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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ١٠من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات
الياابن :مشروع قرار

 .../٤٢تقدمي 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 األمىا املتحىدو ،وكمىا أععىد كعىدع يف اإلعى ن
الوىىاملق حلقىىوق اإلنس ىىان ،واق ىاز جلتًامادىىا دوج ىىا الو ىىدين الىىدولع ا ا ى قىىوق اإلنس ىىان
وغريمها من كوك حقوق اإلنسان الواجبا التطبعق،
وإذ يشري إىل قرار اجلموعا الواما  ٢5١/6٠املؤرخ  ١5آذار/مارس ،٢٠٠6
وإذ يش ىىري أي ىاز إىل ق ىرارل جمل ىىس حق ىىوق اإلنس ىىان  ١/5و ٢/5امل ىىؤر ١8حًي ىران/
يونعه  ،٢٠٠٧وإذ يشدد عل أنه جيا أن يؤدل املكلفون زوجايت يف إطىار اإلجىراتات ا ا ىا
واجبادا واقاز هلذين القرارين ومراقادما،
وإذ يشري كذلك إىل قرار جملس حقوق اإلنسان  3٢/36املىؤرخ  ٢٩أيلول/سىبتمرب ٢٠١٧
والقرارات األ رى ذات الصلا،

وإذ ي ىىا يف اعتب ىىارع تقري ىىر األم ى الو ىىاو ع ىىن دور وإ ىىا ات مفو ىىعا األم ىىا املتح ىىدو
السىىامعا حلقىىوق اإلنسىىان يف جمىىال مسىىاعدو كمبىىوداي حكومىاز وزىىوباز على توًيىىً حقىىوق اإلنسىىان
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وإذ يسىىلا أبن التىىاريمل املوسىىاول لكمبىىوداي يتطلىىا اصىىاذ تىىدازري ا ىىا ل ىىمان قايىىا
حقوق اإلنسان وعدو الوودو إىل سعاسات املا ق وممارساته ،واقاز ملا ينص علعه اجتفىاق املتولىق
زتسويا سعاسعا زاملا للنًاع يف كمبوداي املوقا يف ابريس يف  ٢3تشرين األول/أكتوزر ،١٩٩١
وإذ حيعط علماز ابلتطورات اجلديدو يف كمبوداي ،وج سعما ما حتقق من إ ا ات ومظاهر
حتسى ى ىىن يف املعى ى ىىدان اجقتصى ى ىىادل والثقى ى ىىايف عل ى ى ى مى ى ىىدى السى ى ىىنوات األ ى ى ىىريو زف ى ى ى طط ى ى ىىا
واسرتاتعجعادا وأطرها الوطنعا ذات الصلا،
وإذ ي حظ اجل ود اليت زذلت ا حكوما كمبوداي من أج إعادو زنات البلد وتوًيً حقوق
األاىراد واحلىرايت والكرامىىا مىىا احلفىىام على السىىلا واجسىىتقرار واألمىىن اججتمىىاعق والنظىىاو الوىىاو،
وتوًيً التنمعا وحتس نوععا حعاو السكان ،وإذ يؤكد أمهعا احرتاو وتوًيً وقايىا حقىوق اإلنسىان
يف هذا الصدد،
 -١يوعد كعد أمهعىا الىدوا ر اجسىتثنا عا يف مىاكا كمبىوداي ك عتىا مسىتقلا ونًي ىا،
ويوتقد أهنا ستس ا إس اماز كبرياز يف الق ات عل اإلا ت من الوقاب ويف إرسىات سىعادو القىانون
زوسا تشم استغ ل إمكااندا كمحكما منوذجعا لكمبوداي؛
 -٢يرحا ابلتقدو احملر اعما يتولىق ابلىدوا ر اجسىتثنا عا يف مىاكا كمبىوداي ،دىا يف
ذلىىك احلكىىا الصىىادر عىىن الىىدا رو اجزتدا عىىا يف الق ىىعا  ٠٢/٠٠٢ىىق قا ىىدين كب ىريين سىىازق
لكمبوتشىىعا الدرقراطعىىا مهىىا نىىوون تشىىعا و عىىو سىىامفان اللىىذين ابتىىب علع مىىا دمىىا ارتكىىاب جىرا ا
إابدو وج ىرا ا أ ىىرى وحكىىا علع مىىا ابلسىىجن مىىدى احلعىىاو يف ١6تش ىرين الثىىا /نوامرب ،٢٠١8
ويىىدعا موقىىو حكومىىا كمبىىوداي واألمىىا املتحىىدو زشىىون امل ىىق قىىدماز يف عم ى احملكمىىا عل ى ىىو
ع ىىادل واو ىىال وعاج ى  ،ابلنظ ىىر إىل تق ىىدو س ىىن األز ىىماا املت م ى و ىىوو ح ىىالت ا الص ىىحعا،
وطول انتظار زوا كمبوداي لتحقعق الودالا؛
 -3يوىرب عىن اسىتمرار قلقىه إ ات الو ىىا املىال للىدوا ر اجسىتثنا عا ،وحيىة حكومىىا
كمبوداي عل الوم ما األما املتحدو والدول اليت تقدو املساعدو من أج مان األ ذ أبعل
املوىىايري يف إدارو الىىدوا ر اجسىىتثنا عا ،ويشىىدد عل ى ىىرورو قعىىاو حكومىىا كمبىىوداي وا تمىىا الىىدول
زتقدمي كى مىا يلىًو مىن مسىاعدو إىل هىذع الىدوا ر ،ويؤكىد أي ىاز أمهعىا أن تىدير الىدوا ر اجسىتثنا عا
املوارد املالعا إدارو اوالا ومستداما؛
 -٤ي عا كوما كمبىوداي أن تومى على نقى موىارا أع ىات هعتىات احملىاكا يف
الدوا ر اجستثنا عا وتقاسا ممارسادا اجلعدو؛
 -5يرح ىىا ابملش ىىاركا اإلجيازع ىىا حلكوم ىىا كمب ىىوداي يف عملع ىىا اجس ىىتورا ال ىىدورل
الشىىام الثالثىىا وزقبوهلىىا موظىىا التو ىىعات املنبثقىىا عىىن هىىذا اجسىىتورا والتقىىدو احملىىر ح ى ا ن
يف تنفعذها؛
 -6يرحىىا أي ىاز زتقىىارير املقىىرر ا ىىاا املوىىق الىىا حقىىوق اإلنسىىان يف كمبىىوداي
وابلتو ىىعات ال ىواردو اع ىىا ،ويىىدعو حكومىىا كمبىىوداي إىل التوىاون مىىا املقىىرر ا ىىاا إلجيىىاد أا ى
السب لتنفعذ هذع التو عات؛
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 -٧يرحىا أي ىاز إبزىراو مىذكرو تفىاها جديىدو يف تشىرين األول/أكتىوزر  ٢٠١8مىن
أجى تنفعىىذ زىرانمع للتوىىاون التقىىق زشىىون حقىوق اإلنسىىان زى حكومىىا كمبىىوداي واملكتىىا املعىىدا
ملفو ىىعا األمىىا املتحىىدو السىىامعا حلقىىوق اإلنسىىان يف زنىىوو زنىىه تتولىىق زتمديىىد وجيىىا املكتىىا ملىىدو
سنت أ ري  ،وحيعط علمىاز ز ىرورو اجسىتمرار يف إجىرات مشىاورات واعقىا ويف إطىار اجحىرتاو زى
حكوما كمبوداي واملقررو ا ا ا يف سبع موا لا حتس حالا حقوق اإلنسان يف البلد ،و رورو
اجس ىىتمرار يف التو ىىاون التق ىىق زى ى مفو ىىعا األم ىىا املتح ىىدو الس ىىامعا حلق ىىوق اإلنس ىىان وحكوم ىىا
كمبوداي ،ويشجا املقررو ا ا ا واملكتا املعدا يف زنوو زنه عل موا لا تبادل املولومات زغعىا
املساعدو يف التنفعذ الفوال لوجيا ك من ما ،ما مراعاو استق هلما؛
 -8يشى ىىعد ابلتوى ىىاون اإلجيى ىىا ز ى ى حكومى ىىا كمبى ىىوداي واملفو ى ىىعا السى ىىامعا حلقى ىىوق
اإلنسىىان ،وج سىىعما مىىن أج ى قايىىا حقىىوق األرا ىىق للشىىووب األ ىىلعا ،ويشىىجا عل ى توًيىىً
التو ىىاون ز ى احلكوم ىىا واملفو ىىعا الس ىىامعا ،على ى النح ىىو احمل ىىدد يف م ىىذكرو التف ىىاها ز ى احلكوم ىىا
ومكتىا املفو ىىعا املعىدا يف زنىىوو زنىه ،وي عىىا ابحلكومىا أن تنفىىذ التو ىعات الىىيت قىدمت ا املقىىررو
ا ا ا ،ما مراعاو السعاق الوطق لكمبوداي؛
 -٩حي ىىعط علمى ىاز ابعتم ىىاد حكوم ىىا كمب ىىوداي أه ىىداا التنمع ىىا املس ىىتداما لكمب ىىوداي
وتقىىدمي استورا ى ا الىىوطق الطىىوعق لوىىاو  ٢٠١٩ى ل املنتىىدى السعاسىىق الراعىىا املسىىتوى املوىىق
ابلتنمعا املستداما يف متو /يولعىه  ،٢٠١٩ويشىجا احلكومىا على تنفعىذ أهىداا التنمعىا املسىتداما
لكمبىىوداي زىىدعا مىىن ا تمىىا الىىدول ،وإج ىرات إ ى ق إدارل عىىن طريىىق إدرا غىىاايت ومؤز ىرات
قويا لل دا  ١6من أهداا التنمعا املستداما؛
 -١٠يؤكىىد مىىن جديىىد ىىرورو أن توىىً حكومىىا كمبىىوداي ج ودهىىا الرامعىىا إىل توطعىىد
سعادو القانون والتقعد هبا زوسا من ا اعتماد القوان واملدوانت األساسعا ال ما إلقامىا جمتمىا
درقراطق وق ات مستق وتنقعح ا وموا لا تنفعذها؛
 -١١حي ىىعط علمى ىاز اب ط ىىط الرامع ىىا إىل توس ىىعا مراك ىىً ا ىىدمات الق ىىا عا ،وإنش ىىات
م ىىاكا اس ىىتتناا إقلعمع ىىا و ايدو معًانع ىىا املوون ىىا الق ىىا عا ابعتباره ىىا ماول ىىا م ىىن حكوم ىىا كمب ىىوداي
لتحس ى ى الو ى ىىول إىل الق ى ىىات ،ويشى ىىجا احلكومى ىىا عل ى ى التوجع ى ى ابعتمى ىىاد سعاسى ىىا املسى ىىاعدو
الق ا عا من أج مان و ول اجلمعا إىل الودالا؛
 -١٢ي حىىظ مىىا زذلتىىه حكومىىا كمبىىوداي مىىن ج ىىود ومىىا أحر تىىه مىىن تقىىدو يف توًيىىً
اإل ى ق القىانو زقعىىادو جملىس اإل ى ق القىانو والق ىا ق ،دىىا يف ذلىك إنفىىاذ قىوان أساسىىعا
مث قانون اإلجراتات املدنعا ،والقانون املد  ،وقانون اإلجراتات اجلنا عا ،وقانون الوقوابت؛
 -١3ي حظ أي از تنفعذ ا اا قوان أساسعا زشون السىلطا الق ىا عا ،هىق القىانون
املتولق ابلنظاو األساسق للق او واملدع الوام  ،والقانون املتولىق زتنظىعا احملىاكا وسىري عمل ىا،
والتودي املد عل القانون املتولق زتنظعا ا لس األعل للق ىات وسىري عملىه ،وحيىة حكومىا
كمبىىوداي عل ى موا ىىلا ج ودهىىا الرامعىىا إىل حتقعىىق اإل ى ق الق ىىا ق ،زسىىب من ىىا تطبعىىق هىىذع
القوان زنًاها واوالعا وزفااعا؛
 -١٤يش ىىدد على ى ىىرورو اس ىىتمرار حكوم ىىا كمب ىىوداي يف توًي ىىً ج وده ىىا الرامع ىىا إىل
التحقع ىىق ،على ى وج ىىه الس ىىرعا ،م ىىا يع ىىا مى ىرتكا اجلى ىرا ا ا ط ىىريو ،د ىىا اع ىىا انت اك ىىات حق ىىوق
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اإلنس ىىان ،ومقا ىىادا ،واق ىاز لن ىىول القانونع ىىا الواجب ىىا وجلتًاماد ىىا دوج ىىا املواه ىىدات الدولع ىىا
حلق ىىوق اإلنس ىىان ،ويو ىىرب ع ىىن ابل ىىق القل ىىق إ ات وا ىىاو ملى ى سعاس ىىق يف ١٠متو /يولع ىىه ،٢٠١6
ومىىا ترتىىا عل ى ذلىىك مىىن أاىىر سىىلا يف ا تمىىا املىىد واأل ىوات املسىىتقلا يف كمبىىوداي ،ويىىدعو
السىلطات الكمبوديىا إىل زىدت حتقعىق كامى وزىفاا يف هىذع احلىاجت ،ويشىدد على أمهعىا إجىرات
ماكمات مستقلا متاماز عن طريق احملاكا يف كمبوداي؛
 -١5ي حظ اجل ود اليت زذلت ا حكوما كمبوداي يف مكااحىا الفسىاد ويشىجا على
تنفعىىذ قىىانون الوقىىوابت وقىىانون مكااحىىا الفسىىاد ،ويشىىجا احلكومىىا أي ىاز عل ى موا ىىلا اجل ىىود
األ رى املماالا ،دا يف ذلك عن طريق أنشطا وحدو مكااحا الفساد؛

 -١6يرحىىا ابجل ىىود الىىيت زىىذلت ا حكومىىا كمبىىوداي يف جمىىال مكااحىىا اجل ىرا ا ،مث ى
اججتار ابألزماا ،واجستغ ل يف الوم  ،واستغ ل النسات واألطفال جنسىعاز ،وحيىة احلكومىا
عل ى زىىذل املًيىىد مىىن اجل ىىود لتحقعىىق ذلىىك ،ابلتنسىىعق مىىا ا تمىىا الىىدول ،مىىن أج ى مكااحىىا
املشاك الر عسعا اليت ج تًال قا ما يف هذا ا ال؛
 -١٧حيعط علماز آب ر اجستنتاجات املتولقا ابملسا اجلنسانعا يف كمبوداي ويشىجا
حكوم ىىا كمب ىىوداي عل ى توًي ىىً ج وده ىىا اعم ىىا يتص ى ابملس ىىا اجلنس ىىانعا ،زوس ىىا تش ىىم إنف ىىاذ
القوان واألنظما القا ما إنفاذاز اواجز؛
 -١8يشىىجا حكومىىا كمبىىوداي عل ى موا ىىلا تنفعىىذ اس ىرتاتعجعت ا ا مسىىعا للمسىىاواو
زى اجلنسى  ،وتوًيىىً التمكى اجقتصىىادل واججتمىىاعق والسعاسىىق للمىرأو ،دىىا يف ذلىىك إزىراك ا
يف عملع ىىات ىىنا القى ىرار ،و ايدو املكاس ىىا اجقتص ىىاديا ال ىىيت حتصى ى علع ىىا م ىىن ى ى ل حتسى ى
ظروا الوم واحلمايا اججتماععا وموايري الوم ؛
 -١٩يشجا أي از حكوما كمبوداي ،يف هىذا السىعاق ،على ايدو اوالعىا ر ىد تنفعىذ
قانون األرا ق لوىاو  ،٢٠٠١وموا ىلا زىذل اجل ىود لتمكى النسىات والفتىات ال ىوعفا مىن متلىك
األرا ق وحصوهلا عل حقوق ملكعت ا؛
 -٢٠ي حىىظ اجل ىىود الىىيت زىىذلت ا حكومىىا كمبىىوداي حل ى الق ىىااي املتولقىىا ابألرا ىىق
زوسا من ا تنفعذ القوان واألنظما ذات الصلا ،دا يف ذلك الوقو اج تعارل ملنح اجمتعىا ات
الوقاريا اجقتصاديا ،ا ز عن تسجع األرا ق زصورو من جعا ،ويورب عىن القلىق إ ات الق ىااي
املولقا يف هذا ا ال ،وحية حكوما كمبوداي عل موا لا وتوًيىً ج ودهىا الرامعىا إىل إجيىاد حى
منصىىو وس ىريا لتلىىك الق ىىااي زصىىورو عادلىىا و ىىرحيا ،مراعع ىاز يف ذلىىك حقىىوق األط ىراا املونعىىا
وما يقا علع ا من آاثر اولعا ،وواقاز للقوان واألنظما ذات الصىلا مثى قىانون األرا ىق ،وقىانون
نًع امللكعا ،واملنشور املتولق زتسويا أو اع املبا املؤقتا غري القانونعا يف املدن واملناطق احل ريا،
والسعاسىىا الوطنعىىا لنسىىكان ،وكىىذلك مىىن ى ل توًيىىً قىىدرات واوالعىىا املؤسسىىات املونعىىا ،مث ى
اهلعتا الوطنعا حل املنا عات املتولقا ابألرا ق ،وجلان املسح الوقارل عل الصىوعد الىوطق وعلى
مستوى األقالعا واملقاطوات؛
 -٢١ي ح ىىظ أي ىاز اجلتًام ىىات ال ىىيت تو ىىدت هب ىىا حكوم ىىا كمب ىىوداي والتق ىىدو ال ىىذل
أحر ته يف تنفعذ التًامادا دوجا املواهدات واجتفاقعات الدولعا حلقىوق اإلنسىان الىيت هىق طىرا
اع ا ،وحية احلكوما على اجسىتمرار يف اصىاذ مًيىد مىن ا طىوات للواىات ابلتًامادىا دوجىا تلىك
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املواهدات واجتفاقعات ،وتوًيً تواوهنا ،لتحقعق هذا الغر  ،ما وكاجت األما املتحدو ،دا اع ا
املفو عا السامعا ،عن طريق تكثعو احلوار وو ا أنشطا مشرتكا؛
 -٢٢ي حظ كذلك التًاو حكوما كمبوداي إبنشات مؤسسا وطنعا حلقىوق اإلنسىان،
وحيث ىىا عل ى أن تراعىىق يف ذلىىك املبىىادل املتولقىىا دركىىً املؤسسىىات الوطنعىىا لتوًيىىً وقايىىا حقىىوق
اإلنسان (مبادل ابريس) ،وزناتز عل تشاور كاا ما أ حاب املصلحا املونع ؛
 -٢3يرحى ىىا ابجل ى ىىود الى ىىيت زى ىىذلت ا اللجنى ىىا الكمبوديى ىىا حلقى ىىوق اإلنسى ىىان ،و ا ى ىىا
اعما يتولق زتسويا الشكاوى املقدما من أاراد؛

 -٢٤يرحىىا أي ىاز دىىا زذلتىىه حكومىىا كمبىىوداي مىىن ج ىىود ومىىا أحر تىىه مىىن تقىىدو يف
توًيً اإل ق يف جمال ال مركًيا ومنا الرتكً هبىدا حتقعىق التنمعىا الدرقراطعىا عىن طريىق تىدععا
املؤسسات دون الوطنعا والشوبعا؛
 -٢5يوىىرب عىىن ابلىىق القلىىق إ ات تىىدهور املنىىاخ املىىد والسعاسىىق يف كمبىىوداي زسىىبا
ا اثر الس ىىلبعا املرتتب ىىا عل ى امل حق ىىات الق ىىا عا وغريه ىىا م ىىن اإلجى ىراتات املتم ىىذو ىىد أع ىىات
األحًاب السعاسعا ،وا تما املىد  ،ووسىا ط اإلعى و ،وج سىعما اسىتمرار اىر املراقبىا الق ىا عا
عل ععا املوار ا السعاسعا السازق ،كعا سو ا ،وح احلًب املوىار السىازق ،ويىدعو يعىا
األحًاب ،دا اع ا احلًب احلاكا ،إىل الوم موىاز مىن أجى دد ىا التىوترات وزنىات الثقىا والطمونعنىا
عن طريق استوادو احلوار ما أ حاب املصلحا املونع يف البلد ،ويدعو حكوما كمبوداي إىل أن
ت ى ىىمن ،يف يل ى ىىا أم ى ىىور ،احل ى ىىق يف حري ى ىىا التوب ى ىىري وتك ى ىىوين اجلموع ى ىىات والتجم ى ىىا ،وأن تتحمى ى ى
مسؤولعادا اعما يتولق ابلق ااي املونعا؛
 -٢6يو ى ىىرب ع ى ىىن اهتمام ى ىىه ابجس ى ىىتنتاجات والتو ى ىىعات الى ى ىواردو يف تق ى ىىارير املق ى ىىررو
ا ا ىىا( ،)3وزعاهن ىىا املىىؤرخ أاير/م ىىايو  ،٢٠١٩الىىذل ي ىىدعو إىل اإلا ىرا ع ىىن كىىعا س ىىو ا وس ىىرعا
اسىىتكمال التحقعىىق يف ق ىىعته ،وحيىىعط علم ىاز أبن تسىىوا مىىن أع ىىات احلىىًب املوىىار السىىازق قىىد
حص ىىلوا عل ى احل ىىق يف ممارس ىىا أنش ىىطت ا السعاس ىىعا عق ىىا تو ىىدي ق ىىانون األح ىًاب السعاس ىىعا يف
كى ىىانون الثا /ينى ىىاير  ، ٢٠١٩ويشى ىىجا زقى ىىوو حكومى ىىا كمبى ىىوداي عل ى ى كفالى ىىا احلقى ىىوق السعاسى ىىعا
للجمعا ،وعل زذل ج ود حثعثىا إلهنىات احلظىر املفىرو على األنشىطا السعاسىعا لكبىار أع ىات
احلى ىىًب املوى ىىار  ،وتوسى ىىعا احلعى ىىً الى ىىدرقراطق للنشى ىىطات السعاسى ىىع  ،وا تمى ىىا املى ىىد  ،ووسى ىىا
اإلع و ،دا يشم أع ات األحًاب املوار ا ،لتمكعن ا من املشاركا يف احلوار السعاسق الشام
مش ىىاركاز اوال ىىا وآمن ىىا ومس ىىؤولا و ىىرحيا ،ويش ىىجا زق ىىوو يع ىىا األطى ىراا على ى إعط ىىات األولوي ىىا
للمصاحلا الوطنعا والس و واجستقرار؛
 -٢٧يوىىرب عىىن القلىىق إ ات اسىىتمرار القعىىود املفرو ىىا على ا تمىىا املىىد واألحىًاب
السعاسىعا ،واألاىىر السىلا لقىىانون اجلموعىىات واملنظمىات غىىري احلكومعىىا ،والتوىدي ت الىىيت أد لىىب
يف  ٢8زىىبارب/ارباير و ١٠متو /يولعىىه  ٢٠١٧عل ى قىىانون األح ىًاب السعاسىىعا ،وحيىىة حكومىىا
كمبىىوداي عل ى زىىذل ج ىىود متوا ىىلا ل ىىمان احلىىق يف حريىىا التوبىىري والتجمىىا السىىلمق وتك ىىوين
اجلموعىات ،ودعتىىا زعتىىا مواتعىا تتىىعح جلمعىىا األحىًاب السعاسىىعا تنظىىعا األنشىطا السعاسىىعا يف إطىىار
مبادل الدرقراطعا وسعادو القانون؛

__________

()3

GE.19-16444

 A/HRC/39/73/Add.1و.A/HRC/42/60
5

A/HRC/42/L.35/Rev.1

 -٢8ي ىىا يف اجعتبىىار اجسىىتنتاجات والتو ىىعات الىواردو يف تقريىىر املقىىررو ا ا ىىا
اعم ىىا يتول ىىق زوملع ىىا ونتعج ىىا اجنتم ىىاابت الوطنع ىىا املوق ىىودو يف ع ىىاو  ،٢٠١8وم ىىا مراع ىىاو ارتف ىىاع
موىىدجت التصىىويب ،يوىىرب عىىن األسىىو إ ات الوىىدد الكبىىري مىىن األ ىوات الباطلىىا املىىدىل هبىىا يف
اجنتم ىىاابت ،وحي ىىة حكوم ىىا كمب ىىوداي على ى اجحى ىرتاو الت ىىاو للحق ىىوق املدنع ىىا والسعاس ىىعا جلمع ىىا
الكمبىىودي وقايت ىىا وتوًيًهىىا لكىىق توا ى زصىىورو مطىىردو تىىدععا زنىىات األمىىا زىىدعا مىىن طا فىىا
واسوا من الكمبودي ؛
( )٤

 -٢٩ي حىظ زقلىىق أن التوىدي ت الىىيت جىرت يف عىىاو  ٢٠١٧على قىىانون األحىًاب
السعاسعا ركن أن تف ق إىل ار قعود توسفعا عل أنشطا األحًاب السعاسعا ،ويشجا يعا
اجل ىىات املونعىىا عل ى السىىوق إىل إقامىىا عملعىىا درقراطعىىا سىىلمعا يف إطىىار سىىعادو القىىانون والتقعىىد
زنظىىاو الىىدرقراطعات التودديىىا اللعربالعىىا ،واق ىاز للدسىىتور ،ويطلىىا إىل حكومىىا كمبىىوداي أن ت ىىمن
هلذا الغر قايا احلصانا الربملانعا وحريا األنشطا السعاسعا؛
 -3٠حيىىة حكومىىا كمبىىوداي على اصىىاذ التىىدازري املناسىىبا لتشىىجعا ومتكى منظمىىات
ا تمىىا املىىد  ،دىىا يف ذلىىك النقىىاابت ووسىىا ط اإلعى و املسىىتقلا ،كىىق تىىؤدل دوراز زنىىاتز يف توطعىىد
التطىىور الىىدرقراطق يف كمبىىوداي ،زوسىىا من ىىا ىىون وتشىىجعا أنشىىطت ا ،ويف توًيىىً املسىىاواو ز ى
يعا األحًاب يف الو ول إىل وسا ط اإلع و؛
 -3١ي حىىظ احل ىىور الكبىىري ألكثىىر مىىن  5 ٠٠٠مىىن الكعىىاانت الىىيت تىىدير يوعىىات
ومنظمىىات غىىري حكومعىىا ،وحيىىة حكومىىا كمبىىوداي عل ى موا ىىلا مراعىىاو مصىىا وز ىواغ يعىىا
اجل ات املونعا اعما يتولق زسن و/أو تنفعذ خمتلو القوان والتدازري الىيت قىد تىؤار يف أنشىطا ا تمىا
املد  ،وج سعما من ل اسىتورا القىانون املتولىق ابجلموعىات واملنظمىات غىري احلكومعىا ،مىن
أج امل ق يف توًيً إجياد جمتما مد حعول ،وإاتحا حريا التوبىري وتكىوين اجلموعىات والتجمىا
السلمق وقايت ا ،واقاز للدستور والو د الدول ا اا ابحلقوق املدنعا والسعاسعا؛

 -3٢ي حىىظ أي ىاز اجل ىىود الىىيت تبىىذهلا حكومىىا كمبىىوداي اعمىىا يتولىىق ابلو قىىات مىىا
ا تما املد  ،مث األمر اجلديد الذل أ درته و ارو الدا لعا يف  3١تشىرين األول/أكتىوزر ٢٠١8
للس ىىلطات دون الوطنع ىىا ،لت ىىذكريها أبن املنظم ىىات غ ىىري احلكومع ىىا تتمت ىىا ري ىىا كامل ىىا يف القع ىىاو
أبنشىىطت ا واقىاز للقىىانون الكمبىىودل ،وزشىىون إجىرات حىوار نصىىو سىىنول زى احلكومىا ومنظمىىات
ا تم ىىا امل ىىد  ،ابإل ىىااا إىل األم ىىر الص ىىادر يف  ٢٧تش ىرين الث ىىا /نوامرب  ٢٠١8إبلغ ىىات ز ىىررب
اإل ط ىىار قب ى ى ا ا ىىا أايو ،وي ىىدعو احلكوم ىىا إىل موا ىىلا اجل ىىود املبذول ىىا للمس ىىامها يف حتس ى ى
الو قات ما ا تما املد  ،دا يف ذلك عل املستوى دون الوطق؛
 -33يو ىىرب ع ىىن قلقى ىه إ ات م ىىا ورد زش ىىون إحج ىىاو الكث ىىري م ىىن الن ىىاس عمومى ىاز ع ىىن
التح ى ىىدل زش ى ىىك عل ى ىىق وا ى ىاز م ى ىىن اجعتق ى ىىال واملراقب ى ىىا ،وإ ات الو ى ىىدد احمل ى ىىدود م ى ىىن التجمو ى ىىات
واملظاهرات السلمعا املسموق هبا واقاز لقانون املظاهرات السلمعا ،ويشجا حكوما كمبوداي على
موا لا اصاذ إجراتات لتوًيً حقوق يعا الكمبودي وكىرامت ا مىن ى ل قايىا احلقىوق املدنعىا
والسعاس ىىعا ،د ىىا يف ذل ىىك حري ىىا ال ىرأل والتوب ىىري ،واق ىاز للس ىىعاق الت ىىار ق لكمب ىىوداي ،وأن ت ىىمن،
__________
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يف سبع ذلك ،التىًاو احلكمىا يف تفسىري وتطبعىق كااىا القىوان  ،هبىدا توًيىً احلقىوق اجقتصىاديا
واججتماععا والثقااعا ،عل و يتفق وسعادو القانون؛
 -3٤يدعو األمى الوىاو ووكىاجت منظومىا األمىا املتحىدو الىيت هلىا وجىود يف كمبىوداي
وا تمىىا الىىدول ،دىىا يف ذلىىك ا تمىىا املىىد  ،إىل موا ىىلا الوم ى مىىا حكومىىا كمب ىوداي مىىن أج ى
توطعد الدرقراطعىا و ىمان قايىا وتوًيىً حقىوق اإلنسىان لفا ىدو يعىا األاىراد يف كمبىوداي ،زسىب
من ا تقدمي املساعدو يف ا اجت التالعا:
(أ)

عاغا القوان واملساعدو يف إنشات مؤسسا وطنعا مستقلا حلقوق اإلنسان؛

(ب) زن ىىات الق ىىدرات م ىىن أجى ى توًي ىىً املؤسس ىىات القانونع ىىا ،زوس ىىا من ىىا حتس ى ى
استق لعا ونوععا أدات الق او واملىدع الوىام واحملىام ومىوظفق احملىاكا ،واجسىتفادو مىن ا ىربو
اليت اكتسب ا املواطنون الكمبوديون ممن عملوا يف الدوا ر اجستثنا عا حملاكا كمبوداي؛
( ) زنات القدرات من أجى توًيىً املؤسسىات الوطنعىا اعمىا يتولىق ابلتحقعىق اجلنىا ق
وإنفاذ القوان  ،وكذلك تقدمي ما يلًو من مودات لبلوغ هذع األهداا؛
الدورل الشام اليت حظعب ابلقبول؛

(د)

تنفعذ تو عات اجستورا

(هى)

املساعدو يف تقععا التقدو احملر يف ق ااي حقوق اإلنسان؛

 -35يقرر متديد وجيىا املقىررو ا ا ىا املونعىا الىا حقىوق اإلنسىان يف كمبىوداي لفىرتو
سنت  ،ويطلا إىل املقررو ا ا ا أن تقدو تقريراز عن تنفعذ وجيت ا إىل جملس حقوق اإلنسان يف
دورتعه ا امسا واألرزو والثامنا واألرزو  ،وأن تتواون تواوانز زنَّاتز ما حكوما كمبوداي من أج
ايدو حتس حالا حقوق اإلنسان يف هذا البلد؛
 -36يطلا إىل األم الواو أن يقدو إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتعىه ا امسىا
واألرزوى ى والثامن ىىا واألرزوى ى تقريى ىراز ع ىىن دور وإ ىىا ات املفو ىىعا الس ىىامعا يف مس ىىاعدو حكوم ىىا
كمبوداي وزوب ا عل توًيً وقايا حقوق اإلنسان؛
 -3٧يق ىىرر موا ىىلا النظ ىىر يف حال ىىا حق ىىوق اإلنسى ىان يف كمب ىىوداي يف دورت ىىه الثامن ىىا
واألرزو .
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