبادرة تضطل اا احلكومة الوطنية يف تنفياذ أهاداف التنمياة املساتدامة وبادعم مان بارايم األمام
املتحاادة اإلوااائي ،جيااري تصااميم أداة تكنولوجيااة للتشاااور والتحلياال ماان أجاال اياااذ الق ارارات يف
اجملال االجتماعي.
 -371وتتاايح هااذه األداة و ا ر يااة ذات مرجعيااة جغرافيااة لكاماال مصاافوفة السياساة العامااة يف
البلااد ،فيمااا يتعلاال أبهااداف التنميااة املسااتدامة ال  ،17وتساااهم يف اإلج اراءات الالزمااة لتحقياال
مستوايت عالية من اإلنصاف ،فضالا عن احلد من الفقر وأوجه عدم املساواة.

اثلثاً -معلومات عن عدم التمييز واملساواة وسبل النتصاف الفعالة
ألف -حالة الفئات السكانية الضعيفة
املساواة وعدم التمييز
 -372عن اادما تؤخ ااذ مؤشا ارات التنمي ااة البشا ارية يف االعتب ااار ،يتبا ا أن الس ااكان األص االي ه اام
األوثر أتثرا ابلفقر املتعدد األبعاد ،بنسبة تفوق  60يف املائة.
 -373ومااا تأشااكل األساار املعيشااية الا تضاام أشخاصا ا ماان ذوي اإلعاقااة نساابة عاليااة (19,3
يف املائااة) ابملقارنااة م ا األساار املعيشااية اخلاليااة ماان األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،وتبل ا  29يف املائااة
عندما تأضاف إليها األسر املعيشية ال تعيخ حالة الضعف ،أي ال تقاص أو ااعها مان خاط
الفقر املتعدد األبعاد.
 -374ويشااكل جممااوع اإلاي الل اواي يأعااان ماان الفقاار املتعاادد األبعاااد والل اواي يعشاان حالااة
الضعف ما نسبته  22,2يف املائة مقابل  24,3يف املائة ابلنسبة للذوور.
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 -375وال يوجااد سااجل شااامل خبصااوص السااكان املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي ،ولكاان نساابة
السااكان الااذين يعااانون ماان الفقاار املتعاادد األبعاااد والااذين يعيشااون حالااة الضااعف تناااهز  12,3يف
املائة من األسر املعيشية ال تصنف نفسها من فئة املنحدرين من أصل أفريقي.
 -376ور اام أن معاادل الفقاار يف بنمااا قااد اخنف ا  ،ابلنظاار إ مسااتوى الاادخل ،فااال ت ازال مثااة
مشاااول قائمااة فيمااا يتعلاال ابالسااتفادة الفعليااة ماان اخلاادمات االجتماعيااة ،وال تازال أو اااع نساابة
مئوية وبرية من السكان قريبة من خط الفقار املتعادد األبعااد ،وميكان أن تتفااقم يف حالاة األزماات
أو تدهور اخلدمات العامة(.)78

ابء -اللتزام ااات املتعلق ااة بض اامان املس اااواة أم ااام الق ااانون واملس اااواة يف التمت ااع حبماي ااة
القانون جلميع األشخاص
مبدأ عدم التمييز
اإلطار املعياري
 -377ومااا ورد يف اإلطااار القااانوين حلمايااة حقااوق اإلنسااان ،يشااكل املباادأ العااام لعاادم التمييااز
إحدى الضماايت األساساية املنصاوص عليهاا يف املاادة  19مان دساتور مجهورياة بنماا ،الا تانص
على احظر أي حصاايت أو امتيازات أو متييز على أسا العرق أو املولاد أو اإلعاقاة أو الو ا
االجتماعي أو نوع ا نف أو الدين أو اآلراء السياسيةا.
 -378وتكا اار املا ااادة  67ما اان الدسا ااتور مبا اادأ عا اادم التمييا ااز يف جما ااال العما اال ،نظ ا ارا لسا ااياقه
االجتماعي والسياسي ،حي تنص على أن ايأدف يف مجيا احلااالت أجار أو مرتاق متسااو عان
العمل املتساوي املؤدى يف ظاروف متماثلاة ،بغا النظار عان الشاخص الاذي يؤدياه ،وذلاك دون
متيي ااز عل ااى أس ااا ن ااوع ا اانف أو ا نس ااية أو الس اان أو الع اارق أو الو ا ا االجتم اااعي أو اآلراء
السياسية أو الدينيةا.
 -379وما ااا يا اارد مبا اادأ عا اادم التمييا ااز يف املا ااادة  1ما اان القا ااانون رقا اام  16املا ااؤرخ  10نيسا ااان/
أبريل  ،2002الذي ينظم احلل يف العمل يف املؤسسات العامة وحيدد تدابري ملن التمييز.
 -380وينص هذا القانون على حظر أي فعل ينطوي على أي شكل من التمييز أو االساتبعاد
أو التقييااد أو التفضاايل علااى أسااا اللااون أو العاارق أو نااوع ا اانف أو الساان أو الاادين أو الو ا
االجتما اااعي أو املولا ااد أو اآلراء السياسا ااية أو الفلسا اافية ،أو يقا ااوض التمت ا ا ابحلقا ااوق األساسا ااية
املكرس ااة يف الدس ااتور واحلق ااوق املنص ااوص عليه ااا يف االتفاقي ااات الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان أو يف
الواثئل الرامية إ تعزيز الكرامة اإلنسانية ،أو مين مارستها.
 -381وماان جهااة أخاارى ،وومااا أشااري إ ذلااك يف اإلطااار العااام حلمايااة وتعزيااز حقااوق اإلنسااان
من الفرع الثاين من هذا التقرير ،فقد صدقت مجهورية بنما علاى صاكو دولياة مهماة يف جماال
املساواة أمام القانون وعدم التمييز جبمي أوجهه ،مثال العهاد الادو اخلااص ابحلقاوق االقتصاادية
واالجتماعي ااة والثقافي ااة ،والعه ااد ال اادو اخل اااص ابحلق ااوق املدني ااة والسياس ااية ،واالتفاقي ااة الدولي ااة
للقضاء على مجي أشكال التمييز العنصري ،من مجلة صكو أخرى.

__________

(.Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015 )78
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اإلطار املؤسسي
 -382أح اارزت دول ااة بنم ااا تق اادما يف تعزي ااز هيك اال تنس اايل السياس ااات العام ااة ،م اان خ ااالل إنش اااء
جمموعة من مؤسسات القانون العام لضمان احلماية الفعالاة ميا احلقاوق املنصاوص عليهاا ساواء يف
القوان البنمية أو الصكو الدولية املتعلقة حبقاوق اإلنساان الا صادقت عليهاا مجهورياة بنماا ولرصاد
مدى متت مجي األشخاص املوجودين داخل إقليم بنما اا ،وال سيما الفئات األشد عف ا.
ومنح هلذه الكياايت االستقالل القانوين واإلداري واملا لضمان أدائها على حنو أفضال
 -383أ
ملهمة محاية حقوق هذه الفئات الضعيفة.
 -384ومبوج ااق الق ااانون رق اام  14امل ااؤرخ  23و ااانون الثاين/ين اااير  ،2009أنش ااأت دول ااة بنم ااا
األمان ااة الوطني ااة لش ااؤون األطف ااال واملا اراهق واألس اارة ،بوص اافها هيئ ااة لتنس اايل وتنفي ااذ سياس ااات
احلماية الشاملة حلقوق األطفال واملراهق .
 -385ولااديها جملااف إدارة يرأسااه وزياار التنميااة االجتماعيااة ويشااار فيااه أعضاااء رفيعااو املسااتوى
ماان الااوزارات املسااؤولة عاان السياسااات االجتماعي اة وماان اجملتم ا املاادين .وتتمثاال مهمتااه يف تعزيااز
و اامان فعاليااة السياسااات العامااة املتعلقااة ابألطفااال واملاراهق واألساارة ومساااعدة األمانااة الوطنيااة
لشااؤون األطفااال وامل اراهق واألساارة يف تنساايل وتعماايم وتنفيااذ االس اااتيجيات واخلطااط وال اربام
اخلاصة ابألطفال واملراهق واألسرة.
 -386ووفق ا ا ملااا تاانص عليااه املااادة  8ماان القااانون املااذوور ،تقااوم احلمايااة الشاااملة حلقااوق األطفااال
واملا ا اراهق عل ا ااى مب ا ااادئ الش ا اامولية ،والتكام ا اال ،واملش ا اااروة االجتماعي ا ااة ،والتنس ا اايل والتش ا ااار با ا ا
القطاعات ،والمروزية اإلجراءات ،واملسؤولية املشاوة ب الدولة واألسرة واجملتم  ،وتضامن املواطن .
 -387ومبوجق القانون رقم  23املاؤرخ  28حزيران/يونياه  ،2007أنشائت األماناة الوطنياة لشاؤون
اإلعاقااة ،بوصاافها هيئااة عامااة مسااتقلة ،تتمتا ابلشخصااية القانونيااة وابالسااتقالل يف نظامهااا الااداخلي
وميزانيتها ،وتتوخى توجيه وتنفيذ سياسة اإلدما االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.
 -388وتشااري املااادة  2ماان هااذا القااانون إ أن سياسااة اإلدمااا االجتماااعي لألشااخاص ذوي
اإلعاق ااة وأس اارهم تق ااوم عل ااى مب ااادئ تك ااافؤ الف اارص ،واحا ااام حق ااوق اإلنس ااان ،وع اادم التميي ااز،
ومشاروة املواطن .
 -389ومبوج ا اق القا ااانون رقا اام  71املا ااؤرخ  23وا ااانون األول/ديسا اامرب  ،2008أنشا ااو املعها ااد
ال اوطين للم ارأة ،بوصاافه هيئااة عامااة المروزيااة ،ذات شخصااية قانونيااة وم اوارد خاصااة ومسااتقلة يف
جم اااالت اإلدارة وامليزاني ااة واملالي ااة والش ااؤون التقني ااة والتنظيمي ااة ،لتنس اايل وتنفي ااذ السياس ااة الوطني ااة
لتحقيل تكافؤ الفرص للنساء.
 -390ومبوجاق القااانون رقام  64املااؤرخ  20أيلول/سابتمرب  ،2013أنشااو منصاق ايئااق وزياار
شااؤون الشااعوص األصاالية ،الااذي تأناااط بااه مهااام يطاايط السياسااة املتعلقااة ابلشااعوص األصاالية يف
بنما وتوجيهها وتنسيقها.
 -391ومبوج ااق القا ااانون رق اام  64امل ااؤرخ  6وا ااانون األول/ديس اامرب  ،2016أنشا اائت األمانا ااة
الوطنيااة للنهااوض ابلبنمي ا املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي ،بوصاافها اهليئااة املكلفااة بضاامان إعمااال
ومحايااة احلقااوق واحلارايت األساسااية ووفالااة التمتا الكاماال اااا للمنحاادرين ماان أصاال أفريقااي علااى
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أسا املساواة واإلنصاف والعدالة االجتماعية ،وذلك على النحو املعاف به يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ،فضالا عن القضاء على مجي أشكال التمييز العنصري يف مجهورية بنما.
 -392واجمللف االجتماعي هو أعلى هيئة إدارية للتنسيل با الووااالت ،مهمتاه إساداء املشاورة
إ اهليئ ااة التنفيذي ااة وجمل ااف ال ااوزراء يف جم ااال التنمي ااة االجتماعي ااة ،والعم اال وهيئ ااة ملناقش ااة اخلط ااة
االجتماعي ا ا ااة ،وص ا ا اايا ة السياس ا ا ااة االجتماعي ا ا ااة الوطني ا ا ااة للحكوم ا ا ااة وتنس ا ا اايل عملياهت ا ا ااا وتقي ا ا اايم
اسااتيجياهتا ،واال طالع بدور مثل احلكومة الوطنية لدى اهليئات واملنظمات الدولية والوطنياة،
احلكومية و ري احلكومية ،يف جمال التنمية االجتماعية املتعددة القطاعات(.)79

جيم -التدابري املعتمدة ملنع ومكافحة التمييز جبميع أشكاله ودوافعه
العقوابت اجلنائية على أفعال التمييز
 -393حيدد قانون العقوابت البنمي ظروف التشديد يف حالة جرمية القتال ،وتانص املاادة 132
ماان ه ااذا الق ااانون علااى عقوب ااة احل اابف املش ااددة ماادةا ت اااوص ب ا عش ارين وثالث ا س اانة يف حال ااة
ارتكااا بداف التمييز أو العنصرية.
 -394وت ا اانص الفق ا اارة  10م ا اان امل ا ااادة  40م ا اان الق ا ااانون رق ا اام  82امل ا ااؤرخ  24تش ا ارين األول/
أوتااوبر  2013االااذي حياادد تاادابري احلمايااة ماان العنااف ااد امل ارأة ويعاادل قااانون العقااوابت ماان
أجاال حتديااد خصااائص جرميااة قتاال اإلاي واملعاقبااة علااى أفعااال العنااف ااد امل ارأةا ،علااى احلكاام
بعقوبااة احلاابف ماادة ت اااوص ب ا  25و 30ساانة علااى واال ماان يقتاال ام ارأة بساابق جنسااها أو يف
سياق عالقات القوة ري املتكافئة.
 -395وجت اادر اإلش ااارة إ أن امل ااادة  5م اان ق ااانون العق ااوابت ت اانص عل ااى أن امع ااايري ومب ااادئ
حقااوق اإلنسااان املكرسااة يف الدسااتور واالتفاقيااات الدوليااة السااارية املفعااول يف مجهوريااة بنمااا جاازء
ال يتجزأ من قانون العقوابت وتعترب معايري دنيا ال تستبعد املعاايري األخارى الا هلاا صالة ابحلقاوق
األساسية وورامة اإلنسانا.
املؤسسات املكلفة ابلنظر يف قضااي التمييز
 -396اس ااتنادا إ التوص اايات ال ا ق اادمتها هيئ ااات إقليمي ااة وعاملي ااة حلق ااوق اإلنس ااان ،أأنش اائت
وحدة من التمييز داخل مكتق أم املظاو ،وما أو دليل إلجاراءات تلقاي الشاكاوى املتعلقاة
حباالت التمييز العنصري د الشعوص األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي.
 -397ومبوج ااق الق ااانون رق اام  11لع ااام  ،2005أحيظ اار التميي ااز يف جم ااال العم اال وتتمتا ا وزارة
العمل والتنمية املهنية بصالحية التحقيل يف مجي أنواع االنتهاوات ال تأرتكق يف هذا اجملال.
 -398والنيابة العاماة ،وفقاا ملاا ورد يف فقارات ساابقة ،هاي الكياان املخاتص ابلتحقيال يف مازاعم
ارتكاص أي جرمية على الصعيد الوطين ،مبا يف ذلك أي فعل يأرتكق بداف التمييز.
 -399ومن جهة أخرى ،تقا علاى وزارة الصاحة مساؤولية تقادمي املسااعدة يف احلااالت املتصالة
ابلتمييز ال قد تؤثر على صحة الشخص البدنية والنفسية بسبق املضايقة.
__________

( )79اجمللف االجتماعي لبنما.
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التدابري الرامية إىل ضمان املساواة أمام القانون
إمكانية اللجوء إىل القضاء
 -400اعتماادت اهليئااة القضااائية قواعااد برازيليااا املائااة بشااأن اإاتحااة إمكانيااة اللجااوء إ القضاااء
للمنتم ا إ الفئااات الض اعيفةا مبوجااق االتفاااق رقاام  245لعااام  ،2011الااذي يتااوخى وفالااة
إمكانية اللجوء إ القضاء مي األشخاص ،وتوفري مستوى جيد من اخلدمات والعناياة يضامن
االعااف الفعلي حبقوقهم.
 -401واستنادا إ التزام اهليئة القضائية لبنما ابالمتثال ألحكاام الدساتور والقاانون واملعاهادات
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ،أنشائت وحادة اللجاوء إ القضااء والشاؤون ا نساانية .وتساعى
هااذه الوحاادة إ تشااجي سياسااة شاااملة بشااأن إمكانيااة اللجااوء إ القضاااء ،أتخااذ يف االعتبااار
فئات مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوص األصلية وفئات أخرى.
 -402وهي هيئة دائمة للدراساات والبحاو والتقيايم والرصاد واملسااءلة مان أجال التغلاق علاى
العقباات القانونياة واملاليااة واملادياة والثقافياة وعلااى القوالاق النمطياة الا حتاول دون اللجاوء الفعلااي
إ القضاء فيما يتعلل بتعزيز املساواة واإلدما والتكافؤ ب ا نس يف النظام القضاائي انطالقا ا
من داخل إدارة السلطة القضائية.
التاادابري امللموسااة املعتماادة لتقلاايص أوجااه التفاااوت القتصااادي والجتماااعي واجلغ ارايف ماان
أجل منع التمييز
احلماية الجتماعية
 -403أنش ااو نظ ااام احلماي ااة االجتماعي ااة ،املتمث اال يف ب ارايم ش اابكة الف اارص ،بوص اافه مش ااروع ا
لودمااا االجتماااعي ،هدفااه األساسااي إدمااا األساار ال ا تعاايخ حالااة الفقاار أو الفقاار املاادق يف
ديناميااة التنميااة الوطنيااة ،بضاامان حصااوهلا علااى التعلاايم والتغذيااة والصااحة ،ووااذلك يف األنشااطة
اإلنتاجية ،من خالل التحويالت النقدية املشروطة.
 -404وحىت زص/أ سطف  ،2016بلغت قيمة االستثمار الااوماي املخصاص للتحاويالت النقدياة
املشروطة  19 347 000 00بلبوا ،واستفادت منه  64 896أسرة على الصعيد الوطين(.)80
السكن
 -405اس ااتفاد أوث اار م اان  13 860شخص اا م اان ب ارايم املس ااح العق اااري والتس ااجيل الق ااانوين
لألرا ي ،الذي اعتمد تصاميم مكنت من تسليم شهادات امللكية إ  3 080أسارة ،ابساتثمار
قيمته  393 799ابلبوا .ويف إطار برايم بناء املساون ،استأثمر مبل  213,4ملياون بلباوا أاتص
بناء  8 950مسكنا ،استفاد منها  40 272شخصا يف مجي أحناء اإلقليم الوطين.
 -406وتتمثل مهمة الصندوق التضامين لوسكان يف تقدمي مسااعدة مالياة اري قابلاة للتحويال
إ األسر ذات الدخل املنخف لتتمكن مان شاراء مسااون جديادة .ومبوجاق املرساوم التنفياذي
رق اام  393لع ااام  ،2014ارتف ا مبل ا اإلعان ااة م اان  5 000إ  10 000بلب اوا ،وانتق اال نط اااق

__________

( )80وزارة التنمية االجتماعية .برايم شبكة الفرص .تقرير عام  2016بشأن التحويالت النقدية املشروطة.
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أس ا ا ااعار املن ا ا ااازل ما ا اان  40 000إ  50 000بلب ا ا اوا .وحا ا ااىت و ا ا ااانون األول/ديس ا ا اامرب ،2014
أسلمت  7 178إعانة قيمتها اإلمجالية  36 069 450بلبوا.

 -407ويف إطار بارايم املسااعدة الساكنية ،الاذي يساتهدف األسار احااي الكاوار الطبيعياة
واحلرائل ،استأثمر مبل  12,5مليون بلبوا استفادت منه  3 050أسرة ،من خالل تاوفري مسااون
جديدة أو إعادة التوط أو اإليواء املؤقت أو ترميم املساون القائمة.
الصحة
 -408تنفااذ دول ااة بنم ااا خط ااة الص ااحة األساس ااية -100ص اافر ،ال ا تس ااعى إ القض اااء عل ااى
اس ااتخدام م اراحي احلف اارة يف مجي ا أحن اااء اإلقل اايم ال ااوطين وإ حتس ا ش اابكة اجمل اااري وإمكاني ااة
احلصول على املياه الصاحلة للشرص .ويأتوخى أن يستفيد من هاذه اخلطاة  300 000أسارة ،مان
خالل استبدال مراحي احلفرة ابملراحي الصحية.
 -409وقدمت دولة بنما نتائ الدراسة السابعة املتعلقة بقامة تالميذ الصف األول يف املدار
العامااة .وبفضاال نتااائ هااذه الدراسااة ،جاارى حتاادي املعلومااات املتعلقااة باانقص التغذيااة املاازمن يف
أوساط التالميذ يف بنما.
 -410وأأنشااو ب ارايم الرعايااة التسااكينية ااادف تطااوير وتقاادمي خاادمات صااحية عاليااة ا ااودة
وفعال ااة ومأمون ااة ،ماان األفضاال يف املن اازل ،إ املر ااى الااذين بلغاات أمرا ااهم املرحل ااة النهائي ااة يف
شدهتا ،وذلك مبشاروة موظف أوفاء وملتزم ومتجاوب  ،فضالا عن األسرة واجملتم .
 -411وتعمل دولة بنما من أجل و اسااتيجية لتعزيز الوقاية الصحة ،ابالشاا م منظمة
الصااحة للبلاادان األمريكيااة ،وصااندوق األماام املتحاادة للسااكان ،وب ارايم األماام املتحاادة املشااا
املعااين بفااريو نقااص املناعااة البش ارية/اإليدز ،ومنظمااات ااري حكوميااة مثاال مؤسسااة رفاااه وورامااة
األشخاص املصاب ابإليدز ( .)PROBIDSIDAوعالوة على ذلك ،جيري و اآلليات الالزماة
لض اامان اإلم ااداد املالئ اام ابلعق اااقري املض ااادة للفريوس ااات العكوس ااة ،مب ااا يف ذل ااك اامان التقي ااد
ابلعال  .وما جيري ،على الصعيد الوطين ،تصميم وحتدي نظام املعلومات الاذي يتايح احلصاول
على البياايت الالزمة ملعرفة و األمراض املنقولة جنسيا وفريو نقص املناعة البشرية/اإليدز.
التعليم
 -412من أجل منا االنقطااع عان الدراساة وحتسا مؤشار االلتحااق بنظاام التعلايم واالساتمرار
فيااه ،يأنفاذ بارايم املاانح الدراسااية العامااة علااى الصااعيد الااوطين ويف مجيا مراحاال التعلاايم ،ما إلازام
أولي اااء األم اار ابملش اااروة يف العملي ااة التعليمي ااة م اان خ ااالل عق ااد اجتماع اات إجباري ااة يف و اال مرو ااز
تعليمي ب املدرس واآلابء .ويستفيد من هذا الربايم  500 000طالق.
 -413ومنذ بدء تنفيذ هذا الربايم  ،يالح اخنفااض يف معادل االنقطااع عان الدراساة ،الاذي
بلا يف مرحلااة التعلاايم االبتاادائي  1,8يف عااام  2010يف حا اخنفا هااذا املعاادل بشااكل وبااري
يف عا ا اام  ،2013حيا ا ا بلا ا ا  .1,1وفيم ا ااا يتعل ا اال مب ا اارحل التعل ا اايم اإلع ا اادادي والث ا ااانوي ،بلا ا ا
معدله  4,8يف عام  2010و 3,6يف عام .2013
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 -414وتتواصاال ب ارام املاانح الدراسااية علااى أسااا االسااتحقاق ووااذلك ب ارام دعاام الطااالص
ذوي املوارد احملدودة القادم من مناطل الشعوص األصلية واملناطل الريفية.
 -415ويف عااام  ،2015انطلاال مشااروع امدرس ا أوالا ،ماان أجاال جتهيااز مجي ا املاادار دون
استثناء ابلوسائل الالزمة لتوفري تعليم عا ا اودة ومتكينهاا مان مواجهاة التحادايت ا ديادة علاى
الصعيدين احمللي والعاملي .وقد استفاد من هذا الربايم  3 600مدرسة.
 -416وتأنفااذ خطااة ابنمااا ثنائيااة اللغااةا للفاااة  ،2019-2014ال ا هتاادف إ تعزيااز تاادريف
اللغة اإلنكليزية يف نظام التعليم البنمي .ويتمثل هدف هذه اخلطة يف تادريق  25 000مادر ،
و 100 000تلمي ااذ يف م اارحل التعل اايم اإلع اادادي والث ااانوي ،و 160 000تلمي ااذ يف م اارحل
التعليم األو واألساسي ،أي حنو  285 000تلميذ ثنائي اللغة.
الربامج التعليمية واحلمالت
 -417يف عااام  ،2015أطلقاات الدولااة رمسياا عقااد املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي ،2024-2015
تلبيةا للنداء الدو من أجل العمل حتت شعار :االعااف والعدالة والتنمية.
 -418ولتحقيل األهداف احملددة ،يأستخدم التعليم ابعتباره حمورا اسااتيجيا حلفز تغيري األوااط
الثقافية ،من خالل إصالص املنااه الدراساية ومالءماة املضاام األوادميياة ،بغارض إزالاة احلاواجز
املفاهيميااة الا تشااج األواااط الثقافيااة التمييزيااة .وجيااري تعزيااز هااذا ا هااد ابالشااا ما القطاااع
العام وابلتنسيل م منظمات اجملتم املدين املعنية اذه املسألة.
 -419وتاانظم األمانااة الوطني ااة للنهااوض ابلبنمي ا املنح اادرين م اان أصاال أفريق ااي ابالش ااا م ا
اجملتم ا املاادين للبنمي ا املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي محااالت لوعااالم والتوعيااة ،وأنشااطة ثقافيااة،
ومسريات وتظاهرات مبشاروة األطفال واملراهق  ،يف إطار التعليم الافيهاي ومسارص الشاارع والفان
واملوسيقى ،ترمي إ من التمييز.
 -420وت اانظم عل ااى وج ااه التحدي ااد دورات تدريبي ااة لفائ اادة أفا اراد الش اارطة والش ااباص واملا اراهق
لتزوياادهم ابألدوات الالزمااة لتيسااري ح اوار جيااد ب ا الثقافااات واسااتعادة الااروابط املفقااودة وتوثياال
الصالت ،وتعزيز تنفيذ التشاريعات القائماة بشاأن األطفاال والشاباص املنحادرين مان أصال أفريقاي
وي ال يتعر وا للتمييز لدى مارسة حقوقهم الثقافية يف املراوز التعليمية.
 -421ويف عا ااام  ،2016انضا اامت بنما ااا إ احلملا ااة العامليا ااة ملكافحا ااة فا ااريو نقا ااص املناعا ااة
البشرية/اإليدز ااملن املطلل للتمييزا حتت شعار اجسد التحول الذي تصبو إليها.
 -422وهتادف هااذه احلملاة الساانوية إ إجياااد منااخ متساام ابالحااام والتضاامن واإلدمااا  ،حااىت
يتس ااىن ميا ا األش ااخاص أن يعيشا اوا دون خ ااوف م اان التع اارض لالعت ااداء أو التج اارمي أو الوص اام
بسبق فريو نقص املناعة البشرية/اإليدز (اتفاقية حقوق الطفل ،عام .)2016
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التدابري احملددة املكرسة حلماية فئات اجملتمع الضعيفة
النساء
 -423شااكل القااانون رقاام  4لعااام  1999االااذي يرسااي مباادأ حتقياال تكااافؤ الفاارص للم ارأةا
إجنازا مهم ا فيما يتعلل بكفالة حقاوق اإلنساان للمارأة ومنحهاا فرصا ا أفضال يف اجملاال االقتصاادي
واالجتماعي والثقايف والسياسي.
 -424وم اان جه ااة أخ اارى ،تس ااعى السياس ااة العام ااة لتحقي اال تك ااافؤ الف اارص للما ارأة إ وفال ااة
املساواة بوصفها إجراء إجيابي ا يتوخى التمثيل املتكافو لكال ا نس يف مجي اجملاالت ،وال سيما
يف املناصق السياسية.
اقاص تطبيل نظام للحصص حىت ال تتجاوز نسبة متثيل أي من ا نس  50يف املائاة،
 -425و أ
أو ح ااىت يتحق اال عل ااى األق اال توزي ا ا للمناص ااق بنس اابة  40مقاب اال  60يف املائ ااة .واهل اادف م اان
ذل ا ا ااك ا ا اامان املش ا ا اااروة املتس ا ا اااوية للجنسا ا ا ا يف مجيا ا ا ا املؤسس ا ا ااات السياس ا ا ااية واالجتماعي ا ا ااة
واإلدارية والقضائية.
 -426ويتمثا ا اال األسا ا ااا القا ا ااانوين ملا ا ااا سا ا اابل ذوا ا ااره يف املا ا ااادة  239ما ا اان القا ا ااانون رقا ا اام 54
لعااام  ،2012املعاادل لقااانون االنتخاااابت ،الا تاانص علااى أن جيااري و ا قاوائم الاشاايح ابتااداء
من طور االنتخاابت داخل األحزاص السياسية حىت مرحلة االنتخااابت األولياة ،علاى حناو يكفال
فعليا يصيص  50يف املائة على األقل من الاشيحات للنساء .ويف هذا الصدد ،تق على أماناة
شؤون املرأة داخل األحزاص السياسية مسؤولية التحقل من االمتثال لنظام حصص ا نس لدى
انتقاء الرا ب يف الاشح لالنتخاابت داخل األحزاص السياسية.
األطفال واملراهقون
 -427من ااذ إنش اااء األمان ااة الوطني ااة لش ااؤون األطف ااال وامل اراهق واألس اارة ،ج اارى تنفي ااذ خط ااط
وب ارام وت اادابري حلماي ااة األطف ااال وامل اراهق ابعتب ااارهم إح اادى الفئ ااات الس ااكانية الض ااعيفة .وزاد
مستوى توفري خدمات الوقاية والرعاية لألطفال وتوس نطاق تغطيتها بفتح مديرايت إقليمية.
 -428ويف إطار األمانة الوطنية لشؤون األطفال واملراهق واألسرة ،جيري حاليا ا تنفياذ بارايجم
يهدفان إ توفري خدمات الوقاية والرعاية لضحااي العناف ا نساي وساوء املعاملاة واالعتاداء علاى
األطف ااال ،مه ااا :با ارايم الرعاي ااة املباش اارة لض ااحااي العن ااف ا نس ااي وبا ارايم منا ا إس اااءة معامل ااة
األطفااال واالعتااداء علاايهم .ويتمثاال هااذان الربايجمااان ابألسااا يف تنظاايم أايم تثقيفيااة يف فتلااف
املدار  ،تستهدف األطفال ومعلميهم وأساتذهتم وزابءهم ،على حد سواء.
 -429وحق اال الق ااانون الع ااام للتب ااين تق اادم ا مهما ا ا يف مكافح ااة االجت ااار ابألطف ااال وأبعض ااائهم
ومااا إ ذلااك .ونااص القااانون الااذي أأنشاائت مبوجبااه األمانااة الوطنيااة لشااؤون األطفااال وامل اراهق
واألساارة علااى أن يعماال هااذا الكيااان بوصاافه هيئااة مروزيااة يف جمااال التبااين بغاارض تبساايط وحتس ا
وو ااعت إجاراءات لتتبا حالااة
إجاراءات التبااين علااى الصااعيدين الااوطين والاادو علااى حااد ساواء .أ
األطفال واملراهق داخل أسرهم املعيشية ا ديدة ،وأألغيت وذلك مارسة التبين الطوعي.
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 -430وللقضاء على عمل األطفال ،نأفذت اإلجراءات التالية :إنشااء ناة القضااء علاى عمال
األطفال ومحاية املراهق العامل  ،املؤلفة من  27مؤسساة عاماة وخاصاة ومنظماة اري حكومياة
وترقيااة إدارة القضاااء علااى عماال األطفااال ومحايااة امل اراهق العااامل إ مسااتوى املديريااة الوطنيااة
داخل وزارة العمل والتنمية املهنية.
 -431ول ا اادى بنم ا ااا ث ا ااال خط ا ااط وطني ا ااة للقض ا اااء عل ا ااى عم ا اال األطف ا ااال ومحاي ا ااة املا ا اراهق
العااامل ( ،)2007-2011تشاارف عليهااا نااة القضاااء علااى عماال األطفااال ومحايااة امل اراهق
العامل  :خطة القضاء على عمل األطفال يف مناطل السكان األصلي واخلطة النقابية للقضاء
علااى عماال األطف ااال ابالش ااا م ا النق اااابت وابلتنساايل م ا اجمللااف ال ااوطين ملؤسس ااات القط اااع
اخلاص وخطة مؤسسات األعمال التجارية للقضاء على عمل األطفال ،ا اري إعدادها.
 -432وترصد نة القضاء على عمل األطفال ومحاياة املاراهق العاامل ظااهرة عمال األطفاال
بشكل دائم من خالل نظامها املعلوماي الذي يديره املعهد الوطين لوحصاء والتعداد.
األشخاص ذوو اإلعاقة
 -433ح اادد الق ااانون رق اام  42امل ااؤرخ  27زص/أ س ااطف  ،1999املع اادل ابلق ااانون رق اام 15
امل ا ااؤرخ  31زذار/م ا ااار  ،2016اإلط ا ااار الق ا ااانوين لتحقي ا اال تك ا ااافؤ الف ا اارص لألش ا ااخاص ذوي
اإلعاقة ،الذي تعاف مان خاللاه دولاة بنماا حبال هاؤالء األشاخاص يف التمتا ابحلقاوق األساساية
يف جماالت منها الصحة ،والتعليم ،والثقافة والراي ة ،والعمل ،وتكنولوجيات االتصال.
 -434ومن ب املشاري املتعددة ال تنفذها األمانة الوطنية لشؤون اإلعاقة من أجال مسااعدة
األسر ال يكون أحد أفرادها من ذوي اإلعاقة وال متلك املوارد األساسية لتغطية نفقاته ،مشاروع
ااألعمال التجارية األسريةا (.)FAMI-EMPRESA
 -435ويتمثاال اهلاادف الرئيسااي هلااذا املشااروع يف توجيااه ودعاام وتشااجي عمليااة إنشاااء مشاااري
جتاريااة أس ارية صااغرية يف قطاعااات الزراعااة والتجااارة واخلاادمات ،لفائاادة األشااخاص ذوي اإلعاقااة
وأساارهم الااذين يعيشااون يف املناااطل الريفيااة واملناااطل احلض ارية املهمشااة واملناااطل الااوعرة املسااالك،
وذلك بغرض إدماجهم يف نظام البلد اإلنتاجي ،وحتس نوعية حياهتم وتعزيز و عهم األسري.
ااص لتقاادمي
 -436وماان جهااة أخاارى ،أأنشااو مبوجااق القااانون رقاام  39لعااام  2012ب ارايم د خا د
املساعدة املالية لذوي اإلعاقات الشديدة الذين ال ميكنهم االعتماد على أنفسهم ويعيشون حالاة
الفقاار املاادق  ،يهاادف إ حتسا نوعيااة حياااهتم مباانحهم دعما ا ماليا ا ميكاانهم ماان تلبيااة احتياجاااهتم
األساسية من ذاء وأدوية وخدمات.
 -437وأخ اريا ،ي اانص الق ااانون رق اام  134لع ااام  2013عل ااى وفال ااة املس اااواة لألش ااخاص ذوي
اإلعاقااة يف اجملااال االقتصااادي وعلااى م ازااي منهااا االسااتفادة ماان يفيضااات لاادى ش اراء املنتجااات
واخلدمات ،ابعتبار ذلك أحد تدابري العمل اإلجيا .
 -438وماان جهااة أخاارى ،تعتمااد دولااة بنمااا سياسااة بشااأن اإلعاقااة ،حتاادد إجاراءات لتحقياال تكااافؤ
الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتكفل الوفاء اباللتزامات التالية جتاه هذه الشرحية من السكان:
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)1

القضاء على مجي أشكال اإلقصاء والتمييز د األشخاص ذوي اإلعاقة

)2

االلتحاق بنظام التعليم واالستمرار واالرتقاء فيه
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)3

تعزيز فرص توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم

)4

إزالة احلواجز املادية ال حتول دون املشاروة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة

تيسا ااري إمكانيا ااة الوصا ااول إ املعلوما ااات ووسا ااائل االتصا ااال لألشا ااخاص ذوي
)5
اإلعاقات احلسية (حاالت اإلعاقة البصرية والسمعية واملروبة)
أ
تشا ااجي مشا اااروة األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة يف األنشا ااطة الافيهيا ااة والراي ا اية
)6
والثقافية والسياحية.
 -439وأأنشاائت بارام لكفالااة إدمااا األشااخاص ذوي اإلعاقااة يف سااوق العماال ،مثاال املشااروع
الس اانوي لتحسا ا ف اارص توظي ااف األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،ومش ااروع املس اااعدة يف اإلدم ااا يف
سوق العمل ،ومشروع الفصول الدراسية لودارة املهنية ملنطقة أمريكا الالتينية اخلاص ببنما.
الشعوب األصلية
 -440تعتاارب بنمااا أحااد أوثاار البلاادان تقاادما يف جمااال محايااة وتعزيااز حقااوق الشااعوص األصاالية،
عل ااى النح ااو املنص ااوص علي ااه يف دس ااتور بنم ااا وو ااذلك يف املع ااايري والق اوان ال ا أو ااعت لص ااا
الشعوص األصلية.
 -441وفيمااا يتعلاال بشااؤون احلكاام ،و ااعت الشااعوص األصاالية ،وجاازء ماان ثقافاهتااا وتقالياادها،
نظمها القانونية اخلاصة اا إلقامة العدل ال تتيح هلا حف النظام داخل مناطقها.
 -442وخبص ااوص األرا ااي وامل اوارد ،أأنش اائت ااف من اااطل للس ااكان األص االي هل ااا نظ ااام إداري
حملااي ،وهااو مااا مهااد الساابيل ألشااكال جدياادة ماان الساالطة واملؤسسااات .ولكاال منطقااة ماان مناااطل
الشعوص األصلية قانون خاص اا وميثاق إداري أساسي يضم جتميع ا لقوانينها وأشاكاهلا التنظيمياة.
وبناء على أسف قانونية ،أأنشئت ف مناطل للشعوص األصلية هاي :إميباريا يف منطقاة داريا (،)81
وانغا بو لي( ،)82ووواي ايال( ،)83ووواي دي مادو اندي( ،)84ووواي دي وار اندي(.)85
 -443ويسااري القااانون رقاام  72املااؤرخ  23وااانون األول/ديساامرب  2008ملاانح عقااود امللكيااة
ا ماعيااة ابجملااان للشااعوص األصاالية فيمااا يتعلال أبرا اايها الواقعااة خااار مناطقهااا .وتكفاال أحكااام
هذا القانون للشعوص األصلية احلال يف مواردهاا الطبيعياة ،وهويتهاا الثقافياة وتقاليادها ،واالعاااف
ايكلهااا السياسااي التقلياادي حلكوماهتااا التقليديااة املتمثاال ابألسااا يف جمالسااها العامااة ،واحلاال يف
حرية تقرير املصري.
 -444وفيمااا يتعلاال ابلعدالااة ،أنشاائت داخاال اهليئااة القضااائية إدارة تيسااري إمكانيااة اللجااوء إ
القض اااء للش ااعوص األص االية ،الا ا هت اادف إ ت ااوفري خ اادمات الامج ااة الش اافوية بلغ ااات الش ااعوص
األصاالية عناادما يقتضاايها سااري اإلجاراءات القضااائية فضاالا عاان تطااوير األساااليق البديلااة لتسااوية
املنازعات يف مناطل السكان األصلي .

__________

()81
()82
()83
()84
()85
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 -445ويف جمال التعليم ،جيري يف بنما تنفيذ وتطوير نظام التعليم املتعادد الثقافاات الثناائي اللغاة الاذي
يكفل احلل الدستوري للشعوص األصلية يف احلصول على تعليم يسااهم يف صاون وتعزياز ثقافاهتاا ولغاهتاا
ونظرهتا الكونية وهويتها اإلثنية (القانون رقم  88املؤرخ  22تشرين الثاين/نوفمرب .)2010
 -446وابلتنسيل م السلطات التقليدية للشعوص األصلية ،جيري و اخطة التنمية الشااملة
للشااعوص األصااليةا ااادف صاايا ة خطااط للتنميااة البش ارية ،وتقلاايص مسااتوى الفقاار وسااد فجااوة
التفاوت ،وبناء القدرات السياسية والتقنية على التفاوض واملشاروة يف احلياة السياسية.
 -447ودخاال حيااز النفاااذ يف  2زص/أ سااطف  2016القااانون رقاام  37لعااام  ،2016الااذي
ينص على التشاور م الشعوص األصلية واحلصول على موافقتها املسبقة واحلرة واملستنرية.
 -448وقاادمت احلكومااة تعويضا ا ماليا ا تتجاااوز قيمتااه مليااون ونصااف مليااون بلباوا إ شااعوص
وااواي دي مادو اناادي وجمتمعااي إميباريا دي إيبيا وبااريايي ،الا تضااررت بساابق تشااييد سااد ألتااو
اباينا ا ااو لتوليا ا ااد الطاقا ا ااة الكهرمائيا ا ااة يف عا ا ااام  ،1972تنفيا ا ااذا للحكا ا اام الصا ا ااادر يف  14تش ا ا ارين
األول/أوتوبر  2014عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.
مجاعات املنحدرين من أصل أفريقي
 -449يشااكل اح ااام حقااوق السااكان املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي مسااألة ذات أمهيااة ابلنساابة
للدول ااة وابلت ااا  ،وبغي ااة حتقي اال إدم اااجهم ،أأنش اائت ،مبوج ااق الق ااانون رق اام  64امل ااؤرخ  6و ااانون
األول/ديساامرب  ،2016األمان اةأ الوطنيااة للنهااوض ابلبنمي ا املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي ،التابعااة
ل ااوزارة التنمي ااة االجتماعي ااة ،الا ا تض ااطل مبس ااؤولية توجي ااه وتنفي ااذ سياس ااة اإلدم ااا االجتم اااعي
للبنمي املنحدرين من أصل أفريقي يف اإلقليم الوطين.
 -450وتعاف بنما بضرورة سن قانون شامل ملكافحاة التميياز حيظار التميياز أايا وانات دوافعاه،
مبااا يف ذلااك التمييااز العنصااري واإلثااين ،وياانص علااى اآلليااات الفعالااة لتنفيااذه وعلااى إاتحااة امل اوارد
الالزمة لذلك ،وحيدد العقوابت املدنية وا نائية املالئمة على أفعال التمييز ال يرتكبها املوظفاون
يف القطاع العام واخلاص على حد سواء.
املهاجرون
 -451مبوجااق املرسااوم بقااانون رقاام  3لعااام  ،2008أأنشاائت الاادائرة الوطنيااة للهجاارة ،الا تكفاال
احاام ورامة املهاجرين وحقوقهم ،وعدم التميياز ادهم علاى أساا ا نساية أو الو ا االجتمااعي
أو االقتصادي أو اإلعاقة أو اآلراء السياسية أو األصل اإلثين أو نوع ا نف أو اللغة أو الدين.
 -452ويف عااام  ،2010نظماات دولااة بنمااا ،يف إطااار تنفيااذ سياسااتها املتعلقااة ابهلجاارة ،محلااة
لتساوية الو ا القاانوين للمهاااجرين بعناوان ابنماا بوتقاة األعاراقا ،متثال هادفها الرئيساي يف تسااوية
الو القانوين لألجانق الذين أثبتوا إقامتهم مدة سنت يف إقليم بنما.
 -453وبعد أن أمت األجانق إجاراءات تساوية و اعهم ،تسالموا بطاقاة إقاماة مؤقتاة صااحلة ملادة
وسلم خاالل الياوم األول
سنت  ،م منحهم خيار اإلقامة الدائمة يف البلد بعد انتهاء هذه املدة .أ
من هذه العملية زهاء  8 000بطاقاة إقاماة .واألجاناق األوثار اساتفادة هام الكولومبياون ()3 572
والنيكارا ويون ( )1 397والصينيون (.)400
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الالجئون
 -454أنشااأت بنمااا املكتااق الااوطين لشااؤون الالجئ ا  ،التاااب لااوزارة الداخليااة ،وهدفااه تنفيااذ
املعااايري القانونيااة املنصااوص عليهااا يف املرسااوم التنفيااذي رقاام  23املااؤرخ  10شااباط/فرباير ،1998
الااذي نأفااذ مبوجبااه القااانون رقاام  5املااؤرخ  26تشارين األول/أوتااوبر  ،1977الااذي جاارت مبوجبااه
املوافقة على اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951وبروتووول  1967املتعلق بو الالجئ .
 -455ومبوجق القانون رقم  74املؤرخ  15تشرين األول/أوتوبر  ،2013جيوز لالجئ الذين
اعاف هلم بو الالجو منذ ثال سنوات أو أوثر أن يقدموا طلب ا لوقامة الدائمة ما رخصاة
أ
عمل ملدة ري حمددة.

دال -سبل النتصاف الفعالة
 -456تاارد يف الفاارع املتعلاال ابلتاادابري احملااددة املكرسااة حلمايااة فئااات اجملتم ا الضااعيفة معلومااات
عن سبل االنتصاف املتاحة يف جمال حقوق اإلنسان.
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