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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا    

  سوبيدي. سوريا ب    

  موجز    
 يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك           ملحوظاً أحرزت كمبوديا تقدماً    

 مـشاركة كمبوديـا مـع       وازدادت. سن بعض القوانني اجلديدة اهلامة يف هذا الـشأن        
مؤسسات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وقبلت مجيع التوصيات اليت وضـعت خـالل             

، اليت مشلـت تعزيـز      ٢٠٠٩ديسمرب  / الشامل للبلد يف كانون األول      الدوري االستعراض
 معقد األوضاع من    تزال بلداً   ال ويرى املقرر اخلاص أن كمبوديا    .  وقدرة القضاء  استقاللية

 .يضرب الطابع الدميقراطي جبذوره فيها بعد       مل زاوية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، حيث     
واملواطن الرئيسية للقلـق    .  يف عدد من املناطق     حقوق اإلنسان حتدث   انتهاكاتتزال   وال
 تلك اليت تتعلق بإمكانية احلصول على حقوق ملكية األراضي والسكن وحرية التعبري             هي

تزال هذه القضايا سائدة يف املشهد القانوين         وال .والتحديات الكثرية اليت يواجهها القضاء    
ويتعني علـى   .  اجملال السياسي  كما يعرب املقرر اخلاص عن القلق من تضييق       . والسياسي

حنو أصحاب املصلحة يف الداخل واجملتمع الدويل يف حتقيق         اً  احلكومة أن تصبح أكثر تساحم    
واصلة حتـسني   مل احلكومة   واستعدادويرحب املقرر اخلاص مبساعي     . تقدم البلد إىل األمام   

 حماوريـه   حانفتـا وكان مما شجعه    . قدرة القضاء و استقالليةحالة حقوق اإلنسان ودعم     
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 .تقدمي هذه الوثيقةتأخر   *  
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 أن تثـار القـضايا بطريقـة        ، بـشرط  احلكومة على املشاركة يف مناقشات جوهرية      من
وهبذه الروح قدم املقرر اخلـاص      .  احللول التماسموضوعية وغري متحزبة، مع العزم على       

يشجع احلكومة على أن تأخذ هذه التوصـيات        هو  سلسلة من التوصيات يف هذا التقرير و      
  .برنامج عمل جبدول زمين واضح لتنفيذها وأن تضع االعتباربعني 

  
  
 



A/HRC/15/46 

3 GE.10-16143 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١١-٩  ......................................................منهجية ومدخل العمل  - ثانياً  
  ٦  ١٨-١٢  .................التطورات القريبة العهد يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - ثالثاً  
  ٨  ٢٩-١٩  ..............................وديااستقاللية واختصاص النظام القضائي يف كمب  - رابعاً  

  ٨  ١٩  .................................................نظام احملاكم احلايل  - ألف     
  ٨  ٢٢-٢٠  ......................................اإلطار القانوين للقضاء املستقل  -  باء     
  ٩  ٢٩-٢٣  ..............................................اجمللس األعلى للقضاء  - جيم     

  ١١  ٣٩-٣٠  .................................................مشاكل اإلجراءات القانونية  - خامساً  
  ١١  ٣٢-٣١  ..............................حق السكن واحلقوق املتصلة باألراضي  - ألف     
  ١٢  ٣٩-٣٣  .......................................................حرية التعبري  -  باء     

  ١٤  ٦٣-٤٠  .........................................التحديات الرئيسية اليت تواجه القضاء  - سادساً  
  ١٩  ٦٣-٥٨  ................................ يف حماكم كمبوديااالستثنائيةالدوائر          

  ٢١  ٦٥-٦٤  ...............................................................االستنتاجات  - سابعاً  
  ٢١  ١٠٢-٦٦  .................................................................التوصيات  - ثامناً  



A/HRC/15/46 

GE.10-16143 4 

  مقدمة  - أوالً  
 تـشرين  ١٢املـؤرخ   ١٢/٢٥بقرار جملس حقوق اإلنسان    م هذا التقرير عمالً   يقدَّ  -١

 ١٧، مـن    ٢٠١٠وقد قام املقرر اخلاص ببعثتني إىل كمبوديا يف عام          . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 للحكومة على   همتناناويعرب عن   . يونيه/ حزيران ١٨ إىل   ٨يناير ومن   / كانون الثاين  ٣٠ إىل

  . للعمل معه بطريقة بناءةاستعدادهامد يد تعاوهنا خالل مهمته وإبداء 
قرر اخلاص، بعد بعثته األوىل، أن ينظر يف أعمال وفعالية مؤسسات الدولة             امل واقترح  -٢

وبدأ املقرر اخلاص   .  عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ووافقت احلكومة على ذلك         املسؤولة
وعلى .  وثقة الشعب  احترام واكتساببدراسة أوضاع القضاء وقدرته على إقامة العدل          أوالً

 على القضاء ويقدم توصيات هتدف إىل تعزيز مكانته         االهتمامرير  هذه اخللفية، يركز هذا التق    
  .واستقالليتهوقدرته 

ويود املقرر اخلاص أن يبني من البداية أن الزعماء السياسيني يف كمبوديـا حققـوا                 -٣
. حيوز اإلعجاب على مدار عدة سـنوات      اً  اقتصادي السياسي الالزم يف البلد، ومنوا       االستقرار

 وقدرة القـضاء    استقالليةيا بعض التقدم يف حتسني نظام العدالة وتعزيز         كما أحرزت كمبود  
ويدرك املقرر اخلاص التحديات الفريدة الطابع اليت يواجهها القضاء يف إعـادة            . على السواء 

ويرحب بأنـه منـذ     . تشكيله بعد املاضي املأساوي للبلد الذي تعرض الكثري فيه إىل التدمري          
 من بينها قانون العقوبات وقـانون التظـاهر         - قوانني هامة    تمدتاعبدأ عمله يف البلد،      أن

  . تستهدف دعم نظام العدالة-السلمي وقانون مكافحة الفساد 
بربنامج إصالح القطاع القانوين والقضائي، والحظ مـع        اً  وأحيط املقرر اخلاص علم     -٤

 االعتمـادات كومـة   ويعرب عن تقديره لزيادة احل    .  بعض التقدم احملرز يف هذا الصدد      االرتياح
 لـآلراء  لتقبل احلكومـة     ارتياحهويعرب املقرر اخلاص عن     . املالية املخصصة للسلطة القضائية   

كما تقبلت  .  للعمل مع الشخصيات واملؤسسات اليت تشارك يف العمل بطريقة بناءة          واستعدادها
لـق بـاإلخالء    احلكومة بعض مقترحات املقرر اخلاص، مبا يف ذلك تعزيز اإلطار التنظيمي املتع           

وإعادة التوطني، وزيادة شفافية عملية وضع القوانني مبشاركة أوسع مـن اجملتمـع يف وضـع                
 سبل إلنشاء آلية تشارك     واستكشافمشاريع القوانني اليت هلا تأثري على قضايا حقوق اإلنسان،          

. ق اإلنـسان  فيها احلكومة واجملتمع املدين من شأهنا أن ختلق بيئة تعاون لدعم الدميقراطية وحقو            
  .ويرجو املقرر اخلاص أن تتواصل هذه الروح من التعاون البناء واحلوار مع احلكومة

، ٢٠١٠ينـاير  /وقد تشّرف املقرر اخلاص، خالل بعثتـه األوىل يف كـانون الثـاين              -٥
إىل تفاهم بشأن جماالت تركيز عمل املقـرر           مع هون سن رئيس الوزراء، وتوصالً      باالجتماع

 /يتمكن املقرر اخلاص من التقاء رئيس الوزراء خالل بعثتـه يف حزيـران     ومل. اخلاص مستقبالً 
  .له الصحة والعافيةاً ، بسبب مرض األخري يف ذلك الوقت وكتب له متمني٢٠١٠ يونيه
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دوم سيهاموين له خـالل بعثتـه       و امللك نور  استقبال املقرر اخلاص بشرف     يوحظ  -٦
 بكبار أعضاء   االجتماع، فرصة   ٢٠١٠ يف عام    هبعثتيوتيسرت للمقرر اخلاص خالل     . الثالثة

 عن فريق األمم احلكومة وأعضاء اجلمعية الوطنية والسلطة القضائية وممثلي اجملتمع املدين فضالً 
  .بعض املواطننياملتحدة القطري والدبلوماسيني املوجودين يف البلد و

القضاء، وقـدم    من أوجه القصور يف عمل       وحدد املقرر اخلاص خالل بعثاته عدداً       -٧
ويرى أن الفقراء والضعفاء واملهمشني،     . توصيات ملعاجلتها يف الفصل اخلتامي من هذا التقرير       

مبن فيهم من هم ضالعون يف منازعات بشأن ملكية األراضي جيدون، فيما يبدو، صـعوبة يف        
احلصول على أحكام لصاحلهم من السلطة القضائية ويطرقون، فيما يبدو، كل بـاب آخـر             

ن من إنصاف القـضاء     وويبدو أن الكثري منهم يائس    . ن، مبا يف ذلك باب رئيس الوزراء      ممك
  .وحىت فاحتوا املقرر اخلاص خالل زياراته

وكانت حالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا موضع حتليل واسع النطـاق مـن قبـل                 -٨
عى هـذا   ويس. ، وخباصة يف جمال القضاء    ١٩٩٣أصحاب الوالية القطرية املتعاقبني منذ عام       

وعلى الرغم من أن كمبوديا جمتمع يتطلع لألمام وحقق خطوات          . التقرير إىل مواصلة عملهم   
من التحديات منـها    اً  واسعة يف تعزيز حقوق اإلنسان يف السنوات األخرية، فإنه يواجه عدد          

حتتاج إليه من إرادة     وما تواجهه من قيود مالية     وما التحديات املتصلة بقدرة مؤسسات الدولة    
ويصدق هذا بصفة خاصة علـى الـسلطة        . سياسية وفعالية يف حتسني حالة حقوق اإلنسان      

 وهذا جمـال  .  أمهية بالغة يف متتع املواطنني حبقوق اإلنسان       استقالليتهاالقضائية، اليت تكتسي    
  .من العملاً كبرياً يزال يتطلب قدر ال

  منهجية ومدخل العمل   - ثانياً  
مة على النظر يف أعمال وفعالية مؤسسات الدولة املسؤولة وافق املقرر اخلاص واحلكو  -٩

عن تعزيز ومحاية سيادة القانون ومعاجلة قضايا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الربملان والسلطة              
 ووكاالت إنفـاذ    االنتخاباتالقضائية واجمللس الدستوري واجمللس األعلى للقضاء ومفوضية        

والغرض من هذا التقييم هو حتديد طرق       . ة احلكومية القوانني وجلنة حقوق اإلنسان الكمبودي    
 لذلك، ركز املقرر اخلـاص،      وفقاًو. ووسائل دعم قدراهتا على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان       

  .، عمله على القضاء٢٠١٠يونيه /خالل بعثته يف حزيران
 املقرر اخلاص، خالل زيارته، برئيس اجمللس الدستوري وأعضائه اآلخـرين           واجتمع  -١٠
 ورئيس نقابة   االستئناف واملدعي العام حملكمة     االستئناف حمكمةئيس احملكمة العليا ورئيس     ور

احملامني الكمبوديني وأعضاء آخرين منها، باإلضافة إىل مسؤولني حكوميني رفيعي املـستوى            
 حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك        انتهاكات بضحايا   أيضاً واجتمع. وأعضاء السلطة القضائية  

املاضي القريـب   تمعات األصلية اليت تأثرت حباالت اإلخالء من األراضي يف          اجلماعات واجمل 
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ـ  .وأجرى حوارات مع ممثلي اجملتمع املدين املهتمني باإلصالحات القانونية والقضائية           ي وحظ
  . يندوم سيهاموو امللك نوراستقبلهاملقرر اخلاص بعظيم الشرف أن 

. ية وشهد اإلجراءات القانونية يف احملكمـة      وزار املقرر اخلاص حمكمة كاندال اإلقليم       -١١
 يف بنوم بنه واحملكمة اإلقليمية يف باتامبانغ خالل بعثته يف كـانون             االستئنافوزار أيضاً حمكمة    

وزار خالل بعثته   .  وأجرى حوارات مع رؤساء احملاكم واملدعني العامني هبا        ٢٠١٠يناير  /الثاين
ة يف حماكم كمبوديا وأجرى حوارات مـع رئـيس          نائيثست الدوائر اال  ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران 

وزار . حمكمة ومساعدي قضاة حتقيق ومساعدي مدعني وغريهم من كبار املسؤولني يف احملاكم           
  .االستثنائية املودع فيه األفراد اخلمسة الذين أدانتهم الدوائر االحتجازأيضاً مركز 

  وسيادة القانونالتطورات القريبة العهد يف جمال حقوق اإلنسان   - ثالثاً  
يسر املقرر اخلاص أن يشري إىل التقدم امللحوظ الذي أحرز يف جمال حقوق اإلنـسان                 -١٢

، الذي يشمل دعم    ٢٠٠٩يناير  /وسيادة القانون يف كمبوديا منذ زيارته األوىل يف كانون الثاين         
 يف أمـاكن    اإلطار القانوين إلدارة مسألة حاالت اإلخالء من املناطق احلضرية وإعادة التوطني          

 يف حمـاكم كمبوديـا وحكمهـا    االستثنائيةأخرى، وإكمال القضية األوىل يف إحدى الدوائر    
فيمـا يليهـا مـن      عن التقدم الكبري يف التحقيقات        ، فضالً ٢٠١٠ يوليه/ متوز ٢٦الصادر يف   

  . إلصالح نظام السجون؛ ووضع نظام أوضح للمظاهرات العامةكرسة واجلهود امل؛القضايا
 احلكومة إىل تعجيل العملية التشريعية يف عدد من اجملاالت اليت تتوخى دعم             وعمدت  -١٣

وأقرت اجلمعية الوطنية الكمبودية أربعة قوانني هامـة جديـدة ذات           . نظام العدالة يف البلد   
قـانون العقوبـات يف تـشرين       : االستعراضمباشر على حقوق اإلنسان خالل فترة        تأثري
؛ وقـانون   ٢٠٠٩أكتوبر  /تظاهر السلمي يف تشرين األول    ؛ وقانون ال  ٢٠٠٩ أكتوبر/األول

  .٢٠١٠مارس /؛ وقانون مكافحة الفساد يف آذار٢٠١٠فرباير /مصادرة األراضي يف شباط
 يف  املـستوطنات املؤقتـة   بشأن حل مـسألة     " نشرة دورية "كما أصدرت احلكومة      -١٤

 اليت تعاجل   ٢٠١٠مايو  /أياريف  األراضي املشغولة بصورة غري قانونية يف املدن واملناطق احلضرية          
اً  هذه النشرة، جنب   اعتباروميكن  . القضايا الشائكة املرتبطة حباالت اإلخالء من املناطق احلضرية       

إىل جنب مع قانون مصادرة األراضي مبثابة بداية عملية لتنفيذ توصيات شىت هيئـات األمـم                
  .اإلخالء وإعادة التوطني مبادئ توجيهية وطنية بشأن باعتماداملتحدة حلقوق اإلنسان 

غري أن املقرر اخلاص الحظ بعض القلق بني . ومتثل هذه القوانني تطورات مرحب هبا   -١٥
منظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين لعدم إتاحة فرصة مناسبة هلم للتعليق على             

 بعض أيضاًوهناك . ةحمتوى بعض مشاريع القوانني املبينة أعاله قبل أن تعتمدها اجلمعية الوطني
الشواغل اليت أعرب عنها املقرر اخلاص بشأن عدم إتاحة فرصة كافية للربملـانيني، وخباصـة       
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ينتمون إىل أحزاب املعارضة، إلجراء مناقشات فعالة وإمكانية إجراء تعديالت يف مشاريع        من
  .القوانني قبل أن تقرها اجلمعية الوطنية

ري الشامل من قبل جملس حقوق اإلنـسان يف          الدو لالستعراضوخضعت كمبوديا     -١٦
 احلكومة ملواصلة حتسني حالـة حقـوق        استعدادوأعرب عن   . (A/HRC/13/4) ٢٠٠٩ عام

وقوبـل  .  توصية ٩١ القضاء يف قبوهلا مجيع توصيات اجمللس البالغة         استقالليةاإلنسان ودعم   
 العـام للحكومـة     زامااللتويرى املقرر اخلاص أن هذا القبول يظهر        . هذا التطور بالترحيب  

مبواصلة جهودها إلقامة نظام فعال لسيادة القانون، مسترشدة يف ذلك بالقواعـد الدوليـة              
  صـحفياً  وأصدر املقرر اخلاص بيانـاً    .  يف تطور البلد    هاماً حلقوق اإلنسان، مما ميثل عنصراً    

 يرحب فيه بقرار احلكومة ويشجعها على مـشاركة أصـحاب           ٢٠١٠مارس  /آذار ٣٠ يف
  .لحة الرئيسيني، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين، يف تنفيذ التوصياتاملص
 إلجراء حـوار مفيـد     افتقاريزال هناك     ال والحظ املقرر اخلاص، خالل بعثاته، أنه       -١٧

وأشار املقـرر   . ومنتظم بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
، مـع   ٢٠١٠ينـاير   /، يف كانون الثاين   اجتماعهتمع املدين يف    اخلاص إىل فوائد العمل مع اجمل     

وبدأت مداوالت بني منظمات اجملتمع املدين حول       .  للفكرة رئيس الوزراء، الذي أبدى تقبالً    
كما أن مشاركة زعماء اجملتمع املدين الذين ميثلون أكثـر          . أفضل السبل لتناول هذه القضية    

 لدى املقرر    حسناً انطباعاًالتعاون والتفاؤل تركت     منظمة يف املناقشات بروح من       ٣٠٠ من
 ملموس  اقتراحويود املقرر اخلاص أن يشكرهم على مسعاهم اجلماعي للوصول إىل           . اخلاص

مشترك، وردت نسخة منه إىل املقرر اخلاص، ويعتزم تقدميه إىل رئيس الوزراء بوصفه وثيقة              
  .عمل لنظر األخري فيها

اص، خالل بعثاته، على إجراء مشاورات مع منظمـات         وحثت احلكومة املقرر اخل     -١٨
وأشـار املقـرر    . اجملتمع املدين على نطاق أوسع وليس مع املنظمات الناقدة للحكومة فقط          

كن من منظمات اجملتمع املدين اليت متثل     اخلاص إىل أنه يرحب بفرصة التشاور مع أكرب عدد مم         
وكتب إىل السيد أوم ينتنغ     . شاط اإلنساين خمتلف ألوان الطيف يف اجملتمع وخمتلف جوانب الن       

 منه املشورة   ، طالباً ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٨رئيس جلنة حقوق اإلنسان الكمبودية، يف       
وأعرب املقرر اخلاص عـن     . بشأن منظمات أو مجاعات اجملتمع املدين اليت تقصدها احلكومة        

 مع هذه املنظمات إن أمكـن        تنظمه اللجنة  اجتماع، كبديل لذلك، للمشاركة يف      استعداده
 دراسـية  رئيس اللجنة لتنظيم حلقة      اقترحه  ما وكان من دواعي سرور املقرر اخلاص     . ذلك

وأعـرب  .  القادمة للبلد بشأن مسائل تتعلق بالسلطة القـضائية    بعثتهللقضاة واملدعني خالل    
  .املقرر اخلاص عن ترحيبه هبذه الفرصة
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  كمبودياالقضائي يف  النظام واختصاص استقاللية  - رابعاً  

  نظام احملاكم احلايل  - ألف  
  على مـستوى    حمكمة ١٩ و استئنافيتألف نظام احملاكم من احملكمة العليا وحمكمة          -١٩
توجد حماكم بثالث مقاطعات، وتنظـر        وال .قاطعات وحمكمتني بلديتني وحمكمة عسكرية    امل

 املكونة من االستئنافنظر حمكمة وت. القضايا من هذه املقاطعات يف حماكم املقاطعات اجملاورة      
. املوجودة يف بنوم بنه يف مجيع القضايا املستأنفة من حمكمـة أول درجـة             اً،  إثىن عشر قاضي  

وتضطلع دوائر مؤلفة من ثالثة قضاة بإعادة احملاكمة الكاملة بـالنظر يف مـسائل الوقـائع                
مة العليا من رئيس ونائب     وتتألف احملك . واجلوانب القانونية وجيوز أن جترى حتقيقات إضافية      

وتنظر دوائر منها مكونة من مخسة قضاة يف اجلوانـب القانونيـة            . وعدد من القضاة  رئيس  
ر أخرى مؤلفة من تسعة قضاة   ئ وتنظر دوا  االستئنافحمكمة  يف  للقضايا املستأنفة للمرة األوىل     

تتـابع حمكمـة     ال الثاين، حيـث االستئنافيف مسائل الوقائع واجلوانب القانونية يف قضايا       
 إعـادة النظـر     ى يف شكاو  أيضاًوتنظر احملكمة   .  أحكام النقض من احملكمة العليا     االستئناف

تكن موجودة يف وقت      مل العامة يف األحكام النهائية وامللزمة، على أساس ظهور أدلة جديدة         
ضاء املسؤول  وحيدد املواعيد القضائية اجمللس األعلى للق     . احملاكمة، تثبت براءة احملكوم عليهم    

ويتم تدريب الفنيني يف احملاكم يف األكادميية       .  عن اجلوانب التأديبية يف السلك القضائي      أيضاً
 ومدرسـة   )١()املـدعني مبا يف ذلك    (امللكية للمهنة القضائية، اليت تتألف من مدرسة للقضاة         

  .اةتوجد رابطة للقض  والوتوجد نقابة حمامني كمبودية مهنية. املوظفني الكتابيني

  اإلطار القانوين للقضاء املستقل  - باء  

  الدستور    
 منه على أن القضاء سـلطة       ١٢٨ يف املادة    ١٩٩٣كة كمبوديا لعام    لينص دستور مم    -٢٠

 على أن   ١٢٩وتنص املادة   . مستقلة تضمن وتكفل اإلنصاف وحتمي حقوق وحريات املواطنني       
والقضاة فقط هم الذين    . لقوانني النافذة  مواطين كمبوديا وفقاً لإلجراءات وا     باسمالقضاء ميارس   

متليـه علـيهم      ومـا  حيق هلم الفصل يف القضايا وميارسون واجباهتم مبا يطمئنون إىل صـحته           
جيوز منح سلطة إصدار      ال  على أنه  ١٣٠وتنص املادة   .  الواجب للقانون  االحترامضمائرهم مع   

 على أن توجيـه االدعـاء       ١٣١دة  أحكام قضائية للسلطة التنفيذية أو التشريعية كما تنص املا        

__________ 

 (Magistrats debouts) مع النظام القانوين املدين الفرنسي، يتمتع ممثلو اإلدعاء العام مبركـز القـضاة   متشياً )١(
وتدرب املدرسـة ممثلـي اإلدعـاء والقـضاة يف     . (Magistrats assis)والقضاة الذين يترأسون اجللسات 

 . املدنية واجلنائية على السواءاالختصاصات
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 للملـك دور الـضامن      ١٣٢وتكفل املادة   . اجلنائي هو سلطة حصرية إلدارة املدعني العامني      
  . السلطة القضائية وصالحيات اجمللس األعلى للقضاء ملساعدته يف هذه املهمةالستقاللية

  املسائل التشريعية األخرى    
زال هذا   وما. يف قوانني مستقلة   واملدعني ينص الدستور على أن حتدد مراكز القضاة        -٢١

ويبدو أن أحـد  . ذلك أن مشروع القانون متوقف لعدد من األسباب    . يعتمد بعد  التشريع مل 
 يف اإلشراف   الوزارةاألسباب هو اخلالف بني اجمللس األعلى للقضاء ووزارة العدل على دور            

 متشياًعلى إدارة املدعني العامني     اف  اإلشرهلا   يكون   ه ينبغي أن  ترح الوزارة أن  قت: املدعنيعلى  
 قـضاة   املـدعني عمول هبا يف فرنسا؛ بينما يرى اجمللس األعلى أنه حيث أن            مع املمارسة امل  

. القضاة مستقلون مبوجب الدستور، فإنه ينبغي أن يكونوا حتت إشراف اجمللس األعلـى             وأن
 اجمللس األعلى الذين ينبغـي       هذا القانون أن األعضاء الثالثة يف      اعتمادومما ترتب على عدم     

  .ينتخبهم القضاة من بني أقراهنم تعينهم وزارة العدل منذ أن أنشئ اجمللس األعلى أن
ر شيكشف التحديات اليت تواجه كمبوديا أنه على الرغم من مضي سبعة ع             ما ولعل  -٢٢
 مالحظة  ضاًأيوينبغي  .  القانون املنظم للمحاكم   اآلنيصدر إىل     مل  على إعالن الدستور،   عاماً

بسبب اخلالفات حول كيفية إنـشاء حمكمـة جتاريـة            ما أن القانون تأخر صدوره إىل حد     
  . كمبوديا إىل منظمة التجارة العامليةانضمامدوائر جتارية مبوجب شروط  أو

  اجمللس األعلى للقضاء   - جيم  
 يف   مـن الدسـتور    ١٣٢ للمادة   وفقاًأنشئ اجمللس األعلى للقضاء مبوجب القانون         -٢٣
ملك كمبوديا ويضم مثانية أعضاء آخرين، منهم مخـسة         اً  ويترأس اجمللس رمسي  . ١٩٩٤ عام

وزير العدل ورئيس احملكمة العليا واملدعي العام للمحكمـة العليـا           : أعضاء حبكم مناصبهم  
 الثالثـة اآلخـرون    واألعـضاء . االستئناف واملدعي العام حملكمة     االستئنافورئيس حمكمة   

  .ا ثالثة قضاة وختتارهم اهليئة القضائية من بني أعضائهاأن يكونو ينبغي
 اجمللس األعلى بسبب إدراج عضو مـن الـسلطة          استقالليةوأثريت تساؤالت حول      -٢٤

وباإلضـافة إىل ذلـك، تـنص       . التنفيذية، هو وزير العدل حبكم منصبه الرمسي، يف تشكيله        
ميكن أن يتم إىل أن يصدر قانون         ال اء األعض اختيار على أن    األعلى من قانون اجمللس     ٢١ املادة

من برنامج احلكومة لإلصـالح     اً  بوصفه جزء اً  يزال هذا القانون معلق    وال. بشأن مركز القضاة  
  .١٩٩٤ القانوين والقضائي، وبالتايل يعني وزير العدل هؤالء األعضاء الثالثة منذ عام

 ومة، فإن اجمللس حاليـاً    وعلى الرغم من إدراك أن اجمللس األعلى خاضع لنفوذ احلك           -٢٥
، مبوجب  للمدعنيذلك أن   . املدعنيعلى خالف مع وزارة العدل حول مسألة اإلشراف على          

 حتت إشراف ، فإنه ينبغي أن يكونوا، وعليه (juge debout)القوانني الكمبودية، مركز القضاة 
 للممارسـة  فقاًو حتت إشرافها املباشر     املدعنيوتسعى وزارة العدل إىل وضع      . األعلىاجمللس  
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هناك وباإلضافة إىل ذلك،    . املعمول هبا يف بعض البلدان األخرى ذات النظم القانونية املدنية         
ـ     من شأنه استمرار  قانون اجمللس األعلى    يف  يبت فيه بعد      مل تعديل م و الترتيبات احلالية اليت تق

  .مبوجبها وزارة العدل بدور أمانة اجمللس األعلى
ـ  احتمال مما ينتج عنه     ، عاملني ومدعنيايل من قضاة    ويتألف التشكيل احل    -٢٦  ضارب ت

ذلك .  حتت إشراف أعضاء اجمللس     الذين يعملون  مصاحل يف القضايا اليت ينظرها صغار القضاة      
 مناصب أخرى ذات مسؤوليات جسام، ومن هنـا فإنـه لـيس              يشغلون أعضاء اجمللس أن  

.  عضو يف اجمللس األعلـى      بواجبات لالضطالعبوسعهم تكريس وقت كاف وعناية كافية       
أن األمانـة     ما مرات قليلة، ويعزى إىل هذا السبب إىل حد        جيتمع إال  وعليه، فإن اجمللس ال   

 مبسؤولياهتا يف جمال التفتـيش،      االضطالعغري قادرة على    اعتربت  السابقة للمجلس األعلى    
شكلة بـأن   وميكن حل هذه امل   . ومن مث أحيلت هذه املسؤوليات إىل فريق من وزارة العدل         

 علـى أسـاس     تكون العضوية  أن  أو تقاعدينامل واملدعنيقضاة  التقتصر عضوية اجمللس على     
 خالل فترة التعيني، مما يعين ختلي القضاة عن أنشطتهم القضائية أثناء            املكافآتالتفرغ وبنظام   

  .عضويتهم يف اجمللس
جديـد  " ةفريق مـساعد  "، أنشئ مبوجب مرسوم فرعي      ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   -٢٧

ويتألف . ملساعدة جملس التأديب التابع للمجلس األعلى للقضاء يف الوفاء مبسؤولياته التحقيقية   
وميثل الفريق يف جوهره    .  وزارة العدل  منهذا الفريق من عشرة قضاة عاملني ووكيل وزارة         

 للقضاء، وبـنفس مـواطن الـضعف    األعلىنسخه من اجمللس األعلى للقضاء داخل اجمللس   
  .أعاله املصاحل والوقت املبينة ضارببطة بتاملرت
وليس للمجلس األعلى للقضاء يف الوقت احلايل سلطات حمددة لتعزيز تعيني النساء              -٢٨

 يف املائة من السلطة القضائية، حيث       ١٠ومتثل النساء يف الوقت احلايل      . يف السلطة القضائية  
وهنـاك  .  قاضيا٣٥٠ًعه زهاء  جممو  ما  من أصل  مدعيات قاضية، مبا يف ذلك      ٣٥و  حنتوجد  

السيدة تشي لينغ املدعية العامة للمحكمة العليـا،        : عضوة واحدة يف اجمللس األعلى للقضاء     
  . ٢٠٠٩وهي عضوة منذ عام 

، كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،         ٢٠٠٦يناير  /ويف كانون الثاين    -٢٩
، قـد أوصـت يف تعليقاهتـا اخلتاميـة          يـة االتفاق تقرير كمبوديا مبوجـب      استعراضبعد  

(CEDAW/C/KHM/CO/3)     تدابري من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة عـدد         " بأن تعتمد احلكومة
وينبغي أن تـشتمل هـذه      " النساء يف املناصب املنتخبة واملعينة، مبا يف ذلك السلطة القضائية         
وميكن . ذلك التدريب والتوعيةالتدابري على تدابري خاصة للنهوض باملرأة بصورة إجيابية مبا يف         

والية حمددة للنهوض باملرأة يف املهنة القـضائية مبـا           املصلَحأن يعطي اجمللس األعلى للقضاء      
  .يتمشى مع هذه التوصيات
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  مشاكل اإلجراءات القانونية  - خامساً 
على الرغم من الضمانات الدستورية ووجود شىت املؤسسات اليت تعـزز وتـضمن               -٣٠

يعمل بالقدر املمكن مـن الفاعليـة         ال  القضاء لقضاء، فإن املقرر اخلاص يرى أن      ا استقاللية
وعليه، فإنه يقترح التعرف على أوجه القصور يف اإلجراءات القضائية          .  والرتاهة واالستقاللية

 يف جمالني هامني من جماالت حقـوق اإلنـسان،          استقصائية لالستعانة هبا،  دراسات  بإجراء  
. حق السكن واحلقوق املتصلة مبلكية األراضـي، وحريـة التعـبري    : وميواجهان كمبوديا الي  

  . يف البلدموجودةاً مشاكل أوسع نطاقأن مثة  األمثلةهذه وتوضح 

  يحق السكن واحلقوق املتصلة باألراض  - ألف  
ال تزال القضايا املرتبطة بالسكن واملنازعات املتعلقة باحلقوق املتـصلة باألراضـي              -٣١

تزال الطريقة اليت تدير   الكما.  كمبوديايفلعناوين الرئيسية يف وسائط اإلعالم تستأثر مبعظم ا
 اغتصابويبدو أن   . شىت األغراض متثل مشكلة رئيسية    يف  هبا احلكومة األراضي وتستخدمها     

ذلـك أن التـسهيالت     . األراضي من قبل من هم يف مواقع السلطة أمر شـائع احلـدوث            
ومة األراضي للشركات وغريها من صفقات األراضي تـؤدي          اليت تؤجر هبا احلك    االقتصادية

 ٢٠٠٩ويف عام . )٢(عن السكان األصلني إىل عواقب وخيمة على فقراء الريف واحلضر فضالً
. شخص يف كمبوديـا    ٢٧ ٠٠٠  حالة إخالء على األقل أدت إىل تشرد       ٢٦ وحده أجريت 

اول قضايا ملكية األراضـي،      على إطار قانوين لتن    ، فعلياً ٢٠٠١وينص قانون األراضي لعام     
وعلى خلفية هذه األوضاع، حث     . ولكن هناك مشاكل يف تنفيذ القانون على الوجه السليم        

 احلكومة على تعزيز جهودها حلل قضية ملكية األراضي         ١٢/٢٥قرار جملس حقوق اإلنسان     
عم ، بـد  ٢٠٠١ لقانون األراضي لعام     وفقاًبصورة عادلة وعاجلة وبطريقة منصفة ومنفتحة،       

تنفيذ القانون من خالل وضع مبادئ توجيهية وطنية تبني بصورة واضحة اإلجـراءات ذات              
 ٢٠١٠فربايـر   /وميثل القانون اجلديد بشأن مصادرة األراضي الذي أقر يف شـباط          . الصلة

 خطوتني إجيـابيتني يف     ٢٠٠٩ديسمرب  /والنشرة الدورية احلكومية الصادرة يف كانون األول      
كما أن وزارة . انون املصادرة على قدر جيد من احلماية ملالكي األراضيوينص ق. االجتاههذا 

 مما أتاح ملنظمات اجملتمع     ، النشرة عملية تشاركية   اعتمادإدارة شؤون األراضي جعلت عملية      
  .املدين وشركاء التنمية تقدمي مسامهاهتم فيها

حقوق اإلنـسان    الذي قدمه رئيس جلنة      باالقتراحوأعرب املقرر اخلاص عن سروره        -٣٢
 بتشكيل فريق غري رمسي خمصص لبحث       ٢٠١٠يونيه  / يف حزيران  اجتماعهماالكمبودية خالل   

__________ 

 متعلقـة   اقتـصادية ، تسهيالت   ٢٠١٠مايو  /أياروفقاً لبيانات إدارة اإلعالم بوزارة الزراعة، منحت، حىت          )٢(
 تقديرات املنظمات غـري     وتشري. هكتارا ٩٥٦ ٦٩٠ جمموع مساحته   ما  شركة تشمل  ٨٥باألراضي إىل   

 .http://www.elc.maff.gov.kh/index.htmlأنظر . احلكومية إىل أن املساحة أكرب من ذلك
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ويتـألف  . بغية فحصها وتقدمي توصيات حللها بطريقة قانونية     بشأن األراضي،   نازعات املعلقة   امل
وعدد الفريق من ممثل من مكتبه وممثل من مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا               

وبالنظر إىل عدم قدرة اهليئات     .  جمال قضايا األراضي   يفمن ممثلي منظمات اجملتمع املدين العاملة       
املؤسسية القائمة على حل بعض هذه املنازعات وعدم إنصاف األفـراد األطـراف يف هـذه                

غـري  حتل هذه اآللية     شريطة أال . بناءاً  اقتراح بوصفه   باالقتراحاملنازعات، رحب املقرر اخلاص     
السلطة الوطنية املعنية حبـل   الرمسية اجلديدة حمل اآلليات القائمة مثل جلان املساحة أو احملاكم أو    

ويشجع املقرر اخلاص إجراء مناقشات تتـسم       . منازعات األراضي أو أن تضعف هذه اآلليات      
 هـذه اآلليـة يف حـل    تؤديهبروح التعاون بني أصحاب املصلحة بشأن الدور الذي ميكن أن        

وينبغي أن يكون اهلدف هو إجراء حوار شفاف        . ازعات األراضي أو قضايا اإلخالء الصعبة     من
مبا يف  (يسوده التعاون بني احلكومة ومكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كمبوديا واجملتمع املدين             

ويرجو املقرر اخلاص   . كيما تكون هلذه املمارسة قيمة حقيقية     ) ذلك صوت من اجملتمعات احمللية    
 .كن من إنشاء هذا الفريق العامل يف املستقبل القريبالتم

  حرية التعبري   - باء  
تزال أحد الشواغل الرئيسية      شريان حياة الدميقراطية، ولكنها ال     هيإن حرية التعبري      -٣٣

سـلطة األمـم    الذي سنته    تفسري سليم للحكم اجلنائي      ، فيما يبدو  ،يوجد وال. يف كمبوديا 
 يتيح إقامة توازن سليم بني محاية الـسمعة         التشهريمبوديا بشأن هتمة    املتحدة االنتقالية يف ك   

 ونشر املعلومات تشهريويستخدم القانون املتعلق بال. الشخصية واإلعالم العام للمصلحة العامة
 وبطريقة متحيزة ضد الصحفيني ونشطاء حقوق اإلنسان والزعمـاء          انتقائيةالكاذبة بصورة   

وهي  ، للقوانني احمللية  وفقاًاكم تفسر القانون وقيود حرية التعبري       يبدو أن احمل   الو. السياسيني
وقد رفعـت احلـصانة     . مستوى أقل إىل حد كبري من املعايري الدولية امللزمة لكمبوديا         ذات  

  والثالثـة مجيعـاً    - سام رينسي وموسوشوا وهوفان      -الربملانية عن ثالثة أعضاء يف الربملان       
 جنائيـة ضـدهم   ى مبا يتيح إقامة دعاو    ٢٠٠٩يف البلد يف عام     ينتمون إىل أحزاب املعارضة     

  . ونشر معلومات كاذبةتشهريبتهمة ال
تتح ألعضاء الربملان يف القضايا الثالث فرصة لعرض قضاياهم أمـام اجلمعيـة              ومل  -٣٤

وهذه املمارسة خمالفة للمبدأ األساسي للعدالـة       .  املوجهة ضدهم  االهتاماتالوطنية أو تفنيد    
أمام اجلمعية   عرض قضيته     فرصة  خطأ أو جرمية   باقترافية اليت تقتضي أن تتاح للمتهم       الطبيع

تراعي هـذه     أي إجراء ضده ولكن احملاكم ال      اختاذقبل  الوطنية أو تفنيد االهتام املوجه إليه،       
وباملثل، فإن مقاضاة وسجن صحفيني مثل      . وتعتربهم مذنبني بارتكاب جرمية التشهري    األمور  

ينبغـي    املعارضة وصحفي آخـر ال     مخري ماشاس سروك  ا رئيس حترير صحيفة     هانغ شاكر 
ميثل أي هتديد     القانون وال  قوضي  ال قاما به   ما جترى يف بلد ميارس الدميقراطية، حيث أن       أن

  .ملصاحل األمن الوطين لكمبوديا
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 .وتوضح قضية السيد هانغ شاكرا بصفة خاصة ممارسات اهليئة القضائية يف كمبوديا             -٣٥
من قبل حمام وكله سوك آن، نائب       تشهري  ، رفعت ضده دعوى     ٢٠٠٩مايو  /أيارذلك أنه يف    

 ٧-٥رئيس جملس الوزراء ووزير شؤون اجمللس، بعـد أن نـشرت صـحيفته مقالـة يف                 
هون سني يبطش باملسؤولني األشرار والفاسدين الذين يعملون        " معنونة   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

يعد يتمتع بنفس درجة الثقة اليت كان         مل السيد سوك آن  وذكرت املقالة أن    " حول سوك آن  
، نـشر مقالـة أخـرى معنونـة         ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢١ويف  . يتمتع هبا لدى رئيس الوزراء    

 هاتان املقالتان يف    واستخدمت" املسؤولون املوالون لسوك آن مهددون بالعزل من وظائفهم       "
بنشر معلومـات   يل على أنه مذنب      كدل االستئنافحمكمة مقاطعة العاصمة بنوم بنه وحمكمة       

 للقـانون   متثالن هتديداً   ال  وحكم عليه بالسجن سنة واحدة على الرغم من أن مقالتيه          كاذبة
  . للبلدالوطينالنظام أو األمن  أو
تطبقا، يف تناوهلما القضية، قانون الصحافة،        مل  أن احملكمتني  أيضاً االنزعاجوما يثري     -٣٦

من السيد هانغ شاكرا أو أن يلتمس       اً  اعتذاراملضار من النشر    الذي يقتضي أن يطلب الطرف      
ولكن السيد هانغ شاكرا قبض عليه يف مقاطعة بتامبانغ، فور          . حق الرد الذي يكفله القانون    

 باسمصدور حكم باإلدانة ضده من حمكمة بنوم بنه، ومن هناك أرسل إىل السجن املعروف               
 ولكن هـذه احملكمـة      االستئناف أمام حمكمة     احلكم وأستأنف". ١املركز اإلصالحي رقم    "

 أمـام  االستئنافيستأنف السيد هانغ شاكرا حكم حمكمة   ومل.األخرية أيدت احلكم السابق 
وزاره يف السجن املقرر اخلاص     . االستئنافجدوى من هذا      ال منه بأنه اً  اقتناعاحملكمة العليا،   

 / حصل على عفو ملكـي يف نيـسان   ةالنهايويف  . ٢٠١٠يناير  /خالل بعثته يف كانون الثاين    
  . وأفرج عنه٢٠١٠ أبريل
وركز حكم احملكمتني على أن املقالة كتبت بسوء نية وأن املعلومات كانت جمافيـة        -٣٧

 املقالة الـيت    هتددتقدم احملكمتان أي تسبيب قانوين يبني ملاذا وكيف ميكن أن             ومل .للحقيقة
نـشر  من أركان جرميـة   اً  جوهرياً   ذلك ركن  ارباعتبنشرها السيد هانغ شاكرا السلم العام،       

سلطة األمـم املتحـدة     اليت سنتها    من األحكام اجلنائية     ٦٢  مبوجب املادة  معلومات كاذبة 
حيققـوا يف     مل  من وجود شبهة تواطؤ أن املـدعني       االنزعاجومما يثري   . االنتقالية يف كمبوديا  

يشترك أي قاضي حتقيـق يف        ومل .مةالقضية ولكنهم أرسلوا املسألة مباشرة إىل قضاة احملاك       
 وأدين الـسيد هـانغ      ٢٠٠٩مايو  /أبريل وأيار /وقد نشرت املقالتان يف نيسان    . حبث القضية 

وأثار هذا الشكوك يف أن اهليئة      . وهى إدانة سريعة للغاية بأي معيار     . يونيه/شاكرا يف حزيران  
  .االقضائية كانت مبيتة النية على إدانة ومعاقبة السيد هانغ شاكر

يتوفر حملامي السيد هانغ شاكرا الوقـت الـالزم          وملاً  وكانت احملاكمة سريعة جد     -٣٨
تتوفر للسيد هانغ شاكرا      ومل .وطلب من القاضي التأجيل ولكن طلبه رفض      . لتحضري القضية 

 احملاكمة ساعة واحدة فقط وأدين الـسيد        واستغرقت. حملاميه فرصة تقدمي حجج الدفاع     وال
وقدمت . االستئناف حمكمة   أمام حماميه احلكم    استأنفوبعد القبض عليه    . اًهانغ شاكرا غيابي  
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مدنيـة بـالنظر إىل أن مقـاالت        قضية  متثل جرمية ولكنها     إىل القاضي دفوع قوية، بأهنا ال     
متثل أي هتديد لألمن الوطين، ولكـن قـضاة     وملاضطرابتسبب أي     مل هانغ شاكرا  السيد

 على أن السيد هانغ     اهتمامهموركز القضاة   . تقدمي دفوعه يسمحوا له ب    مل االستئنافحمكمة  
  .يتطرقوا إىل موضوع القضية شاكرا أقر بالتهم ومل

ويدرك املقرر اخلاص أن هناك بعض التطورات اإلجيابية يف بعض القضايا يف الفتـرة                -٣٩
حلكم الذي  وأحد األمثلة هو ا   . كاذبةالعلومات  املالقريبة العهد فيما يتعلق بتفسري قانون نشر        

أصدرته حمكمة مقاطعة تاكيو بتربئة إثنني من مدافعي حقوق اإلنسان، مها شـياب سـييف               
وخومي ساروم وكذلك صحفي بإذاعة آسيا احلرة وممثلي جمتمع شام ناي سان وسيب سـني        

إىل هؤالء األشخاص اخلمسة عقـب  االهتامات وقد وجهت . املتهمني بنشر معلومات كاذبة   
دعـوا خالهلـا    ا،  ٢٠٠٨ديـسمرب   /إلذاعة آسيا احلرة يف كـانون األول      مقابلة يف برنامج    

 يف  االهتـام ووجـه إلـيهم     .  فاسدون املسؤولني احملليني يف قرية كامبونغ مبقاطعة تاكيو       أن
 بأهنم قاموا، جبملة أمور منها نشر معلومات كاذبة تقع حتـت طائلـة              ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ويشترط يف وقوع اجلرمية ركن      . االنتقالية يف كمبوديا   األحكام اجلنائية لسلطة األمم املتحدة    
ويف ".  السلم العـام   دد أو حيتمل أن هت    ددهت"سوء النية وأدلة على أن املعلومات اليت نشرت         

تتـوفر   أنه مل اً  البت بإسقاط هتم نشر معلومات كاذبة، ذكرت حماكمة مقاطعة تاكيو حتديد          
ويرجو املقرر اخلاص أن حتذو احملاكم      . تحسنوهذا تطور مس  . سوء النية من جانب املتهمني    

 ونشر املعلومات الكاذبة يف املستقبل بأن تبحث موضـوع          التشهرياألخرى حذوه يف قضايا     
يـؤدي    أال أيـضاً غري أن املقرر اخلاص يرجو      . القضية وأن تقدم التسبيب القانوين حلكمها     

  .نقض احلكم الالحق من قبل املدعي العام يف هذه القضية إىل االستئناف

  التحديات الرئيسية اليت تواجه القضاء  - سادساً 
الـسياسات  تترفـع عـن   ينبغي للمحاكم، يف أي دميقراطية، أن متكن العدالة من أن         -٤٠

 أي تـدخل خـارجي،      من ونزاهتهم   استقالليتهموالواجب األول للقضاة هو محاية      . التعسفية
 ناهيك عـن    ، يقيم العدل وفقاً للدستور والقانون      أن التزاموعلى القضاء   . كان أو مالياً  اً  سياسي

 ولكنـه يفتقـر إىل      ؛القواعد واملعايري الدولية للعدالة واإلنصاف واإلجراءات القانونية الواجبة       
 احلكومة ذاهتـا،    وباعتراف. كينه من العمل كقضاء مستقل    ماهلياكل املادية والقانونية الالزمة لت    

 عندما تدعم القيادة السياسية وتظهـر     و. )٣(" بالكامل يكسب بعد ثقة الشعب     مل القضاء"فإن  
فإن هذا سـيكون     بسيادة القانون احلقيقية وتعزيز الدميقراطية،       وتظهر االلتزام  القضاء   استقاللية

ويـرى  . رسالة إجيابية إىل الشعب واحلكومة والقضاء نفسه وإىل اجملتمع الدويل         مبثابة توجيهها   
__________ 

مـن الوثيقـة    ١٠١الفقـرة  (: التقرير الوطين املقـدم مـن كمبوديـا إىل جملـس حقـوق اإلنـسان          )٣(
A/HRC/WG.6/6KHM/1.( 
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فحسب، ولكن أيضاً لتعزيز اً  يف إقامة جمتمع أكثر إنصاف      ال املقرر اخلاص أن القضاء املستقل هام     
 االقتصاديةوعلى سبيل املثال، حتتاج كمبوديا، بغية احلفاظ على زخم التنمية           . صورة البلد دولياً  

. االقتصاد األجنبية إىل القطاعات املناسبة من       االستثمارات املزيد من    اجتذابتعجيل هبا، إىل    وال
 قـرار   اختاذومن أهم العوامل أن أغلب املستثمرين األجانب احملتملني يأخذون يف احلسبان قبل             

  .يف أي بلد أن يكون فيها قضاء مستقل ونظام متني للعدلاً  مبالغ كبرية جدباستثمار
وعلى الرغم من أن دستور كمبوديا ينص على فصل السلطات بني األجهزة الرئيسية         -٤١

الثالثة للدولة، فإن التمييز بني هذه األجهزة يف املمارسة العملية مبهم ألن الفرع التنفيـذي               
يهيمن على القضاء سواء يف توفري املوارد للسلطة القضائية أو يف التعيينات يف شىت املناصـب            

 للبلد يف تنفيذ سيادة القانون ويف تعزيـز ومحايـة            رئيسياً يزال هذا ميثل حتدياً    وال. القضائية
ويدرك املقرر اخلاص تأثري املاضي املأساوي على القضاء ويالحظ أن اجلهود           . حقوق اإلنسان 

يزال أمامها شـوط     ولكن السلطة القضائية ال   .  هبا إلعادة تشكيله جديرة بالثناء     اضطلعاليت  
 عـدد  اعتماد وأنه يتعني على الفرعني التنفيذي والتشريعي استقالليتها،د وإرساء  طويل لتأكي 

ويف عدد من املناسبات وخباصة يف القضايا السياسية        .  هبذا االضطالعمن التدابري لتمكنها من     
 ألغراض سياسـية    استخدامهستغل أو أن يساء     الشهرية، مسح القضاء لنفسه فيما يبدو بأن يُ       

  .شخصية حبته أو
ويلجأ املواطنون، نتيجة لـذلك إىل      . نزيها   يف أن احملاكم توفر عدالً      الشعب ال يثق و  -٤٢

ويف منازعات األراضي،   . التماس طرق إنصاف بديلة من شأهنا أن تزيد سيادة القانون ضعفاً          
متيل اجملتمعات احمللية إىل جتاوز النظام القضائي، والتماس تدخل الزعماء الكبار إلنـصافهم،             

وقبل احلرب، كان نورودوم سيهانوك هو املـالذ        . يعزز السلطة التنفيذية املهيمنة بالفعل     مما
ويف هذه األيام، تعسكر مجاعات من القرويني بـصفة دائمـة           . االلتماساتاألساسي هلذه   

وتأيت تـدخالت   .  خارج بوابات مقر رئيس الوزراء يف مقاطعة كاندال ويف بنوم بنه           تقريباً
  .أفراد املباشرة من مواطنني لاللتماسات كاستجابةاً رئيس الوزراء مرار

 ويف كثري من األحيان    لآلمالكما أن نوعية املداوالت القانونية يف قاعات احملاكم خميبة            -٤٣
ـ  أن اقتضتوكان القضاة، قبل اإلصالحات األخرية اليت .  أصالً ىجتر ال درج يف األحكـام  ت

ويف كثري من األحيان،    . كامهم بتحليل سليم للقانون   يدعمون أح   ما بيانات مسببة، كانوا نادراً   
وحىت يف القضايا الشهرية مثـل قـضية        . بعض احلجج القانونية  الساري يف   يصعب تتبع املنطق    

تقـدم    ملالسيدة مو سوشوا، وهي عضو يف الربملان وعضو قيادي يف حزب املعارضة الرئيسي،    
 من الدخول يف    وبدالً.  لألحكام اليت أصدرهتا   نعاً مق قانونياًاً  احملاكم على كافة املستويات تسبيب    

ويف مثال آخر، رفعت بلدية     . موضوع القضية، ترتع احملاكم إىل إصدار أحكامها ألسباب فنية        
بنوم بنه دعوى، يف نزاع على األراضي يف كوه بيش، وهي جزيرة يف هنر تونلي بازاك، أمـام                  

لقانون بالنظر إىل أن    جمافية ل  وكانت هذه اخلطوة     .احملكمة البلدية ضد األسر املقيمة يف اجلزيرة      
 من  ٤٧ جلنة املساحة مبوجب املادة      اختصاصوعليه، فإهنا تدخل يف     . األراضي كانت مسجلة  
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وهو مجعيـة غـري     (وكان حمامو مركز التعليم اجملتمعي القانوين       . ٢٠٠١قانون األراضي لعام    
 األسر، قد طلبوا أن حتال القضية إىل جلنـة          الذين ميثلون ) حكومية كمبودية للمساعدة القانونية   

 يف النظر يف القضية وقررت أن تغادر األسر اجلزيرة وأن           استمرتولكن حمكمة البلدية    . املساحة
وطلب احملـامون  . تدفع هلم تعويضات بأسعار أقل إىل حد كبري من األسعار السائدة يف السوق  

). أي اإلحالة إىل جلنة املـساحة     (ة الرئيسية   إصدار قرار بوقف التنفيذ إىل حني البت يف القضي        
ويزعم أن القاضي   .  البلدية يف الطلب وحكمت حمكمة البلدية لصاحل بلديه بنوم بنه          واستشكلت

البلديـة أعطـتين   " إىل الدليل الذي يبني أن       االستماعيرغب يف     ال قال فيما ذكرته التقارير أنه    
حيدث حتليل قـانوين ملوضـوع     ومل.وق امللكية حىت عندما قدم احملامون أدلة على حق      " القضية
 أيدت حكم احملكمة    االستئنافولكن حمكمة   .  أسرتان حكم احملكمة البلدية    واستأنفت. القضية
  .وهناك قضايا كثرية مماثلة. البلدية
 الذي يـضمن أمـن      واملدعنيالقانون الذي حيدد مركز القضاة      صدور   لعدم   ونظراً  -٤٤

يف مناخ من اخلوف يكونون فيه        ما بدو أن القضاة يعملون بدرجة    ، ي واستقالليتهموظائفهم  
 ممن هم يف السلطة أو يف مراكـز         انتقادات خطوات ميكن أن جتلب      اختاذحريصني على عدم    

والطرق اليت يستجيبون هبا يف هذا املناخ واضحة من سلوكهم يف القضايا احلـساسة              . رفيعة
ت احلايل، تنظم قوانني اخلدمـة املدنيـة العامـة          ويف الوق .  اليت تعرض على احملاكم    سياسياً
القضاة وميكن أن يتقاعد هؤالء عند بلوغهم سن الستني حـسب تقـدير الـسلطة                شؤون

 يف  ٦٥يستمروا يف العمل بسبب والئهم السياسي بعد هذا السن حىت سـن              أن التنفيذية أو 
بار الشخصيات السياسية    اجلنائية من ك   ىويرتع املدعون إىل قبول الشكاو    . كثري من األحيان  

أو نـشر   التـشهري    جرميـة    بارتكاب االهتامات وحيدث هذا بصفة خاصة يف       -دون سؤال   
 إىل دليـل    االفتقار وتنتهي هذه القضايا على الدوام باإلدانة حىت يف حالة           -معلومات كاذبة   

يكونـون   ا م  عادة  درجة والقضاة يف احملاكم األدىن   . على سوء النية وتوافر أدلة على الرباءة      
ونتيجة لذلك يوجد مـستوى     .  إجراء مستقل عن قضاة احملاكم األعلى      اختاذ من   أكثر خوفاً 

  . حىت احملكمة العليااالستئنافعال من مراحل 
 /وهناك مثال قريب العهد هو قرار احملكمـة العليـا الـصادر يف كـانون األول                 -٤٥

نقايب شي فيشيا، وطلب إعادة      الزعيم ال  باغتيال باإلفراج عن شخصني أدينا      ٢٠٠٨ ديسمرب
وأصبحت القضية املقامة ضد هذين الشخصني قضية       . االستئنافالنظر يف القضية يف حمكمة      

تتوافر يف    ومل .وتوافر األدلة على براءهتما   اً  يوجد دليل ضدمها تقريب    بالنظر إىل أنه مل   رأي عام   
 دولية  انتقادات االستئنافحمكمة   على   واهنالت املعايري اإلجرائية األساسية،     األصليةاحملاكمة  

لعدم تصحيحها هذه األخطاء ولكن القضية كانت يف الواقع ذات أمهية سياسية إىل درجة أنه         
 االفتقـار بتربئة الرجلني، على الرغم من      اً  من غري املتصور أن تصدر حمكمة أقل درجة حكم        

 رار سـيكون مقبـوالً  إىل األدلة ضدمها، دون صدور إشارة صرحية من احلكومة بأن هذا الق     
وخالل . وكان قاضي التحقيق األصلي على درجة من الشجاعة أن أمر حبفظ القضية           . لديها

  .إىل ساحة احملاكمةاً أسابيع نقل إىل حمكمة مقاطعة نائية وأعيدت القضية قسر
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. ويتصل مثال آخر بقضية ضد حمامني يعملون يف مركز التعليم القـانوين اجملتمعـي               -٤٦
 بتهمـة    ضـدهم  إجـراء قـانوين   باختاذ  احملامون  هدد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ذلك أنه يف  

 من قرييت كونغ يو وكونـغ تـوم يف          األصليني يف متثيل السكان     استمروا  ما إذا" التحريض"
 قضائية أقاموها ضد سيدة أعمال نافذة وذات عالقات قويـة           ىكريي يف دعو  انامقاطعة رات 
ل حماولة من قبل جمتمع السكان األصليني للجـوء إىل  وكانت القضية أو.  أراضيهم الغتصاهبا
، قدمت سيدة األعمال شكوى جنائية      ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران . لإلنصافاً  التماساحملاكم  

 من ممثلي القريتني وحماميهم من مركز التعليم القانوين اجملتمعي ومنظمة املـساعدة             ١٢ضد  
وطلبـت  . كريياناة يف رات  العاملري احلكومية   القانونية الكمبودية وإثنني من ممثلي املنظمات غ      

 بـالتزوير  اهتـام  على  اشتملتكريي التحقيق يف القضية اليت      انامن مدعي حمكمة مقاطعة رات    
 جرمية أو   ارتكابيؤدي إىل     ال ه جرمية، على الرغم من أن     على ارتكاب والتحريض  تشهري  وال

يق يف حمكمة راتاناكريي أمـر      وعلى الرغم من أن قاضي التحق     . ةرمي ج ارتكابالتواطؤ على   
، فإنه ليس من الواضح كيف ميكن تربير هتمة التحريض          ٢٠٠٩مارس  /آذاربرفض القضية يف    

من خالل احملاكم     ما ذلك أن التحريض على طلب حقوق اإلنسان لشخص       : يف املقام األول  
ة األعمال  وباإلضافة إىل ذلك، قدمت سيد    . ينبغي أن ميثل جرمية مبوجب القانون      ميثل وال  ال

ذاهتا شكوى إىل نقابة احملامني الكمبودية ضد سبعة حمامني من مركز التعليم القانوين اجملتمعي              
 يف شـكواها أن احملـامني       وادعـت . وثالثة حمامني من منظمة املساعدة القانونية الكمبودية      

قـدموا  التشهري هبـا وأهنـم       ضدها وشجعوهم على     ىحرضوا القرويني على تقدمي شكاو    
حتقيقـات  ويذكر أن نقابة احملامني شرعت يف إجـراء         . مات كاذبة إىل وسائط اإلعالم    معلو

احملامني العشرة، ولكنها قررت يف النهاية إسقاط القضية عندما تعرضت النقابة للنقـد             بشأن  
وعلى حـني أن الـرتاع علـى        . من منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية على السواء       

  .ن شركتها قامت بأنشطة تنمية زراعية يف هذه األراضيحيل بعد، فإ  ملاألراضي
 ىويعـز . وهناك أسباب متشعبة لعدم متتع القضاء بالسمعة اليت ينبغي أن تكون له             -٤٧

وسامهت يف ذلك جمموعة متنوعة     . )٤(إىل إرث تارخيي من فترة اخلمري احلمر        ما ذلك إىل حد  
  :األخرىمن العوامل 

 يوفر هلم احلمايـة واألمـن       واملدعنيأن مركز القضاة    ، عدم وجود قانون بش    أوالً  -٤٨
  . مبسؤولياهتم بطريقة فعالة ومستقلةلالضطالع اليت حيتاجوهنا واالستقالليةالوظيفي 

، كان لعدم صدور قانون تنظيم وتشغيل احملاكم أثر ضار، فيما يبـدو، علـى               ثانياً  -٤٩
وينص برنامج اإلصـالح القـانوين      .  القضاء يف إجناز عدالة عاجلة ونزيهة      واستقالليةفعالية  

__________ 

 قتل معظم القضاة واحملـامني وأتلفـت        –ل فترة اخلمري احلمر تعرض القضاء للتفكيك بصورة منتظمة          خال )٤(
 .كتب القانون
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احلكومية على إصـدار هـذا      " االستراتيجية الرباعية األبعاد  "والقضائي، الذي هو جزء من      
  .يتحقق بعد القانون، ولكن هذا مل

من القضاة واحملامني، وخباصة من اجليل القدمي، لـيس لـديهم           اً  ، يبدو أن كثري   ثالثاً  -٥٠
ألساسية لسيادة القانون واملعايري القانونية الدولية املتوقعة من        أساس سليم من املعرفة باملبادئ ا     

وساهم عدم كفايـة    . يوجد سوى عدد قليل من الفقهاء القانونيني الثقاة يف البلد           وال .قاض
 بشأن مبادئ العدالة الطبيعيـة وسـيادة القـانون          واملدعنيالتعليم القانوين وتدريب القضاة     

  .ملنصفة يف جعل القضاء مؤسسة ضعيفة يف هيكل احلكم الرشيدواملعايري الدولية للمحاكمة ا
، خيشى الناس بصفة عامة احملاكم ألسباب منها الفساد ومنها الطريقة اليت يعمل       رابعاً  -٥١

توجد أعداد كافية من حمامي الدفاع يف القضايا اجلنائية كما أن             ال ذلك أنه . هبا نظام احملاكم  
من القضايا، تدين احملاكم املتهمني على اً ويف نسبة عالية جد. اًمعدل أحكام اإلدانة مرتفع جد 

 هناك الشرطة، باإلكراه يف كثري من األحيان، و       احتجاز اليت تنتزع يف خمافر      االعترافاتأساس  
 قضايا  هي هذه املنازعات     مبا أن  عدد كبري من الفقراء الضالعني يف منازعات األراضي، ولكن        

يوجد عدد كاف من      وال . توفري مساعدة قانونية حىت للفقراء     يوجد نص على    ال فإنهمدنية  
يوجد نص على توفري تـدريب        ال كما. الشرطيات للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة حبق النساء      

يوجـد فـارق      وال . أو قضاة التحقيق   املدعنيكاف يف الطب الشرعي للشرطة القضائية أو        
  .وديون صعوبة يف فهم أدوارهمواضح بني املدعني العامني والقضاة، وجيد الكمب

وبـالنظر إىل   .  على كافة مستويات القضاء    االنتشار، يبدو أن الفساد واسع      خامساً  -٥٢
عدم وجود قوانني حتمي القضاة، وإىل أهنم يعاملون كموظفني يف اخلدمـة املدنيـة، فـإهنم               

 ضـمان أمنـهم     على القوانني يف    ال يعتمدون، فيما يبدو، على احملسوبية واحلماية السياسية      
  .باستقالليتهمونتج عن هذا تساهل القضاة واملدعني يف التمسك . الوظيفي

، يستغل األغنياء واملتنفذون اإلجراءات القضائية يف جتريد الفقراء من ممتلكاهتم           سادساً  -٥٣
  .وختويفهم وترهيبهم، وكذلك حمامييهم ومن يعملون لصاحلهم يف قطاع اجملتمع املدين

بدو أن نقص املوارد البشرية واملالية والبنية التحتية ذات الصلة تعوق بصورة            ، ي سابعاً  -٥٤
عن   ذلك أن لدى القضاء يف كمبوديا مشكلة نقص متويل مزمنة، فضالً          . خطرية عمل القضاء  

 لألمر بـإجراء    االعتماداتيكفي من     ما وليس لدى املدعني  . نقص املوارد ونقص املوظفني   
 اليت االعترافاتاالعتماد على إىل ومن هنا، فإن هناك نزعة . رائمحتقيقات علمية سليمة يف اجل

 هكما أن الشرطة القضائية نفسها غري مدربة على الوج. زعها الشرطة القضائية من املتهمني  تتن
أو القوة للحـصول علـى      اإلكراه  ستخدم  ي مااً  املناسب يف جمال التحقيقات اجلنائية، وكثري     

  .بون بأن املتهمني مذناعترافات
 وهذا.  كمبوديا منخفضة جداً   يف، إن نسبة احملامني والقضاة للفرد من السكان         ثامناً  -٥٥
 .ميكن، دون حمامني، الوصول إىل ملفات احملـاكم         ال يدعوا إىل القلق بصفة خاصة حيث      ما
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توجـد سـوى     وال.هو أخطر من ذلك أن معظم األحكام تعامل بوصفها سرية الطابع   وما
احدة يف العاصمة بنوم بنه وليس بوسع الفقراء حتمل تكاليف الـسفر إىل              و استئنافحمكمة  

وحىت يبدو أنه ليس لدى أجهزة الدولة ميزانية كافية لنقل نزالء           . لإلنصافاً  التماسالعاصمة  
ونتيجة لذلك، جترى كثري مـن قـضايا        . ستئنافيةالسجون إىل بنوم بنه حلضور دعاواهم اال      

  . أو حىت حمامييهم دون حضور املتهمنياالستئناف
 واضـطلعت . وجترى عملية اإلصالح القانوين والقضائي بصورة مستمرة يف أي بلد         -٥٦

املعلومات القانونية والقضائية،   الوصول إىل   احلكومة يف كمبوديا بتحسينات كبرية يف إمكانية        
وهناك برامج شىت جارية لتحسني النظام من خالل جمموعة متنوعة من الطرق مثـل نـشر                

وعزز عمل القضاء من خالل برامج تـدريب تفاعليـة     . لنصوص القانونية وقرارات احملاكم   ا
ومعجلة وتنفيذ مشروع احملاكم النموذجية وبناء وجتديد أبنية احملاكم ونشر دور العدالة مـن              

 اخلدمة القانونية على املستوى احمللي وإنشاء آليات شىت مثل هيئات التحكـيم يف               توفري أجل
  . العماليةاملنازعات 

ـ              -٥٧ املاضـية  اً  وأجريت إصالحات هامة يف التعليم القانوين يف اخلمـسة عـشر عام
 كبرية من حكومة فرنسا يف تدريب طلبة القانون وإعداد مشروع قانون عقوبات باستثمارات

جديد وقانون اإلجراءات اجلنائية وإنشاء األكادميية امللكية لتدريب القضاة، ومن حكومـة            
إعداد القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية وإنشاء مركز لتدريب احملامني، ومن           اليابان يف   

حكومة أستراليا من خالل مشروع العدل اجلنائي الكمبودي الذي يركز على منع اجلرميـة              
، ٢٠٠٥وىف عـام    . وحفظ األمن اجملتمعي وإصالح احملاكم والسجون وتدريب الـشرطة        

مهن القانونية يف برناجمها تدريب املوظفني الكتابيني يف احملـاكم          أدخلت األكادميية امللكية لل   
وميثل إنشاء األكادميية امللكية خطوة أساسية يف التدريب        .  ومساعدي تنفيذ األحكام   واملدعني

ومثة مشاكل هيكلية أخرى يتعني أن تعاجلها األجهزة الرئيسية الثالثة          . واملدعنيالفين للقضاة   
ن يويل اجلهاز التنفيذي اإلصالح القانوين والقضائي أولوية عالية لتوفري           عن أ  غىن  وال للدولة،

  . إىل الكمبوديني العادينيانتظارهاالعدالة املطلوبة بشدة واليت طال 

   يف حماكم كمبوديااالستثنائيةالدوائر     
 ومـدعون  دوائر يشارك فيهـا قـضاة        هي يف حماكم كمبوديا     االستثنائيةإن الدوائر     -٥٨

وأكملت احملاكمـة يف  اً جيداً وقد أحرزت إحدى هذه الدوائر، بعد بداية بطيئة، تقدم     . دوليون
، الذي  "الدوش"وكانت القضية مقامة ضد كاينغ غويك إياف املكىن بلقب          . أول قضية نظرهتا  

 الـدائرة عملـها يف      واختتمـت .  يف نظام احلكم السابق    ٢١ -ملركز األمن ألف    اً  كان قائد 
.  سـنة  ٣٥ بإدانته وسـجنه     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٦، وصدر احلكم يف     ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين

 قادرة على إجراء    االستثنائيةوأظهرت احملاكمة للمجتمع الكمبودي واجملتمع الدويل أن الدوائر         
للقضاء اً طيباً   هذه الدوائر منوذج   اعتبارحماكمات جنائية معقدة وفقاً للمعايري الدولية، وأنه ميكن         
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يربـو    مـا  وزار.  كبري بعمل هـذه الـدوائر يف كمبوديـا         اهتمامناك  وكان ه . الكمبودي
ومن املتوقع  . شخص إحدى الدوائر حلضور اجللسات من شىت أرجاء كمبوديا         ٣١ ٠٠٠ على

 أن ينظر يف مزيد مـن القـضايا         احتمالوهناك  . أن تبدأ احملاكمة يف القضية الثانية يف اخلريف       
  .مذكراته التمهيدية ضد مخسة أفراد آخرينحيث قدم املدعي العام الدويل املعاون 

وال توجد، إىل جانب املنظمات غري احلكومية مثل معهد العدالة الدولية اآلسـيوي               -٥٩
ومبادرة العدالة الدولية ومبادرة عدالة اجملتمع املنفتح، آليات تابعة لألمم املتحدة أو آليـات              

 ونزاهتها وإعالم اجملتمع استقالليتها ومحاية ةاالستثنائيدولية رمسية أخرى ملراقبة أنشطة الدوائر 
وهناك توقعات  . الكمبودي واجملتمع الدويل باإلجنازات اليت حتققها والتحديات اليت تواجهها        

ـ    ،للمحاكم يف كمبوديـا   اً  كبرية بأن تكون هذه الدوائر منوذج       أن تتقاسـم    ن حبيـث ميك
. اًيف رفع مستوى املمارسات تدرجيي    وأن تساعد   اً  املمارسات اجليدة مع القضاء األوسع نطاق     

 وغريهم  واملدعنيويرجى أن ميكّن وجود هذه الدوائر يف النظام القضائي الكمبودي القضاة            
 من نقل املعرفة إىل زمالئهم يف اهليئـة         االستثنائيةمن مسؤويل احملاكم الكمبوديني يف الدوائر       

قـوق اإلنـسان يف كمبوديـا       وينفذ هذا املشروع مببادرة من مكتب مفوضية ح       . القضائية
  .بالتعاون الوثيق مع القضاة واملدعني الكمبوديني

ويبدو أن خمطط مشاركة الضحايا كطرف جمتمع مدين، الذي أستحدث يف الدوائر              -٦٠
 الوئام فيما بني أفـراده بعـد املاضـي          استعادة قدم مسامهة إجيابية إىل اجملتمع يف        االستثنائية

ويبدو أن الربنامج املنظم لزيارة األشخاص العاديني يف        . يت خلفها املأساوي وتضميد اجلراح ال   
 أفاد كوسيلة تعليمية يف البلد لتعزيز فكرة احملاكمة العادلة وسيادة           االستثنائيةكمبوديا الدوائر   

يبدو أن هذه التجربة اجلديدة يف القضاء اجلنائي الدويل جنحـت بـصورة             اً،  وختام. القانون
  .اآلنمعقولة حىت 

 يف حماكمة كـاينغ     االستثنائية الدائرة   أصدرتهويرحب املقرر اخلاص باحلكم الذي        -٦١
وجـرائم حـرب     جرائم ضد اإلنسانيةبارتكابوعلى الرغم من أن حماكمته      . غويك إياف 

 التـزام  اجلرائم، فإن احلكم يعـين       ارتكابأجريت بعد أكثر من ثالثة عقود من الزمن من          
 ملعايري احملاكمة العادلة    وفقاًيف فترة نظام حكم اخلمري احلمر،       ة  اجلناحكومة كمبوديا مبحاسبة    

  .وهى عملية غري مسبوقة يف كمبوديااً، املقبولة دولي
.  القضاء استقالليةويأمل املقرر اخلاص يف أن يكون هلذه احملاكمة أثر إجيايب يف تعزيز               -٦٢

بشأن القـضايا الـثالث    اً أول قضية ويشجع مجيع األطراف على العمل مع  باختتامويرحب  
 اسـتقالليتهم  يف حماكم كمبوديا على الدفاع عـن         االستثنائيةوحيث قضاة الدوائر    . املتبقية

للقضاة والـشعب   اً  ونزاهتهم والتمسك بأعلى مستويات العدالة، ومواصلة ضرب املثل عملي        
امل حفـاز   ة بارزه كع  مويأمل املقرر اخلاص أن يفيد هذا احلكم الذي ميثل عال         . يف كمبوديا 

  .للحكومة من أجل التصدي لإلفالت من العقاب وتعجيل إصالحاهتا القانونية والقضائية
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 يف إجـراء    االسـتثنائية وينبغي أن يواصل اجملتمع الدويل توفري الدعم الالزم للدوائر            -٦٣
 للمعايري الدولية ويف ضمان أن يستفيد القضاء من عمل الدوائر           وفقاًالتحقيقات واحملاكمات   

  .الستثنائيةا

   االستنتاجات  - سابعاً  
يف األخرية  خطت كمبوديا خطوات واسعة يف تعزيز حقوق اإلنسان يف السنوات             -٦٤

.  وتواصل املساعدة واملعونة الدولية الـسخية      اقتصادي سياسي ومنو    استقراربيئة  سياق  
 هذه العملية،   ويف. والتحدي الذي يواجه احلكومة هو يف املقام األول تنفيذ قوانينها ذاهتا          

 الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان إىل قـوانني وطنيـة            التزاماهتاإىل حتويل     ال فإهنا حتتاج 
فحسب، بل أيضاً إىل تنفيذ هذه القوانني على أرض الواقع العملي، بغيـة دعـم ثقافـة     

 وتـشاركية   ً إىل عمليات صنع القرار بصورة أكثـر مشـوال         واالجتاهالتعددية والتسامح   
ويف هـذه   . بشأن املسائل ذات األثر املباشر على حقوق اإلنـسان ملواطنيهـا          وشفافية  
غىن عن إجراء حوار مفيد وبناء يسوده التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين              ال اجملاالت،

ذلك أن للحوار بني الدولة واجملتمع أمهيته يف أي بلد، يف مجيع مراحـل              . واجملتمع الدويل 
. انتقاليـة تزال يف مرحلة      وال  مثل كمبوديا اليت تتعاىف من احلرب      التنمية، وخباصة يف بلد   

يزال   ال يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد، ولكن       اً  طيباً  وقد أحرزت احلكومة تقدم   
  .أمامها شوط طويل لبلوغ املستوى الدويل يف هذا الشأن

رغبـة واإلرادة  ويسر املقرر اخلاص أن يالحظ أن لدى احلكومة، فيما يبـدو، ال          -٦٥
وكان من دواعي السعادة والشرف للمقرر . السياسية إلصالح القطاع القانوين والقضائي 

اخلاص أنه عمل مع رئيس الوزراء وكبار املسؤولني اآلخرين يف الدولة وأعضاء اجملتمـع              
وعليـه،  . املدين ويتطلع إىل العمل معهم بشأن حتقيق إصالح ملموس يف النظام القضائي           

يف تنفيذ جدول أعماهلـا لإلصـالح       اً  قرر اخلاص يشجع احلكومة على السري قدم      فإن امل 
 إىل اإلجنازات اليت حققتها بالفعل يف تعزيز        باالستنادالقانوين والقضائي مبواصلة جهودها،     

  .ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد

  التوصيات  - ثامناً  

   القضاءاستقالليةخطوات تعزيز     
 وقانون  واملدعني وإصدار قانون مركز القضاة      اعتمادوديا إىل   ينبغي أن تعمد كمب     -٦٦

وينبغي أن تستهدف هذه القـوانني ضـمان        . تنظيم وتفعيل دور احملاكم دون أي تأخري      
 إجراءات تأديبية   اختاذعن     املؤسسات والعاملني يف القضاء على السواء، فضالً       استقاللية
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ويقتضي الدستور  . دين وغري املوثوق هبم   ضد املمارسات القضائية اخلاطئة والقضاة الفاس     
وستـسهم هـذه   . اً عام١٧ إصدار هذه القوانني اليت ظلت ترواح مكاهنا ملا يقرب من

 إىل مدونة سلوك    باالستنادالقوانني يف األمان الوظيفي للقضاة وأحكام وشروط خدمتهم،         
  .واملدعنيللقضاة 

الـسياسيني احلـزبيني الناشـطني    ينبغي أن حتظر القوانني اجلديدة تويل األعضاء    -٦٧
 كمستشارين لدى زعمـاء األحـزاب       واملدعنيمناصب قضائية وأن حتظر عمل القضاة       

 أعضاء يف حزب سياسـي قبـل        واملدعنيوجيوز أن يكون القضاة     . السياسية أو الوزراء  
ولكن عندما يعينون يف مناصب قضائية، فإنه ينبغي أن يكفوا عن العمل كأعضاء             . تعيينهم
  . أي دور يف األنشطة السياسية احلزبيةيؤدواني يف حزب سياسي أو أن ناشط
 على مكافآت بالقدر الكايف والضروري للتفرغ  واملدعونينبغي أن حيصل القضاة       -٦٨

وينبغـي أن حيـصل     . للعمل وأن حيظر عليهم شغل أي وظائف خارج السلطة القضائية         
ويف الوقت احلـايل،    . زارة العدل  على رواتبهم من مصدر وحيد، أي و       واملدعونالقضاة  

.  العدل وبدل أداء منفصل من جملس الـوزراء        وزارةتدفع للقضاة رواتبهم األساسية من      
  . القضاء عن السلطة التنفيذيةاستقاللتفضي إىل   الوهذه املمارسة

عـن  رة العدل، املسؤولية الكاملـة      اينبغي أن تكون للمحكمة العليا وليس لوز        -٦٩
  . درجةاألدىناكم اإلشراف على احمل

 اجمللـس ينبغي أال يكون املدعون حتت إشراف وزارة العدل ولكن حتت إشراف              -٧٠
  . للقضاءاألعلى
ينبغي أن يكون هناك مكتب منفصل ومستقل للمدعي العام له سلطات اإلشراف       -٧١

من جمرد    مكتب مستقل بدالً  اً   مجيع للمدعني على كافة املستويات وأن يكون       املدعنيعلى  
  . باحملاكم املعنيةااللتحاق

   للقضاء األعلىإصالح تشكيل اجمللس     
ينبغي تعديل قانون تنظيم وتفعيل دور اجمللس األعلى للقضاء حبيث يكـون هيئـة                -٧٢

 واملدعنيويقبل القانون احلايل بالفعل مبدأ أن يكون أعضاء اجمللس من القضاة            . اًمستقلة حق 
وينبغي متديد هذا املبدأ مبا يتيح أن يكون مجيع أعـضائه           . الذين ينتخبهم أقراهنم من بينهم    

منتخبني من بني أعلى املناصب يف القضاء، من كبار القـضاة املتقاعـدين             )  امللك باستثناء(
 العناصر  بإزالة القضاء   استقالليةومن شأن هذا أن يعزز      . من بني أساتذة القانون البارزين     أو

 وتعـيني   اختيـار يف  اً  وشـفاف اً  ن يدخل إجراء دميقراطي   سيطرة السلطة التنفيذية وأ   لاحلالية  
ذلك أنه من املفترض أن يكون ثالثة من األعضاء التسعة يف اجمللس منتخبني مـن       . األعضاء

 من ذلـك هبـذه      حيدث وتضطلع السلطة التنفيذية بدالً      ال االنتخاببني القضاة، غري أن     
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 وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن        .التعينيات، ومن هنا يكون تشكيل اجمللس موضع تساؤل       
يفـضي إىل     ال التشكيل احلايل للمجلس، خاصة يف وجود ستة أعضاء حبكـم مناصـبهم           

 االسـتئناف وليس هذا بسبب تعيني رئيس حمكمـة        .  اجمللس وعمله بصورة فعالة    استقاللية
ولكن السبب يكمن يف أن املـسؤولني القـضائيني مـن           . االستئنافواملدعي العام حملكمة    

 املتوسط جيوز هلم أن يتخذوا قرارات تتعلق بتعيني القضاة يف حمكمـة املـستوى               املستوى
األعلى، أي احملكمة العليا، أو أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد أعضاء الـسلطة القـضائية      

 يف  االستئناف واملدعي العام حملكمة     االستئنافوهذه احلالة تضع رئيس حمكمة      . األقدم منهم 
  . موضع تساؤلواستقالهلماا مأن جتعل فعاليتهوضع غري مريح وميكن 

ينبغي أن يكف أعضاء اجمللس عن أن يكونوا قضاة عاملني أثنـاء عـضويتهم يف           -٧٣
وهناك ثالثة أسباب تعزز قبول     . ينبغي أن يكونوا أعضاء يف أي حزب سياسي         وال اجمللس
ني واجبات عـضوية     املصاحل ب  ضارب من إمكانية ت   االقتراح، حيد هذا    أوالً. االقتراحهذا  

يتيح للعضو أن يركز كامل الوقت على       اً،  ثاني. اجمللس وأنشطة القاضي العامل يف حمكمة     
وينبغي أن يشغل عـضو     .  باألعمال العادية للمحكمة   االنشغالمسؤوليات اجمللس دون    

اجمللس املنصب لفترة حمددة، جيوز جتديدها مرة واحدة، وينبغي أن يبتعد عضو اجمللـس،              
 االضـطالع ألعضاء  سيتيح ل اً،  ثالث. ة العضوية، عن أعمال نظام احملاكم املعتادة      خالل مد 

  .مبسؤولياهتم بصورة عادلة ومستقلة وبطريقة غري متحزبة
 مع  االقتراحويتمشى هذا   . ينبغي أن حيتفظ للنساء بعدد من املناصب يف اجمللس          -٧٤

. لتمييـز ضـد املـرأة     مسؤوليات كمبوديا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال ا         
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن حيتوي قانون اجمللس على واجب صريح بأن يشجع اجمللس              

  . املختصات واملؤهالتواملدعياتتعيني وترقية القاضيات 

  إصالح أمانة اجمللس األعلى للقضاء    
 ينبغي أن تكون للمجلس األعلى للقضاة أمانته اخلاصة اليت يترأسها قاض رفيـع              -٧٥

وينبغي أن يشمل اجمللس املصلَح     . املستوى يعينه امللك أو اجمللس نفسه وليس وزير العدل        
ـ     . أمانة فنية تكون حتت اإلشراف املباشر ألعضاء اجمللس        اً ومن شأن دعم األمانة، مقترن

بوجود أعضاء متفرغني، أن يتيح زيادة قدرهتا، مما يتيح حل فريق املساعدة الذي أنشئ يف          
  .٢٠٠٩ عام

  اإلصالحات القانونية والقضائية األخرى    
 بصورة جدية لتمكينها من حل العبء اهلائـل         االستئنافينبغي تعزيز قدرة حمكمة       -٧٦

. من القضايا املتراكمة لديها وتناول قضايا جديدة بطريقة سليمة ومنظمة يف الوقت املناسب            
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وينبغي توفري املزيد   .  أكثر  أخرى تغطي مقاطعة أو    استئنافكما ينبغي النظر يف إنشاء حماكم       
  .  يف بنوم بنه لدعم أنشطتهااالستئنافمن قاعات احملاكمة واملزيد من املوارد حملكمة 

وينبغي تعديل قانون نقابة احملامني وفقاً      .  احملامني استقالليةينبغي أن حتترم احلكومة       -٧٧
  .لذلك
وينبغـي أن يكـون     . امني احمل أعمالال ينبغي أن تتدخل نقابة احملامني نفسها يف           -٧٨

وينبغي أن تقتـصر مـسألة      .  من يقدمون إليهم خدماهتم القانونية     اختيارللمحامني حرية   
 االلتـزام تقدمي اخلدمات القانونية على كوهنا مسألة تنظيم من قبل نقابة احملامني مبا يكفل              

  .وينبغي تعديل مدونة سلوك احملامني وفقاً لذلك. بآداب املهنة
 للمحامني، الذي يكتسي    ة العام ةصلحنقابة احملامني أن تدعم وأن حتمي امل      ينبغي ل   -٧٩

  .دورهم أمهية كبرية يف النهوض بإقامة العدالة يف البلد
ينبغي لشركاء التنمية الدوليني لكمبوديا أن يزيدوا الدعم املايل لإلصالح القانوين             -٨٠

  .ة القانونية للمحتاجنيوالقضائي وأن يساعدوا نقابة احملامني على تقدمي املعون
وينبغي أن متـول    . ينبغي أن تكون هناك زيادة كبرية يف امليزانية املخصصة للقضاء           -٨١

  .احلكومة التعليم القانوين للمزيد من املواطنني، وخباصة من ذوى اخللفيات الفقرية واحملرومة
دعني أكثر  مبدرسة تدريب من سيكونون قضاة أو م االلتحاقينبغي أن تكون عملية       -٨٢

وأن تشرف عليها هيئة خارجية مـستقلة       )  قبول اختباراترمبا من خالل    (شفافية وتنافسية   
وينبغي توفري  . تتألف من ممثلني للسلطة القضائية ونقابة احملامني وكليات القانون يف كمبوديا          

  .ة باملهنة القضائيااللتحاقمنح دراسية للمتفوقني من اجملموعات احملرومة لتمكينهم من 
  .ينبغي أن تعجل احلكومة بوضع قانون إداري وقانون لإلجراءات اإلدارية  -٨٣
ينبغي توفري تعليم وتدريب قانونيني إىل الشرطة القضائية الذين يقومون بدور هام              -٨٤

  .يف إجراء التحقيقات اجلنائية
وإمكانية  اًمناسباً قانوني ينبغي أن تكفل احلكومة ملن يقبض عليهم وحيتجزون متثيالً  -٨٥

وينبغي تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث      . احلصول بصورة فورية على خدمات حمام     
  . الشرطةاستجواب  معه جرمية وجود ممثل قانوين حيضربارتكابيكفل للمتهم 

ينبغي أن يكفل البلد محاية خاصة ملن ينتمون إىل جمموعات خاصة، مثـل إقامـة              -٨٦
  .ينبغي إنشاء حمكمة لألسرةنظام منفصل لقضاء األحداث و

وآلية قويـة ملـساعدة الـسلطة       اً  اتساقينبغي أن تكون للحكومة سياسة أكثر         -٨٧
وينبغي أن تصمم هذه السياسة لتفادي الدور املزدوج لإلدارات احلكوميـة يف            . القضائية

 وهلذا، ينبغي دعم دور وزارة العدل وينبغي أن يوفر هلا املزيد مـن املـوارد              . هذا الشأن 
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ينبغي أن تقوم اإلدارات احلكومية       وال . مبهمتها يف مساعدة السلطة القضائية     الضطالعها
  .بأي دور يف اإلشراف على القضاء أو التأثري عليه

ينبغي أن يكون املوظفون الكتابيون وغريهم من مسؤويل احملاكم حتت اإلشراف             -٨٨
  .املباشر للمحاكم ذات الصلة وليس حتت إشراف وزارة العدل

 وقضاة  واملدعنيينبغي توفري تدريب مناسب يف الطب الشرعي للشرطة القضائية            -٨٩
  .التحقيق

ينبغي توفري مساعدة قانونية من الدولة ألفقر الفقراء وغريهم ممـن ينتمـون إىل                -٩٠
  .جمموعات ضعيفة ومهمشة

د لتمكينها  ينبغي التوسع يف إقامة احملاكم النموذجية وأن يوفر هلا املزيد من املوار             -٩١
  .من العمل كمحاكم منوذجية حقيقية

ينبغي أن يكون لكل حمكمة مسجلها اخلاص وأن تزود بنظـام سـليم حلفـظ                 -٩٢
 إىل  ينقلوهاينبغي للقضاة أن حيتفظوا مبلفات القضايا لديهم أو أن            وال .امللفات/السجالت

  .حماكم أخرى يف حالة نقلهم إىل تلك احملاكم
اكم سياسة شفافة يف تسليم نسخ األحكام وغريها مـن أوراق           ينبغي أن تتبع احمل     -٩٣

  .احملاكم إىل األطراف ذات الصلة
 لتقـسيم  االمتثـال ينبغي أن تسلم احلكومة وغريها من مؤسسات الدولة بأمهية            -٩٤

 مـن قـانون األراضـي       ٤٧املهام بني جلان املساحة واحملاكم، وفقاً ألحكـام املـادة           
  .٢٠٠١ لعام

  ة التعبريالقضاء وحري    
 للحدود املسموح امتثالهينبغي أن تستعرض احلكومة قانون العقوبات اجلديد بغية   -٩٥

هبا حلرية التعبري على النحو املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                
  .١٩٦٦والسياسية لعام 

 ينبغي أن يطبق القضاء قانون الصحافة فيما يتعلـق بالـصحفيني وأن يـسمح               -٩٦
 حق الرد قبل اللجوء إىل اإلجراءات القانونية ضـد          استخدام أو التصويب أو     باالعتذار

 األمن الوطين   هتددالصحفيني لنشرهم معلومات تعترب غري دقيقة أو ماسة بالسمعة أو حىت            
وينبغي أن تتم اإلجراءات القانونية يف هذه القضايا بوصفها قضايا مدنية           . أو النظام العام  

  .جنائية ال
 االنتقـادات  للتـسامح إزاء  اسـتعداد ينبغي أن تكون الشخصيات العامة على     -٩٧

. الزائدة وتفادي اللجوء إىل احملاكم إلسكات الناقدين كجزء من مناخ دميقراطي صـحي   
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 الـيت توجـه     االنتقـادات  لتفنيد   بامسهاوميكن أن توظف اإلدارات احلكومية متحدثني       
بار يف وسائط اإلعالم تكون غري مرحية ملن هم يف          للسياسة احلكومية أو الرد على أي أخ      

  . اجلنائيةاإلجراءات من اللجوء إىل  عامة بدالًناصبم
وجيب أن تفسر   .  بصورة جمملة   أو نشر معلومات كاذبة    تشهريينبغي عدم جترمي ال     -٩٨

 كمبوديا مبوجب العهد    التزاماتالبيانات اليت يرى أهنا هتدد األمن الوطين مبا يتمشى مع           
  .لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةا

يف أضـيق   "  النظام العـام   هتديد"ينبغي أن حتدد القوانني وكذلك القضاء مفهوم          -٩٩
وينبغي أن يوضح القضاة بصورة فعلية، يف األحكام . نطاق ممكن هبدف إتاحة حرية التعبري   

ينبغي أن تأخـذ      وال .النظام العام   ما بيان، أو تعبري  سيهدد   أو    هدد اليت يصدروهنا كيف  
  .مرسلة يف هذا الشأنادعاءات احملاكم بأية 

يف جمال حقوق اإلنسان وتفـسري      اً  مناسباً   تدريب واملدعونينبغي أن يتلقى القضاة       -١٠٠
القوانني الداخلية على النحو الذي ميتثل للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان مبوجـب              

  .فيهااً ون كمبوديا طرفاملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تك
ينبغي أن يكون هناك قانون حلرية املعلومات يف البلد لتمكني الصحفيني وعامـة               -١٠١

ومن شأن هذا القانون    . اجلمهور من احلصول على معلومات بشأن مسائل املصلحة العامة        
  .أيضاً أن يعزز الصحافة املسؤولة والشفافية واملساءلة

  صيات لتنفيذ التوزمينوضع جدول     
يشجع املقرر اخلاص احلكومة على وضع برنامج عمل جبدول زمين واضح لتنفيذ              -١٠٢

  .هذه التوصيات

        


