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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ١٠من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  27أيلول/سبتمرب 2019
 -37/٤2تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوداي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد أن على يعىا الىدول األع ىات التًامىاز زتوًيىً وقايىا حقىوق اإلنسىان
واحلرايت األساسعا عل النحو املكرس يف معثىاق األمى املتحىد  ،وكمىا أدععىد هكعىدإل يف اإلعى ن
الوىىاملق حلق ىىوق اإلنسىىان ووفق ىاز زلتًامامب ىىا لوج ى الول ىىدين ال ىىدولعن انا ىىن ق ىىوق اإلنس ىىان
وغريمها من كوك حقوق اإلنسان الواجبا التطبعق،
وإذ يشري إىل قرار اجلموعا الواما  ٢5١/6٠املؤرخ  ١5آذار/مارس ،٢٠٠6
وإذ يشىىري أي ىاز إىل ق ىرارل جملىىس حقىىوق اإلنسىىان  ١/5و ٢/5املىىؤر ن  ١8حًي ىران/
يونعه  ،٢٠٠٧وإذ يشدد عل أن يؤدل املكلفون زوزايت يف إطار اإلجىراتات انا ىا واجبىامب
وفقاز هلذين القرارين ومرفقامبما،

وإذ يشى ى ىىري كى ى ىىذل إىل ق ى ى ىرار جملى ى ىىس حقى ى ىىوق اإلنسى ى ىىان  3٢/36املى ى ىىؤرخ  ٢٩أيلى ى ىىول/
سبتمرب  ٢٠١٧والقرارات األ رى ذات الصلا،
وإذ ي ا يف اعتبارإل تقريىر األمىن الوىان عىن دور وإتىافات مفوألىعا األمى املتحىد السىامعا
حلقوق اإلنسان يف جمال مساعد كمبوداي حكوماز وشوباز عل توًيً حقوق اإلنسان وقايتلا(،)١

وإذ يسىىل أبن التىىاريمل املوسىىاول لكمبىىوداي يتطل ى اصىىاذ تىىدازري ا ىىا ل ىىمان قايىىا
حقوق اإلنسان وعدن الوود إىل سعاسات املاألق وممارساته ،وفقاز ملا ينص علعه ازتفىاق املتولىق
زتسويا سعاسعا شاملا للنًاع يف كمبوداي املوقا يف ابريس يف  ٢3تشرين األول/أكتوزر ،١٩٩١
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وإذ ي ح ى التطىىورات اجلديىىد يف كمبىىوداي ،وز سىىعما مىىا زقىىق مىىن إتىىافات وم ىىا ر
زسى ى ىىن يف املعى ى ىىدانن ازقتصى ى ىىادل والثقى ى ىىايف عل ى ى ى مى ى ىىدى السى ى ىىنوات األ ى ى ىىري زف ى ى ى ططلى ى ىىا
واسرتاتعجعامبا وأدطر ا الوطنعا ذات الصلا،
وإذ ي ح أي از اجللود اليت زذلتلا حكومىا كمبىوداي مىن أجى إعىاد زنىات البلىد وتوًيىً
حقوق األفراد واحلىرايت والكرامىا مىا احلفىاى على السىل وازسىتقرار واألمىن ازجتمىاعق والن ىان
الو ىىان ،وتوًي ىىً التنمع ىىا وزس ىىن نوعع ىىا حع ىىا الس ىىكان ،وإذ يؤك ىىد أمهع ىىا احى ىرتان حق ىىوق اإلنس ىىان
وتوًيً ا وقايتلا يف ذا الصدد،
 -١يوعىىد هكعىىد أمهعىىا الىىدواالر ازسىىتثناالعا يف حمىىاك كمبىىوداي زصىىفتلا عئىىا مسىىتقلا
ونًيلا ،ويوتقد أهنا ستسل إسلاماز كبرياز يف الق ات عل اإلف ت من الوقاب ويف إرسىات سىعاد
القانون زوساال تشم استغ ل إمكاانمبا زصفتلا حمكما منوذجعا لكمبوداي؛
 -٢يرح ابلتقدن احملرف فعما يتولىق ابلىدواالر ازسىتثناالعا يف حمىاك كمبىوداي ،لىا يف
ذل ى احلك ى الصىىادر عىىن الىىداالر اززتداالعىىا يف الق ىىعا  ٠٢/٠٠٢ىىق قاالىىدين كب ىريين سىىازقن
لكمبوتشىىعا الدرقراطعىىا مهىىا نىىوون تشىىعا و عىىو سىىامفان اللىىذان ثبتىىع علعلمىىا مبمىىا ارتكىىاب جىراال
وحك ى علعلمىىا ابلسىىجن مىىدى احلعىىا يف ١6تش ىرين الثىىاف/نوفمرب ،٢٠١8
إابد وج ىراال أ ىىرى د
ويىىدع موقىىو حكومىىا كمبىىوداي واألم ى املتحىىد زشىىون امل ىىق قىىدماز يف عم ى احملكمىىا عل ى ىىو
ع ىىادل وفو ىىال وعاج ى  ،ابلن ىىر إىل تق ىىدن س ىىن األش ىىماا املتلم ىىن وأل ىىوو ح ىىالتل الص ىىحعا،
وطول انت ار شو كمبوداي لتحقعق الودالا؛
 -3يوىرب عىن اسىتمرار قلقىه إفات الوألىىا املىال للىدواالر ازسىتثناالعا ،ووىة حكومىىا
كمبوداي عل الوم ما األم املتحد والدول اليت تقدن املساعد من أج ألمان األ ذ أبعل
املوىىايري يف إدار الىىدواالر ازسىىتثناالعا ،ويشىىدد عل ى ألىىرور قعىىان حكومىىا كمبىىوداي وا تمىىا الىىدول
زتقدمي كى مىا يلىًن مىن مسىاعد إىل ىذإل الىدواالر ،ويؤكىد أي ىاز أمهعىا أن تىدير الىدواالر ازسىتثناالعا
املوارد املالعا إدار فوالا ومستداما؛
 -٤يلع كوما كمبىوداي أن تومى على نقى موىارا أع ىات عئىات احملىاك يف
الدواالر ازستثناالعا وتقاس ممارسامب اجلعد ؛
 -5يرح ى ى ابملش ى ىىاركا اإلجيازع ى ىىا حلكوم ى ىىا كمب ى ىىوداي يف اجلول ى ىىا الثالث ى ىىا م ى ىىن عملع ى ىىا
ازستوراض الدورل الشام وزقبوهلا مو ى التو ىعات املنبثقىا عىن ىذا ازسىتوراض والتقىدن احملىرف
حىت اآلن يف تنفعذ ا؛
 -6يرحى أي ىاز زتقىىارير املقىىرر انىىاا املوىىق الىىا حقىىوق اإلنسىىان يف كمبىىوداي
وابلتو ىىعات ال ىوارد فعلىىا ،ويىىدعو حكومىىا كمبىىوداي إىل التوىىاون مىىا املقىىرر انىىاا إلجيىىاد أف ى
السب لتنفعذ ذإل التو عات؛

( )٢

 -٧يرحى أي ىاز إبزىران مىذكر تفىا جديىد يف تشىرين األول/أكتىوزر  ٢٠١8مىن
أجى تنفعىىذ زىرانمع للتوىىاون التقىىق زشىىون حقىوق اإلنسىىان زىىن حكومىىا كمبىىوداي واملكتى املعىىداف
ملفوألىىع ا األم ى املتحىىد السىىامعا حلقىىوق اإلنسىىان يف زنىىون زنىىه تتولىىق زتمديىىد وزيىىا املكت ى ملىىد
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سنتن أ رين ،ووعط علمىاز ز ىرور ازسىتمرار يف إجىرات مشىاورات وثعقىا ويف إطىار ازحىرتان زىن
حكوما كمبوداي واملقرر انا ا يف سبع موا لا زسن حالا حقوق اإلنسان يف البلد ،وألرور
ا زس ىىتمرار يف التو ىىاون التق ىىق ز ىىن مفوأل ىىعا األمى ى املتح ىىد الس ىىامعا حلق ىىوق اإلنس ىىان وحكوم ىىا
كمبوداي ،ويشجا املقرر انا ا واملكت املعداف يف زنون زنه عل موا لا تبادل املولومات زغعىا
املساعد يف التنفعذ الفوال لوزيا ك منلما ،ما مراعا استق هلما؛
 -8يشى ىىعد ابلتوى ىىاون اإلجيى ىىاح زى ىىن حكومى ىىا كمبى ىىوداي واملفوألى ىىعا السى ىىامعا حلقى ىىوق
اإلنسىىان ،وز سىىعما مىىن أج ى قايىىا حقىىوق األراألىىق للشىىووب األ ىىلعا ،ويشىىجا عل ى توًيىىً
التو ىىاون ز ىىن احلكوم ىىا واملفوأل ىىعا الس ىىامعا ،على ى النح ىىو احمل ىىدد يف م ىىذكر التف ىىا ز ىىن احلكوم ىىا
ومكتى املفوألىىعا املعىداف يف زنىىون زنىه ،ويلعى ابحلكومىا أن تنفىىذ التو ىعات الىىيت قىدمتلا املقىىرر
انا ا ،ما مراعا السعاق الوطق لكمبوداي؛
 -٩ي ح ى اعتمىىاد حكومىىا كمبىىوداي أ ىىداا التنمعىىا املسىىتداما لكمبىىوداي وتقىىدمي
استوراألىلا الىىوطق الطىوعق لوىىان  ٢٠١٩ى ل املنتىدى السعاسىىق الرفعىىا املسىتوى املوىىق ابلتنمعىىا
املستداما يف متوف/يولعه  ،٢٠١٩ويشجا احلكوما عل تنفعذ أ داا التنمعا املستداما لكمبوداي
زى ىىدع مى ىىن ا تمى ىىا الى ىىدول ،وإج ى ىرات إ ى ى ع إدارل عى ىىن طريى ىىق إدراو غى ىىاايت ومؤش ى ىرات قويى ىىا
لللدا  ١6من أ داا التنمعا املستداما؛
 -١٠يؤكىىد مىىن جديىىد ألىىرور أن توىىًف حكومىىا كمبىىوداي جلود ىىا الرامعىىا إىل توطعىىد
سعاد القانون والتقعّد هبا زوساال منلا اعتماد القوانن واملدوانت األساسعا ال فما إلقامىا جمتمىا
درقراطق وق ات مستق وتنقعحلا وموا لا تنفعذ ا؛
 -١١ي ح ى انطىىط الرامعىىا إىل توسىىعا مراكىىً انىىدمات الق ىاالعا ،وإنشىىات حمىىاك
اسىىتئناا إقلعمعىىا وفايد معًانعىىا املوونىىا الق ىاالعا ابعتبار ىىا حماولىىا مىىن حكومىىا كمبىىوداي لتحسىىن
الو ىىول إىل الق ىىات ،ويشىىجا احلكومىىا عل ى التوجع ى ابعتمىىاد سعاسىىا املسىىاعد الق ىاالعا مىىن
أج ألمان و ول اجلمعا إىل الودالا؛
 -١٢ي ح أي از ما زذلته حكوما كمبوداي من جلود وما أحرفته من تقىدن يف توًيىً
اإل ع القانوف زقعاد جملس اإل ع القانوف والق االق ،لا يف ذل إنفاذ قىوانن أساسىعا مثى
قانون اإلجراتات املدنعا ،والقانون املدف ،وقانون اإلجراتات اجلناالعا ،وقانون الوقوابت؛
 -١3ي حى ى ك ىىذل تنفع ىىذ ث ث ىىا قى ىوانن أساس ىىعا زش ىىون الس ىىلطا الق ى ىاالعا ،ىىق
القانون املتولق ابلن ان األساسق للق ا واملىدعن الوىامن ،والقىانون املتولىق زتن ىع احملىاك وسىري
عمللا ،والتودي املد عل القانون املتولق زتن ع ا لىس األعلى للق ىات وسىري عملىه ،ووىة
حكوما كمبوداي عل موا لا جلود ا الرامعىا إىل زقعىق اإل ى ع الق ىاالق ،زسىب منلىا تطبعىق
ذإل القوانن زنًا ا وفوالعا وشفافعا؛
 -١٤يش ىىدد على ى أل ىىرور اس ىىتمرار حكوم ىىا كمب ىىوداي يف توًي ىىً جلود ىىا الرامع ىىا إىل
التحقع ىىق ،على ى وج ىىه الس ىىرعا ،م ىىا يع ىىا مى ىرتكف اجلى ىراال انط ىىري  ،ل ىىا فعل ىىا انتلاك ىىات حق ىىوق
اإلنس ىىان ،ومقاأل ىىامب  ،وفق ىاز لن ىىول القانونع ىىا الواجب ىىا وزلتًامامب ىىا لوج ى املوا ىىدات الدولع ىىا
حلق ىىوق اإلنس ىىان ،ويو ىىرب ع ىىن ابل ىىل القل ىىق إفات وف ىىا حملى ى سعاس ىىق يف ١٠متوف/يولع ىىه ،٢٠١6
ومىىا ترت ى عل ى ذل ى مىىن أثىىر سىىلف يف ا تمىىا املىىدف واأل ىوات املسىىتقلا يف كمبىىوداي ،ويلع ى
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ابلسلطات الكمبوديىا أن تبىدأ زقعقىاز كىام ز وشىفافاز يف ىذإل احلىازت ،ويشىدد على أمهعىا إجىرات
حماكمات مستقلا متاماز عن طريق احملاك يف كمبوداي؛
ىجا عل ى
 -١5ي ح ى اجللىىود الىىيت زىىذلتلا حكومىىا كمبىىوداي ملكافحىىا الفسىىاد ويشى ّ
تنفعىىذ قىىانون الوقىىوابت وقىىانون مكافحىىا الفسىىاد ،ويشىىجا احلكومىىا أي ىاز عل ى موا ىىلا اجللىىود
األ رى املماثلا ،لا يف ذل عن طريق أنشطا وحد مكافحا الفساد؛

 -١6يرح ى ابجللىىود الىىيت زىىذلتلا حكومىىا كمبىىوداي ملكافحىىا اجل ىراال  ،مث ى از ىىار
ابألشىىماا ،وازسىىتغ ل يف الومى  ،واسىىتغ ل النسىىات واألطفىىال جنسىىعاز ،ووىىة احلكومىىا على
زىىذل املًيىىد مىىن اجللىىود لتحقعىىق ذلى  ،ابلتنسىىعق مىىا ا تمىىا الىىدول ،مىىن أجى مكافحىىا املشىىاك
الرالعسعا اليت ز تًال قاالما يف ذا ا ال؛
 -١٧وعط علماز آب ر ازستنتاجات املتولقا ابملساال اجلنسانعا يف كمبوداي ويشىجا
حكوم ىىا كمب ىىوداي عل ى توًي ىىً جلود ىىا فعم ىىا يتص ى ابملس ىاال اجلنس ىىانعا ،زوس ىاال تش ىىم إنف ىىاذ
القوانن واألن ما القاالما إنفاذاز فوازز؛
 -١8يشىىجا حكومىىا كمبىىوداي عل ى موا ىىلا تنفعىىذ اس ىرتاتعجعتلا انمسىىعا للمسىىاوا
زىىن اجلنسىىن ،وتوًيىىً التمكىىن ازقتصىىادل وازجتمىاعق والسعاسىىق للمىرأ  ،لىىا يف ذلى إشىراكلا
يف عملع ىىات ىىنا القى ىرار ،وفايد املكاسى ى ازقتص ىىاديا ال ىىيت زصى ى علعل ىىا م ىىن ى ى ل زس ىىن
ظروا الوم واحلمايا ازجتماععا وموايري الوم ؛
 -١٩يشجّا أي از حكوما كمبوداي ،يف ىذا السىعاق ،على فايد فوالعىا ر ىد تنفعىذ
قانون األراألق لوىان  ،٢٠٠١وموا ىلا زىذل اجللىود لتمكىن النسىات والفئىات ال ىوعفا مىن متلى
األراألق وحصوهل عل حقوق ملكعتلا؛
 -٢٠ي ح ى اجللىىود الىىيت زىىذلتلا حكومىىا كمبىىوداي حل ى الق ىىااي املتولقىىا ابألراألىىق
زوساال منلا تنفعذ القوانن واألن ما ذات الصلا ،لا يف ذل الوقو از تعارل ملنح ازمتعىافات
الوقاريا ازقتصاديا وتسجع األراألق زصور منلجعا ،ويوىرب عىن القلىق إفات الق ىااي املولقىا يف
ىذا ا ىال ،ووىة حكومىا كمبىوداي على موا ىلا وتوًيىً جلود ىا الرامعىا إىل إجيىاد حى منصىىو
وس ىريا لتل ى الق ىىااي زصىىور عادلىىا و ىىروا ،مراعع ىاز يف ذل ى حقىىوق األط ىراا املونعىىا ومىىا يقىىا
علعلىىا مىىن آلر فولعىىا ،ووفق ىاز للق ىوانن واألن مىىا ذات الصىىلا مث ى قىىانون األراألىىق ،وقىىانون نىىًع
امللكعىىا ،واملنشىىور املتولىىق زتسىىويا أوألىىاع املبىىاف املؤقتىىا غىىري القانونعىىا يف املىىدن واملنىىاطق احل ىريا،
والسعاسىىا الوطنعىىا لنسىىكان ،وكىىذل مىىن ى ل توًيىىً قىىدرات وفوالعىىا املؤسسىىات املونعىىا ،مث ى
اهلعئا الوطنعا حل املنافعات املتولقا ابألراألق ،وجلان املسح الوقارل عل الصىوعد الىوطق وعلى
مستوى األقالع واملقاطوات؛
 -٢١ي ح ى أي ىاز ازلتًام ىىات ال ىىيت تول ىىدت هب ىىا حكوم ىىا كمب ىىوداي والتق ىىدن ال ىىذل
أحرفته يف تنفعذ التًامامبا لوج املوا دات وازتفاقعات الدولعا حلقىوق اإلنسىان الىيت ىق طىرا
فعلا ،ووة احلكوما على ازسىتمرار يف اصىاذ مًيىد مىن انطىوات للوفىات ابلتًامامبىا لوجى تلى
املوا دات وازتفاقعات ،وتوًيً تواوهنا ،لتحقعق ذا الغرض ،ما وكازت األم املتحد  ،لا فعلا
املفوألعا السامعا ،عن طريق تكثعو احلوار ووألا أنشطا مشرتكا؛
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 -٢٢ي ح كذل التًان حكوما كمبوداي إبنشات مؤسسا وطنعا حلقىوق اإلنسىان،
ووثلا عل أن يكون ذل وفقىاز للمبىاد املتولقىا لركىً املؤسسىات الوطنعىا لتوًيىً وقايىا حقىوق
اإلنسان (مباد ابريس) ،وزناتز عل تشاور كاا ما أ حاب املصلحا املونعن؛
 -٢3يرح ى ى ابجللى ىىود الى ىىيت زى ىىذلتلا اللجنى ىىا الكمبوديى ىىا حلقى ىىوق اإلنسى ىىان ،و ا ى ىىا
فعما يتولق زتسويا الشكاوى املقدما من أفراد؛

 -٢٤يرح ى أي ىاز لىىا زذلتىىه حكومىىا كمبىىوداي مىىن جلىىود ومىىا أحرفتىىه مىىن تقىىدن يف
توًيً اإل ع يف جمال ال مركًيا ومنا الرتكً هبىدا زقعىق التنمعىا الدرقراطعىا عىن طريىق تىدعع
املؤسسات دون الوطنعا والشوبعا؛
 -٢5يوىىرب عىىن ابلىىل القلىىق إفات تىىد ور املنىىاخ املىىدف والسعاسىىق يف كمبىىوداي زسىىب
اآللر الس ىىلبعا املرتتب ىىا عل ى امل حق ىىات الق ىاالعا وغري ىىا م ىىن اإلجى ىراتات املتم ىىذ أل ىىد أع ىىات
األحًاب السعاسعا ،وا تما املىدف ،ووسىاالط اإلعى ن ،وز سىعما اسىتمرار فىرض املراقبىا الق ىاالعا
عل ى فعىىع املوارألىىا السعاسىىعا السىىازق ،كىىع سىىو ا ،وح ى احلىىًب املوىىارض السىىازق ،ويلع ى
جبمعىىا األح ىًاب ،لىىا فعلىىا احلىىًب احلىىاك  ،أن توم ى مو ىاز مىىن أج ى مبدالىىا التىىوترات وزنىىات الثقىىا
والطمونعنىىا عىىن طريىىق اسىىتواد احل ىوار مىىا أ ىىحاب املصىىلحا املونعىىن يف البلىىد ،ويلع ى كومىىا
كمبوداي أن ت ىمن ،يف يلىا أمىور ،احلىق يف حريىا التوبىري واحلىق يف تكىوين اجلموعىات والتجمىا،
وأن تتحم مسؤولعامبا فعما يتولق ابلق ااي املونعا؛
 -٢6يو ى ىىرب ع ى ىىن ا تمام ى ىىه ابزس ى ىىتنتاجات والتو ى ىىعات الى ى ىوارد يف تق ى ىىارير املق ى ىىرر
انا ى ىىا( ،)3وزعاهنى ىىا الصى ىىادر يف أاير/مى ىىايو  ،٢٠١٩الى ىىذل يى ىىدعو إىل اإلف ى ىراو عى ىىن كى ىىع سى ىىو ا
واإلسىراع إبهنىىات التحقعىىق يف ق ىىعته ،ووىىعط علمىاز أبن تسىوا مىىن أع ىىات احلىىًب املوىىارض السىىازق
قىد حصىىلوا على احلىىق يف ممارسىىا أنشىىطتل السعاسىعا عقى توىىدي قىىانون األحىًاب السعاسىىعا يف
كى ىىانون الثاف/ينى ىىاير  ، ٢٠١٩ويشى ىىجا زقى ىىو حكومى ىىا كمبى ىىوداي عل ى ى كفالى ىىا احلقى ىىوق السعاسى ىىعا
للجمعا ،وعل زذل جلود حثعثىا إلهنىات احل ىر املفىروض على األنشىطا السعاسىعا لكبىار أع ىات
احلى ىىًب املوى ىىارض ،وتوسى ىىعا احلعى ىىً الى ىىدرقراطق للنشى ىىطات السعاسى ىىعن ،وا تمى ىىا املى ىىدف ،ووس ى ىاالط
اإلع ن ،لا يشم أع ات األحًاب املوارألا ،لتمكعنل من املشاركا يف احلوار السعاسق الشام
مش ىىاركاز فوال ىىا وآمن ىىا ومس ىىؤولا و ىىروا ،ويش ىىجا زق ىىو يع ىىا األطى ىراا على ى إعط ىىات األولوي ىىا
للمصاحلا الوطنعا والس ن وازستقرار؛
 -٢٧يوىىرب عىىن القلىىق إفات اسىىتمرار القعىىود املفروألىىا عل ى ا تمىىا املىىدف واألح ىًاب
السعاسىعا ،واألثىىر السىلف لقىىانون اجلموعىىات واملن مىات غىىري احلكومعىىا ،والتوىدي ت الىىيت أد لىىع
يف  ٢8شىىبارب/فرباير و ١٠متوف/يولعىىه  ٢٠١٧عل ى قىىانون األح ىًاب السعاسىىعا ،ووىىة حكومىىا
كمبىىوداي عل ى زىىذل جلىىود متوا ىىلا ل ىىمان احلىىق يف حريىىا التوبىىري والتجمىىا السىىلمق وتك ىىوين
اجلموعىات ،ومبعئىىا زعئىىا مواتعىا تتىىعح جلمعىىا األحىًاب السعاسىىعا تن ىىع األنشىطا السعاسىىعا يف إطىىار
مباد الدرقراطعا وسعاد القانون؛

__________
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 -٢8ي ىىا يف ازعتبىىار ازسىىتنتاجات والتو ىىعات الىوارد يف تقريىىر املقىىرر انا ىىا
فعمىىا يتولىىق زوملعىىا ونتعجىىا ازنتمىىاابت الوطنعىىا الىىيت جىىرت يف عىىان  ،٢٠١8ومىىا مراعىىا ارتفىىاع
موىىدزت التصىىويع ،يوىىرب عىىن األسىىو إفات الوىىدد الكبىىري مىىن األ ىوات الباطلىىا املىىدىل هبىىا يف
ازنتم ىىاابت ،وو ىىة حكوم ىىا كمب ىىوداي على ى ازحى ىرتان الت ىىان للحق ىىوق املدنع ىىا والسعاس ىىعا جلمع ىىا
الكمبىىودين وقايتلىىا وتوًيً ىىا لكىىق توا ى زصىىور مطىىرد تىىدعع زنىىات األمىىا زىىدع مىىن طاالفىىا
واسوا من الكمبودين؛
( )٤

 -٢٩ي حى زقلىىق أن التوىدي ت الىىيت جىرت يف عىىان  ٢٠١٧على قىىانون األحىًاب
السعاسعا ركن أن تف ق إىل تقععد توسفق ألنشطا األحًاب السعاسعا ،ويشىجا يعىا اجللىات
املونع ىىا على ى الس ىىوق إىل إقام ىىا عملع ىىا درقراطع ىىا س ىىلمعا يف إط ىىار س ىىعاد الق ىىانون والتقع ىىد زن ىىان
الدرقراطعات اللعربالعا التودديا ،وفقىاز للدسىتور ،ويلعى كومىا كمبىوداي أن ت ىمن هلىذا الغىرض
قايا احلصانا الربملانعا وحريا األنشطا السعاسعا؛
 -3٠وىىة حكومىىا كمبىىوداي على اصىىاذ التىىدازري املناسىىبا لتشىىجعا ومتكىىن من مىىات
ا تمىىا املىىدف ،لىىا يف ذلى النقىىاابت ووس ىاالط اإلعى ن املسىىتقلا ،كىىق تىىؤدل دوراز زنىىاتز يف توطعىىد
التطىىور الىىدرقراطق يف كمبىىوداي ،زوس ىاال منلىىا ىىون وتشىىجعا أنشىىطتلا ،ويف توًيىىً املسىىاوا زىىن
يعا األحًاب يف الو ول إىل وساالط اإلع ن؛
 -3١ي حى احل ىىور الكبىىري ألكثىىر مىىن  5 ٠٠٠مىىن الكعىىاانت الىىيت تىىدير يوعىىات
ومن مىىات غىىري حكومعىىا ،ووىىة حكومىىا كمبىىوداي عل ى موا ىىلا مراعىىا مصىىا وش ىواغ يعىىا
اجللىىات املونعىىا فعمىىا يتولىىق زسىىن و/أو تنفعىىذ تلىىو الق ىوانن والتىىدازري الىىيت قىىد تىىؤثر يف أنشىىطا
ا تم ىىا امل ىىدف ،وز س ىىعما مى ىىن ى ى ل اس ىىتوراض الق ىىانون املتولى ىىق ابجلموع ىىات واملن م ىىات غى ىىري
احلكومعا ،من أج امل ق يف توًيً جمتما مدف حعول ،وإاتحا حريىا التوبىري وتكىوين اجلموعىات
والتجما السلمق وقايتلا ،وفقاز للدستور والولد الدول اناا ابحلقوق املدنعا والسعاسعا؛

 -3٢ي ح ى أي ىاز اجللىىود الىىيت تبىىذهلا حكومىىا كمبىىوداي فعمىىا يتولىىق ابلو قىىات مىىا
ا تمى ى ىىا املى ى ىىدف ،مث ى ى ى األمى ى ىىر اجلديى ى ىىد الى ى ىىذل أ ى ى ىىدرته وفار الدا لعى ى ىىا يف  3١تش ى ى ىرين األول/
أكتوزر  ٢٠١8للسلطات دون الوطنعا ،لتذكري ا أبن املن مات غري احلكومعا تتمتىا ريىا كاملىا
يف القعىىان أبنشىىطتلا وفق ىاز للقىىانون الكمبىىودل ،وزشىىون إج ىرات ح ىوار نصىىو سىىنول زىىن احلكومىىا
ومن مات ا تما املدف ،ابإلألافا إىل األمر الصادر يف  ٢٧تشرين الثىاف/نوفمرب  ٢٠١8إبلغىات
شررب اإل طار قب ث ثا أاين ،ويلع ابحلكومىا أن توا ى اجللىود املبذولىا للمسىامها يف زسىن
الو قات ما ا تما املدف ،لا يف ذل عل املستوى دون الوطق؛
 -33يو ىىرب ع ىىن قلق ىىه إفات م ىىا ورد زش ىىون إحج ىىان الكث ىىري م ىىن الن ىىاس عمومى ىاز ع ىىن
التح ى ىىدل زش ى ىىك عل ى ىىق وف ى ىاز م ى ىىن ازعتق ى ىىال واملراقب ى ىىا ،وإفات الو ى ىىدد احمل ى ىىدود م ى ىىن التجمو ى ىىات
وامل ا رات السلمعا املسموع هبا وفقاز لقانون امل ا رات السلمعا ،ويشجا حكوما كمبوداي على
موا لا اصاذ إجراتات لتوًيً حقوق يعا الكمبودين وكىرامتل مىن ى ل قايىا احلقىوق املدنعىا
والسعاس ىىعا ،ل ىىا يف ذل ى حري ىىا ال ىرأل والتوب ىىري ،وفق ىاز للس ىىعاق الت ىىار ق لكمب ىىوداي ،وأن ت ىىمن،
__________
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يف سبع ذل  ،التىًان احلكمىا يف تفسىري وتطبعىق كافىا القىوانن ،هبىدا توًيىً احلقىوق ازقتصىاديا
وازجتماععا والثقافعا ،عل و يتفق وسعاد القانون؛
 -3٤يدعو األمىن الوىان ووكىازت من ومىا األمى املتحىد الىيت هلىا وجىود يف كمبىوداي
وا تمىىا الىىدول ،لىىا يف ذل ى ا تمىىا املىىدف ،إىل موا ىىلا الوم ى مىىا حكومىىا كمبىىوداي مىىن أج ى
توطعد الدرقراطعىا وألىمان قايىا وتوًيىً حقىوق اإلنسىان لفاالىد يعىا األفىراد يف كمبىوداي ،زسىب
منلا تقدمي املساعد يف ا ازت التالعا:
(أ)

عاغا القوانن واملساعد يف إنشات مؤسسا وطنعا مستقلا حلقوق اإلنسان؛

(ب) زن ىىات الق ىىدرات م ىىن أجى ى توًي ىىً املؤسس ىىات القانونع ىىا ،زوس ى ىاال منل ىىا زس ىىن
استق لعا ونوععا الق ا واملىدعن الوىامن واحملىامن ومىوظفق احملىاك  ،وازسىتفاد مىن انىرب الىيت
اكتسبلا املواطنون الكمبوديون ممن عملوا يف الدواالر ازستثناالعا حملاك كمبوداي؛
(و) زن ىىات الق ىىدرات م ىىن أجى ى توًي ىىً املؤسس ىىات الوطنع ىىا فعم ىىا يتول ىىق ابلتحقعقى ىات
اجلناالعا وإنفاذ القوانن ،وكذل تقدمي ما يلًن من مودات لبلوغ ذإل األ داا؛
(د)

تنفعذ التو عات املقبولا يف سعاق ازستوراض الدورل الشام ؛

(ه)

املساعد يف تقعع التقدن احملرف يف ق ااي حقوق اإلنسان؛

 -35يقرر متديد وزيىا املقىرر انا ىا املونعىا الىا حقىوق اإلنسىان يف كمبىوداي لفىرت
سنتن ،ويطل إىل املقرر انا ا أن تقدن تقريراز عن تنفعذ وزيتلا إىل جملس حقوق اإلنسان يف
دورتعه انامسا واألرزون والثامنا واألرزون ،وأن تتواون تواوانز زنَّاتز ما حكوما كمبوداي من أج
فايد زسن حالا حقوق اإلنسان يف ذا البلد؛
 -36يطل إىل األمن الوان أن يقدن إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتعىه انامسىا
واألرزو ىىن والثامن ىىا واألرزو ىىن تقريى ىراز ع ىىن دور وإت ىىافات املفوأل ىىعا الس ىىامعا يف مس ىىاعد حكوم ىىا
كمبوداي وشوبلا عل توًيً وقايا حقوق اإلنسان؛
 -3٧يقرر موا لا الن ر يف حالا حقوق اإلنسان يف كمبوداي يف دورته الثامنا واألرزون.

اجللسا ٤٢
 ٢٧أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتمد زدون تصويع].
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