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  حقوق اإلنسانجملس 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

   حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  الكامريون

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
 ذات الصلة الصادرة عن األمم      املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية           

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
اليت اعتمدها  العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية. خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر  قد  و. نجملس حقوق اإلنسا  
 ويف حـال    . أربع سنوات  واالستعراض يف اجلولة األوىل ه    وقد وضع يف االعتبار عند إعداد هذا التقرير أن تواتر           

وملا . تاحة إن كانت ال تزال صاحلةعدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق امل
كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن 

أو إىل املـستوى    /مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و                 
  .حلقوق اإلنسان أو التعاون مع اآلليات الدولية املنخفض للتفاعل
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

 املعاهــدات العامليــة األساســية   
  )٢(حلقوق اإلنسان

 تاريخ التـصديق أو االنـضمام     
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

 االعتــراف باالختــصاصات احملــددة   
  عاهداتهليئات امل

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد   ١٩٧١/يونيه/حزيران ٢٤

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧

ــاحلقوق   ــاص ب ــدويل اخل ــد ال  العه
  والسياسيةاملدنية 

  ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل     
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  نعم  يوجد ال  ١٩٨٤ يونيه/حزيران ٢٧

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة

  -    يوجدال  ١٩٩٤ غسطسأ/آب ٢٣

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين  ٧

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
ــية   ــة القاسـ ــة أو العقوبـ  املعاملـ

  أو الالإنسانية أو املهينة

ــانون األ ١٩ ــسمرب/ولك  دي
١٩٨٦  

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   يوجد ال  ١٩٩٣ يناير/كانون الثاين ١١  اتفاقية حقوق الطفل

ختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق باملدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء           الربوتوكول اال :  طرفاً فيها  الكامريوناملعاهدات األساسية اليت ليست     
والربوتوكول عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                   

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل )٢٠٠١توقيع فقط، عام (ق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعل
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين     )٢٠٠١توقيع فقط،   ( املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةهم، وأفراد أسر
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، عام ( األشخاص من االختفاء القسري

        
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال    منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية 
  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو
 ١٩٦١ وعام ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت عام       )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
  الثالث اإلضايفول، باستثناء الربوتوكنعم  )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم    )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

الربوتوكول االختياري التفاقية  على، شجعت جلنة حقوق الطفل الكامريون على أن تصدق ٢٠٠١يف عام   - ١
 والربوتوكول االختياري   ،حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           

أوصت جلنة  ،٢٠٠٣ ويف عام .)٧( وأن تنفذمهاالتفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
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لكامريون بأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             امناهضة التعذيب   
  .)٨(إنسانية أو املهينةاسية أو الالاملعاملة أو العقوبة الق

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

عات بالعملية اليت تقوم هبا الكامريون جلعـل التـشري         ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً     ٢٠٠١يف عام    - ٢
السائدة منسجمة مع االتفاقية، لكنها ظلت قلقة إزاء التشريعات احمللية، مبا يف ذلك القانون العريف، اليت كانت                 
مبعثرة للغاية وغري مالئمة يف جانب منها، وقدمية وال تتطابق مع االتفاقية، وأعربت عن قلقها الستمرار وجود                 

  .)٩(لة الكامحبقوقهمعادات وتقاليد تعوق متتع األطفال 

  حلقوق اإلنسان وهيكلها املؤسسي اإلطار -  جيم

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريـات يف الكـامريون          ٢٠٠٦منحت جلنة التنسيق الدولية يف عام        - ٣
 علماً مع االرتياح باقتراح إعـادة       ، أحاطت جلنة مناهضة التعذيب    ٢٠٠٣ ويف عام    .)١٠("باء"اعتماداً من الفئة    
طنية حلقوق اإلنسان واحلريات ملنحها قدراً أكرب من االستقالل إزاء السلطة التنفيذية والتعريف             هيكلة اللجنة الو  

وأوصت جلنة التنسيق الدولية سلطات الكامريون بإصالح اللجنة الوطنية         . على حنو أفضل بالنشاط الذي متارسه     
 الحظت جلنة اخلـرباء التابعـة   ،٢٠٠٨ ويف عام .)١١(حلقوق اإلنسان واحلريات لتكون متسقة مع مبادئ باريس 

. لشؤون العمل ملنظمة العمل الدولية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات واللجنة الوطنية االستشارية             
وطلبت جلنة اخلرباء إىل احلكومة مواصلة إطالعها على األنشطة املقررة أو املضطلع هبا من جانب اللجنة الوطنية                 

والرامية إىل تعزيز مبدأ تكـافؤ الفـرص        شؤون العمل،   ريات واللجنة الوطنية االستشارية ل    حلقوق اإلنسان واحل  
  واملساواة يف املعاملة يف جمايل االستخدام واملهنة مبا يتفق مع أحكام اتفاقيـة التمييـز يف االسـتخدام واملهنـة                    

 .)١٢()١١١رقم االتفاقية (

   التدابري السياساتية-  دال

ـ             ، علّ ٢٠٠٨يف عام     - ٤  ةقت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف مالحظاهتا على االفتقار إىل سياس
وأوصت اللجنة احلكومة . وطنية ترمي إىل تعزيز تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة فيما يتعلق باالستخدام واملهنة 

رامج للتثقيف والتوعية هتدف إىل تعزيز تتضمن اعتماد تدابري استباقية حمددة وتنفيذها، مثل وضع بأن تعد سياسة ب
  قيـة منظمـة العمـل      املساواة يف جمايل االستخدام واملهنة فيما يتعلق باألسس السبعة مجيعهـا الـواردة يف اتفا              

  .)١٣(١١١الدولية رقم 

، على النحو ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠حلقوق اإلنسان يف  السامية  وأشارت مفوضية األمم املتحدة       - ٥
عداد وتنفيذ خطة عمل حلقوق اإلنسان، من أجل إدراج التثقيف          مكلفة بإ ي ذكرته احلكومة، إىل إنشاء جلنة       الذ

مـادة حقـوق     تدريس   ٢٠٠٨- ٢٠٠٧وتتوخى خطة العمل للفترة     . حبقوق اإلنسان يف نظام املدارس االبتدائية     
 وأشري يف تقرير لربنـامج      .)١٤(٢٠٠٨/٢٠٠٩رحلة االبتدائية وذلك يف بداية العام الدراسي        املاإلنسان فعلياً منذ    

 إىل أن برامج تدريب املدرسني املتعلقة حبقوق اإلنسان تتضمن دورات    ٢٠٠٤األمم املتحدة اإلمنائي صدر يف عام       
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وأصبحت مواضيع مثل األخالقيات والتربية الوطنية إلزامية يف مـرحليت التعلـيم            . عن التسامح والتفاهم الدويل   
  .)١٥(االبتدائي والثانوي

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  لتعاون مع هيئات املعاهدات ا- ١

  )١٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ونظر فيه
 جلنــــة القــــضاء علــــى   

  التمييز العنصري
تأخر تقدمي التقارير من اخلامس عشر إىل التاسع          -    ١٩٩٨مارس /آذار  ١٩٩٧

 وقدمت يف   ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٠ عشر منذ األعوام  
  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

احلقوق االقتصادية واالجتماعية  بنيةاللجنة املع
  والثقافية

ديــسمرب /كــانون األول  ١٩٩٧
١٩٩٩  

تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ عـامي          - 
 على التوايل، وقدما يف تشرين      ٢٠٠٣ و ٢٠٠١
  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    ١٩٩٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١٩٩٩  

، وقدم  ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام         - 
  ٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثاين

 ومن املقـرر    ،٢٠٠٧قدم التقرير الثالث يف عام        -   ٢٠٠٠يونيه /حزيران  ١٩٩٩  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   ٢٠٠٩النظر فيه يف عام 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٣  

، وقدم  ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام         - 
  ٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثاين

ــشرين األول  ٢٠٠٠  اتفاقية حقوق الطفل ــوبر /ت أكت
٢٠٠١  

  ٢٠٠٩لنظر يف التقرير الثاين يف عام من املقرر ا  - 

واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء تتعلق خبمسة بالغات فردية أقيم فيها الدليل على مسؤولية                 - ٦
 حدوث انتهاكات للحق يف احلياة وحرية التعبري واحلق يف عدم التعـرض   ،أعوان الدولة، ووجدت، يف مجلة أمور     

ويف مجيع احلاالت طلبت اللجنة إىل الكامريون إتاحة سبل انتـصاف           . ينيجاز التعسف للتعذيب والتوقيف واالحت  
 )١٧(ضٍللجنة يف تقريرها السنوي أنه مـر      وقدمت الكامريون رد متابعة يتعلق حبالة واحدة رأت ا        . فعالة للضحايا 

  .وإىل اليوم مل ترد الكامريون على اللجنة بشأن القضايا األربع األخرى
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  ع اإلجراءات اخلاصة التعاون م- ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  )١٨(١٩٩٩املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف عام   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٨طلبت الزيارة يف عام (اية احلق يف حرية الرأي والتعبري بتعزيز ومحاملقرر اخلاص املعين   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن تقديره للحكومة للدعوة الـيت وجهتـها إليـه                  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)١٩(ولتعاوهنا الكامل معه خالل بعثته

  -  متابعة الزيارات
وإضافة إىل البالغات املرسـلة     .  بالغاً خالل الفترة املشمولة باالستعراض     ١٤أُرسل ما جمموعه      لنداءات العاجلةالردود على رسائل االدعاء وا

وخالل الفترة املـشمولة   .  نساء ٣ فرداً، منهم    ١٤فيما خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات        
 يف املائة من    ٣٥ بالغات وهو ما ميثل ردوداً على ما نسبته          ٥على   باالستعراض، ردت احلكومة  

  . البالغات املرسلة
الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         

  )٢٠(مواضيعية
 استبياناً أرسـلها املكلفـون   ١٣مل ترد الكامريون يف املواعيد احملددة على أي استبيان من أصل          

  . )٢١(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

   مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانلتعاونا - ٣

، ٢٠٠١دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا الوسطى يف عام  األمم املتحدةركز مأُنشئ   - ٧
ألف من أجل تعزيز األمن واالستقرار والتنمية يف أفريقيا الوسطى، من خالل             ٥٤/٥٥عمالً بقرار اجلمعية العامة     

ويوجد املركز الذي يعمل برعاية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان . )٢٢(إلنسان والدميقراطيةحترام حقوق اتعزيز ا
لعمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     وكحلقة وصل   يف ياوندي، وهو يعمل كمرفق إقليمي للتوثيق والتدريب         

 الدعم  ٦٢/٢٢١رتياح يف قرارها     والحظت اجلمعية العامة مع اال     .)٢٣(مع الكامريون والبلدان األخرى يف املنطقة     
  .الذي قدمه البلد املضيف إلنشاء املركز

 محلة األمم املتحـدة     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٧وبالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، بدأ املركز يف           - ٨
هينـة يف مراكـز   إنسانية أو املاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع     

، قامت وزارة العدل يف الكامريون، بالتعـاون مـع          ٢٠٠٥نوفمرب  / ويف تشرين الثاين   .)٢٤(الشرطة يف الكامريون  
املركز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واللجنة الدولية للصليب األمحر بتنظيم حلقة دراسية دون إقليمية تتعلـق           

وقدم املركز وبرنامج األمـم املتحـدة        .)٢٥(لوسطى يف دواال بالكامريون   حبقوق اإلنسان يف السجون يف أفريقيا ا      
إلنسان يف الكامريون يف    اإلمنائي املساعدة إىل وزارة العدل يف إعداد ونشر أول تقرير حكومي عن حالة حقوق ا              

، وكـان  ٢٠٠٦ديـسمرب  / يف ياوندي يف كـانون األول      عقد مؤمتر كبري هو األول من نوعه      و .)٢٦(٢٠٠٥عام  
، نظـم   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٦ويف  . )٢٧("احلالة الراهنة : العدالة االنتقالية يف العامل الفرانكوفوين    ": موضوعه

نوقش خالله باستفاضة موضوع مسؤولية احلكومة مبوجب       املركز إىل جانب شركاء آخرين مؤمتراً يف الكامريون         
  .)٢٨(القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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، سيتابع املركز أنشطته املتعلقة بالكامريون الرامية إىل تعزيز قدرات الربملانيني           ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ويف الفترة     - ٩
وسيتصدى املركز أيضاً ملسائل اإلفـالت مـن        . على تطوير املشاركة الواسعة للسكان يف العمليات الدميقراطية       

ا لإلسهام يف التخفيف مـن  وسيقوم املركز كجزء من اجلهود اليت يبذهل. العقاب والتمييز والتعذيب وإقامة العدل    
اجلنس، وتعزيز حقوق نوع حدة الفقر، بتعزيز التعاون مع فريق األمم املتحدة القطري للتصدي للعنف القائم على 

  .)٢٩(ق يف التعليماملرأة، واحل

  .)٣٠(٢٠٠٨ حلقوق اإلنسان يف عام لدعم عمل املفوضية الساميةتربعاً وقدمت الكامريون   - ١٠

  تزامات الدولية حلقوق اإلنسانلتنفيذ اال - باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اسـتمرار املمارسـات الثقافيـة               ٢٠٠٠يف عام     - ١١
 والقوالب النمطية املتأصلة فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا كل من املرأة والرجل يف مجيع جماالت

سيما تلك الـيت تتـصل       احلياة، وحثت الكامريون على اعتماد تشريعات ملنع املمارسات الثقافية التمييزية، وال          
بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وزواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف، والزواج املبكر والزواج بـاإلكراه،               

على تنفيذ املزيد من برامج التوعية واإلعالم والتدريب وحثت اللجنة الكامريون أيضاً . وتعدد األزواج والزوجات
اليت تستهدف زعماء اجملتمع احمللي واجلمهور العام هبدف تغيري أساليب التفكري والتصورات النمطية بشأن أدوار               

  .)٣١(ومسؤوليات املرأة والرجل

اللجنة ل اليت أعرب عنها كل من ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية الشواغ٢٠٠٨ ويف عام - ١٢
بعدم متتع املرأة  فيما يتعلق    )٣٣( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٣٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  املعنية باحلقوق   

إلفالس، وحـق   مع الرجل بالنسبة إىل احلق يف التملك، والقوانني املتعلقة باالئتمان وإشهار ا   بوضع قانوين متساوٍ  
أن تتخذ احلكومـة    بوأوصت اللجنة   . ج يف التماس أمر من احملكمة مبنع زوجاهتم من العمل يف بعض املهن            األزوا

مجيع اخلطوات الضرورية ملراجعة التشريعات املعنية حبيث تنص يف النهاية على اإلنفاذ الكامل ملبدأ تكافؤ الفرص                
  .)٣٤(واملساواة يف املعاملة يف جمايل االستخدام واملهنة

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري، على النحو الذي أكدته مفوضـية األمـم              ١٩٩٨ويف عام     - ١٣
 بأن تتخذ الكامريون مجيع التدابري املناسبة، املنصوص عليها يف االتفاقيـة الدوليـة              ،)٣٥(املتحدة لشؤون الالجئني  

أفعال التمييز العنصري ضد األجانب، وأن للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والرامية إىل منع ومكافحة 
  التمتع باحلق يف األمن بـصرف النظـر عـن عنـصرهم أو لـوهنم أو                 ضمن جلميع األشخاص على أراضيها    ت

  .)٣٦(م اإلثينمنشئه

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن اللجنة قد أعربت لسنوات عديدة              ٢٠٠٨ويف عام     - ١٤
 ال حيظر التمييز على أساس العنصر أو اللون أو األصل القومي على النحو ١٩٩٢انون العمل لعام عن قلقها ألن ق

   التمييـز يف االسـتخدام واملهنـة      منظمة العمل الدوليـة بـشأن       من اتفاقية   ) أ)(١ (١املنصوص عليه يف املادة     
  .)٣٧()١١١االتفاقية رقم (
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قها إزاء استمرار التمييز يف الكامريون، وبوجه خاص        ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قل      ٢٠٠١ويف عام     - ١٥
إزاء الفوارق يف التمتع باحلقوق بني األطفال من املناطق الريفية وأقل املقاطعات منواً وأطفال باتوا واألطفال أبناء                 

املزيد من اجلهـود    الكامريون  أن تبذل   ب، يف مجلة ما أوصت به،       وأوصت. املهمشة األخرى من السكان   الفئات  
لكفالة متتع مجيع األطفال جبميع احلقوق الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل بدون متييز، وأن تويل أولويـة لتـوفري                   

  .)٣٨(ني للفئات املهمشة واألكثر ضعفاًاخلدمات االجتماعية وتوجيهها حنو األطفال املنتم

  األمان على شخصه  حق الفرد يف احلياة واحلرية و- ٢

حقوق الطفل  أعربت جلنة ،)٣٩(١٩٩٩ت اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام متشياً مع املالحظا  - ١٦
درجة أحياناً إىل تصل  إزاء تعرض األطفال للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت ٢٠٠١عن قلقها يف عام 

كما يساور . جاز ويف السجون وأماكن االحت الشرطةمراكزيف الدرجة األوىل التعذيب، وهي أفعال ُترتكب ب
، يف وأوصت. القضاءاللجنة القلق البالغ إزاء بعض حاالت االختفاء القسري لألطفال وإعدامهم خارج نطاق 

 التقارير تعاجل أسباب وحاالت هذه الظواهر، وأن تضع آلية مستقلة للتحقيق يفالكامريون أن ، بمجلة ما أوصت به
، وأن م املذنبني إىل العدالةأن تقد، ولقضاءتفاء القسري واإلعدام خارج نطاق امارسة التعذيب واالخمباليت تفيد 

لقوات الشرطة  ، وأن تقدمتدابري تشريعية لتعويض وإعادة تأهيل األطفال ضحايا التعذيب تعويضاً وتأهيالً كاملني تتخذ
 ، جلنة حقوق الطفل أيضاً وأوصت.)٤٠(وموظفي السجون والسلطة القضائية تدريباً منهجياً بشأن حقوق الطفل

التدابري الضرورية لضمان حصول باختاذ ، )٤١(على النحو الذي أبرزته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
وتطابق  احتياجاهتم ظروف االحتجاز ولكي تليب، الغذاء واخلدمات الصحية والتعليميةاألطفال احملتجزين على 

  .)٤٢(حلقوق اليت تنص عليها االتفاقيةا

على الفور  أن تضع الكامريون    ب،  ما أوصت به  ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب، يف مجلة        ٢٠٠٣ويف عام     - ١٧
حداً ملمارسة التعذيب يف خمافر الشرطة والدرك ويف السجون، فضالً عن أفعال التعذيب وإساءة املعاملة واالحتجاز 

، وتضاعف اجلهود لوضع حد إلفالت مرتكيب )٤٣(الالتعسفي اليت جتري حتت مسؤولية الزعماء التقليديني يف الشم
ُتنشئ هيئة مستقلة مفوضة باستالم ومعاجلة مجيع الشكاوى اليت ُيـدَّعى فيهـا وجـود               ، و أفعال التعذيب من العقاب   

تضمن محاية الضحايا والشهود من أي ختويـف أو معاملـة         إساءة املعاملة، و  ضروب  ممارسات تعذيب أو غريها من      
تعتمد قانوناً جيعل من غري املقبول تقدمي إثباتـات تنتـزع بالتعـذيب يف مجيـع                ، و حبقوقهمالناس  لم  سيئة، وتعْ 

  .)٤٤(اإلجراءات، وضمان تنفيذها على أرض الواقع

القانون اجلنائي جييز إعفاء مرتكب جرمية االغتصاب       وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً عن قلقها ألن           - ١٨
  .)٤٥(ا لوضع حد هلذا اإلعفاءالدولة تراجع تشريعاهتبأن لضحية بعد ذلك، وأوصت من العقوبة إن هو تزوج من ا

 تشويه األعضاء التناسلية، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اللجوء إىل ممارسة ٢٠٠١ويف عام   - ١٩
متنع ون تشريعات الكامريبأن تعتمد وأوصت . عدم وجود حظر قانوين هلا أو استراتيجية وطنية ملكافحتهالإلناث و

 ويف املسألة نفسها، أوصت .)٤٦(برامج لتوعية السكان بأضرار هذه املمارسةأن تنفذ تشويه األعضاء التناسلية لإلناث و
 إمكانية الكامريونتتيح أن ب، يف مجلة ما أوصت به، ٢٠٠٠اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 

 للضحايا وتدريب العاملني املشورةالقانوين واخلدمات الطبية وإنشاء خدمات لتقدمي االستفادة من سبل االنتصاف 
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رطة والقيام حبمالت للتوعية العامة لبلوغ درجة االنعدام الكامل للتسامح  وأفراد الشيلني القانوين والصحاجملايف 
نساء الذي ال تزال بعض شرائح سيما العنف املرتيل ضد ال ، وال)٤٧(الفتيات والنساءمع مجيع أشكال العنف ضد 

صدر يف عام  للمرأة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي وأشري يف تقرير .)٤٨(اجملتمع تعتربه مقبوالً من الناحية الثقافية
 ذلك يف مبا ،القائم على أساس نوع اجلنس العنف ملكافحة تشريعات وتعزيز وضعيدعم الصندوق أن  إىل ٢٠٠٧
  .)٤٩(األسرة قانون وأحكام واالغتصاب ملرتيلا العنف مكافحة قوانني

  ، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن قانون العقوبـات املعتمـد يف                ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٠
وذكّـرت اللجنـة    . مل يعد يعفي احملكوم عليهم بالسجن الرتكاهبم جرائم سياسية من عمل السخرة           ١٩٩٠عام  

، اليت تنص على أن األشـخاص  )١٠٥االتفاقية رقم (ة العمل الدولية إللغاء العمل اجلربي احلكومة باتفاقية منظم  
سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي القائم،             ء  الذين يعربون عن آرا   

عمل السخرة مهما كـان      ب ال جيوز فرض أحكام بالسجن عليهم مقرونة      دون اللجوء إىل العنف أو احلض عليه،        
 ويف هذا السياق، ذكرت اللجنة أيضاً احلكومة بأهنا ظلت تطلب منذ سنوات عديـدة أن                .)٥٠(شكل هذا العمل  

إلضافة حكم إىل تشريعات نظام السجن يقتضي احلصول على موافقة رمسية من احملتجـزين    الالزمة  تدابري  التتخذ  
عيات، وأن تضمن توفري شروط تقارب عالقات العمل احلرة مـن           الذين يستعني بعملهم أفراد أو شركات أو مج       

قانون العمل الـصادر يف عـام   أنه مبوجب  والحظت اللجنة أيضاً     .)٥١(حيث األجر، والسالمة والصحة املهنيتني    
أي أعمال أو خدمات للمصلحة العامة كجزء من االلتزامات املدنية  "العمل اجلربي أو القسري"ال يشمل  ١٩٩٢
وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن حتدد طابع األعمال أو         . نني على النحو املنصوص عليه يف القوانني واللوائح       للمواط

   مـن االلتزامـات     اخلدمات اليت ميكن أن تعتربها أعماالً أو خدمات للمصلحة العامـة الـيت تـشكل جـزءاً                
  .)٥٢(املدنية العادية

إزاء العدد الكبري من األطفال الذين باعهم والداهم قها ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قل٢٠٠١ويف عام   - ٢١
والذين أصبحوا بعد ذلك عرضة لالستغالل يف سوق العمل، وإزاء تزايد عدد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي                

 .، خاصة يف أوساط األطفال العاملني وأطفال الشوارع       اإلباحيةالتجاري، مبا يف ذلك استغالهلم يف البغاء واملواد         
تدابري ملنع ومكافحة بيع األطفال واالجتار فيهم، مبا يف ذلك تتخذ الكامريون أن بيف مجلة ما أوصت به، وأوصت، 

 مشل أسر األطفال الضحايا ملّتسهيل و، تنظيم محالت للتوعية ووضع برامج تعليمية موجهة إىل الوالدين باخلصوص
 املتعلقة باجلوانب املدنية الختطاف ١٩٨٠تفاقية الهاي لعام التصديق على او، وإيالئهم الرعاية والتأهيل الالزمني  

  .)٥٣(األطفال على الصعيد الدويل

  اإلفالت من العقاب وسيادة القانونمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك  - ٣

توصيات ، ١٩٩٩مايو /، يف أعقاب زيارته إىل الكامريون يف أيارأصدر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب  - ٢٢
سجناء آخـرين،   لتأديب  اكتظاظ أماكن االحتجاز، واستخدام السجناء      : ىل احلكومة تتعلق يف مجلة أمور مبايلي      إ

وقيام هيئة مستقلة برصد أماكن االحتجاز، والسماح ألسر السجناء وحملاميهم بزيارهتم، وتوفري الفحص الطـيب،               
ني مستقلني ومتخصصني للتحقيق يف ، وتعيني موظفاملسؤولنيوإدانة التعذيب وسوء املعاملة علنياً من جانب كبار        

أفعال التعذيب، وتقدمي طلب لدعوة املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو                 
 واحملامني، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة         اخلاص املعين باستقالل القضاة   تعسفاً واملقرر   
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  إنسانية أو املهينة، وإنـشاء آليـة وقائيـة وطنيـة      املة أو العقوبة القاسية أو الال      وغريه من ضروب املع    التعذيب
  .)٥٤(فعالة ومستقلة

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الوالية القضائية املمنوحـة للمحـاكم              ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٣
تقصر سلطات علقة باألسلحة احلربية وما شاهبها، وأوصت بأن العسكرية ملقاضاة مدنيني يف انتهاكات للقوانني املت

  .)٥٥(الوالية القضائية املمنوحة للمحاكم العسكرية على اجلرائم العسكرية فقطالكامريون 

 إىل أنه جيري تنفيذ خطة عمل ذات أولويـة          ٢٠٠٨وأشري يف تقرير لصندوق النقد الدويل صدر يف عام            - ٢٤
 القضاء واختاذ تدابري أقوى ملكافحة الفساد يف جمال العـدل،           ا يف ذلك دعم استقالل    القضائي، مب إلصالح النظام   
ات وهلذا الغرض، سيضمن قـانون اإلجـراء      . القوانني وقرارات احملاكم والعقوبات الصادرة عنها     وحتسني تطبيق   

 من التجاوزات    على حنو أفضل حقوق األفراد خالل الدعاوى وسيمنع الكثري         ٢٠٠٧ الذي صدر يف عام      اجلنائية
  .)٥٦(اليت لوحظت حىت اآلن

   احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج، ويف احلياة األسرية - ٤

 ١٨(الفرق يف السن القانونية الدنيا لزواج الـذكور         ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء         ٢٠٠١يف عام     -٢٥
 عشرة باجلنديـة مبوافقـة      ة إحلاق الطفل دون الثامنة    إمكانيا يسمح بالزواج املبكر، وإزاء      مم)  عاماً ١٥(واإلناث  ) عاماً

 للذكور واإلناث على حد سواء، ووضـع        عاماً ١٨ سن الزواج الدنيا إىل      الدولة برفع اللجنة  وأوصت  . الوالدين
سناً دنيا  ١٨ل  احتديد سن، حتديد سن دنيا وقصوى للتعليم اإللزامي و،برامج توعية للحد من ممارسة الزواج املبكر

ولو كان ذلك مبوافقـة     تلك السن،   حتت  تحاق باجلندية، دون إتاحة أية إمكانية للسماح بااللتحاق باجلندية          لالل
حتديد سن دنيا إلجراء االستشارات الطبية دون موافقة الوالدين، وذلك لتمكني املراهقني من احلصول              و،  الوالدين

  .)٥٧(على اخلدمات الصحية

 النظر يف إمكانية تعديل ٢٠٠٥احلكومة يف عام الحتجاز التعسفي إىل وطلب الفريق العامل املعين با  - ٢٦
التشريعات احمللية فيما يتعلق باملثلية اجلنسية ملواءمتها مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملعايري الدولية األخرى 

  .)٥٨(ذات الصلة اليت وافقت عليها الدولة

ين اجلمعيات والتجمـع    الدين أو املعتقد، والتعبري وتكو    حرية    - ٥
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية،السلمي

، وجهت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن )٦٠(٢٠٠٦ و)٥٩(٢٠٠٥ يف الفترة ما بني عامي - ٢٧
ين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية مها باالشتراك مع املقرر اخلاص املعاحدإإىل احلكومة، رسائل حقوق اإلنسان مثانية 

 بشأن مخسة عشر مدافعاً عن حقوق اإلنسان واحلريات، من بينهم أعضاء يف حركة الدفاع عن )٦١(الرأي والتعبري
 وقد تعرض معظم أولئك األشخاص ألشكال خمتلفة من التخويف واملضايقة من .)٦٢(حقوق اإلنسان واحلريات
 القبض على بعضهم بدون مذكرة توقيف، واستجواب آخرين، وقيام  وبصورة خاصة،جانب قوات حفظ النظام

وأعربت املمثلة اخلاصة عن أسفها . قوات حفظ النظام يف إحدى هذه احلاالت بعمليات تفتيش دون مذكرة تفتيش
 لقانوين الغامض الناظم حلرية التجمع فضالًوأبدت استياءها من اإلطار ا. رسائلهاألن احلكومة مل ترد على مجيع 
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وأشارت أيضاً إىل املعلومات املستمدة من . عن عدم االعتراف الرمسي الواضح بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان
مصادر غري حكومية اليت تفيد بفرض قيود على حرية التعبري، وبرفض منح املدافعني عن حقوق اإلنسان إمكانية 

  .الدخول إىل بعض أماكن االحتجاز

  رك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان صـدر يف              وأشري يف تقرير مشت     - ٢٨
 ضـعيفة يف    ننسبة متثيلـه  أن   إىل أن فرص النساء يف احلصول على املوارد املالية والتقنية حمدودة، و            ٢٠٠٧عام  

 يف األمـم    ، أشار مصدر من شعبة اإلحصاءات     ٢٠٠٨ ويف عام    .)٦٣(مؤسسات صنع القرار على املستوى الوطين     
 يف ٢٥ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٦املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين زادت من 

  .)٦٤(٢٠٠٨عام املائة يف 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية - ٦

لية إىل أن قانون العمل ال يعكس بالكامل مبدأ ، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدو٢٠٠٨يف عام  - ٢٩
  االتفاقيـة   (اتفاقية التمييـز يف االسـتخدام واملهنـة       املساواة يف األجر بني املرأة والرجل على النحو الوارد يف           

 وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لوضع اإلطار التشريعي الكامل ملبدأ               ).١١١رقم  
 وإضافة إىل .)٦٥(ت عن أي تقدم حترزه يف هذا الصدد يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة وتقدمي معلومااملساواة

ذلك، ونظراً إىل خطورة التحرش اجلنسي يف جمايل االستخدام واملهنة وتأثريمها، وإىل انعدام وجود أي حكـم يف                  
احلكومة إىل ضرورة منـع  انتباه ت اللجنة هتشريعات الكامريون يتناول التحرش اجلنسي على وجه التحديد، وجّ       

  .)٦٦(التحرش اجلنسي صراحة يف القانون

   الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف - ٧

لتقدمي أن تعزز جهودها    ب، أوصت جلنة حقوق الطفل الكامريون، يف مجلة ما أوصت به،            ٢٠٠١يف عام     - ٣٠
وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحـسني الوضـع        ولوضع  احملرومة اقتصادياً،   الدعم واملساعدة املادية للعائالت     

ت األطفال يف تطبيق ما جاء      جااتيحاإيالء عناية خاصة حلقوق و    سيما يف املناطق الريفية، و     الصحي لألطفال، وال  
إصالح و،  يف الورقة املتعلقة باستراتيجية احلد من الفقر ويف كل الربامج الرامية إىل حتسني مستوى املعيشة يف البلد                

  .)٦٧(نطاق تغطيتهنظام الضمان االجتماعي بقصد توسيع 

 إىل ارتفاع معدل اخلصوبة واحلمل      ٢٠٠٠للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام          وأشارت ا   - ٣١
. اإليدز يف الكامريون  /املتكرر، وارتفاع معدالت وفيات األمهات واألطفال، وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية          

زيادة اسـتعمال   هاض وتعمل على    أن تستعرض قوانني اإلج   بوأوصت اللجنة الكامريون، يف مجلة ما أوصت به،         
تعزيز محالت توعية النساء مبخاطر وآثار األمـراض        ووسائل منع احلمل ووضع برامج حلماية األمهات واألطفال         

ربنامج  وأشري يف تقرير ل    .)٦٨(اإليدز/املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية           
 إىل أن الكامريون أدرجت     ٢٠٠٦اإليدز صدر يف عام     /عين بفريوس نقص املناعة البشرية    األمم املتحدة املشترك امل   

  .)٦٩( إدارة من إداراهتا الوزارية٢٦اإليدز واملساواة بني اجلنسني يف ميزانيات مسأليت على املستوى القطري 
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 الكامريون على تنفيـذ     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية ب لجنة  ال، حثت   ١٩٩٩ويف عام     - ٣٢
، وجه املقرر اخلاص املعين بالـسكن       ٢٠٠٧ ويف عام    .)٧٠(الء القسري خقوانني وسياسات ترمي إىل مكافحة اإل     

 عاجالً بشأن موضوع الطرد القسري الذي جيري         معيشي مناسب نداء   كعنصر من عناصر احلق يف مستوى     الالئق  
 وموضوع األشخاص الكثريين الذين سيجدون أنفسهم       ،ودوااليف عدة مناطق يف الكامريون، مبا يف ذلك ياوندي          

وأعرب املقرر اخلاص . بدون مسكن بسبب عدم تعيني أي منطقة إلعادة توطينهم أو منحهم أي تعويض لقاء ذلك
  .)٧١(النداءرسالته اليت وجه فيها عن أسفه ألن احلكومة مل ترد على 

  تمع الثقافية احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجمل- ٨

، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل القلق الذي أعربت عنه يف تعليقاهتا               ٢٠٠٨يف عام     - ٣٣
الذي تضمن الكامريون مبوجبه تكافؤ فرص احلصول       و التعليم   ة املتعلق بسياس  ٩٨/٠٠٤السابقة ألن القانون رقم     

القانون نفسه الذي ال يكفل التعليم االبتدائي اجملاين، وهو ما خيفض على التعليم بدون متييز على أساس اجلنس هو 
وأشارت احلكومة يف تقريرها إىل     . بدرجة كبرية إمكانات احلصول على هذا التعليم، وبوجه خاص لدى الفتيات          

 اليت أجريت وإضافة إىل ذلك، أشارت اللجنة إىل أن الدراسة االستقصائية. أن احلصول على التعليم االبتدائي جماين
 بشأن العمالة والقطاع غري النظامي يف الكامريون قد كشفت عن أن نسبة الرجال الذين التحقوا                ٢٠٠٥يف عام   

وأشارت هذه الدراسة أيضاً إىل أن الفروق القائمة علـى          . باملدرسة أكرب من نسبة النساء بغض النظر عن العمر        
ونتيجة لذلك، فإن دخول . يف منطقيت الشمال والشمال األقصىأساس اجلنس يف احلصول على التعليم كبرية للغاية 

من املؤهالت، وعلى املهن اليت جرت العادة أن متدنياً املرأة سوق العمل يتركز على الوظائف اليت تتطلب مستوى 
  .)٧٢(تضطلع هبا النساء

لعامـة القـائم علـى    مبادئ النظافة ا إىل أن تعليم ٢٠٠٦وأشري يف تقرير صدر عن اليونيسيف يف عام      - ٣٤
  علـى حـدة قـد أدرجـت يف املبـادئ التوجيهيـة             من اجلنسني   املشاركة وتوفري مرافق صحية مأمونة لكل       

  .)٧٣( للتعليمالوطنية

 ٦لقطاع التعليم يف شاملة  إىل إقرار استراتيجية ٢٠٠٨ صدر يف عام     وأشري يف تقرير لصندوق النقد الدويل      - ٣٥
 احلق يف احلصول على التمويل يف إطـار         ٢٠٠٦سبتمرب  / الكامريون يف أيلول   وهو ما منح  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

  .)٧٤(اليت وضعتها جمموعة البلدان الثمانيةلتحقيق التعليم للجميع " مبادرة املسار السريع"

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

ك مع املقرر اخلاص املعين حبقوق ، وجه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني باالشترا٢٠٠٧ يف عام - ٣٦
اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية ومع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق                
اإلنسان، نداء عاجالً إىل احلكومة بشأن حالة الرعاة من مجاعة مبورورو فوالين يف املقاطعة الـشمالية الغربيـة                  

أحـد  لة تتسم بانتهاك حقوق مجاعة املبورورو بعد االستيالء على أراضيها التقليدية لصاحل             للكامريون، وهي حا  
وشكر املقرر اخلاص احلكومة على ردها، لكنه دعاها إىل تقـدمي           . وقد ردت احلكومة على هذا النداء     . املقاولني
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الذي أجرته اللجنة الوزارية يف سيما فيما يتعلق بالتحقيق  معلومات أدق وأكثر تفصيالً يف أقرب وقت ممكن، وال  
  .)٧٥(هذا الشأن

 إىل أن البحوث اليت أجرهتا منظمـة العمـل          ٢٠٠٧وأشري يف تقرير ملنظمة العمل الدولية صدر يف عام            - ٣٧
 على أساس املشاركة مع ممثلي الشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية قد أظهرت أن ٢٠٠٥ و٢٠٠٤الدولية يف عامي 

أو أفراد هذه اجلماعات أو أسراً معينة تنتمي إليها، تعترب يف مناطق كثرية ملكاً " بيغميال" باسم ةفاملعروماعات اجل
تنظيم إداري للكامريون، وال وجود هلا إال إذا كانـت          هياكل  يف  " البيغمي"وال يعترف رمسياً جبماعات     . جلرياهنا

قدرهتا على  يف  ويؤثر هذا تأثرياً مباشراً     .  رمسياً اجملاورة املعترف هبا  ) الشعوب األصلية قرى  غري  (جزءاً من القرى    
درجـت علـى    وأغلب األراضي واملناطق احلراجية الـيت       . متلك األراضي واملشاركة يف عمليات صنع القرارات      

ونتيجـة  . إىل مناطق حممية  أو ُحولت   لألغراض املعيشية قد انتزعت منها أوبيعت       " البيغمي"مجاعات  استخدامها  
 بدوية تعتمد على الصيد ومجع الثمار، أصـبحت تعتمـد           اتماعات اليت كانت تقليدياً مجاع    لذلك فإن هذه اجل   

وأُشري إىل انتشار عمل السخرة     . املستقرة يف اجملتمعات احمللية اجملاورة    بصورة متزايدة على العمل املأجور والزراعة       
  .)٧٦(ت إثنية خمتلفةوتدين أجور أفراد الشعوب األصلية باملقارنة بالعمال اآلخرين من خلفيا

ـ               ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٨ ذكر ، أشارت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن تقرير احلكومة يكتفـي ب
وطلبـت  . اجلهود اليت تبذهلا السلطات واملنظمات غري احلكومية لتوفري التعليم والتدريب املهين للشعوب األصلية            

مصنفة حبسب اجلنس عن التدابري املتخذة لتحسني ظروف احلياة والعمل اللجنة إىل احلكومة تقدمي معلومات كاملة 
يف جمايل االستخدام واملهنة، إضافة إىل      تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة      سيما من حيث     األصلية، وال للشعوب  

  .)٧٧(مشاركتها يف التعليم والتدريب املهين

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

 ١٠ ٠٠٠ إىل أن عملية إعادة ٢٠٠٧ يف تقرير ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني صدر يف عام أُشري  - ٣٩
أبريل /، بعد التوقيع على اتفاق ثالثي يف نيسان ٢٠٠٦ قد انتهت يف عام      همالجئ نيجريي من الكامريون إىل وطن     

  .)٧٨(رييا بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وحكوميت الكامريون ونيج٢٠٠٥

وأقرت جلنة حقوق الطفل باجلهود املبذولة لتحسني حالة الالجئني األطفال، لكنها أوصت الكامريون، يف   - ٤٠
 ١٩٥٤أن تضع نظاماً لتسجيل األطفال الالجئني، وأن تنظر يف التصديق على اتفاقييت عام              بمجلة ما أوصت به،     

  .)٧٩( املتعلقتني بعدميي اجلنسية١٩٦١عام و

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-  ثالثاً
 إىل أن اإلجنازات اليت حتققت مؤخراً يف جمال         ٢٠٠٨أشري يف تقرير لصندوق النقد الدويل صدر يف عام            - ٤١

تنفيذ استراتيجية التعليم قد مشلت تعزيز اإلدارة الالمركزية، ووضع الصيغة النهائية إلطار اإلنفاق املتوسط األجل               
قاعات (، وتعزيز تدريب املدرسني، واالستثمار يف البنية التحتية للمدارس          ٢٠٠٧استخدامه إلعداد ميزانية عام     و

  .)٨٠()واألسوار واملراحيض وآبار املياهالتدريس 
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
  تعهدات الدولة -  ألف

 دعماً لترشـحها    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٩تعهدها الطوعي الذي قدمته يف      التزمت الكامريون، يف إطار       - ٤٢
التعاون التام مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وبوجه خاص : لعضوية جملس حقوق اإلنسان، جبملة أمور منها

 العامليةبادئ  مهامه بفعالية مع االحترام الكامل مل     الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان ملساعدة اجمللس يف أداء           
نتقائية، وتوحيد جهودها مع الدول اإلقليمية والدول األعضاء يف األمم املتحدة من أجل    إواحلياد واملوضوعية والال  

  .)٨١(تسريع بناء جمتمع يسود فيه احترام األفراد وحقوقهم

   توصيات حمددة للمتابعة - باء 

ون أن تزودها يف غضون سنة مبعلومات عـن         ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل الكامري      ٢٠٠٣يف عام     - ٤٣
يف الوفيات اليت حدثت يف سـجن       التحقيق  : اإلجراءات اليت ستتخذها استجابةً لتوصيات اللجنة املتعلقة مبا يلي        

االحتجاز لدى الشرطة مبوجب دواال املركزي، واعتماد تدابري عاجلة خلفض اكتظاظ السجون، وضمان أن يكون 
طابقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، واستخدام سجالت يف مجيع أماكن االحتجاز،           الطوارئ م قانون حاالت   

وأعربت اللجنة بصفة خاصة عن رغبتها يف أن تتلقى معلومات . وإلغاء مجيع التقييدات على مقاضاة رجال الدرك
 إىل احلصول على وصـف      عن إجراءات املقاضاة املتخذة ضد الزعماء التقليديني، وما آلت إليه من نتائج، إضافة            

  .)٨٢(مفصَّل للحالة الراهنة يف سجن دواال املركزي

وعلى الرغم من أن ظروف االحتجاز واإلفالت من العقاب بسبب أفعال التعذيب وسوء املعاملة ال تزال                  - ٤٤
منذ مته احلكومة، إىل ما قدقلق يف الكامريون، فإن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد أشار مع االرتياح تثري ال

أعاله، من معلومات مفصلة ومنتظمة بشأن متابعة التوصيات املذكورة       ،  ١٩٩٩مايو  /زيارته إىل هذا البلد يف أيار     
بوجه خاص إىل عدد من التطورات اإلجيابية مثل تعزيز التدابري حلماية حقوق احملتجزين، ونقل سلطة إدارة                الفتاً  

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    ر يف البىن التحتية للسجون، إضافة إىل عمل         السجون إىل وزارة العدل، واالستثما    
  .)٨٣( فيما يتعلق بزيارات السجونواحلريات

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
 إىل أن اجلهود املبذولة لتدريب ٢٠٠٧ صدر يف عام  األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةأشري يف تقرير لصندوق   - ٤٥

ة وإنشاء أو تعزيز وحدات خاصة للشرطة من أجل التدخل يف قضايا العنف ضد املرأة، قد حظيت بالدعم                  الشرط
 ٢٠١٢- ٢٠٠٨ وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة .)٨٤(يف الكامريون من بني بلدان أخرى

النمو والتنمية :  هي التالية٢٠١٢- ٢٠٠٨رة إىل أن األولويات اخلمس ألنشطة األمم املتحدة يف الكامريون يف الفت
  .)٨٥(األزمات والبيئةدرء االجتماعية واحلوكمة و
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