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 مقدمة -أوالل  
تشكل مسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها أولوية يف النظام السياسي  الننمي ، ويفياىل     -1

 دستورية.ذلك أن املعايري الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها حتظى مبرتنة 
وتويل دولة بنميا أييية لفوفياال تزلتزاميات اليد تعهيدت ايا يف قياإل حقيوق اإلنسيان، وتتعياون  -2

هذا الصدد، تقيدم بنميا تقيارير دوريية    هيميات معاهيدات  ويف بشكل وثيق مع آليات الرصد الدولية.
جملفييس حقييوق اإلنسييان،  األمييم املتحييدة  قييوق اإلنسييان، الييد انفييمت  ليهييا، و   اإل ييراالات ا اصيية

 الد تو ه  ليها دعوة دائمة لزايرة النفد.
، الفجنييية 2012 لعيييام 7 رقيييمويف هيييذا الصيييدد، أنشيييأت دولييية بنميييا، مبو ييي  املرسيييوم التن ييييذي  -3

الوطنييية الدائميية لك اليية الوفيياال تزلتزاميييات الييد تعهييدت اييا يف قييياإل حقييوق اإلنسييان ومتابعتهييا عفيييى 
الييوطو والييدويل افيمييا يفيي  االفجنيية الوطنيييةاو، الييد ترصييد وتتييابع تن يييذ ازلتزامييات الدولييية الصييعيدين 

عين نظيام النفيدان األمريكيية  أو املننثقة يف هذا اجملاإل عن النظام العامل  لتعزييز حقيوق اإلنسيان ومحايتهيا
  قوق اإلنسان.

ثيية ميين ازسييتعرار الييدوري الشييامل، وخيي إل عمفييية  عييداد التقرييير الييوطو يف  طييار ا وليية الثال -4
ات ق أعفاال الفجنة الوطنية عفى املعايري املر عية  مع معفومات حقيقية عن اإلجنيااات والتحيدايت يف 

وميييدر ارتناطهيييا تنييية التنميييية  2015هيييذا اجملييياإل، وعييين حالييية تن ييييذ التوصييييات املقنولييية يف أاير ميييايو 
د أحيفييت    املسسسييات املعنييية، وطُفيي   ليهييا زحقييا  ، وكانييت هييذه التوصيييات قيي2030 لعييام املسييتدامة

 تقدمي تقرير بشأن تن يذها.
اال بييي  وتييرر بنمييا أن آليييية ازسييتعرار الييدوري الشيييامل تشييكل م ييي   مثاليييا  إلقاميية حيييوار بنّيي -5

النفدان، واملسسسات الوطنية، واملسسسات املستقفة، واجملتمع امليد  بشيأن  عمياإل حقيوق اإلنسيان عفيى 
ر الواقع، تلنظر    أن مشولية عمفية ازستعرار وطابعها اليدوري خاصييتان أساسييتان اكنيان مين أر 

   راال استعرار موضوع  يف  طار ازحرتام والتعاون ب  الدوإل.
وأصييييينحت مشييييياركة امليييييواطن  عنصيييييرا  ميييييوراي  يف وضيييييع السياسيييييات العامييييية الراميييييية    تعزييييييز  -6

 ميقراط  عفيها، مع مراعاة مجيع أبعاد كل عمفية.املسسسات و ض اال النابع الد

 تعزيز اإلطار املعياري واملؤسسي -اثنيال  
2030 عييييام ُتكييييرر بنمييييا، ميييين خيييي إل اعتميييياد أهييييداىل خنيييية -7

، التزامهييييا بتن يييييذ هييييذه ا نيييية و1ا
 وبفرورة استحداث مسشرات تسمح بوضع وتقييم سياسات عامة لتنمية النفد.

وغاايهتييا، أن حت يييز سياسيية عامييية  2030 عيييام لتحقييييق أهييداىل خنييةوتييدرب بنمييا أنيييه ينن يي ،  -8
شيييييامفة  خيييييذ يف ازعتنيييييار  عمييييياإل ا قيييييوق وفقيييييا   صيييييائ  ثقافتهيييييا وهويتهيييييا، وتنظيمهيييييا السياسييييي  

 وازقتصادي، وظروفها از تماعية.
يفيي    مييا 74 الولتحقيييق ذلييك، ليي  عفيهييا ا ييرش عفييى أن يشييمل تصييميم سياسيياهتا العاميية  -9

وق ااإلطار املعياري لفسياساتو؛ والعوامل اإلقفيمية والدمي رافية امعا ة الث رات، وأو يه ا رميان، ا ق
وازحتيا ات الدائمة والناشمة يف املستوطنات القدمية وا ديدةو؛ والعوامل الثقافية ااملشاركة وامل المةو؛ 

 وعدم املساواةو؛ وعوامل التنمية النشرية. والعوامل از تماعية وازقتصادية االع قة ب  ال قر واإلقصاال
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وقد أُدقت أهداىل التنمية املستدامة يف السياسيات العامية عفيى شيو شيامل ومناشير، حسي   -10
ازقتفاال، مبشاركة ا كومات احملفية، واجملتمع املد ، والقناع ا اش، واملسسسات الدولية. غري أنه من 

مواصفة تعزيز التكامل والتعاون ب  مجيع قناعيات اجملتميع الننمي  مين ال ام، رغم التقدم الكنري احملرا، 
 أ ل املف  قدما  يف حتقيق األهداىل ا ديدة عفى الصعيد الوطو.

، اسييتنادا     منهجيييية و2ا، اعتمييدت مجهورييية بنمييا دليييل ال قيير املتعييدد األبعيياد2017 عييام ويف -11
أبعاد اثل احتيا يات مين يعيشيون  5مسشرا ، تتواع عفى  17فوسرت. ويتألف هذا الدليل من  - ألكريي

حالييية ال قيييير ميييين أسيييير معيشييييية وأشييييخاش. وهييييذه األبعيييياد هيييي   التعفيييييم، والسييييكن، والنيميييية، والعمييييل، 
 والصيييحة. وتلتيييايل، أُعيييد تقرييييران بشيييأن دلييييل ال قييير املتعيييدد األبعييياد. وي عيييرر التقريييير النيييوع  األوإل

 اإل راالات املتخذة من أ ل التن يذ ال عاإل لف اايت احملددة يف  طار أهداىل التنمية املستدامة.
ويعيزا منتيدايت لفتنسييق بي  ا هيات ال اعفية  و3اوينشئ اجملفس الوطو لفمساواة ب  ا نسي  -12

الر ييل واملييرأة.  ا كومييية، والقنيياع ا يياش، واملنظمييات غييري ا كومييية الييد تعمييل ميين أ ييل املسيياواة بيي 
وتتيييوخى مهاميييه، ضيييمن مجفييية أميييور أخيييرر، تعزييييز  دمييياق امليييرأة يف بيمييية العميييل، وتقفيييي  ال جيييوات يف 

سيما ال تيات واملراهقات والشاتت، يف الشع  الدراسية واملهن اليد  وز األ ور، وتعزيز نسنة النساال،
 يكثر عفيها النف  يف اجملاإل ازقتصادي.

لدولة الرامية    اايدة مستور أمن املواطن  من خ إل   راالات تساعد يف ولتعزيز سياسات ا -13
ا ييد ميين العنييف ومنعييه، ُحييددت مسييألة الوقاييية از تماعييية ميين العنييف وا رمييية كمحييور مركييزي، ميين 
خ إل  نشاال األكادميية الداخفية اشو النريق الصحيحا، تعتنارها آلية وقائيية مناشيرة إللياد املزييد مين 

 رش لفشناب يف بنما.ال 
 ، أنشيييأت دولييية بنميييا انليييية الوطنيييية ملنييع التعيييذي  وغيييريه مييين ضيييروب املعامفييية2017 عييام ويف -14
، اليييد تتمتيييع تزسيييتق إل الييوظي  ، وتتنيييع ملكتييي  أمييي  و4ااملهينيية أو ال  نسيييانية أو العقوبيية القاسيييية أو

  اضييعة لسييينرة الدوليية ووزيتهييا القفييائية،اايرة    أميياكن ازحتجيياا ا 23املظييا . وأ ييرت هييذه انلييية 
يف ذليك امليأور اإلنسييا  املسقيت لفمهيا رين ضييعاىل ا ياإل، ب يرر تقييدمي تقيارير تتفيمن توصيييات  مبيا

    السفنات املختصة.
عفيى  و5اوتنورت تدرليا  عمفية تن يذ نظام العدالة ا نائية القائم عفى مندأ احملاكمة ا فيورية -15

الوقيت اليراهن، عفيع اإلقفييم هكمفيه لقواعيد  ويف و.2016و 2015و 2012و 2011ل امدر أربع مراحي
هييذا النظييام ا ديييد لفعداليية؛ ودعميياإل منييدأ شيي وية احملاكميية، أصيينحت القفييااي ا نائييية تعييا   بشييكل 
فيوري وخيي إل آ يياإل أقصير. و ييرت مرا عيية وحتيدية اييوذق  دارة املكاتيي  اليد تعييا  القفييااي يف  طييار 

 العدالة ا نائية القائم عفى مندأ احملاكمة ا فورية تنعا  ملراحل تن يذ هذا النظام. نظام

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -اثلثال  
 احلقوق املدنية والسياسية -ألف 

 متتع الشعوب األصلية ابحلكم الذايت -1 
وهويتهيييا از تماعيييية، يتفيييمن دسيييتور دولييية بنميييا أحكاميييا  حتمييي  حقيييوق الشيييعوب األصيييفية،  -16

يقتفيي  ميين القناعييات ا كومييية تنسيييق اإل ييراالات مييع سييفنات هييذه  مييا واسييتق  ا اإلقفيميي ، وهييو
 الشعوب من خ إل آلية التشاور.
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ولك الييية احيييرتام حقيييوق الشيييعوب األصيييفية، أُنشيييئ منصييين ا القاضييي  وامليييدع  العيييام اإلقفيميييي    -17
منيييياطق اإلقفيمييييية، مبعا يييية القفييييااي الييييواردة الييييد تنييييدرق ضييييمن املكف يييي ، يف  طييييار الوزييييية القفييييائية لف

 اختصاصهما.

 احلق يف احلياة -2 
العهييييد اليييدويل ا يييياش  ويف تعتنيييار بنميييا دوليييية طرفيييا  يف ازت اقيييية األمريكييييية  قيييوق اإلنسيييان -18

ا يييياة. ت قيييوق املدنيييية والسياسيييية وبروتوكولييييه ازختيييياري ، فهييي  تك يييل احيييرتام حيييق كيييل شيييخ  يف 
ويتجفييى أحييد املظيياهر املناشييرة  ييذا ا ييق يف  لييزام الدوليية بتييوفري خييدمات الرعاييية الصييحية ال عاليية، الييد 

ا يفولة، عندما يسمح الوضع بذلك، دون حتوُّإل الوفياة  أو ترم     ضمان ا  اظ عفى حياة اإلنسان
 ظير عقوبية اإلعيدام؛ وليذلك فهيي مين دسييتور بنميا عفيى ح 30مقنولية. وتين  امليادة  أو    حالية  يائزة

 تننق قط.  
ويعاقيي  قييانون العقييوتت عفييى  ييرميد القتييل وقتييل اإلاث ت يينس مييدة تييرتاو  بيي  عشيير سيينوات  -19

عنيدما ترتتنيان  أو شخصيا  خاضيعا  لوصيايته، أو وث ث  سنة، عندما تكون الفحية أحيد أقيارب ا يا 
تقييل  أو كنييان ضييد أط يياإل تنفييم أعمييارهم اثنييد عشييرة سيينةتُرت أو عفييى فعييل ميين أفعيياإل العنييف العييائف ،

 تنجميييان عييين فعيييل قيييائم عفيييى التميييييز أو أكثييير، أو أشيييخاش تل ييي  مييين العمييير سييينع  سييينة أو عنهيييا،
 العنصرية. أو
ويف بنميا، يعاق ي  عفيى اإل هيار املتعميد ت ينس مييدة تيرتاو  بي  سينة وعشير سينوات، تنعييا   -20

 العقوبة بنسنة الُسدس  ذا كيان املسيسوإل عين هيذا ال عيل هيو رفييق امليرأة املعنيية مل بسات ا الة، وُتشدَّد
 عشريها. أو

 إمكانية اللجوء إىل القضاء -3 
 يف بنما، يُنف ق سرا  أي شخ  متجز خارق  طار ا ازت والصيم احملددة يف دستور بفدا -21
طفي  اإلحفيار أميام احملكمية،  مين شيخ  آخير، مين خي إل   يراال أو القانون، وذلك بنف  منيه ويف

 الذي لوا تقدميه مناشرة بعد ازحتجاا بصرىل النظر عن العقوبة املنننقة.
يييزاإل يسييري  وز وُتننَّييق أسييالي  بديفيية لتسييوية املنااعييات يف  طييار القفيياال اإلداري والعييادي. -22

ييرين القفييائي  اجملتمعييي ، الييذي يشييكل حفقيية وصيي ل بيي  املييواطن  وا يميية العمييل تلنظييام الييوطو لفميسّل
القفائية. ويتألف هذا النظام من متنوع  من اجملتمعات احملفية، حتت  شراىل قاضي  النفديية. وي ني  

را  قفائيا ،  850قموعه  ما يف املائة من املقاطعات، ويفم 81نسنة   ذكور. 360منهم  اث و 490ميسّل
شي وية اإل يراالات يف قفياال األسيرة، مين خي إل ، بوشرت عمفية  دماق مندأ 2018 عام ومنذ -23

اقتناال معدات الصوت وال يديو وتدري  موظ   العدالة، حىت يتسىن ملن يفجسون    نظام  قامة العدإل 
، 2020يقف  ميدة اإل يراالات. وحيىت كيانون الثا  ينياير  مما معرفة قرار احملكمة أثناال  فسة ازستماع،

 يف املائة. 73فاال األسرة املدقة يف هذا املشروع بف ت نسنة احملاكم املختصة يف ق

 اخلصوصية ويف احلق يف احلصول على املعلومات -4 
يفيي    مييا يكييرس الدسييتور   ييراال طفيي  ازطيي ع عفييى النييياات الشخصييية، حييية ييين  عفييى -24

اليييوا لكيييل شيييخ  تقيييدمي طفييي  ازطييي ع عفيييى النيييياات الشخصيييية ضيييماا   قيييه يف ازطييي ع عفيييى 
ا اصيييية، عنييييدما يتعفييييق األميييير بسييييج ت  أو السييييج ت الر ييييية أو تييييه الييييواردة يف قواعييييد النيييييااتبياا

 .و6ا...ا ختت  يف توفري املعفومات أو شركاٍت تقدم خدمات لعامة الناس
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 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقااية -ابء 
 الصحة -1 

ة يف قييياإل الوقايييية، تلتعييياون ميييع وكيييازت تن يييذ دولييية بنميييا اسيييرتاتيجية لتعزييييز الرعايييية الصيييحي -25
منظوميية األمييم املتحييدة ومنظميية الييدوإل األمريكييية، ميين أ ييل ضييمان تييوفري األدوييية املفييادة لف ريوسييات 

 يف ذلك ازلتزام تلع ق. مبا العكوسة يف الوقت املناس ،
2005 عييام ومنييذ -26

دون سييين  ، أصييدرت بنمييا أمييرا  يقفيي  مبجانييية الرعاييية الصييحية لألط يياإلو7ا
2016 عام ا امسة. وزحقا ، يف

، تقرر   راال اختنار تشخي  فريوس نقي  املناعية النشيرية والزهيري و8ا
وتوفري ع  هما تجملان  ميع السكان. وتإلضافة    ذلك، لري وضع برامج لفرعاية الصحية األولية 

، وخنية 0 100ع الصيحة األساسيية والشامفة، مثيل بيرامج املياال والنيمية، وبيرامج ت ذيية الن يل، ومشيرو 
ا ييد مييين وفيييات األمهيييات وميين نقييي  الت ذيييية لييدر األط ييياإل، وسياسيية الوقايييية ميين األميييرار املنقولييية 

  نسيا .
، 2016 عيام بيزايدة مسيتور تيوفري الرعايية الصيحية وتقيدمي ا يدمات، ليري، منيذ يتعفيق فيماو  -27

مننقييية صيييحية يف النفيييد،  15مييين  12تنييوير بيييرامج تعزييييز الشييينكات املتكامفييية لفخييدمات الصيييحية يف 
شييخ ، يتفقييون خييدمات شييامفة لتعزيييز الوقاييية والرعاييية الصييحية، مييع  550 000 ويسييت يد منييه حييوايل

 تنعا  لف مات العمرية.حتديد األولوية 
وتإلضيافة    ذليك، يتواصيل تن ييذ بيرامج ميياه الشيرب والصيرىل الصيح  الري ي  يف منياطق  -28

السيييكان األصيييفي  ومنييياطق ري يييية ميييددة، ب يييرر اايدة مسيييتور ا صيييوإل عفيييى خيييدمات ميييياه الشيييرب 
حمليددة  يذا اليبامج وحتس  نوعيتهيا، واليتخف  مين ال في ت عفيى النحيو امل ئيم. وتتمثيل األهيداىل ا

 ص   نظم اإلميداد تمليياه وتوسييع نناقهيا و نشياال أخيرر  دييدة، و لياد حفيوإل فرديية  ‘1‘فيما يف   
املسييياية يف اسيييتدامة نظيييم امليييياه والصيييرىل الصيييح  مييين خييي إل اعتمييياد  ‘2‘ملشيييكفة الصيييرىل الصيييح ؛ 

والفجيييان اإلقفيمييييية لفميييياه والصييييرىل    يييراالات لفتنميييية اجملتمعييييية، وتعزييييز قييييالس  دارة القنيييوات الري ييييية
املساية يف تعزيز الدوائر املركزية واحملفية واإلقفيمية التابعة لواارة الصحة، الد تو د ضمن  ‘3‘الصح ؛ 

ننيياق تييدخل هييذا الييبامج بوصيي ه ا هيية املشييرفة وازستشييارية التقنييية يف قيياإل مييياه الشييرب والصييرىل 
 الصح  يف املناطق الري ية.

 تعليمال -2 
من خ إل واارة التعفيم واملديرية الوطنية لفمناهج الدراسية وتكنولو يا التعفيم، تعزا دولة بنميا  -29

احملتيييوايت املتعفقييية إلقيييوق اإلنسيييان وتيييدقها يف النظيييام التعفيمييي  الننمييي ، تعتنارهيييا ميييورا  شيييام   لكيييل 
يية والقييم واألخيي ق والرتبيية املدنييية العيرور التعفيميية، وذلييك مين خي إل مقييررات ميواد العفييوم از تماع

 وغريها، وينننق ذلك أيفا  خ إل التدري  الصي   املو ه  ميع املدرس .
وتنظَّم حفقات عمل حوإل النيوع از تمياع  ومنيع العنيف يف املقاطعيات، يسيت يد منهيا أكثير  -30
د تفقى املدرسون تدرينا  شخ ، وتقدَّم خ  ا مواد ومنتجات لفن ب واملدرس  وانتال. وق 600من 

متخصصا  بشأن النوع از تماع ، وحقوق املرأة، ومنع العنف، وُمنحت قموعة مواد تعفيمية ملدرس  
 مسسسة تعفيمية. 42من 
آلييييات  و9اوينيييور اجملفيييس اليييدائم املتعيييدد القناعيييات لفوفييياال تزلتيييزام اليييوطو مييين أ يييل التعفييييم -31

تلنتيائج احمليراة يف قياإل الوفياال ايذا ازلتيزام اليوطو وازلتزامييات  يتعفيق افيميملشياركة امليواطن  ولفمسيااللة 



A/HRC/WG.6/36/PAN/1 

GE.20-02355 6 

املتوافقة مع أهداىل التنمية املستدامة. وقد ساهم هذا اجملفس، خ إل السنة األو  من عمفيه، يف حتفييل 
 أثر البامج القائمة.

م العيييام والشيييامل ويعنييي  اجملفيييس األولويييية  ميييس سياسيييات عامييية، منهيييا   نشييياال نظيييام لفتقييييي -32
التقو واملسيتقل، يتييح  مكانيية قيياس أداال النظيام التعفيمي ، وتعزييز التحسي   - والذايت التدبري والعفم 

املسييتمر لنوعييية مجيييع ا هييات ال اعفيية يف النظييام التعفيميي ؛ و نشيياال اييوذق لييعدارة العاميية واز تماعييية 
 ومشاركة املواطن ؛ ونظام وطو لفتدري  الذي يركز عفى مسه ت املدرس . ال مركزيةو 

ولييري بشييكل دائييم تعزيييز الييدورات التدرينييية ومحيي ت التوعييية اجملتمعييية  ميييع السييكان، مبيين  -33
فيييهم السييكان األصييفيون واملنحييدرون ميين أصييل أفريقيي ، ميين خيي إل  ارة مواضيييع مثييل احييرتام حقيييوق 

ات وال تيييات، سيعيا     الكشيف املنكيير  يازت العنييف ضيد امليرأة .ميييع مظياهره. وقييد النسياال واملراهقي
، بشأن ث ثية مياور مواضييعية ميددة 2019 عام يف 75، و2018 عام يوما  لفتوعية يف 40نُظم أكثر من 

يع ه   النوع از تماع  ومنع العنف ضد ال تيات واملراهقات والنساال، وتعزيز حقوق اإلنسان، وتشج
 أااط ا ياة الصحية.

و عماز  ملندأ عدم التمييز املنصوش عفيه يف القانون األساس  لفتعفيم، أُدقت معفومات متعفقة  -34
 إلقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز يف متوايت املناهج الدراسية الر ية  ميع مستوايت التعفيم.

  ييراالات مييددة األهييداىل  2007 عييام لثنييائ  الف يية منييذوتن ييذ دائييرة التعفيييم املتعييدد الثقافييات ا -35
مثل تعفيم القراالة والكتابة تلف ة األم؛ وبرامج الت ذية؛ وبرامج رعاية األط اإل يف سين منكيرة؛ و صيدار  
كتييي  وميييواد بف ييية الشيييعوب األصيييفية،     انييي  تقيييدمي عيييرر تعفيمييي  ميييرن لتفنيييية احتيا يييات هيييذه 

 اجملتمعات.
، الذي يسعى    ك الة الت ذية امل ئمة لفن ب و10ا وعا ب  برامج االدراسة واعُتمد مسخرا   -36

يف مسسسات التعفيم الر ية، مع  عناال األولوية لفمجتمعات احملفية األم سّل حا ة  ليها. ويقدم مشروع 
ميع مراعياة انوراا، الذي تن ذه مديرية الت ذية والصحة املدرسيية يف مقاطعية ن ياو بيوغف ، و نية ال يداال 

 ازنتماال الثقايف، وتُقتىن املواد ال ذائية من املنتج  احملفي  لتنشيط ازقتصاد احملف .
ذ دولة بنميا، منيذ أكثير مين عقيدين، بيرامج الت ذيية التكميفيية املدرسيية، اليذي يتمثيل يف وتن ّ  -37

ُم سَّيين غيييذائيا و  قشييدة م ذييية غنيييية مييع بسييكويت أو تقييدمي و نيية خ ي يية احفييي  مقيييوَّر قفيييل الدسييم
  ميع الن ب يف املدارس الر ية، عفى الصعيد الوطو، خ إل أايم الدراسة.

 العمل -3 
بشييأن أسييوأ أشييكاإل عمييل األط يياإل،  182 رقييمتلتصييديق عفييى ات اقييية منظميية العمييل الدولييية  -38

 ، الد تفم األعماإل املنزلية واألنشنة الزراعية.و11اتوسعت قائمة أسوأ أشكاإل العمل ا نرة
وز انح مديرية مكافحة عمل األط اإل ومحايية العمياإل امليراهق  يف بنميا رخصية العميل ملزاولية  -39

اينح رخي  العميل سيور  وز سينة. 14و 12رهم بي  األنشنة الزراعية واملنزليية لفقاصيرين املرتاوحية أعميا
تشييكل خنييرا   ز سيينة، ميين أ ييل ممارسيية األنشيينة الييد 17و 14لفمييراهق  الييذين تييرتاو  أعمييارهم بيي  

 رخصة عمل ملزاولة أنشنة جتيزها وتنظمها واارة العمل والتنمية املهنية. 100عفيهم. وُانح سنواي  حوايل 
وخي إل السينوات األخيرية، قُيدم التيدري  لفر ياإل والنسيياال مين أ يل تعزييز العميل ال ئيق، وهييو  -40

ييه، عفييى و ييه ا صييوش، لفعميياإل الييري ي ، وا ييرفي ، وأعفيياال نقابيية صييناعة املييوا، ب ييرر  نشيياط مو َّ
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، قُييييدم 2019و 2014عفييييى تنمييييية املهييييارات النشييييرية. وخيييي إل ال ييييرتة املمتييييدة بيييي  عييييام   تعزيييييز قييييدراهتم
  اث. 4 744منهم ذكور و 872شخصا ،  5 616التدري     

وأفادت  نة ا باال املعنية بتننيق ازت اقيات والتوصييات، التابعية ملنظمية العميل الدوليية، هن  -41
، بشأن 87 رقم، تقدما  يف تن يذ ازت اقيت  2019و 2016  عام  بنما أحرات، خ إل ال رتة املمتدة ب

هييذا الصييدد، ت يي   ويف ، بشييأن حييق التنظيييم وامل اوضيية ا ماعييية، عفييى التييوايل.98 رقييما رييية النقابييية، و 
الدوليية تلتزاماهتييا ميين خيي إل الفجنيية الننمييية ل ت يياق الث ثيي  بشييأن ا رييية النقابييية وامل اوضيية ا ماعييية. 

زئحييية منالييي ،  567قموعيييه  ميييا ، عيييو 2019   حزيران يونييييه  2014 إل ال يييرتة مييين اوا يولييييه وخييي
 عام  . 249 634ات اقا  مجاعيا ، است اد منها  387وُسجل 

، الييذي ييينظم   ييراالات ك اليية تكييافس ال ييرش لفمييرأة، 2002 لعييام 53وييين  املرسييوم التن يييذي  -42
املرأة يف قاإل العمل أن ينف  أرتب العمل    النساال تقدمي نتائج  عفى أنه يعتب من قنيل التمييز ضد

 اختنار ا مل لدر تقدمي طف  عمل.
ولييدر السييفنة القفييائية سياسيية مسسسييية بشييأن الفجييوال    القفيياال واملسييائل ا نسييانية، ميين  -43

، يعمل يف 2020يناير  أهدافها ك الة شروط املساواة يف التمتع إلقوق العمل لفمرأة. وحىت كانون الثا 
يف املائة  اث، ويعمل يف  58,8يف املائة منهم ذكور، و 41,2قفاة ومستشارين،  505ا هاا القفائ  

 ذكور. 121منهم  اث و 173مدعيا  عاما ،  294النيابة العامة 
 30ائنيا  منياوت ،  71 اث، ومين  14مينهم ذكيور و 57ائنيا  ر ييا ،  71وتتألف ا معيية الوطنيية مين  -44
 يف املائة من املتعاون  معها. 50احملكمة ازنتخابية، فتشكل النساال  أما  اث. منهم
وقيييد وضيييعت ا كومييية الوطنيييية سياسيييات وبيييرامج ذات ويييج ا تمييياع  لتحسييي  نوعيييية حيييياة  -45

فيع ملرا عية دوريية كيل هذا الصيدد، حيددت  طيارا  لسياسيات ا يد األدو لأل يور، خت ويف األشخاش.
سنت . وتإلضافة    ذلك، تُن َّذ تدابري  ديدة لزايدة فرش العمل وا د من ال قر، من خي إل وحيدة 

 ازستخنارات املعنية بسوق العمل الد ترصد احتيا ات السوق.
 وعزات الدولة، عفى شو شامل، السياسات از تماعية الرامية     دمياق األقفييات يف سيوق -46

العميييييل، مييييين خييييي إل تعزييييييز مشييييياريع وخنيييييط مثيييييل اا نييييية املشيييييرتكة بييييي  الوكيييييازت بشيييييأن الشيييييناب 
ا؛ وتعميم السياسات العامة املتعفقة تلشعوب األصفية لتنوير مشروع ازستثمار يف 2019-2014 لف رتة

ى هيذه اإلدماق از تماع ، وا د من ال قر، ورعاية كنار السن. وقيد حافظيت ا كوميات املتعاقنية عفي
 املشاريع ازستثمارية.

 نوعية احلياة -4 
أسيييرة  196 200 مييين خييي إل بيييرامج التحيييوي ت النقديييية املشيييروطة، تُقيييدَّم املسييياعدة املاليييية    -47

 فتميييت هيييذه اليييبامج تتعيييزا منيييذ وميييا تعييييا حالييية ال قييير وال قييير امليييدقع يف منييياطق النفيييد األشيييد ضيييع ا .
ميين خيي إل اسييرتاتيجية مييددة األهييداىل بشييأن ازرتقيياال از تميياع ، تقييوم عفييى تعزيييز رايدة  2019 عييام

 األعماإل واإلملام تلشسون املالية من أ ل حتقيق ازستدامة الذاتية.
، تن َّييذ خنيية اكوملينيياا، تعتنارهييا اسييرتاتيجية رئيسييية ملكافحيية عييدم املسيياواة 2019 عييام ومنييذ -48

إل هذه ازسرتاتيجية احملددة األهداىل، تقدَّم ا دمات العامة بشكل منسق    وال قر املدقع. ومن خ 
بفدة. وتتمثل هيذه ازسيرتاتيجية يف التواصيل والتنسييق بي   تفيف   300أفقر بفدات النفد النالم عددها 

كييياات الدوليية عفييى الصييعيدين املركييزي واحملفيي ، عفييى حييد سييواال، ميين أ ييل تعزيييز العييرر املسسسيي  يف 
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قفييييم اليييوطو، ميييع  عنييياال األولويييية لتفنيييية ازحتيا يييات، وتعزييييز النسييييج از تمييياع ، وا  ييياظ عفيييى اإل
 القدرات القائمة.

وأنشيييأت دولييية بنميييا املعهيييد اليييوطو لفنييي  الننيعييي  و عيييادة التأهييييل ومراكيييز إلعيييادة التأهييييل  -49
ة، ميين خيي إل فريييق متعييدد يف قيياإل الرعاييي ال مركزيييةالشييامل يف مجيييع مقاطعييات النفييد، ب ييرر حتقيييق 

التخصصات يقدم خدمات  عادة التأهيل لألشخاش ذوي اإلعاقة، مع الرتكيز عفى من هم يف مرحفية 
الن ولة املنكرة. وتإلضافة    ذلك، أنشأت بنما معهدا   ديدا  متخصصا  يف النماال العصيب الشيامل، 

تألمييرار الييد تسيين  اإلعاقيية،  يتعفييق فيمييا تعتنيياره كييياا  مر عيييا  يف النفييد لفتشييخي  والتييدخل املنكيير
وتلتيييايل، أداة  ميكييين التعوييييل عفيهيييا يف املسيييتور األوإل مييين الرعايييية لفكشيييف املنكييير لألط ييياإل املعرضييي  

  نر اإلصابة تضنراتت النماال العصيب.

 ائات حمددة -رابعال  
 النساء -ألف 

، اليييذي يعتميييد 2018 لعيييام 7ا القيييانون يتعفيييق تلتشيييريعات والسياسيييات الوطنيييية، لييدر بنمييي فيمييا -50
 100 تدابري ملنع أفعاإل التمييز وحظرها واملعاقنية عفيهيا، ويين  عفيى أحكيام أخيرر؛ واملرسيوم التن ييذي رقيم

، اليييذي يعيييدّلإل ميييواد 2015 لعيييام 73 ؛ والقيييانون رقيييم2013 لعيييام 82 ، اليييذي يييينظم القيييانون رقيييم2017 لعيييام
راالات املتعفقيية تلعنييف العييائف . واألدوات األخييرر الييد تعتمييدها بشييأن اإل يي 2001 لعييام 38 القييانون رقييم

؛ والبوتوكيوإل اليوطو 2019-2016السياسات العامة ه  خنية العميل لك الية تكيافس ال يرش لفميرأة لف يرتة 
لفرعاييية الشييامفة لفنسيياال ضييحااي العنييف يف  طييار الع قييات الزو ييية؛ وبروتوكييوإل عمييل وحييدة حتديييد ورعاييية 

 أ ل كشف ضحااي ازجتار تلنشر يف بنما وحتديدهم ومساعدهتم ومحايتهم.الفحااي من 
وب فل التنسيق ب  الوكازت، توفر الدولة خدمات املعهد الوطو لفمرأة يف عشر مقاطعيات  -51

ومنيياطق، وحققييت مسييتور أكييب ميين الت نييية ا  رافييية بتوسيييع ننيياق   ييراالات ك اليية الوقاييية وا ماييية 
واملركييزين الييوطني   إليييواال ضييحااي العنييف العييائف   14 المراكييز املعهييد الييوطو لفمييرأة  لفمييرأة، ميين خيي إل
 الشديد ا نورة.

وتقييييدم مراكييييز املعهييييد الييييوطو لفمييييرأة املسيييياعدة القانونييييية والن سييييية واز تماعييييية إلرشيييياد ميييين  -52
اإليييييواال، عنييييد يفتمسيييين خدماتييييه ودعمهيييين خيييي إل اإل ييييراالات القانونييييية، ب ييييرر تييييو يههن    مراكييييز 

منحهن خيارات أخرر، وتوفّلر ا يدمات املقدمية الرعايية  بشيكل سيري وقيا . و ية ا يط  أو ازقتفاال،
، اليذي يقيدم التو ييه لفنسياال يف حالية انتهياب حقيوقهن، واليدائرة املتخصصية يف 182 رقيما ات   اجمليا  

وحييدة لفشييرطة يف املنيياطق األمنييية  190العنييف ا نسييا  التابعيية لفشييرطة الوطنييية، الييد تفييم أكثيير ميين 
 .19النالم عددها 

وأنشييأت بنمييا نظامييا  لفمعفومييات يسييمى اقاعييدة بييياات املعهييد الييوطو لفمييرأةا، تعتنيياره أوإل  -53
سيييجل سييييم كن مييين حتدييييد م ميييح املعتيييدي و شحييية معفوميييات أوضيييح بشيييأن النسييياال ضيييحااي العنيييف. 

  محفة اأضم صويتا، ومحفة ااألمر ب  يديكا، ومحفة اكفنا ونُظمت مح ت لتعزيز حقوق املرأة، منها
 معنيون،  اا  وذكورا ا. و رت مواالمة أدوات التواصل واإلع م إلشحتها بف ة الشعوب األصفية.

وتعتمييد بنمييا اع ميية املسيياواةا يف القنيياع  ا يياش والعييام، الييد تسييعى ميين خ  ييا    اايدة  -54
 ع القرار، و   القفاال عفى ال جوة يف األ ور ب  ا نس .عدد النساال يف مناص  صن
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، تن يذا  لفقانون ال مركزيةومن خ إل البامج وا نط الد اعتمدهتا دولة بنما يف  طار عمفية  -55
، بشيييييأن العدالييييية اجملتمعييييية، وتلتنسييييييق ميييييع األمانييييية الوطنيييييية 2016، الصيييييادر يف حزيران يونييييييه 16 رقييييم

املعهييد الييوطو لفمييرأة حفقييات عمييل تدرينييية ل ائييدة قفيياة الصييفح يف قيياإل منييع العنييف ل مركزييية، ييينظم 
ضد املرأة. وعفى غرار ذلك، يتفقى ال ريق املتعدد التخصصات يف مركز الوقاية واإلرشاد األسري التابع 

مل ا نر يف ذلك عوا مبا لفجهاا القفائ  التدري  يف قاإل املعا ة الشامفة  ازت العنف ضد املرأة،
 املتعفقة تلنساال الفحااي يف  طار الع قات الزو ية.

وُكرست  هود كنرية لتوفري التدري  املتخص  ليرأس املياإل النشيري يف اجملياإل القفيائ ، سيواال  -56
تلقفياة وامليدع  العيام ، مين خي إل املعهيد  أو تعفق األمر تحمليام  العيام  وامليدافع  عين الفيحااي،

ومدرسيية كيي را غونثالييية، تلتنسيييق مييع وحييدة الفجييوال    القفيياال والشييسون ا نسييانية  العييايل لفقفيياال
 .2019 عام ومديرية حقوق اإلنسان. وقد نُ ذت أنشنة لفتدري  يف هذا اجملاإل يف

ولدر املعهد العايل لفقفاال شعنة التقو العايل ا امع  يف التدري  القفيائ ، اليد تُيدرَّس يف  -57
لعدالة الشامفة، الد تتناوإل موضوع  الشسون ا نسانية والفجوال    القفاال. ويتوخى هذا  طارها مادة ا

 التدري  تعزيز الك االات يف قاإل حقوق اإلنسان.
األمريكي  ليوائح براايفييا املائية، حيية  - ، عدَّإل ميسار القمية القفيائ  األينيريي2018 عام ويف -58

لك الة وصيوإل األشيخاش ضيعاىل ا ياإل    العدالية.   رر حتدية هذا الصك الذي يتفمن أحكاما  
 األمريكية. - وبنما من األعفاال الستة يف  نة متابعة تن يذ هذه الفوائح يف املننقة األينريية

ومن خ إل شنكة انليات ا كومية، تُعزا بنما السياسة  العامة لك الة تكافس ال رش لفميرأة،  -59
وحتدد اسرتاتيجيات وأهدافا  وغاايت و  راالات مفموسة لتوطيد اإلجنااات احملراة واملف  قدما ، تطراد، 

 مسسسة. 44شو حتقيق املساواة الكامفة. وتفم هذه الشنكة 
زييز ازسيتق إل املييايل لفميرأة ودورهيا يف صينع القييرار، اعتميدت دولية بنميا، ميين بتع يتعفيق فيمياو  -60

خيي إل اجملفييس الييوطو لفمسيياواة بيي  ا نسيي ، خنيية  عمييل منييادرة املسيياواة بيي  ا نسيي ، الييد تتفييمن 
التزامييات بتحسيي  فييرش التوظيييف واإلدميياق يف سييوق العمييل تلنسيينة لفشيياتت والنسيياال ال ئيي  يعشيين 

ازقتصييادي؛ ومبسيياعدة ال تيييات والشيياتت عفييى اكتسيياب املهييارات الييد  - ف از تميياع حاليية الفييع
تيسيييير انييييدما هن يف عمفيييييات التحييييوإل الرقميييي  وحصييييو ن عفييييى الوظييييائف املسييييتقنفية؛ وبتعزيييييز وح ييييز 

   راالات  قامة املشاريع النسائية.
، عفيى 2017 طيار  صي   عياموين  قانون مشاركة امليرأة يف ا يياة السياسيية، اليذي ينيدرق يف   -61

تقييدمي الرتشيييحات ل نتخيياتت الداخفييية لألحييزاب السياسييية، وحييىت ازنتخيياتت العاميية، عفييى شييو يك ييل 
يف املائييية منهييييا لفنسييياال، وعفييييى ضيييرورة اسييييتي اال ا يييد األدو احملييييدد  50يقيييل عيييين  تل عيييل ختصيييي  مييييا ز

 تستويف الشروط املنفوبة. لفرتشيحات ولفنس  الد تتيح  مكانية انتخاان، وعفى عدم قنوإل أي قائمة ز
مبشياركة امليرأة  يتعفيق فيميا، 2017 عيام واإلجنااات املهمة األخرر اليد تنيدرق يف  طيار  صي   -62

السياسييية، هيي   ازعييرتاىل تملنتييدر الييوطو لفنسيياال املنتميييات    األحييزاب السياسييية بوصيي ه  يف ا ييياة
هيمة استشارية دائمة شبعة لفمحكمة ازنتخابية، وو وب أن تتفمن الينظم األساسيية لألحيزاب  نشياال 

و ا  يا قيانون يعاد ا، كجزال من هيكل ا زب، واتيعها تلص حيات الد ع ما أو وتشكيل أمانة املرأة
 ازنتخاتت ولوائحه التنظيمية والنظام األساس  لفحزب.

وتنظم احملكمة ازنتخابية، من خ إل معهد الدراسات الدميقراطية، أنشنة تدرينية شىت بشأن  -63
يتعفق تملسائل ازنتخابية، وتن ّلذ برامج دائمة لتثقييف امليواطن  يف قياإل  ما مواضيع  تف ة، تشمل كل

 نتخاتت عفى الصعيد الوطو، ب رر تعزيز القيم الدميقراطية عفى شو شامل.از
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، أُنشييمت داخييل معهييد الدراسييات الدميقراطييية وحييدة تسييمى امكتيي  املسيياواة 2018 عييام ويف -64
يفيي   تعزيييز آليييات قانونييية ومسسسييية تك ييل  مييا بيي  ا نسيي ا، ميين األمثفيية عفييى أهييدافها ازسييرتاتيجية

ورايدهتا يف األنشنة السياسية واملدنية، الد تنظم يف  طار ا يمات ا كومية احملفية والوطنية مشاركة املرأة 
 واألحزاب.

وأعييييدت وحييييدة الفجييييوال    القفيييياال والشييييسون ا نسييييانية التابعيييية لفجهيييياا القفييييائ  السياسيييية   -65
ذلك تن يذ السياسة العامة املسسسية املتعفقة تلفجوال    القفاال والشسون ا نسانية، وترصد تن يذها وك

 لك الة تكافس ال رش لفمرأة يف قازت عمل ا هاا القفائ .
وتيييوفر دائييييرة املشيييورة القانونييييية اجملانييييية لفيييحااي ا رمييييية، التابعيييية لفجهييياا القفييييائ ، خييييدمات  -66

. املساعدة القفائية تجملان لفنساال ضحااي العنف، بصرىل النظر عن وضيعهن از تمياع  وازقتصيادي
مامييييا  إلفيييوإل كييييانون  72، وارت يييع    2015 عييييام وبفيييم عيييدد احمليييام  العييييامف  ايييذه اليييدائرة عشيييرة يف

تقيدَّم خدميية املسياعدة القانونييية اجملانييية  وز ، وت نيي  خيدماهتا مجيييع مقاطعيات النفييد.2020الثا  ينياير 
ذ العقوبيية. وتلتييايل، فقييد خيي إل املراحييل األو  ميين اإل ييراالات فحسيي ، و اييا تسييتمر حييىت مرحفيية تن ييي

التمثيل الر   يف  أو املرافقة خ إل  فسات ازستماع، أو تتفقى الفحية املساعدة من خ إل التو يه،
 اإل راالات ا نائية.

مت وحييييدات محاييييية الفييييحااي والشييييهود وغييييريهم ميييين املشييييارك  يف اإل ييييراالات ا نائييييية وقييييدّ  -67
اشيييُتنه يف أويييا  يييرائم ضيييد اإلنسيييانية ازجتار  ميييا ة مييين ضيييحاايضيييحي 98قموعيييه  مليييا املسييياعدة  والرعايييية  

تألشيييخاش، وأكثييير هيييذه ا يييازت شييييوعا  هييي   رميييية ازجتيييار بنسييياال أ ننييييات مييين  نسيييية كولومنيييية 
 .2019 عام ألغرار ازست  إل ا نس ، ومنها تفك الد بوشر التحقيق بشأوا قنل

الفيييحااي و  يييراال مقييياب ت ن سيييية معهييين،  وتشيييمل خيييدمات اليييدعم الن سييي  املقدمييية  رشييياد -68
 واحتييييييواال أاميييييياهتن، ومييييييرافقتهن أثنيييييياال  فسييييييات ازسييييييتماع، ونقفهيييييين    املنييييييار، ومتابعيييييية حييييييالتهن؛

يفي   تيوفري امليأور، وال يذاال، واملصياريف اليوميية، والنقيل، و عيادة  ميا املساعدة از تماعيية، فتشيمل أما
يفي    عي م الفيحااي إلقيوقهن  ميا ؛ ويشمل ا ان  القانو اإلسكان، واملرافقة    الكياات ا كومية
 ووا ناهتن، ومرافقتهن، ومتابعة حالتهن.

، أُدمج نظام ا ص  ا نسانية ألوإل مرة يف القانون ازنتخياو الننمي ، اليذي 1997 عام ويف -69
يف املائيية ميين الرتشيييحات لفنسيياال  30يقييل عيين  مييا ز نيي  عفييى أن تك ييل األحييزاب السياسييية ختصييي 

عفييى ك اليية  2012 عييام خيي إل انتخيياتت تييويل مناصيي  داخفهييا وخيي إل ازنتخيياتت العاميية. ونيي  يف
يف املائة مين الرتشييحات لفنسياال خي إل ازنتخياتت الداخفيية وازنتخياتت  50يقل عن  ما ز ختصي 
وعواميل أخيرر يف اايدة نسينة مشياركة امليرأة يف  القوائم ازنتخابية. وقد ساهم هذا العامل ويف التمهيدية

 ا ياة السياسية.
عفييى تقييدمي الرتشيييحات ل نتخيياتت الداخفييية  2017 عييام وييين   صيي   تشييريع  اعُتمييد يف -70

يف  50يقيل عين  ميا ز لألحزاب السياسية، وحىت ازنتخاتت العامة، عفى شيو يك يل تل عيل ختصيي 
ورة اسييتي اال ا ييد األدو احملييدد لفرتشيييحات ولفنسيي  الييد تتيييح  مكانييية املائيية منهييا لفنسيياال، وعفييى ضيير 

 تستويف الشروط املنفوبة. ز انتخاان، وعفى عدم قنوإل أي قائمة

 األطفال واملراهقون -ابء 
 يتعفييييق فيمييييا، اعتمييييدت دوليييية بنمييييا دليييييل ال قيييير املتعييييدد األبعيييياد، الييييذي طُنييييق 2017 عييييام يف -71

د أهيييداىل السياسيييات العامييية  مايييية حقيييوق األط ييياإل وامليييراهق ، مييين أ يييل تألط ييياإل، كتيييدبري لتحديييي
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تقفييي  ال ييوارق از تماعييية الييد تييسثر يف النميياال الشييامل لألط يياإل واملييراهق ، مييع الرتكيييز عفييى منيياطق 
هييذا الصييدد، يشييري دليييل ال قيير  ويف السييكان األصييفي  واملنيياطق األشييد ضييع ا  ميين الناحييية از تماعييية.

ط يي   يعيشييون حاليية ال قيير املتعييدد األبعيياد، وتييرتاو   453 837 ألبعيياد املتعفييق تألط يياإل    أناملتعييدد ا
سنوات. وي ح ظ أن مستور ال قر املتعدد  9سنة و 0و ب  263 784يف املائة منهم اأي  58,1أعمار 

األخييرر. هييو عفيييه يف مقاطعييات النفييد  مييا األبعيياد يف منيياطق السييكان األصييفي  يشييكل ث ثيية أضييعاىل
وتثري هذه األرقام ازنتناه    ضرورة مفاع ة ا هود لفمان أن تكون الظروىل املعيشة لألط اإل مواتية 

 ع واألط اإل واملراهق .لنمائهم، وتشكل أساسا  لصياغة سياسات ا ماية الشامفة لفرضّ 
األط ييييياإل وامليييييراهق  ، اعتميييييدت بنميييييا ازسيييييرتاتيجية الوطنيييييية ملنيييييع العنيييييف ضيييييد 2018 ويف عيييييام -72

، اليييد تقيييوم عفيييى تسييية مييياور تتوافيييق ميييع النميييوذق اإليكوليييو   لفتصيييدي لفعنيييف، 2022-2018 لف يييرتة
، 7-8، وال ايية 2-5، وال ايية 2-4سيما غاايهتا التالية  ال اية  وتتماشى مع أهداىل التنمية املستدامة، وز

عييديل القييانون الييذي ليييز العقوبيية الندنييية، و ييدد ميين هييذه ازسييرتاتيجية ت 4. ويتييوخى احملييور 2-16وال اييية 
يتعفيييق  اإل يييراالات ازسييرتاتيجية والنتيييائج الرامييية    منيييع ازعتييداال ا نسييي  عفييى األط ييياإل. وفيمييا 1احملييور 

أربييع  ييان بفدييية لفحماييية، تعتنارهييا آلييية مفييية  2019و 2018آبليييات محاييية األط يياإل، أُنشييمت يف عييام  
دمات وا فييوإل الرامييية    تييوفري ا ماييية الشييامفة لألط يياإل واملييراهق . وقييد اعُتمييدت لتنسيييق الييبامج وا يي

 هذه انلية مبو   ات اق ب  النفدايت واألمانة الوطنية لشسون األط اإل واملراهق  واألسرة.
وعفى غرار تق  بفدان املننقة، انفمت بنما    ازلتزام بفيمان تسيجيل مجييع املوالييد، منيذ  -73

، ونصيه 16سييما ا يدىل  وز اعتماد األهداىل اإلاائية لألل ية، اليد أكيدهتا أهيداىل التنميية املسيتدامة،
يُهّميا فيهيا أحيد مين أ يل حتقييق التنميية املسيتدامة، و شحية  ز االتشجيع عفى  قامة قتمعات مسياملة

شييامفة لفجميييع عفييى  مكانييية وصييوإل ا ميييع    العداليية، وبنيياال مسسسييات فعاليية وخاضييعة لفمسييااللة و 
سييما ميين خيي إل  وز    و يوب تييوفري هوييية قانونيية لفجميييع، 9-16مجييع املسييتوايتا. ويشيري ا ييدىل 

 .2030 عام تسجيل املواليد، إلفوإل
ووفقييا  ألحييدث تقييديرات املعهييد الييوطو الننميي  لعحصيياال وتعييداد السييكان والسييجل املييد ،  -74

يف املائية. ويُيدرق ضيمن فمية غيري املسيجف  قانونييا  يف  1,9دات تناهز نسنة عدم التسجيل القانو  لفوز
 سجل الوزدات األط اإُل الذين يسجَّفون بعد  اام سنة من العمر.

يف املائيييية ميييين الييييوزدات يف بنمييييا جتييييري يف املستشيييي يات وُتسييييجَّل  90وجتييييدر اإلشييييارة    أن  -75
 ي  حكيم خياش يف قيانون التسيجيل امليد ، مجيعها خ إل األشهر السيتة األو  مين حيياة الن يل، مبو 

ُيصر  آتؤهم بوزدهتم خ إل ذلك  و  يُفزم املستش يات هن تسجل، تفقائيا ، األط اإل الذين ُولدوا فيها
يف  10بنسيينة  يتعفييق فيمييااأل ييل. ويعييو ذلييك أن صييعوتت تسييجيل املواليييد يف الوقييت املناسيي  ُتنيير  

املنيييياطق النائييييية والييييوعرة  ويف املائيييية ميييين األط يييياإل الييييذين يولييييدون يف النيييييت، أي خييييارق املستشيييي يات،
املسيييالك، وكيييذلك يف املنييياطق ا دوديييية. وقيييد أففيييى هيييذا الوضيييع    ح يييز وتعزييييز بيييرامج لتقيييدمي هيييذه 

ق السييييكان يف ذلييييك يف املنيييياطق اليييوعرة املسييييالك ومنيييياط مبييييا ا دمييية، اييييدىل ضييييمان تسييييجيل املوالييييد،
األصفي  يف النفد، وتُينظم  يذا ال يرر  يوزت لتقيدمي هيذه ا دمية    اجملتمعيات النائيية  يدا ، لك الية 

 ا ق يف ا وية لف مات السكانية الفعي ة.
ومن خ إل برامج شنكة ال رش، وهو أحد برامج التحيوي ت النقديية املشيروطة اليد تن يذها  -76

تسعى بنما    ك الة محاية ا ق يف التعفييم والصيحة لألط ياإل اليذين يعيشيون واارة التنمية از تماعية، 
حالة ال قر. وكشرط لتفق  التحوي ت النقدية، تفتزم األسر املست يدة مين هيذه اليبامج د يراال فحيوش 
 مراقنة ا مل، واملواظنة عفى تفقيح األط اإل دون سن ا امسة، وك الة ارتياد األط اإل الذين هم يف سن

 الدراسة لفمدارس.
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 الشعوب األصلية والسكان املنحدرون م  أصل أاريقي -جيم 
هتييدىل بييرامج مثييل االصييندوق الري يي ا، الييد تشييجع  قاميية املشيياريع وتن َّييذ بييدعم ميين مصييرىل  -77

التنمية لفنفدان األمريكية، يف  طار خنة التنمية،    تشجيع السكان األصفي  عفى  قامية املشياريع يف 
 هم، ب رر تقفي  مستور ازعتماد عفى برامج املساعدة از تماعية.أقاليم
ويف  طار خنة التنميية، اليد ليري تن ييذها تزشيرتاب ميع مكتي  ائي  وايير شيسون السيكان  -78

األصفي ، أُنشمت  نة نسياال الشيعوب األصيفية، لوضيع خنيط وتصيميم سياسيات عامية هيدفها خدمية 
 ية والتعفيم.املرأة من خ إل تشجيع مو األم

وقييد أحييرا هييذا املكتيي  تقييدما  يف متابعيية هييذه ا نيية، حييية حييدد ضييمن أولوايتييه التصييديق  -79
، وأوصييى بفييرورة  نشيياال  نيية تتييألف أساسييا  ميين سييفنات 169 رقييمعفييى ات اقييية منظميية العمييل الدولييية 

بنيد يف امليزانيية الشعوب األصفية يف بنما، كخنوة أو  لتحقيق هذه التنفعات، تإلضافة    ختصيي  
السنوية حصرا  لتمويل السياسات العامة. واستجاب مكت  ائ  واير شسون السكان األصفي  لنف  
ترسيييم حييدود مننقيية اسييو ختييري دي، وميينح سييندات مفكييية األراضيي  ا ماعييية، ولنفنييات أخييرر مثييل 

 بوغف . - تسوية الوضع القانو  لفمناطق املفحقة مبننقة ن او
يف مجييع أقياليم الشيعوب األصيفية، كوسييفة  و12ات  نة العمل التقنية املتعددة القناعاتوأُنشم -80

فيها  مبا تألمرار املنقولة  نسيا ، يتعفق فيماإلشراب السفنات يف مجع النياات وتوفري الرعاية الصحية 
 ملصييياب  ايييامييين املعيييروىل أن معيييدزت هيييذه األميييرار مرت عييية، وأن ا  ذ فيييريوس نقييي  املناعييية النشيييرية،

 يتفقون الع ق بسن  نق  الت نية الصحية ب  السكان األصفي . ز
ييع ننيياق تقييدمي املسيياعدة القانونييية اجملانييية ليشييمل مجيييع املنتميي      -81 وتإلضييافة    ذلييك، ُوسّل

، ومع شع  ن او بوغف  الذين يفتمسووا، وأُقيمت شراكات اسرتاتيجية مع العيادات القانونية ا امعية
 دارة األميين العييام، والنيابيية العاميية، وهيميية اإلط يياال، واحملييام  الوسييناال املتنييوع ، واحملكميية ازنتخابييية، 
واملختييبات ا اصيية، حييىت يتسييىن  ييسزال األشييخاش التمتييع تلييدفاع القييانو ، ولفمحيياكم ا صييوإل عفييى 

ازسييتماع و صييدار القييرارات يف أدليية السييجل املييد  وا ميي  النييووي الييد تتيييح  مكانييية عقييد  فسييات 
القفيييااي اليييد تكتسييي  أييييية خاصييية. وينننيييق ذليييك عفيييى قفيييااي ا فيييانة و ثنيييات النسييي  وغريهيييا مييين 
القفااي الد هتم األط اإل، الذين تُعهد حفانة نسنٍة عالية منهم    أمهاهتم وغريهن من القرينات. وقد 

  ولة. 15دعور اذا الشأن خ إل  338 رت تسوية 
وتعرتىل بنما بو ود ظاهرة التمييز العنصري، واعتمدت تشريعات وسياسات ملكافحة التمييز  -82

، الذي أُنشمت مبو نه الفجنة الوطنيية ملناهفية التميييز، 2002 لعام 16العنصري، مثل القانون  - اإلثو
الييذي ييين  ، 2018 لعييام 07، الييذي  ظيير التمييييز يف قيياإل العمييل، والقييانون 2005 لعييام 11والقييانون 

فيهييا العنصييرية، وحظرهيا ومعاقنيية مرتكنيهييا، وفقيا  زت اقيييات حقييوق  مبيا عفيى تييدابري ملنيع أفعيياإل التمييييز،
 اإلنسان الد انفمت  ليها دولة بنما.

وز يزاإل احرتام حقوق السكان املنحدرين من أصل أفريق  يشكل مسيألة ذات أييية تلنسينة  -83
، األمانية الوطنيية لفنهيور تلننميي  املنحيدرين مين 2016 عام  رر، يفلدولة بنما، وقد أُنشمت  ذا ال

، التابعيية لييواارة التنمييية از تماعييية، الييد تتييو  مسييسولية تو يييه وتن يييذ سياسيية اإلدميياق و13اأصييل أفريقيي 
 از تماع  لألشخاش املنحدرين من أصل أفريق  يف بنما.
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أصييل أفريقيي ، أدقييت دوليية بنمييا يف  طييار ا نيية ولفييمان اإلدميياق الكامييل لفمنحييدرين ميين  -84
ازسرتاتيجية ا كومية تن يذ ا نة الوطنية الرئيسية لفنهور تلننمي  املنحدرين من أصل أفريق ، الد 

 تشمل   راالات مفموسة ل ائدة هذه ال مة املهمة من السكان وقتمعاهتا.
املناهج التعفيمية الر ية  سهامات الننمي   والتزمت دولة بنما، أمام اليونسكو، هن ُتدمج يف -85

املنحيييدرين مييين أصيييل أفريقييي ، مييين خييي إل وثيقييية امييين النسييييان    اليييذاكرةا، ووقَّعيييت األمانييية الوطنيييية 
لفنهور تلننمي  املنحدرين من أصل أفريق  عفى ات اق إل راال مشاورات وطنية بشأن وضع السياسة 

 ت لفننمي  املنحدرين من أصل أفريق ، وذلك مبو   قانون.العامة لفتعفيم املشرتب ب  الثقافا
وتعكييف األمانيية الوطنييية لفنهييور تلننمييي  املنحييدرين ميين أصييل أفريقيي ، تلتعيياون مييع هيميية  -86

بنمييييية، املسييييماة ااملسييييار  - السييييياحة، عفييييى وضييييع مقرتحييييات  تف يييية بشييييأن السييييياحة الثقافييييية األفييييرو
 ا نة الرئيسيية لفسيياحة، ب يية  بيراا مكانية هيذه ال مية مين السيكان السياح  األفريق ا، الذي أُدرق يف

وتعزيييييز التنمييييية املسييييتدامة يف املنيييياطق الري ييييية وا فييييرية، عفييييى حييييد سييييواال، بقيييييادة ا هييييات ال اعفيييية يف 
اجملتمعيات احملفيية. ووقَّعيت هيميية السيياحة أيفيا  عفييى ات اقيات دوليية لتنييادإل ا يبات واملمارسيات ا يييدة 

فدان يف مننقة النحر الكارييب، مثل  امايكا، من شأوا أن ت يد قتمعات الننمي  املنحدرين من مع ب
 أصل أفريق .

وكتييييدبري ل عييييرتاىل درث املنحييييدرين ميييين أصييييل أفريقيييي ، أارت دوليييية بنمييييا مسييييألة النقييييوس  -87
 فيا  غري مادي لفنشرية.واملراسيم ازحت الية لثقافة الكون و أمام اليونسكو، الد أعفنتها تراا  ثقا

ويف  طار ازحت اإل تلعقد الدويل لفمنحدرين مين أصيل أفريقي ، تقيدم دولية بنميا، مين خي إل  -88
األمانييية الوطنيييية لفنهيييور تلننميييي  املنحيييدرين مييين أصيييل أفريقييي ، خيييدمات املسييياعدة واليييدعم ملختفيييف 

أفريقي  احت ياز  بثقافية هيذه ال مية مين األنشنة الد ينظمها اجملتميع امليد  لفننميي  املنحيدرين مين أصيل 
 .و14اسيما خ إل أاير مايو، شهر ازحت اإل بيوم العرق األسود وز السكان عفى الصعيد الوطو،

شخصييا  أن سيييهم هوييم منحييدرون مييين  303 289 ، عييرَّىل2010 لعيييام وخيي إل تعييداد السييكان -89
كان. ولكن، وبعد التوصيات املقدمة مين يف املائة من قموع الس 9,2ميثل نسنة  ما أصل أفريق ، وهو

 الفجنييييية التقنيييييية لتعيييييداد السيييييكان، سيييييجفت الدراسييييية ازستقصيييييائية العنقوديييييية املتعيييييددة املسشيييييرات، يف
يف املائييية مييين السيييكان اليييذين عرفيييوا أن سيييهم هويييم منحيييدرون مييين أصيييل  24,5نسييينته  ميييا ،2018 عيييام

 نسمة. 980 000قدره  ما أفريق ، أي

 األشخاص ذوو اإلعااة -دال 
، الذي ين  عفى ك الة تكيافس 1999 لعام 42، ُعدّلإل القانون 2016 لعام 15مبو   القانون  -90

ال ييرش لألشييخاش ذوي اإلعاقيية، اييدىل حتديثييه ومواالمتييه مييع املعييايري الدولييية  قييوق األشييخاش ذوي 
 اإلعاقة، الد صدقت عفيها مجهورية بنما.

زستشيياري لشييسون اإلعاقيية، بوصيي ه آلييية لفتنسيييق، اإل ييراالات الرامييية وينسييق اجملفييس الييوطو ا -91
   تعميييم مراعيياة هييذه املسييألة، ميين خيي إل مكاتيي  ك اليية تكييافس ال ييرش املنشييأة يف القنيياع ا كييوم . 

 مكتنا  منشأ  بصورة قانونية. 34ويو د حاليا  
بشييييأن ك اليييية تكييييافس  1999 لعييييام 42، املعييييدّلإل لفقييييانون 2016 لعييييام 15وميييين خيييي إل القييييانون  -92

ق بشأن اإلدارة السفيمة لشسون األشخاش ذوي اإلعاقة مسفوو ا ريية،  - 47ال رش، ُأضي ت املادة 
 املتعفقتان دشحة  مكانية الوصوإل يف بيمة السجون. 53و 52وُعدلت املادشن 
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ادة التأهييييل وأنشيييأت دولييية بنميييا املعهيييد اليييوطو لفنييي  الننيعييي  و عيييادة التأهييييل ومراكيييز إلعييي -93
يف قيياإل الرعاييية، ميين خيي إل فريييق متعييدد  ال مركزيييةالشييامل يف مجيييع مقاطعييات النفييد، ب ييرر حتقيييق 

التخصصات يقدم خدمات  عادة التأهيل لألشخاش ذوي اإلعاقة، مع الرتكيز عفى من هم يف مرحفية 
النماال العصيب الشيامل،  الن ولة املنكرة. وتإلضافة    ذلك، أنشأت بنما معهدا   ديدا  متخصصا  يف

تألمييرار الييد تسيين  اإلعاقيية،  يتعفييق فيميياتعتنيياره كييياا  مر عيييا  يف النفييد لفتشييخي  والتييدخل املنكيير 
وتلتيييايل، أداة  ميكييين التعوييييل عفيهيييا يف املسيييتور األوإل مييين الرعايييية لفكشيييف املنكييير لألط ييياإل املعرضييي  

  نر اإلصابة تضنراتت النماال العصيب.
، قيييدمت دولييية بنميييا، مييين خييي إل األمانييية الوطنيييية لشيييسون اإلعاقييية، اليييدعم    2019 عيييام ويف -94

 امعية بنمييا ميين أ ييل اتصييميم وتنييوير وتشيي يل املرصيد الييوطو لععاقيية، تعتنيياره هيميية مسييتقفة، لتعزيييز 
اإلدارة املسسسييييية يف قيييياإل متابعيييية ورصييييد تن يييييذ ات اقييييية حقييييوق األشييييخاش ذوي اإلعاقيييية وبروتوكو ييييا 

 زختياري والسياسة الوطنية بشأن اإلعاقةا.ا
مفييييون تلنيييواو إلجنييياا الدراسييية ازستقصيييائية الوطنيييية  3,4وخصصيييت دولييية بنميييا امليييوارد ال امييية ا -95

الثانية بشأن اإلعاقة، الد ستجرر بعد التعداد الوطو لفسكان. وقد أُ ريت تل عل جتربة اوذ ية، أقيرت 
 يفزم من منهجية وأدلة وكتينات تو يهية ااملستقصون واملشرفون وغريهمو. فعالية هذه األداة، وأُعد كل ما

وا واملعيدات Jawsالسفنة القفائية اإل راالات التالية  تركي  رخ  برامج ا اوا اون ذت  -96
ا اسيييوبية ال امييية ل ائيييدة ميييوظ   السيييفنة القفيييائية؛ وتركيييي  هيييذه األداة يف املكتنيييات ومراكيييز تو ييييه 
ال  امليييواطن ؛ وتركيييي  نظيييام صيييويت يف املصيييعد الرئيسييي  لقصييير العدالييية، وهيييو مقييير احملكمييية العفييييا؛ واقتنيييا

كراسيي  متحركيية ملسييتخدم  نظييام العداليية؛ ووضييع زفتييات مكتوبيية بنريقيية بييراي يف مجيييع مرافييق ا هيياا 
القفائ ؛ وتدري  املوظ   القفائي  من ذوي اإلعاقة عفى استخدام البقيات ا اصة اذه ال مة من 

سيية املسسسيييية األشييخاش، لفيييمان حقهييم يف العميييل؛ وطناعيية وتواييييع نسييي مييين قواعييد براايفييييا، والسيا
 بشأن  مكانية الفجوال    القفاال، وقموعات القوان  املتعفقة تإلعاقة.

وطُنعت بنريقة براي الصكوب املعيارية الوطنية والدولية بشأن حقوق اإلنسيان، وهي  م وظية  -97
نسيييخة مييين منيييوايت بشيييأن  3 600يف مكتنييية بنميييا القفيييائية. وعفيييى غيييرار ذليييك، طُنيييع بنريقييية بيييراي 

 تتنفيييي  مسيييياعدة املهنييييي  القييييانوني ، وأُرسييييفت     تفييييف الوحييييدات القفييييائية، ز الات الييييداإل ييييرا
سيييما مراكييز تقييدمي املعفومييات وا ييدمات لفمييواطن ، ومراكييز الوسيياطة، ومكاتيي  املشييورة القانونييية  وز

مانيية الوطنييية اجملانييية لفييحااي ا رمييية، واملكتنييات القفييائية، ومسسسييات أخييرر مثييل النيابيية العاميية، واأل
لشسون اإلعاقة، واملعهد الننم  لفتأهيل ا اش، وغريها، وكيذلك    رابنيات األشيخاش ذوي اإلعاقية 

 النصرية عفى الصعيد الوطو.

 املهاجرون والالجئون وعدميو اجلنسية -هاء 
حية ت جرة،  رر تنادإل املعفومات يف الوقت املناس  ميع ازئيت ىل اليوطو ملكاف يتعفق فيما -98

هتري  املها رين وازجتار تألشخاش يف كوستاريكا، من أ ل  عادة فتاة قاصر من السكان األصيفي  
   بفييدها، وبوشييرت   ييراالات حتديييد هويتهييا وتقييدمي الرعاييية  ييا يف بنمييا. وتلتييايل، تفقييت ال تيياة رعاييية  

 ن سية خاصة، بدعم من املنظمة الدولية لفهجرة.
بت هذه املراهقة املنتمية    السكان األصفي  ضحية  لشكل من أشكاإل ويف هذه القفية، اعتُ  -99

ازجتار تألشخاش الشنيهة تليرق، وتتفقيى يف الوقيت اليراهن دعميا  دراسييا  فيرداي ، مين خي إل نظيام التعفييم 
 دراهتا.النديل القائم عفى الوحدات الدراسية، الذي يفيب احتيا اهتا التعفيمية تنعا  لعمرها وثقافتها وق
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ا اصييييية بوضيييييع ال  مييييي  وعفيييييى بروتوكو يييييا  1951 ووقَّعيييييت مجهوريييييية بنميييييا عفيييييى ات اقيييييية عيييييام -100
، مبو ييي  القيييانون 1977. وصيييدَّقت عفيييى هيييذه ازت اقيييية وبروتوكو يييا يف تشيييرين األوإل أكتيييوبر 1967 لعيييام
 1954 أيفيا     ات اقيية عيام، انفمت بنميا 2011 عام . ويف1977تشرين األوإل أكتوبر  26، املسرخ 5 رقم

 بشأن خ   حازت انعدام ا نسية. 1961 بشأن وضع األشخاش عدمي  ا نسية، وات اقية عام
حييىت انن، بوضييع  1990 عييام وبنمييا بفييد عنييور و ييوال يف أمريكييا الوسيينى. وقييد اعرتفييت، منييذ -101

لييييومني ، وفنييييزويفي ، شخصييييا . ويتييييألف ال  مييييون تألسيييياس ميييين مييييواطن  كو  2 556ال  ييييئ  ييييوايل 
 وكوبي ، ونكاراغوي ، وأشخاش آخرين قادم  من بفدان مشاإل أمريكا الوسنى.

، انفيييمت بنميييا    اإلطيييار اإلقفيمييي  الشيييامل لفحمايييية وا فيييوإل،     انييي  2017 عيييام ويف -102
ى عمفية  طار هذه العمفية، لري وضع خنة عمل وطنية قائمة عف ويف تسة بفدان أخرر يف املننقة.

تشيياورية، مبشيياركة السييفنات الوطنييية، والييواارات، والقنيياع ا يياش، واجملتمييع املييد ، والسييكان املعنييي ، 
من خ إل تقييمات تشاركية. وتسعى خنة العمل هذه    تعزيز نظام الفجوال، وكذلك ازندماق احملف  

ا كوميييية ا ديييييدة ر يييييا ، بعييييد ، اعرتفييييت 2019اوا يوليييييه  ويف ملفتمسيييي  الفجييييوال وال  ميييي  يف النفييييد.
تنصييينها، تإلطيييار اإلقفيمييي  الشيييامل لفحماييية وا فيييوإل، وتوليييت قييييادة العمييل مييين أ يييل مواصيييفة تن ييييذ 

 ازلتزامات املت ق عفيها.
ويُتييوخى أن  قييق تن يييذ خنيية العمييل الوطنييية فوائييد وآارا  يف األ فيي  املتوسييط والنويييل، ميين  -103

  مي  ومفتمسي  الفجيوال يف اجملتميع الننمي ، ودعيم اجملتمعيات املستفيي ة، خ إل الرتكييز عفيى  دمياق ال
 من أ ل تعزيز تنمية النفد.

، الييذي عييدَّإل نظييام الفجييوال 5 رقييم، اعُتمييد املرسييوم التن يييذي 2018كييانون الثا  ينيياير   16ويف  -104
، حيييية يعيييزا القيييانون و. وشيييكل ذليييك  جنيييااا   لابييييا  1998 عيييام احمليييدد يف القيييانون السيييابق ااملعتميييد يف

ا ديييد التييزام النفييد بفييمان ا ماييية الدولييية، ويسكييد امتثالييه ملعييايري اإل ييراالات القانونييية الوا نيية. وأنشييأ 
القيييانون ا دييييد  طيييارا  تنظيمييييا  ل عيييرتاىل بوضيييع ال  يييئ، و يييدد السيييفنات املختصييية بدراسييية طفنيييات 

يين  عفيى ضيماات   ذ و يشمل محاية األط اإل،الفجوال و صدار قرار بشأوا. وتإلضافة    ذلك، فه
ميددة لألط يياإل وامليراهق  احملتييا      ا مايية الدولييية، ميع مراعيياة مصيا هم ال فييفى، وكيذلك تن يييذ 

 التدابري ال امة  مايتهم.
وعفييى املسييتور اإل رائيي ، اادت وتييرية ا تماعييات الفجنيية الوطنييية  ماييية ال  ميي  ميين أربعيية  -105

. وكنتيجية ليذلك، سييزداد عيدد 2018 لعيام 5 رقمت سنوية    ستة، مبو   املرسوم التن يذي ا تماعا
 ا ازت الد تقّيمها هذه الفجنة سنواي .

يتفيمن أحكاميا  بشيأن  شحية  مكانيية العميل ملفتمسي   ز 2018 لعيام 5 رقيمورغم أن املرسيوم  -106
ااملرسييييوم التن يييييذي  2019الفجييييوال، فقييييد عو ييييت هييييذه املسييييألة يف مرسييييوم آخيييير، اعُتمييييد يف أاير مييييايو 

و، ليز ملن قُنفت طفناهتم من مفتمس  الفجوال أن يناشيروا   يراالات 2019أاير مايو  29، املسرخ 20 رقم
 صدر الفجنة الوطنية  ماية ال  م  قرارها بشأن حازهتم.طف  رخصة مزاولة عمل ريثما تُ 

وتإلضييييافة    ذلييييك،  ييييرر، تزشييييرتاب مييييع دائييييرة ا جييييرة الوطنييييية،  عييييداد خنيييية لفتييييدري   -107
القيييانون اليييدويل ل  مييي ، وآلييييات حتدييييد األشيييخاش احملتيييا      ا مايييية الدوليييية و حيييالتهم،  بشيييأن

موظيف ميين دائييرة ا جييرة  500تل  ميي . وكنتيجية لييذلك، تفقييى التييدري  والتشيريعات الوطنييية املتعفقيية 
الوطنية، ودائرة ا دود الوطنية، ودائرة القوات ا ويية والنحريية، واألمانية الوطنيية ل مركزيية، وا كوميات 

 احملفية، وقفاة الصفح.
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احييل معا يية ونُ يذ مشييروع نظيام حاسييوو لتفقي  النفنييات، يك ييل ضينط اإل ييراالات خي إل مر  -108
ُأحيييرا فيهيييا مييين تقيييدم، مييين خييي إل رميييز  ميييا النفنيييات ويتييييح ملقيييدميها  مكانيييية ازطييي ع عييين بعيييد عفيييى

ازسييتجابة السييريعة املننييوع عفييى كييل وثيقيية  قييرار اسييت م طفيي  ازعييرتاىل بوضييع ال  ييئ. ويتيييح هييذا 
وتلتييايل ت ييادي  النظييام أيفييا  لسييفنات أخييرر  مكانييية التحقييق ميين صييحة وثيقيية  قييرار اسييت م النفيي ،

 احتماإل ترحيفهم. أو  حالة األشخاش املعني     مراكز  يواال املها رين
إلماييية األط يياإل واملييراهق  احملتييا      ا ماييية الدولييية، وقَّعييت واارة الداخفييية  يتعفييق فيميياو  -109

واألمانيييية الوطنييييية لشييييسون األط يييياإل واملييييراهق  واألسييييرة عفييييى بروتوكييييوإل رعاييييية األط يييياإل واملييييراهق  غييييري 
بشييأن  املصيحوب  و أو املن صيف  عيين ذويهيم احملتيا      ا ماييية. ويشيمل هيذا البوتوكييوإل ضيماات

  ييييراالات ازعييييرتاىل بوضييييع ال  ييييئ، مثييييل تقييييدمي الييييدعم، واملسيييياعدة القانونييييية، والرعاييييية عفييييى سيييينيل 
 املراهق ، وآليات حتديد مصا هم ال ففى. أو األولوية، واإلرشاد لألط اإل

، الييذي اعُتمييد مبو نييه 2019كييانون الثا  ينيياير   16، املييسرخ 10 رقييموصييدر املرسييوم التن يييذي  -110
قيياإل الصييحة العقفييية،  ييرر العمييل تلتعيياون مييع سييفنات واارة  ويف ازعييرتاىل تنعييدام ا نسييية.   ييراال

الصيييحة مييين أ يييل وضيييع خارطييية طرييييق إلحالييية ال  مييي  ومفتمسييي  الفجيييوال    الشييينكة املشيييرتكة بييي  
 القناعات لفصحة العقفية، ب رر  دما هم يف برامج الصحة العقفية.

حدودا، أففى    حتدييد أو يه  لتوظيف، ُوضع برامج يسمى امواه  ب يتعفق دمكانية ا وفيما -111
التآار مع القناع ا اش، من أ ل حتسي  مسيتور وليوق األشيخاش املعنيي     سيوق العميل يف بنميا. وقيد 

 اعُتب هذا البامج من املمارسات ا يدة، تلنظر    حداثته والنتائج ا يدة الد حققها حىت انن.
وتسيىن  دمياق ال  ميي  يف دورات التيدري  املهيو الييد يقيدمها املعهيد الييوطو لفتيدري  املهييو  -112

والتأهيل من أ ل التنمية النشرية. وُأض   النابع الر   عفى هذه املنادرة من خ إل رسيالة ت ياهم بي  
ة وم وضيية األميم املتحيدة واارة الداخفية واملعهد الوطو لفتدري  املهو والتأهيل من أ ل التنمية النشيري

 .2019حزيران يونيه  20السامية لفشسون ال  م ، ُوقع عفيها يف 
ووضعت ا كومة الننمية ات اق تعاون ملنح وثيقة س ر ا واا السي رو ل  مي  املعيرتىل ايم مين  -113

فنة مينح  يوااات قنل الفجنة الوطنية  مايية ال  مي ، وهيو منيادرة شياركت يف  جنااهيا واارة الداخفيية وسي
 الس ر يف بنما. وقد است اد من هذا ازت اق ال  مون الذين ليس إلواهتم  واا س ر ساري امل عوإل.

ولفييييمان تقييييدمي ا ييييدمات مليييين يفتمسييييها، لييييدر احملكميييية ازنتخابييييية مكاتيييي  يف مجيييييع عواصييييم  -114
مكتنيا  عفيى  78مكتنيا  عفيى صيعيد األقياليم و 16قموعيه  منها مكات  خاصة اا، و ة ما 42املقاطعات، 

 61امليييد  صييعيد املقاطعييات، تقييدّلم فيهييا ا ييدمات املييديرايُت التقنييية الييث ث التابعيية  ييا. ولييدر السييجل 
مكاتي  غيري  لكرتونيية،  106مكتنا   لكرتونيا ، أي مكات  تقيوم بتسيجيل اليوزدات عيب نظيام  لكيرتو ، و

أي مكاتيي  تسييجل الييوزدات يييدواي . وتإلضييافة    ذلييك،  يية مكاتيي  إلصييدار بناقييات ا وييية وتنظيييم 
ملسسسية، وتلتيايل توفريهيا عفيى اإل راالات ازنتخابية، ايدىل  ضي اال طيابع ال مركزيية عفيى خيدمات هيذه ا

سييما أولميك اليذين يعيشيون يف أنر منياطق النفيد. وتو يد أيفيا  مكاتي  داخيل  شو أففل لفسيكان، وز
يف ذلك يف املناطق الوعرة املسالك ومناطق السكان األصيفي ، تإلضيافة     مستش يات النفد العامة، مبا

   تيييوفري مسيييتور أكيييب مييين الت نيييية، ب يييية ك الييية تفنيييية سياسييية لتحقييييق ال مركزيييية يف ا يييدمات، ترمييي  
 ازحتيا ات الشامفة لألشخاش يف املناطق ا فرية والري ية، عفى الصعيد الوطو.

ف  مساعدين  210، يقدّلم الدعم  يف  طار هذه ا دمات 2020وحىت كانون الثا  يناير  -115 مسجّل
فيات يف اجملتمعات الشديدة العزلة، ومنها مناطق السكان يف أنر مناطق النفد، يسجفون الوزدات والو 
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األصييييفي . وجتييييدر اإلشييييارة    أن و ييييود مكاتيييي  يف منيييياطق السييييكان األصييييفي  يتيييييح  مكانييييية تييييوفري 
 ا دمات لفسكان عفى نناق أوسع وك الة تفنية احتيا اهتم.

بناقييية األم ا اميييل؛  ويشيييمل ا يييق يف ا ويييية أربيييع خيييدمات، هييي   تسيييجيل املوالييييد و صيييدار -116
و صيدار شييهادة طنييية تثنيت وزدة مولييود حيي ؛ وتسيجيل الييوزدة؛ و صييدار بناقية هوييية املولييود. وينن يي  
تسجيل املواليد فور وزدهتم،  عماز   قهم يف اكتساب اسم و نسية منيذ  ظية اليوزدة؛ وقيد ُصيممت 

 يف ا وية.  ذا ال رر برامج واخُتذت تدابري  دارية لك الة حق اإلنسان
وتعتنييار احملكميية ازنتخابييية مسسسيية رائييدة يف قيياإل  ثنييات ا وييية، فقييد ضييمت  هودهييا     -117

 هييود السييج ت املدنييية يف املننقيية، ميين خيي إل  بييرام ات اقييات لفتعيياون مييع السييجل الييوطو لألحييواإل 
ا يق يف ا ويية لألشيخاش  املدنية يف كولومنيا، واحملكمة العفيا ل نتخياتت يف كوسيتاريكا، ب يية ضيمان

يف أي مننقييية أخيييرر. وت ك ييل تلتيييايل آلييييات  أو الييذي يعيشيييون يف املنيياطق ا دوديييية يف كييي  النفييدين،
املسيياعدة والتعيياون بيي  السييج ت املدنييية ا ييق يف ا نسييية، حييية تقييدم خييدمات  صييدار بناقيية ا وييية 

فيييدين، اسيييت اد منهيييا، منيييذ التوقييييع عفيييى مييين خييي إل أفرقييية متجولييية ثنائيييية ا نسيييية مشيييرتكة ميييع كييي  الن
شيخ ، كفيمانة  1 000 000حىت انن، أكثير مين  2014 عام ازت اقات مع كولومنيا وكوستاريكا يف

 لفحق يف ا وية ومنع حازت انعدام ا نسية.
وب ييييرر ضييييمان ا ييييق يف ا وييييية، وقَّعييييت احملكميييية ازنتخابييييية عفييييى ات اقييييات مييييع املسسسييييات  -118

تماعييية والتعفيميييية، لتنسيييق اإل ييراالات وا نيييط واملعييايري وا ييدمات واألنشييينة الييد مييين الصييحية واز 
يتييح   يراال حتسيينات  مميا شأوا تعزيز املهام والتعاون وتنيادإل املعفوميات، ميع اعتنيار ا ويية ميورا  شيام  ،

رات والكييياات مسييتمرة، وك اليية خييدمات تسييجيل األحييواإل املدنييية ا يوييية، وعمفيييات تعزيييز مهييام الييواا
 يف ذلك يف أنر مناطق النفد. مبا الد  ا صفة مناشرة تلسكان،

 ، ت شكل فريق التقييم التقو لتعزيز وحدة حتديد ورعاية الفحااي، وهيو2019ويف شناط فباير  -119
لسيييد التيييزام واارة األمييين العيييام مبكافحييية ازجتيييار تألشيييخاش ومحايييية حقيييوق ضيييحااي هيييذه ا رميييية.  ميييا
يتييألف هييذا ال ريييق ميين متخصصيي  يف النيي  الن سيي ، والعمييل از تميياع ، والقييانون. وتختيياذ هييذا و 

اإل ييراال، رفعييت بنمييا    مسييتور املعييايري الدولييية معايريهييا يف قيياإل محاييية ضييحااي ازجتييار تألشييخاش 
 ورعايتهم.

الذي اسُتحدثت مبو نه،  ،2019كانون الثا  يناير   8، املسرخ 7 رقمواعُتمد املرسوم التن يذي  -120
يف  طار فمة رخ  اإلقامة املسقتة، رخصة ا ماية اإلنسانية املسقتية ل ائيدة ضيحااي ازجتيار تألشيخاش، 
الييد ايينحهم ا ييق يف النقيياال يف اإلقفيييم الييوطو. وختييوإل هييذه الرخصيية ا صييوإل عفييى بناقيية مسقتيية مييدة 

ضييحية ميين  25سيينوات. وقييد اسييت اد منهييا صيي حيتها سيينة واحييدة، قابفيية لفتمديييد مييدة أقصيياها سييت 
 ضحااي ازجتار تألشخاش.

، الذي  رت مبو نيه املوافقية عفيى فمية 2019أاير مايو  28، املسرخ 21 واعُتمد املرسوم التن يذي رقم -121
رخصيية العمييل اإلنسييانية لفمقيميي  بصيي ة مسقتيية، ب ييرر محاييية األشييخاش الييذين  ييرر حتديييدهم كفيييحااي 

 واملمارسات ذات الصفة، وذلك يف  طار ازعرتاىل إلق الفحااي يف  عادة اإلدماق از تماع .ل جتار 
، حصل ر   ن من  نسية فنزويفية وامرأة من  نسية كولومنية عفى رخصة العميل، 2019 ويف عام -122

حييازت  واإل ييراالات  ارييية ملنحهييا ألربييع ضييحااي. وتُقفييل هييذه السياسييات الييد تعتمييدها حكوميية بنمييا ميين
 الفعف، وذلك من خ إل تسوية أوضاع املها رين ومنح رخ  العمل ب رر اإلدماق از تماع .

، 2019-001 وأصييدرت األمانييية العاميية لفجنييية الوطنيييية ملكافحيية ازجتيييار تألشييخاش القيييرار رقيييم -123
يييA-28868، واملنشيييور يف ا رييييدة الر يييية عيييدد 2019آب أغسييينس  13امليييسرخ  رية ، اليييذي يييين  عفيييى سل
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املعفوميات الييواردة يف املف ييات اإلدارييية املتعفقيية بتحديييد هوييية األشييخاش ضييحااي ازجتييار واملمارسييات ذات 
 الصفة، وذلك  ماية بياات ضحااي هذه ا رمية، عفى النحو املنصوش عفيه يف املعايري الوطنية والدولية.

، أصييدرت واارة 1967 لعييام وكو يياا اصيية بوضييع ال  ميي  وبروت 1951 عييام وتن يييذا  زت اقييية -124
، الييذي ييينظم 2015تشييرين األوإل أكتييوبر  25، املييسرخ 1225 رقييمالتعفيييم يف دوليية بنمييا املرسييوم التن يييذي 

  يييراالات معادلييية الشيييواهد الدراسيييية املسيييفمة يف ا يييارق واملصيييادقة عفيهيييا، ويُيييدرق ضيييمن املسيييائل ذات 
اهق  املهيييا رين وال  مييي ، لفيييمان  دميييا هم و عيييادة األييييية القصيييور  يييي ال ازهتميييام لألط ييياإل واملييير 

 نية  قفيميية  15 دما هم يف النظام التعفيم  عفى و ه السرعة؛ وقد أُنشمت  يذا ال يرر  نيةط وطنيية و
ملعادلييية الشيييواهد املدرسيييية واملصيييادقة عفيهيييا، وُوضيييع دلييييل   رائييي  لتقفيييي  مسيييتور السيييفنة التقديريييية 

 لعمل عفى الصعيد الوطو.لفموظ   وتوحيد معايري ا

 مسلوبو احلرية -واو 
تسيييتند  عيييادة التكيييييف از تمييياع  لفمييييراهق     ايييوذق التيييدخل الشيييامل، اليييذي يتفييييمن  -125

قموعييية مييين اإل يييراالات والتقنييييات وازسيييرتاتيجيات اليييد ترتكيييز عفيييى نظيييام قيييائم عفيييى النتيييائج ال رديييية 
ومياوره، وتكمفيه شينكات دعيم املسسسيات ا كوميية، واملنظميات غيري احملراة، ُطوّلر تنعا  ملراحل التدخل 

يل  ا كومية، والشركات ا اصة، من خ إل برامج مثل برامج ارب العميل الصيديقا، وبيرامج ااحيكل 
قصييية جناحيييكا، واملفتقيييى اليييوطو لفخنابييية بشيييأن موضيييوع اأييييية  عيييادة التكيييييف از تمييياع ا، ومييين 

 معهيييد الدراسييييات املتعيييددة التخصصيييات، وأكادمييييية الرايضييية اجملتمعييييية خييي إل القاعيييات ازفرتاضيييية يف
ا ادفة، وأكادميية التدري  الشامل، وأكادميية ال نون والثقافة، ومسسسات التعفيم ازبتدائ  واإلعيدادي 

 والثانوي، وحفقات العمل املهنية.
 21، املييييسرخ R-161-360 رقييييموأُنشييييمت أكادميييييية تييييدري  مييييوظ   السييييجون مبو يييي  القييييرار  -126

 أيفيييوإل  14، امليييسرخ 42، مبو ييي  القيييانون 2011 عيييام ، وأُغفقيييت وأُعييييد فتحهيييا يف2007حزيران يونييييه 
، وُأ قيييت تإلدارة العفييييا ليييواارة الداخفيييية. وعفيييى صيييعيد ا يكيييل التنظيمييي ، تنيييدرق هيييذه 2016سييينتمب 

 .2018أاير مايو  10املسرخ  ،R-021034- األكادميية ضمن مستور مساعد شسون الدعم، مبو   القرار رقم
ولييري العمييل ميين أ ييل تن يييذ ومتابعيية املنيياهج الدراسييية لتييوفري التييدري  والتييدري  املتخصيي   -127

لفمييوظ   العييام  التن يييذي  والتقنييي  العييامف  يف السييجون، وكييذلك تييدرينهم املسييتمر، لفمسيياعدة يف 
 اهق  ا اضع  لفنظام ا اش لفمسسولية ا نائية. عادة اإلدماق از تماع  ملسفوو ا رية واملر 

معهيييد الدراسيييات  أو ويقيييدَّم التيييدري  لفيييراغن  يف ازلتحييياق تملديريييية العامييية لنظيييام السيييجون -128
املتعيددة التخصصيات؛ وليري العميل مين أ ييل تيوفري التيدري  والتيدري  املتخصي  لفميوظ   العييام  

  نسياني  ذوي مهييارات عفميية وتقنيية؛ وُأحيرا تقيدم يف تصييميم العيامف  يف السيجون، ليصينحوا مهنيي 
وختنيط وتن يذ ورصد وتقيييم سياسيات  دارة السيجون و  راالاهتيا يف قيازت الرعايية الشيامفة، واألمين، 

 و عادة التأهيل.
 872، 2019    2014وبفييم عييدد خرليي  الييدورة التدرينييية األساسييية ملييوظ   السييجون، يف ال ييرتة ميين  -129

موظ ييييا  اميييين  4 067موظ ييييا   ديييييدا  ميييين مييييوظ   السييييجون حراس السييييجون املييييدني . وتفقييييى التييييدري   
 2014عيييام   التن ييييذي  والتقنيييي و يف  طيييار بيييرامج التيييدري  املسيييتمر، املن يييذة خييي إل ال يييرتة املمتيييدة بييي 

، الد تعتمد منها ا  دراسيا يشيمل مواضييع مثيل السيفوب النشيري، وحقيوق اإلنسيان يف السيجون، 2019و
والتنوع ا نس ، وبروتوكوإل  سنننوإل، وتقنيات الت تيا خ إل الزايرات، والقيم، وتدري  حراس السجون 
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ت ا رية، وتننيق الصكوب الدولية وموظ يها، وتو يه املراهق  ومحايتهم، وحقوق اإلنسان لفنساال مسفوت
    ذلك.  قوق اإلنسان عفى القاصرين مسفوو ا رية، والذكاال العاط  ، وما

وتشري املعفومات اإلحصائية    مشاركة مسفوو ا رية يف أنشينة ت في     خت ييف عقيوتهتم.  -130
 ارسون هذين النشاط  معا .يعمفون، والذين مي ويتعفق األمر مبسفوو ا رية الذين يدرسون أو

 صى من األشخاش الذين يزاولون أنشينة رايضيية،  ز غري أنه جتدر اإلشارة    و ود عدد -131
تسخيذ يف ازعتنيار  ز ثقافيية، وروحيية، تنيدرق يف  طيار التهيذي  داخيل السيجون، ولكنهيا - وا تماعية

 لتخ يف العقوبة.
ممارسيية مسييفوو ا رييية األنشيينة الييد تسخييذ يف ازعتنييار  واخُتييذ كأسيياس لقييياس نسيينة املشيياركة، -132

لتخ يييييف العقوبييييية، وهيييي  العميييييل والدراسييييية. وخيييي إل السييييينوات األخيييييرية، ااد مسييييتور مشييييياركة هيييييسزال 
األشييخاش يف األنشيينة الداخفييية، حييية يسييت يدون ميين التييدري  واإلعييداد لفحييياة املنتجيية، وذلييك يف 

 ع ، وُتسخذ هذه األنشنة أيفا  يف ازعتنار لتخ يف العقوبة. طار ازلتزام دعادة التكييف از تما
ويشيييمل التيييدري  املهيييو اليييدورات اليييد يقيييدمها املعهيييد اليييوطو لفتيييدري  املهيييو والتأهييييل مييين أ يييل  -133

 1 000 سيياعة وأكثيير ميين 300التنمييية النشييرية. وتنقسييم هييذه الييدورات، بييدورها،    بييرامج تييرتاو  مييدهتا بيي  
 40    8سياعة، وحفقيات دراسيية وحفقيات عميل ميدهتا مين  450    40ساعة، ودورات تدرينية ميدهتا مين 

يو ييييد مكييييان آخيييير تتييييوافر فيييييه ا ياكييييل األساسييييية  سيييياعة. ويقييييدَّم التييييدري  عييييادة  يف السييييجون، حييييية ز
 والتسهي ت ال امة لتن يذ برامج هذا املعهد.

تألشييخاش الييذين يسييت يدون ميين الييبامج التعفيمييية،  يتعفييق افيمييوتصييوش اإلجنييااات احملييراة  -134
ميكيين م حظييية اايدة تدرليييية يف عيييددهم، ففيي   عييين  دمييياق هياكيييل أساسييية  دييييدة،  حيييت بتعزييييز 

 نوي ا خواي وسجن تشرييك . ز  مكانية توفري هذه البامج، تلنظر    الناقة ازستيعابية لسجن

 والبيئةحقوق اإلنسان  -زاي 
2024-2019من خ إل ا نة ازسيرتاتيجية لف يرتة  -135

، تُيوائم مجهوريية بنميا التشيريعات النيميية و15ا
لفتصدي لفتحيدايت النيميية ا دييدة، حيية وضيعت  طيارا  مسسسييا  لتحيدية السياسيات املتعفقية بت يري 

بنما ذي الصفة تصوش  تفيف  املناخ، وسياسة التنوع النيولو  ، وسياسة  دارة املوارد املائية، وموقف
 ازت اقيات واملنتدايت النيمية الد انفمت  ليها.

وعفى الصعيد الدويل، تشارب مجهورية بنما بنشاط يف امل اوضات الدولية بشأن مكافحة ت ري  -136
 املنيياخ، مييع الرتكيييز بو ييه خيياش عفييى مسييألة خ يي  ازننعيياات النامجيية عيين  االيية ال يياتت وتييدهورها،

ملنييادرات اإلقفيمييية مثييل ازسييرتاتيجية اإلقفيمييية بشييأن ت ييري املنيياخ، يف  طييار  نيية أمريكييا الوسيينى ا ويف
 لفنيمة والتنمية.

، بدأت بنما ر يا  عمفية  عداد الن غ الوطو الرابع بشأن ت ري املناخ، والتقرير 2019 عام ويف -137
عمفيية املنظييور ا نسيا ، حيىت تكييون ليدر النفييد الثيا  احمليدَّث ل ييرتة السينت ، وسيتدمج يف  طييار هيذه ال

معفومات مددة بشأن كي ية  ثري أامة املناخ بشكل  تفف عفى املرأة والر ل يف قناعات مثيل الناقية 
 والزراعة و دارة الن اايت.

، وافقيت ا معييية الوطنيية عفيى التصييديق عفيى ازت ياق اإلقفيميي  2020ويف كيانون الثا  ينياير  -138
بشييأن الوصييوإل    املعفومييات واملشيياركة العاميية والعداليية يف املسييائل النيمييية يف أمريكييا ال تينييية ومننقيية 
النحر الكارييب، املسمى ات اق  سكاسو. وهذا أوإل ات اق مفزم متعدد األطراىل  ماية هذه ا قوق يف 
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ت أيييييية كنييييرية، مثييييل ازسييييتخدام املسييييتدام لفمييييوارد الننيعييييية، وح ييييظ التنييييوع النيوليييييو  ، قييييازت ذا
 ومكافحة  االة ال اتت، وت ري املناخ.

يييييدت بنميييييا استفيييييافتها هيييييذا امليييييسار يف  -139 وخييييي إل ميييييسار اميننييييياا األخيييييري، املعقيييييود يف النيييييرويج، أكَّ
 من أهدافها. 14 سيما ا دىل لتنمية املستدامة، وز. وأعادت بذلك  كيد التزامها بتن يذ خنة ا2021 عام
. وتيييوفر هيييذه و16اوليييدر بنميييا  نييية صيييياغةل وتنيييوير ورصيييد السياسييية الوطنيييية بشيييأن احملينيييات -140

السياسة  طارا  مر عيا  عاما  لتنسيق وتو يه   راالات املسسسات ا كومية، ادىل حتديد وتوضيح أو ه 
ت  ياظ عفيى احملينيات ومراقنتهيا  يتعفيق فيميالقناع  العيام وا ياش، الت اعل ب  ا هات ال اعفة يف ا

 واستخدامها املستدام، مع صون املصفحة الوطنية.
Notes 
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