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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واملنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

         ٢ دورته الرابعة خالل الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
الـسابعة   اجللـسة    يفاملتعلق بالكامريون   ستعراض  اال وأُجري. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣إىل  

الكامريون معايل الدكتور جوزيـف ديـون   ورأس وفد . ٢٠٠٩فرباير / شباط٥املعقودة يف   
ويف . املفوض بالعالقات اخلارجية واملكلف بشؤون رابطة الـدول املـستقلة         وزير  نغويت، ال 

  .الكامريونق العامل هذا التقرير عن ي، اعتمد الفر٢٠٠٩فرباير / شباط٩اجللسة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليني        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
   .السنغال، والصني، وكوبا: املتعلق بالكامريونستعراض االعملية لتيسري ) ثالثيةال اجملموعة(
ستعراض اال، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقا للفقرة     -٣ 

   :امريوناملتعلق بالك
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــا للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

) A/HRC/WG.6/4/CMR/1  (؛   
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة           )ب(  

   ؛)  A/HRC/WG.6/4/CMR/2 ) (ب(١٥
) ج(١٥ة حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السامي     )ج(  

) A/HRC/WG.6/4/CMR/3  .(   
 أملانيا،   أعدهتا مسبقا  أسئلة الثالثية قائمة    اجملموعةعن طريق   الكامريون  إىل  وأحيلت    -٤

وهذه األسئلة متاحـة علـى الـشبكة        . واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والتفيا، وهولندا    
  .اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز وقائع عملية االستعراض  - أوالً  

  قدم من الدولة موضع االستعراضاملعرض ال  - ألف  
عرض الوزير املفوض، معايل الدكتور جوزيف ديون نغويت، التقرير الوطين الـذي              -٥

أُعد بالتعاون مع اجملتمع املدين وإدارات وزارية خمتلفة واهلياكل ذات الصلة، مبا فيها اللجنـة               
ريضة لإلجنـازات والتقـدم احملـرز       الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، وحدد اخلطوط الع      
  .والصعوبات ودواعي القلق يف ميدان حقوق اإلنسان
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وذكر أن الكامريون مرت منذ استقالهلا بتطور إجيايب يشهد عليـه انـضمامها إىل                -٦
وقد كانت التسعينيات عالمة بارزة على طريق تعزيـز ومحايـة           . الصكوك القانونية الدولية  

 اليت اعتمدت قوانني لتحرير الـسياسات ووسـائط اإلعـالم       حقوق اإلنسان يف الكامريون   
وأنشئت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، ومرصد وطين لالنتخابات  . والنقابات والدين 

 ١٩٩٦ينـاير   / كانون الثـاين   ١٨ووطد دستور   ). حلت حمله جلنة االنتخابات الكامريونية    (
يف اإلعالن  املكرسة  ون باحلريات األساسية    الكامريالتزام  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأكد      

العاملي حلقوق اإلنسان، وميثاق األمم املتحدة، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،           
وتتمتع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان . واالتفاقيات األخرى املصدق عليها حسب األصول

 وقّعـت لصكوك العاملية واإلقليمية،    وإىل جانب التصديق على العديد من ا      . مبكانة دستورية 
تعتزم التصديق علـى    هي  الكامريون أيضا نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و        

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
، والربوتوكـولني   )ة مناهضة التعذيب  الربوتوكول االختياري التفاقي  (أو الالإنسانية أو املهينة     

وقد زار البلد املقرر اخلاص املعين بالتعـذيب، واملقـرر          . االختياريني التفاقية حقوق الطفل   
  .اخلاص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

          /وعلى الرغم من وجود عقبات كاألزمة االجتماعيـة الـيت وقعـت يف شـباط                -٧
املعيـشة،  غالء   ملكافحة   ٢٠٠٦استلزمت تعزيز التدابري املعتمدة يف عام        واليت   ٢٠٠٨فرباير  

وكان إعمال احلق يف السكن الالئق صعبا       . فقد ُبذل عدد من اجلهود لرفع مستويات املعيشة       
  حيظـر منـاطق   للغاية على مدى السنتني املاضيتني نظرا إلجالء اجملتمعات اليت كانت تشغل            

  . البناءفيها
غري أن الظاهرة الناشـئة     . ة حقوق اإلنسان واحدة من أولويات احلكومة      ومتثل محاي   -٨

املتمثلة يف أطفال الشوارع واالجتار باألطفال والعنف ضد األطفال قللت من تأثري اإلجراءات             
وأنشئت مراكز الستقبال أطفال الشوارع أو ضحايا       . اليت اختذهتا احلكومة ملساعدة األطفال    

ك بدعم من الصليب األمحر البلجيكي، واالحتاد األورويب، وشركاء         االجتار واالستغالل، وذل  
وفيما يتعلق بالعنف ضد األطفال، يتجلى مدى استعداد احلكومـة جلعـل            . دوليني آخرين 

ويشكل الزواج القـسري جرميـة، والتعلـيم    . تشريعاهتا متوائمة مع االتفاقيات ذات الصلة     
شأت احلكومة وزارة لشؤون املرأة واألسـرة،       ، أن ٢٠٠٤ويف عام   . االبتدائي جماين وإلزامي  

والدستور يرسخ مبدأ تساوي    . يراعي املنظور اجلنساين  وجيري بذل جهود حثيثة التباع هنج       
التنمية، بدعم  عملية  واعُتمدت خطة عمل وطنية إلدماج املرأة يف        . مجيع املواطنني يف احلقوق   

اجلاري حاليا للقانون اجلنائي عـن  من الشركاء الوطنيني والدوليني، وسوف يسفر اإلصالح       
  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثمجلة أمور من بينها جترمي 

 تـشرين   ١، يف   اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ووقعت الكامريون     -٩
 قانونـا بـشأن   ١٩٨٣يوليو /، وكانت قد اعتمدت قبل ذلك يف متوز       ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
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، أفضى منتدى بشأن ٢٠٠٥ويف عام . ياكل ذات الصلةمحاية هؤالء األشخاص، ووضعت اهل
وعـالوة علـى    . التضامن القومي إىل استراتيجيات للترويج لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة        

ذلك، اتُّخذت تدابري لتحسني ظروف استقبال وتدريب الطـالب املعـوقني والـضعفاء يف              
وشـاركت  . ألقليـات ويكفل الدستور حقوق السكان األصـليني وا      . اجلامعات احلكومية 

 يف  الن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية          الكامريون بنشاط يف اعتماد إع    
ومن أجل مكافحة االستبعاد والتهميش، والنهوض باحلقوق األساسية        . ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

 االقتصادي، وضعت احلكومة برامج عمل بالتعاون مـع خمتلـف           -واالندماج االجتماعي   
وفيما يتعلق بالالجئني، فإن الكامريون طرف يف االتفاقيات الدولية ذات          . حننيالشركاء واملا 

 قانونا بشأن وضعٍ يكفل احلقوق األساسـية        ٢٠٠٥يوليو  /الصلة، كما أهنا اعتمدت يف متوز     
، اشتركت مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني           ٢٠٠٦ويف عام   . لالجئني

تدريبية لتصحيح بعض أوجـه القـصور القائمـة بـني           واحلكومة يف عقد حلقات دراسية      
  . الجئا٨١ ٠٣٧املسؤولني عن محاية الالجئني الذين يقدر عددهم بنحو 

ولتحسني االمتثال ملبادئ باريس، حتولت اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات يف             -١٠
وجيري صوغ . ايل إىل جلنة وطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، تتمتع باالستقالل امل ٢٠٠٤عام  

ومنذ إنشاء اللجنة وهي تقوم جبملة أمور من بينها نـشر           . قانون لالمتثال التام ملبادئ باريس    
 ومن خالل الدعم املقدم من اجملتمع املدين والربنـامج        . التقارير وإنشاء عدة مكاتب إقليمية    

ن إىل تدريب   اإلمنائي، أدى الكتيب التربوي املوجه للمعلمني من أجل تدريس حقوق اإلنسا          
املدربني على الصعيدين املركزي واإلقليمي، وبدء تدريس حقوق اإلنـسان يف مؤسـسات             

 مناطق بالبلد، وإعداد خطة عمل مبساعدة أصحاب املصلحة من أجـل        ١٠جتريبية خمتارة يف    
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

يد ال تزال تـشكل     وفيما يتعلق بالتمييز بني اجلنسني، الحظ الوزير أن بعض التقال           -١١
وجتدر اإلشارة أيـضا إىل التبعيـة شـبه         . مصدرا للممارسات التمييزية والعنف ضد املرأة     

االقتصادية للمرأة يف مناطق معينة، وضعف مستوى تعليم الفتيات يف أماكن معينة بالبلـد،              
 وتتـضمن املـشاكل  . وعدم كفاية املخصصات من امليزانية للربامج واملشاريع يف هذا الشأن     

املتعلقة بإقامة العدل عودة اجلرمية إىل الظهور، واالحتجاز رهن احملاكمة، وضـعف الطاقـة              
وفيما . االستيعابية ملراكز االحتجاز، والعقبات املالية إلنشاء اليت تعترض بناء السجون اجلديدة

يتصل بالتعاون مع هيئات املعاهدات، جتد الكامريون صعوبات يف تقدمي تقاريرها، ولكنـها             
  .٢٠٠٨قدمت عددا من هذه الوثائق يف عام 

وأضاف أن الكامريون عازمة على االستمرار كعنصر فاعل جاد وملتزم من عناصر              -١٢
غري أن حجم املهمة يتطلب مساعدة تقنية ومالية من اجملتمع      .  حقوق اإلنسان  إلعمالالترويج  

 جمموعـة   ٢٤٠د يعيش فيه    والكامريون بل . الدويل لتدريب املوظفني وبناء اهلياكل األساسية     
. وواقعها اليومي معقد جدا ويدعو إىل تفهم عميـق        .  مليون نسمة  ١٨عرقية وما يقرب من     
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وحتقيقاً لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أعربت الكامريون عن أملها يف احلصول على دعم من         
  .جملس حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل

  ضع االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة مو  - باء  
 وفدا، هنأ عدد منهم الكـامريون       ٥٤يف أثناء احلوار التفاعلي التايل، أدىل ببيانات          -١٣

وأدلوا أيضا ببيانـات    . على هنجها البناء والتشاوري جتاه عملية االستعراض الدوري الشامل        
مبا يف ذلك   تشيد جبودة التقرير الوطين والتزام الكامريون وإجنازاهتا يف ميدان حقوق اإلنسان،            

وأشاد عدد من   . تصديقها على عدد من املعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان         
الوفود بتحويل اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان             

كما أشاد عدد من الوفود باألخـذ بتـدريس حقـوق           . واحلريات مبا يتفق ومبادئ باريس    
  .إلنسان يف املدارس االبتدائيةا

وأوصت اجلزائر الكامريون باالنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق           -١٤
ومبا أن التقرير . ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مجي  الطفل، واالتفاقية   

 بزيادة فعالية خطة العمـل      أكد صعوبة القضاء على الفساد، فقد أوصت اجلزائر الكامريون        
ورحبت بالتحسن الذي   . إلصالح النظام القضائي من أجل مكافحة الفساد مبزيد من الفعالية         

طرأ على ظروف االحتجاز منذ دخول قانون اإلجراءات القانونية حيز النفـاذ، وأوصـت              
. الدوليـة الكامريون باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة اتفاق هذه الظروف مـع املعـايري              

وأوصت الكامريون بطلب املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان لتحـسني     
  .تعزيز حقوق اإلنسان

والحظت الصني مع التقدير اعتماد الكامريون لتشريع يكفل حريات خمتلفة وحقوقا             -١٥
ـ            ة احملاكمـة   متساوية، وقيامها بإنشاء هيئات لرصد حقوق اإلنسان؛ والتقدم احملرز يف كفال

العادلة للمواطنني ومنع إساءة استخدام السلطة بواسطة املـسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني               
وملـا  . واملشاركة النشطة يف احلوار املتعلق حبقوق اإلنسان على الصعيدين الدويل واإلقليمي          

ركز األمم املتحـدة دون اإلقليمـي حلقـوق اإلنـسان           كانت الكامريون البلد املضيف مل    
. ، فقد تعاونت معه يف تنظيم أنشطة مفيدة حققت جناحا جيدا          أفريقياوسط  قراطية يف   والدمي

وشددت . كما أن الكامريون طرف يف الصكوك الدولية واإلقليمية الرئيسية حلقوق اإلنسان          
الصني على أن الكامريون، بوصفها دولة نامية، تواجه حتديات يف جمال حقوق اإلنسان، وأهنا            

  . من الدعم والتفهم من اجملتمع الدويلحتتاج إىل املزيد
وسألت أملانيا عن التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل؛             -١٦
. ، ونظام رومـا األساسـي     االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         و

 الدولية واحمللية الكامل إىل     بأن تيسر وصول املنظمات اإلنسانية    ) أ(وأوصت أملانيا الكامريون    
أن ترفـع  ) ب(السجون، والتعجيل باإلصالحات القضائية، مبا فيها بناء سجون جديـدة؛ و   
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تـشريعات مناسـبة حلظـر هـذه     وتعتمد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،    الوعي بقضية   
) ج(؛ و سةمارتنفيذ برامج فعالة لتوعية السكان بالتأثريات الضارة هلذه امل        ، وتواصل   املمارسة

أن ُتصلح بالكامل اإلطار القـانوين      ) د(أن تؤيد متاما مبدأ املساواة يف كافة جماالت احلياة؛ و         
  .الناظم لتأسيس وتشغيل مؤسسات إعالمية مستقلة

وأشادت هولندا باحلكومة ملا حققته من إجنازات مثل استضافة مركز األمم املتحدة              -١٧
وأثارت دواعي قلق إزاء اسـتقالل اإلعـالم،        . قراطيةدون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدمي    

واستفسرت عن التدابري املتخذة لرفع القيود عن اإلعالم، مبا يف ذلـك قـانون الـصحافة                
وتطبيقاته مثل ارتفاع تكاليف الترخيص، وإغالق عدة وسائط إعالم، ومطالبة الـصحفيني            

صلح قانون الصحافة بغية رفـع      وأوصت الكامريون بأن ت   . بتقدمي تقارير إىل مكتب الشرطة    
وأعربت عن قلقها إزاء املعلومات املقدمة من عدة منظمات غري          . القيود القائمة على اإلعالم   

حكومية بشأن التعذيب يف السجون ومضايقة قوات األمن للمدافعني عن حقوق اإلنـسان،             
 العديد من   وسألت عما تفعله لوقف العنف الذي يرتكبه موظفوها واإلفالت من العقاب يف           

وسألت عن الوقت الذي سترد فيه احلكومة على البالغات الفردية األربعـة            . هذه احلاالت 
  .املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

        وأحاطت إسرائيل علماً بالتدابري املتخذة للنهوض بشدة حبالة حقـوق اإلنـسان،             -١٨
لذي ينص على التطبيق العملي للحق يف حماكمـة         مبا فيها اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية ا      

وأشادت إسرائيل أيضا بالتعاون بني وزارة العدل واجمللس دون اإلقليمـي حلقـوق             . عادلة
واستفسرت إسرائيل عن اخلطوات    . اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا والربنامج اإلمنائي      

ق، وضمان الوصول إىل الضروريات      معيشي الئ  التمتع مبستوى احملددة إلعمال حق اجلميع يف      
ومع مالحظة أن الكامريون أدجمت يف دستورها وتـشريعاهتا         . اليت تليب احتياجاهتم األساسية   

 إسرائيل مبواصلة النـهوض     فقد أوصتها الوطنية ذات الصلة احلق يف حرية التعبري والصحافة،         
 مبا يتفق واملعايري الدولية     هبذين احلقني األساسيني بضمان تطوير التشريعات الصحفية الوطنية       

 الكامريون يف إعمـال تعزيـز       تواجههاوالحظت إسرائيل التحديات اليت     . حلقوق اإلنسان 
ومحاية حقوق اإلنسان، وأوصت بإجراء استعراض شامل وتطبيق الحق لالستراتيجية الوطنية           

تمـاد علـى    قوق اإلنسان واحلريات، وباالع   حل الوطنية   اللجنةبالتعاون مع   حلقوق اإلنسان   
ايـة حقـوق    اجملتمع املدين، لضمان وجود إطار عمل طويل األجل ومستدام إلعمـال ومح           

  .لشعب الكامريون اإلنسان
ورحبت سلوفينيا بإدماج الكامريون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهـدات            -١٩

تقارير الـيت   والحظت ال .  لتنفيذ عقوبة اإلعدام    الفعلي املؤقتالدولية يف دستورها، ووقفها     
تفيد بأن عددا كبريا من األطفال يبيعهم والدوهم وجيري استغالهلم يف سوق العمـل، وأن               

، مبا يف ذلك اسـتغالهلم يف البغـاء          يتزايد عدد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري     
وأوصت سـلوفينيا   . اصة يف أوساط األطفال العاملني وأطفال الشوارع      وخبواملواد اإلباحية،   
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تدابري حلماية ضحايا االجتـار،  وتضع  ،  شعبية ملكافحة االجتار  محلة  بأن ُتجري   ) أ(الكامريون  
؛ إدماج الـضحايا يف اجملتمـع     ، وتعيد   نية والنفسية االجتماعية الالزمة   املساعدة القانو وتقدم  

 تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث واملمارسـات الثقافيـة          تشريعات حلظر أن تعتمد   ) ب(و
أن توجه دعوة مفتوحة للمكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات           ) ج(زية األخرى؛ و  التميي

  .أن تلغي عقوبة اإلعدام) د(اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة؛ و
تعذيب، أعمال  وقوع  قد أشارت إىل    ومع مالحظة أن منظمات غري حكومية خمتلفة          -٢٠

أفراد من قوات األمن، سألت األرجنتني عن التـدابري         وال سيما تعذيب لألطفال على أيدي       
         ووفقا للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة،        . املتخذة لتجنب مثل هذه املمارسات    

ال تزال توجد يف الكامريون حاالت ملحوظة من التنميط الثقايف، فضال عن وجود عـادات               
استفسرت األرجنتني عن السياسات الرامية إىل تعزيز       و. وتقاليد تفضي إىل التمييز ضد املرأة     

. تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث     ممارسة  املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك القضاء على         
          وأشارت األرجنتني إىل أن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي قد دعـا احلكومـة يف               

 باملثليـة اجلنـسية     ت على التشريعات احمللية املتعلقة     إىل النظر يف إدخال تعديال     ٢٠٠٥عام  
. ومواءمتها مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية األخرى اليت قبلتها الكامريون           

وقد وصفت املنظمات غري احلكومية أيضا حاالت خمتلفة ألشخاص أدينـوا يف الكـامريون              
جنتني الكامريون بـالنظر يف إمكانيـة إصـالح         وأوصت األر . بسبب ممارسة املثلية اجلنسية   

  .القوانني اليت جترم املثلية اجلنسية، وتكييفها مع املعايري الدولية
وذكر الكرسي الرسويل أن الكامريون شجعت اجملتمع املـدين واملنظمـات غـري               -٢١

اد، احلكومية على رصد حقوق اإلنسان يف البلد، والحظ إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة الفس            
والحظ أن الشرطة مل ختـضع      . وبرنامج تدريس حقوق اإلنسان للشرطة وحراس السجون      

. لعقوبات عن انتهاكات حقوق اإلنسان، واستفسر عن كيفية اعتزام الدولة معاجلة هذا األمر           
يف البلد غري معترف هبا رمسيا يف هياكلها اإلدارية ممـا يـؤثر       " البيغمي"مجاعات  والحظ أن   
وأوصى الكرسـي   . يف قدرهتا على متلك األراضي واملشاركة يف صنع القرارات         تأثريا مباشرا 

. الرسويل الكامريون بأن تضع قانونا خاصا يراعي حقوق تلك اجملتمعات احمللية يف األراضي             
وأكد أن الوصول إىل الرعاية الصحية ال يزال يشكل صعوبة، وال سيما يف املناطق الريفيـة،                

وأشار إىل أن الزواج القـسري لـصغار        . ب على هذه الصعوبات   واستفسر عن كيفية التغل   
  .الفتيات حقيقة خطرية، وسأل عن أسبابه ووسائل مكافحته

ا بذلته الكامريون من جهود لفرض عقوبات تأديبية علـى قـوات            مب كندا   ونوهت  -٢٢
 وشجعت التعاون مع رابطة الدول املستقلة يف جمال إصالح نظـام العدالـة    . األمن والشرطة 

بعمليـة  بأن تعجل   ) أ(ومع إعراهبا عن بعض املخاوف، أوصت كندا الكامريون         . والسجون
 وأن تـضع حـداً  ، رهن احملاكمـة  من عدد حاالت االحتجاز  وأن حتد اإلصالح القضائي،   

أن ) ب(؛ وي فعل غري قانوين يرتكبه أفرادها  الشرطة من العقاب على أ    وإلفالت قوات األمن    
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لغاء جترمي أفعال املثلية اجلنسي، حىت يكون متفقا مع أحكـام العهـد   تعدل قانوهنا اجلنائي إل  
، وأحكام امليثاق األفريقي    ٢٦ و ٢الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وخباصة املادتان        

دواعي القلق اليت أعرب عنها اجملتمع      وإذ أعربت كندا أيضا عن      . الشعوبوحلقوق اإلنسان   
ع الدويل فيما يتعلق بالتعيينات يف جلنة االنتخابات الكامريونية، مبا يف           املدين واملعارضة واجملتم  

تعيد النظـر يف تـشكيل جلنـة        ) ج(بأن   الكامريونأوصت  فقد  ذلك عدم متثيل املعارضة،     
االنتخابات الكامريونية جلعلها أكثر توازناً وتنوعاً ومتثيالً، ومستقلة متاما بغية املسامهة يف عقد           

ومع اإلعراب عن القلق إزاء إغـالق منافـذ         . بالشفافية والعدالة واملصداقية  انتخابات تتسم   
 العهـد   بأحكامبأن تتقيد بالتزاماهتا    ) د(اإلعالم وسجن الصحفيني، أوصت كندا الكامريون       

           الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، وال سـيما بإلغـاء عقوبـة االحتجـاز يف                
  .جرائم الصحافة

حظت أذربيجان أن التقرير الوطين للكامريون يركز على اإلصالحات التشريعية          وال  -٢٣
اليت جرت مؤخرا واليت تضمن مجلة أمور من بينها احلق يف حماكمة عادلة، واحلق يف املشاركة 
يف االنتخابات، واحلق يف األمن، واحلياة، وحرية االتصاالت، وأشارت إىل املشاكل املتعلقـة     

والحظت أمهية  . لة، والفساد، وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية      باحملاكمة العاد 
جعل التشريعات الوطنية متفقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، واإلصالحات املؤسـسية            
مثل إنشاء اجمللس الدستوري، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، مما سيـساهم يف             

وذكرت أذربيجان أن بعض األطفال ال يزالـون  . وق اإلنسان يف البلد حتسني حالة محاية حق   
حمرومون من التعليم االبتدائي اجملاين، وسألت عن التدابري اليت تتخذها احلكوميـة لـضمان              

وأوصت أذربيجان الكامريون   . تساوي مجيع األطفال يف الوصول إىل التعليم االبتدائي اجملاين        
 ؛          ملكافحـة التمييـز يف جمـال التعلـيم         اتفاقية اليونـسكو     تنظر يف التصديق على   ) أ(بأن  
           ق حبمايـة حقـوق اإلنـسان      الوضع العام املتعل  اجلهود واملساعي الرامية إىل حتسني      ) ب(و
  .البلد يف
وسألت شيلي عن تزايد احلاالت اليت أقام فيها اجملتمع احمللي قانونه اخلاص، وعـن                -٢٤

. القـضاء وبات اليت ُوقعت على من جلأ إىل قانون اإلعدام خارج نطـاق             اجلزاءات أو العق  
وأعربت شيلي عن تقديرها للمعلومات املقدمة عن إدانة مسؤولني حكـوميني بارتكـاب             
انتهاكات حلقوق اإلنسان، وعن املبادرات الرامية إىل نشر معلومات عن اتفاقيـة مناهـضة              

شيلي الصعوبات اليت يواجهها الـصحفيون،      والحظت  . التعذيب بني قوات األمن والشرطة    
وأوصت السلطات الكامريونية بأن تتخذ كافة التدابري الالزمة لضمان قيام الصحافة بعملها             

ترهيب الـصحفيني وتقـدمي مرتكبيهـا إىل    أعمال  يف الواجبحبرية، والتحقيق على النحو  
يز ضد املرأة قد أشـارت      أن جلنة القضاء على مجيع أشكال التمي      وإذ الحظت شيلي    . العدالة

تشويه األعضاء  ممارسة   متأصلة يف اجملتمع تؤثر على املرأة، مثل         تقليديةإىل استمرار ممارسات    
       التناسلية لإلناث، فقد استفسرت عن اخلطوات املتخذة لتحسني حالة املرأة والقضاء علـى             

  .هذه املمارسة
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اجلهاز القضائي تتباين تباينا كـبريا،      ومع مالحظة أن مدة احملاكمة واإلجراءات يف          -٢٥
حيث يبدو أن بعض القضايا يستغرق مدة طويلة جدا وبعضها اآلخر مدة أقصر مما ينبغي بل                
وبإجراءات موجزة، سألت فرنسا عن التدابري املعتزم اختاذها لتقليص مدة هذه اإلجراءات مىت       

 عن حالة التصديق علـى      وسألت فرنسا . كانت مبالغا فيها وضمان حماكمة عادلة ومنصفة      
، وما إذا كانت احلكومة تعتزم      االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

أن تواصل  ) أ: (وأوصت مبا يلي  . االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       
فـصل بـني   الالكامريون إصالح النظام القضائي، وحتسني ظروف االحتجاز يف السجون، و       

ـ ) ب(؛ واالختصاصات القضائية املدنية والعسكرية بصورة أفضل       ةأن تتقيد باألحكام الدولي
يف جمال محاية األقليات والفئات الضعيفة، وال سيما مجاعة البيغمي ومربو املاشية من مجاعـة     

أن ) د( وأن توقف التمييز ضد املثليني؛) ج(مبورورو، وأن تعزز املساواة بني الرجل واملرأة؛ و      
ى أساس تكافؤ الفرص يف حصول اجلميع على التعليم يف مجيع أحناء البلد، دون متييز عل      تكفل  

أن تنضم إىل نظام روما األساسي وأن تـصدق علـى           ) ه(؛ و اجلنس أو األصل االجتماعي   
  .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

مهية اليت توليها الكامريون إلجيـاد إطـار قـانوين          والحظ املغرب مع االرتياح األ      -٢٦
ورحـب  . ومؤسسي للحفاظ على الكرامة اإلنسانية مع تدعيمه باملعايري واالتفاقيات الدولية         

املغرب بالتدابري املتخذة لتحسني الظروف املعيشية للمواطنني، واحلق يف التعليم، والـصحة،            
وسائل املتبعة للتعجيل بالتنفيذ يف جماالت من       وسأل عما يتم وعن ال    . والعمل، والسكن الالئق  

وطلب املزيد مـن    . بينها حقوق املرأة، وسأل عن اخلطوات املتخذة حلماية حقوق الضعفاء         
. املعلومات عن تطبيق الوقف املؤقت الفعلي على توقيع عقوبة اإلعدام خالل العقد الـسابق             

ة اليت تؤثر يف تنفيـذ الـربامج املتكاملـة          والحظ املغرب القيود املالية واملتعلقة بالقوة العامل      
وأوصى املغرب اجملتمع الدويل بأن يقـدم       . الفقر، وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد     ملكافحة

  .املساعدة إىل الكامريون
وأحاطت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية علما بالنتائج اإلجيابية املترتبـة علـى              -٢٧

ق يف املستوى املعيشي الالئق، اليت دعمتها تدابري مثل زيادة القوة           اجلهود املبذولة إلعمال احل   
وشجعت الكامريون على مواصلة ما تبذلـه مـن         . الشرائية وضمان احلق يف السكن الالئق     

جهود، وطلبت املزيد من املعلومات عن اخلطط والربامج الرامية إىل ضمان اسـتفادة مجيـع          
  . نظام التعليم االبتدائي اجملاين املعلنالتالميذ يف سن التعليم االبتدائي من

والحظت لكسمربغ أن احلرية النقابية، وحقوق النقابات، واحلـق يف اإلضـراب              -٢٨
مكفولة مبوجب القانون، ولكن املدافعني عن حقوق اإلنسان كثريا ما يتعرضون للترهيـب             

د عن وقوع هـذا     وقد أُفي . واملضايقة والتوقيف، وجيري احتجازهم أحيانا احتجازا تعسفيا      
ديسمرب من العام املاضي عقب مظاهرة سـلمية ضـد          /النوع من االحتجاز يف كانون األول     

تتعاون مع املكلفـني بواليـات يف إطـار         ) أ(الكامريون بأن   لكسمربغ  وأوصت  . الفساد
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اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق هبذه احلاالت، وأن تلتزم متاما باحلريات األساسية للمـدافعني             
احترام حقوق اإلنسان واألساليب اليت     وق اإلنسان، وأن تدرب قوات الشرطة على        عن حق 

أن تطبق ) ب(؛ و مرتكيب أعمال العنفوحماكمةال تعتمد على العنف يف احملافظة على النظام،   
حبزم اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد رحبت بالنية املعلنة خالل االستعراض بالتـصديق علـى      

وانضمت لكسمربغ إىل األرجنتني وكندا     .  التفاقية مناهضة التعذيب   يالربوتوكول االختيار 
تشريعاهتا بشأن هذه املسألة وأن تـوفر       جمموعة  تصلح  ) أ(وفرنسا يف توصية الكامريون بأن      

وسـن  وسألت عن التدابري املتخذة للتوعيـة       . محاية فعالة للمثليني من التمييز واالعتداءات     
يل وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ويف جمـال مكافحـة           يف جمايل العنف املرت    التشريعات

مبواصلة إصالحاهتا التشريعية وبإلغاء مجيع القوانني ) د(وأوصت احلكومة . االجتار باألشخاص 
  .املفضية إىل انعدام املساواة

وشجعت اجلمهورية التشيكية الكامريون على تقدمي تقارير إىل هيئات املعاهـدات             -٢٩
بأن توجه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف        ) أ( الوقت املناسب، وأوصتها     ذات الصلة يف  

أن تنضم إىل الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة         ) ب(إطار اإلجراءات اخلاصة وتنفذها؛ و    
     إضـافية  تـدابري مناهضة التعذيب، وتنشئ اآلليات الوقائية الوطنية املتفقة مع ذلك، وتعتمد           

الترحيل لطعون يف أوامر اإلبعاد، لضمان التنفيذ الكامل ملبدأ عدم          ل إيقايفمنح أثر   مبا يف ذلك    
تثقيف وتـدريب رجـال     أن تكثف اجلهود الرامية إىل      ) ج(؛ و القسري دون أي استثناءات   

 يتعلق جبميع جوانـب     الشرطة والعاملني يف السجون واملكلفني بإنفاذ القانون والقضاة فيما        
برضاهم، ممارسة اجلنس بني املثليني جنسياً من البالغني        جترمي  أن تلغي   ) د(؛ و حقوق اإلنسان 

وتعتمد تدابري للتشجيع على التسامح يف هذا اجملال، مما ييسر أيضا زيـادة فعاليـة الـربامج           
  .اإليدز/التثقيفية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

لية بـطء اإلصـالح     والحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشما         -٣٠
ومع . الدميقراطي والتقارير اليت تفيد عن وقوع تالعب يف التصويت أثناء االنتخابات األخرية           

اإلشادة بإنشاء جلنة االنتخابات الكامريونية، فقد أثارت مسألة استقالل أعضائها، وأوصت           
. يـة الكامريون باختاذ خطوات تكفل استقالل اللجنة، بطرق منها ختـصيص ميزانيـة كاف            

وحتدثت عن االنتهاكات اخلطرية للحقوق املدنية والسياسية اليت ترتكبها القوات املسؤولة عن     
القانون والنظام واليت ذُكرت يف التقرير املوجز الذي أعدته األمم املتحدة، وحثت الكامريون             

وأعربت عن أملها يف أن تشاهد تنفيـذا فعـاال          . على مكافحة إفالت الشرطة من العقاب     
نون اإلجراءات اجلناية للكامريون، وأوصت الكامريون بتوقيع الربوتوكـول االختيـاري           لقا

وأيدت اجلهود املبذولة للتصدي للفساد، ولكنـها    . التفاقية مناهضة التعذيب والتصديق عليه    
املقـرر اخلـاص   وأوصت الكامريون بأن توافق على زيارة . حثت على اتباع هنج أكثر شدة    

  .لرأي والتعبرية احلق يف حرية ااملعين بتعزيز ومحاي
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ا تبذله من جهود لتنفيذ أنشطتها الوطنية ودون اإلقليمية ملالكامريون ب تشاد وأشادت  -٣١
والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بطرق منها على سبيل املثال إنشاؤها هياكل للـدفاع عـن            

كاهنا، وتعاوهنا مـع   املعيشة لس  حقوق اإلنسان، ومتويل مشروعات هتدف إىل رفع مستويات       
وحثت تشاد الشركاء يف التنمية علـى تقـدمي املعونـة إىل            . خمتلف هيئات حقوق اإلنسان   

  .الكامريون لتحقيق أهدافها املتعلقة حبقوق اإلنسان
وهنأت الربازيل الكامريون على سجلها امللهم يف جمال حرية الدين، بوصفها بلـدا               -٣٢

املبذولة للتصدي للوضع يف السجون، أعربت الربازيل       ومع مالحظة اجلهود    . متعدد األعراق 
املفروضة على املوارد لـدى تنفيـذ قـانون         عن أملها يف أن تتغلب الكامريون على القيود         

ومع تأييد مبادرة الكامريون الرامية غلـى تـوفري         . اإلجراءات اجلنائية الذي اعتمدته مؤخراً    
زيادة النفقات العامة لدى حيـازة وتوزيـع        األدوية بأسعار منخفضة أو باجملان، وال سيما ب       

األدوية، الحظت الربازيل أن التحديات املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية بدت وكأهنا           
تعيق اجلهود يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف جماالت التعليم، والصحة، واإلسـكان،              

ا كان هناك أي جمال حمدد يرحَّب       وسألت الربازيل الكامريون عما إذ    . والضمان االجتماعي 
وشددت على أمهية ضمان عدم وقوع متييز بسبب اجلنس، أو العنصر،           . فيه بالتعاون الدويل  

اتفاقية منـع   بأن تصدق على    ) أ(وأوصت الربازيل الكامريون    . أو األصل، أو امليول اجلنسية    
التفاقية مناهضة التعـذيب؛    ؛ والربوتوكول االختياري    جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    

أن تعدل القوانني ) ج(؛ وتعميم التعليم االبتدائي اجملاين أن تواصل ما تبذله من جهود ل     ) ب(و
أن تنمي الوعي بني سكاهنا من أجـل        ) د(احمللية املتعلقة باملثلية اجلنسية، بغية إلغاء جترميها؛ و       

  .تناسلية لإلناثاعتماد تشريع يهدف إىل حظر التشويه القسري لألعضاء ال
ورحبت تركيا بتدعيم احلق يف حماكمة عادلة عن طريق دخول قانون اإلجـراءات               -٣٣

طالبةً " العدالة الشعبية "القانونية حيز النفاذ، ولكنها الحظت وجود صعوبات يف القضاء على           
وشجعت تركيا الكامريون على مواصلة ما تبذله مـن         . معلومات عنها وإجراءات ملكافحتها   

وأوصت تركيا الكـامريون    . د ملكافحة إفالت املسؤولني عن إنفاذ القوانني من العقاب        جهو
بأن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على الفساد بغية حتقيق اهلدف املتمثل يف احلكم السليم،               
كما أوصتها بأن تضع يف اعتبارها ما أبدته جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد                

من تعليقات بغثة ضمان حتسني مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفـاقيتني والـسماح             املرأة  
والحظت تركيا أن زيارة املقرر اخلـاص املعـين         . للنساء واألطفال بالتمتع الكامل حبقوقهم    

مبسألة التعذيب كانت هلا نتائج مواتية وشجعت الكامريون على أن تتخذ من هذه الزيـارة               
  .ونا املقبل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةمثاال حيتذى لدى تعا

وأشادت مصر باخلطوات الرامية إىل إضفاء الطابع املؤسسي على آليـات محايـة               -٣٤
ورحبـت مبـنح وضـع      . ويشمل ذلك اللجنة االستشارية الوطنية للعمل     حقوق اإلنسان،   

ريون طرفاً فيها، وبإنشاء املركز     دستوري للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت متثل الكام       
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والتمست مـصر   . دون اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف ياوندي         
املزيد من املعلومات، مع تقدمي أمثلة على أنشطة تشجيع تكافؤ الفرص واملعاملة يف العمـل،               

وأوصت الكامريون  . زهامع حتديد األهداف والغايات احملددة إلعدادها وتسجيلها لدى إجنا        
جهودها لنشر ثقافـة    وتواصل  تدابري لتعزيز اهليكل الوطين حلقوق اإلنسان،       تعتمد  ) أ: (بأن

 لإلدارات املعنيـة وبنـاء      حقوق اإلنسان وإلقامة املؤسسات الالزمة وتقدمي التدريب الالزم       
 يف خمتلـف    احتياجاهتا من املفوضية ومن الشركاء الـدوليني      حتدد وتعّرف   ) ب(؛ و قدراهتا

جماالت حقوق اإلنسان، مبا ميكنهم من مساعدة احلكومة يف جهودها الوطنيـة الراميـة إىل               
  .ت اليت تعوق إجناز اخلطط الوطنيةتذليل العقبات ومواجهة التحديا

والحظت الفلبني أن الكامريون، بوصفها بلدا ناميا، حتتاج إىل دعم مـن اجملتمـع                -٣٥
ية والوطنية، وطلبت إىل الكامريون أن تـبني اخلطـوط العريـضة            الدويل لتعزيز قدراهتا احملل   

وشجعت على اختاذ املزيد من املعلومات      . ألولوياهتا يف بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان       
. لرفع معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وال سيما قيد الفتيات وأطفال السكان األصليني           

القطاع الصحي، مع إيالء اهتمام خـاص حلـصول    تعزيز   وأوصت الفلبني احلكومة مبواصلة   
  .ة على اخلدمات الصحيةاألطفال والشعوب األصلي

وذكرت الكامريون يف ردها أن حرية الصحافة والقوانني متأصلة بشدة، وأن القضايا   -٣٦
           وجيـري إطـالق أيـديهم     . املطروحة يف هذا اجملال تتعلق عامةً بتسجيل األجهزة الصحفية        

واألمر . فيما يقولون وما يكتبون، ولكن احلكومة تضع شروطا أساسية معينة ملنح الترخيص           
ويتمتع السكان باحلق يف التظاهر وإجراء . نفسه ينطبق على الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق بلجنة   . حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكن هناك قواعد يف هذا الشأن          
بات الكامريونية، وهي هيئة مستقلة وتدار إدارة ذاتية، ينص القانون على أنه ينبغـي              االنتخا

وقد عني من يعتقد أهنم ميتلكون احلصيلة الفكرية واملعنوية   . للرئيس أن يعني األشخاص برتاهة    
واألمر متروك لألعضاء اإلثين عشر الذين ال خيضعون ألية مؤسسة لكـي ُيعملـوا              . الالزمة

        وتتمتع املؤسـسة باسـتقالل تـشغيلي وهلـا         . نوحة هلم عن طريق استقالهلم    احلقوق املم 
  .ميزانية خاصة

 الرئيسية يف صحف الكـامريون، مـع        العناوينوأضافت أن مسألة الفساد شغلت        -٣٧
إيداع عدد من الشخصيات السياسية املهمة جدا يف الـسجن بـسبب الفـساد، وإنـشاء                

 الكامريون علما بالطلب املقدم من العديد من الوفود         وأحاطت. مؤسسات للتصدي للفساد  
وهذه مسألة حساسة للغاية يف البيئة الثقافيـة، ويف        . حبذف املثلية اجلنسية من القانون اجلنائي     

حني أن الكامريون تفهم رغبات اجملتمع الدويل، فيتعني عليها أن توازن بينها وبـني هـذه                
 الكامريون، ولكن بعض أحناء البلد ال تـستفيد منـه           والتعليم االبتدائي جماين يف   . احلساسية

. وعلى احلكومة أن تكفل إرسال اآلبـاء ألطفـاهلم إىل املـدارس    . بسبب اخللفيات الثقافية  
  .واملصروفات يف املدارس الثانوية تبلغ حدا أدىن، مث إنه جيري اإلعفاء منها يف حاالت عديدة
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.  عاما ٢٠كام اإلعدام ملدة أكثر من      وذكرت أنه كان يوجد وقف مؤقت لتنفيذ أح         -٣٨
والحظت الكامريون أن اجملتمع الدويل يريدها أن تلغي عقوبة اإلعدام، ولكنها ال تـستطيع              
ذلك دون النظر بإمعان يف مجيع البارامترات املعنية، وذلك بصفة خاصة بـسبب مـشاعر               

يات يف إطار اإلجـراءات     وفيما يتعلق بالتعاون مع املكلفني بوال     . اجلماهري جتاه جرائم معينة   
وفيمـا يتـصل    . اخلاصة، ذكرت الكامريون أنه مفتوح مبدئيا أمام مجيع املقررين اخلاصني         

بالقضاء على املمارسات املتعلقة بأمور من بينها املرأة والطفل، مثل تشويه األعضاء التناسلية             
انون اجلنـائي،   لإلناث، والزواج القسري، واألشكال األخرى من التمييز، جيري إصالح الق         

وسوف متكن هذه القوانني من معاجلة هـذه        . وخباصة االعتماد املقبل لقانون األسرة والطفل     
  .املسائل ومواءمة التشريعات مع التعهدات الدولية

وفيما يتعلق بإفالت املسؤولني عن إنفاذ القوانني من العقاب، ذكرت الكـامريون              -٣٩
فيما يتصل بالتدابري املعياريـة، أُدرج التعـذيب يف         . معيارية ومؤسسية وعملية  : ثالثة تدابري 

القانون اجلنائي، مبا يتفق واتفاقية مناهضة التعذيب، وجرى تعزيز قانون اإلجراءات القانونية            
وتتضمن التدابري املؤسسية تعزيز صالحيات اللجنة      . الذي يوفر عددا من الضمانات للمتهمني     
ادة إحلاق نظام السجون بوزارة العدل، وإنشاء إدارة        الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، وإع    

وتتضمن التدابري العملية إجراءات قضائية وتأديبية للمسؤولني       . حلقوق اإلنسان يف هذا النظام    
وفيما يتصل بالعدالة الشعبية، اتُّخذ عدد      . عن إنفاذ القوانني والتدريب على حقوق اإلنسان      

ون اإلجراءات اجلنائية، وتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان،       من التدابري العملية، يشمل تعميم قان     
     .وحماكمة الغوغاء الذين يرتكبون اإلعدام خارج نطاق القانون مـىت مت التعـرف علـيهم              

وقـد  . وفيما يتعلق بزيارات السجون، قال الوفد إن الزيارة ختضع العتماد من الـسلطات            
، وتقوم منظمات عديدة بأنـشطتها يف  حصلت جلنة حقوق الطفل على تصريح دائم بالزيارة  

  .وتعكف احلكومة حاليا على جتديد السجون. السجون
وقالت فيما يتعلق باستمرار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والتفاوتات يف التعليم             -٤٠

بني الفتيان والفتيات، واملسائل الصحية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف املناطق الريفية           
 يف املائة   ٠,٤شويه األعضاء التناسلية لإلناث أصبح اآلن ظاهرة ضعيفة نسبيا تؤثر على            إن ت 

وتقوم وزارة وضـع    . وجيري إطالق محالت جتاه اجملتمعات احمللية املستهدفة      . من الساكنات 
.  بزيارة أقاليم املناطق ملقابلة قيادات املؤسسات واملشاركة يف احلـوار          ٢٠٠٤املرأة منذ عام    

ت احلكومة املناطق اليت يتدىن فيها الذهاب إىل املدرسة، وبدأت محالت مع الفئات             وقد حدد 
وفيما يتعلق بالوصول إىل الصحة والتعلـيم يف املنـاطق          . املستهدفة مبساندة من اليونيسيف   

  .الريفية، تقوم احلكومة بتنفيذ عدد من الربامج
بالفجوات القائمة، وأهنا   وشعرت اهلند بالتشجيع حني علمت أن احلكومة على علم            -٤١

يق التعلـيم االبتـدائي اجملـاين       تعتزم إيالء األولوية للحكم السليم، معربةً عن تقديرها لتطب        
وأعربت عن سرورها بـاخلفض الـشديد       . االت احلد من الفوارق بني الفتيان والفتيات      وجم



A/HRC/11/21* 

15 GE.09-16394 

ملقاومة الـسل    ألسعار األدوية، مما مكن من توسيع نطاق الوصول إليها، ووفر أدوية جمانية           
وسألت عن أسلوب العمل يف اللجنة الوطنيـة،        . وعقاقري مضادة لفريوسات النسخ العكسي    

  .وعما إذا كان يتفق مع مبادئ باريس
والحظت كوت ديفوار أن الكامريون عمدت إىل االرتباط باالستقرار الـسياسي             -٤٢

حبت بالنتائج اليت حتققـت     احلميدة والثقة يف املؤسسات الدولية، ور      والسياسات االقتصادية 
وسألت كوت ديفوار عما إذا كانت احلكومة تعتزم اختاذ         . بفضل استراتيجية التعليم الوطنية   

  .خطوات لتشجيع املكافحة املنسقة على الصعيد دون اإلقليمي أو اإلقليمي لويالت الفساد
ني العـام   وأشادت غانا بإصالح العملية االنتخابية، وتعزيز الشراكة بـني القطـاع            -٤٣

والحظت اخلطوات الرامية   . واخلاص واجملتمع املدين، وتوفري آليات متكن من التمتع باحلقوق        
إىل مكافحة إفالت املسؤولني عن إنفاذ القوانني من العقاب ومكافحة الفساد عـن طريـق               

والحظت غانا أن حتسني احلكم ال يزال ميثل أولوية، وأعربت عـن            . وسائل وقائية وعقابية  
  . يف أن تواصل احلكومة أكثر من ذلك تعزيز سيادة القانون ونظامها القضائيأملها
والحظت جنوب أفريقيا إنشاء شعبة خاصة ملراقبة الـشرطة للتـصدي إلفـالت               -٤٤

صالح القضائي، وتطبيق التعلـيم االبتـدائي       املسؤولني عن إنفاذ القوانني من العقاب؛ واإل      
اجملاين؛ ووضع استراتيجية للقطاع الصحي توفر حزمة من اخلـدمات األساسـية والـربامج       

. اإليدز والـسل  /اخلاصة الرامية إىل مكافحة أمراض كاملالريا وفريوس نقص املناعة البشرية         
لقلق اليت أثارها املكلفون بواليات     واعترافا بالتحديات اليت تواجهها البلدان النامية ودواعي ا       
التصديق على الربوتوكـول    ) أ: (يف إطار اإلجراءات اخلاصة، أوصت جنوب أفريقيا مبا يلي        

تعويض وإعادة  اعتماد تشريعات وتدابري إدارية ل    ) ب(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ و    
إلغاء التـشريعات  ) ج(؛ وم الذين ُرحلوا قسراً عن أراضيهتوطني جمتمعات السكان األصليني 
  .تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل) د(احمللية اليت تعزز التمييز ضد املرأة؛ و

ورحبت غابون باجلهود الرامية إىل اعتماد نظام تشريعي داخلي، مشريةً أيضا إىل أن               -٤٥
وطلبت املزيـد مـن      .الكامريون نفذت برناجما كبريا لتحسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

. املعلومات عن هذا الربنامج الطموح، وال سيما، إن أمكن، استعراض عند منتصف املـدة             
وأوصت غابون اجملتمع الدويل بتقدمي املساعدة التقنية إىل الكامريون لتمكينها مـن حتقيـق              

وشجعت الكامريون على مواصلة احلفاظ على تعاوهنا الوثيق مع هيئات املعاهدات           . أهدافها
  .ضية السامية حلقوق اإلنسانمبا فيها املفو

وأشادت املكسيك بالكامريون على ما تبذله من جهود لالستجابة للتحديات الـيت              -٤٦
تواجهها يف تنميتها كبلد مستقل، وعلى الوضع الدستوري املمنوح للصكوك القانونية الدولية          

ئم على نـوع    القاورحبت املكسيك بقوانني مكافحة العنف      . وغلبتها على التشريعات احمللية   
           وأوصـت  . س، مبا فيه العنف املرتيل، واالغتصاب، واألحكام املتعلقة بقـانون األسـرة           اجلن

 على مجيع أشكال العنف     التاممجيع اجلهود املمكنة من أجل القضاء       بأن تبذل الكامريون    ) أ(
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يعات الوطنية اليت أن توائم مجيع التشر) ب(؛ و لك العنف املرتيل  ضد النساء والفتيات، مبا يف ذ     
    جترم املثلية اجلنسية مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك األخـرى ذات الـصلة؛              

  وضع الشعوب األصلية وفقاً للمعايري الدوليـة،      أن تبذل مجيع اجلهود الالزمة لتسوية       ) ج(و
اليت ال تـزال    ماعة  ، وكذلك اجل  أراضيهم التقليدية وال سيما بتمليك مجاعة مبورورو فوالين       

 غري املعترف هبا رمسيا حىت اآلن، وفقا ملنظمة العمل الدوليـة،          احملليةالبيغمي  جمتمعات  تسمى  
: أن تصدق الكامريون على ما يلي وتنفـذه بفعاليـة         ) د(يف اهلياكل اإلدارية للكامريون؛ و    

ية حقـوق   الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاق       
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول            
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة، واتفاقيـة             

ـ            ل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضال عن بروتوكوهلا االختياري، واتفاقية منظمة العم
  . بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة١٦٩الدولية رقم 

وأعربت نيجرييا عن تقديرها إلنشاء هيئات لتنظيم ورصد إعمال احلقوق، مبا فيها              -٤٧
. حقوق املرأة ومتكينها، وحقوق الطفل ورعايته، والتعليم للجميع، والرعاية الصحية األوليـة  

املالية، وبناء القدرات، واملساعدة التقنية، والتكنولوجيا، والدراية       ومع االعتراف بأن اجلوانب     
الفنية، أمور تشكل عراقيل رئيسية، فقد دعت نيجرييا اجملتمع الدويل إىل توفري الدعم املطلوب 

وأوصـت  . بإحلاح من أجل حقوق اإلنسان وبلوغ األهداف والغايات اإلمنائيـة لأللفيـة           
والفتيـات  ياساهتا وبراجمها الرامية إىل تطوير أوضاع النساء        حتسني س الكامريون بأن تواصل    

احلقـوق  كل مـن     ب لة حقوق اإلنسان عامة، يف التمتع     املعوقات وحا يف ذلك   واألطفال، مبا   
  .الجتماعية واالقتصادية والثقافيةاحلقوق اواملدنية والسياسية 

 اإلنسان، وال سـيما     وأشاد االحتاد الروسي باجلهود املبذولة حلماية وتعزيز حقوق         -٤٨
وسـألت  . الفئات الضعيفة كاألطفال، واملعوقني، واملسنني، وكـذلك النـساء والفتيـات          

الكامريون عن جتربة تنفيذ استراتيجية العمل يف جمال الرعاية الصحية، وكيفية مسامهة تنفيـذ   
ا إذا كانت وسألت عم. تلك االستراتيجية يف تعزيز بلوغ الكامريون لألهداف اإلمنائية لأللفية

الكامريون حتتاج، بالنظر إىل األزمة االقتصادية احلالية، إىل مساعدة تقنية من املفوضية السامية     
  .حلقوق اإلنسان

الدولية  ورحبت التفيا بكون الدستور مينح وضعا دستوريا جلميع الصكوك القانونية           -٤٩
كلفني بواليـات يف إطـار      وبالنظر إىل التعاون السابق مع امل     . اليت صدقت عليها الكامريون   

اإلجراءات اخلاصة، أوصت التفيا الكامريون بالنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني             
  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان

وذكرت إستونيا أن املقرر اخلاص املعين بالتعذيب أعرب عن بعض دواعي القلق إزاء          -٥٠
أماكن االحتجاز والرصد املستقل هلا، ووصول احملتجزين إىل أسـرهم وحمـاميهم،            اكتظاظ  

والكشف الطيب، وأوصت الكامريون بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          
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        ومن مث، أوصت إستونيا الكامريون بـأن       . التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية فعالة ومستقلة      
لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء اآللية الوقائية الوطنية         تنضم إىل ا  ) أ(

ومع السؤال عن اخلطوات املتخذة ملكافحة تعذيب األطفال        . املنصوص عليها يف هذا الصك    
تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حـصول       ) ب(احملتجزين، أوصت إستونيا الكامريون بأن      

  .املعاملة واملساعدة الضروريتنياألطفال احملتجزين على 
والحظت السودان أن الكامريون بلد مثايل يف تعايش األديان واللغات فيه بانسجام              -٥١

يف حتقيـق    وطلبت من اجملتمع الدويل أن يقدم املـساعدة إىل الكـامريون          . ويف حرية الدين  
سم مـع أعـضاء     تتقا) أ(وأوصت السودان احلكومة بأن     . األهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان   

اجلهود اليت جنحـت    فيما يتعلق ب  ) ب(الفريق العامل خربهتا فيما يتعلق برفع القوة الشرائية؛ و        
أن تـساعد يف جتـارب وجهـود        ) ج(؛ و لى ظاهرة االستقطان يف الكامريون    يف القضاء ع  

  .االنسجام الديين
حلريـات  والحظت مجهورية الكونغو الدميقراطية أن احلكومة استثمرت يف ضمان ا           -٥٢

وأشادت بدستور  . األساسية وإعادة التأهيل لسلطات تقليدية متعددة جدا داخل نظام علماين         
وقالت إن التـدابري    .  الذي تتواءم أحكامه مع النصوص الدولية حلقوق اإلنسان        ١٩٩٦سنة  

املتخذة مؤخرا بشأن سوء سلوك املسؤولني عن إنفاذ القوانني وإفالهتم من العقـاب تـدابري             
 واستفسرت عما إذا كان وجود عدالة شعبية أو إعدام خارج القـانون ميكـن أن                .مشجعة

يقوض قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، عن مكمن الصعوبات يف تنفيذ التعليم االبتـدائي              
وأوصت احلكومة بتنفيذ قراراهتا املتعلقة بإنشاء حمكمة دستورية، ألن من شأن هذا أن          . اجملاين

  . جلميع املؤسسات الدميقراطيةيوفر ضمانا هنائيا
والحظت مجهورية كوريا مع التقدير األمهية اليت توليها الكامريون لضمان احلق يف              -٥٣

حماكمة عادلة وتنفيذ خطة العمل املتعلقة باإلصالح القضائي، مبا فيها تـدعيم االسـتقالل              
، وقالت إهنـا تفهـم      ، وحتسني تطبيق القوانني   ختاذ تدابري أقوى ملكافحة الفساد    واالقضائي،  

الصعوبات اليت يواجهها تنفيذ قانون اإلجراءات اجلنائية بالكامل، مبا يف ذلك القيود املتعلقـة         
احلكومة، للتغلب على هذه املشاكل، بأن تواصل تعزيز التعاون مـع           ) أ(وأوصت  . باملوارد

وجه الكـامريون   بأن ت ) ب(اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ و         
 القواننيمن االهتمام إىل بعض القضايا اخلطرية املتعلقة مبكافحة إفالت املكلفني بإنفاذ            املزيد  

  .وفعالةمن العقاب، وإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة 
وأوصت إندونيسيا الكامريون جبعل احلكم السليم أولوية وطنية هلا وموقفا ثابتا هلـا            -٥٤

ندونيسيا الكامريون بأن تعجل احلكومة، بدعم من اجملتمع الدوليـة          وأوصت إ . ضد الفساد 
وبالتعاون معه، مبا تبذله من جهود لتوفري التعليم االبتدائي اجملاين لضمان حق مجيع األطفـال               

كما أوصت بالسعي إىل توفري السكن الالئق بغية الوفاء حبـق األسـر             . يف التعليم يف البلد   
 جلهود املبذولة ملكافحة الفساد منذ أن أصبحت الكـامريون   وأشادت با . ظروف سكن الئقة  
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طرفا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وأوصتها بأن تواصل جهودهـا الراميـة إىل               
  .مكافحة مجيع أشكاله، عن طريق التشريعات املالئمة

والـذين  وشاطرت إيطاليا الكامريون قلقها بشأن القصَّر الذين يعيشون يف الشوارع            -٥٥
وأوصت الكامريون بأن تعتمد تـدابري فعالـة   . يشكلون فئة سكانية معرضة على حنو خاص    

لتحسني ضمان حقوق األطفال املشردين وتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل يف هذا الشأن؛             
ووضع استراتيجية وطنية لضمان وصول مجيع األطفال إىل التعلـيم، وأن تـضمن نظامهـا          

 وفقاً خلطة عمل    ،التدابري املناسبة يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان      ى،  التعليمي، يف كل مستو   
؛ وأن تعزز التـدابري     ٢٠٠٩-٢٠٠٥ل حقوق اإلنسان للفترة     الربنامج العاملي للتثقيف يف جما    

  .الرامية إىل مكافحة ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
وأعربت عن . حقوق اإلنسانوالحظت أفغانستان إصرار احلكومة على حتسني حالة    -٥٦
رها الشتراك اجملتمع املدين يف العملية التحضريية، وللتقدم الكبري الذي أحرزته الكامريون            يتقد

يف جمال حقوق اإلنسان؛ ورحبت بإنشاء إطار قانوين ومؤسسي لإلعالم؛ وبأعماهلا يف جمال             
  .التعليم، واحلق يف العمل، واحلق يف الصحة

بالتحديات اليت تواجهها الكامريون يف تعزيـز ومحايـة حقـوق           واعترفت ماليزيا     -٥٧
والحظت . اإلنسان، وهنأهتا على جهودها املتواصلة وعلى إنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان         

ماليزيا الفوارق بني أطفال املناطق الريفية وأقل املقاطعات منوا من جهة وأطفـال املنـاطق               
. ابري اخلاصة املتخذة للتصدي هلـذه الفـوارق       احلضرية من اجلهة األخرى، متسائلةً عن التد      

استراتيجية شاملة على مجيـع الـُصُعد       بأن تنظر الكامريون يف اعتماد      ) أ(وأوصت ماليزيا   
أن تتخذ التـدابري    ) ب(؛ و ملرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل     ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد ا     

ل يف سوق العمل، ووقـوع األطفـال        ومكافحة بيع األطفال، واستغالل األطفا    املالئمة ملنع   
ل واستغالهلم يف املـواد     ضحايا لالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، مبا يف ذلك بغاء األطفا         

زيد من التدابري املناسبة لتحسني وضع األطفال، وال سيما مـن           أن تتخذ امل  ) ج(؛ و اإلباحية
 ،وطنية للحد مـن الفقـر  خالل مراعاة حقوق األطفال واحتياجاهتم يف ورقة استراتيجيتها ال      

  . حتسني مستويات املعيشة يف البلدوكذلك يف مجيع الربامج األخرى الرامية إىل
وشجعت بوروندي احلكومة على اختاذ املزيد من التدابري الفعالة مثل حتسني احلكم              -٥٨

 عن طريق الربنامج الوطين للحكم، والرغبة يف التصدي إلفالت املسؤولني عن إنفاذ القوانني            
للعقاب، ومكافحة الفوارق بني الفتيان والفتيات يف التعليم األساسي، وحتسني ظروف العمل            

وطلبت . عن طريق األكادميية الوطنية للعمل والتدريب املهين، واستراتيجية الصحة القطاعية         
  .بوروندي من اجمللس أن يقدم الدعم التقين واملادي الالزم

 احلديث إىل حد كبري يف الكامريون، وقـضاء         والحظت بيالروس النظام القضائي     -٥٩
تواصل أعماهلـا الراميـة إىل   ) أ(األحداث، وتطبيق مبدأ اإلحضار، وأوصت الكامريون بأن      

والحظت التقدم احملرز حنو القضاء على حاالت  . تعزيز استقالل سلطة النظام القضائي الوطين     
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وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ورغبة الكامريون يف محاية احلق    " اإلعدام خارج القانون  "
واقترحت أن تواصل احلكومة    . سرقة املوارد املالية للدولة   وبفعالية، ومكافحتها للفساد املايل     

وأوصـت  . ما تبذله من جهود حلماية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمـواطنني          
  .عليم وجودته على مجيع املستوياتالكامريون بأن تواصل أعماهلا الرامية إىل توسيع نطاق الت

والحظت بوركينا فاسو التقدم امللموس احملـرز يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف                 -٦٠
الكامريون، وأبرزت التدابري اليت اختذهتا احلكومة حلماية حقوق األشـخاص املستـضعفني            

افحة الفساد،  والنساء والفتيات؛ وإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد واخلطوات املتخذة ملك         
والحظت أن اجملتمع الدويل، وال سيما املفوضية السامية        . مما شجع على حتقيق احلكم السليم     

حلقوق اإلنسان، تتحمل مسؤولية يف تقدمي الدعم إىل البلد عن طريق املساعدة التقنية واملالية              
  .لضمان احترام حقوق اإلنسان

نسان، مـشرية إىل أن الـصكوك       وأبرزت موريشيوس تعهد الكامريون حبقوق اإل       -٦١
الدولية حلقوق اإلنسان تكتسب تلقائيا وضعا دستوريا؛ واعتزامها االنضمام إىل صكوك معينة 

والحظت موريشيوس  . ليست طرفاً فيها؛ وإطارها املؤسسي الوطين لضمان تنفيذها السليم        
 القانون والنظـام  متابعة الكامريون للحكم السليم عن طريق مجلة أمور من بينها تعزيز سيادة       

وأشـارت  . بالقضائي، ومكافحة فساد املسؤولني عن إنفاذ القوانني وإفالهتم مـن العقـا           
يف التثقيف حبقوق اإلنسان ونشرها، فدعت الكـامريون إىل تقاسـم            الكامريون إىل نقص  

  .التدابري املتخذة أو املعتزمة
ضمان احلكم الـسليم    وقالت باكستان إن تعهد الكامريون بالقضاء على الفساد و          -٦٢

والتمست معلومات عن تدريب وتعزيز وحدات الشرطة املتخصصة        . يستحق الدعم الدويل  
وأوصت بأن يستمر دعم احلكومة فيما تبذله مـن مـساعي           . يف حاالت العنف ضد املرأة    

  .للتصدي ملسألة العنف ضد املرأة
 اإلفالت من العقاب    وحثت أوغندا احلكومة على تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة          -٦٣

والحظت أوغندا أنه على الرغم من اجلهود       . وضمان متتع مجيع األشخاص حبقوقهم الكاملة     
اليت تبذهلا الكامريون ملكافحة الفقر، وزيادة دخل األسر املعيشية، وضـمان الوصـول إىل              

مـة  الصحة والتعليم فضال عن الوصول إىل السكن ومكافحة الفساد، فال تزال التحديات قائ    
ودعت أوغندا احلكومة إىل مضاعفة جهودها فضال عن اجملتمـع الدوليـة لتقـدمي              . بالفعل

وشجعت أوغندا الكـامريون    . املساعدة الالزمة للكامريون بغية متكينها من الوفاء بالتزاماهتا       
  .على توجيه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

ابري املتخذة لتحسني حالة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنـشاء           والحظت صربيا التد    -٦٤
شعبة خاصة ملراقبة الشرطة يف إدارة األمن القومي، وشجعت الكـامريون علـى مواصـلة               

ورحبت صربيا باجلهود املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب، وال سيما إفـالت            . اإلصالح
 نظام التعليم يف الكامريون، واستفـسرت       والحظت صربيا . املسؤولني عن إنفاذ القوانني منه    
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    ومع اإلشارة إىل أن العديد مـن األطفـال         . عن سبل التعاون بني الوزارات وتنسيق أعماهلا      
ما زالوا ال يتلقون تعليما ابتدائيا، طلبت صربيا املزيد من املعلومات عـن التحـديات الـيت         

  .تواجهها احلكومة يف هذا الشأن
 التقدير التقدم الذي أحرزته الكـامريون يف جمـال حقـوق            والحظت ليسوتو مع    -٦٥

. اإلنسان، وال سيما مسامهتها الطوعية يف دعم أعمال املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان             
            وأشادت بالكامريون إلنشاء اللجنة الوطنية، وهي آلية مراقبـة وطنيـة أساسـية حلمايـة              

  .حقوق اإلنسان
رتياح قيام الكامريون بنشر جمموعة متكاملة مـن املعـايري          والحظت النيجر مع اال     -٦٦

وسألت عن التجارب يف جمال جتميع املعـايري        . الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى الوطين     
الدولية املتعلقة حبقوق املرأة والطفل؛ وعن العقبات املواَجهة وهنجها يف معاجلة مشاكل معينة             

 العالقة بني تعليم الفتيات ووضع املرأة، وال سيما فيما يتعلق تتعلق بالتمييز بني اجلنسني؛ وعن   
تكثيف وعلى سبيل التوصية، أوصت النيجر الكامريون ب      . باجملتمعات احمللية للسكان األصليني   

والحظت أيضا أن الكامريون تستحق فهـم اجملتمـع         . التعاون مع هيئات املعاهدات   معدل  
  .ل حقوق اإلنسانالدويل وتعاونه التقين واملايل يف جما

وقالت الكونغو إن جلهود الكامريون تأثريا إجيابيا على الكونغو وأعضاء آخـرين يف               -٦٧
وشجعت الكونغو احلكومة على تدعيم إجنازاهتا      . اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا    

 وأعربـت . يف جمال حقوق اإلنسان يف قطاعي الصحة والتعليم، وحتسني مستويات املعيشة          
الكونغو عن تفهمها للنهج احلذر إزاء عدد من القضايا احلساسة، والحظت أن مثة صعوبات              

وأعربت الكونغو عن تأييدها للنداء املوجه من الكامريون بالتماس املساعدة       . جرت مواجهتها 
وأعربت عن تأييدها للكامريون يف سـياق       . من اجملتمع الدويل يف سبيل حتقيق أهدافها النبيلة       

ة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا يف جمال السعي اجلماعي املتعلق حبقوق اإلنـسان             اجلماع
  .وتنمية املنطقة الفرعية

وأشادت ترتانيا بالوفد على تقريره الوطين اجلامع الذي اشترك فيه أصحاب املصلحة              -٦٨
نفيذ مرحلة وأوصت باإلبقاء على هذا االجتاه نفسه يف أثناء ت       . من داخل الكامريون وخارجها   

وأعربت ترتانيـا عـن سـرورها       . التوصيات اليت أُعدت خالل اجتماع هذا الفريق العامل       
اإليـدز، وأن الـسل     /ملالحظة ما ُيبذل من جهود للتصدي لفريوس نقص املناعة البـشرية          

 متوفرة باجملان، وسألت عما إذا كانـت الـسياسات          فريوسات النسخ العكسي  ومضادات  
وسألت عما إذا كان ميكن رفع دعـاوى بـشأن          . مي هذه اخلدمات  والتشريعات تساند تقد  

اإليدز يف الكامريون، وإن مل يكن األمر كذلك،    /القضايا املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     
وطلبت املزيد من اإليضاحات    . فإهنا توصى احلكومة بالنظر يف سن قانون خاصة هلذا الغرض         

  .طانقستبشأن اإلخالء القسري للقضاء على اال
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وطلبت بوتسوانا معلومات إضافية عن املبادرات اخلاصة الرامية إىل التصدي ملشاكل             -٦٩
واملساواة يف املعاملة فيما يتعلق باالستخدام      انعدام وجود سياسية وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص        

 .٢٠٠٨، كما خلصت إىل ذلك جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الـدويل يف عـام                واملهنة
وطلبت إىل الكامريون أن تتقاسم اخلربات والتدابري اهلادفة إىل معاجلة دواعي القلق املتـصلة              

ومع مراعـاة   . مبعاملة األقليات والشعوب األصلية يف مقابل اجملتمعات احمللية العرقية األخرى         
 التحديات اليت اعترفت الكامريون مبواجهتها يف الوفاء فعليا بالتزاماهتـا يف جمـال حقـوق              

اإلصـالحات التـشريعية للتـصدي      بأن تواصل   ) أ(اإلنسان، أوصت بوتسوانا الكامريون     
للممارسات الثقافية التمييزية، مبا فيها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وفقاً لتوصيات جلنة            

أن تواصل تنفيذ مبادراهتـا الراميـة إىل        ) ب(؛ و املرأة ى مجيع أشكال التمييز ضد    القضاء عل 
. اإليدز يف البلد، وتتقاسم اخلربات يف هذا الشأن/ائحة فريوس نقص املناعة البشريةمكافحة ج

وطلبت يف النهاية أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة إىل الكامريون بدعم تقين ومايل للوفـاء               
  .فعليا بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان

 الكامريون لإلعـالن العـاملي      والحظت غينيا االستوائية مع االرتياح تنفيذ وإدماج        -٧٠
حلقوق اإلنسان يف تشريعاهتا، وشجعت احلكومة وحثتها على مواصلة التعاون مـع األدوات          
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية األساسية من أجل التضامن األفريقي والتضامن مع اجلماعة            

. ق اإلنـسان والـشعوب    االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واحترام امليثاق األفريقي حلقو       
وأعربت عن دعمها لالستراتيجية القطاعية للصحة، ورحبت خبطة احلكم السليم الرامية إىل            

والتمست معلومات عن التـدابري     . محاية حقوق مواطنيها االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
            الفساد، وال سيما عن هيكـل إعـادة تـسكني ضـحايا            والسياسات الرامية إىل مكافحة   

  .اإلخالء القسري
بأن تصدق على الصكوك األساسية الـيت مل تـصبح          ) أ(وأوصت هاييت الكامريون      -٧١

طرفاً فيها بعُد، وخباصة الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفـل املتعلقـان ببيـع              
يف الرتاعات  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبإشراك األطفال           

أن تصحح القصور يف قانون اإلجراءات اجلنائية، وال سـيما احلاجـة إىل             ) ب(املسلحة؛ و 
االلتزام باشتراط إصدار أوامر التوقيف يف مجيع األوقات، مبا فيها أيام األحـد والعطـالت،               

  .أمر قضائي والتصدي لإلمكانية اليت تتيح لضباط الشرطة حاليا الشروع يف االعتقال دون
وأشادت جيبويت بالكامريون على إيالئها األولوية للرعايـة الـصحية، والتعلـيم،              -٧٢

وأوصت . وحقوق املرأة والطفل، واحلكم السليم، والتسامح، وروح األخوة السائدة يف البلد          
، فضال عن   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   جيبويت الكامريون بالنظر يف التصديق على اتفاقية        

، والربوتوكـول االختيـاري     حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     االتفاقية الدولية   
  .التفاقية مناهضة التعذيب
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ووجهت الكامريون يف ردها الشكر إىل الوفود على بياناهتا اليت تـشجعها علـى                -٧٣
وفيما يتعلق بالتعاون   . االستمرار يف مواصلة ممارسة غرس ثقافة حقوق اإلنسان يف الكامريون         

حقوق اإلنسان، أكدت الكامريون جمددا أهنا بصدد التصديق على عدد مـن            مع مؤسسات   
وأعربت عن رغبتها يف التعاون     . الصكوك، وأن عملية االنضمام إىل صكوك أخرى قد بدأت        

بالكامل مع مجيع املؤسسات، وأكدت أن الكامريون ترحب باملقرر اخلاص املعـين بتعزيـز              
 ؤسسات املتعلقة حبقوق اإلنسان، ذكر الوفد احملكمـة       وفيما يتصل بامل  . ومحاية حرية التعبري  

ويف مسألة  . الدستورية، قائالً إن التشريع ذا الصلة قد ُوضع وأن تعيني األعضاء سيعقبه قريباً            
حقوق الشعوب األصلية، قال إن التشريع جيري إعداده لترسيخ بعض هذه احلقوق اليت تتصل         

  . حياهتم اخلاصمبسائل مثل حقوق الرعي، وحقوقهم يف أسلوب
           ٣٠وقال رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إن اللجنة اجلديـدة تتـألف مـن                 -٧٤

وتتمثل الصعوبة الرئيسية يف التمتع بوجود فعلي يف إقلـيم          .  امرأة ١١ رجال و  ١٩ -عضوا  
 املتوقع وقال إن اللجنة عقدت التزاما بناء يركز على مشاريع من. الكامريون الشاسع واملتنوع

وباإلضـافة إىل املبـادرات     . ثقافة حقوق اإلنسان يف الكـامريون      أن تؤثر تأثريا كبريا على    
املذكورة أعاله، تصدر اللجنة منشورات وبرامج إذاعية وإخبارية تتعلق حبقـوق اإلنـسان،             

وقال إن  . ولديها دائرة إلدارة الشكاوى لتناول الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان         
للجنة تعرب عن تقديرها ملسامهة الشركاء يف التنمية واملساعدة الثمينة من أمانة رابطة الدول              ا

  .املستقلة، والربنامج اإلمنائي، واملنظمة الدولية للفرانكوفونيا
وقال الوفد إنه يدرك أن السلطات املسؤولة عن إنفاذ القوانني قد ترتكب أحيانـا                -٧٥

، وأهنا بدأت لذلك عملية إلشراهبم اإلحـساس بـاحترام          نتيجة حلماسها بعض االنتهاكات   
. وتتخذ الكامريون أيضا إجراءات موجهة حنو حتسني احلكم الـدميقراطي         . حقوق اإلنسان 

ومتثل إدارة االنتخابات عامال مهما يف هذا الشأن، وهكذا كان إنشاء اللجنة الوطنية جلنـة               
ن استقالل كامل، بتنفيذ العمليـة االنتخابيـة        االنتخابات الكامريونية املكلفة، ملا تتمتع به م      

وأقر بأن موارد الكامريون حمدودة لتقدمي استحقاقات التعليم        . بالكامل من البداية إىل النهاية    
ومـع  . وأعرب عن امتنانه لكل َمن قدموا املساعدة يف هذا الشأن         . أو اإلسكان إىل املواطنني   

إجنازه، قال إن حترك احلكومة حنـو مكافحـة         مراعاة أن الفساد سلب الكثري مما كان ميكن         
. الفساد حقيقي وقوي وفعال، وسوف يسفر عن النتائج املرجوة يف غضون فتـرة قـصرية              

والكامريون بصدد تعزيز اقتصادها الذي أصبح متنوعا، وجيري التأكيد على جماالت جديدة            
صلة تلبية احتياجات   وأعربت الكامريون عن أملها يف أن تتمكن من موا        . مثل أنشطة التعدين  

وذكر الوفد أنه يضع يف اعتباره أنه ال يوجد حل سريع           . سكاهنا، وال سيما يف املناطق الريفية     
      ون لن حتقق النتائج املرجـوة إال بفـضل هـذه األنـواع مـن      ريهلذه املشاكل، وأن الكام   

  .اخلطاب والتشجيع
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
وحتظـى  . ون التوصيات اليت صيغت أثنـاء احلـوار التفـاعلي         درست الكامري   -٧٦

  :التوصيات الواردة أدناه بتأييد الكامريون
؛ )اجلزائـر (االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل      -١

والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع         
ـ      تغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،        األطفال وبغاء األطفـال واس

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف         
؛ والتصديق علـى    )املكسيك(الرتاعات املسلحة، وتنفيذمها تنفيذاً فعاالً      

الصكوك الدولية اليت مل ُتصبح بعد طرفاً فيها، وال سـيما الربوتوكـول             
ق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات        االختياري التفاقية حقو  

املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع          
؛ )هـاييت (األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة        

والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه   
و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنفيـذه         من ضروب املعاملة أ   

؛ والتوقيـع علـى الربوتوكـول       )املكسيك ولكـسمربغ  (تنفيذاً فعاالً   
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو            

والتصديق عليه  ) اململكة املتحدة (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
؛ واالنضمام إىل   )تحدة، والربازيل، وجنوب أفريقيا، وجيبويت    اململكة امل (

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإنشاء اآللية الوقائيـة          

  ؛)كيةإستونيا واجلمهورية التشي(الوطنية اليت ينص عليها هذا الربوتوكول 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين         -٢

  ؛ )اجلزائر(وأفراد أسرهم 
جيبـويت  (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها           -٣

  ؛)املكسيك(وكذلك بروتوكوهلا االختياري ) واملكسيك
 األشخاص مـن االختفـاء      التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع       -٤

  ؛)جيبويت(أو النظر يف التصديق عليها ) فرنسا(القسري 
             التصديق علـى اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة                 -٥

  ؛)الربازيل(عليها 
            النظر يف التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحـة التمييـز يف جمـال               -٦

  ؛)نأذربيجا(التعليم 
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استعراض وتنفيذ استراتيجية حقوق اإلنسان الوطنية بالتعاون مع اللجنة           -٧
الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واحلريات، وباالعتماد على اجملتمع املدين،         
لضمان وجود إطار عمل طويل األجل ومستدام إلعمال ومحاية حقـوق           

  ؛ )إسرائيل(اإلنسان لشعب الكامريون 
عزيز اهليكل الوطين حلقوق اإلنسان، ومواصلة جهودهـا        اعتماد تدابري لت    -٨

لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وإلقامة املؤسسات الالزمة وتقدمي التـدريب          
  ؛)مصر(الالزم لإلدارات املعنية وبناء قدراهتا 

ــتورية    -٩ ــة دس ــشاء حمكم ــق بإن ــا املتعل ــذ قراره ــة (تنفي                 مجهوري
  ؛)الكونغو الدميقراطية

اصلة تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مفوضـية األمـم             مو  -١٠
؛ )مجهورية كوريـا  (املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات       

  ؛)النيجر(وتكثيف التعاون مع هيئات املعاهدات 
املوافقة على زيارة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي              -١١

  ؛)اململكة املتحدة(والتعبري 
طلب املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتعزيز حقوق            -١٢

؛ وحتديد وتعريف احتياجاهتا من املفوضية ومن الشركاء      )اجلزائر(اإلنسان  
الدوليني يف خمتلف جماالت حقوق اإلنسان، مبا ميكنهم مـن مـساعدة            

ـ         ذليل العقبـات ومواجهـة     احلكومة يف جهودها الوطنية الراميـة إىل ت
  ؛)مصر(التحديات اليت تعوق إجناز اخلطط الوطنية 

جنـوب  (حتسني التشريعات احمللية من أجل مكافحة التمييز ضد املـرأة             -١٣
  ؛)فرنسا(؛ وتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة )أفريقيا

ليم مواصلة حتسني سياساهتا وبراجمها الرامية إىل النهوض بوضع املرأة، وتع          -١٤
الفتيات، واألطفال ذوي اإلعاقة، وتعزيز التدابري واآلليات املعنية بإقامـة     
العدل، واالستثمارات يف اهلياكل األساسية للسجون، ومحايـة حقـوق          

  ؛)نيجرييا(احملتجزين، والتمتع الشامل باحلقوق املدنية والسياسية 
تـشريعات  التوعية بقضية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واعتمـاد           -١٥

مناسبة حلظر هذه املمارسة، ومواصلة تنفيذ برامج فعالة لتوعية الـسكان      
؛ واعتماد تشريعات حلظر هـذه      )أملانيا(بالتأثريات الضارة هلذه املمارسة     

وغريها من املمارسات الثقافية التمييزيـة      ) سلوفينيا والربازيل (املمارسة  
ة ظاهرة تشويه األعـضاء     ؛ وتعزيز التدابري الرامية إىل مكافح     )سلوفينيا(

؛ ومواصلة اإلصالحات التشريعية للتـصدي      )إيطاليا(التناسلية لإلناث   
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للممارسات الثقافية التمييزية، مبا فيها ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية          
          لإلناث، وفقاً لتوصيات جلنة القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد         

  ).بوتسوانا(املرأة 
عليقات جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز          مراعاة ت   -١٦

ضد املرأة، من أجل ضمان مواءمة التشريعات الوطنية بصورة أفضل مع           
  ؛)تركيا(االتفاقيات، ومتكني النساء واألطفال من التمتع الكامل حبقوقهم 

بذل مجيع اجلهود املمكنة من أجل القضاء الكامل على مجيـع أشـكال               -١٧
؛ )املكـسيك (عنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املـرتيل           ال

والنظر يف اعتماد استراتيجية شاملة على مجيع الُصُعد ملكافحـة مجيـع            
؛ ومواصـلة   )ماليزيا(أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل          

             احلصول على دعـم ملـساعيها يف التـصدي لقـضية العنـف ضـد              
  ؛)باكستان(أة املر

تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل من أجل ضـمان حقـوق األطفـال               -١٨
  ؛ )إيطاليا(املشردين 

حتسني التدابري الرامية إىل منع ومكافحة بيع األطفال، واستغالل األطفال            -١٩
يف سوق العمل، ووقوع األطفال ضحايا لالستغالل اجلنسي ألغـراض          

  ؛)ماليزيا(واستغالهلم يف املواد اإلباحية جتارية، مبا يف ذلك بغاء األطفال 
حتسني احلملة الشعبية ملكافحة االجتار باألطفال، ووضع تـدابري حلمايـة             -٢٠

ضحايا االجتار، وتقدمي املساعدة القانونية والنفسية االجتماعية الالزمـة         
  ؛)سلوفينيا(وإعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع 

توافق ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية مواصلة اجلهود اجلارية لضمان      -٢١
؛ وتيسري وصول املنظمات اإلنسانية الدولية واحملليـة بـشكل          )اجلزائر(

كامل إىل السجون واإلسراع باإلصالحات القانونية، مبا يف ذلـك بنـاء      
  ؛)أملانيا(سجون جديدة 

            مواصلة العمل علـى تعزيـز اسـتقاللية النظـام القـضائي الـوطين                -٢٢
  ؛)بيالروس(وسلطته 

اإلسراع بعملية اإلصالح القضائي، واحلد من عدد حاالت االحتجـاز            -٢٣
الوقائي، وتعزيز اجلهود الرامية إىل وضع حد إلفالت قـوات الـشرطة            

؛ )كنـدا (واألمن من العقاب على أي فعل غري قانوين يرتكبه أفرادهـا            
جـاز يف   ومواصلة إصالح النظام القـضائي، وحتـسني ظـروف االحت         
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السجون، والفصل بني االختصاصات القضائية املدنية والعسكرية بصورة        
  ؛)فرنسا(أفضل 

تعزيز تعاوهنا مع نظام اإلجراءات اخلاصة بشأن حاالت التوقيـف غـري              -٢٤
القانوين املبلغ عنها، واالحترام الكامل للحريات األساسية للمدافعني عن         

احترام حقوق اإلنـسان    حقوق اإلنسان، وتدريب قوات الشرطة على       
واألساليب اليت ال تعتمد على العنف يف احملافظة على النظام، ومقاضـاة            

؛ وتكثيف جهودها الرامية إىل تثقيف      )لكسمربغ(مرتكيب أعمال العنف    
وتدريب رجال الشرطة والعاملني يف السجون واملكلفني بإنفاذ القـانون          

؛ )اجلمهورية التشيكية(والقضاة فيما يتعلق جبميع جوانب حقوق اإلنسان    
وتوجيه مزيد من االهتمام إىل بعض القضايا اخلطرية املتعلقـة مبكافحـة            
إفالت املكلفني بإنفاذ القانون من العقاب، وإنشاء آلية وقائيـة وطنيـة            

  ؛)مجهورية كوريا(مستقلة وفعالة 
مواصلة تعزيز احلق يف حرية التعبري وحرية الصحافة، بضمان توافق تطور             -٢٥

تشريعات الوطنية احلالية املتعلقة بالصحافة مع املعايري الدولية حلقـوق          ال
  ؛)إسرائيل(اإلنسان 

  ؛)شيلي(مجيع التدابري الالزمة لضمان حرية الصحافة  اختاذ  -٢٦
زيادة فعالية خطة العمل املتعلقة بتحسني النظام القـضائي، مـن أجـل               -٢٧

تعزيز جهودها الرامية إىل    ؛ و )اجلزائر(مكافحة الفساد بصورة أكثر فعالية      
؛ ومواصلة )تركيا(استئصال الفساد من أجل حتقيق أهداف احلكم السليم 

ــشريعات   ــق الت ــن طري ــكاله ع ــع أش ــساد جبمي ــصال الف                 استئ
  ؛ )إندونيسيا(املناسبة 

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان استقاللية اهليئة الكامريونية لالنتخابـات،           -٢٨
  ؛)اململكة املتحدة( ختصيص ميزانية كافية بطرق منها

  ؛)السودان(تقاسم اخلربات واجلهود فيما يتعلق بالوئام الديين   -٢٩
اختاذ مزيد من التدابري املناسبة لتحسني وضع األطفال، وال سـيما مـن               -٣٠

خالل مراعاة حقوق األطفال واحتياجاهتم يف ورقة استراتيجيتها الوطنية         
 يف مجيع الربامج األخرى الراميـة إىل حتـسني          للحد من الفقر وكذلك   

  ؛)ماليزيا(مستويات املعيشة يف البلد 
مواصلة تنفيذ مبادراهتا الرامية إىل مكافحة جائحة فريوس نقص املناعـة             -٣١

  ؛)بوتسوانا(اإليدز، وتقاسم خرباهتا يف هذا الصدد /البشرية



A/HRC/11/21* 

27 GE.09-16394 

ء اهتمام خاص   مواصلة جهودها من أجل تعزيز القطاع الصحي، مع إيال          -٣٢
  ؛)الفلبني(حلصول األطفال والشعوب األصلية على اخلدمات الصحية 

مواصلة تعزيز التدابري املتخذة لضمان حصول األطفال احملتجزين علـى            -٣٣
  ؛)إستونيا(العالج واملساعدة الالزمني 

السعي إىل توفري السكن املناسب من أجل إعمال حق األسر يف التمتـع               -٣٤
  ؛)إندونيسيا(قة بظروف سكن الئ

تقاسم خرباهتا مع مجيع أعضاء الفريق العامل فيما يتعلق بزيـادة القـوة               -٣٥
الشرائية واجلهود اليت جنحت يف القضاء علـى ظـاهرة االسـتقطان يف             

  ؛)السودان(الكامريون 
مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص يف حصول اجلميع على             -٣٦

لبلد، دون متييز على أساس اجلـنس أو األصـل          التعليم يف مجيع أحناء ا    
؛ ومواصلة العمل على حتسني نطاق التعليم وجودته        )فرنسا(االجتماعي  

؛ ومواصلة جهودها من أجـل تعمـيم        )بيالروس(على مجيع املستويات    
؛ وتعزيز جهودها يف تـوفري التعلـيم        )الربازيل(التعليم االبتدائي اجملاين    

؛ وتعزيز  )إندونيسيا( مجيع األطفال يف التعليم      االبتدائي اجملاين لضمان حق   
االستراتيجية الوطنية الرامية إىل ضمان حتسني فـرص حـصول مجيـع            
األطفال على التعليم، وإلدراج التدابري املناسبة يف جمال التثقيف حبقـوق           

                  النظام املدرسي علـى مجيـع املـستويات، وفقـاً خلطـة             اإلنسان يف 
ــ ــسانعمــل الربن ــوق اإلن ــاملي لللتثقيــف يف جمــال حق                  امج الع

  ؛ )إيطاليا (٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة 
   احترام األحكام الدولية يف جمال محاية األقليات واجلماعـات الـضعيفة،             -٣٧

؛ وتعزيز التدابري الرامية  )فرنسا(وال سيما مجاعة البيغمي ومجاعة مبورورو       
معات السكان األصليني الذين ُرحلوا قسراً      إىل تعويض وإعادة توطني جمت    

؛ وتعزيز التدابري الرامية إىل تسوية وضـع        )جنوب أفريقيا (عن أراضيهم   
الشعوب األصلية وفقاً للمعايري الدولية، وال سيما بتمليك مجاعة مبورورو 

  ؛)املكسيك(فوالين ومجاعة البيغمي أراضيهم التقليدية 
مية إىل حتسني الوضع العام املتعلق حبمايـة        مواصلة اجلهود واملساعي الرا     -٣٨

  ؛)أذربيجان(حقوق اإلنسان يف البلد 
احملافظة، يف مرحلة تنفيذ التوصيات اليت أُعدت خالل اجتمـاع هـذا               -٣٩

الفريق العامل، على النهج الشامل الذي اعُتمد يف املرحلة التحـضريية           
  ؛)ترتانيا(للتقرير الوطين، 
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؛ واملساعدة التقنية إىل    )املغرب(دويل تقدمي املساعدة    الطلب إىل اجملتمع ال     -٤٠
  ).غابون(الكامريون لتمكينها من حتقيق أهدافها 

. وستدرس الكامريون التوصيات التالية، وتقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب            -٧٧
وسوف يتضمن تقرير النتائج، الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه احلاديـة      

  :د الكامريون على هذه التوصياتعشرة، ردو
اختاذ مزيد من التدابري، مبا يف ذلك إضفاء طابع وقف التنفيذ على الطعون   -١

يف أوامر اإلبعاد، لضمان التنفيذ الكامل ملبدأ عدم الترحيل القسري دون           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(أي استثناءات 

؛ )فرنـسا (الدولية  االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية          -٢
  ؛)الربازيل(والتصديق عليه 

 املتعلقة بالشعوب   ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٣
  ؛)املكسيك(األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 

توجيه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة             -٤
  ؛)وفينيا، واجلمهورية التشيكية، والتفياسل(التابعة جمللس حقوق اإلنسان 

  ؛)سلوفينيا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٥
النظر يف سن قانون حمدد للحاالت املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة                -٦

  ؛)ترتانيا(اإليدز /البشرية
وضع قانون خاص يأخذ يف االعتبار حقوق جمتمعات البيغمي يف األراضي             -٧

  ).الكرسي الرسويل(
              ظ بتأييد الكامريون التوصيات الواردة يف الفقـرات التاليـة مـن هـذا             ومل حت   -٧٨

، )ج(٢٨،  )ج(٢٥،  )د(٢٢،  )ج(٢٢،  )ب(٢٢،  ٢٠،  ١٧،  )د(١٦،  )ج(١٦: التقرير
  ).ب(٧١، )ب(٤٦، )ج(٣٢، )د(٢٩
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٧٩

وال ينبغـي   . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/تأويل هذه االستنتاجات و
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 املرفق
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