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أوالا -مقدمة
 -2بلغ عدد سكان مملكة كمبوداي قرابة  )2(2١ ٧2٧ ٤٧٦يف عام  ،112٧وتصل مسلاهتها
إىل  2٨2 1٣١كيلللوم اً مربعلاً ،وتضللم ضافللافة إىل العا للمة  1٦حمافظللة و 1٤مدينللة و 21مديريللة
و 2١2منطقة و 2 ٦21كوميوانت و 1٣٤فرعاً إدارايً و 2٦ ٣٨٣قرية(.)1
 -1ومملكللة كمبللوداي مللن أق ل البلللدان للواً ،وبلللغ وهللا ااقتصللادي علللد مللد عقللدين مللن
الللنمن  ٧يف املائللة يف املتوسللو ،ووا ل ارتواع ل لوا  ٧.2يف املائللة يف عللام  112٧ويتوقللأ أن
يستمر كذلك يف السنوات املقبلة .وبلغ الناتج احمللي اامجا  11.11بليلون دوار ملن دوارات
الللواايت املتحللدة يف عللام  ،112٤وكللان متوسللو نصلليد الوللرد منل  2 ٦٣١دواراً( .)٣وبوضل
هذه العوام  ،انتقلت كمبوداي من فئة البلدان املنخوضة الدخ إىل فئلة البللدان املتوسلطة اللدخ
من الشرحية الدنيا ،واخنوض معدل الوقر من  ١٣.1يف املائلة يف علام  111٦إىل  2٣.١يف املائلة
يف عام .)٦(112١
 -٣وق للد قبل للت مملك للة كمب للوداي اتل للا مب للادس هق للو اانس للان الدولي للة ك س للا لع للي
مواطنيها يف سالم ،هيث تلن امللادة  ٣2ملن الدسلتور عللد أن "مملكلة كمبلوداي تعل ق قلو

اانسان وحت مها  -علد النحو املنصوص علي يف ميثا األمم املتحلدة وااعلالن العلاملي ققلو
اانسللان ومجيللأ املعاهللدات وااتواقيللات املتعلقللة قللو اانسللان وهقللو امل لرأة وهقللو الطو ل .
واملواطنون الكمبوديون متساوون أملام القلانون ويتمتعلون بلنوس اققلو واقلرايت وملنملون بلنوس
الواجبللات ب للض النظللر عللن العللر أو اللللون أو اسللنس أو الل للة أو املعتقللد أو الللدين أو امليل السياسللي
أو مكللان الللوادة أو الوفللأ ااجتمللاعي أو الثللروة أو أي وفللأ سخللر .وإن ممارسللة اققللو واق لرايت
الشخصية من قب أي فرد ا جيلد أن تلوثر سللباً عللد هقلو ارخلرين وهلرايوم .وجيلد أن تلتم
ممارسة هذه اققو واقرايت وفقاً للقانون".
 -٦ووفقاً لألهكام الواردة يف الوقرة  ٣املذكورة أعاله ،ت َلنم مملكلة كمبلوداي بتقلدق تقريلر إىل
األمم املتحدة بشل ن إعملال هقلو اانسلان يف إطلار ااسلتعرار اللدوري الشلام  ،هيلث جلر
استعرار هذا التقرير يف اسولة األوىل يف كانون األول/ديسمرب  1112ويف اسوللة الثانيلة يف 1٨
كانون الثاين/يناير  .112٦وخالل اسولة الثانية ،تلقت كمبلوداي  11١تو ليات ملن  ٧٤بللداً،
وقبلت اقكومة امللكية لكمبوداي بشك رمسي  2٤1تو ية وأخذت علماً بل  ٦٣تو ية أخر .

 -١ويسلر اقكوملة امللكيلة لكمبلوداي أن تبلللغ األملم املتحلدة بتنويلذ  2٤1تو لية يف تقريرهللا
اللوط املقلدم يف إطلار اسوللة الثالثللة ملن ااسلتعرار اللدوري الشللام  .وقلد ا إعلداد هلذا التقريللر
ال للوط اج لراج ث للال ج للوات م للن املش للاورات م للأ الوري للا العام ل املش ل ب ل ال للو ارات املع ل
ضاسللتعرار الللدوري الشللام وج لولت مللأ أ للحاجمل املصلللحة ومنظمللات ا تمللأ املللدين .ويللرد
مضمون الرد علد التو يات يف القسم  1من هذا التقرير.
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اثني ا -الرد للى التوصيات
ألف -التصررديق للررى الع ررديم الرردوليق واالافا يررات الدوليررة إل جمررا حقرروق اإلنسرران
(التوصيات ر م  1إىل )61
 -٤وقرعت مملكة كمبوداي بصلوة عضلو عللد تسلأ معاهلدات أساسلية يف لال هقلو اانسلان،
وانضمت إىل ٍ
مثان منها و دقت عليها ،وهي كاريت:


ااتواقيللة الدوليللة للقضللاج علللد مجيللأ أشللكال التمييللن العنصللري ( 1٨تش لرين الثللاين/
نوفمرب )22٨٣؛



العه للد ال للدو اق للاص ضقق للو ااقتص للادية وااجتماعي للة والثقافي للة ( 1٤أاير/
مايو )2221؛



العهد الدو اقاص ضققو املدنية والسياسية ( 1٤أاير/مايو )2221؛



اتواقيل للة القضل للاج علل للد مجيل للأ أشل للكال التمييل للن فل للد امل ل لرأة ( 2١تش ل لرين األول/
أكتوبر )2221؛



اتواقية مناهضة التعذيد وغريه من فروجمل املعاملة أو العقوبلة القاسلية أو الالإنسلانية
أو املهينة ( 2١تشرين األول/أكتوبر )2221؛



اتواقية هقو الطو ( 2١تشرين األول/أكتوبر )2221؛



اتواقية هقو األشخاص ذوي ااعاقة ( 11كانون األول/ديسمرب )1121؛



ااتواقيللة الدوليللة قمايللة مجيللأ األشللخاص مللن ااختوللاج القسللري ( 1٧هنيلران/
يوني .)112٣

 -٧وتوا اقكومة امللكية لكمبوداي دراسلة العوامل القانونيلة والعوامل ااقتصلادية الوطنيلة
والعوام ل ذات الصلللة لتحديللد الوقللت املناسللد والظللروق املالئمللة لتصللديا مملكللة كمبللوداي علللد
املعاهدات الدولية األخر أو اانضمام إليها ،مث ااتواقية الدوليلة قمايلة هقلو مجيلأ العملال
املهللاجرين وأف لراد أسللرهم ،واتواقيللة اليونسللكو بش ل ن منللأ التمييللن يف للال التعللليم ،والربوتوك لول
ااختيللاري امللحق ل ضلعهللد الللدو اقللاص ضققللو املدنيللة والسياسللية ،والربوتوكللول ااختيللاري
امللحا ضلعهد الدو اقاص ضققلو ااقتصلادية وااجتماعيلة والثقافيلة ،وامللادة  2٦ملن اتواقيلة
القضاج علد مجيأ أشلكال التمييلن العنصلري ،والربوتوكلول ااختيلاري اتواقيلة هقلو األشلخاص
ذوي ااعاقة.

ابء -إنشاء آلية وطنية (التوصية ر م )61
 -٨لقللد أنش ل ت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي سليللة وطنيللة ملناهضللة التعللذيد تسللمد "الل نللة
الوطنية ملناهضة التعذيد وغريه من فروجمل املعامللة أو العقوبلة القاسلية أو الالإنسلانية أو املهينلة"
مبوجد املرسوم امللكلي رقلم  NS/RKT 0817/619امللرر  11سجمل/أغسلطس  ،112٧وتضلم ضافلافة
إىل األمانة تسعة أعضاج من و ارات ومرسسات اتلوة .وتضطلأ الل نة مبهامها بشك مسلتق
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وفقلاً للربوتوكللول ااختيللاري اتواقيللة مناهضللة التعللذيد ،وتتعللاون مللأ سنللة األمللم املتحللدة الورعيللة
ملناهضللة التعللذيد يف منطقللة سسلليا واحمللليو ا للادس .ووفقلاً للمرسللوم امللكللي املللذكور أعللاله ،ا تكليللا
الل نة ،مبوجد املرسوم الورعي رقم  28 ArNKr.BKاملرر  1٧شباط/فرباير  112٨والرسالة رقم
 1203SCNاملررخ ل للة  21متو /يوليل ل ل  ،112٨بنش ل للر األنظم ل للة الوطني ل للة والدولي ل للة املتعلقل ل لة ضلتع ل للذيد
والتحقيا يف الس ون وااهت ا املرقت يف املدن واحملافظات دون سابا إخطار.

جيم -طاع القضاء (التوصيات ر م  6١إىل  1١و ٠٨إىل  ٦1و)٦٦
 -2التوصررية ر ررم  :6١للدر القللانون اسنللائي ململكللة كمبللوداي مبوجللد املرسللوم امللكللي رقللم
 NS/RKM/1109/022امل للرر  ٣1تشل لرين الث للاين/نوفمرب  .1112وم للن أجل ل ف للمان تنوي للذ ه للذا
القللانون ،نظمللت و ارة العللدل سلسلللة مللن الللدورات التدريبيللة ملللونوي إنوللاذ القللانون ،مبللن فلليهم القضللاة
وأعضاج النيابة العامة وأفراد الشرطة والشلرطة العسلكرية ،هلل يلملوا جيلداً أبهكلام كل ملادة ملن
ملواده .ويف الوقللت نوسل  ،فقللد قامللت و ارة العللدل بنشللر أهكللام هللذا القللانون بل اسمهللور علللد
نطللا واسللأ ،مبللا يف ذلللك مللن خللالل تنظلليم هلقللات عم ل وإنتللاع إعللالانت فيللديو لبثهللا علللد
القنوات التلونيونية ،وما إىل ذلك.
 -21التوصرريات ر ررم  65و 6٠إىل ( 11حريررة التعبررا إل القررانون اجلنررا ) :ا يتضللمن
القانون اسنائي ململكلة كمبلوداي أي أهكلام تعلو هريلة التعبلري .وتتسلا امللادة  ٣1١ملن القلانون
اسنائي ملأ أهكلام امللادة  ٦2ملن دسلتور مملكلة كمبلوداي ،اللد تركلد أنل "ا ميكلن ألهلد ممارسلة
هذا اقا (هرية التعبري وهرية الصحافة وهرية النشر وهرية الت مأ) انتها كرامة ارخرين".

 -22وتشري املادة  ٣1١من القانون اسنلائي إىل التشلهري العلام ،إذ تلن عللد أن "أي ادعلاج
مبللالغ فيل أو إجللال جسلليم ألي عمل ميللس شللرق أو مسعللة فللرد أو مرسسللة هللو تشللهري" .وا يشللك
هذا اقكم عائقاً أمام هرية التعبري ،ب حيمي كرامة اانسان متشياً مأ مبادس هقو اانسان.

 -21التوصرريتان ر ررم  1١و :٠٠ا سللن ثالثللة قلوان أساسللية تتعلللا ضلسلللطة القضللائية يف 2٤
متو /يولي ل  ،112٦وهللي القللانون املتعلللا بتنظلليم احملللاكم والقللانون املتعلللا مبركللن القضللاة وأعضللاج
النيابللة العامللة والقللانون املتعلللا بتنظلليم ا لللس األعلللد للقضللاج وسللري عملل  .وقللد أد تنويللذ هللذه
القلوان الثالثللة إىل الللدفأ ضهللاه تللدعيم اسللتقالل القضللاج عللن طريللا تنظلليم اسهللا القضللائي مللن
خللالل إنش للاج وه للدات ادارة احمل للاكم عل للد مجيللأ املس للتوايت ،وتعني للن انض للباط القض للاة وأعض للاج
النيابلة العاملة وتقيللدهم ضألخالقيلات مللن أجل فللمان إقاملة العللدل ،وتعنيلن وايللة ا للس األعلللد
للقضاج لر د السلو امله للقضاة وأعضاج النيابة العامة.
 -2٣التوصيات ر رم  ٠٨إىل  ٠8و ٠٦و( ٦٨إجرراء إصرالحات لضر ان اسرتقال القضراء):
ينللدرع إ للدار الق لوان الثالثللة املللذكورة يف الوقللرة  21أعللاله فللمن اسهللود الللد تبللذ ا اقكومللة
امللكية لكمبوداي لتنويذ برامج اا الح القضائي والقانوين .وتشك هلذه القلوان الثالثلة أساسلاً
لتدعيم استقالل السلطة القضائية ،عن طريا ما يلي:
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ويعن القانون املتعلا مبركن القضلاة وأعضلاج النيابلة العاملة وفلأ القضلاة وأعضلاج
النيابة العامة ملمارسة الرقابة القضائية ويكو بت القضاة يف القضااي مبسرولية عالية؛



وأنشل القللانون املتعلللا بتنظلليم ا لللس األعلللد للقضللاج وسللري عملل مرسسللة عليللا
للسلطة القضائية برائسة جاللة امللك لضمان استقالل القضاج ،من خالل تو
هذا ا لس مسرولية تعي القضاة وأعضاج النيابة العامة ومراقبتهم ومعلاقبتهم يف
هالة ارتكاجمل االوات خت أبخالقيات املهنة.

 -2٦التوصية ر م ( ٦6اعزيز سيادة القانون) :ملا برهلت اقكوملة امللكيلة لكمبلوداي تعمل
جاهدة لنايدة تدعيم وتعنين سيادة القانون يف البلد علد النحو التا :
الدستور هو القانون األمسد الذي حيدد املبادس األساسلية ،مبلا يف ذللك اهل ام
(أ)
هقو اانسان ووفأ التشريعات وتنظيم مرسسات الدولة وتقسيم سلطة الدولة؛
(جمل) سليللة تسللوية املنا عللات الللد وفللعتها مملكللة كمبللوداي ،والللد تشللم سليللة التسللوية
اادارية وسلية التسوية التشريعية وسلية التسوية القضائية وسلية التسوية خارع نطا القضاج؛
(ع)

استقالل القضاج مكوول مبوجد الدستور علد النحو التا :



املادة  :21٨السلطة القضائية سلطة مستقلة؛



املادة  :212ا ميكن أن ميار الونيوة القضائية إا القضاة؛



امللادة  :2٣1ا ميكللن ألي جهللا مللن أجهلنة السلللطة التشلريعية أو التنويذيللة أن
ميار السلطة القضائية؛



املادة  :2٣2حيا للنيابة العامة وهدها دون غريها إقامة الدعو العامة؛

(د) إعم للال الق للانون مب للدأ مك للر يف الدس للتور ،هي للث ت للن امل للادة  ٣2عل للد أن
"املواطن سواسية أمام القانون" .ولد مملكة كمبوداي هل ارن  ١1٣قوان سارية.
 -2١التوصية ر م  :٦1أنش النظام القضائي ململكة كمبوداي هيئة قضائية مكلوة ضلتحقيلا
يف مجيللأ مسللتوايت التقافللي ،وهللي جللنج مللن النظللام القضللائي ولللديها سلللطة التحقيللا يف مجيللأ
القض للااي ،مب للا يف ذل للك انتهاك للات هق للو اانس للان .وتض للم هيئ للة التحقي للا قض للاة يتول للون عملي للة
التحقيللا يف إطللار اسللتقالل القضللاج .وتللن املللادة  21٧مللن قللانون ااجلراجات اسنائيللة علللد أن

"قافللي التحقيللا هللو املسللرول عللن مجيللأ التحقيقللات الللد يعتربهللا مويللدة اثبللات اققيقللة وفق لاً
للقانون .ومن واجد قافي التحقيا يف أدلة ااثبات وأدلة النوي معاً".

 -2٤التوصررية ر ررم ( ٦1نظرراع ضرراء اثحرردا ) :ضافللافة إىل قللانون ااجلراجات اسنائيللة
والقللانون اسنللائي اللللذين حيللددان بعللض املبللادس األساسللية املتعلقللة بقضللاج األهللدا  ،فقللد جللر
إ دار القانون املتعلا بقضاج األهدا مبوجلد املرسلوم امللكلي رقلم  NS/RKM/0716/009امللرر
يف  2٦متو /يوليل  .112٤وحيللدد هللذا القللانون ااجلراجات اسنائيللة اقا للة ضألهللدا اسللا
عللن طريللا تللدابري حتللويلهم إىل خللارع ااج لراجات القضللائية علللد أسللا إعللادة الت هي ل  ،وذل للك
انشاج مراكن اعادة الت هي لوص األهدا عن البال .
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 -2٧التوصية ر م ( ٦١متكق النساء مم الوصو إىل القضاء) :ما فتئت اقكومة امللكية
لكمبللوداي تللو اهتماملاًكبللرياً لتمكل امل لرأة مللن الو للول إىل خللدمات العدالللة مللن خللالل اختللاذ تللدابري
اتلوة ،مثل ختويل و ارة شلرون امللرأة لالهية إنشلاج إدارة اقمايلة القانونيلة للملرأة؛ وإشلرا 2٦
مونواً من و ارة شرون املرأة مأ فباط الشرطة القضائية ق قضااي العنا فد املرأة؛ وختصلي
مينانيللة منوصلللة لت طيللة نوقللات اقللدمات القانونيللة املقدمللة للملرأة قللدرها  111مليللون ريي ل يف السللنة،
ومتت ايدوا يف عام  112٨إىل  ١11مليون ريي .
 -2٨التوص ررية ر ررم ( ٦5إمكاني ررة وص ررو الفقر رراء إىل نظ رراع العدال ررة) :م للن أجل ل إ ه للة
اامكانيللة أمللام الوقللراج للحصللول علللد خللدمات العدالللة ،يف إطللار بلرانمج اقللد مللن الوقللر الللذي
تنوذه اقكومة امللكية لكمبوداي ،فقد اختذت و ارة العدل ااجراجات التالية:
إنشاج وتعنين مراكن العدالة يف املقاطعات واملديرايت واملدن ،والد يبلغ علددها
(أ)
هالي لاً  ٤٤مركللناً تتلليل للوق لراج إمكانيللة الو للول إىل اقللدمات القضللائية مللن أج ل تيسللري تسللوية
النناعات وتقدم م خدمات استشارية قانونية انية؛
(جمل) توفري حمام للدفاع عن الوقراج ض لان ضلتعلاون ملأ نقابلة احمللام  ،ملن خلالل
إنشاج مكاتد للمحام علد عيد مجيأ احملاكم ،إذ ختصل اقكوملة امللكيلة لكمبلوداي 211
مليللون ريي ل سللنوايً لللدعم الللدفاع للاانً عللن الوق لراج .ويف الوقللت نوس ل  ،قللدمت اقكومللة امللكيللة
لكمبللوداي مبلللغ  ٧1 111دوار لبنللاج قاعللات احملللام يف احملللاكم ضلتعللاون مللأ نقابللة احملللام يف
مملكلة كمبلوداي ملن أجل تقلدق املشلورة إىل املتهمل أو األشلخاص امللدان يف السل ون يف مجيلأ
أ للاج البلللد ،وهللو املشللروع الللذي بل للت كلوت ل اامجاليللة  2٦1 111دوار .ويف الوقللت اللراهن،
فقللد بللدأ هللذا املشللروع يف سللبأ حمافظللات ،وهللي كيللو ،وكللامبوت ،وسللواي رينللغ ،وض مبللانغ،
وضنتياي ميانتشي ،وكامبونغ سبيو ،وكامبونغ شنانغ؛
(ع) تنويذ أهكام القانون املتعلا بتنظيم وسلري عمل احمللاكم والنيابلة والعاملة انشلاج
حمللاكم اسللتئناق إقليميللة لتقريبهللا مللن امل لواطن  ،وا سلليما لتيسللري و للول الوق لراج إىل اقللدمات
القضلائية حملكمللة ااسلتئناق ،هيللث خصصللت اقكوملة مللرخراً مينانيللة لبنلاج حمكمللة اسللتئناق يف
حمافظة تبونغ مخوم وأخر يف حمافظة ض مبونغ.
 -22التوصية ر م ( ٦1اعزيز سلطات إنفاذ القوانق) :ما فتئت اقكومة امللكية لكمبوداي
تو اهتماماً كبرياً ملس لة تعنين سلطات إنواذ القوان  ،سواج من هيلث القلدرات أو األخالقيلات
املهنية ،وذلك من خالل ما يلي:
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األكادمييللة امللكيللة للمهللن القضللائية الللد تقللوم بتللدريد القضللاة وأعضللاج النيابللة
العامللة سللنوايً وتللنظم دورات تدريبيللة إفللافية هللول املهللارات الونيللة واألخالقيللات
املهنية والقوان الدولية ققو اانسان؛



األكادميية الوطنية للشرطة الد تقوم بتدريد الشلرطة الوطنيلة ،وا سليما الشلرطة
القضائية اللد تتلوىل إنولاذ القلانون ،يف لال املهلارات والعمليلات الونيلة واألخالقيلات
من أج إجراج التحرايت بش ن اسرائم والقبض علد اسناة.
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دا  -الدوا ر االستثنا ية إل احملاكم الك بودية (التوصيات ر م :)٦٦-٦8
 -11لقد بذلت اقكومة امللكية لكمبوداي جهوداًكبرية لضمان التنويلذ السللس وااكملال النلاجل
لعمليللة ال لدوائر ااسللتثنائية يف احملللاكم الكمبوديللة ،وا سلليما السللعي للحصللول علللد الللدعم املللا
ذه العملية علد النحو التا :


توا ل اقكومللة التعللاون مللأ ا تمللأ الللدو للحصللول علللد املسللاعدات ،هيللث
تلقت يف عام  112٧مبل لاً إمجاليلاً قلدره  21ماليل يلورو ملن ااحتلاد األورو
لللدعم إجلراجات الللدوائر ااسللتثنائية يف الول ة مللا بل  112٧و ،1122منهللا 2
مليللون يللورو لللربامج التثقيويللة الللد تنوللذها املنظمللات غللري اقكوميللة هللول ااضدة
اسماعية .ويف عام  ،112٨قدمت هكومتا أملانيا وا ند مبل لاً قلدره ٨1 111
دوار و ١1 111دوار ،علد التوا  ،ضافلافة إىل املينانيلة الوطنيلة املخصصلة
للدوائر ااستثنائية يف احملاكم الكمبودية؛



ويف الوقت نوس  ،قدمت اقكومة امللكية لكمبوداي مسلاجة ماليلة وماديلة للدعم
عم ل الللدوائر ااسللتثنائية يف احملللاكم الكمبوديللة بل للت  ٦٤مليللون دوار ،لت ل يت
ب للذلك يف املرتب للة الثاني للة بع للد مس للاجة الي للاضن .ويف كل ل ع للام ،تتحم ل اقكوم للة
امللكيللة لكمبللوداي كافللة تكللاليا التشل ي العامللة للذه الللدوائر ااسللتثنائية وتللدفأ
مرتبات مجيأ مونو ملدة  ٤أشهر علد األق .

 -12وقللد دعمللت اقكومللة أنشللطة الللدوائر ااسللتثنائية اعتبللاراً منهللا أن هللذه األنشللطة تشللك
معيللاراً دولي لاً يف اهللاه اا للالح القضللائي يف كمبللوداي .وانطالق لاً مللن ذلللك ،فقللد اسللتواد ب لرانمج
إ الح القضاج من املمارسات اسيدة ذه الدوائر وجر إعداد وثيقة هلول املوا لوات الواجلد
توفرها يف احملاكم .وقامت و ارة العدل ضلتعاون مأ مكتد مووفلية األملم املتحلدة ققلو اانسلان يف
كمبللوداي بتنظلليم مشللاورة بشل ن قبللول السللمات املميللنة للللدوائر ااسللتثنائية .ومللن الوافللل أنل منللذ
علام  ،112٦فرفللت و ارة العلدل علللد احملللاكم اسلتخدام للي ة األمللر ضقلبس ااهتيللاطي ،مسللتلهمة
ذلك من وذع الدوائر ااستثنائية .ويف الوقت نوس  ،فإن بعلض ااالا ات اللد هققتهلا اللدوائر
ااستثنائية والد ا تتعلا ضاجراجات القضلائية حتظلد بتقلدير رفيلأ وتتخلذ وذجلاً حيتلذ  ،وهلي
كالتللا  )2( :يعتللرب مللورو الللدوائر ااسللتثنائية يف احملللاكم الكمبوديللة أهللم عنصللر ينب للي لليانت
وهوظ ل لألجيللال القادمللة ،ألغ لرار منهللا إهيللاج الللذكر  ،وعللدم تك لرار ااضدة اسماعيللة ،والتثقيللا،
فضلالً عللن بنللاج القللدرات وتعنيللن مرسسللات القطللاع القضللائي؛ ( )1كمللا أ للبحت الللدوائر ااسللتثنائية
وذجاً اهتذت بعض البلدان انشاج حمكمة مماثللة ملالهقلة ملرتكر جرميلة ااضدة اسماعيلة ،وملن
هللذه البل للدان م للن ا ت لنال يف مرهل للة دراس للة املس ل لة بينمللا أخ للر ق للد طللورت ت للدرجيياً حماكمه للا (مث ل
بللن الدي  ،وسللري انكللا ،وكينيللا ،والسللين ال ،ومجهوريللة أفريقيللا الوسللطد)؛ ( )٣وا إهللدا موهللوم
إدارة احملكمة املستنبو من لوذع اللدوائر ااسلتثنائية وإدراجل يف القلوان الثالثلة للنظلام القضلائي
وتطبيق ل يف النظللام القضللائي الللوط  .واليللوم ،فللإن احملللاكم الوطنيللة علللد مجيللأ املسللتوايت لللديها
وهدة دائمة تسمد "إدارة احملكمة" لضمان تقدق خدمات قضائية فعالة لل ميأ.
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هاء -وضع انون احلصو للى املعلومات (التوصية ر م )68
 -11لقد أعطت اقكومة امللكيلة لكمبلوداي موافقتهلا الرمسيلة عللد وفلأ قلانون اقصلول عللد
املعلومات ،الذي تقوده و ارة ااعالم ضلتعاون مأ سلوارة السلويد ومكتلد اليونسلكو يف كمبلوداي
من خالل فريا عام تق مش يضم املرسسات اقكومية ووكاات األمم املتحدة يف كمبوداي
ومنظمات ا تمأ املدين لوفأ مشروع قانون اقصول علد املعلومات .وقد ا هالياً اانتهاج من
إعللداد مشللروع القللانون علللد مسللتو الوريللا العام ل التق ل  ،وشللرع يف دراسللة مشللروعيت وامتثال ل
للمعايري الدولية ومواجمت للوفعية ااقتصادية وااجتماعية ململكة كمبوداي.

واو -إصالح النظاع االنتخايب (التوصيات ر م  11و 668إىل )611
 -1٣لقللد أنهللرت اانتخللاضت الوطنيللة الللد أجريللت يف عللام  112٣أن النظللام اانتخللا يف
هاجة إىل إ الح كبري من أجل حتقيلا الدميقراطيلة هلل تكلون اانتخلاضت املقبللة كامللة وننيهلة
وأفض  -بدجاً من تعدي الدستور والقوان املتعلقة ضانتخاضت.


فالقانون املتعلا بتنظيم الل نة الوطنية لالنتخلاضت وسلري عملهلا يتطللد إدخلال
إ للالهات علللد مسللتو هللذه الل نللة ،مللن قبي ل مللنل العضللوية فيهللا ملختلللا
األهلناجمل السياسللية املمثلللة يف اسمعيللة الوطنيللة؛ وحتديللد أدوار الل نللة يف ممارسللة
اختصا للها بشللك حمايللد؛ وتكلريس مبللدأ اه ل ام القللانون دون أي فل و أو وديللد
أو ختويا أو أمر مباشر أو غري مباشر من أي فرد أو مرسسة؛



كما أضنت تلك الت ربلة علن فلرورة تعلدي قلانون اانتخلاضت الوطنيلة اختيلار
الربمللاني  ،هيلث يتعل إ للالح نظلام تسل ي النللاخب ضسلتخدام النظلام اقاسللو
لتس ي بياانت النلاخب هلل تكلون كامللة ودقيقلة وحم ودثلة .ويف الوقلت نوسل ،
يتطلد القانون أيضاً إنشاج سنة تنسليا لتيسلري اللربامج التدريبيلة للنلاخب ونشلر
سياس للات األهل لناجمل السياس للية املسل ل لة ع للن طري للا بل لرامج منص للوة يف وس للائو
ااعالم اقكومية.

زاي -اعزير ررز و اير ررة حقر رروق اثار ررخات ذوي اإللا ر ررة (التوصر رريات ر ر ررم  15و61٦
إىل )686
 -1٦للدر القللانون املتعلللا مايللة وتعنيللن هقللو األشللخاص ذوي ااعاقللة مبوجللد املرسللوم
امللكللي رقللم  NS/RKM/0709/010مللرر يف  ٣متو /يوليل  .1112ويهللدق هللذا القللانون إىل مللا يلللي:
( )2محايلة هقلو وهلرايت األشلخاص ذوي ااعاقلة؛ ( )1ومحايللة مصلاأل األشلخاص ذوي ااعاقللة؛
( )٣ومنأ التميين فد األشخاص ذوي ااعاقة واقد من والقضاج عليل ؛ ( )٦وإعلادة ههيل األشلخاص
ذوي ااعاقة بدنياً وعقلياً ومهنياً لضمان مشاركتهم الكاملة واملتساوية يف األنشطة ااجتماعية.
 -1١وق للد وف للعت اقكوم للة امللكي للة لكمب للوداي اقط للة ااسل ل اتي ية الوطني للة املتعلق للة ضاعاق للة
( )112٨-112٦والد ترمي إىل حتقيا األهداق التالية )2( :حتس األهلوال املعيشلية لألشلخاص
ذوي ااعاقة وأسرهم و ون كرامتهم منذ الوادة وتلوفري سلب العلي املسلتق والرعايلة الكامللة لم؛
( )1وتعني للن املس للاواة أم للام الق للانون واقص للول عل للد اق للدمات القانوني للة  -دون التع للرر للتع للذيد
8
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وإساجة املعاملة وااست الل والعنا والقلرارات الطارئلة  -فضلالً علن تعنيلن مسلاواة النسلاج واألطولال
ومجي للأ فئ للات األش للخاص ذوي ااعاق للة .فق للد ا توني للا  1 ١٧٤شخصل لاً م للن ذوي ااعاق للة يف
الللو ارات واملرسسللات العامللة ،أي بنسللبة تقللارجمل  1يف املائللة ،وتونيللا  1 21٦شخص لاً مللن ذوي
ااعاقة يف القطاع اقاص ،بنسبة تص إىل  ١.١٣يف املائة .وضافافة إىل ذلك ،يسلتويد ٣ 2٣٣
شخص لاً مللن ذوي ااعاقللة مللن دعللم الدولللة بو للوهم فق لراج .وقللد تلقللد  11١أشللخاص مللن ذوي
ااعاقة تداريد مهنية من منظمات غري هكومية.
 -1٤وإىل جان للد العناي للة الس للالوة ال للذكر ،فق للد دعم للت اقكوم للة امللكي للة لكمب للوداي مش للاركة
األشللخاص ذوي ااعاقللة ،هيللث يللنظم لللس شللرون األشللخاص ذوي ااعاقللة ك ل سللنة أنشللطة
مثل  )2( :سللباقات امللاراثون لألشللخاص ذوي ااعاقللة؛ ( )1وأايم التوهلد ومتال مللة داون لوائللدة
األشللخاص ذوي ااعاق للة؛ ( )٣واألايم الوطنيللة والدولي للة للصللم وال للبكم؛ ( )٦واألايم الوطنيللة والدولي للة
لألشخاص ذوي ااعاقة يف  ٣كانون األول/ديسمرب من ك سنة مبشاركة  1 111إىل ٣ 111
شللخ مللن ذوي ااعاقللة .وبللدعم مللن مجهوريللة كللوراي ،توفللد مملكللة كمبللوداي أشخا لاً مللن ذوي
ااعاق للة العقلي للة للمش للاركة يف األلع للاجمل األوملبي للة اقا للة ال للد ت للنظم س للنوايً يف ك للوراي ،وأوف للدت
الشباجمل ذوي ااعاقة الذين فا وا يف التحدي العاملي لتكنولوجيا املعلومات للدراسة مللدة أسلبوع،
وتدعم سنوايً مشاركة األشخاص ذوي ااعاقة يف املسابقات الد تنظم يف البلدان األسيوية ،مث
كوراي والصل وإندونيسليا وفييلت انم .ويف علام  ،112٤قلدم لندو األشلخاص ذوي ااعاقلة
خدمات إعادة الت هي اسسدي ملا موع  ٣1 1٦2شخصاً ،وتعاون ملأ املنظملات اقكوميلة
وغري اقكوميلة اعلادة ههيل  1٧ 1١٦شخصلاً مهنيلاً وطبيلاً؛ واسلتواد  1 221شخصلاً يف ا تمعلات
احمللية من اقدمات العالجية الد يقدمها الصندو .

حاء-

اية الطفل (التوصيات  11و 18إىل )81
 -1٧لللد مملكللة كمبللوداي ق لوان تكو ل محايللة األطوللال مللن املعاملللة املهينللة والعم ل القسللري
وااست الل اسنسي واايذاج اسنسي ،وذلك علد النحو التا :
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جيللرم القللانون اسنللائي بعللض املعللامالت املهينللة لألطوللال ،مثل التخلللي عللن القا لرين
(امللادة  ،)٣12والتحلريض عللد التخلللي عللن القا لرين (املللادة  ،)٣٣1وهرمللان
القا ر دون سن اقامسة عشرة من ال لذاج أو الرعايلة (امللادة  ،)٣٣٧وإخضلاع
القا ر إىل نروق عم تضر بصحت (املادة  ،)٣٣2والتحرش اسنسي بقا لر
دون سللن اقامسللة عشللرة (املللادة  ،)٣٦2وحتلريض القا للر علللد اسللتهال ملواد
اللدرة (املللادة  ،)٣٦٣وحت لريض القا للر علللد التسللول (املللادة  ،)٣٦٦وحت لريض
القا للر علللد ارتكللاجمل جنايللة أو جنحللة (املللادة  ،)٣٦١وااعتللداج اسنسللي علللد
القا ر من لدن أهد األ ول (املادة )٣١2؛



ويللن القللانون املتعل للا بقمللأ ااه للار ضلبشللر وااسللت الل اسنس للي علللد محاي للة
األطو للال م للن ااس للت الل اسنس للي وااي للذاج اسنس للي ،إذ جي للرم بي للأ األطو للال يف
الب للاج (املللادة  ،)1٨وشلراج ب للاج األطوللال (املللادة  ،)٣٦والتمللا ب للاج األطوللال
(املادة  ،)٣١واست الل األطوال يف املواد ااضهيلة (امللادة  ،)٦2و امعلة قا لر
دون سللن اقامسللة عشللرة (املللادة  ،)٦1وارتكللاجمل أفعللال غللري ائقللة فللد قا للر
دون سن اقامسة عشرة (املادة )٦٣؛
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وحيظر قانون العم استخدام األطوال يف األعمال الشاقة؛



ويللن القللانون املتعلللا بقضللاج األهللدا علللد إج لراجات قمايللة األطوللال املخللالو
للقانون امتثااً اتواقية هقو الطو .

 -1٨وقللد أعللدت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي محلللة ملكافحللة عم ل األطوللال ،وأطلقللت خطللة
عم ل ل وطنيل للة بش ل ل ن اقل للد مل للن عم ل ل األطول للال والقضل للاج علل للد أس ل لوأ أشل للكال عم ل ل األطول للال
( .)111١-112٤ومللن خللالل خطللة العم ل هللذه ،ا إ للالح سليللات التوتللي وإنشللاج الل نللة
الوطنيللة ملكافحللة عم ل األطوللال مللن أج ل ر للد وتوتللي عم ل النسللاج واألطوللال يف املصللانأ.
ونتي ة للذلك ،اخنولض علدد هلاات عمل األطولال بشلك مطلرد ،هيلث تراجلأ ملن  ٣٦هاللة
يف ع للام  112٦إىل  2٣هال للة يف  112١و 2٤هال للة يف  112٤مث إىل ه للالت فق للو يف .112٧
وضاف للافة إىل ذل للك ،ج للر خ للالل الس للنوات القليل للة املاف للية ت للوفري الوقاي للة يف الوق للت املناس للد
ملللا موع ل  1٨ ١11طو لالً ومتللت إعللادة د هللم يف ا تمللأ عللن طريللا التللدريد علللد املهللارات
وإجياد فرص العم .

طاء -اسجيل املواليد (التوصية ر م )5٦
 -12خيضأ تس ي املواليد واقصول علد اسنسية اقمريية يف مملكة كمبلوداي لقواعلد قانونيلة
حتللدد إج لراجات وافللحة يللتم تنويللذها دون أي متييللن .وعلللد وج ل اقصللوص ،فللإن اقصللول علللد
اسنسية اقمريية مقيد ضلشروط املنصوص عليها يف القوان .

ايء -أطفا الشوارع ومراكز إلادة التأهيل (التوصيات ر م  11و 81و)8١
 -٣1ت للو اقكوم للة امللكي للة لكمب للوداي اهتمامل لاً كب للرياً أبطو للال الشل لوارع واليت للامد ،مب للن ف لليهم
األطوللال والشللباجمل يف مراكللن تلقللي خللدمات ااي لواج .ويوجللد هالي لاً  ٤٣٤مرفق لاً لرعايللة الطو ل
يسللتويد منهللا  1٤ 2٨٧طو لالً وشللاضً ( 21 ١1٤فتللاة) ،مللن بينهللا  ٦1٤مراكللن لرعايللة الطو ل
تضم  2٤ ١٧2طوالً (منها  11مركناً هكوميلاً يضلم  2 ٣2٣طولالً وشلاضً) .وهنلا  1١مل ل
مرقتاً أيوي  ٤1٨طوالً و ٧2مل ل دائملاً أيوي  2 ١21طولالً؛ وإىل جانلد ذللك ،يلتم إيلواج ٧ ٣٨٨
طوالً يف املهاجأ واملعابد واألماكن الدينية يف هوا  2٣٧مكاانً،
 -٣2وقللد أعلنللت و ارة الشللرون ااجتماعيللة واحملللارب القللدامد وإعللادة ههي ل الشللباجمل ،بعللد
الوحل  ،علن إغلال وحتويل  ١٤مركلناً لرعايلة األطولال بسلبد انتهاكهلا ققلو األطولال وعلدم
امتثا للا للحللد األد مللن الرعايللة البديلللة ،ومتللت إعللادة إدمللاع  ١٦2طو لالً يف األسللر وا تمعللات
احمللية وحتوي  ٨٧يتيماً من دور األيتام للحصول علد خدمات الرعاية يف ا تمعات احمللية.

كاف -إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان (التوصيات ر م  1٠إىل )1٠
 -٣1وافقللت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي مللن هيللث املبللدأ علللد إنشللاج مرسسللة وطنيللة ققللو
اانسان من خالل لياغة القلانون املتعللا انشلاج املرسسلة الوطنيلة ققلو اانسلان وفقلاً ملبلادس
ضريس .وهل ارن ،فقد تعاونت الل نلة الكمبوديلة ققلو اانسلان ملأ منظملات ا تملأ امللدين
يف إعداد مشروع القانون املتعللا انشلاج املرسسلة الوطنيلة ققلو اانسلان .وبلدأ مشلروع القلانون
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مببادرة من الوريا العام التابأ ملنظملات ا تملأ امللدين وكلان موفلوع علدة مناقشلات ملأ الل نلة
الكمبودية ققو اانسان .غري أن مل يتم بعد إمتام لي ت النهائيلة .وستوا ل الل نلة الكمبوديلة
ققللو اانسللان العمل مللأ أ للحاجمل املصلللحة املعنيل بشل ن مشللروع القللانون ،وا سلليما مللأ مكتللد
مووفية األمم املتحدة ققو اانسان يف كمبوداي لضمان امتثال ملبادس ضريس.

الع -التع رراون ال رردول إل جم ررا حق رروق اإلنس رران (التوص رريات ر ررم  1٦إىل  ١6و١١
إىل )١٠
 -٣٣إن مملكة كمبوداي عضو يف األمم املتحدة منلذ علام  22١١وشلاركت بنشلاط يف سليلات
األمم املتحدة ققو اانسان ،وذلك علد النحو التا :


فمنللذ عللام  ،222٣أذنللت مملكللة كمبللوداي ملووفللية هقللو اانسللان انشللاج مكتللد
قطري ا يف كمبوداي؛



ومسحت بنايرات سليات األمم املتحدة ققو اانسان ،مث املقرر اقاص املع
قو اانسان واملقرر اقاص املع قو املرأة والل نة الورعية ملنأ التعذيد؛



ومسح للت أيضل لاً ملنظم للات دولي للة اتلو للة انش للاج مكت للد للا يف كمب للوداي ،مثل ل
ااحتللاد األورو  ،ومووفللية هقللو اانسللان ،وب لرانمج األمللم املتحللدة اا للائي،
ومنظمة الصحة العاملية ،واليونيسلا ،وبلرانمج األغذيلة العلاملي ،و لندو األملم
املتحدة للسكان ،ومنظمة األغذية والنراعة ،واليونسكو ،ومكتد األمم املتحلدة
املع ل ضملخللدرات واسرميللة ،وهيئللة األمللم املتحللدة للملرأة ،وبلرانمج األمللم املتحللدة
املش املع بوريو نق املناعة البشرية/اايد  ،وغريها؛



وسللتقوم اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي بتمديللد مللذكرة التوللاهم مللأ مكتللد مووفللية
هقو اانسان يف كمبوداي لواايت اهقة.

ميم -التثقيف والتدريب إل جما حقوق اإلنسان (التوصيتان ر م  18و)١1
 -٣٦م للن أجل ل تعني للن ومحاي للة هق للو اانس للان ،أنشل ل ت اقكوم للة امللكي للة لكمب للوداي الل ن للة
الكمبوديللة ققللو اانسللان بو للوها مرسسللة تقللدم التثقيللا والتللدريد يف للال الق لوان الدوليللة
قق للو اانس للان عل للد مجي للأ املس للتوايت ،مب للا يف ذل للك لوائ للدة امل للونو امل للدني وأفل لراد القل لوات
املسلحة .وعالوة علد ذلك ،فقد افطلعت الل نة أبدوارها بنشاط علد النحو التا :
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فقد قاملت يف علام  112٧بر لد هاللة هقلو اانسلان يف  11ملن أ ل 1٧
سل ناً يف مجيللأ أ للاج البللد .و لللول متو /يوليل  ،112٨ر لدت األفرقللة العاملللة
التابعة لل نة  2٦س ناً وبعض املراكن اا الهية؛



وتعاونت الل نة مأ الو ارات واادارات والسلطات احمللية املعنيلة وأطلراق أخلر
يف تنظلليم هلقللات دراسللية هللول هقللو اانسللان يف مقاطعللات اتلوللة يف مجيللأ
أ ل للاج البلل للد مل للن أج ل ل تعمل لليم ونشل للر الق ل لوان املتعلقل للة قل للو اانسل للان علل للد
املشللارك  ،مثل املللونو املكلول انوللاذ القلوان  ،والسلللطات احملليللة ،وطللالجمل
اسامعات ،والعمال ،وعموم امللواطن  ،والشلعوجمل األ للية .وعلالوة عللد ذللك،
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قامت األفرقلة العامللة التابعلة لل نلة بنشلر روانق حقروق اإلنسران بل الطلالجمل
يف املللدار الثانويللة واملراكللن ال بويللة .ويف الول ة مللا بل  112٧ومتو /يوليل ،112٨
استواد  ١ 1٨٨طالباً (منهم  ٣ 1٣٧فتاة) من التدريد والتوعية()١؛


وستوسأ األفرقلة العامللة نطلا عملهلا وا موعلات املسلتهدفة ملن أجل نشلر هقلو
اانسان والقوان يف ا تمعات احمللية يف مجيأ أ اج البلد.

نون -املسرراواة ررق اجلنسررق والت ييررز والعنررف ضررد املررأة (التوصرريات ر ررم  ١٦إىل 51
و 11إىل )15
 -٣١لقللد بللذلت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي جهللوداًكبللرية للقضللاج علللد التمييللن فللد امل لرأة وتعنيللن
املسللاواة واانصللاق ب ل اسنس ل يف كمبللوداي مللن خللالل وفللأ وتنويللذ األطللر القانونيللة والسياسللات
وخطو العم والربامج الرامية إىل التصلدي للتمييلن والعنلا فلد النسلاج والوتيلات؛ وتعنيلن املسلاواة بل
الرجال والنساج يف ا تمأ .ويعاقد القانون اسنائي اللذي اعتملد يف  ٣1تشلرين الثلاين/نوفمرب 1112
مرتكر التميين ،سواج كان مباشراً أو غري مباشر (املواد .)1٧٣-1٤١
 -٣٤وأ للدرت و ارة شللرون امل لرأة ،ضلتعللاون مللأ و ارة العم ل والتللدريد امله ل وضلتشللاور مللأ
املنظمللات غللري اقكوميللة ،بيللاانً بش ل ن "نللروق العم ل وتللوفري النظافللة الصللحية والسللالمة يف املنش ل ت
واملرسسلات وخللدمات ال فيل " ووفللعت سياسللة وذجيلة ملنللأ التحللرش اسنسللي يف أمللاكن العمل
لوائدة املونوات والعامالت يف قطاعات النسليج والضليافة وال فيل ؛ وأعلدت و ئلا تدريبيلة للمسلرول
ااداريل وأرضجمل األعمللال .وقللد ا تعملليم هللذه الو ئللا التعليميللة علللد  2٣1مصللنعاً لأللبسللة يف
مدينة بنوم بن  .وجلر تلدريد هلوا  ٤1 111عامللة يف مصلانأ األلبسلة و 2٣1 111عامللة
يف قطللاع الضلليافة بشل ن السللالمة يف مكللان العمل  .وضافللافة إىل ذلللك ،ا تعملليم تلللك الو ئللا
التدريبي للة عل للد الع للامالت يف خ للدمات ال في ل م للن أج ل ت للدريبهن بش ل ن من للأ ااعت للداج اسنس للي
والعنا فد املرأة يف مكان العم .
 -٣٧وتعاونللت و ارة شللرون امل لرأة مللأ الللو ارات واملرسسللات املعنيللة والشللركاج اا للائي واملنظمللات
غري اقكومية ووسائو ااعالم والقطاع اقاص وعملت بشلك وثيلا ملأ ملونوي إنولاذ القلانون ،مثل
الش للرطة وال للدر ومس للرو اادارات املعني للة ،يف املش لاركة يف محل للة الرج ل الص للاأل ()112١-1122
لتسليو الضوج علد النماذع اسيدة واملواقا ااجيابيلة هلاه العمل غلري امللدفوع األجلر ،وتقلدير واهل ام
مجيللأ النسللاج ،واملسللاجة يف القضللاج علللد العنللا فللد النسللاج والوتيللات .ويسللتهدق ال لربانمج الرجللال
الذين ت اوح أعمارهم ب  2١و ٦2عاماً .وهنا أيضاً محالت أخر مث محلة القلو األبليض اللد
تدوم  2٤يوماً وودق إىل إهناج العنا فد النساج والوتيات ويشار فيها الرجال والوتيان.
 -٣٨ولد و ارة شرون امللرأة أيضلاً هياكل عمل يصل موعهلا يف العا لمة واحملافظلات إىل 1١
وكللذا يف مجيللأ املللدن واملقاطعللات واملللديرايت ،وهللي تعم ل ضمسهللا لتعنيللن هقللو امل لرأة وتعملليم مراعللاة
املنظور اسنساين علد املستوايت دون الوطنية يف إطار خطة نريي را ان  .ويف الوقلت نوسل  ،أنشل ت
اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي ارليللات الوطنيللة ودون الوطنيللة ،مبللا يف ذلللك ا لللس القللومي للملرأة واألفرقللة
العاملللة التقنيللة لتعملليم مراعللاة املنظللور اسنسللاين يف الو ارات/املرسسللات .وعلللد املسللتو دون الللوط ،
هنللا إدارات شللرون امل لرأة ،والل للان ااستشللارية لشللرون امل لرأة والطو ل يف العا للمة/احملافظات واملللدن
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واملقاطعللات واملللديرايت ،وسنللة شللرون امل لرأة والطو ل يف البلللدايت والوللروع يف مجيللأ أ للاج البلللد .ويف
الوقللت ال لراهن ،قامللت  12و ارة ومرسسللة بوفللأ وتنويللذ اقطللة ااس ل اتي ية لتعملليم مراعللاة املنظللور
اسنسللاين .ويف الوقللت نوس ل  ،تلقللت  1٨و ارة ومرسسللة مينانيللات وطنيللة ومينانيللات مللن الشللركاج مللن
أج التنويذ امليلداين اسل اتي ية تعمليم مراعلاة املنظلور اسنسلاين .وارتولأ علدد املونولات العلامالت يف
اقدم للة املدني للة إىل  ٦2يف املائ للة يف ع للام  .112٧وهن للا  2١منظم للة م للن منظم للات ا تم للأ امل للدين
أعضللاج يف الوريللا العامل التقل املعل بنللوع اسللنس ،الللذي يضللم الشللبكات الرئيسللية التاليللة )2( :سنللة
املنظمللات غللري اقكوميللة املعنيللة ضلقضللاج علللد مجيللأ أشللكال التمييللن فللد امل لرأة؛ ( )1والشللبكة املعنيللة
ضملسائ اسنسانية والتنمية يف كمبوداي؛ ( )٣وسنة تعنين دور املرأة يف السياسة.
 -٣2ونصللت السياسللة املتعلقللة ضألرافللي الللد حتمل اسللم "الكتللاجمل األبلليض بشل ن األرافللي"
والصادرة يف عام  112١عللد فلمان املسلاواة واانصلاق بل اسنسل يف عمليلة تسل ي األرافلي،
مبللا يف ذلللك ايدة مشللاركة امل لرأة يف للنأ القلرار ،وتتبللأ تنويللذ السياسللات واقطللو واملبللادرات يف
للال األرافللي .ويقللوم تعنيللن إجلراجات تسل ي األرافللي علللد فللمان هقللو ملكيللة املمتلكللات
العقاريللة الللد تعللود للللنوج مع لاً ،أو للللنوع أو النوجللة منوللردين ،أو لل ماعللة ضلنسللبة تمعللات
الشللعوجمل األ لللية .واسللتناداً إىل قاعللدة بيللاانت سللندات ملكيللة األرافللي يف عللام  ،112٧والللد
بل ت  ٣2٤ ١٤١سنداً ،فلإن النسلاج واألرامل ميلكلن عللد التلوا  11.٦٦يف املائلة و ٣.12يف
املائة من هذه السندات(.)٤

سق -حتسق أوضاع السجون (التوصية ر م )1٨
 -٦1يوجللد يف مملكللة كمبللوداي  1٨س ل ناً ،ومللا فتئللت اقكومللة تللو اهتمام لاً كبللرياً لتحس ل
أوفللاعها ،س لواج مللن هيللث البنيللة التحيللة أو الظللروق املعيشللية للمحت لنين .و لللول متو /يولي ل ،112٨
بلللغ عللدد احملت لنين  ،٣1 ٦٦٦مللن بيللنهم  1 ٤2٤مللن النسللاج و 2 ١١2مللن القا لرين .ومتللت
إعادة بناج  ١س ون يف الو ة ما ب  1122و ،112٤ملن بينهلا سل ن أعيلد بنلاعه برعايلة ملن
هكومة أس اليا .وعالوة علد ذلك ،يق ح إ لالح  ٧سل ون يف حمافظلات كومبلوت ،وكومبونلغ
ثوم ،وبيل  ،ويلودور ميانتشلي ،وبونتيلاي ميانتشلي ،ورا ان كلريي ،وبنلاج سل ن جديلد يف حمافظلة
كومبونغ تشام(.)٧
 -٦2ويسللمل هاليلاً لكل سل ضقللروع مللن النننانللة وممارسللة الرايفللة ملللدة ا تقل عللن ٣1
دقيقة يومياً ،دون اهتساجمل ملدة املشلاركة يف أي أنشلطة أخلر  .وقلد تعاونلت و ارة الداخليلة ملأ
بعض املنظمات واسمعيات الشريكة النشليطة يف خلدمات الصلحة العقليلة ،مثل منظملة التثلاقا
النوسللي ااجتمللاعي ( ،)TPOلتقللدق استشللارات نوسللية يف للال التعللليم واملهللارات اقياتيللة للمحت لنين،
وتعاونللت مللأ منظمللة سلليبار كمبللوداي انشللاج مكتبللات يف السل ون يف مجيللأ أ للاج البلللد لتمكل
احملت نين من اق ار الكتد وقراجوا.
 -٦1وتت لليل اقط للة ااس ل ل اتي ية ل للو ارة الداخلي للة للم للدان ال للذين غ للريوا س لللوكياوم الس لليئة
اانضمام إىل برانمج األنشطة النراعية واقرق اليدويلة يف السل ون وتعللم املهلارات املهنيلة لكسلد قلووم
واانللدماع يف ا تمللأ بعللد اقللروع مللن الس ل ن .وتللتم إدارة الس ل ون يف كمبللوداي وفق لاً للمعللايري
الدوليللة ومبللادس هقللو اانسللان مللن خللالل تنويللذ "القواعللد الللدنيا لألمللم املتحللدة" لضللمان إدارة
احملت لنين بشللك يراعللي إنسللانيتهم وسللالمتهم وك لرامتهم ويعللن فعاليللة إعللادة ههلليلهم يف ا تمللأ
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لك للي يص للبحوا مل لواطن للاق وا يع للودوا إىل ااجل لرام .وضاف للافة إىل القواع للد ال للدنيا لألم للم
املتح للدة ،تعك للا اادارة العام للة للس ل ل ون عل للد دراس للة وفح ل ل إمكاني للة إدراع "قواع للد األم للم
املتحدة ملعاملة الس ينات والتدابري غري ااهت ا ية للم رمات (قواعد ضنكو )" ،الد اعتملدوا
اسمعيللة العامللة لألمللم املتحللدة يف عللام  ،1122يف الللربانمج الللوط اعللادة اا للالح متشللياً مللأ
قللانون الس ل ون وسياسللة اقكوم للة امللكيللة لكمب للوداي بش ل ن محايللة وتعني للن هقللو امل لرأة والطو ل
(األطوال الذين يرافقون أمهاوم يف الس ن).

لق -مكا حة االجتار ابثاخات (التوصيات ر م  85إىل )8٠
 -٦٣لق للد ب للذلت اقكوم للة امللكي للة لكمب للوداي جه للوداً كب للرية ملكافح للة ااه للار ضألش للخاص،
وخبا ة النساج واألطوال ،عن طريا عدد من التدابري والوسائ من بينها ما يلي:


منذ عام  ،111٦ما فتئت اقكومة امللكية لكمبلوداي تتعلاون بنشلاط ملأ بللدان
منطق للة ميكون للغ الك للرب دون ااقليمي للة ،مب للا يف ذل للك الص ل ل ومجهوريل للة اوي
الدميقراطي للة الشل للعبية وميا للار و يلنل للد وفيي للت انم ،اعل للداد خط للو اس ل ل اتي ية
وخطو عم ملكافحة ااهار ضألشخاص يف املنطقة؛



يف عللام  ،111٨اعتمللد قللانون قمللأ ااهللار ضألشللخاص وااسللت الل اسنسللي،
الذي يتوا مأ الربوتوكول ااختياري لألمم املتحدة؛



إنشللاج الل نللة الوطنيللة ملكافحللة ااهللار ضألشللخاص ،الللد يرأسللها انئللد رئلليس
الللو راج و ي للر الداخلي للة وتق للود العم ل املتعلللا مبكافح للة ااه للار ضألش للخاص م للن
خالل وفأ اقطو ااس اتي ية ذات الصلة؛



إنشللاج وهللدات خا للة مسللرولة عللن مكافحللة ااهللار ضألشللخاص يف مرسسللد
الشرطة الوطنية والشرطة العسكرية.

 -٦٦ويف علام  ،112٧قاملت اسهلات املختصلة بقملأ القضلااي املتعلقلة ضاهلار ضألشللخاص
علد النحو التا (:)٨
ااجراجات املتخذة من لدن احملاكم

ااجراجات املتخذة من لدن مونوي إنواذ القانون

العقوبة اقبسية
عدد اسناة

عدد الضحااي

نوع اسرمية

ااهار ضألشخاص ٦٨

٧1

212

ااست الل اسنسي 222

2٣2

12٤

2١2

11٣

٣٦١

ا موع

14

عدد اقاات

عدد اقاات

عدد احملت نين

عل ل ل ل للدد مل ل ل ل للذكرات
التوقيا الصادرة

١٨

212

٦١

١٨

212

٦١
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اء -حرية التعبا (التوصيات ر م  6٨6إىل )661
 -٦١يف مملكللة كمبللوداي ،حتمللي الق لوان هري لة التعبللري ويللنهض فللا .فاملللادة  ٦2مللن الدسللتور
تكو للمواطن ممارسة هرية التعبلري يف إطلار ا يضلر بسلمعة ارخلرين وعلادات ا تملأ وا خيل
ضلنظللام العللام واألمللن القللومي .ويللن قللانون الصللحافة علللد هريللة الكتابللة والنشللر دون ااف لرار
بسمعة ارخرين وكلرامتهم .ويلن القلانون اسنلائي عللد أن أي ادعلاجات أو اواملات يلتم ااداج
ف للا بس للوج ني للة ،سل لواج ش للووايً أو م للن خ للالل و ئ للا مكتوب للة أو للور م للن أي ن للوع ي للتم عرف للها
أو نشللرها لل مهللور ،وتلحللا الضللرر بشللرق أو مسعللة شللخ أو مرسسللة يعاقللد عليهللا مبقتضللد
املادة  ٣1١من هذا القانون.
 -٦٤وللليس امل لراد مللن أهكللام القللانون اسنللائي تقييللد هريللة التعبللري ،ب ل محايللة شللرق ومسعللة
األشللخاص واملرسسللات  -مبللا يتوللا مللأ الوقللرة  ٣مللن املللادة  22مللن العهللد الللدو اقللاص ضققللو
املدنية والسياسية ،الد تن علد ما يلي" :تستتبأ ممارسلة اققلو (هريلة التعبلري) املنصلوص عليهلا يف

الوقللرة  1مللن هللذه املللادة واجبللات ومسللئوليات خا للة .وعلللد ذلللك جيللو إخضللاعها لللبعض القيللود
ولكللن ش لريطة أن تكللون حمللددة بللن القللانون وأن تكللون فللرورية( :أ) اه ل ام هقللو ارخ لرين
أو مسعتهم( ،جمل) قماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ارداجمل العامة.
 -٦٧ويف مملكة كمبوداي ،يتمتأ الصحويون واملدافعون علن هقلو اانسلان واسهلات الواعللة
يف ا تمأ املدين وغريهم من األفراد ضملساواة أملام القلانون و مايلة القلانون ،وهلم أيضلاً مسلرولون
أمللام القللانون .وهريللة التعبللري أو هريللة التعبللري أثنللاج ممارسللة املهنللة ليسللت جرميللة ،ولكللن اسللتخدام
هريللة التعبللري أو هريللة التعبللري يف املهنللة كوسلليلة ارتكللاجمل أعمللال حيظرهللا القللانون يشللك جرميللة،
مث ل اسللتخدام املنتللدايت العامللة للمبال للة وإ للدار اوامللات فللد أشللخاص سخ لرين أو اسللتخدام
هرية التعبري يف املهنة ك طاج ارتكاجمل جرائم.
 -٦٨ويف املافي ،هوكم عدد من الصحوي واملدافع عن هقلو اانسلان وبعلض اسهلات
الواعلة يف ا تملأ امللدين بسلبد ارتكلافم ألفعلال إجراميلة ألن احملكملة خلصلت إىل أهنلم اسلت لوا
مهللنهم كمطيللة ارتكللاجمل جلرائم علللد النحللو ال لوارد يف الوقللرة  ،٦٧وهللو مللا يتعللارر مللأ القللانون
اسنللائي .وا ترمللي هللذه ااجلراجات القانونيللة إىل ختويللا الصللحوي أو املللدافع عللن هقللو اانسللان
أو اسهللات الواعلللة يف ا تمللأ املللدين أو تثبلليطهم عللن ممارسللة مهنللتهم؛ بل هللي تللدابري وللدق إىل
احملافظللة علللد األمللن والنظللام العللام مللن خللالل إعمللال القللانون ،علللد غ لرار مللا تقللوم ب ل البلللدان
الدميقراطية األخر .
 -٦2وميت للأ املواطن للون الي للوم يف مملك للة كمب للوداي بكامل ل اقري للة يف اس للتخدام وس للائو ااع للالم
الرقمية ،مبا يف ذلك وسائو التوا ااجتماعي مث فيسبو  .ولضمان املصاأل العامة والورديلة،
أعللدت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي مشللروع قللانون بش ل ن اس لرائم االك ونيللة .وقللد تعاونللت و ارة
الداخليللة مللأ ممثل ل مللن و ارة العللدل يف الللواايت املتحللدة األمريكيللة مللن أج ل حتس ل مشللروع
القللانون وفللمان امتثال ل ملتطلبللات املللادة  ،22الوقللرة  ،٣واملللادة  11مللن العهللد الللدو اقللاص
ضققللو املدنيللة والسياسللية .وال للرر مللن مشللروع القللانون هللو حتديللد التللدابري الوقائيللة ملنللأ وقمللأ
اسرائم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وااتصال.
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صاد -طاع الع ل (التوصيات ر م  61١إىل )618
 -١1لقلد أوللت اقكوملة امللكيلة لكمبلوداي اهتماملاًكبلرياً اجيلاد فلرص العمل وتوفريهلا للملواطن ،
سواج داخ البلد أو خارج  ،عن طريا إ دار سياسة بش ن عم املهلاجرين تركلن عللد محايلة هقلو
ومصاأل املواطن الذين يعملون يف اقارع.
 -١2ومن أج تعنين ومحاية اققو اانسانية للعمال املهاجرين ومصاقهم ،فقلد وقعلت اقكوملة
امللكية لكمبوداي علد مذكرات تواهم واتواقات مأ بعض البلدان علد النحو التا (:)2


مللذكرة توللاهم مللأ مجهوريللة كللوراي بشل ن إيوللاد عمللال إىل مجهوريللة كللوراي يف إطللار
نظام تصاريل العم ( 1٧نيسان/أبري )112١؛



مللذكرة توللاهم مللأ مللاليناي بشل ن اسللتقدام العمللال الكمبللودي وتللونيوهم ( 21كللانون
األول/ديسمرب )112١؛



اتوللا مللأ اململكللة العربيللة السللعودية بشل ن اسللتقدام العمللال املنلنلي والعمللال العللام
( 22شباط/فرباير )112٤؛



مللذكرة توللاهم مللأ مجهوريللة تيمللور  -ليشللد الدميقراطيللة بش ل ن التعللاون يف للال
العم ( 22سجمل/أغسطس )112٤؛



مللذكرة توللاهم مللأ مجهوريللة الولب ل بش ل ن التعللاون يف للال العم ل ( 2٦كللانون
األول/ديسمرب )112٤؛



ملذكرة توللاهم ملأ مملكللة يلنلد بشل ن التعللاون يف لال العمل واتولا بشل ن تونيللا
القو العاملة ( 22كانون األول/ديسمرب )112٤؛



مللذكرة توللاهم مللأ مجهوريللة فييللت انم ااش ل اكية بش ل ن التعللاون يف للال العم ل
( 11سذار/مار )112٧؛



مللذكرة توللاهم مللأ مجعيللة تنميللة امل لوارد البش لرية الكمبوديللة يف هونللغ كونللغ بش ل ن
تقدق خدمات الدعم إىل املواطن الكمبلودي اللذين يعمللون بصلورة قانونيلة يف
هونغ كونغ ،وا سيما العامالت املننليات ( 1٦نيسان/أبري .)112٧

اف -احلد مم الفقر (التوصيات ر م  61٠و 611و 61٠إىل )6١1
 -١1هافظت مملكة كمبلوداي خلالل العقلدين املافلي عللد معلدل لو اقتصلادي انهلن  ٧يف
املائة سلنوايً ،وارتولأ نصليد الولرد ملن النلاتج احملللي اامجلا ملن  2 1٦١دواراً يف علام 112٣
إىل  2 ٦٣١دواراً يف عللام  ،112٧ويتوقللأ أن ينتق ل إىل  2 ١٤٨دواراً يف عللام  .112٨واخنوللض
معللدل الوقللر مللن  ١٣.1يف املائللة يف عللام  111٦إىل  2٣.١يف املائللة يف عللام  .)21(112٦وضافللافة
إىل ذلللك ،أل للت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي الضلرائد املوروفللة علللد تسل ي العالمللات ،ومعللامالت
نقل امللكيللة بل األقللارجمل ،ووسللائ النقل مثل الللدراجات الناريللة والللدراجات الناريللة الثالثيللة الع للالت
الد تق قدرة حمركاولا علن  2١١سلنتم اً مكعبلاً ،وخوضلت أسلعار ميلاه الشلرجمل والكهلرضج ،وقلدمت
الدعم للمواطن الوقراج لربطهم بشبكة مياه الشرجمل .ويف الوقت نوس  ،خوضلت اقكوملة أيضلاً
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معظللم امتيللا ات األرافللي ااقتصللادية ملللنل السللكان امتيللا ات األرافللي ااجتماعيللة .ولتحس ل جللودة
اق للدمات العام للة وش للوافيتها ،فرف للت اقكوم للة رمسل لاً خا ل لاً وأعو للت منل ل بع للض اق للدمات هس للد
أهللدافها ومللدوا؛ وأل للت الض لرائد علللد السلللأ واملللدفوعات األخللر لألعمللال الت اريللة الص ل رية الللد
ميلكه للا املواطن للون يف مجي للأ األسل لوا /أماكن األعم للال يف مجي للأ أ للاج البل للد؛ ومسح للت للت للار ال للذين
ميارسون هاروم يف أكشا أو متاجر أو دكاك أو أماكن بيأ متلكها الدولة أن حيصللوا عللد هقلو
است الل تلك األماكن واانتواع فا مأ إمكانية نقلها إىل أبنائهم أو أقارفم أو غريهم.
 -١٣وقد عكوت و ارة التنمية الريوية علد تعنين وتوسيأ التعلاون اسيلد ملأ الشلركاج اا لائي
واملنظمات غري اقكوميلة والوكلاات اقا لة ب يلة التنويلذ الوعلال للربامج التنميلة الريويلة واقلد ملن
الوقر .ويقدم عشرة شركاج إ لائي املعلوانت يف  2٣مشلروعاً؛ ووقعلت  ٦٦منظملة غلري هكوميلة
اتواقلات للتعلاون بشل ن مشلاريأ متنوعلة للتنميللة الريويلة .وتوا ل و ارة التنميلة الريويلة العمل علللد
حتقيا األهداق اا ائية لأللوية ،هيث قامت بنايدة مستو تنويد املنلاطا الريويلة خبلدمات ميلاه
الشللرجمل إىل نسللبة  ١1.٦يف املائللة  -مت للاو ة بللذلك نسللبة  ١1يف املائللة الللد هللددوا األهللداق
اا ائية لأللوية (املسل ااقتصادي وااجتماعي لكمبلوداي لعلام  - )112١وارتولأ معلدل األشلخاص
يف املنللاطا الريويللة الللذين اسللتوادوا مللن حتسللن خللدمات الصللرق الصللحي إىل  ١٣.٧يف املائللة -
أي أكثل للر مل للن نسل للبة  ٣1يف املائل للة الل للد هل للددوا األهل للداق اا ائيل للة لأللويل للة (املسل للل ااقتصل للادي
وااجتماعي لكمبوداي لعام .)22()112١
 -١٦وسعت اقكومة جاهدة إىل تقدق دعم ما كاق للمشاريأ الص رية واملتوسلطة وقطلاع
األر والقطاعللات الورعيللة األخللر لتعنيللن وتوسلليأ أعمللا م الت اريللة ،وسللعت بوج ل خللاص إىل
تقدق القرور ملراكلن شلراج األر و وولي األر  ،وتلدخلت يف السلو لضلبو سليلات شلراج األر ،
وشاركت أيضاً مشلاركة فعاللة يف منلأ ااخنولار غلري املعقلول يف أسلعار األر يف كل موسلم .ويف
الوقللت ذات ل  ،اسللتمرت اقكومللة يف التش ل يأ علللد تط لوير اتلللا القطاعللات ،مث ل الصللناعة والنراعللة
والت ارة واملالية والسياهة واألرافي والتشييد والبىن التحتية وغريها ،هل تنخرط هلذه القطاعلات
يف ايدة اانتاجية والقيمة املضافة وهشد امللوارد والتمويل ألغلرار التنميلة وتنويلأ القاعلدة ااقتصلادية
وفمان استقرار ااقتصاد اسنئي.
 -١١وبوض العوام املذكورة أعلاله ،اسلتطاعت كمبلوداي حتسل تصلنيوها ملن بللد ملنخوض
الللدخ إىل بلللد يف شللرحية الللدخ املتوسللو السللولد ،وهللي تسللعد خبطللد هثيثللة إىل اانتقللال إىل
شرحية اللدخ املتوسلو العليلا يف علام  .11٣1ويشلهد ارن لكمبلوداي أبهنلا بللد حيقلا لواً سلريعاً
يف قطاعات الصناعة والنراعة واقدمات والسياهة والعقلار ،مملا يسلاهم بصلورة كبلرية يف اقلد ملن
الوقر لد السكان.

راء -إصالح نظاع اثراض (التوصيات ر م  61٦إىل )615
 -١٤يف مملكللة كمبللوداي ،ا تنتللنع امللكيللة مللن أ للحافا قس لراً وا جيللرب املواطنللون علللد إخللالج
أم للاكن س للكناهم أو األم للاكن ال للد يس للت لوهنا قانونيل لاً .وق للد اس للتنرت كمب للوداي يف املاف للي سياس للة
تقضي مبنل املواطن أرار نظري أرافي الدولة الد استقروا فا واهتلوها بصورة غري قانونيلة ،ويف
اقالة الد تكون فيها الدولة يف هاجة إىل ويئة تلك األرافي .ويلتم تنويلذ كل اسلتبدال ألملاكن
إقامللة امل لواطن وفق لاً لتج لراجات السللارية ،هيللث أ للدرت اقكومللة بعللض املعللايري والتللدابري الللد
GE.18-19438

17

A/HRC/WG.6/32/KHM/1

تضللمن السللالمة لللد إبللدال مقللار إقامللة امل لواطن  ،مث ل التعملليم رقللم  1بش ل ن ااهللتالل غللري
القلانوين ألرافللي الدوللة والتعملليم رقلم  ٣بشل ن ااسلتقرار املرقللت يف أرافلي الدولللة احملتللة بطريقللة
غري قانونية وتوفري امتيا ات األرافي ااجتماعية.
 -١٧وأولللت اقكومللة عنايللة قصللو ا للالح نظللام األرافللي ب للرر نقل ملكيتهللا كاملللة إىل
املواطن ومتكينهم من تطويرها حتقيقاً لألملن ال لذائي يف البللد وتصلدير املنتوجلات ال ذائيلة .وملن
هللذا املنطلللا ،وفللعت اقكومللة خطللة وطنيللة للتنميللة ااس ل اتي ية ( ،)112٨-112٦وهققللت
و ارة إدارة األرافي والتخطيو العمراين والبناج األهداق التالية:


بلغ عدد شهادات تس ي األرافي هلل هنايلة النصلا األول ملن علام 112٨
ملا موعل  ٦ ٧٧٧ ٧22شلهادة ،أي مللا يعلادل  ٤٨.1١يف املائللة ملن مللوع
األرافللي الللد سلللمت للسللكان والبللالغ عللددها  ٧مالي ل قطعللة أرفللية ،ومنهللا
 ٤٨٦شهادة سلمت للم تمعات احمللية للشعوجمل األ لية البالغ عددها 1٦؛



إعداد اطو عام اسلتخدام األرافلي يف بنلوم بنل  ،وخطلة لتصلميم األرافلي يف
حمافظات ض مبونغ وفلرايه سليهانو  ،واطلو علام اسلتخدام األرافلي يف سلت
م للدن (ض مبون للغ ،وتبون خم للوم ،و مخ للاو ،وكومب للوت ،وكي للد ،وس للييم ري للد)،
وخطة استخدام األرافي يف  ٧٨بلدية/فرعاً(.)21

 -١٨وتوخيل ل لاً للش ل للوافية والوعالي ل للة يف تو ي ل للأ األراف ل للي ،وف ل للعت اقكوم ل للة أرب ل للأ مس ل للتوايت
رليللات امتيللا ات األرافللي ااجتماعيللة )2( :الل نللة الوطنيللة امتيللا ات األرافللي ااجتماعي للة،
( )1والل ن للة املعني للة ضس للتخدام وتو ي للأ األراف للي يف احملافظات/العا للمة )٣( ،واألفرق للة العامل للة
يف املدن/املقاطعات/املديرايت )٦( ،و الس البلدايت/الوروع.
 -١2ومن خالل ارليات األربلأ امللذكورة أعلاله ،ا اانتهلاج ملن ملنل امتيلا ات األرافلي ااجتماعيلة
ل للول هنيران/يونيل ل  112٧عل للد النح للو الت للا  )2( :تو ي للأ  ٤ ٤1٨قطع للة أرر عل للد أفل لراد القل لوات
املسلحة السابق وأسرهم يف إطار امتيا ات األرافلي ااجتماعيلة  -أي اسلتوادة  ٣ ٣1٦أسلرة
من مساهة إمجالية بل لت  ٦ ١٦١.٨٨هكتلاراً يف  22حمافظلة مسلتهدفة؛ ( )1وتو يلأ ٤ 1٧1
قطع للة أرر علل للد أس للر أف ل لراد اس للي والشل للرطة يف املن للاطا اقدوديل للة يف حمافظ للات ب ل لرايه فيهيل للا
وأودار ميانتشللي وسللواي رينللغ يف إطللار امتي لا ات األرافللي ااجتماعيللة  -أي اسللتوادة ٣ 2٣٤
أسللرة مللن مسللاهة إمجاليللة بل للت  21 1٧١هكتللاراً؛ ( )٣وتو يللأ  21 ٧2٦قطعللة أرر علللد
عمللوم الوق لراج يف إطللار أرافللي السللكن ااجتمللاعي  -أي اسللتوادة  ١ ٣2٧أسللرة مللن مسللاهة
إمجالية قلدرها  21١ ٣21.٧٦هكتلاراً يف مخلس حمافظلات مسلتهدفة؛ ( )٦وبنلاج  2 ٤٨1منلناً
ألفراد القلوات املسللحة السلابق وأسلرهم؛ ( )١وبنلاج  ١ 122منلناً ألسلر اسنلود وأفلراد الشلرطة
يف املناطا اقدودية يف حمافظات برايه فيهيا وسلتونغ ترينلغ وسلواي رينلغ ،وتوقلأ بنلاج  ١٣٧منلناً
إفافياً يف عام .)2٣(112٨
(ستقدم شروح موصلة عن سليات استيطان األرافي يف تقرير  1122بشل ن اققلو ااقتصلادية
وااجتماعية والثقافية ،بينملا قلد سلبا توفليل سليلات اسلتيطان الشلعوجمل األ للية يف األرافلي يف
تقرير عام  112٧بش ن القضاج علد مجيأ أشكال التميين العنصري).
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اق -طاع الصحة (التوصيات ر م  6١8إىل )61٨
 -٤1عملالً ضقطللة ااسل اتي ية الوطنيللة يف للال الصللحة للول ة  112١-111٨وسللعياً إىل
حتقيللا األهللداق اا ائيللة لأللويللة وتطللوير قطللاع الصللحة يف كمبللوداي ،وا لللت اقكومللة امللكيللة
لكمبوداي رفأ ااعتمادات املخصصة لقطاع الصحة يف املينانيات الوطنيلة ،هيلث خصصلت لذا
القطاع يف عام  112٧اعتمادات بل ت  2 112 ٨١٦.٤مليون ريي  -أي بلنايدة قلدرها ٨.1
يف املائة مقارنة بعام .)2٦(112٤
 -٤2وهر لاً علللد اسللتوادة امللواطن مللن خللدمات للحية مناسللبة ،بللذلت اقكومللة جهللوداً لتوسلليأ
سليللات تقللدق اقللدمات يف مجي للأ أ للاج البلللد ،إذ انتق ل عللدد مراكللن الرعاي للة الصللحية مللن  2٤مرك للناً يف
عللام  111٨إىل  2 221مرك للناً يف ع للام 112٧؛ وارتو للأ الع للدد اامج للا للمستش للويات (املستش للويات
الوطنيللة ومستشللويات احملافظللات ومستشللويات ااهالللة) مللن  ٨٦مستشللود يف عللام  111٨إىل 22٧
مستشود يف عام 112٧؛ وشهد أيضاً عدد املراكلن الصلحية الورعيلة ايدة مضلطردة ملن علام إىل
سخللر وفقلاً ملللا متليل ااهتياجللات وبوضل ترقيللة ونللائا هللذه املراكللن إىل مراكللن للرعايللة الصللحية.
وارتوأ عدد املونو املدني العامل يف قطاع الصحة العامة من  2٨ 12٤يف  111٨إىل .1١ ٦١2
وسل ل لت ايدة ملحون للة يف ع للدد مراك للن الرعاي للة الص للحية ال للد تون للا ق للابالت ،هي للث انتقل ل
إىل  ٧2مركناً لحياً  -ومل تكلن هلذه املراكلن تتلوفر عللد قلابالت يف علام  - 111٨وتوجلد منلذ
عللام  1112قابلللة واهللدة علللد األقل يف كل مركللن للحي .وبلللغ العللدد اامجللا ملللونوي الرعايللة
الصحية علد مستو احملافظات  2٨ ٣٨2مونواً ،وهو ملا يعلادل  ٧1.٦١يف املائلة ملن ملوع
علدد ملونوي الرعايللة الصلحية يف مجيلأ أ للاج البللد( .)2١ويف علام  ،112٤كانللت خلدمات رعايللة
األمومللة الطارئللة وخللدمات الرعايللة الشللاملة للرفللأ تقللدم يف  2١٣مركللناً ،مو عللة بل  211مركللناً
لتق للدق خ للدمات رعاي للة األموم للة الطارئ للة وخ للدمات الرعاي للة الش للاملة للرف للأ و ٣٣مرك للناً لتق للدق
اقدمات األساسية يف مجيأ أ اج البلد.
 -٤1وم للن أجل ل اق للد م للن الوق للر وتعني للن اانص للاق يف خ للدمات الرعاي للة الص للحية ،انته للت
اقكومة سليات منها )2( :تطبيا سياسة ااعواج ملن األداج يف كافلة مرافلا الصلحة العاملة يف مجيلأ
أ للاج البلللد لتعنيللن اسللتخدامها مللأ إعطللاج األولويللة للخللدمات املوجهللة للعمللوم (مث ل كشللا مللرر
الس وفريو نقل املناعلة البشلرية/اايد وعالجهملا ،وتلوفري الطلد الوقلائي وامل لذايت الدقيقلة)،
وتقللدق خللدمات الرعايللة الصللحية للوق لراج واألشللخاص املعللو ين واألشللخاص ذوي ااعاقللة واملسللن
العللاجنين؛ ( )1وتنويللذ مشللاريأ فرعيللة علللد مسللتو املستشللويات الوطنيللة بتمويل كامل مللن املينانيللة
الوطني للة ،هي للث ت للدفأ الدول للة ع للن األش للخاص املع للو ين واألش للخاص غ للري الق للادرين عل للد ال للدفأ
مصللاريا بقللائهم للعللالع يف املستشللويات الوطنيللة يف بنللوم بنل ؛ ( )٣وبلرامج متويل العللو الللد تقللدم
خدمات الرعاية الصحية يف مرافا الصحة العاملة لوائلدة املعلو ين اللذين حيمللون بطاقلات العلو اللد
تص للدرها و ارة التخط لليو بع للد هكي للد انتم للائهم إىل فئ للة املع للو ين ،وأيض لاً لوائ للدة األش للخاص ال للذين
حيمل للون بطاق للة األولوي للة وال للذين للنارووا يف ع للداد الوقراج/املع للو ين داخل ل مراف للا الص للحة .وي ط للي
ندو الع ن تكاليا خدمات الرعاية الصحية يف مرافا الصحة العاملة ،ومصلاريا تنقل النسلاج
اقوامل ل اجل لراج كش للوفات أو لل للوادة ،وي ط للي وجب للات ش للخ واه للد يراف للا املل لريض ويرع للاه يف
املستشود ،وتكاليا إهاللة املرفلد ،وملا إىل ذللك؛ ( )٦ومشلروع رعايلة الصلحة اااابيلة يف إطلار
التعللاون الثنللائي ب ل كمبللوداي وأملانيللا والرامللي إىل تعنيللن اسللتوادة الوق لراج مللن خللدمات رعايللة الصللحة
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اااابية واستوادة الوئات الضعيوة من خدمات الرعاية الصحية .وتشم خلدمات الرعايلة الصلحية
املمولة من اتلا املشاريأ تنظيم النس  ،والوادة ،وااجهلار املل مون ،وتتبلأ لو الرفليأ ،وكشلا
سرطان عنا الرهم ،والعمليات جراهيلة لعلالع إعتلام عدسلة العل ؛ ( )١ومشلاريأ التل م الصلحي
علللد مسللتو ا تمعللات احملليللة وهللي مشللاريأ متلول مللن مسللاجات أعضللاج املشللروع بللدعم مللا مللن
الشركاج اا ائي واشراق مباشر من املنظمات غري اقكومية واسمعيات غري الر يلة؛ ( )٤ونظلام
الضللمان ااجتمللاعي ،وهللو للندو وطل للضللمان ااجتمللاعي وقللأ اتواقللات مللأ  ٧٨٣مرفقلاً مللن
مراف للا الص للحة العام للة يف ع للام  112٧لتق للدق تعويض للات ع للن ا للاطر العمل ل وتعويض للات الرعاي للة
الصحية للعامل /املونو يف القطاعات ااقتصلادية؛ واسلتحدا لندو للرعايلة الصلحية لوائلدة
املونو املدني وأفراد القوات املسلحة واملتقاعدين ومجيأ فئات مونوي ا الس البلدية والقروية.
 -٤٣ويف الوقت نوس  ،تتبأ برامج مكافحة الس اسلاري تنويلذها منه يلة همل الرعايلة الصلحية
الشلاملة ،بتقلدق خلدمات علالع السل للاانً لل ميلأ ،مبلا يف ذللك اقلدمات املقدملة يف املستشللويات
(املستش للويات املركني للة ومراك للن الرعاي للة الص للحية واملراك للن الص للحية الورعي للة يف  2 ٣11موق للأ) وتق للدق
برامج العالع القصري األج حتت ااشراق املباشر إىل ا تمعات احمللية ،وهي خلدمات متاهلة هاليلاً
يف  ٨٤2مرك لناً للرعاي للة الص للحية .وتق ل ودوم خ للدمات ع للالع الس ل للاانً لل مي للأ وتش للم مجي للأ أن لواع
السل  ،مبللا يف ذلللك املرفللد املصللاب بوللريو نقل املناعللة البشلرية/اايد  ،والسللكري ،والسل املقللاوم
للعقاقري .وعالوة علد ذلك ،تق ودوم أيضاً خلدمات علالع السل ض لان للوافلدين ،مبلن فليهم املهلاجرون
واألجاند يف كمبوداي .وق رادمت خدمات العالع أيضاً يف  2٧س ناً يف عام .112٧
 -٤٦ولضللمان هصللول امل لواطن علللد خللدمات الرعايللة الصللحية الكاملللة مبسللتو ع ل ٍال مللن
اسللودة واألمللان والوعاليللة يف مجيللأ مرافللا الصللحة العامللة واقا للة ،أ للدرت و ارة الصللحة خطللة
اس اتي ية للصلحة للول ة  1111-112٤تبل بوفلوح أغلرار تطلوير الصلحة متاشلياً ملأ ا لدق ٣
من أهداق التنمية املستدامة الذي ين علد "فمان متترلأ اسميلأ أب لاط علي لحية وضلرفاهيلة يف
مجيأ األعمار" ،وذلك من خالل إجراجات منها  )2(:توسيأ نطا الت طية الصحية وااسلتوادة
مللن خللدمات للرعايللة الصللحية ذات جللودة وأمللان وفعاليللة ،وتقللدق املعلومللات لألف لراد ،وا سلليما
املواطنللون يف املنللاطا اس رافيللة الللد يصللعد إيصللال اقللدمات إليهللا؛ ( )1وتعنيللن أنظمللة ااهال لة
ملسللاعدة املرفللد أو الضللحااي علللد تلقللي خللدمات الرعايللة الصللحية أو الرعايللة الصللحية الشللاملة
وفق لاً لالهتياج للات العملي للة؛ ( )٣وتق للدق خ للدمات ذات ج للودة يف للال الرعاي للة الص للحية وفق لاً
للربوتوكللوات الوطنيللة ،واألدلللة العمليللة للعللالع الس لريري ،ومعللايري اسللودة؛ ( )٦والتش ل يأ علللد
ت يري سللو مقلدمي اقلدمات يف توا للهم ملأ املرفلد والنبنلاج ،وت يلري سللو األفلراد يف التعامل
م للأ الرعاي للة الص للحية؛ ( )١وتعني للن تنوي للذ النه للوع املتعلق للة بتق للدق خ للدمات ذات ج للودة وفعالي للة
واستدامة ،و ايدة املساجلة علد النتائج.

اتء -طاع التعليم (التوصيات ر م  611إىل )61٠
 -٤١لتحقيل للا هل للدق التعلل لليم اابتل للدائي لل ميل للأ وفق ل لاً قطل للة التعلل لليم ااس ل ل اتي ية ،أولل للت
اقكومة عناية قصو لتعنين املدار العاملة واقا لة يف مجيلأ املسلتوايت ،وعمللت بوجل خلاص
علد تش يأ وتعنين تنويذ املبادس الواردة يف املادة  ٤٨من دستور مملكة كمبوداي الد تقضي أبن

"تكو الدولة سميأ املواطن تعليماً ابتلدائياً و نلوايً ض لان يف امللدار العاملة .ويتلقلد املواطنلون
التعليم ملدة تسأ سنوات علد األق ".
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 -٤٤وبنللاجً علللد مللا تقللدم ،هققللت مملكللة كمبللوداي تقللدماً ملحونلاً يف قطللاع التعللليم كمللا هللو
مب أدانه(:)2٤
(أ)

تعليم األطوال الص ار
عدد الطالجمل
عدد املدار

القطاعلات
العام

٦ 2٧٤

اقاص

ضملننل
ا موع

(جمل)

-

٦١٤

ا تمأ احمللي

أقل ل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل ل للن ٣
سنوات

-

يف سن ٣

يف سن ٦

2٦ 1١٧
( ١يف املائة)

2٣2 ٦2٦
١٨ 12٤
( 12.1يف املائة) ( ٦٨.٤يف املائة) 11٣ ١٤٧

2٧ ٣11
2٣ ٧1٨
٧ 2٨٧
( 1.1يف املائة) ( ٦.٦يف املائة) ( ١.٦يف املائة) ٣٨ 12١
11 ٧٧٧
1١ ٧١٨
2٤ ٨٨٧
( ١.٦يف املائة) ( ٨.٦يف املائة) ( ٧.٤يف املائة) ٤١ ٦11

1 2١١

-

1 ٨٣٤
(قرية)

11 ٦٤٧
2٧ 2١2
12 2٦1
٦٣ ٨1٨
( ٦.2يف املائة) ( 2.1يف املائة) ( ١.2يف املائة) ( ٤.٨يف املائة) 222 ٣٧٦

21 ٦1٣

٦٣ ٨1٨
( ٦.2يف املائة) ٤٧ 1٧2

22١ ١٦2

عدد
القطاعلات املدار
٧ 2٨2

الوتيان

املعللدل الللدقيا
املع ل ل ل ل للدل ال ل ل ل ل للدقيا للملتحق ل ل ل ل ل ل ل ل ل
للمس ل اسدد ضملدار
ا موع

الوتيات

2٧١ ١٤٣
 ٦٨.2( 2 1١٣ 2٣2يف املائة)  21٠٣ 1 11٨ ٤2٦يف املائة

اقاص

٦٣1

١٤ ٧1٦

ا موع

٧ ٤12

2 1٣1 ٤١٧ 2 212 ٨٣١

(ع)

222 2١٨

٦2٨ ١٧٨

التعليم اابتدائي
العدد اامجا للطالجمل

العام

يف سن ١

ا موع

( ٦2.٣يف املائة) 222 ٧2٨

 ٦٠2يف املائة

 2١٠1 1 2٦1 ٦21يف املائة

 2٧٠٨يف املائة

التعليم الثانوي
عدد الطالجمل

القطاعلات
العام
اقاص
ا موع
GE.18-19438

عدد املدار
2 ٧١٣
2٨٨
2 2٦2

املدار ااعدادية
الوتيات
ا موع
٤1١ 2٧٣
1١ 21٨
٤٣2 212

٣2٦ ٧2٣
21 ٦21
٣1٧ 11١

ا موع

املدار الثانوية
الوتيات

٣1٣ ٨2٣
2٨ 21٧
٣11 111

2١2 2٧١
٨ ٧٦٦
2٤٧ 222
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(د)

التعليم العا
العدد اامجا للطالجمل

القطاعلات

عدد اسامعات

العام

٦٨

اقاص

٧٣

(هل)

ا موع

منل دراسية

ااان
211 ٣٣٤
( ٦٨.٣٧يف املائة)

11٧ ٦٣٦

ا موع

ااان

1٤ 121

21 2٤٧

التعليم غري النظامي
عدد الطالجمل املس ل

القطاعلات
حمو األمية املهنية

مراكن تعلم بعة
للم تمأ احمللي
ما يعادل املدرسة
اابتدائية
التعليم التكميلي

الوصول/األماكن
2 1٣٣

١٨٤

ا موع
12 1٤٤

2 12٤

ااان
2٦ 21٧

٤ 1٧١

العدد اامجا للطالجمل
الذين أمتوا دراستهم
ا موع
2٧ ٤٧٨

٨ 111

ااان
21 1٦٧

١ ٣٤١

1٨2

١ 1٧١

1 ٤٤٧

1 ١2٤

2 ٣١٣

املدار ااعدادية

١2٧

22٦

٦٣2

21٦

املدار الثانوية

٧ ٣٣٧

1 ٦٧1

٦ ٧٣2

2 ٧1١

اثلث ا -التحدايت
 -٤٧يشك تطوير امللوارد البشلرية املرهللة والقلادرة واملنت لة ملن أجل تلبيلة اهتياجلات التنميلة
ااقتصادية وااجتماعية يف كمبوداي عامالً مهملاً يف دعلم النملو ااقتصلادي للبللد وتعنيلن تنافسلية
كمبللوداي يف اقافللر واملسللتقب  .ورغللم أن كمبللوداي احللت يف تعملليم التعللليم اابتللدائي ،فإهنللا ا ت لنال
تواج بعض التحلدايت .وا تلنال بعلض النلواق تشلوجمل أداج التعلليم؛ ويسلتمر تسل ي هلاات
اانقطللاع يف الدراسللة قب ل إكمللال املرهلللة الثانويللة ،وهللو مللا يطللرح للعوضت وقيللوداً مللن هيللث
بن للاج امله للارات والنه للور ضلتعل لليم الث للانوي؛ وا تس للتويد الص للناعات القائم للة بش للك ك للاق م للن
التكنولوجيات واابتكار.
 -٤٨وا ينال قطاع النراعة يواج بعض التحدايت ملن هيلث تنلوع اانتلاع و ايدة اانتاجيلة.
فوترية النمو النراعي وهصت يف ااقتصاد الوط مل تست د بشلك كامل اهتياجلات اقلد ملن
الوق للر ،والتخوي للا م للن مص للاريا الع للي اليومي للة ،وخل للا منا للد العم ل  .وفضل لالً ع للن ذل للك،
ا يلنال قطللاع النراعللة غللري قللادر علللد املسللاجة يف سللد الولوار يف األجللور بل امللواطن والولوار
ب املناطا اقضرية والريوية.
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 -٤2وا تس ل للت يد اق ل للدمات العام ل للة املقدم ل للة يف قط ل للاعي اادارة والقض ل للاج بش ل للك ك ل ل ٍ
لاق
اهتياجات املواطن ؛ وتظ اسهود املبذولة يف بناج املرسسات واألطر القانونية عاجنة علن تلبيلة
اهتياجات املواطن ؛ ويسود نق يف الوعي ضلقوان لد اسمهور مما حيد من فعاليلة تنويلذها.
وتظ ال تيبات التنظيمية وا يكلية عللد لعيد األقلاليم ونقل املهلام وامللوارد إليهلا غلري مسلت يد
ملتطلبات النهور ضلدميقراطية علد املستو دون الوط .
 -٧1وعموم لاً ،ا ت لنال السلللطات املختصللة ،مث ل القضللاة وأعضللاج النيابللة العامللة ،تتقيللد ضلق لوان
الوطنيللة ،س لواج يف ااج لراجات أو يف األهكللام دون مراعللاة الق لوان الدوليللة يف للال هقللو اانسللان.
وضللرغم مللن أن مملكللة كمبللوداي وفلعت هللل ارن هللاج  ١11قللانون معظمهلا يتسللا مللأ موللاهيم
هقو اانسان وفقاً للدسلتور الكمبلودي ،فلإن تنويلذ اسهلات املعنيلة للعهلود وااتواقلات الدوليلة
يف ال هقو اانسان ،الد أ بحت كمبوداي طرفاً فيها ا تنال تشوب بعض ملواطن القصلور،
مم للا يتطل للد موا لللة حتس للين  .ويف الوق للت نوسل ل  ،ا تتض للمن بع للض القل لوان أهكامل لاً واف للحة
وش للاملة ،مم للا يقتض للي مراجعته للا وإدخ للال مني للد م للن التع للديالت عليه للا أو س ل رلن قل لوان جدي للدة
لالست ابة لالهتياجات اققيقية للم تمأ.
 -٧2ومنللذ عللام  ،222٣سللخرت اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي إمكللاانت واسللعة م ركنللت املنظمللات
الوطنية والدولية ،مبا فيها مووفية هقو اانسان يف كمبوداي ،من التوعية جبميأ جواند هقو
اانسللان يف مجيللأ مسللتوايت السلللطات ،مبللا يف ذلللك يف أوسللاط امل لواطن  ،وتقللدق التللداريد يف
ه للذا الش ل ن .غ للري أن مس للتو فه للم امل لواطن وس للائر اسه للات الواعل للة قق للو اانس للان ا ي لنال
حمللدوداً .فللارراج بش ل ن هقللو اانسللان والواجبللات واملسللروليات والق لوان تتبللاين ب ل املطللالب
ضققو واملنتوع فا واملدافع عنهلا .فملثالً ،هنلا اخلتالق يف اللرع بشل ن هريلة التعبلري بل
مللن يط للالبون ف للا وم للن يسللتخدموهنا وم للن يراقبوهن للا ،م للن هيللث تص للورهم لنط للا الق لوان احمللي للة
والقوان الدولية ققو اانسان.
 -٧1وا ترقد جودة خلدمات الرعايلة الصلحية إىل املسلتو املرغلوجمل ضللرغم ملن أوجل التقلدم
واملن لنات امللحونللة يف خللدمات الرعايللة الصللحية العامللة .وإ اج الت لريات الللد ط لرأت علللد سللب
كس للد الع للي ون للروق الع للي  ،يتعل ل مراجع للة السياس للات يف للال الص للحة مراجع للة ش للاملة
فيمللا يتعلللا بتقللدق اقللدمات الصللحية وإيصللا ا وجودوللا ومتويلهللا وت طيتهللا هللل تسللت يد علللد
و أفض اهتياجات األفراد.

را عا -اسرتاايجيات احلكومة
 -٧٣ا ت لنال اقكومللة امللكيللة لكمبللوداي ملتنمللة بتعنيللن هقللو اانسللان ،مبللا يتسللا مللأ إرادة
كمبوداي الد انضمت إىل مثانية من لكو هقلو اانسلان الدوليلة األساسلية التسلعة و لدقت
عليهللا ويتوافللا مللأ أهكللام املللادة  ٣2مللن الدسللتور الكمبللودي .وقللد هسللد هللذا االتلنام أيضلاً يف
إ للدار بعللض التللدابري مللن خللالل التنصللي علللد بعللض املبللادس األساسللية يف املرهلللة الرابعللة مللن
ااس ل اتي ية الرضعيللة األبعللاد للحكومللة امللكيللة لكمبللوداي املنبثقللة عللن الوايللة التشلريعية السادسللة
لل معية الوطنية.
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 -٧٦وتوا ل اقكومللة إ للالح النظللام القللانوين والقضللائي مللن خللالل وفللأ إطللار قللانوين
مسللتدام للنايدة كسللد ثقللة اسمهللور يشللم بنللاج القللدرات واسللتقالل القضللاج وهيللاده ،وهللي أمللور
ا غىن عنها لتعنين سيادة القانون والوص ب السللطات واهل ام هقلو األفلراد وفلمان العداللة
لكافة السكان .وتوا وفأ قوان جديدة هسد هاجيات اقوكمة الوطنية ،مبا يكو محايلة
هقو اانسان والدميقراطية وسيادة القانون.
 -٧١وتعن اقكومة فعالية تنويذ القوان القائمة من خالل ايدة بلرامج التوعيلة والتلدريد يف
أوسلاط ملونوي إنولاذ القللانون والتعريلا ضلقلوان الدوليلة ققللو اانسلان وبنلاج القلدرات بشل هنا
من خالل ون السلم وااسلتقرار السياسلي واألملن والنظلام ااجتملاعي؛ وحتسل نلروق علي
األفراد ورفاههم ،وتنويذ التدابري الال مة لتعنين ومحاية اققو األساسية والكرامة اانسانية.
 -٧٤وا تل لنال اقكوم للة تتع للاون م للأ منظم للات ا تم للأ امل للدين ومووف للية هق للو اانس للان يف
كمبللوداي لتس لريأ عمليللة للياغة القللانون املتعلللا انشللاج املرسسللة الوطنيللة ققللو اانسللان علللد
أسا مبادس ضريس.
 -٧٧وتلتللنم اقكومللة بتنويللذ سياسللات العنصلرية وا للرة مللن أجل اقوللا علللد سلليادة البلللد
ومص للاق الوطني للة ومسعتل ل وكرامتل ل وال للوائم يف ا تم للأ ،اس للتناداً إىل مب للادس الدميقراطي للة وهق للو
اانسللان ،وتعنيللن سلليادة القللانون ،واه ل ام الق لوان والصللكو الدوليللة ققللو اانسللان ،وفللمان
املساواة أمام القانون يف اققو واقرايت والواجبات لألفراد الذين يعيشون يف مملكة كمبوداي.
 -٧٨وتوا اقكوملة اختلاذ إجلراجات بشل ن مكافحلة الوسلاد ملن خلالل التثقيلا ،والوقايلة،
وتعنيللن املسللاجلة ،وتعنيللن بنللاج القللدرات املرسسللية بللدعم ومشللاركة مللن اسمهللور ،وإش لرا القطللاع
اقاص ،وتعنين إنواذ القانون.
 -٧2وتوا اقكومة حتقيا العدالة للكمبلودي ملن خلالل تقلدق اللدعم وهشلد التمويل لللدوائر
ااسللتثنائية يف احملللاكم الكمبوديللة مللن أجل حماكمللة كبللار قللادة نظللام كمبوتشلليا الدميقراطيللة علللد اسلرائم
الد ارتكبوها يف الو ة من  2٧نيسان/أبري  22٧١إىل  ٤كانون الثاين/يناير .22٧2
 -٨1وتسللتمر اقكومللة يف إ للالح النظللام اانتخللا مللن خللالل تعنيللن قللدرات املسللرول وعملهللم
الو  ،وحتديث نظم املعلومات والبياانت سع اانتخاضت أكثر مالجمة وشوافية ونناهة وإنصافاً
من أج كسد ثقة املواطن الكمبودي وا تمأ الدو .
 -٨2وتوا اقكومة العمل بنشلاط اجلراج إ لالح عميلا لنظلام إدارة األرافلي ملن خلالل
ال كين علد إدارة األرافي وتنظيمهلا واسلتخدامها وتو يعهلا ،ملن أجل بللو ا لدق اللوط املتمثل يف
اقللد مللن الوقللر وحتقيللا األمللن ال للذائي ومحايللة البيئللة وامل لوارد الطبيعيللة وفللمان الللدفاع الللوط وحتقيللا
التنميللة ااجتماعيللة وااقتص للادية وفق لاً ملبللدأ الس للو اقللرة .وتوا ل اقكوم للة ه ل املنا عللات املتعلق للة
ضألراف للي عل للد للو أكث للر فعالي للة ونناه للة اس للتناداً إىل الق لوان واألنظم للة القائم للة ضس للتخدام ارلي للات
القضللائية وغللري القضللائية .وضلنسللبة للهللدق الطوي ل املللد  ،سللتقوم اقكومللة بتس لريأ عمليللة ختصللي
امتيللا ات األرافللي ااجتماعيللة لألشللخاص الللذين ا ميلكللون أرار ضسللتخدام اللنون األرافللي الللد ا
ننعهللا مللن الشللركات غللري النشللطة وأرافللي الدولللة الللد بقيللت مبوجللد التوجيل رقللم  12واألرافللي الللد
بقيللت بعللد إ الللة األل للام .وتسللتمر اقكومللة يف هجي ل ب لرانمج امتيللا ات األرافللي ااقتصللادية
أو ااستئ ار الدائم لألرافي فدق تعنين إدارة هذه األرافي وفقاً للقوان واللوائل والعقود.
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 -٨1وتوا تعنين مبدأ "التعليم لل ميأ" عن طريا ايدة فرص اقصول علد تعليم منصلا
سميللأ األطوللال والشللباجمل الكمبللودي يف كل مللن نظللم التعللليم النظللامي وغللري النظللامي .وتسللتمر
اقكومة يف النهور ضلتعليم الثانوي والتعليم العا من خالل تنويذ هذا املبلدأ إىل جانلد ال بيلة
عل للد ال للوعي ال للوط  ،وت للدريس الت للاريث ،وال بي للة عل للد ثقاف للة الس للالم ،واه ل ام اقق للو والكرام للة
اانسللانية ،واه ل ام مبللدأ اقريللة ،والدميقراطيللة ،والعدالللة ااجتماعيللة ،ونبللذ العنللا وتعللاطي املخللدرات
ومجيأ أشكال التميين .وتوا اقكومة اارتقاج جبودة وكواجة خدمات التعلليم يف مجيلأ امللدار
العامللة واقا للة للتعللليم العللام والتللدريد املهل وتنميللة املهللارات لضللمان جللودة تتوافللا مللأ املعللايري
الدوليللة وتسللت يد لالهتياجللات اا ائيللة للبلللد .وتسللتمر يف تطلوير املرسسللات وبنللاج قللدرات مسللرو
التعلليم مللن خللالل إ للدار القللوان وغريهللا مللن الو ئللا ذات الصلللة بقطللاع التعللليم ،وتعنيللن هيكل
العم  ،وتوفري التدريد علد املهارات ملسرو التعليم من أج اقوا علد اادارة الرشليدة عللد
مجيأ املستوايت.
 -٨٣وتوا ل اقكومللة تنويللذ السياسللات ااجتماعيللة وحتس ل سللب عللي السللكان عللن طريللا
حتسل ل نوعي للة اقيل لاة .وتس للتمر يف حتسل ل الوف للأ ااجتم للاعي وااقتص للادي وإجي للاد ف للرص العمل ل
والدخ للسلكان .وتوا ل اقكوملة ايدة أجلور امللونو امللدني وأفلراد القلوات املسللحة لتحسل
األهوال املعيشية لكي تتماشد مأ النمو ااقتصادي ومستو املينانية الوطنيلة .وتنيلد أيضلاً يف اقلد
األد ألجور العمال وتعن نظام الضلمان ااجتملاعي ،مملا يلدعم الوئلات الضلعيوة .وتعلن اقكوملة
املساواة ب اسنس عن طريا النهور بدور امللرأة ووفلعها يف ا تملأ ،وتعمل عللد محايلة هقلو
الطو ل ل والنه للور ف للا .وحتم للي هق للو املع للاق  ،وت للوفر الرعاي للة ااجتماعي للة للمتقاع للدين .وتع للن
اقكومللة أدوار احملللارب القللدامد واملللونو املللدني املتقاعللدين اسيللدين ،وتقللوم اكسللاجمل الشللباجمل
املعرفة واملهارة وتوفر م الصحة البدنية واملعنوية لكي يصبحوا قادة البلد يف املستقب .
 -٨٦وتوا ل اقكومللة تعنيللن رفللاه السللكان مللن خللالل اعتمللاد سياسللات حمللددة لللدعم تطللوير
القطللاع الصللحي .وتكول تللوفري اقللدمات الصللحية علللد للو يتميللن ضسللودة والوعاليللة واانصللاق
وااس للتدامة ،ع للن طري للا إعط للاج األولوي للة للمن للاطا الريوي للة والنائي للة والوئ للات املهمش للة والض للعيوة،
وا سلليما النسللاج واألطوللال واملسللنون ،مللن أج ل حتس ل اقالللة الصللحية للسللكان ورفللاههم .ويسللتويد
الوقراج من خدمات الرعاية الصحية العامة.
 -٨١وتوا اقكومة تنويذ سياسة املساواة ب اسنس من خالل تعميم املنظلور اسنسلاين يف
مجيللأ القطاعللات وال لربامج .وتسللتمر يف ايدة كوللاجة اقللدمات ااجتماعيللة والعدالللة لوائللدة فللحااي
العنللا اسنسللاين ،وتللوفري الوللرص للطالبللات لتمكيللنهن مللن موا لللة التعللليم هللل الدراسللات اسامعيللة
والدراسللات العلي للا إىل جان للد ت للوفري الت ذي للة واق للدمات الص للحية اسي للدة والوعال للة .وتوا ل حتقي للا
التوا ن وتعنيلن قلدرة امللرأة يف الونلائا العاملة واقا لة هلل يتسلىن للملرأة املسلاجة يف تعنيلن اقوكملة
الرشيدة علد مجيأ املستوايت .وستتخذ اقكومة التدابري الال مة ،وا سيما سياسة األمن يف القلر
والبلللدايت ،وتنوللذ خطللة العمل الوطنيللة الثانيللة ملكافحللة العنللا فللد امللرأة مللن أج ل اقللد مللن س ره
السللبية وحتسل ثقافلة نبللذ العنللا ،وذللك يف إطللار ال بيلة علللد األخللال ااجتماعيلة وقلليم امللرأة يف
أسر اقمري وغر قيم كرامة ا تمعات احمللية وسعادة األسر ووائم ا تمأ.
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