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دولة عضواً يف األمم املتحدة  73توصية من التوصيات اليت قدمتها  198بعد النظر يف  -1
، يف 2019كتتتانون ال/ان/ينتتتاير   30يف االستتتتعرال التتتدورم اللتتتامل التتتذم عقتتتد يف جنيتتت  يف 

 إطار اجلولة ال/ال/ة من االستعرال، تود احلكومة امللكية لكمبوداي أن تؤكد ما يلي. 

 بولة تواية مق 173 -اوالا  
2- 110-1، 110-2 ،110-3 ،110-4 ،110-5 ،110-6 ،110-7 ،

110-8 ،110-9 ،110-10 ،110-12 ،110-13 ،110-14 ،110-19 ،
110-20 ،110-21 ،110-22 ،110-23 ،110-24 ،110-25 ،110-26 ،
110-27 ،110-28 ،110-29 ،110-33 ،110-34 ،110-35 ،110-36 ،
110-37 ،110-38 ،110-39 ،110-40 ،110-41 ،110-42 ،110-43 ،
110-44 ،110-45 ،110-46 ،110-47 ،110-48 ،110-49 ،110-50 ،
110-51 ،110-52 ،110-53 ،110-54 ،110-55 ،110-56 ،110-57 ،
110-58 ،110-59 ،110-60 ،110-61 ،110-62 ،110-63 ،110-64 ،
110-65 ،110-66 ،110-67 ،110-68 ،110-69 ،110-70 ،110-71 ،
110-72 ،110-73 ،110-74 ،110-75 ،110-76 ،110-77 ،110-80 ،
110-81 ،110-83 ،110-85 ،110-86 ،110-87 ،110-88 ،110-90 ،
110-91 ،110-93 ،110-94 ،110-95 ،110-96 ،110-98 ،110-99 ،
110-101 ،110-102 ،110-103 ،110-105 ،110-106 ،110-107 ،
110-109 ،110-110 ،110-112 ،110-113 ،110-114 ،110-115 ،
110-116 ،110-118 ،110-120 ،110-122 ،110-123 ،110-124 ،
110-125 ،110-126 ،110-127 ،110-128 ،110-129 ،110-130 ،
110-131 ،110-132 ،110-133 ،110-134 ،110-135 ،110-136 ،
110-138 ،110-139 ،110-140 ،110-141 ،110-142 ،110-143 ،
110-144 ،110-145 ،110-146 ،110-147 ،110-148 ،110-150 ،
110-151 ،110-152 ،110-153 ،110-154 ،110-155 ،110-156 ،
110-157 ،110-158 ،110-159 ،110-160 ،110-161 ،110-162 ،
110-163 ،110-164 ،110-165 ،110-166 ،110-167 ،110-168 ،
110-169 ،110-170 ،110-171 ،110-172 ،110-173 ،110-174 ،
110-175 ،110-176 ،110-177 ،110-178 ،110-179 ،110-180 ،
110-181 ،110-182 ،110-183 ،110-184 ،110-185 ،110-186 ،
110-187 ،110-189 ،110-190 ،110-191 ،110-192 ،110-193 ،
110-194 ،110-195 ،110-196 ،110-197 ،110-198. 

 تواية ُاحيط هبا  لماا  25 -اثنياا  
3- 110-11، 110-15 ،110-16 ،110-17 ،110-18 ،110-30 ،

110-31 ،110-32 ،110-78 ،110-79 ،110-82 ،110-84 ،110-89 ،
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110-92 ،110-97 ،110-100 ،110-104 ،110-108 ،110-111 ،110-117 ،
110-119 ،110-121 ،110-137 ،110-149 ،110-188 . 

 توضيحات بشنن التوايات اليت احيَط هبا  لماا   
 17-110  و16-110  و15-110  و11-110)التواأأيات توييأأد د أأوة دا مأأة  -1 

 (18-110و
متتن دستتتور  لكتتة كمبتتوداي، تدتتتب كمبتتوداي أبواقتتا واستتعة لتلقتتي  31بتتروا املتتادة  التزامتتاً  -4

الزايرات من أجل استعرال حالة حقوق اإلنسان مبا يتدق مت  اإلجتراتات اصاصتة  لتو حقتوق 
سياستتة احلكومتتة امللكيتتة إصتتدار دعتتوة دائمتتة. و تتتد   اإلنستتان التتتاب  لامتتم املتحتتدة. ولتتيو متتن

حبقنتتتتا يف تلقتتتتي مجيتتتت  التتتتزايرات التتتتيت يقتتتتو  قتتتتا املكلدتتتتون  ميتتتت  التتتتوالايت املوا تتتتيعية يف إطتتتتار 
اإلجراتات اصاصة لامم املتحدة على أساس الظترو  الدعليتة. ويف الواقت ، أجريتة عتدة زايرات 

ملتتة املوا تتيعية لءجتتراتات اصاصتتة  لتتو حقتتوق اإلنستتان قتتا  قتتا املقتتررون اصاصتتون واألارقتتة العا
 التاب  لامم املتحدة.

 (100-110و 31-110  و30-110إلغاء التعديالت يف القوانني )التوايات  -2 
أدخلتتة اهلي تتة التلتتريعية لكمبتتوداي تعتتديوت علتتى قتتانون األحتتزار السياستتية مت/تتل إرادة  -5

 دستورم أيضاً من دستورية هذه التعديوت.اللعب الكمبودم. وقد ُتقق ا لو ال
وو   قانون اجلمعيات واملنظمات غري احلكوميتة وقتانون النقتاات العماليتة طبقتاً ألحكتا   -6

العهتتتد التتتدو  اصتتتامل احلقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية. وو تتتعة صتتتياتهما واقتتتاً لءجتتتراتات القانونيتتتة 
ل التلاور م  منظمتات ا تمت  املتدن والنقتاات الناظمة لءجراتات التلريعية يف كمبوداي اليت تلم

 العمالية ومجي  أصحار املصلحة املعنيني قبل أن تعتمد اجلمعية الوطنية نصومل القانونني.

 (111-110و 104-110  و78-110ح ب املعارضة السابق )التوايات  -3 
 إجراميتتتة ال يوجتتتد ستتتينات سياستتتيون يف كمبتتتوداي، بتتتل يوجتتتد سياستتتيون ارتكبتتتوا أاعتتتاالً  -7

تلتتكل انتهاكتتاً لقتتانون العقتتوات يف  لكتتة كمبتتوداي. وهتتم عضتتعون للمحتتاكم علتتى قتتد  املستتاواة 
متت  أم متتواطن اختتر ارتكتتتب جردتتة. ويستتتند متتا تدعلتتته كمبتتوداي إىل مبتتدأم الددقراطيتتة وستتتيادة 
ا القتتانون متتن أجتتتل  تتمان األمتتتن والنظتتا  العتتا  علتتتى غتترار أم بلتتتد متتن البلتتدان التتتيت تستتود ايهتتت
الددقراطية. وأارجة احملكمة عن بعض األعضات الستابقني يف حتزر اإلنقتال التوطك الكمبتودم، 

 وأصدر جولة امللك عدواً عنهم واسرتدوا كامل حقوقهم السياسية.

 (149-110و 32-110تسوية املتاز ات  لى األراضي )التوايتان  -4 
األرا تتي علتتى املستتتويني التتوطك أنلتت ت  لكتتة كمبتتوداي اليتتات لتستتوية املنازعتتات علتتى  -8

 ودون الوطك. وتبذل هذه الكياانت على الدوا  جهوداً اعالة حلل املنازعات على األرا ي.
قتتانوانً. وقتتد حتتددت احلكومتتة  التتيت دلكو تتاويف كمبتتوداي، ال يدتترد النتتاس متتن أرا تتيهم  -9

إىل ستعر  واري التعتويض استتناداً امللكية لكمبوداي مبدأين ملعاجلتة املنازعتات علتى األرا تيال أواًل، تت
السوق لاشخامل الذين دلكون األرل قانوانال واثنياً، تقتد  التعتويض املناستب إىل األشتخامل 
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التتتذين يستتتيدرون علتتتى األرل بصتتتورة قانونيتتتة لكتتتنهم ال دلكتتتون مستتتتندات إثبتتتات أو ستتتندات 
  األطترا  املعنيتة متن دون ملكية األرا ي. ودنب التعويض على أستاس املوااقتة املتبادلتة بتني مجيت

 طلب للك وعن طريق وساطة السلدات املختصة.

 (79-110تعديل قانون االتصاالت )التواية  -5 
و   قانون االتصاالت من أجل محاية حقتوق املستتخدمني وخصوصتيتهم وتعزيتز حريتة  -10

 ألحكا  الدستور الكمبودم والقوانني النااذة. التعبري واقاً 

  92-110  و89-110  و84-110  و82-110)التواأأأأأأأأأيات  حريأأأأأأأأأة التعبأأأأأأأأأر -6 
 (117-110  و97-110و
تبتتدم  لكتتة كمبتتوداي اندتاحتتاً كبتترياً علتتى مجيتت  أشتتكال التعبتتري. وحريتتة التعبتتري مكدولتتة  -11

مبوجتتب الدستتتور. وتكدتتل اللتتروة املتعلقتتة مبمارستتة حريتتة التعبتتري أيضتتاً مبوجتتب القتتوانني. اعلتتى 
اهرة سلمية، يلرتة على قادهتا وعلى املتظتاهرين التقيتد الصتار  القتانون سبيل امل/ال، لتنظيم مظ

 باية  مان النظا  االجتماعي ومحاية املمتلكات العامة واصاصة.
ملتتا يتتني عليتته القتتانون، وعنتتد االقتضتتات، قتتد  محايتتة  وجيتتوز تقييتتد حريتتة التعبتتري واقتتاً  -12

كمبتوداي علتى مبتدأ محايتة كرامتة األشتخامل حقوق اآلخرين ومسعتهم. ويني قتانون العقتوات يف  
واحلداظ علتى شتراهم، التذم هتو أحتد مبتاد  حقتوق اإلنستان، ويدترل عقوبتة علتى األشتخامل 

 الذين يتياوزون القانون ويعتدون على كرامة الاري. 
وال حيد قانون العقوات الكمبودم من حرية التعبري والتيم  السلمي والقانون. ويتني  -13

عقتتوات  تتد اجلنتتاة التتذين ينتهكتتون القتتانون وحقتتوق اإلنستتان. وال يعاقتتب علتتى القتتانون علتتى 
التلتتهري الستتين ولكنتته يعتتتن جردتتة جنائيتتة، وقتتد تدتترل غرامتتة علتتى كتتل متتن ينتهتتك األختتوق 

 احلميدة  تم  اصمري وينال من كرامة اآلخرين ودو بلراهم.
تاً متتتتتن اإلنرتنتتتتتة ووستتتتتائ  التواصتتتتتل واملنتتتتتابر اإلعوميتتتتتة متتتتتتواارة بك/تتتتترة يف كمبتتتتتوداي بتتتتتد -14

االجتماعي، وحمدات التلدزيون والراديو وحىت الصح  وا وت، وما إىل للك. وتتمتت  وستائ  
اإلعتتو  هتتذه حبريتتة النلتتر دون رقابتتة مستتبقة أو تقييتتد متتن احلكومتتة. غتتري أن الصتتحديني شتت  م 

 تكبوا أم أاعال غري ملروعة.ش ن سائر املواطنني يتحملون املسؤولية مبوجب القوانني إلا ار 

 (108-110قانون التقاابت العمالية )التواية  -7 
يكتستتتتي هتتتتذا القتتتتانون أميتتتتة كبتتتترية يف  تتتتمان حقتتتتوق املنظمتتتتات املهنيتتتتة علتتتتى النحتتتتو  -15

املنصتتومل عليتته يف الدستتتور الكمبتتودم وغتتريه متتن القتتوانني الكمبوديتتة وكتتذلك اتداقيتتات منظمتتة 
كمبوداي طرااً ايها. ويلرتة هذا القانون لضمان تدبيقه يف إطتار احلريتة العمل الدولية اليت تكون  

واإلنصتتتتا ، وال ستتتتيما يف اجلوانتتتتب املتعلقتتتتة األمتتتتن والنظتتتتا  العتتتتا ، أن تكتتتتون تلتتتتك املنظمتتتتات 
مستتيلة وأن تعتتد التقتتارير. وينباتتي أال ينظتتر إىل هتتذه اللتتروة علتتى أ تتا تقييتتد حلقتتوق وحتترايت 

اات العمالية. وتديد هذه اللروة علتى العكتو متن للتك، يف  تمان املنظمات والرابدات والنق
 شدااية النقاات العمالية وشرعيتها اضًو عن استدامتها.
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 (121-110و 119-110استقالل القضاء وإاالح العدالة )التوايتان  -8 
ال تتتتتتتدخل الستتتتتلدة التنديذيتتتتتة يف أعمتتتتتال القضتتتتتاة واملتتتتتدعني العتتتتتامني. وتضتتتتتدل  اهلي تتتتتة  -16
نديذيتتتة مبستتتؤولية اتتتتال التتتتدابري الوزمتتتة لكدالتتتة الدعاليتتتة يف إندتتتال القتتتوانني. وحتتتددت القتتتوانني الت

ال/وثة استقولية احملاكم وكدلتها، وال سيما القضاة واملدعون العامون. ومن حيث املبتدأ، تتدلتب 
القتتتوانني لتتتتدا صتتتدورها، عمليتتتتيت مراجعتتتة وتعتتتتديل مبيتتترد وجتتتتود عقبتتتات وصتتتتعوات يف عمليتتتتة 

 التنديذ، وال تلذ هذه القوانني ال/وثة عن القاعدة املعمول قا.
وال دكتتن أن يكتتون إصتتوا العدالتتة كتتامًو بتتو عيتتور وال دكتتن االنتهتتات منتته بتتني ليلتتة  -17

و تحاها. وهتو يتدلتتب إدختال ُتستينات مستتتمرة متن أجتل معاجلتتة أوجته القصتور التتيت قتد تنلتت  
 عن عملية التنديذ.

 (137-110يف كمبوداي )التواية االنتخاابت  -9 
يتتتني الدستتتتور علتتتى نظتتتا  سياستتتي ددقراطتتتي ليتتتنا  قتتتائم علتتتى تعدديتتتة األحتتتزار. ومنتتتذ  -18
، تتنااو العديد متن األحتزار السياستية يف االنتختاات التيت تنظمهتا جلنتة االنتختاات 1993 عا 

 را، وخاصة الياان.الوطنية بدعم ما  وتقك من االُتاد األورويب والدول الصديقة األخ
وأصتتتبب اللتتتعب الكمبتتتودم بدضتتتل نضتتتيه السياستتتي يدهتتتم جيتتتداً أميتتتة االنتختتتاات.  -19

 2018ويؤكد على للك جمدداً ارتداع معتدل اإلقبتال علتى امللتاركة يف االنتختاات الوطنيتة لعتا  
 ة.يف املائ 83.02حزاً من األحزار املتنااسة، اقد بلغ هذا املعدل  20اليت شارك ايها 

 (188-110األطفال يف سياق الت اع املسلح )التواية  -10 
و تتتتتعة  لكتتتتتة كمبتتتتتوداي حتتتتتداً  ائيتتتتتاً جلميتتتتت  النزاعتتتتتات املستتتتتلحة واحلتتتتترور يف أواختتتتتر  -20
سأأامديت  متتن ختتول سياستتة رالكتتل رابتتبر التتيت اتبعهتتا رئتتيو وزرات  لكتتة كمبتتوداي  1998 عتتا 

التراهن، تلتو كمبتوداي متن أم حترور وقتد . ويف الوقتة اكا موها سيتا ابدي تيتشأو هأون سأني
احتضنة عملية تنمية كاملة يف مجي  امليادين يف ظل السو  واالستقرار السياسي. ولتذلك، ات ن 
اشتترتاك األطدتتال يف النزاعتتات املستتلحة يكتتاد يكتتون منعتتدماً. وهتتذا الدعتتل حمظتتور أيضتتاً مبوجتتب 

ما  املناسب من احلكومة من أجتل التمتت  القوانني الكمبودية. ويتلقى األطدال الكمبوديون االهت
حبقوقهم األساسية مبا يلمل مجلة حقوق، منهتا احلتق يف احليتاة، واحلتق يف احلصتول علتى احلمايتة 

 واحلق يف التعليم.
    


