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  قدمةم
ـ   )          املفوضـية                             مفوضية حقوق اإلنـسان أو       (                                             مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            ظلت    - ١           سترشد، يف     ت

                                                            الذي دعا األمني العام ووكاالت منظومة األمـم املتحـدة             ٧٧ /    ٢٠٠٥                             ، بقرار جلنة حقوق اإلنسان       ا              االضطالع بربناجمه 
      علـى                                                            مات غري احلكومية، إىل مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا                                         اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املنظ      و                     املوجودة يف كمبوديا    

    .                                                  ضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع الناس يف كمبوديا

                                                      على مواصلة تعزيز جهودها من أجل إرسـاء سـيادة                                       حثت اللجنة حكومة كمبوديا        ،    ٧٧ /    ٢٠٠٥            ويف القرار     - ٢
                                                              اسية إلنشاء جمتمع دميقراطي وتنفيذها؛ والتـصدي مـن بـاب                                                                    القانون، بطرق من بينها اعتماد القوانني واملدونات األس       

                                                                                                             شكلة اإلفالت من العقاب، وتعزيز جهودها من أجل التحقيق مع مجيع من ارتكبوا جرائم خطرية، مبـا فيهـا                    مل         األولوية  
      واختاذ    ؛                                                                                                              انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضاهتم؛ وتعزيز جهودها يف سبيل ضمان استقالل النظام القضائي ونزاهته وفعاليته             

                                                ومعاجلة املشاكل الرئيسية من قبيل االجتـار بالبـشر                                                                  خطوات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،       
                                                                                                                  والعنف اجلنسي والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال؛ وتعزيز جهودها من أجل التوصل إىل تسوية منصفة                

                                              ؛ ومواصلة هتيئة بيئة مالئمة ملمارسة النشاط        ي ض ا              لقانون األر                        ً    ورة عادلة ومنفتحة وفقاً        بص  ي ض ا                         وسريعة ملسائل ملكية األر   
    .                                                                       عن مساندة املنظمات غري احلكومية من أجل تعزيز التنمية الدميقراطية يف كمبوديا                     ً السياسي املشروع، فضالً

                              مبوديا امللكية ومفوضية حقوق                                                أجل مذكرة التفاهم املوقعة بني حكومة ك           ٢٠٠٧       يناير   /                       وانتهى يف كانون الثاين     - ٣
                                               وبعد نقاشات مطولة مع احلكومة، وقعت املفوضة         .                                                                  اإلنسان خبصوص تنفيذ برنامج التعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان         

                                       واتفق على التمديد بصفة اسـتثنائية        .                  ملذكرة التفاهم                   ً     بثمانية عشر شهراً         ً   متديداً     ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١   يف           السامية  
                                  بشأن العمليات القادمة للمفوضية           منوذجي       ُ                                                                   س أن ُتستأنف خالل السنة املقبلة املفاوضات الرامية إىل إبرام اتفاق                     وعلى أسا 

                                                                                                   على بذل جهود متبادلة ومتجددة من أجل النهوض بالتفاهم وزيادة تطوير احلوار والتعاون بني                 ّ        ً  واّتفق أيضاً   .           يف كمبوديا 
                                    املفوضية مع مؤسسات حكومية مسؤولة              مكتب                             يت يغطيها التقرير، تعاون                        وعلى مدى الفترة ال     .                 املفوضية واحلكومة       مكتب  

                                                             عن فريق األمم املتحدة القطري ووكاالت التعاون اإلمنـائي              ً   فضالً  ،                                              عن حقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية وجمتمعية      
     .              تعددة األطراف  امل          الثنائية و

   يا                                                  أنشطة مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كمبود     -     ً أوالً
                          ً      ً                        يف جمال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق         

                اإلنسان ومحايتها
  قوق اإلنسان يف كمبودياالسامية حلة يملفوضامكتب هنج  جتديد - ألف

                                  احلقوق واحلريات األساسية واجملتمـع       )  أ (                                               املفوضية على ثالثة جماالت اهتمام مترابطة ختص              مكتب                يقوم برنامج     - ٤
                 التطورات املهمة؛         املكتب       رصد   ي                           ويف اجملاالت الثالثة مجيعها،       .                    األرض وموارد الرزق    )  ج (    و  ؛          القانون      سيادة  )  ب (    و  ؛    املدين

                                                                        قدم املساعدة التقنية إىل املؤسسات احلكومية املعنية هبدف دعم جهودهـا            ي                                          قوم بتحليل قانوين ملمارسة تلك احلقوق؛ و       ي و
ّ    عـّد   ي                                                  ستور الكمبودي والتزامات كمبوديا مبوجب املعاهـدات؛ و                                                            الرامية إىل ضمان امتثال توافق القوانني وتنفيذها مع الد         

                     عمل عن كثـب مـع       ي                                                                                                تدخالت لتوجيه انتباه تلك السلطات، عند الضرورة، إىل االنتهاكات أو بواعث القلق الشديد؛ و             
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      كمـا     .    مـل                             ساعد على محاية قدرهتا على الع  ي                                                                اجملتمع املدين النشطة يف امليدان االقتصادي واالجتماعي والقانوين و              جهات  
             وحتـرص كـل      .                  ماحنة دولية أخرى             لة وجهات    ع  فا                                                                عمل عن كثب مع هيئات أخرى من منظومة األمم املتحدة وجهات             ي

                                                                                             على التأين يف توثيق وحتليل ما تعىن به من مسائل، بغية التحقق من املعلومات وإثبات الوقائع بـصورة       ً  كبرياً         ً  وحدة حرصاً 
                  مـع احلكومـة       ية     تعاون  ال   ه                     استخدامها يف براجم      كتب                       ة بالثقة باستطاعة امل                                                 موضوعية متكنها من إعداد قاعدة بيانات جدير      

   .                      ت الدولية املعنية باألمر  ها               واجملتمع املدين واجل

   ّ                      وميكّنه ذلك من التأكـد       .         التقين  ه                            ال يتجزأ من والية تعاون                              ً       يف جمال الرصد واحلماية جزءاً        كتب               ويشكل نشاط امل    - ٥
                                                                                اليت حددها احملاورون احلكوميون من جهة، وتوافقها مع حتليله لقضايا حقـوق                                                   من مالءمة املساعدة التقنية لالحتياجات    

        ً   نزيهاً                                            ً        على حتليل األوضاع واحلاالت املثرية لقلق شديد حتليالً              املكتب       عمل   ي و  .                                           اإلنسان وأولوياهتا يف البلد من جهة أخرى      
                                    يعها على التصدي هلا، واختـاذ تـدابري                                                                  ، وتوجيه انتباه السلطات املختصة إىل تلك األوضاع واحلاالت، وتشج              ً وموضوعياً

                                                 ُ                                                 وجيري هذا التعاون بواسطة احلوار املباشر مع احلكومة، وُتعرض املساعدة التقنية وغري التقنية من                .            أو تصحيحية  /         وقائية و 
  ه                                    بصدد إعادة بلورة برامج تعاون        كتب   وامل  .                                                                            أجل النظر يف املسائل وحبث سبل توحيد اجلهود بغية املساعدة يف التصدي هلا            

                                                                                                                    التقين على أساس التشاور والتحليل املشترك وحتديد األولويات على حنو مشترك واستحداث أشكال الدعم املناسبة بروح                
          إقامـة       كتـب       نوي امل ي   وال   .                                                            واحلكومة ضروري إلقرار تعاون متبادل الفائدة قائم على الثقة     كتب              واحلوار بني امل    .        الشراكة

                                              فضل احلوار والتعـاون باعتبارمهـا النـهجني         ي         بل إنه     .                ق وسائط اإلعالم                                              حوار مع احلكومة بشأن بواعث قلقه عن طري       
    .                                                                              الرئيسيني ملعاجلة بواعث القلق وتسويتها، يف إطار االحترام املتبادل والتفاهم والشراكة

                                                            ، على دعم جهود احلكومة واجملتمع املدين واجملتمع الدويل من أجل إعادة     ١٩٩٣            ، منذ عام    ً اً       جاهد    كتب       عمل امل  ي و  - ٦
     إىل  ى          وقـد سـع    .                              املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان              الناشئة عن                           للدستور وااللتزامات                                  ً      ساء سيادة القانون يف البلد وفقاً       إر

                                                                       دعم عملية صياغة التشريع بغية التأكد من احتواء القوانني املعتمدة            :                                                    حتقيق هذا اهلدف العام يف أربعة جماالت مترابطة هي        
                           احملاكم وهيئـات القـانون      (                                                     إعادة بناء املؤسسات الالزمة إلرساء سيادة القانون                                             على أفضل الضمانات احلمائية؛ ودعم      

  .                                                                                                              ؛ ورصد تنفيذ السلطات العامة للضمانات الدستورية واحلقوق القانونية؛ ودعم تنمية اجملتمع املـدين ومحايتـه               )       والشرطة
                                    ية، وممارسة حرية التعبري واحلريـة                                                                           تعزيز حق الفرد يف احلياة ويف األمان على شخصه ويف سالمته الشخص               كتب         وواصل امل 

                                                 كم كمبوديا للمحاكمة على اجلرائم املرتكبة خالل        ا                                              وتابع عن كثب عمل الدوائر االستثنائية يف حم         .          التجمع                النقابية وحرية 
                     برصد وحتليـل إدارة           املكتب        وقام    .                                                                                      فترة كمبوتشيا الدميقراطية، بغية تعميم املمارسات احلسنة على اجلهاز القضائي برمته          

ـ  ا                                                                                                            األراضي واملوارد الطبيعية وتأثريها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة احلق يف امتالك األر                    ويف   ي   ض
                                                         كما عمل على رصد االجتاهات ونظر يف قضايا تقييـد أو             .           واملوارد  ي ض ا                                           السكن الالئق وحقوق الشعوب األصلية يف األر      

                                         نصرة احلق يف األرض والسكن، وخباصة حرية              إىل    ى      يت تسع                     األفراد واجملموعات ال                                           انتهاك احلقوق املدنية والسياسية لفئات      
   .                                                                                    والتنقل، وحق الفرد يف سبيل انتصاف فعال ويف التمتع حبماية القانون على قدم املساواة مع غريه       التجمع 

  احلقوق واحلريات األساسية واجملتمع املدين - باء

                                                                     تعرض فيها النشطاء واملنظمات غري احلكومية للـهجوم فيمـا يتـصل                                      عناية خاصة للحاالت اليت            املكتب       أوىل  - ٧
                أوسع تـؤثر                           ً       عن احلاالت اليت جتسد أمناطاً                                                                  ً           مبمارسة أنشطة مشروعة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، فضالً          

                        ات الوطنيـة واحملليـة          السلط           املكتب إىل     ّ   بلّغ   أ                 ويف هذا الصدد،      .                      حقوق اإلنسان األساسية        أبسط                 على ممارسة         ً   خطرياً      ً تأثرياً
                     وحـاالت اإليقـاف                               تكوين اجلمعيات والتجمـع؛                                                               فيما يتعلق بالقيود املفروضة على حرية التنقل والتعبري و                     بواعث قلقه 
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                                                                                                                    واالختفاء غري القانونية وغري ذلك من اخلروق اخلطرية للضمانات اإلجرائية؛ واملنازعات املتعلقة باألراضي وحيازة األرض               
   .                                                                        وحاالت الطرد القسري والعنيف؛ واإلفراط يف استعمال القوة؛ وظروف احلبس يف السجون                  بصورة غري قانونية؛ 

                                                                        ، من خالل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب               ً   جمدداً                  دت فيها كمبوديا   ك          ويف سنة أ    - ٨
                                           مها بالقضاء على التعذيب وغريه من ضروب               التزا -                                                                           وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

ّ      إساءة املعاملة، سّجل        ويف   .                                                                            من احلاالت اليت كان فيها ملسؤولني حكوميني ضلع يف إساءة املعاملة أو التعذيب           ً عدداً       املكتب                  
   ويف       وقد ت   .             كامبونغ هتوم        إقليم                توم رينغ يف                    الدرك يف بلدة            لدى                                               ً        إحدى احلاالت، تعرض رجل للتعذيب بينما كان حمتجزاً       

                                 وأكد حتقيق الشرطة وتشريح اجلثة       .                                                      ، بعد إطالق سراحه بيوم، جراء ما حلقه من إصابات             ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١   يف  
ّ                    وُيّدعى أن مسؤولني يف       .                                                                            أن الوفاة جنمت عن التعذيب ورفعت الشرطة قضية أمام احملكمة اإلقليمية               ً الحقاً         دفعـوا         الدرك   ُ 

                                  يف قيام وحدة عسكرية تـشارك يف             ً أيضاً       املكتب        وحقق    .                          سوية القضية خارج احملكمة          بغية ت      ً            مبلغاً من املال                  لزوجة املتوىف   
                                    وخلص موظفو اجليش والشرطة الـذين        .                                                                                 إدارة مزرعة يف بايلني بإيقاف جندي بصورة غري قانونية وتعذيبه قبل أن خيتفي            

ُ       وُدفع لأل   .                             ُ                                               حققوا يف القضية إىل أن الرجل قُتل لكنهم مل يستطيعوا العثور على جثته             ّ              سرة تعويض، لكن مل توّجه إىل اجل             ناة                   
                             يف ادعاء تعرض ثالثة حمتجزين            املكتب                        ويف حالة أخرى، حقق       .                                                        اهتامات وال اختذت ضدهم إجراءات تأديبية على ما يبدو        

                          ومل تتخذ على ما يبـدو        .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٢٣    و   ٢٢            كاندال بني          إقليم                                                 للضرب عقابا هلم على حماولة الفرار من سجن         
                             ديسمرب، أذنت سلطات الـسجن      /                      ويف منتصف كانون األول     .                                           بية ضد موظفي السجن الضالعني يف العملية                   إجراءات تأدي 

                                                                                                                       ملوظفني من املفوضية مبقابلة احملتجزين الثالثة وحمادثتهم على انفراد وإعداد تقرير عن اسـتنتاجاهتم يتـضمن توصـيات                  
        مـن                           ً       لدى السلطات فيما خيص عـدداً            املكتب      خل     وتد  .                                                              للموظفني بشأن ما يتعني اختاذه من إجراءات وقائية وتصحيحية        

                                                                                                              احلاالت األخرى املتصلة بظروف احلبس يف السجون، مبا يف ذلك استعمال األصفاد وتقييد حقوق سجناء معينني ضالعني                 
                         عظم هذه التدخالت، وكان     مل                  سلطات السجون           استجابت و  .                                  يف تلقي زيارات من أفراد أسرهم           ً  سياسياً       اسة   ّ ّس ح          يف قضايا   
   .    ً شجعاً         التعاون م

                                                                         مشاورات مع إدارة السجون ووزارة الداخلية هبدف حبث سبل التعـاون يف                   املكتب          ، بدأ       ٢٠٠٧               ويف هناية عام      - ٩
                       الدعم، مبا يف ذلك دعم           املكتب             قدم فيها    ي                         أربعة جماالت ميكن أن                              ً    وحددت األطراف املشاركة معاً     .                  جمال إصالح السجون  

                                                                   ياغة قانون تنظيم السجون؛ وتوفري التدريب املهين ملوظفي السجون؛ وتقيـيم     يف ص  )                               إسداء املشورة القانونية إليها   (         الوزارة  
  .  ة                                                                                                              ظروف حبس احملتجزين ومعاملتهم؛ وتقدمي الدعم املادي لتجهيز السجون مبرافق إمداد مياه الشرب واإلصحاح املالئم              

                 يف جماالت صـياغة           املكتب          ون مع                                                                           إىل اتفاق من حيث املبدأ مع وزير الداخلية يرمي إىل توطيد التعا                ً أيضاً       املكتب         وتوصل  
   .                                 التشريع ومسائل األراضي واجملتمع املدين

                                     شرح مالبسات وفاة أوم شـهاي يف         ً اً                         إىل وزارة الداخلية طالب          املكتب          ، كتب       ٢٠٠٧        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    -  ١٠
               جتار هبا بصفة غري                                                                                          احلبس، وهو رجل أعمال شهري من منطقة بنتياي ميانتشي، أوقف بشبهة الضلوع يف إنتاج خمدرات واال     

                                                                      وقالت السلطات يف ردها إن الوفاة كانت نتيجة انتحار، لكنـها مل              .                                        ومل جير أي حتقيق مستقل يف هذه القضية         .       مشروعة
                                                           لدى الشرطة، من الفرار والقفز من شرفة يف الطـابق                                                                 ً           تستطع تقدمي شرح واف لكيفية متكن السيد أوم، وقد كان حمتجزاً          

                                       كذلك، رفضت السلطات تقدمي ملف رمسـي         .                                         النتحار عدة مرات قبل ذلك حسبما يقال                                   األول، وذلك بعد أن حاول ا     
    .                                  للتحقيق، مبا يف ذلك شهادة طبيب شرعي
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                                 التخلي عن السجن كعقوبة علـى         (    ٢٠٠٦           يف عام         ً   كبرياً                                            ً        ويف أعقاب تعديالت قانون القذف اليت لقيت ترحيباً         -  ١١
ّ                                            ، ُسّجل تراجع واضح يف عدد قضايا القذف وانت         )     القذف  ُ                                                               قال ملحوظ حنو اللجوء إىل النيابة العامة يف جرمية التشهري اليت ما      

                                              حماكمة ثالثة أفراد من مخري كـروم يف حمكمـة                 املكتب           ، تابع       ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٥    ويف    .                          زال يعاقب عليها بالسجن   
                       يانة الـشعب ومحايـة                                                                    وقد كانوا متهمني بتوزيع منشورات يف كمبوديا تتهم احلكومة خب           .                                حمافظة بنوم بنه بتهمة التشهري    

ُ                                      وأدين هؤالء األفراد، رغم عدم تقدمي أدلة تربطهم مباشرة باملنشورات، وُحكم عليهم بالـسجن سـتة                  .                مصاحل فييتنامية                                                                 
                            حماكمة أستاذ جامعي يـدعى            املكتب          ، رصد       ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    .    ُ                                ومل ُيدل أي شاهد بأقوال يف احملكمة        .     أشهر

ُ                          ً      د ُحكم عليه بالسجن سنتني ونصفاً       وق  .                             تيينغ ناريته بتهمة التشهري                        ل بسبب تأليف كتاب مل  ي         ماليني ري ٥                  وبغرامة مقدراها   
                                                          قضية سويون سافان، وهو رئيس مجعية صداقة مخري كمبوتشيا                املكتب            كما رصد     .  ُ                                  ُينشر تضمن انتقادات الذعة للحكومة    

                                   من مخري كروم احتجزوا بعد العبور من    ً رداً                                                     تاكيو، الذي سعى إىل اإلفراج عن جمموعة تضم مثانية وأربعني ف      إقليم        كروم يف 
                                                                   واهتم السيد سويون بالتشهري بدعوى إشارته إىل أفراد تلك اجملموعة بعبارة     .     ٢٠٠٧       فرباير   /                               فييت نام إىل كمبوديا يف شباط     

     كومة                                                ليل عامة الناس هبدف بث البلبلة، مبا أن احل         ض                                       وادعت النيابة أن التصريح رمى إىل ت        .                 يف تصرحيات صحفية    "     الجئني "
    .                                             وال تزال قضيته معروضة على حمكمة تاكيو اإلقليمية  .                                  ً الكمبودية تعترب مخري كروم مواطنني مخرياً

  .         الـسلمي         التجمع                             ُ                                                                وعلى غرار األعوام السابقة، فُرضت قيود جلية على ممارسة املواطنني حقوقهم الدستورية يف                -  ١٢
                                            لشرطة وجمموعة من رهبان مخري كروم كانت حتتج أمام                   لتهدئة مواجهة بني ا      املكتب        ، تدخل     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٧   ويف 

     ُ                                  وقد ُعثر على جثـة أحـد الرهبـان           .                                                                                     سفارة فييت نام على ما يتعرض له نظراؤهم الرهبان من قمع مزعوم يف فييت نام              
ُ                       ووصفت الشرطة الوفاة بأهنا انتحار رغم أن حنره قد ُشق عدة مـرا              .       كاندال       إقليم                                     املتظاهرين بعد يومني يف معبده يف          .  ت                                              

                     ويف أعقاب مظـاهرات      .                                                آذار إقامة مأمت بوذي للراهب املتوىف يف معبده        /       شباط   ٢١                                   وعرقلت الشرطة حماوالت الرهبان يف      
                                                                                    اليت استقطبت اهتمام اإلعالم الدويل، شددت السلطات الضغوط املفروضة على منظمات مخري كروم        ٢٠٠٧       فرباير   /    شباط

                        بطريرك بنوم بنه، نون     و                                          أصدرت وزارة العبادات والشؤون الدينية         ،      ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران  ٨    ويف    .                    هبدف إضعاف أنشطتها  
     يف                                   ً        وشكك أحد أعضاء اجمللس الدستوري علنـاً        .                                                          يأمر الرهبان بالكف عن املشاركة يف املظاهرات العامة                    ً  نغيت، توجيهاً 

   .     ُ                                   كذلك ُيمنع الرهبان من التصويت يف االنتخابات  .                    دستورية هذا التوجيه

                                                       توضيح أسباب حظر حلقة عمل كان من املزمع عقدها                         ً  راتاناكريي طالباً        إقليم           ى حمافظ        لد                 ً   وتدخل املكتب أيضاً    -  ١٣
 ُ                                      وُنظمت، بعد حلقة العمل، مسرية سلمية        .  ي ض ا                                                                     حبضور مجاعات حملية ومسؤولني حمليني وإقليميني ملناقشة تنفيذ قانون األر         

        ً تنفيذاً        اإلقليم                            محاية األراضي واألحراج يف              خبصوص     اء     الوزر      رئيس                                    ، تنادي بتنفيذ بيان صادر عن             اإلقليم                صغرية يف عاصمة    
ّ                                         وقام لواء املطافئ حبظر املسرية، اليت مل تعّرض األمن ألي خطر، وانتهى هبم األمر إىل تفريقها  .     ً فعاالً                                      .    

         ومـصطلح    .                                                           زاء معاملة السلطات لنشطاء مخري كروم املقيمني يف كمبوديا                     قلق املكتب إ            ، ازداد       ٢٠٠٧         ويف عام     -  ١٤
                                وتعيش جمموعة ال يستهان هبا من        .                                                              مخري الوادي ويشري إىل أقلية اخلمري املقيمة يف جنوب فييت نام                 ً  ين حرفياً   يع  "         مخري كروم  "

   .                                                                            مخري كروم داخل كمبوديا، وأعلنت احلكومة أهنا تعتربهم مواطنني باملعىن الوارد يف الدستور

ّ                        وسنة اعتماد اجلمعية العامة معاهدة دولية جديدة جتّرم االختفاء القس           -  ١٥                        قضية راهب بوذي مـن            املكتب             ري، تابع                                                 
    ٣٠   ويف   .        تـاكيو       إقليم                       ، كان يشرف على معبد يف     ١٩٧٩                                                    مخري كروم يدعى تيم سوكهورن، ويقيم يف كمبوديا منذ عام   

                                             خمالفة التعاليم البوذية بانتـهاك عالقـات        "                                                                          يونيه، أقيل من الرهبانية بأمر من البطريرك األعلى تيب فونغ بدعوى             /      حزيران
                                                                                                          ة، وخباصة العالقات بني كمبوديا وفييت نام، باستخدام املعهد كمكان للتشهري، على حنـو ميـس البوذيـة                              وطنية ودولي 
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                                                                                                            وكان الراهب قد آوى رهبانا من مخري كروم فروا من االضطهاد املزعوم يف فييت نام ونشر معلومـات عـن                       ".       وشرفها
     وكتب   .                                ً  يرتدون الزي املدين اقتادوه بعيداً      ً ن رجاالً                                             ولدى إقالة الراهب، طوقت الشرطة املعبد، ويقال إ  .               حقوق مخري كروم  

                             وبعد فترة طويلة من الشك،       .             ً   تلق منها رداً   ي                                              معلومات عن مكان تيم ساكهورن، لكنه مل          ً اً                      إىل احلكومة مرتني طالب          املكتب  
                 اطنني اخلمـري، إذا                             حلظر الدستور ترحيل املو         ً   صرحياً  ُ                   ً   وُيعترب ترحيله انتهاكاً    .                             لدى الشرطة يف فييت نام                     ً   ظهر الراهب حمتجزاً  

                                                                   وإذا مل يكونوا كذلك، ينبغي أن يكون من حق مخري كروم الـذين               .                       بصفة املواطنني اخلمري                       ً     كان مخري كروم حيظون فعالً    
    .                               الالجئني، اليت صدقت عليها كمبوديا           اخلاصة بوضع                                           يشكون االضطهاد التماس اللجوء مبوجب االتفاقية 

                                                                من مخري كروم، وقفوا أمام سفارة فييت نام يطلبون الدخول                 ً   راهباً   ٤٨                          مظاهرة صغرية شارك فيها          املكتب         وتابع    -  ١٦
                                   عند اندالع املواجهات احلدودية بني        ١٩٧٨                                                                               لتسليم عريضة تدعو السلطات الفييتنامية إىل إعادة األراضي املصادرة يف عام            

              والقـضبان        راوات           مستخدمة اهل                                                               وتدخلت قوات األمن بعنف لتفريق املظاهرة اليت كانت سلمية،            .                       اخلمري احلمر وفييت نام   
                                             االجتماعات السلمية باستعمال العنف يف سياق           قمع           قلق ألن          املكتب          ويساور    .        خطرية  ة               راهبان إصاب      أصيب و  .           الكهربائية

                                                                                                                          قضايا بالغة احلساسية من الناحية السياسية ختص العالقة بني كمبوديا وفييت نام ميكن أن يذكي الرتاع ويصعد العنف بني                   
                                                 إىل عقد حمادثات مع السلطات الكمبوديـة ومـسؤولني يف         املكتب    ى   وسع  .                                  كمبودية والفييتنامية يف العاصمة     ال         اجملموعتني  

   .                                                        سفارة فييت نام هبدف حبث سبل تسوية هذه الرتاعات بطريقة سلمية

     لذين                                                                              مع سلطات القضاء والشرطة يف راتاناكريي قضية األعضاء الثالثة يف مجاعة كاتشوك األصلية ا      املكتب       وأثار   -  ١٧
                                  وهم السكان األصليون لشمال شرقي        (      اجلبليني                                             وكان الرجال الثالثة قد ساعدوا جمموعة من          .                             أوقفوا بشبهة االجتار بالبشر   

  .                                                            اإلثنية ذاهتا، بعد عبورهم حدود فييت نام ملتمسني احلماية                اجلماعة              املنتمني إىل     )                                    كمبوديا واهلضاب الوسطى لفييت نام    
              وقـد سـاعد      .                                               من اضطهاد السلطات الفييتنامية املزعوم هلـم          ً  هرباً                          كمبوديا طالبني اللجوء                             ما يعرب اجلبليون إىل           ً وكثرياً

                      لشؤون الالجـئني يف          سامية                                                                                       الكاتشوك الثالثة جمموعة اجلبليني على االتصال مبسؤولني يف مكتب مفوضية األمم املتحدة ال            
ُ                              وُحكم على ثالثتهم بالسجن ستة أشهر  .         بنوم بنه   .    

   /           ويف حزيـران   .                                   سـيما فيمـا يتعلـق بالـصحفيني                                          انتهاكات احلق يف حرية التعبري، ال          رصد         املكتب         وواصل    -  ١٨
                        ، يتنـاول بالتفـصيل               الدولية                                                                          ، حظرت احلكومة نشر تقرير صادر عن منظمة الشاهد العاملي غري احلكومية               ٢٠٠٧       يونيه  

    ّ                       وحذّرت السلطات الصحفيني     .                                                                  سؤولني حكوميني وأقارهبم يف أنشطة غري قانونية تتعلق بقطع األشجار                  املزعوم مل       ضلوع    ال
    جملس     من         بقرار                         الناطقة بالفرنسية                 كامبودج سوار                                                   ِ                    من كتابة مقاالت عن التقرير أو نقل مقتطفات منه، وأغلِقت صحيفة            

  .                                               يتضمن تفاصيل تقرير منظمة الشاهد العاملي                                                           ً            بعد إضراب الصحفيني يومني احتجاجا على طرد زميل كتب مقاالً                إدارهتا
   .                                                 وفر احلماية ألفراد يف سياق أعمال ختويف متصلة بالتقرير       الوضع و      املكتب      ورصد 

     ورصد   .           بالرتيهة                             ً       يف ظروف وصفها املراقبون عموماً         ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان  ١                                   وجرت انتخابات اجملالس البلدية يف        -  ١٩
  .                 يف انتخابات سابقة                       نتدب مراقبني خبالف ما فعل  ي                                                          سري احلملة االنتخابية يف إطار أنشطته الربناجمية العادية، لكنه مل       املكتب 

                                          يف العنف السياسي، مثل القتل أو غري              ً   واضحاً                                     ً         أن األشهر اليت سبقت احلملة شهدت اخنفاضاً             ارتياح                 والحظت املفوضية ب  
                                وترحب املفوضية هبـذا التطـور        .                                                                  العنيفة على أنصار أحزاب املعارضة، مقارنة باالنتخابات السابقة                  االعتداءات           ذلك من   
   .     ً  حاراً      ً ترحيباً
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                                            السابق، األمري نورودوم راناريده، بتهمة                           رئيس الوزراء املشارك                              حماكمة السياسي املعارض و        ً أيضاً       املكتب        ورصد  -  ٢٠
                                                                                                                         مشكوك فيها تتعلق خبيانة األمانة فيما يتصل بتحقيق مكسب شخصي مزعوم من بيع املقر السابق للجبهة املوحدة الوطنية                  

                          وسيشكل تناول احملاكم هلذه      .     ٢٠٠٦                                ا، اليت تزعمها إىل هناية عام                                                            من أجل االستقالل واحلياد والسلم والتعاون يف كمبودي       
ّ  ً   مهّماً               ً  القضية اختباراً                              ُ                                                                         خبصوص ما إذا كانت القرارات ُتتخذ على أساس األدلة والقانون أو على أساس اعتبارات أخـرى،                    

   .                                 يف سياق االنتخابات التشريعية املقبلة

ُ                                    وص عدد من القضايا اليت ُرفعت فيها دعاوى جنائية على                                            لدى احلكومة، خالل هذا العام، خبص            املكتب         وتدخل    -  ٢١                       
                                                   طبية على إمكانية معاناة هؤالء األفراد اضطرابات             أدلة                                                                     أفراد بسبب ممارستهم أنشطة سياسية معينة، على الرغم من وجود           

ّ                                      عقلية حتّد من مسؤوليتهم عما قد يصدر عنهم        ـ               .            وق                                                                     وال يوفر النظام القضائي ما يكفي مـن الـضمانات حلمايـة حق
    .                    ً األشخاص املصابني عقلياً

  سيادة القانون وقطاع القضاء - جيم

      من       ً   كبرياً                      ً       وهو قطاع خصص له قدراً     -                                                                       واصل املكتب متابعته باهتمام كبري للتطورات املسجلة يف قطاع القضاء             -  ٢٢
                      لقانون مع املؤسـسات                     املتعلق بسيادة ا         املكتب                 ويعمل برنامج     .                                                         االهتمام واملوارد على مدى السنوات األربع عشرة املاضية       

                                                                                                                        احلكومية املختصة من أجل دعم جهودها الرامية إىل ضمان توافق القوانني مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيـذها                  
                               يف مدى متكن األشـخاص الـذين              املكتب                                                                       ويتمثل أحد االعتبارات واملعايري املهمة لتقييم النظام بالنسبة إىل            .      ً   فعاالً       ً تنفيذاً

                                أن ذلـك ال حيـدث إال يف حـاالت              املكتب        ويرى    .                                               م من احلصول على انتصاف فعال بواسطة احملاكم         ُ           انُتهكت حقوقه 
     ُ                              ما ُتنتهك الـضمانات واحلقـوق            ً وكثرياً  .                                                                               استثنائية وأن الفقراء والضعفاء ال يسعهم يف العادة االنتصاف بواسطة احملاكم          

             ما يسود بني         تفسري                    ويساعد ذلك على      .           م القضائي                                                 ، حبيث يصبح الناس يف حاالت كثرية ضحايا النظا                  األساسية         اإلجرائية
   .                        ما يعترب آلية تعسف إضايف                                                 ً الناس من انعدام الثقة بالنظام القضائي، الذي غالباً

        فقد تال    .                                                                                    ، اعتمدت احلكومة املزيد من التدابري الرئيسية املهمة يف برنامج إصالحها التشريعي               ٢٠٠٧           وخالل عام     -  ٢٣
ُ                                  اعتماُد قانون اإلجراءات اجلزائية يف           ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز  ١                   حيز النفاذ يف         َ                         دخولَ قانون اإلجراءات املدنية          أغسطس  /     آب   ٣٠      

                                                          وعقب اعتماد هذين القانونني، بوشر برعاية وزارة العدل          .                            يف املشهد القانوين اجلديد           ً   أساسياً                ً   وميثل كالمها معلماً    .     ٢٠٠٧
     هـو                                          رصد تنفيذ قانون اإلجراءات اجلزائية، و            املكتب      دأ    وب  .                                                               برنامج لتدريب القضاة ووكالء النيابة بغية تعريفهم مبحتوامها       

   .                                                                            عكف على حبث سبل التعاون مع املؤسسات املختصة من أجل دعم تدريب القضاة يف هذا الصدد ي

                                                                                           على عالقات عمل مع القضاة ووكالء النيابة وواصلت، يف إطار االحترام الكامل السـتقالهلم،                     املكتب       افظ   حي و  -  ٢٤
                                                          وتتعلق إحدى املسائل القدمية اليت أثارها عديد القـضاة           .                                         سائل املتعلقة حباالت فردية داخل النظام                م بشأن امل   ه           التناقش مع 
ّ     على القّصر         ً   ومفرطاً       ً   قاسياً                                        ً         من قانون الظروف املشددة يف اجلنايات تأثرياً        ٨              بتأثري املادة                                        وألغى هذا القانون املعتمد يف عام        .         

      ١٩٩٢                   ألحكـام عـام                   ً    للعقوبة طبقاً       ً   خمففاً                     ً      اعتبار سن اجلاين ظرفاً                                                    ما كان للقضاة يف املاضي من حرية تقدير يف             ٢٠٠٢
                       املعروف بقانون سـلطة     (                                                                                                    املتعلقة بالقضاء والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية املطبقة يف كمبوديا خالل الفترة االنتقالية             

                            السجن على أشخاص دون الثامنة                                        من جهة، وما عليهم من واجب ختفيض أي حكم ب  )                                   األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا   
ّ               ً      على القّصر يشكل انتهاكاً        ٢٠٠٢                               وهكذا فإن تطبيق قانون عام        .                                          عشرة من العمر إىل النصف من جهة أخرى                ً     واضـحاً          

                                 ونتيجة لذلك، واصل بعض القضاة       .               من الدستور    ٤٨    و   ٣١                                              من اتفاقية حقوق الطفل املكفولة يف املادتني          )  ب (  ٣٧        للمادة  
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                                                                                                   نون سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، مما تسبب يف تطبيق القانون على حنو يفتقـر إىل                          تطبيق قا          األقاليم          يف بعض   
                                     منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                                                      يف حلقة عمل نظمها كل من وزارة العـدل و                املكتب         وشارك    .                 االتساق والتوحيد 

   . ة                                                        بشأن مشروع قانون قضاء األحداث، وقد نوقشت خالهلا هذه املسأل )         اليونيسيف (

                                                                                        اليونيسيف يف هذا الصدد الدعم واملشورة إىل جمموعة من املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة            و     كتب    امل      وقدم    -  ٢٥
      ٢٠٠٢                                                                                                                  باملساعدة القانونية وحقوق الطفل من أجل إعداد ورقة توصي بأن ينظر اجمللس الدستوري يف دستورية قانون عام                  

                    وال ميلـك مواطنـو       .                                              اتفاقية حقوق الطفل واملكفولة يف الدستور                                                          يف ضوء االلتزامات الواقعة على عاتق كمبوديا مبوجب       
ُ                                                                 كمبوديا احلق املباشر يف اللجوء إىل اجمللس الدستوري، لذلك ُوجهت الورقة إىل األفراد الذين حيق هلم حبكـم املنـصب                                                                        

                      الذي تفضل بإحالة                                  فرد، مبن فيهم جاللة امللك،        ٢٠٠                                                                   اللجوء إىل اجمللس الدستوري بصفة فردية أو مجاعية وهم أكثر من            
    .                       الطلب إىل اجمللس الدستوري

                          يف تاريخ محاية حقـوق             ً   مشهوداً      ً   حدثاً     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ١٠                                              ويشكل قرار اجمللس الدستوري الصادر الحقا يف          -  ٢٦
                                                                                                  ورغم أن اجمللس رأى أن قانون الظروف املشددة يف اجلنايات قانون دستوري، فإن قراره استند إىل                  .                   اإلنسان يف كمبوديا  

                                                        يف أحكام قانون سلطة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف              حداث  األ     احنني                                                       ن القانون مل يهدف إىل إلغاء الضمانات املتاحة للج         أ
                                            كما أوضح اجمللس يف قـراره أن املعاهـدات           .                                                                         كمبوديا، مبا أن يف ذلك انتهاكا ألحكام الدستور واتفاقية حقوق الطفل          

                                                          من القانون احمللي الكمبودي وجيب على القضاة مـن مث                         ً   وديا تشكل جزءاً                                              الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها كمب      
                                                                    هبذا القرار املهم وعمل على نشره وشرحه بطـرق مـن بينـها                  ً علناً       املكتب        ورحب    .                                تطبيقها بصفة مباشرة يف احملاكم    

                    بارتياح أن القضاة        كتب    امل     الحظ   ي و  .                                                                                      املشاركة مع وزارة العدل واليونيسيف يف تنظيم حلقة دراسية للقضاة ووكالء النيابة           
ـ    و                                                           واجمللس الدستوري مؤسسة مهمة، لكنها مهمشة يف الغالب، وه          .                                           باتوا اآلن يطبقون قرار اجمللس يف أحكامهم           ؤدي    ي

    .                                                                           باملزيد من االعتراف واالحترام يف محاية احلقوق الدستورية وحقوق اإلنسان يف كمبوديا      ً  جديراً    ً دوراً

                                                                مبمثلني جمللس اإلصالح القانوين والقضائي هبدف تباحث سبل تطوير             كتب     يف امل                                   ويف هناية العام، التقى مسؤولون        -  ٢٧
ُ                                                                                                    وُحددت عدة جماالت ميكن فيها تطوير التعاون، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانات بشأن حقـوق اإلنـس                    .        التعاون     ان؛ ـ  

ـ                                                                                     والتعليم والتدريب؛ ودعم وزارة التعليم يف ميدان تعليم حقوق اإلنسان؛ وتقدمي املساعدة                          دة إدارة التخطـيط  ـ        إىل وح
   .              التابعة للمجلس

                                                             خالل الربع األخري من العام من أجل إقامة عالقة عمل مـع                   املكتب                                              ومل تلق اجلهود املتجددة والنشطة اليت بذل          -  ٢٨
    .                                                 رئيس اللجنة احلكومية الكمبودية حلقوق اإلنسان أي صدى

  اباإلفالت من العق - دال

                                                                          إحدى األولويات الرئيسية ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            ب ا                             تشكل مكافحة اإلفالت من العق      -  ٢٩
                                               رصد إجراءات الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا،        املكتب          ، بدأ       ٢٠٠٧       نوفمرب   /                  ومنذ تشرين الثاين    .                    على الصعيد العاملي  

                                    جلرائم املرتكبة خالل احلقبـة الظلمـاء                                                                               اليت أنشئت حملاكمة كبار زعماء كمبوتشيا الدميقراطية واملسؤولني الرئيسيني عن ا       
                                                 الدوائر االستثنائية بغية حتديـد املمارسـات                                         يف هذا الصدد يف متابعة إجراءات            املكتب               ويتمثل دور      ).     ١٩٧٨-    ١٩٧٥ (
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                                                                                                                      احلسنة واإلجراءات النموذجية اليت ميكن اعتمادها كمصادر توعية وتعليم وإهلام للقضاة ووكالء النيابة واحملامني داخـل                
    .                                                                                            النظام القضائي العام، واملسامهة يف دينامية ستتصدى جلرائم السنوات األخرية اليت مل يعاقب مرتكبوها بعد

                                                                                                             وقد اعترب ممثلو األمني العام اخلاصون السابقون املعنيون حبقوق اإلنسان يف كمبوديا ظاهرة اإلفالت من العقوبة                  - ٠ ٣
                                    تطورات إجيابية يف التصدي لبعض جرائم     ٢٠٠٧                      ويف هذا الصدد، شهد عام   .                                      أهم حاجز يعوق سيادة القانون يف كمبوديا

                                                                 ثة جنود سابقني من اخلمري احلمر متهمني بالضلوع يف قتـل خـبري                                                       من ذلك أن السلطات ألقت القبض على ثال         .      املاضي
   .    ١٩٩٦                                            بريطاين يف إزالة األلغام ومترمجه الكمبودي يف عام 

                                                                                                             وخالل فصل الصيف، اعتمدت الدوائر االستثنائية نظامها الداخلي، وألقت القبض على أربعة آخرين من زعماء                 -  ٣١
        الـسيئ    (S-21)    ٢١-                                                 تماعها األوىل يف قضية الرئيس السابق ملركـز إس                          ، وعقدت جلسة اس                            ً   كمبوتشيا الدميقراطية سابقاً  

   ّ                                                                              وولّدت هذه التطورات دينامية إجيابية جديدة داخل الدوائر االستثنائية، يـسرت             .                   باالستجواب واإلعدام              الصيت اخلاص   
                           تاريخ البلد اليت حياسب                                                                                                      التعاون بني العناصر الكمبودية والدولية وذاع صداها بني الناس؛ وكانت تلك هي املرة األوىل يف              

    .                                  على ما ارتكبوه من جرائم يف املاضي    كبار                     فيها مسؤولون حكوميون 

                                                                يف تسليم املسؤولني عن قائمة طويلة من جرائم القتـل غـري                 ً   خطرياً          ً    أو ركوداً             ً    شهد تراجعاً      ٢٠٠٧             غري أن عام      -  ٣٢
      وكانت   .                                        ليست سوى أشهر قضايا تلك القائمة         شيا ي                             وقضية الزعيم النقايب شيا ف      .              إىل القضاء      ١٩٩٣                        املبتوت فيها منذ عام     

                                                                     وأسباهبا وعواقبها على سيادة القانون والعدالة يف كمبوديا، موضوع         اب                                                هذه القضايا، عالوة على ظاهرة اإلفالت من العق       
ـ               ٢٠٠٥                                            حتليل مفصل يف التقرير الذي أعده يف عام             ذي                                                                    املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، وال

   .         ب يف البلد ا                                                  يبقى مسامهة فارقة يف فهم األمناط املستمرة لإلفالت من العق

                                  وين اللذين أدينا بتهمة اغتيال      أ                                  استئناف بورن سامننغ وسوك سام             املكتب          ، رصد       ٢٠٠٧       أبريل   /              ويف شهر نيسان    -  ٣٣
                       ً      وتشكل هذه القضية رمـزاً      .                      على براءة الرجلني              كثرة األدلة                                               وقررت حمكمة االستئناف تأكيد إدانتهما، رغم         .           شيا فيشيا 

                                                          ب فيما يتعلق باجلرائم اليت تبدو ذات بعد سياسي، وخبصوص استقالل  ا                                   إىل ما تكشف عنه خبصوص اإلفالت من العق    ً نظراً
                              عما تثريه من قلق بـشأن                                                                                   ً              القضاء وقدرة احملاكم على إتاحة سبل انتصاف فعالة يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، فضالً             

     قضية        املكتب          ، رصد       ٢٠٠٤                                                                  وإضافة إىل اغتيال شيا فيشيا واغتيال روس سوفاناريته يف عام             .           كمبوديا                    احلريات النقابية يف  
                                                          وقد كان السيد هي الرئيس احمللي لنقابة العمال احلـرة            .                  يدعى هي فوهتي       ٢٠٠٧      مارس   /                                 اغتيال زعيم نقايب ثالث يف آذار     

                 ُ                                      وزير الداخلية، مل ُيحرز أي تقدم على ما يبـدو يف                لدى         املكتب               ورغم تدخالت     .                                      ململكة كمبوديا يف مصنع يف بنوم بنه      
                                                                       ومل تتسبب هذه االغتياالت يف شل قدرة النقابيني على الدفاع عن حقوق              .                                             العثور على مرتكيب آخر جرائم االغتيال هذه      

   .                                      ثقة الناس يف النظام القضائي يف كمبوديا                        ً العمال فحسب بل قوضت أيضاً

  األراضي وموارد الرزق - هاء

                                                                                                 رصد منح امتيازات عقارية ألغراض اقتصادية، وتقييم توافق ذلك مع اإلطار القانوين الذي وضعه                     املكتب        واصل    -  ٣٤
                                                                                                                        قانون األراضي واملرسوم الفرعي املتعلق باالمتيازات العقارية ألغراض اقتصادية، ال سيما شروط منح االمتيازات، مبـا يف                 

   .                        اآلثار البيئية واالجتماعية                                                ذلك تسجيل األرض، واملشاورات العامة، وعمليات تقييم 
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                                  يعرض مسألة االمتيازات العقاريـة      ٢٠٠٧      يونيه  /                                           املمثل اخلاص يف إعداد تقرير صادر يف حزيران            املكتب         وساعد    -  ٣٥
                                                                          واستنتج هذا التقرير ضعف التوافق مع قانون األراضي واملرسوم الفرعـي             .                           من منظور حقوق اإلنسان                   ألغراض اقتصادية 

                              ، نتيجة لذلك، على حقوق اإلنسان                                                          ً         عقارية ألغراض اقتصادية وأن تلك االمتيازات ما زالت تؤثر سلباً                              املتعلق باالمتيازات ال  
                                  املتضررين أو اجملتمعات املتضررة         فراد                                             من احلاالت الرمزية اليت تبني أن فئات األ            ً عدداً       املكتب        ورصد    .                    يف اجملتمعات الريفية  

                                                                ، حلماية حقوقها من املمارسات التعسفية، وأن السلطات املختصة           ً ياً                كان أم قضائ                                    ً       تكاد ال متلك أي سبيل انتصاف، إدارياً      
    .                              من محاية حقوقها مبوجب القانون                                             ً والنظام القضائي انقلبا عليها يف معظم احلاالت بدالً

َ                 ومشلت التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص يف تقريره املتعلق باالمتيازات العقارية ألغراض اقتصادية اسـتعراَض                 -  ٣٦                                                                                             
              علـى قـدره                                   ً         املتعلقة بأراض تفوق مساحتها حداً أ                                                                       تيازات القائمة من حيث توافقها مع القانون، وختفيض االمتيازات           االم

                     عرض املكتـب آراءه     .                                                                                  هكتار، ونشر معلومات عن مجيع االمتيازات املمنوحة على املستويني الوطين واإلقليمي              ١٠     ٠٠٠
  .                                                               يف آليات واجتماعات التنسيق بني احلكومة واجلهـات املاحنـة                                 تنفيذ هذه التوصيات      أيد                              بشأن إدارة تلك االمتيازات و    

    .                                        يونيه بني حكومة كمبوديا وشركائها اإلمنائيني /                                                          وتتجسد التوصيات يف مؤشرات الرصد املشترك املتفق عليها يف حزيران

      ملا                ً  الطبيعية، وفقاً             واملوارد    ي ض ا                                                              توجيه االهتمام إىل تعزيز ومحاية حقوق السكان األصليني يف األر                املكتب         وواصل    -  ٣٧
                                                                           ورغم استمرار تقلص أراضي السكان األصليني يف إطار صفقات عقاريـة غـري               .                  وقانون األحراج   ي ض ا                   أقر به قانون األر   

                          ُ                                               تنمية مشال شرق كمبوديا، مل ُيتخذ سوى القليل من اإلجـراءات حلمايـة                              الضغوط من أجل                               قانونية ومنح االمتيازات و   
       وهبـذه    .                                   امللكية اجلماعية خبطوات بطيئـة          سندات                                 يف حني يتقدم إعداد عملية منح                                       حقوق السكان األصليني يف األرض،      

             إقرار هـذه        قبل                                                                                    أن تكون معظم اجملتمعات احمللية قد فقدت أراضيها وموارد رزقها وإرثها الثقايف                    املكتب      شى   خي         الوترية،  
    .                                       السياسة إذا مل تتخذ احلكومة إجراءات حامسة

                 غري احلكوميـة يف      "               منتدى كمبوديا  "                                ومنظمة العمل الدولية ومنظمة            املكتب     ك         ، تشار     ٢٠٠٧       فرباير   /        ويف شباط   -  ٣٨
         الـسكان                                                                                                            تنظيم حلقة دراسية بشأن الشعوب األصلية ووصوهلا إىل األراضي يف كمبوديا، اجتمع فيها ممثلون جملتمعـات                 

                               حضر احللقة الدراسية كل مـن       و  .                                                                        واحلكومة واجملتمع املدين ووكاالت التعاون اإلمنائي ووكاالت األمم املتحدة          ني     األصلي
                                                                                                                  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني ورئيس منتدى األمم املتحدة الدائم املعين                

                                                                      يف عملية تشاور بشأن مشروع سياسة تتعلق بتسجيل أراضـي الـسكان                   املكتب             كما شارك     .                       بقضايا الشعوب األصلية  
                                                                                                اهتمامها بأن تعترف تلك السياسة باجملموعة الكاملة حلقوق امللكية اجلماعية املنصوص عليهـا يف                                   األصليني، وأعربت عن    

     قلقه          استمرار                    أعرب فيه عن          ً بياناً       املكتب                                                     ويف اليوم الدويل للشعوب األصلية يف العامل، أصدر           .               وأن حتترمها   ي ض ا          قانون األر 
             تنظيم منتدى         املكتب        ودعم    .  ي ض ا                          وعدم إنفاذ قانون األر     ،                                    حقوق السكان األصليني يف ملكية األرض             وإعمال              بشأن محاية   

   .                                                                         بشأن الشعوب األصلية الوطنية بالتركيز على احلوكمة الرشيدة وحقوق ملكية األراضي

                       معظم حاالت الطـرد         حدثت و  .                                                          رصد حاالت الطرد والقضايا اليت متس احلق يف السكن الالئق                املكتب         وواصل    -  ٣٩
                                                                                      وم بنه وضواحيها، بسبب تزايد الطلب على األراضي وارتفاع أسعارها، لكن عدد تلك                             الفقرية يف بن          مجتمعات          القسري لل 

                                            وطردت السلطات البلدية واحمللية مئات األسر        .       ً   حضرياً                                                        ً          احلاالت يتزايد يف سيهانوكفيل وغريها من األقاليم اليت تشهد منواً         
             عقب مفاوضات       هذه                            وجرت بعض عمليات الطرد       .                           التطوير العمراين اخلاصة         مشاريع                   إلفساح اجملال أمام                   ً   من بيوهتا قسراً  

                                      وجرت عدة عمليات أخرى بتـدخل الـشرطة     .                                           إىل إجياد اتفاق معقول بدفع تعويضات مناسبة                      ً    مع اجملتمعات احمللية سعياً   
ّ                  وُشّردت العديد مـن      .                                                                                             املسلحة والشرطة العسكرية وباإلفراط يف استعمال القوة، مما أسفر عن إصابات وختريب ممتلكات              ُ  
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ـ  ـ      دت ع ـ          ُ                                                                 ِ               طرودة أو ُنقلت إىل مناطق بعيدة تفتقر إىل اخلدمات األساسية يف ضواحي بنوم بنه وأبعِ                      األسر امل       وارد ـ       ن م
   .             رزقها املعتادة

                                                                  من مصرف التنمية اآلسيوي، بصياغة مرسوم فرعي بشأن اآلثـار            ة       تقني      ساعدة                                  وتقوم وزارة االقتصاد واملالية، مب      -  ٤٠
                                                                       ة، وسوف ينظم هذا املرسوم الفرعي حيازة األراضي للمصلحة العامـة، وإعـادة                                         االقتصادية االجتماعية للمشاريع اإلمنائي   

                                                يف املشاورة ووجه االنتباه إىل ضـرورة اتـساق                املكتب         وساهم    .                      استحقاقات التعويض     دير                            توطني اجملتمعات املتأثرة، وتق   
                         ص بـاحلقوق االقتـصادية                                                     ُ                                          مشروع املرسوم الفرعي مع احلق يف السكن الالئق، كما اعُترف به يف العهد الـدويل اخلـا                

                     اجملتمع املدين خبصوص        فئات             يف حوار مع           املكتب         وشارك    .  ي ض ا                                                        واالجتماعية والثقافية، ومع دستور كمبوديا وقانون األر      
   .                                                       مشروع املرسوم الفرعي، ودعم اإلسهام اجملتمعي يف عملية الصياغة

                                         ية وفئات اجملتمع املدين واألفراد الـذين                                                                         وفيما خيص هذه املسائل، رصد املكتب بيئة عمل املنظمات غري احلكوم            -  ٤١
                                     وتعمل اجلهات الفاعلة يف اجملتمـع املـدين     .                                                                            يروجون للحقوق املتعلقة باألراضي ومحاية املوارد الطبيعية ويسعون لتعزيزها        

                                                                           فقد دأبت السلطات على اهتام املنظمات غري احلكومية بـأن هلـا دوافـع               :                      ً      ٍ           ً       ضمن حيز يزداد انكماشاً ومناخٍ يزداد عداءً      
          راتاناكريي  (                            وأخذ يظهر يف عدة أقاليم        .                                                                               سياسية وبأهنا متارس التحريض عندما تشجع اجملتمعات احمللية على إبداء شواغلها          

ـ ـ        ات احملليـ                                                منط واضح من القيود على حرية جتمع وتنقل اجملتمع       )                                   وموندولكريي وكراتيي وستونغ ترينغ       ات ـ           ة واملنظم
   .          غري احلكومية

                                                                         ً                   ة يف املناطق اليت تنتشر وحتتد فيها املنازعات على األراضي واملوارد الطبيعية، كثرياً مـا                                     ويف عدة أقاليم، وخباص     -  ٤٢
ُ                                ُ                                                                                       ُيشترط على املنظمات غري احلكومية أن ُتخطر السلطات اإلقليمية أو حىت أن تستأذن منها قبل زيارة القـرويني وعقـد                    

                 ً                             راتاناكريي اجتماعاً كان يشارك فيه أكثر من                              ، أوقفت شرطة إقليم         ٢٠٠٧      مايو   /        ويف أيار   .                            حلقات العمل أو االجتماعات   
    ً                                                                                                             ممثالً من منظمات غري حكومية وطنية وإقليمية، بدعوى أهنم مل حيصلوا على ترخيص بعقد االجتماع من الـسلطات                     ٣٠

                                                                        ُ                                  ويف إقليمي راتاناكريي وموندولكريي، اللذين تقطنهما أغلبية من السكان األصليني، ُيـشترط علـى أفـراد                  .         اإلقليمية
                 ويف راتانـاكريي،     .                                                                                        عات احمللية احلصول على ترخيص من السلطات اإلقليمية قبل حضور اجتماعات خارج اإلقليم                اجملتم

                                                         ُ                                                          طلبت منظمة غري حكومية تعمل مع جمتمعات حملية متضررة من سدود أُقيمت يف أعلى جماري األهنـار يف فييـت نـام                      
                         ُ                            ظفيها لكي حيضروا حلقة عمل ُنظمت يف بنوم بنه يف تـشرين         ً                                            فرداً من أفراد اجملتمعات احمللية واثنني من مو          ١٢  ل       ً  ترخيصاً  
   ويف   .                                                                                     ورفض نائب حاكم اإلقليم الطلب وأمر شرطة اإلقليم مبنح األشخاص من مواصلة طريقهم              .     ٢٠٠٧        أكتوبر   /    األول

                                ، اليت تنشط يف محاية احلقـوق      ADHOC              ً   ُ                                                         راتاناكريي أيضاً، ُمنعت منظمة أخرى من منظمات اجملتمع املدين، هي منظمة            
                                 ديسمرب بشأن تنفيذ قانون األراضـي،   /                                                                            املتعلقة باألراضي والشعوب األصلية، من عقد حلقة عمل يف أواسط كانون األول          

ُ                                وُعقدت حلقة العمل على الـرغم        .                                                                                 كان من املقرر أن حيضرها ممثلون عن سلطات املقاطعات والبلدات واجملتمعات احمللية             
    .                             وتفريقها خبراطيم إطفاء احلرائق                                         من ذلك وأعقبتها مسرية سلمية صغرية جرى صدها 

                                                  َّ                         ُ                       ويف سياق املنازعات على األراضي غري املسجلة، ما زالت توجَّه إىل ناشطي اجملتمعات احمللية ُتهم بارتكاب أفعال        -  ٤٣
                                                                                                                       إجرامية مبوجب قانون األراضي، مثل التعدي على حرمة املمتلكات اخلاصة، على الرغم من أن احليازة القانونية لألراضي                 

ّ            بّت فيها بعد     ُ  مل يُ            ُ            ُ                                                     ُ                              إال أنه مل ُتتخذ إجراءات ُتذكر لتسوية منازعات األراضي القائمة منذ أمد بعيد واليت ُتهـدد أسـباب                    .  
                        ُ       ُ                َّ                                                                      معيشة اجملتمعات احمللية ومل ُتتابع الُتهم اجلنائية املوجَّهة إىل األطراف األخرى يف هذه املنازعات على األراضـي، وهـي                   

   ُ                  ، أُفرج عن شهيا ين         ٢٠٠٧       ديسمرب     /              كانون األول   ٤    ويف    .                     قات مع جهات نافذة                                        أطراف تتمتع يف كثري من األحيان بعال      
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                      ُ                                              خبصوص نزاع على أرض غري ُمسجلة مع ضباط يف اجليش ورجال أعمال                 ٢٠٠٦       أغسطس   /         ُ      ً           الذي كان ُمحتجزاً منذ آب    
ٌ                     إليه عدٌد من املخالفـات مـن                                       ُ           واعتور اإلجراءات القضائية املتعلقة بالُتهم املوجهة   .                                           أثرياء يف مقاطعة بافيل بإقليم باتامبانغ            

ُ  ِّ                                         بينها تغيبه عن احملاكمة املتعلقة بالتهمة األوىل، وصدور حكم بإدانته خبصوص ُتهمتني ُعدِّلتا أثناء احملاكمة أو بعدها                    ويف   .                                                                    ُ      
ـ        ٢٠٠٧       يونيه   /             مايو وحزيران  /    أيار   ى     ُ                                                                              ، احُتجز ثالثة أفراد من جمتمع أوفور برنغ احمللي يف مقاطعة باتامبانغ بتهمة التعدي عل

            وعلى الرغم    .                                                                                                        حرمة ممتلكات خاصة يف إطار نزاع على أراض مع رجال أعمال أثرياء يتمتعون بعالقات مع جهات نافذة                
                        َّ    ُ                                                                      ُ      ً                     من أن القاضي االبتدائي علَّق الُتهمة املوجهة إىل تشيم كيو بانتظار تسوية الرتاع على ملكية األراضي فإنه بقي ُمحتجـزاً                    

  ُ                                                    ُ            ً             وأُفرج عن تيث بونشهويون وهونغ تشيا بكفالة ولكنهما بقيا ُمحتجزين أيـضاً              .  ر                                         بعد أن استأنف املدعي العام هذا القرا      
     ً       فرداً من     ٦٥                  بعد أن سافر         ٢٠٠٧       سبتمرب   /  ُ                         ً              وأُفرج عن الرجال الثالثة أخرياً يف أيلول        .                                      ألن املدعي العام استأنف هذا القرار     

   .                     إجراءات لإلفراج عنهم                                                             اجملتمع احمللي إىل بنوم بنه لالحتجاج لدى وزارة العدل ودعوهتا إىل اختاذ

ُ         ً                                                                                                  وُوجهت أيضاً هتم جنائية إىل أفراد يف جمتمعات حملية بعد أن قاوموا عمليات طردهم أو حماوالت طردهم مـن                     -  ٤٤  
             أسـرة يف       ١٠٠                              إىل العنف لطرد أكثر من           ٢٠٠٧       أبريل   /                                       وعقب جلوء أفراد شرطة مسلحني يف نيسان        .                 أراضيهم ومنازهلم 

      ً   ُ                    قروياً واُتهموا باالعتداء على   ١٣                             ُ              ا عدد كبري من القرويني للضرب، أُلقي القبض على                               سيهانوكفيل، وهي عملية تعرض فيه
                                              وعلى الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة فقد          .                                                                         الغري بالضرب واإليذاء واإلضرار باملمتلكات، أو بالتواطؤ يف هذه اجلرائم         

                                         كمة فاستوفوا بذلك شرط اإلفراج عنـهم        ُ                                                                        أُدين مثانية رجال قضى معظمهم فترات أحكامهم يف االحتجاز السابق للمحا          
    ُ                            ومل ُتتخذ إجراءات حبق أفراد الشرطة   .                 ً ُ                                                    ولكنهم بقوا مجيعاً ُمحتجزين بسبب استئناف املدعي العام األحكام الصادرة حبقهم

ُ     ُ                                 وُوجهت ُتهم جنائية إىل تسعة من أفراد جمتمع   .                                                                     الذين أفرطوا يف استعمال القوة وهدموا املنازل واعتدوا على ساكنيها           داي  
                                                    أسرة لكي يتسىن إلحدى الشركات إعـادة تطـوير             ٣٥٠                                                           كراهوم احمللي يف وسط بنوم بنه، حيث جيري طرد أكثر من            

               ُ                                                                                                   ويبدو أن هذه الُتهم غري قائمة على أسس صحيحة وأن الغرض منها هو كبح نشاط أفراد اجملتمع احمللـي الـذين                       .      املوقع
    .                     يقاومون عمليات الطرد

      ً                                                              قروياً من السكان األصليني يف إقليم راتاناكريي إجراءات قانونية            ١٢              ة اختذ فيها                             ورصد املكتب عن كثب قضي      -  ٤٥
                                                                               ٍ                          ضد شركة مطاط كمبودية هلا صالت وثيقة مبسؤولني حكوميني كبار، طالبني إلغاء عقد لبيع أراضٍ بدعوى أنـه عقـد          

                             حماميهم واثنني من ممثلـي                                                                                  وقدمت الشركة شكوى جنائية ضد القرويني بتهمة النصب والتشهري وذكرت أمساء            .       احتيايل
                                         كما قدمت الشركة إىل نقابة احملامني شكوى ضـد    .                                َّ                                 املنظمات غري احلكومية مدعية أهنم حرَّضوا القرويني وتواطأوا معهم        

                               وال تـزال كلتـا الـشكويني        .                                     َّ                                           عشرة حمامني ميثلون القرويني مدعية أهنم حرَّضوا القرويني على تقدمي شكوى ضـدها            
    .            قيد التحقيق

  لتزام باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اال-واو 

ّ                     إن لكمبوديا واحداً من أفضل سجالت التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا، فقد صـّدقت                   -  ٤٦                                                                  ً                 
ّ                                على ست من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان ووقّعت على اثنتني أخريني؛ وصّدقت على ثالثة بروتوكوالت اختيارية                        ّ                                          

ّ                                                        بروتوكوالت أخرى؛ وصّدقت على سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة              ّ             ووقّعت على ثالثة                       وإذا كانـت هـذه       .                    
                          ً     ً       ُّ                                                                                       االلتزامات الرمسية متثل تعبرياً هاماً عن تقيُّد احلكومة باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان فإن التنفيـذ الفعلـي لاللتزامـات                   

   .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٥                              األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف                       ً           وقد انضمت كمبوديا أيضاً إىل اتفاقية  .                    ً التعاهدية كان حمدوداً
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ّ                                                                                           ، عّززت كمبوديا بصورة كبرية التزاماهتا الرمسية مبعايري املعاهدات الدولية حلمايـة وتعزيـز                  ٢٠٠٧           وخالل عام     -  ٤٧    
                                                                      ، أودعت كمبوديا صك تصديقها على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة               ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠    ويف    .             حقوق اإلنسان 

 ُ                          وُيجري املكتب مناقـشات مـع     .                                                                                          كافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             م
        وأعقـب    .     ٢٠٠٨       أبريل   /                                                                                                 نظرائه احلكوميني حول إمكانية تقدمي مساعدة تقنية إلنشاء آلية وقائية وطنية حبلول هناية نيسان             

ُ       ذلك التصديُق يف                  ِّ                                                  توكول منع االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه                    على برو      ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ١          
                                       وقدم املكتب املشورة إىل وزارة الشؤون        .                   ِّ                                       َّ                       واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية          
  .                                ديدة حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                                                                          االجتماعية وإعادة تأهيل احملاربني القدامى والشباب بشأن مضمون االتفاقية اجل    

                                                              ِّ                                               ونتيجة لذلك، أوصت وزارة الشؤون االجتماعية وزارة اخلارجية بأن توقِّع كمبوديا على االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري     
         ، قـام       ٢٠٠٧          أكتـوبر    /              تشرين األول   ١                                    وعقب التوقيع على هذين الصكني يف         .           ِّ                           على أن تصدِّق عليهما يف هناية املطاف      

                                                                                                            الشتراك مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية وجملس شؤون املعوقني،                        املكتب، با 
                                       ِّ                                                                                 بتنظيم حدث عام كان الغرض منه تشجيع املشرِّعني على تأييد التصديق على االتفاقية يف مرحلة مبكرة واعتماد قـانون                   

   .                    وطين بشأن حقوق املعوقني

  .                   ً                                                        ر أربعة عشر تقريراً تأخرت كمبوديا يف تقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان                        ويوجد يف الوقت احلاض     -  ٤٨
                  أما مشروع التقرير   .                  ً                                                                        وتقوم احلكومة أيضاً بإعداد تقريرها الدوري الثاين مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، مبساعدة اليونيسيف  

ُ  ِ  ء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والذي ُعرِض                                                                       الدوري التايل املقرر أن تقدمه كمبوديا مبوجب االتفاقية الدولية للقضا                                               
                             وعلى الرغم مـن أن كمبوديـا     .                              ، فلم حيرز أي تقدم منذ ذلك احلني    ٢٠٠٦       أكتوبر  /                               على جملس الوزراء يف تشرين األول   

                   فإهنا مل تقـدم         ١٩٩٢       أغسطس   /          ً                                                                         أصبحت طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف آب           
   .                         د تقريرها األول مبوجب العهد  بع

  اإلنسان حلقوق وطنية مؤسسة إلنشاء املبذولة اجلهود - زاي

                                                                               ً                                واصل املكتب تقدمي املشورة يف إطار العملية اجلارية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة                  -  ٤٩
ِ                               ُعِقد يف سييم رياب يف أيلـول                               وعقب املؤمتر الوطين الذي      ).             مبادئ باريس  (                        مبركز املؤسسات الوطنية      ُ       ٢٠٠٦         سـبتمرب      / 

                                       ً                                                                            والذي أقر فيه رئيس الوزراء املبادرة علناً، أنشئ فريق عامل وطين مؤلف من ممثلني عن جلنة حقـوق اإلنـسان التابعـة             
  ُ  ِ                                                         وأُسنِدت مهمة إعداد املشروع األول لقانون إنشاء املؤسسة إىل           .                                                  للحكومة ومنظمات غري حكومية معنية حبقوق اإلنسان      

                    وقدمت هذه اهليئـة      .                                                                                            فريق عامل مؤلف من منظمات غري حكومية ناشطة يف ميدان حقوق اإلنسان واملساعدة القضائية             
                                                           ، وهي تقترح اآلن إجراء مشاورات عامة على مدى فتـرة               ٢٠٠٧        أكتوبر   /                                         مشروعها األول إىل احلكومة يف تشرين األول      

    .                         طويلة بشأن مشروع القانون

                                                         ً                  ن يكون أي تشريع مقترح إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان قائماً على توافـق                                ويسعى املكتب إىل ضمان أ      -  ٥٠
                      وبغية التشجيع علـى      .                                                                                          واسع يف اآلراء ضمن اجملتمع الكمبودي، باملشاركة الكاملة للمؤسسات احلكومية واجملتمع املدين           

        ديـسمرب   /                            ة التقنية يف كـانون األول                                                                                      زيادة املشاركة وتقدمي مشورة اخلرباء يف عملية صياغة، أوفد املكتب بعثة للمساعد           
    ّ                                                                                                         وكلّفها باالجتماع بأطراف يف احلكومة واجملتمع املدين، واستعراض مشروع القانون األول، وتقدمي املشورة إليهم                   ٢٠٠٧

ّ                                                                                       كما يّسر املكتب مشاركة وفد رمسي من احلكومة الكمبودية يف حلقـة عمـل بـشأن إنـشاء                    .                      بشأن اخلطوات التالية        
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                                 ّ                                                               حلقوق اإلنسان استغرقت ثالثة أيام ونظّمتها وحدة املؤسسات الوطنية يف املفوضية السامية حلقـوق                                املؤسسات الوطنية   
   .                                           اإلنسان بالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني

  القطري املتحدة األمم فريق مع والتنسيق التعاون - حاء

                       ، الـذي أسـهمت فيـه        ٢٠١٠         إىل عام    ٠٠٦ ٢                                                                إن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة من عام            -  ٥١
                               احلوكمة الرشيدة وتعزيز ومحاية      :               ً     ً                                                                    املفوضية إسهاماً كبرياً، هو وثيقة قوية قائمة على احلقوق حتدد أربعة جماالت تركيز هي             

                                                                                                                            حقوق اإلنسان؛ والزراعة والفقر الريفي؛ وبناء القدرات وتنمية املوارد البشرية للقطاع االجتماعي؛ ودعم خطة التنميـة               
                                                                             ولئن كان برنامج املكتب يساهم يف حتقيق مجيع هذه األهداف فإن حمور تركيزه                ).     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦ (                      االستراتيجية الوطنية   

   .                                                هو احلماية واملساعدة والعمل االستشاري يف اجملالني األولني

              ؤساء الوكاالت                                                                                            وشارك املكتب يف االجتماعات املنتظمة لفريق األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك اجتماعات ر               -  ٥٢
              وعمل املكتـب     .                                                                        ً                              واللجنة االستشارية املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت تشمل مسؤولياهتا أيضاً قضايا حقوق اإلنسان            

    ً                                                     ً                                                              أيضاً مع وكاالت شىت بشأن مسائل حتظى باهتمام مشترك، إذ عمل مثالً مع منظمة العمل الدولية بشأن املسائل املتعلقة                   
       ُّ                                                                                         ة التجمُّع وتكوين اجلمعيات، ومع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن تقـدمي التقـارير                                    بالشعوب األصلية وحري  

                                  وتعاون املكتب مع برنامج األمـم        .                                                                              مبوجب املعاهدات ومتابعتها، ومع اليونيسيف بشأن قضاء األحداث وحقوق املعوقني         
                                                  مم املتحدة القطري بشأن عمليات اإلخالء وإعـادة                                      يف صياغة وجهة نظر لفريق األ       )      املوئل (                             املتحدة للمستوطنات البشرية    

   .                التوطني غري الطوعي

                                                                                                            وخارج منظومة األمم املتحدة، واصل املكتب عمله مع وكاالت التعاون اإلمنائي املتعددة األطـراف والثنائيـة                  -  ٥٣
                    ملكتـب يف املنتـدى               وشـارك ا    .                                                                                  ملساعدهتا على إدماج معايري حقوق اإلنسان وتنفيذها يف السياسات والربامج اإلمنائية          

                                                               وواصل نشاطه يف الفريقني العاملني التقنيني املعنـيني باإلصـالح            )                      ً   الفريق االستشاري سابقاً   (                           الكمبودي للتعاون اإلمنائي    
      ً       ً                                            فريقاً قطاعياً أنشأهتا احلكومة واجلهات املاحنة إلعـداد           ١٩                                                          القانوين والقضائي ومبسائل األراضي، ومها فريقان من أصل         

   .                                     ً                      عمل مشتركة ولرصد التقدم احملرز استناداً إىل مؤشرات متفق عليها                استراتيجيات وخطط

   برامج التثقيف والتدريب واإلعالم-طاء 

                                                                                                         واصل املكتب برناجمه الرامي إىل نشر ترمجات جديدة ملعاهدات حقوق اإلنسان األساسية بلغة اخلمـري فـأجنز                   -  ٥٤
                                                               التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية وإعادة تأهيل احملـاربني                                                                 ترمجة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بلغة اخلمري، ب        

                                                                           واستندت الترمجة إىل نص أعده معوقون يقيمون يف الدائرة اليسوعية خلدمات             .                                     القدامى والشباب وجملس شؤون املعوقني    
                            وذلك باالشتراك مع منظمـة      ُ                  ً                                                     وُنشرت االتفاقية الحقاً يف طبعة ثنائية باللغة اإلنكليزية ولغة اخلمري،             .                     الالجئني يف بنوم بنه   

    .                         العمل الدولية واليونيسيف

                                                                                                           واستجابة لتصديق كمبوديا على الربوتوكول االختياري التفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                -  ٥٥
                       اللغة اإلنكليزية ولغة                                                                                                                العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، نشر املكتب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف طبعة ثنائية ب              

ُ                                                                                    اخلمري، على أن يعقب ذلك نشُر االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف طبعة مماثلة                            ويف طبعـة     .                         
                                     ً                                                                           ثنائية اللغة حبجم اجليب، نشر املكتب أيضاً صكوك األمم املتحدة الرئيسية املتعلقة بالقضاة واملدعني العـامني واحملـامني،         
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ـ                            وهي صكوك       وق ـ                                                                                                    وزعت على نطاق واسع على أعضاء املهن القانونية، كما نشر إعالن األمم املتحـدة املتعلـق حبق
    .              الشعوب األصلية

      ً                                        ُ                                                          وترقباً لالحتفاالت اليت ستقام على مدى سنة كاملة وُتتوج بإحياء الذكرى السنوية الستني العتمـاد اإلعـالن              -  ٥٦
                                                                 لذكرى السنوية اخلامسة عشرة إلصدار الدستور الكمبـودي، أعـد                                                           العاملي حلقوق اإلنسان، اليت يتصادف موعدها مع ا       

    ً                                                                                                                 أيضاً بلغة اخلمري جمموعة من الوثائق الدستورية الكمبودية الرئيسية الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك                         املكتب
    .                                                            ً     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت كمبوديا طرفاً فيها

                 املراحل النهائية         املكتب                                    ً                                              اعتماد عدة نصوص تشريعية  هامة مؤخراً، من بينها مدونتا اإلجراءات، بلغ                       وعلى ضوء   -  ٥٧
           ونالـت       ٢٠٠٥         سـبتمرب      /                                                                                           من إعداد نص تكميلي لطبعته الرابعة من جمموعة القوانني بلغة اخلمري اليت صدرت يف أيلول              

                                                    إال أن جمموعة القوانني متاحة على املوقع الـشبكي           .   دة                                                    وانتهى توزيع الطبعة الرابعة وباتت املخزونات حمدو        .         االستحسان
    ً                                           أيضاً مع جمموعة من طلبة احلقوق من اجلامعـة                املكتب        وتعاون    .                                      ً      وهي تتضمن مجيع التشريعات املعتمدة مؤخراً             للمكتب

  (CD-ROM)                                                                                          امللكية للقانون واالقتصاد على إصدار نسخة من اجملموعة يف شكل قرص مدمج بـذاكرة مقـروءة فقـط      
                                                                                  ويدل هذا املشروع، الذي اضطلع به مببادرة من الطلبة أنفسهم، علـى القيمـة                .                                ن خدمة البحث يف النص الكامل         تتضم

    .                                                                                              املسندة جملموعة القوانني نفسها وعلى مدى اهتمام اجليل الناشئ يف كمبوديا بالتكنولوجيات الرقمية اجلديدة

  .                                                       ورات مماثلة على املوقع الشبكي الرئيـسي للمفوضـية                       ً                                        وعمد املكتب أيضاً إىل تنقيح موقعه الشبكي مبوازاة تط          -  ٥٨
                                                                                                                 وسيتضمن املوقع الشبكي اجلديد نسخة بلغة اخلمري وسيتيح معلومات إضافية عن أنشطة مكتـب كمبوديـا القطـري                  
                                                                                                                     وكذلك وثائق عامة باللغة اإلنكليزية ولغة اخلمري تتعلق بعمل املفوضية واملمثل اخلاص واملقـررين اخلاصـني وهيئـات                  

    .                                ات والقرارات ذات الصلة بكمبوديا     معاهد

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

                                                                                                   تشمل والية مكتب املفوضية يف كمبوديا دعم املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنـسان يف كمبوديـا،             -  ٥٩
                                                                                  متليه عليه واليته من مساعدة حكومة كمبوديا وشعبها يف تعزيز حقـوق اإلنـسان                                               السيد ياش غاي، يف االضطالع مبا       

ّ                                                                                               ويّسر املكتب البعثتني الثالثة والرابعة اللتني قام هبما املمثل اخلـاص إىل كمبوديـا يف أيـار                  .        ومحايتها                  مـايو وكـانون     /  
                                   ئب رئيس الوزراء ووزير الداخلية                                               ، أتيحت للممثل اخلاص فرصة االلتقاء بنا          ٢٠٠٧      مايو   /         ففي أيار   .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /    األول

                                                     ديسمرب، ركز على مسأليت الوصول إىل العدالة واحلقوق         /               ويف كانون األول    .                                               سار خينغ، وبرئيس اللجنة االنتخابية الوطنية     
                                                                               ويف بنوم بنه، أجرى السيد غاي مناقشات مع رئيس نقابة احملامني الكمبوديـة               .                                          املتعلقة باألراضي، وزار إقليم راتاناكريي    

         ً                                        وزار أيضاً مواقع عمليـات الطـرد وشـارك يف            .                                                                 موظفني قضائيني كبار يف الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا            ومع
                    ً                                     ومما يؤسف لـه أن أحداً من املسؤولني احلكوميني مل يتفرغ ملقابلـة    .                                               االحتفاالت بيوم حقوق اإلنسان يف وسط بنوم بنه      
                                                ويف كلتا الزيارتني، تضمن برنامج السيد غـاي          .                      اإلشعار املسبق ببعثته                                                     املمثل اخلاص خالل بعثته الرابعة، على الرغم من         

                                                                                                                    عقد مناقشات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية والنقابات واألحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي ومع فريـق األمـم                 
    .              املتحدة القطري
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                                                       موظفو وإدارة مكتب مفوضية األمم املتحـدة الـسامية           -     ً ثالثاً 
           يف كمبوديا            حلقوق اإلنسان 

                                  ويتألف املكتب من مثانية موظفني دوليني   .                   ً      ً                  ً      ً        ً            تدير املفوضية مكتباً قطرياً يف بنوم بنه ومكتباً فرعياً إقليمياً يف باتامبانغ  -  ٦٠
                                  ويعمل أربعة من املوظفني الـوطنيني يف    .       ً      ً                                                         موظفاً وطنياً وموظف دويل واحد معار من برنامج متطوعي األمم املتحدة         ٢٠ و

                              ويتألف هيكل املكتب القطـري       .               ً                                         وللمفوضية أيضاً حضور ضيق يف حمكمة بنوم بنه البلدية          .             باتامبانغ                  املكتب اإلقليمي يف  
   .                                                   من املمثل ونائب املمثل والربامج الثالثة ومن وحدة إدارية

                                                           ويشمل ذلك تنشيط وتعزيز احلوار والتعاون مـع احلكومـة            .                                               واملمثل مسؤول عن السياسة واإلدارة بوجه عام        -  ٦١
                                                                                                 دين بشأن قضايا حقوق اإلنسان، وتنسيق املساعدة املقدمة إىل املمثل اخلاص، واملشاركة يف أنـشطة منظومـة                  واجملتمع امل 

                                              ويتوىل نائب املمثل أنشطة التنسيق واإلشـراف         .                                                                   األمم املتحدة، وتيسري العالقات اخلارجية والعالقات مع اجلهات املاحنة        
                                              أما مهام الوحدات الربناجمية فـورد بياهنـا          .                          الربامج والدعم اإلداري                                                    اليومية لربنامج املكتب ويكفل االنسجام بني تنفيذ      

                                                    وتتوىل وحدة الشؤون اإلدارية خدمات شؤون املـوظفني          .                                     والفروع الالحقة من هذا التقرير      ٥    و  ٤                      بالتفصيل يف الفقرتني    
    .                                                                والدعم اإلداري واملايل واإلمدادي وتقوم بدور جهة التنسيق يف اجملال األمين

                                                                         ، كلف املكتب جهة خارجية باستعراض برناجمه لتحديد الطريقة اليت تـسمح              ٢٠٠٧       ديسمرب   /         نون األول       ويف كا   -  ٦٢
    .                              ً            لـه بإدماج منظور جنساين إدماجاً أفضل يف عمله

                                                                                                               وتغطي امليزانية العادية لألمم املتحدة نفقات تشغيل مكتب املفوضية يف كمبوديا، مبا يف ذلك مرتبـات سـبعة                    -  ٦٣
                                                                                وتغطي التربعات املقدمة إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين لربنامج التثقيـف يف              .     ً      ً  وظفاً وطنياً     م   ٢٠               موظفني دوليني و  

                                                                                                                جمال حقوق اإلنساين يف كمبوديا مجيع النفقات األخرى، مبا يف ذلك أنشطة الربامج املوضوعية ومرتبات املوظفني غـري                  
    .                          ين مكتب األمم املتحدة يف جنيف                           ويتوىل إدارة الصندوق االستئما  .                          املشمولة بامليزانية العادية

- - - - -  

  


