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  املنهجية-أوالً 

يف دساتريها املتتالية التزام شعبها حبقـوق اإلنـسان   وهي تؤكد  ونيلها سيادهتا الوطنية،    منذ استقالل الكامريون    -١
  .اإلنسان والشعوببصيغتها الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي حلقوق 

أن مجيع الـصكوك    على   اجلاري به العمل     ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١٨دستور  لذا كان من الطبيعي أن ينص         -٢
  . القواننيتعلو علىالدولية القانونية اليت صادقت عليها الكامريون على النحو الواجب دستورية و

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١لعامة لألمم املتحدة    وهذا التقرير، الذي أُِعّد تنفيذاً لقرار اجلمعية ا         -٣
، متّخض عن عملية تشاورية شاركت فيها الوزارات،        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

رة ممكنـة  ويهدف هذا التقرير إىل تقدمي أوىف صو      . واهليئات العامة ومنظمات اجملتمع املدين املهتمة بقضايا حقوق اإلنسان        
 التارخيي واالجتماعي والبيئي الذي متاَرس فيه هذه احلقوق، ويشدِّد          السياقعن حالة حقوق اإلنسان يف الكامريون وعن        

وأخرياً يشري التقرير إىل اإلجراءات اليت تزمع حكومة الكامريون اختاذها للنهوض           . على الصعوبات واملعوقات ذات الصلة    
  .مالًبإعمال هذه احلقوق إعماالً كا

وبالنظر إىل القيود املفروضة على حجم هذا التقرير، فقد كان من الصعب اختيار املواضيع الواجب معاجلتها عند               -٤
وَتمثَّل احلل يف اختيار املواضيع ذات األولوية اليت تستجيب لتوقُّعات الشعب، ال سيما املسائل املتعلقة بالوصـول     . إعداده

عيشي مناسب، ومشاركة املواطنني يف إدارة الشؤون العامة، واإلدارة الرشيدة، والتعلـيم،     إىل العدالة، واحلق يف مستوى م     
  .والصحة، والعمل والثقافة

   اإلطار التشريعي واملؤسسي-ثانياً 
  ا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان     ، أدجمت الكامريون يف جوهر دستوره      إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     يف  -٥

كما أنشأت حكومة الكامريون هيئات تنظيم ومراقبة إعمـال         .  تعد طرفاً فيها    االتفاقات الدولية اليت    ومجيع ١٩٤٨لعام  
  .احلقوق اليت تكفلها صكوك عاملية وإقليمية ودون إقليمية ووطنية

   اإلطار التشريعي-ألف 

   على الصعيد الدويل-١

  :يف إطار األمم املتحدة، وهيالكامريون طرف يف الصكوك الدولية الرئيسية الستة املعتَمدة   -٦

  االنـضمام (تياري األول امللحق به     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االخ         )أ(  
  ؛)١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧يف 

  / حزيـران  ٢٧االنـضمام يف    (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             )ب(  
  ؛)١٩٨٤يونيه 
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  /  حزيـران ٢٤التـصديق يف  (االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري            )ج(  
  ؛)١٩٧١يونيه 

) ١٩٩٤أغـسطس  / آب٢٣التـصديق يف  (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة       )د(  
  ؛)٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١االنضمام يف (والربوتوكول االختياري لالتفاقية 

االنضمام (اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         )ه(  
  ؛)١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٩يف 

  /  كـانون الثـاين    ١١ والتـصديق يف     ١٩٩٠سـبتمرب   / أيلول ٢٧التوقيع يف   (اتفاقية حقوق الطفل      )و(  
  ).١٩٩٣يناير 

  يمي ودون اإلقليمي األفريقي على الصعيدين اإلقل-٢

  يف أفريقيا، الكامريون طرف يف الصكوك اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيسية لتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                  -٧
  : الصكوك التاليةوال سيما

  ؛)١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢١التصديق يف (امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   )أ(  

تداء والتضامن واملساعدة املتباَدلة بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقديـة            اتفاق عدم االع    )ب(  
  ؛)٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨االعتماد يف (لوسط أفريقيا 

  التـصديق ( والنقدية لوسط أفريقيـا  اتفاق التعاون القضائي بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية       )ج(  
  ؛)٢٠٠٥يسمرب د/ كانون األول٢٥يف 

التـصديق يف   (اتفاق تسليم اجملرمني بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا               )د(  
  ).٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣٠

   على الصعيد الوطين-٣

تالية، اليت تكفلها    بالقيم واملبادئ العاملية ال    شعب الكامريوين العلى الصعيد الوطين، تؤكد ديباجة الدستور التزام          -٨
  : نوع اجلنس أو العرقعلى أساسالدولة جلميع املواطنني دون متييز 

  تساوي اجلميع يف احلقوق والواجبات؛
  محاية األقليات؛

  محاية السكان األصليني؛
  حق كل فرد يف احلرية واألمان على شخصه؛
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  حرية السكن يف أي مكان، وحرية التنقل؛
  حرمة املسكن؛
  ؛حرمة املراسالت

  حظر إصدار أي أمر غري مشروع؛
  ال جرمية وال عقوبة بغري نص؛

  مبدأ عدم رجعية القانون؛
  حق كل األشخاص يف االحتكام إىل القضاء؛

  قرينة الرباءة؛
  احلق يف احلياة ويف السالمة البدنية واملعنوية؛

  األمن الشخصي؛
  حرية الرأي واملعتقد؛

  علمانية الدولة؛
  حرية املعتقد؛
  ال والتعبري والصحافة؛حرية االتص

  حرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛
  احلرية النقابية واحلق يف اإلضراب؛

  محاية األسرة؛
  محاية النساء والشباب واملسنني واملعوقني؛

  حق الطفل يف التعليم؛
  إلزامية التعليم االبتدائي؛

  حق التملُّك؛
  احلق يف التمتع ببيئة صحية؛

  .احلق يف العمل
إىل هذه الديباجة، ُتعزِّز وُتجسِّد عدة نصوص تشريعية وتنظيمية احلقوق واحلريات الواردة يف الدستور     وباإلضافة    -٩

  :وميكن اإلشارة على سبيل املثال إىل ما يلي. ويف الصكوك الدولية واإلقليمية الوارد ذكرها أعاله
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عوقني واملرسوم التطبيقي امللحق     املتعلق حبماية امل   ١٩٨٣يوليه  / متوز ٢١ املؤرخ   ٨٣/٠١٣القانون رقم     )أ(  
  ؛١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين١٦ املؤرخ ٩٠/١٥١٦به رقم 

 املتعلق حبرية االتصاالت االجتماعية،     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٩٠/٠٥٢القانون رقم     )ب(  
  ؛١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٦ املؤرخ ٩٦/٠املعدل بالقانون رقم 

   املتعلق حبرية تكوين اجلمعيات؛١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٩٠/٠٥٣القانون رقم   )ج(  

 املتعلـق بنظـام االجتماعـات       ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٩٠/٠٥٥القانون رقم     )د(  
  واملظاهرات العامة؛

   املتعلق باألحزاب السياسية؛١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٩٠/٠٥٦القانون رقم   )ه(  

   الذي ُيـدرِج يف قـانون العقوبـات        ١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٩٧/٠٠٩القانون رقم     )و(  
  ؛"التعذيب" مكرراً املعنونة ١٣٢املادة 

 املتعلق بشروط دخـول األجانـب إىل        ١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٩٧/٠١٢القانون رقم     )ز(  
  الكامريون وإقامتهم فيها ومغادرهتم هلا؛

  املنظمات غري احلكومية؛املتعلق ب ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٩٩/١٤القانون رقم   )ح(  

   املتعلق بتنظيم وإدارة اجمللس الدستوري؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٠٠٤القانون رقم   )ط(  

  ين ألعـضاء  ي ُيحدِّد الوضع القـانو     الذ ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٠٠٥القانون رقم     )ي(  
  اجمللس الدستوري؛

 املتعلق بإنشاء وتنظيم وإدارة اللجنة الوطنيـة  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٢ املؤرخ  ٢٠٠٤/٠١٦القانون رقم     )ك(  
  ؛٢٠٠٥يوليه / متوز٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٥٤حلقوق اإلنسان واحلريات ومرسوم تطبيقه رقم 

  لق بوضع الالجئني؛ املتع٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٠٠٦القانون رقم   )ل(  

   املتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائية؛٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٠٠٧القانون رقم   )م(  

   املتعلـق مبكافحـة االتِّجـار       ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٠١٥القانون رقم     )ن(  
  واملتاجرة باألطفال؛

ــم   )س(   ــانون رق ــؤرخ ٢٠٠٦/٠٠٣الق ــسان٢٥ امل ــل أب/ ني ــق ٢٠٠٦ري    عــن بالكــشف املتعل
  املمتلكات واألصول املالية؛
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 املتعلق بإنـشاء وتنظـيم وإدارة       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٦/٠١١القانون رقم     )ع(  
  ؛٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ املؤرخ ٢٠٠٨/٣٧٢انتخابات الكامريون ومرسومه التطبيقي رقم 

ــم   )ف(   ــانون رق ــؤرخ  ا٢٠٠٦/٠١٥الق ــانون األول٢٩مل ــسمرب / ك ــيم ٢٠٠٦دي ــق بتنظ    املتعل
  .السلطة القضائية

  املؤسسي اإلطار -باء 

، وحتويل اللجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واحلريات إىل اللجنة الوطنية حلقوق            )١(إن إنشاء اجمللس الدستوري     -١٠
ء إدارة حلقوق اإلنسان والتعاون الدويل يف إطـار وزارة    اإلنسان واحلريات، وضّم إدارة السجون إىل وزارة العدل، وإنشا        

داخل املفوضية العامة لألمـن     " شرطة أجهزة الشرطة  "العدل هذه وإنشاء الشعبة اخلاصة مبراقبة دوائر الشرطة اليت تدعى           
  .الوطين متثِّل تدابري من شأهنا أن ُتحسِّن حتسيناً واضحاً حالة حقوق اإلنسان يف الكامريون

   مبوجـب القـانون     )٢(انتخابـات الكـامريون    طبق ذلك أيضاً، على الشفافية االنتخابية، وإنـشاء هيئـة         وين  -١١
  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٩ املؤرخ ٢٠٠٦/٠١١رقم 

  إعمال احلقوق املعترف هبا عاملياً-ثالثاً 

   تعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية-ألف 

  عادلة احلق يف حماكمة -١

، وقانون اإلجراءات ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٨دستور :  النصوُص الرئيسية التاليةعادلةاحلقَّ يف حماكمة تكفل   -١٢
 ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠٦/٠١٥ والقانون رقم    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠٥/٠٠٧اجلنائية املعتَمد مبوجب القانون رقم      

  . املتعلق بالنظام القضائي٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

، ديباجةُ الدستور وتتجلّى يف إطار قانون اإلجـراءات         عادلةوتكرِّس قرينةَ الرباءة، وهي أساس احلق يف حماكمة           -١٣
أن ُيبلَـغ   أن يستعني مبحامٍ، و   ، و يلزم الصمت ه أن   بحيق للمشتبه    فأثناء مرحلة التحقيق،  . اجلنائية يف مجيع مراحل احملاكمة    

ة، يقع عبء اإلثبات على الطرف الذي بادر إىل رفع الدعوى العامـة ويأخـذ               ويف مرحلة املقاضا  . بالتهم املوّجهة ضده  
وتظهر قرينة الرباءة كذلك بتأكيد الطابع االستثنائي لالحتجاز، فاحلرية     . املتهم الكلمة يف النهاية بعد أن يثبت االهتام إدانته        

رحلة حتقيق الشرطة معه حىت مرحلة إصدار احلكم        هي املبدأ، ومن مث تعميم اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بدوهنا منذ بدء م             
ستة أشهر ميكن أن ُتمدد مرة واحدة يف حالة ارتكاب جنحة ومرتني            يف   فترة احلبس االحتياطي أثناء فترة التحقيق        وحتديد

  . يف حالة ارتكاب جرمية

 اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        من العهد الـدويل    ١٤ من املادة    ٣وُتكفَل حقوق الدفاع باملعىن الوارد يف الفقرة          -١٤
في مرحلة التحقيق، ُيبلغ املتهم بأسباب التهمة املوّجهة ضده حسب طبيعة           ف. والسياسية يف مجيع مراحل احملاكمة اجلنائية     

، أم بأمر صادر عن مأمور      طليقاًإذا كان املتهم    بتبليغ   أكان ذلك باستدعاء أم بتكليف باحلضور أم         املالحقة القضائية سواء  
  حامٍ مـن اختيـاره،    مبزم الصمت، وأن يستعني     وجيوز للمتهم، أثناء التحقيق، أن يل     . القضائية يف حالة اإليقاف   الشرطة  
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معروف باستثناء حاالت اجلرائم أو جنح التلبس، وجيـب أن  حمل إقامة وال ميكن مواصلة احتجاز املتهم إال إذا مل يكن له  
   هبا يوم سبت أو أحد أو يوم عطلـة          هنايتها اليت ال ميكن أن يؤَمر      ُيعرض على طبيب لفحصه يف بداية فترة االحتجاز ويف        

  الـيت يـأذن هبـا     التمديدات  ب اً ساعة ُتجدَّد مرة واحدة رهن     ٤٨فترة  واليت ُحددت بشكل صارم يف      إال يف حالة تلبُّس     
  .املدعي العام

مـن  حبضور حماميه أو بدون حضوره،       بأقواله املتهم الذي اختار أن ُيديل       أن يستفيد وأثناء فترة التحقيق، جيب       -١٥
  . أن يتصل به وأن ُيستجوب حبضورهوحيق للمتهم الذي اختار حمامياً.  جلسة االستماعفترات استراحة أثناء

. الصمتلزوم  ويف مرحلة التحقيق القضائي، يطالَب قاضي التحقيق بإعالم املتهم بالتهم املوّجهة ضده وحبقه يف                 -١٦
وجيب أن ُيتاح ملف التحقيق . ب إعالم املتهم بالتهم املوّجهة ضده، وال سيما بإخطاره بقرار اإلحالةويف هناية التحقيق، جي

لمحامي أن  ول تمكينه من إعداد الدفاع عن موكله      ساعة على األقل من كل استجواب أو مواجهة ل         ٢٤حملامي املتهم قبل    
  .يزور املتهم أثناء ساعات الدوام دون أي قيود

 احلكم وأياً كانت طبيعة احملاكمة، جيب على القاضي أن يتلو على املتهم الئحة االهتام أثناء اجللـسة                  ويف مرحلة   -١٧
، جيب أن يصدر احلكم يف قضية مباشرة بعـد خـتم            من الدعوى رحلة  هذه امل ولتفادي حدوث تأخري مفرط يف      . األوىل

وجيب حماكمة . ر القرار حتريراً كامالً قبل إصدار احلكم يوماً من ذلك، وجيب أن ُيحر١٥َّاملناقشات أو يف فترة ال تتجاوز 
مارسة االعتراض يف حالة احلكم غيابياً وبعض مب اًاملتهم حضورياً األمر الذي يوّضح الطبيعة امللزِمة للحضور الشخصي رهن        

يدفع بعدم الـذنب،    وعندما  .  بعدمه بذنبه أو يدفع  وللمتهم أن   . يكون فيها احلضور الشخصي اختيارياً    اليت  االفتراضات  
  ".االستجوابإعادة "و" املناقشة"و" استجواب الشاهد أوالًَ قبل غريه"أن يناِقش مباشرة شهود االهتام بوسائل مثل جيوز له 

وبغية مراعاة الطابع اخلاص لقضاء األحداث، نص قانون اإلجراءات اجلنائية على حضور خـرباء قـضائيني يف                   -١٨
 حبضور حمامٍ وتكون وعالوة على ذلك، حياكم األحداث إلزاماً   . مة االستئناف حملاكمة األحداث   احملكمة االبتدائية ويف حمك   

  .اجللسات سرية

وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على ثالث درجات من القضاء متكِّن كل شخص ُمدان من أن ُيعاد النظـر يف                     -١٩
  .قضيته حىت مستوى احملكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية

يف أعقاب إيقـاف أو     بالتربئة  وميكن جرب األضرار النامجة عن األخطاء القضائية يف حالة اختاذ قرار باإلفراج أو                -٢٠
  .احتجاز تعسفي وينص القانون على تشكيل جلنة تعويض

حُتجِز وميكِّن إجراء احلق يف املثول أمام القضاء الذي ينص عليه قانون اإلجراءات اجلنائية كل شخص يعترب أنه ا                   -٢١
بصورة غري قانونية أو غري نظامية أن يتقدم بطلب إىل رئيس احملكمة االبتدائية ليطلق سراحه فوراً وينطبق ذلك حىت على                    

  .االحتجاز اإلداري

  ويكرِّس قانون اإلجراءات اجلنائية قاعدة عدم جواز احملاكمـة علـى ذات اجلـرم مـرتني وهلـذه القاعـدة                      -٢٢
  .طابع عام
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 زيادة يف حاالت عدالة     ٢٠٠٦، لوحظت منذ عام     عادلة قانون اإلجراءات اجلنائية احلق يف حماكمة        ورغم تأكيد   -٢٣
وتتعلق خاصة بإعـداد اللجنـة      . وللحّد من انتشار هذه الظاهرة، اختذت السلطات العامة عدداً من اإلجراءات          . الغوغاء

حقوق اإلنسان وخطة عمل وطنية لتعزيـز ومحايـة         ال  لتثقيف يف جم  ل  بيداغوجياً الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات دفتراً    
وبصورة أكثـر   . حقوق اإلنسان وكذلك تعميم قانون اإلجراءات اجلنائية بتنظيم وزارة العدل محلتني يف مجيع أحناء البلد              

قـة خاصـة    عملياً أنشأت املفوضية العامة لألمن الوطين أجهزة شرطة احلي مثل اهليئة املكلفة بسالمة الدبلوماسيني، وأفر              
  .بالتدخل السريع ومراكز شرطة يف األسواق، وقرب مفارق الطرق الكربى ويف األحياء الشعبية

 منذ بدء نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائيـة، حيـث          وجدير بالذكر أن ظروف االحتجاز شهدت حتسناً ملحوظاً         -٢٤
  .فَصل النساء عن الرجالُت عن الكبار وُيفصل األحداث عملياً

  إلفالت املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني من العقاب التصدي -٢

 تسعى للحد منه مبشاركة     الذيُيمثِّل إفالت املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني من العقاب شغل احلكومة الشاغل              -٢٥
انتهاكها أكثـر مـن   واحلقوق اليت ُيندَّد ب. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، واجملتمع املدين وغريمها من الشركاء         

 ويف السالمة البدنية واجلسدية واملعنوية مع التشديد على حظـر التعـذيب             ،احلق يف األمن، واحلق يف احلياة     : غريها هي 
ويف إطار التصدي لإلفالت من العقاب، قُدِّمت قضايا عديدة إىل احملـاكم            . وضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة والقاسية    

ل، والضرب املفضي إىل املوت، واإلصابات، والتعذيب، واإليقاف واحلبس تورط فيها بصفة خاصـة              تتعلق بعمليات القت  
 زعماء  ٤ فرداً من الشرطة و    ١٢وبناء على ذلك، أُدين     . أفراد من الشرطة، والدرك، وإدارة السجون والزعماء التقليديون       

ـ   أفراد   ٧ و ٢٠٠٦ليديني يف عام     زعماء تق  ٥ من الشرطة القضائية و     فرداً ٢١؛ و ٢٠٠٥تقليديني يف عام      ٣شرطة و من ال
  .وال تزال احملاكم تنظر يف العديد من القضايا. ٢٠٠٧سجن يف عام وحارَسي زعماء تقليديني 

وعالوة على ذلك، وأثناء الفترة نفسها، أُنزلت عقوبات إدارية مبوظفني يف الدوائر العامة بلغت حـد العـزل                    -٢٦
 ختالف اآلداب أو تنتـهك القـوانني     ة أشهر مع تعليق الراتب بسبب ارتكاهبم أعماالً        لفترة ست  العملووقف موظفني عن    

  لعقوبات تأديبية من بينها    ٢٠٠٨يف عام    قضاة آخرين    ٩ قضاة وتعرض    ١٠، عوقب   ٢٠٠٧ففي عام   . اجلاري هبا العمل  
  عوقب ،٢٠٠٥يف عام   : دوائر القمعية يف ال اآلخرين  وتبني اإلحصاءات التالية عدد العقوبات املرتلة بالعاملني        . حالتا عزل 

 فرداً  ٤٧  عوقب ،٢٠٠٦ فرداً من أفراد الشرطة، وأربعة أفراد من الدرك؛ ويف عام            ١٥ موظفاً من إدارة السجون، و     ١٥
 . من الدرك١٧ من الشرطة و فردا١٣ً  عوقب،٢٠٠٧ من الدرك؛ ويف عام ٢٥من الشرطة، و

   احلق يف املشاركة يف االنتخابات-٣

  مبوجب العديد   املشاركة مباشرة أو عن طريق ممثلني ُيختارون إلدارة الشؤون العامة،          ُيكفَل حق الكامريون،  يف    -٢٧
. من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، وبادرت احلكومة إىل تعديل النظام االنتخايب جللعه أكثر حداثة وشفافية وحريـة                

تنفيذ برنامج إلدارة العملية االنتخابية باستخدام احلاسوب، وُسـنَّت         وعملياً، ُشرِّع العديد من األحزاب السياسية، وبدأ        
  .قوانني انتخابية خمتلفة

   أثناء تنظيم االنتخابات التشريعية والبلديـة معـاً        ٢٠٠٧وجتلّى تطور العملية الدميقراطية بصفة خاصة يف عام           -٢٨
  : على النحو التايلايب، وهيفقد ُوضعت تدابري مؤسسية لتحسني النظام االنتخ. يوليه/ متوز٢٢يف 
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  تدابري لتحقيق فعالية انتخابات الكامريون؛  )أ(  

   حملية غري مركّزة وال مركزية؛مجاعاتإنشاء وحدات إدارية جديدة وكذلك   )ب(  

إضفاء الطابع الشرعي على أحزاب سياسية جديدة من أجل زيادة تعزيز تعدد األحزاب، وهو شـرط                  )ج(  
  .يف دولة دميقراطيةلتساوي الفرص السياسية 

ونظمت االنتخابات  . منازعات انتخابية شائكة  بكل استقاللية وحياد    وإضافة إىل ذلك، سّوت احملاكم املختصة         -٢٩
  .جمدداً يف الدوائر اليت أُلغيت فيها

   حرية االتصال-٤

  ٩٠/٠٥٢نون رقـم    واليت حيكمهـا القـا    شهدت تطوراً حقيقياً حريةُ التعبري والصحافة املكرسة يف الدستور            -٣٠
  ٩٦/٠٤ املـنقح مبوجـب القـانون رقـم           املتعلق حبرية االتصال االجتماعي    ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩املؤرخ  
ومكّن اإلطار القانوين واملؤسسي الذي وضعته احلكومة من ظهور وسائط إعالم           . ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١٦املؤرخ  

  .مكتوبة ومسعية بصرية

ومتـنح سـنوياً   .  ُتدرج بانتظام املساعدة العامة املقدمة إىل الصحافة اخلاصة يف ميزانية الدولة،٢٠٠٠ومنذ عام     -٣١
 الـذي   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٣، ويف أعقاب التوقيع على املرسوم املؤرخ        ٢٠٠٧ويف عام   . تصاريح ملمارسة مهنة الدعاية   

قطاع وسائط اإلعالم السمعية البصرية اخلاص      حيدد أساليب إنشاء واستغالل مؤسسات االتصال السمعي البصري، تطور          
  .  تراخيص مسعية بصرية لبعض هيئات االتصال٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠تطوراً هاماً حيث منحت يف 

   تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-باء 

   تعزيز اإلدارة الرشيدة-١

فقد وضعت احلكومة، سعياً لبلوغ أهدافها، برناجماً       . عمل احلكومي ميثل حتسني اإلدارة حموراً رئيسياً من حماور ال         -٣٢
  :وطنياً لإلدارة يغطّي احملاور األربعة التالية

  تعزيز الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين؛  )أ(  

   سيادة القانون والسلطة القضائية؛تعزيز  )ب(  

  إدارة الشؤون العامة؛تعزيز ثقافة املسؤولية احلقيقية يف   )ج(  

  .تعزيز شفافية جهاز الدولة ومقاومة الفساد حبزم  )د(  
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ومن هذا املنظور، اختذت يف السنوات املاضية إجراءات لتوعية وإعالم وتدريب القائمني على األمـوال العامـة                   -٣٣
وال العامة، وكُثفت مقاومة الفـساد      كما ُعزز جهاز مراقبة إدارة األم     . والعاملني يف قطاع العدالة مبا يتيح تعزيز قدراهتم       

  .وطُّورت اإلدارة التشاركية كذلك

وفيما يتعلق جبهاز مراقبة إدارة األموال العامة، أُنشئت هيئات مثل الوكالة الوطنية للتحقيق املايل، ووكالة تنظيم                  -٣٤
تدخل مهام هيئـة    وإضافة إىل ذلك،    . ةوُنظمت دائرة حماسبات احملكمة العليا واحملاكم اإلقليمية للمحاسب       . األسواق العامة 

  / تـشرين األول   ٢٢ املـؤرخ    ٠٩٨/٢٧٣ وهي هيئة تابعة لرئاسة اجلمهورية مبوجب املرسوم رقم          املراقبة العليا للدولة،  
الشفافية يف إدارة الشؤون العامة، ومكافحة الفساد وحتويل األموال العامة مما أدى إىل وضع              يف إطار هنج    ،  ١٩٩٨أكتوبر  
وبغية ضمان إدارة قائمة على النتائج، ُسّن       . الدعم يف جمال اإلدارة   تقدمي   العمل باملشورة و   مدى سنوي للتدقيق يف     برنامج

.  هذا القانون مؤشرات أداء الدولـة      وحيدد.  املتعلق بنظام الدولة املايل    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦القانون املؤرخ   
 املتعلق بالكشف عن املمتلكـات واألصـول علـى          ٢٠٠٦أبريل  /ن نيسا ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٦/٠٠٣كما يسري القانون    

  . املسؤولني املعنيني بإدارة األموال العامة

وللوقوف على نتائج اإلجراءات اليت اختذهتا هيـئات الرقابة هذه، ميكن اإلشارة إىل أن الوكالة الوطنية للتحقيق                  -٣٥
   ويف )٣( مليار فرنـك أفريقـي     ٣١ مبلغ قدره بشأن   ملفاً   ٢٦ صنيامني املخت إىل املدعني الع  ،  ٢٠٠٦يف عام   املايل أحالت   

  .  حسب تقدير الوكالة فرنكاً أفريقيا٥٧ً ٥٦٨ ٥٧٦ ٩٥٦قدره بشأن مبلغ  ملفاً ٣٤ كان عدد امللفـات ٢٠٠٧عام 

 ٣١ىت حنظرت  ،  ٢٠٠٦يناير  /ين كانون الثا  ١وكانت دائرة احملاسبة لدى احملكمة العليا اليت باشرت أنشطتها يف             -٣٦
 استبياناً إىل خمتلـف املـسؤولني       ٨٥ويف أعقاب ذلك، وجهت     .  للدولة  حساباً ١٦٤يف   ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

 ٣١كما وضعت قائمة باملخالفات وصاغت .  أحكام أبلغتها للمعنيني   ١٠ تقريراً للتحقيق وأصدرت     ٢٩املعنيني، وأعدت   
وأصدرت أّول  .  ورداءهتا احلساباتمسك  لتصدي لقلة    من أجل ا   للتوعيةونظمت الدائرة كذلك دورات تدريبية      . توصية

 ووجهته، كما يقضي بذلك القانون، إىل رئيس اجلمهورية ورئيس          ٢٠٠٧- ٢٠٠٦تقرير هلا عن األنشطة لفترة السنتني       
  .اجلمعية الوطنية

وقاية، تـنظم مؤسـسات     في إطار ال  ف. وفيما يتعلق مبكافحة الفساد، فأهنا تتضمن مرحلة وقائية ومرحلة قمعية           -٣٧
سيما اخلاليا الوزارية ملكافحة الفساد وبالتحديد اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، محالت توعية جلميع الشرائح   عديدة، وال 

وتتميـز  . على تغيري العقليـات   يف التنمية مشددةً يف ذلك       الفساد يف االقتصاد، ورفاه املواطنني       أضراراالجتماعية تتناول   
منها مخس حاالت شديدة ، صدرت عقوبات تأديبية ٢٠٠٨ إىل ١٩٩٦في الفترة من ف. العقوباتبتشديد املرحلة القمعية  

 ٢٨ إىل   ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٢ويف الفتـرة مـن      .  شبيهة بالفساد  يجة ارتكاهبم أعمال فساد أو أعماالً     قضاة نت لعزل  
 ٧٨ العـدد ، بلغ هذا    ٢٠٠٧ويف عام   .  موظفاً من مخس إدارات وزارية عن وظائفهم       ٩٥، أُوقف   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

وزراء أو مـديرين عـامني    من  وتعّددت حاالت مقاضاة كبار موظفي الدولة       . يف وزارة التعليم األساسي وحدها    موظفاً  
ـ      . النسرسابقني لشركات حكومية، يف إطار ما مسته الصحافة عملية             ت ببعـضهم عقوبـات    ويف هـذا اإلطـار، أُنزل

  .سجن مشددة
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   احلق يف مستوى معيشي مناسب-٢

ويف هذا اإلطار، تتخـذ     . ميثل إعمال حق السكان يف مستوى معيشي مناسب أحد األهداف الرئيسية للحكومة             -٣٨
 فقد اُتخذت تـدابري هتـدف إىل      . احلكومة إجراءات ملموسة من أجل تعزيز القدرة الشرائية وكفالة احلق يف سكن الئق            

  .أسعار املواد الرئيسية األساسية مبساعدة اجلهات الفاعلة االقتصاديةتثبيت 

 ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املؤرخ   ٢٠٠٦/٠٠١ لتطبيق املرسوم رقم     ٢٠٠٧لذلك، سعت احلكومة يف عام        -٣٩
إلمدادات وتنظـيم   املطبقة على بعض املواد األساسية، ووضع خطط للحيلولة دون وقف ا          اجلبائية  املتعلق بتنقيح القوانني    

، واألرز، والسمك اجملمد، وحلم البقر واخلرتير، وزيت النخيل،         الطعامملح   :محلة للنهوض بتسويق تلك املواد، وال سيما      
  .والدواجن، والسكر

  / استقرار البلـد يف شـباط      زعزعتومل َتُحل التدابري اليت اختذهتا احلكومة دون اندالع األزمة االجتماعية اليت              -٤٠
وكانت نتيجة إضراب شنته النقابة الوطنية للناقلني احلضريني وما بني املدن يف الكامريون الـذين كـانوا                 . ٢٠٠٨ر  فرباي

وأدى إضراب الناقلني إىل حركة انفعالية أدت إىل انـدالع أعمـال هنـب          . يطالبون بصفة خاصة بتخفيض سعر الوقود     
 شخـصاً وإىل    ٤٠ت هذه األحداث إىل كوارث أودت حبياة        وأد. وختريب مما عرقل األنشطة االقتصادية يف بعض املدن       

وللتحكم يف الوضع، فضلت احلكومة احلوار والتشاور مع        . أضرار مادية بلغت عشرات املليارات من الفرنكات األفريقية       
 القوة الشرائية ويف أعقاب األزمة، اُتخذت تدابري ترمي إىل الزيادة يف   . النقابات ومل ُتنشر قوات األمن إال على حنو تدرجيي        

كرفع أجور بعض املوظفني املدنيني والعسكريني وكذلك تعليق الرسوم اجلمركية املفروضة على بعض املواد األساسية فيما            
لعقوبـات املفروضـة    ل ختفيض كلي أو جزئي   واستفادت أكثرية املدانني من     . أُحيل مرتكبو أعمال التخريب إىل العدالة     

  ، وهي تـدابري أسـهمت يف هتدئـة   ٢٠٠٨مايو / أيار٢٠اسبة االحتفال بالعيد الوطين يوم      رئيس الدولة مبن  قرره  عليهم،  
  .املناخ االجتماعي

وفيما يتعلق باإلمدادات باملاء الصاحل للشرب، وبالتيار الكهربائي وباحلصول على خدمات اهلاتف، أدى العديد                -٤١
وميثل احلق يف احلصول على املـاء       . سني هذه اإلمدادات  من شكاوى املستهلكني إىل تكثيف احلكومة جهودها مبا يتيح حت         

ويف قطـاع   . الصاحل للشرب وعلى الطاقة الكهربائية من بني الشروط الرئيسية إلعمال احلق يف مستوى معيشي مناسب              
  .إمداد املستهلكني بالطاقة الكهربائيةخلفض تكاليف الكهرباء، تتخذ وكالة تنظيم قطاع الكهرباء إجراءات 

ويف هذا اإلطـار، ُبـذلت جهـود        . فترض حتسني ظروف عيش السكان كذلك كفالة احلق يف سكن الئق          وي  -٤٢
السكن َعـرب الـشركة     املواد احمللية وزيادة عرض     ترويج  هيئة  خالل  لمواد احمللية من    ل الترويجلتحسني السكن عن طريق     

  :ة إىل ما يليوفيما يتعلق هبذه النقطة األخرية، ميكن اإلشار. العقارية الكامريونية

 مسكن  ١ ٠٠٠ شقة يف حي امفاندينا بياوندي ومشروع بناء         ١٦٠ يةالكامريونالعقارية  شركة  البناء    )أ(  
   يف مدينيت ُدواال وياوندي؛٢٠٠٩يف عام 

 الذي سيمكن مـن     ليميبالعمل االجتماعي الذي تقوم به ورشة إصالح منصات وناقالت النفط يف              )ب(  
  ني فيها؛ مسكن للعامل٢ ٥٠٠تشييد 
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 من جانب شركة هتيئة منطقة دواال الـيت         ٢٠٠٧ مسكن اجتماعي يف عام      ٥٠٠إجناز برنامج تشييد      )ج(  
  ؛لدواالاحلضرية اجلماعة أنشأهتا 

 ٤٠ مسكن، ١٠ ٠٠٠، إلنشاء  لدواالاحلضريةاجلماعة الذي بادرت إىل تنفيذه     " ساوا بيتش "مشروع    )د(  
  راً؛يف املائة منها خمصصة ألشد األسر فق

باالشتراك مع مـالكي األراضـي      " املناطق املهيَّأة عن طريق التشاور    "هتيئة مساحات منظفة وجمهزة يف        )ه(  
وميكن اإلشارة إىل املناطق املهيَّأة التابعة للشبكة العقارية الكربى يف منطقة دواال الثالثة، وبونامـاتوميب يف دواال                 . العرفيني

  . هكتارا٣٦٠ً و٣٠٠ و١٦٨ي، اليت تغطي مساحاهتا على التوايل الرابعة ومشروع هتيئة منطقة ليند

وشهد إعمال احلق يف السكن اضطرابات شديدة يف الكامريون يف السنتني املاضيتني بسبب نزع امللكية ألغراض                  -٤٣
طـار  وحيث إن احلكومـة الحظـت أن اإل  . املنفعة العامة وخباصة إجالء السكان املقيمني يف مناطق غري صاحلة للسكن        

ملرسـوم رقـم    مبوجـب ا   ،، فقـد اختـذت    عقاريةالقانوين ال حيمي محاية كاملة األشخاص الذين ال ميلكون سندات           
٢٠٠٨/٠٧٣٨/PM   إجراءات تـصحيحية     اخلاص بإجراءات وأساليب التهيئة العقارية     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ ،

  .جيري تنفيذها تدرجيياً

   احلق يف التعليم-٣

ويف الكامريون ُتكلـف  . ة الدستور احلق يف التعليم وتنص على أن التعليم االبتدائي إلزامي لألطفال      تكرِّس ديباج   -٤٤
وبصفة عامة، ُحسنت   . وزارة التعليم األساسي، ووزارة التعليم الثانوي، ووزارة التعليم العايل        : ثالث وزارات هبذا القطاع   

  .األعمال اليت تقوم هبا هذه الوزارات كماً ونوعاً

 الفوارق بـني    مكافحةويف جمال التعليم األساسي، جتسدت زيادة العرض يف جمانية التعليم االبتدائي العام، ويف                -٤٥
 لكل مدرس  تلميذا٤٠ً، وانتداب مدرسني جدد لتحقيق معدل    )٤(الذكور واإلناث، وبناء مدارس وهياكل أساسية جديدة      

وهتدف إىل توسيع نطاق االلتحـاق  . ٢٠٠٦ للتعليم يف عام وكانت أُعدت استراتيجية قطاعية . ٢٠١٥واحد حبلول عام    
نوعية اخلدمات التعليمية؛ وتطوير شراكة فعالة مع اجلهات الفاعلة         وبالتعليم إىل جانب تصحيح الفوارق؛ وحتسني فعالية        

  .يلنظام التعليميف ااإلدارة شؤون التدبري واالجتماعية؛ وحتسني 

نظام الترقية اجلماعية، واستخدام ُنهج بيداغوجية متنوعة       على  د من الرسوب و   احلعلى   البحث عن النوعية     يقومو  -٤٦
وفيما يتعلق هبذا البند، أُعد الدفتر البيداغوجي لتعليم        . ومتكاملة، وإدراج تعليم حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم االبتدائي        

. راح من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات  باقت) االبتدائي والثانوي واجلامعي  (حقوق اإلنسان على مجيع املستويات      
 مدرسة ابتدائية منوذجية خمتارة يف مجيع مقاطعـات         ٥٠ يف   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ الدراسية أثناء السنة    وسينطلق تنفيذه تدرجيياً  

  .من وزارة التعليم األساسيعلى استعماله بإشراف الكامريون العشر، بعد تدريب املدربني 

وحتـسني  وتشييد الثانوي، ارتفع العرض الكمي بتعزيز اخلارطة املدرسية عن طريق إنشاء وفتح       ويف جمال التعليم      -٤٧
بالرعاية ال سـيما    املولودين ألبوين معاقني    قني واألطفال   ااملعاخلاصة باألشخاص   الة  احلوقد حظيت   . املؤسسات التعليمية 

التـسجيل يف   رسـوم   م الثانوي إلعفائهم من دفـع        بني وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة التعلي      ةمشتركمذكرة  بتوقيع  
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قني القادرين على التعلّم خمتلطني مع األطفال املعافني، من أجل          ااملدارس وبتجربة املدارس الشاملة اليت تستقبل األطفال املع       
يـة ونظـم    وتناولت أوجه التطور على الصعيد النوعي تعزيز استراتيجيات بيداغوج        . التقليل من وطأة الشعور بالتهميش    

  . االستشارة عند التوجيه، وإنشاء مراكز متعددة الوسائط وحتسني برامج التعليمأتقييم، وتعزيز وإحياء مبد

إنشاء جامعـة   فمن الناحية الكمية ميكن اإلشارة إىل. ويف جمال التعليم العايل، حتسن عرض التدريب كماً ونوعاً         -٤٨
  كليـات جديـدة يف اجلامعـات القائمـة         هذه املؤسسة، وفتح      مدرساً للعمل يف   ٥٥جديدة يف ماروا وتوخي انتداب      

 دكتـوراه املـرتبط     - ماجستري   -ومن الناحية النوعية، سيمكن نظام ليسانس       .  معهداً خاصاً للتعليم العايل    ٦٦وإنشاء  
ـ          . بالنموذج الدويل من توحيد التدريب ووضع مناذج له        اهج وهدفه، هو إعادة هيكلة نظام التعليم اجلامعي وكـذلك من

ويف .  دكتوراه حيزاً ثالثياً للتعليم العايل، والبحث والتدريب املهـين         - ماجستري   -وميثل نظام ليسانس    . وأساليب التعليم 
وُعزِّز احلوار والدميقراطية التشاركية    . اإلطار نفسه، ميكن اإلشارة إىل إنشاء جامعات رقمية للتشجيع على التعليم من بعد            

 .امن اجلامعيالتضبإنشاء شعبة للحوار و

   احلق يف العمل ويف الضمان االجتماعي-٤

ومن أجل كفالة فعالية احلق يف العمل ويف        .  أساسية ملنظمة العمل الدولية    اتفاقياتصّدقت الكامريون على مثاين       -٤٩
لوزارات وهذه ا . وباتت ثالث وزارات مكلفة باملسائل ذات الصلة      . الضمان االجتماعي، أعيد النظر يف اإلطار املؤسسي      

هي وزارة العمل والتدريب املهين، ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم واالقتصاد االجتماعي واحلرف اليدوية،              
وهتدف هذه السياسة . ، ُصدِّق على مشروع السياسة الوطنية للعمالة٢٠٠٧ويف عام . ووزارة العمل والضمان االجتماعي

قتصادية؛ االرتقاء مبستويات عيش السكان؛ تطـوير املـوارد البـشرية لالسـتجابة             حفز النمو والتنمية اال   : إىل ما يلي  
كما أنشئت هياكل مثل املرصـد الـوطين للعمالـة          . الحتياجات القوى العاملة؛ تسوية مشكلة البطالة والعمالة الناقصة       

. ة لتيسري احلصول على فرصة عملوالتدريب املهين، واللجنة الوطنية االستشارية للعمل إىل جانب الصندوق الوطين للعمال          
 شخصاً على العمل احلر، ووظفت يف عمل مأجور         ١ ٨٢٣ ما يربو على     ٢٠٠٧-٢٠٠٥ودربت هذه املؤسسة يف الفترة      

  . مشروعاً صغرياً يف الريف١ ١٢٠ مشاريع مؤسسات و٩٠٧وإضافة إىل ذلك، مولت .  عن عملاً باحث١٠ ٩٢١حنو 

   شخـصاً  ١٣ ٥٤٩، يف مخـس وزارات      ٢٠٠٦قطاع العام، انُتـدب عـام       وفيما يتعلق بفرص العمل يف ال       -٥٠
 طالبـاً   ٢ ١٨٠وتعّد املدارُس العامة للتدريب املهين تالميذَها للوظيفة العامة وسجلت          .  يف قطاع التعليم   ١٣ ٤٠٠منهم  

تـد ثـالث   ، أذن رئيس الدولة بانتداب خاص لفتـرة مت        ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط . ٢٠٠٧-٢٠٠٦أثناء السنة الدراسية    
 نائـب   ٢٠٠ قاضياً، و  ١٥٠ موظف يف إدارة السجون، و     ٥٠٠سنوات للموظفني العاملني يف وزارة العدل وذلك بقوام         

، ٢٠٠٨ موظف جبميع الرتب للسنة املالية       ٢٠ ٠٠٠كما أذن بانتداب    .  سكرتري سنوياً  ١٠٠ مسجل و  ١٠٠مسجل، و 
  .املؤقتني العاملني يف تلك اإلداراتموزعة على كامل اإلدارات العامة وبإبرام عقود للموظفني 

وللعمال حريـة إنـشاء النقابـات    . ويضمن الدستوُر ونصوص حمددة احلريةَ النقابية وحق اإلضراب املرتبط هبا    -٥١
 ٠٥-٦٤/٠٤فقد ألغت احملكمة العليا، مبوجب احلكـم رقـم          . هذه احلرية تقييد  ويعاقب القضاء على    . واالنضمام إليها 

ويتزايـد عـدد    . ، قراراً وزارياً أذن بتسريح ممثل للموظفني يف أعقاب القيام بعمل نقايب           ٢٠٠٥رس  ما/ آذار ٢٣املؤرخ  
وتعكف احلكومـة، عـن طريـق احلـوار         . ٢٠٠٧ يف عام    ٢٧ و ٢٠٠٦ نقابة يف عام     ٤٦وعليه، ُسجلت   . النقابات

  .ساتاالجتماعي، على إدارة اإلضرابات مبا يتيح النهوض مبناخ اجتماعي سليم داخل املؤس
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 على معاهدة مؤمتر البلدان األفريقيـة املعـين         ١٩٩٥ويف جمال الضمان االجتماعي، صدقت الكامريون يف عام           -٥٢
وجيري التفكري يف وضع قانون إلنشاء تعاونيات لتوسيع نطاق الضمان االجتماعي الـذي ال يفيـد                . بالرعاية االجتماعية 

 القـرار  جلنة للـتفكري يف حتـديث الـضمان االجتمـاعي مبوجـب              وأنشئت.  يف القطاع النظامي   العاملنيحالياً إال   
٢٠٠٨/١٥٩/PM   وإضافة إىل ذلك، سّجل نتائَج مشجعة حتصيلُ االشـتراكات         . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ مؤرخ

 كـانون   ٣١وحبلـول   . االجتماعية عن طريق الشراكة القائمة بني الصندوق الوطين للرعاية االجتماعية وإدارة الضرائب           
وامتدت هـذه الـشراكة     . )٥( فرنكاً أفريقياً  ٦٩ ٤٦٨ ٣٢٢ ١٢١، سجلت العائدات التقنية حنو      ٢٠٠٧ديسمرب  /ألولا

  .لتشمل إدارة اجلمارك

   احلق يف الصحة-٥

ولكفالة فعاليته، اعتمدت الدولة االستراتيجية القطاعيـة       . احلق يف الصحة حق أساسي معترف به يف الكامريون          -٥٣
مكافحة األمراض؛ الصحة اإلجنابية؛ النهوض بالصحة؛ احلصول على األدويـة          : لى مثانية بنود، وهي    اليت تقوم ع   للصحة

  .واألدوية املستهلكة األساسية؛ عملية اإلدارة؛ حتسني التغطية الصحية؛ متويل الصحة؛ التطوير املؤسسي

ويف املقابل، ُتكفل جمانية    . يف املائة  ٦٥وفيما يتعلق باحلصول على األدوية، ُخفِّضت أسعارها بصفة عامة بنسبة             -٥٤
  . األدوية املستخدمة ملقاومة السل والعقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي

البلـدان الفقـرية    بتمويل يف إطار مبادرة      ورشات بناء    ٤٠٦ُشرَِع يف   وفيما يتعلق بتشييد هياكل املستشفيات،        -٥٥
وتتعلق هذه الورشات مبساكن ملوظفي املناوبة، ومراكز للصحة املتكاملة، وهتيئـة       . املثقلة بالديون وميزانية االستثمار العام    
وإضافة إىل ذلك، أنشئت كليات طب داخل جامعات بويية ودواال إضـافة إىل             . حفر اآلبار، واملراكز الطبية يف الدوائر     

موظفاً  ١ ٢٠٠ تثبيت   ٢٠٠٧م  وشهد عا . جامعة ياوندي مبا يتيح تقليص ضعف نسبة عدد األطباء مقارنة بعدد املرضى           
 البلدان الفقـرية املثقلـة      مبادرة موظفاً يف قطاع الصحة، الذين كانت تكفلهم بصورة عشوائية موارد            ٢ ٤٨٠وتوظيف  
  .  طبيباً على منح للتخصص١٥ وحصل ٢٠٠٤ موظف متأخرات أجورهم املتراكمة منذ عام ٦٠٠وتلقى . بالديون

ـ        -٥٦   )٦( فرنـك أفريقـي    ٢ ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠،  ٢٠٠٧ص هلـا يف عـام       وعلى مستوى املعدات، فقـد ُخـص
  .٢٠٠٧للتجهيـز   )  يف املائـة   ١٣رها  أي بزيـادة قـد     (٢٠٠٦ يف عام    )٧( فرنك أفريقي  ٢ ٠٣١ ٠٠٠ ٠٠٠مقابل  

ددت ملراكز الصحة ومستشفيات الدوائر اجملموعة الـدنيا لألنـشطة الـصحية         اخلدمات املقدمة، حُ  بتحديد  وفيما يتعلق   
  . كملة لألنشطة الصحيةواجملموعة امل

وتنفذ أعمال تندرج يف إطار إعادة إحياء الطب التقليدي وكذلك برامج خاصة ملكافحة بعض األمراض مثـل                   -٥٧
  . ، والسلةمتالزمة نقص املناعة املكتسب/ةاملالريا، وفريوس نقص املناعة البشري

ويف . كومية والرابطات العاملة يف قطاع الصحة     ووضعت وزارة الصحة العامة استراتيجية لدعم املنظمات غري احل          -٥٨
لعقود وختفيف  املخصصة ل وارد  امل، ثالث اتفاقيات تتعلق ب    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٢هذا اإلطار، وقعت الوزارة يف      

 .عبء الديون والتنمية
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   احلق يف الثقافة-٦

وعلى مشاركة الدولة يف إجناز املشاريع      امريوين  الكتراث الثقايف   اليقوم برنامج التنمية الثقافية على حتديد وحفظ          -٥٩
وبناء على ذلك، قامت وزارة الثقافة بتحسني أداء احملفوظات الوطنية، ومتابعة إنشاء املتحف الوطين، وتطـوير                . الثقافية

  . اللغات الوطنية، وترميم وحفظ املواقع واملعامل األثرية

 -ذ مشاريع ثقافية النهوض بالنشاط السينمائي واإلنتاج السمعي وفضالً عن ذلك، مشلت مشاركة الدولة يف تنفي  -٦٠
فباإلضافة . األقاليمالبصري، والنهوض بالفنون والعروض واملؤسسات الثقافية؛ واإلسهام يف تنظيم التظاهرات الثقافية يف              

ومن بني  . ات على الصعيد اجملتمعي   إىل املهرجان الوطين للفنون والثقافة، تشهد احلياة الثقافية يف البلد العديد من املهرجان            
هذه املهرجانات مهرجان إنغوندو الذي ينظمه أهل ساوا على الساحل أو مهرجان إنغوون الذي ينظمه أهل بـامون يف                   

  . غرب الكامريون

   الصعوبات واملعوقات–رابعاً 
اإلنسان، بعض احلقائق، اليت تعيق تواجه دولة الكامريون، يف إطار تنفيذ سياستها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق         -٦١

، وبالفـساد   عادلـة وتتعلق هذه احلقائق أساساً باجملاالت املتعلقة باحلق يف حماكمة          . تنفيذ بعض املشاريع اجلارية من قبل     
  :وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   الصعوبات اليت حتول دون تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية–ألف 

 احتياجات جديـدة    وأنشأأدى بدء نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائية إىل صعوبات يف التكيف معه والسيطرة عليه                -٦٢
  .من املوارد البشرية واملالية واملادية واهليكلية

ولوحظ بصفة عامة، أنه بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا السلطات العامة، ال بد مـن ضـمان حـد أدىن مـن                        -٦٣
وينطبق ذلـك   . يتيح تيسري بدء نفاذ القانون السالف الذكر واالستجابة على حنو كامل لتوقعات السكان            االحتياجات مبا   

  :على ما يلي

الـشرطة القـضائية،    وأفراد  ، وموظفو الدعم،    واملسجلونالقضاة،  (الزيادة الكبرية يف أعداد املوظفني        )أ(  
  ويف تدريبهم؛) وموظفو إدارة السجون

  السجون؛مؤسسات ات اجللسات وتكثيف وحتديث قاع  )ب(  

  .املركباتبالسجون ووحدات الشرطة القضائية مبعدات املعلوماتية ومؤسسات جتهيز احملاكم، و  )ج(  

   صعوبة القضاء على الفساد–باء 

، حيـث تكفـل اإلدارة      )٨( بالنسبة إىل دولة القانون ومرحلة يف إقامة جمتمع دميقراطي         تعترب اإلدارة جمدداً رهاناً     -٦٤
ويتضمن تعزيز اإلدارة يف املرحلة األوىل، التصدي للفـساد         . جليدة حتسني توزيع الثروات، وتطبيق بعض القوانني كذلك       ا

  .الذي ال يزال ميثل آفة يتعني على احلكومة استئصاهلا رغم التقدم احملرز يف السنوات األخرية
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 من جانب الدولة  الرشيدة قد شهدت رداً حازماًوإذا كانت العوائق من قبيل ممارسات الفساد حتول دون اإلدارة     -٦٥
 االجتماعية النامجة عن اإلدارة التشاركية تزيد من عـدم          -، جتدر اإلشارة إىل أن تطّور البيئة االقتصادية         ٢٠٠٧يف عام   

 هتيئـة   اليقني يف التنسيق بني خمتلف األطراف الفاعلة وخمتلف مناذج اإلدارة يف إطار دولة الكامريون اليت حتـرص علـى                  
  . الظروف الكفيلة بتوفر القدرة للدولة على التيسري والتنظيم

  املعوقات اليت حتول دون إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  –جيم 

   املعوقات اليت حتول دون حتقيق مستوى معيشي مناسب-١

 أوجه االختالل يف دوائر توزيع املنتجـات  رغم إرادة الدولة تيسري حصول املواطنني على السلع األساسية، حتول     -٦٦
  . وعراقيل التجارة الدولية دون إعمال احلق يف مستوى معيشي مناسب

   كفاية التغطية املدرسيةعدم:  املعوقات اليت حتول دون إعمال احلق يف التعليم-٢

األطفال، فإن هذه اجملانيـة مل      رغم تأكيد مبدأ جمانية التعليم االبتدائي اليت يفترض أن تكفل تساوي الفرص بني                -٦٧
  .منها بعدمل يستفيدوا  من األطفال اً كبرياًعددأن وهو ما جيعل . ُتعمم بعد

  إدارة تدمري البيوت:  املعوقات اليت حتول دون إعمال احلق يف السكن-٣

ميل بيئـة    حتسني وجت  وحرصاً على  عملية التصدي لظاهرة السكن العشوائي، الذي يولد فوضى حضرية           يف إطار   -٦٨
  وعـادة . جيري إخالء أسـر بأكملـها     عمليات مصادرة ألغراض املنفعة العامة من جهة ومن جهة أخرى           تتم  السكان،  

بسبب عدم اكتمال هتيئة املواقع اخلاصـة بإعـادة إسـكان           اإلسكان  ما تواجه تلك األسر املعدومة صعوبات يف إعادة         
  . الذين ُنزعت منهم ملكيتهمبة إىل األشخاص دفع تعويض اإلخالء بالنستأخر األشخاص املطرودين و

  اآلفاق -خامساً 
  . بادرت دولة الكامريون إىل اختاذ جمموعة من التدابري الرامية إىل حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -٦٩

ى احلكومة  وتسع" انتخابات الكامريون "ففيما يتعلق باإلطار االنتخايب، ُيتوقع إدخال حتسينات هامة بإنشاء هيئة             -٧٠
  . الذي حيدد أساليب عمله٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ املؤرخ ٢٠٠٨/٣٧٢، بإصدار املرسوم رقم جلعله فعاالً

ويتعلق األمر مبواصلة اجلهود املبذولة مبا يتـيح مـصاحلة          . وال يزال حتسني اإلدارة ميثل أولوية يف عمل احلكومة          -٧١
يتعلق و. ة الالزمة إلقامة دولة القانون وتنمية مستدامة، كما يدعو إليها رئيس الدولة            مع القيم العاملية األساسي    ينيالكامريون

  . بتكييف النهج الوطين مع مستلزمات اجملتمع الدويلكذلك األمر 
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   اخلامتة-سادساً 
قوق اإلنسان،  إن دولة الكامريون، إذ تؤكد التزامها باملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حل                -٧٢

وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ومجيع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة واملتعلقة حبقوق اإلنسان الـيت                
  . بضمان الكرامة والرفاه والنهوض باإلنسان وباملساواة بني اجلميع كامالًانضمت إليها الكامريون، التزمت التزاماً

ثل األعلى، اختذت حكومة الكامريون تدابري عملية يف مجيع اجملاالت مبا يتيح تعزيز ومحايـة               وسعياً لبلوغ هذا امل     -٧٣
وحرصاً من السلطات العامة يف الكامريون علـى تنفيـذ مجيـع            .  أي شرحية اجتماعية   حىت ال ُتستبعد  حقوق اإلنسان،   

اضعني لوالية الكامريون، الظروف الالزمة     القرارات املتخذة، فقد تكفلت بأن تتيح جلميع املواطنني وجلميع األشخاص اخل          
  ومن هذا املنطلق، وجهت الكامريون سياستها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان الـيت تتميـز بتغطيـة مجيـع                  . لنمائهم

  . احلقوق املكفولة

ملرأة وحقوق ا ) األطفال، واملعوقون، واملهّمشون، واملسنون   (وُتمنح أوكد األولويات حلماية حقوق املستضعفني         -٧٤
كل من احلكومة واجلهات     ويف هذا اإلطار، اختذت   . والطفلة حىت ال تشعر أي شرحية من الشرائح االجتماعية باالستبعاد         

  . الفاعلة يف جمال التنمية تدابري عديدة

طنية ومن املناسب التذكري أخرياً بأن عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان عمل رائع بالنظر إىل ما تنجزه اللجنة الو                   -٧٥
حلقوق اإلنسان، ومركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا الوسطى، واملنظمات غري احلكومية علـى                

  .الصعيدين الوطين والدويل

Notes 

1 A titre transitoire, la Cour Suprême exerce les fonctions et attributions du Conseil Constitutionnel. 
2 L’observatoire National des Elections (ONEL) exerce à titre transitoire ses fonctions. 
3 Soit 47 328 244 euros. 
4 2 294 salles de classe ont été construites en 2007 ; 1 485 ont été programmées pour 2008. 
5 Soit environ 106 874 341, 72 euros. 
6 Soit environ 3 538 461,53 euros. 
7 Soit environ 3 124 615,38 euros. 
8 Voir rapport du MINJUSTICE sur l’Etat des droits de l’homme au Cameroun en 2005, pp. 163 et s. n° 573 et s. 
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