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 كيلومتر تقريبا وطول ١ ٢٠٠وله شكل مثلث قائم الزاوية ارتفاعه  . الكـامريون بلد يقع يف قلب أفريقيا       -١
 ١٢وتقع الكامريون بني خطي عرض درجتني و.  كيلومترا مربعا٤٧٥ ٤٤٢ كيلومتر وتبلغ مساحته ٨٠٠قاعدته 

وحتدها جنوباً غينيا االستوائية وغابون ومجهورية الكونغو، .  درجة شرقا١٦ درجات و٨درجة مشاال وخطي طول 
يا، ويف اجلنوب الغريب احمليط وشـرقاً مجهوريـة أفـريقيا الوسـطى؛ وحتدهـا يف الشـمال الشـرقي تشـاد، وغـربا نـيجري                

 . كيلومتر٤٠٠األطلسي على امتداد 

Distr. 
GENERAL 
 
HRI/CORE/1/Add.109 
20 June 2000 
 
ARABIC 
Original: FRENCH 



HRI/CORE/1/Add.109 
Page 2 

 

 البيئة الطبيعية -باء

. تتسـم الكـامريون باحـتوائها عـلى عـدد كـبري مـن البيـئات الطبيعية املتنوعة املوجودة يف كل أحناء أفريقيا                 -٢
ظ ثالث مناطق مناخية أحيائية وتالح". أفريقيا املصغرة"وبسـبب هـذه السمة الفريدة، أطلق على الكامريون لقب       

 :كبرية

مــنطقة مــناخ � �١:املــنطقة األوىل هــي املــنطقة االســتوائية الــيت تضــم منطقــتني متبايــنيت الســمات    )أ( 
 ميليمتر، ودرجة حرارة متوسطة تبلغ ١ ٥٠٠اسـتوائي تقـليدي يـتميز بوجـود أربعة فصول، ومبعدل إمطار يفوق          

) اللتريتية(وهـذه املنطقة هي منطقة األراضي الوعنية    . جـتني مئويـتني    درجـة مـئوية، وتفـاوت حـراري يبـلغ در           ٢٥
وهذا النجد الذي يبلغ معدل ارتفاعه . ومـنطقة الغابـات دائمـة االخضـرار الـيت يـتعدى عـليها اإلنسان أكثر فأكثر               

 ومسة منطقة مناخ استوائي ذات رياح مومسية� �٢ مـتر مغطـى يف مشالـه بفسيفسـاء مـن الغابـات والسفناء؛ و           ٧٠٠
وتقطع املنطقة من اجلنوب إىل الشمال الشرقي سلسلة اجلبال الكامريونية اليت يبلغ . حبرية ومسة دون استوائية جبلية

وهذه السلسلة متتد من خليج بوين، الذي يشرف عليه جبل الكامريون على ارتفاع .  متر١ ٤٠٠متوسط ارتفاعها 
 درجة ٢٢قة، يتسم مناخ الرياح املومسية بدرجة حرارة متوسطها ويف هذه املنط.  مترا، إىل منطقة أداماوا   ٤ ٠٩٥

وهذا املعدل الكبري هلطول األمطار .  ميليمتر سنويا٢ ٠٠٠مـئوية، وبفصـلني مناخيني ومبعدل إمطار وسطي قدره          
 املروج"يبقي على اخضرار الغابة اليت تدهورت بشدة يف اجتاه الشمال الشرقي لكنها خلفت مراعي شاسعة تسمى 

 .واألراضي الوعنية والربكانية مهيمنة على املنطقة". الطبيعية

 درجات ١٠ درجات و ٤املـنطقة الـثانية هـي املـنطقة االسـتوائية الرطبة، و تقع بني خطي عرض                  )ب( 
 ٢٨ ميليمتر سنويا، وتبلغ درجة احلرارة املتوسطة        ٩٠٠ و ١ ٥٠٠مشـاال، وفيها يتراوح معدل هطول األمطار بني         

وتقـابل هـذا املـناخ االسـتوائي الـرطب، املسمى املناخ        .  درجـات مـئوية    ٦، ويبـلغ الـتفاوت احلـراري        درجـة مـئوية   
ومتتد هذه املناطق على أنواع من التربة تشكل . السوداين، مناطق سفناء شاسعة جنيبية أو مشجرة، مناسبة للرعي      

 متر ٢٠٠الذي يبلغ متوسط ارتفاعه " يهبنو"وحييط حبوض . يف أماكن خمتلفة ترسبات وعنية أو حديدية أو بركانية
مرتفعان مها أجناد أداماوا، اليت تعترب خزان مياه الكامريون واليت متتد على جانيب خط العرض السابع مشاالً، وجبال 

 .ماندارا الواقعة فوق خط العرض التاسع، ومها معلمان سياحيان طريفان

 درجة ١٣ درجات و١٠افـة اليت تقع بني خطي عرض   املـنطقة الثالـثة هـي املـنطقة االسـتوائية اجل           )ج( 
ويسجل فيه ما : مشاال، وهي منطقة املناخ االستوائي اجلاف أو مناخ الساحل السوداين املتأثر بشدة باملناخ القاري

 درجة مئوية؛ وتفوات حراري ٢٨ ميليمتر من األمطار سنويا؛ ودرجة حرارة متوسطها  ٣٠٠ و ٩٠٠يـتراوح بني    
 .ة مئوية درج٧٠,٧قدره 
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والغطاء النبايت، الفقري أساسا، يتألف من سهوب شوكية، وإن كان يالحظ وجود مرج عرضة للفيضانات  -٣
وهذا املرج ميتد من سفح جبال ماندارا، بني املنطقة الشبيهة ". يـايريي "ذي تـربة تشـكلت يف وسـط مـائي تسـمى             

 .ملناخات الساحلية والصحراوية ألفريقيا السودانيةوصرامة الظروف املناخية تنبئ با. مبنقار البط، وحبرية تشاد

 :وتتألف شبكة الكامريون املائية من أربعة أحواض رية كبرية هي -٤

ــاوا، وجنــد جــنوب          )أ(  ــبع مــن أجنــاد أدام ــيت تن ــار ال ــتألف مــن أهــم األ احلــوض األطلســي، وهــو ي
(، وـر نيونغ ) كيلومترا٩٢٠(ر ساناغا : ويذكر من هذه األار  . الكامريون، وأجناد الغرب، وتصب يف احمليط     

 ، ور ووري ور مونغو؛) كيلومترا٤٦٠(، ور نتام ) كيلومترا٧٥٠

حوض الكونغو، الذي تنصرف مياهه بواسطة ري كاداي ونغوكو اللذين يصبان يف ر سانغا،  )ب( 
 وهو أحد روافد ر الكونغو؛

  كيلومترا؛٣٥٠ البالغ طوله حوض النيجر، الذي ميثله ر بنويه )ب( 

 .را شاري ولوغوين، اللذان يشكالن حوض حبرية تشاد )ج( 

 :وميكن، من ناحية أخرى، مالحظة أربعة نظم مائية -٥

 النظام االستوائي التقليدي الذي حيدث فيه املد خالل فصلي األمطار الكبري والصغري؛ )أ( 

أكتوبر وتبلغ ذروا يف /تشرين األول-مارس/ات يف آذارالنظام الكامريوين الذي حتدث فيه فيضان )ب( 
 مارس؛/نوفمرب وآذار/وتقع فترة الضحل بني تشرين الثاين. سبتمرب/أيلول

وجيف معظم ااري املائية يف فصل . الـنظام املـداري الـذي يتسـم بدفـق متباين جدا بني الفصول       )ج( 
 احمللية؛باللغة " مايو"اجلفاف؛ وتسمى هذه ااري املائية 

 .النظام املختلط، وميثله ر ساناغا، الذي له حوض جيمع بني النظامني االستوائي واملداري )د( 

 السكان -جيم

 السمات اإلثنية والدميغرافية -١

البانتو، يف أقاليم اجلنوب :  قبيلة تتوزع على ثالث مناطق ثقافية٢٣٠يتألف الشعب الكامريوين اليوم من  -٦
ب الغريب والوسط واجلنوب الشرقي؛ والبانتويد أو شبه البانتو، يف أقاليم الغرب والشمال الغريب؛ والساحل واجلنو
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وأمــا القــزم، الذيــن ال يصــنفون يف هــذه اموعــات . والســودانيون يف أقالــيم أدامــاوا والشــمال والشــمال األقصــى
 .الكبرية، فيوجدون يف أقاليم اجلنوب والشرق والوسط

ثين ال يشكل مطلقاً عامل نزاع وعقبة أمام احلياة املشتركة، وإمنا تعتربه السلطات العامة           وهـذا التـنوع اإل     -٧
والسكان عامل إثراء متبادل، علما بأن اهلدف املفهوم واملقبول لدى اجلميع هو التوصل يف اية األمر، على أساس 

يشعر فيها كل مواطن بأنه يف وطنه أينما هـذه القـاعدة، إىل بـناء أمـة حقيقيـة يسـودها السـلم والوفاق والعدالة، و         
 .كان

وحتقيـق هـذا اهلدف مير عرب القضاء على مجيع أشكال التمييز، وهو ما تسعى احلكومة لتحقيقه من خالل         -٨
التكامل الوطين؛ التنمية املتوازنة للمناطق؛ التقسيم العادل لثمار النمو؛ إحالل الدميقراطية والتحرر؛ : الربامج التالية

 .ية األقليات واجلماعات احملرومة ؛ احلكم اجليدمحا

  االقتصادية والثقافية-املؤشرات االجتماعية  -٢

، يبلغ عدد سكان الكامريون زهاء      )١٩٩٨أغسطس  /طبعة آب (اسـتنادا إىل دليـل إحصـاءات الكـامريون           -٩
 ساكنا يف ٣٠,٧درها  يف املائة وبكثافة سكانية ق٢,٨ نسـمة، مبعـدل تـزايد سـكاين سنوي قدره          ١٤ ٢٩٧ ٦١٧

 أجنيب من رعايا بلدان خمتلفة من العامل بأسره يتعايشون بسالم ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ومثة ما يقرب من . الكيلومـتر املربع  
، يقــدر عــدد )١٩٩٨(واســتنادا إىل تقريــر مفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني . مــع املواطــنني الكــامريونيني

 . يتلقون مساعدة املفوضية٦ ٠٠٧ الجئا، منهم ٤٧ ٠٥٧نحو الالجئني الذي يعيشون يف الكامريون ب

 اهليكل السكاين -٣

 :إن اهليكل السكاين حسب اجلنس والسن يكشف عن السمات التالية -١٠

 ٤٥ سنة بنحو ١٥ارتفاع نسبة الشباب بني السكان نسبياً، إذ تقدر نسبة مـن تقل أعمارهم عن  )أ( 
 ٦٤ يف املائة، ونسبة من تتجاوز أعمارهم  ٥١,٨ سنة بنحو    ٦٤ و ١٦م بني   يف املائـة، ونسـبة مـن تتراوح أعماره        

  يف املائة؛٣,٢سنة بنحو 

 ٦ ٧٤٨ ٤٧٥اسـتنادا إىل معيار مكان اإلقامة، يعيش يف املدن   : ارتفـاع نسـبة السـكان الـريفيني        )ب( 
ح من الريف إىل املدين ة، غري أنه يالحظ تزايد الرتو    .  نسمة ٧ ٥٤٩ ١٤٢نسـمة، بيـنما يعيش يف املناطق الريفية         

 وهو نزوح متصل جبملة أسباب منها ظاهرة التحضر؛

 .٥١ إىل ٤٩تبلغ نسبة الذكور إىل اإلناث  )ج( 
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ويالحـظ أيضـا تفـاوت يف الـتوزيع املكاين للسكان وحتركات هجرة هامة نامجة عن النمو الدميغرايف وعن        -١١
فهي تتراوح بني أقل : لكثافة السكانية خمتلفة باختالف املناطقوهلذا السبب فإن ا  . تطـور غـري مـتوازن بـني املناطق        

 شخص يف الكيلومتر املربع يف االقليم   ٢٠٠ أشـخاص يف الكيلومـتر املـربع يف االقلـيم الشـرقي وأكـثر مـن                  ١٠مـن   
 .الغريب

 . للرجال٥٤,٥ سنة للنساء و٥٩والعمر املتوقع عند الوالدة هو  -١٢

 الدين -٤

غـري أنه  . بروتسـتانيت ١ ٩٠٠ ٠٠٠ مسـلم و ٢ ٥٨٦ ٠٠٠ مسـيحي و ٢ ٦٠٠ ٠٠٠ ينقسـم السـكان إىل    -١٣
جتــدر باملالحظــة أن الكــامريونيني، وإن كــانوا مــن أتــباع الديانــات الكــربى املذكــورة أعــاله، مــا زالــوا متمســكني  

 .بديانات أجدادهم

 بيانات اقتصادية -٥

 يف املائة من السكان العاملني ويساهم      ٧٣,٨شغل  أما القطاع الزراعي في   . تستأثر تربية البقر مبكانة هامة     -١٤
 يف املائة من ٦,٣فهـو يشـغل   : والقطـاع الـثانوي آخـذ  يف التوسـع    .  يف املائـة ٢١يف الـناتج احملـلي اإلمجـايل بنسـبة      

 . يف املائة٣٤السكان العاملني ويساهم يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

، مما وضع البلد يف طليعة البلدان ١٩٨٣ إىل ١٩٦٠ يف الفـترة من    وشـهد اقتصـاد الكـامريون منـواً سـريعاً          -١٥
وهذا النمو، . ذات نسـبة الـنمو العاليـة يف أفـريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف عداد البلدان ذات الدخل املتوسط       

غري أنه . ، فبلغ أحيانا معدالت سلبية١٩٨٦ يف املائة، تراجع بشدة منذ عام ٨الـذي كـانت معدالتـه الفعلية تبلغ         
 . بوادر انتعاش تبعث على األمل١٩٩٧ظهرت يف أواخر عام 

 :واملؤشرات االجتماعية االقتصادية هي التالية -١٦

بعــض املؤشــرات ( دوالرا مــن دوالرات الواليــات املــتحدة  ٦٥٠حنــو : نصــيب الفــرد مــن الدخــل  -
 ؛)١٩٩٥األمم املتحدة، البنك الدويل، : االقتصادية للبلدان األفريقية

ــناتج احملــلي اإلمجــايل  - ــريقي    ٤ ٩٣٢,٢: ال ــايل األف ــرنكات االحتــاد امل ــليار مــن ف إدارة : املصــدر( م
 ؛)جلنة االشراف التقنية/اإلحصاءات واحملاسبة الوطنية

 ؛)١٩٩٨( يف املائة ٢حنو : معدل التضخم - 
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إلدارات ا: املصـــادر( مـــليار مـــن فـــرنكات االحتـــاد املـــايل األفـــريقي ٤ ٢٤٦,٩: الديـــن اخلـــارجي -
 ؛)االقتصادية واملالية للكامريون، صندوق النقد الدويل، بنك دول أفريقيا الوسطى

وتعاين البطالةَ بوجه خاص الفئةُ .  يف املائة بالنسبة إىل السكان العاملني٠,٣: معدل البطالة الشامل -
  سنة؛٢٤ إىل ١٥العمرية من 

  تقريبا؛٢٣٠: اللغات األم - 

 ؛)الدليل اإلحصائي للكامريون: املصدر( نسمة ١ ٠٠٠ لكل ٨١ :معدل وفيات الرضع - 

 من املواليد األحياء، وهو معدل يصل أحياناً يف        ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٥٤٧: معـدل وفيات األمهات    -
 ؛)اليونيسيف( وفاة ٩٠٠الشمال األكرب إىل 

 ؛١٩٩٢/١٩٩٣ يف املائة يف الفترة ١٦,٦: معدل اخلصوبة - 

 ؛٥,٤: مؤشر اخلصوبة التوليفي - 

 ؛)١٩٩٢( نسمة ١ ٠٠٠ لكل ٣٩,٣: معدل الوالدة - 

الدليــل اإلحصــائي  : املصــدر( نســمة ١ ٠٠٠ يف املائــة لكــل  ١٣,٧: معــدل الوفيــات اإلمجــايل   -
 ).للكامريون

 اهليكل السياسي -ثانيا

 النظام القانوين -ألف

رثاً استعماريا يفسر وجود ازدواجية إن عملية االنتداب والوصاية الفرنسية والربيطانية أورثت الكامريون إ -١٧
 .وهذه االزدواجية تتعقد بتعايش األعراف والقانون املكتوب). تعايش قانون نابليون والقانون العام(قانونية 

 النظام السياسي -باء

، مت توحيـــد ١٩٦١أكـــتوبر / تشــرين األول ١ويف . ١٩٦٠نــالت الكـــامريون اســتقالهلا الوطـــين يف عـــام    -١٨
. ، أصبحت الكامريون دولة متحدة١٩٧٢مايو / أيار٢٠وعلى إثر استفتاء . شرقية والكامريون الغربيةالكامريون ال

، أصـبحت الكـامريون دولـة مـتحدة ال مركزية دميقراطية، نظام         ١٩٩٦يـناير   / كـانون الـثاين    ١٨ومبوجـب دسـتور     
 .بعضها البعضوالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية منفصلة عن . احلكم فيها شبه رئاسي
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، وهي السنة اليت   ١٩٩٠ إىل سنة    ١٩٦٦وسـاد نظـام احلـزب الوحيد حبكم الواقع يف الكامريون من سنة               -١٩
ومنذ هذا .  واملتعلق باألحزاب السياسية١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٩٠/٥٦صدر فيها القانون رقم 

 :التغيري، جرت مخسة انتخابات

 حزبا سياسيا يف  ٣٢مخسـة أحـزاب سياسية يف االنتخابات الرئاسية و        ، شـاركت    ١٩٩٢يف عـام     )أ( 
 االنتخابات التشريعية؛

 حـزبا يف االنـتخابات البـلدية، وفـاز مبقــاعد يف     ٣٦، شـارك  ١٩٩٦يـناير  /يف شـهر كـانون الـثاين    )ب( 
  حزبا من هذه األحزاب، وتدير أحزاب املعارضة عددا هاما من البلديات؛١٥االس البلدية 

.  حزبا سياسيا يف االنتخابات التشريعية     ٤٤، شارك   ١٩٩٧أغسطس  /مايو وآب /يف شـهري أيار    )ج( 
  تشكيالت سياسية؛٧ويتألف الربملان احلايل من نواب منتخبني من 

 .، رشح كل من تسعة أحزاب مرشحه لالنتخابات الرئاسية١٩٩٧أكتوبر /يف شهر تشرين األول )د( 

 السلطة التنفيذية -١

وهـو منـتخب مـن الشـعب بكامله، وجيسد الوحدة الوطنية، وحيدد     . اجلمهوريـة هـو رئيـس الدولـة    رئيـس    -٢٠
. سياســة البــلد، ويســهر عــلى كفالــة احــترام الدســتور، ويضــمن بتحكــيمه ســري العمــل العــادي للســلطات العامــة    

لــة واســتمرارها، وباإلضـافة إىل ذلــك، يضـمن رئيــس اجلمهوريـة االســتقالل الوطـين، وســالمة اإلقلـيم، ودوام الدو     
وينتخب رئيس اجلمهورية باالقتراع العام املباشر ).  من الدستور٥املادة (واحـترام املعـاهدات واالتفاقـات الدولية       

 .واملتساوي والسري، بأغلبية األصوات املدىل ا، لوالية تدوم سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

واحلكومة مكلفة بإعمال سياسة البلد على . وهو يسري عملهارئيس الوزراء هو رئيس احلكومة : احلكومة -٢١
 .ويعني رئيس اجلمهورية رئيس الوزراء). ١١املادة (حنو ما حيددها رئيس اجلمهورية 

 السلطة التشريعية -٢

ويسن الربملان . ميـارس السـلطة التشريعية الربملان، ويتألف من جملسني مها اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ      -٢٢
 نائـبا ينتخـبون باالقتراع العام       ١٨٠وتـتألف اجلمعيـة الوطـنية مـن         ). ١٤املـادة   (وانـني ويـراقب عمـل احلكومـة         الق

ــيمية    . املباشــر والســري ملــدة مخــس ســنوات   ــتجمعات اإلقل وجمــلس الشــيوخ، الــذي مل يشــكل فعــليا بعــد، ميــثل ال
العام غري املباشر على أساس إقليمي،  عضوا ينتخبون باالقتراع ٧٠ عضو، منهم ١٠٠وهو يتألف من . الالمركزية

 . عضواً يعينهم رئيس اجلمهورية٣٠و
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 السلطة القضائية -٣

ومتارس السلطة .  من الدستور، تقام العدالة يف إقليم اجلمهورية باسم الشعب الكامريوين     ٣٧عمال باملادة    -٢٣
لقضــائية مســتقلة عــن الســلطة التــنفيذية  والســلطة ا. القضــائية احملكمــة العــليا وحمــاكم االســتئناف واحملــاكم العاديــة 

 .والسلطة التشريعية

 الس الدستوري -٤

وهو اهليئة اليت . وهو يفصل يف دستورية القوانني. الس الدستوري هو اهليئة املختصة يف اال الدستوري -٢٤
 مبمارسة االختصاصات وريـثما ينشـأ هـذا اـلس، تقـوم احملكمة العليا     ). ٤٧املـادة  (تـنظم سـري مؤسسـات الدولـة        

 .احملددة للمجلس

 حمكمة العدل العليا -٥

هـذه احملكمـة خمتصـة يف جمـال احملاكمـة عـلى األفعـال املرتكـبة يف أثـناء ممارسـة الوظيفـة مـن جـانب رئيس                      -٢٥
اجلمهوريـة يف حالـة اخليانـة العظمـى، ورئيـس الـوزراء وغـريه مـن أعضـاء احلكومـة ومـن شاهم، وكبار مسؤويل                    

 .مة الذين فوضت إليهم سلطات، فما حالة تآمرهم على أمن الدولةاحلكو

 الس االقتصادي واالجتماعي -٦

 ).٥٤املادة (أنشئ جملس اقتصادي واجتماعي حيدد تكوينه واختصاصاته وتنظيمه مبوجب القانون  -٢٦

 النظام اإلداري -جيم

 الـثالثة، وهـي املركــزية، والالمركـزية احملــدودة    جيمـع الـنظام اإلداري بــني منـاذج التنظـيم اإلداري الكــبرية     -٢٧
 .والالمركزية

 اإلدارة املركزية -١

ــر القائمــة يف العاصــمة السياســية، مقــر املؤسســات، والــيت متــلك       -٢٨ ــتكون هــذه اإلدارة مــن جممــوع الدوائ ت
وائــر املركــزية وتضــم هــذه اإلدارة رئاســة اجلمهوريــة، ودوائــر رئيــس الــوزراء، والد . اختصاصــاً يف كــامل اإلقلــيم

 .للوزارات، واملؤسسات التقنية واالستشارية
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 اإلدارة الالمركزية احملدودة -٢

تضـم هذه اإلدارة اهليئات اليت متلك اختصاصاً يف دائرة معينة، وختضع مع ذلك للسلطة اهلرمية للسلطات                 -٢٩
 : وهذه اهليئات هي. املركزية

ى رأس كل واحد منها حاكم؛ واالدارات، ويرأسها  األقاليم؛ وتضم الكامريون عشرة أقاليم، عل      -
؛ وأخريا ) دائرة٢٦٩ما جمموعه (؛ والدوائر، ويرأسها نواب الوالة ) إدارة٥٨مـا جمموعـه    (والة  

 ). مقاطعة٥٣ما جمموعه (املقاطعات، وختضع لسلطة رؤساء املقاطعات 

 اإلدارة الالمركزية -٣

وجيري حتويل . نات االقليمية الالمركزية هي املناطق والبلديات من الدستور على أن الكيا ٥٥تنص املادة    -٣٠
والكيانات اإلقليمية الالمركزية هي . األقالـيم املذكـورة أعاله إىل مناطق، غري أن هذا التحويل مل يصبح فعلياً بعد            

رة املصاحل  شخصـيات اعتـبارية مـن شخصـيات القـانون العـام؛ وهـي تتمـتع باالسـتقالل الذايت اإلداري واملايل إلدا                     
والالمركزية التقنية تطبق . اإلقليمية واحمللية؛ وهي تدير ذاا حبرية بواسطة جمالس منتخبة وحسب ما حيدده القانون

أيضـا يف الكـامريون بواسـطة مؤسسـات عموميـة ال حتصى، ذات صبغة إدارية وصناعية وجتارية، وكذلك بواسطة                
 .رك يف خمتلف قطاعات حياة البلد االقتصادية واالجتماعيةكامل جمموعة املؤسسات شبه العمومية اليت تشا

 اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان -ثالثاً

صــادقت الكــامريون عــلى العديــد مــن االتفاقيــات أو العهــود الدوليــة املتعــلقة حبقــوق اإلنســان وعــلى            -٣١
ويذكر من . ة أخرى تتجاوز احلدود الوطنيةكما أن الكامريون انضمت إىل صكوك قانوني. بروتوكوالا اإلضافية

 :بني هذه النصوص ما يلي

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ * 

 امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ * 

 امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛ * 

املصادق  (١٩٣٠ املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي لعام       ٢٩اتفاقيـة منظمة العمل الدولية رقم        *
 ؛)١٩٦٠يونيه / حزيران٧عليها يف 
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 ٣املصادق عليها يف  (١٩٥٧ بشأن حترمي السخرة لعام ١٠٥اتفاقيـة مـنظمة العمـل الدوليـة رقم        * 
 ؛)١٩٦٢سبتمرب /أيلول  

 ٧املصادق عليها يف  (١٩٤٨ بشـأن احلـرية النقابية لعام       ٨٧اتفاقيـة مـنظمة العمـل الدوليـة رقـم            * 
 ؛)١٩٦٠ه يوني/حزيران  

 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام   ٩٨اتفاقيـة مـنظمة العمـل الدوليـة رقم           * 
 ؛)١٩٦٢سبتمرب/ أيلول٣املصادق عليها يف  (١٩٤٩  

 بشـأن تسـاوي أجـور العمـال والعـامالت عند تساوي             ١٠٠اتفاقيـة مـنظمة العمـل الدوليـة رقـم            * 
 ؛)١٩٧٠مايو / أيار١٥يها يف املصادق عل (١٩٥١العمل لعام   

 ١٩٥٨ بشأن التمييز فيما خيتص باالستخدام واملهنة لعام ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  * 
 ؛)١٩٨٨مايو / أيار١٥املصادق عليها يف (  

املصادق  (١٩٧٣ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام لعام ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  * 
 ؛)١٩٩٨أبريل / نيسان١٤ عليها يف  

يونيــه / حزيــران٢٤املصــادق عــليها فـــي (اتفاقيــة القضــاء عــلى مجيــع أشــكال الــتمييز العنصــري    * 
 ؛)١٩٧١  

اتفاقيـة مناهضـة الـتعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            * 
 ؛)١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥ املؤرخ ٩٧/٠٧٩املصادق عليها باملرسوم رقم (  

نوفمرب / تشرين الثاين١املصادق عليها يف    (اتفاقيـة قمـع جـرمية الفصـل العنصـري واملعاقـبة عـليها                * 
 ؛)١٩٧٦  

 ٦: تــاريخ االنضــمام إليهــا(اتفاقيــة عــدم تقــادم جــرائم احلــرب واجلــرائم املرتكــبة ضــد اإلنســانية  * 
 ؛)١٩٧٢أكتوبر /تشرين األول  

يونيه / حزيران٢٣ة بوضـع الالجـئني، املصـادق عـليها مبوجـب خالفـة الدولـة يف               االتفاقيـة اخلاصـ    * 
 ؛١٩٦١  

 االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق؛ * 
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 اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري؛ * 

أغســطس / آب٢٣املصــادق عــليها فـــي (ضــد املــرأة اتفاقيــة القضــاء عــلى مجيــع أشــكال الــتمييز   * 
 ؛)١٩٩٤  

ــة حقــوق الطفــل   *  ــلول٢٧املوقعــة يف (اتفاقي  كــانون ١١ واملصــادق عــليها يف  ١٩٩٠ســبتمرب / أي
 ؛)١٩٩٣يناير /الثاين  

 ؛١٩٢٦ لتعديل االتفاقية اخلاصة بالرق لعام ١٩٥٣بروتوكول عام  * 

 ؛)١٩٦٧سبتمرب / أيلول١٩دق عليه يف املصا(الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني  * 

 ٢٧املصادق عليه يف    (العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسية وبروتوكوله االختياري               * 
 ؛)١٩٨٤يونيه /حزيران  

ــثقافية       * ــتماعية والـ ــادية واالجـ ــاحلقوق االقتصـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــادق عـــليه يف (العهـ  ٢٧املصـ
 ؛)١٩٨٤يونيه /حزيران

 ٢ الـــذي يـــنقح دســـتور ١٩٩٦يـــناير / كـــانون الـــثاين١٨ املـــؤرخ ٩٦/٠٦الحظـــة أن القـــانون رقـــم وجديـــر بامل
 جيعـل من حقوق اإلنسان حقوقا دستورية حقيقية بإدراج أحكام معينة من اإلعالن العاملي               ١٩٧٢يونيـه   /حزيـران 

 .حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف ديباجة الدستور

لسلطات القضائية واإلدارية املختصة يف جمال حقوق اإلنسان هي وزارة اإلدارة اإلقليمية، املكلفة بوجه وا -٣٢
 .ومبوجب الدستور، أصبح العدل سلطة قضائية حقيقية. خاص باحلريات العمومية، ووزارة العدل

ة االبتدائية أو احملكمة احملكم(وجيوز ألي شخص انتهكت حقوقه أن يلجأ إما إىل حماكم القانون املكتوب  -٣٣
وجيوز أيضا لذلك الشخص أن ). احملكمة العرفية أو حمكمة الدرجة األوىل(أو إىل حماكم القانون التقليدي ) الدائرية

يـلجأ، مبوجب التماس، إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، وهي جلنة سنتعرض هلا الحقا، وإىل الدوائر         
وجيوز عند الضرورة للشخص    . نسان، عندما تكون سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت       الدوليـة حلمايـة حقـوق اإل      

ويف حالة قانوننا الراهنة، عندما يصدر لصاحل شخص . املتضرر أن يلتمس أمام احملاكم جرب الضرر وتلقي تعويضات
وز لذلك الشخص أن ما حكم بعدم مساع الدعوى أو باإلفراج وميكن أن يوصف حبسه االحتياطي بأنه تعسفي، جي

غري أن مشروع قانون اإلجراءات . يتلقى تعويضات بشرط أن يقدم الدليل على خطأ القاضي أو رداءة سري العدالة
 مــن قــانون اإلجــراءات ٤٤٧ إىل ٤٤٣وباإلضــافة إىل ذلــك، تــنص املــواد . اجلــزائية يــنص عــلى تــلك التعويضــات 
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ورد االعتبار منصوص . دفع تعويضات لضحايا األخطاء القضائيةاجلنائية، يف حالة مراجعة األحكام الصادرة، على 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية ٦٣٣ إىل ٦٢٤ من قانون العقوبات من جهة، ويف املواد        ٧٢ إىل   ٦٩عـليه يف املواد     
 .من جهة أخرى

 ٤٣ب املادة فبموج. وتدرج الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون الوطين بواسطة أسلوب التصديق -٣٤
ــليها         ــة ويصــادق ع ــات الدولي ــاهدات واالتفاق ــلى املع ــة ع ــس اجلمهوري ــتفاوض رئي ــتور، ي ــن الدس ــاهدات . م واملع

 من ٤٥ومبوجب املادة . واالتفاقات املتعلقة بالقانون تقدم، قبل التصديق عليها، إىل الربملان ليقرها بصورة تشريعية
فيجوز التذرع ا . ة، فور نشرها، حجية أعلى من حجية القانونالدستور، تكون للمعاهدات أو االتفاقات الدولي

غـري أن األحكـام ذات الصـبغة اجلـزائية جيب استكماهلا يف التشريع              . أمـام اهليـئات القضـائية أو السـلطات اإلداريـة          
 كــانون ١٠ املــؤرخ ٩٧/٠٠٩وهكــذا صــدر القــانون رقــم . الوطــين بعقوبــات مناســبة لكــي تكــون قابــلة للتطــبيق

 . ليدمج جرمية التعذيب يف قانون العقوبات الكامريوين بتحديد العقوبات على ذلك الفعل١٩٩٧يناير /ينالثا

 تشــرين ٨ املــؤرخ ٩٠/١٤٥٩وأنشــئت جلــنة وطــنية حلقــوق اإلنســان واحلــريات مبوجــب املرســوم رقــم      -٣٥
اع اخلاص ومنظمات غري وهناك مجعيات اجتماعية ميلكها القط. ، وهي ذات شخصية قانونية   ١٩٩٠نوفمرب  /الثاين

 ٩٩/٠١٤وختضع هذه املنظمات غري احلكومية للقانون رقم . حكوميـة عديـدة تكمـل نشـاط هـذه اللجنة وتوسعه         
 . وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية بوضع ملف بشأا١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ 

 اإلعالم والدعاية -رابعاً

وتقوم وسائط اإلعالم  . مجيع الصكوك التشريعية واإلدارية والتنظيمية    لـلكامريون جريدة رمسية تنشر فيها        -٣٦
وتوجــد مشــاريع إلنشــاء حمطــات إذاعيــة ريفيــة تصــل بــراجمها إىل مجيــع فــئات  . بانــتظام بــإبالغ الســكان حبقوقهــم

وتعقـد بانـتظام حـلقات دراسـية عـن حقـوق اإلنسـان لصـاحل املوظفني املكلفني حبقوق اإلنسان وكذلك                    . السـكان 
. ويـزمع بعض كامريونيني ترمجة نصوص وطنية أو دولية معنية حبقوق اإلنسان إىل اللغات احمللية           . صـاحل اجلمهـور   ل

ويف اخلــتام، ومبناســبة االحــتفال بالذكــرى اخلمســني لإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان، وهــو احــتفال أعــلن رئيــس 
د أخصــائيون يف جمــال حقــوق اإلنســان إىل ، أوفــ١٩٩٨يونيــه / حزيــران١٦احلكومــة شخصــياً بدايــة أنشــطته يــوم 

 .األقاليم لتوعية املواطنني حبقوقهم األساسية

غــري أن مــن دواعــي األســف أن اإلعــالم والدعايــة املنشــودين يواجهــان قيــودا حبكــم أميــة بعــض الســكان    -٣٧
 .واحنباس مناطق معينة

- - - - - 


