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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير/ كانون الثاين٢٧

) ب(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املفو      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

   ١٦/٢١اجمللس 

  كمبوديا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا              
لدولة املعنية ويف تقارير املفوضية الـسامية حلقـوق         يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من ا      

والتقرير مقدم يف شكل موجز     . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجـى العـودة إىل الوثيقـة    . تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات   

اء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية السامية حلقـوق           وال يتضمن التقرير أية آر    . املرجعية
وهو يتبع هيكـل    . اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية           

وقد ذُكرت على  ١٧/١١٩املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره 
وروعيت يف إعداد التقرير    . النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير     حنو منهجي يف حواشي هناية      

  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  ةاحلالة يف أثناء اجلولة السابق  
اإلجراءات املتخذة بعـد    

  مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

 أو اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       

  )١٩٨٣(أشكال التمييز العنصري 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
 االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة

)١٩٩٢(  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  )١٩٩٢(السياسية و
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      

  )١٩٩٢(ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  )١٩٩٢(الالإنسانية أو املهينة 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    

  )٢٠٠٧( التعذيب
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

ل االختياري التفاقية حقـوق     الربوتوكو
الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات      

  )٢٠٠٤(املسلحة 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال   
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة      

)٢٠٠٢( 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
توقيع (م  العمال املهاجرين وأفراد أسره   

  )٢٠٠٤(فقط، 

اتفاقية حقوق األشـخاص   
  )٢٠١٢(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلمايـة    
مجيــع األشــخاص مــن 

  )٢٠١٣(االختفاء القسري 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة

   اإلعدام

نات التحفظات واإلعال 
 أو التفامهات/و

- - - 
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راءات الـشكاوى   إج
راءات واإلجوالتحقيق  

 )٣(العاجلة

الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )٢٠٠٤توقيع فقط، (والسياسية 
وغـريه مـن     اتفاقية مناهضة التعذيب  

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       
 )١٩٩٢(٢٠ هينة، املادةالالإنسانية أو امل

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم توقيـع      

  )٢٠٠٤(فقط، 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     

ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــع (األش توقي
  )٢٠٠٧ فقط،

الربوتوكول االختيـاري  
التفاقية القضاء على مجيع    
أشكال التمييز ضد املرأة،    

  )٢٠١٠(٨ة املاد

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

   ٤١والسياسية، املادة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن

روب املعاملة أو العقوبة القاسية أوض
٢١سانية أو املهينة، املادتـان      الالإن
   ٢٢و

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي     

  البالغات 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع

 االختفاء القـسري،األشخاص من 
  ٣٢ و٣١املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخذة  

 مل ُيصدق عليها بعد االستعراض

التصديق أو االنضمام   
  أو اخلالفة

  )٤(بروتوكول بالريمو

  )٥(الالجئون وفقاً لالتفاقية
  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

أغـسطس  / آب ١٢فاقيات جنيف املؤرخـة     ات
  )٦(والربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين ١٩٤٩

 )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

االتفاقيات املتعلقة باألشخاص عدميي  
  )٨( اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقـم
  )٩(١٨٩ و١٦٩

الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق
  )١٠(١٩٤٩ت جنيف لعام باتفاقيا

اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف 
  التعليم

، حثت جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ٢٠١٠يف عام     -١
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كمبوديا على التصديق على اتفاقية حقوق              

ت اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه          وحث .)١١(األشخاص ذوي اإلعاقة  
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وجلنة القضاء علـى التمييـز                
العنصري كمبوديا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين            

  .)١٢(وأفراد أسرهم
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 حثت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كمبوديا على النظر          ،٢٠١٠ ويف عام   -٢
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        ١٤ة  يف إصدار اإلعالن االختياري مبوجب املاد     

وحثت االتفاقية كمبوديـا     .)١٣(وإتاحة إمكانية تفعيل اإلجراء املتعلق بتقدمي شكاوى األفراد       
فاقيـة حقـوق     يف ات  ٨ ملادة من ا  ٦دخلة على الفقرة     على التصديق على التعديالت امل     أيضاً

وشجعت منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            .)١٤(األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .)١٥(كمبوديا على التصديق على اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم) اليونسكو(

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
املقرر اخلاص املعـين    (حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا      والحظ املقرر اخلاص املعين       -٣

، أن الفصل بني السلطات ضعيف وأن الربملان يعتـرب ذا قـدرة             ٢٠١١، يف عام    )بكمبوديا
  .)١٦(حمدودة على أداء دور فعال يف الرقابة على اجلهاز التنفيذي

 بداية  وأوضح األمني العام أنه على الرغم من ظهور مؤشرات على خالف ذلك، يف              -٤
والقانون  نون سري عمل احملاكم وتنظيمها،     قا -، فإن عملية اعتماد القوانني األساسية       ٢٠١٢ عام

 املنـصوص   -املتعلق بالقضاة واملدعني العامني، وقانون سري عمل اجمللس األعلى للقضاء وتنظيمه            
عـين  ، ذكر املقـرر اخلـاص امل      ٢٠١٣ويف عام   . ، ال تزال معطلة   ١٩٩٣عليها يف دستور عام     

  .)١٧( العامنياستقالل القضاة واملدعنيبكمبوديا أن اعتماد تلك القوانني ال بد منه من أجل محاية 
، وهـو إصـدار     ٢٠١١وسلط األمني العام الضوء على حدوث تطور هام يف عام             -٥

  .)١٨( يف عملية إصالح نظام السجون أساسياًقانون السجون اجلديد، الذي ميثل عنصراً
، أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها بشأن مشروع قانون اجلمعيـات           ٢٠١١ويف عام     -٦

 من عمل املدافعني عن حقـوق اإلنـسان إذا          واملنظمات غري احلكومية، الذي سيحد كثرياً     
كمبوديا إىل الشواغل الكثرية املتعلقة حبقوق اإلنسان       بوأشار املقرر اخلاص املعين      .)١٩(اعتمد

، أعلن رئيس الوزراء عن اسـتمرار       ٢٠١١  ديسمرب/لويف كانون األو  . يف مشروع القانون  
  .)٢٠(املشاورات حىت ولو كان ذلك يعين تأخر اعتماد القانون لبضعة سنوات

وحثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على سن قانون حلماية الطفل وكفالة أن يدمج               -٧
  .)٢١(قانون قضاء األحداث، الذي جتري صياغته، بشكل كامل يف هذا القانون

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة   -مجي  
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري كمبوديا على إنشاء هيئة وطنية مـستقلة               -٨

وجددت جلنة حقوق الطفل دعوهتـا ألن تنـشئ          .)٢٢( ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان، وفقاً  
  .)٢٣(نية املذكورةكمبوديا هيئة حقوق اإلنسان الوط

منح جلنة االنتخابـات    ، أوصى املقرر اخلاص املعين كمبوديا بأن تُ       ٢٠١٢ ويف عام   -٩
الوطنية املستقلة االستقالل يف إطار اهليكل الدستوري والقانوين، وأن يعتمد هلا الربملان ميزانية             

  .)٢٤(مستقلة خاصة هبا
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 من املوارد للمجلس الـوطين      وكررت جلنة حقوق الطفل توصيتها بتوفري قدر أكرب         -١٠
وأوصت بأن تعتمد كمبوديا خطة عمـل وطنيـة الختـاذ            .)٢٥(الكمبودي لشؤون الطفل  

اإلجراءات املتعلقة باألطفال، وأن تزيد االعتمادات املخصصة للقطاعـات االجتماعيـة يف            
  .)٢٦(امليزانية، مبا يف ذلك قطاع التعليم

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٧(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة

مالحظات ختاميـة   
واردة يف االستعراض   

 السابق
آخر تقرير قُدم منذ االستعراض     

 السابق
آخر املالحظات  

 حالة اإلبالغ اخلتامية

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

ــارس /آذار ٢٠٠٩ ١٩٩٨مارس /آذار م
٢٠١٠ 

ران الرابع عشر واخلامسالتقري
للذان فـات موعـدعشر ا 

 ٢٠١٢ تقدميهما منذ عام

اللجنة املعنية باحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية  

   والثقافية

تقريران اخلامس والـسادسال - - ٢٠٠٩مايو /أيار
اللذان فات موعد تقـدميهما

 ٢٠١٢منذ عام 

 ر الثاين رهن النظرالتقري - ٢٠١٢ ١٩٩٩يوليه /متوز جلنة حقوق اإلنسان

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة

 ينـاير /كانون الثاين
٢٠٠٦ 

 /تشرين األول  ٢٠١١
 ٢٠١٣ أكتوبر

التقرير السادس املقرر تقدميه
 ٢٠١٦يف عام 

 /الثاين تشرين  ٢٠٠٩ ٢٠٠٣أبريل /نيسان جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١٠نوفمرب 

ه يفالتقرير الثالث املقرر تقدمي   
 ٢٠١٤عام 

عن اتفاقية حقـوق     )٢٠٠٩( ٢٠٠٠مايو /أيار جلنة حقوق الطفل
عـــن  )٢٠١١(؛ الطفـــل

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بـشأن إشـراك      

؛ األطفال يف الرتاعات املسلحة   
ــول  )٢٠١٢( ــن الربوتوك ع

االختياري التفاقيـة حقـوق     
الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء     

ل األطفال يف   األطفال واستغال 
 املواد اإلباحية

يونيه /حزيران
٢٠١١ 

التقارير من الرابع إىل السادس
؛٢٠١٨املقرر تقدميها يف عام     

والتقريران األوليان رهن النظر   
عن الربوتوكول االختيـاري
التفاقية حقوق الطفل بـشأن
إشراك األطفال يف الرتاعـات
املسلحة وعـن الربوتوكـول
االختياري التفاقيـة حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء
األطفال واستغالل األطفال يف

        املواد اإلباحية
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 هيئة املعاهدة

مالحظات ختاميـة   
واردة يف االستعراض   

 السابق
آخر تقرير قُدم منذ االستعراض     

 السابق
آخر املالحظات  

 حالة اإلبالغ اخلتامية

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

تقرير األويل الواجب تقدميـهال - - -
 ٢٠١٤ يف عام

اللجنة املعنية حبـاالت    
 االختفاء القسري

التقرير األويل املقرر تقدميه يف - - -
 ٢٠١٥عام 

  د على طلبات املتابعة اُحملّددة املقدمة من هيئات املعاهداتالردو  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
موعد تقدمي املالحظات    هيئة املعاهدة

 اخلتامية
 مقدمة يف املوضوع

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان؛ امتيازات يف أراضي تـشغلها          ٢٠١١
ضد الشعوب األصلية، جنسية    شعوب أصلية؛ عنف وهتديدات     

 )٢٨(اخلمري احلمر كروم

- 

الفساد؛ والضمانات األساسـية؛ والـشكاوى والتحقيقـات         ٢٠١١ جلنة مناهضة التعذيب
 )٢٩(الفورية؛ وجرب الضرر، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل

حوار ال يزال
 )٣٠(جارياً

  ت املعاهداتأو التحريات اليت أجرهتا هيئا/الزيارات القطرية و    
 املوضوع التاريخ هيئة املعاهدة

 مالحظات سرية ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب

  )٣١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

 احلالة الراهنة احلالة خالل الدورة السابقة 

  ال ال  دعوة دائمة
  ين بكمبوديااملقرر اخلاص املع الزيارات اليت نفذت

 السكن املناسب
 املقرر اخلاص املعين بكمبوديا 

 - - زيارات متفق عليها من حيث املبدأ 
  استقالل القضاة واحملامني زيارات مطلوبة

  بيع األطفال
  حرية الدين أو املعتقد
  املياه والصرف الصحي

 النفايات السامة 

  بيع األطفال
  املياه والصرف الصحي
واحلـق يفحرية التجمع السلمي    

  تكوين اجلمعيات
 املدافعون عن حقوق اإلنسان

 . بالغات٨ردت حكومة كمبوديا على .  خالل الفترة قيد االستعراض بالغا٢٢ًأرسل  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
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لبعثات املقدمـة مـن املكلفـني        ا ، أن طلبات  ٢٠١٣والحظ األمني العام، يف عام        -١١
ضيعية يف إطار اإلجراءات اخلاصة مل تقبل، وشجع احلكومة على النظر يف توجيه             بواليات موا 
 عن القلق بشأن عدد اهلجمات الشخصية اليت تستهدف       وأعرب األمني العام   .)٣٢(دعوات هلم 

 للحكومة، وحـث    ن مبا يف ذلك هجمات يشنها ممثلو      ة املقرر اخلاص املعين بكمبوديا،    نزاه
  .)٣٣(حة على التعاون الكامل معهاحلكومة ومجيع أصحاب املصل

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
ما زال وجود املفوضية يف كمبوديا يوفر املساعدة للحكومـة يف مخـسة جمـاالت        -١٢

األراضي وحقـوق الـسكن؛ سـيادة       صالح السجون؛ احلريات األساسية؛     إ: رئيسية، هي 
 وتوسيع نطاق العمل أيـضاً    . الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا    القانون؛ وحتسني صورة    

ويف . )٣٤(بشأن مسائل األعمال التجارية وحقوق اإلنسان والتعاون مع الـسلطة القـضائية           
، سلط األمني العام الضوء على تطورات هامة فيما يتعلـق مبتابعـة كمبوديـا               ٢٠١٢ عام

 ٩١، البـالغ عـددها      ٢٠٠٩وري الشامل لعام    للتوصيات اليت قبلتها خالل االستعراض الد     
، قدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان الـدعم للجنـة           ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . توصية

كمبوديا الوطنية حلقوق اإلنسان، يف جمال عقد اجتماع بني اجملتمع املدين والوزارات بغرض             
ثيق مع اللجنة علـى     وعملت املفوضية يف تعاون و    . ع خطة عمل لتنفيذ تلك التوصيات     وض

  .)٣٥(إعداد خطة عمل لكل وزارة من الوزارات
وقدمت كمبوديا مسامهات ماليـة للمفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف                -١٣
  .)٣٦(٢٠١٢ عام

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 صري كمبوديا على أن تدخل يف تشريعاهتا تعريفـاً        حثت جلنة مناهضة التمييز العن      -١٤

  .)٣٧( للتمييز العنصري واحلق يف عدم التعرض للتمييز فيما يتعلق بالتمتع جبميع احلقوقواضحاً
وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها بشأن استمرار القوالب النمطية القائمة على نـوع               -١٥

، الـيت   )Chbap Srey(تربوية العرفية   وأعربت عن قلقها بوجه خاص ألن القواعد ال       . اجلنس
ال تدّرس يف   تضفي الشرعية على منظور تدين الدور املنوط بالفتيات والنساء يف اجملتمع، ال تز            

  .)٣٨(املؤسسات التعليمية
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وحثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على مكافحة التمييز ضد األطفال املنـتمني إىل               -١٦
  .)٣٩(الفئات املهمشة واحملرومة

أبدت اللجنة قلقها ألن األطفال من أصل فييتنامي ال يزالون غري معتـرف هبـم               و  -١٧
ـ             صبحوا عرضـة لالجتـار     كمواطنني، مما يؤدي إىل أن يعيشوا يف معزل عن اآلخـرين وي

وحثت اللجنة كمبوديا على أن تكفل إتاحة اإلمكانية الفعليـة لقيـد هـؤالء        . واالستغالل
 على وثائق اهلوية وعلى خدمات الرعايـة الـصحية          األطفال يف سجالت املواليد وحلصوهلم    

  .)٤٠(والتحاقهم مبؤسسات التعليم العام

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
الحظ املقرر اخلاص املعين بكمبوديا زيادة يف معدل استخدام الذخرية احليـة ضـد                -١٨
وأضـاف أنـه   . كومـة حيتجون ضد سياسات احل شخاص الذين يدافعون عن حقوقهم و     األ

وأصيب املقرر . النار على أفرادطلقت فيها  أ أربع حوادث على األقل٢٠١٢ حدثت منذ عام
اخلاص بصدمة جراء هذه اجلرائم، وأعرب عن أمله يف أن ختضع هذه األحداث لتحقيق دقيق               

 هـانغ   وأدان املدير العام لليونسكو قتل الصحفي الكمبودي      . )٤١(وأن يقدم اجلناة إىل العدالة    
، ودعا البلد إىل إبالغ اليونسكو باإلجراءات املتخـذة ملنـع           ٢٠١٢ سريي أودوم، يف عام   

  .)٤٢(إفالت مرتكيب هذه اجلرمية من العقاب
حثت جلنة مناهضة التعذيب كمبوديا على إدراج تعريف للتعذيب يف الدسـتور،            و  -١٩

وحثـت اللجنـة    . )٤٣(ويف قانون العقوبات أو غريه من التشريعات األخرى ذات الـصلة          
 على منع أعمال التعذيب وسوء املعاملة، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي أثنـاء               كمبوديا أيضاً 

أو تسجيل عمليات التحقيـق الـيت جتريهـا         /االحتجاز، بوسائل تشمل السياسات العامة و     
  .)٤٤(الشرطة
يب، وحثت جلنة مناهضة التعذيب كمبوديا على أن وسائل االنتصاف لضحايا التعذ            -٢٠

مبا يف ذلك منح تعويضات عادلة ومناسبة، وتوفري خدمات إعادة التأهيـل الكاملـة قـدر                
ولتحقيق هذه الغاية، يتعني أن تعدل الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا أنظمتها            . اإلمكان

الداخلية حبيث تتيح إمكانية جرب ضرر الضحايا، بوسائل تشمل، حسب االقتـضاء، مـنح              
  .)٤٥(ة فرديةتعويضات مالي

وحثت اللجنة كمبوديا على وضع حد جلميع أشكال االحتجـاز التعـسفي غـري                -٢١
القانوين لألشخاص، وال سيما يف مراكز الشؤون االجتماعية، مبا يف ذلك مركز بريي سـبيو      

)Prey Speu .(    ًبشأن االدعاءات حبدوث انتهاكات      مستقالً وينبغي أن جتري كمبوديا حتقيقا 
 وحـىت   ٢٠٠٦ اإلنسان يف مركز بريي سبيو، خالل الفترة من أواخر عـام          خطرية حلقوق   

  .)٤٦(٢٠٠٨ عام
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق ألن العنف املرتيل، مبا يف ذلك العنف                -٢٢
 وحثت كمبوديا على إقرار إصدار القانون املتعلق مبنـع          .جلنسي، ال يزال ميثل مشكلة حادة     ا

، وعلى إنشاء نظام حلماية األطفال، مبا يف ذلك         )٢٠٠٥ لعام(ية الضحايا   العنف املرتيل ومحا  
وأثـارت جلنـة مناهـضة    . )٤٧(وضع نظام لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال والتصدي هلا     

  .)٤٨(التعذيب شواغل مشاهبة وقدمت توصيات بشأهنا
املـدين،   من القـانون     ١٠٤٥ وحثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على إلغاء املادة         -٢٣

وإلغاء أحكام القانون املتعلق بالعنف املرتيل ومحاية الضحايا اليت جتيز العقاب البدين، وعلـى              
  .)٤٩(سن تشريعات حتظر ممارسة العقاب البدين لألطفال يف مجيع الظروف

ربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق بشأن االدعـاءات بـأن األطفـال              وأع  -٢٤
عاملة، مبا يف ذلك انتشار تعرضهم للضرب واجللد والـصدمات          يتعرضون للتعذيب وسوء امل   

الكهربائية على نطاق واسع يف مرافق إعادة تأهيل مدمين املخدرات ومراكز الشباب، الـيت              
  .)٥٠(جيرب بعضهم على دخوهلا بشكل قسري

وحثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على محاية األطفال من األلغام األرضـية مـن                -٢٥
  .)٥١(محالت التوعيةخالل تنظيم 

وحثت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية             -٢٦
مبا يف ذلـك اجلهـود      ة إىل مكافحة االجتار باألشخاص،      احلكومة على تعزيز جهودها الرامي    

ق الطفل  وحثت جلنة حقو   .)٥٢(٢٠١٣-٢٠١١ املبذولة يف إطار خطة العمل الوطنية للفترة      
واالجتار هبم، وخباصة النـساء      كمبوديا على تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة بيع البشر        

  .)٥٣(واألطفال
وشعرت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ ألن اآلالف من األطفال يتعرضون لالستغالل              -٢٧

علـى  وحثت اللجنة كمبوديا . يف البغاء، وألن معدالت اغتصاب األطفال آخذة يف االزدياد        
السياحة اجلنـسية   ي واالعتداء اجلنسي؛ وعلى إدانة      تنفيذ القوانني اليت جترم االستغالل اجلنس     

حايا وتقـدمي خـدمات إعـادة       لألطفال الض  فعالة ملكافحتها؛ وإقامة مالجئ      واختاذ تدابري 
  .)٥٤(هلم التأهيل
  طفل يعملون يف أسوأ أشـكال      ٢٥٠ ٠٠٠ وأحست اللجنة بالقلق ألن ما يقارب       -٢٨

 يف   ألن اآلالف من األطفال يعملون خـدماً       وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً    . عمل األطفال 
وحثت اللجنة كمبوديا على إنفاذ قوانني عمل الطفل وتنفيذ         . املنازل يف ظروف شبيهة بالرق    

  .)٥٥(خطة العمل الوطنية بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال
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  مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك   -جيم  
. أبرز األمني العام أن وزارة العدل واحملاكم ال تزال تعاين من نقص شديد يف املوارد                -٢٩

 االدعاءات املستمرة املوثوق هبا بشأن التدخل املـستمر   وتقلل من احترام سيادة القانون أيضاً     
 ونتيجة لذلك، استمر اإلفالت .فشي الفساديف النظام القضائي وتمن جانب السلطة التنفيذية 

  .)٥٦(من العقاب ومل حيدث حتسن يف ثقة اجلمهور يف نظام العدالة اجلنائية
وحثت جلنة مناهضة التفرقة العنصرية وجلنة مناهضة التعذيب كمبوديا على تعزيـز              -٣٠

، من خالل   وضمان استقالل السلطة القضائية وكفالة حتررها من السيطرة السياسية والتدخل         
  .)٥٧(ة ذات الصلةانونيالتعجيل باعتماد مجيع اإلصالحات الق

وذكر األمني العام أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ال تزال تشعر بـالقلق إزاء                -٣١
وال تـزال   . إتاحة إمكانية اللجوء إىل القضاء، وال سيما للفقراء والفئات الضعيفة األخـرى           

ومع أن قانون اإلجراءات اجلنائية     .  يف التمويل   شديداً عاين نقصاً خدمات املساعدة القانونية ت   
يقضي بكفالة متثيل مجيع األشخاص املتهمني بارتكاب جنايات ومجيع األحـداث اجلـاحنني      

وذكر املقرر اخلـاص املعـين      . )٥٨( على الدوام  بواسطة حمامني، ال يكون ذلك التمثيل متاحاً      
ظر على وجه االستعجال يف إنشاء نظام وطين للمساعدة         بكمبوديا أن احلكومة حباجة إىل الن     

  .)٥٩(القانونية
، ٢٠٠٩  بإنشاء جلنة حكومية دولية، يف عاموبينما حتيط جلنة مناهضة التعذيب علماً  -٣٢

بوصفها هيئة مؤقتة إىل حني إنشاء آلية وقائية وطنية، فهي تشعر بالقلق لعدم امتثـال تلـك            
الختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        اللجنة ملقتضيات الربوتوكول ا   

، أشار األمني العام إىل أنه علـى      ٢٠١٣ ويف عام . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
، مل حيرز )٦٠(الرغم من إعالن احلكومة عن إمكانية صياغة قانون بشأن إنشاء آلية وقاية وطنية 

الوقايـة  جلنة مناهضة التعذيب كمبوديا أن تكفل تأسيس آليـة        وحثت  . أي تقدم حىت اآلن   
دستوري أو قانون أساسي وأن تكفل استقالهلا واتسامها بالـصفة          الوطنية عن طريق تعديل     

قبة وتفتيش مجيـع أمـاكن      اوحثت اللجنة كمبوديا على تأسيس نظام وطين ملر       . )٦١(املهنية
  .)٦٣(تعلقة بإنفاذ القانونلشكاوى املوإنشاء آلية مستقلة ل )٦٢(االحتجاز

وحثت جلنة مناهضة التعذيب كمبوديا على حظر قبول األدلة اليت يـتم احلـصول                -٣٣
عليها نتيجة التعذيب يف أية إجراءات قضائية، وتوفري التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القانون             

  .)٦٤(والقضاة واحملامني بشأن حتديد االعترافات القسرية
 السامية حلقوق اإلنسان إىل أن أغلبية األشخاص الذين وجهـت           وأشارت املفوضية   -٣٤

وحثـت جلنـة    . )٦٥(ما زالوا قيد االحتجاز السابق للمحاكمة     )  يف املائة  ٨٠(إليهم اهتامات   
مناهضة التعذيب كمبوديا على أن تكفل اتساق سياسـتها املتعلقـة باالحتجـاز الـسابق               

. دبري استثنائي فقط ولفترة حمدودة من الزمن      للمحاكمة مع املعايري الدولية، وأن يستخدم كت      



A/HRC/WG.6/18/KHM/2 

11 GE.13-18457 

 عن االحتجاز السابق للمحاكمة، وينبغي أن تنظر كمبوديا يف مسألة تطبيق تدابري أخرى بدالً
  . )٦٦( قانونية جتيز استخدام تدابري غري احتجازية وتواصل تطويرهاوأن تطبق أحكاماً

من احلـق يف طلـب ختفيـف        وأوضح األمني العام أن املئات من السجناء حرموا           -٣٥
األحكام الصادرة حبقهم أو طلب العفو بسبب تأخر احملاكم لوقت طويل يف إصدار األحكام              

 إىل االحتجـاز لفتـرات      وأدى عدم معرفة سلطات السجون باإلطار القانوين أيضاً       . النهائية
مة االستئناف  أن القانون يقضي ببقاء السجناء يف احلجز بانتظار أن تبت حمك       إىل طويلة، نظراً 

 أطول بكثري من     االستئنافات املقدمة من االدعاء بشأن قضاياهم، وهو ما قد يستغرق وقتاً           يف
  .)٦٧(األحكام الصادرة حبقهم من حمكمة املوضوع

 وأشار األمني العام إىل أن الزيادة السريعة يف عدد النساء السجينات شكلت مزيـداً             -٣٦
وهناك مسألة إضافية،   .  للمعايري املطلوبة  بهن وفقاً من الضغط على نظام السجون كي يستوع      

ومع آبائهم يف   (شؤون األطفال احملتجزين مع أمهاهتم      ار إىل املرافق الالزمة ملعاجلة      وهي االفتق 
حقوق األطفـال    الطفل كمبوديا على كفالة محاية        وحثت جلنة حقوق   .)٦٨()بعض األحيان 

التعذيب كمبوديا حث الترمجة مبـساعدة      وحثت جلنة مناهضة     .)٦٩(واألمهات يف السجون  
جز، وعلـى حتـسني األحـوال       احلاسوب على التخفيف من اكتظاظ السجون أماكن احل       

  .)٧٠(فيها السائدة

تياجات وحثت اللجنة كمبوديا على إنشاء نظام لقضاء لألحداث وتكييفه مع االح            -٣٧
ور، مشروع قانون قـضاء     وينبغي أن تعتمد كمبوديا، يف مجلة أم      . اخلاصة للشباب اجلاحنني  

 الختاذ تدابري بديلة؛ وأن تكفل عدم احتجاز األشـخاص          األحداث؛ وأن تضع وتنفذ نظاماً    
  .)٧٢(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة. )٧١( مع الكبار١٨ الذين تقل أعمارهم عن

اد أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن حتقق كمبوديا يف حـاالت الفـس            -٣٨
وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلة، وشددت        .)٧٣(تخذ بشأهنا إجراءات تأديبية   وت

، ٢٠١٠ ويف عـام  . )٧٤(على ضرورة تأسيس برنامج حلماية الشهود واملبلغني عن املخالفات        
وجه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني رسالة يسلط فيها الضوء على إمكانيـة              

وتفيد املعلومـات الـيت     . لتحقيق يف حالة فساد تتعلق بأحد القضاة إىل الرتاهة        افتقار عملية ا  
 باستالم رشوة  يزعم أنه ضبط متلبساًتلقتها اللجنة، بأن وحدة مكافحة الفساد اعتقلت قاضياً

دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، من شـخص مـسؤول عـن إدارة              ٥ ٠٠٠قدرها  
  .)٧٥(ضلع يف نزاع على أرضاألراضي يف إحدى احملافظات له 

وفيما يتعلق بالدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، أشار األمني العام إىل أن دائرة               -٣٩
، "دوتـش "الشهري باسم   حكمها يف قضية كاينغ غويك إياف،       االستئناف النهائي أصدرت    

 .)٧٦(، وحكمت على دوتش بالسجن مدى احليـاة       ٢٠١٢ مارس/يف آذار ) ١ القضية رقم (
والحظ األمني العام أنه على الرغم من اإلشادة العامة باحلكم النهائي، تشعر مفوضية حقوق              
اإلنسان بالقلق إذ تالحظ أن القضاة قرروا باألغلبية إلغاء عنصر هام من عناصـر حقـوق                



A/HRC/WG.6/18/KHM/2 

GE.13-18457 12 

اإلنسان يف احلكم الصادر على دوتش من الدائرة االبتدائية حني خفـضوه مبقـدار مخـس                
  .)٧٧( له عن الفترة الطويلة اليت قضاها يف االحتجاز السابق للمحاكمةضاًسنوات، تعوي

والحظ األمني العام أن الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية تواجه حتـديات يف               -٤٠
، اليت حياكم فيها ثالث من القادة السابقني للحزب الشيوعي          ٢إكمال النظر يف القضية رقم      

ل احملكمة صعوبات مالية مجة، تسببت يف عدم استالم املـوظفني           واعترضت عم . لكمبوتشيا
، أخلي  ٢٠١٢ سبتمرب/ويف أيلول . دفعت هبم إىل اإلضراب عن العمل     مرتباهتم لعدة شهور و   

سبيل املتهمة إينغ ترييت، بعد أن قرر تشخيص طيب أهنا مصابة باخلرف وغري الئقة للمثـول                
 ويف. ٢٠١٣ مارس/ يف التهمة إينغ ساري، يف آذار  أمام احملكمة؛ بينما تويف زوجها وشريكها     

، اليت ينصب اهتمامها    ٢ يف القضية رقم     "حماكمة مصغرة "غضون ذلك، يسري النظر يف أول       
. ٢٠١٣ على التحركات السكانية القسرية، وينتظر الفراغ من جلسات االستماع بنهاية عام          

 ٣فيما يتعلق بالقضيتني رقـم      ، مل تكن احلالة قد اتضحت بعد        ٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول ١ ويف
  .)٧٨(٤ ورقم
أعرب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني عن القلـق           ،٢٠١١ ويف عام   -٤١

بشأن ما يزعم من تدخل السلطات الكمبودية يف عمل الدوائر اخلاصة باحملاكم الكمبوديـة              
 الوالية القضائية لتلـك     وعمليات التحقيق، وتعطيل ممارسة ضحايا اجلرائم اليت تندرج ضمن        

  .)٧٩(الدوائر حلقهم يف االحتكام إىل القضاء

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -دال  
يز العنصري كمبوديا على كفالة أن تتاح جلميع أفـراد          يحثت جلنة القضاء على التم      -٤٢

ق اجلنـسية دون    اخلمري كروم الذين يسعون إىل تأكيد جنسيتهم إمكانية احلصول على وثائ          
وحثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على كفالة التسجيل اجملاين جلميع املواليـد،            . )٨٠(تأخري

  .)٨١(بغض النظر عن مركز وأصل آبائهم وأمهاهتم
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق بشأن عدم وجود آليات حمـددة ملـساعدة                -٤٣

على أن تكفل توفري اخلدمات هلـؤالء       وحثت كمبوديا   . األطفال الذين يعيشون يف الشوارع    
وحثت جلنة حقـوق     .)٨٢(األطفال ومنح األولوية للتدخالت الرامية إىل مل مشلهم مع أسرهم         

الطفل كمبوديا على اعتماد إصدارات القوانني املتصلة بسياسة توفري الرعاية البديلة لألطفال،            
  .)٨٣(وختصيص املوارد الالزمة لذلك

ـ  املتعلق   ٢٠٠٩ وق الطفل باعتماد قانون عام    ومع ترحيب جلنة حق     -٤٤ التبين علـى   ب
الصعيد الدويل، حثت اللجنة كمبوديا على اعتماد أنظمة صارمة لتنفيذ ذلك القانون؛ وكفالة    
وجود آليات ملتابعة عمليات التبين على الصعيد الدويل وحماكمة املتورطني يف حاالت تبين غري 

  .)٨٤(قانونية
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املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي         حرية الدين أو      -هاء  
  احلياة العامة واحلياة السياسية واحلق يف املشاركة يف 

الحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن زيادة القيود املفروضة علـى حريـة               -٤٥
األمـم  التعبري أوجدت حتديات كبرية أمام اجملتمع املدين واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان و           

، أكـد   ٢٠١٢ويف عـام    . )٨٥(املتحدة وعامة الكمبوديني املشتغلني بالدعوة حلقوق اإلنسان      
املقرر اخلاص املعين بكمبوديا قلقه بشأن القيود غري املقبولة على حرية التعبري، النامجـة عـن         

ن ويبـدو أ  . مبوجب القانون اجلنائي  ) أو التهديد باملقاضاة  (أسباب تشمل املالحقة القضائية     
وعلى الـرغم   . )٨٦(الكثريين يف كمبوديا يفرضون على أنفسهم رقابة ذاتية نتيجة هذه القيود          

من قبول كمبوديا لعدد من توصيات االستعراض الدوري الشامل ذات الصلة، سلط األمني             
العام الضوء على اجتاهات مثرية للقلق يف جمال استخدام القانون اجلنائي، حبيـث يتعـرض               

واستعيض عـن   . اطر االهتام بالتحريض جراء ممارسة حقهم يف حرية التعبري        الكمبوديون ملخ 
االستخدام الواسع النطاق لتهمة التضليل اإلعالمي مبوجب القانون اجلنائي السابق بتوجيـه            

  .)٨٧(ض خمتلفة مبوجب القانون اجلنائي اجلديدياالهتام لألفراد اآلن بارتكاب جرائم حتر
والحظت اليونسكو أن السلطات الكمبودية تراقب حمتوى بث وسائط اإلعـالم،             -٤٦

من قانون الصحافة تستخدم لتربير فـرض الرقابـة علـى حمتـوى املـواد                ١٣ وأن املادة 
وشجعت اليونسكو كمبوديا على الشروع يف وضع قـانون بـشأن حريـة             . )٨٨(اإلخبارية

 إنه جيب على كمبوديا أن تكفل متكُّن الصحفيني         ، وقالت )٨٩( للمعايري الدولية  اإلعالم، وفقاً 
  .)٩٠(والعاملني يف وسائط اإلعالم من ممارسة مهنتهم يف بيئة حرة وآمنة

وعلى الرغم من جهود كمبوديا املتضافرة الرامية إىل املشاركة يف التـدريب علـى                -٤٧
ـ               ن ازديـاد   املهارات، أعرب األمني العام عن القلق بوجه خاص ملا يالحظ بصفة عامـة م

استخدام القوة بشكل غري متناسب، مبا يف ذلك استخدام الذخرية احلية ضد احملتجني، مـن               
وحـاالت  . قبل السلطات احلكومية وأفراد احلراسة اخلاصة، كوسيلة للسيطرة على احملتجني         
  . )٩١(العنف هذه غري مربرة يف معظمها، وتتصل يف املقام األول مبنازعات على األراضي

، أعرب أربعة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن           ٢٠١٢  عام ويف  -٤٨
بـشأن  انون بالتشويش على دورة تدريبيـة       قلقهم ملا يدعى من قيام مسؤولني عن إنفاذ الق        

وادعـت  . حقوق اإلنسان نظمتها منظمتان غري حكوميتان، وتوجيه هتديدات إىل أعضائها         
لت يف إبالغها عن تنظيم ذلك التدريب، على الرغم من          السلطات أن اجلهات املنظمة قد فش     

ويف  .)٩٢( من قانون التظـاهرات الـسلمية  ٣ للمادة  أهنا مل تكن ملزمة بأن تفعل ذلك، وفقاً       
، أفاد األمني العام بأن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد أثارت مع السلطات،             ٢٠١٣ عام

 جنوب شرق آسيا، موضوع االدعاءات املتعلقـة        أثناء مؤمترات القمة ذات الصلة برابطة أمم      
  .)٩٣(بفرض قيود غري مقبولة على حرية التعبري
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، أبلغ املقرر اخلاص املعين بكمبوديا بأن الكثريين من املدافعني عـن            ٢٠١٢ ويف عام   -٤٩
 والصحفيني يف كمبوديا، ال يزالون يواجهون مضايقات        ق اإلنسان وممثلي اجملتمع املدين    حقو

  .)٩٤(رهيب وهتديدات بتشويه السمعة، أو برفع دعاوى قضائية ضدهم بتهمة التحريضوأعمال ت
 املقرر اخلاص املعين بكمبوديا إىل وجود ادعاءات بشأن حـدوث خمالفـات             وأشار  -٥٠

، وبشأن عدم قيام    ٢٠١٣ يوليه/ متوز ٢٨ واسعة النطاق يف االنتخابات العامة اليت جرت يف       
نتخابات بتيسري إجراء حتقيق عاجل وحمايد ويتـسم بالـشفافية          احلكومة واللجنة الوطنية لال   

وكان املقرر اخلاص قد أعرب يف وقت سـابق عـن           . )٩٥(واملصداقية يف املخالفات املزعومة   
القلق بشأن استقالل اللجنة الوطنية لالنتخابات، وبشأن إتاحة حرية التعبري وإمكانية الوصول            

جلميع األحزاب السياسية خالل الفتـرة الـسابقة        ) ونوال سيما التلفزي  (إىل وسائط اإلعالم    
  .)٩٦(لالنتخابات

وأعرب املقرر اخلاص املعين بكمبوديا عن قلقه البالغ فيمـا يتعلـق باالسـتخدام                -٥١
، مما أدى إىل    ٢٠١٣ سبتمرب/العشوائي واملفرط للقوة ضد احملتجني يف حادثة وقعت يف أيلول         

وأعرب عن القلق بوجه خـاص      . ألشخاص اآلخرين مقتل أحد املارة وجرح اثين عشر من ا       
بشأن البالغات اليت تفيد بأن أفراد من قوات األمن أطلقوا الذخرية احلية، علـى اجلمهـور                

وأعرب عـن القلـق     . مباشرة يف بعض احلاالت، وأن عدة أشخاص تعرضوا للضرب املربح         
مي حول أحـد األفـراد       إزاء قيام الشرطة العسكرية باستخدام القوة لتفريق جتمع سل         أيضاً

 / أيلـول  ٢٢ ، يف ، واستخدام القوة أيضاً   ٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول ٢٠ املضربني عن الطعام، يف   
سبتمرب، لتفريق جتمع سلمي آخر لبعض النشطاء احملتجني على اسـتخدام القـوة لتفريـق               

وحـث املقـرر    . التجمعات السلمية، حيث يقال أن عشرات األشخاص تعرضوا للضرب        
ت على عدم االستمرار يف استخدام العنف، ودعاها إىل كفالة السماح بتنظيم            اخلاص السلطا 

  .)٩٧(أية تظاهرات أخرى مقررة دون أية قيود

  اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -واو  
أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل التعليقات اليت أدىل هبـا عـدد مـن                  -٥٢

ويدعى فيها وقوع أعمال عنف ومضايقات خطرية ضد قيادات وأعـضاء           منظمات العمال،   
وحثت اللجنة احلكومة على كفالة االحترام الكامـل للحقـوق النقابيـة            . نقابات العمال 

لتنظيمات العمال وكفالة متكن النقابيني من املشاركة يف أنشطة نقاباهتم يف جو خـال مـن                
  .)٩٨(التخويف واخلطر على أمنهم الشخصي
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -يزا  
، عن القلق ألن ثلث السكان يعيـشون        ٢٠١١ أعربت جلنة حقوق الطفل، يف عام       -٥٣

حتت خط الفقر، وأن اخلمس فقط من سكان املناطق الريفية حيصل على خدمات الـصرف               
  .)٩٩(الصحي

رة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق رسـالة       ووجه املقرر اخلاص املعين بكمبوديا واملقر       -٥٤
مشتركة إىل احلكومة يف أعقاب االدعاء حبدوث عمليات إخالء قسري وهدم للمنـازل، يف              

منهم شخص راشـد    (، تسعة من الراشدين      شخصاً ٢٠ ويدعى أن    ٢٠١١ بنوم بنه، يف عام   
اشرة، على يد    من ديارهم، بعد الفجر مب     ، أخرجوا قسراً  وأحد عشر طفالً  ) من ذوي اإلعاقة  

  .)١٠٠(مئات من أفراد اجليش ومسؤويل الدرك، مث هدمت منازهلم
وذكر املقرر اخلاص املعين بكمبوديا أن عدم إجراء مشاورات ومفاوضات بالشكل             -٥٥

وأعرب . املناسب مع األشخاص املتضررين، يف كثري من احلاالت، يعد من الشواغل الرئيسية           
 بوقف منح امتيازات اقتـصادية      أصدر مرسوماً   الوزراء املقرر اخلاص عن سروره ألن رئيس     

وأوصـي املقـرر اخلـاص، يف       . )١٠١(جديدة، وتعهد باستعراض االمتيازات املمنوحة حالياً     
، بأن جيري ذلك االستعراض على سبيل األولوية، وأن يكون حموره هو مـصاحل              ٢٠١٣ عام

  .)١٠٢(الناس املتضررين
، أن املنازعات على األراضي     ٢٠١٢ كمبوديا، يف عام  والحظ املقرر اخلاص املعين ب      -٥٦

وعمليات اإلخالء القسري ما زالت مستمرة بال هوادة، وأهنا اشتملت على استخدام القـوة           
وشهدت حالة بويونغ كاك الشهرية تطـورات       . من جانب السلطات ومؤسسات األعمال    

 مل تشملهم املـنح     غري أن من  .  أسرة ٦٠٠ هامة بشأن منح سندات ملكية أراض ألكثر من       
 قامت سلطات   ينما، ح ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٦ تعرضوا لعمليات طرد اتسمت بالعنف، يف     

، بدعم من   ٢٢ بلدية بنوم بنه، باالشتراك مع مؤسسة شوكاكو، هبدم مخسة منازل يف القرية           
ويقال أن األسر مل تتلق إشعارات باإلخالء، وأن الكـثريين منـهم فقـدوا              . قوات الدرك 

  . )١٠٣(هتم الشخصية عند تدمري ممتلكاهتمممتلكا
وأوضح املقرر اخلاص املعين بكمبوديا أنه ال تزال هناك حتديات يف جمال تنفيذ اإلطار         -٥٧

وأصدر جملـس سياسـات     . )١٠٤(القانوين الذي حيكم األرض والسكن، على الصعيد احمللي       
ق يف احلـصول علـى   ، مشروع سياسة إسكانية تعترف باحل٢٠١٠األراضي، يف أوائل عام  

، أعرب املقرر اخلاص املعين بكمبوديا عن األسف ألن      ٢٠١٣ويف عام   . )١٠٥(السكن املناسب 
  .)١٠٦(تلك السياسة مل ُتَعد بعد يف صيغتها النهائية ومل حتصل على موافقة جملس الوزراء

 ، أعرب أربعة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن          ٢٠١٢ ويف عام   -٥٨
وتفيد . قلقهم إزاء االدعاءات بشأن اإلخالء القسري ألسر يف منطقة بوريي كييال يف بنوم بنه     

ليات إخالء قسري تلك املعلومات بأن قوات حكومية وقوات حراسة خاصة اشتركت يف عم        
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ويدعى . هلااألسر اليت تعيش يف منطقة بوريي كييال ودمرت مناز         من ٣٠٠عنيفة مشلت حنو    
 من النـساء واألطفـال      نفاذ القانون احتجزوا بصورة تعسفية عدداً     إني عن   أن بعض املسؤول  

وحثت جلنـة حقـوق الطفـل       . )١٠٧(وغريهم من السكان الذين نظموا احتجاجات سلمية      
كمبوديا على فرض وقف لعمليات الطرد على الصعيد الوطين، إىل حني البت يف مـشروعية             

  .)١٠٨(املطالبات املتعلقة باألراضي
ظ املقرر اخلاص املعين بكمبوديا ورود بالغات من الطوائف اليت تعيش مواقع            والح  -٥٩

إلعادة التوطني بشأن العيش يف مساكن غري الئقة ومواجهة حتديات يف الوصول إىل املرافـق               
الصحية ومرافق التعليم، وعلى األخص مواجهة صعوبات كبرية يف إجياد خيـارات لـسبل              

االفتقار إىل املياه الصاحلة للـشرب وخـدمات الـصرف           عن   وجرى اإلبالغ أيضاً  . العيش
  .)١٠٩(الصحي

  احلق يف الصحة  -حاء  
اخلـدمات الـصحية املتاحـة      وق الطفل عن القلق بشأن حمدودية       أعربت جلنة حق    -٦٠

وصعوبة إمكانية احلصول عليها وتدين جودهتا وحمدودية االستفادة منها، وخباصة يف املناطق            
نقص أعداد العاملني املهرة يف القطاع الصحي، ومشكلة عدم املساواة          النائية، وبشأن انتشار    

الدائمة بني املناطق الريفية واحلضرية يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية واالسـتفادة             
  .)١١٠(منها
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق الرتفاع نسبة املراهقني الذين يعـانون مـن                -٦١

وة على املشاكل املتصلة باحلوادث واإلصـابات يف موقـع          مشاكل تعاطي املخدرات، عال   
فريوس نقص املناعة البشرية، واألمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي،             بالعمل، و 

  .)١١١(والصحة اإلجنابية
 ألن معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة         وينتاب اللجنة القلق أيضاً     -٦٢

؛ وألن نصف عدد األطفال دون سن اخلامسة مصابون بنقص          ووفيات النفاس ال تزال عالية    
 طفل ميوتون كل يوم نتيجة أمراض ميكن درؤها وعالجها؛          ١٠٠ الوزن؛ وأن ما يقدر بنحو    

ولعدم وجود خدمات طبية جمانية لألطفال الفقراء، مبا يف ذلك األطفال الذين يعيـشون يف               
وديا فرص احلصول على خدمات     صت جلنة حقوق الطفل بأن توسع كمب      وأ. )١١٢(الشوارع

  .)١١٣(مجيع احملافظاتعلى نطاق الرعاية الصحية األولية باجملان 

  احلق يف التعليم   -طاء  
 ١,٩ أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق ألن التعليم ال يزال غري إلزامي؛ وأن نسبة               -٦٣

نفاق على التعليم قد اخنفض يف املائة فقط من الناتج احمللي اإلمجايل تنفق على التعليم؛ وألن اإل 
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 يف توسـيع     كبرياً والحظت اليونسكو أن كمبوديا قد أحرزت تقدماً      . )١١٤(٢٠٠٧ منذ عام 
نطاق خدمات التعليم األساسي؛ لكن ما زال يساورها قلق كبري بشأن جودة تلك اخلدمات              

 يف  وحثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على وقف مجيع أشكال الفساد         . )١١٥(ونطاق تغطيتها 
ـ              سنينظام التعليم؛ ومعاجلة معدالت التسرب والرسوب؛ وتعزيز حق البنات يف التعليم؛ وحت

وشجعت اليونسكو كمبوديا علـى تكثيـف       . )١١٦(نوعية التعليم؛ وتوظيف معلمني مدربني    
  .)١١٧(جهودها الرامية إىل جعل التعليم األساسي إلزامياً

مبوديا على النظر يف إدخـال بـرامج        وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري ك        -٦٤
 .)١١٨(قليات العرقية والشعوب األصلية   لتعليم ثنائي اللغة كوسيلة لتحسني البيئة التعليمية لأل       ل

وذكرت اليونسكو أنه يتعني على كمبوديا مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز نوعيـة التعلـيم           
  .)١١٩(ني بغري لغة اخلمريلثنائي اللغة ليشمل الناطق وزيادة توسيع نطاق التعليم

  احلقوق الثقافية  -ءيا  
.  أن دستور كمبوديا يكفل احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية           إىل اليونسكوأشارت    -٦٥
وشـجعت  . )١٢٠(ز معظم عمل السياسات العامة على حفظ التراث املـادي         يتركانصب  و

  .)١٢١(سية الفنون يف املناهج الدرا تعليماليونسكو كمبوديا على إدخال

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
حثت جلنة حقوق الطفل كمبوديا على التنفيذ الفعـال لقـانون تعزيـز حقـوق                 -٦٦

وحثت . ٢٠٠٨ ألطفال ذوي اإلعاقة لعام   سياسة تعليم ا  األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها، و    
  على اعتماد سياسات بشأن الفحص والكشف املبكر عـن حـاالت           اللجنة كمبوديا أيضاً  

 األساسـية   اإلعاقة والتدخل لعالجها والوقاية منها يف وقت مبكر؛ وعلى توفري اخلـدمات           
وتدريب املزيد من أخصائيي الصحة؛ وتنظيم العيادات املتنقلة الـيت          لألطفال ذوي اإلعاقة؛    

تقدم اخلدمات الصحية لألطفال ذوي اإلعاقة؛ وحتسني نوعية تعليمهم يف املـدارس العامـة              
  .)١٢٢(م اخلاصومرافق التعلي

  األقليات والشعوب األصلية   -الم  
حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري كمبوديا على وضع تدابري وقائية مناسـبة،               -٦٧

 اجملتمعات احملليـة للـشعوب       اليت تسكن فيها   راضياألمثل تأخري إصدار امتيازات استخدام      
ـ ااألر تلك   ندات ملكية األصلية اليت قدمت طلبات للتسجيل من أجل احلصول على س          ، يض

  .)١٢٣( الكاملة والقائمة على املعرفةوافقة تلك الشعوبمبإجراء مشاورات  حني إىل
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وحثت اللجنة كمبوديا على توفري احلماية الكاملة للفئات الضعيفة ضد االعتداءات             -٦٨
دمي مرتكيب  البدنية والتخويف أثناء سعيها إىل ممارسة احلقوق املتعلقة باألراضي املشاعة؛ وتق          

تلك االنتهاكات إىل العدالة؛ وكفالة املساواة يف احلصول على العدالة للجميع، مبن يف ذلك              
  . )١٢٤(األقليات والشعوب األصلية

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  

أوضحت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن كمبوديا اختذت خطـوة هامـة يف              -٦٩
. )Prakas( إعالن قـانوين     الالجئني املعترف هبم يف شكل رسائل     ثائق جلميع   جمال إصدار الو  

عترف  على إصدار تلك الرسائل لالجئني امل      ووافق مكتب الالجئني التابع إلدارة اهلجرة أيضاً      
  .)١٢٥(يف إطار والية املفوضيةاملذكور،  على النحو هبم
وضـع   لبدايـة نقطة ال ٢٢٤ قموأفادت املفوضية بأنه بينما شكل املرسوم الفرعي ر    -٧٠

.  من أوجه القـصور    إطار قانوين من أجل محاية الالجئني وطاليب اللجوء، فهو يتضمن عدداً          
 تكميلية من   وأوصت املفوضية بأن تعدل كمبوديا قانون اللجوء الوطين حبيث يتضمن أشكاالً          

  .)١٢٦( آلية استئناف مستقلةنشئتبأن احلماية، و
األسف ألن الالجئني مل يزودوا حىت اآلن ببطاقات اهلويـة أو  وأعربت املفوضية عن    -٧١

وأوصت بوضع إجراءات إلصدار بطاقات اهلوية، مبا يف ذلـك بطاقـات            . بطاقات اإلقامة 
اإلقامة، لالجئني املعترف هبم الذين يعيشون يف كمبوديا، وباعتماد صك قانوين يضفي الطابع       

  .)١٢٧(كمبوديةالرمسي على إجراءات احلصول على اجلنسية ال
املهاجرين غري القانونيني ال جيوز     األشخاص   ألن أطفال     شديداً وأبدت املفوضية قلقاً    -٧٢

وأوصت املفوضية بأن تتخذ احلكومة خطوات إضافية لكفالة        . إدراجهم يف سجالت املواليد   
  كمبوديا على كفالـة    وحثت جلنة حقوق الطفل أيضاً    . )١٢٨(تسجيل مجيع املواليد دون متييز    

  .)١٢٩(التسجيل اجملاين جلميع املواليد، بغض النظر عن مركز أو أصل آبائهم وأمهاهتم
وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها ألن الكثريين من األفراد مل توفر هلم محاية كاملة      -٧٣
 من طاليب اللجـوء مـن شـعوب          فرداً ٦٧٤ ملبدأ عدم اإلعادة القسرية، مبا يف ذلك         وفقاً

 من طاليب اللجوء من طائفـة       ٢٠ن مل يعد هلم وجود يف كمبوديا، و        الذي ،صليةاملونتاناغد األ 
وحثت اللجنة كمبوديا إىل سن قـانون       . لوا بشكل قسري إىل بلد جماور      الذين ُرحِّ  ،اإليغور

 .)١٣٠(يكفل حقوق الالجئني وطاليب اللجوء، مبن فيهم األطفال غري املـصحوبني بـذويهم            
ة القضاء على التمييز العنصري واملفوضية السامية لـشؤون         وأبدت جلنة حقوق الطفل وجلن    

  .)١٣١( وقدمت توصيات مماثالً قلقاًنيالالجئ
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  احلق يف التنمية والقضايا البيئية   -نون  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق ألن اإلطار التنظيمـي املتعلـق باملـسؤولية                -٧٤

ف إىل منع اآلثـار الـسلبية احملتملـة         االجتماعية والبيئية للمؤسسات التجارية، الذي يهد     
  .)١٣٢(عدألنشطتها على األطفال، مل ينفذ ب

  بدت عليها آثار اسـتغالل     )Tonle Sap (والحظت اليونسكو أن حبرية تونلي ساب       -٧٥
وذكرت اليونسكو أن إقامة نظم إدارية فعالـة يف كمبوديـا مـسألة             . )١٣٣(مفرط للموارد 

. وع البيولوجي لبحرية تونلي ساب    اهم الذي يهدد التن   ضرورية للتخفيف من حدة اخلطر الد     
  .)١٣٤(وشجعت اليونسكو مواصلة تعزيز التعاون على حتقيق هذا األمر
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