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 .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ــر يف التق النظ
  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

  تقريــــــرا الكــــــامريون الــــــدوريان الثــــــاين والثالــــــث  
 ,CEDAW/C/CMR/Q/3, CEDAW/C/CMR/3(املوحــدان 

CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1)(  
ــامريون        - ١ ــد الك ــضاء وف ــسة، اختــذ أع ــن الرئي ــدعوة م ب

  .أماكنهم إىل مائدة اللجنة
تلـت رسـالة نيابـة عـن      ): الكـامريون  (السيدة أديبـادا    - ٢

وقالـت إن الكـامريون     . وزير النهوض بـشؤون املـرأة واألسـرة       
إن أحـــد العناصـــر قـــد صـــّدقت علـــى االتفاقيـــة دون حتفـــظ و
 االقتـصادية هـو   -الرئيسية يف استراتيجية احلكومة االجتماعية    

ــسني    ــني اجلن ــة ب ــساواة والعدال ــز امل ــة  . تعزي وأضــافت أن التنمي
تتطلب كال من النمو االقتصادي وتطـوير جمتمـع شـامل تتـاح             
فيه الفرص للرجل واملرأة على حد سـواء للنمـو وليحقـق كـل              

 مت إعداد التقريرين الـدوريني الثـاين        وقد. منهما أهدافه اخلاصة  
يف عملية مـشاركة أسـهم     ) CEDAW/C/CMR/3(والثالث املوحدين   

  .فيها ممثلو الوزارات ومنظمات اجملتمع الوطين والشركاء يف التنمية
وأضافت أن مشروع قانون حظر العنف والتمييز ضـد املـرأة             - ٣

ــا قــد اكــتمال، وو    ــانون األشــخاص واألســرة كان ضــعا يف ومــشروع ق
. االعتبــار العنــف اجلنــسي والبــدين والنفــساين واالقتــصادي ضــد املــرأة 

وقالت إن احلكومـة هـي أيـضا يف صـدد النظـر يف مـسألة املـساواة بـني          
الرجل واملـرأة يف شـؤون األسـرة، وذلـك بوصـفه جـزءا مـن اهتمامهـا                  
بإجياد حل قاطع جلميع املشاكل املتصلة مبمارسة املرأة حلقوقهـا املدنيـة            

وقالت إن القـوانني الـيت تتـضمن أحكامـا متييزيـة هـي اآلن               . السياسيةو
قيد املراجعة، وإن استراتيجية احلكومة ضد املمارسات والعـادات غـري           

وقــد . املؤاتيـة للمــرأة تتــضمن تـدابري بعــث الــوعي والـدعوة والتــدريب   
أجريت الدراسات للحصول على بيانات منفصلة بشأن اجلنـسني كـل           

ج املـساواة بـني اجلنـسني قـد أصـبح عامـا لـدى مجيـع         على حدة وإن هن 
  .الشركاء القطاعيني واالجتماعيني

ومضت تقول إن التدابري املؤقتة لإلسـراع يف حتقيـق املـساواة              - ٤
حبكم الواقع بني الرجل واملرأة تشمل تقدمي الدعم للبنات بشكل مـنح            

سة؛ تعليمية؛ وتدريب سياسي ودعم سوقي للمـرأة املـشتركة يف الـسيا           
ــا اإلعــالم     ــة للمــرأة؛ وتــدريب املــرأة يف تكنولوجي ومحــالت حمــو األمي

  .واالتصاالت
وقالت إن وزارة النهوض بشؤون املـرأة واألسـرة تـشترك يف              - ٥

تعاون متنوع ومثمر مـع الـوزارات األخـرى ومنظمـات اجملتمـع املـدين               
يف جماالت تشمل بناء القدرات للمنظمـات النـسائية وجهـود مكافحـة       

ف ضد املرأة، وتعزيـز حالـة املـرأة االقتـصادية، ومتابعـة العمـل مـع                العن
مراكز االتصال اخلاصة باجلنسني والوزارات واهليئات األخرى وتطوير 

  .السياسة
وأضافت أن وزارة النهوض بشؤون املرأة واألسرة هي اآللية           - ٦

ــابع         ــرأة وتت ــة للم ــق التنمي ــة حتقي ــدابري لكفال ــيت ختطــط الت املؤســسية ال
وهــي تعمــل بتعــاون وثيــق مــع مجيــع اهليئــات احلكوميــة،        . فيــذهاتن

ومنظمات اجملتمع املدين والشركاء يف التنمية وتقدم اخلدمات يف مجيـع         
  .أحناء البلد عن طريق مراكز لتقدُّم املرأة ووحداهتا التقنية املتخصصة

وقالت إن احلكومة تأخذ أحكـام االتفاقيـة علـى حممـل اجلـد                - ٧
ــة واإلجــراءات املتعلقــة   وتــرى وجــود صــلة   وثيقــة بــني أهــداف التنمي
وأضافت أن الطريق ال تزال طويلـة ولكـن اإلرادة     . مبعاجلة قضايا املرأة  

الــسياسية الكامريونيــة واضــحة وال ســبيل إىل عكــسها ولــن ُيهمــل أي 
وبوســع اللجنــة أن تــدعم جهــود الكــامريون وذلــك  . قطــاع أو قــضية

  .وصول إىل أهدافهامبساعدهتا يف حتديد سبل جديدة لل
  ٦ إىل ١املواد من 

أشــار إىل اخلطــوات اهلامــة الــيت اختــذهتا     : الــسيد فلنترمــان   - ٨
الكـــامريون حنـــو تنفيـــذ االتفاقيـــة يف النظـــام القـــانوين احمللـــي، وســـأل   
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 مـن الربوتوكـول االختيـاري       ١٣اُتخذ مـن إجـراء مبوجـب املـادة           عما
 الصادرة عن اللجنـة، وحنـو       لالتفاقية لنشر االتفاقية، والتوصيات العامة    

تعريف املرأة واملنظمات النسائية بآليات تقدمي الـشكاوى الفرديـة الـيت            
ونظـــرا ألنـــه ال ميكـــن تقـــدمي . يـــنص عليهـــا الربوتوكـــول االختيـــاري

الشكاوى إال بعد استنفاد ُسبل الَنصفة احملليـة، فـإن مـن املهـم جـدا أن        
وقال إنه يفهم   . اكم احمللية باإلمكان االحتجاج بأحكام االتفاقية يف احمل     

أن االتفاقية هي جزء من الدسـتور الـذي يتـضمن أحكامـا تـنص علـى                 
بيـد أنـه قـال إنـه يـود أن         . محاية املرأة وميكن الرجوع إليهـا يف احملـاكم        

يعرف ما إذا كان باإلمكان االحتجاج مباشرة بأحكام االتفاقيـة، وإن           
 قــرار عــام وأضــاف أن. كــان األمــر كــذلك، فهــل حــصل ذلــك أبــدا  

 الصادر عن احملكمة العليا الذي ورد ذكـره يف التقريـر بوصـفه              ١٩٩٣
وتـساءل عمـا إذا كانـت    . مثاال، كان قد اُتخذ قبل بدء نفـاذ االتفاقيـة   

هناك دورات تدريبية منتظمة ألعضاء القضاء لـشرح أحكـام االتفاقيـة            
  .على حنو ما فسرهتا اللجنة على مدى اخلمس وعشرين سنة املاضية

وسأل عما إذا كانت احلكومـة تعتـزم إدمـاج بعـض العناصـر                - ٩
. األساسية لالتفاقية، مثل تعريف التمييـز ومبـدأ املـساواة، يف الدسـتور            

وتساءل أيضا عمـا إذا مت تقريـر موعـد حمـدد إللغـاء القـوانني التمييزيـة                  
ــة      ــا اللتزامــات الدول ــزال ســارية يف الكــامريون، وفق ــيت ال ت الكــثرية ال

  . من االتفاقية٢جب املادة الطرف مبو
وقــال إن اللجنــة الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات     - ١٠

وطلـب املزيـد مـن املعلومـات     . ُتتيح آلية غري قضائية لتسوية املنازعـات     
عن أنواع الشكاوى اليت تقدمها املرأة وقال إنـه يـود أن يعـرف مـا إذا                 

وتساءل عن مـدى    . اقيةكانت اللجنة الوطنية قد انتفعت بأحكام االتف      
ما متكنت احلكومة فعله لكفالة أن تكون اللجنة الوطنيـة مـستقلة حقـا              
كـي تكــون مؤهلــة ألداء دور املؤســسة الوطنيـة حلقــوق اإلنــسان وفقــا   

  .ملبادئ باريس
حتدثت بصفتها عضوا يف اللجنة، فطلبت املزيد من : الرئيسة  - ١١

ؤون املــرأة واألســرة املعلومــات عــن واليــة الــوزارة بــشأن النــهوض بــش
وسـألت  . وأيضا عن أهدافها ومواردها املالية واستراتيجيتها وبرناجمهـا        

أيضا عن كيفية قياس التدابري اخلاصة املؤقتة وقالت إن تنفيذها يتطلب           
ــود والبحــث   ــن اجله ــدا م ــة    . مزي ــتعني أن يكــون لآللي ــه ي وأضــافت أن

  .املؤسسية برنامج وأنشطة حمددة بوضوح مثل احلصص
قالـت إنـه بينمـا تـشكل املمارسـات          :  أبياه -السيدة كوكر     - ١٢

الثقافية التقليدية بالتأكيد حائال يعترض جهود حتـسني مركـز املـرأة يف             
فالثقافـة  . مجيع اجملاالت، ال ينبغي للتقاليد أن ُتتخذ ذريعة لعدم العمـل           

متحركــة واحلكومــة تــستطيع تغــيري بعــض هــذه املمارســات إن كانــت 
وأضـافت أن الـسنغال، يف منطقـة        . السياسية لفعـل ذلـك    لديها اإلرادة   

غــرب أفريقيــا دون اإلقليميــة، قــد حققــت تقــدما يف مكافحــة تــشويه   
األعضاء التناسلية لألنثـى، وذلـك بإشـراك رجـال الـدين اإلسـالمي يف               

وبإمكــان الكــامريون أن هتيــب  . جهــود الــدعوة لــشرح آثــاره الــضارة 
للقـضاء علـى بعـض املمارسـات        بزعمائها التقليديني وأن تعمـل معهـم        

ــضارة ــدة حمــددة العتمــاد     . ال ــاك م ــضا عمــا إذا كانــت هن وســألت أي
  .مشروع القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة

حتدثت بصفتها عضوا يف اللجنـة فقالـت إهنـا تأمـل            : الرئيسة  - ١٣
يف أن تعاجل احلكومـة دون تـأخري مـسألة املمارسـات التقليديـة الـضارة                

ــا علـــى علـــم بـــأن الـــسيدة األوىل يف  و. مثـــل كـــي الـــصدر قالـــت إهنـ
الكامريون نشيطة يف هذا اجملال وأعربت عن أملها يف أن ُتتـرجم إرادة             

  .احلكومة السياسية إىل أنشطة لتحسني حالة املرأة
ــسيدة رازق  - ١٤ ــى  : الـ ــامريون علـ ــارت إىل أن تـــصديق الكـ أشـ

حـة اجلرميـة    الربوتوكول االختياري، وعلى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكاف         
املنظمة العـابرة للحـدود وبروتوكوالهتـا االختياريـة تـدلل علـى اإلرادة              
السياسية والرغبة لدى الدولة الطرف يف حتسني حالة حقـوق اإلنـسان            

وقالــت إن التقــارير الــواردة مــن شــىت املــصادر تــدل علــى أن   . للمــرأة
 العنـــف ضـــد املـــرأة واإلجتـــار هبـــا ال يـــزاالن مـــن املـــشاكل املاثلـــة يف  

وأضـافت أن مـشروع القـانون املنـاوئ للعنـف ضـد املــرأة       . الكـامريون 
يـزال جمــرد مــشروع وال يتــضمن أحكامــا ملقاضــاة منتــهكي حقــوق   ال

املرأة، رغم أن الكمريون بلد مصري وعبور لالجتار، مبا يف ذلك االجتار            
وطلبــت املزيــد مــن التفاصــيل الســتراتيجية الكــامريون  . لغــرض البغــاء
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لعنف ضد املرأة وسألت عن سبب انقـضاء وقـت طويـل           للقضاء على ا  
ــسبب العنــف واالجتــار يف      ــانون، يف حــني يت ــل اعتمــاد مــشروع الق قب

  .معاناة املرأة كل يوم
سـألت عمـا إذا كانـت الكـامريون قـد           : السيدة تـشوتيكول    - ١٥

 املتعلقة بأسوأ أشـكال     ١٨٢صّدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية       
ان األمــر كــذلك، قالــت إهنــا تــود أن تعــرف إذا وإذا كــ. عمــل الطفــل

كانــت الكــامريون قــد حــددت أســوأ أشــكال عمــل الطفــل علــى حنــو  
  .من تلك االتفاقية) د (٣نصت عليه املادة  ما
ــساء الــاليت اســتفدن حــىت اآلن مــن      - ١٦ وتــساءلت عــن عــدد الن

الربامج اخلاصة بالنساء الاليت يرغنب يف ترك البغـاء، وعـن مـدى جنـاح                
وقالـت  . امج وعن كيفية تعامل قانون مكافحة البغـاء مـع األطفـال           الرب

  .إهنا تود أيضا أن تعرف ما إذا كان القانون يشمل استغالل البغاء
ومضت تقول إن الكامريون قد سّنت قانونا ملكافحة االجتار            - ١٧

ــام  ــا إذا كــان تعريــف االجتــار     ٢٠٠٥يف ع ــة م ــد معرف ، وإن مــن املفي
ــك ال  ــستخدم يف ذل ــستخدم يف بروتوكــول    امل ــف امل ــع التعري ــانون يتب ق

وقالت إن مـن    . ٢٠٠٧بالريمو، الذي صّدقت عليه الكامريون يف عام        
املفيد أيضا مساح املزيد عن االجتار، مبا يف ذلك تفاصيل أية خطة عمل 

  .موجودة، وبصفة خاصة ملكافحة االجتار باملرأة
ابري حلمايـة   ومضت تقول إنه جيب تقدمي املعلومـات عـن التـد            - ١٨

الــضحايا، مبــا يف ذلــك تــوفري اإلقامــة والــربامج الــصحية والنفــسانية        
وقالـت إن مـن املهـم       . واملهنية؛ واملساعدة يف العودة إىل احليـاة العاديـة        

. أيضا معرفة ما إذا كانت هنـاك أيـة بـرامج للوقايـة وجهـود للتـدريب                
ــساء       ــسبة للن ــشرطة بالن ــه وحــدة ال ــذي تؤدي ــدور ال ــن ال ــساءلت ع  وت

واألطفـال الــذين تعــاملوا يف االجتــار وحـاالت اإلســاءة وعمــا إذا كــان   
  .هناك تدريب يف إجراءات احلساسية جتاه الطفل واجلنسني

ونظرا لكـون الكـامريون بلـدا يـشكل مكـان عبـور ومـصدرا                 - ١٩
ومصريا لالجتار، سألت عما إذا كان هناك تعاون مع البلـدان األخـرى    

مريون قد تلقت أية مساعدة دولية ملكافحة     املعنية وعما إذا كانت الكا    
  .االجتار

ــادا   - ٢٠ ــسيدة أديب ــامج   ): الكــامريون (ال ــذ برن ــه مت تنفي ــت إن قال
تــدريب إلطــالع أعــضاء القــضاء علــى االتفاقيــة وذلــك مبــساعدة مــن   

وعقدت حلقات دراسية بـشأن  . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  
 مناطق الكامريون الثالث، وذلك     االتفاقية والربوتوكول االختياري يف   

ــانونيني      ــوظفني الق ــصلح واحملــامني وســائر امل ــصفة خاصــة حلكــام ال . ب
  .واخلطة التالية ستكون العمل مع املنظمات النسائية

وقالت إن بإمكان املرأة اليت تعترب أهنـا كانـت ضـحية التمييـز           - ٢١
على اعتبار أهنـا  أن تتقدم إىل احملاكم املدنية وأن حتتج بأحكام االتفاقية          

ــة   . جــزء ال يتجــرأ مــن الدســتور   ــات املتعلق ــانون العقوب وإن أحكــام ق
وقالــت إن مــشروع القــانون . بــالعنف اجلــسدي ال متّيــز بــني اجلنــسني 

املتعلق حبظر العنف والتمييز ضد املرأة يتضمن أحكامـا أوسـع، ولكـن             
عندما اكتمل املشروع، قررت احلكومة عدم اعتماده، وبدال من ذلك          

وأضـافت أن وزارة    . إدماج أحكامه يف صيغة منقحة لقانون العقوبات      
العدل مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، كانـت قـد اسـتخدمت              
خــبريا للعمــل علــى اســتكمال قــانون العقوبــات وعلــى وضــع مــشروع 
القــانون املــدين والقــانون اإلجرائــي املــدين والتجــاري، يف كلتــا اللغــتني 

ــة والف ــسيةاإلنكليزي ــة وســُتدمج    . رن ــع األحكــام التمييزي وســُتعدَّل مجي
ــا      ــّدقت عليهـ ــيت صـ ــة الـ ــة واإلقليميـ ــدات الدوليـ ــع املعاهـ ــام مجيـ أحكـ

  .الكامريون، مبا فيها االتفاقية، يف تلك القوانني
ومضت تقول إن النظام الداخلي للجنة الوطنية املعنية حبقوق      - ٢٢

شـارك يف مـداوالهتا     اإلنسان وحرياته يوضـح أن ممثـل احلكومـة الـذي            
ــادئ      ــرام مب ــه مت احت ــذا فإن ــشارا فقــط، ول ــصفته مست إمنــا فعــل ذلــك ب

وقالــت إن اإلحــصاءات غــري متــوفرة بعــد، ذلــك ألن اللجنــة  . بــاريس
ــام   ــشأ إال يف ع ــة مل تن ــون إىل  . ٢٠٠٥الوطني ــز مييل وإن ضــحايا التميي

اللجنـة  تقدمي طلباهتم أوال إىل وزارة العدل، الـيت حتيلـهم فيمـا بعـد إىل                
الوطنية، وقد بذلت اجلهود لزيادة وعـي الـسكان باللجنـة كـي يعرفـوا               

  .أن عليهم أن يتقدموا إليها بطلباهتم مباشرة
ــشوا   - ٢٣ ــسيدة تشات ــهوض  ): الكــامريون (ال ــت إن وزارة الن قال

بــشؤون املــرأة واألســرة مــسؤولة عــن ختطــيط وتنفيــذ التــدابري لكفالــة    



CEDAW/C/SR.876  
 

09-27868 5 
 

 التمييز، وتعزيـز ضـمانات املـساواة        احترام حقوق املرأة، والقضاء على    
ــة    ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــسياسية واالقتـ ــاالت الـ ــي . يف اجملـ وهـ

  .مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسة الوطنية لألسرة
وفيمــا يتعلــق بــربامج ومــشاريع املــستقبل، قالــت إن الــوزارة     - ٢٤

رأة أوهلـا تعزيـز هنـج املـ       . ستركز أعماهلا على أهداف اسـتراتيجية ثالثـة       
ــة، ويف هــذا      ــاة الوطني ــع قطاعــات احلي ــسني يف مجي ــساواة بــني اجلن وامل

ــرعيني   ــاجمني فـ ــع برنـ ــزم وضـ ــاملرأة  : الـــصدد، ُيعتـ ــهوض بـ ــامج للنـ برنـ
والربنــامج الفرعــي االجتمــاعي . اجتماعيــا، وبرنــامج لتعزيــز اقتــصادها

يتضمن تدابري لتعميم املساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة وتعزيز          
املرأة والبنت وحظر العنف ضد املرأة واملمارسات الـضارة مثـل           صحة  

ويتــــضمن الربنــــامج الفرعــــي . تــــشويه األعــــضاء التناســــلية لإلنــــاث
ــدمي الــدعم للمــرأة صــاحبة         االقتــصادي مــشاريع لبنــاء القــدرات وتق

  .األعمال والنهوض باملرأة الريفية
وصـفها  واهلدف الثاين هو اإلسهام يف تطوير وتعزيز األسرة ب          - ٢٥

ــة  ــز     . مؤســسة اجتماعي ــة وتعزي ــة حلماي ــرامج فرعي ــاك ب ــت إن هن وقال
األســرة، مبــشاريع ملــساعدة األســرة، والتثقيــف املتعلــق مبــا قبــل الــزواج 

ــامج فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــالزواج، وبرن ــدز/وب واهلــدف . اإلي
الثالث هو بنـاء القـدرات املؤسـسية ومـا يتـصل بـذلك مـن إجـراءات،                  

  . ملوظفي الوزارة وبرامج اإلدارةويشمل مشاريع 
وقالت إن للحكومة أيضا برناجمـا فرعيـا يتعلـق بـالعنف ضـد                - ٢٦

املرأة ويشمل إجراءات الوقاية مثل تنظـيم دروس يف القـانون ملـساعدة              
وُبــذلك اجلهــود أيــضا إلثــارة  . املــرأة علــى معرفــة حقوقهــا وممارســتها 

اتفي وخــدمات الــوعي العــام بأســباب العنــف وعواقبــه وهنــاك خــط هــ
وقالـت إن الـوزارة تعتـزم أيـضا         . تتيح متابعـة املـشورة لـضحايا العنـف        

  .إنشاء مالجئ لضحايا العنف
قالــت، ردا علــى ســؤال عــن ): الكــامريون (الــسيدة أديبــادا  - ٢٧

ــج املــساواة بــني اجلنــسني       ــام احلــصص، إن الكــامريون تفــضل هن . نظ
ة، قــدرات مجيــع وأضــافت إنــه جيــب أن توضــع يف االعتبــار، يف التنميــ 

. األفراد وأن يعرض كل مركـز متـوفر علـى الـشخص األنـسب لـشغله        

وقالــت إن اجلهــود ُتبــذل للتعــرف علــى النــساء القــادرات علــى شــغل   
وظائف معينة وذلك بإقامة مراكز اتصال خاصة باملساواة بني اجلنسني 

وقــــد مت اختيــــار عــــدة وزارات . يف عــــدد مــــن اإلدارات املــــستهدفة
 فيهـــا وزارة العـــدل وصـــندوق الـــضمان االجتمـــاعي ومنظمـــات، مبـــا

الوطين، وقدمت مراكـز اتـصاهلا تقاريرهـا إىل وزارة النـهوض بـشؤون              
وأضافت أنه مل يتسن بعد تطبيق نظام احلـصص إذ مـن      . املرأة واألسرة 

  .املهم إجياد النساء القادرات على تويل األعمال يف مراكز معينة
رفيــة غــري مدّونــة وليــست  ومــضت تقــول إن املمارســات الع   - ٢٨

وأضـــافت أن احلكومـــة تعتـــزم . كلـــها واحـــدة يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد 
استعراض هذه املمارسات للنظر فيما إذا كـان أي منـها خمالفـا للنظـام               

وإذا مل يكن رئيس أية حمكمة عرفية قاضيا، فإن مجيع القـرارات            . العام
 عرٍف خمالٍف   ترقبها حمكمة استئناف بإمكاهنا فسخ أي قرار يستند إىل        

وقــد اضــطلع وزيــر . للقــانون املكتــوب، مبــا يف ذلــك أحكــام االتفاقيــة
النـــهوض بـــشؤون املـــرأة واألســـرة بـــالكثري مـــن التوعيـــة فيمـــا يتعلـــق 
باملمارسات التقليدية غري املؤاتية للمرأة مثل تـشويه األعـضاء التناسـلية            

  .وكي الصدر
ــشوا   - ٢٩ ــسيدة تشات ــامريون (ال ــت إن مجيــ ): الك ــرص، قال ع الف
فيهــا اجتماعــات النــساء وأيــام املناســبات التذكاريــة، قــد انُتهــزت    مبــا

ــضارة    ــة ال ــق باملمارســات التقليدي ــرأة فيمــا يتعل ــة امل ويف ســياق . لتوعي
االحتفال األخري بيوم املرأة الريفية، قضى وزير النهوض بـشؤون املـرأة            

لـذين  واألسرة أكثر من أسبوع يف اجتماعات مع قـادة أعمـال القطـع ا     
ومت القيـام، بـصورة رمزيـة، بإلقـاء     . يشوهون األعضاء التناسلية لألنثـى  

ــشطة        ــى حنــو أن ــدعم عل ــدمي ال ــة بتق ــوم احلكوم ــا، وتق ــسكانني جانب ال
  .اقتصادية بديلة

وفيما يتعلق بكـي الـصدر، أشـارت إىل أن األداءة املـستعملة               - ٣٠
وانـب  وأضاف أنه سُتجرى دراسة جلميـع ج      . مل تكن يف الواقع مكواة    

  .املسألة وسبق أن بدأت اجلهود للتوعية فيما يتعلق باألمور الصحية
أضافت أن غرض كي الـصدر      ): الكامريون (السيدة أديبادا   - ٣١

ليس ملمارسة العنف ضد املرأة وإمنا هو إلعاقـة النمـو اجلـسدي للبنـت               
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ــها مــن العنــف اجلــسدي   ــه إن  . مــن أجــل محايت فاألمهــات يعتقــدن بأن
وقالت إن . هنن ال زلن أطفاال، لن ُيلفنت أنظار الرجالظهرت بناهتن بأ

  .اجلهود ُتبذل لتوضيح أن هناك سبال أخرى ملكافحة العنف
ومضت تقول إن األرملة تضطر ألن متكـث أرملـة ملـدة سـتة                - ٣٢

أشهر قبل أن تتزوج ثانية كي ال يكون هنـاك نـزاع علـى أبـّوة الطفـل                  
رى، فإن األرملـة مـضطرة   وحسب ممارسة عرفية أخ . إن كانت حامال  

وقالت إن  . ألن تتزوج خليفة زوجها املتوىف، ويكون ذلك أخوه عادة        
. هذه األعراف مل تعد ُيعترف هبا وال ُتتبع إال إذا رغبت املرأة يف ذلك             

وإذا حاولت أسرة األخ إجبار األرملة علـى املوافقـة علـى الـزواج فـإن        
  .بإمكاهنا الذهاب إىل احملكمة

ــسيد نكــ   - ٣٣ ــامريون (وال ــة    ): الك ــة املعني ــة الوطني ــال إن اللجن ق
حبقــوق اإلنـــسان وحرياتـــه مـــستقلة متامـــا عـــن احلكومـــة وإن كانـــت  

ــشطتها  ــّول أن ــة مت ــرة   . احلكوم ــة واف وأضــاف أن يف الكــامريون جمموع
ومتنوعــة جــدا مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، وليــست اللجنــة الوطنيــة   

ة حقــوق اإلنــسان واحــدة مــن مؤســسات كــثرية تعمــل علــى محايــ  إال
  .وتعزيزها

وفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، قال إن سياسة      - ٣٤
ــيم جلميــع األطفــال، وإن الكــامريون تتمتــع     احلكومــة هــي إتاحــة التعل
بواحد من أعلى معدالت االلتحاق باملدارس ومعرفـة القـراءة والكتابـة            

علـيم، فـإن بإمكـاهنم      ونتيجة ملا حيـصل عليـه األطفـال مـن ت          . يف أفريقيا 
واحلــوادث يف الكــامريون قليلــة إذا مــا قورنــت . فهــم التــشويه ورفــضه

  .بالبلدان األخرى
قالت إن اتفاقية منظمـة العمـل       ): الكامريون (السيدة أديبادا   - ٣٥

الدولية املتعلقة بتحديد أسوأ أشكال عمل الطفل قد مت التصديق عليها       
كمهــا بــشأن حتديــد أســوأ  ولكــن مل يــصدر بعــد أي قــانون يتنــاول ح 

وأضـافت أن عمليـة واسـعة لإلصـالح التـشريعي           . أشكال عمل الطفل  
. جارية حاليا وجتري معاجلة جماالت إضـافية تـدرجييا مـع تـوفر املـوارد              

والكامريون اآلن، بدعم مادي من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف              
ــانون املــد       ــانون العقوبــات، والق ــدة لق ين، صــدد وضــع مــشاريع جدي

والقانون اإلجرائي املـدين والتجـاري، وإن إجنـاز تلـك العمليـة يتطلـب               
ومبقتــضى الدســتور، فــإن ألحكــام مجيــع االتفاقــات   . الوقــت واملــوارد

الدولية املصّدق عليها األسبقية على القانون الـوطين وإن االتفاقيـة هـي             
  .جزء ال يتجزأ من التشريعات الكامريونية

 واستغالله ُيعّدان من اجلرائم مبوجـب   ومضت تقول إن البغاء     - ٣٦
قانون العقوبات، إال أنه يف كثري من األحيان ال جيـري التبليـغ عنـهما،               
ــى       ــي القــبض عل ــشرطة اإلجــراءات وتلق ــان تتخــذ ال ويف بعــض األحي
ــن       ــا يكــون م ــثريا م ــاء، إال أن املقاضــاة صــعبة إذ ك ــامالت يف البغ الع

 أن من املهم االسـتمرار      وأضافت. العسري إثبات أن جرمية قد ارتكبت     
يف إثارة الوعي وتشجيع األفراد على اإلبالغ عن البغاء واملوافقـة علـى             

وقالت إن مثة أحكاما حمددة يف قانون العقوبات تفـرض          . أداء الشهادة 
عقوبات شديدة على أولئك املسؤولني عن بغاء القُّصر، وال سيما َمـن            

 اجلنـسية ضـد املـرأة       وإن مجيع اإلسـاءات   .  سنة من العمر   ١٦هم دون   
ــة  ــام . ُعرضــة للعقوب ــا ضــد    ٢٠٠٥ويف ع ــامريون قانون  أصــدرت الك

االجتار بالنساء واألطفال وتقوم وحدة خاصة من الشرطة بالتحقيق يف          
وقالت مرة أخرى إن الصعوبة تكمن يف أنه ال بد ألحـٍد      . هذه اجلرائم 

  .من أن يبلّغ عنها
دة األوىل يف قــــال إن الــــسي ): الكــــامريون (الــــسيد نكــــو   - ٣٧

الكــامريون قــد جعلتــها منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  
فقد أنشأت  . سفرية موّدة بسبب أعماهلا الكثرية املتعلقة باملرأة والطفل       

مؤسسة تقدم التعليم األساسي واخلدمات الصحية، وعيادة متخصـصة         
 لُألّمهات واألطفـال، ومركـز حبـوث ودراسـة خبـصوص فـريوس نقـص             

  .اإليدز/املناعة البشرية
أعربت عن ترحيبها جبهود احلكومة لألخذ      : السيدة أميالين   - ٣٨

بنهج املساواة بني اجلنسني على حنو هيكلي وإلحـالل مـسألة املـساواة             
وسألت عما إذا كانت هناك أحكام قانونية واضـحة   . يف وسط التنمية  

يـة، أو أن املـسألة   تبّين أن للقانون الدويل السبعة على املمارسـات العرف      
وفيما يتعلق باجلهود الرامية إىل . تعاجل على أساس كل حالة على حدة

حتقيق التعادل، علّقت بقوهلا إنـه يبـدو أن التقـدم، بطـيء ألن املواقـف                
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وتـساءلت أيـضا عمـا      . الثقافية متنع املرأة من أن تكون هلا قوة سياسـية         
 لتــستفيد مــن تنقــيح قــانون العقوبــات لزيــادة      إذا كانــت الكــامريون 

  .العقوبات على مرتكيب العنف ضد املرأة
طلبــت معلومــات عــن احملتويــات الرئيــسية : الــسيدة باميينيــل  - ٣٩

ملشروع القانون املتعلـق حبظـر العنـف ضـد املـرأة، وعـن مدتـه وعمليـة                  
ز املوافقة عليـه وتـساءلت عمـا إذا كـان ليلقـي الـدعم الكـايف يف اجلهـا                  

وسألت أيضا عن املسؤول عن التـدريب يف مـسألة حقـوق            . التشريعي
املرأة املقـدم ملـوظفي وزارة النـهوض بـشؤون املـرأة واألسـرة وعمـا إذا         
ــانونيني    ــد لـــضباط الـــشرطة واملـــوظفني القـ ــة تعقـ كانـــت دروس مماثلـ

وقالـت إن حقـوق اإلنـسان، واملـساواة،         . وموظفي الوزارات األخـرى   
ور جيب أن ُتدمج عرب النظام السياسي للكامريون        والعنف ضد املرأة أم   

  .بأكمله
قالــت إهنــا تفهــم أن ورقــة اســتراتيجية     : الــسيدة نيوبــاوير   - ٤٠

الكــامريون لتقليــل الفقــر ركّــزت علــى تقــدم األفــراد يف جمــاالت أوليــة 
وسـألت عـن التقـدم      . أربعة، أحدها تقوية اهلياكل واآلليـات املؤسـسية       

تــصال داخــل الــوزارات وعــن عــدد الــوزارات احملــرز يف إقامــة مراكــز ا
ونظـرا ألن وزارة النـهوض بـشؤون املـرأة واُألسـرة            . املشتركة يف ذلك  

تعمل بتعاون وثيق مع مجيع الدوائر احلكومية األخرى، سألت عما إذا 
وقالـت  . كانت هناك آلية لتنسيق ورصد املشاريع والـربامج واألنـشطة         

ــة مــا إذا ك    ــضا معرف ــه ســيكون مهمــا أي ــصال   إن ــاك مراكــز ات انــت هن
للمقاطعات العشر واإلدارات الثماين واخلمـسني ومـا إذا كانـت هنـاك       
هيئة برملانية مسؤولة عن التعامل حبقـوق املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني             

  .والتمييز ضد املرأة
ــسيدة بلميهــوب   - ٤١ ــه قــد حــان الوقــت   :  زرداين-ال قالــت إن

 الكـامريون قـد صـّدقت علـى         ونظـرا ألن  . لوقف القـانون العـريف كليـا      
 عاما، جيب أن تكون اآلن قد جعلـت مجيـع قوانينـها             ١٥االتفاقية قبل   

ورّحبــت باألحكــام املتعلقــة بــاملرأة الالجئــة الــيت      . موائمــة لالتفاقيــة 
، وسألت عمـا إذا كـان املرسـوم         ٢٠٠٥يتضمنها قانون الالجئني لعام     

  .ذهاملتعلق بتطبيق ذلك القانون قد مت اعتماده وتنفي

طلبـت توضـيحا للـرد علـى العنـف          :  أبيـاه  -السيدة كـوكر      - ٤٢
ضد املرأة، ذلك أنه يبدو أن العمل على مـشروع قـانون حظـر العنـف              

وقالـت إن مـن املهـم أيـضا معرفـة مـا جيـري عملـه                 . ضد املرأة قد ُعلّق   
وإن . لتوعية الرجل حبقوق املرأة، بدال من التركيز علـى املـرأة وحـدها        

 غري املؤاتية للمرأة يستفيد منها الرجل، ولـذا فـإن لـه             بعض املمارسات 
ــاء عليهــا  ــة   . مــصلحة يف اإلبق ــساءلت عمــا إذا كانــت ميزاني وأخــريا ت

وقالــت إنــه يهمهــا أيــضا أن . اآلليــات الوطنيــة كافيــة لقيامهــا بأعماهلــا
  .تتلقى معلومات عن مواردها البشرية

جـزء ال يتجـزأ     قـال إنـه يفهـم أن االتفاقيـة          : السيد فلنترمان   - ٤٣
مــن الدســتور، ولكنــه تــساءل عــن أي مــن هــذين النــّصني ســتكون لــه  
الغلبة يف حالة وجود خالف وعما إذا كانت مجيع االتفاقـات الدوليـة             
اليت تكون الكامريون طرفا فيها قد أدجمت يف الدستور، وعما إذا كان   

ال وقـ . يتعني تفسري مجيع أحكام الدستور متشيا مع االلتزامات الدوليـة       
إن مــن املهــم معرفــة مــدى وضــوح ذلــك بالنــسبة للربملــانيني ومــوظفي  

فعلـى سـبيل املثـال، يـنص        . احلكومة والقضاة واحملامني وعامة اجلمهور    
ومـع  . الدستور على مبدأ املساواة، ولكن ال يـنص علـى حظـر التمييـز             

ذلك جيب دائما تفسري مبدأ املساواة متشيا مع املبدأ املكّمل وهو حظر            
ز على حنو ما نصت عليه االتفاقية، اليت حتظر التمييز املباشر وغري التميي

  .املباشر كليهما يف اجملالني العام واخلاص
قالــت إن التعليقــات اخلتاميــة للجنــة : الــسيدة ســيمونوفيتش  - ٤٤

على تقرير الكامريون السابق قد تـضمنت توصـية بـأن تـضطلع الدولـة        
ن أجــل تعزيــز املــساواة الطــرف عــاجال بإصــالح شــامل للتــشريعات مــ

ومـع ذلـك فإنـه ال تـزال هنـاك، بعـد مـضي               . وحقوق اإلنـسان للمـرأة    
ــة، رغــم تعــديل الدســتور،      مثــاين ســنوات، كــثري مــن القــوانني التمييزي
والتصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري وحقيقـة أن االتفاقيـة منطبقـة              

يـة  وقالت إن مرتكب االغتـصاب ال يتلقـى أ        . مباشرة من ناحية نظرية   
عقوبة إذا تزوج الضحية، وإن األحكام املتعلقة بالزنا متييزية، وُيقتضى          

وللــزوج احلــق يف .  يومــا قبــل أن تتــزوج ثانيــة١٨٠أن تنتظــر األرملــة 
اختيـار مكـان إقامـة األسـرة ولـه احلـق أيـضا يف االعتـراض علـى عمـل           

وأضافت أن الكامريون يف صدد اسـتعراض تـشريعاهتا، إال أن           . زوجته
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اجـــة إىل آليـــة واضـــحة ملواءمـــة مجيـــع القـــوانني مـــع الدســـتور   مثـــة ح
. واالتفاقيـة، يف حـدود فتــرة بّينـة مــن الـزمن إلزالــة األحكـام التمييزيــة     

وطلبــت املزيــد مــن املعلومــات عــن هــذه الفتــرة واآلليــة علــى الــصعيد   
  .احلكومي

ســــألت عمــــا إذا كــــان :  كــــاداري-الــــسيدة هــــالبريين   - ٤٥
ــا جرميــة، وإن مل يكــن كــذلك، فهــل  االغتــصاب الزوجــي يعتــرب   حالي

ويبـدو أن ذلـك مـن غـري         . سيعترب كـذلك يف قـانون العقوبـات اجلديـد         
املرّجح بالنظر إىل االعتـراف الـصريح يف التقريـر بـأن املـرأة تعـد ُملكـا                  

وقالت إن التقرير يـشري أيـضا إىل تفـضيل األطفـال الـذكور،              . لزوجها
  . اإلناث من األطفالوتساءلت عما إذا كان ذلك يؤدي إىل قتل

وقالت إهنا تكون ممنونة لتلقي معلومات عن جهود احلكومـة        - ٤٦
وأضافت أن  . للقضاء على تشويه اجلهاز التناسلي لألنثى وكي الصدر       

من املفيد أيضا معرفة أية تدابري مرافقة مع دراسـات لتقيـيم أثرهـا ومـا                
ح خــط وســألت ملــاذا ال يتــا. إذا كــان حــدوث هــذه الظــاهرة قــد قــلّ 

  .اهلاتف اجملاين لطلب املساعدة إال أثناء النهار
قالــت إن مــن املهــم معرفــة مــا إذا كانــت  : الــسيدة هاياشــي  - ٤٧

الدولــة الطــرف جتــري تــدريبا علــى الــوعي بــأمور اجلنــسني للمــوظفني  
املهنيني العاملني مع ضحايا العنف من النساء، علما بـأن التقريـر يـشري              

 يف الفتـرة    ٢٥ت االغتـصاب، وهـو      إىل عدد مـنخفض جـدا مـن حـاال         
وقالــت إن مــن املــستحيل، دون وجــود إجــراءات     . ٢٠٠٨-٢٠٠٦

وتدريب ملوظفي إنفاذ القانون، مكافحة إفالت مرتكيب اإلساءات من         
  .العقوبة
قالـت إن اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية           : السيدة رازق   - ٤٨

ا اخلتامية يف عـام     واالجتماعية والثقافية كانت قد عّبرت، يف مالحظاهت      
ومـع  . ، عن قلقها من انتشار التحرش اجلنسي يف مكان العمـل          ١٩٩٩

عدم وجود تشريع بشأن منع العنف ضـد املـرأة، قالـت إهنـا ترغـب يف             
ــا هــي        ــسلوك املوجــودة، وم ــة ال ــات أو مدون ــا هــي اآللي ــرف م أن تع

  .اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لوقف مثل هذا التحرش

الفقر هـو العـائق الرئيـسي لقيـام املـرأة بـاإلبالغ             وأضافت أن     - ٤٩
وسألت عما إذا كانـت هنـاك   . عن التحرش، ألهنا ختاف فقدان عملها 

مدونة سلوك معمول هبا يف مكان العمل وتـنص علـى فـرض عقوبـات               
علــى املــرتكبني وعمــا إذا كانــت توجــد آليــة ســرية لتقــدمي الــشكاوى  

  .متاحة للمرأة
ــتم التوقيــع   ): نالكــامريو (الــسيد نكــو  - ٥٠ قــال إنــه مبجــرد أن ي

والتصديق على صك دويل، يصبح لذلك الـصك الـسبق علـى القـانون              
وفيمــا يتعلــق باســتغالل املــرأة، أشــار إىل أن الكــامريون لــديها  . احمللــي

ــا    ــال إن . واحــد مــن أعلــى معــدالت االلتحــاق باملــدارس يف أفريقي وق
ا حبقـوقهن، وكـذلك     النساء والبنات الشابات يزددن، مع التعليم، وعي      

وقد ال تكون املرأة قـادرة علـى الـدفاع عـن نفـسها جـسديا،                . الرجال
  .ولكن لديها وسائل الدفاع القانونية

وقــال إن االقتــراح بإلغــاء احملــاكم العرفيــة ســابق ألوانــه، ألن    - ٥١
نظام الكـامريون القـانوين ال يـزال هـشا، بـسبب نقـص املـوارد املاليـة،                  

وأضـاف أن   . ة تشكل بـديال فعـاال متامـا وضـروريا         وألن احملاكم العرفي  
احملاكم العرفية على ِعلم بالتقاليـد وال حتكـم علـى النـاس بـاملوت وإمنـا           

وإذا مل يكـن الفـرد      . حتاول أن تفهمهم وأن جتري التوفيـق فيمـا بينـهم          
ــيا فبإمكانــه الــذهاب إىل حمكمــة عاديــة، إال أن احملــاكم العرفيــة        راض

وإذا . ا، بل إن بإمكاهنـا فـرض عقوبـة الـسجن          تزال تؤدي دورا هام    ال
مل يكن هناك سجن يف القرية، فإن السكان ميتنعون عـن التحـدث مـع               

وقـال إن احملـاكم العرفيـة،       . الشخص احملكـوم عليـه طـوال مـدة احلكـم          
  .حقيقة، جيب أن ُتستبقى إىل أن يتوفر ما يكفي من احملاكم

ة واألســـرة ومـــضى يقـــول إن وزارة النـــهوض بـــشؤون املـــرأ  - ٥٢
فالكـــامريون بلـــد نـــام ويفعـــل كـــل  . ليـــست لـــديها املـــوارد الكافيـــة 

ــدوائر يف     مــا باإلمكــان لتــوفري مــستوى مقبــول مــن التمويــل جلميــع ال
الــوزارة ويف أي بلــد نــام، تكــون جلميــع اجملــاالت هلــا األولويــة، إال أن 
الكامريون مستعدة إلتاحة املوارد للمرأة واألسرة، وقـد زادت ميزانيـة           

ــشائها    ا ــذ إنـ ــة منـ ــصورة منتظمـ ــوزارة بـ ــض   . لـ ــدمت بعـ ــذلك قُـ وكـ
  .املساعدات الدولية
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ــد      - ٥٣ ــال إن مول وردا علــى ســؤال عــن قتــل اإلنــاث األطفــال ق
البنت ُيحتفل وُيرحب به يف الكامريون على اعتبار أهنا َبركـة مـن اهللا،              

وقال إنه كان   . والبنات حمبوبات لكوهنن يتمتعن باحلساسية ومطيعات     
اضــي ُيفــّضل الولــد ألن خالفــة األســرة تــستمر بــه، إال أن ذلــك   يف امل
  .يعد هو احلال اآلن مل

أوضــحت بــأن االتفاقيــات   ): الكــامريون (الــسيدة أديبــادا   - ٥٤
الدولية اليت صّدقت عليها الكـامريون هـي جـزء مـن الدسـتور وأن أي            
حكم من أحكام القـانون الكـامريوين يتعـارض مـع حكـم مـن أحكـام                 

وفيمــا يتعلــق بــأمر آخــر، أكــدت أن . قيــات ســيكون الغيــاهــذه االتفا
بيـد أن  . احلكومة ال ترفض املساواة وأن مبادئ بيجني قد مت اعتمادهـا    

ــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ضــرورة يف الوقــت      ــة املؤي سياســة احلكوم
احلاضــر حيــث هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن اإلعــدادات قبــل أن ميكــن  

  .تطبيق املساواة
 سـؤال بـشأن مراكـز االتـصال اخلاصـة باجلنـسني،             وردا على   - ٥٥

. قالت إن اجلهد ُيبذل مستهدفا بعـض الـوزارات علـى أسـاس التجربـة            
وقد عّينـت مراكـز اتـصال خاصـة باجلنـسني يف وزارة العـدل، ووزارة                
التعليم الثانوي، ووزارة اإلدارة اإلقليمية والالمركزية، ووزارة التعلـيم         

شاريع العامـة مبـا فيهـا الـصندوق الـوطين           العايل، وبعض املنظمـات واملـ     
ــس      ــدروكربونات، وصــندوق اجملل ــاعي، وشــركة اهلي ــضمان االجتم لل

ويف الوقـت احلاضـر تقـدم مراكـز االتـصال           . اخلاص للمساعدة املتبادلة  
وأضــافت أن  . تقاريرهــا إىل وزارة النــهوض بــشؤون املــرأة واألســرة    

يــع مراكــز االتــصال  العمليــة ال تــزال يف مرحلــة جتريبيــة، ومل تقــدم مج 
وقالـــت إن مــن املهــم فهـــم دور مركــز االتـــصال يف    . تقاريرهــا بعــد  

ولن تظهر النتائج فورا، إال أهنا سـتؤدي إىل حالـة ميكـن فيهـا               . الوزارة
  .النظر يف مسألة األخذ باملساواة

وقالت إنه مت مؤخرا استخدام خبري إلعداد القـوانني اجلديـدة             - ٥٦
روع القانون الذي حيظر العنـف ضـد املـرأة     الثالثة وإلدماج أحكام مش   

ــذ عــام    ــذي كــان جــاهزا من ــد ٢٠٠٠وال ــات اجلدي ــانون العقوب .  يف ق
وعلى اخلبري أن يكمل وضع املشاريع يف غـضون سـنة واحـدة ومـن مث                

وقالـت  . حتال املشاريع إىل عملية مصادقة تشترك فيها مجيع الـوزارات         
ل بالتأكـد مـن إدمـاج       إن وزارة النهوض بشؤون املرأة واألسرة ستتكف      

وإن قــانون العقوبــات يفــرض  . األحكــام الــواردة يف مــشروع القــانون 
  .عقوبات على كل من البغاء واالستغالل

وقالــــت إن وزارة التــــهوض بــــشؤون املــــرأة واألســــرة قــــد   - ٥٧
استخدمت خرباء لتدريب أفراد من الوزارة أو مـن املنظمـات النـسائية             

 التـدريب ألفـراد الـشرطة واملـوظفني         وأُتـيح . يف منع العنف ضـد املـرأة      
القانونيني، وكبار ضـباط الـشرطة والـدرك، وحكـام الـصلح واحملـامني              

وأضــافت أن إدارة حقــوق اإلنــسان يف وزارة . علــى ســبيل االســتمرار
العدل تنظم، مـىت تـوفرت املـوارد، حلقـات دراسـية عمليـة كـي ُتطبـع                

ــال اإلدارة والــش      ــسان يف صــميم أعم ــة حلقــوق اإلن رطة والــدرك ثقاف
  .والسجون وسائر اخلدمات

قالــت، مــشرية إىل  ): الكــامريون (الــسيدة أوبامــا ميكولــو    - ٥٨
مسألة املساواة بني اجلنسني يف اجلمعية الوطنية، إن املرأة ممثلة يف مجيـع      

  .اهليئات الربملانية
ــانغ    - ٥٩ ــوه أدي ــسيدة إيب ــامريون (ال ــصاب  ): الك ــت إن االغت قال

يف مجيع حـاالت العنـف، ال بـد ألحـٍد مـن أن              وكما هو األمر    . جرمية
وأضـافت أن  . يبلّغ بـه وال بـد للـضحية مـن أن ُتـديل ببيـان يف احملكمـة             
  .اجلهود ُتبذل لزيادة وعي املرأة بسُبل الَنصفة املتاحة هلا

ــادا   - ٦٠ ــسيدة أديب ــامريون (ال ــات   ): الك ــانون العقوب ــت إن ق قال
 ومل يــرد أي متييــز .يعــّرف االغتــصاب بأنــه جِمــاع جنــسي دون قبــول

فيما يتعلق هبوية مرتكب االغتصاب ولذا فإن بإمكان املرأة أن تـذهب      
ــت      ــا جيــب أن تثب ــصاب، إال أهن ــا باالغت ــهم زوجه ــة وأن تت إىل احملكم

  .ذلك
ومــضت تقــول إنــه ال يوجــد أســاس قــانوين ألن ُتعتــرب املــرأة    - ٦١

ادر عــام وأضــافت أن القــانون احمللــي الــص. الكامريونيــة ُملكــا لزوجهــا
 بشأن تنظيم احلالة املدنية قد أعطى الزوج احلـق يف االعتـراض             ١٩٨١

بيـد أنـه، مبوجـب معاهـدة املنظمـة لتوحيـد قـانون              . على عمل الزوجـة   
األعمال التجارية يف أفريقيـا، ال حتتـاج املـرأة إىل تفـويض مـن زوجهـا                 
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وبــالنظر إىل أســبقية القـانون الــدويل أو اإلقليمــي،  . كـي تعمــل كبائعـة  
وقالـت إن العمـل علـى قـانون األشـخاص           . فقد سبق أن ُحلّت املسألة    

وأضـافت  . واألسرة اجلديد ماضٍ قُدما وسيغطي هو أيضا هذه املسائل        
أن بإمكان املرأة اآلن أن تـسافر دون تفـويض مـن زوجهـا، وأن املـرأة                 
العاملة يف اخلدمة املدنية تتلقى على انفراد عـالوة الـسكن اخلاصـة هبـا،        

كانــت تعــيش مــع زوجهــا الــذي يعمــل هــو أيــضا يف اخلدمــة  حــىت لــو 
ــة ومبثــل هــذه التغــيريات التدرجييــة، قالــت إن املــرأة آخــذة يف       . املدني

  .اكتساب قدر أعظم من احلرّية
ــشوا   - ٦٢ ــسيدة تشات ــامريون (ال ــج    ): الك ــيم هن ــن تعم حتــدثت ع

املــساواة بــني اجلنــسني فقالــت إن مجيــع دوائــر احلكومــة قــد تلقــت         
ــات ل ــصال  تعليم ــز ات ــيني مراك ــها    . تع ــون من ــتجاب ثالث ــبق أن اس وس

. وذهبت دائرتان إىل أبعد من ذلك فأنشأتا جلنة للمساواة بني اجلنسني
وقالــت إن الــشركاء يف التنميــة قــد دعمــوا دورتــني تــدريبيتني لبنــاء        

والغــرض هــو تعمــيم منظــور املــساواة بــني . القــدرات ملراكــز االتــصال
  .جيات الوزاريةاجلنسني على مجيع االستراتي

ومــضت تقــول إن مراكــز تقــدم املــرأة قــد قــدمت هــي أيــضا   - ٦٣
ــة للمــرأة  ــاطق    . دورات تدريبي ــوزارة اخلــدمات يف كــل املن ــدمت ال وق

والدوائر، وذلك بواسطة مراكزها لتقدم املرأة ومراكزهـا للتكنولوجيـا          
. املالئمــة، إال أن مثــة حاجــة إىل املزيــد مــن التمويــل واملــوارد البــشرية   

ــه اســتمرار     و ــة مــستمرة وهدف قالــت إن خــط اهلــاتف للمــساعدة جترب
  . ساعة٢٤العمل على أساس 

ــادا   - ٦٤ ــسيدة أديب ــامريون (ال ــات   ): الك ــانون العقوب ــت إن ق قال
ورغــم أن اُألســر تأمــل . يــشمل العقوبــات علــى قتــل اإلنــاث األطفــال

ــذا التفــضيل         ــإن ه ــة األســرة، ف ــأيت ولــد ليواصــل خالف ــادة يف أن ي ع
  . إىل قتل اإلناث األطفاليؤدي ال

  ٩ إىل ٦املواد 
ســــألت عمــــا إذا كانــــت :  زرداين-الــــسيدة بلميهــــوب   - ٦٥

الكامريون ال تزال تواصل عملية التعديل اهليكلـي وتقـدم الـدفعات إىل      

فتلــك . صــندوق النقــد الــدويل، علــى حنــو مــا ذُكــر يف التقريــر الــسابق 
  . االتفاقيةاحلقيقة هلا أثر على امليزانية املتاحة لتنفيذ

وقالت إن اللجنة، عندما قدمت الكـامريون تقريرهـا األويل،            - ٦٦
 مـن االتفاقيـة نظـرا للمـستوى         ٨ و   ٧أصدرت توصية تتعلـق باملـادتني       

املنخفض لتمثيل املـرأة يف اجلمعيـة الوطنيـة والـسلك الدبلوماسـي، ويف          
وأعربـت عـن   . املناصب الـيت تعـني احلكومـة املـوظفني الـذين يـشغلوهنا        

ترحيبها بكـون التقـررين الـدوريني الثـاين والثالـث املوحـدين يـشمالن               
ــة،        ــرأة يف املناصــب التنفيذي ــل امل ــبني متثي جــداول إحــصائية واضــحة ت
وكمرشـــحة يف االنتخابـــات، ويف نقـــاط االقتـــراع، رغـــم أن األرقـــام  

وقالت إن من املمكـن، بالتأكيـد، إجيـاد مرشـحات           . ليست عالية جدا  
. يف االنتخابـات احملليـة أو الربملانيـة يف الكـامريون          مناسبات من النـساء     

وأضافت أن اللجنة تعلّق أمهيـة متزايـدة علـى الربملانـات يف عملـها مـع                 
. الدول األعـضاء ألن كـل عمـل لتنفيـذ االتفاقيـة إمنـا يـتم عـرب الربملـان                  

وقالت إنه يـتعني أن تبـذل الدولـة الطـرف مزيـدا مـن اجلهـود لتحديـد                   
ن مـن أجـل جعـل املـرأة أكثـر ظهـورا أو لتـسمية                احلصص يف الكامريو  

وجيــب أن تبحــث  . النــساء رئيــسات للــهيئات املدرســية واجلامعــات    
  .اجلمعية الوطنية تنفيذ االتفاقية جبميع جوانبه

أشــار إىل أنــه مل تقــدم أيــة معلومــات عــن  : الــسيد فلنترمــان  - ٦٧
ألشـخاص  قانون اجلنسية رغم أنه أُشري إىل مذكرة معلّقة بشأن قانون ا         

ــد     . واألســرة ــانون األشــخاص واألســرة اجلدي ــا إذا كــان ق وســأل عم
وقال .  املتعلقة بنقل اجلنسية لألطفال    ٩ليستجيب كليا ملتطلبات املادة     

إن اللجنــة قــد تلقّــت معلومــات مــن مــصادر أخــرى تفيــد بــأن قــانون   
 من حيـث املوضـوع أو مـن         ٩اجلنسية احلايل ال يستجيب كليا للمادة       

  .حيث التنفيذ
قـال إن الكـامريون قـد ذهبـت إىل          ): الكامريون(السيد نكو     - ٦٨

. صندوق النقد الدويل طلبا للمـساعدة يف وقـت أزمـة اقتـصادية عامليـة              
وقد متكنت يف النهاية من أن ختلّص نفسها من عملية التعديل اهليكلـي             

والكـامريون حريـصة جـدا علـى مواردهـا         . وال ترغب يف العـودة إليهـا      
  . ود جتنب التضحية بسيادهتااملتواضعة وت
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وفيما يتعلق بنهج املساواة بني اجلنسني واحلصص قال إن مثة            - ٦٩
عددا من األسباب لعدم حتقيق الكامريون للتعادل، رغم وجود اإلرادة          

ففي اخلدمـة الدبلوماسـية، يـشكل وجـوب العمـل يف            . السياسية القوية 
ــسبة للمــر    ــان بالن أة املتزوجــة ألن اخلــارج إشــكاال يف كــثري مــن األحي

وهـذا ميكـن أن يـسبب       . التعيني يف اخلارج يكـون لفتـرة سـبع سـنوات          
ولـذا آثـرت املـرأة      . مشاكل عائليـة إذا مل يوافـق الـزوج علـى مرافقتـها            

جتنــب هــذه احلالــة ومــن مث فــإن عــدد النــساء العــامالت يف الــسفارات  
ومــع ذلــك، ورغــم أن املــرأة مل حتقــق التعــادل يف   . والقنــصليات قليــل

وزارة اخلارجية، فإهنا تشكل نسبة عالية من املـديرين ونـواب املـديرين            
  .ورؤساء اإلدارات

. وقال إن اإلحصائيات املتعلقة باملرأة يف السياسة غري متوفرة          - ٧٠
إال أن األحزاب الـسياسية الرئيـسية قـد أعطـت التعليمـات ألن ُتـشمل           

 يتكـون   وهـو . امرأة واحـدة علـى األقـل يف كـل جملـس بلـدي تنفيـذي               
ــث        ــاين والثال ــواب الث ــد، والن ــب عمي ــد منتخــب، ونائ ــن عمي ــادة م ع

 امـرأة علـى األقـل ممثلـة علـى الـصعيد          ٢٥٠وهكذا فإن هناك    . والرابع
 حزب سياسي على األقل، ولكن      ٣٠٠وقال إن يف الكامريون     . احمللي

واألحــزاب . ال ُيمثَّــل منــها يف اجلمعيــة الوطنيــة ســوى أربعــة أو مخــسة
تعّين يف كثري من األحيان امرأة يف موقع ظـاهر وال تفـرض             الصغرية ال   

ــذي     ــدي التنفي ــس البل ــى اجملل ــسه عل ــشرط نف ــامريون  . ال ــال إن الك وق
  .تزال دميقراطية ناشئة، وستتحسن احلالة مع الزمن ال

قالـت إن قـانون اجلنـسية يعـود     ): الكامريون (السيدة أديبادا   - ٧١
امريوين امــرأة أجنبيــة، فــإذا تــزوج مــواطن كــ . ١٩٦٨عهــده إىل عــام 

تزوجــت امــرأة كامريونيــة رجــال أجنبيــا، يكتــسب األطفــال تلقائيــا  أو
. اجلنسية من األب الكامريوين ولكن ال يكتسبوهنا من األم الكامريونية       

وقال إن . وقد ُيحرم األطفال من اجلنسية إذا مل يكتسبوها عند الوالدة
 وسـيغطي مـشروع   وزارة العدل هي اآلن يف صدد اسـتعراض التـشريع      

قانون اجلنسية اجلديد مجيع هذه املـسائل، مبـا فيهـا مـشاكل املـرأة الـيت                 
والقـصد يف البدايـة كـان       . يتعني عليها أن ختتار جنسيتها وقت الـزواج       

تعديل أحكام قليلة، إال أن هنـاك حاجـة إىل تعـديالت كـثرية ممـا أدى                 
  .إىل القيام بإعداد نص جديد

قالت إن مـن الواضـح أن الكـامريون         : السيدة سيمونوفيتش   - ٧٢
ومـع ذلـك،    . يف صدد معاجلة مسألة تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى           

 أشارت املالحظات اخلتامية للجنة مناهـضة التعـذيب         ٢٠٠٨ففي عام   
ــساءلت عمــا إذا كانــت     ــشريع يف ذلــك اجملــال، وت إىل االفتقــار إىل الت

  .هناك خطط الختاذ اإلجراءات من أجل ذلك
اقترحت وضع تشريع يـشّجع     :  زرداين -لسيدة بلميهوب   ا  - ٧٣

األحزاب السياسية على تقدمي قوائم املرشحني على حنو جيعـل بإمكـان            
وإذا مل تقدم املعونات إال لألحزاب اليت تفعل ذلك،         . املرأة أن ُتنتخب  

  .فستكون النتائج فورية
قال إن الكـامريون ستـضع اقتـراح        ): الكامريون (السيد نكو   - ٧٤
  .لسيدة زرداين يف االعتبارا

قالت إن احلمالت ضد تـشويه      ): الكامريون (السيدة أديبادا   - ٧٥
األعــضاء التناســلية لألنثــى تــضطلع هبــا وزارة النــهوض بــشؤون املــرأة   

ــانون      . واألســرة ــشويه يف ق ــدم وجــود حكــم حمــدد حيــّرم الت ــم ع ورغ
 الـيت   ٢٨١ إىل   ٢٧٥العقوبات، فإنه ميكن املقاضاة عليه مبوجب املواد        

وقالت إن مـشروع قـانون    . تعاقب على مجيع أشكال األذى اجلسماين     
العقوبــات اجلديــد يتــضمن أحكامــا بــشأن العنــف ضــد املــرأة وسيــشري 

  .حتديدا إىل حظر هذا التشويه
  .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   

  


