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 موجز

وهو يتضمن عرضاً ألنشطة مفوضية األمم      . ٢/١٠٢أعّد هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان          
ـ   يناير إىل منتصف كانون    /تحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان يف كمـبوديا خـالل الفترة من كانون الثاين               امل
 . ٢٠٠٦ديسمرب /األول

واستجاب . وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل مكتب املفوضية رصد الوضع اإلمجايل حلقوق اإلنسان 
مام السلطات اإلقليمية والوطنية بانتظام إىل املسائل اليت        للتقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، موجهاً اهت      

وأعطى املكتب األولوية ملا تواجهه املنظمات غري احلكومية واجلماعات واألفراد . تشغله من أجل التدخل لتسويتها
 . الذين يعملون يف ميدان الدفاع عن حقوق اإلنسان من مشاكل يف أداء عملهم

 والقضائي، واصل املكتب الدعوة إىل إجراء إصالحات هيكلية للمؤسسات  ويف جمـال اإلصالح القانوين     
الرئيسـية لضـمان إقامة نظام قضائي مستقل ومهين، وساهم يف وضع تشريعات تنسجم مع معاهدات حقوق                 

 .اإلنسان الدولية اليت انضمت إليها كمبوديا

ازات األراضي االقتصادية وغريها     مركزاً على منح امتي    ٢٠٠١ورصد املكتب تنفيذ قانون األراضي لعام        
من االمتيازات املتعلقة باملوارد الطبيعية لكمبوديا، وما يترتب على ذلك من آثار وال سيما فيما يتعلق بالشعوب                 

 .األصلية يف كمبوديا

وتعاون املكتب مع سلطات الدولة الثالث مجيعها، ومع فريق األمم املتحدة القطري، ووكاالت التعاون               
 ي الثنائـية واملـتعددة األطراف، فضالً عن طائفة واسعة من املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع                 اإلمنـائ 

 .املدين األخرى

ومـن خالل األنشطة التثقيفية واإلعالمية، سعى املكتب إىل تعزيز فهم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      
 . يف جمال حقوق اإلنسانوتنفيذها على الصعيد احمللي، وهتيئة بيئية متكينية للعمل

وخالل تلك الزيارة، ركزت    . مايو/وقامـت املفوضة السامية احلالية بزيارهتا األوىل إىل كمبوديا يف أيار           
املفوضة السامية على األمهية احملورية إلقامة نظام قضائي مستقل ومهين يف محاية حقوق اإلنسان واحلريات، وعلى         

 . املدين من العمل حبرية وأمانمتكني األطراف الفاعلة يف اجملتمع

كمـا يّسر مكتب املفوضية البعثة الثانية اليت قام هبا املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف                   
مـارس، فضالً عن الزيارة غري الرمسية اليت قامت هبا املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة                /كمـبوديا، يف آذار   

 ديسمرب، للمشاركة يف أنشطة االحتفال بذكرى اليوم العاملي        /ق اإلنسان، يف كانون الثاين    املدافعـني عـن حقو    
 .حلقوق اإلنسان
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٦-١ ...................................................................مقدمة -أوالً 

 ٥ ٧ ....................الزيارة اليت قامت هبا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان -ثانياً 

  لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان      املسـاعدة املقدمـة إىل املمثل اخلاص       -ثالثاً 
 ٦ ٩-٨ ..............................................................يف كمبوديا 

 أنشـطة مكتـب املفوضـية السـامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا يف جمال               -رابعاً 
 ٧ ٧٢-١٠ ........مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

 ٧ ١٣-١٠ ................................................األهداف العامة -ألف  

 ٧ ٢٧-١٤ ................................................الرصد واحلماية -باء  

 ١٠ ٣٥-٢٨ ..................................سيادة القانون وقطاع القضاء -جيم  

 ١٢ ٤٠-٣٦ ............................................اإلفالت من العقاب -دال  

 ١٤ ٥٠-٤١ .......................................األراضي ومصادر الرزق -هاء   

 ١٦ ٥٦-٥١ .....................االلتزام باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان -واو  

 ١٧ ٥٩-٥٧ ...............................املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان -زاي  

 ١٧ ٦٣-٦٠ ...............يق األمم املتحدة القطريالتعاون والتنسيق مع فر -حاء  

 ١٨ ٧٢-٦٤ ............................برامج التثقيف والتدريب واإلعالم  -طاء  

 ٢٠ ٨٠-٧٣ ......موظفو وإدارة مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا -خامساً 
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  مقدمة-أوالً 

األمني العام   من    الذي طلب فيه اجمللس    ٢/١٠٢ُيقـدَّم هـذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان            -١
مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع القرارات السابقة اليت         ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

 .  التقارير والدراسات ذات الصلةوحتديثاعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان 

 يف أعقاب انسحاب سلطة ١٩٩٣وقد أنشئ مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا يف عام  -٢
وتنبثق واليتا املكتب واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف           . األمـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا     

ومها جتمعان بني مهام الرصد واحلماية واإلبالغ العام وتقدمي         . ١٩٩٣/٦كمبوديا من قرار جلنة حقوق اإلنسان       
 .الستشاريةخدمات املساعدة التقنية وا

 الذي دعا األمني    ٢٠٠٥/٧٧وال يزال مكتب املفوضية يف كمبوديا يسترشد بقرار جلنة حقوق اإلنسان             -٣
العـام ووكاالت منظومة األمم املتحدة املوجودة يف كمبوديا واملنظمات غري احلكومية إىل االستمرار يف مساندة                

 . اس يف كمبوديااحلكومة لضمان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها جلميع الن

وقد الحظت اللجنة جهود حكومة كمبوديا ولكنها أعربت عن قلقها الستمرار بعض انتهاكات حقوق               -٤
اإلنسـان، وال سـيما تلك املتعلقة بسيادة القانون، والنظام القضائي، واالجتار يف البشر، والعنف املرتكب ضد                 

وطلبت اللجنة من احلكومة تعزيز جهودها يف عدة . الفسادالناشطني السياسيني واملدنيني، واإلفالت من العقاب، و
 :جماالت حمددة، منها

 اعتماد وتنفيذ قوانني ومدونات أساسية إلقامة جمتمع دميقراطي بالكامل؛ - 

 ضمان استقالل اجلهاز القضائي ونزاهته وفعاليته؛ - 

قوق اإلنسان، ومقاضاة   التحقـيق يف القضـايا املتعلقة جبرائم خطرة، مبا يف ذلك انتهاكات ح             - 
 مرتكبيها؛

 الوفاء بالتزامات كمبوديا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ - 

مكافحة املشاكل الرئيسية كاالجتار يف البشر، واملشاكل املتعلقة بالفقر والعنف اجلنسي والعنف             - 
 املرتيل واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال؛

 ضي بطريقة منصفة ومنفتحة؛تسوية قضايا ملكية األرا - 

هتيـئة بيئة مواتية ملمارسة األنشطة السياسية املشروعة، ودعم دور املنظمات غري احلكومية من               - 
 .أجل ترسيخ أركان الدميقراطية يف كمبوديا
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وعمل مكتب املفوضية أيضاً وفقاً ألحكام مذكرة التفاهم اجملددة بني حكومة كمبوديا امللكية واملفوضية               -٥
سـامية حلقوق اإلنسان حول تنفيذ برنامج للتعاون الفين بشأن حقوق اإلنسان، وهي املذكرة اليت دخلت حيز                 ال

 : ويشمل الربنامج ما يلي.  لفترة سنتني٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٢النفاذ يف 

 تقدمي املساعدة إىل احلكومة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ - 

 حقوق اإلنسان يف الربامج التعليمية والصحية وسائر الربامج اإلمنائية؛تعزيز زيادة إدماج ُبعد  - 

تقـدمي املسـاعدة التقنية لربامج اإلصالح احلكومية، مبا يف ذلك يف جمايل إقامة العدل والعملية                 - 
 التشريعية؛

 ؛نتشجيع مشاركة اجملتمع املدين وتعزيز تثقيف اجلمهور يف جمايل الدميقراطية وحقوق اإلنسا - 

تقدمي املساعدة واملشورة التقنيتني، بناء على طلب احلكومة، لالضطالع مبسؤولياهتا، مبا يف ذلك              - 
تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؛ وتقدمي املشورة واملساعدة إىل        بشـأن   

 .نساناحلكومة وإىل شركائها يف اجملتمع املدين من أجل إقامة مؤسسة وطنية حلقوق اإل

، متّ تنفيذ برامج مكتب املفوضية يف كمبوديا بالتعاون مع املؤسسات احلكومية املعنية             ٢٠٠٦ويف عـام     -٦
حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اجلهاز القضائي واحملاكم، وجملس الوزراء واللجنة احلكومية حلقوق اإلنسان، ووزراء               

وتعاون . يط املدين واإلعمار، والسلطات البلدية واإلقليميةالعدل والداخلية وشؤون املرأة وإدارة األراضي والتخط     
املكتـب مـع طائفة واسعة من املنظمات غري احلكومية واجملتمعية واجلماعات اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان        

 .واملسائل القانونية واإلمنائية

  الزيارة اليت قامت هبا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان-ثانياً 

وأجرت . مايو/ملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، لويز اربور، بزيارهتا األوىل إىل كمبوديا يف أيار  قامـت ا   -٧
خـالل الـزيارة مناقشـات إجيابية مع رئيس الوزراء بشأن استمرار والية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف                  

 :وأصدرت يف ختام زيارهتا البيان التايل. كمبوديا

زيارة أوىل إىل كمبوديا، هذا البلد الذي تعمل فيه مفوضييت منذ أكثر من             لقد تشرفت بالقيام ب     
وقد حظيت بشرف مقابلة صاحب اجلاللة امللك، والتقيت برئيس الوزراء هون سني، وبنائب رئيس . عقد

كما . الوزراء، وبوزير الداخلية سار خينغ، وبنائب رئيس الوزراء سوك آن ووزير العدل أنغ فونغ فاتانا              
يت طائفة واسعة من ممثلي اجملتمع املدين الكمبودي، وفريق األمم املتحدة القطري، وأعضاء من اجملتمع التق

 .الدبلوماسي ومسؤولني من الدوائر االستثنائية حملاكمات اخلمري احلمر

. وقـد أتاحت يل الزيارة الفرصة لإلطالع بصورة أفضل على حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا            
، مبا يف ذلك االستقرار ١٩٩٣راراً على التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف البلد منذ عام وقـد أُطلعت م   

ومن املؤكد أنه   . الذي ساد بعد أعوام عديدة من النـزاع، والنمو االقتصادي، وعقد انتخابات منتظمة           



A/HRC/4/95 
Page 6 

 

ر واعد على   وأعتقد أن أهم مؤش   . ال يوجد بلد ميلك سجالً ال تشوبه أية شائبة يف جمال حقوق اإلنسان            
وقد خضعت حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا . إمكانية إحراز التقدم هو القدرة على االعتراف بالنواقص

وتوضح . لتحلـيالت مستفيضـة مـن قبل أربعة ممثلني خاصني لألمني العام، تعاقبوا الواحد تلو اآلخر               
 .مالحظاهتم الصعوبات اليت ال يزال على هذا البلد أن يتغلب عليها

وقد مسحت يل زياريت بالتركيز على مسألة أعتربها ذات أمهية قصوى بالنسبة لترسيخ الدميقراطية   
فإنشاء جهاز قضائي  . القائمـة عـلى سيادة القانون، أال وهي مسألة تعزيز اجلانب القضائي من احلكم             

إمنا أيضاً  مسـتقل ومهين ومعترف برتاهته ليس ضرورياً حلماية احلقوق واحلريات األساسية فحسب، و            
لتيسـري حـل العديد من املشاكل اجللية يف كمبوديا، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، والرتاعات على                  

 .األراضي، والفساد

وتشـكل قدرة اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين على العمل حبرية وأمان مؤشراً هاماً آخر على                  
ية والتزامها يشكالن ميزة ملحوظة لتطور هذا البلد، فمهنية املنظمات غري احلكوم. حسن سري الدميقراطية

 .وهي ميزة يتعني احلفاظ عليها ودعمها

. لقد جاءت زياريت إىل كمبوديا أثناء فترة تشهد تغيريات هائلة يف نظام حقوق اإلنسان العاملي                
وهو . دموسـتنعقد هيئة حكومية دولية جديدة، هي جملس حقوق اإلنسان، للمرة األوىل يف الشهر القا              

. مكلـف، ضمن مهامه العديدة، باستعراض سجالت حقوق اإلنسان لكل دولة عضو يف األمم املتحدة              
وبعـبارة أخـرى، فإن مما ال شك فيه أن حالة حقوق اإلنسان يف كل بلد هي مصدر انشغال مشروع                    

تعزيز التعاون القائم   ومن هذا املنطلق، فإين أغادر كمبوديا مطمئنةً إىل التزام احلكومة ب          . للمجتمع الدويل 
 بينـنا مـنذ أمـد بعـيد وبتصميمها على ضمان حتقيق فوائد ملموسة من عملنا يف جمال محاية حقوق                    

 .اإلنسان يف كمبوديا

املساعدة املقدمة إىل املمثل اخلاص لألمني العام  -ثالثاً 
 املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا

مثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان، يف كمبوديا يف واصل مكتب املفوضية يف كمبوديا دعمه امل -٨
االضطالع مبا متليه عليه واليته من إقامة صالت مع حكومة كمبوديا وشعبها، ومساعدة احلكومة يف تعزيز ومحاية 

ة وحرص املكتب على إطالع املمثل اخلاص بانتظام على التطورات، وإعالمه مبسائل معينة مثري. حقـوق اإلنسان  
 لالطالع على A/HRC/4/36انظر الوثيقة . (مارس/للقلـق، ويّسـر بعثته الثانية اليت قام هبا إىل كمبوديا يف آذار   

 ).التوصيات اليت قدمها إىل اجمللس

وقد سبقه يف   . ٢٠٠٥نوفمرب  /ويضـطلع املمثل اخلاص احلايل، ياش غاي، مبهام منصبه منذ تشرين الثاين            -٩
 إىل عام   ١٩٩٦، وتوماس هامربريغ من عام      ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٠لوبرخيت، من عام    هذا املنصب كلٌ من بيتر      

 .١٩٩٦ إىل عام ١٩٩٣، ومايكل كرييب من عام ١٩٩٩
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أنشطة مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف  -رابعاً 
كمبوديا يف جمال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً       

 على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 هداف العامة األ-ألف 

اسـتمر مكتب املفوضة يف كمبوديا يف االستجابة للحاالت واألوضاع اليت تستدعي اهتماماً فورياً، مع                -١٠
املساعدة على التعزيز األطول أمداً للمؤسسات اليت من مسؤولياهتا محاية ودعم احترام حقوق اإلنسان، فضالً عن      

وقد . مع التزامات كمبوديا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان       وضع السياسات والقوانني واملمارسات اليت تنسجم       
نظّـم املكتـب أنشطته من خالل ثالثة برامج مترابطة تركز على الرصد واحلماية، وسيادة القانون، واألراضي                 

 .ومصادر الرزق

إلنسان، وتشمل أولويات املكتب اختاذ إجراءات بشأن التقارير اليت ترده عن االنتهاكات اخلطرة حلقوق ا -١١
ومتكـني املـنظمات غـري احلكومية وفئات اجملتمع املدين من العمل واالضطالع بأمان بأنشطتها يف جمال حقوق           

واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        اإلنسان وفقاً لإلعالن اخلاص حبق ومسؤولية األفراد        
، والتشجيع على احترام حرية )تعلق باملدافعني عن حقوق اإلنساناإلعالن امل (واحلريات األساسية املعترف هبا عامليا

وقد رصد املكتب   . التعـبري وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، واملسامهة يف برامج اإلصالح القانوين والقضائي           
لسكان ، مع إيالء اهتمام خاص ملنح امتيازات األراضي االقتصادية وآثارها على ا٢٠٠١تنفيذ قانون األراضي لعام 

 .احملليني، وشعوب كمبوديا األصلية اليت تواجه االستالب السريع ألراضيها

وعمـل املكتـب مع احلكومة وفريق األمم املتحدة القطري ووكاالت التعاون اإلمنائي الثنائية واملتعددة                -١٢
 .ية الوطنيةاألطراف من أجل تعزيز دمج معايري حقوق اإلنسان وتنفيذها يف خطط وسياسات وممارسات التنم

ويسـعى املكتب إىل هتيئة بيئة متكينية إلعمال حقوق اإلنسان، عن طريق حتسني فهم الصكوك الدولية                 -١٣
حلقـوق اإلنسـان وتنفـيذها يف القوانني واملمارسات احمللية، وإذكاء الوعي بشأن دون ومسامهة املنظمات غري                 

 . وتقدير ذلك الدور وتلك املسامهةاحلكومية اليت تناصر حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية

  الرصد واحلماية-باء 

أعطى مكتب املفوضية يف كمبوديا األولوية للحاالت اليت تواجه فيها املنظمات غري احلكومية والناشطني               -١٤
كما تناول  . خماطـر تتعلق بعملهم يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وذلك من خالل برناجمه اخلاص باحلماية               

ـ  وعرض املكتب بانتظام   . ب احلـاالت اليت قد تترتب عليها آثار جسيمة على احلالة العامة حلقوق اإلنسان             املكت
. شواغله على السلطات الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك احملاكم، من أجل التوصل إىل تسوية وإنصاف فعال بشأهنا

القيود املفروضة على حرية التعبري وعلى حرية       واختذ املكتب إجراءات بشأن جمموعة من احلاالت منها ما يتعلق ب          
التجمع وتكوين اجلمعيات، وعمليات التوقيف غري القانونية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة لضمانات اإلجراءات 
اجلنائية، والرتاعات على األراضي واحليازة غري القانونية لألراضي، وعمليات اإلخالء القسري، واالستخدام املفرط 

 ودعا املكتب إىل جعل القوانني القائمة ومشاريع القوانني ذات الصلة باحلريات األساسية متوافقة مع دستور .للقوة
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كما رصد املكتب االجتاهات يف ممارسة      . كمبوديا واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها كمبوديا        
 .حرية التعبري وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات

ـ   -١٥ ، رصد املكتب توقيف رئيس املركز الكمبودي حلقوق اإلنسان ونائبه، ومدير           ٢٠٠٦ع عـام    ويف مطل
وكانوا قد اُتهموا بالتشهري فيما يتعلق بالفتة ُعرضت أثناء االحتفاالت باليوم           . املركز الكمبودي للتعليم القانوين   
 يف مالك ومدير حمطة    وحدث ذلك بعد توق   . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٠العـاملي حلقـوق اإلنسـان يف        

 بتهمة التشهري والتضليل اإلعالمي     ٢٠٠٥أكتوبر  /إذاعة شهرية ورئيس الرابطة املستقلة للمعلمني يف تشرين األول        
 يناير، ولكن التهم املوجهة ضدهم     /وقـد أُطلـق سراح اخلمسة مجيعهم يف منتصف كانون الثاين          . والـتحريض 
 .ال تزال معلقة

، أصدرت املفوضة السامية بياناً تعرب فيه عن عميق أسفها وانشغاهلا           ٢٠٠٦اير  ين/ كانون الثاين  ٤ويف   -١٦
إزاء االجتـاه املقلق املتمثل يف إقامة الدعاوى القضائية ضد أعضاء من اجملتمع املدين وتوقيفهم، مما يهدد بتضييع                  

 .القانونالتقدم احملرز خالل العقد املاضي من أجل بناء جمتمع منفتح وعادل قائم على سيادة 

بالسلطة األحكام املتعلقة    من قانون    ٦٣مايو، صادقت اجلمعية الوطنية على تعديل املادة        / أيـار  ٢٦ويف   -١٧
، وهو القانون املعروف باسم قانون سلطة  يف كمبوديا خالل الفترة االنتقاليةاملنطبقةواإلجراءات اجلنائية والقوانني 

ّص التعديل على إلغاء العقوبة بالسجن يف حالة اإلدانة بالتشهري اجلنائي، مع ون. األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا
 . دوالر٢ ٥٠٠ دوالراً و٢٥٠اإلبقاء على غرامات يتراوح مبلغها بني 

ووثّق املكتب بعد ذلك قضايا ُوجهت فيها هتم بالتضليل اإلعالمي، مما أثار قلقه إزاء إمكانية ظهور اجتاه  -١٨
هري بتهم التضليل اإلعالمي اليت ميكن مبوجبها فرض عقوبات بالسجن ملدة تصل إىل ثالث              السـتبدال هتـم التش    

 .سنوات وتسمح باحلبس يف انتظار احملاكمة

وطوال الفترة املشمولة بالتقرير، ُرفضت بشكل منتظم طلبات تنظيم املظاهرات أو املسريات أو التجمعات  -١٩
ووثّق املكتب حوادث استخدام للقوة املفرطة على يد شرطة مكافحة          . تالعامة سواء يف بنوم بنه أو يف املقاطعا       

وعمل املكتب مع السلطات . الشغب املسلحة، وال سيما يف سياق إضراب نظمته نقابات العمال يف قطاع األلبسة
 .احمللية املعنية ملنع تصاعد العنف يف بعض احلاالت

 اليت تقطن مستوطنات غري رمسية يف وسط بنوم بنه خالل ورصد املكتب عمليات إخالء اجملتمعات الفقرية -٢٠
. وعمل مع السلطات ملنع استخدام القوة والتخفيف من آثار عمليات اإلخالء     . يوليه/مايو إىل متوز  /الفترة من أيار  

 وأعرب املكتب يف مراسالته واجتماعاته مع السلطات عن قلقه بشأن تنايف ممارسات اإلخالء مع التزامات كمبوديا
وطالب بوقف عمليات الترحيل إىل أماكن . مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وشّدد على  . غـري صاحلة للسكن خارج املدينة، حيث تفتقر تلك األماكن إىل املاء وخدمات اإلصحاح واملأوى              
 املكتب على وقف تلك العمليات إىل حني وضع وحثّ. ضرورة عدم اللجوء إىل عمليات اإلخالء إال كمالذ أخري

تدابري مالئمة لضمان التشاور احلقيقي مع الضحايا وإنصافهم قانونياً وتعويضهم على النحو املالئم عندما ال يكون 
وشّدد على مسؤولية احلكومة عن محاية صحة وسالمة ضحايا اإلخالء، وطلب من            . هـناك مناص من ترحيلهم    
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نظمات غري احلكومية بتقدمي املساعدة اإلنسانية هلم، يف احلاالت اليت ُمنعت فيها تلك             السـلطات السـماح للم    
 .املنظمات من ذلك

ووثّـق املكتـب استمرار فرض القيود على أنشطة املنظمات غري احلكومية والناشطني احملليني يف بعض                 -٢١
 إساءة تفسري املبادئ التوجيهية اليت      وأعـرب املكتـب عن قلقه إزاء استمرار بعض حكام األقاليم يف           . األقالـيم 

من أجل تنظيم عمل املنظمات غري     ) Sangkat( جملالس البلديات    ٢٠٠٥يونيه  /أصدرهتا وزارة الداخلية يف حزيران    
احلكومـية والناشـطني احملليني بوسائل تشمل مطالبة املنظمات غري احلكومية بتقدمي تقارير منتظمة عن أنشطتها                

 املنظمات وهؤالء الناشطني احملليني باحلصول على تراخيص قبل املشاركة يف اجتماعات            وخططها، ومطالبة هذه  
 واسـتمرت املـنظمات غري احلكومية واملكتب يف املطالبة بإعادة النظر يف املبادئ التوجيهية              . خـارج اإلقلـيم   
 .املذكورة وتغيريها

املنظمات غري احلكومية، والذي مل يزل قيد وتابع املكتب كذلك املناقشات حول مشروع القانون املتعلق ب -٢٢
 عندما طلبت وزارة الداخلية من البنك الدويل ٢٠٠٥، وقد أعادت احلكومة إحياءه يف عام ١٩٩٥النظر منذ عام 

وصّرح البنك الدويل علناً بأن ليس من الضروري اعتماد قانون من هذا النوع مقترحاً عملية . مساعدهتا يف صياغته
 احلكومة واملنظمات غري احلكومية لتحديد املشاكل وحتسني بيئة السياسات العامة لتمكني      حـوار مـنظمة بـني     

بيد أن بعض املنظمات غري احلكومية أبدت       . املنظمات غري احلكومية من تعزيز مسامهتها يف التنمية والنقاش العام         
 هذه املنظمات، يف ظل املناخ      حتفظـات بشـأن دوافع احلكومة، وهي تبدو متمنعة إزاء االخنراط يف عملية ترى             

وتعرب املنظمات غري احلكومية اليت تعمل . احلايل، أهنا قد تؤدي إىل فرض قيود ال داعي هلا وتؤثر سلباً على عملها
 .يف جمال محاية حقوق اإلنسان عن قلق خاص يف هذا الصدد

ذين أدينا بقتل زعيم النقابة     وأوىل املكتـب اهـتماماً خاصاً لقضييت سوك سام اوين وبورن سامنانغ الل             -٢٣
وقد ُوثقت القضية بشكل جيد     . ٢٠٠٥أغسطس  / عاماً يف آب   ٢٠العمالـية شيا فيشيا وُحكم عليهما بالسجن        

وقد واصلت املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية تنظيم محالت نشطة          . وشـابت جمرياهتا جتاوزات جسيمة    
 .إلطالق سراح الرجلني بدعوى براءهتما

وكـان شيا فيشيا، رئيس النقابة احلرة لعمال مملكة كمبوديا، قد اغتيل أمام كشك لبيع الصحف كان                  -٢٤
وألقي القبض على بورن سامنانغ وسوك      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٢يتردد عليه وسط بنوم بنه، صباح يوم        

ق بإطالق سراحهما لعدم كفاية ، أمر قاضي التحقي٢٠٠٤مارس / آذار١٩ويف . سام اوين بعد احلادث بأربعة أيام
ولكن املّدعي العام استأنف األمر، واُتخذت إجراءات تأديبية ضد القاضي، ُزعم أهنا ألسباب أخرى، وُنقل . األدلة

وأّيدت حمكمة االستئناف طلب املّدعي العام وأعادت القضية إىل حمكمة . إىل حمكمة إقليمية نائية بعد بضعة أشهر  
، أدين املتهمان وصدر احلكم عليهما إثر       ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١ويف  . جراء املزيد من التحقيق   بنوم بنه احمللية إل   

وقدم املتهمان دعوى استئناف يف تشرين      . حماكمـة مل تـراع معايري احملاكمة املنصفة وانُتقدت ألسباب عديدة          
يسية يف القضية، هي ، عندما أدلت شاهدة رئ٢٠٠٦سبتمرب /وظهرت أدلة جديدة يف أيلول. ٢٠٠٥أكتوبر /األول

مالكة كشك بيع الصحف، بأقواهلا شخصياً أمام املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بانكوك،            
وقدمت الشاهدة وصفاً مفصالً للرجل الذي أطلق النار على شيا فيشيا، وقالت . قبل أن يعاد توطينها يف بلد آخر

وانعقدت حمكمة االستئناف يف . وأحال املكتب بياهنا إىل السلطات املعنية     . إن الرجل الذي رأته ليس أحد املدانني      
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أكتوبر لالستماع إىل طلب االستئناف حبضور السجينني وحماميهما وأفراد أسرتيهما وشهود النفي / تشرين األول٦
حملكمة أرجأت  بيد أن ا  . وحضر احملاكمة أيضاً موظفون من مكتب املفوضية      . واملـنظمات غـري احلكومية املعنية     

ومل ُيحدد موعد جلسة االستماع اجلديدة حىت       . احملاكمـة على الفور بذريعة أن أحد القاضيني قد توعك فجأة          
 .وقت كتابة هذا التقرير

كما . واستمرت عائلة شيا فيشيا واملنظمات غري احلكومية يف املطالبة بالتحقيق يف اغتياله ومقاضاة اجلناة             -٢٥
والقضية . ملمثلون اخلاصون احلاليون والسابقون شواغلهم على السلطات يف عدة مناسباتطرح مكتب املفوضية وا

معروضـة أمام جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية بعد أن قّدم االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة                  
 .٢٠٠٥شكوى هبذا الصدد يف عام 

وهلا املكتب وفاة مثانية سجناء على األقل وحارس يف سجن باتامبانغ وقد اشتملت القضايا األخرى اليت تنا -٢٦
، عندما حاولت جمموعة من السجناء الفرار متخذين احلارس رهينةً          ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ١٨اإلقلـيمي يف    

 وُيظهر الشريط املصور قوات األمن. وقد ُصورت األحداث بالفيديو وأذيعت الحقاً. ومهددين بتفجري قنبلة يدوية
وقد أبلغ املكتب وزارة الداخلية بقلقه، مشدداً على مسؤولية . وهـي تفتح النار على جمموعة السجناء ورهينتهم       

احلكومة عن إجراء حتقيق نزيه وشامل ومقاضاة أي شخص يتبني أنه شارك يف استخدام القوة املفرطة اليت أّدت إىل 
ى املكتب بفتح حتقيق مستقل وطلب نسخة من        وأوص. جـرح أشخاص أو مقتلهم أو أمر باستخدام تلك القوة         

 .تقرير التحقيق الذي أُجري حول هذا احلادث

كمـا أعرب املكتب عن قلقه بشأن التهديدات املوجهة إىل املركز الكمبودي إلدارة أزمات املرأة، وهو                 -٢٧
أن التهديدات موجهة من ويبدو . منظمة غري حكومية حتمي النساء واألطفال من العنف املرتيل واالستغالل اجلنسي

 .قبل شبكات االستغالل اجلنسي لألطفال رداً على حاالت الرعايا األجانب اليت تناوهلا املركز وقدمها إىل احملكمة

  سيادة القانون وقطاع القضاء-جيم 

 وحرص على . واصل مكتب املفوضية يف كمبوديا املسامهة يف اجلهود الرامية إىل إصالح القطاع القضائي             -٢٨
احلضـور يف حمكمـة بنوم بنه احمللية، واستمر يف التعاون مع حمكمة االستئناف واحملكمة العليا، وحمكمة باتامبانغ     

وتعاون املكتب مع   . اإلقليمـية، مـن خالل مكتبه احمللي، وكذلك مع احملاكم اإلقليمية األخرى يف قضايا معينة              
اهم يف عملية التشاور الرمسية بشأن اإلصالح القانوين        املـنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف قطاع القضاء، وس         

 .والقضائي من خالل الفريق العامل الفين املعين باإلصالح القانوين والقضائي

وواصـل املكتب دعوته إىل اعتماد وتنفيذ قوانني أساسية تنسجم مع الدستور والصكوك الدولية حلقوق              -٢٩
باشرة بواليته وأولوياته، وهي تشمل مثانية قوانني وافقت احلكومة على         اإلنسـان، مركزاً على القوانني املرتبطة م      

 :ضرورة إعطائها األولوية، وهي

 قانون العقوبات؛ - 

 قانون اإلجراءات اجلزائية؛ - 
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 القانون املدين؛ - 

 قانون اإلجراءات املدنية؛ - 

اسي لنظام احملاكم، وحتديد إلنشاء اهليكل األس(القـانون األساسي املتعلق بتنظيم وعمل احملاكم    - 
 ؛)االختصاص القضائي لكل حمكمة، ووضع اإلجراءات األساسية لعملها

 القانون املتعلق مبركز القضاة واملّدعني العامني؛ - 

 تعديل القانون املتعلق بعمل اجمللس األعلى للقضاء؛ - 

 .قانون مكافحة الفساد - 

 بصدور قانون اإلجراءات املدنية الذي سيصبح نافذاً يف        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦وُسـجِّلت عالمة فارقة يف       -٣٠
وأُرسل القانون املدين إىل اجلمعية الوطنية يف كانون        . ، بعد فترة طويلة من التدريب والتعريف      ٢٠٠٧يوليه  /متوز
 يف  أغسطس وأرسله إىل اجلمعية الوطنية    /واعتمد جملس الوزراء قانون اإلجراءات اجلزائية يف آب       . ديسمرب/األول

سبتمرب، ولكن مل ُيحرز أي تقدم منذ ذلك احلني، ومل تتحقق اآلمال باعتماد القانون يف الوقت املناسب                 /أيلـول 
ومل ُيحرز غري تقدم بسيط يف اعتماد القوانني املتبقية، رغم ما قيل عن إجراء . لتطبيقه على حماكمات اخلمري احلمر

 .مداوالت عديدة بشأهنا

. ٢٠٠٦يونيه  / مكافحة الفساد الذي وافقت احلكومة على اعتماده حبلول حزيران         وتـابع املكتب قانون    -٣١
ورغـم إدخـال بعـض التحسينات على مشروع القانون، إال أنه ال يزال دون املستوى املطلوب، إذ يفتقر إىل                    

احلصانة من  إجراءات تشمل تزويد هيئة مكافحة الفساد املُزمع إنشاؤها بوالية مستقلة إلجراء التحقيقات، ومنح              
وواصل املكتب دعوة كمبوديا لالنضمام إىل اتفاقية       . املالحقـة املدنية واجلنائية ملن يكشف عن ممارسات الفساد        

 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد

. وقـد سعى املكتب كذلك إىل تشجيع االلتزام مبعايري املعاهدات الدولية يف صياغة التشريعات اجلديدة               -٣٢
، أسدى املكتب املشورة إىل وزارة الداخلية واملنظمات غري احلكومية يف سياق صياغة قانون              فعـلى سبيل املثال   

وبدأت . جديـد يتعلق باملظاهرات، لضمان أن ييّسر القانون ممارسة حق حرية التجمع السلمي بدالً من تقييدها               
 عامة على أساس اإلخطار    احلكومـة، مـن خالل مشاريع عديدة، يف القبول مبدئياً بإطار تنظيمي للتجمعات ال             

 .بدالً من الترخيص

واضـطلع املكتب بأعمال تتعلق بالقضايا املعروضة أمام احملاكم، مبا يف ذلك العديد من القضايا املتعلقة                 -٣٣
وراقب . بالناشطني احملليني يف بنوم بنه واألقاليم، احملتجني على ممارسات االستيالء على األراضي واإلخالء القسري

 وُسّجلت جتاوزات جسيمة يف معظم احلاالت،      .  عدة حماكمات وجلسات استماع يف قضايا مثرية للقلق        املكتـب 
 .وال تزال سبل االنتصاف وإنفاذ احلقوق اليت يضمنها القانون والدستور حمدودةً
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ار قادة  واستمر املكتب يف رصد إجراءات الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، اليت أُنشئت حملاكمة كب              -٣٤
وقد ُنّصب القضاة الوطنيون    . اخلمـري احلمر وكبار املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة يف عهد كمبوتشيا الدميقراطية           

وبدأ . يوليه، عندما تقلد املدعيان العامان منصبيهما وباشرا حتقيقاهتما األولية/والدوليون هلذه الدوائر يف مطلع متوز
والتقى مجيع . تمرب، وركزا بشكل أساسي على صياغة النظام الداخلي للدوائرسب/قاضيا التحقيق عملهما يف أيلول 

نوفمرب ملناقشة واعتماد قواعد النظام الداخلي اليت تتسم بأمهية حامسة          /القضـاة يف جلسـة عامة يف تشرين الثاين        
نوفمرب يف /ن الثاين تشري٢٥وكما ورد يف البيان املشترك الصادر يف        . بالنسـبة لضمان عدالة احملاكمات ونزاهتها     

ختام اجللسة العامة للقضاة الوطنيني والدوليني للدوائر االستثنائية، فإن النظام الداخلي ينّص على قواعد إجرائية               
لكل مرحلة من مراحل اإلجراءات، من التحقيق األويل إىل التحقيق القضائي ومن مث احملاكمة فاالستئناف، وحيدد                

بيد أن البيان أفاد بوجود خالف جوهري بشأن كيفية       .  العامني والدفاع والضحايا   أدوار مجيع األطراف واملّدعني   
دمـج القانون الكمبودي واملعايري الدولية، ودور وحدة دعم الدفاع، مبا يف ذلك مسألة توصيف مؤهالت حمامي              

يا هامة كدور الضحايا    ومل ُتتح الفرصة ملعاجلة قضا    . الدفاع، ودور املدعني العامني وتأثريه على إجراء التصويت       
ولن يتسن . ونتيجة لذلك، فإن مشروع النظام الداخلي مل ُيعتمد كلياً أو حىت جزئياً. وحقوق املدعني باحلق املدين

 .إحراز تقدم يف اإلجراءات الرمسية للدوائر إىل حني اعتماد قواعد النظام الداخلي

 كمبوديا امللكية خبصوص مقاضاة املسؤولني عن       وعمـالً باالتفـاق املعقود بني األمم املتحدة وحكومة         -٣٥
اجلرائم املرتكبة خالل فترة نظام كمبوتشيا الدميقراطية مبوجب القانون الكمبودي، فقد صيغ النظام الداخلي على           

مبا يف ذلك مشروع قانون اإلجراءات اجلزائية الذي سيحلّ بعد اعتماده حمل            (أساس قانون اإلجراءات الكمبودي     
، مع إدخال تعديالت حيثما تشوب قانون اإلجراءات الكمبودي إغفاالت أو           )جراءات اجلنائية الراهن  قـانون اإل  

وتثري املناقشات شواغل بشأن حمتوى مشروع      . لبس، أو حيثما ال يكون القانون احلايل متوافقاً مع املعايري الدولية          
 .وسيواصل املكتب متابعة عملية اعتماده عن كثب. القانون

 فالت من العقاب اإل-دال 

، أجنز املمثل اخلاص السابق، بيتر لوبرخيت، تقريراً يستعرض فيه أشكال           ٢٠٠٥أكتوبر  /يف تشرين األول   -٣٦
وأمنـاط اإلفالت من العقاب اليت سجلها املمثلون اخلاصون املتعاقبون وغريهم من اخلرباء العاملني يف إطار األمم                 

كتب هذا التقرير إىل لغة اخلمري وأحاله إىل احلكومة يف كانون           وترجم امل . املـتحدة مـنذ أوائـل التسـعينيات       
، وهو يهدف إىل تشجيع احلوار حول طابع       ٢٠٠٦فرباير  /وقـد ُعّمم التقرير يف شباط     . ٢٠٠٥ديسـمرب   /األول

 .اإلفالت من العقاب وآثاره واعتماد التدابري الالزمة لوضع حد له

ابعة العديد من احلاالت املثرية للقلق اليت مل ُتحسم بعد، مبا يف            واستمر مكتب املفوضية يف كمبوديا يف مت       -٣٧
ومثة قضية أخرى هي قضية روس      . فقد أشري سابقاً إىل قضية شيا فيشيا      . ذلـك حـاالت ذُكـرت يف الـتقرير        

مايو / أيار ٧سـوفاناريث، عضـو اللجنة التوجيهية لنقابة العمال ذاهتا الذي تعرض إلطالق نار أودى حبياته يف                 
ويف . وقضـيته معروضـة كذلك على جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية            .  يف بـنوم بـنه     ٢٠٠٤
 عاماً، رغم أنه مل يعترف باجلرم، وُحكم عليه ٢٢، أُدين يف تلك اجلرمية مظلٌي يبلغ من العمر ٢٠٠٥فرباير /شباط

واعد اإلجرائية واملعايري األساسية للمحاكمة     واتسمت احملاكمة بانتهاكات جسيمة للق    .  عاماً ١٥بالسـجن ملدة    
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وقد أُعلم املكتب . وقّدم املتهم طلب استئناف فوراً، ولكن مل حيدد أي تاريخ جللسة االستئناف حىت اآلن. العادلة
 .بأن نقص القضاة واملّدعني العامني وكاتيب احملكمة هو ما يعطل إحراز تقدم يف هذه القضية

ة التطورات يف جرائم قتل مأجور شهرية أخرى وقعت يف بنوم بنه أثناء الفترة اليت               وواصل املكتب متابع   -٣٨
، واملأزق السياسي الذي أعقبها قبل تشكيل حكومة جديدة يف          ٢٠٠٣سـبقت انـتخابات اجلمعية الوطنية عام        

 ومعلم أطلق   وتشمل تلك اجلرائم مقتل سام بنتيون، مدير مركز فيباسونا للتأمل، وهو راهب           . ٢٠٠٤يوليه  /متوز
ومل يتّم توقيف أي شخص فيما يتصل       .  وتويف بعد احلادث بيومني    ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٦عليه النار مسلحان يف     

، مت إطالق النار على أوم رادسداي، وهو من كبار مستشاري حزب            ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٨ويف  . هبذه اجلرمية 
وبعد فترة وجيزة، اعُتقل رجالن واعترفا بارتكاب اجلرمية        . اجلـبهة الوطنية املتحدة، وتويف الحقاً يف اليوم نفسه        

 ٢٠٠٣أكتوبر  /ويف تشرين األول  . بـزعم أهنـا مل تكن متعمدة وأن دافعهما كان سرقة اهلاتف احملمول للضحية             
.  سنة حليازة سالح بصورة غري مشروعة وسرقة وقتل عمد٢٠حكمت عليهما حمكمة بنوم بنه احمللية بالسجن ملدة 

القضية هواجس عديدة منها ما يتعلق بنوعية التحقيق واحملاكمة، وما إذا كان املتهمان قد تصرفا من تلقاء وأثارت 
 ويف صباح  . نفسـيهما، ومـدى مصداقية دافع سرقة اهلاتف احملمول الذي يناقض ما رواه شهود العيان وغريهم               

دى حمطة اإلذاعة تان بروم وعضو      ، تعرض شور شيثاريث، وهو صحايف يعمل ل       ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٨
ومل ُيعتقل أي   . يف حـزب اجلبهة الوطنية املتحدة إلطالق نار، بينما كان متوجهاً إىل عمله مما أدى إىل مصرعه                

 وبعد ثالثة أيام، أي يف صباح      . وقالت وزارة الداخلية إن القضية ال تزال قيد التحقيق        . شـخص يف هذه القضية    
. طلقت ثالث رصاصات من مسافة قريبة على توش سري نيش، وهي مغنية شعبية            أكتوبر، أُ / تشـرين األول   ٢١

ووفقاً للشهود، فإن أربعة رجال على    . كمـا مت إطـالق الـنار على والدهتا اليت توفيت بعد ذلك يف املستشفى              
 ويف . وقد جنت توش سري نيش من املوت ولكنها أصيبت بالشلل         . دراجـتني ناريـتني اشـتركوا يف اجلـرمية        

ـ  ومل ُيعتقل أي شخص فيما يتصل      . ، استقرت هي وأفراد عائلتها يف الواليات املتحدة       ٢٠٠٥يناير  /انون الثاين ك
 .هبذه اجلرمية ومل جتد الشرطة أي مشتبه هبم

وتتضمن قائمة القضايا املقلقة اليت طال عليها األمد ومل ُتحسم بعد، واليت أعلمت وزارة الداخلية املكتب  -٣٩
 قيد التحقيق، قضية اهلجمات بالقنابل اليدوية على فصيل سون سان من احلزب الليربايل الدميقراطي               بأهنا ال تزال  
مارس / آذار٣٠، واهلجوم بالقنابل اليدوية على مظاهرة سلمية يف بنوم بنه يف ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٣٠البوذي يف 

ن، واغتيال هو سوك، وزير      شخص آخري  ١٠٠ شخصاً على األقل وأصيب أكثر من        ١٤ قُـتل أثـناءها      ١٩٩٧
 يف ١٩٩٧يوليه / متوز٨الدولة لدى وزارة الداخلية وعضو بارز يف اجلبهة الوطنية املتحدة، الذي قُتل بالرصاص يف 

 .وزارة الداخلية بعد توقيفه يف اليوم السابق

 ٢٦يفه يف   واسـتمر املكتب كذلك يف متابعة قضية ايث اويرن، وهو مزارع من إقليم بري فينغ متّ توق                 -٤٠
.  بتهمة سرقة جاموس وتويف بعد توقيفه بثالثة أيام إثر احتجازه يف ثالثة مراكز منفصلة للشرطة٢٠٠٦يوليه /متوز

وقد صرحت زوجته وابنته، اللتان رأتاه قبل وفاته، بأن جسمه ووجهه كانا مليئني بالرضوض وأنه فقد سّنني من              
وخلص التحقيق . دير العام للشرطة الوطنية فتح حتقيق يف تلك القضيةوطلب املكتب من امل. أسنانه وكان يتقيأ دماً

، وهو أسلوب تداٍو تقليدي "للعمالت"إىل أنه تويف بسبب املرض وأمل شديد يف البطن والتقيؤ واالستخدام املفرط 
كمة بري فينغ   واهتمت حم . ومل ُيقابل أفراد أسرته أثناء التحقيق     . ينطوي على استخدام عمالت معدنية تترك آثاراً      
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بيد أن احملاكمة . ٢٠٠٢يوليه / واهتمت شرطياً آخر يف متوز ٢٠٠٢فرباير  /احمللـية شرطيني بالقتل العمد يف شباط      
وقد . وُنقل املتهمون إىل مناطق أخرى وال يزالون طليقني يف انتظار حماكمتهم          . أُجلت عدة مرات منذ ذلك احلني     

بأن احملكمة ستعقد جلسة استماع يف هذه القضية يف أواخر كانون    أُعـلم املكتـب يف وقـت إجناز هذا التقرير           
 .٢٠٠٧يناير /الثاين

  األراضي ومصادر الرزق-هاء  

حبـث مكتـب املفوضية يف كمبوديا العوامل األساسية اليت تؤثر يف وصول الناس إىل األراضي ومصادر               -٤١
، وما تواجهه شعوب كمبوديا األصلية من استالب الرزق، مركزاً على منح امتيازات األراضي االقتصادية وآثارها

ويف هذا اإلطار، استعرض املكتب القوانني والتشريعات املتعلقة باستخدام وإدارة األراضي، مبا يف ذلك     . ألراضيها
وأُويل اهتمام خاص للقوانني والتشريعات املتعلقة      .  واملراسيم الفرعية املتعلقة به    ٢٠٠١قـانون األراضـي لعام      

 .ازات األراضي االقتصادية وتسجيل أراضي السكان األصلينيبامتي

ورصـد املكتـب منح امتيازات األراضي االقتصادية لتقييم مدى امتثاهلا لإلطار واإلجراءات املنصوص               -٤٢
ويعرب املكتب عن قلقه إزاء اآلثار السلبية المتيازات األراضي االقتصادية          . عليها، وآثارها على السكان احملليني    

ى اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك إزالة الغابات وانعدام فرص الوصول إىل منتجات الغابات غري اخلشبية وفقدان                 عل
وأعربت اجملتمعات املتضررة كذلك عن قلقها إزاء . املراعي وفقدان حقول األزر واملزارع مما يؤدي إىل شح الغذاء
  تتعرض لـه من مضايقات لدى املطالبة حبقوقها يف         عـدم التشـاور معهـا قبل منح تلك االمتيازات، وإزاء ما           

 .تلك األراضي

ففـي مقاطعـة سري امبيل بإقليم كوه كونغ على سبيل املثال، فقد القرويون الذين يعيشون على تلك                   -٤٣
 عاماً مزارع األرز والبساتني بسبب امتياز ُمنح لشركة ميتلك جزءاً منها            ٢٥األراضـي ويزرعوهنا منذ أكثر من       

وقد ُمنح االمتياز املذكور دون تشاور عام، مما يتعارض مع متطلبات املرسوم            .  يف جملس الشيوخ الكمبودي    عضٌو
ويف . الفـرعي املـتعلق بامتـيازات األراضـي االقتصـادية، وبدأت الشركة بتنظيف األرض قبل إصدار العقد            

ويني املعترضني، وُمنع وصول    ، استخدمت قوات األمن التابعة للشركة العنف ضد القر        ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول 
املنظمات غري احلكومية إىل املنطقة، وأبلغ القرويون أهنم أُمروا بعدم التجمع ملدة تزيد عن الساعة ألن ذلك خيلّ                  

 .بالنظام االجتماعي

مث إن معظـم امتيازات األراضي االقتصادية مل متتثل للمتطلبات واإلجراءات املنصوص عليها يف املرسوم                -٤٤
ومما يثري القلق بشكل خاص عدم االكتراث باملبادرات القائمة         . ي املتعلق بامتيازات األراضي االقتصادية    الفـرع 

لتنمية اجملتمعات احمللية وإدارة املوارد الطبيعية، مثل إنشاء جمتمعات حملية يف مناطق الغابات والتخطيط القائم على            
ففي مقاطعة  .  جدواها بسبب االمتيازات املمنوحة الحقاً     املشاركة يف استخدام األراضي، وهي مبادرات قد تفقد       

سـامراونغ بإقليم أودار مينشي على سبيل املثال، كانت اجملتمعات احمللية تتفاوض حول إنشاء جمتمع حملي على                 
 هكتار، وهو املشروع الذي قوَّضه منح امتياز اقتصادي الستغالل تلك           ٢ ٠٠٠أرض حرجـية تـبلغ مساحتها       

لقى املكتب تقارير بشأن منح امتيازات أراٍض اقتصادية وامتيازات تعدين يف مناطق حممية وعلى              كمـا ت  . األرض
 .أراٍض تقطنها تقليدياً جمتمعات السكان األصليني
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كما يشعر املكتب بالقلق إزاء الضعف املتزايد لشعوب كمبوديا األصلية بسبب فقدان أراضيها من جراء                -٤٥
 وبيعها بصورة غري قانونية أو قسرية، ومنح امتيازات اقتصادية أو غري ذلك من              االسـتيالء على تلك األراضي،    

وقد تلقى املكتب تقارير تفيد بأن عدداً كبرياً من االمتيازات االقتصادية وغريها، مبا يف ذلك امتيازات . االمتيازات
ويف بيان  . قاليم الشمالية الشرقية  التعدين، قد ُمنحت أو ُينظر يف منحها الستغالل أراضي السكان األصليني يف األ            

، ذكّر املكتب باالعتراف الدويل     ٢٠٠٦أغطس  / آب ٩صادر مبناسبة اليوم العاملي للشعوب األصلية يف العامل، يف          
حبقوق الشعوب األصلية يف األراضي واملوارد الطبيعية، وأشار إىل األحكام احمللية اليت ينّص عليها قانون األراضي                

 الشعوب األصلية يف امللكية اجلماعية لألراضي، ودعا إىل اعتماد تشريعات وتدابري أخرى بصورة واليت تعترف حبق
 .عاجلة حلماية وإنفاذ حق الشعوب األصلية يف األراضي

ويعمل املكتب مع جمموعة من اجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة األخرى               -٤٦
 بشأن الشعوب األصلية ووصوهلا إىل األراضي يف   ٢٠٠٧فرباير  /زمع عقدها يف شباط   لتنظـيم حلقـة دراسـية يُ      

وستضـّم احللقـة الدراسية ممثلني جملتمعات الشعوب األصلية، واإلدارات احلكومية، واملنظمات غري             . كمـبوديا 
اجه الشعوب األصلية   احلكومية، ووكاالت التعاون اإلمنائي ووكاالت األمم املتحدة، لبحث املسائل اهلامة اليت تو           

وسيساهم . يف كمـبوديا فيما يتعلق باألراضي، والقتراح تدابري ملموسة إلنفاذ ومحاية حقوق الشعوب األصلية             
 .املكتب بورقة حول آثار منح امتيازات األراضي االقتصادية على جمتمعات الشعوب األصلية

 على األراضي واملوارد الطبيعية يف مشال غرب واستمر املكتب يف االستجابة حلاالت منتقاة من النـزاعات -٤٧
وتشمل املنازعات  . كمبوديا، من خالل مكتبه اإلقليمي يف باتامبانغ وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية احمللية            

عادةً خالفات معقدة بني القرويني الفقراء وشخصيات ذات نفوذ أو روابط سياسية واقتصادية، ومن بينهم ضباط 
 .أصحاب مصاحل جتاريةعسكريون و

وواصـل املكتـب كذلك متابعة قضايا خمتارة تعرض فيها الناشطون احملليون والقرويون الذين خيوضون                -٤٨
. نزاعات على األراضي مع أصحاب مصاحل أو شركات ذات نفوذ إىل مضايقات أو الختاذ إجراءات جنائية ضدهم

ألحكام اجلزائية لقانون األراضي، وال سيما تلك املتعلقة        وهـناك عدد متزايد من القضايا اليت اسُتخدمت فيها ا         
ففي . بالـتعدي على امللكية اخلاصة، لتوقيف ممثلي اجملتمعات احمللية األطراف يف نزاعات على أراٍض غري مسجلة               
لياً يف  مقاطعة بافيل بإقليم باتامبانغ على سبيل املثال، أوقف ثالثة ممثلون للمجتمع احمللي حيث يتّم احتجازهم حا               

ونظراً لتزايد عدد هذه القضايا، فإن الناشطني احملليني        . احلـبس االحتياطي يف سياق نزاع على أرض غري مسجلة         
كـثرياً مـا خيشون توقيفهم عند استدعائهم إىل احملكمة الستجواهبم، مما حدا مبوظفي املكتب إىل مرافقة بعض                  

حظ املكتب أن األحكام اجلزائية لقانون األراضي ال ُتستخدم         ويال. الناشـطني لدى استدعائهم إىل احملاكم احمللية      
 بشـكل عـام حلمايـة املواطـنني الذين جيري التعدي على أراضيهم جراء أنشطة الشركات وأصحاب املصاحل                  

 .ذوي النفوذ

 فريق وقد تعاون املكتب مع اجلهات املاحنة اليت تعمل يف جمال إدارة األراضي واملوارد الطبيعية، وشارك يف -٤٩
كما واصل املكتب عمله مع املنظمات غري احلكومية وشبكات اجملتمع املدين اليت            . العمـل التقين املعين باألراضي    

 . تركز يف عملها على إدارة األراضي واملوارد الطبيعية
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عدة معاً ملسا " لالستفادة من املنح اليت يقدمها مشروع        ٢٠٠٤ومتّ اختـيار أربعة مشاريع صغرية يف عام          -٥٠
، وهو مشروع عاملي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ينفذ بالشراكة مع برنامج              "اجملـتمعات احمللية  

وترمي هذه املشاريع إىل دعم املنظمات غري احلكومية احمللية اليت تعمل يف جمال مناصرة              . األمـم املتحدة اإلمنائي   
السياسة العامة ومناصرة الشعوب األصلية؛ وقانون الغابات والوصول احلقوق البيئية؛ والتدريب يف جمال القانون و      

إىل موارد الغابات؛ وتدريب اجملتمعات احمللية لصيادي السمك فيما يتعلق بأمهية املوارد الطبيعية واستخدامها على      
 .حنو مستدام والدعوة إىل احترام حقوق اإلنسان

 نسان االلتزام باملعاهدات الدولية حلقوق اإل-واو 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق إن كمبوديا طرف يف املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، باستثناء  -٥١
وقد صّدقت على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل ولكنها         . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، رغم أن دستور مل تصـّدق عـلى الربوتوكول االختياري الثاين للعهد        
 .كمبوديا قد أبطل عقوبة اإلعدام

نوفمرب، أقّرت اجلمعية الوطنية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة  /ويف تشـرين الثاين    -٥٢
هينة، الذي وقّعت عليه كمبوديا يف      التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل            

وأجرى املكتب استعراضاً فورياً للنّص املكتوب بلغة اخلمري واملرفق بالقانون ونصح اهليئات . ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
وأجرى املكتب مباحثات أولية مع نظراء حكوميني بشأن املساعدة التقنية اليت           . املختصة بتصحيح أخطاء الترمجة   

 .از عملية التصديق ودعم تنفيذ الربوتوكول االختياريميكن تقدميها إلجن

ومل تقبل كمبوديا حىت اآلن بإجراءات البالغات الفردية املنصوص عليها مبوجب املعاهدات اليت انضمت               -٥٣
وقـد وقعت على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف تشرين                . إلـيها 
، وعلى الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف    ٢٠٠١مـرب   نوف/الـثاين 
كما أهنا مل تصدر اإلعالن املنصوص عليه . ، ولكنها مل تصّدق على هذين الصكني حىت اآلن٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

 من اتفاقية   ٢٢العنصري، أو املادة     من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز          ١٤مبوجـب املـادة     
 .مناهضة التعذيب

، ١٩٩٢فمنذ عام . ولكمبوديا سجلٌ متفاوت فيما يتصل بامتثاهلا لاللتزامات باإلبالغ مبوجب املعاهدات -٥٤
 تقريراً مطلوباً مبوجب    ٢٣قدمـت كمبوديا إىل هيئات املعاهدات ستة تقارير، درستها اهليئات املعنية، من أصل              

وعليها حالياً أن . وقدمت تقريراً واحداً على األقل جلميع هيئات املعاهدات باستثناء هيئة واحدة     . اهداتتلك املع 
 تقريـراً متأخراً، حيث تأخر تقدمي تقريرها األويل مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية               ١٢تقـدم   

، دعا املكتب إىل تقدمي هذا التقرير الذي        ٢٠٠٦وخالل عام   . ١٩٩٤يونيه  /واالجتماعـية والثقافية منذ حزيران    
كـان إجنازه قد وصل إىل مرحلة متقدمة، مبساعدة تقنية من املكتب ومشاركة وكاالت األمم املتحدة األخرى                 

مشروع ٢٠٠٦أكتوبر /وُعرض على جملس الوزراء يف تشرين األول. ٢٠٠٥مارس /عـندما توقف تقدمه يف آذار    
 .نة القضاء على التمييز العنصريالتقرير الدوري لكمبوديا إىل جل
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وساعد املكتب وزارة شؤون املرأة واجمللس الوطين للمرأة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف متابعة  -٥٥
. ٢٠٠٦يناير  /املالحظـات اخلتامية والتوصيات الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف كانون الثاين              

على التدريب يف جمال نظام املعاهدات والدعوة إىل تنفيذ التوصيات من قبل مجيع القطاعات وركز املكتب جهوده 
 .احلكومية بدعم أوسع من فريق األمم املتحدة القطري

يف إعداد التقرير الدوري الثاين لكمبوديا يف إطار        ) اليونيسيف(وتسـاعد منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٥٦
وشارك املكتب يف حلقة عمل نظمها      . ١٩٩٩لتقرير الذي حان موعد تقدميه يف عام        اتفاقية حقوق الطفل، وهو ا    

 .اجمللس الوطين للطفل من أجل مناقشة مشروع التقرير مع اجملتمع املدين

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان-زاي 

 حلقوق اإلنسان سبتمرب، شارك مكتب املفوضية يف كمبوديا يف مؤمتر حول إنشاء مؤسسة وطنية/يف أيلول -٥٧
يف كمبوديا، واشتركت يف استضافته اللجنة احلكومية حلقوق اإلنسان وفريق العمل الكمبودي التابع للمنظمات              

وافتتح رئيس الوزراء   . غـري احلكومية املعنية بإنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنسان يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا              
إلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة باملؤسسات الوطنية لتشجيع ومحاية حقوق املؤمتر وأقّر إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق ا

وشّدد على أن هذه املؤسسة ال ُيرام منها استبدال مؤسسات حقوق           ". مبادئ باريس "اإلنسـان، املعروفة باسم     
 على أن  واتفق املؤمتر على تشكيل فريق عمل مشترك، يضم ممثلني للحكومة واجملتمع املدين،           . اإلنسـان القائمـة   

 .ُيكلّف بعدة مهام تشمل إعداد مشروع قانون إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

 من التفصيل وذلك يف بيان أدىل به أمام املؤمتر، وشّدد على أن إقامة        ءوشرح املكتب مبادئ باريس بشي     -٥٨
ئ، ويتطلب بيئة دعم تتيح هلذه      مؤسسة وطنية فاعلة حلقوق اإلنسان يتجاوز املعايري الدنيا املدرجة يف تلك املباد           

ويقتضي ذلك توفر إرادة سياسية لدى احلكومة وجهاز قضائي فعال ومستقل، ومؤسسات . املؤسسة العمل بفعالية
 .دميقراطية أخرى، وجمتمع مدين ملتزم، ووعي متزايد لدى األجهزة البريوقراطية وقوات اجليش والشرطة

نسان تتمتع باملصداقية والفعالية يقتضي فهماً وقبوالً عامني        كمـا أن إقامـة مؤسسة وطنية حلقوق اإل         -٥٩
لواليتها الفريدة فيما يتعلق باحلكومة واهليئتني التشريعية والقضائية ومنظمات اجملتمع املدين، وهذه مجيعها تشكل              

نشاء مثل هذه وما يهم املكتب هو أن أي تشريع مقترح إل. أجزاًء من النظام الوطين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
املؤسسة جيب أن يستند إىل توافق آراء عام يف اجملتمع الكمبودي، مع مشاركة كاملة من اجملتمع املدين واحلكومة                  

 .يف عملية الصياغة

  التعاون والتنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري-حاء 

و يعمل لدمج حقوق اإلنسان     إن مكتب املفوضية يف كمبوديا عضو يف فريق األمم املتحدة القطري، وه            -٦٠
بصورة أوىف يف عمليات التحليل والتخطيط القطري، وتنفيذ معايري حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج اإلمنائية 

وقد ساهم املكتب يف تنفيذ األجزاء ذات الصلة من إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة من . الوطنية
، مبا يف ذلك محاية حقوق اإلنسان، وتعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ ورصد              ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٦عـام   

 .السياسات العامة، وحتسني وصول اجلمهور إىل املعلومات وتعزيز إقامة نظام قضائي فعال ومستقل
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اء وشـارك املكتب يف االجتماعات املنتظمة لفريق األمم املتحدة القطري، مبا يف ذلك اجتماعات رؤس                -٦١
الوكـاالت والفـريق االستشاري املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية الذي تتضمن مسؤولياته أيضاً قضايا حقوق               

وعمل املكتب مع فرادى الوكاالت بشأن املسائل اليت هي موضع اهتمام مشترك، كعمله مع منظمة               . اإلنسـان 
وق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واليونيسيف      العمـل الدولية بشأن املسائل املتعلقة بالشعوب األصلية، ومع صند         

 .بشأن اإلبالغ واملتابعة مبوجب املعاهدات

وعمـل املكتب أيضاً مع وكاالت التعاون اإلمنائي الثنائية واملتعددة األطراف من خارج منظومة األمم                -٦٢
وشارك املكتب  .  التنمية املتحدة وذلك للمساعدة على دمج معايري حقوق اإلنسان وتنفيذها يف سياسات وبرامج           

املعنية باإلصالح ( فريقاً ١٨يف عملية الفريق االستشاري، وخباصة يف اثنني من األفرقة العاملة التقنية البالغ عددها 
، واليت أسندت إليها والية إعداد استراتيجيات وخطط عمل         )القـانوين والقضـائي واملسائل املتعلقة باألراضي      

 .دم احملرز استناداً إىل مؤشرات رصد مشتركة وافقت عليها احلكومة واجلهات املاحنةمشتركة للقطاع، ورصد التق

 إىل  ٢٠٠٦، أُصدرت خطة التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة من عام          ٢٠٠٦فرباير  /ويف منتصف شباط   -٦٣
وديا، بوصفها خطة    من أجل حتقيق النمو والعمالة واإلنصاف والكفاءة لبلوغ األهداف اإلمنائية لكمب           ٢٠١٠عام  

ودعا املكتب إىل تضمني اخلطة التزامات واضحة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التصديق      . التنمية الرئيسية لكمبوديا  
االتفاقية (على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية 

كما . غات الفردية املنصوص عليها مبوجب املعاهدات اليت انضمت إليها كمبوديا         ، وإجراءات البال  )١٦٩رقـم   
اقترح املكتب أن يكون اهلدف املعلن للخطة هو تشجيع املراعاة التامة حلقوق اإلنسان واحلريات والتمتع هبا من                 

ري النسخة األخرية من وتش. ِقبل اجلميع، على النحو املنصوص عليه يف الدستور والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   
 .اخلطة إىل حقوق اإلنسان بوصفها جزءاً من إطار احلكم اإلمجايل الضروري لتحقيق التنمية املستدامة

  برامج التثقيف والتدريب واإلعالم -طاء 

واصل مكتب املفوضية يف كمبوديا العمل على حتسني فهم معايري وآليات حقوق اإلنسان وتنفيذها على                -٦٤
حملـلي، وتوطـيد دعائم بيئة متكينية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان وحتسني فهم دور املنظمات غري                 املسـتوى ا  

 .احلكومية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ومناصرهتا

ويّسر املكتب مشاركة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، هينا جيالين،  -٦٥
وشاركت املمثلة اخلاصة يف مداوالت . ديسمرب/ل باليوم العاملي حلقوق اإلنسان يف كانون األول    يف أنشطة االحتفا  

وألقت كلمة  . فريق نقاش حول حقوق اإلنسان والفقر نظمتها اللجنة الكمبودية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان             
وزارت املمثلة اخلاصة املركز . ة منظم٩٠أمـام جتمـع كبري يف امليدان األومليب ببنوم بنه شاركت يف تنظيمه حنو            

والتقت بعد ذلك بطائفة من املنظمات غري احلكومية واجلماعات         . الكمبودي إلدارة أزمات املرأة والتقت مبوظفيه     
كما التقت  . اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان والقضايا القانونية واإلمنائية لتشرح هلا واليتها وتشاطرها خرباهتا             

 .م املتحدة القطري، واجلهات املاحنة الثنائية، واجملتمع الدبلوماسي وأعضاء من وكاالت الصحافةمبمثلي فريق األم
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ويف إطار برنامج نشر ترمجات جديدة للمعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان بلغة اخلمري، عمل املكتب مع  -٦٦
املتحدة اإلمنائي للمرأة لنشر ترمجة اليونيسيف لنشر ترمجة منقحة التفاقية حقوق الطفل، ونّسق مع صندوق األمم 

وأعيد طبع الترمجة املنقحة اليت نشرها املكتب للشرعة الدولية  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
وأصدر املكتب مطبوعات جديدة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واإلعالن املتعلق باملدافعني . حلقوق اإلنسان
 .إلنسان ومبادئ إنشاء املؤسسات الوطنية، ووزعها بلغة اخلمري واللغة اإلنكليزيةعن حقوق ا

واسـتمر املكتـب يف توزيع النسخة الرابعة من جمموعة القوانني بلغة اخلمري يف مجيع أحناء كمبوديا، وهي                   -٦٧
وياً، إذ ال يزال احلصول     وقد ظل الطلب على هذه اجملموعة ق      . ٢٠٠٥سبتمرب  /اجملموعة اليت كان قد نشرها يف أيلول      

واجملموعة متاحة اآلن على املوقع اإللكتروين للمكتب الذي ستجري صيانته وحتديثه           . عـلى نـص القوانني متعسراً     
وسيتيح املكتب مضمون   . إلتاحـة حتديث اجملموعة واإلضافة إليها بصورة ميسرة كلما اعُتمدت تشريعات جديدة           

 .جمة جلعلها أيسر استخداماً ويف متناول املختصني ومجهور أوسع من األكادميينيجمموعة القوانني قريباً يف أقراص مد

وهو يتضمن مجيع املواد العامة اليت      . وحرص املكتب على صيانة موقعه اإللكتروين وحتديثه بصورة منتظمة         -٦٨
نكليزية وبلغة اخلمري، فضالً أصدرها املكتب واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، باللغة اإل     

 . عن املواد اليت يتيحها املقررون اخلاصون ووثائق وقرارات األمم املتحدة وهيئات املعاهدات ذات الصلة بكمبوديا

واسـتمر املكتب يف ترمجة املنشورات والقوانني واملواد اإلعالمية إىل لغة اخلمري وتوزيعها على الوزارات            -٦٩
 .هور واملنظمات غري احلكومية والطالب واملسؤولني احلكومينياحلكومية وعامة اجلم

وشارك موظفو املكتب بشكل منتظم يف احللقات الدراسية وحلقات العمل، وذلك باعتبارهم مراجع يف               -٧٠
وكان من بني هذه األنشطة حلقات دراسية للمنظمات غري احلكومية حول استخدام وفهم اآلليات . أغلب األحيان

ماية حقوق اإلنسان، ودورة تدريبية ملدة يومني يف جمال حقوق اإلنسان جملموعة من الطالب يف مدرسة              الدولية حل 
احلرس الوطين يف كامبول، وجلسة إعالمية عقدت مع جلنة جملس الشيوخ حلقوق اإلنسان ركزت على دور الربملان 

ديد من حلقات العمل واحللقات الدراسية وشارك موظفو املكتب اإلقليمي يف الع. يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
بشـأن حقـوق اإلنسان واملسائل املتعلقة باألراضي ومصادر الرزق، نظمتها املنظمات غري احلكومية والسلطات    

حقوق "اإلقليمية، وساعدوا يف تنظيم تظاهرة يف مدينة باتامبانغ مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، حتت عنوان        
حقوق "كما أصدر املكتب مذكرة إعالمية يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان حول موضوع             . "اإلنسـان والفقـر   

 ".اإلنسان والفقر

وعقـد املكتـب اجتماعات إعالمية منتظمة للدبلوماسيني والباحثني وممثلي املنظمات الدولية املقيمني              -٧١
 .وتعاون بشكل وثيق مع وسائل اإلعالم. والزائرين

صورة منتظمة تقارير شهرية وغري ذلك من التقارير اليت يقدمها إىل مقر مفوضية األمم              وأعـّد املكتب ب    -٧٢
 .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف لتلبية متطلبات اإلبالغ
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موظفو وإدارة مكتب املفوضية السامية      -خامساً 
 حلقوق اإلنسان يف كمبوديا

ة مكتبه الرئيسي يف بنوم بنه ومكتب إقليمي صغري يف          نفـذ مكتب املفوضية يف كمبوديا أنشطته بواسط        -٧٣
ويتألف اهليكل اإلداري للمكتب من رئيس املكتب، ونائب الرئيس، والربامج املتعلقة باحلماية وسيادة             . باتامبانغ

 وال يزال املكتب يف مرحلة انتقالية يف انتظار إجناز        . القانون واألراضي ومصادر الرزق، ووحدة الشؤون اإلدارية      
ويضّم . ٢٠٠٤عملـية تعـيني املوظفني الدوليني وفقاً لتوصيات منبثقة عن تقييم خارجي أجري يف مطلع عام                 

وتواصلت عملية التوظيف الدويل .  موظفاً حملياً ومخسة موظفني دوليني١٩املكتب، حىت وقت كتابة هذا التقرير، 
 نوفمرب وبدأت عملية   /كتب يف تشرين الثاين   وقد غادر املوظف اإلداري امل    . لشـغل الوظـيفة الشـاغرة املتبقية      

 .التوظيف ملن حيلّ حمله

ويتضمن ذلك تنسيق املساعدة املقدمة إىل املمثل       . ورئيس املكتب مسؤول عن السياسات واإلدارة العامة       -٧٤
 .ت املاحنةاخلاص لألمني العام واملشاركة يف أنشطة منظومة األمم املتحدة والعالقات اخلارجية والعالقات مع اجلها

 .ويضطلع نائب رئيس املكتب مبسؤولية تنسيق برامج سيادة القانون واحلماية واالنتخابات وباملسائل اإلدارية -٧٥

وهو يعمل بشكل وثيق مع املنظمات اليت تدافع        . ويضطلع فريق برنامج احلماية مبتابعة احلاالت والرصد       -٧٦
 .معيات وحرية التعبري والتجمعكما يركز على حرية تكوين اجل. عن حقوق اإلنسان

تطوير القدرات املؤسسية، والقوانني    أمـا فـريق برنامج سيادة القانون فهو مسؤول عن املساعدة على              -٧٧
 .والسياسات واملمارسات الالزمة لتنفيذ القانون الكمبودي واالتفاقات والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

الرزق مبسؤولية رصد وتنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة       ويضـطلع فـريق برنامج األراضي ومصادر         -٧٨
وهو يعمل بشكل وثيق مع     . باألراضـي أو اليت تؤثر على الوصول إىل األراضي ومصادر الرزق احليوية األخرى            

 .املنظمات اليت تدافع عن حقوق اجملتمعات احمللية يف األراضي

ني والدعم اإلداري واملايل واللوجسيت للمكتب      وتقـدم وحـدة الشؤون اإلدارية خدمات شؤون املوظف         -٧٩
 .وتقوم بدور صلة الوصل يف جمال األمن

 سبعةوتغطي امليزانية العادية لألمم املتحدة نفقات تشغيل مكتب املفوضية يف كمبوديا، وتشمل مرتبات               -٨٠
حقوق للتثقيف يف جمال     صندوق األمم املتحدة االستئماين   لوتغطي التربعات   .  موظفاً وطنياً  ١٨موظفني دوليني و  

أنشطة الربنامج املوضوعية ورواتب املوظفني اليت ال       نفقات  النفقات األخرى مبا فيها     مجيع  اإلنسـان يف كمبوديا     
 .ويتوىل إدارة الصندوق االستئماين مكتب األمم املتحدة يف جنيف. تغطيها امليزانية العادية

- - - - - 


