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موجز
تقدددا ارق داخلا ا املددي ارانةددي قالددي نقددوم اداي ددان ا امبددومن ددا مددا اسددت د مددن
مالوم د دداح ع د ددن نال د ددي نق د ددوم اداي د ددان ا امب د ددومن و ل د ددة ح أ د دددا التنمة د ددي ار د ددتدامي
الكمبوميي .وجتاي ادشاخلا إىل التوتااح ار تماا فةما يتالق ابحلةز الدميقااطي واردد و تدزال
قضددان أتد ح ا تقدداخليا سددامقي مددن مون ند  .وتانددخل ارقداخلا ا املددي ابعتمددام امبددومن إطدداخلاً
أل دددا تنمةتا ددا ار ددتداميت وإن اااي دده ت ن ددم أن األ دددا الكمبومي ددي تاك د ما د
اجلوااي ددخل اةام ددي حلق ددوم اداي ددان وأ دددا التنمة ددي ار ددتدامي .وتاا ددزت ا د ا التقاي ددات موج ده
دداع علددا ار ددامليت وعدددا تددا أي أن دد لددا الااددخلت وار،دداخلايت و ددي موا ددة شدداملي
تكت ي أمهةي عند النظا ا أ دا التنمةي ار تدامي من منظوخل نقوم اداي ان.
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أولا -مقدمة
د ل ال ددني قةددد ا سددتاااض بأيلول/سددبتمرب  - ٢٠١8نزياان/يوايةدده )٢٠١٩ت واملددله
-١
ارقداخلا ا املددي خلملددد نالددي نقددوم اداي ددان ا امبددومنت وتلقدده مالومدداح مددن تلددا اجلادداح
ملانبي ارصلحيت مبا ا ذلك احلكومي ومنظماح اجملتمد اردد ووادا ح األمدم ارتحددا واألفداام
مصددفتام ال،يصددةي .وأايفد ح ارقداخلا ا املددي ماثتد إىل امبددومنت مددن  ٢٩ت،داين األول/أاتددوما
إىل  8ت،داين الثددا /ايوفمرب ٢٠١8ت ومددن  ٢٩ايب ددان/أماي إىل  ٩أنخل/مددايو  .٢٠١٩وت ددتندت
ا ا التقايات إىل ات الباثت وا ا إىل مالوماح أ اى تلقتاا علا مداخل ال ني.
-٢

وتااب ارقاخلا ا املي عن امتناهنا للتااون الكام ال ي لقةته من احلكومي.

 -3واجتما دده ارقد داخلا ا امل دديت د د ل ماثتةا ددات مد د ةثل ددي احلكوم ددي وأمل ددحاب ارص ددلحي
اآل داينت مب ددا ا ذل ددك منظم دداح اجملتم د ار ددد وفاي ددق األم ددم ارتح دددا القط دداي وش ددااام التنمة ددي.
واجتمادده م د رئددخل خلئددة الددواخلام وايددا الدا لةدديت ورئددخل خلئددة الددواخلام وايددا ال ،د ون ا اخلجةددي
والتادداون الدددويلت ورئددخل خلئددة الددواخلام وايددا ا قتصددام وارالةدديت ورئددخل خلئددة الددواخلام وايددا إماخلا
األخلا ددي والتيطددةض احلضدداي والت،ددةةدت والددوايا األقدددا وايددا التيطددةضت إىل جاايددخل ارددديا الادداا
للمااددد الددوطين لءنصدداماحت ووايددا الادددلت ووايددا ادع د ات ووايددا الصددحيت ووايددا البةئدديت ووايددا
الزخلاع ددي والغ دداابح ومص ددائد األو ددا ت وواي ددا ال ،د ون ا جتماعة ددي وإع دداما أت ة د ق دددمام احمل دداخلم
وال،ددبابت وحمددافم منددوا منددهت وخلئددة الل نددي الكمبوميددي حلقددوم اداي ددانت ورئددخل خلئددة وندددا
مكافحددي الف ددامت واألم د الادداا لل ددلطي الوطنةددي ركافحددي اريدددخلاحت ورئددخل أم د عدداا ل د
تنمةي امبومن .واجتماه أيضاً م طائفي واساي من أملحاب ارصدلحي ارانةد ت مبدن فدةام ةثلدو
األنزاب ال ةاسةي.
 -٤وم ددن ار س ددا أن ارق د داخلا ا امل ددي منا دده م دداا أ دداى م ددن إج د داام مق ددام ح سد دايي م د د
احملت زينت و سةما اةم سو ات و و اعةم نزب سةاسي خلئة ي سامقاًت يزال حمت زاً ا منزلده
دده إش داا قضددائي تقةةدددي .مةددد أهنددا اكندده مددن القةدداا مددزنخلا د مالنددي إىل مااددز منددوا مندده
ا ايتقايل لل،د ون ا جتماعةدي بمدااي سدبةو)ت وتلقده معدواح دجداام انخلاح مةداايةدي ا ار دتقب
راااز الا ج من تااطي اريدخلاح .وتكاخل ارقاخلا ا املي التأاةد أهندا ينبغدي أن يكدون مبقددوخل ا
ان خلا أي مك ددان م ددن أم دداان ا نت دداا وا جتم دداج مد د أي ش ددي خل ددن ا نت دداا ا إط دداخل
ا ط ج مو يتاا.

اثنيا -التطورات األخرية
ألف -اققوق السياسية
 -5يقدددا د ا الفدداج مالومدداح م ددتكملي عددن ار ددائ ارثدداخلا ا اد ددافي إىل تقايددا ارق داخلا
ا املي ارقدا إىل ل نقوم اداي ان عداا  ٢٠١8ب .)A/HRC/39/73/Add.1ومل حيدد اثد
تغة فةما يتالق ابر ائ ارتصلي ابحلقوم ال ةاسةي ا امبومن .فقد فاا احلزب ال،ايب الكمبومي
احلدداام عمة د ارقاع ددد الد د ١٢5ا اجلماة ددي الوطنة ددي وي ددتحكم مص دوخلا س ددانقي ا ل د ال ،ددةو
باراج ايف هت الفقاا  .)8١ويبقا ندزب ادايقداذ الدوطين الكمبدومي حملدو ً مد ايقد عةد مناملدخل
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خلؤسددام اجملددال احمللةددي التدداما لدده ومددا يقدداخلب عةد م ت،دداخليه ا اجملددال احمللةددي إىل أعضددام د
منتيب د مددن نددزب ال،دداخل الكمبددوميت ال د ي حيددوا م د لك أاثددا مددن  ٩5ا ارائددي مددن مقاعددد
اجملددال احمللةددي .و د ا حيدداا فالة داً مددن ةاخلسددي نددق التصددويه ن دوايل  ٤٤ا ارائددي مددن ال ددكان
الن ددا ب الد د ين مل ددوتوا حلد دزب ادايق دداذ ال ددوطين الكمب ددومي ا ا ايتي دداابح احمللة ددي لا دداا .٢٠١٧
وجاح اايتياابح ال احملافظاح والبلدنح وارقاطااح ا أنخل/مايو  .٢٠١٩و ي اايتياابح
د مباشدداات يصددوح فةاددا م ت،دداخلو اجملددال احمللةددي .وأعلندده جلنددي ا ايتيدداابح الوطنة ددي ا 8
نزياان/يوايةه أن احلزب ال،دايب الكمبدومي فداا من دبي  ٩8ا ارائدي مدن عةد ارقاعددن وأن ت تدي
أنزاب أ اى فااح مد 8٠من أمل  ٤ ١١٤مقاداً.
 -6وا  6أيلول/سددبتمرب ٢٠١8ت أاي،ددجمل اجملل د ا ست،دداخلي األعلددات ار،ددك مددن ةثلددي
األندزاب ال ةاسددةي الددت مل تكلد ابلن دداع والددت طاندده ا ا ايتيدداابح الوطنةدديت مبوجددخل ماسددوا
ملكددي دسدددام النصددمل وتقدددمي ار ،دوخلا إىل احلكومددي م،ددأن و د ال ةاسدداح وم،دداخلي الق دوااي
ولاملد تنفة القوااي وال ةاساح الاامي .وشاخل فةه مخ ي ع،ا نزابًن وخلفضه أخلماي ا ايضماا
إلةه .واجتماه ارقاخلا ا امليت منام علا طلخل ةثلي ما األنزاب ار،داخلايت ماادم واسدتماه
إىل ارزيددد عددن أعمالدده .وت اددد ارقداخلا ا املددي أن وجددوم د اةةئددي يغد مددن نقةقددي أن الربرددان
يوجدددت عنددد اادداذ ادجدااماح الت،داياةيت دده اةةمندي التامددي للحددزب احلدداامت مد مددا لد لك مددن
تداعةاح ط ا علا الدميقااطةي والتمت ابحلقوم ال ةاسةي ا امبومن.
 -٧وا  ١3ا د داايون األول/مي د ددمرب ٢٠١8ت ملد ددوح  ١١5مد ددن أعضد ددام اجلماةد ددي الوطنةد ددي
ابدعدداج علددا تادددي ق داايون األن دزاب ال ةاسددةي .وأ ددةفه إىل اردداما  ٤5فقدداا جديدددا ت ددممل
لألفداام الد ين سددبق أن نظدداح علددةام احملكمددي الالةددا ةاخلس دي أاي،ددطي سةاسددةي ابل دداي إىل إعدداما
ارلددك حلقددوقام ال ةاسددةي عددن طايددق طلددخل يقدددا إىل خلئددة الددواخلام .واسددتناماً إىل إ طدداخل اجلماةددي
الوطنةددي ارد خل  3اداايون األول/مي ددمرب ٢٠١8ت اددان ددد د ا التادددي ددو تازيددز الدميقااطةددي
ارتادددما األن دزاب وسددةاما الق داايون وتازيددز خلوع الوندددا الوطنةددي .و يقدددا د ا التادددي الكث د
لءايصددا م،ددأن احلقددوم ال ةاسددةي ألولئددك األعضددام الدواقا دده احلظددا .وعلددا الددا م مددن أن
الدبا قددد يكدون قددامخلاً علددا الادوما إىل احلةدداا ال ةاسددةيت ميكدنام فاد ذلددك ده خلايددي نددزب
ادايقاذ الوطين الكمبومي احمللول نالةاً .وع وا علا ذلدكت فيصدومام ال ةاسدةونت ولدة ةئدي
م تقليت م من سدةقاخلون مدا إذا ادان امكداهنم فاد ذلدك .وإ دافي إىل ذلدكت يقددا التاددي
أي ن د لد د 5 ٠٠٠م د ول ا اجملددال احمللةددي مددن نددزب ادايقدداذ الددوطين الكمبددومي اايتيب دوا ا
ا ايتياابح احمللةدي عداا  ٢٠١٧مث أاحيدوا مدن مناملدبام بإ إذا نولدوا و م دم إىل ندزب ال،داخل
الكمبددومي) .ون د  ٢٩أنخل/مددايو ٢٠١٩ت مل يددتمكن سددوى ت دداي مددن القدداما ال ددامق حلددزب
ادايقاذ الوطين الكمبومي من ا نت اج مصوخلا رجحي هب ا التادي .
 -8و يزال الائة ال امق حلزب ادايقاذ الوطين الكمبوميت ال ةد سو ات خل ن ا نت داا
من د د اعتقال د دده لةل د ددي  3أيلول/س د ددبتمرب ٢٠١٧ت إذ قض د ددا س د ددني تقايب د داً ا اراا د ددز ادمل د د ني 3ت
حمافظددي تبوايددمخ مخددوا .وعلددا الددا م مددن أايدده أفدداج عندده ددا انً وو د دده اارااقبددي القضددائةيا مددن
جاايددخل قا ددي التحقةددق ا  ٩أيلول/سددبتمرب ٢٠١٩ت فإايدده مند مددن مغددامخلا ارنطقددي احملةطددي مبنزلدده
بحنو  ٠.٠5٢5الم)٢ب)١ت ومن التقام أي أجاايدخل أو قداما سدامق للحدزب أو د م مدن األفداام

__________

ب)١
4

منطقي د ا الطام  3١١و 3١3و 6٠8ا ني تو اوخل ا منوا منه.
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ار داتبط ابلقضددةيت أو القةدداا يددي أاي،ددطي سةاسددةي .وأو ددحه وااخلا الادددل للمق داخلا ا املددي أن
ال ددةد س ددو ا يوج ددد دده ارااقب ددي القض ددائةي ابلقة ددوم ال ددت فا دداا قا ددي التحقة ددقت وأن ماض دداا
ل د متهت وأن ارااقب ددي القض ددائةي ميك ددن أن تك ددون إىل أجد د د م ددما .لك ددن مبوج ددخل القد داايون
الدويل حلقوم اداي انت يزال ال ةد سو ا فالةاً خل ن ا نت ااب )٢و و ا لك ألاثا من احلد
األقص ددا ار ددموع مد دده الب ددالمخ  ١8٠يوم د داً مد ددن ا نت دداا ال ددامق للمحاامد ددي مبوج ددخل الق د داايون
الكمبددوميب .)3وتكداخل ارقداخلا ا املددي معو دا إىل ادفدااج عددن ال ددةد سددو ا مددن ا نت دداا وإهنددام
التحقةق علا وجه ال اعي ا التام اروجاي إلةه أو إسقاطاا.
 -٩و يزال الاديد من قاما نزب ادايقاذ الوطين الكمبومي احمللول ا ا داخلج .ومدن مةدنام
س دداا خلين دديت ال د ي عد د ا ا داايون األول/مي ددمرب  ٢٠١8خلئة داً للح ددزب ابلنةام ددي .وا ذاخل/
ماخلس ٢٠١٩ت ملددخلح أوامدا ابلقدب متامدت االتدوماا واالتحداي ا دد و دد سدباي أعضدام
اين ا الل ني الدائمي للحزب ةن نضداوا اجتماعداً ا ا داخلج ا اداايون الثا /يندايا .٢٠١٩
وتلقه ارقاخلا ا املي مالوماح عن إجااماح اا ا ال،اطي أو احملاام د أاثا من  ١٤٠مدن
األعضددام ال ددامق وار د ول ارنتيب د للحددزب علددا الصدداةد مون الددوطينت مبددا ا ذلددك أاثددا
من  35أما مثول ملدخلح ا اباتمباايمخ ل انخل دا ا اية دان/أماي وأنخل/مدايو  .٢٠١٩و د
األعمد ددال لة د دده مواتةد ددي لتازي د ددز احلقد ددوم ال ةاس د ددةي واحلةد ددز ال د دددميقااطي .وا معد ددام الائة د ددي ا
ا ستدعاماح و التصدي لقااخل احملكمي الالةا ا ت،اين الثا /ايوفمرب  ٢٠١٧ق احلزب.
 -١٠وعلقدده ارق داخلا ا املددي ا أنخل/مددايو علددا ا طدداب الادددوا ا اث د مددن األنةددان مددن
جدااييب الطةددا ال ةاسددي .و ددي أيضداً علددا علددم اب سددتاااض احلددايل الد ي ايدده ا ددام األوخلو
لتمتد البلددد منظداا الت دداخلا التفضددةلةي ا ااد شدديم مددا عدددا األسددلحيا لصددا أقد البلدددان ددواًت
وابألت ددا ال ددليب ألي تالة ددق ةك ددن عل ددا احلق ددوم ا قتص دداميي وا جتماعة ددي ا امب ددومن .وتومل ددي
ارقاخلا ا املي متغة الثقافي ال ةاسةي إىل هنج يااز علا القضان مد ً من األشياع .ومن شدأن
د د ات إىل جااي ددخل تازي ددز احلماي ددي القض ددائةي حلاي ددي الت مد د والتابد د ت أن ي دداعد ا التغل ددخل عل ددا
دنح احلالي ال ةاسةي الاا ني لصا عة الكمبومي .

ابء -تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات والستعراض الدوري الشامل
 -١١ي ا ارقاخلا ا املدي أن تبلدمخ ن امبدومن أندااح تقددماً ا تقددمي التقداخليا الدت ند موعدد
تقدددمياا والتقدداخليا ارتددأ اا إىل ةئدداح اراا ددداح .وع د وا علددا ذلددكت أعامدده الل نددي الكمبومي ددي
حلقوم اداي ان عن ا ستادام ستاااض و ديث الوتةقي األساسةي اروندا للبلد لااا .١٩٩٧
 -١٢ومددن ارق داخل أن ت ددتااض الل نددي ارانةددي ابلقضددام علددا التمةة دز ددد ار داأا وجلنددي القضددام
علا التمةةز الانصاي احلالي ا امبومن ا وقه نق من عاا  ٢٠١٩باايظدا CEDAW/C/KHM/6
و .)CERD/C/KHM/14-17وتدخل ارقداخلا ا املدي أن التقايدا اجلدام للتقايداين ا دام وال دامس
م،ددأن الااددد الدددويل ا دداع ابحلقددوم ا قتصدداميي وا جتماعةددي والثقافةددي سددةقدا قايب داً .امددا أن
التقايا ال ي يقدا إىل الل ني ارانةي ققوم األشياع ذوي ادعاقي يوجد قةد ادعدام.

__________

ب)٢
ب)3
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 -١3وش دداخلاه امب ددومن ا اجلول ددي الثالث ددي م ددن ا س ددتاااض ال دددوخلي ال ،ددام واس ددتااض الفاي ددق
الاام احلالدي فةادا ا موخلتده الثاايةدي والث تد ا اداايون الثا /يندايا  ٢٠١٩باايظدا .)A/HRC/41/17
وقد قبله  ١٧3وأناطه علماً مد ٢5من التوملةاح ارقدمي .و دخل اآلن إيد م ا تمداا لتنفةد
ومتاماي التوملةاح الت قبلتاا امبومن .و ي ت،م الاديدد مدن اجملدا ح الدت قددا فةادا اركلفدون
مو نح ا إطاخل ادجااماح ا املي و ةئاح اراا داح توملدةاح مددوخل م وار،دمولي هبد ا التقايدا
مصوخلا أ اى.
 -١٤ويبلَّمخ عن الاسائ الواخلما من اركلفد مدو نح ا إطداخل ادجدااماح ا املدي د ل ال دني
قةددد ا سددتاااض ا أخلمد واثئددق بA/HRC/38/54ت وA/HRC/39/27ت وA/HRC/40/79ت و.)A/HRC/41/56
وتانددخل ارقداخلا ا املددي ابسددت امي احلكومددي لباضدداان إ أهنددا مل تصد إىل الا ددا ن احلكومددي قددد
اا ح إجااماح اافةي لتصحةمل ار ائ ارثاخلا ا الاسائ .
 -١5وت،د ارقداخلا ا املددي احلكومددي علددا ددديث الوتةقددي األساسددةي ار،د ايت وتقدددمي عةد
التقاخليا ارتأ اات وإعدام جدول امين مت دم من أج إعدام التقداخليا ارقبلدي ا الوقده ارناسدخلت
والت،اوخل م،أن التوملةاح ارقدمي وارقبولي والام علةاا.

جي  -الدوائر الستثنائية يف حماك كمبوداي
 -١6مل ح ددا أي قضددان جديدددا .وأملدددخلح الدددائاا ا متدائةددي نكماددا ا القضددةي ٠٢/٠٠٢
م،أن ت،ةا ايوون بارتوىف اآلن) وسامفان ةو ا ت،اين الثا /ايوفمرب  .٢٠١8واحلكم الكامد ت
الد د ي أت ددةمل ا ذاخل/م دداخلس ٢٠١٩ت ددو األط ددول الص ددامخل ع ددن احملكم ددي وق ددد نك ددم عل ددا اد د
ارتامد ابل د ن مدددى احلةدداا .وجتدددخل ادشدداخلا موجدده دداعت ابلنظددا إىل ال اةددز ا د ا التقايددا
علا الفئاح ارام،ي والضاةفيت إىل أن الددائاا ا متدائةدي لصده إىل أن جاميدي ادابما اجلماعةدي
واجلاائم د اداي اايةي من قت وإابما وس ن وتا يخل وا طاام ألسباب سةاسةي ومينةي و دا
مددن األفاددال ال إاي داايةي مددن د ل سددلو يوملددا ايدده ايق د ق دداي قددد اخلتكبدده ا مددا يتالددق
مت،دداا/ا م ار ددلم  .و لصدده الدددائاا أيض داً إىل أن نددا سةاسددي عامددي علددا ايطددام الددوطن
لطددام األش ددياع مددن ادتنة ددي الفةةتنامةددي ال د ين ياة،ددون ا امب ددومنت م د تا دداض داين للقت د
والتا يخل وسوم ارااملي .واخلتكبه جاميي د اداي اايةي ي ا طاام م بخل اراتقداح الدينةدي
د البوذي  .ومثي وي ابخلاا أ داى للحكدم دي ا عد ا ابخلتكداب جاميدي دد اداي داايةي تتمثد
ا أفاددال إاي داايةي أ دداى مددن د ل س ددلو يوملددا ايدده اواج ابدا داا وا تصدداب ا س ددةام
الددزواج ابدا داا  .و د ا أمددا جددديا ابلثنددام لددة فقددض ا امبددومن م د ا أمدداان أ دداى ابعتبدداخل
م امهي ا ا جتاام القضائي م،أن القم والانا اجلن ي.

اثلثا -كمبوداي وأهداف التنمية املستدامة
 -١٧توجددد امبددومن اآلن ا مانلددي متمةددزا مددن التنمةددي .فباددد سددنواح مددن النمددو ا قتصددامي
القوي والتقدا الكب احملاا ا احلد من الفقات لكمبومن طمدوع ا أن تصدبمل ملدداً ماتفد الدد
قلدول  .٢٠5٠وللم دداعدا ا قةام دا حنددو قةددق د الاؤيدديت اعتمدددح احلكومدي ارانلددي الااماددي
من اا س اتة ةي الاابعةي األخلادانا ةدا و طدي تدوط أ ددا التنمةدي ار دتدامي الكمبوميديت و دي
تاكددا اآلن عل ددا و د الص ددةغي الناائة ددي لليط ددي اد ائة ددي ا س د اتة ةي الوطنة ددي .و د الواثئ ددق
الث مصممي داتني اس اتة ةي إ ائةي متماسكي للبلد.
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 -١8وينبغ ددي أن يك ددون تازي ددز نق ددوم اداي ددان و ايتا ددا ج ددزماً يت د دزأ م ددن د د ا ادط دداخل
اد ددائي .فأ دددا التنمةددي ار ددتدامي م ددتمدا مددن طددي التنمةددي ار ددتدامي لادداا  .٢٠3٠و فداً
لأل دددا اد ائةددي لأللفةدديت تدددمج طددي عدداا  ٢٠3٠وأ دددا التنمةددي ار ددتدامي تازيددز و ايددي
نقوم اداي ان موملفاا أند اربامئ الائة ةي الت اكن من قةدق األ ددا  .ويو د النداس ا
ملدمةم التنمةدي .وا الواقد ت تح أ
وملد أاثدا مدن  ٩٠ا ارائدي مدن دانح األ ددا ققدوم اداي دان
ومااي الام .
 -١٩وتاسددح نقددوم اداي ددان م،ددك لددب طددي التنمةددي ار ددتدامي لادداا  ٢٠3٠وأ دددا
التنمةي ار تدامي .وتالدن طدي عداا  ٢٠3٠م،دك ملدايمل أهندا تقدوا علدا مةثدام األمدم ارتحددات
وادع ن الااري حلقوم اداي انت واراا داح الدولةي حلقوم اداي ان .ويتا أن يكون تنفةد ا
مت ددقاً م د د التزام دداح ال دددول مبوج ددخل الق د داايون ال دددويلت مب ددا ا ذل ددك التزاما ددا ا ددال نق ددوم
اداي ددان .وتتالددق الاديددد مددن التوملددةاح الددت تلقتاددا امبددومن ا إطدداخل تقدداخليا ةئدداح اراا ددداح
وا ستاااض الدوخلي ال،ام وتقاخليا وخلسائ اركلف مو نح ا إطاخل ادجااماح ا املي تالقداً
مباشااً مغانح طي عاا  .٢٠3٠ولد لكت مدن ارناسدخل أن تنظدا ارقداخلا ا املدي ا د ا التقايدا
ا أ دا التنمةي ار تدامي الكمبوميي ا إطاخل التزاماح البلد ا ال نقدوم اداي دان .وعد وا
علا ذلكت تقدا امبومن استااا اا الوطين الطوعي ا اوا/يولةه  ٢٠١٩إىل ارنتدى ال ةاسي
الافة ار توى اراين ابلتنمةي ار تدامي.
 -٢٠وت داتبض أ دددا التنمةددي ار ددتدامي اخلتباط داً وتةق داً ابحلقددوم اردايةددي والثقافةددي وا قتصدداميي
وال ةاسةي وا جتماعةي .و ي ت،م ا ح مثد الصدحي والتالدةم والامد ال ئدق والغد ام وارةدا
وار دداواات وا د ا األمددن ال،يصددي والوملددول إىل الادالددي واحلددانح األساسددةي .و ة د الاديددد مددن
األ دددا مل دااني إىل نقددوم اداي ددانت مث د و د نددد جلمة د أشددكال التمةةددزت و ايددي نقددوم
الصد ددحي اجلن د ددةي وادوامةد ددي واحلقد ددوم الامالةد دديت ونظد ددا التا د د يخلت و ايد ددي احلد ددانح األساسد ددةي
باأل دا  5و 8و ١٠و.)١6
 -٢١وإ افي إىل ذلكت ت،م مبامئ نقوم اداي انت مثد عددا التمةةدز وار داواا وار،داخلاي
وار امليت عة مناني طي عاا  ٢٠3٠وأ دا التنمةي ار تداميت موفاا التوجةه م،أن تنفة ا.
 -٢٢ومثي مبدأ أساسدي تقدوا علةده األ ددا دو اعددا تدا أي أندد لدا الاادخلا .و ندا
دفان مكاسان ركافحي عدا ار اواا والتمةةز باةد  5ارتالدق متحقةدق ار داواا مد اجلن د
واك د اد د الن ددام والفتة دداحت واة ددد  ١٠ارتال ددق ابحل ددد م ددن اايا ددداا ار دداواا ما د د البل دددان
وفةمددا مةناددا)ت مةنمددا حيدددم اةددد  ١6تازيددز الق دوااي وال ةاسدداح د التمةةزيددي لتحقةددق التنمةددي
ار ددتدامي وإايفاذ ددا باةددد -١6ب) .وإ ددافي إىل ذلددكت ينبغددي تنفة د عة د األ دددا امو ددا
اةةددز مددن أي ايددوج علددا أسدداس الاددام أو اللددون أو اجلددن أو اللغددي أو الدددين أو ال داأي ال ةاسددي
أو د ت أو األمل د القددومي وا جتمدداعي أو ارلكة ددي أو ارددة م أو ادعاقدديت أو علددا أي أس دداس
اا .ومدوخل ات تامي الغايي  ١8-١٧إىل اتوافا مةارح عالةي اجلوما ومناسبي التوقةه وموتوقي
ومفصددلي ن ددخل الددد ت وايددوج اجلددن ت وال ددنت وا ايتمددام الااقددي وادتددينت والو د مددن نةددث
اة دداات وادعاقدديت واروق د اجلغ دااا و ددا مددن ا صددائ ذاح الصددلي ا ال ددةاقاح الوطنة دديا.
وأامل دده امب ددومن تا ددداماً وطنةد داً ا ذاخل/م دداخلس  .٢٠١٩ويتوقد د من دده أن يول ددد مة ددارح ميك ددن
تص ددنةفاا قة ددث ت دداعد عل ددا دي ددد اراا د ط ددا التيل ددا ع ددن الاا ددخل .ويتوق د مزي ددد م ددن
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البةارح من الدخلاسي ا ستقصائةي ا جتماعةي ا قتصاميي لألسا اراة،ةي لااا ٢٠١٩ت والدخلاسي
ا ستقصددائةي الزخلاعةددي م د التادددامين عدداا ٢٠١٩ت والدخلاسددي ا ستقصددائةي الدميغاافةددي والصددحةي
عاا  .٢٠٢٠مةد أن ارقاخلا ا املي علمهت ل مبانثا ا م وااخلا التيطةض واراادد الدوطين
لءنصاماحت أن التاددام والدخلاسداح ا ستقصدائةي الدث ارد اوخلا أعد ميكدن أن تدوفا ماد
م ددتونح تص ددنةا البة ددارح ال ام ددي لتحدي ددد اراا د ط ددا التيل ددا ع ددن الاا ددخل وتقة ددةمام
الكمددي .ويوجددد تصددنةا حمدددوم للبةددارحت وياددزى ذلددك جزئةداً إىل القةددوم التقنةددي ارفاو ددي علددا
الدوااخلا واراادد الددوطين لءنصداماح .وااشددةاً مد الغايددي ١٧-١٧ت توملدي ارقداخلا ا املدي متازيددز
الدعم ا ال منام القدخلاح رااجلي ا األما.
 -٢3وا لتزاا مادا تا أي أند لا الااخل يام أيضاً ا أ دا التنمةي ار تدامي ماباخلاح
الغانح ارطلقيت مث قةق الوملول من بي  ١٠٠ا ارائي إىل الاعايي الصحةي أو التالةم اجلةدينت
أو القضام علا الفقا واجلوج ابلن بي لل مة ت ومكون طي عاا  ٢٠3٠واأل دا تنطبق علدا
عةد الندداس ا عةد البلدددان .و د ا يداتبض اخلتباطداً وتةقداً مببدددأ ار دداواا وعدددا التمةةددزت الد ي يلددزا
ابر دداواا ا احلقددوم لل مةد ت و ددو مددا ياددين الوملددول إىل اجلمةد ت مبددن فددةام أاثددا الفئدداح ددافاً
و مة،داً واسددتبااماً .وسددةتطلخل ملددوغ الغددانح ال،دداملي لل مةد توجةدده ا تمدداا دداع إىل الفئدداح
أو ارناطق األاثا نامارً لضمان تقدماا موت ا أساج من ا قةث تتقل التفاواتح تدخل ةاً.
 -٢٤وتلددزا طددي عدداا ٢٠3٠ت إذ ت،دددم علددا أمهةددي مبدددأ ار،دداخلايت متنفة د أ دددا التنمةددي
ار تدامي ماوع من ال،ااايت مب،اخلاي عة البلدان وأملحاب ارصلحي والناس .وي،ددم اةدد ١٧
علددا ال ،دااااحت مبددا ا ذلددك عددن طايددق ت ،د ة وتازيددز اال ،دااااح الاامددي وم د القطدداج الادداا
والقطدداج ا دداع وش دااااح اجملتم د ارددد الفاالدديا بالغايددي  .)١٧-١٧وا الوقدده ايف ددهت يلددزا
اة ددد  ١6مد ددا اا دداذ القد دااخلاح عل ددا حن ددو م ددت ةخل ل نتةاج دداح وش ددام لل مةد د وت ،دداخلاي
واثةلي علا عة ار تونحا علا الصاةد الوطينت مبا ا ذلك عن طايق افالي وملول اجلمادوخل
إىل ارالوماح و ايي احلانح األساسةي بالغايتان  ٧-١6و.)١٠-١6
الصاد الوطين وادقلةمدي والاداري .وي،دم
 -٢5وينبغي للدول أن تض إطاخلاً للم املي علا ح
ا لةي ا ستاااض الطوعي ا إطاخل ارنتدى ال ةاسي الافةد ار دتوى و لةداح الاملدد الت،داخلاةي
علا الصاةد الوطين .وت،م ار املي ادجدااماح الدت تتيد ا الددول واجلاداح الفاعلدي مدن د
الدولت مبا ا ذلك قطاج األعمدال الت اخليديت والدت ينبغدي أن ت شدد ابربدامئ التوجةاةدي ارتالقدي
ابألعمددال الت اخليددي ونقددوم اداي ددان .ومددن اةدداا ابلن ددبي للم دداملي أن تتددو ا تدوخلا البةددارح الددت
نااتاا الغايي  ١8-١٧مةارح ميكن تصنةفاا م،ك اام ت مبا ا ذلك علا أس ما هبا
ا القاايون الدويل حلقوم اداي ان.
أهداف التنمية املستدامة الكمبودية وحقوق اإلنسان
 -٢6وافددق لد الددواخلام الكمبددومي علددا إطدداخل أ دددا التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميددي ا ١٩
ت،اين الثا /ايوفمرب  ٢٠١8واي،اته وااخلا التيطةض ا  ١١ذاخل/ماخلس  .٢٠١٩ويااض ادطاخل
األ دددا والغددانح وار ش دااح ومصددامخل البةددارح الوطنةدديت و طددوت األسدداس والغددانح ال ددنويي
الوطنةدديت وحيدددم الواددا ح ار د ولي عددن التنفة د  .و ددو يو ددمل الكةفةددي الددت ميكددن هبددا لأل دددا
الكمبوميي أن تصخل ا ا طي اد ائةي ا سد اتة ةي الوطنةدي ارقبلديت الدت تناد مدن ارانلدي الاامادي
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من ا س اتة ةي الاابعةي األخلاان للحكومي .وت،دم األ ددا الكمبوميدي الغدانح الوطنةدي ال د88
وار ش دااح الد د ١٤8الاارةددي واحملدددما حملة داًت إ ددافي إىل ددد إ دداا م،ددأن إهنددام اآلاثخل ال ددلبةي
ار تبي علا األلغاا وارتف ااح من لفاح احلاب وتازيز م اعدا الضحان.
 -٢٧ومددن منظ دوخل نق ددوم اداي ددانت مثددي اع د ا مهةددي عدددا ت ددا أي أنددد لددا الاا ددخل ا
أ دددا التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميدديت علددا النحددو ال دواخلم ا تلددا جواايددخل ادطدداخلت وياتددرب أنددد
ارااي لتحديد أولونح مانلي التنفة وتاتةخل ماان تنفةد الغدانحب .)٤وابرثد ت تاكد األ ددا
الكمبوميددي الاديددد مددن جواايددخل أ دددا التنمةددي ار ددتدامي ارتصددلي ددمناً ققددوم اداي ددان .مةددد أن
ندا ندا ح إ فدالت و سدةما اةدد  ١6الكمبدومي .فمدن مد  ١٢ايدي مدن اةدد  ١6مدن
أ دا التنمةي ار تداميت مل ت تن ح األ دا الكمبوميي إ  3بتقول احلكومدي إن ذلدك يادزى
إىل تدوافا البةددارح وإهنددا ست ددتيدا م شدااح مديلددي ابلن ددبي لأل دداى) .وعلددا الددا م مددن أن د
ار شدااح امددي  -تازيددز سددةاما الق داايون والوملددول إىل الادالددين و ددمان اددون عملةددي ملددن الق دااخل
مت اومي وشاملي لل مة وت،اخلاةي واثةلةي علا عة ار تونحن وتوف ويدي قاايوايةدي لل مةد -
فإهن ددا تتناس ددخل عةاا ددا م د طم ددوع الغ ددانح ذاح الص ددلي .فال ددا س ددبة ارث ددالت ار ش ددا احمل دددم
للغايددي  3-١6م،ددأن تازيددز سددةاما القداايون و ددمان تكدداف فدداع وملددول اجلمة د إىل الادالددي ددو
ااي ددبي األشددياع ارنيدداط ا عملةددي اي،ددا القدوااي ا .وإ ددافي إىل ذلددكت تحفتقددد ددانح أ دداى
متالقي ققدوم اداي دان علدا ايفد القددخل مدن األمهةديت مبدا ا ذلدك تلدك ارتالقدي ابحلدد مدن عةد
أشددكال الانددان وإهنددام إسدداما مااملددي األطفددال وتاد يبامن واحلددد مددن الف ددام وإاي،ددام م س دداح
ا دداي للم دداملين وافال ددي ومل ددول اجلما دوخل إىل ارالوم دداح و اي ددي احل ددانح األساس ددةين وتازي ددز
ار س دداح الوطنة ددي مددن أج د من د الان ددا ومكافح ددي اجلاميددين وتازي ددز الق دوااي وال ةاس دداح د
التمةةزيددي لتحقةددق التنمةددي ار ددتدامي وإايفاذ ددا .وابلنظددا إىل أن الاديددد مددن التوملددةاح الددت تلقتاددا
امبدومن مدن لةداح األمدم ارتحددا لاملدد نالددي نقدوم اداي دان تتالدق ابةدد  ١6مدن أ دددا
التنمة ددي ار ددتداميت تومل ددي ارق د داخلا ا امل ددي ابس ددتاااض الغ ددانح وار ش د دااح ارتص ددلي ابأل دددا
الكمبوميي دمااا الثغااح القائمي وا لتزاا ال ي أعامه عنه احلكومي مبااجلتاا علا حنو أفض .
 -٢8ومل تنق د اجلواايددخل األ دداى ارتالقددي ققددوم اداي ددان مددن أ دددا التنمةددي ار ددتدامي إىل
األ دا الكمبوميي .فالا سبة ارثالت مةنما ت،دم األ ددا الكمبوميدي عةد أ ددا التنمةدي
ار تداميت فإهنا تاك الغانح ارتصلي ققوم حمدما أو وسائ التنفة ارتصلي متوف إمكاايةي
احلص ددول عل ددا األموي ددي واللقان دداح األساس ددةي س ددااخل ماقول ددي بالغاي ددي )8-3ن و ددمان التال ددةم
دعم ددال نق ددوم اداي ددان و قة ددق ار دداواا مد د اجلن د د بالغاي ددي )٧-٤ن واويد د ارد داأا نقوقد داً
مت اويي ا ارواخلم ا قتصامييت وا لك إمكاايةي نصوةا علا ندق ارلكةدي والتص يفدا ا األخلا دي
و ا من ارمتلكاح بالغايي -5أ)ن و قةق توف الام ال ئق جلمة الن ام والاجالت مبن فةام
ال،ددباب واألشددياع ذوو ادعاقدديت وتكدداف األجددا لقددام الامد ارتكددافجمل القةمددي بالغايددي )5-8ن
والقضام علا ال ياا والام ارااملا وأسوأ أشكال عم األطفال بالغايي )٧-8ن و ايي نقدوم
الام د وإ ددام مةئ داح عم د تددوفيفا ال د مي واألمددن جلمة د الامددالت مبددن فددةام الامددال ارادداجاون
__________

ب)٤

إطاخل أ دا التنمةي ار تدامي الكمبوميي ب)٢٠3٠-٢٠١6ت متاع علا الاامض التايل:

https://opendevelopmentcambodia.net/dataset/?id=cambodian-sustainable-development-goals-

.framework-2016-2030
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بالغايي )8-8ن وإاالي القوااي وال ةاساح وارماخلساح التمةةزيديت وتازيدز الت،دايااح وال ةاسداح
وادج دااماح ار ئمددي ا د ا الصدددم بالغايددي )3-١٠ن و ددمان نصددول اجلمة د علددا م دداان
م ئمي و مني ومة وخلا التكلفي بالغايي .)١-١١
 -٢٩وتصددبمل اداالددي الفالةددي للاديددد مددن اجلواايددخل ارتالقددي ققددوم اداي ددان مددن إطدداخل أ دددا
التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميددي أاثددا و ددوناً علددا م ددتوى ار ش دااحت م د ةدداب م ش دااح امددي
متالق ددي قق ددوم اداي ددان .و د ا أاث ددا م دداوااً فةم ددا يتص د ابة دددف  8و ١6م ددن أ دددا التنمة ددي
ار ددتدامي .و نددا أيض داً ما د الثغ دااح ا ددا ح أ دداىت مبددا ا ذلددك قةدداس ال ،دااااح م د
أمل ددحاب ارص ددلحي ارتا دددمينت و ددو جااي ددخل دداا م ددن جوااي ددخل تازي ددز ار ،دداخلاي ا تنفةد د وخلمل ددد
األ دا الكمبوميي.
 -3٠وتبدو م شااح أ اى متالقي ققدوم اداي دان ا األ ددا الكمبوميديت علدا الدا م مدن
التغة د اح الددت تاتددرب امددي مددن منظ دوخل نقددوم اداي ددان .ويكت ددي د ا أمهةددي املددي فةمددا يتالددق
متصددنةا البةددارح .فالددا سددبة ارثددالت يقددة ار شددا  ١-3-١ااي ددبي ال ددكان الد ين ت،ددملام
ندددوم مايةددا/ايظم للحمايددي ا جتماعةدديت ق ددخل اجلددن ت وق ددخل الفئدداح ال ددكاايةيت ااألطفددالت
والااطل عن الام ت وار ن ت واألشياع ذوي ادعاقيت واحلوام ت واألطفال ندديثي الدو مات
و حان إملاابح الام ت والفقاامت والضافاما .وا إطاخل األ دا الكمبومييت ار شا و ااي بي
الفقداام والضددافام ال د ين يتلقددون دددماح الط دواخلئ واد اتددي ا جتماعةدديا .وابلتددايلت فحقددد جاايددخل
اا مدن جواايدخل نقدوم اداي دان مدن أ ددا التنمةدي ار دتداميت و دو عددا تدا أي أندد لدا
الااددخلب .)5مةددد أايدده مددن اةدداا ادشدداخلا إىل ار شددا  ١-١8-١٧مددن األ دددا الكمبوميددي يقددة
ااي بي م شااح التنمةي ار تدامي ارو وعي علا الصاةد الوطينت م التصنةا الكام ةدا عنددما
تكددون ذاح ملددلي ابلغايددي ار ددتادفيت وفقداً للمبددامئ األساسددةي لءنصدداماح الاوةدديا .وسة دداعد
د ا علدا ددمان اسدتمااخل ا تمداا متح د التصدنةا واحلفدداز علدا ال اةدز علددا عددا تددا أي
أند لا الااخل.
 -3١ونصددله ارق داخلا ا املدديت د ل ماثتاددا ا أنخل/مددايو ٢٠١٩ت علددا أتاةددد ايدده اكددن
مااجاددي األ دددا الكمبوميددي عقددخل ا سددتاااض الددوطين الطددوعي .ومددن شددأن ذلددك أن ميكددن مددن
إمخلاج د ددانح وم شد د دااح حم د دددما تد د دامض مد د د ال ةاس د دداح واألول د ددونح احلكومة د ددي :فةم د ددا يتال د ددق
ابة ددد ١6ت و د سةاس ددي للم دداعدا القاايواية دديت وم د ل جا ددوم للح ددد م ددن ا نت دداا ال ددامق
للمحااميت ومكافحي الف امت أو القضام علا الانا د الن ام واألطفال.

رابعا -اعتبارات حقوق اإلنسان يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة الكمبودية
ألف -عدم التمييز واملساواة
 -3٢ت ،احلكوميت ا إطاخل أ دا التنمةي ار تدامي الكمبومييت إىل أن امبددأ عددا الدا
أن ددد ع ددن الاا ددخل واحلاج ددي إىل مااجل ددي األ دددا وارن دداطق أو الفئ دداح ال ددكاايةيت ارتيلف ددي ع ددن
__________

ب)5
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مددن األمثلددي األ دداى الددت تاك د فةاددا م شدااح األ دددا الكمبوميددي التصددنةا ا م شدااح أ دددا التنمةددي
ار تدامي ار شااح التالةي١-٤-١ :ت و١-١-٤ت و١-5-٤ت و٢-5-٤ت و ١-٤-5من األ دا الكمبوميي.
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اآل داينت اعتبداخل يف ا ارقداا األولا وأايده اعلدا طايدق ار دتقب ت سدتكون أوجده التفداوح وعدددا
ار اواا الناشئي عنصااً أساسةاً ا ديد األولونحا .وت ،احلكومي أيضاً إىل أن ااألعمال
ارن زاا ا إطاخل األ دا اد ائةدي لأللفةدي ا امبدومن تنددخلج دمن د القضدان ذاح األولويدي
وأن التحلة د مون الددوطين ي اددد علددا التبايندداح م د احملافظدداحت و سددةما فةمددا يتص د ابةددد
ارتال ددق ابلفق ددا والادي ددد م ددن أ دددا الو ةف ددي الاام ددي .فال ددا س ددبة ارث ددالت ا ددا ح التال ددةم
أو الطفولي أو الوفةاح النفاسةيت أابايه ما أ دات التغةد ا احملافظداح عدن أوجده دن أقدوى
م ددن ارتوس ددض ا اجمل ددا ح ال ددت أعطتا ددا احلكوم ددي أولوي دديت وا ارقامد د تد دزال أ دداى ت دداج إىل
استمااخل أو انما اجلاوم احملدما اةد ب.)6
 -33وعند جتاوا الفواخلم اجلغاافةيت ينبغي أن ينصدخل ا تمداا أيضداً علدا فئداح حمددما أاثدا
عا ي طا التيلا عن الااخل .وخلازح ارقاخلا ا املي موجه داعت ا تقاخليا دا ال دامقيت علدا
عدددا التمةةددز وار دداواا وندددمح موعددي مددن األفداام والفئدداح الددت يدداجمل أن تتيلددا عددن الااددخل
باايظددا  A/HRC/36/61و .)A/HRC/39/73و ددي ت،ددم الن ددامت واألطفددالت وال،دداوب األملددلةيت
وطدداليب الل ددوم وال جئد ت واألشددياع ال د ين ياة،ددون ا ال،دواخلجت ومتادداطي اريدددخلاح وار دوام
اريدخلا ةن ةم م،اا إممانت واحملت زينت واألشياع ذوي ادعاقيت واألشياع الد ين أح لدوا
مدن أخلا ددةام أو مةدو مت واجملتمادداح احمللةدي للت،دداا وارنحدددخلين مدن ادتنةددي الفةةتنامةدي ومخد ادداوا.
وينبغي أن تضا إلةاا فئي ارثلةاح وارثلةد ومزموجدي ارةد اجلن دي ونداملي ملدفاح اجلن د ت
وعمال القطاج الاويت والامال ارااجاينت وار ن  .ومن ارناسخل أيضاً اعتباخل الفقاام ومدن
م علا نافي الفقا هنم أشدياع ماا دون للتيلدا عدن الاادخل .ويوجده ارزيدد مدن ا ايتبدا إىل
الفئاح ا إ افي ا التقايا ب.)A/HRC/42/60/Add.1
عدم من
 -3٤وتتطلخل اجلاوم احملدما اةد أن تكون الفئاح ارانةي امائةيات مبا ا ذلك مدن منظدوخل
إنصائي .وتنزج استقصاماح األسا اراة،ةي التقلةدييت ارفةدا ا ديد ارتوسطاح الوطنةيت إىل
إ فام أوجه التفاوح وإىل استباام الفئاح ال كاايةي الت قد تكون من مد أفقدا الفقداامت أو األاثدا
ددافاً و مة،داً .وال،دداوب األملددلةي مثددال علددا ذلددك :فادديت إذ اثد أقد مددن  ١.5ا ارائددي مددن
موج سكان امبومنت اتفي ا ارتوسطاح الوطنةيب .)٧ويداتبض مبددأ عددا تدا أي أندد لدا
الااخل اخلتباطاً وتةقاً مب ألي تصنةا البةارحت عند و الغانح الوطنةي وعند خلملد التقدا احملاا.
 -35وا ماد األنةددانت قددد تتطددامق التفدداواتح اجلغاافةددي م د الف دواخلم فةمددا م د اجملموعدداح.
فالددا سددبة ارثددالت تنددزج ال،دداوب األملددلةي عموم داً إىل أن تكددون األفقددا واألاثددا اعتمدداماً علددا
الزخلاعددي والغدداابح ا ا ددخل عة،دداات وابلتددايل فقددد أتتدداح علددا حنددو دداع اب متةدداااح الاقاخليددي
ا قتصددامييت وامتةدداااح التادددينت وسدددوم الطاقددي الكاامائةدديت وا سددتة م علددا األخلا دديت وإاالددي
الغدداابحت وقط د األش د اخل د الق داايو ن امددا يدداجمل أاثددا أ تكددون ةددا إمكاايةددي احلصددول علددا
ا دددماح الصددحةي وأن تكددون دداخلج اردخلسددي .وعلددا الددا م مددن أن ال،دداوب األملددلةي اثد اي ددبي
مئويدي دئةلي مددن سدكان البلدددت فإهندا اثد األ لبةددي ا حمافظداح ال،ددمال ال،داقي لكمبددومن6٤ :
__________

ب)6
ب)٧
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اايظا .Cambodian Sustainable Development Goals (CSDGs) Framework (2016–2030), p. 17
س له امبومنت ا تقايا ا األ د إىل جلندي القضدام علدا التمةةدز الانصداي ب)CERD/C/KHM/14-17ت ٢٢١ ٩53
اي ددمي م ددن ال ،دداوب األمل ددلةيت اثد د  ١.3٩ا ارائ ددي م ددن م ددوج ال ددكانت وت ،ددم  ٢٤موع ددي تلف ددي م ددن
ال،اوب األمللةي مواعي علا  ١5حمافظي.
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ا ارائ ددي و 58ا ارائ ددي م ددن س ددكان حم ددافظت خلااترا د ي ومواي دددولك يت عل ددا الت دوايلب .)8والت ددا
احملافظت من م احملافظاح ارتيلفي عن الااخل ا الاديد مدن ار شدااح ا جتماعةدي وا قتصدامييت
و ددو مددا ياكد حمدوميددي التمتد ابحلقددوم ا الصددحي والتالددةم وا م ددتوى ماة،ددي مناسددخل .وا
حمافظدداح أ دداىت ت د اوع أعدددام ال ددكان األملددلة م د مض د مئدداح وأق د مددن  ٤ ٠٠٠اي ددميت
ول لك سةتطلخل أي عم اجل هبم من موقاام ا ا لاا ديد األولونح مطايقي املي.
 -36وإ ددافي إىل فئدداح حمدددمات ينبغددي ربدددأ عدددا تددا أي أنددد لددا الااددخل أن د ا
ا عتب دداخل أيض داً ال ،داائمل ال ددكاايةي األوس د ايطاق داً .واس ددتناماً إىل ددض الفق ددا احمل دددم وطنة داًت فق ددد
تااجاه م تونح الفقا ا امبومن تااجااً ناماً من  ٤٧.8ا ارائي عداا  ٢٠٠٧إىل  ١٧.٧ا
ارائدي عدداا ٢٠١٢ت و ١3.5ا ارائددي عدداا ٢٠١٤ت وأقد مددن  ١٠ا ارائددي عدداا  .٢٠١٩مةددد أن
ماظم األسا الدت اجده مدن مدااتن الفقدا مل تفاد ذلدك إ هبدامف دئة  .فقاامدي  ٤.5م يد ت
أو  ٢8ا ارائدديت مددن ال ددكان الفق داام يزالددون علددا نافددي الفقددا وعا ددي للوقددوج ا مااتندده مددن
جديدب .)٩وت ،التقديااح إىل أن من شأن فقدان ام  3٠سنتاً ا الةدوا أن يافد ماددل الفقدا
إىل  ٤٠ا ارائدديب .)١٠فددالفقاام ومددن ددم علددا نافددي الفقددا يزالددون ماا د لدده مدخلجددي اب د ات
وابلتدايل سدةتطلخل األمددا ااداذ تددام إ ددافةي ند يتمكندوا مدن اللحدام ابلااددخل ويتحقدق افددة
تدددخل ي للتفدداواتحت وذلددك مددن د ل توسددة ايطددام الفدداع ا قتصدداميي وتازيددز شددبكاح األمددان
ا جتم دداعي ا اآلن ايف دده .وأملغ دده احلكوم ددي ارق داخلا ا امل ددي ن ماام د جة ددين تااج د ت دددخل ةاً
بمن  ٠.38ا ارائي عاا  ٢٠٠٤إىل  ٠.٢٩ا ارائي عداا  ٢٠١٤و ٠.٢8ا ارائدي عداا )٢٠١٧ت
ةا ي ،إىل تقل التفاوح ا الد ا ملفو سكان امبومن.
 -3٧وتامددي الغايددي  ١-١٠مددن أ دددا التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميددي إىل ااسددتمااخل ددو م د
أمىن  ٤٠ا ارائي من ال كان مبادل أعلا من ارتوسض الوطينات و و مدا ياكد إخلاما احلكومدي
ا اايت،ال الناس من فقدا الدد وإعطدام األولويدي ألشدد النداس فقدااً .ومد ذلدكت يقددا قةداس
الفقا النقدي لوند ملوخلا ااملي .فتحلة ح الفقا ارتاددما األمادام ت داعد علدا جاد ال دكان
األشد فقااً واألاثا افاً مائة من النانةي ادنصائةي وعلا ديد التدام ال امي دهنام الفقا
اعمةد د أش ددكالهات عل ددا النح ددو اربد د ا اة ددد  ١م ددن أ دددا التنمة ددي ار ددتدامي .وا د د ا
الصدمت تانخل ارقاخلا ا املي ابلتقايا ار ،رنظمي األمدم ارتحددا للطفولدي بالةواية دةا) ووااخلا
التيطددةضت ال د ي ينظددا ا فقددا األطفددال علددا ايطددام الاديددد مددن األماددام الائة ددةي مث د الصددحيت
والتغ يدديت وارةددا ت والتالددةمت وادسددكانت مددن د ل لة د أوجدده احلامددان ارتدا لددي ارتادددماب.)١١
ويكمد التقايددا ارالومدداح ارتالقددي ابلفقددا النقددديت ايظددااً لوجددوم أطفددال لة دوا ابلضدداوخلا فقداام مددن
النانةي ارالةيت لكنام حمامون من مناع عديدا ان إعمال نقوقام و قةق اام إمكدار م .وا

__________

ب)8

اايظدا الةواية دةات

Independent Evaluation of the Multilingual Education National Action Plan in

).Cambodia, final report, vol. 1 (May 2019
ب )٩اايظا )the World Bank in Cambodia: overview (2017ت متاع علا الاامض التايل:
.www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview
ب )١٠اايظدا World Bank, Cambodian Agriculture in Transition: Opportunities and Risks (Washington
.D.C., May 2015), p. 12
ب )١١اايظا )Child Poverty in Cambodia (2018ت متاع علا الاامض التايل:
.www.unicef.org/cambodia/reports/child-poverty-report-cambodia
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د ا الص دددمت تق دددخل ارقد داخلا ا امل ددي إمخلاج ار ش ددا  ٢-٢-١لأل دددا الكمبومي ددي ال د ي يق ددة
ااي ددبي األطفددال ال د ين ياة،ددون ا فقددا مقة داً ابألماددام ارتادددما وفق داً للتاايفدداح الوطنةدديا .وقددد
أابايه امبومنت شأهنا شأن اث من البلدانت عن م ئ علا انما تااز الثاوا .وميكن لفام ا
فاماً أفض أن يامق الوعي مضد ت أ و و تااز الفقات وأن ي اعد ا تنفة ا طدض الاامةدي إىل
اايت،ال الناس من الفقا.
 -38وسةكون اعتمام إطداخل ال ةاسدي الاامدي للحمايدي ا جتماعةدي  ٢٠٢5-٢٠١6واسدتمااخل
ا سددتثماخل ا ادملد ناح ال،دداملي للحمايددي ا جتماعةددي أمددااً ابلددمخ األمهةددي ا ادعمددال التدددخل ي
حلقوم الفئاح األاثا ،اشي .وا إطاخل ا طديت داي توسدة ايطدام ار داعدا ا جتماعةدي
د د القائم ددي عل ددا مفد د اشد د اااح لت ،ددم اي ددي ار ددن واألش ددياع ذوي ادعاق ددي واحلوامد د
واألطفددالت وا الوقدده ايف دده سددتغطي ال دربامج القائمددي علددا ا ش د اااح ارااشدداح التقاعديددي ا
سن التقاعد والتأم الصدحي ا نالدي ارداض .ومدن األمهةدي مبكدان أن يكدون ادطداخل ةدو ً ادوي ً
اافةاً وأن يض وسدائ لتدأم موعداح القطداج د الاودي واد لك مدن دم علدا نافدي الفقدات
مبا أن م اث اً ما يكوايون ماا جداً للصدماح.
 -3٩ووتقدده ارق داخلا ا املدديت أتنددام ماثتةاددا األ ت د ت نالددي فئت د مددن األف داام واجملموعدداح
طا التيلا عن الااخل :القاويدون الطدافون ا قد ا تدوايلي سداب ومتاداطو اريددخلاح
اراا
الد ي لددديام م،دداا إممددان .وتقدددا ارقداخلا ا املدديت عنددد ت ددلةطاا الضددوم علددا ددات الفئت د ت
ماد ا ق اندداح م،ددأن و ددااما والكةفةددي الددت ميكددن هبددا إمماجامددا علددا حنددو أفضد ا إطدداخل
أ دا التنمةي ار تدامي الكمبوميي.
القرى الطافية يف حبرية تونلي ساب
 -٤٠أو ًت سددلطه اجملتمادداح احمللةددي الطافةددي ا ق د ا ت دوايلي سدداب مبنطقددي اددامبوايمخ ت،ددناايمخت
ارتأتاا خبطض إعاما التوط ت الضدوم علدا التباينداح اةامدي مد الطايقدي الدت تاامد هبدا اجملتماداح
احمللةي لليم وتلك الت ياام هبدا ارنحددخلون مدن أملد فةةتندامي .وقدد قامده ال دلطاح اعداما
التددوط للحفدداز علددا التنددوج البةولددوجي والبةئدديت قةددث ددد مددن التلددو وتددنا مص دوخلا مباشدداا
دددا التنمةد ددي ار د ددتداميت و س ددةما اةد دددفان  ١٤و .١5واألشد ددياع األاث ددا تض د داخلاً فق د داام
وماا ون للتيلا عن الااخل .وياةف الاديد منام اآلن ا مواق إعاما توط م قتي بوماضام
ا أ اى مائمي).
 -٤١وأش دداخلح ارقد داخلا ا امل ددي إىل أن ماد د مواقد د إع دداما الت ددوط تفتق ددا إىل ارة ددا ارأمواي ددي
والصا الصحي والكااابم واةةاا األساسةي للنق وإمكاايةي اافةي للحصول علا سب الادةف
ار ئمي دمدام اجملتمااح احمللةي مب توى ماة،ي ئدق .وتاندخل مكدون ال دلطاح احمللةدي علقدهت
قب د انخل ددا ا ت ،داين الثددا /ايوفمرب ٢٠١8ت إعدداما تددوط ارنحدددخلين مددن ادتنةددي الفةةتنامةددي ا
موق د ي ددما مامبددو اااادداس لتح د فدداع احلصددول علددا احلقددوم ا قتصدداميي وا جتماعةددي.
وج دداى أتاة ددد ارزي ددد م ددن عملة دداح التالة ددق د د ل اجتماع دداح احملافظ دداح ا أنخل/م ددايو .و د د ا
مناسددخل لضددمان عدددا الددا د اجملتمادداح عددن الااددخل ا اجلاددوم الاامةددي إىل قةددق أ دددا
التنمةي ار تدامي.
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 -٤٢مةد أن ارقداخلا ا املدي تدزال قلقديت مند ماثتادا ا أنخل/مدايو ٢٠١٩ت إاام نالدي مواقد
إعدداما التددوط ار قتددي .فإ ددافي إىل ار ددائ اربةنددي أعد ت أعامدده عددن قلقاددا الامةددق ألن م ددتوى
النفددانح الصددلبي والب سددتةكةي وارةددا ار ددتاملي د ارضددموايي ا مواق د إعدداما التددوط ار قتدديت
سددةما ا ملديددي تدداو ت،ددنو ت سددة مي إىل تلددو طد عندددما ياتفد م ددتوى ارةددا ت ةددا سددة تا
سددلباً علددا نقددوم ال ددكان ا الصددحي وارةددا  .امددا أعامدده عددن القلددق لكددون الاديددد مددن البةددوح
الت ايقله ا ارواق ار قتيت ون ا ما مواق إعاما التوط الدائميت توجد نالةاً مون ا ض
األعلا ر توى ارةا ت لكناا قد لن تبقا قامخلا علا الطفو عندما يفة ارام علا األخلضت و دو
مددا يث د ش دوا م،ددأن احلددق ا ال ددكن ال ئددق .وت،دداا ارق داخلا ا املددي ابلقلددق أيض داً إاام إعدداما
توط األشياع ا الغامي ارغموخلا الت تاترب منطقي حممةدي ا احملدةض احلةدوي مدن جاايدخل منظمدي
األمددم ارتحدددا لل مةددي والالددم والثقافددي بالةواي ددكو) .وتوملددي ارقداخلا ا املددي ن تكف د ال ددلطاح
اريتصي ان اا ال،داوت ا عةد مواقد إعداما التدوط ت سدوام أااايده م قتدي أو مائمديت للحقدوم
ا قتصاميي وا جتماعةي لألفاام واجملتمااح احمللةي وذلك علا سبة ا ستا ال.
 -٤3وت ددلض ارقداخلا ا املددي الضددوم علددا احلالددي اة،ددي علددا حنددو دداع لألسددا ارنحدددخلا مددن
ادتنةي الفةةتنامةي الت تاةف ا امبومن ألجةال لكناا تفتقدا إىل اجلن دةي والواثئدق ادماخليدي .فادي
لة ه أاثا أتتااً اعاما التوط من اجملتمااح احمللةي لليم ال ين ميكدنام احلصدول علدا أخلاض
اددزا مباافددق أفض د بالطددامت الكا داابمت وارةددا ) فح ددخلت م د يزيددد ا فتقدداخل إىل الواثئددق ادماخليددي
وواثئددق اجلن ددةي دداطا إ ددافةي عندددما تكددون الواثئددق امددي للحصددول علددا احلقددوم ا جتماعةددي.
وتان ددخل ارق د داخلا ا امل ددي ابجلا ددوم ال ددت تب د د ةا احلكوم ددي لت ددوف الواثئ ددق للمنح دددخلين م ددن ادتنة ددي
الفةةتنامة دديت مب ددا ا ذل ددك مطاق دداح اة دداا الدائم دديت لكنا ددا تثد د م ددألي ة دداب احلق ددوم اراتبط ددي
قةاا ا .وقد يتمكن األطفال ا اجملتماداح احمللةدي للمنحددخلين مدن إتنةدي فةةتنامةدي مدن الوملدول
إىل اردداخلست ألهندم ي ددتطةاون احلصدول علدا شددااماح اردة مت ومدن مث حيامددون مدن نقاددم ا
التالةمب .)١٢وابلنظا إىل أوجده داا د اجملموعديت ينبغدي إيد م ا تمداا داع لضدمان إنقدام
نقددوقام مددن أج د ددمان أ ي د مي قةددق ما د أ دددا التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميددي ارتصددلي
ابلبةئي و ايي التنوج البةولوجي إىل احلامان من نقوم اجتماعةي أ اى ومن األ ددا الكمبوميدي
ارتالق ددي ابحلة دداا الص ددحةي والتال ددةم اجلة ددد وارة ددا لل مة د واحل ددد م ددن ع دددا ار دداواا .وفةم ددا يتال ددق
ابجملتمادداح احمللةددي للفةةتنددامة ت ياددد قةددق الغايددي  ٩-١6مددن أ دددا التنمةددي ار ددتدامي م،ددأن
توف ويي قاايوايةي لل مة ت مبا ا ذلك ت ة اروالةدت أمااً أساسةاً.
متعاطو املخدرات
 -٤٤يا ددم مث ددال اثن لألش ددياع اراا د د للتيل ددا ع ددن الاا ددخل متا دداطي اري دددخلاحت و ددم
مو وج لي وطنةي ركافحي اريدخلاح أحطلقه ا اداايون الثا /يندايا  .٢٠١٧فمكافحدي اجلاميدي
ارنظم دديت مب ددا ا ذل ددك ا ددال اري دددخلاحت تكت ددي أمهة ددي وماد د هب ددا ا الغاي ددي  ٤-١6م ددن
أ دا التنمةي ار تدامي بوإن ااايه ارقاخلا ا املدي ت،د إىل أن األ ددا الكمبوميدي ت،دم
ا اةد ماةنده) .وتثد ارن،دطاح األمفةتامةنةدي القلدق علدا حندو داع وقدد أملدبحه امبدومن
__________

ب )١٢اايظددات ا علددي أمدوخلت الةواية ددةات
).Schools and Floating Schools (June–September 2018
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ملد عبدوخل خلئة دي للميددخلاحت علدا الدا م مدن أن لددياا عقدوابح خلامعدي جدداً ا قواايةنادا ارتالقدي
مبكافحي اريدخلاحب.)١3
للماا د طددا التيلددا
 -٤5مةددد أايدده مددن اةدداات عنددد قةددق أنددد األ دددا ت إيد م ا تمدداا يف
عن الاادخل قةدث تتدأتا أ ددا أ داى سدلباً  -ا د احلالدي تازيدز الغايدي  5-3مدن أ ددا
التنمة ددي ار ددتدامي بتازي ددز الوقاي ددي م ددن إس دداما اس ددتامال ار دوام وع د ج ذل ددك) .ومن د مداي ددي ل ددي
مكافحي اريددخلاحت اخلتفد عددم ايدز م ال د ون مدن ندوايل  ٢٢ ٠٠٠إىل أاثدا مدن 3١ ٠٠٠ت
ن دوايل  5٠ا ارائددي مددنام حمت ددزون مددتام تتص د ابريدددخلاح .وأملغدده ال ددلطي الوطنةددي ركافحددي
اريدخلاح ووايا الاددل ارقداخلا ا املدي ن عةد احملت دزين بالاديدد مدنام خل دن ا نت داا ال دامق
للمحاامددي) متامددون عداائم طد ا ددي ا جتدداخلت و أنددد مددنام جملددام نةددااا اريدددخلاح أل دااض
ذلك.
ا ستامال ال،يصي .مةد أن ارقاخلا ا املي واهت أتنام ماثتاات امعاماح خب
 -٤6وقد ددد خلاد ددزح ارق د داخلا ا املد ددي موجد دده د دداع علد ددا م د داامج الا د د ج مد ددن تاد دداطي اريد دددخلاح
ار ددتيدمي ا امبددومن .وااخلح دددماح الا د ج اجملتماددي ا ار ت،ددفا ارااددزي رقاطاددي مةاايت،ددي
ومااددزي إعدداما أت ة د اردددمن ارغلق د ا أوخل دداس نددوا وشددةفةه مثددي .امددا علمدده عددن دمددي
ع د ج متادداطي األفةوايةدداح ابرةثددامونت و ددي متانددي ا م ت،ددفة فقددض .وتانددخل ارق داخلا ا املددي
ابجلاوم الت تب ةا احلكومي لتح توافا الا ج ابرةثامون وم تةخل أولونح الا ج اجملتمايت وإن
ااايه ت ،إىل أن ا األما مدخلج م،ك اام ا أ دا التنمةي ار تدامي الكمبوميديب.)١٤
وت د اا احلكوم ددي أن د ا يا ددوم إىل ار ش دااح التقةةديدديت عل ددا ال ددا م مددن أن وااخلا الص ددحي أمخلج دده
األفةواية دداح وارن ،ددطاح األمفةتامةنة ددي ا ا ط ددي الص ددحةي ا س د د اتة ةي للف د د ا ٢٠٢٠-٢٠١6
مب ش دااح مقةقددي .وتانددخل ارق داخلا ا املددي ابربددامئ التوجةاةددي ال دايايي لددوااخلا الصددحي م،ددأن احلددد
األمىن م ددن موعد دداح األاي،د ددطي ابلن ددبي للماااد ددز الصد ددحةيت ومت دددخليخل ار ت،د دداخلين اجملتماة د د ت
وابل اةددز علددا إعدداما إممدداج األشددياع ارتضداخلين ا تماددا م احمللةددي .وت ،د إىل أمهةددي ددمان
مددنمل األشددياع ارتض داخلين فدداع تدددخليخل ماددين مناسددبي ومن د التمةةددز ددد م عندددما يلتم ددون
إعاما ادمماجت مبا ا ذلك ا مكان الام .
 -٤٧وم د د ذل ددكت ت ددلض ارق د داخلا ا امل ددي الض ددوم أيض د داً عل ددا قلقا ددا م ،ددأن إي ددداج متا دداطي
اريدددخلاح د الطددوعي ا م س دداح الا د ج .وعلددا الددا م مددن أن أمهةددي إامددال م داامج إعدداما
التأ ة د د أم ددا مفا ددوات يث د د اس ددتمااخل ا عتم ددام عل ددا مااا ددز اري دددخلاح ارغلق ددي وإي ددداج متا دداطي
اريدخلاح ال ين لبام ذوو م إىل اراااز القلق من انت اا أرس ق ااً من مون إذن وخلقامي
م ئم  .وت ،مبامئ نقوم اداي ان ارتالقي ابلا ج من تااطي اريدخلاح الا ج الطوعي
__________

ب )١3اايظا مكتخل األمم ارتحدا اراين ابريدخلاح واجلامييت Cambodia overviewت متاع علا الاامض التايل:
www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/cambodia/overview.htmlن وتقايا ال لطي الوطنةي ركافحي
اريدخلاح بت،اين الثا /ايوفمرب )٢٠١8ت متاع علا الاامض التايلwww.nacd.gov.kh/wp- :
.content/uploads/2018/11/report_9_month_2018.pdf
ب )١٤ار ش ددا  ١-6-3م ددن األ دددا الكمبومي ددي ددو الن ددبي ارئوي ددي لألش ددياع الد د ين تلق د دوا الاد د ج م ددن تا دداطي
اريدددخلاحت لكندده يقددة إ اعدددم نددا ح إممددان األفةوايةدداح ار د لي ا مصددا الاد ج ادمدددايل ابرةثددامون
ولة األايواج األ اى من الا ج ال لواي ادمخلااي من اريدخلاح األفةوايةيا.
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القائم علدا األملدي ا اجملتمد احمللدي مدد ً مدن الاد ج ادجبداخلي ا البةئداح ارغلقديب .)١5ومد مندام
مااا ددز جدي دددا أا ددرب ن م داًت تنتق د د ارااف ددق ماة ددداً ج ددداً ع ددن اجملتما دداح احمللة ددي ال ددت ميك ددن
للم تفةدين إعاما ا ايدماج فةاا.
مراكز الشؤون الجتماعية
 -٤8أ د اًت ااخلح ارق داخلا ا امل ددي م دداا أ دداى ماا ددز من ددوا من دده ا ايتق ددايل لل ،د ون ا جتماعة ددي
بسبةو) .وأشاخلح إىل أن ا ارااز عدماً أق مكث من الناس ةا اان علةده األمدا سدامقاًت ولكنادا
أشاخلح إىل أن الكث من األشياع ذوي ادعاقي ال نةي والنف ةي ا جتماعةي يزالون ندا .
فاددم يح ددتبقون ا ارااددز ددد خل بددتام و/أو علددا أسدداس إعدداقتامت ةددا يث د ش دوا جديددي م،ددأن
ا نت دداا التا ددفيت وعدددا تددوف الاعايددي الكافةدديت واايتااادداح نقددوم األشددياع ذوي ادعاقددي.
وتلقده ارقداخلا ا املديت مند الدزنخلا الدت قامده هبدا ا أنخل/مدايو ٢٠١٩ت مالومداح تتالدق مددزنما
ا عدم األشياع ا اراادز واد ا موفداا شدي ت يدزعم أايده شدي يتاداطا اريددخلاح لده إعاقدي
عقلةددي أتدده مدده أسداتهت ا ارااددز وم مةددد جثتدده قبد إ طدداخل أسداته وقبد إجداام قةددق دداخلجي ا
طد ا :إذ ينبغددي اعتبداخل أي وفدداا ا ماادز مغلددق م،دبو ي وتدربخل
سدبخل الوفداا .ويثد د ا شدوا
إجاام قةق م تق من جاايخل ةئي تصيت مث مدج عاا.
 -٤٩وتوملي ارقاخلا ا املي اجاام قةق م دتق ا د القضدةي واجداام اسدتاااض متامدق
للمااددزت مبددا ا ذلددك مددا إذا اددان ينبغددي أن ي ددتما وجددوم ارااددز أمل د ً .وإذا اددان لدرباي سددبةو أن
يصبمل مكارً لدعم األشياع ذوي ادعاقيت فمن األساسي ا متثال تفاقةي نقوم األشياع
ذوي ادعاقددي الددت ملدددقه علةاددا امبددومن .ومابدداخلاح اب تفاقةدديت ينبغددي أ يكددون وجددوم ادعاقددي
مربخلاً ي نال من األنوال ألي نامان من احلايي وينبغي معم األشدياع ذوي ادعاقدي للادةف
ما د اجملتمادداح احمللةددي مددد ً مددن فصددلام عناددا .وعلددا الاك د مددن ذلددكت إذا اددان يف د ض أن
يكون مااي سبةو مأوى للمت،امينت فتنبغي عند ا إعاما النظا ا مكاايه وينبغدي ايقلده إىل مكدان
أقدداب إىل وسددض منددوا مندده .فالندداس ال د ين يف د ض فةدده أن ي دداعد م وار،ددامون ينبغددي أن يكواي دوا
قددامخلين علددا الوملددول إىل ارددأوى قايددي ومغامخلتدده اخلام ددم .و ي دزال ارااددزت امددا ددو ا الوقدده
الاا نت يام امكان ل نت اا التا في وينبغي إ قه.

ابء -املشاركة والشراكات
 -5٠ينبغ ددي إشد داا اجلمةد د ا ت ددوط أ دددا التنمة ددي ار ددتدامي وخلمل ددد تنفةد د ا .وجلمةد د
أملدحاب ارصدلحي أمواخل لدة فقدض ا اداح اادد للتغةد ت وإ دا أيضداً ا اداح م يفأداعي للتغةد .
وا إطاخل الغايي  ١٧-١٧من أ دا التنمةي ار تداميت ينبغي للددول ت،د ة وتازيدز ال،دااااح
الاام ددي وم د القط دداج الا دداا والقط دداج ا دداع وش دااااح اجملتم د ار ددد الفاال ددي .فال ،دااااح مد د
منظم دداح اجملتم د ار ددد ة ددا أمهة ددي امل ددي م ددن منظ دوخل نق ددوم اداي دانت ابلنظ ددا إىل تااة ددز د
ارنظمدداح علددا الام د ال ةاسددايف وتقدددمي ا دددماحت وا مهددا ميكددن أن ياطددي ملددواتً ألملددحاب
احلق ددوم بو امل ددي الفئ دداح األاث ددا مة،د داً واألقد د اث ددة ً) ا تنفةد د أ دددا التنمة ددي ار ددتدامي

__________

ب )١5اايظدا
).rights and drug policy” (March 2019
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الكمبومي ددي وخلمل ددد ا .وابس ددتيداا عل ددي مكثف دديت ينبغ ددي أن يك ددون التيط ددةض والتنفة د د والامل ددد
مميقااطةاً م وقااطةاً.
 -5١ولكددي تكددون ار،دداخلاي ديدديت يلددزا أن تكددون نددا تقددي م د اجملتم د ارددد واحلكومدديت
ونةددز يحن،ددئاايه ما داً مددن أجد ار،دداخلايت وتددوف ار دواخلم ار ئمددي داتنددي ندددو ذلددك .وأملددمخ وايددا
الدا لةددي ارقداخلا ا املدديت د ل الددزنخلا الددت قامدده هبدا ا ت،داين الثددا /ايوفمرب ٢٠١8ت ااي،ددام
منتدى ال،داااي مد احلكومدي ومنظمداح اجملتمد اردد ده قةامتدهت هبدد الت،داوخل ابايتظداا مد
اجملتمد ارددد  .وقددد عقددد اجتماعددانت أندددمها ا نزياان/يوايةدده  ٢٠١8والثددا ا ا داايون الثددا /
ينددايا  .٢٠١٩وا اداايون الثا /ينددايا ٢٠١٩ت ايظددم أيضداً اجتمدداج است،دداخلي مد منظمدداح د
نكومة ددي أجنبة ددي ا وااخلا ال ،د ون ا اخلجة ددي والتا دداون ال دددويلت و ددو أول اجتم دداج م ددن ايوع دده من د
ملدددوخل ق داايون اجلماةدداح وارنظمدداح د احلكومةددي .وا  ١٧ا داايون الثا /ينددايا ٢٠١٩ت أعلددن
وايا الدا لةي أايده أملددخل تالةمداح إىل إماخلاح احملافظداح لتنظدةم اجتماعداح ةاتلدي مد ارنظمداح
د احلكومةددي ا د سددتي أشدداا .وا شددبات/فربايا  -ذاخل/مدداخلس ٢٠١٩ت جدداى تقاسددم مبددامئ
توجةاة ددي م ،ددأن ند دواخل شد داااي احملافظ دداح ا اجتم دداج ايظم دده لد د تنمة ددي امب ددومنت ا ددزم م ددن
اس اتة ةي احلكومي للتااون وال،اااي اد ائة ب.)٢٠٢3-٢٠١٩
 -5٢وس ددةحكم عل ددا م دددى و دداع د ارنت دددنح مب ددا إذا اااي دده م ،دداوخلاح مو ددوعةي تث دداي
الت،دايااح وال ةاسدداح وارماخلسدداح وتد تا علةاددا .ومددن األمهةددي مبكددان أن تكددون د الاملةدداح
شاملي لل مة وأن تكون عة منظمداح اجملتمد اردد وارنظمداح د احلكومةدي الدت تا دخل ا
ار،اخلاي قامخلا علا فا ذلك .وعند ا فقض ست،اج امبومن ا منام تمد أاثدا لدو ً لل مةد
م ا ستماج جلمة األملواح ا م،اوخلا وم،اخلاي ديي.
 -53وأعامدده ارق داخلا ا املددي عددن القلددق م،ددأن ادطدداخل الق داايو وال ةاسددايف ر،دداخلاي اجملتم د
ال،وا قائمي .و تاج ما
ارد ا التقاخليا والب اح ال امقيب .)١6و تزال الاديد من
أنكاا قاايون اجلماةاح وارنظماح احلكومةيت علا وجه ا صوعت إىل مااجاي أو تو دةملت
و دي ددداً ار دداما  8بالت د د ة )ت وار دداما  ٩ب ي ددممل للمنظم دداح د د احلكومة ددي د د ار د د لي
ابلامد د )ت وار دداما  ٢٤بنة ددام ارنظم دداح د د احلكومة ددي) .ومث ددي شد دوا ةاتل ددي ة ددا مل ددلي مقد داايون
النقدداابح .ومددن ار ،د أن احلكومددي قددد ابشدداح عملةددي رااجاددي ق داايون النقدداابح الامالةدديت وا د ا
ا ايفتدداع ال د ي أعامدده عندده رااجاددي ق داايون اجلماةدداح وارنظمدداح د احلكومةددي .وت ددلض ارق داخلا
ا املي الضوم علا عملةدي و د م،داوج القداايون ارتالدق ابحلصدول علدا ارالومداح .وقدد مكنده
الاملةيت مقةاما وااخلا ادع ا والةواي كو ومدعم فاع من منظمداح اجملتمد اردد ومفو دةي
األمددم ارتحدددا ال ددامةي حلقددوم اداي ددانت تلددا اجلادداح الفاعلدديت والاديددد مناددا مددن موعدداح
اجملتمد ارددد ت مددن ادسددااا ا تطددويا الق داايون مطايقددي ديددي .وتوملددي ارقدداخلا ا املددي ن تنظددا
احلكومي ا مأس ي ا ار توى من ار،اخلاي ا سن القوااي وخلسم ال ةاساح من ل و
مب ددامئ توجةاة ددي م ،ددأن الص ددةا ي القاايواية ددي الت ،دداخلاةي .وم ددن احمل ددتم نالةد داً اعتم ددام الق د داايون ارتال ددق
ابحلصول علا ارالوماح وت ،ارقاخلا ا املي احلكومي علا مان مواخلم اافةي لتنفة الفاال.
__________

ب )١6اايظدا A/HRC/33/32ن وKHM 2/2015ن وA/HRC/33/62ت الفقدااح 3٤-٢8ت وA/HRC/36/61ت الفقدااح ٤٩-٤٤ن
وA/HRC/39/73ت الفقااح .65-6١
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 -5٤وت ار،اخلاي جنباً إىل جنخل م احلمايي .وينبغي أن تكون ار،اخلاي ا اطةض وتنفة
وخلمل ددد أ دددا التنمة ددي ار ددتدامي الكمبومي ددي والتاا ددداح وا لتزام دداح الدولة ددي األ دداى عملة ددي
مفتوني من مون و من ا اماح وار نقي القضائةي .و تزال ارقداخلا ا املدي ت،داا ابلقلدق
إاام جتامي مناملاا نقدوم اداي دان .فمنظمداح اجملتمد اردد الدت تناملدا نقدوم اداي دان لة ده
ابلضاوخلا ملدواتً للمااخل دي ال ةاسدةي .ونقدوم اداي دان ينبغدي أن تكدون لغدي اجلمةد ت واد ا أولويدي
احلكوم ددي .و يف ذل ددك ا س ددةام أوسد د ايطاقد داً ل ددتقل نة ددز ناي ددي التابد د  .وإ ددافي إىل القة ددوم
ارفاو د ددي علد ددا نايد ددي الت م د د والتاب د د وتكد ددوين اجلماةد دداح اربلد ددمخ عناد ددا سد ددامقاًت د دداي تقد دددمي
احملااماح ا إطاخل تادي ح ذاخل/ماخلس  ٢٠١8علا قاايون الاقوابح بنكم الطان ا الد اح
ارلكة ددي) .وميك ددن أن يك ددون للقة ددوم ارفاو ددي عل ددا ناي ددي التابد د أت ددا س ددليب عل ددا اجملتمد د ار ددد
وار،اخلاي الااميت مبا ا ذلك ا ال تنفة األ دا الكمبوميي وخلملد ا.
 -55وي ا ارقاخلا ا املي أن تبلمخ أن وااخلا الدا لةدي ألغده تامدةم ت،داين األول/أاتدوما ٢٠١٧
الد د ي يل ددزا منظم دداح اجملتمد د ار ددد متق دددمي إ ط دداخل قبد د ت ت ددي أنا م ددن أي اي ،ددات .وت،د د
التالةمدداح اجلديدددا ااحلايددي واحلقددوم الكاملددي رزاولددي أاي،ددطتاا ا ةلكددي امبددومن مددن مون عوائددقا
وفق داً للق دوااي ال دداخليي .لكددن مل ت ددايا عة د ال ددلطاح مددن ار ددتوى مون الددوطين د ا التقدددا.
وتلقه ارقداخلا ا املدي الاديدد مدن التقداخليا عدن قددوا ال،داطي احمللةدي مدن مون معدوا إىل مناسدباح
أو موخلاح تدخليبة ددي أو اجتماع دداحت أو التقاطا ددا ملد دوخلاً فوتو اافة دديت أو استف دداخل ا ع ددن ارنظمد د
وجدول األعمالت أو طلباا مالوماح عن ار،اخلا  .اما تلقده مالومداح عدن مااقبدي عدن اثدخل
رمثلي اجملتم ارد وأسا م .وقد أاي،ئه ةئي م ،اي م الوااخلاح رااجلي ال،كاوى والطلباح
ارقدمددي مددن ارنظمدداح د احلكومةددي .وميكددن للمنظمدداح د احلكومةددي أن تتصد مباشدداا متلددك
اةةئي عندما تقةد ال لطاح احمللةي أاي،طتاا أو تاطلاا .وتوملي ارقاخلا ا املي مفتمل عضويي
اةةئ ددي لت ،ددم منظم دداح اجملتم د د ار ددد ت ابلنظ ددا إىل شد دوا لاا ار ،دداوعي م ،ددأن ددمان مااجل ددي
ال،كاوى والطلباح مفاالةي وشفافةي.
 -56ويتال ددق األم ددا ن ددا ابحل ددق ا الت م د ال ددلمي مص دوخلا امل ددي .فم ددا فتئ دده الت ما دداح
وار د اح ا األمدداان الاامدديت مبددا ا ذلددك الةددوا الدددويل للم داأا ب 8ذاخل/مدداخلس) والةددوا الدددويل
حلقددوم اداي ددان ب ١٠ا داايون األول/مي ددمرب)ت تحدداف ابسددتمااخل ا أخلم د مقاطادداح علددا األق د :
منددوا منددهت وابايتةدداي مةااي،دديت واددو اوايددمخت ومددان فةاةدداخل .وأحملغدده ارق داخلا ا املددي أن د القةددوم
دداوخليي م ددن أجد د التاامد د مد د ناا ددي ار دداوخلت عل ددا ال ددا م م ددن أن ار د د اح ارق ن ددي اااي دده ا
عط ح خلوةي .ويو مل القاايون ارتالق ابرظا ااح ال لمةي واربامئ التوجةاةي لتنفة ع م مد
تكد ددون القةد ددوم مقبولد ددي .وي د د اا ملة د د تنفة د د الق د داايون ارتالد ددق ابرظد ددا ااح ال د ددلمةيت علد ددا وجد دده
ا صددوعت أن ا طددا ت ددبخل مظددا اا ا ا تنددام مدداوخلي يت ددبخل ابلضدداوخلا ا طددا أو …
يااض األمن وال مي والنظاا الااا طا ج ةما .وتوملي ارقاخلا ا املي متطبةق قاايون التظا ا
ال لمي والتطبة م الت مااح ال لمةيت ةا يازا م،اخلاي اجملتم ارد وميكدن الفئداح ارام،دي
أو الضاةفي من التاب عن شوا لاا.
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جي  -املساءلة
 -5٧ي،دددم ال اةددز علددا اةددد  ١6مددن أ دددا التنمةددي ار ددتدامي م،ددأن ال د ا والادالددي
وار س داح القويددي علدا أايدده ينبغدي للحكومدداح أن تكدون م د ولي أمداا ال،دداخل والددول األ دداى
فةما يتالق عمة أ دا التنمةي ار تداميت ااماً اما دي ا نقدوم اداي دان .فار داملي دد
ا ند ذاتهت اما أهنا مبدأ ينبغي أن يطبق ا عةد األ ددا  .وتتطلدخل ار داملي وجدوم م س داح
قويي تام مطايقي شفافي ومفتوني أماا احة اجلماوخليي للكةفةي الت قق هبا األ دا .
 -58وا د ا الصدددمت ينبغددي إي د م ا تمدداا اب د ركافحددي الف ددام .وت ،د احلكومددي إىل أايدده
استناماً إىل شكاوى الناس والاديد من الطلباحت من منظماح اجملتم ارد ومن ما احلكومي
أيضاًت تاترب أعمال مكافحي الف دام أندد الغدانح ذاح األولويدي ولد لك ينبغدي أن تدربا ا أ ددا
التنمة ددي ار ددتدامي الكمبومي ددي .ومل ددنفه منظم ددي ال ،ددفافةي الدولة ددي امب ددومن ا اراتب ددي ١6١م ددن
مد  ١8٠ملددداًت ا م شددا ا ردددخلااح الف ددام لادداا ٢٠١8ت ما مددي  ٢٠مددن أملد ١٠٠ت ولد ا
ينبغي ركافحي الف ام أن تكون أولويي ا تنفة األ دا الكمبوميي .ويكت ي التصدي للف ام
ا ار س دداح القضددائةي أمهةددي املددي ا د ا الصدددم .وقددد واجادده ال ددلطي القضددائةي دددنحت
مبددا ا ذلددك امعدداماح الف ددام والاشددوات وا د ا تددد ال ددلطي التنفة يددي ا عملاددات ةددا ي د مي إىل
ااياددداا تقددي اجلمادوخل فةادداب .)١٧وا د ا الصدددمت ت،د ارقداخلا ا املدي إىل أايدده مل يتيد أي إجداام
م،ددأن مخلاسددي ايزا ددي القضددام الددت ندددمح ا م ش دااح الاملددد ار ،د للف د ا .٢٠١8-٢٠١6
ومدن شددأن مخلاسدي استقصددائةي مدن د ا القبةد أن تتدةمل فاملددي لفادم تفصددةلي ر دألي ايزا ددي القضددام
والاقباح الت ول مون قدخل أارب من ال،فافةي ا ار س اح القضائةي وإماخل ا الفاالي.
 -5٩و د د ا أم ددا دداات ابلنظ ددا إىل أن ار س دداح القض ددائةي ددي ايف دداا أساس ددةي ا ددمان
ار دداملي ا اجملتم د وةددا موخل دداا عندددما يتال ددق األمددا ابر نق دداح القضددائةي ارتالق ددي ابلف ددام.
وميكددن للثقددي ا الدولددي و لةدداح الدولددي أن تتدددىن عندددما تكددون نددا إمكاايةددي أو تكددون نددا
إمكاايةي حمدوما للوملول إىل سب ا ايتصا وأمواح ار املي .وتوملي ارقداخلا ا املدي ن تددخلج
احلكومددي مخلاس ددي ايزا ددي القض ددام ا م ش دااح الامل ددد ار ،د للف د ا  ٢٠٢3-٢٠١٩وأن اض ددي
وااخلا الا دددل ق دددماً ا الدخلاس ددي ا أق دداب وق دده ةك ددن .ام ددا تومل ددي احلكوم ددي ن ت ددنقمل ددانح
وم شااح أ دا التنمةي ار تدامي الكمبوميي داتني قةاس وا مل للتقدا احملداا ملدوب مكافحدي
الف امت ا ار س اح الاامي علا وجه ا صوع .وا م دألي ذاح ملدليت حسداح ارقداخلا ا املدي
لدى علماا من وااخلا الادل أن عة احملاام تااض اآلن عد م الاسدوا الدت ي دممل ةدا متقا دةاا
ارااو اح حمةيفني وا مكان ابخلا.
مقام ا دماح .و ي ت ،الوااخلا علا أن تبقي

 -6٠وت ،ارقاخلا ا املي إىل أن أندد الاناملدا اةامدي ا مكافحدي الف دام وتازيدز م س داح
شددفافي و ا دداي للم دداملي واف د ا ميددا عددرب ارناق،ددي ارفتونددي ا وسددائض ادع د ا .وياددد ان د اا
نانح الصحافي أمااً أساسةاً ا ا الصدمت وم ذلك امبومن مصوخلا متزايددا ا مخلجداح
متدايةي علا م شااح نايي الصحافي م وجوم موعي متنوعي من القوااي ت مث ال ئحي ارتالقدي
__________

ب )١٧اايظددا CCPR/C/KHM/CO/2ت الفقدداا ٢٠ن وCERD/C/KHM/CO/8-13ت الفقدداا ١3ن وCAT/C/KHM/CO/2ت
الفقد د د د د د دااتن ١3-١٢ن وCEDAW/C/KHM/CO/4-5ت الفق د د د د د دداا ٢٠ن وE/C.12/KHM/CO/1ت الفق د د د د د دداا ١٤ن
وCRC/C/OPSC/KHM/CO/1ت الفقااتن .٢3-٢٢
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موسددائض التوامل د ا جتمدداعي ونكددم الطاددن ا ال د اح ارلكةددي ا الق داايون اجلنددائي ار،دداخل إلةدده
أع ت من أجد ار نقدي القضدائةي للتابد ب .)١8و تدزال الدتام اروجادي إىل الصدحافة ال دامق
ا إذاعددي سددةا احلدداا قائمدديب .)١٩وي دداوخل ارقداخلا ا املددي القلددق أيضداً لكددون القةددوم ارفاو ددي علددا
وسددائض ادع د ا ت د تا علددا نايددي الصددحافي فح ددخل ولكددن أيض داً علددا ار دداملي ا جتماعةددي
م ،ددك أع ددم .ومث ددي ناج ددي إىل م س دداح د نكومة ددي قوي دديت وخبامل ددي اجملتم د ار ددد وايق دداابح
الامال ووسائض ادع ات من أج دمان ار داملي الفاالدي عدن األ ددا الكمبوميدي .ومثدي طدا
أن ت مي القةوم ارفاو ي علا نايي التاب إىل تقل إمكارح ا الدوخل.
 -6١وم ددن منظد دوخل أاث ددا إ امة دديت يت ددةمل م ،دداوج القد داايون ارتال ددق ابحلص ددول عل ددا ارالوم دداح
لوسددائض ادع د ا ومنظمدداح اجملتم د ارددد و ددا إمكددارح لتمدداس ارالومدداح ارتالقددي متنفة د
األ دددا الكمبوميددي اوسددةلي لتازيددز م دداملي احلكومددي .وماددد اعتمددام د ا القداايونت سددةتا إيد م
ا تمداا ابد لددعم تنفةد ت مبددا ا ذلدك إاي،ددام وندداح عاملددي ما د الدوااخلاح ت ددتطة أن تدددعم
إمكاايةي وملول اجلماوخل إىل ارالوماح.
 -6٢وأعامه ارقاخلا ا امليت ل انخلا ات عن اخلتةاناا ل ط ج علا ما اربامخلاح الت
ميكن أن ت اعد علا د ال،دفافةي والكفداما ا ار س داح الاامدي .أو ًت تامدي ايوافد ا دمدي
اجلاماددي إىل تقايددخل موعددي متنوعددي مددن ا دددماح إىل الندداس مطايقددي م ددةطي وشددفافي و ا دداي
للم ددامليت مد د تثبة دده األس ددااخل/التكالةا عل ددا لون دداح إعد د رحت و ددو م ددا يقلد د م ددن دداطا
الف ددام .وعلمدده ارقداخلا ا املددي عددن انما اسددتيداا د اراافددق ا ملديددي منددوا منددهت علددا سددبة
ارثددال .وياتددزا وايددا الدا لةددي إط د م د النواف د ا عة د احملافظدداح .وينبغددي اسددتاااض ايواف د
ا دمددي اجلاماددي الت ايبةددي وتزويددد ات إذا اعتددربح رجحدديت مكام د ار دواخلم ومدددم إط قاددا ا عة د
أحنام البلد.
 -63وياد ضوج ارةزاايةي للم املي وشفافةتاا أمااً اماً ا مان ملا صصاح ارةزاايةدي
اروجادي حندو تنفةد األ دددا الكمبوميددي واسدتيداماا اسددتيداماً مناسددباً .وا د ا الصدددمت أطلد
وايددا ا قتصددام وارالةددي ارق داخلا ا املددي علددا ادمل د ناح الواسدداي النطددام ارق نددي دماخلا ارالةددي
الااميت مبا ا ذلك د تازيدز ارةزايدي القائمدي علدا األمام قلدول  .٢٠٢5وستصدبمل ارةزايديت مدن
اجلاومت قائمي علا ادواا الفالي لل ةاساح وا دماح احلكومةي .ومن أج القةاا
ل
م د لكت ستو د م ش دااح أمام خلئة ددةي علددا الصدداةدين الددوطين ومون الددوطين الةامددات علددا أن
ار شااح قلول  .٢٠٢٢وقدد شداعه وااخلاح التالدةم
تكون جلمة ال لطاح ادقلةمةي مث
وال ،د ددباب والان د دديت واألش د ددغال الامومة د ددي والنق د د ت وار د دواخلم ارائة د ددي واألخلمل د ددام اجلوي د ددي وال ،د د ون
ا جتماعةدديت وإعدداما أت ة د قدددمام احمل دداخلم وال،ددباب ابلفا د ا الام د م،ددأن م ش دااح األمام
الائة ددةي .وت ،ددم ارب ددامخلاح األ دداى القائم ددي تازي ددز ما دداا مااجا ددي احل دداابح والتفت ددةفت عل ددا
الصاةدين الوطين واحمللي الةاما.
__________

ب )١8منظمددي مااسددلون م د ندددومت يصددنا ار شددا الادداري حلايددي الصددحافي لادداا  ٢٠١٩امبددومن ا اراتبددي  ١٤3مددن
أمل ١8٠ملداً.
ب )١٩ديث شفوي ا أيلول/سبتمرب .٢٠١8
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 -6٤وجاى د شدفافةي ارةزاايةدي أيضداً مد ملددوخل اردوجز التنفةد ي للمةزاايةدي ال دنويي .ومد
أن الدخلاسي ا ستقصائةي للمةزاايةي ارفتوني الت أجا ا شاااي اروااايدي الدولةدي عداا  ٢٠١٧أشداخلح
إىل أن احلكومي تقدا لل ماوخل إ مالوماح شحةحي عدن ارةزاايةديت جتددخل ادشداخلا إىل أن أمام
امبددومن اددان أفض د مددن عدداا  ٢٠١٢وم د ل ارزيددد مددن اجلاددوم عدداا ٢٠١8ب .)٢٠وعدددا عملةددي
ال ماازيدديت علددا البلدددنح وال داايغكاح أن تك،ددا مةزاايةتاددا و طددض ا سددتثماخل احمللةددي وت دداا
إىل احلص ددول عل ددا تالةق دداح م ددن ار دواطن  .وتام د وااخلا ا قتص ددام وارالة ددي نالة داً عل ددا م ددتوى
ارقاطا دداحت مباة ددي الل ن ددي الوطنة ددي للتنمة ددي الدميقااطة ددي مون الوطنة دديت و ددي اجلا ددي ار د د ولي ع ددن
ال ماازييت علا انما وي ح ارةزاايةي إىل ار تونح مون الوطنةي.
 -65وتت ددةمل ا ط ددي ا س د د اتة ةي للم دداملي ا جتماعة ددي م ددن أج د د التنمة ددي الدميقااطة ددي مون
الوطنةيت الت أقا ا جلني التنمةي الدميقااطةي مون الوطنةي ا اوا/يولةه ٢٠١3ت إمكارح لتح
ار دداملي م،ددأن األ دددا الكمبوميدديت ابلنظددا إىل تااةز ددا علددا الوملددول إىل ا دددماح األساسددةيت
و و أما ذو أمهةي للاديد من أ دا التنمةي ار تدامي .والغاض األساسي من اربامخلا و اكد
ارواطن من م املي احلكومي عن تقدمي ا دماح علا الصداةد احمللدي واصدة اردواخلمت ومدن مث
توف وسةلي ركافحي الف ام وتازيز ال،فافةي .وأعلنه احلكومي ا وقه نق طي تنفة إطاخل
ار دداملي ا جتماعةدديت الددت ات ددد مددن  ٢٠١5إىل ٢٠١8ت موملددفاا مب ددامخلا م ،د اي م د الل ن ددي
ومنظم دداح اجملتم د د ار ددد  .وتاا ددز تنفة د د ط ددي التنفة د د عل ددا أخلما ددي عنامل ددا ددي :الومل ددول إىل
ارالوم د دداح وارةزااية د دداح ارفتون د ددين والامل د ددد م د ددن ارد د دواطن ن والتة د د د ومن د ددام الق د دددخلاحن وال د ددتالم
والاملدب .)٢١ومن ارقاخل أن ت تما ارانلي  ٢من  ٢٠١٩إىل .٢٠٢3
 -66وإ افي إىل تازيز م س اح شفافي و ا اي للم امليت مبا ا ذلك عن طايدق مكافحدي
الف ددامت تتوقددا ار دداملي عددن أ دددا التنمةددي ار ددتدامي علددا ددمان تكدداف فدداع اجلمة د ا
الوملددول إىل الادالددي .فالوقدده وارددال وار ددافي وعدددا الثقددي ا ال ددلطي القضددائةي ددول مون الندداس
والتماس الادالي عن طايق اآللةاح الاوةي .و يزال تقدمي ار اعدا القاايوايةدي حمددوماًت علدا الدا م
مددن التقدددا ال د ي ه قةقدده مددن د ل انما التموي د ت و د التن ددةق م د وااخلا الادددل وايقامددي
احملام ت ووجوم حمامة علا األق ا اد حمافظديت وملدةا ي أول سةاسدي للم داعدا القاايوايةدي ا
البل ددد .وا أنخل/م ددايو ٢٠١٩ت أمل ددمخ واي ددا الا دددل ارق داخلا ا امل ددي أن خلئ ددة ال ددواخلام م ددول مطايق ددي
املددي موعددي إ ددافةي مددن احملددام ال د ين يتادداملون أساس داً م د الن ددام وقضددان الن ددام لتقدددمي
ار دداعدا القاايوايةددي للمداأا .وينبغددي اادداذ مزيددد مددن ادجدااماح لضددمان جددوما ار دداعدا القاايوايةددي
ارقدمديت وتب دةض تقددمي ار داعدا القاايوايةدي وافالدي ات داقاات و دمان نضدوخل احملدام مادد مانلدي
احملاامدديت و ددمان تلقددي حمددامةي ار دداعدا القاايوايةددي تدددخليباً متيصص داً وتاويضددام تاويض داً اافة داً
بي د اا وايددا الادددل أن الاديددد مددنام ياملددون مددن مون مقام د ) .امددا ميكددن لتقايددخل الادالددي مددن
الناس من ل ماااز ا دماح القضائةي وحماام ا ستئنا ادقلةمةي أن ي اعد مددوخل  .ومةنمدا
دداي منددام د احملدداامت خلمبددا ميكددن النظددا ا حمدداام متنقلددي .فقددد أمح و ةفتاددا جةددداً ا ملدددان
أ اىت و سةما ا البلدان النامةي ا أفايقةا.
__________

ب )٢٠متاع علا الاامض التايل.www.internationalbudget.org/open-budget-survey/ :
ب )٢١اايظدا Asian Development Bank, “Cambodia: process review implementation of social accountability
).framework (I-SAF)” (October 2017
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 -6٧ومن اةاا افالي أن تكون الادالي مااعةي لألطفال وايوج اجلن وادعاقديت و سدةما عندد
التاام د م د ددحان الانددا وا جتدداخل ارتصددل ابةدددف  5و ١6مددن أ دددا التنمةددي ار ددتدامي.
وت ددلض م ددألي الوملددول إىل الادالددي مددن د ل منظدوخل مبدددأ عدددا الددا أنددد عددن الااددخل الضددوم
علددا التحدددنح .وسددبق أن أشدداخلح ارقداخلا ا املددي إىل م،ددكلي الل ددوم إىل نلددول د خلوةددي ا
ن ددا ح الان ددا ددد ارد داأا بA/HRC/33/62ت الفقد دااح  .)٢5-٢3و تد دزال فئ دداح حم دددما م ددن
األف داام واجلماع دداحت مب ددن ف ددةام األش ددياع ذوو ادعاقدديت تواج دده ن دواجز ددول مون الل ددوم إىل
الاداليت م بخل ا فتقاخل إىل التدام التة يي اراميي و ا .وخل م ما أناا مدن تقددا ا امبدومن
د ل الاقددوم القلةلددي ارا ددةيت نددا ناجددي إىل ارزيددد مددن ادجدااماح ركافحددي ار ددائ اةةكلةددي
للتمةةددز وعدددا ار دداواا وا سددتباام مددن الل ددوم إىل القضددامن و ددمان اددون ار س دداح القضددائةي
مة اا الوملدول مدامنً ومالةداًن و ةئدي مةئدي مواتةدي لتاامد األشدياع مد النظداا القضدائيت و املدي
ابلن ددبي لألاث ددا ،اش ددي .وا م ددألي ذاح مل ددليت ت ،د ارقد داخلا ا امل ددي إىل أن القد داايون ارتال ددق
ي دزال مل ي،دداج ا تنفة د مادددت و ددث علددا تددوف م دواخلم اافةددي لددهت وتدددخليخل
مقضددام األندددا
عة مو في إايفاذ القوااي تدخليباً اام ً لدعم تنفة ا القاايون.

 -68وسددتتوقا ار داملي عددن قةددق أ دددا التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميددي إىل نددد ابد علددا
مدى جوما مةارح قةاس التنفة وتوافا ا .وسدتلزا د لقةداس تنفةد األ ددا وفادم ايوعةدي أمام
ار د ول عددن التنفة د  .وم د ذلددكت يت دداوا قةدداس تنفة د األ دددا الكمبوميددي ارفددا ةم التقلةديددي
للقةاس .ويكت دي تصدنةا البةدارح أمهةدي املدي .وينبغدي جلمد البةدارح و لةلادا أن يبتادد عدن
ال اةز علا ارتوسطاح الوطنةيت ويدخلج مةارح عن أشد الناس الفاً عن الااخل من أجد ديدد
أوجدده التفدداوح الكامنددي .وسددةتطلخل د ا ع د مالومدداح عددن ا صددائ ال،يصددةي بمثد ادتنةددي
وايوج اجلن ) ومالوماح أ داى ذاح ملدلي بمثد حمد ادقامدي) .وابلنظدا إىل ملداومي الوملدول إىل
ماد األفداام واجملموعداح اراا د طدا التيلددا عددن الاادخلت ميكددن سدتيداا مةددارح اجملتمد
ارد أن يكون تكملي مفةدا جملموعاح البةارح الاوةيت مثد التاددام الدوطين آلذاخل/مداخلس ٢٠١٩
والدخلاسي ا ستقصائةي الدميغاافةي والصحةي.
 -6٩وت لض ارقاخلا ا املي الضدوم علدا ددنح ديدد الاةنداح التمثةلةدي بعلدا سدبة ارثدال
ا الدخلاسددي ا ستقصددائةي الدميغاافةددي والصددحةي) عندددما يكددون تصددنةا البةددارح دداوخلنً .وينبغددي
ممج تصنةا البةارح ا مانلي اطةض وتصدمةم مداامج عد البةدارح .ومدن شدأن أ د الاةنداح
ال،د داائحي أن يت ددةمل مخلاس ددي ص ددائ متنوع ددي عل ددا حن ددو منفصد د لتحدي ددد ا جتا دداح وإجد داام
ارقاخلرح .وميكن ة ا أن يكف م،ك أفض ا،دا األشدياع اراا د للتيلدا عدن الاادخل
وخلملد تطوخل م.
 -٧٠وأ د اًت ميكددن للتقدداخليا الاامددي عددن تنفةد أ دددا التنمةددي ار ددتدامي الكمبوميددي أن تكددون
وس ددةلي ام ددي للنا ددوض ابل ،ددفافةي ا تنفةد د ا وتازي ددز ار دداملي .و د د ل انخلا ارقد داخلا ا امل ددي ا
اية ددان/أماي وأنخل/مددايو ٢٠١٩ت ااايدده احلكومددي تاددد ستااا دداا الددوطين الطددوعي عددن طتاددا
لتنفةد أ ددا التنمةدي ار دتدامي لةقددا إىل موخلا اوا/يولةده للمنتددى ال ةاسدي الافةد ار دتوى ا
ايةويوخل  .وت ،ارقاخلا ا املي إىل أن تقدمي التقداخليا ا إطداخل ا سدتاااض الدوطين الطدوعي يدد
ا إطدداخل ال ددلطي التقديايددي للدددول األعضددامت وابلتددايل فددإن قدااخل احلكومددي تقدددمي تقايددا أمددا مانددخل
مده .وقدامح ارديايدي الاامددي للتيطدةض ا وااخلا التيطدةض تنظددةم التقايدا .وعقددح وااخلا التيطددةضت
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م،اااي م جلني األمم ارتحدا ا قتصاميي وا جتماعةي آلسةا واحملةض اةامئ وفايق األمم ارتحددا
القطاي ا امبومنت نلقي عم ا ااايون الثا /ينايا  ٢٠١٩م جلندي التاداون ابرنظمدي اجلامادي
لكمبومنت الت تتألا من نوايل  ٢٠٠عاةي ومنظمي نكومةي وطنةي ومولةدي .وت،د ارقداخلا
ا املدي إىل ددنح ملدةا ي ا سدتاااض الدوطين الطدوعي تقايبداً ا ايفد الوقده الد ي تصداغ فةدده
األ دا الكمبومييت لكناا توملي ن تت م متاماي ا ستاااض ابعتمام هنج ت،اخلاي شام لل مة .

خامسا -استنتاجات وتوصيات
 -٧١علممع بعممد سممنة مممل النتخمماابت الوطنيممة لم م ٢٩متوز/يولي م  ،٢٠١٨ل ي مزام م م
اققمموق السياسممية ي مميمل علممع حالممة حقمموق اإلنسممان يف كمبمموداين ول ي مزام حممزب اإلنقمما
الوطين الكمبودي حمظورا ،ورئيس السابق ،كي سموخا ،رهمل الحتزماز ،ومؤيمدوع وأع ما ع
حمرومني مل حقو السياسمية ،كمما عمزز اقمزب الشمعم الكمبمودي هيمنتم السماحقة علمع
مؤسسممات الدولممةن ول يبممدو أن بعممال حممالت النفتمماع الظمماهرة للعيممان للديممز الممد قراطي
واملممديف يف األرم ر األخممرية لعممام  ٢٠١٨حتممدت ترييمريا :فقممد تلقممع  ١٤٠ع مموا مممل حممزب
اإلنق مما ال مموطين الكمب ممودي الس ممابق اس ممتدعاءات واحتز ممز بع م م إلعم مرا ع ممل يي ممده
لقادهت السابقني أو ق وره جتمعات؛ ومل يقابل إلرياء إلزام منظمات اجملتم املديف إبخطمار
ختفيال يف الرصد الرمسمي ذمذع األنشمطة؛ وينمز مما يمد
مل ثالثة أايم بل تنظي أي نشاط
ٌ
ب م املسممؤولون اقكوميممون مممل بيمماهت إىل تشمموي مسعممة منظمممات اجملتم م املممديف ،ول سمميما
منظمات حقوق اإلنسانن
 -٧٢وأر ممارت املق ممررة اخلاص ممة إىل اخلط مماب الع ممدوايف لك ممل م ممل ممادة اق ممزب الش ممعم
الكمبممودي وحممزب اإلنقمما المموطين الكمبممودي السممابق الممذي ل يفعممل رمميئا لتزمماوز اقالممة
السياسممية الراهنممة وإلرمماد روع اقمموار وامل مماقة .وم م تقممدم كمبمموداي تممو وليت مما السياسممية
اجلديدة بوصف ا دولة حزب واحد حبك الوا  ،مل رأن ثقافة سياسمية جديمدة ،تركمز علمع
الق ممااي والنفتمماع علممع آلتلممف اتراء والتعبممري اقممر عممل األفكممار أن تقطم رمموط ا طممويالا يف
ضمان مستقبل مشرتك يعود ابلفائدة علع مجي الكمبوديني .فالتددايت اليت ترفم يف وجم
األفكار والسياسات جزء مل املنا شة الد قراطية العادية يف الد قراطيات الليربالية املتعددة
األحزاب ،علع الندو املن وص علي يف الدستور .وسمتؤدي زايدة املشماركة يف صمن القمرار
وتوطيمد املسماءلة إىل تعزيمز اقوكمممة ل إضمعاف ا .ول تمزام املقممررة اخلاصمة ملتزممة ابلسممتما
إىل مجي م أصممداب امل مملدة بطريقممة حمايممدة ،ودع م اقمموار الشممامل للزمي م  ،وهممي تواصممل
رصد ومناصرة متت اجلمي حبقوق اإلنسان يف كمبوداي.
 -٧3وإن حتسني التمتم ابققموق السياسمية ةايمة يف حمد اتم  ،لكنم همام أي ما يف الوفماء
ابلتزامممات البلممد بتنفيممذ خطممة التنميممة املسممتدامة لعممام ٢٠٣٠ن والكثممري مممل هممذا معممرتف ب م
بوضمموع يف اذممدف  ١6والريايممة  7-١6مممل أهممداف التنميممة املسممتدامة بشممأن ضمممان اختمما
القرارات علع تو تشاركي علع مجي املستوايتن ومل اجلدير ابلذكر أي ا أن نسبة النسماء
بممني املسممؤولني اقكمموميني يف المموزارات والوكممالت ممد ارتفم مممل  ٤٠يف املائممة عممام ٢٠١6
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إىل  ٤١يف املائم ممة عم ممام )٢٢(٢٠١٨ن ويف هم ممذا ال م ممدد ،مم ممل رم ممأن إطم ممار أهم ممداف التنميم ممة
املس ممتدامة الكمبودي ممة أن يس ممتفيد م ممل إبم مراز أوض ممط جلوانم م حق مموق اإلنس ممان م ممل خط ممة
عممام ٢٠٣٠ن فدقمموق اإلنسممان تممنفح الممروع يف النمما الممذيل هم يف صمممي أهممداف التنميممة
املستدامةن وستساعد صياةة أوضط ققوق اإلنسان يف إطار التنمية السرتاتيزية للدكوممة
وإجراءاهتا العملية علع دع التنمية السمريعة للبلمد وجعل ما رماملة للزميم وسملمية وعادلمة
ول تممرتك أحممدا يتخلممف عممل الرك م ن ومممل رممأن هممذا أن يسمماعد مجي م الكمبمموديني ويممدع
تطلم البلممد إىل أن يكممون سواحممة سممالمس ،تقمموم علممع املبممادو الد قراطيممة وحقمموق اإلنسممان،
وتركز علع التقدم والتنمية والزدهارن
 -٧٤ويف هذا ال دد ،توصي املقررة اخلاصة حكومة كمبوداي مبا يلي:
اإلف مراع عممل كممي سمموخا مممل الحتزمماز ،والنت مماء علممع وج م السممرعة مممل
بأ)
التدقيق يف الت املوج ة إلي أو إسقاط ا؛
بب) الت ممدي للدرمممان مممل اققمموق علممع ال ممعيد ا لممي ،مبمما يف لممل ،علممع
س ممبيل املث ممام ،إبجم مراء انتخ مماابت جدي ممدة عل ممع املس ممتوى ا ل ممي حت ممرتم حق مموق الس ممكان يف
الت ويت والرترط يف انتخاابت دورية حقيقية ،ت مل التعبري اقر عل إرادة الناخبني؛
بج) هتيئممة جمممام للدمموار السياسممي بممني اقكومممة واجل ممات الفاعلممة يف املعارضممة
السياسممية ،مبمما يف لممل األع مماء السممابقون يف حممزب اإلنقمما المموطين الكمبممودي ،وإج مراء
منا شات بشأن أمور من ا إعادة أع اء حزب اإلنقا الوطين الكمبودي الم ١١٨ا ظموريل
إىل مناصب ؛
بم) تقممدمي التقممارير املتممأخرة إىل هيئممات املعاهممدات ،وحتممديس الوثيقممة األساسممية
املشرتكة واملعاجلمة املن زيمة (ابلتشماور مم أصمداب امل ملدة) للمالحظمات اخلتاميمة ذيئمات
املعاهدات وتوصيات اإلجراءات اخلاصة والستعراض الدوري الشامل؛
ب د) السممماع ملنظمممات اجملتم م املممديف ابلضممطال انشممطة علممع ال ممعيد دون
الوطين مل دون م ايقة ومرا بة أو فرض أي يود ل مربر ذا؛
بو) السمماع ابملظماهرات السملمية امتثمالا لقمانون املظماهرات السملمية واملبمادو
التوجي ية لتنفيذع والتو ف عل الستخدام املفرط للقوة عند ضبط األمل خالم التزمعات؛
با) ب ممدء عملي ممة تش مماركية ،مب مما يش مممل التش مماور مم م منظم ممات اجملتمم م امل ممديف،
لستعراض وتعديل ،إ ا لمزم األممر ،القمانون املتعلمق ابألحمزاب السياسمية ،و مانون اجلمعيمات
واملنظم ممات ة ممري اقكومي ممة ،و ممانون النق مماابت ،و ممانون الت ممالت الس مملكية والالس مملكية
ملواءمت ا م املعايري الدولية ققوق اإلنسان؛
بع) اعتمم مماد م ممانون بشم ممأن اق م مموم علم ممع املعلومم ممات كوسم مميلة لتعزيم ممز زايدة
الشفافية يف املؤسسات اقكومية؛
__________

ب.Cambodia’s Voluntary National Review 2019, p. 39 )٢٢
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بت) النظ ممر يف اعتم مماد ممانون ر ممامل بش ممأن ع ممدم التميي ممز للمس مماعدة يف كفال ممة
أل يتخلف أحد عل الرك ؛
بي) استعراض اذدف  ١6مل أهداف التنمية املسمتدامة الكمبوديمة ل ممان تريطيمة
ر مماملة وأكث ممر طموحم م ا ابلري مماايت واملؤرم مرات ا ممددة يف اذ ممدف  ١6م ممل أه ممداف التنمي ممة
املستدامة؛
ب ) ضمان اخنراط أعممق لموزارة العمدم ،ووحمدة مكافدمة الفسماد ،ووزارة إدارة
األراضي والتخطيط اق ري والبناء إلبراز السياسات الرئيسية يف أهداف التنمية املستدامة
الكمبودية؛
بل) عقممد مممؤمتر وطممين ملتابعممة وتعزيممز التنفيممذ املنسممق للتوصمميات املنبثقممة عممل
اجلولممة الثالثممة لالسممتعراض الممدوري الشممامل والوثيقممة اخلتاميممة لالسممتعراض المموطين الطمموعي
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف متوز/يولي ٢٠١٩؛
با) زايدة اقيز املخ ص لل دافة اقرة ،مبا يف لمل لل مدافيني املسمتقلني،
دافيني السابقني إب اعة آسيا اقرة؛
للعمل ،واستعراض أو إسقاط الت املوج ة إىل ال
ن
بن) إجراء دراسة راملة حتمدد األرمخاص املعرضمني خلطمر التخلمف عمل الركم
يف تنفي ممذ أه ممداف التنمي ممة املس ممتدامة الكمبودي ممة ،وس ممبل حتس ممني مجم م البي مماهت وت ممنيف ا
وحتليل ا ل مان مراعاة رصد األهداف للفئات األكثر عرضة خلطر التخلف عل الرك ؛
بس) مواصلة اقوار بني وزارة الداخلية ومنظمات اجملتم املديف ،وتوسي وتعزيز
اقوار علع ال عيد دون الوطين ،وض وزارات وسلطات حكومية أخرى إلي ؛
بج) ضمممان اح مرتام اققمموق ال ت ممادية والجتماعيممة للمزتمعممات ا ليممة علممع
طمموم حبممرية تممونلي سمماب بممل أي إعممادة تمموطني وكفالممة متت م مجي م أف مراد اجملتمعممات ا ليممة
للفييتناميني ابذوية القانونية وتسزيل املواليد؛
ب ) تعزيز العالع اجملتمعي ملتعاطي املخدرات وو ف اإليدا والعمالع القسمري
ملتعاطي املخدرات مل دون إ ن ور ابة مستقلني مسبقني؛
بع) إجم مراء اس ممتعراض مس ممتقل ملرك ممز بن مموم بنم م النتق مما للش ممؤون الجتماعي ممة
(براي سبيو) مل حيس المتثام للمعايري الدولية ،مبا في ا اتفا ية حقوق األرخاص وي اإلعا ة؛
بم) عقم ممد مم ممؤمتر وطم ممين لسم ممتعراض تنفيم ممذ توصم مميات املم ممؤمتر الم مموطين املعم ممين
ابألرخاص املرتبطة أوضاع ابلشوار املعقود عام ٢٠١5؛
بخل) بذم ج ود مت افرة مل أجل الت دي للفساد وانعدام الشفافية يف اجل از
الق ائي بطرق من ا إجراء دراسة عل نزاهة الق اء؛
بش)
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