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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٢جنيف، 

ومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمعل     
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  الكامريون    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
رير املفوضـية    ويف تقا  ،يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية        ااخلاصة، مب 

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

تراحات يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اق         الو. ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة         ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف     

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
ت  املعلومـا  وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجعُ         . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراء املتخـذ بعـد    

 مل تقبل/مل يصدق عليها عراضاالست

ــصديق  التــ
االنــضمام  أو
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
  )١٩٧١(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  )١٩٨٤(واالجتماعية والثقافية 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  )١٩٨٤(والسياسية 

تياري الثاين امللحق بالعهـد     الربوتوكول االخ 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       

)١٩٩١(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       

  )١٩٩٤(املرأة 
  )١٩٨٦(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

 املسلحةعات  الرتاشراك األطفال يف    املتعلق بإ 
  )٢٠٠١التوقيع فقط، (

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
وبغاء األطفال واستغالل   بيع األطفال   املتعلق ب 

التوقيـع فقـط،    (يف املواد اإلباحية    األطفال  
٢٠٠١(  

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        
  )٢٠٠٨التوقيع فقط، (

ن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م     
  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (االختفاء القسري 

الربوتوكول االختياري  
التفاقية مناهضة التعذيب 

  )٢٠٠٩التوقيع فقط، (
االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم   

 )٢٠٠٩التوقيع فقط، (

الربوتوكول االختياري الثاين   
العهد الدويل اخلاص   امللحق ب 

 ية والسياسيةباحلقوق املدن
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 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراء املتخـذ بعـد    

 مل تقبل/مل يصدق عليها عراضاالست

أو /والتحفظات  
أو /اإلعالنات و 

  التفامهات

   

ـــراءات  إجـ
ــشـكوى  ،ال

والتحقيــــق 
واإلجــراءات  

  )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد     
الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       

)١٩٨٤(  
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     

 ٨املـرأة، املـادة     مجيع أشكال التمييز ضد     
)٢٠٠٥(  

) ١٩٨٦ (٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة     
  )٢٠٠٠ (٢٢ و٢١واملادتان 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق     
التوقيـع   (٦األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة     

  )٢٠٠٨فقط، 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      

 )٢٠٠٧التوقيع فقط، (االختفاء القسري 

اقية الدولية حلماية   االتف
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم   

 )٢٠٠٩التوقيع فقط، (

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤ ، املادةالعنصري
ــاري  ــول االختي الربوتوك

العهد الدويل اخلاص   امللحق ب 
بــاحلقوق االقتــصادية  

العهد ،  واالجتماعية والثقافية 
بـاحلقوق  الدويل اخلـاص    
  ٤١املادة  ،املدنية والسياسية

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  بإجراء تقدمي البالغات

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراء املتخـذ  
  مل يصدق عليها  بعد االستعراض

ــصديق  الت
االنضمام  أو
  اخلالفة أو

  )٤(ريموبروتوكول بال
االتفاقية اخلاصـة بوضـع     

ــام  ــئني لع  ١٩٥١ الالج
ــاري  وبروتوكوهلــا االختي

  ١٩٦٧ لعام
الصادرة يف  اتفاقيات جنيف   

 ١٩٤٩أغـــسطس /آب
والربوتوكوالن اإلضـافيان   

  )٥(األول والثاين
اتفاقيات منظمـة العمـل     

  )٦(الدولية

األشـخاص عـدميي اجلنـسية       االتفاقية اخلاصة مبركز   
  ١٩٥٤ لعام

ية املتعلقة خبفـض حـاالت انعـدام اجلنـسية          االتفاق
  ١٩٦١ لعام

  )٧(يف الثالث امللحق باتفاقيات جنيفالربوتوكول اإلضا

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة          

  )فقط التوقيع(
  )٨(١٨٩ و١٦٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 

 اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية 

عاهدات الكامريون على التصديق على االتفاقيـة       املمن هيئات   شجعت عدة هيئات      -١
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي       

 القـسري؛ والربوتوكـول     اإلعاقة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       
 يف   األطفـال  واستغاللوبغاء األطفال   األطفال  ببيع  املتعلق  االختياري التفاقية حقوق الطفل     
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األطفـال يف   املتعلق بإشراك   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      املواد اإلباحية؛ و  
يل اخلـاص بـاحلقوق     املسلحة؛ والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدو      الرتاعات  

املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          
  .)٩(واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ـ     برد الكامريون على   وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً      -٢ ة عـن   التوصـية املنبثق
االستعراض الدوري الشامل بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          

  .)١٠(تصديق على الربوتوكول االختياريشجعتها على الفإنشاء آلية وطنية للوقاية، بو
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الكامريون على التصديق على اتفاقيـة              -٣

  .)١١(١٦٩ية منظمة العمل الدولية رقم اتفاقعلى ة اجلماعية واملعاقبة عليها ومنع جرمية اإلباد
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم              -٤

   .)١٢(كافحة التمييز يف جمال التعليموالثقافة الكامريون على التصديق على اتفاقية اليونسكو مل
الكـامريون يف   بأن تنظر   األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      وأوصت مفوضية     -٥

 واتفاقية خفـض  ١٩٥٤االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام     
  .)١٣(١٩٦١حاالت انعدام اجلنسية لعام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
لية اعتماد مشروع قانون محاية     الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن تأخري عم         -٦

يتعلـق حبقـوق     ماالطفل ومشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة يعيق إحراز تقدم في         
وحثت جلنة حقوق الطفل الكامريون على تسريع اعتماد مـشروعي القـانونني            . )١٤(الطفل
  .)١٥(التشريعات املتعلقة حبقوق الطفلضمان تنفيذ وعلى 

بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكامريون على اعتماد مشروع         وحثت اللجنة املعنية      -٧
  .)١٦( واملعاقبة عليهماالقانون املتعلق مبنع العنف ضد املرأة والتمييز القائم على نوع اجلنس

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود إجراء قانوين وإداري بـشأن      -٨
الفـضلى  لطفل  اام املتعلقة بالتبين وتعارضها مع مصاحل       التبين، وإزاء أوجه التباين بني األحك     

ون وطين موحد ينظم    وأوصت الكامريون باعتماد قان   . وكذا إزاء بيع األطفال ألغراض التبين     
  .)١٧(عملية التبين

 باعتماد القانون اخلاص وأحاطت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً  -٩
تنظـيم املـساعدة    وقـانون   ) ٢٠١٠ ()١٨(عاقة والنهوض هبـم   األشخاص ذوي اإل  حبماية  
  .)١٩()٢٠٠٩( القضائية
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 قـانون مشروع ال وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد الكامريون            -١٠
  .)٢٠(يف عملية الصياغةمع ضمان إشراك هذه الشعوب حبقوق الشعوب األصلية املتعلق 

   اإلنسان وتدابري السياسة العامةاسية حلقوقاإلطار املؤسسي والبنية األس  -جيم  

  )٢١(قوق اإلنسانالوطنية حلؤسسات املمركز     
  )٢٢(احلاليةاملركز خالل دورة االستعراض   املركز خالل دورة االستعراض السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات يف      
  الكامريون

ــاء   ــز ب ــشر(املرك  /ين األولت
  )٢٠٠٦ أكتوبر

  )٢٠١٠مارس /آذار(ألف 

عاهدات باعتماد القانون املتعلق بتعزيز اسـتقالل       املهيئات  عدة هيئات من    رحبت    -١١
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات والقانون اخلاص بتحسني امتثال هذه اللجنة ملبادئ            

 إىل االستقاللية وأوصت الكـامريون      لجنة ال  أعربت عن قلقها إزاء افتقار     أهنا الإ،  )٢٣(باريس
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الكامريون علـى وجـه           . )٢٤(ابضمان استقالهل 

. )٢٥(اخلصوص بإصدار قانون مينح اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات ركيزة دستورية          
يكفي من املوظفني والتمويل   ماوأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتوفري    

حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على مدها باملوارد الالزمة لرصد           ما، في )٢٦(للجنة الوطنية 
  .)٢٧(أحوال السجون

الكـامريون  بأن تـستحدث    وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -١٢
. )٢٨(تعزيـز حقـوق املـرأة     ُيعىن ب سني  باملساواة بني اجلن  خاص  مني املظامل   بٍ أل منصب نائ 

اللجنـة الوطنيـة    داخل  لشؤون الطفل   مفوضية  وأوصت جلنة حقوق الطفل كذلك بإنشاء       
  .)٢٩(حلقوق اإلنسان واحلريات أو تعيني أمني مظامل مستقل لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

اء جلنة مشتركة   إنش ٢٠١٠أنه مت يف عام     وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل         -١٣
 ٢٠١٢، وإدخال تعديل يف عام      )٣٠(الجتار باألشخاص بني الوزارات معنية مبتابعة ومكافحة ا     
 بغية توسيع نطاقه ليشمل مجيع      ٢٠٠٥عام  الصادر يف   على القانون املتعلق باالجتار باألطفال      

  .)٣١(ضحايا االجتار ومكافحة االجتار بكافة أشكاله
الكـامريون يف إنـشاء     بأن تنظر   تحدة لشؤون الالجئني    وأوصت مفوضية األمم امل     -١٤

يتعلـق بتـوفري احلمايـة واملـساعدة         مـا مؤسسة وطنية مستقلة تتوىل التنفيذ والتنسيق في      
  .)٣٢(لالجئني

الكامريون جملـس الـشيوخ     بأن تنشئ   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -١٥
  .)٣٣(يباشرا عملهما بعد  ملواجمللس الدستوري اللذين
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ  
  االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

ــارس/آذار  ٢٠٠٨  ١٩٩٨ مارس/ذارآ  م
٢٠١٠  

تأخر تقدمي التقارير التاسع 
عــشر إىل احلــادي   

  ٢٠١٢والعشرين منذ 
جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

 /كـــــانون األول
  ١٩٩٩ ديسمرب

 /كانون األول   ٢٠٠٨
  ٢٠١١ديسمرب 

التقريـر   حيل موعد تقدمي  
  ٢٠١٦الرابع يف 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  إلنسانا

ــاين  ــشرين الثـ  /تـ
  ١٩٩٩ نوفمرب

ــوز  ٢٠٠٨ ــه /مت يولي
٢٠١٠  

تــأخر تقــدمي التقريــر 
  ٢٠١٣اخلامس منذ 

اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

 /كانون الثـاين    ٢٠٠٧/٢٠١١  ٢٠٠٠ يونيه/حزيران
  ٢٠٠٩ يناير

التقريرين من املقرر النظر يف     
  ٢٠١٤ الرابع واخلامس يف

ــاين   عذيبجلنة مناهضة الت ــشرين الثـ  /تـ
  ٢٠٠٣ نوفمرب

ــار  ٢٠٠٨ ــايو /أي م
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٤اخلامس يف 

 /تـــــشرين األول  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠١ أكتوبر

 /كانون الثـاين    ٢٠٠٨
  ٢٠١٠ يناير

حيل موعد تقدمي التقارير    
ــامس   ــث إىل اخل الثال

  ٢٠١٥ يف

  مة من هيئات املعاهداتالردود على طلبات املتابعة املُحددة املقد  -٢  

  مالحظات ختامية    

  هيئة املعاهدة
ــدمي   ــد تق موع
  يفمقدمة   املوضوع  املالحظات اخلتامية

تعريف التمييز العنصري؛ الالجئون؛ الـشعوب        ٢٠١١  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  )٣٥(األصلية

-  

نتهاكات حقـوق   التمييز ضد املرأة؛ التعذيب؛ ا      ٢٠١١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  )٣٦(غب االجتماعيةاإلنسان املتصلة بأعمال الش

٣٧(٢٠١٢( 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

يعات التمييزية؛ العنـف ضـد      استعراض التشر   ٢٠١١
  )٣٨(املرأة

-  

فيون االحتجاز الـسابق للمحاكمـة؛ الـصح        ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب
 التحقيقـات يف    واملدافعون عن حقوق اإلنسان؛   

  )٣٩(لة الطوارئ؛ حا٢٠٠٨فرباير /أحداث شباط

-  
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 اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
  يزال احلوار جارياً  ال  )٤٠(٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٤١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

  ال  ال  ئمة ُوجهت دعوة دا
  )٢٠١٢يوليه /متوز(احلق يف الغذاء   )١٩٩٩(التعذيب   الزيارات املُضطلع هبا

  املاء والصرف الصحي    الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  حرية التعبري
  األقليات

  )٢٠١٢(املدافعون عن حقوق اإلنسان   حرية الرأي والتعبري  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
ردت احلكومة علـى    و  بالغاً ١٧خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل       رسائل االدعاء والنداءات العاجلةالردود على 

  .منهامثانية 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
  .٢٠٠٩ عاميف  اإلنسانقدمت الكامريون مسامهة مالية ملفوضية األمم املتحدة حلقوق   -١٦
 عمل مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسـط           ،٢٠١١ويف عام     -١٧

مكتب املفوضية اإلقليمي لوسط أفريقيا على تسهيل ومتويل خدمات االستـشارات           /أفريقيا
حتقيق بغية  التقنية والتدريب ملفوضي وموظفي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الكامريون           

قـوق  حل انتـهاكاتٍ اليت ُيدَّعى فيها حـدوث      فردية  مجلة أهداف منها معاجلة الشكاوى ال     
وقام خالل مناسبات خمتلفة بنشر الوعي بـشأن األشـكال          .  مبزيد من الفعالية   )٤٢(اإلنسان

. املتعددة من التمييز الذي تواجهه نساء الشعوب األصلية والنساء ذوات اإلعاقة واملـسنات            
ب املفوضية اإلقليمي لوسط أفريقيا     عقب أنشطة الدعوة اليت نظمها مكت     ووعالوة على ذلك،    

تفاقيـة حقـوق    بالتصديق على ا  دت الكامريون   تعهَّباالشتراك مع منظمات اجملتمع املدين،      
  .)٤٣(األشخاص ذوي اإلعاقة
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  اة وعدم التمييزاملساو  -ألف  
 حيظـر التمييـز     ١٩٧٢الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن دستور عام            -١٨

لكنها أعربت عن أسفها إزاء عدم إدراج حظر التمييز العنصري بشكل كامل يف التشريعات              
وأوصت جلنة احلقـوق    . )٤٤(فيها القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية      االكامريونية مب 

قتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد تشريع ملكافحة التمييز ينص على مجيع األسـباب            اال
  .)٤٥(اليت ُيحظر التمييز على أساسها

تزال تشعر بـالقلق إزاء       ال وقالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا          -١٩
 وكذلك  ،)٤٦(أدوار املرأة ومسؤولياهتا  يتعلق ب  ماوالقوالب النمطية املتجذرة في   األبوية  املواقف  

إزاء وضع النساء والفتيات يف املناطق الريفية حيث يعانني الفقر واألمية ويواجهن صـعوبات           
القضاء على   منها   أموراللجنة ب وأوصت  . )٤٧(يف احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية     

  . )٤٨(يتعلق حبيازة األرض ماالتمييز في
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم إعطـاء            أعربت الل إذ  و  -٢٠

 وتعـدد   ،، الزنـا  عدة مـسائل منـها    األولوية إللغاء خمتلف األحكام التمييزية اليت تتناول        
 عن إعفـاء    ، واجلنسية، والترمل، واملرتل العائلي، واملرياث، فضالً      جتارٍةامتالك  و ،الزوجات
حثت الكـامريون علـى تعـديل مجيـع         فإهنا  ،  ضحيتهتزوج من   ب من العقاب إذا     املغتِص

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على ضمان االتساق        . )٤٩(إلغائها التشريعات التمييزية أو  
  . )٥٠(بني القانون العريف والقانون التشريعي

تعانيـه الـشعوب      مـا  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء          -٢١
 من متييز وهتميش يف التمتع حبقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة            )٥١(صليةاأل

الكامريون الفوارق اجلغرافية القائمـة     بأن تتدارك   وأوصت جلنة حقوق الطفل     . )٥٢(والثقافية
يتعلق حبماية حقوق أطفال الشعوب األصلية، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال مجاعـات            مافي

  .)٥٣( يعيشون يف مناطق نائيةنو وباكا وباكوال ومافا الذيالبورور
والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن قصور أداء مراكز التـسجيل              -٢٢

أثر بشكل خطـري علـى       اأدى إىل اخنفاض كبري يف مستوى تسجيل الوالدات مم        قد  املدين  
وأشارت إىل أن املشكلة    . ساسيةحقوق األطفال غري املسجلني يف احلصول على اخلدمات األ        

وأوصـت  . )٥٤(هو احلال يف بورورو وباكا وباكوال ومافا       ماتزداد حدة يف املناطق الريفية ك     
والحظت منظمـة   . يغطي مجيع األطفال   املواليد مب اكافة  املفوضية بتنفيذ استراتيجية تسجيل     

، ٢٠١١مـايو  / أيار٦ املؤرخ ،يةاألمم املتحدة للطفولة أن القانون اجلديد املتعلق باحلالة املدن    



A/HRC/WG.6/16/CMR/2 

9 GE.13-10896 

 بعد الـوالدة وبإنـشاء       يوماً ٩٠ إىل   ٣٠يقضي بتمديد املهلة احملددة لتسجيل األطفال من        
  .)٥٥(مكتب وطين للحالة املدنية

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء هيمنة اللغة الفرنسية على               -٢٣
يزية يف جنوب الكامريون وأوصت بتنفيذ سياسـات        حساب السكان الناطقني باللغة االنكل    

  .)٥٦(عتماد اللغتني معاًال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن احملاكم الكامريونية أصـدرت أحكامـاً             -٢٤
 أو إضفاء الصبغة عدامء عقوبة اإلوبات، وحثت الكامريون على إلغااإلعدام وفقاً لقانون العق   ب

  .)٥٧(حبكم الواقعالرمسية على الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام القائم 
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الكامريون كذلك على إجراء حتقيق فوري يف              -٢٥

، وتقدمي اجلنـاة إىل     موظفي إنفاذ القانون  تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على يد         
  .)٥٨(آلية مستقلة للقيام هبذه التحقيقاتوإنشاء  وإتاحة سبل االنتصاف للضحايا العدالة،

الكامريون إىل اختاذ تدابري فعالة ملعاجلة قـضية        املعنية حبقوق اإلنسان    ودعت اللجنة     -٢٦
أدى، حـسب بعـض      ارائم مم اجل  جرمية من  شتبه يف ارتكابه  ُيّممن  " القصاص األهلي "تطبيق  

ضمان التحقيق يف هـذه األفعـال وتقـدمي    دعتها إىل  ماكت وفاة عدة،   التقارير، إىل حاال  
  .)٥٩(املسؤولني عنها إىل العدالة

اء انتشار التعذيب على نطـاق      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إز         -٢٧
حثـت  ف،  باالعترافات اليت ُتنتزع حتت التعـذيب      األخذ يف جلسات احملاكم    إزاء   )٦٠(واسع
ون على ضمان تويل هيئة مستقلة إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف االدعاءات             الكامري

  .)٦١( من قانون اإلجراءات اجلنائية٣٠ من املادة ٢تنقيح الفقرة على املتعلقة بالتعذيب و
تزال تشعر بالقلق إزاء افتقار الشعبة اخلاصـة          ال وقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا      -٢٨

عناصـر الـشرطة    ممارسة   إىل االستقاللية، وإزاء إسناد مسؤولية التحقيق يف         ملراقبة الشرطة 
، وإزاء ندرة احلاالت اليت مت فيهـا        املذكورةضباط الشرطة العاملني يف الشعبة      إىل   التعذيَب

جلنـة مناهـضة    وحثت  . هاقبول الشكاوى والتحقيق فيها واختاذ إجراءات قضائية على إثر        
  .)٦٢(شاء هيئة مستقلةالكامريون على إنالتعذيب 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها كذلك إزاء ارتفاع عدد حاالت الوفـاة               -٢٩
أثناء حماوالت الفـرار    إزاء استخدام قوات األمن قوة السالح بشكل مفرط         أثناء االحتجاز و  

ارسته بني السجناء ومم   ماالكامريون على منع العنف في    اللجنة  اليت يقوم هبا السجناء، وحثت      
  .)٦٣(ضدهم واحليلولة دون حدوث حاالت وفاة أثناء االحتجاز
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 ملقتـل   ا ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إدانته        ة العام ة املدير توأعرب  -٣٠
  .)٦٤( إىل عدم توفر معلومات عن نتائج التحقيق يف هذه اجلرميةتنغوتا وأشارإنغوتا إجرمان 

علماً بالتزام الكامريون خالل االستعراض الدوري       التعذيب   مناهضةوأحاطت جلنة     -٣١
رداءة تزال تـشعر بقلـق بـالغ إزاء           ال الشامل بتحسني أحوال السجون، لكنها قالت إهنا      

وحثت الكامريون على اختاذ مجلة تـدابري منـها ختفيـف           . األوضاع يف أماكن االحتجاز   
ية ووضع حد للفساد وتعزيز املراقبة      سالبة للحر العقوبات غري   تفضيل ال االكتظاظ من خالل    

  .)٦٥(السجونيف وضاع لألالقضائية 
 إزاء اللجوء إىل تدابري تأديبية تعتمد       وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها أيضاً        -٣٢

على تصفيد السجناء وإيداعهم يف احلبس االنفرادي، وشجعت الكامريون على إلغاء املرسوم            
  .)٦٦(ة يف السجوناملتعلق بالتدابري التأديبي

، ذكَّر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء الدولة بـضرورة تـوفري    ٢٠١٢يف عام   و  -٣٣
 هم على وِتيضطروا إىل االعتماد يف قُ      ال حىتللمحرومني من حريتهم    الغذاء املناسب والكايف    

ساء احلوامل  عن ذلك، إىل مراعاة االحتياجات اخلاصة للن فضالً،ودعاها. جتلبه هلم أسرهم ما
  .)٦٧(واملرضعات

التعسفي وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن الضمانات اخلاصة باالحتجاز             -٣٤
توضع موضع التنفيذ يف كثري من األحيان، وحثت الكامريون علـى تنفيـذ     ال غري القانوين و

دفع  و ف القضائية إتاحة سبل االنتصا  على  الضمانات الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، و      
  .)٦٨(غري القانوينوالتعسفي ألشخاص الذين يتعرضون لالحتجاز ل اتتعويض
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء طول فترات االحتجاز السابق              -٣٥

  .)٦٩(رهن ذلك االحتجازاص للمحاكمة وإزاء كثرة عدد األشخ
تزال تشعر بالقلق إزاء جتـرمي ممارسـة          ال هناوقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إ       -٣٦

، وإزاء معاملة األشخاص     بالتراضي بينهما  اجلنسنوع  من نفس   راشدين  اجلنس بني شخصني    
الكامريون اللجنةُ  وحثت  . إنسانية ومهينة   ال  إقامة عالقة جنسية مثلية معاملةً     ةاحملتجزين بتهم 

،  بينهم بالتراضيراشدين   بني أشخاص    إقامة عالقات جنسية مثلية   نزع صفة اجملرم عن     على  
  .)٧٠(التصدي للتحيز والوصم االجتماعيني ضد املثلية اجلنسيةعلى و

، حثت اللجنـة    نيوكّي الثدي األنثوية  يتعلق مبمارسة تشويه األعضاء التناسلية       ماوفي  -٣٧
رسـات  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكامريون على سن قوانني وطنية حتظـر املما             

وأعربـت جلنـة مناهـضة     .)٧١(تكثيف جهودها يف جمال التوعية هبذه املسألة     على  الضارة و 
اعية والثقافية عـن    التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتم        

  .)٧٢(شواغل مماثلة
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ا إزاء ارتفـاع    وإذ أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهل            -٣٨
معدل العنف ضد النساء والفتيات وعدم وجود قانون حمدد بشأن العنف ضد املرأة وعـدم               

حثت الكامريون على ضمان جترمي العنف       فإهنا،  االعتراف باالغتصاب الزوجي بوصفه جرماً    
وشاطرهتا جلنـة مناهـضة     . )٧٣(املرتيل واالغتصاب الزوجي ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي      

يب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذه           التعذ
  .)٧٤(الشواغل

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء إساءة معاملة األطفال واالرتفاع احلاد يف               -٣٩
. )٧٥(أوصت الكامريون حبماية األطفال من مجيع أشـكال العنـف       فمستوى العنف ضدهم،    

  .)٧٦( يف مجيع األوساط مبوجب القانونا كذلك على حظر مجيع أشكال العقوبة البدنيةحثتهو
تزال تبعث علـى      ال وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل أن عمالة األطفال          -٤٠

  عاماً ١٧وأعوام   ١٠بني  املتراوحة أعمارهم   األطفال  من   يف املائة    ٣٩,٧القلق وذكرت أن    
  .)٧٧(٢٠١٠يف عام   اقتصادياًيزاولون نشاطاًكانوا 
وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيـق االتفاقيـات والتوصـيات               -٤١

استخدام على حظر  و)٧٨(ة الوطنية ملكافحة عمالة األطفالاخلطوتنفيذ  الكامريون على اعتماد    
جلنـة حقـوق    وأعربت  . )٧٩(األطفال الذين تقل أعمارهم عن احلد األدىن لسن االستخدام        

  .)٨٠(الطفل بدورها عن القلق إزاء ارتفاع معدل عمالة األطفال
ن بوجـه   ول الدولية أن أطفال الشوارع معرض     وإذ اعتربت جلنة خرباء منظمة العم       -٤٢

شجعت الكامريون على مواصلة جهودها من أجل       فإهنا  خاص ألسوأ أشكال عمل األطفال،      
وأوصت جلنة حقـوق    . )٨١(وإعادة إدماجهم الشوارع  طفال وسحبهم من    تعريف هؤالء األ  

  .)٨٢(الكامريون حصوهلم على التعليم واخلدمات الصحية واملأوى والغذاءبأن تضمن الطفل 
وأعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهمـا                -٤٣

ء االجتـار بالنـساء واسـتغالهلن       كذلك إزا  و )٨٣(إزاء االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم     
الكامريون تقدمي معلومات عـن  إىل وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       . )٨٤(ألغراض جتارية 

وحثتـها علـى    . )٨٥(التدابري املتخذة يف إطار اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار واالستغالل اجلنسي         
)  عامـاً  ١٨ين تقل أعمارهم عن     األشخاص الذ (بيع األطفال   يقدم على   ضمان مالحقة كل من     

استعلمت منها عن التدابري     ماك. )٨٦(واالجتار هبم وكل مسؤول حكومي يتورط يف تلك األعمال        
  .)٨٧( يف اخلارجاملتخذة ملنع ومكافحة هتريب النساء من الكامريون بغرض استغالهلن جنسياً
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  ة القانونيف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسياد اإقامة العدل، مب  -جيم  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن استقالل القضاء وإزاء قـانون               -٤٤

اإلجراءات اجلنائية الذي جييز تدخل وزير العدل أو املدعي العام لوقف اإلجراءات اجلنائية يف              
  .)٨٨(وحثت الكامريون على محاية استقالل القضاء وحياده. بعض احلاالت

نة مناهضة التعذيب بقلق أن قانون اإلجراءات اجلنائية جييـز لـوزارة            والحظت جل   -٤٥
وحثت ". النظام العام "أو  " املصلحة االجتماعية " على   العدل وقف اإلجراءات اجلنائية حفاظاً    

بتربئة  ماهذا القانون لضمان انتهاء كل دعوى جنائية إ       إعادة النظر يف    الكامريون على   اللجنة  
 أي قرار من هذا النوع       أمام القضاء يف   )٨٩(عت إىل إتاحة إمكانية الطعن    ود. إدانتهباملتهم أو   

  .يصدر عن وزارة العدل
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن االختصاص القضائي للمحاكم العسكرية            -٤٦

حماكمة املدنيني أمام احملاكم العـسكرية      عدم  حثت الكامريون على ضمان     فيشمل املدنيني،   
  .)٩٠(ت استثنائيةحااليف  الإ

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن استمرار انشغاهلا إزاء عدم توفري احلماية للمدعني    -٤٧
متكني ضحايا التعذيب من اللجوء إىل      ، وحثت الكامريون على     )٩١(والشهود من سوء املعاملة   

  .)٩٢(القانونيةاالستفادة من املساعدة ومتكني كل فرد من العدالة 
الكامريون على حتسني نظام قضاء األحداث من خـالل         حقوق الطفل   ة  وحثت جلن   -٤٨

 مـن  وحثت كلٌّ )٩٣( سنة ١٢اختاذ مجلة تدابري منها، رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إىل           
على عـدم اللجـوء إىل حـبس    اً منظمة األمم املتحدة للطفولة وجلنة مناهضة التعذيب أيض     

  .)٩٤(الحتجاز القصَّربديلة إنشاء مراكز على أخري وَحل كَ الاألطفال املخالفني للقانون إ
من  )٩٥(الشعوب األصلية متكني  وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بضمان          -٤٩

  . مع غريهاإىل العدالة على قدم املساواةاللجوء 
 النظـام  الكـامريون أيـضاً  بأن تصلح وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري        -٥٠

  .)٩٦(هبدف احلد من العدالة الغوغائية القضائي
أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بإجراء حتقيق إداري يف االدعاءات املتعلقة           وإذ    -٥١

ـ ٢٠٠٨فرباير /بانتهاك حقوق اإلنسان خالل أحداث شباط   قـوات األمـن   ص إىل أن  خلُ
انتهاك قوات األمن   النفس، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير بشأن          عن   دفاعاًتصرفت  

  .)٩٧( يف تلك األحداث مستقالًاًالكامريون حتقيقبأن تفتح حلقوق اإلنسان وأوصت 
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
السن الدنيا احملددة لـزواج     بني  تفاوت  العن قلقها إزاء    حقوق الطفل   أعربت جلنة     -٥٢

الكامريون على رفع السن القانونية لزواج البنات       الذكور وحثت   تلك احملددة لزواج    اإلناث و 
  .)٩٨( سنة١٨ىل إ

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الكامريون على محاية الفتيات مـن الـزواج               -٥٣
  صـرحياً  حثتها جلنة حقوق الطفل على جترمي الزواج املبكر والقسري جترميـاً           ماك )٩٩(املبكر

  .)١٠٠(مبوجب القانون
ة بالقضاء على التمييز ضـد       واللجنة املعني  )١٠١(ة املعنية حبقوق اإلنسان   وحثت اللجن   -٥٤
  . لى إلغاء تعدد الزوجات ع)١٠٢(املرأة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال احملرومني من رعاية               -٥٥

  .)١٠٣(حقوقهم وتليب احتياجاهتمالكامريون بأن حتمي أوصت فاألبوين، 

ية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة           حر  -هاء  
  العامة واحلياة السياسية

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تعرض الصحفيني واملدافعني عن حقوق           -٥٦
اإلنسان للمضايقات واالحتجاز التعسفي والتعذيب والتهديد بالقتل، وحثت الكامريون على          

  .)١٠٤(األفعالاء حتقيق شامل يف هذه  إجرضمان
وشجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة الكامريون على الـشروع يف              -٥٧

ودعت الكـامريون،  . إلغاء القانون الذي جيرم التشهري  على  سن قانون خاص حبرية اإلعالم و     
 اإلعالمي من ممارسة عملهم     إضافة إىل ذلك، إىل ضمان متكني الصحفيني والعاملني يف اجملال         

  .)١٠٥(وأمانحبرية 
بشأن إىل الكامريون     عاجالً داًء ن )١٠٦(، وجَّه ثالثة مقررين خاصني    ٢٠١١ويف عام     -٥٨

  .)١٠٧(االدعاءات املتعلقة بتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان لالغتيال والترهيب واملضايقة
ن قلقها إزاء تلقي املدافعني عـن        ع اإلنسانوأعربت مفوضية األمم املتحدة حلقوق        -٥٩

حقوق اإلنسان الذين يعملون من أجل محاية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي    
جمهولة، وقالت إنه يتعني علـى الكـامريون        من جهات   ومغايري اهلوية اجلنسانية لتهديدات     

  .)١٠٨(توفري احلماية الكافية ألولئك املدافعني عن حقوق اإلنسان
شروح قدمته من   ماأن يراعىوأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن أملها يف   -٦٠

على األشخاص الـذين    بالسجن  جييز فرض أي عقوبة       ال لدى تنقيح قانون العقوبات حبيث    
  .)١٠٩(أو مواقف معارضة للنظام القائممعينة يعربون عن آراء سياسية 
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قتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء        وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق اال      -٦١
والحظت جلنة خرباء منظمة العمـل الدوليـة أن         . )١١٠(تدّخل الكامريون يف عمل النقابات    

الكامريون أشارت إىل إنشاء جلنة معنية مبراجعة قانون العمل وتنقـيح األحكـام املتعلقـة               
  .)١١١(النقابية ومحاية حق التنظيمبالنقابات ملواءمتها مع أحكام االتفاقية بشأن احلرية 

 بشأن االدعاءات    مشتركاً الغاً ب )١١٢(، أرسل أربعة مقررين خاصني    ٢٠١٢ويف عام     -٦٢
علومات الواردة  وتفيد امل . لزوم هلا على احلق يف حرية التجمع السلمي         ال املتعلقة بفرض قيود  

اإلشـكاليات  ن  ، إىل منع عقد اجتماع بـشأ      ٢٠١٢مارس  / يف آذار  ،بأن السلطات عمدت  
وأفيد كذلك عن اعتقال    . املتعلقة باإليدز وحقوق اإلنسان لألقليات على أساس امليل اجلنسي        

خالل جتمـع    من أعضائها     عضواً ١٤رئيس حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات و       
  .)١١٣(٢٠١٢مارس /آذار يف سلمي
ـ         -٦٣ امريون إىل زيـادة متثيـل   ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الك

  .)١١٤( يف احلياة السياسية والعامةكتهمشارالعنصر النسائي يف مناصب صنع القرار و

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن استمرار انشغاهلا بـشأن             -٦٤

أموراً مـن مجلتـها     الكامريون  بأن حتقق   وأوصت  . نقص العمالة  و ارتفاع معدالت البطالة  
وتطـوير   ،التغلب على العراقيل اليت حتول دون دخول الشباب والنساء سوق العمل الرمسي           

  .)١١٥(تدريب املهينال
يعملن بشكل  والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن النساء              -٦٥

إىل استبعادهن من   يؤدي   ازراعة واخلدمة املرتلية والقطاع غري النظامي، مم      يف قطاعي ال  أساسي  
 الذي يـسمح للـزوج      ١٩٨١مرسوم عام   أيضاً  اللجنة  وبّينت  . برامج الضمان االجتماعي  

 اللجنـة وحثت  . احلفاظ على مصلحة األسرة واألطفال    حبجة  باالعتراض على عمل زوجته     
املرأة والرجل يف سوق العمـل،      كل من   افؤ فرص   الكامريون على ضمان مجلة أمور منها تك      

  .)١١٦( النظامي من اخلدمات االجتماعية عن استفادة النساء العامالت يف القطاع غريفضالً
وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية الكامريون على ضمان إدراج أحكـام يف               -٦٦

نس والدين والرأي الـسياسي     قانون العمل حتظر التمييز القائم على العرق واللون ونوع اجل         
  .)١١٧(لقومي واملنشأ االجتماعيواألصل ا

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن احلـد األدىن              -٦٧
أوصت مبراعاة املتطلبات الدنيا للكفـاف  فيكفل العيش الكرمي للعمال وألسرهم،   ال لألجور

  .)١١٨(لدى حتديد احلد األدىن لألجور
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ذكرته الكامريون عن التحسن     ا مب أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً      وإذ    -٦٨
الكبري يف وضع أفراد مجاعات الباكا والباغييلي وامبورورو يف سوق العمل، طلبت احلصول             

  .)١١٩(ى معلومات حمددة تدعم هذا القولعل

  عيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى م  -زاي  
 يف املائة من األطفال الـذين تقـل         ٤٦الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن         -٦٩

وأن هناك فوارق كبرية بني املناطق الريفية واملناطق        يعيشون يف الفقر      عاماً ١٨أعمارهم عن   
ا يف منـاطق أدامـاو    يعيـشون    )١٢٠( الفقراء  يف املائة من األطفال    ٦٠وهكذا فإن   . احلضرية
  .ق والشمال وأقصى الشمالوالشر
 يف املائة من    ٣٣حنو  الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن         ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٧٠

يف املناطق الريفيـة    اً  وأشار إىل أن الوضع خطري جد     . األطفال يعانون من سوء التغذية املزمن     
ـ   ٧ يف املائة من نقص الوزن عند الـوالدة مقابـل            ٢٠حيث يعاين    ة يف الوسـط     يف املائ

  .)١٢١(احلضري
 جمموعة من التوصـيات للكـامريون تتعلـق         ، يف هناية زيارته   ،وقدم املقرر اخلاص    -٧١

عنـد اختـاذ   األخذ برأي اجملتمعات احملليـة     ب بوضع قانون إطاري بشأن التغذية؛ و      خصوصاً
ي إىل  وضع برنامج يرم  ب؛ و اعيشه عليها يف    عتمدتامتيازات األراضي اليت    بشأن منح   القرارات  

إعادة النظر يف النظام العقـاري      بحتسني الوضع يف املنطقة الشمالية الكربى بشكل جذري؛ و        
  .)١٢٢(نظام احلماية االجتماعية ليستفيد منه مجيع السكانالتغطية بتوسيع نطاق بو

وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكامريون على توسيع نطاق            -٧٢
تشمل مجيع  كي  تقوم على دفع االشتراكات       ال نظمتوفري  على  اية االجتماعية و  احلمالتغطية ب 

 وأوصت منظمة األمم املتحدة للطفولـة أيـضاً       . )١٢٣(األشخاص الذين يتعذر عليهم دفعها    
  .)١٢٤(لتأمني الصحي الشاملل بتسريع عملية تطوير اخلدمات االجتماعية ليتسىن إرساء نظامٍ

قتصادية واالجتماعية والثقافية الكـامريون علـى ضـمان         وحثت جلنة احلقوق اال     -٧٣
اململوكة راضي  استغالل األ التعجيل بعملية إصالح األراضي، وضمان حق صغار املنتجني يف          

ما العقبـات   سي الوضمان إزالة العقبات اليت حتول دون حيازة األرض و        للمجتمعات احمللية   
  .)١٢٥(اليت تواجهها النساء

ذلك عن قلقها بشأن نقص الوحدات السكنية وارتفاع معـدل          وأعربت اللجنة ك    -٧٤
  .)١٢٦( والكهرباء باملاءلكثري من سكان األريافإمداد االقسري، وعدم اإلخالء 
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  احلق يف الصحة  -حاء  
إىل حتسني سبل   يف سعيها    ،الكامريونأن  أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل         -٧٥

سياسة الالمركزية هبـدف إتاحـة اإلدارة احملليـة          اعتمدتاحلصول على الرعاية الصحية،     
يتعلق بـالتخطيط    مالكنها الحظت أن مثة حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود في          . )١٢٧(للموارد

وباإلضافة إىل  . حجم امليزانيات العامة وتوزيعها   ي  يزال يعتر   ال القصوروامليزنة مشرية إىل أن     
لى مستوى جيد مـن الرعايـة    ع رق حاالً  دون حصول الفئات األ    ذلك، يشكل الفقر عائقاً   

  .)١٢٨(الصحية
 أن بعض املعايري االجتماعية كالزواج      والحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة أيضاً       -٧٦

تـزال    ال واحلمل املبكرين أو رفض التعاون مع العاملني يف اجملال الصحي من اجلنس اآلخر،            
اإليدز مـن   /ملناعة البشري اء فريوس نقص ا    على صحة األم والطفل اللذين فاقم وب       تؤثر سلباً 
  .)١٢٩(ضعفهما

 عن قلقها إزاء افتقار قطاع الصحة للموارد املالية         وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً      -٧٧
بـأن  وأوصت  . األكفاء يف اجملال الصحي   وعدد العاملني   وعدم كفاية مرافق الرعاية الصحية      

  .)١٣٠(٢٠١٥و ٢٠١١بني عامي   ماالكامريون استراتيجية قطاع الصحة للفترةتنفذ 
إىل بيع أدويـة رديئـة يف       والثقافية  وأشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية        -٧٨

باألدويـة  غري النظامي السوق السوداء، وحثت الكامريون على تفكيك هذه الشبكة لإلمداد         
  .)١٣١(سني الوصول إىل األدوية اجلنيسةحتعلى و

تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفـاع نـسبة          ال ة حبقوق اإلنسان إهنا   وقالت اللجنة املعني    -٧٩
إىل اللجوء إىل عمليـات     النساء  إزاء قوانني اإلجهاض اليت قد تدفع        و )١٣٢(وفيات األمهات 

عنـدما يكـون    إجهاض غري مأمونة وغري قانونية، وإزاء عدم توافر إمكانية اإلجهاض حىت            
حصول املرأة علـى     ن على ضمان مجلة أمور منها     الكامريواللجنة  وحثت  . اإلجهاض قانونياً 

لى تفـادي احلمـل غـري       عالنساء  يساعد   اخدمات الصحة اإلجنابية وتعديل التشريعات مب     
  .)١٣٣(املرغوب فيه

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها بوجه خاص إزاء              -٨٠
ضعن هلا بـصورة غـري      خييات اإلجهاض اليت     وعمل )١٣٤(ارتفاع معدل احلمل بني املراهقات    

وأعربت جلنة حقوق الطفل وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن          . )١٣٥(قانونية
  .)١٣٦(إزاء معدل وفيات األطفالأيضاً قلقهما 

والحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة التقدم احملرز يف جمال الوالدة حتت إشـراف               -٨١
  .)١٣٧(فاع عدد الرضع الذين مت حتصينهمرتطيب وكذلك ا
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بإدماج تدابري مكافحة سوء التغذية يف سياسات وزارة              -٨٢
  .)١٣٨(استراتيجية النمو والعمالةورقة الصحة العامة وكذلك يف 

يتعلق بوباء الكولريا، حثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ماوفي  -٨٣
، وتـوفري امليـاه     املياه العادمة كامريون على توفري خدمات الصرف الصحي العام ومعاجلة         ال

  .)١٣٩(سيما يف املناطق الريفية النة واملأمو
، ٢٠٠٥منـذ عـام     تبذل،  والحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن الكامريون          -٨٤

 يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري وتوفري العالج والرعاية، واعتـربت              جمهوداً
. )١٤٠( احلصول عليه   خطوة حنو تعميم   احلصول على العالج املضاد للفريوسات العكوسة جماناً      

يـشوهبا قـصور    اإليدز  /أن املنظمة أشارت إىل أن مكافحة فريوس نقص املناعة البشري         بيد  
ني األكفاء بشكل غري متساو بني املناطق احلـضرية واملنـاطق الريفيـة              توزيع املوظف  بسبب

لفريوسـات  مبـضادات ا  واليت تشوب سالسل اإلمداد باملدخالت      االختالل  أوجه  بسبب  و
يتعلـق   مافياالجتماعية والثقافية حتقيق تقدم تبطئ االعتبارات    على ذلك،    وعالوةً. العكوسة

  .)١٤١(قوق األشخاص املصابني بالفريوسحب
تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد معـدالت اإلصـابة           ال وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا      -٨٥

األطفال والنساء وإزاء زيادة عدد اليتـامى       يف صفوف   اإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشري   
  .)١٤٢(اإليدز/واألطفال الضعاف بسبب فريوس نقص املناعة البشري

  احلق يف التعليم  -طاء  
 )١٤٣(إىل إلزامية التعليم االبتدائي   للتربية والعلم والثقافة    ة األمم املتحدة    أشارت منظم   -٨٦

والحظت أن الربنامج الوطين حملو األمية قد عزز معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني اليـافعني               
وأفادت كذلك بأن وزارة النـهوض بـاملرأة        . )١٤٤(خارج نظام التعليم النظامي   والراشدين  

وأوصت املنظمة  . )١٤٥(أن الزواج القسري حيول دون التمتع باحلق يف التعليم        واألسرة أكدت   
 من التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز يف جمال التعليم، ومحايـة            اًالكامريون مزيد بأن تعتمد   

  .)١٤٦(األمية وتعزيز املساواة بني اجلنسنيومكافحة جمموعات األقليات 
 من نظرهتـا إىل إلزاميـة التعلـيم         انطالقاً ،ل الدولية حثت جلنة خرباء منظمة العم    و  -٨٧

باعتبارها من أجنع الوسائل ملكافحة عمالة األطفال، الكامريون على حتسني نظـام التعلـيم              
  .)١٤٧(ل على التعليم اإللزامي األساسي احلصو عاما١٤ًيتيح لألطفال دون سن  امب

للتعليم املخصصة مادات امليزانية جلنة حقوق الطفل زيادة اعت  به  أوصت    ما من مجلة و  -٨٨
 للبنات وأطفـال الـشعوب      سيما  ال الثانوي وضمان فرص احلصول على التعليم     األساسي و 

  .)١٤٨(غري املسجلني يف سجالت املواليدواألطفال األصلية 
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أقلييت  سيما ال و ،قلياتاألوالحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن فرص أطفال           -٨٩
، وأن  )١٤٩( واملعاقون والالجئون، يف الوصول إىل النظام التعليمي حمدودة        ،البورورو والبيغمي 

البنـات  ضـعف معـدل التحـاق       تقـف وراء    املمارسات االجتماعية والثقافية النمطية     
توفري بيف جمال احلصول على التعليم و     الفوارق  بتقليص  املنظمة  وعليه، أوصت   . )١٥٠(باملدارس

  .)١٥١(قبل املرحلة االبتدائية  مامعليالتلتطوير الوسائل املالئمة 
الكامريون على التمييز ضد    بأن تقضي   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٩٠

تكيف النظام التعليمي مع ثقافتهم     بأن  يتعلق باحلق يف التعليم، و     ماأطفال الشعوب األصلية في   
  .)١٥٢( اخلاصةتياجاهتاالتعاون مع الشعوب األصلية، برامج تعليمية تليب احبأن تعد، بو

وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل إصدار وزارة التعليم األساسي واللجنـة              -٩١
موجهاً لتالميذ   بشأن التثقيف حبقوق اإلنسان      اً تربوي الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات دليالً    

  .)١٥٣(املرحلة االبتدائية

  احلقوق الثقافية  -ياء  
 بوضع مـشروع قـانون      م املتحدة للتربية والعلم والثقافة علماً     أحاطت منظمة األم    -٩٢

ريع قوانني  هو احلال بالنسبة لعدة مشا     ماالسياسة الثقافية يف املستقبل وهو قيد النظر ك       يوجه  
  .)١٥٤(أخرى تتعلق بالثقافة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
ا اعتمـاد تعريـف     الكامريون مجلة تدابري منه   بأن تتخذ   أوصت جلنة حقوق الطفل       -٩٣

  .وضع التنفيذ م)١٥٥(تشريعات محاية األطفال ذوي اإلعاقةوبأن تضع واضح لإلعاقة 
وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء الصعوبات اليت   -٩٤

ن الكامريون قانوبأن تنفذ   يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف جمايل التعليم والعمل، وأوصت          
  .)١٥٦(ألشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبممحاية ا

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن عدة جمموعات سكانية يف البالد              -٩٥

مجاعات الـشعوب األصـلية كالباكـا       منها   معرضة ألن تصبح عدمية اجلنسية وخصوصاً     
يتم تسجيلهم حسب األصول بسبب إقامتهم يف مناطق       مل إذ. انغوالباكوال والباغييلي والبيدز  

وهناك سكان آخرون يعيشون يف مناطق حدوديـة كـشبه          . نائية وتدين مستواهم التعليمي   
وأوصت املفوضية  . )١٥٧( ألن يصبحوا عدميي اجلنسية    جزيرة باكاسي قد يكونوا عرضة أيضاً     

ية لضمان امتثاهلا للمعايري الدولية يف جمال منع        الكامريون تشريعاهتا املتعلقة باجلنس   بأن تراجع   
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َتَحـوُّلِ  متنـع   تـدابري   وبأن تتخذ   حاالت انعدام اجلنسية ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية        
  .)١٥٨(عدميي اجلنسيةأشخاص األشخاص املقيمني يف شبه جزيرة باكاسي إىل 

يت تطلق على الـسكان     والحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن التسميات ال           -٩٦
وهو أمـر سـبق أن     األصليني تتناىف مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية           

ألفريقية حلقوق  قوق اإلنسان واللجنة ا   األمم املتحدة املتعلقة حب   أشارت إليه هيئات معاهدات     
  .)١٥٩(اإلنسان والشعوب

هرت وجود خطر كبري يهدد متتع دراسات أظأن هناك  إىل وأشار املقرر اخلاص أيضاً  -٩٧
  .)١٦٠(ها يف احلصول على الغذاء الكايفحبقاألصليني السكان جمموعات 

وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكامريون على تعزيز حـق              -٩٨
اختاذ القرارات توعيتها حبقها يف املشاركة يف   على  عيشي الئق و  مالشعوب األصلية يف مستوى     

  .)١٦١( تؤثر عليهااليت
القطـاع  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء انتهاك موظفني              -٩٩

قاضـاة  مب السكان األصليني وأوصت حبمايتهم من التعـرض ألي اعتـداءات و     حقوَقالعام  
  .)١٦٢(املنتهِكني
البيغمي لباكا و مجاعات ا وذكرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن          -١٠٠

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري      . )١٦٣(ُرحِّلت من أراضي أسالفها   قد  و  مبوروراو
حقوق السكان األصليني يف األرض، وأوصت بأن تنص        االعتداءات اليت تطال    عن قلقها إزاء    

ها التشريعات احمللية على حق الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها ومواردها ويف اسـتخدام            
وافقتها احلرة قبل إقرار أي مـشروع       طلباً مل التشاور معها   على  ، و والسيطرة عليها وتطويرها  

إجراء اإلنذار املبكر، نظرت جلنة القضاء علـى التمييـز           إطار   ويف. )١٦٤(يؤثر على أراضيها  
يتعلق باستخدام شركة الكامريون للسكر      مانكوتنغ في إمبانديوك و شعَبي إ العنصري يف حالة    

 بإجراء مراجعـة كاملـة      وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أيضاً       . )١٦٥(امضيهألرا
حقـوق  يف ذلك    اللنظام العقاري هبدف ضمان محاية أفضل حلقوق مستخدمي األراضي مب         

  .)١٦٦(نيالسكان األصلي

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
لالجئني إىل التوقيع على املرسوم الرئاسـي       أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون ا       -١٠١
ومهد الطريق إلصدار   بتحديد أهلية الالجئني وتلقي طعوهنم،      تعىن   بإنشاء جلان    يقضيالذي  

تبدأ عملـها بعـد، شـجعت         مل اللجانتلك  وإذ الحظت املفوضية أن     . الجئبطاقات ال 
  .)١٦٧(جلميع الالجئنيهوية الكامريون على تفعيلها وعلى إصدار بطاقات 
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 ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٣٠والحظت املفوضية أن الكامريون اسـتقبلت حـىت           -١٠٢
املنطقة دون اإلقليميـة    يف    من بلدانٍ  موا أساساً  الجئ وملتمس جلوء قدِ    ١٠٣ ٦٠٠ حوايل

  .)١٦٨(ومن غرب أفريقيا وشرقها الكربىوكذلك من منطقة البحريات 
أمـور   واحملسوبية والفساد    اإلجراءاتد  تعقّوأشارت املفوضية إىل أن نقص املوارد و        -١٠٣

سيما بالنسبة إىل الالجئني، وأوصت       ال ، صعباً لى اخلدمات االجتماعية أمراً   عصول  جتعل احل 
  .)١٦٩(ملتمسي اللجوء والالجئنيعيش ظروف بتحسني 
سوء املعاملة  لوالحظت املفوضية أن تعرض الالجئني ألفعال تنم عن كره األجانب و            -١٠٤

  .)١٧٠(لفسادلوخالفات بني اجلريان ومعزولة عمال كيدية أل نتيجة والتمييز هو
أخري، كََحل   الاحتجاز ملتمسي اللجوء إ   عن  الكامريون  بأن متتنع   وأوصت املفوضية     -١٠٥

بأن توفر الكـامريون     أوصت ما حال اقتضته الضرورة، ك    مدته قدر اإلمكان يف   بأن ُتقّصر   و
  .)١٧١(االحتجاز عنيف بدائل وبأن تنظر ضمانات قضائية 

عن قلقها إزاء منح موظفي املعابر احلدودية سـلطة         مناهضة التعذيب   وأعربت جلنة     -١٠٦
يتعلق بدخول األراضي الكامريونية، وحثت الكامريون على مراجعـة إجراءاهتـا            ماالقرار في 

  .)١٧٢(لطرد واإلعادة القسرية والتسليميتعلق با ماوممارساهتا في

  مكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان و  -نون  
ءات اخلاصة يف جماالت    ا، بعث أربعة مكلفني بواليات يف إطار اإلجر       ٢٠١١يف عام     -١٠٧

تناولـت   رسـالة    )١٧٣(مكافحة اإلرهاب والتعذيب واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري      
دراستهم املشتركة للممارسات السائدة املتعلقة باالحتجاز الـسري يف سـياق مكافحـة             

املـزاعم  للتحقيق يف   الكامريون موافاهتم مبعلومات عن التدابري املتخذة       لبوا إىل   وط. اإلرهاب
يتماشى مع القواعـد     اتصحيح الوضع إذا ثبتت صحة هذه املزاعم، مب       ولالواردة يف الدراسة،    

طلبـوا   ماك ، عن تنفيذ التوصيات ذات الصلة   واملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان فضالً      
  .)١٧٤(أخرى يف هذا الشأنأي معلومات موافاهتم بالكامريون إىل 
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; 
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