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  جملس حقوق اإلنسان
  باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل املعين 

  السادسةالدورة 
  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١١ -نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠جنيف، 

للفقرة   للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً       جتميع    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  كمبوديا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
ويف غري ذلك من الوثائق     اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املعنية،           

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر        . الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة      
أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              

 اعتمدها جملس حقـوق     وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . الصادرة عن املفوضية  
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف             . اإلنسان
. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير

لوثائق املتاحة ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير وا         
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية            . ما مل ميض عهدها   

لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل                
ليـات الدوليـة    أو تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآل       /عدم التصديق على معاهدة ما و     

  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(اإلنساناملعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
  /اإلعالنات
 التحفظات

االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 
 املعاهدات

اقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        االتف
  التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية
 واالجتماعية والثقافية

 - يوجدال  ١٩٩٢مايو / أيار٢٦

 ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  يوجدال  ١٩٩٢مايو /يار أ٢٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 - يوجدال  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب
  املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية

 أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد ١٩٩٢أكتوبر /ول تشرين األ١٥
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 - ال يوجد ٢٠٠٧ مارس/ آذار٣٠

 - ال يوجد ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥ اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل

  األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراكاملتعلق
ــالن  ٢٠٠٤يوليه / متوز١٦ ــزم إع مل

: ٣ املـادة مبوجب  
  سنة١٨

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل
ملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       ا

 األطفال يف املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠٢مايو / أيار٣٠

،)٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          :  طرفاً فيها  مملكة كمبوديا املعاهدات األساسية اليت ليست     
الثاين للعهد الدويل اخلاص، والربوتوكول االختياري    )٢٠٠٤توقيع فقط،    ( للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      األولياري  والربوتوكول االخت 

ية حلمايـة، واالتفاقية الدول  )٢٠٠١توقيع فقط،    (التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري      
، والربوتوكـول)٢٠٠٧توقيـع فقـط،      (، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     )٢٠٠٤توقيع فقط،    (حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

  .، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧توقيع فقط،  (االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
روتوكوهلا وب١٩٥١ال، باستثناء اتفاقية عام  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٦٧لعام 
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث )٦( هباة امللحقة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، شّجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠٠٩يف عام     -١
كمبوديا على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             

 واملمثل اخلاص لألمني العام املعـين       )٩(وشّجعت اللجنة . )٨(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
. )١٠(١٦٩ا على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          حبقوق اإلنسان يف كمبودي   

وأوصى املمثل اخلاص مبراعاة القرارات الصادرة عن هيئات املعاهدات وعن احملاكم واهليئات            
  .)١١(القضائية الدولية واألجنبية عند تطبيق القانون

 الـذي   ٢٠٠٧ يوليه/ورحبت اللجنة بالقرار الصادر عن اجمللس الدستوري يف متوز          -٢
يقضي بأن املعاهدات الدولية تشكل جزءاً من القانون الوطين وبأن على احملاكم أن تراعـي               

  .)١٢(معايري املعاهدات عند تفسري القوانني والفصل يف القضايا

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، )١٣(الحظ كل من املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديـا              -٣

، وإطار األمم )١٤(٢٠٠٩وفريق األمم املتحدة القطري يف كمبوديا يف تقرير صدر عنه يف عام 
بغ على اإلعالن   س أن دستور كمبوديا ي    )١٥(٢٠١٠-٢٠٠٦املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة     

ودعا كل مـن اللجنـة   . )١٦(العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان قوة القانون       
 وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل        )١٧(ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    املعن

وأوصى كل من جلنـة     . )١٨(ضمان التطبيق املباشر ألحكام العهد يف النظام القانوين الداخلي        
 جبعـل   ٢٠٠٠ وجلنة حقوق الطفل يف عـام        ٢٠٠٦عام  يف  القضاء على التمييز ضد املرأة      

  .)١٩(قائمة تتماشى مع االتفاقيات ذات الصلةالقوانني ال
وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بوضع تعريف قانوين للطفل وللحد األدىن لـسن               -٤

  .)٢٠(املسؤولية اجلنسية وسن الرضا اجلنسي، وبإنفاذ قانون احلد األدىن لسن الزواج
لـوارد يف  التعذيب ا، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بإدراج تعريف  ٢٠٠٤ويف عام     -٥

  .)٢١(االتفاقية يف القانون الداخلي وبتوصيف التعذيب كجرمية حمدَّدة
  ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة بقـانون منـع العنـف املـرتيل                   -٦

  .)٢٢(ومحاية الضحايا

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
شاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق   ، وافق رئيس الوزراء على إن ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول   -٧

، مؤكداً على أن هذه املؤسسة ال حتـل حمـل املؤسـسات             "مبادئ باريس "ل اإلنسان وفقاً   
وأُنشئ فريق عامل مشترك مع ممثلني عن احلكومة واجملتمع املدين، وكُلِّف بإعـداد             . القائمة
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ع ، وقدمت مفوضية حقوق اإلنسان تعليقات على مـشرو        )٢٣(مشروع قانون يف هذا الشأن    
  .)٢٤(القانون هذا

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتعجيل يف إنشاء            -٨
هذه املؤسسة، وتزويدها مبوارد مالية كافية لضمان استقالهلا، وحثت احلكومة على التمـاس   

  .)٢٥(املساعدة التقنية من املكتب القطري ملفوضية حقوق اإلنسان يف كمبوديا
 زيـادة   )٢٦(٢٠٠٨وأبرز تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عـام              -٩

  .)٢٧(جلنة القضاء على التمييز ضد املرأةأيضاً قدرات وزارة شؤون املرأة، وهو أمر رحبت به 

  التدابري السياساتية  -دال   
 ٢٠٠٩قتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف عـام        رحبت اللجنة املعنية باحلقوق اال      -١٠

باالستراتيجية الرباعية األركان للنمو والعمالة واإلنصاف والكفاءة، وبربناجميهـا اخلاصـني           
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بإدمـاج         . )٢٨(باحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان   

  اخلمـسية ، ورحبت باعتمـاد اخلطـة الوطنيـة    )٢٩(حقوق اإلنسان للمرأة يف االستراتيجية   
(Neary Rattanak)٣٠(، املتعلقة ببناء قدرات املرأة(.  

  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بتعزيز أنشطة تعليم وتـرويج حقـوق اإلنـسان،               -١١
  .)٣١(ة الطبياملهنللمسؤولني عن إنفاذ القوانني والعاملني يف  ،يف جمال حظر التعذيبوال سيما 

ية والثقافية علماً مع التقـدير      وأحاطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع       -١٢
 ُتعـىن  الـيت    ٢٠١٠-٢٠٠٦باخلطة االستراتيجية لوزارة العمل والتدريب املهـين للفتـرة          

باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وبوضع اخلطة الوطنية الثانية املتعلقة باالتِّجار بالبشر           
أيضاً تقرير إطـاري    ، اليت رحب هبا     )٣٢(٢٠١٠-٢٠٠٦واالتِّجار لألغراض اجلنسية للفترة     

، وبوضع خطـة العمـل      )٣٣(٢٠٠٨مشترك صادر عن فريق األمم املتحدة القطري يف عام          
  .)٣٤( بشأن القضاء على األشكال اخلطرية لعمل األطفال٢٠١٢-٢٠٠٨الوطنية للفترة 

 الـضوء علـى     ٢٠٠٩وسلّط تقرير صادر عن فريق األمم املتحدة القطري يف عام             -١٣
  مبيِّناً اجلهود املبذولة لتعزيز اخلطـة الوطنيـة        ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( للتعليم   اخلطة االستراتيجية 

  اليت تكفل حصول اجلميع على التعليم األساسـي        ) ٢٠١٥-٢٠٠٣(لتوفري التعليم للجميع    
  .)٣٥( سنوات٩ملدة 
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية آخر تقرير قُدِّم وُنظر فيه )٣٦(هيئة املعاهدة

من الثامنتقرير مَوحَّد يضم التقارير     قُدِّم    ١٩٩٨مارس /آذار ١٩٩٧ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 ٢٠٠٩فرباير /إىل الثالث عشر يف شباط

ة املعنية باحلقوق االقتصاديةاللجن
 واالجتماعية والثقافية

حيل موعد تقدمي تقريـر موحـد يـضم  ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٠٠٩
التقــارير مــن الثــاين إىل اخلــامس يف

 ٢٠١٢يونيه /حزيران

 ٢٠٠٢تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام   ١٩٩٩يوليه /متوز  ١٩٩٧ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

ء علــى التمييــزجلنــة القــضا
 ضد املرأة

حيل موعد تقدمي تقريـر موحـد يـضم  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٢٠٠٣
التقريرين الرابع واخلـامس يف تـشرين

 ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

تأخر تقدميه منذ    ٢٠٠٤فرباير /شباط ٢٠٠٢ جلنة مناهضة التعذيب
 )٣٧(٢٠٠٣عام 

،١٩٩٨تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام       
ه مبوجب املبادئ التوجيهية اجلديدةإال أن 

لتقدمي التقارير حيل موعد تقدمي التقريـر
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠الثاين يف 

 ٢٠٠٩مارس /قُدم التقرير الثاين يف آذار  ٢٠٠٠يونيه /حزيران ١٩٩٧ جلنة حقوق الطفل

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
 األطفالبإشراكاالختياري املتعلق   

 ت املسلحةيف الرتاعا

ــذ    ــر األويل من ــدمي التقري ــأخر تق ت
 ٢٠٠٦أغسطس /آب

 الربوتوكول-جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال
وبغاء األطفال واستغالل األطفال

 يف املواد اإلباحية

ــذ    ــر األويل من ــدمي التقري ــأخر تق ت
 ٢٠٠٤يونيه /حزيران
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  هت دعوة دائمةُوج

نـوفمرب/تـشرين الثـاين  (املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف كمبوديـا            آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
،)٤٢(٢٠٠٦مارس  /، وآذار )٤١(٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /، وتشرين الثاين  )٤٠(٢٠٠٤

  )٤٣()٢٠٠٧ديسمرب /وكانون األول
  )٢٠٠٩يونيه /حزيران(املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا 

 )٤٤()٢٠٠٥سبتمرب / أيلول-أغسطس /آب(املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق 

  - ق عليها من حيث املبدأالزيارات املوافَ
٢٠٠٨ و ٢٠٠٦وّجـه طلبـات يف األعـوام        (استقالل القضاة واحملـامني     املقرر اخلاص املعين ب    ق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافَ

؛ واملقرر اخلاص املعين)٢٠٠٥وّجه طلباً يف عام (؛ واملقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية )٢٠٠٩و
؛ واملقرر اخلاص املعـين حبريـة)٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤وّجه طلبات يف األعوام     (ببيع األطفال   

ري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على ميـاهالدين أو املعتقد واخلب   
  )٢٠٠٨وّجها طلباً يف عام (الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي 

أعرب املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق عن شكره لكمبوديا، مرحِّباً باستعدادها إليالء مزيد من  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٤٥(االهتمام ملسألة السكن الالئق بوصفه عنصراً من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

  -  متابعة الزيارات
. رسالة تتعلق يف مجلة أمور جبماعات حمددة وبأربع نـساء    ٤٥ُوجِّهت أثناء الفترة قيد االستعراض        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  .رسائل ٤وردت احلكومة على 
 استبياناً أرسلها أصحاب واليـات اإلجـراءات١٥ردت كمبوديا على استبيان واحد من أصل          )٤٦(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٤٨(، ضمن املهل احملددة)٤٧(اخلاصة

 عن أسفها لعدم حـضور وفـد        )٣٨(، أعربت جلنة مناهضة التعذيب    ٢٠٠٤يف عام     -١٤
، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق     ٢٠٠٩ويف عام   . سات اليت ُبحث فيها التقرير    كمبودي اجلل 

 عن أسفها لعدم حضور خرباء كمبوديني اجللسات اليت         )٣٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .اسُتعرِض فيها التقرير

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
  /حقوق اإلنـسان يف كمبوديـا يف تـشرين األول         أُنشئ املكتب القطري ملفوضية       -١٥

وقد عمل املكتـب    .  بوالية منفصلة عن والية املمثل اخلاص ولكن مكمِّلة هلا         ١٩٩٣أكتوبر  
 لفترة سنتني، جرى    ٢٠٠٥يناير  /القطري وفقاً ملذكرة تفاهم متجددة ابتداًء من كانون الثاين        

 وقدمت املفوضة السامية مـشروع      . شهراً ١٨ ملدة   ٢٠٠٧نوفمرب  /متديدها يف تشرين الثاين   
  .)٤٩(٢٠٠٩أبريل /اتفاق جديد يف نيسان
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التنمـيط القـوي ألدوار                 -١٦

"Chbap Srey" السلوك التقليديـة املعروفـة باسـم    اجلنسني، وخباصة يف مدونة قواعد
)٥٠(. 

إىل  بنـشاط    وأن تـسعى  وطلبت إىل احلكومة أن متتنع عن نشر العناصر التمييزية للمدونة           
وأوصت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        . )٥١(هذه القوالب النمطية  مثل  القضاء على   

 يف مقررات املدارس االبتدائيـة  "Chbap Srey"واالجتماعية والثقافية باالستعاضة عن مدونة 
وأشار تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف         . )٥٢(بأداة تعليمية ُتعزز قيمة املرأة    

 بشأن زيارة ميدانية مشتركة     ٢٠٠٩ وتقرير صادر عن األمم املتحدة يف عام         )٥٣(٢٠٠٨عام  
م املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم      اضطلع هبا أعضاء اجملالس التنفيذية لكل من برنامج األم        

") ٢٠٠٩تقرير األمم املتحدة لعـام      ("املتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي       
إىل ضرورة تغيري املعايري التقليدية اليت ُتقّيد أدوار املرأة ومساواهتا بالرجل، وسلَّطا الضوء على              

  .)٥٤(جورالتحديات القائمة مثل التمييز والتفاوت يف األ
وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على تضمني القانون الكمبودي تعريفـاً               -١٧

للتمييز، املباشر وغري املباشر، ضد املرأة، وما يستوجبه من عقوبات مناسبة وسبل انتـصاف              
  .)٥٥(وأوصت باختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتعجيل يف حتقيق املساواة حبكم الواقع. فعالة
 أن املرأة أكثر ُعرضة للتأثر      ٢٠٠٦أكد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق يف عام         و  -١٨

  عندما تكون اجملتمعات احمللية مهددة بإخالء مساكنها، وهـو أمـر كـثرياً مـا ينطـوي                 
وتواجه املرأة بوجه عام التمييز يف تعاملها مع املوظفني والـشركات           . على الترهيب والعنف  

   من حيث إجياد سـكن جديـد واحلـصول علـى            ،على التعويض اخلاصة لدى التفاوض    
  .)٥٦(اخلدمات األساسية

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتسجيل األطفال املولودين يف كمبوديا ملواطنني من غري              -١٩
وأوصت أيضاً مبراجعة قـانون     . )٥٧(اخلمري لدى والدهتم، بصرف النظر عن وضعهم القانوين       

، أعربت  ١٩٩٩ويف عام   . )٥٨(لولة دون بقاء األطفال دون جنسية     اجلنسية إلزالة التمييز واحلي   
 من الدستور تنص علـى أن حقـوق         ٣١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن املادة         

  جلميـع  ا التمتـع بـاحلقوق      يـشمل ، وأوصت بأن    "املواطنني اخلمري "املساواة تنطبق على    
  .)٥٩(دومنا متييز

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق عدم وجود       والحظت اللجنة املعنية      -٢٠
، وأن املواقف التمييزية تثري صعوبات يف احلصول علـى          املعوقنيقانون ملكافحة التمييز ضد     

  .)٦٠(أعمال ماهرة
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 رساليت  )٦١(افعني عن حقوق اإلنسان   وجَّه املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املد         -٢١

، تتعلق إحدامها باغتيال شيا فيشيا، رئيس نقابة العمال احلرة يف مملكـة         ٢٠٠٧ادعاء يف عام    
كمبوديا، وتسلِّط األخرى الضوء على مقتل ناشط جمتمعي يف املفاوضات املتعلقة بتخفيـف             

ـ اآلثار الواقعة على اجملتمعات احمللية جراء منح امتيـازات           تغالل األراضـي ألغـراض     الس
وحث كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنـة           . )٦٢(اقتصادية

تطبيق املعايري التابعة ملؤمتر منظمة العمل الدولية على اختاذ تدابري ملكافحـة ثقافـة العنـف                
زعمـاء الـسكان    واإلفالت من العقاب ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فـيهم            

وأعربت اللجنة التابعة ملنظمة العمل الدولية عن قلقهـا         . )٦٣(األصليني والناشطون القرويون  
تلقيهم هتديدات بالقتل، وحثت  وأالعميق إزاء البيانات اليت تشري إىل اغتيال هؤالء األشخاص 

  .)٦٤( القتلجرائمعلى إجراء حتقيقات كاملة ومستقلة يف 
اص إن تطور وسائط اإلعالم تأثر سلباً بعمليات اغتيال الـصحفيني           وقال املمثل اخل    -٢٢

  والتهديدات املوجهة إىل احملررين واالعتداءات على مكاتـب الـصحف، وهـي أعمـال              
، وجَّه املقرران اخلاصان املعنيان حبالة املدافعني       ٢٠٠٨ويف عام   . )٦٥(مل ُيكشف عن مرتكبيها   

   والتعبري رسالة ادعاء بـشأن اغتيـال صـحفي          عن حقوق اإلنسان وباحلق يف حرية الرأي      
  .)٦٦(قدمي وابنه

 واملمثل اخلاص عن قلقه إزاء االدعاءات       )٦٧(وأعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب       -٢٣
  تعذيب وغريه من ضروب املعاملـة      ال مارسةمبالكثرية اليت تنسب إىل موظفي إنفاذ القوانني        

 طابع  بإضفاءوأوصت جلنة مناهضة التعذيب     . )٦٨(هينةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل      
، وضمان عـدم    )٦٩(مؤسسي على حق الضحايا يف التعويض، وبوضع برامج إلعادة تأهيلهم         

، وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء )٧٠(االحتجاج باألدلة املنتَزعة حتت التعذيب أمام احملاكم 
  ليت تزيد خالهلا احتماالت التعـرض للتعـذيب        الفترات املطوَّلة لالحتجاز رهن احملاكمة، ا     

  .)٧١(وسوء املعاملة
والحظ املمثل اخلاص أن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد جييز متديد فترة االحتجاز              -٢٤

 شهراً يف ١٨رهن احملاكمة يف قضايا اجلُنح فترة تصل إىل نصف مدة العقوبة الدنيا وتصل إىل       
 بانتظـار  ُيحتجـزون    الذين تـتم تربئتـهم    ه حىت األشخاص    وقال إن . )٧٢(قضايا اجلنايات 

، وهـي مـسألة     )٧٤( حمامياً أثناء احتجازهم   يقابلونوالعديد من املتهمني ال     . )٧٣(االستئناف
طبيـب  من استشارة  احملتجز متكن أيضاً قلق جلنة مناهضة التعذيب، إىل جانب مسألة          أثارت

  .)٧٥(من اختياره
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وثالثة تقارير لألمم       وأعربت اللجنة املعنية      -٢٥

املتحدة عن بالغ القلق إزاء استمرار معدالت العنف املرتفعة ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك          
والحظـت  . )٧٦(العنف الزوجي، وهو عنف تؤيده املواقف اليت تلوم الضحايا من اإلنـاث           
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ية واالجتماعية والثقافية أن وسائل اجلرب حمـدودة واحلمايـة          اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد   
، وأن ضحايا العنف املرتيل يصعب عليهم احلصول على سكن الئـق يف             )٧٧(القانونية مقيَّدة 

ودعت جلنة القضاء علـى     . )٧٨(مكان آخر، حسبما أفاد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق        
ات وموظفات إنفاذ القوانني وإىل وضع تدابري لـدعم     التمييز ضد املرأة إىل زيادة عدد القاضي      

  .)٧٩(الضحايا، مبا يف ذلك إجياد مآوٍ وتوفري الدعم القانوين والطيب والنفسي
 )٨١( وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      )٨٠(٢٠٠٩وأكد تقرير األمم املتحدة لعام        -٢٦

لفتيات لالجتار واالستغالل يف البغاء، أن العنف اجلسدي واملشقة االقتصادية ُيعرِّضان النساء وا
  . إىل البلدان اجملاورة حبثاً عن العمليهاجرنوال سيما الشابات منهن اللوايت 

 إن كمبوديا ُتعد بلداً رئيسياً      ٢٠٠٧وقال املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال يف عام           -٢٧
والحظ أيضاً  . مل اجلربي  االستغالل اجلنسي والع   ألغراضمن بلدان االجتار والعبور واملقصد      

والحظت جلنة القضاء   . )٨٢(أن االجتار حيدث من ريف كمبوديا إىل بنوم بنه واملدن األخرى          
على التمييز ضد املرأة بقلق ارتفاع معدالت االستغالل اجلنسي للنساء والفتيات وتعّرضـهن             

ملعنية باحلقوق  وأوصى كل من اللجنة ا    . )٨٣(لألمراض املنقولة جنسياً وفريوس ومرض اإليدز     
 وجلنة مناهـضة  )٨٥( وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة   )٨٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل معاجلة         . )٨٦(التعذيب بتكثيف مكافحة االجتار   
وارق بني اجلنسني األسباب اجلذرية، مبا يف ذلك وضع استراتيجيات للحد من الفقر تراعي الف         

كما اقترح فريق األمم املتحدة     . )٨٧(وعدم مالحقة ضحايا االجتار بتهمة اهلجرة غري املشروعة       
وأوصت جلنة  . )٨٨(القطري إيالء األولوية حلقوق الضحايا يف مجيع عمليات مكافحة االجتار         

  .)٨٩(باألطفالخرباء منظمة العمل الدولية بتعزيز دور الشرطة واحملاكم يف مكافحة االجتار 
 عن قلقه إزاء االدعاءات اليت تشري إىل        )٩٠(وأعرب املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال       -٢٨

وذكر أن القوانني ال تتـصدى      .  سنوات ٧االستغالل اجلنسي ألطفال ال تزيد أعمارهم عن        
لوجود مواد إباحية عن األطفال وتوزيعها وبيعها وعرضها وال تعاقب علـى ذلـك، وأن                

  .)٩١(ولني نادراً ما يتعرضون للمالحقةاملسؤ
، )٩٢(وأوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري ملكافحة االستمرار يف جتنيد األطفال             -٢٩

وبوضع برامج متعددة االختصاصات واختاذ تدابري لرعاية األطفال وإعادة تأهيلهم من أجـل             
ريها من املؤسسات، ويف    منع ومكافحة سوء معاملة األطفال داخل األسرة، ويف املدرسة وغ         

  .)٩٣(اجملتمع عامة
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومة على تكثيف         -٣٠

  جهودها ملكافحة عمل األطفال واستغالهلم جنسياً واقتصادياً، مبا يف ذلك أسـوأ أشـكال              
  .)٩٤(عمل األطفال
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 إىل أن التـدابري     ٢٠٠٩ملتحدة القطري يف عام     وأشار تقرير صادر عن فريق األمم ا        -٣١
واملرافق اخلاصة بقضاء األحداث، مبا يف ذلك احملاكم واملختصون، غري كافية، مما يـؤدي يف               
كثري من األحيان إىل احتجاز األحداث مع البالغني رغم وجود أحكام قانونية تـنص علـى             

  .)٩٥(الفصل بينهم
ريـة يف الـسجون   لقهـا إزاء األوضـاع املز  تعذيب عن قوأعربت جلنة مناهضة ال     -٣٢

وأوصت باختاذ تدابري عاجلة لتحسني ظـروف    . )٩٦( السجناء مقابلةوالصعوبات اليت تعترض    
  .)٩٧(االحتجاز، ومعاجلة مشكلة االكتظاظ، وإنشاء نظام رصد مستقل

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 وجلنة  )٩٨(لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الحظت كل من ال     -٣٣

 )١٠٠( واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا         )٩٩(القضاء على التعذيب  
بقلق التقارير اليت تشري إىل افتقار السلطة القضائية إىل االستقالل والفعالية، وهي أمور أثارت              

  والحظ املمثـل اخلـاص أن القـضاء    . عامة وجلنة حقوق اإلنسان فترة طويلةقلق اجلمعية ال 
مل يتمكن من تقييد السلطة التنفيذية بفعالية، ودعا إىل اعتماد قانون بشأن مركز القضاة على               
سبيل األولوية العاجلة وإىل تعزيز استقالل القضاء وإدخال حتسينات تقنيـة علـى عمـل               

 اإلمنائية هذه الشواغل واحلاجـة إىل        للمساعدة ل األمم املتحدة  وأكد إطار عم  . )١٠١(احملاكم
وقال املمثل اخلاص إن قانون تنظيم احملاكم وسري عملـها          . )١٠٢(إصالح جملس القضاء األعلى   

  .)١٠٣(تأجل اعتماده بسبب خالف بني وزارة العدل وجملس القضاء األعلى بشأن إدارة احملاكم
 واملمثل  )١٠٤( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وأعرب كل من اللجنة املعنية      -٣٤

 عن جزعه إزاء التقارير اليت تشري إىل انتشار الفساد          )١٠٦( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٠٥(اخلاص
وحثت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         . مبا يف ذلك يف اجلهاز القضائي     

انون مكافحة الفساد دون إبطاء، وعلى تكثيف اجلهود         على اعتماد مشروع ق    )١٠٧(والثقافية
  .)١٠٨(لتحسني عمل القضاء، وهو ما أوصى به أيضاً جملس حقوق اإلنسان

وذكر املمثل اخلاص أن نظام احملاكم الكمبودي يعاين تأخراً مفرطاً يف معاجلة القضايا   -٣٥
به ذلـك مـن سـفر       ألسباب منها النقص الكبري يف قاعات احملاكم والقضاة وما يـستوج          

. )١١٠(والحظ أن العديد من املدعني العامني ال يفون مبعايري احليـاد والرتاهـة            . )١٠٩(القضاة
وأشار إىل ما خلصت إليه دراسة حبثية من أنه حىت يف القضايا اجلنائية اخلطرية اليت يكون فيها             

. )١١١(ة االستعانة مبحـام    يف املائة من املتهمني فرص     ٣٣التمثيل القانوين إلزامياً ال تتاح لنحو       
وساق أمثلة على قضايا حاول فيها متقاضون أثرياء أو مرتبطون بعالقات مـع شخـصيات               

وأوصت جلنة مناهضة التعـذيب     . )١١٢(نافذة إخضاع حمامي خصومهم للتحقيق بتهم جنائية      
 وحق االستعانة مبحام، علـى      )١١٣(بضمان حق التقاضي، وال سيما للفقراء وسكان األرياف       

  .)١١٤(ساب الدولة إذا لزم األمرح
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وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بسبب إفالت املوظفني املسؤولني عن إنفاذ     -٣٦
القوانني وأفراد القوات املسلحة من العقاب على ما يرتكبونه من انتهاكات حلقوق اإلنسان،             

، وهـي   )١١٥(اجلنـاة وخباصة إزاء ختلف الدولة عن التحقيق يف ادعاءات التعذيب ومعاقبـة            
 .)١١٧( وتصدى هلا جملـس حقـوق اإلنـسان        )١١٦(شواغل أعرب عنها أيضاً املمثل اخلاص     

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بضمان التحقيق الفوري والرتيه والكامل يف هذه االدعاءات            
، وبإنشاء هيئة مستقلة لبحـث الـشكاوى اخلاصـة    )١١٨(ومالحقة اجلناة قضائياً ومعاقبتهم  

  .)١٢٠( املساءلةيعوقوقال املمثل اخلاص إن انتشار اإلفالت من العقاب . )١١٩(ةبالشرط
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ إزاء           -٣٧

 واستشهد بتقريـر بعثـة      ،التخلف عن التحقيق يف اغتيال ثالثة من قادة نقابة العمال احلرة          
 فذكر أن قرارات اإلدانة يف قضية اغتيـال         ٢٠٠٨الدولية إىل كمبوديا يف عام      منظمة العمل   

رهتا خمالفات إجرائية، مبا يف ذلك امتناع احملكمة عن         وشيا فيشيا صدرت يف إطار حماكمة اعت      
النظر يف أدلة تتعلق برباءة املتهمني، وعدم اإلشارة إىل خطوات ملموسة لـضمان مراجعـة               

وذكرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     . يها مراجعة جمدية ومستقلة   القضايا غري احملكوم ف   
واالجتماعية والثقافية ما أعرب عنه تقرير منظمة العمل الدولية من قلق إزاء مقاضاة أشخاص          

  .)١٢١(أبرياء وبقاء اجلناة احلقيقيني أحراراً طلقاء
هامة تعتـرض وصـول      إىل وجود عقبات     ٢٠٠٩وأشار تقرير األمم املتحدة لعام        -٣٨

وذكر التقرير أن اإلفالت من العقاب وصعوبة احلصول علـى          . النساء والفتيات إىل العدالة   
عقبات املساعدة القانونية وارتفاع تكلفة الشهادات الطبية اليت تثبت وقوع اعتداءات جنسية            

  .)١٢٢( حتول دون إبالغ النساء عما يتعرضن له من إساءةكأداء

  ج واحلياة األسريةاحلق يف الزوا  -٤  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن عوامـل             ٢٠٠٦يف عام     -٣٩

 املرأة الكامل حبقوقها داخل األسرة، وال سيما احلق يف الزواج           دون متتع تقليدية وثقافية حتول    
لـذكور  حداً أدىن لسن زواج ا     ١٨    الوحثت اللجنة على حتديد سن      . برضاها احلر والكامل  

  .)١٢٣(واإلناث على حد سواء

  حرية التنقل  -٥  
الحظ املمثل اخلاص بقلق وجود حاالت أوقف فيها أفراد الشرطة قرويني كانوا يف               -٤٠

. وردوهم علـى أعقـاهبم    من قبيل البيئة واألراضي     قضايا  طريقهم حلضور جتمعات ملناقشة     
يع املنظمات غري احلكوميـة أن      أن على مج  من   حاكم مقاطعة راتاناكريي     ما أعلنه وأشار إىل   

ز احلكومـة إىل    عوأوصى بأن تـو   . )١٢٤(حتصل على موافقة سلطات املقاطعة قبل مغادرهتا      
  السلطات اإلقليمية واحمللية باحترام حرية التنقل ووضع حد الشتراط احلصول على موافقـة             

  .)١٢٥(قبل السفر
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  وحـق املـشاركة يف احليـاة        لميحرية الدين والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الس        -٦  
  العامة والسياسية

الحظ كل من املمثل اخلاص وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن قانون الـصحافة                -٤١
  ، ويأذن بتعليق املنشورات وسـجن الـصحفيني لنـشرهم          "إهانة املؤسسات الوطنية  "حيظر  

. )١٢٦("قرار الـسياسي  من شأهنا املساس باألمن القومي واالسـت      "أو استنساخهم معلومات    
وأشار املمثل اخلاص أيضاً إىل الغرامات الباهظة اليت تفرض على التشهري وجلوء احلكومة إىل              

ب عليها بأحكام بالسجن تصل إىل ثالث سنوات وإجازهتا لالحتجاز اليت يعاقَ" التشهري"هتمة 
  .)١٢٧(رهن احملاكمة وفرض غرامات باهظة

  حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف           ووجه املقرر اخلاص املعين       -٤٢
حرية الرأي والتعبري واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان               

   بشأن أمر جديد حيظر على مجيـع الرهبـان تنظـيم أي مظـاهرة               ٢٠٠٧رسالة يف عام    
  لنظام العام، حبجة تقييد أنـشطة رهبـان        أو املشاركة فيها أو تنظيم مسريات بوذية متس با        

  .)١٢٨(كروم كمبوتشيا اخلمري
ووفقاً ملا ذكره املمثل اخلاص، قيدت احلكومة احلق يف اإلضراب واحلق يف التظـاهر       -٤٣

. )١٢٩(بصورة منهجية وتعسفية عن منح التراخيص      االمتناعالسلمي وحرية التجمع عن طريق      
 حوادث استخدمت فيها شرطة مكافحـة  ٢٠٠٧يف عام ووثق تقرير صادر عن األمني العام   

الشغب املسلحة القوة املفرطة، وال سيما فيما يتعلق باإلضرابات اليت قادهتا النقابات يف قطاع              
 أن اهتامـات التحـريض      ٢٠٠٩والحظ تقرير صادر عن األمني العام يف عام         . )١٣٠(األلبسة

علها ختشى التعرض إلجراءات قانونيـة مـن        املوجهة إىل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين جت       
  .)١٣١(جانب السلطات

شـطون  اوأعرب املمثل اخلاص عن قلقه إزاء تزايد الصعوبات الـيت يواجههـا الن              -٤٤
وطلبـت  . ون الذين ينادون باملساواة يف فرص الوصول إىل األرض واملوارد الطبيعية          ياجملتمع

 احلكومية أن تقدم إليها تقارير منتظمة عن السلطات يف مقاطعة موندلكريي إىل املنظمات غري
  .)١٣٢(أنشطتها وخططها

، أعلنت احلكومة عن عزمها على إصدار قانون خـاص          ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   -٤٥
وأعرب األمني العام عن قلقه ألن املناخ احلايل ليس مواتياً العتماد           . باملنظمات غري احلكومية  

نعدام الثقة السائد   الاملضي يف تطوير اجملتمع املدين نظراً       قانون لتعزيز حرية تكوين اجلمعيات و     
ودعا جملس حقوق اإلنسان احلكومة إىل دعـم        . )١٣٣(بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية    

  .)١٣٤(دور املنظمات غري احلكومية لتعزيز التطور الدميقراطي
 مـشرياً إىل    ٢٠٠٨يوليه  /ورحب جملس حقوق اإلنسان حبسن إدارة انتخابات متوز         -٤٦

وأشار املمثل اخلاص إىل شكاوى األحزاب السياسية املعارضـة مـن           . )١٣٥(بعض النواقص 
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والحظ تقرير املنسق املقيم أن مشاركة النساء،       . )١٣٦(حدوث خمالفات يف إدارة االنتخابات    
، على الرغم من أن هذه      ٢٠٠٨كناخبات ومرشحات، والشبان قد زادت يف انتخابات عام         

  .)١٣٧( مل تف باملعايري الدولية يف عدٍد من اجملاالت الرئيسيةاالنتخابات
 إىل أن عدد    ٢٠٠٨وأشار تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام             -٤٧

ويف الوقـت   . )١٣٨(النساء اللوايت يشغلن مناصب حكومية رفيعة ازداد ولكنه ال يزال متدنياً          
   إىل أن النـساء     ٢٠٠٨األمم املتحدة يف عـام      ب اإلحصائيةلشعبة  لنفسه، أشار مصدر تابع     

، بعد أن كانـت هـذه       ٢٠٠٨ يف املائة من املقاعد يف الربملان الوطين يف عام           ١٩,٥شغلن  
  .)١٣٩(٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٩,٨النسبة 

  ط عمل عادلة ومالئمةواحلق يف العمل ويف التمتع بشر  -٧  
 وجلنـة   )١٤٠(صادية واالجتماعية والثقافية  أوصى كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقت        -٤٨

األجر املتساوي عـن العمـل ذي القيمـة    " بإدراج مبدأ )١٤١(القضاء على التمييز ضد املرأة   
وأوصـت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       . يف القانون وتطبيقه بصرامة   " املتساوية

جلنة القضاء على التمييز ضـد  ، بينما حثت  )١٤٢(واالجتماعية والثقافية بتحديد أجر أدىن عام     
املرأة كمبوديا على ضمان املشاركة على قدم املساواة يف سوق العمل وحصول النساء على              

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية      . )١٤٣(مستحقات وخدمات اجتماعية متساوية   
ة، وال سـيما يف     واالجتماعية والثقافية أيضاً بقلق ارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقـص         

  . )١٤٤(صفوف الشبان
 وجلنـة   )١٤٥(وحث كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٤٩

 على اختاذ التدابري اليت طلبت اختاذها اللجنة املعنيـة حبريـة            )١٤٦(خرباء منظمة العمل الدولية   
مان االحترام الكامـل للحقـوق      تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية من أجل ض        

  .)١٤٧(النقابية ومتكن النقابيني من ممارسة أنشطتهم دون أن خيشوا التعرض للترهيب واخلطر

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٨  
 يف املائة من الـسكان يعيـشون   ٣٥ذكر إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أن     -٥٠

.  يف املائة منهم يعيشون يف فقر مدقع، وأن الالمساواة تـزداد           ١٥ن حنو   دون خط الفقر وأ   
ومن العوامل اليت تزيد من تفاقم هذا الوضع رداءة اخلدمات االجتماعية وصعوبة احلـصول              

  وأعربت جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد         . )١٤٨(عليها واحلرمان من األرض وتدهور البيئة     
  وأوصـت اللجنـة    . )١٤٩(ويات الفقر بني نساء األريـاف     املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع مست     

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بزيادة اإلنفاق الـوطين علـى اخلـدمات             
  .)١٥٠(واملساعدات االجتماعية

  وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن              -٥١
  وقـد يرتفـع هـذا العـدد        . ص يعانون من انعدام األمن الغـذائي       مليون شخ  ١,٧حنو  



A/HRC/WG.6/6/KHM/2 

GE.09-15721 14 

وأشار تقرير املنسق املقيم إىل دراسـة       . )١٥١( مليون شخص خالل املواسم العجاف     ٢,٨إىل  
   ٢٠٠٥استقصائية سلطت الضوء على زيادة سوء التغذية احلاد بني األطفال يف الفترة مـن               

  .)١٥٢(٢٠٠٨إىل 
   أن قـانون    ٢٠٠٩يق األمم املتحدة القطري يف عـام        والحظ تقرير صادر عن فر      -٥٢
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق . )١٥٣( بشأن خطط الضمان االجتماعي مل ينفذ بعد ٢٠٠٢عام  

مـان  ألاالقتصادية واالجتماعية والثقافية كمبوديا على توسيع نطاق التغطيـة بـشبكات ا           
 واألطفـال الـذين     ،حايا االجتار  ولض ،االجتماعي، وخباصة للمتشردين يف املراكز احلضرية     

  . )١٥٤( والفقراء،يعيشون يف الشوارع أو األطفال اجلاحنني
 وتقرير  )١٥٥(وأعرب كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٥٣

 وتقرير املنسق املقيم عن القلق      )١٥٦(٢٠٠٨صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام         
والحظت اللجنـة   . )١٥٧(دم تراجع معدل الوفيات النفاسية املرتفع إىل حٍد يثري اجلزع         إزاء ع 

 ال تزال   الطبيةاملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن معدالت الوالدة يف املرافق           
، متدنية وأن حاالت اإلجهاض غري املأمونة ال تزال عامالً رئيسياً يف حدوث الوفيات النفاسية        

ودعا كل من اللجنة املعنية باحلقوق      . )١٥٨(وأن معدالت وفيات املواليد اجلدد ال تزال مرتفعة       
 إىل وضع  )١٦٠( وجلنة القضاء على جلنة التمييز ضد املرأة       )١٥٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .خطة استراتيجية خلفض الوفيات النفاسية
تصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن        وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االق      -٥٤

السنوات الطويلة من االضطرابات والعنف أفضت إىل ارتفاع مستويات مـشاكل الـصحة             
وذكرت أن املرضى كثرياً ما يودعون يف السجون أو يف مراكز العالج اإلجبـاري              . العقلية

يف جمال  ا يوفر خدمات    لإلدمان على املخدرات أو مراكز إعادة التأهيل االجتماعي، ومجيعه        
وأوصت اللجنة باعتماد   . اجتماعية ضعيفة وحتدث فيها جتاوزات    خدمات  عقلية أو   الصحة ال 

وأعرب األمني العام عـن     . )١٦١(خطة استراتيجية وتشريعات شاملة يف جمال الصحة العقلية       
  . )١٦٢(شواغل مماثلة يف سياق محالت االعتقال اجلماعية للناس يف الشوارع واحتجازهم

 يف ٧٨,٩ إىل أن ٢٠٠٨وأشار مصدر تابع للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة يف عام   -٥٥
وحثت اللجنـة   . )١٦٣(٢٠٠٥املائة من السكان احلضر كانوا يعيشون يف أحياء فقرية يف عام            

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على اعتماد سياسة إسكان وطنية من شأهنا            
  .)١٦٤(توى املستوطنات احلضرية وضمان احليازةرفع مس

 إىل أن الفساد    ٢٠٠٩وأشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             -٥٦
 اقتصادية وعسكرية   ألغراضوانعدام الشفافية وتزايد حاالت االستيالء على األراضي املشاع         

أمناط امللكية على حساب الفقراء  على األراضي وشوهت الرتاعاتهي عوامل أدت إىل تفاقم 
والحظ املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا . )١٦٥(يف األرياف واملدن 

وذكر تقرير  . )١٦٦(يتعرضون بصفة متزايدة للتشريد دون أي محاية قانونية       أن سكان األرياف    
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ضي الدولة ورسم خرائطها     كيف أدى عدم تقييم أرا     ٢٠٠٨صادر عن البنك الدويل يف عام       
 إىل التعدي على الغابات والقيام بعمليات       ٢٠٠٥وتصنيفها وتسجيلها بشكل واضح يف عام       

واعتمد مرسومان فرعيان بشأن إدارة أراضي الدولة       ". اغتصاب األراضي "بيع غري مشروعة و   
ـ           استغالل وبشأن امتيازات  صيص  األراضي ألغراض اقتصادية، مبا يف ذلك أحكام تتعلق بتخ

، إال أن املمثل اخلاص سلط الضوء على        )١٦٧(أراضٍ الستخدامها كامتيازات اجتماعية للفقراء    
، وعلى أن معظم االمتيـازات املمنوحـة مل تتبـع الـشروط             )١٦٨(ضعف اإلنفاذ واالمتثال  

استغالل األراضي   امتيازات   والحظ أن . ا يف املرسومني الفرعيني   واإلجراءات املنصوص عليه  
صادية مل حتقق فوائد ملموسة يف املناطق الريفية، بل أفضت إىل حرمان اجملتمعات             ألغراض اقت 

احمللية من مصادر حيوية لسبل املعيشة وزادت من تراكم امللكية يف أيدي األطراف املـؤثرة               
ومما أثار قلقه بوجه خاص عدم االكتراث للمبادرات القائمـة يف           . )١٦٩(سياسياً أو اقتصادياً  

تمعات احمللية وإدارة املوارد الطبيعية، مثل إقامة جمتمعات حملية ُتعىن باحلراجـة            جمال تنمية اجمل  
  . )١٧٠(وختطيط استخدام األراضي القائم على املشاركة

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن بالغ قلقها إزاء             -٥٧
   مـن مدينـة     ٢٠٠٠عام   منذ    طردوا خص ش ١٠٠ ٠٠٠ أكثر من    أنالتقارير اليت أفادت    

 كمبودي يعيشون حتت هتديـد اإلخـالء        ١٥٠ ٠٠٠بنوم بنه وحدها، وأن ما ال يقل عن         
، وهي أمور الحظها    )١٧١(القسري؛ وأن السلطات تشارك بنشاط يف االستيالء على األراضي        

 )١٧٣(لالئـق ، الحظ املقرر اخلاص املعين بالسكن ا      ٢٠٠٩ويف عام   . )١٧٢(أيضاً املمثل اخلاص  
االفتقار املنهجي ملراعاة األصول    : منطاً ثابتاً من االنتهاكات املتعلقة بعمليات اإلخالء القسري       

القانونية واحلماية اإلجرائية؛ وعدم كفاية التعويضات؛ وعدم توافر سبل انتـصاف فعالـة؛             
طني يف هـذه    شاواإلفراط يف استخدام القوة؛ ومضايقة املنظمات غري احلكومية واحملامني الن         

 واللجنـة املعنيـة     )١٧٤(القضية وترهيبهم وجترميهم، وهي أمور الحظها أيضاً املمثل اخلاص        
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     . )١٧٥(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

ـ             ة، واالجتماعية والثقافية ارتفاع معدالت اإلخالء القسري بسبب تزايـد األشـغال العام
 املدن، والتنمية احلضرية اليت يضطلع هبا القطاع اخلاص، واملـضاربة علـى             لومشاريع جتمي 

  .)١٧٦( من األراضيشاسعةاألراضي، ومنح الشركات اخلاصة امتيازات الستغالل مساحات 
 إىل إعادة تـوطني     )١٧٧(، أشار املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق      ٢٠٠٦ويف عام     -٥٨

 وغري مرتبطـة بـشبكات امليـاه        للهياكل األساسية رية يف مناطق تفتقر     األسر يف أحيان كث   
ـ وطلب األمني العام وقف عمليات إعادة التوطني يف مواقع غـري            . والصرف الصحي   ةالئق

، مشدداً على أن عمليات اإلخالء القسري ينبغي اللجوء إليها كحل أخـري ولـيس               للسكن
 احملاكم متيل، حسبما يدعى، لصاحل الذين       وأضاف املقرر اخلاص أن قرارات    . )١٧٨(كحل أول 

  . )١٧٩(يكتسبون سندات امللكية بصورة غري مشروعة
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وحث كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ومكتـب              -٥٩
شارة إىل عمليات اإلخالء    معرض اإل ، يف   )١٨٠(مفوضية حقوق اإلنسان القطري يف كمبوديا     

ف مجيـع عمليـات     ، على إعالن وق   ٢٠٠٩يوليه  /ت يف بنوم بنه يف متوز     األخرية اليت حدث  
ودعت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية    . اإلخالء إىل أن يتم وضع إطار ُملزم مناسب    

واالجتماعية والثقافية إىل إجراء مشاورات عاجلة مع مجيع اجلهات صاحبة املـصلحة بغيـة            
 ٢٠٠١من أجل إكمال قانون األراضي لعـام        " املصلحة العامة "التوصل إىل تعريف ملفهوم     

 مبادئ توجيهية واضحة لعمليات إعادة التوطني واإلخالء؛ والترسيم الواضح لألراضي   ووضع
احلكومية العامة واألراضي احلكومية اخلاصة؛ وإجراء مشاورات جمدية مع اجملتمعات والسكان 
املتضررين قبل تنفيذ مشاريع التنمية والتجديد احلضري؛ وضمان منح األشخاص املشمولني           

  .)١٨١(أو إعادة توطينهم/ القسري تعويضات مناسبة وبعمليات اإلخالء
 إىل أن التغطية    ٢٠٠٩وأشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             -٦٠

. )١٨٢( يف املائـة   ٩٠ يف املائة إىل     ٢٥بإمدادات املياه يف املياه زادت خالل العقد األخري من          
 يف املائـة مـن     ٦٥ أن   ٢٠٠٨املتحدة يف عام    وأوضح مصدر تابع للشعبة اإلحصائية لألمم       

  .)١٨٣( مصدراً حمسَّناً من مصادر مياه الشرب٢٠٠٦السكان كانوا يستخدمون يف عام 

  احلق يف التعليم  -٩  
تالحظ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن التعليم االبتدائي            -٦١

لتحاق بالتعليم االبتدائي قد ارتفع وتوسع ليشمل معظم        ليس إلزامياً، وإن كان صايف نسبة اال      
، الذي الحـظ أيـضاً      ٢٠٠٩عام  ل، على حنو ما أبرزه تقرير األمم املتحدة         )١٨٤(أرجاء البلد 

واقترح تقرير صادر عن فريق األمم املتحدة القطري        . )١٨٥(استمرار معدالت التسرب املرتفعة   
  .)١٨٦(اركة الفقراء والفتيات واملعوقني تركيز املوارد على زيادة مش٢٠٠٩يف عام 

 يف املائة  ٣٧والحظ املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا أن              -٦٢
ودعت جلنة القضاء على    . )١٨٧(فقط من البالغني ُيلمون بالقراءة والكتابة من الناحية الوظيفية        

ت األمية يف صفوف النساء، وال سيما نساء        التمييز ضد املرأة إىل إيالء األولوية خلفض معدال       
  وحثت اللجنة كمبوديـا علـى      . األرياف أو النساء املنتميات إىل أقليات إثنية أو املعوقات        

  تذليل العقبات اليت حتول دون مواصلة الفتيـات تعلـيمهن، وال سـيما الـزواج املبكـر                 
  .)١٨٨(القسريالزواج و

قتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن أغلـب       والحظت اللجنة املعنية باحلقوق اال      -٦٣
، كثرة تغيبهم املعلمني ُيضطرون ملزاولة أنشطة اقتصادية أخرى لزيادة دخلهم، مما يؤدي إىل            

  .)١٨٩(كما أعربت عن قلقها ألن تدين األجور ُيعد سبباً لتحصيل رسوم غري رمسية
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  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 إىل اختاذ إجراءات إجيابية تستهدف      ٢٠٠٨ اليونسكو يف عام     أشار تقرير صادر عن     -٦٤

تسجيل أفراد األقليات يف كليات تدريب املعلمني، وحجز مكان واحد من كل أربعة أماكن              
  . )١٩٠(للطالب غري اخلمري

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ملا تواجهه النساء املنتميات إىل          -٦٥
والحظت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . )١٩١(ة واملعوقات من متييز متعدد    أقليات إثني 

واالجتماعية والثقافية أن التعليم االبتدائي يثري مشكلة لألقليات اإلثنية ألن منـهاج التعلـيم              
وأعربت اللجنة عن خشيتها من أن تفقـد جمتمعـات          . الرمسي ال يستخدم سوى لغة اخلمري     

  .)١٩٢( بلغاهتامقافاهتا ولغاهتا نتيجة عدم توافر التعليم واإلعالالسكان األصليني ث
، والسكن  )١٩٣(، أعرب املقررون اخلاصون املعنيون مبسألة التعذيب      ٢٠٠٨ويف عام     -٦٦

، واستقالل القضاة واحملامني، واحلق يف الغذاء، وحالة حقوق اإلنسان واحلريـات      )١٩٤(الالئق
 املدافعني عن حقوق اإلنسان، والفريق العامـل املعـين          األساسية للسكان األصليني، وحالة   

باالحتجاز التعسفي عن قلقهم إزاء االدعاءات اليت تشري إىل املصادرة غري القانونية ألراضـي        
السكان األصليني، والقيام بعمليات إخالء قسري، ومنع الغذاء والدواء عن اُألسر اليت ترفض             

  .)١٩٥(تمعات احمللية لترهيبهم وإسكاهتماملغادرة، وفرض عقوبات على ممثلي اجمل
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٦٧

التقارير اليت تشري إىل أن الزيادة السريعة يف عدد امتيازات اسـتغالل األراضـي ألغـراض                
ارد الطبيعية، ويؤثر تأثرياً ضاراً يف      اقتصادية، حىت داخل املناطق احملمية، يؤدي إىل تدهور املو        

التنوع البيولوجي، وُيفضي إىل تشريد شعوب أصلية من أراضيها دون منحها تعويضاً عادالً             
وأوصت . )١٩٧(وتلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقارير مماثلة      . )١٩٦(أو إعادة توطينها  

افية بأن ُتراعـى يف مـنح االمتيـازات         اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق     
االقتصادية مسألة التنمية املستدامة، وإتاحة الفرصة جلميـع الكمبـوديني لتقاسـم منـافع              

والحظت اللجنة اآلثار الضارة املترتبة على استغالل املوارد الطبيعية، وال سيما           . )١٩٨(التقدم
، على حنو يتناقض مع حقها      ليةعمليات التعدين والتنقيب عن النفط يف أراضي الشعوب األص        

  .)١٩٩(توارثته عن أسالفها من ممتلكات وأراضٍ وموارد طبيعيةيف ما 
كما أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا ألن        -٦٨

قانون األراضي الذي ينص على إصدار سندات متليك األراضي املشاع التابعـة للـشعوب              
 ٢٠٠٨والحظ تقرير صادر عن األمني العـام يف عـام           . )٢٠٠( مل ُينفَّذ تنفيذاً فعاالً    األصلية

 ومنح  ،استمرار تراجع رقعة أراضي السكان األصليني بسبب الصفقات العقارية غري القانونية          
 وممارسة الضغوط من أجل تنمية املناطق الشمالية الشرقية، وبطء التقدم يف إعداد             ،االمتيازات
وأعرب املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق عـن        . )٢٠١(ح سندات امللكية اجلماعية   عملية من 
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 واملمثـل   )٢٠٣(وأعرب كل من املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان         . )٢٠٢(شواغل مماثلة 
معظم اجملتمعات احمللية أراضيها وسبل معيشتها وتراثهـا  خشيته من أن تفقد  عن   )٢٠٤(اخلاص

  .، إن مل ُتتخذ إجراءات حامسة وتعسفية يف كثري من األحيانالثقايف، بطريقة اعتباطية
والحظ األمني العام أن شعب اخلمري كروم الناشط يف االحتجاجات العامة خيـضع               -٦٩

  . )٢٠٥(ملراقبة الشرطة عن كثب وُيحرم من احلق يف وثائق هوية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
  يب عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بطـرد األجانـب،          أعربت جلنة مناهضة التعذ     -٧٠

وال سيما حالة األعداد الكبرية من ملتمسي اللجوء من أهايل اجلبـال يف منطقـة احلـدود                 
، وهي مسألة أشار إليها أيضاً املمثل اخلاص لألمني العام املعـين            )٢٠٦( الفييتنامية -الكمبودية  

 تقرير صادر عن مفوضية األمم املتحدة لـشؤون         والحظ. )٢٠٧(حبقوق اإلنسان يف كمبوديا   
 االفتقار إىل تشريعات وإجراءات إدارية داخلية تتعلـق بـالالجئني           ٢٠٠٦الالجئني يف عام    
 إىل أن كمبوديا ذكـرت أهنـا        ٢٠٠٨وأشار تقرير صادر يف عام      . )٢٠٨(وملتمسي اللجوء 

  .)٢٠٩(ون الالجئنيستنشئ نظاماً وطنياً للجوء بدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤ

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        )٢١٠(سلَّم كل من جلنة مناهضة التعذيب       -٧١

 بالصعوبات اليت تواجهها كمبوديا يف مرحلة االنتقال الـسياسية          )٢١١(واالجتماعية والثقافية 
لك االفتقار إىل هيكل قضائي ومعوقات امليزانية، ألسباب منها بوجـه           واالقتصادية، مبا يف ذ   

، وهي أمور سلَّم )٢١٢( مبن فيهم أصحاب الكفاءات املهنية،خاص إبادة عدد كبري من السكان
  .)٢١٣(٢٠٠٩هبا أيضاً تقرير األمم املتحدة لعام 

ن املوارد واخلـدمات    وأشار إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن احلرمان م           -٧٢
 ، واألراضي وسندات ملكيـة األراضـي      ،اإلنتاجية أو السيطرة عليها، مبا يف ذلك االئتمان       

   تربز فيهـا الفـوارق       واخلدمات اإلرشادية هي مسائل حامسة األمهية      ،واملدخالت الزراعية 
  .)٢١٤(بني اجلنسني

ن توافر األراضي لفقـراء     وأكد تقرير املنسق املقيم أن أعمال إزالة األلغام زادت م           -٧٣
 لغماً مضاداً لألفراد وتثقيف ما يزيد على مليـون تلميـذ   ٦ ٧٥٠األرياف، مشرياً إىل إزالة   

  .)٢١٥(بشأن خماطر األلغام
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
  .ال ينطبق  

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
، طلبت جلنة مناهضة التعـذيب الـرد علـى األسـئلة والقـضايا      ٢٠٠٤يف عام    -٧٤
  .ومل تصل الردود بعد. )٢١٦(املُثارة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
دعا إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل اختاذ إجراءات يف اجملاالت التالية ذات               -٧٥

زيز حقوق اإلنسان ومحايتها، الزراعة والفقر يف األرياف، بنـاء        احلكم الرشيد، وتع  : األولوية
  القدرات وتنمية املوارد البشرية للقطاعـات االجتماعيـة، ووضـع خطـة اسـتراتيجية              

  .)٢١٧(وطنية للتنمية
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء سلطة قضائية مستقلة ومهنية متاماً مبا يتفق مع     -٧٦

  .)٢١٨( بالتماس التعاون الدويل عند الضرورةاملعايري الدولية، وذلك
وأوصت جلنة حقوق الطفل بإدراج الشواغل املتعلقة حبقـوق الطفـل يف وضـع                -٧٧

  .)٢١٩(تشريعات وشجعت كمبوديا على مواصلة التماس املساعدة التقنية
وطلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إىل كمبوديـا أن              -٧٨
لتمس التعاون التقين من منظمة العمل الدولية يف تعزيز القدرات املؤسسية، ويف إنشاء حماكم              ت

العمل وتنقيح قانون النقابات، والتماس مساعدة مفوضية حقوق اإلنسان يف تنفيذ مالحظاهتا            
  .)٢٢٠(اخلتامية وإعداد التقرير املُقبل

احلكومة واجملتمع الدويل علـى     وقام جملس حقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، بتشجيع           -٧٩
ضـمان  تقدمي املساعدة إىل الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية من أجل إحقاق العدالة و            

  .)٢٢١(عدم الرجوع إىل سياسات وممارسات املاضي
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