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  موجز

                                                                                        البعثة الرابعة إىل كمبوديا للممثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، يف الفترة     ركزت  
    ِّ     ويقـدِّم    .                                                             ، على موضوع سيادة القانون، مبا فيه الوصول إىل العدالة             ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠       إىل    ١    من  

                        وهو تركيز مالئم ألن سيادة   .                                       النظام القانوين والقضائي والسياسي للبلد         وقيمة عن         ثاقبة  ً اً     أفكار                   إطار سيادة القانون 
    .                                         القانون مفهوم رئيسي يف دستور كمبوديا ذاهتا

                          تركيز على وضع حد لإلفالت من   ال            اجلنائية مع                                                      وتتعلق القضايا الرئيسية اليت جرى حتديدها أدناه بالعملية   
                        ويتناول هذا التقريـر      .                                                            ع ويف التنقل، وحقوق امللكية، وخباصة حقوق السكان األصليني                               العقاب، واحلق يف التجم   

        الذين             حملاكمة األشخاص (                    ائية يف حماكم كمبوديا   ثن                                                        بالنقاش آفاق السوابق القضائية واملمارسات لدى الدوائر االست
  .                                   النظـام القـانوين الكمبـودي                         ذات األثر اإلجيايب يف     )                            عن فظائع نظام اخلمري احلمر          األوىل          سؤولية             يتحملون امل 

ُ           وُخصص فرع                                                  الدميقراطية، عندما تكون سيادة القـانون           رساء                                 ، وهو عنصر رئيسي من عناصر إ                    لنظام االنتخايب  ل 
   .    ٢٠٠٨      يوليه  /      ً     ً     ُ                                            طابعاً عاجالً حيث ُيزمع تنظيم انتخابات اجلمعية الوطنية يف متوز ب                ، وهو موضوع يكتس     حيوية



A/HRC/7/42 
Page 3 

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٧-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٤  ١٨-  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيادة القانون  -    ً أوال  

  ٥  ١٢-  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيادة القانون وأمهيتها  - ألف  
  ٥  ١٨- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيادة القانون يف دستور كمبوديا  - باء   

  ٦  ٥١- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل سيادة القانون يف كمبوديا  -      ً ثانيا  
  ٧  ٣٢- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطور القوانني  - ألف  
  ٩  ٤١- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استقالل االدعاء العام  - باء   
  ١٠  ٤٤- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضاءاستقالل الق  - جيم  
  ١١  ٥١- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . استقالل مهنة احملاماة وتقدمي اخلدمات القانونية  - دال   

  ١٢  ٧٣- ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آثار جتاهل سيادة القانون  -      ً ثالثا  
  ١٢  ٥٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقويض الدستور  - ألف  
  ١٢  ٥٨- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . اإلفالت من العقاب وإيقاع اآلخرين ضحايا  - باء   
  ١٣  ٦١- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاك مبادئ السوق  - جيم  
  ١٤  ٦٧- ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كية األراضي والرتاعاتحقوق مل  - دال   
  ١٦  ٧٢- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقويض اجملتمع املدين  - هاء   
  ١٧  ٧٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصورة الشاملة  - واو   

  ١٧  ٨٥- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا  -      ً رابعا  
  ١٨  ٧٩- ٧٨  . . . هيكل اختاذ القرار يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا  - ألف  
  ١٩  ٨٦- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلدارةقضايا االستقالل وا  - باء   
  ٢١  ٨٩- ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . )داش(قرار بشأن احتجاز كينغ غواك إيف  - جيم  

  ٢١  ٩٨- ٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوانني االنتخابات واملمارسة -      ًخامسا 
  ٢٣  ١٠٣- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات -      ًسادسا 

  

  



A/HRC/7/42 
Page 4 

 

  مقدمة

      َّ      ً  ، ويقدَّم وفقاً   ٠٥  ٢٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١                                    لممثل اخلاص منذ تعيني األمني العام له يف  ل                      هذا هو التقرير الثالث   -  ١
       مـايو   /       أيار   ٣١       إىل     ٢٩                                                                وقام املمثل اخلاص ببعثته الثالثة إىل كمبوديا يف الفترة من             .  ١ / ٥                          لقرار جملس حقوق اإلنسان     
   .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠     إىل  ١                           وبعثته الرابعة يف الفترة من 

        اخلـروج                                  إطار سيادة القانون املرء من         ِّ    وميكِّن    .                                                                وينظر هذا التقرير يف مدى احترام سيادة القانون يف كمبوديا           -  ٢
      لنظام    يف ا             القوة والضعف       مواطن                                                           النظام القانوين والقضائي والسياسي لبلد ما، ويستكشف بانتظام         قيمة عن             أفكار ثاقبة  ب

                                                  وينظر التقرير يف كيفية االستفادة إىل أقصى حد         .    قبني ا ع                                                            القانوين والقضائي، وأثر حتاليل وتوصيات املمثلني اخلاصني املت       
   .                               يف النظام القانوين الوطين لكمبوديا         وممارستها              حماكم كمبوديا   يف                   لدوائر االستثنائية                   السوابق القضائية ل   من 

        ً                     استعداداً النتخابات اجلمعيـة            إدخاهلا     ِّ                                                                  وحيلِّل التقرير النظام االنتخايب، وينظر يف اإلصالحات املالئمة الواجب            -  ٣
   .    ٢٠٠٨      يوليه  /                         الوطنية املزمع عقدها يف متوز

ـ                                                                                             وتقابل املمثل اخلاص أثناء بعثته الرابعة مع ممثلني عن اجملتمع املدين الكمبودي، ونقابـة                 -  ٤        مملكـة     يف       امني    احمل
                                                                                                             كمبوديا، وحمامني يعملون مع منظمات غري حكومية تقدم خدمات قانونية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والوكاالت              

   ني،                                          ْ          الدولية، وصحافيني، ومسؤولني عن الـسجون وسـجينْ           غة ب        ذات الص                                            الدولية، واملنظمات غري احلكومية اإلمنائية و     
                             ويعرب املمثل اخلاص عن أسفه       .                                                                                  وقضاة، ومدعني عامني، ومدافعني وموظفني يف الدوائر االستثنائية للمحاكم الكمبودية         

   .       أي حوار      إجراء                                                                                          لرفض طلباته مقابلة رئيس الوزراء هون سن أو أي وزراء أو كبار املوظفني العامني اآلخرين، مما أحبط 

     طولة                                                                اناكريي، والتقى برابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان، وكانت له مناقشة م                         ّ وزار املمثل اخلاص مقاطعة رّت  -  ٥
                         ً                   درس على أرض الواقـع نزاعـاً بـشأن           ،                  ويف قرية كونغ يو     .                                                  رئيس حمكمة املقاطعة باإلنابة، وزار سجن املقاطعة          مع  

                                                             بتجربة استثنائية لفئة املـضايقة الـيت يواجههـا القرويـون        ّ ومّر  ،   ات   شرك        إحدى ال                               األراضي بني القرويني األصليني و    
      ذهـب                                         ومل يكن نائب حاكم املقاطعة يف مكتبه عندما    ).   ٧٠            انظر الفقرة  (                           ً           واألشخاص الذين يبدون اهتماماً مبشاكلهم  

    .                      ً          املمثل اخلاص زيارة وفقاً ملوعد معه     إليه 

                                             وإلقاء القبض على أعضائها عنـدما زار         ا           لشرطة عليه                                                      وتقابل املمثل اخلاص مع جمتمعات حملية ختشى اعتداء ا          -  ٦
   .                                                      يف بنوم بنه، حيث يواجه املقيمون عمليات إخالء غري قانونية  ٧٨    ات  مع  جمت                           اجملتمعات احمللية لداي كراهوم و

   .                                                                                     وشارك املمثل اخلاص يف احتفاالت إلحياء ذكرى اليوم الدويل حلقوق اإلنسان، نظمته مجاعات اجملتمع احمللي  -  ٧

   سيادة القانون-    ً أوال  
        وكانـت    .                     ً        ً                                                                  شدد املقرر اخلاص مراراً وتكراراً على أمهية سيادة القانون ودور األمم املتحدة يف النـهوض بـه              -  ٨

        بأنه   ،    ٢٠٠٦                     رت كمبوديا يف عام      ا           عندما ز   ،                                                              السامية حلقوق اإلنسان، لويز أربور، قد وصفت إصالح احملاكم          ة     املفوض
                    اجلمعية العامة سيادة             ، اليت عقدهتا     ٢٠٠٥       ة لعام               القمة العاملي ت    وحدد  .      م فيه              يتطلب حتقيق تقد  "                  أهم جمال على اإلطالق "

   .  وع                                                   لنمو املطرد، والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجل       حتمية ا      على  ت                         القانون كمجال رئيسي، وركز
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  سيادة القانون وأمهيتها- ألف 

             وحيد ذلك من     .      ً                     وفقاً لدستورها وقانوهنا           بدقة،  َّ ريَّ س                                                   ُ         تعين سيادة القانون أن شؤون الدولة، وعالقاهتا بالشعب، تُ          -  ٩
               وتعترب القوانني    .      آخرون                                                          احمللية من األعمال التعسفية اليت ترتكبها الدولة أو                جملتمعات                                سلطات الدولة وحيمي املواطنني وا    

            ساسية، وجيب                          ً                             وجيب أن يكون القانون عادالً وحيترم حقوق اإلنسان األ          .      باطلة                                         أو السياسات اليت ال تتسق مع الدستور        
          ِّ         أو أن تفـسِّر         ً باطالً       قانون    ال                                    وعلى احملاكم أن حتدد ما إذا كان          .                                                      أن حيظى مجيع املواطنني مبعاملة متساوية أمام القانون       

                                       نظام قضائي مستقل على حنو شفاف، وجيب أن       يتوالها       وجيب أن   .                                   وجيب أن تكون القوانني يف متناول اجلميع  .        القانون
                         وجيب على املـدعني العـامني     .         املالئمة                   احلصول على التعويضات                    العدالة، مبا يف ذلك           املواطنني إىل     مجيع           وصول      كفل ي

   .              اجلهاز التنفيذي            نفذوا مالءات  ي   أن              القانون، ال      طبقوا                      وعلى أفراد الشرطة أن ي

              وتتيح مفاهيم  .                                                                                  وتضطلع املؤسسات القانونية بدور حيوي يف التنمية االقتصادية، وخباصة يف أداء اقتصاد السوق  -   ١٠
  .                     ألنـشطة االقتـصادية     با          التنبـؤ    ً           اً إلمكانية                                  عملية حتكيمية مستقلة، أساس          ساندها                                   امللكية، والشركات والعقود، اليت ت    
                                                                      للتنمية االقتصادية واالجتماعية من اإلكراه واالستيالء غري الشرعي على                    هو األصلح                                         وبالتأكيد فإن إطار سيادة القانون      

    .                                األمالك، باالعتماد على سلطة الدولة

                   ً      ً                                                                             سيادة القانون دوراً حيوياً يف إعادة االعتبار للدولة وملسؤوليها يف أعقاب فترة نزاع متواصـل،                   رار       ؤدي إق  ي و  -  ١ ١
                                                                            دمرت االنتهاكات اجلسيمة لسيادة القانون من جانب نظام اخلمري احلمر أسـس                إذ            كمبوديا،                         على غرار ما حدث يف      

   .           نظر الشعب                                   وسيادة القانون مهمة لشرعية الدولة يف  .           اجملتمع ذاهتا

      تتعرض  و  .                                                                                      وقيم وقواعد سيادة القانون، املدرجة يف الصكوك الدولية، هي مسؤولية مجيع الدول واجملتمع الدويل  -   ١٢
   ني             أو املـدع           ُ   والقضاةُ  ،                                   املتفشي يف أوساط املوظفني العامني                    ُ  احلكومة، والفسادُ                        ألكرب املخاطر من جانب                     سياسة القانون   

                         ً                                وجيب أن يكون احملامون أحراراً يف محايـة مـوكليهم دون             .                         قون أوامرهم من احلكومة                             غري املستقلني الذين يتل     ني     العام
   .                                                    ي ختويف من جانب احلكومة أو شخصيات مؤثرة أو نقابة احملامني        التعرض أل

   سيادة القانون يف دستور كمبوديا- باء 

      ١٩٩١                         يف اتفاقات باريس لعام                                                                                 ومع مراعاة هذه االعتبارات، شدد اجملتمع الدويل وخمتلف اجلماعات الكمبودية             -   ١٣
      سيسية  أ ت  ال     معية   اجل                      الدستور، الذي اعتمدته         لتنتهي ب                                                            على حقوق اإلنسان، والدميقراطية، واملؤسسات القانونية والقضائية، 

   .        ً    ً   انتخاباً حراً     نتخبة  امل

     بـني       ومن  .                   وسيادة القانون   ،                                                                          وميثل دستور كمبوديا التزام الشعب الكمبودي بالدميقراطية، وحقوق اإلنسان          -   ١٤
                   سـيادة الدسـتور           علـى                              وتشدد أحكام خمتلفة أخرى        ).         الديباجة   " (      لقانون      ً    ملتزماً با  "                           ً      تطلعات كمبوديا أن تكون بلداً      

   .   ١٥٠   و  ٥٢   و  ٤٩                        والقانون، مبا فيها املواد 

             وأكـد ذلـك      ).   ٣١      املادة  (ُ       ُملزمة      ً  صكوكاً                                                  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان         يعد   و  -   ١٥
                ق مجيع املواطنني يف    ، حب   ً             أوالً وقبل كل شيء      يقضي،  و  .              اجمللس الدستوري    عن                              جدير بالترحيب احلار صادر          ً          مؤخراً، قرار   

                                                         ً                 وال ميكن مقاضاة أحد، أو إلقاء القبض عليه أو احتجـازه إال وفقـاً                 ).   ٣١              من املادة     ٢        الفقرة   (                        املساواة أمام القانون    
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                                          ُ                        ا مبمارسة القوة البدنية أو العقلية كأدلة؛ وُيعترب املتـهمون                                                                   للقانون؛ وال ميكن قبول االعترافات اليت يتم احلصول عليه        
                                                                    ويعترف الدستور باحلريات األساسية مثل حرية التنقـل، واالجتمـاع             ).   ٣٨       املادة   (                                   أبرياء وهلم احلق يف الدفاع عنهم       

         ومبقتـضى    .      قافية                                                                                                 وتكوين اجلمعيات، واحلق يف املشاركة بنشاط يف حياة البلد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والث            
                    ُّ                                                                              ، حيق جلميع املواطنني متلُّك األرض، وال ميكن مصادرة امللكية إال للصاحل العام، كما يقضي بذلك القـانون،           ٤٤       املادة  

    .                          وبعد دفع تعويض منصف وعادل

      من                             يقوم عليه ذلك االستقالل     ي   الذ  )   ٥١       املادة   (                     والفصل بني السلطات      )    ١٢٨       املادة   (                استقالل القضاء        يعد   و  -   ١٦
   ).    ١٢٩             من املـادة   ٢       الفقرة    " (                                              يف إطار االحترام الكامل للقوانني، بصدق وأمانة     "                         وجيب أن حيكم القضاة       .      ساسيات  األ
                                               ، بإشرافه على اجمللس األعلى املستقل للقـضاء         ة       القضائي        السلطة                   ضمان استقالل      عن                     مللك مسؤولية شخصية            يتحمل ا  و

     ).    ١٣٤      املادة    (           بشأن االدعاء   و ا  الهل       واستق ة       القضائي       السلطة                                الذي يقدم له املشورة بشأن تنظيم 

             ً                     وحيث إنه كثرياً ما ينبع أشد هتديـد    .                                                              الدستور اقتصاد السوق، وأحد عناصره الرئيسية سيادة القانون      كفل  وي  -   ١٧
                                                                  من إساءة استعمال سلطة الدولة، يستثىن الدستور أعضاء احلكومـة مـن    ،                                        القتصاد السوق، ال سيما يف البلدان النامية  

    ).   ١٠١      املادة    (    دنية                      ل أية وظيفة يف اخلدمة امل  شغ                 رة أو الصناعة أو              العمل يف التجا

                                    يف احليز الذي أنشأته املشاركة النشطة  ،                                             ، برزت حركة دينامية للمجتمع املدين ألول مرة         ١٩٩٣                ويف أعقاب عام      -  ١٨
                          ب اجملتمع الدويل، أدت إىل                            اليت شارك فيها عن كث     و       لرتاع،   ا                               اليت شهدهتا فترة بعد انتهاء                         بيد أن التطورات      .              للمجتمع املدين 

   َّ                                                ومكَّنها احتكارها للقوة من قدرات هائلـة علـى           .                       قراطية والشرطة واجليش   و ري                                     دولة قوية، جبميع عناصرها، مثل الب            إقامة  
            ن املسؤولون     َّ ومتكَّ  .                           املدين يتقلص على حنو مطرد                      وبدأ حيز اجملتمع      .                                                       اإلكراه، دون موازنة اجلهاز التشريعي أو القضائي هلا       

                                                                                                              ة واملصاحل القوية حوهلم من االستيالء على املوارد الطبيعية واالقتصادية وكذلك على أمالك اآلخرين، ومعاقبـة                        يف الدول 
                                                    وميكن لقواعد ومؤسسات وإجراءات سيادة القانون أن         .                                 كان للمجتمع املدين أثر حمدود          بينما                         معارضيهم وقمع حقوقهم،    

   .                                   سيسية الثالث، وبني الدولة واجملتمع املدين أ            سلطاهتا الت                 داخل الدولة، بني                      استعادة قدر من التوازن          تساعد على 

   سجل سيادة القانون يف كمبوديا-      ً ثانيا  
   : )١ (                                            ً     ً         تستهل منظمة كمبودية حمترمة حلقوق اإلنسان تقريراً أخرياً مبا يلي  -   ١٩

           من املساعدة      ً  عاماً   ١٥                                                ورغم تدخل سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا و  .                          فشل نظام العدالة الكمبودي "
    :       ما يلي ك         ، ال تزال     ٢٠٠٧                          الرئيسية للمحاكم، يف عام    هام                                         على إصالح النظامني القانوين والقضائي، فإن امل

                                           املعارضني السياسيني وغريهم من ناقدي احلكومة؛    اكمة حم   •
   ؛ ا              لدولة ومساعديه   يف ا                                                     اإلبقاء على اإلفالت من العقاب بالنسبة إىل األطراف الفاعلة    •
    ".               ألثرياء واألقوياء               صاحل االقتصادية ل    امل     تعزيز   •

                                                      

) ١ (  "Human rights in Cambodia: The charade of justice", published by the Ligue cambodgienne des 

droits de l’homme (LICADHO), December 2007.  
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                         وإجراء مناقشات مع العديد   )                               مبا فيها اإلطالع على تقارير أسالفه   (       مستفيضة    قية   ائ    ث وث و                          وبعد أن قام املمثل اخلاص ببح
  ه                                                                                                              من األفراد واجلماعات يف كمبوديا، من فقراء وأقوياء على السواء، وبعد دراسة تقارير املنظمات الوطنية والدولية، فإن   

   .                   يتفق مع هذا التقييم

   تطور القوانني- ألف 

                      ، بدأ نفاذ قـانون         ٢٠٠٥                                                                                    من بني القوانني الرئيسية الثمانية اليت وعدت احلكومة باستكماهلا حبلول هناية عام               -   ٢٠
  .     ٢٠٠٨          يف عـام                العقوبـات                                     نفاذ القانون املدين وقـانون        ء                                                        اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اجلنائية، ويتوقع بد      

        مـواطن                                      ومع ذلك، يفيد حتليل أويل وجـود          .                                        إدخال حتسينات على اإلجراءات القانونية        إىل                       دي هذان القانونان        وسيؤ
    .                       انتهاكات سيادة القانون              تؤدي إىل تفاقم            ضعف ميكن أن 

        شـهرين          فتـرة                                                                           يسمح باالحتجاز قبل احملاكمة لفترة ميكن أن تصل إىل أربعة أشهر، و             )٢ (                     وكان القانون السابق    -  ٢١
                                                                              ويقضي قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد باحتجاز سابق للمحاكمة ملدة أربعـة             .                        ٍ       بقرار مسبب صادر عن قاضٍ           إضافيني

   ).    ٢٠٩         املـادة      ) (                                             ميكن أن تصل إىل نصف مدة العقوبة الـدنيا         (                                                          أشهر يف اجلنح قابلة للتجديد، لفترة شهرين يف كل مرة           
            وبالنظر إىل     ).    ٢٠٨       املادة   (                     أشهر يف كل مرة       ٦     ً     شهراً،     ١٨     بلغ   ت    ت ل                               ستة أشهر بالنسبة إىل اجلنايا                       اآلن متديد فترة ال         وميكن  
    .      رجعية    تعد                               اكم سلطاهتم، فإن هذه التمديدات   احمل                                    اليت ميارس هبا العديد من املدعني العامني و                اجملردة من املبادئ       السبل 

      وعادة    ).    ٣٩٨    و    ٣٠٧         املادتان   (                  عن املدعي العام    ـ      ار ط ـ                                              ويظل حىت األشخاص املربؤون يف االحتجاز يف انتظ         -   ٢٢
                                  وتطبق هذه القاعدة حىت على األشخاص     .                                                                             ما يطعن املدعون العامون يف التربئة بصرف النظر عن إمكانيات نقض القرار           

                                  وميكن أن حيتجز أشخاص عديـدون       ً اً ر و                         وميكن للطعن أن يدوم شه      .                         فترة العقوبة احملتملة                                الذين احتجزوا لفترة تتوازى   
   .                          بشكل غري معقول لفترات طويلة

                                ٍ             ساعة قبل أن يتمكن من مقابلة حمامٍ أو           ٢٤                    احتجاز شخص لفترة     ب       لشرطة   ل                             قانون اإلجراءات اجلنائية        سمح  وي  -  ٣ ٢
               دقيقة مـع      ٣٠                   احملادثة اليت تدوم         هذه                    ، جتري يف فرنسا         ً      خالفاً لذلك  و    ). (  ٩٨       املادة   (          دقيقة     ٣٠           خر لفترة    آ         أي شخص   

         الرأي    لى                                       ستغرب أن يعترض أحد املعلقني احملليني ع            من امل    ن             وقد ال يكو    )       منه        ساعة   ٢٠   ٍ                             حمامٍ يف بداية االحتجاز مث بعد       
   . )٣ (                                       القائل إن هذه القوانني متثل إصالحات حقيقية

                         لغي هذا الضمان، وأصبح      ُ وأُ  .                                                                             ويف السابق، مل يكن االعتراف يشكل أساس اإلدانة طاملا ال تؤكده أدلة أخرى              -   ٢٤
                       حظـر اللجـوء إىل           ؤكـد                              قانون اإلجراءات اجلنائيـة ي             رغم أن     )    ٣٢١       املادة   (                                   لالعترافات نفس وزن األدلة األخرى      

                                على العديد منـها عـن طريـق             يتم احلصول                                     ويوجد اعتماد شديد على االعترافات، و     .                            االعترافات عن طريق اإلكراه   
       لدستور     ً   وفقاً ل                                                                      اجلديدة أن تقوض حظر احلصول على أدلة بواسطة اعترافات قسرية                الئحة       وميكن ل   .                    اإلكراه أو التعذيب  

   .                مناهضة التعذيب        واتفاقية
                                                      

  ،  "                                                                              وبالقانون اجلنائي وباإلجراءات املنطبقة يف كمبوديا أثناء املرحلة االنتقالية                           لسلطة القضائية                   أحكام تتعلق با   "  ) ٢ (
  .    ١٩٩٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٠           يف كمبوديا،           االنتقالية                          اعتمدهتا سلطة األمم املتحدة 

  .  ٢٣         ، الصفحة   اله    أع ١            انظر احلاشية   ) ٣ (
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                                                         ً                                                     ويتسم نظام احملاكم الكمبودية بالتأخري املفرط، ويعود ذلك جزئياً إىل العجز الفادح يف عدد احملاكم والقضاة،                  -   ٢٥
                                                                             وسيؤدي شرط وجود هيئة تتألف من ثالثة قضاة للنظر يف اجلنايات إىل تفاقم               .                                   وضرورة السفر بالنسبة إىل األشخاص    

   ).    ٢٨٩         املـادة    (          ً                                                                   طلوب حالياً هو هيئة تتألف من ثالثة قضاة بالنسبة إىل قضايا اجلنايـات                             ً              هذه املشكلة نظراً إىل أن امل     
                                       غري أن األدلة العملية يف أماكن أخرى         .                                                                                ويتفهم املمثل اخلاص أن النية تكمن يف عدم تشجيع الفساد يف النظام القضائي            

    .                               ً            أن ذلك لن يشكل بالضرورة ضماناً من الفساد    إىل   تشري

                                                       خمتلفة حتول دون وضع احملاكم املدنية يف متناول أكثرية                 قضائية        رسوم       فرض                        ون اإلجراءات املدنية          قان     تضمن  وي  -   ٢٦
      وتزيد   .                                                     إىل احملاكم، اليت ميكنها أن جتعل الطرف اخلاسر يتحمل النفقات     كبرية                وجيب حتويل ودائع   .                  الكمبوديني العاديني

        وبـدون    .                                                يت تقدم املساعدة األساسية القانونية للفقـراء                 لمنظمات ال                                              الودائع بدرجة كبرية من النفقات اإلضافية ل           تلك  
    .          الفقراء       لغري صاحل    ً  دوماً       لوائح                                        مساعدة قانونية متوهلا الدولة، تعمل تلك ال

                                            أجل إصدار القانون املعين بتنظيم وإدارة احملاكم   ت     فقد    .                                                      وحققت القوانني العاجلة األخرى درجة أقل من التقدم         -   ٢٧
                    ذلـك أن مراقبـة       .                                                                  واجمللس األعلى للقضاء بشأن اجلهة اليت ينبغي هلا أن تدير احملاكم                                       بسبب خالف بني وزارة العدل      

    .      لقضاء                                                     الوزارة للمحاكم لن تتسق مع الفصل بني السلطات واستقالل ا

                       ودون ذلـك، ال ميكـن        .       ً      ً    تقدماً طفيفاً   )   ١٣٥       املادة   (               ً                        املطلوب دستورياً بشأن وضع القضاة                   ُ  وسجل القانونُ   -   ٢٨
     بناء                                             اجمللس األعلى للقضاء، الذين يعينون يف غضون ذلك                    الذين ميثلوهنم يف          عضاء    األ                دستور، انتخاب     ال       مبقتضى           للقضاة،  

                                                                   أي تقدم بشأن تعديل القانون املتعلق باجمللس األعلى للقضاء، وهو                كذلك            ومل يسجل     .                اجلهاز التنفيذي               على تعليمات   
   .                                          جل تقدم طفيف حنو اعتماد قانون مكافحة الفساد         ُ وباملثل، ُس  .                 ووضع حد للفساد ء            استقالل القضا       لتأكيد       الزم     عديل ت

ّ                      ويأسف املقرر اخلاص بشّدة الستمرار عدم         -   ٢٩                                                   حقيقي يف وضع إطار لتسجيل األراضي اليت ميلكهـا                      إحراز تقدم                      
ـ    ـي       اري، ف   ثـ                                                                وكان املمثل اخلاص واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، ميلون كو           .                السكان األصليون         ره إىل  ـ          تقري

          ً                                                ، حث سابقاً على إصدار مرسوم فرعي بشأن تسجيل أراضي           )٤ (    ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٢١                اإلنسان بتاريخ            جملس حقوق   
                                                                                 ً               وخيشى املمثل اخلاص أن يفقد معظم اجملتمعات احمللية األصلية أراضيها، بسبب هذا التأخري، وكثرياً                .               السكان األصليني 

                                       وذكر العديد من األشخاص للممثل اخلاص أن  .                                                         ما حيدث ذلك بصورة تعسفية وغري مسؤولة، قبل إصدار األمر الفرعي
            ِّ                                                  كريي، حيث يشكِّل السكان األصليون فيهما األكثرية، بـصفتهما          ْ لْ         ُ  اكريي ومندُ  ن           َّ                   َّ      التأخري متعمَّد، للنهوض مبقاطعيت رنَّ    

                                    اليت قدمها املمثل اخلاص والقاضـية                       توصيات السابقة     ال                وجتاهلت احلكومة     .     ٢٠١٥           حبلول عام     "                      القطب اإلمنائي الرابع   "
   .                                                                يقاف املعامالت املتعلقة بأراضي السكان األصليني حىت إصدار املرسوم الفرعي  بإ

          فقد خلـص    .                                                                  إصالح تشريعات األراضي والتزام الوضوح بشأهنا قضية السكان األصليني          إىل                  وتتجاوز احلاجة     -   ٣٠
       الفراغ  "              ، إىل أنه بسبب                                                                       اري، بعد إجراء دراسة استقصائية جلميع قوانني األراضي وتأثريها يف احلق يف السكن ث        السيد كو

ُ        ً                               التشريعي واإلنفاذ غري الفعال للقوانني القائمة، ُيتوقع يف املستقبل القريب إخالء عدد كبري من اُألسر قسراً، وإعـادة                                                          ُ                                             
   . )٥ ( "                توطينها وتشريدها

                                                      

  .E/CN.4/2006/41/Add.3     انظر   ) ٤ (

) ٥ (  E/CN.4/2006/41/Add.3،  ٢٩         الفقرة  .  
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َ                                     ومل ُيحَرز سوى تقدم طفيف يف القانون املقتَرح بشأن املظاهرات السلمية            -   ٣١                                َ ّ     وشّدد    .    ُ   ُ               قراُر اجمللس الدستور       على   ي    
ّ    الطبيعة امللّحة     .                  عاهدات حقوق اإلنسان مل      قوانني   ال                 بوجوب احترام مجيع              ويقضي القرار               سن قانون جديد  ل           

            َّ          َّ       ً        فالقانون يطبَّـق أو ال يطبَّـق، وفقـاً      .                                                         وتكمن مشكلة هامة يف عدم تطبيق القانون على حنو منصف ومتسق    -   ٣٢
                                                           املبادئ يف التعامل مع القانون هو سـبب العديـد مـن                          َّ          وهذا النهج اجملرَّد من       .                                  ألهداف احلكومة أو السلطات احمللية    

   .                    انتهاكات حقوق اإلنسان

   استقالل االدعاء العام- باء 

ّ                                                                     أن العديد من املّدعني العامني ال يستوفون القواعد الوطنية والدولية اليت تستلزم                      قبل ذلك        خلاص             الحظ املمثل ا    -   ٣٣                
   ني                                              فالشكاوى اليت يتقـدم هبـا كبـار املـسؤول           .         حزبية        مصاحل     خدمة ً      الً من                   الصاحل العام بد           من أجل                    احلياد والرتاهة،   

ّ                 ، حىت عندما تستند على أدلة واهية أو غري مدّعمة، ت           ني      احلكومي                                    ، فيما ال يوجد ألكثرية الـسكان                          عامل إجراءاهتا هبمة                                          
     أداء     ون        حيـاول                                ورغم سعي بعض املدعني العامني        .  )٦ (                                       يف أن يتناول املدعون العامون شكاواهم               مل قليل                  الواسعة سوى أ  

   .  ُّ                                            حتمُّل بعض املخاطر الشخصية، فإن احلالة ككل مل تتحسن   مع                      وظائفهم على حنو حمايد، 

   ُ   َ               َ                                                                                      ومل ُتستَغل اجلرائم املرتكَبة مبوجب قانون انتهاك حقوق ملكية األرض حلماية اجملتمعات احمللية الـيت انتـهك                 -   ٣٤
                                      خذ إجراءات ضد اجلهات اليت باعت أو اشترت     ُ َّ  ومل ُتتَّ  .                                                      حقوقها أفراد من ذوي النفوذ، أو شركات أو كيانات حكومية

    .                      ٍ                                                              بصورة غري قانونية أراضٍ حيتلها آخرون، أو انتهكت حقوقهم يف ملكية األرض ويف املوارد احلراجية

                         أو عندما تقاوم جمتمعات     (                     َّ                                                               ويف املقابل، وعندما تقدَّم دعاوى قانونية ضد شخص يتمتع مبكانة عالية أو شركة                -   ٣٥
        مثل          جبرمية ما،   )                      أو ممثلو اجملتمع احمللي      ( ي     ُ َّ             أن ُيتَّهم املدع            املعتاد            ، فإنه من   )                         أو االستيالء على أراضيها                       حملية عمليات إخالء    

                                    الشخص وعدم قدرته على إثبـات        ز     احتجا    إىل                 ذلك االهتام        يؤدي     وقد     ".                     انتهاك حقوق امللكية   "    أو    "       ممتلكات      إتالف   "
                       رفع دعوى ضد كيـت        عقب           ري اجلنائي    ه ِ                   هِم القرويون بالتش      ُّ  ، اتُّ  )  ٦٥              انظر الفقرة    (              ويف كونغ يو      .                   حقه مبوجب القانون  

   .                                     ُ                          فيهم مسؤولون حمليون، إللغاء صفقة أرض أُبرمت عن طريق اختالس مزعوم ن           ي وآخرين، مب ا    كولن

                                                                أسرة يف سبني شيس، بسيهانوكفيل، على أيدي أفراد الـشرطة              ١٠٠              يربو على                القسري ملا                وعقب اإلخالء     -   ٣٦
ً                             قروياً واتُّهِموا بالضرب الذي نتج عنه أذًى وبإحلاق الـضرر             ١٣                     ، ألقي القبض على       ٠٧  ٢٠       أبريل   /        يف نيسان         املسلحني                             ِ ُّ    ً      

                                            الشرطة الذين جلأوا إىل القـوة املفرطـة،              ضباط      ُ َّ                      ومل ُيتَّخذ أي إجراء ضد        .                           التواطؤ على القيام بذلك    ب                باملمتلكات، أو   
   .                                 بتدمري املنازل واالعتداء على ساكنيها

      منـع           حماولتهم          على إثر              جنائية    ً اً    ً       ً ُ        ممثالً جمتمعياً ُتهم     ١٣                       ِ        هوم بوسط بنوم بنه، يواجِه                                ويف اجملتمع احمللي لداي كرا      -   ٣٧
   .                                  ومل تنظر احملاكم يف شرعية عمليات اإلخالء  .    خالء  اإل       عمليات 

                                                      

  .E/CN.4/2006/110     انظر   ) ٦ (
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             ُ                                                                                                      وينبغي وقف الُتهم اجلنائية املتعلقة مبلكية األراضي يف انتظار حتديد املسألة األولية املتعلقة بامللكيـة يف إطـار                  -   ٣٨
                               َّ                                       بانتهاك امللكية اخلاصة ال تزال توجَّه ضد أفراد اجملتمعـات احملليـة                     املتعلقة          ُ        غري أن الُتهم       ).    ٣٤٣       املادة   (          مدنية        دعاوى

   .                                ٍ          املتورطني يف نزاعات بشأن ملكية أراضٍ غري مسجلة

           ن إدانتهم      ً                                                                              حالياً إىل أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية واللوائح السابقة اليت تتعلق باحتجاز أشخاص دو       ُ واللجوُء  -   ٣٩
                                     ً                       ً               تقضي بوجوب أن يكون االحتجاز استثنائياً، فإن مجيع املتهمني تقريباً،              ٢٠٣                 ورغم أن املادة      .                         يبعث على القلق البالغ   

                ً             جنح طفيفة، وكثرياً ما يكون ذلك      بسبب                     يف انتظار احملاكمة، حىت             يف واقع األمر                          ُ         مبن فيهم أكثرية القاصرين، ُيحتجزون 
    .                   ٍ                العديد منهم مع حمامٍ أثناء احتجازهم     لتقي     وال ي  .                  الزمنية القانونية                           لفترات تتجاوز بكثري الفترات 

ُ  ِّ                     ، ُوجِّهت لثالثة أعضاء         ٢٠٠٧       يونيه   /             مايو وحزيران  /        ويف أيار   -   ٤٠                                      جمتمع حملي من أوفور برينغ، مبقاطعة                  ينتمون إىل     
 ُ       أُطلـق   و  .           ت وثيقـة                                                                                            بانغ، هتمة انتهاك ملكية خاصة تتعلق برتاع بشأن أرض غري مسجلة مع رجل أعمال له صال                م    باتا

                                                             التهمة املوجهة ضد الثالث، يف انتظار تسوية نزاع ملكية األرض؛ بيد                    رجأ القاضي النظر يف           بكفالة، وأ               سراح اثنني منهم 
                  األشـخاص يف هنايـة                   سـراح هـؤالء      ُ ِ       أُطِلـق      مث    .              ً                                                    أهنم ظلوا مجيعاً قيد االحتجاز بسبب طعن املدعي العام يف القرار          

   .  َّ                                                            وجَّه به أعضاء اجملتمع احمللي إىل وزارة العدل للتدخل لدى املدعي العام            ، عقب نداء ت    ٢٠٠٧      سبتمرب  /     أيلول

               ٍ                                                              برتاع بشأن أراضٍ ضد أفراد يف اجليش ورجال أعمال ميـسورين يف دائـرة                 ان                             وأدين شهيا ين بتهمتني تتعلق      -   ٤١
  ُ ِ      وأُطِلـق    .            عي العـام                                                                    ورغم قضائه العقوبة الصادرة حبقه، ظل يف السجن، بسبب طعن املد            .     بانغ م                       بافيل، يف مقاطعة باتا   

                                                ، عقب ممارسة املدعي العام سلطته التقديريـة            ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٦                                       سراح شهيا ين يف هناية املطاف بتاريخ        
             ويؤمـل يف أن    .                                                                                من قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تقضي بإطالق سراحه يف انتظار النظر يف الطعن           ٣٩٨             مبوجب املادة   

ّ                      ميارس مّدعون عامون آخرون سلطا    .       باملثل            هتم التقديرية      

   استقالل القضاء- جيم 

                                                                  بالرغم من الوعود العامة املتكررة من جانب احلكومـة امللكيـة            "                                            يتفق مراقبو حقوق اإلنسان عامة على أنه          -   ٤٢
                                                                                                                    الكمبودية بالتزامها بإجراء إصالحات قضائية وقانونية وباستثمار اجلهات املاحنة األجنبية ماليني الدوالرات يف بـرامج              

                                وهي عدم استقالهلا عن النفـوذ        :                  ُ                                         ، مل يسجل أي تقدم ُيذكر يف أهم مسألة تؤثر يف احملاكم               ١٩٩٢               صالح منذ عام      اإل
َ            ومثة تالعب متعَمد بالقضاء    ).     ٢٠٠٧                                                              انظر تقرير الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،         " (              السياسي واملايل              

   .             عمال التجارية                                             من أجل خدمة بعض الوزراء وأصدقائهم من أصحاب األ

       ً                                          تنفيذاً لتعليمات صادرة عن اجلهاز التنفيذي،           ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ٩  ُ                                 وأُقيلت رئيسة حمكمة االستئناف يف        -   ٤٣
                     وسيحل حملها قاض من      .                                                                                         مما ميثل حرمان القاضي من الضمانات اإلجرائية الواجبة مبقتضى الدستور والقانون الدويل           

                                                  ويبدو أن تعيني أربعة أعضاء جدد يف اجمللس األعلى للقضاء    ).   ٨٤         الفقرة     انظر (                                  الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا 
                     ً                                ً              قد مت على حنو مماثل وفقاً لتعليمات السلطة التنفيذية، خالفاً ملا             ) NS/RKT/0807/340 (                        مبوجب مرسوم ملكي آخر     

   .               يقضي به القانون
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                           ً          ألعلى للقضاء، الذي يضم وزيـراً يف                                                                            وأعرب املمثل اخلاص، يف تقريره األول، عن قلقه إزاء تشكيل اجمللس ا             -   ٤٤
                                  ِّ                                 بيد أن هذه املراسيم امللكية األخرية هتمِّش يف الواقع اجمللس األعلى             .             ً                                   احلكومة وعضواً يف اللجنة الدائمة للحزب احلاكم      

   .                                                                                       ً للقضاء، وتترك له جمرد دور التنفيذ، إىل جانب اجمللس األعلى إلصالح الدولة، وهو قرار مل يتخذه رمسياً

  الل مهنة احملاماة وتقدمي اخلدمات القانونية استق- دال 

                                                                   ِّ                                           ينظم القانون اخلاص بنقابة احملامني مهنة احملاماة، ويقضي باستقالل املهنة وميكِّن أفرادها من احتكار تقـدمي                  -   ٤٥
           اللوائح            تتعلق بعض  (    ِّ                                                               وينظِّم القانون مؤهالت االلتحاق باملهنة وتقدمي اخلدمات القانونية            ).  ١       املادة   (                   اخلدمات القانونية   

    ).                                              باحلفاظ على احتكار املهنة وبعض أشكال تضارب املصاحل

                                                               ، أعاق نزاع نقابة احملامني يف مملكة كمبوديا، واكتسى صـبغة               ٢٠٠٦            إىل عام        ٢٠٠٤                     ويف الفترة من عام       -   ٤٦
     تـرب             غري أهنا تع    .              ً                  استعادت شيئاً من استقرارها        ٢٠٠٦        أكتوبر   /                 ومنذ تشرين األول    .                                سياسية واضحة، تتعلق برئاستها   

                                                                                                   وثيقة الصلة باحلكومة، وذكر العديد من احملامني واملنظمات غري احلكومية للممثل اخلاص أن النقابة ليست مبنأى عن  
   .               الضغوط السياسية

  .                                                                                                ً                 وعدد ممارسي مهنة احملاماة يف كمبوديا قليل بيد أنه يتزايد، وبالتايل فإن تقدمي اخلدمات للفقراء يعد حمدوداً                  -   ٤٧
                                                                                               ن أقل من نصف املتهمني يف القضايا اجلنائية ميثلهم حمام حيث ال تكون االستعانة خبدمات حمـام                                    وتشري البحوث إىل أ   

   .                               يف املائة من املتهمني ال ميثلهم حمام  ٣٠                                                              إلزاميـة؛ وحىت يف احلاالت اخلطرية، اليت يلـزم فيها توكيل حمام، فإن حنو 

                                               بة احملامني، مع متويل قليل من احلكومة واجلهات                    وبإمكان نقا   .                                            وليس لدى احلكومة خطة للمساعدة القانونية       -   ٤٨
                                                                     غري أن املنظمات غري احلكومية تعد أهم مصدر للمـشورة القانونيـة              .                                              املاحنة األجنبية، تقدمي مساعدة قانونية حمدودة     

                                                                            وهلذه املنظمات حمامون من بني موظفيها ميثلـون الفقـراء، ومنـذ منتـصف                .                                        والتمثيل، وال سيما يف املناطق الريفية     
   .                                     ِّ                         ً  ّ   ً           التسعينات أدت املنظمات غري احلكومية املقدِّمة للمساعدة القانونية عمالً قّيماً للغاية

                                                                                                             ويواجه هؤالء احملامون واملنظمات غري احلكومية العديد من العوائق، اليت يضعها يف طريقهم األعضاء األقوياء يف                  -  ٤٩
                                   ومثة حاالت متقاضني أثرياء لـديهم        .                   امني على ما يبدو                                                              اجملتمعات احمللية، مبساعدة السلطات، ولألسف مبساعدة نقابة احمل       

       جملرد  -  "        التحريض "        مثل   -                                                                                       صالت جيـدة ويسعون لتوريط حماميي منافسيهم األقل سلطة يف حتقيقات عن جرائم جنائية              
      يـون   ُ                  اُتهـم حمـامو القرو    )   ٦٥              انظر الفقـرة   (       يو   -                ويف قضية كونغ      .                                                   أدائهم مسؤولياهتم املهنية يف العمل لصاحل الفقراء      

   .                               ً                                             وينبغي متكني القضايا من املضي قدماً، بدل حتويلها وحىت تعطيلها عن طريق مضايقة احملامني  .                بالتحريض اجلنائي

                     فهي تواجه صـعوبات      .                                                                              وتشتكي املنظمات غري احلكومية من استخدام وسائل شىت جلعل عملها أكثر صعوبة             -   ٥٠
                                                         الرسوم اجلديدة املفروضة يف احملاكم تقدمي القضايا أكثـر                 وستجعل    .                                                 أكرب يف مقابلة موكليها، مبا فيها دخول السجون       

                                                                   ّ                                      ويطالب موظفو البلديات برشاوى الستخراج شهادات خاصة بالوضع املايل اليت متكّن الفقراء من إعفائهم من               (       صعوبة  
ّ                                                                   وأبلغ بعض املنظمات غري احلكومية عن تعّرض موظفيها لنوع من التخويف مارسته نقابـة احملـامني وأ                   ).       الرسوم    دى                                   

   .                                                                ببعض احملامني إىل االستقالة وإىل االنتقال إىل ممارسة احملاماة يف القطاع اخلاص
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                            ً                        بيد أن اجلهود اليت بذلتها أخرياً نقابـة احملـامني            .                                                            وغين عن البيان أن احلفاظ على استقالل املهنة مسألة هامة           -   ٥١
                                                  ة القانونية ميكن أن تعترب من الناحية املنطقية                                                                              للتشكيك يف شرعية أنشطة تلك املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعد          

                                  ً                                               وعندما تثري هيئة ما شواغل تتضمن عداًء حنو حركة املنظمات غري احلكومية، فإنه               .                                بأهنا تسعى لتحقيق أغراض أخرى    
       وأشارت   .  ة                                                                                 ً      ً                        ال ميكن أن تبدو متوازنة، خاصة عندما ينظر إىل نقابة احملامني ذاهتا على أهنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحلكوم                 

  .                                                                                                        نقابة احملامني إىل أن القانون املتعلق بالنقابة حيظر على احملامني الذين تستخدمهم املنظمات غري احلكومية ممارسة القانون
                                                                                                                  ومن جهة أخرى طلبت من املنظمات غري احلكومية التوقيع على مذكرات تفاهم لكي تقوم بعملها املتمثل يف تقـدمي                   

ّ                             برنامج الزماالت القانوين املمّول من وكالة التنميـة         (                                      النقابة برنامج تدريب داخلي قانوين              وأوقفت    .                   املساعدة القانونية                            
                                         وينبغي أن تثار أية شواغل خاصـة بتوظيـف     .                                   ً    رغم أن النقابة قد وافقت عليه سابقاً     )                                  الدولية التابعة للواليات املتحدة   

     وحيث   .                                   ليس مع املنظمات غري احلكومية فقط                                                                       احملامني مع مجيع أصحاب العمل، مبن فيهم احلكومة والقطاع اخلاص، و          
                           ً       ً                                                                                    إن للمنظمات غري احلكومية دوراً رئيسياً يف تقدمي خدمات املساعدة القانونية للفقراء، وهو ما يستويف بالتايل واليـة                  

   .                                                         النقابة بشكل أساسي، ينبغي تسوية أية خالفات بروح من التعاون

   آثار جتاهل سيادة القانون-      ً ثالثا  
َ          ً     ً                 ليل السابق إىل أن القوانني واملؤسسات واإلجراءات احليوية لسيادة القانون ال ُتحتَرم احتراماً تاماً يف                    يشري التح   -   ٥٢    ُ                                                                    

ّ                                                                       فقد شّددت تقارير عديدة أعدها املمثلون اخلاصون ومنظمات وطنية ودوليـة             .                           وخباصة من جانب الدولة    -          كمبوديا        
ّ                              ت، مل تبذل احلكومـة أي سـعي جـّدي إلنكـار هـذه                                      وبالنسبة إىل أغلبية احلاال     .                              على اآلثار اخلطرية هلذا الوضع                              

   .                                      ّ                     االستنتاجات أو نفيها أو اختاذ إجراءات جّدية ملعاجلة هذه القضايا

   تقويض الدستور- ألف 

                                                                     َّ                                      يتمثل األثر األخطر يف إنكار العديد من األحكام اهلامة يف دستور كمبوديا واملصمَّمة الحترام حقوق السكان                  -   ٥٣
   .                                                 ة العادلة، وتقويض وضع الدستور بصفته القانون األعلى                      والنهوض باإلدارة الرشيد

  ضحايا] اآلخرين[ اإلفالت من العقاب وإيقاع - باء 

                                                                                                              ختضع وظائف االدعاء العام والقضاء للجهاز التنفيذي يف القضايا السياسية أو يف القضايا اليت تشمل مـصاحل                   -   ٥٤
                                                                عليمات احلكومة إىل املدعني العامني أو القـضاة علـى النحـو                َّ     وتنفَّذ ت   .            ً                                   قوية، وكثرياً ما يؤثر املال يف أحكام القضاة       

                                                                       وتعين السيطرة على املدعني العامني أن أعضاء السلطة التنفيذية وأصدقاءهم        .                                         الواجب، دون مراعاة األدلة أو القانون     
       ائم مل                                                                              ُ                            ميكنهم اإلفالت على نطاق واسع من العقوبات اليت يقضي هبا القانون، فيما حياكم آخرون وُيـدانون جبـر                 

     ً                               وكثرياً ما يكـون هتديـد الـسلطة          .                  ً       ً                                       وتصبح احملاكم مسرحاً مركزياً النتهاكات القانون وإنكار العدالة         .         يرتكبوها
                                          ً                                                                       التنفيذية ذاته باختاذ إجراءات قانونية كافياً حلمل األشخاص املستهدفني على اخلضوع للضغط، أو على االختفاء أو                

   .              اهلروب من البلد

                          ُ                                 ً                                 هم كبار املعارضني السياسيني وُيدانون دون أدلة، مث يعفى عنهم الحقاً، يف إطـار صـفقة                               ُ َّ     ومن املعتاد أن ُيتَّ     -   ٥٥
                             وهو األمر الذي يتجاهـل      -   )                                                                           أو لترضيه اجلهات املاحنة الدولية قبل عقد املؤمترات احلامسة إلعالن التربعات           (        سياسية  
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                                     ضحايا األمري نورودوم راناريـد، وسـام            ومن بني ال  .  )٧ (                                                     القانون الذي يقضي مبنح سلطة العفو للملك وليس للحكومة  
    .                                     ّ   رينسي، واألمري نورودوم سرييفوده وشيم شاّني

          فقد أدين    .                                ً                                                             كما تستخدم التهم املدفوعة سياسياً لتمكني اجلهات اليت حتميها احلكومة من اإلفالت من العقاب               -   ٥٦
                ً              ، باالعتمـاد أساسـاً علـى        )٨ (   ٠٠٤ ٢                                                                                 بورن مسننغ وسوك سام وين باغتيال الزعيم النقايب املستقل شيا فيشيا يف عام              

    ١٢    ويف    .                                                        ً                                                         اعترافات مت التراجع عنها، رغم وجود أدلة قاطعة على أن أياً منهما ال ميكن أن يشارك يف عملية االغتيـال                   
                                                                                              ، أيدت حمكمة االستئناف االهتامات، متجاهلة أدلة جديدة حامسة والشكوى اليت تقدم هبا بـورن                   ٢٠٠٧       أبريل   /     نيسان

  "                                 ثغرات كبرية يف حتقيقات الـشرطة      "                                                                  ه انتزعت منه باإلكراه، ورغم أن املدعي العام أشار إىل وجود                               مسننغ بأن اعترافات  
    ".              القتلة احلقيقيني "                           ودعا إىل إعادة التحقيق إلجياد 

  .                                           ً       ً                                ، أطلق رجال جمهولو اهلوية النار وقتلوا زعيماً نقابياً آخر، وهو هاي فوسـي                 ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    -   ٥٧
ُ  ِّ           وُعطِّل حتقيق ال    .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ٧                                                                 وقد أشارت تقارير سابقة إىل قضية النقايب روس سوفناريته الذي اغتيل يف   .     شرطة 

                                          إن ظاهرة اإلفالت من العقـاب وتعبريهـا           : "                                          ، كتب توماس مهربريغ، املمثل اخلاص، وقتئذ          ١٩٩٩         ويف عام     -   ٥٨
   ِّ                وميكِّن ذلـك مـن       .  )٩ ( "              ون يف كمبوديا                           ِ                                                    املؤسسي تشكل أهم عقبة تواجِه اجلهود املبذولة من أجل إرساء سيادة القان           

                         ويناقش تقرير الرابطـة      .                                                                                    اضطهاد ناشطي حقوق اإلنسان، واملالكني املستضعفني لألراضي واملنازل، والنقابيني وغريهم         
                                                             ، املذكور أعاله، العديد من حاالت اإلفالت من العقاب، مبـا               ٢٠٠٧                                                الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها لعام       

   . )١٠ (        ً حدث عهداً           فيها حاالت أ

   انتهاك مبادئ السوق- جيم 

                                                                                                          رغم أن الدستور يكفل اقتصاد السوق، فإن بعض الطرائق اليت تدير هبا احلكومة االقتصاد تشوه املبـادئ                   -   ٥٩
                                                      وحتول تلك الطرائق دون منو روح املبادرة، وتـستهزئ           .                                                        الرئيسية آللية السوق، مما يؤدي إىل سوء ختصيص املوارد        

  "       قويـة  "          ِ                                             ً        ِ                       طبيعة امللزِمة للعقود، وتؤدي إىل استضعاف النقابات اليت كثرياً مـا تواجِـه شـركات                            حبقوق امللكية وال  
              ً                                                                                                 ومتوحشة، غالباً ما تتمتع حبماية السلطات احمللية، والشرطة واجليش، مما يؤدي إىل ظروف عمل سـيئة يعيـشها                  

                                  ما أن االعتماد علـى املهـارات        ك  .                                                                   وال ينهض ذلك بتطوير مهارات التفاوض أو اإلملام بسياسات التسعري           .       العمال
                   ِّ                                                                                 واإلدارة األجنبية يؤخِّر تطوير القدرات احمللية؛ وتعتمد أوساط األعمال التجارية يف كسب أرباحها على الوصول إىل 

             ُ                                                            والصفقات اليت ُتربم بتوافق اآلراء، واألساسية للسوق، مفقودة على نطاق            .                                        واضعي القرارات، بدل املنافسة الشريفة    
   .                      عنها باإلكراه أو اجملامالت              واسع، ويستعاض 

                                                      

ـ   "                متثيلية العدالة  "                                                                  من تقرير الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،           ٦- ٢               انظر الصفحات     ) ٧ (   ى ـ     عل
  .          سبيل املثال

   .  ٥٥   و  ٤٣           ، الفقرتان A/HRC/4/36             انظر الوثيقة   ) ٨ (
) ٩ (  E/CN.4/1999/101 ٤٥         ، الفقرة  .   

  .  ١٥     إىل   ١١           الصفحات من   )  ١٠ (
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                                                                                                               ويربز بوضـوح األثـر السليب يف آلية السوق وسوء استخدام املوارد الناجم عن انعدام سيادة القانون، يف تقرير                 -  ٦٠
 Cambodia’s family" trees: Illegal          ، بعنـوان (Global Witness)  "                 غلوبـال ويتـنس   "                           املنظمة غري احلكومية الدولية، 

logging and the stripping of public assets by Cambodia’s elite) "    قطـع النخبـة     :                        أشجار األسرة الكمبوديـة               
                                   ويسرد التقرير رواية جمموعة تعمل       .     ٢٠٠٧       يونيه   /                    ، الصادر يف حزيران    )١١ ( )                     ِّ                     الكمبودية األشجار واالتِّجار باألصول العامة    

   .                                   ببعض كبار الوزراء واملسؤولني البارزين                                                           يف قطع األشجار مبنطقة بري لونغ، يرتبط أفرادها أو املشتركني فيها 

  :                                ً       ً     ً                                                               ويضيف تقرير غلوبيل ويتنس، مؤكداً تقريراً خاصاً عن االمتيازات االقتصادية أعده املمثل اخلاص السابق أنه               -   ٦١
        ً                                         امتيازاً لقطع األشجار للـشركات الكمبوديـة          ٤٠    و   ٣٠                                            ً             يف منتصف التسعينات، منح كبار وزراء احلكومة سراً بني           "

                                                                                   يف املائة من مساحات األراضي الكمبودية، بشروط تفاضل بـصورة كـبرية مـصاحل                 ٣٩                   متنازلني عن نسبة               واألجنبية،  
  .         كليهما                                                        وعمدت مجيع تلك االمتيازات إىل خرق القانون أو شروط عقودها أو  .                                االمتيازات على حساب مصاحل كمبوديا

          من النص   ١٢     صفحة    " (                   القانونية يف كمبوديا                                                            وحبلول هناية العقد، كانت مسؤولة على معظم عمليات قطع األشجار غري 
                       عمليات اسـتيالء غـري       :      ً                                                                        ووفقاً للتقرير، فقد ارتكبت الشركة وشركاؤها العديد من انتهاكات القانون            ).         اإلنكليزي

                                                                                                         قانونية على املمتلكات العامة؛ والتخويف، واالحتجاز واحلبس غري القانوين؛ وحماوالت القتـل؛ وحـصاد منتجـات          
                                                                                         يص؛ وإتالف املمتلكات؛ ونقل اخلشب بصورة غري شرعية؛ وجتهيز اخلشب يف الغابات؛ وإرشـاء                              احلراجة دون ترخ  

  .                                                                                                        املسؤولني عن الغابات؛ واجلرمية املنظمة؛ وابتزاز موظفي إدارة الغابات؛ والتهرب من دفع رسوم االسترياد والتـصدير  
                                        شركات اليت تعتمد على دعـم مؤسـسات                                                                                  واالستنتاج الرئيسي هو أن هذه الصناعة تديرها شبكة من التحالفات وال          

                                                                             وارتكبت الشركة انتهاكات صارخة للقانون، مبا فيها انتهاكات تتعلق بأمالك            .                                    حكومية يساعدها بعض كبار الوزراء    
                      أما ضحايا هذا االقتصاد   .                           يف ظل إفالت كامل من العقاب-                                                   الدولة واملمتلكات اخلاصة، والضرائب، وقانون العقوبات 

                                                                              ً                 عن طريق االستيالء على ممتلكاهتم، أو بالتخويف أو باالحتجاز غري الشرعي فال جيـدون سبيـالً                              ً   غري الشرعي، سواءً  
                              ً                                                   ُ                          واملستفيدون هم جمموعة صغرية نسبياً من األثرياء الذين تربطهم عالقات سياسية أو جتارية أو أُسرية مـع                   .        لالنتصاف

           ً                   ، الذي كثرياً ما يوصـف بأنـه     ٧٠             ويعمل اللواء   .                                           وتتم االستعانة بالشرطة واجليش على نطاق واسع   .              كبار املسؤولني 
                                                                                                                 اجليش الشخصي لرئيس الوزراء هون سان، بصفته اللواء املتخصص يف توفري وسائل النقل واحلماية ألقـوى أبـاطرة                  

   .                                          واجليش ذاته متورط يف قطع اخلشب بصورة غري شرعية   ).   ٧٢  .              املرجع نفسه، ص (     اخلشب 

   حقوق ملكية األراضي والرتاعات- دال 

             وأدى خـضوع     .                                                                                           تثبت دراسة للمعامالت اليت تتعلق باألراضي نتائج الفشل يف إنفاذ القانون ومبادئ السوق              -  ٢ ٦
        لالطـالع   (                                                                                                   املدعني العامني واحملاكم إلرادة احلكومة إىل الكثري من الظلم يف املعامالت اليت تتعلق باألراضي وبامتالكها           

                                                      

ــر   )  ١١ ( ــت   . www.globalwitness.org/media_library_detail.php/546/en/cambodias_family_trees       انظ  ُ ِّ     ُعيِّن
                                                                                                 ما كجهة رصد رمسية لنشاط قطع األشجار، غري أهنا عندما كشفت عن معلومات ليـست يف صـاحل                                         غلوبل ويتنس يف مرحلة   
      ً          ِ                                   ، وبدالً من أن تعاِلج احلكومة تلـك االدعـاءات،              ٢٠٠٧       يونيه   /                                    وعندما صدر هذا التقرير يف حزيران       .                       احلكومة، ألغيت واليتها  

                                  للتحقق من صحة املعلومات وقد          ٢٠٠٧               ويتنس يف عام                                            والتقى املمثل اخلاص مبمثلني عن غلوبيل         .                         حظرت وصادرت مجيع النسخ   
                                                                                                         ومنذ إعداد هذا التقرير، حظرت حكومة الواليات املتحدة، بطلب من الكونغرس، على كبار مسؤويل الشركة                 .                     اقتنع بدقة التقرير  

  .          دخول البلد  )              مبن فيهم وزراء (
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                     وال تـزال عمليـات       .  )١٢ ( )                ، ميلون كوثاري      ٢٠٠٦                    السكن الالئق لعام                                                     على التفاصيل، انظر تقرير املقرر اخلاص املعين ب       
            أثناءها،                                                         والحظ املمثل اخلاص، أنه قبل عمليات اإلخالء القسري أو          .                                                اإلخالء القسري وغري الشرعي متواصلة دون هوادة      

                                               ً             طات احمللية ومتعهدي البناء يف القطاع اخلـاص، وأحيانـاً          ُ                                                           ُيلجأ إىل التهديد والتخويف والعنف البدين من جانب السل        
   .                      حبضور اجليش وقوات الشرطة

          ُ                                                                           وعادة ما ُتنتهك حقوق ملكية األراضي مع إفالت األشخاص ذوي النفوذ وشركات ومؤسسات حكومية من   -   ٦٣
                           سندات ملكية األرض، أو على      ًٍ    ُ                                                                وكثرياًٍ ما ُيجرب املالكون على قبول مبالغ زهيدة، رغم إثبات ملكيتهم الشرعية أو    .       العقاب

             الطبيـة،                                                                                       وعادة ما تكون تلك املواقع جمردة من السكن البديل، ومن املرافق الصحية واخلدمات              .                          االنتقال إىل مواقع بديلة   
   ويف   .                                                                                                                 وعادة ما تكون بعيدة عن األماكن اليت يعمل فيها املقيمون السابقون، مما يضيف الكثري إىل تكـاليف بقـائهم                  

       ً                                                                      ، وكثرياً ما يكون ذلك بعد معارك طويلة، حيصل األشخاص الذين يتم إخالؤهم              )                   مثل حالة كوه بيش    (              حاالت قليلة،   
  ُ                             ً              ٍ                             وأُلقي أشخاص آخرون مت إخالؤهم قسراً ببساطة يف أراضٍ مهجورة ويعيـشون              .                                  يف هناية املطاف على تعويض مقبول     

    ).            ً يف أندونغ مثالً (                  اآلن يف خميمات مؤقتة 

        وأشـار    .                                                                          من اللجوء إىل سبل االنتصاف، مبا فيها التعويض، اليت يقضي هبا القانون                 ً                      ونادراً ما يتمكن الضحايا       -   ٦٤
     ً                                                 ووفقاً لشهادات تلقاها، فإن إجراءات التحقيق الـيت          .                                                                السيد كوثاري إىل تردد احملاكم يف املساعدة على إنفاذ القانون         

                                    ن قـرارات احملـاكم متيـل لـصاحل                 ويقال إ   .                                                                     تتبعها احملاكم لضمان شرعية وقانونية ملكية سندات األرض غري كافية         
ُ                                                   األشخاص الذين حصلوا على سندات امللكية بصورة غري شرعية، على حساب اُألسر اليت ينبغي أن تستفيد من أحكام                                                                                 

                 وقد عاىن السكان     .                                                                     بشأن حقوق التملك النامجة عن امتالك واحتالل األرض لفترة طويلة              ٢٠٠٠                     قانون األراضي لعام    
                                                                                 ا ورد أعاله، رغم إن كمبوديا وافقت على إعالن األمم املتحدة األخـري بـشأن حقـوق                     ً       ً        األصليون عناًء شديداً، كم   

   .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٣                                           الشعوب األصلية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 

       وذكـر    .                                                                                                     وتوجد قرية كونغ يو يف دائرة أو ياداو يف مقاطعة راتاناكريي، ويقيم فيها سكان جاراي األصليون                 -   ٦٥
       ً                                   هكتاراً من أراضيهم التقليدية لـصاحل         ٥٠                                                             ثل اخلاص وآلخرين، أهنم وافقوا بعد تردد على التنازل عن                         القرويون للمم 

                                                                    يف البداية، عندما كانوا خممورين، على أوراق بيـضاء، مث حبـضور              :    ُ                       مث طُلب منهم وضع بصماهتم       ".            جنود معوقني  "
                                                         ا مبالغ مالية كانوا يعتقدون أهنا التعويض عن اخلمسني              وتلقو  .                                                          الزعماء احملليني، على وثائق بلغة اخلمري، اليت ال يفهموهنا        

ُ                                                                مث ُشرع يف هتيئة األراضي ملزرعة مطاط وقيل للقرويني إهنم باعوا              .       ً             هكتاراً اليت باعوها                            هكتار إىل شركة، متلـك       ٥٠٠  
       ة، ويف                                    واشتكى القرويون إىل رئيس البلدي      .                                                                         أغلبية حصصها كيت كولناي، شقيقة وزير املالية وزوجة موظف عام رفيع          

                                                  وأبلغ القرويون أهنم فقدوا الوصول إىل النباتات         .                                                                    اليوم التايل هددت الشرطة وقوات الدرك القرويني باملقاضاة والسجن        
                                                                     ً                                                اليت كانوا جيمعوهنا من الغابات، ومل تعد مساحة األراضي كافية لالستغالل مستقبالً، وباتوا غري قادرين علـى تـرك                   

                                             ويظل األطفال يف املنـازل دون الـذهاب إىل           .                      ُ           ت يف مزرعة املطاط فإهنا ُتحتجز                                           ماشيتهم ترعى حرة، إذ إهنا إذا هام      
   .                    املدرسة لرعاية املاشية

                                                      

) ١٢  (  E/CN.4/2006/41/Add.3.  
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                                                                    ً                                      وعندما اتصل املمثل اخلاص بكيت كولناي لسماع صيغة روايتها، رتبت له موعداً مع حماميهـا ومـدير يف                    -   ٦٦
                                            شدد ممثلو الشركة على أن القرويني قد بـاعوا     و  .                                                                      الشركة أجرى معهما مناقشة مطولة بشأن الوقائع واملسائل القانونية        

                                                        ً                                                         األرض بأكملها عن طيب خاطر وعن معرفة تامة بذلك وقدموا نسخاً من الوثائق اليت وضعت عليها البصمات وصور                  
   .                                             األشخاص الذين قيل إهنم وضعوا بصماهتم على الوثائق

                               ومغزى القضية هو أن هذه هي        .       لوقائع                                                                   والقضية معروضة اآلن أمام احملاكم، وليس للممثل اخلاص موقف من ا            -   ٦٧
ّ                     ً                                                                   فئة اجملتمعات احمللية بالذات اليت ُصّمم قانون األراضي خصيصاً حلمايتها، بيد أن أفرادهـا يفقـدون أراضـيهم دون                     ُ                              

   .                                                            االستفادة من إجراءات محايتهم، ويشعرون بقوة أهنم وقعوا ضحية خداع

   تقويض اجملتمع املدين- هاء 

                                                                                   ت الدستورية القائمة وحقوق اإلنسان القانونية يقيد من ممارسة منظمات اجملتمع املدين                                 إن عدم احترام الضمانا     -   ٦٨
   .                                                                       للحريات األساسية الالزمة إلعمال حقوق األفراد االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  ي                 ففـي رتانـاكري     .                                                                                    وتتعرض املنظمات اليت تساعد اجملتمعات احمللية على الدفاع عن حقوقها لقيود تعسفية             -   ٦٩
                                                                                                 وموندولكريي، تطلب سلطات املقاطعة من تلك املنظمات التقدم بطلب للحصول على تراخيص لزيارة اجملتمعات احمللية 
                                                                                                                 والقرى املتأثرة، ولعقد اجتماعات مع القرويني، وتنظيم حلقات عمل تتعلق باحلق يف امتالك األراضـي واالحتجـاج                 

     ً                      فرداً من جمتمـع حملـي         ١٢   ُ ِ      ، ُمنِع       ٢٠٠٧        أكتوبر   /         رين األول      تش   ١٦    ويف    .                                        بصورة سلمية على االستيالء على األراضي     
ّ                                                                                                   تضّرروا بارتفاع منسوب املياه يف سد بفييت نام من احلصول على إذن بالسفر إىل بنوم بنه حلضور حلقة عمل جمتمعية،    

ـ        .                                                                         وطلب نائب حاكم املقاطعة من شرطة املقاطعة منعهم من مغادرة املقاطعة             ل                                     وأبلغت منظمات غري حكوميـة املمث
                                                                                                                    اخلاص بأن الشرطة احمللية منعت املركز الكمبودي حلقوق اإلنسان وهيئة صوت الدميقراطية التابعة له من تنظيم حمافل                 

                                            ويطلب من املنظمات غري احلكومية العاملة يف         .     ٢٠٠٧       نوفمرب   /                    سبتمرب وتشرين الثاين   /                                 عامة يف قرية كونغ يو يف أيلول      
   .                                      ال يستند على ما يبدو إىل أي أساس قانوين                                       رتاناكريي طلب إذن لتنظيم أي حدث، وهو قيد

                                               ّ                                                           وكانت للممثل اخلاص فرصة الوقوف على هذا النهج املّتبع جتاه األشخاص الذين يهتمون بالقرويني عنـدما                  -   ٧٠
             وعند هنايـة     .                                                    ، رفقة مسؤولني من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٣                  زار كونغ يو يف     

ِ    االجتماع، قِدم                                                                                      ً                     عدد من أفراد الشرطة واجليش املسلحني، يتقدمهم حاكم الدائرة الذي طالب، بلهجة عدائية نوعاً ما،                          
                                                              َ               وأوضح أن أي شخص، مبن فيهم مسؤولو األمم املتحدة، يزور الدائرة، مطاَلب              .                          ً     ً      سبب عدم طلب الزائرين إذناً خطياً     

   .               التشريع املالئم                                                        باحلصول على إذن من سلطات املقاطعة، رغم أنه مل يتمكن من حتديد

                                                                     ُّ                 ، تسببت حاالت عديـدة مـن تلك القيود يف وقف املمارسة السلمية للحق يف التجمُّـع                   ٢٠٠٧             وأثناء عام     -   ٧١
      ً                                       راهباً من اخلمري الكروم، كانوا يتظاهرون         ٤٨                       وتشمـل األمثلة األخرية      .                                                والتظاهر والتعبري السلمي من الناحية الفعلية     

                                         ، وقامت الشرطة بتفريقهم مع استخدام القوة     ٢٠٠٧      ديسمرب  /               ام يف كانون األول                               بصـورة سلميـة أمام سفارة فييت ن
  .                                                                                           ً                   املفرطة؛ وأصيب راهبان جبروح بالغة نتيجة استخدام هراوات تسبب صدمات كهربائية، وسقط أحدمها مغشياً عليه              

ّ                           ، تعّرض إضراب نظمته العـامالت يف     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩   ويف      Fortune Garment Woollen Knitting 
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Company                مبقاطعة كاندال، للتفريق العنيف من جانب وحدة من الشرطة وشرطة مكافحة الشغب، باستخدام الغـاز                                                                                                          
   .                                                                               املسيل للدموع وهراوات تسبب الصدمات الكهربائية، مما أدى إىل إصابة العديد من العامالت

                                     الحتفال بذكرى اليوم الدويل حلقوق اإلنسان                                                         وحظرت بلدية بنوم بنه يف البداية مسرية سلمية يف وسط املدينة ل  -   ٧٢
                                  ُّ         وأذنت يف هناية املطاف باملسرية، بعد تدخُّل         .                                    ، مشرية إىل شواغل أمنية غري حمددة          ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠   يف  

   .                                                وزارة الداخلية، لكن على نطاق أضيق وعلى طريق أقصر

   الصورة الشاملة- واو 

                                                                       سيادة للقانون، وعندما ال يتمكن شخص أو أفراد جمموعة قويـة مـن                                                  وجممل القول، فعندما ال تكون هناك         -   ٧٣
                                          وتتسم العديد مـن سـندات امللكيـة يف           .                                                                         احلصول على شيء بالطرائق القانونية، فإهنم يسعون للحصول عليه بالقوة         

       تـرغم       ً                                                                      وكثرياً ما تستخدم الشرطة واجليش لتعزيز هذه األغراض غري الشرعية وبذلك              .                             كمبوديا بطابعها غري الشرعي   
                                                                                   ولتأمني سندات أمالك ميلكها الغري، وللحصول على تراخيص وأذون لكسب مزايا علـى               .                            على خيانة واجباهتا العامة   

                                                ُ         ً     ً                               ً                       املنافسني، وللتهرب من دفع الضرائب، جيب على املرء أن ُيرشي عدداً كبرياً من املسؤولني فيصبح الفساد مـتغلغالً يف                   
                            ً                                     القانون، يصبح من السهل متاماً انتهاك حقوق اآلخرين، يف ظـل إفـالت                            ويف دولة تغيب فيها سيادة    .               الدولة واجملتمع 

    وقد   .                                                    ِّ                        ومل يعد مدى احترام القانون مسألة أخالقية، بل مسألة حترِّكها االنتهازية            .                                  ً       كامل من العقاب، إذا كان املرء قوياً      
ّ                                                                                 ُتسّن القوانني حتت الضغوط اليت متارسها اجلهات املاحنة، بيد أنه ال توجد نية يف إ                                                    نفاذ القوانني اليت تتعارض مع مصاحل      ُ  

               وختـضع حركـة      .                                                                                 ومع تزايد استغالل املوارد والسكان، تلجأ الدولة على حنو متزايد إىل القمـع              .               اجملموعة احلاكمة 
 ُ                                                             وُتعترب رغبة السكان يف التجمع حبرية عملية خطرة، وجيب كبح مجاح حرية   .                                    األشخاص الذين يعارضون القمع للمراقبة

                                                                                                 يكون من الالزم اللجوء إىل التهديدات واملضايقة والتخويف واالعتداءات وعمليات القتل خارج نطـاق                     التعبري، ورمبا 
                 وعلى العمــوم،     .                                          ً                                                 القضـاء لعرقلـة عمـل املعارضني األكثر تصميماً والذين ال ميكن إرشاؤهم أو تليني مواقفهم            

                                             رة على التنبؤ بتصرفاهتم، وخباصة جلـوؤهم إىل                َّ                                                           جيب أن يتعلَّـم الناس اخلوف من احلكام، بسبب نزواهتم أو عدم القد           
                                                                                         وعلى املدى الطويل، ستؤدي عدم قدرة احملاكم علـى تسويـة الرتاعـات علـى حنـو منـصف إىل              .              القوة املفرطة 

                                                                                                      مشاكل تتعلق بسيادة القانون واستتباب األمن، وتفاقم حاالت التوتر والرتاعات وإمكانية حدوث أعمال عنف والردود 
   .                                      العام الذي سيكون من الصعب السيطرة عليه           على التحدي 

   الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا-      ً رابعا  
                                                                                                             أنشئت الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا للنظر يف الدعاوى املقدمة ضد كبار زعماء اخلمري احلمر الذين                   -   ٧٤

                                              لكمبودي والقانون الدويل، وقد بدأت عملـها                                                                          يتحملون املسؤولية األوىل عن اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة للقانون ا        
                                                                                  ويوجد مخسة من كبار زعماء اخلمري احلمر يف سجن الدوائر االستثنائية جيري التحقيـق معهـم       .     ٢٠٠٧   ً          فعالً يف عام    

   .    ٢٠٠٨  ُ                                  وُيتوقع أن تبدأ احملاكمات يف منتصف عام   .        ملقاضاهتم

                                               ساءلة ملاليني الكمبوديني عن جرائم اخلمري احلمر؛               توفري امل   )  أ   : (                                           وتشمل املربرات الرئيسية للمحاكمات ما يلي       -   ٧٥
       وتعزيز   )  ج (                                                                                              وأن يكون هلا أثر رادع بإبـراز عـدم اإلفـالت مـن العقاب نتيجة انتهاكات حقوق اإلنسان؛                 )  ب (
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     جانب                                                                   واستيعاب السوابق القانونية واملمارسات اخلاصة بالدوائر االستثنائية من   )  د (                                   فهم الناس للعدالة ولسيادة القانون؛ 
   .                            بقية النظام القضائي الكمبودي

      ُّ                                                                    فقد اتُّفق على اللوائح الداخلية، رغم أن ذلك مت بعد مفاوضات مطولة              .                                     وهناك العديد من التطورات اإلجيابية      -   ٧٦
                                                                                   ومعروف لدى اجلميع أنه كان هناك تنازع بني القضاة الدوليني واملـدعني العـامني                .                                كادت تنهي العملية قبل األوان    

                                                                                                          لتابعني للدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، ومع ذلك فقد قدموا ضمانات إىل املمثل اخلاص مفادها أن                            الكمبوديني ا 
                                    وجرى تأمني مشاركة اجملتمـع احمللـي         .                     ً     ً             واهتم اجلمهور اهتماماً كبرياً باحملاكمات      .                                اجلانبني أقاما عالقات عمل جيدة    

        ِّ                                                الذي ميكِّن الضحايا من السعي للحصول على تعويضات                       ، وهو اإلجراء   "                عمل الطرف املدين   "                       والضحايا بفضل إجراء    
   .             مجاعية ومعنوية

  .                                            أن يتعلموه من الـدوائر االسـتثنائية       -              بل وغريهم    -                                                    ومثة الكثري الذي ميكن للمحامني والقضاة الكمبوديني          -  ٧٧
ّ                                                                                     ويرّحب املمثل اخلاص بالعناية اليت أوالها القضاة املشاركون يف التحقيق يف قضية تطبيق                      انظـر   (                   غويـك إييـف          كينغ "   

                      ً      وهو أمر ال تقوم به عادةً       (                                                                         عند النظر يف القانون ويف السوابق القانونية وكذلك يف وقائع القضية              )         أدناه   ٨٩-  ٨٧         الفقرات  
                                                                                     والحظ املمثل اخلاص مع االرتياح الكبري منوذج احلجج القانونية وأسلوب تقدميها، عن طريق الصياغة     ).                 احملاكم الكمبودية 

  .                                                                                                        وتقدمي مرافعات احملامني الوجيزة، والقرارات الدقيقة واملفصلة الصادرة عن املـدعني العـامني والقـضاة                               الدقيقة للتهم،   
                                                                                                                 وأشارت مجيعها بالكامل إىل مراجع فقه القضاء الدويل واإلقليمي اخلاصة حبقوق اإلنسان، إىل جانب مالحظات مدققـة                 

                                                           طوة حممودة للغاية يف أعقاب القرار الصادر عـن اجمللـس                  وهذه خ   .                                                    تتناول أحكام األصول القانونية للمعاهدات الدولية     
   .                                                                      ُ                      الدستوري الذي ينص على أن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية يرسخها الدستور وُملزمة للمحاكم الكمبودية

   هيكل اختاذ القرار يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا- ألف 

    ً         جزءا  من نظام ) مبن فيهم املدعون العامون والقضاة(مبوديا، يشكل موظفو الدوائر االستثنائية يف حماكم ك  - ٧٨
   ّ              ويعي ن مجيع القضاة . احملاكم الكمبودي، ويتمتعون بوضع خاص، ويستقدمون من كمبوديا واجملتمع الدويل على السواء

وبالتايل . تحدة                                         ُ                                          واملدعني العامني من قبل اجمللس األعلى للقضاء، وي ختار الدوليون من مرشحي األمني العام لألمم امل
ميكن لكمبوديا أن تبت، إىل حد ما، يف تعيني القضاة الدوليني، والقضاة احملققني واملدعني العامني، بيد أنه ال يوجد 

  .لألمم املتحدة قول يف تعيني النظراء الكمبوديني

ويف دائرة احملكمة . نويف الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية يوجد ثالثة قضاة كمبوديني وقاضيان دوليا  - ٧٩
وجيب على الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية أن تتخذ . العليا، يوجد أربعة قضاة كمبوديني وثالثة قضاة دوليني

قراراهتا بالتصويت اإلجيايب ملا ال يقل عن أربعة قضاة، ويف احملكمة العليا تتخذ القرارات بالتصويت اإلجيايب ملا ال يقل 
وهو . وبذلك يتمكن القضاة الكمبوديون من االعتراض على أية إدانة حىت وإن أيدها القضاة الدوليون. عن مخسة قضاة

                ً                                          ً                                     أمر مستغرب، نظرا  إىل أن لدى القضاة الدوليني، وهو املتوقع دوما ، خربة أكرب يف قانون جرائم احلرب واجلرائم 
  .دينياملرتكبة ضد اإلنسانية، وخربة قضائية أطول من نظرائهم الكمبو
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   قضايا االستقالل واإلدارة- باء 

                             ّ               املساعدة على إجراء احملاكمات، عي ن األمني العام ١٩٩٧عندما طلبت احلكومة من األمم املتحدة يف عام   - ٨٠
  .)١٣(               ً                فريق خرباء بارزا  إلسداء املشورة له

  ،   ")                      ذوي املستوى الرفيع          املسؤولني "                          مبا فيه شهادات من بعض       (                                              وبعد تقييم دقيق للجهاز القضائي الكمبودي         -   ٨١
  ُ                                                                                                                خلُص الفريق إىل أن الفساد املتفشي والتأثري السياسي سيجعل من املستحيل على املدعني العامني واحملققني والقـضاة                 

                                           باألطراف اليت سيحقق بشأهنا وتوجيه التهمة       "                                                                         الكمبوديني أن يكونوا مبنأى عن الضغط السياسي وأن القرارات املتعلقة           
                            ورفض الفريق تشكيل حمكمـة        ).    ١٣٤        الفقرة     " (                                                    ئتها ستقوم على اعتبارات سياسية وليس على األدلة                         هلا، وإدانتها وترب  

                             ٍ    ٍ         واعترض بصفة خاصة على تعيني مدعٍ عامٍ أو      )                                                          يتساوى فيها عدد القضاة واملدعني العامني األجانب واحملليني        (        مشتركة  
    ).   ١٦٣       الفقرة  (               نائب له كمبودي 

. ة، اليت ألغتها املصاحل السياسية، مربرة أم ال، فإن هذا األمر يظل قيد النظروسواء كانت هذه املشورة املدروس  - ٨٢
خبصال أخالقية عالية، "                                                   ّ                         ويقضي االتفاق املوقع بني األمم املتحدة وكمبوديا بأن يتحل ى القضاة واملدعون العامون 

" ات من أية حكومة أو أي مصدر آخروباالستقالل يف أداء مهامهم وعدم قبول أو تلقي أية تعليم... وباحلياد والرتاهة 
غري أن من بني القضاة الكمبوديني قاضيان ترأسوا حماكمات لشخصيات بارزة من املعارضة، كانت حمل )). ٣(٩املادة (

   ّ               وبر أ ابن أخت رئيس )  أعاله٥٦انظر الفقرة (نقد شديد، وأصدر أحدمها حكمني ضد بورن سامنانغ وسوك سام أوين 
 يف ظروف غامضة، واعترف اآلخر بتسلم أموال من أطراف يف نزاع ومل يشغل ٢٠٠٤تل يف عام الوزراء من عملية ق

وعندما تعرضت هذه التعيينات للنقد، أشار ريتش سامباث، املتحدث باسم . )١٤(                        ً       أحد القضاة الوظيفة إطالقا  من قبل
ونعت رئيس . )١٥("إعادة بناء مسعتهم"من الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، أن اخلدمة يف احملكمة ستمكن القضاة 

  .)١٦("حيوانات تود إغواء والديها"الوزراء األشخاص الذين وجهوا النقد بأهنم 

وحيتمل أن تكون احلكومة هي اليت قامت بتلك التعيينات بدل اجمللس األعلى للقضاء، مثل إقالة رئيسة حمكمة   - ٨٣
كما يتضح من املرسوم (ن الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا االستئناف واالستعاضة عنها بالقاضي يو بولنغ م

                                                      

                                               ّ             أسترايل مميز وحاكم عام سابق يف بلده؛ والقاضي راجـسوّمر                                                 ٍ         يضم فريق اخلرباء سري نينيان ستيفن، وهو حمامٍ           )  ١٣ (
                     ً                                                                        ٍ                                 الاله، كبري القضاة سابقاً يف موريشيوس وعضو اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ واألستاذ ستيفن راتنر، وهو حمامٍ دويل بارز مـن                    

   .                       الواليات املتحدة األمريكية
   .                  من النص اإلنكليزي  ٢٥        ا، صفحة                                                       انظر تقرير الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايته  )  ١٤ (
 ,"Prak Chan Thul "KR trial will redeem judges: spokesman              مقتـبس مـن    ٢٥  .                املرجع نفـسه، ص   )  ١٥ (

Cambodian Daily, 6-7 May 2007.   
   /        أيـار   ١١             ة لبنوم بنه، ـ                                                          مقتبس من كلمة ألقاها حبفل خترج يف مدرسة اإلدارة امللكي        ٢٥  .                املرجع نفسه، ص    )  ١٦ (

   .    ٢٠٠٦     مايو 
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وعلى إثر النقد الذي توجه به املمثل اخلاص واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني . )١٧()امللكي ذي الصلة
حماكم كمبوديا                              ً                          احلكومة أن يو بولنغ سيظل حاليا  ضمن الدوائر االستثنائية يف " أوضحت"وغريمها من األطراف، 

  .وسيقوم يف الوقت نفسه بوظائف رئيس حمكمة االستئناف

                                                                                                               والحظ فريق اخلرباء أن أهداف احملاكمات لن تتحقق إذا مل يثق الشعب الكمبودي يف نزاهة العملية، بل اعتربها                    -  ٨٤
       كبـار   "               ا يقتصر على        ً                                                                  وفضالً عن ذلك، ورغم أن اختصاص الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبودي            .                     ممارسة سياسية حزبية  

                                    ، إذا تعلقـت التهمـة باألشـخاص        "                                                                    َ  َ           زعماء كمبوتشيا الدميقراطية والذين يتحملون املسؤولية األوىل عن اجلرائم املرَتكَبة         
                      وسيكون االختبار احلقيقي   .   َ                                                                                احملَتجزين فقط يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، فقد ال يشعر الشعب بأن األمر مالئم   

   . )١٨ (   َ                                                                         مشتَبه فيه يعمل يف احلكومة أو له عالقات وثيقة هبا، ومثوله أمام الدوائر االستثنائية              هو التحقيق مع 

              وكانت هناك من   .                                                             الدولية صورة مكررة على صعيد اإلدارة، وذلك بإحلاح من احلكومة     /                    وتعترب شعبة كمبوديا    -   ٨٥
                                        اسعة االنتشار تفيد بـأن الكمبـوديني               ِّ          وراجت ادِّعاءات و    .                                                      الطرف الكمبودي العديد من املخالفات اإلدارية اخلطرية      

                        يف املائة من الراتب       ٣٠       إىل     ٢٠                                                                                     املعينني يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا سيتقامسون كامل راتبهم األول وحنو             
                                                                              وأثبتت مراجعة خاصة للحسابات قام هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تعـيني              .  )١٩ (                                التايل مع شخصيات سياسية بارزة    

                                      ُ                                                                           يد من املوظفني الذين مل يؤذن بوظائفهم ومل ُتدرج يف امليزانية؛ وكانت هناك زيادات يف الرواتب لبعض املوظفني                      العد
                                            وكانت املخالفات اليت أشار إليهـا فريـق           ".            يف املائة     ٣٣٨    و   ٥٤                  تتراوح بني نسبة     "        ّ                         الذين عّينتهم حكومة كمبوديا،     

                       ُ                                             ىل درجة أوصى بأنه إذا مل ُتقبل توصياته، فإنه ينبغـي لألمـم                                    ً                   ً          مراجعة احلسابات كبرية جداً وعلى نطاق واسع جداً إ        
   . )٢٠ (                 ّ                       املتحدة أن تنظر جبّدية يف االنسحاب من املشروع

                                                                                                       وطلبت نقابة احملامني يف كمبوديا، ودون أي أساس قانوين، أن يدفع احملامون األجانب، والـذين سـتكون                   -   ٨٦
                             دوالر من دوالرات الواليات      ٤     ٩٠٠    ً     ً          جماناً، رمساً قدره                                                              مشاركتهم أساسية لضمان حماكمات منصفة، وحىت إن دافعوا         

ّ                                   واحتّج القضاة الدوليون على أن ذلك         .       املتحدة       وعرضت   .  )٢١ ( "                                            ٍ         سيحد بقوة من حق املتهمني والضحايا يف اختيار حمامٍ         "    

                                                      

ـ  ـ                                                                         عام مشترك أصدره املمثل اخلاص واملقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـض                بيان  )  ١٧ (    /     آب   ٢٣    ني،  ـ            اة واحملام
   .    ٢٠٠٧      أغسطس 

                   ُ                                   بالقدر الذي ميكن أن ُتكشف به احملاكمات العادلة عن          "      ً          متهماً، إنه      ٢٠                       ّ              قال فريق اخلرباء، الذي فكّر يف حنو          )  ١٨ (
                                                             ودي، بتوريط أناس إضافيني، فإن احلكومة قد يساورها القلق                                                                       صورة تارخيية ختتلف عن الصورة اليت يؤكدها حزب الشعب الكمب         

   ).S/1999/231           ً ؛ انظر أيضاً A/53/850  ،   ٩٨       الفقرة    " (                               من تشكيل حمكمة ال متلك سيطرة عليها

                                      ، ومقابالت مع موظفي الدوائر االستثنائية     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ١٤  يف   "           جمتمع مفتوح "                  بيان صحفي صادر عن   )  ١٩ (
  .              يف حماكم كمبوديا

                                                          التعيني مل يتم على حنـو شـفاف، ويف إطـار املنافـسة              "                                         ق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن                خلص فري   )  ٢٠ (
   ٤                                                      برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، تقريـر املراجـع اخلـاص،        " (                                                        واملوضوعية، مما يضمن اختيار أكفأ املرشحني للقيام بالوظائف   

   ).                  من النص اإلنكليزي ٤    ، ص     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

  .    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٦                                                         جلنة املراجعة التابعة للدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا،             بيان صادر عن  )  ٢١ (
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ُ  ِّ                            إحدى السفارات تعويض النقابة عن تلك الرسوم، وعقب مناقشات مع السلك الدبلوماسي، ُخفِّض الرسم إىل                                                                                              ٥٠٠     
   .          ٍ                               ٍ                                    وال ميكن حملامٍ أجنيب أن ميثل أمام احملكمة دون حمامٍ كمبودي، والذي جيب أن يتكلم هو األول  .   الر  دو

  )داش( قرار بشأن احتجاز كينغ غواك إيف - جيم 

                                                                                                                من املهم اإلشارة إىل القرار الذي اختذته الدائرة التمهيدية بشأن شرعية أمر احتجاز صـادر عـن القـضاة                     -   ٨٧
                                                             فقد اقتيد إىل سجن الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديـا            .                                   ق ضد كينغ غوك إيف، املدعو داش                        املشتركني يف التحقي  

              ً                                                                       ، واحتجز سابقاً لفترة تزيد عن مثاين سنوات، مبوجب أمر صادر عن حمكمة عـسكرية،                   ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٣٠        بتاريخ  
ُ  ِّ                                                     ملواجهة ُتهم اإلبادة، وُعدِّلت التهمة لتصبح جرائم ضد اإلنسانية، وإىل ا                 ٢٠٠٤           ً                       الحتجاز جمدداً مبوجب تشريع عـام              ُ             

                                    وكانت حجج الدفاع بـشأن مـسألة          ).                             قبل الوجود الفعلي للمحكمة    (                                              املنشئ للدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا       
           كـانون    ٣    ويف    .                   ً                                                                                 الكفالة ترتبط تبعاً لذلك مبسائل مثل االحتجاز التعسفي واحلق يف احملاكمة خالل فترة زمنية معقولة              

                                                  ً                                                ، أيدت الدائرة التمهيدية شرعية أمر االحتجاز استناداً إىل أن ظروف االحتجاز، كما تنص عليه                   ٢٠٠٧       ديسمرب /    األول
                                                                                                    اللوائح الداخلية، مستوفاة ورفضت، لألسف، الدخول يف نقاش بشأن ما إذا كان هناك انتهاك حلق املتهم يف حماكمة يف 

    .                          غضون فترة معقولة من الزمن

                                                                                   ية يف حماكم كمبوديا أن تويل العناية لألحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات الـيت                                    وينبغي للدوائر االستثنائ    -   ٨٨
ـ         .                                                        يقضي هبا دستور كمبوديا، واآلليات الكفيلة باستيفائها         ن ـ                                           ً            وبذلك ستصبح التفسريات التقدمية للدستور جـزءاً م

   .              القانون األساسي

 ً                                                اً طاملا مل تتخذ احلكومة خطوات لوضع حد لإلفالت                                                                 وسيظل أثر الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا هامشي         -   ٨٩
                 ، علـى سـبيل         ١٩٩١          منذ عام    (                                      ً                                        من العقاب عن ارتكاب انتهاكات جسيمة جداً حلقوق اإلنسان يف املاضي القريب             

                                                                                                              ويبدو أن السلطات القضائية الكمبودية عاجزة، سواء كان ذلك بسبب انعدام املوارد أو ألسباب سياسية، عن                   ).      املثال
                                    ومما يثري السخرية بصفة خاصة أنه ينبغي   .                                                         إىل مكافحة تلك االنتهاكات األخرية حلقوق اإلنسان على حنو شامل        املبادرة

                                                                                         ّ                       للمجتمع الدويل أن يبذل كل هذا القدر من اجلهد واملال لوضع حد لإلفالت من العقاب بالنسبة ألشخاص مـسّنني                   
   .                                       الطرف عن االنتهاكات احلالية حلقوق اإلنسان    َّ                                   ً             ومدمَّرين عن جرائم ارتكبوها قبل ثالثني عاماً، بينما يغض

   قوانني االنتخابات واملمارسة-     ً خامسا  
                           ً                وقدم أغلبية املراقبني تقاريراً إجيابية عن        .                                                                     يوجد لدى كمبوديا سجل من االنتخابات التشريعية والبلدية املنتظمة          -   ٩٠

                                ويوجد يف كمبوديا إطار تشريعي جيد   .        العنف              ً        والحظوا تناقصاً يف حدة    ٢٠٠٧                       ُ            االنتخابات البلدية اليت أُجريت يف عام 
    .                                                       لالنتخابات وتطور هائل للمؤسسات القانونية واإلدارية األخرى

  .                       ّ                                                                           وال تزال هناك معوقات جّدية حتول دون حتقيق اهلدف الدستوري للتعددية السياسية عن طريق االنتخابـات          -   ٩١
                                                    دميقراطية الرشيدة، وحقوق اإلنـسان، والوصـول إىل                              عيوب يف اإلدارة ال    -                            ً     ً       ويتخذ بعض تلك املعوقات طابعاً عاماً       

                                                          واشتكت أحزاب املعارضة السياسية من خمالفات يف إدارة االنتخابات   .                                        وسائط اإلعالم وعدالتها، ويف دور اجملتمع املدين
   .               لصاحل احلزب احلاكم
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                   ورات مـع األحـزاب                  ً               وهي شفافة نسبياً وتعقد مـشا      .                                                      وتتمتع اللجنة الوطنية لالنتخابات بسمعة طيبة عامة        -   ٩٢
  .                                                                                         لكن يبدو أن هناك عائقني رئيسيني حيوالن دون قدرهتا على تأمني انتخابات حرة ونزيهـة                .                       السياسية واجملتمع املدين  

    ِّ                                                  وتعيِّن اجلمعية الوطنية أعضاءها بترشيح مـن وزارة          .                                                              أوهلما، أهنا غري مستقلة باملعىن الكامل وليس هلا وضع دستوري         
َ          الداخلية اليت ال ُتلَزم ب            َ            وال تطالَـب وزارة       ).              ً                         قامت بذلك فعالً يف الترشيحات األخـرية       (                           استشارة األحزاب السياسية                   ُ  

       ولـيس    .                                                                                                         الداخلية كذلك بتقدمي عدد من املرشحني يزيد عن عدد الشواغر، لتمكني اجلمعية الوطنية من خيار حقيقي               
   .                                                                ً ألعضاء اللجنة فترة والية حمددة وال توجد ضمانات حتول دون إبعادهم تعسفاً

                                                                                                      والعائق الثاين هو عدم قيام اللجنة الوطنية لالنتخابات بالعديد من الوظائف اإلدارية األساسية لتأمني انتخابات    -  ٣ ٩
                                                      وإعداد سجل الناخبني عمليتان يتكفل هبما موظفو الدولـة،     )                       احلامسة لتسجيل الناخبني   (                فإصدار اهلويات     .            حرة ونزيهة 

                  وبسبب حجـم هـذه     .                                 ، مل تقم اللجنة حىت بتسجيل املرشحني     ٢٠٠٧         ويف عام     .                                 وأكثريتهم مرتبطون باحلزب احلاكم   
                               َّ                          ِّ                                                              العمليات وخمتلف املستويات اليت تنفَّذ فيها، ال ميكن للجنة أن تؤمِّن إجراء تلك العمليات بصورة صـحيحة ونزيهـة                   

                                         وبلغ إىل علم املمثـل اخلـاص العديـد مـن        ).                                                      خاصة وأن تلك اهليئات األخرى ختضع لضغط سياسي هائل         (        وفعالة  
   .                                                 الشكاوى اليت تفيد أداء تلك الوظائف لصاحل احلزب احلاكم

ّ                                              وحّدد مستشار آخر العديد من املشاكل األخرى وهي       -   ٩٤                                               إكراه مشتكني على إبرام اتفاقات مصاحلة؛ وتطبيـق    :   
                                                                                  ُّ                                  لوائح معقدة بطريقة تعسفية؛ وإصرار السلطات االنتخابية على أن تكون الشكاوى رمسية؛ وتدخُّل زعمـاء القـرى؛                 

                                   ؛ وعدم وجود حياد وطابع مهين يف        "            شراء األصوات  "                                                           م معاقبة األطراف اليت ترتكب انتهاكات انتخابية، وخباصة            وعد
                                    ويشري املمثل اخلاص بإنـشاء هيئـة         .                                                                               اختاذ القرار املتعلق بالشكاوى والطعون، وخباصة على املستويات الفرعية للجنة         

    .                                                          قدمة من املستويات الدنيا، واإللغاء التدرجيي لدور زعماء القرى                                                مستقلة تتوىل أداء وظيفة اللجنة بالنظر يف الطعون امل

               وأفاد مراقبون    .         ُ   َ                                                                             واللجنة ُمطاَلبة بضمان وصول مجيع األحزاب السياسية على حنو متكافئ إىل وسائط اإلعالم              -   ٩٥
       موالية  "           م اخلاصة،                                                                                                   دوليون وغريهم من مراقيب االنتخابات أن وسائط اإلعالم، اليت متلكها الدولة وأكثرية وسائط اإلعال             

    ".                               للحزب الرئيسي احلاكم بصورة جارفة

       وهي  -                                                  وبعد هذه الفترة ال ميكن تنظيم محلة انتخابية           .      ً   يوماً   ٣٠                                               وفترة احلملة االنتخابية للجمعية الوطنية هي         -   ٩٦
     ً  تساحماً  "       ة تبدي                                     وذكر أحد املراقبني أن السلطات الكمبودي  . ُ   َّ                                                ُتعرَّف على حنو واسع بأهنا تستثين النشاط السياسي الشرعي

    ".     ً    ً                                                                             حمدوداً جداً جتاه األحزاب السياسية املنظمة أو املنظمات غري احلكومية خارج فترة احلملة االنتخابية

                                                                                                              وال يوجد إبالغ إلزامي عن متويل احلملة؛ وال توجد قيود واضحة على املساعدة غري املالية والعينية املقدمـة                    -   ٩٧
                                                                     د جمموع النفقات؛ وال توجد قيود على املسامهات الفردية أو جممـوع                                                  للمرشحني لالنتخابات؛ وال يوجد سقف حيد     

                                                                                                           املسامهات؛ وال توجد التزامات حتمل مسؤويل األحزاب على التصديق على احلسابات أو فرض جزاءات على تقـدمي                 
   .            َّ   احلسابات املزوَّرة

                            ورويب وجمموعات أخـرى مـن                                                                                 ويوجد عدد من التوصيات املتعلقة بإصالح النظام االنتخايب أعدها االحتاد األ            -  ٩٨
   .    ٢٠٠٨                                                                                                     املراقبني لالنتخابات السابقة وخرباء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وينبغي النظر فيها وتنفيذها يف انتخابات عام 

  



A/HRC/7/42 
Page 23 

   االستنتاجات والتوصيات-     ً سادسا  
             كمبوديـا                                                                                          تناول أسالف املمثل اخلاص وغريهم، سنة تلو األخرى، مشاكل النظام القانوين والقضائي يف              -   ٩٩

                                                              وليس مثة ما حيفز احلكومة على إدخال إصالحات، طاملا يواصـل             .                                           وتقدموا بالعديد من التوصيات، دون جدوى     
   .                                                                                   اجملتمع الدويل تقدمي مساعدات مالية كبرية دون مراعاة انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة االنتشار

                                          احلكومة هي أقل األطراف جدية يف الربنامج        "   َّ                                   ً                    وعلَّق باحث قانوين كمبودي ذائع الصيت أخرياً بقوله إن            -    ١٠٠
                                              عدم التزام رفيع املستوى بتنفيـذ برنـامج         "                                          وقد ختلى البنك الدويل عن مشروع نتيجة          .  )٢٢ ( "                 القانوين والقضائي 

                           وذكرت جهة ماحنة أخرى أن       .  )٢٣ ( "                                                                       إصالح قانوين وقضائي متضافر داخل اجلهازين التنفيذي والقضائي للحكومة        
                                                        ال تعدو أن تكون جمرد حماوالت مدروسة للتعبري للجهـات           "                                الس املتعلقة باإلدارة الرشيدة                          العديد من اخلطط واجمل   

   . )٢٤ ( "        َّ              املاحنة عمَّا ترغب يف مساعه

  التوصيات املقدمة إىل احلكومة

ّ                                            ويوّد املمثل اخلاص أن يشدد على التوصيات التالية،    .                                          حلكومة املسؤولية األوىل عن سيادة القانون         ا      تتحمل  -    ١٠١    
   :                  ً م الكثري منها سابقاً     ُ ِّ  اليت قُدِّ

           املـدافعون   (                                                                                جيب على احلكومة أن حتترم استقالل مجيع املدعني العامني والقضاة، مبـن فـيهم                   •
                                         داخل الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا؛  )                  واملوظفون اإلداريون

     دريب                                 وينبغي مواصلة اجلهود الرامية إىل ت  .                                            جيب أن ختصص احلكومة موارد إضافية لقطاع العدالة   •
                                                                              احملامني وتوظيف مدعني عامني وقضاة وينبغي أن يتمثل اهلدف يف أن يكون كل واحد على مسافة 

                                                             معقولة من احملكمة والتقليل إىل أدىن حد من آجال النظر يف الدعاوى؛

                 واملنظمـات غـري      ،                     ِّ                                                       ينبغي للحكومة أن تعيِّن جلنة يكون أعضاؤها من احلكومة، ونقابة احملـامني              •
                                                                     اإلنسان واخلرباء احملليني واألجانب، لتقدمي املشورة بـشأن تنظـيم املـساعدة                 احلكومية حلقوق 

                             وينبغي تنفيذ توصياهتا بسرعة؛  .          القانونية

  

                                                      

        مــن    ٢٧            ، الـصفحـة      ٢٠٠٧                                                                      تقرير الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، متثيلية العداـلة،    )  ٢٢ (
  .             النص اإلنكليزي

  /        آذار   ٣٠                    ، البنك الـدويل،        ٠٠٥ ٢                                                                         مملكة كمبوديا، تقرير عن استكمال استراتيجية املساعدة القطرية لعـام            )  ٢٣ (
  .    ٢٠٠٥     مارس 

  .    ٢٠٠٤      أغسطس  /                                                                        تقييم الفساد يف كمبوديا، وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، آب  )  ٢٤ (
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                      وجيب أن تكون املثـل       .                                                                      جيب على احلكومة أن حتترم سيادة القانون داخل جهاز الدولة واجملتمع             •
ِ          ذ القوانني على حنو منِصف وكامل         وجيب تنفي  .      ُ                                            الذي ُيحتذى به، بصفتها حامية الدستور والقانون                        

                                                                                              وضمان سبل االنتصاف الفعالة النتهاكات احلقوق، إذا كانت هناك رغبة يف أن حيتـرم النـاس                
                      مفهوم سيادة القانون؛

ّ                                                                        جيب على احلكومة أن ُتعجِّل بسّن القوانني املتعلقة باملظاهرات ومكافحة الفساد، وضمان امتثاهلا                •     ِّ   ُ                 
    ن؛                         للدستور وملعايري حقوق اإلنسا

                                                                                        جيب على احلكومة أن حتمي حقوق السكان األصليني وغريهم، والذين، بسبب األمية، والعادات                •
                                                                                                   والتوقعات العرقية، واألشكال البلدية للمنظمات وما سواها، ال يلمون بالقانون أو بإجراءاتـه،             

  م        ُ                     وجيب أن ُتتخذ خطوات تضمن عـد   .                                                     وبقواعد القيام مبعامالت اقتصادية أو مع اقتصاد السوق   
                                                                                 ِّ                   مشاركة سلطات الدولة مبا فيها البلديات، يف املعامالت املريبة أو يف تنفيذ القوانني اليت تقـوِّض                

                                 حقوق تلك اجملتمعات احمللية واألفراد؛

                وجيب أال تتواطأ     .                                                                      جيب على احلكومة أن تبذل قصارى جهودها لوقف عمليات اإلخالء القسري             •
                              ُ                وجيب احترام املبادئ التوجيهية املُعترف هبـا         .    عية     ً                                    إطالقاً يف عمليات اإلخالء القسري غري الشر      

     ً                                                                                           دولياً، مبا فيها املبادئ اليت تقضي بأال ميكن تشريد أي شخص نتيجة عمليات اإلخالء القائمـة                
             َّ          وينبغي أن تنفَّذ عمليات   .                                                               على التنمية، واملوافقة الكاملة واملستنرية للمستهدفني بعمليات اإلخالء

  .            ً                                                    فقط، وأساساً ألغراض النهوض بالرفاه العام يف جمتمع دميقراطـي                                    اإلخالء يف حاالت استثنائية     
                                                              وال ينبغي سجن أي شخص يف مسألة تتعلق حبمايـة حقوقـه يف               .                               وينبغي حظر اللجوء إىل القوة    

                    وينبغي اإلعالن عـن      .                                       ُ                              األرض ويف السكن وينبغي إطالق سراح أي فرد ُمحتجز يف هذا السياق           
                                                        من حتديد شرعية الدعاوى املتعلقة باألراضي بطريقـة                                            وقف عمليات اإلخالء القسري، للتمكني    

                 موضوعية وعادلة؛

           مبا فيهـا    (                                                                                       جيب على احلكومة أن تنشئ هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى املتعلقة بسوء إدارة الدولة                 •
                                             ُ                         وميكن أن تتوىل هذه املهمة جلنة معنية حبقوق اإلنسان ُتنشأ على النحو الوايف       ).                مؤسسات العدالة 

          ئ باريس؛    ً      وفقاً ملباد

                                                                                         جيب على احلكومة احترام واجبات وحقوق اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها                  •
                   وينبغي عدم وضع أية   .                                                               واحترام قرارات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان
         حلكومية؛                                                               قيود على األنشطة املعقولة اليت تقوم هبا اجملتمعات احمللية واجلمعيات غري ا

ّ                     جيب على احلكومة أن تعاجل برتاهة احلاالت اخلاصة اليت أُبلغت هبا يف التقارير األخرية اليت أعّدها                   •                                ُ                                             
                                                                                            املمثلون اخلاصون ومنظمات حقوق اإلنسان، مبا فيها الظروف اليت اختفى فيها تيم سـاكهورن              
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                          للزعيم النقـايب شـي                                                                 وينبغي أن تشمل هذه اخلطوات حتقيق العدل للقتلة املزعومني          .  )٢٥ (     احملترم
   .                                      فيشيا ومثول قتلته احلقيقيني أمام العدالة

  التوصيات املقدمة إىل األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين

                                               مبا فيه املنظمات غـري احلكوميـة، واحملـامون،          (                                                     يشدد املمثل اخلاص على اإلسهام اهلام للمجتمع املدين           -    ١٠٢
                       يف اجلهد املشترك إلقرار      )                                       ن املؤسسات التعليمية والبحثية األخرى                                               واجلامعات، وهيئات الفكر واملشورة وغريها م     

                                                                                       ويشجع املمثل اخلاص تلك اجلهات على مواصلة جهودها، حبزم وصرب وشجاعة وبروح االنفتاح               .               سيادة القانون 
ـ            .                                       والتعاون واحلوار مع السلطات احلكومية         سان                                                                   وينبغي هلا أن تواصل مد السكان باملعلومات املتعلقة حبقوق اإلن

  .                                                                                                           واملؤسسات وسبل التظلم، وأن يكون هلم صوت عندما ال تستمع هلم اإلدارة وواضعو القوانني واجلهاز القضائي               
    .                                                                                  وينبغي التشجيع على إجراء مناقشات مع السكان تتناول تقارير املمثل اخلاص وردودهم عليها

                                  هور، عن طريق حلقات التـدارس،                                                                       وينبغي للمؤسسات التعليمية واملنظمات غري احلكومية أن تشرك اجلم          -    ١٠٣
                                                                                                       ووسائط اإلعالم واملنشورات، يف اإلجراءات واملمارسات وكذلك يف القرارات واألحكام الصادرة عن الـدوائر              

   .                                                               االستثنائية يف حماكم كمبوديا، إلذكاء الوعي مبعىن سيادة القانون وأمهيته

  م املتحدةالتوصيات املقدمة إىل اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مؤسسات األم

                                                                                                    جيب لتوصيات املمثلني اخلاصني املتعاقبني، لكي تنظر فيها احلكومة وتنفذها على حنو جـدي، أن حتظـى                   -    ١٠٤
   .                                            بتأييد ودعم احلكومات األجنبية واملؤسسات الدولية

                           ّ                                                                وينبغي للمجتمع الدويل أن يشكّل أو يعمل على تشكيل جلنة خرباء مستقلة الستعراض عمـل                  •
                                                                            قضائي، وتقدمي توصيات، وإعداد تقارير سنوية إىل اجملتمع الدويل وإىل حكومة                              النظام القانوين ال  

              وينبغي للجنة    .                                                                 ِ             كمبوديا امللكية، قبل شهر من املشاورات بني احلكومة واجلهات املاحنة واملقرِضة          
                                                                                                        أن تضع معايري فعالة وواقعية لتقييم التقدم احملرز، مع إيالء عناية خاصة إىل إنفاذ القـانون وإىل                 

                                      وينبغي للتقرير أن ميثل أساس املشاورات؛  .                             ستقالل النيابة العامة والقضاة ا

                                          ِّ                                                  وجيب على احلكومات األجنبية أو الوكاالت اليت توفِّر املساعدة على صياغة القوانني أن تضمن                 •
                                         وال ميثل ذلك أي شكل من أشكال النيل مـن       .                                               اتساق القوانني اليت تقترحها مع حقوق اإلنسان      

                                                                      وهو التزام دويل يقع على عاتق كل دولة عضو يف األمم املتحدة، مبوجب امليثاق   .              سيادة كمبوديا 
                       َّ          ومبوجب املعاهدات اليت صدَّقت عليها؛

                                                      

ُ                          رئيس رهبان معبد بنوم دنه يف مقاطعة تاكيو ينتمي إىل أحد أعراق اخلمري من جنوب فييت نام وقد ُخلع من                      )  ٢٥ (                                                                                      
                                                                                  أساس أن أنشطته املتمثلة يف املساعدة على تقدمي امللجأ للرهبان من أقلية اخلمري كروم يف فييت                                منصبه بأمر من رئيس األساقفة على 

ّ                                َّ                                              نام والذين فّروا بسبب االضطهاد الديين املزعوم قوَّضت العالقات الطيبة القائمة بني كمبوديا وفييت نام                      مث اقتاده أشخاص جمهولو   .             
  .               ً           عندما ظهر حمتجزاً يف فييت نام      أغسطس  /                         ً      اهلوية وظل مكان وجوده جمهوالً حىت آب
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                                                                                              وينبغي للسفارات األجنبية، جمتمعة أو على حنو ثنائي، أن جتري حوارات مع احلكومـة بـشأن                   •
                           تشدد على أن احتـرام                    وينبغي هلا أن    .                                                   حقوق اإلنسان وحتثها على وضع حد ألفظع االنتهاكات       

                                                                                              حقوق اإلنسان يعد قاعدة أساسية للشراكة بينها وبني دولة كمبوديا وشعبها، وعلى مواصـلة              
                                                        ً                                   عملية التنمية اليت تضع اإلنسان والبيئة يف بؤرة اهتمامها بدالً من أن يكون الربح واجلشع غـري       

                              احملدودين مها بؤرة هذا االهتمام؛

                                ِ                                   أعلن أن معاهدات حقوق اإلنسان ملزِمة، فإنه ينبغي مراعـاة                ً                        ونظراً ألن اجمللس الدستوري قد       •
              ومن شأن هذا     .                                                                                  قرارات هيئات املعاهدات واحملاكم الدولية واألجنبية بأنواعها عند تطبيق القانون         

            ِّ                                                                                       النهج أن يعزِّز األثر املتوقع من الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا يف إدخال حتسينات علـى                
                                                   وينبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تترجم وتعمم   .               قضائي الكمبودي                   النظام القانوين وال 

   .                                    أهم تفسريات واستنتاجات هيئات املعاهدات

 -  -  -  -  -  

  


