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  موجز

وقد مت تعيني املقرر اخلاص احلايل .  الصادر عن جملس حقوق اإلنسان٩/١٥يقدم هذا التقرير عمالً باملقرر   
 ٢٦ إىل ١٦ك بشهر واحد، وذلـك مـن     وقام بأول بعثة له إىل كمبوديا بعد ذل        ٢٠٠٩مايو  / أيار ١ابتداًء من   
وبالنظر إىل عدم توفر الوقت الالزم إلجراء تقييم متعمق حلالة حقوق اإلنسان يف البلـد               . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

املذكور بغية التمكن من تقدمي تقرير عنها بطريقة معقولة، قرر املقرر اخلاص أن يركّز يف بعثته األوىل على التعرف 
دة يف البلد املعين، وإعادة إرساء الظروف اليت تسمح بإجراء حوار مثمر مع احلكومة خبـصوص        على الوقائع املعق  

قضايا حقوق اإلنسان اليت تبعث على القلق والتماس سبل تعزيز التعاون بيد احلكومة وممثلي اجملتمع املدين واجملتمع 
  .الدويل بشأن هذه القضايا

لوزراء وأعضاء احلكومة امللكية، وأعـضاء اجلمعيـة الوطنيـة          وقابل املقرر اخلاص أثناء زيارته رئيس ا        
وقد . والقضاء، وممثلي اجملتمع املدين، إىل جانب أعضاء فريق األمم املتحدة القطري والدبلوماسيني املعتمدين هناك

شجع املقرر اخلاص استعداد حماوريه من احلكومة للدخول يف نقاش جوهري شرط أن يتم ذلك بطريقة موضوعية                 
  .وغري متحّزبة هبدف البحث عن احللول املنشودة

حرية التعبري، واستقالل القضاء، واحلق يف األراضي والسكن     : وبرز عدد من القضايا خالل زيارته، وهي        
 عمالً بالوالية املوكلة إليه، التركيز علـى        ،ويزمع املقرر اخلاص  . يف املناطق احلضرية والريفية، وإصالح السجون     

ودعا املقرر اخلاص أثناء قيامه بزيارته احلكومة إىل توضيح أولوياهتا هي . ملوضوعية يف زياراته املقبلةهذه القضايا ا
ومل يتلـق أي رد مـن   . ميدان حقوق اإلنسان، كي يتمكّن من أخذها بعني االعتبار إبان اضطالعه بواليتـه    يف

هبذا اخلصوص كي يتمكن من وضع برنـامج        احلكومة بعد على اقتراحه هذا، ويتطلع املقرر اخلاص إىل تلقي رّد            
  .عمل ميكن تشجيع التعاون الدويل من خالله

ويف انتظار هذه املناقشات اإلضافية، يرى املقرر اخلاص مبدئياً أنه يف حني حققـت كمبوديـا تقـدماً                    
عدد من التحديات يستهان به يف عدد من اجملاالت رغم إرثها الثقيل والتطلعات الشعبية الكبرية، فما زال هناك   ال

اخلطرية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كمبوديا ويوّد املقرر اخلاص أن يعمل بالتعاون مع احلكومة لتناول 
فاحلاجة ال تدعو يف كمبوديا جملرّد االلتزام الرمسي حبقوق اإلنسان من قبل احلكومة،   . هذه التحديات بطريقة بناءة   

وتدعو احلاجة إىل إجراء حوار وتعاون ذي       . العمل الدؤوب يف عدة جماالت رئيسية     بل وتنفيذها أيضاً من خالل      
ويعقد املقرر اخلاص األمل باإلسهام إسهاماً ذا مغزى يف . مغزى وبّناء بني احلكومة واجملتمع املدين واألسرة الدولية

  .هذا اجملال بالذات يف السنوات املقبلة
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   مقدمة- أوالً 
 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان، حيث قرر اجمللس مبوجبه متديد           ٩/١٥ عمالً بالقرار    ُيقدم هذا التقرير    - ١

والية اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا لفترة سنة واحدة وذلك بتعيني مقّرر خـاص                 
 ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٥وقد مت تعييين من قبل اجمللـس يف     . ليضطلع بوظائف املمثل اخلاص السابق لألمني العام      

منصب املقرر اخلاص اجلديد للتعامل بطريقة بناءة مع حكومة كمبوديا هبدف املضي قدماً يف حتـسني حالـة                    يف
حقوق اإلنسان يف البالد وتقدمي تقرير عن تنفيذ والييت إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة، وقمت بأول بعثة يل يف   

  . ١٥/٩ويقدم التقرير احلايل وفقاً للقرار . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ و١٦كمبوديا بني 

لقد كانت حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا موضوع حتليالت واسعة النطاق من جانب املمثل اخلـاص                  - ٢
. السابق لألمني العام، وكذلك اهليئات التعاقدية، ومؤخراً اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

حظاهتا وأوضحت التحديات اليت واجهتها كمبوديا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحق كـل              وقد عرضت مال  
والتحديات املقبلة عديدة وذات طبيعة جّدية، وقـد        . شخص ومجيع األشخاص القاطنني يف أراضيها يف احترام كرامتهم        

ويف نّييت التأسيس على العمل الذي اضطلع . أعطى احملاورون التابعون للحكومة االنطباع بأهنم يتفادون مواجهة هذا الواقع    
  .به أساليف والتعامل مع احلكومة بطريقة بناّءة هتدف إىل بلوغ بعض النتائج امللموسة لصاحل شعب كمبوديا

   البعثة األوىل- ثانياً 
، هو إرساء ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ وحىت  ١٦كان اهلدف من بعثيت األوىل إىل كمبوديا، اليت متت بني             - ٣

وأعتزم أن . األسس لعقد حوار بناء مع احلكومة واستكشاف برنامج عمل لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البالد
أجعل من زياريت األوىل فرصة للتعرف على حالة حقوق اإلنسان يف البلد، والتوصل إىل تفاهم متبادل وإرسـاء                  

  .ت عريضة من اجملتمعحلكومة واالستماع إىل آراء فئاقنوات االتصاالت مع كبار أعضاء ا

وقد كان من دواعي سروري أن أحظى بلقاء معايل رئيس الوزراء هـون سـني، ووزيـر اخلارجيـة                     - ٤
نامهونغ، ووزير الداخلية سار خنغ، ورئيس جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية أوم ينتينغ وعدد من كبار أعضاء   هور

لرئيسي يف اجلمعية الوطنية، وعدد من السفراء املقيمني        احلكومة، ورئيس احملكمة العليا، وزعماء حزب املعارضة ا       
يف بنوم بن، وفريق األمم املتحدة القطري، ورئيس نقابة احملامني، ورئيس جملس الصحافة وممثلني عن اجملتمع املدين، 

  .واجملموعات واجلماعات األصلية اليت تأثرت يف املاضي القريب من عملية الطرد من األراضي

. ستقبال الوّدي الذي تلقّيته من أعضاء احلكومة وغريهم من أصحاب املـصلحة يف اجملتمـع              وسرين اال   - ٥
هنالك رغبة عامة يف العمل معي على حتسني حالة حقوق اإلنسان، وأود أن أستغلّ هذا الزخم التعاوين                   وكانت

روح من التعاون خـالل     كما سنحت يل فرصة اللقاء برئيس الوزراء وتبادل حوار بناء معه ب           . لدى تنفيذ والييت  
وأعرب هنا عن امتناين    . ٢٠٠٩يوليه  /لكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف متوز       مزيارته اخلاصة للم  

  .لرئيس الوزراء ملا أبداه من استعداد للتعاون يف تنفيذ والييت

  



A/HRC/12/40 
Page 4 

 

   طبيعة ونطاق البعثة األوىل- ثالثاً 
 ١٩٩٣ عموماً ومنذ ١٩٧٩د على التطورات اإلجيابية اليت حدثت منذ عام اطّلعت أثناء زياريت األوىل للبل  - ٦

 والنمو االقتصادي وإجـراء انتخابـات      ،على وجه اخلصوص، مبا يف ذلك االستقرار بعد سنني عديدة من الرتاع           
.  والـيت كانـت خاليـة مـن االضـطرابات          ،٢٠٠٨يوليـه   /منتظمة، مبا فيها االنتخابات اليت جرت يف متوز       

فرصة التأكيد على التحدي الذي يواجهه بلد مثل كمبوديا هو املضي قدماً يف عملية إعـادة البنـاء،                    تواغتنم
واإلصالح وتطبيق الدميقراطية بقدر من اجلّدية واإلخالص الالزمني لتنفيذ أحكام املعاهدات الدوليـة حلقـوق                

وسّرين، يف هذا السياق، أن أملس      . مبودي واليت جيسد معظمها قيماً عاملية تشكل جزءاً من القانون الك          ،اإلنسان
رغبة من جانب السلطات لالعتراف بالعيوب ومواطن الضعف وإجراء حوار ذي مغزى وبناًء معي فيما يتعلـق                 

  .بالتغيري واإلصالح

وحتدثت خالل االجتماعات اليت عقدهتا مع كبار أعضاء احلكومة، عن استصواب تشجيع قيام جّو مـن            - ٧
اجملتمع املدين، الذي ميكن أن يلعب دوراً حاسم األمهية يف اإلجراءات احلكومية وإبراز مواطن              التعاون مع قطاع    

الضعف، بصورة موضوعية، وحمايدة وغري متحّزبة، ففي أي جمتمع ما زال ّمير مبرحلة انتقالية ميكـن أن يـساهم            
تخذها احلكومة، وحتقيق أقصى استفادة   اجملتمع املدين مسامهة كبرية يف جماالت عديدة الستكمال اإلجراءات اليت ت          

  .ممكنة من إمكانات شعب كمبوديا وحتقيق متتعه حبقوق اإلنسان

وأكدت على أهنا باالنضمام إىل عضوية األمم املتحدة والتصديق على ذلك العدد الكبري من املعاهـدات                  - ٨
الفكرة بأن حالة حقوق اإلنسان يف الدولية حلقوق اإلنسان تعهدت كمبوديا بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان وقبلت 

وقد تأكد يل من خالل تقبل األفكار مـن جانـب   . كل بلد من البلدان هي موضع قلق مشروع لألسرة الدولية       
احلكومة والتزامها بالعمل مع الوالية املنوطة يب على تعزيز حقوق اإلنسان يف األشهر والسنوات املقبلة كي يتيسر        

  . محاية هذه احلقوق يف البلدحتقيق فوائد ملموسة من أجل

غري أنين مل أستلم حىت ساعة كتابة هذا التقرير، أي رد على طليب من احلكومة فيما خيص جماالت احلوار                     - ٩
وقمت منذ عوديت من بعثيت يف ذلك البلد، باالنضمام إىل . ذات األولوية اليت ميكن أن تشكل أساساً لربنامج العمل

 إطار اإلجراءات اخلاصة يف اإلعراب عن القلق إزاء حاالت حتريك الدعاوى القضائية عدد من املكلفني بواليات يف
ومل أتلق أي رّد    . ضد زعماء أحزاب املعارضة من جانب احلكومة وطلبت املزيد من املعلومات عن هذه الدعاوى             

  .من احلكومة بعد

   مالحظات أولية استناداً إىل البعثة األوىل- رابعاًَ 
  ات الرئيسية اليت حققتها كمبوديا االجناز- ألف 

تعّد كمبوديا بلداً ما زال حياول التأقلم مع ماضيه املأساوي وقبوله، ويعترب التقدم الذي حققتـه حـىت                    - ١٠
فقد تعّين إعادة بناء النظم القانونية واملؤسسية والسياسية على حنو فعال من نقطة الصفر عندما بدأ البلد . مشجعاً

وقد شهدت البلد يف السنوات األخرية استقراراً سياسياً أفضل، مما أفسح اجملال . ١٩٧٩د عام يفيق من الصدمة بع
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للنمو االقتصادي السريع، وخلّص املزيد من الناس من براثن الفقر ونقلهم إىل وضع ميكنهم من التمتع حبقـوقهم                
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حنو أفضل

وآخر انتخابات عامة، اليت كانت سلمّية، حصلت . ليات تصويت النتخاب احلكومةلقد أجريت عّدة عم  - ١١
ومثة عدة منظمات للمجتمع املدين الوطنية والدولية . وهناك عدة أحزاب معارضة يف الربملان. ٢٠٠٨يوليه /يف متوز

وكثرياً ما حتلّ حملـها     وهي توفر الدعم لألنشطة احلكومة،      . تعمل يف كمبوديا يف شىت جماالت األنشطة اإلنسانية       
وهناك خمتلف املنظمات اإلعالمية، اليت تصدر مطبوعات أو تعمل يف اإلذاعة،     . لكنها تدقّق يف هذه األنشطة أيضاً     

  .وتقدم خدماهتا للناس بلغة اخلمري واللغات األجنبية على حد سواء

جلمعيات، والتعبري والتنقـل،     بقدر مل يسبق له مثيل من حرية تكوين ا         ١٩٩٣وقد متتع الشعب منذ عام        - ١٢
رغم أن القانون ينص على وجوب حصوهلم على إذن مسبق لعقد تظاهرات مجاهريية، وُيرفض منح هـذا اإلذن                  

واسـتجابت  . وقد فرضت قيود تعسفية على السفر أو عقد االجتماعات أحياناً         . أحياناً ألسباب أمنية غري حمددة    
وأحد األمثلة على ذلك كان إلغاء .  املمثلون اخلاصون السابقون لألمني العاماحلكومة لبعض التوصيات اليت وضعها

  .٢٠٠٦األحكام بالسجن كعقوبة على التشهري اجلنائي يف عام 

من حيازة أوواجهت احلكومة أيضاً املشكلة املعقدة املتمثلة مبلكية األراضي، مبا يف ذلك العمل على حتسني   - ١٣
وكان من بواعث سروري أيضاً .  طموح لتمليك األراضي يف معظم املناطق الريفيةومثة مشروع. األراضي للسكان

أن أشهد اإلجنازات امللحوظة اليت حققتها احلكومة امللكية يف مكافحة االجتار بالبشر، وخصوصاً النساء واألطفال، 
 ومما ال يقل عن ذلك إجيابية       .ألغراض االستغالل اجلنسي مبالحقة اجملرمني قضائياً يف إطار قانون مكافحة االجتار          

وقد . التدابري اليت اختذهتا احلكومة إلغالق عدد من أماكن القمار، رغم أن الكازينوهات الكربى ما زالت مفتوحة
  .كما هو األمر بالنسبة لعملية إزالة األلغام. قوبلت جهود احلكومة يف مكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه بالثناء

 الرامي ملكافحة العنف    ٢٠٠٦كان أحدها قانون عام     . يضاً عدداً من التدابري األخرى    واختذت احلكومة أ    - ١٤
وقد عـززت   . ويبدو أن تدابري من هذا القبيل كان هلا أثر مشّجع على اجملتمع           . األسري، وخصوصاً ضد النساء   

ث أقّرت مؤخراً اجلمعيـة  احلكومة عالقاهتا مع اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة حي          
. الوطنية قانوناً للتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              

كما شرعت وزارات الداخلية والعدل والشؤون االجتماعية يف إجراء حوار بناّء مع مكتـب كمبوديـا التـابع                 
  .لق بإصالح السجون والقضاء وجماالت أخرىللمفوضية العليا حلقوق اإلنسان يتع

وباختصار، حققت كمبوديا تقدماً ملحوظاً يف العقود الثالثة األخرية، وذلك مبساعدة من األسرة الدولية   - ١٥
. واألمم املتحدة خالل العقدين األخريين منها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وإضفاء الدميقراطية على نظام احلكم               

ض منذ فترة وجيزة من اخلراب الذي خلّفه الرتاع الطويل يتمتع اآلن بنمو اقتصادي كبري واستقرار    فالبلد الذي هن  
  .سياسي نسيب ويعود قدر كبري من الثقة بسبب هذه اإلجنازات إىل كبار رجال احلكم

  

  



A/HRC/12/40 
Page 6 

 

   التحديات- باء 

ومة هو القدرة على إجياد     وعلى الرغم من هذه اإلجنازات، فما زال أحد أهم التحديات اليت تواجه احلك              - ١٦
التوازن بني التنمية االقتصادية ومحاية حقوق اإلنسان، حيث إن هذا يشكل أحد اجملاالت اليت ينبغي أن توليهـا                  
احلكومة اهتماماً جّدياً يف الوقت الذي تسعى للحصول على املساعدة من األسرة الدولية، مبا فيها آليـة األمـم                   

  .املتحدة حلقوق اإلنسان

قد شرعُت يف دراسة القضية املعقدة املتمثلة بالرتاع على األراضي وحاولت احلصول على املعلومـات               و  - ١٧
والنصح من خمتلف األطراف الفاعلة، مبن فيها اجملتمعات احمللية، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدوليـة،               

.  بلد ريفـي يتـسم بأمهيـة حيويـة         فاحلصول على األراضي يف   . والشركاء اإلمنائيون وكبار موظفي احلكومة    
شعرت بوجود انفصال بني القوانني الوطنية اليت تعترف حبقوق الناس يف امتالك األرض وتنص على ضمانات        وقد

 على األراضي وحتويل ملكيتها علـى نطـاق واسـع،    ءواضحة فيما يتعلق باملمتلكات، وبني ما يبدو أنه استيال        
ويف سياق النمو االقتصادي الراهن، الذي أسفر عن ارتفاع أسـعار           . حد سواء املناطق احلضرية والريفية على       يف

األراضي واملضاربة على األراضي، يبدو أن طرد اجملتمعات اليت عاشت على مدى سنوات طويلة يف مـستوطنات            
ـ    . غري رمسية أمر شائع   . ةوذلك دون دفع تعويضات عادلة يف الغالب، هبدف التمهيـد ملـشاريع البنـاء املتقدم

  .القلق من أن هذا االجتاه يقّوض دعائم حكم القانون ويعرض أسباب عيش السكان للخطر  ويساورين

وقد علمت أيضاً أنه غالباً ما يترك السكان األصليون واجملتمعات يف املناطق الريفية دون أي مالذ حلماية                 - ١٨
.  التعدين أو امتيازات استغالل األراضي     أراضيهم من االستيالء عليها من جانب األفراد ذوي النفوذ أو ألغراض          

وانطباعي ألول وهلة أنه مثة ضرورة لتدعيم تنفيذ قانون األراضي بطريقة عادلة يف هذا املضمار، وذلك من جانب 
ويبدو أنه مثة حاجة أيضاً لتوضيح األساس املنطقي لعملية اإلخـالء وإعـادة             . احلكومة واحملاكم على حد سواء    

طرد من األراضي، ورمبا يكون ذلك باعتماد مبادئ توجيهية وطنية ملزمة، واستحداث طـرق              التوطني وعملية ال  
وهذا أحد اجملاالت اليت يسعدين أن أسـدى مبـشوريت          . لضمان أمن ملكية األراضي بالنسبة ألشد الناس ضعفاً       

  .خبصوصها وأسعى لتعزيز التعاون يف البحث عن حلول طويلة األمد هلذه املسألة املؤملة

ومن القضايا اليت برزت بوضوح أثناء زياريت كانت سلسلة من االهتامات بالقذف والتضليل اليت قدمتها                 - ١٩
. احلكومة أو من ينوب عنها ضد أعضاء أحزاب املعارضة وغريهم من منتقدي السياسات أو املمارسات الرمسيـة        

ر منظمة غري حكومية وحمـرر      مها مدي . وصدر حكم باحلبس على رجلني    . وصدرت عدة إدانات هبذا اخلصوص    
وجردت إحدى كبار زعماء هذا احلزب نفسه وهي مو سوشوا، من           . أخبار، قريبني من حزب املعارضة الرئيسي     

ومل توفر هلا أية فرصة لعرض قضيتها علـى         . حصانتها الربملانية وأدينت بتهمة تقدمي شكوى ضد رئيس الوزراء        
ورد مؤيدوها من جانب قوى األمن خارج مبىن الربملان ومل يـسمح            وقد ط . الربملان قبل اختاذ اإلجراءات ضدها    

بل واألسوأ من ذلك    . للسفراء األجانب الذي حيملون بطاقات دخول دائمة للجلوس يف شرفة اجلمهور بالدخول           
 هذه املهمة يف هنايـة      وختلّى عن أن حماميها تعرض للضغوط أيضاً بسبب التحدث علناً عن القضية أمام اجلمهور             

  .مر، حيث ظلت السيد سوشوا دون حمام ميثلهااأل
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ويعّد ذلك اجتاهاً يبعث على القلق، وإذا ما ُسمح باستمراره، فإنه ميكن أن يقّوض على حنو خطري ممارسة   - ٢٠
. احلق الدستوري حبرية التعبري، وهو أمر أساسي يف ضمان حرية اإلعالم، والتعددية، والتنوع والنقاش الدميقراطي              

بواعث القلق هذه مع رئيس الوزراء وكلي أمل مبتابعة هذا احلوار معه ومع احلكومة هبدف تشجيع قيام وقد حبثت 
ومـن  . بيئة أكثر تساحماً تفسح اجملال إلجراء نقاش دميقراطي فعال، أي نقاش يتسم باالحترام املتبادل والتناقض              

  .تقالل واستقامة املهنة القانونيةاحملتمل أن يترتب على معاملة حمامي السيدة سوشوا أثر ضار على اس

أما التحدي الذي يواجه بلداً مثل كمبودياً فيتلخّص يف مواصلة عملية اإلصالح وإرسـاء الدميقراطيـة                  - ٢١
اليت جتسد معظمها قيماً عاملية وتشكل      . اجلّدية والصدق الالزمني لتنفيذ أحكام معاهدات حقوق اإلنسان الدولية        

 وال يقتصر هديف كمقرر خاص على جمرد انتقاد احلكومة على إخفاقاهتا، بل تزويدها              .جزءاً من قوانني كمبوديا   
مبشورة اخلرباء والنصائح املستقلة واملوضوعية والعمل معها على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وترسيخ أسـس               

. ملدين هبذا اخلـصوص   سيادة القانون وتشجيع التعاون الدويل هلذا الغرض، ودعم جهود احلكومة وممثلي اجملتمع ا            
القذف وأتطلّـع إىل العمـل    /ويساورين القلق إزاء الوضع املتدهور فيما يتعلق بالطرد من األراضي وحرية التعبري           

  .احلكومة وممثلي اجملتمع املدين على معاجلة هذه القضايا  مع

   املنهجية املستقبلية- خامساً 
واعتـرب  .  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كمبوديـا       أوّد أن أستهل فصالً جديداً من فصول التعاون يف          - ٢٢

واالنطبـاع الـذي    . الوالية املنوطة يب جزءاً من جهود األمم املتحدة لتقدمي املساعدة لشعب وحكومة كمبوديا            
خرجت به خالل زياريت األوىل للبلد كان أن احلكومة مستعدة للعمل معي، ومع اجملتمع املدين واألسرة الدولية يف 

وقد عرضت تقدمي املساعدة إىل احلكومة يف حتديد القـضايا  . عض قضايا حقوق اإلنسان اليت تواجه األّمة    تناول ب 
  .وتناوهلا بطريقة بناّءة وأتطلع إىل تسلم رّد إجيايب هبذا اخلصوص

 وحيدوين األمل بأن ترى احلكومة وممثلو اجملتمع املدين يف شخصي شريكاً راغباً هلم يف سعيهم إىل حتسني                  - ٢٣
وسأكون على أمت االستعداد لسماع بواعث قلق كال الطرفني وأن أعرض خدمايت            . حالة حقوق اإلنسان يف البلد    

بصفيت مقرراً خاصاً مستقالً وحمايداً لألمم املتحدة، حيث أمجع بني خربيت العملية يف ميادين القـانون الـدويل،                  
على مدى فترة طويلة من الزمن يف كل من البلـدان           وقوانني حقوق اإلنسان والقانون الدستوري اليت اكتسبتها        

وأن . وستتلّخص منهجييت بالعمل بنية حسنة، وأن أتوقع الشيء نفسه من األطراف األخـرى            . املتقدمة والنامية 
على املوضوع، واالعتراف باالجنازات واالعتراف بأوجه الضعف بإخالص حيثما يكون ضـرورياً              أرجئ احلكم 

  .ولكن بطريقة بناءة

وكان من دواعي سروري العمل الذي يقوم به مكتب مفوضية حقوق اإلنـسان يف كمبوديـا هبـدف              - ٢٤
مساعدة احلكومة واجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كمبوديا ومبستوى التعاون الـذي لقيتـه يف          

دوين األمل بأن تواصل احلكومة العمل وأعتزم التعاون تعاوناً بناًء مع مكتب كمبوديا يف تنفيذ والييت وحي     . زياريت
مع هذا املكتب يف عدة قطاعات رئيسية وحساسة من خالل منهجية تقوم على احلوار، والتعاون والنقد البّنـاء،                  

  .ن ذلك سيسّهل عملي إىل حد كبري جداً وكذلك عمل آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان برّمتهاإحيث 
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   االستنتاجات- سادساً 
 أعتقد أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كمبوديا يتوقف على إحـراز تقـدم حقيقـي                 ،خلتامويف ا   - ٢٥

وجوهري يف تعزيز سيادة القانون، والفصل بصورة جلّية بني فروع احلكومة الثالثة، ومحاية استقالل القضاء،               
ل الرتاعات حول األراضي،    ومعاجلة قضايا من قبي   . مبا يف ذلك استقالل الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا        

وأزمع تركيز اهتمامي على هذه القضايا املوضوعية يف زيارايت املقبلة       . واإلفالت من العقاب ومكافحة الفساد    
  .وآمل أن تكون احلكومة على استعداد لالخنراط يف حوار بناء حول هذه القضايا

 نييت يف إجراء حـوار بنـاء        وكان من دواعي سروري الفرصة اليت سنحت يل خالل زياريت لشرح            - ٢٦
احلكومة امللكية يف كمبوديا وأن أعرض املساعدة يف التعامل مع بعض التحديات اليت تواجه األمة يف جمال                   مع

وأنا على أمت االستعداد ملساعدة احلكومة على التوصل إىل قدر أكرب من الوضوح يف الفصل               . حقوق اإلنسان 
 وتعزيز استقالل القضاء، ووضع مبادئ توجيهية شفافة بشأن ،للحكومةالسلطات ما بني الفروع الرئيسية   بني

  .الطرد من األراضي

 -  -  -  -  -  

  


