
اجلمعيـة العامـة
  A  ملتحدةاألمم ا

 

 

 

(A)     GE.08-15834    220908    220908 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة

  من جدول األعمال١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار:اليابان

 ية إىل كمبوديا تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقن- .../٩

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات              إذ يؤكد من جديد      
األساسية، على النحو املكرس يف ميثاق األمم املتحدة، وكما أُعيد تأكيده يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ووفقـاً                   

 هدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،اللتزاماهتا مبوجب الع

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

 ٥/٢ املتعلِّق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و٥/١ إىل قراري اجمللس وإذ يشري  
 ١٨علِّق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخْين املت

 ، ويشدد على أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٧٧ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يضع يف اعتباره  

) A/HRC/7/42( تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديـا         وإذا يضع يف اعتباره أيضاً      
والتوصيات اليت يتضمنها، وكذلك تقرير األمني العام بشأن دور وإجنازات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                

 ،)A/HRC/7/56(وديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها فيما يتعلق مبساعدة كمب
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 بأن التاريخ املأساوي لكمبوديا يتطلب اختاذ تدابري خاصة لضمان محاية حقوق اإلنسان وعدم              وإذ يسلّم  
 كمبوديا  عليه االتفاق املتعلق بتسوية سياسية شاملة للرتاع يفينص حسبماالعودة إىل سياسات املاضي وممارساته، 

 ،١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٣املوقع يف باريس يف 

 وجبهـود   بالتقدم احلاصل مؤخراًما يتعلق منها بالتطورات اجلديدة يف كمبوديا، ال سيما علماًوإذ حييط    
حكومة كمبوديا من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة ما شهده اجملـال االجتمـاعي واالقتـصادي                 

ثقايف من إجنازات وحتسنات يف السنوات األخرية بفضل خططها واستراتيجياهتا وأطرها الوطنية ذات والسياسي وال
 .الصلة باملوضوع

  حمكمة اخلمري احلمر  – أوالً

 أمهية الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية اليت هتدف إىل إحقاق العدالة يف أخطر             يعيد تأكيد   - ١  
كات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل زمن اخلمري احلمر، ويعرب عن قناعته بأهنا ستساهم القضايا ذات الصلة بانتها

إعمـال  مسامهة كبرية يف القضاء على اإلفالت من العقاب وإرساء سيادة القانون، يف مجلة أمور، عـن طريـق                
 إمكاناهتا كمحكمة منوذجية يف كمبوديا؛

ستثنائية يف احملاكم الكمبودية، مبا يف ذلك اعتقـال          بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالدوائر اال      يرحب  - ٢  
، ويدعم  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ حتقيق يف    بإغالق ملف  وإصدار أول أمر     ٢٠٠٧مخسة من املشتبه فيهم يف عام       

موقفي حكومة كمبوديا واألمم املتحدة الرامي إىل بدء احملاكمة على حنو عادل وكفؤ وعاجل مراعـاة لتقـدم                  
  شعب كمبوديا؛إلنصاف  قول العدالة كلمتها العمر وحلالتهم الصحية اهلشة، ولطول تأخراألشخاص املتهمني يف

 بتقـديرات    باملساعدة اليت قدمتها عدة دول إىل الدوائر االستثنائية، وحييط علمـاً           أيضاً يرحب  - ٣  
انب األمم املتحدة ، ويشجع حكومة كمبوديا على العمل إىل ج   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧امليزانية املنقحة املعتمدة يف     

ملساعدة من أجل ضمان األخذ بأعلى املعايري اإلدارية يف الدوائر االستثنائية، ويدعو إىل تقدمي              اليت تقدم ا  والدول  
 مزيد من املساعدة إىل هذه الدوائر بصورة سريعة من أجل ضمان جناح سري أعماهلا؛

 الدميقراطية وحالة حقوق اإلنسان  – ثانياً

  :يلي مبا يرحب   - ٤  

جهود حكومة كمبوديا وما أحرزته من تقدم على صعيد تعزيز اإلصالح القانوين والقضائي يف                )أ(  
أو إنفاذ قـوانني    / جملس اإلصالح القانوين والقضائي، مبا يف ذلك اعتماد و         الريادي الذي يضطلع به   إطار الدور   

  والقانون املدين؛أساسية مثل قانون اإلجراءات املدنية، وقانون اإلجراءات اجلنائية،

جهود حكومة كمبوديا ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك صياغة مشروع قانون ملكافحة الفـساد،                )ب(  
 واجلهود املبذولة لتقدمي املسؤولني الفاسدين إىل العدالة؛
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جهود حكومة كمبوديا ملكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك إنشاء فرقة عمل وطنية ملكافحة   )ج(  
، وزيادة إجراءات إنفاذ القـانون يف حـق املتجـرين باألشـخاص             ٢٠٠٧أبريل  / باألشخاص يف نيسان   االجتار

 بشأن قمع االجتار باألشخاص واالسـتغالل       ٢٠٠٨فرباير  /واملسؤولني املتواطئني، وإصدار قانون جديد يف شباط      
  ؛اجلنسي ألغراض جتارية

قة باألراضي عن طريق تنفيـذ إصـالح        جهود حكومة كمبوديا من أجل تسوية القضايا املتعل         )د(  
 للقطاع األراضي يقوم على إجناح توسيع نطاق برامج حتديد األراضي وإصدار صكوك امللكية؛

تنفيذها، ويـشمل   بالتزام حكومة كمبوديا باالنضمام إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و           )ه(  
 سامديش هون سني مبناسبة افتتاح احللقـة الدراسـية     ذلك يف مجلة أمور االلتزام الذي أعرب عنه رئيس الوزراء         

 األورويب املتعلقة حبقـوق اإلنـسان، واملعقـودة يف سـييم ريـب يف               –الثامنة غري الرمسية لالجتماع اآلسيوي      
 ، والذي تضمن اإلشارة إىل التخطيط إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

ة فيما يتعلق بتسوية شكاوى األشخاص، وحتسني       صالكمبودية، وخبا جهود جلنة حقوق اإلنسان       )و(  
 األوضاع يف السجون، والتدخل يف حاالت االحتجازات املطولة رهن احملاكمة؛

انضمام مجهورية كمبوديا إىل معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك التـصديق علـى                  )ز(  
، واالنضمام إىل اتفاقية األمـم املتحـدة    ٢٠٠٧مارس  /يف آذار الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      

، والتوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا           ٢٠٠٧سبتمرب  /ملكافحة الفساد يف أيلول   
 ؛٢٠٠٧أكتوبر /االختياري يف تشرين األول

جتديد مذكرات التفاهم بني حكومة كمبوديا ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف   )ح(  
الطـرفني علـى     من أجل تنفيذ برنامج تعاون تقين يف جمال حقوق اإلنسان؛ وجيشع      ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

 التعاون فيما بينهما على حنو بناء لزيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

 واختتامها السلمي بصفة عامة، وهو ما ٢٠٠٨يوليه /ارة اجليدة لالنتخابات املعقودة يف متوزاإلد  )ط(  
دل على استمرار تطور املسار الدميقراطي يف كمبوديا، ويالحظ يف الوقت ذاته أن بعض أوجه القصور ال تـزال                   

 قدرات اللجنة الوطنية لالنتخابات على  باحلاجة إىل زيادة تعزيزقائمة فيما يتعلق بإدارة عملية االنتخابات، معترفاً
 صعيد اإلنفاذ واحلياد؛

جهود حكومة كمبوديا وما أحرزته من تقدم على صعيد تعزيز اإلصالح يف جمال الالمركزيـة                 )ي(  
والالتركز هبدف حتقيق التنمية الدميقراطية عن طريق توطيد املؤسسات دون الوطنيـة والـشعبية، مبـا يـشمل                  

 .األحياء/البلديات واملقاطعات/ على مستوى الواليات٢٠٠٩ط إلجرائها يف عام ة اليت خيطَّاالنتخابات احمللي
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 :وحيث حكومة كمبوديا امللكية على  مبا يليعن انشغالهيعرب    - ٥  

 مواصلة تعزيز جهود إرساء سيادة القانون، مبا يف ذلك عن طريق اعتمـاد وتنفيـذ القـوانني                )أ(
 الالزمة إلقامة جمتمع دميقراطي، ومواصلة جهودها املتعلقة باإلصـالح القـضائي،            ومدونات القوانني األساسية  

 وخباصة ضمان استقالل وشفافية وفعالية النظام القضائي ككل؛

  قـانون وتنفيـذ   تعزيز جهودها من أجل مكافحة الفساد، ال سيما عن طريق اإلسراع بـسن                )ب(  
 ملكافحة الفساد؛

ألولوية ملشكلة اإلفالت من العقاب، يف مجلة أمور، وتعزيز جهودها مواصلة التصدي على سبيل ا  )ج(  
من أجل ضمان التحقيق على وجه السرعة مع مجيع مرتكيب اجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلـك انتـهاكات حقـوق                    

  القانونية الواجبة واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛لإلجراءات اإلنسان، وعرضهم على القضاء، وفقاً

 زيز جهودها لتسوية قضايا ملكية األراضي على حنو منصف وعاجل وبصورة عادلة ومنفتحة وفقـاً              تع  )د(  
، عن طريق تعزيز قدرات وفعالية املؤسسات املعنية، مثل اهليئة الوطنية املعنية بتسوية نزاعات              ٢٠٠١لقانون األراضي لعام    

 ؛وعلى مستوى الواليات واملقاطعاتاألراضي، واللجان املعنية بالسجل العقاري على املستوى الوطين 

إجياد بيئة مواتية لتنظيم أنشطة سياسية مشروعة ودعم دور املنظمات غري العمل من أجل مواصلة   )ه(  
 احلكومية من أجل توطيد التطور الدميقراطي يف كمبوديا؛

هـود  مواصلة جهودها من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق املرأة والطفل، وبذل ج               )و(  
، وقضايا الفقر،   باألشخاص اجملتمع الدويل هبدف التصدي ملشاكل رئيسية مثل االجتار           متضافرة مع جهود   إضافية

 والعنف اجلنسي، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال؛

، خطوات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان         ما يلزم من    اختاذ مجيع     )ز(  
وزيادة تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة، ومنها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبا يشمل                

 تعزيز احلوار وتنظيم أنشطة مشتركة؛

مواصلة تعزيز حقوق مجيع الكمبوديني وصون كرامتهم عن طريق إتاحة احلريات السياسية واالقتصادية               )ح(  
 .د على تنفيذ متواصل ومعزز لالستراتيجية الرباعية احملاور ولربامج إصالحية متعددةواالجتماعية باالعتما

 استنتاج  -  ثالثاً

 األمني العام ووكاالت منظومة األمم املتحدة املمثلة يف كمبوديا، واجملتمع الدويل، مبـا يف               يدعو  - ٦  
بودية من أجل تعزيز الدميقراطية وضمان ذلك املنظمات غري احلكومية، إىل مواصلة العمل إىل جانب احلكومة الكم

  :محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لصاحل مجيع األشخاص يف كمبوديا، مبا يشمل تقدمي املساعدة يف جماالت منها
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 إعداد مشاريع قوانني متعددة من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛  )أ(  

ا يف ذلك تعزيز مهارات القضاة واملدعني العـامني         بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات القانونية، مب         )ب(  
 واحملامني وموظفي احملاكم؛

بناء القدرات من أجل تعزيز املؤسسات الوطنية على صعيد التحقيق اجلنائي وإنفاذ القـانون، وتقـدمي       )ج(  
 املعدات الالزمة هلذه األغراض؛

 .إلنساناملساعدة يف تقييم التقدم احلاصل على صعيد قضايا حقوق ا  )د(  

حيث حكومة كمبوديا واجملتمع الدويل على تقدمي كل ما يلزم من مساعدة إىل الدوائر االستثنائية    - ٧  
يف احملاكم الكمبودية من أجل إحقاق العدالة يف أخطر قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلد، األمر الذي من                  

 ملا نص عليه االتفاق املتعلق بتسوية سياسية        وفقاًشأنه أن يضمن عدم الرجوع إىل سياسات وممارسات املاضي،          
 شاملة للرتاع يف كمبوديا؛

 بالعمل الذي اضطلع به املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف      علماً حييط   - ٨  
 كمبوديا وبتجديد مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مشاركتها إىل جانب حكومة كمبوديا؛

 متديد والية اإلجراء اخلاص املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا لفترة سـنة واحـدة                يقرر   - ٩  
 بتعيني مقرر خاص يضطلع باملهام السابقة للممثل اخلاص لألمني العام، ويطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريراً                

اًء تعاوناًن يتعاون مع حكومة كمبوديا      عن تنفيذ واليته إىل الدورة الثانية عشرة جمللس حقوق اإلنسان وأ            من  بّن
 أجل زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة تقريرا عن دور                 يطلب  - ١٠  
وشعب كمبوديا على تعزيز ومنجزات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مساعدة حكومة كمبوديا 

 ومحاية حقوق اإلنسان؛

  .استئناف النظر يف مسألة حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا يف دورته الثانية عشرةيقرر   - ١١  

 -  -  -  -  


