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 املالحظات قرارات الكامريون ال توجد توصيات

 تعترب عقوبة اإلعدام ملغاة حبكم الواقع يف الكامريون. مرفوضة ١-١٢١   
 مل تنفذ أي عقوبة إعدام على مدى عدة عقود.

 ال يزال اإلطار القانوين يتضمن عقوبة اإلعدام كوسيلة ردع.
  مرفوضة ٢-١٢١

  مرفوضة ٣-١٢١

  مرفوضة ٤-١٢١

  مرفوضة ٥-١٢١

  مرفوضة 6-١٢١

  مرفوضة ٧-١٢١

  مرفوضة ٨-١٢١

  مرفوضة  ٩-١٢١

  مرفوضة ١٠-١٢١

  مرفوضة ١١-١٢١

 ٢٣-١٢١، والتوصللللللللللللليت  ١١-١٢١و ،١٠-١٢١مثلللللللللللللل التوصللللللللللللليت   مقبولة ١٢-١٢١
  .٣٥-١٢١إىل  ٣٢-١٢١، والتوصيات من ٢٤-١٢١و

وقعللا الكللامريون هللذه الهللكوع وهللر تتعاللد بعللر  مىللاريع قللوان  علللى 
 علياا قبل موعد دورة االستعرا  الدوري الىامل املقبلة.الربملان للتهديق 

  مقبولة ١٣-١٢١

إىل  ٣٢-١٢١، ومللللللللللللن ٢6-١٢١، و٢١-١٢١إىل  ١٩-١٢١وملللللللللللن  مقبولة ١٤-١٢١
٣٥-١٢١. 

 مقبولة ١٥-١٢١
 مقبولة
 مقبولة
 مرفوضة

 .٢6-١٢١، والتوصية ٢١-١٢١إىل  ١٩-١٢١مثل التوصيات من 
 .١١-١٢١و ١٠-١٢١مثل التوصيت  
 .١٣-١٢١مثل التوصية 

املتعلقللللللللة إالنضللللللللمام إىل  ٩-١٢١إىل  ١-١٢١مثللللللللل التوصلللللللليات مللللللللن 
الربوتوكول االختيلاري الثلاين امللحلق إلعالد اللدوص احللاق إملقلوة املدنيلة 

 . اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام والسياسية،
 مقبولة ١6-١٢١

 مقبولة
 .١٣-١٢١مثل التوصية 

 .١١-١٢١و ١٠-١٢١مثل التوصيت  
 مقبولة ١٧-١٢١

 مقبولة
 مرفوضة

 .١١-١٢١و ١٠-١٢١مثل التوصيت  
 .٢6-١٢١و ٢١-١٢١و ٢٠-١٢١و ١٩-١٢١مثل التوصيات 

 . . بىأن إلغاء عقوبة اإلعدام٩-١٢١إىل  ١-١٢١مثل التوصيات من 
  مرفوضة ١٨-١٢١

  مقبولة ١٩-١٢١

  مقبولة ٢٠-١٢١

  مقبولة ٢١-١٢١

 مقبولة ٢٢-١٢١
 مقبولة

  .٢6-١٢١و ٢١-١٢١و ٢٠-١٢١و ١٩-١٢١مثل التوصيات 
إىل  ٣٢-١٢١والتوصللليات ملللن  ٢٤-١٢١و ٢٣-١٢١مثلللل التوصللليت  

٣٥-١٢١. 
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وغريه من الهكوع القانونيلة أحكاملا   ٢٠١6يتضمن القانون اجلنائر لعام  مقبولة ٢٣-١٢١

 تتعلق حبماية الطفل.
  مقبولة ٢٤-١٢١

 مقبولة ٢٥-١٢١
 مقبولة

 .٢6-١٢١و ٢١-١٢١و ٢٠-١٢١و ١٩-١٢١التوصيات مثل 
 .١٣-١٢١مثل التوصية 

  مقبولة ٢6-١٢١

 مرفوضة ٢٧-١٢١
 مقبولة

 .٢٨-١٢١مثل التوصية 
 .٢6-١٢١و ٢١-١٢١و ٢٠-١٢١و ١٩-١٢١مثل التوصيات 

للتعلللاون ملللع  مسلللبقا   إن التهلللديق عللللى نظلللام روملللا األساسلللر للللي   لللرطا   مرفوضة ٢٨-١٢١
 احملكمة اجلنائية الدولية.

يف نظلام روملا األساسلر، فالر تعتلزم أخلذ  وملع أن الكلامريون ليسلا طرفلا  
اجلرائم اليت تندرج ضمن اختهاق احملكملة اجلنائيلة الدوليلة يف االعتبلار يف 
إطارهللا التىللريعر. ويف هللذا الهللدد، نللول قللانون القضللاء العسللكري لعللام 

صللالحية مالحقللة مللرتكم جللرائم املللر  وجر للة  احملللاكم العسللكرية ٢٠١٧
 اإلإدة اجلماعية.

  مقبولة ٢٩-١٢١

  مقبولة ٣٠-١٢١

 مقبولة ٣١-١٢١
 مقبولة
 مقبولة

 .١٣-١٢١مثل التوصية 
 .١١-١٢١و ١٠-١٢١مثل التوصيت  
إىل  ٣٢-١٢١والتوصللليات ملللن  ٢٤-١٢١و ٢٣-١٢١مثلللل التوصللليت  

٣٥-١٢١. 
  مقبولة ٣٢-١٢١

  مقبولة ٣٣-١٢١

  مقبولة ٣٤-١٢١

  مقبولة ٣٥-١٢١

  مرفوضة  ٣6-١٢١

 مقبولة ٣٧-١٢١
 مقبولة
 مقبولة

 .٤١-١٢١و ٤٠-١٢١و ٣٨-١٢١مثل التوصيات 
 .١١-١٢١و ١٠-١٢١مثل التوصيت  

 

 . ال تزال هذه العملية متواصلة مقبولة ٣٨-١٢١
 مقبولة ٣٩-١٢١

 مقبولة
 مقبولة

 .٤١-١٢١و ٤٠-١٢١و ٣٨-١٢١مثل التوصيات 
 .١١-١٢١و ١٠-١٢١مثل التوصيت  
 .١٣-١٢١مثل التوصية 

  مقبولة ٤٠-١٢١

  مقبولة ٤١-١٢١

  مرفوضة ٤٢-١٢١

  مقبولة ٤٣-١٢١

  مقبولة ٤٤-١٢١



A/HRC/39/15/Add.1 

GE.18-15141 4 

 املالحظات قرارات الكامريون ال توجد توصيات
  مقبولة ٤٥-١٢١

  مقبولة ٤6-١٢١

  مقبولة ٤٧-١٢١

  مقبولة ٤٨-١٢١

  مقبولة ٤٩-١٢١

  مقبولة ٥٠-١٢١

  مرفوضة ٥١-١٢١

  مرفوضة ٥٢-١٢١

  مقبولة ٥٣-١٢١

  مقبولة ٥٤-١٢١

  مقبولة ٥٥-١٢١

  مقبولة ٥6-١٢١

  مقبولة ٥٧-١٢١

  مقبولة ٥٨-١٢١

  مقبولة ٥٩-١٢١

  مقبولة 6٠-١٢١

  مقبولة 6١-١٢١

  مقبولة 6٢-١٢١

  مقبولة 6٣-١٢١

للتهللللدي للحالللللة  ثللللل املللللوار احليللللار الرئيسللللر الللللذي جلللللأت إليلللل  الدولللللة  مقبولة 6٤-١٢١
 السائدة يف اجلنو  الغريب والىمال الغريب.

  مقبولة 6٥-١٢١

 .6٤-١٢١والتوصية  6٣-١٢١و 6١-١٢١مثل التوصيت   مقبولة 66-١٢١
  مقبولة 6٧-١٢١

  مقبولة 6٨-١٢١

 .١٤٠-١٢١مثل التوصية  مقبولة 6٩-١٢١
  مقبولة ٧٠-١٢١

  مقبولة ٧١-١٢١

  مقبولة ٧٢-١٢١

  مقبولة ٧٣-١٢١

  مرفوضة ٧٤-١٢١

  مرفوضة ٧٥-١٢١

  مرفوضة ٧6-١٢١

  مرفوضة ٧٧-١٢١

  مرفوضة ٧٨-١٢١

  مرفوضة ٧٩-١٢١
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  مرفوضة ٨٠-١٢١

  مرفوضة ٨١-١٢١

  مرفوضة ٨٢-١٢١

  مرفوضة ٨٣-١٢١

  مرفوضة ٨٤-١٢١

 .٧٩-١٢١مثل التوصية  مرفوضة ٨٥-١٢١
  مرفوضة ٨6-١٢١

  مرفوضة ٨٧-١٢١

 .٥6-١٢١مثل التوصية  مقبولة ٨٨-١٢١
  مقبولة ٨٩-١٢١

  علما  أحيط هبا  ٩٠-١٢١

  علما  أحيط هبا  ٩١-١٢١

 مرفوضة ٩٢-١٢١
  علما  أحيط هبا 

 .٩-١٢١إىل  ١-١٢١مثل التوصيات من 
 .٩6-١٢١إىل  ٩٣-١٢١والتوصيات من  ٩١-١٢١مثل التوصية 

  علما  أحيط هبا  ٩٣-١٢١

  علما  أحيط هبا  ٩٤-١٢١

  علما  أحيط هبا  ٩٥-١٢١

 علما  أحيط هبا  ٩6-١٢١
 مرفوضة

 .٩٢-١٢١مثل التوصية 
 .٩-١٢١إىل  6-١٢١مثل التوصيات من 

  مرفوضة ٩٧-١٢١

  مرفوضة ٩٨-١٢١

  مقبولة ٩٩-١٢١

  مقبولة ١٠٠-١٢١

  مقبولة ١٠١-١٢١

  مرفوضة ١٠٢-١٢١

  مقبولة ١٠٣-١٢١

  علما  أحيط هبا  ١٠٤-١٢١

 ثل ُتس  ظروف االحتجاز مسعى من املسلاعر املسلتمرة. فكلملا زادت  مقبولة ١٠٥-١٢١
سللللن إسلللللتمرار اهلياكلللللل األساسللللية، وتعلللللزز القلللللدرات  الوسللللائل املتاحلللللة، ُتح

 البىرية، من أجل احتجاز األ خاق يف ظروف إنسانية.
 .١٠٥-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٠6-١٢١
 مقبولة ١٠٧-١٢١

 
 

 مقبولة
 

اإلطار القانوين على الضماانت ضد االحتجاز التعسفر وتطبق هذه ينص 
 الضماانت يف احملاكم.

 .١٠٥-١٢١مثل التوصية 
تقللوم اللجنللة الوطنيللة ملقللوة اإلنسللان واملللرزت األساسللية بللززرات منتظمللة 

 ملرافق االحتجاز.
واألهلللم ملللن نللللد، أن التلللدريم األوص واملسلللتمر اللللذي نضلللع لللل  القضلللاة 

 القانونيون يتضمن وحدات تتعلق مبوضوع حقوة اإلنسان. واملوظفون
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وعللللالوة علللللى نلللللد، إتللللا اللجنللللة الوطنيللللة لتقللللد  تعويضللللات لضللللحاز 

 عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفية تؤدي عملاا.
  مرفوضة ١٠٨-١٢١

تجز مسلوبو املرية يف مرافق احتجاز رمسية. علما  أحيط هبا  ١٠٩-١٢١  ُيح
  علما  أحيط هبا  ١١٠-١٢١

 .١٠٩-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١١١-١٢١
يف  مبوقفلل  الللداعر إىل سياسللة عللدم التسللام  إطالقللا   جللاهر وزيللر الللدفاع مللرارا   مقبولة ١١٢-١٢١

جلللللوء أفلللراد القللللوات العسلللكرية إىل وارسللللة التعلللذيم واالسللللتخدام حلللاالت 
 املفرط للقوة.

 اجلناة يف حال ثبتا إدانتام. جيري التحقيق يف املاالت املزعومة ويعاقم
 .١٢٠-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١١٣-١٢١
 . ١١٢-١٢١التوصية مثل  مقبولة ١١٤-١٢١
 .١١٢-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١١٥-١٢١
 .١١٢-١٢١مثل التوصية  مقبولة  ١١6-١٢١
 .١٠٧-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١١٧-١٢١
 مكفول على أن تكون سلمية.املق يف املظاهرات العامة  علما  أحيط هبا  ١١٨-١٢١

 للقانون. فالعنف غري مقبول ونضع اجلناة للمساءلة وفقا  
يللنص قلللانون االنتخللا  عللللى قواعللد مقبوليلللة األدلللة يف املسلللائل االنتخابيلللة  علما  أحيط هبا  ١١٩-١٢١

 املعروضة على احملاكم.
 واملق يف التجمع. يكفل املق يف حرية التعبري واملق يف تكوين اجلمعيات مقبولة ١٢٠-١٢١

هتلللدف القيلللود املفروضلللة عللللى املقلللوة وامللللرزت املدنيلللة إىل  ايلللة حقلللوة 
علللن املفللا  عللللى النظللام العلللام واألمللن والطمأنينلللة  سللائر امللللواطن ، فضللال  

 واآلدا  العامة.
 للقوان  واللوائ . تكفل حرية التعبري و كن وارستاا وفقا   مقبولة ١٢١-١٢١
  مقبولة  ١٢٢-١٢١

 .١٢٠-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٢٣-١٢١
 .١٢٠-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٢٤-١٢١
  مقبولة ١٢٥-١٢١

  مقبولة ١٢6-١٢١

  مقبولة ١٢٧-١٢١

  مقبولة ١٢٨-١٢١

سوف يقيم تنفيذ اللربانم  وُتلدد كيفيلة املضلر فيل  اسلتنادا  إىل نتيجلة هلذا  علما  أحيط هبا  ١٢٩-١٢١
 التقييم.
 تعزيز فرق العمل الالئق يىكل حمور األولوزت املكومية.غري أن 

تىلللمل اإلجلللراءات تنفيلللذ نظلللام التلللأم  الطلللوعر للعلللامل  يف القطلللاع غلللري 
الرمسر، واملىاورات اجلارية بىأن الرعاية الهلحية الىلاملة، وإنىلاء اللجنلة 
االستىللللللارية واملتابعلللللللة بىلللللللأن امللللللللوار االجتملللللللاعر، وتوقيلللللللع العديلللللللد ملللللللن 

 . ، وما إىل نلد٢٠١٥ات اجلماعية يف عام االتفاقي
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يللللنص اإلطللللار القللللانوين علللللى تكللللافؤ الفللللرق بلللل  الرجللللل واملللللرأة يف سللللوة  مقبولة ١٣٠-١٢١

 العمل.
 تبذل اجلاود للقضاء على التمييز ضد املرأة يف سوة العمل.

  مقبولة ١٣١-١٢١

  مقبولة ١٣٢-١٢١

إىل امللللد ملللن العنلللف ضلللد امللللرأة، جيلللري تنفيلللذ االسلللرتاتيجية الوطنيلللة  سلللعيا   مقبولة ١٣٣-١٢١
ملكافحة العنف ضد املرأة. وهر تىمل إنكاء الوعر وبناء القدرات وإنزال 

 العقوإت إجلناة.
يتضمن القانون اجلنائر اجلرائم اليت  كن أن يحتناول يف إطارها خمتلف أنواع 

 العنف ضد املرأة.
ومكاتلم معنيلة إلىلؤون اجلنسلانية لتقلد  املسلاعدة أنىئا مراكز اتهلال 

  االجتماعية للضحاز، إىل جانم مبادرات اجملتمع املدين. - النفسية
  .١٣٠-١٢١مثل التوصية 

  مقبولة ١٣٤-١٢١

وجيري ُتويل املوارد إىل اجمللال  ملسلاعدة األ لخاق الضلعفاء. طلرأ ُتسلن  مقبولة  ١٣٥-١٢١
األسر املعيىلية الفقلرية يف إطلار  لبكة األملان على التحويالت النقدية إىل 

 االجتماعر.
وفللللت  إ  اال للللرتاع يف نظللللام التللللأم  الطللللوعر للعللللامل  يف القطللللاع غللللري 

 الرمسر.
 وجيري العمل حاليا على استحداث نظام التغطية الهحية الىاملة.

 وززدة قيمة إعاانت األسرة.
 واألنىطة املدرة للدخل لفائدة النساء والىبا .
بليللللون فرنللللد ملللللن  ١٠٢وتنفيللللذ بللللرانم  الىللللبا  احلللللاق مبيزانيلللللة قللللدرها 

 مليون دوالر أمريكر(. ١٨٠.٥كات االُتاد املاص األفريقر )فرن
ويف إطللللار تنفيللللذ الللللربانم  القطللللري لتللللوفري العمللللل الالئللللق،    علللللى رأ  
األولللوزت، ززدة فللرق العمللل الالئللق واألنىللطة املللدرة للللدخل، وال سلليما 

 ة النساء والىبا  والفئات الضعيفة.لفائد
لتحقيللللللق التنميللللللة يف الكللللللامريون مللللللع وثيقللللللة  ٢٠٣٥تتما للللللى رميللللللة عللللللام  مقبولة ١٣6-١٢١

 .٢٠٠٩اسرتاتيجية النمو والعمالة املعتمدة يف عام 
وتركللز هللذه الوثيقللة علللى تسللريع وتللرية النمللو وإجيللاد فللرق عمللل يف القطللاع 

يف املائلة يف  ٥.٥دة نسبة النمو إىل الرمسر واملد من الفقر. وهتدف إىل زز
؛ خفض نسبة العماللة الناقهلة ٢٠٢٠-٢٠١٠املتوسط السنوي يف الفرتة 

ملع إجيلاد  ٢٠٢٠يف املائة حبلول علام  ٥٠إىل أقل من يف املائة  ٧٥.٨من 
علللى مللدى السللنوات العىللر  عىللرات اآلالف مللن الوظللائف الرمسيللة سللنوز  

يف املائة املسجلة يف  ٣٩.٩املقبلة؛ وتقليص معدل الفقر النقدي من نسبة 
 .٢٠٢٠يف املائة يف عام  ٢٨.٧إىل  ٢٠٠٧عام 

 وجيري تنفيذ برام  ترمر إىل مكافحة الفقر.
الللللربانم  الللللوطة للتنميللللة القائمللللة علللللى مىللللاركة اجملتمعللللات احمللية/مىللللروع 

 ُتس  القدرة التنافسية يف قطاع الزراعة.
  مقبولة ١٣٧-١٢١

( التوجلللل  ٢٠١6-٢٠٢٧االسللللرتاتيجية اجلديللللدة للقطللللاع الهللللحر )ُتللللدد  مقبولة ١٣٨-١٢١
 االسرتاتيجر لتطوير القطاع الهحر:
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 ُتس  احلدمات املقدمة يف املناطق الهحية؛ •
 تعزيز الرعاية الهحية؛ •
 الوقاية من املر ؛ •
 صحة األم والطفل واملراهق؛ •
 . ُتس  ظروف املعيىة •

  مقبولة ١٣٩-١٢١

 مقبولة ١٤٠-١٢١
 مقبولة

 
 

 مقبولة

 املساواة يف فرق املهول على الرعاية الهحية مكفولة.
 يعاقم القانون اجلنائر على التمييز القائم على أسا  املالة الهحية.

وعالوة على نلد، متثل مكافحة التمييز أحد العناصر األساسية يف احلطة 
 االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة فريو  نقص املناعة البىرية/اإليدز.

طللة العمللل الوطنيللة لتعزيللز حقللوة اإلنسللان و ايتاللا علللى املللق يف تللنص خ
 الهحة؛

 .١٤٠-١٢١مثل التوصية  علما  أحيط هبا  ١٤١-١٢١
 .١٤٠-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٤٢-١٢١
 .١٣٨-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٤٣-١٢١
  مقبولة ١٤٤-١٢١

  مقبولة ١٤٥-١٢١

  مقبولة ١٤6-١٢١

  مرفوضة ١٤٧-١٢١

  مقبولة ١٤٨-١٢١

١٤٩-١٢١ 
 

 على مستوى التعليم العاص: مقبولة
ززدة العر  يف جمال التدريم األكاد ر عن طريق فت  معاهد  •

 ؛جديدة للتعليم العاص تركز على اجملاالت التكنولوجية واملانية
 دعم تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتهاالت من أجل تعزيز التعليم عن بعد. •

  مقبولة ١٥٠-١٢١

  مقبولة ١٥١-١٢١

يلللوىل االعتبلللار يف بلللرانم  دعلللم التعلللليم يف املنلللاطق التعليميلللة نات األولويلللة  علما  أحيط هبا  ١٥٢-١٢١
 للمناطق اليت يقطناا السكان األصليون وجمتمعات الرحل.

  مقبولة ١٥٣-١٢١

املتعلقلة مبكافحلة التمييلز إن الكامريون طرف يف اتفاقيات حقوة اإلنسلان  علما  أحيط هبا  ١٥٤-١٢١
)اتفاقية القضاء على التمييز العنهري، اتفاقيلة القضلاء عللى مجيلع أ لكال 
التمييز ضد املرأة، الربوتوكول املتعلق حبقوة املرأة يف أفريقيا امللحق إمليثلاة 

 (.... األفريقر ملقوة اإلنسان والىعو 
مل وجيلللللري وضلللللع سياسلللللات وبلللللرام  ترملللللر إىل تلللللوفري نظلللللام تعليملللللر  لللللا

 للجميع.
سلللتنظم الكلللامريون جملللال  عموميلللة معنيلللة إلتعلللليم، ويف األخلللري، سلللتتخذ  علما  أحيط هبا  ١٥٥-١٢١

موقفاللا بىللأن اتفاقيللة اليونسللكو ملكافحللة التمييللز يف جمللال التعللليم. غللري أن 
 الكامريون تلتزم بسياسة عدم التمييز، مبا يف نلد يف جمال التعليم.

  علما  أحيط هبا  ١٥6-١٢١
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( التحلللرجل اجلنسللللر، ١-٣٠٢)امللللادة  ٢٠١6ن اجلنلللائر لعللللام جيلللرم القلللانو  علما  أحيط هبا  ١٥٧-١٢١

وتفر  عقوإت مىددة يف حاالت تعر  الطال  للتحرجل اجلنسر ملن 
املدرسلل  )عقللوإت جنائيللة و ديبيللة علللى حللد سللواء(، وقللد نهللا وثيقللة 

ُتسلل  فلللرق  السياسللة الوطنيللة لتحقيللق املسللاواة بللل  اجلنسلل  أيضللا  علللى
 (.٢الفتيات يف املهول على التعليم )التوج  االسرتاتيجر رقم 

  مقبولة ١٥٨-١٢١

  مقبولة ١٥٩-١٢١

  مقبولة ١6٠-١٢١

تسللاهم مكافحللة ظللاهرة زواج األطفللال وُتسلل  الهللحة اجلنسللية واإل ابيللة  مقبولة ١6١-١٢١
 املدرسة.للمراهق  يف ززدة معدل مواظبة الفتيات على ارتياد 

  مقبولة ١6٢-١٢١

 مقبولة ١6٣-١٢١
 مقبولة

 .١6١-١٢١؛ ١٣٣-١٢١مثل التوصية 
عنللللف ضلللللد املللللرأة، مبللللا يف نللللللد جيللللرم القللللانون اجلنللللائر خمتللللللف أ للللكال ال

(، والللللللزواج املبكللللللر ١-٢٧٧األعضللللللاء التناسلللللللية األنثويللللللة )املللللللادة  تىللللللوي 
 (.٣٥6والقسري )املادة 
 يعد فعال  إجراميا   ١٨أو فتاة دون سن ، إت تزوي  فىت من اآلن فهاعدا  

 ١٥إلنسلبة للفلىت و ١٨نالف القانون السابق الذي ُيدد سلن اللزواج يف 
 إلنسبة للفتاة.

وفيما يتعلق بتىوي  األعضاء التناسللية األنثويلة، تقلل نسلبة السلكان اللذين 
يف املائللة. وهنلاع منطقتلان متلار  تىللوي   ١يلجلأون إىل هلذه املمارسلة علن 

األعضللاء التناسلللية األنثويللة طللا: منطقللة الىللمال األقهللى ومنطقللة اجلنللو  
الغريب. وقد أدى طابع التنوع يف بعض املدن إىل انتىار هذه الظلاهرة، ولا 

 يوحر أبهنا من الىواغل الوطنية.
وتستعظم السلطات الكامريونية هذه النسبة رغم ضآلتاا نظرا  للتلدابري الليت 

 الستئهال هذه املمارسة.يتع  اختانها 
وأظارت املكومة أيضا  تهميماا على مكافحة تىلوي  األعضلاء التناسللية 
األنثويللة مللن خللالل توقيللع مللذكرة تفلللاهم مللع جمللل  وجاللاء اجملتمللع املسللللم 

 .٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١١ملواصلة هذه التوعية، يف 
 وعللالوة عللللى نللللد، تحنفللذ أنىلللطة عللللى الهلللعيد احمللللر علللن طريلللق هياكلللل

 حملية أنىئا لالضطالع بتوعية السلطات التقليدية.
، نقحلا خطلة العملل احلمسلية ملكافحلة تىلوي  األعضلاء ٢٠١6ويف علام 

 .٢٠١١التناسلية األنثوية املعتمدة يف عام 
  مقبولة ١6٤-١٢١

  مقبولة ١6٥-١٢١

  مقبولة ١66-١٢١

  علما  أحيط هبا  ١6٧-١٢١

بىلللأن  ، أحكاملللا  ٢٠١6متوز/يوليللل   ١٢اجلنلللائر، امللللؤر  يتضلللمن القلللانون  مقبولة ١6٨-١٢١
مكافحللة املمارسللات التمييزيللة يف جمللال الللزواج والعالقللات األسللرية. وجيللري 

 استعرا  اإلطار القانوين إللغاء األحكام التمييزية األخرى.
ملللللن القلللللانون اجلنلللللائر تىلللللوي  األعضلللللاء التناسللللللية  ١-٢٧٧وجتلللللرم امللللللادة 

 األنثوية.
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 ثل موضوع متك  املرأة أحلد العناصلر اهلاملة يف السياسلة الوطنيلة لتحقيلق  مقبولة ١6٩-١٢١

 املساواة ب  اجلنس .
، القللانون املتعلللق إملسللاعدة القانونيللة ٢٠٠٩اعتمللدت الكللامريون يف عللام  مقبولة ١٧٠-١٢١

 الذي يتي  للنساء احملرومات إمكانية املهول على املساعدة.
  مقبولة ١٧١-١٢١

  مقبولة ١٧٢-١٢١

 مقبولة ١٧٣-١٢١
 مقبولة

 .١6١-١٢١؛ ١٣٣-١٢١مثل التوصية 
ينص القانون اجلنائر على أحكام بىأن التحقيق يف حاالت العنف املنزص 

 ومالحقة اجلناة قضائيا .
 من القانون اجلنائر. ١-٢٧٧املادة  مقبولة ١٧٤-١٢١

األعضاء مبوجم امللادة يحعاقم على أي حماولة ترمر إىل منع منو عضو من 
 من القانون اجلنائر. ويىمل هذا االنتااع كر الهدر. ٢-٢٧٧

وتللنص أحكللام القللانون اجلنللائر املتعلقللة حبمايللة السللالمة البدنيللة للىللخص 
 على جزاءات بىأن وارسة طقو  الرتمل التمييزية.

 .١٣٣-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٧٥-١٢١
 .١٣٣-١٢١مثل  التوصية  مقبولة ١٧6-١٢١
 .١٣٣-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٧٧-١٢١
 .١٣٣-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٧٨-١٢١
بىللللأن العنللللف ضللللد املللللرأة. وال تسللللقط  يتضللللمن القللللانون اجلنللللائر أحكامللللا   مقبولة ١٧٩-١٢١

ملن  ٢٩٧املالحقة القضائية بزواج اجلاين ملن الضلحية الحقلا  وفقلا  للملادة 
 القانون.

 .١٣٣-١٢١التوصية مثل  مقبولة ١٨٠-١٢١
ينص القانون اجلنائر على أحكام يحالحلق عللى أساسلاا اجلنلاة يف حلاالت 

 العنف املنزص.
 ويعاقم القانون اجلنائر الكامريوين على جر ة االغتها .

 .وال تىري صيغة هذا املكم إىل إمكانية التذرع إملالة املدنية مربرا  
القطاعللات لتنفيللذ السياسللة الوطنيللة لتحقيللق اعتمللدت خطللة عمللل متعللددة  مقبولة ١٨١-١٢١

املسلللللاواة بللللل  اجلنسللللل  مثلملللللا اعتملللللد مفالللللوم امليزنلللللة املراعيلللللة لالعتبلللللارات 
 اجلنسانية كرافعة لتنفيذ هذه احلطة على حنو فعال.

 .١٣٣-١٢١مثل التوصية  مقبولة ١٨٢-١٢١
 ل مستمرة.ال تزال أعمال صياغة خطة العمل الوطنية ملماية الطف مقبولة ١٨٣-١٢١

 أقرت وثيقة السياسة العامة بىأن الطفولة املبكرة.
،  حللللك جللا جلنللللة رإعيللللة مللللن وثللللل  عللللن املكومللللة وأرإ  ٢٠١٤يف عللللام  مقبولة ١٨٤-١٢١

 العمل والعمال واجملتمع املدين.
وبعد نلد، اعتمدت خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أ كال عمل 

 .٢٠١٧األطفال يف عام 
هذه احلطة مع القرارات اليت اعتمدت خالل املؤمتر العاملر الرابلع وتتما ى 

املعة إلقضلاء املسلتدام عللى عملل األطفلال املعقلود يف بلوين  يفيلري ، يف 
 .٢٠١٧تىرين الثاين/نوفمرب 

 .٣٠-١٢١مثل التوصية  علما  أحيط هبا  ١٨٥-١٢١
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تبللار، وعللالوة علللى نلللد،  خللذ خمتلللف مبللادرات إصللالع القللوان  يف االع

 مسألة  اية حقوة الطفل إعتبارها مسألة  املة.
مللن القللانون اجلنللائر، يعللد االعتللداء علللى األطفللال مللن  ٣٥٠للمللادة  وفقللا   علما  أحيط هبا  ١٨6-١٢١

 الظروف املىددة للعقوبة.
  علما  أحيط هبا  ١٨٧-١٢١

  مقبولة ١٨٨-١٢١

  مقبولة ١٨٩-١٢١

  مقبولة ١٩٠-١٢١

الكللللامريون طللللرف يف اتفاقيللللات دوليللللة وإقليميللللة ُتظللللر جتنيللللد األطفللللال يف  مقبولة ١٩١-١٢١
صللللفوف اجلماعللللات املسلللللحة والقللللوات املسلللللحة. ومللللن هللللذه االتفاقيللللات 
الربوتوكلللول االختيلللاري التفاقيلللة حقلللوة الطفلللل بىلللأن ا لللرتاع األطفلللال يف 

 املنازعات املسلحة، وامليثاة األفريقر ملقوة الطفل ورفاه .
ات الراميلللة إىل القضلللاء عللللى جتنيلللد األطفلللال يف صلللفوف وتنقسلللم السياسللل

 اجلماعات املسلحة إىل  ق ، طا الوقاية وإعادة التأهيل.
ويركللللز الللللنا  الوقللللائر علللللى ُتسلللل  الظللللروف املعيىللللية ل طفللللال وإلتللللاص 
صلرفام عللن اإلغلراءات اللليت  كللن أن جتلذهبم إىل اجلماعللات املسلللحة. ويف 

مللللللل هلللللللم تىللللللمل إدمللللللاجام يف القطللللللاع هللللللذا الهللللللدد،   إجيللللللاد فللللللرق ع
العسللكري وقطللاع احلدمللة العامللة، وجيللري تنفيللذ مىللاريع إمنائيللة يف املنللاطق 

 اليت  حكن أن تكون قد تضررت من انعدام األمن مبا يف نلد اإلرها .
(، اللليت  ٢٠١٧-٢٠١٤)، PLANUTوعلللى سللبيل املثللال: الللا مىللاريع 

 من اإلرها .كرسا لتنمية اإلقليم، املناطق املتضررة 
خطة تنمية حو  حبرية تىاد الليت وضلعتاا جلنلة حلو  حبلرية تىلاد للبللدان 
املتضللررة مللن مجاعللة بوكللو حللرام. وخهللص أحللد جوانللم هللذه احلطللة ملنطقللة 
الىللمال األقهللى مللن الكللامريون ونلللد هبللدف مكافحللة حالللة انعللدام األمللن 

االسرتاتيجية  عرب املدود الوطنية إختان العديد من اإلجراءات. ويىمل نلد
الراميللللة إىل توطيللللد السللللالم يف املنطقتلللل  الىللللمالية والىللللرقية مللللن الكللللامريون 

(٢٠٢٢-٢٠١٨.) 
وأتلللي  ل طفلللال امللللرتبط  إجلماعلللات املسللللحة فلللرق إعلللادة التأهيلللل علللن 

 طريق مراكز إعادة التأهيل.
/ينلللاير كللانون الثاين  ٣١املللؤر  ، CAB/PM/012أنىللئا مبوجللم األمللر رقللم  مقبولة ١٩٢-١٢١

، جلنلللة معنيلللة بتنسللليق ومتابعلللة االسلللرتاتيجيات الراميلللة إىل مكافحلللة ٢٠١٣
 االجتار إألعضاء البىرية واجلرائم الطقوسية.

 ويحالحق احلاطفون قضائيا  وتنزل هبم العقوبة يف حالة إدانتام.
إىل جانلللللم اإلطلللللار التىلللللريعر والتنظيملللللر اللللللذي تقلللللدم نكلللللره )مثلللللل التوصلللللية  مقبولة ١٩٣-١٢١

أصلللللللدر رئلللللللي  اللللللللوزراء مرسلللللللوم  لتنفيلللللللذ سياسلللللللة إدملللللللاج  (،١٠-١٢١
 األ خاق نوي اإلعاقة على املستوي  االسرتاتيجر والتنفيذي:

بىأن طرائق  ٢٠١٨متوز/يولي   ٢6، املؤر  PM/2018 املرسوم رقم •
 ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٣، املؤر  ٢٠١٠/٠٠٢تطبيق القانون رقم 

 والناو  هبم؛بىأن  اية األ خاق نوي اإلعاقة 
الذي  ٢٠١٨متوز/يولي   ٢6، املؤر   PM/2018/6234املرسوم رقم •

يقضر إبعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتأهيل األ خاق نوي اإلعاقة 
االقتهادي، ومتلد  - وإعادة إدماجام على املستوى االجتماعر

 هذه اللجنة فروعا  على الهعيد الوطة.
 .١٢٧-١٢١التوصية  مثل مقبولة ١٩٤-١٢١
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 املالحظات قرارات الكامريون ال توجد توصيات
مىروع إنقان املياة الرامر إىل  اية النساء واألطفال من العنف ضد املرأة  مقبولة ١٩٥-١٢١

 يف حالة األزمات اإلنسانية يف منطقة أداماوا واملنطقة الىرقية.
للىللللؤون اجلنسللللانية ومراكللللز اتهللللال وجلللللاان   وقللللد أنىللللأت املكومللللة مكتبللللا  

ل تقللللد  املسللللاعدة وعينللللا منللللاطق لبنللللاء التماسللللد االجتمللللاعر مللللن أجلللل
 لضحاز العنف ضد املرأة يف مجيع اجملاالت.

تتعاون الكامريون مع أصحا  املهلحة املعني  ملن أجلل تقلد  املسلاعدة  مقبولة ١٩6-١٢١
 اإلنسانية للسكان املتضررين.

  عند الضرورة، تلحتَّخذ مواقف خمتلفة بىأن التوصيات اليت تتضمن عناصر متعددة. ملحوظة:

    


