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  جملس حقوق اإلنسان 
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل الفريق 

  الدورة السادسة 
   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  ) ج(١٥ للفقـرة    جز أعدته املفّوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً      مو    
  ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان  من مرفق

  ∗كمبوديا    

  موجز    
 )١(أصحاب مـصلحة  وعشرين من   ورقات مقدمة من ثالثة     لهذا التقرير عبارة عن موجز      

لعامـة الـيت    وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية ا      .إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات           .اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   

من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيما              
وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص إىل مراجـع              .يتصل مبطالبات حمددة  

واالفتقـار إىل   . لواردة يف التقرير ومل تغّير النصوص األصلية قدر املـستطاع         املعلومات ا 
املعلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم تقـدمي                 

والنصوص الكاملة جلميع الورقات     .أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل احملددة      
وقد أُعّد التقرير مع مراعاة وترية األربـع    .ية على الشبكة  الواردة متاحة على موقع املفوض    
  .سنوات جلولة االستعراض األوىل
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد        ٢أوصت الورقة املشتركة      -١

والحظت منظمة العفو الدوليـة أن كمبوديـا        . )٢(نية والسياسية الدويل اخلاص باحلقوق املد   
 بعـد اآلليـة     ُتنشئصدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لكنها مل          

ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، شرعت احلكومة يف مناقشات        . الوقائية الوطنية املستقلة املطلوبة   
  . )٣(تتعلق بإنشاء هذه اآللية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -اء ب  
 متنح اإلعـالن    ١٩٩٣ من دستور عام     ٣١الحظت منظمة العفو الدولية أن املادة         -٢

أعاد التأكيـد   قد  و. العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان قوة القانون        
يوليـه  / متوز ١٠أصدره اجمللس التشريعي يف     ميثل نقطة حتول يف هذا اجملال       على ذلك حكم    

مبثابـة  " االتفاقيات الدولية اليت اعترفت هبا كمبوديا     "أوعز للمحاكم أن تعترب     وفيه  ،  ٢٠٠٧
  .)٤(قوانني حملية إىل جانب الدستور وغريه من القوانني

اجمللس الدستوري اهليئة العليا اليت يتمكن من خالهلا        ُيعترب  ،  ٢ووفقاً للورقة املشتركة      -٣
دستورية القوانني واللوائح وقرارات الدولة اليت تؤثر علـى حقـوقهم           بالطعن  املواطنون من   

ول دون وصول املواطنني إىل     الطعون حت  بتقدمي مثل هذه     ة املتعلق اتالدستورية، ولكن اإلجراء  
  .)٥(وفضالً عن ذلك، فإن اجمللس الدستوري ليس هيئة مستقلة عن احلكومة. اجمللس

نت وترية اإلصالح القضائي الذي طال أمد انتظاره        ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، كا      -٤
ديـد  اجلاجلنائي  قانون  ال، إصدار   ٢٠٠٩أبريل  /فلم يتم حىت نيسان   . وترية بطيئة وغري كاملة   

 باعتماد قانون مكافحة الفساد مـن       ١وأوصت الورقة املشتركة    . مكافحة الفساد قانون   الو
ومن . )٦(ري متحيزة معنية مبكافحة الفساد    مستقلة غ هيئة  دعم تنفيذه   باب األولوية، على أن تَ    

بني القوانني األخرى اليت أشارت منظمة العفو الدولية إليها كقوانني قيد الصياغة هي قانون              
والحظت اللجنة الكمبوديـة    . )٧(سري عمل احملاكم والقانون املعين بالقضاة واملدعني العامني       

   الثالثـة للجمعيـة الوطنيـة اعتمـدت         التشريعيةالفترة   للعمل يف جمال حقوق اإلنسان أن     
 اجلنائية األصول اإلجرائية مبا يف ذلك ثالثة قوانني رئيسية وهي قانون ، قانونا١٤٠ًوأصدرت 

  . )٨(املدنية وقانون األحوال املدنيةاألصول اإلجرائية وقانون 
 اجلمعيـات جارٍ صياغة قانون بـشأن      العمل  أن  كما أشارت منظمة العفو الدولية إىل         -٥
 عن  ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول ، وأشارت إىل إعالن رئيس الوزراء       )قانون املنظمات غري احلكومية   (

متويل املنظمـات غـري     ألسباب منها حتسني الرقابة على      ضمان اعتماد هذا القانون، وذلك      نيته  
وقد أعربت املنظمات غري احلكومية يف كمبوديا عن قلـق بـالغ ألن هـذا            .  وأهدافها احلكومية
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ة خـط   والحظت مؤسـس  . )٩(نون سيزيد من القيود املفروضة على األنشطة اليت تضطلع هبا         القا
سيطبق لوائح أكثر صرامةً على املنظمات غـري        اجلديد  ملنظمات غري احلكومية    اقانون  املواجهة أن   

  .)١٠(بأن متويل اإلرهاب يتم من خالل املنظمات غري احلكوميةالذريعة القائلة احلكومية تستند إىل 
وأخذت منظمة العفو الدولية علماً باالنتقاد الذي وجهته املنظمات غري احلكومية إىل   -٦

املتمثل يف أنه يركز على إلقاء القبض على العاملني يف اجلنس           ،  القانون اجلديد ملكافحة االجتار   
  .)١١( االجتارميارسونوحبسهم بدالً من إلقاء القبض على األشخاص الذين 

الدولية لألصدقاء بأن ينص مشروع قانون مكافحة املخدرات على         وأوصت املنظمة     -٧
من ) ٤(٧١احلكومة املادة   املنظمة بأن تسحب    كما أوصت   . القاصرينحلماية  تدابري خاصة   

مشروع القانون، اليت ختول الوصي أو القريب أو السلطة صالحية إحالة شخص مدمن على              
  .)١٢(عليه مث إحالته أو إلقاء القبض ،راتاملخدرات إىل مستشفى أو مرفق للعالج من املخد

 من الدستور تعترف حبقوق األشـخاص       ٧٤ أن املادة    ٥ املشتركة   الورقةوالحظت    -٨
كانت صـيغته   وتنظر اجلمعية الوطنية يف اعتماد قانون وطين يتعلق باإلعاقة،          . ذوي اإلعاقة 

  .)١٣(٢٠٠٢يف عام األوىل قد وضعت 

  قوق اإلنساناهليكل املؤسسي وهيكل ح  -جيم   
اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ جلنـة      لدى كل من     أن   ٢املشتركة  الورقة  الحظت    -٩

 قـوق اإلنـسان   حلأن للحكومة جلنة كمبودية     ، كما   حبقوق اإلنسان وتلقي الشكاوى   ُتعىن  
 يف محايـة الـضحايا      تفلح ملغري أنه    على إجراء التحقيقات     وهذه اهليئات قادرة  . خاصة هبا 

ا هذه اهليئات هو أهنوالرأي الشائع فيما خيص .  تقدمي مرتكيب األفعال إىل القضاءأووإنصافهم 
  .)١٤(القوى السياسيةختضع لسيطرة 

 بإنشاء جلنة وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنسان عمـالً      ٢املشتركة  الورقة  وأوصت    -١٠
اخلـاص بإنـشاء    أن مناقشة االقتراح    إىل  وأشارت منظمة العفو الدولية     . )١٥(مببادئ باريس 

. ٢٠٠٦هي مناقشة جارية منذ عام ُتعىن حبقوق اإلنسان  مستقلة عن احلكومة    مؤسسة وطنية   
، اجتمعت احلكومة مبمثلي اجملتمع املدين ووافقـت علـى   ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول  

 بصياغته فريق عامـل تـابع       ، قام متكيينحتديد جدول زمين إلجراء مشاورات تتعلق بقانون        
والية على  حىت اآلن، االتفاق    ،  ومل يتم . غري حكومية، وإحالته إىل اجلمعية الوطنية      ملنظمات

 أنـه إىل  كما أشارت منظمة العفو الدولية      . وسلطات املؤسسة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان     
 هناك وثائق كـثرية تثبـت عـدم اسـتقاللية          فإن،  )١٦(على الرغم من التزام رئيس الوزراء     

للحكومـة  رادة الـسياسية    اإلية يف كمبوديا مما أدى إىل انتشار الريبة يف          املؤسسات احلكوم 
  .للموافقة على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعمل وفقاً ملبادئ باريس
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  تدابري السياسة العامة  -دال   
 االستراتيجية مبوجب   ، مؤسسة حكومية وضعت   ١٥ أن   ٤املشتركة  الورقة  الحظت    -١١

، خطط عمل إلدماج مفهوم اجلنسانية،       الوطنية االستراتيجيةخطة التنمية   والرباعية للحكومة   
بشكل يضفي الطابع    مؤسسة حكومية أفرقة عمل إلدماج مفهوم اجلنسانية         ٢٣كما أنشأت   

وضع ورصد استراتيجيات وخطط إدماج مفهوم اجلنسانية يف وزارة حمـددة،           املؤسسي على   
  .)١٧(اجلنس يف السياسات والربامج القطاعيةوالدعوة إىل إدماج تدابري تستجيب لنوع 

، أصدرت الوزارة الكمبودية للتعليم والشباب والرياضة، يف        ٥ووفقاً للرسالة املشتركة      -١٢
إىل التقرير   هذه الوثيقة    استندتوقد  . سياستها بشأن تعليم األطفال ذوي اإلعاقة     ،  ٢٠٠٨عام  

يف مجيع   على تنفيذها حالياً  وجيري العمل    ،)٢٠٠٧ ("سياسة املدارس الصديقة للطفل   "املعنون  
تـوفري  ويف حال تنفيذ هذه السياسة وتقدمي األموال الكافية هلا فإهنا سـتؤدي إىل              . أحناء البالد 

  . )١٨(ميكن مقارنتها باملدارس اليت تفي باملعايري الدوليةيف كمبوديا مدارس لألطفال ذوي اإلعاقة 

   على أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
 أن كمبوديا استضافت مكتباً قطرياً للمفوضية الـسامية  ٢ املشتركة   الورقةالحظت    -١٣

وقد استفادت كمبوديـا    .  دوراً هاماً يف رصد حقوق اإلنسان      وهو يؤدي حلقوق اإلنسان،   
رى بانتظـام   جيإلنسان يف كمبوديا، الذي     أيضاً من والية املمثل اخلاص لألمني العام حلقوق ا        

الورقـة  وأوصت  . )١٩(توصيات لتحسينها القدم  يستقلة حلالة حقوق اإلنسان و    املتقييمات  ال
  .)٢٠(املشتركة بالتعاون الكامل مع صاحب الوالية اجلديد

اللجنـة  تقوم هبـا    والحظت منظمة العفو الدولية أن كمبوديا وافقت على زيارة            -١٤
 ٢املـشتركة   الورقة  وأوصت  . )٢١(٢٠٠٩يف عام    م املتحدة املعنية مبنع التعذيب    الفرعية لألم 

  .)٢٢( والتعبريالرأيبدعوة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
اعترافـاً   من الدستور الكمبودي تعترف      ٣١ أن املادة    ٤ املشتركة   الورقةالحظت    -١٥

باملساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع دون متييز باحلق يف املشاركة بنشاط يف احليـاة               كامالً  
ومع ذلك، وعلى الرغم من األحكام واآلليات       . )٢٣(االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألمة     

  .)٢٤(بالكامل بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجلالقانونية، ال تزال املرأة الكمبودية ال تتمتع 
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
الحظت الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنـها، أن اللجـوء إىل               -١٦

التعذيب، وهو أمر شائع تقوم به قوات الشرطة بغية انتزاع اعترافات من األشخاص الـذين               
يـزال   الو.  بارتكاهبم جرائم جنائية، ال يزال له طابع مؤسسي يف مجيع أحناء الـبالد             يشتبه

 يـشكل   ممااألشخاص الذين يقومون بالتعذيب والعاملون لدى الدولة يفلتون من العقاب،           
مـشروع  ويف حـني أن     . )٢٥(انتهاكاً اللتزامات كمبوديا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب      

اخنفاض عدد حاالت التعذيب اجلسدي اخلطري الحظ قوق اإلنسان   كمبوديا للمدافعني عن ح   
الـذهين  إىل التعـذيب   و،داخل السجون، فإنه الحظ أيضاً أن اللجوء إىل التعذيب اجلسدي 

  .)٢٦( مبثابة تعذيب، ال يزال مستمراً حىت اآلن النتزاع االعترافاتُيعترب الالذي 
ن حقوق اإلنسان مثل زعماء اجملتمـع        أن املدافعني ع   ١املشتركة   الورقةوالحظت    -١٧

علـيهم  القـبض   يتعرضـون إللقـاء     احمللي وغريهم من املدافعني عن حقوق اجملتمع احمللي         
وغالباً ما يتم إطالق    . على األرض أو املوارد   برتاع  سيما عندما يتعلق األمر      ال و هماحتجازو

جمـال  الناشـطون يف    ويواجه  . شريطة موافقتهم على التوقف عن أنشطتهم     احملتجزين  سراح  
 أهنـم   تعتـرب اليت  واالهتام بالتحريض من جانب سلطات احلكومة       الترهيب  حقوق اإلنسان   

يقومون بتحريض اجملتمع احمللي على بذل اجلهود ملقاومة االستيالء على األرض وغريها مـن              
قة  بإجراء حتقيق صارم مع مرتكيب أعمال املضاي       ١املشتركة   الورقةوأوصت  . )٢٧(االعتداءات

كما . )٢٨(عليهمالقانون  أقصى ما يفرضه    والعنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وبتطبيق        
الحظت منظمة العفو الدولية أن ممثلي اجملتمعات احمللية، سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية،              

  .)٢٩(املقاضاةيواجهون االحتجاز وإجراءات قانونية أخرى، تتضمن 
بصورة روتينية  يقومون  القانون  إنفاذ  ولية لألصدقاء أن موظفي     والحظت املنظمة الد    -١٨

، وذلك يف "التنظيف"باحتجاز األطفال املستضعفني الذين يعيشون يف الشوارع، خالل عملية 
األطفال يف مراكز االحتجـاز     وحيتجز  . م ريب بنوم بنه وسيّ  املدينتني السياحيتني   الغالب يف   

إحضارهم أمـام قـاضٍ معـين       دون  بضعة أسابيع   وأيام  اإلدارية لفترات تتراوح بني بضعة      
مبوجب أوامر حيتجزون يتمكن األطفال الذين ال وفضالً عن ذلك،    . باألطفال قبل احتجازهم  

هل يّسقضائية، مما   اللمراجعة  لاحتجازهم  وال خيضع   مساعدة قانونية   من احلصول على    إدارية  
 منظمة رصد حقوق اإلنسان أن      وذكرت. )٣٠(أشكال االعتداء ملختلف  وقوعهم ضحية   من  

قوات الشرطة ألقت القبض بصورة تعسفية على العاملني يف اجلـنس واألشـخاص الـذين               
املخـدرات  املـدمنني علـى     مأوى هلم، من األطفال واُألسر، واملتسولني، واألشخاص         ال

لـسوء املعاملـة    يتعرضون  تديرها احلكومة، حيث    " إلعادة التأهيل "واحتجازهم يف مراكز    
  .)٣١(الغذاء والرعاية الصحيةويفتقرون إىل بدنية ال
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 ارتفاع مستوى العنف املرتيل الذي يؤثر على نـسبة          ١املشتركة   الورقةوالحظت    -١٩
، وأضافت أن االغتصاب وغريه مـن       النساء الكمبوديات  يف املائة من     ٢٥ و ٢٠تتراوح بني   

كثري من  يف ،طات الدولةاالعتداءات اجلنسية ال يزال يشكل مشكلة خطرية، حيث تسعى سل      
وكثرياً . اجلنائيةاملقاضاة من خالل  المن خالل التعويض للشكاوى  إىل إجياد حلول ،األحيان

مدنية ضد األشخاص الذين يرتكبون هذه االعتـداءات،        دعوى  يستطيع الضحايا رفع     ال ما
انني العنـف    بتعزيز قو  ٢املشتركة   الورقةوأوصت  . )٣٢(بسبب الرسوم اليت تفرضها احملاكم    

استخدامها بشكل فعـال    من  فرعية متكّن   املرتيل وتنفيذها بالكامل من خالل إصدار مراسيم        
  .)٣٣(االعتداءيف مكافحة 

البدنية اليت متارس ضد    املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة        واستشهدت    -٢٠
ألطفـال،  البدنيـة ضـد ا    ة  العقوباالنتشار الواسع النطاق ملمارسة     بحوث ُتثبت   بألطفال  ا
مشروعة داخل املرتل على الرغم من أهنا حمظورة يف املـدارس ويف  أن هذه العقوبة    الحظت  و

يف أوسـاط   البدنية  يوجد أي نص صريح حيظر اللجوء إىل العقوبة          الكما  . نظام العقوبات 
ـ البدنية، وأوصت بتطبيق تشريع حيظر العقوبة       )٣٤(الرعاية البديلة  اط، مبـا يف   يف مجيع األوس

  .)٣٥(ذلك داخل املرتل
 مـا تكـون     وكثرياً(يتم عزل األطفال املتهمني      اللمنظمة الدولية لألصدقاء    لووفقاً    -٢١

 املُدانني يف مرافق االحتجاز يف مجيع أحنـاء         الراشدينوالشباب عن   )  عاماً ١٤حبدود  أعمارهم  
حظـت املنظمـة أن ظـروف       كما ال . )٣٦(البالد، مما جيعلهم يتعرضون بصفة خاصة لالعتداء      

إلدارة شؤون قضاء   القواعد النموذجية الدنيا    تستويف   الاخلاصة باألحداث   االحتجاز يف املرافق    
تكـاد  الصرف الـصحي    فأماكن النوم تفتقر ألكثر الضروريات األساسية ومعايري        : األحداث

يتلقـون   المكتظة و مهاجع   وينام الشباب مباشرة على رقعة من اإلمسنت يف          -تكون معدومة   
  .)٣٧(أدىن الضروريات التغذوية اليوميةحتتويان على  ال غذاء خفيفتني يف اليوم، وجبيت إال
تتوفر فيها   الالسجون مكتظة بالسجناء، و   فإن  ووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان،        -٢٢

، وأشارت الرابطة الكمبودية لتعزيـز      )٣٨(والصرف الصحي األغذية واملاء والرعاية الصحية     
  .بصفة خاصة )٣٩(بريي وكوه كورمركزي وق اإلنسان والدفاع عنها إىل الظروف يف حق
 علـى   ٢٠٠٨والحظت املنظمة الدولية لألصدقاء أن كمبوديا قد صدَّقت يف عام             -٢٣

بانتشار االجتار باألطفال ألغراض    قوية  اتفاقية الهاي للتبين على الصعيد الدويل بعد ادعاءات         
لـشروط األساسـية   حىت اآلن، يف االمتثال بفعاليـة ل جح كمبوديا، ومع ذلك، مل تن   . التبين

التابعة للقطاع اخلاص قائمة دون أن ختضع للمراقبـة         األيتام  تزال دور    الو. التفاقية الهاي 
فرضت مجيـع الـدول      وقد. على النحو الواجب، واحلال كذلك بالنسبة لالجتار باألطفال       

وقد اخنفض عـدد    . عمليات التبين من كمبوديا   جتميداً ل  يف السنوات القليلة املاضية،   ،  املتلقية
  .التجميد كثرياً منذ فرض هذا )٤٠("الذين مت التخلي عنهم"األطفال 
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   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
األطـر  الحظت  أشارت اللجنة الكمبودية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان، بعد أن             -٢٤

اتيجيات احلكومية لإلصالح القضائي، إىل أن عملية اإلصالح كانت بطيئة للغايـة،            واالستر
يم يزال تعديل القانون املتعلق بتنظ     وال. )٤١(حيث كان التقدم احملرز قليالً من حيث املضمون       

، والقـانون   ٢٠٠٢، الذي اقترحته اجلمعية الوطنية يف عام        وسري عمل اجمللس األعلى للقضاء    
 القضاة، والقانون املتعلق بتنظيم وسري عمل احملاكم، قيـد املراجعـة يف وزارة              املتعلق مبركز 

باسـتكمال  وأوصت منظمة العفو الدولية     . )٤٢(الوزراءلس  وجملس احلقوقيني التابع جمل   العدل  
تتمـشى مـع املعـايري الدوليـة؛     أساسـية  عملية اإلصالح القضائي وإصدار تـشريعات   

، وهو هيئة مسؤولة عن ضـمان اسـتقاللية هيئـة       للقضاء استقاللية اجمللس األعلى   نوضما
  .)٤٣(التنفيذية والتشريعيةأعضاء السلطتني القضاء، من خالل استبعاد 

 واللجنة الكمبودية للعمل يف جمال حقـوق اإلنـسان          ٢املشتركة   الورقةوأعربت    -٢٥
  يف حماكم كمبوديا   الدوائر االستثنائية واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عن قلقها ألن         

 ادعاءات مستمرة تتعلـق بالفـساد وتـدّخل القـوى           ٢٠٠٦تواجه منذ إنشائها يف عام      
وأعربت اللجنة الكمبودية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان عن شواغل مماثلـة            . )٤٤(السياسية

وأشار االحتاد الدويل لرابطـات حقـوق       . )٤٥(هذه الدوائر االستثنائية  تتعلق بعدم استقاللية    
أول هيئة قضائية جنائية دولية تعترف حبقوق       أن الدوائر االستثنائية، وإن كانت      إلنسان إىل   ا

وأوصـى  . )٤٦( أضعفت عملياً حقوق الـضحايا     االضحايا يف املشاركة كأطراف مدنية، فإهن     
اسـتقاللية  إلعادة التأكيد علـى     املركز الدويل للعدالة االنتقالية احلكومة باختاذ تدابري فورية         

ميكـن أن  لتأثري على العملية القـضائية أو   أية تدابري حتاول ا   ائر االستثنائية واالمتناع عن     الدو
وينبغي أن يكون بإمكان املوظفني الكمبوديني تقدمي شكاوى سـرية          . ُيتصور أهنا تفعل ذلك   

حبرية إىل آلية ُتشرف عليها جهات دولية، وينبغي التحقيق مع املوظفني الـذين يتورطـون               
ـ  فعالً  فساد، حتقيقاً كامالً وتنحيتهم من مناصبهم إذا ُوجد أهنم اشتركوا           مبزاعم ال  ل ايف أعم
أول  يف )٤٨(٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠والحظت منظمة العفو الدولية أنه ُشرع يف        . )٤٧(الفساد

  . الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبوديةجتريها جلسة استماع موضوعية ألول حماكمة 
د الدويل لرابطات حقوق اإلنسان أن املؤسسات الرئيسية اليت تتضمن          الحظ االحتا و  -٢٦

متـارس   الالستقاللية و ري واجمللس األعلى للقضاء تفتقر إىل ا      اهليئة القضائية واجمللس الدستو   
 يف أحيان كثرية يف صفوف القضاة أو أهنـم          فالفساد متفشي . ةالتنفيذيالسلطة  نفوذها على   

 اجلهاز التنفيذي خوفاً من القمع والتأثري السليب على تـدرجهم           ينفِّذون بصورة عمياء أوامر   
ووفقاً للرابطة الكمبودية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يشكل الفساد والتـدخل           . )٤٩(املهين

. السياسي يف جهاز الشرطة واجلهاز القضائي أهم العقبات أمام سيادة القانون يف كمبوديـا             
 القتل، والتعذيب، واالغتصاب، واالجتار باملرأة والطفل،       ن أخطر اجلرائم اليت تتضمن    إحيث  
ها من الذين ميلكون األموال أو هلـم        و يف أحيان كثرية، دون عقاب إذا كان مرتكب        ،تذهب
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 شواغل مماثلة تتعلـق     ٣املشتركة   الورقةوأُثريت أيضاً يف    . )٥٠(عالقات مع جهات هلا نفوذ    
ـ اعلى األر املستولني  أن   الورقة حيث الحظت    ،يف اجلهاز القضائي  الستقاللية  لباالفتقار    يض

يستخدمون جهاز احملاكم كأداة إلضفاء الطابع الشرعي على عمليات اإلخـالء القـسري             
وأشارت اللجنة  . )٥١(دون أي أساس  ومالحقة املدافعني عن احلق يف السكن مالحقة قضائية         

ائي ضمن وزارة العدل على     الكمبودية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان إىل آلية اإلشراف القض         
  .)٥٢(التدخل يف استقاللية اجلهاز القضائيخبصوص ضافية اإلشواغل نفسها تثري بعض الأهنا 
يـزال   ال ،أخرى منظمات متعددة وووفقاً لالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان         -٢٧

دون عقـاب،   حيـث تـذهب     . )٥٣(اإلفالت من العقاب يف كمبوديا يبعث على قلق كبري        
مات متعددة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، والناشطني احملليني، وقـادة اجملتمعـات             هج

 ويبدو أن السلطات غري راغبة يف إجراء عمليات حتقيـق صـحيحة             .احمللية ونقابات العمال  
أوجـه نقـص    إىل   منظمة العفو الدولية  شارت  وأ. )٥٤(وحيادية وتقدمي املسؤولني إىل العدالة    

قتل شخصية بارزة يف نقابات     سلطت األضواء عليها حادث      ،الة اجلنائية عديدة يف نظام العد   
الشهود، أدى إىل أن بقاء رجلني رهيب وذكرت أن التعذيب، والتدخل السياسي، وت     . العمال

ما يثبت عـدم    توفر  من   ، على الرغم   هذه القتلمتهمني جبرمية   يف السجن ملدة مخس سنوات      
 إطـالق   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣١لنهاية يف   ومت يف ا  . وجودمها يف مكان اجلرمية   

ويف . اجلرميـة بإجراء حتقيق جديد يف     االستئناف  سراحهما بكفالة بعد أن أمر قضاة حمكمة        
  .)٥٥(طليقي السراحغضون ذلك، ظل مرتكبوها 

املوظفني احلكوميني الذين يقومون، خارج نطـاق        أن   ١املشتركة   الورقةوالحظت    -٢٨
إال يف حاالت نادرة، التحقيـق أو       ،  يواجهون ال بقتل الناس،    ،اء الواجب أو أثناء أد  عملهم  

فوف قوات  مايتهم، وهناك تقاعس عام يف ص     الحقة القضائية حيث يتدخل مرؤوسوهم حل     امل
أدى الفساد الواسـع االنتـشار يف       وبصورة متزايدة،   . لتدخلاألمن واجلهاز القضائي عن ا    

غالبية مـرتكيب هـذه   محاية  إىل ،لتدخل السياسيصفوف قوات األمن واجلهاز القضائي، وا    
  .)٥٦(تقدميهم إىل القضاءمن األفعال 

ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، يفلت مرتكبو االغتصاب، يف حـاالت كـثرية، مـن                -٢٩
العقاب بسبب ضعف تطبيق القوانني، وانتشار الفساد يف احملاكم واالفتقار الواسع االنتـشار             

اكم بشكل فعال يف ما يقدمه الطرف األقوى يف الرتاع القـانوين مـن              للثقة يف أن تطعن احمل    
  .)٥٧( املشتبه فيهمص األشخايقاضيوليس من الشائع أن . حجج
والحظ املشروع الكمبودي للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن الـشخص املتـهم              -٣٠
وأوصـى  . حمامإىل   من الوصول، عملياً،   )٥٨(االحتجاز يف خمافر الشرطة    يستطيع وهو قيد   ال

 اجلنائيـة   األصول اإلجرائية املشروع الكمبودي للمدافعني عن حقوق اإلنسان بتعديل قانون         
لضمان وصول كل شخص متهم إىل حمامٍ فوراً بعد إلقاء القبض عليه، وبأن يوفر الـسجن                

  .)٥٩(مبوكّلهغرفة خاصة للمحامي لاللتقاء 
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اإلنسان أن بإمكان احملكمة، وفقاً     والحظ املشروع الكمبودي للمدافعني عن حقوق         -٣١
 شـهراً يف إطـار      ١٨ اجلنائية اجلديد أن حتتجز املشتبه فيهم ملدة         األصول اإلجرائية لقانون  

ميكن إبقاء الشخص املتهم يف احلبس ملدة       كما  . )٦٠(االحتجاز قبل احملاكمة يف القضايا اجلنائية     
  .)٦١( استئناف يقدمه االدعاء، بانتظار أييصدر احلكم برباءتهشهر واحد حىت بعد أن 

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف                -٤  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

بـصدور توجيـه    أخذ املركز األورويب للقانون والعدالة علماً بالتقارير اليت تفيـد             -٣٢
رمي إىل احلد من    وأشار إىل أن هذا التوجيه إمنا ي      ارجية  األديان اخل  على   الرقابةحكومي يشدد   

إن االدعـاءات   تقـول   ، حيث   أساساًنفوذ الكنيسة اإلجنيلية يف كمبوديا اليت هي بلد بوذي          
  .)٦٢( لتغيري معتقداهتماألطفالإىل يقدمون اهلدايا أتباع تلك الكنيسة 

 خـالل   جمع يف كمبوديـا   تقييد حرية التعبري والت   عن   ٢املشتركة   الورقة وحتدثت  -٣٣
وأضافت أن الصحفيني واحملررين وغريهم من      . )٦٣(السنوات األربع األخرية، وبشكل منتظم    

العاملني يف األوساط اإلعالمية تعرضوا للهجمات والتهديدات ولرفع دعاوى قضائية ضدهم           
 قوة  أن احلكومة استخدمت كامل   الورقة  كما ذكرت   . )٦٤(التضليلأو  /تتعلق جبرائم الشتم و   

عنـها  أُعـرب   لتقييد اآلراء اليت    والتضليل  القانون اجلنائي فيما يتعلق بالتحريض، والقذف،       
. )٦٥( ذلك احلدود اإلقليمية، والفساد، واالستيالء على األراضي       بشأن قضايا حساسة، مبا يف    

وزارة اإلعالم يشري إىل وضع خطط لتعزيز       صدر مؤخراً عن    تقرير  وأبدت الورقة القلق إزاء     
يتمشى مع العهد الدويل اخلاص      النه  ُينتقد أل وتوسيع نطاق قانون الصحافة، الذي      لضوابط  ا

ووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، تسيطر      . )٦٦(باحلقوق املدنية والسياسية، ليشمل اإلنترنت    
كمبوديا على مجيع حمطات التلفزيون ومعظم حمطات اإلذاعة وتقوم بانتظام بوقـف            حكومة  

 أو املنافذ األخبارية اليت توجه انتقادات إىل احلكومة، أو توجه التهديـدات             عمل الصحفيني 
وأضافت املنظمة أن أحكام القانون الكمبودي حتول       . إليهم أو تتخذ إجراءات قانونية ضدهم     

دون التمتع حبرية التعبري ألهنا تسمح باملالحقة القضائية لألفراد بسبب تعبريهم عن آرائهـم              
تعرض املراسلون للطرد واهلجمات اجلسدية بل وحىت للموت عند تغطيـة           وي. بصورة سلمية 
  .)٦٧(وتقوم احلكومة مبصادرة أو حظر أو وقف املطبوعات اخلالفية. قضايا خالفية

 التراجع املستمر يف حقـوق املـواطنني، يف تنظـيم           ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٤
مل على احلد من اجملال املسموح بـه        االحتجاجات واملشاركة فيها، فالسلطات احلكومية تع     

ويتزايد رفض السلطات االستجابة لطلبات احلصول على ترخيص لتنظـيم          . الختالف الرأي 
 مظاهرة، استخدمت قوات األمن     ١٥٥تظاهرات سلمية، أو التأخر يف الرد عليها، فمن بني          

  ت العمـال    مظاهرة سلمية ضد االستيالء على األراضي ويف سياق إضرابا         ١٠٨القوة لقمع   
وأوصت الورقة باالحترام الكامل حلرية التعبري والتجمع على النحو الـذي           . ٢٠٠٨يف عام   

  .)٦٨(يكفله الدستور
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والحظت رابطة مخري كامبوتشيا كروم حلقوق اإلنسان أن السلطات تواصل مالحقة   -٣٥
عب مخـري   الرهبان البوذيني من مخري كروم كلما قاموا مبظاهرات لتعزيز حقوق اإلنسان لش           

ويف حاالت عديدة، فإن الراهب من مخري كروم ُيطرد من طوائفه الدينية            . كامبوتشيا كروم 
  . )٦٩(كما جيري تفريق التظاهرات السلمية باستخدام العنف. إذا اشترك يف مظاهرة

، فإن احلكومة تنتقص من الدميقراطية باستخدامها للقانون        ٢ووفقاً للورقة املشتركة      -٣٦
. عديالت النظام الداخلي للربملان جلعل ممثلي الشعب خيشون مناقشة القوانني وسّنها      اجلنائي وت 

  والحظت أن عدد الربملانيني الذين جيهرون بآرائهم يف الربملان اخنفـض خـالل الـسنوات               
  .)٧٠(األربع األخرية

 وأوصت منظمة العفو الدولية بأن يتم علناً إدانة اهلجمات على املدافعني عن حقوق              -٣٧
  اإلنسان والتعهد بالتزامات علنية بعدم إلقاء القبض على املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               
أو غريهم جملرد مشاركتهم يف املمارسة السلمية حلقوقهم يف حرية التعـبري واالنـضمام إىل               

  .)٧١(اجلمعيات والتجمع
  أن احلصول على املعلومات مقيد إىل حـد كـبري يف           ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٨

وعملية صنع القرارات اليت تقوم هبا احلكومة هي تكتنفها السرية، وحتول مـصاحل             . كمبوديا
، دون عمـل املراسـلني الـذين يقومـون          )٧٢(اجلهات اخلاصة، من خالل استخدام العنف     

عـن  وأعربت الورقة   . )٧٣(وأعربت منظمة املراسلون بال حدود عن شواغل مماثلة       . بالتحقيق
  .)٧٤(قلقها إزاء النهج الذي تتبعه احلكومة فيما يتعلق باإلنترنت وخططها الرامية إىل تنفيذها

 أن نسبة الذكور من بني جمموع العاملني يف القطـاع           ٤والحظت الورقة املشتركة      -٣٩
  يف املائة، بل إن نسبة النساء الـاليت        ٢٣نسبة اإلناث ال تتجاوز     أن   يف املائة و   ٧٧العام تبلغ   

ففي القطاع القضائي، ال تتجـاوز نـسبة النـساء          . تتقلدن مناصب عليا هي أقل من ذلك      
علـى  .  يف املائة يف مناصب االدعاء واالدعاء العام       ٢,٧ يف املائة وال تبلغ إال       ٨,٥القاضيات  

أنه حصلت زيادة ملحوظة يف متثيل املرأة اليت يتم انتخاهبا مباشرة يف مؤسسات مثل اجلمعية               
(Sangkat)واجملالس القروية الوطنية 

)٧٥(.  

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
 أن ظروف اخلدمة بالنسبة للمعلمني يف كمبوديا هـي          ٥الحظت الورقة املشتركة      -٤٠

فغالباً ما يواجه املعلمون يف املدارس االبتدائية الضغوط        . ظروف صعبة وأن أجورهم منخفضة    
  . )٧٦(وبات املزدوجة ملواجهة الطلب على املدارسللعمل وفقاً لنظام الن

 أنه نظراً الخنفاض مستوى التعليم واملهـارات، فـإن          ٤والحظت الورقة املشتركة      -٤١
على أن معظم مديري املصانع وقـادة       . مصانع النسيج تعترب مصدراً هاماً لعمالة املرأة الريفية       

ن ظروف الصحة واألمن يف أماكن العمل       وتفيد التقارير بانتظام أ   . النقابات هم من الذكور   
  ووفقاً لتقديرات الورقة تتلقى املرأة يف املتوسط أجـراً يقـل           . )٧٧(ال تفي باملعايري األساسية   
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وُيذكر أنه ال توجد آليات متكن املرأة       .  يف املائة عن أجر الرجل عن العمل املماثل        ٣٠بنسبة  
و قوانني حمددة لضمان تكافؤ الفرص بـني    من الطعن مبثل هذا التمييز كما ال توجد سياسة أ         

  .)٧٨(املرأة والرجل يف جماالت الترقية واألمن الوظيفي وغريها من االستحقاقات
وأشارت الورقة إىل التقارير املتعلقة بظروف عمل البنات الصغار يف اخلدمة املرتليـة              -٤٢

وأشارت الورقة . ملتوسط ساعة يف ا ١٣,٥اليت اتضح أهنا قاسية للغاية، حيث ميتد عملهن إىل          
إىل أن عدداً كبرياً من هؤالء الصغار العامالت يف اخلدمة املرتلية ال يتلقني مطلقاً أي أجر ألن                 

وهؤالء العـامالت غـري الرمسيـات غـري مـشموالت           . األجر ُيدفع مباشرة إىل أقارهبن    
ب تشريع العمل احلايل، باالستحقاقات املتعلقة باحلماية القانونية وال باحلماية االجتماعية مبوج

  .)٧٩(مما يعرضهن إىل حاالت االستغالل اليت ال ميكن رصدها
والحظت مؤسسة خط املواجهة استمرار فرض قيود متعددة على أنـشطة نقابـات               -٤٣

العمال يف كمبوديا وما يواجهه قادة نقابات العمال من خماطر شديدة عند االضطالع بعملـهم     
 ٢٠٠٣يونيه  /شارت املؤسسة إىل تقارير تفيد بأنه مت منذ حزيران        وأ. )٨٠(حلماية حقوق العمال  

 قائداً نقابياً من اإلفالت من حماوالت االغتيال أو مـن           ٢٣قتل أربعة من قادة النقابات ومتكن       
التعرض للهجمات والترهيب واملضايقة والطرد وإلقاء القبض عليهم أو احتجـازهم بـسبب             

والحظ االحتاد الـدويل    . )٨١(ائداً نقابياً يف القائمة السوداء     ق ١٧أنشطتهم النقابية؛ كما أُدرج     
لنقابات العمال أن النقابيني يواجهون أيضاً اهتامات كاذبة إلحالتهم أمام احملـاكم وإلجـراء              

وال تقاضي احلكومة إال نادراً للغاية صـاحب        . اقتطاعات من أجورهم واستبعادهم من الترقية     
  .)٨٢(نقابات، كما أهنا ال تتخذ أية تدابري ضدهعمل يستخدم ممارسات مناهضة لل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
 يف املائة من الناتج احمللـي       ٣,٥ال تتجاوز نسبة اإلنفاق العام للحكومة الكمبودية          -٤٤

يفـرض  اإلمجايل، وهذه النسبة هي النسبة األدىن بني مجيع البلدان ذات الدخل املنخفض، مما    
قيوداً خطرية على املوارد اليت تستثمر يف اإلنفاق االجتماعي واإلعمال التـدرجيي للحقـوق             

. )٨٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو ما الحظه مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية         
فقد الحظ املركز أن واحداً من أصل كل مخسة كمبوديني يعيش دون خط الفقر الغـذائي                

  ، وهو ال يتمكن من دفع مثن املتطلبات السعرية األساسـية الـدنيا لليـوم الواحـد                 الوطين
ووفقاً للمركز فإن عدد األطفال الذين يعيشون يف املنـاطق          . )٨٤(اليوم/ سعرة ٢ ١٠٠البالغة  

الريفية ويعانون من سوء التغذية أكرب من عددهم يف املناطق احلضرية وبالتايل فـإهنم أكثـر                
  .)٨٥(بل أن يبلغوا سن اخلامسةعرضة للوفاة ق

وأشار مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية إىل أوجـه التفـاوت الـصارخة يف               -٤٥
الوصول إىل خدمات الصحة وتوفرها يف مجيع املقاطعات، وهو أمر يثري القلق إزاء جهـود               

يف تغطية  كما أشار املركز إىل أوجه التفاوت الواضحة        . احلكومة للوفاء بواجب عدم التمييز    
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 أن  ٤والحظت الورقـة املـشتركة      . )٨٦(حتصني املواليد واألطفال يف مجيع مناطق كمبوديا      
كمبوديا تعاين من أعلى معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الرّضع واألطفـال دون سـن               

 شهدت حتـسناً يف     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ومع أن الفترة بني عامي      . اخلامسة من العمر يف املنطقة    
ىل خدمات الرعاية الصحية املختصة أثناء فترة احلمل والوالدة، فإنه مل يطرأ            وصول األمهات إ  

  .)٨٧(اخنفاض ملحوظ يف معدل الوفيات النفاسية
   إىل نسبة عالية مـن الـسكان تقـع ضـمن الفئـة              ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦

ـ           ٢٤-١٥العمرية   األمراض  عاماً وتواجه خماوف فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة، ف
  اإليـدز  /املنقولة باالتصال اجلنسي واحلمل غري املرغوب به وفريوس نقص املناعـة البـشرية     

ال تزال تشكل أكرب التحديات أمام الشباب بسبب االفتقار إىل املعلومات واملعرفة واخلدمات             
وأوصت الورقة بتنظيم محالت توعية والتزويد مبا يكفي من الـواقي الـذكري             . والتثقيف

  .)٨٨(صول إىل االختبارات والعالج اآلمن دون الكشف عن اهلويةوالو
 يف  ٨٠ووفقاً ملركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، هناك نسبة تصل تقريبـاً إىل              -٤٧

املائة من الكمبوديني يف املناطق احلضرية تعيش يف أحياء الـصفيح، ويف ظـروف ال تفـي                 
كز أن الغالبية العظمى من الـسكان تعـيش يف          كما الحظ املر  . )٨٩(مبتطلبات السكن الالئق  

 يف املائة من هؤالء لديهم مرافـق صـرف          ٢٠غري أن أقل من     )  يف املائة  ٨٥(مناطق ريفية   
  . )٩٠(صحي حمسنة

 أن معدل ومنط االستيالء على األراضـي وحـاالت          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٤٨
 ٢٠٠٤ بنوم بنه يف الفترة بني عـامي  فقد مت يف . اإلخالء القسري ازداد يف السنوات األخرية     

 ١٣٣ ٠٠٠ مت يف اجملموع إخالء قرابة       ١٩٩٠ومنذ عام   .  أسرة ١٤ ٣٠٠ تشريد   ٢٠٠٨و
.  يف املائة من سكان املدينـة      ١١من األهايل املقيمني يف بنوم بنه من منازهلم، أو ما يساوي            

 يف الغالـب نتيجـة      وازدادت نسبة احملرومني من ملكية األراضي يف املناطق الريفية، وهـم          
 ٢٥ و٢٠ إىل نسبة تتراوح بـني  ١٩٩٧ يف املائة يف عام ١٣لعمليات اإلخالء القسري، من     

  .٢٠٠٧يف املائة يف عام 
وأضافت الورقة أن أسباب الطرد تشمل منح االمتيازات العقارية ألغراض اقتصادية             -٤٩

  ياكـل أساسـية،    امتيازات صناعية ألغراض استخراج املعـادن، وبنـاء ه        /ومنح تراخيص 
، واملشاريع اإلمنائية اخلاصة، مبا يف ذلك تنمية صناعة الـسياحة،           "جتميل املدينة "ب وما يسمى   

وقد رفضت السلطات إصدار سندات ملكية لألسر املعيشية علـى          . واملضاربة على األرض  
 كما الحظت . )٩١(الرغم من تقدمي هذه األسر أدلة تثبت حقوقهم السليمة يف حيازة األرض           

 املساحات الضئيلة للغاية من امتيازات األراضي الـيت ُتمـنح ألغـراض             ١الورقة املشتركة   
   مـساحة   )٩٢(اجتماعية، واستشهدت بأرقام تفيد بأن الشركات اخلاصة تلقت يف كمبوديـا          

 هكتاراً من األرض من خالل استراتيجية امتيـازات األراضـي ألغـراض      ٢٢٢ ٥٣٩تبلغ  
  .  هكتاراً للفقراء واحملرومني من ملكية األراضي٢ ٠٧٥ قدرها اقتصادية، مقابل منح مساحة
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 وجود آليتني حلسم الرتاعات املتعلقـة بـاألرض يف          ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٠
اللجنة املعنية بالسجل العقاري املسؤولة عن حسم الرتاعات يف حال كون األرض            : كمبوديا

نظام احملاكم الوطنية اليت تعرض عليها الرتاعات      املتنازع بشأهنا غري مسجلة مبوجب القانون؛ و      
وأوضحت الورقة أن األغنياء وذوي النفوذ مـن األطـراف يف           . )٩٣(على األراضي املسجلة  

الرتاعات على األرض يستخدمون بصورة متزايدة نظام احملاكم لتجرمي مناوئيهم، وتغيري طابع            
 أن نظام ٣ا الحظت الورقة املشتركة كم. )٩٤(املنازعات من دعاوى مدنية إىل دعاوى جنائية  

تسجيل األرض ومتلكها مبوجب مشروع إدارة وتدبري األرض املمول من جهات ماحنة، وهو             
، مل ينجح حىت اآلن يف ضمان حيازة آمنة للعديد من األسر املعيشية             ٢٠٠٢مشروع بدأ عام    

  .)٩٥(األكثر ضعفاً
ء جرت دون وجود أية ظروف       أن حاالت اإلخال   ٣كما الحظت الورقة املشتركة       -٥١

استثنائية، ومتت يف أحيان كثرية لصاحل مشاريع عقارية تابعة للقطاع اخلـاص أو ألغـراض               
ومل ُتستكشف إمكانية إجيـاد حلـول بديلـة         . املضاربة على األرض لتحقيق أرباح خاصة     

كة ومل ُتَتح لألشخاص املتأثرين بعمليات اإلخالء أيـة فرصـة للمـشار           . لعمليات اإلخالء 
ووفقاً للورقة، نفذت عمليات اإلخالء     . )٩٦(احلقيقية والتشاور معهم قبل تنفيذ عملية اإلخالء      

يف كثري من األحيان باستخدام الشرطة والشرطة العسكرية للعنف، كما اسـتخدمت فيهـا           
وعادة تبدأ .  حيظر ذلك٢٠٠١قوات مسلحة خاصة، على الرغم من أن قانون األراضي لعام           

ويف املنـاطق   . ء القسري يف وسط الليل أو يف ساعات مبكرة من الـصباح           عمليات اإلخال 
الريفية، ُحرمت األسر من األراضي الصاحلة للزراعة اليت يستخدموهنا لكـسب معيـشتهم             

  أما يف املناطق احلضرية فقد مت إخالء الناس إما دون أي تعـويض هلـم،               . وكذلك كمأوى 
أو أُعيد توطينهم يف أماكن غري مناسبة مطلقـاً يف          / و أو قدِّمت إليهم مبالغ نقدية غري كافية      

ووفقاً للورقة،  . )٩٧(الضواحي ال تتوفر فيها إمكانية احلصول على اخلدمات واملرافق األساسية         
أُلقي القبض على أفراد اجملتمع احمللي وممثليهم ممن شاركوا يف املنازعات على األرض وجرت              

 القبض عليهم ومقاضاهتم، كوسيلة لترهيب اجملتمعـات        مقاضاهتم، أو تعرضوا للتهديد بإلقاء    
  .)٩٨(الفقرية وتقويض جهود أفرادها املبذولة لالحتفاظ بأرضهم وملكيتهم

والحظ مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية تراجع نسبة األشخاص القادرين على            -٥٢
، )٩٩(زدياد ثراء البالد  احلصول على املاء الصاحل للشرب يف املناطق احلضرية، على الرغم من ا           

كما الحظ وجود أوجه تفاوت صارخة يف احلصول على املاء الصاحل للشرب بني خمتلـف               
  .)١٠٠(مقاطعات كمبوديا مما يشري إىل التوزيع غري العادل للموارد

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
جتماعية، اخنفض إنفاق احلكومـة علـى كـل         وفقاً ملركز احلقوق االقتصادية واال      -٥٣

طالب، مع أن معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية شهدت ارتفاعاً، ومن احملتمل أن تترتب             
، فإن عدد البنـات     ٥ووفقاً للورقة املشتركة    . )١٠١(على ذلك آثار سلبية تتعلق بنوعية التعليم      
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 وأن نسبة تسرب البنات من الدراسـة        امللتحقات باملدارس االبتدائية أقل من عدد الذكور،      
والحظ املركز أن أوجه التفاوت بني اجلنسني تزداد يف         . )١٠٢(أعلى من نسبة تسرب الذكور    

املستويني الثانوي واجلامعي، حيث اخنفضت معدالت مشاركة الفتيات إىل حد كـبري عـن     
  .)١٠٣(معدالت مشاركة الذكور

متناع الواضح من جانب بعض األسر عـن         إىل اال  ٥كما أشارت الورقة املشتركة       -٥٤
تقدمي ما لديهم من أموال شحيحة لتعليم طفل ذي إعاقة، وال سيما إذا كانت طفلة، وبشكل 

  .)١٠٤(خاص يف املناطق النائية واملناطق الفقرية للغاية
والحظ مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية أن العديد من البالغني مل حيصلوا على              -٥٥

 مطلقاً، وإن هناك أوجه تفاوت بني اجلنسني يف املناطق الريفية واحلضرية فيما يتعلـق               التعليم
  .)١٠٥(بالوصول إىل التعليم

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
 يعترف حبقوق امللكيـة     ٢٠٠١ أن قانون األراضي لعام      ٣الحظت الورقة املشتركة      -٥٦

 ذلك مجيع حقوق امللكية وأوجه محايتها       اجلماعية لألرض جملتمعات الشعوب األصلية، مبا يف      
 الحظت أن منح    ١على أن الورقة املشتركة     . )١٠٦(اليت يتمتع هبا املالكون من القطاع اخلاص      

لكية املشاع اقتصر حىت اآلن على اثنني مـن اجملتمعـات القرويـة يف مقاطعـة                املسندات  
 خطرية تتعلق باستيالء    وأضافت الورقة أن السكان األصليني يواجهون مشاكل      . راتاناكريي

وذكـرت الورقـة    . )١٠٧(أفراد وشركات خاصة ذوي نفوذ على األرض واملوارد الطبيعيـة         
 أن احلكومة مل تنجح يف الدفاع، يف قانون األراضي، عـن احلمايـة القانونيـة                ٣املشتركة  

 للمجتمعات األصلية، وأهنا منحت بصورة غري قانونية امتيازات األراضي ألغراض اقتصادية          
وتراخيص للتعدين يف أراضي السكان األصليني، مما أدى إىل تشريد جمتمعات حملية ومـنعهم              
من الوصول إىل الغابات اليت كانوا يستخدموهنا تقليدياً، كمـصدر للغـذاء وغـريه مـن                

  .)١٠٨(االحتياجات األساسية
انون وعلى النحو الذي الحظته رابطة مخري كامبوتشيا كروم حلقوق اإلنسان فإن ق             -٥٧

اجلنسية والدستور ينصان على أن بإمكان شعب مخري كامبوتشيا كروم، مـن املقـيمني يف               
ومع ذلك،  . كمبوديا أو من كان أصله كمبودي، احلصول على اجلنسية الكمبودية بالكامل          

ال تقدم احلكومة الكمبودية، يف الواقع، لشعب مخري كامبوتشيا كروم الوثائق الكافية الالزمة             
وبدون هذه الوثائق ال يستطيع شعب مخري كامبوتشيا كروم وغريه من           . )١٠٩(نسيةلتثبيت اجل 

اجملتمعات املهمَّشة تلقي وثائق صحيحة تتعلق باهلوية، وغالباً ما يؤدي ذلـك إىل أوضـاع               
وذكرت الرابطة أن شعب مخري كامبوتشيا كروم وغريه من جمموعات          . )١١٠("انعدام اجلنسية "

الة من عدم األمن، دون التمتع باحلقوق الكاملة، وال يستطيع أطفاهلم           األقليات يعيشون يف ح   
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  االلتحاق باملـدارس وال يتمتعـون بـاحلق يف شـغل أي عقـار أو أي أرض أو احلـق                    
  .)١١١(يف التصويت

 ٢٠٠٥ توقفت منذ عام  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيوأشارت الرابطة أن   -٥٨
 كامبوتشيا كروم الذي يفر إىل كمبوديا من أحد البلدان          عن منح وضع الالجئ لشعب مخري     

اجملاورة، استناداً الدعاء احلكومة الكمبودية أهنا تعترب كل شخص من مخري كروم ينتقل مـن               
وأوصت . )١١٢(ذلك البلد إىل كمبوديا مواطناً كمبودياً ومتنحه احلقوق واحلماية بشكل كامل     

ديا باالعتراف مبركز كل من شعب مخري كامبوتشيا        منظمة األمم والشعوب غري املمثلة كمبو     
كروم وشعب املونتانيار املسيحي بصفتهما شعبني أصليني ووضع حـد لإلعـادة القـسرية          

  .)١١٣(لالجئني اخلمري واملونتانيار من كمبوديا إىل ذلك البلد اجملاور

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
سان، تواصل كمبوديا بانتهاك التزاماهتا مبوجب اتفاقية       وفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلن      -٥٩

 من خالل إرجاع املونتانيار بالقوة من البلد اجملاور قبل متكنـهم مـن              ١٩٥١الالجئني لعام   
  . تقدمي طلب إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني للحصول علـى مركـز الالجـئ              

 الذين ساعدوا املونتانيـار علـى       كما الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الكمبوديني       
  .)١١٤(ممارسة حقهم يف التماس اللجوء يتعرضون إللقاء القبض عليهم

  املنجزات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 أن الوكاالت احلكومية إىل جانـب املعلمـني احمللـيني           ٥تالحظ الورقة املشتركة      -٦٠

مع الكمبوديني ذوي اإلعاقة، قد حققت جناحاً يـستحق         واملنظمات الوطنية والدولية العاملة     
ووفقاً ألدلة متناقلة هناك تغيري ملحوظ إزاء اإلعاقة يف  . الثناء فيما يتعلق مببادرات التعليم العام     

سلوك الكمبوديني وذلك من جانب األهايل عموماً ومن جانب األشخاص الـذين حيتلـون             
ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام        . لعامةمنصباً يسمح هلم بالتأثري على السياسة ا      

به إلعالم الشعب وال سيما يف املناطق الريفية النائية، بشأن احلاجة إىل التعليم وقيمة التعلـيم          
  .)١١٥(واحلق يف توفري مدارس جمانية وحقوق السكان ذوي األقليات

  لرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية ا  -رابعاً   
 بنية احلكومة املعلنة مبواصلة التفاوض إلنشاء هيئة حلقوق         ٢اعترفت الورقة املشتركة      -٦١

اإلنسان تابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وقدمت وعداً بإنشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق                
  .)١١٦(اإلنسان وإلغاء األحكام اليت جتّرم التشهري
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 ما يوجد من حاجة إىل بناء القدرات واملساعدة التقنية          ٢الحظت الورقة املشتركة      -٦٢

لتمكني احلكومة من العمل مع املنظمات غري احلكومية، واملشاركة بصورة أكثر يف آليـات              
األمم املتحدة، وإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وتعـديل التـشريعات املعيبـة،              

لقضائي، وموظفي إنفاذ القانون والسلطات احمللية بشأن أمهية تطبيق مبادئ          وتدريب اجلهاز ا  
والحظت الورقة أن اجملتمع املدين سيستفيد مـن زيـادة بنـاء            . )١١٧(حرية التعبري والتجمع  

القدرات واملساعدة التقنية جلعله أكثر فعالية يف تعزيز ومحاية حرية التعبري والتجمع وغريهـا              
  .)١١٨(من حقوق اإلنسان
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