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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢ -نوفمرب /تشرين الثاين ١٤جنيف، 

 ١٧ و ١٦النظر يف التقرير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني              
  من العهد

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  الكامريون    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريرين الدوريني            -١
اين والثالث للكامرون املتعلقني بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الث

، )E/C.12/2011/SR.41-43 (٤٣ إىل٤١يف جلــساهتا مــن ) E/C.12/CMR/2-3(والثقافيــة 
، املعقـودة  ٥٩، واعتمدت يف جلستها ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢ و٢١املعقودة يومي  

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢يف 
  مقدمة  -ألف  

تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بتقدمي الكامريون لتقريريها الدوريني الثالث والرابـع              -٢
اللذين ميتثالن بوجه عام للمبادئ التوجيهية للجنة واللذين يقدمان معلومات عـن التـدابري              

ومـع ذلـك،    .  اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة      املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها    
  .تالحظ اللجنة أن التقرير قدم بعد تأخري دام سبع سنوات

مع االرتياح، بالردود املكتوبـة علـى قائمـة املـسائل           وحتيط اللجنة علماً أيضاً،     -٣
)E/C.12/CMR/Q/2-3/Add.1 (          وكذلك بالردود الشفوية على األسئلة اليت طرحـت أثنـاء
  . وار، وإن كانت يف رأيها ردوداً عامة للغاية يف أحيان كثريةاحل
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع              -٤

  .أشكال التمييز ضد املرأة
ـ     وتأخذ اللجنة علماً،    -٥ ال مع االرتياح، جبهود الدولة الطرف املبذولـة لتعزيـز إعم

  :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك
اجلهود املبذولة لبلوغ مرحلة اإلجناز يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية             )أ(  

املثقلة بالديون واليت مسحت بتخفيف الديون وبالتايل باإلفراج عـن املزيـد مـن املـوارد                
   قطاع الصحة؛الستخدامها يف اجملاالت ذات األولوية يف

 ٢٠٠٠/٠٨األخذ بنظام التعليم االبتدائي اجملاين مبوجب قانون التمويل رقم      )ب(  
  ؛٢٠٠٠عام  يونيه/حزيران ٣٠املؤرخ 

 ٢٠١٠أبريـل  /نيـسان  ١٣، املـؤرخ    ٢٠١٠/٠٠٢اعتماد القانون رقم      )ج(  
  واملتعلق حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبم؛

دبري مرضى اإليدز والعدوى بفريوسه يف مراكز الصحة         مركزاً لت  ٦٠افتتاح    )د(  
  العمومية وزيادة عدد مراكز حتّدي اإلصابة بالسل وعالج مرضاه؛

تطوير البىن األساسية للصرف الصحي، وبناء مراكز للـصحة األساسـية             )ه(  
  وإصالح املرافق الصحية األخرى؛

ة بشأن مكافحة التبـغ     التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطاري        )و(  
  ؛)منظمة الصحة العاملية(

 بشأن  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٩/٠٠٤اعتماد القانون رقم      )ز(  
  .تنظيم املساعدة القضائية

 ١٣، املـؤرخ    ٢٠١٠/٠٠٤وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للقانون رقـم           -٦
        ،٢٠٠٤/٠١٦قـم   ، الذي يعدل ويكمل بعض أحكـام القـانون ر         ٢٠١٠أبريل  /نيسان

 واملتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢٢املؤرخ  
، امتثال الدولة   ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٣، املؤرخ   ٢٠١٠/٠٠٤ويعزز القانون رقم    . وحرياته

حيات الطرف ملبادئ باريس وال سيما ألنه مينح ممثلي احلكومـة دوراً استـشارياً ال صـال               
  . للتصويت

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
يساور اللجنة القلق ألن احملاكم الوطنية مل تستشهد مطلقاً بأحكام العهد حىت اليوم               -٧

  . وذلك على الرغم من تفوق العهد على التشريعات الداخلية
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ظـام  ن لتنفيذ العهد يف     الالزمةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات          
كما توصيها بأن تعتمد التدابري     . القضاء الداخلي، وأن تعتمد، عند اللزوم، نصاً لتطبيقه       

املناسبة لتوعية أعضاء السلطة القضائية واجلمهور العام بأحكام العهد ووجوب إعمـال            
وتطلب إليها أن تدرج يف تقريرها الـدوري        . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

          ات تتعلق بقرارات احملاكم واحملاكم احمللية وكـذلك الـسلطات اإلداريـة           املقبل معلوم 
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف . مبا يؤّدي إىل إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد

  . بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨(٩إىل تعليقها العام رقم 
زال منتشراً يف الدولة الطرف على الرغم من      وتالحظ اللجنة مع القلق أن الفساد ال ي         -٨

  .محالت التوعية بآثاره واملالحقات القضائية ملرتكيب بعض أفعال الفساد
  .توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الفعالة ملكافحة الفساد  
وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، ذات             

ركز ألف، الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، توصي الدولـة            امل
  . الطرف بأن تكفل ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية هلا

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم، يف ردودها على األسئلة اليت وجهـت                -٩
 مـن   ٢الفقرة  (ار التشريعي للحماية من التمييز      إليها أثناء احلوار، معلومات كافية عن اإلط      

  ).٢ املادة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً شامالً ملكافحة التمييز ُيورد مجيع              

  . من العهد٢ من املادة ٢دوافع التمييز احملظورة، على النحو املنصوص عليها يف الفقرة 
 جمموعات معينة من الناس بـنفس احلقـوق       وال تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم متتع        -١٠

االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يتمتع هبا غريهم من السكان على الرغم من املـشاريع              
 من تقريـر الدولـة      ١٩٤املنفذة لصاحل الشعوب األصلية، على النحو املشار إليها يف الفقرة           

مة ختدم مـصاحل الـشعوب      وفضالً عن ذلك، فإهنا تأسف لعدم وجود سياسة عا        . الطرف
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (األصلية 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة متسقة وشـاملة لتعزيـز حـق                

) ٢٠٠٩(٢٠رقـم    الشعوب األصلية يف مستوى معيشي الئق، وحتيلها إىل تعليقها العام         
  .ة والثقافيةبشأن عدم التمييز فيما يتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعي

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احلقوق االقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية عند الشروع يف تنفيذ املشاريع املشار إليهـا يف             

وهلذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطـرف، أيـضاً،         . وثيقة استراتيجية النمو والعمل   
برامج لتثقيف وتوعية الشعوب األصلية حبقها يف املـشاركة يف اختـاذ   بالشروع يف تنفيذ   

  .القرارات اليت تؤثر عليها، طوال خمتلف مراحل هذه املشاريع
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ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف التعليم              -١١
 التشريعية واملؤسسية اليت اعتمدهتا     ه، على الرغم من التدابري    ذلك أن ويف جمايل التعليم والعمل،     

الدولة الطرف، فإن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذين متّ تعيينهم مؤخراً يف اخلدمـة               
وفضالً عن ذلك، فإن اللجنـة،      .  من هؤالء  ٢٥ ٠٠٠  شخصاً من بني   ٥٢العامة مل يتجاوز    

هيل استفادة األشـخاص    وإن أحاطت علماً بالقرارات املشتركة بني الوزارات الرامية إىل تس         
 التعليم، تعرب عن أسفها ألهنا مل تتلق معلومات حمـددة عـن          عملياً من فرص  ذوي اإلعاقة   

األشخاص ذوي اإلعاقة عملياً من فرص التعليم والعمل، وال عـن التـدابري   استفادة  إمكانية  
األشخاص ذوي  املتخذة أو املزمع اختاذها، املترتبة على هذه القرارات، لتيسري إمكانية وصول            

اإلعاقة إىل املؤسسات واملباين العامة واخلاصة واالستفادة منها، على النحو املنصوص عليه يف             
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (قانون تعزيز ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري امللموسة والفعالة وختصيص املـوارد             
وفضالً عـن ذلـك،     . ون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبم      الالزمة لتنفيذ قان  

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم ويف سوق             
كما توصيها أيضاً بأن تكفل اعتبـار       . العمل، وال سيما من خالل األخذ بنظام احلصص       

وتطلب . ة شكل من أشكال التمييز    رفض اختاذ إجراء معقول لتكييف أماكن العمل مبثاب       
اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً تقدمي بيانات مفصلة وقابلة للمقارنة يف تقريرها الـدوري              

بـشأن  ) ١٩٩٤(٥املقبل عن أثر التدابري املتخذة، وتلفت انتباهها إىل تعليقها العام رقم            
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

حكام التشريعية اليت متّيز ضد املـرأة والـيت         وتعرب اللجنة جمّدداً عن قلقها ألن األ        -١٢
  ).٣املادة (أوصت بتعديلها، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، ال تزال سارية يف الدولة الطرف 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعّدل، يف أسرع وقت ممكن، األحكام ذات               
تخــلى عن أي حكـم     الصلة من قانون األسرة وقانون العمل وقانون العقوبات وأن ت         

وتوصيها بالعمل على أن تسمح     . ميّيز ضد املرأة يرد يف مشاريع القوانني اجلاري تعديلها        
هلا هذه النصوص اجلديدة بالوفاء بالتزاماهتا بضمان املساواة بـني اجلنـسني يف ممارسـة               

ـ  .  من العهـد   ٣احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمالً بأحكام املادة         ذا ويف ه
  ).٢٠٠٥(١٦الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

تأسف اللجنة ألن التشريع الساري يف الدولة الطرف جيمع بني احلكم بالـسجن             و  -١٣
ويساور اللجنة قلق بصفة خاصة ألن      . والعمل اإللزامي، وذلك حىت بالنسبة لسجناء الضمري      

  ).٦املادة (ة توظيف السجناء دون موافقتهم التشريع جييز للكيانات اخلاص
حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة العمل القسري والعمـل علـى أن                

 أيضاً، باختاذ التدابري التـشريعية      ،وتوصيها.  من العهد  ٦يّتسق تشريعها مع أحكام املادة      
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ـ . وغريها من التدابري لكي تضمن عدم عمل السجناء إال مبوافقتهم          ب اللجنـة إىل    وتطل
  .الدولة الطرف تقدمي معلومات، يف تقريرها الدوري املقبل، عن ظروف عمل السجناء

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمالة الـيت                -١٤
تفاقمت منذ وقوع األزمة االقتصادية يف الدولة الطرف وال سـيما يف صـفوف الـشباب                

حظ اللجنة، مع القلق، أن الغالبية العظمى من الـشباب يعملـون يف قطـاع               وتال. والنساء
  ).٦املادة (االقتصاد غري النظامي 

 واليت من   ٢٠١٢فيما تأخذ اللجنة علماً باملشاريع الكربى املزمع تنفيذها يف عام             
  : شأهنا، وفقاً للدولة الطرف، أن تزيد من فرص العمل، توصي الدولة الطرف مبا يلي

تضمني سياستها يف جمال العمالة تدابري للتصدي للـصعوبات املتعلقـة             )أ(  
  بإدماج الشباب والنساء يف سوق العمل النظامي؛

  تنظيم دورات للتدريب املهين تليب احتياجات سوق العمل؛  )ب(  
احلرص على أن تساعد األنشطة املضطلع هبا يف إطار الصندوق الوطين             )ج(  

قدم للشروع يف أعمال جتارية صغرى وااللتحاق بالتـدريب         للعمالة، من قبيل الدعم امل    
  املهين، يف إجياد فرص عمل يف قطاع االقتصاد النظامي؛

تزويد الصندوق الوطين للعمالة والدائرة الوطنية لرصد العمالة باملوارد           )د(  
  .الالزمة ألداء مهامها على ما يرام

بـشأن  ) ٢٠٠٥(١٨العام رقم   وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها          
  .احلق يف العمل

وال تزال للجنة تشعر بالقلق ألن احلد األدىن لألجور املكفول الذي مت حتديده بعـد                 -١٥
  ).٧املادة (مفاوضات ثالثية، ال يكفل مستوى معيشياً كرمياً للعمال وألسرهم 

 لكـي  احلد األدىن لألجور املكفـول كفاية توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان    
ويف .  من العهد  ٧يعيش العمال وأسرهم عيشة كرمية على النحو املنصوص عليه يف املادة            

لية حتديد ومراجعـة احلـد   مراعاة آهذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل  
  . األدىن لألجور احلد األدىن للكفاف وتطور تكلفة املعيشة

  يف املزارع، حيـث   عمل مبقتضى عقود قصرية     القلقها إزاء   جمّدداً عن    اللجنة   وتعرب  -١٦
وغالباً ما يـؤدي جلـوء أصـحاب        . وال سيما بسبب التعاقد من الباطن     ال وجود لضوابط    

 إىل التعاقد من الباطن إىل أن يصبح العمال وأسرهم من املتعاقدين من             ، إىل حّد كبري،   املزارع
  ).٧املادة ( الباطن

خذ الدولة الطرف خطوات ملموسة وفعالة      تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تت       
حنو  على   ،اللجنة الدولة الطرف  وتدعو  . املزارعيف   معايري العمل األساسية     لفرض احترام 
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قوق العمال، علـى النحـو   حلاإلطار التنظيمي للتعاقد من الباطن   محاية  ضمان  خاص إىل   
  .املالئم وال سيما يف حالة العمل يف املزارع

ن انتهاكات احلقوق النقابية، املُبلغ عنها، مبا يف ذلك إلقاء القـبض            تعتقد اللجنة أ  و  -١٧
على قادة النقابات العمالية وأعضائها أو تسرحيهم من العمل، وتدّخل الدولة الطرف يف عمل              

وتفيد التقارير بأن الدولة الطرف ُتفّضل بعـض النقابـات          . شكّل مصدراً للقلق  تالنقابات،  
  ).٨املادة (خر وال سيما احتاد نقابات القطاع العام وترفض االعتراف بالبعض اآل

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق كل فرد يف تشكيل نقابات واملشاركة              
بأن تكفـل املـساواة بـني       كما توصيها   .  من العهد  ٨يف األنشطة النقابية، وفقاً للمادة      

  .النقابات على أرض الواقع
نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال يستند        مع القلق، أن     ،وتالحظ اللجنة   -١٨

العاطلني : ، وبذلك فهو يستبعد غالبية السكانالنظاميقتصادي النشاط االإال إىل املشاركة يف 
  ).٩املادة (النظامي عن العمل والعاملني يف قطاع االقتصاد غري 

 اخلـاص بالـضمان   حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حتديث نظامهـا            
وتوصيها أيضاً بتقدمي هذا النظام ألوسع      . هبذا احلق كل الناس   متتع  كفل  حىت ت االجتماعي  
بأن تطّبق بصورة تدرجييـة نظمـاً ال تقـوم علـى دفـع              وتوصيها كذلك   . محاية ممكنة 

ويف هذا الصدد، تلفت    . ممن ال يقدرون على دفعها    االشتراكات لتشمل مجيع األشخاص     
بشأن احلق يف الـضمان     ) ٢٠٠٧(١٩ إىل تعليقها العام رقم      اللجنة انتباه الدولة الطرف   

  .االجتماعي
 ١٤مع القلق، أن احلد األدىن لسن العمل يف الدولة الطرف هـو              ،وتالحظ اللجنة   -١٩
.  عاماً يعملون يف املزارع ويف البيـوت ١٥ القلق ألن األطفال دون سن   هايساوركما  . عاماً

دابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة عمل األطفـال،         وتتساءل اللجنة أيضاً عن فعالية الت     
  ).١٠املادة (العمومية املؤسسات ترعاهم باالستناد إىل اخنفاض عدد األطفال الذين 

مع املعـايري   العمل على اتساق قوانينها     على  بإحلاح  حتث اللجنة الدولة الطرف       
د األدىن للعمل وخمتلـف فئـات       الدولية املتعلقة بعمل األطفال وال سيما فيما يتعلق باحل        

  .العمل اخلطر
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتخذ مجيـع التـدابري       

العمل وذلك من أجل التحقق من      أماكن  الالزمة، مبا يف ذلك زيادة عدد عمليات تفتيش         
لـذين  شـخاص ا احترام التشريعات الوطنية اليت حتظر عمل األطفال وضمان مالحقة األ        

الدولة الطـرف أن  إىل اللجنة وتطلب .  قانونيةون إىل استخدام األطفال بصورة غري    يلجأ
تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن حاالت املالحقة القضائية واإلدانات الـيت          

  . تصدر هبذا الشأن
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العنف ضد النساء والفتيات، و  املمارسة  ال العنف   أن أعم ، مع القلق،    تالحظ اللجنة و  -٢٠
، غري حمظورة بشكل    وكذلك التحرش اجلنسي  ، بل   األنثويةاملرتيل، وتشويه األعضاء التناسلية     

كمـا  . تشريعات الدولة الطرف، على الرغم من التوصيات السابقة للجنـة         يف إطار   صريح  
        وكـي الـصدر   اغتصاب الزوج لزوجته    مع القلق، أن األفعال األخرى مثل        ،تالحظ اللجنة 

وتأسف اللجنة، فضالً عن ذلك، النعدام معلومات . تشريعات الدولة الطرف قب عليها   عاُتال  
  ).١٠املادة (بشأن حجم هذه الظواهر يف الدولة الطرف موثوقة 

 بأن تعّجل عملية مراجعة واعتمـاد قـوانني         بشدةتوصي اللجنة الدولة الطرف       
والفتيات وأن تكفل معاقبـة     ترمي إىل تعزيز اإلطار التشريعي ملكافحة العنف ضد املرأة          

، وكـذلك   والتحرش اجلنـسي   األنثوية التناسلية   أفعال العنف املرتيل، وتشويه األعضاء    
. ، مبوجب قانون العقوبات ومالحقة اجلنـاة      واغتصاب الزوج لزوجته  ممارسة كي الصدر    

وطنية هبدف مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة        توعية   أيضاً بتنظيم محالت     يهاوتوص
يف تقريرهـا الـدوري املقبـل       تضمن  الدولة الطرف أن    إىل   اللجنة   تطلبو. الفتياتو

معلومات عن مدى انتشار األشكال املختلفة للعنف ضد املـرأة والفتيـات، وكـذلك              
  .إحصاءات عن املالحقات القضائية واإلدانات

 مشكلة الفقر يف املناطق الريفية ويف مقاطعـات         لتفاقموال تزال اللجنة تشعر بالقلق        -٢١
يف الشرق والشمال وأقصى الشمال، على الرغم من جهود الدولة          الواقعة  أداماوا واملقاطعات   

  ).١١املادة (الطرف اليت ساعدت يف احلد من الفقر يف املناطق احلضرية 
   لفقـر  االرامية إىل مكافحـة      جهودها   تضاعفتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        

على حترص   أيضاً بأن    هاوتوصي. وال سيما يف املناطق الريفية ويف املناطق احملرومة واملهمشة        
غريها من اجملموعات املستـضعفة     وحقوق اجملموعات املستضعفة وال سيما املرأة والطفل        

 إىل إعالهنا بشأن الفقر والعهـد       ، يف هذا الصدد   ،وحتيل اللجنة الدولة الطرف   . واملهمشة
وترجـو  ). E/C.12/2001/10(ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        الد

اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها يف تقريرها الدوري املقبل مبعلومات عـن حجـم               
األموال املرصودة يف امليزانية العامة لالستثمار يف مكافحة الفقـر يف املنـاطق احملرومـة               

الفقر مقارنة ومصنفة حسب اجلنس واملنطقـة واملنطقـة         وكذلك ببيانات عن معدالت     
  .الريفية/احلضرية

الوحدات السكنية يف الدولـة     املسّجل يف عدد     النقص   ، مع القلق  ، اللجنة وتالحظ  -٢٢
 ٧٠ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن نسبة       .  املدن  وحدة يف  ٦٠٠ ٠٠٠الطرف املقدر بقرابة    

. لبىن التحتية املناسبة  إىل ا تفتقر  تعيش يف أحياء    ناطق احلضرية   يف املائة من األسر املعيشية يف امل      
وفضالً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة حتيط علماً مبختلف املشاريع الراميـة إىل بنـاء           

 مساحات للبناء، تأسف ألهنا مل تتلق معلومات عن وجود إستراتيجية           وهتيئة  مساكن جديدة   
  ).١١املادة  (لإلسكانوطنية 
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ضمان احلق  لي اللجنة الدولة الطرف بوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل          توص  
املساكن االجتماعية اجلديدة، من بـاب األولويـة،        ختصيص  الئق وضمان   السكن  اليف  

.  سـكان العـشوائيات  جمموعات وال سيما للمحرومني واملهمشني سواء كانوا أفراداً أو       
كل كبري األموال املخصصة يف امليزانيـة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تزيد بش       

وتلفت اللجنة انتباه الدولـة     . املشكلةلفداحة  الوطنية للسكن االجتماعي بغية التصدي      
  .الالئقبشأن احلق يف السكن ) ١٩٩٩(٤الطرف إىل تعليقها العام رقم 

لطرد  عدد احلاالت املبلغ عنها املتعلقـة بـا        بارتفاعوتأخذ اللجنة علماً، مع القلق،        -٢٣
يف وقت مبكر باألمر ، إبالغ املعنيني يف احلاالت املعنيةمل يتم، حيث  املساكن، وهدمالقسري 

لعدم وتأسف اللجنة   .  على النحو املالئم   عن ذلك كما أنه مل يتم تعويضهم أو إعادة إسكاهنم         
       / نيـسان  ٢٣ املـؤرخ    PM/2008/0738الدولة الطرف املعلومات املفّصلة عن املرسوم       تقدمي  
معلومـات عـن    أو أي    بشأن إجراءات ومتطلبات إدارة استخدام األراضي،        ٢٠٠٨أبريل  

  ).١١املادة (وصول األشخاص املعنيني إىل سبل االنتصاف 
أن يكفل اإلطار القانوين الـذي      أن حترص على    حتث اللجنة الدولة الطرف على        

كل مناسـب يف حالـة   ينظم مشاريع التنمية احلضرية، التعويض أو إعادة اإلسكان بـش     
فـضالً عـن    تدعوها،  و. الطرد، وكذلك وصول األشخاص املعنيني إىل سبل االنتصاف       

ويف هذا  . من مسكنه، بدون مأوى   يطرد  أن تكفل عملياً عدم ترك أي شخص        إىل  ذلك،  
بـشأن حـاالت    ) ١٩٩٧(٧الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          

  . إخالء املساكن باإلكراه
مع القلق، أن نظام حيازة األراضي يف الدولـة الطـرف مل يعـد               ،وتالحظ اللجنة   -٢٤

يتكيف مع السياق االقتصادي والثقايف للبلد، وأنه جيعل بعض السكان األصـليني وصـغار              
ويساورها القلق أيضاً إزاء العقبات اليت حتول       . على أراضيهم الغري  املزارعني ُعرضة الستيالء    

 ملكية األرض، وخاصة بالنسبة للنساء، مثل املبالغ التعجيزيـة للـضرائب            دون الوصول إىل  
  ).١١من املادة ) أ(١الفقرة (على املعامالت العقارية املفروضة 
األراضـي  تغيري أنظمة ملكيـة     حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية          
ادهم وضمان إزالة   لضمان حق الشعوب األصلية وصغار املزارعني يف أراضي أجد        برمتها  

  .اليت تواجهها النساءالعقبات  ملكية األرض وال سيما اليت حتول دونالعقبات 
الوصول إىل املاء الصاحل للشرب يف الدولـة        فرص  وفيما تأخذ اللجنة علماً بتحسني        -٢٥

الطرف والربنامج اجلاري تنفيذه إلمداد املناطق الريفية باملاء والكهرباء، تالحظ، مع القلـق،             
وتالحظ اللجنة .  ما زالت غري مستفيدة من تلك اخلدمات  سكان األرياف نسبة كبرية من    أن  

أيضاً ارتفاع تكلفة املياه والقيام بتركيب وصالت فردية للوصول إىل إمدادات الشبكة العامة             
          جلـب امليـاه الـصاحلة للـشرب       املشاركة يف   وارتفاع عدد األطفال الذين ُيجربون على       

  ).١١ و١٠تان املاد(
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لتحسني الوصـول إىل املـاء      مضاعفة جهودها   حتث اللجنة الدولة الطرف على        
أيضاً باختـاذ التـدابري الالزمـة       وتوصيها  . الصاحل للشرب، وال سيما يف املناطق الريفية      

من اإلمدادات  األكثر استضعافاً   اجملموعات  استفادة  لتحسني إمداد املنازل باملياه وضمان      
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف     . ٧٠ ٠٠٠ملزمع تركبيها والبالغ عددها     االجتماعية ا 

وعـي  بإذكـاء    أيضاً   هاوتوصي. بشأن احلق يف املاء   ) ٢٠٠٢(١٥إىل تعليقها العام رقم     
  . ماًءكبرية مملوءةجراراً اجلمهور باآلثار الضارة للغاية على صحة األطفال بسبب محلهم 

يف املناطق الشمالية من الدولة الطرف  انعدام األمن الغذائي     ويساور اللجنة القلق إزاء     -٢٦
وتالحظ أيضاً،مع القلق، ارتفاع األسعار وحـاالت       . وارتفاع مستوى سوء التغذية يف البلد     

النقص يف بعض املواد الغذائية بشكل متكرر أو من حني إىل آخر، على الرغم من اجلهـود                 
عم بعض املنتجات أو التفاوض علـى األسـعار مـع           اليت تبذهلا الدولة الطرف املتمثلة يف د      

  ).١١املادة (املوزعني 
اختاذ التدابري الالزمة حلمايـة احلـق يف        بإحلاح إىل    اللجنة الدولة الطرف     تدعو  

نظام عام لتوزيع األغذية على أكثـر املنـاطق         وال سيما عن طريق إقامة      الغذاء الكايف،   
على إجياد حلول للمشاكل اهليكليـة املتعلقـة   ا كما حتثه. واملهمشةاحملرومة واجملموعات  

، ونقل وتوزيـع املـواد      لصغار املنتجني ، مثل أمن حيازة األراضي      بانعدام األمن الغذائي  
           وحتيل اللجنة الدولة الطـرف إىل تعليقهـا العـام          . الغذائية وتوفري االئتمانات الزراعية   

إىل املبادئ التوجيهية الطوعيـة لـدعم       بشأن احلق يف الغذاء الكايف و     ) ١٩٩٩(١٢رقم  
اليت اعتمـدهتا   واإلعمال املتدرج للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين،            

  .منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية السياسات اليت تنفذها الدولة الطـرف                 -٢٧

 عن ذلك، تأسف اللجنة ألن عدد حاالت        وفضالً. ووفيات األمومة  للحد من وفيات الرضع   
إجهاض املراهقات   يف املائة من حاالت      ٢٠سيما ألن نسبة     محل املراهقات ال يزال كبرياً وال     

  ).١٠ و١٢املادتان (تتم بصورة سرية مما يعرض صحتهن وحياهتن للخطر 
لالزمة للحد مـن وفيـات      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري ا          

وتيسري وصول املرأة والفتيات املراهقات إىل خدمات الـصحة         األمومة  الُرضَّع ووفيات   
كما . النسلتنظيم  اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة واملعلومات بشأن وسائل           

بسبب حاالت األمومة على تقييم مالءمة وفعالية القوانني الرامية إىل احلد من وفيات حتثها 
  .اإلجهاض غري القانونية

ع األدوية ذات النوعية الرديئة يف األسواق بشكل غري         ، مع القلق، بي   وتالحظ اللجنة   -٢٨
  ).١٢املادة (األدوية غري متوفرة بأسعار معقولة ومرّد ذلك أن رمسي 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة لتفكيك الـشبكة غـري                
 لإلمداد باألدوية ذات النوعية الرديئة وتوزيعها، وحتسني الوصول إىل األدويـة            يةالنظام

بـشأن احلـق يف     ) ٢٠٠٠(١٤ إىل تعليقها العام رقم      انتباههاوتلفت اللجنة   . األساسية
  .التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن

ق الصرف  مع القلق، تواتر انتشار وباء الكولريا املتصل بانعدام مراف         ،وتالحظ اللجنة   -٢٩
يانـات املعهـد    بتالحظ أن   كما  . الصحي، على الرغم من جهود الدولة الطرف ملكافحته       

 يف املائة مـن املـساكن   ١٤,٢نسبة ال تتجاوز  تشري إىل أن  الكامريوين الوطين لإلحصاءات  
  ).١٢ من املادة ١١الفقرة (املوجودة يف املناطق الريفية متللك مراحيض الئقة 

تفشي مضاعفة جهودها الرامية إىل احليلولة دون   الطرف على   حتث اللجنة الدولة      
النقـّي  لصرف الصحي العام، ومعاجلة النفايات، وتوفري املـاء         االكولريا وتوفري خدمات    

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة      . سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك املدارس        وال
. صول إىل مرافق الصرف الـصحي املناسـبة       الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتحسني الو     

 إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ هذه التوصية وكذلك       هاوتدعو
وحتيل اللجنة الدولة الطرف . عن النسبة املئوية للمدارس املزودة مبراحيض الئقة ومستقلة      

  ).٢٠١١(إىل بياهنا بشأن احلق يف الصرف الصحي 
يف  لجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري         ويساور ال   -٣٠

الدولة الطرف على الرغم من اخنفاض هذه النسبة خالل السنوات األخرية بفـضل التـدابري          
  ).١٢املادة (املتخذة 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها بغية حتسني الوصول إىل خدمات             
ز، وتوفرها ونوعيتها، وأن تقوم يف الوقت نفسه، بتوفري خـدمات           الوقاية من مرض اإليد   

النساء املستضعفة مثل   بالفئات  بصفة خاصة   العناية  سيما يف املناطق الريفية مع       العالج وال 
للمخاطر مثل النساء العامالت يف اجلـنس       املعرضة  الفئات  والشباب واألطفال وكذلك    

املتعايشني رف أيضاً أن تكفل توعية األشخاص       وترجو اللجنة من الدولة الط    . واحملتجزين
  .مع اإليدز والعدوى بفريوسه حبقوقهم اإلنسانية وبالقوانني اليت حتميهم

 يف الدولة الطرف علـى      تعاطي التبغ حتيط اللجنة علماً، مع القلق، بارتفاع مستوى          -٣١
  ).١٢املادة (الرغم من التدابري املتخذة للحد من التدخني 

 الدولة الطرف بصياغة سياسات عامة فعالة ملكافحـة التـدخني،           توصي اللجنة   
لسجائر، وإصدار قوانني تنص على احلظر التام للتدخني ا اإلعالن عن وتشديد احلظر على    

بأن ختصص  كما توصيها   . اجلمهورتوعية  يف مجيع األماكن العامة املغلقة و تكثيف محالت         
  .تعاطي التبغملكافحة جزءاً من عائداهتا من الضرائب على السجائر 
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التعليم األساسي العام ، ال تزال اللجنـة تـشعر          مببدأ جمانية   على الرغم من األخذ     و  -٣٢
عنـد تـسجيل    تسديدها   اآلباءبالقلق إزاء ارتفاع التكاليف املتعلقة بالتعليم اليت يتعني على          

ساواة يف االلتحاق  القلق لعدم املهايساوركما .  أولياء األمورسيما رسوم رابطة الطالب، وال
عـدد البنـات    يقل  باملدارس االبتدائية يف مناطق الداماوا والشمال األقصى واجلنوب حيث          

اليت تبـذهلا   هود  اجلوفضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة أنه على الرغم من          . امللتحقات باملدارس 
ستبقاء الدولة الطرف لتحسني مستويات التحاق األطفال باملدارس، فإن اخنفاض معدالت اال          
لُـّب  يف التعليم األساسي ويف التعليم الذي ميهد لاللتحاق بالتعليم الثانوي ال تزال تـشكل               

 يف املائة من السكان تصل      ٥وتالحظ اللجنة أيضاً أن نسبة ال تتجاوز        . عمل األطفال مسألة  
  ). ١٤ و١٣املادتان (إىل التعليم العايل 

للجميع علـى   ية التعليم وإتاحته    باحلرص على جمان  توصي اللجنة الدولة الطرف       
بتقدمي املساعدة املالية لألسر ذات الدخل املـنخفض لتغطيـة   كما توصيها   . قدم املساواة 

وتؤكد اللجنة أيضاً على احلاجة إىل تعزيز التدابري الراميـة إىل       . التكاليف املتعلقة بالتعليم  
لطرف على تطـوير    وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة ا      . احلد من معدالت التسرب   

. الوصول إىل التعليم العايل بغية تزويد سوق العمل باملهارات األساسية الالزمة لنمو البلد            
  .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣وتذكر اللجنة الدولة الطرف مبالحظتها العامة رقم 

افية يف تشريعاهتا باحلقوق الثق   وإن اعتزمت   الدولة الطرف   ألن  ويساور اللجنة القلق      -٣٣
للشعوب األصلية اليت تعيش على أراضيها، فإهنا قامت بترحيل بعض اجملتمعات احمللية مثـل              

األراضـي إىل   أسالفها وأعطت تلـك     وأمبورور من أراضي    جمتمع البيغمي يف منطقة باكا      
 اجملتمعات على التكيف مع ثقافـات       تلك  أطراف ثالثة بغية استغالل الغابات وبالتايل إجبار        

  ).١٥املادة (ة يف البالد أخرى سائد
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري فعالة حلماية حق كل شعب أصـلي               

احترام برامج التنمية الوطنيـة     يف االحتفاظ بأراضي أجداده وموارده الطبيعية وأن تكفل         
ـ   . ومحاية اهلوية الثقافية املميزة لكل شعب من شعوهبا       املشاركة  ملبدأ   ل وهلذا الغرض، حتي

املشاركة بشأن حق كل فرد يف     ) ٢٠٠٩(٢١اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        
  .يف احلياة الثقافية

 يف التوقيع على الربوتوكـول االختيـاري   النظروتشجع اللجنة الدولة الطرف على    -٣٤
  . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري       النظراللجنة الدولة الطرف على     تشجع  و  -٣٥
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           

واد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك      األطفال يف امل  
األطفال يف الرتاعات املسلحة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            
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أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا واالتفاقية الدوليـة            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل التوقيع       . شخاص من االختفاء القسري   حلماية مجيع األ  

والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            
  .والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 اخلاصة املعنية حبـق     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون بالكامل مع املقررة          -٣٦
اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي واملقـرر اخلـاص             

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . الكامريونيف سياق مهمتها يف     املعين باحلق يف الغذاء     
ن لزيارة البلد  يف توجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنساالنظرعلى 

ويف توجيه دعوات إىل مقررين خاصني آخرين معنيني باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
  . عند صياغة السياسات اليت تتصدى لشواغل اللجنةخربهتموالثقافية، بغية االستفادة من 

واصلة التعاون مع مفوضية األمـم املتحـدة        مبتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة      و  -٣٧
حلقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعنية وبراجمها هبـدف إعمـال          السامية  

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً اللتزاماهتا مبوجب بالعهـد، ومتابعـة هـذه             
  .القادماملالحظات اخلتامية وإعداد تقريرها 

مية على نطاق واسـع     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتا          -٣٨
سيما يف صفوف املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية  اجملتمع، والعلى مجيع مستويات 

 اخلطـوات املتخـذة   مجيعومنظمات اجملتمع املدين وإطالعها يف تقريرها الدوري املقبل على         
النقاش  يف وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات اجملتمع املدين      . لتنفيذها
  . على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبلالّدائر
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفق املبادئ التوجيهيـة              -٣٩

ت الدولية املتعلقـة   بالصيغة اليت اعتمدهتا هبا هيئات مراقبة املعاهدااملنسقة بشأن إعداد تقارير   
  .حبقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم طبقاً للتوجيهات              -٤٠
           /كــانون األول ٢ حبلــول (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف عــام 

  .٢٠١٦ديسمرب 

        


