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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء ةاملعني اللجنة
  الدورة قبل ملا العامل الفريق
  واألربعني الثانية الدورة
        ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ - أكتوبر/األول تشرين ٢٠

 التقريــر يف النظــر أثنــاء املطروحــة واملــسائل القــضايا قائمــة علــى الــردود    
  الثالثو الثاين الدوريني لتقريرينل اجلامع

    
  *الكامريون    

  
 مـن  املنقحـة  النـسخة  بـشأن  الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  أبـداها  الـيت  املالحظـات  يف  
 املـرأة،  ضـد  التمييـز  علـى  بالقضاء املعنية اللجنة على سيعرض الذي للكامريون الدوري التقرير

 /الثـاين  تـشرين  ٧ إىل أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٠ مـن  عقـدها  قـرر امل واألربعني الثانية دورهتا يف
 يتالــ الــشواغل مــن جمموعــة بــشأن إضــافية معلومــات تقــدمي طُلــب جنيــف، يف ٢٠٠٨ نــوفمرب
  .نقطة ٢٨ يف ُحّددت

 يف شــاركت وقــد .املثــارة النقــاط مــن نقطــة كــل علــى ودارد الوثيقــة هــذه تــضمنوت  
 احلكوميـــة غـــري املنظمـــات ســـيما وال املـــدين، تمـــعاجمل ومنظمـــات فنيـــةال الـــوزارات إعـــدادها
  .ومحايتها املرأة حقوق بتعزيز املعنية والرابطات

 
  

 .رمسي حترير دون صادر التقرير هذا  *  
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  عامة حملة    
 النـسائية  واملنظمـات  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  ،للكامريون امعاجل التقرير إعداد طريقة  -  ١  

  العملية هذه يف شاركت اليت احلكومية واملؤسسات واإلدارات ،معها التشاور جرى اليت
 للكـامريون  )والثالـث  الثـاين  الدوريني التقريرين يضم الذي( امعاجل التقرير هذا أعدت  

 :التاليــة كوميــةاحل اإلدارات عــن ممــثلني وتــضم الغــرض، هلــذا أُنــشئت القطاعــات متعــددة جلنــة
ــهوض بــ  وزارة ــشؤون ووزارة واألســرة، املرأةالن ــة، ال ــة، العالقــات ووزارة االجتماعي  اخلارجي
ــة ارةووز ــة الزراع ــة، والتنمي ــدل، ووزارة الريفي ــيم ووزارة الع ــل ووزارة األساســي، التعل  العم

ــدريب ــين، والتـ ــصحة ووزارة املهـ ــة، الـ ــصاد ووزارة العامـ ــيط االقتـ ــت وإدارة والتخطـ  غاللاسـ
 الوطنيــة واللجنـة  التكنولــوجي، ريوالتطـو  والتعــدين الـصناعة  ووزارة املاليــة، ووزارة األراضـي، 
 رابطــة :ومنــها املــدين، اجملتمــع منظمــات عــن ممــثلني إىل باإلضــافة واحلريــات، اناإلنــس حلقــوق
 والتنميـة،  والصحة املرأة ومنظمة للحقوقيات، الكامريونية والرابطة املرأة، ضد العنف مكافحة
 القـــرار مبوجـــب القطاعـــات املتعـــددة اللجنـــة هـــذه وأُنـــشئت .النـــسس جانـــدر ومنظمـــة

058/D/MINCOF/SG/DPDF التالية باملهام اللجنة فتوكُلّ .٢٠٠٤ يوليه/متوز ٨ املؤرخ:  
  للكامريون؛ الدورية التقارير إعداد  •  
  املرأة؛ ضد التمييز أشكال مجيع ىعل القضاء اتفاقية تنفيذ متابعة  •  
  .الصلة ذات األخرى املهام ميعجب القيام  •  

 مركـز  خـرباء  أحـد  نمـ  املقـدم  الـتقين  الـدعم  من مهامها، أداء أثناء اللجنة، واستفادت  
 هـذه  أُعـّدت  قـد و .أفريقيـا  وسـط  يف والدميقراطية اإلنسان حلقوق اإلقليمي دون املتحدة األمم
  :التالية الطريقة وفق الوثيقة
  املذكورة؛ اللجنة اعتمدته تقرير مشروع وإعداد البيانات جتميع  •  
 يف وشـارك  .أيـام  مخـسة  دامـت  دراسـية  حلقـة  خالل واعتماده التقرير مشروع دراسة  •  

 أخـرى  إدارات عـن  ممثلـون  املـذكورة،  اللجنة أعضاء جانب إىل الدراسية، احللقة هذه
 واالقتــصاد واملتوســطة الــصغرية املؤســسات ووزارة البدنيــة، والتربيــة الرياضــة وزارة(

 ،والفاعلــة الباحثــة املــرأة رابطــة وعــن ،)والطاقــة امليــاه ووزارة واحلــرف، االجتمــاعي
  املدين؛ اجملتمع منظمات من ريهاوغ

 وضـع  تعزيـز  وزارة عـن  ممـثلني  تـضم  مـصغرة  جلنـة  اهتـ جرأ املعتمـدة  للوثيقـة  ثانية قراءة  •  
ــرأة ــصغرية املؤســـسات ووزارة واألســـرة، املـ  االجتمـــاعي واالقتـــصاد واملتوســـطة الـ

  .اجلنساين املنظور ورابطة ،االجتماعية الشؤون ووزارة واحلرف،
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 اإلداريـــني املـــسؤولني علـــى األوليـــة املالحظـــات لتعمـــيم جنـــةالل اختـــذهتا الـــيت التـــدابري  -  ٢  
 بـني  املـساواة  ضـمان  أجـل  مـن  عملـه  نبغـي ي ومـا  ؛النـاس  عامةو والسياسيني حلكومينيوا

  والواقع القانون حبكم واملرأة الرجل
 الرابطـات  مـع  أُجريـت  الـيت  اللقـاءات  خالل املالحظات هذه ملناقشة جلسات ُعقدت  
 إىل إضـافة  ،)الريفيـة  للمـرأة  العـاملي  واليـوم  األفريقية، املرأة ويوم للمرأة، يلالدو اليوم( النسائية
 املركزيـــة الـــشؤون دوائـــر سؤويلملـــ ســـنوي مـــؤمتر خـــالل ،٥ + بـــيجني مـــؤمتر نتـــائج تقيـــيم

 واخلاصـة  احلكومية املؤسسات مبشاركة وذلك سابقا، املرأة وضعب املعنية وزارةال يف واخلارجية
 علـى  ناقـشة امل هـذه  اإلداريـة  السلطات وواصلت .النسائية والرابطات حدةاملت األمم ووكاالت
  .واإلدارات األقاليم مستوى
 نـشرت  اإلنترنت على موقعا واألسرة ملرأةالنهوض با  وزارة أنشأت ذلك، إىل وإضافة  

 والرســائل اإلعالنـات  طريــق عـن  املوقــع ناعنـو  علـى  اجلمهــور وأُطلـع  .اللجنــة مالحظـات  فيـه 
  .املالحظات من ومزيد إسهامات دميتق على هحث هبدف يونيةالتلفزو اإلذاعية

  
  االتفاقية تطبيق يف احملرز والتقدم واملؤسسي والتشريعي الدستوري اإلطار    

  
 إىل االستناد وإمكانية احمللي؛ القانون يف االتفاقية إلدراج قررةامل اخلطط أو احملرز التقدم  -  ٣  

  احملاكم ىعل املعروضة القضايا يف الدستور
ــة إن   ــة الكــامريون حكوم ــا ملتزم ــات التزام ــشريعات بتحــسني ام ــ هاوحتــديث الت  ضمانل
  .احلياة االتجم مجيع يف اجلنسني بني لعدلوا املساواة

 كـانون  ١٨ املـؤرخ  ٩٦/٠٦ القـانون  مبوجب ُوضع الذي ،الكامريون دستور طرحوي  
 اإلنـسان ” :أن علـى  التأكيـد  خـالل  مـن  واملـرأة  الرجـل  بـني  املـساواة  مبدأ ،١٩٩٦ يناير/الثاين
 اجلـنس  أو الـدين  أو العـرق  أسـاس  علـى  متييـز  دون للتـصرف،  قابلة وغري مقدسة حبقوق يتمتع
  .“... املعتقد أو

 بــاقي مثــل املــرأة، ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة أُدرجــت وقــد  
 اإلطـــار يف الكـــامريون، عليهـــا صـــادقت الـــيت اإلنـــسان حبقـــوق املتـــصلة الدوليـــة االتفاقيـــات
 الدسـتور،  يؤكـده  أمـر  املـرأة  محايـة  أن كمـا  .القـوانني  سـلطة  مـن  أعلـى  سـلطة  وهلا الدستوري

 دون املـواطنني  جلميـع  الدولة تضمنها األساسي القانون هذا يف عليها املنصوص احلقوق ومجيع
  .اجلنس أساس على متييز
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 تـستمد  الذي األساسي القانون ارهباعتب الدستور، إىل ستناداال ميكن الصدد، هذا ويف  
 قائمـة ال الـدعاوى  لدعم الوطنية احملاكم على املعروضة القضايا يف واألنظمة، القوانني مجيع منه
  .أشكاله جبميع التمييز أساس على

  
 تعريـف و عليـه؛  واملعاقبـة  املـرأة  ضد العنف مبنع املتعلق القانون مشروع يف احملرز التقدم  -  ٤  

  عليها املنصوص والعقوبات ةاملرأ ضد التمييز
 واملعاقبـة  املـرأة  ضـد  العنـف  مبنـع  املتعلـق  القـانون  مشروع بشأن راءاآل خمتلفتبني من     

ــه ــه إعــادةأن مــن الــضروري  علي ــ املــشروع توجي  وســيلةال باعتبارهــا العقوبــات علــى التركيزب
 املـرأة  ضـد  فالعنـ  مكافحـة  إطـار  يف احلكومـة  حددهتا اليت األهداف بتحقيق إلسراعبا الكفيلة
 منـع  بـشأن  قـانون  مـشروع  مـن  االنتقـال  جـرى  وهكـذا،  .االجتماعيـة  الفئـة  هذه ضد والتمييز
 .اجلـنس  أسـاس  على والتمييز العنف على املعاقبة بشأن قانون مشروع إىل عليه واملعاقبة العنف
 ذاختـا رع يف   شُـ  وقـد  .القـانون هـذا    نـص  صـياغة  مـن  انتـهت  قد فنيةال الدوائر نإ القول وميكن

  .العتماده الربملان إىل لتقدميه الالزمة اإلجراءات
 املتحـدة  األمم دتهحّد الذي تعريفبال تلتزم الكامريون حكومة فإن أخرى، جهة ومن  
  .والتمييز للعنف

 التمييـز  ملكافحـة  النطـاق  واسـعة  وطنيـة  خطـة  تأعّد احلكومة فإن ذلك، على وعالوة  
 املنظــور مراعــاة لتعمــيم الــوطين بالربنــامج األمــر ويتعلــق .التنفيــذ قيــد حاليــا وهــي ،اجلنــساين
 واالحتياجـات  اجلنـسني  مـن  كـل  خصوصيات احترامتنظيم   إىل يهدف برنامج وهو اجلنساين،
 ومـن  .األسـرة  داخـل  ذلـك  يف مبـا  اليوميـة،  احلياة ويف التنموية العملية يف واملرأة للرجل اخلاصة
 اإلدارات ميزانيـــات يف اجلنـــسانية بـــاراتاالعت إدراج إىل الربنـــامج هـــذا يفـــضي أن املتوقـــع
  .حنو منصف على ةأواملر الرجل مصاحل دمةخل العامة النفقات توجيه لكفالة احلكومية
  :يلي ما اإلطار هذا يف املقررة اإلجراءات وتشمل  

 املنظــور حتليــل أدوات اســتخدام علــى واالجتمــاعيني القطــاعيني الــشركاء قــدرة تعزيــز  -  
  ؛تطبيقهو اجلنساين

 وقـادة  القطاعـات  مـستوى  علـى  االسـتراتيجيني  املـسؤولني  لدى اجلنساين الوعي زيادة  -  
  والدينيني؛ التقليديني والزعماء الرأي

  ؛ونشرها للتوعية مواد إعداد  -  
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 عـن  الـصادرة  والتوصـيات  املـرأة  حقـوق  محايـة  بشأن الدولية القانونية الصكوك ترمجة  -  
 أجـل  مـن  وذلـك  ونـشرها،  واحملليـة  الوطنيـة  اللغـات  إىل املـرأة  بـشأن  الدوليـة  املؤمترات
   املرأة؛ حبقوق الوعي زيادة

 وشـبه  العامـة  واهليئـات  فنيـة ال الـوزارات  يف “اجلنسانية للشؤون اتصال مراكز” إنشاء  -  
  اجلنسانية؛ القضايا متابعة لاجم يف نذاراإل ونظام تنفيذيال زاهدور اجلب موقلت العامة

 اسـتمرار  أسـباب  حتديـد  أجـل  مـن  اإلنـسان  وعلـم  االجتمـاع  علـم  يف دراسـات  إجراء  -  
ــه ــدم أوجـ ــساواة عـ ــيم اجلنـــسني بـــني املـ ــدم وتقيـ ــه الـــذي التقـ ــامريون أحرزتـ  يف الكـ
  اجملال؛ هذا

ــشاور إطــار وضــع  -   ــوزاري للت ــة أجــل مــن ال ــق مــدى متابع ــساين املنظــور تطبي  يف اجلن
  .القطاعية والسياسات املؤسسية املمارسات

  
 أسـاس  علـى  القـائم  التمييـز  ضـد  بالـشكاوى  يتعلـق  فيمـا  للمـرأة  املتاحـة  صافاالنت سبل  -  ٥  

 اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة اللجنــة عــن إضــافية معلومــاتو املــستقلة؛ واآلليــات ،اجلــنس
  للمرأة األساسية احلقوق عن بالدفاع يتعلق فيما واحلريات
 ينطويـان  حتيـز  أو ملمارسـة  تعرضـت  أهنـا  تـرى  الـيت  للمـرأة  ميكـن  الوطين، الصعيد على  
 يطلبـــون الـــذين املتقاضـــني ميـــعسخرة جلاملـــ املـــدين القـــضاء هيئـــات إىل تلجـــأ أن متييـــز علـــى

ــصافا ــر بغــض ،النت ــن النظ ــسهم، ع ــال جن ــانون عم ــؤرخ ٢٠٠٦/٠١٥ بالق ــانون ٢٩ امل  ك
  .الكامريون يف القضائي بالتنظيم قلاملتع ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

 ،املـدين  القـانون  مـن  ١٣٨٢ للمـادة  عـة اجملّم اماألحك إىل دعواها يف تستند أن ميكنهاو  
 املــرأة، ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة مــن ٢ و ١ املــادتني مــن )ج( والفقــرة
 األوىل الدرجــة حمكمــة أو االبتدائيــة احملكمــة أمــام الــدعوى وُترفــع .الدســتور مــن ٤٥ واملــادة
  .املطلوب التعويض يمةق حسب

 تكفــل بطريقــة مــةمنظّ األخــرى، القــضائية اهليئــات مجيــع شــأن شــأهنا اهليئــات، وهــذه  
الــيت  العليــا، احملكمــة وتــضمن ،احلكــم اســتئناف يف احلــق مبــدأ راعــىوُي .عادلــةدعــوى  للمــرأة
 الــدرجتني حمــاكم مــستوى علــى القانونيــة األصــول احتــرام دســتوري، جملــسعبــارة عــن  هــي

  .والثانية األوىل
ال جمــــا مهــــا اجلنــــساين للتمييــــز املــــرأة امــــفيه رضتتعــــ مــــا غالبــــا لــــذانال نواجملــــاال  
  .واإلرث العمل
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 التوصـل  ليحاول العمل مكتب مفتش إىل اللجوء للضحايا ميكن بالعمل، يتصل وفيما  
 عقـد  تنفيـذ  يف التمييـز  عـن    ئ ناشـ  آخـر  ضـرر  أي أو التعـسفي  الطـرد  حـال  يف توفيقي حل إىل

 ،املدنيــة احملــاكم أمــام دعــوى رفــع ميكنــهن تــوفيقي حــل إىل التوصــل عــدم حــال ويف .العمــل
  .أعالهبيان ذلك  ورد كما

 تـرث  أن يف احلـق  مـن  املرأة حترم الكامريونية التقاليد أغلب فإن ،باإلرث يتصل وفيما  
 إىل اللجـوء  للـضحايا  وميكـن  .فقـط  الـذكور  لألبنـاء  احلـق  هـذا  ومتنح ،أباها وخصوصا ،أبويها
 املمنوحــة القــضائية احلمايــة القــانوين الفقــه دمــوا بعــض وضــحوت .قــوقهنلالعتــراف حب احملــاكم
 القــرارو ١٩٧٣ فربايــر/شــباط ٢٢ املــؤرخ ٤٥  رقــمالقــرار ســيما وال اجملــال، هــذا يف للمــرأة
 املـرأة  حـق  العليـا  احملكمـة  مبوجبهما أقرت نااللذ ١٩٩٣ فرباير/شباط ٤ املؤرخ ألف/١٤ رقم

منـاقض   أبـاهن  يـرثن  أن مـن  البنات حرمان أن حةموّض أبيها، من األرض ترث أن يف املتزوجة
  .الدستور عليه ينص الذي اجلنسني بني املساواة ملبدأ

 سبل االنتصاف احمللية، ميكن للطرف املتقاضي غري الراضي عـن احلكـم،        دوبعد استنفا   
وميكن بالتايل للنـساء   .عدد من اهليئات القضائية الدوليةعلى  كان جنسه، أن يعرض قضيته اأي

 للتمييز أن حتتكمن إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة تطبيقـا                  الاليت تعرضن 
 . للربوتوكول االختياري الذي صدقت عليه الكامريون

، ميكــن للمــرأة الــيت تعرضــت للتمييــز أو ألي انتــهاك ئيةوعلــى هــامش اآلليــات القــضا  
والقــانون املــدين احلــديث نص عليهــا الدســتور، وقــانون األحــوال االجتماعيــة، يــحلقوقهــا الــيت 

التقليدي أن تلجأ أيضا إىل اآلليات غري القضائية، وخباصـة اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                   أو
واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان واحلريـات الـيت أنـشئت         .واحلريات، للحصول على حقوقهـا 

ــانون   ــؤرخ ٢٠٠٤/١٦مبوجــب الق ــوز٢٢ امل ــه / مت ــستقلة تقــ  ٢٠٠٤يولي دم ، هــي مؤســسة م
املشورة بشأن حقوق اإلنسان واحلريات وتتوىل مراقبـة تطبيقهـا وتقييمهـا والتحـاور والتـشاور          

  .بشأهنا وتعزيزها ومحايتها

ويف إطار سعيها لتوفري محاية فعلية حلقـوق املـرأة األساسـية ومكافحـة أشـكال التمييـز                     
هـذه   ويتعلـق معظـم      .النـساء مـن   اليت تتعرض هلا يف الكامريون، تتلقى اللجنة شـكاوى عديـدة            

 .وضوع عدم مسؤولية الزوج أو انتهاكات حقوق العمل اخلاصة باملرأةمبالشكاوى 

هلـن  ومن املالحظ أن العديد مـن النـساء جيهلـن حقـوقهن أو طـرق االنتـصاف املتاحـة                
وهذا هو السبب الذي يـربر تـشديد اللجنـة بـصورة خاصـة علـى        .لضمان احترام هذه احلقوق  

ــة  ــشطة الرامي ــية   األن ــوقهن األساس ــز حق ــاح   إىل تعزي ــى الكف ــن أجــل حتــسني صــحتهن    وعل م
 مجيـع املـشاريع اجلـاري تنفيـذها والـيت ترمـي إىل ضـمان                متابعـة يف إطـار    و .وظروف معيشتهن 
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 جبميع أشكاله، قامت اللجنـة      ااسية للمرأة ومكافحة التمييز ضده    التطبيق الفعال للحقوق األس   
 :، من بينهاعدد من األهداف هتدف إىل حتقيق الوطنية بوضع عدد من املشاريع اليت

حــوار عقـد جمـالس   تعزيـز الـوعي علـى مـستوى وسـائل اإلعـالم ومـن خـالل           )أ(  
ن برنـامج   مـ املساعدة املالية املقدمـة     تربوية يف األحياء الشعبية يف املدن والقرى اجملاورة، بفضل          

 ؛األمم املتحدة اإلمنائي

ة والـدفاع   أاحلكومية ومجعيات النـهوض بـاملر     املنظمات غري   تضم  إقامة شبكة     )ب(  
 عن حقوقها األساسية؛

حــق الفتــاة يف التعلـــيم،   وبــضرورة كفالـــة  توعيــة األبــوين حبقـــوق اإلنــسان      )ج(  
  الفتيات الريفيات؛سيما ال

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف تدريس حقوق اإلنسان اعتبارا من العـام الدراسـي           التفكري    )د(  
ة الثمانني اليت وقع عليها االختيار، ومـن بينـها مخـسون مدرسـة        يف املدارس االبتدائية واإلعدادي   

 تابعة لوزارة التعليم األساسي وثالثون مدرسة تابعة لوزارة التعليم الثانوي؛

 تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛  )هـ(  

 .تعزيز وصول النساء إىل مراكز القيادة ومكافحة الفقر  )و(  
  

 “مبادئ باريس”وطنية حلقوق اإلنسان واحلريات مع توافق أنشطة اللجنة ال    

ــة ومبــادئ   قــدرا حققــت احلكومــة الكامريونيــة     كــبريا مــن التوافــق بــني هيكليــة اللجن
ــه / متــوز٢٢، الــصادر يف ٢٠٠٤/١٦بــاريس مــن خــالل القــانون    املتعلــق بإنــشاء ٢٠٠٤يولي

اسـتقالهلا املؤسـسي    زيز  تعاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، فعمدت إىل        عمل  وتنظيم  
 .واملايل وتوسيع نطاق اختصاصاهتا وواليتها

 .بيــد أنــه ال بــد مــن إعــادة النظــر يف تــشكيلة اللجنــة املــذكورة وضــمانات اســتقالهلا      
فالواقع أن أعضاء اللجنة من ممثلي احلكومة يشاركون مشاركة كاملـة يف اختـاذ القـرارات ويف                 

، يف حـني    )٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٢ من قـانون     ٥املادة   (املداوالت مثل مجيع األعضاء اآلخرين    
 ومـع ذلـك فقـد    .أن مبادئ باريس تنص على أن تكون مشاركتهم ذات طابع استشاري فقط     

 .مشروع القانون الرامي إىل تعديل هذا البند إىل السلطات املعنيةأُحيل 

 معنيــة ؤســسة وطنيــةملوعــالوة علــى ذلــك، وتطبيقــا ملبــادئ بــاريس، ال بــد أن تتــوفر     
 مــن يوخباصــة مــا يكفــهياكــل أساســية مالئمــة ”بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات  

 .“بأنشطتها على أحسن وجهحىت تقوم األموال 
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الـوطين للحوكمـة    إذ يـنص الربنـامج      تقدم ملحوظ يف هذه احلالـة بالـذات،         أحرز  وقد    
 عواصـــم مقاطعـــات تـــشييد املقـــر الرئيـــسي للجنـــة يف ياونـــدي وافتتـــاح فـــروع هلـــا يف علـــى 

 .وحاليا تزاول فروع اللجنة يف دواال وغاروا وباميندا وبويا أعماهلا .الكامريون
  

اخلطة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                        -  ٦  
 التمييز ضد املرأة وإعالن برنامج بيجني، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

بيـان بـشأن    وضع واعتمـاد    ب ١٩٩٧الكامريون يف عام    قامت  تهاء مؤمتر بيجني،    بعد ان   
خبطــة عمــل متعــددة القطاعــات تقــوم علــى مــشفوعا سياســة إشــراك النــساء يف عمليــة التنميــة، 

 : وهذه احملاور هي . ملنهاج عمل بيجني١٢ سبعة حماور، وفقا للنقاط األساسية الـ

 حتسني ظروف معيشة املرأة  -  

 للمرأةالقانوين  الوضع حتسني  -  

  النسوية يف مجيع قطاعات التنميةاستغالل املوارد البشرية  -  

 مشاركة املرأة يف صنع القرار  -  

 النهوض بالفتيات ومحايتهن  -  

 مكافحة أعمال العنف ضد املرأة  -  

 .حتسني اإلطار املؤسسي  -  

قة بتنفيـذ برنـامج عمـل     ومن جهة أخرى، تتقيد الكامريون بالتوجيهات اإلقليمية املتعل         
واالحتـــاد ألفريقيـــا االقتـــصادية اللجنـــة بـــيجني، وخباصـــة التوجيهـــات املقـــررة علـــى مـــستوى  

 .األفريقي

إلدارة العامـة، علـى تأهيـل       اوأخريا، تعكف احلكومة، من خالل املعهد العايل لشؤون           
مـع الرجـال يف   النساء ملناصب القيادة، من خالل الـسماح هلـن بالتنـافس، علـى قـدم املـساواة،        

وتضطلع وزارة النهوض باملرأة واألسرة باملرحلـة   .احلياة العامة عموما، ويف االنتخابات خاصة
الثانية من هذا العمل من خالل توفري التدريب للجمعيـات النـسوية، وتـوفري التأهيـل الـسياسي                  

 .للنساء والدعم التقين واللوجسيت للمرشحات ملناصب خاضعة لالنتخابات
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طبيق مبدأ عدم التمييز وفقا لاللتزامـات احملـددة مبوجـب االتفاقيـة، وعمليـة اسـتعراض                 ت  -  ٧  
 القانون العريف هبدف إلغاء األحكام اليت تنطوي على متييز ضد املرأة

لكفالة التطبيـق الكامـل ملبـدأ عـدم التمييـز يف مجيـع جمـاالت القـانون وفقـا لاللتزامـات               
ة، من خـالل وزارة العـدل، القيـام بعمليـة تنقـيح للنـصوص       الناشئة عن االتفاقية، تنوي احلكوم    

التشريعية والتنظيمية وإزالـة أي أحكـام تنطـوي علـى متييـز ضـد املـرأة فيهـا، علـى غـرار بعـض                       
 .بنود القانون اجلنائي املتعلقة بقمع الزنا، وهي جرمية ينظر فيها وفقا لنوع جنس الفاعل

 مــن اتفاقيــة ٢املــادة مــن ) ج(الفقــرة يف ومــن جهــة أخــرى، وتنفيــذا لاللتــزام الــوارد    
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وقّعت احلكومة اتفاق تعـاون مـع صـندوق األمـم                  

 أشكال التمييـز ضـد   املتحدة اإلمنائي للمرأة يهدف إىل توعية القضاة باتفاقية القضاء على مجيع 
لالتفاقيـة يف منـاطق الـصالحية القـضائية مـن      ، وإىل متابعة وتقييم التطبيق الفعلي    املرأة من جهة  

الوسـط   :وقد اختريت مخس مقاطعات للمشاركة يف هذه الدورة التدريبية وهـي           .جهة أخرى 
 .واجلنوب الغريب والشمال الغريب والساحل والغرب

القـضائية التقليديـة تطبـق قواعـد      االختصاصات  ومبا أن القانون العريف غري مدّون، فإن          
 . ا لكل منطقة ووفقا لألعراف السارية لدى األطراف يف الدعوىغري مدونة وفق

وسـعيا لتفــادي االحنرافــات، تعمــل املؤسـسات القــضائية عمومــا، واحملــاكم خــصوصا،     
رئاستها حماكم تقليدية، على ضمان عدم تعارض األعـراف املـستخدمة مـع النظـام               ختضع ل اليت  

السـتئناف الـيت تعـرض عليهـا أحكـام صـدرت       وتعمد حماكم ا .العام ومع مبادئ القانون العامة
عن حماكم عرفية، رؤساؤها من غري القضاة، للموافقة عليها، إىل إلغاء األحكـام املنافيـة للنظـام        

  .التمييزيةالعام، وتطبق يف تلك احلاالت أحكام النظام املدين غري 
النظـر عـن   أن الوضـع احلـايل لنظـام الـسوابق القانونيـة، بـصرف           جتـدر اإلشـارة      هبيد أن   

 بتطبيـق لقـضاة   ل يـسمح ،  )مـدين كـان أو اجتمـاعي أو مـدين تقليـدي أو جتـاري              (مادة القـانون    
يعيـدون التأكيـد يف كـل مـرة         هـم   ، و  فعليـا  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          

على مبدأ عدم التمييز يف احلاالت الـيت يـربز فيهـا تـضارب بـني القـانون الـوطين الـذي ينطـوي                        
االتفاقيات الدوليـة   وأسبقية  ،  وطنيةاألحكام ال بطالن  لى متييز وبني االتفاقية املذكورة، وتعلن       ع

 . من دستور الكامريون٤٥، تطبيقا ألحكام املادة اليت متت املصادقة عليها ونشرها
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 القوالب النمطية    

لة مبـسؤوليات   التدابري املتخذة للتغلـب علـى القوالـب النمطيـة واألحكـام املـسبقة املتـص                 -  ٨  
 والتصدي للممارسات والعادات واملواقف التمييزية يف اجملتمع ودور املرأة،

 :التربوي الصعيد على    

الــيت  ةاالجتماعيــاألدوار  يف الفــروق االعتبــار يف يأخــذ جنــساين تربــوي منــهج تطبيــق  -  
 والرجل املرأة من كلهبا  يضطلع

 واملرشــدين املهــين، والتوجيــه رســنياملدتــدريب  منــاهج يف اجلنــساين النــهج إدمــاج  -  
 االجتماعيني

ــار  -   ــشجاع اخلي ــل ال ــد يف املتمث ــول حــصص حتدي ــدارس يف القب ــا، امل ــيما ال العلي  يف س
 داخـــل التأهيـــلهياكـــل  ويف البحـــوث، ميـــدان ويف والتكنولوجيـــة، العلميـــة الفـــروع
 االنتخايب النظام ويف السياسية األحزاب

 املستمر والتعليم املدرسي لنظاما داخل الفتيات على اإلبقاء  -  

 املرأة مصلحة فيه ملا األمية حمو برامج تعزيز  -  

 املنشورة األعمال يف والعنف للمرأة املعادية النمطية للقوالب التصدي تعزيز  -  

 الفتيات تربية يف األبوين إشراك  -  

 بــني بــاملرأة للنــهوض مراكــز وجــود عــدم عــن للتعــويض ريفيــات مرشــدات توظيــف  -  
 مبكر وقت يف زواجهنوتفادي  الفتياتلشغل  نائيتني ريتنيق

 .البيت يف الفتيات إىل توكل اليت املرتلية األشغال تقليل  -  
  

 :الصحي الصعيد على    

تعزيــز الوقايــة والتوعيــة هبــدف احلفــاظ علــى الــسالمة البدينــة والنفــسية للمــرأة يف            
 :التالية اجملاالت

والتثقيــف بــشأن  املعلومــاتعــن طريــق  ســيما ال ة،اإلجنابيــ الــصحة وخباصــة الــصحة،  -  
 ليةالعائ احلياة

 لألنثى التناسلية األعضاء تشويه بينها ومن الضارة، التقليدية املمارسات اجتثاث  -  

 للبيئة الرشيدة واإلدارة العامة النظافة جمال يف التوعية متابعة  -  
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 الوالدة جمانية  -  

  .العاملة للمرأة عدوين باعتبارمها الثدي، نوسرطا الرحم عنق سرطان من الوقاية  -  
  

  :االقتصادي الصعيد على    
  مراعاة املنظور اجلنساين يف امليزانية، من أولويات اإلدارات الوزارية  -  
ســيما املهــام املرتليــة وتربيــة   تــسجيل عمــل املــرأة بــدون أجــر وأخــذه يف احلــسبان، ال    -  

  األطفال
ة يف الوصــول إىل مراقبــة وإدارة املــوارد والثــروات  ضــمان املــساواة بــني الرجــل واملــرأ   -  

   يف التنميةمسامهتهم إلتاحةوامللكية، خاصة األراضي، 
  تنظيم وقت العمل بشكل يسمح بالفصل بني احلياة املهنية واحلياة األسرية  -  
  تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال العمل والتوظيف واألجور  -  
 عــن طريــق صــندوق لــدعم املــرأة ســيما يف القطــاع غــري الرمســي، الزيــادة دعــم املــرأة   -  

   هلاجتماعيةاالتغطية توفري الو
لبيانات املفصلة حسب اجلـنس مـن أجـل املزيـد مـن الوضـوح يف تعزيـز                  املنتظم ل نشر  ال  -  

  النهوض باملرأة
  االعتراف بوضع رمسي للمزارعات وغريهن من احلرفيات  -  
بكات الرابطــات، وإدمــاج الرجــال فيهــا وجعلــها قــوى  تــشجيع املــرأة علــى تعزيــز شــ   -  

  لتقدمي املقترحات
  .دمج مراعاة املنظور اجلنساين يف خطط العمل املنسقة للرابطات  -  

  
  السالم صعيد على    

 ضـرورة  يـدرك إن الكامريون، بالرعاية السامية لرئيس الدولة، فخامة الرئيس بول بيا،     
  :يف السياق التايلالسالم  هذا فهموجيب . ربط السالم بالتنمية

إشراك املرأة يف آليات منع الرتاعات وإدارهتا وتسويتها وتعزيز مـشاركتها يف عمليـات        -  
  حفظ السالم

دمج تثقيف الفتيات والفتيان بشأن املواطنة واإلعداد للزواج وثقافة الـسالم واحلقـوق               -  
  واحلريات يف الربامج الدراسية
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  .ينعكس يف مجيع اآلراء واحلواراتجل بوصفها هدفاً دائماً املساواة بني املرأة والر  -  
  

  :كل هذه املنظورات، ينبغي حتسني التشريعات عن طريق ما يليومن أجل   
   واألسرةلقانون األحوال الشخصيةاعتماد مشروع   -  
  وضع الصيغة النهائية للقانون املتعلق بقمع العنف والتمييز القائمني على نوع اجلنس  -  
  صلة تعزيز قدرات اإلداراتموا  -  
  إنشاء آلية شاملة لتنسيق وتقييم السياسات املتصلة بتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة  -  
  تعميم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باللغات احمللية  -  
   للنساء ضحايا العنف املقدمة املساعدة القانونية اجملانيةإعادة النظر يف  -  
  . اإلعالنات اليت تستخدم صورة املرأة بطريقة مهينة أو متييزيةمنع  -  

  
 التدابري املتخذة ملكافحة القوالب النمطيـة واألحكـام املـسبقة فيمـا يتعلـق               أسفرتوقد    

بزيادة معدل التحاق الفتيات باملدارس؛ وتقدمي منح للتعليم الـتقين إىل الفتيـات املـستحقات يف                
 األولوية؛ وزيادة النسبة املئوية للفتيـات يف الفـروع العلميـة والتقنيـة؛              بعض مناطق التعليم ذات   

والتخلي التدرجيي عن طقوس الترمل املذلة بعد تـدخل رجـال الكنيـسة وتعزيـز حقـوق املـرأة؛                   
اهلندســة، اجلــيش، قيــادة  (ســابقا مقــصورة علــى الرجــال الــيت كانــت املهــنوإدمــاج النــساء يف 

ــة  ــسيارات، اخلدمــة الكهنوتي ــة، اخل ال ــادة اإلقليمي ــةعــن النتيجــة ) ، القي ضــمان مــشاركة  :  التالي
اجلميــع يف عمــل البنــاء الــوطين ووصــول الرجــال والنــساء بــشكل عــادل إىل املــوارد الــضرورية  

  . شخصياهتم، بوصفهم حلقات ذات قيمة متساوية يف السلسلة االجتماعيةلنمائهم وظهور
 القيادة اإلقليميـة مهـامهن الـسلطوية هبـدوء          النساء األربع الالئي مت تعيينهن يف     ومتارس    

  .دون أن يرفضهن السكان بسبب جنسهن
وفيما مضى، كانت الدراسات الزراعية مقصورة على الرجال بسبب طبيعتـها الـشاقة               

  .واألحكام املسبقة جتاه النساء
 وصـول   إمكانيـة ، ولكـن زالـت وميكن حاليـاً التأكيـد بـأن هـذه احلـواجز التمييزيـة قـد           

  .ضعيفةزال ت  املسؤولية المناصبهندسات الزراعيات إىل امل
التركيـز   ظاهرة القوالب النمطية مرتبط باملواقف والسلوك، يتم حاليـاً           استمرارومبا أن     

. املـرأة واألسـرة  وضـع   جزءاً من املهـام الدائمـة لـوزارة تعزيـز     ُتشكل التوعية والدعوة اليت  على
يــات والزعمــاء الــدينيني وزعمــاء الــرأي واملــساعدين      وُتــنظم دورات تدريبيــة لفائــدة احلقوق  
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. القضائيني بغية إطالعهم على احلقوق اخلاصة باملرأة والوسـائل القانونيـة حلمايـة هـذه احلقـوق      
وترمي هذه الدورات أيـضاً إىل مكافحـة القوالـب النمطيـة وحـاالت التمييـز القـائم علـى نـوع                      

 هـذا العمـل     ويـدعم . ا مـن أمـاكن االحتجـاز      اجلنس يف األوساط القضائية واإلصـالحية وغريهـ       
سيما منظمة تعزيـز قـدرات الـشبكات النـسائية ملكافحـة الفقـر يف مجهوريـة                  شركاء التنمية، ال  

  .الكامريون وصندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
  

  العنف ضد املرأة    
لة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة؛ توعيــة خمتلــف  التــدابري املتخــذة لوضــع اســتراتيجية شــام   -  ٩  

   واجلمهور بشكل عامالفئات
تدخل مكافحة العنف ضد املرأة، يف الكـامريون، ضـمن االسـتراتيجية الـشاملة لتعزيـز                  

سـوء معاملـة   فيهـا  شّبه يـ وهي ختضع لتوجيهات سياسة رئيس الدولة اليت    . حقوق املرأة والفتاة  
ــة    ــرأة بأشــكال الفظاظــة املنافي ــة    امل ــة والعدال ــة للدميقراطي ــارات الوطني ــسانية واخلي ــة اإلن للكرام

  . للجميعةاالجتماعية وتعزيز حقوق اإلنسان واملواطن
 مــدى تقيــيموهكــذا، أُجريــت، بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين، دراســات الغــرض منــها     

يت األنثروبولوجيـــة والتـــدابري الـــ - انتـــشار ظـــاهرة العنـــف ضـــد املـــرأة وعواملـــها االجتماعيـــة
  .اختاذها يتعني

ــن     ــهاء مـ ــد االنتـ ــات،  وبعـ ــذه الدراسـ ــانون مت هـ ــشروع قـ ــع مـ ــذه  . وضـ واقترنـــت هـ
  .لتوعية والتدريب والدعوةبأعمال يف جماالت ااإلصالحات القانونية 

إعــداد ‘ ٢’إعــداد ونــشر رســائل حمــددة؛  ‘ ١’: أمــا التوعيــة فتــتم مــن خــالل مــا يلــي    
يومــاً مــن  ســتة عــشرمــدى  علــىل عــام  كــاالحتفــال‘ ٣’ملــصقات وصــناديق صــور؛  ونــشر

تنـــشيط حمادثـــات ‘ ٤’ األمـــم املتحـــدة؛ قررهتـــاللعنـــف ضـــد املـــرأة الـــيت   املناهـــضة األنـــشطة
اإلعــــداد للــــزواج؛ ‘ ٦’الــــسالم واحليــــاة األســــرية والزوجيــــة؛  ثقافــــة تعلــــيم ‘٥’ تثقيفيــــة؛

ــة املــــشورة تقــــدمي ‘٧’ ــالزواج؛  املتعلقــ ــة ‘ ٨’بــ ــة مثــــل التلفزي - بــــث الــــربامج اإلذاعيــ ونيــ
-Femmes -  واجملتمـع ة واألسـر املـرأة و - Entre-nous les Dames - الـسيدات  حنـن  بيننـا  فيما

Familles et Société -وكوكب املرأة  - Planète Femmes - جملـة املـرأة    - وصحيفة الوزارة
 وامللـــصقات والالفتـــات والرســـائل التلفزيونيـــة والنـــشرات واألعـــالم والقمـــصان  - واألســـرة

  ...بعات وشبكات لوحات اإلعالنات احمللية، واألقراص املدجمةوالق
النـهوض  أما فيما يتعلق بالتدريب فقد مت تنظيم دورات لتعزيز قـدرات مـوظفي وزارة            

  .واألسرة وجهات فاعلة أخرى يف جمال تعزيز حقوق املرأة ومحايتهاباملرأة 
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 الرابطـات النـسائية      شـبكات  موجهـة حنـو   وأما الدعوة فإهنـا تـتم مـن خـالل إجـراءات               
  . اخلتانممارساتوالسلطات التقليدية والدينية والنساء 

وتــوفري إن احلكومــة بــصدد إقامــة هياكــل الســتقبال النــساء ضــحايا العنــف  فــوأخــرياً،   
  . هلناالجتماعية -  النفسيةالعناية

  
  سيما داخل األسرة  تقييم مدى انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة، ال  -  ١٠  

 االجتماعيــة وهياكــل األمــن العــام أن  الــدوائرف الــشكاوى املقدمــة إىل تكــشف خمتلــ  
وُترتكـب  .  الفئـات مجيـع  النـساء مـن   وأهنـا تـشمل  ظاهرة العنف ضد املرأة فعلية يف الكـامريون       

 بعــض وتتعلــق. فــضل للعنــفامل هــي املكــاناألســرة و. هــذه األعمــال يف إطــار احليــاة اخلاصــة 
 إنــشاء يــساعد علــى وهــذا مــا الُيبلّــغ عنــها دائمــاً، أشــكال العنــف خــصوصيات الــضحايا وال 

  .بيانات إحصائية
املرأة واألسـرة باحلـاالت الـيت تتلقاهـا علـى املـستوى الـصحي               النهوض بـ  وتعتين وزارة     

  .االجتماعي والقانوين - واملايل والنفسي
، أحصت الدوائر غـري     ٢٠٠٨أكتوبر  / إىل تشرين األول   ٢٠٠٦ويف الفترة املمتدة من       

  : حالة، أي١٢ ٦٨٠ املتخصصة الفنيةركزية والوحدات امل
  )الضرب( حالة عنف بدين ضد املرأة ٣ ٦٨٠  -  
  )شتائم مهينة( حالة عنف نفسي ٢ ٥٠٠  -  
   حالة طالق٨٥٠  -  
   حالة عدم دفع نفقة الزوجة١ ٨٥٥  -  
   حالة اغتصاب٢٥  -  
   حالة هجر١ ٩٥٠  -  
  . حالة زواج من امرأتني١ ٨٢٠  -  

ضاف إىل هـــذه األرقـــام احلـــاالت املقدمـــة مباشـــرة إىل ديـــوان الـــوزير، وينبغـــي أن ُتـــ  
  .النظر حالة خالل الفترة قيد ١ ٥٠٠حوايل  أي

 العناية الصحية واملالية علـى التـوايل املتابعـة الطبيـة للـضحية وحتمـل التكـاليف                  وتشمل  
ــة ــ املرتبطـ ــوز أو حبـ ــة أو وزارة  تكليـــفاالت العـ ــشؤون االجتماعيـ ــهوض وزارة الـ ــالنـ املرأة  بـ
  .بذلك واألسرة
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ومـساعدهتا علـى    وتتلخص املتابعة النفسية االجتماعيـة يف جلـسات لإلصـغاء للـضحية               
، وذلك إلعادة الكرامة اليت تظن الضحية أهنـا فقـدهتا بفعـل االغتـصاب     استعادة الثقة يف نفسها  
ال لالتــص “ا أخــضراخطــ”املرأة واألســرة لـــ النــهوض بــ وزارة وفتحــت. أو أي عمــل اعتــداء

االتـصال بـدوائر الـوزارة    مـن   مـا،   عنفضحايا العنف، أو أي شخص آخر يعلم حبالةلتمكني  
  . من األوقاتيف أي وقت

  .وُينفذ الشق القانوين يف حالة رفع الضحية دعوى أمام القضاء  
 أعـاله إىل النـساء ضـحايا        بياهنـا وتقدم منظمات اجملتمـع املـدين أيـضاً اخلـدمات الـوارد               
  .العنف

، علــى مــستوى املكتــب املركــزي الــوطين للــشرطة الدوليــة، ٢٠٠٧ت يف عــام وُســجل  
االستغالل اجلنسي واالعتـداء البـدين واالغتـصاب واللـواط وسـوء املعاملـة              ب تتعلق شكوى   ٣٠

وممارسة اجلنس املثلي والتهديد بالقتل واالعتداء مع الضرب والتخلي عن غري القادرين وهجـر           
  .بيت الزوجية

 وجيــرى حاليــا معاجلــة هــذه احلــاالت املبلــغ عنــها إىل النيابــة العامــة،  مــن١٠وأُحيلــت   
  .الستعالم القضائيلغرض ا حالة أخرى إىل النيابة العامة ١٥ومتت إحالة منها حاالت  ٥

كافحة العنف ضد املـرأة، اختـذت اإلدارة العامـة لألمـن الـوطين عـدداً مـن التـدابري،                    ومل  
يق القانون بشكل منهجي وتعزيـز قـدرات اجلهـات الفاعلـة        سيما إقامة هياكل تشغيلية وتطب     ال

  .املسؤولة عن املكافحة
، ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ املؤرخ   /DGSN/CAB/00785 ومبوجب القرار رقم    

 فرقــةأنــشأت املديريــة العامــة لألمــن الــوطين داخــل املكتــب املركــزي الــوطين للــشرطة الدوليــة  
التحديـد يف مكافحـة كـل أشـكال العنـف والتمييـز          ا علـى وجـه     لألخالق تتمثل مهمتـه    ةخاص

  .سيما النساء واألطفال اليت متس كل الشرائح الضعيفة، ال
إيــسونو؛  - داخــل مــبىن مديريــة الــشرطة القــضائية يف إيليــغويوجــد مقــر هــذه الفرقــة   
ــسليم اجملــرمني والتحقيقــات  ة تابعــوهــي ــدائرة ت ــدورها  ل ــوطين   التابعــة ب  للمكتــب املركــزي ال

  .ربول يف ياونديإلنتل
  :التاليةملكافحة ا  بوسائلوهذه الفرقة مزودة  

شبكة اتصاالت عاملية مأمونة بني أجهزة الشرطة تتيح تبادل املعلومـات بـشكل سـريع        -  
  ؛)على مدار الساعة(على نطاق العامل ككل 
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ــا خــــالل ا لخــــط هــــاتفي ثابــــت    -     :لنــــهار يف حــــال الــــضرورة وهــــو التــــصال جمانــ
  ؛٢٢ ٢٢ ١٨ ٥١

غبــة منــها يف زيــادة فعاليــة عملــها ميــدانيا، خــصوصا يف مــا يتعلــق بــاملرأة، وقعــت    ور  
املفوضية العامة لألمـن الـوطين اتفاقـات مـع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومكتـب                      

ــلا ــدويللعمـ ــستقبل    الـ ــداث واملـ ــال واألحـ ــة األطفـ ــسائية  )ASSEJA(، ومجعيـ ــة النـ ، واجلمعيـ
ــة  ــة ت)AWA(األمريكي ــرأة ومــساعدهتا   ، ومجعي ــدرات امل ــز ق ، وشــبكة املنظمــات  )WOPA(عزي

والغرض من هذه االتفاقات هـو إقامـة أشـكال          ). ACPEE(اإلرشادية يف جمال التنمية احلضرية      
  . من التعاون يف سبيل محاية مجيع النساء

واتفاق التعـاون الـذي أُبـرم مـع حتـالف املنظمـات غـري احلكوميـة الـذي يـضم اجلمعيـة                      
األمريكيــة ومجعيــة تعزيــز قــدرات املــرأة ومــساعدهتا ومجعيــة األطفــال واألحــداث         النــسائية 

واملـستقبل، يقــوم علــى اإلدانــة املــستمرة لكــل أعمــال االعتــداء والتمييــز الــيت تــستهدف املــرأة،  
وجلميع شبكات االجتار هبا، والدعوة إىل تفكيك هـذه الـشبكات، ومـساندة الـشرطة يف جمـال                  

  . تهم وإعادة إدماجهم داخل اجملتمع أو اخللية العائليةاستقبال الضحايا ورعاي
كما يرمي هـذا التعـاون إىل تعزيـز قـدرات العـاملني يف املنظمـات غـري احلكوميـة وإىل                       

  .تبادل املعلومات بشكل دائم
ص اغتصاب الزوج لزوجته، فإن مـشروع القـانون املتعلـق باجتثـاث أعمـال               خيويف ما     

  .  نوع اجلنس يدين هذه املمارسةالعنف والتمييز القائمة على
  

  االجتار بالنساء واستغالل بغاء املرأة
  معلومات عن عدد ضحايا االجتار من الفتيات ألغراض جتارية أو لغرض االستغالل  -  ١١  

تعــاجل الكــامريون مــشكلة االجتــار بالفتيــات يف اإلطــار الــشامل للتــدابري الــيت وضــعتها     
والت بفئة األطفال ويستفدن بصفتهن هـذه مـن جممـوع           والفتيات مشم . حلماية حقوق الطفل  

  .اإلجراءات اليت تنفذها احلكومة لضمان منائهن املتكامل ومستقبلهن
 وانتــهاك لكرامــة ي، فعــل الأخالقــكــانكــان يف أي مإن اســتغالل عمــل األطفــال، ”  
ــارة، هــذه هــي“اإلنــسان ــاز يف  اســتخدم الــيت  العب  ها وزراء العمــل لبلــدان حركــة عــدم االحني

عـن مـوقفهم الـذي جيـسد مبـا فيـه الكفايـة االسـتياء الـشديد                  لإلعـراب    ١٩٩٦نيودهلي يف عام    
  .السائد يف أوساط اجملتمع الدويل إزاء أحد أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل
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وإن عمل األطفال الـذي بـدأ يعتـرب حـديثا نـشاطا مـدفوع األجـر، إمنـا يـشكل خطـرا                         
  .ر الزمن جدواه االقتصاديةحقيقيا عليهم، فقد مع مرو

حق الطفل يف محايته من االسـتغالل       ” بـ   ٣٢فاتفاقية حقوق الطفل، بإقرارها يف املادة         
االقتصادي ومن أداء أي عمل يـرجح أن يكـون خطـريا أو أن ميثـل إعاقـة لتعلـيم الطفـل أو أن                        

فـال علـى أنـه    فيعرَّف عمـل األط . ، متثل تقدما واضحا يف فهم هذه الفكرة يكون ضارا بصحته  
كل نشاط جسدي أو ذهين ميكن، حبكم طبيعته أو بسبب الظـروف الـيت ينفـذ فيهـا، أن يـضر             

يــة أو الروحيــة، وأن ميثــل إعاقــة لتعليمــه أو لنمــوه  املعنوبــصحة الطفــل اجلــسدية أو العقليــة أو  
  .التام، مع العلم أن الطفل هو كل إنسان دون الثامنة عشرة من عمره

 كميــة علــى الــصعيد الــوطين عــن ظــاهرة عمــل األطفــال، فــإن   ويف غيــاب أي دراســة  
ــاء العقــد املاضــي علــى       األحبــاث املتعلقــة بظــاهريت االجتــار باألطفــال واســتغالهلم ســاعدت أثن

ومــع أن ظــاهرة عمــل األطفــال كانــت . الكــشف عــن انتــشار هــذه اآلفــة يف مجيــع أحنــاء البلــد
الل العالقـات االجتماعيـة التقليديـة،       موجودة بل تزايدت خـالل العقـدين املاضـيني بـسبب احنـ            

خصوصا يف ظل األزمة االقتصادية، فإنه يتعـذر، بفعـل انعـدام اإلحـصاءات، حتديـد مـن يعمـل                    
  .من األطفال بشكل عام ومن الفتيات بشكل خاص، حتديدا كميا

وبغية العثور على حل لنقص البيانات اإلحصائية املصنفة حبـسب نـوع اجلـنس املتعلقـة              
دقيق للضحايا من الفتيات، تنكب احلكومة على تضمني النظام الـوطين املتبـع يف مجـع          بالعدد ال 

البيانات جانبا خاصا بالفتيـات، وشـكلت داخـل كـل مـن وزارة الـشؤون االجتماعيـة ووزارة                   
النهوض باملرأة واألسرة، شعبة دراسات تعمل حاليـا مـن أجـل تـسليط مزيـد مـن الـضوء علـى                 

ــة عمــل الفتيــات  ــازل وجليــسات    وتعمــل . حال ــر مــا تعملــن، كخادمــات يف املن الفتيــات، أكث
لألطفال ونادالت وبائعات لسلع غذائية أو أللبسة قدمية يقمن بـشرائها مـن قبـل، ويف اخلدمـة                  

  . اريهات والفنادق واملطاعم ويف جمال النقلبيف حمال جتارية مثل املقاهي والك
  

  املتعلقة مبكافحة عمل األطفالمدى فائدة التدابري الواردة يف اخلطة الوطنية     
 األطفال واليت تستند إىل إطـار قـانوين    عملإن السياسة اليت تتبعها الكامريون ملكافحة         

الوقايـة، والكـشف عـن    : ومؤسسي وفري الفـرص تتمحـور حـول أربعـة مكونـات أساسـية هـي        
 إدمــاجهم، الــضالعني أو املتــآمرين يف تــشغيل األطفــال ومعاقبتــهم، والتكفــل بالــضحايا وإعــادة

  . وتعزيز قدرات مؤسسات املساعدة واملساعدين
املراكــز (تتــوىل أعمــال الوقايــة، مبعظمهــا، الوحــدات الفنيــة املعنيــة بالعمليــات : الوقايــة  

التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية واإلدارات األخـرى       ) االجتماعية وأقسام الرعاية االجتماعية   
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وزارة النهوض باملرأة واألسرة، ووزارة العمل والـضمان        (املعنية مبكافحة ظاهرة عمل األطفال      
والغرض من ذلك هو محل اجملتمـع الـدويل علـى           ). االجتماعي، واملفوضية العامة لألمن الوطين    

األخذ علما بوجود هـذه الظـاهرة وحـث مجيـع اجلهـات الفاعلـة علـى تغـيري الـسلوك بالطريقـة            
 البالية املتأصلة للغاية يف املواقف والعـادات، وذلـك     ويتعلق األمر بالقضاء على التقاليد    . الالزمة

ومثـة عوامـل تـساهم يف حتقيـق هـذا اهلـدف          . لكي ُيضمن جلميع األطفال التمتع التـام حبقـوقهم        
النبيل وهي تزويد السكان باملعلومات عن طريق وسائط اإلعالم وخمتلف وسـائل االتـصاالت،        

، واالحتفــال “طاقــة احلمــراء ضــد عمــل األطفــالالب”وتعمــيم اإلطــار القــانوين القــائم وبعمليــة 
ــام    ــذ عـ ــنويا منـ ــق      ٢٠٠٢سـ ــال املوافـ ــل األطفـ ــة عمـ ــدويل ملكافحـ ــاليوم الـ ــامريون بـ  يف الكـ

  .يونيه/حزيران ١٢
يتضمن القانون الوضعي العديـد     : الكشف عن الضالعني يف تشغيل األطفال ومعاقبتهم        

. رتبطــة بــهطفــال ويف الظــواهر املمــن األحكــام الــيت يعاقــب مبوجبــها الــضالعون يف تــشغيل األ  
تقوم احملاكم، بناء على وشاية مـن طـرف ثالـث أو مـن الطفـل بعينـه، أو مـن مرشـد           وكثريا ما 

اجتمــاعي، أو علــى حالــة كــشف عنــها مفــتش العمــل أثنــاء الزيــارات املفاجئــة الــيت يقــوم هبــا    
 عمل األطفـال سـوءا   بشكل اعتيادي ألرباب العمل، بالنظر يف احلاالت اليت تعترب أشد أشكال   

اخلـوف  ” بـأن    واقتناعا منـها  . وترتل عقابا قاسيا حبق مرتكيب هذه االنتهاكات حلقوق األطفال        
، أصـرت الـسلطة التـشريعية الكامريونيـة علـى إبـداء تـشددها               “من الشرطي هـو رأس احلكمـة      

 ٢٠٠٥/٠١٥ مـن القـانون رقـم     ٥ املـادة    تـنص وتوضـيحا هلـذا األمـر،       . الصارم يف هذا الصدد   
معاقبـة  علـى    املتعلق مبكافحـة االجتـار باألطفـال،         ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٩الصادر يف   

غرامــة تتــراوح بــني  ب عامــا و٢٠  و١٥الــضالعني يف االجتــار هبــم بالــسجن لفتــرة تتــراوح بــني   
  .  فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  و١٠٠ ٠٠٠

الـضحايا نفـسيا واجتماعيـا      رعايـة   يـشكل    :يف اجملتمـع  إعادة إدمـاجهم    /رعاية الضحايا   
. أحــد العناصــر الكــربى مــن عمليــة معاجلتــهم الــيت يتوالهــا املرشــد االجتمــاعي يف إطــار عملــه 

ــدوبغــرض  ــرامج ومــشاريع      حتدي ــة إىل وضــع  عــدة ب ــال، تعمــد احلكوم  حــاالت عمــل األطف
  . وتنفيذها بدعم من اجلهات املاحنة الوطنية والدولية

يتم تعزيز هذه اجلهات بـشكل خـاص        :  قدرات مؤسسات املساعدة واملساعدين    تعزيز  
عــرب تأهيــل املؤســسات القائمــة، واملــشاركة يف املنتــديات الدوليــة واإلقليميــة، وتنظــيم حلقــات 

  .العمل، وتدريب املساعدين
وعلى الرغم من اخنراط احلكومـة فيهـا        .  واسعة النطاق  عمليةومكافحة عمل األطفال      
، فإن انعدام املوارد املتعددة األشكال ورسـوخ التقاليـد          جيدماد إطار قانوين ومؤسسي     عرب اعت 
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البالية اليت ال تسمح دائمـا بـالتمييز بـني العمـل الـذي يـساعد الطفـل علـى التكيـف مـع احملـيط                          
والعمــل الــذي يهــني الطفــل، يــشكالن العقبــتني الرئيــسيتني اللــتني حتــوالن دون حتقيــق اهلــدف  

وبناء على ذلك، تتمثل آفـاق احلـل، بـشكل أساسـي، يف     . لقضاء على هذه املشكلة املتمثل يف ا  
  :ما يلي
إجراء دراسة كميـة علـى الـصعيد الـوطين عـن ظـاهرة عمـل األطفـال مـن أجـل تبيـان                          -  

   . انتشارها بدقة وحتديد األولوياتمدى
ــال        -   ــار باألطف ــيت ُوضــعت ملكافحــة االجت ــل ال ــق خطــط العم ــس تطبي يا  واســتغالهلم جن

  .ألغراض جتارية
ــال        -   ــار باألطفـ ــات االجتـ ــضالعني يف عمليـ ــة الـ ــد ملعاقبـ ــانوين املعتمـ ــار القـ ــيم اإلطـ تعمـ

  .وتشغيلهم، وتوعية اجملتمع احمللي واألسرة واألطفال أنفسهم به
 بــدعم مــن اجلهــات الــيت انطلقــتتأهيــل مؤســسات رعايــة األطفــال عمليــة املــضي يف   -  

اليونيسيف يف إطـار القالقـل الـيت شـهدهتا منطقـة بيبانـدا              بالتعاون مع بلجيكا و   (املاحنة  
  ).الكامريونية

 املتعلقة مبؤسسات رعايـة األطفـال الـذين    ٢٠٠١تنفيذ أحكام املرسوم الصادر يف عام         -  
ــوي ــور      واجه ــشاء مراكــز اســتقبال ومراكــز عب ن مــصاعب يف التكيــف وذلــك عــرب إن

  .، تقريباء املعرضة للخطر اجتماعياومراكز إيواء يف مجيع جتمعاتنا السكانية واألحيا
لبلــدان لاملــضي يف تنــشيط املراكــز االجتماعيــة، الــذي بوشــر بفــضل الــدعم املخــصص   -  

سيما عرب ختصيص قـدر كـبري منـها لتـوفري املـوارد البـشرية                الفقرية املثقلة بالديون، وال   
  .مجيع أحناء البلدواملادية واملالية هلذه املراكز يف 

هيل الكلية الوطنية للعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية، اليت أصـبح امسهـا             املضي يف تأ     -  
املعهــد الــوطين للعمــل االجتمــاعي، الــيت أنــشئت بالتعــاون مــع فرنــسا، لتحويلــها إىل     

  .  بشكل متواصل ودائممؤسسة خمتصة لتدريب املرشدين االجتماعيني
  

  لقضاء على مجيع أشكال االجتار بالنساءالتدابري والقوانني املعتمدة أو املعتزم اعتمادها ل
مــا زالــت التــدابري القانونيــة املتعلقــة باالجتــار بالنــساء واســتغالل بغــاء املــرأة الــواردة يف   

ويتواصل تعميم األحكام اليت يعاقـب مبوجبـها علـى هـذه األفعـال      . صيغة التقرير املعدلة صاحلة   
 يتم التركيز على الوقاية مـن هـذه الظـاهرة           وإضافة إىل التدابري العقابية،   . بغرض ردع مرتكبيها  

  .ضحاياهارعاية و
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  : اإلجراءات التاليةتنفيذ، جيري ظورومن هذا املن  
  النهوض بتعليم النساء والفتيات ومكافحة األمية  -  
  التكفل باحلاالت من النواحي النفسية االجتماعية والطبية  -  
ساء والفتيات والوالـدين بـشأن خمـاطر    تنظيم حماضرات تثقيفية بالتعاون مع رابطات الن      -  

  الزواج عرب اإلنترنت
توجيه الفتيات يف مراكـز النـهوض بـاملرأة واألسـرة يف جمـاالت مثـل الفندقـة واخلياطـة                       -  

ــل      ــصاالت والتجميـ ــات واالتـ ــات املعلومـ ــة، وتكنولوجيـ ــة الرعويـ ــاالت الزراعيـ واجملـ
  ن الفقرية املثقلة بالديونواحلصول على قروض للتعليم من التمويالت اخلاصة بالبلدا

  يف خطة عمل الرابطات‘‘ تثقيف الفتاة’’إدماج عنصر   -  
  توعية الوالدين بالعواقب املترتبة على االجتار بالنساء والفتيات  -  
  تقدمي منح دراسية  -  
   خمتلف احلرفعلىالتدريب   -  
  تقدمي الدعم املايل من أجل إقامة أنشطة مدرة للدخل والبدء فيها  -  
 عــن طريــق طليقــاتوضــع برنــامج إلعــادة التأهيــل االجتمــاعي االقتــصادي للفتيــات ال  -  

اإلدماج اجملاين يف مراكز النهوض باملرأة والفتاة، وعـن طريـق تقـدمي الـدعم اللوجـسيت          
  .وتنظيم دورات لتجديد املعلومات يف خمتلف هياكل املدينة

  
ة هتـذيب النـساء والفتيـات الالئـي         املبادرات اليت اختـذهتا الـسلطات العموميـة بغيـة إعـاد               

 الدعارةاإلقالع عن يرغنب يف 

تستفيد النساء والفتيـات الراغبـات يف اإلقـالع عـن الـدعارة، يف إطـار إعـادة هتذيبـهن                      
  :وتيسري إعادة اندماجهن يف اجملتمع، حسب احلالة من اخلدمات التالية

  حمددةلقاءات تنظيم   -  
  التوجيه النفسي االجتماعي  -  
  ينقدمي املساعدة القانونية واملالحقة القضائية للقوادت  -  
  وضع الفتيات ضحايا االجتار يف كنف أسر مضيفة  -  
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جتميــع النــساء والفتيــات ضــحايا االجتــار يف رابطــات، وتعزيــز قــدراهتن لتمكينــهن مــن   -  
  )هاتفيةمقصورات مداجن، حظائر اخلنازير، (مزاولة أنشطة مدرة للدخل 

بــدء املــشاريع، والتــشجيع عــن الالزمــة لمــوال األ املاليــة جلمــع رؤوس تقــدمي املــساعدة  -  
  طريق شراء املنتجات كلما أمكن ذلك

حـضانة األطفـال، االسـتقبال،      ( الفتيات يف األنشطة اليت تنظمها الوزارة        ؤالءإشراك ه   -  
  ) حقوق املرأةعزيزالترويج للرفاالت النسائية، ت

جمموعـات  بحن مربيـات أقـران مـن أجـل تثقيـف            تدريب الفتيات ضـحايا االجتـار ليـص         -  
  النساء والفتيات الالئي يتعاطني الدعارةأخرى من 

توعية قـوات حفـظ النظـام وغريهـا مـن أفـراد حفـظ النظـام باسـتقبال أولئـك الفتيـات               -  
  واحترام حقوقهن

هن بـصفتهن أعـضاء يف مجعيـاهتن الـيت ترصـد مـدخرات              عقد لقاءات شـهرية وتـسجيل       -  
 .ملساعدهتن

 وشـركاء  ، إنتربـول، وتعمل الوزارة بالتعاون مع دوائر املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة         
 .الشتات املشهود هلم بالكفاءة يف مكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي

  
 وصنع القرار املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

 )االنتخابات(النشاط زيادة رة التشجيع على مباد: مشاركة النساء يف احلياة السياسية  -  ١٢  

ــة مبوجــب خمتلــف النــصوص الــ       ــسياسية مكفول ــاة ال ــساء يف احلي  يف ساريةمــشاركة الن
 وتتجلــى أوجــه التفــاوت امللحوظــة بــني الرجــال والنــساء مــن الناحيــة العدديــة يف   .الكــامريون

فعـل، فقـد جنـح يف     وبال.هيئـات صـنع القـرار   ات ويف االنتخابـ عـن طريـق    الوظائف اليت تـشغل     
ــام    ــرية لعـ ــة األخـ ــشريعية والبلديـ ــات التـ ــه  ٢٠٠٧االنتخابـ ــا جمموعـ ــل  ٢٥ مـ ــن أصـ ــرأة مـ  امـ

 ,يف املائة من جممـوع النـواب األصـليني املنتخـبني يف اجلمعيـة الوطنيـة                ١٣,٨٩نائبا، أي    ١٨٠
  . نائبا مناوبا١٨٠ نائبة من أصل ٣٨يبلغ عدد النائبات املناوبات و

يف  ١٥,٥ نـساء مـن ال  نسبة املستشارين البلديني     تبلغتخابات البلدية،   وفيما يتعلق باالن    
 نـساء يـشغلن مناصـب قياديـة إقليميـة؛ كمـا أن نائـب رئـيس اجلمعيـة                   ٤علمـا أن هنـاك       ،املائة

 .الوطنية امرأة، عالوة على وجود نساء يف عضوية مكتب الربملان

اط يف ميـدان احليـاة الـسياسية        زيـد مـن النـش     املواملبادرات املتخذة لتشجيع النساء على        
  :تنفذ بوسائل منها
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  تعزيز قدراهتن  -  
   املشاركة يف االنتخاباتتنظمتعميم الصكوك القانونية اليت   -  
  مسعتهن على وسائط اإلعالم وحتسني تدريب النساء على االتصال والتعرف  -  
هتمامـــات توعيـــة النـــساء بـــضرورة التـــسجيل يف القـــوائم االنتخابيـــة، واكتـــشاف اال   -  

  اجلنسانية، والتصويت
توعية النساء بأمهية إنشاء أحزاب سياسية وإقامة ائتالفات وتقلـد مناصـب يف اهليئـات                 -  

  احلزبية املعنية باختاذ القرارات
  ن السياسيةتقدمي الدعم املايل للمرشحات، دومنا متييز على أساس توجهاهت  -  
تــهن بأنفــسهن، وتعلــيمهن املفــردات  وتعزيــز ثقوتــوجيههن التأهيــل الــسياسي للنــساء   -  

االنتخابيـة واكتـشاف مـواطن القـوة والــضعف، واختيـار مواضـيع املناقـشة واســتخدام        
  بأسعار معتدلةمراكز الرعاية النهارية 

 .إدارة احلياة السياسية واملهنية واألسرية  -  
  

كافــة علــى ر التــدابري اخلاصــة الراميــة إىل زيــادة عــدد النــساء يف هيئــات اختــاذ القــرا          -  ١٣  
 سيما النظام القضائي مستوياهتا، وال

.  النــصوص املتعلقــة بــإدارة املــوارد البــشرية يف التعامــل مــع املــوظفني العمــومينييـز ال مت  
ــد     ــر عنـ ــسألة أكثـ ــد املـ ــياق   وتتعقـ ــصوص يف سـ ــق النـ ــة ’’تطبيـ ــسلطة الذكوريـ ــاك .‘‘الـ  وهنـ

أكتــوبر /شرين األول تــ١٥قاضــية مــن بــني أعــضاء هيئــة القــضاء البــالغ عــددهم، يف         ٢١٤
ســيما احملــاكم   ومــن بــني رؤســاء هيئــات اختــاذ القــرار، ال . قاضــيا٩٢٥جمموعــه  ، مــا٢٠٠٨

 حمكمـة عاملـة     ٧٥ مـن أصـل      ة امـرأة رئيـسة حمكمـ      ١١والدوائر املركزية بوزارة العدل، هنـاك       
يـة  من احملاكم االبتدائية وحمـاكم الدرجـة الثانيـة؛ وال تـشغل أيـة امـرأة منـصب وكيـل اجلمهور                    

 حمـاكم اسـتئناف،    ١٠املدعي العام؛ وتوجد امرأة واحدة رئيسة حملكمة استئناف مـن أصـل              أو
وتشغل امرأة واحدة منصب مفتش عام للخـدمات مـن أصـل منـصبني، وتـشغل امـرأة واحـدة                     

 مناصب، وتشغل امرأتان منـصيب مستـشار فـين مـن            ٦منصب مفتش باملفتشية العامة من أصل       
 نــساء ٦ مناصــب، وتــشغل ٧يــة امــرأة منــصب مــدير مــن أصــل   أصــل منــصبني، وال تــشغل أ 

  . منصبا ووظيفة٢٠مناصب نائب مدير ووظائف مماثلة من أصل 
املــستوى املطلــوب عــدم بلــوغ النــساء وال ُيعــزى عــدم التــوازن يف هيئــة القــضاة، إىل   

 أن عدد النساء املؤهالت لـشغل املناصـب اآلنفـة الـذكر قـد تـضاعف        بللشغل هذه املناصب،    
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 رجال، وما جمموعـه     ٦٣ نساء برتبة قاض أقدم مقابل       ٧ وبالفعل، فهناك    .يف السنوات األخرية  
ــل     ٤٥ ــة مقاب ــة الرابع ــن الرتب ــل     ٣٥  قاضــيا، و٢١١ قاضــية م ــة مقاب ــة الثالث ــن الرتب  قاضــية م
  .قاضيا ١٩١

، إزاءهـن الكـثري مـن األحكـام املـسبقة         ترقـي املـرأة يف اجملـال الـوظيفي تعوقـه            وال يزال     
 .بنية عموما على افتراض بعدم جاهزيتهنوامل

وسعيا من احلكومة الكامريونية إىل إتاحة فرص للنساء متكافئـة مـع فـرص الرجـال يف                   
عضوية هيئات اختاذ القرار، من أجل بنـاء جمتمـع قـائم علـى العـدل، فقـد عملـت علـى إضـفاء                        

معنيــة بالــشؤون جهــات تنــسيق  ’’إنــشاءالطــابع املؤســسي علــى املنظــور اجلنــساين مــن خــالل  
وتتمثل املهمـة الرئيـسية جلهـات التنـسيق          .يف اإلدارات العامة وشبه العامة واخلاصة     ‘‘ اجلنسانية

هاته يف توعية اإلدارات التابعـة هلـا بـشأن التنفيـذ الفعلـي لاللتزامـات الـيت تعهـدت هبـا الـسلطة            
 .السياسية، بغية تعزيز ومحاية النهج اجلنساين يف ظل نظام متييز إجيايب

  
 اجلنسية    

 احملــرز  األحــوال الشخــصية واألســرة، والتقــدم قــانوننــص مــشروع القــانون املتــضمن ل   -  ١٤  
 إعداده  يف

ــاين          ــوري بكــل مع ــة األحــوال الشخــصية واألســرة نــص ث إن مــسودة مــشروع مدون
 وقــد كــان موضــوع .ســيما لألطفــال والنــساء واألســر الكلمــة، ذلــك أنــه ســيكفل احلمايــة ال 

 وتـسري عمليـة     .ة فيما بني الـسلطات العامـة واجملتمـع املـدين بكافـة مكوناتـه              مشاورات تشاركي 
اعتماده بـشكل جيـد حيـث خيـضع حاليـا لقـراءة ثانيـة يف وزارة العـدل قبـل إحالتـه إىل رئـيس                          

 .احلكومة لعرضه على الربملان

ويتضمن النص مجلة من التدابري احملددة حلماية الشخص واألسرة واملرأة هدفها تنظـيم                
 .جوانب ال تشملها التشريعات احلالية السارية أو ال تتطرق هلا مبا فيه الكفاية

  
 التعليم    

 التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف إطار حتسني تعليم الفتيات والنساء  -  ١٥  

فقـد تبنـت    ن الدولة إذ تـدرك أن الفتيـات أقـل حظـا يف جمـال التـدريب مـن الفتيـان،                      إ  
 وهكـذا، فقـد     .بتدريب الفتيات واحلد من أوجه التفاوت بـني اجلنـسني         استراتيجيات للنهوض   

 :مت اختاذ اإلجراءات التالية
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ــب املدرســية         )أ(   ــدائي، وخباصــة الكت ــيم االبت ــة التعل ــذ سياســة جماني مواصــلة تنفي
 والرسوم املدرسية، بغية تيسري فرص االلتحاق باملدارس؛

 :تدابري حمددة، منهاس عن طريق تعزيز التحاق الفتيات باملدار  )ب(  

  أطفاهلم باملدارستسجيلتوعية الوالدين وكذا اجملتمعات احمللية بضرورة     

أهدافــه مــن التعلــيم املهــين  و مــشروع لــدعم إصــالح التعلــيم الفــين تنفيــذ    
الفتيات على اختيار ختصصات التعليم الفـين املتـصلة بالقطاعـات            تشجيع
 الواعدة

ندوق التنمية األفريقـي إىل خرجيـات املدرسـة     تقدمي منح متيز بدعم من ص         
الوطنيــة للفنــون التطبيقيــة، واملدرســة الوطنيــة العليــا لألشــغال العامـــة،        
والكليـــة اإلقليميـــة للزراعـــة واملدرســـة الوطنيـــة للميـــاه والغابـــات، يف       
ختصــصات مثــل الزراعــة وتربيــة املاشــية والــصيد واألخــشاب والــسياحة   

 والتعدينوالبناء وميكانيكا السيارات 

تـشجيع التحـاق     إعداد وتنفيـذ بـرامج حمـددة يف املنطقـة الـشمالية هبـدف                 
 الفتيات باملدارس، وهي برامج حتظى بدعم هيئات التعاون

 إلغاء الرسوب يف املراحل األوىل من التعليم االبتدائي    

 اللتحــاق الفتيــات باملــدارس  رضــةانتــداب مدرســات مــن بنــات املنــاطق املعا    )ج(  
  بتلك املناطق؛للعمل

مراعاة املناهج الدراسية على حنو أفـضل للمـشاكل اخلاصـة بنـوع اجلـنس، يف                  )د(  
 التدريب األويل واملستمر للمدرسني؛

 ٤ ٠٠٠تـشييد   (زيادة عدد املدارس املنـشأة يف منـاطق التعلـيم ذات األولويـة                )هـ(  
 ؛والطاوالتوتزويدها باملقاعد )  سنة تدريس كلغرفة

 تعطـى األولويـة   ٢٠١١ مدرس حبلول عام  ٤٠ ٠٠٠ قرابة اجلاري ل  التوظيف  )و(  
 .يف انتداهبم للمناطق التعليمية ذات األولوية

سـة باملـدارس،   اوهدف احلكومة هو زيـادة فـرص التحـاق كافـة األطفـال يف سـن الدر                 
 وجيـري التركيـز بـصفة    .واالحتفـاظ هبـم يف النظـام التربـوي حـىت يـستكملوا املرحلـة االبتدائيـة        

ــة     خ ــيم ذات األولوي ــاطق التعل ــات القاطنــات مبن ــز متــدرس الفتي ــاليم أقــصى  (اصــة علــى تعزي أق
الشمال والـشمال وإقلـيم أدامـووا، وأقـاليم اجلنـوب الـشرقي والـشمال الغـريب، واجليـوب الـيت                     
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، فضال عـن    )يف االلتحاق باملدارس يف املراكز السكانية الكربى واملناطق احلدودية        تواجه نقصا   
ــزام       أطفــال األ ــل األق ــات املهمــشة مث ــاء الفئ ــضعيفة، وكــذا األطفــال مــن أبن ســر الفقــرية أو ال

  .والبوروروس وباكا، وخالفها
  

  املرأة يف جمال التعليم األساسيلفائدة لعمل احلكومي حصيلة ااستعراض     
 قـد ُوضــعت و. تعلـيم  اليف جمــال مكافحــة التفـاوت بـني اجلنـسني     علـى احلكومـة تعمـل    

عـن نتـائج إجيابيـة      التـدابري الـيت وضـعت       وأسفرت  . ي تنفيذها يف هذا اجملال    سياسة حمددة وجير  
 لتحـاق باملـدارس    مؤشـرات اال   كما تشري إىل ذلـك    ،  يف هذا االجتاه  خطوة هامة    قُطعت   وبذلك

  .٢٠٠٧ عام  إىل٢٠٠٥عام يف الفترة من 
  

  ١اجلدول 
نوع سب  حب ملدارس االبتدائية ايف   سجَّلنياملد  عد و ة سن ١١ سنوات و    ٦ الذين تتراوح أعمارهم بني      لاطف األ  عدد تطور

      ٢٠٠٦/٢٠٠٧  و٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسيني   العامني يف اإلداريةةدائراجلنس وال
  *عدد املسجَّلني يف املدارس   سنوات٥ و ٤فئة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني   
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  اجملموع  البنات  البنون  اجملموع  البنات  البنون  اجملموع  البنات  لبنونا  اجملموع  البنات  البنون  احملافظات
٧٠ ٦٩٦٩٥ ٨٨١  آَدماوا  ١٤٠ ٥٧٥  ١٣٩ ٥٩٥٨٩ ٨٠٢٢٠ ١٤٧٣٦٩ ٧٠٤٣٨ ٧٦٩٠٣ ٥٣٥  ٨٥ ٠٣٥  ٦٢ ٩٧٤  ١٤٨ ٠٠٩  

٢٣١ ٢٣٧٣٩٥ ٤٦٨  الوسط  ٤٦٨ ٨٦٣  ٥١٨ ٢٥٤١٠٤ ٢٦٣٢٥٩ ٥٣٧٨٤٥ ٢٥٦٦٨٩ ٢٨٠٧٢٢ ٩٦٧  ٢٧٩ ١٩٠  ٢٦٧ ٢٥١  ٥٤٦ ٤٤١  

٧١ ٧٤٩٦١ ٨٦٣  الشرق  ١٤٦ ٨٢٤  ١٤٦ ٦٧٨٧٠ ٧٨٩٥٦ ١٥٣٩١٤ ٧٣٥٩٢ ٧٩٧٣٣ ٨٥٩  ٨٦ ٨٤٩  ٧٤ ٠٦٩  ١٦٠ ٩١٨  

ــصى  أقــــــ
٢٦٢ ٢٦٤١١٣ ٦٨٩  الشمال  ٥٢٠ ٨٠٢  ٤٧٢ ١٨٤٨٨٠ ٢٨٨٢٩٦ ٥٢٥٥٨٤ ٢٥٤٠٤٧ ٢٧٠٧٩٦ ٢٥١  ٣٠٢ ٩٩٠  ١٩٨ ٣٦٦  ٥٠١ ٣٥٦  

١٩٢ ١٩١٢٣١ ٨١٧  الساحل  ٤٣٠ ٠٤٨  ٣٠١ ١٤٨٥٢٢ ١٥٣٤٥١ ٤٤٥٠٧١ ٢١٠٦٦٩ ٢٣٤٩٩٩ ٦٧٠  ١٦٠ ٨٧١  ١٥٥ ٤٢٩  ٣١٦ ٣٠٠  

١١٥ ١٢١٠٧٤ ١٦٤  الشمال  ٢٨٠ ٢٣٨  ٢٥٢ ٩٦٠٤٧ ١٥٥٤٠٣ ٢٨٥٦٤٤ ١٣٨٥٥٨ ١٤٧٥٠٢ ٠٥٦  ١٧٢ ٠٨٣  ١٠٩ ٧٧٦  ٢٨١ ٨٥٩  

ــشمال  الـــ
١٧٤ ١٧٧٢٦١ ٠٠٣  الغريب  ٢٩٧ ٢٦٤  ٣٥٦ ١٧١٤٦٠ ١٨٥٢٩٠ ٢٩٨١٧٠ ١٤٨٠٩٧ ١٤٩٨٨٤ ٢١٣  ١٨٩ ١٦٤  ١٧٤ ٧٦٦  ٣٦٣ ٩٣٠  

١٩١ ١٨٨٧٠٥ ٦٤٠  الغرب  ٣٢٠ ٣٤٥  ٤٤٩ ٢١٧٦١١ ٢٣٢٤١٢ ٣٢٤١٩٩ ١٦٦٣٣٩ ١٥٧٦٩٦ ٦٤٣  ٢٣٦ ٩٧٢  ٢١ ١١١  ٤٥٨ ٠٨٣  

٥١ ٥٤٤٥٠ ٦٦٥  اجلنوب  ١٠٦ ١١٥  ١٠٥ ٥٠٢٩٥ ٥٤٤٥٥ ١٠٧٨٤٠ ٥١٥٤٧ ٥٦١٢٠ ٤٢٧  ٥٩ ٢٢٥  ٥٤ ٧٠٥  ١١٣ ٩٣٠  

اجلنـــــوب 
١٢٠ ١١٧٦٦٣ ٢٤٣  الغريب  ٢٣٧ ٩٠٦  ٢١٦ ١٠٦٧٥٧ ١٠٩٨٠٨ ٢٣٩٩٤٩ ١١٣٧٦٣ ١٢٦٢٥٢ ٥١١  ١١٦ ٣٥٤  ١١٣ ١٧٧  ٢٢٩ ٥٣١  

١ ٤٨١ ١٥٤٩ ٤٩٧ ٤٣٣ اجملموع  ٢ ٩٤٨ ٩٨٢  ٢ ٩٥٩ ١١٣٥ ٣٥٦ ١٥٥٠ ٦٠٢ ٣٥٨٥ ٠٦٤ ١٧٣٩ ٤٨٥ ١٦٠٧ ٥٧٩ ١٣٢  ١ ٦٨٨ ٧٣٣  ١ ٤٣١ ٦٢٤  ٣ ١٢٠ ٣٥٧  
  

  .، خلية التخطيطات السكانيةتوقعات املكتب املركزي لتعداد السكان والدراس: املصدر    
  .٢٠٠٦بيانات مستقاة من التعداد املدرسي لعام   *  
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ــ   ــ عــددشهدي ــادة بنــسبة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ عــام الدراســي يف الني يف املــدارسلسجَّ امل  زي
 اتلميــذ ٣ ١٢٠ ٣٥٧إىل  ٢ ٩٥٩ ١٣٥  مــن حيــث زاد مقارنــة بالعــام الــسابقيف املائــة ٥,٤

ــذة ــسبة  . وتلميــ ــغ نــ ــات وتبلــ ــة ٤٥,٨٨البنــ ــسجَّ  يف املائــ ــذ املــ ــوع التالميــ ــن جممــ لني يف  مــ
ــيم ــام   التعلـ ــدائي يف العـ ــي االبتـ ــل ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسـ ــة يف ٤٥,٨٤، مقابـ ــاميف املائـ   العـ
٢٠٠٦-٢٠٠٥.  

 ننيبـ الو  البنـات  مؤشر التكافؤ بـني    يف اجلدول أدناه، يبدو أن    الواردة  نتائج  اليف ضوء   و  
ــغ ــام يف ال٠,٨٥ بل ــبالداحنــأ يف ســائر ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدراســي  ع ــغ  وء ال ــام يف ال٠,٩٠بل  ع

٢٠٠٧-٢٠٠٦. 
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  ٢دول اجل
    ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي   العاماالبتدائي يفالتعليم املؤشرات الرئيسية للتغطية على مستوى 

  املعدالت اإلمجالية للقبول يف املدارس  معدالت التسجيل الصافية يف املدارس  معدالت التسجيل اإلمجالية يف املدارس

٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

  احملافظة

  اجملموع  البنات  البنون

مؤشـــــــــــر 
ــافؤ  التكــــــ
ــنني   ــني الب ب
  اجملموع  البنات  البنون  والبنات

مؤشـــــــــــر 
ــافؤ  التكــــــ
ــنني   بــني الب
  اجملموع  البنات  البنون  والبنات

مؤشـــــــــــر 
ــافؤ  التكــــــ
ــنني   بــني الب
  عاجملمو  البنات  البنون  والبنات

ــر مؤشـــــــــ
التكـــــــــافؤ
ــنني ــني الب ب
  والبنات

 ٠,٨٢ ١٠٦,٦٧ ٩٥,٨٦ ١٠٠,٣٩٠,٨٠٨٣,٤٦٦٨,٩٣٧٦,٤٧٠,٨٣١١٦,٩٢ ١١٣,٨٣٨٠,٨٧٩٧,٢٦٠,٧١١١١,١١٨٨,٨٢  آَدماوا
 ١,٠٣ ٨٥,٧٤ ٨٧,٢٢ ١٠١,٦٣١,٠٥٧٧,٠٧٨١,٣٨٧٩,١٣١,٠٦٨٤,٣٥ ١١٤,٤٨١١٢,٢٤١١٣,٣٧٠,٩٨٩٩,٣٧١٠٤,١٠  الوسط
 ٠,٩٦ ١٠٧,٣٠ ١٠٥,١٦ ١٠٤,٧٧٠,٩٢٨١,٧٤٧٧,٤٦٧٩,٦٨٠,٩٥١٠٩,٣٣ ١٠٩,٦٢٩٧,٥٨١٠٣,٧٢٠,٨٩١٠٨,٧٥١٠٠,٤٦  الشرق

ــصى أقــــــــــ
 ٠,٧٣ ٩٤,٧٢ ٧٩,٨٧ ٩٥,٤٩٠,٦٩٩١,٣٦٦٥,١١٧٨,٦٢٠,٧١١٠٩,٠٥ ١١٣,٠٦٧٠,٧٥٩٢,٠١٠,٦٣١١٢,١١٧٧,٨٥  الشمال
 ١,٠٤ ٥٦,١٨ ٥٧,٢٣ ٧٠,٩٧١,٠٧٥٣,٧٦٥٨,٢١٥٥,٨٧١,٠٨٥٥,٢١ ٩٣,٣٧٨٩,١٨٩١,٢٧٠,٩٦٦٨,٥٥٧٣,٦٦  الساحل
 ٠,٧٧ ٩٢,٣٦ ٨٠,٠١ ٩٨,٧٠٠,٦٨٨٠,٥٣٦٦,٢٣٧٣,٥٩٠,٨٢١٠٤,٢٦ ١١٧,٢٨٧٤,٩٤٩٦,٦٦٠,٦٤١١٧,٠٢٧٩,٢٦  الشمال

ــشمال الـــــــ
 ٠,٩١ ٩١,٧٩ ٨٧,٦٢ ١٢٢,٠٨٠,٩٣٩٥,٦٢٨٩,٦٨٩٢,٦٥٠,٩٤٩٦,٠٤ ٩٦,٢٧٩٠,٥٤٩٣,٤٣٠,٩٤١٢٦,٧٧١١٧,٣٨  الغريب
 ٠,٨٦ ١٠٧,٩٢ ١٠٠,٢٣ ١٤١,٢٤٠,٨٨٩٨,٣٦٩٣,٨١٩٦,٠٢٠,٩٥١١٦,٢٤ ١٢٩,٦٥١١٩,٢٦١٢٤,٤١٠,٩٢١٥٠,٣٢١٣٢,٦٤  الغرب
 ١,٠٢ ٩٧,٥٥ ٩٨,٧٢ ١٠٥,٩٤١,٠٢٨٠,١٧٨٣,٥١٨١,٧٦١,٠٤٩٦,٤٧ ١٠٥,٤٩١٠٥,٣٥١٠٥,٤٢١,٠٠١٠٤,٩٦١٠٧,٠١  اجلنوب

اجلنـــــــــوب
 ١,٠٨ ٨٢,١٦ ٨٥,٤٥ ٩٥,٧٣١,٠٩٧٥,٢٢٨١,٨٧٧٨,٣٦١,٠٩٧٩,١٦ ٨٥,١٧٧٩,٢٢٨٢,١٥٠,٩٣٩١,٩٧٩٩,٩٣  الشرقي

 ٠,٩٠ ٨٨,٧٦ ٨٤,٠٩ ١٠١,٨١٠,٩٠٨٠,٧٦٧٥,٤٤٧٨,١٨٠,٩٣٩٣,٢٥ ١٠٨,١٤٩٢,٠٥١٠٠,١٤٠,٨٥١٠٦,٩٤٩٦,٣٧ اجملموع  
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 دورةالـ هنـاء   إة نوعـا مـا يف ضـوء معـدل           فاوتـ أن هـذه النتـائج مت     اإلشـارة   جتدر   غري أنه   
هـذا أن   معىن  و. ات الشمالية بذل جهود إضافية    فظا يف احمل   السائدة  احلالة ستوجب وت .الدراسية

 علــى إرســال الفتيــات إىل املدرســة  ث الوالــدين حلــل يف هــذه احلالــةاحلــ ي ال تــزال هــةوعيــتال
 .ومة على الدراسةادملا، ولكن أيضا وخصوصا  إليهاالذهاب علىهن وتشجيع

  
  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام الدراسي اجلنس يف نوع  وافظة احملبحبسة لدراس إمتام امعدل

  
  مؤشر التكافؤ التركييب  اجملموع  البنات  البنون  احملافظة

 ٧٣,٠٠٤٦,٩١٥٩,٨٨٠,٦٤  آَدماوا
 ٨٤,٣٤٨٦,٢١٨٥,٢٧١,٠٢  الوسط
 ٦٤,٢٣٥٠,٢٠٥٧,٣٦٠,٧٨  الشرق

 ٥٨,٠٨٢٦,٧٠٤٢,٤٧٠,٤٦  أقصى الشمال
 ٧٦,٤٨٧٧,٤٤٧٦,٩٦١,٠١  الساحل
 ٧٦,٣٢٣٤,٧١٥٦,٠٥٠,٤٥  الشمال

 ٩٤,٦٥٩٤,٠٦١١٤,٣٦٠,٩٩  الشمال الغريب
 ٨٥,٦٠٨٤,٢٩٨٤,٩٤٠,٩٨  الغرب
 ٧١,٨٨٦٨,٩٩٧٠,٤٨٠,٩٦  اجلنوب

 ٩٧,٥٥٩٠,٢٧٩٣,٨٦٠,٩٣  اجلنوب الشرقي
 ٨٠,٨٣٦٩,٦٨٧٥,٢٨٠,٨٦  اجملموع

  
  .٢٠٠٦التعداد املدرسي لعام /وزارة التعليم األساسي -خطيط ة التليخ  :رداملص  
  

 علــى االلتحــاق تــشجيع الفتــاةمــن أجــل وبــالرغم مــن اجلهــود الــيت بذلتــها احلكومــة     
 يف احملافظـات الـشمالية حيـث    ةوعيـ ت الى يف جمـال أقوبإجراءات    فإنه ال بد من القيام     ،باملدرسة

 .ال تزال معدالت التكافؤ منخفضة
  

 ملتخذة ملكافحة األميةالبيانات اإلحصائية والتدابري ا  -  ١٦  

أغـسطس  / منـذ آب هوضعت وزارة الشباب الربنامج الوطين حملـو األميـة وتقـوم بتنفيـذ             
يــشكِّل  مكافحــة الفقــر واملبذولــة مــن أجــل يف إطــار اجلهــودهــذا الربنــامج وينــدرج . ٢٠٠٥
 تــستهدف علــى وجــه عــةاجن اســتراتيجيات أكثــر يــضاف إىل رئيــسيا  ســالحاارةلــوز لبالنــسبة
 ). وأطفال الشوارع البيغميالنساء والفتيات وأقزام( الفئات ضعفد أالتحدي
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ــ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠الكـــامريون حاليـــا ويوجـــد يف    مـــن النـــساء منـــهم  يف املائـــة ٦٥ يأّمـ
 :وقد اختذت التدابري التالية).  امرأة تقريبا٣ ٢٥٠ ٠٠٠(

ــة مــوارد كــب  ى، تلقــ٢٠٠٨  عــام إىل٢٠٠٥  عــاممــن  •   ــامج الــوطين حملــو األمي رية  الربن
 مرحلتــه التجريبيــة الــيت  إطــارفرنــك أفريقــي يف ١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ت قيمتــها جتــاوز

  مـن  :املرحلـة الثانيـة   ) ( البلدان الفقرية املثقلة بالديون    صندوق (٢٠٠٨  عام تنتهي يف س
 )٢٠١٢  عام إىل٢٠٠٩ عام

يف  مركـزا  ٤٥حنـو  (بلديـة   منطقـة    ٣٥٠و األميـة الوظيفيـة يف       حملـ  ا مركـز  ٢ ٣٧٥فُتح    •  
 ليماقشرف على مستوى األسؤولية ُمملهذه املراكز وختضع ).  إقليمكل

 تنــشيط  يف جمــالجملتمعــيعلــى الــصعيد ا حمــو األميــة  متخــصص يف٣ ٠٠٣مت تــدريب   •  
 من النساءمنهم  يف املائة ١٤ نورصد أنشطة حمو األمية الوظيفية م

 لنساءمن امنهم  يف املائة ٦٠ القراءة والكتابة  شخص١٢٠ ٠٠٠تعلَّم   •  

 التعليمية واد امل أنواع من ٣وإنتاج  مت إعداد  •  

مكافحـة  إطـار    أنشئت وحدات حملو األمية يف مراكز للنهوض باملرأة واألسـرة يف             كما  
 . باالشتراك مع وزارة الشباب وذلك النساء،يف صفوفاألمية 

وهـي   ، لتـشجيع الـشباب  ئفاوظـ  الةكـز متعـدد  اوزارة الشباب أيـضا مر داخل  وتعمل    
 و األميــة الوظيفيــةحملــ  حلقــات عمــلراكــزهــذه املوتــنظم .  يف مجيــع أحنــاء الكــامريون نتــشرةُم

 .من هذه املراكز ٥٥ حاليا  ويعمل.ة خاصصفة بنساءلا و عامةجلمهور بصفةاأمام مفتوحة 
  

 الصحة    

 التربيـة   ؛منـع احلمـل   وسـائل    باإلجهاض وحتسني فرص وصول املرأة ل      ات املتعلقة التشريع  -  ١٧  
 ملنع محل املراهقاتاإلعالمية مالت احلنسية يف الربامج التعليمية واجل

 املعلومات الـسابقة الـواردة يف        لذا فإن  . باإلجهاض  املتعلقة وطنيةالتشريعات  مل تتغري ال    
 .التقرير األويل ال تزال صاحلة

وجتـدر  . يـة مجيـع الطبقـات االجتماعيـة الكامريون      تناقـشه   ال يزال موضوع اإلجهاض     و  
ألجيـال  ا  لتجديـد د مطلـوب لـ والف.  للغايـة   مقـدس  ذات طـابع  ارة أن األمومـة يف جمتمعاتنـا        اإلش

صــل بــني األجيــال مهــزة و ا مــانوعــوهــو ميثــل . ة االجتماعيــةفئــ األســرة أو الالعــرق أو وإدامــة
م وتـسلِّ  .جملتمعـات ا اق املـستقبل أمـام    فـ آ  يف الوقت ذاتـه    حيفت  أنه ماك،  احلاضرواجليل  السابقة  
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 ل علـى  ليدوالاألجداد،  بات واألسر   تمع اجمل  بالصلة الدائمة اليت تربط    التقليدية األفريقية الفلسفة  
 .ه أفريقي جذور أنسابلذين يذكُر هبما كل مواطنلا الفخر واالعتزاز ذلك

ــة  وتبعــث    ــة الثقافي ــةهــذه املعتقــدات االجتماعي ــشتركة و  العتيق ــىعامل ــادل ــ  االعتق أن ب
 دهـم الو العـيش والعمـل مـن خـالل أ         ونواصليم البدين،   غياهب  معنا، رغم  نلويظاألجداد الذين   

 هم أمسـاء  والسجِّيـ  ل ون هبـم  فـاخر وي هم عنـ  وندويذو م عن جدارة واستحقاق   الذين يرثون امسه  
 طبيـة أو عالجيـة إلنقـاذ      ألغراضمارس  إلجهاض عندما ال يُ   ا ا فإن ذكوه. يف تاريخ اجملتمعات  
 .ري عن هذه الدينامية احليوية للمجتمع عقبة أمام التعبميثل ،حياة األم أو الطفل

ميثــل يف  طفـل  ابإجنـ  إمكانيــة و أن، وهـ اننـسي البأشــياء مهـددة ب ر  أن نـذكِّ در بنـا وجيـ   
  يف  للحظـة  وتفكـروا . قدر بـثمن  سعادة ال تُ  مصدر   على حد سواء   ألسرةوا لرجلواملرأة  أعني ا 
 ونسع يـ   والرجـال الـذين     يف اآلالف من النساء    وافكرتكثري من األزواج بدون أطفال،      الع  جز

  حــىت،طفــلإجنــاب  يف ســبيل، التــرف املــادي الــذي يعيــشون فيــه، علــى الــرغم مــن بكــل هلفــة
  يعيـشها املـرء   شـيخوخة قاآفـ  يف وارتفكـ . ا واحـد ولـو كـان طفـال     ،تـبين عن طريق ال  كان   ولو

 .يف بعض األحيان على فراش املوتوهو وحيدا، 

ومــن منــا . ا املــوتن بينــهملخــاطر، مــىل العديــد مــن اإاإلجهــاض يعــرض صــاحبه  إن   
 ،جهـاض ومـضاعفاته   بـسبب اإل  مـرأة أو فتـاة      ا توفيـت فيهـا   يذكر حالـة واحـدة علـى األقـل           ال
 يف الـرحم وغـري      اجلـنني أجـزاء مـن      ءابقـ ، و مـراض  واأل ، األمعاء، والرتيف  سحابنايف ذلك    مبا

ي، تلقـائ جهـاض ال   العقم، وحـاالت احلمـل خـارج الـرحم، واإل          ه املتأخرة عواقبومن بني    .ذلك
 .وحالة الشدة اليت تعيشها الضحية النهائي ، والعقمهاستئصالأو  انثقاب الرحمو

نـه  إيف حـني أنـه غـين عـن القـول      د ااعتق وأمسألة ضمري على أنه اإلجهاض  وُينظر إىل     
. الطفــلحريــة حريــة املــرأة علــى حــساب حيمــي نــه إإذ  مــن احلريــة تــرب ضــرباًعوُي. جرميــة قتــل

 .كرامةوكأنه كسب أو استرداد  هُيحتفى بو

 بــسبب ، الــسلوك الفــردي واجلمــاعي تطــرأ علــىالــيتال ينبغــي أن تــؤدي التطــورات و  
يــديولوجيات إاالجتماعيــة املرتبطـة بإدخــال  الـتغريات   االقتــصادية ووطغضوالـ  تـأثريات احلداثــة 

، يـة خالق واألةيـ افثقال يـة عدمال و األساسـية،  إىل تآكـل القـيم   ،تقدم العلم والتكنولوجيا  بجديدة و 
وهـل  . اليـوم إليهـا   حنـنّ صـرنا  الـيت  ات  تمعـ  أول اجمل  يف االنـسجام    هـي قـوام    املبـادئ الـيت      واهنيار
 ميكـن   هن الطفـل لـيس لـه احلـق يف احليـاة وأنـ             بـأ  االستنتاج،   قانونيا اإلجهاضإذا جعلنا   ،  ميكننا
 شاء؟تا كمه بتصرف ته أن ألم

 اإلشـارة أيـضا     بجيـ و. هـذا الـرأي    مـع    فـق وحنـن نت  .  حقيقية  مشاكل مشاكل املرأة إن    
احللــول لتــوفري قــدم املــساعدة للجهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة ي وشغلٌ هبــاإىل أن برملــان بلــدنا منــ
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دود احملــنطـاق  ال بالتأكيـد   يتجـاوز ميــع هـذه القـضايا  جبم هتمـا  اال فـإن ومـع ذلـك،  . املناسـبة هلـا  
أمـور تتعلـق مبـصاحل      يـد والـسكان واألسـر        املوال تمعدالف. ةي األسر  احلياة صة وحىت ا اخل للحياة

 . هامةأخالقية واجتماعية وسياسية

 هـذا اجملـال    تعزيـز  هـو  حاليـا     اجلاريـة  تنظـيم األسـرة   النظر يف   عادة  إ والغرض من عملية    
ــة متــ   جل ــع احلمــل احلديث ــرةفراوعــل وســائل من ــاال  أكث ــسر من ــا أال خنلــط بــني   .  وأي وجيــب علين

 .اإلجهاض ومنع احلمل

بذل جهـود خاصـة     ُتو.  تنظيم األسرة  أعماليف  ستهدفة  املالفئات   ىحدإهن   تايالفتو  
ومـن  .  يف جمـال احليـاة األسـرية       هم وتثقـيف  ية اجلنـس   بـاألمور  ملـراهقني التثقيف وتوعية الـشباب و    

  وتـشارك . مـن املنـاهج الدراسـية   ا اآلن جـزء ‘تعليم احليـاة األسـرية    ’ صبح برنامج أ هذا املنطلق، 
  .٢٠٠١ منذ عام هبيرجت  مؤسسة يفةمخس عشر

 اإلعداديـة واالبتدائيـة  اإليـدز يف املـدارس    /تدريس فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        يغطي    
  :ية بأقل ما ميكن من املخاطر، ومن ذلكنسياة اجلاحلتتعلق بوالثانوية جوانب كثرية 

 يف اجملتمعثقيف باحلياة الت  •  

 حلياة الزوجيةتثقيف باال  •  

األمراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، املتعلقــة بــاألساســية  ارفالــصحة اإلجنابيــة واملعــ  •  
 اإليدزووفريوس نقص املناعة البشرية 

احملفــوف سلوك الــ فــاديولت(لتعزيــز الــسلوكيات الوقائيــة الالزمــة املواقــف واملهــارات   •  
 )ملخاطربا

 حتسني توافر وسائل منع احلمل  •  

  .دراسيةال اجلنسي يف املناهجالتثقيف  إدماج  •  

ملؤســسات امــن  هناســتبعادبــل ُيمنــع . نلفتيــات احلوامــل احلــق يف مواصــلة دراســتهول  
ممـا يـسهل    و.  هنايـة إجـازة األمومـة      تلقائيـا عنـد    الدراسـة    ولذلك فهن يستأنفن  .  العامة يةملدرسا

األفريقـي  الـيت متيـز اإلنـسان       العائليـة   سؤوليات  األفريقيـة والـشعور باملـ     التـضامن   قـيم    ذلك أكثر 
بوسـعها أن تفعـل     ةالعـودة إىل املدرسـ    يف   ترغـب   يتالفتاة الـ  ف.  حية يف سياقنا اجملتمعي    تزال وال

وسـتمكن  . عائلتـها ذلك بكـل طمأنينـة، إذ تتـرك رضـيعها يف رعايـة أمهـا أو جـدهتا، أو لنقـل ل              
املتعلقـة  شاكل املـ معاجلـة  مـن  بأسـعار خمفـضة   اليت فتحـت أبواهبـا      دور احلضانة ورعاية األطفال     

  .سرةتنظيم األب
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  “األثداءكي ”تفاصيل عن ممارسة   -  ١٨  
منتــشرة  هاولكنــ ظــاهرة موجــودة بالفعــل يف اجملتمــع الكــامريوين،  “األثــداءكــي ”إن   

، يف بعـض    بـل جتـري العمليـة      وهذه املمارسـة ليـست كيـا للثـدي بـاملكواة،          . على نطاق حمدود  
توضـع  أو  هبـا الثـدي     دلك  يـ اِمللـَوق، ُتـسخن تـسخينا فـاترا مث          مثـل احلجـر أو      بأشـياء    ،احلاالت

عليه، واملقصود الثدي الذي يبدأ يف الظهور عند الفتاة منعا لبلوغها املبكر الـذي مـن شـأنه أن                   
قـد  و. غـري مرغـوب فيـه   مبكـر و محـل  جيذب إليها أنظار الرجال مع ما قد ينجم عن ذلـك مـن        

 ٢٠٠٦قين يف عـام     دراسة أجرهتا الوكالة األملانيـة للتعـاون الـت        أصبحت الظاهرة معروفة بفضل     
النــهوض زارة وتعتــزم و. ٢٠٠٧يف عــام  علــم اإلنــسان أخــصائيين مــن ااثنــدراســة أجراهــا و
وُتـنظم  . جـم الظـاهرة ووضـع اسـتراتيجيات مالئمـة         حب لإلحاطـة املرأة واألسـرة إجـراء دراسـة        ب

ة هقـ ااملر مثل هذه املمارسات على صـحة الفتـاة   نمحالت توعية بشأن العواقب املترتبة ع   حاليا  
املنـاطق   هـذه املمارسـة يف       منـع ة هـذه إىل     اجلماعيـ وترمـي محـالت التوعيـة       . بلديف مجيع أحناء ال   
  .اليت تنتشر فيها

  
 العنـف علـى     املعـد ملنـع    يف مـشروع القـانون        لألنثى تشويه األعضاء التناسلية  مدى أمهية     -  ١٩  

  نوع اجلنسأساس 
حتظـى باهتمـام    سـلية لإلنـاث     تشويه األعـضاء التنا   أعمال  حكومة الكامريون أن    تؤكد    

  .اجلنسنوع  العنف والتمييز على أساس ملنعإعداد مشروع قانون عملية يف بالغ 
املرأة النهوض بـ  وزارة  وضعت  وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة ملكافحة هذه املمارسات،          

لتـشويه  ا ملـ  ختـان الفتيـات،  ارسن السكان، وخاصة النساء الالئي مي واألسرة استراتيجية لتوعية    
وتـشمل أنـشطة    . عواقـب وخيمـة علـى صـحة النـساء والفتيـات           األعضاء التناسلية لإلناث مـن      

أمــام أنظــار عمــوم املــواطنني، وثائقيــة، وعــرض األدوات املــستخدمة تــسجيالت نــشر التوعيــة 
دراسات عن الظـاهرة،    إجناز  ، و ذات صلة باملوضوع  عرض صور   و،  ات أشخاص شهادوتقدمي  

 همنحمــن الرجــال والنــساء مبــاالجتمــاعي واملهــين ملمارســي اخلتــان واقــع والعمــل علــى تغــيري ال
 .أنشطة مدرة للدخللتمكينهم من القيام ب صغرية اقروض

يف مـن هـذه الظـاهرة يف اجلـزء الـشمايل مـن البلـد و               تضررا  األكثر  املناطق  تقع معظم   و  
اإلداريـــة وعيـــة الـــسلطات متـــت تتلـــك املنـــاطق يف جولـــة وبفـــضل . حمافظـــة اجلنـــوب الغـــريب

اهلدف مـن   وكان  . ضاربة يف القدم  الالتقليدية   ة املمارس واألوساط التقليدية والدينية بشأن هذه    
النـساء الالئـي ميارسـن ختـان اإلنـاث           وتوجيـه  ، وإنقاذ الفتيات  عقليات،التغيري  تلك اجلولة هو    

 مـن أجـل مـضاعفة     حقـوق املـرأة     الـدفاع عـن     شـراكة مـع مجعيـات       أُقيمـت   و.  مهن أخـرى   إىل
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 نظمت اجتماعات مفتوحـة للجمهـور     و.  هذه املعاملة املهينة   ملكافحةوالتثقيف  محالت التوعية   
 .هلذه املمارسةلسلطات التأكيد معارضة 

.  واالمشئـزاز الرعـب إال وأثـار حـديثهن    تـان   وكلما حتدثت النساء عن جتربتـهن مـع اخل          
ــ ــن أشــكال   ذا وهل ــشكل املنحــرف م ــة ال ــة اهليمن ــاة  عواقــب خطــرية ع الرجالي ــى صــحة الفت ، ل
، حــاالت الرتيــف الــيت تكــون خطــرية يف بعــض األحيــان       ، و بــاألمراض تكــررة امل ةصــابكاإل

 عنــد الرضــيعأو  األم وفــاةوســلس البــول، والعقــم،  و اجلــنس، ممارســة أثنــاء الماآلوالــشعور بــ
 .والدةال

رفـاه  لمتامـا   وهـي ممارسـة سـلبية ومناقـضة       .ىل جيـل  إاملمارسة مـن جيـل      انتقلت هذه   و  
وختلــف نــدوبا بدنيــة ونفــسية    ،  اجلــسم البــشري سالمةمنافيــة لــ ، وائهــا ومنتــهاوكرامفتــاة ال
 .متحى ال

  وحتديــدا يف مدينــة،مــؤخرا يف أقــصى الــشمالُنظمــت  محلــة التوعيــة الــيت وعلــى إثــر  
) سكاكنيالـ (عملـهن   طواعيـة وعالنيـة أدوات      سلمت النساء الالئي ميارسن اخلتان      ،  كوسريي
إشـارة إىل  عـن هـذه املمارسـة و   دلـيال علـى إقالعهـن    ض بـاملرأة واألسـرة،     النـهو  ةوزيـر للسيدة  
رمبـا كانـت   و). الصور مرفقـة (هذه املمارسة هن إىل دعوة السلطات العامة املنادية بنبذ   انضمام

ــشر ب    ــادرة خــري تب ــوة ب ــذه اخلط ــان  ه ــة خت ــاث نهاي ــامريوناإلن ــل. يف الك  تعهــدت ،ويف املقاب
 تهندعــم أنــشطعــن طريــق  لنــساء إىل مزاولــة أنــشطة أخــرىانتقــال أولئــك اضمان بــاحلكومــة 

 .املدرة للدخل

عـن ذلـك مـن    ، مع ما يترتـب     يزيد من احتمال محلهن   وتزويج الفتيات يف سن مبكرة        
 .ناسور الوالدةعواقب عديدة على صحتهن، وخصوصا عسر الوالدة وطول املخاض و

 فقـدان يـؤدي إىل     حنـو     علـى   النمـو   مراحـل  انتـهاكا ملرحلـة مـن     تلك الزجيـات    وتشكل    
 مــا بعــد الــصدمة، واألمــراض العقليــة  ات اضــطرابالعــاطفي الــذي يتجلــى يف التــوازن النفــسي 

 .ألسرةداخل االوئام قضي على  والربود اجلنسي، مما ي اجلسدية،والنفسية
  

 أوصت به اللجنةوفق ما مكافحة اإليدز   -  ٢٠  

علـى  اإليـدز  /ص املناعـة البـشرية  كافحة فـريوس نقـ  اللجنة الوطنية مل استراتيجيات  تنص    
 : ما يلي

األسـر مـن خـالل      يف  الـشباب و  لـدى   تعزيز الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                -  
 يف منازهلم زيارة مربني أقران للناس
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إجــراء االختبــارات منــع اإلصــابات اجلديــدة بــني النــساء مــن خــالل تقــدمي املــشورة و    -  
 ألنثويةوالذكرية  االرفاالتاستعمال  وتشجيع الطوعية

 من األم إىل الطفلنقص املناعة البشرية منع انتقال فريوس   -  

االسـتراتيجية  توسعت هـذه     وقد.  بطريقة منصفة  لى العالج والرعاية  تعميم احلصول ع    -  
ــاملتابعــة ، غــري أنالعكوســةات  املــضادة للفريوســعالجــاتالجمانيــة بفــضل   ة البيولوجي
 مبقابل مايل نزاال االنتهازية ال تاألمراضوعالج 

يرتــدون الــزي الــذين رجــال الالــشاحنات وســائقي تعزيــز التــدخالت الــيت تــستهدف    -  
 .عسكريال

فـإن  والتمييـز،   للنبذ   فريوس نقص املناعة البشرية ضحايا       ملون حي ممنبعض  ال إذا كان و  
 العمـل يفرضـه   زائـد   كمـا يقـع علـى كاهلـهن عـبء           . البغـاء ب هتامهنالمنهم أسوأ    النساءحالة  

كـي تتفـرغ   دراسـتها  إىل االنقطـاع عـن   فتـاة  التـضطر  وقـد  .  يف البيـت  املصابني باإليـدز  لرعاية  
 . أو أم مريضةمريضأب لرعاية 

. املرضللمصابني بـ   ةفضاريات ال السلوكحدوث تراجع حقيقي يف     وجتدر اإلشارة إىل      
أيـضا  ذلك  يعود الفضل يف     طرق انتقال املرض، ولكن      توضيحلتوعية و اويرجع ذلك إىل عمل     

 .كرم، واليت مل تفلح احلداثة بعد يف تبديدهاالتضامن والاألفريقية املتسمة بروح إىل ال

اســتراتيجية جيــري تنفيــذ فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، اإلصــابة بتأنيــث وبــالنظر إىل   
هــذه االسـتراتيجية يف االعتبــار احلاجـة إىل تــشجيع   تأخـذ  و. “ةاألســرواملـرأة  ” قطاعيـة لفائــدة 

ــار اال ــشرية، و  بللكــشف عــن اإلصــابة   الطــوعي ختب ــة الب ــريوس نقــص املناع ــى  ف ــشجيع عل الت
انتقـال  ومنـع   خـاطر،   الـسلوكيات احملفوفـة بامل    احلد مـن    والذكرية واألنثوية،   الرفاالت  استعمال  

الـشركاء،  وجلهـات الفاعلـة   اقـدرات  تعزيـز  فريوس نقص املناعة البشرية مـن األم إىل الطفـل، و     
واألرامـل  الوحيـدات   ، وتعزيز التـدخالت الـيت تـستهدف النـساء           ات اجلنسانية االعتبارمراعاة  و

ــسجام والتماســك داخــل األســر،      ــز االن ــا واألســر الفقــرية، وتعزي ــشر والبغاي ــة ال كاء يف وتوعي
 . تهاوكرام حقوق املرأةالنهوض بأنشطة الدفاع عن ، و بالنهج اجلنساينمكافحة اإليدز

هادفـة،  أنـشطة  تنظـيم  التوعيـة مـن خـالل     يف أعمـال    ة  درستماحلكومة الفتاة امل  وتدمج    
ويف إطـار هـذه األنـشطة، جيـري تـدريب           . مفيـدة إجـازات   أو   “إيـدز بـال    إجـازات ” من قبيـل  

 مـن  تـهن لوقايخـالل الُعطـل   ت باا للـش بـرامج  توضـع قران يف مجيع املدن، واأل ربنيأعداد من امل  
ُتعطـاهن دروس يف    إلضـافة إىل ذلـك،      وبا. الُعطـل  خـالل فتـرات      يات احملفوفة باملخاطر  سلوكال

 .  احلياة واملواطنةمهارات
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  والفقرامللكيةلى عصول احلوالعمالة واملرأة الريفية     

غـري  معلومـات عـن القطـاع       و ،اخلـاص و العـام    ني العاملـة النـسائية يف القطـاع       ة القو موقع  -  ٢١  
مايــة احل، ودمات مــن اخلــ، وأنــواع اخلــدمات القانونيــة أو االجتماعيــة أو غريهــاالنظــامي
 لمرأةاملتاحة ل

 يف الـسنة األوىل،     تسجيلقبل ال و. يةاجلامعات الكامريون توجد النساء بأعداد كبرية يف        
الـذي   ي الدراسـ  املـسار  حـىت يتمكنـوا مـن اختيـار          توجيهي الختبار   اجلددمجيع الطالب   خيضع  
  . املهنيةمطموحاهتيوافق 

ــدم    ــساء  وتتقـ ــم النـ ــاتمعظـ ــف  املتخرجـ ــن خمتلـ ــات لا مـ ــة بكليـ ــالوريوس الدرجـ بكـ
يـست املـرأة ممنوعـة مـن مزاولـة أي عمـل       لو. كـوين ختلف مـدارس الت لاللتحاق مب اجستري  امل أو

. يف كــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص  مناصــب وتتقلــد مجيــع اجملــاالت فهــي تعمــل يف. تريــد
 .لنفس املؤهالتاحلاملني الرجل واملرأة  اتمرتب حتديديف القواعد وُتطبق نفس 

الـيت  اخلاصة  وقانون العمل والنصوص    العام للوظائف احلكومية    األساسي  قانون   ال وأما  
ــى ت ــق عل ــة نطب ــوظفي الدول ــي  ، م ــلفه ــرأة  تكف ــللم ــريطة   احل ــرية ش ــتحقاقات األس ق يف االس
برجــل يعمــل  ةتزوجــكانــت املــرأة م إذا مــستفيدا مــن اســتحقاقات مــشاهبة يكــون الــزوج  الأ
 إجـازة لألمومـة مدفوعـة األجـر          مـن  تستفيد املرأة األجرية  ذلك،  وعالوة على   . العامة ةفيوظبال

 . ملاحل فصل املرأة بسبب اجلاري به العملحيظر التشريع كما .  أسبوعا١٤مدهتا 

مواقـع    عـددا يف   أقـل    نغـري أهنـ   . العمـل مجيع املستويات مـن سلـسلة       يف   لنساءاوتوجد    
  .يةاملواقع التنفيذ يفمن الرجال أكثر عددا صنع القرار و

  
  مكانة املرأة يف املهن القضائية والطبية، وتوجيه الفتيات حنو هذين اجملالني  – ٢٢  

تزداد باستمرار أعداد النساء الاليت خيترن املهـن احلـرة للمحـامني، والعـدول املنفـذين،                  
 حماميا الـذين تتـألف منـهم        ١ ٣٧٠ امرأة من أصل     ٦٠٠وهكذا، توجد حاليا    . وكتاب العدل 

 امـرأة مـن أصـل       ٤٩ عدول منفـذين و      ٤٠٥ امرأة من جمموع     ٩٦ الكامريون، و    نقابة حماميي 
ــدل  ٨٥ ــب ع ــة     ( كات ــة املهني ــذه الفئ ــة يف ه ــرأة األغلبي ــشكل امل ــن    ). ُت ــبرية م ــسبة ك ــار ن وختت

املترشحني لالمتحان التنافسي لدخول املدرسـة الوطنيـة لـإلدارة والقـضاء مهنـة كاتـب حمكمـة                  
 امرأة من أصـل     ١٥٣ درجة أدىن من رتبة القضاة، وتوجد حاليا         اليت تأيت يف الوظيفة العامة يف     

  . كاتب حمكمة٥٨٠
. ال جيرى حاليا اختاذ تدابري حافزة بغية توجيه النساء حنو فروع احلياة املهنيـة القـضائية            

وهكـذا، ففـي   . وتشجع احلكومة املرأة، باألحرى، على اختيار املهن العلمية ومن بينـها الطـب           
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 معونـات جامعيـة ألحـسن       ٢٠٠٧عدة الطلبة، منحت احلكومة يف أثنـاء عـام          إطار سياسة مسا  
وُينظم كذلك العديد مـن كيانـات النخبـة         .  طالبة ٢٥٠الطالبات يف اجملاالت العلمية وعددهن      

  .احتفاالت ملكافأة االمتياز وتشجيع الفتيات
  

  تشجيع املرأة الريفية على ممارسة األنشطة الترفيهية  -  ٢٣  
  .اعات الريفية حياهتا بطريقة تسمح بتخصيص جمال للترفيه مالئم لبيئتهاُتنظم اجلم  
ومــن جهــة أخــرى، تــنص االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة علــى إقامــة مراكــز جمتمعيــة     

ــة      ــشطة الترفيهي ــهوض بالرياضــات واألن ــشاهدة البــث التلفــزي وهياكــل أخــرى للن وجيــدر . مل
سرة حتاول إثارة اهتمام املرأة باألنـشطة الترفيهيـة مـن    التأكيد هنا أن وزارة النهوض باملرأة واأل  

خالل تشجيعها علـى إدراج تلـك األنـشطة يف خطـة عمـل رابطاهتـا وعـن طريـق عـرض أفـالم                
ــل       ــاز مث ــسية لالمتي ــات تناف ــة ومقــابالت وامتحان ــة قانوني ــة، وتنظــيم مــصّحات اجتماعي تثقيفي

اعيــة ونــواد ثقافيــة مكرســة  وتوجــد مــن جهــة أخــرى بيــوت اجتم . “ملكــة اجلمــال الريفيــة ”
ويـضطلع منـشطو اجملتمعـات احملليـة     . ألنشطة األلعاب تشارك فيها املرأة الريفيـة بـصورة نـشطة      

  .هبذا العمل يف املناطق الريفية
  

  وصول املرأة إىل أشكال االئتمان املايل  - ٢٤  
 بغية تيسري إمكانية حصول املرأة على قـروض مـصرفية وعقاريـة، جيـرى حاليـا تـوخي                   

تدابري معّينة، وال سـيما إنـشاء مـصارف خمصـصة بالتحديـد للمـرأة، واألخـذ بأشـكال جديـدة                     
  .للضمان وحتديد أسعار فائدة أكثر تيسرا للمرأة

 يف املائـة مـن النـساء        ١٢ويتبني مـن حتقيـق أجـراه املعهـد الـوطين لإلحـصاء حـديثا أن                   
تمـان لالسـتثمار خـالل فتـرة      عاما قـد حـصلن علـى ائ        ٤٩ إىل   ١٥الاليت تتراوح أعمارهن من     

وُيظهر التحليل حبسب جمال الدراسة أن نسبة النساء الاليت حيـصلن علـى    .  شهرا املاضية  ٢٤ الـ
 يف املائـة؛ وتـأيت يف الرتبـة    ١٩ائتمان هي أكثر ارتفاعا يف مقاطعـة اجلنـوب الغـريب حيـث تبلـغ                

 يف  ١٤(والـشرقية   )  يف املائـة   ١٤(ية  ، مث املقاطعـة الـساحل     ) يف املائـة   ١٦(الثانية املقاطعة الغربية    
وقـد سـجلت النـسب األدىن يف مقـاطعيت الـشمال            ).  يف املائة  ١٤(ومقاطعة مدينة دواال    ) املائة

 يف ٩(واجلنــوب )  يف املائــة٩(ومقاطعــة آدامــاوا )  يف املائــة٧(وأقــصى الــشمال )  يف املائــة٤(
منـها يف الريـف   )  يف املائـة ١٣(ضر وإمكانية حصول النساء على االئتمان أفضل يف احلـ  ). املائة

ومــن جهــة أخــرى، فــإن النــساء الــاليت مل حيــصلن علــى أي تعلــيم هــن أيــضا    ).  يف املائــة١٠(
وينطبـق ذلـك يف الواقـع      ).  يف املائة  ٧(الاليت تتوفر لديهن أدىن إمكانيات احلصول على ائتمان         

  ). يف املائة٧(د فقرا أيضا على النساء الاليت تندرج أسرهن يف الشرحية اخلمسية األش
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 ٢٠٠٧وُتظهر البيانات اإلحصائية أن العدد الكلي املـسقط للـسكان الـريفيني يف عـام                  
 رجـال   ٣ ٩٦١ ٥٢٦ امـرأة، مقابـل      ٣ ٧٩٥ ٠٨٢ سـاكنا منـهم      ٧ ٤٨٦ ٦٠٨يقّدر حبـوايل    

 االقتـصادية اإلقليميـة لتحديـد البيانـات األساسـية بـشأن الكـامريون               -الدراسات االجتماعيـة    (
 -مـشروع مكتـب خـدمات املـشاريع         /ليت أجرهتا وزارة االقتصاد والتخطيط وإدارة األراضـي       ا

ويعين هـذا أن عـدد النـساء يفـوق عـدد            ). CMR/98/005/01/99برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
  .الرجال يف األرياف

ت لـدعم   ويف إطار تنمية الزراعات الغذائية، أقامت وزارة الزراعة والتنمية الريفية آليـا             
ونذكر يف هذا الصدد الربنامج الوطين لتطوير زراعات اجلـذريات          . النساء على أساس األولوية   

والــدرنيات، والربنــامج الــوطين لإلرشــاد والبحــث الزراعــي، وبرنــامج تنميــة زراعــات الــذرة،   
ومــوز اجلنــة، والكاكــاو؛ والربنــامج الــوطين لرفــع مــستوى املنــاطق الفقــرية، حيــث يــتم تقــدمي   

ومن جهة أخرى، يتضمن بعض هـذه الـربامج عناصـر    . م للمزارعات على أساس األولوية  الدع
جنــسانية؛ وهــذه هــي احلــال بالنــسبة للربنــامج الــوطين لإلرشــاد والبحــث الزراعــي، والربنــامج  

وتوجــد مــن جهــة أخــرى مــزارع مدرســية   . الــوطين لتطــوير زراعــات اجلــذريات والــدرنيات  
ويــدعم . ، خاصــة بالنــساء والفتيــات الراغبــات يف املــشاركةتــستخدم إطــارا لالختبــار والتعلــيم

الـيت فـضال عـن      “ ملكـة مجـال احلـي     ”الربنامج الوطين لتطوير زراعـات اجلـذريات والـدرنيات          
  .احلصول على مزرعة دراسية، ُتعيَّن راعية ألحد اجلذور أو الدرنات

 الــيت ومــن الــصعب، بــسبب عــدم وجــود إحــصاءات، تقيــيم إجــراءات الــدعم املباشــر   
تتخذها وزارة الزراعة والتنمية الريفية لفائدة أفرقة املبادرة املشتركة، وبأكثر دقة أفرقة املبـادرة             

  .املشتركة النسائية أو اليت يهيمن عليها العنصر النسائي
ــز        ومــن املقــرر أن تتــضمن خطــة عمــل الــربامج املــذكورة أعــاله عنــصرا خاصــا بتعزي

  :يقوم على اجلوانب التاليةالقدرات لفائدة املرأة الريفية 
توعية النساء الريفيات بشأن تشكيل رابطـات للمنتجـات الزراعيـة مـن أجـل متكينـهن                   •  

  من احلصول على الفوائد املتاحة هلن يف إطار تلك الربامج
  التقنيات الزراعية العصرية  •  
  إدارة املزارع  •  
  تسويق املنتجات الزراعية  •  
  حتويل املنتجات الزراعية  •  
  توزيع املداخيل  •  
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  الوقاية والسالمة الصحيتان  •  
  األمراض املزمنة  •  
  .املفهوم اجلنساين  •  

وجدير بالذكر أن وزارة الزراعـة والتنميـة الريفيـة تـدعم جمموعـات الـسكان الـضعيفة               
  .واحملرومة يف األرياف يف مكافحتها املستمرة للفقر وسعيها الدائم إىل حتقيق الرفاه

 مؤســـسة للتمـــويالت الـــصغرى مدرجـــة يف ســـجل  ١ ٢٥٠ مـــن ومـــن أصـــل أكثـــر  
الشركات التعاونية وجمموعـات املبـادرة املـشتركة بـوزارة الزراعـة والتنميـة الريفيـة، يبلـغ عـدد              
ــا       ــسائي فيهـ ــصر النـ ــيمن العنـ ــيت يهـ ــسائية أو الـ ــان النـ ــار واالئتمـ ــة لالدخـ ــشركات التعاونيـ الـ

  . يف املائة بالقيمة النسبية١٠كثر من شركة موزعة على كامل اإلقليم الوطين، أي أ ١٦٣
 مليــون ١٣٠، وضــعت وزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة ٢٠٠٧ويف أثنــاء الــسنة املاليــة   

فرنك حتت تصرف مؤسسات التمويالت الصغرى يف خمتلـف أحنـاء اإلقلـيم الـوطين، ووزعـت                 
ــة للنمــو   ــأمني اجملتمعي ــة علــى   مليــون مــن فرنكــات اجلماعــة املاليــ  ٧٥٣تعاونيــات الت ة األفريقي

  .املزارعني والريفيني دون اعتبار لنوع اجلنس
ــدر التأكيــد، فيمــا يتعلــق باملــشاركة يف احليــاة العامــة، علــى أن رئــيس الدولــة،            وجي

وهكـذا،  . شخصيا، قد حث النساء الريفيـات علـى تقـدمي ترشـيحهن لـشغل مناصـب انتخابيـة          
وفيمــا يتعلــق باحليــاة . التنفيذيــة احملليــةتوجــد نــساء عــضوات يف اجلمعيــة الوطنيــة ويف اهليئــات  

االجتماعية، يوجد يف الكامريون عـدد كـبري مـن الرابطـات النـسائية الـيت تتـيح إطـارا للتبـادل،                      
ولتوطيــد الــصالت األخويــة، وتبــادل اإلعانــة، وحــشد املــوارد بواســطة االدخــار اجلمــاعي          

  .هن إمكانية احلصول عليهالتكافلي كبديل لالئتمان املصريف الذي ال تتاح للكثريات من
  

  إمكانية ملكية املرأة لألرض  -  ٢٥  
ــة األرض      ــز يف جمــال ملكي ــانون الكــامريوين أي متيي ــضمن الق ــيت  . ال يت ــصعوبات ال وال

بيـد أن القـانون هـو       . تالقيها املـرأة يف احلـصول علـى تلـك امللكيـة نامجـة عـن ممارسـات عرفيـة                   
يـسري امـتالك املـرأة لـألرض، جيـرى التأكيـد            ولت. الذي ينطبق حني يكون متـضاربا مـع العـرف         

على األنشطة اإلعالميـة والتثقيفيـة والتحسيـسية والدفاعيـة الـيت تـستهدف املـسؤولني العـرفيني                  
ــاء األســـر ــة األرض يف    . ورؤسـ ــإن النـــساء ميكنـــهن احلـــصول علـــى رســـوم ملكيـ وبالتـــايل، فـ

  .الكامريون
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لفـة بأراضـي الدولـة وشـؤون        وهتدف محالت التوعيـة وزيـارات مـسؤويل الـوزارة املك            
وهلـذا الغـرض،    . ملكية األرض إىل اإلرشـاد بـشأن اإلجـراءات القائمـة يف جمـال ملكيـة األرض                

أنبـاء  ” ونشرة شهرية معنونـة  “ سؤال اليت يطرحها املستعمل   ١٠٠الـ  ”وضع وتعميم وثيقة     مت
  .“أراضي الدولة

م من منظمة األمـم املتحـدة   ويتبني من حتقيق أجراه حديثا املعهد الوطين لإلحصاء بدع   
للطفولــة وجــود نــساء هلــن ملكيــة خاصــة لبيــوت، بــسند ملكيــة أو بدونــه، رغــم أن عــددهن    

ومتثـل النـساء رئيـسات األسـر     . زال قليال باملقارنة مع عدد الرجال الـذين هلـم نفـس امللكيـة              ما
الكـات ملنـازل،    ونـسبة النـساء امل    . املعيشية أعلى نسب النساء املالكـات للعقـارات أو األراضـي          

ــر ارتفاعــا يف أوســاط النــساء الــاليت كــن متزوجــات       ــة أو بــدوهنا، أكث مبوجــب ســندات ملكي
عشن يف إطار عالقة معاشرة، باملقارنة مع النساء الاليت يعـشن حاليـا يف إطـار عالقـة زواج                    أو

ــزوجن حــىت اآلن    ــاليت مل يت ــدم     . أو معاشــرة أو ال ــة أو ع ــان خبــصوص امللكي ــدم األم ــل ع وميث
صول على سند ملكية للمسكن أو لقطعة األرض مسة تتميز هبا فئات معينة من النـساء مثـل                  احل

ــشرقية    ــساء الــاليت يعــشن يف املقاطعــة ال ــة و ١٢(الن ــة١٣ يف املائ ، ومقاطعــة الوســط  ) يف املائ
  ). يف املائة١٤ يف املائة و ١٣(، واألرامل واملطلقات ) يف املائة١٣يف املائة و  ١١(

. ات بــني اجلنــسني يف جمــال ملكيــة األرض مرتبطــة بالثقافــات واملمارســات  إن التفاوتــ  
زالت صـورة الفتـاة بوصـفها زوجـة يف املـستقبل، وصـورة املـرأة بوصـفها شخـصا غريبـا،                       وما

تـرى األسـرة أن إسـناد قطعـة أرض للبنـت يـشكل خـسارة، ألهنـا                  . تؤثران يف توزيـع األراضـي     
 وخيــشى، داخــل األســرة املعيــشية، أن تــرث  .ســوف يــتعني أن ترحــل لكــي تؤســس أســرة هلــا 

  .الزوجة أراض تصبح اجلماعة معرضة خلطر أن ختسرها يف حالة حدوث طالق
وميثل جهد احلكومة تثقيفا اجتماعيا حقيقيا يهـدف إىل إعـادة النظـر يف صـورة الفتـاة                    

  .واملرأة يف اجملتمع
  

  الالجئات    
مال العنف، وإمكانية احلـصول علـى عمـل،    حالة الالجئات، وباخلصوص فيما يتعلق بأع     -  ٢٦  

  والتعليم، واخلدمات الصحية
تعــيش الالجئــات احلــضريات يف الكــامريون منتــشرات بــني الــسكان احمللــيني يف مــدن     

يف  ٤٦وتـشكل النـساء   . ويوجد أكرب جتمع يف احلاضرتني الكـربيني    . ياوندي، ودواال، وغاروا  
املائـة، واألطفـال حـىت الـسنة الـسابعة عـشرة مـن               يف   ٥٤املائة من جمموع الالجـئني، والرجـال        
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 يف املائـــة، واألشـــخاص الـــذين جتـــاوزوا ســـن الـــستني شـــرحية ال تتجـــاوز نـــسبة  ١٦عمـــرهم 
  .املائة يف ٢

ومما يسهل قدوم الالجئـات مـن البلـدان الـصديقة أن الكـامريون بلـد اسـتقبال وسـالم                
 بأنــشطتهن حبريــة تالالجئــاوتقــوم كــل . ومنــهن مــن ميارســن أنــشطة مــدرة للــدخل. وضــيافة
وبالفعل، فإن وزارة النهوض باملرأة واألسرة تشركهن يف تنفيذ أنـشطة مثـل تلـك الـيت                 . وأمان

وتتـيح هلـن تلـك األنـشطة        . تنظم يف إطار االحتفال باأليام املكرسـة للمـرأة، والفتـاة، واألسـرة            
ــادالت    ــراء مبـ ــامريون وإلجـ ــه يف الكـ ــدير مثـــن الـــسالم الـــذي جيدنـ ــة لتقـ ــواهتن فرصـ ــع أخـ  مـ

الكامريونيــات بــشأن احلقــائق االجتماعيــة واألســرية وإمكانيــة التعــاون يف البحــث عــن حلــول  
  .ملشاكلهن النسائية احملددة وبشأن جتارهبن

وحيظــى . تــشمل كفالــة شــؤون الالجئــات ميــادين الــصحة والتعلــيم وحتقيــق املــداخيل   
  .ن الصحةالالجئون، أيا كان نوع جنسهم بكفالة دون مقابل يف ميدا

وفيما يتعلق بالتعليم، تسند منح ألطفال الالجئني، دون متييز بني اجلنسني، يف مراحـل                
التعليم االبتـدائي والثـانوي والعـايل، ويـشمل ذلـك األطفـال الـذين يدرسـون مبراكـز التـدريب                     

  .املهين
ــالالجئني         ــصغرى خــاص ب ــات ال ــامج لالئتمان ــدخل، مت وضــع برن وخبــصوص إدرار ال

وقــد وضــعت حتــت تــصرف  . يهــدف إىل النــهوض باألنــشطة املــدرة للــدخل ) ساءرجــاال ونــ(
الالجئني أخواهتم الكامريونيات، بدون مقابـل، مـساحات شاسـعة مـن األراضـي ليقومـوا فيهـا                 

وفيمـا  . بأنشطة زراعية؛ وجيرى دائما إشـراك الالجئـات يف املـشاريع املتـصلة بتربيـة احليوانـات               
وكـل  . يز قدرات الالجئات للتقليل من ضعفهن يف هذا اجملـال         يتعلق بأعمال العنف، جيرى تعز    

 االجتمـاعي وتوجيههـا     -امرأة تقع ضحية ألعمال العنف، يتم رعايتها على الصعيد النفـساين            
  . إىل اهلياكل القضائية

  
  الزواج والعالقات األسرية    

  سن زواج الفتيات وتدابري مكافحة الزواج املبكر   -  ٢٧  
 قــانون األحــوال الشخــصية واألســرة ســن زواج البنــات إىل      تعيــد أحكــام مــشروع    
ــستوى  ــا١٨م ــة        .  عام ــيم محــالت توعي ــسري، جيــرى تنظ ــر والق ــالزواج املبكّ ــق ب ــا يتعل وفيم

تستهدف األولياء وتتعلـق بـضرورة إرسـال البنـات إىل املدرسـة، وجتـرى حمادثـات تثقيفيـة مـع                     
الـزواج املبكـر أو القـسري الـيت قـد      الفتيات لتـشجيعهن علـى إبـالغ الـدوائر املختـصة حبـاالت            
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ومن جهة أخرى، فإن رعاية الفتيات يف مراكز النهوض باملرأة واألسـرة يـشكل كـذلك        . تنشأ
  . جزءا من التدابري املتخذة ملكافحة الزواج املبكر والقسري

وفيما يتعلق بـالزواج القـسري، فـإن القـانون اجلنـائي يعاقـب عليـه، كمـا أن املـشروع                   
  . ون قمع أشكال العنف والتمييز على أساس جنساين يعاقب على الزواج املبكراألويل لقان
ال حيظر التشريع احلايل تعدد الزوجات، وخيتلـف مـدى انتـشار هـذه الظـاهرة حبـسب                    

ومثة حقائق عديـدة ميكـن أن       . وتتناقص يف الوقت احلايل ممارسة زواج الِسلفة      . املنطقة والديانة 
  : خلصوصتفسر هذه احلالة، ومنها با

  توعية النساء   -  
  متالزمة نقص املناعة املكتسب/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية  -  
  إشراك وزراء الشعائر الدينية يف تنظيم طقوس الترّمل  -  
  الفقر  -  
  .وعي الرجال يف احملافظات  -  

 ويف. وقد أُحرز تقدم يف تسوية املشكلة املتـصلة باختيـار بيـت الزوجيـة يف الكـامريون                  
حــني أنــه ال شــك يف أن االختيــار يعــود للرجــل، فــإن القــانون يقــّر بــأن املــرأة هلــا احلــق يف أن    

  .تعارض هذا االختيار إن كان مضراً حبياة أو مصاحل األسرة أو حبياهتا أو مصاحلها الشخصية
ــذا احلــق           ــذي ســيقر هب ــانون األحــوال الشخــصية واألســرة ال ــشروع ق ــضال عــن م وف

يالحــظ إسـهام القــضاة الــذين  : عـل منــذ اآلن حـدوث تطــور يف امليـدان   للـزوجني، يالحــظ بالف 
  . يضعون املرأة والرجل على قدم املساواة

هذا هو رد حكومة الكامريون علـى املـسائل الـيت أثارهتـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                       
قـضاء علـى    التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق بـالتقرير الـدوري عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة لل                   

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مجهورية الكامريون
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م احلاضرين بعرض خاتنة تقوم أما
 سكني مستخدم يف علميات اخلتان

 التسليم الرمسي للسكني املستخدم يف اخلتان 
 إىل السيدة الوزيرة

السيدة الوزيرة وهي متسك بالسكني 
 على الطريقة التقليدية

  وثيقة شراكة 
بني اخلاتنات والسلطات العامة



CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1  
 

08-59465 43 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة عائلية 
 للسيدة الوزيرة مع اخلاتنات 


