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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقارير الدورية الثانية والثالثة اجملمعة واملقدمة من الدول األطراف  

 
*الكامريون  

 

 . حترير رمسيهذا التقرير صادر دون*
، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة      CEDAW/C/CMR/1ولالطالع على التقرير األويل املقدم مـن حكومـة الكـامريون، انظـر              

 .يف دورهتا الثالثة والعشرين
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 مقدمة  
ــع    ١٩٩٤أغــسطس /آب ٢٣صــدقت الكــامريون يف    ــى مجي ــة القــضاء عل ــى اتفاقي  عل

 .“االتفاقية”أشكال التمييز ضد املرأة، واملسماة فيما بعد 
ــذلك يف    ــدقت كـ ــانون ٧وصـ ــاينكـ ــاير / الثـ ــايف  ٢٠٠٥ينـ ــول اإلضـ ــى الربوتوكـ  علـ

 .من نفس العامأبريل /نيسان ٧يز النفاذ يف لالتفاقية، الذي دخل ح
والكــامريون كانــت تقــصد مــن خــالل هــذين اإلجــراءين أن تقــوم، مــن ناحيــة أوىل،     

بـاإلعراب عـن إرادهتـا الـسياسية الـيت تتمثـل يف احلـرص علـى تعزيـز ومحايـة احلقـوق األساسـية             
تطبيـق أحكـام هـذا الـصك،     للمرأة، وأن تقوم أيضا، من ناحية ثانية، بإثبات التزامهـا مبراعـاة و   

 .دون حتفظ
ــادة    ــنص امل ــة       ١٨وت ــة املعني ــراف إىل اللجن ــدول األط ــدم ال ــى أن تق ــة عل ــن االتفاقي  م

بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املـسماة فيمـا بعـد اللجنـة، تقريـرا أوليـا، وأن تقـدم بعـد ذلـك                
 . مبوجب هذه االتفاقيةتقارير دورية بشأن التدابري اليت اختذهتا من أجل إعمال التزاماهتا

 حبـث التقريـر األويل للكـامريون،        ٢٠٠٠يونيـه   /حزيـران  ٢٠ووفقا هلـذه املـادة، مت يف         
، ٢٠٠٠يونيـه  /حزيـران  ٢٦ويف . !/CEDAW/C/CMR حتـت الرمـز     ١٩٩٩الذي قدم يف عـام      

 .وضعت اللجنة مالحظات ختامية وتوصيات، وعرضتها على حكومة الكامريون
ر الـدوري األول، تزمـع الكـامريون أن تفـي بالتزامهـا الـوارد يف       ومن خالل هذا التقري  

 .االتفاقية واملتعلق بتقدمي تقرير كل أربع سنوات
ــة       وهــذا التقريــر ميثــل جتميعــا للمعلومــات اإلضــافية، وللــردود علــى مالحظــات اللجن

تــصل وأســئلتها احملــددة، وكــذلك للتــدابري اجلديــدة واألعمــال الــيت اُضــطلع هبــا مــؤخرا فيمــا ي   
 .بتطبيق االتفاقية

 :وينقسم هذا التقرير إىل جزئني 
ــاعي      ∈  ــار االجتم ــام لإلط ــرض الع ــضمن الع ــسياسي  -واجلــزء األول يت ــصادي وال  االقت

 والقانوين للكامريون؛
واجلزء الثاين يعرض معلومات تتـصل بكـل مـادة علـى حـدة فيمـا خيـص تلـك التـدابري                       ∈ 

اق تنفيذ االتفاقيـة باإلضـافة إىل مشولـه إليـضاحات تتعلـق           اجلديدة اليت اختذهتا الكامريون يف سي     
 .بشواغل اللجنة ومالحظاهتا
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 اجلزء األول
ــاعي      ـــار االجتمــ ـــام لإلطــــــ ــرض عــــ ـــي  -عــ ــصــــادي والقانونـــــ  االقتــ

 والسياسي للكامريون
  االقتصادي والقانوين والسياسي-العرض العام لإلطار االجتماعي  -أوال  

  االقتصادي-جتماعي اإلطار اال  
ومــع هــذا، فــإن مــن  . ال تــزال عناصــر املعلومــات الــواردة يف التقريــر األويل صــحيحة  

اجلدير بالذكر أن الكـامريون قـد شـهدت فتـرة مـن الركـود االقتـصادي احلـاد، الـذي أدى إىل           
تــدهور القــدرة الــشرائية يف أعقــاب وقــف التعــيني بالوظــائف العامــة وتقليــل إعــداد املــوظفني،  

 .إعادة هيكلة شركات القطاع اخلاص والقطاع شبه احلكومي، وختفيض املرتبات والبطالةو
ومع هذا، فإن احلكومة قد بذلت جهودا ترمي إىل اسـتعادة الرخـاء يف سـياق برنـامج                   

صــندوق النقــد الــدويل، والبنــك  (التكيــف اهليكلــي الــذي يربطهــا باملؤســسات املاليــة الدوليــة   
 ).الدويل

 
 انوين والسياسياإلطار الق  

ومـع  . ال يزال اإلطار القانوين والسياسي، الـذي ورد وصـفه يف التقريـر األويل، قائمـا                 
 .هذا، فقد أُدخلت بعض التجديدات هبدف حتسني احلالة السائدة

، مت ١٩٩٦ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٨ املـؤرخ   ٩٦/٦ويف الواقع، ومبوجب القانون رقم       
، وذلـك مـن منظـور       ١٩٧٢مـايو   /أيـار  ٢٠ يف اسـتفتاء يف      تنقيح الدستور الذي سـبق اعتمـاده      

ويتصل هذا التعديل الدستوري، بشكل رئيسي، بـدمج حقـوق اإلنـسان            . تعزيز سيادة القانون  
يف منت الدستور، وإقامـة العدالـة عـن طريـق الـسلطة القـضائية مـع اسـتقالل هـذه الـسلطة عـن                         

 .ى الصعيد اإلداريالسلطتني التشريعية والتنفيذية، وإزالة املركزية عل
 مــن الدســتور بإقامــة العدالــة بــإقليم ٣٧وفيمــا خيــص الــسلطة القــضائية، تقــضي املــادة  

ومثـة ممارسـة هلـذه الـسلطة عـن طريـق احملـاكم االبتدائيـة          . اجلمهورية باسم الـشعب الكـامريوين     
 .وحماكم االستئناف واحملكمة العليا

ى سـلطة قانونيـة بالدولـة فيمـا يتـصل            بأن احملكمة العليا تـشكل أعلـ       ٣٨وتقضي املادة    
ــور احملاســبات     ــصل يف أم ــة أو الف ــضائية واإلداري ــشؤون الق ــضائية،    . بال ــرة ق ــشكل دائ وهــي ت

 .وأخرى إدارية، فضال عن دائرة للمحاسبات
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ــضائية   ∈  ــدائرة الق ــادة (وال ــون     ) ٣٩امل ــل االســتئناف، يف الطع ــى حنــو ال يقب تفــصل، عل
نــا، واملتــصلة باألحكــام النهائيــة الــصادرة عــن احملــاكم  املتعلقــة بــالنقض، واجلــائزة قانو

 ودور العدالة التابعة للنظام القضائي؛
تفصل يف جمموع األحكـام اإلداريـة لـدى الدولـة وسـائر         ) ٤٠املادة  (والدائرة اإلدارية    ∈ 

اهليئات العامة، وهي حتكم أيـضا يف قـضايا االسـتئناف املتـصلة باالنتخابـات اإلقليميـة                  
 والبلدية؛

أبريـل  /نيـسان  ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٣/٥، فإن القانون رقم     ٤١املادة  (أما دائرة احملاسبات     ∈ 
خمتـصة  )  حيدد اختصاصات هذه الدائرة لدى احملكمة العليا وتنظيمهـا وإدارهتـا           ٢٠٠٢

باملراقبة والبـت فمـا يتـصل باحلـسابات العامـة وحـسابات الـشركات احلكوميـة وشـبه                   
 .احلكومية

ر احملكمة العليا تفـصل علـى حنـو ال يقبـل االسـتئناف يف األحكـام                 وكل دائرة من دوائ    
النهائية الصادرة عن الواليات القضائية التابعة هلـا، كمـا أهنـا تبـت أيـضا يف كافـة الـدعاوى أو                      

ومن مث، فإن هيكل الواليـة اإلداريـة        . القضايا األخرى اليت ُتعزى إليها صراحة مبوجب القانون       
ئرة اإلدارية اجلديدة التابعة للمحكمة العليا، واحملـاكم اإلداريـة الـيت            اجلديدة سوف يتضمن الدا   

ستقام وتوزع على صعيد اإلقليم بأسره، وذلك على النقيض من احلالـة الـيت كانـت سـائدة يف               
 .املاضي، حيث كانت توجد والية إدارية واجدة على صعيد احملكمة العليا يف ياوندي

ــام    ــنقح يف ع ــشكل     ق ١٩٩٦والدســتور امل ــذي ي ــضا اجمللــس الدســتوري، ال ــشأ أي أن
. وهـو ُيعـد أيـضا مبثابـة اجلهـاز املـنظم ملـسرية املؤسـسات        . السلطة املختصة باملسائل الدستورية  
 :وهو يفصل على حنو هنائي فيما يلي

 دستورية القوانني واملعاهدات واالتفاقات الدولية؛ ∈ 
بــل تطبيقهــا، وذلــك فيمــا يتــصل الــنظم الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة وجملــس الــشيوخ ق ∈ 

 مبدى اتفاقها مع الدستور؛
تنازع االختصاصات فيما بني مؤسسات الدولـة، وفيمـا بـني الدولـة واملنـاطق، وعلـى                  ∈ 

 .صعيد املناطق أيضا
ــم       ــانون رقـــ ــتوري مبوجـــــب القـــ ــيم اجمللـــــس الدســـ ــد أقـــ ــؤرخ ٢٠٠٤/٤ولقـــ  املـــ

 .اجمللس، الذي يتناول تنظيم وإدارة هذا ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢١
وقبل االضطالع باإلصدار الالزم، قد ُتحال القوانني واملعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة              

إىل اجمللــس الدســتوري، وذلــك مــن جانــب رئــيس اجلمهوريــة، أو رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة، أو  
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رئــيس جملــس الــشيوخ، أو ثلــث أعــضاء النــواب أو ثلــث أعــضاء جملــس الــشيوخ، أو رؤســاء    
 .نياألقاليم التنفيذي

ــات        ــات الرئاســية، واالنتخاب ــى انتظــام االنتخاب ــضا عل وحيــرص اجمللــس الدســتوري أي
 .وهو يعلن نتائجها. الربملانية، واالستشارات عن طريق االستفتاءات

ــشؤون الدســتورية، كانــت عرضــة         ــا، يف ال ــة العلي ــصاصات احملكم ــإن اخت ــن مث، ف وم
 املثــال، يالحــظ أن الرقابــة القانونيــة وعلــى ســبيل. للتجديــد، ولإلحالــة إىل اجمللــس الدســتوري

فيما يتصل مبدى دستورية القـوانني، الـيت كانـت بالغـة         ) من خالل اإلجراءات أو االستثناءات    (
 .التحديد، قد أصبحت موطنا للتجديد واالنفتاح على حنو كامل

. ومثــة حمكمــة عليــا قــد تعرضــت لتوســيع نطــاق اختــصاصها حبكــم مــن تتعامــل معهــم  
 : خمتصة مبقاضاة األفعال اليت تقع لدى ممارسة العمل من ِقَبل كل منوهذه احملكمة

 رئيس اجلمهورية، يف حالة اخليانة العظمى؛ ∈ 
رئيس الوزراء، وسائر أعضاء احلكومة ومن مياثلهم، وكبار املسؤولني اإلداريني الـذي             ∈ 

 .يتولون السلطة، يف حالة التآمر ضد أمن الدولة
رت خـالل الـسنوات األخـرية قـوانني عديـدة تتـصل بعمليـة          وباإلضافة إىل ذلـك، صـد      

 :االنتخابات، وخاصة القوانني التالية
 واملتـصل بـاألحزاب     ١٩٩٠ديـسمرب   / األول كانون ١٩ املؤرخ   ٥٤-٩٠القانون رقم    ∈ 

 السياسية؛
، الذي حيـدد شـروط   ١٩٩١ديسمرب / األولكانون ١٦ املؤرخ ٢٠-٩١القانون رقم    ∈ 

 املــــؤرخ ٩٧٠١٣معيــــة الوطنيــــة، واملعــــدل بالقــــانون رقــــم  انتخــــاب النــــواب باجل
 ؛١٩٩٧مارس /آذار ١٩

، والذي حيدد شروط انتخـاب      ١٩٩٢أغسطس  /آب ١٤ املؤرخ   ٢-٩٢القانون رقم    ∈ 
 أعضاء اجملالس البلدية؛

، والذي حيدد شـروط  ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول ١٧ املؤرخ   ١٠-٩٢القانون رقم    ∈ 
ه، والـذي تعـَرض للتعـديل والتكملـة مبوجـب القـانون             انتخاب رئيس اجلمهورية ونائبـ    

 .١٩٩٠سبتمرب /أيلول ٩ املؤرخ ٢٠-٩٩رقم 
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 املـؤرخ   ٩٢/١٨٦أما التنظيم اإلداري فقد كان موضع تعـديل مبوجـب املرسـوم رقـم                
 الـــذي يتنـــاول إنـــشاء إدارات جديـــدة، وكـــذلك املرســـوم بقـــانون ١٩٩٢ســـبتمرب /أيلـــول ١
 . الذي يتعلق بتحديد مناطق إدارية جديدة١٩٩٢ سبتمرب/أيلول ١ املؤرخ ٩٢/١٨٧

وعالوة على هذا، اضطلعت الكامريون بالفعل مببادرة ملكافحـة التعـذيب، وذلـك مـن       
 :، ومها١٩٩٧يناير / الثاينكانون ١٠خالل اعتماد قانونني يف 

، الــذي يعــدل ويكمــل  ١٩٩٧ينــاير / الثــاينكــانون ١٠ املــؤرخ ٩٧/٩القــانون رقــم  ∈ 
 قانون العقوبـات، وهـو يـدرج يف الفـصل اخلـاص بـاجلرائم الـيت يرتكبـها          بعض أحكام 

ــادة      ــصاصاهتم امل ــتهم الخت ــاء ممارس ــون أثن ــة  ١٤٢املوظف ــررا املعنون “ التعــذيب” مك
وهذه املادة اليت تتضمن، بعد إجراء التغـيريات الالزمـة، التعريـف التقليـدي              . بالتحديد

ت الــيت يــستحقها مــن يرتكبــون  للتعــذيب، وتتــوخى عــالوة علــى ذلــك تلــك العقوبــا 
وهي تشري أيضا إىل ما يتسم به حق كل فرد يف أن يكون مبنـأى عـن                 . أفعال التعذيب 

 التعذيب من طابع مطلق؛
، الـذي يعـدل ويكمـل بعـض         ١٩٩٧ينـاير   / الثاين كانون املؤرخ   ٩٧/١٠القانون رقم    ∈ 

ــم    ــانون رق ــام الق ــؤرخ LF/13/64أحك ــران ٢٦ امل ــه /حزي ــذي ي١٩٦٤يوني ــضمن  ال ت
 مـن االتفاقيـة   ٣حتديدا لنظام تسليم اجملرمني، والذي يـسهم يف الوفـاء مبتطلبـات املـادة         

املتعلقة مبنع طرد األشخاص إىل بلدان استقبال قد يتعرضون فيها للتعذيب أو إعـادهتم              
 .إىل هذه البلدان أو تسليمهم هلا

مبـادئ  ”أنا، بتنفيـذ   وباإلضافة إىل ذلك، تتمسك الكامريون بالقيام، على حنو أرفع ش          
ــاريس ــة   “ ب ــشاء املؤســسات الوطني ــصلة بإن ــم     . املت ــانون رق ــشأن، الق ــذا ال ــد صــدر، يف ه ولق
 الذي يتناول إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان         ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٦

نــسيق وهــذه اللجنــة هيئــة مــستقلة معنيــة بالتــشاور واملراقبــة والتقيــيم واحلــوار والت   . واحلريــات
وهي تتلقى، يف هذا اإلطار مجيـع اإلبالغـات الـيت    . والتعزيز واحلماية يف ميدان حقوق اإلنسان  

ــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات   ــستفيد مــن مــساندة   . تتــصل حبــاالت انت ــة  ت وهــذه اللجن
الشركاء يف التنمية يف جمال تنفيذ برناجمهـا اخلـاص بتعلـيم حقـوق اإلنـسان يف الكـامريون، مـن                     

ة االبتدائية وحىت اجلامعة، مبا يف ذلك املدارس الرئيسية، وهذا وفقا لقرارات عقـد األمـم            املرحل
 .املتحدة الثاين للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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  االقتـصادية والـسياسية والقانونيـة والقـضائية الـيت          -التدابري االجتماعية    -ثانيا  
 األويلاختذت من أجل تنفيذ االتفاقية، منذ تقدمي التقرير 

، اختــذت الكـامريون تـدابري ترمـي إىل تعزيــز    ٢٠٠٠منـذ تقـدمي التقريـر األويل يف عـام      
 .إطار محاية حقوق اإلنسان

  االقتصادية-التدابري االجتماعية  -ألف  
يهــدف حتــسني إدارة الــشؤون العامــة، وتــشجيع مــشاركة الــسكان يف التنميــة وبرجمــة   

 ُوضــعت وثــائق وبــرامج عديــدة مــن ِقَبــل الــسلطات إجــراءات احلكومــة يف خمتلفــة القطاعــات،
 :وهذا يتمثل فيما يلي. العامة
وهذه الوثيقـة تـشري يف      . ٢٠٠٣ستراتيجية احلد من الفقر اليت اُعتمدت يف عام         اوثيقة   ∈ 

 منها، وبصفة هامة، إىل رغبة السلطات احلكومية يف كفالة أفـضل األحـوال              ٣الفصل  
بصورة حمددة يف احترام حقوق املـرأة، والتـسليم الفعـال          وهذا يتمثل،   . املعيشية للمرأة 

 مبسامهتها يف التنمية، وإدماجها يف األنشطة االقتصادية املولدة للدخل؛
ــالفترة       ∈  ــذي ُوضــع وُنقــذ فيمــا يتــصل ب ــشؤون، ال ــوطين إلدارة ال ــامج ال -٢٠٠١الربن

ولقــد اضــطلع هــذا الربنــامج بتحديــد واســتهداف ســتة قطاعــات جــديرة         . ٢٠٠٤
اإلصالح، وخاصة اإلدارة العامة، وتسيري الـشؤون االقتـصادية واملاليـة واالجتماعيـة،             ب

والعدالــة، وإزالــة املركزيــة، ومكافحــة الفــساد، وإشــراك املــواطنني واجملتمــع املــدين يف   
 .تناول الشؤون العامة

ومــن . وفيمــا يتعلــق بالقطــاع املتــصل مبكافحــة الفــساد، اختــذت تــدابري إجيابيــة عديــدة  
دير بالذكر، من بني أمور أخرى، تـشكيل اللجنـة الوطنيـة ملناهـضة الفـساد، ووضـع قـانون                    اجل

ــدت يف شــهر         ــيت انعق ــة ال ــدورة الربملاني ــاء ال ــن املمتلكــات أثن ــصاح ع ــشأن اإلف ــارس /آذارب م
٢٠٠٦. 

ومــن احلــري باإلشــارة، أن وزارة العــدل قــد قامــت، يف إطــار وضــع الربنــامج الــوطين   
ــشؤون يف ميــ  ــر      إلدارة ال ــك يف تقري ــائم وذل ــدير الوضــع الق ــسان، بتق ــوق اإلن ــرام حق دان احت

 .٢٠٠٦أبريل /نيسانتقييمي سبقا املوافقة عليه يف 
 .واإلجراءات الواردة يف هذا التقرير سوف تنفذ دائما مبساندة الشركاء يف التنمية 
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وكــان مثــة تطبيــق لــربامج أخــرى علــى يــد احلكومــة وبالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع     
وقـد يـشار، يف     . لدويل والشركاء اإلمنائيني، وذلك يف سياق التعاون الثنائي واملتعدد األطراف         ا

 :هذا الصدد، إىل الربامج التالية، من بني برامج أخرى
الربنــامج الــوطين للتنميــة القائمــة علــى املــشاركة، الــذي يــرد مــضمونه يف التــدابري           ∈ 

 السياسية؛
 عية، وهو برنامج مطبق يف التدابري السياسية؛برنامج مساندة التنمية اجملتم ∈ 
 برنامج حتسني اإليرادات األسرية والريفية؛ ∈ 
 .برنامج تيسري مبادرات التضامن احمللية ∈ 

وقــد قامــت احلكومــة كــذلك بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات ترمــي إىل تعزيــز مكافحــة   
 :جيات فيما يليوتتمثل هذه االستراتي. الفقر وحتسني احلالة االجتماعية للسكان

 االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية - 
وهي تتألف من إجياد آليات من شأهنا أن تتيح تعزيز رفاه الـسكان املعـوزين، وخاصـة          
 .النساء
 ؛)١٤االستراتيجية القطاعية للتنمية الريفية انظر املادة  - 
 ؛)١٢انظر املادة (االستراتيجية القطاعية للصحة  - 
 ).١٠انظر املادة (ستراتيجية القطاعية للتعليم اال - 

 
 التدابري السياسية -باء  

كان مثة تعزيز ملبدأ الفصل بني السلطات، وهو مبدأ مؤكـد يف التقريـر األويل، وذلـك                  
 كـانون  ١٨ املـؤرخ    ٩٦/٦من خالل القيام تدرجييا بإنـشاء مؤسـسات واردة يف القـانون رقـم               

 .١٩٧٢ول تنقيح دستور عام  الذي يتنا١٩٩٦يناير /الثاين
 :ويف إطار هذه العملية، ُوضعت القوانني التالية 

، والــذي حيــدد اختــصاص ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان ٢١ املــؤرخ ٢٠٠٣/٥القــانون رقــم  ∈ 
 وتنظيم وإدارة غرفة احملاسبات التابعة للمحكمة العليا؛

يم وإدارة  ي يتـضمن تنظـ    ذ الـ  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤القانون رقم    ∈ 
 .اجمللس الدستوري
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أما التنظيم اإلداري، الذي أتـاح التقريـب بـني مؤسـسات املـستعملني فقـد حتـسن مـن                     
 :خالل جمموعة القوانني التالية

 واملتعلـق باالجتـاه حنـو إزالـة         ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٤/١٧القانون رقـم     ∈ 
 املركزية؛

 الــذي يــنص علــى القواعــد ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٢٢ املــؤرخ ٢٠٠٤/١٨القــانون رقــم  ∈ 
 املطبقة على الكوميونات؛

 الـذي حيـدد القواعـد املطبقـة         ٢٠٠٤يوليـه   /متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٤/١٩القانون رقم    ∈ 
 على املناطق؛

ــاول ٢٠٠٤ديــسمرب / األولكــانون ٨ املــؤرخ ٢٠٠٤/٣٢٠املرســوم رقــم  ∈   الــذي يتن
 .إعادة تنظيم احلكومة

، ٢٠٠٠ديـسمرب   / األول كـانون  ١٩ املـؤرخ    ٢٠٠٠/١٥رقـم   ويعترب إصـدار القـانون       
ــم     ــانون رقـ ــة، والقـ ــسياسية واحلمـــالت االنتخابيـ ــزاب الـ ــومي لألحـ واملتـــصل بالتمويـــل احلكـ

ــة   ٢٠٠٣ديــسمرب / األولكــانون ٢٢ املــؤرخ ٢٠٠٣/١٥ ــة الوطني ــاول إنــشاء اهليئ ، الــذي يتن
 .ات الدميقراطية يف الكامريونملراقبة االنتخابات، مبثابة تقدم ملحوظ يف عملية دعم املؤسس

ومن املالحظ كذلك أن حتسني النظام االنتخايب يشكل جانبا مـن تلـك اجلوانـب الـيت           
 .ُتعد من شواغل احلكومة، واليت ترمي إىل تعزيز مشاركة املواطنني يف إدارة الشؤون العامة

ل األقـاليم   وفيما يتصل بالنظام اإلداري، عمد الدستور إىل إنشاء عشر مناطق، حتل حم            
وعلـى  . ، والـيت تـشكل دوائـر إداريـة غـري مركزيـة        ١٩٨٤العشرة الـيت كانـت قائمـة منـذ عـام            

 السابق، يالحظ أن هذا الدستور يكرس الباب العاشـر بكاملـه   ١٩٧٢النقيض من دستور عام   
وهـذه تتمتـع    . للمجتمعات اإلقليمية غـري املركزيـة باجلمهوريـة، ممـا يـشمل املنـاطق والبلـديات               

وهي تدار يف إطار مـن      . ستقالل اإلداري واملايل فيما يتصل بإدارة املصاحل اإلقليمية واحمللية        باال
وتتـوىل هـذه اجملـالس تـشجيع التنميـة االقتـصادية          . احلرية على يـد جمـالس قائمـة علـى صـعيدها           

 فإهنـا  أمـا الدولـة  . واالجتماعية والصحية والتعليميـة والثقافيـة والرياضـية هبـذه اجملتمعـات احملليـة       
 .تكفل الرقابة الالزمة يف هذا الشأن

والكــامريون دولــة موحــدة وغــري مركزيــة، وهــي دولــة دميقراطيــة وحتظــى بنظــام شــبه   
أمـا الربملـان، الـذي    . رئاسي، ويوجد هبـا فـصل بـني الـسلطات التنفيذيـة والتـشريعية والقـضائية        

دة مبوجـب دسـتور عـام       يضم جملـسا واحـدا يتمثـل يف اجلمعيـة الوطنيـة الـيت تـشكل هيئـة واحـ                   
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، حيـث يـشمل اآلن جملـسا ثانيـا، وهـو          ١٩٩٦، فقد أصبح ذا جملسني يف دسـتور عـام           ١٩٧٢
 .جملس الشيوخ

ومثــة مثــل آخــر مــن أمثلــة املــشاركة يف ســلطة اختــاذ القــرار مــع ســائر املــواطنني، وهــو   
 الــوطين ويف هــذا اإلطــار، ينــدرج الربنــامج . “التنميــة القائمــة علــى املــشاركة ”األخــذ مبهــج 

ــة القائمــة علــى املــشاركة، الــذي وضــعته احلكومــة مــن أجــل تقليــل الفقــر حبلــول عــام        للتنمي
ــسؤولية للمجتمعــات األساســية     . ، إىل حــد كــبري ٢٠١٥ ــل امل ــامج يرمــي إىل حتمي ــذا الربن وه

واهلياكــل غــري املركزيــة بالدولــة، كيمــا تــضطلع مبــا لــديها مــن تنميــة باعتبارهــا عناصــر فاعلــة، 
 .صعيد عملية إزالة املركزية بصورة تدرجييةوذلك على 

وقـد جيـدر بالـذكر يف هـذا الـشأن بـصفة             . وهناك هياكل أخرى تدخل يف هـذا اجملـال         
مــشروع تــدعيم القــدرات الالمركزيــة للتنميــة احلــضرية، بربنــامج مــساندة التنميــة         : خاصــة

لك برنـامج إدارة  اجملتمعية، وصـندوق املنظمـات احلـضرية والريفيـة للمبـادرات الـصغرية، وكـذ            
 .الشؤون احمللية، الذي يعد السكان للمشاركة يف سلطات اختاذ القرار

 يف تنمية عالقات الشراكة بـني الدولـة         “املشاركةمة على   ئالتنمية القا ”ويتمثل هدف    
واجملتمع املدين والقطاع اخلاص والشركاء اإلمنائيني، من خالل تعزيز قدرات اجملتمعـات احملليـة              

 . وهذا يتحقق بطريقة ترمي إىل مشول كافة أحناء اإلقليم بشكل تدرجيي.األساسية
ومثة عناصر أربعة تتـيح للتنميـة القائمـة علـى املـشاركة أن تبلـغ اهلـدف املتعلـق بتعزيـز                       
 .القدرات
ومتويل املشاريع واألنشطة املضطلع هبا من قبل اجلماعات واجملتمعـات القرويـة وسـائر                

وصـناديق مـساندة التنميـة      “ خطط التنميـة اجملتمعيـة    ”مع املدين، بناء على     العناصر الفاعلة باجملت  
 :اجملتمعية الريفية، تستند إىل ما يلي

إعداد املؤسسات اجملتمعية واجملتمعات األساسية لالندماج، على حنـو فعـال، يف عمليـة               ∈ 
 إزالة املركزية تدرجييا؛

ميـة القائمـة علـى املـشاركة، هبـدف           يف التن  ثرةحتسني معلومات وقـدرات العناصـر املـؤ        ∈ 
واجلهــات . إدخاهلــا علــى حنــو متــسق يف جمــال اجلهــود املبذولــة للتقليــل مــن الفقــر         

اجملتمعــات األساســية، واجلماعــات احملليــة  : املــستهدفة يف ميــدان تعزيــز القــدرات هــي 
الالمركزيـة، وموظفـو اخلــدمات احلكوميـة غــري املركزيـة، واملنظمــات غـري احلكوميــة،      

 و اخلدمات، ومؤسسات التمويل على نطاق صغري؛وموفر
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تزويد العناصر املؤثرة يف التنمية القائمة علـى املـشاركة باملعلومـات والوسـائل الالزمـة                 ∈ 
 إلدارة وإعاقة عملية اختاذ القرارات الالزمة لالضطالع مبسؤولياهتا؛

هياكــل حمــددة تعزيــز اآلليــات املؤســسية مــن خــالل القيــام، داخــل الــوزارات، بإنــشاء  ∈ 
ــشراكة مــع اجملتمــع املــدين واملنظمــات       ــة بال ــسني، وهياكــل أخــرى معني لتــشجيع اجلن

 .الدولية
  

 التدابري القانونية والقضائية -جيم  
 :، اختذت التدابري التالية٢٠٠٠منذ تقدمي التقرير األويل يف عام  

ل التمييــز االتــصديق علــى الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــك         ∈ 
 املرأة؛ ضد

التــصديق علــى اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكوالهتــا اإلضــافية  ∈ 
والربوتوكـول  . ٢٠٠٤مـايو   /أيار ١٨ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠الثالثة، وفقا للمرسوم رقم     

ع ومعاقبـــة االجتـــار باألشـــخاص، األول مـــن هـــذه الربوتوكـــوالت يتعلـــق مبنـــع وقمـــ 
ــسا  وال ــالســيما الن ــوانني     . ء واألطف ــة الق ــة يف جمموع ــذه االتفاقي ــة إدراج ه ــا عملي أم

 الوطنية فهي قيد اإلجراءات يف الوقت الراهن؛
  على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛٢٠٠٤مايو /أيار ١٨التصديق يف  ∈ 
 واملتـصل   ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول كـانون  ٢٩ املـؤرخ    ٢٠٠٥/١٥إصدار القانون رقم     ∈ 

  االجتار واملتاجرة باألطفال؛مبكافحة
وضع مشروع قانون بشأن محايـة األشـخاص املعـوقني، وهـو يتـضمن التـدابري الالزمـة          ∈ 

لتيــسري وصــول هــؤالء األشــخاص، دون متييــز بــسبب اجلــنس أو التعلــيم أو الــصحة،    
 لأللعاب الرياضية ووسائل قضاء وقت الفراغ، والبيئة، وما إىل ذلك؛

 بـشأن قـانون إجـراءات       ٢٠٠٥يوليـه   /متوز ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧ إصدار القانون رقم   ∈ 
 .اجلزاءات

وكان مثة تيسري لتعميم حقوق اإلنـسان، هبـدف تنفيـذها علـى حنـو فعلـي، وذلـك مـن              
وبغيـة التوفيـق    . جانب وسائط اإلعالم يف سياق يتعلق بتحرير الساحة اإلعالمية يف الكـامريون           

تعــبري، ألغيــت جنحــة التجــرمي علــى أســاس رأي  بــني ضــرورات املالحقــة وضــمانات  حريــة ال 
ــه ــم  . بعين ــانون رق ــؤرخ ٩٠/٩٢والق ــسمرب / األولكــانون ١٩ امل ــة  ١٩٩٠دي ، واخلــاص حبري
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االتصال االجتمـاعي، ال يتـضمن سـوى فـرض عقوبـات بالغرامـة فيمـا يتـصل بآليـة انتـهاكات                
 .ألحكامه
قع على املرسـوم رقـم     وباإلضافة إىل ذلك، فإن رئيس الوزراء، ورئيس احلكومة، قد و          
ــؤرخ ٢٠٠٠/٥٨ ــسان ٣ امل ــل /ني ــشاء    ٢٠٠٠أبري ــام بإن ــذي حيــدد شــروط وأســاليب القي ، ال

 . البصرية-وإدارة شركات خاصة تعمل يف حقل االتصاالت السمعية 
 .ويف نفس اجملال، كان هناك تعزيز لآلليات القانونية املتصلة حبماية حقوق اإلنسان 
افة إىل إمكانيـة االلتجـاء ثـالث مـرات لقاضـي اجلـزاءات،              وبالتايل، يالحظ أنه، باإلض    

مما سبقت اإلشارة إليه يف التقرير األويل، فإن املسؤولية اجلماعيـة قـد أصـبحت سـارية املفعـول           
أمام مجيع حماكم االستئناف الكامريونية، وأمام احملـاكم العليـا باحلواضـر الكـبري، حيـث تتركـز                  

تناول املصاحل االقتصادية الكبرية، بغيـة متكـني الدرجـة املزدوجـة            القضايا املعقدة والقضايا اليت ت    
 .من الوالية القضائية من كفالة حقوق الدفاع على حنو أفضل شأنا

ومثــة تطبيــق متزايــد ملبــدأ التحكــيم، الــذي يــسهل تــسوية اخلــصومات علــى حنــو تــسم   
ــضطلع هبــا منظمــة مو      ــشريعات الــيت ت ــساطة، وذلــك مــن خــالل الت ــسرعة والب ــانون  بال اءمــة ق

 :األعمال يف أفريقيا، وهي تشريعات جيري إدخاهلا خطوة يف الكامريون بوسائل تتضمن
، الـذي يتنـاول قمـع املخالفـات      ٢٠٠٣يوليه  /متوز ١٠ املؤرخ   ٢٠٠٣/٨القانون رقم    ∈ 

 الواردة يف بعض القوانني املوحدة لدى منظمة مواءمة قانون األعمال يف أفريقيا؛
، الذي يتنـاول حتديـد الواليـات     ٢٠٠٣يوليه  /متوز ١٠ املؤرخ   ٢٠٠٣/٩القانون رقم    ∈ 

 القضائية الواردة يف القانون املوحد املتعلق حبقوق التحكيم مع حتديد طريقة إحالتها؛
، الــذي ٢٠٠٢ديــسمرب / األولكــانون ٣، املــؤرخ ٢٠٠٢/٩٩املرســوم رقــم  ∈ 

ــر       ــة اخلاصــة بق ــصيغة التنفيذي ــإدراج ال ــة ب ــسلطة املعني ــدل   حيــدد ال ــشتركة للع ــة امل ارات احملكم
 .والتحكيم التابعة ملنظمة مواءمة قانون األعمال يف أفريقيا
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 اجلزء الثاين
 دراسة االتفاقية مادة مادة  

 )٥-١املواد (اإلطار الدستوري والقانوين حلماية حقوق املرأة  -أوال  
 :١املادة  
 أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو        “التميـز ضـد املـرأة     ” هذه االتفاقية يعين مـصطلح       ألغراض” 

تقييد يتم على أساس اجلنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى                       
ــسياسية         ــادين ال ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل أســاس ت

العتـراف للمـرأة    واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـدان آخـر، أو إبطـال ا              
 “.هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

ومبدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة وارد يف نـصوص القواعـد القانونيـة املعمـول هبـا يف                       
ومن اجلدير بالذكر أن القـوانني املختلفـة املتـصلة بـذلك كانـت عرضـة للتنـاول يف                   . الكامريون

 األويل للكامريون بشأن اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، والـذي                     التقرير
وليس من دواعي األسـباب أن يقـال إن بعـضا مـن هـذه القـوانني يكـرس                 . ٢٠٠٠قدم يف عام    

 :مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، وذلك على النحو التايل
  املنقح؛١٩٩٦يناير / الثاينكانون ١٨دستور  ∈ 
 قانون العقوبات؛ ∈ 
 قانون العمل؛ ∈ 
 القانون االنتخايب؛ ∈ 
 .القانون األساسي العام للوظائف احلكومية ∈ 

ومن منطلق التصديق على االتفاقية، تلتـزم الكـامريون بتطبيـق مبـدأ عـدم التمييـز ضـد                    
 .املرأة

ملتـصل  ومع هذا، فـإن مـشروع القـانون ا   . وحىت اليوم، مل ُيعتمد تعريف قانوين للتمييز  
مبنع وقمع األفعال العنيفة ضد املـرأة والتمييـزات القائمـة علـى أسـاس نـوع اجلـنس يـنص علـى                       

وهـذا  ).  للجنـة ٥٠ و ٤٩الرد على التوصـيتني  (تعريف قانوين للتمييز وللجزاءات املترتبة عليه      
.  املـرأة  يشري إىل رغبة احلكومـة يف تعزيـز اآلليـات والوسـائل القانونيـة القائمـة واملتعلقـة حبمايـة                   

 :واألمر يتمثل فيما يلي
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 كــانون ٧الربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقيــة قــد ُصــّدق عليــه مــن جانــب الكــامريون يف   ∈ 
الــرد علــى  (٢٠٠٥أبريــل /نيــسان ٧، وقــد دخــل حيــز النفــاذ يف  ٢٠٠٥ينــاير /الثــاين

 ؛) للجنة٦٤التوصية 
وحيد العالقات بـني    مشروع القانون املتعلق بتشريعات األشخاص واألسرة جينح حنو ت         ∈ 

الرجل واملرأة من خالل اختاذ تدابري استثنائية مـن شـأهنا أن تكـرس مبـدأ املـساواة بـني                    
ويف سياق التجديدات الرئيسية، جيدر بالـذكر، مـن بـني أمـور             . عنصري اجملتمع هذين  

أخرى، تعزيز املساواة بني الرجل واملـرأة فيمـا يتـصل باالسـم واملـسكن وسـن الـزواج                
 لس األسرة وإعادة تقوميه؛وتنظيم جم

ومــشروع القــانون املتعلــق مبنــع وقمــع أفعــال العنــف املرتكبــة ضــد املــرأة والتمييــزات     ∈ 
القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس ُيعــد متــسما باالبتكاريــة إىل حــد مــا، فهــي تتنــاول   
املخالفــات الــيت ال توجــد عقوبــة هلــا حــىت اآلن، مــن قبيــل تــشويه األعــضاء التناســلية    

واجملاالت الـواردة يف مـشروع القـانون هـذا تـضمن بفعاليـة              .  والتحرش اجلنسي  لألنثى
 .محاية شخصية املرأة وحقوقها يف اجملتمع

وعلــى الــصعيد التجــاري، يالحــظ أن أحكــام القــانون املوحــد، الــذي يتعلــق مبنظمــة      
منـه تـسوية     ٧مواءمة قانون األعمال يف أفريقيـا واملتـصل بالقـانون التجـاري، يتنـاول يف املـادة                  

 .حاالت عدم املساواة القائمة بني الرجل واملرأة
 

 :٢املادة  
تشجب الدول األطـراف مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وتوافـق علـى أن تنتـهج،                     ” 

بكل الوسائل املناسـبة ودون إبطـاء، سياسـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـا لـذلك،                       
 :تتعهد بالقيام مبا يلي

مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة أو تــشريعاهتا   جتــسيد  )أ( 
املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق العملـي هلـذا                   

 املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛
يف ذلك ما يقتـضيه األمـر مـن    اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا        )ب( 

 جزاءات حلظر كل متييز ضد املرأة؛
إقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل وضـمان                      )ج( 

احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم الوطنيــة ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة         
 األخرى، من أي عمل متييزي؛
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ضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــة ضــد املــرأة، وكفالــة   االمتنــاع عــن اال )د( 
 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي   )هـ( 
 شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

 لتعــديل أو إلغـاء القــوانني  اختـاذ مجيـع التــدابري املناسـبة، مبــا يف ذلـك التـشريع،      )و( 
 واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛

 “.إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة )ز( 
 . سارية على هذه املادة أيضا١واجلوانب اليت نوقشت فيما يتصل باملادة  

 
  :٣املادة  
 امليـادين الـسياسية واالجتماعيـة     وال سـيما ،دول األطـراف يف مجيـع امليـادين       تتخذ الـ  ” 

والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التـشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها الكـاملني،                     
وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع هبا علـى أسـاس املـساواة              

 “.مع الرجل
ة تـدابري ذات طـابع سياسـي ومؤسـسي وتـشريعي وإداري قـد اختـذت مـن جانـب                     ومث 

 .السلطات العامة هبدف متكني املرأة من التمتع باحلقوق الواردة يف االتفاقية
ويف هذا الشأن، تشكل وثيقة استراتيجية احلـد مـن الفقـر اإلطـار املفـضل لـدى تنفيـذ                     

تطبيق للخطـوط الرئيـسية هلـذه الوثيقـة مـن جانـب           ومثة  . السياسة احملددة من ِقَبل رئيس الدولة     
 .اإلدارات عن طريق االستراتيجيات القطاعية

ومــن مث، فــإن احلكومــة قــد أثبتــت أهنــا مــصممة علــى القيــام، بــشكل فعــال، مبواصــلة    
 :مكافحة الفقر، وذلك بالطرق التالية

 عادل؛اتباع سياسات من شأهنا أن تضمن النمو االقتصادي على حنو مستدام و ∈ 
إعادة توجيـه جـزء ملمـوس مـن املـوارد العامـة حنـو اجملـاالت االجتماعيـة واالقتـصادية                      ∈ 

 األساسية؛
 إدارة املوارد البشرية بأسلوب يتسم بالكفاءة؛ ∈ 
 .اختاذ إجراءات حمددة لصاحل النساء وسائر اجملموعات الضعيفة ∈ 
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 إطــار التعــاون الثنــائي  ويف هــذا الــشأن، ُيــضطلع بــربامج ومــشاريع لتــشجيع املــرأة يف   
ــدد األطـــراف ــادين   . واملتعـ ــرأة يف امليـ ــز قـــدرات املـ ــراءات ذات الـــصلة ترمـــي إىل تعزيـ واإلجـ

 االقتــصادية والقانونيــة، وذلــك هبــدف تــدعيم االســتقالل الكامــل هلــذه الطبقــة    -االجتماعيــة 
 .الضعيفة من اجملتمع

. لفقر مكرسة لتعزيـز املـرأة      من وثيقة استراتيجية احلد من ا      ٣ من الفصل    ٣٧٣واملادة   
 :واإلجراءات احلكومية املضطلع هبا يف هذا املنحى تسلك أربعة مسارات رئيسية، وهي

  القانوين للمرأة؛-حتسني املركز االجتماعي  ∈ 
 النهوض بأحوال معيشة املرأة؛ ∈ 
 تعزيز املساواة والعدالة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات احلياة الوطنية؛ ∈ 
 .ز اهلياكل واآلليات املؤسسيةتعزي ∈ 

 
 ) للجنة٥٢الرد على التوصية (

واحلكومة، اليت جعلت من الدفاع عن حقوق اإلنسان وتـشجيعها هـدفا مـن أهـداف                 
ولقـد وضـعت    . الربنامج الوطين إلدارة الشؤون، تنوي إذن محاية الطبقات الضعيفة واألقليـات          

 :طة املقترحات التاليةخطة للعمل تستهدف تعزيز املرأة، وتتضمن هذه اخل
التنفيــذ الفعلــي ملبــدأ وصــول الرجــل واملــرأة، علــى حنــو متــساو، للوظــائف والواليــات   ∈ 

 االنتخابية؛
تعزيز وتشجيع ومساندة السياسات املتعلقة باحلصص أثناء املـشاورات االنتخابيـة ويف             ∈ 

 احلياة املهنية؛
، إذا مــا كــان مركــزهن يــسمح كفالــة معاملــة النــساء علــى قــدم املــساواة مــع الرجــال  ∈ 

 بذلك؛
 تدعيم سياسة مكافحة العنف ضد املرأة؛ ∈ 
 وضع قانون بشأن األسرة؛ ∈ 
 .املوافقة على االستراتيجية املتصلة بالتدريب املهين بناء على املساواة ∈ 

ووثيقة االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية تنص كـذلك علـى آليـات مـن شـأهنا                 
ــاه الــسكان احملــرومني، ومــن بينــهم النــساء   أن تتــيح تعز ــز رف وعــالوة علــى ذلــك، فــإن مثــة   . ي
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ــصعيد          ــى ال ــل هبــن عل ــا، وال ســيما يف جمــال التكف ــستهدف البغاي إجــراءات حمــددة متوخــاة ت
 : الصحي من خالل ما يلي-االجتماعي 

 صندوق تعويض تكاليف العالج مبضادات الفريوسات الرجعية؛ ∈ 
ــ ∈  ا ومــــن يعيــــشون وهــــم مــــصابون بفــــريوس نقــــص املناعــــة   إعــــالم وتوعيــــة البغايــ

استراتيجية االتصال مـن أجـل تغـيري        ) (السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
 ؛)السلوك

ــريوس نقــص          ∈  ــصابون بف ــم م ــشون وه ــن يعي ــشأن م ــوانني ب ــذ ق ــاد وتنفي وضــع واعتم
 مرض السيدا؛/املناعة

 . املهين- الصعيد االجتماعي إنشاء مراكز متخصصة إلدراج البغايا على ∈ 
 مـن الوثيقـة     ٨ويف استراتيجية مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، اليت متثل الفصل           
، قامـت احلكومـة بـإقرار عـدد مـن           “دارة الـشؤون  إل الالزمـة    داداتعـ اإل: الكامريون”املعنونة  

يلفـت انتبـاه    وهنـاك هـدف مـن هـذه األهـداف قـد             . أهداف وثيقة استراتيجية احلـد مـن الفقـر        
الوزارة املعنية بتشجيع املرأة وتدعيم املـوارد البـشرية بالقطـاع االجتمـاعي وإدمـاج اجلماعـات                 

 .احملرومة يف الدائرة االقتصادية
 
 ) للجنة٥٢الرد على التوصية (

. وتنوي احلكومة أيضا تشجيع اجملتمع املدين من خالل تعزيـز قـدرات اجملـال الترابطـي                
ومـن مث، فـإن     . أن احلريـات الترابطيـة تـشكل إذن دلـيال علـى هـذا االجتـاه               ومثة قوانني شـىت بـش     

املرأة الكامريونيـة بوسـعها أن تقـوم مبفردهـا، يف إطـار الرابطـات والتعاونيـات واملنظمـات غـري                     
.  االقتــصادية والــسياسية لبلــدها-احلكوميــة، باإلســهام علــى حنــو فعــال يف التنميــة االجتماعيــة 

 .عديدة قد أفضت إىل إعطاء دفعة قوية للحركة الترابطية الكامريونيةومثة قوانني ومراسيم 
 ٩٩/١ويف ضــوء هــذا، أضــيف قــانون آخــر إىل الــسجل القــائم، وهــو القــانون رقــم      
وقـد  .  الذي يتناول تشكيل املنظمات غري احلكوميـة       ١٩٩٩ديسمرب  / األول كانون ٢١املؤرخ  

 .أكمل هذا القانون مبرسوم يتعلق بالتطبيق
هذا، فإن هيكلة احلركـة الترابطيـة، علـى الـصعيد التنظيمـي، ال تـزال يف مهـدها،           ومع   

مما أدى إىل بعثرة الطاقـات املبذولـة، ممـا أفـضى يف بعـض األحيـان إىل وجـود حـاالت غامـضة                        
وهــذا الوضــع قــد قلــل، إىل حــد كــبري، مــن قــدرة اجملتمــع املــدين علــى   . تتــسم بإعاقــة اإلنتــاج

 .الرئيسي أمام الدولة والشركاء يف التنمية والقطاع اخلاصاالضطالع بدور احملاوِر 
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ــة، وضــعف           ــات الفاعل ــدريب اجله ــة، نقــص ت ــذا احلال ــن اجلــدير باإلضــافة، يف ه وم
القــدرات اإلداريــة، وانعــدام هياكــل الوســاطة مــع الدولــة أو مــع العناصــر الفاعلــة علــى صــعيد  

 .االقتصاد السوقي
حلــة تــصميم ووضــع الربنــامج الــوطين إلدارة والتحقيقــات الــيت اضــطُلع هبــا خــالل مر 

 يف املائـة مـن الـسكان الناشـطني     ٧٨الشؤون يف بينت أن احلركة الترابطية تضم ما يقـرب مـن           
، وقـد ذكـرت هـذه الدراسـة أنـه           ٢٠٠٣ومثة دراسة استقصائية سـبق إجراؤهـا يف عـام           . بالبلد

 دائـم، وإن كـان توزيـع     منظمـة مـن املنظمـات القائمـة علـى حنـو      ٥٥ ٦٠٢توجد، يف الواقـع،    
ويبدو أن احلركة الترابطيـة متثـل، فغـي ظـل البيانـات             . هذه املنظمات غري متساو لكافة األقاليم     

اجملمعة يف امليدان، مكانا للتدرب يف جمـال تعزيـز املبـادرات والكفـاءات علـى الـصعيدين احمللـي                    
للحوار االجتمـاعي، أو    وخالل السنوات املاضية، بدت هذه احلركة وكأهنا ساحة         . واإلقليمي

 .جسر قائم بني الدولة وميادين االقتصاد االجتماعي
 

 :٤املادة  
 .التدابري اخلاصة املؤقتة الرامية إىل إرساء املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة 
ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملـساواة الفعليـة               

أة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يـستتبع بـأي حـال، كنتيجـة                 بني الرجل واملر  
له، اإلبقاء على معايري غري متكافئـة أو منفـصلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل هبـذه التـدابري عنـدما                        

 .تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
يــة األمومــة، مبــا يف ذلــك ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة تــستهدف محا 

 .تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراءا متييزيا
منذ عرض التقرير األويل التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف عـام                  
، اختذت السلطات العامة الكامريونية بعض التدابري اليت قد تـؤدي إىل التعجيـل بإرسـاء          ٢٠٠٠

 .ية بني الرجل واملرأةاملساواة الفعل
 :ويف جمال التعليم، قد يذكر ما يلي 

ــة مــن هــذه املــنح  ٤٠سياســة املــنح الدراســية، الــيت تفــرض عــزو حــصة تبلــغ     ∈   يف املائ
 للبنات؛

يركـــز علـــى تـــشجيع “ املدرســـة الـــصديقة لـــألوالد والـــصديقة للبنـــات ”ومـــشروع  ∈ 
 .الطفالت على االلتحاق بالدراسة
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متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     / فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       وفيما يتـصل مبكافحـة     
 بوضـع خطـة ملكافحـة هـذا         ٢٠٠١، قامت وزارة تعزيز املرأة واألسرة يف عـام          )مرض السيدا (

ويف إطار تنفيذ االستراتيجية ذات الـصلة،       . الفريوس وذلك املرض على صعيد القطاع النسائي      
درات االقتـصادية للمـرأة املتـأثرة أو املـصابة يف هـذا            ُيتوخى اختاذ إجراءات ترمي إىل تعزيـز القـ        

 .الشأن
 

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي: ٥املادة  
تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملـرأة، هبـدف حتقيـق القـضاء علـى              ∈ 

لقائمـة علـى فكـرة دونيـة أو         التحيزات والعـادات العرفيـة وكـل املمارسـات األخـرى ا           
 تفوق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالــة أن تتــضمن التربيــة األســرية تفهمــا ســليما لألمومــة بوصــفها وظيفــة اجتماعيــة    ∈ 
واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجل والنساء يف تنشئة أطفاهلم وتطـورهم،            

 .ة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالتعلى أن يكون مفهوما أن مصلح
ال تـزال املمارســات الثقافيــة والعـادات والتقاليــد القدميــة تـشكل عقبــات حقيقيــة أمــام     

. اإلجراءات اليت تضطلع هبا السلطات العامـة مـن أجـل حتـسني أحـوال املـرأة يف مجيـع امليـادين                     
 .تلف حسب األقاليم واألديانوهذا الوضع أكثر بروزا يف املناطق الريفية وهو خي

 الثقافيـة الـسلبية     -وكيف تستطيع الدولة أن تعّدل أمناط ومناذج الـسلوك االجتماعيـة             
ــة ملكافحــة هــذه املمارســات           ــن وضــع الدول ــانوين م ــز؟ وهــل يوجــد إطــار ق ــدمي التميي ــيت ت ال

 :املشؤومة؟ واخلطوة ذات الصلة تتكون من
  إزاء املرأة؛حتديد التصرفات واملواقف التمييزية ∈ 
 بيان العقبات املرتبطة بالقوالب النمطية والتحيزات؛ ∈ 
 .عرض اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة ملكافحتها ∈ 
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 حتديد التصرفات واملواقف التمييزية إزاء املرأة -أوال  

 القوالب النمطية والتحيزات املتصلة باألنشطة املهنية والتعليمية - ١  
 تيجية والتقنية والوظائف ذات املسؤولياتالوظائف االسترا

ســواء كــان األمــر متعلقــا باهلياكــل احلكوميــة أم اخلاصــة، فــإن هــذه الوظــائف ترجــع     
 .غالبيتها إىل الرجال

ووفقا للبيانات املأخوذة عن احلولية اإلحـصائية املتـصلة حبالـة املـرأة، يالحـظ أن نـسبة                   
زارات، علـــى صـــعيد وظـــائف املـــديرين ومـــن النـــساء املـــسؤوالت يف الـــدوائر املركزيـــة بـــالو

 ١انظـــر اجلـــدول رقـــم  (٢٠٠٥ ن ٢٠٠٢ يف املائـــة يف عـــامي ١٢يـــشاكلهم، كانـــت تبلـــغ 
 ).املرفق

 
 عزو بعض املهن للنساء  

متــارس النــساء مهــن الــسكرتريات واملمرضــات واملعلمــات واملــسؤوالت عــن األعمــال  
التحاق البنات باملـدارس واملؤسـسات      وهذا الوضع يربز ضعف معدل      . االجتماعية بشكل عام  

التعليمية التقنية، إىل جانب ضآلة وجود األوالد يف ميادين التدريب اليت ُتعد من حـصة النـساء           
 تقــول بــأن مثــة  ٢٠٠٤واحلوليــة اإلحــصائية ملعهــد اإلحــصاءات الــوطين لعــام   . حبكــم التقاليــد

 يف املائـة مـن      ٤١ ممـا ميثـل       من البنات كن مسجالت باملؤسـسات التعليميـة التقنيـة،          ٥٦ ٥١٦
 .العدد اإلمجايل

 الزراعة  
. يف هــذا اجملــال، يراعــى أن القولبــة النمطيــة قائمــة، وإن كانــت يف طريقهــا إىل الــزوال 

قد أثار عـادات ثقافيـة جديـدة لـدى         ) الكاكاو والقهوة (واخنفاض أسعار املنتجات ذات العائد      
 . قاصرة على النساءالرجال، فهم يتحولون إىل زراعات معيشية كانت

 التعليم  
 .فيما يتصل مبجال التعليم، يفضل األوالد منم الذكور 

 
 القوالب النمطية والتحيزات املتصلة بالعالقات الزوجية - ٢  

ال تزال األم، إىل حد كـبري، مـسؤولة عـن تعلـيم األطفـال واالضـطالع باملهـام املرتليـة                      ∈ 
 العديدة؛
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 رأة هي اليت حتدد جنس الطفل؛ومثة اعتقاد سائد بأن امل ∈ 
 ويفضل الذكور على صعيد الوالدة؛ ∈ 
 .وال يزال اإلعراب عن اجلنس من قبل األنثى من احملظورات ∈ 

وتلتــزم . والرجــل هــو الــذي يتــوىل عمومــا تنــاول املناقــشات املتــصلة بــاألمور اجلنــسية  
عنـف، واإلهانـات القائمـة      ال(املرأة، بالتايل، بتحمـل كافـة مـشاعر اإلحبـاط املرتبطـة بالـصمت               

 ).على التحيز اجلنسي، واألقوال اخلاصة بتفوق الرجال
 تشبيه النساء باملمتلكات  

وهـي تعتـرب مـن املمتلكـات، ومـن مث، فـإن إدارة       . ليس بوسـع املـرأة أن تقـوم بـاإلدارة      
 لـدى   وبالتـايل، فـإن املـرأة جتابـه بعـض الـصعوبات           . ممتلكات األسرة املعيشية ُتعزى إىل الرجـل      

ولــيس بوســعها أيــضا أن تــرث، كمــا أن  . اضــطالعها بعملياهتــا املاليــة دون وجــود ضــمان هلــا 
 .وصوهلا لألرض حمفوف بالعقبات

 
 القوالب النمطية والتحيزات املتصلة باحلياة االجتماعية - ٣  
 قلة شأن حقوق املرأة بالنسبة حلقوق الرجل  

الكبري من القـوانني واالتفاقيـات الـيت        على الرغم من أحكام الدستور ومن ذلك العدد          
صــدقت عليهــا الكــامريون، فــإن اجملتمــع الــوطين ال يــزال يــرى أن الرجــال هلــم حقــوق تفــوق    

 .حقوق النساء
والرجال يربرون ما يأتونه من أفعال بدنية عنيفة بـاللجوء إىل مـا هـو معتـرف هلـم مـن          

 .حق التقومي
 قصر الطفالت على األعمال املرتلية  

 النماذج املطبوعة يف الكتب املدرسية ومواقع اإلعالنـات إبـراز الـصور الـيت متثـل             تتوىل 
الطفلة باعتبارها مكرسة لألعمال املرتلية، مع إظهار الطفل، يف نفس الوقت، وهو يلعب كـرة               

 .القدم أو ينتظر تقدمي الطعام إليه على املائدة
 حتبيذ النساء للتعرض للتقومي على يد الرجال  

 .ملرأة أن عدم ضرب زوجها هلا دليل على عدم ميله إليهاترى ا 
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 اعتبار املرأة اليت ال ختضع لطقوس الترمل مشعوذة أو مسؤولة عن موت زوجها  
وهـذه العقيـدة ذات اجلـذور    . تتعرض املرأة ملخاطر كبرية إذا مل ختضع لطقوس الترمـل       

 .تثال ملمارسات ُمهينةالراسخة ختتلف من تقليد إىل آخر، وهي ُتلزِم املرأة باالم
 )السيدا(نقل املرأة ملتالزمة نقص املناعة املكتسب   

ومـن مث، فإهنـا تتعـرض       /ف الناقل ملرض السيدا يف اجملتمع     ُينظر إىل املرأة باعتبارها الطر     
 .للتهميش بصفة خاصة إذا ما ُعرف أهنا مصابة باإلجيابية املصلية

 التفــاقم مــن جانــب الرجــل واجلماعــة ومفــاهيم اجملتمــع هــذه تفــضي إىل ضــغط مطــرد 
 .احمللية على املرأة

 
 النماذج النمطية والتحيزات املتصلة باحلياة السياسية - ٤  

وهــذا االعتبــار يــسهم يف . إن القــدرات الطبيعيــة للمــرأة ال هتيئهــا لالشــتغال بالــسياسة 
 .هبوط مستوى دخوهلا يف امليدان السياسي

 
 قضاء على القوالب النمطية والتحيزاتالعقبات املتصلة بال -ثانيا  

مــا زالــت توجــد حــىت اليــوم عوامــل خمتلفــة مــن شــأهنا أن تــساعد علــى بقــاء القوالــب   
وقــد تــذكر يف هــذا الــشأن العوامــل التاليــة، مــن بــني   . النمطيــة والتحيــزات الــسلبية إزاء املــرأة 

 :عوامل أخرى
  االقتصادية؛-املعوقات االجتماعية  ∈ 
 القتصادية للمرأة؛ضعف القدرة ا ∈ 
 عدم كفاية املوارد املخصصة للهيئات اليت تتوىل تشجيع املرأة؛ ∈ 
 ضآلة التوعية بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ ∈ 
 .هبوط مستوى متثيل املرأة يف وظائف اختاذ القرار ∈ 

 
 اإلجراءات املتخذة -ثالثا  

ــا مل     ــضطلع هب ــد اإلجــراءات امل ــة    تع ــستويات خمتلف ــرأة ذات م ــز ضــد امل : كافحــة التميي
 .السلطات العامة، والرابطات، واملنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، والعقائد الدينية
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ــب    ∈  ــة مبوجـ ــرأتني يف اإلدارة اإلقليميـ ــيني امـ ــم  تعـ ــوم رقـ ــؤرخ ٢٠٠٦/٢٣١ املرسـ  املـ
 .، الذي يتعلق بتعيني نواب احملافظني٢٠٠٦يوليه /متوز ١٧

 .وهذا العمل يشكل جتديدا كبري يف جمال اإلدارة اإلقليمية 
 .وضع مشروع قانون بشأن أعمال العنف ∈ 

قامت الوزارة املعنية بتعزيز املرأة بوضع مشروع قـانون بـشأن أعمـال العنـف املرتكبـة                  
ومــضمون هــذا الــنص يــربز تلــك   . ضــد املــرأة والتمييــزات القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس   

 الــيت تتعلــق، إىل حــد كــبري، باألعمــال العنيفــة املرتكبــة ضــد املــرأة وبــاإلجراءات    االنتــهاكات
 .القمعية املتصلة هبا

إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى النــهج املتــصل بنــوع اجلــنس يف الــسياسات ويف بــرامج   ∈ 
 .التنمية أيضا

ــة        ــرامج ومــشاريع التنمي ودمــج النــهج املتعلــق بنــوع اجلــنس يف جمموعــة سياســات وب
وهـذا اإلجـراء يفـضي إىل      . كل حمورا من احملاور الرئيسية لتحـسني وضـع املـرأة الكامريونيـة            يش

مراعاة تلك القضية اخلاصة بنوع اجلنس يف مجيع مشاريع التخطـيط والربجمـة والتنفيـذ والتقيـيم            
 .اليت تضطلع هبا اهليئات الوطنية

ورقات اسـتراتيجية احلـد   وعلى هذا النحو، أتاح هذا اإلجراء أيضا القيام، على صعيد    
من الفقر، مبراعاة حالة املرأة بكل قطاع من القطاعات اإلمنائية، وذلك هبـدف حتـسني أحواهلـا                 

 .املعيشية
 .تنظيم حلقات عمل من أجل التوعية بشأن املمارسات التمييزية إزاء املرأة ∈ 

ىل  إ١١ُنظمـــت حلقـــات العمـــل هـــذه علـــى يـــد وزارة تعزيـــز املـــرأة يف الفتـــرة مـــن   
يونيـه  /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٨ مبباملـايو، وأيـضا يف الفتـرة مـن           ٢٠٠١ديـسمرب   /كانون األول  ١٣

 ببيا، وهـي تـستهدف توعيـة املـشاركني باآلثـار الـضارة للممارسـات التميزيـة بالنـسبة                    ٢٠٠٢
الزدهار املرأة، وذلـك هبـدف تـشجيع املـشاركني علـى القيـام، مـن خـالل إجـراءاهتم، بتطبيـق                       

 .تماعية يف سياق منظور نوع اجلنسالتغريات االج
 تنظيم مكاتب للمشورة القانونية ∈ 

اضطلعت وزارة تعزيـز املـرأة، بالتعـاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، بتنظـيم              
وقـد  . مكاتب لتوفري املشورة القانونية يف األقاليم الواقعة بغـرب الكـامريون ووسـطها وجنوهبـا              

رة بعـض مـن املـشاكل األساسـية الـيت متثـل عقبـة إزاء متتـع                  أفضت مكاتب املشورة هذه إىل إثا     
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وكانــت مثــة . النــساء حبقــوقهن وممارســتهن هلــا، إىل جانــب االنتــهاكات املتنوعــة حلقــوق املــرأة
 .متابعة هلذه احلاالت احملددة على صعيد الوفود اإلقليمية التابعة لوزارة تعزيز املرأة

 إىل  ٢٤لعليـا بـاإلدارة العامـة يف الفتـرة مـن            تنظيم حلقات دراسـية لتـدريب الكـوادر ا         ∈ 
، قامــت وزارة تعزيــز املــرأة بتنظــيم حلقــة دراســية لتــدريب       ٢٠٠٤مــايو /أيــار ٢٦

وكــان اهلــدف مــن هــذه احللقــة متمــثال يف تــوفري . الكــوادر العليــا، وذلــك يف ياونــدي
التوعيــة الالزمــة بــشأن مــدى أمهيــة مــسألة نــوع اجلــنس واتــساع نطاقهــا، إىل جانــب   

شجيع هــذه الكــوادر علــى األخــذ بنــهج يتــسم مبراعــاة نــوع اجلــنس يف الــسياسات    تــ
والربامج اإلمنائية، هبدف تشجيع املساواة بـني الرجـال والنـساء وحفـز مـشاركة املـرأة                 

 .يف إدارة الشؤون العامة
 .دمج املرأة يف اخلدمات املتعلقة بإدارة املدن ∈ 

ــة بالفعــل ب     ــضمن خــدمات اجملتمعــات احمللي ــشاريع إدارة   تت ــساء، وذلــك يف م عــض الن
 .املدن
 الربنامج الوطين للتنمية التشاركية ∈ 

يتضمن هذا الربنامج، من خالل سياسته، اإللزام مبشاركة النساء على حنو كامـل، إىل               
 .جانب تواجدهن، وذلك يف مجيع عمليات التنمية القائمة

 دراسـية لتوعيـة الربملـانيني        بتنظيم حلقة  ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانونولقد اضطُلع يف     
 .بشأن وضع امليزانيات وفقا لنوع اجلنس

 
 قمع استغالل دعارة املرأة: ٦املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريع، ملكافحـة                   

 .مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة
قرير السابق، ال تزال قائمة ومن اجلـدير بالـذكر مـع            وأسباب البغاء، اليت وردت يف الت      

ــات       ــات املعلومـ ــاعي لتكنولوجيـ ــتغالل اجلمـ ــع إىل االسـ ــاء يرجـ ــذا الوبـ ــضاعف هـ ــذا أن تـ هـ
 .“ إنترنت”واالتصاالت، من قبيل شبكة 

 التدابري املتخذة من جانب الكامريون  
وهــذه . صاديااختـذت الكـامريون تـدابري وقائيـة هبـدف مكافحـة اسـتغالل األطفـال اقتـ          

 :التدابري تتضمن، من بني ما تتضمنه، ما يلي
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 ملنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن حظـر أسـوأ أشـكال               ١٨٢التصديق علـى االتفاقيـة رقـم         ∈ 
 عمل األطفال؛

ــم       ∈  ــة رق ــة العمــل الدولي ــة منظم ــى اتفاقي ــصديق عل ــشأن احلــد األدىن لــسن   ١٣٨الت  ب
 االلتحاق بالعمل؛

ــع والتــصديق القائمــ  ∈  ــة حقــوق    التوقي ــاريني التفاقي ــى الربوتوكــولني االختي ــا عل ان حالي
الطفــل، اللــذين يتنــاوالن اشــتراك األطفـــال يف املنازعــات املــسلحة، وبيــع األطفـــال        

 واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية؛
 التصديق على الربوتوكول اإلضايف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب           ∈ 

، واملتعلــق مبنــع )٢٠٠٤مــايو /أيــار ١٨ املــؤرخ ٢٠٠٤/١٢٠املرســوم رقــم (الوطنيــة 
 وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛

مشروع مكافحة االجتار باألطفال يف غرب ووسط أفريقيا، باإلضافة إىل االجتار علـى              ∈ 
 الصعيد الوطين وعرب احلدود؛

 الربنامج الدويل للقضاء على عمالة األطفال التابع ملنظمة العمـل           املشروع املشترك بني   ∈ 
الدولية ومشروع الزراعة التجارية للكاكـاو بغـرب أفريقيـا، والـذي ينـاهض اسـتغالل                

 األطفال يف حقوق زراعة الكاكاو؛
مشروع القانون املتصل بالعنف املرتكب ضد املرأة، والذي يتوخى تـشديد العقوبـات              ∈ 

 على القوادة؛
االســتراتيجية القطاعيــة للتنميــة اجملتمعيــة الــيت تتــضمن التكفــل بالبغايــا مــن الناحيــة          ∈ 

 الصحية، من خالل إنشاء مراكز متخصـصة ودمـج هـؤالء البغايـا علـى                -االجتماعية  
 . املهين-الصعيد االجتماعي 

ــم     ــانون رق ــضا الق ــاك أي ــؤرخ ٢٠٠٥/١٥وهن ــسمرب / األولكــانون ٢٩ امل  ٢٠٠٥دي
 .كافحة االجتار واملتاجرة باألطفالواملتصل مب
وباإلضافة إىل ذلك، يالحظ أن مثة خطة وطنية ملكافحة عمل األطفـال سـبق صـوغها                 

منذ بضع سنوات، وهي تتوخى على املدى القصري، من بني ما تتوخاه، تـوفري احلمايـة الكافيـة                
، والــيت قــد متــس لألطفــال ضــد مجيــع أشــكال ســوء املعاملــة واالســتغالل األكثــر إهانــة وحتقــريا

 .سالمة هؤالء األطفال البدنية واملعنوية
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ومــن هــذا املنطلــق، شــاركت الكــامريون يف شــىت املبــادرات دون اإلقليميــة واإلقليميــة  
) مبـا يف ذلـك صـغار الطفـالت        (والدولية، اليت ترمي إىل مكافحة االجتار باألطفـال واسـتغالهلم           

 : يلييف هذا الشأن، ما/ وقد يذكر. ألهداف جتارية
 ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١يف عـامي    ) غـابون (حلقات العمل الدراسية اليت نظمـت يف ليربفيـل           ∈ 

هبـــدف وضـــع اتفاقيـــة ملكافحـــة هـــذا الـــبالء يف مـــنطقيت وســـط أفريقيـــا وغرهبـــا دون 
 اإلقليميتني؛

املــؤمتر العــاملي الثــاين ملكافحــة االســتغالل اجلنــسي لألطفــال، الــذي عقــد بيوكوهامــا     ∈ 
 ؛٢٠٠١ديسمرب / األولونكانيف ) اليابان(

افتتــاح مكاتــب للمنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة مــن أجــل حماربــة االجتــار باألطفــال  ∈ 
 .واستغالهلم جنسيا

ويف هناية املطاف، ويف سـياق برنـامج التعـاون اجلديـد بـني الكـامريون ومنظمـة األمـم                      
ددة لـصاحل األطفـال     ، اختـذت تـدابري حمـ      ٢٠٠٧-٢٠٠٣للفتـرة   ) اليونيـسيف (املتحدة للطفولة   

 .الذين حيتاجون حلماية بعينها، مبا يف ذلك األطفال من ضحايا االجتار
وكافة هذه التدابري تشهد على ما لـدى الـسلطات العامـة مـن رغبـة سياسـية يف محايـة                      
 .والنساء من االستغالل اجلنسي وشىت أنواع املتاجرة) صغار الطفالت(األطفال 

 
 )جنة لل٥١رد على التوصية (  

 التمييز يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف               

احليـاة الـسياسية والعامـة للبلـد، وبوجـه خــاص تكفـل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مــع           
 :الرجل، احلق يف

فتاءات العامــــة، وأهليــــة التــــصويت يف مجيــــع االنتخابــــات واالســــت  )أ(  
 االنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هـذه الـسياسة ويف شـغل              )ب(  
 الوظائف العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

ــا  )ج(   ــة الــيت تعــىن  املــشاركة يف مجيــع املنظمــات واجلمعي ت غــري احلكومي
 .باحلياة العامة والسياسية للبلد
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 املرأة واحلياة السياسية
 ٢٠٠٤أكتوبر / األولتشرين ١١االنتخابات الرئاسية يف  -ألف  

، ويضم ثالثة ملفات مـن نـساء متقـدمات للترشـيح            ٤٦من بني عدد من امللفات يبلغ        
مرشـحا ال يتــضمنون أي امـرأة، وذلـك بعــد     ١٦يف االنتخابـات الرئاسـية، متـت املوافقــة علـى     

 .دراسة هذه امللفات التشريعية
 

 االنتخابات التشريعية -باء  
ــه      ــا جمموع ــني م ــن ب ــت توجــد     ٣٣١م ــة، كان ــوائم االنتخابي ــن الق ــة مــن  ٢٢ م  قائم

ــك يف مقابــل        ــساء، وذل ــن الن ــضمن بعــضا م ــن قــوائم   ٣٢املرشــحني األصــليني تت ــة م  يف املائ
 يف املائـة  ٣٢ يف املائة من النـساء يف قـوائم األصـليني و            ٢٢، وكانت مثة    املرشحني االحتياطيني 
 . يف قوائم االحتياطيني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 
  
ــدمي    ــرى تقـ ــد جـ ــاطيني  ١ ٦١٢وقـ ــليني واالحتيـ ــن املرشـــحني األصـ ــصل   مـ ــا يتـ  فيمـ

 يف املائـة مـن      ١٣,٦ امـرأة متثـل      ٢١٩، حيث كانت هناك     ٢٠٠٢باالنتخابات التشريعية لعام    
 . يف املائة٨٦,٤١ رجال ميثلون ١ ٣٩٣مقدمي الطلبات و 

قائمة الترشيحات وفقا لموقف المرأة
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 ٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام :  الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة:املصدر 
 

 يف املائة مـن     ١٢,٩ مرشحا، كانت منهم نسبة      ٢ ٢٨٢، كان هناك    ١٩٩٧ عام   ويف 
 .النساء

 
 
 
 
 
 
 
 

 .احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة: الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر
ــام    ــى حنــو ع ــدمات      وعل ــساء املتق ــة الن ــسالف أن غالبي ــاين ال ــن الرســم البي ، يالحــظ م

، ٢٠٠٢ أم يف عـام      ١٩٩٧وسـواء يف عـام      . تشريعية كن مرشحات احتياطيـات    لالنتخابات ال 
 يف املائـة، كمـا أن       ١١يراعى أيضا أن نسبة النـساء املـدرجات يف قائمـة املرشـحني مل تتجـاوز                 

ويبـدو أن االجتـاه املتعلـق       .  يف املائة بقائمة املرشـحني االحتيـاطيني       ١٦هذه النسبة كانت تناهز     
 .اء بقائمة املرشحني االحتياطيني قد ظل قائما يف االنتخابنيبوجود أغلبية من النس

ع املرشحني املقدمني من األحزاب السياسية

النساء %14

%86 الرجال

نسبة النساء املرشحات يف عامي 1997 و 2002
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الــنسبة املئوية لنواب اجلمعية الوطنية موزعة حسب نوع اجلنس 

الـنساء 
11%

الــرجال 
89%

 ٢٠٠٢نتائج انتخابات عام   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة :املصدر 
  
الوطنية، والبالغ عـددهم    ويتبني من هذه النتائج أنه، من بني النواب املنتخبني للجمعية            
 يف  ١٨,٣ يف املائـة مـن الربملـانيني و          ١١,١ امرأة فقط، وهن ميثلن      ٢٠، ال توجد سوى     ١٨٠

 يف املائــة مــن   ٨٨,٨٩ مــن الرجــال يــشكلون   ١٦٠املائــة مــن االحتيــاطيني؛ وذلــك مقابــل     
 .املرشحني
 .عفومنذ االنتخابني التشريعيني املاضيني، تعرض عدد النساء النائبات للتضا 
 ٣ومشاركة املـرأة يف خمتلـف االنتخابـات التـشريعية واردة بوضـوح يف اجلـداول رقـم                   

 . من املرفق٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و
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 االنتخابات البلدية -جيم  
                       
 

 

 

 ٢٠٠٤م احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعا: الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 
 

، وكانت مـن بينـهم      ٢٠٠٢ من املرشحني لالنتخابات البلدية يف عام        ٢٢ ٦٣٦تقدم   
ــسبة  ١ ٩٤٦ ــرأة أي بن ــات يف    ١٣ ام ــة، ولقــد جــرت هــذه االنتخاب ــر  ٧٣٧ يف املائ  مــن دوائ

 البلديات
 النتائج  

 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٤ حبالة املرأة لعام احلولية اإلحصائية املتعلقة: الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 

 من أعـضاء اجملـالس يف االنتخابـات البلديـة       ٩ ٩٦٣وعلى الصعيد الوطين، مت انتخاب       
ومــن اجلــدير بالــذكر أنــه قــد انتخبــت هلــذه اجملــالس البلديــة، مــن بــني جممــوع     . ٢٠٠٢لعــام 

أعضاء اجملالس البلدية حسب نوع اجلنس

%من الرجال 87.00 661 8

 من النساء 302 1 %13.00

املرشحون املتقدمون للمجالس البلدية حسب نوع اجلنس

النساء, %13

الرجال, %87



CEDAW/C/CMR/3
 

34 07-32494 
 

  مــن الرجــال الــذين٨ ٦٦١ يف املائــة، وذلــك مقابــل ١٣ امــرأة أي بنــسبة ١ ٣٠٢املنتخــبني، 
 . يف املائة٨٧ميثلون نسبة 

 رجــال، ممــا يــشكل نــسبة  ٣٢٧ نــساء يف منــصب العمــدة مقابــل  ١٠ولقــد انتخبــت  
 ). باملرفق١٣انظر اجلدول ( يف املائة للرجال ٩٦,٩ يف املائة للنساء و ٣مقدارها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ٢٠٠٤حبالة املرأة لعام احلولية اإلحصائية املتعلقة : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 
                           
 

 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 
 

النسبة املئوية للنساء باجملالس التنفيذية احمللية
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 يف املائـة  ٢٠ومن املالحظ أن النساء ميثلن بـصفة عامـة، يف بعـض األقـاليم، أكثـر مـن              
وهـذه األقـاليم تقـع يف وسـط البلـد وجنوبـه، يف حـني أن                 . حمللـي من أعـضاء اجمللـس التنفيـذي ا       

 . يف املائة١٠األقاليم الشمالية والشرقية تتضمن ما يقل عن 
 

 

 
 
 
 
  
 
  

 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 

نسبة النساء يف اجملالس التنفيذية احمللية حسب األقاليم
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 متثيلية املرأة يف مناصب العمد  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 

ويتبني من الرسم البياين السابق أنه، من بني العمـديات الـيت أجريـت هبـا االنتخابـات،                   
ــاك   ــت هن ــة   ١٨كان ــالس احمللي ــضوات باجمل ــضم ع ــاك .  ال ت ــضم أ ٥٥وهن ــة ت ــر عمدي ــن كث  م

 . نساء على األقل يف اجمللس احمللي١٠ عمدية فقط تشمل ١٦نساء، كما أن مثة  ٣
 

 ١٩٨٢تطور عدد النساء يف جمال إدارة اجملالس احمللية منذ عام   
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة لعام : الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسرة: املصدر 
 

 يف عــام ١٠ إىل ١٩٨٢ عــدد النــساء العمــد مــن مــستوى الــصفر يف عــام  وقــد ارتفــع 
أمــا . ١٩٩٦ يف عــام ٢ و ١٩٨٧ يف عــام ١، يف حــني أن هــذا العــدد مل يكــن ســوى  ٢٠٠٢

 ١٩٨٢ فيمـــا بـــني عـــامي ١ ٣٢٠ إىل ٣٣٦عـــدد عـــضوات اجملـــالس احملليـــة فقـــد ازداد مـــن 
 ).١٥ و ١٤ و ١٣و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩انظر اجلداول رقم  (٢٠٠٢ و

توزيع العمديات حسب عدد النساء عضوات اجملالس احمللية
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 مشاركة املرأة يف تنظيم االنتخابات -دال  
، توجــد ثــالث ١١مــن بــني أعــضاء اهليئــة الوطنيــة ملراقبــة االنتخابــات، البــالغ عــددهم  

وفيما يتصل بالتمثيل يف األقاليم واملقاطعـات واملنـاطق احملليـة،           . نساء، ومن بينهن نائبة للرئيس    
 يف املائـة مـن      ١١ يف املائـة و      ٥يث يشكلن   ، ح ١٧٤ و   ٤١ و   ٣يبلغ عدد النساء على التوايل      

 ). باملرفق١٨ و ١٧ و ١٦انظر اجلداول (األعداد الكلية 
 

 ) باملرفق٢٠ و ١٩انظر اجلدولني (توزيع النساء يف بعض مواقع املسؤولية  -هاء  
 ) للجنة٥٦ و ٥٥رد على التوصيتني (

تقتـرح اللجنـة التـدابري التاليـة        يف سياق زيادة متثيلية النـساء يف املواقـع ذات املـسؤولية،              
 :من بني تدابري أخرى

 إضفاء الطابع املؤسسي على النهج املتعلق بنوع اجلنس؛ ∈ 
  يف املائة على األقل من أجل النساء؛٣٠وضع نظام للحصص يتضمن ختصص نسبة  ∈ 
 .املطالبة بتحسني مكانة املرأة باعتبار ذلك معيارا ملقبولية القوائم االنتخابية ∈ 

 
 حق املرأة يف متثيل حكومتها على املستوى الدويل: ٨املادة   

 الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع     تتخـذ  
الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال    

 .املنظمات الدولية
وبوسـعهن أن يقمـن، علـى قـدم املـساواة مـع       . ل الدبلوماسـي إن النساء يعملن يف احلق    

 .الرجال، بتمثيل الكامريون على الساحة الدولية وباملشاركة يف أعمال املنظمات الدولية
وااللتحــاق مبعهــد العالقــات الدوليــة بالكــامريون، الــذي يتــوىل تــوفري التــدريب املهــين   

ــة ا   ــرد كافـ ــع، ال جملـ ــاح يف الواقـ ــيني، متـ ــضا    للدبلوماسـ ــاح أيـ ــه متـ ــل إنـ ــة فحـــسب، بـ ألفارقـ
 .للكامريونيني من اجلنسني من احلاصلني على شهادة الليسانس على األقل، دون أي متييز

 عامـا   ٢٠واإلحصاءات املتعلقة بتوزيع الدبلوماسيني الذي تدربوا يف هـذا املعهـد منـذ               
 ).ق املراف٢١انظر اجلدول (تدل على اخنفاض معدل قبول النساء وضآلة عددهن 

 من الدبلوماسـيني الـذين اجتـازوا مرحلـة الـدكتوراه، وهـي        ١٦٦زمن بني ما جمموعه      
 . امرأة فقط٢٤املرحلة العليا يف العالقات الدولية، ال توجد سوى 
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وفيما يتصل مبرحلة دبلوم الدراسات املتخصـصة بالعالقـات الدوليـة، الـيت بـدأت منـذ                  
 مــن ١٣ مــن الرجــال و ٤٧، ٢٠٠٥  و٢٠٠٢، كــان يوجــد، فيمــا بــني عــامي  ٢٠٠٢عــام 

 ). باء٢١انظر اجلدول ( دبلوماسيا ٦٠النساء، وذلك من بني 
وهــذا العــدد احملــدود مــن النــساء الدبلوماســيات يــؤثر علــى متثيلــهن، ســواء يف الــدوائر   

ــسفارات وامل    ــة املناطــة مبــسائل دبلوماســية، أم يف ال ــة  احلكومي انظــر اجلــدولني  (نظمــات الدولي
 ).فق باملر٢٣و  ٢٢
 

 التمثيل على الصعيد الدويل -أوال  
ومــن اجلــدير بالــذكر أن النــساء الدبلوماســيات يــشتركن، علــى قــدم املــساواة مــع           

. زمالئهن من الرجال، يف املؤمترات واحللقات الدراسية الدولية، وفقا جملال ختصص كل منـهن             
لوفـود الـيت متثـل     ومع هـذا، ويف ضـوء اخنفـاض عـد النـساء الدبلوماسـيات، يالحـظ أن بعـض ا                   

 .الكامريون باخلارج مشكلّة من الرجال فقط
األمـم املتحـدة واالحتـاد      (ومن أجل االمتثال للمبـادئ املطبقـة لـدى املنظمـات الدوليـة               
، والـيت تتعلـق باملـساواة بـني ترشـيحات النـساء والرجـال، بـل وتفـضيل الترشـيحات                 )األفريقي

ــبعض املناصــب، يراعــى أن الكــامريو    ــسائية ب ــضيل هــذه الترشــيحات    الن ــد عمــدت إىل تف ن ق
ومـن مث، فقـد كـان الوضـع كمـا يلـي             . النسائية لدى منظومة األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي        

 :٢٠٠٣يف عام 
ــة جــرائم احلــرب         ∈  ــة حملاكم ــة اجلنائي ــة لتكــون قاضــية باحملكم ــرأة كامريوني ــت ام انتخب

 برواندا؛
ة لشؤون التجارة والصناعة لـدى االحتـاد     انتخبت امرأة كامريونية أخرى وزيرة مفوض      ∈ 

 .األفريقي
 

 التدابري املتخذة فيما يتصل بنوع اجلنس -ثانيا  
أبريـــل /نيـــسان ١٧يف أعقـــاب االضـــطالع حبركـــة كـــبرية بالـــسلك الدبلوماســـي يف   
، مت وزع   ٢٠٠٦أبريـل   /نيـسان  ١٧ املـؤرخ    ١٧٣/٤، مبوجب القرار اجلمهـوري رقـم        ٢٠٠٦

 . رجال٨٩ون الدبلوماسية باخلارج، مقابل  نساء ببعثات الكامري١٠
الن وظيفــة مــدير، كمــا كانــت هنــاك  وعــالوة علــى ذلــك، كانــت مثــة امرأتــان تــشغ   

 .نساء يشغلن وظيفة مدير مساعد، وذلك يف الدوائر املركزية بوزارة العالقات اخلارجية ٧
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كـامريون  ومن املالحظ لألسف أن عدد النساء، الالئي ميكـن هلـن أن ميـثلن حكومـة ال              
 .على الصعيد الدويل، ال يزال منخفضا

ــهن        ــذكر أن زوجــات الدبلوماســيني ال جيــوز تعيين ــة أخــرى، قــد جيــدر بال ومــن ناحي
ــية  ــدوائر الدبلوماسـ ــا يف الـ ــإن زوجـــات الدبلوماســـيني يف بعـــض   . بوظـــائف مـ ومـــع هـــذا، فـ
 .السفارات، حيصلن على وظائف إدارية

 
 :٩املادة    

ف املرأة حقا مساويا حلق الرجل يف اكتـساب جنـسيتها أو            متنح الدول األطرا   ‐ ١ 
وتــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن أجــنيب أو تغــيري . االحتفــاظ هبــا أو تغيريهــا

جنسية الزوج أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـا جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن                   
 .تفرض عليها جنسية الزوج

طــراف املــرأة حقــا مــساويا حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية     متــنح الــدول األ ‐ ٢ 
 .أطفاهلا

 .وال تزال التشريعات املتعلقة مبسألة اجلنسية دون تغيري 
ومــع هــذا، فــإن مــشروع القــانون املتعلــق باألشــخاص واألســرة يتنــاول هــذه املــسألة     

 .بشكل بالغ اإلجيابية فيما يتصل باملساواة بني الرجل واملرأة
 

 :١٠املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل           

للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أسـاس               
 :تساوي الرجل واملرأة

نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول          )أ( 
لى الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية                 ع

على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة ويف التعلـيم            
 العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛

تــوفر نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع    )ب( 
 مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع   )ج( 
ه من أنـواع التعلـيم   مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغري          
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اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية                
 وتكييف أساليب التعليم؛

 نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛ )د( 
ك بـرامج تعلـيم     نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـ              )هـ( 

الكبار وحمو األمية الوظيفية، وال سيما الـيت هتـدف إىل أن تـضييق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي                
 فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

ــرامج        )و(  ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة، قب خفــض معــدالت ت
 للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

 نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
الوصـــول إىل معلومـــات تربويـــة حمـــددة للمـــساعد يف ضـــمان صـــحة األســـر   )ح( 

 .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة
 

 التدابري املتخذة من ِقَبل الكامريون بشأن تعليم النساء -أوال  
 . التعليم بالكامريون عنصرين فرعيني، أحدمها رمسي واآلخر غري رمسييتضمن نظام 
ويف ضوء الفوارق القائمة الـيت ترجـع إىل اجلهـل واسـتمرار املمارسـات الثقافيـة، اُختـذ                

 :عدد من التدابري لتقليل التباينات املوجودة وتشجيع املساواة بني اجلنسني
 لرمسيالتدابري املتخذة يف نظام التعليم ا -ألف  

ــشواغل         ∈  ــشمل بعــض ال ــيت ت ــيم ال ــة للتعل ــتراتيجية القطاعي ــذ االس وضــع وتنفي
 املتصلة باملساواة على صعيد نوع اجلنس؛

عــزو األولويــة للقطاعــات االجتماعيــة والــصحية والتعليميــة فيمــا يتــصل بتــوفري مــوارد  ∈ 
 إضافية يف سياق مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون؛

ــق جمان ∈  ــدارس        حتقي ــة يف امل ــصروفات اإللزامي ــاء امل ــن خــالل إلغ ــدائي م ــيم االبت ــة التعل ي
 ؛٢٠٠١االبتدائية احلكومية وتوفري جمموعات دنيا منذ عام 

 يف  ٤٠األخذ بسياسة من سياسات املنح الدراسـية الـيت تقـضي بعـزو حـصة مقـدارها                   ∈ 
 املائة من أجل البنات؛

 باملوافقــة علــى الكتــب املدرســية واملــواد     جملــس معــين ”أُنــشئ : سياســة الكتــاب املدرســي  ∈
وتتضمن مهام هذا اجمللس، من بني ما تتضمنه، حتليل الكتـب املدرسـية يف     . “التعليمية
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ومـن  . ضوء القوالب النمطية التمييزية، من قبيل القوالب القائمة علـى التحيـز اجلنـسي     
ائمـة الرمسيـة    مث، فإنه جيري استبعاد أي كتاب يشمل قوالـب مـن هـذه النوعيـة مـن الق                 

 للكتب املدرسية؛
تعزيز الشراكات القائمة بني الدولة واهليئات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، الـيت                 ∈ 

ومثـة أنـشطة عديـدة يف هـذا الـصدد جيـري االضـطالع،        . هتتم بإحلاق البنات باملـدارس   
ــشؤون     ــدائي ووزارة ال ــيم االبت  وذلــك يف ســياق شــراكة مــع اليونيــسيف ووزارة التعل

 :االجتماعية؛ وتستهدف هذه األنشطة ما يلي
 التعبئة االجتماعية لتأيد التحاق البنات باملدارس؛ -  
تشجيع قضاء وقت الفراغ بأسلوب علمـي مـن أجـل حفـز البنـات علـى االهتمـام             - 

 باملسارات التعليمية؛
 )الـسيدا (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /وضع خطة ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة          ∈ 

 على صعيد قطاع التعليم؛
إنشاء جلنة معنية بنوع اجلنس لدى وزارة التعليم الوطين السابقة، وهـذه اللجنـة تعمـل      ∈ 

 :يف اجتاهات رئيسية ثالثة
 القضاء على كافة أشكال التمييز ضد البنات والنساء لفي جمال التعليم؛ -  
 تشجيع التحاق البنات باملدارس وبقائهن فيها؛ -  
 ز املوارد البشرية النسائية؛تعزي -  
 تنقيح الكتب املدرسية هبدف إزالة القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس؛ ∈ 
 مترين املدربني يف جمال الشؤون اجلنسانية؛ ∈ 
تقدمي منح دراسية ألفضل الناجحات يف االمتحانـات الرمسيـة هبـدف تـشجيع االمتيـاز                 ∈ 

 التعليمي لدى اإلناث؛
 تب املدرسية باجملان؛توزيع الك ∈ 
 .تدعيم األسر ∈ 

املدرســة الــصديقة لــألوالد ”ويف هــذا اإلطــار تقــوم اليونيــسيف، عــن طريــق مــشروع   
، بالتدخل يف املناطق التعلـيم ذات األولويـة لتقليـل معـدالت اإلعـادة وتـرك               “يقة للبنات دوالص

ــات  ــدى األوالد والبن ــسبة    . املــدارس ل ــضا بالن ــائم أي ـــ وهــذا هــو الوضــع الق ــساء  ” ل حمفــل الن
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ــامريون   ــة يف الكـ ــات بالتربيـ ــات املعنيـ ــات يف    “ األفريقيـ ــديات البنـ ــشجيع منتـ ــوىل تـ ــذي يتـ الـ
املؤسسات املدرسية، وتنظيم معسكرات علمية من أجل البنـات، وتوزيـع اجلزائـر علـى أفـضل                 

 .الناجحات باالمتحانات الوطنية
 تشجيع املطاعم املدرسية؛ ∈ 
 م لصاحل التحاق البنات باملدارس؛االضطالع بالدفاع الالز ∈ 
القيــام، يف إطــار الــوزارة املعنيــة بتــشجيع املــرأة، بإنــشاء إدارة فرعيــة معنيــة بتعلــيم           ∈ 

 .وتدريب النساء والبنات
وباإلضافة إىل ذلـك، يالحـظ أن برنـامج دعـم نظـام التعلـيم بالكـامريون، الـذي ميولـه                  

يم االبتـدائي ووزارة التعلـيم الثـانوي ووزارة         البنك الدويل والـذي يتعلـق بكـل مـن وزارة التعلـ            
التعلــيم العــايل، حيظــى مبكانــة كــبرية فيمــا يتــصل بتلــك املــشاكل اخلاصــة باملــساواة يف التحــاق  

 .البنات باملدارس وبقائهن فيها، وخاصة يف مناطق التعليم ذات األولوية
عليم االبتــدائي، واجلهــود الــيت تبــذهلا الكــامريون، والــيت تــستهدف إحلــاق اجلميــع بــالت   

 .يكتنفها بعض التحديات واألولويات على صعيد التعليم الثانوي والعايل
ــبيل          ــى س ــة عل ــداف التالي ــة األه ــة، حــددت احلكوم ــصل بالتحــديات القائم ــا يت وفيم
 :األولوية

 توسيع نطاق التعليم الثانوي والعايل؛ ∈ 
 تشجيع وجود تعليم ثانوي وعال من نوعية رفيعة؛ ∈ 
  حاالت ترك املدارس؛مكافحة ∈ 
 تقليل الفوارق بني اجلنسني؛ ∈ 
 .تعزيز مسألة إضفاء الطابع املهين على التعليم ∈ 

 
 التدابري املتخذة يف نظام التعليم غري الرمسي -باء  

 تدعيم اآلليات املؤسسية يف جمال التعليم غري الرمسي )١(  
يــة الــيت تكفــل التعلــيم غــري إن مثــة اختــصاصات بعينــها معــزاة لــبعض اإلدارات احلكوم 
 :وهذا هو الوضع القائم بشأن. الرمسي
ــرأة ومراكــز         ∈  ــشجيع امل ــوم، مــن خــالل مراكــز ت ــيت تق ــرأة ال ــز امل ــة بتعزي ــوزارة املعني ال

 التكنولوجيات املالئمة، بكفالة رعاية السكان من النساء؛
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ابري ملـساندة   املتعلـق بتنفيـذ جمموعـة مـن التـد         ومن هذا املنطلق، ُوضع ذلك املشروع        
 ويـستهدف هـذا املـشروع الـذي ميـول يف سـياق              .النساء الفقريات يف مراكـز تـشجيع املـرأة        

مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، تعزيز القدرات التشغيلية لدى هذه املراكـز، كيمـا تقـوم                
 :مبا يلي
 إعالم وتوجيه النساء؛ ∈ 
 يف االضــطالع مبــشاريع مــا ممــن توجــد  تــوفري املــشورات الالزمــة ملــساندة مــن يــرغنب  ∈ 

 لديهن مثل هذه املشاريع؛
تعزيـــز وتـــدريب النـــســـاء الالئـــي يـــواجهن مـــشاكل تتعلـــق بالـــدمج علـــى الـــصعيد     ∈ 

 . املهين-االجتماعي 
 مــن املــوظفني املــدّربني فقــد مت  ٦٠أمــا تعــيني . ولقــد وضــع مــشروع يتعلــق بالتنفيــذ   

 .مواد تعليميةبالفعل، وكذلك اضطلُع حبيازة معدات و
 ) للجنة٥٧الرد على التوصية (

الـــوزارة املعنيـــة بالـــشؤون االجتماعيـــة، والقيـــام بإنـــشاء وإصـــالح مراكـــز للتـــدريب   ∈ 
والرعاية فيما يتصل بالبنات الالئي ختلفـن عـن املـدارس، وتـوفري الـدعم الـالزم لألسـر                   

وهـو  (“ وربـوبني د ”وهـذه الـوزارة تـضم أيـضا مركـزا يـسمى       . واجملتمعات الـضعيفة  
متخــصص يف تــدريب البنــات والنــساء املعوقــات هبــدف إعــادة دجمهــن علــى الــصعيد    

 ومراكز اجتماعية؛“ مساكن للتدريب” االقتصادي، كما أهنا تشمل -االجتماعي 
وزارة الـــشباب الـــيت تكفـــل تـــدريب ورعايـــة الفتيـــات يف مراكـــز وبيـــوت الـــشباب    ∈ 

 والنشاط؛
، الــيت أُنــشئت يف إطــار االســتراتيجية الــشاملة املتعلقــة  وزارة العمالــة والتــدريب املهــين ∈ 

ــة، وهــي تتــوىل اإلشــراف علــى مراكــز      باإلصــالح والتــدريب املهــين وتــشجيع العمال
التدريب املهين السريع ملوظفي املكاتب، وكذلك مراكز التدريب املهين الـسريع علـى             

 .احلرف الصناعية
 يتـصل باجلماعـات الـضعيفة مـن         وقد وضعت هذه الوزارة اسـتراتيجيات خاصـة فيمـا          

وعلى صعيد التدريب املهين، سـوف ُيـضطلع بتقليـل الفـوارق القائمـة مـن خـالل               . قبيل النساء 
ويف . االحتفاظ بالتوازن فيما بني اجلنسني عن طريق اختاذ إجراءات حمـددة تـستهدف الفتيـات              

 :هذا الصدد، ُيتوخى القيام باألعمال احملددة التالية
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 ق متخصصة لدعم الوصول إىل التدريب املهين؛إنشاء صنادي ∈ 
 تشكيل جهاز معين بالتدريب املهين؛ ∈ 
 تنقيح القوانني القائمة يف جمال التدريب املهين؛ ∈ 
 .إعداد إطار للبحث والتوعية ∈ 

تعزيـز الــشراكة بـني الدولــة واملنظمـات الدوليــة واملنظمـات غــري احلكوميـة الــيت       )٢(  
  املهين-تيات وإعادة دجمهن على الصعيد االجتماعي تعمل يف جمال تدريب الف

 :، أدت األنشطة املضطلع هبا إىل النتائج التالية٢٠٠٤-٢٠٠٠وخالل الفترة  
 رائدة جمتمعية يف الدوائر التسع اليت متثل مناطق التـدخل لربنـامج   ٦٠٠تعيني وتدريب    ∈ 

 التعليم األساسي، الذي يضطلع به باالشتراك مع اليونيسيف؛
 تنظيم حلقات عمل لوضع مضمون مواد تصويرية للرائدات اجملتمعيات؛ ∈ 
 .متكني شبكات من الرائدات اجملتمعيات من أجل تعزيز أنشطة التوعية ∈ 

 اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم -ثانيا  
 )٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤انظر اجلداول ( 
علــى حنــو عــام، باحلاجــة إىل التحــسني، فمعــدل اإلملــام  يتــسم مــستوى تعلــيم النــساء،  

 . يف املائة لدى الرجال٧٠ يف املائة لدى النساء، مقابل ٦٠بالقراءة والكتابة يبلغ 
ــام    ــذ ع ــاح      ٢٠٠١ومن ــى االرتي ــستوى يبعــث عل ــدارس يف م ــدل االلتحــاق بامل ، ومع

 .بصورة عامة
 يف املائـة يف    ١٠٢,٩٧اق باملـدارس    ويف التعليم االبتدائي، بلغ املعـدل اإلمجـايل لاللتحـ          

 .٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة يف الفترة ٩٨,٠٨، مقابل ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة 
 التعليم االبتدائي  

 يف املائـــة و ١٠٠يف التعلـــيم االبتـــدائي، كـــان املعـــدل اإلمجـــايل لاللتحـــاق باملـــدارس  
؛ مـع   ٠,٨٥ان  أما مؤشر التكافؤ العام فقد ك     . ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ يف املائة يف عامي      ١٠٠,١٤

 ٠,٦٤وجود حاالت حمددة بإقليمي الشمال والشمال األقصى، حيـث يـصل هـذا املؤشـر إىل                 
 .٠,٦٣و 
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وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يقال أن معدل ترك املدارس لدى البنـات أكثـر ارتفاعـا                  
 .من املعدل املتصل باألوالد، وذلك يف املرحلة االبتدائية

 التعليم الثانوي العام  
، ولكــن نــسبة إكمــال البنــات ٠,٩٢حــظ أن معــدل التكــافؤ لــدى االلتحــاق يبلــغ يال 

ويف هذا الصدد، يصل معدل البقـاء باملرحلـة   . للمرحلة الثانوية تقل عن النسبة املتصلة باألوالد     
 . يف املائة لألوالد٧٦ يف املائة للبنات و ٥٤,٦الثانوية إىل 

 
 التعليم الثانوي التقين  

 يف املائة، ومع هذا، فإن معـدل اسـتمرارهن يف الدراسـة             ٤١ئوية للبنات   تبلغ النسبة امل   
 .يفوق املعدل اخلاص باألوالد

 يف املائـــة يف ٢٥وبالنـــسبة إلعـــادة الـــصف، يـــصل معـــدل اإلعـــادة لـــدى البنـــات إىل  
 ).العام والتقين( يف املائة يف التعليم الثانوي ١٨املتوسط بالتعليم االبتدائي، وإىل 

 العايلالتعليم   
 . يف املائة بالتعليم العايل٠,٦٤يبلغ معدل التكافؤ  

 النسبة املئوية للبنات يف جامعات الدولة
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ات قــد ظلــت علــى حاهلــا تقريبــا  ووفقــا للــشكل املــبني أعــاله، يالحــظ أن نــسبة البنــ   
وعــدد . لـة  يف جامعـات الدو ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠٢-٢٠٠١بـني العـامني الدراســيني    فيمـا 

ــا    ــة بوي ــارب عــدد األوالد جبامع ــات يق ــسبة   . البن ــثلن ســوى ن ــة  ٢٧وهــن ال مي ــة جبامع  يف املائ
 ). باملرفق٢٨انظر اجلدول رقم ( يف املائة ٣٩نغوانديري، وذلك يف إطار جمموع يبلغ 

وعلــى حنــو إمجــايل، يراعــي أن الفــوارق املتــصلة بنــوع اجلــنس قائمــة بالنظــام التعليمــي  
وقد جيدر بالتأكيد، مع هذا، أن هذه الفـوارق تتـسم بالـضآلة يف مـستوى التعلـيم         . بالكامريون

ــانوي ويف        ــيم الث ــة مــن التعل ــة الثاني ــا يف مــستوى املرحل ــة إىل حــد م ــها مرتفع ــدائي، ولكن االبت
 .مستوى التعليم العايل أيضا

 
 العقبات الرئيسية -ثالثا  

عليم للجميع، فإن مثـة عقبـات عديـدة         على الرغم من التدابري املتخذة لتشجيع توفري الت        
 .تضعف من القدرة على التكفل األمثل بالشواغل والتحديات اليت حددهتا الكامريون

 :واألمر يتمثل فيما يلي 
 عدم كتابة املوارد املالية واملادية؛ ∈ 
 فقر األسر؛ ∈ 
 استمرار بقاء قيود ثقافية وعملية تتسم بالتمييز إزاء املرأة؛ ∈ 
 غــري الكــايف مــن النــهج املتعلــق بنــوع اجلــنس، وذلــك مــن قبــل الــشركاء           الــتمكن ∈ 

 .االجتماعيني والقطاعيني
 

 ١١املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى                   ‐ ١ 

التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجـل واملـرأة،                
 :قوق وال سيمايف نفس احل

 احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ(  
احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف، مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري     )ب(  

 االختيار نفسها يف شؤون التوظيف؛
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احلـــق يف حريـــة اختيـــار املهنـــة والعمـــل، واحلـــق يف الترقـــي واألمـــن   )ج(  
روط اخلدمة، واحلق يف تلقي التـدريب وإعـادة التـدريب           الوظيفي، ويف مجيع مزايا وش    

 املهين، مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛
احلــق يف املــساواة يف األجــر، مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، واحلــق يف     )د(  

ملـساواة يف املعاملـة يف   املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكـذلك ا       
 تقييم نوعية العمل؛

احلــــق يف الــــضمان االجتمــــاعي، وال ســــيما يف حــــاالت التقاعــــد،  )هـ(  
والبطالة، واملرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شـكل مـن أشـكال عـدم القـدرة علـى               

 العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛
مـل، مبـا يف ذلـك محايـة     احلق يف الوقاية الـصحية وسـالمة ظـروف الع      )و(  

 .وظيفة األجانب
ــز ضــد املــرأة بــسبب الــزواج أو األمومــة، ولــضمان حقهــا      ‐ ٢  ــا ملنــع التميي توخي

 :الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب العمل أو إجازة األمومـة والتمييـز يف              )أ(  

 لة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛الفصل من العمل على أساس احلا
ــا     )ب(   إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو مــع التمتــع مبزاي

اجتماعيــة مماثلــة دون أن تفقــد املــرأة الوظيفــة الــيت تــشغلها أو أقدميتــها أو العــالوات    
 االجتماعية؛

 لــتمكني لتــشجيع تــوفري مــا يلــزم مــن اخلــدمات االجتماعيــة املــساندة  )ج(  
الوالــدين مــن اجلمــع بــني التزاماهتمــا األســرية وبــني مــسؤوليات العمــل واملــشاركة يف   
احليــاة العامــة، وال ســيما عــن طريــق تــشجيع إنــشاء وتنميــة شــبكة مــن مرافــق رعايــة    

 األطفال؛
لتوفري محاية خاصـة للمـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت                    )د(  

 أهنا مؤدية هلا؛
 أن تستعرض التـشريعات الوقائيـة املتـصلة باملـسائل املـشمولة هبـذه املـادة             جيب ‐ ٣ 

استعراضا دوريا يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا                  
 .أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء
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 احلقوق اليت متارسها املرأة يف إطار نفس الشروط املتعلقة بالرجل -ألف  
نون العمل والنظام األساسي العام للوظائف احلكومية تكـريس املـساواة بـني       يتضمن قا  

احلـق يف العمـل معتـرف    ”وينص قانون العمل علـى أن       . املوظفني من اجلنسني يف حقل العمالة     
به لكـل مـواطن بوصـفه حقـا أساسـيا؛ وعلـى الدولـة أن تبـذل قـصاراها ملـساعدة كـل فـرد يف                

 .“احلصول على عمل واإلبقاء عليه
 :وفيما خيص النظام األساسي العام للوظائف احلكومية، ترد املبادئ التالية 

 احلق يف العمل باعتباره حقا غري قابل للتصرف لكافة البشر؛ ∈ 
ــدى        ∈  ــساوية ل ــايري مت ــق مع ــا يف ذلــك تطبي ــف، مب ــنفس فــرص التوظي ــع ب احلــق يف التمت

 االختيار ألغراض التوظيف؛
ة والعمــل، واحلــق يف الترقــي واألمــن الــوظيفي، ويف مجيــع احلــق يف حريــة اختيــار املهنــ ∈ 

 مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلقي التدريب وإعادة التدريب املهين؛
احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك املخصـصات املتعلقـة بعمـل مـن نفـس القيمـة،                      ∈ 

 واحلق يف املساواة يف املعاملة لدى تقييم نوعية العمل؛
يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعـد والبطالـة واملـرض والعجـز               احلق   ∈ 

والشيخوخة وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك احلق يف إجـازة              
 مدفوعة األجر؛

 .احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب ∈ 
اعي، يراعــى أن املــوظفني مــن اجلنــسني مــشمولون     وفيمــا يتــصل بالــضمان االجتمــ    

والرغبة السياسية يف توسيع نطاق الضمان االجتماعيـة كيمـا يـشمل القطـاع              . بالتغطية الالزمة 
غري النظامي قد أفضت إىل تشكيل جلنة معنية بإصالح الضمان االجتمـاعي مـن أجـل اإلعـداد                  

املهنيـــة حـــىت يـــشمل مجيـــع العقبـــات لتمديـــد التـــضامن التعـــاوين املتعلـــق بالرعايـــة واملخـــاطر  
 .االجتماعية

مــن قــانون ) ٢ (٨٧ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٢واحلــق يف احلمايــة، الــذي يــستند إىل املــواد    
وباإلضافة إىل هـذا، فـإن أي انتـهاك    . العمل بالكامريون، مطبق على حنو كامل دون أي حتفظ 

 يف هـذه املـواد، ُيعـد        لعقد العمل من جانب صاحب العمـل، ألسـباب خمالفـة للقواعـد الـواردة              
 .إساءة للمعاملة ويستتبع عقوبات إدارة ومالية وفقا للنظم املعمول هبا
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ومــن الناحيــة العمليــة، حيــصل املواطنــون الكــامريونيون، الــذي تتــوفر فــيهم الــشروط      
ومــع هــذا، فــإن بعــض الــشروط . املطلوبــة ألي وظيفــة كانــت، علــى هــذه الوظيفــة دون متييــز 

 .يزية، وخاصة إزاء األشخاص املعوقنيالالزمة ُتعترب متي
 

 اآللية القانونية اليت ترمي إىل محاية صحة وسالمة املرأة العاملة -باء  
 منع الفصل من اخلدمة بسبب احلمل؛ )أ( 
 إدخال نظام إلجازات األمومة املدفوعة األجر؛ )ب( 
 .إدخال نظام لسداد تعويض أثناء إجازات األمومة )ج( 
الثة السالفة الذكر، والـيت تتـصل حبمايـة صـحة وسـالمة املـرأة العاملـة،               إن اجلوانب الث   

 مـن قـانون العمـل، واملـادة     ٣٤ من املـادة  ٥ و ١الفقرتان : مؤكدة يف القوانني األساسية التالية   
مـن النظـام العـام    ) ٤(و ) ١٢ (٦٦ ملنظمـة العمـل الدوليـة، واملـادة     ١٠٠ من االتفاقيـة رقـم       ٢

ي مل تتعـرض ألي تعـديل فيمـا يتـصل باملـساس بـصحة وسـالمة املـرأة                   للوظائف احلكومية، وه  
 .العاملة

ومع هذا، فإن مثة عقبة تربز يف هذا اجملال، وهـي العقبـة املتـصلة مبراعـاة العمـل املـرتيل                      
 .للمرأة

 ) للجنة٦٥ و ٦٠ و ٥٩الرد على التوصيات (
 

 محاية السالمة البدنية واملعنوية للمرأة -جيم  
ــانون العقوبــات الــيت تفــرض جــزاءات علــى     علــى هــذا الــ   صعيد، وباســتثناء أحكــام ق

انتهاكات السالمة البدنية واملعنويـة لألشـخاص بـشكل عـام، وللنـساء احلوامـل بـصفة خاصـة،                
ولقـد ُوضـع، يف الواقـع،    . ينبغي أن يالحظ أنه قد حدث تطور هام بالكامريون يف هذا الـشأن         

لعنيفــة املرتكبــة ضــد املــرأة، إىل جانــب التمييــزات  مــشروع قــانون يتنــاول منــع قمــع األفعــال ا 
ومـن املتـوخى يف هـذا القـانون، أن يـصبح التحـرش اجلنـسي                . القائمة على أساس نـوع اجلـنس      

 .جرمية تستحق عقوبة جزائية وتعويضا ماليا
وجممل القول أنه، فيما يتصل بالتشريعات املتعلقـة مبـسائل عمالـة املـرأة، ال يوجـد أي                   

ومــع هــذا، فــإن مثــة أمــورا تــدعو لألســف قــد تــربز، علــى  .  حكومــة الكــامريونمتييــز مــن قبــل
الصعيد العملي، فيما يتصل بالقطاع اخلاص وحده، حيث قد تتعـرض املـرأة للتوظيـف بـشرط                 

فمفتـشوا العمـل حيرصـون دائمـا علـى        . وهذا يتمثـل بالتأكيـد يف حـاالت معزولـة         . عدم احلمل 
 .ة بكل دقةمراعاة األحكام التشريعية والتنظيمي
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ومــن اجلــدير بالتنويــه، تلــك اإلرادة الــسياسية الــيت أعربــت عنــها احلكومــة مــن خــالل   
ويستهدف هـذا املـشروع حتـسني نظـام إدارة          . تشكيل جلنة معنية بإصالح الضمان االجتماعي     

الــصندوق الــوطين لالدخــار االجتمــاعي الــذي يتعلــق بالعــاملني يف القطــاع اخلــاص، وتوســيع    
 .الجتماعي كيما يشمل القطاع غري النظامينطاق الضمان ا

 . من املرفق٣٤وترد أعداد النساء يف خمتلف النقابات باجلدول  
 
 ) للجنة٦٥الرد على التوصية (

 ١٢املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف              ‐ ١ 

، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،           ميدان الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا           
ــة بتخطــيط        ــا يف ذلــك اخلــدمات املتعلق ــصحية، مب ــة ال ــى خــدمات الرعاي احلــصول عل

 .األسرة
 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة               ١بالرغم مـن أحكـام الفقـرة         ‐ ٢ 

ــوفر هلــا        ــوالدة، وت ــرة مــا بعــد ال ــوالدة وفت اخلــدمات املناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل وال
 .دمات اجملانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعةاخل

 
 السياسة املتعلقة بالصحة يف الكامريون -أوال  

من وجهة نظر السياسة االجتماعيـة للدولـة، ُتعتـرب صـحة الـسكان مـن صـميم التنميـة                     
 .االقتصادية واالجتماعية بالكامريون

ت مـن خـالل تعزيـز اآلليـات املؤسـسية لتـشجيع صـحة        وهذه الرغبة السياسية قد بـرز   
النساء، من ناحية أوىل، وكذلك عن طريق وضع االستراتيجية القطاعية للصحة اليت اعُتمـدت              

 . واليت جيري تنفيذها على حنو نشط يف الوقت احلاضر، من ناحية ثانية٢٠٠٢يف عام 
 

 تعزيز اإلطار املؤسسي لتشجيع صحة املرأة -ألف  
 املـــــؤرخ ٢٠٠٢/٢٠٠٩املرســـــوم رقـــــم ة إعـــــراب عـــــن هــــذا بتوقيـــــع  كــــان مثـــــ  

، الذي يتناول تنظيم وزارة الـصحة املكلفـة بدراسـة وتنفيـذ سياسـة               ٢٠٠٢أغسطس  /آب ١٩
 .الصحة بالكامريون

وهذه الوزارة تضم بالفعل إدارة لصحة األسرة، وهي إدارة تتوىل، من بني ما تتـواله،                
جنـاب ومتابعـة تطبيقهـا، وتنـسيق وتنفيـذ األنـشطة اخلاصـة        وضع السياسة احلكومية املتصلة باإل    
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وتتبع هذه اإلدارة إدارتان فرعيتان، ومهـا اإلدارة الفرعيـة للـصحة واإلجنـاب          . بالصحة اإلجنابية 
ومن اجلدير بالذكر أن مـن املبتكـرات الرئيـسية للمرسـوم الـسالف       . واإلدارة الفرعية للتحصني  

 . اجلنس يف النظام الصحيالذكر، تعزيز النهج املتعلق بنوع
 

 وضع وتنفيذ االستراتيجية القطاعية للصحة -باء  
ــسنوات         ــى حنــو فعــال خــالل ال ــستهدف هــذه االســتراتيجية االضــطالع بالعمــل عل ت

القادمة من أجل إصالح النظام الـصحي، وتيـسري الوصـول للخـدمات الـصحية مـن قبـل مجيـع                     
 أكثر مناال، وإتاحـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة     الطبقات االجتماعيات، وجعل األدوية األساسية  

 .لأللفية يف جمال الصحة
صـحة النـساء    : وهذه السياسة القطاعية للصحة تراعي احلياة البشرية يف مجيع مراحلها          

 .واألطفال والرجال واملسنني، وصحة املراهقني كذلك
 -ار الـسياسي    ويف سياق تنفيذ االسـتراتيجية الـسالفة الـذكر، ويف ضـوء مراعـاة اإلطـ                

 االقتصادي والـصحي بالكـامريون، ُوضـعت مثانيـة بـرامج علـى النحـو                -القانوين واالجتماعي   
 :التايل
 برنامج مكافحة األمراض؛ ∈ 
 برنامج الصحة اإلجنابية؛ ∈ 
 برنامج تشجيع الصحة؛ ∈ 
 برنامج األدوية واملواد الكاشفة واألجهزة الطبية األساسية؛ ∈ 
 اإلدارية؛برنامج العمليات  ∈ 
 برنامج حتسني تقدمي الرعاية؛ ∈ 
 برنامج متويل القطاع الصحي؛ ∈ 
 .برنامج التنمية املؤسسية ∈ 

وبرنامج الـصحة اإلجنابيـة، الـذي يـستهدف حتـسني احلالـة الـصحية لـألم والطفـل مـن                      
 بتخفـيض معـدل وفيـات األمهـات واألطفـال مبقـدار             ٢٠٠٠خالل القيام من اآلن وحـىت عـام         

 :تعرض للتنفيذ عن طريق ما يليالثلث، ي
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 إدارة  ١١توفري اخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية، وهي خـدمات سـبقت جتربتـها يف               ∈ 
صــحية مبــساعدة برنــامج األمــم املتحــدة للــسكان، ممــا يــشهد توســعا تــدرجييا يف البلــد 

 ؛ةبأسره هبدف االضطالع بتغطية وطني
رب يف دائـرتني صـحيتني، والـذي يـستهدف         مشروع رعاية التوليـد العاجلـة، الـذي اختـ          ∈ 

 تقليل وفيات األمهات، وهو مشروع يشمل بالفعل اإلقليم الوطين؛
 اخلطة االستراتيجية لتأمني وسائل منع احلمل هبدف منه وفيات األمهات واحلد منها؛ ∈ 
مــشروع منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل فيمــا يتــصل بفــريوس نقــص املناعــة   ∈ 

، الذي يويل اهتمامه بالنساء احلوامـل       )السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
املــصابات باإلجيابيــة املــصلية، ومعاجلتــهن مبــضادات الفريوســات الرجعيــة، إىل جانــب  
عالج األمراض اليت قد تـساعد علـى انتقـال فـريوس نقـص املناعـة؛ والقيـام باسـتخدام             

 حديثا، وتوفري العالج الالزم هلم عند الـوالدة،         ممارسات مأمونة فيما يتصل باملولودين    
ــوالدة    ــد ال ــاء احلمــل وبع ــهم أثن ــن     . وتغذيت ــة ذخــرية م ــدم الدول ــصدد، تق ــذا ال ويف ه

 مضادات الفريوسات الرجعية واألدوية الضرورية ملقاومة حاالت العدوى االنتهازية؛
ــوم   ∈  ــد ي ــار ٨حتدي ــوم مكافحــة وفيــات األ   مــايو /أي ــاره ي مهــات يف مــن كــل عــام باعتب

 .أفريقيا
 

  يف جمال صحة املرأة٢٠٠٦-٢٠٠٠إجنازات الفترة  -ثانيا  
تسهم صحة املرأة يف حتسني أحوال معيشتها، وهـي تـشكل بالتـايل جانبـا رئيـسيا مـن                    

 ٢٠٠٦-٢٠٠٠ولقـد أجنـزت يف الفتـرة    . األعمال املضطلع هبا لتعزيـز شـأن املـرأة بالكـامريون          
 .أعمال هادفة يف هذا الشأن

لى صعيد وزارة الصحة العامـة، اختـذت إجـراءات عديـدة مـن أجـل حتـسني صـحة                  وع 
 .املرأة وتقليل وفيات األمهات

السيدا، أدخل برنامج منع انتقال العـدوى مـن         /ويف إطار مكافحة فريوس نقص املناعة      
ــام   ــل يف ع ــي الوســط       ٢٠٠٠األم إىل الطف ــة جتريبيــة يف إقليم ، مــن خــالل االضــطالع مبرحل

ــة مــن ٦٤ موقعــا هلــذا الربنــامج، الــذي يغطــي   ٤٦٢ويوجــد اليــوم .  الغــريبوالــشمال  يف املائ
 .الدوائر الصحية، حيث يعمل عدد كبري من املرشدين الصحيني وموفري الرعاية

وتنوي وزارة الصحة العامة أن تقوم مستقبال مبتابعة توسيع نطاق برنـامج منـع انتقـال                 
 :قاليم، وذلك من خالل اإلجراءات التاليةالعدوى من األم إىل الطفل يف مجيع األ
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القيــام علــى حنــو ال مركــزي بتزويــد الــدوائر الــصحية مبــضادات الفريوســات الرجعيــة    ∈ 
واالختبارات من قبل شبكة املركز الـوطين لتـوفري األدويـة واملـواد الطبيـة االسـتهالكية             

 األساسية؛
 إقامة مراكز تنسيقية إقليمية وهيكل تنسيق إقليمي؛ ∈ 
وضع هنج يتناول كل منطقة على حدة، وإقامة هيكل للتنسيق على صـعيد كـل دائـرة                  ∈ 

 .صحية مع إعداد نظام شبكي هبذه الدوائر
ويف سياق نظام التحصني املوسع، جيري حتصني كافة النساء احلوامل على حنـو منـتظم                

 .ضد التيتانوس خالل االستشارات السابقة على الوالدة
ــامج الــوطين    وفيمــا يتعلــق مبكاف  ــا، أعــادت الــسلطات املختــصة تنظــيم الربن حــة املالري

ملكافحة املالريا من خالل تشكيل فريق تقين مركزي مزود بأمانة دائمة، إىل جانـب وحـدات                
 .إقليمية ملكافحة هذا املرض

وعلــى صــعيد العــالج املتقطــع للمالريــا لــدى النــساء احلوامــل، جيــري بــشكل مــستمر   
 .لبعوض ومبيدات حشرية يف مجيع الدوائر الصحيةتوزيع ِكالّت مانعة ل

وبغية حتسني الصحة اإلجنابية لدى املرأة، يقـوم االحتـاد األورويب، بالتعـاون مـع بعـض                   
املنظمات غـري احلكوميـة وشـركاء آخـرين مـن قبيـل صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، بتعزيـز                       

اجملتمعيـة، وبتوزيـع جمموعـات      قدرات القابالت التقليديات إطـار تـشجيع اخلـدمات األساسـية            
 .خاصة باالستشارات السابقة على الوالدة

ويف ظل الدعم املـايل املقـدم مـن منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، يـستهدف                      
مشروع تغيري السلوك وتعبئة اجملتمع  احمللـي يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة تعزيـز النظافـة الـصحية،                

لتثقيـف األسـري، والوقايـة مـن بعـض األمـراض مـن قبيـل املالريـا                  والرعاية الصحية األوليـة، وا    
 .السيدا والكولريا/وفريوس نقص املناعة

ويف نفس هذا اجملـال، يالحـظ إنـشاء مستـشفيات لإلحالـة يف ميـدان الـصحة اإلجنابيـة              
 ).من قبيل مستشفى نغوسو ألمراض النساء والوالدة وطب األطفال يف ياوندي(

 الوزارة املعنية بتعزيز املرأة واألسـرة خطـة مكافحـة فـريوس             ، وضعت ٢٠٠٣ويف عام    
ـــ  /نقـــص املناعـــة ولقـــد اعتمـــدت هـــذه اخلطـــة يف  . “قطـــاع النـــساء”الـــسيدا فيمـــا يتـــصل بـ

ولقـد اضـطلع    . ٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران ، وُشرع يف تنفيـذها بالفعـل منـذ          ٢٠٠٣مارس  /آذار ٤
وزارة املعنية بتعزيز املـرأة، أم لـدى       بعمليات خمتلفة تتسم باتساع النطاق، سواء لدى موظفي ال        
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وهـذه اإلجـراءات تتعلـق      . اجلماعات السكانية النسائية بـداخل جتمعـات ومنظمـات كـل منـها            
 .بالتدريب والتوعية واالضطالع باآلليات املؤسسية وتعزيزها

 التدريب - ١  
 :على صعيد التدريب، قد جتدر اإلشارة إىل اإلجراءات التالية 

 اخلدمات املركزية واخلارجية لدى وزارة تعزيـز املـرأة واألسـرة بـشأن              تدريب موظفي  ∈ 
 السيدا؛/فريوس نقس املناعة/األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي

تدريب قادة الرابطات والتجمعات النسائية على أسـاليب التـشجيع، واتقـاء األمـراض               ∈ 
ــسيدا، و/فــريوس نقــص املناعــة /الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي  نــوع اجلــنس، وإدارة ال

 أنشطة التنمية اجملتمعية؛
تدريب موظفي الدوائر اخلارجية التابعة لوزارة تعزيز املرأة واألسرة على االتصال مـن              ∈ 

فـريوس  /أجل تغيري السلوك فيما يتصل مبكافحة األمراض اليت تنتقل عن طريـق اجلـنس             
 السيدا؛/نقص املناعة

االتصال من أجل تغيري السلوك يف إطـار الربنـامج       تدريب قادة الرابطات النسائية على       ∈ 
 .التعاوين الرابع املضطلع به مع صندوق األمم املتحدة للسكان

 التوعية - ٢  
 :يف جمال التوعية، اختذت اإلجراءات التالية 
التعبئة االجتماعية للنـساء يف إطـار مراكـز تـشجيع املـرأة والرابطـات النـسائية                  ∈ 

 السيدا؛/وس نقص املناعةفيما يتعلق مبكافحة فري
الـسيدا علـى    /فـريوس نقـص املناعـة     /التوعية بشأن األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنس       ∈ 

البائعات بالتجزئة يف األسـواق، واملراهقـات، والنـساء         (صعيد شىت الفئات االجتماعية     
، ، وذلــك مــن خــالل احملاضــرات التثقيفيــة، واملوائــد املــستديرة، واملــؤمترات )الريفيــات

 واجلماعات ذات الشأن، وكذلك يف خمتلف األيام التذكارية؛
توعية موظفي الدوائر املركزية لدى وزارة تعزيز املـرأة واألسـرة، إىل جانـب األجهـزة                 ∈ 

فــريوس نقــص /املــشاركة، بــشأن الوقايــة مــن األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي  
لـذين يعيـشون وهـم مـصابون     السيدا، مع التركيز على عدم وصـم األشـخاص ا      /املناعة

 .السيدا أو التمييز ضدهم/بفريوس نقص املناعة
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 االضطالع باألمر - ٣  
 مــن األشــخاص الــذين  ٣١٠قــد جيــدر بالــذكر أنــه قــد اضــطُلع بــأمر مــا يقــرب مــن     

يعيـشون وهـم مـصابون بفـريوس نقـص املناعـة مـن جانـب عمليـات الـدعم املتعـددة األشــكال            
يـة، وحتقيـق األنـشطة املـدرة للـدخل، وتـوفري اهلبـات والـسلع ذات                 الدعم املايل، وشـراء األدو    (

وهــذه اإلجــراءات ال تــستهدف جمــرد مكافحــة وصــم هــؤالء األشــخاص   ). األمهيــة األساســية
 .والتمييز ضدهم، بل إهنا تستهدف بصفة خاصة تشجيع التضامن يف هذا املنحى

 
 تعزيز اآلليات املؤسسية - ٤  

 :ذكر ما يليومن بني مجلة أمور، جيدر  
ــة بــ    ∈  ــوفري اعتمــاد مــن اعتمــادات امليزاني ــدء وت ــسيدا يف عــام  ب  ٢٠٠٣شأن مكافحــة ال

  مليون من فرنكات االحتاد املايل األفريقي؛٣٠ بقيمة تبلغ ٢٠٠٤ و
القيام، داخل مراكز تـشجيع املـرأة، بإنـشاء وحـدات لتقـدمي املـشورة بـشأن األمـراض                    ∈ 

 السيدا؛/س نقص املناعةفريو/اليت تنتقل باالتصال اجلنسي
ــة بتــشجيع صــحة النــساء          ∈  ــرأة، بإقامــة دائــرة معني االضــطالع، لــدى وزارة تعزيــز امل

الـسيدا  /والفتيات، مع قيام هذه الدائرة، يف مجلة أمور، مبكافحـة فـريوس نقـص املناعـة               
 .وسائر األمراض املعدية اليت تصيب املرأة والفتاة

 ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥أة يف اجلــداول وتــرد اإلحــصاءات املتعلقــة بــصحة املــر  
 . باملرفق٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و
 

 ١٣املادة  
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف               

 واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أسـاس تـساوي          اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية   
 :املرأة، نفس احلقوق وال سيماالرجل و

 احلق يف االستحقاقات األسرية؛ )أ(  
احلــق يف احلــصول علــى القــروض املــصرفية، والرهــون العقاريــة وغــري  )ب(  

 ذلك من أشكال االئتمان املايل؛
احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع            )ج(  

 .جوانب احلياة الثقافية
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التـــدابري املتخـــذة للقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة يف ميـــادين احليـــاة   -ال أو 
 االقتصادية واالجتماعية

دخلت الكامريون يف األلفية الثالثة ويف يدها موارد هامة، وإن كانـت تواجههـا أيـضا                 
حتــديات كــبرية، وذلــك فمــا يتــصل بتنويــع اقتــصادها وتعميــق منوهــا وحتــسني أحــوال معيــشة    

إطار اقتصادي كلي مستقر بعـد جهـود التكيـف املعـززة، وتـوفر      :  بيمن مواردها  ومن. سكاهنا
أحوال تتسم مبزيد من احلفز لتنمية القطاع اخلاص، وهتيـؤ موقـف السـتقطاب التنميـة يف إطـار                   
دون إقليمــي يتميــز بــاطراد االنفتــاح، ووجــود ســكان أكثــر شــبابا وتعليمــا مــع قــدرهتم علــى    

دة وحتسني اإلنتاجيـة، واالتـسام باسـتقرار كـبري علـى الـصعيدين             استيعاب التكنولوجيات اجلدي  
 .السياسي واملؤسسي

وإذا مل تكن هناك بيانـات هامـة تتـيح معرفـة مـدى الـتغري يف االجتاهـات املتعلقـة حبالـة                      
، فـإن نوعيـة اإلجـراءات املتخـذة تبعـث      ٢٠٠٢املرأة، اليت ورد وصفها يف التقريـر األويل لعـام    

 .ث تغريات إجيابية كبرية على الصعد القصرية واملتوسطة والطويلة األجلعلى األمل يف حدو
، واصــلت احلكومــة بنــشاط تنفيــذ سياســة تتعلــق  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠وفيمــا بــني عــامي  

 .بتشجيع املرأة
 :وهذا التنفيذ يتسم باالجتاهات التالية 

 تعزيز القدرات االقتصادية للمرأة؛ ∈ 
 تطبيق برامج للتعاون؛ ∈ 
  اآلليات املؤسسية؛تدعيم ∈ 

 
 تعزيز القدرات االقتصادية للمرأة وتطبيق برامج للتعاون -ألف  

ــة، مبــساعدة بعــض         ــر، قامــت احلكوم ــة مبكافحــة الفق ــسياسة املتعلق ــذ ال يف إطــار تنفي
 .اهليئات التعاونية، بوضع عدد من الربامج واملشاريع املواتية للمرأة

 الربامج -أ   
 لنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسنيالربنامج الشامل ل - ١  

يستفيد هذا الربنامج من املساعدة املالية اليت يقدمها برنـامج األمـم املتحـدى اإلمنـائي،                 
 االقتـصادية مـن خـالل تزويـد النـساء بائتمانـات             -وهو يرمي إىل حتسني األحوال االجتماعيـة        

 .صغرية
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 :ا الربنامجولقد اضطلع باإلجراءات التالية يف سياق هذ 
 مشروعا من مشاريع النساء يف اإلقليم الساحلي والغـريب          ٢٤٠متويل ومتابعة    ∈ 

ــضا    ــوا أي ــيم أدام ــريب ويف إقل ــشمايل الغ ــات    . وال ــن ائتمان ــستفيدات م ــشجعات وامل ــساء امل والن
 يف  ٨٣ومعـدل الـسداد كـان يبلـغ         . الربنامج املتعلق بنوع اجلنس يقمن عادة بتسديد قروضهن       

 ؛أكتوبر / األولشرينتاملائة يف 
 مــن املــستفيدات مــن ائتمانــات هــذا الربنــامج يف جمــال إدارة األنــشطة    ٢٠٠تــدريب  ∈ 

 املولدة للدخل؛
إعادة تدريب املشرفني على مشجعات األنشطة املولدة للـدخل يف األقـاليم التجريبيـة،               ∈ 

د سـبق أن  ولقـ . وهي اإلقليم الغـريب والـساحلي والـشمايل الغـريب وإقلـيم أدامـوا أيـضا        
ــساء         ــات الن ــصميم ملف ــية دورة ت ــوظفني يف املراحــل األساس ــؤالء امل ــدريب ه ــد ت أعي

 .القائمات بالتشجيع
 برنامج حتسني إيرادات األسر الريفية يف األقاليم الشمالية - ٢  

وهــو يتــضمن قــسما يتعلــق  . ُمــوِّل هــذا الربنــامج علــى يــد مــصرف التنميــة األفريقــي    
وقد أقيمت هياكـل    . السيدا/ية للمرأة ومكافحة فريوس نقص املناعة     مبساندة األنشطة االقتصاد  

مركزية إلدارة هذا الربنامج لدى الوفود اإلقليمية التابعة للوزارة املعنية بتعزيز املرأة، وذلـك يف           
 .إقليم أداموا واإلقليمني الشمايل والشمايل األقصى

 “هتيئة الوظائف بأفريقيا”برنامج  - ٣  
ربنـامج مـساندة احلكومـة والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين يف وضـع                 يستهدف هـذا ال    

وهـو  . وتطبيق استراتيجيات استثمارية إلتاحة توفري فـرص عمـل الئقـة جـديرة مبكافحـة الفقـر                
 .حيظى بالتمويل الالزم من منظمة العمل الدولية

مــل ومــشاركة وزارة تعزيــز املــرأة واألســرة يف عمليــة وضــع وإجنــاز واعتمــاد خطــة الع 
الوطنية للعمالة ومكافحة الفقر، اليت صيغت يف إطـار هـذا الربنـامج، قـد أتاحـت إدخـال تلـك                 

 .االهتمامات املتصلة باملواصفات احملددة واملرتبطة بعنصر املرأة
 املشاريع -ب   
 مشروع مساندة دمج املرأة يف املشاريع الصغرية - ١  

وهـو يـشارك يف حتقيـق    . عزيـز املـرأة  هذا املشروع ممـول مـن األمـوال اخلاصـة بـوزارة ت             
ويتـضمن كـذلك تقـدمي مـواد للنـساء العـضوات يف             . التزامات احلكومة يف جمال مكافحة الفقر     
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أفرقة ذات مبادرات مشتركة أو يف رابطات ما من أجـل إعمـال مـشاريعهن املتـصلة مبجـاالت                   
 .الزراعة وتربية املاشية ومتويل األغذية واحلرف اليدوية، وما إىل ذلك

 املشروع املتصل بنوع اجلنس والسكان والتنمية - ٢  
ينــدرج هــذا املــشروع يف إطــار برنــامج املــساعدة الثالــث املقــدم مــن صــندوق األمــم      

 .٢٠٠٢-١٩٩٨املتحدة للسكان فيما يتصل بالفترة 
ويشمل هذا املشروع ستة أقاليم، وهو يرمي إىل تعزيز قدرة القادة مـن اجلنـسني علـى           

 .ان الصحة اإلجنابية وإدارة األنشطة اإلمنائية اجملتمعيةالعمل يف ميد
ــع       - ٣   ــيم الواق ـــرأة يف اإلقل ــصاحل املــــ ـــاذ إجــراءات ل ــر واختـــــ ــل الفق مــشروع تقلي

 بأقصى الشرق
وهــو مــشروع ممــول مــن مــصرف التنميــة األفريقــي وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   

 .ل واملقومات األساسيةويستهدف تعزيز القدرات وإقامة اهلياك
 مليون مـن فرنكـات االحتـاد املـايل     ٧٨٥وحىت اليوم، قدم هذا املشروع ائتمانات تبلغ     
، يالحــظ أن مثــة ١ ٢٢٩ومــن بــني األشــخاص الــذين مت متويلــهم، والبــالغ عــددهم  . األفريقــي
ال  يف املائـة مـن األعمـ       ٧٧ امرأة قد استفادت من ائتمانات هذا املشروع، مما يـشكل            ١ ٠٣٦

 .اليت حظيت بالدعم
 مشروع املساواة بني اجلنسني - ٤  

وهــو مــشروع ممــول مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ويرمــي أساســا إىل تقليــل   
الفــوارق بــني اجلنــسني مــن خــالل مراعــاة البعــد املتعلــق بنــوع اجلــنس يف الــسياسات والــربامج  

الـــشؤون اجلنـــسانية، وحتـــسني  القطاعيـــة، وتـــدريب املـــوظفني اإلداريـــني الـــوطنيني يف حقـــل   
اختصاصات الرابطات والتجمعات النسائية فيما يتصل بأساليب التنـشيط ومـساندة األعـضاء،             
وإدارة املشاريع الـصغرية، وتوعيـة اهلياكـل اجملتمعيـة والـشبكات أيـضا بـشأن احتياجـات املـرأة                    

 .وتشجيع املساواة بني اجلنسني
 تصل مبكافحة الفقر جبمهورية الكامريونمشروع تعزيز قدرات املرأة فيما ي - ٥  

 فيمـا بـني مؤسـسة       ٢٠٠٤ينـاير   / الثـاين  كـانون أُبرم اتفاق ثالثي يتعلق بتقدمي املـنح يف          
بناء القدرات بأفريقيا ووزارة تعزيز املرأة واألسـرة وتعاونيـة االدخـار واالئتمـان، هبـدف تـوفري                  

فريقــي، مــن أجــل تعزيــز قــدرات   مليــون مــن فرنكــات االحتــاد املــايل األ ٨٥٠مبلــغ يــصل إىل 
 .املنظمات النسائية بالكامريون
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 مشروع مساندة االضطالعات املشاريعية النسائية بالوسط الريفي - ٦  
 :يستهدف هذا املشروع، الذي متوله صناديق البلدان الفقرية املثقلة بالديون، ما يلي 
 خــالل مــساندة  االقتــصادي للمــرأة الريفيــة مــن -تعزيــز التفــتح االجتمــاعي   ∈ 

 القدرات التنظيمية واإلدارية لتجمعات النساء بالريف؛
حتــسني إيــرادات املــرأة الريفيــة عــن طريــق تــدعيم االضــطالع بأنــشطة لتوليــد   ∈ 
 )متويل املشاريع النسائية الصغرية(الدخل 

 تعزيز اآللية املؤسسية لدى بعض الوزارات -ج   
 وزارة تعزيز املرأة واألسرة - ١  

ن املرسـوم املتعلــق بتنظـيم وتـشغيل مراكــز تـشجيع املـرأة، وهــي وحـدات تقنيــة       يتـضم  
متخصصة من وحـدات الـوزارة املعنيـة حبالـة املـرأة، تكليـف هـذه املراكـز مبهـام رئيـسية تتعلـق                        
بالتــدريب والتثقيــف علــى الــصعيد املــدين واملعنــوي والفكــري فيمــا يتــصل بالنــساء والفتيــات    

 مـن مراكـز تـشجيع       ٤٤وتعمل اليـوم بالكـامريون      . درسي التقليدي الالئي ختلفن عن النظام امل    
 .املرأة هذه
وعالوة على ذلك، وبغية اضطالع هذه املراكز علـى أمثـل وجـه بـاإلجراءات املتـصلة                  

 مـدربا متخصـصا     ١٢٠بتمرين وتثقيف وتدريب ومساندة النساء، كـان مثـة شـروع يف تعـيني               
صاالت، وإدارة املــشاريع، والتــدخل االجتمــاعي، يف فــروع التكنولوجيــات واملعلومــات واالتــ 

ــة     ــال الزراعي ــس، واألعم ــاعم   -وصــناعة املالب ــة، وشــؤون املط ــة، والفندق ويف نفــس .  الرعوي
 من مراكز تشجيع املـرأة قـد اسـتفادت مـن صـناديق البلـدان الفقـرية            ٤٠الوقت، يراعى أن مثة     

 .اء الفقريات يف مراكز تشجيع املرأةاملثقلة بالديون يف سياق مشروع إقامة آلية ملساندة النس
الـــوزارة املعنيــــــة باملـــشاريع الـــصغرية واملتوسطــــــــــة واالقتـــصـــاد االجتمـــاعي   - ٢  

 واحلرف اليدوية
يهدف تشجيع االضطالعات املشاريعية النسائية، أنشئت هـذه الـوزارة، الـيت وضـعت               

ــسات      ــساء مــن رئي ــة الن ــدريب ومواكب ــق بت ــة تتعل ــصغرية واملتوســطة  سياســة كامل ــشاريع ال امل
الرابطـات واملنظمـات    (واملشاريع املتناهية الـصغر، ومـشجعات هياكـل االقتـصاد واالجتمـاعي             

واحلـرف  ...) غري احلكوميـة، وأفرقـة املبـادرات املـشتركة، واألفرقـة ذات األمهيـة االقتـصادية،             
 .اليدوية
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للضمان من أجل تـاليف     ويف سياق هذا املنظور، يوجد مشروع يتعلق بإنشاء صندوق           
ولقـد  . مشاكل الضمانات والرهونات العقارية اليت كثريا ما يطالـب هبـا املـضطلعون باملـشاريع             

اختذت أيضا إجراءات تتعلق بالتعزيز والتشجيع فيما يتصل حبفـز النـساء علـى حتـسني إدارة مـا                 
 .ةلديهن من هياكل، والقيام بالتايل بتعزيز االضطالعات املشاريعية النسائي

أو تقــين، الــيت تقــدمها /ومـن ناحيــة أخــرى، يالحـظ أن ملفــات املطالبــة بــدعم مـايل و    
وغالبيـة  . النساء، حتظى بامتيـازات يف املعاجلـة، وذلـك مـن أجـل االضـطالع بالتـشجيع الـالزم                  
 .هذه امللفات جتري إحالتها بالتايل إىل صندوق العمالة الوطين يف حالة اإلقرار بصحتها

ر أيضا أنه قد صيغ مشروع برنامج تدرييب مـن أجـل تعزيـز القـدرات             وقد جيدر بالذك   
اإلدارية لدى النساء الالئي يرأسن اهلياكـل ذات الـصلة باملـشاريع الـصغرية واملتوسـطة، وذلـك                  

. هبــدف متكينــهن مــن حتــسني تفهمهــن ألعمــاهلن مــع إبعــادهن عــن الوقــوع يف شــرك اإلفــالس 
كبة الواجبة قبل إدارهتـن لالئتمانـات املخصـصة هلـن           وسوف تزود هؤالء النساء بإجراءات املوا     

 .وعقب هذه اإلدارة أيضا
 وزارة العمالة والتدريب املهين - ٣  

وضــعت هــذه الــوزارة برناجمــا يف ميــدان تعزيــز دمــج النــهج املتعلــق بنــوع اجلــنس يف      
 .السياسات والربامج اليت تعمل على تشجيع العمالة

 وآليـات مـن شـأهنا أن تتـيح زيـادة مراعـاة النـهج                ويستهدف هذا الربنامج صوغ إطار     
ومثـة مـشروع قيـد اإلعـداد يف هـذا      . املتعلق بنوع اجلنس لدى تشجيع العمالة ومكافحـة الفقـر      

التـدريب، واملتابعـة التقنيـة،      (مساندة االضطالعات املشاريعية النسائية     ”الصدد، وهو مشروع    
املنظمــــات النــــسائية ذات الوجهــــة ، وقــــدرات النــــساء القائمــــات باألعمــــال، و )والتمويــــل
 .“االقتصادية
ــساء         ــشاريع مملوكــة للن ــة م ــسري إقام ــشروع يف تي ــذا امل ــام هل ــل اهلــدف الع ــا . ويتمث أم

ــون يف هــذا املنحــي فهــم    ــشركاء التقني ــسكو ووزارة    : ال ــدويل ومنظمــة اليون مكتــب العمــل ال
 .االقتصاد والشؤون املالية

 وزارة الشؤون االجتماعية - ٤  
ذه الــوزارة مــساعدات كــبرية للرابطــات واألعمــال االجتماعيــة اخلاصــة الــيت   تقــدم هــ 

 .تتعلق بالنساء املعوقات والسكان املهمشني من أجل تعزيز قدراهتم
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وفيما يتصل جبوانب احلياة االقتصادية على صعيد احلق يف املخصصات العائلية واحلـق              
تروحييـة والرياضـية، جتـدر اإلشـارة إىل     يف القروض املـصرفية واحلـق يف املـشاركة يف األنـشطة ال        

 .التدابري املتخذة من قبل السلطات العامة
 اجلوانب األخرى للحياة االقتصادية -ثانيا  

ترد اإلحصاءات املتـصلة مبعـدالت النـشاط والبطالـة لـدى املـرأة، وفقـا ملكتـب العمـل                     
 . من املرفق٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٨الدويل، باجلداول رقم 

 احلقوق يف املخصصات العائلية -ألف  
مــن اجلــدير بالــذكر أن معــدل املخصــصات العائليــة مــنخفض املــستوى، وأنــه ال يتــيح  

 .بلوغ األهداف املتوخاة من هذه املخصصات
وباإلضافة إىل ذلك، فإن السياسة املتبعة يف هذا الشأن ال تـسمح بتـراكم اسـتحقاقات        

د العملـي، وعنـدما يكـون نظـام املخصـصات           وعلى الصعي . هذه املخصصات من قبل الزوجني    
العائلية أكثـر مواتـاة للمـرأة بالقيـاس إىل خمصـصات الرجـل، فإنـه ينبغـي إصـدار تفـويض بعـدم                
التراكم مـن قبـل الـزواج، رئـيس األسـرة، حـىت تـتمكن هـذه األسـرة مـن تـضمني الراتـب ذي                        

 .الصلة ما يتعلق به من تعويضات
شأن أن ُينفذ عزو هـذه التعويـضات وسـدادها        وسوف يكون من املستحسن يف هذا ال       

 .مبجرد إثبات هذا احلق
 احلق يف القروض املصرفية -باء  

يف ضوء مراعاة تلك القيود اليت تكتنف النظام التقليدي املتصل بتوفري متويل فعال مـن                
أجــل األنــشطة االقتــصادية والتجاريــة للمــرأة، قــررت احلكومــة حتريــر هــذا القطــاع، ممــا أدى    

شــرة إىل ظهــور عــدد كــبري مــن مؤســسات التمويــل علــى نطــاق صــغري، وهــذه املؤســسات  مبا
 .متخصصة يف تقدمي مساندات مالية للمشاريع النسائية املولدة لإليرادات

ومع هذا، وإزاء ضعف هذا اجملال اجلديد، ومـا يترتـب عليـه مـن التـأثري بـشكل نـسيب                      
نات لصاحل أنشطة املرأة، فـإن وزارة تعزيـز املـرأة    على إجراءات التعاونيات املعينة بتقدمي االئتما 
 مـن املـشاركات، إىل جانـب كافـة العناصـر            ٢٠٠واألسرة قد نظمت حمفال يضم ما يزيد عن         

الفاعلة الوطنية والدولية، عامة كانت أم خاصة، هبدف القيام على حنـو دائـم بتحـسني وتيـسري                  
 .وصول النساء للقروض املصرفية والعقارية

 :ت مخسة مواضيع رئيسية خالل هذه األعمالولقد برز 
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 دور الدولة يف عملية متويل األنشطة االقتصادية؛ ∈ 
ــة        ∈  ــصارف التقليدي ــل امل ــن قب ــرأة م ــصادية للم ــشطة االقت ــل األن ــة بتموي ــسياسة املتعلق ال

 ومؤسسات التمويل على نطاق صغري واجلهات املاحنة؛
 ضري والريفي؛شروط جناح املشاريع النسائية بالوسطني احل ∈ 
جتارب األجهزة املعنية مبساندة األنـشطة االقتـصادية الـصغرية النطـاق الـيت تـضطلع هبـا              ∈ 

 املرأة؛
 .تشجيع متويل األنشطة االقتصادية لدى املرأة ∈ 

ويف هذا الوقت، شرعت احلكومة يف عملية هادفة لتنظـيم لقـاءات ذات صـلة، هبـدف                  
 .شامل لألنشطة االقتصادية والتجارية للمرأةوضع وتنفيذ برنامج لتوفري التمويل ال

 
 احلق يف املشاركة يف األنشطة التروحيية والرياضية -جيم  

يف إطار االستراتيجيات اليت وضـعت مـن أجـل تـشجيع األنـشطة التروحييـة والرياضـية                   
وهـذه اإلجـراءات تتمثـل    . لدى النساء، جتدر اإلشارة إىل عدد كبري مـن اإلجـراءات امللحوظـة          

 :فة خاصة فيما يليبص
 التنظيم الدائم ملباريات وبطوالت نسائية وطنية يف مجيع فروع األلعاب الرياضية؛ ∈ 
 القيام على صعيد البلد بأسره بإعداد هياكل وجتهيزات لتشجيع الرياضة؛ ∈ 
التنظــيم التقليــدي مــن جانــب املعهــد الــوطين للــشباب والرياضــة ووزارة تعزيــز املــرأة     ∈ 

املراكــز احلــضرية الرئيــسية، لــدورات منظمــة مــن دورات الرياضــة حتــت واألســرة، يف 
ــشباب والرياضــة    ”شــعار  ــوطين لل ــد ال ــرأة -املعه ــراغ  -  الرياضــة- امل ــت الف  - وق
 ؛“الصحة

مباريـات يف كـرة   (التنظيم الدائم من قبل وزارة تعزيز املرأة واألسرة للقـاءات رياضـية           ∈ 
 فئات االجتماعية املهنية للمرأة؛فيما يتصل جبميع ال) اليد وكرة القدم

تعميم مدن الرياضة اجلماعية لصاحل األفرقـة املختلطـة الـيت تتلقـى الرعايـة الالزمـة مـن                    ∈ 
 .التقنيني العاملني يف حقل التربية البدنية والرياضية

ومــن اجلــدير بالــذكر، مــع هــذا، أن الــسكان الــريفيني ال حيــصلون بــصفة عامــة علــى     
وباإلضـافة إىل   . ة من قبيل تلك اهلياكل اليت قد توجـد باملنـاطق احلـضرية            هياكل رياضية أساسي  

ذلك، ُيراعى أن مثـة إعاقـة عامـة ملـشاركة املـرأة يف أنـشطة مـن هـذا القبيـل، وذلـك مـن جـراء                          
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، ومـشقة عمـل املـرأة،       )مما سبق ذكـره   (التقاليد، وعدم املساواة يف تقدمي األلعاب       : عوامل مثل 
 .، وهبوط معدل التعليم يف هناية املطافواخنفاض مستوى املعيشة

. ووضع املرأة بعيد عن مكانـة الـصدارة لـدى االحتـادات الرياضـية الوطنيـة، يف النهايـة                   
، ال يوجـد سـوى احتـاد واحـد خيـضع إدارة امـرأة،               ٤٠ومن بني هذه االحتادات، البالغ عددها       

زن بالتـايل بـني مـؤهالت املـرأة،         ولـيس مثـة تـوا     . وهو االحتاد الوطين لأللعاب الرياضية اجلامعية     
 .من ناحية أوىل، وتلك املناصب الضئيلة اليت تشغلها يف هذه االحتادات

 ) للجنة٦٥ و ٥٢الرد على التوصيتني (  
 ١٤املادة  
تــضع الــدول األطــراف يف اعتبارهــا املــشاكل اخلاصــة الــيت تواجههــا    ‐ ١  

باب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا، مبـا يف          املرأة الريفيـة، واألدوار الـيت تؤديهـا يف تـأمني أسـ            
ذلك عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقديـة، وتتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان                  

 .تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد            ‐ ٢  

ق الريفية لكي تكفـل هلـا، علـى أسـاس التـساوي مـع الرجـل، املـشاركة                   املرأة يف املناط  
 :يف التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات، )أ(  
 نيـــل تـــسهيالت العنايـــة الـــصحية املالئمـــة، مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات )ب(  

 والنصائح واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج(  
احلصول على مجيع أنواع التـدريب والتعلـيم، الرمسـي وغـري الرمسـي،               )د(  

مبا يف ذلك مـا يتـصل منـه مبحـو األميـة الوظيفيـة، واحلـصول كـذلك، يف مجلـة أمـور،                        
 دمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءهتا التقنية؛على فوائد كافة اخل

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجـل احلـصول علـى             )هـ(  
 فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛ )و(  
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ــة، وتــسهيالت   فرصــة احلــصو  )ز(   ل علــى االئتمانــات والقــروض الزراعي
التــسويق والتكنولوجيــا املناســبة، واملــساواة يف املعاملــة يف مــشاريع إصــالح األراضــي   

 واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛
التمتــع بظــروف معيــشية مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان     )ح(  

 .رباء واملاء والنقل، واالتصاالتواإلصحاح واإلمداد بالكه
تضطلع النساء الريفيات بـدور هـام يف تنميـة املنـاطق الريفيـة يف مـشموهلا، ويف ميـدان                     

االفتقـار إىل   : ومع هذا، فإهنن يواجهن مشاكل متعددة، من قبيـل        . األمن الغذائي بصفة خاصة   
، وحمدوديـة  )كن والـصحة امليـاه والكهربـاء واملـس     (الوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسـية       

الوصــول إىل االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وكــذلك ضــآلة الوصــول إىل التكنولوجيــات        
 .املناسبة وإىل األراضي أيضا

وتتجه احلكومة، مـن خـالل خمتلـف الـوزارات الـيت تقـوم بالتـدخل الـالزم يف القطـاع                      
ــة املاشــية، ووزار  (الريفــي  ــة، ووزارة تربي ــة الريفي ــة، ووزارة النقــل،  وزارة التنمي ــاه والطاق ة املي

. حنــو تنفيــذ بــرامج ومــشاريع لــصاحل العــامل الريفــي ) ووزارة االتــصاالت الــسلكية والالســلكية
وهذه الربامج واملشاريع تتناول اإلعالم والتدريب والدعم املؤسسي واملساندة املاليـة مـن أجـل               

الوصــول علــى حنــو ميــسر  متكــني الريفيــات مــن االضــطالع باألنــشطة املولــدة للــدخل، ومــن    
 .للخدمات االجتماعية األساسية

 :ويف مواجهة هذه الصعوبات، ظهرت اجتاهات سياسية تكمن فيما يلي 
تشجيع زيادة متثيل املرأة، سواء يف هياكل اإلشراف املتعلقة باملنـاطق الريفيـة،              - ١ 

املــشتركة أم يف املنظمــات املتعلقــة باملنــاطق الريفيــة، أم يف املنظمــات املهنيــة و 
 بني املهن؛

 كفالة التشجيع االقتصادي للنساء الريفيات؛ - ٢ 
 .تعزيز هؤالء النساء على الصعيد االجتماعي - ٣ 
 :وقد اقترحت اإلجراءات التالية من أجل بلوغ األهداف املتوخاة 

مــع التركيــز علــى املــرأة يف الريــف، والوصــول للمــدخالت  (وضــع وثيقــة اســتراتيجية  ∈ 
 ؛...)ت واالئتمانا

 امــرأة مــن العــامالت يف حقــل التــصميم، وذلــك يف إطــار املرحلــة الثانيــة   ٢٠٠تعــيني  ∈ 
 ؛)للربنامج الوطين املعين بالتصميم والبحث على الصعيد الزراعي
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 .تنقيح النظام العقاري لتيسري وصول املرأة إىل األراضي ∈ 
وزارة الزراعـة يف سـياق   ، اضطلع باإلجراءات احملددة التالية من قبل        ٢٠٠٢ومنذ عام    

 :تنفيذ استراتيجيتها القطاعية
 مشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ اخلطط اإلمنائية )أ( 
يف ضوء إدراك الصعوبات اليت تواجه املرأة الريفية، وضعت احلكومـة مـشاريع للتنميـة         

ــك           ــصفة خاصــة تل ــوايت ب ــذي ي ــشاركي ال ــيط الت ــات وجمــاالت للتخط ــأ آلي ــأهنا أن هتي ــن ش م
بــاإلقليم األوســط (برنــامج مــساندة التنميــة اجملتمعيــة  : معــات الريفيــة األشــد عــوزا، وهــي اجملت

والربنــامج الــوطين للتنميــة التــشاركية؛ والربنــامج الــوطين لزراعــة   ) واإلقلــيم الــشمايل األقــصى 
اجلــذور والــدرنات، وبرنــامج تنميــة بــساتني الــدخل بــالريف، ومــشروع االئتمــان الريفــي غــري  

 .املركزي
ة تنفيذ أيضا إلجراءات حمددة تتعلق بتدريب القيادات النسائية على ختطيط أعمـال             ومث 

التنمية باجملتمع احمللي، وذلك من جانب الدائرة املعنية باالضـطالعات الزراعيـة النـسائية التابعـة            
 .إلدارة التنمية اجملتمعية

 الوصول إىل خدمات صحية مناسبة )ب( 
اجملتمعي، مـن خـالل إلقـاء حماضـرات تثقيفيـة، بتـشجيع             يقوم موظفو اإلرشاد اإلمنائي      

ــة مــن فــريوس نقــص      ــة الــصحية األوليــة، والتعلــيم األســري، والوقاي النظافــة الــصحية، والرعاي
 .السيدا/املناعة

 الوصول إىل مجيع أنواع التعليم والتدريب )ج( 
يـــز اختـــذت وزارة الزراعـــة إجـــراءات ترمـــي إىل زيـــادة عـــدد النـــساء املـــشرفات وتعز 

 :قدراهتن، فضال عن تشجيع هياكل اإلحاطة احمللية، ومن مث، فإنه قد اضطلع مبا يلي
 من موظفي التصميم املتقاعدين، ومتم تدريبـهم يف سـياق           ٢٠٠، عني   ٢٠٠٢يف عام    ∈ 

الربنــامج الــوطين لتــصميم البحــوث الزراعيــة، كمــا أعيــد تــدريب مــشجعات التنميــة    
 اجملتمعية؛

فات اتصال لدى برنامج مساندة التنمية اجملتمعية، كما أن مثـة            امرأة كموظ  ٢٠عينت   ∈ 
مديرات عديدات مبركز التثقيـف والتنـشيط علـى الـصعيد اجملتمعـي، إىل جانـب نـساء                  

 .أخريات، قد تابعن تدريبات بعينها يف داخل البلد وخارجه
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ة، وفيما يتصل بالنساء الريفيات، كانـت هنـاك تـدريبات لقـادة عـدد كـبري مـن األفرقـ                    
، كانـت توجـد     ٢٥ ٧١٧ومن بني قادة األفرقة الذين تلقوا التـدريب الـالزم، والبـالغ عـددهم               

 يف املائة؛ وهذا العـدد الـذي ال يـزال يعتـرب ضـعيفا يرجـع إىل                  ١٢,٣٤ امرأة أي نسبة     ٣ ١٧٤
؛ وإن ...)بوصـفها زوجـة وأمـا ومـضطلعة باملـشاريع      (أن املرأة الريفية مطالبة بأعمـال عديـدة    

 .ا العدد آخذا يف التزايدكان هذ
  من األفرقة النسائية باإلقليم الشمايل األقصى؛٤٠، مت تدريب ٢٠٠٠يف عام  ∈ 
  من األفرقة النسائية باإلقليم الشرقي؛٣٠، مت تدريب ٢٠٠١ويف عام  ∈ 
 فريقـا   ٣٠  من األفرقة النسائية بـاإلقليم الـساحلي، و        ٣٠، مت تدريب    ٢٠٠٣ويف عام    ∈ 

 .لغريبآخر باإلقليم ا
ومن اجلدير بالذكر أيضا أن مثة عددا كـبريا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة والرابطـات                    

 .األخرى يضطلع بتعزيز األفرقة النسائية من أجل متكينها من حتسني قدراهتا التقنية واإلدارية
 . مركزا من مراكز التثقيف والتنشيط على الصعيد اجملتمعي٥٨وتوجد حاليا  
 ة تبادل املعونة والتعاونياتتنظيم أفرق )د( 
تدرك النساء أن كـل عمـل إمنـائي مـن األعمـال الـيت تتطلـب متـويال مـن قبـل املـاحنني،               

 .ومن املالحظ بالتايل أن مثة تزايدا يف أعداد األفرقة النسائية. مشروط بتشكيل فريق دينامي
 :وهذه األفرقة تتلقى مساعدات خمتلفة يف اجملاالت التالية 

 التنظيمي؛الدعم  ∈ 
 املساندة يف جمال التماس التمويالت؛ ∈ 
 التأييد التقين واملادي؛ ∈ 
 .التمويل املباشر واملواكبة ∈ 

ومــن العمليــات اجلــديرة باالضــطالع علــى حنــو مــستمر، إعــادة تنــشيط هــذه األفرقــة    
 .ومساندهتا وإضفاء الطابع املهين عليها

 املشاركة يف األنشطة اجملتمعية )هـ( 
إنـشاء  ( املرأة الريفية على حنو مطرد يف عمليات التنمية اخلاصـة بـاجملتمع احمللـي          تشارك 

وهذا يرجـع إىل املكانـة      ). عيون، وأكواخ حملية، ومساكن، وما إىل ذلك      /دروب للنقل، وآبار  
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اليت تشغلها يف حميط األسرة، وكذلك إىل إدراك مجيع الشركاء اإلمنائيني أن احلد من الفقـر يف                 
 .لريفية يتطلب إشراك املرأةاملناطق ا
ــسويقية      )و(  ــدمات التــ ــة واخلــ ــروض الزراعيــ ــات والقــ ــرأة لالئتمانــ ــول املــ وصــ

ــار      ــة يف إطــ ــساوي يف املعاملــ ــذلك إىل التــ ــبة، وكــ ــات املناســ والتكنولوجيــ
 اإلصالحات العقارية والزراعية ويف مشاريع التنمية الريفية

 عمـيال، توجـد نـسبة      ١١ ٢٩٦ومن بني عمـالء كافـة البنـوك، الـذين يبلـغ جممـوعهم                
.  يف األلـف مـن االئتمانـات املوزعـة        ٠,٤يف املائة من النساء، وهذه النـسبة ال تتلقـى سـوى              ٥

وضآلة الطلب على اخلدمات املالية املصرفية، اليت تقـدم لـصاحل العمـيالت الريفيـات، ال ترجـع             
ك القيـود الـيت تكتنـف املـرأة     إىل اتسام املصارف التقليديـة مبعـاداة املـرأة، بـل إهنـا ترجـع إىل تلـ         

 :الريفية لدى ممارسة أنشطتها، وتتمثل هذه القيود فيما يلي
 ضآلة اإليرادات؛ ∈ 
 االفتقار إىل الطابع املهين؛ ∈ 
 نقص، بل انعدام، االدخار والضمان، من جراء حمدودية الوصول إىل امللكيات؛ ∈ 
 عدم كفاية التمويل الذايت؛ ∈ 
 األمية؛ ∈ 
 ر احلق يف التصرف؛عدم توف ∈ 
 .اخنفاض مستوى الثقة يف النفس ∈ 

ومـــن اجلـــدير بالـــذكر، يف املرحلـــة الراهنـــة، أن تقـــدمي االئتمانـــات للمـــرأة مـــن قبـــل   
املصارف التقليدية غري كاف لالحتياجات احلقيقية للمـرأة الريفيـة، وأن كـان التمويـل يـشكل                 

 .وسيلة لتحريرها وتعزيز شأهنا
احلكومــة، مبــساعدة اجلهــات املاحنــة، أن تعيــد تنظــيم هــذا     ســنوات، قــررت ٥ومنــذ  

. القطاع من أجل متكينـه مـن االضـطالع بـدوره يف متويـل املـشاريع الـصغرية، علـى حنـو فعـال                       
 :وترد أدناه احللول الراهنة املتعلقة مبساندة املرأة الريفية

ــة الـــيت تنـــهض املـــرأة بأعبائهـــ    - ١  ا، ختفيـــف مـــشقة العمـــل والواجبـــات اجملتمعيـ
املــنقالت واملطــاحن (ســيما مــن خــالل حيــازة املــواد اجلماعيــة والفرديــة    وال

وهـذا التمويـل    ...). وحامالت كـل شـيء واملـدخالت والفـؤوس والـسواطري          
يتأتى عامة من احلكومة، والشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف، واجملتمعـات         
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ذه الــسنوات وخــالل هــ. اإلقليميــة غــري املركزيــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة 
األربع األخرية، كان مثة اسـتفادة مـن املـنح احلكوميـة مـن جانـب عـدد كـبري                    

 .من اجلماعات واجملتمعات الزراعية اخلاصة
ــدهن       - ٢  ــساء الريفيــات مــن خــالل تزوي إضــفاء الطــابع الرمســي علــى أنــشطة الن

 :بالوسائل الالزمة لتنمية األنشطة املولدة لإليرادات
 أنظمة تتسم مبزيـد مـن اإللـزام بغيـة حتـسني          ٢٠٠٥ستصدر منذ عام     -  

 وإدامة التمويل على نطاق صغري؛
ــى      -   ــل عل ــدة تتــضمن التموي ــة االضــطالع مبــشاريع عدي ــّسرت الدول ي

 :نطاق صغري، حيث تتوفر أسعار فائدة تفاضلية
مــشروع احلــد مــن الفقــر واختــاذ إجــراءات مواتيــة للمــرأة يف اإلقلــيم    •  

 الشمايل األقصى
 رنامج حتسني إيرادات األسرة املعيشية؛ب •  
 التعاونية اجملتمعية ألغراض النمو؛ •  
 رابطة احتاد االئتمان التعاوين بالكامريون؛ •  
 تعاونية االدخار واالئتمان؛ •  
 الــيت تتــسم بــإدارة ذاتيــة، تالــصناديق الريفيــة لالدخــارات واالئتمانــا •  

حيـث جيـري التمويـل      (ركـزي   والتابعة ملشروع االئتمان الريفـي الالم     
وحيــث تــشكل النــساء  ) مــن مــوارد البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون  

 يف املائــــة مــــن ٣٢ يف املائــــة باألمانــــة، ولقــــد قمــــن حبــــشد ٣٤,١
ــة مــن االئتمانــات، وذلــك  ٢١االدخــارات وباالســتفادة مــن    يف املائ

 .٢٠٠٣-٢٠٠٠خالل الفترة 
 :ألولويةومثة آليات مكرسة للنساء على سبيل ا -  
 لتمويل األنشطة النسائية وحدها؛“ CEP-PROM Mature”آلية  •  
وكالــة التعــاون واملــساعدة املعنيــة باملــشاريع اخلاصــة يف الكــامريون،     •  

 وهي تويل اهتماما خاصا بالنساء املضطلعات باملشاريع الصغرية؛
 تئمانية؛ساال“ GATSBY”مؤسسة  •  
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 هيئة إنقاذ النساء؛ •  
 .اونية املالية للنساء األفريقياتالتع •  
. ويتوىل الصندوق الوطين للعمالة أيضا متويل املشاريع الصغرية لـدى النـساء الريفيـات              

وعلــى الــرغم مــن اجلهــود املبذولــة يف هــذا الــصدد، ال تــزال هــذه املبــادرات حمــدودة النطــاق     
 .ومتسمة بالضعف

شاركن يف األنـشطة الريفيـة علـى        وفيما يتصل بالتجارة، يالحظ أن النساء الريفيات يـ         
ومــن املؤســف أهنــن مــا زلــن يتعرضــن  . نطــاق كــبري، ممــا يتــيح حــل مــشاكلهن املرتليــة اليوميــة 

لــصعوبات كــثرية أثنــاء ممارســتهن هلــذا النــشاط، حيــث ال تتــوفر آليــات للتحــصيل أو بــرامج     
 .منظمة

ــات إىل        ــساء الريفيــ ــصل النــ ــبة، ال تــ ــات املناســ ــصل بالتكنولوجيــ ــا يتــ ــذه وفيمــ هــ
املعـاول والـسواطري وحوامـل      (فاملواد واألدوات الصغرية    . التكنولوجيات إال على نطاق حمدود    

املقدمة إليهن عن طريق املنح أو املوجودة باألسـواق قـد فـات أواهنـا،               ...) كل شيء واملطاحن  
ومثـة مركـز واحـد للتكنولوجيـا املناسـبة          . وليس بوسعها أن تعوض جهودهن من الناحية املالية       

 . مشال البلديف
ــة يف       ــة ذات األولوي وإذا كــان اإلصــالح العقــاري يــشكل واحــدا مــن األعمــال الثالث

االستراتيجية القطاعية، فإنه مل ُيضطلع بأي شـيء ، منـذ مخـس سـنوات، لتيـسري وصـول املـرأة             
إىل األرض؛ فهن ال يستطعن أن يرثن أرضا ما، كما أن فئـة ضـئيلة جـدا مـن النـساء هـي الـيت                         

عض األراضي يف املناطق الريفية؛ وهن ملتزمات مع هـذا باسـتغالل هـذه األراضـي مـن                 متتلك ب 
ومثة ضرورة وإحلاحيـة إلقامـة هيئـات ملراقبـة العقـارات علـى الـصعيد                . أجل تأمني بقاء أسرهن   

ــشأن اإلدارة الدائمـــة للعقـــارات         ــدد التخصـــصات بـ ــق حبثـــي متعـ ــي، وتـــشكيل فريـ اإلقليمـ
 .واستخدامها

ــش  )ز(  ــوال معي ــساكن واملرافــق      أح ــق بامل ــا يتعل ــات، وخاصــة فيم ــساء الريفي ة الن
ــاه الـــصاحلة للـــشرب ووســـائل املواصـــالت    الـــصحية وتـــوفري الكهربـــاء وامليـ

 واالتصاالت
هـذا املنطلـق، أعلنـت الكـامريون أن     ومـن  . واملياه أساسية بالنسبة لتنمية احلياة البشرية      

ى مجيـع االتفاقـات واالتفاقيـات واملعاهـدات     ، كما أهنا صـدقت علـ     “ من املنافع الطبيعية   املياه”
 .املتصلة هبا
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ووفقــا لدراســة أجرهتــا اإلدارة الفرعيــة للمرافــق الــصحية التابعــة لــوزارة امليــاه والطاقــة  
، تـشكل األمـراض املرتبطـة بامليـاه واملرافـق      )اليت كانـت تـسمى وزارة املنـاجم وامليـاه والطاقـة          (

 .املضطلع هبا يف املراكز الصحية يف املائة من االستشارات ٦٣الصحية 
وتزويد السكان باملياه واحملافظة على نوعية هذه املياه يشكالن جزءا من مهام الـوزارة               

 .يف القطاع الفرعي للمياه واملرافق الصحية
ــة أم           ــاطق الريفي ــواء يف املن ــصحية، س ــق ال ــاه واملراف ــذه املي ــدة هل ــة احتياجــات عدي ومث
حباجة إىل املياه من أجل أسرهتا ومن أجل الزراعـة أيـضا، ومـن املـتعني          واملرأة الريفية   . احلضرية

 .عليها أن تقطع مسافة كيلومترات كيما تتزود هبا
. وتوفري املياه الـصاحلة للـشرب مـن أجـل الـسكان كـان دائمـا مـن أولويـات احلكومـة                      

ومثـة  . ة بامليـاه  وقد اضطلع يف الريف بربامج هيدروليكية واسعة النطاق على يد اإلدارات املعنيـ            
املـصادر، واآلبـار، وكـذلك اآلبـار        (توزيع للمياه االستهالكية بـالريف مـن خـالل نقـاط امليـاه              

ــدة العــدد  ــاه فيمــا يتــصل      )احملفــورة واملتزاي ــتم عــن طريــق جمــاري املي ــع ي ، كمــا أن هــذا التوزي
 .بتجمعات السكان الصغرية واملتوسطة

 :لصلة موزعا على النحو التايل، كان جمموع اإلجنازات ذات ا٢٠٠١ويف عام  
 ؛٣ ٥٠٠: اآلبار املزودة مبضخات ∈ 
 ؛١ ٥٠٠: احلفر املزودة مبضخات ∈ 
 ؛١ ٠٠٠: املصادر املنظمة ∈ 
 ؛١٠: سدود حجز املياه ∈ 
 ؛٧٥٠: جماري املياه قيد املعاجلة ∈ 
 .٤٥٠: جماري املياه املصحوبة باملعاجلة ∈ 

 . بليون٨٨صل إىل  بتكلفة ت٧ ١٣٠وجمموع األعمال يبلغ  
، ويف إطــار متويــل مقــدم مــن البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون، جــرى ٢٠٠٥ويف عــام  

ــرا، كمــا أن مثــة  ١٦٩حفــر  ــرا قيــد اإلعــداد ١١٣ بئ ــان متــر اآلن   .  بئ وبفــضل منحــة مــن الياب
ــة، ســتقام    ــها الرابع ــام  ١٨٣مبرحلت ــرا يف ع ــك يف ٢٠٠٧ بئ ــاليم الوســط   ١٨٣، وذل ــة بأق  قري

 .الساحل وإقليم أداموا أيضاواجلنوب و
 . يف املائة٥٠ويتمثل هدف األلفية يف تقليل عدد األسر اليت ال تصل إىل املياه بنسبة  



CEDAW/C/CMR/3  
 

07-32494 71 
 

 ١٥املادة  
 .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون ‐ ١ 
هليــة متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة أل  ‐ ٢ 

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، . الرجــل، ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة
حقوقا مـساوية حلقـوق الرجـل يف إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات، وتعاملـها                 
علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل اإلجــراءات املتبعــة يف احملــاكم واهليئــات   

 .القضائية
ــع الع    ‐ ٣  ــار مجي ــدول األطــراف علــى اعتب ــواع الــصكوك   توافــق ال قــود وســائر أن

اخلاصــة الــيت هلــا أثــر قــانوين يــستهدف تقييــد األهليــة القانونيــة للمــرأة باطلــة    
 .والغية

متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقـانون املتـصل              ‐ ٤ 
 .حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

واعتمــاد قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، . تور الكــامريوينإن مبــدأ املــساواة وارد يف الدســ 
، سيؤثر على حنو كـبري، دون       ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧املنبثق عن القانون رقم     

وقـد شـنت محلـة واسـعة النطـاق مـن       . شك، على املرأة والدفاع عن حقوقها يف ساحة القضاء  
، ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ٤ و   ٣ بياونـدي يف     محالت التوعية والتصميم، فيمـا يتـصل هبـذا القـانون،          

ومثة مواصلة هلذه احلملة بسائر األقاليم التسعة، مع القيام بعرض حماكمات صورية حـىت تفهـم                
املرأة أهنا حتظى مبكانة خمتارة يف النظام الـسائد، سـواء كانـت عنـصرا خاضـعا للعدالـة أم طرفـا                      

 .فاعال فيها
 بـاملرفق   ٥٤ ممـا هـو وارد يف اجلـدول رقـم            ودور املرأة بوصفها عنصرا قـضائيا نـشطا،        

الــذي يتعلــق بتوزيــع القــضاة حــسب نــوع اجلــنس يف احملــاكم واهليئــات القــضائية، مل تتعــرض    
واألمـر  . لتطوير يذكر، كما أنه مل ُيضطلع بإجراء حمدد لتحسني االجتاه الـسائد يف هـذا الـشأن               

ومـن  . قليـل بـوزارة العـدل   ليس أفضل حاال فيمـا يتـصل مبـصلحة الـسجون، الـيت أحلقـت منـذ              
الواجب أن يكون هنـاك اجتـاه حنـو االضـطالع بتمييـز إجيـايب لـصاحل املـرأة يف ميـدان التوظيـف              

وتــرد مجيــع اإلحــصاءات املتعلقــة بتوزيــع رجــال القــضاء حــسب الــسلك (وإناطــة املــسؤوليات 
 ). باملرفق٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣والرتبة ونوع اجلنس يف اجلداول 

ليــد واملمارســات التمييــز فهــي باقيــة علــى حاهلــا، بــالرغم مــن أعمــال التوعيــة  أمــا التقا 
 .املضطلع هبا من جانب السلطات العامة واجملتمع املدين



CEDAW/C/CMR/3
 

72 07-32494 
 

، ترجع املآخذ املالحظـة يف ممارسـة        ١٥وكما جاء يف ختام التقرير األويل بشأن املادة          
يـضا إىل العوامـل االجتماعيـة       النساء حلقوقهن إىل عدم كفاية إعالمهن بشأن هـذه احلقـوق، وأ           

 . الثقافية، مع بقاء بعض من األحكام القضائية اليت ُتعد غري مواتية للمرأة-
 :وبغية مداواة كل هذا، اختذت احلكومة التدابري التالية 

ومـن املمكـن أن تـستخدم هـذه اإلذاعـات           . إنشاء إذاعات حملية يف بعض مناطق البلـد        ∈ 
الريفيــات، بنقــل املعلومــات املتــصلة حبقــوقهن باللغــات  يف القيــام، يف صــفوف النــساء 

 .احمللية
 .تنقيح القوانني التمييزية ∈ 

ويــضطلع اجملتمــع املــدين بــالكثري يف جمــال توعيــة النــساء حبقــوقهن وتعمــيم التــشريعات   
 .املعمول هبا

 احلقوق على الصعيد املدين: ١٦املادة  
اسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف        تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املن      ‐ ١ 

كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص تضمن، علـى           
 .أساس تساوي الرجل واملرأة

 نفس احلق يف عقد الزواج؛ )أ( 
نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر                   )ب( 

 الكامل؛
 املسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛نفس احلقوق و )ج( 
نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف   )د( 

األمــور املتعلقــة بأطفاهلــا؛ ويف مجيــع األحــوال، تكــون مــصاحل األطفــال هــي     
 الراجحة؛

نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة                   )هـ( 
إجنــاب طفــل وآخــر، ويف احلــصول علــى املعلومــات والتثقيــف والوســائل بــني 

 الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛
ــى       )و(  ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل

األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك مـن األنظمـة املؤسـسية االجتماعيـة، حـني                 
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 التــشريع الــوطين؛ ويف مجيــع األحــوال تكــون مــصاحل  توجــد هــذه املفــاهيم يف
 األطفال هي الراجحة؛

نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم              )ز( 
 األسرة، واملهنة، والوظيفة؛

ــات،       )ح(  ــازة املمتلكـ ــة وحيـ ــق مبلكيـ ــا يتعلـ ــزوجني فيمـ ــال الـ ــوق لكـ نفـــس احلقـ
متع هبا، والتصرف فيها، سـواء بـال مقابـل أو           واإلشراف عليها، وإدارهتا، والت   

 مقابل عوض ذي قيمة؛
ــع اإلجــراءات       ‐ ٢  ــانوين، وتتخــذ مجي ــر ق ــة الطفــل أو زواجــه أث ال يكــون خلطوب

الضرورية، مبا فيها التشريع، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الـزواج          
 .يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

 التقريـر األويل ال تـزال نافـذة املفعـول، فقـد جيـدر               إذا ما كانت املعلومـات الـواردة يف        
بالذكر، فيما يتصل بتطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، أنـه قـد ُوضـع                    

 :مشروعان من مشاريع القوانني، وذلك بشأن
 قانون األشخاص واألسرة؛ ∈ 
 . املتصلة بنوع اجلنسمنع وقمع األعمال العنيفة املرتكبة ضد املرأة والتمييزات ∈ 

 .وجتنح هاتان الوثيقتان إىل تسوية غالبية املشاكل املترتبة على التشريعات احلالية 
 خامتة 

يتــبني مــن التحلــيالت والتعليقــات الــسالفة أن تطبيــق االتفاقيــة يــشكل أولويــة مــن          
 .أولويات دولة الكامريون

تطبيـق هـذا الـصك القـانوين        والعقبات اليت تعترض سبيل العمـل املـضطلع بـه يف إطـار               
أو جمتمعية ترجع إىل تقاليـد موغلـة يف القـدم،           /اهلام، ترتبط بقيود ثقافية، ممارسات اجتماعية و      

ومآخــذ يف التــشريعات، فــضال عــن التــراث االســتعماري، إىل جانــب ذلــك الفقــر النــاجم عــن 
 .األزمة االقتصادية اليت يشهدها البلد منذ الثمانينات

هذه العقبات، اختذت السلطات الكامريونية جمموعة من التـدابري الـيت           ويف ضوء إدراك     
 :وهي تتمثل فيما يلي بالتحديد. ترمي إىل زيادة فعالية إجراءاهتا يف جمال تشجيع حقوق املرأة

القيام بأعمال التوعية احمللية والدعوة هبدف حتسني املمارسات والتقاليد الـيت متيـز ضـد                ∈ 
 املرأة والفتاة؛
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سني التــشريعات، ولقــد كــان مــن النتــائج البــارزة لــذلك، وضــع قــانون جديــد          حتــ ∈ 
ــة بــني األحكــام        ــشغيلية هبــدف املوازن ــشكيل وحــدة حبــث ت ــة، وت لإلجــراءات اجلنائي

 القانونية الدولية والقانون الوطين،
وضــع وتنفيــذ الوثيقــة االســتراتيجية للحــد مــن الفقــر، واالضــطالع علــى حنــو ســليم      ∈ 

ج قطاعية ومتعددة القطاعات هبدف مكافحـة الفقـر الـذي يـؤثر علـى      بسياسات وبرام 
 السيدا يف حميط األسرة؛/املرأة، باإلضافة إىل حماربة وباء فريوس نقص املناعة

 .٢٠٠٠تعزيز اآلليات املؤسسية اليت وضعت منذ عام  ∈ 
ع مبزيـد   تدعيم روابط الشراكات مع الشركاء اإلمنائيني واجملتمع املدين، بغية االضـطال           ∈ 

 .من التآزر يف جمال تشجيع حقوق املرأة
ومثة ما يـدعو إىل مـضاعفة هـذه اجلهـود يف الـسنوات القادمـة، وذلـك يف ضـوء قبـول                        

 .الكامريون يف مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
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 مرفق التقرير الدوري املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٥ادة امل  
 النسبة املئوية للنساء املسؤوالت يف الدوائر املركزية للوزارات ‐ ١  

 
النسبة املئوية للنساء يف  الوظيفة

 ٢٠٠٢عام 
ــساء    ــة للنــــ ــسبة املئويــــ النــــ

 )١()٢٠٠٦فرباير /شباط(

 ١٦,٦ ٨,٦ مفتش عام
 ١٨,٢ ١٨,٨ مفتش

 ٢١,٤ ١٥,٦ مستشار تقين
 ١١,٧ ١١,٨ مدير

 - - مدير مساعد
 ٢٣,٦ ١٤,٩ )٢(مدير معاون
 ٢٣,٦ ٢١,٩ رئيس دائرة
 ٢٠,٠ ١٧,١ اجملموع

 
 .وزارة تعزيز املرأة واألسرة: املصدر

 
ة شــغل املــسكن واملنطقــة ووفقــا جلــنس  ــــــحــسب حال) نــسبة مئويــة(ع األســر ــــــتوزي ‐ ٢

 رئيس األسرة
 

 املناطق احلضرية املناطق الريفية

 حالة شغل املسكن
رئــيس أســرة  

  الرجالمن
ــسة أســرة   رئي
 من النساء

رئيس أسرة  
 من الرجال

رئيــسة أســرة 
 من النساء

 ٦١,٢ ٥٥,٧ ٧٤,٤ ٨٥,٦ مالك
 ٢١,٧ ٢١,٣ ٨,٢ ٥,٣ مالك حائز لسند عقاري
 ٣٩,٥ ٣٤,٥ ٦٦,٢ ٨٠,٣ مالك بدون سند عقاري

 ٢٧,٣ ٣٥,٠ ٥,٩ ٤,٢ مستأجر
 ١١,٢ ٩,٣ ١٩,٧ ١٠,١ ساكن باجملان

 
 .، املعهد الوطين لإلحصاءات)٢٠٠١(دراسة االستقصائية الكامريونية لألسر املعيشية ال: املصدر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وزارة تعزيز املرأة واألسرة )١( 
 .، املعهد الوطين لإلحصاءات)٢٠٠١(الدراسة االستقصائية الكامريونية لألسر املعيشية  )٢( 
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 ٧املادة   
، واملرشــحني )٢٠٠٢لالنتخابــات التــشريعية لعــام  ( املتقــدمني للترشــيح توزيــع قــوائم ‐ ٣

 األصليني واملرشحني االحتياطيني الذين يتضمنون نساء، إىل جانب القوائم اليت ترأسها امرأة
 

 عدد القوائم اإلقليم

عدد القوائم الـيت    
ــن    ــساء م ــضم ن ت
املرشــــــــــــــحات 

 األصليات

ــوائم   ــدد الق ع
ــضم   ــيت تـــ الـــ
نـــــساء مــــــن  
املرشـــــــحات 

 الحتياطياتا

ــوائم   ــدد القـــ عـــ
الــيت تــضم نــساء 
مـــــن رئيـــــسات 
القوائم فيما بـني    
املرشـــــــــــــــحني 

 األصليني

 صفر ٣ ٢ ٢١ إقليم أداموا
 ٧ ٣٠ ٢٢ ٥١ اإلقليم األوسط
 ١ ٢ ٢ ١٥ اإلقليم الشرقي

 ٣ ٤ ٤ ٥٤ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٨ ٢٦ ١٦ ٥٨ اإلقليم الساحلي
 ٢ ٤ ٣ ٢١ اإلقليم الشمايل

 صفر ٦ ٣ ٢٥ قليم الشمايل الغريباإل
 ٢ ٢٠ ٩ ٤٢ اإلقليم الغريب
 ٢ ٥ ٤ ١٣ اإلقليم اجلنويب

 ٤ ٦ ٧ ٣١ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٢٩ ١٠٦ ٧٢ ٣٣١ اجملموع

 
 ).٢٠٠٢بيانات واردة يف وثائق االنتخابات يف عام (وزارة تعزيز املرأة واألسرة، : املصدر
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مـوع املرشـحني األصـليني واالحتيـاطيني املقـدمني مـن            التوزيع حـسب نـوع اجلـنس جمل        ‐ ٤

 األحزاب السياسية
 

 اإلقليم
جممـــــــــوع 

 )٣(النساء
ــوع  اجملمـــ

 العام

ــسبة  النـــــــــــ
املئوية العامة  

 للنساء
املرشــــحات 
 األصليات

جممـــــــــــوع 
املرشــــــحني 
 األصليني

النــسبة املئويــة 
ــحات  للمرشــ
 األصليات

رئيسات 
 القوائم

 صفر ٪٤,٥ ٤٤ ٢ ٪٦,٨ ٨٨ ٦ إقليم أداموا
 ٧ ٪٢٠,٢ ١٦٨ ٣٤ ٪٢٣,٢ ٣٣٦ ٨٧ اإلقليم األوسط
 ١ ٪٤,٨ ٤٢ ٢ ٪٦,٠ ٨٤ ٥ اإلقليم الشرقي

 ٣ ٪٣,٤ ١١٦ ٤ ٪٣,٩ ٢٣٢ ٩اإلقليم الشمايل األقصى
 ٨ ٪١٢,٩ ١٣٢ ١٧ ٪١٨,٩ ٢٦٤ ٥٠ اإلقليم الساحلي
 ٢ ٧,٣ ٤١ ٣ ٪٤,٩ ٨٢ ٤ اإلقليم الشمايل

 صفر ٪٤,٩ ٦١ ٣ ٪٧,٤ ١٢٢ ٩ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٢ ٪٩,٠ ١٢٢ ١١ ٪١٣,٥ ٢٤٤ ٣٣ اإلقليم الغريب
 ٢ ١٢,٥ ٣٢ ٤ ٪١٨,٨ ٦٤ ١٢ اإلقليم اجلنويب

 ٤ ٪١٤,٦ ٤٨ ٧ ٪١٣,٥ ٩٦ ١٣ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٢٩ ٪١٠,٨ ٨٠٦ ٨٧ ٪١٣,٦ ١ ٦١٢ ٢١٩ اجملموع

 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
 
 ، حسب األقاليم٢٠٠٢ و ١٩٩٧تطور نسبة النساء املرشحات يف انتخابات عامي  ‐ ٥
 

 اإلقليم
ــيم  إقلـــــــ
 أداموا

اإلقلـــــــيم 
 األوسط

اإلقلــــــيم 
 الشرقي 

ــيم  اإلقلـــــ
ــشمايل  الــ
 األقصى

اإلقلــــــــــيم
 الساحلي

اإلقلــــــيم 
 الشمايل

اإلقلــــــــــيم 
الـــــــشمايل 

 الغريب
اإلقلــــــيم 
 الغريب

اإلقلــــيم 
 اجلنويب

اإلقلــــــيم 
ــويب  اجلنـــ

 اجملموع لغريبا

ــساء يف   ــة للنـ ــسبة املئويـ النـ
 ١٩٩٧ عام

١٢,٩ ٧,٧ ٢٠,٤ ١٢,٢ ٧,٦ ٨,٣ ٢٠,٨ ٥,٠ ٥,٢ ١٩,٠ ٤,١ 

ــساء يف   ــة للنـ ــسبة املئويـ النـ
 ٢٠٠٢ عام

١٣,٦ ١٣,٥ ١٨,٨ ١٣,٥ ٧,٤ ٤,٩ ١٨,٩ ٣,٩ ٦,٠ ٢٣,٢ ٦,٨ 

 
 .٢٠٠٤ وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام: املصدر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اجملموع املرشحات األصليات واالحتياطياتايضم هذ )٣( 
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 ٢٠٠٢ و ١٩٩٧توزيع النساء املرشحات األصليات واالحتياطيات يف عام  ‐ ٦

 اإلقليم

املرشــــــــحات  
األصــــليات يف 

 ١٩٩٧عام 

ــحات  املرشــــــ
األصـــليات يف 

 ٢٠٠٢عام 

ت املرشــــــــــــحا
ــات  االحتياطيـــــ

 ١٩٩٧يف عام 

املرشـــــــــــحات 
ــات  االحتياطيــــ

 ٢٠٠٢يف عام 

 ٤ ٣ ٢ ٢ إقليم أداموا
 ٤٤ ٥١ ٣٤ ٣٦ اإلقليم األوسط
 ٣ ٦ ٢ ١ اإلقليم الشرقي

 ٥ ٩ ٤ ٦ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٣٣ ٤٣ ١٧ ٤٠ اإلقليم الساحلي
 ١ ٨ ٣ ١ اإلقليم الشمايل

 ٦ ٧ ٣ ٤ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٢٢ ٣١ ١١ ١٥ اإلقليم الغريب
 ٨ ١٥ ٤ ٧ اإلقليم اجلنويب

 ٦ ٦ ٧ ٤ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ١٣٢ ١٧٩ ٨٧ ١١٦ اجملموع

 ٨٠٦ ١ ١٤١ ٨٠٦ ١ ١٤١ العدد اإلمجايل للمرشحات
 ٪١٦,٤ ٪١٥,٧ ٪١٠,٨ ٪١٠,٢ النسبة املئوية للنساء

ــائج االنتخابـــــات التــشريعية    ‐ ٧ حــسب نــوع  )  واالحتيــاطينيللمرشــحني األصــليني (نت
 اجلنس واإلقليم

 املرشحون االحتياطيون املرشحون األصليون
 النساء + الرجال النساء النساء+  الرجال النساء اإلقليم

 ١٠ صفر ١٠ صفر إقليم أداموا
 ٢٨ ١١ ٢٨ ٤ اإلقليم األوسط
 ١١ ١ ١١ ٢ اإلقليم الشرقي

 ٢٩ ١ ٢٩ ١ اإلقليم الشمايل األقصى
 ١٩ ٤ ١٩ ٤ إلقليم الساحليا

 ١٢ ١ ١٢ صفر اإلقليم الشمايل
 ٢٠ صفر ٢٠ صفر اإلقليم الشمايل الغريب

 ٢٥ ٦ ٢٥ ٣ اإلقليم الغريب
 ١١ ٧ ١١ ١ اإلقليم اجلنويب

 ١٥ ٢ ١٥ ٤ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ١٨٠ ٣٣ ١٨٠ ١٩ اجملموع

  ٪١٨,٣  ٪١٠,٦ النسبة املئوية للنساء

 .٢٠٠٤زيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام وزارة تع: املصدر
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 ١٩٧٣تطور عدد النساء النائبات منذ عام  ‐ ٨
 

 النسبة املئوية للنائبات عدد النائبات جمموع عدد النواب الفترة التشريعية

٥,٨ ٧ ١٢٠ ١٩٧٨-١٩٧٣٪ 
١٠,٠ ١٢ ١٢٠ ١٩٨٣-١٩٧٨٪ 
١٤,٢ ١٧ ١٢٠ ١٩٨٨-١٩٨٣٪ 
١٤,٤ ٢٦ ١٨٠ ١٩٩٢-١٩٨٨٪ 
١٢,٨ ٢٣ ١٨٠ ١٩٩٧-١٩٩٢٪ 
٥,٦ ١٠ ١٨٠ ٢٠٠٢-١٩٩٧٪ 
١٠,٦ )٤(٢٠ ١٨٠ ٢٠٠٧-٢٠٠٢٪ 

 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
 
 توزيع املرشحني املتقدمني لالنتخابات احمللية حسب نوع اجلنس واإلقليم - ٩
 

 عاجملمو عدد النساء عدد الرجال اإلقليم

النــــــــــــسبة 
ــة  املئويــــــــــ

 للنساء

 ٪٩,٤ ١ ١١٩ ١٠٥ ١ ٠١٤ إقليم أداموا
 ٪١٨,٠ ٣ ٨٠٠ ٦٨٤ ٣ ١١٦ اإلقليم األوسط
 ٪١١,٧ ١ ٤٢٨ ١٦٧ ١ ٢٦١ اإلقليم الشرقي

 ٪٥,٩ ٣ ٧٢٦ ٢١٩ ٣ ٥٠٧ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٪١٧,٧ ٢ ٧١١ ٤٧٩ ٢ ٢٣٢ اإلقليم الساحلي
 ٪٨,٢ ١ ٧٥٨ ١٤٥ ١ ٦١٣ اإلقليم الشمايل

 ٪٩,٨ ٢ ٤٦٩ ٢٤٣ ٢ ٢٢٦ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٪١٦,٤ ٣ ٢١٩ ٥٢٨ ٢ ٦٩١ اإلقليم الغريب
 ٪١٥,٦ ٩٥٠ ١٤٨ ٨٠٢ اإلقليم اجلنويب

 ٪١٥,٧ ١ ٤٥٦ ٢٢٨ ١ ٢٢٨ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٪١٣,٠ ٢٢ ٦٣٦ ٢ ٩٤٦ ١٩ ٦٩٠ اجملموع

  ٪١٠٠,٠ ٪١٣,٠ ٪٨٧,٠ النسبة املئوية

 .٢٠٠٤ تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام وزارة: املصدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يف ٢٠ من النساء النائبات، ولكن بعد تطبيق القـانون، ارتفـع هـذا الـرقم إىل               ١٩مت انتخاب    )٤( 
 .، حيث حلت امرأة احتياطية حمل أحد النواب األصليني٢٠٠٤عام 
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 بني حسب اجلنس واإلقليمتوزيع املنتخ ‐ ١٠
 

 اإلقليم

ــدد  العـــــــــــــــ
ــايل  اإلمجــــــــــ
ألعـــــــــــــضاء 
 اجملالس احمللية

عدد النـساء   
عـــــــضوات 
اجملـــــــــــالس 

 احمللية

ــسبة  النـــــــ
ــة  املئويــــــــ
 للنساء

 ٪٩,١ ٤٦ ٥٠٣ إقليم أداموا
 ٪١٨,٨ ٣٤٤ ١ ٨٣٤ اإلقليم األوسط
 ٪١٢,٠ ١٠٢ ٨٤٨ اإلقليم الشرقي

 ٪٥,٢ ٧٦ ١ ٤٧٥ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٪١٥,٥ ١٤٢ ٩١٧ اإلقليم الساحلي
 ٪٧,٤ ٤٨ ٦٤٧ اإلقليم الشمايل

 ٪١٠,٤ ١٠٨ ١ ٠٣٤ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٪١٥,٠ ١٨٤ ١ ٢٢٥ اإلقليم الغريب
 ٪١٥,٨ ١٠٥ ٦٦٥ اإلقليم اجلنويب

 ٪١٨,٠ ١٤٧ ٨١٥ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٪١٣,١ ١ ٣٠٢ ٩ ٩٦٣ اجملموع

 
 .٢٠٠٤ واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام وزارة تعزيز املرأة: املصدر

 
 توزيع النساء يف العمديات ‐ ١١
 

 اجملموع معدل التكرار عدد العمديات عدد النساء

 ٪٥,٣ ٪٥,٣ ١٨ صفر
١٦,٩ ٪١١,٦ ٣٩ ١٪ 
٣٢,٠ ٪١٥,١ ٥١ ٢٪ 
٥١,٣ ٪١٩,٣ ٦٥ ٣٪ 
٧٩,٨ ٪٢٨,٥ ٩٦ ٥-٤٪ 
٩١,٤ ٪١١,٦ ٣٩ ٧-٦٪ 
٩٥,٣ ٪٣,٩ ١٣ ٩-٨٪ 
٩٨,٢ ٪٣,٠ ١٠ ١١-١٠٪ 
١٠٠,٠ ٪١,٨ ٦ ١٦-١٢٪ 

  ٪١٠٠,٠ ٣٣٧ اجملموع

 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
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 توزيع العمديات وفقا لعدد النساء العمد بكل إقليم ‐ ١٢
 

 اإلقليم

ــديات  العمــــــ
ــيت ال تــضم   ال

 أي نساء

ــديات  العمــــــ
ــضم   ــيت تـــ الـــ
 امرأة واحدة

ــديات  العمـــ
الـــيت تـــضم  

 امرأتني

ــديات  العمـــ
 ٣اليت تضم   

 نساء

ــديات  العمـــ
 ٤اليت تضم   

 نساء

ــديات  العمـــ
 ٥اليت تضم   

 نساء

 - ٥ ١ ٤ ٣ ٣ إقليم أداموا
 ١٥ ٩ ١٥ ٥ ٢ - اإلقليم األوسط
 ١ ٤ ١٠ ٨ ٤ ١ اإلقليم الشرقي

 - - ٨ ١٢ ١٤ ٩ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٦ ٨ ٤ ٣ ٢ - اإلقليم الساحلي

 ١ ٣ ٣ ٥ ٥ ١ قليم الشمايلاإل
 ٤ ٥ ٦ ٢ ٤ ٥ اإلقليم الشمايل الغريب

 ٦ ٩ ١٢ ٣ ٢ - اإلقليم الغريب
 ٥ ٨ ٣ ٣ ١ - اإلقليم اجلنويب

 ١ ٦ ٣ ٦ ٢ - اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٣٩ ٥٧ ٦٥ ٥١ ٣٩ ١٨ اجملموع

 
 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر

 
 وزيع العمد املنتخبني يف كل إقليم حسب نوع اجلنست ‐ ١٣
 

 اإلقليم
ــيم  إقلـــــــــــ

 أداموا
اإلقلــــــــــيم 
 األوسط

اإلقلــــــــــيم 
 الشرقي

اإلقليمــــــي 
الـــــــشمايل 
 األقصى

اإلقليمــــــي 
 الساحلي

اإلقليمــــــي 
 الشمايل

اإلقليمــــــي 
الـــــــشمايل 

 الغريب
اإلقليمــــــي 

 الغريب
اإلقلــــــــــيم 
 اجلنويب

اإلقليمــــــي 
ــوب  اجلنـــــ

 اجملموع الغريب

 ٣٣٧ ٢٧ ٢٥ ٤١ ٣٢ ١٩ ٣١ ٤٥ ٣٢ ٦٨ ١٧ عدد العمد
 ٣٢٧ ٢٦ ٢٢ ٤١ ٣٢ ١٩ ٣٠ ٤٥ ٣١ ٦٤ ١٧ الرجال
 ١٠ ١ ٣ - - - ١ - ١ ٤ - النساء

 
 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
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 توزيع جمموع أعضاء اجملالس التنفيذية احمللية حسب نوع اجلنس ‐ ١٤
 

  العمدعدد 

عمــدة مــساعد  
 أول

 )العدد(

عمــــــــــــــدة 
 مساعد ثان

 )العدد(

ــدة  عمـــــــــــ
ــساعد  مــــــــ

 ثالث
 )العدد(

ــدة  عمـــــــــــ
ــساعد  مــــــــ

 رابع
 )العدد(

ــوع  جممــــــــــــ
ــضاء  أعـــــــــــــ
ــالس  اجملــــــــــــ
التنفيذيــــــــــــة 

 احمللية

ــة   ــسبة املئويـ النـ
ألعــــــــــــــــضاء 
ــالس  اجملـــــــــــــــ
التنفيذيــة احملليــة 
حــــسب نــــوع 

 اجلنس

 ٪٨٧,٣ ٩٤٥ ١ ٥٩ ٢٥٧ ٣٠١ ٣٢٧ الرجال
 ٪١٢,٧ ١٣٨ ١ ١١ ٨٠ ٣٦ ١٠ النساء
 ٪١٠٠,٠ ١ ٠٨٣ ٢ ٧٠ ٣٣٧ ٣٣٧ ٣٣٧ اجملموع

  ٪١٢,٧ ٪٥٠,٠ ٪١٥,٧ ٪٢٣,٧ ٪١٠,٧ ٪٣,٠ النسبة املئوية للنساء
 

 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
 
 ١٩٨٢تطور عدد النساء يف إدارة اجملالس احمللية منذ عام  ‐ ١٥
 

 السنة
ــ ــضاء جممـــ وع أعـــ

 عدد النساء اجملالس احمللية
ــة   ــسبة املئويـــــ النـــــ

 عدد النساء العمد للنساء

٦,٦ ٣٣٦ ٥ ١٠٧ ١٩٨٢٪ - 
١ ٪٨,٣ ٤٤٦ ٥ ٣٤٥ ١٩٨٧ 
٢ ٪١٠,٧ ١ ٠٦١ ٩ ٩٣٢ ١٩٩٦ 
١٠ ٪١٣,١ ١ ٣٠٢ ٩ ٩٦٣ ٢٠٠٢ 

 
 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر

 
 يع املوظفني باألمانة الدائمة وهبيئة املراقبة الوطنية لالنتخاباتتوز ‐ ١٦
 

 
ــايل   ــدد اإلمجـــ العـــ

 عدد النساء للموظفني
ــة   ــسبة املئويــــ النــــ

 للنساء

 ٢٧,٣ ٣ ١١ هيئة املراقبة الوطنية لالنتخابات
 ٣٣,٣ ١٩ ٥٧ األمانة الدائمة

 ٣٢,٤ ٢٢ ٦٨ اجملموع
 

 .٢٠٠٤، احلولية اإلحصائية لعام وزارة تعزيز املرأة واألسرة: املصدر
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التمثيل حسب األقاليم واملناطق والبلـديات فيمـا يتـصل مبـوظفي هيئـة املراقبـة الوطنيـة                   ‐ ١٧

 لالنتخابات
 

 النسبة املئوية للنساء عدد النساء العدد اإلمجايل للموظفني مستوى التمثيل

 ٪٥,٢ ٣ ٥٨ التمثيل حسب األقاليم
 ٪١٢,٢ ٤١ ٣٣٥ قالتمثيل حسب املناط

 ٪١١,٠ ١٧٤ ١ ٥٨٢ التمثيل حسب البلديات
 

 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
فيمــا يتعلــق مبــوظفي هيئــة الرقابــة  ) مكاتــب املنــدوبني(التمثيــل يف مكاتــب التــصويت  ‐ ١٨

 الوطنية لالنتخابات
 

 اإلقليم
العــدد اإلمجــايل 

 للموظفني
عـــــــــــــدد 

 لنساءا

النــــــــــــسبة 
ــة  املئويــــــــــ

 للنساء

 ٪٥,٣ ٤٩ ٩٢٥ إقليم أداموا
 ٪١٦,٨ ٥٩٠ ٣ ٥٠٦ اإلقليم األوسط
 ٪٢٢,٩ ٢٥٥ ١ ١١٤ اإلقليم الشرقي

 ٪٧,٠ ٢٠٣ ٢ ٨٨١ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٪٢٣,١ ٥٦٦ ٢ ٤٤٩ اإلقليم الساحلي
 ٪٨,٧ ١١٣ ١ ٣٠٠ اإلقليم الشمايل

 ٪٧,٤ ١٢٣ ١ ٦٦٩ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٪١٣,١ ٢٧٩ ٢ ١٣٧ اإلقليم الغريب
 ٪١٤,٦ ١٦٨ ١ ١٥٤ اإلقليم اجلنويب

 ٪١٦,٦ ٢٦٧ ١ ٥١٥ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٪١٤,٠ ٢ ٦١٣ ١٨ ٦٥٠ اجملموع

 
 .٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
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 ةتوزيع النساء يف بعض املناصب ذات املسؤولي ‐ ١٩
 

 عدد النساء املنصب

 ٤ وزير
 ٢ وزير دولة

 ٦ أمني عام لوزارة أو جامعة
 ١ رئيس جامعة

 ٢ نائب رئيس جامعة
 ٣ مدير عام إلحدى شركات الدولة

 ١ سفري أو قنصل
 ٥ وزير مفوض

 ١ فاض مبحكمة العدل الدولية
 ١ مفوض لشؤون التجارة والصناعة لدى جلنة االحتاد األفريقي

 ٣  شرطة مساعدرئيس
 ٢ رئيس أقدم

 ٣ مفوض شعبة شرطة
 ٢ ضابط أقدم بالقوات املسلحة

 ٢٠ نائب أصلي
 ٣٣ نائب احتياطي

 ١٠ عمدة
 ١٢٨ )٥(عمدة مساعد

 
 ).بيانات واردة يف الوثائق(وزارة تعزيز املرأة واألسرة : املصدر

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أو رابعل أو ثان أو ثالثعمدة مساعد أو )٥( 
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 ٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ٨توزيع أعضاء احلكومة حسب نوع اجلنس يف  ‐ ٢٠
 

 اجملموع النساء الرجال املنصب

 ١ - ١ رئيس وزراء
 ١ - ١ وزير دولة وأمني عام لرئاسة اجلمهورية

 ٢ - ٢ أمني عام مساعد لرئاسة اجلمهورية
 ١ - ١ نائب رئيس وزراء

 ٥ - ٥ زير دولةو
 ٣ - ٣ وزير مفوض لدى رئاسة اجلمهورية

 ٢٧ ٤ ٢٣ وزير
 ٩ - ٩ وزير مفوض بإحدى الوزارات

 ٣ - ٣ وزير منتدب إلحدى املهام برئاسة اجلمهورية
 ١٠ ٢ ٨ ناظر دولة

 ١ - ١ أمني عام بدوائر رئاسة الوزراء
 ١ - ١ أمني عام مساعد بدوائر رئاسة الوزراء

 ١ - ١ ؤون األمن القوميمفوض عام لش
 ٦٥ ٦ ٥٩ اجملموع

 .)بيانات واردة يف املراسيم (٢٠٠٤وزارة تعزيز املرأة واألسرة، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
 

 ٨املادة 
توزيــع أعــداد املقبــولني يف معهــد العالقــات الدوليــة بالكــامريون فيمــا يتــصل باملرحلــة    ‐ ٢١

 العالقات الدوليةالثالثة املتعلقة بالدكتوراه يف 
 

 نوع اجلنس
 اجملموع اإلناث الذكور السنة

٧ ١ ٦ ١٩٨٦-١٩٨٥ 
١٧ ١ ١٦ ١٩٨٧-١٩٨٦ 
٦ ١ ٥ ١٩٨٨-١٩٨٧ 
٨ ١ ٧ ١٩٨٩-١٩٨٨ 
١٠ ٠ ١٠ ١٩٩٠-١٩٨٩ 
١٠ ٠ ١٠ ١٩٩١-١٩٩٠ 
١٨ ٢ ١٦ ١٩٩٢-١٩٩١ 
١١ ١ ١٠ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
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 نوع اجلنس
 اجملموع اإلناث الذكور السنة

٣ ١ ٢ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
٨ ١ ٧ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٨ ١ ٧ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٦ ١ ٥ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
١٢ ٢ ١٠ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٣ ١ ٢ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٨ ٢ ٦ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٩ ٢ ٧ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٢ ٠ ٢ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٨ ٢ ٦ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
١٠ ٣ ٧ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
٢ ١ ١ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 ١٦٦ ٢٤ ١٤٢ اجملموع

 
 ). الكامريون-ياوندي (معهد العالقات اخلارجية : املصدر

 
عــداد املقبــولني يف معهــد العالقــات الدوليــة بالكــامريون فيمــا يتــصل   توزيــع أ ‐) مكرر (٢١

 مبرحلة دبلوم الدراسات العليا املتخصصة
 

 نوع اجلنس
 اجملموع اإلناث الذكور السنة

١٢ ٢ ١٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٢٧ ٦ ٢١ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
١٩ ٥ ١٤ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٢ ٠ ٢ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
 ٦٠ ١٣ ٤٧ اجملموع

 
 ). الكامريون-ياوندي (القات اخلارجية معهد الع: املصدر
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 ريةوتوزيع النساء يف الوظائف الدبلوماسية برئاسة اجلمه ‐ ٢٢
 

 اجملموع النساء الرجال الوظائف

 ١ ٠ ١ امللحقون
 ٥ ٢ ٣القائمون بأعمال البعثات

 ١ ٠ ١ املستشارون التقنيون
 

 .٢٠٠٦لعامة، وزارة العالقات اخلارجية، إدارة الشؤون ا: املصدر
 
 توزيع النساء حسب الوظائف يف البعثات الدبلوماسية )مكرر (٢٢
 

 الوظيفة
جممـــــــــــــــــوع 

 النساء  الرجال الوظائف
النسبة املئويـة   

 للنساء

 ٪٠٨,٣ ٥ ٥٥ ٦٠ وزراء مفوضون
 ٪٠,٠ ٠ ٢٨ ٢٨ مستشارون للشؤون اخلارجية

 ٪٢٦,٨ ٣٣ ٩٠ ١٢٣ أمناء للشؤون اخلارجية
 ٪١٨,٨ ٣٨ ١٧٣ ٢١١ اجملموع

 
بيانـــات واردة يف وثـــائق وزارة  (٢٠٠٤وزارة تعزيـــز املـــرأة واألســـرة، احلوليـــة اإلحـــصائية لعـــام   :املصدر

 ).العالقات اخلارجية
 
 توزيع النساء يف املناصب ذات املسؤولية بوزارة العالقات اخلارجية ‐ ٢٣
 

 اجملموع النساء الرجال املناصب

 ١ ٠ ١ وزير
 ٢ ٠ ٢ ضونوزراء مفو
 ١ ٠ ١ أمناء عامون

 ٣ ٠ ٣ مفتشون عامون
 ٤ ٠ ٤ مستشارون تقنيون

 ١٠ ٢ ٨ مديرون
 ٤٠ ٧ ٣٣ وكالء مديرين
 ٨١ ٣٦ ٤٥ رؤساء دوائر

 
 .٢٠٠٦وزارة العالقات اخلارجية، إدارة الشؤون العامة، : املصدر
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 ١٠املادة 
لـدى الـسكان الـذين يزيـد عمـرهم عـن            ) ائــــة يف امل (نسبـــة اإلملام بالقراءة والكتابـــــة       ‐ ٢٤

  عاما١٥
 

 اجملموع النساء الرجال 

 ٩٤,٤ ٩٢,٥ ٩٦,٣ ياوندي
 ٩٤,٠ ٩٠,٥ ٩٧,٢ دواال

 ٨٧,٨ ٨٣,١ ٩٢,٤ املناطق احلضرية
 ٥٥,٧ ٤٦,٦ ٦٦,٥ املناطق الريفية

 ٦٧,٩ ٥٩,٨ ٧٧,٠ اجملموع
 

، وزارة اخلطــــة وتنميــــة )٢٠٠١(يــــة لألســــر املعيــــشية الدراســــة االستقــــصائية الكامريونيــــة الثان: املــــصدر
 .املعهد الوطين لإلحصاءات/األراضي

 
 توزيع السكان البالغني من العمر ستة أعوام أو أكثر حسب مستوى الوصول للتعليم ‐ ٢٥
 

 نوع اجلنس
ــدم الوصــول   ع
 ألي مستوى

ــيم  التعلــــــــــــــــ
 اجملموع التعليم العايل التعليم الثانوي االبتدائي

 ١٠٠,٠ ٣,٢ ٢٧,٨ ٥١,٤ ١٧,٠ لذكورا
 ١٠٠,٠ ١,٤ ٢٢,١ ٤٦,٨ ٢٩,٢ اإلناث

 
 .حية الثالثة بالكامريونصالدراسة االستقصائية الدميغرافية ال: املصدر
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 املعدل الصايف للتردد على املدارس حسب مستوى التعليم ‐ ٢٦
 

 التعليم الثانوي التعليم االبتدائي
 اجملموع اإلناث الذكور  موعاجمل اإلناث الذكور نوع اجلنس

 ٣٢,٨ ٣١,٤ ٣٤,٢ ٧٧,٨ ٧٦,٤ ٧٩,٢ )٦(املعدل الصايف للتردد
 ٤٦,٣ ٤٢,٧ ٤٩,٩ ١١٧,٧ ١١١,١ ١٢٤,٠ )٧(املعدل اإلمجايل للتردد

 
 .الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون: املصدر

 
 منسبة التلميذات حسب مستوى التعلي ‐ ٢٧
 

 النسبة املئوية للبنات مستوى التعليم

 ٪٤٩,٥ دور احلضانة
 ٪٤٥,٧ التعليم االبتدائي

 ٪٤٦,٧ التعليم الثانوي العام
 ٪٤١,٢ التعليم التقين
 ٪٦١,٦ دور املعلمني

 ٪٤٥,٩ اجملموع
 

 .وزارة التعليم الوطين، اخلريطة املدرسية للكامريون: املصدر

 عات الدولةنسبة الفتيات يف جام ‐ ٢٨
 

 جامعة دواال جامعة بوا اجلامعة
ــة  جامعــــــــــــــــ

 دسشانغ
ــة  جامعـــــــ
 نغونديري

ــة  جامعــــــــــ
ياونـــــــــدي 

 األوىل

جامعــــــة 
ــدي  ياونـ
 اجملموع الثانية

 ٣٨,٨ ٤٢,١ ٣٩,١ ٢٦,٧ ٣٦,١ ٣٨,١ ٤٩,٩ النسبة املئوية للفتيات
 ١٥,٨ ١٣,١ ١٤,٥ ١٠,٢ ١٢,٧ ١٨,٩ ٢٣,٦ النسبة املئوية للمعلمات

 .وزارة التعليم العايل: املصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتمثل املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس، يف هذا املقام، يف نسبة عدد املقيـدين باملـدارس مـن                  )٦( 

 سنة إىل عدد الصاحلني لدخول املدارس، أي مجيـع األفـراد الـذين ينتمـون إىل      ١٤ إىل   ٦سن  
 . سنة١٤-٦الشرحية العمرية 

ويتمثل املعدل اإلمجايل للتردد على املدارس، باملرحلـة االبتدائيـة، يف نـسبة عـدد تالميـذ هـذه                    )٧( 
ــا يف ســن التــردد علــى      املرحلــة، مهمــا كــان ســنهم، إىل عــدد الــسكان الــذين يعتــربون رمسي

 .املدارس االبتدائية
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 ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ اجلامعة

 ٪٥٠,٠ ٪٤٩,٩ جامعة بوا
 ٪٣٦,٢ ٪٣٨,١  دواالجامعة

 ٪٣٦,٦ ٪٣٦,١ جامعة دسشانغ
 ٪٢٧,٨ ٪٢٦,٧ جامعة نغونديري

 ٪٤٠,١ ٪٣٩,١ جامعة ياوندي األوىل
 ٪٣٨,٠ ٪٤٢,١ جامعة ياوندي الثانية

 ٣٨,٢ ٪٣٨,٨ اجملموع
 
 )كنسبة مئوية( سنة ١٤ إىل ٦من سن )٨(املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس ‐ ٢٩
 

 اجملموع تالبنا األوالد اإلقليم

 ٦٠,٧ ٥٣,٨ ٦٦,٨ إقليم أداموا
 ٩١,٧ ٩٢,٤ ٩١,٠ اإلقليم األوسط
 ٧٩,٣ ٧٩,٤ ٧٩,٢ اإلقليم الشرقي

 ٤٦,٧ ٣٨,٠ ٥٤,٦ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٩٤,٤ ٩٤,١ ٩٤,٧ اإلقليم الساحلي
 ٥١,٥ ٤٢,٢ ٦٠,٧ اإلقليم الشمايل

 ٨٩,١ ٨٨,٠ ٩٠,٢ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٩٣,٥ ٩٣,٥ ٩٣,٥  الغريباإلقليم

 ٩٢,٣ ٩٠,٠ ٩٤,٦ اإلقليم اجلنويب
 ٩١,٨ ٩١,٤ ٩٢,٢ اإلقليم اجلنويب الغريب

 ٧٨,٨ ٧٦,٢ ٨١,٣ اجملموع
 

 اجملموع البنات األوالد 
 ٩٤,٣ ٩٤,٠ ٩٤,٦ ياوندي
 ٩٦,١ ٩٦,٤ ٩٥,٩ دواال

 ٩٠,٥ ٩٨,٩ ٩١,١ املناطق احلضرية
 ٧٣,٥ ٦٩,٦ ٧٧,١ املناطق الريفية

 .لإلحصاءاتاملعهد الوطني/طة وتنمية األراضيالدراسة االستقصائية الكامريونية الثانية لألسر املعيشية، وزارة اخل: املصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يتمثل املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس، يف هذا املقام، يف نسبة عـدد املقيـدين باملـدارس                  )٨( 
 ســنة إىل عــدد الــصاحلني لــدخول املــدارس، أي مجيــع األفــراد الــذين  ١٤ إىل ٦مــن ســن 

 . سنة١٤-٦ينتمون إىل الشرحية العمرية 
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يف املرحلــــة االبتدائيــــة بالعــــام الدراســــي  ) ٩(املعــــدل اإلمجــــايل لاللتحــــاق باملــــدارس  ‐ ٣٠
٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

 
 اجملموع البنات األوالد اإلقليم

 ٩٧,٢٦ ٨٠,٨٧ ١١٣,٨٣ إقليم أداموا
 ١١٣,٣٧ ١١٢,٢٤ ١١٤,٤٨ اإلقليم األوسط
 ١٠٣,٧٢ ٩٧,٥٨ ١٠٩,٦٢ اإلقليم الشرقي

 ٩٢,٠١ ٧٠,٧٥ ١١٣,٠٦ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٩١,٢٧ ٨٩,١٨ ٩٣,٣٧ اإلقليم الساحلي
 ٩٦,٦٦ ٧٤,٩٤ ١١٧,٢٨ اإلقليم الشمايل

 ٩٣,٤٣ ٩٠,٥٤ ٩٦,٢٧ اإلقليم الشمايل الغريب
 ١٢٤,٤١ ١١٩,٢٦ ١٢٩,٦٥ اإلقليم الغريب
 ١٠٥,٤٢ ١٠٥,٣٥ ١٠٥,٤٩ اإلقليم اجلنويب

 ٨٢,١٥ ٧٩,٢٢ ٨٥,١٧ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ١٠٠,١٤ ٩٢,٠٥ ١٠٨,١٤ اجملموع

 
 .وزارة التعليم الوطين، اخلريطة املدرسية للكامريون: املصدر

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلمجايل لاللتحاق باملـدارس، يف هـذا املقـام، يف نـسبة عـدد تالميـذ املرحلـة                  يتمثل املعدل    )٩( 

االبتدائية إىل عدد السكان الـذين ميكـن هلـم أن يلتحقـوا هبـذه املرحلـة، أي كافـة األفـراد                      
 يف املائـة مـن جـراء        ١٠٠وهـذا املعـدل يزيـد عـن         . اليت جيـوز قيـدها  باملدرسـة االبتدائيـة         

دارس االبتدائية، وبصفة خاصة من جراء االلتحاق هبا يف سـن           اخلروج املتأخر من هذه امل    
 ).فثمة عدد كبري من األطفال دون السادسة يتردد على املدارس االبتدائية(مبكر 
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عــدد التالميــذ باملــدارس التابعــة لــوزارة التعلــيم الــوطين، حــسب مــستوى التعلــيم، يف    ‐ ٣١

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ و ٢٠٠٣‐٢٠٠٢العامني الدراسيني 
 

٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ 

 اجملموع عدد البنات وى التعليممست
النـــــسبة املئويـــــة 

 اجملموع عدد البنات للبنات

ــسبة  النــــــــــ
املئويـــــــــــــة 

 للبنات

 ٪٤٩,٥ ١٧٥ ٩٧٠ ٨٧ ١٨١ ٪٤٩,٨ ١٣٨ ٧١٦ ٦٩ ٠٧٣ دور احلضانة
 ١ ٢٧٨      

 ٪٤٥,٧ ٢ ٩٠٦ ٧٣٢ ١ ٣٢٩ ١٠٦ ٪٤٥,٧ ٢ ٧٩٨ ٥٢٣ ٨٠٤ التعليم االبتدائي
 ٪٤٦,٧ ٧٦٢ ٠٥٣ ٣٥٥ ٦٥٢ ٪٤٦,٥ ٦٦٩ ١٢٩ ٣١١ ٢٣٠ التعليم الثانوي العام

 ٪٦١,٦ ٥ ٠٦٨ ٣ ١٢٣ ٪٦١,٦ ٦ ٧٣٩ ٤ ١٥٠ دور املعلمني
 ١ ٦٦٣      

 ٪٤٦,١ ٣ ٨٤٩ ٨٢٣ ١ ٧٧٥ ٠٦٢ ٪٤٦,٠ ٣ ٦١٣ ١٠٧ ٢٥٧ اجملموع
 

 .وزارة التعليم الوطين، اخلريطة املدرسية للكامريون: املصدر
 
لتالميذ باملدارس التابعة لوزارة التعليم الوطين، حـسب مـستوى التعلـيم وطـرازه              عدد ا  ‐ ٣٢

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ونوع اجلنس يف العام الدراسي 
 

 التعليم اخلاص التعليم العام

 اجملموع عدد البنات مستوى التعليم
النـــــسبة املئويـــــة 

 اجملموع عدد البنات للبنات

ــسبة  النــــــــــ
املئويـــــــــــــة 

 للبنات

 ٪٤٩,٦ ١١٣ ١٩٧ ٥٦ ١٠٨ ٪٤٩,٥ ٦٢ ٧٧٣ ٣١ ٠٧٣ نةدور احلضا
 ١ ٠٠٢      

 ٪٤٧,٧ ٦٨٤ ٦٨١ ٣٢٦ ٣٨٣ ٪٤٥,١ ٢ ٢٢٢ ٠٥١ ٧٢٣ التعليم االبتدائي
 ٪٥١,٣ ٢٤٢ ٧٩٤ ١٢٤ ٦٦٨ ٪٤٤,٥ ٥١٩ ٢٥٩ ٢٣٠ ٩٨٤ التعليم الثانوي العام

 ٪٧٧,٩ ١٤٥ ١١٣ ٪٦١,٤ ٤ ٩٥٥ ٣ ٠٤٢ دور املعلمني
 ١ ٢٦٧      

 ٪٤٨,٧ ١ ٠٤٠ ٨١٧ ٥٠٧ ٢٧٢ ٪٤٥,١ ٢ ٨٠٩ ٠٣٨ ٨٢٢ اجملموع
 

 .وزارة التعليم الوطين، اخلريطة املدرسية للكامريون: املصدر
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ــوطين، بكافــة مــستويات الدراســة،      ‐ ٣٣ ــوزارة التعلــيم ال ــذ باملــدارس التابعــة ل عــدد التالمي

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣حسب األقاليم يف العام الدراسي 
 

 اجملموع البنات األوالد اإلقليم
ــة   ــسبة املئويـــ النـــ

 للبنات

 ٪٤١,٣ ١٥٦ ٥٢٧ ٦٤ ٥٧١ ٩١ ٩٥٦ إقليم أداموا
 ٪٤٨,٩ ٧٥١ ٠٣٦ ٣٦٧ ٣٣٤ ٣٨٣ ٧٠٢ اإلقليم األوسط
 ٪٤٦,٠ ١٧٤ ٥٧١ ٨٠ ٢٩٤ ٩٤ ٢٧٧ اإلقليم الشرقي

 ٪٣٦,٦ ٥١٤ ٨١٠ ١٨٨ ٢٠٦ ٣٢٦ ٦٠٤ اإلقليم الشمايل األقصى
 ٪٤٩,٦ ٥٤٣ ٥٥٦ ٢٦٩ ٦٥٧ ٢٧٣ ٨٩٩ اإلقليم الساحلي
 ٣٦,٨ ٢٤٧ ٤٨٥ ٩١ ٠٤٩ ١٥٦ ٤٣٦ اإلقليم الشمايل

 ٪٤٨,٨ ٤٤٣ ١٤٩ ٢١٦ ١٥٤ ٢٢٦ ٩٩٥ اإلقليم الشمايل الغريب
 ٪٤٨,٨ ٥٩٠ ٢٥٠ ٢٨٧ ٨٣٢ ٣٠٢ ٤١٨ اإلقليم الغريب
 ٪٤٧,٨ ١٤٢ ٦٤٤ ٦٨ ١٦٦ ٧٤ ٤٧٨ اإلقليم اجلنويب

 ٪٤٩,٦ ٢٨٥ ٧٩٥ ١٤١ ٧٩٩ ١٤٣ ٩٩٦ اإلقليم اجلنويب الغريب
 ٪٤٦,١ ٣ ٨٤٩ ٨٢٣ ١ ٧٧٥ ٠٦٢ ٢ ٠٧٤ ٧٦١ عاجملمو

 
 .وزارة التعليم الوطين، اخلريطة املدرسية للكامريون: املصدر

 
 ١١املادة 
 عدد أعضاء النقابات ‐ ٣٤
 

 املشتركون النساء الرجال النقابات

 ٤٧٠ ٣٥٠ ١٢٠ النقابات احمللية
 ٣ ٨٥٥ ٢ ٨٠٠ ١ ٠٥٥ الزراعة

 ٢ ٩٧٥ ٢ ٥٠٠ ٤٧٥ قطاع األخشاب
 ٤٧٠ ٣٥٠ ١٢٠ التجارة

 ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ التعليم اخلاص
 ٥٣٠ ١٥ ٥١٥ النقل

 ١ ٧٧٠ ١ ٥٨٦ ١٨٤ الصناعة
 ١٠٠ ٣٠ ٧٠ األنسجة واجللود

 ١٠ ٧٧٠ ٨ ٠٣١ ٢ ٧٣٩ اجملموع
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 ١٢املادة 
 سنة، ممن لـديهن طفـل بالفعـل، أو ممـن        ١٩ إىل   ١٥النسبة املئوية للمراهقات من سن       ‐ ٣٥

 نسيةبدأن حياهتن اجل
 

 اجملموع  سنة١٩  سنة١٨  سنة١٧  سنة١٦  سنة١٥ 

 ٢٢,٧ ٤٧,٣ ٣٤,٣ ١٩,٩ ٩,٥ ٣,٥النسبة املئوية للبنات األمهات
النــسبة املئويــة للبنــات الالئـــي

 ٢٨,٤ ٥٣,١ ٤٢,٨ ٢٤,٦ ١٥,٢ ٦,٨ بدأن حياهتن اجلنسية
 

 .٢٠٠٤لكامريون، الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة با: املصدر
 
 التوزيع املئوي للرجال والنساء حسب استخدام الرفاالت ووفقا لنوعية الشريك ‐ ٣٦
 

 الرجال النساء نوعية الشريك

 ٧,٣ ٥,٧ النسبة املئوية مع زوج أو شريك مسارر
 ٥٣,٩ ٤٠,٥ النسبة املئوية مع شريك غري مسارر

 ٢٩,٥ ١٤,٩ النسبة املئوية مع أي شريك
 
 .٢٠٠٤الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون،  الدراسة االستقصائية: صدرامل
 
 معدل اخلصوبة حسب األعمار ‐ ٣٧
 

 اجملموع املناطق الريفية املناطق احلضرية العمر

 ١٣٧ ١٨٤ ١٠٤  سنة١٩-١٥
 ٢٣٦ ٣٠٣ ١٨٦  سنة٢٤-٢٠
 ٢٣٢ ٢٦٧ ٢٠١  سنة٢٩-٢٥
 ١٩٢ ٢٢١ ١٦٦  سنة٣٤-٣٠
 ١٣١ ١٦١ ١٠٢  سنة٣٩-٣٥
 ٥١ ٦٠ ٤١  سنة٤٤-٤٠
 ١٦ ٢١ ١١  سنة٤٩-٤٥

 
 .٢٠٠٤الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون،  الدراسة االستقصائية: املصدر
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، واملعــدل )١١( اإلمجــايل للخــصوبة العامــة  ، واملعــدل)١٠(دل التــركييب للخــصوبة ــــاملع ‐ ٣٨
 )١٢(اإلمجايل للمواليد

 
 اجملموع ملناطق الريفيةا املناطق احلضرية العمر

 ٥,٠ ٦,١ ٤,١ ملعدل التركييب للخصوبةا
 ١٧٦,٠ ٢١٧,٠ ١٤٢,٠ )١ ٠٠٠لكل (املعدل اإلمجايل للخصوبة العامة 

 ٣٧,٩ ٤٠,٥ ٣٥,٠ )١ ٠٠٠لكل (املعدل اإلمجايل للمواليد 
 

 .٢٠٠٤الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون،  الدراسة االستقصائية: املصدر
 
 ١٩٩١تطور املعدل التركييب للخصوبة منذ عام  ‐ ٣٩
 

 الدراسة االستقصائية
ــركييب   املعــدل الت

 للخصوبة

 ٥,٨ )١٩٩١(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية األوىل بالكامريون 
 ٥,٢ )١٩٩٦(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثانية بالكامريون 

 ٥,١ )٢٠٠٠(شرات الدراسة املتعددة املؤ
 ٥,٠ )٢٠٠٤(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتوىل املعدل التركييب للخصوبة قياس متوسط عدد األطفال املولودين أحيـاء، والـذين قـد حتـصل               )١٠(   

 .صوبة، يف إطار أحوال اخلصوبة احلاليةعليهم املرأة يف هناية فترة اخل
عدد الوالدات مقـسوما علـى عـدد النـساء البالغـات مـن العمـر          : املعدل اإلمجايل للخصوبة العامة    )١١(   

 . امرأة١ ٠٠٠ سنة، بالنسبة لكل ٤٩ إىل ١٥
 . فرد١ ٠٠٠املعدل اإلمجايل للوالدة ُيعرب عنه بالنسبة لكل  )٢١( 
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 قرب املراكز الصحية حسب منطقة اإلقامةإمكانية الوصول أل ‐ ٤٠
 

 
املـــــــــسافة املتوســـــــــطة  

 بالكيلومترات

الوقـــت املتوســـط املنفـــق  
ــز   ــذهاب للمركـــــــ للـــــــ

 )بالدقائق(
ــر    ــة لألســ ــسبة املئويــ النــ

 املسترحية هلذا الوضع

 املنطقة
 ٨٢,٥ ١٣,٠ ١,١٣ منطقة حضرية 
 ٦٥,١ ٣٩,٧ ٥,٢٦ منطقة مدنية 

 ياوندي/دواال
 ٧٢,١ ١٢,١ ٠,٩٩ دواال 
 ٨٧,٣ ٩,٣ ٠,٩٣ ياوندي 

 ٦٩,٣ ٣٠,٦ ٣,٨٦ اجملموع
 

 .الدراسة االستقصائية الكامريونية الثانية لألسر املعيشية، املعهد الوطين لإلحصاءات: املصدر
 
التوزيع املئويـة للنـساء الالئـي يعـشن يف إطـار ارتبـاط مـا، وذلـك حـسب وسـيلة منـع                         ‐ ٤١

 احلمل املستخدمة حاليا
 

 )يف املائة(معدل االنتشار  نع احلملوسائل م

 ٢٦,٠ وسيلة ما
 ١٢,٥ وسيلة حديثة

  الوسيلة احلديثة
 ١,٢ تعقيم املرأة - 
 ١,٦ احلبوب - 
 ٠,٣ األجهزة الرمحية - 
 ١,٤ عمليات احلق - 
 ٠,٣ الغرس - 
 ٧,٦ الرفاالت الذكرية - 
 - الرفاالت األنثوية - 
 - الرغوات بنوعيها - 
 ١٣,٥ سيلة تقليديةو

  الوسيلة  التقليدية
 ٠,٦ وسيلة الرضاعة الطبيعية وتوقف الطمث - 
 ١٠,٢ االمتناع الدوري - 
 ٢,١ االعتزال - 
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 )يف املائة(معدل االنتشار  نع احلملوسائل م

 ٠,٦ إحدى الطرق الشعبية - 
 ٧٤,٠ عدم استخدام أي طريقة

 
 ).٢٠٠٤(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون : املصدر

 
ــا لـــبعض اخلـــصائص     ‐ ٤٢ نـــسبة النـــســــاء الالئـــي قمـــن بـــالوالدة يف مراكـــز صـــحية وفقـ

 االجتماعية الدميغرافية
 

 اخلصائص

لالئــي قمــن النــسبة املئويــة للنــساء ا
ــساعدة موظـــــــف  ــالوالدة مبـــــ  بـــــ

 )١٣(صحي
النــسبة املئويــة للنــساء الالئــي قمــن  
 بالوالدة يف أحد املراكز الصحية

   سن األم
 ٥٨,٢ ٦٠,٠  عاما٢٠أقل من  
 ٥٩,٥ ٦٢,٣  سنة٣٤ إىل ٢٠من  
 ٥٧,٤ ٦٠,٦  سنة أو أكثر٣٥ 

   املنطقة
 ٨١,٢ ٨٤,٣ منطقة حضرية 
 ٤١,٧ ٤٤,٢ منطقة ريفية 

   ياوندي/دواال
 ٩٥,٣ ٩٧,٢ دواال 
 ٩٠,٢ ٩٤,٠ ياوندي 

   اإلقليم
 ٣٤,١ ٣٧,١ إقليم أداموا 
 ٦٥,٣ ٧٤,٥ اإلقليم األوسط 
 ٤٠,٥ ٤٧,٦ م الشرقياإلقلي 
 ٢٥,٧ ٢٦,٥ اإلقليم الشمايل األقصى 
 ٩٢,٢ ٩٣,٧ اإلقليم الساحلي 
 ٢٠,٩ ٢٢,٣ اإلقليم الشمايل 
 ٨٧,٨ ٨٧,٥ اإلقليم الشمايل الغريب 
 ٨٩,٧ ٩٣,٢ اإلقليم الغريب 
 ٦٣,٤ ٧٠,٦ اإلقليم اجلنويب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قد يكون املوظف الصحي طبيبا أو ممرضة أو قابلة أو مساعدة ملقدمة الرعاية )١٣( 
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 اخلصائص

لالئــي قمــن النــسبة املئويــة للنــساء ا
ــساعدة موظـــــــف  ــالوالدة مبـــــ  بـــــ

 )١٣(صحي
النــسبة املئويــة للنــساء الالئــي قمــن  
 بالوالدة يف أحد املراكز الصحية

 ٧٦,٩ ٧٧,٨ اإلقليم اجلنويب الغريب 
   مستوى التعليم

 ٢١,٦ ٢٢,٨ عدم توفر أي تعليم
 ٦٥,٩ ٦٩,٣ التعليم االبتدائي
 ٨٨,٢ ٩١,٦ التعليم الثانوي

 ٩٦,٤ ٩٨,٦ التعليم التايل للمرحلة الثانوية
 ٥٩,٠ ٦١,٨ موعاجمل

 
 ).٢٠٠٤(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون : املصدر
النسبة املئويـة للرجـال والنـساء الـذين اسـتمعوا إىل بعـض األقـوال عـن مـرض الـسيدا،                    ‐ ٤٣

  الدميغرافية‐وذلك وفقا لبعض اخلصائص االجتماعية 
 

 اخلصائص

النسبة املئوية للنـساء    
 اســتمعن إىل  الالئــي

مـــن يتحـــدث عـــن   
فــــــــريوس نقــــــــص 

 السيدا/املناعة

ــة   ــسبة املئويـــ النـــ
للنـــــساء الالئـــــي 
يـــــــرين أن مثـــــــة 
طريقة ما لتجنب   

 السيدا/الفريوس

ــة   ــسبة املئويــــــ النــــــ
ــذين   ــال الـــــ للرجـــــ
ــن   ــتمعوا إىل مـــ اســـ
يتحـــــــــدث عـــــــــن 

 السيدا/الفريوس

النـــــــسبة املئويـــــــة 
للرجــــــال الــــــذين 
يـــــــرون أن مثـــــــة  
طريقــة مــا لتجنــب 

 السيدا/الفريوس

     السن
 ٩١,٢ ٩٨,٦ ٨٢,٩ ٩٧,٤  سنة١٩-١٥ 
 ٩٣,٤ ٩٩,٥ ٨٣,٢ ٩٨,٢  سنة٢٤-٢٠ 
 ٩٦,٦ ٩٩,٩ ٨٣,٢ ٩٨,٤  سنة٢٩-٢٥ 
 ٩٤,٨ ٩٩,٢ ٨٢,٢ ٩٨,٢  سنة٣٩-٣٠ 
 ٩٢,٥ ٩٩,٢ ٧٦,٦ ٩٦,٧  سنة٤٩-٤٠ 
 ٩٠,٨ ٩٨,٨ - -  سنة٥٩-٥٠ 

     املنطقة
 ٩٤,٨ ٩٩,٤ ٨٩,٤ ٩٩,٤ منطقة حضرية  
 ٩١,٤ ٩٨,٩ ٧٢,٨ ٩٥,٩ قة ريفيةمنط 

     احلالة الزوجية
 ٩٤,٣ ٩٨,٣ ٨٨,٠ ٩٧,٦ أعزب 
 ٩٣,٤ ٩٩,٣ ٧٩,٦ ٩٧,٨ يف سياق ارتباط زوجي أو معيشة مشتركة  
 ٩٢,٣ ٩٩,٠ ٨٣,١ ٩٨,٦ أرمل/منفصل/مطلق 

     ياوندي/دواال
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 اخلصائص

النسبة املئوية للنـساء    
 اســتمعن إىل  الالئــي

مـــن يتحـــدث عـــن   
فــــــــريوس نقــــــــص 

 السيدا/املناعة

ــة   ــسبة املئويـــ النـــ
للنـــــساء الالئـــــي 
يـــــــرين أن مثـــــــة 
طريقة ما لتجنب   

 السيدا/الفريوس

ــة   ــسبة املئويــــــ النــــــ
ــذين   ــال الـــــ للرجـــــ
ــن   ــتمعوا إىل مـــ اســـ
يتحـــــــــدث عـــــــــن 

 السيدا/الفريوس

النـــــــسبة املئويـــــــة 
للرجــــــال الــــــذين 
يـــــــرون أن مثـــــــة  
طريقــة مــا لتجنــب 

 السيدا/الفريوس

 ٩٥,٩ ٩٩,٤ ٩٢,٥ ٩٩,٨ دواال 
 ٩٥,٤ ٩٩,٦ ٩٣,٠ ١٠٠,٠ ياوندي 

     ماإلقلي
 ٩٢,٤ ١٠٠,٠ ٨٣,٢ ٩٦,٤ إقليم أداموا 
 ٩٦,٥ ٩٨,٦ ٨٤,٣ ٩٧,٩ اإلقليم األوسط 
 ٩٣,٤ ٩٨,٣ ٧٥,٢ ٩٣,٨ اإلقليم الشرقي 
 ٨٩,٧ ٩٨,٩ ٧٢,٠ ٩٦,٠ اإلقليم الشمايل األقصى 
 ٩٢,٨ ٩٨,٦ ٨٥,٨ ٩٩,٢ اإلقليم الساحلي 
 ٨٣,١ ٩٩,٢ ٥٢,٦ ٩٣,١ اإلقليم الشمايل 
 ٩٦,٧ ٩٨,٨ ٨٧,٧ ٩٩,٩ لغريباإلقليم الشمايل ا 
 ٩٥,١ ١٠٠,٠ ٨٣,٩ ٩٨,٤ اإلقليم الغريب 
 ٩٥,٤ ٩٩,٢ ٩١,٩ ٩٩,٤ اإلقليم اجلنويب 
 ٩٤,٥ ٩٩,٣ ٩١,١ ٩٩,٤ اإلقليم اجلنويب الغريب 

     مستوى التعليم
 ٨٣,٣ ٩٧,٧ ٥٩,١ ٩٣,٥ عدم توفر تعليم 
 ٩٠,٠ ٩٨,٦ ٨١,١ ٩٨,٢ التعليم االبتدائي 
 ٩٧,٨ ٩٩,٩ ٩٥,٦ ١٠٠,٠ انويالتعليم الث 
 ٩٩,٠ ١٠٠,٠ ٩٨,٨ ١٠٠,٠ التعليم الالحق للمرحلة الثانوية 

 ٩٣,٣ ٩٩,٢ ٨١,٩ ٩٧,٨ اجملموع
 

 ).٢٠٠٤(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون : املصدر

  الشريكالتوزيع املئوي للرجال والنساء الذين يستخدمون الرفاالت، حسب نوعية ‐ ٤٤
 

 الرجال النساء نوعية الشريك

 ٧,٣ ٥,٧ النسبة املئوية ملن يعيشون يف إطار الزوجية أو مع شريك ُمعايش
 ٥٣,٩ ٤٠,٥ النسبة املئوية ملن يعيشون مع شريك غري ُمعايش

 ٢٩,٥ ١٤,٩ النسبة املئوية ملن يتصلون بأي شريك
 

 ).٢٠٠٤(حية الثالثة بالكامريون الدراسة االستقصائية الدميغرافية الص: املصدر
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النسبة املئويــة للنـساء الالئــي استخدمــن الرفـــــاالت أثنــاء االتـصــال اجلنـسي األخـري                   ‐ ٤٥

ـــا لـــبعض        ـــر، وذلـــك وفقـــ ــايش، أو أي شريــــــك آخــ ـــع زوج، أو شريــــــك معـ مـ
 اخلصائص الدميغرافية

 

 اخلصائص

ــن    ــة ملــ ــسبة املئويــ النــ
اتـــــــصلن بـــــــزوج أو 

  معايششريك

ــن    ــة مل ــسبة املئوي الن
اتـــــصلن بـــــشريك 

 غري معايش

النسبة املئوية ملـن    
اتـــصلن بـــشريك 

 أيا كان

    السن
 ٢٨,٦ ٤٧,٥ ٦,٣  سنة١٩-١٥ 
 ٢٠,٨ ٤٥,٤ ٧,٨  سنة٢٤-٢٠ 
 ١٣,٣ ٣٩,٩ ٦,٩  سنة٢٩-٢٥ 
 ٨,٢ ٣١,٣ ٤,٤  سنة٣٩-٣٠ 
 ٥,٣ ١٧,٥ ٣,٥  سنة٤٩-٤٠ 

    املنطقة
 ٢٢,٨ ٤٧,١ ٩,١ منطقة حضرية  
 ٥,٩ ٢٣,٦ ٦,٠ منطقة ريفية 

    احلالة الزوجية
 ٤٩,٨ ٤٩,٩ - عازبة 
 ٨,٩ ٣٤,٧ ٥,٦ يف سياق ارتباط زوجي أو معيشة مشتركة  
 ٢٧,١ ٣٢,٧ ٦,٠ أرملة/منفصلة/مطلقة 

    ياوندي/دواال
 ٢٥,٥ ٤٧,٧ ٩,٦ دواال 
 ٣٣,٩ ٥٤,٤ ١٧,٩ ياوندي 

    اإلقليم
 ٧,٤ ٥٣,٧ ٢,٥ إقليم أداموا 
 ١٥,١ ٣١,٣ ٥,٠ اإلقليم األوسط 
 ١١,٦ ٢٥,٣ ٥,٤ اإلقليم الشرقي 
 ١,٣ ٢٧,٨ ٠,٥ اإلقليم الشمايل األقصى 
 ٢٣,٧ ٤٠,٧ ١٢,٢ اإلقليم الساحلي 
 ٢,١ ٤٤,٧ ٠,٨ اإلقليم الشمايل 
 ١٥,٢ ٣٢,٧ ٧,٤ اإلقليم الشمايل الغريب 
 ٢٠,٢ ٥٠,٠ ٨,٧ اإلقليم الغريب 
 ١٩,١ ٣٦,١ ٩,٥ م اجلنويباإلقلي 
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 اخلصائص

ــن    ــة ملــ ــسبة املئويــ النــ
اتـــــــصلن بـــــــزوج أو 

  معايششريك

ــن    ــة مل ــسبة املئوي الن
اتـــــصلن بـــــشريك 

 غري معايش

النسبة املئوية ملـن    
اتـــصلن بـــشريك 

 أيا كان

 ١١,٩ ٢٣,٩ ٣,٨ اإلقليم اجلنويب الغريب 
    مستوى التعليم

 ٠,٩ ١٠,٩ ٠,٦ عدم توفر تعليم 
 ٩,٩ ٢٦,٩ ٥,١ التعليم االبتدائي 
 ٢٨,٤ ٤٧,٩ ١٢,٣ التعليم الثانوي 
 ٤١,١ ٦٤,٣ ١٣,١ التعليم الالحق للمرحلة الثانوية 

 ١٤,٩ ٤٠,٥ ٥,٧ اجملموع
 

 ).٢٠٠٤(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون : راملصد
 
النسبة املئويـة للرجـال الـذين اسـتخدموا الرفـاالت أثنـاء االتـصال اجلنـسي األخـري مـع                      ‐ ٤٦

زوجة أو شريكة معايشة، أو أي شريكة أخرى، وذلـك وفقـا للـسن واحلالـة الزوجيـة                
 ومنطقة اإلقامة ومستوى التعليم

 

 صائصاخل

ــن    ــة ملــ ــسبة املئويــ النــ
 أو ة بزوجــــــوااتـــــصل 
 ة معايشةشريك

ــن    ــة مل ــسبة املئوي الن
ــصل ــشريكوااتــ  ة بــ

 ةغري معايش

النسبة املئوية ملـن    
ــصل ــشريكواات  ة ب
 تأيا كان

    السن
 ٥٣,٩ ٥٥,٨ ٤,٣  سنة١٩-١٥ 
 ٥٠,٦ ٥٨,٤ ٨,٧  سنة٢٤-٢٠ 
 ٣٥,٠ ٦٠,٢ ٨,٨  سنة٢٩-٢٥ 
 ٢١,٥ ٥٠,٥ ٩,٨  سنة٣٩-٣٠ 
 ١٢,١ ٤٠,٩ ٥,٧  سنة٤٩-٤٠ 
 ٥,٦ ٣٢,٩ ٢,٧  سنة٥٩ -٥٠ 

    املنطقة
 ٣٩,٢ ٦٢,٢ ١٠,١ منطقة حضرية  
 ١٦,٤ ٣٧,٦ ٤,٦ منطقة ريفية 

    احلالة الزوجية
 ٥٧,١ ٥٧,١ - أعزب 
 ١٥,٩ ٥١,٩ ٧,٢ يف سياق ارتباط زوجي أو معيشة مشتركة  
 ٤٣,٩ ٤٩,١ ٧,٢ أرمل/منفصل/مطلق 
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 صائصاخل

ــن    ــة ملــ ــسبة املئويــ النــ
 أو ة بزوجــــــوااتـــــصل 
 ة معايشةشريك

ــن    ــة مل ــسبة املئوي الن
ــصل ــشريكوااتــ  ة بــ

 ةغري معايش

النسبة املئوية ملـن    
ــصل ــشريكواات  ة ب
 تأيا كان

    وندييا/دواال
 ٤٣,١ ٦٥,٨ ٨,٩ دواال 
 ٤٩,٥ ٦٩,٥ ١٢,٩ ياوندي 

    اإلقليم
 ٢١,٠ ٥٠,٥ ٢,١ إقليم أداموا 
 ٢٩,٧ ٤٧,٩ ٨,٨ اإلقليم األوسط 
 ٢٥,٤ ٤٢,٧ ٦,٠ اإلقليم الشرقي 
 ٨,٢ ٣٥,٠ ١,٨ اإلقليم الشمايل األقصى 
 ٣٥,٩ ٥٢,٧ ١٢,٥ اإلقليم الساحلي 
 ١٢,٤ ٤٣,٠ ٣,٤ اإلقليم الشمايل 
 ٢٤,٨ ٤١,٦ ٨,٥ اإلقليم الشمايل الغريب 
 ٤١,٠ ٦٦,٧ ١٤,٢ اإلقليم الغريب 
 ٣٠,٣ ٤٩,٦ ٧,٤ اإلقليم اجلنويب 
 ٢٦,٧ ٤٤,٧ ٩,٤ اإلقليم اجلنويب الغريب 

    مستوى التعليم
 ٥,٦ ٢٦,٩ ٢,١ عدم توفر تعليم 
 ١٩,٥ ٣٨,٧ ٤,٧ التعليم االبتدائي 
 ٤٢,٠ ٦٢,٦ ١١,٤ التعليم الثانوي 
 ٤٠,٨ ٦٩,٨ ١٥,١ التعليم الالحق للمرحلة الثانوية 

 ٢٩,٥ ٥٣,٩ ٧,٣ اجملموع
 

 ).٢٠٠٤(الدراسة االستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون : املصدر
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معدل انتشار اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية لـدى الرجـال والنـساء مـن سـن                      ‐ ٤٧

  العمر ووسط اإلقامة واإلقليم عاما، وذلك حسب٤٩ إىل ١٥
 

 للرجالالنسبة املئوية  اخلصائص
النـــــــسبة املئويـــــــة 

 اجملموع للنساء

    السن
 ١,٤ ٢,٢ ٠,٦  سنة١٩-١٥ 
 ٥,٥ ٧,٩ ٢,٥  سنة٢٤-٢٠ 
 ٧,٨ ١٠,٣ ٥,١  سنة٢٩-٢٥ 
 ٨,٩ ٩,٤ ٨,٣  سنة٣٤-٣٠ 
 ٨,٢ ٧,٨ ٨,٦  سنة٣٩-٣٥ 
 ٥,٨ ٦,٠ ٥,٦  سنة٤٤-٤٠ 
 ٤,٧ ٥,٥ ٣,٨  سنة٤٩-٤٥ 

    املنطقة
 ٦,٧ ٨,٤ ٤,٩ منطقة حضرية  
 ٤,٠ ٤,٨ ٣,٠ منطقة ريفية 

    ياوندي/دواال
 ٤,٦ ٥,٥ ٣,٧ دواال 
 ٨,٣ ١٠,٧ ٦,٠ ياوندي 

    اإلقليم
 ٦,٩ ٩,٨ ٤,١ إقليم أداموا 
 ٤,٧ ٦,٨ ٢,٢ اإلقليم األوسط 
 ٨,٦ ٩,٤ ٧,٦ اإلقليم الشرقي 
 ٢,٠ ٢,٢ ١,٧ األقصىاإلقليم الشمايل  
 ٥,٥ ٦,٥ ٤,٤ اإلقليم الساحلي 
 ١,٧ ١,٧ ١,٧ اإلقليم الشمايل 
 ٨,٧ ١١,٩ ٥,٢ اإلقليم الشمايل الغريب 
 ٤,٧ ٤,٣ ٥,٢ اإلقليم الغريب 
 ٦,٥ ٨,٤ ٤,٥ اإلقليم اجلنويب 
 ٨,٠ ١١,٠ ٥,١ اإلقليم اجلنويب الغريب 

 ٥,٥ ٦,٨ ٤,١ اجملموع
 

 ).٢٠٠٤(ستقصائية الدميغرافية الصحية الثالثة بالكامريون الدراسة اال: املصدر
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 وفقا ملكتب العمل الدويل، حسب األقاليم)١٤(معدل النشاط ‐ ٤٨
 

 اجملموع اإلناث الذكور اإلقليم

 ٦٦,٥ ٥٣,٦ ٨٠,٨ إقليم أداموا 
 ٦٨,٣ ٦٥,٦ ٧١,٣ اإلقليم األوسط 
 ٧٠,٩ ٦٤,٩ ٧٧,٦ اإلقليم الشرقي 
 ٧٩,٩ ٧٦,٠ ٨٤,٨ لشمايل األقصىاإلقليم ا 
 ٦٨,٠ ٦٤,٤ ٧٢,١ اإلقليم الساحلي 
 ٧٧,٨ ٧٢,٥ ٨٣,٨ اإلقليم الشمايل 
 ٨٤,٥ ٨٤,٠ ٨٥,١ اإلقليم الشمايل الغريب 
 ٧٥,١ ٧٥,٦ ٧٤,٥ اإلقليم الغريب 
 ٧١,٤ ٦٦,٠ ٧٧,٢ اإلقليم اجلنويب 
 ٦٧,٧ ٥٩,١ ٧٦,١ اإلقليم اجلنويب الغريب 

 ٧١,٩ ٦٦,٩ ٧٧,٥ اجملموع
 

 .، املعهد الوطين لإلحصاءات)٢٠٠١(الدراسة االستقصائية الكامريونية الثانية لألسر املعيشية : املصدر
 
 يف دواال وياوندي ووسط اإلقامة)١٥(معدل النشاط وفقا ملكتب العمل الدويل ‐ ٤٩
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السكان الـذي    إىلنسبة السكان الناشطني    ”وهو ميثل   . ذلك النشاط راعي معدل النشاط حالة     ي )١٤( 

 . عاما٦٤ إىل ١٥يعتربون يف سن العمل، أي عدد األشخاص الذين يبلغون من العمر 
الشخص النشط، وفقا ملكتب العمل الدويل، هو كل شخص يعمل أو كل عاطل يبحث جبديـة              )١٥( 

دى املكتــب، يالحــظ أن النــشاط مبعنــاه وعلــى النقــيض ممــا هــو مقــصود بالنــشاط لــ. عــن عمــل
 .املوسع يتضمن العاطلني اليائسني من احلصول على عمل ما
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ــة       ‐ ٥٠ ــات االجتماعيـ ــىت اجملموعـ ــاملني يف شـ ــطني العـ ــسكان الناشـ ــوي للـ ــع املئـ  ‐التوزيـ

 ، حسب نوع اجلنس)١٦(االقتصادية
 
 اجملموع اإلناث الذكور  االقتصادية‐اجملموعة االجتماعية 

 ١٧,٤ ٨,٧ ٢٥,٨ القطاع النظامي
 ٢,٨ ١,٥ ٤,٢ اإلداريون ورؤساء األعمال بالقطاع العام - 
 ٣,٩ ٢,٣ ٥,٥ سائر املوظفني بالقطاع العام - 
 ٤,٧ ٢,٧ ٦,٥ اإلداريون وأصحاب األعمال بالقطاع اخلاص النظامي - 
 ٥,٩ ٢,٢ ٩,٦ سائر املوظفني بالقطاع اخلاص النظامي - 

 ٨٢,٦ ٩١,٣ ٧٤,٢ النظاميالقطاع غري 
 ٥٧,٢ ٦٦,٣٣ ٤٨,٤ القطاع الزراعي غري النظامي • 
 ٣٨,١ ٣٩,١ ٣٧,١ املستثمرون الزراعيون -  
 ١٩,١ ٢٧,٢ ١١,٢ املعالون الزراعيون غري الرمسيني -  
 ٢٥,٤ ٢٤,٩ ٢٥,٩ القطاع غري الزراعي وغري النظامي • 
 ٠,٩ ٠,٨ ١,١ ميةأصحاب األعمال غري الزراعية وغري النظا -  
 ١٥,٧ ١٨,٨ ١٢,٦ العاملون حلساب القطاع غري الزراعي -  
 ٨,٨ ٥,٤ ١٢,٢ املوظفون بالقطاع غري الزراعي وغري النظامي -  

 
 .، املعهد الوطين لإلحصاءات)٢٠٠١(الدراسة االستقصائية الكامريونية الثانية : املصدر

 
 ني بكل قطاع، حسب نوع اجلنسالتوزيع املئوي للسكان الناشطني العامل ‐ ٥١
 

 اجملموع اإلناث الذكور 

 ١٧,٤ ٨,٧ ٢٥,٨ القطاع الرمسي
 ٨٢,٦ ٩١,٣ ٧٤,٢ القطاع غري الرمسي

 ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألعمـال بالقطـاع    اإلداريـون وأصـحاب ا    :  االقتـصادية  -فيما يلي خمتلف اجملموعات االجتماعية       )١٦( 
العــام، واملوظفــون بالقطــاع العــام، واإلداريــون وأصــحاب األعمــال بالقطــاع اخلــاص النظــامي،  
وسائر املـوظفني بالقطـاع اخلـاص النظـامي، واملـستثمرون الزراعيـون، واملعـالون الزراعيـون غـري                   

ع غــري النظــاميني، وأصــحاب األعمــال غــري الزراعيــة وغــري النظاميــة، والعــاملون حلــساب القطــا 
 .الزراعي وغري النظامي، وموظفو القطاعني غري الزراعي وغري النظامي
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 معدل البطالة يف املائة ‐ ٥٢
 

 
ــا    ــة وفقــ ــدل البطالــ معــ
 ملكتب العمل الدويل

ــة   ــدل البطالــ معــ
 )١٧(املوسع

   املنطقة
 ٣٢,٢ ١٨,٩ منطقة حضرية 
 ٨,٦ ٢,٣ منطقة ريفية 

   ياوندي/دواال
 ٣٨,٣ ٢٥,٦ دواال 
 ٣٤,٥ ٢١,٥ ياوندي 

 ١٧,١ ٧,٩ اجملموع
  

 ١٥املادة 
 ٢٠٠٣توزيع القضاة حسب الرتبة ونوع اجلنس يف عام  ‐ ٥٣
 

 اجملموع النساء الرجال الرتبة
ــسبة املئويـــة   النـ

 للنساء

 ٪١٧,٦ ١٧ ٣ ١٤ اجملموعة األوىل باملرتبة العليا
 ٪٣,٣ ٣٠ ١ ٢٩ اجملموعة الثانية باملرتبة العليا

 ٪١٦,٩ ١٢٤ ٢١ ١٠٣ الدرجة الرابعة
 ٪٢١,٠ ٢١٩ ٤٦ ١٧٣ الدرجة الثالثة
 ٪١٦,٩ ١٢٤ ٢١ ١٠٣ الدرجة الثانية
 ٪٢٨,٨ ٣٠٢ ٨٧ ٢١٥ الدرجة األوىل

 ٪٢١,٩ ٨١٦ ١٧٩ ٦٣٧ اجملموع
 

 .وزارة العدل: املصدر
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا ما أضيف إىل العاطلني وفقـا ملكتـب العمـل الـدويل أولئـك               “ سعةالبطالة املو ”تسمى البطالة    )١٧( 

 .العاطلون الذين ال يبحثون عن عمل ما
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 ٢٠٠٣توزيع املوظفني القضائيني يف عام  ‐ ٥٤
 

 اجملموع النساء الرجال 
ــسبة املئويـــة   النـ

 للنساء

 ٪٢١,٩ ٨١٦ ١٧٩ ٦٣٧ القضاة
 ٪٣٧,٢ ١ ٣٩٦ ٥١٩ ٨٧٧ كتبة احملاكم

 ٪١٩,٦ ٣٢٦ ٦٤ ٢٦٢ و اجللساتحمضر
 ٪٤١,٩ ٤٣ ١٨ ٢٥ موثقو العقود

 ٪١٩,١ ١ ٣٣٦ ٢٥٥ ١ ٠٨١ احملامون
 ٪٠,٠ ٢٩ - ٢٩ وكالء األعمال

 ٪٢٦,٢ ٣ ٩٤٦ ١ ٠٣٥ ٢ ٩١١ اجملموع
 

 ).بيانات واردة يف وثائق وزارة العدل (/CEPSI/DEPCوزارة تعزيز املرأة واألسرة : املصدر
 
  اجلنس والرتبة للموظفني العاملني يف السجونالتوزيع حسب نوع ‐ ٥٥
 
 النساء الرجال السجن املركزي

ــال  + الرجــــــ
 النساء

النــسبة املئويــة 
 للنساء

 ١٤,٣ ٧ ١ ٦ مدير رئيسي
 ٣,٣ ٣٠ ١ ٢٩ مدير للسجون

 - ٢ - ٢ كبري مشرفني بالسجون
 ٩,٤ ٦٤ ٦ ٥٨ مشرف أول بالسجون

 ٩,٠ ٢١٢ ١٩ ١٩٣ مشرف بالسجون
 ١٦,٣ ٣٩٨ ٦٥ ٣٣٣ س حراس بالسجونرئي

 ١٥,١ ٩٨٥ ١٤٩ ٨٣٦ حارس أول بالسجون
 ١٦,٧ ٨٢٢ ١٣٧ ٦٨٥ حارس أساسي بالسجون

 ٢٩,٦ ٤٧٧ ١٤١ ٣٣٦ حارس بالسجون
 ٢٨,٣ ٢١٢ ٦٠ ١٥٢ موظفون غري معلنني

 ١٨,٠ ٣ ٢٠٩ ٥٧٩ ٢ ٦٣٠ اجملموع
 

 .وزارة اإلدارة اإلقليمية وإزالة املركزية: املصدر
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 توزيع القضاة حسب نوع اجلنس يف احملاكم ودور القضاء ‐ ٥٦
 
 اجملموع النساء  الرجال الوظائف الوالية القضائية

 ١ ٠ ١ رئيس احملكمة العليا
 ١ ٠ ١ مدع عام 
 ٢٢ ٢ ٢٠ مستشارون 
 ٧ ٠ ٧ حمامون ووكالء نيابة عامون 

 ١٠ ١ ٩ رئيس حمكمة االستئناف
 ١٠ ٠ ١٠ مدع عام 
 ٦٩ ١٣ ٥٦  ووكالء نيابة عامةحمامون 

 ١٢ ٢ ١٠ رؤساء احملاكم اإلقليمية
 ٥٥ ٣ ٥٢ رؤساء احملاكم اإلقليمية

 ٦٥ ٣ ٦٢ نواب اجلمهورية 
 

 .وزارة العدل: املصدر
 
 توزيع املسؤولني بوزارة العدل ‐ ٥٧
 

 اجملموع النساء رجاللا الوظيفة

 ١ ٠ ١ أمني عام
IGS ١ ١ ٠ 
CT ٢ ٢ ٠ 

 ٥ ٠ ٥ نمديرو
 

 .وزارة العدل: املصدر
 

 


