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 موجز

 .١/١٠٢يقدم هذا التقرير وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان  

ية ويورد املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا، يف مقدمة تقريره، سرداً لبعثته الثان   
، ويعرض بتفصيل بواعث قلقه املستمر، اليت جتسدت يف بيانه الذي أدىل به             ٢٠٠٦مارس  /إىل كمـبوديا يف آذار    

 .سبتمرب/الحقاً لدى جملس حقوق اإلنسان يف أيلول

ويف التقرير، يتناول املمثل اخلاص مشاكل ذات طبيعة نظامية من منظور االلتزامات املتعهد هبا يف اتفاقات  
ـ    وقد سلمت هذه االتفاقات باألمهية املركزية      . ١٩٩١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ربمة يف باريس يوم     السـالم امل

حلقـوق اإلنسان يف إحالل وتوطيد السالم والرخاء جلميع الكمبوديني، وتضمنت أحكاماً لتعزيز حقوق اإلنسان     
 .والضمانات الدستورية حلمايتها

ملساعدة حكومة كمبوديا وشعبها من أجل احلرص على     وخيتـتم املمـثل اخلاص تقريره بتوصيات معدة          
 .احترام حقوق اإلنسان والتمتع هبا بالنسبة جلميع الكمبوديني

ويالحظ املمثل اخلاص بدء اإلجراءات داخل الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا من أجل حماكمة كبار  
بيد أن الغرض من احملاكمات، . ام كمبوتشيا الدميقراطيةقادة اخلمري احلمر واملسؤولني يف املقام األول عن فظائع نظ

املتمثل يف إدراك قيم حقوق اإلنسان وتعزيز احترامها، واإلقرار بشرور اإلفالت من العقاب، وتعزيز سيادة القانون 
ارير وآلية العدالة، سيكون دون جدوى ما مل توافق احلكومة على وقف املمارسات، املوثقة يف هذا التقرير ويف تق                

ويشري املمثل اخلاص أيضاً إىل املسؤوليات اخلاصة . سـابقة للممثلني اخلاصني، اليت تنال من جوهر هذه األهداف        
 .للمجتمع الدويل من أجل دعم كمبوديا يف مسعاها لتعزيز حقوق اإلنسان وحتقيق العدالة االجتماعية
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 مقدمة

              أن ميدد بصفة    الذي قرر اجمللس مبوجبه      ١/١٠٢يقـدم هـذا التقرير وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان            -١
     ً   رهناً جراءات،اليات كافة اإلجراءات اخلاصة التابعة للجنة حقوق اإلنسان واملكلفني هبذه اإل و       ة سنة،  د مل           استثنائية

  .   ٢٥١ /  ٦٠                   قرار اجلمعية العامة  ل      ً طبقاً                           باالستعراض الذي سيجريه اجمللس 

            وكان الغرض    .     ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٢٨       إىل     ١٩                                                             وقام املمثل اخلاص ببعثة ثانية إىل كمبوديا يف الفترة من            - ٢
                           دورهتا الثانية والستني وأن                                                                                 الرئيسي من هذه البعثة أن يناقش تقريره وتوصياته إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف   

  .                                                        يطلع على ما استجد يف القضايا اليت شكلت حمور حتليله يف التقرير

                                                                                                  ويف أثناء هذه البعثة، كانت للممثل اخلاص مناقشات مع نائب رئيس الوزراء سار خينغ، ووزراء شؤون           - ٣
           ً  والتقى أيضاً   .                  يف حكومة كمبوديا                                                                  املرأة وإدارة األراضي، والتخطيط احلضري، والبناء وغريهم من كبار املسؤولني

                                                                                              بأعضاء اجمللس الدستوري واجلهاز القضائي، وزعماء األحزاب السياسية، وممثلي منظمات حقوق اإلنسان واملعونة 
                                                                                                                       القانونـية ونقابـات العمال، والفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، ووكاالت التعاون اإلمنائي الثنائية واملتعددة               

                                                                              وزار مقاطعيت كومبونغ سبو وباتامبانغ، حيث التقى بضحايا الرتاع على األرض             .              ك الدبلوماسي              األطراف والسل 
  .                                             ومع ممثلي املنظمات غري احلكومية والسلطات اإلقليمية

                                                                                               ويف البيان العام الذي أدىل به يف هناية البعثة، رحب املمثل اخلاص باإلفراج من السجن والعودة إىل كمبوديا   - ٤
                                                                  لعدة أشخاص نشطني يف احلياة العامة، كانت قد وجهت إليهم هتم متنوعة من     ٢٠٠٦      يناير  /       الثاين             يف منتصف كانون

                                            ويف اآلن ذاته، أعرب عن قلقه من استمرار          .     ٢٠٠٥                                                          قذف جنائي وتضليل إعالمي وحتريض يف اجلزء األخري من عام           
  .                      عن ممارسة حرية التعبري                          ً                                           سريان التهم، بوصف ذلك خطراً يهدد بإعادة اعتقال املفرج عنهم ويردع آخرين

         ً                                                                                ورحب أيضاً بعودة زعيم حزب املعارضة الرئيسي، وباإلفراج عن برملاين ينتمي إىل احلزب نفسه، وبإعادة  - ٥
  .             احلصانة إليهما

                    وكرر من جديد توصيته   .                                                                 ً      ً  وخلص إىل أن معظم القضايا القدمية اليت ناقشها يف التقرير ال يزال قائماً وملحاً - ٦
األحكام املتعلقة بالقوانني                                                              لغـاء األحكـام اخلاصة بالقذف، والتضليل اإلعالمي والتحريض من                       باملسـارعة إىل إ   

 املعروفة بقانون األونتاك   " (واإلجـراءات القضـائية واجلنائية الواجبة التطبيق يف كمبوديا خالل الفترة االنتقالية           
)UNTAC(()وأشار إىل أنه باملوازاة . لعقوبات اجلديد وإىل عدم اإلبقاء على أي حكم متعلق بالقذف يف قانون ا)١

مـع املناقشات املتعلقة باالنفتاح اجلديد، جيري إعداد قانون من شأنه أن حيد من حرية االنضمام إىل مجعيات أو                   
وأعـرب عن قلقه بشأن استمرار تدخل اجلهاز التنفيذي يف عمل اجلهاز القضائي وعدم قدرة اجمللس                . الـتجمع 

فاإلفالت من العقاب على . االضطالع بدوره املتمثل يف احلفاظ على نزاهة القضاة واستقالليتهاألعلى للقضاء على 
ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يزال ظاهرة ضاربة اجلذور يف كمبوديا، وسيصعب التغلب عليها 

 .بدون جهاز قضائي مستقل كفء نزيه

                                                      

)١( UNTAC :سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا. 
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رمان فقراء األرياف والسكان األصليني من أراضيهم       وأعـرب عـن قلقه الستمرار غصب األراضي حل         -٧
وأوصى بوقف مؤقت لعمليات التسليم والبيع اليت تتعرض هلا األراضي املوجودة يف ملكية الشعوب          . ومعايشـهم 

وأعرب عن  . األصلية إىل حني وضع سياسة واضحة وسن القوانني الالزمة للحفاظ على حقوق الشعوب األصلية             
 .سن املناخ السياسي إىل اختاذ تدابري ملموسة حتدث تغيرياً حقيقياً وجلياًأمله يف أن يؤدي حت

وعقب هذه البعثة، أوضح املمثل اخلاص يف رسالة إىل رئيس الوزراء أن التزامه بصفته ممثالً خاصاً لألمني       -٨
وديا وتنفيذ املعاهدات   العام معنياً حبقوق اإلنسان يف كمبوديا هو التزام قائم يف منطلقه وإطاره على دستور كمب              

ورحب بااللتزام الذي أبدته احلكومة فيما يتعلق بالتغيري        . الدولـية حلقوق اإلنسان اليت تعد كمبوديا طرفاً فيها        
. اإلجيايب، مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان، وأبلغ املمثل اخلاص رئيس الوزراء باملسائل اليت ال تزال تثري قلقه                  

ل بشكل بناء مع احلكومة، واالستفادة من آراء وتوجيهات رئيس الوزراء، الذي مل ينل              وأعرب عن أمله يف العم    
 .املمثل اخلاص بعد شرف اللقاء به بعد، يف معرض االضطالع بواليته

ويف البيان الذي   . ٢٠٠٦سبتمرب  /وقدم املمثل اخلاص تقريره وتوصياته إىل جملس حقوق اإلنسان يف أيلول           -٩
، أعرب عن خيبة أمله لكون قلة قليلة من توصياته وتوصيات أسالفه قد ُنفذت وأن حقوق                أدىل بـه أمـام اجمللس     

اإلنسان ال تزال تنتهك بشكل منتظم، وأن ذلك ال ميكن تربيره بالفقر أو باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف                  
لسياسي، واالنقالب على الدستور    وأعرب عن أسفه لسيطرة احلزب احلاكم على اجملال ا        . فترة كمبوتشيا الدميقراطية  

والـنظام القـانوين والقضائي، وتفشي الفساد وما خيلفه غصب األراضي بشكل غري قانوين من صدمة لدى فقراء                  
وشدد على أنه . وأكد مسؤولية اجملتمع الدويل يف دعم شعب كمبوديا يف سعيه إىل حتقيق العدالة واملساءلة           . األرياف

، ١٩٩٢وكان قد زار كمبوديا ألول مرة يف        .  تواجهها البلدان غداة احلروب والرتاعات     ال يستهني بالصعوبات اليت   
وسلم بإحراز تقدم يف إعادة     . ووقف على حالة البلد يف وقت كان فيه خارجاً من جحيم حرب أهلية دامت سنني              

 تشرين ٢٣شأن كمبوديا يف غري أنه بعد مخسة عشر عاماً من توقيع اتفاقات السالم يف مؤمتر باريس ب  . بناء كمبوديا 
 .، مل ينفذ معظم األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان الواردة يف هذه االتفاقات١٩٩١أكتوبر /األول

ويف أثـناء اضطالع املمثل اخلاص بواليته، ظل متابعاً عن كثب للحالة السائدة يف كمبوديا ومسترشداً                 -١٠
ويف هذا التقرير، كانت نظرة املمثل اخلاص . ٧٧/٢٠٠٥نسان باألولويات املنصوص عليها يف قرار جلنة حقوق اإل

إىل األمـور أطـول، مركزاً على املشاكل ذات طبيعة نظامية اليت جيب التصدي هلا إذا أريد لكمبوديا االزدهار                   
 .ولشعبها العيش الكرمي

 الوقت   الذي يصادف الذكرى اخلامسة عشرة لتوقيع اتفاقات السالم، أضحى         ٢٠٠٦ومـع حلول عام      -١١
وكل وثيقة من الوثائق الثالث اليت اعتمدها . مناسباً اآلن لتقييم مدى تنفيذ األحكام املنصوص عليها يف االتفاقات

االتفاق املتعلق بسيادة كمبوديا    ، و علق بتحقيق تسوية سياسية شاملة للرتاع الكمبودي       االتفـاق املـت    -املؤمتـر   
اإلعالن املتعلق بإنعاش كمبوديا    ، و ها وحيادها ووحدهتا الوطنية   واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليمية وحرمة أراضي      

 تقـر باألمهـية املركزية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف إرساء وحفظ السالم واالزدهار جلميع                - وتعمريهـا 
 .الكمبوديني، وتتضمن أحكاماً تنص على تعزيز حقوق اإلنسان إضافة إىل تعزيز الضمانات الدستورية حلمايتها
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يف هذه االتفاقات، تعهدت السلطات الكمبودية حبماية حقوق اإلنسان والعمل على عدم تكرار سياسات  -١٢
تاريخ كمبوديا احلديث الفاجع يتطلب اختاذ تدابري       `وإذ أشارت االتفاقات إىل أن      . وممارسـات املاضـي إطالقاً    

حقوق اإلنسان اليت يتعني إدراجها يف      ، بينت االتفاقات بالتفصيل أحكام      `خاصـة لضمان محاية حقوق اإلنسان     
وينبغي هلذه احلقوق أن تعزز جبهاز قضائي       . الدسـتور اجلديد، الذي ينبغي أن يتضمن إعالناً للحقوق األساسية         

ويشكل االنضمام إىل الصكوك الدولية     . أن يتمكنوا من إعمال حقوقهم أمام احملاكم      " لألفراد املظلومني "وينبغي  
 . أساسياً أيضاً من هذه االتفاقاتحلقوق اإلنسان جزءاً

ذلك أهنا تنص   . وكان اهلدف من هذه االتفاقات أن يكون هلا أثر دائم، يتجاوز ما بعد الفترة االنتقالية               -١٣
على املداومة على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتقيد هبا؛ وعلى حق مجيع املواطنني الكمبوديني يف 

يز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ وفعالية التدابري الرامية إىل احلرص على عدم             القـيام بأنشطة لتعز   
تكـرار سياسـات املاضي وممارساته؛ واالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ وإعادة تأهيل كمبوديا               

 أخرى بتعزيز وتشجيع    وإعمارهـا مـع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان اخلاصة باجلميع؛ وتعهد أطراف موقعة            
 .احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف كمبوديا والتقيد هبا، على النحو اجملسد يف الصكوك الدولية

ومنحـت االتفاقـات جلنة حقوق اإلنسان والية مستمرة لرصد حالة حقوق اإلنسان بعد انتهاء الفترة                 -١٤
 عني األمني العام أربعة مقررين خاصني معنيني حبقوق ،١٩٩٣ومنذ . االنتقالـية، ومـن ذلك تعيني مقرر خاص     

اإلنسان يف كمبوديا، أسند إليهم تباعاً مهمة احملافظة على االتصال مع احلكومة والشعب، ومساعدة احلكومة يف                
وقد أعربت جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة يف قراراهتما بشأن كمبوديا عن         . تعزيـز ومحاية حقوق اإلنسان    

 .دمها وتشجيعهما للحكومة على تعزيز جهودها يف مواصلة احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانونتأيي

  االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان-أوالً 

كانت كمبوديا طرفاً أصالً يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري عندما انضمت  -١٥
وصدقت يف وقت الحق على     .  الدولية األساسية الست املتبقية يف جمال حقوق اإلنسان        إىل مخـس من املعاهدات    

وهي ليست طرفاً يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد . الربوتوكولني االختياريني املتعلقني حبقوق الطفل
وبة اإلعدام، ومل تقبل بالغات أو      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإن كان الدستور قد ألغى فعالً عق           

 .حتريات فردية مبوجب املعاهدات اليت تنص على هذه اإلجراءات

، بدأت اجلمعية الوطنية يف عملية التصديق على الربوتوكول االختياري          ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   -١٦
ية أو الالإنسانية أو املهنية، اليت وقعت امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس

ومثة عدة صكوك دولية إضافية حلقوق اإلنسان مدرجة ضمن القانون          . ٢٠٠٥سبتمرب  /علـيها كمبوديا يف أيلول    
 . من قانون سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا٧٤الكمبودي عرب املادة 

 ٣١ومن خالل املادة  . ت األساسية حلقوق اإلنسان    معظم الضمانا  ١٩٩٣ويتضمن دستور كمبوديا لعام      -١٧
 ٤٨وتضمن املادة . من الدستور، اكتسب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان قوة القانون       

 .حتديداً محاية حقوق األطفال، على النحو الراسخ يف اتفاقية حقوق الطفل
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عضاء اجمللس الدستوري يف أثناء بعثته الثانية ملناقشة دور         وعـندما التقى املمثل اخلاص بالرئيس وبعض أ        -١٨
اجمللس يف إنفاذ الضمانات الدستورية حلقوق اإلنسان، أعرب عن قلقه لتشكيك بعض األعضاء يف قابلية التطبيق                

 .٣١املباشر للمعاهدات يف القانون الكمبودي، رغم املادة 

يت يضمنها، فإن معاهدات حقوق اإلنسان تشكل مرجعاً        ومبـا أن الدستور ال يبني بالتفصيل احلقوق ال         -١٩
وما مل يكن اجمللس الدستوري، بوصفه ضامن الدستور، مستعداً . موضوعياً حامساً للتوسع يف مضمون تلك احلقوق

لدعم احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدات واحملمية دستورياً من طغيان القوانني الالحقة، لن يتسىن محاية حقوق                
 .سان بالقدر الكايف ولن يتسىن إقرار ما تذهب إليه كمبوديا فيما يتعلق بعلو املعاهدات على القانون الوطيناإلن

وبينما ينبغي الترحيب بانضمام كمبوديا إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، جيب على احلكومة، من               -٢٠
عمل على متكني األفراد من ممارسة حقوقهم يف       أجـل محاية حقوق اإلنسان والوفاء هبذه االلتزامات الدولية، أن ت          

 .إطار سيادة القانون واملطالبة باإلنصاف الفعال عند انتهاك هذه احلقوق

  االنتصاف الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار الدستور-ثانياً

حها الدستور أو   يعـد احلق يف انتصاف فعال لدى احملاكم الوطنية املختصة من أعمال تنتهك حقوقاً مين               -٢١
ويف املمارسة، ليس يف الضمانات الدستورية حلقوق اإلنسان وال    . القانون مبدأ أساسياً من مبادئ حقوق اإلنسان      

يف املؤسسات اليت أنشئت مبوجب دستور كمبوديا إلنفاذ هذه الضمانات ما ينص على وجود انتصاف فعال من                 
 .انتهاكات حقوق اإلنسان

  اجمللس الدستوري-ألف 

أظهـر اجمللـس الدستوري، الذي يعد املسؤول عن محاية الدستور وتفسريه، إعراضاً ملحوظاً عن نقض          -٢٢
، أكد اجمللس   ٢٠٠٤ديسمرب  /ففي كانون األول  . قوانني حكومية على أساس انتهاكها لضمانات حقوق اإلنسان       

انون ينتهك احلق يف التجمع السلمي ، رغم الرأي السائد القائل بأن هذا الق١٩٩١دستورية قانون املظاهرات لعام 
، أقر اجمللس قانوناً بشأن مركز أعضاء اجلمعية الوطنية،         ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . الذي يضمنه الدستور  

رافضـاً طلباً تقدمت به جمموعة من نواب املعارضة الذي رأوا يف القانون انتهاكاً للضمانات الدستورية املتعلقة                 
 .ربملانية واحلق يف حرية التعبريبأحكام احلصانة ال

، من ٢٠٠٢يناير /مث إن القـانون املتعلق بظروف التشديد بالنسبة للجنايات، الذي ُسن يف كانون الثاين         -٢٣
أجل تشديد العقوبات، يظهر جلياً مدى ختلف املؤسسات املنشأة مبوجب الدستور، أي احلكومة واجلمعية الوطنية، 

ستوري واحملاكم، عن تعزيز احلقوق اليت يضمنها الدستور واحلرص على أن يتلقى            وجملـس الشيوخ، واجمللس الد    
 .األطفال احلماية املنصوص عليها يف الدستور واتفاقية حقوق الطفل

 ٣٤، صوَّت   ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٦وعندما كان مشروع القانون يناقش يف جملس الشيوخ يف           -٢٤
فكان أن طُرد ثالثة أعضاء معارضني للمشروع طرداً تعسفياً من          . روع ضد املش  ٥١عضـواً يف اجمللس من أصل       

وعندما أعيد مشروع   . مهـامهم يف حزب الشعب الكمبودي، وتلك قضية تابعها االحتاد الربملاين الدويل الحقاً            
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 لك القـانون إىل اجلمعـية الوطنـية، أحالـت اللجنة الدائمة للتشريع دون مزيد من النقاش هذا القانون إىل امل                   
 .لكي يعتمده

 جترب القضاة   ٨فاملادة  . وقـد أجرى هذا القانون تنقيحات كبرية على بعض األحكام يف القانون اجلنائي             -٢٥
من قانون  ) ١(٦٨عـلى تطبيق أقصى العقوبات على األشخاص املدانني جبنايات، ملغيةً بذلك ما جاء يف املادة                

نص على واجب القضاة يف تقدير ظروف التخفيف، وختفيض         سـلطة األمـم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا من          
وألغت . العقوبـة إىل ما دون العقوبات الدنيا املنصوص عليها مبوجب القانون أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ              

من قانون سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، اليت جتيز ختفيض           ) ٢(٦٨ أيضـاً أحكـام املادة       ٨املـادة   
 .ات السجنية إىل النصف بالنسبة لألشخاص الذين ال يتجاوز سنهم الثامنة عشرةالعقوب

ويف أثناء البعثة الثانية للممثل اخلاص، التقى مبمثلني عن منظمات املعونة القانونية، الذي استرعوا انتباهه                -٢٦
شدهتا إنزال أي سرقة يتورط إىل قسوة األحكام الصارمة يف هذا القانون فيما خيص األطفال، القسوة اليت زاد من         

ورغم أن معظم القضاة يشعرون بأهنم مطالبون بتطبيق هذا القانون، ما زال بعض . فيها اثنان أو أكثر مرتلة اجلرمية
 .منهم يطبق أحكام سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا يف قضايا األحداث

نتهاكاً اللتزامات كمبوديا الدولية فيما خيص النظر يف        ويبدو من أثر هذا القانون أنه يشكل ألول وهلة ا          -٢٧
من اتفاقية حقوق   ) ب(٣٧خيارات تقول بعدم احلجز أو بإصدار العقوبة الدنيا بالنسبة لألحداث، مبوجب املادة             

، اللتان تضمنان العمل   ٤٨ و ٣١ومـن هذا املنطلق، قد يكون القانون غري دستوري من حيث املادتان             . الطفـل 
 بـيد أن أي جهـد مل ُيبذل بغية اختبار دستورية القانون ال عرب احملاكم وال لدى اجمللس                  . ة حتديـداً  باالتفاقـي 

 .الدستوري مباشرة

ومبوجب الدستور والقانون املنفذ لـه، جيوز ألي شخص طرف يف دعوى قضائية أن يطلب إىل احملكمة                 -٢٨
للدولة ميس حبقوقه وحرياته األساسية، وهو ما ال        الـنظر يف دستورية أي قانون أو قرار صادر عن مؤسسة تابعة             

ميـنح املدعى عليهم احلق املهم يف الطعن يف دستورية القوانني فحسب بل خيول هلم الطعن يف دستورية القرارات                   
غري أن هذا احلق قد ُيجحد مبوجب القاعدة املعرقلة اليت تقضي بوجوب نظر احملكمة             . التنفـيذية الصادرة ضدهم   

بعد ذلك جيب على    . يف القضية فيما إذا كان هناك أساس قانوين كاف الدعاء عدم دستورية القانون            الـيت تبت    
 يوماً حتدد فيها ما إذا كانت ١٥وللمحكمة العليا . احملكمة أن حتيل املسألة إىل احملكمة العليا يف غضون عشرة أيام

وال توجد حاالت معروفة حملاكم تبدأ . بت فيهاوحتيلها إن كانت كذلك إىل اجمللس الدستوري لل" مقبولة"القضية 
 .مثل هذا اإلجراء

أما األفراد الذين ال صلة هلم يف قضية تنظر فيها احملكمة فحقوقهم حمدودة جداً مبوجب الدستور من أجل       -٢٩
 ذلك أن   .وحىت اجمللس نفسه ال يستعرض القوانني الوطنية      . ُنشدان مساعدة اجمللس يف املطالبة حبقوقهم الدستورية      

هـذه االستعراضات ال ميكن إجراؤها إال بطلب من امللك، أو رئيس الوزراء، أو رئيس اجلمعية الوطنية أو جملس       
وللمواطنني أن يطلبوا إىل ممثليهم     . الشـيوخ، أو بطلـب من عشر أعضاء اجلمعية الوطنية أو ربع جملس الشيوخ             

 ومن أصل  .  بصفتهم الشخصية يف القرار إذا ُرفض طلبهم       بإحالـة قضيتهم إىل اجمللس غري أنه ليس هلم أن يطعنوا          
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 وكانت قد طعنت يف دستورية قوانني، مل جيد اجمللس          ١٩٩٨يوليه  / قضية ُنشرت يف اجلريدة الرمسية منذ متوز       ٣٦
 .سوى مخس قضايا تتعلق فعالً بقوانني غري دستورية، أحيلت كلها تبعاً لطلب من أشخاص منتمني إىل احلكومة

كر املمثل اخلاص مرة أخرى مبا يساوره من قلق بشأن نزاهة اجمللس الدستوري يف ضوء تكوينه احلايل ويذ -٣٠
 .وانتماء ستة أعضاء من أعضائه التسعة إىل حزب الشعب الكمبودي

  استقاللية القضاة واحملامني-باء 

 ١جراءات اجلنائية عرب املادة     تعد استقاللية القضاة مبدأ راسخاً يف الدستور ومضموناً كذلك يف إطار اإل            -٣١
املبادئ "مـن قـانون سـلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، اليت أُدجمت مباشرة ضمن القانون الكمبودي               

غري أن عدم استقاللية اجلهاز القضائي وعجزه عن ضمان االنتصاف الفعال ". األساسية الستقاللية السلطة القضائية
ن شكال مصدر قلق مستمر جلميع املمثلني اخلاصني وكانا حمط إشارة متكررة يف             مـن انـتهاكات حقوق اإلنسا     

 .قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان

فقد خضع القضاة دائماً    . ويف املمارسة، مل يتمكن اجلهاز القضائي من كبح فعال لتدخل السلطة التنفيذية            -٣٢
 .واستمر الفساد يف االنتشار. تقاللية غري قادرين أو هلا غري راغبنيللتدخل السياسي، وكانوا عن ممارسة مهامهم باس

ومـن الشائع املسلم به أن اجمللس األعلى للقضاء، اجلهاز الدستوري املكلف حبماية االستقاللية والرتاهة                -٣٣
لى حنو ما ذكر    وع. املهنية للقضاة، مبن فيهم املدعون العامون، غري قادر على االضطالع بدوره مبصداقية وفعالية            

املمثل اخلاص يف تقريره األخري، يتطلب اجمللس إصالحاً شامالً، متشياً مع املبدأ الدستوري لفصل السلطات، حىت                
فمن الصعب إدراك كيفية ضمان استقاللية القضاة . يكون تكوينه مثاالً للمهنة القضائية النائية عن النفوذ السياسي

وفها وزيراً من احلكومة حبكم منصبه وعضواً يف اللجنة الدائمة للحزب           حيـنما تضـم هيئتهم التنظيمية يف صف       
فشأن القضاة شأن بقية املواطنني يف أحقيتهم حبرية التعبري، واملعتقد، واالنضمام إىل مجعيات والتجمع،              . احلـاكم 

القضائي ولكـن شـريطة أن يتصرفوا عند ممارستهم هذه احلقوق على حنو حيفظ كرامة منصبهم ونزاهة اجلهاز                  
 .ففي الدميقراطية ال جيب أن يكون اجلهاز القضائي مستقالً فحسب بل جيب أن يراه الناس مستقالً. واستقالليته

 املنشئ للمجلس األعلى للقضاء، يف انتظار وضع        ١٩٩٤وُعلـق الـتعديل املقترح إجراؤه على قانون          -٣٤
ركز القضاة واملدعني العامني، الذين ظلت مراكزهم   اللمسـات األخـرية على القوانني املتعلقة بتنظيم احملاكم ومب         

وظـروف عمـلهم منظمة مبوجب قوانني غامضة ومتناثرة أعدت بشكل خمصص منذ قانون سلطة األمم املتحدة            
 .١٩٩٢االنتقالية يف كمبوديا لعام 

ونة السلوك،  وفور اعتماد الدستور كان ينبغي سن قانون حيمي الوظيفة القضائية، وعملية التعيني، ومد             -٣٥
ويرى املمثل اخلاص أن صياغة هذه القوانني الثالثة ينبغي         . واملـزايا وهـيكالً واضحاً للمرتبات بالنسبة للقضاة       

تنسـيقها، يف إطار إصالح مشويل يراعي الدستور، واملبادئ األساسية الستقاللية اجلهاز القضائي وغري ذلك من                
 الوفاء مبا نصت عليه اتفاقات باريس من التزام بتطوير         فسـيعمل ذلك على     . الصـكوك الدولـية ذات الصـلة      

 .اجلهاز القضائي
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فالعديد من املدعني العامني ال يستوفون الشروط الوطنية . ويعـد نظـام االدعـاء مفسدة لنظام العدالة         -٣٦
مث . صلحة احلزبية والدولية اليت تضمن إجراء التحقيقات واملتابعات حبياد ونزاهة، ومبا يراعي املصلحة العامة ال امل             

إن الشكاوى اليت يقدمها كبار املسؤولني يف احلكومة، حىت عندما تستند إىل أدلة واهية أو غري قاطعة، يتم النظر                   
فـيها جبديـة، بينما الغالبية الساحقة من عامة الشعب يضعف أملها أو تطلعها إىل رؤية شكاواها معروضة على      

 .املدعني العامني

ووفقاً للضمانات املتعلقة   . حملـامني فهي أساسية للحق يف دفاع فعال يضمنه الدستور         أمـا اسـتقاللية ا     -٣٧
باحملاكمـة حسـب األصول املنصوص عليها يف معاهدات حقوق اإلنسان وملبدأ محاية املدعى عليهم املدرج يف                 

املهنية دون ترهيب، ، على احلكومة واجب العمل على متكني احملامني من االضطالع مبهامهم ٣٨الدستور يف املادة 
 .أو عرقلة أو تدخل غري الئق، بعيداً عن التهديد باملتابعة أو غري ذلك من العقوبات

مهنة " لتنظيم املهنة القانونية بصفتها   ١٩٩٥أنشـئت رابطة احملامني يف مملكة كمبوديا مبوجب القانون عام            -٣٨
فقد اشتد  . لية الرابطة تضررت يف السنوات األخرية     بيد أنه يبدو إىل حد كبري أن استقال       ". مسـتقلة قائمـة بذاهتا    

وقد شكل تعيني رئيس الوزراء وكبار الوزراء يف احلكومة أعضاء . تسييس االنتخابات لرئاسة الرابطة وجملس الرابطة
، رغم عدم استيفائهم الشروط القانونية، مساساً بسمعة الرابطة ونزاهتها بصفتها           ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤يف الرابطة عامي    

 لتنهي نزاعاً على الرئاسة أصاب الرابطة بشلل ملدة ٢٠٠٦أكتوبر /وجاءت انتخابات تشرين األول  . سة مستقلة مؤس
وكان من إصرار الرئيس يف     . سـنتني فُحسم الصراع لفائدة الرئيس بالنيابة، الذي يرى الكثري فيه مرشح احلكومة            

ستثنائية حملاكمة اخلمري احلمر أن أثار خماوف من أن         موقفـه فيما يتعلق بإنشاء دور ملكتب الدفاع داخل الدوائر اال          
 .الرابطة ليست مستقلة وال ختدم املصاحل الفضلى جلميع احملامني، بصرف النظر عن انتمائهم السياسي

ويعرب املمثل اخلاص أيضاً عن قلقه لكون عدد كبري من التهم اجلنائية املشكوك فيها فيما خيص التزوير،               -٣٩
 سنة، ما يزال مسلطاً على عدة أعضاء سابقني يف الرابطة قاوموا تسييس هذه         ١٥ه بالسجن ملدة    الذي يعاقب علي  
 .الوظيفة القانونية

إن عـدم استقاللية ونزاهة اجلهاز القضائي، وسلطات االدعاء، واملهنة القانونية خطر كبري على حقوق                -٤٠
عون حبصانات كبرية عند خرقهم القانون، بينما يصبح ذلك أن الوزراء وكبار املسؤولني يف احلكومة يتمت. اإلنسان

وبالتايل، وبعيداً كل البعد من محاية حقوق . الشـعب الـربيء، بـتحريض من احلكومة، ضحية النظام القانوين     
 .اإلنسان، يصبح النظام القانوين األداة الرئيسية للقمع

احلـق يف الدفـاع عن حقوق اإلنسان واحلريات     -ثالثاً 
 لتعبري، واالنضمام إىل مجعيات والتجمعاألساسية ل

تضـمنت اتفاقـات السالم حق مجيع املواطنني الكمبوديني يف القيام بأنشطة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                 -٤١
ويف السنوات اخلمس عشرة األخرية، عمل املواطنون الكمبوديون فرادى ومجاعات بكد من أجل             . واحلريات األساسية 

 .ميع الكمبوديني، واحلقوق اخلاصة بالنساء واألطفال والعمال واملعوقني واألقليات وغريهمكفالة حقوق اإلنسان جل
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وإذا كانت احلكومة تدعم عموماً األنشطة التعليمية، فقد تعبت من هذا الدعم، وتصرفت عموماً بقسوة            -٤٢
عن حقوق اإلنسان والداعية إىل     فصارت معادية للمنظمات املدافعة     . إزاء األنشـطة املنتقدة لسياساهتا وممارساهتا     

وكـثرياً ما عاىن أعضاء هذه املنظمات فساد منفذي القانون والعدالة، والقوا من جانب   . احـترامها ورصـدها   
 .سلطات الدولة إعراضاً عن قبول املساءلة، ورفضاً بدون حجج مقبولة يليها التأخري والتعتيم والتستر على اجلرائم

 اإلعالم، وهي العامل احلاسم املؤثر يف حقوق اإلنسان والدميقراطية، فقد تأثرت            أما عملية تطوير وسائط    -٤٣
سـلبياً يف كمـبوديا بسـبب اغتياالت الصحفيني اليت مل تكشف خيوطها، والتهديدات اليت يتلقاها احملررون،                 

تضمن  ي ١٩٩٥يوليه  /ورغم أن قانون الصحافة الذي سن يف متوز       . واهلجمـات اليت تشن على مكاتب الصحف      
وهو ما يتناىف مع روح الدستور واملعايري الدولية،        " إهانة املؤسسات الوطنية  "بعض األحكام اإلجيابية، فإنه حيظر      

من شأهنا املس باألمن القومي "ويبـيح تعلـيق املنشورات وسجن الصحفيني لنشرهم أو إعادة نشرهم معلومات          
 ".واالستقرار السياسي

غري أن نقابات أعربت عن     . فاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة     وصـدقت كمبوديا على معظم ات      -٤٤
، ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٩اسـتمرار صعوبات يف ممارسة حقوقها، ومنذ أعمال الشغب املعادية لتايلند يف             

 وما تزال الشرطة تفض املسريات واملظاهرات، حمتجة باحلفاظ  . جـرت العادة أن ُترفض طلبات تنظيم املظاهرات       
 من نقابة العمال احلرة يف ٢٠٠٤وال تزال عملية اغتيال تشي فيتشيا وروس سوفاناريث عام     . عـلى النظام العام   

 .مملكة كمبوديا مل ُتكشف بعد، مما يؤثر بشكل سيئ يف أنشطة النقابات

كمبوديون ومـن أجل املشاركة اهلادفة والفعالة يف احلياة العامة والسياسية، جيب أن يكون املواطنون ال               -٤٥
قـادرين عـلى االنتظام واالنضمام إىل آخرين والتكلم بصوت واحد؛ والتعبري عن آرائهم حبرية، والبحث عن                  
املعلومـات واألفكار وتلقيها ونشرها كيفما كان نوعها يف مناخ خال من العنف، أو الضغط أو التهديد؛ وعلى                  

 .التمتع مبستوى أويل من األمن والرفاه االقتصاديني

فـيما يـتعلق حبرية التعبري، يأسف املمثل اخلاص لعدم عمل احلكومة بالتوصية املتعلقة بتعليق أو إلغاء                 و -٤٦
فاملادة . األحكام اخلاصة بالقذف والتضليل والتحريض الواردة يف قانون سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا  

ن أجل حذف عقوبة السجن بسبب القذف، غري أنه  م٢٠٠٦مايو / من القانون املتعلقة بالقذف عدلت يف أيار٦٣
ورغم أنه مل تسجل . وال يزال القذف وارداً يف مشروع قانون العقوبات. ال يزال من املمكن فرض غرامات باهظة

، "التضليل"أي حاالت جديدة بشأن القذف منذ تعديل القانون، استخدمت احلكومة بدالً من ذلك احلكم بشأن                
لسجن ملدة تتراوح ما بني ستة أشهر وثالث سنوات، وبالتايل يسمح هذا احلكم باحلجز قبل               الذي يعاقب عليه با   
 .ويتضمن احلكم أيضاً غرامات شديدة. احملاكمة يف انتظارها

قرر املدير أو   " من قانون سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا، يقع القذف إذا             ٦٢ومبوجب املادة    -٤٧
نشور أو غريه من وسائل االتصال نشر معلومات أو توزيعها أو إعادة نشرها بأي وسيلة طرف آخر مسؤول عن امل

ممكنة وكانت هذه املعلومات خاطئة، أو ملفقة، أو مزورة أو منسوبة خطأً إىل شخص ثالث وكان القرار بسوء                  
عام أو من شأنه اإلضرار نـية وبقصد اإلضرار، شريطة أن يكون النشر أو التوزيع أو إعادة النشر مضراً باألمن ال         

إذ ينبغي أن تكون املعلومات خاطئة أو مزورة : وينبغي أن يتطلب ذلك مقياساً كبرياً لإلثبات من أجل اإلدانة". به
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أو منسـوبة خطأً؛ وينبغي أن يكون النشر بسوء نية وبقصد اإلضرار، وينبغي للنشر أن يكون سبباً يف اإلخالل                   
 .يكون كذلكبالنظام العام أو من شأنه أن 

فقد قدم نائب رئيس الوزراء سوك آن شكوى ضد         . غري أن احلالتني التاليتني جتسدان قلق املمثل اخلاص        -٤٨
 أورد فيه وجود توترات مزعومة بني أعضاء ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٣حمرر صحيفة مونياكسيكار لنشره مقاالً يف 

. سبتمرب/ أيلول ١٥ُعرضت القضية يف    . ساد يف يديه  حزب الشعب الكمبودي والوزير، نتيجة متركز السلطة والف       
ووجدت احملكمة احملرر مذنباً بالتضليل وحكمت عليه بدفع غرامة إىل الدولة           . ومل ميثل احملرر وحماميه أمام احملكمة     

ويف هذه  .  دوالر أمريكي لفائدة الوزير سوك آن      ٢ ٥٠٠ دوالر أمريكي، وأخرى حبوايل      ٢ ٠٠٠قدرها حوايل   
 .أى القاضي أن املقال ذاته دليل كاف لإلدانة بتهمة التضليلالقضية ر

أما تينغ ناريث، وهو حمام وحماضر يف العلوم السياسية يف جامعة سيهانوك راج البوذية يف بنوم بن، فقد ألقي                    -٤٩
الفلسفة "، ووجهت إليه هتمة التضليل فيما خيص مطبوعاً لـه بعنوان           ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٤عليه القبض واعتقل يف     

وورد من مصدر معتمد أنه     . وال يزال حمتجزاً قبل احملاكمة    . ، تضمن انتقادات ملسؤولني كبار يف احلكومة      "السياسـية 
 .ويتطلب عناية واهتماماً الئقني وينبغي اإلفراج عنه فوراً. يعاين مشاكل صحية عقلية، وأن وضعه مقلق جداً

 القانون اخلاص مبركز أعضاء اجلمعية الوطنية، معرضة         عدلت اجلمعية الوطنية   ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب  -٥٠
ففي خروج عن الدستور وعن املعايري الدولية، يفرض هذا القانون شروطاً شديدة . األعضـاء إىل مزيد من اخلطر    

ذلك أنه جيعل األعضاء الذين ُترى يف تعليقاهتم إساءة إىل كرامة شخص أو . على حصانتهم فيما يتعلق حبرية التعبري
ىل العادات االجتماعية أو النظام العام أو األمن القومي عرضةً للعقوبات القانونية ذاهتا اليت حتد أصالً من حرية                  إ

وأبلغ املمثل . وجييز القانون نفسه إلقاء القبض على األعضاء دون رفع احلصانة أوالً . تعـبري املواطنني الكمبوديني   
 من قانون انتخاب أعضاء     ١٢٠أن اجلمعية الوطنية عدلت املادة      اخلـاص، وهو بصدد االنتهاء من هذا التقرير،         

 .ديسمرب، حيث يفقد األعضاء املدانون جبرمية أو جنحة مقاعدهم بصورة تلقائية/ كانون األول١٥اجلمعية يف 

غري .  من الدستور احلق يف اإلضراب، ويف التظاهر السلمي ويف حرية التجمع           ٤١ و ٣٧وتضمن املادتان    -٥١
 حيث رفضت باستمرار وتعسف الترخيص من أجل التظاهر ٢٠٠٦ومة استمرت يف تقييد هذه احلقوق يف أن احلك

وعندما وقعت مظاهرات أو    . وظل موقف السلطات إزاء التجمع العام التقييد بدالً من التيسري         . أو التجمع العام  
 حيث حيمل أفراد الشرطة اآلن      جتمعات بدون إذن، سجلت عدة حاالت لالستخدام املفرط وغري املتناسب للقوة،          

 .هراوات كهربائية يستخدموهنا بشكل عادي

ويعـرب املمثل اخلاص عن قلقه الفتراض خطورة املظاهرات يف حد ذاهتا على احلكومة، وذلك موقف                 -٥٢
 .يتجلى يف كل من قرارات منع املظاهرات ويف مشروع القانون الذي تعده حالياً وزارة الداخلية لتنظيم التجمع                

ويبدو أن نقطة انطالق احلكومة يف هنجها إزاء مشروع قانون حرية التجمع والتظاهر السلمي هي التقييد بدالً من 
ومثة . وأبدت احلكومة أيضاً تفضيلها حلرية التجمع يف أماكن خاصة مغلقة. احلرية رهناً باتباع إطار تنظيمي مالئم

 من ٤٢وقالت احلكومة إن املادة  . ١٩٩٥ل احلكومة منذ    قانون بشأن املنظمات غري احلكومية ضمن جدول أعما       
 على أن يكون للمواطنني اخلمري احلق يف إنشاء ٤٢وتنص املادة . الدسـتور تلـزمها بصـياغة قانون هبذا الشأن    
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وتنص املادة كذلك على جواز مشاركة املواطنني اخلمري        . وحيدد القانون هذه احلقوق   . مجعيات وأحزاب سياسية  
 .ت الكربى لالستفادة املتبادلة ومحاية اإلجنازات الوطنية والنظام االجتماعييف املنظما

وكما ورد يف التقرير السابق للممثل اخلاص، طلبت وزارة الداخلية إىل البنك الدويل املساعدة يف صياغة                 -٥٣
غري احلكومية واحلكومة ويرى البنك الدويل عدم احلاجة إىل سن قانون، واقترح حواراً بني املنظمات . هذا القانون

وتظل منظمات حقوق اإلنسان واجلهات الداعية إىل احترامها حمقة يف         . لتحديد املشاكل اليت تعترض كال اجلانبني     
 .قلقها إزاء نوايا احلكومة، مستاءة مليل احلكومة إىل تقييد أنشطتها بدالً من تيسريها

 وانتخابات اجلمعية الوطنية يف     ٢٠٠٧جلماعات يف   إن مـن املهـم أن جترى االنتخابات املقبلة جمللس ا           -٥٤
وستكون هذه االنتخابات األوىل من     .  يف مـناخ خـال من اخلوف ُتحترم فيه احلريات األساسية وُتدعم            ٢٠٠٨

 لتخفيض عدد رجال القانون الضروريني  ٢٠٠٦مارس  /نوعهـا بعـد الـتعديل الدستوري الذي أجري يف آذار          
 .األغلبية البسيطةلتشكيل حكومة من الثلثني إىل 

 جرمية قتل يف أثناء الفترة االنتخابية األخرية حيث كان الدافع السياسي ٤٣وأبلغ سلف املمثل اخلاص عن  -٥٥
، ومعظم  )٢()funcinpec(فمعظم احلاالت تعلقت بأعضاء من حزيب سام رينسي وفونسينبيك          . حمل شبهة شديدة  

 ويف سياق االنتخابات املقبلة، على احلكومة أن تتخذ تدابري محائية .هذه اجلرائم مل حيل لغزه بطريقة ذات مصداقية
فعالة وجلية من أجل طمأنة املواطنني الكمبوديني على سالمتهم، والتحقيق فوراً يف مجيع جرائم القتل ويف ما يطال 

اوى متعلقة  وال ينبغي للسلطات االنتخابية أن تنظر يف شك       . الناشـطني السياسـيني من هتديدات خطرية وترويع       
 .بانتهاكات للقانون اجلنائي

  اإلفالت من العقاب واملساءلة-رابعاً 

تـنص اتفاقـات السالم على أن التاريخ املأساوي لكمبوديا يتطلب تدابري خاصة لضمان محاية حقوق                 -٥٦
يف تشرين  ويبني تقرير قدمه املمثل اخلاص السابق       . اإلنسـان وعدم الرجوع إىل السياسات واملمارسات املاضية       

أنه منذ بداية التسعينات ظلت األغلبية الساحقة لالغتياالت اليت أودت حبياة العديد من              )٣(٢٠٠٥أكتوبر  /األول
السياسيني والصحفيني والنقابيني وغريهم من الكمبوديني النشطني يف احلياة السياسية والعامة دون حل، مبا يف ذلك 

ويف . ٢٠٠٤يناير  / عقد سابق لقتله، يف وسط بنوم بنه يف كانون الثاين          اغتيال الزعيم النقايب شيا فيشيا، مبوجب     
إطار هذه القضية، مت على الفور القبض على رجلني، يعتقد على نطاق واسع أهنما بريئان، وأدينا الرتكاب اجلرمية 

، قررت حمكمة االستئناف تأجيل النظر يف       ٢٠٠٦أكـتوبر   / تشـرين األول   ٦ويف  . ٢٠٠٥أغسـطس   /يف آب 
 .ومل ُيحدد تاريخ لعقد جلسة جديدة. ستئناف املقدم من املتهمني بدعوى إصابة أحد القضاة مبرض مفاجئاال

                                                      

 اسم خمتصر لالسم الفرنسي حلزب اجلبهة الوطنية املتحدة من أجل كمبوديا مستقلة             funcinpecعبارة   )٢(
 ).Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique, et coopératif(وحمايدة ومساملة ومتعاونة 

على العنوان " األمناط املتواصلة لإلفالت من العقاب يف كمبوديا    "ميكـن االطالع على التقرير املعنون        )٣(
 .http://cambodia.ohchr.org/download.aspx?ep_id=242: التايل على اإلنترنت
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وعلى حنو ما يشري إليه التقرير، . ويعين اإلفالت من العقاب أن مواطين كمبوديا ال يتمتعون حبماية القانون -٥٧
ون القانون وينتهكون حقوق اإلنسان من كل       يكـون هـناك إفالت من العقاب عندما ُيعفى األفراد الذين خيالف           

  أو  - سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية           -أشكال العقاب، وال خيضعون للمحاسبة بأية إجراءات        
ومع اإلفالت من العقاب تنعدم محاية حقوق       . ال ُتفـرض عليهم عقوبات، وال حيصل الضحايا على أي تعويض          

 .لعقاب، هو عكس املساءلة ونقيض سيادة القانونفاإلفالت من ا. اإلنسان

. واإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يؤثر على الضحايا املباشرين فحسب -٥٨
. وكما يشري إليه التقرير، إن اغتيال أعضاء األحزاب السياسية قبل االنتخابات يؤثر على حرية العملية الدميقراطية    

. تـيال صحفي أو رئيس حترير، أو اهلجوم على مكاتب صحيفة ما، حيد من حرية الصحافة والتعبري                كمـا أن اغ   
وعـندما يقوم أحد املتهمني بارتكاب جرمية االجتار باألشخاص بإرشاء أحد املدعني العامني أو القضاة إلسقاط                

دما حترض الشرطة على القتل بأيدي      وعن. الـتهم املنسـوبة، إليه، فإهنما يؤديان يف واقع األمر هذا الفعل ضمنياً            
وعندما ُيقتل زعيم نقايب . الغوغاء أو تيسره، دون أن تتعرض ألي عقوبة، فهي تكون بذلك قد شاركت يف اجلرمية

ومثة . وال يتم القبض على مرتكيب اجلرمية، فإن ذلك يهدد حقوق العمال األوسع نطاقاً وحرية تكوين اجلمعيات               
لما ظل الفساد بال رادع، وحولت وجهة املوارد الطبية النادرة من الفئات األكثر             أيضـاً إفـالت من العقاب ك      

احتياجاً دون مراقبة وال مساءلة، أو كلما اكُتسبت األرض بوجه خمالف للقانون، وترتب على ذلك جتريد سكان        
 .الريف من أراضيهم وحرماهنم من أسباب العيش األساسية

اإلفالت من العقاب له آثار أخرى بعيدة املدى، ذلك أنه ُيفسح اجملال إلساءة  ويشري التقرير أيضاً إىل أن  -٥٩
استخدام السلطة الرمسية ألغراض اإلثراء الشخصي أو لالحتفاظ باملصاحل املكتسبة عن طريق العمل خارج نطاق               

قم أوجه التفاوت   كما يؤدي اإلفالت من العقاب إىل تشويه عملية ختصيص املوارد االقتصادية وإىل تفا            . القانون
 .القائمة واستدامة الفقر

ويف هذا  . وجيب على احلكومة أن تتخذ، على مرأى من اجلميع، تدابري فعالة إلهناء اإلفالت من العقاب               -٦٠
السـياق، متثل الدوائر االستثنائية للمحاكم يف كمبوديا أمالً، جيب احلفاظ عليه، لكسر منط اإلفالت من العقاب                

 .يخ كمبوديا يف العقود املاضيةالذي متيز به تار

إنعاش كمبوديا وتعمريها مع االحترام  -خامساً 
 الكامل حلقوق اإلنسان للجميع

يـنص اإلعالن بشأن إنعاش كمبوديا وتعمريها، الذي يشكل جزءاً من اتفاقات باريس للسالم، على أن      -٦١
ها بدون متييز أو حتامل ومع االحترام الكامل  النهوض باألمة الكمبودية وشعب   "اهلدف الرئيسي لتعمري كمبوديا هو      

كما ينص اإلعالن على ضرورة أن تعود املعونة االقتصادية باملنفعة          ". حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع    
. على مجيع القطاعات يف كمبوديا، وال سيما الفئات األكثر حرماناً، وأن تصل هذه املعونة إىل مجيع شرائح اجملتمع

 .م اتفاقات السالم باملكانة األساسية حلقوق اإلنسان يف حتقيق التنمية العادلة واملستدامة يف كمبودياوتسل
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، وهي اخلطة الرئيسية للتنمية يف      ٢٠١٠-٢٠٠٦ويـتوقع من اخلطة االستراتيجية الوطنية للتنمية للفترة          -٦٢
ألطراف حسب األولويات واملبادئ الواردة يف      كمبوديا، أن تكيف وتنسق كافة أشكال املعونة الثنائية واملتعددة ا         

وبينما تنص اخلطة على التزام احلكومة باملبادئ األساسية مثل املشاركة وعدم التمييز واملساءلة، فإهنا              . هذه اخلطة 
كما أهنا ال تؤكد على أمهية حقوق اإلنسان يف احلد من           . ال تتضمن تدابري ملموسة لترمجة هذه املبادئ إىل واقع        

وينبغي أن تسلم احلكومة وشركاؤها يف جمال التعاون اإلمنائي     . ر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف كمبوديا      الفق
 .بالدور األساسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف ضمان االستقرار السياسي والتنمية االجتماعية واالقتصادية

 وتدفقات هائلة للمعونة، فقد اقتصر النمو بدرجة        ورغـم ما شهده العقد املاضي من منو اقتصادي كبري          -٦٣
ويشترك معظم سكان كمبوديا يف مستوى معيشي قريب من خط الفقر؛ وتفيد            . كـبرية عـلى املناطق احلضرية     

تقييم وقد خلص تقرير البنك الدويل بشأن       .  يف املائة من السكان يعيشون حتت هذا املستوى        ٣٥التقديرات بأن   
 إىل أن توزيع الثروات يعكس اتساعاً مذهالً يف الفجوة بني األغنياء والفقراء، وذلك ٢٠٠٦م الفقر يف كمبوديا لعا

وما فتئ األشخاص الذين ال ميلكون أرضاً يتزايد بسرعة نتيجة جمموعة من العوامل، . على الرغم من اخنفاض الفقر
وقد خلص التقرير إىل أن كمبوديا . ركةمنها االستيالء على األراضي وتقلص فرص الوصول إىل موارد امللكية املشت

 كهدف  ٢٠١٥لن تتمكن، يف حال استمرار االجتاهات احلالية، من ختفيض مستوى الفقر إىل النصف حبلول عام                
ويف مشروع دراسة أُجريت مؤخراً، خلص معهد املوارد اإلمنائية يف كمبوديا، وهو            . من األهداف اإلمنائية لأللفية   

، إىل عدم وجود أدلة ُتذْكَُر على حدوث اخنفاض هام يف مستوى الفقر املادي وأوجه               معهـد حبوث يف بنوم بنه     
 .احلرمان والتفاوت

وُيالحـظ املمثل اخلاص مع القلق أن احلكومة مل تقدم بعد التقرير األويل لكمبوديا بشأن امتثاهلا للعهد                  -٦٤
وكان . ١٩٩٤ان من الواجب تقدميه يف عام       الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ك        

تقـدمي هـذا التقرير إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سيتيح فرصة مثينة لبحث سبل                 
اإلعمال التدرجيي للحقوق املنصوص عليها يف العهد وذلك عن طريق إدراج هذه احلقوق بشكل واضح يف اخلطة                 

ـ    ية للتنمية يف كمبوديا وقيام احلكومة واملنظمات غري احلكومية ووكاالت التعاون اإلمنائي            االسـتراتيجية الوطن
 .والوكاالت الدولية بتحديد الطرق املتاحة للتغلب على العقبات اليت حتول دون التمتع هبذه احلقوق ومناقشتها

  فرص الوصول إىل األرض وأسباب العيش-سادساً 

وديا يف املناطق الريفية وتعتمد بدرجة كبرية على األرض واملوارد الطبيعية           تعـيش أغلبية سكان يف كمب      -٦٥
وعليه، فإن مسألة كيفية إدارة وتوزيع األراضي واملوارد الطبيعية، وحتديد اجلهات املستفيدة، متثل . كمصدر للعيش

ملسألة بأمهية بالغة فيما يتعلق كما يتسم حل هذه ا. إحدى املسائل األكثر إحلاحاً اليت تواجه البلد يف الوقت الراهن
 .بقدرة الكمبوديني كافة على االستفادة من تنمية عادلة ومستدامة حتترم وتعزز حقوقهم اإلنسانية

وخالفاً للمبادئ الواردة يف اإلعالن بشأن إنعاش كمبوديا وتعمريها، يتعرض سكان الريف يف كمبوديا               -٦٦
املوارد األخرى اليت يعتمد عليها العديد من السكان وهلم مطالبات  بشـكل متزايد لإلبعاد من األرض والغابات و       

وينص الدستور على أن مجيع املواطنني الكمبوديني هلم احلق يف امللكية اخلاصة . مشروعة بشأهنا، دون محاية القانون
 على حق أي شخص كان      ٢٠٠١وينص قانون األرض لعام     . لـألرض، وهو حق جيب أن حيظى حبماية القانون        
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.  يف طلب احلصول على سند ملكية هنائي       ٢٠٠١حائزاً لقطعة من األرض بطريقة سلمية وبدون منازعة قبل عام           
غري أن السلطات احلكومية، اليت تتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق املواطنني وفقاً ملا ينص عليه الدستور وقانون         

اجملتمعات احمللية الريفية من أراضيها ومصدر      األرض قامت ببيع األراضي بطريقة غري مشروعة أو قسرية وحرمت           
وقد أيد النظام القضائي هذه الصفقات غري املشروعة اليت تتناىف مع أحكام قانون األرض ومقاصده، مما                . عيشها

أدى بسكان الريف يف كمبوديا إىل سحب ثقتهم من النظام القضائي كوسيلة تسمح هلم باملطالبة حبقوقهم وتوفر                 
 .االً لالنتصاف واسترداد احلقوقهلم سبيالً فع

وُيعـرب املمـثل اخلاص عن قلقه املتواصل إزاء طرد السكان الفقراء من املستوطنات اليت تقع على هنر                   -٦٧
باساك يف بنوم بنه ونقلهم إىل مواقع تفتقر إىل اهلياكل واخلدمات األساسية، كاملياه واملرافق الصحية والكهرباء،                

وقد أُعرب عن القلق إزاء هذا الوضع       . م بنه مما جيعلهم غري قادرين على كسب عيشهم        على مسافة بعيدة من بنو    
يف بـيانات عامة صدرت عن املمثل اخلاص، ورسائل وجهت إىل احلكومة، وتقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن                 

 ).E/CN.4/2006/41/Add.3الوثيقة (الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب 

  االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية يف القانون واملمارسة- ألف

االمتـيازات العقاريـة املمنوحة ألغراض اقتصادية هي مزارع صناعية كربى متنحها احلكومة لألفراد أو          -٦٨
قرير البنك وعلى الرغم من ذلك، خلص ت. الشركات للنهوض بالنمو االقتصادي وزيادة العمالة يف املناطق الريفية

ولتعزيز النمو وحتقيق العدل،    .  إىل اخنفاض اإلنتاجية الزراعية    ٢٠٠٦تقييم الفقر يف كمبوديا لعام      الـدويل بشأن    
أوصـى الـتقرير بتشـجيع الزراعة القائمة على املزارع الصغرى بدالً من النموذج الزراعي احلايل القائم على                  

 .االمتيازات أو املزارع الكربى

ح أن االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية مل حتقق فوائد ملموسة يف املناطق الريفية، ومن الواض -٦٩
بل أفضت بدالً من ذلك إىل حرمان اجملتمعات احمللية من مصادر حيوية للعيش، وبالتايل إىل تفاقم وتردي أوضاعها 

 العقارية ألغراض اقتصادية تراكم امللكية     ومن الواضح أيضاً أنه قد ترتب على منح االمتيازات        . الصـعبة أصـالً   
 .والثروة يف أيدي األطراف املؤثرة سياسياً أو اقتصادياً

 ومراسيمه الفرعية بشأن إدارة األراضي      ٢٠٠١وقـد أمكـن للممثل اخلاص دراسة قانون األرض لعام            -٧٠
وينص . ٢٠٠٥ الوزراء يف عام     احلكومـية واالمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية اليت اعتمدها جملس         

املرسـوم الفرعي بشأن إدارة األراضي احلكومية على أن مجيع األراضي اليت ال تندرج يف إطار امللكية أو احليازة                   
واألراضي " احلكومية العامة "اخلاصـة أو اجلماعية مبقتضى القانون هي عموماً ملك للدولة، ومييِّز بني األراضي              

 يز املرسوم الفرعي بشأن االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية منح امتيازات           وجي". احلكومـية اخلاصة  "
 هكتار فيما خيص األراضي املسجلة واملصنفة بوصفها أراٍض حكومية خاصة، رهناً ١٠ ٠٠٠ال تتجاوز مساحتها 

إجراء تقييم لألثر البيئي باسـتيفاء الشـروط األساسية األخرى املتمثلة يف املوافقة على خطة استخدام األرض، و           
وختضع االمتيازات العقارية املمنوحة    . واالجتماعي، والقيام مبشاورات عامة، وإجياد حلول لقضايا إعادة التوطني        

ألغراض اقتصادية قبل صدور املرسوم الفرعي للمراجعة للنظر يف مدى االمتثال لشروط العقد، والتماس تعليقات               
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ع هبا يف إطار االمتيازات العقارية داخل البلديات احمللية، والتفاوض بشأن ختفيض            اجلمهور بشأن األنشطة املضطل   
 . هكتار١٠ ٠٠٠حجم االمتيازات اليت تتجاوز مساحتها 

وخالفـاً ملقتضيات القانون، مل ختضع األراضي احلكومية يف واقع األمر ألية عملية منهجية تتعلق برسم                 -٧١
ر، بعد اعتماد املراسيم الفرعية، منح االمتيازات دون التأكد مما إذا كانت            واستم. اخلرائط والتصنيف والتسجيل  

األرض بـالفعل أرضـاً حكومية خاصة وال تندرج يف إطار امللكية أو احليازة اخلاصة أو اجلماعية مبوجب قانون                 
نفة بوصفها وبشكل عام، فإن معظم األراضي اليت ُمنحت امتيازات بشأهنا هي أراٍض غري مسجلة أو مص             . األرض

 .أراٍض حكومية خاصة

ويف احلاالت اليت . وعـالوة عـلى ذلك، مل ُتستوف الشروط األساسية األخرى املتعلقة مبنح االمتيازات         -٧٢
أُجـري فـيها تقييم لألثر البيئي واالجتماعي عمالً مبقتضيات املرسوم الفرعي ذي الصلة، تفيد معلومات متاحة                 

 .تسم دائماً باحلقيقة والدقةموثوقة بأن عمليات التقييم ال ت

 يف منطقة سري    ٢٠٠٦وعلى سبيل املثال، علم املمثل اخلاص أن تقييماً بيئياً يتعلق بامتياز ُمِنح يف عام                -٧٣
ومل يبحث يف األثر البيئي الواسع أو يف األثر         . أمبـيل، مبقاطعـة كوه كونغ، تناول بصورة رئيسية أنواع التربة          

كما أن السلطات احمللية . احمللية اليت تشغل األرض اليت يشملها االمتياز وتقوم باستغالهلااالجتماعي على اجملتمعات 
 تتغاضـى عمومـاً عن شرط إجراء مشاورات عامة مع املقيمني احملليني قبل اختاذ قرار مبنح االمتياز، وال حترص                   

 مل تكن على علم خبطط منح االمتيازات إىل وأشار عدد من اجملتمعات احمللية املتأثرة إىل أهنا. على إنفاذ هذا الشرط
 أن حلّـت الشـركة باملكـان لتـبدأ العمل، وأهنا مل يؤخذ رأيها رغم أهنا تعيش على أراضيها وتستغلها منذ                     

 .سنوات عديدة

 وليس بالغريب أن االمتيازات اليت ال تزال ُتمَنح دون استشارة اجملتمعات احمللية ودون إيالء االعتبار الالزم -٧٤
ومن الشواغل العامة واملشتركة . مللكـية األرض وحيازهتا واستخدامها ُتلِحق آثاراً ضارة باجملتمعات احمللية املعنية          

اليت أعربت عنها اجملتمعات احمللية انتهاك الشركات صاحبة االمتياز حلرمة أراضيها الزراعية وحقول األرز مما يؤدي 
 الغابات جلمع املنتجات احلرجية غري اخلشبية؛ وفقدان املراعي؛ وقطع إىل نقص األغذية؛ وانعدام فرص الوصول إىل

 .األشجار بصورة غري مشروعة؛ والتعرُّض للتهديد والتخويف من جانب عمال الشركة والسلطات احمللية

  الشفافية وإتاحة املعلومات-باء 

 امتيازاً  ٤٠مسياً ألغراض اقتصادية يتجاوز     تفيد املعلومات املتاحة أن عدد االمتيازات العقارية اليت ُمِنحت ر          -٧٥
وباإلضافة إىل ذلك، تشري املعلومات الواردة إىل إمكانية وجود امتيازات إضافية قد تكون ُمِنحت يف .  مقاطعة١٤يف 

 .مقاطعات منها كرايت، وستونغ ترنغ، وراتاناكريي، وموندولكريي، وكامبوت، وأودار مينشي

هتا وزارة الزراعة لكشف املعلومات من خالل موقعها على اإلنترنت، فإن           ورغـم اخلطـوات اليت اختذ      -٧٦
وحسب املعلومات  . املعلومـات املتاحة غري كاملة، فضالً عن تعذُّر الدخول إىل صفحة الويب يف غالب األحيان              

. تنفيذه إطالقاً ومل ُيشرع يف  ٢٠٠٠املتاحة، مل ُيلغَ سوى عقد امتياز واحد، وهو عقد يتعلق بامتياز ُمنح يف عام               
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وال تتوفر أية معلومات بشأن مراجعة االمتيازات العقارية اليت ُمِنحت ألغراض اقتصادية قبل َسن قانون األرض،                
 . هكتار١٠ ٠٠٠وختفيض االمتيازات اليت تتجاوز مساحتها احلد املنصوص عليه يف القانون، وهو 

مبونغ شنانغ وبورسات، ميتد رمسياً على أكثر من        وال يزال التزام فيابيميكس، الذي يشمل مقاطعيت كو        -٧٧
 ضعفاً احلد املنصوص عليه يف قانون األرض، وذلك على الرغم من   ٣٠ هكـتار، أي مـا يزيد على         ٣٠٠ ٠٠٠

 قبيل ٢٠٠١ويغطي امتياز البحر األخضر يف ستونغ ترنغ، الذي ُمنح يف عام . توقف النشاط فيه يف الوقت الراهن 
.  هكتار، وتفيد التقارير بأن األنشطة قد بدأت يف هذا املوقع١٠٠ ٠٠٠مساحة تزيد على إصدار قانون األرض، 

 هكتار أن حيرر مساحات من األرض ميكن        ١٠ ٠٠٠ومـن شـأن التخفيض يف مساحة االمتيازات القائمة إىل           
 .رضاستغالهلا يف شكل امتيازات عقارية اجتماعية لصاحل الفقراء وفقاً ملا هو متوخى يف قانون األ

 حول االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية من ٢٠٠٤نوفمرب /ويف تقرير صدر يف تشرين الثاين -٧٨
، أكد املمثل اخلاص السابق على احلاجة امللّحة إىل وضع آليات لكشف البيانات             )٤(مـنظور حقـوق اإلنسـان     

زات برمته وما يترتب عليه من آثار وفوائد ممكنة ومن شأن هذه اآلليات أن تساعد يف فهم نظام االمتيا. واملساءلة
وطلبت اجلهات املاحنة مراراً إنشاء هذه اآلليات، ووعدت احلكومة مراراً بتلبية           . بالنسبة للكمبوديني فهماً جيداً   

وتشـمل مؤشرات الرصد املشترك املتفق عليها خالل اجتماع الفريق االستشاري السابع املعين             . هـذا الطلـب   
، الكشف الفوري عن املعلومات املتعلقة باالمتيازات، مبا فيها         ٢٠٠٤ديسمرب  / املعقود يف كانون األول    بكمبوديا،

وأبديت املطالبة بالشفافية مرة أخرى يف االجتماع الثامن للفريق         . امتـيازات التعدين ومناطق التنمية العسكرية     
دارة األراضي واملوارد الطبيعية أمهيةً مع      ويـزداد كشف املعلومات املتعلقة بإ     . ٢٠٠٦مـارس   /املعقـود يف آذار   

وُيذكَر أن شركات نفطية أجنبية وقّعت على عقود الستغالل         . اكتشاف احتياطيات نفطية كبرية يف خليج تايلند      
 .إال أنه مل يتم اإلعالن عن هذه العقود. هذه االحتياطيات

اف البوكسيت على أراضي تبلغ     وقد حصلت شركتان أجنبيتان يف قطاع التعدين على ترخيص الستكش          -٧٩
 هكـتار وتقـع يف مقاطعات الشمال الشرقي للبالد اليت تعيش فيها أغلبية من السكان                ١٠٠ ٠٠٠مسـاحتها   
ومل يتم اإلعالن عن النطاق اجلغرايف للترخيص وال عن شروطه، رغم ما أُثري من شواغل بشأن األثر                 . األصـليني 

 .لبيئةاملمكن على السكان األصليني احملليني وا

  الشعوب األصلية وفرص احلصول على األرض-جيم 

بينما تواجه اجملتمعات احمللية األصلية يف كمبوديا نفس املشاكل اليت يواجهها سكان الريف اآلخرون فيما  -٨٠
يـتعلق بتناقص فرص احلصول على األرض، فإن هذه املشاكل أشد وقعاً على نفوس هذه اجملتمعات نظراً للعالقة                  

 .ية والروحية اخلاصة اليت تربطها باألراضي التقليدية كمصدر للعيش وتأكيد اهلوية واعتمادها الكبري عليهاالثقاف

                                                      

ية يف كمبوديا من    االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصاد    "ميكـن االطالع على التقرير املعنون        )٤(
 .http://cambodia.ohchr.org/report_subject.aspx: على العنوان التايل على اإلنترنت" منظور حقوق اإلنسان
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ومثـة انشغال واسع النطاق إزاء مستقبل جمتمعات الشعوب األصلية يف كمبوديا، ال سيما وأهنا ما فتئت      -٨١
والشركات عن طريق صفقات البيع غري املشروعة تفقد بشكل سريع سيطرهتا على أراضيها التقليدية لصاحل األفراد 

وهذا العدد املذهل حلاالت سلب األرض لـه نتائج . أو القسرية واالمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية  
 .اجتماعية وثقافية وبيئية خطِرة، وجيب اختاذ اإلجراءات الالزمة قبل فوات األوان

 عن حمفل املنظمات غري احلكومية بشأن كمبوديا، وهو منظمة          ٢٠٠٦مايو  /ويشـري تقرير صدر يف أيار      -٨٢
ذات عضـوية لتقاسم املعلومات واملناقشة والدعوة بشأن القضايا اهلامة اليت تؤثر يف التنمية يف كمبوديا، إىل أن                  

، تزايداً يف حدة مشكلة     ٢٠٠٦ إىل بداية    ٢٠٠٤مقاطعـة راتاناكريي وحدها شهدت، خالل الفترة من أواخر          
 يف املائة من البلديات، يف حني ظلت هذه املشكلة دومنا رادع يف البلديات املتبقية        ٣٠سـلب األراضي وذلك يف      

ويف مقاطعات مثل راتاناكريي وموندولكريي وستونغ ترنغ، اليت يوجد هبا عدد كبري من             .  يف املائة  ٧٠اليت متثل   
ت العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية إىل إزالة األحراج السكان األصليني، أدى االستيالء على األراضي واالمتيازا

 .وفقدان أسباب العيش وفرص الوصول إىل األرض

ويسـلِّم قانون األرض حبق جمتمعات الشعوب األصلية يف امللكية اجلماعية ألراضيها اليت تشمل األراضي                -٨٣
ليني شهادات ملكية مجاعية على األراضي      وميكن أن ُتمنح للسكان األص    . املسـتخدمة للسكن والزراعة التقليدية    

وبينما ميثل هذا اعترافاً هاماً حبقوق السكان األصليني يف األرض،          . احلكومية اخلاصة أو األراضي احلكومية العامة     
. فـإن عملية تسجيل سندات امللكية اجلماعية باسم السكان األصليني تستغرق وقتاً طويالً ونتيجتها غري مؤكدة               

قـت الراهن تنفيذ مشاريع منوذجية لتسجيل أراضي السكان األصليني يف مقاطعيت موندولكريي             وجيـري يف الو   
وراتاناكريي، غري أن عملية تسجيل سندات امللكية اجلماعية واإلطار العام للسياسات ذات الصلة ليسا واضحني               

 .يف غياب وزارة تشرف على العملية

، مت االتفاق بني اجلهات املاحنة      ٢٠٠٦مارس  / يف آذار  ويف اجـتماع الفـريق االستشـاري، الذي ُعقد         -٨٤
. ٢٠٠٦نوفمرب /واحلكومة على وضع إطار استراتيجي وتنظيمي فيما يتعلق بالشعوب األصلية حبلول تشرين الثاين    

غـري أنه ال توجد حىت اآلن سياسة أو استراتيجية واضحة بشأن السبل الكفيلة حبماية وإعمال حقوق الشعوب                  
 .ا فيها حقوقها يف األرضاألصلية، مب

ماذا سيبقى للسكان األصليني من أراٍض إىل أن تتضح العملية          : وفيما يلي أحد األسئلة اليت ُتطَرح عادة       -٨٥
اإلداريـة املتعلقة بتسجيل سندات امللكية اجلماعية للسكان األصليني؟ وتفيد املنظمات غري احلكومية بأن عملية               

 يترتب على ذلك من آثار تؤكد الضرورة امللحة الختاذ تدابري مؤقتة حلماية             سـلب أراضي السكان األصليني وما     
 .األراضي املؤهلة ألن تصبح ملكاً مجاعياً للسكان األصليني

  الوصول إىل القضاء فيما يتعلق باألرض واملوارد الطبيعية-دال 

نظمات غري احلكومية والناشطني    يشعر املمثل اخلاص بالقلق إزاء تزايد الصعوبات اليت يواجهها عمال امل           -٨٦
وما فتئ املقرر . التابعني للمجتمعات احمللية الذين يطالبون باملساواة يف فرص الوصول إىل األرض واملوارد الطبيعية       

اخلاص يتلقى تقارير عن القيود املفروضة على أنشطتهم واجتماعاهتم وتنقالهتم، وعّما يتعرضون لـه من ختويف               
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ويف الفترة األخرية، تلقى أحد الناشطني يف جمال حقوق . األفراد املكلفني بأمن الشركاتعـلى أيدي السلطات و   
 علماً بأنه تعّرض من -اإلنسان يف مقاطعة راتاناكريي هتديدات باملوت بسبب أنشطته املتعلقة باملنازعات العقارية 

وال تزال . اً عن احلقوق املتصلة باألرضقبل للتهديد وُوجِّهت إليه هتٌم جنائية بسبب ما يضطلع به من نشاط دفاع
السـلطات يف مقاطعـة موندولكريي ُتنظم عمل املنظمات غري احلكومية والناشطني التابعني للمجتمعات احمللية               
وتطلب إىل هذه املنظمات أن تقدم هلا تقارير منتظمة عن أنشطتها وخططها، وتتطلب من الناشطني احلصول على 

ويف حاالت كثرية، اهتمت السلطات املنظمات غري احلكومية        . ليت ُتعقد خارج املقاطعة   إذن حلضور االجتماعات ا   
والناشطني يف القرى بالتحريض على االضطرابات داخل اجملتمعات احمللية املتأثرة باالمتيازات العقارية االقتصادية             

 .واملنازعات العقارية، متذرعة بذلك لفرض قيود على أنشطتهم

 كـوه كونـغ، ُمنع عمال منظمة غري حكومية من دخول مناطق يشملها امتياز عقاري                ويف ومقاطعـة   -٨٧
ويف . اقتصـادي، وطُلـب إليهم احلصول على إذن من السلطات إذا كانوا يرغبون يف االلتقاء بالسكان احملليني                

بعدم املشاركة يف مقاطعة بورسات، أمرت السلطات احمللية أعضاء اجملتمع احمللي قرب امتياز عقاري اقتصادي آخر 
 .أنشطة نظمها ناشطون ينتمون إىل اجملتمع احمللي، مدعية أن هذه األنشطة مدعومة من حزب سام رينسي املعارض

ويعـرب املمـثل اخلـاص عن بالغ القلق إزاء ارتفاع عدد التهم اجلنائية املوجهة إىل الناشطني التابعني                   -٨٨
وتلقى املمثل . املنازعات العقارية والدفاع عن احلقوق املتصلة باألرضللمجتمعات احمللية بسبب أنشطتهم املتعلقة ب

اخلاص تقارير عديدة عن ناشطني تابعني للمجتمعات احمللية وجهت إليهم هتم بالتعدي على امللكية اخلاصة أو هتم                 
لنظام ومن الواضح أن ا   . جنائـية أخـرى ينص عليها قانون األرض، بسبب منازعات تتعلق بأراٍض غري مسجلة             

 .القانوين يستخدم حلماية أصحاب السلطة والنفوذ بدالً من توفري احلماية والعدالة للفقراء من األفراد واجلماعات

  اجملتمع الدويل-سابعاً 

التزم املوقعون على اتفاقات باريس بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف               -٨٩
وارد يف الصكوك الدولية ذات الصلة، وذلك على وجه اخلصوص بغية منع تكرار انتهاكات     كمـبوديا على النحو ال    

ويتضمن االتفاق املتعلق بسيادة كمبوديا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية وحرمة أراضيها وحيادها           . حقوق واإلنسان 
وتشمل هذه  . لق حبقوق اإلنسان  ووحدهتـا الوطنـية أحكاماً تتعلق حباالت اإلخالل باالتفاق، مبا فيها أحكام تتع            

األحكام تعهد األطراف يف االتفاق ببذل جهود مشتركة حلل االنتهاكات عن طريق الوسائل السلمية، أو بالرجوع                
 . من ميثاق األمم املتحدة٣٣إىل جملس األمن أو اللجوء إىل وسائل التسوية السلمية وفقاً ملا تنص عليه املادة 

ى ما للمجتمع الدويل وأعضائه من مسؤولية معنوية وقانونية يف دعم كمبوديا يف             وأكد املمثل اخلاص عل    -٩٠
سعيها إىل تعزيز حقوق اإلنسان واملؤسسات الدميقراطية واملسؤولة، سواًء بوصفهم أطرافاً وقعوا على االتفاقات أو 

 هذا االلتزام هو األساس حيث إن. دوالً أعضـاء يف األمـم املتحدة أو دوالً أطرافاً يف معاهدات حقوق اإلنسان      
 . املنطقي للدور الذي عهد به إىل اجملتمع الدويل يف كمبوديا يف بداية التسعينات

وقدمـت حكومـة كمبوديا خططاً متتالية لإلصالح تشري إىل احلكم الرشيد، وأهداف التنمية لأللفية،                -٩١
 غري أن هذه اخلطط . ظام القانوين والقضائيوالتنمـية املسـتدامة، واحلد من الفقر، وسيادة القانون، وإصالح الن       
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ويف كثري  . ال تتطرق بالقدر الكايف إىل القضايا املركزية اليت يثريها هذا التقرير والتقارير السابقة للمثلني اخلاصني              
األحيان، يعزى عدم تنفيذ خطط اإلصالح وعدم إحراز التقدم املتوقع إىل استمرار الضعف يف القدرة املؤسسية،                

م التنسـيق بـني اجلهات املاحنة، وتعدد املطالبات املتنافسة من املؤسسات احلكومية الضعيفة، وعدم توفر                وعـد 
 . األشخاص املؤهلني، وهي حالة موروثة عن فترة حكم اخلمري احلمر

وبيـنما قد تصح هذه التربيرات إىل حد ما، فإن املمثل اخلاص خلص إىل أن أصحاب النفوذ االقتصادي            -٩٢
اسي ميتنعون يف واقع األمر عن دعم أية إصالحات حقيقية ما داموا يستفيدون من سيطرهتم على مؤسسات                 والسي

 . الدولة ويعتمدون على ذلك للبقاء يف السلطة

ومن الواضح أن التعاون التقين والتدريب وبناء القدرات وحده ليس جمدياً دون معاجلة املشاكل األساسية  -٩٣
فاالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان، هي خيار منطقي دأب عليه أصحاب          . بة باملساءلة ودون الثـبات يف املطال    

وهناك خيارات أخرى حمتملة    . السلطة يف كمبوديا الذين يرفضون املساءلة أمام القانون وأمام الشعب الكمبودي          
 . إذا تبني أن تكاليف القمع تفوق فوائده املباشرة

تاريخ كمبوديا احلديث وأماكن أخرى يف العامل أن القمع والتخويف واالبتزاز           وتبني األدلة املستقاة من      -٩٤
وهذا ما أقر به رئيس الوزراء . هي ممارسات ميكنها أن هتيئ الظروف املؤدية إىل درجات خطرية من العنف املضاد

 .نفسه يف بياناته بشأن االستيالء على األراضي، على سبيل املثال

ع التقارير والتوصيات املقدمة من املمثلني اخلاصني، وقرارات جلنة حقوق اإلنسان           وينبغي أن تشكل مجي    -٩٥
واجلمعية العامة، واملالحظات اخلتامية والتوصيات املقدمة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، جزءاً ال يتجزأ من 

حلكومات املؤثرة يف منطقة آسيا،     كما ينبغي للبلدان اجملاورة لكمبوديا وا     . احلوار بني احلكومة والوكاالت املاحنة    
وال سيما تلك اليت تقدم قسطاً كبرياً من املساعدة اإلمنائية والقروض إىل احلكومة، أن تبذل جهداً إضافياً للوفاء                  

 .مبسؤولياهتا إزاء كمبوديا وشعبها

  االستنتاجات-ثامناً 

 إال أن عدم وجود مؤسسات حكومية       .شـهد الوضع األمين يف كمبوديا حتسناً منذ هناية احلرب األهلية           -٩٦
فعالة وقوانني أساسية ونظام قضائي نزيه، فضالً عن استمرار اإلفالت من العقاب والتهديدات اليت تستهدف من                
ينتقدون الوضع القائم، وتزايد عدد الذين ال ميلكون أراٍض، وارتفاع عدد املشردين، كلها عوامل تبعث يف نفوس 

عدم االستقرار، وجتعل حقوقهم معرضة بشكل منهجي لإلنكار واالنتهاكات، وتعرضهم مواطين كمبوديا شعوراً ب  
وقليل من املشاكل اليت تواجهها . ألسـاليب ثابـتة هتـدف إىل احلفاظ على النظام االقتصادي والسياسي القائم      

س املعامالت الشخصية، تفشي الفساد يف أعلى املستويات، ونظام قائم على أسا: كمبوديا اليوم ينفرد هبا هذا البلد
، واستخدام اهلياكل احلكومية إلضعاف املعارضة السياسية،       "فرق تسد "وهنـب املوارد الطبيعية، وانتهاج سياسة       

 .وإثراء األقلية على حساب األغلبية
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فهذه الظواهر كافة، هي ظواهر مألوفة مت تناوهلا يف بلدان عديدة، مبا فيها بلدان يف شرق آسيا وحاالت                   -٩٧
وما تنفرد به كمبوديا، هو أن اجملتمع الدويل يؤدي دوراً أساسياً منذ اتفاقات السالم إلعادة بناء                . ا بعد الرتاع  م

 . البلد ومؤسساته هبدف إنشاء نظام يقوم على احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون

اليت أثارها املمثلون اخلاصون ويعرب املمثل اخلاص عن أسفه، ألن احلكومة، بدالً من االستجابة للشواغل  -٩٨
 .وهيئات األمم املتحدة، تنتهج كثرياً سياسة املراوغة أو االهتام، وإلقاء املسؤولية على اآلخرين والتخويف

ومحايـة حقوق اإلنسان والتمتع هبا من الشروط األساسية لتحقيق السلم والعدل يف كمبوديا بعد مضي                 -٩٩
 .عاماً على هناية نظام كمبوتشيا الدميقراطية ٢٧ عاماً على اتفاقات السالم و١٥

فمن واجب احلكومة   . وال ميكـن لـلحكومة أن تتخـلى عما اختذته من التزامات إزاء شعب كمبوديا               -١٠٠
ومسـؤوليتها أن تضع سياسات وقوانني للوفاء هبذه االلتزامات، ومن واجب اجملتمع الدويل مساعدهتا على القيام          

كومة واحلزب احلاكم واألحزاب السياسية األخرى وكبار رجال األعمال املؤثرين َمِليَّاً واألهم أن تفكر احل. بذلك
 . يف منط اجملتمع الذي يريدونه لكمبوديا

، ٢٠٠٥ويف الرسالة اليت وجهها املمثل اخلاص إىل أطفال وشباب كمبوديا يف يوم حقوق اإلنسان يف عام                  -١٠١
إلنسان أصبحت سبباً لزيادة اخلالفات يف كمبوديا، وألن بعض الناس يعترب أعرب عن قلقه ألن املواقف إزاء حقوق ا

 .أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ميثلون عقبة أمام التنمية، وألن هذا الزعم ُيفِقد حقوق اإلنسان معناها احلقيقي

قوق والكرامة،  وأكد على أن املبدأ األساسي حلقوق اإلنسان، هو أن يتمتع كل شخص باملساواة يف احل               -١٠٢
ورغم أن هذا قد خيل بالنظام      . بصرف النظر عما إذا كان الشخص غنياً أم فقرياً، شاباً أم مسناً، ضعيفاً أم قوياً              

 . القائم، فإنه يتيح فرصة إلقامة عالقات قوامها االحترام واإلنصاف

 إقرار بأننا مجيعاً بشر، لنا نفس       والتضامن الذي ميثل أحد املبادئ اهلامة األخرى حلقوق اإلنسان، إمنا هو           -١٠٣
فمن خالل . االحتياجات والتطلعات، وأن علينا أن نعامل بعضنا البعض معاملة قوامها التسامح واالحترام والتفاهم
 . احلق يف التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات، ميكننا كمجتمع أن نتبادل اآلراء بطريقة سلمية وأن نتعاون

ان أيضاً مسؤوليتنا إزاء البلدان اجملاورة لنا وجمتمعنا، كما تشمل محايتنا من كل             وتشـمل حقوق اإلنس    -١٠٤
ومتكِّن الناس من اختيار قادهتم . حكومة جائرة أو مستبدة، وتضع قواعد تنظم العالقات بني أفراد الشعب والدولة

الكرامة، اليت متثل أحد املبادئ وتعين فكرة . وتدعو حقوق اإلنسان إىل احلوار واملشاركة. وحتديد سياسات الدولة
األساسية اليت تقوم عليها حقوقنا، أنه جيب على اجملتمع أن يضمن األمن لكل فرد وحيرص على تلبية احلد األدىن                   

 ويف غياب هذه الظروف، . مـن احتـياجاته األساسية فيما يتعلق بالغذاء واملسكن وامللبس واملاء الصاحل للشرب          
 .ملساواة يف املشاركة، كما ال ميكن حتقيق العدلال ميكن ألفراد الشعب ا

ويتطلع املمثل اخلاص إىل مناقشة هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه خالل بعثته املقبلة إىل كمبوديا يف                  -١٠٥
 ١٨وقد انتهى من إعداد هذا التقرير يف .  قبل تقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة       ٢٠٠٧بداية عام   

 .٢٠٠٦ديسمرب /ون األولكان
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  التوصيات-تاسعاً 

ملا كانت االنتهاكات املتعمدة واملنهجية حلقوق اإلنسان أصبحت تشكل وسيلة أساسية هليمنة احلكومة  -١٠٦
على السلطة، فإنه يتعني على اجملتمع الدويل، وفقاً لاللتزامات اليت أخذها على نفسه يف إطار اتفاقات باريس                 

ا يف وسعه للضغط على احلكومة وحثها على احترام التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان             للسـالم، أن يقـوم مب     
وجيب على احلكومة، من جانبها،     . مبوجب االتفاقات، واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ودستور كمبوديا       

عنوي، بوقف انتهاك   أن تعلـن بشكل ال لبس فيه أمام اجملتمع الدويل وشعب كمبوديا التزامها، القانوين وامل              
 .احلقوق وباحترام استقالل النظام القضائي وسلطات االدعاء العام

ويكرر املقرر اخلاص دعوته إىل احلكومة بإحاطة جملس حقوق اإلنسان علماً مبا اختذته وتعتزم اختاذه                -١٠٧
توصيات اهليئات املنشأة من تدابري ملموسة لالستجابة لتوصياته وتوصيات املقررين اخلاصني السابقني، ولتنفيذ 

 .مبوجب معاهدات واجملتمع الدويل الواردة يف قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان

وميكن النظر إليها   . وتشمل التوصيات التالية توصيات سابقة مل يتناوهلا املقرر اخلاص يف هذا التقرير            -١٠٨
 : حلقوق اإلنسان يف كمبوديابوصفها احلد األدىن من العناصر الالزمة لوضع خطة عمل

 سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

السـعي، عـلى سـبيل األولويـة، إىل اختاذ تدابري تكفل استقالل ونزاهة وفعالية اجمللس                 -
الدسـتوري، واجمللـس األعـلى للقضاء، والنظام القضائي برمته؛ وتتيح للمواطنني فرصة             

 ه املؤسسات بغية إعمال حقوقهم؛الوصول الفعال إىل هذ

وضـع وإصـدار وتنفيذ القوانني واملدونات القانونية الالزمة لتكريس سيادة القانون وفقاً              -
 للدستور والصكوك الدولية؛

مـراعاة حق مجيع املواطنني الكمبوديني يف االضطالع بأنشطة ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق               -
 االمتثال الكامل لإلعالن املتعلق حبق األفراد       اإلنسـان واحلـريات األساسـية عـن طريق        

واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا            
 عاملياً ومسؤوليتهم عن ذلك؛

ضمان احلماية التامة حلريات التعبري، واالجتماع السلمي، وتكوين اجلمعيات وفقاً للدستور            -
وإلغاء األحكام . وكفالة توافق كل التشريعات اجلديدة مع هذه الصكوك. ةوالصكوك الدولي

والتمكني من الوصول إىل    . القانونية املتعلقة بالتشهري وإشاعة املعلومات اخلاطئة والتحريض      
 املعلومات املوجودة لدى السلطات العامة؛
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رات وغريها من التجمعات إال    كفالة عدم قيام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بتفريق املظاه         -
واللجوء إىل القوة كمالذ أخري فقط، وعلى حنو يتناسب مع التهديد    . عند الضرورة القصوى  

 القائم، ومع احلرص على إحلاق أدىن حد من األضرار أو اإلصابات لألشخاص واملمتلكات؛

 إهناء عمليات اإلخالء القسري؛ -

االت السابقة واحلالية املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة      إجراء حتقيقات نزيهة وموثوق هبا يف احل       -
وخري مثال على ذلك    . وحماكمة األشخاص املسؤولني عن هذه االنتهاكات     . حلقوق اإلنسان 

 هو اغتيال الزعيم النقايب شيا فيشيا؛

 إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بسلوك أفراد اجليش أو الشرطة؛ -

وإنشاء نظام يتيح للمنظمات غري . ماد على االعترافات القسرية كأدلة أمام احملاكمإهناء االعت -
احلكومية فرصة القيام بزيارات منتظمة إىل الزنزانات التابعة ملراكز الشرطة ومراكز االحتجاز 

وإمتام . ملـنع التعذيـب وغـريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة            
 ات التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مكافحة التعذيب وتنفيذ أحكامه؛إجراء

واعتماد خيارات أخرى بدالً عن خيار اإليداع يف        . مـراجعة سياسـات إصـدار األحكام       -
 السجن، وال سيما فيما خيص األطفال؛

جناء ضـمان وصـول احملـامني وأفـراد األسرة ومنظمات حقوق اإلنسان بانتظام إىل الس               -
 . واحملتجزين

 فرص احلصول على األرض وأسباب العيش

إعـالن التفاصـيل املتاحة عن مجيع االمتيازات اليت متت املوافقة عليها، مبا يف ذلك العقود                 -
 واخلرائط واملعلومات املتعلقة بشركات االمتياز واملسامهني فيها؛

ت مغزى لآلثار البيئية واالجتماعية إنفاذ الشرط املتعلق بالقيام مبشاورات عامة وتقييمات ذا -
وينبغي اعتبار االمتيازات اليت ُتمنح دون استيفاء       . قبل منح االمتيازات العقارية االقتصادية    

 هذه الشروط باطلة والغية؛

وتوفري آلية تتيح   . إلغاء االمتيازات اليت ال تستجيب ملقتضيات قانون األرض ومراسيمه الفرعية          -
 ملتأثرة إمكانية إعادة النظر يف االمتيازات اليت ال تستجيب للشروط وإلغائها؛للمجتمعات احمللية ا

 حظر إسناد االمتيازات العقارية االقتصادية وغريها من االمتيازات يف مناطق الغابات البكر؛ -
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حظر بيع األراضي وإسناد االمتيازات العقارية واالقتصادية وغريها من االمتيازات يف املناطق  -
تشغلها جمتمعات الشعوب األصلية ريثما يتم تسجيل مطالبات السكان األصليني على         الـيت   

 األراضي التقليدية وعملية إسناد سندات امللكية اجلماعية؛

إنشـاء آليات حلماية أراضي السكان األصليني يف انتظار تسجيل سندات امللكية اجلماعية              -
 اضي السكان األصليني؛وإمتام عملية تسجيل سندات امللكية اجلماعية ألر

محايـة حقـوق املـنظمات غري احلكومية والناشطني التابعني للمجتمعات احمللية يف املطالبة               -
باملساواة يف فرص احلصول على األرض واملوارد الطبيعية، دون هتديدهم أو ختويفهم أو تقييد 

 . تهموال ينبغي استخدام النظام القانوين إلسكات الناشطني أومعاقب. أنشطتهم

 االنضمام إىل الصكوك الدولية

التصـديق عـلى الـربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية              -
 والسياسية، وعلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

ملتعلق مبكافحة  وجعل مشروع القانون ا   . االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       -
 الفساد متوافقاً مع أحكام االتفاقية؛

التعجيل بتقدمي التقرير األويل لكمبوديا حول امتثاهلا للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  -
 واالجتماعية والثقافية؛ 

 مراعاة تامة   ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١مراعاة االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        -
 .تثال هلماواالم

- - - - - 


