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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة الثانية واألربعني

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  

 قائمة بالقضايا واملسائل املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 *الكامريون  

نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الثـاين والثالـث                 
 ).CEDAW/C/CMR/3(للكامريون 

 
 ة عامةحمل  

ني الثــاين يرد التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدويرجــى تقــدمي معلومــات عــن عمليــة إعــدا  - ١
ــامريون  ــث للك ــذ  . والثال ــبني ه ــي أن ت ــر    وينبغ ــد ج ــت ق ــا إذا كان ــات م  استــشارة ته املعلوم

املنظمات غري احلكومية، وبوجه خاص املنظمات النسائية، وأن توضـح اإلدارات واملؤسـسات             
 .احلكومية اليت شاركت يف إعداد التقرير

وطلبت اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية املتعلقـة بـالتقرير األويل علـى نطـاق واسـع                - ٢
اطق نـ  اإلداريني واملسؤولني، والسياسيني، واجلمهـور عمومـا والنـساء مـن امل          يف الكامريون على  
ضـوء التعليقـات اخلتاميـة      يف  ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة             . الريفية واحلـضرية  

لضمان املساواة بني الرجل واملرأة حبكم القـانون والواقـع، واإلشـارة إىل مـا يـزال يـتعني عملـه                     
 .مليةالستكمال هذه الع

 

 .تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي* 
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 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي وحالة االتفاقية  
أشارت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة إىل بعض اإلجنـازات التـشريعية فيمـا يتعلـق           - ٣

ــضا    ــها ذكــرت أي ــة يف القــانون احمللــي ولكن ــإدراج االتفاقي  عــددا مــن األحكــام الــيت تنطــوي   ب
 معلومات عن أي تقدم حمرز أو خطط متوخاة فيمـا يتعلـق             ويرجى تقدمي . متييز ضد املرأة   على

ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كـان يف اإلمكـان الرجـوع إىل االتفاقيـة يف حالـة                  . بتوصيات اللجنة 
 .التقاضي يف احملاكم الوطنية

وخالل النظر يف التقرير األويل للكامريون، أشار ممثل الكامريون إىل أنـه جيـري إعـداد                 - ٤
ويفيـد التقريـر اجلـامع للتقريـرين الثـاين والثالـث بـأن هنـاك         . تصدي للعنـف ضـد املـرأة     قانون لل 

مشروع قانون مـن أجـل منـع العنـف ضـد املـرأة والتمييـز القـائم علـى أسـاس اجلـنس واملعاقبـة                          
ويرجى تقدمي معلومات مـستكملة عـن حالـة إعـداد ذلـك القـانون ومـشروع القـانون          . عليهما

 . يز ضد املرأة ومجيع اجلزاءات املنصوص عليهايف ذلك تعريف التمي مبا
ة للمــرأة فيمــا يتعلــق بالــشكاوى    ويرجــى حتديــد اآلليــات وســبل االنتــصاف املتاحــ      - ٥

ويرجـى  . التمييز القائم على أساس اجلنس مبا يف ذلك اآلليـات املـستقلة مثـل أمنـاء املظـامل                  ضد
إلنــسان واحلريــات ومــدى امتثاهلــا تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات بــشأن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق ا

، ١٩٩٣ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املـؤرخ  ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (“ ملبادئ باريس ”
ويرجـى تقـدمي معلومـات إحـصائية        . وال سيما مـدى معاجلتـها حلقـوق اإلنـسان للمـرأة           ) املرفق

 .عن استخدام املرأة هلذه اآلليات والنتائج اليت أسفرت عنها
إلشــارة إىل مــا إذا كــان جيــري النظــر يف خطــة عمــل وطنيــة مــن هــذا القبيــل ويرجــى ا - ٦

أو إعـالن بــيجني ومنـهاج العمــل واألهــداف   /لتعزيـز املــساواة بـني اجلنــسني وتنفيـذ االتفاقيــة و   
 .اإلمنائية لأللفية

ويرجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات الـيت جيـري النظـر فيهـا لـضمان أن يطبـق مبـدأ                   - ٧
. لكامـل علـى مجيـع جمـاالت القـانون وفقـا لاللتزامـات احملـددة مبوجـب االتفاقيـة                   عدم التمييز با  

ويرجى إيراد معلومات عن أي عملية استعراض تشريعية وجدوهلا الزمين فيمـا يتعلـق بالقـانون                
العريف اختذت لتعديل أو إلغـاء األحكـام الـيت تنطـوي علـى متييـز ضـد املـرأة علـى النحـو الـذي                          

 . عليقاهتا اخلتامية السابقةأوصت به اللجنة يف ت
 

 القوالب النمطية  
يفيد التقرير بأن القوالب النمطية وحـاالت التحيـز املتـصلة بـأدوار ومـسؤوليات املـرأة                  - ٨

والرجــل يف مجيــع جمــاالت احليــاة ال تــزال مــستمرة، كمــا يــصف التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا     
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اإلجـراءات املتخـذة    هـذه   لـيت متخـضت عـن       ويرجى تقدمي حملة عامة عـن النتـائج ا        . للتصدي هلا 
ويرجى أيضا اإلشارة إىل اإلجراءات األخرى املتـوخى اختاذهـا          . للقضاء على التمييز ضد املرأة    

للتصدي لالجتاهات واملمارسات واألعراف واملواقف اجملتمعية ذات الطبيعة التمييزيـة وتأثريهـا            
 . يف املساواة بني املرأة والرجل

 
 أةالعنف ضد املر  

ــا للتوصــية العامــة      - ٩ ، لوضــع ١٩يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة، وفق
استراتيجية شـاملة ملكافحـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك اعتمـاد قـانون وطـين                

لقـدرات مـن أجـل خمتلـف الفئـات      بشأن العنف ضـد املـرأة واسـتحداث بـرامج للتوعيـة وبنـاء ا        
امون واجلهـاز القـضائي والعـاملون يف قطـاع الـصحة والزعمـاء الـدينيون                فيها الشرطة واحمل   مبا(

 .واجلمهور عموما) والزعماء التقليديون
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن نطــاق العنــف ضــد املــرأة مبــا يف ذلــك العنــف العــائلي      - ١٠

والتــدابري املتخــذة للتــصدي لــه، وعــن تــوفر اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة واملــآوي واملنــازل 
ــا عـــن عـــدد الـــشكاوى    . اآلمنـــة للـــضحايا ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات إحـــصائية عنـــد توفرهـ

. والتحقيقات واحملاكمـات والعقوبـات الـصادرة وعـن أي تعـويض ميـنح للـضحايا أو ألسـرهم                  
 .ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة تعتزم جترمي االغتصاب يف إطار الزوجية

 
  البغاءاالجتار بالنساء واستغالل املرأة يف  

القانونيــة وغريهــا مــن التــدابري املتخــذة للتــصدي لالجتــار    يركــز التقريــر علــى التــدابري  - ١١
ويرجــى تقــدمي . باألطفــال ألغــراض جتاريــة واســتغالهلم يف ترتيبــات ألعمــال مــن هــذا القبيــل   

معلومــات عــن عــدد الطفــالت الــاليت يتعرضــن حلــاالت االســتغالل تلــك، وعــن تــأثري التــدابري  
ويرجــى تقــدمي . ، مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة يف اخلطــة الوطنيــة ملناهــضة عمــل الطفــل   املتخــذة

معلومات عن التدابري املتخذة لقمع مجيـع أشـكال االجتـار بالنـساء واسـتغالل النـساء والفتيـات                  
يف البغـاء، مبـا يف ذلـك تقـدمي معلومـات عـن ســن أي تـشريع خـاص واختـاذ تـدابري حمـددة ملنــع            

وإضــافة . بغــاء واملعاقبــة عليــه لفتيــات واملعاقبــة عليــه، ومنــع اســتغالهلن يف ال االجتــار بالنــساء وا
ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن املبادرات اليت تتخذها احلكومـة لتأهيـل النـساء والفتيـات                 إىل

 .الاليت يرغنب يف التخلي عن البغاء وإعادة إدماجهن
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 اذ القراراتاملشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف عملية اخت  
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــشاركة النــساء يف الــسياسة كناخبــات وعــن أي تــدابري  - ١٢

 . متخذة لزيادة مشاركتهن السياسية
مع مالحظة ما حدث من تزايد يف عدد النساء الناشطات يف احليـاة الـسياسية، يرجـى                  - ١٣

 تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة       إبراز أي تدابري خاصة اختذت على النحو الذي توصي به اللجنـة يف            
لتعزيز عدد النساء املشاركات يف هيئـات اختـاذ القـرارات علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك                      

يــــة، وللتوصــــيتني العــــامتني  مــــن االتفاق٤ مــــن املــــادة ١اجلهــــاز القــــضائي، وفقــــا للفقــــرة  
 . للجنة ٢٥ و ٢٣
 

 اجلنسية  
وفقا للمعلومات الواردة يف التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث، تظـل                   - ١٤

ومـع ذلـك، يفيـد التقريـر بأنـه جيـري إعـداد مـشروع               . التشريعات املتصلة باجلنـسية دون تغـيري      
 ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات مـــستكملة  .قـــانون بـــشأن مدونـــة األحـــوال الشخـــصية واألســـرة 

 .  ووضعه، واجلدول الزمين العتماده،إليهحمتوى القانون املشار  عن
 

 التعليم  
ــساء     - ١٥ ــات والن ــيم الفتي ــدابري املتخــذة لتحــسني تعل ــر إىل الت ويرجــى تقــدمي  . يــشري التقري

ــائج احملققــة    ــذ وعــن النت ــربامج   . معلومــات عــن التنفي ويرجــى كــذلك اإلشــارة إىل اخلطــط وال
تـــع الفتيـــات والنـــساء باملـــساواة  تمواالســـتراتيجيات األخـــرى املتـــوخى وضـــعها لكفالـــة أن ت 

عـــن التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة احلقـــوق مـــع الرجـــال يف جمـــال التعلـــيم، وتقـــدمي معلومـــات   يف
ــيت ــة        ال ــاطق الريفي ــات يف املن ــات، وبوجــه خــاص املقيم ــتبقاء الفتي ــة الس  يف ،تتخــذها احلكوم

 . املدارس، وضمان حصوهلن على التعليم جبميع مستوياته
، ٢٠٠١اءة والكتابــة، يف عــام   ورد يف التقريــر، بلــغ معــدل اإلملــام بــالقر    ووفقــا ملــا   - ١٦

 عامــا، ١٥ل، ممــن تبلــغ أعمــارهم    يف املائــة بــني الرجــا  ٧٧يف املائــة بــني النــساء، و    ٥٩,٨
ويرجى تقـدمي بيانـات     . تتجاوز ذلك، مع وجود فوارق كبرية بني املناطق الريفية واحلضرية          أو

صــيل عــن التــدابري القائمــة أو املتوخــاة للتــصدي لألميــة بــني    إحــصائية مــستكملة، وتقــدمي تفا 
 . النساء، ال سيما يف املناطق الريفية، والنتائج اليت أسفرت عنها هذه التدابري
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 الصحة  
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة         - ١٧

. وزيادة فرص احلصول على وسائل منـع احلمـل وتوفريهـا   السابقة باستعراض قانون اإلجهاض     
ويرجى تقدمي معلومات عن التثقيف اجلنسي يف املناهج الدراسية وعن محـالت التوعيـة الراميـة                

ويرجـى إيـراد معلومـات عـن متتـع الفتيـات احلوامـل              . إىل منع حـاالت احلمـل يف سـن املراهقـة          
 . واألمهات الشابات باحلق يف التعليم

ملنع وقـوعهن ضـحايا     “ لكّي الثدي ”هر أن نسبة مئوية عالية من الفتيات خيضعن         ويظ - ١٨
ويرجى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن هـذه املمارسـة واإلشـارة                 . لالغتصاب والزواج املبكر  
 . إىل التدابري املتخذة ملنعها

مييــز ويرجــى تأكيــد مــا إذا كــان مــشروع القــانون املعــد ملنــع العنــف ضــد املــرأة والت    - ١٩
أساس نوع اجلنس واملعاقبة عليهما حيظر تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى، واإلشـارة إىل                 على

ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن اآلثــار . التــدابري الــيت اختــذت للقــضاء علــى هــذه املمارســة
 . الصحية املترتبة عن الزواج دون السن القانونية

وطنية ملكافحة اإليدز والتدابري املتخذة ملكافحـة       ويرجى إيضاح استراتيجيات اللجنة ال     - ٢٠
 ويرجـى أيـضا املزيـد مـن     .اإليدز والتمييز ضد النساء املصابات به   /فريوس نقص املناعة البشرية   

 . محالت توعية جرى القيام هبا على النحو الذي أوصت به اللجنةالتوضيح ألي
 

 العمالة واملرأة الريفية واحلصول على امللكية والفقر  
حبـسب اجلـنس، وعنـد االقتـضاء، حبـسب الفئـة العرقيـة              (يرجى تقـدمي بيانـات مـصنفة         - ٢١

ــة  واخلــاص عــن مــشاركة املــرأة يف قــوة العمــل يف القطــاعني العــام    ) واملنطقــة احلــضرية والريفي
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن القطاع غري النظامي، ال سيما عن أنـواع اخلـدمات               . للعمالة

 .جتماعية أو غريها من اخلدمات واحلماية املتاحة للمرأةالقانونية أو اال
القانونيــة والطبيــة، واإلشــارة  ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــشاركة املــرأة يف املهــن    - ٢٢
 .ما إذا كانت قد اختذت تدابري للتشجيع على مشاركة املرأة يف هذا الشأن إىل
مـن  ) أ (١٣ول هبـا لالمتثـال للمـادة      ويرجى اإلشارة إىل التـدابري املخطـط هلـا أو املعمـ            - ٢٣

ويرجـى توضـيح نتيجـة اإلجـراء املتخـذ لتيـسري حـصول              . اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة     
ويرجــى ذكــر التــدابري الــيت تعتــزم  . املــرأة علــى القــروض املــصرفية ومتــويالت الــرهن العقــاري  

رك علــى قــدم املــساواة  لتــشااحلكومــة اختاذهــا لتــشجيع املــرأة، وال ســيما مــن املنــاطق الريفيــة، 
 ؟الرجل يف األنشطة الترفيهية والرياضة ويف احلياة الثقافية جبميع جوانبها مع
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. ويرجى توضيح أثر التدابري الواردة يف التقرير واملتخـذة لتحـسني وضـع املـرأة الريفيـة                 - ٢٤
ركة ملــشاويرجــى أيــضا تقــدمي البيانــات واالجتاهــات الــيت تظهــر مــستويات التعلــيم والــصحة وا 

القـــروض واالئتمانـــات املاليـــة  قطـــاعي العمـــل النظـــامي وغـــري النظـــامي واحلـــصول علـــى    يف
 .  خيص النساء الريفيات، ومشاركتهن يف احلياة االجتماعية والسياسية فيما
ويرجى إعالم اللجنة بالتدابري اليت ختطط الدولة الطرف الختاذهـا مـن أجـل إتاحـة فـرص                   - ٢٥

 وما إذا كانت احلكومة تعتزم استعراض املمارسات العرفية اليت متنـع         ؛اضيحصول املرأة على األر   
 . املرأة من وراثة األراضي، وما إذا كانت تعتزم القيام حبمالت توعية يف هذا الشأن

 
 الالجئات   

لة، عــن حالــة الالجئــات وعــددهن،  يرجــى تقــدمي معلومــات، مبــا يف ذلــك بيانــات مفــص   - ٢٦
ويرجــى اإلشــارة . تعلــيم والــصحةلعنف واحلــصول علــى فــرص العمــل وال ســيما فيمــا يتعلــق بــا  ال
 موضـع  ٢٠٠٥املوعد الذي تعتزم فيـه الدولـة الطـرف اعتمـاد مرسـوم يتـيح وضـع قـانون عـام               إىل

 .النفاذ
 

 الزواج والعالقة األسرية  
 عامـــا،  ١٨ ســـريتفع إىل ســـن  يرجـــى بيـــان مـــا إذا كـــان عمـــر الـــزواج للفتيـــات       - ٢٧
ويرجـى تقـدمي معلومـات      . ينـاك تـدابري للقـضاء علـى الـزواج املبكـر والقـسر             كانت ه  إذا وما

مدى انتشار تعدد الزوجات، وممارسة زواج األخ من أرملة أخيه مبوجـب القـانون         مفصلة عن 
وإضافة إىل ذلك، يرجى بيان ما إذا كان بإمكان الزوجة أن حتدد، علـى قـدم املـساواة              . العريف

 .ة وسكنهامع الرجل، مكان إقامة األسر
 

 ١، الفقرة ٢٠املادة   
، مـن االتفاقيـة   ١، الفقرة ٢٠ اإلشارة إىل أي تقدم حمرز إزاء قبول تعديل املادة       يرجى - ٢٨

 .املتعلقة مبواعيد اجتماع اللجنة


