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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

  مـن  ٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدَّته       
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الكامريون    
 

صلحة إىل عملية امل من أصحاب ١٨ مة مناملقدَّ )١(للمعلومات موجز هو هذا التقرير  
لس بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جميتَّهو و. االستعراض الدوري الشامل

  نظر أو اقتراحاٍت أو وجهاِتن التقرير أي آراٍءوال يتضمَّ. ١٧/١١٩ يف مقرره حقوق اإلنسان
. دة يتصالن مبطالبات حمدَّ أو استنتاجٍمن جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكمٍ

كما أنه  منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، وذُكرت بصورٍة
، ُيخصص، حسب ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس .  تغيري النصوص األصليةبقدر املستطاع مل جيرِ

مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع 
وتتاح على املوقع الشبكي . االستعراض واملعتَمدة بناًء على التقيد الكامل مببادئ باريس

وقد روعي يف إعداد هذا . للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة
  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

   

__________ 

  . ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
  التقيد الكامل مببادئ باريسموضوع االستعراض واملعتَمدة بناًء على 

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل أن مجيع اجلهات الفاعلة القطاعية              -١

  .)٢(ستنفذ خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بعد املوافقة السياسية عليها
اإلنسان واحلريات إن الكامريون قد وضعت برناجمـاً        وقالت اللجنة الوطنية حلقوق       -٢

  .)٣(وطنياً للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان
تتم   سياسة وطنية بشأن النوع االجتماعي إال أنه مل         اللجنة إىل أنه مت اعتماد وثيقة      وأشارت  -٣

  .)٤(املرأة ومل يتم حىت اآلن اعتماد قانون يتعلق بقمع العنف ضد. املوافقة السياسية عليها بعد
وفيما يتعلق بلجنة االنتخابات الكامريونية، أكدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان             -٤

واحلريات أن استقالل تلك اللجنة التام ال يزال موضع شك حيث إن رئيس الدولة قد عـيَّن    
  .)٥(مديريها وبعض املسؤولني عن سلسلة اإلشراف على االنتخابات مث عزهلم

  آليات حقوق اإلنسانالتعاون مع   -باء  
الحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، مع التقـدير، إنـشاء اللجنـة               -٥

أو القرارات املنبثقة عـن اآلليـات       /املشتركة بني الوزارات املكلفة مبتابعة تنفيذ التوصيات و       
  .٢٠١١سبتمرب / وذلك منذ أيلول)٦(الدولية واإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم  
قالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إن القلق ال يزال يساورها إزاء مسألة     -٦

التعذيب، خاصةً يف ما يتعلق مبساعدة الضحايا، وإزاء انتهاكات حقوق اإلنسان علـى يـد       
  .)٧(قوات األمن

حظت اللجنة أنه حىت لو كان بناُء بعض السجون مقرراً          وفيما يتعلق باالحتجاز، ال     -٧
وأعربت عن قلقها إزاء اكتظـاظ الـسجون        . )٨(بالفعل، فإن أشغال بناء سجن دواال بطيئة      

وإزاء طول أمد االحتجاز االحتياطي وظروف االحتجاز إىل جانـب حـاالت التوقيـف              
تجزين حسب نوع اجلنس خاصة     ومن األمور املثرية للقلق فصل احمل     . )٩(واالحتجاز التعسفيني 

وعالوةً على ذلك،   . يف وحدات االحتجاز قيد التحقيق حيث ُسجل تعرُّض نساء لالغتصاب         
أشارت اللجنة إىل أن عدداً كبرياً من احملتجزين ُيتركون يف األغالل أياماً عدة، بـل حـىت                 

وبـات بديلـة    وأضافت اللجنة أنه ال يوجد نظام عق      . شهوراً، يف ظروٍف ال إنسانية ومهينة     
  .)١٠(يساعد يف التخفيف من اكتظاظ أماكن االحتجاز وييسر إعادة إدماج احملتجزين
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وفيما يتعلق باستقالل القضاء، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء كون ترقية وتعيني قضاة      -٨
 وإزاء عدم احترام املبـادئ املتعلقـة        )١١(يف مناصب مسؤولية أمر ُمسَند إىل السلطة التنفيذية       

  .)١٢(حلق يف حماكمة نزيهةبا
وفيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق الطفل، أشارت اللجنة إىل تنفيذ بعض التدابري من               -٩

إالّ أن القلق ال يزال خياجلها بشأن هتريـب   . ِقبل أشخاص يقومون بأنشطة ذات صلة بالطفل      
  .)١٣(مع عموماًاألطفال وممارسة العنف عليهم يف األوساط األسرية واملدرسية كما يف اجملت

وأعربت اللجنة عن أسفها لتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للتوقيـف خـالل               -١٠
وأشارت إىل أهنا قّدمت دورات تدريبية يف حقوق اإلنسان، مببادرة منـها،            . مظاهرات عامة 

  .)١٤(للفاعلني يف السلسلة القضائية وللمدافعني عن حقوق اإلنسان وقالت إنه جيب تعزيزها
 السكان  أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل أن حصول أطفال         و  -١١

األصليني على خدمات الرعاية الصحية ال يزال إشكالياً بـسبب الفقـر وضـعف نظـام                
  .)١٥(االجتماعي الضمان

وفيما يتعلق باحلق يف السكن، الحظت اللجنة أنه بإمكان مشروع بنـاء مـساكن                -١٢
اكن الئقة لألسر يف املراكز احلضرية الكربى غري أنه لن يليب احتياجات            اجتماعية أن يوفّر مس   

  .)١٦(سكان يتزايد عددهم بسرعة ويعيشون يف الفقر داخل املدن ويف القرى
وفيما يتعلق باحلق يف التعليم، الحظت اللجنة أن الدولة تنفذ تدابري من أجل تشجيع                -١٣

. ية حيث هن معرَّضات للزواج القـسري واملبكـر  تعليم البنات الصغريات يف اجملتمعات احملل    
  .)١٧(وأضافت بأن جمانية التعليم تبقى صعبة املنال حىت يف املناطق التعليمية ذات األولوية

وال يزال القلق يساور اللجنة إزاء انعدام سياسٍة للنقل والتعلـيم تلـيب احتياجـات                 -١٤
  .)١٨( عن انعدام سياسٍة للضمان االجتماعياألشخاص ذوي اإلعاقة وإزاء معاملة املسنني الناشئة

  املعلومات املقدمة من أصحاب مصلحة آخرين  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 أنه مل يتم التصديق على أي من الـصكوك الدوليـة الـيت              ٥الحظت الورقة املشتركة      -١٥

  .)١٩(٢٠٠٩  أثناء استعراضها الدوري الشامل األول يف عامتعهدت الكامريون بالتصديق عليها
وأوصت مجعية األطفال والشباب واملـستقبل بـأن تـصدق الكـامريون علـى                -١٦

الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل ومها الربوتوكول االختياري املتعلق          
واد اإلباحية والربوتوكول االختيـاري     ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف امل       

  .)٢٠(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبأن تنفذمها
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وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن ُتصدق الكامريون على االتفاقيـة             -١٧
  .)٢١(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ولية بأن تصدق الكامريون على اتفاقية الهـاي        نسيسكان الد اوأوصت منظمة الفر    -١٨
  .)٢٢(بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 إىل أن عدة تدابري تشريعية وتنظيمية قد اُتخـذت منـذ            ٥أشارت الورقة املشتركة      -١٩
ؤسسي خاصة يف جمـال احلقـوق املدنيـة          من أجل تقوية اإلطار القانوين وامل      ٢٠٠٩ عام

  .)٢٣(والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف بيئة سليمة
 إىل أنه، فيما يتعلق بإدراج أحكام صكوٍك صّدقت عليها          ٥ولفتت الورقة املشتركة      -٢٠

جتـار  الكامريون يف تشريعات البلد الداخلية، مل يتم إدراج سوى أحكام اتفاقيـة حظـر اال     
  .)٢٤(٢٠١٠باألشخاص واستغالل دعارة الغري يف التشريعات الداخلية مبوجب قانون عام 

 أن اجمللس الدستوري وجملس الشيوخ، اللـذين نـص   ٥والحظت الورقة املشتركة    -٢١
 حىت اآلن مما أدى إىل التباس مؤسسي ألن احملكمة  على إنشائهما، مل ُينَشأ١٩٩٦عام دستور 

  .)٢٥( الوطنية حيالن حملهما عند االقتضاءالعليا واجلمعية
 مكرراً من قانون العقوبات تعاقـب      ٣٤٧ إىل أن املادة     ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢

بالسجن ملدة تتراوح بني ستة     " إقامة عالقات جنسية مع شخص من نفس نوع اجلنس        "على  
ـ  ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٦(أشهر ومخس سنوات وبغرامة مالية     امريون، بوجـه    الك

خاص، برتع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس نوع اجلنس بالتراضي              
وأعربت منظمة العفو الدولية والورقة     . )٢٧(بينهما، وبالكف عن عمليات االحتجاز واملالحقة     

  .)٢٨( عن نفس الشواغل وقدمت نفس التوصيات٤املشتركة 
لية الكامريون باحلرص علـى إدراج تعريـف        وأوصت منظمة الفرانسيسكان الدو     -٢٣

  .)٢٩(واضح ملمارسات الزواج املبكّر والقسري وحبظر تلك املمارسات مبوجب القانون
 ٢٠٠٩وبّينت مجعية األطفال واألحداث واملستقبل أن الكامريون اعتمدت يف عام             -٢٤

 ٢٠١١ عـام    خطة عمل وطنية ملكافحة هتريب األطفال واستغالهلم جنسياً وأهنا ألغـت يف           
؛ وأوصت بوضع قوانني تنسجم مع أحكـام        )٣٠(قانون مكافحة هتريب األطفال واالجتار هبم     

  .)٣١(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال
وأوصت منظمة الفرانسيسكان الدولية بأن تتقيد الكامريون بالتزاماهتا الناشئة عـن             -٢٥

ظمة العمل الدولية بشأن السن الدنيا لالستخدام كما أوصتها بـإدراج   ملن١٣٨االتفاقية رقم   
  .)٣٢(أحكام االتفاقية يف تشريعاهتا الوطنية
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 بأن ُتلغي الكامريون قوانني التشهري اجلنائيـة، ومنـها          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢٦
) ١٩٩٦(٩٦/٠حتديداً تلك املتعلقة بالشخصيات العامة، كما أوصتها بتعديل القانون رقـم            

الذي ينص على إحالة مجيع املخالفات الصحفية، مبا فيها التشهري والـسب والقـذف، إىل               
  .)٣٣(حماكم مدنية

 بأن تعتمد الكامريون قانوناً حيمي على وجه التحديـد          ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٧
  .)٣٤(الشعوب األصلية واألقليات مبا يتفق مع أحكام دستورها ومع املعايري الدولية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 أنه مل ُيبذل أي جمهود جلعل اللجنـة الوطنيـة حلقـوق             ٥جاء يف الورقة املشتركة       -٢٨

اإلنسان واحلريات متتثل ملبادئ باريس وأن معظم أعضائها موظفون سامون عّينهم رئـيس             
 أيضاً بأن الكامريون كانت قد تعهدت بتعزيـز         ٥ املشتركة   وذكرت الورقة . )٣٥(اجلمهورية

  .)٣٦(التعاون بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات وبني اجملتمع املدين
 أن شعيب إمبورورو والبيغمي غري ممـثَّلني يف اللجنـة           ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢٩

  .)٣٧(الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات
 إىل أنه ال توجد سياسة وطنية حقيقية يف جمال حقوق           ٥رقة املشتركة   وأشارت الو   -٣٠

 خطة العمل الوطنية حلماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان الـيت مل يتـبني بعـد                 اإلنسان عدا 
  .)٣٨(فعاليتها مدى
 أن الكامريون، بانضمامها إىل الربوتوكول االختيـاري        ٥وجاء يف الورقة املشتركة       -٣١

يب، أبدت إرادة سياسية لقمع ومكافحة ممارسـة التعـذيب إال أنـه        التفاقية مناهضة التعذ  
  .)٣٩(توجد حىت اآلن آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب ال

 أن احلكومة وضعت واعتمدت وثيقةَ متابعة توصـيات         ٥وأكدت الورقة املشتركة      -٣٢
تـدابري  وأنه مت النصح باختـاذ      " خارطة الطريق "االستعراض الدوري الشامل األول ُسميت      

  .)٤٠(ملموسة إال أن أغلب تلك التدابري مل يدخل مرحلة التنفيذ
 /وأشارت منظمة الفرانسيسكان الدوليـة إىل أن احلكومـة أنـشأت يف نيـسان               -٣٣
  .)٤١( اللجنة الوزارية املشتركة ملكافحة االجتار باألشخاص٢٠١١ أبريل

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  ءات اخلاصةالتعاون مع اإلجرا    
أوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن توّجه الكامريون دعوة دائمـة إىل              -٣٤

اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وبأن تسمح للمقرر اخلاص             
  .)٤٢(املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري بزيارة البلد
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  مات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزا  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
شّدد مركز البحوث املتعلق حبقوق وواجبات اإلنسان على أن أشكاالً متعددة مـن               -٣٥

وعّدد مركز البحوث يف الدراسـة الـيت        . التمييز ال تزال منتشرة بقوة يف اجملتمع الكامريوين       
 قال إهنا تطال، بدرجات متفاوتة، اجملالني اخلـاص         )٤٣( شكالً من أشكال التمييز    ١٦أجراها  

  .)٤٤(والعام على حد سواء وكذلك مجيع الشرائح االجتماعية
وأشار مركز البحوث إىل أن برنامج وطنياً ملكافحة التمييز قد اعُتمـد يف تـشرين                 -٣٦

رنامج  وأنه يهدف إىل تنفيذ توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة وب    ٢٠١٢أكتوبر  /األول
وأوصى مركز البحوث بأن توفّر الكامريون اإلمكانيات املالية وتسهيالت         . )٤٥(عمل ديربان 

  .)٤٦(العمل الالزمة لتنفيذ أنشطة الربنامج الوطين ملكافحة التمييز
 بأن أوجه التمييز يف حق الشعوب األصـلية ال تـزال      ٣وصرحت الورقة املشتركة      -٣٧

ة وعلى يد الدولة معاً، وأوصت باختاذ تـدابري تـشريعية           ُترتكب على يد اجملموعات السائد    
  .)٤٧(لتصحيح هذه املمارسات

والحظت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة أيضاً أن الناطقني باللغة اإلنكليزيـة،              -٣٨
ويف حـني   .  يف املائة من جمموع السكان، يتعّرضون للتمييز بسبب اللغـة          ٢٠الذين ميثلون   

زال رمسياً دولةً مزدوجة اللغة، وردت تقارير بأن اللغة الفرنـسية ُتفـَرض          الكامريون ال ت   أن
وأضافت املنظمة بـأن    . )٤٨(فرضاً بوصفها لغة التعليم يف ُدور احلضانة ويف املدارس االبتدائية         

  .)٤٩(التمييز بسبب اللغة حيدث أيضاً يف اإلجراءات القضائية
امريون مجيع التدابري التشريعية واإلدارية     وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تتخذ الك        -٣٩

وغريها من التدابري الضرورية ملنع املعاملة التمييزية على أساس امليل اجلنسي وللقضاء عليها يف              
  .)٥٠(كل مرحلة من مراحل إقامة العدل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
اصري حقوق اإلنسان أنه على الرغم من       فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، الحظت منظمة من        -٤٠

تتخذ بعد   أن الرئيس خيفّف عادة األحكام باإلعدام إىل أحكام بالسجن املؤبد، فإن هذه العملية مل             
وأوصت منظمة مناصـري حقـوق   . )٥١(شكالً رمسياً وال توفّر أي محاية لعدد كبري من السجناء 
اري رمسي حبكم القانون لتنفيـذ عقوبـة        اإلنسان بأن تعيد الكامريون النظر يف فرض وقف اختي        

  .)٥٢(اإلعدام ليحل حمل سياستها االرجتالية القاضية بتخفيف األحكام باإلعدام
وقالت منظمة مناصري حقوق اإلنسان إن نظام القضاء اجلنـائي يف الكـامريون               -٤١
 يوفر ضمانات أساسية لألشخاص املعرضني لعقوبة اإلعدام كما يتسم نظـام القـضاء يف        ال

وأوصـت منظمـة    . )٥٣(الكامريون بالفساد والشطط والتعذيب وقصور املساعدة القانونية      



A/HRC/WG.6/16/CMR/3 

7 GE.13-10733 

مناصري حقوق اإلنسان بأن ُتخصص الكامريون مزيداً من املوارد لتحسني إقامـة العـدل              
  .)٥٤(خاصة فيما يتعلق حبقوق األشخاص املعّرضني لعقوبة اإلعدام

تعذيب، خاصة من ِقبل قـوات حفـظ         أن ممارسة ال   ٥والحظت الورقة املشتركة      -٤٢
النظام، ممارسة تكاد تكون منهجية يف أماكن االحتجـاز وخارجهـا علـى حـد سـواء        

الحظت أن هذه املمارسة ال ُتقمع بصرامة يف ظل انعدام إطار قانوين مواٍت لإلبالغ عن      كما
  .)٥٥(أعمال التعذيب

تحقيق بسرعة واسـتقاللية    وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تشرع الكامريون يف ال          -٤٣
وحياد يف ادعاءات استخدام القوة املفرطة وعمليات القتـل والتعـذيب وسـوء املعاملـة؛             

أوصت بأن تعلن الكامريون عن األساليب املتبعة يف تلك التحقيقات وعما ختلص إليـه               كما
 كانـت   من نتائج وبأن تكفل تقدمي املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة أياً            

  .)٥٦(مناصبهم الرمسية
وصرحت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة بأن نشطاء اجمللس الـوطين جلنـوب               -٤٤

الكامريون يتعرضون يف أحيان كثرية للتعذيب واإليذاء أثناء االحتجاز وأنه نادراً مـا يـتم               
ت التعـرض   التحقيق يف أيٍ من احلاالت املبلغ عنها، وأوصت بأن حتقق الكامريون يف ادعاءا            

لإليذاء الشديد ويف حاالت التوقيف التعسفي وبأن تالحق مرتكبيهـا وتـدفع تعويـضات              
  .)٥٧(للضحايا بناًء على ذلك

 بأن تشرع الكامريون يف إجراء اسـتعراض مـستقل          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٤٥
يف ملمارسات اإلدارة العامة لألحباث اخلارجية، أي وكالة االسـتخبارات، الـيت تورطـت              

  .)٥٨(حاالت احتجاز تعسفي طالت عدة صحفيني واتُّهمت بارتكاب التعذيب
 بأن تسمح الكامريون بإنشاء جلنة حتقيق دولية لتحديد         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٤٦

  .)٥٩(املسؤولية عن وفاة الصحفي بييب إنغوتا أثناء وجوده حتت احلراسة
 االحتجاز ال تزال تـشكل      والحظت منظمة مناصري حقوق اإلنسان أن ظروف        -٤٧

 من أن الكامريون كانت قـد قبلـت          على الرغم  )٦٠(انتهاكاً اللتزامات الكامريون الدولية   
توصيات تتعلق بظروف السجن ومعاملة السجناء قُـدمت أثنـاء االسـتعراض الـدوري              

  .)٦١(األول الشامل
شهد وحسب منظمة مناصري حقوق اإلنسان، تعّرض معظم السجون للتخريب؛ وت           -٤٨

 يف املائة من جمموع     ٦٠السجون اكتظاظاً شديداً ويشكل احملتجزون رهن احملاكمة أكثر من          
وشددت املنظمة على أنه حيدث االختالط أحياناً بني الرجال والنساء وكـذلك            . )٦٢(الرتالء

وأوصـت  . )٦٣(غ عن تعرض الرتالء حلاالت اغتصاب     بني األطفال والراشدين وكثرياً ما ُيبل     
اصري حقوق اإلنسان بأن ختصص الكامريون مزيداً من املوارد لنظام السجون فيها            منظمة من 

  .)٦٤(حىت تضمن استجابته للمعايري الدولية األساسية
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وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن بعض احملتجزين أمضوا يف الـسجن                -٤٩
وأوصـت  . )٦٥(لـرأي عدة سنوات دون حماكمة بينما يتبّين أن سجناء آخرين من سجناء ا           
  .)٦٦(منظمة العفو الدولية بتوفري مجيع عناصر احملاكمة العادلة للمدعى عليهم

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تسمح الكامريون بزيارة مراقبني مستقلني مجيـع              -٥٠
أماكن االحتجاز وبأن تضمن جلميع احملتجزين احلصول على مستشار قانوين وعلى املساعدة            

قي زيارات عائلية، كما أوصتها بإجراء حتقيقات مستقلة يف حاالت الوفـاة الـيت           الطبية وتل 
  .)٦٧(حتدث أثناء وجود األشخاص حتت احلراسة

والحظت منظمة العفو الدولية حاالت التوقيف والعنف واالحتجاز تعـسفاً الـيت              -٥١
 هذه احلاالت وقد صارت. يتعرض هلا رجال ونساء بسبب ميلهم اجلنسي احلقيقي أو املتصوَّر

 ٦وأوصت الورقة املشتركة . )٦٨(شائعة منذ منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين      
  .)٦٩(بإطالق سراح مجيع السجناء احملتجزين حالياً ألسباب تتعلق مبيلهم اجلنسي

 أن العنف الذي ترتكبه الشرطة يف حـق املثليـات           ٦وإذ تالحظ الورقة املشتركة       -٥٢
، فإهنا أوصت )٧٠(زدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية حتدث طيلة الوقت     واملثليني وم 

بإعطاء تعليمات عامة تبني أنه لن يتم التسامح مع العنف الذي ترتكبه الشرطة يف حق أفراد                
  .)٧١(بناًء على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية وستتم املالحقة عليه

ىل أن املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي           إ ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٥٣
ومغايري اهلوية اجلنسانية يتعرضون للعنف من جانب أفراد اجملتمع احمللي وكثرياً ما ميتنعـون              

 بإنشاء  ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٢(عن املطالبة بالعدالة خمافة أن يعاَملوا معاملة اجملرمني       
 املدنيني من تقدمي شكاوى يف حق الشرطة دون أن خيـشوا            آلية مستقلة ملراقبة الشرطة متكّن    

  .)٧٣(التعرض ألعمال انتقامية
 إىل أن املثليات واملثليني يف ياونـدي ودواال تعرضـوا           ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٥٤

لالبتزاز، وأوصت بتحقيق الشرطة يف ادعاءات ارتكاب جرائم يف حق املثليـات واملثلـيني              
  .)٧٤(ي ومغايري اهلوية اجلنسانيةومزدوجي امليل اجلنس

 بأن ممارسة الضرب بالعصا واستخدام سجون خاصـة         ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٥٥
 حتتجز فيها بعض السلطات التقليدية أفراداً بشكل خارج عن القانون، ال تزاالن ممارسـتني             

  .)٧٥(شائعتني
اسلية األنثوية وكيِّ أثداء     أن ممارسة تشويه األعضاء التن     ٥والحظت الورقة املشتركة      -٥٦

الفتيات ممارستان شائعتان إىل حد كبري يف املنطقة الشمالية من البلد ويف مـنطقيت الغـرب                
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضع الكامريون سياسة عامة وقوانني          . )٧٦(واجلنوب الغريب 

بئة املؤسسات واملـوارد    شاملة من أجل اجتثاث ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وتع         
  .)٧٧(لتعزيز حقوق املرأة
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وذكرت منظمة العفو الدولية بأن الكامريون كانت قد قبلت توصيات االستعراض             -٥٧
الدوري الشامل ببذل اجلهود من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتـاة،               

قلقها إزاء قصور التشريعات    وقالت إن التقدم الذي أُحرِز يف هذا الشأن ضئيل وأعربت عن            
 مـن قـانون   ٢٩٧ و٧٣احمللية يف مكافحة االغتصاب واملعاقبة عليه، وأبرزت أن املـادتني           

العقوبات، الذي جيرم اغتصاب النساء، تعفيان املغتِصبني الذين يتزوجون الحقاً بـضحاياهم            
  .)٧٨(دامت الضحية قد بلغت سن البلوغ ووافقت على الزواج مبحض إرادهتا ما
وفيما يتعلق بتوصية االستعراض الدوري الشامل املتعلقة حبقوق األطفال بال مـأوى،              -٥٨

الحظت مجعية األطفال واألحداث واملستقبل أن وزارة الشؤون االجتماعية لديها عشرة مراكز            
إليواء أولئك األطفال إال أهنا شددت على أن طريقة تشغيلها حتتاج إىل حتسني وعلى أن العديد                

نسيـسكان  اوأوصت منظمة الفر  . )٧٩(طفال ال يزالون يعيشون يف شوارع املدن الكربى       من األ 
  .)٨٠(الدولية بتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق حبماية أطفال الشوارع

وبّينت مجعية األطفال واألحداث واملستقبل أنه، عدا اعتماد خطة العمـل وإلغـاء               -٥٩
وجـاء يف الورقـة     . )٨١(ل األطفال جنسياً أيَّ تقدم يذكر     القانون، مل تشهد مكافحة استغال    

 أن ظاهرة بيع األطفال تتفاقم بسبب قصور التدابري اليت اختذهتا احلكومة وبسبب             ٥املشتركة  
قلة التشاور بني اجلهات الفاعلة إىل جانب الفساد واختالس األموال وقلة عـدد العـاملني               

  .)٨٢(غرضاملؤطرين وقلة املوارد املخصصة هلذا ال
وأوصت منظمة الفرانسيسكان الدولية بأمور منها إجراء حتقيقات حمايدة يف االجتار             -٦٠

بالبشر وتقدمي الضالعني فيه إىل العدالة، مبن فيهم املوظفون املشاركون يف ذلك االجتـار، إىل               
  .)٨٣(جانب إنشاء آلية لتحديد هوية الضحايا من أشد الفئات ضعفاً

لفرانسيسكان الدولية أن االجتار باألطفال داخل البلد يشكل أيضاً        والحظت منظمة ا    -٦١
ممارسة متواترة فالضحايا القادمون من األرياف ُيجَبرون على العمل يف القطـاع الزراعـي              

  .)٨٤(خيضعون لالستعباد املرتيل واالستغالل اجلنسي يف احلواضر أو
 إزاء اختطاف املواليد اجلدد من      وال يزال القلق يساور منظمة الفرانسيسكان الدولية        -٦٢

  .)٨٥(املستشفيات العامة بغرض استخدامهم يف التبين غري القانوين
وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس على األطفال              -٦٣

وسـاط،  بأن تسن الكامريون تشريعاً حيظر صراحةً إنزال العقوبة البدنية باألطفال يف مجيع األ        
  .)٨٦(مبا فيها البيوت

وشددت منظمة الفرانسيسكان الدولية على أنه مل تتم معاينة أي تغـيري يف الواقـع                 -٦٤
امليداين بالرغم من توجيه عناية الكامريون إىل مسألة عمالة األطفال أثناء استعراضها الدوري             

 سنة، األمـر    ١٤ة يف   ، والحظت أن السن الدنيا لالستخدام ال تزال حمدد        )٨٧(الشامل األول 
  .)٨٨(الذي خيالف التزامات الكامريون الدولية
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 أن استقالل السلطة القضائية ال يزال موضـع شـك           ٥الحظت الورقة املشتركة      -٦٥
  .)٨٩(التنفيذية يف اإلجراءات القضائيةتتدخل السلطة  إذ
 أن العوائق املالية واهليكلية حتول دون التمتع بـاحلق يف           ٥وأعلنت الورقة املشتركة      -٦٦

وأضافت بأن القضاة ُيراعون أكثر فأكثر حقوق الدفاع إال أنه ال يـزال             . اللجوء إىل القضاء  
من الضروري أن تبذل الشرطة جهوداً كبرية فيما يتعلق بفترة االحتجاز واليت تتسم بالتوقيف             

جاز على يد قوات حفظ النظام دون أن يكون لديها أمر بذلك، إىل جانب عمليات               واالحت
  .)٩٠(التوقيف العنيفة ووضع األشخاص حتت احلراسة بصورة غري قانونية

 أن عدداً من قوات حفظ األمن ال يقبل بوجود حمام أثناء ٥وأكدت الورقة املشتركة   -٦٧
عتراف هدفاً هنائياً فيلجأ بناًء على ذلك إىل مجيع         مرحلة التحقيق االبتدائي وال يزال تعترب اال      

  .)٩١(أشكال املعاملة للحصول عليه
وقالت منظمة العفو الدولية إن املدافعني عن حقوق اإلنسان واملراقبني اآلخرين قـد              -٦٨

أعربوا على مدى سنوات عن قلقهم بشأن متتع أفراد قوات األمن، َمبن فيهم أفراد الـشرطة                
فالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها استخدام القوة املفرطة            والدرك، باإل 

أثناء قيام الشرطة بأنشطة حفظ النظام، واللجوء إىل التعذيب وحىت عمليات اإلعدام خارج             
  .)٩٢(نطاق القضاء

 أن تشديد مكافحة الفساد َتواَصل عن طريق إجـراءات         ٥وأعلنت الورقة املشتركة      -٦٩
وأضـافت بـأن    . ذهتا اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد وإدارات أخرى متخصصة       متنوعة اخت 

اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد كانت مع ذلك حمدودة بسبب ضيق نطاق              
ـ        . اختصاصاهتا الناجم عن إطار قانوين غري مالئم       ى وباإلضافة إىل ذلك، مل ُيعَرض بعـد عل

الربملان مشروع القانون املتعلق بإعادة تصميم اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، وهو مشروع            
، مع أنه يتوافق مع التوجيهات الواردة يف اتفاقية األمـم املتحـدة             ٢٠٠٩مطروح منذ عام    
  .)٩٣(ملكافحة الفساد

 اسـتثنائية   إىل أن السلطات العامة أنشأت والية قضائية ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٧٠
ُتسمى احملكمة اجلنائية اخلاصة وهي مكلفة بقمع املساس بالثروات العامة وختـص مبعاملـة              

  .)٩٤(تفضيلية خمتلسي املال العام

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
الحظت منظمة الفرانسيسكان الدولية بقلق ظاهرة الزواج القسري واملبكـر الـيت              -٧١
حة،و أوصت بأن تكثف الكامريون محالت التوعية والتثقيف علـى مـستوى      تزال مطرو  ال

  .)٩٥(السلطات احمللية واُألسر والزعماء التقليديني والدينيني وجمموع السكان يف املناطق املعنية
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 احليـاة العامـة     حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف           -٥  
  واحلياة السياسية

قالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من الدعم الذي حظيت بـه التوصـيات                 -٧٢
باعتماد تدابري تضمن حرية التعبري للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان، مت توقيـف              
صحفيني وتعرضوا يف أحيان كثرية لفترات مطوَّلة من االحتجاز دون حماكمة ولسوء املعاملة             

  .)٩٦(جازأثناء وجودهم رهن االحت
 أيضاً أن الكامريون تواصل هتديد املؤلفني واملوسـيقيني         ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٧٣

والحظت أن عدة قوانني بالغة الصرامة تنص علـى         . )٩٧(والصحفيني ومالحقتهم وسجنهم  
 وأن السلطات استخدمت قوانني التشهري اجلنائيـة        )٩٨(عقوبات مفرطة تنظّم العمل الصحفي    

 بأن تضع الكامريون حداً الضـطهاد       ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٩(حفينيإلسكات الص 
  .)١٠٠(املؤلفني والصحفيني بسبب ممارستهم حرية التعبري

وأوصت منظمة العفو الدولية بأمور منها أن تتوقف الكامريون عن مضايقة املدافعني              -٧٤
 واالعتـداء علـيهم؛ وأن   عن حقوق اإلنسان واملناضلني النقابيني والصحفيني وعن هتديدهم 

أو اآلراء املنتِقـدة للمـسؤولني      /تلغي أي قوانني ُوضعت إلسكات أصـوات املعارضـة و         
احلكوميني أو لسياسات حكومية، كما أوصتها باحترام وتعزيز متتع اجلميع، مبن فيهم ممثلـو              

 حرية  ، باحلق يف  )١٠١(األحزاب السياسية ووسائط اإلعالم وجمموعات اجملتمع املدين األخرى       
  .التعبري والتجمع السلمي وتكوين مجعيات

 على أن اعتماد قوانني وسياسات تقييدية فيما يتعلـق          ٢وشدَّدت الورقة املشتركة      -٧٥
 ويتمثل أحد العوائق الكبرية اليت متنع املواطنني من التعبري          )١٠٢(باإلنترنت قد خنق حرية التعبري    

  .)١٠٣(صول على خدمات اإلنترنتحبرية عن آرائهم على اإلنترنت يف كلفة احل
 يف املائة فقط من اُألسر املعيشية حتصل علـى          ٣,٩ بأن   ٧وأفادت الورقة املشتركة      -٧٦

خدمة اإلنترنت وأنه ينبغي التركيز على تطويره ألنه ميكِّن من تبادل املعارف وإنتاجها علـى           
لقوانني اليت تنص علـى      بأن تعّدل الكامريون ا    ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٤(حنو تعاوين 

احلرمان من احلصول على اإلنترنت وااللتزام بعدم اللجوء إىل قَطع خدمة اإلنترنت والرسائل             
وأوصت الورقة أيضاً بتوفري محاية     . اهلاتفية القصرية خلنق حرية التعبري وحرية تكوين مجعيات       

  .)١٠٥(إلنترنتدستورية تنص بوضوح على أن حرية التعبري تتضمن التعبري ذا الصلة با
 أن احلكومة أوقفت تطبيـق الـسياسة الـيت تـسمح         ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٧٧

للمحطات بالعمل يف انتظار سداد الرسوم أثناء الفترات احلساسة سياسـياً وأهنـا اختـذت               
  .)١٠٦(إجراءات أكثر تشدداً جتاه املنافذ اليت ضلعت يف تقدمي تقارير أو إجناز تغطيات منتِقدة

 أن املظاهرات واالجتماعات العامة ختضع لنظام احلصول      ٥وأكدت الورقة املشتركة      -٧٨
  .)١٠٧ (على إذن إداري مسبق وهو أمٌر قاتلٌ للحريات فيما يتعلق حبرية التعبري أساساً
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والحظت منظمة العفو الدولية أن احلكومة تستخدم العنف وعمليـات التوقيـف              -٧٩
ملنع جمموعات املعارضة من التمتع باحلق يف حرية التعبري واحلق          واالحتجاز واملضايقة القضائية    

  .)١٠٨(يف حرية تكوين مجعيات واحلق يف حرية التجمع السلمي
وقالت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة إن قوات األمن تضايق وتبـث الفوضـى يف                 -٨٠

مـن االسـتقالل    اجتماعات أي جمموعة تدافع عن حصول جنوب الكامريون على درجة أكرب            
وقد كان اجمللس الوطين جلنوب الكامريون على وجه اخلصوص مستهَدفاً بـسبب آرائـه         . الذايت

وأوصت املنظمة بأن حتترم الكامريون متتع سكان جنوب الكامريون         . بشأن مركز املنطقة القانوين   
  .)١٠٩(ودحبرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات وبأن تسمح هلم بعقد اجتماعات وبتنظيم احلش

 أن السلطات حاولت تضييق احليز املتاح حلرية التعبري         ٦والحظت الورقة املشتركة      -٨١
وحرية تكوين مجعيات لألشخاص الذين يدافعون عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي            
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وأوصت حبماية حريات التجمع وتكوين اجلمعيـات            

  .)١١٠(ئدة اجلميعوالتعبري لفا

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 أن سياسة العمالة ليست فعالة بالنظر إىل معدَّل البطالة          ٥الحظت الورقة املشتركة      -٨٢

والحظـت الورقـة    . )١١١(ومعدَّل العمالة الناقصة ومعاملة املأجورين يف القطاع اخلـاص        
انعدام سياسة حقيقية إلحداث فرص عمل وحالة الـضعف          أوجه قصور عدة ك    ٥ املشتركة

وأضـافت الورقـة    . )١١٢(اليت يعانيها العاملون فيما يتعلق حبقوقهم جتاه أصـحاب العمـل          
  .)١١٣( بأنه يوجد مشروع إلصالح قانون العمل إال أنه مل ُيعتَمد بعد٥ املشتركة

ري يف صـفوف شـباب       أن معدالت البطالة أعلى بكث     ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٨٣
  .)١١٤(إمبورورو مما يؤدي إىل ارتفاع مستويات اجلرمية والفاقة

وقال مركز البيئة والتنمية إن شعوب باكا وباكوال وبيدزانغ ُتستخدم كعمالة يدوية              -٨٤
رخيصة وال يتلقى أفرادها أي أجر على عملهم أو ُيؤجَّرون بالنذر القليل أو ُيستخدمون لقاَء               

وأضاف املركز بأهنم يرغبون يف العمل سـاعات طـوال    . )١١٥(بات كحولية تزويدهم مبشرو 
وأوصى . )١١٦(للحصول على املشروبات الكحولية إذ إن الكثري منهم مدمنون على الكحول          

مركز البيئة والتنمية بأن ُتقوي الكامريون متتع هذه الفئات حبقوق العمل وأن حتدَّ من إساءة               
الت توعيـة وإنفـاذ القـوانني التنظيميـة املتعلقـة           استخدام الكحول عن طريق شن مح     

  .)١١٧(بالكحول
والحظت منظمة األمم املتحدة والشعوب غري املمثَّلة أن التمييز القائم على أسـاس               -٨٥

اللغة يف التعليم والتوظيف يؤدي إىل نقص متثيـل الكـامريونيني اجلنـوبيني يف املناصـب                
  .)١١٨(احلكومية
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  جتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  -٧  
 يف املائة من الكـامريونيني، حـسب إحـصاءات          ٦٥الحظت مجعية دريبايف أن       -٨٦
  .)١١٩(، ال حيصلون على املاء اجلاري٢٠١١ عام
 إىل أن احلصول على خدميت املاء والكهرباء قد تدهور منذ           ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٨٧
  .)١٢٠(راكز احلضرية بسبب عجز اهلياكل املعنية عن التزويد هبما بالنسبة لسكان امل٢٠١١عام 
 أنه يتم نزع ملكية األراضي واملساكن من السكان يف          ٥والحظت الورقة املشتركة      -٨٨

ياوندي يف أحياء إنتابا وإيتيتاك وإنتوغو وبريكوتري الشرقي وبريكوتري الغريب ويف مـدن             
  .)١٢١(دواال وكرييب وبافوسام وماروى

 أن معظم السكان األصليني قد استقر، بتشجيع مـن          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٨٩
احلكومة ومن املنظمات اإلنسانية على التخلي عن أسلوب العيش الشبيه بعيش الرحـل، يف              
خميمات ثابتة تقع يف كثري من األحيان يف حميط القرى ويعاين فقراً أشد من الـذي تعانيـه                  

  .)١٢٢(السكان بقية
حظت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن الكامريونيني اجلنوبيني ال ُيعـاَملون       وال  -٩٠

  .)١٢٣(باملساواة مع غريهم فيما يتعلق باستغالل مواردهم وباخلطط الوطنية للتنمية االقتصادية

  احلق يف الصحة  -٨  
تزال  أن اجلهود املبذولة من أجل حتسني قطاع الصحة ال ٥الحظت الورقة املشتركة   -٩١

والحظت أيضاً انتشار البىن الصحية اخلاصة واليت تقل جودة اخلدمات          . ضعيفة يف الكامريون  
  .)١٢٤(اليت توفرها دائماً عن مستوى احتياجات السكان

 على أن الشعوب األصلية واألقليات ال حتـصل علـى           ٣وشددت الورقة املشتركة      -٩٢
لشرب وال على الطب الوقائي، وأوصـت       الرعاية الصحية األساسية وال على املاء الصاحل ل       

  .)١٢٥(بتزويد البلدات اليت تعيش فيها هذه الشعوب باهلياكل األساسية للرعاية الصحية
 أن التزويد مبرافق اإلصحاح وباملاء من مشاكل الصحة         ٥والحظت الورقة املشتركة      -٩٣

ار وغـري ذلـك مـن    العامة اليت تؤدي إىل استمرار أمراضٍ كالكولريا ومحى التيفويد والزح 
  .)١٢٦(األمراض

والحظت مجعية دريبايف أن فقر الدم املنجلي، وهو مرض وراثي ال شفاء منه، غـري        -٩٤
معروف وكثرياً ما ُيشبَّه بأعراض السحر مما يؤدي إىل وصم املرضى وإىل نبذهم مـن ِقبـل                 

عـدد   شخص يف السنة تقريبـاً وأن        ٤ ٠٠٠والحظت أن هذا املرض يقتل      . )١٢٧(حميطهم
وأوصت مجعية دريبايف بأن تضع الكـامريون       . )١٢٨(املصابني به يف البلد يبلغ مليوين شخص      

  .)١٢٩(برناجماً وطنياً ملكافحة هذا املرض يشتمل على توفري األدوية باجملان
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وأشارت مجعية دريبايف إىل أن عدد الكامريونيني املصابني بفريوس نقـص املناعـة               -٩٥
 شخص وإىل أن عدد من يتلقى العالج ال يتعدى نصف عدد         ٥٠٠ ٠٠٠البشرية ُيقدَّر بنحو    

  .)١٣٠(املرضى الذين ميكن عالجهم
 أن جترمي العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس نوع          ٦وأعلنت الورقة املشتركة      -٩٦

  .)١٣١(اجلنس بالتراضي بينهما له آثار صحية ضارة بالنسبة لألقليات اجلنسية
 أن اخلطة االستراتيجية ملكافحة فريوس نقص املناعـة         ٦تركة  والحظت الورقة املش    -٩٧

تدعو ألول مرة إىل اختاذ تدابري تستهدف املثليني يف إطار          ) ٢٠١٥-٢٠١١(اإليدز  /البشرية
إال أهنا مل تعرب عن أي طلب حقيقـي         . اخلطوات اليت تقوم هبا للوقاية من املرض وعالجه       

. شخصني من نفس نوع اجلنس بالتراضي بينهما      برتع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية بني        
 بأن يتم اإلعالن بشكل واضح وصريح عـن عـدم حرمـان             ٦وأوصت الورقة املشتركة    

شخص من اخلدمات الصحية وال تسليمه إىل الشرطة باالستناد إىل ميله اجلنـسي أو إىل                أي
  .)١٣٢(٣٤٧هويته اجلنسانية حىت أهنا أوصت بإلغاء املادة 

  لتعليماحلق يف ا  -٩  
 أن ُبعد أماكن سكن األطفال مـن الـشعوب األصـلية        ٣الحظت الورقة املشتركة      -٩٨

. وهتميشها وحالة الفقر الشديد اليت تعانيها هذه الشعوب متنع أطفاهلا من احلصول على التعليم             
وزيادةً علـى ذلـك،   . والحظت أيضاً أن التعليم ال يقدَّم بلغة تلك الشعوب وال ُيعىن بثقافتها     

لى الرغم من أن التعليم األساسي جماين رمسياً، فإنه على اُألسر من الشعوب األصلية يف كثري                وع
. كـاف  من األحيان أن تدفع جزءاً من مرتبات املعلمني ألن عدد هؤالء يف املناطق النائية غري              

احمللية  بأمور منها اختاذ التدابري الضرورية لتعزيز مشاركة اجملتمعات          ٣وأوصت الورقة املشتركة    
  .)١٣٣(األصلية يف وضع برامج التعليم والتشديد على وضع برامج تعليم مالئمة ثقافياً

 أن السكان الكامريونيني مل يستفيدوا قط من محلة واسعة      ٥والحظت الورقة املشتركة      -٩٩
للتوعية حبقوق اإلنسان وأن التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان مل ُيدَرج بعد يف نظـام التعلـيم    

  .)١٣٤(م أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات صّممت بعض األدلة اإلرشادية التربويةرغ

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 إىل عدم اإلعالن عن مجيع الوالدات والوفيات يف صفوف          ٣أشارت الورقة املشتركة      -١٠٠

 عـدم وجـود     الشعوب األصلية ويف بعض احلاالت عن جمموعات كاملة من الـسكان وإىل           
إحصاءات رمسية موثوقة، وأوصت جبمع معطيات عن أطفال الشعوب األصلية ألغراض منـها             

والحظ مركز البيئة والتنمية أن غالبية أفراد شعوب باكا         . )١٣٥(على اخلصوص احلد من وفياهتم    
  .)١٣٦(وباكوال وباغيايل وبتزانغ ال ميلكون شهادات ميالد وال بطاقات هوية

مة األمم والشعوب غري املمثلة أن الكامريون ال تزال حترم الكـامريونيني      وقالت منظ   -١٠١
 وأوصت باالعتراف هبـم     )١٣٧(اجلنوبيني من التمتع بسمات مميِّزة سياسية واقتصادية وثقافية       

  .)١٣٨(كشعب ذي مسات مميِّزة
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ب  بأن تضع الكامريون حداً لالجتار باألفراد من الشعو        ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٠٢
األصلية وبأن جتري حتقيقات جدية من أجل تقدمي املسؤولني عن هذه التجارة وغريها مـن               

 بأن أفراد الشعوب األصلية يقعون      ٣وأضافت الورقة املشتركة    . )١٣٩(االنتهاكات إىل العدالة  
ضحية أنواع عديدة من االنتهاكات أو االعتداءات اليت تطال حقوقهم على يد أعوان الدولة              

ب جهلهم بالقوانني وألهنم ال يستفيدون دائماً من الضمانات اإلجرائية املنصوص           وذلك بسب 
  .)١٤٠(عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية

 بضمان حقها يف امللكية     ٣وفيما يتعلق بالشعوب األصلية، أوصت الورقة املشتركة          -١٠٣
علق بإجراء تسجيل األراضي    العقارية وبتعديل األحكام التشريعية التمييزية ال سيما منها ما يت         

وأوصت أيضاً بـاحلرص    . وحتديد حدود الغابات وأقاليم الصيد اململوكة للمجتمعات احمللية       
على ضمان دفع تعويض مناسب أو إعادة إسكان يف مكان مناسب يف حال الطرد إىل جانب       

  .)١٤١(التمكني من اللجوء إىل سبل االنتصاف
ه على الرغم من التقدم الذي أحرزتـه احلكومـة يف            أن ١وجاء يف الورقة املشتركة       -١٠٤

وضع سياسة خاصة بالشعوب األصلية، مبن فيهم شعب إمبورورو، مل ُتتَّخذ أي تدابري واقعية              
لتنفيذ القوانني والسياسات واملعاهدات والقرارات أو إنفاذها من أجل محايتها مـن التمييـز        

 أن االنتهاكات متواصلة وأن شـعب       ١ والحظت الورقة املشتركة  . )١٤٢(والظلم والتهميش 
إمبورورو يعاين من تلك االنتهاكات دون أن تتوفر له وسائل انتصاف أو تعويض بـسبب               

وشددت الورقة . )١٤٣(ارتفاع معدل األمية يف صفوف أفراده وبسبب مواقعه اجلغرافية املعزولة
ية واالقتـصادية    أيضاً على نقص متثيل شعب إمبورورو يف اجملـاالت الـسياس           ١املشتركة  
  .)١٤٤(واملدنية
وقال مركز البيئة والتنمية إن شعوب باكا وباكوال وباكيلي وبتزانـغ يتعرضـون               -١٠٥

النتهاكات حقوق اإلنسان يف جماالت احلق يف ملكية األراضي واحلق يف العمـل واحلقـوق         
زعمـاء  وأضاف املركـز أن االفتقـار إىل        . )١٤٥(السياسية إىل جانب احلصول على التعليم     

شرعيني ووجود عوائق وارتفاع معدل التنقل ومعدل األمية عواملٌ حتول بني هذه اجملموعات             
  .)١٤٦(وبني حتقيقها التمثيل السياسي

 على أن السلطات ال تضع يف اعتبارها دائماً مراعـاة           ٣وشددت الورقة املشتركة      -١٠٦
 وال التدريب وال إعالم اجلمهـور       املؤسسات التمثيلية للمجتمعات احمللية األصلية وال التعليم      

. عند تنفيذها للمشاريع اإلمنائية اليت يكون هلا تأثري على أسلوب عيش الـشعوب األصـلية              
 بأن جتعل السلطات املشاورة مع الشعوب األصلية واألقليـات          ٣وأوصت الورقة املشتركة    

  .)١٤٧(شرطاً مسبقاً ال غىن عنه يف تنفيذ أي مشروع إمنائي يهمهم
 إىل أنه ال يتاح للشعوب األصلية سوى القليـل مـن            ٣وأشارت الورقة املشتركة      -١٠٧

اإلمكانيات للمطالبة بتحسني وضعها حيث إهنا ال تشارك يف عمليات اختاذ القرار يف املسائل              
 باختاذ تدابري تشريعية تسّهل مـشاركة الـشعوب         ٣وأوصت الورقة املشتركة    . اليت تعنيها 

  .)١٤٨(كة فعلية يف الشؤون العامةاألصلية واألقليات مشار



A/HRC/WG.6/16/CMR/3 

GE.13-10733 16 

Notes 

 
 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a national human rights 
institution with “A” status). 

 
  National human rights institution 

   CNDHL  Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés*, 
     Cameroon 

  Civil society 
   AHR   The Advocates for Human Rights, Minneapolis, USA; 
   AI   Amnesty International, London, UK; 
   ASSEJA  Association Enfants, Jeunes et Avenir, Yaoundé, Cameroon; 

 CED   Centre for Environment and Development, Cameroon; 
 CHRI   Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi, India; 
 CRED   Cercle de Recherche sur les Droits et les Devoirs de la Personne humaine,   
     Yaoundé, Cameroun; 
 DREPAVIE  DREPAVIE, Strasbourg, France; 
 FI   Franciscans International, Geneva, Switzerland; 
 GIEACPC  Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, UK; 
 JS1   Joint submission by Mbororo Social and Cultural Development Association   
     (MBOSCUDA),  Laimaru Network and Community Agriculture and Environmental  
     Protection  Association (CAEPA CAMEROON), Cameroon; 
 JS2   Joint submission by Pen International, Committee to Protect Journalists and   
     Internet sans Frontières, UK, USA and France; 
 JS3   Joint submission by Droits et Paix, Mieux-Etre and Baka Biosphère, Cameroon; 
 JS4   Joint submission by ACODES-Cameroun-Sex Workers, Association de Lutte   
     contre les Violences faites aux Femmes, Humanity First Cameroon, Red,   
     Sid’Ado, COFENHO, Cameroon, in partnership with ILGA and PAN Africa ILGA; 
 JS5   Joint submission by Plateforme EPU Cameroun, Cameroon; 
 JS6   Joint submission by Affirmative Action, Alternatives-Cameroun, Association   
     pour la Défense des Droits des Homosexuel-le-s (ADEFHO), Cameroonian   
     Foundation for AIDS (CAMFAIDS), Evolve, Human Rights Watch, Humanity  
     First Cameroon and Commission international des Droits Humains des Gays et  
     Lesbiennes (IGLHRC), Cameroon, UK; 
 JS7   Joint submission by Protège QV and the Association for Progressive    
     Communications, Cameroon; 
 UNPO   Unrepresented Nations and Peoples Organization, The Hague, Netherlands. 

 2 CNDHL, p. 4, para. E.  
 3 CNDHL, p. 5, para. F.  
 4 CNDHL, p. 2, para. B. 
 5 CNDHL, p. 3, para. E.  
 6 CNDHL, p. 6, part II.  
 7 CNDHL, p. 6, part III.  
 8 CNDHL, p. 2, para. D.  
 9 CNDHL, p. 6, part III.  
 10 CNDHL, p. 3, para. D.  
 11 CNDHL, p. 3, para. D.  
 12 CNDHL, p. 6, part III.  
 13 CHDHL, p. 2, para. C.  
 14 CNDHL, p. 3, para. E.  
 15 CNDHL, p. 4, para. F.  
 16 CNDHL, p. 4, para. F.  
 17 CNDHL, pp. 4-5, para. E.  
 18 CNDHL, p. 6, part III.  
 19 JS5, p. 6, part. IV, para. a.  
 20 ASSEJA, p. 5, para. 20.  



A/HRC/WG.6/16/CMR/3 

17 GE.13-10733 

 21 CHRI, p. 2, para. 5.  
 22 FI, para. 9.  
 23 JS5, p. 1, part I.  
 24 JS5, p. 6, part IV, para. a.  
 25 JS5, p. 8, part IV.  
 26 JS6, p. 1, part I.  
 27 JS6, p. 3, part. II.  
 28 AI, p. 5 and JS4, p. 11. 
 29 FI, para. 18.  
 30 ASSEJA, pp. 2 and 3, paras 04 et 06.  
 31 ASSEJA, p. 5, para. 20.  
 32 FI, para. 14.  
 33 JS2, p. 10.  
 34 JS3, p. 3, part II, para. A. 
 35 JS5, p. 8, part IV.  
 36 JS5, p. 7, part IV, para. e.  
 37 JS3, p. 4, para. d. 
 38 JS5, p. 1, part II. 
 39 JS5, p. 2, part III, para. a. 
 40 JS5, p. 5, part IV.  
 41 FI, para. 6.  
 42 CHRI, p. 2, para. 5.  
 43 Rapport de l’étude situationnelle sur les formes multiples de discriminations au Cameroun (CRED, 

Septembre 2012). 
 44 CRED, p. 2, part 1. 
 45 CRED, p. 3, part 2. 
 46 CRED, p. 4, part 3. 
 47 JS3, p. 4, para. c. See also JS1, p. 4, para. 2.3. 
 48 UNPO, p. 2, part B.  
 49 UNPO, p. 3, part B.  
 50 AI, p. 5. See also JS4, p. 3. 
 51 AHR, p. 2, para. 1. See also AI, p. 4. 
 52 AHR, p. 7, para. 36. See also AI, p. 5. 
 53 AHR, p. 4, part B. 
 54 AHR, p. 7, para. 26.  
 55 JS5, p. 2, part. III, a. See also AHR, pp. 6 and 7, para. 24 and 25. 
 56 AI, p.4.  
 57 UNPO, pp. 3 and 4, part C.  
 58 JS2, p. 10.  
 59 JS2, p. 10.  
 60 AHR, p. 2, para. 4.  
 61 AHR, p. 5, para. 19.  
 62 AHR, p. 6, para. 22.  
 63 AHR, p. 7, para. 24. See also AI, p. 4. 
 64 AHR, p. 7, para. 26. See also JS5, p. 7, part IV, para. d. 
 65 AI, p.3.  
 66 AI, p. 5. 
 67 AI, p. 5.  

 68 AI, p. 3. See also JS6, part. I. 
 69 JS6, part II. See also JS4, p. 11. 
 70 JS6, part I.  
 71 JS6, part III.  
 72 JS6, part I.  
 73 JS6, part III.  
 74 JS6, part III.  
 75 JS5, p. 2, part III, para. a.  
 76 JS5, p. 2, part III, para. a.  

 77 AI, p. 5.  



A/HRC/WG.6/16/CMR/3 

GE.13-10733 18 

 78 AI, p. 1.  
 79 ASSEJA, p.2, para 02.  
 80 FI, p. 5, para. 16.  
 81 ASSEJA, p. 4, para. 12.  
 82 JS5, p. 6, para. c.  
 83 FI, p. 3, para. 9.  
 84 FI, p. 2, para. 4.  
 85 FI, p. 2, para. 5.  
 86 GIEACP, p. 1.  
 87 FI, p. 4, para. 12.  
 88 FI, p. 4, para. 13.  
 89 JS5, p. 7, part IV, para. d.  
 90 JS5, p. 3, part III, a.  
 91 JS5, p. 2, part. III, a. See also AHR, pp. 6 and 7, para. 24 and 25. 
 92 AI, p. 1. See also JS5, p. 9, part V. 
 93 JS5, p. 8, part IV, para. f. 
 94 JS5, p. 3, part III, a.  
 95 FI, paras 17 and 18.  
 96 AI, p. 1. 
 97 JS2, p. 3, para. 4. See also JS7, p. 2,para. 5 and JS5, p. 5, part III. 
 98 JS2, p. 4, para. 8.  
 99 JS2, p. 5, para. 11.  
 100 JS2, p. 10.  
 101 AI, p.4.  
 102 JS2, p. 7, para. 23.  
 103 JS2, p. 9, para. 31.  
 104 JS7, p. 4, para. 14.  
 105 JS7, p. 4, paras 18 and 19. See also JS2, p. 10. 
 106 JS2, p. 7, para. 18.  
 107 JS5, pp. 2 and 3, part III, a.  
 108 AI, p.3.  
 109 UNPO, p. 3 and 4, part C. See also AI, p.3. 
 110 JS6, part VI.  
 111 JS5, p. 9, part IV, para. f.  
 112 JS5, p. 4, part III, para. b.  
 113 JS5, p. 9, part IV, para. f.  
 114 JS1, p. 4, para. 2.2.  
 115 CED, p. 7, para. 18.  
 116 CED, p. 7, para. 19.  
 117 CED, pp. 7-8, para. 20.  
 118 UNPO, p. 1, part A.  
 119 DREPAVIE, section B “Un programme de lutte incluant le problème d'accès à l'eau potable”.  
 120 JS5, p. 4, part III, b.  
 121 JS5, p. 8, part IV, para. f.  
 122 JS3, p. 10, para. l). See also CED, p. 4, para. 3. 
 123 UNPO, p. 2, part A.  
 124 JS5, p. 4, part III, b.  
 125 JS3, p. 9, para. k). See also, JS5, p. 4, part III, b. 
 126 JS5, p. 5, part III, b.  
 127 DREPAVIE, para. B.  
 128 DREPAVIE, section A: “Un état des lieux alarmants”.  
 129 DREPAVIE, section : “Suggestions”:  
 130 DREPAVIE, section A: “Le programme de lutte contre le VIH au Cameroun, un exemple à suivre 

pour créer le programme de lutte contre la drépanocytose”.  
 131 JS6, p. 5, part V. See also JS4, p. 3. 
 132 JS6, p. 5, part V.  
 133 JS3, p. 7, para. h). See also CED, pp. 5-7, para. 8-16. 
 134 JS5, p. 5, part III, b.  



A/HRC/WG.6/16/CMR/3 

19 GE.13-10733 

 135 JS3, p. 10, para. m. 
 136 CED, p. 8, para. 23.  
 137 UNPO, p.1, part A.  
 138 UNPO, p. 1, part A. 
 139 JS3, p. 9.  
 140 JS3, pp. 5 and 6, para. f.  
 141 JS3, pp. 7-8, para. i). See also CED, pp. 4-5, paras. 6 and 7. 
 142 JS1, p. 1.  
 143 JS1, p. 4, para. 2.3.  
 144 JS1, p. 4, para. 2.3.  
 145 CED, p. 3, Introduction. 
 146 CED, p. 8, paras 21-22. 
 147 JS3, p. 5 para. e).  
 148 JS3, pp. 4.-5, para. d). 

        


