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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا    

  سوبيدي. وريا بس    

  موجز    
يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين العتماد اتفاقات باريس للسالم يف             

وتنبع والية املقرر اخلاص من هـذه       . ، اليت حركت عملية السالم يف كمبوديا      ١٩٩١عام  
.  هامة يف عدد من اجملـاالت ومن اجلدير بالثناء أن كمبوديا قد قطعت أشواطاً    . االتفاقات

ع ذلك، ال يزال أمامها طريق طويل للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق             وم
وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل مساعدة كمبوديـا يف         . اإلنسان اليت صدق عليها البلد    

  .جهودها الرامية إىل ترسيخ سيادة القانون وإعادة بناء مؤسسات الدولة
 إزاء حالة قضايا خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنـسان،         ويشعر املقرر اخلاص بقلق شديد      

ويرى أن حرية التعبري الـسلمي عـن        . وال سيما حرية التعبري واحلق يف األرض والسكن       
الرأي ال ينبغي التعامل معها مبوجب قانون العقوبات كما هو احلال يف الوقت الراهن مع               

ضييق جمال حرية التعبري السلمي      إزاء ت  ويساوره القلق أيضاً  . جرائم مثل التشهري والتضليل   
. عن اآلراء وبدون خوف لألشخاص مبن فيهم املنتمون إىل خمتلف األحـزاب الـسياسية             

ويشعر بقلق خاص يف هذا الصدد من توجيه هتم التحريض والتشهري ونشر املعلومات إىل              
اد املدافعني عن حقوق اإلنسان، والناشطني يف محاية احلقوق املتعلقـة باألراضـي وأفـر             

  .اجملتمعات احمللية املدافعني عن حقوقهم املتعلقة باألرض والسكن واملعرضني للطرد
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 من القوانني الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، غري أهنا          وقد سنت كمبوديا عدداً     
وال ترقى قوانني كثرية أقرها الربملان، وال نظامه الداخلي، إىل          . ال تزال متأخرة يف تنفيذها    

أما الشائع يف كمبوديا يف عدد من اجملاالت فهو         . اليت يقتضيها مبدأ سيادة القانون    املعايري  
  . من سيادة القانون كمبدأاحلكم بتلك القوانني بدالً

ويركز هذا التقرير على تقييم الستقاللية الربملان وقدرته باعتباره مؤسـسة مـن               
ـ  . مؤسسات الدولة مسؤولة عن الدفاع عن حقوق األشخاص        تمكن الربملـان يف    ومل ي

وعالوة على ذلك، فإن مبدأ الفصل بني       . كمبوديا من ضمان حرية التعبري لبعض أعضائه      
السلطات ضعيف، ويعترب الربملان مؤسسة حمدودة القدرات ال تستطيع مراقبة عمل السلطة            

  .التنفيذية مراقبة فعالة
الزمة حلماية حقوق   والربملان هو روح الدميقراطية ومسؤول عن اعتماد القوانني ال          
ويف ضوء ذلك، يقدم املقرر اخلاص يف هذا التقرير جمموعة من التوصيات بطريقة             . اإلنسان

  .بناءة، ويأمل أن تنفذها احلكومة والربملان واجلهات املعنية األخرى
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٦-٥  ........................................................منهجية وهنج العمل  - ثانياً  
  ٥  ٣٥-٧  ....................................التطورات األخرية يف جمال حقوق اإلنسان  - لثاًثا  

  ٥  ١٧-٨  ...................................احلقوق املتعلقة باألراضي والسكن  - ألف     
  ٨  ٢٤-١٨  .......................................................حرية التعبري  -  باء     
  ١١  ٣١-٢٥  .........................مشروع قانون بشأن املنظمات غري احلكومية  - جيم     
  ١٣  ٣٢  ............................................مشروع قانون النقابات  - دال     
  ١٣  ٣٥-٣٣  ................................ يف حماكم كمبودياالدوائر االستثنائية  -  هاء     

  ١٤  ٥٤-٣٦  .................................دور الربملان وفعاليته يف محاية حقوق اإلنسان  - رابعاً  
  ١٤  ٤٠-٣٦  ................................................اهليكل العام للربملان  - ألف     
  ١٥  ٤١  ...............................................فعالية جملس الشيوخ  -  باء     
  ١٦  ٤٩-٤٢  ..............................................فعالية اجلمعية الوطنية  - جيم     
  ١٨  ٥٤-٥٠  ...................................محاية حرية التعبري ألعضاء الربملان  - دال     

  ١٩  ٥٨-٥٥  ...................................اجمللس الدستوري وحقوق اإلنسان والربملان  - خامساً  
  ٢١  ٦٣-٥٩  ...............................................................االستنتاجات  - سادساً  

  ٢٢  ٩٣-٦٤  .................................................................التوصيات  - سابعاً  
  ٢٢  ٨٧-٦٤  ............................................................الربملان  - ألف     
  ٢٥  ٨٨  .......................................................حرية التعبري  -  باء     
  ٢٥  ٩٣-٨٩  ....................................احلقوق املتعلقة باألرض والسكن  - جيم     
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  مقدمة  - أوالً  
ذا هو التقرير الثالث الذي يقدمه املقرر اخلاص احلايل املعين حبالة حقوق اإلنـسان          ه  -١

  .١٥/٢٠يف كمبوديا، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان 
وما حتقق يف كمبوديا يف عدد من اجملاالت منذ إبرام اتفاق تسوية سياسية شـاملة                 -٢

فقد ُحل الـرتاع، وأديـرت      . لثناءأمر جدير با  ) اتفاقات باريس للسالم  (للرتاع يف كمبوديا    
، ١٩٩٣، واعُتمد الدستور الدميقراطي اجلديـد يف عـام          الفترة االنتقالية إدارة معقولة جداً    

  مطـرداً   اقتصادياً وشهدت السنوات األخرية منواً   . وأجريت انتخابات دورية منذ ذلك احلني     
 الفقر، علـى األقـل يف       ، مما أتاح لكثري من األشخاص فرصة اخلروج من         سياسياً واستقراراً

  .املناطق احلضرية
وقد أرست اتفاقات باريس للسالم سيادة القانون وحقوق اإلنسان والدميقراطيـة             -٣

ولذلك ال ميكن اعتبـار عمليـة       . باعتبارها ركائز رئيسية للهيكل السياسي اجلديد يف البلد       
دستور من العمل بفعاليـة  السالم كاملة حىت تتمكن املؤسسات الدميقراطية املنشأة يف إطار ال     

ولدى اجملتمع الدويل مصلحة خاصة يف هذا الصدد ومسؤولية ينبغي أن يضطلع            . واستقاللية
 ويف هذا السياق بالذات وافقت احلكومة على اقتراح املقرر اخلاص أن جيـري تقييمـاً              . هبا

ا  ملؤسسات الدولة هبدف استكشاف السبل والوسـائل الكفيلـة بتعزيـز قـدراهت             منهجياً
وبناء على ذلك، ركز املقرر اخلاص يف تقريره . واستقالليتها يف الدفاع عن حقوق األشخاص     

وكان احملـور  . على القضاء، بينما يركز يف هذا التقرير على الربملان   ) A/HRC/15/46(السابق  
 هو حبث قدرة الربملان على الدفاع عن        ٢٠١١األساسي لبعثيت املقرر اخلاص إىل البلد يف عام         

  .وق األشخاص والقواعد الدميقراطيةحق
ويُسر املقرر اخلاص أن يالحظ أن احلكومة قد استجابت لطلب تـسريع برناجمهـا                -٤

التشريعي الذي أُعد هبدف تنفيذ مجلة أمور منها توصيات املقرر اخلاص الرئيـسية املتعلقـة               
تقريره السابق هي   وأشارت احلكومة إىل أن التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص يف           . بالقضاء

ومما يشجع املقرر اخلاص، على سبيل املثـال،  . اآلن يف طور التنفيذ أو قيد التخطيط لتنفيذها  
 يف القوانني العضوية اليت طال انتظارها بشأن        املؤشرات اليت تدل على بدء إحراز تقدم أخرياً       

.  أنشئ يف هذا الصدد     بني الوزارات قد    مشتركاً  عامالً ومن اجلدير بالذكر أن فريقاً    . القضاء
غري أن احلكومة مل تستجب لطلب املقرر اخلاص أن تلتزم بإطار زمين أو خطة عمل ملموسة                

  .لتنفيذ توصياته الرئيسية

  منهجية وهنج العمل  - ثانياً  
ن إىل كمبوديا يف    ـرة املشمولة بالتقرير، بعثتي   ـرر اخلاص، خالل الفت   ـأجرى املق   -٥

. يونيه/ حزيران٤مايو إىل / أيار ٣٠فرباير ومن   / شباط ٢٤ إىل   ١٥، يف الفترة من     ٢٠١١عام  
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ويعرب املقرر عن امتنانه للحكومة على مد يد تعاوهنا خالل بعثتيه وعلى إبداء اسـتعدادها               
وقد حظي بشرف لقاء . وركز املقرر عمله خالل بعثتيه على الربملان. للعمل معه بطريقة بناءة 

معية الوطنية، هينغ سامرين، ونائب رئيس الوزراء سوك    رئيس الوزراء هون سني، ورئيس اجل     
 عن أعضاء جملس الشيوخ واجلمعيـة الوطنيـة          آخرين، فضالً  آن، وأعضاء حكوميني كباراً   

وأعرب عن تفاؤله من ردهم على بعض املسائل الـيت          . )١(املنتمني إىل أحزاب سياسية خمتلفة    
ع به كال جملسي الربملان ملساءلة السلطة       وأُطلع املقرر اخلاص على العمل الذي اضطل      . أثارها

ويعرب عـن تقـديره لـبعض       . التنفيذية وإلزامها حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف البلد       
 من أوجه القـصور يف أداء       وقد حدد عدداً  . القوانني اجلديدة اليت سنها الربملان هلذا الغرض      

  .من هذا التقريرالربملان، وقدم توصيات ملعاجلتها ترد يف اجلزء اخلتامي 
وعقد املقرر اخلاص اجتماعات على انفراد مع فريق األمم املتحدة القطري وأعضائه              -٦

واملنظمات املاحنة والدبلوماسيني، وزار هيئة الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديـا، حيـث           
يا انتهاكات  واجتمع أيضاً بضحا  . التقى برئيس قضاة اهليئة ونائبته قبيل اختتام دورهتا السابعة        

حقوق اإلنسان، مبن فيهم أفراد اجلماعات واجملتمعات األصلية اليت تأثرت حباالت اإلخـالء             
من األراضي يف املاضي القريب، وشخص ُوجهت إليه هتمة التشهري، وأجرى حوارات مـع              

قة ممثلي النقابات؛ ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، مثل احلقوق املتعل            
وزار مواقـع يف    . باألراضي وحرية التعبري، واملعنية بإصالح الربملان؛ ومع فرادى املـواطنني         

كامبونغ شنانغ وحبرية بوونغ كوك وخان سني سوك حيث تواجه أسـر خطـر الطـرد أو               
  .تعرضت للترحيل القسري

  التطورات األخرية يف جمال حقوق اإلنسان  - ثالثاً  
 يف بعض اجملاالت، غري أهنا مل تتحـسن          اإلنسان تقدماً  شهدت احلالة العامة حلقوق     -٧

  . يف جماالت أخرىكثرياً

  احلقوق املتعلقة باألراضي والسكن  - ألف  
ما زالت الرتاعات املرتبطة باألرض تؤثر على حياة الكثري من الناس يف البلد، وخباصة   -٨

وتعكف احلكومة على وضع    . الفقراء واملهمشون واحملرومون من آلية فعالة ملعاجلة شكاواهم       
فقد أدت  . عدد من السياسات إلدارة األراضي والسكن والترحيل، غري أن التقدم يظل بطيئاً           

 منها إىل اشتباكات متواصلة بـني  الرتاعات على األراضي اليت مل ُتحل ويشوب الفساد كثرياً    

__________ 

 .من املؤسف أن الفرصة مل تتح حىت اآلن للمقرر اخلاص للقاء وزير العدل )١(
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ري، وما فتئت تـشكل  احلكومة واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية املعرضة خلطر اإلخالء القس  
  . الندالع كثري من أعمال العنف يف األشهر األخريةسبباً
ومل تتخذ السلطة القضائية إجراءات فعالة للدفاع عن حقوق كـثري مـن النـاس                 -٩

 وتفيد التقارير بأن اآلليات القائمة حاليـاً      . املتضررين من االفتقار إىل سندات ملكية األرض      
األراضي، مثل جلان املساحة واهليئة الوطنية املعنية حبل منازعـات          لتسوية املنازعات املتعلقة ب   

األراضي، تفتقر إىل املوارد وإىل الفعالية يف الدفاع عن حقوق صغار املالك، وُتبلـغ بعـض                
اجملتمعات احمللية عن تفضيلها اللجوء إىل اآلليات غري القضائية لعدم ثقتها يف احملاكم والـنظم            

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تصاعدت حـدة       .  منازعات األراضي   لتسوية القائمة حالياً 
ـ     ـنزاعات كثرية بشأن األراضي وطُرد ع      م، أو ُهـددوا  ـدد كبري من الناس مـن أراضيه

 أو احلـصول   باإلخالء القسري، بعد أن استنفدوا سبل االنتصاف القانونية حلل الرتاع سلمياً          
  .على تسوية عادلة

 أسرة تعيش يف منطقة حبرية بوونـغ        ٤ ٠٠٠ إىل   ٣ ٠٠٠قل عن   وقد طُرد ما ال ي      -١٠
 ٩٩كوك أو هي مهددة بالطرد القسري من ديارها منذ أن منحت احلكومة عقد إجيار ملدة                

ولُجئ إىل ترهيب القرويني وهتديدهم إلجبارهم      .  لشركة شوكاكو الستغالل األراضي    عاماً
، رغم أن العديد منهم     هن خارج بنوم بن   على قبول تعويضات غري كافية أو إسكاهنم يف أماك        

 من قـانون    ٣١ و ٣٠يطالب باحلصول على سندات رمسية مللكية األراضي مبوجب املادتني          
. وعمدت قوات األمن أيضاً إىل ترهيب احملتجني ومعاملتهم بعنـف         . ٢٠٠١األراضي لعام   

هنـاك  ، بدأت شركة شوكاكو متأل البحرية بالرمل، فرحلت من   ٢٠٠٨أغسطس  /ومنذ آب 
أسر كثرية قبلت مبجموعة تعويضات غري كافية خشية التعرض إلخـالء قـسري يف هنايـة         

.  أسرة ال تزال معرضة للطرد القـسري       ١ ٥٠٠ومع ذلك، تشري التقديرات إىل أن       . املطاف
ورغم إجراء حوار بني اجملتمعات املتضررة اليت ما زالت يف منطقة حبرية بوونغ كوك وبلديـة      

  .ال هناك الكثري مما يتعني حتقيقه من حيث التعويضات وحتسني األوضاع حملياً، ال يزهبنوم بن
وشرعت احلكومة، مبساعدة من اجملتمع الدويل، يف تنفيذ برنامج طموح إلصـدار              -١١

سندات ملكية األراضي يف البلد، غري أنه يفتقر يف كثري من األحيان إىل الشفافية فيما يتعلـق       
وأدى استيالء األغنيـاء واألقويـاء علـى    . منوحة ألغراض اقتصاديةباالمتيازات العقارية امل  

ولـئن كانـت بعـض      .  إىل حجب التقدم احملرز يف عملية متليك األراضي        األراضي أحياناً 
االمتيازات العقارية ألغراض اقتصادية واجتماعية قد ُمنحت لتحقيق أهداف عامة حبسن نية،            

  .خرى من ذلك القبيلفإن ذلك ال يسري على بعض االمتيازات األ
              ما تعرض األفراد املـدافعون عـن حقـوق جمتمعـاهتم            وعالوة على ذلك، كثرياً     -١٢

ويشكل غياب احلوار والتشاور . فيما يتعلق باألراضي لالعتقال التعسفي أو لتهم ال أساس هلا    
ض اقتصادية، قبل منح    مع اجملتمعات، اليت ُيحتمل أن تتأثر من منح االمتيازات العقارية ألغرا          

 الحظه املقرر اخلاص، مثله يف ذلك مثل عدم إجراء تقييم لألثر             مؤسفاً تلك االمتيازات منطاً  
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وكان املقرر اخلاص قد أعرب يف تقريره الصادر يف العام املاضي عن أمله أن تنـشئ                . البيئي
دد املتزايد من املنازعات  إىل معاجلة العاحلكومة آلية بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية سعياً       

، وأبدى تفاؤله مـن إعـالن رئـيس اللجنـة           )٣٢، الفقرة   A/HRC/15/46(على األراضي   
  .٢٠١١مايو /الكمبودية حلقوق اإلنسان عن إنشاء تلك اآللية يف أيار

والحظ املقرر اخلاص اجتاها يتميز بالتقارب بني جهاز الدولة ومصاحل قطاع األعمال   -١٣
، زار املقرر اخلاص مقاطعة كامبونغ شنانغ ووقف بنفـسه          ٢٠١١فرباير  /ويف شباط . اخلاص

على حالة بعض القرويني من قرية لوربينغ يف بلدية تاشيس التابعة حملافظة كامبونغ تـراالش،               
 دون احلصول على تعويض، رغم أن قضية        ٢٠٠٨الذين طُردوا من أراضيهم يف مستهل عام        

 ما زالت معلقة لدى جلنة املساحة يف احملافظة، وأُرسلت          تتعلق حبالتهم وحالة قرويني آخرين    
، KDC Internationalوقد استولت شـركة  . إىل اهليئة الوطنية املعنية حبل منازعات األراضي

وهي شركة تديرها زوجة وزير يف احلكومة، على أرض تابعة جملتمعات حملية رغم مطالبـة               
منهم زعيم قرية وموظف يف منظمة غري حكوميـة         واتُّهم مثانية قرويني،    . هذه اجملتمعات هبا  

ترد (يساعد القرويني املتضررين، بالتعدي على املمتلكات والتحريض ونشر معلومات كاذبة           
  ). أدناه٢١تفاصيل إضافية يف الفقرة 

 من ديارها ، اجتمع املقرر اخلاص بثالث أسر طردت قسراً   ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -١٤
اليت أصبحت تسمى اآلن حمافظـة      ( متي، يف حمافظة روسي كيو       هبنيف بلدية سانغكات بنوم     

وتفيد .  بشأن األرض املعنية   ١٩٩٢، رغم عدم صدور قرار رمسي ُينتظر منذ عام          )سني سوك 
) لديها وثيقة الشراء   (١٩٩٢التقارير بأن األسر اشترت األرض من ضابط عسكري يف عام           

وُيزعم أن  . لكية األرض من البلدية باءت بالفشل     غري أن حماوالهتا الرامية إىل استصدار سند م       
 لالستيالء على األرض وطرد األسر مقابل       ٢٠٠٣سبتمرب  /حماوالت متعددة جرت منذ أيلول    

ونظرت حمكمة البلدية   . تعويض ضئيل أو دون تعويض، وهو األمر الذي تعترض عليه األسر          
 وال تزال معلقة ودون حل      ٢٠٠٤ام   يف القضية، مث أحيلت إىل جلنة املساحة البلدية يف ع          أوالً

  .منذ سنوات عديدة
، نشب صدام عنيف بني سلطات مقاطعة كامبونغ سـبو          ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -١٥

 متنازع عليها ُتـستخدم   هكتارا٦٥ًوقرويني من حمافظة أودونغ بسبب بقعة أرض مساحتها        
. األرض اليت تستغلها مخس أسر إلنتاج األرز، وبسبب اعتزام تدمري ثالثة منازل تقع يف         حالياً

ونتج الصدام عن نزاع طويـل      . وأُبلغ عن إصابة أربعة دركيني وما ال يقل عن ستة قرويني          
ونشب .  أسرة أهنا تعيش فوقها منذ بداية الثمانينات       ٨٨األمد على البقعة األرضية اليت تدعي       

 التايوانيـة  Meng Kethالرتاع عقب مزاعم بأن مسؤولني عسكريني باعوا األرض لـشركة  
، اليت أصبحت تّدعي ملكيتها     )اململوكة لرجل أعمال تايواين حصل على اجلنسية الكمبودية       (

، ٢٠٠٤وظلت القضية معلقة لدى نظام احملاكم منذ عام         . لألرض بينما ينفي القرويون بيعها    
ووقـع  .  ضد القـرويني   ، أصدرت احملكمة العليا حكماً    ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول  
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ام بعد أن قاد املدعي العام كوث سوهبينغ قوة مشكّلة من مئات من رجـال الـشرطة                 الصد
  . إىل إنفاذ حكم احملكمة العلياوالشرطة العسكرية املسلحني سعياً

. وهذه بعض األمثلة النموذجية على املشاكل املتعلقة حبقوق ملكية األرض يف البلد             -١٦
 عدد من املناسبات، لدى حيـازة األراضـي         ورغم أن احلكومة والسلطات احمللية قدمتا يف      

ألغراض عامة، جمموعة تعويضات معقولة للمقيمني يف مواقع خمتلفة لالنتقال إىل مكان آخر،             
 جلأت فيها احلكومة إىل استخدام القوة املفرط ضد املقيمني    جداًما زالت هناك حاالت كثرية      

  .يف األراضي املتنازع عليها
صدر اجمللس املعين بالسياسات املتعلقة باألراضي مـشروع        ، أ ٢٠١٠ويف مطلع عام      -١٧

. سياسة عامة لإلسكان، يعترف باحلق يف السكن الالئق؛ غري أن هذه السياسة ما زالت معلقة
 بشأن املستوطنات املؤقتة غري املـشروعة يف  ، اعتمدت احلكومة تعميماً ٢٠١٠مايو  /ويف أيار 

. ع يف عني املكان ونقل السكان إىل أماكن أخرى املناطق احلضرية، يهدف إىل حتسني األوضا     
ويأمـل  . غري أن التعميم ال ينص على نظام حيدد مشروعية املستوطنات يف املناطق احلضرية            

املقرر اخلاص أن ُيحترم وقف مؤقت لعمليات إخالء السكان من املستوطنات غري الرمسية حىت              
 بـه   تعلقة باألراضي، على حنو ما أوصى     تتمكن احلكومة من زيادة قدرهتا على حل الرتاعات امل        

، الذي حث فيه احلكومة علـى تعزيـز جهودهـا          ١٢/٢٥جملس حقوق اإلنسان يف قراره      
لتسوية قضايا ملكية األراضي على حنو منصف وعاجل وبصورة عادلة ومكـشوفة، وفقـاً              

يـة  ، وذلك عن طريق تعزيز تنفيذ القانون بوضع مبادئ توجيه         ٢٠٠١لقانون األراضي لعام    
وحيث املقرر اخلاص احلكومة على مضاعفة اجلهـود        . وطنية لتوضيح اإلجراءات ذات الصلة    

 من ترك الـرتاع علـى    الستخدام اإلطار القانوين احمللي القائم والناشئ حلل املنازعات، بدالً        
  .األراضي يتحول إىل عنف ظل يتصاعد خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  حرية التعبري  - باء  
فقـد  .  زالت حالة احلق يف حرية التعبري والرأي يف كمبوديا مسألة مثرية للقلـق             ما  -١٨

 غري متناسـب    استخدمت احلكومة األحكام املتعلقة بالتشهري والتضليل يف القانون استخداماً        
ـ                        ون أضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والزعماء السياسيني الـذين بـاتوا يلج

  . من توجيه تلك التهم إليهم الرقابة الذاتية خوفاًفيما يبدو إىل
والحظ املقرر اخلاص أن األحكام الواردة يف قوانني كثرية يف كمبوديا، مبا يف ذلك                -١٩

قانون العقوبات اجلديد، تتجاوز املعايري الدولية يف احلد من حريات األشـخاص، وكـذلك      
 تبدي احملاكم فهما كافيـا للممارسـة        فال. تفعل احملاكم يف تطبيق تلك القوانني وتفسريها      

 مـن    بـدالً   حرفياً واالجتهاد القضائي الدوليني املتطورين، ومتيل إىل تفسري القانون تفسرياً        
 مثال، ُحكم على ليانغ سوكشون، وهو موظـف  ٢٠١٠أغسطس /ففي آب. استلهام روحه 

لـى شخـصني    يعمل حلساب الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، وع         
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 وبغرامة قدرها مليونا ريال، وحوكم متـهم        آخرين مها تاش فاناك وتاش له، بسنتني سجناً       
وُوجهت إليهم هتمة   .  وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات     آخر هو تاش كهونغ هبونغ غيابياً     

. ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٤توزيع منشورات مناهضة للحكومة يف مقاطعة تاكيو يف         
أغسطس عدد من االختالالت، األمر الذي يشري إىل        / آب ٣٠اليت جرت يف    وشاب احملاكمة   

وتظهر األدلة املقدمة ومالبسات هذه القضية عدم وجود        . أن املتهمني مل ينالوا حماكمة عادلة     
 من قـانون العقوبـات، ألن توزيـع    ٦٢عناصر كافية لإلدانة جبرمية التضليل مبوجب املادة    

السلم ومل ُيثَر، فيما يبدو، أي اضطراب يف النظام العام عقـب            املنشورات املزعوم مل ُيخل ب    
  .العثور على تلك املنشورات

ووجه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا، واملقرر اخلاص املعـين               -٢٠
بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقـوق               

 إىل حكومـة     عاجالً  مشتركاً نسان، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني نداءً       اإل
وأعرب املقررون اخلاصون عـن     .  بشأن هذه القضية   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤كمبوديا يف   

 للحق يف حرية التعـبري واحلـق يف         القلق من أن أوضاع املواطنني األربعة قد تشكل انتهاكاً        
وأعربوا أيضاً عن القلق من أن إدانة أحد املواطنني األربعة، وهو مدافع عـن              . حماكمة عادلة 

حقوق اإلنسان، على أساس أدلة مشكوك يف صحتها قد يكون هلا أثر سليب على مناخ عمل                
والتمس املقررون اخلاصون توضيحات بشأن التحقيق      . املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد     

إلجراءات األخرى املتصلة هبذه القضايا، والتـدابري املتخـذة         وإجراءات التقصي القضائية وا   
لضمان احملاكمة العادلة، ومدى إمكانية اعتبار العقوبة املفروضة على املتهمني فيمـا يتعلـق              

          وأثناء كتابة هـذا التقريـر،      .  للحق يف حرية التعبري     جائزاً بتوزيع املنشورات املزعوم تقييداً   
  .رد من احلكومةمل يكن قد ورد أي 

وباملثل، أرسل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا، واملقرر اخلاص              -٢١
املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،              

 األسـاس   ، رسالة ادعاء مشتركة إىل حكومة كمبوديا تشكك يف        ٢٠١١فرباير  / شباط ٣يف  
        القانوين لقضية سام شانكيا وريتش سيما اللذين أدينا بتهمة التـضليل والتـشهري مبوجـب               

 من قانون العقوبات اجلديد، بدعوى إشارهتما يف مقابلة إذاعية إىل الوضع القانوين ٣٠٥املادة 
ملعنية، وهـي   املعلق لرتاع مستمر على أرض وإىل اإلجراء غري القانوين الذي اختذته الشركة ا            

KDC International   انظـر  (، اليت عمدت إىل جلب اآلالت للعمـل يف األرض املـذكورة
 ملنظمـة    حملياً ويعمل السيد شانكيا منسقاً   ).  أعاله ١٣املعلومات األساسية الواردة يف الفقرة      

Adhoc  احلـرة  أما التعليقات اليت أدىل هبا يف الربنامج الذي بثته إذاعة آسيا            .  حلقوق اإلنسان      
ما قامت به الشركة خيالف القـانون ألن   " فمفادها أن    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يف  

وبالتايل ينبغي للشركة أن تعلق نـشاطها       . احملكمة مل تبت بعد يف األسس املوضوعية للقضية       
وزعمت الشركة أن التعليقات غري صحيحة، فقرر املدعي العام، لدى          ". وتنتظر قرار احملكمة  

ولدى عرض القضية على . Adhocلقيه تلك الشكوى، توجيه هتمة التشهري إىل منسق منظمة       ت
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احملكمة، شاب احملاكمة عدد من االختالالت اليت توحي بأهنا مل تستوف معـايري احملاكمـة               
 ماليني ريال أو بسجنه     ٤وحكم على السيد شانكيا بدفع غرامة وتعويضات قدرها         . العادلة

 ماليني ريـال أو     ١٠على السيد سْيما بدفع غرامة وتعويضات قدرها        وحكم  . ثالثة أشهر 
ويشكل اللجوء إىل دعاوى التشهري اجلنائية ضد العاملني يف جمال حقوق           . بالسجن ستة أشهر  

.  شـديداً  اإلنسان املعنيني بالتشجيع على إجياد حل عادل ملنازعات األراضي مسألة تثري قلقاً           
  . يكن قد ورد أي رد من احلكومةوأثناء كتابة هذا التقرير، مل

ومن األمثلة األخرى اجلديرة بالذكر قضية سينغ كوناكا، وهو موظف من موظفي              -٢٢
، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩ البلدية، يف    بنوم بنه برنامج األغذية العاملي، أدانته حمكمة      

امة قـدرها   بتهمة التحريض على ارتكاب جناية، وُحكم عليه بالسجن ستة أشهر ودفع غر           
، ألقي القبض علـى الـسيد كوناكـا         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف  . مليون ريال 

 كـانون   ١٩ويف  .  سـاعة قـصد االسـتجواب      ٤٨واحتجز يف حمافظة روسي كيو ملدة       
 البلدية مبوجب قانون العقوبات اجلديـد       بنوم بنه ، حوكم أمام حمكمة     ٢٠١٠ديسمرب  /األول

ويبدو . ة من موقع شبكي وتقامسها مع زميلني يف مكان العمل         وأدين بتهمة طبع مواد إعالمي    
ومل يـؤذن  ". اخلونـة "ب  كاريكاتورية لقادة سياسيني، لقبـوا   أن تلك املواد تتضمن رسوماً    

وجرت احملاكمـة يف يـوم      . للمراقبني حبضور إجراءات احملاكمة اليت دارت يف جلسة مغلقة        
 تكون فيه احملاكم عادة مغلقة إال يف حـاالت          األحد بعد مرور يومني على اعتقاله، وهو يوم       

وبدا األمر كما لو أن النيابة العامة مل يكن لديها الوقت للتحقيق كما ينبغـي يف                . استثنائية
 ٢٢ويف  . القضية وأن احملكمة تعجلت إصدار حكم من دون السماح بإجراء حماكمة سليمة           

 اإلنسان يف كمبوديـا، واملقـرر       ، وجه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق      ٢٠١١مارس  /آذار
 مقرر الفريق العامل املعين باالحتجـاز  -اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، ورئيس     

 يطلبون فيه توضيحات بشأن األسس القانونية إلدانة الـسيد           عاجالً  مشتركاً التعسفي، نداءً 
من قانون العقوبات اجلديد     ٤٩٥وأعرب املقررون اخلاصون عن القلق من أن املادة         . كوناكا

رمبا تكون قد فُسرت باعتبارها حتد من ممارسة حرية الرأي والتعبري واإلعالم اليت يـضمنها               
وأثناء كتابة هـذا  .  من اعتبارها تنص على محاية الناس من ارتكاب أية جرمية        الدستور، بدالً 

  .التقرير، مل يكن قد ورد أي رد من احلكومة
ص أن احملاكم تطبق قوانني ال تتفق مع طبيعـة ونطـاق سـيادة    والحظ املقرر اخلا   -٢٣

القانون يف املقام األول، وبالتايل تكون عرضة الحتمال استغالهلا من جانب السلطة التنفيذية             
 أعـوام علـى زعـيم       ١٠ بالسجن   ومن األمثلة على ذلك احلكُم غيابياً     . ألغراض سياسية 

ئق عامة وبالتضليل، وهي هتمة ُيزعم أن هلا دوافع         املعارضة سام رينسي بعد إدانته بتزوير وثا      
وكان املقرر اخلاص يأمل أن تتحلى حمكمة االستئناف أو احملكمة العليا بقدر أكـرب              . سياسية

ولكن احملكمة العليا أيدت لألسـف يف       . من املوضوعية أثناء استئناف قضية زعيم املعارضة      
.  بدورها حكم احملكمـة االبتدائيـة       حكم حمكمة االستئناف اليت أيدت     ٢٠١١مارس  /آذار

وادعت احلكومة أن السيد رينسي تالعب خبريطة ُتبني أن فييت نام قد تعدت على أراضـي                
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ويف أي نظام دميقراطي سليم، تناقش هذه املسائل السياسية يف الربملـان وتـصبح              . كمبوديا
التدقيق يف أنـشطة    ف.  من أن تكون موضوع قضية جنائية أمام احملاكم        بدالًمسألة نقاش عام    

احلكومة ومطالبتها بالرد على أي انتقادات لقراراهتا يف جمال السياسة العامة مها من الوظائف              
األساسية اليت يؤديها زعماء أحزاب املعارضة، وال ينبغي أن يتعرضوا إلجراءات جنائية بسبب 

  .اضطالعهم مبسؤولياهتم بطريقة سلمية
ملقرر اخلاص رسالة إىل رئيس الوزراء قـدم        ، وجه ا  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤ويف    -٢٤

فيها مذكرة إعالمية تعرض منظور حقوق اإلنسان الدولية بشأن اللجوء إىل دعاوى التشهري             
 عـن   وشدد املقرر اخلاص على أن قيام السلطات العامة والسياسيني، فـضالً          . وهتم التضليل 

اقشات العامة، بتقبـل اآلراء     العاملني يف وسائط اإلعالم واألشخاص الذين يشاركون يف املن        
املخالفة وعدم اعتبارها هجمات شخصية، أمر هام حلماية الفضاء الدميقراطي الالزم لتلـك             

وأشار املقرر اخلاص إىل اجتاه مقلق من القيود املفروضة على حرية التعـبري             . املناقشات العامة 
ذي أسفر عن أحكـام     يتخذ شكل رفع دعاوى بتهمة التشهري والتضليل والتحريض، األمر ال         

بالسجن على أفراد، منهم الصحفيون وموظفو املنظمات غري احلكومية والربملانيون، مل تكن            
والحظ املقرر اخلاص بانتظـام أن املـشتكي، يف قـضايا          . لديهم نية املساس باألمن الوطين    

). شهريوهذا عنصر من عناصر جرمية الت(التشهري، ال ُيثبت، فيما يبدو، أن مسعته قد تضررت         
وفيما يتعلق بقضايا التضليل، الحظ املقرر اخلاص أن احملكمة ال تتلقى يف كثري من األحيـان                

وهذا عنصر من عناصر    ( على األمن الوطين     أي دليل يثبت أن املعلومات املعنية تشكل خطراً       
  ).جرمية التضليل

  مشروع قانون بشأن املنظمات غري احلكومية  - جيم  
، خالل الفتـرة التـشريعية الرابعـة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ة، يف ـقررت احلكوم   -٢٥

 ١٥ويف  . ، اعتماد قانون ينظم أنشطة املنظمات غري احلكومية واجلمعيات        )٢٠١٢-٢٠٠٨(
، نشرت وزارة الداخلية بصورة علنية مسودة القـانون األوىل          ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

إىل املشاركة يف مشاورات عامـة      ودعت املنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى        
وقد اعترف رئيس الـوزراء،  . ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٠أوىل بشأن مشروع القانون يف     

، بدور اجلهـات    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦ و ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤يف خطابيه يف    
عترف بذلك الدور   الفاعلة من اجملتمع املدين يف التنمية السياسية واالقتصادية لكمبوديا، كما ا          

 وما فتئ كثري من منظمات اجملتمع املدين يـؤدي دوراً         . عدد آخر من كبار أعضاء احلكومة     
 لدور الدولة يف تقدمي خدمات اجتماعية رئيسية يف جماالت التعليم والصحة والتنمية             تكميلياً

أو يف املساعدة   الريفية والصرف الصحي والرعاية االجتماعية ومحاية املوارد الطبيعية والبيئة،          
  .على تقدمي تلك اخلدمات
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ويشكل قرار اعتماد قانون لتنظيم املنظمات غري احلكومية واجلمعيات مبادرة حامسة             -٢٦
 ملا ينطوي عليه من آثار طويلة األجل على تنمية اجملتمع الكمبودي،            تتطلب عناية فائقة، نظراً   

اعات حقوق اإلنسان واملنظمات غري     ويف السنتني املاضيتني، تعرضت مج    . وتنمية البلد بدوره  
احلكومية األخرى املعنية بتعزيز ومحاية احلقوق املتعلقة باألراضي والسكن ألفقـر النـاس،             

  متزايداً وبالتنمية املستدامة، أو احلقوق الدستورية يف حرية التعبري والتجمع والصحافة، تعرضاً          
يد احلركة وحرية التجمع، والتهديدات لضروب خمتلفة من املضايقة والترهيب، مبا يف ذلك تقي      

          . اللفظية، والتهديد باختاذ إجراءات قانونية، بل ورفع دعاوى جنائيـة يف بعـض احلـاالت              
وما انفكت جهودها الرامية إىل تثقيف اجملتمعات احمللية وتقدمي املشورة إليها بشأن حقوقهـا              

، "حتـريض "سسات القائمة، توصف بأهنـا      ، من خالل املؤ   القانونية وكيفية ممارستها سلمياً   
  .وُتربط باملعارضة السياسية

وأعرب املقرر اخلاص عن تفاؤله من املشاورات اليت أجرهتا وزارة الداخليـة مـع                -٢٧
األطراف املعنية بشأن مشروع القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية، وأعرب عن األمل أن            

ولكن بلوغ اهلدف مـن هـذه املـشاورات    . ت أخرىتتكرر هذه املمارسة اجليدة يف جماال 
يتطلب من املشروع النهائي هلذا القانون دمج االقتراحات املناسبة اليت ُتقدم أثناءها، لكـي              

  . من تقييدهابدالًمتكّن القوانني املوضوعة اجلمعيات املعنية من تعزيز أنشطتها 
وع اجلديد ال تزال تقتـضي      وأثناء كتابة هذا التقرير، كانت عدة جوانب من املشر          -٢٨

عناية فائقة؛ وينبغي أيضاً إجراء مشاورات على نطاق أوسع من أجل معاجلة املسائل املقلقـة       
، أرسل املقرر اخلـاص  ٢٠١١مايو / أيار ١٣ويف  . اليت أثارهتا املنظمات غري احلكومية نفسها     

ملـدافعني عـن حقـوق      املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا واملقرر اخلاص املعين حبالة ا          
اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات، رسـالة              
ادعاء مشتركة تعرض قلقهم من أن األحكام الواردة يف الصيغة الثانية من قانون اجلمعيـات               

املنظمات واملنظمات غري احلكومية يف كمبوديا قد تعيق العمل املشروع الذي تضطلع به تلك           
وأشار املقررون اخلاصون إىل أن عملية التسجيل ينبغي أن تكـون           . يف تعزيز حقوق اإلنسان   

ويف . سريعة ويف املتناول وغري مكلفة، وينبغي أن تكون هيئات التسجيل مستقلة عن احلكومة   
وينبغي . هذا الصدد، ينبغي وضع إجراءات واضحة وحتديد جداول زمنية للنظر يف الطلبات           

ومة أن تضمن حق اجلمعيات يف الطعن يف أي رفض للتسجيل، ووجود سبل انتصاف              للحك
فعالة وسريعة ضد أي رفض لطلب من الطلبات، وتكفل إجراء استعراض قضائي مـستقل              

وينبغي للحكومة أيضاً أال جتّرم أنشطة الدفاع عن حقوق اإلنـسان           . لقرارات هيئة التسجيل  
  . تفرض عليهما عقوبات جنائيةواملشاركة يف كيانات غري مسجلة وأال

وال بد من إجراء حوار مفتوح وبّناء وقائم على االحترام املتبادل لالشتراك يف وضع                -٢٩
ورغـم  . قانون للمنظمات غري احلكومية من شأنه أن يعزز تطوير اجملتمع املدين يف كمبوديا            

  .دة االتصال واملناقشةالتعاون املتزايد، ال تزال هناك حتديات ميكن حل بعضها من خالل زيا
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، ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤وذكّر املقرر اخلاص، يف رسالته إىل رئيس الوزراء بتاريخ            -٣٠
، على اقتراحه   ٢٠١٠يناير  /برد رئيس الوزراء اإلجيايب، أثناء اجتماعهما املعقود يف كانون الثاين         

دين، وشدد علـى احلاجـة إىل    املتعلق بإنشاء آلية للتعاون املفيد والبناء بني احلكومة واجملتمع امل         
 لذلك الغرض، أحال املقرر اخلـاص مـشروع اقتـراح           وحتقيقاً.  لوضع تلك اآللية   العمل معاً 

  . منظمة معنية حبقوق اإلنسان يف البلد، لينظر فيه رئيس الوزراء٣٠٠اشتركت يف إعداده حنو 
اء يؤكد  وأعرب املقرر اخلاص عن سروره وهو يتلقى كرد ضمانات من رئيس الوزر             -٣١

 .٢٠١٠سبتمرب  /فيها أنه كلف املوظفني املعنيني بإجراء دراسة شاملة للنقاط املعروضة يف أيلول           
 مـن   وأعرب رئيس الوزراء أيضاً يف رسالته عن أمله أن يتمكن زمالؤه واملقرر اخلاص قريباً             

، ٢٠١١اير  فرب/وخالل اجتماعهما املعقود يف شباط    . إجياد وسيلة ملعاجلة املسائل املثرية للقلق     
أشار رئيس الوزراء إىل ضرورة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف تلك اآللية لتمثل اجملتمع              

ويشجع املقرر اخلاص احلكومة واجملتمع املـدين علـى         .  وتشمله بأكمله   حقيقياً املدين متثيالً 
  .مواصلة احلوار بغية إنشاء آلية للتشاور بانتظام

  مشروع قانون النقابات  - دال  
 بصياغة قانون للنقابات والنظر يف توافقه مع املعايري الدولية          تقوم وزارة العمل حالياً     -٣٢

غري أن املقرر اخلاص يشعر بالقلق إزاء تقييد حريـة التعـبري            . بشأن العمل وحقوق اإلنسان   
فخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تعـرض الزعمـاء النقـابيون          . والتجمع ألعضاء النقابات  

أسقطت التهم يف   ( انتقامية من قبيل التهديد واالهتام بالتحريض على ارتكاب جرمية           لعمليات
ويشجع املقرر اخلاص   . والتوقيف عن العمل  ) وقت الحق بناء على طلب من رئيس الوزراء       

  .احلكومة على إجراء مشاورات شاملة مع األطراف املعنية بشأن مشروع القانون

  اكم كمبودياالدوائر االستثنائية يف حم  - هاء  
حققت الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا إجنازات كبرية خالل الفترة املـشمولة        -٣٣

، يف  "دويـك "ففي أعقاب اإلدانة التارخيية لكيينغ غويك إياف، املعروف باسـم           . بالتقرير
 يف قضيتها الثانية ضد نوون تشي ويينغ سـاري          ، أحرزت احملكمة تقدماً   ٢٠١٠يوليه  /متوز
وأحيلت القـضية إىل احملاكمـة يف كـانون         ). ٠٠٢القضية  (نغ ثرييث وخيو سامفان     ويي

، ومن املقـرر أن  ٢٠١١يونيه /وُعقدت جلسة استماع أولية يف حزيران     . ٢٠١١يناير  /الثاين
ويف الوقت نفسه، عكفت دائرة احملكمة العليا . ٢٠١١تبدأ احملاكمة يف النصف الثاين من عام      

واسـتمعت الـدائرة إىل حجـج       . ة يف قضية دويك   ـيف الطعون املقدم  يف اهليئة على النظر     
ومن املتوقع أن تصدر الدائرة حكمهـا يف        . ٢٠١١مارس  /املدعيني العامني والدفاع يف آذار    

  .األشهر املقبلة
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 للقطاع الوطين إلقامة العدل      هاماً وما زالت أنشطة احملكمة يف هذا الصدد تقدم مثاالً          -٣٤
، على وجه اخلصوص،    ٠٠٢فالتقدم احملرز يف القضية     . دولية للمحاكمة العادلة  وفقاً للمعايري ال  

وإضافة إىل ذلك، تواصل احملكمة فتح أبواهبا أمام الكمبوديني للقيام جبوالت           . أمر يستحق الثناء  
ويف الوقـت   .  وحده ٢٠١٠ زائر يف عام     ٣٢ ٠٠٠دراسية لالطالع على عملها، وقد تلقت       

ذاته، يواصل قسم دعم الضحايا عقد منتديات عامة إقليمية يف مجيع أحناء كمبوديـا، ومنـها                
وأثناء . منتديات نظمت يف باتامبانغ وكامبوت وكامبونغ شنانغ خالل الفترة املشمولة بالتقرير          

  .٠٠٤ و٠٠٣كتابة هذا التقرير، كان الغموض ال يزال يكتنف القضيتني 
، وجه املقرر اخلاص رسالة إىل رئـيس الـوزراء          ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٥

 للمجتمع الدويل   يتحدث فيها عن أمهية الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا اليت تقدم مثاالً           
 على التزام البلد بضمان املساءلة عن الفظائع املرتكبة يف املاضي، وحبماية حقوق اإلنـسان،             

 عن أمله أن يكون للمحاكمـات  وأعرب جمدداً . والنهوض باستقالل القضاء وسيادة القانون    
  حفـازاً  يف الدوائر االستثنائية تأثري إجيايب يف تعزيز استقاللية السلطة القضائية، وتكون عامالً           

للحكومة من أجل التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب وتعجيـل إصـالحاهتا القانونيـة              
  .والقضائية

  دور الربملان وفعاليته يف محاية حقوق اإلنسان  - رابعاً  

  اهليكل العام للربملان  - ألف  
 ١٢٣وهناك  . يتألف برملان كمبوديا من جملسني مها جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية           -٣٦

وتدوم والية اجلمعية الوطنية مخس     .  يف جملس الشيوخ    مقعداً ٦١ يف اجلمعية الوطنية و    مقعداً
وينتخب أعضاؤها، بناء على نظـام      . تهي يوم بداية والية اجلمعية الوطنية اجلديدة      سنوات تن 

  .التمثيل النسيب، من بني الدوائر اإلحدى والعشرين املتعددة األعضاء اليت متثل حمافظات البلد
 َينتخب   عضواً ٦١ويتألف اجمللس من    . أما والية جملس الشيوخ فتدوم ست سنوات        -٣٧

ويعني امللك  .  منهم وتنتخب اجلمعية الوطنية اثنني آخرين      ٥٧سانغكات  /مستشارو البلديات 
ويقوم اجمللسان على هيكل من اللجان إذ يضم كل واحد منهما تسع جلان    . العضوين املتبقيني 
  . أعضاء من حزب الشعب الكمبودي احلاكميترأسها مجيعاً

يكلية اليت شهدها البلـد     ومل يسلم الربملان الكمبودي من االضطرابات املؤسسية واهل         -٣٨
ومثلما هو احلال بالنسبة للقضاء، تطلب األمر       . ككل يف السنوات األربعني املاضية أو حنوها      

إعادة بناء الربملان والثقافة الربملانية من نقطة الصفر يف أعقاب التـدمري املنـهجي جلميـع                
ملان ومرافقه املاديـة    فأضحت بنية الرب  . املؤسسات الدميقراطية خالل فترة حكم اخلمري احلمر      



A/HRC/18/46 

15 GE.11-15361 

. اآلن جيدة كما هو احلال يف أي بلد نام بل تتجاوز املتوسط بكـثري يف جوانـب عديـدة          
  .ويؤدي الربملان الكمبودي، ككثري من الربملانات األخرى، مهام الرقابة والتشريع والتمثيل

ة الـسلطة    إىل مراقب   من التشريع ووصوالً    انطالقاً -وتغطي األنشطة الربملانية ككل       -٣٩
 على قدرة النـاس      مباشراً وتؤثر تلك األنشطة تأثرياً   .  نطاق حقوق اإلنسان برمته    -التنفيذية  

فقد أنشأ كل من اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ جلنة هبدف التركيـز      . على التمتع حبقوقهم  
           وتلقت جلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللـس الـشيوخ أكثـر           . على قضايا حقوق اإلنسان   

        شكوى من أفراد بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وجاءهتا ردود علـى أكثـر              ٣٠٠من  
       وأجرت اللجنة حتقيقـات    .  من تلك الشكاوى من اإلدارات احلكومية ذات الصلة        ١٠٠من  
أما جلنة حقوق اإلنسان التابعة للجمعية الوطنية فقد .  يف السنوات األخرية قضية تقريبا٤٠ًيف 
، ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٦ شكوى من أفراد يف الفترة من عـام          ١ ١٥٨لقت ما جمموعه    ت

وعقب تلقي هذه الشكاوى، اختـذت      . تعلقت الغالبية العظمى منها مبنازعات على األراضي      
اللجنة إجراءات بشأن عدد كبري منها، ووجهت رسائل خطية إىل اإلدارات احلكوميـة ذات   

ونظرت اللجنة أيضاً   .  رداً ٢٥٠لواردة يف تلك الفترة حنو      وبلغ جمموع عدد الردود ا    . الصلة
  .يف مشاريع قوانني خمتلفة تتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان

ومع أن املقرر اخلاص متفائل من التقدم الذي أحرزه البلد يف تطـوير املمارسـات                 -٤٠
ر يف أعمال الربملان    ، ال يزال هناك عدد من أوجه القصو       الربملانية يف غضون مدة قصرية نسبياً     

  . واجلمعية الوطنية خصوصاًعموماً

  فعالية جملس الشيوخ  - باء  
  وانسجاماً  إن املمارسات الربملانية يف جملس الشيوخ أكثر تقدماً        ميكن القول عموماً    -٤١

فقد متكنـت   . مع مبدأي الدميقراطية والشفافية، وميكن للجمعية الوطنية أن تتعلم منها كثرياً          
ن جملس الشيوخ، مبا فيها جلنة حقوق اإلنسان، من االضطالع مبسؤولياهتا بفعالية            خمتلف جلا 

.  يف املتوسط   بعثة لتقصي احلقائق سنوياً    ٢٤وأجرت جلان جملس الشيوخ التسع مجيعها       . أكرب
الوقت املتاح لفحص النصوص القانونيـة      "ومع ذلك، فقد اعترف جملس الشيوخ نفسه بأن         

لى ذلك، فإن املشاورات مع اجلهات املعنية بشأن مشاريع القـوانني           وعالوة ع ". قصري للغاية 
  .)٢(" بعدجداًليست شفافة "

__________ 

 "A report on the self-assessment of the Senate on the Kingdomمني العام جمللس الشيوخ،كمبوديا، األ )٢(

"of Cambodia after 10 years of operation and development) ٢٤، ص )٢٠١١، بنوم بنه. 
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  فعالية اجلمعية الوطنية  - جيم  
. تتمثل إحدى وظائف الربملان الرئيسية يف وضع قوانني جديدة وتعديل القائم منـها         -٤٢

صد أنشطتها ومـساءلتها  ومثة وظيفة رئيسية أخرى هي مراقبة السلطة التنفيذية، من خالل ر       
ويـضطلع  . عنها من أجل الدفاع عن مصاحل الشعب من أي إساءة ممكنة الستخدام السلطة            

الربملان بوظيفة ثالثة هي التمثيل الذي يقتضي من أعضائه إجراء حوارات مع من ميثلون لفهم               
  . أفضل وحسن الدفاع عنها يف الربملانمصاحلهم فهماً

انني كثرية يف اجلمعية على عجل ودون إجراء نقاش سـليم           وبصفة عامة، ُتعتمد قو     -٤٣
ويؤدي نظام اعتماد القوانني فيها، اخلاضع لرقابة صارمة، على صعيد املمارسـة، إىل        . بشأهنا

وقد أظهـر ذلـك أن      . تعذر قبول التعديالت يف أي مرحلة من مراحل العملية إال فيما نذر           
ولئن أكدت اجلمعية   . ا السلطة التنفيذية حمدودة   فعالية اجلمعية يف فحص التشريعات اليت تعده      

دورها املستقل بإعادة مشروع القانون املتعلق بالتظاهر السلمي إىل جملس الوزراء يف مطلـع              
، مثة قوانني هامة أخرى، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد وقـانون             ٢٠٠٨عام  

دون تعـديالت، ودون مـشاورات      ، و مصادرة األراضي، اعُتمدت دون أي مناقشة تقريباً      
وعالوة على ذلك، اتسم عدد من األحكام التـشريعية   . جداًتذكر، ويف فترات زمنية قصرية      

باجتاه حنو تضييق نطاق حقوق ) وبعض األنظمة واملراسيم الفرعية  (املعتمدة يف املاضي القريب     
ى السلطة التنفيذية   وظلت قدرة الربملان الكمبودي على كبح مجاح هذا االجتاه لد         . اإلنسان

  .قدرة حمدودة
فقد ُوضع مفهومـا التعدديـة   . ويشكل انعدام ثقافة برملانية سليمة األداء عقبة رئيسية   -٤٤

والليربالية املنصوص عليهما يف الدستور لضمان وجود حيز للجميع للمشاركة يف عملية إرساء             
والنقاش واإلرادة السياسية لتهيئة    ومع ذلك، ليست هناك ثقافة احلوار       . الدميقراطية وبناء الوطن  

وجيـري تطـوير    . مناخ يفضي إىل احلوار البناء، وتسريع عملية حتقيق الدميقراطية يف اجملتمـع           
 املمارسات الربملانية، ولكن يبدو أن قبول احلاجة إىل وجود معارضة فعلية أمـر يأخـذ وقتـاً           

وهنـاك أيـضاً    . صوات املعارضة فهناك قواعد داخلية معّينة ال تسهل وجود فضاء لأل        . طويالً
فجوة يف املعارف واخلربات يف أوساط أعضاء الربملان واملوظفني الربملانيني الفنيني الذين تعكس             

وقد أعاق ذلك قـدرة أعـضاء       . مؤهالهتم ومهاراهتم افتقارهم إىل التدريب القانوين األساسي      
 أعـضاء اجلمعيـة الوطنيـة يف        ، مل يستخدم  وعموماً. الربملان على االضطالع مبهامهم بفعالية    
  . ملراقبة اجلهاز التنفيذي ومساءلته عن أفعاله فعاالًكمبوديا صالحياهتم اإلشرافية استخداماً

وليست هناك أية جلنة يف الربملان يترأسها عضو من حزب معارض أو مـن أحـزاب                  -٤٥
ن املعارضـة أو    األقلية، رغم أن برملانات عديدة دأبت على هذه املمارسة حيث يترأس عضو م            

فاملمارسة الدولية تنطوي على متثيل عادل أو نسيب للمعارضة يف          .  معّينة من أحزاب األقلية جلاناً   
وتضطلع أحزاب املعارضة أو أحزاب     . ولكن احلال غري ذلك يف كمبوديا     . تلك اللجان الربملانية  

. ب سياسات بديلة  فيمكنها أن تتيح للحكومة والشع    . األقلية بدور حاسم يف مساءلة احلكومة     
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هلذا ينبغي أن ُيكفل للمعارضة احلق يف اقتراح بنود يف جدول أعمال الربملان ُتعرض للمناقـشة                
  .التشريعية والسياسية يف آجال حمددة هلذه الغاية، وأال حترم من احلق يف متثيل ناخبيها

معيـة  وبعد أن فاز حزب الشعب الكمبودي احلاكم بأكثر من ثلثي املقاعد يف اجل              -٤٦
، يبدو أن هنـاك     )٣(٢٠٠٨يوليه  /الوطنية يف االنتخابات العامة األخرية، اليت جرت يف متوز        

فلم يتلق حزب املعارضة يف     .  يف دور اجلمعية الوطنية وعملها كفضاء للنقاش احلقيقي        تراجعاً
 تلك  يف املائة من٩٠ يف املائة فقط من رسائله، وورد ٢٣ من احلكومة إال على الربملان ردوداً

 ما حيضر الوزراء جلسات الربملان لإلجابة على أسئلة         ونادراً. الردود بعد مرور أكثر من شهر     
وتكاد تكون هناك قطيعة بني أعضاء الربملان من حزب املعارضة الرئيسي وبعـض             . أعضائه

ومييل حزب الشعب الكمبودي ذي األغلبيـة  . أحزاب األقلية األخرى وعملية وضع القوانني  
. يف اجلمعية الوطنية إىل جتاهل الدور السياسي الذي تضطلع به األحزاب األخـرى            الساحقة  

ويشتكي حزب املعارضة كما تشتكي أحزاب أقلية كثرية أخرى من أن احلـزب احلـاكم               
  .يعاملها كأعداء للدولة ال كشركاء سياسيني ذوي آراء خمتلفة

ات اهلامة يف الربملان، فـإن      ورغم أن الدستور يشترط االقتراع السري الختاذ القرار         -٤٧
معظمها يتخذ يف اجلمعية الوطنية على أساس التصويت يف إطار تكتالت وبرفع األيدي حبيث            

        وبالتايل قـد   . ميكن للحكومة التعرف على األشخاص الذين يصوتون ضد أي من مقترحاهتا          
لية أو ضد املقترحات    ال تكون لدى فرادى أعضاء الربملان الشجاعة الكافية للتصويت باستقال         

  .اليت تقدمها احلكومة
وعندما فاز حزب الشعب الكمبودي بأغلبية الثلثني يف االنتخابات العامة األخـرية،         -٤٨

 أدت إىل زيـادة     ٢٠٠٨سـبتمرب   /اعتمدت اجلمعية الوطنية قواعد داخلية جديدة يف أيلول       
. اركة فعالة يف الربملـان    تضييق نطاق مشاركة أحزاب املعارضة وأحزاب األقلية األخرى مش        

 من تلك القواعد، على سبيل املثال، تلزمان أعضاء الربملان باالنضمام إىل            ٥٥ و ٤٨فاملادتان  
وهـذا يعـين أن     .  أعضاء وانتخاب زعيمهم ونائبه    ١٠جمموعات تتألف الواحدة منها من      

النضمام إىل  مقاعد ملزمون با١٠أعضاء الربملان من أحزاب األقلية اليت حصلت على أقل من 
  .جمموعة من ممثلي أحزاب سياسية أخرى

وبناء على ذلك، ال ميكن لربملاين أن يتكلم يف الربملان دون املرور عن طريق زعـيم                  -٤٩
وتؤدي هـذه القواعـد إىل     . اجملموعة واحلصول على إذن بالتكلم من رئيس اجلمعية الوطنية        

 مقاعد مـن أي دور  ١٠اليت لديها أقل من حرمان أعضاء الربملان املنتمني إىل أحزاب األقلية   
 مـن  ٩٦ذي مغزى يف الربملان، وتتجاوز نطاق اإلجراءات الربملانية املنصوص عليها يف املادة       

__________ 

 يف اجلمعية الوطنية؛ وحزب سام رينسي        مقعداً ١٢٣ل  ـ من أص   مقعداً ٩٠ب فاز حزب الشعب الكمبودي      )٣(
 مقاعد؛ وحزب نورودوم راناريد مبقعدين؛ وحزب فونـسينبيك         ٣ب ؛ وحزب حقوق اإلنسان      مقعداً ٢٦ب 

 .مبقعدين
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، على سبيل املثال، ثالثة أعـضاء يف الربملـان          فلدى حزب حقوق اإلنسان حالياً    . الدستور
على اسـتقالليتهم، فليـست     وملا مل ينضموا إىل أي مجاعة رغبة منهم يف احلفاظ           . فحسب

ويف ضوء ما تقدم    . أمامهم أي فرصة للمشاركة يف املناقشات الربملانية كسائر أعضاء الربملان         
  . يف مراقبة عمل السلطة التنفيذيةذكره من أسباب، ظل دور الربملان حمدوداً

  محاية حرية التعبري ألعضاء الربملان  - دال  
، ينبغي أن يكـون     لكي يكون األداء الدميقراطي سليماً    و. الربملان هو روح الدميقراطية     -٥٠

فقدرة الربملاين على   .  على ممارسة حرية التعبري أثناء اضطالعه بواجباته الرمسية        كل برملاين قادراً  
وتنطوي الدميقراطية على احلوار والنقاش بشأن مجيع       . التعبري عن رأيه دون خوف شرط أساسي      

ينطبق هذا األمر بصفة خاصة على الربملان الذي هـو حبكـم            القضايا ذات األمهية الوطنية، و    
وهلـذا الـسبب   . تعريفه جملس ميكن فيه لألعضاء أن يناقشوا حبرية أي قضية ذات أمهية وطنية         

        غري أن بعض القواعد اإلجرائية الداخلية احلالية يف اجلمعيـة الوطنيـة            . ُمنحوا احلصانة الربملانية  
برملاين من التمتع حبرية التعبري عند مساءلة السلطة التنفيذية والدفاع عن           ال تؤدي إىل متكني كل      

ويف اآلونة األخرية، أصبح نطاق مشاركة أعـضاء الربملـان          . حقوق األشخاص الذين ميثلهم   
 ورفعت احلصانة الربملانية عن عدد منهم، حىت عنـدما          الكمبودي يف املناقشات الربملانية حمدوداً    

وعالوة على ذلك، مل تتح للعديد منهم فرصـة تقـدمي           . ات أمهية وطنية  تكلموا عن قضايا ذ   
ولكي يكـون األداء  . حجج دفاعهم، األمر الذي يتعارض مع املبادئ األساسية للعدالة الطبيعية     

  .، ال بد من مراقبة السلطة التنفيذية واألغلبية مراقبة فعالةالدميقراطي سليماً
صانة الربملانية ألعضاء الربملان لتمكينهم من التمتع        من الدستور احل   ٨٠وتكفل املادة     -٥١

. حبرية التعبري حبيث يتسىن فحص وانتقاد سلوك الوزراء وأنشطة وسياسات السلطة التنفيذية           
 من القانون املتعلق بوضع أعضاء اجلمعية الوطنية احلصانة الربملانية يف فئـتني  ٤وتصنف املادة  

فأما احلصانة املطلقة فتنطبق على التعبري عـن اآلراء         . نسبيةاحلصانة املطلقة واحلصانة ال   : مها
       واألفكار خالل اعتماد القوانني من جانب اجلمعية الوطنية، وأما احلصانة النـسبية فتنطبـق              

وال ميكـن إلقـاء     . فيما يتعلق حبماية أعضاء الربملان من املالحقة أو االحتجاز أو االعتقال          
ن واحتجازه وإخضاعه لإلجراءات اجلنائية إال عندما ترفع عنـه          القبض على عضو يف الربملا    

  .احلصانة الربملانية
وينبغي أن يتوىل وزير العدل تقدمي طلب رفع احلصانة الربملانية عـن أي عـضو يف                  -٥٢

وميكن للجمعية الوطنية أن ترفـع      . الربملان ُيزعم أنه ارتكب جرمية إىل رئيس اجلمعية الوطنية        
غري أن القـانون    . نية عن عضو يف الربملان بتصويت أغلبية ثلثي مجيع أعضائها         احلصانة الربملا 

املتعلق بوضع أعضاء اجلمعية الوطنية ال يتيح فرصة للربملاين املعين بتقدمي حجج للدفاع عـن               
وبالتايل ميكن جتريد أي عضو يف الربملان من حصانته الربملانية من دون أن يكون قـد                . نفسه

وقد استخدم احلزب احلاكم، احلاصل علـى أغلبيـة         . لسة استماع عادلة  منح الفرصة يف ج   
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الثلثني، هذه الصالحيات لرفع احلصانة الربملانية عن األعضاء املنـتمني إىل املعارضـة، دون              
  .منحهم فرصة للدفاع عن قضيتهم

وعالوة على ذلك، يبدو أن بعض أحكام القانون املتعلق بوضع أعـضاء اجلمعيـة                -٥٣
 من الدستور تنص على أنه      ٨٠فاملادة  . تتجاوز حرية التعبري اليت يكفلها هلم الدستور      الوطنية  

ال جيوز مالحقة أي عضو من أعضاء اجلمعية أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه بـسبب آراء                 
 من القانون املتعلق بوضع أعضاء اجلمعية الوطنية ٥غري أن املادة   . أعرب عنها أثناء أداء مهامه    

           اق احلماية حبيث تنص على إمكانية رفع احلصانة الدبلوماسـية عـن الربملـاين إذا               تضيق نط 
ما ثبتت إدانته بتهمة اإلساءة إىل كرامة شخص أو إىل األعراف االجتماعية أو النظام العام أو             

وميكن إساءة استخدام أحكام من     .  دون حتديد ما تنطوي عليه هذه األفعال       -األمن الوطين   
ويف هـذا الـسياق،   .  وما مل ُتربط بالضمانات الكافية      مالئماً  القبيل ما مل ُتعّرف تعريفاً     هذا

جتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية الوطنية مل ُتعد بعد احلصانة الربملانية إىل برملانية من املعارضـة،                
يس رغم أن الغرامة اليت فرضت عليها بقرار من احملكمة بسبب اهتامها بدعوى التشهري بـرئ              

ويفتقر القانون املتعلق بوضـع أعـضاء       . )٤(الوزراء قد اقُتطعت من راتبها كعضو يف الربملان       
اجلمعية الوطنية إىل الوضوح بشأن السبل الكفيلة بإعادة احلصانة للعضو الذي ال ُيحكم عليه              

  .بالسجن وال يصدر قرار برباءته
 يف  تـشهري والتـضليل متامـاً     ويرى املقرر اخلاص أنه ينبغي رفع صفة اجلرمية عن ال           -٥٤

فقد تعرض أعضاء حزب املعارضة الرئيسي وسائر أعضاء أحزاب األقلية يف اجلمعية . كمبوديا
 بالتشهري أو وال ميكنهم العمل حبرية ما داموا يواجهون خطر اهتامهم جنائياً     . الوطنية للتهميش 

دما ينتقدون أيضاً سلوك    التضليل أو التحريض عندما ينتقدون برامج احلكومة وسياساهتا وعن        
وبسبب هذه الثقافة القائمة على اخلوف يبدو أن األشخاص من عامة النـاس بـل               . الوزراء

وحىت الناشطني من اجملتمع املدين يترددون يف حضور االجتماعات العامة اليت تعقدها معظـم      
 يف  ولذلك يشعر املقرر اخلاص بالقلق إزاء تـضييق الفـضاء الـسياسي           . أحزاب املعارضة 

  .كمبوديا، األمر الذي ال يفضي إىل تشجيع ثقافة الدميقراطية يف البلد وتعزيزها

  اجمللس الدستوري وحقوق اإلنسان والربملان  - خامساً 
أنشئ اجمللس الدستوري مبوجب الدستور الستعراض القوانني اليت يسنها الربملـان،             -٥٥

ات واحلقوق األساسية الـيت يكفلـها       بغية التأكد من توافقها مع الدستور ومن مث مع احلري         
ويتـألف  . وتكفلها املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها كمبوديـا          

__________ 

 عن نيتها رفع دعـوى    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣كانت الربملانية العاملة قد أعلنت يف مؤمتر صحفي عقد يف            )٤(
غري أن دعواها ُرفضت    .  حقها ضد رئيس الوزراء بتهمة التشهري هبا من خالل إدالئه بتصرحيات ازدرائية يف           

 .وأكد الرفض يف مرحلة االستئناف، ورفعت عنها احلصانة الدبلوماسية وأدينت بتهمة التشهري
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 مـن    مبتكـراً  اجمللس من شخصيات بارزة من خمتلف مناحي احلياة العامة، ويشكل عنصراً          
ـ            لتعزيـز  صممة عناصر الدستور الكمبودي وإضافة جديرة بالترحيـب إىل املؤسـسات امل

غري أن العديد من    . واجمللس الدستوري هيئة قوية، من الناحية النظرية على األقل        . الدميقراطية
فاحملكمـة  . البلدان يفتقر إىل هيئة من هذا القبيل تقوم باستعراض القوانني بعـد اعتمادهـا             

 عن جتاوز   الدستورية أو احملكمة العليا هي اليت تتمتع، يف كثري من البلدان، بصالحية اإلعالن            
وال ميكنه النظر يف    . ويتألف اجمللس من رئيس ومثانية أعضاء     . حكم تشريعي حلدود الدستور   

أية مسألة من تلقاء ذاته؛ بل ينظر يف دستورية القوانني اليت يعتمدها الربملان، بناء على طلب                
 ربـع   إما من امللك أو رئيس جملس الشيوخ أو رئيس اجلمعية الوطنية أو رئيس الـوزراء أو               

  .أعضاء جملس الشيوخ أو عشر أعضاء اجلمعية الوطنية، أو من احملكمة العليا
وقد اختذ اجمللس الدستوري الكمبودي، يف إطار ممارسة صالحياته، بعض القرارات             -٥٦

 بشأن القـانون    ٢٠٠٧يوليه  /اليت تنطوي على آثار بعيدة املدى، مثل قراره الصادر يف متوز          
ومـع  . ، الذي استند فيه إىل املعايري الدولية      )٥(ة للعقوبة يف اجلنايات   املتعلق بالظروف املشدد  

 ألن فرادى املواطنني ليست لديهم أية فرصة مباشرة للطعـن           ذلك، يظل نطاق عمله حمدوداً    
فاملواطنون الكمبوديون ملزمون باملرور عن طريـق       . يف دستورية القوانني اليت يسنها الربملان     

 ما ميارس أعضاء الربملان صـالحياهتم يف  جيه طلباهتم إىل اجمللس، ونادراً  ممثليهم يف الربملان لتو   
  .تقدمي طلب إىل اجمللس الستعراض حكم تشريعي اعتمدوه بأنفسهم يف املقام األول

 يف إجراءات قانونية أمام احملكمة هو وحده املخول حق          واملواطن الذي يكون طرفاً     -٥٧
قرارات صادرة عن مؤسسات حكومية أخرى، مبا يف        إثارة مسألة دستورية حكم تشريعي أو       

ولكن حىت يف هذه احلالـة،    . ذلك املراسيم امللكية واملراسيم الفرعية وسائر القرارات اإلدارية       
بيد أهنا مل متارس هذا احلق بعُد حىت    . فاحملكمة العليا هي املسؤولة عن إحالة املسألة إىل اجمللس        

. عض القضايا املعروضة على احملاكم يف اآلونـة األخـرية         عندما طُلب منها القيام بذلك يف ب      
            ويف ضوء اعتمـاد قـوانني عديـدة        . جداًولذلك فالقضايا املعروضة على نظر اجمللس قليلة        

وما أثارته من خالف، كان بإمكان اجمللس استعراض بعض أعمـال الربملـان أو قواعـده                
 متنح اجمللس صالحيات واضـحة السـتعراض         من الدستور  ١٤٠ورغم أن املادة    . الداخلية

القواعد الداخلية للجمعية الوطنية وجملس الشيوخ قبل اعتمادها، مل يتحل اجمللـس بـاحلزم              
__________ 

 ما كان للقضاة يف املاضي من سلطة تقديرية يف اعتبار سن اجلـاين  ٢٠٠٢ألغى هذا القانون املعتمد يف عام        )٥(
يض أي حكم بالسجن على أشخاص دون الثامنة عشرة        للعقوبة، وما كان عليهم من واجب ختف        خمففاً ظرفاً

، بأن القانون دستوري، شريطة أال يهدف       ٢٠٠٧وقضى اجمللس الدستوري، يف عام      . من العمر إىل النصف   
 املتعلقة بالقضاء والقـانون اجلنـائي       ١٩٩٢إىل إلغاء الضمانات املتاحة للجاحنني األحداث يف أحكام عام          

قانون سلطة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف        (ة يف كمبوديا خالل الفترة االنتقالية       واإلجراءات اجلنائية املطبق  
وأوضح اجمللس يف قراره كـذلك      .  ألحكام الدستور واتفاقية حقوق الطفل     ، ألن يف ذلك انتهاكاً    )كمبوديا

 الكمبودي   من القانون احمللي   أن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها كمبوديا تشكل جزءاً          
 ).٢٦-٢٤، الفقرات A/HRC/7/56انظر (. وجيب على القضاة من مث تطبيقها بصفة مباشرة يف احملاكم
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فال يبدو أنه نظر يف دستورية بعض األحكام املثرية للجدل يف القواعـد             . والنشاط املطلوبني 
يمنة حزب الشعب الكمبودي    ويظهر أن ه  . الداخلية للجمعية وجملس الشيوخ قبل اعتمادها     

  .على جهاز الدولة قد أفضت باجمللس إىل فرض بعض الرقابة الذاتية على عمله
 يف نظام أو هرمية اجلهاز القضائي أو الربملان، ومع أن اجمللس الدستوري ليس راسخاً    -٥٨

وهذه . ملانفهو اهليئة املسؤولة يف هناية املطاف عن استعراض دستورية القوانني اليت يسنها الرب            
وظيفة قضائية بطبيعتها وأقرب إىل الصالحيات اليت متارسها احملكمـة العليـا أو احملكمـة               

ولذلك ينبغي أن يتألف اجمللـس      . الدستورية يف واليات قضائية كثرية أخرى يف بلدان خمتلفة        
يـا  من أفضل فقهاء القانون املستقلني يف البلد، الذين ُيختارون من بني قضاة احملكمـة العل              

وال بد من التوقف عن املمارسة      . املتقاعدين وأساتذة القانون املتميزين وكبار احملامني يف البلد       
املتمثلة يف تعيني أشخاص لعضوية اجمللس ليست لديهم خلفية قانونية وال جتربة قانونية طويلة              

  .األمد يف خدمة الوطن، وإمنا ُيعّينون بناء على انتماءاهتم السياسية

  االستنتاجات  - سادساً 
حظي املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديا مبستوى جيـد مـن                -٥٩

 وكان احلوار مع رئيس الوزراء وغريه من كبار الوزراء ودياً         . التعاون من جانب احلكومة   
وعقد املقرر اخلاص اجتماعات مثمرة     .  واتفق الطرفان على مواصلة تعاوهنما     ولكن صرحياً 
معية الوطنية وجملس الشيوخ وأعضائهما، وممثلـي األحـزاب الـسياسية           مع رئيس اجل  
 لفهم أوجه   وكان اتصاله املباشر بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان مفيداً       . واجملتمع املدين 

  .القصور اليت ال تزال تعتري تنفيذ القوانني احمللية واملعايري الدولية يف البلد
 تضييق فضاء حرية التعبري السلمي عـن اآلراء         ويشعر املقرر اخلاص بالقلق إزاء      -٦٠

ويـساوره  . بدون خوف، على األشخاص مبن فيهم املنتمون ملختلف األحزاب السياسية         
. قلق خاص يف هذا الصدد من توجيه هتمة التحريض إىل املدافعني عن حقـوق اإلنـسان            

جل إجيـاد بيئـة     ويرى أنه ينبغي للفاعلني السياسيني ومنظمات اجملتمع املدين العمل من أ          
  .مواتية لتمتع اجلميع حبقوق اإلنسان ولتحقيق تنمية اقتصادية يستفيد منها الكل

فقد ُوضـع  .  منذ إبرام اتفاقات باريس للسالم   طويالً وقد قطعت كمبوديا شوطاً     -٦١
غري . دستور دميقراطي وأنشئ عدد من مؤسسات الدولة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها          

وال يـزال   .  يف الدفاع عن حقوق األشخاص      املؤسسات مل يكن فعاالً    أن العديد من هذه   
فقد أحيلت قضايا سياسية على احملاكم وأدين أعضاء من املعارضة          . جهاز القضاء ضعيفاً  

  .بارتكاب جرائم ال تعترب كذلك وفقاً للمعايري الدميقراطية الدولية
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ملتخصصة، بصفة خاصة، من    ولكن ما متكن الربملان، بصفة عامة، وخمتلف جلانه ا          -٦٢
فعمل جلنيت حقوق اإلنسان يف كل من جملسي الربملان يبعث على     . حتقيقه أمر جدير بالثناء   

 من دولة كان إطارها املؤسسي قد ُدمـر          كبرياً ، حتوالً وحققت كمبوديا، إمجاالً  . التفاؤل
ومـع  . ء جيداً إىل دولة أضحى فيها أداء عمليات صنع القوانني وبناء املؤسسات أدا           متاماً

ذلك، مل تنجح كمبوديا بعد يف بلوغ مرحلة تنفيذ القوانني اليت ُسنت لتعزيـز حقـوق                
  .اإلنسان ومحايتها وجعل مؤسساهتا مستقلة وحمايدة وقوية

وبعد أن ركز اجملتمع الكمبودي على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            -٦٣
 على حتقيق تقدم سريع حنو تنفيذ احلقوق        ن حريصاً مثل األمن الغذائي والتنمية، أصبح اآل     

غـري  . املدنية والسياسية، ومعاجلة قضايا من قبيل احلرية والعدالة، وتعزيز الثقافة الربملانية          
 إزاء القـضايا   ميكانيكياًأن احلكومة ليست على أمت االستعداد لتحول مماثل بل تتبع هنجاً     

ونتيجة لذلك، فعلى الرغم من الكم اهلائـل مـن          . املتعلقة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان   
املؤسسات اليت أنشئت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يفتقر كثري منها إىل الفعاليـة يف              

فقد ظل العديد من االلتزامات اليت تعهـدت        . أداء مهامها بطريقة مستقلة وحمايدة وقوية     
اجة إىل حتول يف العقليـات      ولذلك فحكومة كمبوديا يف ح    .  على ورق  هبا احلكومة حرباً  

وإىل إرادة سياسية لتسريع عملية إرساء الدميقراطية وربط الدميقراطية وحقوق اإلنـسان            
  .بالقيم اإلنسانية اليت تعزز وحتمي كرامة مجيع األفراد وحتترم حريتهم

  التوصيات  - سابعاً  

  الربملان  - ألف  

  اعتبارات عامة  -١  
وينبغي أن تكـون    .  إرساء الدميقراطية يف البلد    ينبغي أن تسرع كمبوديا عملية      -٦٤

هناك إرادة حقيقية وحماولة حثيثة لتحقيق مصاحلة سياسية حبيث تتساوى الفرص أمام مجيع 
.  ويف العملية الربملانية   اقتصادياً و سياسياًاألطراف السياسية الفاعلة لإلسهام يف تنمية البلد        

اء من أحزاب األقلية أو األغلبية، يف االضطالع        وينبغي أن ُيحترم حق مجيع الربملانيني، سو      
  . تاماًمبهامهم احتراماً

ويفرض دستور كمبوديا عقد مؤمتر وطين مرة يف السنة برئاسة امللـك إلتاحـة                -٦٥
الفرصة للشعب ليطلع مباشرة على خمتلف املسائل املرتبطة باملصلحة الوطنيـة، ويبلـغ             

وهذا حكم فريـد    . يعها بالقضايا اليت تثري قلقه    سلطات أجهزة الدولة الثالثة الرئيسية مج     
 لتحقيـق املـصاحلة      مناسباً ومبتكر من أحكام الدميقراطية املباشرة ميكن أن يشكل حمفالً        

السياسية الوطنية، واستعراض التقدم احملرز يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتدعيم 



A/HRC/18/46 

23 GE.11-15361 

نبغي أن يستقبل رعاياه ويستمع إليهم      وملا كان امللك هو ضامن الدستور، في      . سيادة البلد 
ويتلقى املعلومات من أشخاص من كل مشارب احلياة، غري أن هذا املؤمتر الوطين الـذي               

وهلذا ينبغي العمل دون تـأخري علـى سـن         .  مل ينعقد قط   يفرض الدستور تنظيمه سنوياً   
  .القانون العضوي املتعلق باملؤمتر الوطين

  ئهتعزيز قدرات الربملان وأدا  -٢  
ينبغي للجنيت حقوق اإلنسان يف الربملان أن تعمما مراعـاة حقـوق اإلنـسان                -٦٦

باعتبارها قضية شاملة وتعمال على ضمان امتثال القوانني احمللية للمعايري الدولية حلقـوق             
  .اإلنسان

ينبغي أن تشارك أحزاب املعارضة مشاركة كاملة يف أعمال الربملان، ومتـد يـد                -٦٧
  . عمل جلان اجلمعية الوطنيةالعون ال سيما يف

ينبغي تنقيح النظام الداخلي للربملان بوجه عام واجلمعية الوطنية بوجـه خـاص               -٦٨
لتشجيع تقاسم عادل أو نسيب للسلطة واملسؤولية يف األنشطة الربملانيـة، وال سـيما يف               

  .املناصب القيادية يف خمتلف اللجان الربملانية
 يف رفع احلصانة الربملانية عن األعضاء الذين يـشغلون          ينبغي مواءمة النهج املتبع     -٦٩

مقاعد برملانية أو يف اختاذ إجراءات تأديبية يف حقهم، مع مبادئ العدالة الطبيعية واملعايري              
  .الدستورية وحرية التعبري

 ينبغي للحكومة أن تزيد املوارد املخصصة للربملان من أجل تعزيز قدراته عمومـاً              -٧٠
 مستقلة وفعالة، وتعزيز قدرات كل عضو من أعضائه لفحص مـشاريع            باعتباره مؤسسة 

  .القوانني اليت تعرضها احلكومة على الربملان
 أن يزيدا فعاليتهما يف مراقبة عمل  واجلمعية الوطنية خصوصاًينبغي للربملان عموماً  -٧١

ئلة صرحية بشأن   وينبغي إجياد بيئة مواتية للربملانيني لطرح أس      . السلطة التنفيذية ومساءلتها  
 أن مهمـة     واضـحاً  ويف هذا الصدد، ينبغي أن ُيفهم فهماً      . سياسات وقرارات أحزاهبم  

  .العضو يف الربملان تنطوي على مسؤوليات حمددة تتجاوز التوجهات احلزبية
  وال يكون عـضواً     مستقالً ينبغي أن يكون األمني العام يف كال اجمللسني شخصاً          -٧٢
  . يف أي حزب سياسيفاعالً
ينبغي أن يقوم استقدام املوظفني الربملانيني بوجه عام وموظفي اجلمعية الوطنيـة              -٧٣

  .بوجه خاص على أساس اجلدارة ويتم من خالل عملية تنافسية وشفافة
اجلريـدة  ينبغي نشر مشاريع القوانني للتشاور العام، وال سيما يف وسائل مثـل               -٧٤

  .تناول مجيع الناس، اليت ينبغي أن تكون بدورها يف مالرمسية
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  .اجلريدة الرمسيةال ينبغي إنفاذ القوانني إال بعد أن تصدر يف   -٧٥
ينبغي أن تستعرض اللجان الربملانية اللوائح اليت تعتمدها احلكومة للتأكد مما إذا              -٧٦

  .كانت تتجاوز نطاق القوانني األصلية
املشاركة يف النقاش    برملانيني من أجل     ١٠ينبغي إلغاء شرط عضوية جمموعة من         -٧٧

  .الربملاين، حبيث يتساوى مجيع الربملانيني يف فرص املشاركة يف ذلك النقاش
ينبغي أن يضطلع حزب املعارضة الرئيسي بدور بناء يف تعيني أعـضاء خمتلـف                -٧٨

اهليئات الدستورية، مثل جلنة االنتخابات، لضمان قدرهتا على العمـل بطريقـة حمايـدة              
  .ومستقلة

 للحزب احلاكم، كما هو احلال يف العديد من الربملانات األخرى يف مجيـع              ينبغي  -٧٩
أحناء العامل، أن يدعو أحزاب املعارضة لرئاسة بعض اللجان يف الربملان بوجه عام واجلمعية              

وقد . فمن شأن ذلك أن يعزز الثقافة الربملانية وثقافة املعارضة أيضاً         . الوطنية بوجه خاص  
ى هذه املمارسة يف كمبوديا، غري أن السنوات األخـرية شـهدت             عل جرت العادة سابقاً  

  . يف هذا الصددتراجعاً
ينبغي أن يكون من السهل على الناخبني الوصول إىل الربملانيني لكي ميثلهم هؤالء   -٨٠
  . أفضل يف الربملانمتثيالً

  تعزيز فعالية اجمللس الدستوري  -٣  
لقوانني اليت يسنها الربملان فحسب،     ال ينبغي للمجلس الدستوري أن يستعرض ا        -٨١

بل أن يبحث أيضاً القواعد الداخلية للربملان بصفة عامة واجلمعية الوطنية بصفة خاصـة              
للتأكد من مدى توافقها مع الدستور واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومبـادئ سـيادة              

  .القانون، مبا يف ذلك مبادئ العدالة الطبيعية
 أي قانون يسنه الربملان وتكون له آثار مباشرة على حقوق           قائياًينبغي أن حيال تل     -٨٢

اإلنسان إىل اجمللس الدستوري لكي يستعرضه قبل تقدميه إىل امللـك للحـصول علـى               
  .موافقته

فينبغـي أن تتـاح فـرص       : ينبغي توسيع نطاق الوصول إىل اجمللس الدستوري        -٨٣
لرابطات املهنية للمحامني وأسـاتذة     الوصول إليه جلهات فاعلة معينة غري حكومية، مثل ا        

  . ويف حاالت استثنائية صارماً عن املواطنني مبوجب شروط حمددة حتديداًالقانون، فضالً
ينبغي أن يتألف اجمللس من أفضل فقهاء القانون املستقلني يف البلد، الذين خيتارون     -٨٤

  .زين وكبار احملامني يف البلدمن بني قضاة احملكمة العليا املتقاعدين وأساتذة القانون املتمي
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ال بد من التوقف عن املمارسة املتمثلة يف تعيني أشخاص لعضوية اجمللس ليـست                -٨٥
لديهم خلفية قانونية وال جتربة قانونية طويلة األمد يف خدمة الوطن، وإمنا ُيعيَّنون بناء على               

  .انتماءاهتم السياسية

  الربملان وحرية التعبري  -٤  
ستعرض الربملان قانون العقوبات اجلديد هبدف التأكد مـن امتثالـه           ينبغي أن ي    -٨٦

  .للحدود املسموح هبا حلرية التعبري مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
  .ينبغي أن يضمن الربملان ألعضائه احلق يف حرية التعبري وحيمي حصانتهم الربملانية  -٨٧

  حرية التعبري  - باء  
أحكام قانون العقوبات مبا يتماشى مع املعـايري الدوليـة          ينبغي أن يفسر القضاء       -٨٨

        وينبغي أن تطلب وزارة العدل من اجملتمع الـدويل،         . حلقوق اإلنسان املتعلقة حبرية التعبري    
مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، تـوفري التـدريب للقـضاة               

  .صددواملدعني العامني واحملامني يف هذا ال

  احلقوق املتعلقة باألرض والسكن  - جيم  
ُتحث احلكومة على أن تنظر يف االجتاه احلايل املتمثل يف عدم حـل منازعـات                  -٨٩

األراضي يف البلد، وأن تتصدى ألمناط العنف املخيفة من خالل تيـسري احلـوار بـني                
  .الشركات اخلاصةاجملتمعات اليت ميكن أن تتضرر والسلطات احمللية واإلقليمية والوطنية و

ينبغي أن تشرك احلكومة األشخاص املتضررين مـن منازعـات األراضـي يف               -٩٠
مشاورات جمدية بشأن التعويضات الكافية أو خيارات السكن البديل املالئمة، حـسب            

وينبغي أن حتترم السلطات حقوق أولئك األشخاص وحتميها، بوسـائل منـها            . االقتضاء
لقوة املفرط واملضايقة والتخويف، ومتكينهم من ممارسة       ضمان عدم تعرضهم الستخدام ا    

  . بالتشهري والتضليل والتحريضحقهم يف التظاهر السلمي، وعدم اهتامهم تعسفاً
ُتنصح احلكومة بتوخي قدر أكرب من الشفافية يف مـنح االمتيـازات العقاريـة                -٩١

أطرافها املوظفون  ألغراض اقتصادية ويف غري ذلك من الصفقات العقارية اليت يكون من            
احلكوميون أو الشركات اخلاصة، وُتشجَّع على تعزيز قدرات واستقاللية نظام احملـاكم            
وجلان املساحة واهليئة الوطنية املعنية حبل منازعات األراضي، لكي تتحلى هذه اجلهـات             

  .باملسؤولية واحلياد ومزيد من الكفاءة يف حل املنازعات
 اليت  ٢٠٠١ألحكام القائمة من قانون األراضي لعام       ُتحث احلكومة على إنفاذ ا      -٩٢

حتظر التدخل يف أراضي الشعوب األصلية، وتسريع وترية تـسجيل األراضـي هبـدف              
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حصول السكان األصليني على سندات امللكية اجلماعية؛ وينبغي تنفيذ تـدابري احلمايـة             
تمل عملية التـسجيل    املؤقتة يف مجيع األراضي اليت تعيش فيها اجملتمعات األصلية حىت تك          

  .وحتصل تلك اجملتمعات على سندات امللكية
ولدى إبرام صفقات عقارية إما مع حكومة كمبوديا أو سائر ُمالك األراضـي،               -٩٣

ينبغي للحكومات األجنبية واملنظمات التجارية الدولية أن تضع يف اعتبارها أهنا مسؤولة            
فرعايـة  . لواجبة لشعب كمبوديـا   مبوجب القانون الدويل عن احترام حقوق اإلنسان ا       

االستعانة مبوظفي إنفاذ القانون املسلحني لتنفيذ عمليات إخالء غري قانونية أمر خيـالف              
  . للقانون يف كمبوديا أيضاًالقانون الدويل وينبغي أن يكون خمالفاً

        


