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 الردود التوصيات

 اإلنسان حلقوق الرئيسية الدولية الصكوك يف املشاركة - ألف

اجلزائـــر ) (١(٧٦
 )واملكسيك وهاييت

.خذت بالفعل تدابري حلماية األطفال من املواد اإلباحيةوقد اتُّ . الكامريون هبذه التوصية   تقبل
  .واختذ قرار صادر عن احملافظة يف هذا االجتاه يف منطقة الوسط

  .التوصية هبذه الكامريون تقبل  )٢(٧٦

١وقد وقعت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف   . الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )٣(٧٦
 .ووثائق التصديق قيد اإلعداد. ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول

وسيجري النظر يف التصديق على اتفاقيـة محايـة مجيـع. الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )٤(٧٦
 .األشخاص من االختفاء القسري

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل  )٥(٧٦

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل  )٦(٧٦

ــسيك ) (١(٧٦ املك
ــسمربغ  ولكـــ

تحـدة  واململكـة امل 
والربازيل وجنـوب   

    )ويتـجيب (  )أفريقيا
اجلمهورية ) (إستونيا(

 )التشيكية

 .التعذيب مناهضة التفاقية االختياري الربوتوكول على التصديق مسألة دراسة جتري

تتضمن التشريعات الكامريونية القائمة ضمانات من قبيل وقف التنفيذ أو قضاء االستعجال  )١(٧٧
 . يهما يف القانون اإلداري ميكن االحتجاج هبا لتوقيف إجراءات الطرداإلداري املنصوص عل

من الـدول غـريوعالوة على ذلك، إن اإلعادة القسرية لألشخاص الذين تعتربهم دولة           
وللكامريون السلطة التقديرية يف اإلذن بدخول.  من أعمال السيادة   مرغوب فيهم هي عمل   

  .شخص إىل أراضيها أو منعه
وال تزال هـذه املـسألة بـدورها       . ظر يف تدابري محاية أخرى هلذا الشخص      لكن ميكن الن  
 .قيد الدراسة
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لقد تلقت الكامريون بارتياح إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية اليت لعبت دوراً نشيطاً جـداً يف  )٢(٧٧
وبالرغم من أهنا ليست طرفاً يف نظام روما األساسي بعـد، فإهنـا. عملية التفاوض بشأهنا  

اإلبادة(تزم أن تدرج يف تشريعاهتا الداخلية اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص هذه احملكمة              تع
وتدرس السلطات الكامريونية مـسألة). اجلماعية، واجلرمية ضد اإلنسانية، وجرمية احلرب     
 .االنضمام إىل نظام روما األساسي دراسة جدية

ريعات الكامريون اليت حيمي دستورها أيضاًجيري فعالً تطبيق معظم أحكام االتفاقية يف تش        )٣(٧٧
 ملنظمـة العمـل١٦٩بيد أن بعض أحكام االتفاقية رقم       ". األقليات والشعوب األصلية  "

الدولية تتضمن مقتضيات مولدة للرتاعات لبلد مثل الكامريون يسعى بكل قوة إىل توطيـد
ون، يف الوضع احلـايل،وهلذا، ال تقبل الكامري. وحدته الوطنية واحلفاظ على سالمة أراضيه 

 .هذه التوصية اليت تتطلب دراسات أكثر تعمقاً

 املرأة حقوق - باء

 يف سـلفاً  اختذهتا اليت اهلامة اإلجراءات لتعزيز تدابري خذتوست التوصيات هذه الكامريون تقبل  )١٣(٧٦
 .اجملال هذا

لتحسني ظروف االحتجاز وباشرتولقد نفذت سلفاً برناجماً     . الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )١٤(٧٦
مشروعاً لتحديث السجون واإلعداد إلعادة إدماج احملتجزين يف اجملتمع سيتيح علـى وجـه

 نزيل وإصالح٣٠٠اخلصوص بناء ستة سجون جديدة تبلغ الطاقة اإليوائية لكل واحدة منها            
 . من السجون املوجودة٢٤

ضع اللمسات النهائية على مشروع قانون لقمـعوجيري و . الكامريون هبذه التوصيات   تقبل  )١٥(٧٦
 .ويتناول النص بطريقة حمددة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى. العنف على املرأة

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )تركيا( )١٦(٧٦

وقد وضعت وزارة النهوض باملرأة واألسرة ونفـذت برناجمـاً. الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )١٧(٧٦
داخل املكتب املركـزي" فرقة خاصة لألخالق  "وأُنشئت  . عاً ملكافحة العنف على املرأة    واس

وهي مكلفة مبكافحة االجتار باألطفال واستغالل النساء وممارسة العنـف. نتربوللإلالوطين  
 .وسيجري تعزيز جهود احلكومة يف هذا االجتاه. واالعتداء عليهن

 الطفل حقوق - جيم

 .التوصية هبذه امريونالك تقبل  )٣٠( ٧٦
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١٨(٧٦(  

١٩(٧٦(  

فـس اجتـاه اإلجـراءات الـيت اختـذهتا         وهي تسري يف ن   . الكامريون هبذه التوصيات   تقبل
، وال سيما إنشاء مؤسسات مكلفة مبكافحة أسوأ أشكال عمـل األطفـالاحلكومة سلفاً 

اصـةفرقـة خ  "وإنشاء  ) اللجنة الوطنية لتنفيذ الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال        (
 .مكلفة مبكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم" لألخالق

وسيجري تعزيز أنشطة توعية وتثقيف السكان واألسر بشأن. الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )٢٠(٧٦
 أسرهم عن طريق برامج إذاعيـة علـى        آثار العمل املؤذي وفائدة إعادة إدماج الضحايا يف       

 .وجه اخلصوص

 .التوصية هبذه الكامريون قبلت  )٣٣(٧٦

 السجون وإدارة العدالة - دال

، تود الكامريون١٢وإضافة إىل املالحظات على التوصية رقم       . الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )٢١(٧٦
التأكيد أن مجيع املنظمات اإلنسانية اليت تطلب االعتماد حتصل عليه، وهو ما يتيح هلا إمكانية

 .صول إىل السجون الكامريونيةواسعة ومفتوحة للو

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل  )٢٢(٧٦

 الكامريون هبذه التوصيات، فإهنا تود توضيح أن القضاءين املدين والعسكري نظامانتقبلإذ    )٢٣(٧٦
وعالوة على ذلك، ميكن اإلشارة إىل إنشاء دوائر خاصة. منفصالن ومستقالن عن بعضهما   

مكلفة مبباشرة التحقيقات وجتري املعاقبة علـى االعتـداءات الـيتداخل الشرطة والدرك    
وتلتزم الكامريون بأن تقـوم، يف حـدود. ل ثبوهتا اكبها أفراد قوات حفظ النظام يف ح      يرت

 .إمكانياهتا، بتسريع اإلصالحات املطلوبة يف النظام القضائي

 الشرطة القضائية املكلف بتنفيذ أمرومن املنطقي، لدواعي الكفاءة، أن يكون مبقدور ضابط        )ب ،٧١( ٧٨
بإلقاء القبض أن يوقف الشخص املطلوب أىن وأينما وجده، حىت يف أيام اآلحـاد والعطـل

 مـن٢٣لكن املـادة  .  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٨الرمسية كما تنص على ذلك املادة       
  .٠٠/١٨د الساعة  وبع٠٠/٦القانون نفسه حتظر عليه الدخول إىل حمل إقامة قبل الساعة 
 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة٢٩وفيما يتعلق بالتوقيف دون أمر بإلقاء القبض، تنص املادة   

على أن على ضابط الشرطة القضائية، يف هذه احلالة، أن يقدم للشخص املقبوض عليـه أي
.لقـبض وثيقة تقوم مقامه وأن يقدمه فوراً إىل وكيل اجلمهورية الذي يتبع له مكان إلقاء ا              

  .وترفض الكامريون هذه التوصية أيضاً
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 ومحايتها والسياسية املدنية احلقوق تعزيز - هاء

  .التوصيات هبذه الكامريون تقبل  )٢٤(٧٦
بيد أهنا تؤكد احترام حقوق مجيع املـدافعني. وتلتزم مبواصلة تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة     

باملـدافعني عـن" من اإلعالن املتعلق     ٣ عن حقوق اإلنسان وتدعوهم إىل االمتثال للمادة      
 .وإىل احترام قوانني ولوائح اجلمهورية" حقوق اإلنسان

وجيري تنظيم دورات للتدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بانتظـام لفائـدة أفـراد 
وتوجد دروس بشأن حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية ملدارس. الشرطة وموظفي القضاء  

  . املوظفنيتدريب هؤالء

  .التوصية هذه على أيضاً ٢٢و ١٢ التوصيتني على الردود تسريو 

،١٩٩٠فتشريعاهتا املتعلقة بالصحافة، وخباصة قوانني عـام        . الكامريون هبذه التوصية   تقبل  )٢٥(٧٦
  .متثل تطوراً يتماشى واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 )١٧ د؛ ،١٦(٧٨

 )د ،٢٢(٧٨

ُيوجد يف الكامريون كم غفري من وسائط. ت بصيغتها احلالية  الكامريون هذه التوصيا   ترفض
 صحيفة خاصة ذات دورية صدور متنوعة، وإذاعات وتلفزيونـات٢٠٠اإلعالم بأكثر من    

لعـاملني خاصة، ووسائط إعالم إلكترونية، ومطابع خاصة، ووكاالت إعالنية، ورابطات ل         
  .يف االتصال

، ُسلمت أوىل التراخيص ملؤسسات االتصال السمعي البصري٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣٠ويف  
 الذي حيدد شروط٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ٢٠٠٠/١٥٨اخلاصة عمالً باملرسوم رقم     

كما أُنشئت اللجنـة. وطرق إنشاء واستغالل املؤسسات اخلاصة لالتصال السمعي البصري       
  .خلاصة لالتصاالت، اليت تلتئم كل سنةالوطنية لدراسة طلبات احلصول على املعونة ا

وإذا كانت الرقابة اإلدارية قد أُلغيت، فال يزال قانون العقوبات يعاقب على جرائم الصحافة،
بغية تعزيز املسؤولية وأخالقيات املهنة لدى الصحافيني ومحاية حقـوق بـاقي املـواطنني             

 .والنظام العام

 .الكامريون يف مضمونة الصحافة حريةو .التوصية ذههب الكامريون تقبل  )٢٦(٧٦

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل  )٢٨(٧٦

ووفقـاً  . للمرسوم املنشئ هلا  ) ELECAM(خيضع تشكيل هيئة مراقبة االنتخابات يف الكامريون         )ب ،٢٢(٧٨
وعـة  هلذا النص، فإن عضويتها تتألف من شخصيات تنحدر من أصول إثنية وثقافية ومهنيـة متن    

. جداً ومعروفة باستقالهلا واستقامتها األخالقية وبرتاهتها الثقافية ووطنيتها وحيادها وعدم حتيزها          
وعالوة على ذلك، التزم رئيس الدولة بضمان استقالل هذه اهليئة ونشرت الوزارة املختصة، بناء              

 .وصية أيضاًوترفض الكامريون هذه الت. على تعليماته، مذكرة تؤكد هذا االلتزام مرة أخرى
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. فلم تنفذ عقوبة اإلعدام منذ أزيد من عقد مـن الـزمن  . الكامريون بلد ألغى عقوبة اإلعدام واقعاً  )د ،١٩(٧٨
  .العام الوطين وهي ال تزال يف الترسانة القانونية للبلد بسبب أثرها الرادع وتفضيالت الرأي

 .التوصية هذه الكامريون ترفضو

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٧(٧٦

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٨(٧٦

وجيري إنشاء هذه اهليئة تدرجيياً مـع صـدور القـانونني رقـم             . الكامريون هبذه التوصية   تقبل )٩(٧٦
 واملتعلقني على التوايل بتنظـيم      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخني   ٢٠٠٤/٠٠٥ و ٢٠٠٤/٠٠٤

 ٣٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٢٥٣ وينظم املرسوم رقم     .وعمل اجمللس الدستوري واحملددين لوضع أعضائه     
  . عمله الفعلي ويعد التعيني املنتظر ألعضائه املرحلة األخرية لبدء.  أمانته٢٠٠٥يونيه /حزيران

، ٢٨، ب؛   ٢٢(٧٨
، ج؛  ٢٥؛  ٢٠ج؛  
، ج؛  ٣٢، د؛   ٢٩
 )، ب٤٦

١٢حكام املادة   ال يعترب جترمي املثلية اجلنسية، من منظور النظام القانوين الكامريوين، مناقضاً أل           
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية٢٦من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأحكام املادة     

والسياسية من حيث أن املثليني ال ُيحرمون من االستفادة من حق أو خدمة بـسبب ميلـهم
  .اجلنسي املفترض

عتـربه اجملتمـع الكـامريوين     فاألمر يتعلق مبمارسات مناقضة لتشريعاهتا السارية وكذا ملـا ي         
  .الدميقراطي احلايل حىت اآلن أخالقاً حسنة

وإضافة إىل ذلك، جيد موقف التشريع الكامريوين سنده يف األحكام ذات الصلة من املـادتني
من امليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان‘ ٧‘٢٩من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و     ‘ ٢‘٢٩

 حتوطية يلجـأ إليهـا أي جمتمـع دميقراطـي حـسب            والشعوب اللتني تشكالن أحكاماً   
  .خصوصياته األخالقية

  :التوايل على األحكام هذه نص يلي فيما ويرد
 بالعادل وفاءال" أجل من حرية أو حق تقييد الدول من لدولة جيوز بأنه قرت )أ( 

  ."دميقراطي جمتمع يف اجلميع ورفاه العام والنظام الفضيلة مقتضيات من
 الثقافيـة  القيم لىع اجملتمع مع عالقاته إطار يف احملافظة" فردال ىعل تفرض )ب( 
  ."... وتقويتها اإلجيابية األفريقية

 وإمنا الكامريوين اجملتمع هاقبلي قيمة اجلنسية املثلية تبدو ال األفريقية، للثقافة احلايل الوضع ويف
  .مكافحته تنبغي الذي األخالقي للسقوط مظهراً عام بشكل تعترب
 .اجلرائم قائمة من اجلنسية املثلية بشطب املتعلقة التوصيات أيضاً الكامريون رفضتو

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق - واو

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٣١(٧٦
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 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٣٢(٧٦

للجوء إليها بطريقة مالئمـة يف األمـورتتضمن الترسانة القانونية الكامريونية أحكاماً ميكن ا       )٦(٧٧
وجيري النظر يف قانون يؤطر حقـوق املـصابني. اإليدز/املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية    

 .وحتظى هذه التوصية باملتابعة عن كثب. بفريوس نقص املناعة البشرية

 .إمكاناهتا حسب بتنفيذها وتلتزم التوصية ذههب الكامريون تقبل )٣٤(٧٦

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٣٥(٧٦

ويتعلـق األمـر. وقد اتُّخذت بالفعل إجراءات يف هذا االجتاه      . الكامريون هبذه التوصية   تقبل )٣٦(٧٦
 بإعادة جمانية التعليم االبتدائي، وضمان اإلنصاف يف إتاحة التعلـيم عـن٢٠٠١خاصة منذ   

ية كما يف املناطق املعزولة والتجمعاتطريق إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي يف املناطق احلدود  
وسُتتخذ إجراءات أخرى مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريـات يف. احلضرية الكربى 

 .جمال التربية على حقوق اإلنسان

  .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٢٧(٧٦

 .الكامريون يف للجميع اةاملساو تضمن العمل قانون أحكامف .التوصية هبذه الكامريون ترفض )ج ،١٦(٧٦

 املستضعفة السكانية والفئات األقليات - زاي

الكامريون هبذه التوصية، فإهنا توضح أن أفراد مجاعة مبورورو هلـم وضـع الفئـة تقبل إذ )٣٧(٧٦
وأهنم يتمتعون مثل األقزام وسائر املواطنني باحلق يف) وليس شعوباً أصلية  (السكانية املستضعفة   

 .ا توليهم احلكومة عناية خاصةكم. امللكية

فالقانون الكامريوين ينص على ضمانات يف هذا اجملال ميكـن. ترفض الكامريون هبذه التوصية    )٧(٧٧
 .أن حيتج هبا ممثلو جمتمعات األقزام حسب االقتضاء

 الدويل التعاون - حاء

ميها إىل جلنة القضاء علـىوقدمت التقارير اليت حل أجل تقد     . الكامريون هبذه التوصية   تقبل )١٠(٧٦
التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل وجملس حقوق اإلنـسان واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق

وجرت مناقشة التقريـر اجلـامع. االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب     
قضاء على مجيع أشكالللتقريرين الدوريني الثاين والثالث للكامريون املقدم إىل اللجنة املعنية بال

 .٢٠٠٩يناير /التمييز ضد املرأة يف كانون الثاين

وأبدى الـسيد فرانـك    . وقد وجهت دعوة إىل املقرر اخلاص     . الكامريون هبذه التوصية   تقبل )١١(٧٦
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٤ال روي استعداده لزيارة الكامريون يف الفترة من 
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وهي مستعدة لتوجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة اليت. لتوصيةالكامريون هبذه ا   تقبل )٤(٧٧
 .سينظر يف الترخيص بزياراهتا للكامريون حالة حبالة

فالكامريون أقام بالفعل تعاوناً مثمراً مع مركز األمم املتحـدة. الكامريون هبذه التوصية   تقبل )١٢(٧٦
يقيا الوسطى مكَّن من تنظيم عدة أنـشطةدون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفر      

 .للنهوض حبقوق اإلنسان وتعزيز القدرات

  .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٤٠(٧٦

  ختامية مالحظات - طاء

فالكامريون بلد متعدد اإلثنيات تتعايش فيـه سـلمياً أكثـر          . الكامريون هبذه التوصية   تقبل )٢٩(٧٦
املـسيحيون(والعديد من اجلماعات الدينيـة      ) ر اللهجة حتدد بناء على معيا   ( إثنية   ٢٣٠من  

واحلكومة علـى اسـتعداد. وهذا التنوع عامل إثراء متبادل    ...). واملسلمون واألرواحيون   
 .لتقاسم جتربتها يف هذا اجملال

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل  )٣٨(٧٦

 .التوصية هبذه الكامريون تقبل )٣٩(٧٦

- - - - - 


