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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار: حدة األمريكية، اليابان، الواليات املت*، النرويج، نيوزيلندا*، صربيا*الدامنرك    

    ١٥.../  
  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

 أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيـز ومحايـة حقـوق        إذ يؤكد من جديد    
حدة، وكما أُعيد تأكيده    األساسية، على النحو املكرس يف ميثاق األمم املت       اإلنسان واحلريات   

يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ووفقاً اللتزاماهتا مبوجب العهدين الـدوليني اخلاصـني             
 حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

علِّـق   املت٥/٢ واجمللس املتعلِّق ببناء مؤسسات ٥/١ىل قراري اجمللس إ أيضاًوإذ يشري    
 ١٨، املؤرخْين   للمجلسيات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      ألصحاب الوال سلوك  القواعد  لمبدونة  
 هلـذين   والية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً     صاحب ال يشدد على أن    إذ  ، و ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  القرارين ومرفقيهما،
 ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املؤرخ ١٢/٢٥إىل قرار اجمللس  كذلك وإذ يشري  

 والقرارات األخرى ذات الصلة،

__________ 

 . يف جملس حقوق اإلنسانو غري عضةدول  *  
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مفوضية األمم املتحدة السامية    تقرير األمني العام عن دور وإجنازات        وإذ يضع يف اعتباره     
 ،)١(هامساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت جمال حلقوق اإلنسان يف

 بأن التاريخ املأساوي لكمبوديا يتطلب اختاذ تدابري خاصة لضمان محاية حقـوق             وإذ يسلّم  
 عليه االتفاق املتعلـق بتـسوية       ينص وفقاً ملا اإلنسان وعدم العودة إىل سياسات املاضي وممارساته،        

 ،١٩٩١ أكتوبر/ تشرين األول٢٣يف باريس يف عليه سياسية شاملة للرتاع يف كمبوديا املوقع 

التطورات املرتبطـة مبـا     ال سيما   و بالتطورات اجلديدة يف كمبوديا،      علماًوإذ حييط     
 من أجل تعزيز ومحاية حقـوق       أحرزته حكومة كمبوديا مؤخراً من تقدم وما بذلته من جهود         

 من إجنـازات    ة والثقافي ة والسياسي ة واالقتصادي ةاالجتماعيامليادين   تهاإلنسان، وخباصة ما شهد   
 ، يف السنوات األخرية بفضل خططها واستراتيجياهتا وأطرها الوطنية ذات الصلةر حتسنٍومظاه

 حمكمة اخلمري احلمر  – أوالً  

كهيئـة مـستقلة     حماكم كمبوديا  أمهية الدوائر االستثنائية يف      يعيد تأكيد   -١  
إرسـاء  يف من العقـاب و    كبري يف القضاء على اإلفالت       بشكل أهنا ستسهم    تقدعت، و ونزيهة
 إمكاناهتا كمحكمة منوذجية يف كمبوديا؛  بوسائل تشمل استغاللسيادة القانونأسس 

، مبا  حماكم كمبوديا  بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالدوائر االستثنائية يف         يرحب  -٢  
 ٢٦ يف   ١ استكمال حماكمة كينغ غويك إياف يف دائرة حماكمـة القـضية رقـم               يف ذلك 

ُمضي احملاكمة قُدماً  بشأن واألمم املتحدة ومة كمبوديا، ويدعم موقفي حك٢٠١٠يوليه /متوز
، حالتهم الـصحية  وضعف  م املتهمني يف العمر     تقّدإىل   نظراً وعاجل   ءعلى حنو عادل وكف   

 ؛ومراعاةً لطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة

 يف  دول إىل الدوائر االستثنائية   ال عدد من  باملساعدة اليت قدمها     أيضاً يرحب  -٣  
 ٢٥الحظات األمني العام يف مؤمتر إعالن التربعـات يف           مب حييط علماً إذ  ، و حماكم كمبوديا 

الـيت  األمم املتحدة والدول    مع  يشجع حكومة كمبوديا على العمل      ، وإذ   ٢٠١٠مايو  /أيار
يف الدوائر االستثنائية، ويدعو إىل     اإلدارة  ملساعدة من أجل ضمان األخذ بأعلى معايري        تقدم ا 

 ؛نجاح بضمان سري أعماهلاعلى حنو عاجل من أجل د من املساعدة إىل هذه الدوائر تقدمي مزي

 الدميقراطية وحالة حقوق اإلنسان  - ثانياً  

  :مبا يلي يرحب  -٤  
املشاركة اإلجيابية حلكومة كمبوديا يف عملية االستعراض الدوري الشامل            )أ(  

  لى متابعة تلك التوصيات؛وقبوهلا مجيع التوصيات الواردة يف االستعراض وعزمها ع

__________ 

)١( A/HRC/15/47. 
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التعاون الذي قدمته حكومة كمبوديا واحلوار البناء الذي أجرته مع املقـرر       )ب(  
  ؛ عن حالة حقوق اإلنسان يف كمبودياته يف كمبودياااخلاص أثناء بعث

والتوصـيات   )٢(تقرير املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا          )ج(  
  الواردة فيه؛

  تعزيـز اإلصـالح    ليت بذلتها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته يف       اجلهود ا   )د(  
 جملس اإلصالح القانوين والقضائي، مبـا يف        الذي يضطلع به  القيادي  القانوين يف إطار الدور     

 وقـانون اإلجـراءات     سية مثل قانون اإلجراءات املدنية    أو إنفاذ قوانني أسا   /ذلك اعتماد و  
  ؛سن القانون اجلنائي عن ، فضالًاجلنائية والقانون املدين

التأكيدات األخرية الصادرة عن حكومة كمبوديا بشأن التزامها باستقالل           )ه(  
 العملية القضائية؛

اعتمـاد  مكافحة الفساد، مبا يف ذلك      يف   حكومة كمبوديا    اجلهود اليت بذلتها    )و(  
 ؛لوطين ملكافحة الفسادالقانون اجلنائي وقانون مكافحة الفساد، فضالً عن تعيني أعضاء اجمللس ا

كافحة االجتار باألشخاص،   يف جمال م   حكومة كمبوديا    اجلهود اليت بذلتها    )ز(  
، وسن السياسة واالستغالل اجلنسي ألغراض جتاريةبالبشر  االجتار  سّن قانون قمع   مبا يف ذلك  

 املـشترك   واملعايري الوطنية الدنيا حلماية حقوق ضحايا االجتار بالبشر واملشاركة يف املشروع          
 ؛بني وكاالت األمم املتحدة بشأن االجتار بالبشر يف منطقة ميكونغ الكربى دون اإلقليمية

قة باألراضي   القضايا املتعل  حلحكومة كمبوديا من أجل      اليت بذلتها    هوداجل  )ح(  
 ؛اإلصالح الزراعيعن طريق تنفيذ 

  مبوجـب  بالتقّيـد بالتزاماهتـا   حكومة كمبوديـا    التعهدات الصادرة عن      )ط(  
مبا يشمل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ،هاتنفيذباالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و    

 ؛والتشجيع على أن يتم ذلك بعد تشاور كاٍف مع أصحاب املصلحة املعنيني

 حبلة فيما يتعلق    ص جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية، وخبا     اجلهود اليت بذلتها    )ي(  
 ؛ساملقدمة من الناشكاوى ال

 بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات    للتقّيداجلهود اليت بذلتها حكومة كمبوديا        )ك(  
مناهضة التعذيب يف تشرين    قوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي تقريرها إىل جلنة          حلالدولية  
  ؛٢٠٠٩أكتوبر /األول

 تعزيـز   والتقدم الذي أحرزته يف جمال    حكومة كمبوديا   اليت بذلتها   ود  اجله  )ل(  
هبدف حتقيق التنمية الدميقراطية توزيع االختصاصات لالمركزية والرامي إىل األخذ با    اإلصالح

قيام جملس الوزراء باعتمـاد     مبا يف ذلك    والشعبية،  الوطنية  املؤسسات دون   تدعيم  عن طريق   

__________ 

)٢( A/HRC/15/46. 
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مع التـسليم يف الوقـت ذاتـه         ٢٠١٩-٢٠١٠الربنامج الوطين للتنمية دون الوطنية للفترة       
 باحلاجة إىل زيادة تعزيز القدرة التنفيذية للجنة الوطنية لالنتخابات؛

، ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول القانون الوطين املتعلق باإلعاقة يف      إعالن    )م(  
 على مرسوم فرعي بشأن إجراءات تـسجيل        ٢٠٠٩أبريل  /وموافقة جملس الوزراء يف نيسان    

ليات من السكان األصليني، وعلى سياسة للنـهوض باألقليـات مـن            أراضي جمتمعات األق  
  السكان األصليني؛

قلقه إزاء بعض جوانب املمارسات املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف          عن  يعرب    -٥  
 : القيام مبا يليوحيث حكومة كمبوديا على ،كمبوديا

ك عـن   إرساء سيادة القانون، مبا يف ذل     ها الرامية إىل    مواصلة تعزيز جهود    )أ(  
  ؛طريق اعتماد وتنفيذ القوانني ومدونات القوانني األساسية الالزمة إلقامة جمتمع دميقراطي

اإلصالح القضائي، وخباصـة ضـمان      الرامية إىل حتقيق    مواصلة جهودها     )ب(  
ـ         النظام القضائي ككل    ونزاهة وشفافية وفعالية   استقالل  ىن، مبا يف ذلك من خالل قانون يع

النيابة، وقانون تنظيم وأداء احملاكم على حنو ما يقضي به الدسـتور،            بوضع القضاة وأعضاء    
ومن خالل نقل معارف موظفي احملاكم يف الدوائر االستثنائية للمحاكم الكمبودية وتـشاطر       

 املمارسات اجليدة يف احملكمة؛

تنفيـذ قـانون    منها  بوسائل  مكافحة الفساد،   الرامية إىل   جهودها  مواصلة    )ج(  
 اد؛ملكافحة الفس

 على وجه السرعة مـع مجيـع        التحقيق  الرامية إىل  مواصلة تعزيز جهودها    )د(  
 لألصـول  وفقـاً ومقاضاهتم،   انتهاكات حقوق اإلنسان،     فيهامرتكيب اجلرائم اخلطرية، مبا     

 قوق اإلنسان؛حل  الدوليةالواجبة واللتزاماهتا مبوجب املعاهداتالقانونية 

ضايا ملكية األراضي على حنـو منـصف         ق الرامية إىل حل  تعزيز جهودها     )ه(  
منفتحة، وفقاً للقوانني واللوائح ذات الصلة، وذلك بـدعم تنفيـذ           ووعاجل وبصورة عادلة    

قانون نزع امللكية واملنشور املتعلق بتسوية أوضـاع البنـاء          و،  ٢٠٠١األراضي لعام   قانون  
ملعنية باإلسكان، فضالً عن    املؤقت غري القانوين يف املدن واملناطق احلضرية والسياسة الوطنية ا         

األراضي، املنازعات املتعلقة ب   حللقدرات وفعالية املؤسسات املعنية، مثل اهليئة الوطنية        تعزيز  
 ؛واملقاطعاتاألقاليم العقاري على املستوى الوطين وعلى مستوى وجلان املْسح 

ظمات غري  دور املن ملزاولة النشاط السياسي املشروع ولدعم       بيئة مواتية    هتيئة  )و(  
  يف كمبوديا؛ة الدميقراطيالتنمية من أجل توطيد  ووسائط اإلعالماحلكومية

ال سيما حقـوق    و حقوق اإلنسان،    حتسني حالة  من أجل    اجلهودمواصلة    )ز(  
لتصدي ملشاكل رئيسية مثل ل ،اجملتمع الدويلمع ، بالتنسيق املرأة والطفل، وبذل جهود إضافية
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الفقر، والعنف اجلنسي، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي تصلة بوالقضايا امل، بالبشراالجتار 
 للنساء واألطفال؛

 املعاهـدات خطوات للوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب   ما يلزم من اختاذ مجيع    )ح(  
مبـا يف ذلـك     قوق اإلنسان، وزيادة تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة،          حلالدولية  

دعم احلـوار   ه عن طريق     حلقوق اإلنسان، مبا يشمل تعزيز     مفوضية األمم املتحدة السامية   
 أنشطة مشتركة؛وتطوير 

احلقـوق   محايةمجيع الكمبوديني عن طريق     وكرامة  مواصلة تعزيز حقوق      )ط(  
  االقتصادية واالجتماعيـة   املدنية والسياسية، مبا فيها حرية الرأي والتعبري، فضالً عن احلقوق         

 لالسـتراتيجية  ة القانون، عن طريق التنفيذ املتواصل واملعـزَّز سيادووالثقافية، على حنو يتفق   
 ؛صالحيةولشىت الربامج اإلالرباعية احملاور 

 اخلالصة  - ثالثاً  

يف اليت هلـا وجـود       ووكاالت منظومة األمم املتحدة      ، األمني العام  يدعو  -٦  
ـ  كمبوديا، واجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،           لة العمـل مـع     إىل مواص

الدميقراطية وضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لـصاحل        حتسني   من أجل    حكومة كمبوديا 
  : تقدمي املساعدة يف جماالت منها حتقيق ذلك عن طريق يف كمبوديا، مبا يشمللناسمجيع ا

 واملساعدة يف   حقوق اإلنسان وتعزيزها  صياغة شىت القوانني الالزمة حلماية        )أ(  
 ؛وطنية مستقلة حلقوق اإلنسانإنشاء مؤسسة 

حتسني جودة  بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات القانونية، مبا يف ذلك             )ب(  
، واالستفادة من اخلربة اليت اكتـسبها       واحملامني وموظفي احملاكم  أعضاء النيابة   القضاة و أداء  

 ؛املواطنون الكمبوديون ممن عملوا يف الدوائر االستثنائية حملاكم كمبوديا

اجلنائي فيما يتعلق بالتحقيق بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات الوطنية          )ج(  
 ؛ما يلزم من معدات لبلوغ هذه األهداف، وتقدمي القواننيوإنفاذ 

 ؛قضايا حقوق اإلنسانيف  احملرزاملساعدة يف تقييم التقدم   )د(  

م مـن    حكومة كمبوديا واجملتمع الدويل على تقدمي كل مـا يلـز           يشجع  -٧  
 علـى يـساعد   ، األمر الذي من شأنه أن       حماكم كمبوديا مساعدة إىل الدوائر االستثنائية يف      

 ١٩٩١اتفـاق عـام      ملا نص عليه     ، وفقاً هوممارساتاملاضي   إىل سياسات    عودةعدم ال ضمان  
 ؛املتعلق بتسوية سياسية شاملة للرتاع يف كمبوديا

ات وثيقـة بـني حكومـة        باحلاجة إىل مواصلة إجراء مشاور     علماً حييط  -٨  
كمبوديا واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا من أجل املضي يف حتـسني               
حالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد وحتسني التعاون التقين املستمر ملفوضية األمـم املتحـدة               

  السامية حلقوق اإلنسان مع حكومة كمبوديا؛
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نسان يف كمبوديـا    ص املتعلق حبالة حقوق اإل     متديد والية اإلجراء اخلا    يقرر  -٩  
اجمللـس يف    عن تنفيذ واليته إىل      ، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً       لفترة سنة واحدة  

 حكومة كمبوديا من أجل زيادة حتـسني         يتعاون على حنو بنَّاء مع     عشرة وأن الثامنة  دورته  
  البلد؛ هذاحالة حقوق اإلنسان يف

 عشرة تقريراً الثامنة  لس يف دورته    اجملمني العام أن يقدم إىل       إىل األ  يطلب  - ١٠  
مساعدة كمبوديا جمال  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف وإجنازاتعن دور 

  على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛حكومةً وشعباً

 النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديـا يف دورتـه            مواصلةرر  ـيق  - ١١  
  .عشرةنة الثام

        


