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  مقدمة
إلعداد املعلومات يف إطـار     املنقحة  للمبادئ التوجيهية العامة    اً  أُعدَّ هذا التقرير وفق     -١

 ١٧/١١٩االستعراض الدوري الشامل اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان يف مقـرره              
نشائه  يف إ  مدتاليت اعتُ وعليه، يستعرض التقرير املنهجية     . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ

، والتطورات اليت استجدت منذ االستعراض األخري لإلطار االسـتراتيجي واملعيـاري            )أوالً(
، وحالة تنفيذ التوصيات    )ثالثاً(، وإجراءات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       )ثانياً(واملؤسسايت  

لتقدم احملرز، واملمارسات الفـضلى،     وا ،)اًرابع( االستعراض السابق    اليت حظيت بالقبول يف   
 ،)اًسادس(، واملبادرات الوطنية املتعلقة مبواجهة هذه التحديات        )خامساً(والتحديات والقيود   

  ). سابعاً(وتوقعات الدولة 

  املنهجية  -أوالً  
لرصـد تنفيـذ     بني الـوزارات  توىل اإلشراف على صياغة التقرير اللجنة املشتركة          -٢

أو القرارات املنبثقة عن اآلليات اإلقليمية والدولية لتعزيـز حقـوق اإلنـسان             /التوصيات و 
  .ومحايتها، وذلك برئاسة رئيس الوزراء الذي يترأس احلكومة

 ضم ممثلني عن مكتب رئيس الـوزراء ووزارة العـدل           اًفريقأن  وجتدر اإلشارة إىل      -٣
 إىل مسامهات خمتلف الوحدات اإلدارية   اً  استنادوع تقرير    أعد مشر  ووزارة العالقات اخلارجية  

. اًوقُدَِّم بعدها للجهات املعنية على الصعيد الوطين إلقراره متهيدي        . )١(وبناًء على هنج تشاركي   
رض مشروع التقرير على منظمات اجملتمع املدين الستعراضه يف اجتماع تشاوري نظمتـه      وُع

بصورة هنائية خالل حلقة عمل ضمت      قبل إقراره   ريات،  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحل    
وخالل هذه املراحل، خضعت خمتلـف جوانـب مـشروع التقريـر            . مجيع اجلهات املعنية  

للتمحيص مبا يف ذلك اإلطار االستراتيجي واملعياري واملؤسسي لتعزيـز حقـوق اإلنـسان             
  .ومحايتها

  اإلطار االستراتيجي والقانوين واملؤسسي  -ثانياً  
مت ترسيخ اإلطار االستراتيجي والقانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            -٤

  .منذ االستعراض األخري
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 خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها إقرار : اإلطار االستراتيجي  -ألف  

إىل حتسني اإلدارة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون، اعتمـدت الكـامريون يف            اً  سعي  -٥
اليت تؤكد على ضـمان احلقـوق الفرديـة         العمالة  استراتيجية النمو و  ورقة  ، و ٢٠١٠ عام

 . واحلريات املدنية

، يف عمليـة    ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين  الكامريون  هلذه الغاية، شرعت    اً  وحتقيق  -٦
اً اد اليت ُوضعت استن   ،اخلطةبّين  وت. خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      إقرار  

عـن    إلجراءات ذات األولوية على املديني القـصري واملتوسـط فـضالً          ا حصرإىل عملية   
 .   االستراتيجيات احملددة لكل فئة من فئات احلقوق

 اإلطار املعياري  -باء  

 هـا صدقت الكامريون على الصكوك العاملية التالية يف إطار الـسعي لتعزيـز إطار              -٧
 :املعياري

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو       الربوتوكول االختياري ال   •
 ؛٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ يف العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  املشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمـل الدوليـة   بشأن ١٤٤ رقم   تفاقيةالا •
 ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٤، يف ١٩٧٦يونيه / حزيران٢املؤرخة 

السالمة والصحة املهنيـتني وبيئـة       بشأن   ١٥٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
 ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٤، يف العمل

ختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعـات          الربوتوكول ا ال •
 .٢٠١٢مايو / أيار٣٠، يف املسلحة

 : ن إىل الصكوك التاليةوعلى املستوى اإلقليمي، انضمت الكامريو  -٨

الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املتعلـق حبقـوق      •
 ؛٢٠٠٩مايو / أيار٢٨ُصدَِّق عليه يف ) بروتوكول مابوتو (املرأة يف أفريقيا

 ؛٢٠١١يناير / كانون الثاين١١، ُصدق عليه يف ميثاق الشباب األفريقي •

 ٩، صـدق عليـه يف   ميقراطية واالنتخابـات واحلكـم   امليثاق األفريقي بشأن الد    •
 ؛٢٠١١أغسطس /آب

 كـانون   ١٤اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد، صدق عليها يف            •
 .٢٠١١ديسمرب /األول
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كملت هذه اجلهود بالتصديق على بعض الصكوك املتعلقة بالقانون اإلنـساين           واسُت  -٩
  : بينهامن الدويل 
ماية املمتلكات الثقافية يف    حب اخلاصة   ١٩٥٤اين التفاقية الهاي لعام     الربوتوكول الث  •

 ؛٢٠١٠مايو / أيار٦، يف نزاع مسلحنشوب حالة 

والتكسينية ) البيولوجية(اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية         •
 ؛٢٠١٠مايو / أيار٦، يف )١٩٧٢أبريل / نيسان٢ (وتدمري تلك األسلحة

 حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغـراض             اتفاقية •
 ؛ ٢٠١٠مايو / أيار٦، يف )١٩٧٦ديسمرب / كانون األول١٠(عدائية أخرى 

اتفاقيـات   امللحـق ب ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ الربوتوكول اإلضايف    •
 ية بشأن اعتماد شـارة مميـزة إضـاف        ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املؤرخة   

 .٢٠١٠مايو / أيار٦، يف )الربوتوكول الثالث(

 اإلطار املؤسسي  -جيم  

باإلضافة إىل إعادة تنظيم اجلهاز احلكومي لضمان الرصد السليم لقـضايا حقـوق               -١٠
هيكلة اإلطار التنظيمـي للمؤسـسات      أُنشئت مؤسسات جديدة وأُعيدت     ،  )٢(اإلنسان فيه 

 :  أُسِّست هيئات التنسيق التاليةوفيما يتعلق بإنشاء هياكل جديدة،. القائمة

أو القرارات الصادرة عن    /اللجنة املشتركة بني الوزارات لرصد تنفيذ التوصيات و        •
اآلليات اإلقليمية والدولية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها، مبوجـب األمـر             

 ؛ )٣(٢٠١١أبريل / نيسان١٥ املؤرخ CAB/PM/81 رقم

ومكافحة االجتار باألشخاص، مبوجب األمـر      اللجنة املشتركة بني الوزارات ملنع       •
 .)٤(٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢، املؤرخ CAB/PM/163رقم 

  / تـشرين الثـاين    ٢٨ املؤرخ   ٢٠١١/٣٨٩وعالوة على ذلك، نص املرسوم رقم         -١١
، على تنظيم اهليئات املعنية بإدارة شؤون الالجئني وسري أعماهلا مبا يف ذلـك              ٢٠١١نوفمرب  

  . )٥(طعون الالجئنياملعنية بالنظر يف لجنة اللحصول على مركز الالجئ، ولة هلياألجلنة 
  :وخضعت بعض املؤسسات القائمة إلعادة هيكلة اإلطار التنظيمي وهي  -١٢

، أعيد النظر فيهـا مبوجـب القـانون         اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات     •
ـ  وذلك هبـدف     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٣ املؤرخ   ٢٠١٠/٤ رقم ضـمان  يخ  ترس

وبفضل هذا  . استقاللية هذه اهليئة عرب حجب حق التصويت عن ممثلي اإلدارات فيها          
  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         التغيري أعادت 

. "ألـف "  يف الكامريون ضمن الفئة     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات     تصنيف
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على استقالهلا، رفعت احلكومة امليزانيـة      التنفيذية وللحفاظ    لتعزيز قدراهتا اً  وسعي
فرنكـات اجلماعـة املاليـة       مليون فرنك مـن      ٥٠٠التشغيلية املخصصة هلا من     

 مليـون فرنـك يف      )٧(٧٠٠ إىل   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ أعوام    يف )٦(األفريقية
اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان        ، ُمنِحـت    ٢٠١٢ويف عام   . ٢٠١١ عام

  مليـار ١,١ فأصبح اجملمـوع  ،كميزانية استثمار  )٨( مليون فرنك  ٤٠٠ واحلريات
 لتـصل   )١٠( مليون فرنك  ٢٠ومتت زيادة ميزانيتها التشغيلية مببلغ قدره       . )٩(فرنك

مار ، فيما ظلت ميزانيـة االسـتث  ٢٠١٣ يف عام )١١( مليون فرنك٧٢٠بذلك إىل  
 .على حاهلا

كيلتها وقواعدها الناظمـة مبوجـب       اليت ُعدِّلت تش   جلنة االنتخابات الكامريونية   •
، ارتفع عـدد أعـضائها      ٢٠١١يوليه  / متوز ٧ املؤرخ   ٢٠١١/٢٠٤املرسوم رقم   

وقد أعيد النظر يف تشكيلة هذه اهليئة االنتخابيـة الـيت           . اً عضو ١٨ إىل   ١٢ من
ُرفضت يف االستعراض السابق على النحو املوصى به، فضمت إليها شخصيات من            

، وذلـك هبـدف ضـمان       )١٢( الدين، واألحزاب السياسية   اجملتمع املدين، ورجال  
 اهليئة وحتسني مستوى متثيل مجيع اجلهات املعنية بالعملية االنتخابية؛هذه استقالل 

 املؤرخ  ٢٠١٢/٣٨، أعيد تنظيمه مبوجب املرسوم رقم       اجمللس الوطين لالتصاالت   •
هيئة تنظيمية  ، وتغري مركزه من هيئة استشارية إىل        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣

 .)١٣(اإلعالم العامةرية وسائل معنية حب

عن التدابري املتخذة فيما يتعلق بالقضايا اآلنفة الذكر، تعهـدت احلكومـة              وفضالً  -١٣
 .  كذلك بتنفيذ إجراءات حمددة تساعد على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 إجراءات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

على تنفيذ االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقيات الـيت         العزم  ريون  لكامعقدت ا   -١٤
اليت تعهدت هبا مبناسبة جتديد واليتها يف جملـس  الطوعية عن االلتزامات  صدقت عليها فضالً  

  .٢٠٠٩حقوق اإلنسان يف عام 
 .ولن تناقَش يف هذا الباب سوى التوصيات اليت مل يتم قبوهلا  -١٥

 إدارة الشؤون العامةاملشاركة يف   -ألف  

 تولت تنظيمها   ٢٠١١أكتوبر  /شهدت الكامريون انتخابات رئاسية يف تشرين األول        -١٦
 اليت انتهى تأسـيس    ،جلنة االنتخابات الكامريونية   -هيئة اإلشراف على االنتخابات     بالكامل  

 . )١٤(٢٠١٠يوليه /فروعها يف متوز
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وشارك فيها املواطنون   . يف املائة  ٦٥,٨٢ وبلغت نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات       -١٧
وكانت هناك سيدتان بني املرشحني للرئاسـة،       . الكامريونيون املقيمون يف اخلارج ألول مرة     

 مليـون   ٦٩٠قدرها  منحة   بينهمزعت على املرشحني بالتساوى     وُو. اً مرشح ٢٣وعددهم  
  . )١٦(مبا نص عليه القانون لتمويل احلملة االنتخابية عمالً )١٥(فرنك
ـ              -١٨ جلميـع  اً  وجرى اعتماد تدابري استثنائية من قبيل توفري بطاقات هوية وطنيـة جمان

 وتدابري التمييز اإلجيايب لصاحل النساء واألشـخاص        )١٧(الكامريونيني ممن بلغوا سن التصويت    
 .املشاركة بكثافة يف االنتخاباتعلى للتشجيع ذوي اإلعاقة، 

 من أجل تدارك اخلروقات اليت مت رصدها خالل         )١٨(ومت اعتماد قانون انتخايب موحد      -١٩
وباإلضافة إىل ذلك، بدأت عملية تسجيل      . االنتخابات وزيادة الشفافية يف العملية االنتخابية     

 . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣يف خباصية االستدالل األحيائي الناخبني 

كة املـواطنني يف    على ضمان مشار  اً  وباإلضافة إىل االنتخابات، عملت الدولة أيض       -٢٠
إدارة الشؤون العامة من خالل متابعة تنفيذ عمليـة حتقيـق الالمركزيـة الـيت بـدأهتا يف                  

 عرب نقـل بعـض      ٢٠١١ و ٢٠١٠ومت تسريع هذه العملية املتواصلة يف عامي        . ١٩٩٦ عام
وُتدَرج خمصـصات عامـة     . سلطات الدولة واملوارد الالزمة إىل السلطات احمللية واإلقليمية       

 . اً سنوي)١٩( الالمركزية يف ميزانية الدولةلتحقيق

 احلق يف الغذاء  -باء  

املبادئ التوجيهية للسياسة الزراعيـة لـضمان       الة  استراتيجية النمو والعم  رقة  حتدد و   -٢١
األمن الغذائي للكامريونيني، وخلق فرص العمل يف املناطق القروية، وخفض الواردات وزيادة            

ويشمل ذلك ضمان توفر الغذاء وإمكانية احلصول عليـه         . يةالصادرات من املنتجات الزراع   
  .ومقبوليته

 وفيما يتعلق بتوفري الغذاء، يتم تشجيع زيادة إنتاج اخلـضروات واألمسـاك واإلنتـاج               -٢٢
 ٢٤,٣٩٥  مـا جمموعـه  ٢٠١١ إىل  ٢٠١٠وُمنحت الشركات الزراعية يف الفترة من       . احليواين
 ١٣,٢٤٥ للمحاصـيل الـصناعية و     )٢١(فرنكار   ملي ١١,١٥٠ خصصت منها    )٢٠(فرنكمليار  
تربية املاشية خـالل  و مصائد األمساك   يوُرصدت لقطاع .  فرنك للمحاصيل الغذائية   )٢٢(مليار

، فحصل قطـاع تربيـة      )٢٣( فرنك ٤ ٩٨١ ٢١٥ ٠٠٠الفترة نفسها خمصصات إمجالية قدرها      
 ١ ٢٣٥ ٥٠٠ ٠٠٠وقطاع مصائد األمسـاك علـى        )٢٤(فرنك ٣ ٧٤٥ ٧١٥ ٠٠٠املاشية على   

  . )٢٥(فرنك
وفيما يتعلق بإمكانية احلصول على الغذاء، مت تدعيم اإلطار القانوين واملؤسسي بإطار   -٢٣

 وإنشاء اهليئة التنظيمية لإلمـداد بالـسلع األساسـية يف           )٢٦(قانوين خاص حبماية املستهلك   
بيعات وإقامة  وعلى املستوى التنفيذي، تواصل تنظيم محالت ترويج امل       . ٢٠١١فرباير  /شباط
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األسواق الدورية وكذلك مراقبة قنوات التوزيع للحد من املضاربات غري املشروعة وغريهـا             
  .ات التجارية املخالفة للقانونمن املمارس

ضبط اجلـودة وإصـدار     وتنظيم دوريات   وُتضمن اجلودة من خالل حتديد املعايري         -٢٤
 جرت مراجعة املعايري اخلاصة بـدقيق       وقد. شهادات االمتثال للمنتجات املستوردة واملصدرة    

ختم بعـض الـسلع     اعتُمدت ممارسة   و. القمح والزيوت النباتية املكررة لتدعيمها بالفيتامني     
 .نعة بغية مكافحة الغش والتزويراملص

 ق يف العمل واحلصول على فرص عملاحل  -جيم  

ـ    عمل،احلصول على فرص    بفيما يتعلق باحلق يف العمل        -٢٥ امريون  شرعت حكومة الك
يف تنفيذ برنامج شامل للتوظيف يف اخلدمة العامة مت التركيز فيه على استيعاب املعلمني غـري                
املتفرغني يف اخلدمة العامة، وفتح الباب أمام توظيف ألف مدرس يف جامعات الدولة، وتوقيع              

 موظف مؤقت، وإجراء امتحانـات تنافـسية أسـفرت عـن قبـول           ١٠ ٠٠٠ عقود مع 
 .  يف جماالت خمتلفةللعمل  يف مقتبل العمر  شخص٤ ٥٠٠ حوايل

 ٢٠١١فربايـر   /يضاف إىل هذه التدابري قرار احلكومة الصادر يف شباط        ميكن أن   و  -٢٦
. يف القطـاع العـام     شخص من الشباب يف اخلدمة       ٢٥ ٠٠٠ بشأن احلملة اخلاصة لتعيني   

يف املائـة   ٤٥,٠٢ وروعي يف عملية االختيار متثيل خمتلف مكونات اجملتمع، فمثلت النـساء    
 ٣٤ و٢٥ارهم بني مبينما شكل من تتراوح أع يف املائة ١,٥٩منهم واألشخاص ذوو اإلعاقة 

  .  يف املائة منهم٦٠,٤١ عاماً
 . فرصة عمل١٦٠ ٠٠٠ وإىل جانب اإلجراءات احلكومية خلق االقتصاد احلديث  -٢٧

 التوعية العامة حبقوق اإلنسان  -دال  

وق اإلنسان، دأبت خمتلف اهليئات احلكومية املعنيـة بقـضايا          لتعزيز ثقافة حق  اً  سعي  -٢٨
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان واحلريـات      حقوق اإلنسان بصفة عامة أو حبقوق حمددة، و       

حلقـات  (ومنظمات اجملتمع املدين على تنظيم أنشطة ترمي إىل الترويج حلقـوق اإلنـسان              
ويف إطار هذه   ...). خلإ ،أليام العاملية االحتفال با ومحالت توعية،   وحلقات عمل،   ودراسية،  

األنشطة، متت ترمجة بعض الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية املتعلقة مبعاهـدات حقـوق      
.  لتسهيل انتشارها وفهمها   )٢٧(اإلنسان اليت انضمت إليها الكامريون إىل بعض اللغات احمللية        

 . ع هذه الصكوك على شكل مطويات أو كتيباتوتوزَّ

ضع برنامج وطين للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع املستويات التعليميـة          وُو  -٢٩
وبدأ تنفيذه يف   .  بعملية التنسيق الفين   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات    اضطلعت فيه   
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وهو يرمي إىل زيادة الوعي بني      . مرحلة جتريبية يف املدارس االبتدائية والثانوية     ك ٢٠٠٩عام  
  ).  انظر املرفق الثاين( وتثقيفهم بشأن حقوقهم واحترام حقوق اآلخرين املواطنني

مـن خـالل    بدورها يف هذا اجلهـد      وباإلضافة إىل ذلك، تساهم وسائط اإلعالم         -٣٠
 احلمالت اإلعالمية ومحالت التوعية العامة اليت تنظمها بعض الوزارات عرب الربامج اإلذاعيـة         

يسية اليت تتم مناقشتها حول احلقـوق اخلاصـة بـاملرأة           وتتمحور املواضيع الرئ  . األسبوعية
غري ذلك من احلقوق اخلاصة كاحلق       وأحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      وأحقوق الطفل    وأ

 . يم واحلق يف الصحة وما إىل ذلكيف التعل

 )طوعيةاللتزامات اال(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -هاء  

، أي التحول   ٢٠٣٥اهلا للرؤية اإلمنائية لعام     ما برحت الكامريون تعمل يف إطار امتث        -٣١
. موحد رغم تنوعه، على تعزيز رفـاه األشـخاص ذوي اإلعاقـة     ودميقراطي ناشئ   بلد  إىل  

  . هامة من أجل حتسني ظروف عيشهمهلذه الغاية، قامت خبطواتاً وحتقيق
 :وتشمل هذه اخلطوات ما يلي  -٣٢

اقـة مبوجـب املرسـوم      تعزيز اإلطار املؤسسي لتدريب األشـخاص ذوي اإلع        •
 واملتعلق بإنشاء مركز الكاردينال     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٩/٩٦ رقم

 وتنظيمه وسـري    )٢٨(بول إمييل ليجيه الوطين إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة        
العمل فيه، ومواصلة أعمال البناء يف مركز إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف             

 لبلدان اجملاورة؛لم خدماته لألقاليم الشمالية كافة و الذي سيقداروامدينة م

 واملتعلـق حبمايـة     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٣ املؤرخ   ٢٠١٠/٢سن القانون رقم     •
يتـضمن أحكـام    ويركز هذا القانون، الذي     . األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاههم   

على الوقايـة مـن     اً  اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حتديد       
ويف يف اجملال االجتماعي واالقتصادي     هم  وإدماجوعلى إعادة تأهيل املعاقني     عاقة  اإل

تراعي مصلحتهم مبا يف ذلك فـرض عقوبـات         اً  ويتضمن أحكام اجملال السياسي   
 جنائية على من ينتهك تلك احلقوق؛ 

إتاحة فرص احلصول على التعليم من خالل تقدمي منح ملؤسسات التربية اخلاصة يف              •
اص، وتوفري املواد واملوارد املالية لدعم الطالب من ذوي اإلعاقة أو من            القطاع اخل 

 ٢٠١٠ينـاير   /أبناء األشخاص ذوي اإلعاقة، واعتماد دليل عملي يف كانون الثاين         
 باب ذوي اإلعاقة على التعليم؛بشأن سبل حصول الش

 اليت حيصل حاملها على إعفاءات ضـريبية        ٢٠١٠استحداث بطاقة املعاق يف عام       •
والتعليم اجملاين والتدريب املهين األويل والرسـوم املخفـضة يف وسـائل النقـل              
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وختفيضات على تكاليف الرعاية الطبية والتأهيل البدين واملعدات وعلى الرسـوم           
 فروضة يف جمال الرياضة والترفيه؛امل

 واملتعلـق بتنظـيم     ٢٠١١يوليـه   / متوز ١٥ املؤرخ   ٢٠١١/١٨سن القانون رقم     •
ية والرياضية وتشجيعها، ومبوجبه أصبحت هذه األنـشطة إلزاميـة          األنشطة البدن 

. بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارس وكذلك يف مؤسسات إعادة التأهيل          
وأنشئت أربعة احتادات رياضية جديدة خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة البـصرية           

 واإلعاقة الذهنية واجلسدية والسمعية؛ 

 موجٍهقامة الدخول    العامة عرب اعتماد دليل عملي خاص بإ       إىل املباين الدخول  إتاحة   •
 ؛)٢٩(وصانعي السياساتاملعمارية إىل املتعاقدين ومالك املباين وشركات اهلندسة 

مركبات ثالثية العجالت، كراسي متحركة، عصي بيضاء، أجهزة        (توفري معدات    •
 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ بلغت قيمتها    ٢٠١٢ و ٢٠٠٨عامي  بني   اميف الفترة   ) مسعية
 ؛ )٣٠( إفريقيفرنك

مـن ذوي    شخص   ٥٠٠تيسري فرص احلصول على العمل عرب توظيف أكثر من           •
وذلك يف إطار محلة التوظيـف اخلاصـة الـيت    اإلعاقة يف اخلدمة يف القطاع العام  

خالل عملية التعاقد مع مدرسي التعلـيم        معلمني   ١١٠شاب و  ٢٥ ٠٠٠ مشلت
أوصاف املهـن  ة املدرة للدخل، وإعداد     العام، وتشجيع العمل احلر، ودعم األنشط     

األشخاص املهـرة   ، وجتميع ملف عن      مزاولتها لألشخاص ذوي اإلعاقة  اليت ميكن   
 وإنشاء مراكز عمل تتالءم مع القدرة الوظيفية لألشخاص ذوي          عاقة،من ذوي اإل  

  ؛األداءاإلعاقة وقدرهتم على 

عن نقل  قيق الالمركزية، فضالًيف إطار حت  للفقراء واحملتاجني،    تقدمي املنح واملساعدة   •
 ؛)٣١(٢٠١٠السلطات إىل اجملالس منذ عام 

 ؛ )٣٢("تسهيل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنتخابات"تنفيذ برنامج  •

، يضم منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال        "جمتمع جامع "إنشاء منرب حتت اسم      •
 .تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض السابق بـالتزامن مـع    إىل  احلكومة  ت  سعو  -٣٣
 . الذكراآلنفةالتدابري 

 متابعة تنفيذ التوصيات املقدمة خالل االستعراض السابق   -رابعاً  

 توصـية مـن     ٤١ الدوري الشامل، عن قبول      ها أثناء استعراض  ،أعربت الكامريون   -٣٤
 .على تنفيذها كما هو مبني أدناه توصية قُدمت هلا وعملت ٦١ أصل
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 اإلطار القانوين واملؤسسي   -ألف  

 ) ٦-١التوصيات(املشاركة يف الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -١  

أمـا فيمـا    . موجز لالتفاقيات اليت صدقت عليها الكامريون     ) ٧الفقرة  (ورد أعاله     -٣٥
يها، فيجري اختاذ اإلجراءات املتعلقـة بـالنظر يف         يتعلق باالتفاقيات اليت قبلت التصديق عل     
 .الصكوك ذات الصلة بغية التصديق عليها

 )٢٨ و٢٢و٩التوصيات (اإلصالحات الدستورية   -٢  

 . أعاله١٢فيما يتعلق بلجنة االنتخابات الكامريونية، انظر الفقرة   -٣٦

هلذه الغايـة،   اً  قيقوحت. )٣٣(٢٠١٣خذت تدابري إلنشاء اجمللس الدستوري يف عام        تُّوا  -٣٧
 ٢١ املؤرخ   ٢٠١٢/١٥، مها القانون رقم     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ُسنَّ قانونان يف    

 بشأن  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤ديسمرب لتعديل القانون رقم     /كانون األول 
 كـانون   ٢١ املـؤرخ    ٢٠١٢/١٦تنظيم اجمللس الدستوري وسري العمل فيه والقانون رقم         

 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٤ لتعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم        ٢٠١٢ديسمرب  /األول
  .لتحديد مركز أعضاء اجمللس الدستوري ٢٠٠٤أبريل /نيسان
وتعززت اخلريطـة   .  تعزيز استقالله  بغية ءالقضاأداء نظام   ذت تدابري لتحسني    تُّخوا  -٣٨

املرسـوم  مبوجب  رية إقليمية   عشر حماكم إدا  إنشاء  ب)  الثالث رفقامل (٢٠١٢عام  يف  القضائية  
مثـان  عدد احملاكم مع افتتاح     اً  وزاد أيض . ٢٠١٢مارس  /آذار ١٥ املؤرخ   ٢٠١٢/١١٩رقم  

 ١٥ املـؤرخ    ٢٠١٢/١٢٠املرسوم رقـم    واثنتني من احملاكم العليا مبوجب      حماكم ابتدائية   
حتـديث  يف  اً  أيضالتعزيز املؤسسي للسلطة القضائية     جتلى   وباملثل،   .)٣٤(٢٠١٢مارس  /آذار

إىل وإضـافة   . تدريب موظفي القـضاء   يف  واملوظفني   بعض   خيضع هلا األنظمة واللوائح اليت    
يف ني   والقـانوني  نيالقضائياملوظفني  ثالثة أقسام لتدريب    بإنشاء  التخصص   اعتماد   أ بد ،ذلك

  وقسم احملاسبة  ،قسم القضاء، وقسم الشؤون اإلدارية    : هياملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء     
أول دفعـة مـن     استقبال  ، مت   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلوليف   و .احملكمةقلم  وقضاء  شعبة ال  داخل

وسـيعمل هـؤالء    . هذه األقسام يف   ة والقانوني ةالقضائيالطالب الذين سيشغلون الوظائف     
دواويـن  ، يف احملاكم القضائية واحملاكم اإلدارية و      ه ختصص حبسبكل   ،بعد تدريبهم الطالب  
ـ    الزيادة يف جداول املرتبات واملزايا       حتديدوجرى  . )٣٥(احملاسبة وظفي القـضاء   اخلاصـة مب

، زاد عدد ذلكإىل  وباإلضافة  . استراتيجية قطاع العدل  باعتباره من األولويات يف     والسجون،  
زيادة أي ب، ٢٠١٢و ٢٠١٠بني عامي    ١ ١٦٧ إىل   ٩٩٤ من   ني والقانوني نيالقضائياملوظفني  
 . يف املائة١٥تقارب 
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 ية احلقوق املدنية والسياسيةتعزيز ومحا  -باء  

  ) ٨ و٧التوصيتان (تدريب املوظفني القضائيني يف جمال حقوق اإلنسان   -١  
العـاملني يف   و الـسجون    اتالدرك وإدار  و الشرطةموظفي  مناهج تدريب   حتتوي    -٣٩

 .قوق اإلنسانتدريبية تتعلق حب على وحدات ني والقانونينيالقضائياملوظفني اجليش إىل جانب 

 والـيت   تركز على جمموعة متنوعة من املواضـيع      احملددة اليت   دورات  هذه ال هتدف  و  -٤٠
قـضايا حقـوق    املوظفني ب تعريف هؤالء   إىل   ،الساعات املعتمدة ُخصص هلا عدد كبري من      

من أجل توفري محايـة أفـضل       يف هذا اجملال،    قدراهتم  بناء  إىل  اإلنسان يف جمال إقامة العدل و     
 . حلقوق املواطنني

تدريب يف شكل حلقات    لا ونن القضائي واملوظفيتلقى  ىل جانب التدريب األويل،     وإ  -٤١
األنشطة بقائمة  ترد يف املرفق الرابع     (وما إىل ذلك    ثقيفية  ت وحماضراتعمل  حلقات  دراسية و 

  ).٢٠١٠فذت منذ عام ذات الصلة اليت ُن

  )٢٣التوصية (من العقاب موظفي إنفاذ القانون كافحة إفالت م  -٢  
املنع على بنـاء     ويركز. مع جهود مكافحة اإلفالت من العقاب بني املنع والقمع        جت  -٤٢

فيما يركز القمع على التدابري اإلدارية والتأديبية والقضائية حبق هؤالء          ) ٤١الفقرة  (القدرات  
حبـق   إجراءاً تأديبيـاً     ٢ ٢٩٤خذت، على سبيل املثال،     تُّوقد ا ). املرفق اخلامس (املوظفني  

ويدل هـذا   . ٢٠١٢ أكتوبر/ وتشرين األول  ٢٠٠٩ني من الشرطة بني عام      موظفني عمومي 
 ١٠,٨٣ و٢٠١١عام يف  يف املائة ١٩,٧٩بلغت بنسبة يادة يف هذه العقوبات على حدوث ز

 ).املرفق السادس( )٣٦(٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠١٢عام يف يف املائة 

  )٢٦ و٢٥التوصيتان (احلق يف حرية التعبري وحرية الصحافة   -٣  
. حرية اإلعـالم  احترام وتعزيز حرية التعبري و    على ضمان   واصلت الكامريون العمل      -٤٣
  :، شرعت فيما يليلذلكو

  واالمتثال ألحكامه؛مؤات  إطار قانوين وضع •
املشهد اإلعالمي جمموعـة    يضم  :  ووسائل إيصاهلا  تنويع وزيادة مصادر املعلومات    •

ة، خاص حمطة تلفزيونية    ٢٠يل  ا يف ذلك حوا   صاحبة املصلحة مب  اجلهات  متنوعة من   
ـ  ١٠٠حنو  و،  ٢٠٠٩عام  حمطات تعمل منذ     منها أربع   ، خاصـة  ة إذاعيـة   حمط
 ٥٠٠بـصري، و   -  مؤسسة إنتاج مسعي   ٤٠، و ٢٠٠٩عام  يف  منها   ١٣ أُنشئت

 إقليميـة ت   حمطـا  ١٠العامة و ذاعة  اإلباإلضافة إىل حمطة    شركة خلدمات الكابل    
ة يإذاعة   حمط ٢٣و )FM (ني الترددي التضمحمطات جتارية تبث على موجة       ستو

إذاعة فرنـسا  ( بث حمطات إذاعية دولية من الكامريونتوعالوة على ذلك، . حملية
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املكتوبة لصحافة  لن  واملروجويعلن  ). يب يب سي  (هيئة اإلذاعة الربيطانية    و،  الدولية
ل  باإلضافة إىل وسـائ    نشرة ٧٠٠إىل   ٦٠٠عن وجود   اً  وصحافة اإلنترنت رمسي  

 ؛)كامريون تريبيونصحيفة (عامة ال اإلعالم

لوسائل سنوية حكومية مساعدات خالل ختصيص دعم تطوير الصحافة اخلاصة من  •
 مـن   )٣٧( مليون فرنك أفريقـي    ٢٣٥إىل  زيدت قيمتها اإلمجالية    اخلاصة،  اإلعالم  

برامج لبناء القدرات املهنيـة واألخالقيـة       عن     فضالً ٢٠١١ إىل عام    ٢٠١٠ عام
 ؛افعني عن حقوق اإلنسانفيني واملداللصح

  . اجلماهريياإلعالمضمان املزيد من حرية التعبري ألجهزة  •
من أجل   ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٧ إىل   ٥يف الفترة من    عالم  اإلمنتدى  وُنظم    -٤٤

وحتديد التوجهات االستراتيجية الرئيـسية   صاحبة املصلحة   اجلهات  تسهيل احلوار بني خمتلف     
 .العمل اإلعالميفاءة املهنية وحتسني أنشطة تنظيم يف القطاع، وتعزيز الك

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم  

 )٣٣ و٣٢ و٣١التوصيات (احلق يف الصحة   -١  

رقـة  على النحو املـبني يف و     االستراتيجية يف القطاع الصحي     التدخل  من أهداف     -٤٥
جماالت الرعايـة   خلدمات وحتفيز الطلب يف     ني توفري الرعاية وا   حتسالة  استراتيجية النمو والعم  

 .ة وتعزيز الصح،، ومكافحة األمراضالصحية لألمهات واألطفال واملراهقني

امليزانيـة املخصـصة لـوزارة الـصحة بـني          أدى االستقرار يف    يف هذا الصدد،    و  -٤٦
 إىل زيـادة عـدد      )٣٨( مليار فرنك أفريقي   ١٢٣قيمتها  واليت بلغت    ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي
 ٣٠ ٠٠٠ املـوظفني مـن   فزاد عدد   . ني وتعزيز اهلياكل األساسية يف القطاع الصحي      املوظف

 يف املائـة    ٦٦حوايل  ُوظِّف  ،  ٢٠١١عام  موظفني يف    ٣٨ ٢٠٧  إىل ٢٠١٠عام  موظفاً يف   
، ٢٠١١يف عـام    و. القطاعات الفرعية اخلاصة  يف   يف املائة    ٣٤ومنهم يف القطاع الفرعي العام      

 . اًمرفق ٤ ٣٥١ ىلإ عدد املرافق الصحيةإىل زيادة للصحة  األساسية اهلياكلتطوير برنامج أدى 

 ة املتكامل املعاجلةتنفيذ استراتيجية   تواصل  الرعاية الصحية للطفل،    بتوفري  وفيما يتعلق     -٤٧
اليت تصيب  مراض الشائعة   األبسبب  األطفال  وفيات  /ألمراض الطفولة هبدف احلد من مراضة     

 وسـوء  ، واملالريـا ، وأمراض اإلسهال ،ت اجلهاز التنفسي احلادة   مبا يف ذلك التهابا   األطفال  
ألطفـال دون سـن     اليت تصيب ا  عقدة  املمعاجلة املالريا غري    باتت  ويف هذا الصدد،    . التغذية
 جرعة من العقـاقري املـضادة       ٢١٨ ٠٥٠وأعطيت  ،  ٢٠١١من عام   اً  ية اعتبار  جمان اخلامسة

بفضل بناء قـدرات    اً  ت تغطية التحصني أيض   وقد حتسن . خالل ذلك العام  للمرضى  للمالريا  
. ملرافق الصحية العامةيف ااً اللقاحات واحملاقن جمانتوفري و الربنامج املوسع للتحصنيالعاملني يف 

 يف  ٧٢,١من  : لتحصني على النحو التايل   ا، زادت نسبة تغطية     ٢٠١١و ٢٠٠٤ يعاموبني  
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يف املائة   ٧٦,٠٣ يف املائة إىل   ٥٨,٧ومن   لشلل األطفال،     بالنسبة يف املائة  ٨٢,٣٠إىل   املائة
ـ    . يف املائة للحمى الصفراء    ٧٥,٣٩ يف املائة إىل   ٥٨,٢ومن  للحصبة،   اً بيد أن هناك اخنفاض

 .ةيف املائ ٨٠,٣٣ يف املائة إىل ٨٢,٦٢ منالسل  يف تغطية التحصني مناً طفيف

 ١٤٤ من   سةاخلاموقد أدت هذه اإلجراءات إىل خفض معدل وفيات األطفال دون             -٤٨
 .٢٠١١ عام يف ١ ٠٠٠لكل  ١٢٢ إىل ٢٠٠٤عام  يف ١ ٠٠٠لكل 

االستراتيجية الوطنية ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة          اخلطة  أهداف  ومن بني     -٤٩
 دعـمُ  ،٢٠١٥-٢٠١١اليت اسُتعرضت يف الفترة     واألمراض املنقولة جنسياً،    اإليدز  /البشري

، ٢٠١٢يف عام   و. زاإليد/ املناعة البشري  بسبب فريوس نقص  اليتامى واملستضعفني   األطفال  
ـ ال و ةصحيال و من هؤالء األطفال الدعم من النواحي الغذائية       ٩ ٠٠٠أكثر من   تلقى    ةتعليمي

إتاحة  و ،الوقاية: أخرى هي وجرى التدخل يف مخسة جماالت      . ةالقانونيو ة والنفسي ةوالعاطفي
ومتلك أصـحاب املـصلحة     ،  رياملصابني بفريوس نقص املناعة البش     جلميعالعالج والرعاية   

شجيع علـوم   ، وت  املصابني به  هؤالء األشخاص ودعم ومحاية   املعنيني ملكافحة هذا الفريوس،     
 .التقييم/ واألحباث، وتعزيز التنسيق واإلدارة والشراكة والرصداألوبئة

فريوس إىل تراجع معدالت اإلصابة ب    ذه اخلطة   هل اًتنفيذوقد أدت اإلجراءات املتخذة       -٥٠
 .٢٠١٢عام يف املائة  ٤,٣ إىل ٢٠٠٤ عام  يف املائة٥,٥اإليدز من / املناعة البشرينقص

 )٣٥ و٣٤ ناتالتوصي(السكن الالئق   -٢  

 ٢٠١٢عـام   يف املائـة     ٥٢حوايل  بلغت نسبته   اً،   متسارع اًالكامريون حتضر  تشهد  -٥١
دن املصة يف   ، خا ةاملعروضيف املساكن   حاد  بنقص   اتسمتيف املدن    أسفر عن أزمة سكن    مما

 .ياوندي ودواال وبافوسام: الرئيسية

لبناء مـساكن   جديدة  قامت احلكومة برسم وتنفيذ سياسة      لتصحيح هذا الوضع،    و  -٥٢
للمساكن القطاعني العام واخلاص    تنشيط إنتاج   هذه السياسة على    وركزت  . كلفة ال ةمنخفض

دراسة ري  جت وباإلضافة إىل ذلك،     .)٣٩(اختاذ التدابري التنظيمية املناسبة   على  نخفضة الكلفة و  امل
ت صاحبة املصلحة من    ان بني اجله  التحقيق تعاون أفضل يف قطاع اإلسك     إصالحات أخرى   

شركة الكامريون العقارية، وهيئة إعداد وجتهيز األراضي احلضرية        (مؤسسات وجهات مالية    
   ).والريفية، واالعتماد العقاري الكامريوين، وهيئة الترويج للمواد احمللية

مرتل منخفض الكلفـة     ١٠ ٠٠٠ األولوية لبناء حيظى ب برنامج  تنفيذ  اً  وجيري حالي   -٥٣
إيالء اهتمام خاص لإلسـكان مـنخفض       قطعة أرض خمصصة للبناء، مع       ٥٠ ٠٠٠ وتطوير
 )٤٠( مليار فرنك أفريقي   ٢٤هذا الربنامج   طالق  الدولة إل خصصت  ،  ٢٠٠٩يف عام   و. ةالكلف

وتتضمن املرحلة األوىل من املـشروع      . يةاإلسكانلقروض  الكامريوين ل صندوق  المن خالل   
مسكن  ١ ٢٠٠يف دواال و  كلفة يف األجل القصري     مسكن منخفض ال   ١ ٠٠٠املذكور توفري   
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يف  و٢٠٠٩ديـسمرب  /كـانون األول يف للمـشروع   ضع حجر األساس    ُووقد  .  ياوندي يف
 . على التوايل،دواال وياونديموقعي  يف ٢٠١٠فرباير /شباط

 ٢٠١١يونيـه   /حزيرانجه تنفيذ هذا الربنامج بعض الصعوبات اليت أعاقت يف          واو  -٥٤
  .خذت تدابري تصحيحية لتقدمي احللولواتُّ. تهاملنازل اليت شيدت يف بدايتسليم 

وعالوة على ذلك، تزداد مبادرات تعزيز اإلسكان اليت يطلقها أفراد لزيادة العـرض               -٥٥
، ٢٠١٢ويف هناية عام    .  بفضل سياسة الدولة التمكينية    كلفةاإلمجايل من املساكن املنخفضة ال    

اإلجنازات اهلامة هلذه    ومن بني . أُصدرت رخص خلمسني شركة مقاوالت يف جمال اإلسكان       
، وحي  ) مرتالً ٧٧٠(حي الكوادر   : الشركات املشاريع اليت نفذهتا شركة املقاوالت العقارية      

 للـدور  وجممع سـان فيكتـور  ، ) مرتل ١ ٢٠٠(باب  وحي باؤو ،  )مرتل ٣ ٠٠٠(سابيلي  
ؤسسة املطورين األصـليني وشـركة      جتدر اإلشارة أيضاً إىل م    و). مرتل ١ ٨٠٠ (السكنية

 . على التوايل، مسكن٥٠٠ ومسكن ١٠٠اللتني بنت ليبودي العقارية 

 )٣٦التوصية رقم (احلق يف التعليم   -٣  

 ويتضح ذلك من خالل     ميثل توفري التعليم الكامل للجميع إحدى أولويات احلكومة،         -٥٦
 يقضي بتعزيز التدابري من أجل ضمان احلصول الفعلي على التعليم      ٢٠٠٠اعتماد قرار يف عام     

م حوافز مـن    تقدَّإطار إتاحة فرص التعليم للجميع،      ويف  . اجملاين يف املدارس االبتدائية العامة    
 .التعليم ذات األولويةمناطق املطاعم املدرسية يف خدمة قبيل املنح الدراسية والكتب وتوفري 

فزادت عـدد   (وبصورة عامة، اختذت احلكومة تدابري من أجل حتسني فرص التعليم             -٥٧
 وزادت عدد رخص ٢٠١١عام  ١ ٨٧٦ إىل ٢٠١٠عام  ١ ٥٢٥املدارس الثانوية العامة من 

ويف التعليم العايل، أنشئت ثامن     ). خالل الفترة نفسها   ١ ٠٠٣ إىل   ٩٦٥املدارس اخلاصة من    
. ٢٠١١ وجرى كذلك افتتاح أربع مؤسسات جامعية يف عـام           ٢٠١٠جامعة عامة يف عام     

اإلشراف واملهنية يف التعلـيم     جبودة  وباإلضافة إىل ذلك، مت حتقيق خطوات كبرية فيما يتعلق          
 التقين واملهين، وإدراج وحـدات      مع استحداث جماالت دراسية جديدة يف مؤسسات التعليم       

تقنية يف نظام التعليم العام؛ وتشجيع ثنائية اللغة واللغات الوطنية من خالل جتريب برنـامج               
اً ثنائي اللغة اعتبار  ال، وإصدار شهادة إهناء الدورة األوىل من التعليم         ثنائي اللغة اخلاص ال التعليم  

، وتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ، وتدريس اللغات والثقافات الوطنية٢٠١٣من عام 
  . عن تشجيع التعليم اجلامع يف التعليم النظامي فضالً

 )٢٧التوصية رقم (مكافحة الفساد   -٤  

تضطلع املؤسسات اليت أنشأهتا احلكومة بنشاط مكثف يف إطار مكافحة الفساد اليت              -٥٨
ائية عليـه وكـشف مرتكبيـه    تقوم على منع الفساد وممارسة الرقابة القضائية وغري القـض     

 . ومعاقبتهم
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وفيما يتعلق مبنع الفساد، مت تنفيذ األنشطة التالية برعاية اللجنة الوطنيـة ملكافحـة                -٥٩
صياغة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد واعتماد ميثاق التحالف الوطين ملكافحة          : الفساد

عن مبادرات النتائج السريعة يف إطـار        وطين لتعليم الرتاهة فضالً   الربنامج  الالفساد وإطالق   
 .تنفيذ االستراتيجية املشار إليها أعاله

، ٢٠١١ديسمرب  /بالعقود العامة يف كانون األول    اً  وبفضل إنشاء وزارة مكلفة حتديد      -٦٠
   .ستعزز عملية مكافحة الغش يف العقود العامة

كلفة باملراقبة العليا للدولة    فّذت الوزارة امل  وفيما خيص ممارسة الرقابة غري القضائية، ن        -٦١
واإلدارات التابعة للدولة وفرضت علـى      عدة مهمات ملراقبة ومراجعة حسابات الشركات       

  .)٤٢(من اجلزاءاتاً  عددالتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية إثرها جلنةُ
ة قـضائية    مراقب  دائرة مراجعة احلسابات يف احملكمة العليا      مارستويف السياق ذاته،      -٦٢

 .على احلسابات العامة

وباإلضافة إىل ذلك، أجرت الوكالة الوطنية للتحقيقات واللجنة الوطنية ملكافحـة             -٦٣
 .وأحالت ملفات التحقيق على احملاكميف قضايا فساد حتقيقات الفساد 

أسـاليب إدارة الـشؤون     ترشيد  وفيما يتعلق باإلجراءات القضائية، تتواصل عملية         -٦٤
، عن اعتقال العشرات من كبار ٢٠٠٩ منذ عام  ،، وأسفرت ٢٠٠٦يت بدأت يف عام     العامة ال 

 . املسؤولني بينهم وزيرا دولة سابقان ورئيس وزراء سابق ومدراء يف عدة شركات عامة

، سـوف   ٢٠١١ديـسمرب   /وبفضل إنشاء احملكمة اجلنائية اخلاصة يف كانون األول         -٦٥
إذ متلك احملكمة صالحية حماكمة مرتكيب      . حة الفساد تتعزز اإلجراءات القضائية يف جمال مكاف     

فيهـا قيمـة املبـالغ      تبلغ  اجلرائم املتعلقة باختالس األموال العامة وما يتصل هبا من جرائم           
 خـالل مـدة     ر األحكـامَ  وتصِدعلى األقل،    )٤٣( فرنك أفريقي  ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠املختلسة  
 .  شهرا١٨ً أقصاها

 حقوق بعض الفئات احملددة  -دال  

 )١٧-١٣التوصيات (حقوق النساء   -١  

 على ترسيخ اإلجراءات اخلاصة بتعزيز حقـوق        ٢٠٠٩عملت الكامريون منذ عام       -٦٦
وينص قانون االنتخابات على مراعـاة نـوع   . ومكافحة العنف والتمييز بكافة أشكاله املرأة  

 . )٤٤(اجلنس يف وضع القوائم االنتخابية من اآلن فصاعداً

الـيت تنـدرج    األنثوية  تشويه األعضاء التناسلية    نف، تشهد ممارسة    وفيما يتعلق بالع    -٦٧
تشويه األعضاء التناسلية وتظل ممارسة . اًملحوظاً ضمن املوروث الثقايف لبعض السكان تراجع
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.  يف املائة من السكان    ١ذكر إذ ال تتجاوز     للسلطات مع أن نسبتها ال تكاد تُ        شاغالًاألنثوية  
 :املرأةالية للقضاء على هذه املمارسات التقليدية املضرة بخذت التدابري التوقد اتُّ

يف مكافحة تـشويه األعـضاء      واخلاتنني  زيادة إشراك السلطات التقليدية والدينية       •
ـ . بغية حتديد استراتيجيات جديدة ملكافحة هذه الظاهرة      األنثوية  التناسلية   اً وحتقيق

األنثوية  تشويه األعضاء التناسلية      جلنة حملية ملراقبة   ٤٠هلذه الغاية، مت إنشاء حوايل      
 ؛حيثما تنتشر هذه املمارسة

 ،بدائل هلذه املمارسـة؛ إذ مت     اتنني مع توفري    خللتقدمي الدعم املادي واملايل والتقين       •
، لتـسهيل عمـل     )٤٥(فرنك أفريقي  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠تقدمي مبلغ   على سبيل املثال،    
  بديلة مدرة للدخل؛على مزاولة أنشطةاخلاتنني ساعدة ملاللجان احمللية و

كتعـبري  املشارط اليت يستخدموهنا يف عملية اخلتان       تسليم اخلاتنني املعترفني رمسياً      •
 والتزامهم جبهود التوعية اليت تقوم      ةاستعدادهم للتخلي عن هذه املمارس    عن  رمزي  

 . هبا السلطات العامة اليت تعهدت بضمان حتوهلم إىل مزاولة نشاط آخر

 خطة عمل مخـسية ملكافحـة       ، مت حتديث وإقرار   ٢٠١٠أكتوبر  /لويف تشرين األو    -٦٨
ضعت حتـت تـصرف      ووُ ٢٠١٢وُنقحت اخلطة يف عام     . األنثويةتشويه األعضاء التناسلية    

وهي تركز بوجه خاص على جماالت العمـل   . مارسةهذه امل كافة اللجان احمللية املعنية مبراقبة      
دارة، والدارسـات والبحـوث، والـشراكة       بناء القدرات، واملنع، واحلمايـة واإل     : التالية

   .الرصد والتقييم/والتنسيق
، ُوضع منهاج العمل ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس الذي           ٢٠١١ويف عام     -٦٩

طلق برنـامج تعمـيم     تشارك فيه قوات حفظ النظام واجملتمع املدين والوزارات القطاعية وأُ         
وهناك برنامج ملكافحة العنف    . م على نوع اجلنس   االستراتيجية اخلاصة مبكافحة العنف القائ    

النساء واألسر واجملتمعات احمللية وقـادة  تتم توعية   و. ٢٠١١جيري تنفيذه منذ عام     املرأة  ضد  
والزجيات القسرية وغري ذلك من أشـكال       األنثوية  سلبيات تشويه األعضاء التناسلية     بالرأي  

 خالل ال سيمااالحتفال بيوم املرأة ويوم األسرة والعام خالل يف اجملال العنف املرتيل أو العنف 
، مت  ٢٠١٢ويف عام   . "ة العنف القائم على نوع اجلنس     الدعوة إىل مكافح   يوماً من    ١٦"محلة  

الـسلطات التقليديـة والدينيـة      (من موظفي اجملتمعات احملليـة      اً  مناوباً   موظف ٥٠تدريب  
 )٤٦(إطار إرساء منهاج عمـل إقليمـي      يف أقصى الشمال وذلك يف      .) خلإ ،والزعامات احمللية 

وزارة إدارة األقاليم والالمركزيـة،     األنثوية مبشاركة   بشأن مكافحة تشويه األعضاء التناسلية      
يط ملرحلة اختاذ إجراءات    واملديرية العامة لألمن الوطين، واجملتمع املدين، وذلك بغرض التخط        

 .رادعة
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 حتـت عنـوان     ألمني العام لألمم املتحدة   محلة ا اً  رمسيأُطلقت  وباإلضافة إىل ذلك،      -٧٠
    / كـانون األول   ٨علـى الـصعيد الـوطين يف        " متحدون من أجل إهناء العنف ضد املرأة      "

 . ٢٠١٢ديسمرب 

ومن هذا املنطلـق، تلقـى   .  يف محاية النساء ومكافحة التمييز  عامل حاسم والتوعية    -٧١
يف اً  واحملطات التابعة للمجلس تـدريب    الربامج اإلذاعية يف احملطات احمللية      عشرون من مقدمي    

والوقاية يف جمال الصحة اإلجنابيـة      والتصدي له،   منع العنف القائم على نوع اجلنس       ت  جماال
 برنامج إذاعـي باللغـات احملليـة        ٢٠٠وجيري بث   . احلاالت الطارئة رها مبا يشمل    وتعزي

اركة السلطات اإلداريـة    ، وعدة إعالنات وبرامج قصرية مبش     إلنكليزيةاللغتني الفرنسية وا  بو
واجملتمع املدين بغرض ترسيخ تضافر جهود خمتلف اجلهات الفاعلة         والسلطات التقليدية احمللية    

صاحبة ن يف اجملال الصحي وغريهم من اجلهات        وإنفاذ القانون والعامل  وال سيما منها موظفو     
  .املصلحة

 )٣٠ و٢٠ و١٩ و١٨التوصيات (حقوق الطفل   -٢  

يذ التوصيات املتعلقة حبقوق الطفل اليت تناولت استرقاق األطفال وأطفال      يف إطار تنف    -٧٢
 : على ما يليزةًمضت الكامريون يف اإلجراءات اليت بدأهتا يف هذا اجملال مركِّالشوارع، 

اإلسـاءة  و  واالستغالل العنفالت إقليمية للتوعية بشأن منع      سبع مح تنظيم  : ملنعا •
 ٢٠٠٩ الـشمالية؛ وتنظـيم دورات يف عـامي    والتمييز ضد األطفال يف األقاليم   

استخدام أدوات التوعية يف مكافحة االجتـار باألطفـال         للتدريب على   ،  ٢٠١٠و
          /محلـة وطنيـة يف شـباط      يف أقاليم البالد العـشرة؛ وإطـالق        اً  واستغالهلم جنسي 

ظيم تنيف الكامريون؛ و  اً  كافحة االجتار باألطفال واستغالهلم جنسي     مل ٢٠١١ فرباير
 أليـام جلـسات اسـتماع عامـة، يف     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات  

 أن االعتداء اجلنسي على األطفال؛ بش،٢٠١١سبتمرب /أيلول

 ،جتديد ثالثة مرافق عامة لإلشراف على األطفال؛ واستحداث نظام كفالة         : املعاجلة •
الة األطفـال   ، عرب اعتماد وتعميم دليل بشأن كف      ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  

للجهـات   مـوجَّهني    ،٢٠١٠ يف عـام     ،الضعفاء يف الكامريون؛ وصياغة دليلني    
االجتماعية الفاعلة خبصوص تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي لألطفـال الـذي           

 أو حاالت طارئة؛اً صعباً يعيشون وضع

خدمات " توفري الدعم واألدوات للفئات الضعيفة يف إطار مشروع          :إعادة اإلدماج  •
االقتـصادي للفتيـات    والتأهيـل االجتمـاعي     ، وإعادة   "ماعية فعالة وناجعة  اجت

. ، والتدريب على القيام بأنشطة مدرة للدخل، وتصنيع األغذية وحفظها         الطليقات
رع يف النظام املدرسي    من أطفال الشوا     طفالً ١١٩وأدى الربنامج اىل إعادة إدماج      

 .التقليدي
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 )٣٧قم التوصية ر(حقوق الفئات الضعيفة   -٣  

البيغمي تواصل الكامريون جهودها ملصلحة الفئات الضعيفة وال سيما أفراد مجاعيت             -٧٣
وقد عززت من تدابري التمييز اإلجيايب بغية تيسري فرص هـاتني اجلمـاعتني يف              . مبوروروإو

تقدمي منح دراسية وتوفري االحتياجات املدرسية، والقبول يف مـدارس          (احلصول على التعليم    
، واحلصول على   )ج بشهادات، وبناء مدارس قريبة من القرى واملخيمات        الذي ُيتوَّ  التدريب
 ٨لتسهيل عملية التجنيس ويف أعقاب التعداد الـسكاين الـذي جـرى يف              اً  سعي(اجلنسية  
مبورورو إولبيغمي   الوثائق الرمسية ألفراد مجاعيت ا     ٢٠١١صدرت يف عام    كامريونية، أُ  أقاليم
هادات املـيالد،   قوم مقام ش  ياً  تفسريياً  حكم ٤ ٢٥٣ ة وطنية و  بطاقة هوي  ٦ ٦٠٠ ومشلت
أحد أبناء مجاعـة  (؛ واملشاركة يف إدارة الشؤون العامة     )تعلق باألطفال  حكم ي  ١ ٥٠٠بينها  

 صأشخاأربعة  اً  وهناك أيض . مبرييإنغاوي يف مقاطعة    إمبورورو يشغل منصب عمدة جملس      إ
مبورورو باإلضـافة إىل شـخص     إ مجاعة   يشغلون منصب نائب عمدة وعدة مستشارين من      

 وعالوة على ذلك، تعمل احلكومة على تعزيـز فـرص  ). يف رئاسة اجلمهورية مكلف مبهمة   
تعزيز إتاحة خدمات الترمجة إىل اللغات احمللية       (العدالة  أفراد هاتني اجلماعتني يف الوصول إىل       

احملـاكم العرفيـة يف املنطقـة       إحدى  أفراد مجاعة البيغمي خبرياً يف      يف احملاكم، وتعيني أحد     
وإنـشاء   ،االعتراف باألراضي اليت يقطنوهنا تقليدياً    (فرصهم يف امتالك األراضي     ، و )اجلنوبية

سكان املنطقة اليت يقع    لفائدة  مشيخات تقليدية، وجيب ضريبة األراضي من املشاريع الكربى         
 الزراعيـة واألغـراس     تعويضات عادلة ومنصفة عن املنتجات    دفع  ، و  اإلمنائي فيها املشروع 

واألراضي املبنية وغري املبنية وغريها من األمالك اليت تتأثر باملشاريع، وتـسهيل إجـراءات              
 . سندات ملكية األراضياحلصول على 

  )٣٣ و٢٤ و٢٣ و٢١التوصيات  (حتسني ظروف االحتجاز: قضايا شاملة  -اءه  
.  على ظروف االحتجاز    تواصل الكامريون جهودها يف سبيل إضفاء صبغة إنسانية         -٧٤
. تم حتقيق إجنازات هامة يف إطار املرحلة الثانية من تنفيذ برنامج حتسني ظروف االحتجـاز              ف
توفري األفرشة واإلمدادات الطبية واملواد التعليمية للمـستوصفات        من مجلة تلك اإلجنازات     و

ة من خـالل    واملدارس يف السجون املركزية، وحتسني سبل احلصول على مياه الشرب والطاق          
مبضخات يدوية يف السجون وتركيب نظام الغاز احليوي؛ وتعزيز         اً  مزوداً  سطحياً   بئر ٢٢بناء  

ارات اخلدمة  ظروف مرافقة السجناء ونقلهم من خالل توفري مركبات مصلحة السجون وسي          
 .وما إىل ذلك

ة وتواصلت كذلك أعمال البناء وإعادة التأهيل والترميم يف السجون بغيـة زيـاد              -٧٥
 إنغومـو  نزيـل يف     ٣٠٠    لإذ مت بناء سجنني إضافيني يتسع كل منهما         . طاقتها االستيعابية 

، عنابر للنـساء    ٧٤ وعددها   )٤٧(من أصل السجون املستخدمة   اً   سجن ٥١ويتضمن  . إنْتوِيو
وتتوفر يف معظم هذه السجون مـستوصفات       . منها عنابر لألحداث  اً   سجن ٣٦ بينما يتضمن 
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ثالث وبفضل بناء   . وهي تقدم خدمات الوقاية من بعض األمراض      اً  مالئم اًتقنياً  جمهزة جتهيز 
 ،وحدات صحية جديدة يف السجون املركزية يف مراكز باميندا وبريتوا وإيبولـوا اإلقليميـة             

 . حتسن مستوى خدمات الرعاية الطبية املقدمة للسجناء

لية للـصليب األمحـر     وتقوم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات واللجنة الدو         -٧٦
واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات بزيارات منتظمة للسجون إىل جانب زيارات مباغتـة            

  .تقوم هبا بعض املنظمات الدولية
تدابري بناء بفضل وجرى احلد من حاالت تأخري البت يف القضايا واحلبس االحتياطي          -٧٧

 رصـيَّ نون اإلجراءات اجلنائية الذي     اعتماد قا بفضل  نفة الذكر و  قدرات اجلهات القضائية اآل   
     .قاعدة عرب آليات من قبيل اإلفراج بكفالة واإلفراج الفوريهو ال واإلفراج االحتجاز استثناًء

 ١٤، و ١٢-١٠التوصـيات   (التعاون الدويل والتعاون مع اجملتمـع املـدين           -واو  
 )٤٠و ٢٩و

 وهيئـات   نساندة حلقوق اإل  مفوضية األمم املتح  استمرت الكامريون يف التعاون مع        -٧٨
  . املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وعملت على تكثيف هذا التعاون

 أفريقيـا يف  حلقوق اإلنسان والدميقراطية    دون اإلقليمي    مركز األمم املتحدة  ساهم  و  -٧٩
وجتلـى  . يف بناء قدرات املسؤولني احلكوميني ومنظمات اجملتمع املدين     اً  كبرياً  الوسطى إسهام 

متابعة التوصيات املنبثقة عن االستعراض الـدوري الـشامل         تنفيذ و إلشراف على   ايف  ذلك  
وذلك عرب تنظيم العديد من احللقات الدراسية وحلقات العمل بشأن مواضيع من قبيل االجتار          

 .والسكان األصلينيبالبشر والعمال املهاجرين وأحوال السجون 

 الدراسة الوطنيـة لتحديـد هويـة        ويسعى املركز بالتعاون مع احلكومة إىل إجراء        -٨٠
   .الشعوب األصلية يف الكامريون

وأتاحت املشاركة يف احللقات الدراسية بشأن االستعراض الدوري الـشامل الـيت              -٨١
منولـث يف   و، والك ٢٠١٠مـايو   / يف مراكش يف أيـار     املنظمة الدولية للفرانكفونية  نظمتها  

يف حلقوق اإلنسان والدميقراطيـة      تحدةمركز األمم امل  ، و ٢٠١١ أبريل/موريشيوس يف نيسان  
، فرصة مثينة للكامريون لتبـادل      ٢٠١١نوفمرب  / الوسطى يف كيغايل، يف تشرين الثاين      أفريقيا

 .اخلربات بشأن رصد وتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل

 كـانون   وفيما يتعلق هبيئات املعاهدات، خضعت التقارير الدورية لالسـتعراض يف           -٨٢
، ويف كـانون       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة          من قبل  ٢٠٠٩ر  يناي/الثاين
جلنة القـضاء   من قبل  ٢٠١٠فرباير  /قوق الطفل، ويف شباط    من قبل جلنة ح    ٢٠١٠يناير  /الثاين

  من قبل جلنة مناهضة التعذيب، ويف      ٢٠١٠مايو  /أبريل وأيار /، ويف نيسان  على التمييز العنصري  
 من  ٢٠١١ نوفمرب/ من قبل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ويف تشرين الثاين         ٢٠١٠يوليه  /متوز
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وقد قُدِّمت الوثيقة اليت تتضمن التقريرين      . جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    بل  ِق
 ملـرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد ا        الدوريني الرابع واخلامس بشأن تطبيق      

 .٢٠١١سبتمرب /بتاريخ أيلول

وعلى املستوى اإلقليمي األفريقي، جرى استعراض التقرير الدوري الثـاين املتعلـق              -٨٣
، بينمـا جـرى     ٢٠١٠مـايو   / يف أيـار   فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   امليثاق األ بتنفيذ  

 يف تـشرين    هـه  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفا     التقرير األويل املتعلق بتطبيق    استعراض
  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
ق اإلنسان  اللجنة املعنية حبقو  مع هيئات املعاهدات مبا فيها      اً  الكامريون أيض وتعاونت    -٨٤

 وذلك يف إطار الـشكاوى       حلقوق اإلنسان والشعوب    واللجنة األفريقية  التابعة لألمم املتحدة  
اخلتامية املقدمة بعـد    عن مالحظاهتا   ملنظورة، فضالً    بشأن القضايا ا   االفردية وتنفيذ استنتاجاهت  

 . الكامريون الدورية األخريةالنظر يف تقارير 

وضمن منظومـة األمـم املتحـدة،       . واستمر تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة       -٨٥
 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري         ل من   طل ك  إىل   ةُوجهت دعو 

 .ملعنية بقضايا األقلياتواخلبرية املستقلة ا

إذ قـام   . على املستويني العاملي واإلقليمي    بواليات   نيمكلفوقد زار الكامريون عدة       -٨٦
 ١٦ بزيارة البالد يف الفترة من       ،، السيد أوليفيه دي شوتر    املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء     

يدة معـه، حظيـت     وباإلضافة إىل إجراء مناقشات مثمرة ومف     . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٣إىل  
وانصبت املناقشات على جماالت من قبيل األمن الغذائي وتنمية         . توصياته األولية بتقدير بالغ   

أفضل لتنفيذ التوصـيات    عن سبل   وتبحث احلكومة   . املزارع الكبرية وتوفري الغذاء للسجناء    
  .  أثناء تلك املناقشاتاملقدمة
 فريقية حلقوق اإلنـسان والـشعوب     للجنة األ اخلاص  لمقرر  األمر بالنسبة ل  ذلك  كو  -٨٧

الذي قام بزيارة مشتركة مع رئيس اللجنة يف         املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا      
جتدر اإلشارة إىل الزيارة املشتركة اليت قام اً، وأخري. ٢٠١١فرباير / شباط١١ إىل ٧الفترة من 

األفريقيـة حلقـوق     اخلاص للجنة    املقرر ،٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤ إىل   ٤هبا يف الفترة من     
 املعين حبقوق املرأة يف أفريقيا ورئيس الفريق العامل املعين حبماية حقـوق             اإلنسان والشعوب 

 فـريوس إلصـابة ب املعرضني ل األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري واألشخاص        
 . اإليدز واملتضررين منه/نقص املناعة البشري

وقـد  . اإلجراءات اخلاصة طلبتها  اليت    املعلومات توفريإىل  اً  الكامريون أيض وسعت    -٨٨
ُسجل ارتفاع طفيف يف الردود على االستبيانات وغريها من الطلبات الواردة مـن هـؤالء               

  .اخلرباء مع أن العوائق اليت حتول دون تقدمي الردود املالئمة يف وقتها ال تزال قائمة



A/HRC/WG.6/16/CMR/1 

23 GE.13-10879 

التشاور مع اجملتمع املدين خاصة يف مرحلة       وتتمسك احلكومة بنهج شامل يقوم على         -٨٩
 ٣٠هلذه الغاية، مت تنظيم يوم تشاوري مع اجملتمع املـدين بتـاريخ           اً  وحتقيق. تنفيذ التوصيات 

 أفريقيـا يف حلقوق اإلنسان والدميقراطية   مركز األمم املتحدة  بدعم من  ٢٠١١يونيه  /حزيران
وقدمت منظمات اجملتمع املدين آراءهـا      . الوسطى واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات     

وتوصياهتا بشأن خارطة الطريق واإلطار الزمين إلجراءات تنفيذ االستعراض الدوري الشامل           
قدمتـها  ومت األخذ ببعض توصياهتا يف إعداد الوثيقة النهائيـة الـيت            . اليت وضعتها احلكومة  

 .الكامريون

يف هذا القطـاع بعـض       املصلحة   صاحبةوللمسامهات اليت قدمتها خمتلف اجلهات        -٩٠
وجتدر اإلشارة كذلك، إىل املمارسـات      . الفضل يف اإلجنازات الكربى اليت حققتها احلكومة      

 . الفضلى اليت مت اعتمادها وإىل القيود والصعوبات اليت متت مواجهتها

 حتديد التقدم احملرز واملمارسات الفضلى والتحديات والقيود  -خامساً  

 رز واملمارسات الفضلىالتقدم احمل  -ألف  

ريثما يتم الوصـول      حقوق اإلنسان  بشأن التثقيف والتوعية    مبادراتتكثيف  نبغي  ي  -٩١
 وتشمل هذه املبادرات وضع مواصفات ومبادئ توجيهية تربوية         .إىل عدد أكرب من السكان    

اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان      شرعت يف إعدادها    لتدريس حقوق اإلنسان يف املدارس      
 ة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك بالتعاون مع الوزارات املسؤول        بدعم من   يات  واحلر

 .التعليم ووزارة العدل

ة املعنية حبقـوق اإلنـسان   يوقد ازدادت زيارات املقررين اخلاصني واملنظمات الدول    -٩٢
 وقد كانت .كثافة وهي تدل على انفتاح السلطات العامة اليت حتتاج إىل هذه النظرة اخلارجية

 ١٢ إىل ٤لفتـرة مـن   أول زيارة يقوم هبا ممثلو منظمة العفو الدوليـة إىل الكـامريون يف ا      
اء بني الطرفني تسىن بفـضله      مفيد وبنّ و مبثابة منرب إلجراء حوار مباشر       ٢٠١٠أغسطس  /آب

 كـانون   ٢٠ىل   إ ١١ملمثلي هذه املنظمة القيام بزيارة أخرى إىل الكامريون يف الفترة مـن             
 .٢٠١٢ديسمرب /لاألو

يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها من خالل       كذلك  منظمات اجملتمع املدين    وتساهم    -٩٣
العنف ضد الفتيـات     تشكيل فرق اإلبالغ عن   :  جتدر اإلشارة إىل بعض منها وهي      مبادرات

داخل املدرسة وخارجها يف منطقة الشمال األقصى، وإنشاء مراكز االستماع إىل النساء من             
العنف يف كافة أحناء اإلقليم الوطين، والتوسط إلعادة إدماج أطفال الشوارع، وتقدمي            ضحايا  

شراف علـى   لإلالدعم للحصول على شهادات األحوال املدنية ووثائق اهلوية، وتقدمي الدعم           
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ماية خدم املنازل والفئات الضعيفة ومواصلة جهود الدعوة إىل احتـرام           الدعم حل احملتجزين و 
 .تعزيزها يف الدوائر الدينية وحقوق اإلنسان

حلالـة حقـوق   اً مجاعياً عن ذلك، جتري هذه املنظمات واحلكومة استعراض      وفضالً  -٩٤
وميثل هـذا   . اإلنسان يف سياق صياغة وإقرار التقرير السنوي الذي تعده احلكومة هبذا الشأن           

جمـال ضـمان     يف   التحديات اليت تواجهها دولة الكـامريون     لبحث  اً  مؤاتياً  االجتماع إطار 
 . اإلنسان حقوق

 التحديات والقيود  -باء  

تشكل املسائل املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقاب وبناء قدرات الدولة واجلهـات              -٩٥
يف اجملتمع املدين، وحتسني ظروف االحتجاز، وخصوصية اإلطار القـانوين          صاحبة املصلحة   

نقص يفاقمها  قوق اإلنسان، حتديات    املتعلق بالشعوب األصلية، وقضايا التثقيف والتوعية حب      
آليـة  يفاقمها انعدام   املوارد الالزمة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما         

    .رمسية لرصد وتقييم سياسات احلكومة يف هذا اجملال

 املبادرات الوطنية  -سادساً  

عمل الوطنية لتعزيـز    شرعت الدولة بالتعاون مع شركائها يف عملية اعتماد خطة ال           -٩٦
حقوق اإلنسان ومحايتها، وذلك هبدف إدماج النهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان يف                

وجبانب هذه اإلجراءات الشاملة واحملددة اهلدف، مت وضع خالصة وافية          . السياسات والربامج 
لتـسليح املـسؤولني    للصكوك الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         

قـة بتعزيـز حقـوق    الصكوك الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلمبعرفة لقضائيني والقانونيني  ا
وعالوة على ذلك، ميثل تدريس حقوق اإلنسان، واحللقـات الدراسـية           . اإلنسان ومحايتها 

املتعلقة ببناء القدرات، والدعم املقدم من االحتاد األورويب يف إطار برنامج حتسني ظـروف               
حترام حقوق اإلنسان، وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفـساد، وإعـادة           االحتجاز وا 

التزويد باملاء  والصحة والتعليم   (توجيه ميزانية الدولة حنو التركيز على القطاعات االجتماعية         
إلنـسان  مبادرات ينبغي أن تستمر من أجل ضمان تعزيـز حقـوق ا       ) والطاقة بوجه خاص  

 . ومحايتها بشكل أفضل
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تطلعات الدولة فيما يتعلق ببناء القدرات وطلبات املـساعدة التقنيـة             -بعاًسا  
 والدعم املقدم

، نظمت احلكومة بدعم من مركز األمم املتحدة حلقوق         ٢٠١١أغسطس  / آب ٣يف    -٩٧
اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا الوسطى إحاطة إعالمية للشركاء التقنيني واملاليني اللتمـاس            

وأُعرب عـن   . يذ بعض التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل       مساعدهتم يف تنف  
 :ناء القدرات واملساعدة التقنيةاالحتياجات التالية يف جمال ب

تعميق معرفة املوظفني الربملانيني واإلداريني باالتفاقيات الـيت قبلـت الكـامريون          •
 التصديق عليها يف سياق االستعراض الدوري الشامل؛ 

 احملكمة اجلنائية الدولية والدول غري األطراف يف نظام روما األساسـي            التعاون مع  •
 للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 

 ؛األنثويةتدريب منظمات اجملتمع املدين بشأن مراقبة تشويه األعضاء التناسلية  •

 دعم الربامج اخلاصة بأطفال الشوارع؛ •

 املة السجناء؛التدريب على قواعد بانكوك والقواعد الدنيا النموذجية ملع •

بناء قدرات موظفي القضاء ومصلحة السجون، وموظفي إنفاذ القانون ومسجلي           •
 يف جمال حقوق اإلنسان؛األموال املدنية 

 فيما يتعلق باملعايري الوطنيـة      بناء قدرات الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان       •
  رية الصحافة وأخالقيات مهنة الصحافة؛اخلاصة حبوالدولية 

 ل الدراسة املتعلقة بتحديد هوية الشعوب األصلية يف الكامريون؛استكما •

 مراقبة الفساد؛ يف جمال  يف مجيع الوزارات الدوائرتدريب رؤساء  •

تقدمي الدعم إلعداد وإقرار التقارير الدورية الـيت تقـدمها الكـامريون هليئـات               •
 .املعاهدات

مركز األمم املتحدة   م من   وجرى تنظيم بعض هذه األنشطة من قبل احلكومة أو بدع           -٩٨
هيئة األمم املتحدة   و ،منظمة العمل الدولية  يف أفريقيا الوسطى، و   حلقوق اإلنسان والدميقراطية    

برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمـات األمـم         و ،للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  .املتحدة ملكافحة اإليدز

 للسفارة السويسرية والسفارة الفرنسية وبعثة      وتعرب حكومة الكامريون عن امتناهنا      -٩٩
من استعداد ملـساعدة الكـامريون يف تنفيـذ         ينه  املفوضية األوروبية يف ياوندي على ما أبد      

 . التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل
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Notes 
1 Contributions were received from units listed in Annex 1. 
2 Decree No. 2011/408 of 9 December 2011 to organize the Government confers the monitoring of 

human rights issues on the Ministry of Justice in collaboration with the Ministry of External 
Relations and other authorities concerned. 

3 Decision No. 14/SG/PM of 9 August 2011 appointed members of the Committee’s Technical Secretariat 
that held its first meeting on 13 September 2011 and its fifth meeting on 7 December 2012. 

4 Order No. 163/CAB/PM of 2 November 2010 to set up and organize an Inter-ministerial 
Committee for Monitoring the Prevention and Fight against Trafficking in Persons. 

5 By Order No.13/DIPL/CAB and Order No. 14/DIPL/CAB of 6 August 2012, the Minister of 
External Relations laid down the the composition of the Refugee Status Eligibility Commission and 
that of the Refugee Appeal Commission. Before taking up service, members of the Commissions 
took oath in September 2012 in compliance with the Law. From 18 to 20 December 2012, the 
United Nations High Commission for Refugees in collaboration with the Ministry of External 
Relations, to begin the activities of these bodies, organised a training seminar for their members. 

6 About 763,358.77 Euros. 
7 About 1,068,702.29 Euros. 

8 About 610,687.022 Euros. 
9 About 1,679,389.31 Euros. 
10 About 30,534.35 Euros. 
11 About 1,099,236.64 Euros. 
12 Members proposed by political parties represented at the National Assembly resigned from their 

parties before they were sworn in. 
13 The appointment of members of the Council is pending and shall allow for its optimum deployment. 
14 The setting up of Nation-wide services started on September 2009 and ended in July 2010. The 10 

Regional Delegates were appointed in November 2009, 58 Divisional Branch Heads in March 2010 
and 360 Council Antenna Heads in April 2010. As at 31 October 2011, Nation-wide services had 
staff strength of 2,713. 

15 About 1,053,435.11 Euros. 
16 Law No. 2000/15 of 19 December 2000 relating to public financing of political parties and 

electoral campaigns. 
17 This measure was repeated in view of elections in 2013. 
18 This was Law No. 2012-1 of 19 April 2012 on the Electoral Code. 
19 This amount stood at the sum of CFAF 9, 694,000,000 (about 35,224,981 Euros) in 2010 and 

CFAF 7,000,000,000 (about 1,687,022.90 Euros) in 2011. 
20 About 37,244,274.809 Euros. 
21 About 17,022,900.76 Euros. 
22 About 20,221,374.04 Euros. 
23 About 7,604,908.30 Euros. 
24 718,648.85 Euros. 
25 1,886,259.54 Euros. 
26 This was Framework Law No. 2011 of 6 May 2011 on consumer protection based on the UN 

guiding principles on consumer protection.  
27 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) was 

translated into Bulu, Fulfude and Pidgin English. 
28 This is a public administrative establishment whose duty is to ensure comprehensive care for all 

type of disability and whose objective is to become a pole of excellence in the Sub-region. 
29 This Guide falls  within the framework of the execution of the statutory and regulatory provisions 

as well as Circular No. 3/CAB/PM of 18 April 2008 on the respect of rules governing the award, 
execution and control of public procurement by which the Prime Minister, Head of Government, 
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requires all project managers and deputy works controllers to ensure that at the technical level, 
projects for the construction of buildings, public edifices and roads include “the handicap 
approach” to take into consideration the special accessibility concerns of persons with disabilities. 

30 About 1,526,717.55 Euros. 
31 To this end, MINAS put at the disposal of councils an investment budget worth FCFA 358,000,000 

(about 546,564.88 Euros) to buy adapted tools and equipment for the period 2010-2012. More so, a 
running budget worth CFAF 212,600,000 (about 324,580.15 Euros) was equally sent as spot 
assistance to all categories of vulnerable persons (persons with disabilities, the elderly, OVC, 
EBMSP, VOP, etc,) during the same period. 

32 The Project’s implementation during the Presidential election of 9 October 2011 was expressed through 
various special measures taken during the different phases of the process. Before the election, 
popularization measures for registration on voters’ registers were carried out by the production of bills 
and guides in Braille, radio and television programmes with simultaneous sign language interpretation, 
online articles on disability and awareness-creation among political leaders. During voting, 12 pilot 
polling stations equipped with access ramps, appropriate polling boths and ballot boxes on the floor were 
specially prepared for persons with disabilities in 9 areas of the country. (See ELECAM, General Report 
on the Presidential Election of 9 October 2011, pp. 23 and 46). 

33 The Head of State took this decision during his speech to the Nation on 31 December 2012. 
34 This increase filled the gap concerning High Courts the number of which rose from 56 to 58 thus 

covering the country’s 58 divisions. Judicial coverage is still insufficient for Courts of First 
Instance although they were increased from 67 to 75 by a Decree of March 2012. 285 out of the 
country’s 360 sub-divisions do not have Courts of First Instance. The Sub-division serves as the 
jurisdiction of this type of court. 

35 The number of vacancies per section for the competitive entrance examination organised in 2012 
was as follows: 10 for the Administrative Section, 10 for the Accounting Section and 30 for the 
Judicial Section. 

36 This addition may be explained by a considerable increase in the number of Disciplinary Board 
sessions about 43 sessions in 2012 alone (up to October) against 14 in 2011 and 10 in 2010. 
Disciplinary sanctions are more severely enforced resulting in many cases of revocation of 
undisciplined civil servants and/or human rights offenders. 

37 About 358,778.62 Euros. 
38 About 187,786 259.54 Euros. 
39 Law No. 2009/9 of 10 July 2009 on the construction of buildings for sale and its Decree of 

Application No. 2009/1726 PM of 4 September 2009; Law No. 2009/10 of 10 July 2009 governing 
real estate lease-purchase and its Decree of Application No.2009/1727/PM of 4 September 2009; 
Law No.2010/22 of 21 December 2010 relating to co-ownership of buildings and its Decree of 
Application No. 2011/113/PM of 11 May 2011; Order No. 1/E/2/ MINDUH of 20 January 2010 to 
lay down rules for the presentation of general specifications for housing promotion. 

40 About 36,641,221,37 Euros. 
41 Source: Ministry of Urban Affairs and Housing. 
42 The BFDB held 14 sessions in 2010 and 10 sessions in 2011. Statistics on these two years show that 34 

files involving some vote holders and managers were examined. 12 accused persons were sentenced to 
special fines of FCAF 144,674,169 (About 220,876.593 Euros), 5 were asked to pay deficits and 17 
acquitted for failure to establish mismanagement. The BFDB declared itself incompetent in 1 matter and 
sent 1 file, concerning State petition, to the Ministry of Justice. It sent 4 files to the Audit Bench of the 
Supreme Court because the persons concerned were public accountants. 

43 About 76,335.87 Euros. 
44 For legislative, municipal, senatorial and regional elections. 
45 About 6,106.87 Euros. 
46 This is one of the Regions with a major prevalence of this phenomenon. 
47 9 new prisons were set up in 2012 including Secondary Prisons, in Douala, Yaounde, Bali, Batibo 

and Touboro, and Main Prisons in Bandjoun, Mbankomo, Menji and Tombel. 

    


