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  مقدمة    
 املنشأ مبوجب قرار جملـس      ،عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
. ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢بنما يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       بلق  وجرى االستعراض املتع  

واعتمد الفريق العامـل التقريـر      . وترأست وفد بنما صاحبة السعادة السيدة روكسانا منديز، وزيرة        
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤بنما يف جلسته الثامنة املعقودة يف باملتعلق 

اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل        ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .أوغندا واملكسيك وملديف: لتيسري االستعراض املتعلق ببنما) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق ببنما
  ؛)A/HRC/WG.6/9/PAN/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/9/PAN/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/9/PAN/3.(  
جملموعة الثالثية قائمة أسـئلة أعـدهتا سـلفاً أملانيـا            إىل بنما عن طريق ا     وأُحيلت  -٤

واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية     
وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية آللية االسـتعراض الـدوري           . والنرويج وهولندا 

  . الشامل

   االستعراضموجز مداوالت عملية  -أوالً   
وميكن االطالع على ما قُـدِّم مـن   .  وفداً ببيانات٣٤خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٥

  . توصيات خالل احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير

  الدولة موضوع االستعراضاحلالة من جانب عرض   -ألف   
 إىل أن محايـة     أشارت الوزيرة، السيدة روكسانا مينديز، يف مالحظاهتا االستهاللية         -٦

حقوق اإلنسان واحترامها من األولويات اليت وضعتها إدارة بنما وأن عمليـة االسـتعراض              
الدوري الشامل هي فرصة إلطالع اجملتمع الدويل على موقف بنما خبصوص مسألة حقـوق              

وأضـافت  . اإلنسان، وعلى ما حققته من إجنازات وما تواجهه من حتديات يف هذا اجملـال             
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لي ما فتئت، منذ تقلدها مهام احلكم، قبل سـنة ونـصف            إدارة الرئيس مارتيني  بالقول، إن   
  .السنة، تستعرض التزامات بنما الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

وقد شكّلت عملية االستعراض الدوري الشامل فرصة لكي تنظر بنمـا يف قـضايا                -٧
  ميكن أن تتحقـق إال عـن        هذه الكرامة اليت ال   . حقوق اإلنسان من زاوية الكرامة اإلنسانية     

طريق النهوض باجملاالت اليت تدعم السلم والدميقراطية ومعاجلة العوامل اليت هتدد مقومـات             
لـذلك  . السلم والدميقراطية، كالفقر والتهميش والالمساواة واإلجرام وسائر أشكال العنف        

لك، أُنشئت يف   وحتقيقاً لذ . وجب أن ُتسهم كافة املؤسسات الوطنية يف إعمال هذه احلقوق         
امة من فـروع     جهازاً من األجهزة الع    ١٨ جلنة مشتركة بني املؤسسات تضم       ٢٠١٠مارس  /آذار

  . فت يف مجلة أمور بإعداد التقرير الوطين ألغراض االستعراض الدوري الشاملاحلكم الثالثة، كُلِّ
 عنـدما شـرعت املؤسـسات       ٢٠١٠مارس  /آذاروقد بدأ إعداد هذا التقرير يف         -٨

مشاورتان مـع منظمـات     مايو  /أيارومية يف االضطالع بأنشطة عديدة، مث أُجريت يف         احلك
ونوه الوفد بتعاون املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بنما           . اجملتمع املدين 

  . وحكومة الربازيل يف إعداد التقرير
ن األمهيـة بالنـسبة إىل      وتطرق الوفد يف البداية إىل القضايا اليت تتسم بأكرب قدر م            -٩

اجملتمع الدويل، فضالً عن القضايا اليت أُثريت يف قائمة األسئلة املعدة سلفاً واليت وردت مـن                
  . بعض الوفود

 صكاً من الصكوك الدوليـة      ٢٧وخبصوص االلتزامات الدولية، صّدقت بنما على         -١٠
 خالل انعقاد الدورة    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولإضافة إىل ذلك، وقّعت بنما، يف       . حلقوق اإلنسان 

اخلامسة والستني للجمعية العامة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           
وبناء على توصية صـادرة عـن       . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

ة الوطنية مشروع قانون     احلكومة إىل اجلمعي   أحالتحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،      
يقضي مبواءمة التعاريف املستخدمة على الصعيد الوطين فيما يتعلق بالتعـذيب واالختفـاء             

  . القسري مع املعايري الدولية
كـانون  وأشار الوفد إىل أن املعهد الوطين لـشؤون املـرأة، الـذي أُنـشئ يف                  -١١

 يف عملية التنمية املستدامة باتباع       يهدف إىل إدماج املرأة إدماجاً تاماً      ،٢٠٠٨ديسمرب  /األول
. سياسة عامة تقوم على أساس توفري فرص متكافئة وضمان اجملموعة الكاملة مـن احلقـوق              

وتبعاً للمالحظات اخلتامية اليت وضعتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف               
عقب مشاورات واسعة   ة  اجلنسانيسياسة جديدة ُتعىن باملسائل     عت  ُوض ٢٠١٠فرباير  /شباط

مكتباً معنيـاً    ٣٢وأُنشئ على الصعيد الوطين     . النطاق أُجريت مع خمتلف أصحاب املصلحة     
. بتحقيق تكافؤ الفرص من أجل بناء جمتمع خيلو من التمييز القائم على أساس نوع اجلـنس               

افقـت  لذلك، و . واهتمت احلكومة أيضاً مبسألة اخنفاض مشاركة املرأة يف الشؤون السياسية         
على تقدمي مشروع يهـدف   أعضائها بإمجاعاللجنة الوطنية املعنية بإصالح العملية االنتخابية  
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وُينتظر . إىل إصالح القانون االنتخايب من أجل ضمان املساواة يف التمثيل بني الرجال والنساء            
  . أن توافق اجلمعية الوطنية على هذا املقترح كي يصبح قانوناً

 مبسألة العنف ضد املرأة، فقد أُدرج يف قانون العقوبات املعتمـد يف            أما فيما يتعلق      -١٢
 مفهوم جرمية القتل مع ظروف التشديد، اليت تدخل يف نطاق جـرائم العنـف               ٢٠٠٧عام  

ويف ضوء تزايـد    .  سنة ٣٠ و ٢٠السجن ملدة تتراوح بني     باملرتيل واليت يعاقب عليها القانون      
انون يهدف إىل تعديل قـانون العقوبـات والقـانون    حاالت العنف ضد املرأة، طُرح مشروع ق    

  . يتضمن مقترحاً بتشديد العقوبات وبإدراج تعريف جلرمية قتل اإلناثهو مشروع  و،القضائي
وينص دستور بنما على أن العمل ميثل حقاً وواجباً يف آن واحد، وحيظر التمييـز يف      -١٣

الطبقة االجتماعية أو نوع اجلـنس أو  جمال العمل على أساس العرق أو النسب أو اإلعاقة أو          
إضافة إىل ذلك، سّجل احلد األدىن ألجور املوظفني العمـوميني          . األفكار السياسية أو الدينية   

وأُشري إىل أن الـبعض     . اإلدارةمن  أكرب زيادة خالل السنوات اخلمسني األخرية عقب قرار         
 سيما يف ظـل ارتفـاع        أن مشكلة البطالة ستظل مستعصية، ال      ٢٠٠٠كان يعتقد يف عام     

ومنذ ذلك التاريخ، اخنفضت معدالت البطالة      .  يف املائة  ١٤معدالت البطالة اليت وصلت إىل      
 مـوطن شـغل     ٥٢ ٠٠٠حنو  توفري   يف املائة بفضل انتهاج سياسة أدت إىل         ٦,٦لتصل إىل   

  . ومن املتوقع أن يتواصل هذا االخنفاض يف السنوات القادمة. سنوياً
لذلك أُنـشئت جلنـة     .  بنما أيضاً بالتصدي لتوسع نطاق عمل األطفال       وهتتم إدارة   -١٤

، صدر أمـر    ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانويف  . مكلفة بالقضاء على عمل األطفال ومحاية املراهقني      
تنفيذي يتضمن قائمة باألشكال اخلطرة لعمل األطفال ليكون أساساً تسترشد به السياسات            

  .لواردة يف أحدث اتفاقيات منظمة العمل الدوليةوالربامج ومرجعاً لالمتثال للتوصيات ا
 يف املائة من االعتمادات من أجـل التنميـة          ٤٨وختصص يف امليزانية الوطنية نسبة        -١٥

وُتستثمر هذه  . االجتماعية، وخباصة يف املناطق اجلغرافية اليت تعاين من ارتفاع مستويات الفقر          
. ية والتغذية والنهوض مبـشاريع اإلسـكان  تحسني نظام التعليم والرعاية الصح   لاالعتمادات  

إضافة إىل ذلك، قامت احلكومة بتنفيذ برنامج خاص لصاحل املسنني يتمثل يف دفـع مبلـغ                
 عاماً أو أكثر وال حيصل علـى أي         ٧٠ دوالر لكل مسن يبلغ من العمر        ١٠٠شهري قدره   

 أسرة  ٦٣ ٠٠٠من  وأنشأت احلكومة أيضاً شبكة الفرص، وهي برنامج تستفيد منه أكثر           . معاش
  .وخدمات تتصل بالصحة والتعليم وتسجيل املواليدنقدية معيشية يتمثل يف تقدمي مساعدات 

ويشكل احلق يف الرعاية الصحية، وال سيما الرعاية الصحية لألمهات والرضـع يف               -١٦
فقـد  .  مناطق السكان األصليني واملناطق الريفية، أحد الشواغل الرئيسية للحكومة الوطنية         

عتمدت اإلدارة سياسات هتدف إىل التقدم خبطى حثيثة حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية             ا
اإليدز، أشار  /وفيما يتعلق باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       . املتصلة بالصحة 

 يف املائة   ٧٠الوفد إىل أن العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي يقدم باجملان ألكثر من             
عالوة على ذلك، مل يعد املهاجرون خيضعون الختبار الكشف عن          .  احلاالت املبلغ عنها   من
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الفريوس،  وبالتايل مل تعد هناك قيود على دخول األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة               
  . اإليدز إىل بنما أو البقاء أو اإلقامة فيها/البشرية
اإلمنـائي   إىل حتقيق اهلـدف  ٢٠٠٣وأشار الوفد إىل أن احلكومة توصلت منذ عام       -١٧

ويتمثل التحدي الذي تواجهه احلكومـة يف الوقـت         . لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي    
وقد توصلت بنمـا    . الراهن يف احلد من معدالت التسرب من املدرسة وحتسني نوعية التعليم          

يق املساواة بـني اإلنـاث      أيضاً إىل حتقيق هدف آخر من األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو حتق          
  . والذكور يف نيل التعليم االبتدائي والثانوي

لذلك أنشأت جلنة كلفتـها     . وقد أقرت احلكومة بأهنا تواجه مشكلة االجتار بالبشر         -١٨
عالوة على  . بصياغة مشروع قانون يتعلق مبكافحة االجتار وتقدميه إىل احلكومة يف هناية السنة           

 على حق الالجئني الذين يقيمون يف بنما منذ ما ٢٠٠٨مايو /ارذلك، ينص قانون صدر يف أي     
  .  سنوات أن يصبحوا مقيمني دائمني١٠يزيد على 

  فقانون العقوبـات  . وأكد الوفد حرص احلكومة على محاية حرية التعبري وتعزيزها          -١٩
 عـامون   مل يعد يصنف يف فئة اجلرائم مناقشة األعمال اليت يقوم هبا املسؤولون ال             ٢٠٠٨لعام  

وأبرز الوفد أن بنما ال تتبع أية سياسة        .  وانتقادها وإبداء رأي بشأهنا    عن القيام هبا  أو ميتنعون   
بل إهنا أحرزت تقدماً كبرياً يف جمال التشريعات املتعلقة حبرية          . هتدف إىل اضطهاد الصحفيني   

  . التعبري مثلما أقرت بذلك منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
تدرك إدارة بنما مسؤوليتها التارخيية إزاء الشعوب األصلية، ومن منطلـق هـذه             و  -٢٠

 تشريعات حمددة يف إطار كل من الدستور واملنظومـة القانونيـة، تعتـرف              َسّنتاملسؤولية  
وأنشأت احلكومة جلنة مشتركة بني الوكاالت لبحث إمكانية        . بالتراث الثقايف هلذه الشعوب   

وجيدر باإلشارة إىل أن اللجنـة قـد        . ١٦٩ة العمل الدولية رقم      منظم اتفاقيةالتصديق على   
  . أوصت بنما بالتصديق على هذه االتفاقية

 ،٢٠١٠يوليه  /كاس ديل تورو يف متوز    وخبصوص األحداث اليت شهدهتا مقاطعة بو       -٢١
تعرب احلكومة عن أسفها ملا أدت إليه تلك األحداث من خـسائر يف األرواح وإصـابات                

وشجعت احلكومة على احلوار ووقعت اتفاق شانغينوال       . تلكات العامة واخلاصة  وأضرار باملم 
  .٢٠١٠يوليه / متوز١١يف 
ونتيجة هلـذه اخلطـة،     . للتصدي لعبء العمل املتزايد   وقد نفذ جهاز القضاء خطة        -٢٢
عالوة على ذلك،   .  قضية ١١ ٨١٤سبتمرب  /يناير إىل أيلول  / يف الفترة من كانون الثاين     ّويتُس

االستعانة بالوسائل البديلة لفض املنازعات، ومن املتوقع أن يبدأ نفاذ املنظومة اجلديدة            زادت  
  . ٢٠١١لإلجراءات اجلنائية بشكل تدرجيي يف عام 

ويف اخلتام أكد الوفد من جديد التزام بنما حبماية حقوق اإلنسان، وأشـار إىل أن                 -٢٣
لذلك تعتزم بنما النظر    . قوق اإلنسان البلد حيتاج إىل مواصلة اجلهد من أجل حتسني حالة ح         
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 هبا لنشر ثقافة واالسترشاديف التوصيات اليت تتلقاها خالل عملية االستعراض الدوري الشامل 
  . التعايش والتفاهم كركن أساسي يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وأعرب بعض الوفود عن التقـدير      .  وفداً ببيانات  ٣٤أدىل  خالل احلوار التفاعلي،      -٢٤

        وترد يف الفرع الثاين من هذا التقريـر التوصـيات املقدمـة           . للعرض الشامل للتقرير الوطين   
  . خالل احلوار

حنو تعزيز ومحاية احلقـوق     كخطوة هامة   رحبت اجلزائر بإنشاء مكتب أمني املظامل         -٢٥
وأثنت علـى بنمـا     . عد بنما طرفاً فيها   اليت تُ واملعاهدات الدولية     الواردة يف الدستور الوطين   

. إلنشائها األمانة الوطنية لشؤون األطفال واملراهقني واألسرة، واملعهد الوطين لشؤون املـرأة          
ومبا أن بنما أصبحت وجهة من الوجهات املفضلة للعمال املهاجرين، اقترحت اجلزائـر أن              

هليئة الوطنية للهجرة، على مواصلة جهودها من أجل ضـمان           السلطات، من خالل ا    ُتشجَّع
  . وقدمت اجلزائر توصيات. كرامة املهاجرين وإعمال حقوقهم اإلنسانية ومحايتهم من التمييز

وأحاط املغرب علماً بوجه اخلصوص بدور النظام الوطين للميسرين القـضائيني يف              -٢٦
والحظ أن هذا   . تيسري سبل الوصول إىل القضاء    اجملتمعات احمللية، بوصفه أداة بديلة لتعزيز و      

النظام يتيح آلية جيدة وأعرب عن رغبته يف احلصول على معلومات إضافية بـشأن النتـائج                
وفيما يتعلق حبقوق اجلماعات . مسامهته يف حتقيق العدالةاحملددة اليت حققها هذا النظام ومدى 

، وال سيما فيما يتعلق حبقـوق املهـاجرين         املستضعفة، أثىن املغرب على النهج املتبع يف بنما       
والالجئني، معترباً أن هذا النهج يتفق مع أحكام االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، اليت تعـد               

  .وقدم املغرب توصيات. بنما طرفاً فيها
والحظت فرنسا أن القوانني البنمية ما زالت جترم التشهري، وأشـارت إىل تقـارير                -٢٧

إلعالم للتخويف؛ واستفسرت عن التدابري املتوخى اختاذهـا لـضمان          تزعم تعرض وسائط ا   
وأشارت فرنسا إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء علـى التمييـز             . حرية الصحافة 

العنصري فيما يتعلق مبضايقة أفراد السكان األصليني، وسألت هل تعتزم بنما تعزيز التـدابري              
ورحبت فرنسا بالتعديالت التشريعية اليت أفضت إىل       .  أمن هذه اجلماعات   ضمانالرامية إىل   

اختاذ تدابري جديدة حلماية ضحايا العنف األسري، غري أهنا أكدت أن هذه الظاهرة ما زالت               
ويف اخلتام، استفسرت فرنسا عن التدابري اليت تتوخى بنما اختاذها مـن            . تشكل مصدر قلق  

.  أدى إىل اكتظـاظ الـسجون      الذي أجل التصدي لطول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة      
  . وقدمت فرنسا توصيات

وأثنت أذربيجان على بنما ملا أخذت به من هنج منفتح وبناء لدى إعداد تقريرهـا                 -٢٨
والحظت . الوطين، وال سيما إشراكها لعدد كبري من منظمات اجملتمع املدين يف تلك العملية            
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تحقيـق املـساواة بـني    لقوق املرأة ومحايتها وباهتمام التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتعزيز ح    
وطلبت . اإلمنائي لأللفية املتعلق بالتعليم   وهنأت بنما على جناحها يف حتقيق اهلدف        . اجلنسني

أذربيجان احلصول على معلومات إضافية بشأن السياسات والربامج العامة اهلادفة إىل تعزيـز             
تمع بغيـة بنـاء قـدرات منظمـاهتم         إدماج األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف اجمل       

  . وقدمت أذربيجان توصية. وشبكاهتم
إطارها القـانوين   وهو التزام ُيجسده    وأقرت املكسيك بالتزام بنما حبقوق اإلنسان،         -٢٩

أن يتعـزز بعـد أن      الذي ُيتوقَّع    ا مع آليات حقوق اإلنسان الدولية     واملؤسسي املتني وتعاوهن  
وأبرزت اإلجنـازات الـيت     .  تلك اآلليات لزيارة البلد    وجهت حكومة بنما دعوة دائمة إىل     

وشجعتها على اختاذ تدابري للتـصدي      . حققتها بنما يف جمال الرعاية الصحية ومكافحة الفقر       
واستفسرت املكسيك عما اختذته بنما من تدابري لتجرمي أفعال التمييز العنصري         . للعنف املرتيل 

  .  وقدمت املكسيك توصيات.وحتديد أسبابه اهليكلية والقضاء عليها
وأشادت كندا جبهود بنما الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، كما أشادت              -٣٠

وأعربت كندا عن انشغاهلا    . بانضمامها إىل صكوك دولية وإقليمية عدة تتعلق حبقوق اإلنسان        
لـيت أدت إىل    إزاء االشتباكات اليت جدت مؤخراً بني أفراد الشرطة وعمال يف شانغينوال، وا           

مقتل شخصني وإصابة عدد آخر من األفراد، وحثت بنما على اجللوس إىل مائدة التشاور مع               
وقالت كندا إهنا ما زالـت تـشعر        . ممثلي العمال وقادة منظمات اجملتمع املدين حلل املشكلة       

 للتخويف وحيال التصور الذي مفاده أن       الصحفينيبالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن تعرض         
  . وقدمت كندا توصيات. منع مبوجب القانونُتحرية التجمع ميكن أن 

طلبت أملانيا، تبعاً للشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد              و  -٣١
، احلصول على معلومات بشأن التدابري املتخذة لضمان املساواة يف األجر لقاء            ٢٠١٠املرأة يف عام    

وأشارت أملانيـا  . القيمة وإلغاء اختبارات احلمل كشرط للحصول على وظيفة    العمل املتساوي يف    
إىل التمييز الذي يواجهه أطفال السكان األصليني، وطلبت أيـضاً احلـصول علـى معلومـات      
خبصوص ما ُينفَّذ من خطط للحفاظ على التعليم ثنائي اللغة ألطفال السكان األصليني وإعمـال               

ستفسرت أملانيا عما اختذته بنما من إجراءات استجابةً للشواغل الـيت           وا. حقهم يف تعلُّم ثقافتهم   
 خبصوص املعاملة التعسفية للسجناء على      ٢٠٠٨أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام         

  .وقدمت أملانيا توصيات. يد موظفي إنفاذ القانون سواء داخل السجن أو وقت التوقيف
. قائم على املشاركة الذي اتبعته حكومة بنما إلعداد التقريـر         رحبت هنغاريا بالنهج ال   و  -٣٢

ومع ذلك، أعربـت هنغاريـا عـن        ". ألف"ورحبت أيضاً باعتماد مكتب أمني املظامل يف الفئة         
االنشغال إزاء عدم وجود إجراء لتسجيل الشكاوى املتعلقة بالتمييز ضد املرأة والتحقيـق فيهـا               

حالة ثبوت التمييز، وهو األمر الذي ميثِّل أكرب حتٍد أمام التنفيذ           والنعدام عقوبات مناسبة تطبَّق يف      
وأشارت هنغاريا إىل اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز ضد الفئـات          . الفعال لقانون تكافؤ الفرص   

املستضعفة واستفسرت عن مدى احتياج بنما للمساعدة التقنية من أجل محاية حقـوق النـساء               
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وقـدمت  . درين من أصل أفريقي واألفراد املنتمني إىل الشعوب األصلية        واألطفال والبنميني املنح  
  .هنغاريا توصيات

وأشادت الصني ببنما حلسن تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها مـن                -٣٣
ورحبت مبا تبذله بنما من جهود لتحـسني الوضـع الـصحي            . اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان   

يد من فرص العمل وضمان التعليم اإللزامي والقضاء علـى العنـف املـرتيل              للسكان وتوفري املز  
اإليدز وضد النساء، ومحاية حقـوق      /ومكافحة التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       

وشجعت الصني بنمـا علـى      . األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز األمن الغذائي ومنع إزالة الغابات        
 املزيد من اجلهود لـضمان      وأشارت إىل ضرورة بذل   .  السياسات زيز هذه اختاذ تدابري إضافية لتع   

وأعلنت دعمها لبنما يف سعيها املتواصل للتصدي       . متتع الشعوب األصلية مبا هلا من حقوق إنسانية       
ملشكلة الفقر يف صفوف الشعوب األصلية وإعمال حق أفراد هذه الشعوب يف التعلـيم ومحايـة                

  .ثقافتهم التقليدية
من ِقَبل جلنـة التنـسيق      " ألف"نوهت سلوفاكيا باعتماد مكتب أمني املظامل يف الفئة         و  -٣٤

ورحَّبت باملشروع اجلاري تنفيـذه     . الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
 باخلطوات  رحَّبتتشجيع إعادة التنشئة االجتماعية للسجناء، كما       بغية  واملتعلق ببناء سجن كبري     

ومع .  اختذهتا بنما يف الفترة األخرية لتعزيز فرص حصول نزالء السجون على الرعاية الصحية             اليت
ذلك، أشارت سلوفاكيا إىل ما أبدته هيئات معاهدات من انشغال إزاء استمرار املعاملة التعـسفية             

ظـاهرة  وتفـشي   ،  تعلقة بأدوار النساء ومسؤولياهتن   لقوالب النمطية التقليدية امل   اللسجناء و 
وقدمت . االجتار بالنساء والفتيات، وإزاء العدد املنخفض للجناة املشمولني بإجراءات املالحقة

  .سلوفاكيا توصيات
وأكدت الربازيل على التطورات اليت شهدهتا بنما يف الفترة األخرية، ومن بينها إصـالح             -٣٥

ا محايتها من العنـف املـرتيل،       القانون اجلنائي، مبا يف ذلك التدابري املتخذة حلماية املرأة، وال سيم          
واستفسرت الربازيل عما جيري تنفيذه من سياسـات        . واعتماد قوانني ملكافحة التمييز العنصري    

كما استفسرت عن التدابري املتخـذة لـضمان        . هبدف مكافحة الفقر وعدم املساواة االجتماعية     
ـ            ز والعنـف واالجتـار     إعمال حقوق األطفال والنساء، وال سيما فيما يتعلق مبكافحـة التميي

 سياسات وإطار قانوين هبدف تعزيـز حقـوق         عمَّا ُوضع من  واستفسرت  . واالستغالل اجلنسي 
  .وقدمت الربازيل توصيات. الشعوب األصلية واألفراد املنحدرين من أصل أفريقي

وقالت . وأشارت النرويج إىل أن بنما قد صدقت على معظم معاهدات حقوق اإلنسان             -٣٦
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة انشغاهلا إزاء حاالت قتل اإلناث والعنـف              إهنا تشاطر ا  

وأعربت عن انشغاهلا أيضاً إزاء ما وردهـا مـن تقـارير عـن              . القائم على أساس نوع اجلنس    
فرط للقوة من ِقَبل أفراد الشرطة الوطنية يف إطار األحداث اليت ختللـت اإلضـراب           االستخدام امل 

وأعربت النرويج عن   . ٢٠١٠يوليه  /ل تورو يف متوز   يشانغينوال مبقاطعة بوكاس د   مدينة  يف  الوطين  
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ارتياحها ملا اُتخذ يف الفترة األخرية من إجراءات لشطب العالقات اجلنسية املثلية من قائمة اجلرائم               
  .وقدمت النرويج توصيات. ٢٠٠٨عام لاملنصوص عليها يف قانون العقوبات 

ة املتحدة بتوقيع بنما الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          ورحبت اململك   -٣٧
وشّددت على ارتفاع عـدد  . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

األشخاص، وال سيما يف صفوف مجاعات السكان األصليني، الذين ما زالوا يعيشون يف حالة فقر               
وسألت هل أن اإلدارة تعتزم إجراء حتقيـق كامـل يف   . اءة مرافق التعليم والصحةردُيعانون من  و

يوليـه احتجاجـاً   /األحداث اليت جدَّت خالل املظاهرات اليت اندلعت يف شانغينوال يف شهر متوز 
وأعربت اململكة املتحدة عن انشغاهلا إزاء هذا القانون، وحتديداً إزاء أثـره            . ٣٠على القانون رقم    

ورحبت بتنقيح قانون العقوبات البنمي، ولكنها أعربـت        .  على بيئة العمل وحقوق العمال     السليب
عن القلق إزاء ظروف السجن وطول املدة اليت تستغرقها اإلجراءات القـضائية قبـل صـدور                

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. األحكام
ـ والحظت إيطاليا بارتياح أن بنما على وشك حتقيق اهلدف            -٣٨ ائي لأللفيـة املتعلـق     اإلمن

، وشجعت السلطات على اختاذ تدابري فعالة للتصدي الرتفاع معدالت التسرب يف مرحلة             بالتعليم
والحظت إيطاليا أيضاً أن عدد السجناء يتجاوز طاقة استيعاب السجون املوجودة           . التعليم الثانوي 

 زالوا ينتظرون حماكمتهم نتيجة      سجناً وأن عدداً كبرياً من السجناء ما       ٢٢يف البلد والبالغ عددها     
وطلبـت  . تأخر اإلجراءات القضائية وأن االحتجاز السابق للمحاكمة ممارسة منتشرة يف البلـد           

احلصول على معلومات إضافية بشأن مشاركة منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الدور الـذي               
  .وقدمت إيطاليا توصيات. األصلينيمجاعات السكان تؤديه 
دت أوروغواي ببنما الختاذها تدابري من قَبيل إنشاء مراكز ابتكارية لتقدمي الرعايـة             وأشا  -٣٩

ورحبت بانضمام بنمـا    . الصحية األساسية وإنشاء نظام جديد لتحديد هوية األطفال وتسجيلهم        
وسألت أوروغواي هـل    . يف الفترة األخرية إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        

وأثنت على بنما ملـا     . ا النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بإجراءات خاصة          تعتزم بنم 
اختذته من تدابري من أجل زيادة عدد امللتحقني باملدارس، ولكنها أشارت إىل التحديات املطروحة              

واستفسرت أوروغواي عن التدابري املتخذة لضمان الوصـول إىل ميـاه الـشرب     . يف هذا اجملال  
وقـدمت  . السكان الذين يقيمـون يف منـاطق نائيـة        فيما يتعلق ب  فق الصحية، وال سيما     واملرا

  .أوروغواي توصيات
لشؤون املرأة، وباألنشطة اليت    الوطين  ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء املعهد         -٤٠

أة  مكتباً آخر لوضع وتنفيذ سياسات هتدف إىل حتقيق تكافؤ الفرص بـني املـر              ٢٩يضطلع هبا   
، لكنـها   ٣٠ورحبت بإشراك بنما ملنظمات اجملتمع املدين يف عملية تعديل القانون رقم            . والرجل

أعربت عن انشغاهلا من أن هذا القانون قد اعُتمد دون استشارة املنظمات العمالية وسائر اجلهات               
رط للقـوة   وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن االستخدام املف           . صاحبة املصلحة 

من جانب أفراد الشرطة ضد أعضاء يف نقابة عمال قطاع املوز وضد أفراد من السكان األصليني                
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، وقالت إهنا تتطلع إىل     ٢٠١٠يوليه  /ل تورو يف متوز   يبوكاس د مدينة  خالل األحداث اليت شهدهتا     
  .صياتوقدمت الواليات املتحدة تو. جلنة التحقيق املستقلة بشأن تلك األحداثتقرير صدور 
أكدت نيكاراغوا على أمهية العملية اإلصالحية اليت شرعت فيها بنمـا يف الـسنوات              و  -٤١

وأقرت بوجه اخلصوص باجلهود املبذولـة يف       . األخرية واليت مشلت اإلطارين القانوين واملؤسسي     
د وأشارت نيكاراغوا أيضاً إىل اجلهو     .جمال إقامة العدل عن طريق إصدار قانون العقوبات اجلديد        

، وكذلك اجلهود املبذولة من أجل       ومكافحة التمييز  املبذولة من أجل تعزيز سياسة اإلدماج الوطين      
وحثت بنما على أن تنظر إىل عملية االستعراض الدوري الشامل          . حتسني وضع العمال املهاجرين   

 اإلنـسان   تقييم الثغرات القائمة يف جمال تعزيز حقوق      يف   البلد   ُتساعدبوصفها أداة قيمة ميكن أن      
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. ومحايتها

وسلطت غواتيماال الضوء على جهود بنما الرامية إىل تعزيز إطارهـا الدسـتوري               -٤٢
. والتشريعي يف جماالت رئيسية من أجل إحراز مزيد من التقدم يف جمال محاية حقوق اإلنسان              

 يف الفترة األخرية ومكتـب      أشوسألت عما إذا كانت أنشطة املعهد الوطين لشؤون املرأة املن         
والحظـت  . أمني املظامل واجمللس الوطين جلماعة السود اإلثنية تغطي كامل اإلقليم الـوطين           

وأشادت مبا توليه السلطات من     . غواتيماال باهتمام برامج التنمية االجتماعية اجلاري تنفيذها      
ونوَّهـت  . د السكان األصـليني   عناية بالتعليم ثنائي اللغة واملتعدد الثقافات املُخصَّص ألفرا       

باخلطوات املتخذة من أجل حتقيق األمن العام وطلبت احلصول على معلومات إضافية بشأن             
  . وقدمت غواتيماال توصية. اإلجراءات املتخذة يف ذلك الصدد

وأشارت باراغواي إىل أن التقرير يدل على أن بنمـا ملتقـى لثقافـات عديـدة                  -٤٣
ن خمتلف أحناء العامل، تسعى مجيعاً إىل ضـمان احتـرام حقـوق             وجلماعات إثنية وعقائد م   

وقالت إن التقرير يتضمن معلومات كافية عن اإلجنازات املتحققة واجلهود          . اإلنسان للجميع 
وأكدت على دور قنال  . املبذولة والقيود والتحديات املعترضة يف جمال تنفيذ السياسات العامة        

ورة زيادة برامج التنمية االجتماعية اليت هتدف إىل حتقيق   بنما يف تنمية البلد وشددت على ضر      
واستفسرت عن أهداف خطة تنميـة األراضـي والبيئـة واخلطـة            . توزيع أفضل للدخل  
  . ٢٠١٤-٢٠١٠االستراتيجية للفترة 

وقد تناول وفد بنما، يف رده، خمتلف القضايا اليت أثريت يف إطار قائمة األسئلة املعّدة         -٤٤
، يف مقاطعة "Chan-75"وخبصوص مشروع الطاقة الكهرمائية .  احلوار التفاعليسلفاً أو خالل

بوكاس ديل تورو، أجرت احلكومة مشاورات مع أفراد من السكان األصليني املنـتمني إىل              
أما فيما يتعلق مبشروع التعدين     . مجاعة انغويب، وذلك وفقاً للقانون الوطين وللمعايري الدولية       

، أشار الوفد   "انغويب بوغلي "قرر إجنازه يف املنطقة اليت تعيش فيها مجاعة         ، امل "ثريو كولورادو "
عالوة . إىل أن هذا املشروع ما زال قيد الدرس وأن االختبارات التقنية املتصلة به مل تنته بعد               

  . على ذلك، شرعت احلكومة يف مشاورات مع السكان املتأثرين والسلطات احمللية
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 والرعاية الصحية املقدمة إىل أشد الفئات ضـعفاً، قـّدم         وخبصوص خدمات التعليم    -٤٥
بريا وانغـويب   م وا كونا ياال الوفد معلومات إضافية عن مؤشرات وبرامج حمددة ختّص مناطق          

  . بوغلي، اليت يتكون معظم سكاهنا من الشعوب األصلية
وقدم الوفد أيضاً تفاصيل إضافية عن األحداث اليت جدت يف بوكاس ديـل تـورو         -٤٦

  . ، وعن اخلطوات املتخذة للقضاء على عمل األطفال٢٠١٠يوليه /خالل شهر متوز
وأشار الوفد إىل أن احلكومة تكفل حرية تكوين اجلمعيات وفقاً التفاقيـة منظمـة                -٤٧

وتشجع القوانني وكذلك أجهزة الدولة إنـشاء نقابـات العمـال           . ٨٧العمل الدولية رقم    
تنمية االقتصادية واالجتماعية وأداة إلرساء الدميقراطية يف       وتعترف هبا كوسيلة للمسامهة يف ال     

إضافة إىل ذلك، تنظر وزارة العمل يف الوقت الراهن يف إمكانية إنشاء جملـس ثالثـي                . بنما
األطراف يعىن بالنظر يف خمتلف القضايا املتعلقة بالعمل متشياً مع املعايري املنصوص عليهـا يف               

  .٩٨ و٨٧ رقم اتفاقييت منظمة العمل الدولية
وهنأت األرجنتني بنما على ما حققته من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف               -٤٨

ذلك تعديل قانون العقوبات، وإبطال بعض التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل واعتماد قانون            
ري وسألت األرجنتني عما إذا كانت بنما تعتزم اختاذ تـداب         . يهدف إىل التصدي هلذه الظاهرة    

إضافية للحد من حاالت العنف القائم على أساس نوع اجلنس، ومعاقبة مرتكبيـه ومحايـة               
وسألت أيضاً عن التدابري املتخذة لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           . ضحاياه

  . وقدمت األرجنتني توصيات. والثقافية للسكان األصليني
ز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها وعلى ما وسلطت شيلي الضوء على التزام بنما بتعزي  -٤٩

وأشارت إىل ما أدخلته بنما من تعـديالت علـى          . اختذته من تدابري ملموسة حتقيقاً لذلك     
التشريعات املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل، وإدراج تعريف للتمييز يف تشريعاهتا الوطنية وإنشاء      

ى اإلجراءات املتخـذة يف الفتـرة       وسلطت شيلي الضوء أيضاً عل    . معهد وطين لشؤون املرأة   
وأشـادت  .  من األجانب غري احلائزين لوثائق رمسية      ٢٠ ٠٠٠األخرية من أجل تسوية وضع حنو       

  .وقدمت شيلي توصيات. بانضمام بنما إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
ه اجملتمع على أساس    وأكدت إسبانيا أن بنما بلد دميقراطي ينعم باالستقرار، يقوم في           -٥٠

وأشارت أيضاً إىل   . سيادة القانون ويتمتع فيه املواطنون بطائفة واسعة من احلقوق واحلريات         
أن بنما عضو يف معظم صكوك حقوق اإلنسان، وهي بلد قد ألغى عقوبة اإلعدام وأسس صرحاً                

  .وصياتوقدمت إسبانيا ت. مؤسسياً متيناً يضمن درجة عالية من احلماية حلقوق اإلنسان
وعلـى  " ألـف "وهنأت سلوفينيا بنما على اعتماد مؤسسة أمني املظامل يف الفئـة              -٥١

. مشاركتها يف تقدمي مشروع القرار املتعلق بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            
ودعت سلوفينيا بنما إىل تعجيل جهودها لتنفيذ القرار بوسائل منها إعداد خطة وطنية وتقدمي             

غري أهنا أعربت عن انشغاهلا إزاء استمرار ظاهرة عمل األطفال وطلبت         . رير يف هذا الشأن   تقا
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احلصول على معلومات بشأن التدابري املتخذة للتصدي هلذه الظاهرة، إىل جانـب اجلهـود              
  . وقدمت سلوفينيا توصيات. املشار إليها يف التقرير الوطين

 األشخاص القابعني يف السجن يف انتظار       وأعربت هولندا عن قلقها من ارتفاع عدد        -٥٢
، ومن اكتظاظ السجون وعدم اختاذ إجراءات لفصل األشخاص املدانني عن الـذين             احملاكمة

وأقرت مبا اختذ من خطوات للقضاء على عمل األطفال، ولكنها قالت إهنا            . ينتظرون احملاكمة 
وأعربت هولنـدا عـن     . هرة هذه الظا  تشاطر قلق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من استمرار       

. نشغاهلا إزاء العراقيل اليت حتول دون ممارسة احلقوق النقابية ودون تشكيل نقابات عمـال             ا
وأشارت أيضاً إىل تقارير تفيد أن احلكومة متارس ضغوطاً يف إطار عملية تعـيني الزعمـاء                

  . وقدمت هولندا توصيات. النقابيني
. ا الثابت حبماية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا        والحظت التفيا بارتياح التزام بنم      -٥٣

وباإلشارة إىل املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، أشارت التفيا أيـضاً             
         إىل تعاون بنما مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان منذ إنشاء مكتبها اإلقليمـي يف بنمـا               

فحة التمييز وحلماية حقـوق اإلنـسان       ، ونوهت بإنشاء مؤسسات جديدة ملكا     ٢٠٠٧عام  
  .وقدمت التفيا توصية. وتعزيزها

وأشارت كولومبيا بوجه اخلصوص إىل اجلهود املبذولة من أجـل اعتمـاد قـانون            -٥٤
ديد للقضاء اجلنائي يسمح مبكافحة جرائم القـانون العـام          عقوبات اجلديد وإنشاء نظام ج    ال

وطلبـت  . وأكدت لبنما التزامها مبواصلة التعاون معهـا      . واإلرهاب بقدر أكرب من الفعالية    
مسامهة املعلومات اليت جيمعهـا املرصـد   عن مدى معلومات إضافية على كولومبيا احلصول   

س يف وضع سياسات عامـة هتـدف إىل         املعين مبكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلن       
وسلطت الضوء على تنفيـذ الربنـامج       .  جدوى تلك املعلومات   عنالتصدي هلذه الظاهرة و   

، الـذي مشـل اآلالف مـن    "Panama Crisol de Razas"املتعلق بتسوية وضع املهـاجرين  
   .وقدمت كولومبيا توصيات. الكولومبيني، ونوهت بالتزام بنما بإعمال حقوق املهاجرين

وأشارت بوجـه   . وأقرت بريو مبا اختذته بنما من إجراءات من أجل احلّد من الفقر             -٥٥
اخلصوص إىل إنشاء األمانة الوطنية للطفولة واملراهقة واملعهد الوطين لشؤون املرأة واجمللـس             

وأشادت مبا اختذ من إجراءات لتوفري الرعاية الصحية . الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة وأمانته
نية جلميع األطفال دون سن اخلامسة واحلوامل والنـوافس واألشـخاص ذوي اإلعاقـة              اجملا

وطلبت بريو احلصول على مزيد من املعلومات املفصلة بـشأن نطـاق            . والسكان األصليني 
املراكـز  "و" التطبيب عـن ُبعـد    "و" قواسم غذائية مقابل تسليم األسلحة    "برامج من قبيل    

  .وقدمت بريو توصيات". اسيةاالبتكارية للرعاية الصحية األس
 واليت  ٢٠١٤-٢٠١٠وأثنت كوستاريكا على اخلطة االستراتيجية اليت وضعتها بنما للفترة            -٥٦

ونوهت أيضاً بإنشاء األمانة الوطنية للطفولة واملراهقة واألسـرة،         . تركز على أشد اجلماعات ضعفاً    
.  ذوي اإلعاقة يف اجملتمـع     دماج األشخاص واملعهد الوطين لشؤون املرأة، واألمانة الوطنية املعنية بإ       
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ورحبت كوستاريكا باجلهود املبذولة من أجل احلد من الفقر وزيادة معدل األطفال امللتحقني         
باملدارس وحتسني نوعية التعليم، وأشادت بتوقيع بنما على الربوتوكول االختياري التفاقيـة            

إىل مكافحـة العنـف اجلنـسي       وحثت بنما على زيادة جهودها الرامية       . مناهضة التعذيب 
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. والتصدي إلساءة معاملة األطفال وإيذائهم

وأقرت إكوادور مبا بذلته بنما يف السنوات األخرية من جهود من أجل تعزيز نظـام                -٥٧
إنشاء هيئات هتدف إىل توفري     ُيجّسدها  وأشارت إىل أن هذه اجلهود      . حقوق اإلنسان لديها  

وأحاطت علماً مبا وضعته احلكومة من خطط وبرامج للقضاء على ظـاهرة عمـل              . احلماية
وسلطت إكوادور األضواء أيضاً على جهود بنما الرامية        . األطفال وتعزيز احترام حقوق املرأة    

ونوهت مبا بذلته بنمـا    . إىل مكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس والتمييز يف العمل          
وق الشعوب األصلية وتقاليدها وعاداهتا، بوسائل منها االعتراف        من جهود كربى حلماية حق    

 ،بنظام قضاء السكان األصليني باختاذ جمموعة من اإلجراءات لصاحل هذه الشعوب األصـلية            
  . وقدمت إكوادور توصيات. كتعيني حدود املناطق املخصصة هلذه الشعوب

ـ       يوأقرت ترين   -٥٨ ل الـيت خصـصت منـاطق       داد وتوباغو بأن بنما من البلدان القالئ
لالستخدام احلصري جلماعات السكان األصليني وشجعت احلكومة على محاية اهلوية الثقافية           

والحظت بارتياح اإلجراءات التشريعية والعملية اليت      . وُنظم املعارف التقليدية هلذه اجلماعات    
. د من االستدامة البيئيةاختذهتا بنما من أجل إعادة توجيه اجملتمع البنمي حنو مستقبل قوامه املزي 

غري أهنا أشارت بقلق إىل مـشكلة  . ونوهت بإنشاء مكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان       
االجتار بالنساء والفتيات وشجعت بنما على اختاذ اإلجراءات الـضرورية للتـصدي هلـذه              

  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات. الظاهرة
ليت أجرهتا بنما مع اجلهات صاحبة املصلحة املعنيـة         ونوهَّت جامايكا باملشاورات ا     -٥٩

محاية حقوق أشد فئـات الـسكان       الرامية إىل   إلعداد التقرير الوطين، وأشادت جبهود بنما       
 ُخـصص لإلنفـاق     ٢٠١٠وأشارت أيضاً إىل أن حنو نصف ميزانية عام         . ضعفاً وتعزيزها 

 اليت هتدف إىل معاجلة     ٢٠١٤-٢٠١٠االجتماعي وأشادت بوضع اخلطة االستراتيجية للفترة       
املشاكل اليت تواجهها الفئات املستضعفة وبوضع برامج هتدف إىل مساعدة األشخاص ذوي            

ويف اخلتام، شجعت جامايكا بنما على مواصلة جهودهـا         . اإلعاقة يف النفاذ إىل سوق العمل     
  .وقدمت جامايكا توصية. وحتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بالتعليم

وأشارت بنغالديش إىل أن الفقر والتوزيع غري املتكافئ للثروات مهـا مـن أكثـر                 -٦٠
ضع من خطط عديدة لتصحيح الوضع، مبـا يف ذلـك     املشاكل إحلاحاً يف بنما ونوهَّت مبا وُ      
 وبرامج التحويالت النقدية املـشروطة      ٢٠١٥-٢٠٠٩خطة األمن الغذائي والتغذوي للفترة      

وأشادت ببنما لتركيزها على محاية األسرة والنـساء        . "رصشبكة الف "اليت تدخل يف نطاق     
وباإلشارة إىل استنتاجات هيئات املعاهـدات،      . واألطفال عن طريق تعزيز إطارها املؤسسي     

اخلـدمات األساسـية املتعلقـة      توفري  أوصت بنغالديش بأن ُتضاِعف بنما جهودها لضمان        
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نشغاهلا إزاء ارتفـاع عـدد النـساء        ويف اخلتام، أعربت بنغالديش عن ا     . بالصحة واألغذية 
  .وقدمت بنغالديش توصيات. واألطفال ضحايا االجتار ألغراض االستغالل يف اجلنس

ونوهت نيجرييا بتصديق بنما على صكوك رئيسية من صكوك حقـوق اإلنـسان               -٦١
 وبإلغاء القوانني املتعلقـة بالقـذف       ٢٠٠٨ورحبت باعتماد قانون العقوبات اجلديد يف عام        

وأقرت نيجرييا أيضاً باعتماد القانون املتعلق مبكافحة العنف املـرتيل وبالتـدابري            . شهريوالت
التشريعية واإلدارية املتخذة للتصدي لوصم األشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة             

 قدرهتا علـى    قوسلمت بأن بنما تواجه مشاكل ملحة تعو      . اإليدز والتمييز ضدهم  /البشرية
علق بتعزيز حقوق اإلنسان، وناشدت اجملتمع الدويل أن يدعم اجلهود الـيت            تنفيذ برناجمها املت  

  .وقدمت نيجرييا توصيات. الصددتبذهلا بنما يف هذا 
ورحبت هاييت بتقدمي التقرير الوطين لبنما الذي يستعرض التقدم احملرز والصعوبات             -٦٢

ما أحرزته من تقدم حنو     وهنأت بنما على    . املعترضة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
وأشارت هاييت إىل أن القانون اجلنائي البنمـي        . بلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بالتعليم     

ينص على معاقبة اجلاين بالسجن ملدة ثالثني سنة يف حال ارتكاب جرمية قتل بدوافع العنصرية 
ألشخاص الذين أُدينـوا    والتمييز، وسألت عما إذا كانت بنما متتلك إحصاءات تتعلق بعدد ا          

  .وقدمت هاييت توصيات. بارتكاب جرمية من هذا القبيل
وأشار الوفد، يف معرض رده على األسئلة األخرى اليت أُثـريت خـالل احلـوار                 -٦٣

 يف إصالح نظـام إدارة شـؤون     ٢٠٠٥التفاعلي، إىل أن السلطات البنمية شرعت منذ عام         
 يف  ٧٥والحظ أن السلطات قد حققت حنو       . حةالقضاء مبشاركة مجيع اجلهات صاحبة املصل     

 وقدم الوفد معلومات عن مشروع قانون يهدف إىل إنـشاء           .املائة من األهداف اليت رمستها    
حمكمة خاصة ُتعىن بقضايا حقوق اإلنسان وعن التدابري املتخذة للحد من استخدام إجـراء              

وأشار الوفد أيضاً إىل    . ناالحتجاز السابق للمحاكمة والتصدي ملشكلة االكتظاظ يف السجو       
أن التشريعات البنمية تنص على استخدام تدابري بديلة لالحتجاز السابق للمحاكمة وإىل أن              

 ٢٠٠٧إضافة إىل ذلك، اعتمدت بنمـا يف عـام          . السلطات املختصة تلجأ إىل هذه التدابري     
ومن املتوقع  . ٢٠١١عام  قانوناً جديداً لإلجراءات اجلنائية من املقرر أن يبدأ نفاذه تدرجيياً يف            

  .أن حيد النظام اجلديد بدرجة كبرية من استخدام إجراء االحتجاز السابق للمحاكمة
وأشار . وقدم الوفد تفاصيل إضافية عن اإلجراءات املتخذة لتحسني مرافق االحتجاز           -٦٤

 صخصُِّتو مليون دوالر لتجديد اهلياكل األساسية       ١٧٠إىل أن احلكومة ُتنفق ما ال يقل عن         
  .املوارد البشرية اإلضافية الالزمة إلدارة السجون

وفيما يتعلق باجملتمع املدين، أبرز الوفد أن اإلدارة ُتقدِّر الدور الذي تـضطلع بـه                 -٦٥
منظمات اجملتمع املدين وأشار إىل وجود عدة منتديات للحوار ُتناقش فيها قـضايا الـسكان    

  .ملرأةاألصليني واملسائل املتعلقة بالتمييز ضد ا
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، أن بنما قد ألغت عقوبة اإلعدام وأن االلتزامات الدوليـة           رّدهوذكر الوفد، قبل اختتام       -٦٦
  . العقوبةالعمل هبذهاليت أخذهتا على نفسها من شأهنا أن تسد الطريق أمام كل حماولة إلعادة 

اض ويف اخلتام، أعرب الوفد عن تقديره للحوار التفاعلي الذي أُجري خالل االستعر             -٦٧
املتعلق ببنما وأشار إىل أن بلده سينظر يف مجيع جوانب التوصيات املقدمة، انطالقاً من إميانه               

واختـتم  . بضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان يف بنما ومحايتـها            
  .الوفد بتقدمي تعهدات والتزامات

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
 التوصيات التالية اليت قُدمت خالل احلوار التفاعلي، وُتعرب عن          نظرت بنما يف    -٦٨

  :تأييدها هلا
ديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم النظر يف التص  -١-٦٨

  ؛)نيكارغوا(إليها بعد 
النظر يف التصديق أو التوقيع على الربوتوكول االختيـاري للعهـد             -٢-٦٨

تصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية الدويل اخلاص باحلقوق االق
مايـة مجيـع    حل واالتفاقية الدولية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،       

األشخاص من االختفاء القسري، أو االنضمام إىل هـذه الـصكوك، حـسب             
  ؛)أوروغواي(االقتضاء 

اية حقوق مجيع العمـال     على االتفاقية الدولية حلم   النظر يف التصديق      -٣-٦٨
  ؛)اجلزائر وغواتيماال(املهاجرين وأفراد أسرهم 

 ١٦٩رقـم   النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة            -٤-٦٨
  ؛)شيلي(

مع التزامات بنما   مواصلة جهودها الرامية إىل مواءمة إطارها القانوين          -٥-٦٨
  ؛)نيكاراغوا(الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

ضمان امتثاهلا املتواصل اللتزاماهتا احمللية والدولية فيما يتعلق حبظـر            -٦-٦٨
  ؛)إيطاليا(عقوبة اإلعدام مبوجب القانون 

 اتتوفري ما يلزم من املوارد، مبا يف ذلك املوارد البشرية، لتعزيز قدر             -٧-٦٨
  ؛)ترينيداد وتوباغو(مكتب أمني املظامل 

ة اإلجرام وضمان احترام حقـوق      لرامية إىل مكافح  تكثيف الربامج ا    -٨-٦٨
  ؛)اجلزائر(اإلنسان 
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االستفادة من جتربتها يف جمال التعاون مع الزعماء النقـابيني وقـادة              -٩-٦٨
منظمات اجملتمع املدين، وإجراء مشاورات من أجل استعراض وتعديل التشريعات 

  ؛)كندا(لضمان محاية احلقوق اإلنسانية لعماهلا 
قوم على إشراك منظمات اجملتمع املدين لوضـع        يف عملية ت  الشروع    -١٠-٦٨

التوصيات املنبثقة من عملية االستعراض الـدوري الـشامل موضـع التنفيـذ             
  ؛)النرويج(

النظر يف إدراج استراتيجيات للتثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان           -١١-٦٨
  ؛)كوستاريكا(والتدريب عليها يف سياساهتا التعليمية 

 جمللس التابعة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة    توجيه دعوة   النظر يف     -١٢-٦٨
  ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز تعاوهنا مع اإلجـراءات اخلاصـة             -١٣-٦٨
  ؛)النرويج(

النظر يف إمكانية توجيه دعوة إىل اخلبري املـستقل املعـين مبـسألة               -١٤-٦٨
ى مياه الشرب املأمونة وخـدمات      التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول عل     

  ؛)أوروغواي(الصرف الصحي 
توفري املوارد املالية والبشرية الكافية للمعهد الوطين لشؤون املـرأة            -١٥-٦٨
 من املؤسسات األخرى من أجل حتقيق تكافؤ الفـرص لـصاحل النـساء              ٢٩و

  ؛)حدةالواليات املت(واملنظمات النسائية وضمان االشتغال األمثل هلذه املنظمات 
االستمرار يف تنفيذ السياسات والربامج العامـة القائمـة، ووضـع             -١٦-٦٨

سياسات وبرامج أخرى لتعزيز إدماج البنميني املنحدرين من أصـل أفريقـي يف      
  ؛)جامايكا(مجيع مناحي احلياة 

اختاذ تدابري معيارية ومؤسسية حمددة وعملية لضمان حقوق البنميني           -١٧-٦٨
  ؛)هاييت(ريقي املنحدرين من أصل أف

مواصلة العمل من أجل وضع وتنفيذ برامج هتـدف إىل النـهوض              -١٨-٦٨
سياسة بنما وخطتها من أجل إدمـاج       "حبقوق مجاعات حمددة من قبيل مشروع       

" السكان البنميني املنحدرين من أصل أفريقي علـى حنـو كامـل يف اجملتمـع              
  ؛)كولومبيا(

قطاع األمن والقـضاء اجلنـائي   اختاذ تدابري إضافية لتدريب موظفي       -١٩-٦٨
على حقوق اإلنسان وتوفري ما يلزم من املوظفني املدربني، ال سيما يف اجملـاالت              

  ؛)املغرب(ذات األولوية 
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اعتماد وتنفيذ التدابري املالئمة إلضفاء طابع إنـساين علـى نظـام              -٢٠-٦٨
  ؛)سلوفاكيا(السجون وفقاً للمعايري الدولية 

بذولة للتصدي للعنف املرتيل ومحاية ضحايا هـذا        مضاعفة اجلهود امل    -٢١-٦٨
  ؛)بريو(العنف، وال سيما األطفال والنساء 

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل وما ينجر عنـه مـن               -٢٢-٦٨
وفيات عديدة يف صفوف النساء، والتصدي إلفالت املـسؤولني عـن االجتـار             

  ؛)هاييت(بالنساء والفتيات من العقاب 
ضمان التنفيذ التام لألحكام القانونية اليت تنظم عمل األطفال واختاذ            -٢٣-٦٨

مجيع التدابري الضرورية ملنع عمل األطفال يف املناطق الريفية واحلضرية، مبـا يف             
  ؛)سلوفينيا(ذلك عمل األطفال يف اخلدمة املرتلية 

جون، مواصلة اجلهود اجلارية من أجل حتسني ظروف عيش نزالء الس        -٢٤-٦٨
  ؛)اجلزائر(واحلرص بوجه خاص على تزويدهم بالتدريب املهين والرعاية الصحية 

زيادة عدد احملامني بغية ضمان احلق يف الدفاع جلميع املواطنني وفقـاً             -٢٥-٦٨
  ؛)أملانيا (٢٠٠٨لتوصية صدرت عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام 

اإلفالت من العقاب وانتهاكات    مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة        -٢٦-٦٨
حقوق اإلنسان، مع توجيه عناية خاصة حلقوق السكان األصليني واألشـخاص           

  ؛)الربازيل(املنحدرين من أصل أفريقي 
 الالزمة لضمان حق مجيع األطفـال يف أن تـسجل           التدابريتكثيف    -٢٧-٦٨

ان والدهتم، وال سيما أطفال األسر املنحدرة من أصل أفريقي وأطفـال الـسك            
  ؛)املكسيك(األصليني واألطفال الذين يقيمون يف املناطق الريفية واحلدودية 

 املعترضة فيما يتعلق بتسجيل الوالدات، وال سيما        الصعوباتتذليل    -٢٨-٦٨
يف حالة األطفال املنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني واألطفال           

  ؛)نيجرييا(الذين يقيمون يف املناطق الريفية واحلدودية 
اختاذ ما يلزم من تدابري لتيسري الوصـول إىل إجـراءات تـسجيل               -٢٩-٦٨

، وال سيما يف حالة األطفال املنحدرين من أصـل أفريقـي وأطفـال              الوالدات
  ؛)هاييت(السكان األصليني واألطفال الذين يقيمون يف املناطق الريفية واحلدودية 

أفراد حضور ومشاركة النساء و   اعتماد تدابري جديدة من أجل تعزيز         -٣٠-٦٨
ـ            شغل عـن طريـق     األقليات يف اإلدارة العامة، وال سيما يف املناصب الـيت ُت

  ؛)بريو(االنتخابات 
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مضاعفة اجلهود من أجل تعزيز ما حتقق من نتائج إجيابيـة يف جمـال                -٣١-٦٨
إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومنح املزيد من االسـتحقاقات          

د فئات السكان ضعفاً، وخباصة األطفال والشعوب األصـلية واألشـخاص           ألش
  ؛)بريو(املنحدرون من أصل أفريقي وسكان الريف 

 من  ٢٠١٤-٢٠١٠االستمرار يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة         -٣٢-٦٨
  ؛)كولومبيا(  املستضعفنيصفوفيف أجل زيادة عدد املشمولني بالتغطية الصحية 

عزيز جهودها الرامية إىل إصالح قطاع الصحة، ال سـيما          مواصلة ت   -٣٣-٦٨
  ؛)بنغالديش(فيما يتعلق بالرعاية الصحية األساسية 

يف القرى النائية وحتسني نظـام النقـل        للتعليم  إنشاء هياكل جديدة      -٣٤-٦٨
  ؛)أوروغواي(

اعتماد هنج شامل فيما يتعلق بالسياسات اليت هتم السكان األصليني،            -٣٥-٦٨
ذا النهج كركيزة من الركائز األساسية جلميع السياسات احلكومية، مع   واألخذ هب 

  ؛)إسبانيا(التركيز على السياسات ذات األثر االجتماعي 
ضمان التنفيذ التام للمعايري املعمول هبا فيما يتعلق بتعلـيم أطفـال              -٣٦-٦٨

الشعوب األصلية عن طريق وضع مسارات دراسية تأخذ يف االعتبار لغة هـذه             
  ؛)أوروغواي(شعوب وتارخيها وفنوهنا وفلسفتها ال

مواصلة جهودها البناءة من أجل تعزيز حقوق املهاجرين والالجـئني            -٣٧-٦٨
باختاذ تدابري تسمح باحلفاظ على اإلطار القانوين وبتنفيذ خمتلف األحكام القانونية         

  ؛)املغرب(تنفيذاً فعاالً 
 بتجربة أعـضاء    بنماقارنة جتربة   حتديد اجملاالت اليت ميكن حتسينها وم       -٣٨-٦٨

  ؛)املغرب(آخرين يف منظمة األمم املتحدة 
         ت فعـالً أو هـي يف   د بنما اليت تعترب أهنا قد ُنفِّـذ وحتظى التوصيات التالية بتأيي     -٦٩

  : طور التنفيذ
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            -١-٦٩

  ؛)شيلي(التعذيب 
ضمان االمتثال جلميع القوانني والسياسات الوطنية ذات الصلة مـع            -٢-٦٩

مراعاة اإلطار القانوين التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة              
  ؛)النرويج(

وضع السياسات واإلجراءات املناسبة كيما يتسىن للجمعية العامـة           -٣-٦٩
        ملقـرر أن حتـل حمـل القـانون         اعتماد وتطبيق وإنفاذ القوانني الستة اليت من ا       
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تـسم بالـشفافية    تقوم على أساس التشاور و    عملية ت ، وذلك يف إطار     ٣٠رقم  
  ؛)الواليات املتحدة(

تعزيز التنسيق بني السلطات الوطنية املعنية واملكتب اإلقليمي ملفوضية           -٤-٦٩
ـ             ره األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملنطقة أمريكا الوسـطى، الـذي مق

 وزيادة اخنراط السلطات الوطنية البنميـة يف أنـشطة املكتـب            ،سييت بنما يف
  ؛)وتوباغو ترينيداد(

 من حيـث    ، سواءٌ  فيما يتعلق حبماية حقوق املرأة     أعلىاعتماد معايري     -٥-٦٩
  ؛)هنغاريا(أو التطبيق النصوص القانونية 

ئم على أساس نوع    إيالء املزيد من االهتمام املركز لقضايا التمييز القا         -٦-٦٩
  ؛)ترينيداد وتوباغو(اجلنس والعنف املرتيل 

حتديد أولويات تشريعاهتا وسياساهتا ومتكني اللجنة الوطنيـة املعنيـة            -٧-٦٩
مبكافحة التمييز من أجل إجناز مهمتها املتمثلة يف محاية املرأة من التمييز، مع إيالء              

  ؛)سلوفاكيا (مام خاص جلماعات السكان األصلينياهت
اعتماد ما يلزم من تدابري للقضاء على التمييز ضد السكان املنحدرين             -٨-٦٩

  ؛)األرجنتني(من أصل أفريقي وأفراد الشعوب األصلية 
اختاذ التدابري املناسبة إللغاء ممارسة اختبار احلمل كشرط للحـصول            -٩-٦٩

  ؛)سلوفينيا(على وظيفة 
 سلوك بعـض املـوظفني      التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بسوء      -١٠-٦٩

احلكوميني وحماكمتهم، وتنفيذ برامج واسعة النطاق للتثقيف يف جمـال حقـوق            
اإلنسان والتدريب عليها ملوظفي إنفاذ القانون من أجل منع هذه الظاهرة السلبية            

  ؛)سلوفاكيا(
تنفيذ ما يلزم من تدابري حلماية ضحايا العنف املرتيل على حنـو تـام               -١١-٦٩

  ؛)فرنسا(وفوري 
وتعزيز خطط العمل القائمـة مـن أجـل         جديدة   تشريعات   اعتماد -١٢-٦٩

التصدي للظاهرة اخلطرة املتمثلة يف قتل اإلناث ومكافحة العنف القـائم علـى             
  ؛)النرويج(أساس نوع اجلنس 

السعي إىل تصنيف قتل اإلناث يف فئة اجلرائم اليت تعاقـب عليهـا              -١٣-٦٩
  ؛)كوستاريكا(روع القانون املقترح يف هذا الصدد القوانني اجلنائية، متشياً مع مش
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إنفاذ وتعديل، حسب االقتضاء، التشريعات ذات الـصلة املتعلقـة           -١٤-٦٩
باالجتار بالنساء والفتيات، واعتماد السياسات والربامج املناسبة والفعالة للتصدي    

  ؛)سلوفاكيا(للوضع القائم 
عن طريق وضع برامج تقـدم  معاجلة األسباب اجلذرية لعمل األطفال    -١٥-٦٩

األموال مقابل التعلم أو برامج مماثلة هتدف إىل احلد من الفقر وضمان إعمال حق 
األطفال يف التعليم مع التركيز بوجه خاص على املناطق الريفية ومجاعات السكان 

  ؛)هولندا(األصليني 
  ؛)أملانيا(التحقيق بشكل متعمق يف أحداث بوكاس ديل تورو  -١٦-٦٩
القيام بتحقيق نزيه ومستقل يف األحداث الـيت شـهدهتا مقاطعـة             -١٧-٦٩

، وحماكمـة مجيـع املـسؤولني عـن         ٢٠١٠يوليه  / يف متوز  توروديل   بوكاس
  ؛)سلوفاكيا(االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وفقاً للمعايري الدولية 

التحقيق بشكل فعال يف حاالت االستخدام املفرط للقـوة خـالل            -١٨-٦٩
 الواقعة يف مقاطعة بوكاس ديـل       شنغينوالاب الوطين الذي شهدته مدينة      اإلضر
 ومالحقة املسؤولني عن ذلك، واختاذ ما يلـزم مـن           ٢٠١٠يوليه  / يف متوز  تورو

  ؛)النرويج(خطوات لضمان االحترام التام حلرية التجمع يف البلد 
  الفصل بشكل أوضح بني خمتلف السلطات، وبوجه اخلصوص اختـاذ          -١٩-٦٩
 يلزم من خطوات لتعزيز استقالل القضاء من منطلق أن هذه التدابري ستساعد             ما

  ؛)إيطاليا(يف مكافحة الفساد واجلرمية 
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حماكمة مجيع املدعى عليهم حماكمـة           -٢٠-٦٩

عادلة ويف الوقت املناسب، واحلد من اللجوء إىل إجراء االحتجـاز الوقـائي،              
 بتنفيـذ التـدابري     ري إلعادة هيكلة نظام السجون بدءاً     م من تداب  واعتماد ما يلز  

  ؛)إيطاليا( من التقرير الوطين ٥٩ و٥٨الواردة يف الفقرتني 
     اعتماد تدابري قانونية تكفل احلق يف إجراءات قـضائية دون تـأخري            -٢١-٦٩

كرب ال مربر له، وختصيص املزيد من املوارد لضمان اشتغال نظام القضاء بكفاءة أ            
  ؛ )إسبانيا(

ـ   إعادة النظر جبدية يف      -٢٢-٦٩ إجراء االحتجـاز الـسابق     سياستها املتعلقة ب
  ؛)هولندا (تطبيق السياسة اجلديدة وإعماهلا بشكل فعالللمحاكمة، والتحقق من 

اختاذ تدابري ملموسة لضمان املساواة بني مجيع املواطنني أمام القـانون            -٢٣-٦٩
أساس الشفافية وجتنب كل تأخري ال مربر له يف إطار          ومعاملتهم معاملة تقوم على     

  ؛)اململكة املتحدة(إجراءات احملاكمة 
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اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم استهداف الصحفيني وعدم          -٢٤-٦٩
إخضاعهم ألي شكل من أشكال الضغط السياسي وكفالة احترام حرية الصحافة         

  ؛)كندا(وحرية التعبري 
تسري حنو حتقيق اهلدف    بنما  سيما أن   ال  مج احلد من الفقر،     تدعيم برا  -٢٥-٦٩

  ؛ )اجلزائر( املتعلق مبكافحة الفقر املدقع ١اإلمنائي لأللفية رقم 
مناسبة ة  يوضع إطار للسياسات الفعالة واملالئمة وإنشاء آلية مؤسس        -٢٦-٦٩

ملكافحة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وانعـدام املـساواة يف توزيـع الـدخل              
  ؛)بنغالديش(

التأكد من أن اهليئة البنمية املعنية باملوارد املائية تراعـي احتياجـات             -٢٧-٦٩
  ؛)هنغاريا(الفئات املستضعفة وتقوم بعملها دون متييز 

، نيإعطاء األولوية للتدابري اليت ميكن أن تضمن حصول مجيع املـواطن      -٢٨-٦٩
وصول إليها، على ميـاه     ن الذين يعيشون يف مناطق يصعب ال      ومبن فيهم املواطن  

  ؛ )أوروغواي(الشرب 
 لأللفية املتعلق بالتعليم    الرامية إىل بلوغ اهلدف اإلمنائي    تعجيل اجلهود    -٢٩-٦٩

  ؛)اجلزائر(
تعزيز اخلطوات املتخذة لتحسني نوعية التعليم واالستمرار يف إنـشاء           -٣٠-٦٩

مؤسسات تعليم وجد فيها ال ُتاملدارس األساسية والثانوية يف اجملتمعات احمللية اليت 
  ؛)أذربيجان(

اختاذ ما يلزم من خطوات لوضع إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق             -٣١-٦٩
الشعوب األصلية موضع التنفيذ، مبا يف ذلك االعتراف حبـق مجيـع الـشعوب      

  ؛)النرويج(األصلية املتواجدة يف بنما يف األرض واملوارد الطبيعية 
ع اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية، وفقاً      إجراء مشاورات مسبقة م    -٣٢-٦٩

ملا تقضي به املعايري الدولية، بشأن مجيع اخلطط واملشاريع اليت هتمهم، وال سـيما      
عندما يتعلق األمر مبشاريع واسعة النطاق كالـسدود املهيـأة لتوليـد الطاقـة             
الكهرمائية وأنشطة التعدين أو خبطط ومشاريع وطنية هتـدف إىل احلـد مـن              

  ؛)النرويج(نبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور املناطق الغابية اال
إعادة العمل بشرط إجناز دراسات األثر البيئي اليت تراعـي األثـر             -٣٣-٦٩

لذين يعيـشون يف املنطقـة      ااألفراد  على حقوق   الكربى  جلميع املشاريع   املمكن  
احملمية، واشـتراط نـشر     وال سيما يف مناطق السكان األصليني واملناطق         ،املعنية

  ). اململكة املتحدة(نتائج هذه الدراسات 
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ستنظر بنما يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب، على              -٧٠
أال يتجاوز موعد تقدمي هذه الردود الدورة السادسة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان يف             

  . ٢٠١١مارس /آذار
ن الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان       التصديق على ما تبقى م      -١-٧٠

  ؛)سلوفينيا(
تعزيز ترسانتها القانونية عـن طريـق االنـضمام إىل الربوتوكـول             -٢-٧٠

االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري           

  ؛)فرنسا(
أو التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل         /التوقيع و   -٣-٧٠

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدوليـة حلمايـة          
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع            

  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص          -٤-٧٠

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، والتـصديق علـى الربوتوكـول           
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وعلى االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع            

  ؛ )إسبانيا(األشخاص من االختفاء القسري 
: يق على الصكوك الدولية التالية اليت مل تنضم إليها بنما بعـد           التصد  -٥-٧٠

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية        

االتفاقية الدولية حلمايـة    حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و       
  ؛ )إكوادور(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٦-٧٠
  ؛)هاييت(وأفراد أسرهم 

 املتعلقـة   ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            -٧-٧٠
  ؛)يل والنرويجالرباز(بالشعوب األصلية والقبلية 

 املتعلقـة   ١٦٩املصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            -٨-٧٠
بالشعوب األصلية والقبلية، واالتفاقية األيبريية األمريكية املتعلقة حبقوق الشباب         

  ؛ )إكوادور(
  ؛)هنغاريا(اعتماد قانون شامل بشأن محاية األطفال والشباب   -٩-٧٠
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وء أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنقيح الدستور يف ض  -١٠-٧٠
لتجنب رفض طلبات التجنيس املقدمة من األفراد بسبب إعاقتهم اجلـسدية أو            

  ؛)املكسيك(العقلية 
إلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس حقـوق        إىل ا توجيه دعوة دائمة      -١١-٧٠

  ؛ )إسبانيا والربازيل وبريو وشيلي(اإلنسان 
 من اتفاقية القضاء على ٤جنائية حمددة وفقاً للمادة اعتماد تشريعات     -١٢-٧٠

  ؛ )الربازيل(التمييز العنصري 
ووضـع  يوغياكارتـا   مع مبـادئ    مواءمة مجيع التشريعات الوطنية       -١٣-٧٠

  ؛)النرويج(سياسات تتفق مع هذه املبادئ 
تنقيح تشريعاهتا اجلنائية، مبا يف ذلك التـشريعات املتعلقـة بقـضاء            -١٤-٧٠

 من أجل احلد من استخدام ومن مدة االحتجاز السابق للمحاكمة يف            األحداث،
حالة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ورفع سن املسؤولية اجلنائية وفقاً            

  ؛)املكسيك(التفاقية حقوق الطفل 
  ؛)الربازيل(حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال   -١٥-٧٠
يع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف      بذل ما يلزم من جهود حلظر مج        -١٦-٧٠

  ؛ )كوستاريكا(تشريعاهتا 
  ؛ )يارينيج(تعديل احلد األدىن لسن الزواج لكل من البنات والبنني   -١٧-٧٠
  إدخال التنقيحات التشريعية الالزمة من أجل توضيح نص القـانون           -١٨-٧٠

ـ            ١٤رقم   ام  لضمان حق املواطنني يف التجمع الـسلمي دون التعـرض لالنتق
  ؛ )كندا(والعقوبة 

 عدد العمال الالزم لتشكيل نقابة عمال وإبطال الـسياسات          خفض  -١٩-٧٠
التأثري يف عملية تعيني الزعماء النقابيني هبدف تعزيز التمتع الكامل          هتدف إىل   اليت  

  ؛)هولندا(باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
 والالجـئني   تعزيز السياسات الرامية إىل ضمان حقوق املهـاجرين         -٢٠-٧٠

  ؛ )الربازيل(مبوجب مبدأ عدم التمييز واإلعادة القسرية 
اعتماد تشريع حملي يتعلق بالالجئني وفقاً للمعايري الدوليـة يف هـذا         -٢١-٧٠

اجملال، ويكفل لالجئني احترام أصول احملاكمة ويضمن هلـم احلـصول علـى             
  ؛ )األرجنتني(املساعدة القانونية 
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أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٧١
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى       . أو الدولة موضوع االستعراض   /الدولة اليت قدمتها و   

  . بتأييد الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية   -ثالثاً   
  : التاليةقدم وفد بنما، خالل احلوار التفاعلي، التعهدات وااللتزامات   -٧٢

سـبتمرب املاضـي علـى    /بعد التوقيع خالل شهر أيلـول  : القانون الدويل   )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، تعتزم احلكومة التصديق عليه يف القريـب            

إضافة إىل ذلك ينظر جملس الوزراء جبدية يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية اخلاصـة      . املنظور
خاص عدميي اجلنسية وإىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء      بوضع األش 
واحلكومة مستعدة أيضاً للنظر يف االنضمام إىل اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة              . القسري

   املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية؛ ١٦٩ رقم
ح اللجنـة   من املقرر أن تـصب    : متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل      )ب(  

املشتركة بني املؤسسات، املنشأة لغرض إعداد التقرير الـوطين املقـدم يف إطـار عمليـة                
. عىن مبتابعة التوصيات املنبثقة من عملية االستعراض       تُ  دائمةً االستعراض الدوري الشامل، هيئةً   

وسيشارك يف أعمال اللجنة مكتب أمني املظامل، وستجري اللجنة مشاورات مـع اجملتمـع              
  وميكن أيضاً أن تشمل عضوية اللجنة منظمات اجملتمع املدين؛ . دينامل

تنظـر احلكومـة باهتمـام يف       : توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة       )ج(  
  . إمكانية توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة يف القريب املنظور
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