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  .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع( من االتفاقية ١٨
 تقريــــــرا الكــــــامريون الــــــدوريان الثــــــاين والثالــــــث  

 ,CEDAW/C/CMR/3, CEDAW/C/CMR/Q/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
  ١٤‐١٠املواد 

قالـــت إن اللجنـــة ترحـــب : الـــسيدة زو زيـــا كويـــاو  - ٢
جبهود احلكومة لتقـدمي معلومـات عـن كـل مـن اجلنـسني علـى               

، مبــا فيهــا   اجلديــدةوســألت عمــا إذا كانــت التــدابري   . حــدة
التعليم االبتدائي اجملاين واملـنح التعليميـة للطالبـات تنطبـق علـى       

. الطالبــات يف املنــاطق الريفيــة، ومــا هــي النتــائج الــيت حتققــت  
وقالــت إن مــن املفيــد أيــضا معرفــة املزيــد عــن حمتــوى وتنفيــذ   

وأضـافت  . السياسات الرامية إىل إزالة عدم املساواة يف التعلـيم   
ســتنادا إىل مــصادر أخــرى، تتعــرض الطالبــات يف بعــض  أنــه، ا

األحيـــان للتحـــرش اجلنـــسي مـــن ِقَبـــل املعلمـــني يف املـــدارس،  
وبــصفة خاصــة يف املنــاطق الريفيــة، حبيــث أصــبح الوالــدون       

وسألت عمـا إذا كانـت    . ميانعون يف إرسال بناهتم إىل املدارس     
  .املشكلة ال تزال قائمة وعن مدى انتشارها

ا تعلم بأن القانون الكـامريوين يعاقـب علـى          وقالت إهن   - ٣
وتــساءلت عمــا إذا كانــت أيــة جهــود قــد  . التحــرش اجلنــسي

ُبذلت إلرهـاف إحـساس املعلمـني، وال سـيما الـذكور منـهم،              
حيال ذلك األمر وما إذا كانت هنالـك آليـة متاحـة للطالبـات              

وســألت عمــا إذا كانــت اللجنــة املــسؤولة  . لتقــدمي الــشكاوى
لكتــب املدرســية ســتنظر يف الكتــب املدرســية  عــن اســتعراض ا

وقالـت إن مـن   . للمدارس على كال الـصعيدين العـام واخلـاص     

املهم أيضا معرفة ما إذا كانت هناك هيئة ُتعـىن حتديـدا بكفالـة            
أن تكون حمتويات الكتب املدرسية مشجعة على املساواة بـني          

  .اجلنسني
ومــضت تقــول إهنــا كانــت قــد مسعــت بأنــه، رغــم          - ٤
شريعات الـــيت تعطـــي الالجـــئني الفـــرص التعليميـــة نفـــسها التـــ

املتاحة للمقيمني احملليني، ال يـزال كـثري مـن أطفـال الالجـئني،              
وتـساءلت عمـا إذا     . وال سيما البنات، غري امللتحقني باملدارس     

كانت احلكومة قد اختذت، أو تعتـزم أن تتخـذ، تـدابري حمـددة              
  .ملكفالة حصول البنات الالجئات على التعلي

 أشـــارت إىل أن التقريـــر ال يتـــضمن  :الـــسيدة بـــاتني  - ٥
ــة املــرأة يف أي مــن     إال الــرتر اليــسري مــن املعلومــات عــن عمال

ــام   ــاك    . القطــاعني اخلــاص والع ــت هن ــا إذا كان ــساءلت عم وت
بيانات منفصلة عن كل من اجلنسني بـشأن مـشاركة املـرأة يف             

ــدوري ا     ــر ال ــا يف التقري ــة واقترحــت مشوهل ــوة العامل ــلالق . ملقب
ــق       ــا يتعل ــدمت فيم ــد ق وقالــت إن بعــض املعلومــات كانــت ق
ــضا علــى      ــق أي ــة تنطب ــد أن االتفاقي ــة، بي ــة املدني مبــوظفي اخلدم

تـنص علـى االلتـزام القـانوين        ) هـ (٢القطاع اخلاص وأن املادة     
ــز   ــى التميي ــضاء عل ــوم   . للمؤســسات بالق ــساءلت كيــف تق وت

ــل       ــف تكف ــانون العمــل وكي ــذ ق ــدم الكــامريون برصــد تنفي ع
وجــود أي متييــز يف االســتخدام ودفــع املكافــآت يف القطــاع      

  .اخلاص
وقالــت إن التقريــر يــشري إىل املمارســات التمييزيــة يف    - ٦

. القطاع اخلاص، مثل استخدام املرأة شريطة أال تصبح حـامال         
وتــساءلت كيــف تعــاجل مفتــشية العمــل تلــك املــسألة وطلبــت   

 وقالـت إن مـن املهـم        .بيانات عـن القـضايا الـيت مت النظـر فيهـا           
معرفـة اآلليـة الــيت تتـوىل الـشكاوى املتــصلة بالعمـل واحلــصول      
ــذين جــرت       ــدد أصــحاب األعمــال ال ــات عــن ع ــى معلوم عل

  .مقاضاهتم
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وأضافت أن عقود العمل يتم التفـاوض عليهـا حبرّيـة،             - ٧
ــز الراســخة جــذوره ضــد املــرأة     وهــذه سياســة جتاهلــت التميي

لـيت كـثريا مـا أجربهتـا علـى قبـول       وافتقارها إىل قـوة املـساومة ا      
وتـساءلت عمـا إذا     . األجرة املنخفـضة وأحـوال العمـل الـسيئة        
وقالـت إن اللجنـة     . كانت احلكومة تعتـزم معاجلـة هـذه احلالـة         

املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة كانــت قــد 
 ١٩٩٩عّبرت عن قلقها العميق حيـال تلـك املـسألة منـذ عـام             

كومة بالتزامها كفالة أن يتمتـع العـاملون بـأحوال          وذكّرت احل 
وأضافت أن اللجنة نفسها قـد دعـت الكـامريون        . عملٍ مؤاتية 

إىل األخـــذ بتـــشريعات وسياســـات حمـــددة حلظـــر التحـــرش      
وتساءلت عمـا إذا كانـت سـتجري        . اجلنسي يف أماكن العمل   

مراجعة قـانون العمـل فيمـا يتعلـق بـذلك وإذا كانـت أحكامـه         
اجــات املــرأة مــن حيــث خــدمات العنايــة باألطفــال  تعــاجل احتي

  .اليت ميكن حتّمل تكاليفها
وقالــت إن املــرأة يف الكــامريون، وكــذلك يف أمــاكن     - ٨

ــدم         ــسبب ع ــة ب ــري نظامي ــصورة غ ــل ب ــا تعم ــثريا م أخــرى، ك
ــة الوصــول إىل القطــاع النظــامي   ــالنظر إىل أحــوال  . إمكاني وب

 النظامي، سـألت  العمل غري املستقرة على حال يف القطاع غري 
عن اجلهود اليت جيري بذهلا للنهوض باملشاريع الصغرية وسائر         
ــال مــن القطــاع غــري       ــسري االنتق ــا ولتي ــة وتعزيزه فــرص العمال

ونظرا ألن التقريـر قـد أشـار إىل         . النظامي إىل القطاع النظامي   
ــاعي      ــن االجتم ــة لتوســيع األم ــدى احلكوم ــسياسية ل اإلرادة ال

مي، ســـيكون مـــن املهـــم معرفـــة  ليـــشمل القطـــاع غـــري النظـــا
التفاصــيل عــن جلنــة إصــالح األمــن االجتمــاعي، مبــا يف ذلــك   
واليتها، وما مت إجنازه من عمل حىت اآلن وعدد أعـضائها مـن             

ــساء ــن     . الن ــات النجــاح يف مشــول األم ــن إمكاني ــساءلت ع وت
  .االجتماعي للقطاع غري النظامي

ا قالــت إهنــا ترغــب يف معرفــة مــا إذ    : الــسيدة بيلــي   - ٩
كانـــت األعـــداد الكـــبرية مـــن النـــساء العـــامالت يف القطـــاع   
الزراعـي غـري النظــامي يعملـن بــصفة رئيـسية بــأجور يف أراضٍ     

ــة     ــور يف زراعـ ــن دون أجـ ــال أو يعملـ ــا رجـ ــستأجرة ميلكهـ مـ
ــة   . الكفــاف يف أرض األســرة  ــّن، يف احلال وســألت عمــا إذا كُ

ــستقل      ــد دخــل م ــائض يف األســواق لتولي ــبعن الف . األخــرية، ي
الت إن التقرير يشري إىل منٍط ُمتنامٍ، بالنظر إىل اهلبوط الـذي    وق

طــرأ علـــى أســـعار احملاصـــيل املبيعــة، وهـــو حتـــّول الرجـــل إىل   
احملاصيل الغذائية اليت كانت مـسؤوليتها يف الـسابق موكلـة إىل       
املرأة، وتساءلت عما كان لذلك من أثر على املرأة من حيـث            

  .أسباب معيشتها
بيانات املقدمة تظهر أن القطـاع النظـامي        وقالت إن ال    - ١٠

 يف املائــة مــن قــوة العمــل يف ١٧,٤صــغري نــسبيا، وال ميثــل إال 
وأضافت أن هناك متييـزا جنـسيا       . كال القطاعني العام واخلاص   

ــة، وقــد      رأســيا، حيــث يــسيطر الرجــل علــى املناصــب اإلداري
وسـألت عمــا إذا  . يكـون متييـزا أفقيــا أيـضا فيمــا يتعلـق بــاملهن    

نــت هنــاك يف احلــسبان أيــة تــدابري للتــصدي للحــواجز الــيت  كا
حتول دون انتقال املـرأة إىل املهـن غـري التقليديـة وإىل املناصـب         
اإلدارية يف القطاع النظـامي وعمـا يـتم عملـه يف نظـام التعلـيم                

وأضـافت أن   . ملعاجلة األمناط املقولبة فيما يتعلق باملهن املالئمة      
يت تنشدها النسبة العالية مـن البنـات       من املهم معرفة اجملاالت ال    

ــاج     ــتقين وإىل أي مــدى أدى ذلــك إىل إنت ــيم ال يف قطــاع التعل
وأعربـت أيـضا عـن قلقهـا لكـون قـانون            . التمييز املهـين احلـايل    

ــساءلت     ــتخدام وتـ ــات االسـ ــز يف ممارسـ ــّوي التمييـ ــل يقـ العمـ
جيـري للتـصدي لـذلك، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بـالفجوة               عما

  .ة والرجلبني مرتبات املرأ
أثنـــت علـــى اإلجـــراء الـــذي اختذتـــه  : الـــسيدة رازق  - ١١

احلكومة يف إشراك كال من الرجل واملرأة يف الـصحة اإلجنابيـة            
وقالت إن اإلجابـات    . ويف اختاذ التدابري الوقائية والعالجية معا     

ــئلة    ــسائل واألســ ــة املــ ــى قائمــ  (CEDAW/C/CMR/3/Add.1)علــ
شأن اإلجهـاض، وهـي   تتضمن بيانا بوجهات نظـر احلكومـة بـ        

وجهــات نظــر حتترمهــا ولكنــها مل جتــب علــى الــسؤال الــذي    
طرحته اللجنة بشأن استعراض التشريعات املتعلقة باإلجهـاض        
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. وزيــادة احلــصول علــى موانــع احلمــل والتعلــيم يف املــدارس      
ــيم     ــن التعلـ ــات عـ ــر يتـــضمن بعـــض املعلومـ وقالـــت إن التقريـ

ــٍد حبجــم الكــ     ــسبة لبل ــه بالن ــسي، إال أن ــي اجلن امريون، ال تكف
 مدرسة للتـصدي ملـشكلة اإلجهـاض غـري          ١٥جتربة يف مناهج    

. القــانوين واحلمــل غــري املرغــوب فيــه لــدى البنــات املراهقــات 
ــع      ــد مــن املعلومــات عــن اإلجــراءات املتخــذة ملن وطلبــت املزي
احلمل غري املرغوب فيه لدى النساء الشابات وبنـات املـدارس           

آلليــات القائمــة للتــصدي وســألت أيــضا عــن ا. يف الكــامريون
. اإليـــدز بـــني النـــساء/لتزايـــد فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 

وأضافت أن التقرير مل يقدم أية معلومات عن أنـواع املـشاكل           
الــصحية األخــرى، مثــل وقــوع وتفــشي ومنــع ســرطان الثــدي 
والـــسرطان العنقـــي واألمـــراض املائيـــة، ومجيعهـــا متفـــشية يف  

تـــشريعات أو إجـــراءات أو الكـــامريون، ومل جيـــر ذكـــر أليـــة 
  .سياسات أو برامج ملنعها

وقالت إن عدد األطبـاء والعـاملني يف العنايـة الـصحية              - ١٢
، ١٩٩٣واملمرضات يف الكـامريون هـو، حـسب بيانـات عـام        

وتـساءلت عمـا إذا حـدث أي تغـري منـذ ذلـك       . منخفض جدا 
ــاطق     ــة يف املنـ ــراء، وخاصـ ــاذ أي إجـ ــا إذا مت اختـ الوقـــت وعمـ

يث ال يتاح للمرأة إال القليـل مـن إمكانيـة احلـصول         الريفية، ح 
ــصحية  ــة ال ــى العناي ــرامج    . عل وأخــريا، ســألت عــن تفاصــيل ب

التعليم وإثارة الوعي بني اجملتمعـات واُألسـر والوالـدين الراميـة            
إىل منــع ووقــف املمارســات الــضارة الــيت تترتــب عليهــا آثــار    

  .صحية شديدة وطويلة األمد بالنسبة للبنات والنساء
ــا   - ١٣ ــسيدة موريللــو دي ال فيغ قالــت إهنــا تفهــم أن  : ال

احلكومة مصممة على مكافحة عـدم املـساواة، رغـم اسـتمرار            
ــة   ــادات التقليدي ــأثري الع ــى    . ت ــنص عل وأضــافت أن الدســتور ي

ــازات    ــه ال تـــزال هنـــاك قـــوانني تـــدعم امتيـ املـــساواة، بيـــد أنـ
ائلـة  فعلى سبيل املثال، تتعـارض اإلشـارة إىل رب الع          . الذكور

 مــن القـــانون املــدين مـــع مبــدأ املـــساواة، ألن    ١١٣يف املــادة  
ولـيس للمـرأة   . بإمكان الزوج أن يتخذ قرارات تـؤثر يف املـرأة       

إال القليل مـن إمكانيـة احلـصول علـى القـروض مـن املـصارف                
ألن املمتلكــات مطلوبــة بوصــفها ضــمانة إضــافية، ولــذا يــتعني 

وقالـت إن   . الـُسلف إقامة التعاونيات النـسائية للحـصول علـى         
. من املهم أيضا النظر يف كيفية نشوء هذا املسلك االجتمـاعي          

ــة ســتنتقل إىل      ــا يف النهاي ــة يف األســرة ألهن ــها قليل فالبنــت قيمت
ــا   ــة زوجهـ ــان إقامـ ــة    . مكـ ــت عمليـ ــا إذا كانـ ــساءلت عمـ وتـ

. اإلصـــالح الراهنـــة ستقـــضي علـــى تلـــك األحكـــام التمييزيـــة
للجنة رّحبت ُحبسن الـضيافة   يتعلق بأمر آخر، قالت إن ا      وفيما

املقدمة للمرأة الالجئـة بالـسماح هلـا بـاحتالل األرض، إال أنـه              
يبــدو أن ذلــك متــاح فقــط للمــرأة العازبــة أو املنفــصلة عــن        

  .زوجها أو األرملة
ــاو   - ١٤ ــسيدة زو زياكويـــ ــة يف  : الـــ ــت إن احلكومـــ قالـــ

الكــامريون قــد فعلــت الكــثري للقــضاء علــى عــدم املــساواة يف    
 الريفية وإنه يهمها أن ترى إحصائيات تظهـر الـتغريات          املناطق

ــام    ــذ عـ ــصلت منـ ــيت حـ ــدابري  ٢٠٠٠الـ ــربامج والتـ ــضل الـ  بفـ
ــدة  ــة اجلديـ ــن    . احلكوميـ ــات عـ ــدمي املعلومـ ــضا تقـ ــي أيـ وينبغـ

مشاركة املرأة يف احلياة العامة وعن التعليم يف املناطق الريفيـة،           
أمـا  . علـيم مبا يف ذلك أعداد الرجـال والنـساء الـذين يتلقـون الت        

فيما يتعلـق بالعنايـة الـصحية يف املنـاطق الريفيـة فتـساءلت عـن                
نــوع التــدابري الوقائيــة الــيت اختــذت بالنــسبة للمــرأة فيمــا يتعلــق 

ــشرية   ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــرة  /بفـ ــيط األسـ ــدز، وختطـ اإليـ
  .ووفيات األمهات واألطفال

وقالــت إن مــن املفيــد معرفــة ســبب اخنفــاض نــسبة         - ١٥
. يت يتلقني التدريب يف املناطق الريفية إىل هـذا احلـد          النساء الال 

وسألت عما إذا كانت سُتتخذ تدابري حمـددة لكفالـة مـشاركة            
وأخـــريا، تـــساءلت عـــن التـــدابري . املـــرأة، كتحديـــد احلـــصص

املتخذة ملساعدة املرأة يف املناطق الريفية الّتقـاء العنـف ومحايـة            
هلـا، وعـن نـوع      نفسها منه، وعمـا إذا كانـت املالجـئ متاحـة            

هـو متـاح هلـا مـن تـدابري اإلبـالل واخلـدمات األخـرى، مبــا          مـا 
  .فيها اخلدمات الصحية



 

09-27890 5 
 

CEDAW/C/SR.877  

وأضافت أن مـن الواضـح أن املـرأة تـؤدي دورا هامـا                - ١٦
يف االقتــصاد الريفــي، إال أنــه يــصعب عليهــا احلــصول علــى       

وسألت عما ُيعتزم اختاذه مـن تـدابري        . االعتمادات أو القروض  
وقالـت إن   .  األعمـال التجاريـة للمـرأة الريفيـة        لتحسني أحوال 

مــن املهــم أيــضا معرفــة أثــر خمتلــف بــرامج تعاونيــات التــسليف 
  .والتمويل الصغري على املرأة الريفية

قال إن مـساحة الكـامريون      ): الكامريون (السيد نكو   - ١٧
 مليونــا، وإنــه ١٨ كيلــومتر مربــع وعــدد ســكاهنا  ٤٧٥ ٠٠٠

، وإن املشاكل يف املنـاطق القليلـة        ليس مثة من نقصٍ يف األرض     
ولكــل . ذات االكتظــاظ الزائــد بالــسكان ُتحــل عــادة بــاحلوار 

َمــن أراد زراعــة األرض، يف معظــم أحنــاء الــبالد، احلرّيــة يف أن 
ــرأة علــى األرض      ــة حــصول امل ــإن إمكاني ــذا ف يفعــل ذلــك، ول

  .متاحة دائما هلا
ومـــضى يقـــول إن لـــدى الكـــامريون نظامـــا مـــصرفيا    - ١٨
ريا، مبـا فيـه مـصرف مركـزي، ومـصارف جتاريـة وسـوق               عص

وأضـاف أن   . للبورصة، ولديها أيضا نظام تقليدي للتعاونيـات      
كــثريا مــن النــاس يــستخدمون النظــام التقليــدي وليــست املــرأة 
وحدها هي اليت تالقي صعوبات يف متطلبـات النظـام املـصريف            

ل أمـا يف التعاونيـة، فكـ      . العصري من ضمانات ومداخيل ثابتة    
  .فرد ُيسهم مبا لديه وكلمة الشرف هي الضمان الوحيد

وفيما يتعلق بالتدريب، قال إن للرجل واملـرأة حقوقـا            - ١٩
وااللتحــاق باملدرســة إجبــاري للبنــات    . وواجبــات متــساوية 

واألوالد حـــىت ســـن الرابعـــة عـــشرة ومجيـــع الوالـــدين يـــودون 
ول، بيـد   وقال إن التمييز غري ممكن وال مقب      . لبنيهم أن يتعلموا  

ــيم     ــوفري التعل ــة لت أن املــصادر املتاحــة، لــسوء احلــظ، غــري كافي
ــة     ــوه العنايـ ــيم وتتلـ ــم أن التعلـ ــة الـــصحية، رغـ ــايف والعنايـ الكـ

وأضـاف  . الصحية، يتلقى أكرب املخصصات يف ميزانيـة الدولـة    
فالقطـاع الـصغري    . أن هناك أيضا نظامني للـضمان االجتمـاعي       

قـراء، وهنـاك النظـام      له ضمان اجتماعي خـاص غـري متـاح للف         

وكـل امـرأة تقـدم    . الثاين القائم على أساس اجلمعيات النسائية   
ــن كــان مريــضا    ــدعم َم ــاح األمــوال ل ــاك . مــسامهتها، وتت وهن

أيضا بعض املبـادرات الـيت تـدعمها البلـدان الغربيـة للمـساعدة            
  .يف توسيع نطاق نظام الضمان االجتماعي

دمـة املدنيـة، ذلـك      وقال إنـه ال يوجـد أي متييـز يف اخل            - ٢٠
ألن االســتخدام يكــون علــى أســاس االمتحانــات التنافــسية،      

. وهناك أيضا نساء يف القوات املسلحة والشرطة وقـوة الـدرك          
ــاع      ــامالت يف قطـ ــات والعـ ــساء املعلمـ ــن النـ ــثري مـ ــاك كـ وهنـ
. الــصحة، بــل إن العــامالت يزيــد عــددهن علــى عــدد الرجــال

شاركة، إال أنـه    ومضى يقول إنـه جيـب تـشجيع املـرأة علـى املـ             
وأخـريا، قـال إن     . ب وضـع الرجـل يف وضـعٍ غـري مـؤاتٍ           جي ال

وإن . اجلهود ُتبذل ملكافحة التحرش اجلنسي يف أمـاكن العمـل    
  .العقوبات قاسية وميكن أن يفقد موظف اخلدمة املدنية عمله

قالــت إن تعلــيم ): الكــامريون (الــسيدة إيبــوه أديــانغ  - ٢١
وأضـافت أن   . فـة املـستويات   البنات مكفول وُيـشجَّع علـى كا      

ــيم : ثـــالث وزارات مـــسؤولة عـــن التعلـــيم وهـــي  وزارة التعلـ
ــايل، وأن    ــيم الع ــانوي، ووزارة التعل ــيم الث ــتقين، ووزارة التعل ال
ــة وزارة النـــهوض    ــثري مـــن ميزانيـ ــة أكـــرب بكـ ــا جمتمعـ ميزانياهتـ

وقالت إن مـن الـصعب مجـع البيانـات          . بشؤون املرأة واألسرة  
ــصائية، إال أن  ــد    اإلحـ ــدارس قـ ــات باملـ ــاق البنـ ــة التحـ إمكانيـ

ــد يف غــرب      ــاطق األبع حتــسنت حتــسنا كــبريا، وخاصــة يف املن
ويــساهم عــدد مــن الــشركاء يف    . الكــامريون وأقــصى مشالــه  

ــة    ــيهم منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة وخطـ ــا فـ التنميـــة، مبـ
الكامريون، يف تعلـيم البنـات، مـع تقـدمي بـرامج لتلـك املنـاطق                

  .النائية
قالت إن لـدى مجيـع      ): الكامريون (يدة تاهاتيهوا الس  - ٢٢

املراكز اخلاصة بالنهوض باملرأة وحـدات صـحية خاصـة تقـدم            
وتقــدم الــوزارة جمموعــات مــواد    . خــدمات ختطــيط األســرة  

إلرهـــاف اإلحـــساس إىل قـــادة اجملتمـــع وشـــبكات اجلمعيـــات 
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ــسائية ــيت     . الن ــها اخلاصــة ال ــشبكات تعــد خطــط عمل وهــذه ال
وقالــت إن هنــاك أيــضا   . تعلقــة بالــصحة تــشمل األغــراض امل 

شــبكات إذاعــة للمجتمعـــات تــذيع بـــرامج باللغــات احملليـــة،     
ــصل اخلــدمات إىل      ــة أن ت ــى كفال ــساء منِظمــات عل وتعمــل ن

وأضافت أن بعض النساء الريفيات يعملن على       . املناطق احمللية 
ــاء      ــشاء دور حــضانة حبيــث يبقــى بعــضهن مــع األطفــال أثن إن

خريـات يف احلقـول، وتـشمل ميزانيـة عـام           النهار بينمـا تعمـل أ     
  . خمصصات لتوفري دور احلضانة٢٠٠٩

ــانغ    - ٢٣ ــوه أديــ ــسيدة إيبــ ــامريون (الــ ــت إن ): الكــ قالــ
مشاورات واسعة قد أُجريت مع كـثري مـن اإلدارات الوزاريـة            
من أجل الوصول إىل اتفـاق علـى حمتويـات الكتـب املدرسـية،          

 واحلـضرية وفوائــد  الـيت جيــب أن تعكـس أمهيــة املنـاطق الريفيــة   
التعلــيم، وأن ُتــري أن التوظيــف يف اجلــيش والــشرطة والــدرك  

وأضـافت أن التعلـيم اجلنـسي سـبق أن          . ليس حمجـوزا للرجـال    
ــاة واحلــب    ــيم مــن أجــل احلي ــدأ عــن طريــق دورات يف التعل . ب

وتقــدم الــدورات معلومــات حمــددة للبنــات واألوالد، مبــا فيهــا  
وقالـت  . فيـة معرفتـه   معلومات عـن التحـرش اجلنـسي وعـن كي         
ويف املنـاطق النائيـة     . إن بعث الوعي يف هذه األمور مهـم جـدا         

  .يوجد منظّمون ريفيون ينقلون املعلومات باللغات احمللية
ــراض     - ٢٤ ــاك محـــالت للتحـــري عـــن األمـ وقالـــت إن هنـ

والوقاية منها، وال سيما األمـراض الـيت ُتنقـل جنـسيا وفـريوس              
كذلك للتعليم العام فيما يتعلـق      اإليدز، و /نقص املناعة البشرية  

وليس مثة من موضـوع حمـّرم طرقـه،      . باحلمل غري املرغوب فيه   
ــه أن يكــون لكــل        ــصد ل ــه احلمــالت ُيق ــذي تقدم ــيم ال والتعل

  .وُتسهم مراكز النهوض باملرأة يف تلك العملية. شخص
قالت إن التحرش اجلنسي ال يعاقـب       : السيدة أديبادا   - ٢٥

 العقـاب يف الكـامريون، ولكـن ميكـن          عليه بكل ما تعنيه كلمة    
ــات     ــانون العقوبـ ــد لقـ ــنص اجلديـ ــشمله الـ ــت . أن يـ ويف الوقـ

احلاضــر، وإن مل يكــن يف وســع البنــت القاصــر رفــع شــكوى    

التحــرش اجلنــسي، فــإن بإمكــان والــديها أن يفعــال ذلــك نيابــة 
ــساد      ــة بإفـ ــات املتعلقـ ــانون العقوبـ ــام قـ ــب أحكـ ــها، مبوجـ عنـ

وإذا كانـت البنـت     .  على قاصر  األحداث أو االعتداء الفاحش   
ــه    ١٦دون   ســنة مــن العمــر، يعامــل االعتــداء، علــى اعتبــار أن

وقالـــت إن األحكـــام ال تـــشري حتديـــدا إىل    . اعتـــداء مـــشّدد 
البنــات، إال أهنــن يكــّن الــضحايا عــادة ويكــون املعتــدون هــم    

وهذه ليست مشكلة ريفية على وجـه التحديـد وإمنـا           . الرجال
  .هي حتدث يف كل مكان

ومضت تقول إن بإمكان مجيع الكامريونيني احلـصول     - ٢٦
علــى وظــائف يف اخلدمــة املدنيــة دون متييــز إن كانــت لــديهم   

وفيما يتعلق بـاملرأة احلامـل،      . اجلدارة الكافية والسالمة اخللقية   
فهناك أحكـام خاصـة يف قـانون العمـل          . فإن هناك متييزا إجيابيا   

ا كإجــازة أمومــة  أســبوع١٤حتظــر العمــل لــيال وتعطــي فتــرة   
وقـانون العمـل حيمـي املـرأة،        . ميكن أن ُتمـّدد يف حالـة املـرض        

ويكفــل أن تتلقــى مــا يتلقــاه الرجــل مــن مرتــب وحيظــر إهنــاء    
ــل   ــسبب احلم ــة ب ــام، أمكــن    . اخلدم ــذه األحك ــع ه وإذا مل ُتتب

  .للمرأة أن تلجأ إىل احملكمة
وقالت إن التقرير القادم سيشمل معلومـات عـن جلنـة             - ٢٧

ح الــضمان االجتمــاعي ووظائفهــا وعــدد أعــضائها مــن  إصــال
وأضافت أنه ال توجد حاليـا أيـة تـدابري خاصـة للعنايـة            . النساء

باألطفال، ولكن املرأة اليت ترّضع طفلها هلا احلـق يف الوصـول            
إىل مكان العمل متأخرة ساعة واحدة أو أن تغادر قبـل انتـهاء             

لعاملـة يف املـشاريع     وفيما يتعلـق بـاملرأة ا     . الدوام بساعة واحدة  
  .الزراعية، فهي عادة تتلقى أجرها نقدا وليس عينا

ومضت تقول إن أحكام القانون املـدين املتعلقـة بـرب            - ٢٨
ويف الوقــت . العائلــة ســتعّدل لكفالــة احتــرام أحكــام االتفاقيــة 

احلاضر، رغم أن للزوج، بصفته رب العائلـة، احلـق يف اختيـار             
نون يـــسمح أيـــضا للزوجـــة مكـــان إقامـــة األســـرة، فـــإن القـــا 

ــها إذا      ــان إقامتـ ــيري مكـ ــذ إذن بتغـ ــة ألخـ ــاللجوء إىل احملكمـ بـ
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ويف العادة ال تلجـأ املـرأة       . اعتقدت بأن أسرهتا معرضة للخطر    
  .إىل هذا اإلجراء، إال أن هلا احلق يف ذلك

وقالـت إن املـصارف يف الكـامريون ال متـّول األنـشطة        - ٢٩
 هنــاك مــا يــضمن النــاتج الزراعيــة للمــرأة والرجــل، ألنــه لــيس 

ولكـــون املـــصارف مـــشاريع خاصـــة، ال تـــستطيع الدولـــة أن  
جتربهــا علــى إعطــاء قــروض دون ضــمانات، ولــذا فــإن املــرأة   

  .كثريا ما تلجأ إىل التعاونيات
وفيمــــا يتعلـــــق مبلكيـــــة األرض، قالـــــت إن للمـــــرأة    - ٣٠

وإذا . الكامريونيـــة احلريـــة يف شـــراء األرض بامسهـــا اخلـــاص    
متزوج، أو اشترت امرأة متزوجة أرضـا، ُعـّدت         اشترى رجل   

وللمرأة أيـضا مـا للرجـل مـن حقـوق           . األرض ملكية مشتركة  
يف أن ترث األرض من والـديها، وذلـك مـا أكدتـه الـسابقات               

إال أنـه يـتعني علـى املـرأة أحيانـا أن            . القانونية للمحكمة العليـا   
  .تذهب إىل احملكمة للمطالبة حبقوقها

ق بــالتمييز يف مناصــب ُصــنع القــرار،    أمــا فيمــا يتعلــ    - ٣١
فقالت إنه بالتأكيد ال توجـد أيـة عقبـة تعتـرض تـسمية املـرأة،                
وإن مراكــز االتــصال اخلاصــة باجلنــسني مــسؤولة عــن جهــود   

ــّين  . بعـــث الـــوعي وقالـــت إن اجلـــدول اإلحـــصائي الـــذي يبـ
  .الوظائف اليت تشغلها املرأة يف اخلدمة املدنية أداة مفيدة

ومت .  إن اإلجهــــاض يعــــد جنايــــة   ومــــضت تقــــول    - ٣٢
االضـطالع حبملـة واسـعة لتخطـيط األسـرة، وإن حبـوب منـع        

وحــىت القاصــرات بإمكــاهنن احلــصول . احلمــل متاحــة بــسهولة
ــة مبوافقــة مــن الوالــدين   وقالــت إن وســائط . علــى وصــفة طبي

اإلعالم ُتسهم يف جمهود إرهاف اإلحساس فيما يتعلق باحلمـل          
الـيت ُتنقـل جنـسيا، وإن املـراهقني         غري املرغوب فيه واألمـراض      

. يــشتركون يف احلمــالت بغــرض نــشر الرســالة بــني أقــراهنم      
واســُتخدم املــسرح يف بعــض األحيــان لُيــري آثــار احلمــل غــري   

  .املرغوب فيه

 ٣ ٥٠٠قالت إن   ): الكامريون (السيدة إيبوه أديانغ    - ٣٣
 ٢٠٠٩مـارس   /عامل صـحي إضـايف سـيتم اسـتخدامه يف آذار          

ة اخلدمات الصحية يف مجيع أحناء البلد، مبـا فيهـا       لتحسني تغطي 
  .املناطق الريفية

قالت إن احملك ألية سياسة للمـساواة       : السيدة أميلني   - ٣٤
هـــو كفالـــة أن ال تكـــون املـــرأة قـــد اســـتفادت مـــن الـــربامج   

. فحــسب، ولكــن أيــضا أن تكــون هــي نفــسها فاعلــة تطــوير   
ــاك حاجــة إىل جهــود    ــة، هن ــة املــرأة الريفي  هتــدف إىل ويف حال
وتـساءلت  . إتاحة التدريب وإمكانية احلصول على الُسلف هلـا      

ــها      ــاملركز املهــين للمــرأة الــيت هلــا عمل عمــا إذا كــان ُيعتــرف ب
  .التجاري اخلاص، مهما كان صغريا

  .تولّت الرئاسة): املقررة (السيدة نيو بريغر  - ٣٥
قالــت إهنــا تــدرك بــأن اإلجهــاض  : الــسيدة بيمياتيــل  - ٣٦

وقالـت إهنـا توافـق      . اسة جـدا يف كـثري مـن البلـدان         مسألة حس 
كليا على ما أعربت عنه الدولة الطرف مـن وجهـات نظـر يف              
إجاباهتا على قائمة األسـئلة واملواضـيع املتعلقـة بأمهيـة األجيـال             

إال أن مثـة جوانـب أخـرى        . املقبلة وباألطفال يف حيـاة األسـرة      
يـــصبحن جيـــب النظـــر فيهـــا، مثـــل النـــساء واألطفـــال الـــاليت  

وأضــافت أن احليــاة، بــالطبع،   . حــامالت نتيجــة لالغتــصاب  
ويـتعني أيـضا    . مهمة، إال أن األم أيضا هلا احلق يف حياة كرمية         

النظــر يف آثــار اإلجهــاض الــسري ووفيــات األمهــات وتوصــية 
  .٢٤اللجنة العامة رقم 

  .السيدة جاب استأنفت تويل الرئاسة  - ٣٧
ــسيدة بيلـــي  - ٣٨ ــا يهمهـــ : الـ ــن قالـــت إهنـ ــسمع عـ ا أن تـ

اجملموعة الكـبرية مـن النـساء الـاليت يعملـن يف القطـاع اخلـاص                
 يف ٣,٨وغــري النظــامي، إذ ال يعمــل يف القطــاع العــام ســوى   

وأضـافت أنـه يبـدو أن    . املائة مـن جممـوع قـوة اإلنـاث العاملـة         
املنظمات النـسائية تـوفر شـيئا مـن تغطيـة الـضمان االجتمـاعي             

 احلكومــة هــي الــيت جيــب أن تكــون يف املنــاطق الريفيــة، إال أن
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ــأمر آخــر، قالــت إهنــا تــستغرب عــدم    . مــسؤولة ــا يتعلــق ب وفي
وجـود ذكــر يف التقريــر لــدور التعلـيم يف إعــادة بعــث القواعــد   
االجتماعية والثقافية اليت تؤثر يف العالقات بـني الرجـل واملـرأة            

  .يف مجيع جماالت احلياة
ــاتني   - ٣٩ ــسيدة ب اك وزارة ســألت عمــا إذا كانــت هنــ  : ال

مسؤولة عن العالقات العمالية وعن مدى تعـاون وزارة محايـة           
وقالـــت إن علـــى احلكومـــة، مبقتـــضى . املـــرأة واألســـرة معهـــا

االتفاقية، التزاما قانونيا باستخدام كافة الوسائل للقـضاء علـى          
التمييز ضد املرأة يف التوظيف إال أنه، رغم مـرور الـسنني منـذ              

ــة   ــى االتفاقي ــصديق عل ــزال املمارســات  مت الت دون حتفــظ، ال ت
ــة       ــى موافق ــرأة عل ــل ضــرورة حــصول امل ــة ســارية، مث التميزيي

وتــساءلت عمــا إذا ســبق . زوجهــا علــى عملــها خــارج املــرتل
  .لإلصالح القانوين أن أزال تلك األحكام

ومــضت تقــول إن التقريــر يــشري إىل اإلرادة الــسياسية   - ٤٠
شمل القطـاع  لتوسيع نطاق مستحقات الضمان االجتماعي ليـ     

ــة إصـــالح    ــتعاجلها جلنـ ــة أن املـــسألة سـ ــامي وحقيقـ غـــري النظـ
وطلبت املزيـد مـن املعلومـات عـن ذلـك           . الضمان االجتماعي 

املوضــوع وســألت أيــضا عــن احلمايــة القانونيــة لعمــال املنــازل 
ــساء   ــن الن ــهم م ــصادر    . وغالبيت ــد وردت عــن م ــه ق ــت إن وقال

لية، وإهنـا   مستقلة معلومات مفادها وجود أحوال عمل استغال      
  .ترغب يف أن تعرف كيف تعاجل احلكومة هذه احلالة

ــسيد نكــو   - ٤١ ــه أصــبح،   ): الكــامريون (ال ــة أن أكــد للجن
بــصورة متزايــدة، مــن الــشائع يف الكــامريون أن يعمــل كــال       
ــزوج علــى     ــد جــدا أن يعتــرض ال ــزوجني وأن االحتمــال بعي ال

 أمـا فيمـا يتعلـق بالـضمان االجتمـاعي فقـال إن            . عمل زوجتـه  
ــار    ــن األفكــ ــدد مــ ــر يف عــ ــالح تنظــ ــة اإلصــ ــدى . جلنــ وإحــ

اإلمكانيــات هــي اســتخدام اجلمعيــات النــسائية، الــيت ســبق أن 
شـــاركت يف تنظـــيم االعتمـــادات الـــصغرية، كأســـاس لتـــوفري  

  .تغطية الضمان االجتماعي

ال ميكــن أن : ومــضت تقــول إن التــشريعات واضــحة   - ٤٢
بات األشـخاص   يكون هناك متييز يف التوظيف وال فرق يف مرت        

ويف القطـاع اخلـاص ميكـن أن      . الذين يـؤدون األعمـال نفـسها      
ــا يف    يتفـــاوض صـــاحب العمـــل واملوظـــف علـــى املرتـــب، أمـ
املشاريع الزراعية الكبرية، فإن كل شيء بقـانون، مبـا يف ذلـك            

ومعظــم العمــال مــن النــساء الــاليت يبلــغ دخلــهن       . املرتبــات
ــشهر  ١٠٠ ــورو يف ال ــشاريع الزراعيــ . ي ــإن  ويف امل ة األصــغر ف

  .معظم العمال من الرجال، ولكن املرتبات واحدة
قالـت إن أبنـاء الرجـل،       ): الكامريون (السيدة أديبادا   - ٤٣

ويف حالــة الوفــاة أو  . ال أرملتــه، هــم الــذين يرثــون ممتلكاتــه    
الطــالق، فــإن القــانون املــدين يــنص علــى أن تــصفّى ممتلكــات  

مث يأخـذ   . ة إليهـا  الزوجني املشتركة وأن يعاد مـا خيـص الزوجـ         
وقالـت إن املـرأة     . الورثة أمالك الزوج على اعتبـار أهنـا إرثهـم         

يف بعض األحيان تتـردد يف املطالبـة وال تتخـذ أي إجـراء، إمـا                 
ويف . بسبب الضغط العائلي أو ألهنا تكـون قـد تزوجـت ثانيـة            

حالة الطالق فإن التـصفية، حـىت عنـدما يعـني القاضـي كاتـب               
  .عدلٍ، ال تتم دائما

وأضافت أن مركز املرأة بوصفها رئيسة لعمل جتـاري        - ٤٤
وهناك عدد من النساء الـاليت يترأسـن مـشاريع يف           . ُمعترف به 

الكــامريون، وقــد نظمــن أنفــسهن ســفي اجلمعيــة الكامريونيــة   
ويف املناطق الريفية تعمل املرأة عادة يف مجعيـة         . لنساء األعمال 

عب بعــد فكــرة أو شــبكة مــن اجلمعيــات نظــرا ألهنــا ال تــستو  
ــة     ــشاريع ريفيـ ــد مـ ــعها أن توجـ ــم أن بوسـ ــشروع وال تفهـ املـ

  .زراعية
ومــضت تقــول إنــه وإن كــان قــانون العقوبــات حيظــر   - ٤٥

ــا     ــشار إليه ــشمل احلــاالت امل ــاك اســتثناءات ت . اإلجهــاض، هن
واإلجهاض مسموح بـه يف حالـة االغتـصاب أو عنـدما تكـون       

  .حياة األم يف خطر
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ت املتعلقة بالعمـال يف القطـاعني       وقالت إن اإلحصائيا    - ٤٦
. اخلــاص وغــري النظــامي ســتكون متــوفرة يف املــستقبل القريــب

وأضافت أن يف الكامريون وزارتني مسؤولتني عـن العمـل مهـا            
وزارة العمـــــل والتعلـــــيم املهـــــين ووزارة العمـــــل والـــــضمان 

  .االجتماعي
ــاتيهوا   - ٤٧ ــسيدة تاهـ ــامريون (الـ ــز  ): الكـ قالـــت إن تعزيـ

 واملساواة بني اجلنسني موضوع عـام وأن الـوزارة       حقوق املرأة 
وأضـــافت أن . تعمـــل مـــع مجيـــع اإلدارات ومراكـــز االتـــصال

اإلحــصائيات املتاحــة قليلــة، ولكــن الــوزارة تعمــل مــع مراكــز  
  .االتصال وأن التقارير يف املستقبل ستشمل بيانات أكثر دقة

وأضافت أن التعليم يؤدي دورا هاما يف القـضاء علـى        - ٤٨
يطبـق   وقالت إن هنج املساواة بـني اجلنـسني مل     . مناط املقولبة األ

وتعمـل  . على اإلدارة فقط ولكن أيضا على العمـل مـع اُألسـر           
. منظمات األطفـال علـى مشـول مفهـوم املـساواة بـني اجلنـسني           

وقد مت بدعم من صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان نـشر دليـل                
تمــع ومواضــيع يـدوي بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني وتنميــة اجمل 

  .أخرى لقادة تلك املنظمات
ــانغ   - ٤٩ ــوه أدي ــسيدة إيب ــة  ): الكــامريون (ال قالــت إن جلن

إصالح الضمان االجتماعي تضم أعضاء من النساء وسـبق أن          
عقـــدت أول اجتمـــاع هلـــا، برئاســـة وزيـــر العمـــل والـــضمان  

  .االجتماعي
استوضحت عما إذا كان مرسـوم عـام   : السيدة باتني   - ٥٠

ميكّـن الـزوج مـن معارضـة توظيـف زوجتـه قـد               الذي   ١٩٨١
  .أُلغي
قالت إن املرسوم املعـين     ): الكامريون (السيدة أديبادا   - ٥١

مل ُيلـــغ ولكـــن أحكامـــه التمييزيـــة ســـتتم معاجلتـــها يف ســـياق  
ومـــع ذلــك، فــإذا شـــعرت امــرأة بـــأن    . اإلصــالح التــشريعي  

أحكامه تؤثر يف حقوقها، ميكن أن حتـتج بأحكـام االتفاقيـة يف             
ومـــا مل تـــذهب إىل احملكمـــة فلـــن يكـــون يف وســـع  . حملكمـــةا

ــه لــن يــذهب إىل احملكمــة   . الــسلطات اختــاذ أي إجــراء  بيــد أن
. القليــل مــن الرجــال حملاولــة منــع املــرأة مــن فعــل أي شــيء إال

فهم يعلمون أن احملاكم لن تساعدهم وحياولون اتباع أسـاليب          
  .أخرى
هلـا إنـه يـتعني    علّقت بقو : السيدة موريللو دي الفيغا     - ٥٢

علـــى الـــدول إصـــالح قوانينـــها دون انتظـــار الـــشكاوى، وإن 
  .انعدام الشكاوى يعين ضمنا انعدام الثقة يف املؤسسات

  ١٦ و ١٥املادتان 
أوضـحت بـأن اللجنـة غـري        :  أبـيش  -السيدة كوكر     - ٥٣

معنيــة بتــوفر األرض وإمنــا هــي معنيــة مبعرفــة مــا إذا كانـــت        
 يف املناطق الريفية، إمكانيـة      للمرأة، كحق خالص هلا، وخاصة    

ملكية األرض والتحكم هبا، ومـا إذا كـان بإمكاهنـا نقـل تلـك               
وأضـافت أن الرجـل،     . امللكية بالطريقة نفـسها املتاحـة للرجـل       

يف اجملتمعات اليت يتعني فيها عليه أن يـدفع مهـرا كـي يتـزوج،            
والواقــع بالنــسبة لكــثري مــن . كــثريا مــا يعتــرب زوجتــه ملكــا لــه 

 يف املنــاطق الريفيــة، أن حيــاهتن ينظمهــا القــانون العــريف النــساء
ــن خيــضعن لــسلطة الرجــل    ــم أن ســعر    . وأهن ــت إهنــا تفه وقال

العـروس لـيس مطلبـا قانونيـا مـن أجـل الـزواج يف الكـامريون،         
وسـألت عـن الوقـت الـذي     . ومع ذلك فإن املمارسـة مـستمرة     

 سُيعتمد فيه قانون األشخاص واألسـرة اجلديـد حبيـث ال تعـود          
وقالـت إنـه ينبغـي    . األحكام التمييزية يف القانون املدين منطبقة     
  .اعتماد القانون اجلديد يف أقرب وقت ممكن

ــسيدة بلميهــوب    - ٥٤ ــم أن   :  زرداين-ال ــا تفه ــت إهن قال
 ١٨مشروع قانون األشخاص واألسرة قد جعل سـن الـزواج           

ســنة للبنــات وســألت عــن الوقــت الــذي بــدأ فيــه العمــل علــى  
وأضــــافت أن . نون وإىل أيــــة مرحلــــة وصــــلمــــشروع القــــا

الكامريون قد صّدقت دون حتفظ علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل             
 سـنة لـألوالد   ١٨اليت هي أيضا تنص على أن سن البلوغ هي          

ــتعني    . والبنــات وحــىت قبــل املوافقــة علــى مــشروع القــانون، ي
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اختاذ اإلجراءات ملواءمة التـشريعات الكامريونيـة مـع التزاماهتـا           
  .الدولية
ومـــضت تقـــول إن الكـــامريون مل حتظـــر بعـــد تعـــدد     - ٥٥

الزوجات، حىت وإن كان القانون اإلسـالمي ال يـسمح بتعـدد            
وقالت إن الرجال قد فّسروا آية واحدة يف القـرآن          . الزوجات

بأهنا تعين بأن بإمكان الرجل أن يتزوج مـا بـني زوجـة واحـدة       
ــول     ــسها تق ــة نف ــة أن اآلي ــع زوجــات، رغــم حقيق ــإن: وأرب  ف

وأضافت أنه سبق لكثري من البلـدان      . ِخفتم أال تعدلوا فواحدة   
اإلسـالمية أن ألغــت تعــدد الزوجـات أو جعلــت حتقيقــه صــعبا   

وقالت إن من املهم مواصـلة تـدريب        . مما جعل النتيجة واحدة   
ُحكـــام الـــصلح واحملـــامني وتـــشجيع النـــاس علـــى اللجـــوء إىل 

  .احملاكم
ــص     - ٥٦ ــد أُشــري إىل ت ــه ق ــول إن فية املمتلكــات ومــضت تق

وقالت إهنا ترغب يف أن تعرف ما إذا كان بإمكـان           . املشتركة
املرأة أن تـرث مـن زوجهـا إذا كانـا قـد تزوجـا مبوجـب نظـام             
ــزوج أن يــرث مــن      ــا إذا كــان بإمكــان ال ــة املنفــصلة وم امللكي

  .زوجته يف هذه الظروف
ــز  ): الكــامريون (الــسيد نكــو  - ٥٧ قــال إن الكــامريون تعت

وإن املـــرأة اآلن . التعلـــيم لكـــال الرجـــل واملـــرأةبكوهنـــا تتـــيح 
تعرف إن كان قانون ما يناقض الدسـتور وبإمكاهنـا أن تـدافع             

وقال إنـه متأكـد مـن أنـه مـا مـن رجـل كـامريوين         . عن نفسها 
مينع زوجته أبدا من العمل، ذلك ألن املرّتبني خـري مـن مرتـب              

ن أمـا فيمـا يتعلـق بـاألرض فـإن يف الكـامريون وفـرة مـ                . واحد
األراضي اخلـصبة وإن أليـة امـرأة أو بنـت ترغـب يف احلـصول                

وقــال إن للمــرأة مــا للرجــل مــن  . عليهــا احلريــة يف فعــل ذلــك
  .حقوق اإلرث

قالـــت إنــه ال ميكـــن  ): الكــامريون  (الــسيدة أديبـــادا   - ٥٨
. لــزوج أن يــرث زوجــه، بــصرف النظــر عــن نظــام امللكيــة       

ــة. يــرث األم أو األب ســوى األطفــال  وال ــاة أو ويف حال  الوف

الطالق، تستعيد املرأة ممتلكاهتا اخلاصة، ولكن قد يتعني عليها          
الذهاب إىل احملكمة لذلك وقد تكون هناك حاجـة إىل مـأمور            

وإذا توفت امرأة، ُتتبع العملية نفسها ويـرث األطفـال          . تصفية
والقانون ال يـذكر الـزوج أو الزوجـة، ولكـن يـذكر             . ممتلكاهتا
هنـــاك أطفـــال، فـــإن القـــانون املـــدين وإن مل يكـــن . الـــزوجني

  .واضح متاما فيما يتعلق باخلالفة وليس فيه متييز
ومضت تقول إن املهر ليس إال رمزيا يف املنـاطق الـيت              - ٥٩

ومبقتــضى القــانون العــريف فــإن مراســم   . ال يــزال ممارســا فيهــا 
. تقدمي املهـر تثبـت شـرعية الـزواج بوصـفه احتـادا بـني أُسـرتني                

عان وجتريـان التبـادل إظهـارا إلعطـاء املـرأة إىل            فاألسرتان جتتم 
وإذا طُلب مهـر زائـد عـن اللـزوم أمكـن إحالـة              . األسرة الثانية 

املــسألة إىل حمكمــة مدنيــة، إال أن اُألســرتني يف العــادة تــصالن  
وقالـــت إن بإمكـــان احلكومـــة أن تنظـــر يف حظـــر . إىل اتفـــاق

  .املهر، ولكنه ممارسة تربط بني األسرتني
لــــت إن مــــشروع قــــانون األشــــخاص واُألســــرة  وقا  - ٦٠

ــيحدد ســن الثامنــة عــشرة بوصــفها ســن الــزواج لــألوالد        س
أما فيما يتعلق بتعدد الزوجـات، فـإن   . والبنات على حد سواء  

وبإمكان املـرأة رفـض     . للزوجني حرية اختيار شكل زواجهما    
ــوم       ــل ذلــك ي ــان تفع ــدد الزوجــات ويف بعــض األحي ــول تع قب

  .الزواج
شـكر أعـضاء اللجنـة علـى        ): الكامريون (كوالسيد ن   - ٦١

مــا قــدموه مــن أســئلة وعلــى فهمهــم وأعــرب عــن ترحيبــه         
وقـــال إن الكـــامريون ملتزمـــة . بتعليقـــاهتم وتوصـــياهتم البّنـــاءة

بالعمـل مــن أجــل محايــة حقـوق املــرأة والنــهوض هبــا وســُتبذل   
كل اجلهود لكفالـة أن يتـضمن تقريرهـا الـدوري املقبـل مجيـع               

  .طلوبةاملعلومات امل
ــسة  - ٦٢ ــة   : الرئي ــة وحيوي ــت وّدي ــشة كان ــت إن املناق . قال

ــشجيع       ــد إىل ت ــضاء الوف ــد أع ــها يف أن يعم ــن أمل ــت ع وأعرب
اجلمعيــة الوطنيــة علــى اعتمــاد مــشروع القــانون املتعلــق حبظــر  
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ــانون األســرة واألشــخاص يف      ــرأة ومــشروع ق العنــف ضــد امل
وأثنــت علــى الكــامريون لتــصديقها علــى . أقــرب وقــت ممكــن

االتفاقية وعلى الربوتوكول االختياري وأعربت عـن األمـل يف          
 مـن االتفاقيـة   ٢٠أن تقبل قريبا تعديل الفقرة األوىل من املـادة       

ومـضت تقـول إنـه    . واملتعلق بأوقات االجتماعـات والـدورات   
جيب عدم الـسماح بـأن يكـون للـصعوبات االقتـصادية احلاليـة        

زيادة اجلهود ملكافحـة    وإن مثة حاجة إىل     . أثر سليب على املرأة   
األمناط املقولبة ولتشجيع املزيد من النساء علـى دخـول ميـدان           

وأضـافت أنـه جيـب أن يكـون         . السياسة واخلدمـة الدبلوماسـية    
هناك املزيد من برامج ومحالت التوعيـة واملزيـد مـن العمـل يف              

وجيـب النظـر يف األمثلـة الناجحـة         . القطاعني النظامي والريفـي   
دات الـصغرية يف البلـدان األخـرى، إذ ميكـن أن            لربامج االعتما 

وقالت إنـه جيـب تقـدمي إحـصائيات         . تكون مالئمة للكامريون  
  .أكثر يف التقارير يف املستقبل
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