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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

ية حلقـوق   موجز أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسام       
   قــرار مرفــقمــن  )ج(١٥لفقــرة وفقــاً لاإلنــسان، 

  ∗٥/١جملس حقوق اإلنسان                  

  الكامريون

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١(ملقدمة من تسعة من أصحاب املصلحة     ا للورقاتهذا التقرير هو موجز       
وال يتضمن التقرير أية آراء . لس حقوق اإلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم. الشامل

 قـرار  السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو          األمم املتحدة  فوضية وجهات نظر أو اقتراحات من جانب م       أو
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،             . يتصالن مبطالبات حمّددة  

 مسائل حمّددة أو إىل التركيـز    عناالفتقار إىل معلومات    و.  النصوص األصلية  تغيري  مل جير  ستطاع بقدر امل   أنه كما
وتتاح على املوقع   .  هذه املسائل بعينها   بشأن ورقاتقد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة        على هذه املسائل    
وقد وضـع يف  . الواردة الورقاتميع جل النصوص الكاملة    حلقوق اإلنسان   السامية  األمم املتحدة  الشبكي ملفوضية 

  .األوىل هو أربع سنواتهذا التقرير أن تواتر االستعراض يف اجلولة االعتبار عند إعداد 

                                                      

 . يف األمم املتحدة التحريرية الترمجةدوائر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل حتررمل   ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

سيحية للعمل على   الرابطة امل /االحتــاد الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      أوصى كل من      - ١
 بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون سلطات       مؤسسة/واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   إلغاء التعذيب يف الكامريون،     

الكامريون بأن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 
  .)٢(قاسية أو الالإنسانية أو املهينةال

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

الرابطة املسيحية للعمل علـى     /االحتــاد الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      أشار كل من      - ٢
مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون إىل أن        /واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   إلغاء التعذيب يف الكامريون،     

، وهو ينطوي على    ٢٠٠٧يناير  /قد دخل حيز النفاذ يف األول من كانون الثاين        ئية  ات اجلنا قانوناً جديداً لإلجراء  
، وتنفيـذ أوامـر     ) شهراً ١٢ إىل   ٦( فيما يتعلق بطول مدة احلبس االحتياطي        ال سيما القصور، و عدد من أوجه    

اد حفظ النظام إىل    األحد والعطل الرمسية، وجلوء أفر    أيام  أوامر االحتجاز يف مجيع األوقات، مبا يف ذلك         /التوقيف
استخدام وسائل اإلكراه أثناء عمليات التوقيف، واإلمكانية املتاحة ألفراد الشرطة القضائية يف الشروع يف عملية               

لوقف الدعاوى اجلنائية إذا رأى وزير العدل التوقيف بدون أمر بالتوقيف أو باالحتجاز، والصالحية اليت يتمتع هبا 
  .)٣("األمن العامب"أو " لحة االجتماعيةباملص"أهنا ذات طابع قد يضر 

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها - جيم 

منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات ال حتظى              ذكرت  - ٣
مم املتحدة اإلمنائي قد    من أن برنامج األ   قال  كما قيل بالتمويل الكايف يف بلد حبجم الكامريون، وأشارت إىل ما ي           

  .)٤(جدد برنامج املساعدة التقنية اليت يقدمها إىل اللجنة

، وإىل عدم   ١٩٩٨وأشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل إنشاء برملان لألطفال يف الكامريون يف عام               - ٤
شريعات الوطنية املتعلقـة    توافر معلومات عن مسامهة الربملان يف متتع األطفال الفعلي حبقوقهم يف إطار حتسني الت             

هياكل من شأهنا تعزيز متتع األطفال حبقوقهم أو انتفاعهم بأي برنامج يرمي إىل تعزيز حقـوق                إقامة  باألطفال، و 
  .)٥(الطفل، وهو ما يلقي بظالل من الشك على فعالية هذا اهليكل

   التدابري السياساتية- دال 

ت حقوق اإلنسان يف الكامريون بأن تضمن سـلطات         مؤسسة بي /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   أوصى    - ٥
 ال سيماإنفاذ القوانني، واملكلفني بالكامريون توفري دورات تدريبية بشأن املعايري املتعلقة حبقوق اإلنسان لألشخاص 

  .)٦(أفراد الشرطة القضائية والقضاة واحملامون
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً  
  لتعاون مع آليات حقوق اإلنسان ا- ألف 

الحظت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن الكامريون مل توجه دعوة مفتوحة إىل املكلفـني                 - ٦
  .)٧(قوق اإلنسانبإجراءات خاصة يف إطار جملس األمم املتحدة حل

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

  يز املساواة وعدم التمي- ١

أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل أنه على الرغم من وجود إطار قانوين ومؤسـسي                  - ٧
حيمي املرأة، فإهنا ال تزال ضحية للعنف والتمييز وهي ال حتصل على املرياث على قدم املساواة مع الرجل، كما يف 

مستوى مناصب اختاذ القرار شأهنا شـأن اجلمعيـة         حالة ملكية العقارات، كما أن نسبة متثيل املرأة ضعيفة على           
وأضافت اللجنة أن املرأة ختضع يف بعض املناطق لعادات مهينة وأنه ال يزال ُينتظر وضع قانون األسـرة                  . الوطنية

  .)٨(والقانون املتعلق بالعنف ضد املرأة

ليزية يف جنوب الكامريون    وأشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إىل أن األشخاص الناطقني باإلنك            - ٨
 ١٩٦١ثقايف واسعة النطاق، وأنه على الرغم من أن الدستور االحتادي لعام            تذويب  يتعرضون، كما قيل، لعملية     

يدعو إىل تعزيز اللغتني اإلنكليزية والفرنسية بصورة متساوية، فإن زيادة املركزية قد أفضت إىل تعاظم هيمنة اللغة 
ووفقاً ملنظمة األمم والشعوب غري املمثلة، فإن . )٩(وثائق واملراسالت الرمسية وغريها والالفرنسية يف وسائط اإلعالم

محور بدرجة كبرية حول ضعف اإلرادة السياسية       تت،  يبدو، على ما    حمنة األقليات السياسية يف جنوب الكامريون     
 تنفيذ سياسات املساواة يف االعتراف      للحكومة الفرنكوفونية يف االعتراف مبظامل القادة الناطقني باإلنكليزية، ويف        

ومع ذلك، وعلى الرغم من حوادث انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة النطاق يف جنوب الكامريون،              . واالحترام
، وال شك يف أهنا ال تزال ة واالجتماعية من الناحيتني السياسي  ومستقراً  فإن الكامريون تظل بوجه عام بلداً متنوعاً        

وقد حثت هذه املنظمة سلطات الكامريون على تعزيز        . )١٠(الً هاماً للبلدان األفريقية األخرى    تشكل منوذجاً حمتم  
تنفيذ السياسات الثنائية اللغة بوجه عام، وضمان عدم تعرض األشخاص الناطقني باإلنكليزية يف جنوب الكامريون 

  لـيم والتمثيـل يف وسـائط اإلعـالم         عدم املساواة يف جماالت العمالـة والتع      الضارة املترتبة على أوجه     لآلثار  
  .)١١(واإلجراءات القضائية

وحسبما ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، فإن االستراتيجية اليت وضعتها الدولة فيمـا                - ٩
يتعلق باملعوقني هتدف إىل كفالة حصوهلم على التعليم والتدريب وإدماجهم من الناحيتني االجتماعية واملهنية عن               

وأضافت اللجنة أن التحدي    . ريق وضع إطار قانوين ومؤسسي مناسب ومنحهم الدعم مبختلف أنواعه وأشكاله          ط
الرئيسي يكمن يف التنفيذ العملي جلميع هذه التدابري، وبوجه خاص ألن الكامريون مل تصدق بعد على اتفاقيـة                  

ىل ذلك من التمييز، وتـدين نـسبة   ، وألن املعوقني يشتكون إضافة إ٢٠٠٦حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام      
التحاقهم باملدارس، وقلة فرص حصوهلم على العمل، وعدم مراعاة مشاكلهم عند وضع السياسات، ومن شـبه                

  .)١٢( ومعاناهتم من الفقر،انعدام وجود هياكل إشراف مالئمة لظروفهم، وتدين نسبة متثيلهم يف هيئات اختاذ القرار
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  واألمان على شخصهة  يف احلياة واحلريحق الفرد - ٢

مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون، فإن الكامريون كانت يف /الحتاد الدويل حلقوق اإلنسانوفقاً ل  - ١٠
 مسرحاً للعديد من املظاهرات اليت حتولت يف معظمها إىل أعمال شغب عمدت قوات حفظ               ٢٠٠٨فرباير  /شباط

ألشخاص، وإىل عمليات اعتقال واحتجاز مجاعية تعسفية كثرياً        النظام إىل قمعها بعنف، مما أدى إىل مقتل مئات ا         
وإضافة إىل ذلك، يرى كل من املنظمتني       . ما كانت مصحوبة بأفعال تعذيب أعقبتها حماكمات بإجراءات موجزة        

أن القضاة يستغلون، فيما يبدو، كل اخليارات اليت يتيحها قانون العقوبات إلدانة األشخاص املوقوفني والـذين                
قانون اإلجراءات اجلنائية يف الكـامريون       عليهم مبوجب إجراءات موجزة، وهو ما يشكل انتهاكاً لقواعد           حكم

 وأوصى االحتاد الـدويل     .)١٣( والدولية اليت تكفل حقوق الدفاع     ومجيع األحكام ذات الصلة لالتفاقيات اإلقليمية     
لطات الكامريون على تقصي كل احلقائق مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون بأن تعمل س     /حلقوق اإلنسان 

املسؤولني عن هذه االنتهاكات، وبوجه خاص      هوية  فيما يتعلق باملسؤولية عن انتهاك حقوق اإلنسان، وبتحديد         
فربايـر  /حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء املنفذة أثناء احلوادث الـيت وقعـت يف شـباط                

  .)١٤(املتورطني يف ذلك إىل العدالة، من أجل تقدمي ٢٠٠٨مارس /وآذار

الرابطة املسيحية للعمل على إلغـاء      /االحتــاد الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      وأشار    - ١١
التعذيب يف الكامريون إىل أنه إذا كانت حاالت التعذيب البدين تشهد تراجعاً يف أماكن االحتجاز يف الكامريون،        

مؤسسة بيت حقوق /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسانويشري كل من . )١٥(سي يزداد انتشاراًب الذهين والنففإن التعذي
الرابطة املسيحية للعمل على    /اإلنسان يف الكامريون واالحتــاد الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب         

يف الكامريون تنص بوضوح ات العقوب مكرراً من قانون ١٣٢املادة إذا كانت إلغاء التعذيب يف الكامريون إىل أنه   
اجلديد تشجع على استخدام    ات اجلنائية   من قانون اإلجراء  ) ٢(٣٠أفعال التعذيب، فإن املادة      مرتكيب   على معاقبة 

تنص على اعتبار األفعال الالإنسانية أو املهينـة املتعلقـة    هذه املمارسة من جانب أفراد الشرطة القضائية ألهنا ال   
وأضـافت  . وقد تبني أن أفراد قوات حفظ النظام يستغلون هذا البند للجوء إىل التعذيب     ،بالعقاب أفعال تعذيب  

االحتـاد   وذكّر   .)١٦(املنظمتني أن االعترافات املنتزعة حتت التعذيب ال تزال تعترب أدلة يف اإلجراءات اجلنائية            كلتا  
اهضة التعذيب يف األمم املتحدة قد      مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون بأن جلنة من        /الدويل حلقوق اإلنسان  

أدانت أيضاً حالة اإلفالت من العقاب اليت حيظى هبا مرتكبو أفعال التعذيب، وأعربت عن قلقها بصفة خاصة ألن      
وزارة الدفاع  تأذن  واجباهتم غري ممكنة ما مل      أداء   إجرامية أثناء    مالحقة رجال الدرك قضائياً عند ارتكاهبم أفعاالً      

  .)١٧(بذلك

مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون بأن تتخذ سـلطات          /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   ويوصي    - ١٢
الشرطة والدرك والسجون، وإتاحـة الفرصـة       راكز  الكامريون مجيع التدابري الضرورية لوضع حد للتعذيب يف م        

قابة على السجون، واعتمـاد  للمنظمات غري احلكومية إلجراء زيارات إىل هذه األماكن، وتعزيز قدرات جلان الر     
مباشرة وتنفيذ قانون، بأسرع ما ميكن، ينص على عدم مقبولية األدلة املنتزعة حتت التعذيب يف مجيع اإلجراءات، و

، وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة           املالحقة القضائية ملرتكيب أفعال التعذيب      
 يف جمال الشكوى ضد ال سيمايف املعاملة، و سوء ايا والشهود من مجيع أشكال التخويف أووضمان احلماية للضح
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  ووضـع بـرامج جلـرب الـضحايا         ، تعويـضات مناسـبة    أعوان الدولة، ومنح ضحايا أفعال التعذيب وأسرهم      
  .)١٨(وإعادة تأهيلهم

ثرياً ما يقومون بتـدبري زواج      وحسبما ذكرت منظمة الفرنسيسكان الدولية، فإن اآلباء يف الكامريون ك           - ١٣
ولذلك جتد تلك الفتيات أنفسهن زوجات      . برجال أكرب منهن سناً بدون رضاهن     ) وهن قاصرات عموماً  (بناهتم  

  .)١٩(رغماً عنهن، ويتعرضن يف حاالت كثرية لالغتصاب، ويرغمن على البقاء داخل احلياة الزوجية

الرابطة املسيحية للعمل على    /عمل على إلغاء التعذيب   االحتــاد الدولــي املسيحي لل   ويفيد كل من      - ١٤
مؤسسة بيت حقوق اإلنـسان يف الكـامريون، أن        /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   و إلغاء التعذيب يف الكامريون،   

االحتاد الدويل حلقـوق     ويشري   .)٢٠(حاالت التوقيف واالحتجاز غري املشروعة ال تزال متارس بكثرة يف الكامريون          
مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان مل ينجوا هم أيضاً مـن                  /اإلنسان

التوقيف واالحتجاز التعسفيني، وأن األشخاص الذين يعتربون معارضني سياسيني يتعرضون بصورة منتظمة لإلساءة 
ومات، وبصفة خاصة يف أمـاكن      من جانب أعوان الدولة ويواجهون عقبات متكررة تعترض حصوهلم على املعل          

 وأضاف االحتــاد   .)٢١(االحتجاز، كما أن التخويف ُيستخدم يف بعض األحيان باللجوء إىل عمليات التوقيف           
أن كثرياً  الرابطة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب يف الكامريون/املسيحي للعمل على إلغاء التعذيبالدولــي 

ه البدين،  التزاماهتم املالية باإلكرا  بالسجن، ألن عليهم تسديد     انقضاء أحكامهم   من السجناء يظلون حمتجزين بعد      
 وأوصى  .)٢٢( يف املائة من األشخاص احملتجزين يف سجون الكامريون حيتجزون بسبب اإلكراه البدين            ٥وأن زهاء   

كامريون حقوق  مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون بأن تضمن سلطات ال         /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   
مجيع املوقوفني أو احملتجزين يف الطعن يف مشروعية احتجازهم أمام احملكمة، وعند االقتضاء، مـنحهم احلـق يف                  
التعويض، والقيام على الفور بإطالق سراح مجيع األشخاص املوقوفني أو احملتجزين بصورة تعسفية، ومتكني ضحايا 

  .)٢٣(هذه األفعال من احلصول على تعويض

االحتــاد  مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون، و      /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   وأكد كل من      - ١٥
مدة الرابطة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب يف الكامريون أن          /الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب     

 ساعة املنصوص عليها يف القـانون،       ٤٨ لاتتجاوز بكثري مدة    راكز الشرطة أو مفارز الدرك      يف بعض م  االحتجاز  
القـضائية  وكثرياً ما حيدث ذلك دون علم من املدعي العام للجمهورية ودون مربر، وأن بعض رجال الـشرطة                  

، بلغ عدد   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٦وأشارت هذه املنظمات إىل أنه يف       . املوقوفني املال من    زيستغلون احلالة البتزا  
 يف املائة من    ١٥حمتجزاً على التوايل، وأن نسبة       ٤ ٦٢٦ و ٣ ٥٤٩ ي املركزيني احملتجزين يف سجين دواال وياوند    

.  يف املائة منهم ال يزالون رهن احلبس االحتيـاطي         ٨٥صدرت حبقهم أحكام يف حني أن نسبة        أولئك احملتجزين   
ري من األحيان ملدة طويلة، وهم حيتجزون يف كثاحلبس االحتياطي وأضافت املنظمات أن القصر مل ينجوا أيضاً من 

  .)٢٤(يف سجون الكبار نفسها

الرابطة املسيحية للعمل على    /وأشار كل من االحتــاد الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب           - ١٦
مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون إىل أن        /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   إلغاء التعذيب يف الكامريون، و    

، السجون وضـيقها، واالكتظـاظ واالخـتالط      قَدم  : مريون مزرية، وتتصف مبا يلي    ظروف االحتجاز يف الكا   
زنزانات وعنابر احملتجـزين،    القذارة  ولصرف الصحي، وسوء تغذية احملتجزين،      ة، وانعدام آليات ا   والظروف البيئي 
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اجملـرمني  بني  مني و السجناء املدانني واملته  بني  الكبار واألحداث و  بني  وعدم الفصل الفعلي بني الرجال والنساء و      
اخلطريين واألحداث اجلاحنني، والعنف بني السجناء، وهشاشة اخلدمات الصحية ورداءهتا يف السجون، وتكـرار              

  .)٢٥(الوفيات بني املساجني نتيجة لسوء ظروف االحتجاز

د مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون، واالحتـــا /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسانوذكر كل من    - ١٧
  الرابطة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب يف الكـامريون أنـه           /الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب     

ال توجد أي آلية وطنية مقررة لزيارة أماكن االحتجاز، وأن مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان ُتمنع من الدخول 
، اليت تقدم التقارير إىل رئيس )هيئة حكومية (واحلرياتإىل أماكن االحتجاز، وأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        

 وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان       .)٢٦(سمح هلا بزيارة هذه األماكن من وقت آلخر       ُي دون غريه،    الدولة
واحلريات أن التقارير املعدة عن زياراهتا إىل بعض السجون تشري إىل أن حقوق السجناء فيما يتعلـق بظـروف                   

الرابطـة املـسيحية   / ويذكر االحتــاد الدولــي املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب  .)٢٧(ال حتترم احتجازهم  
السجون سجالت لقيد احملتجـزين، فهنـاك   كان لدى مجيع للعمل على إلغاء التعذيب يف الكامريون أنه حىت إن  

قيـد يف    أن يكون هلم أدىن      الشرطة أو الدرك دون   مراكز  باستمرار حاالت ُيحتجز فيها أشخاص يف زنزانات يف         
  .)٢٨(هذه السجالت

الرابطة املسيحية للعمل على /املسيحي للعمل على إلغاء التعذيبوأوصى كل من االحتــاد الدولــي   - ١٨
مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون بأن تتخذ /االحتاد الدويل حلقوق اإلنسانإلغاء التعذيب يف الكامريون، و

التدابري الضرورية لتحسني ظروف حياة السجناء وضمان حقوقهم يف األمـن والـصحة             ل  كسلطات الكامريون   
إعمال حق  والسالمة البدنية والعقلية، وخفض عدد املساجني، وضمان توفري العالج اجملاين يف السجون، وضمان              

 .)٢٩(فصلةمن احتجاز   يف أماكن ، وكفالة احتجاز املساجني النساء والرجال واألحداث        احملتجزين يف الغذاء الكايف   
 حكومة الكامريون باعتماد نظام للعقوبات البديلة للسجن من أجل األطفال منظمة الفرنسيسكان الدوليةوأوصت 

  .)٣٠(اجلاحنني باتباع هنج قائم على التعليم وإعادة اإلدماج

 وأن احلد ،)٣١(قلقوأكدت منظمة الفرنسيسكان الدولية أن ظاهرة أطفال الشوارع يف الكامريون مثرية لل  - ١٩
 ملنظمة العمل الدولية    ١٣٨األدىن لسن القبول يف العمل يدعو إىل القلق بسبب عدم احترام أحكام االتفاقية رقم               

وأن هذه احلالة الشائعة جداً يف      ،  ٢٠٠١بشأن احلد األدىن لسن االستخدام اليت صدقت عليها الكامريون يف عام            
 وأوصت منظمة الفرنسيـسكان الدوليـة حكومـة         .)٣٢( هذه املمارسات  ليم األطفال ضحايا  البلد تؤثر على تع   

 وأوصت  .)٣٤( ومنع ومكافحة االجتار باألطفال    .)٣٣(الكامريون باختاذ مجيع التدابري الضرورية إللغاء عمل األطفال       
زويـد  سـيما بت    وطنية ترمي إىل تقدمي محاية أفضل لألطفال من أزواج مطلقني، وال           ةاملنظمة أيضاً بوضع سياس   

لسوء املعاملة  يف أسرهم الذين يتعرضونجتماعي للكشف عن حاالت األطفال     املدارس مبراكز للدعم النفسي واال    
  .)٣٥(وملمارسات تعترب متييزية

 ال تزال تواجه    وأوضحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن محاية حقوق الطفل يف الكامريون             - ٢٠
 عامـاً،   ١٦وفساد الشباب، والتصرفات املنافية لآلداب أمام القصر دون سن          ليد،  قتل املوا : مشاكل عديدة منها  

باملدارس، إحلاق األطفال   االستغالل، وعدم   والعنف ضد األطفال، وخطف القصر، والتهريب واالجتار بالبشر، و        
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إلناث، ومسألة   وجنوح األحداث، وعدم التكيف االجتماعي، واالستبعاد، وختان ا        املعوقني،سيما الفتيات و   وال
  .)٣٦(أطفال الشوارع واملسيبني، وسوء التعذية، ووفيات الرضع

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

مؤسسة بيت حقوق اإلنسان يف الكامريون إىل أن االنتهاكات اخلطرية / الدويل حلقوق اإلنسانأشار االحتاد  - ٢١
 قد كشفت عن عجز عام يف       ٢٠٠٨فرباير عام   /ارتكبت أثناء األحداث اليت وقعت يف شباط      حلقوق اإلنسان اليت    

إقامة العدل يف الكامريون، فكثرياً ما يستخدم رجال الشرطة القضائية وغريهم من أعوان الدولة القوة بإفراط ضد 
وب غري املمثلـة أن اجلهـاز       منظمة األمم والشع   وذكرت   .)٣٧(املدنيني يف مناخ يسوده اإلفالت التام من العقاب       

، )٣٨(القضائي يف الكامريون يعاين بشكل واسع من الفساد وحاالت التأخري وهو ما قد أفضى إىل اكتظاظ السجون
وأن مشاكل عدم تنفيذ السياسات الثنائية اللغة قد أدت أيضاً إىل تفاقم اإلجحاف القـضائي، وأن احملتجـزين                  

مريون قد ذكروا أن استجوابات الشرطة جتري باللغة الفرنسية فقط وهـي  والسجناء املفرج عنهم يف جنوب الكا  
وذكر كثري من السجناء السابقني أيضاً أهنم قد أجربوا على توقيع           . لغة ال ينطق هبا أو يفهمها الكثري من السجناء        

  .)٣٩(رفية أو وثائق باللغة الفرنسيةحماضر ح

سلطة الشرطة والعمليـات القـضائية      ىل أن ثقة اجلمهور ب    منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إ     وأشارت    - ٢٢
إضافة إىل التقارير الكثرية اليت تفيد حباالت التأخري الشديد والرشوة          هذا  بوجه عام، وإىل أن انعدام الثقة       ضعيفة  

 ضـد املـشتبه يف   ات عقابية مباشرة وعنيفـة      والفساد يف اجلهاز القضائي، قد أجرب املواطنني على التماس إجراء         
يف العدوانية ضد املدنيني قد بصورة مفرطة إنفاذ القانون لألسلحة النارية املكلفني بارتكاهبم جرائم، وأن استخدام 

مؤسسة بيت حقوق   / الدويل حلقوق اإلنسان   االحتاد وأوصى   .)٤٠( الضعيفة أصالً  ثقة اجلمهور  فاقم من تدين درجة   
وارد البشرية واملادية الالزمة لتسيري نظام إلقامة العـدل         اإلنسان يف الكامريون بأن ختصص سلطات الكامريون امل       

والكفاءة، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان احلق يف حماكمة عادلة وحق مجيـع               والرتاهة   يتسم باالستقالل 
  .)٤١( حمام خالل مجيع مراحل اإلجراءاتقضايا جنائية بتعينياملتهمني يف 

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

 إهنا تلقت تقارير تشري إىل أن املثلية ال تزال تعترب جرماً             حلقوق اإلنسان  ثمنظمة مبادرة الكومنول  قالت    - ٢٣
مستمر إىل   مثليون أن القبض على املشتبه يف أهنم        إىل و ،لسجن ملدة تصل إىل مخس سنوات     باعليه القانون   يعاقب  

  .)٤٢(للجزعحد مثري 

تكوين اجلمعيات والتجمـع    و التعبري   وحريةحرية الدين أو املعتقد       -٥
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية،السلمي

ذكرت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أنه على الرغم من إحراز تقدم ملحوظ يف جمال قوانني حترير                   - ٢٤
كافيـة  التشهري الصارمة ال تزال متثل عقبة أمام ضمان حرية تعبري           وانني  ، فإن ق  ١٩٩٦وسائط اإلعالم منذ عام     

  إن ممارسة العمل الصحفي يف الكـامريون  " مراسلون بال حدود" وقالت منظمة    .)٤٣(للصحافيني ووسائط اإلعالم  
والت احملـا ال تزال خطرة ألن املواضيع اليت تشمل رئيس اجلمهورية وأسرته والشخصيات البارزة يف اجلـيش و               
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" املراسلون بال حدود"وأشارت منظمة . حساسةمواضيع املنطقة الناطقة باإلنكليزية والفساد ال تزال يف االنفصالية 
، وإن السياسيني هم املستفيدون الرئيسيون فهم يـستغلون         تظل حرية هشة يف الكامريون    إىل أن حرية الصحافة     

الكشف عن "من خالل مع خصومهم  أجراً يف تصفية حساباهتم الصحافيني الذين يتلقون أجراً زهيداً أو ال يتلقون
  .)٤٤(حتفظدون " معلومات

 ٢٠٠٨فإن وزير االتصاالت حىت إن دعا الصحف يف عام " مراسلون بال حدود"وحسبما ذكرت منظمة   - ٢٥
خلاص، بعد أن ، فإن االضطرابات املدنية قد أثارت أزمة يف الصحافة اململوكة للقطاع ا"مسؤوليتها"إىل أن تتحمل 

ستديو إذاعة ف م ماجيك، واستولت على املعدات وأجربت هذه اإلذاعة على أن تغلق      اأغارت قوات األمن على     
املطبوعة اململوكة للقطاع اخلاص، ومل توزع سوى وسائل اإلعـالم          الصحف  وقد ُمنع إصدار الكثري من      . أبواهبا

كومة إىل اإلرادة السياسية للتعاون على سـبيل املثـال يف            وأعربت املنظمة عن أسفها الفتقار احل      .)٤٥(احلكومية
إصالح قانون الصحافة، أو إلظهار املزيد من الشفافية واالنفتاح فيما خيص املقترحات اليت تقدمها املنظمات غري                

 قـانون   بأن تقوم احلكومة بإلغـاء     وأوصت. يلقى القبض على أحد الصحفيني    احمللية أو الدولية عندما     احلكومية  
الصحافة وتوفري على جرائم الصحافة احلايل واعتماد تشريع جديد مالئم للمعايري الدميقراطية وإلغاء أحكام السجن 

سياساهتا يف جمال الدعم املايل املقدم      احلكومة  وأوصت أيضاً بأن تستعرض     . سائط اإلعالم لوأداة تنظيمية موثوقة    
 املسؤوليات اإلدارية اليت يضطلع هبا وزير االتـصاالت إىل      اخلاص وأن تسلم بعض   اململوكة للقطاع   إىل الصحافة   

  .)٤٦( تنظيمية مستقلة وموثوقة وحمترمةمؤسسة

ما زالوا يتعرضون وسائط اإلعالم العاملني يف  إىل أن   حلقوق اإلنسان  ثمنظمة مبادرة الكومنول  وأشارت    - ٢٦
 ما ذكر من أنه منذ استحداث تـراخيص         وأشارت أيضاً إىل  . للتهديد والعنف واالعتقال على أيدي قوات األمن      

، ما من مؤسسة إذاعية إعالمية متكنت من االمتثال جلميع متطلبات نظام الترخيص، بل إن               ٢٠٠٥العمل يف عام    
منظمة األمم والشعوب   وأضافت  . بعض املؤسسات اليت تنتقد احلكومة قد خضعت لتقييدات مبوجب هذا النظام          

، على حد ما ذكر،     منع وزير االتصاالت  ،  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٢ات اليت جرت يف     غري املمثلة أنه عشية االنتخاب    
يف هيئة التلفزيون   " باملنتدى السياسي "الفترة الزمنية احملددة لألحزاب السياسية املعارضة للمشاركة يف ما يسمى           

  .)٤٧(واإلذاعة احلكومية

لكامريون لديها صحافة مزدهرة مملوكة للقطاع وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل أن ا  - ٢٧
 ٢٠اخلاص، وتصدر باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، وأن عدد الصحف املستقلة اليت تصدر اليوم بانتظام يقدر بنحو 

قناة إذاعية وعشر قنوات تلفزيونية خاصة تقوم بالبث، وإن         حنو عشرين   ويوجد أيضاً   .  جرائد يومية  ٣صحيفة و 
  .)٤٨( كلها تراخيص ال متلكتكان

يف الكامريون  والبلدية   إىل أن االنتخابات التشريعية       حلقوق اإلنسان  ثمنظمة مبادرة الكومنول  وأشارت    - ٢٨
عارضـة   قد جرت يف خضم التالعب باألصوات والغش على حد ادعـاءات امل            ٢٠٠٧يوليه  /اليت نظمت يف متوز   

 اعتماد قانون برملاين يف      حلقوق اإلنسان  ث الكومنول منظمة مبادرة  والحظت   .)٤٩(وبعض الدبلوماسيني األجانب  
وكُلفت اللجنة بتنظيم . )Elections Cameroon(، يدعو إىل إنشاء جلنة انتخابية مستقلة تعرف باسم ٢٠٠٦عام 

، غري أن التقارير اليت تفيد بوجود حاالت فساد وخمالفـات           ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز ية والتشريعية   االنتخابات البلد 
 وحثت منظمة األمم والشعوب غري املمثلـة سـلطات          .)٥٠(هبات ثقة اجلمهور    عداخل اللجنة قد زعز   ات  وجتاوز
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لجنـة  اليف وزارة إدارة اإلقليم والـشؤون الالمركزيـة، ويف          والتجاوزات  الكامريون على معاجلة أوجه اخللل      
  .)٥١(٢٠١١نزيهة يف عام  رئاسية الستعادة ثقة اجلمهور وضمان إجراء انتخاباتاحلثيث  وعلى السعي االنتخابية،

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

أكدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أن الكامريون تتمتع بإطار قانوين ومؤسسي حلماية احلق        - ٢٩
وظفي اخلدمة املدنيـة ومـوظفي      يف العمل وأن الدولة اختذت أيضاً عدداً من التدابري العملية، مثل زيادة أجور م             

بيد أنه حسبما ذكرت .  يف املائة، وزيادة احلد األدىن املكفول لألجر املشترك بني املهن١٥القطاع العام بأكثر من 
التسريح التعسفي، وعدم تسديد    : هذه اللجنة، فإن املشاكل املتعلقة بانتهاك احلق يف العمل ال تزال مستمرة وهي            

 جتماعي للصندوق الوطين للتأمني االجتماعي، وعدم دفع العالوات واملستحقات، وعـدم          اشتراكات الضمان اال  
منح شهادات العمل يف حالة االنفصال عن العمل، والتمييز يف األجر، ورفض اإلجازات املدفوعة، ومنع احلق يف                 

  .)٥٢(عقد عملل على تكوين نقابات مهنية واالنضمام إليها، ومسألة احلق يف اإلضراب، ومشكلة احلق يف احلصو

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

أكدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات أنه يف جمال محاية احلق يف الصحة، تنشط وزارة الصحة                  - ٣٠
 قد  ٢٠١٠- ٢٠٠١الفترة  العامة وخمتلف الفئات املهنية يف امليدان، وأن االستراتيجية القطاعية للصحة اليت تغطي             

فهذه . صيغت على أساس هنج قائم على املشاركة ومبا يتفق مع املبادئ التوجيهية لورقة استراتيجية احلد من الفقر   
وأضافت اللجنة الوطنيـة    . االستراتيجية هتدف إىل حتسني مؤشرات الصحة العامة الرئيسية بدرجة كبرية وسريعة          

سيما بتعزيـز    ذل املزيد من اجلهود لضمان حق كل مواطن يف الصحة، وال          حلقوق اإلنسان واحلريات أنه يلزم ب     
  .)٥٣(سياسات الضمان االجتماعي اليت ال تزال ضعيفة أو تكاد تكون معدومة يف الكامريون

، ال تتاح الرعاية يف فترة الشمالسيما يف  وذكرت منظمة الفرنسيسكان الدولية أنه يف املناطق الريفية، وال  - ٣١
لى حنو منهجي، وإن أُتيحت فهي أكثر تعقيداً بسبب بعد هذه املناطق عن املراكز الصحية، واالفتقار إىل               احلمل ع 

فـريوس  املصابني أو املتأثرين ب وأشارت املنظمة أيضاً إىل أن رعاية األطفال       )٥٤(املعدات الالزمة للرعاية األساسية   
   كانت تكلفة العقاقري املضادة للفريوسات العكسية       اإليدز تشكل مصدر قلق، وأنه حىت إن      /نقص املناعة البشري  

 وأوصت املنظمة حكومة .)٥٥(جيب أن يقترن بالعالج مهمل كلياًال تزال منخفضة نسبياً، فإن جانب التغذية الذي 
اإليدز عنصراً يهدف إىل تقدمي    /الكامريون بأن ُتدرج يف سياستها الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري           

 وتعزيز التدابري اخلاصة املعدة لتقدمي املساعدة إىل األيتـام الـذي   .)٥٦(إىل األطفال املصابني  الالزمة   املساعدة   كل
  .)٥٧(اإليدز/نقص املناعة البشريبفريوس فقدوا آباءهم بسبب إصابتهم 

ليس مـسألة  ية وامللكية العقارسكن لوأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل أن احلق يف ا         - ٣٢
ليسوا على علـم كـاٍف حبقـوقهم        وإضافة إىل ذلك، حسبما ذكرت اللجنة فإن السكان         . سهلة يف الكامريون  

للدولة، وإن العديد من سندات ملكية األراضي       والتزاماهتم الناشئة عن نظام حيازة األراضي اخلاصة أو اململوكة          
الء يف بعـض املـدن       إىل حاالت إخ   د أدى هذا الوضع   وق. تصدر بطريقة احتيالية وبتواطؤ بعض موظفي الدولة      

ووفقاً للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، ينبغي للدولة االستمرار يف التركيز على نـشر              . دلالكربى يف الب  
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احلصول على سندات ملكية األراضي وبسلطاهتا فيما يتعلق بإدارة األراضي الوطنية،           ات  النصوص املتعلقة بإجراء  
ني الذين كثرياً مـا     سيما األشخاص احملروم    إلعادة توطني املشردين، وال    ة هلا كذلك النظر يف وضع سياس      وينبغي

  .)٥٨( تشملهم عمليات اإلخالء

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

تربوياً للتثقيف حبقوق   أعدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات، بدعم من شركاء آخرين، كتيباً              - ٣٣
تنفيذ األهداف املوصى هبا يف إطار عقدي األمم املتحدة للتثقيـف يف            يف سياق   اإلنسان يف مجيع مراحل التعليم،      

ومع ذلك، وحسبما ذكرت اللجنة، فإن هناك حتديات ). ٢٠١٤- ٢٠٠٥ و٢٠٠٤- ١٩٩٥(جمال حقوق اإلنسان 
نقص الـبىن التحتيـة يف    : م يف الكامريون، وبوجه خاص مايلي     يف جمال احلصول على التعلي    قائمة  عديدة ال تزال    

على (الريفية، وارتفاع تكلفة الكتب املدرسية، ووجود رسوم إضافية إلزامية مثل رسوم رابطة آباء التالميذ املناطق 
بقات ، وارتفاع تكلفة رسوم تقـدمي الطلبـات لتجهيـز املـسا          )الرغم من أن التعليم جماين يف املرحلة االبتدائية       

واالمتحانات الرمسية، وعدم وجود مدرسني يف بعض املناطق الريفية، وتفضيل الصبيان على البنات ألسباب تتعلق   
  .)٥٩(ت عن الدارسة بسبب زواجهن املبكربامليزانية، وانقطاع الفتيا

تدائي  التعليم االب  ٢٠٠٤وأكدت منظمة الفرنسيسكان الدولية أن حكومة الكامريون استحدثت يف عام             - ٣٤
بغري أو  من اتفاقية حقوق الطفل، لكن بعض املمارسات اليت تشجع عليها احلكومة بقصد ٢٨اجملاين مبوجب املادة 

 وأضافت املنظمة أن املدارس يف الكامريون تفتقر افتقاراً شديداً إىل           .)٦٠(قصد تشكك يف أساس جمانية هذا التعليم      
اكتظـاظ قاعـات     نقص يف البىن التحتية، مما يفضي بصفة خاصة إىل           املعدات املادية والتربوية، وتعاين أيضاً من     

 وحـسبما ذكـرت     .)٦١( تلميذاً ١٥٠بلغ عددهم يف بعض القاعات      التدريس، بإعداد هائلة من التالميذ، حىت       
املنظمة، فإنه على الرغم من أن التشريعات تنص على التحاق الطلبة باملدارس القريبة من سكنهم، فإن تنفيذ ذلك 

، وباملثل فإن الطفل املعوق أصبح أكثر هتميشاً يف الوقت الذي يفترض فيه أن              )٦٢(لى أرض الواقع مسألة أخرى    ع
 وال يزال معدل التحاق الفتيات باملدارس       .)٦٣(ينتفع مبساعدة مناسبة لظروفه وبفرص فعالة للحصول على التعليم        

تيات يف التعليم حقيقة واقعة يف الكامريون، وبوجـه         ضعيفاً بالنسبة إىل الصبيان، ويظل تفضيل الصبيان على الف        
  .)٦٤(خاص يف املناطق الريفية

وأوصت منظمة الفرنسيسكان الدولية حكومة الكامريون بتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل يف األمـم                - ٣٥
، وجعل )٦٥(احنني واالجتار باألطفال، واألطفال اجل،املتحدة فيما يتعلق بالصحة، والزواج باإلكراه، وعمل األطفال

، )٦٦(وقعة اليت تؤثر يف تعليم األطفـال      التعليم اجملاين يف املرحلة االبتدائية حقيقة واقعة مع إلغاء التكاليف غري املت           
، وجعل  )٦٧(وإعادة النظر يف مهام ودور رابطات اآلباء يف املدارس لتوفري التعليم اجملاين فعلياً يف املرحلة االبتدائية               

  .)٦٨( وتزويدهم باملعدات الالزمةدارس مقترنة بتعيني عدد كاف من املدرسني املؤهلنيعملية بناء امل

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

 وجمموعات أخرى وبورورجمموعات البيغمي واملأن أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل      - ٣٦
مشاكل عديـدة   تظل تواجه   هذه اجملموعات   أن   السكان األصليني وإىل      من كمجموعاتُحددت يف الكامريون    
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، اهلويـة حتديـد    والتجريد من ملكية األراضـي، و      باملدارس، والفقر، واالستغالل،  لتحاق  تدين نسبة اال  : كاآليت
  .)٦٩(واالفتقار إىل املرافق يف جماالت الصحة واملياه والكهرباء والبىن التحتية للطرق

تعترب " البيغمي"ب باكا وباكوال وبيدزانغ اليت ال تزال تسمى شعوب          وذكر مركز البيئة والتنمية أن شعو       - ٣٧
ينـاير  / كانون الثاين  ١٨ أصلية، ويكرس الدستور الصادر يف       اًيف خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان شعوب      

ومـع  . يف ديباجته على الرغم من عدم وجود إشارة صرحية إىل هذه اجملموعات           "الشعوب األصلية " محاية   ١٩٩٦
ذلك حسبما ذكر مركز البيئة والتنمية، فإن هذه الشعوب تعاين من عدم االعتراف خبـصوصيتها ال مـن قبـل                    

   وهناك ميل ملحـوظ إىل االسـتمرار يف هتميـشها،           ات،بلغاالسلطات العامة وال العناصر املؤثرة املعنية بإدارة ا       
 للمركز فإن هذه اجملموعات تتعرض للتمييز حبكم  ووفقاً.)٧٠( بإدارة مناطق الغابات ومنتجاهتا فيما يتعلقال سيماو

الواقع، وهو ما يتجلى يف االعتداءات البدنية واإلهانات الكثرية الصادرة عن خمتلف شرائح اجملتمع املهيمن، وهي                
حكام تشريعية وتنظيمية ال تنطوي على حلول تـشريعية حمـددة           اعتماد أ تعاين من التمييز حبكم القانون بسبب       

  مـن  منازعات وحـاالت    يثري   ويتعارض كثري من األحكام القانونية مع ممارساهتا التقليدية، مما           .)٧١(هتاالحتياجا
  .)٧٢(تفاهمسوء ال

للقلق ألهنـا   تدعو  يف الغابات   اليت تعيش   وأشار مركز البيئة والتنمية أيضاً إىل أن حالة الشعوب األصلية             - ٣٨
تطبيق عملية التوطني   قرى أجدادها، لكن منذ     تؤوي   اليت كانت    يف الغابات الدائمة  عقارية عرفية   صاحبة حقوق   

عن أي مركز قانوين حجب بانتو، وهو ما يسهم يف ال إقليم احلضري عليها أُسكنت ببساطة على جوانب الطرق يف
 وأوضح املركز أن التعايش صعب بني مشاريع حفظ الغابـات           .)٧٣(ن حقها يف األراضي   موحرماهنا  قراها احلالية   

ن تلك املشاريع أدت إىل طرد الكثري من اجملتمعات احمللية دون احلصول منها علـى    شعوب األصلية من حيث إ    الو
  .)٧٤(كثرية دون منحها أي تعويض عن ذلكويف حاالت ومستنرية موافقة مسبقة حرة 

صلية يف إطـار    املشاكل اهلامة اليت تواجهها الشعوب األ     إحدى  وأشار مركز البيئة والتنمية أيضاً إىل أن          - ٣٩
مشاركتها يف احلياة السياسية يرتبط بعدم حصوهلا على وثائق هوية رمسية مما يسهم يف حرماهنا مـن مركزهـا                   

، وتسجيل القانوين وعدم السماح هلا من جراء ذلك بالتسجيل يف القوائم االنتخابية، والشروع يف إجراءات قانونية
 الشعوب األصلية اليت تسكن يف الغابات جتد صعوبة يف احلصول على             ووفقاً للمركز، فإن   .)٧٥(أطفاهلا يف املدارس  
ألن الفقر املدقع الذي تعيش فيه ال يسمح هلا بإرسال أطفاهلا التعليمي ، وتتسم بتدين مستواها )٧٦(الرعاية الصحية

اعى يف ال تر لصعيداليت تقضيها يف افترات الإىل املدارس وألن خصوصيتها الثقافية وكذلك لغاهتا وتراثها الشفوي و
  .)٧٧(النظام التعليمي

وأوصى مركز البيئة والتنمية حكومة الكامريون بتنفيذ أحكام االتفاقيات الدولية املصدقة حسب األصول   - ٤٠
 بتعديل التشريعات السارية حبيث تراعي أسلوب حياة هـذه الـشعوب،            ال سيما اليت حتمي الشعوب األصلية، و    

بيانات إحصائية ومؤشرات تتعلق بالـشعوب األصـلية وبوضـعهم القـانوين            وإجراء دراسات وحبوث جلمع     
 ووضع استراتيجيات ترمي إىل ضمان مشاركة هذه الشعوب مشاركة فعلية يف خمتلف عمليات اختاذ ،)٧٨(والفعلي

  .)٧٩(ر يف الكامريون حبقوق هذه الشعوبالقرار وانتهاج سياسات لتوعية اجلمهو
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  وملتمسو اللجوء املهاجرون والالجئون - ١٠

أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات إىل أنه يف انتظار إصدار مرسوم لتطبيق قـانون عـام                   - ٤١
 املتعلق مبركز الالجئني يف الكامريون، كان على البلد مرة أخرى أن يواجه تدفق الالجئني، وأنه على الرغم ٢٠٠٥

ال يزال الالجئون يف املناطق الريفية، الالجئني، وبوجه خاص شؤون  لمفوضية األمم املتحدةالذي تقدمه دعم المن 
  .)٨٠(اهلويةيواجهون مشاكل تتعلق بالصحة والتعليم والسكن والعمالة والغذاء وانعدام األمن ووثائق 

  املعوقاتاملمارسات والتحديات وأفضل جنازات وإل ا- ثالثاً 

  .ال ينطبق

  زامات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللت- رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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Cameroun, Bamenda, Cameroun 

FIDH/MDHC Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme,* Paris, France et 
Maison des Droits de l’Homme du Cameroun, Douala, Cameroun 

FONI  Fondation Idole,* Yaounde, Cameroun 

RSF  Reporters Without Borders,* Paris, France 

UNPO  Unrepresented Nations and Peoples Organization, The Hague, the Netherlands 

National human rights institution 

CNDHL Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés,** Yaounde, 
Cameroun 

2  FIACAT/ACAT, p. 5; FIDH/MDHC, p. 5. 
3  FIACAT/ACAT, p. l; FIDH/MDHC, p. 2. 
4  CHRI, p. l, 2, para. 3. 
5  FI, p. 6, para. 7.1. 
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6  FIDH/MDHC, p. 5. 
7  CHRI, p. 4, para. 8. 
8  CNDHL, p. 5. 
9  UNPO, p. l. 
10  UNPO, p. 3. 
11  UNPO, p. 4. 
12  CNDHL, p. 5. 
13  FIDH/MDHC, p. l. 
14  FIDH/MDHC, p. 5. 
15  FIACAT/ACAT, p. 4. 
16  FIDH/MDHC, pp. 3, 4; FIACAT/ACAT, p. 4. 
17  FIDH/MDHC, p. 4. 
18  FIDH/MDHC, p. 4, 5. 
19  FI, p. 4, para. 3.1. 
20  FIACAT/ACAT, p. 3; FIDH/MDHC, p. 2. 
21  FIDH/MDHC, p. 2. 
22  FIACAT/ACAT, p. 3.  
23  FIDH/MDHC, p. 5. 
24  FIDH/MDHC, p. 3; FIACAT/ACAT, p. 2. 
25  FIACAT/ACAT, p. 3, 4; FIDH/MDHC, p. 4. 
26  FIDH/MDHC, p. 4; FIACAT/ACAT, p. 4. 
27  CNDHL, p. 5. 
28  FIACAT/ACAT, p. 4. 
29  FIDH/MDHC, p. 5; FIACAT/ACAT, p. 5. 
30  FI, p. 6, para. 6.3. 
31  FI, p. 5, para. 4.1. 
32  FI, p. 5, para. 4.2. 
33  FI, p. 5, para. 4.4. 
34  FI, p. 5, para. 5.2. 
35  FI, p. 6, para. 9.2. 
36  CNDHL, p. 5. 
37  FIDH/MDHC, p. l. 
38  UNPO, p. 1. 
39  UNPO, p. 2. 
40  UNPO, p. 2. 
41  FIDH/MDHC, p. 5. 
42  CHRI, p. 2, para. 5. 
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43  UNPO, p. 3. 
44  RSF, p. 1. 
45  RSF, p. 1. 
46  RSF, p. 2. 
47  CHRI, p. 2, para. 4. 
48  CNDHL, p. 2. 
49  CHRI, p. 1, para. 2. 
50  UNPO, p. 2. 
51  UNPO, p. 4. 
52  CNDHL, p. 4. 
53  CNDHL, p. 3. 
54  FI, p. 4, para. 2.1. 
55  FI, p. 4, para. 2.2. 
56  FI, p. 4, para. 2.6. 
57  FI, p. 4, para. 2.7. 
58  CNDHL, p. 3. 
59  CNDHL, p. 4. 
60  FI, p. 3, para. 1.1. 
61  FI, p. 3, para. 1.2. 
62  FI, p. 3, para. 1.3. 
63  FI, p. 3, para. 1.4. 
64  FI, p. 3, para. 1.5. 
65  FI, p. 3, para. 1.8. 
66  FI, p. 3, para. 1.9. 
67  FI, p. 3, para. 1.10. 
68  FI, p. 3, para. 1.11. 
69  CNDHL, p. 5. 
70  CED, p. 1, para. 1. 
71  CED, p. 1, para. 2. 
72  CED, p. 1, para. 3. 
73  CED, p. 2, para. 6. 
74  CED, p. 2, 3, para. 7. 
75  CED, p. 4, para. 13. 
76  CED, p. 5, para. 15. 
77  CED, p. 5, para. 16. 
78  CED, p. 5. 
79  CED, p. 6. 
80  CNDHL, p. 6. 

_ _ _ _ _  


