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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط-يناير /كانون الثاين

) ب(١٥لسامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية ا       
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *كمبوديا    

 إىل عمليـة    أصحاب املـصلحة   ٣٧املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
يهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق       وهو يتَّبع املبادئ التوج   . االستعراض الدوري الشامل  

اقتراحات من   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩ره  مقر يف   اإلنسان
قرار فيمـا يتـصل      جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو          

اجـع املعلومـات    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مر         .بادعاءات حمدَّدة 
 وعمـالً . الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري            

ى احلـال، فـرع مـستقل       صص، حسب مقتض  ، خُ ١٦/٢١ جملس حقوق اإلنسان  بقرار  
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء           

 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق          .د الكامل مببادئ باريس   على التقي 
الـوترية   يف إعداد هذا التقرير      تروعيو .جلميع الورقات املستلمة  اإلنسان النصوص الكاملة    

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترةالستعراض لدورية ال

__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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  أصحاب املصلحة اآلخريناملعلومات املقدمة من     

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 إىل أن كمبوديا مل تصدق على الربوتوكولني االختياريني         ٢أشارت الورقة املشتركة      -١

األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على الرغم من أهنـا              
وكررت الورقة  . )٢(٢٠٠٩راض الدوري الشامل لعام     التزمت بالتصديق عليهما بعد االستع    

التوصية املقدمة يف االستعراض الدوري الـشامل       ذكر   )٤(٢والورقة املشتركة    )٣(٧املشتركة  
 اليت تقضي بأن تصدق كمبوديا على الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق             ،٢٠٠٩لعام  

 املؤسسة الدوليـة إلهنـاء بغـاء        وأوصت. بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
وتصدق على الربوتوكول االختياري الثالث     كمبوديا  األطفال يف السياحة اآلسيوية بأن توقع       

  .)٥(التفاقية حقوق الطفل
على اتفاقية منظمة العمل الدولية     احلكومة   بأن تصدق    ١٢وأوصت الورقة املشتركة      -٢

  .)٦(قوق الشعوب األصلية وأن تفي بإعالن األمم املتحدة بشأن ح١٦٩رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
الحظت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار تدهور حالة حقوق اإلنـسان مـع               -٣

 أثناء استعداد حزب الشعب الكمبـودي احلـاكم        ،٢٠١٢ارتفاع أحداث العنف يف عام      
 احلكومـة   قيـام ة  اجتماعية نتيج ونشأت أزمة   . ٢٠١٣يوليه  / يف متوز  ،لالنتخابات الوطنية 
  .)٧(صادرة األراضي بصورة منهجيةهات الفاعلة يف القطاع اخلاص مبواحلزب احلاكم واجل

نظام دولة  وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل أن كمبوديا ختطو باجتاه إرساء              -٤
، طرد حزب الشعب الكمبودي     ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران . واحد حبكم األمر الواقع   الزب  احل

اللجنة املعنية بإجراء انتخابات حرة     وذكرت  . )٨(ان مجيع أعضاء األحزاب املعارضة    من الربمل 
 أنه ينبغي تعزيز اجلمعية الوطنية اجلديدة ووضع حد على الفور لالجتـاه             وعادلة يف كمبوديا  

 وإجـراء   ،احلايل املتمثل يف التحول من النظام املتعدد األحزاب إىل نظام احلـزب الواحـد             
 ،زمة من خالل تقدمي التمويل العام والتـدريب إىل األحـزاب الـسياسية            اإلصالحات الال 

  .)٩(إىل إجراء تغيريات قانونية تتيح للمرشحني املستقلني التقدم لالنتخابات إضافة
يف كمبوديا   إىل أن اجمللس الدستوري هو اجلهاز األعلى         ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥

ية القوانني والقرارات احلكومية اليت تـؤثر علـى    الذي يتم من خالله الطعن يف مدى دستور       
بيد أن اجمللس غري مـستقل عـن        . احلقوق الدستورية يف البلد، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان        

  .)١٠(احلكومة
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اليت  ، القانون اجلنائي  فيها أن هناك عدداً من القوانني، مبا        ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٦
 ،من أجل تقييد عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان        وقد تستخدم    استخدمتتتضمن أحكاماً   

 أيضاً أنـه   ٢والحظت الورقة املشتركة    . )١١(باحلد من حرية التعبري وما يتصل هبا من حقوق        
ينبغي سن قوانني جديدة أيضاً لضمان حرية اإلعالم ومحاية عمل املـدافعني عـن حقـوق                

  .)١٢(اإلنسان
ار مشروع القـانون الـذي      يق إقر ومة تعل  على قرار احلك   ٢وأثنت الورقة املشتركة      -٧

 فـرض كان سينص علـى  يتعلق بتكوين اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية، وهو مشروع     
ـ    يسمح للحكومة تنظيمات اجملتمع املدين وتسجيل   ات بـالتحكم يف متويـل هـذه التنظيم

  .)١٣( أنه ينبغي التخلي عن مشروع القانون٢ورأت الورقة املشتركة . ومركزها وأنشطتها
ظى باإلقرار بدون   التشريعات كثرياً ما حت    عن قلقها ألن     ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٨

 اً اجلمعية الوطنية قانونإقراروأبلغ مثال على ذلك هو     . إجراء مناقشة كافية يف اجلمعية الوطنية     
ع  جيرم نكران جرائم اخلمري احلمر دون مناقشة تذكر يف هذا اخلصوص وبعد طرد مجي              اًجديد

  .)١٤(أعضاء املعارضة من اجلمعية الوطنية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 إىل أنه على الرغم من أن كمبوديا قد قبلت توصـيات            ٢أشارت الورقة املشتركة      -٩

علـى  إلنسان االستعراض الدوري الشامل السابقة اليت تقضي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق ا         
وأوصت . )١٥( غري أهنا مل حترز أي تقدم يذكر يف هذا اخلصوص          ، مع مبادئ باريس   تسقحنو ي 

 ومنظمة هيومن رايتس ووتش بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان           ٧الورقة املشتركة   
  .)١٦(وفقاً ملبادئ باريس

 جلنـة   لس الشيوخ كل من اجلمعية الوطنية وجم     لدى    أن ٢وأفادت الورقة املشتركة      -١٠
وينظر .  وأن لدى احلكومة جلنتها اخلاصة حلقوق اإلنسان       ،حلقوق اإلنسان وتلقي الشكاوى   

  .)١٧(إىل هذه اللجان الثالث على نطاق واسع على أهنا جلان ختضع لسيطرة احلكومة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

   املعاهداتالتعاون مع هيئات  -١  
اميـة   أن خطة عمل قد وضعت لتنفيذ املالحظات اخلت        ١٣شتركة  ذكرت الورقة امل    -١١

ورحبت جلنة حقوق الطفـل بقـرار اجمللـس         . ٢٠١١للجنة حقوق الطفل املقدمة يف عام       
أن تنظر احملاكم يف اتفاقية حقوق الطفـل عنـدما تبـت            وجوب  الدستوري الذي يقضي ب   

حكام نادراً ما تطبـق بـصورة       القضايا املعروضة عليها، لكنها أعربت عن قلقها ألن األ         يف
  .)١٨(مباشرة
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 مع املقرر اخلاص املعين حبالـة       تتعاون إىل أن احلكومة مل      ٢أشارت الورقة املشتركة      -١٢

وأفادت منظمة هيومن . )١٩()املقرر اخلاص املعين مبسألة كمبوديا(حقوق اإلنسان يف كمبوديا     
أنـشطة األمـم    ر اخلاص قد تعرض لتهجم علين مدبر ُيطالب بوقف          رايتس ووتش أن املقر   

وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش احلكومة بالعمل مع املقرر         . )٢٠(املتحدة حلقوق اإلنسان  
  .)٢١(اخلاص املعين مبسألة كمبوديا بشكل جدي وبّناء

وتـش  وأوصى كل من التحالف العاملي ملشاركة املواطنني ومنظمة هيومن رايتس و            -١٣
 دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني       بأن توجه احلكومة   ٢ والورقة املشتركة    ١والورقة املشتركة   

 والورقـة   ١وباملثل، أوصت الورقـة املـشتركة       . )٢٢(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
 على زيارات املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني        بأن توافق كمبوديا   ٢املشتركة  

قرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات واملقرر اخلاص املعين             وامل
 بتوجيه دعوات أيضاً إىل     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٣(حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    

. )٢٤(املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئـق             
كامل مع املكلفني بواليات    بشكل    كمبوديا  بأن تتعاون  منظمة خط الدفاع األمامي   أوصت  و

  .)٢٥(يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 ٢٠٠٩ توصيات االستعراض الدوري الشامل لعـام     سرد   ٢ت الورقة املشتركة    كرر  -١٤

 عن  ٢وأعربت الورقة املشتركة    . تحدة لتعزيز حقوق اإلنسان   تعاون كمبوديا مع األمم امل    بشأن  
 الـيت تفيـد     البالغـات  وإزاء   ،قلقها إزاء عدم تعاون احلكومة يف بعض األحيان مع املفوضية         

 بأنه يريد إغالق مكتب ٢٠١٠ رئيس وزراء كمبوديا أبلغ األمني العام لألمم املتحدة يف عام       أن
س واتـش   وأفادت منظمة هيـومن رايـت     . )٢٦( كمبوديا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف    

بعـد   ٢٠١١يف عام غادر البلد رئيس مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا         أن
  .)٢٧( البلداملكتبأن هددت احلكومة بأهنا ستغلق مكتب املفوضية لو مل يغادر رئيس 

  نتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت اللجنة الكمبودية للمنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية القضاء على مجيع             -١٥

 مدونة أخالقيـة    "اب سري تشب"أشكال التمييز ضد املرأة إىل أن مدونة قواعد سلوك املرأة           
 وبالتايل فهـي عامـل       مربراً للتمييز ضد املرأة،    باعتبارهامكتوبة وتعرضت النتقادات كثرية     

وقد اختذت احلكومة بعض التدابري للحد من نطاق        . ُيسهم يف ارتفاع معدالت العنف املرتيل     
يزالـون   بيد أن اآلباء واملدرسني وقـادة اجملتمـع ال        . إدراج هذه املدونة يف املناهج الرمسية     
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. )٢٨(اجلنـسني  الصور النمطية لعالقات القوة غري املتكافئـة بـني           يسهمون أحياناً يف بقاء   
تستند  يواجهن عوائق    املشتغالت باألعمال احلرة   إىل أن النساء     ١٧وأشارت الورقة املشتركة    

 تعترض دخوهلن إىل عامل األعمال التجارية وتنميتها، مبا يف ذلك القـوانني             إىل نوع اجلنس،  
  .)٢٩(الزوجية واإلرثالعالقات التمييزية املتعلقة بامللكية و

متييز ضد فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل       وجود   ١٤املشتركة   والحظت الورقة   -١٦
 أهنم يتعرضون لالعتداء    ذه الفئات فقد أفاد أشخاص من ه    . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   

. )٣٠(اللفظي والضرب ويستبعدون من األنشطة الدراسية واللقاءات األسرية وفرص العمـل          
اعتداءات على أيدي صاب واغتبالغات عن حاالت وجود  إىل ١٤ وأشارت الورقة املشتركة

وصمة  إىل أن    ١٦ وأشارت الورقة املشتركة  . )٣١(أفراد الشرطة واحلراس يف مراكز االحتجاز     
نـع  جلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية مت  بفئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل ا     ة املرتبط العار

وأوصـت  . )٣٢(املتاحـة  على اخلدمات الصحية  بصورة منتظمة   الكثريين منهم من احلصول     
وتكفل  الوعي حبقوق هذه الفئة من األشخاص        درجةكمبوديا  بأن ترفع    ١٤ الورقة املشتركة 

  .)٣٣( املرتكبة ضدهم على النحو الواجبمعاجلة أفراد الشرطة للجرائم

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ُتنفذ أيـة أحكـام      ضة عقوبة اإلعدام إىل أن كمبوديا مل      أشار التحالف العاملي ملناه     -١٧

اإلعدام على مجيع اجلرائم    احلكم ب  فهي بلد من البلدان اليت ألغت        ،١٩٨٨ باإلعدام منذ عام  
وحـث  . على إلغاء عقوبة اإلعدام    ٣٢ صراحة يف املادة   وينص دستورها    ،١٩٨٩ منذ عام 

ختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل       تحالف كمبوديا على التصديق على الربوتوكول اال      ال
  .)٣٤(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أو االنضمام إليه

 إىل أن كمبوديا صدقت على الربوتوكول االختيـاري         ٢ وأشارت الورقة املشتركة    -١٨
امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية   

ُتنشئ بعد آلية وقائية وطنية مستقلة على النحو          لكنها مل  ،٢٠٠٧أبريل  / يف نيسان  ،هينةأو امل 
والحظت منظمة هيومن رايـتس ووتـش أن أفـراد    . )٣٥( الربوتوكول هذاالذي ينص عليه  

الشرطة والدرك ال يزالون يلجأون إىل التعذيب يف حـاالت كـثرية النتـزاع اعترافـات                
وتعتمد احملاكم بصورة روتينية على هذه األدلة املنتزعة        . رائماألشخاص املتهمني بارتكاب ج   

تفي الظروف السائدة يف كثري من الـسجون باملعـايري           وال. باإلكراه يف إدانة املشتبه فيهم    
وأوصـت منظمـة   . )٣٦(إنـسانية ومهينـة   املطلوبة إىل حد أهنا ُتشكِّل معاملة قاسـية وال   

قواعـد األمـم    ساق معايري ظروف السجن مع      اتاحلكومة  بأن تكفل   رايتس ووتش    هيومن
  .)٣٧(املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

. )٣٨(يوجد تعريف واضح للتعذيب يف القانون  إىل أنه ال  ٣ وأشارت الورقة املشتركة    -١٩
مع اتفاقيـة مناهـضة      احلكومة باعتماد تعريف للتعذيب يتفق       ٣وأوصت الورقة املشتركة    
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 وسن تشريع لتعـويض  ،أن يتيح قانون اإلجراءات رفع القضايا إىل احملكمة   التعذيب، وكفالة 
  .)٣٩(الضحايا وإعادة تأهيلهم ومحاية الشهود

أثنـاء  اليت قبلتها   تنفِّذ التوصية    وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن كمبوديا مل         -٢٠
". عادة التأهيـل  إ" اليت تقضي بإغالق ما ُيدعى مبراكز        ،االستعراض الدوري الشامل السابق   

تصل إىل سنتني بدون حماكمـة       التعسفي ملدة " االحتجاز اإلداري "وُيجيز القانون الكمبودي    
كمة وفق األصول   زوا بدون حما  جِوأفاد حمتجزون سابقون أهنم احتُ    . يف مراكز احتجاز مغلقة   

لـك   معاملتهم معاملة الئقة، وخضعوا للعنف البدين واجلنسي، مبـا يف ذ           املرعية عوضاً عن  
الصدمات الكهربائية والضرب باألسالك الكهربائية والعمل القسري والتدريبات العـسكرية          

 على الفـور سـراح      بأن تطلق احلكومة  وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش      . )٤٠(القاسية
احملتجزين احلاليني وأن حتقق يف مجيع قضايا التعذيب وغريه من إساءات حقـوق اإلنـسان               

  .)٤١(مالحقة املسؤولني عن ذلكواألفعال اإلجرامية و
) املبادرة العاملية (وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال            -٢١

 مشروعية العقوبة البدنية لألطفال منذ االستعراض الدوري الشامل         بشأنأنه مل يطرأ أي تغيري      
وذكّـرت  . رتل ويف أماكن الرعاية البديلة    تزال العقوبة البدنية مشروعة يف امل      وال. )٤٢(السابق

املبادرة العاملية بالتوصيات املقدمة من جلنة حقوق الطفل اليت تقضي بإلغاء العقوبـة البدنيـة             
  .)٤٣(وإصدار حظر صريح للعقوبة البدنية اليت متارس يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف األسرة

ية املعنية باتفاقية القضاء على مجيـع        غري احلكومية الكمبود   املنظماتجلنة  وذكرت    -٢٢
، مثـل إحـراق     ، وكذلك خطورهتا   قضايا العنف املرتيل تتزايد    أشكال التمييز ضد املرأة أن    

وازداد أيضاً عدد الوفيات النامجة عن العنـف  . الزوجة أو االعتداء عليها باستخدام األمحاض  
سوم القانونية أو التنازل عنـها   خبفض الر ،أوصت به  وأوصت اللجنة، يف مجلة ما    . )٤٤(املرتيل

 ونشر معلومات عن    ،فيما خيص النساء اللوايت يرغنب يف طلب الطالق يف قضايا العنف املرتيل           
بـأن تكـافح     ٨ وأوصت الورقة املشتركة  . )٤٥( املتاح للضحايا  ١٢٨٨الرقم اهلاتفي اجملاين    

وأوصت الورقـة   . )٤٦(الة تقدمي مرتكيب أفعال العنف إىل العد      تكفل العنف املرتيل و   احلكومة
ألسر اليت ترأسها نساء عندما ُيحكم على       إىل ا كسب املعيشة   ل بتقدمي خيارات    ١٧ املشتركة

  .)٤٧(أخرىسبب جرائم العنف املرتيل وجرائم سجن بأزواجهن بال
 إىل أنه فيما يتعلَّق بالتوصية ذات الصلة من توصيات          ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣

ي الشامل، اختذت اللجنة الفرعية الوطنية املعنية بعمل األطفال خطـوات           االستعراض الدور 
وأشـارت الورقـة    . )٤٨(كبرية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال يف عدَّة مقاطعات         

إىل أن نـسبة  ، ٢٠١٠أشـارت يف عـام    تقديرات منظمة اليونيسيف  إىل أن  ١٣كة  املشتر
نة عشرة من إمجايل القوى العاملة يف كمبوديـا         العاملني من الشباب الذين هم دون سن الثام       

علـى  كمبوديا  بأن تزيد ١٣وأوصت الورقة املشتركة  . )٤٩( يف املائة  ١١,٣٨قد وصلت إىل    
الفور عمليات التفتيش ألغراض رصد أماكن العمل النظامية وغري النظامية ومالحقة مجيـع             
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بـأن تواصـل     ٨ة املشتركة   وأوصت الورق . )٥٠(أرباب العمل الذين ينتهكون قانون العمل     
  .)٥١( تعزيز جهودها من أجل القضاء على مجيع أشكال عمل األطفالاحلكومة

وأشارت املؤسسة الدولية إلهناء بغاء األطفال يف الـسياحة اآلسـيوية إىل قـانون                -٢٤
 املتعلِّق بقمع االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي، وال سيما فيما خيص حظر بغاء             ٢٠٠٨ عام
 بتعزيز قدرات املوظفني املكلفـني      ،، على سبيل املثال   بأن تقوم كمبوديا  وأوصت  . فالاألط

 وينبغي بذل جهود خاصـة      .الذين يعاجلون قضايا تشمل ضحايا من األطفال      بإنفاذ القانون   
  .)٥٢(لضمان توفري خدمات مناسبة لألطفال األجانب

 بـشأن  ٢٠١١ر يف عـام    إىل املرسوم الفرعي الصاد    ١٠وأشارت الورقة املشتركة      -٢٥
إدارة إيفاد العمال الكمبوديني إىل اخلارج عن طريق وكاالت التوظيف اخلاصـة، لكنـها              

يف املهاجرين  أعربت عن قلقها إزاء االجتار بالبشر وظروف املعيشة السيئة للعمال الكمبوديني            
اء ون لالعتد حرمون من الغذاء ويتعّرض    الذين يعملون هناك لساعات طويلة للغاية ويُ       ،اخلارج

  .)٥٣(اجلسدي والعقلي واجلنسي وللعمل القسري

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 إىل أن سيادة القانون ال تزال ضعيفة للغاية على الـرغم            ٢أشارت الورقة املشتركة      -٢٦

سـتعراض الـدوري     يف إطـار اال    ، توصية تتعلـق باإلصـالح     ١١ أيدتمن أن كمبوديا    
والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن كمبوديا مل تنفِّذ التوصيات املتعلِّقـة            . )٥٤(الشامل

 ٢٠ عادلة بصورة روتينية حىت بعـد     الويتم جتاهل معايري احملاكمة     . باستقالل اجلهاز القضائي  
رت وأشا. )٥٥(ئيعاماً من املساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة لتوفري التدريب يف اجملال القضا           

 إىل أنه على الرغم من أن الدستور ينصُّ على مبدأ الفصل بني السلطات،              ٧الورقة املشتركة   
وهناك عدٌد من القضايا املبلّغ عنها      . فإن اجلهاز التنفيذي ال يزال يسيطر على اجلهاز القضائي        

وفيمـا يتعلَّـق    . مبودية التداخل بني احملاكم احمللية والدوائر االستثنائية يف احملاكم الك         بشأن
 حيـث ،  الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبوديـة      املعروضتني على    ٠٠٤و ٠٠٣باحلالتني  

كبـار املـسؤولني احلكـوميني كتـدخُّل يف         بعض  اعتربت التصاريح العلنية اليت أدىل هبا       
ـ    مبركز بإصدار قانون يتعلَّق     ٩ وأوصت الورقة املشتركة  . )٥٦(اإلجراءات دعني  القـضاة وامل

  .)٥٧(ممكن يف أقرب وقت ،العامني، وقانون آخر يتعلق بتنظيم احملاكم وسري عملها
 إىل أن اجمللس األعلى للقضاء، وهـو اهليئـة املكلفـة            ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٧

. )٥٨(هو أيضاً هيئة تسيطر عليها احلكومة     " القضاة املنحرفني "مبوجب الدستور بالتحقيق مع     
رأت ضـرورة وضـع      إىل أنه على الرغم مـن أن احلكومـة           ٧املشتركة  وأشارت الورقة   

وترية تنفيذها   فقد أدى عدم التنسيق وبطء        قانونية وقضائية إجيابية،   استراتيجيات إصالحات 
 جهاز قضائي   العمل على تكوين  من قبل اجمللس املعين باإلصالح القانوين والقضائي إىل إعاقة          

  .)٥٩(الثقةوبيعمل جيداً وحيظى باالستقاللية 
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 إىل أن املقرر اخلاص املعين بكمبوديا أوصى بسنِّ قوانني          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨
جديدة تتعلَّق مبركز القضاة واملدعني العامني واحملاكم لضمان عمل نظام العدالـة بـصورة              

  .)٦٠(مستقلة
 اكم كمبوديا أن الدوائر االستثنائية يف حم    وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل         -٢٩

 ،لتصدِّي للمشاكل األساسـية يف كمبوديـا  مل تفعل الكثري بشأن ا) ة اخلمري احلمرأو حمكم (
 باإلفالت من العقاب بسبب حاالت التأخري اليت تعزى بشكل كبري إىل اإلعاقة الفّعالة              املتعلقة
دوائر الووتش أن   وذكرت منظمة هيومن رايتس      .)٦١( وغري املتعاون   احلكومة السليب  وموقف

 ، دوش الشهري بلقب مل تدن حىت اآلن سوى كينغ غويك إيفا         االستثنائية يف حماكم كمبوديا     
 عمليات قتل وتعذيب مجاعية يف مركز االحتجاز الـشائن تـول        الذي اعترف مبا قام به من     

الفّعالة واملستترة  اإلعاقة  تدابري  مة هيومن رايتس ووتش بوقف مجيع       وأوصت منظ . )٦٢(سلنغ
  .)٦٣( والعمليات القضائيةات الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبودياحتقيق ضد
اخلمري احلمر تتكّرر   أن محاية اجملرمني يف عهد      وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش        -٣٠

 ألفراد السلطات احلكومية والعـسكرية      ،١٩٧٩ منذ عام    ، استمرار عدم املقاضاة   يف صورة 
تورطهم يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنـسان يف        وثوقة تثبت   والشرطة الذين توجد أدلة م    
  .)٦٤(مرحلة ما بعد اخلمري احلمر

 إىل أن القانون املتعلِّق بنكران اجلرائم اخلطـرية الـيت         ١٨وأشارت الورقة املشتركة      -٣١
. )٦٥(٢٠١٣يونيـه   /أثناء فترة نظام كمبوتشيا الدميقراطية قد صـدر يف حزيـران          ارُتِكَبت  

 بنكران فتـرة     على القانون املتعلق   تعديالًاحلكومة   بأن ُتدخل    ١٨ة  وأوصت الورقة املشترك  
 حرية التعـبري،     لضمان ،الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا    هاء عملية   اخلمري احلمر بعد انت   

احلـق يف معرفـة احلقيقـة       رخيية لنظام اخلمري احلمر و    وال سيما لدى التعامل مع الوقائع التا      
  .)٦٦(العدل وإقامة
 شـخص يف    ٣٠٠مقتل ما يزيد علـى      عن  منظمة هيومن رايتس ووتش     وأفادت    -٣٢

ويف حـاالت   . ٢٠١٢ و ١٩٩١اعتداءات ارُتِكَبت بدوافع سياسية يف الفترة ما بني عـامي           
وينطبق هذا  . علياكثرية كان جزاء مرتكيب هذه االعتداءات احلصول على ترقية إىل مناصب            

ومل خيضع  . ١٩٩٧يوليه  / قتل بعد انقالب متوز    وا محلة أيضاً على الضّباط يف اجليش الذين شنّ      
أي أحد للمالحقة القضائية على حماوالت اغتيـال زعـيم املعارضـة سـام رينـسي يف                 

 يف قضايا طـال     بأن حتقق احلكومة  وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش      . )٦٧(١٩٩٧ عام
  .)٦٨( اجلناةتقاضيأمدها و

رار عدم وجود آلية مستقلة لتلقي الشكاوى        إىل استم  ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣٣
 ٢٠٠٩ وحيدِّد قانون العقوبات لعـام    . املقّدمة من األطفال فيما خيص االنتهاكات ومعاجلتها      

ومن الناحية العملية، ال حيترم أفراد الـشرطة        .  عاماً كسن قانوين للمسؤولية اجلنائية     ١٨سن  
ملائة من   يف ا  ٥٠يرات إىل أن ما يصل إىل       وتشري التقد . واملدعون العامون أحكام هذا القانون    
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 على نطـاق  تقدمي املساعدة القانونيةندر وي. األطفال املتهمني جبنايات ُيعاملون معاملة الكبار   
 ويواجه األطفال خطر العنـف يف       ،واسع من قبل املنظمات غري احلكومية يف املناطق الريفية        

  .)٦٩(كل مرحلة من مراحل العملية اإلجرائية
 إىل أن مشروع القانون املتعلِّق باألحـداث الـذين          ١٣أشارت الورقة املشتركة    و  -٣٤

خيالفون القانون اجلنائي ينصُّ على تعيني أخصائيني جلميع األحداث الذين خيالفون القـانون             
وينصُّ مشروع القانون أيـضاً     . عندما ُيحرمون من حريتهم   دون سن الثامنة عشرة     اجلنائي  

 بأن تعتمد ١٣وأوصت الورقة املشتركة   . لة لألحداث يف كل مقاطعة    على إقامة حماكم منفص   
القـانون  يكـون   أن  على الفور قانوناً يتعلَّق باألحداث املخالفني للقانون اجلنائي و        احلكومة  

  .)٧٠(متسقاً مع املعايري الدولية

العامـة  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمُّع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة               -٤  
  واحلياة السياسية

 مبينـة   ، إىل التوصيات املتعلِّقة بتعزيز احترام حرية التعبري       ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣٥
وال يزال املدافعون عـن     . تراجع احترام حرية التعبري منذ االستعراض الدوري الشامل السابق        

قانونيـة ويتعرضـون    حقوق اإلنسان يتعرضون للتهديد واملضايقة وُتتَّخذ حبقهم إجراءات         
  .)٧١(للعنف، مبا يف ذلك القتل

املدافعني عـن   اخلاص املعين حبالة وأشارت منظمة خط الدفاع األمامي إىل أن املقرر   -٣٦
حقوق اإلنسان يواصل اإلعراب عن قلقه إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما              

، أشارت منظمـة    ٢٠١٢أبريل  / نيسان  ويف .)٧٢(املدافعون الذين يعملون يف وسائط اإلعالم     
بعد  قُِتلَ رمياً بالرصاص     ،شهوت ووهتي تهيومن رايتس ووتش إىل أن الناشط يف جمال البيئة          

بصورة غـري    قطع األشجار    رجال الدرك وحّراس أمن الشركات من توثيق أنشطة        أن منعه 
رصاص على   أطلقت قوات األمن ال    ،٢٠١٢مايو  /ويف أيار . مشروعة يف مقاطعة كوه كونغ    

 أثناء العملية العسكرية اليت شـنتها       ، عاماً ١٤ وهي طفلة تبلغ من العمر       ،هنغ شانتها فقتلتها  
احلكومة يف مقاطعة كرايت ضد القرويني الذين احتجوا على مصادرة أراضيهم بصورة غـري              

أن احلكومة قد سجنت     وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش       .)٧٣(حسب زعمهم مشروعة  
 وهو مالـك احملطـة      ، عاماً ٧١ موم سوناندو البالغ من العمر       ،٢٠١٢يوليه  /وز يف مت  ،أيضاً

وقد أُخلي سبيله يف مرحلة الحقة على ذمة االستئناف         . اإلذاعية املستقلة الرئيسية يف كمبوديا    
  .)٧٤(يف هذا اخلصوص اليت ُوجهت بعد االنتقادات الدولية

ىل أن الصحفيني يواجهـون هتديـدات       وأشار التحالف العاملي ملشاركة املواطنني إ       -٣٧
 وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش      .)٧٥( عدَّة حاالت قتل للصحفيني    إىل حدوث و،  متزايدة

بأن تـضع   وأوصت  . بأنه مل تصدر أية إدانة للمسؤولني عن ارتكاب جرائم قتل الصحفيني          
 ة العمـل  أنـشط والصحفيني ومنظمي    ملضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان       كمبوديا حّداً 
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عتقاهلم بصورة تعسفية واالعتـداء     ال و ،والناشطني يف اجملتمع املدين وأفراد األحزاب املعارضة      
وأوصـت منظمـة    .  قضائياً تالحقهممع مرتكيب هذه االعتداءات و    وأن حتقق    ،عليهم بدنياً 

 عن طريق ، احلق يف توجيه االنتقادات بطريقة سلمية بأن تكفل احلكومة  هيومن رايتس ووتش  
  .)٧٦( ملكية وسائط اإلعالملوائحوأوصت بتحرير . مُّعات االحتجاج واإلضرابات العلنيةجت

 أن احلكومة   ٥ والورقة املشتركة    ٤ والورقة املشتركة    ١٥املشتركة  وذكرت الورقة     -٣٨
 إىل ٥ وأشارت الورقة املـشتركة      .)٧٧(مل تسّن قانوناً يتعلَّق بإمكانية احلصول على املعلومات       

بيـد أن   . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١٠ة السياسية قدمت مشروع قانون يف األعوام        أن املعارض 
 احلكومـة   ٤ وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٨( املذكور احلزب احلاكم رفض مشروع القانون    

  .)٧٩(بسنِّ قانون يتعلَّق باحلصول على املعلومات وفقاً للمعايري الدولية
أفضى إلغاء وسـائط اإلعـالم      وحسبما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش، فقد          -٣٩

 أو املوالني   ،التعددية اليت عاودت الظهور يف التسعينات إىل سيطرة حزب الشعب الكمبودي          
 ومجيع وسائط اإلعالم    ، على مجيع احملطات التلفزيونية احلكومية واخلاصة      ،له يف الوقت احلايل   

 كل مـن    توأعرب. )٨٠(اإلخبارية واملواقع الشبكية    ، واحملطات اإلذاعية احمللية   ،املطبوعة تقريباً 
 عن قلقهما إزاء ١٥ والورقة املشتركة اللجنة املعنية بإجراء انتخابات حرة وعادلة يف كمبوديا       

. )٨١(إىل وسائط اإلعـالم إتاحة إمكانية الوصول على قدم املساواة جلميع األحزاب السياسية     
أنه ينبغي جلميع األحـزاب      يااللجنة املعنية بإجراء انتخابات حرة وعادلة يف كمبود       وذكرت  

السياسية أن تصل إىل وسائط اإلعالم اجلماهريي بصورة عادلة ومتـساوية، وأشـارت إىل              
  .)٨٢(ضرورة تشكيل جلنة مستقلة معنية باحملطات التلفزيونية واإلذاعية احلكومية

رض  يف ١٩٩٥وأشار التحالف العاملي ملشاركة املواطنني إىل أن قانون الصحافة لعام             -٤٠
 على توسـيع    ٢٠١٠وينص قانون العقوبات لعام     . قيوداً إضافية على حرية تعبري الصحفيني     

ُيرى أهنـا    جترمي التعليقات اليت     ث يتجاوز األشخاص الطبيعيني ويصل حد     نطاق التشهري حبي  
 التـشهري وجيرم قانون العقوبات اإلهانة العلنية والتحـرش و       . متس حبرمة أو مسعة املؤسسات    

  .)٨٣(عليها مجيعاًفرض عقوبات مالية كبرية يو، الكيدي
 إىل أن كمبوديا قبلت توصيات االستعراض الـدوري         ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٤١

بيـد  . احلر إىل الصحافة اإللكترونية   وضع خطة عمل لضمان إمكانية الوصول       بشأن  الشامل  
ت اإللكترونية وتقييد    فرض رقابة على احملتويا    حماوالت احلكومة  ،٢٠٠٩منذ عام   تتزايد  أنه  

، أعلنت احلكومة عن أهنا بـصدد       ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . إمكانية النفاذ إىل شبكة اإلنترنت    
ومل ُيعلن عن مشروع القـانون ومل ُتعقـد         . ضاء اإللكتروين قانون يتعلَّق بالف  وضع مشروع   

  .)٨٤(مشاورات مع اجملتمع املدين بشأنه
القانون املتعلِّق بالتظاهر السلمي قـد صـدر يف         وأفادت جلنة التعاون لكمبوديا أن        -٤٢
 /ويف كـانون األول   .  لضمان حرية التعبري من خـالل املظـاهرات الـسلمية          ٢٠٠٩ عام

  .)٨٥( دليالً يتعلَّق بالتنفيذاعتمدت وزارة الداخلية ،٢٠١٠ ديسمرب
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ـ    املي ملشاركة املواطنني إىل أن احتجاجـات      وأشار التحالف الع    -٤٣ ة  اجملتمعـات احمللي
الناشطني يف نقابات العمال قـد قوبلـت        احتجاجات  حقوقها يف األرض واملسكن و     بشأن

 أطلق عسكريون يتصرفون بوصفهم حراسـاً       ،٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  . بعنف متزايد 
 مزارعهم يف مقاطعة كـرايت فجرحـوا        إخالءلألمن النار على حمتجني سلميني جتمعوا ملنع        

  .)٨٦(أشخاص أربعة
ار التحالف العاملي ملشاركة املواطنني إىل أن حرية تكوين اجلمعيات ال تـزال             وأش  -٤٤

 إىل أن احلكومة تعرَّضت لضغوط حملية ودولية من أجـل تـأخري             نسبية، نظراً حلماية  ختضع  
فالقـانون املـدين الـذي اعُتِمـَد يف         . اعتماد مشروع قانون يقيِّد املنظمات غري احلكومية      

  .)٨٧( أنشطة اجملتمع املدين يقيِّد بالفعل٢٠١١ عام
 متزايدة مـن الناشـطني يف     اً أعداد  إىل أن  التحالف العاملي ملشاركة املواطنني   وأشار    -٤٥

مـثرية  ملضايقات وإجراءات قانونية    تتعرض  جمال حقوق األراضي وشخصيات من املعارضة       
  .)٨٨(٢٠٠٩منذ االستعراض الدوري الشامل يف عام  العنفإىل و للحنق
ملشاركة املواطنني إىل أن اإلضرابات واالحتجاجات العنيفة        التحالف العاملي    وأشار  -٤٦

الـذين يزيـد عـددهم      عمال قطاع املالبس يف كمبوديـا       يف بعض األحيان    اليت يقوم هبا    
 حالة ١٣٤ إىل  لتصل،٢٠١٢قد تضاعفت أربع مرات تقريباً يف عام  ألف عامل، ٣٠٠ على

ا على هؤالء املشتكني إىل حـدوث        السلطات نفسه  وقد أدَّت ردة فعل   . إضراب واحتجاج 
 ،، تعرض ممثل االحتاد الكمبودي لنقابـات العمـال  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز . من العنف مزيد  

 ٤٨ واحُتجَِز ملدة    قبض عليه وقد  . بنه  يف فنوم  ية للضرب املربح أثناء مسرية عمال     ،رونغ باهنا 
  .)٨٩(اعة على الرغم من إصابته البالغةس
 إىل أن أفراد اخلمـري      رابطة مخري كمبوتشيا كروم حلقوق اإلنسان والتنمية      رت  وأشا  -٤٧

 ثقافيـة كروم الذين ينظمون اجتماعات سلمية ومحالت سياسية وحلقات عمـل ودورات            
 وال تزال منظمة األمم والشعوب      .)٩٠(يتعرضون بانتظام للمضايقة على أيدي السلطات احمللية      

مري كروم، ومن اجملتمع    ها إزاء مصري عدَّة رهبان بوذيني من اخل       غري املمثلة ُتعرب عن بالغ قلق     
 بـشأن أفراد حركة ديغار املسيحية، ووجهـت نـداًء         مصري   و لخمري كروم، لاألكرب  احمللي  

مبوتـشيا كـروم    مري ك  اخل وأوصى احتاد  .)٩١( وقمعهم بصورة منهجية   استمرار مضايقتهم 
  .)٩٢(ر السلميباحترام حرية التعبري واحلق األساسي يف التظاه

أنه ينبغي النظر يف     اللجنة املعنية بإجراء انتخابات حرة وعادلة يف كمبوديا       وذكرت    -٤٨
 للمسؤوالت املنتخبات علـى مجيـع       أكثر تناسباً العمل بنظام احلصص من أجل حتقيق متثيل        

 األقـل مـن    يف املائـة علـى       ٣٠وينبغي أن ينص القانون على ختصيص نسبة        . املستويات
  .)٩٣( للنساء السياسية الذين يرشحهم كل حزب من األحزاباألشخاص
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن القانون التقييدي املتعلـق باملظـاهرات ال يـزال                -٤٩

 أثنـاء   بلـت ُيستخدم للحد من حرية التجمع وتكوين اجلمعيات على عكس التوصية اليت قُ           
وكثرياً ما ُتحبط بصورة عنيفة احملـاوالت اهلادفـة إىل          . االستعراض الدوري الشامل السابق   

وأوصى احتاد العمل الكمبودي بأن متتنـع       . )٩٤(ممارسة هذه احلقوق، مبا يف ذلك اإلضرابات      
 من أي شـكل مـن       وأن توفر هلا احلماية   عن التدخل يف شؤون املنظمات النقابية       احلكومة  
  .)٩٥(تدخل الشركاتأشكال 

 وهيومن رايتس ووتش عن قلقهمـا إزاء  )٩٦(احتاد العمل الكمبودي  كل من   وأعرب    -٥٠
وأشارت هيومن رايتس ووتش إىل اهنيـار       . )٩٧(الظروف املادية والنفسية السائدة يف املصانع     

 لكـن   ين، عامالً آخـر   ٤٤ مما أدى إىل مقتل عاملني وإصابة        ،٢٠١٣مايو  /أيارمصنعني يف   
 بـصورة   قيادات العمال تعرض   ذلك ت  وعوضاً عن . ُترفع دعاوى جنائية يف هذا اخلصوص      مل

إجراءات احلكومة  وأوصى احتاد العمل الكمبودي بأن تتخذ       . )٩٨(متكررة للمضايقة القانونية  
  .)٩٩(لعمالعمل آمنة لعلى الفور لضمان توفري بيئة 

  ي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيش  -٦  
 أثناء االستعراض الدوري الشامل     ، إىل أن كمبوديا قبلت    ١أشارت الورقة املشتركة      -٥١

 تسع توصيات تتناول احلق يف األرض واملسكن واملوارد الطبيعيـة           ،٢٠٠٩املتعلق هبا يف عام     
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن     . )١٠٠( حد كبري يف تنفيذ هذه التوصيات      لكنها أخفقت إىل  

 يف جمال احلق يف األرض واملسكن ال يزالون هدفاً لعمليـات اإلخـالء القـسرية                الناشطني
وذكرت هيومن رايـتس ووتـش      . )١٠١(واملنازعات على األراضي وانتزاع ملكية األراضي     

االمتيازات االقتصادية الضخمة وغريها من االمتيازات      عن  األزمة املتعلقة باألراضي نامجة      أن
إن أكثرية املالك من كبـار      قالت  و. مة للشركات األجنبية واحمللية   اليت متنحها احلكو  األخرى  

ملتـه االنتخابيـة يف     حل و لحزبواألطراف املمولة ل   حزب الشعب الكمبودي     املسؤولني يف 
 /أيـار  ٧وأفادت هيومن رايتس ووتش أن رئيس الـوزراء أصـدر يف            . )١٠٢(٢٠١٣ عام
  .)١٠٣(متيازات لفترة مؤقتة الذي يقضي بوقف منح اال01BBرقم  األمر ،٢٠١٢ مايو
 إىل أنه على الرغم من أن كمبوديا قد قبلت توصـيات       ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٢

 فـإن وزارة الزراعـة      ،االستعراض الدوري الشامل بشأن إصالح األراضي والتنمية العادلة       
ازات  اآلن الكشف عن معلومات شاملة تتعلق باالمتي       ترفض حىت واحلراجة ومصائد األمساك    

 أن مجيع أنواع    ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )١٠٤(العقارية احلالية املمنوحة ألغراض اقتصادية    
 بدءاً بالرواتب احلكوميـة وانتـهاء بـرخص         ،املعلومات تظل سرية وُتحجب عن اجلمهور     

وأبلغت الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها        . )١٠٥(استغالل املوارد الطبيعية  
 مليـون هكتـار مـن       ٢,٢ ما يزيد على     ٢٠١٣مايو  /أيار يف    شركات خاصة ُمنحت   أنب
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أن االمتيازات العقارية املمنوحـة ألغـراض       ب ١١وأفادت الورقة املشتركة    . )١٠٦(األراضي
 على معيشة السكان احملليني والشعوب ذات تأثرياقتصادية ُتعطى للشركات اخلاصة يف مناطق       

 أن معظم االمتيازات العقارية املمنوحة ألغـراض        ١رقة املشتركة   وأفادت الو . )١٠٧(األصلية
 يف املناطق احملمية واملناطق الـيت تقـيم فيهـا           توجد ،٢٠١٢ يف عام    ُمنحتاليت  ،  اقتصادية

ونادراً مـا جتـري احلكومـة       . الشعوب األصلية مناطق  ، مبا يف ذلك      تقريباً اجملتمعات احمللية 
  .)١٠٨(هذه املشاوراتمثل إجراء تشترط أثرة أو مشاورات جمدية مع اجملتمعات املت

وأشارت الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنـها إىل أن التوجيـه               -٥٣
 والذي ينص على وقف مـنح       ،٢٠١٢مايو  /أيار الذي أصدره رئيس الوزراء يف       ،001 رقم

معاجلـة األحـداث     مل يقدم أي شيء من أجل        ،امتيازات عقارية جديدة ألغراض اقتصادية    
وال ُيقـدم   . املاضية اليت تتعلق حباالت اإلخالء القسري العنيفة وانتهاكات حقوق اإلنـسان          

 املستمرة، مثـل    سوء املعاملة  وال ُيعاجل حاالت     ،التوجيه تعويضات أو ُسبل انتصاف قانونية     
  .)١٠٩(ظروف العمل االستغاللية وتدهور البيئة

عزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنـها إىل أن رئـيس          وأشارت الرابطة الكمبودية لت     -٥٤
 /حزيـران  يف   ،سـندات ملكيـة األراضـي     تتعلق مبـنح    الوزراء أعلن عن خطة جديدة      

 أن ذلك ُيعترب جناحاً ألن مئات اآلالف مـن          ١وذكرت الورقة املشتركة    . )١١٠(٢٠١٢ يونيه
ن املناطق املتنازع عليها بيد أ. أرض مع تعزيز أمن حيازهتا هلا     اُألسر قد ُمنحت سندات ملكية      

وقد أعاقـت  .  كما أن اخلطة ال تتناول حالة جمتمعات الشعوب األصلية     ،ظلت خارج اخلطة  
السلطات العامة أعمال املنظمات غري احلكومية واملراقبني املستقلني املتعلقة برصد تنفيذ اخلطة            

  .)١١١(اجلديدة
توصيات االستعراض الـدوري     إىل أن كمبوديا قبلت      ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٥

األشخاص الذين طُردوا وعدم نقلهم إىل مكان       شأن اإلخالء القسري وعدم تعويض      الشامل ب 
 إىل أن أحكام قانون األراضي متنح امللكية على أساس          ١وأشارت الورقة املشتركة    . مناسب
احلكومـة  بيد أن   .  ملكية األرض ملدة مخس سنوات قبل أن يدخل القانون حيز النفاذ           إثبات

 القاطنني"أو  " بالوافدين اجلدد "كثرياً ما تسمي املزارعني الذين يعملون لسنوات يف أراضيهم          
وأبلغت . )١١٢(وهي حجة ُتستخدم لطرد األشخاص دون تقدمي تعويض إليهم        " غري الشرعيني 

 ٦٠ ٠٠٠ لوحده بلغ عدد األشخاص الذين طُردوا        ٢٠١١ بأنه يف عام     ١٢الورقة املشتركة   
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن أشخاصاً من       .  جمتمعاً حملياً  ١٢٧ من   ،لى األقل شخص ع 

ـ تهديد  ال ال يزالون يعيشون حتت      أخرى ريفية وحضرية  جمتمعات كثرية    ستمر بـاإلخالء   امل
سامهاكوم تينغ تنوت إىل أن كمبوديا تفتقـر إىل سياسـات           منظمة  وأشارت  . )١١٣(القسري

 إىل أن   ١وأشارت الورقة املـشتركة     . )١١٤(يف جمال النقل  نقل وأن هناك عدة جهات فاعلة       ال
 كثرياً ما ُتنقل إىل مناطق ال تتوفر فيها ميـاه نظيفـة وصـرف صـحي                 الطوائف املختلفة 

وأبلغت سامهاكوم تينغ تنوت بأن رداءة اهلياكل األساسية هي أهم املـشاكل            . )١١٥(وكهرباء
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ىل أن نزع امللكية من اجملتمعات احمللية الفقرية         إ ١٨وأشارت الورقة املشتركة    . )١١٦(املبلغ عنها 
  .)١١٧(قد أفضى إىل زيادة الفقر

سـبل   فيما خيص التوصيات اليت قبلتها كمبوديا بشأن         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٦
يتاح للكمبوديني سوى عدد قليل من الوسائل اجملديـة للطعـن            االنتصاف الفعالة إىل أنه ال    
 الرمسية والرشاوى مطلوبة لتـسجيل األراضـي        فالرسوم. إلخالءواالنتصاف يف عمليات ا   

وقد .  وهو ما مينع الكثريين من املطرودين من رفع الدعاوى         ،لرفع الشكاوى أمام احملاكم    أو
عززت احلكومة مؤخراً والية اللجنة املعنية بالسجل العقاري املكلفة بالتحقيق يف منازعـات             

  .)١١٨( املمنوحة ألغراض اقتصادية الصغرية احلجماالمتيازات العقارية
ىل تقدمي تعـويض     إ ودعت الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها         -٥٧

وأوصت هيومان رايتس ووتش    . )١١٩(ألشخاص الذين ُنقلوا قسراً بالفعل    عادل ومناسب إىل ا   
 حـني أن     لعمليات اإلخالء القسري ومنح امتيازات األراضـي إىل        بالوقف الفوري الكامل  

 بشأن عمليات اإلخـالء وإعـادة       سب إطاراً تشريعياً صارماً   تعتمد احلكومة على النحو املنا    
  .)١٢٠(مبا يتسق مع معايري األمم املتحدةوتنفذه التوطني 

  احلق يف الصحة  -٧  
 إىل أن كمبوديا حققت مكاسب صحية عظيمة علـى          ١٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٨

 حـاالت وفـاة     ٢٠٦ة، فقد بلغت حاالت وفيات األمهات       مدى السنوات اخلمس األخري   
. )١٢١(٢٠٠٥  يف عامحالة وفاة ٤٧٢إىل قياساً ، ٢٠١٠يف عام  والدة حية ١٠٠ ٠٠٠ لكل

 إىل أن قطاع الصحة ال يزال يعاين من نقص شديد يف املوظفني ١٦وأشارت الورقة املشتركة 
 عن قلقها إزاء الصحة اجلنـسية       ١٦كة  وقد أعربت الورقة املشتر   . )١٢٢(ويفتقر إىل التمويل  

 ومزدوجي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة           واملثليني  واملثليات للمشتغلني بتجارة اجلنس  
 أفـراد ضد و، البشريةص املناعة اجلنسانية، إضافة إىل التمييز ضد النساء املصابات بفريوس نق 

 يف جمال حصوهلم علـى      نسانية ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجل       واملثليني املثليات
 مبادئ توجيهية   بأن تضع وزارة الصحة    ١٦وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٣(الرعاية الصحية 

، للعاملني يف اجملال الصحي   كذلك   التدريب   وأن توفر  ،قائمة على احلقوق وعلى عدم التمييز     
 على  ناعة البشرية املصابني بفريوس نقص امل   فئة   وكذلك   من أجل تلبية احتياجات هذه الفئة،     

  .)١٢٤(حنو أفضل
 أن الدراسـة االستقـصائية الـصحية        ١٣مع ذلك الحظت الورقة املـشتركة       و  -٥٩

 تعاينيف املائة من األطفال دون سن اخلامسة         ٤٠ نسبةوالدميغرافية الكمبودية أشارت إىل أن      
 .و الـشديد   يف املائة من توقف النم     ١٤تعاين نسبة    و ، على املستوى الوطين   من توقف النمو  

 التغذية وانعدام األمن الغذائي وقلة فرص احلـصول علـى           وينشأ التقزم بوجه عام عن سوء     
  .)١٢٥(الرعاية الصحية
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ن  وحتـس   رصد النظام الـصحي    بأن تعزز احلكومة   ١٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٠
دونـة   ممارسة األخـذ مب    تطبق و ،الريفإمكانية توفري الرعاية الصحية لألقليات والفقراء يف        

ق يف مجيع االنتهاكات    ، وحتق  العاملني يف القطاع الصحي    املوظفنيب خيتصالسلوك املهين فيما    
  .)١٢٦(ومعاقبة املسؤولني عنها

  احلق يف التعليم  -٨  
ت أشارت مؤسسة ماريست للتضامن الدويل إىل أنه على الرغم من أن كمبوديا سع              -٦١

 ،)٢٠١٣-٢٠٠٩(طة االستراتيجية للتعليم     اخل تشمل بطرق   إىل حتسني عملية إتاحة التعليم    
فإن األطفال ذوي اإلعاقة واألقليات اإلثنية وأطفال الشعوب األصلية ال يزالون يتعرضون إىل             

 عن بالغ قلقها ٨وأعربت الورقة املشتركة   . حد كبري للتمييز يف إمكانية حصوهلم على التعليم       
وأبلغت الشراكة مع املنظمـات غـري       . )١٢٧(يزال غري إلزامي مبوجب القانون     ألن التعليم ال  

ايـة يف  بأن معدالت االنقطاع عن الدراسة ال تـزال مرتفعـة للغ   من أجل التعليم     احلكومية
وعلى النحو املشار إليه يف توصيات االسـتعراض        . )١٢٨(مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي   

ة ماريـست للتـضامن     أكدت مؤسس ،  ٢٠٠٩الدوري الشامل اليت قبلتها كمبوديا يف عام        
 جلميع األطفال يف السنوات     اجملاين واإللزامي  التعليم   إتاحةالدويل أن على احلكومة أن تضمن       

  .)١٢٩(ة التعليمية من العمليالتسع األوىل
الدويل إىل أن األجور املنخفضة للغايـة الـيت         وأشارت مؤسسة ماريست للتضامن       -٦٢

 تدفعهم عادة إىل مطالبة الطالب      ، من ثقافة الرشوة    وما يسود يف اجملتمع    ،يتقاضاها املدرسون 
 وهو السبب األكثر شيوعاً النقطاع األطفال عـن         ، باملدرسة بدفع رسوم إضافية لاللتحاق   

وأشارت املؤسسة إىل أنه على الرغم من أن وزارة التعليم قد منعت دفـع رسـوم            . الدراسة
ة وال تزال أجور املدرسني منخفضة      رمسية فإن الفساد العام ال يزال يشكل مسألة خطري         غري

من أجل التعلـيم عـن       الشراكة مع املنظمات غري احلكومية    وأفادت  . )١٣٠(اخنفاضاً شديداً 
 ارتفاع معدالت غياب املدرسني وإغـالق املـدارس         بسبب ساعات التدريس    اخنفاض عدد 

  .)١٣١(بصورة غري رمسية
د إضافية لتوفري التعليم يف وأوصت مؤسسة ماريست للتضامن الدويل بتخصيص موار  -٦٣

زيادة ميزانية التعلـيم الـوطين إىل        إضافة إىل    ،املناطق الريفية والنائية وزيادة أجور املدرسني     
  .)١٣٢( يف املائة من الناتج اإلمجايل احمللي٥ نسبة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
 إىل أن   )١٣٤( ومؤسسة ماريست للتضامن الـدويل     )١٣٣(٦أشارت الورقة املشتركة      -٦٤

 /القانون املتعلق حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزهـا قـد اعُتمـد يف أيـار               
 أن القانون ال يتناول حق النساء واألطفـال ذوي          ٦وأكدت الورقة املشتركة    . ٢٠٠٩ مايو

 .)١٣٥(اإلعاقة، وأوصت بتعديل القانون مبا يتمشى مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           
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 بأن تتضمن خطة العمل الوطنية االستراتيجية للحد من خمـاطر           ٦ة املشتركة   وأوصت الورق 
 استراتيجية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء حـاالت         ،٢٠١٥-٢٠٠٨الكوارث للفترة   

  .)١٣٦(اخلطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية
 ميزانيتـها للرعايـة      بأن تزيد احلكومة   وأوصت مؤسسة ماريست للتضامن الدويل      -٦٥
صحية للمساعدة على احلد من املشاكل الصحية اليت ميكن جتنبها بني األطفال، وال سـيما               ال

  .)١٣٧(األطفال ذوو اإلعاقة واألطفال يف املناطق النائية

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 ينص على تسجيل األراضي     ٢٠٠١ أن قانون األراضي لعام      ١٢أفادت الورقة املشتركة      -٦٦

 التحديـد   رت إىل نقص التوعية يف جمـال      وأشا. لشعوب األصلية طوائف ا متتلكها  اجلماعية اليت   
 بإصـدار  ١٢ورحبـت الورقـة املـشتركة    . )١٣٨(الذايت مللكية األراضي اجلماعية وتـسجيلها  

 الـذي حيظـر املعـامالت    ،٢٠١١ يف عام ، املشترك بني الوزاراتNº 004-001رقم  التعميم
مري مشاس سروك إىل    اخلوأشارت  . ة كتدبري محاية مؤقت    أراضي الشعوب األصلي   يفالعقارية  

أن تنمية هذه املناطق واالستثمار فيها يؤثر سلباً على اقتصاد الشعوب األصلية وسبل كسب              
 أن التعميم ال يهدف سوى إىل توفري محاية مؤقتة          ١٢وأضافت الورقة املشتركة    . )١٣٩(رزقها

 وهـو   ،تسجيل سندات امللكيـة اجلماعيـة     جملتمعات الشعوب األصلية اليت طلبت بالفعل       
سندات ملكية األراضي احلصول على   ُيقّوض فيما يبدو حق جمتمعات الشعوب األصلية يف          ما

تنجح سوى مثاين     مل ،٢٠١٣يونيه  / أنه يف حزيران   ١وأضافت الورقة املشتركة    . )١٤٠(اجلماعية
وأُجـربت  .  اجلماعية مجاعات من الشعوب األصلية يف احلصول على سندات ملكية األراضي         

خسرت هويتها    أراضي األجداد واألراضي اجلماعية وكثرياً ما      اقتساماجلماعات األخرى على    
أمانـة  احلكومـة   ُتنشئ    أنه ينبغي أن   ١٢ وذكرت الورقة املشتركة  . )١٤١(احمللية يف هذه العملية   

  .)١٤٢(عامة لتسريع عملية تسجيل األراضي اجلماعية جملتمعات الشعوب األصلية
 أن الشعوب األصلية تتأثر بشكل خاص بعمليات تنمية         ١٢وأفادت الورقة املشتركة      -٦٧

امتيازات األراضـي والتعـدين وبنـاء الـسدود لتوليـد الطاقـة       منح اهلياكل األساسية و 
ه مل تتخذ إجراءات كافيـة      وذكرت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن      . )١٤٣(الكهرمائية
  .)١٤٤( صودرت أراضيهم األشخاص الذينلتعويض

رمسياً مبركز كـل    كمبوديا  وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة بأن تعترف           -٦٨
.  كروم وشعب املونتانيار املسيحي بصفتهما شـعبني أصـليني         كمبوتشيامن شعب اخلمري    
 املعلقـة   طالبات اجلماعات األصلية   آلية فعالة لتسوية م    بأن تنشئ احلكومة  وأوصت املنظمة   

 وااللتـزام   ،ومنح تعويضات لتلك اجلماعات على فقداهنا أراضي أسـالفها        أن األراضي   بش
 الواسعة النطاق واستكشاف سبل االنتـصاف القـضائية         االعتداءاتبالتحقيق يف ادعاءات    

  .)١٤٥(املمكنة
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عن قلقها إزاء عـدم      مخري كمبوتشيا كروم حلقوق اإلنسان والتنمية        رابطةوأعربت    -٦٩
ولـيس مبقـدور   . اخلمري كروم للحصول على التعليم وتعلم لغتهم األم       فراد  ألإتاحة الفرصة   

أغلبية أسر اخلمري توفري التعليم األساسي ألطفاهلا ألهنا ال متلك الوثائق الالزمة، مثل شهادات              
  كـروم  وينبغي توفري مدارس لغة ملساعدة أفراد اخلمري      . امليالد وبطاقات اهلوية وما إىل ذلك     

  .)١٤٦( عددهمالذين يتزايد

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 إىل أن أفراد اخلمـري    رابطة مخري كمبوتشيا كروم حلقوق اإلنسان والتنمية        أشارت    -٧٠

يزالون يواجهون صعوبات عملية عندما يقدمون طلبات للحصول على بطاقـات             ال كروم
  .)١٤٧(يالد وأوراق العمل ذات الصلةاملوية وشهادات اهل
  كـروم  وذكرت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن الكثري من أفـراد اخلمـري              -٧١

يتعرضون للتمييز ويواجهون صعوبات يف احلصول على مركز الالجئ أو بطاقات اهلويـة يف              
وحثت املنظمة كمبوديا على منح صفة الالجئ وما تنطوي عليه من محايـة             . )١٤٨(كمبوديا

 بشكل يتسق مـع تعريـف       ، ديغار أفراد طائفة  و  كروم اد اخلمري جلميع األفراد، مبن فيهم أفر    
 تقدمي طلب    كروم تبسيط اإلجراء الذي جييز لالجئني من اخلمري      على   و ،الالجئ املقبول دولياً  

  .)١٤٩(احلصول على بطاقات هوية
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      VIDES (International Volunteerism Organization for Women,  
      Education), Veyrier, Switzerland 
   JS9   Legal Aid of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia; International Bridge  
      to Justice, Phnom Penh, Cambodia; and Cambodian Human Rights  
      Action Committee, Phnom Penh, Cambodia 
   JS10   The Community Legal Education Center (CLEC), the Cambodian  
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