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  مقدمة  - أوالً  
إىل األمـني   "أعد هذا التقرير مبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان، الذي طلب فيه              -١

 ومنجـزات   العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن دور             
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مساعدة حكومة كمبوديا وشعب كمبوديا            

  ".على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ويف القرار ذاته، رّحب اجمللس جبهود حكومة كمبوديـا املبذولـة يف التـرويج                - ٢

بة الفساد واالجتـار    لإلصالح القضائي ويف إحالة زعامة اخلمري احلمر على العدالة، وحمار         
باألشخاص، وفّض مسائل اإلصالح الزراعي وحتسني احلالة يف الـسجون والـسعي إىل             
التصديق على الصكوك الدولية، وال سيما الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة             

ودعا القرار كذلك إىل تصعيد العمل على إرساء سيادة القانون، مبا يف ذلك عن              . التعذيب
 القوانني واملدّونات األساسية؛ ومعاجلة مشكلة اإلفالت من العقـاب علـى            طريق تنفيذ 

، وزيادة جمهوداهتا الرامية إىل التحقيق مع ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان حدثت مؤخراً  
من ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان وإىل مالحقتهم؛ وضمان استقالل القضاء ونزاهتـه            

ار بالبشر، والعنف املرتيل واالستغالل اجلنـسي؛ وحـل         وجناعته؛ ومواصلة مكافحة االجت   
 لقانون األراضي؛ وتعهد بيئة يتأّتى معها        وفقاً  وسريعاً  منصفاً مسائل ملكية األراضي حالً   

القيام بنشاط سياسي مشروع، ودعم دور املنظّمات غري احلكومية بغية تـدعيم التنميـة              
  .االجتماعية والدميقراطية يف كمبوديا

 ١ اجمللس بتمديد صالحية مذكرة التفاهم بني املفوضية واحلكومـة، يـوم             ورّحب  -٣
الطرفني على التعاون فيما بينهما على      " شهراً، وشّجع    ١٨ ملدة   ،٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

ووافقت املفوضة السامية على هذا التمديد على ". حنو بناء لزيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان
، يعكس واليتها على حنو أفضل، سوف ينظر فيه من خالل جهـود             أساس أن اتفاقاً جديًدا   

 قدمت  ،٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ويف يوم   . تبذل جمّددا للنهوض باحلوار والتعاون من جديد      
  .املفوضة السامية مشروع اتفاق جديد للتعاون إىل احلكومة للنظر فيه

دهـا للـدخول يف     ويف غضون الثمانية عشر شهراً املاضية، ضاعفت املفوضية جهو          -٤
وبناء على جتربتها يف البالد، أوجـدت مبـادرات مـع           . حوار وتعاون فعالني مع احلكومة    

وجرى هذا بروح من الـشراكة      . مؤسسات حكومية حامسة بالنسبة حلماية حقوق اإلنسان      
تقّيم وتناقش هبا مع السلطات املختصة قضايا هتم حقوق اإلنسان، ويقدم الدعم يف شـكل               

وإن املفوضية، إذ فعلت هذا، اضطلعت بواليتها للحماية        .  وغري تقنية تنفيذاً هلا    مساعدة تقنية 
وهذا النهج، الذي يقوم على التحـادث مباشـرة مـع           . كجزء ال يتجزأ من تعاوهنا التقين     

احملاورين احلكوميني، يتوّخى منه إقامة عالقة عمل معهم مبنية على الثقة املتبادلة والتعـاون              
ويف الوقت نفـسه، ظلـت      . ّنى معاجلة املسائل املهمة معاجلة بّناءة وفعالة      املشترك لكي تتس  
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املفوضية تلفت انتباه اجلمهور إىل بعض القضايا املهمة، مىت استنفدت سبل احلوار وعجزت             
وإن النجاح يف هذا املنحى يستدعي االلتزام الـصادق بـاالعتراف           . عن التعامل مع الوضع   

  . احللول العمليةباملسائل املطروحة والبحث عن
وبينما جتّسد هذا النهج يف شراكات مثمرة مع العديد من املؤسسات احلكومية، منها     -٥

وزارات الداخلية والعدالة والشؤون االجتماعية وبلدية بنوم بنه وجلنـة حقـوق اإلنـسان              
ه قليالً من االهتمام باحلوار والتعاون أو هي مل تأب         الكمبودية، فإن مؤسسات أخرى أظهرت    

  .هبما، مما يؤسف املفوضية كثًريا
وإّبان الفترة ذاهتا، طورت املفوضية تعاوهنا مـع املنظمـات اجملتمعيـة القاعـدة                -٦

واجملموعات الفاعلة غري احلكومية واألخرى يف اجملتمع املدين، وكذا مع فريق األمم املتحـدة              
  .فالقطري والوكاالت اإلمنائية املتعددة اجلنسية والثنائية األطرا

ويعطي هذا التقرير نبذة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية دعمـاً حلكومـة                -٧
  .وشعب كمبوديا يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  األنشطة  - ثانياً  

  دعم إصالح السجون  - ألف  
أسفرت املناقشات اليت دارت مع اإلدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية عن              -٨

 وإن اهلدف منه هـو      .٢٠٠٨شترك لدعم إصالح السجون وانطالقه يف عام        وضع برنامج م  
حتسني أوضاع السجون ومعاملة السجناء وتعزيز إدارة السجون ومتتني الروابط بني السجون            

ويساند الربنامج إصالح اإلدارة العامة للسجون لتحويل النظـام         . وباقي نظام العدالة اجلنائية   
  . إىل نظام مدين قوامه إعادة تأهيل السجناءمن نظام للحبس دعامته األمن

وأعدت املفوضية مشروع وثيقة إطارية للتعاون، تبّين جماالت التعـاون والنـهج              - ٩
 قـدمت إىل احلكومـة يف       ،واملنهجية، وكذا التزامات كل من وزارة الداخلية واملفوضية       

ددة اسُتبينت مـع    وتتوقع هذه الوثيقة أربعة جماالت دعم حم      . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
دعم صياغة قانون جديد بشأن إدارة السجون متشِّياً        ) أ: (اإلدارة العامة للسجون، أال وهي    

تقييم ظروف  ) ج(دعم التدريب املهين للعاملني يف السجون؛ و      ) ب(مع املعايري الدولية؛ و   
غ ، مع إبـال   احتجاز السجناء ومعاملتهم بواسطة برنامج لزيارات السجون يكون شامالً        

املساعدة على ضمان تزويد السجناء باملاء الشروب وحتـسني         ) د(اً؛  سلطات السجون سر  
  .املرافق الصحية
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، أجرت املفوضية السامية سبع زيارات إىل سجون        ٢٠٠٨أغسطس  /وابتداًء من آب    -١٠
القاطعات يف باتامبانغ وسيم ريب وكامبونغ ثوم وكامبوت وبورسات وبانتيي مينتشي، وإىل            

 يف  ٥٠ أي   -  سجيناً ٥ ٩٤٠، اليت كانت وقتئذ تضم ما جمموعه        ١إلصالحي رقم   املركز ا 
 ملنهجية زيارة وقد جرت تلك الزيارات وفقاً . تهااملائة من إمجايل نزالء السجون يف البالد برمّ       

  .السجون املعهودة، ومنها املقابالت السّرية مع السجناء واملوظفني
ارة إىل مدير كل سجن متّت زيارتـه، إىل مـدير   وقُدمت تقارير سّرية، بعد كل زي     -١١

وكان اهلدف من تلك التقارير هو مـد تلـك          . اإلدارة العامة للسجون وإىل وزير الداخلية     
السلطات بتقييم موضوعي، أساسه بيانات موثوق هبا، لظروف االحتجاز ومعاملة الـسجناء         

وتنظر . مة والتوصيات بالتحسني  يف كل سجن، مع تبيان اجلوانب اإلجيابية وإبراز املسائل امله         
عية باملشاكل املطروحة وللمناقشة واالستكشاف املشترك      وإليها املفوضية على أهنا أدوات للت     

ويف مؤمتر وطين لعمـوم رؤسـاء الـسجون         . للحلول والتعاون من أجل تنفيذ تلك احللول      
ة املكلف بالسجون   ، سلّط كاتب الدول   ٢٠٠٩فرباير  /ونّواهبم نظّمته وزارة الداخلية يف شباط     

  .الضوء على تقارير املفوضية بصفتها مصادر نافعة الستعالم قصد اإلعانة على إصالح النظام
، عـدة  ٢٠٠٩، يف تقريرها الـسنوي لعـام   أيضاًوأبرزت اإلدارة العامة للسجون      -١٢

فالسجون شديدة االكتظاظ، مما يلحق ضرراً كبرياً بصحة السجناء         . خماوف تنتاب املفوضية  
 على قدرة تلك اإلدارة علـى تـوفري         أيضاً لذين يعيشون يف زنزانات مزدمحة، ويؤثر كثرياً      ا

 عن االكتفاء   أنشطة إعادة التأهيل وعلى االتكال أكثر على األساليب األمنية الدينامية عوضاً          
وتواجه اإلدارة املذكورة تزايداً يف عدد نزالء السجون، من غري حـدوث            . بضبط السجناء 

،  وكيفـاً  بلة يف ميزانية السجون، مما يؤدي إىل نقص الغذاء املوفر للـسجناء،كماً           زيادة مقا 
  .ورداءة اخلدمات الصحية وانعدام صيانة املرافق السجنية

وقد مكن احلوار البناء مع اإلدارة العامة واالشتغال مع فاعلني خارجيني آخـرين               - ١٣
لك اإلدارة يف معاجلـة تلـك   منخرطني يف قطاع السجون املفوضية من الشروع يف دعم ت 
وقبلت أربع مـن توصـيات      . املسائل وغريها من املسائل اخلطرية أثناء زيارات السجون       

مراجعة وحتديث املرسوم الفرعي املقّنن حلـصص       ) أ: (املفوضية الرئيسية وهي قيد التنفيذ    
 ١ ٥٠٠السجناء وجتهيز الزنزانات قصد زيادة الغذاء اليومي املخصص لكل معتقل مـن             

ــاالت إىل  ــاالت ٢ ٨٠٠ري ــة٠,٧٠ إىل ٠,٣٧( ري ــدوالرات األمريكي ــن ال   ؛ ) م
 لتحسني مراقبـة    استعراض وظيفة ودور جلان السجناء، تلكم اهليئات املنشأة أصالً        ) ب(و

االعتـراف  ) ج(وإدارة السجناء، إال أهنا تورطت يف إيذاء السجناء وإساءة معاملتـهم؛ و           
داخل السجون، حسبما يتجلّى يف أمور منها تقاضـي         باحلاجة إىل معاجلة مسائل الفساد      

لزوم معايري  ) د(املوظفني للمال مقابل الزيارات العائلية أو احلصول على خدمات أخرى؛ و          
  .تصميمية دنيا لتشييد السجون
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ويف السنوات األخرية، بنيت عدة سجون لتحل حمل السجون القدمية، لكن اإلدارة            - ١٤
 أن تلـك    وقد تبّين سريعاً  . ول الفصل فيما خيص معايري البناء     العامة للسجون ليس هلا الق    
وهذا ما أثقل كاهل اإلدارة املذكورة هبمـوم البنيـة          . أو البناء /السجون رديئة التصميم و   

، نسقت  ٢٠٠٨ويف عام   . على ظروف االحتجاز   التحتية واإلدارة اإلضافية، مما أثر مباشرة     
لسجون واللجنة الدولية للصليب األمحـر والوكالـة        املفوضية التعاون بني اإلدارة العامة ل     

 لتلك اإلدارة على اعتماد معايري دنيا لتشييد السجون ُيهتدى األسترالية للتعاون الدويل عوناً
واشُترك يف وضع مشاريع معايري دنيا وتقدميها إىل هـذه اإلدارة يف            . هبا يف مشاريع مقبلة   

  .٢٠٠٩مايو /أيار
كما أن من   . ء السجون شديد الوطأة على املرافق املوجودة      وإن ازدياد عدد نزال     - ١٥

فالسجناء يعوزهم املاء   : العسري الوصول إىل املاء واملرافق الصحية يف الكثري من السجون         
الالزم للشرب واالغتسال، يف حني أن نظم الصرف الصحي فيها خماطر كـبرية علـى               

قدم االقتراحات يف سبيل حتـسني      وبدأت املفوضية تقّيم االحتياجات وت    . الصحة والبيئة 
وهي تعمل مـع اإلدارة العامـة للـسجون         . مرافق املياه واإلصحاح يف سجون خمتارة     

بنظام املدن ) واجلماعات اجملاورة(وسلطات املقاطعات من أجل ربط السجن يف باتامبانغ  
   يف ١ لإلمداد باملياه وتقّيم األحوال من حيث التزويد باملاء يف املركز اإلصـالحي رقـم   

  .بنوم بنه ويف عدة سجون أخرى
وتعترب املفوضية هذا الربنامج الداعم للسجون مثاالً ُيقتدى به على الروح اجلديـدة               -١٦

  .من التعاون البّناء الذي ما فتئت تنشد تطويره مع املؤسسات احلكومية املهتمة

  سيادة القانون  - باء  
سك باملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان      يسعى برنامج سيادة القانون إىل تشجيع التم        -١٧

داخل كمبوديا؛ وتعزيز وتدعيم مؤسسات الدولة املسؤولة عن تزويد األفراد بوسيلة ناجعـة             
لالنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وتشجيع الدولة ومؤسساهتا على احتـرام تلـك             

ودية على إقامة إطـار     ويف هناية املطاف، يرمي الربنامج إىل مساعدة احلكومة الكمب        . املعايري
 الشيء الذي   - مؤسسي يسمح للكمبوديني باالنتصاف الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسان        

  .يفتقده معظمهم

  تشجيع معايري املعاهدات الدولية  -١  
أعانت املفوضية احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا التعاهدية احلالية وشجعتها على            - ١٨

 قانوناً يصّدق به ٢٠٠٩شمل الربنامج التشريعي لعام وي. التصديق على معاهدات جديدة
وقـد  . على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

ترمجت املفوضية ونشرت الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             
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 من اعتماده يف كـانون      االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل اخلمريية يف ظرف أسابيع       
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول
، املوضِّح لوضع املعاهدات يف     ٢٠٠٧وكان لقرار اجمللس الدستوري الصادر يف عام          -١٩

وخبصوص . القانون الداخلي الكمبودي، الذي كانت للمفوضية يد يف الترويج له، أثر إجيايب           
 اّتـضح ملركـز التنميـة     مسألة احلكم على األحداث اليت طلب من اجمللس التطرق إليهـا،          

 وهـذا حتـول     - االجتماعية أن جلّ القضاة ميتثلون لذلك القرار عند احلكم على األحداث          
وشاركت املفوضية يف رعاية سلسلة من حلقات العمل نظمتها وزارة الداخليـة            . إجيايب هام 

ارسـني   إىل توعية القـضاة واملم     ، هتدف جزئياً  )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
القـانون الكمبـودي حلقـوق      "ونشرت املفوضية مصّنفاً عنوانـه      . القانونيني بقرار اجمللس  

، مجع فيه إعالن حقوق اإلنسان يف الدستور واألحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان من             "اإلنسان
اتفاقات باريس والترمجات اخلمريية ملعاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية اليت انضمت كمبوديا           

وحيتوي الكتاب على نص حكم اجمللس الدستوري ويرمي إىل إبانـة مغـزاه             .  كطرف إليها
   .بتجميع أحكام حقوق اإلنسان اليت أفىت اجمللس بأن يرجع إليها القضاة عند تأويل القوانني

 باالشتراك مع وزارة الشؤون االجتماعية ومنظمـة العمـل          ،وقد نظمت املفوضية    -٢٠
، حلقة عمل للتوعية باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقـة         ٢٠٠٨الدولية واليونيسيف، يف عام     

تباع توقعيها على االتفاقية والربوتوكول،     اوشجعت احلكومة على    . وبروتوكوهلا االختياري 
على اتفاقية منظمة العمل  ، بالتصديق الكامل، وكذا التصديق٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  

). األشـخاص املعوقـون   ( املهين والتشغيل    بشأن إعادة التأهيل  ) ١٩٨٣(١٥٩الدولية رقم   
وحضر وفد كمبودي حلقة عمل ملدة يومني نظمتها املفوضية ومنظمة العمـل الدوليـة يف               

واعتمد قانون وطين متعلق    .  بشأن االتفاقية واحلق يف العمل     ٢٠٠٨يونيه  /بانكوك يف حزيران  
مـن ِقبـل     ات، سـنو  ١٠حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، استغرقت صياغته ما يربو على          

وتدرك املفوضية أن احلكومة ال تعتزم التـصديق        . ٢٠٠٩يونيه  /اجلمعية الوطنية يف حزيران   
  .٢٠١٣على االتفاقية قبل سنة 

  بناء املؤسسات  -٢  
وأعـد  . ظلت املفوضية تسدي املشورة بصدد إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           -٢١

لندا الشمالية حلقوق اإلنـسان، عقـب       يرآبرايس ديكسون، املفوض الرئيس السابق للجنة       
، تعليقاً على مـشروع قـانون بـشأن         ٢٠٠٧ديسمرب  /الزيارة اليت قام هبا يف كانون األول      

املؤسسة املذكورة أطلعت عليه املفوضية الفريق العامل التابع للمنظمـات غـري احلكوميـة              
 اإلبالغ، وهـذا    ومل حيرز تقدم يذكر بشأن املشروع يف فترة       . املسؤول عن صياغة املشروع   

وحاول الفريق العامل إحياء    .  إىل االنتخابات الوطنية اليت شغلت النظراء الوطنيني       مرده جزئياً 
وكشفت حلقة العمل .  حبلقة عمل حضرهتا املفوضية٢٠٠٨ديسمرب  /العملية يف كانون األول   
كن ملؤسسة   ملفهوم االستقالل املؤسسي وعن توقعات غري واقعية ملا مي         عن فهم ما زال ضعيفاً    
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وسعت املفوضية إىل التوضيح بأن املؤسسة ال ينبغي هلا أن تكون           . كتلك وينبغي هلا أن حتققه    
  . عن إجراء إصالح قانوين وقضائي فعالبديالً
قت ومبوجب أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، الـيت صـدّ            -٢٢

 للحكومة أن تنشئ آلية وقائيـة وطنيـة   ، كان ينبغي٢٠٠٧أبريل /عليها كمبوديا يف نيسان 
وإن مشروع األمر اإلداري لوزارة الداخليـة       . ٢٠٠٨ريل  أب/مستقلة يف موعد أقصاه نيسان    

القاضي بإنشاء املؤسسة ال يفي باملتطلبات األساسية، إذ يقترح جلنة مشتركة بني الـوزارات              
مناقشات مع مسؤولني مـن  وأجرت املفوضية  . ليست مستقلة وال يشارك اجملتمع احمللي فيها      

، تشاركت مع املركز    ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . الوزارة الستيضاح متطلبات املعاهدات   
الدامنركي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب والبحوث املتعلقة هبم يف رعاية حلقة وطنية معنيـة              

. هانس بيترسن بالربوتوكول االختياري، حضرها عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، هو           
وكانت حلقة العمل منرباً معترباً أقّر فيه كل من وزير الداخلية والنائب العام، عالنيةً، رفض               
كمبوديا للتعذيب وسوء املعاملة، أمام مجع من وكالء النيابة وضباط الـشرطة ومـوظفي              

ون على  وأصدرت وزارة الداخلية واملفوضية بياناً صحفياً مشتركاً فيه تعهد بالتعا         . السجون
وتعد اللجنة  . ملبادئ باريس وقانوناً، يف األعوام القادمة      إنشاء آلية وقائية وطنية الئقة، امتثاالً     

. الفرعية واملفوضية اعتماد هذا القانون خطوة ذات داللة صوب منع احلكومـة للتعـذيب             
  .٢٠٠٩ ربديسم/وستقوم اللجنة الفرعية بزيارهتا األوىل إىل كمبوديا يف كانون األول

ويتيح إنشاء آلية وقائية وطنية فرصة الختبار مدى تفهم احلكومة والتزامها بإنـشاء               -٢٣
وحىت اآلن، سارت   . أجهزة مستقلة فاحصة يف سياق عملية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان         

وتعتقد املفوضية أنه ينبغـي لكـل       . عمليتا إنشاء اآللية واملؤسسة مبعزل عن بعضهما البعض       
جنب مع املؤسسات القائمة أو املقترحة، ومنها جهـاز القـضاء،            ور جنباً إىل  منهما أن يتط  

  .ستراتيجية احلكومة فيما يتعلق باإلصالح القانوين والقضائياكجزء من 

  احترام املسؤولني احلكوميني للمعايري واإلجراءات القانونية  -٣  
منع التعذيب وعملها يف    قدمت املفوضية، موازاةً مع اجلهود املبذولة لتعزيز تدابري           - ٢٤
الربنامج اخلاص هبا الداعم للسجون، املشورة التقنية والتـدريب للمـدعي العـام              نطاق

 من مدونة اإلجراءات اجلنائية املتعلقة      ٥٠٩وموظفيه دعماً ملسؤولياهتم اليت تقضي هبا املادة        
حتجازيـة  وتتوخى املفوضية حتسني منهجية تفقّد السجون واملرافـق اال . بتفتيش السجون 

وحيدوها األمل يف أن تضع مبادئ توجيهية تكون نرباساً للنـواب العـامني يف تفتـيش                
ورافق موظفو املفوضية النائب العـام يف زيـارات إىل عـدة مقاطعـات يف               . السجون
  .٢٠٠٩مايو /أبريل وأيار/نيسان
فقـد  . يا كبرياً لسيادة القانون يف كمبود     وال يزال اإلفالت من العقاب يشكل حتدياً        -٢٥

حترت املفوضية عدة حاالت من التعذيب وسوء املعاملة من طرف الشرطة وموظفي السجون            
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رغم أن البّينة من اهلّين أن تقام من الوهلة األوىل وأن املسؤولني يقّرون             . وعناصر من اجليش  
تتكلّـل  يف بعض احلاالت خبرق القانون، فإن احلاالت قلّما تتعدى التدابري التأديبية ونادراً ما              

وقد دأبت املفوضية على توصية الـسلطات بـالتحقيق يف          . بالنجاح املقاضاة على التعذيب   
ادعاءات التعذيب وغريه من التعسف من لدن املوظفني القانونيني وموظفي إنفاذ القـوانني،             

   .لكن النجاح حمدود
ـ             - ٢٦ ري وحيتوي القانون الكمبودي على ضمانات معّينة ضد االحتجاز التعسفي أو غ

القانوين، ومع ذلك فإن العديد من حاالت االحتجاز غري املشروع يبلّغ عنها كـل عـام                
وهناك حالة تستحق الذكر أُختفي فيها شـرطي   . وتعجز املؤسسات املختصة عن معاجلتها    

رغامه علـى   اواحتجز بطريقة غري شرعية بأوامر صادرة عن مفوض الشرطة الوطين ابتغاء            
وإن الرجل، وإن أخلـي     . رموقة عن مطالبته مبلكية يف كيب     التنازل لشخصية حكومية م   

سبيله بعد تدخل املفوضية، اهتم بعدئذ وأدين لدواعي اإلضرار اجلنائي فيما يتصل بامللكية             
  . املتنازع عليها

كما أن حاالت االحتجاز املفرط قبل احملاكمة واالحتجاز املفرط أثناء االسـتئناف              -٢٧
وتعد قدرة حمكمة االستئناف احملدودة     . اية مدة العقوبة أمر اعتيادي    والتلكؤ يف اإلفراج يف هن    

سبباً رئيسياً لالحتجاز املفرط قبل احملاكمة، ذلك أن الكثري من املتهمني، سواء أحكم عليهم              
وتعمل املفوضية مـع    . أم أبرئت ساحتهم، ينتظرون فترات طويلة لسماع دعوى استئنافهم        

نب شركاء آخرين، على إجياد سبل لزيادة القدرة والتخفيف رئيس حمكمة االستئناف، إىل جا  
  . من ركام دعاوى االستئناف املعلقة

، بتنفيذ القانون اجلديد املنـاهض لالجتـار،      ٢٠٠٨ويف سياق القيام، يف مطلع عام         -٢٨
اعتقلت الشرطة على حنو اعتباطي مشتغلون باجلنس، مبساعدة موظفني من وزارة الـشؤون             

 وسيقوا، مع املـشردين واملتـسولني       .جرت يف بنوم بنه   " كبسات"لك أثناء   االجتماعية، وذ 
كـوه  (وأطفال الشوارع ومدمين املخدرات وذوي اإلعاقة، إىل مركزين إلعـادة التأهيـل             

 وما برحت   .اللذين تديرمها إدارة وزارة الشؤون االجتماعية ببنوم بنه       ) رومدوول وبري سبيو  
، لكنها  "التزيني"ه حتّسباً للعطل والتظاهرات اهلامة لغرض       الكبسات تقع منذ سنني يف بنوم بن      

وحبس خالفاً للقانون املتواجدون يف املركزين وأخـضعهم        . تفاقمت يف سياق إنفاذ القانون    
املوظفون ألصناف من التعسف يف السلطة، منها ظروف االحتجاز احملطة بالكرامة اإلنسانية            

واشتغلت املفوضية عن   . حياناً إىل الوفاة واالنتحار   واالبتزاز والضرب واالغتصاب، مما أدى أ     
كثب مع وزارة الشؤون االجتماعية، وكذا مع منظمات غري حكومية، جتاوباً مـع تلـك               

وزارت ذينك املركـزين  . االدعاءات اجلدِّية قصد التحقق منها والتوصية باإلجراءات املالئمة       
 إىل وزارة اً استنتاجاهتا األولية سـر وقدمت. والحظت الظروف املزرية اليت حجز فيها الناس   

 حمجـوزين    شخصاً ٦٠الشؤون االجتماعية، اليت اختذت خطوات عاجلة لإلفراج عن زهاء          
، تعليمات داخلية تأمر املوظفني بالكف عن       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨وأصدرت الوزارة، يف    
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ج إىل هـذين     املبدأ القائل بأن الولو    أيضاًوكررت التعليمات   . االشتراك يف كبسات الشرطة   
وأذنت الوزارة للمفوضية بزيارة املركزين     . املركزين جيب أن يكون على أساس طوعي حمض       

سـبتمرب  /وحبلـول أيلـول  . بانتظام، حبيث يتسىن هلا إبالغ الوزارة بأية انشغاالت تساورها        
، الحظت أنه مل يبلّغ بأية إساءات أخرى، وأن موظفي الوزارة توقفوا عن املشاركة              ٢٠٠٨
مـارس  /ويف آذار . سات الشرطة وأن عادة تطويق الفقراء يف الشوارع قـد انتـهت           يف كب 
 يوليـه /، قدمت تقريراً سرياً إىل الوزير يؤكد بعض أخطر ادعاءات اإلساءة قبل متوز            ٢٠٠٩
ورّحبت . مايو، ناقشت تلك التخوفات سرا مع كاتب الدولة يف الوزارة         /راويف أي . ٢٠٠٨

 ون املزيد من اإلساءات وأوصت بالتحقيق يف مـا مـضى مـن            بالتدابري املتخذة للحيلولة د   
  . إساءات واملعاقبة عليها ردعاً الزديادها

، أخذت شرطة بنوم بنه تطوق عنوةً املشتغلني باجلنس وغريهم       ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٢٩
 ملؤمتر يعقد على مستوى القمـة    وتقودهم إىل مراكز إعادة التأهيل حتّسباً     " لتنظيف الشوارع "
ومل تشارك وزارة الشؤون االجتماعية يف تلك اإلجراءات واحترمـت          .  االحتاد األورويب  مع

 وتستكشف املفوضية مع الوزارة حلوالً    . ٢٠٠٨مبدأ الطواعية املبني يف سياستها العامة لسنة        
  .أخرى لتناول املشكلة العويصة اليت يطرحها الفقراء الذين يعيشون يف الشوارع

عملها الطويل األمد املتمثل يف تشجيع التقيد مبعـايري احملاكمـة           وواصلت املفوضية     -٣٠
الدولية يف احملاكم الداخلية، مركزةً على املراحل العليا، حيث ميكن للسوابق أن تؤثر علـى               

وكمقاربة جديدة للمسألة، قدمت املفوضة الـسامية إىل حمكمـة          . ممارسة املرحلة االبتدائية  
، رسالة على سبيل االستشارة فيما يتعلـق بـالرجلني          ٢٠٠٨يونيه  /االستئناف، يف حزيران  

وقد ركزت الرسالة علـى اإلخـالل بالـضمانات         . املدانني بقتل الزعيم النقايب شيا فيشيا     
اإلجرائية األسياسية واستعمال االعترافات املنتزعة باإلكراه ضد الشخصني املدانني بالقتـل           

 منهما برئ وباتت القضية مـشهورة        كالً ويسود االعتقاد بأن  . ٢٠٠٤واملعتقلني منذ عام    
. يتناقلها الناس يف مسعى لكبح اإلفالت من العقاب واالغتياالت الـسياسية يف كمبوديـا             

، باإلفراج  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١وكبادرة غري مسبوقة، أمرت احملكمة العليا، يوم        
  .هاعن الرجلني بكفالة وأعادت القضية إىل حمكمة االستئناف ملراجعت

وظلت املفوضية تعمل مع الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية لكي تتبّين الكيفية              -٣١
اليت ميكن أن تستعمل هبا، كأمثلة حيتذى هبا توطيداً إلصالح القضاء على نطاق أوسع ولكبح        

وائر وإن الد . املمارسات اجليدة اليت تتبعها احملاكمات     اإلفالت من العقاب يف الوقت احلاضر،     
االستثنائية، باعتبارها حمكمة كمبودية ملزمة مبراعاة معايري احملاكمة الدولية، يف وسـعها أن             

وتستكشف املفوضية كيف ميكن أن ُتربز علـى        . تكون قدوة لنظام العدالة اجلنائية الداخلي     
أفضل وجه املمارسات الفضلى النامجة عن الدوائر االستثنائية وكيف ُيضمن انعكاس تلـك             

وتسري هذه العملية متوازية مـع      . مارسات يف حتسن ممارسات اليت تتبعها احملاكم الداخلية       امل
  .٢٠٠٧تنفيذ مدونة اإلجراءات اجلنائية اجلديدة اليت صدرت يف عام 
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 ويف الشهور األخرية، كان عدد من احملامني املدافعني عن قـضايا شـهرية هـدفاً                -٣٢
وقد أبلغت املفوضية من قبل بتهم التحريض املوجهة        . للمالحقة جملرد متثيلهم ملصاحل زبائنهم    

 ويف  .)١(إىل أعوان قانونيني حيامون عن اجملتمع األهلي يف أراض متنازع عليها يف راتاناكريي            
، هدد قضاة كمبوديون حمامني مدافعني عن مـّدعى علـيهم يف            ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

ضدهم ألهنم طالبوا بتحقيق حمكمة بنـوم بنـه       الدوائر االستثنائية بأهنم ميكن أن تقام دعوى        
مايو، كان حمـام،    /ويف أيار . البلدية، على النحو املالئم، يف ادعاءات الفساد يف تلك الدوائر         

 ينوب عن عضوة معارضة يف اجلمعية الوطنية زعمت أهنا شّهر هبا رئيس الـوزراء، هـدفاً               
.  من نقابـة احملـامني الكمبـوديني     إلمكانية توجيه هتم إليه هو نفسه بالقذف وُهدد بالطرد        

 وأثارت مع املقـرر     .وتظلمت املفوضية إىل نقابة احملامني الكمبوديني يف هذه القضية األخرية         
  .اخلاص مسألة استقالل القضاة وأصدرت بيانا عاما فيما يتعلق هبذا الشاغل وغريه

  احلريات األساسية واجملتمع املدين  - جيم  
رة األفراد ومنظمات اجملتمع املدين على ممارسـة حريـات          ظلت املفوضية تعزز قد     -٣٣

وسعت املفوضية إىل مساعدة احلكومة علـى       . تكوين اجلمعيات والتعبري والتجمع األساسية    
وضع تشريع ورسم سياسات متكّن اجملموعات واألفراد من تنظيم أنفـسهم واملـشاركة يف              

  .الشؤون العامة حبرية وعلى بّينة
 ٢٧ هو االنتخابات العامة اليت أجريت يوم        ٢٠٠٨سياسي يف عام    وكان أهم تطور      -٣٤
وحصرت املفوضية دورها يف رصد حاالت االنتـهاك        . يوليه وتشكيل حكومة جديدة   /متوز

 ٢٩وأوجزت استنتاجاهتا الرئيسية يف نشرة صـحفية صـدرت يـوم           . املتعلقة باالنتخابات 
ختالف حممود عـن االنتخابـات    وهذا ا  - ومرت االنتخابات دون عنف يذكر    . يوليه/متوز

بيد أهنا الحظت تـأثري اغتيـال    . السابقة اليت نّغصها التعّدي املستفحل على حقوق اإلنسان       
فقد كان كيم   .  على املناخ السياسي   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١الصحايف كيم سامبور وجنله يف      

 سام راينـسي    ، املنتسبة إىل حزب   )ضمري اخلمري  (مونيأكسيكار مخري سامبور مراسل جلريدة    
وبينما بدا االغتيال بأنه ال عالقة له باالنتخابات، فمن الواضح أنه أمخـد محـاس               . املعارض

وإىل حد الساعة، مل جير حتقيق بأمت املعىن        . وسائط اإلعالم احمللية اليت كان قد أصاهبا الرعب       
، مل يعاقـب    ويأيت هذا القتل يف أعقاب مثاين حاالت مميتة ال تزال غامـضة           . يف هذه القضية  

  .عليها أي من مرتكبيها
وإّبان الشهور السابقة لالنتخابات، الحظت املفوضية بذل احلزب احلاكم جملهـود             -٣٥

منظّم للضغط على أشخاص ذوي نفوذ منتمني إىل أحزاب املعارضـة وترهيبـهم وعـرض         
دعاية للحزب  املكافآت عليهم إلقناعهم بتغيري والئهم، وتعبئة املوظفني احلكوميني يف محلة لل          

وكمثال يضرب على ذلك، اعتقال تاوت سارورن،       . احلاكم، واستعمال التهديد والترهيب   
                                                           

)١( A/HRC/7/56 ٤٥، الفقرة. 
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فقـد اهتمتـه   . مبونغ ثومارئيس مجاعة وعضو يف حزب سام راينسي املعارض يف مقاطعة ك          
ـ  ١٦بأنه حبسها يوم     زميلة منظمة حزبية، كان قد ُضغط عليها لالنشقاق،        فربايـر  /باطش

فوضية الشهود الذين عاينوا الفعل املزعوم، وكانت املدعية ذاهتـا ممـن            وقابلت امل . ٢٠٠٨
ولقد ذهبت سدًى جهودها لتقاسـم      . قوبلوا، لكن املفوضية مل تعثر على دليل يسند دعواها        

املعلومات ومناقشة القضية مع حمكمة املقاطعة واحملكمة العليا وحزب الـشعب الكمبـودي             
دين تاوت سارورن وحكم عليه بثالث سنوات سجن        هكذا، أ . وحزب سام رانسي املعارض   

أما ثالثة من املتهمني معه يف نفس القضية، فقد تـواروا عـن             . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠يوم  
  .األنظار هرباً من االعتقال

ورغم أن القيود املفروضة على حرية التعبري ترفع إىل حد كبري خالل فترة الثالثـة                 -٣٦
خابات، الحظت املفوضية، وكذا مراقبون آخرون، أن حزب        شهور اليت تستغرقها محلة االنت    

الشعب احلاكم يطغى على كل من وسائط اإلعالم اليت تبث على اهلـواء واملطبوعـة وأن                
ويف هذا الصدد، وكمثال على ذلك، أغرقت       . احملاوالت مستمرة إلخراس األصوات املنتقدة    

، لتخوف سـلطات    ٢٠٠٨مايو  /يف أيار وزارة اإلعالم، تعّسفاً، حمطة أنغكور راثا اإلذاعية،        
وأثارت املفوضية القضية مع وزير     . املقاطعة من أهنا سوف تبيع ألحزاب املعارضة وقتاً للبث        

وأكد للمفوضية أنـه     ".ملصاحل أجنبية "اإلعالم، الذي أوضح أنه خيُشى أن يباع وقت البث          
ومل ُتْجـد حمـاوالت املفوضـية    . علهسيعيد إصدار الرخصة قبل االنتخابات، وهذا ما مل يف   

  . وما زالت احملطة اإلذاعية مغلقة.املتكررة إلقناع الوزير بإعادة إصدار الرخصة
وال تزال منظمات اجملتمع املدين، وجرائد املعارضة املتبقيـة وأحـزاب املعارضـة               -٣٧

 وعلى األخص يف    ووسائط اإلعالم باللغات األجنبية، تتمتع بكثري من حرية التعبري يف البالد،          
، الحظت املفوضية مع ذلك جلوء املسؤولني احلكوميني واألفراد         ٢٠٠٨ومنذ سنة   . العاصمة

ويف جلّ احلـاالت،    .  على االنتقادات  رداً" التضليل"املتزايد إىل شكاوى القدف اجلنائي أو       
كان املستهدفون هم شخصيات من أحزاب املعارضة، مبن فيهم أعـضاء الربملـان، وكـذا               

. حفيون والناشطون املعربون عن وجهات نظر تعترب منتقدة لسياسات وممارسات احلكومةالص
وإن اللجوء إىل هذه اإلجراءات القانونية، اليت تنطوي على غرامات زجرية أو احلبس، عوضاً              
عن الدخول يف حوارات عالنية حول القضايا املطروحة، يهدد بتقويض ممارسة حرية التعبري             

ا للمواطنني ليسعهم االشتراك، بال خشية، يف احلوارات املتصلة باملسائل اليت هتم اليت ال بد منه
سلطة األمـم املتحـدة     (وباملثل، فإن دعاوى التشهري مبوجب القانون اجلنائي        . عامة الناس 

ظلت ترفع ضد صحفيني، وإن كان قانون الصحافة يـنص علـى أن   ) االنتقالية يف كمبوديا  
ويف عدد من القضايا، جلأت احملـاكم إىل القـانون          . هذه احلاالت تكون الدعاوى مدنية يف     

ال يعتقل أي شخص أو يكون عرضـة للتـهم          "املدين، رغم أن قانون الصحافة جاء فيه أنه         
وفيما يتعلق بالربملانيني املعارضني، ارتبطت الشكاوى من القدف        ". اجلنائية لتعبريه عن الرأي   

يلة أخرى للترهيب، حرماناً هلم من احلمايـة القانونيـة          اجلنائي بالتهديد برفع احلصانة كوس    
واستمرت املفوضية يف الدعوة    . الضرورية اليت تلزمهم خلوض احلوار التشريعي من دون رهبة        
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؛ وإىل اللجوء إىل اإلجـراء    )حاالً ومآالً (إىل إزالة هتم القدف أو التضليل من القانون اجلنائي          
الصحافة، يف حالة القدف املزعوم من طرف الـصحفيني؛         املدين، مبا يف ذلك يف إطار قانون        

 من التهديد من أجـل      وتشجيع اجلميع على الدخول يف حوار علين واستعمال احلقيقة بدالً         
الدفاع؛ وزيادة حتمل املسؤولني احلكوميني للنقد، مع التشجيع على االحتـرام املتبـادل، يف        

ن الكف متاماً عن جترمي القـدف والتـضليل      وإ. الوقت ذاته، عند التحاور يف املسائل جهاراً      
سوف يكون عربوناً اللتزام احلكومة الرمسي حبماية احلق يف حرية التعبري، مع صون الـسمعة             

   .الشخصية من خالل اإلجراء املدين للتعويض عن األضرار
ويف غضون السنتني املنصرمتني، مورس ضغط رمسي متزايد على عدد من املنظمات              -٣٨

مية واملنظمات جملتمعية، وال سيما املنخرطة منها يف محاية حق أفقـر اجملتمعـات              غري احلكو 
وفرضـت  .  ومناصرة حقوق اإلنسان   ،احلضرية والريفية يف األراضي، وإدارة املوارد الطبيعية      

قيود اعتباطية على حرية التجمع والتعبري والتنقل، وكذا الترهيب والتهديد واملساءلة عنـها             
ومبوجب القانون اجلنائي، يـتعني أن تكـون        .  من طرف السلطات احمللية    وشرعيتها، غالباً 

إال أن املصطلح عادة ما يؤخذ على عواهنه لردع اجملهـود        . للتحريض عالقة بارتكاب جرمية   
اليت تبذله تلك اجملتمعات أو املنظمات الداعمة هلا من أجل ممارسـة حقوقهـا الدسـتورية                

.  حلقها يف أراضيها وأسباب رزقها، وللتنديد بذلك اجملهـود         وحرياهتا يف تنظيم أنفسها محايةً    
ويف حني أن تلك االهتامات قلّما تفضي إىل التهم، فإن أثرها يكمن يف أهنا ختيف الفاعلني يف                 

وبينما ما فتئت املنظمات غـري      . اجملتمع املدين من اختاذ السلطات احمللية إجراًء قانونيا ضدهم        
راتاناكريي وكرايت وباتامبانغ تستهدف     معات الريفية يف مقاطعات   احلكومية العاملة مع اجملت   

يف املقام األول بتلك اهلجمات، فإن االهتام بالتحريض أصـبح شـعاراً يكثـر املـسؤولون            
احلكوميون من ترداده يف مواجهة انتقاد املنظمات غري احلكومية أو االحتجاجات الـشعبية             

ضية، يف عدد من املناسبات، لدى السلطات احمللية        وتدخلت املفو . على سياساهتم وممارساهتم  
  .وسلطات املقاطعات للتهدئة والستيضاح املزاعم املعنية

، أعلنت احلكومة عن نيتها يف سن قانون للمنظمات غري          ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   -٣٩
احلكومية على أساس أنه يلزم قانون إضايف لتنظيم عدة جوانب من إدارة وأنشطة املنظمـات      

وارتأت املفوضية أن التشريع .  احلكومية ضماناً لشفافية األنشطة واملساءلة عنها وشرعيتهاغري
املعمول به أو املنتظر ميكن أن يعاجل تلك اجلوانب وساندت اجلهود اجلارية املبذولة من اجملتمع             

علـى   ،أيضاًوأوصت املفوضية   . املدين العتماد آليات لالنضباط تزيد من الشفافية واملساءلة       
سبيل األولويات واالتساق، بأن من األفضل اإلسراع يف إصدار القوانني املتبقية الـيت طـال              

 أن املنـاخ    أيضاًوأقلقها  . ستراتيجية كمبوديا لإلصالح القانوين والقضائي    اانتظارها يف إطار    
 لتدهور العالقات بني احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة            احلايل ليس من شأنه، نظراً    

تياب السائد، أن يؤدي إىل اعتماد قانون يعزز حرية تكوين اجلمعيات وإىل زيادة تطوير              واالر
وتؤمن املفوضية بأن طبيعة قانون املنظمات غري احلكومية املزمع اعتمـاده سـتكون             . اجملتمع

  .مؤشراً ملوقف احلكومة حيال اجملتمع املدين ودوره يف التنمية الوطنية
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اطية تفرض على املظاهرات السلمية إىل درجـة أن احلـق يف           وال تزال القيود االعتب     -٤٠
 بشأن  ١٩٩١ومبوجب قانون عام    . التجمع احلر قد تضاءل إىل حد كبري يف السنتني الفائتتني         

لُوقيت  وعمليا،. املظاهرات، ميكن للسلطات احمللية أن توافق على طلبات التظاهر أو ترفضها          
نية غري احملددة، خصوصاً إذا كانت االحتجاجات       أغلب الطلبات بالرفض لشىت األسباب األم     

تعترب انتقادية لسياسات أو ممارسات احلكومة أو كانت منظمة مـن طـرف املعارضـة أو                
وكثرياً ما تأخر اختاذ القرارات حىت عشية يوم املظـاهرة          . الفاعلني يف اجملتمع املدين املستقلني    

السلطات احمللية القرارات أحياناً علـى      وأحالت  . املخطط هلا، مما جيعل من الصعب تنظيمها      
ويف عدة مناسبات، وجتاوباً مع توسط املفوضية، نقضت الوزارة قـرارات           . وزارة الداخلية 

  .السلطات احمللية وأذنت بالتظاهر
وإن مشروع القانون الذي طال انتظاره بشأن التجمع السلمي معروض يف الوقـت               -٤١

، متـد وزارة الداخليـة      ٢٠٠٦حت املفوضية، منذ عام     وما بر . الراهن على اجلمعية الوطنية   
وقد قدم املشروع إىل الربملان يف مستهل       . وجملس الوزراء واجلمعية الوطنية بالتعليقات املفصلة     

، إال أن اجلمعية الوطنية طلبت، وكان هذا مثاال نادرا إلثبات الوجود، إدخـال              ٢٠٠٨عام  
ويظهر النص . اوف أثارها اجملتمع املدين واملفوضيةتنقيحات معّينة على النص استجابةً لعدة خم 

بعض التحسن، وعلى سبيل املثال فإن املسؤولية الشخصية عن الضرر املتسبب فيـه أثنـاء               
والتقت املفوضية برئاسـة جلنـة حقـوق    . املظاهرة حمصورة يف الفاعل وال شأن للمنظم هبا   

تعديالت قصد حتسني تناسقه مع املعايري      اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية للتوصية مبزيد من ال       
وتضمنت تلك االقتراحات التحّوط الرتيه للمظاهرات العفوية والنّص على املراجعة          . الدولية

القضائية لقرارات وزارة الداخلية والتعريف الواضح للقيود املباح فرضها على احلق لتفـادي             
وسـيكون اعتمـاد    . املدنية والسياسية  للعهد الدويل اخلاص باحلقوق      وفقاًالقيود االعتباطية   

قانون حيتوي على ضمانات أساسية مؤشرا هاما على التزام احلكومة بتقنني احلق الدستوري             
  . اللتزاماهتا مبقتضى العهديف حرية التجمع طبقاً

  /ففـي أيلـول   . وظلت املفوضية ترصد اإلجراءات فيما يتعلق بقتل ثالثة نقـابيني           -٤٢
ضي التحقيق حتقيقه يف قضية اغتيال النقايب هي فوهتي، ألن الشرطة           ، أهنى قا  ٢٠٠٨سبتمرب  

وشجعت املفوضية ومنظمة العمل الدولية الشرطة علـى مواصـلة          . مل توفر الربهان الكايف   
، ٢٠٠٤ويف حالة قتل الزعيم النقايب شيا فيشيا، يف عام          . التحري، بدون نتيجة على ما يبدو     
وكبادرة مل يسبق هلا مثيـل،  .  سنوات يستأنفان الدعوى ظل الرجالن اللذان سجنا ملدة أربع     

، من ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١رحبت هبا املفوضية عالنيةً، طلبت احملكمة العليا، يوم         
ويف حالة قتل الزعيم النقايب . حمكمة االستئناف إعادة النظر يف القضية وأفرجت عنهما بكفالة

، ٢٠٠٩فربايـر  / شباط١١ االستئناف، يوم ، أيدت حمكمة  )٢٠٠٤سنة  (روس سوفاناريث   
  .إدانة ثاتش سافيث، رغم ضعف الدليل ووجود خمالفات جّدية
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 على طلباهتا املتكررة اليت استوضحت فيها عن املركز القانوين          ومل تتلق املفوضية رداً     -٤٣
بعة وهي تدرك أن السياسة العامة املت). وهم مولودون يف فييت نام( وحقوقهم للخمري الكروم 
 بوصفهم مواطنني وبذلك ختوَّل هلم نفس احلقوق املخولـة ألي           اخلمري الكروم تعترف بكافة   

 من الناشطني منهم يف احتجاجات مجاهريية ضد انتـهاكات حقـوق            إال أن عدداً   .مواطن
اإلنسان املزعومة اليت تطال إخوهتم يف فييت نام اجلنوبية أو ينـادون حبقـوقهم يف تقريـر                 

هكـذا،  . ا حتت مراقبة الشرطة املتشددة وحرموا من حقهم يف وثائق اهلويةمصريهم قد كانو 
شلح من وظيفته تيم ساكهورن، وهو راهب بوذي نادى حبقوق اخلمري الكروم، وأرسل إىل              

  ألنه نال من التـضامن بـني كمبوديـا         " حيث سجن ملدة سنة      ،٢٠٠٧فييت نام، يف عام     
امية وأرجعته إىل كمبوديا حيث أبدى رغبتـه يف       وأفرجت عنه السلطات الفييتن   ". وفييت نام 

وعلى الرغم من وعود احلكومة بالعكس، رفض تسليمه بطاقة هوية حتميه مبوجـب             . البقاء
 وطلـب   ٢٠٠٩وإذ خشي أن يعاد إىل فييت نام، فر إىل تايلند يف منتصف سـنة               . القانون

اخلمـري  اعب اليت يواجهها    وإن احلالة، وإن كانت استثنائية، تنّم عن املص       . اللجوء السياسي 
الـسياسية   وبينما تدرك املفوضية احلساسية   . حينما يدافعون عن حقوقهم أو آرائهم     الكروم  

للمسألة يف سياق العالقات بني كمبوديا وفييت نام، فإنه ينبغي أن يتمتع مجيع الكمبـوديني               
  .بنفس احلماية مبوجب القانون الوطين

  األراضي وموارد الرزق  - دال  
يعمل برنامج األراضي وموارد الرزق مع احلكومة واجملتمعات احمللية واملنظمات غري             -٤٤

مساندة احلكومة يف مـسؤوليتها  ) أ: (احلكومية والقطاع اخلاص والفاعلني اإلمنائيني من أجل    
عن ضمان امتثال سياساهتا وممارساهتا للقانون الوطين واملعايري الدولية اخلاصـة باألراضـي             

حتسني محاية احلق يف األراضي والسكن وإجياد حلول مشتركة وعادلـة           ) ب(واإلسكان؛ و 
زيادة إدماج حقوق اإلنسان يف عمل وكـاالت األمـم          ) ج(للمنازعات على األراضي؛ و   

  .املتحدة واملنظمات الدولية واملؤسسات التجارية يف كمبوديا
ـ             -٤٥ ن النـاس يف    وتؤثر الرتاعات على األراضي واإلخالء القسري على عدد كـبري م

 شخص يف السنوات األخرية ويقدر أن مثل ذلك         ١٥ ٠٠٠فقد طرد ما يربو على      . كمبوديا
وإن الكثريين ممن يعيشون يف مستوطنات غري نظامية يف . يواجهون ذات املصري يف البلد بأسره

 املناطق احلضارية منذ مثانينات القرن املاضي وصغار الفالحني واجملتمعات األهلية يف موقـف            
عدم األمـان علـى حيـازة     كما أن الرتاعات على األراضي منشؤها. ضعيف بوجه خاص  

األراضي وعدم التنفيذ الفعال للقوانني احلامية للحقوق يف األراضي واملمتلكات، وال سـيما             
ويعين بطء تسجيل سندات ملكية األراضي أن األكثرية ليست         . ٢٠٠١قانون األراضي لعام    

اق ارتفاع أسعار األراضي واملضاربة، والتنمية احلضرية واالقتصادية   هلم سندات مالئمة يف سي    
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الكربى وتداخل املصاحل اخلاصة مع منح وبيع األراضي العمومية وانتزاع العناصـر الثرّيـة              
  .وما يزيد يف الطني بلّة هو انعدام االنتصاف الفعال من سلب األراضي. والقوية لألراضي

 فعاالً ملا نشب كثري من الرتاعـات        فذ قانون األراضي تنفيذاً   وتعترب املفوضية أنه لو ن      -٤٦
 وأن الرتاعات على األراضي تستلزم من السلطات العليـا           منصفاً وحلل ما ينشب منها حالً    

  .منتهى االهتمام
ألغراض اقتـصادية    ويف املناطق الريفية، ظلت املفوضية ترصد منح امتيازات عقارية          -٤٧

ويف العديد من احلاالت، ال جترى أية تقييمـات بيئيـة   . ت احمللية وأثرها على حقوق اجملتمعا   
 للمرسوم الفرعي املتعلـق هبـا، وال تـشاَور          واجتماعية قبل منح تلك االمتيازات، خالفاً     

وقد جتاهلت احلكومة معظم توصيات املقرر اخلاص لألمم املتحدة         . اجملتمعات احمللية املتضررة  
  . عن امتيازات األراضي االقتصادية٢٠٠٧ا يف دراسته عام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبودي

وظلت اجملتمعات واملنظمات غري احلكومية تستشري املفوضية وتستعني هبا يف محايـة              -٤٨
احلقوق يف سياق املنازعات على األراضي بفعل امتيازات األراضي االقتـصادية أو بـسبب              

فوضية على استعمال اآلليات اإلداريـة      وشجعتها امل . انتزاع اخلواّص أو الشركات لألراضي    
والقضائية القائمة لطلب االنتصاف يف حاالت السلب وشجعت الـسلطات علـى فـض              

 حتليل وتوثيق اجملتمعات بنفسها للمنازعـات   أيضاًوأيدت املفوضية   .  وسلمياً الرتاعات قانونياً 
لسلطات الوطنية يف   على األراضي، مما نتج عنه تقدمي شكاوى جمتمعية على نطاق البلد إىل ا            

  .، إىل حد اآلن بال جدوى٢٠٠٨أكتوبر / ويف تشرين األولهيوني/حزيران
واستمرت املفوضية يف استرعاء انتباه احلكومة والشركاء اإلمنائيني إىل تعزيز ومحاية             -٤٩

وشددت على ضرورة اختاذ تدابري خاصـة       . حقوق األهايل يف أراضيهم ومواردهم الطبيعية     
 األهلية من التمليك نظراً للمعامالت غري املشروعة ومنح االمتيـازات، مـع             صوناً لألراضي 

انعدام اإلجراءات الواضحة والناجعة املتعلقة بتسجيل األراضي األهلية مجاعياً، وهذا مؤشـر            
 هبّمـة يف مناقـشات دارت   أيضاًوشاركت . رصٍد مشترٍك متفق عليه بني املاحنني واحلكومة 

شأن تسجيل األراضي األهلية، يقصد به تبـيني اإلجـراءات          حول مشروع مرسوم فرعي ب    
وقـدمت  . الالزمة إلعمال حقوق تسجيل سند األراضي األهلية وفقاً لقـانون األراضـي           

 اشترك املـاحنون يف     املفوضية حتليالً قانونياً للمشروع إىل الوزارات املختصة ونسقت مستنداً        
واعتمـدت  . املـدين بـشأن املـشروع   تقدميه ودعمت بنشاط مناقشات وتعليقات اجملتمع   

وتأسـف  . ، املرسوم الفرعي والسياسة املتصلة بـه      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤احلكومة، يوم   
 من التعليقات اليت أبداها أصحاب املصلحة       املفوضية لكون الوثائق مل تأخذ يف احلسبان كثرياً       

 لقانون األراضـي    وفقاًوستواظب املفوضية على رصد مدى تنفيذ املرسوم        . الذين استشريوا 
  .وستبلغ احلكومة والشركاء اإلمنائيني باستنتاجاهتا

ويف املناطق احلضرية، وخاصة يف العاصمة، واصلت املفوضية جهودها املبذولة مـع              -٥٠
اجملتمعات املتأثرة والسلطات احلكومية والبلدية واملؤسسات اخلاصة ووكاالت األمم املتحدة          
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ملية تكون هبا اإلخالءات وإعادة التـوطني قانونيـة وسـلمية           واملاحنني املهتمني للترويج لع   
وأخربت املفوضية بانتظام املقرر اخلـاص بـشأن        . ومتفاوضا عليها ومعوض عنها بإنصاف    

السكن الالئق باعتباره مكوناً للحق يف مستوى ظروف مناسبة للعيش واستشارته والتمست            
اص إىل احلكومة وأصدر نداءات علنية      وقد كتب املقرر اخل   . تدخله ملنع اإلخالءات القسرية   
  .إىل السلطات تعبرياً عن قلقه

 ٢٤ أسرة، يـوم     ١٥٠وجرت عدة إفراغات أثناء فترة اإلبالغ، منها طرد حوايل            -٥١
وإن املفاوضـات، وإن اختـذت      . ، من موقع ديي كروهوم يف بنوم بنه       ٢٠٠٩كانون الثاين   

واجملتمـع  )  إن جي  ٧شركة  (نعش العقاري   البلدية خطوات إجيابية لتشجيع التفاوض بني امل      
احمللي وقبلت توصية املفوضية الداعية إىل زيادة اإلمهال لالنتهاء منها بطريقة مرضية للجميع،             

. توقفت بغتةً بعد ثالثة أسابيع ومت اإلخالء ليالً من دون سابق إنذار وباستعمال القوة املفرطة              
 كيلومتراً عـن    ٢٠توطني يف موضع يقع على بعد        آخر غري إعادة ال    ومل يعط القاطنون خياراً   

عـن   وأعربت املفوضية جهاراً  . مصادر عيشهم، مع عدم كفاية اخلدمات واملرافق األساسية       
  .أسفها لتضييع فرصة كان من شأهنا أن تكون أُسوةً حسنة يف اإلخالءات مستقبالً

خالءات يف  ر عن اإل  ـري وجهة نظ  ـق األمم املتحدة القط   ـاد فري ـوعقب اعتم   -٥٢
، تقوم املفوضية بصياغة اقتراح يدعو إىل العمل مع احلكومة على وضع مبـادئ              ٢٠٠٧عام  

وأيد عـدة   . توجيهية وطنية تتعلق باإلخالء وإعادة التوطني قصد حتسني املمارسات احلالية         
ماحنني والفريق القطري ومنظمات غري حكومية هذه املبادرة، اليت تتماشى مـع توصـيات              

، واملقرر اخلاص بشأن السكن ٢٠٠٩مايو /عنية باحلقوق االجتماعية والثقافية يف أيار    اللجنة امل 
  . الذي دعا إىل تأجيل اإلخالء إىل حني وضع إطار معياري صاحل،الالئق
وداومت املفوضية على العمل يف سبيل حتسني احلمايات القانونية فيما خيص إعادة              - ٥٣

قات على املشروع الثاين للمرسوم الفرعي بشأن       ، قدمت تعلي  ٢٠٠٨ويف سنة   . االستيطان
األثر االجتماعي االقتصادي للمشاريع اإلمنائية وساندت إسهام اجملتمع املدين يف املرسـوم            

 صادر عن وزارة االقتصاد واملالية على  كتابياً، بدا أن ردا٢٠٠٩ًويف مستهل عام . الفرعي
 احلكومية يدل على أن التعليقات أخـذت        تعليقات األمم املتحدة واملاحنني واملنظمات غري     

بيد أن املشروع الفعلي مل يعلن عنه وليس مـن الواضـح مـىت سـيعتمد            . بعني االعتبار 
 للمسؤولني احلكوميني يف تنفيذ أعمـال        حامساً وسيكون املرسوم الفرعي مرشداً   . املشروع

  .اإلمناء احلكومية
كن، أمهية محاية حقوق اجملتمعات     وأبرزت املفوضية، يف عملها بصدد األراضي والس        -٥٤

املتضررة، واملنظمات غري احلكومية املساندة هلا، يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتنقل،            
وظلت . واحلاجة إىل أن يوفر للمظلومني من أفراد أو جمتمعات وسيلة قضائية فعالة لالنتصاف   

جملتمعات ملمارسة حقوقها مبوجـب    املفوضية ترصد البيئة الالزمة للمنظمات غري احلكومية وا       
ووثّقت ذلك يف عدد كبري من احلاالت،       . الدستور يف السعي إىل محاية حقوقها يف األراضي       
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نظم فيها الناس أنفسهم لالنتصاف أو املطالبة حبقوقهم مبقتضى القانون الوطين ومل يكتـرث              
وحبلـول  . د َسـجنهم  أو تزاي ) منها التحريض ( هبم أو هم هددوا أو اهتموا بعدد من اجلنح        

 شخصاً اعتقلـوا فيمـا يتعلـق        ٦٠ إىل   ٥٥، علم أن ما يتراوح من       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
وكان عدد التهم اجلنائية املوجهة ضد األفراد أعلى بكـثري، ألن           . باملنازعات على األراضي  

ز العديد من التهم ال يتخذ إجراء بشأهنا أو مت اإلفراج بكفالة عن احملجوزين بعـد االحتجـا    
وأسدت املفوضية املشورة للسلطات املختصة يف عدة حاالت لكي يتخـذ القـانون        . األويل

وفاحتت النائب العام يف حمكمة االستئناف      . جمراه، مما أسفر عن إطالق سراح عدة أشخاص       
تشجيًعا له على إصدار حكم يقضي بأن التحديد القانوين مللكية األراضي املتنازع عليها يتعني 

  .ل توجيه أية هتمة جنائيةأن يكون قب

  املساعدة على اإلبالغ مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  - هاء  
اضطلعت األمم املتحدة بدعم شامل للحكومة واجملتمع املدين للتعاطي مع إجراءات             -٥٥

  .اإلبالغ يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان
 إىل هيئـات   تقريـراً  ١٥ تقـدمي    ، كانت كمبوديا قد تأخرت يف     ٢٠٠٨ ويف سنة   -٥٦

، اخنفض هـذا    ٢٠٠٩وحبلول منتصف عام    . املعاهدات وكانت أربعة تقارير أخرى منتظرة     
أمـا تقريـر    . الركام إىل سبعة تقارير وكانت احلكومة يف طريقها إىل تصفيته يف متّم العام            

ـ          ة والثقافيـة،   كمبوديا األويل مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
فربايـر  /ويف شـباط  . ٢٠٠٨أكتـوبر   /، فقدم يف تشرين األول    ١٩٩٤الذي تأخر منذ عام     

 قدمت كمبوديا تقريرين إىل اللجنة املعنية حبقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على             ،٢٠٠٩
، وبدعم من املفوضية، وافقت احلكومـة علـى         ٢٠٠٨بريل  أ/ويف نيسان . التمييز العنصري 

ن اللجنة املعنية بالتعذيب يدعو إىل اّتباع إجراء جديد لإلبالغ، من باب االسترشاد،             اقتراح م 
ويتوقع أن ترد،   . يتشكّل به التقرير احلكومي من الردود على قائمة من األسئلة تعدها األمانة           

، اإلجابات على األسئلة، اليت ترمجتها املفوضية إىل اخلمريية، ٢٠٠٩يونيه / حزيران ٣٠حبلول  
وسيكون مـشروع التقريـر املقبـل،       .  أن املفوضية متد الدعم لضمان التقدمي يف احلني        كما

مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، إن هـو قـدم يف تـشرين             
 إىل هيئة معاهدة يف غضون الدورة       نوفمرب، احلالة األوىل اليت ترفع فيها كمبوديا تقريراً       /الثاين

وأومأت احلكومة إىل املفوضية بأهنا تعتزم صياغة مشروعها القـادم ىف      . د عليها الزمنية املتعاه 
  .٢٠٠٩إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف النصف الثاين من عام 

وأبلغت أمانة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومـة، يف             -٥٧
، بأهنا قررت النظر يف حالة كمبوديا يف دورهتـا املعقـودة يف             ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

وبدأت . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ وطلبت أن يقدم تقريرها يف موعد أقصاه         ٢٠٠٩مايو  /أيار
وأقامت جلنة الصياغة داخل اللجنة احلكومية حلقوق اإلنسان        . احلكومة تنكّب على املشروع   
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ويف . رت الدعم التقين وأسدت النصح طوال الوقت      عالقة وثيقة ومثمرة مع املفوضية، اليت وف      
، دعت املفوضية عضوة يف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           ٢٠٠٨مايو  /أيار

. داندان، إىل كمبوديا لتشجيع احلكومة على التعاطي مع اللجنة         -  فرجينيا بونوان  ،والثقافية
لصياغة وأشارت عليها بالكيفية اليت حيسن واستعرضت هذه العضوة مشروع التقرير مع جلنة ا

  . لتقدميه يف الوقت يف إّبانهوساعدت املفوضية احلكومة يف تكاليف ترمجة التقرير توخياً. هبا
   /ومن مثة، قدم التقرير يف حينه إىل اللجنة، الـيت استعرضـته يف تـشرين الثـاين                  -٥٨

 حول كيفية اإلجابة على القائمة      وأسدت املزيد من املشورة التقنية للحكومة     . ٢٠٠٩نوفمرب  
وقدمت أجوبة احلكومة الكتابيـة يف الوقـت        . األولية للمسائل اليت بعثت هبا إىل احلكومة      

ومع أن املفوضية أشارت بضرورة خوض اخلرباء يف األمور املوضوعية اليت يغطيها            . املناسب
ألخرية إرسال وفد من    العهد يف حوار بناء مع اللجنة يف جنيف، قررت احلكومة يف اللحظة ا            

ستراتيجيات الوقد ضاعت هذه الفرصة، ذلك أن أهداف العهد وا        . بنوم بنه حلضور الدورة   
ستراتيجيتها الرباعية احملاور والتقدم اهلائل احملـرز يف        ااإلمنائية للحكومة متقاربة حسبما تبينه      

  .١٩٩٢كثري من اجملاالت منذ عام 
ض الوفرية الكتابية والشفوية اليت أعدها ائـتالف         من العرو  أيضاًواستفادت اللجنة     -٥٩

. املنظمات غري احلكومية والناشطون اجملتمعيون وممثلو اجملتمع املدين، ومنها تقرير شامل متواز           
  .ودعمت املفوضية اشتراك كل من احلكومة واجملتمع املدين يف العملية

وترمجتها . ٢٠٠٩مايو  /ار أي ٢٢وأصدرت اللجنة مالحظاهتا وتوصياهتا اخلتامية يوم         -٦٠
وقدمت املـساعدة   . املفوضية إىل اخلمريية إلشاعتها يف أوساط احلكومة وبني عامة اجلمهور         
وواظبـت علـى    . والدعم التقنيني إىل احلكومة تشجيعاً على النظر يف التوصيات وتنفيذها         

النـاس  دعمها ألنشطة املنظمات غري احلكومية يف توعية اجملتمعات والسواد األعظـم مـن              
  .باملالحظات اخلتامية واالهتداء هبا لترويج باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التعاون مع فريق األمم املتحدة القطري  - واو  
إن املفوضية عضو فعال يف الفريق القطري، الذي يسترشد بإطار للمساعدة األمـم               -٦١

، وقد واصلت دعـم إدمـاج       )٢٠١٠-٢٠٠٦(املتحدة اإلمنائية مبين على حقوق اإلنسان       
ونسقت األنشطة اليت اضطلع هبا الفريق ووجهتها، ال سيما         . حقوق اإلنسان يف نطاق اإلطار    

فيما يتعلق باحلقوق يف األراضي اليت هي من التحديات الرئيسية املؤثرة على احلد من الفقـر                
لفريق القطري لوجهة   ومتخض هذا العمل عن اعتماد ا     . وعلى التنمية االجتماعية يف كمبوديا    

نظر مشتركة عن اإلخالء وإعادة التوطني، الشيء الذي جتسد بدوره يف زيـادة املناصـرة               
وعقدت بانتظام جلسات إلحاطة . ستراتيجية األخرى من طرف األمم املتحدة  الوالتدخالت ا 

 وإن املفوضـية  . املاحنني والسلك الدبلوماسي بالتطورات الراهنة يف مضمار حقوق اإلنسان        
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ار جديد ملساعدة األمم املتحدة اإلمنائية للدورة الربناجميـة         ـع إط ـة متاماً يف وض   ـمنهمك
  .٢٠١٥-٢٠١٠املقبلة 
وظلت املفوضية تتعاون مع اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلـك               -٦٢

  عامالً  فريقاً ١٩ ل ا ثنني من اوتشترك بنشاط يف    . حتت رعاية منتدى التعاون اإلمنائي لكمبوديا     
 املنشأة يف نطاق ذلك اإلطار، أي يف الفريقني املركّزين على اإلصالح القانوين والقضائي       تقنياً

  .وعلى األراضي

  التثقيف والتدريب واإلعالم اجلماهريي  - زاي  
كان ختليد الذكرى الستني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فرصـة سـاحنة            -٦٣

واضطلع هبذه احلملة   . لتقّرب والتواصل قصد زيادة الوعي حبقوق اإلنسان      لشن محلة شاملة ل   
واسـتغلت احلملـة الفتـات الـشوارع واالستعراضـات          . بالتشارك مع الفريق القطري   

. واالحتفاالت يف العراء وتوزيع املواد اإلشهارية وتظاهرة نظمها املكتب اإلقليمي يف باتامبانغ         
وق اإلنسان يف مسرح تشاكتوموك     ـاليوم الدويل حلق  دة جرت يف    ـوُتّوجت بتظاهرة حاش  

  .يف بنوم بنه
وباالقتران مع الذكرى الستني، استحدثت تشكيلة من املنشورات واملواد التروجييـة             -٦٤

وأنتجت ملصقات ومناشري   . اجلديدة لزيادة الوعي باإلعالن ومغزاه عند الكمبوديني العاديني       
طة، إىل جانب كتب روائية ملونة ومصورة تفـسر  وكتيبات بنصوص رمسية وغري رمسية مبسّ    

  .حقوق اإلنسان
 عن تلك املنشورات االحتفالية، واصلت املفوضية برناجمها لنشر الترمجـات           وفضالً  -٦٥

اخلمريية للمعاهدات الرئيسة والصكوك الدولية، ومن ذلك جتميع املعاهدات الدولية حلقـوق         
وجة اللغة لإلعالن يف الدستور الكمبودي وصكوك اإلنسان اليت قبلتها كمبوديا وكتيبات مزد     

  .األمم املتحدة املتعلقة حبقوق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
ومبا أن كمبوديا من املقرر أن ختضع لالستعراض الـدوري الـشامل يف كـانون                 -٦٦

، فإن التدريب الذي اضطلعت به املفوضية ربط ببناء القدرة احمللية يف            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
، تعاونت املفوضية مع السفارة الربيطانية      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠ إىل   ١٨ومن  . هذا اخلصوص 

والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل والسفارة اإلندونيسية، على تنظيم حلقـة عمـل             
لتعويد احلكومة واجملتمع املدين على االستعراض الدوري الشامل وإعانتهما علـى التحـضري       

ذه العملية، وتعزيز التعاون بني احلكومة واملنظمات غـري احلكوميـة يف هـذا              للتعاون يف ه  
وحضر احللقـة   . ة حقوق اإلنسان الكمبودية   ـرة رئيس جلن  ـذه التظاه ـوافتتح ه . الصدد
.  مشارك، مبا يف ذلك جلنة حقوق اإلنسان الكمبوديـة والـوزارات املختـصة             ١٠٠زهاء  

املدين يف صياغة التقارير من أجل تقرير أصـحاب          منظمات اجملتمع    أيضاًوأرشدت املفوضية   
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 من اجللسات إلحاطة املنظمات غري املصلحة املعد لالستعراض الدوري الشامل وعقدت عدداً      
احلكومية، أساساً بالعمل من خالل اللجنة الكمبودية إلجراءات حقوق اإلنسان، اليت تقلدت            

  .جملتمع املدين تقريرا من ا٢٧وتلقت األمانة حنو .  تنسيقياًدوراً
 ٩ و ٨لفائدة املنظمات غري احلكومية، يف باتامبانغ، يـومي          وعقدت دورة تدريبية    -٦٧
 لإلجـراءات   ، إلعانتها على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان حتـّسًباً        ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
 للمنظمات غري احلكومية من املقاطعـات الـشمالية         وشارك أربعة وعشرون ممثالً   . اخلاصة
، ميثلون شىت امليادين، منها حقوق اإلنسان واملعونة القانونية والتنمية اجملتمعية واملسائل            الغربية
نـاكريي  ادسيمرب يف رات  / كانون األول  ١٦ و ١٥وعقدت دورة تدريبية مماثلة يومي      . البيئية

ونظمت جلسات إلحاطة املنظمات غـري      . لفائدة مشاركني من املقاطعات الشمالية الشرقية     
  .الشبكات اجملتمعية والطلبة باملسائل اليت توليها املفوضية األولويةاحلكومية و

  تقدمي املساعدة إىل املقرر اخلاص  - ثالثاً  
، أعلن املمثل اخلاص لألمني العام، ياش غاي حلقـوق          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٠يف    -٦٨

، ٩/١٥واستعاض جملس حقوق اإلنسان عن الوالية، مبوجب قراره         . اإلنسان، عن استقالته  
 إىل دورة اجمللس الثانية     ويقضي ذلك القرار بأن يرفع املقرر اخلاص تقريراً       . بوالية مقرر خاص  

ـ         ٢٠٠٩ماس  / آذار ٢٥ويف  . عشرة رر ـ، أكد اجمللس تعيني سوريا براساد سـوبيدي كمق
ـ    ـوقام مبهمت . اـخاص معين حبقوق اإلنسان يف كمبودي      ـ  ـه األوىل يف كمبودي  داًءـا ابت

  . وسيقدم تقريرا عنها إىل دورة اجمللس الثانية عشرة٢٠٠٩يونيه /انحزير١٦ن يوم ـم

  املوظفون واإلدارة  - رابعاً  
 مناصـب  ٨وهناك . للمفوضية مكتب رئيسي يف بنوم بنه وفرع إقليمي يف باتامبانغ   -٦٩

ويتكون اهليكل اإلداري مـن     .  وظيفة وطنية ووظيفة متطوع دويل لألمم املتحدة       ٢٤دولية و 
  .ب للممثل وأربع وحدات برناجمية ووحدة إداريةممثل ونائ

 مـوظفني   ٧وتغطي ميزانية األمم املتحدة العادية النفقات التشغيلية، ومنها مرتبات            -٧٠
أما التربعات لصندوق األمم املتحدة االستئماين لربنامج التثقيف        .  وطنياً  موظفاً ٢٠دوليني و 

يف األخرى، مبا يف ذلك أنشطة الـربامج        يف جمال حقوق اإلنسان يف كمبوديا فتغطي املصار       
الصندوق االستئماين مكتـب األمـم       ويتوىل إدارة . املواضيعية ومرتبات املوظفني اآلخرين   

  .املتحدة يف جنيف

        


