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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واألربعون

        ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  الكامريون    

  
) CEDAW/C/CMR/3(نظرت اللجنة يف تقريري الكـامريون الـدوريني الثـاين والثالـث            - ١

وتـرد قائمـة القـضايا    . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين  ٢٨ املعقودتني يف    ٨٧٦ و   ٨٧٥يف جلستيها   
، أما ردود حكومة الكـامريون      CEDAW/C/CMR/Q/3واألسئلة اليت طرحتها اللجنة يف الوثيقة       

  .CEDAW/C/CAM/Q/3/Add.1فترد يف الوثيقة 
  

  مقدمة    
  .دولة الطرف على تقريريها الدوريني الثاين والثالثتعرب اللجنة عن تقديرها لل  - ٢
وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا                   - ٣

كــذلك عــن تقــديرها تعــرب اللجنــة و. واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة  
قدمة ردا على األسـئلة الـيت طرحتـها         الطرف للعرض الشفوي والتوضيحات اإلضافية امل      لدولةل

  .اللجنة شفويا
ــها الدائمــة يف         - ٤ ــدا برئاســة ســفري بعثت ــة الطــرف إلرســاهلا وف ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت

  .زارة النهوض باملرأة واألسرة ووزارة العدلجنيف، يضم ممثلني لو
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  اجلوانب اإلجيابية    
ينــاير /قت، يف كــانون الثــاين تــشري اللجنــة مــع التقــدير إىل أنّ الدولــة الطــرف صــدّ        - ٥

  .، على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٠٠٥
املتحـدة  وكاالت األمم لدولة الطرف مع لوتشري اللجنة مع التقدير إىل التعاون الوثيق        - ٦

لمـرأة  ل  اإلنـسان  قـوق واملنظمات غـري احلكوميـة وسـائر فئـات اجملتمـع املـدين يف جمـال تعزيـز ح                  
  .واملساواة بني اجلنسني

لتعـديل  ح القـانون، سـعيا منـها         إلصـال  لجنة مبباشـرة الدولـة الطـرف عمليـة        وترحب ال   - ٧
الدولـة الطـرف يف   كمـا ترحـب باعتمـاد    . خمالفـة لالتفاقيـة  الـيت تعـد    تمييزيـة و  لحكـام ا  مجيع األ 

ترحب اللجنة كذلك باالسـتراتيجيات     و.  مبركز الالجئني  امتعلقا   حملي اقانون ٢٠٠٥يوليه  /متوز
اليت وضعتها الدولة الطرف للحد من الفقر وحتـسني األوضـاع االجتماعيـة للـسكان، وخباصـة                 

  .النساء
  

  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات    
بينما تشري اللجنة إىل أنّ على الدولة الطرف التزاما بتنفيذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة                  - ٨

رة، فإهنا ترى أنّ الـشواغل والتوصـيات املبّينـة يف هـذه املالحظـات               بصورة منهجية ومستم  
وبنـاء علـى ذلـك، تـدعو اللجنـة       .االهتمـام علـى سـبيل األولويـة     أن تـويل جديرة باخلتامية 

 يف تقريرهـا  ُتبلغالدولة الطرف إىل أن تركز على هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية، وأن       
كمـا تـدعو الدولـة الطـرف      .راءات وما حققته من نتائج اختذته من إجماعالدوري القادم 

إىل عرض هذه املالحظـات اخلتاميـة علـى مجيـع الـوزارات املعنيـة وعلـى الربملـان واجلهـات            
  .ةلا فع بصورة تنفيذهالكفالةالقضائية 

  
  الربملان    

 وأهنا مسؤولة بينما تؤكد اللجنة من جديد أنّ احلكومة تتحمل املسؤولية الرئيسية  - ٩
لتزامات الدولة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة، فإهنـا تـشدد        ال  الكامل تنفيذال عن   بصفة خاصة 

على أنّ االتفاقية ملزمة جلميع أجهزة احلكومة وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تـشجيع برملاهنـا        
 االقتــضاء، اخلطــوات الالزمــة  الــوطين علــى أن يتخــذ، وفقــا لواليتــه وإجراءاتــه وحــسب  

ــة صــياغة احلكومــة ل  يتعلــق بتنفيــذ هــذه  فيمــا ــة وبعملي تقريرهــا املقبــل   املالحظــات اخلتامي
  .االتفاقية مبوجب



CEDAW/C/CMR/CO/3  
 

09-22611 3 
 

  املركز القانوين لالتفاقية    
األسـبقية  صكوك الدولية اليت تصّدق عليهـا الدولـة الطـرف    للبينما تشري اللجنة إىل أنّ     - ١٠

عـدم  اورها بـسبب   القلق ال يـزال يـس   من دستورها، فإن ٤٥القوانني الوطنية وفقا للمادة     على  
  . تشريع حملي حيظر التمييز ضد املرأة ويعاقب عليهوجود
 لتمييز ضد املرأةا ا حيظر  مالئم ا وطني تشريعاوحتث اللجنة الدولة الطرف على سّن         - ١١

  كمـا يتــضمن  مـن االتفاقيـة،  ١ التمييـز املباشـر وغــري املباشـر وفقـا ألحكـام املــادة      ويتـضمن 
  . االتفاقية من٢من املادة ) ب(رة الفرعية لفقلفقا  االقتضاء و عندفرضجزاءات ُت

  
  نشر االتفاقية والربوتوكول االختياري على أوسع نطاق    

يساور اللجنة القلق ألن أحكام االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات العامـة                 - ١٢
ــشكل كــاف     ــة ب ــة غــري معروف ــة  يفللجن ــةً  أجهــزة احلكوم ــساء أنفــسه يف أوســاط وكاف ن، الن

  .املقيمات يف املناطق الريفيةالنساء سيما  وال
حتــث اللجنـــة الدولــة الطـــرف علــى كفالـــة أن تــصبح االتفاقيـــة والربوتوكـــول     و  - ١٣

جـزءاً أساسـيا مـن تثقيـف وتـدريب مجيـع العـاملني يف               التوصيات العامة للجنة    االختياري و 
تـدريب القـضاة علـى      توصي الدولـة الطـرف بـأن تـضمن          كما أهنا    .جمايل القانون والقضاء  

 حقـوق اإلنـسان      وخصوصا قضاة احملاكم العرفيـة، تـدريبا كافيـا يف جمـايل            ،مجيع املستويات 
متكني املرأة من اللجـوء إىل احملـاكم علـى قـدم            وأحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري،     و

الدولـة الطـرف كـذلك علـى كفالـة تـوفري املعلومـات            اللجنـة   وحتـث    .املساواة مـع الرجـل    
  .املتعلقة باالتفاقية للنساء وقادة اجملتمعات احمللية، باستخدام وسائط اإلعالم املناسبة

  
  األحكام التمييزية األخرى    

 القــوانني التمييزيــة ويــساورها القلــق إزاء  إلغــاءتــشري اللجنــة إىل عــدم إحــراز تقــدم يف  - ١٤
لقـضاء علـى األحكـام       ا مـن أجـل   شاملة   الـ  قـانون المليـة إصـالح     لع  متقدمـة   أولويـة   إعطـاء  عدم

مل تـصدر  املتعلقة هبذا األمر    وتأسف لكون مشاريع القوانني      .التمييزية املستندة إىل نوع اجلنس    
 ، وتعـدد الزوجـات  ا،ألحكـام التمييزيـة املتعلقـة بالزنـ    كما أنّ اللجنة ال تزال قلقة بسبب ا   .بعد

 ي، اليت ال تـزال موجـودة يف مجلـة      واملرتل العائل  ، وحالة الترمل  ، واجلنسية ، زمام التجارة  وتولّي
وتؤكـد اللجنـة    .  والقـانون املـدين    دنيـة  وقانون تسجيل األحوال امل     العقوبات  قانون قوانني، مثل 

ــذيب       ــضة التعــ ــة مناهــ ــيات جلنــ ــتنتاجات وتوصــ ــه يف اســ ــرب عنــ ــذي أعــ ــق الــ ــددا القلــ جمــ
)CAT/C/CR/31/6 (     حية الحقـا   من العقوبة إذا تزوج الـض      املغتصبألن القانون اجلنائي يعفي. 

تطبيـق القـانون املـدون    بة تعلقـ كما يساور اللجنة القلق بسبب أوجه التناقض وعدم االتـساق امل  
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القوانني العرفيـة الـيت متيـز ضـد         بـ   العمـل  والقانون العـريف يف الدولـة الطـرف، وبـسبب اسـتمرار           
  . مع االتفاقيةوتتعارضاملرأة 
اد نظام قانوين متسق وموحد وحتثها وتود اللجنة تذكري الدولة الطرف بأمهية اعتم  - ١٥

 كفالـة    مـن أجـل     مـع الربملـان     النـشط  وعلى العمل ها  عملية استعراض قوانين  بعلى التعجيل   
تعديل مجيع التشريعات التمييزية أو إلغائها جلعل هذا النظام القانوين متماشيا مع االتفاقيـة              

 زمـين واضـح   ديد إطـار  حت الدولة الطرف على  اللجنة  وحتث   .ومع التوصيات العامة للجنة   
ــاز  ــانون       إلجن ــى ق ــا عل ــرح إدخاهل ــديالت املقت ــرار التع ــك إق ــا يف ذل ــذه اإلصــالحات، مب  ه
 وتطلـب إىل الدولـة الطـرف       .ة والقـانون املـدين    دنيـ  وقـانون تـسجيل األحـوال امل       العقوبات

ذه اإلصـالحات مـن أجـل حتقيـق         هلـ   متقدمـة   أولويـة   إعطـاء   املـشّرعني بـضرورة    توعية أيضا
وكفالــة الوفــاء بااللتزامــات التعاهديــة الدوليــة للدولــة الرجــل قانونــاً وملــرأة ابــني ة ساوااملــ

تؤكـد اللجنـة مـن      ،  ٢٠٠٠ عـام     للجنة يف   اخلتامية السابقة  تعليقاتال ومتاشيا مع  .الطرف
 زيـز تعل للتـشريعات  ة الدولة الطرف بشكل عاجل بعملية إصالح شامل    ضرورة قيام  جديد
  . للمرأةنساناإل اية حقوقاواة املرأة بالرجل ومحمس
 ة ســناسـن  ١٨وترحـب اللجنـة مبــشروع القـانون املتعلـق بقــانون األسـرة، الـذي حيــدد         - ١٦

ــزواج لل  ــا للــ ــة دنيــ ــرأةقانونيــ ــلمــ ــد القلــــق الــــذي أُ  والرجــ ــرر تأكيــ ــهعــــرب ، وتكــ  يف عنــ
مـن أنّ االخـتالف يف احلـد        ) CRC/C/15/Add.164( حقـوق الطفـل   للجنـة   اخلتاميـة    الحظاتامل
 ســنة للنــساء، يــشكل متييــزا ١٥ ســنة للرجــال و ١٨الــزواج القانونيــة، احملــددة بـــ  دىن لــسناأل
  .املرأة ضد
وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة رفع السن الدنيا للـزواج بالنـسبة للمـرأة                 - ١٧
. للجنــة ٢١ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم   ١٦ ســنة وفقــا ألحكــام املــادة  ١٨إىل 
  .لى اعتماد مشروع القانون املتعلق بقانون األسرةعها حتث كما

  
  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    

 ٢٠٠٤ترحـــب اللجنـــة بتـــشكيل اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات عـــام   - ١٨
 ،مـع القلـق    الحـظ، ها ت لكنـ  .هختلف أشـكال   مب وباملشاريع الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة      

باإلضـافة   .املـساواة بـني اجلنـسني     تحقيق  تعلق ب ي  حمددة فيما  ة الوطنية ليس لديها والية    أنّ اللجن 
ــة ودرجــة اســتقالهلا وتأســف          ــة الوطني ــدم شــفافية اللجن ــشأن ع ــق ب ــساورها القل ــك، ي إىل ذل

  .الحتمال عدم امتثاهلا ملبادئ باريس
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لوطنيـة حلقـوق    اللجنـة ا  تكـوين   الدولة الطرف إعادة النظـر يف       إىل   اللجنة   وتطلب  - ١٩
توصـي   كمـا  . اسـتقالهلا، وتقيـيم مـدى امتثاهلـا ملبـادئ بـاريس            وضـمان اإلنسان واحلريات   

باملـساواة بـني اجلنـسني      ُيعـىن   نائب ألمـني املظـامل      باستحداث منصب   الدولة الطرف   اللجنة  
  .وإناطة والية خاصة به لتعزيز حقوق املرأة

 الدولة الطرف ملكافحة أوجه التفـاوت بـني         وترحب اللجنة باخلطة الوطنية اليت أعدهتا       - ٢٠
الدولـة الطـرف وباملبـادرات    اليت أعّدهتا كما ترحب بورقة استراتيجية احلد من الفقر         .اجلنسني

تقـدمي  للكنـها تأسـف      .اليت تنفذها للنهوض باملرأة يف سياق التعاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف            
كمـا تأسـف    .الـة تنفيـذها  ح املبـادرات و كافيـة عـن نتـائج هـذه     غـري   الدولة الطـرف معلومـات      

  .ن امليزانية اليت ختصصها الدولة الطرف لتحقيق هذه األغراضع املعلومات عدم توفرل
 معلومات مفصلة عن نتائج اخلطـة الوطنيـة    إىل توفري  اللجنة الدولة الطرف   دعووت  - ٢١

ن آليـات الرصـد   حالـة تنفيـذها، وعـ   عـن  اليت أعدهتا ملكافحة أوجه التفاوت بني اجلنسني و  
 معلومـات مفـصلة ودقيقـة عـن امليزانيـة            تـوفري   إىل دعو الدولـة الطـرف    كما ت  .اليت أُنشئت 

وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف         .املخصصة لتمويل املبادرات الراميـة إىل النـهوض بـاملرأة         
تنـسيق  ألجهـزة املعنيـة ب     السلطة الالزمة واملوارد البشرية واملالية الكافيـة ل        صيصبضمان خت 

  .تنفيذ االتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز املساواة بني اجلنسني
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق املساواة بـني الرجـل                - ٢٢

 ومـع ذلـك، يـساورها القلـق إزاء العـدد          . واملرأة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـسياسة املـنح الدراسـية            
. احملدود من النساء املستفيدات من هذه اجلهود واالفتقار إىل آليات لرصـد تنفيـذ هـذه التـدابري     

ألن الدولة الطـرف مل تتخـذ أي تـدابري خاصـة مؤقتـة يف إطـار الـسياسات العامـة             واللجنة قلقة   
 للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع جمـاالت االتفاقيـة بغـرض حتـسني                    

ســيما فيمــا يتعلــق بوضــع املــرأة يف مكــان العمــل ومــشاركة املــرأة يف   حقــوق املــرأة، الأعمــال
كـرة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة،     وتالحظ اللجنة أيضا عدم وجود فهم واضـح لف        . احلياة السياسية 

يف التوصـية   الـيت ورد شـرح مفـصل هلـا           من االتفاقيـة     ٤املادة    من ١ الفقرة   بصيغتها الواردة يف  
  .للجنة ٢٥ لعامة رقما

 التـدابري اخلاصـة   العتمـاد حمـدد   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع تـشريع           - ٢٣
 للجنـة هبـدف     ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم            ٤ من املـادة     ١املؤقتة وفقا للفقرة    

  .التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت
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  طية واملمارسات الثقافيةالقوالب النم
مـن أجـل التغلـب علـى القوالـب      الـيت بذلتـها    لجهـود   لتثين اللجنة على الدولة الطـرف         - ٢٤

لكنـها ال تـزال قلقـة إزاء اسـتمرار بعـض            . النمطية واألحكام املسبقة املتصلة مبـسؤوليات املـرأة       
لــق بــأدوار املــرأة  املواقــف القائمــة علــى ســيطرة الرجــل والقوالــب النمطيــة املتجــذرة فيمــا يتع   

ومسؤولياهتا، وهي مواقف تنطوي على متييز ضد املرأة وتؤدي إىل إدامة تبعيتها داخل األسـرة               
وتـشري إىل أن مثـل هـذه املواقـف واألفكـار النمطيـة التمييزيـة متثـل عقبـة كـأداء أمـام               . واجملتمع

  .ة وإعمال احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيللمرأة حبقوق اإلنسانتمتع ال
، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علــى     ٢٠٠٠ومتاشـيا مـع مالحظاهتـا اخلتاميـة لعــام       - ٢٥

ــة      ــة، لتغــيري أو إلغــاء املمارســات التقليدي ــدابري، تــشمل ســن قــوانني وطني مواصــلة اختــاذ ت
) أ (٥ و) و(٢والثقافية الضارة اليت تنطوي على متييز ضـد املـرأة، وذلـك وفقـا للمـادتني                  

الدولــة الطــرف علــى تكثيــف تعاوهنــا يف هــذا الــصدد مــع منظمــات  وحتــث . مــن االتفاقيــة
املدرسـني  والنـسائية وقـادة اجملتمـع احمللـي والزعمـاء التقليـديني،             واجلماعـات   اجملتمع املدين   

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل مـضاعفة جهودهـا الراميـة إىل وضـع              . اإلعالمووسائط  
ثقيـف وتوعيـة موجهـة للنـساء والرجـال مـن       وتنفيذ استراتيجيات طويلة األجل، وبرامج ت  

كافة مستويات اجملتمع بغرض هتيئة بيئة متكينية للقضاء على القوالب النمطية واملمارسات            
  .التقليدية الضارة

  
  العنف ضد املرأة    

ترحب اللجنة مبشروع القانون املتعلق مبنع ومعاقبـة العنـف ضـد املـرأة والتمييـز القـائم                    - ٢٦
أيـضا  اللجنـة   وتعرب  .  حىت اآلن   مشروع القانون  اعتمادلكنها تأسف لعدم    على نوع اجلنس،    

لعنف ضد النساء والفتيـات، مثـل انتـشار العنـف األسـري الـذي               ارتفاع معدل ا  عن قلقها إزاء    
يرتكبـه األزواج وبـاقي األقــارب الـذكور، وإزاء عـدم اعتمــاد قـانون حمـدد بــشأن العنـف ضــد        

 أن اجملتمـع يـضفي طـابع الـشرعية علـى       جنـة بـالقلق إذ يبـدو        عالوة على ذلك، تـشعر الل     . املرأة
ــه يف معظــم احلــاالت      . هــذا العنــف مــن خــالل ثقافــة الــصمت واإلفــالت مــن العقــاب، ويقبل

واللجنة قلقة إزاء قلة حـاالت العنـف املبلّـغ عنـها، وعـدم وجـود قـوانني حمـددة تتنـاول العنـف                        
وتأسـف اللجنــة لعــدم  . ال إجراميــااألسـري وعــدم االعتـراف باالغتــصاب الزوجـي بوصــفه فعـ    

ــة       ــات العمري ــاة، مــصنفة حــسب الفئ ــرأة والفت ــات ومعلومــات عــن العنــف ضــد امل ــوفر بيان  .ت
يساورها القلق بـشأن عـدم كفايـة املالجـئ املتاحـة إليـواء ضـحايا العنـف وتـأخر اعتمـاد                       كما

  . نوع اجلنسمشروع القانون املتعلق مبنع ومعاقبة العنف ضد املرأة والتمييز القائم على
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حتث اللجنة الدولة الطرف علـى التعجيـل باعتمـاد مـشروع القـانون املتعلـق مبنـع                    - ٢٧
 نــوع اجلــنس وإعطــاء األولويــة ملكافحــة ىومعاقبــة العنــف ضــد املــرأة والتمييــز القــائم علــ 

وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن . العنــف ضــد النــساء والفتيــات، وخباصــة العنــف األســري
بـأن مجيـع     ط اإلعـالم والـربامج التعليميـة علـى زيـادة الـوعي العـام،              تعمل من خالل وسـائ    

 االتفاقيــة، وهــي بالتــايل انتــهاك حلقــوق  تــشكل متييــزا يف إطــارأشــكال العنــف ضــد املــرأة 
ــساء     . اإلنــسان للمــرأة  ــار العنــف ضــد الن ــة اعتب ــة الطــرف إىل كفال ــة الدول ــدعو اللجن وت

ب الزوجــي ومجيــع أشــكال االعتــداء  والفتيــات، مبــا يف ذلــك العنــف األســري واالغتــصا  
اجلنسي، فعال إجراميا؛ وتقدمي مرتكبيـه إىل احملاكمـة، ومعاقبتـهم وإعـادة تأهيـل الـضحايا؛                

وتطلـب  . وإتاحة وسائل فورية لالنتـصاف واحلمايـة للنـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف                
ن للوصول إىل اللجنة إىل الدولة الطرف إزالة أي عقبات تواجه النساء والفتيات يف سعيه        

العدالة، وتوصي بإتاحة املـساعدة القانونيـة جلميـع ضـحايا العنـف، بوسـائل تـشمل إنـشاء                   
وتوصــي اللجنــة بتنظــيم التــدريب ملــسؤويل . مراكــز املــساعدة القانونيــة يف املنــاطق الريفيــة

القضاء واملوظفني العموميني، وال سيما موظفي إنفاذ القانون، ومقدمي اخلدمات الـصحية            
في التنمية اجملتمعية للتأكد من وعيهم جبميع أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات،                وموظ

  .وقدرهتم على تزويد الضحايا بالدعم املالئم مع مراعاة الفوارق بني اجلنسني
  

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
، مـن   ضارة يف بعـض منـاطق البلـد       الـ مارسـات   املتشعر اللجنة بقلق بـالغ إزاء اسـتمرار           - ٢٨

، وعـدم قيـام الدولـة، حـىت اآلن،          الثـدي قبيل ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث وكـّي              
الـذي  وتكـرر أيـضا تأكيـد القلـق         .  القضاء عليهـا   تستهدفباختاذ إجراءات مستدامة ومنهجية     

 مـن  كمـا هـو متوقـع أيـضا    عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، ويف املالحظات اخلتامية  أعربت  
ــ ــة   ) CAT/C/34/Add.17انظــر (ة مناهــضة التعــذيب  جلن ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت وجلن

ــة  ــرأة      ) E/C.12/1/Add.40انظــر (والثقافي ــع امل ــوق متت ــيت تع ــتمرار بعــض املمارســات ال إزاء اس
يف بعـض األجـزاء مـن البلـد،         الثـدي   حبقوقها من قبيل تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث وكـي            

واللجنــة قلقــة إزاء عــدم كفايــة اجلهــود املبذولــة للتوعيــة . للمعاقبــة عليهــاوعــدم وجــود قــانون 
  .بضرورة القضاء على هذه املمارسات

حتث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانني وطنية حتظر تشويه األعضاء التناسلية              - ٢٩
، حتت أي ظرف مـن الظـروف،        الثديلإلناث، وأي ممارسات ضارة أخرى، من قبيل كي         

 مـا تـضطلع بـه مـن جهـود التوعيـة والتثقيـف املوجهـة للنـساء والرجـال علـى حـد                         وتعزيز
سواء، بدعم من اجملتمع املدين، مـن أجـل القـضاء علـى ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية                     
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تـشجع  كما  . وعلى املربرات الثقافية اليت تقوم عليها هذه املمارسات       الثدي  لإلناث وكي   
 برامج ترمي إىل إجياد مصادر دخل بديلـة ملـن يقومـون             اللجنة الدولة الطرف على تصميم    

  .بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث كوسيلة لكسب الرزق
  

  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    
ترحـــب اللجنـــة بالتـــدابري الـــيت اختـــذهتا الدولـــة الطـــرف مـــن أجـــل مكافحـــة االجتـــار    - ٣٠

 الـصادر يف كـانون   ٢٠٠٥/١٥انون رقـم  العتمادها القـ  الطرف  باألشخاص وتثين على الدولة     
 املتعلق بقانون مكافحة االجتار باألطفـال واسـترقاقهم، والتـصديق علـى             ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، وبروتوكوليهـــا   
بـذهلا الدولـة الطـرف مـن أجـل          اجلهـود الـيت ت    فيـه اللجنـة     تالحظ  الذي  ني  احلويف  . االختياريني

لألغراض التجاريـة، مبـا يف      ) مبن فيهم الفتيات  (مكافحة االجتار باألشخاص واستغالل األطفال      
 القلــق إزاء مــا تــشهده  هاذلــك خمتلــف املبــادرات دون اإلقليميــة واإلقليميــة والدوليــة، يــساور  

ــراض التجا       ــتغالهلا لألغ ــاملرأة واس ــار ب ــادة االجت ــن زي ــة الطــرف م ــةالدول ــة وتأســف . ري اللجن
ــضا ــة الطــرف    أي ــادرات الدول ــة حنــو  ألن معظــم مب ــسياق موجه ــذا ال ــال يف حــني  يف ه  األطف
عــالوة . توجــد أي اســتراتيجيات حمــددة ملواجهــة مــشكلة اســتغالل املــرأة وعملــها يف البغــاء ال

االجتـار بالنـساء    عـن     مـن الدولـة الطـرف      على ذلـك، تأسـف اللجنـة أيـضا لعـدم تـوافر بيانـات              
  .البغاء فتيات واستغالهلن يفوال
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ التدابري الالزمـة ملواجهـة األسـباب الرئيـسية                 - ٣١

ويف هذا الصدد، تدعو    . اهرولالجتار بالنساء وبغاء النساء من أجل مواصلة كبح هذه الظ         
ة هلـن يف التوظـف   املتاحـ  اخلياراتاللجنة الدولة الطرف إىل تثقيف النساء والفتيات بشأن     

وتوصي الدولـة الطـرف أيـضا بإدمـاج         . ن أجل القضاء على البغاء بوصفه اخليار الوحيد       م
مجيــع الــصكوك اإلقليميــة والدوليــة الــيت مت التــصديق عليهــا يف القــوانني احملليــة وتطبيقهــا،  
وإنــشاء املالجــئ لــضحايا االجتــار واختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة لكفالــة تأهيــل الــضحايا   

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على االهتمـام علـى سـبيل            . اجملتمعوإعادة إدماجهم يف    
، إسداء املشورة هلم وإعادة تأهيلـهم     األولوية حبماية الضحايا، مبا يف ذلك محاية الشهود، و        

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل منـع االجتـار             . سيما الفتيات  وال
دابري االقتصادية للحد من ضعف النساء والفتيات، فضال عـن          باألشخاص، مبا يف ذلك الت    
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تــوفري معلومــات إحــصائية  . محــالت التوعيــة واإلعــالم

  .ومفصلة عن االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء
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  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
ة نــسبة متثيــل املــرأة يف مناصــب اختــاذ القــرار وتــثين علــى الدولــة   ترحــب اللجنــة بزيــاد  - ٣٢

. الطرف ملا بذلته من جهـود مـن أجـل إشـراك املـرأة علـى املـستوى التنظيمـي مـن االنتخابـات                       
 متثيــل املــرأة يف هــذه املناصــب مقارنــة  معــدللكنــها تعــرب عــن القلــق إزاء اســتمرار اخنفــاض   

متثيل املرأة على املستويات الدولية، وتأسـف لعـدم         ويساورها القلق أيضا بشأن نقص      . بالرجل
ترقــي املــرأة يف هــذا الــصدد بــسبب اســتمرار العديــد مــن األحكــام املــسبقة املبنيــة عمومــا علــى 

  .افتراض عدم توافرهن
ــة         - ٣٣ ــة بأمهي ــة للتوعي ــضطلع حبمــالت وطني ــة الطــرف أن ت ــة مــن الدول تطلــب اللجن

وتـدعو  . ياة السياسية، وباألخص يف املنـاطق الريفيـة       مشاركة املرأة يف احلياة العامة ويف احل      
الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها من أجل زيادة مشاركة املرأة يف مناصب اختاذ القرار،              

وتوصي الدولة الطرف أيضا بتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني           . وكذلك يف احلياة العامة للبلد    
ية إىل زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة           يف أوساط األحزاب السياسية وتكثيف اجلهود الرام      
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى       . السياسية والعامة، مبا يف ذلك على املستوى الدويل       

 من االتفاقية والتوصية    ٤ من املادة    ١ وفقا للفقرة    املؤقتةاستعراض تطبيق التدابري اخلاصة     
 مـن أجـل   ه التـدابري الراميـة      تطبيـق هـذ   يتـضمن    ، واليت تـدعو إىل أن     للّجنة ٢٥العامة رقم   

  . زمنية أو حصصا أكربأطراً زيادة التمثيل السياسي للمرأة وضع نقاط مرجعية تتضّمن 
  

  التعليم    
ترحــب اللجنــة بــاخلطوات الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لتعزيــز املــساواة اجلنــسانية يف      - ٣٤

اللجنــة علــى الدولــة الطــرف ويف هــذا الــصدد، تــثين . التعلــيم النظــامي وغــري النظــامي يف البلــد
 وبرنامج دعم التعليم، مـع تطبيـق حـصة إلزاميـة تقـدر بنـسبة                ،النتهاجها سياسة املنح الدراسية   

، وال سـيما    مجيـع الفتيـات   لعدم استفادة   ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق      .  يف املائة للفتيات   ٤٠
عـدد مـن العوامـل، مـن بينـها         الفتيات الاليت تعشن يف املناطق الريفية، من هذه التـدابري بـسبب             

وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا ألن عــددا أقــل مــن الفتيــات  .الفقــر والــصور النمطيــة االجتماعيــة
وعالوة على ذلـك، تـشعر بـالقلق إزاء          .يستكملن دراستهن الثانوية ومستويات التعليم األعلى     

 تبــاين املــؤهلني، والرســنيد عــدد املالتعليميــة وقلــةواد املــعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة التعليميــة و 
امللحــوظ يف جــودة التعلــيم بــني املنــاطق احلــضرية والريفيــة، وعــدم وجــود معلومــات إحــصائية  

  . مصنفة وحمدثة عن معدالت الشابات والشبان املنتظمني يف اجلامعة
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اعتمـاد تـدابري شـاملة لتحـسني تعلـيم الفتيـات                     - ٣٥

.  املناطق الريفية، وتوفري معلومات مفصلة وحمدثـة عـن وضـعهن التعليمـي             اللوايت تعشن يف  
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كما تدعو الدولة الطرف إىل تعزيز تدريب املدرسني املؤهلني وتعيينهم، وختصيص املـوارد             
 أنـشطة التوعيـة مـع التركيـز علـى           زيـادة ، و لمـدارس  ل املواد املطلوبة توفري  الكافية لضمان   

كمـا تطلـب اللجنـة مـن الدولـة       . املهـم لتعلـيم الفتيـات    على فهم الـدور الوالدينمساعدة  
معلومـات مفـصلة وكاملـة عـن عـدد الـشابات       يف تقريرها الدوري التـايل    الطرف أن تقدم    

  .  باجلامعة، مصنفة حسب نوع اجلنس والسن وجمال الدراسةاملنتظمنيوالشبان 
  

  التوظيف    
ين، ومها الزراعـة واخلدمـة      ددني حم تالحظ اللجنة مع القلق أن النساء يتركزن يف قطاع          - ٣٦

املرتلية، يف حني أن قانون العمل يوفر للمرأة والرجـل نفـس الفـرص للعمـل واحلـق يف املـساواة                     
 أيـضا أن النـساء تـوظفن علـى األغلـب يف             اللجنة وتالحظ. يف األجر واملعاملة عن نفس العمل     

وتـشعر اللجنـة    . االجتمـاعي القطاع غري النظامي، مما أدى إىل اسـتبعادهن مـن بـرامج الـضمان            
 الـصادر يف عـام   ٠٢-٨١يسمح املرسـوم  مثل و ،بالقلق إزاء بعض األحكام اليت متيز ضد املرأة     

ــزوج ١٩٨١ ــسمح لل ــذي ي ــذرعا مبــصلحة األســرة واألطفــال     وال ــه مت .  مبعارضــة عمــل زوجت
ــشار التحــرش اجلنــسي يف       ــة كــذلك انت ــانوتالحــظ اللجن ــل وعــدم وجــود تــشريع    مك  العم

  . لذلك للتصدي
 مـن االتفاقيـة،     ١١وتوصي اللجنة باعتماد تدابري لضمان تنفيذ مجيع أحكام املادة            - ٣٧

وتنفيــذ االتفاقيــات ذات الــصلة الــصادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة الــيت صــدقت عليهــا 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل يف               .الكامريون

 مـن  ١بعـدة طـرق منـها اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة             سوق العمل، وذلك    
كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن         .  للجنة ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤املادة  

تويل اهتماما خاصا للنساء العـامالت يف القطـاع غـري النظـامي مـن أجـل ضـمان حـصوهلن                
الطـرف علـى إعـادة النظـر، علـى سـبيل          وحتث اللجنـة الدولـة       .على اخلدمات االجتماعية  

 . مــن االتفاقيــة١١األولويــة، يف األحكــام التمييزيــة بغيــة إلغائهــا أو تعديلــها وفقــا للمــادة  
التحـرش اجلنـسي يف مقـر العمـل،         حتث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع حيظـر           كما
  . يف ذلك فرض اجلزاءات وسبل االنتصاف املدنية وتعويض الضحايا مبا

  
  الصحة    

 الدولة الطرف لتحسني صـحة املـرأة        اضطلعت هبا ترحب اللجنة بعدد من اجلهود اليت         - ٣٨
الدولـة الطـرف لـصحة      االهتمـام الـذي أولتـه        وتالحظ مع التقدير  منذ النظر يف التقرير األويل،      

األم واملــراهقني، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى قــضايا الــصحة اإلجنابيــة وتنظــيم األســرة           
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غـري أن اللجنـة ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء عـدم       . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية ومكافحة  
وتأسف لعدم وجـود معلومـات عـن         .كفاية مرافق الرعاية الصحية، ال سيما يف املناطق الريفية        

احلصول على اخلدمات الصحية مصنفة حسب نـوع اجلـنس واملنـاطق والعمـر وغريهـا                إمكانية  
  . من املتغريات

ــة          - ٣٩ ــة التحتي ــا لتحــسني البني ــى مواصــلة جهوده ــة الطــرف عل ــة الدول وحتــث اللجن
لى الرعاية ع املرأة إمكانية حصولكما حتث الدولة الطرف على حتسني . الصحية يف البلد

ــصلة،    ــة الــصحية، واخلــدمات الــصحية ذات ال ــة، ال ســيما يف  و جبــودة عالي بأســعار معقول
ولة الطرف لتعزيز جهودها يف جمال مكافحة فـريوس         كما تدعو اللجنة الد    .املناطق الريفية 

  . يدزاإل/املناعة البشريةنقص 
الـيت ترجـع يف املقـام األول     إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسـية،     قلقةوال تزال اللجنة      - ٤٠

وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق أيـــضا لعـــدم وضـــع   .املأمونـــة عمليـــات اإلجهـــاض غـــري إىل ممارســـة
ــن ا   ــتراتيجيات للحــد م ــية اس ــات النفاس ــرأة ال تــ    .لوفي ــار ستطيعوتالحــظ كــذلك أن امل  اختي

ــشكل جرميــة        ــاض يف حالــة االغتــصاب، حــىت لــو كــان اإلجهــاض ال ي وفقــا لقــانون   اإلجه
ــساري يف الكــامريون  ــات ال ــوفري   .العقوب ــدم ت معلومــات إحــصائية عــن عــدد    كمــا تأســف لع

دم اإلبـالغ هـذا يرجـع       ، وألن عـ    عن غريها مـن أسـباب وفيـات النـساء          والحاالت اإلجهاض   
  . إىل ثقافة الصمت السائدة يف الدولة الطرف

ــأثري اإلجهــاض علــى معــدل الوفيــات       - ٤١ ــة الطــرف إىل تقيــيم ت وتــدعو اللجنــة الدول
كمــا تــدعو اللجنــة الدولــة . النفاســية، وعلــى النظــر يف إصــالح أو تعــديل وضــعه القــانوين

 .لألحكـام الـيت تـنظم اإلجهـاض القـانوين       الطرف إىل تنفيذ تدابري من أجل التنفيـذ الفعـال           
وعالوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تعزيـز براجمهـا لتوسـيع معـارف املـرأة                   

 إىل توجيهـه بقضايا الصحة اإلجنابية، وتوصي بنـشر التثقيـف اجلنـسي علـى نطـاق واسـع و                
 يف تقريرهـا    لجنـة أن تقـدم إىل ال    وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف         .املراهقات واملراهقني 

الدوري القادم معلومات مفصلة، عن عدد حاالت اإلجهاض، السرية والقانونية على حد 
 الوفيات النفاسية وتأثريسواء، وأهم أسباب الوفيات النفاسية، والتدابري املتخذة للحد من 

  .تلك التدابري
  

  النساء الريفيات    
ا الدولـة الطـرف لتحـسني وضـع املـرأة      ترحب اللجنة باجلهود اليت تضطلع هب ويف حني     - ٤٢

 الـيت وضـعتها وزارة الزراعـة والتنميـة          هي اآلليـة  و الريفية، مثل استراتيجية قطاع التنمية الريفية     
وتـشعر اللجنـة بـالقلق       . تقييم أثـر هـذه الـربامج       عن إحصاءات   تقدمي تأسف لعدم    فإهنا ،الريفية
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 نواجهيـ  الفقـر واألميـة و     يعـانني يفيـة، حيـث     إزاء الوضع السيئ للنساء والفتيات يف املنـاطق الر        
شاركن يف عمليـات صـنع      يـ  الصعوبات يف احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة، و            

وتشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا ألن القوالـب النمطيـة التقليديـة               .القرار على مستوى اجملتمع احمللي    
رأة الريفية كـثريا مـا تفتقـر إىل سـبل       ن امل ألاخلاصة باإلناث أكثر شيوعا يف اجملتمعات الريفية، و       

امللكيـة  فيمـا يتعلـق ب    كما تشعر بالقلق إزاء معرفة املرأة احملـدودة حبقوقهـا            .فعالة حليازة األرض  
  . وعدم قدرهتا على املطالبة هبذه احلقوق

وتدعو اللجنة الدولة الطرف الختاذ التدابري الالزمة لزيادة وتعزيز مـشاركة املـرأة               - ٤٣
يالء اهتمام خاص الحتياجات املـرأة الريفيـة عـن    إلوتنفيذ خطط التنمية احمللية، و   يف وضع   

طريق ضمان مـشاركتها يف عمليـات صـنع القـرار وحتـسني فـرص حـصوهلا علـى خـدمات                     
كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى          .الصحة والتعليم واملياه النظيفة والصرف الصحي     

يع أشكال التمييز ضد املرأة الريفية فيما يتعلق حبيازة   اختاذ التدابري املناسبة للقضاء على مج     
كما تدعو الدولة الطرف إىل تعزيز وعي املرأة، وخباصة املرأة الريفيـة حبقوقهـا يف                .األرض

وتطلـب اللجنـة مـن       .حيازة األرض وحقوق امللكية من خالل برامج حمـو األميـة القانونيـة            
يانات شاملة عن وضـع املـرأة الريفيـة يف مجيـع            الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل ب       

كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية          .اجملاالت اليت تشملها االتفاقية   
وتـشجع   .ختلفـة املبـادرات  امل، مـن خـالل    للمرأة الريفيةومفصلة عن الدعم املباشر املقدم   

  . املتحدةاألمممن وكاالت اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم التقين واملايل 
  

  النساء الالجئات    
ن احمللــي املتعلــق مبركــز القــانو ٢٠٠٥الدولــة الطــرف يف عــام ترحــب اللجنــة باعتمــاد   - ٤٤

 واتفاقيـة   ١٩٥١، وتقدر أن القانون يتضمن تعريفات الالجئ الواردة يف اتفاقيـة عـام              الالجئني
ــة   ــة الوحــدة األفريقي ــإجراء  وترحــب .منظم ــضا ب ــة أي ــلات  اللجن ــع   العم  املوحــدة اخلاصــة مبن

ومواجهــة العنــف اجلنــسي والعنــف اجلنــساين، الــيت وضــعتها مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون    
غـري   .الالجئني بالتعاون مع خمتلف الشركاء، مبا يف ذلك مديرية األمن الوطين بوزارة الداخليـة             

 األحكـام األساسـية     لتنفيـذ  أهنا تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد املرسوم املطلـوب           
  .٢٠٠٥لقانون عام 

عتمد املرسوم علـى وجـه الـسرعة هبـدف تنفيـذ            أن ت توصي اللجنة الدولة الطرف ب      - ٤٥
، ويف مقدمتـها  وضع الالجئني بشأن ٢٠٠٥الصادر يف عام األحكام الرئيسية من القانون  

هادات ملتمـسي  ، وإصـدار شـ  الالجئاألحكام املتعلقة بالتسجيل، وإجراءات حتديد وضع   
  . اللجوء والالجئني



CEDAW/C/CMR/CO/3  
 

09-22611 13 
 

 احلياة األسرية     

متــشيا واملالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء األحكــام     - ٤٦
 إزاء ة بوجـه خـاص  واللجنـة قلقـ  . احليـاة األسـرية   سـياق   ضـد املـرأة يف    اليت متيز   املتبقية التمييزية

املفهوم الذي يفيد بـأن الـزوج هـو رب األسـرة، وقـانون            تدميأحكام معينة من القانون املدين،      
كمـا أن اللجنـة     . تسجيل احلالة املدنية الذي ينظم تعدد الزوجات باعتباره حكرا على الرجـال           

ــرأة،       ــرأة يف الكــامريون يف مــسائل اإلرث وتأســف حلرمــان امل ــز ضــد امل ــضا إزاء التميي قلقــة أي
علـى   هـذا احلـق  لقـصر   أباهـا، و خباصـة يها، وحسب معظم التقاليد، من احلق يف أن تـرث والـد    

  . فقط الذكور ألبناءا
 من  ١٦وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القانون املدين والعريف مع املادة              - ٤٧

االتفاقية وعلى إجناز اإلصالح القانوين الذي تقوم به يف جمال الـزواج والعالقـات األسـرية                
 .خـالل فتـرة زمنيـة حمـددة     من االتفاقية،   ١٦ للمادة   هبدف حتقيق امتثال إطارها التشريعي    

، رمي إىل القضاء على تعدد الزوجاتوتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري ت
 املتعلقـة باملـساواة يف الـزواج والعالقـات     ٢١على النحو الذي تدعو إليـه التوصـية العامـة       

  . األسرية املقدمة من اللجنة
  

 وحتليلهامجع البيانات     

إال أهنـا تأسـف     . ف الدولة الطـر   الواردة يف تقرير  ترحب اللجنة باملعلومات اإلحصائية       - ٤٨
. لعـدم كفايـة املعلومــات اإلحـصائية املتعلقــة حبالـة املــرأة يف مجيـع اجملــاالت املـشمولة باالتفاقيــة      

تـائج  ن املتخـذة وبال كما أن اللجنة قلقة إزاء نقص املعلومات املتعلقة باألثر املترتب على التـدابري   
  . اليت حتققت يف خمتلف جماالت االتفاقية

مـع البيانـات، مبـا يف       الـذي تتبعـه جل    نظام  الوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز         - ٤٩
ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم االجتاهات املتعلقة حبالة املـرأة والتقـدم احملـرز               

الرجــل، وختــصيص مــوارد كافيــة يف امليزانيــة هلــذا وملــرأة  ابــنيحنــو حتقيــق املــساواة الفعليــة 
 مـن   االقتـضاء، عنـد ، وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل طلـب املـساعدة الدوليـة          . الغرض

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة  .أجــل تعزيــز اجلهــود املبذولــة يف جمــال مجــع البيانــات وحتليلــها
ليالت إحصائية، مـصنفة حـسب نـوع    الطرف أيضا أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات وحت     

اجلنس وحسب املناطق الريفية واحلضرية، ُتبني أثر التـدابري املتعلقـة بالـسياسات والـربامج               
  . وما حتقق من نتائج
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  ٢٠ من املادة ١الفقرة     
ــل،      - ٥٠ ــى أن تقب ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــديل    ت ــن، تع ــت ممك ــرب وق  يف أق

  . اقية املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة من االتف٢٠ من املادة ١ الفقرة
  

  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة مـشاركة مجيـع الـوزارات واهليئـات العامـة                  - ٥١

على نطاق واسع يف إعداد تقريرها املقبل، وكذلك التشاور مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                 
  . خالل تلك املرحلة

  
  عمل بيجنيمتابعة إعالن ومنهاج     

 على حنو كامـل، عنـد تنفيـذ التزاماهتـا     فيدحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تست       - ٥٢
مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل 

  . الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
  

  فيةاألهداف اإلمنائية لألل    
تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                 - ٥٣

 إىل إدمـاج منظـور جنـساين وإىل جتـسيد أحكـام              اللجنـة  وتـدعو . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
 وتطلـب إىل الدولـة      ،االتفاقية بوضـوح يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق هـذه األهـداف                

  . ن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكالطرف أن تضمِّ
  

  التصديق على معاهدات أخرى    
 اللجنــة أن انــضمام الدولــة إىل الــصكوك الدوليــة الرئيــسية التــسعة حلقــوق    تــرى  - ٥٤

يعزز متتع املرأة مبا هلا من حقـوق اإلنـسان وحبرياهتـا األساسـية يف مجيـع جوانـب         )١(اإلنسان
حكومـة الكـامريون علـى التـصديق علـى املعاهـدات الـيت              ولـذلك، تـشجع اللجنـة       . احلياة

تنضم إليها بعد، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                      مل
__________ 

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية العهد  )١(  
والسياسية، والعهد الدويل للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر، واتفاقية القضاء على مجيع 

لعقوبة القاسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا. التمييز ضد املرأة أشكال
املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين   الالإنسانية أو أو

وأفراد اسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص 
 .ذوي اإلعاقة
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أســـرهم، واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، واالتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع   
  . األشخاص من االختفاء القسري

  
  يةتعميم املالحظات اخلتام    

تطلــب اللجنــة تعمــيم هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف الكــامريون    - ٥٥
إلطـــالع أفـــراد الـــشعب، مبـــن فـــيهم املـــسؤولون احلكوميـــون، والـــساسة، والربملـــانيون،   
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على التدابري اليت اختذت لـضمان املـساواة     

.  يف هـذا الـصدد     الالزمـة ل واملرأة، وكذلك اخلطوات األخرى      القانونية والفعلية بني الرج   
ــا      ــة وبروتوكوهلـ ــيم االتفاقيـ ــود تعمـ ــز جهـ ــل تعزيـ ــة الطـــرف أن تواصـ وتطلـــب إىل الدولـ
ــائج الــدورة      ــيجني، ونت االختيــاري، والتوصــيات العامــة للجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل ب

املــساواة بــني : ٢٠٠٠رأة عــام املــ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
، وال سيما على املنظمات النسائية      “اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين      

  . ومنظمات حقوق اإلنسان
  

  متابعة املالحظات اخلتامية     
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـنتني، مبعلومـات خطيـة                   - ٥٦

 كما تطلب . أعاله٢٧و  ١٥ لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني عن اخلطوات املتخذة
اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـسعى للحـصول علـى تعـاون تقـين ومـساعدة تقنيـة، مبـا يف                        

ون ذلـك مالئمـا، مـن أجـل تنفيـذ           ذلك اخلدمات االستشارية، عنـد االقتـضاء وعنـدما يكـ          
  . التوصيات هذه

  
  موعد تقدمي التقرير املقبل     

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــرّد علــى الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه     - ٥٧
ــادة         ــيقدم مبوجــب امل ــذي س ــل ال ــدوري املقب ــا ال ــة يف تقريره ــن ١٨املالحظــات اخلتامي  م

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املوحد الرابع واخلامس           . االتفاقية
  .٢٠١١يف عام 
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