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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثون
 ١٨-٧أاير/مايو ٢٠١٨

موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

الكامريون*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاة التواتر
ال دددوري لالا ددتورا ال دددوري الل ددامهو وه ددذا التقري ددر ه ددو مل د د لور ددا ا ولومد دا ا قدمد د
مد  ٢٤جهد مد ا هددا ادداحة ا ددل ( )١إىل االاددتورا الدددوري اللددامه ،وهدو مقد ّديف
شكه موجز تقيداً ابحلد األ ى لودد الكلما و

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()٢

 -٢أواددى مرمددز مااهت د القتدده الودداة ومقدددمو (الور د ا ل د م  )٤ومجوي د انيددام
إنكل د ا وويل ددز صن تواا دده الك ددامنون جهوده ددا م د أج دده الت دددي عل ددى ال وتوم ددوال اال تي دداري
التفا ي مااهت التوذيب وغنه م ضروب ا وامل أو الوقوب القااي أو الالإنساني أو ا هياد ،
واالتفا ي د الدولي د حلماي د مجيددع األش د اق م د اال تفددا القسددري ،واتفا ي د ماددع جر د اإلابدة
ا ماعي وا وا ة عليها ،وتافيذ هذه ال كوك تافيذاً فواالً()3و
إنكلد ا وويلدز صن تسدتكمه الكدامنون
 -3وأوات ماظم الوفو الدولي ومجويد انيدام
اإلجرا ا ا تولق إبلغا عقوب اإلعدايف ،وماها الت دي على ال وتوموال اال تياري الثاين للوهد
الدويل اخلاق ابحلقوق ا دني والسيااي  ،وتوديه داتورها باا ً على ذلك()٤و

__________

*

ة ُُترر هذه الوثيق ةه إرااهلا إىل دوائر ال مج ابألمم ا ت دةو
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 -٤وأواى مقدمو الور ا ل م  ١الكامنون ابلت دي على ال وتوموال اال تياري بلأن
بيع األطفاال وااتغالال األطفاال الةغا و ا واد اإلابحي وبتافيذ هذا ال وتوموال()5و
 -5وأوا ددى مق دددمو الور د د ا لد د م  ١بتو ي ددع اتفا يد د االُت دداد األفريق ددع حلمايد د ومس دداعدة
الاازح دا لياً أفريقيا (اتفا ي ممةاال) والت دي عليها()6و
 -6وأوا ددى ا وه ددد ا و ددا ابنو دددايف ا اس ددي واإلدم ددا صن ت دددق الك ددامنون عل ددى اتفا يد د
حقوق األش اق ذوي اإلعا واتفا ييت عامع  ١٩5٤و ١٩6١ا تولقت ابنودايف ا اسي ()٧و

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()٨

 -٧أعددرب مقدددمو الور د ا لد م  ٤عد أاددفهم إزا اإلبقددا علددى عقوبد اإلعدددايف ددانون
الوقواب ال ادر  ١٢متوز/يوليه )٩(٢٠١6و وأواى مقددمو الور د ا لد م  ٤بتودديه دانون
الوقواب بغي حذف عقوب اإلعدايف ماه()١٠و
 -٨وأشددار ماظم د الوفددو الدولي د إىل أن ا ددادة ( 3٤٧مكددرراً) م د ددانون الوقددواب تُوا ددب
علددى الوال ددا ا اسددي ب د ش د م د جدداس واحددد ابلس د دددة ت د او ب د  6أشددهر و5
ادداوا ودفددع الغرامد ()١١و وأواددت صن تومدده الكددامنون ،بوجدده دداق ،علددى نددز اددف ا دريف عد
الوال ددا ا اس ددي ا قامد د ابل اض ددع بد د أشد د اق مد د ج دداس واح ددد وو د د عملي ددا احت دداز
ومقاضاة هؤال األش اقو وأبد مجوي اإلنساني أوالً ابلكامنون وماظم الوفو الدولي وماظمد
اخلط األمامع حلماي ا دافو ع حقوق اإلنسان اللواغه ذاهتا وأيد هذه التوايا ()١٢و
 -٩وأواددى مقدددمو الور د ا ل د م  ١ابعتمدداد ملددرو ددانون لاي د النفدده ،مددع تتددمياه
أحكام د داً ا د ددرس بل د ددأن االاد د دتغالال ا اس د ددع ل،طف د دداال ،واعتم د دداد مل د ددرو د ددانون األشد د د اق
واألاددرة()١3و وأواددت ا ة ددادرة الوا ي د إلشددا مجي ددع أشددكاال الوقوب د الةدني د ل،طفدداال صن تس د
الكامنون تلريوا ُتظر إنزاال مجيع أشكاال الوقوب الةدني ابألطفاال()١٤و

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذانع مذذع مراقذذاة القذذانون الذذدو
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة لعدة قطاقات

ا ساواة وعديف التمييز

()١5

 -١٠أشار ا اللؤون الوام اوب الكدامنون إىل اادتمرار مودااة األ ليد الااطقد ابللغد
اإلنكليزي د م د اياا د التمييددز ،ددا ذلددك حظددر ااددت دايف لغتهددا احليدداة الوام د اليومي د ()١6و
والحظت مذلك أن التمييز ارس خمتل القناعا  ،وال ايما التوليم والومه واالحتكايف
إىل القتددا ()١٧و وأواددت إبشددا مددا يتوددر لدده الادداطقون ابللغد اإلنكليزي د مد متييددز ومتددايقا
وابعتماد انون وايااا ااهت التمييز()١٨و
 -١١تت ددمات الور د د ا ل د د م  5توثيق د داً حل دداال متو ددددة م د د ا ت ددايقا وال هي ددب ض ددد
ا ثليددا وا ثليد ومزدوجددع ا يدده ا اسددع ومغددايري اهلويد ا اسدداني الكددامنونو وأورد مقدددمو
الور د حدداال خمتلف د م د االعتقدداال التوسددفع واددو ا وامل د الدديت توددر هلددا علددى أيدددي دوا
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اق أ دداموا عال ددا جاسددي مثلي د ابل اضددعو وأوا دوا صن تنل د الكددامنون ا درا
اللددرط أش د ا
مجيددع السد اا انيت دزي حاليداً بسددةب ميددوهلم ا اسددي و وحثدوا احلكومد ى أيتداً علددى ضددمان تلقددع
اللرط تدريةاً جماال حقوق اإلنسان ا ت ل اب يه ا اسع واهلوي ا اساني وعلى الت قيد
انتهامددا حقددوق اإلنس دان الدديت يرتكةهددا أف دراد اللددرط ومقاضدداة مرتكةيهددا()١٩و وأبددد ماظم د
الوفو الدولي شواغه مماثل وأوات أيتاً صن تاز الكدامنون ادف ا دريف عد الوال دا ا اسدي
ا ثلي ا قام ابل اضع()٢٠و
 -١٢وأشددار مقدددمو الور د ا ل د م  5إىل حرمددان ا ثليددا وا ثلي د ومزدوجددع ا يدده ا اسددع
ومغ ددايري اهلويد د ا اس دداني مد د االحتك ددايف إىل القت ددا ومد د دددما ال د د والتول دديمو وحثد دوا
الكامنون على نز اف ا ريف ع الوال ا ا اسي اليت يقيمهدا ابل اضدع ش دان مد جداس
واحددد ،وضددمان ااددتفادة ا ثليددا وا ثليد ومزدوجددع ا يدده ا اسددع ومغددايري اهلويد ا اسدداني مد
ح الرعاي ال ي  ،والت قي حاال احلرمان م الوال بسةب ا يه ا اسع()٢١و وأوادوا
صن ُتقد احلكومد حداال النددرد مد ا دراد بسددةب ا يده ا اسددع ،وصن تنلد للد توعيد
بلأن التمييز على أااس ا يه ا اسع واهلوي ا اساني ()٢٢و
 -١3وندددد مجوي د اإلنس دداني أوالً ابلكددامنون ابلتل دريوا القموي د ض ددد ا ثليددا وا ثلي د
ومزدوج ددع ا ي دده ا اس ددع ومغ ددايري اهلوي د ا اس دداني  ،وبت دواتر ح دداال الواد د والتميي ددز ض ددد ف د د
ا ثليا وا ثلي ومزدوجع ا يه ا اسع ومغايري اهلوي ا اساني ()٢3و
 -١٤والحظددت مجويد اإلنسدداني أوالً ابلكددامنون أن حدداال الواد هددذه هددع نتي د مةاشددرة
مد جداس واحدد()٢٤و وأعربدت عد اادتاكارها
للقوان اليت جتريف الوال ا ا اسي ب ش
اللديد للف وق اللرجي اليت خيتع هلا ا ثليدون()٢5و وأوادت ظظدر مماراد الف دوق اللدرجي
وباددز اددف ا دريف ع د الوال ددا ا اسددي ا قام د ابل اضددع ب د ش د م د جدداس واحددد()٢6و
وأواددت ا اظم د قاضدداة أف دراد اللددرط الددذي يرتكةددون هددذه االنتهامددا ضددد ا ثليددا وا ثلي د
ومزدوج ددع ا ي دده ا اس ددع ومغ ددايري اهلويد د ا اس دداني  ،وإط ددالق اد درا السد د اا انيت د دزي حاليد داً
بسةب ميوهلم ا اسي  ،وتوعي السكان بقتي ا ثليا وا ثلي ومزدوجع ا يه ا اسع ومغدايري
اهلوي ا اساني ()٢٧و

التامي والةي واألعماال الت اري وحقوق اإلنسان
 -١5الحظت ا ا ا واي ابالادتورا الددوري اللدامه ا ار السدلةي الديت حلقدت اب ت داد
الةلد على إثدر أزمد الاداطق ابإلنكليزيد  ،وال اديما مد جدرا ندع اإلن ندت ألشدهر عديددة()٢٨و
وأشار ا اللؤون الوامد ادوب الكدامنون أيتداً إىل أن عمليدا ندع اإلن ندت تويد تاميد
اال ت اد الكامنوين()٢٩و

حقوق اإلنسان ومكاف

اإلرهاب

عايف  ،٢٠١٤اعتمد
-١6
الوفو الدوليد و اد لايد ال د في
ا مويددا والت مددع()3٠و وأواددت
ا ل د م  ٤راجو د ددانون مكاف د
GE.18-03091

الكدامنون دانواً بلدأن مكاف د اإلرهدابو وأشدار ماظمد
إىل أن دانون مكاف د اإلرهداب ياتهدك احلقدوق تكدوي
ا د لاي د ال د في وماظم د الوفددو الدولي د ومقدددمو الور د
اإلرهدداب ال ددادر عددايف  ٢٠١٤وتوديلدده حددو يت دوا يف مددع
3

A/HRC/WG.6/30/CMR/3

القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وإبشا حمامما ا ددني أمدايف انيدامم الوسدكري واحلكدم بوقوبد
اإلعدايف أثاا تلك انيامما ()3١و
 -١٧وأواددت مجوي د انيددام بتددرورة موا م د ددانون مكاف د اإلرهدداب مددع ا ودداين الدولي د
حلقوق اإلنسان وانيامما الوادل ()3٢و
 -١٨وأش د ددار مق د دددمو الور د د د ا لد د د م  ٢إىل أن د ددانون مكاف د د د اإلره د دداب ي د ددز حماممد د د
الكامنوني أمايف حمدامم عسدكري وإاددار أحكدايف ابإلعددايف علدى ا تهمد بددعم اإلرهداب ،وهدو
ما خيال احل حمامم عادل و وأعرب مقدمو الور د ا لد م  ٢عد القلد إزا غيداب الازاهد
واالاتقاللي انيامم الوسكري والتوري الفتفا لإلرهابو وأواوا راجو دانون مكاف د
اإلرهدداب وفق داً لاللتزامددا الدولي د جمدداال حقددوق اإلنسددان()33و وأبددد ماظم د الوفددو الدولي د
شدواغه مماثل د وحثددت الكددامنون علددى وضددع توريد لإلرهدداب يت دوا يف مددع ا ودداين الدولي د حلقددوق
اإلنسان واحلد م الل و إىل انيامم الوسكري ()3٤و
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرد احلياة واحلري واألمان على ش

ه

()35

 -١٩أع ددرب مق دددمو الور د ا لد د م  ٤ع د لقه ددم إزا تزاي ددد أحك ددايف اإلدان د ابإلع دددايف ال دديت
ت درها انيامم الكامنوني  ،وال ايما مشاال الةلد()36و وندد مقدمو الور ا ل م  ٤ابلنابع
الوددايف والفتددفا للق دوان الدديت تتادداوال اإلرهدداب وبتوايفهددا اعتقدداال ماااددري تددي الادداطق
ابإلنكليزي د ()3٧و وأشددار مقدددمو الور د ا ل د م  ٤إىل أن احلكوم د الكامنوني د ُت دريف األش د اق
ا دددان ابإلعدددايف مد حقددو هم وأعربدوا عد األاد إزا مددا يال يدده ا دددانون ابإلعدددايف مد ضددروب
ا وامل د الالإنسدداني والتوددذيب()3٨و وأواددى مقدددمو الور د ا ل د م  ٤الكددامنون صن تت ددذ مدده
التدددابن التددروري لتوددديه ددانون مكاف د اإلرهدداب لوددايف  ٢٠١٤و ددانون الوقددواب لوددايف ٢٠١6
م د أجدده إلغددا عقوب د اإلعدددايف()3٩و وأواددى مقدددمو الور د أيت داً ابحلددرق علددى اح د ايف حقددوق
األش اق ا دان ابإلعدايف ،ال ايما بتمان شفافي اإلجرا ا وحتور حمايف()٤٠و
 -٢٠وأفاد ا اللؤون الوام اوب الكامنون صن وا األم ال زالدت تسدت ديف القدوة
ا فرط د ضددد ا دواطا  ،ددا ذلددك التوددذيب وا تددايق واالعتقدداال التوسددفع واحلددةس االنف درادي
لف د ا ممددددة بدددون حمامم د ()٤١و وأواددت إبشددا مدده ااددت دايف لالعتقدداال التوسددفع واالحت دداز
ضددد ا دواطا وإشددا ااددت دايف التوددذيب وغددنه مد ضددروب ا واملد القااددي ()٤٢و وحثددت الل ا د
مذلك الكامنون على الت قي ادعا ا ارتكاب الوا ضد الاداطق ابإلنكليزيد ومقاضداة
ا سؤول ع ارتكابه()٤3و
 -٢١وأوادى مقددمو الور د ا لد م  ٢صن تواادده الكدامنون جهودهددا مد أجدده إنلدا ليد
مستقل اع التودذيب وصن ت ددق علدى ال وتومدوال اال تيداري التفا يد مااهتد التودذيب وغدنه
م ضروب ا وامل أو الوقوب القااي أو الالإنساني أو ا هيا ()٤٤و
 -٢٢وأفدداد ماظم د الوفددو الدولي د ظدداال متوددددة م د التوددذيب واالحت دداز غددن القددانوين
واالعتقدداال بدددون مددذمرة تو يد  ،فتدالً عد اال تفددا القسددري ل،شد اق ا تهمد بتأييددد بومددو
حدرايف()٤5و وأواددت صن تت ددذ الكددامنون إجدرا ا م د أجدده إشددا ممارا د التوددذيب واالحت دداز
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غددن القددانوين وصن ُتس د اددروف الودديا مراف د االحت ددازو وأواددت أيت داً بفددت ُتقي د نزيدده
ومستقه ا تفا األش اق الكامنون()٤6و
 -٢3وأشددار مقدددمو الور د ا ل د م  ٢إىل توددر مثددن م د األش د اق لالعتقدداال التوسددفع
واالحت دداز اددروف فظيو د علددى إثددر أحدددا اللددغب الدديت اندددلوت أ دداليم الةلددد الااطق د
ابإلنكليزيد ()٤٧و وحد مقددمو الور د ا لد م  ٢الكددامنون علدى الومده مدع جهداز القتدا علددى
ضمان جتاب اللنط ف ا االحت از وإ تا إجرا ا االحت از للدرو ادارم وضدمان
منابق التلريوا ا اائي انيلي للمواين الدولي جماال حقوق اإلنسان()٤٨و
 -٢٤وأشار ا ا ا واي ابالاتورا الدوري اللامه إىل اادتمرار االحت داز غدن القدانوين
ألش اق الس ون ،على إثر أزم الااطق ابإلنكليزي ()٤٩و والحظت أيتاً حداال متودددة
مد انتهامددا حقددوق السددكان الدديت ارتكةتهددا ايموعد اإلرهابيد بومددو حدرايف و دوا حفد الاظددايف
الكامنوني حرهبا على اإلرهابي وأثاا إدارهتا ألزم الااطق ابإلنكليزي ()5٠و وأوات ا ا
ا وايد د د ابالا د ددتورا ال د دددوري الل د ددامه بت د ددمان لايد د د ااد د د ل،طف د دداال ضد د د ااي اال تن د دداف
واالاتغالال ا اسع والت ايد الرتكاب عمليا انت اري ()5١و وأوات أيتاً إبجرا ُتقيقا
ادعا ا ارتكاب جرائم القته واالغت داب وضدروب ا واملد الالإنسداني ادياق الازاعدا الديت
تلهدها الكامنون()5٢و
 -٢5وأشددار الور د ا لد م  ٢إىل أن اددروف الودديا اد ون الكددامنون مددا زالددت مزريد
للغاي  ،وتتسم ابالمتظاظ وتردي دما ال رف ال ع()53و وأوادت صن توااده الكدامنون
جهودها م أجه باا مالآ ا اي جديدة وُتس مواين الويا الس ون()5٤و

إ ام الودال ،ا ذلك مسأل اإلفال م الوقاب ،وايادة القانون
 -٢6أشددار ا د اللددؤون الوام د اددوب الكددامنون إىل إ ددا تددداوال اللغ د اإلنكليزي د
انيددامم وحرمددان الادداطق هبددا مد االحتكددايف إىل القتددا واددةه االنت دداف الفوال د ()55و وأشددار
ا د اللددؤون الوام د اددوب الكددامنون مددذلك إىل أن مثددناً م د انيت دزي الادداطق ابإلنكليزي د
ال يةلغون ابلتهم اليت يتابوون هبا()56و
 -٢٧وأشد ددار مقد دددمو الور د د ا ل د د م  ٢إىل أن القتد ددا ال يتمتد ددع ابالاد ددتقاللي الكامل د د
الكددامنون ألن ال درئيس لددك اددالحي عددزال القتدداة()5٧و وأشدداروا مددذلك إىل أن الل ا د الوطاي د
حلقددوق اإلنسددان ليسددت مؤاس د مسددتقل وأن واليتهددا حمدددودة الاندداق()5٨و وأوا دوا بت ددي
موارد تتي مسا ل ا ؤاسا ()5٩و

احلراي األاااي واحل

ا لارم

احلياة الوام واحلياة السيااي

()6٠

عدايف  ٢٠١٧بتوليد ددما
 -٢٨أشار مقددمو الور د ا لد م  ٧إىل أن احلكومد أمدر
اإلن ن ددت األ دداليم الااطقد د ابإلنكليزيد د مش دداال غ ددرب وجا ددوب غ ددرب الك ددامنون ،رداً عل ددى
االحت ددا علددى هيما د اللغد الفرنسددي الكددامنون()6١و وأوادوا صن متتاددع الكددامنون عد نددع
ات دداال اإلن نددت وتت ددذ تدددابن العتمدداد ددانون بلددأن الافدداذ إىل ا ولومددا وتواادده إعمدداال
ضماا انوني اع ا را ة غن ا لروع ()6٢و
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 -٢٩وأعددرب مقدددمو الور د ا لد م  ٧وماظمد مرااددلون بددال حدددود عد لقهددم إزا مددا ثلدده
نددع اإلن نددت مد هتديددد حلريد التوةددن()63و وأواددت ماظمد مرااددلون بددال حدددود ومقدددمو الور د
ا لد م  ٤و اد لايد ال د في إبلغددا جر د التلددهن الدديت يتددابع هبددا ال د فيون وتوزيددز لايد
ا دافو ع حقوق اإلنسان()6٤و
 -3٠وأعددرب مقدددمو الور د ا لد م  ٢عد القلد الددذي مددا زاال يسدداورهم إزا عددديف التسددام
مددع ا ددافو ع د حقددوق اإلنسددان وانتهدداك حقددو همو وأعرب دوا ع د القل د إزا ااددت دايف اللددرط
للق ددوة ا فرط د والتو ددذيب وغ ددنه م د ض ددروب ا وامل د القاا ددي أو الالإنس دداني أو ا هيا د و وأوا دوا
بتددمان موا م د تلدريوا ال د اف الوطاي د مددع ا ودداين الدولي د حلقددوق اإلنسددان واعتمدداد ددانون
سمع حقوق ا دافو ع حقوق اإلنسان()65و
 -3١وأشددار مقدددمو الور د ا ل د م  ٢والور د ا ل د م  5إىل أن الكددامنون مددا زالددت تةدددي
مسددتواي عاليد مد عددديف التسددام مددع ا دددافو عد حقددوق اإلنسددان الددذي ياتقدددون احلكومد ،
وال ايما اياق أزم الااطق ابإلنكليزي ()66و
 -3٢وأشار ماظم الوفدو الدوليد إىل أن الكدامنون مدا زالدت تقيدد احلقدوق حريد التوةدن
األ د دداليم الااطق د د
وتكد ددوي ا مويد ددا والت مد ددع السد ددلمع ،وال اد دديما د ددالال االحت اجد ددا
ابإلنكليزيد د ()6٧و وحث ددت ا اظمد د ُ الك ددامنون عل ددى ض ددمان احد د ايف حق ددوق حريد د التوة ددن وتك ددوي
ا مويا والت مع لل ميع ورفع القيود ع دما اإلن نت()6٨و
 -33وأعربت ا لاي ال في ع أادفها الادتمرار تنةيد دوان جاائيد يتدابع وجةهدا
ال د فيون بتهم د التلددهن الكددامنون()6٩و وأشددار الل ا د إىل أن الكددامنون توا د ددانون
مكاف د اإلرهدداب قاضدداة ال د في أمددايف حمددامم عسددكري  ،وال ادديما ماددذ االضددنرااب الدديت
شهدهتا األ اليم الااطق ابإلنكليزي ()٧٠و وأعربت ع لقها إزا مدا تتسدم بده أحكدايف هدذا القدانون
م طابع فتفا للغاي واحتماال اللنط توايفه للايه م اخل ويف السيااي وم احل
حري التوةن()٧١و
 -3٤وأعربددت ماظم د مرااددلون بددال حدددود ع د لقهددا إزا اإلج درا ا ا ت ددذة لتقييددد حري د
اإلعاليف ،وال ايما إطار دانون مكاف د اإلرهداب لودايف )٧٢(٢٠١٤و وأبدد أادفها إزا عدديف
إيراد توري واض ود ي لإلرهاب القانون ،مما يزيد م نر توايفه على نناق واادع ضدد
ال د في وا دددافو ع د حقددوق اإلنسددان()٧3و وأشددار ماظم د مرااددلون بددال حدددود أيت داً إىل
إطددار ددانون اإلرهدداب ،واحتمدداال ادددور أحكددايف ابإلعدددايف
تزايددد حدداال اعتقدداال ال د في
عل دديهم ددالال انيامم ددا ()٧٤و وأعرب ددت أيتد داً عد د لقه ددا إزا ن ددع دددما اإلن ن ددت وتوليد د
تدرا ي ب د ا اددابر اإلعالمي د ()٧5و وأواددت بتوددديه ددانون اإلره داب وو د االعتقدداال التوسددفع
لل في وا تايقا اليت يتورضون هلا()٧6و
 -35وأشار ا اللؤون الوام اوب الكامنون إىل أن الكامنون اختذ تددابن إل دا
الادداطق ابإلنكليزي د م د ا لددارم واددائ احلكوم د والومدده اخلدم د الوام د ( )٧٧و نوددت
حري التوةن واحل وال على ا ولوم ()٧٨و وأوات
دم اإلن نت ا اوب انتهاك لل
الل ا د إبطددالق ا درا ال د في وبتهي د اددروف تتددي للمدددافو ع د حقددوق اإلنسددان مزاول د
إنكلد د ا وويل ددز عد د أا ددفها لتوايد د ددانون مكاف د د
أنل ددنتهم()٧٩و وأعرب ددت مجويد د اني ددام
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اإلرهاب حمامم ا دافو ع حقوق اإلنسدان()٨٠و وأوادت صن ُتد يف الكدامنون احلقدوق
حري تكوي ا مويا والت مع ومتك ا دافو ع حقوق اإلنسان مد احلمايد ا نلوبد ألدا
مهددامهم()٨١و وأبددد ا ا د ا وايد ابالاددتورا الدددوري اللددامه ا الحظددا ذاهتددا بلددأن ددانون
مكاف اإلرهاب وأعربت ع لقها م مساس القانون ا ذمور ظري التوةن()٨٢و
 -36وأش ددار اد د لايد د ال د د في أيتد داً إىل أن الك ددامنون أ دددمت عل ددى ن ددع دمد د
اإلن نددت األ دداليم الااطق د ابإلنكليزي د وعلقددت ت درا ي الة د ا ماوح د للوديددد م د واددائط
اإلعاليف()٨3و وأوات الل ا ُ الكامنون صن تكفه بي مفتي إىل حريد ال د اف بتودديه دانون
مكاف د اإلره دداب وإلغ ددا جر د التل ددهن ال دديت يت ددابع هب ددا ال د فيون()٨٤و وأوا ددت م ددذلك صن
تتددم الكددامنون امتثدداال إج درا ا االعتقدداال واالحت دداز لقددانون حقددوق اإلنسددان الدددويل وصن
تكفه إاتح الافاذ إىل اإلن نت مجيع أحنا الةلد()٨5و
 -3٧و اددياق رد احلكوم د علددى أزم د الادداطق ابإلنكليزي د  ،أفدداد ماظم د اخلددط األمددامع
حلماي د ا دددافو ع د حقددوق اإلنسددان بتدددهور اددروف عمدده ا دددافو ع د حقددوق اإلنسددان
الكددامنون()٨6و وأشددار أيت داً إىل توددر ا دددافو ع د حقددوق اإلنسددان للتهديدددا وال هيددب
ولددال التلددويه واالعتدددا ا ا سدددي ()٨٧و وأاددفت العتمدداد ددانون مكاف د اإلرهدداب ،الددذي
جمداال حقدوق اإلنسدان أمدايف انيدامم الوسدكري وإاددار أحكدايف
زاد م احتماال إدان الااشن
()٨٩
ابإلعدايف علديهم()٨٨و وأشدار أيتداً إىل اادتمرار انتهداك حريد الت مدع و وحثدت ماظمد اخلدط
األمددامع حلماي د ا دددافو عد حقددوق اإلنسددان الكددامنون علددى مراجود وتوددديه ددانون مكاف د
اإلرهدداب لوددايف  ٢٠١٤لتددمان عددديف توايد أحكامدده لتقييددد حري د التوةددن أو تكددوي ا مويددا
واختاذ إجدرا ا لو د االعتقداال التوسدفع واالحت داز اللدذي يتودر هلمدا ا ددافوون عد حقدوق
اإلنس ددان()٩٠و وأوا ددت م ددذلك صن تت ددم الك ددامنون مماراد د احلد د حريد د الت م ددع الس ددلمع
وإاتح بي ما للمدافو ع حقوق اإلنسان إبشا ا تايقا اليت يتورضون هلا وتقدد ا اداة
إىل الودالد د ()٩١و وأب ددد ا ا د د ا وايد د ابالا ددتورا ال دددوري الل ددامه ا الحظ ددا ذاهت ددا بل ددأن
االعتدا ا على حري التوةن وعلى حقوق ا دافو ع حقوق اإلنسان()٩٢و
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية

احل

ال

()٩3

 -3٨أشار ماظم "ُتال الدفا ع احلري " الدولي إىل تردي حال الةىن الت تيد ال د ي
الك ددامنون والحظ ددت تسد د يه مس ددتواي مرتفود د مد د الوفي ددا الافاا ددي الك ددامنون()٩٤و
وأوات بت س مالآ الرعاي ال ي والافاذ إىل دما الرعاي ال د ي مد أجده الاسدا
ا ا درا م األواا الريفي الفقنة()٩5و
 -3٩والحظددت مجويد مكاف د مددر الكدراي ا ا ليد الددوراثع أن مددر فقددر الددديف ا ا لددع
ي دديب عدددداً مة دناً م د األطفدداال الكددامنونو والحظددت غيدداابً ا ولومددا ا قدم د للسددكان
بلددأن هددذا ا ددر وغيدداابً الةددىن الت تيد الدديت تتددي امتلدداف اإلادداب هبددذا ا ددر ()٩6و وتواددع
إىل الوال ()٩٧و
ا موي بتوزيز لال التثقي والتوعي وإاتح الافاذ ا ا
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 -٤٠ورحةددت مؤاس د إليزابي د غليددزر كاف د إيدددز األطفدداال ابلتقددديف اني درز الو اي د م د
انتقاال عدوى فنوس نق ا ااعد الةلدري مد األيف إىل النفده الكدامنون()٩٨و وال يدزاال يتود
ُتقي د ا زيددد م د التقددديف لةلددوى هدددف القتددا علددى انتقدداال فددنوس نق د ا ااع د الةل دري ورفددع
مودددال عددال األطفدداال مادده()٩٩و وأواددت ب دزايدة إمكاني د احل ددوال علددى عددال فددنوس نق د
ا ااع د الةل دري إباتح د ا تةددارا جماني د للكل د ع د الفددنوس وإذمددا الددوعع لدددى ايتموددا
انيلي بلأن ا تةار الكل ع إااب األطفاال ابلفنوس وعالجه()١٠٠و
 -٤١والحظددت مجويد اإلنسدداني أوالً ابلكددامنون أن مراهي د ا ثليد الدديت تسددود
وعال فنوس نق ا ااع الةلري و
تؤثر على ح وهلم على دما ال

الكددامنون

 -٤٢والح د مقدددمو الور د ا ل د م  ٧ااددتمرار الوا د والتمييددز القددائم علددى نددو ا دداس
وال ايما القنا غن الرمسع و ارتةا ابحل وال على دما ال ()١٠١و وأعرب مقدمو
الور د ا ل د م  ٧ع د القل د إزا الوضددوي اخلاا د للملددتغال اب دداس الكددامنون ،الل دوايت
سددرم م د احل ددوال علددى حقددو هم( ،)١٠٢وإزا أتثددن القددانون ا اددائع علددى ا لددتغال اب دداس
ددا ذلددك م ددا يتورض د ل دده م د عا د ومتييددز واعتق دداال وابت دزاز()١٠3و وأش ددار مقدددمو الور د
ا ل د م  ٧إىل ارتفددا مودددال انتلددار فددنوس نق د ا ااع د الةل دري لدددى ا لددتغال اب دداس
ا دداس،
واحتمدداال إاددابته هبددذا الفددنوس()١٠٤و وأوا دوا باددز اددف ا دريف ع د عمدده الةددالغ
وإشا متايقتهم وضمان ح وهلم على دما ال ()١٠5و

احل

التوليم

()١٠6

 -٤3أشار مؤاس إليزابي غليزر كاف إيدز األطفداال إىل أن موددال االلت داق ابلتولديم
الكددامنون()١٠٧و وأوا ددت إبلغ ددا را دويف ا دددارس واخت دداذ
الثددانوي مت دددن نس ددةياً ل دددى الفتي ددا
()١٠٨
و
إجرا ا لرفع مودال االلت اق اب دارس الثانوي ال ايما ب الفتيا
 -٤٤وأش ددار ا د د الل ددؤون الوام د د ا ددوب الك ددامنون أيت د داً إىل أن الا دداطق ابإلنكليزي د د
ن د ددا التول د دديم()١٠٩و وأوا د ددت ظمايد د د اإلر اللغ د ددوي للا د دداطق
مهمل د ددون وغ د ددن م د دددجم
()١١٠
و
ابإلنكليزي وضمان تكيي التوليم مع إرثهم الثقا
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

ا رأة

()١١١

 -٤5أعربددت الرابن د الاسددائي الدولي د للسددلم واحلري د ع د أاددفها لغيدداب جتددر أفودداال الوا د
ا اددزيل واالغت دداب الزوجددع الدديت تودداين ماهددا الاسددا ()١١٢و وأواددت بوضددع ددانون وبدرامة تثقيفي د
وتوعوي كاف مجيع أشكاال الوا ضد ا رأة()١١3و
 -٤6وأشد ددار الرابن د د الاسد ددائي الدولي د د للسد ددلم واحلري د د إىل ضد ددو متثيلي د د ا د درأة شد ددؤون
السياا الكامنون()١١٤و والحظت أيتاً تفاواتً ب األجور اليت يتقاضاها الرجاال والاسدا
القن ددا اخل دداق()١١5و وأوا ددت ابخت دداذ ت دددابن مالئمد د لت ددمان متثيليد د ا د درأة القن دداع الو ددايف
واخلاق( ،)١١6وإشراك ا رأة عملي اختاذ القرار والساليف()١١٧و
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 -٤٧وأوات مؤاس إليزابيد غليدزر كاف د إيددز األطفداال بتدمان االحد ايف الكامده لقدانون
جتريف الزوا ةه ا الثاما علرة والز ا القسري ()١١٨و
الوقواب  ،وال ايما ا ادة  356ماه اليت ّ

األطفاال

()١١٩

 -٤٨وأشار الور د ا لد م  ١إىل أن مدا يزيدد عد  ٤ ٠٠٠طفده يسدتغلون الةغدا ()١٢٠و
ورحةددت اب هددود ا ةذول د حلماي د األطفدداال م د االاددتغالال ا اسددع لكاهددا رأ أن هددذه ا هددود
ال تزاال غن مافيد ()١٢١و وأعدرب مقددمو الور د ا لد م  ١أيتداً عد األاد إزا غيداب التاسدي
اإلطدار القدانوين حلمايد األطفداال( )١٢٢وااددتمرار السدما ابلتدزوية ا ةكدر والقسدري للفتيددا
الك ددامنون()١٢3و وأوا د دوا صن توح ددد الك ددامنون ا د د الرش ددد ١٨ا ددا وصن تت ددذ ن د دوا
العتمدداد اياا د وطاي د ممطددار حلماي د األطفدداال( )١٢٤وتتددي دددما مد أجدده األطفدداال ض د ااي
االاددتغالال ا اسددع()١٢5و وأوا دوا م ددذلك بتاسددي مجيددع األنل ددن ا ت ددل ابالاددتغالال ا اس ددع
وضمان تس ن ا وارد الةلري والتقاي وا الي للهي التاسيقي ()١٢6و
 -٤٩وأشددار ا ةددادرة الوا ي د إلشددا مجيددع أشددكاال الوقوب د الةدني د ل،طفدداال إىل أن الوقوب د
الةدني ملروع الكامنون()١٢٧و وأوات صن تس الكامنون تلريوا ُتظدر الوقوبد الةدنيد
ل،طفاال مجيع األمام  ،ا فيها ا ازال وا ؤاسا ()١٢٨و

األ ليا واللووب األالي
 -5٠أعربت ماظم الةقا الثقا ع لقها إزا غيداب اعد اف مداف ابللدووب األادلي ()١٢٩و
وأشار إىل غياب توري لللووب األالي  ،وإىل ما ل ااع اات را ا وادن م أثدر ادلع علدى
مادداطقهم ،وعددديف اع د اف القددانون صراضدديهمو وحثددت ماظمد الةقددا الثقددا الكددامنون علددى ضددمان
ملددارم اللددووب األاددلي عملي د اختدداذ الق درار واحل ددوال علددى م دوافقتهم ةدده تفويددت األراضددع
ا ملومد د هل ددمو وأوا ددت أيتد داً صن تت ددذ الك ددامنون إجد درا ا لتوليد د إ ددار األراض ددع ال ددذي يت ددي
ااتغالال زيت الا يه ،وتوويض اللووب األالي ع تدهور ال ب أراضيهم()١3٠و
 -5١والحظ ددت ا ا د د ا وايد د ابالا ددتورا ال دددوري الل ددامه أن الك ددامنون م ددا زال ددت مت ددا
األراضع للمستثمري األجانب على حساب ااتغالال هذه األراضع م ايتمودا األادلي الديت
توديا األرايف()١3١و وأشدار إىل اادتف اال هدذه الظداهرة ا اداط الغابويد  ،حيد تاتهدك
حقوق السكان األالي ا ترا ي االاتغالال لللرما الغابوي ()١3٢و

ا هاجرون والالج ون وملتمسو الل و وا لردون دا لياً

()١33

 -5٢أعربدت الرابند الاسدائي الدوليد للسدلم واحلريد عد لقهدا إزا عمليدا ال حيده القسددري
دد
د دواطا ني ددناي ا وج ددودي الك ددامنون إىل ني ددناي()١3٤و وأوا ددت ب د دزايدة ا د دوارد ا
لالج د واألش د اق الاددازح و وابإلضدداف إىل ذلددك ،دعددت الرابن د ُ الكددامنون إىل إيددال عااي د
اا د للاسددا والفتيددا الالج ددا بتددمان ح ددوهل ا ا د علددى اخلدددما  ،ولددايته م د
أعماال الوا القائم على نو ا اس()١35و
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)١36(

ً طفدال٢٧ ٢٧3 ددت زهددا
اب واليددد يلددكه عائق داً أمددايف
للسدلم واحلريد بتوزيدز ا دوارد
أ درب و دت ممكد تقلدي

عد و ا اسي

 أشددار الرابند الاسددائي الدوليد للسددلم واحلريد إىل أشددا أح-53
)و وأشددار إىل أن عددديف الت دري١3٧(ة تُ دددر هلددم شددهادا مدديالد
)و وأوادت الرابند الاسدائي الدوليد١3٨(ممارا حقدوق أ درى متودددة
ا الي والتقاي والةلري للمكتب الدوطا لل الد ا دنيد لكدع يتسدىن
)و١3٩(نسة األش اق الذي ة ُُترر هلم شهادا ميالد

 وأفداد ا وهدد ا ودا ابنوددايف ا اسدي واإلدمدا صن مثدناً مد ادكان شدةه جزيدرة ابماادع-5٤
)و وأشدار أيتداً إىل١٤٠(  وهدو مدا يزيدد مد ندر ُتدوهلم إىل عدد ع جاسدي، ال لكون وائد هويد
ا ولوما ا تولق بتس يه ا واليد ب الالج وإىل تفا م ندر ُتدوال مدواطا ني دناي
نق
)١٤١(
إىل عددد ع جاسددي جدرا إعددادهتم القسدري و وأواددى صن تكفدده الكددامنون حد مدده طفدده
احل ددوال علددى ا اسددي وماددع انودددايف ا اسددي لدددى األطفدداالو وأواددى أيت داً ابختدداذ مجيددع التدددابن
)و١٤٢(الالزم كاف التمييز ضد األطفاال الذي ولدوا شةه جزيرة ابمااع
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