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  مقدمة  - أوالً  
 تـشرين   ٢ املـؤرخ    ١٢/٢٥بقرار جملس حقوق اإلنـسان        أعد هذا التقرير عمالً     -١

 كمبوديـا مـن     يفويصف أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
  .٢٠١٠يونيه / إىل حزيران٢٠٠٩يونيه /حزيران

 للتعاون مع احلكومـة واجملتمـع املـدين    وخالل هذه الفترة، ركز برنامج املفوضية     -٢
 واإلسكان ودعم اإلصـالح القـانوين       باألراضيوجمتمع التنمية على محاية احلقوق املتصلة       

وواصلت . والقضائي وإصالح نظام السجون ومحاية احلريات األساسية وتنمية اجملتمع املدين         
 بـصورة   االهتماميا موضع   املفوضية هذه األعمال بروح من احلوار البناء الذي يشمل القضا         

، الواجبـة التطبيـق    إىل معايري حقوق اإلنسان      انتباهها لتوجيهمباشرة مع السلطات املعنية،     
إىل اً استنادويتواصل هذا النهج .  تنفيذهايف احللول املمكنة معها وتوفري املساعدة    واستكشاف

وهبذه الروح، تنفذ .  دائمةحلولوالتماس عالقات العمل القائمة على أساس من الثقة املتبادلة       
 عامة  انتباه وجهتكما  . املفوضية واليتها املتعلقة باحلماية من خالل برناجمها للتعاون التقين        

 استنفدتاجلمهور إىل بعض القضايا اليت تعترب حساسة أو عندما تكون سبل احلوار بشأهنا قد  
ويتطلـب  . معقد وحساس ذلك أن التعاون يف جمال حقوق اإلنسان        . أو ثبت عدم فعاليتها   

  . ملعاجلتهاواالستعداد بالقضايا واالعترافالكياسة واحلوار والتفاهم 
ويف .  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    آلياتوترحب املفوضية بتعاون احلكومة املثايل مع         -٣

، مددت مذكرة التفاهم مع املفوضية عامني آخرين، ويف هذا تنويـه            ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
املعين حبالـة   اجلديد  وتعاونت احلكومة بصورة وثيقة مع املقرر اخلاص        .  تعاون املفوضية  بقيمة

الـذي   و٢٠٠٩يونيـه  / كمبوديا، الذي زار البلد ثالث مرات منذ حزيرانيفحقوق اإلنسان   
وتعاونت احلكومـة   . ٢٠١٠سبتمرب  /سيقدم تقريره الثاين إىل جملس حقوق اإلنسان يف أيلول        

 كـانون   يف البلد   يف قامت بأول بعثة هلا      اليتاللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب،      مع  اً  تاماً  تعاون
 االسـتعراض سجلها حلالة حقوق اإلنسان أمـام       احلكومة  عرضت  و. ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 جيريه جملس حقوق اإلنسان وقبلـت      الذي) ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١(الدوري الشامل   
تعزيز التعاون بني املفوضية وجلنة     اً  واجلدير بالذكر أيض  . ه العملية مجيع التوصيات الناجتة عن هذ    

 استيفاءأدى إىل  حقوق اإلنسان احلكومية الكمبودية بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات، مما
  .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان معاهدات إىل هيئاتاً احلكومة مجيع تقاريرها املتأخرة تقريب

 دعم اإلطار   يف خطوات هامة سيكون هلا أثرها       اختذت،  ٢٠٠٩ونيه  ي/ومنذ حزيران   -٤
 قانون العقوبات وقانون التظاهر السلمي وقانون مـصادرة         اعتماد: القانوين واملؤسسي للبلد  

األراضي وقانون مكافحة الفساد وسياسة حقوق السكن، وإصدار نشرة دورية تنظم حاالت            
نظام السجون وقانون بشأن إنشاء مؤسـسة       اإلخالء؛ وصياغة مشروع قانون جديد بشأن       

.  آلية وطنيـة ملنـع التعـذيب       استحداث خطوات تستهدف    واختاذوطنية حلقوق اإلنسان؛    
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 سعت بصورة إجيابية، خالل إعدادها، إىل أن تكـون          اليتورحبت املفوضية هبذه املبادرات     
 يف حماكم كمبوديا    ةاالستثنائيبإكمال الدوائر   اً  أقرب إىل معايري حقوق اإلنسان ورحبت أيض      

  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين تشرين يفأول حماكمة تنظرها 
غري أنه، خالل الفترة نفسها، تواصل نزع أراضى كثري مـن اجملتمعـات الريفيـة                 -٥

واحلضرية الفقرية، مبا يف ذلك جمتمعات األقليات يف املقاطعـات الـشمالية الـشرقية، دون             
ياسي أمام املناقشات الناقدة بسبب التهديدات برفع        ضيق اجملال الس   ازدادتعويض يذكر، كما    

 أو نشر املعلومات الكاذبة أو التحريض، كما يواجه إصـالح نظـام             تشهري بتهم ال  ىدعاو
  . إقامة العدل الفعلييف تواجه القضاء اليتوكذلك التحديات اخلطرية  هائالًاً السجون ضغط

  سيادة القانون  - ثانياً  
 يفن التوصل إىل اإلنصاف من انتهاكات حقوق اإلنـسان          قليل هم من يتمكنون م      -٦

كمبوديا بسبب الفقر أو عدم التمكني، ويف أغلب األحيان، فإنه عند التوجه إىل احملـاكم،               
ويستهدف دور املفوضية مساعدة احلكومـة يف إرسـاء إطـار           . حيكم باإلنصاف   ما نادراً

ي، وذلك بتعزيز معايري حقوق     مؤسسي ميكن للمواطنني من خالله احلصول على تعويض فعل        
  .اإلنسان ودعم املؤسسات املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان وتفعيل دورها

 احلكومة باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان مـن خـالل          التزامودعمت املفوضية     -٧
.  القائمـة علـى الـسواء      لاللتزامات االمتثالتصدق عليه بعد منها أو       مل  ما التصديق على 

 التفاقيـة  االختيـاري ، صدر قانون بالتصديق على الربوتوكول       ٢٠٠٩غسطس  أ/آب ويف
وعمدت املفوضية إىل تشجيع وزارة الـشؤون       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

 ضـوء   يف حقوق األشخاص ذوى اإلعاقـة،       اتفاقية التصديق على    يف على النظر    االجتماعية
وجيري وضع خطة عمل لتنفيذ . ٢٠٠٩  عاميفة  قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاق  اعتماد

  . منهاأن يكون ذلك التصديق جزءاًيؤمل القانون، و
، ليحل حمل األحكام اجلنائيـة      )١( قانون العقوبات اجلديد   باعتمادورحبت املفوضية     -٨
وقد وضع القـانون    . ١٩٩٢ يف كمبوديا يف عام       األمم املتحدة االنتقالية   تها سلطات سن اليت

ـ ا العد  نظـام   اإلطار القانوين إلدارة   يفاً  هاماً   من حكومة فرنسا، وميثل حتسن     بدعم كبري   ةل
 إجراء مناقشة عـن     يفوتناولت املفوضية بالتحليل األحكام األساسية بغية املسامهة        . ةاجلنائي

وركز التحليل على مدى تطابق     . علم كاف بشأن مشروع القانون عند صدوره من الربملان        
 وخباصة  ات، يف كمبوديا بشأن احلكم بعقوب     الواجبة التطبيق عايري الدولية   هذه األحكام مع امل   

__________ 

، ودخل اجلزء املتبقي حيز النفاذ يف       ٢٠٠٩ديسمرب  /دخل جزء من هذا القانون حيز النفاذ يف كانون األول          )١(
 .٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول
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 عـن تقييـد     ، فضالً األطفال واستغالل احلبس، وقضايا التعذيب     تنطوي على  اليت ال بدائل  ال
 كمبوديا مبعايري املعاهدات    التزاموفاتت الربملان فرصة حتسني القانون بغية دعم        . حرية التعبري 

قوق اإلنسان، وذلك على سبيل املثال، من خالل تعريف التعذيب مبوجب       الدولية األخرى حل  
، أو تعزيـز محايـة      )٢(إدراج حكم بشأن التعذيب يتمشى مع توصية جلنة مكافحة التعذيب         

 اجلنسي مبا يتمشى مع الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق          االستغاللاألطفال من   
وأظهرت املفوضية  . ألطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية     الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل ا     

  . تعديالتأيُتدخل   ملهذه الشواغل للحكومة ومجيع الربملانيني ولكن
 من قبل الربملان اخلاضعة لرقابـة صـارمة دون قبـول أي             االعتمادوأظهرت عملية     -٩

ة يف حبث التشريعات    تعديالت يف أي مرحلة من مراحل العملية أن فعالية هذه املؤسسة حمدود           
 تأكيد دورهـا املـستقل      يفوعلى حني بدأت اجلمعية الوطنية      .  تعدها السلطات التنفيذية   اليت

، ٢٠٠٨  مطلع عام  يفعندما أعادت مشروع القانون بشأن التظاهر السلمي إىل جملس الوزراء           
راضـي،  فإن قوانني هامة، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد وقانون مـصادرة األ            

وأجابت احلكومة  . ودون تعديالت، ودون مشاورات تذكر    اً،   مناقشة تقريب  أي دون   اعتمدت
 التنفيذيـة   اهليئتني صياغتها سنوات عديدة، وأهنا تنتقل بني        تأخذبأن بعض القوانني الكمبودية     

كما أهنـا تـرى أنـه       . والتشريعية إلدخال تعديالت عليها بعد تقدميها إىل السلطة التشريعية        
  . مرحلة الصياغة أو اإلقراريف أقر دون مناقشة سواء أوحيدث أن صيغ مشروع قانون  مل

كما أن عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتحرك بصورة بطيئـة منـذ                -١٠
ويتجه فريق املنظمات غري احلكومية املكلف بصياغة       . الشروع فيها قبل عشر سنوات مضت     

 بشأن النص على دعم أحد الشروط األساسية إلقامة         اآلراء يف القانون إىل الوصول إىل توافق    
 تواجه إقامـة    اليتوتظهر الصعاب   . تزال العملية جارية    وال .هذه املؤسسة وهو استقالليتها   

يف كمبوديا يف ختوف احلكومة من إنشاء آلية محاية وطنيـة حـسبما             اً  هيئات مستقلة فعلي  
.  طرف فيـه   هي اليت مناهضة التعذيب    التفاقية االختياريمنصوص عليه يف الربوتوكول      هو
ترقى إىل مستوى الـشروط    ال، أنشئت هيئة مبوجب قانون فرعي ٢٠٠٩أغسطس  /آب ويف

 يترأسها  ، جلنة وزارية تتألف من ستة من كبار املسؤولني        هيوهذه اهليئة   . لالتفاقيةاألساسية  
وأكـدت  .  اجملتمع املدين  يوجد فيها أعضاء أو مشاركون مستقلون من       وال. وزير الداخلية 

 اعتبـار ميكن  اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب املشورة اليت سبق أن قدمتها املفوضية بأنه ال    
 اعتزامها وزارة الداخلية هبذه احلقيقة وأشارت إىل        واعترفت. هبااً  هذه اهليئة آلية محاية موثوق    

. نيـة ذات أمانـة داعمـة هلـا        آليـة محايـة وط    اً  تقدمي مشروع قانون تنشأ مبوجبه رمسي     
 وضع مشروع القانون وتـدريب      يفاملفوضية تقدمي دعم، قبلته الوزارة، للمساعدة        وعرضت

  .األمانة والتنسيق مع اجلهات الفاعلة األخرى

__________ 

 .CAT/C/CR/30/2 من الوثيقة ٧الفقرة  )٢(
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وقدمت املفوضية الدعم إىل اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب خـالل بعثتـها إىل                -١١
، وساعدت اللجنة الوزارية على التحـضري هلـذه         ٢٠٠٩ ديسمرب/كمبوديا يف كانون األول   

وأمضى الوفد عشرة أيام زار خالهلا السجون وخمافر الشرطة ومراكز إعادة التأهيل             . الزيارة
وأتاحت احلكومة للجنـة الفرعيـة      .  بكبار املسؤولني احلكوميني   واجتمعملتعاطي املخدرات   

ـ وأظهرت  ،  االحتجازإمكانية الوصول دون عوائق إىل مرافق        ـ اً  انفتاح يف مناقـشة   اً  مثالي
ودعيت املفوضية إىل املشاركة يف املناقشات اليت أجريت يف هناية البعثـة مـع              . استنتاجاهتا
من فتح احلكومة أبواب أنشطتها للتدقيق من       اً   دروس أوسع نطاق   استخالصوميكن  . احلكومة

 يفعته بشأن الـسجون   وض الذيودعمت املفوضية، من خالل الربنامج      . قبل هيئات مستقلة  
 على الوصول دون عوائق إىل أماكن       اشتملت اليتالسنتني املاضيتني، منهجية اللجنة الفرعية      

وميكن أن حتفـز    .  سرية وتقدمي تقارير بشأهنا    انفرادية واحملتجزين وإجراء مقابالت     االحتجاز
مبا يف ذلك القضاء هذه الدروس كمبوديا على إصالح مؤسساهتا املستقلة القائمة أو املقترحة، 

  .وآلية احلماية الوطنية
مبنع التعذيب، فإن حماكمة مـرتكيب أفعـال        اً   كمبوديا جمدد  التزاموعلى الرغم من      -١٢

التعذيب وسوء املعاملة ورفعتها إىل     ادعاءات  وحبثت املفوضية   . االستثناء هيتزال   التعذيب ال 
انون العقوبات اجلديد على إجراء     وينص ق .  حماكمة أيتر بعد    السلطات املختصة ولكنها مل   

  .أكثر فعالية ضد مرتكيب التعذيب
.  ومكتب املـدعى العـام     االستئنافوتطور التعاون اجلاري بني املفوضية وحمكمة         -١٣

 حمكمة مقاطعـة    ٢٢ األحكام اجلنائية واملدنية من      استئناف دعاوى   االستئنافوتنظر حمكمة   
 عالقة تتطلب، حسب قـدرة احملكمـة احلاليـة،    ستئنافاتتزال هناك آالف اال     وال .وبلدية

وعمدت املفوضية إىل تشجيع املاحنني على دعم إنشاء مكاتـب وقاعـات            . سنوات لنظرها 
 احملكمة بغية زيادة قدراهتا على معاجلة هذا الكم الكـبري املتـراكم مـن               يفحماكمة إضافية   

قابل للقيـاس علـى قـضايا       وميكن أن يكون إلنشاء هذه البنية التحتية أثر كبري          . القضايا
 املراجعـة   يف، واحلق   االستئناف املفرط، رهن    باالحتجاز حقوق اإلنسان املتصلة     انتهاكات

، دعمت املفوضـية عقـد      ٢٠١٠مارس  /آذارويف  .  السجون واكتظاظالقضائية املستعجلة،   
 واملدعي العام خططهما لتحـسني      االستئنافمؤمتر صغري للماحنني عرض فيه رئيس حمكمة        

  . دعم املشروعيفوأعرب ماحنان عن رغبتهما .  احملكمة اليت متثل قمة هيكل احملاكميفعمل ال
 االحتجازوواصلت املفوضية رصد .  التعسفي ميثل مشكلة خطريةاالحتجازوال يزال   -١٤

 سـياق جهـود     يف بنوم بنـه     يفغري القانوين والتعسفي ملواطنني قبض عليهم من الشوارع         
 إىل ٢٠٠٨ عـام  يف التعـسفي  االحتجـاز ووصل هذا . عدميي املأوىاحلكومة للتعامل مع   

يـؤدي  مما   غري اآلدمية وسوء املعاملة      االحتجاز حقوق اإلنسان، مثل أوضاع      مستوى انتهاك 
 ليس  االحتجازودأبت املفوضية على إبالغ السلطات بأن       .  إىل الوفاة، والعنف اجلنسي    أحياناً

ورصدت هذه املسألة بصورة مستمرة وعملت مـع        . االجتماعيالرد املناسب على احلرمان     
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.  تدابري تـصحيحية   اختاذ إلبالغها هبذه الشواغل وتشجيعها على       االجتماعيةوزارة الشؤون   
وأصدرت الوزارة تعليمات إىل موظفيها بالكف عن مشاركة الشرطة يف مدامهة الفقـراء يف              

نت خـدماهتا التأهيليـة،     الشوارع وأعادت تفعيل مبدأ طوعية الدخول إىل مراكزها وحس        
 خطـرية   انتـهاكات تتخذ أية خطوات جادة للتحقيق فيما يصل إىل علمها من             مل ولكنها

، عرضت املفوضية على الوزارة وبلديـة بنـوم بنـه           ٢٠١٠ويف مطلع عام    . واملعاقبة عليها 
 للنظر يف حلـول طويلـة       اآلخرين للحكومة وأصحاب املصلحة     اجتماعاملساعدة يف عقد    

  .استجابةتصلها أي   ملولكناألجل، 
 جدير بالذكر لنمط اإلفالت من العقاب الواسع النطاق هـو حماكمـة        استثناءوهناك    -١٥

وتابعت املفوضـية   . االستثنائيةأمام الدائرة القضائية    " الدوش"كانغ غويك إياف، املكىن بلقب      
 استخدامع يستهدف   عن كثب اإلجراءات القانونية يف الدائرة، وتروج يف الوقت احلايل ملشرو          

 االسـتثنائية الدائرة  ( سائر نظام احملاكم الكمبودية      يف الدائرة   يفاملمارسات اجليدة اليت لوحظت     
  ). حمكمة كمبودية، ولكنها تعقد مبشاركة دولية لتنفيذ املعايري الدولية للمحاكمة العادلةهي
يزال يواجه    ال ام قانوين  سياق نظ  يف االستثنائية الدائرة   يفوتتم اإلجراءات القضائية      -١٦

وميكـن  . ستراتيجية الشاملة لإلصالح القانوين والقضائي    صعوبات كبرية على الرغم من اال     
ووفر تطبيق قـانون    .  حتسني نوعية اخلدمات القضائية    يفاً  هاماً   املراقبة الرتيهة دور   تؤدي أن

اكم مثل تـأقلم     فرصة لرفع مستوى املعايري داخل نظام احمل       ٢٠٠٧ عام   يفالعقوبات اجلديد   
، بـدأت  ٢٠٠٩ويف عام . القضاة وممثلي اإلدعاء العام واملوظفني الكتابني مع القانون اجلديد 

جيري يف احملاكم أنشأه مركز العدل واملصاحلة، وهو منظمة    ما املفوضية يف دعم برنامج ملراقبة    
ة عن مدى    هو مجع بيانات أساسي     من ذلك  واهلدف. غري حكومية كمبودية، يف مخس حماكم     

ـ       احملاكم للمعايري الدولية للمحاكمة وأحكام       امتثال ءة اقانون العقوبات، والعمل بـصورة بن
. سلطات احملاكم واحلكومة على تشجيع املمارسة اجليدة وحتديد املشاكل والتماس احللول      مع

 للمعايري  االمتثالوميكن أن يسهم التعاون البناء بني السلطات ومراقيب اجملتمع املدين يف حتسني             
 القـضاة واحملـامني     استعراضويف النهاية ميكن أن تفيد البيانات من هذه املراقبة يف           . الدولية

  . العقوبات إجراءاتتنفيذ قانون
اً صـحفي اً  ، أصدرت املفوضية ومنظمة العمل الدولية بيان      ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب   -١٧

 الزعيم النقايب فيا فيـشيا      يالاغت بإعادة التحقيق يف     االستئناف يرحب بقرار حمكمة     مشتركاً
وأوصى البيـان   . ٢٠٠٨ديسمرب  / عقب قرار احملكمة العليا يف كانون األول       ٢٠٠٤ عام يف

من ملف  اً  وقدمت املفوضية نسخ  . اغتيالهبإجراء حتقيق شفاف لتحديد هوية املسؤولني عن        
 العليـا    إىل احملكمـة   يف املفوضية بشأن القضية، كان قـد قـدم أصـالً          " احملكمة أصدقاء"
  . احملاكمة قبلاالستئناف، إىل حمكمة ٢٠٠٨ يونيه/حزيران يف
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  احلريات األساسية واجملتمع املدين  - ثالثاً  
يستهدف برنامج احلريات األساسية واجملتمع املدين دعم قدرات األفراد ومنظمـات             -١٨

ويعمـل  . لتجمعواوتكوين اجلمعيات   اجملتمع املدين على ممارسة حرياهتم األساسية يف التعبري         
الربنامج مع احلكومة واجملتمع املدين والقوى الفاعلة يف جمال التنمية علـى وضـع قـوانني                

 من شأهنا أن متكن اجملموعات واألفراد من التنظيم واملشاركة        -  ومراقبة تنفيذها  -وسياسات  
  .السلمية يف الشؤون العامة بطريقة حرة عن علم كاف

 إىل تضييق جمال املمارسـة الـسلمية للحريـات          االجتاهوال تزال املفوضية تالحظ       -١٩
ذلك أن أحزاب املعارضة ونشطاء وزعماء اجملتمعات احمللية ومنظمـات اجملتمـع            . األساسية

 يواجهـون   -وكاالت األمم املتحدة واملـاحنني      اً   بل وأيض  -املدين ووسائط اإلعالم احمللية     
. القلق بشأن قضايا املـصلحة العامـة      وهتديدات عقب أي إعراب علين عن       اً  متعاظماً  ضغط

 ٢٠٠٩ ونشر معلومات كاذبة خالل صيف عـام         تشهريورفع أكثر من عشر قضايا بتهمة ال      
ضد صحفيني وأعضاء يف أحزاب املعارضة نتجت عنها إدانة وحكم بالسجن ثالث سنوات             

هتا  النقد العلـين لـسياسا     جتاهوأظهر هذا زيادة عدم تسامح احلكومة       . ثالثة أشخاص  على
كما أن القوى الفاعلة يف اجملتمع املـدين،        . وممارساهتا واملطالبات العامة بالشفافية واملساءلة    

 أراضـيها،  انتزعتوخباصة املنخرطة يف محاية حقوق اجملتمعات احلضرية والريفية الفقرية اليت  
مـل  الع"أو  " مقاومة السلطات "الناس على العنف أو     " حتريض"تواجه بصورة متعاظمة هتمة     

. وتعرض بعض أعضائها للترهيب أو التهديـد أو املالحقـة القانونيـة           ". كأحزاب سياسية 
 الدعايات الرمسية يف ربط األصوات الناقدة بأحزاب املعارضـة والتلمـيح بـأن              واستمرت

. أكثر صـرامة  اً  ، مما يقتضي تنظيم   ةخارج نطاق الشرعي  اً   دور ؤديجمموعات اجملتمع املدين ت   
وبلت خطة وضع قانون بشأن اجملتمع املدين وتكوين اجلمعيـات خـالل           ويف هذا السياق، ق   

  .الدورة التشريعية بقلق واسع النطاق من اجملتمع املدين واألمم املتحدة واملاحنني هذه
وعملت مع الصحفيني ورابطـات     .  حرية التعبري  يفوراقبت املفوضية ممارسة احلق       -٢٠

ت غري احلكومية واملاحنني على البحث عن طرق        الصحفيني ووكاالت األمم املتحدة واملنظما    
يقـدم أحـد إىل احملاكمـة         مل ذلك أنه . لتحسني القواعد املهنية للصحفيني ومحاية مهنتهم     

وباملثل، ظلت التحقيقات دون نتيجة حامسة يف أخـر       . ١٩٩٤ الصحفيني منذ عام     اغتيال يف
. ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١١ بنه يف ا رئيس حترير صحيفة معارضة و     اغتيال وهى   - جرمية قتل 

 إجراءات  انتقدواوأدين عدد من األشخاص املنتمني إىل أحزاب املعارضة أو مواطنني عاديني            
 القضايا اليت أثارها    واشتملت.  أو نشر معلومات كاذبة    تشهري جرمية ال  بارتكاباحلكومة إما   

ـ " السلبية لنظـام اإلضـاءة اجلديـد يف    اآلثارهؤالء األشخاص على مسألة    " ور واتأنغك
أو صـحة  ) يف قضية هانغ شـاكرا (فساد مسؤولني كبار    ادعاءات  ، و )قضية مون سون   يف(

وراقبـت املفوضـية معظـم      ). يف قضية هوفان  (الدبلومات اليت وزعت على ضباط اجليش       
 ونشر معلومات كاذبة، وقدمت مشورة تفسريية وقانونية عن معايري لتشهرياحملاكمات بتهمة ا
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 ذات الصلة إىل احملامني الذي ميثلون املـدعي         الواجبة التطبيق وق اإلنسان    حلق الدويلالقانون  
عليهم وإىل املدعي عليهم أنفسهم والقضاة وممثلي اإلدعاء، رأت فيها أن قرارات احملكمة غري              

  .متطابقة مع هذه املعايري
 ونشر  تشهريوعممت املفوضية مذكرة معلومات موجزة بشأن حرية التعبري وهتمة ال           -٢١

معلومات كاذبة هبدف توضيح حدود القيود املسموح هبا حلرية التعبري مبوجب القانون الدويل       
 ونشر معلومات كاذبـة     تشهريوحذرت املذكرة من أن احملاكمات بتهمة ال      . حلقوق اإلنسان 

.  والتعبري الدستورية والتطور الدميقراطي للبلـد      الرأيميكن أن تضعف بصورة خطرية حرية       
، مـع عـرض     ٢٠٠٩ أغـسطس / بنوم بنـه يف آب     يف إىل احملكمة البلدية     وقدمت املذكرة 

  . توضيح هذه املسألة، ولكن دون جدوىيف للمساعدة واملدعني مع القضاة باالجتماع
ودعمت املفوضية مبادرة املركز الكمبودي لوسائط اإلعالم املستقلة، لوضع ميثـاق       -٢٢

 باليوم العـاملي حلريـة      لالحتفالاً  رونظمت بالتعاون مع اليونسكو مؤمت    . شرف للصحفيني 
ملناقشة حريـة اإلعـالم     اً،   صحفي ٢٥٠، شارك فيه زهاء     ٢٠١٠مايو  / أيار ٤الصحافة يف   

 قـانون حلريـة     اعتمـاد يدعو إىل   اً  وأصدر الصحفيون بيان  . وحرية الوصول إىل املعلومات   
 هـذا   تمـاد اعوشجعت املفوضية احلكومة على     . الوصول إىل املعلومات، قدم إىل احلكومة     

  .القانون، الذي ميكن، مع قانون مكافحة الفساد، أن يؤثر بصورة إجيابية على حرية الصحافة
ية األحكام الواردة يف قانون العقوبات اجلديد بشأن حرية التعبري من           ضوحبثت املفو   -٢٣

 همناقـشت وقدمت تعليقات قانونية إىل الربملـان قبـل         .  ملعايري حقوق اإلنسان   امتثاهلازاوية  
 لعرض حتليلها وتشجيع املشرعني علـى       استماع املفوضية عقد جلسات     واقترحتللقانون،  

تستجب اجلمعية الوطنية للعـرض ولكـن جملـس الـشيوخ             ومل .حتسني مشروع القانون  
عـن    وتقامست املفوضية حتليلها مع اجملتمع املدين واألمم املتحدة واملاحنني، فضالً         . استجاب

ولكـن قـانون    . ربملان، إلبالغهم برأيها وإثراء النقاش يف هذا الشأن       األعضاء املهتمني يف ال   
 الربملانيني املعارضني كما رفضت اجلمعيـة       اقتراحاتورفضت  .  دون تعديل  اعتمدالعقوبات  

  . التشاور مع اجملتمع املديناقتراحاتالوطنية 
ـ           وأشتمل  -٢٤ ائط  قانون العقوبات على جانب إجيايب هو اإلشارة الصرحية خلضوع وس

اإلعالم لقانون الصحافة، وهو مزيج من القانون املدين واجلنائي، حيمي بصورة جليـة اآلراء              
وعندما ينفذ قانون العقوبات، فإنه ميكن أن يؤدي إىل جهـود           . اليت يعرب عنها الصحفيون   
  . القضائية لتطبيق قانون الصحافة على وسائط اإلعالمةمنسقة من جانب السلط

 قانون العقوبات اجلديد إىل تقييد حرية التعبري بقدر أكرب مما ينص             يؤدي أنوحيتمل    -٢٥
 كمبوديـا، وخباصـة     يف االنتقاليـة ته سلطة األمم املتحدة     سنعليه القانون الذي كانت قد      

وكانت حرية التعبري، مبوجب قانون سلطة األمم       . سياق تكون فيه احملاكم عرضة للضغط      يف
 ونـشر معلومـات كاذبـة       تشهري بال لالهتامأحكام ناظمة   املتحدة، منظمة يف املقام األول ب     

غري أن قانون العقوبات اجلديد يشتمل على جرائم جديدة ميكن أن تـستخدم             . والتحريض
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إهانـة  "و" االفتـراء "و" اإلهانة العلنية "و" تزييف املعلومات   "احلد من حرية التعبري، مثل       يف
تـسفيه قـرارات    "و" لتأثري على القـضاء   نشر أي تعليقات ل   "و"  العامني املسؤولنيومقاومة  
وتشتمل هذه األحكام على غرامات تصل إىل عشرة ماليني ريل وأحكام بالـسجن     " احملاكم

وباإلضافة إىل ذلـك،    . تصل إىل ثالث سنوات وميكن أن تقلص حرية التعبري إىل حد خطري           
املفوضية بأن حتدد   وعلى سبيل، املثال، أوصت     . من أحكامه قابل للتفسري التعسفي    اً  فإن كثري 

وتستكشف املفوضية  ". ممارسة التأثري على احملكمة   "و" سوء النية "على وجه الدقة مفاهيم مثل    
 التزاماتطرائق ميكن هبا املسامهة يف مساعدة القضاء يف تفسري قانون العقوبات مبا يتمشى مع    

  .كمبوديا باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة ميكن من     يفارة الداخلية وجهات فاعلة أخرى      وتعاونت املفوضية مع وز     -٢٦

ويف السنوات  . وا بطريقة سلمية عن آرائهم    ربخالهلا أن يتجمع املواطنون وأن يناقشوا وأن يع       
وأظهرت مالحظة . األخرية، حظرت املظاهرات السلمية أو قيدت إىل حد أهنا أصبحت نادرة

فرضها السلطات احمللية على القوى الفاعلـة       موجب هلا ت    ال عدد من املظاهرات وجود قيود    
وهذا هو احلال عندما يكون موضـوع       . من اجملتمع املدين للحصول على إذن بتنظيم مظاهرة       

تـربر القيـود      ما وعادة. مثل التظاهر ضد الفساد أو منازعات األراضي      اً،  املظاهرة حساس 
جرت بصورة سلسة ودون تدخل     غري أن املظاهرات اليت أذن هبا       .  أمنية غري حمددة   باعتبارات

ومن األمثلة اجليدة على هذا مسرية يوم حقوق اإلنسان ومـسرية           . من قبل السلطات  اً  تقريب
  .بني سلطات البلدية والشرطة ومنظمي املسرياتاً يوم العمال، حيث كان التعاون مثالي

ن ، أعتمد قانون جديد للتظاهر السلمي، ويتضم      ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٧
 إذن عنـد تنظـيم      استـصدار حيث ينص على نظام اإلخطار وليس       اً  أساسياً  القانون حتسين 
على أحكام مطاطة التفسري ميكن أن تقيد بال موجب         اً  ولكن القانون يشتمل أيض   . املظاهرات

وتقامست املفوضية حتليلها القانوين مع وزارة الداخليـة        . اًقدرة املواطنني على التظاهر سلمي    
عن األعـضاء الربملـانيني     القانون، فضالًاعتماد اجلمعية الوطنية قبل يفات الصلة واللجان ذ 

تزال توجد شواغل معينة بشأن أثر القانون على املظاهرات الـيت             وال .أحزاب املعارضة  من
  .يوجد بشأهنا حكم يف القانون واليت حتدث بصورة أكثر تواتراً  الحتدث بصورة تلقائية، اليت

لوضـع  "  الشرق والغـرب   -ومعهد اإلدارة   "فوضية مع وزارة الداخلية     وعملت امل   -٢٨
وأطلق املـشروع مـن   . تنفيذ بشأن القانون اجلديد، بالتشاور مع ممثلي اجملتمع املدين  " دليل"

 ١٧٠، حضرها زهـاء  ٢٠١٠مارس /آذارخالل عقد حلقة عمل وطنية مشتركة التنظيم يف       
 املدين واملاحنني ناقشوا خالهلـا القـانون        واجملتمع مبا يف ذلك ممثلون عن احلكومة     اً،  مشارك

طات لوالغرض من الدليل هو توفري إشارات عملية للـس        . فيهاً  واجملاالت اليت تتطلب توضيح   
للمعايري الدوليـة حلقـوق     اً  وأعضاء اجملتمع املدين واملستخدمني النهائيني لتنفيذ القانون وفق       

فوضية واملعهد عقد حلقات عمل تدريبية إقليميـة  الدليل، ستدعم امل  وعندما يكمل   . اإلنسان
  .بشأن القانون والدليل لتسهيل فهمه وتفسريه وتنفيذه



A/HRC/15/47 

11 GE.10-16129 

وعمدت املفوضية، كجزء من هدفها لتحسني التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين،             -٢٩
 بصورة إجيابية بتعزيز مشاركة القوى الفاعلة من اجملتمع املـدين يف األنـشطة      االضطالعإىل  

واحملافل اليت تشمل املؤسسات احلكومية وشركاء التنمية، بغية املساعدة على إقامـة تفـاهم           
  .مشترك وعالقات عمل وثيقة مشتركة ونزع فتيل الشكوك والتوترات املتبادلة

 السلطات احلكومية إىل احلاالت العديدة اليت يتهم فيهـا          هنتباا املفوضية   واسترعت  -٣٠
ونشر معلومـات   اهتامات التشهري   ن وحيقق معهم وتوجه إليهم      املدافعون عن حقوق اإلنسا   

ومن أمثلة ذلك قضية بن بونا املنسق اإلقليمي للرابطة الكمبودية حلقـوق اإلنـسان              . كاذبة
والتنمية يف راتاناكريي وراثا فيسال مراسل إذاعة آسيا احلرة، اللذين حتقق معهمـا حمكمـة               

فعال إجرامية غري حمددة، وحتريض القرويني علـى         أ ارتكابعلى  " التحريض"املقاطعة بتهمة   
وسعت املفوضية إىل مناقشة القـضية مـع        .  األراضي بصورة غري مشروعة    واحتاللالعنف  

اً وأصدرت بيان .  احللول املمكنة، ولكن دون جدوى     الستكشافسلطات املقاطعة واحملكمة    
 حقوق اإلنسان والتحرش    ، تدعو فيه إىل إهناء ترهيب املدافعني عن       ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول 

 يف الشهر نفسه، على اللجنة الكمبودية حلقوق اإلنسان واقترحت. هبم يف مقاطعة راتاناكريي  
ـ              اً القيام بزيارة مشتركة إىل راتاناكريي لتقييم حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والسعي مع

  .لسيد بونا رهن التحقيقيزال ا  وال.ترد إي إجابة إىل املفوضية  ومل.إلجياد احللول املمكنة
 قـانون للمنظمـات غـري       باعتماد، أعلنت احلكومة قرارها     ٢٠٠٨ويف هناية عام      -٣١

وعمدت املفوضية كجزء من جهودها لدعم تنمية اجملتمع املدين وتعزيز بيئة تعاون            . احلكومية
وعلـى  . درةبينه وبني احلكومة، إىل حتليل البيئة القانونية والسياق الذي جاءت فيه هذه املبا            

 البت جبدول أعماهلا التشريعي، فإهنا تـساءلت        يفالرغم من أن املفوضية حتترم حق احلكومة        
من الناحية القانونية، بالنظر إىل أن القوانني القائمة واملزمعـة،          اً  عما إذا كان القانون ضروري    

. مية وأنشطتها مقترنة بالتنظيم الذايت، كافية، فيما يظهر، لتنظيم شؤون املنظمات غري احلكو          
وحذرت من أن املبادرة قد تكون سابقة ألواهنا، يف ضوء العالقات املتوترة بـني احلكومـة                

وأجابت احلكومة بأهنا ترى أن بعض املنظمات يف كمبوديا تعمل          . واملنظمات غري احلكومية  
وعرضت املفوضية تيـسري حـوار بـني        ". اجملتمع املدين  "اسمقة تتسم بالفوضى حتت     يبطر
، كانـت وزارة    ٢٠١٠يونيـه   /وحبلول حزيران . ومة واجملتمع املدين قبل إقرار القانون     احلك

 عقـد مـشاورات وطنيـة       يفءة األوىل ملشروع القانون والنظر      االداخلية بصدد إكمال القر   
 املفوضية أن تستعرض مـشروع      واقترحت. للحصول على مدخالت من أصحاب املصلحة     

  .القانون، وقبلت الوزارة ذلك
 السيد سوريا سوبيدي املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق           اقترحيف هذه السياق،    و  -٣٢

ـ    ٢٠١٠ينـاير   / كمبوديا، على رئيس الوزراء، يف كانون الثـاين        يفاإلنسان   اً ، العمـل مع
 سبل لتحسني احلوار مع املنظمات غـري  استكشافجانب املنظمات غري احلكومية، على     إىل

عن رأيه بأن التعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية         اً  عربوقبل رئيس الوزراء، م   . احلكومية
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بالتنمية مرحب به ولكن املنظمات األخرى، مثل اجملموعات املدافعة عن حقـوق اإلنـسان              
وعمـدت  . ينبغي أن تبقى يف إطار أدوارها وأال تعمل كأحزاب سياسية أو وكيلـة عنـها              

  . ملموسةاقتراحاتت اجملتمع املدين لوضع املفوضية إىل تيسري املناقشات فيما بني جمموعا
 الالجـئني وعلقت املفوضية على حاالت الترحيل العديدة اليت أضعفت إطار محاية             -٣٣

 اتفاقيـة  كمبوديـا إىل     انـضمام الذي وضع بصورة تدرجيية على مدار العقد السابق، بعد          
  .الالجئني املتعلقة مبركز ١٩٥١ عام
اللجنة الكمبوديـة للعمـل    "، نظمت املفوضية، مع     ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٣٤
من املنظمـات غـري     اً   عضو ٣٥، دورة تدريبية ملدة أسبوع حضرها       "جمال حقوق اإلنسان   يف

آليات   من واالستفادة حقوق اإلنسان    انتهاكاتاحلكومية حلقوق اإلنسان بشأن منهجية توثيق       
وجيـري  .  هذه اآلليـات   يفاركتهم  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ملساعدهتم على حتسني مش       

 جمـال  وهواإلعداد لدورة متابعة يف هذا الشأن تركز على تعزيز طرائق مراقبة حقوق اإلنسان،         
  . حدده املشاركون كأولوية

  األراضي وسبل املعيشة   - رابعاً  
 محاية حقوق أفقر اجملتمعات     يفإىل املسامهة   " برنامج األراضي وسبل املعيشة   "يسعى    -٣٥

احلضرية والريفية، اليت جردت من أراضيها أو مساكنها يف سـياق منازعـات األراضـي،               
 اقتـصادية  تـسهيالت  األقوياء من األفراد أو اجملموعات لألراضي أو إعطـاء           اغتصاب أو

  .لتخصيص األراضي دون ضوابط فعلية والتنمية احلضرية السريعة لصاحل أصحاب النفوذ
وواصلت املفوضية العمل مع اجملتمعات املتضررة واحلكومة ومنظمات اجملتمع املدين            -٣٦

 ووكاالت األمم املتحدة والقوى الفاعلة الثنائية واملتعددة األطراف يف ميدان التنمية، فـضالً            
عن الشركات اخلاصة، لدعم اإلطار القانوين الذي حيمي حقوق ملكية األراضي واملـساكن             

. وأوصت بوقف مؤقت حلاالت اإلخالء إىل أن يوضع هذا اإلطار         . ذها املنصف وحتسني تنفي 
ذلك أن أعمال اإلخالء يف املناطق الريفية واحلضرية يضعف اجلهود اليت تضطلع هبا احلكومة              

وإذا نفذ الدستور وقوانني األراضي     . للحد من الفقر وحتسني سيادة القانون واإلدارة الرشيدة       
ن بصورة فعالة، لن حتدث منازعات كثرية بشأن األراضي أو حاالت           ومعايري حقوق اإلنسا  

  .اإلخالء منها وستحل احلاالت األخرى بصورة منصفة
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات موثوق هبا، فإن املنازعات بـشأن األراضـي                -٣٧

ضر وأول الضحايا هم فقراء احل    . وحاالت اإلخالء منها تؤثر على عدد كبري من الكمبوديني        
  األراضـي أدى إىل مـنح      إدارةوعلى حني أن نظام     . وصغار املزارعني واجملتمعات األصلية   

يكفـل األمـن      مل يربو على مليون حق ملكية لألراضي، معظمها لصغار املزارعني، فإنه          ما
الكايف للحيازة لغريهم ممن هم يف أمس احلاجة، وخباصة فقراء احلضر واجملتمعات الريفيـة،              
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، واصلت املفوضية دعم عمليـة تـتم        احلضريويف القطاع   . جملتمعات األصلية يف ذلك ا   مبا
 بـاحترام  ضرورية للمصلحة العامة، اعتربتخالهلا عمليات اإلخالء وإعادة التوطني، إذا     من

، أخلـى سـكان     ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . حقوق اجملتمعات املتضررة والضمانات اإلجرائية    
وكان لدى الكثريين منهم مستندات تثبـت       .  بنوم بنه  من أراضيهم يف وسط   " ٧٨اجملموعة  "

وظلت حماوالهتم للحـصول علـى حقـوقهم        . حقوق ملكيتهم لألراضي مبوجب القانون    
وعملت املفوضـية   . امللكية دون إجابة، وكذلك كانت حماوالهتم للحصول على تعويض         يف

 السلمية مع األسـر     مع البلدية يف الشهور اليت سبقت اإلخالء، مبا يف ذلك دعم املفاوضات           
غري أن السكان أجربوا على ترك مساكنهم،      . تقع أحداث عنف    مل حىت يوم اإلخالء، ولذلك   

وإن كان بتعويض مايل، قبل أن تبت السلطات ذات الصلة يف مطالباهتم مبلكية األراضـي،               
  . للقانون والضمانات اإلجرائيةاً انتهاكميثل  مما
سـيما   نب مع فريق األمم املتحـدة القطـري، وال        إىل ج اً  كما أن املفوضية، جنب     -٣٨

وبرنـامج  ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     ووكاالت املعونة التابعة لألمم املتحدة      
األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات اإلنسانية، عملت مع بلدية بنوم بنه             

 أسـرة منـها أفـراد مـن     ٤٢ة التوطني لصاحل والسلطات الوطنية على حتسني معايري إعاد    
املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشرية، والذين مت إخالؤهم وإعادة إسـكاهنم خـارج              

 عامة، متسائلة عن معاملة     احتجاجوأثارت احلالة صرخة    . ٢٠٠٩العاصمة يف منتصف عام     
 القطري ومنظمـات    ودخل فريق األمم املتحدة   . كمبوديا لألشخاص املتعايشني مع الفريوس    

 مع البلدية لتقاسم تكاليف إعادة التوطني، الذي نتجت عنه حتسينات كبرية            اتفاقاجملتمع يف   
  .يف ظروف معيشة وسكن هذه األسر

أوصى بيان مـشترك مـن      " ٧٨اجملموعة  "، يف بداية إخالء     ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٣٩
 القسريبأن توقف احلكومة اإلخالء ) دةمبا يف ذلك األمم املتح(الشركاء الرئيسيني يف التنمية 

. إىل أن توضع آلية منصفة وشفافة حلل منازعات األراضي وسياسة شاملة إلعادة التـوطني             
سبق أن أوصى به اجملتمع املدين وشركاء التنمية واملفوضية السامية           ما ورددت هذه التوصيات  

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق     جملس حقوق اإلنسان و   (حلقوق اإلنسان وكيانات األمم املتحدة      
 والثقافية واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف كمبوديـا            واالجتماعية االقتصادية

 احلكومة خططها  أعلنتوخالل الشهر نفسه،    ). الالئقواملقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن       
ياسة نزع امللكية   لتنظيم اإلسكان غري القانوين ووضع قانون بشأن س       " نشرة دورية  "العتماد

. ورحبت املفوضية هبذه املبادرة وواصلت جهودها يف املساعدة حىت تؤيت مثارها          . واإلسكان
 إىل أن هذه عناصر إلطار قانوين ناشئ لتنظيم قضايا األراضـي،            االنتباه احلكومة   واسترعت

ري لسياسة  مبا يف ذلك اجمللس الوزا    (عن إنشاء آليات حل املنازعات املتصلة باألراضي          فضالً
  ).األراضي وجلان املساحة
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. ، دون مـشاورات كافيـة     ٢٠١٠فرباير  / قانون مصادرة األراضي يف شباط     واعتمد  -٤٠
مبوجب قانون األراضي، عن طريـق  " احلائزين"من احلماية للمالكني و  اً  هاماً  ويوفر القانون قدر  

ووجه جملس  . صلحة العامة املاحلد من املصادرة من أجل إقامة البنية التحتية اليت تستويف تعريف            
الشيوخ دعوة إىل املفوضية إلعالمها بآثار مشروع القانون وأفضل املمارسـات يف اجملـاالت              

  .يعدل  مل موضع تقدير، ولكن القانونفادة اإله هذتوكان. األخرى على حقوق اإلنسان
ة التوطني  نشر"ودعمت املفوضية وسامهت بصورة إجيابية، مع اجملتمع املدين، يف وضع             -٤١

وأبلغت شركاء التنمية املشاركني يف قطاع األراضي بالنشرة وتعاونت معهم          . الوطنية" املؤقت
وتوفر النشرة  . ٢٠١٠مايو  /أيار النشرة يف    واعتمدت. بصورة وثيقة يف تقدمي تعليقات مشتركة     

عـايري   وتضمن احلد األدىن مـن امل      ة غري قانوني   املقيمني بصورة  بعض احللول لدعم املستوطنني   
إلعادة التوطني ولكن يكتنفها الغموض بشأن كيفية حتديد مدى قانونيـة أو عـدم قانونيـة                

. ٢٠١٠وُنشر مشروع سياسـة اإلسـكان يف مطلـع          . املستوطنات احلضرية حسب النشرة   
 وتوصـيته   الالئـق  السكن   يفورد فيه من أن جلميع املواطنني احلق          ما ورحبت املفوضية بشأن  
 وهى توصية مقدمة من     -اً  السكان من املستوطنات غري املرخص هبا رمسي      بوقف مؤقت إلخالء    

وقدمت املفوضية تعليقات قانونية لتحـسني   .  أعاله إليهماألمم املتحدة واخلرباء اآلخرين املشار      
  .السياسة العامة يف هذا اجملال

تحسني  سياسة إلعادة التوطني ل    اعتمادوباإلضافة إىل ذلك، واصلت املفوضية تأييد         -٤٢
وتستند هذه التوصية إىل حد مـا علـى         . املمارسات اجلاري العمل هبا وتوفري حلول شاملة      

دراسة ميدانية أجرهتا املفوضية يف الشهور الستة املاضية لتقييم التكاليف البـشرية حلـاالت              
 -  جديرة بالذكر  استثناءات مع   -والحظت املفوضية   . اإلخالء يف مواقع إعادة توطني خمتارة     

يتعلق منـها بـاألمن الغـذائي         ما األوضاع املعيشية لألسر اليت أعيد توطينها، وخباصة      أن  
ويرجى . واإلسكان وسبل املعيشة والصحة والتعليم كانت أسوأ مما كانت عليه قبل اإلخالء           

  .أن تسهم الدراسة يف رفع الوعي ويف إجراء مناقشات بشأن السياسة العامة يف هذا الشأن
حلث احلكومة عل إدماج املعايري األساسية      اً  د املفوضية األوسع نطاق   ويف سياق جهو    -٤٣

 سياساهتا وممارساهتا املتعلقة باإلسكان وإعادة التوطني، عمدت، بالتعاون         يفحلقوق اإلنسان   
 عام يقدم فيه املقرر اخلاص السابق معلومات        اجتماعمع املنظمات غري احلكومية، إىل تنظيم       

 واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن حاالت اإلخالء        الالئقكن  موجزة بشأن احلق يف الس    
والرتوح النامجة عن التنمية ويسرت املفوضية تقدمي هذه املبادئ التوجيهية إىل ممثلـي وزاريت              

  . والداخليةاألراضيإدارة 
 يف ختصيص األراضي وأثرها على      اقتصادية تسهيالتواصلت املفوضية رصد منح     و  -٤٤

تتبع على الوجـه     اً ال وعموم. يف املناطق الريفية  ،  تمعات األصلية وصغار املزارعني   حقوق اجمل 
تتبـع   واألهم يف هذا الـسياق، أنـه ال       . املناسب الضمانات اإلجرائية قبل منح التسهيالت     

. واالجتماعيـة  البيئيـة    لآلثـار  التشاور مع اجملتمعات املتضررة وإجراء تقيـيم         اشتراطات
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 ٨٥ إىل   تـسهيالت إلدارة اإلعالم بوزارة الزراعة،     اً  ، منحت، وفق  ٢٠٠٩مايو  /أيار وحىت
ويـشري  . )٣(هكتاراً ٩٥٦ ٦٩٠ شركة خصصت هلا مساحة من األراضي بلغت يف جمموعها    

  به املفوضية ومالحظات املنظمات غـري احلكوميـة إىل أن هنـاك            اضطلعتالرصد الذي   
  .هكتار ١ ٣٠٠ ٠٠٠  شركة حصلت على مساحة جمموعها١٥٩ يقرب من ما
 منازعة بشأن األراضـي     ٣١حل  ويف هذا السياق، طلب إىل املفوضية املساعدة يف           -٤٥

مبا يف ذلـك     (االقتصادية منها بسبب التسهيالت     ١٣بني القرويني املتضررين والشركات،     
منها ( أخرى بسبب صفقات األراضي      ١٨و) مخس منازعات بشأن أراضي جمتمعات أصلية     

وقدمت املفوضية مـساعدة ومـشورة قانونيـة        ). جمتمعات أصلية منازعتان بشأن أراضي    
سلطات املقاطعات والسلطات احمللية واجملتمعات املتضررة واملنظمات غري احلكومية الـيت            إىل

 اضـطلعت كمـا  . تدعمهم، بغية محاية إمكانية حصول اجملتمعات على األراضي واملـوارد       
و تيسري املناقشات أو املفاوضات بني أصحاب    ، بالتوسط أ   قدم إليها  املفوضية، بناء على طلب   
  .املصلحة حلل املنازعات

وباإلضافة إىل ذلك، عملت املفوضية مع شركات خمتارة لتشجيعها علـى تطبيـق               -٤٦
وعلى سبيل املثال، قدمت    . لقوانني الوطنية االمتثال ل معايري حقوق اإلنسان، مبا يتجاوز جمرد       
 إىل حد مـا هلـذه       استجابةوأجرت الشركة،   . اتمشورة إىل شركة مطاط متعددة اجلنسي     

 إعالن  انطباق، مبا يف ذلك حتليل ملدى       واالجتماعيواسع النطاق لألثر البيئي     اً  املشورة، تقييم 
وسـامهت املفوضـية    . األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية على زراعتها للمطاط        

 تدابري لتخفيف أثر زراعتها على      اذاختومنذ ذلك احلني، عمدت الشركة إىل       . هذا التقييم  يف
ووافقت شركات أخرى على التفاوض بشأن الوصـول        . سبل معيشة الناس وعلى األراضي    

 األراضي اليت يستخدمها القرويون من املساحات       استثناءإىل حلول مع القرويني املتضررين أو       
  .اليت خصصت هلا عن طريق التسهيالت

 إىل ضرورة تعزيـز     االنتباه استرعاءلت املفوضية   وعلى صعيد السياسة العامة، واص      -٤٧
مؤشـرات مراقبـة    "وشاركت يف املناقشات بشأن وضع      . محاية أراضي السكان األصليني   

 املرسوم الفرعي بـشأن     اعتمادومنذ  . بني احلكومة وشركاء التنمية يف هذا الشأن      " مشتركة
كومة خطوات هامـة     احل اختذت،  ٢٠٠٩أبريل  /تسجيل أراضي السكان األصليني يف نيسان     

غري أن وترية تـسجيل هـذه       . ومن مث تسجيل أراضيهم   اً  لتسجيل اجملتمعات األصلية قانوني   
 تدابري مؤقتة حلماية هذه اجملتمعات      باختاذوهلذا السبب، توصي املفوضية     . اًاألراضي بطيئة جد  

  . اً صكوك امللكية فعلي هلاإىل أن تسلم
املنظمات غري احلكومية واجملتمعات الـضالعة      كما تابعت املفوضية عن كثب عمل         -٤٨
 إنصافهم من خالل جلـان      والتماسمنازعات األراضي وسعت إىل الدفاع عن حقوقهم         يف

__________ 

 .http://www.elc.maff.gov.kh/index.htmlانظر  )٣(
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يكن مجيعها، يف إعادة   مل معظم القضايا، وإنيفوأخفقت هذه املؤسسات  .املساحة واحملاكم
 جنائية ضد القرويني    اتاهتاممن ذلك، وجهت      وبدالً. صدار أحكام عادلة هلم   استحقوقهم و 

 منازعة سالفة الذكر، أوقف ٣١   الوعلى سبيل املثال، فإنه يف. واملدافعني عن حقوق اإلنسان   
وقدمت املفوضية مشورة إىل السلطات ذات الصلة يف عـدة قـضايا            . اً شخص ٤٥ واحتجز
. ارعني اإلجراءات القانونية الواجبة، مما أدى إىل اإلفراج عن عـدد مـن املـز              اختاذلضمان  

 اجملتمعات نفسها بتوثيق منازعات األراضي، مما أدى إىل تقدمي جولة ثالثة            اضطالعودعمت  
. ٢٠٠٩أغسطس  / اجملتمعات يف سائر أرجاء البلد إىل السلطات الوطنية يف آب          ىمن شكاو 

  .استجابة دون ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨وبقيت هذه اجلهود اجلماعية يف عام 
، يف تنفيذ خمطط "املركز الكمبودي حلقوق اإلنسان"مع وشرعت املفوضية، بالتعاون   -٤٩

 للـشركات   االجتماعيـة لتوعية الشركات التجارية واملنظمات غري احلكومية باملسؤوليات        
، عقدت دورة تدريبية ٢٠٠٩نوفمرب /ويف تشرين الثاين. ومسؤولياهتا يف جمال حقوق اإلنسان   

حلكومية بشأن حقوق اإلنسان واألعمال     للمنظمات غري ا     ممثالً ٣٠مدهتا يومان شارك فيها     
وتدعم املفوضية املركز يف عقد حلقات عمل مع شركات القطاع اخلاص لتوعيتها            . التجارية
 املرة األوىل اليت نوقشت فيهـا مثـل هـذه           هيوهذه  .  أنشطتها على حقوق اإلنسان    بآثار

  .القضايا يف كمبوديا

  إصالح السجون   - خامساً 
نفيذ برناجمها لدعم إصالح السجون، وميثل الربنامج شراكة مـع          واصلت املفوضية ت    -٥٠

 امتثـاالً وزارة الداخلية تستهدف حتويل السجون من نظام حبس إىل نظام إعـادة تأهيـل،      
اإلصـالح القـانوين،     )أ: (ويقدم الدعم يف أربعة جماالت    . للقواعد الدولية حلقوق اإلنسان   

املياه  )د(اع السجون ومعاملة السجناء، و    تقييم أوض  )ج(تدريب موظفي السجون، و    )ب(و
  .والصرف الصحي

 على أساس جمموعـة      منظمة السجونوكانت  . وتناول الربنامج حبث القوانني القائمة      -٥١
من التشريعات الثانوية، مبا يف ذلك مرسوم ملكي ومراسيم فرعية حكومية وإعالنات ونشرات             

وملعاجلة هذا القصور، قررت احلكومة     . ن قانون بشأن السجو    وجود دورية وزارية، ولكن دون   
وبدأت وزارة الداخلية يف وضع مشروع قـانون، وشـاركت          .  قانون بشأن السجون   اعتماد

. املفوضية يف وضعه بتقدمي حتليل قانوين له وتعليقات عليه، حبيث ينص على ضمانات احلمايـة              
يف ومنظمـة العمـل     بالتشاور مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اليونيس       وأعدت املفوضية،   
 إىل املعايري الدولية املتعلقة حبقوق الـسجناء واملمارسـات اجليـدة          باالستنادالدولية، تعليقات   

 الستعراضكما قدمت املفوضية املشورة     . ٢٠١٠يونيه  /إدارة السجون، قدمت يف حزيران     يف
دة املرسوم امللكي بشأن املركز املنفصل ملوظفي السجون وتوصـيات بتعـديل نقـاط حمـد              

  .إجراءات السجون، مثل اإلجراءات املتصلة بالصحة والصرف الصحي والعمل يف السجون يف
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 انتبـاه  املفوضية   واسترعت. االحتجازكما تؤثر قوانني العدالة اجلنائية األوسع على          -٥٢
السلطات إىل األحكام الواردة يف قانون العقوبات اجلديد، الذي حيتمل أن تؤدي إىل زيـادة               

املاضية، كان عدد السجناء ينمـو      اً  وعلى مدار اخلمسة عشر عام    . عدد السجناء معدل منو   
 السجون أحد التحديات الرئيسية اليت      اكتظاظوميثل  .  يف املائة  ١٣ إىل   ٨مبعدل سنوي نسبته    

 مبهمتها، مما يهدد بإضعاف تقدم اإلصالح، وتواجـه         االضطالعتواجه سلطات السجون يف     
أقل من مترين مربعني لكـل      إال  يتوفر    ال نزانات مكتظة، حيث  السجناء الذين يعيشون يف ز    

  .سجني ووقت أقل مما ينبغي خارج زنزاناهتم
وعلى حني توضع السياسات العامة على      . وحتدد املوارد البشرية أي عملية لإلصالح       -٥٣

 مستوى رفيع، فإن اإلدارة العامة للسجون تواجه ثغرة على املـستوى التـشغيلي، حيـث              
يكفي من املوظفني املدربني أو غري املدربني لترمجة هذه اإلصالحات إىل ممارسة             ما يوجد ال

بالتشاور مع اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف قطاع        استمرت املفوضية يف العمل،     و. يومية
السجون، وبصفة خاصة برنامج مساعدة العدالة اجلنائية يف كمبوديا وبرنامج املعونة الدولية            

، مع اللجنة التوجيهية املعنية بتدريب موظفي السجون، الـيت أنـشأهتا الـوزارة              األسترالية
وبدأت املفوضية جهودها بوضع خطة تدريب شاملة ومنهج        . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  يف

شامل جلميع فئات موظفي السجون، مشلت املوظفني اجلدد واملوظفني املوجودين يف اخلدمة            
وباملثل، . اً فصاعد ٢٠١١ت جديدة، على أن يبدأ التنفيذ من عام         وا لتويل مسؤوليا  ِعالذين رفّ 

 العاجلة مثل تكوين جمموعة من مدريب       االحتياجاتإىل املساعدة يف معاجلة بعض      اً  سعت أيض 
يتلقـوا أي    مل من حراس السجون الذين ٦٥٠السجون أو إعداد خطة تدريب قصرية لزهاء        
  .تدريب منذ توظيفهم قبل ثالث سنوات مضت

ومتثل . واهلدف الرئيسي للربنامج هو ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للسجناء           -٥٤
إىل إجـراء   اً  ويسعى الربنامج أيض  . از هذا اهلدف  جناملراقبة املنتظمة للسجون أداة أساسية يف إ      

 ومعاملة السجناء، وحتديد املمارسات اجليـدة الـيت طبقـت           االحتجازتقييم ناقد ألوضاع    
 السجون األخرى، وفهم أسباب املشاكل احملددة وأمنـاط         يفبغية تعميمها   بعض السجون    يف

.  سلطات السجون إىل هذه القضاياانتباه واسترعاء بغية معاجلتها بصورة منتظمة، االنتهاكات
بالتعاون الكامل مع سلطات السجون يف زيـارة الـسجون وعقـد         حتظى  املفوضية  وظلت  

، ٢٠١٠أغسطس  / وآب ٢٠٠٩يونيه  / وبني حزيران  .مقابالت سرية مع السجناء واملوظفني    
قامت خبمس زيارات تقييم جديدة إىل سجون املقاطعات يف بـري فينـغ ومونـدولكريي               

 سـجني   ٢ ٠٠٠جمموعه    ما ، مث إعاشة  ٤ و ٣وكامبونغ وسبو واملركزين اإلصالحيني رقم      
ـ       ٣٥وخالل الفترة نفسها، قامت مبا يربو على        . اًتقريب  ٨سجون يف    زيـارة متابعـة إىل ال

ورحبت .  يف املائة من نزالء السجون     ٧٠ مراكز إصالحية وطنية، متثل جمتمعة       ٤مقاطعات و 
كما توطدت نوعية احلوار بشأن القضايا الصعبة اليت        . سلطات السجون بنهج املفوضية البناء    

  .أثارهتا املفوضية كجزء مما ورد يف تقاريرها السرية إىل احلكومة
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العام املاضي احللول لعدة قضايا حمددة، بفضل التـزام القـوى           وتعاقبت على مدار      -٥٥
ذلك أن املرسوم   . الفاعلة يف احلكومة واملنظمات غري احلكومية املنخرطة يف العمل يف القطاع          

ـ         اً الفرعي املنقح الناظم للحصص التموينية للسجناء ومعدات الزنزانات، الذي يضاعف تقريب
 دوالر  ٠,٧٠ دوالر أمريكـي إىل      ٠,٣٧يعادل    ما نم(املخصص الغذائي اليومي للمحتجز     

سبتمرب / من أيلول  االعتمادات ابتداء  وصرفت   ،٢٠٠٩يونيه  /، قد أصدر يف حزيران    )أمريكي
 على أن تـدخل الرعايـة       ٢٠١٠ووافقت وزارتا الداخلية والصحة يف مطلع عام        . اًفصاعد

ـ     مشا واعتربت: الصحية يف السجون يف نطاق مسؤولية وزارة الصحة        اً يف الـسجون رمسي
توفري األدوية والتدريب   حيث  تدعمها اهلياكل الصحية العامة ذات الصلة من        " مراكز صحة "

وعلى الرغم من أن التحسينات املتوقعـة علـى         . الطيب ملوظفي الرعاية الصحية يف السجون     
مستوى السجون كانت بطيئة، بسبب حمدودية موارد النظام الصحي العام إىل حد ما، فـإن           

كما أن مشروع املعايري الدنيا لتصميم السجون،       .  الصحيح االجتاهذا التطور ميثل خطوة يف      ه
الذي وضع مبشاركة املفوضية واللجنة الدولية للصليب األمحر واإلدارة العامـة للـسجون             
وبرنامج مساعدة العدالة اجلنائية يف كمبوديا، قد أدخلت عليه حتسينات نتيجة للمناقـشات             

، ومن املقرر أن يعتمد كوثيقـة رمسيـة لـوزارة           ٢٠١٠لنصف األول من عام     العديدة يف ا  
  . هبا يف بناء وجتديد السجونلالسترشادالداخلية 

وخالل .  املفرط االحتجاز عدد من املبادرات ملعاجلة الشواغل احلالية مثل         واستكشف  -٥٦
 مـن   حددت حـاالت عـدة مئـات   ٢٠٠٩ يف عام ٣الزيارات إىل املركز اإلصالحي رقم      

وظلت املفوضية  . يف بعض القضايا ملدد تصل إىل عشر سنوات       اً   عالق استئنافهمالسجناء، كان   
 للوصول إىل سبل ملعاجلة عبء القـضايا  االستئنافتتناقش مع اإلدارة العامة للسجون وحمكمة    

 عالقة  استئناف سجني على ذمة قضايا      ١ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل وجود     . املتراكم للسجناء 
وبناء على طلب اإلدارة العامة للسجون،      .  مستوى البلد ولكن الرقم الصحيح غري معروف       على

وضعت املفوضية مشروع مبادئ توجيهية بشأن الطريقة اليت ميكن هبا للسجون تسهيل معاجلة             
ويظهر هذا العمل   . االستئنافاحلاالت، من خالل إعداد قائمة شاملة بأمساء السجناء املنتظرين          

غىن عن أن تطلـب       وال . والتعاون بني السجون واحملاكم بصفة عامة      االتصالني  ضرورة حتس 
 قبـل احملاكمـة     االحتجازاحملاكم وسلطات السجون املستندات الالزمة للتنفيذ الفعال ألوامر         

واألحكام بالسجن وأن تعد هذه املستندات وتقدمها وتنظمها بطريقـة سـليمة ويف الوقـت               
 احلد  يف اليت ميكنها فقط أن تساعد       هينسقة جلميع اجلهات الفاعلة     ستراتيجية امل واال. املناسب
 رفيع املستوى   اجتماع للمساعدة يف تنظيم     استعدادهاوأعربت املفوضية عن    . االحتجازمن مدة   

  . الصلة لطرح القضية للبحث ومناقشة احللول التعاونيةيجلميع أصحاب املصلحة ذو
سجون بشأن طرق منع سوء املعاملة يف الـسجون،         مع إدارة ال  اً   احلوار أيض  واستمر  -٥٧

 بدين أو عدم احلصول على مياه نقية أو اإلجـراءات التأديبيـة غـري               انتهاكسواء يف شكل    
، أدخلت السلطات تغيريات أولية يف تنظيم جلان السجناء، وهـى           ٢٠١٠ويف عام   . القانونية

إليهـا أهنـا    نـسب   ن، ولكن    يف إدارة السجو   السلطاتملساعدة    أصالًاهليئات اليت أنشئت    
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وعززت آلية تفتيش داخلي مبعاونة من مركز مـساعدة         . شاركت يف إساءة معاملة السجناء    
وتستكشف املفوضية مـع    . العدالة اجلنائية يف كمبوديا وأجريت سلسلة أولية من الزيارات        

. للسلطاتاإلدارة العامة للسجون ضرورة توضيح القواعد التأديبية وتنويع اخليارات املتاحة            
 االنـضباط  مع موظفي السجون لوضع خارطة جملاالت عدم         اجتماعوترجو أن يسهل عقد     

املتكررة اليت حتدث يف السجون والعقوبات اليت تطبقها السلطات يف الوقت احلـايل، بغيـة               
 الطابع وقانونية، مبا يتناسب مع اجلرم واملوافقة على هذا          إنسانيةإعداد نظام متدرج لعقوبات     

 اإلدارة العامـة  استعداد كمبوديا يف جمال حقوق اإلنسان ومما يظهر اللتزامات  امتثاالًم،  النظا
  .للسجون ملواصلة التقدم صوب إدارة أمن دينامية لتحقيق التشغيل اآلمن لسجوهنا

 اضـطلع  من املياه والصرف الصحي يف الـسجون الـيت           االحتياجاتوبعد تقييم     -٥٨
.  اإلدارة العامة للسجون يف حتسني املرافق يف سجون خمتـارة    بزيارهتا، واصلت املفوضية دعم   

وتراوحت هذه  .  يف السجون  استدامة يف دعم توفري املياه إىل الوصول إىل أكثر احللول           ىوسع
بني إقامة نظام جلمع مياه األمطار أو حفر آبار إضافية أو املساعدة يف مد وصالت                 ما احللول

 املوجـودة أو تـوفري   امليـاه ىل السجون أو حتسني وصالت من شبكة توريد املياه الرئيسية إ     
قضايا اإلصـحاح األوسـع     اً  ويتناول الربنامج أيض  . مرشحات لتحسني نوعية مياه الشرب    

 لتحسني اإلضـاءة والتهويـة؛      ٣ وعدلت نوافذ املراحيض يف املركز اإلصالحي رقم         :نطاقا
ما ميكن للسجناء أن جيففوا يف      وقدمت مواد لعدة سجون لبناء جمففات معدنية للمالبس، كي        

اخلارج مالبس السجن اليت يرتدوهنا؛ ووفرت دورات مياه جديدة يف السجون أثناء زيارات             
  .حيوي خيارات ملعاجلة نفايات املياه واجملارير أو إقامة وحدات غاز واستكشفتاملراقبة؛ 

 عـن   ية، فضالً وواصلت املفوضية العمل مع اإلدارة العامة للسجون ووزارة الداخل          -٥٩
 من بني وكاالت التنمية واملنظمات غري احلكومية لدعم حتقيـق النجـاح             اآلخرينشركائها  

 بأعمال تطوير لتشجيع اجلهات الفاعلة ذات الـصلة لبـدء           واضطلع. إصالح السجون  يف
بني التعليم والزراعة يف السجون       ما تطوير العمل يف السجون، يف جماالت خمتلفة تراوحت        أو
  .وعية القانونية للسجناءالت أو

 واالسـتعراض هيئات املعاهـدات    مبوجب   تقدمي التقارير    يفاملساعدة    - سادساً 
  الدوري الشامل 

واصلت املفوضية دعمها الشامل للحكومة واجملتمع املدين يف إجراءات تقدمي التقارير             -٦٠
لس حقـوق    الدوري الشامل الذي جيريه جم     واالستعراضمبوجب معاهدات حقوق اإلنسان     

جزء من متابعتها للمالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق         ك ونظمت املفوضية،  .اإلنسان
يونيه مع اللجنة /، حلقة عمل يف حزيران٢٠٠٩مايو /يف أيار والثقافية واالجتماعية االقتصادية

  اللجنـة املعنيـة  أعـضاء الكمبودية حلقوق اإلنسان وممثلي الوزارات ذات الصلة وعدد من        
 يف الوزارات   اتصالإىل إنشاء نظام جهات     اً   والثقافية، سعي  واالجتماعية االقتصاديةباحلقوق  
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وضمان  الرئيسية ملساعدة جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية يف جتميع معلومات التقارير مستقبالً
قوق  حلقة العمل توصيات اللجنة املعنية باحل      واستعرضت. املتابعة الفعالة للمالحظات اخلتامية   

 والثقافية ووافقت على خطة عمل لوضع وثيقة أساسـية مـشتركة            واالجتماعية االقتصادية
. والتقرير الدوري القادم لكمبوديا فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  

وشرعت املفوضية، من أجل إعداد هاتني الوثيقتني، يف عقد دورة تدريبية متعمقة بشأن العهد   
وتعقد سـبع دورات    .  يف الوزارات ذات الصلة    االتصالوظفي اللجنة الكمبودية وجهات     مل

تدريبية كل منها ليوم واحد تتناول فيه جمموعة من املواد هبدف شرح معىن كل مادة وكيفية                
ويدعم هذا التدريب عمل جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية يف إعداد تقرير           . إعداد تقرير عنها  
  .٢٠١١العهد، املتوقع تقدميه يف عام كمبوديا مبوجب 

، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف أخـر تقريـر          ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط   -٦١
وعملت املفوضية مع جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية يف التحضري لدورة هذه اللجنة            . لكمبوديا

ترسـل احلكومـة     ومل.للجنة الفعالة لقائمة قضايا ااالستجابةوقدمت هلا املشورة بشأن كيفية    
من اخلرباء إىل جنيف للمشاركة بصورة مباشرة يف أعمال اللجنة، ومن مث ُحرمت مـن               اً  وفد

 املنظمـات غـري     استفادتوعلى خالف ذلك،    .  الكاملة من نظر اللجنة يف التقارير      االستفادة
املفوضـية  ودعمت  . احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين من فرص تسليط الضوء على شواغلها         

مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك اجملتمعات األصلية، فيما يتعلق بالتقريرين املقدمني إىل اللجنة              
  . والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصرياالقتصاديةاملعنية باحلقوق 

من جلنة مكافحة التعـذيب     كل  ومن املقرر أن ينظر يف تقريرين مقدمني من كمبوديا            -٦٢
وعلى حـني كـان لـدى       . ٢٠١١ وجلنة حقوق الطفل يف      ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  

هيئـات  مبوجب  كان من الواجب تقدميها     اً  متأخراً   مخسة عشر تقرير   ٢٠٠٨كمبوديا يف عام    
 -  إىل تقرير واحد   ٢٠١٠مايو  /أيار هذا العبء يف     اخنفضاملعاهدات وأربعة أخرى معلقة، فقد      

  . املفوضيةوهذا إجناز كبري سامهت فيه
.  الدوري الـشامل   لالستعراض، خضعت كمبوديا    ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٣

ونتج . االستعراضوساعدت املفوضية جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية يف أعماهلا التحضريية هلذا         
بني قضايا األراضي وحرية التعبري والصحة وحقـوق          ما  توصية، تراوحت  ٩١ االستعراضعن  

. ، أعلنت احلكومة قرارها بقبول مجيع التوصيات      ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . ق املرأة الطفل وحقو 
ورحبـت  .  اهلـام  االلتزاماليت قدمت هذا    اً  وتعترب كمبوديا إحدى الدول األعضاء القليلة جد      

يـه، جـرت    نيو/وحبلول حزيران . املساعدة يف تنفيذه  اً  املفوضية واملقرر اخلاص بالقرار وعرض    
ية وجلنة حقوق اإلنسان الكمبودية والسفارة الربيطانية ووكالـة التنميـة           مناقشات بني املفوض  

الدولية السويدية لعقد حلقة عمل تستهدف وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ هـذه التوصـيات               
اللجنـة املعنيـة    (اً  عاهدات مؤخر املهيئات  هيئتان من    اللذين أجرهتما    االستعراضنيوتوصيات  

  ). والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصريةواالجتماعي االقتصاديةباحلقوق 
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  التعليم والتدريب واإلعالم العام  - سابعاً  
واصلت املفوضية إعداد ونشر معلومات بشأن حقوق اإلنسان باللغة اإلنكليزية ولغة             -٦٤

اخلمري، مبا يف ذلك منشورات ثنائية اللغة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييـز العنـصري               فاقيةوات

وتعليق األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن اإلخالء وإعادة التوطني وكتيب مكمل ملنشور  
وهناك كتيبات ثنائية اللغة متاحة تتضمن      ". جمموعة قوانني خمتارة نافذة يف كمبوديا     "املفوضية  

طالع عليها، مع مواد من املعاهدات الثماين الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان، وميكن اال   اً  سبع
 وهو املوقع الوحيد لألمم املتحـدة       -أخرى، على موقع املفوضية الثنائي اللغة على اإلنترنت         

كما أعدت املفوضية مواد إعالمية عامة ثنائية اللغة عن عملها، مبـا يف ذلـك               . بلغة اخلمري 
رير السنوي ونشرة تعريف موجزة باملفوضية ونشرة إخبارية للمـسامهة يف مناقـشات             التق

  .حقوق اإلنسان
 بدأت  ،وباإلضافة إىل التدريب الذي قدم إىل الشركاء يف جماالت العمل املوضوعية            -٦٥

املفوضية يف مشروع جديد لتعليم حقوق اإلنسان مع وزارة التعليم واليونسكو واليونيسيف            
.  والثـانوي  االبتدائيماج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية على املستويني          لزيادة إد 

 مقاطعتني  يف مسابقة رسم جتريبية لتعليم حقوق اإلنسان        هيواخلطوة األوىل يف هذه العملية      
ألطفال الصفني اخلامس والسادس تتضمن إنتاج مواد عن حقوق اإلنسان، مبوافقة احلكومة،            

كما تدعم مشاريع تعليم حقوق اإلنسان من خالل توفري منح إلنتـاج            . ئيةاالبتداللمدارس  
إعالنني للخدمات العامة يف جمال حقوق اإلنسان وبثها على التلفاز الوطين وإذاعة سلسلة من            

 يالربامج احلوارية بشأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومحلة بشأن حقوق األشـخاص ذو    
 باليوم العاملي حلقوق اإلنسان، وأنتجت مواد إعالمية        حتفاالتاالودعمت املفوضية   . اإلعاقة

  .عامة ثنائية اللغة بشأن موضوع مكافحة التمييز على الصعيد العاملي

  الدعم املقدم إىل املقرر اخلاص  - ثامناً  
قام املقرر اخلاص اجلديد، السيد سوبيدي من نيبال، بثالث بعثـات إىل كمبوديـا                -٦٦

وكما كانت عليه احلال    ). ٢٠١٠يونيه  /يناير وحزيران / وكانون الثاين  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران(
مع سابقيه، ساعدت املفوضية يف تنظيم وتنسيق زيارات املقرر اخلاص، ووفرت لـه الـدعم    

  .إىل جملس حقوق اإلنساناً ويقدم املقرر اخلاص تقاريره منفرد. اإلداري واللوجسيت
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  املوظفون واإلدارة  - تاسعاً  
ويضم املكتب  .  املفوضية مبكتب رئيسي يف بنوم بنه وفرع إقليمي يف باتامبانغ          حتتفظ  -٦٧

. من متطوعي األمـم املتحـدة الـدوليني       اً  وواحداً  وطنياً   موظف ٢٤مثانية موظفني دوليني و   
  .ويتألف هيكله اإلداري من ممثل ونائب ممثل وأربع وحدات برناجمية ووحدة إدارية

لألمم املتحدة نفقات املكتب التشغيلية، مبا يف ذلك رواتـب          وتغطي امليزانية العادية      -٦٨
وتغطي املسامهات الطوعية يف صـندوق األمـم        . وطنياًاً   موظف ٢٠سبعة موظفني دوليني و   

 مبـا يف    ، لربنامج تعليم حقوق اإلنسان يف كمبوديا مجيع النفقات األخرى         االستئمايناملتحدة  
ويدير مكتب األمم املتحـدة يف      . ملوظفني اآلخرين ذلك أنشطة الربنامج الفنية ورواتب بقية ا      

  .االستئماينجنيف الصندوق 

       


