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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

 )ج(١٥لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدَّته املفوضية ا       
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  *بنما    

ـ     ١٤ مة من املقدَّ )١(موجز للورقات  هذا التقرير    صلحة إىل عمليـة    من أصـحاب امل
بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس         وهو يتَّ . االستعراض الدوري الشامل  

 مـن جانـب      نظر أو اقتراحـاتٍ     أو وجهاتِ  ن التقرير أي آراءٍ   وال يتضمَّ . حقوق اإلنسان 
 يتصالن مبطالبات    أو استنتاجٍ  سامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكمٍ     األمم املتحدة ال  مفوضية  

 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،           وذُكرت بصورةٍ . دةحمدَّ
وقد ُيعزى االفتقـار إىل     . مل يدخل أي تغيري على النصوص األصلية      كما أنه بقدر املستطاع     

دة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات        مسائل حمدَّ على   أو إىل التركيز     معلوماٍت
ميـع  جلوتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملـة         . نهاصلة هبذه املسائل بعيْ   

ير بشكل يراعي أن وترية االستعراض يف اجلولـة األوىل          وقد أعد هذا التقر   . ات الواردة الورق
  .هي أربع سنوات

  

__________ 

 . ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل  *  

 
 A/HRC/WG.6/9/PAN/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

5 August 2010 
Arabic 
Original: English/Spanish 



A/HRC/WG.6/9/PAN/3 

GE.10-15316 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية   -ألف   
 بنما بأن تصدق على اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة           ٦توصي الورقة املشتركة      -١

؛ واتفاقيـة   )١٥٦رقم  االتفاقية   (١٩٨١ لعام وي املسؤوليات العائلية  اتفاقية العمال ذ  : التالية
  لعام ألصلية والقبلية ؛ واتفاقية  الشعوب ا    )٢()١٨٣رقم  االتفاقية   (٢٠٠٠  لعام محاية األمومة 

  .)٣()١٦٩رقم االتفاقية  (١٩٨٩
 إىل أن بنما مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة            ٣وتشري الورقة املشتركة      -٢

لوطنية قد ألغت القوانني الوحيدة اليت تنص على إجراء مـشاورات            وأن اجلمعية ا   ١٦٩رقم  
  .)٤( على األراضي التقليدية للشعوب األصليةتأثريمسبقة بشأن مشاريع التنمية اليت هلا 

، من بـني اتفاقيـات ومعاهـدات        وتوصي شبكة حقوق اإلنسان بنما بأن تصدق        -٣
ية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        االتفاق:  على االتفاقيات واملعاهدات التالية    أخرى،

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال     ٨املهاجرين وأفراد أسرهم؛ وتعديل املادة      
التمييز العنصري؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

اقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالتف        
لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       باامللحق  من االختفاء القسري؛ والربوتوكول االختياري      

  .)٥(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ر الدستوري والتشريعياإلطا  -باء   
 يف تشري شبكة حقوق اإلنسان إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لفتت االنتبـاه                -٤

 جتيز رفض طلبـات التجنـيس       ا من دستور بنم   ١٢يف املادة   وردت   إىل عبارة    ٢٠٠٨عام  
  .)٦(وتوصي الشبكة بنما بأن متتثل لتوصية اللجنة. بسبب اإلعاقة البدنية أو العقلية

  اإلطار املؤسسي واهليكل األساسي حلقوق اإلنسان  -جيم   

إن أحد املشاكل الرئيسية املطروحـة    ) ٤الورقة املشتركة   (يقول حتالف املرأة البنمية       -٥
مؤسـسات  هنـاك   زال  تورغم أنه ال    . )٧(يف جمال محاية املرأة يتصل بالتطبيق الفعال للقانون       

تعمل يف هذا اجملال، وخباصة مديرية محاية حقوق املرأة ووحدة الشؤون اجلنسانية والعدالـة              
ز، فإن مؤسسات أخرى، من قبيـل       التابعة للمحكمة العليا، اللتان حتتاجان مع ذلك إىل تعزي        

 أنـشئ املعهـد     ولئن. )٨(مكتب شؤون املرأة يف وزارة التعليم، جيري بالتدريج إهناء عملها         
الوطين لشؤون املرأة، فإن نقص املؤسسات املتخصصة يف خمتلف املكاتب اليت ميكنها دعمه يف 
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أحناء  املناسبة يف سائر     عمله ُيضعف عادةً الشبكة املؤسسية وجيعل من الصعب تقدمي املساعدة         
  .البلد، وال سيما إىل املرأة يف املقاطعات

 أن الوكالة الرائدة يف جمال السياسات اجلنسانية يف بنما،          ٤وتالحظ الورقة املشتركة      -٦
 مؤسـسة مـستقلة،   ٢٠٠٩أال وهي املعهد الوطين لشؤون املرأة، أصبحت يف منتصف عام       

وتوصي الورقةُ بزيادة ميزانيـات اآلليـات الوطنيـة         . )٩(اوخباصة فيما يتعلق مباليتها وإدارهت    
  .)١٠(وبتوطيد مكانتها يف هرم الدولة وبتعزيز قدراهتا التقنية والسياسية

 أن األمانة التنفيذية للمجلس الوطين جلماعـة الـسود          ٦وتالحظ الورقة املشتركة      -٧
وع يف تنفيذ خطة إدماج مجاعـة       اإلثنية يالقي صعوبة يف إجياد مقر وميزانية ميكِّنانه من الشر         

 ١٦ بإنفاذ القانون رقـم      ٦وتوصي الورقةُ املشتركةُ    . )١١(السود اإلثنية على الصعيد الوطين    
 الذي أنشأ اللجنة الوطنية ملناهضة التمييز، اليت تضم ممـثالً           ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٠املؤرخ  

  .)١٢(جمللس التنسيق الوطين ملنظمات السود البنميني

  سة العامةالسياابري تد  -دال   

تقول شبكة حقوق اإلنسان إن إلغاء املديرية الوطنية للشباب سلط الـضوء علـى                -٨
املشاكل النامجة عن عدم تنفيذ السياسات احلكومية للشباب بفعالية، وإن احلالة قد تفاقمت             

 - بسبب عدم وجود قانون للشباب وعدم التصديق حىت اآلن علـى االتفاقيـة اإليبرييـة              
  .)١٣(ريكية حلقوق الشباباألم
قوق املصابني بفريوس نقـص املناعـة       حب لنهوضويالحظ التحالف االستراتيجي ل     -٩

 أن بنما أنشأت ملواجهة وباء فريوس نقص املناعة البشرية إطارا للعمل            االبشرية والدفاع عنه  
ف يالحـظ   غري أن التحال  . )١٤(وهيئة وطنية للتنسيق ونظاما للرصد والتقييم على نطاق البلد        

وأنـه ال توجـد أي آليـات    مل تنجز الكثري أيضا أنه ال توجد أي ميزانية وأن هيئة التنسيق    
ويقول التحالف إن ممثلي اجلماعات األشد عرضة للخطر يشتكون من أنه        . للمتابعة أو التقييم  

ـ ن فريوس نقص املناعة البشرية      ال تتاح هلم أي فرصة يف اللجنة الوطنية للوقاية م          ه ومكافحت
  .)١٥(اإلعالم والتعليم والوقايةيف  باحلقهم تللدفاع عن مطالب

ويرحب ائتالف معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل        -١٠
بإنشاء جلنة القضاء على عمل األطفال ومحاية العمال الصغار الـسن            املرأة والتثقيف والتنمية  

 ٢٠١١-٢٠٠٧طفال ومحاية العمال الصغار السن للفترة       وبإعداد خطة القضاء على عمل األ     
  .)١٦(الرامية إىل محاية القاصرين من االستغالل االقتصادي واالستغالل يف جمال العمل

ويعتقد املركز البنمي للتمكني االجتماعي أن عدم وجود سياسة بـشأن الـسكان               -١١
  .)١٧(ي لثقافتهم ولغتهم وتقاليدهماألصليني وعدم احترام حقوقهم يؤديان إىل االندثار التدرجي
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  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  معاهداتاملنشأة مبوجب يئات اهلالتعاون مع     
توصيات خمتلف هيئات األمم املتحـدة      تتَّبع  توصي شبكة حقوق اإلنسان بنما بأن         -١٢

  .)١٨( احلاصل يف تقدمي تقاريرهاريمعاهدات حقوق اإلنسان وبأن تتدارك التأخ املنشأة مبوجب

تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين             -باء   
  )إالّ إذا كان ذا صلةيضاف هذا اجلزء ال  (ساريالدويل ال

  املساواة وعدم التمييز  -١  
يف االت التمييز العنـصري يف بنمـا   وق اإلنسان، فإن ح   حسبما أوردت شبكة حق     -١٣

األشـخاص املنحـدرين مـن           واقع يومي وُتبِلغ عنها باستمرار منظمات       العملية  املمارسة  
  .)١٩(أفريقيأصل 
وتقول شبكة حقوق اإلنسان إن عدم وجود إجراءات لتقدمي شكاوى بشأن التمييز              -١٤

   هلـا  إنزال العقوبات املناسبة عندما يتبني أن الشكاوى         التقصري يف ضد املرأة والتحقيق فيها و    
 بشأن تكافؤ   ١٩٩٩ لعام   ٤ من أكرب عوائق اإلنفاذ الفعال للقانون رقم          عائقان مهاما يربرها   

كمـا  . )٢٠(، الذي ينظم تطبيق هذا القانون     ٢٠٠٢ لعام   ٥٣الفرص واملرسوم التنفيذي رقم     
 ٣٦سنت يف مذكرة املبادئ التوجيهيـة رقـم      تقول شبكة حقوق اإلنسان إن وزارة العمل        

 جمموعة من القواعد اليت ليست متييزية فحسب بل         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٧املؤرخة  
ويسري هذا  .  انطباع جيد  اءعطالئق إل  بشكل   التزيي: " التالية قمعية أيضا، من قبيل القاعدة    
  .)٢١("يتجّملنفعلى السيدات أن . على السيدات بصفة خاصة

قوق املصابني بفريوس نقص املناعة     حب لنهوض التحالف االستراتيجي ل   إفادة وحسب  -١٥
ـ  ، فإن القانون املتعلق باألمراض املنقولة       والدفاع عنها البشرية    وبفـريوس   يسباالتصال اجلن

 لعـام  ٣القانون رقم  ) (اإليدز (زمة نقص املناعة البشرية املكتسب    نقص املناعة البشرية ومتال   
ىل إصالح ليأخذ يف االعتبار آخر التطورات ويضمن بالشكل املناسب محاية           حيتاج إ ) ٢٠٠٠

ورغم احلظـر  . اإليدز/حقوق اإلنسان والدفاع عنها فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية   
الصريح للتمييز والوصم على أساس اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، فإن أحكام هـذا              

رسة دون اإلبالغ عن انتـهاكات الـسرية أو االنتـهاكات يف    القانون حتول من حيث املما  
مييـز، ويـشعر    ملكافحة الت وليس لدى بنما أي قانون      . )٢٢(جماالت العمل والصحة والتعليم   

األشخاص بالتايل أن شكاواهم، إذا جلؤوا إىل السلطات، قد ال ُتعالَج مبا تستحقه من السرية               
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ط إثبات حالة املهاجرين مـن حيـث اإلصـابة     ويقول التحالف إن إلغاء شر    . )٢٣(والسرعة
، حـىت يف    تعمـيم بفريوس نقص املناعة البشرية يف إجراءات اهلجرة مل حيظ مبا يكفي من ال            

  .)٢٤(أوساط املوظفني واحملامني، الذين ال يزالون يطلبون هذا اإلثبات من األجانب
 يفيف بنمـا    االت التمييز العنصري    وحسبما ذكرت شبكة حقوق اإلنسان، فإن ح        -١٦

األشخاص املنحدرين من أصـل     واقع يومي وُتبِلغ عنها باستمرار منظمات       الفعلية  املمارسة  
 اليت تشوه مسعة األشخاص يف اإلشارات إىل        تعكس هذا االدعاء تصرفات الصحافة    و. أفريقي

  .)٢٥(خصائصهم اإلثنية
ألصليني اإلثنيـة    االجتماعي إن كل مجاعات السكان ا      تأهيلويقول املركز البنمي لل     -١٧

تعاين عموما من الفقر املدقع واألمية والتمييز العنصري يف العمل ويف اجملتمع وغياب احلماية              
  .)٢٦( هذه الفئة املستضعفة من السكانجتاهالقانونية وإمهال السلطات ألبسط واجباهتا 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
األشـخاص  ىل استعمال الشرطة للقـوة املفرطـة ضـد     إ٦تشري الورقة املشتركة    -١٨

وتشري الورقة إىل أن معاملة الـشرطة والنظـام         . أفريقي ومضايقتها هلم  املنحدرين من أصل    
  .)٢٧(أفريقي تتسم بالتمييزأصل من القضائي للبنميني 

 خالل السنة املاضـية يف عـدد        لسجَّوتقول شبكة حقوق اإلنسان إن االرتفاع امل        -١٩
. )٢٨( من النساء يظهر عدم فعالية السياسات والتدابري الرامية إىل منع العنف ضد املرأة            الوفيات

وهبذا اخلصوص، تنقل شبكة حقوق اإلنسان عن مركز رصد العنف اجلنساين التابع لـديوان           
 يف املائة من مجيع وفيات النساء العنيفة اليت سجلها مركز رصـد             ٦٨إن  : "أمني املظامل قوله  

وتوصي الورقة . )٢٩(" حاالت قتل ألسباب تتصل بنوع اجلنس٢٠٠٩ساين يف عام العنف اجلن 
 بالتنفيذ الفوري لتدابري احلماية املعتمدة يف القانون اجلنائي املقرر بدء نفاذه يف عام  ٤املشتركة  
 للضحايا  ى أن توفر مآو   من املفروض ؛ وبوضع خطة أمنية للدولة بشأن العنف املرتيل         ٢٠١٤

تعاقب على العنف   و وفَّر لتنفيذها التمويل الكايف   ولة؛ وباعتماد قوانني شاملة يُ    على نطاق الد  
ويشدد ديوان أمني املظامل على ضرورة َسن قـانون         . )٣٠( عليه فضالً عن منعه والقضاء   املرتيل  

  .)٣١(شامل جديد بشأن العنف ضد املرأة
 البدين  العقاب لألطفال أن    العقاب البدين وتالحظ املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال         -٢٠

) ٣١٩، املـادة    ١٩٩٤(ويؤكد قـانون األسـرة      . ةلألطفال مشروع يف البيت ويف املدرس     
ـ "األطفال  " تأديب"األوصياء يف   حق اآلباء و  ) ١٨٨املادة  (والقانون املدين     معقـول   شكلب

" تأديب"سني  خيول للمدر ) ٤٤٣املادة  (وتالحظ املبادرة العاملية أن قانون األسرة       ". وباعتدال
خيول لألوصياء يف ) ١٨٨املادة (كما تشري املبادرة إىل أن القانون املدين ". باعتدال"تالميذهم 

أن العامليـة   وتأمل املبادرة   . )٣٢("معقول وباعتدال شكل  التأديب ب "مؤسسات الرعاية البديلة    
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مةَ بشدة بأن   يربز االستعراض أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال وتوصي احلكو          
  .)٣٣(تسن وتنفذ قوانني لكفالة احلظر التام

وتالحظ شبكة حقوق اإلنسان أن نسبة من يعملون من األطفال املتراوحة أعمارهم              -٢١
 سنة ارتفعت، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب املراقب العام لبنما، من            ١٧ سنوات و  ٥بني  
 ٦وتالحظ الورقة املشتركة    . )٣٤(٢٠٠٨عام   يف املائة يف     ١١ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٦

 وقصب السكر   نبأن االعتماد على عمل األطفال ال يزال واسع االنتشار يف مناطق زراعة ال            
 ١٤واخلضراوات ويف أسواق الشوارع رغم احلظر الدستوري لعمل من تقل أعمارهم عـن              

ية اليت حتظر أسوأ أشـكال      سنة من األطفال، حىت يف األعمال املرتلية، ورغم التدابري التشريع         
  .)٣٥(عمل األطفال

 بـشكل    السجون غري صـحية    نظامحقوق اإلنسان إن الظروف يف      وتقول شبكة     -٢٢
. )٣٦(، وال سيما يف السجون الواقعة يف كولون ومدينة بنما وبوكـاس ديـل تـورو               واضح

ول املؤقتة  شبكة حقوق اإلنسان، من املعروف لدى عامة الناس أنه مل ُتنفَّذ حىت احلل            وحسب  
ومن األمثلة البارزة على ذلك اقتناء   . ملشكل االكتظاظ رغم أهنا ليست األفضل على أية حال        

ويالحظ ديوان أمني املظامل أن االكتظاظ مستمر يف الـسجون          . )٣٧(حاويات إليواء السجناء  
ـ كما يالحظ ديوان أ. وأن بعض السجناء الذين ينتظرون احملاكمة قد فُِصلوا عن املدانني        ني م

مداد مبياه الـشرب   بشأن نقص الرعاية الطبية وعدم انتظام اإل ىاملظامل أنه ال تزال ترد شكاو     
  .)٣٨(ات الشرطةعتداءوالتعرض ال

كليـة احلقـوق يف جامعـة       بقوق اإلنـسان    حلالدويل  االستشاري  ويشري املركز     -٢٣
 واملشقة رغـم أن     أوكالهوما إىل أن السجناء من السكان األصليني يعانون من عدم املساواة          

  .)٣٩(الدستور حيميهم
 إن بنما ال تستويف املعايري الدولية ملعاملة الـسجناء مـن            ٦وتقول الورقة املشتركة      -٢٤

وال تزال شكاوى الرتالء تركـز      . األحداث، وخباصة فيما يتعلق باحلق يف مواصلة دراستهم       
  .)٤٠(رفقة الشخصية والعلى الغذاء والصحة واملعاملة

  مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون العدل، مبا يف ذلك إقامة  -٣  
 من أجل العدالة إن استقالل القضاء مهدد، ويلفـت االنتبـاه إىل       نييقول حتالف املواطن    -٢٥

تدخل السلطة التنفيذية يف تعيني القضاة ويف عمل مكتب املدعي العام، وتنظيم اختبارات تنافسية              
  .)٤١(٢٠٠٦ الذي ما زال معلَّقاً منذ عام ءالقضا سلكقانون إصالح ب القيامللقضاة دون 

ِعد تنظيم اجلهـاز     عن القلق من أن السلطات البنمية مل تُ        ٦وتعرب الورقة املشتركة      -٢٦
  .)٤٢(القضائي لتحسني أدائه ولضمان سيادة القانون بفعالية

 بـشأن إقامـة      من أجل العدالة أن مثة دواعي قلق خطرية        نيحتالف املواطن ويالحظ    -٢٧
وتعيـق  . العدل فيما يتعلق بضمانات احلق يف املثول أمام القضاء واحلق يف احلماية القضائية            
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الشكليات املفرطة، وثقافة حقوق اإلنسان املتسمة بالضعف والتناقضات اليت يعمـل فيهـا             
 وتشري شـبكة  . )٤٣(املوظفون القضائيون، وصولَ املواطنني إىل آليات محاية حقوق اإلنسان        

حقوق اإلنسان إىل أن بنما قد تعهدت يف شخص رئيس احملكمة العليا باالمتثـال للتوصـية            
 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان بـشأن بنمـا             ١٣الواردة يف الفقرة    

)CCPR/C/PAN/CO/3(        غري أن  . ، وتتعلق التوصية باملعاجلة الفورية لطلبات املثول أمام القضاء
 اإلنسان تالحظ أن معاجلة هذه الطلبات تستغرق ستة أشهر أو أكثـر رغـم               شبكة حقوق 

ويشري ديوان أمني املظامل إىل أن نظـام        . )٤٤(التأكيدات األولية بأهنا ُتعالَج يف غضون أسبوع      
تفيد د تقارير   والعدالة ليس لديه أي سجل لألحكام أو التحقيقات املتعلقة بالتعذيب رغم وج           

  .)٤٥(حبصول التعذيب فعالً
 من أجل العدالة إن نظام بنما للعدالة اجلنائية ال يزال يقـوم             نيويقول حتالف املواطن    -٢٨

ورغم أن جملس النواب اعتمد قانونا جديدا لإلجراءات اجلنائية         . على إجراءات حتقيق مكتوبة   
سـبتمرب  / يقوم على تواُجه املتقاضني، فإن احلكومة أجَّلت تنفيذه حىت أيلول          ٢٠٠٨يف عام   
ويوصي التحالف بأن ُتتَّخذ خطوات لتعديل قواعد اإلجراءات اجلنائية وبـأن           . )٤٦(٢٠١١

 بـشأن قـانون     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١ املؤرخ   ٤٨ذ يف أقرب وقت ممكن القانون رقم        ُينفَّ
، وذلك بغية احلد من الـصالحيات       )النظام القائم على تواجه املتقاضني    (اإلجراءات اجلنائية   

 احلرية الشخصية تعسفاً باعتماد التدبري اليت ختوهلم كبح املدعي العام والقضاة    املمنوحة ملكتب   
  .)٤٧(االحترازي املتمثل يف احلبس االحتياطي

         من أجل العدالة إىل العدد املفـزع مـن الـسجناء الـذين          نيويشري حتالف املواطن    -٢٩
 عن القلق   ٦تعرب الورقة املشتركة    كما  . )٤٨( يف املائة من نزالء السجون     ٦٠  قرابة - مل يدانوا 

اليت  - كتظاظ الشديد يف السجون البنمية    بشأن النسبة املرتفعة من السجناء غري احملاكمني واال       
  .)٤٩( يف املائة من طاقتها١٤٥,١٢تعمل بنسبة 

 من أجل العدالة إىل أنه يوجد نظامان إلقامة العدل يف مناطق            نيويشري حتالف املواطن    -٣٠
مـا يـؤدي إىل      - النظام العادي ونظام السكان األصليني     - )comarcas(صليني  السكان األ 

  .)٥٠(حاالت حماكمة األشخاص على اجلرمية ذاهتا مرتني
 تود خلل يف حماكم الشرطة، اليت تب       من أجل العدالة إىل وج     نيويشري حتالف املواطن    -٣١

مـوظفي  "دل موظفون يـسمون  يف اجلنح البسيطة، ويتمثل يف أنه يتوىل فيها مهمة إقامة الع          
ويشعر التحالف املواطن   . ، تعيِّنهم السلطات السياسية وميكن عزهلم ألي سبب كان        "إصالح

من أجل العدالة باالنزعاج لكون هؤالء املوظفني ميلكون صالحية حبس شخص ما مدة تصل 
نتباه إىل  ويلفت التحالف اال  . )٥١(إىل سنة ولكنهم ال خيضعون ألي نوع من الرقابة القضائية         

برنامج لإلصالح القضائي وضعته جلنة الدولة لشؤون العدالة مبسامهة مـن ثالثـة أجهـزة               
ويقول إنه كان من املقـرر أن       . حكومية وديوان أمني املظامل ورابطة احملامني واجملتمع املدين       

 يف  للبت على صعيد اجملتمعات احمللية      لقضاة اإلصالح  نظام جديد    ٢٠٠٧ُيستحَدث يف عام    
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اجلنح البسيطة واملنازعات احمللية، ولكن احلكومة مل تنفذ اإلصالح ومل تقدم أي إشـارة إىل               
  .)٥٢(مىت ستباشر املسألة مرة أخرى

 من أجل العدالة إن احلكومة مل تقم مبا يكفي ملعاجلة مـسألة             نيكما يقول حتالف املواطن     -٣٢
 واضحة  لوائح وال أي    ١٩٩٨ لعام   ٣١ لتنفيذ القانون رقم     لوائحوال توجد أي    . حقوق الضحايا 

وتعتـرب شـبكة    . )٥٣(بشأن العدالة اإلصالحية، وتكاد ال توجد مساعدة قضائية لضحايا اجلرمية         
حقوق اإلنسان أحد عوائق الوصول إىل العدالة، وال سيما بالنسبة للجماعات املستـضعفة مـن               

  .)٥٤( الضحاياالسكان، املشاكل اليت متس املؤسسات واملكاتب املسؤولة عن رعاية
 أن بنما مل تقبل توصية جلنة حقوق الطفل جبعل إدارهتا           ٦ الورقة املشتركة    مقدميوُيقلق    -٣٣

كمـا  . لقضاء األحداث مطابقة بشكل تام التفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدوليـة            
 قـسوة    قد يفضي إىل إدخال نظام أشد      ٢٠١٠مارس  / آذار ٨ املؤرخ   ٦ُيقِلقهم أن القانون رقم     

  .)٥٥(للمسؤولية اجلنائية لألحداث، ال سيما وأنه يزيد املدة القصوى للحبس االحتياطي
     شبكة حقوق اإلنسان، ُخفِّضت سن املـسؤولية اجلنائيـة مـؤخرا       إشارةوحسب    -٣٤
  .)٥٦( سنة، يف حني ال يوجد أي نظام خاص إلعادة تأهيل القاصرين١٢ إىل ١٤من 
، ٢٠٠١ إن تقرير جلنة احلقيقة البنمية، اليت أنشئت يف عام ٥ة  وتقول الورقة املشترك    -٣٥

  إفـادة  وحسب.  حادثة قتل وحالة اختفاء قسري إبان عهد احلكم الدكتاتوري         ١١٦سجل  
وتطلب الورقة . ، مل يعاجل مكتب املدعي العام هذه القضايا بشكل مسؤول     ٥الورقة املشتركة   

 شكاوى أسر الضحايا فيما     معاجلةنما على    من جملس حقوق اإلنسان أن حيث ب       ٥املشتركة  
  .)٥٧(يتعلق بالتوضيح واإلنصاف وجرب الضرر

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٤  
  ةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسي

بعمـل  "ة إىل أن احلكومة تقـوم       يشري املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العام        -٣٦
يف دعمها للدستور، الذي ينص على ضمان حرية الدين جلميع املواطنني بصرف النظر             " جيد

  .)٥٨(عن معتقداهتم
 إن من تصرفوا دفاعاً عن حقوق اإلنسان، وال سيما حق           ٣وتقول الورقة املشتركة      -٣٧

  .)٥٩(املسامهة يف املسائل البيئية، تعرضوا لالنتقام واملضايقة
عرفـت  وتقول شبكة حقوق اإلنسان إن مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية              -٣٨

 يف  ٣٠ نسبة   متثل النساء ورغم الشرط الوارد يف قانون االنتخابات بأن        . )٦٠( خطرية انتكاسة
، ال توجد أي آلية لضمان أن يكون األمـر كـذلك            رشحني للمناصب املنتخبة  املائة من امل  

 يف املائة للمرأة يف قانون ٥٠من بنسبة صة انتخابية حب ٦ وتطالب الورقة املشتركة   .)٦١(بالفعل
 بنما إىل االمتثال لتوصية جلنة القضاء على        دعوة على   ٦وحتث الورقة املشتركة    . االنتخابات
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التمييز ضد املرأة باعتماد استراتيجيات لزيادة عدد املشارِكات يف عملية صنع القرار علـى              
  .)٦٢(د، وال سيما على صعيد اجملالس البلديةمجيع الصع

  اتية يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاحلق  -٥  
. أن بنما تنتهك مرارا وتكرارا احلق يف احلريـة النقابيـة           ٦دَّعي الورقة املشتركة    ت  -٣٩

- عضواً   ٤٠تضم النقابات كحد أدىن     ممارسة هذا احلق باشتراطها أن      تقّيد  والقوانني البنمية   
ن يكون كما متيز ضد العمال املهاجرين باشتراطها أ. رقم ُمبالَغ فيه حبكم املعايري الدوليةذا هو

كمـا أن احلقـوق املتـصلة       . زعماء النقابات بنميني، ما يترك العمال املهاجرين بال محاية        
 اسـتفردت وباإلضافة إىل ذلـك،     . من أعضاء اجمللس  فقط   عضواً   ١١ل بالنقابات مضمونة   

ق القرار فيما يتعلق مبن يتولون مناصـب        حبل، من خالل إدارة املنظمات النقابية،       وزارة العم 
 ٦وتوصي الورقة املشتركة    . )٦٣(زعماء النقابات، رهناً مبوافقة جملس النقابة أو مجعيتها العامة        

  منظمة العمل الدولية للحرية النقابية ومحاية حق التنظـيم م بنما باالمتثال ألحكام اتفاقية   بإلزا
  .)٦٤()٨٧رقم االتفاقية  (١٩٤٨ لعام
 النقابـات يف القطـاع      كوين أن بنما منعت ولسنوات ت     ٦وتدَّعي الورقة املشتركة      -٤٠
وعالوة على ذلك، فإن اإلضرابات يف القطاع العام مقيـدة بالـصالحية املمنوحـة              . العام

مات األساسية للحكومة بإخضاع الرتاع للتحكيم القسري وواجب توفري احلد األدىن من اخلد
 يف املائة من املستخدمني، وهذه قائمة من املمارسات املخلة باملبـادئ            ٥٠وشرط أن يعمل    

  .)٦٥(األساسية للحرية النقابية
 يف سوق العمل يف األجور بني       استمرار وجود هوة  وتشري شبكة حقوق اإلنسان إىل        -٤١

 طرح أسئلة خبصوص احلمـل يف املقـابالت          يف املتمثلةإىل استمرار املمارسة    الرجل واملرأة و  
، وذلك دون وجود أي آلية مناسبة للتحقيق يف هـذا الـسلوك أو املعاقبـة                ة بالعمل املتعلق
 بأن ُيعدَّل القانون احلايل املتعلق بالعمل املرتيل املـدفوع      ٤وتوصي الورقة املشتركة    . )٦٦(عليه

ب العمل وبأن ُيعاقب بشدة أرباب العمـل        األجر وبأن ُتعزَّز عمليات التفتيش املتعلقة بأربا      
) ٤رقـم   القانون  (وتدعو أيضا إىل إنفاذ قانون تكافؤ الفرص        . الذين ينتهكون قانون العمل   

ومعايري املساواة بني اجلنسني الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها بنما والقـوانني              
  .)٦٧(احمللية القائمة

إىل املنتميات إىل الشعوب األصلية و    بالنساء   إىل أن االعتراف     ٤وتشري الورقة املشتركة      -٤٢
فئة الفالحني كعامالت يقصيهن، ضمن أشياء أخرى، من جمموعة من اآلليات اليت قد متنحهن              

  .)٦٨(إمكانية احلصول على األراضي والقروض والتكنولوجيا وخدمات الضمان االجتماعي
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  ستوى معيشي الئقتع مبالتماحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٦  
كليـة احلقـوق يف جامعـة       بحقوق اإلنـسان    (الدويل  االستشاري  يالحظ املركز     -٤٣

. معدالت الفقر والفقر املدقع، وال سيما يف أوساط أبناء السكان األصـليني     ارتفاع  أوكالهوما  
ز علـى أن  وإذ يشدد املرك. )٦٩(موالدهتويشري إىل أن أبناء السكان األصليني ال ُيسجَّلون لدى         

 يف املائة من السكان األصليني لبنما يعيشون يف مناطق ريفية نائية، يالحظ أن احلصول على            ٨٢
ويشدد على  . )٧٠(ية الطبية رعاالعالج أمر صعب يف كثري من األحيان بالنسبة ملن حيتاجون إىل ال           

جوء ن عدم الل  أن من يستطيعون الوصول إىل مراكز الرعاية الصحية خيتارون يف كثري من األحيا            
 وعدم اقتراحها    يف هذه املراكز    والعادات الثقافية  أساليب العالج التقليدية   إليها، نظرا لعدم فهم   

ويسجل السكان األصليون معدالت مرتفعة جدا من الوفيات جراء مـضاعفات           . وقلة مراعاهتا 
 التـابع   ويالحظ املركز الدويل لتشخيص مشاكل حقوق اإلنسان      . خالل فترة احلمل والوالدة   

ما يتـسبب يف        لكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما أيضا أنه يوجد نقص هائل يف األغذية،             
  .)٧١( يف املائة من أطفال السكان األصليني٦٠سوء التغذية لدى 

 أن الفقراء يف بنما ينتمون عادةً إىل السكان األصليني أو           ٦وتالحظ الورقة املشتركة      -٤٤
يف ويعيش معظم الفقراء يف املناطق احلـضرية ولـيس          . أفريقيل  السكان املنحدرين من أص   

  .)٧٢(أفريقيهم من أصل ومعظم قاطين جيوب الفقر احلضرية . الريفيةاملناطق 
ويعرب ائتالف معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل واملنظمة الدولية للتطوع من أجل             -٤٥

 ويف احلصول على    عيشقائمة يف مستويات ال   املرأة والتثقيف والتنمية عن قلقه إزاء التباينات ال       
حية ومياه الـشرب والـصرف      ساسية من قبيل التعليم والرعاية الص     األجتماعية  االدمات  اخل

 خمتلف جمموعات السكان، وخباصة من يعيشون يف املنـاطق احلـضرية            يف صفوف الصحي  
فإن الوضع  وحسبما تقول شبكة حقوق اإلنسان،      . )٧٣(والريفية، وكذلك الشعوب األصلية   

  .)٧٤(الصحي للشعوب األصلية يسري من سيئ إىل أسوأ
 إن عدد من يتوفني جراء مضاعفات تتـصل باحلمـل أو         ٤وتقول الورقة املشتركة      -٤٦

 إىل املستوى املفـزع لوفيـات       ٦كما تشري الورقة املشتركة     . )٧٥(الوالدة مسألة مثرية للقلق   
 الورقـة  جـاء يف وحسبما . )٧٦(ن األصلينياألمهات، وال سيما يف أوساط النساء من السكا 

 ٧٠، يناهز معدل وفيات األمهات يف أوساط النساء من السكان األصليني حاليا             ٤املشتركة  
وأشد املناطق تضرراً هي أقاليم السكان األصليني، وخباصـة         .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠لكل  
ت أي وسائل نقل أو     بوغلي، حيث يوجد نقص يف املرافق الصحية وال متلك القابال          - يبونغ

  .)٧٧(معدات الئقة
 عن األنشطة االقتصادية املتصلة بالتعـدين والـسياحة         ٣وتتحدث الورقة املشتركة      -٤٧

 علـى   خطراًاليت تشكل    وتنمية مشاريع اهلياكل األساسية      بدون مراقبة واستخدام األراضي   
  .)٧٨(البيئة وتلحق هبا ضررا بالغا ومتس حقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/9/PAN/3 

11 GE.10-15316 

 إن عدم مراقبة األنشطة االقتصادية والتخطيط سـرَّع         ٣الورقة املشتركة   كما تقول     -٤٨
 ضعف إدارة   نتيجةمل إنه توجد اآلن أزمة بيئية       ويقول ديوان أمني املظا   . )٧٩(وترية تدمري البيئة  

  .)٨٠(النفايات الصلبة، ما يشكل خطرا بالغا على صحة السكان

  لثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة ا  -٧  
تقول شبكة حقوق اإلنسان إن التعليم املتعدد الثقافات واملزدوج اللغة مل ُيعتَمـد يف         -٤٩

معدل األميـة يف منـاطق   إن أقاليم السكان األصليني رغم أنه معتَرف به يف قانون التعليم؛ و     
  .)٨١(السكان األصليني هو األعلى يف البلد

كلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما  بقوق اإلنسان   حل  الدويلاالستشاري  ويفيد املركز     -٥٠
بأن أبناء السكان األصليني يعانون من التمييز ومن نقص يف احلصول على التعلـيم الثقـايف                

أن يستغرق وقتـاً    يكون مكلِّفا و  ميكن أن   ويالحظ أن النقل إىل املدارس      . واللغوي املناسب 
وال يتكلم كل األطفال اللغـة      . ناطق الريفية أن الشعوب األصلية تتمركز يف امل      ذلك طويالً،

ومعظم . اإلسبانية وال تعكس املناهج الدراسية إدراكا ألمهية املنظور الثقايف للسكان األصليني          
ويوصـي  . )٨٢(املدرسني ليسوا من السكان األصليني وال يستطيعون تكلم لغة طالهبـم األم           

عمـل  القوق يف جامعة أوكالهوما بنما ب     كلية احل باإلنسان  قوق  حلالدويل  االستشاري  املركز  
  .)٨٣(على احلفاظ على التعليم املزدوج اللغة واملتعدد الثقافات

 إىل شح التعليم اجليد النوعية يف األماكن اليت توجد فيهـا            ٦وتشري الورقة املشتركة      -٥١
 أن املنـهج    ٦وتالحظ الورقـة املـشتركة      . أفريقيسكان منحدرين من أصل     مستوطنات  

. )٨٤(ي الرمسي ال يتضمن أي إشارة إىل الساللة األفريقية أو تاريخ الشعوب األفريقية            الدراس
 بتنقيح الكتب املدرسية حلذف الصور النمطية العنصرية الضمنية         ٦وتوصي الورقة املشتركة    

  .)٨٥(أفريقي وِعرقهماملنحدرين من أصل اليت حتقر إثنية 

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
 يف ميـدان     متفاوتة إىل حد بعيد    حققت إجنازات  البقاء الثقايف بأن بنما      مةمنظتفيد    -٥٢

، )comarcas ("الكوماركـايت "وتالحظ أن نظام األقاليم احملمية،      . حقوق الشعوب األصلية  
كمـا تالحـظ أن هيئـتني       . يوفر محاية قوية ألراضي السكان األصليني واستقالهلم الذايت       

غري أن اهلـوة    . )٨٦( األصليني، وكذلك يفعل أمني املظامل     حكوميتني تعاجلان شواغل السكان   
   إذ ،  )٨٧( البقاء الثقـايف   إفادة منظمة   واإلجراءات احلكومية ضخمة، حسب    بني النوايا املعلنة  

 حتمي احلكومة بانتظام املواطنني من السكان األصليني، وتدعم بنشاط انتـهاك حقـوقهم        ال
كونـا   - وتشكل الشعوب األصلية  . )٨٨(الواسعة النطاق عندما يتعلق األمر بالتنمية الوطنية      

             ٢٠٠٠الـيت قُـدِّر عـددها يف عـام           - يب وبوغلي وناسو وبريـربي    و ونغ ان وون اوإمبري
 البقاء الثقـايف    منظمةوحتذر  . سكانال يف املائة من     ١٠حنو  ل  ، أي ما ميث   نسمة ٢٨٥ ٠٠٠ ب
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             االسـتغالل املكثـف للمـوارد       من أن أراضيهم هتددها موجـة حديثـة العهـد مـن           
  .)٨٩(الطبيعية واالجتماعية

 عن نقص املشاركة وجتاهل حقوق جمتمعات الـسكان  ٣وتتحدث الورقة املشتركة    -٥٣
الـضمانات القـضائية وجتـرمي    التمتع باألصليني وعدم وجود إمكانية الوصول إىل العدالة و 

 بنما بأن تعتمد توصيات املقرر اخلاص  ٣شتركة  وتوصي الورقة امل  . )٩٠(االحتجاج االجتماعي 
املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني وجلنة القضاء على التمييـز       

؛ وبأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل       )٩١(العنصري وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     
دة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف القانون        وبأن تدمج إعالن األمم املتح     ١٦٩الدولية رقم   

؛ وبأن تعترف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان وتتخذ تدابري لتـوفري احلمايـة              )٩٢(احمللي
  .)٩٣(الكاملة هلم

، منحت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تـدابري  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨ويف    -٥٤
 سنة جرت   ٢٠كان األصليني فيما يتعلق بامتياز مدته       احترازية للمنتمني إىل جمتمعات نغويب للس     

. تـشانغوينوال  - املوافقة عليه لشركة لبناء سدود لتوليد الطاقة الكهرمائية على طول هنر تريييب           
وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن التدابري االحترازية ينبغي منحها لتاليف إحلاق ضرر يـستحيل              

  .)٩٤(مقاطعة بوكاس ديل تورو يف امللكية واألمنجربه حبق سكان نغويب األصليني يف 
كليـة احلقـوق يف جامعـة       بقوق اإلنسان   حلالدويل  االستشاري  ويالحظ املركز     -٥٥

أوكالهوما أن بنما مل تنفذ نظام الوحدة اإلقليمية ألراضـي الـسكان األصـليني احملميـة                
)comarcas (      األراضي  فقدانة، ما أدى إىل     وأراضيهم التقليدية غري املوجودة يف األقاليم احملمي 

 املركز الدويل، وقعت عمليات     إفادة  وحسب .وعدم كفاية اإلنتاج الغذائي والتدهور البيئي     
إخالء قسري من أراضي غري معترف بكوهنا من األقاليم احملمية دون تعويض يف كـثري مـن    

ات كبرية فيما يتعلق    وواجه جمتمعا كونا من مادونغاندي وإميبريا من بايانو حتدي        . )٩٥(األحيان
ويوصي املركـز   . )٩٦(م جمتمع ناسو من إقليم حممي     برتع األراضي وعدم تلقي تعويض، وُحرِ     

الدويل لتشخيص مشاكل حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما، ضمن            
صـليني  مجلة أمور، باملساعدة يف إنفاذ القوانني اليت تقيد إنشاء مستوطنات لغري السكان األ            

 أزحيـوا عـن    هايل مادونغاندي وإميبريا الـذين    ألتعويض  منع  على أراضي األقاليم احملمية؛ و    
 سنداتتنفيذ خطة ملنح   نشاء إقليم حممي ألهايل ناسو؛ و     اعتماد قوانني إل  أراضيهم التقليدية؛ و  

  .)٩٧(امللكية واالعتراف تبادر إىل االعتراف باألراضي التقليدية

  ئون وطالبو اللجوءاملهاجرون والالج  -٩  
إبعـاد  : تفيد شبكة حقوق اإلنسان بوقوع االنتهاكات التالية يف جمايل اهلجرة واللجوء   -٥٦

مهاجرين يف املناطق احلدودية دون منحهم إمكانية احلصول على املساعدة القضائية؛ واحتجاز            
ـ                 عهم أشخاص يف مراكز اهلجرة اعُترِف أهنم حباجة إىل محاية مؤقتـة، وعـدم تـسوية وض
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ال تراعـي   ن إىل أن الشرطة وسلطات اهلجـرة كما أشارت شبكة حقوق اإلنسا . )٩٨(القانوين
  .)٩٩("طاليب جلوء عابرين"الضمانات الواجبة ملن هم حباجة إىل محاية دولية، وذلك باحتجازها 

وال تزال بنما تشجع سياسة تقيد هجرة مواطين بعض البلدان، مـن خـالل نظـام                  -٥٧
 شبكة حقوق اإلنسان، فإن هذه املمارسة تشكل فعال         وحسبما تقول ". رخص هبا أشريات امل الت"

 قوانني ولـوائح اهلجـرة اجلديـدة       توشدد. )١٠٠(من أفعال التمييز على أساس بلد اجلنسية      
 مالية أعلى مستوى تقلل     اً شروط ت تكاليف معاجلة امللفات وفرض    تاإلجراءات القانونية ورفع  

.  لكبح اهلجـرة   لةوا غرامات كبرية، وكل ذلك يف حم      ت وأدخل حظوظ املهاجرين األقل رفاهاً   
   يف إطار هذه السياسة الكتشاف املهاجرين غـري الـشرعيني،        " الوقائية"كما ُعزِّزت العمليات    

  .)١٠١(ما أدى إىل مزيد من حاالت اإلبعاد، وال سيما ملواطين كولومبيا وبلدان أمريكا الوسطى
 ٢٥أيضا إن اجلمعية الوطنية قد سنت القانون رقـم          وتقول شبكة حقوق اإلنسان       -٥٨

        أكثـر مـن    منـذ   ، الذي مينح اإلقامة لالجئني الذين حيملون صفة الالجـئ           ٢٠٠٨لعام  
 ليست متاحـة     وبالتايل فإهنا  غري أن اإلقامة ُتمَنح بصفة استثنائية وهي مؤقتة،       .  سنوات ١٠

  .)١٠٢(ملعظم الالجئني يف بنما
 ٢٣حدى الثغرات القانونية يف املرسـوم رقـم         إن  بأقوق اإلنسان،   وتفيد شبكة ح    -٥٩

طاليب اللجوء حـق     عدم وجود وثيقة مؤقتة متنح       تتمثل يف  ١٩٩٨فرباير  / شباط ١٠ املؤرخ
وبالتايل، ال يستطيع طالبو    . )١٠٣( الالجئ الوصول على مركز   معاجلة طلبهم    يف انتظار العمل  

جيعلـهم   وذلك. الفترة، اليت تستغرق حنو مثانية أشهر    اللجوء العمل رمسيا يف بنما خالل هذه        
أشد عرضة للخطر، إذ أن وضعهم غري الشرعي جيعلهم هدفا لالبتزاز من قبل موظفي الشرطة 
أو لالحتجاز من قبل موظفي دائرة اهلجرة الوطنية، حيث أهنم ال ُيمنحون أي وثيقة تبني أن                

  .)١٠٤(قضيتهم قيد املعاجلة

  ات وأفضل املمارسات والتحديات والقيوداإلجناز  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a 
national human rights institution with “A” status). 
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Nacional Pro Valores Cívicos y Morales-Central General Autónoma de 
Trabajadores de Panamá, Panama; 

AEPDPVIH Joint submission Nr. 2 – Alianza Estratégica de Promoción y Defensa 
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(AIDA), Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), Centro 
de Incidencia Ambiental (CIAM)-Panamá, Colectivo de Derechos Humanos, 
Colectivo Voces Ecológicas, Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, 
Comité de Moradores de la Isla Pedro González, Frente Santeño contra la 
Minería, Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro 
Punta (FUNDICCEP), Grupo Campesino de La Pintada, Grupo La Zapatilla 
Verde, Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur, “Justicia, Paz e 
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Panama; 

JS4  Joint submission Nr. 4 – Alianza de Mujeres de Panamá. Suscriben el 
documento las siguientes organizaciones: Coordinadora de Organizaciones 
para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM), Comité de América Latina 
y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-
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Indígenas de Panamá (CONAMUIP), Agenda Económica de las Mujeres 
(AGEM). Adhieren también el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) 
y la Red de Derechos Humanos (RDH-Panamá), Panamá; 
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JS5 Joint submission Nr. 5 – Coordinadora Popular de Derechos Humanos de 
Panamá COPODEHUPA y Comité de Familiares de Desaparecidos de 
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Mujer -Panamá (CLADEM Panamá); Espacio de Encuentro de Mujeres 
(EEM); Central Convergencia Sindical; Confederación Nacional de 
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