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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
 ٢٩-١١أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
البند  ١٠من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  29أيلول/سبتمرب 2017
 -٣2/٣٦تقدمي 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 معثاق األمم املتحدة ،وكما أععد أتكعىده يف اإلعىنن
الوىىاملحل حلقىىوق اإلنسىىان ،ووتق ىاز لتًامالىىا وجىىل الولىىدين الىىدولع اخاص ى حقىىوق اإلنسىىان
وغريمها من صكوك 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  ١8حًي ىران/
يونعه  ،٢٠٠٧وإذ يشدد عل أنه جيل أن يؤدل املكلفون زو ايت يف إطىار اإلجىراتات اخاصىا
واجبالم وتقاز هلذين القرارين ومرتقالما،
وإذ يش ىىري ك ىىذل إىل قى ىرار جمل ىىس حق ىىوق اإلنس ىىان  ٢3/3٠امل ىىؤرخ  ٢تشى ىرين األول/
أكتوزر  ٢٠١5والقرارات األ رى ذات الصلا،
وإذ ي ىىا يف اعتبىىاره تقريىىر األم ى الوىىاو عىىن دور وإوىىا ات مفوملىىعا األمىىم املتحىىدة السىىامعا
حلقوق اإلنسان يف جمال مساعدة كمبوداي حكوماز وشوباز عل توًيً حقوق اإلنسان وقايتلا(،)١

وإذ يسىىلم أبن التىىاريمل املوسىىاول لكمبىىوداي يتطلىىل اختىىاذ تىىدازري اصىىا ل ىىمان قايىىا
حقوق اإلنسان وعدو الوودة إىل سعاسات املاملحل وممارساته ،وتقاز ملا ينص علعه ا تفىاق املتولىق
زتسويا سعاسعا شاملا للنًاع يف كمبوداي املوقا يف ابريس يف  ٢3تشرين األول/أكتوزر ،١٩٩١
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وإذ حيعط علماز ابلتطورات اجلديدة يف كمبوداي ،و سعما ما حتقق من إوا ات ومظاهر
حتسى ى ىىن يف املعى ى ىىدان ا قتصى ى ىىادل والثقى ى ىىايف عل ى ى ى مى ى ىىدى السى ى ىىنوات األ ى ى ىىرية زف ى ى ى ططلى ى ىىا
واسرتاتعجعالا وأطرها الوطنعا ذات الصلا،
وإذ يرح ىىل زك ىىون ا نتت ىىاابت البلدي ىىا ال ى أجري ى يف  4حًيران/يونع ىىه  ٢٠١٧م ىىرت
عموماز زطريقا منظما وسلمعا ،وزكون احلمنت ا نتتازعا قد ل زدرجا كبرية من احلوادث،
 -١يوعد أتكعد أمهعىا الىدوا ر ا سىتثنا عا يف مىاكم كمبىوداي كلعتىا مسىتقلا ونًيلىا،
ويوتقد أهنا ستسلم إسلاماز كبرياز يف الق ات عل اإلتنت من الوقاب ويف إرسىات سىعادة القىانون
زوسا تشم استغنل إمكاانلا كمحكما منوذجعا لكمبوداي؛

 -٢يرحل ابلتقدو احملر تعما يتولىق ابلىدوا ر ا سىتثنا عا يف مىاكم كمبىوداي ،ىا يف
ذلى ى إص ىىدار حك ىىم دا ىىرة احملكم ىىا الولع ىىا يف الق ىىعا  ٠١/٠٠٢ح ىىق قا ىىدين كب ىىريين س ىىازق
لكمبوتشىىعا الدرقراطعىىا مهىىا نىىوون تشىىعا و عىىو سىىامفان اللىىذين بتى علعلمىىا لمىىا ارتكىىاب جىرا م
ملىىد اإلنسىىانعا وحكىىم علعلمىىا ،زوىىد ا سىىتتناي ،ابلسىىجن مىىدى احلعىىاة يف  ٢3تش ىرين الثىىا /
نىىوتمرب  ،٢٠١6ويىىدعم موقىىة حكومىىا كمبىىوداي واألمىىم املتحىىدة زشىىون امل ىىحل قىىدماز يف عم ى
احملكمىىا عل ى لىىو عىىادل وكفىىؤ وعاج ى  ،ابلنظىىر إىل ايدة تقىىدو األشىىتا املتلم ى يف السىىن
وملوة حالتلم الصحعا ،وطول انتظار شول كمبوداي لتحقعق الودالا؛
 -3يوىرب عىن اسىتمرار قلقىه إ ات الوملىىا املىاا للىدوا ر ا سىتثنا عا ،وحيى حكومىىا
كمبوداي عل الوم ما األمم املتحدة والدول ال تقدو املساعدة من أج ملمان األ ذ أبعل
املوىىايري يف إدارة الىىدوا ر ا سىىتثنا عا ،ويشىىدد عل ى ملىىرورة قع ىاو حكومىىا كمبىىوداي واجملتمىىا الىىدوا
زتقدمي كى مىا يلىًو مىن مسىاعدة إىل هىذه الىدوا ر ،ويؤكىد أي ىاز أمهعىا أن تىدير الىدوا ر ا سىتثنا عا
املوارد املالعا إدارة توالا ومستداما؛
 -4يلعل حكوما كمبىوداي أن تومى على نقى موىاري أع ىات هعتىات احملىاكم يف
الدوا ر ا ستثنا عا وتقاسم ممارسالم اجلعدة؛
 -5يرحىىل ابملشىىاركا اإلجيازعىىا حلكومىىا كمبىىوداي يف عملعىىا ا سىىتوراا الىىدورل الشىىام
الثانعا وزقبوهلا يعا التوصعات املنبثقا عن هذا ا ستوراا والتقدو احملر حىت اآلن يف تنفعذها؛
 -6يرح ى ىىل زتقى ى ىىارير املقى ى ىىرر اخى ى ىىا املوى ى ىىو حالى ى ىىا حقى ى ىىوق اإلنسى ى ىىان يف كمبى ى ىىوداي
وابلتوصعات الواردة تعلا ،ويرحىل أي ىاز إبزىراو مىذكرة تفىاهم جديىدة يف كىانون األول/ديسىمرب ٢٠١6
مىىن أج ى تنفعىىذ ز ىرانمت للتوىىاون التقىىو زشىىون حقىىوق اإلنسىىان ز ى حكومىىا كمبىىوداي واملكتىىل
املعدا ملفوملىعا األمىم املتحىدة السىامعا حلقىوق اإلنسىان يف زنىوو زنىه يتولىق زتمديىد و يىا املكتىل
ملدة سنت أ ري  ،وحيعط علماز ز ىرورة ا سىتمرار يف إجىرات مشىاورات و عقىا ويف إطىار ا حىرتاو
ز ى حكومىىا كمبىىوداي واملقىىرر اخىىا يف سىىبع مواصىىلا حتس ى حالىىا حقىىوق اإلنسىىان يف البلىىد،
وملرورة ا ستمرار يف التواون التقو ز مفوملعا األمم املتحدة السامعا حلقوق اإلنسان وحكومىا
كمبوداي ،ويشجا املقرر اخا واملكتل املعدا يف زنوو زنه عل مواصىلا تبىادل املولومىات زغعىا
املساعدة يف التنفعذ الفوال لو يا ك منلما ،ما مراعاة استقنهلما؛
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 -٧يشىىجا عل ى توًيىىً التوىىاون ز ى حكومىىا كمبىىوداي واملفوملىىعا السىىامعا حلقىىوق
اإلنسان ،عل النحو احملدد يف مذكرة التفاهم زى احلكومىا واملكتىل املعىدا التىازا للمفوملىعا يف
زنىىوو زنىىه ،ويلعىىل ابحلكومىىا أن تنفىىذ التوصىىعات ال ى قىىدملا املقىىرر اخىىا  ،مىىا مراعىىاة السىىعاق
الوطو يف كمبوداي؛
 -8يؤكىىد مىىن جديىىد ملىىرورة أن توىىً حكومىىا كمبىىوداي جلودهىىا الرامعىىا إىل توطعىىد
س ىىعادة الق ىىانون والتقعى ىد هب ىىا زوس ىىا منل ىىا اعتم ىىاد وتنق ىىعا ومواص ىىلا تنفع ىىذ القى ىوان وامل ىىدوانت
األساسعا الن ما إلقاما جمتما درقراطحل وق ات مستق ؛
 -٩ينحى مىىا زذلتىىه حكومىىا كمبىىوداي مىىن جلىىود ومىىا أحر تىىه مىىن تقىىدو يف توًيىىً
اإلصىن القىانو زقعىىادة جملىس اإلصىىن القىانو والق ىا حل ،ىىا يف ذلى إنفىىاذ قىوان أساسىىعا
مث قانون اإلجراتات املدنعا ،والقانون املد  ،وقانون اإلجراتات اجلنا عا ،وقانون الوقوابت؛
 -١٠ينحى أي ىاز تنفعىىذ ن ىىا قىوان أساسىىعا زشىىون الق ىىات ،هىىحل القىىانون املتولىىق
ابلنظ ىىاو األساس ىىحل للق ىىاة وامل ىىدع الو ىىام  ،والق ىىانون املتول ىىق زتنظ ىىعم احمل ىىاكم وس ىىري عملل ىىا،
والتودي املد عل القانون املتولق زتنظعم اجمللس األعل للق ىات وسىري عملىه ،وحيى حكومىا
كمبىىوداي عل ى مواصىىلا جلودهىىا الرامعىىا إىل حتقعىىق اإلصىىن الق ىىا حل ،زسىىب منلىىا تطبعىىق هىىذه
القوان زنًاها وتوالعا وشفاتعا؛
 -١١يش ىىدد على ى مل ىىرورة اس ىىتمرار حكوم ىىا كمب ىىوداي يف توًي ىىً جلوده ىىا الرامع ىىا إىل
التحقع ىىق ،على ى وج ىىه الس ىىرعا ،م ىىا يع ىىا مى ىرتكا اجلى ىرا م اخط ىىرية ،ىىا تعل ىىا انتلاك ىىات حق ىىوق
اإلنس ىىان ،ومقامل ىىالم ،وتق ىاز للص ىىول القانونع ىىا الواجب ىىا و لتًامال ىىا وج ىىل املواه ىىدات الدولع ىىا
حلق ىىوق اإلنس ىىان ،ويو ىىرب ع ىىن ابلى ى القل ىىق إ ات وت ىىاة ملى ى سعاس ىىحل يف ١٠متو /يولع ىىه ،٢٠١6
وما ترتل عل ذل من أ ر سلا يف اجملتما املد وذول األصوات املستقلا يف كمبوداي ،ويدعو
السىىلطات الكمبوديىىا إىل زىىدت حتقعىىق كامى وشىىفاي يف هىىذه احلىىا ت ،ويشىىدد على أمهعىىا إقامىىا
الودل زصورة كاملا ومستقلا عن طريق احملاكم القانونعا يف كمبوداي؛
 -١٢ينح اجللود ال زذلتلا حكوما كمبوداي يف مكاتحىا الفسىاد ويشىجا على
تنفعىىذ قىىانون الوقىىوابت وقىىانون مكاتحىىا الفسىىاد ،ويشىىجا احلكومىىا أي ىاز عل ى مواصىىلا اجللىىود
األ رى املما لا ،زوسا منلا أنشطا وحدة مكاتحا الفساد؛
 -١3يرحىىل ابجللىىود ال ى زىىذلتلا حكومىىا كمبىىوداي يف جمىىال مكاتحىىا اجل ىرا م ،مث ى
ا جتار ابألشتا  ،وا ستغنل يف الوم  ،واستغنل النسات واألطفال جنسىعاز ،وحيى احلكومىا
حتقعق ىاز ل ىىذل عل ى ز ىىذل املًي ىىد مىىن اجلل ىىود ،ابلتنس ىىعق مىىا اجملتم ىىا ال ىىدوا ،مىىن أج ى مكاتح ىىا
املشاك الر عسعا ال تًال قا ما يف هذا اجملال؛
 -١4حيعط علماز آب ر ا ستنتاجات املتولقا ابملسا اجلنسانعا يف كمبوداي ويشىجا
حكوم ىىا كمب ىىوداي عل ى توًي ىىً جلوده ىىا تعم ىىا يتص ى ابملس ىىا اجلنس ىىانعا ،زوس ىىا تش ىىم إنف ىىاذ
القوان واألنظما القا ما إنفاذاز توا ز؛
 -١5يشىىجا حكومىىا كمبىىوداي عل ى مواصىىلا تنفعىىذ اس ىرتاتعجعتلا اخمسىىعا للمسىىاواة
زى اجلنسى  ،وتوًيىىً التمكى ا قتصىىادل وا جتمىىاعحل والسعاسىىحل للمىرأة ،ىىا يف ذلى إشىراكلا
يف عملعىىات صىىنا القىرار ،و ايدة املنىىاتا ا قتصىىاديا الى حتصى علعلىىا مىىن ىىنل حتسى ىىروي
الوم واحلمايا ا جتماععا وموايري الوم ؛
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 -١6يشجا أي از حكوما كمبوداي يف هذا السعاق عل رصد تنفعذ قانون األراملىحل
لواو  ،٢٠٠١ا يف ذل ما يتولق زووا ىق مىددة حتىول دون متكىن النسىات والفتىات ال ىوعفا مىن
متل األراملحل وحصوهلم عل حقوق ملكعتلا؛
 -١٧ينح ى اجللىىود ال ى زىىذلتلا حكومىىا كمبىىوداي حل ى الق ىىااي املتولقىىا ابألراملىىحل
زوسا منلا تنفعذ القوان واألنظما ذات الصلا ،ا يف ذل الوقة ا تعارل ملنا ا متعىا ات
الوقاريا ا قتصاديا ،ت نز عن تسجع األراملحل زصورة منلجعا ،ويورب عىن القلىق إ ات الق ىااي
املولقا يف هذا اجملال ،وحي حكوما كمبوداي عل مواصلا وتوًيىً جلودهىا الرامعىا إىل إجيىاد حى
منصة وسريا لتل الق ااي زصورة عادلا وعلنعا ،مراععاز حقوق األطراي املونعا وما يقىا علعلىا
مىىن آ ر تولعىىا ،ووتقىاز للقىوان واألنظمىىا ذات الصىىلا مثى قىىانون األراملىىحل ،وقىىانون نىىًع امللكعىىا،
واملنشور املتولق زتسىويا أوملىاع املبىا املؤقتىا غىري القانونعىا يف املىدن واملنىاطق احل ىريا ،والسعاسىا
الوطنعا لإلسكان ،وكذل من نل توًيً قدرات وتوالعا املؤسسات املونعىا ،مثى اهلعتىا الوطنعىا
حل ى املنا عىىات املتولقىىا ابألراملىىحل ،وجلىىان املسىىا الوقىىارل عل ى الصىىوعد الىىوطو وعل ى مسىىتوى
األقالعم واملقاطوات؛
 -١8ينح ى أي ىاز ا لتًام ىىات الى ى تول ىىدت هب ىىا حكوم ىىا كمب ىىوداي والتق ىىدو ال ىىذل
أحر ته يف تنفعذ التًامالا وجل املواهدات وا تفاقعات الدولعا حلقىوق اإلنسىان الى هىحل طىري
تعلا ،وحي احلكوما على ا سىتمرار يف اختىاذ مًيىد مىن اخطىوات للوتىات ابلتًامالىا وجىل تلى
املواهدات وا تفاقعات ،وتوًيً تواوهنا ،لتحقعق هذا الغرا ،ما وكا ت األمم املتحدة ،ا تعلا
مفوملعا األمم املتحدة السامعا ،عن طريق تكثعة احلوار ووملا أنشطا مشرتكا؛
 -١٩ينح كذل التًاو حكوما كمبوداي إبنشىات مؤسسىا وطنعىا حلقىوق اإلنسىان،
وحيثلىىا عل ى أن تراعىىحل يف ذل ى املبىىادا املتولقىىا ركىىً املؤسسىىات الوطنعىىا لتوًيىىً وقايىىا حقىىوق
اإلنسان (مبادا ابريس) ،وزنات عل تشاور كاي ما أصحاب املصلحا املونع ؛
 -٢٠يرحى ىىل ابجللى ىىود ال ى ى زى ىىذلتلا اللجنى ىىا الكمبوديى ىىا حلقى ىىوق اإلنسى ىىان ،و اصى ىىا
تعما يتولق زتسويا الشكاوى املقدما من األتراد؛
 -٢١يرحىىل أي ىاز ىىا زذلتىىه حكومىىا كمبىىوداي مىىن جلىىود ومىىا أحر تىىه مىىن تقىىدو يف
توًيً اإلصن يف جمال النمركًيا ومنا الرتكً هبىدي حتقعىق التنمعىا الدرقراطعىا عىن طريىق تىدععم
املؤسسات دون الوطنعا والشوبعا؛
 -٢٢يورب عن ابل القلىق إ ات تىدهور املنىاخ املىد والسعاسىحل يف اآلونىا األ ىرية يف
كمب ىىوداي زس ىىبل اآل ر الس ىىلبعا املرتتب ىىا عل ى املنحق ىىات الق ىىا عا وغريه ىىا م ىىن اإلج ىراتات ال ى
يتو ىىرا هل ىىا أع ىىات األحى ىًاب السعاس ىىعا ،واجملتم ىىا امل ىىد  ،ووس ىىا ط اإلع ىىنو ،و س ىىعما عملع ىىا
توقع ىىة ال ىىًععم السعاس ىىحل املو ىىارا ،ك ىىعم س ىىو ا ،واحتج ىىا ه يف اآلون ىىا األ ىىرية ،وي ىىدعو يع ىىا
األطى ىراي ،وم ىىن يلتل ىىا احل ىىًب احل ىىاكم ،إىل الومى ى موى ىاز م ىىن أجى ى لد ىىا الت ىىوترات وزن ىىات الثق ىىا
والطمونعن ىىا م ىىن ىىنل اس ىىتوادة احلى ىوار م ىىا أص ىىحاب املص ىىلحا املونعى ى يف البل ىىد ،ويطل ىىل إىل
حكوم ىىا كمب ىىوداي أن ت ىىمن احل ىىق يف حري ىىا التوب ىىري وتك ىىوين اجلموع ىىات وأن تتحم ى مس ىىؤولعالا
تعما يتولق ابلق ااي املونعا؛
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 -٢3يوىىرب ع ىىن القل ىىق إ ات القع ىىود املفرومل ىىا عل ى وس ىىا ط اإلع ىىنو واجملتم ىىا امل ىىد
واألح ىًاب السعاس ىىعا ،واأل ىىر الس ىىلا لق ىىانون اجلموع ىىات واملنظم ىىات غ ىىري احلكومع ىىا والتو ىىدينت
املؤر ا  ٢8شباط/ترباير و ١٠متو /يولعه  ٢٠١٧عل قانون األحًاب السعاسعا ،وحي حكوما
كمبىىوداي على زىىذل جلىىود متواصىىلا لكفالىىا لعتىىا زعتىىا مواتعىىا لتنظىىعم أنشىىطا سعاسىىعا مىىن جانىىل
يعىىا األح ىًاب السعاس ىىعا يف إط ىىار املبىىادا الدرقراطع ىىا وس ىىعادة الق ىىانون ،وعل ى ز ىىذل مًي ىىد م ىىن
اجللىىود لتحسى نظاملىىا ا نتتىىا وتقىاز للموىىايري الدولعىا ،كعمىىا تكىىون الوملعىىا ا نتتازعىىا زرمتلىىا
مرملىىعا ومقبولىىا لىىدى يعىىا األط ىراي املونعىىا ،ويلعىىل ابحلكومىىا أن تتتىىذ ط ىوات ل ىىمان أن
تكون ا نتتاابت املقرر عقدها يف متو /يولعه  ٢٠١8مفتوحا ونًيلا؛
 -٢4ينح ى ى زقلى ىىق أن التو ىىدينت املد لى ىىا يف ع ىىاو  ٢٠١٧عل ى ى ق ىىانون األح ى ىًاب
السعاسعا ركىن أن تف ىحل إىل تىرا قعىود توسىفعا على أنشىطا األحىًاب السعاسىعا ،ويشىجا يعىا
اجللات املونعا عل السوحل إىل إقاما عملعىا درقراطعىا سىلمعا يف إطىار سىعادة القىانون والتقعىد زنظىاو
الدرقراطعات التودديا اللعربالعا من نل مشاركا يعا املمثل املنتتب يف املناقشىا الربملانعىا ،وتقىاز
للدستور ،ويطلل إىل حكوما كمبوداي أن ت من هلذا الغرا قايا احلصانا الربملانعا؛
 -٢5حيى حكومىىا كمبىىوداي على اختىىاذ التىىدازري املناسىىبا لتشىىجعا ومتكى منظمىىات
اجملتما املىد  ،ىا يف ذلى النقىاابت الومالعىا املسىتقلا ووسىا ط اإلعىنو ،كىحل تىؤدل دوراز زنىاتز يف
توطعد التطور الدرقراطحل يف كمبوداي ،زوسا منلىا صىون وتشىجعا أنشىطتلا ،ويف توًيىً املسىاواة
ز يعا األحًاب يف الوصول إىل وسا ط اإلعنو؛
 -٢6ينحى احل ىىور الكبىىري ألكثىىر مىىن  5 ٠٠٠مىىن الكعىىاانت الى تىىدير يوعىىات
ومنظمىىات غىىري حكومعىىا ،وحي ى حكومىىا كمبىىوداي عل ى مواصىىلا مراعىىاة مصىىاو وش ىواغ يعىىا
أصىىحاب املصىىلحا ناسىىبا سىىن و/أو تنفعىىذ لتلىىة الق ىوان والتىىدازري ال ى قىىد تىىؤ ر يف أنشىىطا
اجملتمىا املىىد  ،و سىىعما القىىانون املتولىىق ابجلموعىىات واملنظمىات غىىري احلكومعىىا ،مىىن أجى امل ىىحل
يف توًيً جمتما مد حعول ،وتوتري حريا التوبري وتكىوين اجلموعىات والتجمىا السىلمحل وقايتلىا،
وتقاز للدستور والولد الدوا اخا ابحلقوق املدنعا والسعاسعا؛
 -٢٧يشىىجا حكومىىا كمبىىوداي عل ى ا سىىتمرار يف اختىىاذ اإلج ىراتات لتوًيىىً حقىىوق
وكراما يعا الكمبودي عن طريق قايا حقوقلم املدنعا والسعاسعا ،ا تعلا حريا الرأل والتوبري،
وأن ت من ،يف سبع ذل  ،التًاو احلكما يف تفسري وتطبعق كاتا القوان  ،هبىدي توًيىً احلقىوق
ا قتصاديا وا جتماععا والثقاتعا ،عل لو يتفق وسعادة القانون؛
 -٢8يدعو األمى الوىاو ووكىا ت منظومىا األمىم املتحىدة الى هلىا وجىود يف كمبىوداي
واجملتمىىا الىىدوا ،ىىا يف ذل ى اجملتمىىا املىىد  ،إىل مواصىىلا الوم ى مىىا حكومىىا كمبىىوداي مىىن أج ى
توطعد الدرقراطعىا وملىمان قايىا وتوًيىً حقىوق اإلنسىان لصىاو يعىا األتىراد يف كمبىوداي ،زسىب
منلا تقدمي املساعدة يف اجملا ت التالعا:
(أ)

صعاغا مشاريا القوان واملساعدة يف إنشات مؤسسا وطنعا مستقلا حلقوق اإلنسان؛

(ب) زن ىىات الق ىىدرات م ىىن أجى ى توًي ىىً املؤسس ىىات القانونع ىىا ،زوس ىىا منل ىىا حتس ى ى
استقنلعا وجودة أدات الق اة واملىدع الوىام واحملىام ومىو فحل احملىاكم ،وا سىتفادة مىن اخىربة
ال اكتسبلا املواطنون الكمبوديون ممن عملوا يف الدوا ر ا ستثنا عا حملاكم كمبوداي؛
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(ج) زنات القدرات من أجى توًيىً املؤسسىات الوطنعىا تعمىا يتولىق ابلتحقعىق اجلنىا حل
وإنفاذ القوان  ،وكذل تقدمي ما يلًو من مودات لبلوغ هذه األهداي؛
(د)

تنفعذ توصعات ا ستوراا الدورل الشام ال حظع ابلقبول؛

(هى)

املساعدة يف تقععم التقدو احملر يف ق ااي حقوق اإلنسان؛

 -٢٩يقرر متديد و يىا املقىررة اخاصىا املونعىا حالىا حقىوق اإلنسىان يف كمبىوداي لفىرتة
سنت  ،ويطلل إىل املقررة اخاصا أن تقدو تقريراز عن تنفعذ و يتلا إىل جملس حقوق اإلنسان يف
دورتعه التاسوا والثن والثانعا واألرزو  ،وأن تتواون توىاوانز زناىاتز مىا حكومىا كمبىوداي مىن أجى
ايدة حتس حالا حقوق اإلنسان يف هذا البلد؛
 -3٠يطلل إىل األم الواو أن يقدو إىل جملىس حقىوق اإلنسىان يف دورتعىه السىازوا
والثن ى ى والثانع ىىا واألرزو ى ى تقري ىىراز ع ىىن دور وإو ىىا ات املفومل ىىعا الس ىىامعا يف مس ىىاعدة حكوم ىىا
كمبوداي وشوبلا عل توًيً وقايا حقوق اإلنسان؛
 -3١يقرر مواصلا النظر يف حالا حقوق اإلنسان يف كمبوداي يف دورته الثانعا واألرزو .

[اعتمد زدون تصوي ].
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