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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ة واألربعونـالدورة الثاني

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢- ٤جنيف، 

   من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقارير املقدمة
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

  كمبوديا
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كمبوديا اجلامع لتقريرها األويل               - ١

 الثاين إىل الرابع لكمبوديا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وتقاريرها الدورية من
 ١٢ و ١١، املعقـودة يف     (E/C.12/2009/SR.11-13،  ١٣ و ١٢ و ١١ يف جلساهتا    (E/C.12/KHM/1)والثقافية  

  .اخلتامية التالية املالحظات ٢٠٠٩مايو / أيار٢٠ املعقودة يف ٢٦، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٩مايو /أيار

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي كمبوديا تقريرها اجلامع للتقرير األويل وتقاريرها الدورية من الثاين إىل الرابع، غري                 - ٢
كما ترحب أيضاً بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت         .  سنة عن املوعد املقرر    ١١أهنا تأسف لتقدميها متأخرة     

  .تأسف لعدم الرد على بعض األسئلة املطروحة، ولكنها (E/C.12/KHM/Q/1)طرحتها اللجنة 

وتقدر اللجنة الفرصة املتاحة إلجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف واألجوبة عن األسئلة اليت طرحتها اللجنـة،                   -٣
يف بعض احلـاالت،  لكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لغياب اخلرباء من الدولة الطرف ولكون املعلومات املقدمة مل تكن،                

  .مفصلة مبا فيه الكفاية لكي جتري اللجنة تقييماً أمشل ملستوى التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد يف الدولة الطرف

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

بارتياح ورود إعالن حقوق اإلنسان يف الفصل الثالث من دستور الدولة الطرف الـذي              تالحظ اللجنة     - ٤
وترحب اللجنة أيضاً بقرار اجمللس الدستوري الصادر       . من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    يغطي العديد   
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 والذي ينص على أن املعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطين وعلى ضرورة مراعـاة    ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز 
  .احملاكم  ملعايري املعاهدات عند تأويل القوانني والبت يف القضايا

اليت اعتمدهتا احلكومة امللكية لكمبوديا وبرباجمهـا الـيت    " باالستراتيجية الرباعية احملاور  "وترحب اللجنة     - ٥
  . الرشيد والنهوض حبقوق اإلنسانترمي، يف مجلة أمور أخرى، إىل تعزيز احلكم

خطـة  بشأن   ٢٠٠٨أنه وفقاً للتقرير الوارد يف استعراض منتصف املدة يف عام             بارتياح تالحظ اللجنة و  - ٦
، فقد صدر قرار بوقف قطع األشـجار ختـضع لـه مجيـع              ٢٠١٠- ٢٠٠٦التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة     

 قضية من قضايا اجلـرائم      ٢ ١٥٨االمتيازات القائمة يف جمال قطع األشجار؛ وقد ُسجلت يف نظام تتبع القضايا             
هكتاراً مـن    ٢١٥ ٥٢١م؛ واسُتصلحت مساحة     خمالفني أحيلوا على احملاك    ٦٠٦املتعلقة بالغابات؛ ومت توقيف     

  .أراضي الغابات اليت تعرضت أشجارها للقطع أو اإلتالف

بإطالق الدولة الطرف ملشروع أرصدة الكربون لصاحل الغابات اجملتمعية يف إطار آليـة             وترحب اللجنة     - ٧
حراج وتدهور الغابات يف البلدان النامية التنمية النظيفة والعملية الرامية إىل تقليص االنبعاثات النامجة عن إزالة األ         

  .عمالً باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

وتالحظ اللجنة مع التقدير التدابري التشريعية وغريها من التدابري األخرى اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف                 - ٨
  : وختص منها بالذكر ما يليلتعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

إنشاء اللجنة الكمبودية حلقوق اإلنسان لغرض إعداد التقارير بشأن املعاهدات الدولية حلقـوق               )أ(  
  اإلنسان اليت صدقت عليها الدولة الطرف؛

، )CMAC(إنشاء اهليئة الكمبودية املعنية باأللغام األرضية ومركز العمل الكمبودي إلزالة األلغام   )ب(  
 هكتاراً من األراضي الزراعية     ٢٨ ٥٩٠ هكتاراً تضم    ٤٧ ٦٥٠از عمليات تطهري من األلغام غطت مساحة        وإجن
   قرية وجمتمعاً حملياً؛ ١ ٦٩٨و

، وهو القانون الذي ينظم ُنظم اإلمداد باملياه        ٢٠٠٧اعتماد القانون املتعلق بإدارة املياه يف عام          )ج(  
  حية واستغالل املياه اجلوفية؛ والري والصرف وقدرات ختزين املياه السط

   بشأن تسجيل املواليد؛٢٠٠٠ديسمرب / الصادر يف كانون األول١٠٣املرسوم الفرعي رقم   )د(  
، وهي خطـة تـوفر      ٢٠١٠- ٢٠٠٦اخلطة االستراتيجية لوزارة العمل والتدريب املهين للفترة          )ه(  

اص ذوي اإلعاقة، وال سيما املنتمون      خدمات حمددة لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة كالشباب واألشخ        
  منهم إىل األقليات؛

   بشأن االجتار بالبشر واالجتار باجلنس؛٢٠١٠- ٢٠٠٦وضع اخلطة الوطنية الثانية للفترة   )و(  
 بشأن القضاء على األشكال اخلطرية مـن        ٢٠١٢- ٢٠٠٨وضع خطـة العمل الوطنية للفترة        )ز(  

  .عمل األطفال
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اعتماد تدابري هتدف إىل تعزيز متتع املرأة حبقوقهـا االقتـصادية واالجتماعيـة             وتالحظ اللجنة بارتياح      - ٩
  :والثقافية، مبا يف ذلك ما يلي

، واليت ٢٠٠٨اعتماد املبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الدولة املكلفة باخلدمة املدنية يف عام        )أ(  
 ٥٠ إىل ٢٠صة املؤقتة اليت تستهدف ختصيص ما بني تطبيق التدابري اخلابتنص على إلزام مجيع الوكاالت احلكومية 

  يف املائة من كل الوظائف اجلديدة للنساء؛ 
صياغة السياسة العامة الوطنية والسياسة العامة القطاعية بشأن القضايا اجلنسانية، باإلضافة إىل              )ب(  
  ؛ "أمثن األحجار الكرميةاملرأة هي "ستراتيجية السنوية اليت وضعتها وزارة املرأة حتت عنوان الاخلطة ا

  ؛ ٢٠٠١فرباير /إنشاء اجمللس الوطين للمرأة يف شباط  )ج(  
  ؛٢٠٠٥اعتماد القانون املتعلق مبنع العنف املرتيل ومحاية الضحايا يف عام   )د(  
  ؛٢٠٠٧أغسطس /دخول قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد حيز النفاذ يف آب  )ه(  
   بشأن املرأة واإليـدز، وهـي خطـة وضـعتها           ٢٠١٢- ٢٠٠٨اخلطـة االستراتيجية للفترة      )و(  

وزارة الصحة هبدف التثقيف ونشر املعلومات بشأن قضايا الصحة اليت تؤثر على املرأة وال سيما ما تعلق منـها                   
  .بالصحة اإلجنابية

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  - ١٠

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة   )أ(  
  ؛٢٠٠٧، يف عام الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )ب(  
شراك األطفال يف النـزاعات    إ ب األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق         

  .٢٠٠٠املسلحة، يف عام 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

تالحظ اللجنة أن خروج الدولة الطرف من العزلة والدمار اللذين تسببت فيهما حرب استمرت ألكثـر         - ١١
وص أن اإلبادة املأسـاوية الـيت       وتالحظ اللجنة على وجه اخلص    . من عقدين من الزمن كان عملية بطيئة وصعبة       

تعرض هلا عدد واسع من السكان، مبن فيهم املهنيون املؤهلون يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قـد       
  . تركت الدولة حمرومة من اخلربات الالزمة لتعايف البلد بوترية أكثر إرضاًء

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

احملاكم أو غريها من أمام بأحكام العهد االعتداد   خللو املمارسة العملية مما يدل على إمكانيةنة اللجتأسف  - ١٢
قيام هـذه اجلهـات بإنفاذهـا    بإمكانية  أو  التابعة للدولة الطرفاهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنية 

د، تالحظ اللجنة بقلق عدم وجـود سـبل   ويف هذا الصد . ، على الرغم من الضمانات الدستورية القائمة      مباشرة
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انتصاف فعالة إزاء انتهاك حقوق اإلنسان مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما يضعف من قدرة                
العهد الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها مبا فيها                

  .ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلا

بشأن التطبيق احمللـي للعهـد،      ) ١٩٩٨(٩ اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          تلفت
 املناسبة لضمان انطباق أحكام العهد يف نظامها القانوين ي الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابريوتوص

كمـا  . واملوظفني العموميني  تدريبية لفائدة القضاة واحملامني      برامجظيم  احمللي مباشرة، مبا يف ذلك تن     
 التقدم عنمعلومات مفصلة  إىل الدولة الطرف أن ُتدرج يف تقريرها الدوري املقبل  أيضاًتطلب اللجنة

  قرارات احملاكم أو غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنيةاحملرز يف هذا الصدد وعن
  .اليت تقضي بإعمال حقوق واردة يف العهد

وتالحظ الدولة بقلق عدم وجود مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف تتماشى مع مبـادئ              - ١٣
  . باريس املتعلقة مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

، ٢٠٠٦سـبتمرب   /ير األول الصادر يف أيلول    بشدة، وفقاً القتراح الوز     الدولة الطرف   اللجنة صيتو
. بتعجيل جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان تكون متماشية مع مبادئ باريس 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ضمان تكليف املؤسسة الوطنية املتوخاة حلقوق اإلنـسان حبمايـة          
ويف هذا الصدد، حتث اللجنة     . ية الكافية لعملياهتا املستقلة   أحكام العهد وتعزيزها، وتوفري املوارد املال     

  .الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من مكتب كمبوديا القطري ملفوضية حقوق اإلنسان

ل وتالحظ اللجنة بقلق التقارير املتعلقة بعدم استقاللية النظام القضائي وانعدام فعاليته، مما حيول دون التمتع الكام                 -١٤
وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير اليت تفيد بأنه         . حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

  . على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف، فالفساد ال يزال مستشرياً، مبا فيه الفساد داخل جهاز القضاء

ماد مشروع قانون ملكافحة الفساد دون تأخري، وتكثيف جهودها  على اعتاللجنة الدولة الطرفث حت
. الرامية إىل حتديث عمل جهاز القضاء وتعزيزه، مبا يف ذلك من خالل خطة جمددة إلصالح القـضاء                

حاالت الفساد وإعادة النظر    املسؤولني عن    بتكثيف جهودها ملقاضاة     وتوصي اللجنة الدولة الطرف   
أيـضاً  كما توصي الدولة الطـرف      . بالفساداملتصلة   األحكام يف اجلرائم     عة إلصدار يف السياسة املتبّ  

إنفاذ ني املكلفني بوظفامل أفراد الشرطة وغريهم من نظيم برامج تدريب وبرامج لبناء القدرات لصاحلبت
باعتمـاد  قوانني مكافحة الفـساد، و    الصارم ل تطبيق  ال ، موضوعها  واملدعني العامني والقضاة   نيانوالق

وتطلب اللجنة  . لقانون وعلى أرض الواقع   يف ا ضمان شفافية سلوك السلطات العامة،      عالة ل آليات ف 
والصعوبات املُحرز إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التقدم 

  .مكافحة الفساد  جمالاليت صادفتها يف

ح عاملي للغابات أصدرته منظمة األغذية والزراعة وقّدرت فيه         وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما ورد يف آخر مس           -١٥
 يف املائة من غطاء غاباهتا املدارية البكر، علماً أن اسـتمرار  ٢٩بأن الدولة الطرف قد فقدت يف السنوات اخلمس األخرية        
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قلق إزاء التقرير الـذي     وتشعر اللجنة أيضاً بال   . تدمري غابة براي لونغ يف مشال كمبوديا هي إحدى أكثر احلاالت خطورة           
يفيد بأن الزيادة السريعة اليت شهدهتا السنوات القليلة املاضية يف عدد امتيازات استغالل األرض ألغراض اقتصادية، حـىت                  
داخل املناطق احملمية، هي العامل الرئيسي الذي يتسبب يف تدهور املوارد الطبيعية ويؤثر تأثرياً سلبياً على البيئة والتنـوع                   

لوجي، ويؤدي إىل تشريد شعوب أصلية من أراضيها دون أن تستفيد من تعويض عادل أو من إعادة التـوطني، وإىل                    البيو
  )١املادة . (فقدان أسباب معيشة جمتمعات ريفية تعتمد يف بقائها على موارد األراضي والغابات

ناطق احملمية إىل امتيازات    إعادة النظر يف سياستها املتعلقة بتحويل امل      حتث اللجنة الدولة الطرف على        
اقتصادية، وذلك بإجراء تقييمات لآلثار البيئية واالجتماعية مبا تشمل التشاور مع اجلهات صـاحبة              
املصلحة واجملتمعات احمللية ذات الصلة، مع احلرص على املراعاة الواجبة حلقها يف املشاركة عن علم               

بشدة بأن يراعي منح االمتيـازات االقتـصادية        وتوصي اللجنة   . يف القرارات اليت تؤثر على حياهتا     
ضرورة احلرص على حتقيق تنمية مستدامة وإتاحة الفرصة جلميع الكمبوديني لتقاسم املنافع بدالً من              

 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبـل   .حتقيق املنافع اخلاصة لوحدها   
  .تنفيذ هذه السياسات معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف

 والذي ينص على إصـدار سـندات   ٢٠٠١وتالحظ اللجنة بقلق أن قانون متليك األراضي الصادر عام        - ١٦
متليك األراضي اجلماعية التابعة للمجتمعات األصلية مل ينفذ تنفيذاً فعاالً، ومل يتسن حلد اآلن ألي جمتمـع مـن                   

اللجنة بقلق اآلثار السلبية النامجة تالحظ كما .  سندات ملكية األراضياجملتمعات احمللية أن يتسلم سنداً واحداً من
عن استغالل املوارد الطبيعية، وال سيما عمليات التعدين وعمليات التنقيب عن النفط اجلارية يف أقاليم الشعوب                

   )١املادة . (ةاألصلية،  مما يتناقض مع حق الشعوب األصلية يف ممتلكات األجداد وأراضيهم ومواردهم الطبيعي

دون املزيد من    ٢٠٠١ون حقوق الشعوب األصلية لعام      ـحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قان        
وتـشدد  . التأخري وعلى عدم خمالفة سياساهتا املتعلقة بتسجيل األراضي اجلماعية لروح هذا القانون           

ر مع اجملتمعات املتأثرة بشأن     اللجنة على ضرورة إجراء تقييمات لآلثار البيئية واالجتماعية والتشاو        
األنشطة االقتصادية مبا يف ذلك التعدين والتنقيب عن النفط، وذلك لضمان أالّ حتول هذه األنشطة               

 وتشجع اللجنة   .الطبيعيةأراضي األجداد ومواردهم    يف  حبقوقها  متتعاً تاماً    األصلية   دون متتع الشعوب  
 املتعلقة بالشعوب ١٦٩ية منظمة العمل الدولية رقم الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاق

  .األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

 توقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منعلى الرغم وتالحظ اللجنة بقلق أنه   - ١٧
التمييز ضد األشخاص ذوي    ، فليس هناك قانون واحد حيظر حظراً صرحياً         ٢٠٠٧وبروتوكوهلا االختياري يف عام     

اإلعاقة كما أنه ليس هناك حكم تشريعي أو غري تشريعي يقضي بضرورة تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة                 
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد مبعاناة األشـخاص ذوي            . إىل املباين العامة والدوائر احلكومية    
دقيقة اليت تعتربهم أشخاصاً غري قادرين على أن يكونوا أفراداً منتجني يف اجملتمع، اإلعاقة من الصورة النمطية غري ال

  )٢- ٢املادة . (األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل صعوبة حصوهلم على وظائف تتطلب املهارة
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وتطلب . توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون وطين بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة              
إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفـصلة عـن األشـخاص ذوي                 اللجنة  

  . اإلعاقة، مبن فيهم األطفال والنساء، فيما يتعلق مبدى متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تدابري اليت اختـذهتا الدولـة     تالحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من التدابري التشريعية وغريها من ال            و  - ١٨
الطرف للقضاء على التمييز ضد املرأة، فإن التنميط اجلنساين يظل مستمراً يف اجملتمع الكمبودي، مبـا يف ذلـك                   

 منهج  اليت ال تزال جزءاً من(Chbap Srey)املمارسات املنسوبة إىل التقاليد كتلك اليت تتضمنها القواعد التربوية العرفية 
وال يعترف هذا املوقف النمطي بقيمـة       . دائي ومصدراً يضفي الشرعية على تدين الدور املنوط باملرأة        التعليم االبت 

عمل املرأة سوى يف األسرة وال يعترف بعملها يف اجملتمع، مما من شأنه أن حيرم املرأة من التمتع متتعـاً كـامالً                      
  ) ٢ من املادة ٢الفقرة . (باحلقوق اليت ينص عليها العهد

 مـن  "Chbap Srey"رف بسحب القواعد التربوية العرفية ـة الطـدة الدولـة بشـاللجنتوصي   
. منهج التعليم االبتدائي وتعويضها بأداة تربوية تعزز قيمة املرأة يف األسرة ويف اجملتمع على حد سواء        

لتمييز ضـد   كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتنفيذ تشريعاهتا املتعلقة مبكافحة ا            
املرأة، وبتنظيم محالت إعالمية وبرامج توعية للقضاء على االجتاهات واملمارسات السائدة اليت تكرس 

  .تدين الدور املنوط باملرأة

اإليدز، فإن  /وتالحظ اللجنة بقلق أنه يف الوقت الذي تتناقص فيه معدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشرية                - ١٩
 يف ٥٢د عدد النساء اللوايت انتقلت إليهن العدوى من شركائهن، وإىل أن اإلناث قد شكلن نسبة      التقارير تشري إىل تزاي   

كما تالحظ اللجنة بقلق أنه على الـرغم مـن          . ٢٠٠٦املائة من عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف عام           
لقدرات وبنقص التمويالت واملوارد املوجهـة      املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف، فالوضع ال يزال يتسم مبحدودية ا          

  )١٢، واملادة ٢ من املادة ٢الفقرة . (حتديداً إىل الربامج املركزة على املرأة

 مبعاجلة الصور النمطية السلبية اليت تزيد من هشاشة املرأة إزاء اإلصابة            اللجنة الدولة الطرف  توصي    
 الرجال يف الربامج اليت من شأهنا إتاحة املعلومات         اإليدز وتعزيز إشراك  /بفريوس نقص املناعة البشرية   

وتشدد اللجنة على أمهية توعية املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني           . عن احلقوق اجلنسية واإلجنابية   
   .وغريهم ممن هم يف مناصب السلطة من خالل تقدمي املزيد من الربامج اإلعالمية لصاحلهم

ه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف، فمستويات العنف ضد النساء وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن  - ٢٠
والفتيات ال تزال عالية، وتالحظ أن هذه الظاهرة متيل إىل الترابط مع املستويات العالية للعنف العام املصحوب بقـدر                   

 على نوع اجلـنس واالعتـداءات        أن حوادث العنف القائم    بقلقوتالحظ اللجنة   . كبري من عدم املساواة بني اجلنسني     
اجلنسية جتد ما يغذيها يف املواقف املتحيزة جنسانياً واليت تلقي بالالئمة على الضحايا اإلناث، وأن سـبل االنتـصاف                   

 أن احلماية القانونية مقّيدة باإلنفـاذ غـري   بقلقوكذلك تالحظ اللجنة . املتاحة لضحايا العنف ضد املرأة سبل حمدودة      
  )١٠ و٣املادتان . (ن املتعلق بالعنف املرتيل وأن املالحقة اجلنائية ال تزال نادرة يف هذا الصددالفعال للقانو
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حتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ القانون املتعلق بالعنف املرتيل وقانون العقوبات إنفاذاً صـارماً         
. علقة مبنع العنف ضـد املـرأة      ومعاقبة املخالفني هلما، وعلى التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية املت         

  بشأن املساواة بني الرجل واملـرأة يف       ١٦اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         لفت  وت
 تقريرهـا   تضمنيالتمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتطلب إىل الدولة الطرف           

  .هذا الصدديف معلومات مفصلة عن التقدم احملرز  الدوري املقبل

بقلق النسب العالية للبطالة والعمالة الناقصة يف الدولة الطرف، وال سـيما يف أوسـاط            وتالحظ اللجنة     - ٢١
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة     . األعداد املتزايدة من الشباب احملتاجني إىل توافر فرص العمل واملهارات املناسبة          

متطلبات اقتصاد متغري، وال يسد الفجوة القائمة بـني املعـروض مـن           بقلق أن التدريب املهين ليس متالئماً مع        
كما تالحظ اللجنة بقلق التقديرات الواردة يف تقرير برنامج األمم املتحـدة            . املهارات والطلب على اليد العاملة    

 ٢٠٠٩م   ويف مشروع حتليل األمم املتحدة حلالة الشباب لعـا         ٢٠٠٧اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية الصادر عام       
 يف املـستقبل    ٤٠٠ ٠٠٠ شاب لسوق العمل كل عام وبتزايد هذا الرقم ليبلـغ            ٣٠٠ ٠٠٠واليت تفيد بدخول    

  )٦املادة . (القريب، ومن مث فالدولة الطرف تلقى صعوبة يف إجياد فرص الستيعاب الباحثني اجلدد عن العمل

العمالة وبوضع خطة عمل استراتيجية توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف سياساهتا املتعلقة ب
كما توصي اللجنة أيضاً بإعادة النظر يف إستراتيجية التدريب بغية ضمان تعليم . لتعزيز عمالة الشباب

تقين ومهين يستجيب للطلب على اليد العاملة، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأرباب العمل              
  .باإلضافة إىل اجلهات احمللية صاحبة املصلحة

بني أجر الرجل وأجر املرأة عن العمل ذي وتالحظ اللجنة بقلق استمرار عدم املساواة، يف الواقع العملي،   - ٢٢
  ) ٧املادة . (القيمة املتساوية

املساواة يف األجر بني الرجل واملـرأة عـن     مبدأ   إدراجتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بضرورة       
 التشريعات، وبـضرورة إنفـاذ التـشريعات    وواضح يف    على حنو كامل  العمل ذي القيمة املتساوية     

  . اختاذ تدابري ملموسة وفعالة يف هذا الصددبصرامة و

لكون احلد األدىن لألجور ال يطبق إالّ يف قطاع صناعة املالبس، مع استبعاد العمل به تشعر اللجنة بالقلق   - ٢٣
صناعة املالبس وأسرهم من التمتـع مبـستوى        يف القطاعات األخرى، ولكون هذه األجور الدنيا ال متكّن عمال           

  )٧املادة . (معيشي الئق

بوضع حد أدىن شامل لألجور من شأنه أن ميكّن العمال وأسرهم مـن             توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .التمتع مبستوى معيشي الئق

زعماء نقابة العمال  -وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن أحداث اغتيال شيا فيشيا، وروس سافاناريث، وهيي فوثي   -٢٤
احلرة يف كمبوديا، وهتديد زعماء نقابيني آخرين باملوت، وعدم إجراء حتقيق يف حوادث االغتيال والتهديد باملوت وعدم                 

وتالحظ اللجنة بقلق تقرير بعثة منظمة . مقاضاة اجلناة أمام العدالة، قد سامهت يف تفشي جو اإلفالت من العقاب يف البلد         
، والذي يذكُر أن اجلهاز القضائي الكمبودي ينوء مبشاكل خطرية يف جمال ٢٠٠٨ الدولة الطرف يف عام  العمل الدولية إىل  
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القدرات وبانعدام االستقاللية؛ وأن إدانة بورن سامنانغ، وسوك سام أون بتهمة قتل الزعيم النقايب شيا فيشيا قد جرت يف                   
 ١٥، مبا يف ذلك تلكؤ احملكمة يف قبول األدلة اليت تثبت براءهتما؛ وأن حكماً بالسجن ملدة حماكمة شابتها خمالفات إجرائية  

 حبق هتاش سافات املتهم بقتل الزعيم النقايب روس سافاناريث؛ وأن احلكومة مل تشر إىل القيام بأية خطوات                  قد صدر عاماً  
 تقرير منظمة العمل بقلق أن البعثـة مل تتلـق أيـة             كما الحظ . ملموسة لضمان مراجعة هادفة ومستقلة للقضايا العالقة      

معلومات بشأن التقدم احملرز يف التحقيق املتعلق هبيي فوثي، وأن هناك خطأ قضائياً يف مقاضاة أشخاص غري مسؤولني عن                   
  )٨املادة . (جرمية االغتيال، يف الوقت الذي يظل فيه اجلناة طلقاء ومبنأى عن العقاب

 من العهد   ٨كن إعمال حقوق العمال على النحو املنصوص عليه مبوجب املادة           تؤكد اللجنة أنه ال مي    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على . إالّ يف جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديد

اختاذ مجيع التدابري الالزمة وفق ما طلبته اللجنة التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية حبريـة تكـوين     
االحترام التام وأن يكـون بإمكـان        اجلمعيات، لضمان أن تلقى احلقوق النقابية للعمال يف كمبوديا        

. النقابيني ممارسة أنشطتهم يف جو خال من التخويف واخلطر على أمنهم الشخصي أو على حيـاهتم               
بالتعـاون  وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تلتمس تسهيالت منظمة العمل الدولية املتعلقة   

 احملـاكم العماليـة   فيما يتعلق بإنـشاء     التقين، ال سيما يف جمال تعزيز القدرات املؤسسية، وكذلك          
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل            .  قانون النقابات  ومراجعة

  .معلومات تفصيلية حمّدثة يف هذا الشأن

لى الرغم اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف، فعمل األطفال ال يزال ميثل مشكلة وتالحظ اللجنة بقلق أنه ع  - ٢٥
وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لعدم إنفاذ القانون الذي حيظر عمل األطفال، وعدم إنفاذه حىت يف               . خطرية يف البلد  
ال، مبا فيهـا عمـل       ولكون األطفال ال يزالون معرضني جلميع أسوأ أشكال عمل األطف          ،للعمالةالقطاع الرمسي   

  )١٠املادة . ( واالستغالل اجلنسي التجارياالستعباديلقسري أو األطفال ا

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة عمل األطفال ومحاية األطفال مـن مجيـع                
 منـها تعزيـز     وسائلأشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي، مبا فيها أسوأ أشكال عمل األطفال، ب          

زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن     و شريعاهتا الوطنية اليت حتظر عمل األطفال وفقاً للمعايري الدولية؛        ت
ضـمان فـرض غرامـات       و العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية اليت حتظر عمل األطفال؛         

ـ غـري  بشكل وعقوبات جنائية على األشخاص الذين يلجأون إىل عمل األطفال    تنظـيم  و ع؛وشرم
ناسبة واعتماد تدابري م املدعني العامني والقضاة؛وانني وإنفاذ القاملكلفني ب لموظفنيلدريب اإللزامي الت

  .فرص التعليمالعاملني سابقاً وحصوهلم على  األطفال  تعايفلتيسري

 شخص من النساء واألطفال     ٨٠٠ إىل   ٤٠٠قلق بالغ التقارير اليت تفيد بتهريب ما بني          اللجنة ب  الحظوت  - ٢٦
  من التشريعات والتدابري اإلدارية والسياساتيةعلى الرغمأنه كمبوديني شهرياً إىل بلدان أجنبية ألغراض جنسية، وال

تاَجر بعدد كبري من النساء واألطفال من         ف،   بالبشر  ملكافحة االجتار  املختلفة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف     ال يزال ُي
املنخفض  إزاء العدد وتشعر اللجنة بالقلق خاصة.  القسريلي والعم ألغراض االستغالل اجلنسعربه وداخلهالبلد و

  )١٠املادة . (للحاالت اليت توبع وأُدين فيها املتجرون
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، وخباصة النساء واألطفـال،     بشرتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة االجتار بال        
عة املخالفني لقانون مكافحة االجتار      متاب  وسائل منها  القسري، ب  لألغراض االستغالل اجلنسي والعم   

على  االجتار، وإتاحة التدريب اإللزامي      الرامية إىل منع  عالمية  اإلمالت  احلربامج و الدعم  وإدانتهم، و 
 واملدعني العامني والقضاة وزيادة الدعم      نيانوإنفاذ الق ب  املكلفني لموظفنيتشريعات مكافحة االجتار، ل   
  .لضحايادم إىل ااملقالطيب والنفساين والقانوين 

حتت خط الفقر  يف الدولة الطرف يعيشون  يف املائة من السكان٣٦أن حوايل اللجنة ببالغ القلق الحظ وت  - ٢٧
وأهنم غري قادرين على احلصول على نصيب كاف من السعرات احلرارية وفق معيار منظمة الصحة العاملية، وأنه                 

نفاق الوطين على اخلدمات االجتماعية مثل      إل يظل ا  لة الطرف  النمو االقتصادي الذي تشهده الدو     منعلى الرغم   
يف املقاطعـات املهمـشة      الفوارق اإلقليمية الواسعة     بقلق اللجنة   كما تالحظ  .يم ضعيفاً السكن والصحة والتعل  
حيـث   يف توزيع الدخل، وخباصة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية        التباينات الكبرية    و اقتصادياً واألقل منواً،  

    )١١املادة . (يعيش معظم السكان يف دائرة الفقر

بأقصى ما تسمح بـه  ‘تقييم االلتزام باختاذ خطوات    "تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن         
، وتوصي الدولة الطرف بزيادة     )E/C.12/2007/1(" مبوجب بروتوكول اختياري للعهد   ‘ املوارد املتاحة 

على اخلدمات االجتماعية وأنشطة املساعدة مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم حجم إنفاقها الوطين 
هبدف التوصل إىل اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنـصوص عليهـا يف              

 وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أمـوال         . من العهد  ٢ من املادة    ١العهد وفقاً للفقرة    
من أجل تنفيذ استراتيجيتها الستئصال الفقر وبضمان إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            كافية  

الفقر والعهـد   "والثقافية بشكل كامل يف تلك االستراتيجية كما أوصت اللجنة بذلك يف بياهنا بشأن              
  .(E/C.12/2001/10)" الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف  ١٢ عن أسعار املواد الغذائية، فحـوايل        ٢٠٠٨ظ اللجنة ببالغ القلق أنه وفقاً لدراسة صدرت عام          وتالح  - ٢٨
 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي وميثلون الفئة األكثر تأثراً من الزيادات  ١,٧املائة من األسر أو ما يعادل       

  )١١املادة . ( مليون شخص خالل املواسم العجاف٢,٨ع إىل يف أسعار املواد الغذائية، وأن هذا العدد ميكن أن يرتف

بتعزيز تدخالهتا االستراتيجية لالستجابة للحالة املثرية للمخاوف الـيت         توصي اللجنة الدولة الطرف     
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل          . جنمت عن تزايد انعدام األمن الغذائي     

  .ائج هذه التدخالت االستراتيجيةمعلومات مفصلة عن نت

وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التأخر املستمر يف اعتماد سياسة إسكان وطنية يف الدولة الطـرف، وإزاء    - ٢٩
  )١١املادة . (العدد الكبري من سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف أحياء فقرية بدون سكن الئق

ى سبيل األولوية سياسة إسكان وطنية من شأهنا الرفع         الدولة الطرف على أن تعتمد عل     اللجنة  ث  حت
من مستوى املستوطنات احلضرية الفقرية وتأمني ضمان احليازة، يف ظل مسؤوليات مؤسسية واضحة             
  .على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي، وتوفري ما يكفي من موارد مالية كفيلة لتنفيذها بشكل فعال
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 من  ٢٠٠٠ شخص منذ عام     ١٠٠ ٠٠٠قارير اليت أفادت بطرد أكثر من       وتشعر اللجنة بقلق بالغ من الت      - ٣٠
 كمبودي ال يزالون يعيشون حتت خطر اإلخالء القسري؛ ١٥٠ ٠٠٠مدينة بنوم بنه لوحدها؛ وبأن ما ال يقل عن 

وتالحظ اللجنة بقلق أن معدالت     . وأن سلطات الدولة الطرف متورطة بشكل نشط يف االستيالء على األراضي          
                       األشغال العامة، ومشاريع   القسري الواسع النطاق قد ارتفعت خالل السنوات العشر األخرية بسبب تزايداإلخالء

                          ، ومنح القطـاع اخلـاص                              ، واملضاربة على األراضي                                                 والتنمية احلضرية اليت يضطلع هبا القطاع اخلاص                  جتميل املدن   
عدم إجراء مشاورات فعلية مـع      من   قلقالباللجنة  كما تشعر     .                                         امتيازات الستغالل مساحات واسعة من األرض     

كذلك  على حنو قانوين، واإلخالء القسري ومن عدم إتاحة إمكانية جرب الضرر     األشخاص املتضررين من علميات     
قوة من  بالطردتعادة توطني األسر اليت املواقع املناسبة إل لتوفري التعويض الكايف أو املتخذةالتدابري عدم كفاية  من

، ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٦املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق يف       حظ اللجنة بقلق بالغ املثال الذي أبرزه        كما تال . ممتلكاهتا
 يف معركة قانونية للدفاع عن      ٢٠٠٤اليت دخلت منذ عام     " ٧٨جمموعة  "اإلخالء الوشيك الذي قد يطال      بشأن  

اكن من بينها سامبوك شاب يف تـونلي  أراضيها، باإلضافة إىل اإلخالء القسري والتهديد باإلخالء القسري يف أم        
  .باساك، وميتافياب يف سيهانوكفيل، وحبرية بوينغ كاك، وداي كراهورم وبوراي كايال يف بنوم بنه

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعالن وقف مجيع عمليات اإلخالء إىل غاية وضع إطار قانوين مالئم                
بغية ضمان محايـة حقـوق اإلنـسان جلميـع          وإمتام عملية إصدار سندات متليك األراضي، وذلك        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبشاورات عاجلة مع        . الكمبوديني، مبن فيهم الشعوب األصلية    
  السـتكمال قـانون األراضـي    " النفع العام"مجيع أصحاب املصلحة بغية التوصل إىل تعريف ملفهوم     

كما حتث اللجنة الدولة الطرف . خالء احملتملة ووضع مبادئ توجيهية تتعلق بعمليات اإل٢٠٠١لعام 
وتوصي اللجنة الدولة   . على أن تعلّم بوضوح األراضي احلكومية العامة واألراضي احلكومية اخلاصة         

اجلهات مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة مع      الطرف بشدة بأن تقوم على سبيل األولوية بإجراء         
تعلقـة بالتجديـد احلـضري،    املقبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية السكان واجملتمعات احمللية    املتضررة من   

 مـن   ٢٨ توطينهم، وفقاً للفصل     أُعيدأو  /وتعويض مناسب لألشخاص الذين أُجلوا بالقوة        وضمان
قانون التنمية احلضرية والسكن واملبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقهـا العـام رقـم                

 يف أمـاكن إعـادة       توفري اخلدمات األساسـية    القسري، وضمان اإلخالء  بشأن حاالت   ) ١٩٩٧(٧
 املرافق الصرف الصحي، باإلضافة إىل، ومرافق االغتسال وءلشرب، والكهربامياه امبا فيها اإلسكان، 
عندما جتري عملية إعـادة     وسائل النقل، وذلك    مبا فيها املدارس ومراكز الرعاية الصحية و      الكافية،  
 املقرر اخلاص املعـين   املبادئ التوجيهية اليت أعدها   الدولة الطرف إىل    نة انتباه    كما تلفت اللج   .التوطني

  ).A/HRC/4/18(  بشأن عمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية بالسكن الالئق

وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انتشار ثقافة العنف واإلفالت من العقاب يف الدولة الطرف وإزاء قمع      - ٣١
ني يف جمال حقوق اإلنسان من الذين يدافعون عن احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وال سـيما                  الناشط

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد باسـتغالل          . املدافعون منهم عن احلق يف السكن واحلق يف األرض        
  )١١املادة (. افتراًءمتابعة املدافعني عن احلق يف السكن نظام احملاكم إلضفاء الشرعية على عمليات اإلخالء القسري و

 ملكافحة ثقافة العنف واإلفالت من العقاب حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة
الـشعوب   زعمـاء     املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فـيهم       حلمايةو اليت تنتشر يف الدولة الطرف،    

الدفاع عن حقوق جمتمعاهتم احمللية االقتصادية واالجتماعية ب امللتزمنياملزارعني من ن األصلية والناشطو
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العنف، سواء ارتكبتها قوات األمـن أو       تهديد أو   التخويف أو   ال  شكل من أشكال    أي منوالثقافية  
التعجيل ضمان  كما تدعو الدولة الطرف إىل      . حكوميةجهات فاعلة غري    موطفون تابعون للدولة أو     

ومعاقبتهم علـى   لقمع واالعتداء، ومقاضاة اجلناة املزعومني      ق بشكل واف يف مجيع حاالت ا      بالتحقي
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري           . النحو الواجب، إذا ثبتت إدانتهم    

  .القمع واالعتداءاتاملقبل معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف منع عمليات 

ة بقلق بالغ أن معدالت الوفيات النفاسية يف الدولة الطرف قد ظلت ثابتـة وأن الدولـة                 وتالحظ اللجن   - ٣٢
، وأن معدالت الوالدة يف املرافق ٢٠١٥الطرف ال تسري السري املفضي إىل حتقيق هدفها اإلمنائي لأللفية حبلول عام 

الرسوم ، منها ما يتعلق ب    اقيل نظراً لوجود عر   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٢الصحية قد ظلت منخفضة ومل تتجاوز       
وباإلضافة إىل ذلك،   . ونقص عدد القابالت ولكون املراكز الصحية ال تعمل على مدار اليوم وطيلة أيام األسبوع             

تالحظ اللجنة أن معدالت اإلجهاض تتزايد وأن حاالت اإلجهاض غري اآلمنة هي العامل الرئيـسي يف حـدوث       
 بقلق أن وفيات املواليد اجلدد ال تزال مرتفعة على الرغم من التقدم الذي              كما تالحظ اللجنة  . الوفيات النفاسية 

  )١٢ املادة. (وفيات الرضع ووفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنواتالتصدي لأحرزته الدولة الطرف يف 

ر  بتعزيز ورصد تنفيذ سياسة وزارة الصحة املتعلقة بإعـادة االنتـشا            اللجنة الدولة الطرف   وصيت
كما . لضمان وجود قابالت يف مجيع أرجاء البلد وبتقدمي أماكن إقامة وبدل معيشة للقابالت والتناوب

ألغراض الوالدة يف املناطق املعزولة، وتطـوير الرعايـة         " ور انتظار ُد"إنشاء  توصي اللجنة الدولة ب   
وتوصي اللجنـة   . قابالتاجملتمعية لصاحل األمهات واملواليد اجلدد، وتنظيم التدريب أثناء اخلدمة لل         

لقـانون املتعلـق    االدولة الطرف بشدة بتحسني مستوى التدريب ومستوى تقدمي اخلدمة بغية تنفيذ            
  . على أمت وجهباإلجهاض

وتشعر اللجنة بقلق عميق ملا أدت إليه سنوات االضطرابات والعنف يف الدولة الطرف من تزايد ملشاكل                  - ٣٣
.  ملعاجلة األشخاص الذين يعانون من اضـطرابات عقليـة         إجراء حلد اآلن أي     تخذالصحة العقلية، ومن أنه مل يُ     

 أن انعدام خدمات الصحة العقلية يؤدي يف معظم األحيان إىل وضع املرضى يف السجون               تخوفوتالحظ اللجنة ب  
ونفسية سيئة، أو مراكز العالج اإللزامي باألدوية، أو مراكز إعادة التأهيل االجتماعي اليت تقدم خدمات اجتماعية 

واليت وقعت فيها حاالت من سوء املعاملة واعترب فيها أشخاص ممن ينبغي توفري الرعاية الـصحية العقليـة هلـم                    
  )١٢املادة . (أدينوا وسجنوامسؤولني جنائياً و

 بالنظر يف سن قانون يتعلق بالصحة العقليـة واعتمـاد خطـة              الدولة الطرف   بشدة  اللجنة وصيت
 جمال الصحة النفسية تتضمن شراكة مع املنظمات غري احلكوميـة وأصـحاب             ستراتيجية شاملة يف  ا

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بعدم إرسال األشخاص الذين يعانون          . املصلحة من القطاع اخلاص   
  .من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية إىل السجن

ولة الطرف، وذلك على الرغم من ارتفاع صايف وتالحظ اللجنة بقلق أن التعليم االبتدائي ليس إلزامياً يف الد  - ٣٤
نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي على مدار السنوات القليلة املاضية وتوسع نطاق هذه النسبة لتغطي معظم أجـزاء                 

بلد  خمتلف األقليات العرقية املقيمة يف مشال التواجههاوتالحظ اللجنة أن التعليم االبتدائي ال يزال ميثل مشكلة . البلد
 لغة من لغات األقليات اليت تتحدث هبا هذه اجملموعات باعتبارها لغتها األم، يف حـني أن                 ٢٠وشرقه حيث توجد    
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كما تالحظ اللجنة بقلق أن اجملتمعات األصلية قد . منهج التعليم الرمسي ال يستخدم سوى لغة اخلمري كوسيلة للتعليم
  )١٥ و١٤ و١٣املواد . ( اخلاصةام واملعلومات بلغاهتتفقد ثقافاهتا ولغاهتا نتيجة لعدم توافر التعلي

 بتوسيع نطاق قانون التعليم لضمان احلق يف التعليم جلميـع األطفـال             الدولة الطرف   اللجنة وصيت
  . لغة اخلمري لغتهم األوىلليستالكمبوديني ممن 

املمنوحة للمعلمـني يف     وتالحظ اللجنة بقلق أنه حىت وإن كانت هناك زيادات يف املرتبات والعالوات               - ٣٥
السنوات األخرية، فإهنم ال يزالون حيصلون حلد اآلن على مداخيل أقل من تلك اليت حيصل عليها املوظفون املدنيون 

ن على الدخول يف ووتشعر اللجنة بالقلق لكون املستوى املتدين لألجور إمنا يعين أن معظم املعلمني جمرب. أو العمال
تبارها وظائف ثانية، مما يؤدي إىل الغياب املتكرر عن الصف الدراسي وهو ما يـؤثر               أنشطة اقتصادية أخرى باع   
وتالحظ اللجنة بقلق أن األجور املنخفضة تعد أحد أسباب استمرار مجع الرسوم غري             . على جودة التعليم والتعلم   

  )١٥ و١٤ و١٣املواد . (الرمسية يف العديد من املدارس

على زيادة املرتبات بصفة خاصة  إصالح اخلدمة املدنية يركّزرة أن  بضروالدولة الطرف  اللجنةوصيت
  .توضيح أدوار املعلمني وحقوقهم ومسؤولياهتمإىل جانب واحلوافز اليت حيصل عليها املعلمون، 

 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن أثر اتفاقاهتا الثنائيـة                   - ٣٦
دة األطراف يف جمال التجارة واالستثمارات على مدى متتع خمتلف قطاعات كل من اجملتمعات احلـضرية                 واملتعد

  )١- ٢املادة . (والريفية يف مجيع أحناء البلد بأحكام العهد

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل ما جيمع سنوياً من بيانات مصنفة عن خمتلف   - ٣٧
  )١- ٢املادة ( .د باعتبارها أداة لتقييم اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأحكام العه

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص أقصى حد ممكن من املوارد املتاحة حلمايـة احلقـوق                   - ٣٨
.  واألشد هتميشاًضعفاًص والفئات األكثر األشخااملتعلق منها باالقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعماهلا، ال سيما 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الشفافية واملساءلة لتحسني مستوى الفعالية يف تنفيذ الربامج اإلمنائية اليت 
متوهلا جهات ماحنة دولية، وخباصة تلك اليت تتعلق باإلصالحات القضائية واملؤسسية ولتحسني معيشة األشخاص              

  ويف هذا الصدد، تلفت اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل تعليقهـا العـام                 . ون يف دائرة الفقر   الذي يعيش 
تقييم االلتزام باختـاذ خطـوات   "وإىل بياهنا بشأن   ،  )E/1991/23( بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف       ٣رقم  

  )١- ٢املادة  ().E/C.12/2007/1(" مبوجب بروتوكول اختياري للعهد‘ بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة‘

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة، مبا فيها إحصاءات مصنفة          - ٣٩
 القطاع غري النظامي وكذلك عن الـسياسات        حجمحبسب نوع اجلنس وحبسب التوزيع الريفي واحلضري، عن         

  )٦املادة . (، إن ُوجدتهذا القطاع وتدابري احلماية اليت تضعها الدولة واليت تراعي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية شبكة األمان االجتماعي من خالل وضع تـدابري                  - ٤٠
هادفة ملعاجلة وضع احملرومني واملهمشني من األفراد واجلماعات، وال سيما املتشردون يف املراكز احلضرية، وضحايا 

وحتث اللجنة . يشون يف الشوارع أو األطفال اجلاحنون، والفقراء من األشخاص واألسراالجتار، واألطفال الذين يع
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الدولة الطرف كذلك على وضع برنامج شامل للمساعدة االجتماعية لضمان متتع كل فرد يف الدولة الطرف باحلق 
  )١١ و١٠ و٩املواد . (ن االجتماعييف الضما

يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة تتعلق بوضـع أطفـال           موتطلب اللجنة إىل  الدولة الطرف أن تقد         - ٤١
  )١٠املادة . ( إن ُوجدت بتوفري احلماية واملساعدة هلم،الشوارع يف اجملتمعات احلضرية والريفية والتدابري الكفيلة

يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن حجم التشرد يف مجيع           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم        - ٤٢
  )  ١١املادة . (حناء البلد وتدابري وبرامج التدخل القائمة باإلضافة إىل نتائجهاأ

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ختصيص اعتمادات كافية من امليزانية جلميع مستويات التعلـيم وخباصـة                  -٤٣
صي اللجنة الدولة الطرف    كما تو . شفافية نظام خمصصات ومصروفات إعمال احلق يف التعليم       ضمان  للتعليم األساسي، و  

  )١٣املادة . (بتوسيع نطاق برامج التعليم غري النظامي، ال سيما ما كان منها لصاحل الفتيات غري امللتحقات باملدارس

 باحلقوق اخلاص الدويل بالعهد امللحق االختياري لربوتوكولوتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع ا        - ٤٤
  . والتصديق عليهافيةوالثق واالجتماعية االقتصادية

ة العمل الدولية   ـق على اتفاقية منظم   ـة الطرف كذلك على النظر يف التصدي      ـة الدول ـوتشجع اللجن   - ٤٥
بشأن املعايري الـدنيا    ) ١٩٥٢(١٠٢بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة، واالتفاقية رقم         ) ١٩٤٧(٨١رقم  

  .للضمان االجتماعي

يف أوساط مجيـع    أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع         لطرف  اللجنة إىل الدولة ا   وتطلب    - ٤٦
  .اجملتمع، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذهاقطاعات 

طري ملفوضـية حقـوق     الطرف بالتماس املساعدة التقنية من مكتب كمبوديا الق       الدولة  ة  وتوصي اللجن   - ٤٧
كما تشجع اللجنة   . يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية، وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها املقبل           اإلنسان فيما 

املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك 
  .قبلاملاليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي                 - ٤٨
  .(HRI/GEN/2/Rev.5) إىل هيئات رصد املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ٢٠٠٦التقارير لعام 

 ٣٠ خلامس حبلولالدورية من الثاين وإىل اامع لتقاريرها وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها اجل    - ٤٩
تعلقـة  خاصة بتقارير اإلبـالغ امل    شياً مع ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية         ا، وذلك مت  ٢٠١٣يونيه  /حزيران

  ).E/C.12/2008/2(مبعاهدة واحدة 

 -  -  -  -  -  

 


