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  مقدمة
 العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس           الفريقعقد    -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقـوق اإلنسان   
ملتعلـق  وجرى االسـتعراض ا   . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

وتـرأس وفـَد    . ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١ املعقودة يف    الرابعةبكمبوديا يف اجللسة    
إيث رادي، وزير الدولة يف وزارة العدل، ونائب رئيس جلنة حقـوق            كمبوديا معايل السيد    
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بكمبوديا يف جلسته الثامنة اليت . اإلنسان يف كمبوديا

  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣قدت يف ع
، اختار جملس حقـوق اإلنـسان اجملموعـة التاليـة           ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
البحـرين  : كمبوديـا يـسري االسـتعراض املتعلـق ب      لت) اجملموعـة الثالثيـة   (املقررين   من

  . ونيكاراغوا والكامريون
الستعراض من أجل ا  التالية  ، صدرت الوثائق    ٥/١  من مرفق القرار   ١٥للفقرة  اً  وفقو  -٣

  : كمبوديااملتعلق ب
) أ(١٥للفقــرة اً وفقــعــرض كتــايب أُعــد /تقريــر وطــين مقــدم  )أ(  

)A/HRC/WG.6/6/KHM/1و ،A/HRC/WG.6/6/KHM/1/Corr.1 ،  
  ؛)A/HRC/WG.6/6/KHM/1/Corr.2و

ـ   املفوضية السامية   ه  تأعدللمعلومات  جتميع    )ب(   للفقـرة  اً  حلقوق اإلنسان وفق
  ؛ )A/HRC/WG.6/6/KHM/2) (ب(١٥

ـ   الـسامية حلقـوق اإلنـسان      موجز أعدته املفوضية  ) ج(   ) ج(١٥للفقـرة   اً   وفق
)A/HRC/WG.6/6/KHM/3 .(  
من كل  اً  مسبقأعدهتا  قائمة أسئلة   وأحيلت إىل كمبوديا عن طريق اجملموعة الثالثية          -٤

التفيا وهولندا والـسويد    وهنغاريا   و وأملانيامنرك  ااألرجنتني وكندا واجلمهورية التشيكية والد    
هذه األسئلة متاحـة علـى   و. يرلندا الشماليةآوسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

  . للفريق العاملاملوقع الشبكي اخلارجي 
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  وجز مداوالت عملية االستعراضم  - أوالً  

  االستعراضموضوع الدولة احلالة من جانب عرض   - ألف  
ضوء على األمهية اليت يوليها لعمل اجمللس، مبـا يف ذلـك            الوفد الكمبودي ال  سلط    -٥

وأعرب . يف مجيع أحناء العامل   ومحايتها  االستعراض الدوري الشامل، يف تعزيز حقوق اإلنسان        
وشـدد  . تعزيز حقوق اإلنسانكمبوديا لزيادة جهود يف سيسهم  ستعراض   اال أنيف  عن ثقته   

  . التقرير الوطيند إلعداالوفد على العملية التشاورية اليت جرت 
الرأي القائل بأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة          مع  كمبوديا  وتتفق    -٦

الدميقراطية وحقوق اإلنسان من خالل هذه املبادئ،       ُتبىن  أن  بضرورة  ومترابطة ومتشابكة، و  
كمبوديا ول. بلدكل لالتارخيية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مراعاة احلقائق مع 

يف مجيـع   تاريخ جميد، لكن الصراعات واحلروب األهلية أدت إىل تدمري النسيج االجتماعي            
فقدان املـؤهالت   بسبب  احلماية االجتماعية،   ولصحة  امبا يف ذلك التعليم وخدمات      اجملاالت  

طريـق  لد البوالحظ الوفد أن أمام . نظام اخلمري احلمر  يف ظل   رأمسال البشري   القيمة  تراجع  و
وينبغـي أن   . بناء السالم واملصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمار والتنمية      والنتعاش  اطويل لتحقيق   
  . كمبودياوضع حقوق اإلنسان يف تقييم يراعى ذلك يف 

بـادئ  مب ، وتأخذ كمبوديا  كمبوديا ملكي دستوري  وقال الوفد إن نظام احلكم يف         -٧
، ١٩٩٣حقوق اإلنسان مكرسة يف دستور عام       و. الدميقراطية والتعددية يف نظامها السياسي    

ضمانات ملبدأ املساواة أمام القانون، وحيظر مجيـع أنـواع          على  الذي ينص، يف مجلة أمور،      
حرية التنقل، واحلق يف تكوين اجلمعيات،      والتعبري،  الكالم و التمييز، وينص على محاية حرية      

واستشهد وفد كمبوديـا    . واألمنامللكية  احلق يف   املعتقدات، و احلرية فيما يتعلق باألديان و    و
لحـوظ يف النمـو     املنجـاح   السجل من اإلجنازات يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذلـك            ب

  .  يف البلد يعزى إىل التحول الدميقراطي واالستقرار السياسي واألمين الذياالقتصادي
قـوق  حلملتحـدة  األمم ا إطار   بتعاونه مع الوفد  استشهد  يف سياق التعاون الدويل،     و  -٨

قوق اإلنسان يف كمبوديا    املعين حب املمثل اخلاص لألمني العام     التعاون مع   اإلنسان، مبا يف ذلك     
 باالتفاق مـع األمـم      اً،كما أن احلكومة بذلت جهود    . قوق اإلنسان السامية حل فوضية  املو

 الـيت  إنشاء دوائر استثنائية يف حماكم كمبوديا للمحاكمة علـى اجلـرائم   من أجل   املتحدة،  
كمبوديا طرف يف صكوك حقـوق اإلنـسان        و. ارتكبت خالل فترة كمبوتشيا الدميقراطية    

 أمـم يف رابطة   اً   عضو ا يف جمال حقوق اإلنسان بوصفه     وتشاركوالقانون اإلنساين الدويل،    
الربوتوكول االختياري التفاقية يف طرف جديد ا أن كمبوديا مبو). آسيان (آسياجنوب شرق 

 ،غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة            مناهضة التعذيب و  
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فرعي مرسوم  آلية وقائية وطنية عن طريق      فأنشأت  خطوة عملية   الكمبودية  احلكومة  اختذت  
  . وقعه رئيس جملس الوزراء

تعلق ببناء املؤسـسات واإلصـالحات القانونيـة        تبادرات  مبكمبوديا  واستشهدت    -٩
االقتـصادية  والـسياسية   بالقطاعات  عدد من القوانني واللوائح املتعلقة      عُتمد  او. والقضائية

يف إعمال حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك القـوانني          مما ساهم   واالجتماعية والثقافية،   
وقد بدأت جهود مكافحة االجتار باألشخاص وإنفـاذ        . احلق يف التظاهر  باملتعلقة باإلعاقة و  

. قوانني ضرورية لتعزيز سيادة القـانون والدميقراطيـة       وجيري اآلن إعداد     .املتعلق به القانون  
 - قتصاديجلدول األعمال اال  نشط يف الترويج    بشكل  اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين      وتشارك  

  . لدميقراطية وحقوق اإلنسانلجتماعي، واال
يجية االسـترات مستـشهدة ب  كمبوديا بوجه خاص على احلد من الفقـر،         وشددت    -١٠

خطة التنمية  الرباعية األبعاد لتحقيق النمو وتوفري فرص العمل وحتقيق اإلنصاف والكفاءة، و          
 تسريع التنميـة، وخباصـة يف       إىلهتدف  اليت  ،  ٢٠١٠-١٩٩٦االستراتيجية الوطنية للفترة    

مع غريهـا مـن     اً  اإلمنائية لأللفية متشي  الكمبودية  ألهداف  لخطة  وضعت  و. املناطق الريفية 
كانت احلكومة قد أدخلت نظام الـضمان االجتمـاعي يف          و. ق الوطنية االستراتيجية  الوثائ

، على الرغم من التقـدم امللحـوظ      و. ٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة  تنمية القطاع املايل    استراتيجية  
النمـو االقتـصادي    وما زال    .اً اجلودة والكفاءة وإيصال اخلدمة العامة تشكل حتدي       تزال ال

على الرغم من اخنفاض    و.  ضمان التمتع جبميع حقوق اإلنسان     عهاحمدوداً بدرجة ال ميكن م    
الفقر يف املناطق الريفيـة     فإن معدل   ،  ٢٠٠٧إىل   ١٩٩٣يف الفترة من    كبري يف معدل الفقر     

   .اًزال مرتفعي ال
األراضي، على تعزيز نظام    والسياسات املتعلقة ب  قانون  لل هايف تنفيذ وتركز احلكومة،     -١١

وضمان احلقوق   يضا، واحلق يف األر   يضاملكية األر ويعها واستخدامها،   إدارة األراضي وتوز  
، ومنع تركز األراضي غـري       عليها التعدي غري املشروعة  عمليات   والقضاء على     األراضي يف

. أراضتتعلق بلكية م مليون سند ١,٦أكثر من وأُصدر .  يف مكان واحدنتجةاملاملستغلة وغري 
املؤسسية والقانونية الالزمة ملعاجلة مسألة إصـالح    اآلليات  وجهود لوضع األطر    أيضاً  ُتبذل  و

  . العرقيةوجلماعات األراضي، مبا يف ذلك الربامج املتعلقة حبقوق األقليات 
يف مقدمة جدول األعمال    توجد   املتعلقة باملرأة سألة الشاملة   املوشدد الوفد على أن       -١٢

كومة لتعزيز وضع املرأة من خالل خطـة         اجلهود اليت تبذهلا احل    تكمبوديا، وأبرز لالسياسي  
. خطوات ملعاجلة العنـف ضـد املـرأة       واُتخذت  ).  مثينة نساء كنوز ال(نريي راتاناك   بعنوان  

املنظور اجلنساين، هبدف تشجيع املـرأة      مراعاة  املرحلة الثانية من استراتيجية تعميم      وأُطلقت  
لشؤون العامة، والقضاء على الـصور  ، وتعزيز قدرة املرأة على املشاركة يف ااعلى بناء قدراهت  

  . النمطية السلبية للمرأة
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اتفاقية حقوق الطفـل يف عـدد مـن         بصلة  الفاهيم ذات   املوقد أدخلت احلكومة      -١٣
وزارة الداخليـة مـع     يف  إدارة مكافحة االجتار بالبشر ومحاية األحداث       تعاونت  القوانني، و 

الـسامية  فوضـية   وامل ،النروجيية ذ األطفال  إنقا ومنظمةاليونيسيف، ومنظمة الرؤية العاملية،     
 وجتارة اجلـنس    ياجلنساالستغالل  كافحة  مقوق اإلنسان على وضع برنامج لتنفيذ قانون        حل

لتنميـة  لكمبوديا بأمهية التعليم باعتباره أداة رئيـسية        وأقرت  . واالجتار يف النساء واألطفال   
  . احملرز يف هذا الصددوالتقدم طنية االستراتيجيات الومستشهدة بلموارد البشرية، الوطنية ل

تبني  ٢٠٠٥ؤشرات مؤقتة منذ عام     مبوفد  الاملسائل الصحية، استشهد    وفيما يتعلق ب    -١٤
وأضـاف أن   . تقدمي هذه اخلدمات يتحسن باسـتمرار     واحلصول على اخلدمات الصحية     أن  

املياه النقية  عن إمدادات     خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي يف املناطق الريفية فضالً        
  . هداف اإلمنائية لأللفيةال تزال مع ذلك بعيدة عن حتقيق األ هافي

 كمبوديا وقعت على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف            أنوذكر الوفد     -١٥
 ورقـة   إىل وأشـارت . ٢٠٠٩ صلة عـام     يذجمال   وصادقت على قانون يف      ٢٠٠٧ عام

  . التدابري يف هذا الصدد جمموعة من وتتضمناناإلعاقة تتعلقان ب وخطة عمل اتسياس
كمبوديا أبرز اعتراف  عقوبة اإلعدام، و ى ألغ ١٩٩٣أن دستور عام    وأشار الوفد إىل      -١٦
 اليت مر هبا هذا الشعب       املأساوية ةتجربوهي تضع يف اعتبارها ال    يف احلياة واحلرية،    شعبها  حبق  

  . يف املاضي
قدمه اجملتمع الدويل يف تعزيـز ومحايـة        للدعم الذي    اكمبوديا عن تقديره  وأعربت    -١٧

يف تبادل املمارسات اجليدة والتوصيات خالل هذا االستعراض،        عن رغبتها   حقوق اإلنسان و  
  . عن تقدمي املزيد من املساعدة التقنية لتعزيز القدرات املؤسسية يف كمبوديا فضالً
 أن  تكافحة الفساد، ذكر  مفيما يتعلق بوحدة    اً  املقدمة هلا سلف  األسئلة  وفيما يتعلق ب    -١٨

قـانون شـامل     ومثـة . ستراتيجيةاحلكومة اال وثائق  لمكافحة الفساد من العناصر األساسية      
اإلطار يؤخذ ب ويف الوقت نفسه،    . مناهض للفساد يف املراحل النهائية إلقراره داخل احلكومة       

حـدة  ويكـل   هوأُعيد تنظـيم    . للحد من الفساد ومنعه   القائمة  القانوين واآلليات املؤسسية    
. مكتب لتلقـي الـشكاوى    أُسس  ، و ٢٠٠٦لعام  فرعي  مرسوم  مكافحة الفساد من خالل     

يف و. الحظ الوفد أن إجراءات تأديبية اختذت ضد موظفي الدولة املتـورطني يف الفـساد             و
محالت كما أُطلقت   . تنافسيةعملية املناقصات ال  زيد من الشفافية يف     ُيعتمد امل اإلدارة العامة،   

اسـتثمارات القطـاع    يف  زيادة  ال، مبا يف ذلك      بالفعل الظهوريف   هاقد بدأت نتائج  و. تثقيفية
اخلاص والنمو على صعيد االقتصاد الكلي، وتسارع الزيادة يف اإليرادات احلكومية الناجتة عن         

مسعى ينطوي حتقيقه  إىل أن القضاء على الفساد  توأشار. تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ    
عدد ب وحدة مكافحة الفساد     وسيجري تعزيز . الطويلتظهر نتائجه على املدى     على حتديات و  

وذكر . يف مقاضاة األشخاص املتهمني بالفساد  ستتم مساعدهتا   كاف من املوظفني واخلربات و    
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 ١١يف  جملـس الـوزراء     اجتماع  درج يف جدول أعمال     ُيالوفد أن قانون مكافحة الفساد س     
  . ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  . كر الوفد أن كمبوديا ملتزمة بإنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسانوذ  -١٩
وفد أن االستيالء على األراضي ليس      كرر ال ،  اضياألرباملسائل املتصلة   وفيما يتعلق ب    -٢٠

وأهنا جادة ملعاجلة هذه املسألة     وتدابري  احلكومة اختذت خطوات    وأضاف أن   . ةيسياسة حكوم 
  . وضوع يف هذا امليف وقت الحقستتوسع 

 حرية الصحافة والعمل والتعبري واحلـق يف        تكمبوديا أن احلكومة شجع   وذكرت    -٢١
كمبوديا صحافة حرة ونقابـات عمـال      ويف  .  داخل اإلطار القانوين   التجمعالتظاهر وحرية   

أجنبيـة حلقـوق    ة   منظم ١١منظمات اجملتمع املدين مبا يف ذلك ما ال يقل عن           من  الف  اآلو
،  دون أيـة عوائـق      اإلعالم األجنبية  طوسائمبوديون االطالع على    ويستطيع الك . اإلنسان

أو أكانت مواليـة للحـزب احلـاكم        سواء  مطلق احلرية يف النشر      احمللية   اإلعالم طوسائول
حلفاظ علـى   تتمثل يف ا  مع مسؤولية خاصة    تترافق  ن احلقوق الفردية    أ تالحظو. للمعارضة

  . نيالوطنيواألمن املصلحة الوطنية والوحدة 
االستعراض الدوري الشامل، ذكر الوفد أن اللجنة املعنيـة         نتائج  تابعة  وفيما يتعلق مب    -٢٢

مـع  األمـر   إعداد التقرير الوطين، ستواصل متابعـة       اليت تنسق   حبقوق اإلنسان يف كمبوديا     
احلكومة يف توسيع نطاق التعاون مع اجملتمع املـدين         وستنظر  . الوزارات والوكاالت الرئيسية  

وأعرب الوفد عن شكره للمفوضية وشـركائها       . االستعراض املقبل يف كمبوديا   لق ب فيما يتع 
  . ما قدموه من دعمعلى اإلمنائيني 

   االستعراضموضوعاحلوار التفاعلي وردود الدولة   - باء  
على حلكومة  ا امنهوشكر عدد   . ببيانات )١( وفداً ٥٣  يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل      -٢٣

على  كما أثنت عدة دول      .اًاملقدمة سلف على األسئلة   ها  ردودى عرضها و  علتقريرها الوطين و  
املمثـل اخلـاص    مع  تعاوهنا  كمبوديا مع آليات حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك          تعاون  

. انضمام كمبوديا إىل الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان       على  ومفوضية حقوق اإلنسان، و   
ترسيخ الدميقراطية  ولعلى تركة ماضيها املأساوي     كمبوديا للتغلب   جهود  بعض  الكما الحظ   
 البلد خالل العقود    يفأُشري إىل التطور    كما  . مبادئ سيادة القانون واحلكم الرشيد    املبنية على   

التوصـيات الـيت    و. املاضية من حيث االستقرار والنمو االقتصادي واحترام حقوق اإلنسان        
  . لثاين من هذا التقريرقدمت أثناء احلوار التفاعلي مدرجة يف الباب ا

__________ 

الكامريون، شيلي، الـسنغال، التفيـا،      : نظراً لضيق الوقت، مل تتمكن وفود البلدان التالية من أخذ الكلمة           )١(
 . أفريقيا، األرجنتني، موريشيوسبنغالديش، جنوب
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اليت تواجهها يف جمـال     تحديات  بالاالعتراف  كمبوديا على   ميامنار انفتاح   والحظت    -٢٤
االجتماعي للعمال وارتفاع معدل الفقر يف املناطق       األمان  حقوق اإلنسان، مثل ضعف شبكة      

الرباعيـة   االستراتيجيةمن خالل   للحد من الفقر    كمبوديا  ميامنار مببادرات   ورحبت  . الريفية
وقـدمت  . االستراتيجية الوطنية واإلجنازات اليت حتققت يف هذا الصدد       التنمية  خطة  األبعاد و 

  . ميامنار توصيات
هود كمبوديا يف عدد من القطاعات، مثل احلد من الفقـر مـن             جبرحبت اجلزائر   و  -٢٥

 ا عن أسـفه   تعربوأ. االستراتيجية الوطنية التنمية   وخطة   الرباعية األبعاد خالل االستراتيجية   
 كل سنة، مما جعل من الصعب حتقيق األهـداف  ةاملائيف اً واحدالفقر مل يتجاوز    ختفيضألن  

  . اجلزائر توصياتوقدمت . اإلمنائية لأللفية
كمبوديا لتطوير األطر املؤسسية حلقوق اإلنسان،      جبهود  بروين دار السالم    وأشادت    -٢٦

 للنـهج  ا عن تقـديره   بروينوأعربت  . قضائيةإصالحات قانونية و  إجراء  واحلد من الفقر و   
ت توصـية  وقدم. اآلسيانجلنة قوية يف جمال حقوق اإلنسان داخل بناء كمبوديا يف  التعاوين ل 

   .كمبودياإىل 
تركيا السلطات على أن تأخذ يف االعتبار التوصيات اليت قدمتها اللجنـة            وشجعت    -٢٧

فية، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة        املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا    
 اجلذرية، مبا يف ذلك من ه أسبابومعاجلةمكافحة االجتار غري املشروع عزيز مناهضة التعذيب لت  

والحظـت تركيـا    . اعي الفوارق بني اجلنـسني    استراتيجيات احلد من الفقر اليت تر     خالل  
 يف املائـة مـن      ٧٠إىل أن أكثر من     وأشارت  . التحديات يف ميدان التعليم، وقدمت توصية     

اعتماد سياسة  كمبوديا يف الوقت نفسه على      شجعت  ويعيشون يف أحياء فقرية،     املدن  سكان  
   .تقنيةالساعدة ما إذا كانت كمبوديا حباجة إىل مزيد من امل عألتوس. وطنية لإلسكان

إعطـاء  د  بع حاالت تشريد    تشري إىل وجود  تقارير  إزاء  السويد عن قلقها    وأعربت    -٢٨
عن بيـوهتم   اً   بعيد السكن على   أجربوامطرودين  وعن   اً،ا قانون عقارية مشكوك فيه  امتيازات  

 توأشار. أماكن وجود املشردين  مراقيب حقوق اإلنسان من الوصول إىل       عن منع   األصلية، و 
ضرورة أن متتنع   سلطة قضائية مستقلة ونزيهة و    إلرساء  إىل ضرورة إجراء إصالحات قانونية      

.  بشأن حـاالت حمـددة     إعطائهم تعليمات ة عن اختاذ تدابري للتأثري على القضاة أو         احلكوم
 إزاء الفساد، والوصول إىل اخلدمات العامة، وحقـوق املـرأة واالجتـار          ا عن قلقه  توأعرب
  . وقدمت توصيات. بالبشر
.  كمبوديا على مواصلة جهودهاتاحلوار مع اجملتمع املدين وشجع  ببلجيكا  وأشادت    -٢٩
الدوائر االستثنائية  أن تؤدي    يف   ا عن أمله  توأعرباً  دوتش اليت جتري حالي   حاكمة  مببت  رحو

والحظـت  . يف احترام حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب       اً  هاماً  دوريف احملاكم   
 واستفسرت عن تقييم عمل   . يف الدوائر االستثنائية  السياسي والفساد   بلجيكا مع القلق التأثري     

  . بلجيكا توصياتوقدمت . ضمان استقالليتهاالرامية إىل تدابري عن ال ورهذه الدوائ
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احلقوق املدنية والسياسية لكنها أعربت عن قلقها إزاء        بكندا التزام كمبوديا    وأبرزت    -٣٠
ن أعـضاء   عاستخدام احملاكم للحد من حرية التعبري واحلرية السياسية ورفع احلصانة الربملانية            

رشيد والدميقراطية واحتـرام    الكم  على إرساء احل  كمبوديا  عزم  دا إىل   وأشارت كن . املعارضة
ـ  أن السالم واالستقرار وإعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية         تحقوق اإلنسان، وذكر   سري ت

  . كندا توصياتوقدمت . إىل جنب مع حقوق اإلنساناً جنب
حتية والرعاية الصحية سنغافورة حتقيق تقدم يف جماالت مثل تطوير البنية التوالحظت   -٣١

 وأقرت بأن كمبوديا تعتمد احلوار والتعاون من أجل . والتعليم واحلد من الفقر والتنمية الريفية     
كمبوديا على تنمية املـوارد     لتركيز  والحظت األثر اإلجيايب    .  القطاع العام  اتإصالحتنفيذ  

ـ    أن اإلصالحات املقبلة لن تكون فعالة إال         تالبشرية، وذكر  شجيع أفـضل   عن طريـق ت
  . يف القطاع العامالسائدة املمارسات، وتغيري العقليات 

اإلمنائية يف استراتيجيتها   اً  كمبوديا قدم  يمض ها ملالحظة سرورعن  ماليزيا  وأعربت    -٣٢
قد ُسرت للغاية ملالحظة و. اليت تشمل النمو االقتصادي واحلد من الفقر وتنمية املوارد البشرية

كمبوديا يف مكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتيل،            ا  اجلهود اجلادة اليت تبذهل   
  . ماليزيا توصياتوقدمت . واالجتار يف النساء واألطفال

كمبوديا يف جهـود    بالتقدم الذي أحرزته    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     ورحبت    -٣٣
قوق اإلنسان، واإلصـالح  حيف جمال  الوطنية و خطة التنمية االستراتيجية    يف تنفيذ   واإلنعاش،  

  بإنشاء مؤسسات لتعزيز حقـوق اإلنـسان       تورحب. القانوين والقضائي وإصالح األراضي   
كمبوديا الوفاء بالتزاماهتا والتغلب علـى حتـديات        تواصل   أن يف أملها عن   ة، معرب ومحايتها
  . توصياتالدميقراطية وقدمت مجهورية الو . الفقر
جهود إرساء الدميقراطيـة، وتعزيـز   وئر االستثنائية، والحظت الربازيل أنشطة الدوا    -٣٤

. السلطة القضائية، واحلد من الفقر، والسعي لتحقيق التنمية املستدامة، وإلغاء عقوبة اإلعدام           
عـن    عن الوفاء حبقوق الطفل، وحقوق املرأة واختاذ تدابري ملكافحة التمييز، فـضالً           ألت  وس

 والفقـراء،   األغنياءلفجوة بني   إيالء االهتمام ل  ة، مع   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي   
  . توصياتالربازيل وقدمت . وعدم املساواة بني املناطق احلضرية والريفية واستخدام األراضي

كمبوديا علـى   بتركيز  يرلندا الشمالية   آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ورحبت    -٣٥
بأن قانون  وأقرت  . املساواةمبا يراعي   اذ القانون   واإلصالح القضائي وإنف  احلكم الرشيد   تعزيز  

.  أن حرية الرأي والتعبري جيب أن حتتـرم        تالحظلكنها   والسمعة،   ةالتشهري حيمي اخلصوصي  
من احلـصول علـى     فقراء الريف   اضي لتمكني   األرات املتعلقة ب  الرتاعوأقرت بضرورة حل    

 من  اًجزءبوصفها  تمع املدين   مشاورات اجمل سألت عن االعتماد على     و.  األراضي سندات ملكية 
  . كما قدمت توصيات. لنظام القانوين والقضائيا املزمع إجراؤها يف عن اإلصالحاتاملتابعة و
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قامة جمتمـع عـادل   إىل إعادة البناء اليت هتدف   الوطنية إل عملية  إىل ال كوبا  أشارت  و  -٣٦
. االستراتيجية الوطنيـة  ة  التنمييف خطة   املبينة  لفقر  لكمبوديا  مبكافحة  ورحبت كوبا   . وشامل
وهنأت . وطنية يف هذا الصدد   العمل  ال ملنع العنف املرتيل وخطة      ٢٠٠٥عام   قانون   توالحظ
يف اختيـار املـوظفني     ) ٥٠ إىل   ٥٠(بني اجلنسني   كمبوديا على إرساء املساواة التامة      كوبا  

  . توصياتقدمت مساعدة كمبوديا وعلى وحثت اجملتمع الدويل . العموميني
التدابري الرامية إىل بناء القدرات املؤسسية وإنشاء مؤسـسة وطنيـة           باملغرب  أشاد  و  -٣٧

افية كمثـال علـى     ميوغرلقضايا العرقية والد  لاجمللس الوطين   استشهد ب كما  . حلقوق اإلنسان 
تمع وطلب معلومات إضافية عن دور اجمللـس يف         اجملكيفية غرس مبدأ التسامح والتعايش يف       

  . املغرب توصياتوقدم  .تعزيز حقوق األقليات
ندونيسيا بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية وجلنة الشكاوى يف جملس          وأشادت إ   -٣٨

. الرباعيـة األبعـاد   هذه املؤسسات من خالل االستراتيجية      زيادة تعزيز    إىل ةالشيوخ، مشري 
حلمايـة  كمبوديا على إنشاء هياكل مالئمـة       األمهية اليت تعلقها    أيضاً  ندونيسيا  إوالحظت  

الصعوبات والتحديات  فيما يتعلق ب   النفتاح احلكومة    ا عن تقديره  تالفئات الضعيفة، وأعرب  
  . توصيةإندونيسيا اليت تواجهها، وقدمت 

بإلغاء ورحبت  . كافحة بغاء األطفال واالجتار هبم    مبسبانيا التزام كمبوديا    إوالحظت    -٣٩
 اجلهـود   تئية يف كمبوديا، وأبـرز    اإلصالح وتعزيز السلطة القضا   أيدت  و. عقوبة اإلعدام 

  . توصياتسبانيا إوقدمت . رصَّاملبذولة حلماية القُ
وأعربت عن .  وحتسينهااليابان على اجلهود املبذولة من أجل تنمية حياة الناسوأثنت   -٤٠

 وتعزيزمهـا وعـن     حلماية حقوق اإلنسان والدميقراطية   كمبوديا  لجهود اليت تبذهلا    سرورها ل 
لتقدم احملرز بشأن حمكمة اخلمري احلمـر،       ل هاريقدأعربت اليابان عن ت   و. جلهودتأييدها هلذه ا  

   .وقدمت توصيات. وتطوير النظام القانوين احمللي
فوائد اليف اآلونة األخرية، وكذلك     النمو االقتصادي امللحوظ    إىل  باكستان   وأشارت  -٤١

ازات حتققـت يف اجملـاالت      يف إجن واليت جتسدت    ،الدميقراطيةاليت بدأت جتنيها كمبوديا من      
سـتراتيجيات  الباكستان عن تقديرها    وأعربت  . االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية   

كمبوديا واستفسرت عن خربة    .  ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان  من أجل   طموحة  كمبوديا ال 
  . يف إصالح النظام القانوين والقضائي، وقدمت توصيات

يف جمال احلد من الفقر، وضمان احلق يف التعليم         الذي أُحرز   تقدم  المصر  والحظت    -٤٢
جتنـب   سيادة القانون من خالل إصالح النظام القضائي، مع التركيز على            وتعزيزوالصحة،  

مصر إىل اجلهود املبذولة لضمان املـساواة       وأشارت  . اإلفالت من العقاب عن جرائم املاضي     
من املعلومات بشأن السياسات    اً   وطلبت مزيد  بني اجلنسني ومحاية حقوق النساء واألطفال،     
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وقدمت مصر  . الرباعية األبعاد واالستراتيجيات لتحقيق التماسك االجتماعي، واالستراتيجية      
  . توصياتأيضاً 
 ألن اخلطوات املتخذة لتعزيز سيادة القـانون ال تـضمن      هاأسفعن  فرنسا  وأعربت    -٤٣

حلصانة عـن   ارفع  وفيما يتعلق ب  . مة عادلة بشكل كامل استقالل القضاة، وال احلق يف حماك       
توافق مع  تالتدابري الالزمة لضمان حرية التعبري      عما إذا كانت    فرنسا  سألت  نواب املعارضة،   

والحظت وجود درجة عالية من العنف ضد النساء والفتيات على الرغم من            . املعايري الدولية 
  . فرنسا توصياتوقدمت . التشريعات املعتمدة

هولندا تقارير الفساد والتدخل السياسي يف الدوائر االستثنائية، والتدخل          والحظت  -٤٤
باجلهود املبذولـة يف جمـال ملكيـة        اً  علمحاطت  أو. يف اجمللس الدستوري واجمللس األعلى    

املتعلقة بامتيازات األراضي املشكوك    تقارير  مشرية يف الوقت نفسه إىل ال     ،  واإلصالحاألراضي  
ـ    توأشار.  وعمليات اإلخالء القسري   يضاالء على األر  االستيو،  قانونيتهايف   اً  إىل أن توزيع

. أكثر عدالة للثروة والفرص من شأنه أن يعزز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             
، ٢٠١٠-٢٠٠٦طة التنمية االستراتيجية الوطنية وخطة التعليم االستراتيجية للفترة         خبرحبت  و

وقـدمت  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل   ٣,٥ة بلغت    النفقات العام  أن ت الحظ الكنه
  . هولندا توصيات

كمبوديا للحقوق االقتـصادية    اليت توليها   ألمهية  ل اسري النكا عن تقديره   وأعربت    -٤٥
بناء دولة دميقراطية قوية تعزز احلقوق املدنيـة        يف الوقت الذي تتابع     واالجتماعية والثقافية،   

والحظت اجلهود اليت   . كمبوديا على احلد من الفقر    على تركيز    تأثنو.  وحتميها والسياسية
لتحسني النظام القانوين والقضائي وسيادة القانون واحلكم الرشـيد واإلطـار           اً  ذلت مؤخر ُب

الصلة حبماية حقوق اإلنسان، واستفسرت عن دور جلنة الشكاوى يف جملـس            ي  املؤسسي ذ 
  . نسانإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلعن الشيوخ، و

يف اليت حققتـها    جنازات  إلاكمبوديا و اجلهود الكبرية اليت تبذهلا     فييت نام   والحظت    -٤٦
ـ و. جمال املصاحلة الوطنية وإعادة اإلعمار والتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية           علـى   تأثن

االستقرار السياسي واألمن، والتعليم، والصحة، والتخفيف      متت يف جماالت    اإلصالحات اليت   
 والنهوض حبقوق املـرأة والفئـات       ،ة الفقر، ومكافحة الفساد، واستخدام األراضي     من حد 

  . توصياتفييت نام وقدمت . الضعيفة األخرى
يف مواجهة التاريخ احلديث وما حدث يف  التقدم احملرز يف مواجهة     باملكسيك  وأقرت    -٤٧
 وأشـارت . الدويلكمبوديا مع اجملتمع    تعاون  طرية حلقوق اإلنسان، وكذلك     اخلنتهاكات  اال
.  بـدعم دويل   اإلنـسان قـوق   محايتها حل  كمبوديا واجهت حتديات كبرية يف تعزيز        أن إىل

حاملا يـتم التـصديق علـى       إنشاء آلية وقائية وطنية،     املتعلق ب وضع  عن ال املكسيك  وسألت  
  . توصياتاملكسيك وقدمت . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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تلقي الشكاوى، واللجنة الوطنية    جلنة  حقوق اإلنسان و  حلنة  إنشاء  الصني ب ورحبت    -٤٨
، والـيت جيـب     مااً   الضعيفة نوع  والحظت األسس االقتصادية االجتماعية   . حلقوق اإلنسان 

الرباعية األبعاد   على االستراتيجية    تأثنو. أخذها يف االعتبار عند تقييم حالة حقوق اإلنسان       
الصني وسألت  . ية، اليت سرعت من وترية النمو االقتصادي      االستراتيجية الوطن التنمية  وخطة  

  . على محاية حقوق اإلنسانأثري ذلك  تيةكيفعن التقدم احملرز يف إصالح األراضي، وعن 
يف الوقت االحتاد الروسي باملشاكل والتحديات اليت تواجهها كمبوديا، وأشاد      وسلم    -٤٩

حلة الوطنية، ودعم االستقرار يف اجملتمـع،       جبهود ضمان االنتعاش، وتنفيذ سياسة املصا     نفسه  
قـدم االحتـاد    و. عن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي، وحتسني مستويات املعيـشة          فضالً

  . توصياتالروسي 
من خالل اختاذ   ومحايتها  باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان      ورحبت بيالروس     -٥٠

على الرعايـة الـصحية وتـوفري التعلـيم         تدابري ملكافحة الفقر والبطالة، وتسهيل احلصول       
 للجهود الرامية إىل حتسني النظم القانونية والقضائية اعن تقديرهوأعربت بيالروس   . األساسي
  . عن املبادرات التشريعية ملكافحة االجتار باألشخاص، وقدمت توصيات فضالً
عـزز تنفيـذ    ت  أن ا من شأهن  يت القانونية والقضائية، وال   اإلصالحاتند  لتايوالحظت    -٥١

رحبـت  و. الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان واملساعدة على تعزيز سيادة القانون         
. إزالة األلغـام األرضـية    باالستراتيجية الوطنية و  التنمية  طة  خبوالرباعية األبعاد   االستراتيجية  ب
. ازايدة لـشعبه  اجة إىل املزيد من اجلهد لتلبية التطلعات املت       على إقرارها باحل   كمبوديا   تهنأو

  . تايلند توصياتوقدمت 
عن التزام كمبوديـا       املوارد، فضالً  والقيود على الفلبني استمرار التخلف    الحظت  و  -٥٢
، مبا يف ذلك اجمللـس وهيئـات         وتعاوهنا معه  اجملتمع الدويل على   هاقوق اإلنسان وانفتاح  حب
 إىل  توأشار. وق اإلنسان كمبوديا إنشاء هيئة وطنية مستقلة حلق     أشادت بقرار   و. عاهداتامل

اليت اختذهتا كمبوديـا    تدابري  ال ت والحظ اً، حتدي نوحتسني نوعية التعليم يشكال   حمو األمية   أن  
  . توصياتالفلبني وقدمت . للحد من العنف واالستغالل اجلنسي للنساء والفتيات

 يف امليـادين    وال سـيما  ،   كمبوديـا  مجهورية كوريا اجلهود اليت تبذهلا    الحظت  و  -٥٣
املعاهدات شـواغلها   شاطر هيئات   وقالت إهنا ت  . االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية   

استراتيجيات معاجلة هـذه    سألت عن   و. عدم استقالل القضاء واإلفالت من العقاب     املتعلقة ب 
بادرات التعليم  فيما يتعلق مب  أصحاب املصلحة   بالورقات اليت قدمها    اً  علمت  وأحاط. الشواغل

  . وقدمت توصيات. اإلعاقةقف جتاه ا أسفرت عن تغيري يف املويتالالعام 
قضايا األراضي من بني األولويـات يف        يف ردوده على أن      الوفد الكمبودي وشدد    -٥٤

يهـدف  ،  ٢٠٠١قـانون األراضـي لعـام       أن  وأوضح  .  لكمبوديا وطينالعمال  األجدول  
األفـراد ذوي  مع املالك  فاوضات  متطبيق القانون من خالل     ولكية؛  املحتديد  يهدف إىل    فيما
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لمطرودين أو إعادة   لدفع التعويض املناسب ل    وإجياد حلول    ؛لتجنب التقاضي احلقوق القانونية   
ومت . ٢٠٠٦ل الرتاعات على األراضي يف عـام        حلكمبوديا سلطة وطنية    وأنشأت  . همتوطين
عليـه  ومتت املوافقة  اإلطار السياسي والقانوين من أجل التنفيذ الفعال لقانون األراضي          وضع  

جملـس  كما أعلن   . تقييم األراضي لنظام  املتعلقة ب مراسيم فرعية ومشروع السياسة     من خالل   
  . إلجياد حلول مرضية للمالك وشاغلي األرض قبل الطردفريق عمل عن إنشاء اً الوزراء مؤخر

آلية فض منازعات   من خالل    يضااألرقضية تتعلق ب   ١ ٤٠٠ حىت اآلن حل     وجرى  -٥٥
مـن أجـل    هناك جهود مستمرة لتحسني وتنفيذ إجراءات تسجيل األراضـي          و. راضياأل

الشفافية جمايل  عن إحراز تقدم يف     أيضاً  الوفد  وأفاد  . اإلصدار املنتظم واملتقطع لسندات امللكية    
األراضي شغل  اليت يتعني مواجهتها يف احلد من حاالت        التحديات العاجلة   ومتثلت  . واملساءلة

ألشخاص الذين  لعطى األولوية   وُت. وتركيز األراضي ألغراض غري منتجة    ية  بصورة غري شرع  
  . احتياجات الفئات الضعيفةمراعاة لزراعة، مع احيتاجون إىل األراضي الالزمة لبناء املنازل و

ألمهية األرض بالنسبة للتنمية االجتماعية يف كمبوديا، وخاصة للحـد مـن            اً  نظرو  -٥٦
املوارد البشرية فيما يتعلق باً تتطلب التزام اليت  ت إدارة األراضي، و   تحديابالفقر، اعترف الوفد    
  . والوقت والتمويل

. هبـذا احلـق   يتمتعون  الكمبوديني  كرر الوفد القول بأن     رية التعبري،   وفيما يتعلق حب    -٥٧
أشار إىل فمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ) ٣(١٩املادة واستشهد الوفد ب

كمبوديا التعبري  وتقدر  . على هذا احلق  اً   أن تفرض قيود   ، ذلك ، بناء على  كمبودياإمكان  بأن  
ـ ي من شأنه أن     ذعن كل اآلراء، مبا يف ذلك النقد، وال        تعزيـز  يف  سهم بـشكل إجيـايب      ي

  . الدميقراطية وحقوق اإلنسان
جـة  نتيجـاءت   كمبوديا أهنا   الحظت  على أسئلة بشأن الدوائر االستثنائية،      اً  ردو  -٥٨

كم كمبودية مبـشاركة    االدوائر االستثنائية هي حم   و. ملفاوضات بني كمبوديا واألمم املتحدة    
ينـاير  /كانون الثـاين  بني  و. يف تعزيز النظام القضائي يف كمبوديا     تسهم  بالتايل  هي  دولية، و 

 بشأن تعزيز هيكل الـدوائر االسـتثنائية      مشترك  تفاهم  مت التوصل إىل     ٢٠٠٩فرباير  /شباطو
الحـظ الوفـد أن أول      و. منوذجيةاكم  حمهذه الدوائر   أن تصبح   من املأمول   كان  و. اوإدارهت

بداية ستبدأ يف   الثانية  أن جلسات القضية    ، و ٢٠٠٩يف هناية   يف هذه الدوائر ستنتهي     حماكمة  
  . ٢٠١٠عام 
استخدام التعذيب وغريه من أشـكال      ب  تفيد منرك عن قلقها إزاء مزاعم    االدوأعربت    -٥٩

جلنة مناهضة  مثلها مثل اً،أيض، واالحتجاز لفترة طويلة قبل احملاكمة، والحظت لسيئة ااملعاملة
واستفسرت عن التدابري املتخذة للتصدي لظاهرة      . التعذيب، املناخ العام لإلفالت من العقاب     

مباشرة تلقي الشكاوى لاإلفالت من العقاب، واملهلة الالزمة إلنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة  
  . منرك توصياتاالدوقدمت . لتعذيبا  شكاوىقيق يفوالتح
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عـن    الطرد القسري وغري املشروع، فـضالً     حاالت  سويسرا مع القلق    والحظت    -٦٠
 توأشـاد .  الفساد عقبة كربى أمام التنمية     تعتربوا. كافمصادرة األراضي دون تعويض     

ـ     ب، و  يف كمبوديا  اإلصالح القضائي ب علـى  ن العقـاب    التدابري املتخذة ملكافحة اإلفالت م
 إىل مسألة حرية التعبري وحريـة الـصحافة،         توأشار. انتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي    

وقـدمت  .  إىل أن القانون اجلنائي اجلديد ال يزال ينص علـى جـرائم التـشهري              توأشار
  . توصيات سويسرا

ة يف جمال تعزيـز القـدرة املؤسـسي   الذي أحرزته كمبوديا التقدم  بستراليا  أوأقرت    -٦١
ـ و. تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد    بالتزام كمبوديا   برحبت  و. واألطر القانونية   ترحب

تطبيـق هـذا    هبا  كمبوديا  ت عن الكيفية اليت تعتزم      سأللكنها  رية التعبري،   حببالتزامها  أيضاً  
 اإلعالم واملعلقـني الـسياسيني والشخـصيات        طاملفهوم على اجملتمع املدين، وممثلي وسائ     

  . وقدمت توصية يف هذا الشأنبتعقد القضايا املتعلقة باألراضي، وأقرت أستراليا . ةالسياسي
من اليت تبذهلا كمبوديا للحد     هود  اجلمجهورية فرتويال البوليفارية الضوء على      وألقت    -٦٢

الفقـر  أدت إىل تقليص مؤشر     خطة التنمية االستراتيجية اليت     على  الفقر يف املناطق الريفية، و    
جمتمعات سلطت الضوء على توزيع األراضي بني املواطنني و       و. ئةاواحد يف امل  سبة  السنوي بن 
ملكيـة  والذي يضمن ي تروج له احلكومة،  ذ، يف إطار اإلصالح الزراعي ال     احملتاجةاألقليات  

  . توصياتفرتويال وقدمت . ومنح األراضياألراضي األرض من خالل تسجيل 
تـسريع التحـول    الراميـة إىل     كمبوديـا     جلهود اأذربيجان عن تأييده  وأعربت    -٦٣

قوق اإلنسان، وطنية حل إنشاء مؤسسة   بصدد  كمبوديا  إىل أن    أذربيجان   تأشارو. الدميقراطي
 القضائي من خالل جهـود اإلصـالح   هاكمبوديا على االستمرار يف حتسني نظام    وشجعت  

  . ما يتعلق هبااجلارية، وقدمت توصيات بشأن هذه املسائل و
علـى  اً  االنتخابات اليت جرت مـؤخر    بالدوائر االستثنائية و  بإجنازات  ند  ورحبت اهل   -٦٤

بوضع احلد من الفقر علـى      كمبوديا  لقيام  اهلند عن تقديرها    وأعربت  . مستوى اجملتمع احمللي  
عنصر التعليم يف هـذه     من خالل خطة التنمية االستراتيجية الوطنية، وال سيما         سلم أولوياهتا   

يف أوساط ، ال سيما  من املدارس لت تشعر بالقلق إزاء معدل التسرب     هنا ما زا  وقالت إ . اخلطة
الشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية            اهلند  وكررت  . الفتيات

األشـخاص ذوي    بشأن عدم وجود قانون ملناهضة التمييـز لـصاحل           واالجتماعية والثقافية 
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة    اتفاقية ى  لتصديق عل اكمبوديا  وأشادت بقرار   . اإلعاقة

  . ملبادئ باريساً قوق اإلنسان وفقوطنية حلوعزمها على إنشاء مؤسسة 
اعترفـت  و. كمبوديا لتحقيق مزيد من التنمية البشرية     باستراتيجيات  بوتان  ورحبت    -٦٥
ر  مـع التقـدي  ت استشهدا، لكنهالتارخيهاً التحديات واملعوقات اليت تواجهها كمبوديا نظر     ب
- االجتماعيـة جمال التنمية    يف السنوات األخرية يف      ته كمبوديا التقدم امللحوظ الذي أحرز   ب

  . توصيةوقدمت بوتان . االقتصادية والسياسية
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التقدم احملرز يف إعادة بناء الـسلطة القـضائية         وذكرت الواليات املتحدة األمريكية       -٦٦
الحظـت  و. إىل مـزاعم فـساد  رت لكنها أشا،  يف كمبودياوالقضاء على الفساد القضائي 

 بذل  إىل تودع. تسقمو على حنو فعال     ، حال صدوره،  قانون مكافحة الفساد  ضرورة تنفيذ   
والحظـت  . مزيد من اجلهود للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ومحاية حقوق العمال    

املمارس والعنف  التمييز ضد النقابات العمالية     أن  أن حرية تكوين اجلمعيات حمدودة، و     أيضاً  
  . ةالواليات املتحدة توصيوقدمت . ر دون عقابضد قادة النقابات مي

يف بعض اجملاالت، مبا يف ذلك احلد       الذي أحرزته كمبوديا    التقدم  بنيوزيلندا  وأقرت    -٦٧
من تقارير عـن     شعر بالقلق تزال  ت  وقالت مع ذلك إهنا ال    . من الفقر، وإزالة األلغام األرضية    

 اإلعالم، والقيود املفروضة طحرية التعبري، مبا يف ذلك الوصول إىل وسائ القيود املفروضة على    
 تكما أعرب . اجملتمع املدين منظمات  على حرية الصحافة وحرية التجمع، وكذلك على عمل         

د الصراعات على يزاعن ت إزاء التقارير الواردة عن عمليات اإلخالء واسعة النطاق و   اعن قلقه 
إهنـا  وقالـت    نظام قضائي مستقل،     إنشاءالرامية إىل   جيابية  إلاهود  ت اجل الحظو. يضااألر
ورحبت نيوزيلندا  . تقارير عن الفساد وعدم الكفاءة داخل السلطة القضائية       إزاء  تزال قلقة    ال
قـدمت  ، و ٢٠٠٧حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـام         كمبوديا على اتفاقية    توقيع  ب

  . توصيات نيوزيلندا
حنو إقامة الدميقراطيـة، علـى      كبرية  خطوات  خطت  ا  كمبوديبأن   وأقرت إسرائيل   -٦٨

 إىل أن انفتاحهـا علـى بنـاء         ت الصعب حنو السالم واالستقرار، وأشار     هاالرغم من طريق  
من هـذا   و. جهودها من أجل إعمال حقوق اإلنسان للجميع      عزز  القدرات والتعاون الدويل    

  . إسرائيل توصياتقدمت املنطلق، 
سألت عن إمكانية أن يـدرج      و. كمبوديا نريي راتاناك   على خطة سلوفينيا  وأثنت    -٦٩

وسائل انتصاف فعالة وتدابري خاصة     وللتمييز ضد املرأة، وعقوبات مناسبة،      اً  تعريفقانون ما   
ثـل   إىل أن العنف اجلنسي ضد املرأة ال يزال مي         توأشار. حتقيق املساواة الفعلية  يف  لتعجيل  ل

والحظت .  ملكافحة العنف املرتيل   ٢٠٠٧مشكلة رئيسية، على الرغم من اعتماد قانون عام         
العقبـات الـيت متنـع    سأل عن زال موضع جدال وياألطفال والفتيات يف التعليم ال   حق  أن  

 . توصياتسلوفينيا وقدمت . ، مثل الزواج املبكر والقسرينالفتيات من مواصلة تعليمه

ا إىل أن القضاء يف كمبوديا يفتقر إىل اهلياكل األساسية واملـوارد            وأشارت سلوفاكي   -٧٠
ويف هذا الصدد، ميكن لكمبوديا     . والقدرة على محاية اجلمهور من انتهاكات حقوق اإلنسان       

. أن تلتمس املساعدة الدولية يف إنشاء هيئة قضائية مستقلة ونزيهة وخاليـة مـن الفـساد               
 ضد النساء، واجتار بالبشر ال سـيما بالنـساء          والحظت وجود تقارير تفيد حبدوث عنف     

  .وقدمت توصيات. والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي
وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . ورحبت هنغاريا بإنشاء املعهد القومي حلقوق اإلنسان        -٧١

وباإلشارة . أوجه القصور فيما يتعلق باحلق يف حرية االجتماع السلمي واحلق يف حرية التعبري            
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 اليت اضطلعت هبا بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد األورويب، ٢٠٠٨راقبة انتخابات إىل م
وقـدمت  . الحظت أنه ينبغي إيالء املزيد من النظر يف التنفيذ الكامل للـوائح االنتخابيـة             

  .توصيات هنغاريا
راع، والحظت نيبال أنه لكي تنجح عملية بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الص               -٧٢

وجهود املصاحلة الوطنية واإلعمار والتنمية، حتتاج كمبوديا إىل فهم ووعي ودعـم بـشكل            
وطلبت من كمبوديا أن تـشاطرها خرباهتـا يف إنـشاء           . مستمر من جانب اجملتمع الدويل    

مؤسسات السكان األصليني يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع وتساءلت عن كيفية تأييد هذه              
  .ا االقتصادية الليرباليةاملؤسسات لسياساهت

وأعربت إيطاليا عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا كمبوديا يف تعزيز املـساواة بـني                -٧٣
ورحبـت  .  يف املائة للنساء يف اإلدارات احلكوميـة      ٥٠ لاجلنسني، وال سيما التزامها حبصة ا     

ء التقارير الـيت    وأعربت عن قلقها إزا   . بوصفها وسيلة لبناء قدرات النساء     نريي رتاناك خبطة  
ورحبت جبهود كمبوديا الرامية إىل     . تشري إىل أن املساواة بني اجلنسني ما زالت تشكل حتدياً         

وسألت إيطاليا عما إذا كانت كمبوديا ال تزال تعتزم تعديل التشريع           . مكافحة االجتار بالبشر  
وإذا كان األمـر    ،  ٢٠٠٨املتعلق بأنشطة املنظمات غري احلكومية، على حنو ما أُعلن يف عام            

  .وقدمت توصيات. كذلك، كيف سيتم ذلك
وأعربت النرويج عن تقديرها لتعاون كمبوديا مع منظومة األمم املتحـدة حلقـوق               -٧٤

. اإلنسان، ولتصديقها على العديد من صكوك حقوق اإلنسان وتعاوهنا مع املقـرر اخلـاص             
وال يـزال   . ر والعنف ضد النساء   وسلّمت النرويج باجلهود املبذولة يف مكافحة االجتار بالبش       

يساورها بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم استقالل وفعالية القـضاء، والوضـع الـسيء               
  .وقدمت توصيات. للمدافعني عن حقوق اإلنسان

والحظت النمسا أن التمييز ضد املرأة واملفاهيم التقليدية ما زالت واسعة االنتـشار               -٧٥
وسألت عما إذا كانت هنـاك خطـط        . ض للعنف اجلنسي واملرتيل   وأن املرأة ما زالت تتعر    

كمـا  . لتحسني فرص وصول املرأة إىل العمل وملعاجلة مشكلة إفالت املغتصبني من العقاب           
الحظت أن تقارير عديدة تشري إىل حدوث حاالت ترهيب وعنف ضد نقابيني وموظفني يف              

ك خطط لضمان التحقيق مـع  وسألت عما إذا كانت هنا  . منظمات غري حكومية وصحفيني   
عمليات  "بوعلّقت النمسا على ما ُيسمى      . مرتكيب هذه األفعال ومالحقتهم على حنو سليم      

مراكـز  "اليت ُيعتقل يف إطارها الفقراء الذين يعيشون يف الشوارع وُيحتجزون يف            " التنظيف
فرطـة يف   وعلّقت أيضاً على استخدام رجال الشرطة واجلنـود للقـوة امل          ". إلعادة التأهيل 

  .عمليات الطرد اليت حتدث خارج أي إطار معياري سليم، وقدمت توصيات
وأشارت أملانيا بقلق التقارير اليت تفيد بتخويف املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،               -٧٦

واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم، ويف بعض احلاالت رفع احلصانة عـن أعـضاء              
وفيما يتعلق  . عن احتجاجهم على انتهاكات حقوق اإلنسان     الربملان بغية منعهم من اإلعراب      
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حبرية التعبري ومفاهيم كمبوديا للقذف واإلخالل بالنظام العام، استفسرت أملانيا عن الطريقة            
اليت تّوفق هبا كمبوديا بني هذه الُنُهج التقييدية وااللتزامات اليت تعهدت بالوفـاء هبـا عنـد      

  .وقدمت عدداً من التوصيات.  باحلقوق املدنية والسياسيةالتصديق على العهد الدويل اخلاص
وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بتعرض املـدافعني عـن حقـوق                 -٧٧

وشددت على األمهية اليت يعريها املقرر اخلاص       . اإلنسان يف كمبوديا إىل هتديدات وهجمات     
ا بإعالن الوفد عن اعتزام كمبوديا اعتمـاد   ورحبت آيرلند . يف تقريره األخري ملكافحة الفساد    

   .وقدمت آيرلندا توصيات. تشريع ملكافحة الفساد
وسلّمت البوسنة واهلرسك بالتقدم الكبري الذي أُحرز فيما يتعلق باالسـتراتيجيات             -٧٨

غري أهنا الحظت شواغل    . وخطط العمل الوطنية ملواجهة التحديات يف جمال حقوق اإلنسان        
. ة بالقضاء بالتمييز ضد املرأة إزاء القوالب النمطية املتعلقة بدور كل من اجلنسني            اللجنة املعني 

 مل تلب املعايري الدولية     ٢٠٠٨والحظت أن بالرغم من وجود تقارير تشري إىل أن انتخابات           
وقُدمت توصـية بـإجراء     . بالكامل، فإن مشاركة النساء كناخبات ومرشحات قد تزايدت       

  . هذا اجملالاملزيد من التحسينات يف
والحظت اجلمهورية التشيكية أن هناك عدداً من زيارات اإلجراءات اخلاصة ال تزال           -٧٩

. معلقة وتساءلت عما إذا كانت اإلجراءات اخلاصة ستتمكن من زيارة البلد ومىت سيتم ذلك             
ويف حني أهنا ترحب باملبادرات الرامية إىل تدريب موظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان،            

  .فإهنا قدمت عدداً من التوصيات املتعلقة بأوضاع االحتجاز ومبسائل أخرى
وشجعت كمبوديا على مواصـلة     . وأثنت الكونغو على إنشاء جلنة حقوق اإلنسان        -٨٠

برناجمها املتعلق بإصالح القضاء ملكافحة اإلفالت من العقاب وإقامة هيئة قـضائية عادلـة              
وامتـدحت عـزم    .  وباجلهود املبذولة للحد من الفقر     ورحبت بإلغاء عقوبة اإلعدام   . وفعالة

  .وقدمت الكونغو توصيات. كمبوديا على كفالة احلق يف التعليم دون متييز
وأعربت أنغوال عن ارتياحها ملنح األولوية ملسألة احلد من الفقـر وسـألت عـن                 -٨١

ني القضاء وسألت   وأحاطت علماً باجلهود الرامية إىل حتس     . السياسات املتبعة يف هذا املضمار    
  .عن الكيفية اليت ميكن هبا للمجتمع الدويل أن يسهم يف تعزيز قدرة القضاء

وأكد الوفد، مـسلّماً بـأن   . وشكرت كمبوديا مجيع الوفود على مشاركتها البّناءة     -٨٢
كمبوديا، مثلها مثل مجيع البلدان األخرى، لديها جماالت تستلزم املزيد من االهتمام والعمل،             

عليقات واالقتراحات والتوصيات املقدمة قد ُسجلت على النحو الواجـب وسـيجري    أن الت 
  .رفعها إىل احلكومة بالكامل كي تنظر فيها
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  :أثناء سري املناقشة قُدمت التوصيات التالية إىل كمبوديا  -٨٣

مجيع األشـخاص مـن     النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية          -١  
االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والربوتوكـولني          
االختياريني امللحقني بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية؛             
والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          

 ملنظمـة   ١٦٩ ذوي اإلعاقة؛ واالتفاقية رقـم       املرأة وباتفاقية حقوق األشخاص   
العمل الدولية، وإجناز األهداف املتعلقة حبقوق اإلنسان احملددة يف قـرار جملـس    

  ؛)الربازيل (٩/١٢حقوق اإلنسان 
التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء            -٢  

باحلقوق االقتصادية   بالعهد الدويل اخلاص  القسري، والربوتوكول االختياري امللحق     
واالجتماعية والثقافية، والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل         

والربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى        اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛   
وبروتوكوهلا مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           

  ؛)إسبانيا(االختياري 
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضـمان          -٣  

  ؛)نيوزيلندا(تنفيذها تنفيذاً تاماً يف القانون الداخلي 
النظر يف اإلسراع يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             -٤  

  ؛)سلوفاكيا (٢٠٠١، املوقعة يف القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
مواصلة اإلصالحات القانونية والقضائية ومواءمة القوانني مع الصكوك          -٥  

  ؛)املغرب(الدولية حلقوق اإلنسان 
توسيع نطاق عملية مشاوراهتا املتعلقة بوضـع سياسـات وتـشريعات             -٦  

والسلبية ولوائح لضمان تقييم مجيع الصكوك التشريعية من حيث آثارها اإلجيابية           
  ؛)اململكة املتحدة(على حقوق اإلنسان 

اإلسراع يف تفعيل مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس            -٧  
 ؛ وتسريع اخلطوات اجلاري تنفيذها إلنشاء مؤسسة حلقوق اإلنـسان         )نباكستا(

؛ ومواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسـسة        )مصر(متاشياً مع مبادئ باريس     
إلنسان وفقاً ملبادئ باريس، مما من شأنه أن يعزز اهلياكل األساسية حلقوق حلقوق ا

؛ والنهوض بعملية إنشاء هيئـة مـستقلة حلقـوق          )تايلند(اإلنسان داخل البلد    
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اإلنسان بأسلوب عملـي وبالتـشاور مـع مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات               
  ؛)الفلبني( الصلة

 وقائية وطنية مستقلة مع منحها      االستفادة من التقدم احملرز يف إنشاء آلية        -٨  
الوالية واملوارد الالزمة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية         
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

  ؛)الدامنرك(املهينة 
قدر ممكن من خطتـها     تعزيز القدرة املؤسسية املناسبة لالستفادة بأقصى         -٩  

للقضاء على أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال          ) ٢٠١٢-٢٠٠٦(اخلمسية  
  ؛)املتحدة الواليات(
مواصلة تعزيز براجمها اإلصالحية يف مجيع القطاعات لكفالـة حقـوق             -١٠  

  ؛)بروين(اإلنسان واحلريات املكّرسة يف دستورها 
هداف اإلمنائيـة   مضاعفة جهودها ومواردها لبلوغ اهلدف احملدد يف األ         -١١  

لأللفية بغية حتسني متتع الشعب الكمبودي بـاحلقوق الـسياسية واالقتـصادية            
  ؛)ماليزيا(واالجتماعية والثقافية 

مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر؛ وضمان التنمية املـستدامة؛            -١٢  
ائية وحتسني إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم؛ وحتقيق األهداف اإلمن         

  ؛)االحتاد الروسي(لأللفية 
مواصلة التعاون مع اجملتمع الدويل يف جهودها الرامية إىل حتقيق إحـالل           -١٣  

جمتمع دميقراطي وحتسني حقوق اإلنسان ورفاه شعبها وفقاً لألولويات الوطنيـة           
  ؛)بوتان(كما وردت يف استراتيجياهتا وسياساهتا اإلمنائية 

تمام خاص ملواصلة تنفيذ عملية شاملة تراعي مجيع        االستمرار يف إيالء اه     -١٤  
شرائح اجملتمع، وهتيئة ظروف مؤاتية، ال سيما ألولئك الذين يعيشون يف املناطق            

 مـن  ٣٣الريفية، يف إطار اخلطة اإلمنائية االستراتيجية املشار إليهـا يف الفقـرة      
  ؛)املغرب(التقرير الوطين 

حقـوق اإلنـسان علـى مجيـع        تشجيع التثقيف والتدريب يف جمال        -١٥  
املستويات، وال سيما للموظفني احلكوميني، بغرض إذكاء الوعي بإعمال حقوق          

  ؛)تايلند(اإلنسان للجميع 
مواصلة تعزيز جهودها اليت تبذهلا للدعوة لتحسني الوعي العام حبقـوق             -١٦  

اإلنسان بوجه عام، وحبقوق الفئات الضعيفة، مبـا فيهـا النـساء واألطفـال              
خاص من ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والسكان األصليون بوجه خـاص           واألش

  ؛)مجهورية كوريا(
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  ؛)باكستان(تقدمي تقاريرها املتأخرة إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة   -١٧  
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة             -١٨  

اجلمهورية (ع اإلجراءات اخلاصة وتنفيذها ؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل مجي   )الربازيل(
؛ وتوجيه دعـوة دائمـة إىل مجيـع اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة               )التشيكية
  ؛)سلوفاكيا( للمجلس

النظر يف االستجابة لطلـب املكلفـني بواليـات مواضـيعية لزيـارة               -١٩  
  ؛)النرويج( كمبوديا

هلم يف البغـاء ويف     إقرار طلب املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغال         -٢٠  
؛ واالستجابة لطلب املقرر خلاص     )النرويج(إنتاج املواد اإلباحية لزيارة كمبوديا      

  ؛)إسبانيا(املعين ببيع األطفال لزيارة كمبوديا 
إقرار الطلب املقدم من املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني             -٢١  

؛ )هولندا (٢٠٠٩ ويف عام    ٢٠٠٨، وجدده يف عام     ٢٠٠٦لزيارة البلد يف عام     
واالستجابة لطلب املقرر اخلاص املعين باسـتقالل القـضاة واحملـامني لزيـارة             

  ؛)النرويج( البلد
سن تشريع يعّرف بوضوح مفهوم التمييز ضد املرأة وينص على سـبل              -٢٢  

  ؛)النمسا(انتصاف فعالة 
 بـني   مواصلة تنفيذ التـدابري اإلجيابيـة الالزمـة لتحقيـق التكـافؤ             -٢٣  

  ؛ )كوبا( اجلنسني
معاجلة األسباب اجلذرية لعدم املساواة بني اجلنسني من خالل إجراءات            -٢٤  

عملية هتدف إىل صون حقوق املرأة داخل األسرة فضالً عن تدابري مالئمة لزيادة             
  ؛)إيطاليا(الوعي والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 

املرأة وبناء قدراهتا من خالل     بذل املزيد من اجلهود للتشجيع على متكني          -٢٥  
  ؛)ماليزيا(التوعية العامة والتثقيف والتدريب على املهارات 

سن محلة توعية واسعة النطاق إلذكاء وعي اجملتمع بقضايا املساواة بـني              -٢٦  
  ؛)أذربيجان(اجلنسني 

إجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بالتعـذيب             -٢٧  
  ؛)الدامنرك(روب إساءة املعاملة وتقدمي اجلناة إىل العدالة وغريه من ض

اختاذ املزيد من التدابري العملية ملعاجلة حاالت التعـذيب يف الـسجون،              -٢٨  
وخاصة إجراء حتقيقات نزيهة ومستقلة يف حاالت إساءة املعاملة، ومعاقبة مجيـع            
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يا التعذيب مـن    األشخاص املسؤولني عن التعذيب وإساءة املعاملة، ومتكني ضحا       
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الوصول الفعال إىل سبل االنتصاف 

تكييف مرافق االحتجاز واحلبس وكذلك معايري املعاملة حبيث تراعـى            -٢٩  
احتياجات النساء وكفالة احلماية الفعالة للسالمة الشخصية جلميـع احملتجـزين           

  ؛)اجلمهورية التشيكية(واملساجني 
نف اجلنسي ضد النساء، إجراء حتقيقات علـى النحـو          فيما يتعلق بالع    -٣٠  

الواجب ويف الوقت املناسب يف مجيع احلاالت املبلغ عنها، ومعاقبـة الفـاعلني،             
وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الالزمة للضحايا؛ وتكثيف اجلهود احلكومية الرامية          
لرفع مستوى الوعي بضرورة القضاء على هذه الظـاهرة الـسلبية ومكافحـة             

  ؛)سلوفاكيا(لقوالب النمطية التقليدية املستمرة ا
توعية أفراد الشرطة واملسؤولني من إنفاذ القوانني واختاذ تدابري ملالحقة            -٣١  

  ؛ )النمسا(مرتكيب العنف اجلنسي واملرتيل مالحقة فعالة 
تكثيف جهودها لتحسني متتع املرأة حبقوق اإلنسان والقضاء علـى          ) أ(  -٣٢  

ة مثل االجتار بالبشر، والعنف اجلنسي، والعنف املرتيل، واستغالل املشاكل الرئيسي
مواصلة مكافحـة التمييـز ضـد النـساء     ) ب(؛ و )النرويج(النساء واألطفال   

والفتيات واستغالهلن جنسياً، ال سيما من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة 
انية املتعلقة مبكافحة االجتار تعزيز اخلطة الوطنية الث) ج(؛ و )الفلبني(االجتار بالبشر   

، وكـذلك قـانون     ٢٠١٠-٢٠٠٦بالبشر واالجتار بالبشر لألغراض اجلنسية      
، وعند االقتضاء تعديل كل منـهما،       ٢٠٠٨مكافحة االجتار بالبشر الصادر يف      

تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية املتعلقة     ) د(و) سلوفاكيا(وضمان تنفيذمها كما ينبغي     
الجتار بالبشر لألغراض اجلنسية تنفيذاً كامالً، مـع التـشديد          باالجتار بالبشر وا  

بشكل خاص على تدابري دعم الضحايا، مثل الدعم القانوين والطيب والنفـساين            
تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف مكافحـة االجتـار         ) ه(؛ و )إيطاليا(وتوفري املأوى   

يـف  تكث) و(؛ و )بـيالروس (باألشخاص والقضاء على العنف ضد األشخاص       
يف ذلك مبعاجلة األسباب اجلذريـة       جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، مبا      

تعزيز دور شرطتها   ) ز(؛ و )ماليزيا(للمشكلة مثل الفقر القائم على نوع اجلنس        
والسلطات األخرى املكلفة بإنفاذ القوانني يف التعامل مع قضايا االجتار بالنـساء            

جراءاهتا يف مكافحة بغاء األطفـال واالجتـار        تعميق إ ) ح(؛ و )ماليزيا(واألطفال  
مواصلة اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة االجتار بالبشر       ) ط(؛ و )إسبانيا(بالقاصرين  

  ؛)أملانيا(وعمل األطفال على حنو فعال 
تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على السخرة وأسوأ أشكال عمـل             -٣٣  

  ؛)الكونغو(األطفال 
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ها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيز احلكم         مواصلة جهود   -٣٤  
؛ االستمرار يف تعزيز سيادة القـانون       )اندونيسيا(الرشيد واحترام سيادة القانون     

واحلكم الرشيد بوصف ذلك وسيلة للمساعدة على زيادة تعزيز حقوق اإلنسان           
  ؛)تايلند(ومحايتها يف البلد 

  ؛)سويسرا(ب اعتماد قانون ملكافحة اإلرها  -٣٥  
اإلسراع مبراجعة وإجازة قانون مكافحة الفساد، الذي سـينص علـى             -٣٦  

فرض عقوبات صارمة على مرتكيب أعمال الفساد يف الدوائر احلكومية وُيخضع           
  ؛)الواليات املتحدة(املوظفني العموميني للكشف عن ذمتهم املالية 

بإنفاذ قانون مكافحـة    قيام جلنة مستقلة وحمايدة معنية مبكافحة الفساد          -٣٧  
  ؛)آيرلندا(الفساد 

اختاذ املزيد من التدابري إلجناز إصالح جهازها القضائي، ومعاجلة القضايا            -٣٨  
املتعلقة باألرض ومكافحة الفساد، نظراً ملا لذلك من أمهية لتعزيز ومحاية حقوق            

  ؛)اليابان(اإلنسان فضالً عن توطيد الدميقراطية 
 لكل فرد تكافؤ فرص الوصول إىل العدالـة، وفقـاً           اختاذ تدابري تكفل    -٣٩  

  ؛)السويد(للمعايري الدولية 
ضـمان  ) ب(؛  )الـسويد (ضمان استقالل ونزاهة النظام القضائي      ) أ(  -٤٠  

تعزيز اآلليات  ) ج(؛  )سويسرا(استقالل اجلهاز القضائي، دون أي تدخل سياسي        
حلكومية ملكافحة الفساد   اليت تضمن استقالل القضاء، مبا يف ذلك متكني الوحدة ا         

؛ )نيوزيلندا(متكيناً تاماً من اختاذ إجراءات ملكافحة الفساد داخل اجلهاز القضائي           
تكثيف جهودها الرامية إىل إنشاء جهاز قضائي مستقل ونزيه وحمايد متامـاً،            ) د(

وخال من الفساد ويعمل وفقاً للمعايري الدولية، ويضمن مساءلة مجيع مـرتكيب            
؛ )سلوفــاكيا (وق اإلنسان وعدم إفالت أي مذنب من العقاب         انتهاكات حق 

إجياد ُسُبل لتحسني نظام أجور القضاة لتقدمي ضمانات أقوى فيما يتعلـق            ) ه(و
  ؛)إسبانيا(باستقالل القضاء 

استكمال عملية اإلصالح القضائي وسن تـشريعات أساسـية مثـل             -٤١  
لضمان ومحايـة اسـتقالل     جنائي جديد، وقانون ملكافحة الفساد وقانون        قانون

  ؛)النرويج(ونزاهة نظام احملاكم وموظفي احملاكم والقضاء وفقاً للمعايري الدولية 
اعتماد وسن القانون اخلاص مبركز القضاة، وتعديل القـانون املتعلـق             -٤٢  

بتنظيم وبأداء اجمللس األعلى للقضاء وقانون مكافحة الفساد وفقاً للتوصـيات           
 كمبوديا، وإلطار   اص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف      املقدمة من املمثل اخل   

عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية          
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واالجتماعية والثقافية، ووضع واعتماد مدونة سلوك للقضاة والنواب العـامني          
  ؛)إسرائيل(واجملالس التأديبية وتضمينها أحكاماً تأديبية 

مواصلة دعم العمل اهلام الذي تـضطلع بـه الـدوائر القـضائية             ) أ(  -٤٣  
مواصلة  )ب(؛ )كندا(االستثنائية يف إطار نظام احملاكم الكمبودي ودعم استقالهلا 

أنشطة الدوائر القضائية االستثنائية يف جمال احلق يف معرفـة احلقيقـة وحتقيـق              
ما يتعلق مبحكمة اخلمري احلمر،     في) ج(؛  )الربازيل(املصاحلة وتعزيز هذه األنشطة     

 عملها يف وقت مبكر بالنظر استكمالجلعل إجراءات احملكمة سلسة ومتكينها من    
التعاون مـع الـدوائر القـضائية       ) د(؛  )اليابان(إىل أنه تأخر بشكل غري متوقع       

االستثنائية واألمم املتحدة واجلهات املاحنة الدوليـة واجملتمـع املـدين لوضـع             
دف إىل ضمان متكني الواليات القضائية الوطنية من االستفادة من          استراتيجية هت 

اختاذ خطـوات   ) ه(؛  )بلجيكا(اخلربة اليت اكتسبتها الدوائر القضائية االستثنائية       
تكفل استغالل عمل الدوائر القضائية االستثنائية، مبا يف ذلك مشاركة القـضاة            

وديني، للمـسامهة يف تعزيـز      الدوليني العاملني جنباً إىل جنب مع القضاة الكمب       
  ؛)نيوزيلندا(اجلهاز القضائي الكمبودي 

ضمان استقالل الدوائر القضائية االستثنائية ومتكينـها مـن مقاضـاة             -٤٤  
  ؛)بلجيكا(وحماكمة اجلناة عدا الذين سبقت إدانتهم 

التعـاون الكامل مع األمم املتحدة لضمان التحقيق على وجه السرعة             -٤٥  
 املتعلقـة بالفساد واستغالل النفوذ السياسي من قبـل آليـة           يف االدعـاءات 

مستقلة وحمايدة وأن ُتقدم احلاالت اليت يثبت فيها الذنب إىل السلطات حملاكمـة            
  ؛)بلجيكا(اجلناة 

ضمان احترام حرية التعبري والصحافة اليت يكفلها الدستور، احتراماً         ) أ(  -٤٦  
احلنائي املعتمد حديثاً بغية ضمان تقيده      استعراض قانوهنا   ) ب(؛  )سويسرا(فعلياً  

بالقيود اليت ميكن السماح بفرضها على حرية التعبري كما نص عليهـا العهـد              
اختاذ تدابري ) ج(؛ )اجلمهورية التشيكية(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

الً فعالة لضمان حرية التعبري والرأي وذلك بتعديل قانون الصحافة الذي يتيح جما           
إهانـة املؤسـسات    "للتفسريات الفضفاضة للعبارة الغامضة الواردة فيه وهـي         

، وهو القانون الذي جييز الرقابة ووقف النشر واحلبس بذريعة احلفـاظ            "الوطنية
اعتمـاد التـدابري    ) د(؛  )إسـرائيل (على األمن القومي واالستقرار الـسياسي       

 أثناء أدائهـم وظيفتـهم      التشريعية الالزمة اليت حتول دون اضطهاد الصحفيني      
 ؛)املكـسيك (ومعاقبتهم جنائياً على عدم االلتزام بالقيود املفروضة على حرية التعـبري    

نطاق هتميت القذف والتشهري لضمان عدم إقرارمها حبريـة التعـبري،            حتديد )ه(
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وإعطاء توجيهات واضحة ملوظفي اجلهاز القضائي كي ال ينتج عن هذه األحكام            
  ؛)اململكة املتحدة(قضايا اليت ال تكون فيها التهم غري متناسبة عدد كبري من ال

وضع خطة عمل لضمان حرية الوصول وحترير قواعد ملكية وسـائط             -٤٧  
  ؛)هنغاريا(اإلعالم اإللكترونية 

التعهد باحترام حرية التعبري والرأي للجميـع، وال سـيما أعـضاء     ) أ(  -٤٨  
ساليب رفع احلصانة الربملانية لضمان عدم إعادة النظر يف أ  ) ب(؛  )كندا(املعارضة  

  ؛)فرنسا(تعارض هذه املمارسة مع مبدأي التعددية واحترام حرية التعبري 
اختاذ اخلطوات الواجبة من أجل تنفيذ اللوائح املتعلقة باالنتخابـات يف             -٤٩  

  ؛)هنغاريا(املستقبل تنفيذاً كامالً 
اركة النـساء يف احليـاة      مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل زيـادة مـش          -٥٠  

السياسية، وزيادة النسبة املئوية من النساء والشباب يف املناصب علـى مجيـع             
مستويات اجملتمع، وزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل يف ظل ظروف عمـل              

  ؛)البوسنة واهلرسك(متكافئة مع الرجل 
دافعني عـن   تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حرية التعبري وحقوق مجيع امل           -٥١  

حقوق اإلنسان؛ مبن فيهم املعنيون بقضايا احلقوق يف األرض، ألداء عملهم دون            
  ؛)السويد(تدخل أو ختويف، وذلك بطرق منها حرية التجمع وتشكيل مجعيات 

تسهيل عمل املنظمات غري احلكومية وغريها من مجاعات اجملتمع املدين يف   -٥٢  
  ؛)إيطاليا(البلد 

  ؛)الربازيل(ة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وضع سياسة عام  -٥٣  
اعتماد تدابري فعالة ملناهضة ثقافة العنف واإلفـالت مـن العقـاب            ) أ(  -٥٤  

ولتقدمي محاية أفضل للمدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم زعمـاء الـسكان             
األصليني والناشطون يف مجعيات املزارعني، متاشياً مع التوصيــات الـسابقـة           

؛ )أملانيا(قدمة من اللجنة املعنيـة باحلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         امل
التحدث عالنية عن حاالت التخويف والعنف املبلغ عنها، مبا فيها القتـل،            ) ب(

اليت يتعرض هلا النقابيون وموظفو املنظمات غري احلكومية وضمان التحقيق مـع            
التحقيق بصورة فعلية يف اجلـرائم    ) ج(؛  )النمسا(اجلناة وحماسبتهم بصورة فعلية     

واالنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ومقاضاة املسؤولني عـن         
التحقيق يف أي هجمات ضـد      ) د(؛  )النرويج(ارتكاب هذه األفعال ومعاقبتهم     

املدافعني عن حقوق اإلنسان أو أي ادعاءات كاذبة فيما خيص املـدافعني عـن              
ال سيما العاملني منهم مع اجملتمعات احمللية حلمايـة األراضـي           حقوق اإلنسان   

واملساكن وفرص احلصول على املوارد ومنـع التـشريد القـسري ومقاضـاة             
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املقـرر  املسؤولني عن هذه األفعال، وهي املسألة، اليت قدمت بشأهنا تقارير مـن           
  ؛)آيرلندا(ة اخلاص ومن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

اختاذ التدابري املالئمة لنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان            -٥٥  
  ؛)النرويج(على نطاق واسع وضمان التقيد به تقيداً كامالً 

ضمان عدم تسبب مشروع القانون اخلاص باملنظمات غـري احلكوميـة             -٥٦  
  ؛)فرنسا( بري ويف االجتماعزيادة تعقيد ظروف عملها، واحترام حريتها يف التع يف

العمل من أجل زيادة تقليص معدل البطالة، بطرق منها تصميم وتنفيـذ              -٥٧  
برامج للتدريب املهين وإعـادة تـدريب املـواطنني وخلـق فـرص عمـل               

  ؛)بيالروس( جديدة
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان احترام احلقـوق النقابيـة للعمـال              -٥٨  

خال من   جو  كامالً ومتكني النقابيني من ممارسة أنشطتهم يف       كمبوديا، احتراماً  يف
  ؛)الواليات املتحدة(التخويف ومن التهديد ألمنهم الشخصي وحلياهتم 

إنشاء حماكم للفصل يف نزاعات العمل باعتبار ذلك مـسعى لـضمان              -٥٩  
احترام حقوق العمال وإتاحة حلول قانونية وفعالة لرتاعات العمل، وتنقيح قانون           

  ؛)الواليات املتحدة(لنقابات العمالية ا
تكثيف مشاركتها مع اجملتمع الدويل من أجل تقاسم خرباهتا يف تعزيـز              -٦٠  

احلكم الرشيد وبرنامج إصالح األراضي بغية إجناز احلكومة ملهامها بفعاليـة يف            
إطار من املساءلة واتباع إدارة منصفة وفعالة يف جمـال توزيـع واستغــالل              

  ؛)امنارمي(األراضي 
تكثيف اجلهود من أجل تشجيع الوصول املنصف إىل ملكية األراضـي             -٦١  

والنهوض باحلكم الرشيد، ومواصلة اإلصالحات اليت جتري بالتعاون مع اجملتمع          
الدويل، ال سيما املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وتعزيز القدرات املؤسـسية،           

  ؛)زائراجل(وحتقيق متتع السكان حبقوق اإلنسان كافة 
العمل على إجياد إطار قانوين كفيل بإتاحة التيقن القـانوين يف املـسائل               -٦٢  

املتعلقــة بامللكيــة، وخاصــة ملكيــة األراضــي واحلمايــة مــن اإلخــالء 
  ؛)املكسيك( القسري

النظر يف تعزيز السياسات املتعلقة باستخدام األراضي وأوجه التفـاوت            -٦٣  
  ؛)الربازيل(واصلة اجلهود ملكافحة الفقر بني املناطق الريفية واحلضرية وم

 تنفيذاً كـامالً وإقـرار وقـف        ٢٠٠١تنفيذ قانون األراضي لعام     ) أ(  -٦٤  
اختياري لعمليات اإلخالء إىل حني التمكن مـن تقـدمي الـضمانات الالزمـة              
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كالتعويض الكامل واحلصول على اخلدمات األساسية يف جماالت إعادة التـوطني         
اد وقف اختياري لعمليات اإلخالء إىل حني اختاذ تـدابري          اعتم) ب(؛  )السويد(

 املتعلق مبلكية األراضي وملعاجلة هـذه       ٢٠٠١لضمان التنفيذ الفعال لقانون عام      
؛ وضـع حـد     )سويسرا(املشكلة على حنو أكثر إنسانية وحفاظاً على الكرامة         

ـ            ي لعمليات اإلخالء القسري، وال سيما عن طريق حتسني تطبيق قانون األراض
، وضمان التحقق على حنو أفضل من سندات ملكيـة األراضـي            ٢٠٠١لسنة  

وضمان تعزيز محاية السكان املتضررين من عمليات نزع امللكية اليت يتعرضـون            
هلا، وهو ما يعين بوجه خاص ضرورة إجراء مشاورات مسبقة، والبحـث عـن              

تقـدمي  حلول بديلة لعمليات نزع امللكية، وتقدمي عروض إلعادة اإلسـكان، و          
  ؛)فرنسا(التعويض املالئم لألشخاص الذين جرى إخالؤهم 

مواصلة إعطاء األولوية ملسألة اإلخالء من األراضي، والعمل مع املقـرر      -٦٥  
اخلاص لضمان وضع حد لعمليات اإلخالء القسري والوفاء بالتزاماهتا يف جمـال            

راد املنـتمني إىل    احترام ومحاية حقوق اإلنسان جلميع الكمبوديني، مبن فيهم األف        
  ؛)آيرلندا(مجاعات السكان األصليني 

إجراء عملية شفافة ومنصفة لتحديد شروط وإجراءات الترحيل غري         ) أ(  -٦٦  
وقف عمليات ترحيل األسر إىل مواقع غري صاحلة للسكن         ) ب(؛  )كندا(الطوعي  

؛ )ملانيـا أ(واعتبـار إجـراء اإلخالء مالذاً أخرياً، على حنو ما طلبه األمني العام            
وضع سياسة وعملية تتسمان بالفعالية والشفافية واإلنصاف على أسـاس          ) ج(

مشاورات وطنية وأفضل املمارسات الدولية وتعليق مجيع عمليات إعادة التوطني          
بذل املزيـد مـن     ) د(؛  )اململكة املتحدة (املزمع القيام هبا إىل وضع هذا اإلطار        

 عمليات اإلخالء، وإيالء املزيـد مـن        اجلهود لضمان التقيد بقانون األراضي يف     
 سـيما يف  االهتمام لضمان حصول اجملتمعات اليت ُترحَّل إىل مواقع إعادة التوطني، وال    

العمل علـى تطـوير     ) ه(؛  )أستراليا(املناطق احلضرية، على التسهيالت الالزمة      
اإلطار القانوين والسياسي املتعلق بعمليات اإلخالء ونـزع امللكيـة وإعــادة            
التوطني وضمان حصول أولئك الذين يعاد توطينهم على التسهيالت والـدعم           

  ؛)نيوزيلندا(الالزمني 
اعتماد إطار تشريعي صارم متعلق بعمليات اإلخالء وإعـادة التـوطني             -٦٧  

وتنفيذه على حنو يكفل قانونية هذه العمليات والتفاوض بشأهنا والتعويض عنـها   
  ؛)النمسا(بإنصاف 

 حوار مع جهات اجملتمع املدين املعنية من أجـل التـصدي            الدخول يف   -٦٨  
  ؛)هولندا( حلوادث االستيالء على األراضي وطرد أصحاهبا بصورة غري قانونية
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تكثيف الربامج الرامية إىل القضاء على الفقـر وحتـسني املؤشـرات              -٦٩  
  ؛)اجلزائر(االجتماعية واالقتصادية 

نية للحد من الفقر، ال سيما يف املناطق        املضي يف تنفيذ استراتيجيتها الوط      -٧٠  
  ؛)بيالروس(الريفية، ولتحسني املستوى العام ملواطنيها 

املضي يف تنفيذ استراتيجيات للحد من الفقر ولتحسني التعليم والنهوض            -٧١  
  ؛)أنغوال(به 

أن جتعل من أولويات خططها املستقبلية حتسني وضع بعـض الفئـات              -٧٢  
يما يف املناطق الريفية، واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة الضعيفة كالنساء، ال س

؛ اختاذ املزيد من التدابري لتوفري احلماية واملساعدة للفئات االجتماعيـة           )اجلزائر(
الضعيفة، مبا يف ذلك كبار السن واألشخاص من ذوي اإلعاقة واألسر الفقـرية             

  ؛)بيالروس(واليتامى وغريهم 
ان الضعفاء، واحلق يف التعلـيم، واحلـق يف         تعزيز ومحاية حقوق السك     -٧٣  

احلفـاظ   التنمية من أجل تقليص الفقر يف املناطق احلضرية والريفية بالتزامن مع          
  ؛)الشعبية مجهورية الو الدميقراطية(على السلم واالستقرار ومحاية البيئة 

إغالق ما يسمى مبراكز إعادة التأهيل حيث حيتجـز الفقـراء الـذين               -٧٤  
 الشوارع بعد توقيفهم من قبل الشرطة، وانتهاج سياسات اجتماعية          يعيشون يف 

مالئمة كفيلة مبعاجلة املشاكل اليت تعاين منها الفئات االجتماعيــة احملرومــة         
  ؛)النمسا(املعنية 

ضمان انتهاج إدارة شفافة فيما خيص العائدات من النفط والغاز واملعادن        -٧٥  
ادية لسكان كمبوديا وذلك باعتمـاد أفـضل   لتلبية احلقوق االجتماعية واالقتص 

املمارسات الدولية يف هذا الصدد، ال سيما بتنفيذ مبـادرة الـشفافية يف جمـال       
  ؛)آيرلندا(الصناعات االستخراجية 

تكثيف اإلنفاق العمومي يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية           -٧٦  
ص املزيد من املوارد لـضمان      ؛ مواصلة اجلهود من أجل ختصي     )هولندا(والثقافية  

حتسني متتع املواطنني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف جمال احلد من            
الفقر واملساواة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية، والتعليم، واخلدمات العامة          

؛ بذل اجلهود الالزمة لزيادة اإلنفـاق علـى الـربامج         )فييت نام (وما إىل ذلك    
؛ )املكـسيك (جتماعية، وخاصة تلك املتعلقة بالتعليم واحلصول على السكن         اال

االستمرار يف زيادة إنفاقها الوطين على قطاعي الصحة والتعليم لتحقيق غايـات            
  ؛)أذربيجان(األهداف اإلمنائية لأللفية 
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زيادة تعزيز اإلصالحات القانونية والسياسات العامة يف اجملال القـانوين            -٧٧  
اية حقوق السكان ولتحسني أوضاع الفئات الفقرية وغريها من الفئـات           بغية مح 

  ؛)فييت نام(احملرومة 
املضي بثبات يف التشجيع على إعمال سياسات اجتماعية مالئمة هتدف            -٧٨  

مجهوريـة  (إىل حتقيق توزيـع عـادل للثـروة ورفـاه اجتمـاعي للـسكان               
  ؛)البوليفارية فرتويال

زيز ومحاية حقوق الطفل بصورة أفضل علـى     تكثيف اجلهود من أجل تع      -٧٩  
حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية               

  ؛)اجلزائر(واالجتماعية والثقافية 
مواصلة املساعي لوضع تشريع خاص لتعزيز ومحاية حقوق الطفل، مبا يف             -٨٠  

ة يف جمال تعليم القُّصر الذين ذلك بإتاحة مشاركة اجملتمع املدين واختاذ تدابري وقائي
  ؛)إسبانيا(ميرون بأوضاع صعبة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 

إدراج تعريف قانوين للطفل، واحلد األدىن لسن املـسؤولية اجلنائيـة،             -٨١  
والرضا يف جمال العالقات اجلنسية؛ وإنفاذ القانون املتعلق باحلـد األدىن لـسن             

 جلنة حقوق الطفل؛ ووضع تشريع وطـين        الزواج، على النحو الذي أوصت به     
جيرم ويعاقب توزيع وبيع وعرض املواد اإلباحية اليت ُيستخدم فيهـا األطفـال؛             

  ؛)إسرائيل(وتنفيذ ذلك التشريع 
مواصلة السعي للحصول على املساعدة التقنية لصياغة تشريع يف جمـال      -٨٢  

  ؛)سلوفينيا(حقوق الطفل 
 حقوق الطفل على الوجه األكمـل مـع         تعزيز سياستها من أجل كفالة      -٨٣  

إيالء االهتمام لتنفيذ املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، وفقـاً لقـرار            
  ؛)الربازيل (A/C.3/64/L.50 وملشروع قرار اجلمعية العامة ١١/٧اجمللس 

ضمان تسجيل مجيع األطفال عند املولد، مبن فيهم املواطنون من غـري              -٨٤  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ون يف كمبوديا اخلمري املولود

اخلطـة  "جعل التعليم االبتدائي إلزامياً وإدراج عنصر مكافحة األمية يف            -٨٥  
  ؛)تركيا(اليت تعتزم احلكومة إقرارها " االستراتيجية التعليمية

التركيز بقدر أكرب على قطاع التعليم لتحويله تدرجيياً إىل نظام تعليمـي              -٨٦  
  ؛)ميامنار(اً ألن التعليم أداة حيوية للتنمية الوطنية نوعي ومتطور نظر
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السعي، من خالل املساعدة الدولية املالئمة، إىل تعزيز نظامها التعليمـي       -٨٧  
وبراجمها التعليمية اليت تقدمها جلميع الفئات، مبا فيها النساء واألشـخاص مـن             

  ؛)الفلبني(ذوي اإلعاقة 
 أطفال األقليات على التعليم ملساعدهتا      اختاذ تدابري إضافية لدعم حصول      -٨٨  

  ؛)املغرب(على احلفاظ على تقاليدها ولغاهتا وتطويرها 
مواصلة العمل على تعزيز التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة           -٨٩  

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(مبشاركة السكان مشاركة كاملة 
ة وغريها من املنظمات من أجل تعزيـز        مواصلة التعاون مع األمم املتحد      -٩٠  

؛ وضـع   )مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية    (التمتع حبقوق اإلنسان يف كمبوديا      
  ؛)هنغاريا( آليات فعالة لتيسري التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة املعنية

مواصلة التعاون وطلب املساعدة التقنية إذا ما اقتـضت الـضرورة      ) أ(  -٩١  
سني املسار الدميقراطي وضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان         ذلك، يف جمال حت   

التعاون مع اجملتمع الدويل والسعي للحصول ) ب(؛  )باكستان(جلميع الكمبوديني   
جمال بناء القـدرات كـي       على دعمه يف جمال وضع خططها واستراتيجياهتا ويف       

مواصـلة بـذل    ) ج(؛  )مـصر ( واالستراتيجيات   تتمكن من تنفيذ هذه اخلطط    
جهودها اإلجيابية يف جمال مكافحة الفقر مبساعدة اجملتمع الدويل، وال سيما مـن             
جانب البلدان األكثر تقدماً اليت ينبغي أن تضاعف تعاوهنا مع هذا البلد النـامي              

املضي، بالتعاون مع اجملتمع الدويل يف وضع بـرامج فعالـة           ) د(؛  )كوبا(الصغري  
 يف املائة مـن     ٨٠املناطق الريفية اليت تأوي     ترمي إىل احلد من الفقر، ال سيما يف         

تعزيز شراكتها مع اجملتمع الدويل بغية حتـسني        ) ه(؛  )أذربيجان(جمموع السكان   
  ؛)أنغوال(الصحة العامة للبلد 

وستدرج ردود كمبوديا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سـيعتمده              -٨٤
   .جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٨٥
وال ينبغي تأويلـها    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .على أهنا حظيت بإقرار الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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• Mr. Bieng Theng, Counselor; 

• Mr. Long Sokhan, Second Secretary; 

• Mrs. Eat Sonisa, Third Secretary; 

• Mr. Touch Khemarin, Official, Cambodian Human Rights Committee. 

    


