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 حقوق اإلنسان مجلس
 الثالثون الدورة
    من جدول األعمال 10 البند

 2015تشرين األول/أكتوبر  2اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 

 تقديم الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا -30/23  
 

 إن جملس حقوق اإلنسان،  
أن علـــي  اـــل الـــدول األعمـــات الت امـــاح وت  يـــ  و ايـــ  حقـــوق اإلنســـان  يؤكـــد مـــن جديـــدإذ  

واحلريــاا األساســا ، علــي النحــو املثــرا م ماملــاق األمــم املتحــدة، وكمــا أنعاــد   كاــد  م اإلعــ ن 
ــــدولا  ا ا ــــ   قــــوق اإلنســــان  ال ــــاملو حلقــــوق اإلنســــان، ووهتقــــاح للت امااــــا  وجــــحب ال اــــدين ال

 ،ا من  ثو  حقوق اإلنسان الواجب  التببا وغريمه
 ، 2006آذار/مارا  15املؤرخ  60/251إىل قرار اجلم ا  ال ام   وإذ يشري 
ـــــران/ 18املـــــؤر    5/2و 5/1إىل قـــــرار  جملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان  وإذ يشـــــري أيمـــــاح    ح ي
ين القـــرارين ، وإذ يشـــدل علـــي أنـــ  يـــحب أن يـــؤل  املثلـــو والوليـــ  واجبا ـــ  وهتقـــاح  ـــ 2007 يوناـــ 

 ومرهتقااما، 
 أيلـــــــــول/ 20املـــــــــؤرخ  24/32إىل قـــــــــرار جملـــــــــس حقـــــــــوق اإلنســـــــــان وإذ يشـــــــــري كـــــــــ ل   
 والقراراا األ رى ذاا الصل ،  2013 سبتمرب
 قريــر األمــ  ال ــاو عــن لور وإوــا اا م وملــا  األمــم املتحــدة الســاما   يمــل م اعتبــار  وإذ 

 ،(1)و ايتاا حلقوق اإلنسان م جمال مساعدة كمبوليا حثوم  وش باح علي    ي  حقوق اإلنسان

__________ 

 (1) A/HRC/24/32. 
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و ن التاريخ امل ساو  لثمبوليا يتبلـحب ااـاذ  ـداوري  ا ـ  لمـمان  ايـ  حقـوق  وإذ يسلم 
سااســاا املاملــو واارســا  ، وهتقــاح ملــا يــنق علاــ  ال  ــاق املت لــ  وتســوي  اإلنســان وعــدو ال ــولة إىل 

 ، 1991  شرين األول/أكتوور 23سااسا  شامل  للن اع م كمبوليا املوقل م واريس م 
وــالتبوراا اجلديــدة م كمبوليــا، ول ســاما مــا زقــ  مــن إوــا اا وم ــا ر وإذ حيــاع علمــاح  

القتصــالي  والسااســا  والملقاهتاــ  علــي مــدى الســنواا األ ــرية و مــ  زســن م املاــالين الجتماعاــ  و 
  بباا واسرتا اجاااا وأنطر ا الوطنا  ذاا الصل ، 

  كاـــد أمهاـــ  الـــدواار الســـتملنااا  م  ـــاكم كمبوليـــا كاا ـــ  مســـتقل  ون ياـــ ،  ي اـــد -1 
إرســات ســاالة القــانون  وي تقــد أ ــا ستســام إســااماح كبــرياح م القمــات علــي اإلهتــ ا مــن ال قــا  وم

 ووساا   شم  استغ ل إمثانااا كمحثم  منوذجا  لثمبوليا؛ 
والتقــدو ازــر  هتامــا يت لــ  والــدواار الســتملنااا ،  ــا م ذلــ  إ ــدار حثــم  يرحــحب -2 

 ــ  قااــدين كبـريين ســاوق  لثمبو شــاا الداقراطاــ  مهــا نــوون  002/01الـداارة الوتداااــ  م القمــا  
و ســــام ان اللــــ ين هبتــــ  علاامــــا امــــ  ار ثــــا  جــــراام ملــــد اإلنســــانا  وحنثــــم علاامــــا  ِشــــاا و اــــ

 002/02، ووــدت جلســاا ازاكمــ  م القمــا  2014آ /أغســبس  7والســجن مــدى احلاــاة م 
، ويـــدعم موقـــو حثومـــ  كمبوليـــا واألمـــم املتحـــدة وشـــ ن 2014 شـــرين األول/أكتـــوور  17وتـــاريخ 

ي حنو عـالل وكـوت وعاجـ ، وـالن ر إىل  قـدو األشـتام املتامـ  املمو قدماح م عم  ازثم  عل
 م السن ومل و حالتام الصحا ، وطول انت ار ش حب كمبوليا لتحقا  ال دال ؛ 

إ ات الوملــــل املــــال ا بــــري للــــدواار الســــتملنااا ، وحيــــ   ي ــــر  عــــن اســــتمرار قلقــــ  -3 
دو املسـاعدة مـن أجـ  ملـمان األ ـ  حثوم  كمبوليا علي ال م  مل األمـم املتحـدة والـدول الـ   قـ

وــــ علي امل ــــايري م إلارة الــــدواار الســــتملنااا ، ويشــــدل علــــي ملــــرورة قاــــاو حثومــــ  كمبوليــــا وا تمــــل 
الــــدول وتقــــدي كــــ  مــــا يلــــ و مــــن مســــاعدة إىل  ــــ   الــــدواار، ويؤكــــد أيمــــاح أمهاــــ  أن  ــــدير الــــدواار 

 الستملنااا  املوارل املالا  إلارة هت ال  ومستدام ؛ 
واملشــارك  اإلياواــ  حلثومــ  كمبوليــا م عملاــ  الســت راا الــدور  الشــام   يرحــحب -4 

الملاناـــ  وكـــ ل  وقبو ـــا  اـــل التو ـــااا املنبملقـــ  عـــن  ـــ ا الســـت راا والتقـــدو ازـــر  حـــ  ا ن م 
  ن ا  ا؛ 
 (2)كـــ ل  وتقريـــر  املقـــرر ا ـــام امل ـــس  الـــ  حقـــوق اإلنســـان م كمبوليـــا  يرحـــحب -5 

و ـــااا الـــوارلة هتاامـــا، وحيـــاع علمـــاح ومـــرورة الســـتمرار م إجـــرات مشـــاوراا وهاقـــ  وم إطـــار ووالت
الحـــرتاو وـــ  حثومـــ  كمبوليـــا واملقـــرر ا ـــام م ســـبا  موا ـــل  زســـ  حالـــ  حقـــوق اإلنســـان م 
البلـــد، وملـــرورة الســـتمرار م الت ـــاون التقـــس وـــ  م وملـــا  األمـــم املتحـــدة الســـاما  حلقـــوق اإلنســـان 

ونـــوو ونـــ   ثومـــ  كمبوليـــا، ويشـــجل املقـــرر ا ـــام واملثتـــحب املاـــداا التـــاول للم وملـــا  الســـاما  موح
__________ 

 (2) A/HRC/27/70 وA/HRC/30/58. 
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علــــي موا ــــل   بــــالل امل لومــــاا وغاــــ  املســــاعدة م التن اــــ  ال  ــــال لوليــــ  كــــ  منامــــا، مــــل مراعــــاة 
   ما؛استق

ملــــرورة أن   ــــ   حثومــــ  كمبوليــــا جاول ــــا الراماــــ  إىل  وطاــــد  يؤكــــد مــــن جديــــد -6 
ســـاالة القـــانون ووســـاا  مناـــا اعتمـــال وموا ـــل   ن اـــ  القـــوان  واملـــدوناا األساســـا  ال  مـــ  إلقامـــ  

 جمتمل لاقراطو وقمات مستق ؛ 
مــــا و لتــــ  حثومــــ  كمبوليــــا مــــن جاــــول ومــــا أحر  ــــ  مــــن  قــــدو م    يــــ   ي حــــ  -7 

ا وقاالة جملس اإل ـ ح القـانوا والقمـااو،  ـا م ذلـ  إن ـاذ قـوان  أساسـا  مملـ  اإل  ح القانو 
 قانون اإلجراتاا املدنا ، والقانون املدا، وقانون اإلجراتاا اجلنااا ، وقانون ال قوواا؛ 

ســــن ه هــــ  قــــوان  أساســــا  وشــــ ن القمــــات،  ــــو القــــانون املت لــــ   ي حــــ  أيمــــاح  -8 
ة واملـدع  ال ـام ، والقـانون املت لـ  وتن ـام ازـاكم وسـري عملاـا، والت ـدي  والن او األساسـو للقمـا

املــد   علــي القــانون املت لــ  وتن ــام ا لــس األعلــي للقمــات وســري عملــ ، وحيــ  حثومــ  كمبوليــا 
علي موا ـل  جاول ـا الراماـ  إىل زقاـ  اإل ـ ح القمـااو، وسـب  مناـا  بباـ   ـ   القـوان  ون ا ـ  

 ش اهتا  ونق  م ارف موظ و ازاكم و قاسم املمارساا اجلادة م الدواار الستملنااا ؛ وهت الا  و 
علــــــي ملــــــرورة اســـــتمرار حثومــــــ  كمبوليــــــا م    يـــــ  جاول ــــــا الراماــــــ  إىل  يشـــــدل -9 

التحقا ، علي وج  السـرع ، مـل  اـل مـر ثر اجلـراام ا بـرية،  ـا هتااـا انتااكـاا حقـوق اإلنسـان، 
 لأل ول القانونا  الواجب  وللت امااا  وجحب امل ا داا الدولا  حلقوق اإلنسان؛ ومقاملاام، وهتقاح 

وـــاجلاول الـــ  وـــ لتاا حثومـــ  كمبوليـــا م مثاهتحـــ  ال ســـال ويشـــجل علـــي  يرحـــحب -10 
علــــي موا ــــل  اجلاــــول   ن اــــ  قــــانون ال قووــــاا وقــــانون مثاهتحــــ  ال ســــال، ويشــــجل احلثومــــ  أيمــــاح 

   من   ل أنشب  وحدة مثاهتح  ال سال؛ األ رى املماهل ،  ا م ذل
وــاجلاول الــ  وــ لتاا حثومــ  كمبوليــا ملثاهتحــ  اجلــراام، مملــ  ال ــار  يرحــحب أيمــاح  -11 

واألشـــتام، والســـتغ ل م ال مـــ ، واســـتغ ل النســـات واألط ـــال جنســـااح، وحيـــ  احلثومـــ  زقاقـــاح 
ل، مـــن أجــــ  مثاهتحـــ  املشــــاك  لـــ ل  علــــي وـــ ل امل يــــد مـــن اجلاــــول، والتنســـا  مــــل ا تمـــل الــــدو 

 الرااسا  ال  ل   ال قاام  م   ا ا ال؛ 
وـــ  ر الســـتنتاجاا املت لقـــ  واملســـاا  اجلنســـانا  م كمبوليـــا ويشـــجل حيـــاع علمـــاح  -12 

حثومـ  كمبوليـا علــي    يـ  جاول ـا هتامــا يتصـ  واملســاا  اجلنسـانا ، ووسـاا   شــم  إن ـاذ القــوان  
 واألن م  القاام  إن اذاح هت الح؛ 

سـ ، حثوم  كمبوليـا علـي  ن اـ  اسـرتا اجاتاا ا مسـا  للمسـاواة وـ  اجلنيشجل  -13 
و   يــ  التمثــ  القتصــال  والجتمــاعو والسااســو للمــرأة،  ــا م ذلــ  إشــراكاا م عملاــاا  ــنل 
القــــرار، و يــــالة املنــــاهتل القتصــــالي  الــــ  زصــــ  علااــــا مــــن  ــــ ل زســــ  ظــــروف ال مــــ  واحلمايــــ  

 الجتماعا  وم ايري ال م ؛ 
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م  نون األراملــو،  ــاحثومــ  كمبوليــا م  ــ ا الســااق علــي ر ــد  ن اــ  قــايشــجل  -14 
ذلــــ  مــــا يت لــــ  و وااــــ   ــــدلة زــــول لون فثــــن النســــات وال  ــــاا المــــ ا   مــــن فلــــ  األراملــــو 

 وحصو م علي حقوق ملثاتاا؛ 
اجلاــــول الــــ  وــــ لتاا حثومــــ  كمبوليــــا حلــــ  القمــــايا املت لقــــ  واألراملــــو  ي حــــ  -15 

  وقـــو ا تاـــار  ملـــنا المتاـــا اا ووســـاا  مناـــا  ن اـــ  القـــوان  واألن مـــ  ذاا الصـــل ،  ـــا م ذلـــ
ال قاريــ  القتصــالي ، وي ــر  عــن القلــ  إ ات القمــايا امل لقــ  م  ــ ا ا ــال، وحيــ  حثومــ  كمبوليــا 
ـــ   علـــي موا ـــل  و   يـــ  جاول ـــا الراماـــ  إىل إيـــال حـــ  منصـــو وســـريل لتلـــ  القمـــايا وصـــورة عالل

آهـار هت لاـ ، ووهتقـاح للقـوان  واألن مـ  ذاا  وعلنا ، مراعا ح حقوق األطراف امل نا  ومـا يقـل علااـا مـن
، وقـانون نـ ع امللثاـ ، واملنشـور املت لـ  وتسـوي  أوملـاع املبـاا 2001الصل  ممل  قـانون األراملـو ل ـاو 

املؤقتـــ  غـــري القانوناـــ  م املـــدن واملنـــاط  احلمـــري ، والسااســـ  الوطناـــ  ل ســـثان، وكـــ ل  مـــن  ـــ ل 
 ناـ ، مملـ  ا ا ـ  الوطناـ  حلـ  املنا عـاا املت لقـ  واألراملـو، وجلـان    ي  قدراا وهت الاـ  املؤسسـاا امل

 املسا ال قار  علي الص اد الوطس وعلي مستوى األقالام واملقاط اا؛ 
واللت امــاا الـ    اــدا وـا حثومــ  كمبوليـا ووالتقــدو الـ   أحر  ــ   يرحـحب أيمـاح  -16 

لدولاـــ  حلقـــوق اإلنســـان الـــ   ـــو طـــرف هتااـــا م  ن اـــ  الت امااـــا  وجـــحب امل ا ـــداا وال  اقاـــاا ا
يت لـــ  والت اماـــا ومنشــــات مؤسســـ  وطناـــ  حلقــــوق اإلنســـان ووالتشـــجال علــــي زقاـــ  ذلـــ  و ــــد  هتامـــا

 شـــاور كـــاف مـــل أ ـــحا  املصـــلح  امل ناـــ ؛ وحيـــ  احلثومـــ  علـــي الســـتمرار م ااـــاذ م يـــد مـــن 
الـــ   ـــو طـــرف هتااـــا، و   يـــ    او ـــا، ا بـــواا للوهتـــات والت امااـــا  وجـــحب امل ا ـــداا وال  اقاـــاا 

لتحقاـــ   ـــ ا الغـــرا، مـــل وكـــالا األمـــم املتحـــدة،  ـــا هتااـــا م وملـــا  األمـــم املتحـــدة الســـاما ، عـــن 
 طري   ثملاو احلوار ووملل أنشب  مشرتك ؛ 

وـــاجلاول الـــ  وـــ لتاا اللجنـــ  الثمبوليـــ  حلقـــوق اإلنســـان، و ا ـــ   يرحـــحب كـــ ل  -17 
 املقدم  من األهترال؛  يت ل  وتسوي  الشثاوى هتاما

 ـــا و لتـــ  حثومـــ  كمبوليـــا مـــن جاـــول ومـــا أحر  ـــ  مـــن  قـــدو م  كـــ ل  يرحـــحب -18 
   يــ  اإل ــ ح م جمــال ال مرك يــ  ومنــل الرتكــ  وــدف زقاــ  التنماــ  الداقراطاــ  عــن طريــ   ــدعام 

 املؤسساا لون الوطنا  والش با ؛ 
 فـــو / 22اكم وأحـــ ا  امل ارملـــ  م ال  ـــاق الـــ   أنوـــرو وـــ  احلـــ   احلـــ ي حـــ  -19 
وألى إىل مشـــارك  أحـــ ا  امل ارملـــ  م اجلم اـــ  الوطناـــ  و  او ـــا الوهاـــ  م اإل ـــ ح  2014 يولاـــ 

النتتـــاو، ول ســـاما  نقـــاا املركـــ  القـــانوا  ا ـــ  إلارة النتتاوـــاا و ثـــوين  ـــ   ا ا ـــ  هتمـــ ح عـــن 
النـــا ب ، مـــن  ـــ ل   ـــدي  الدســـتور واعتمـــال مراج ـــ  ال ملاـــ  النتتاواـــ ،  ـــا م ذلـــ   ســـجا  

قانون  ن ام وعم  اللجنـ  الوطناـ  ل نتتاوـاا وقـانون انتتـا  أعمـات اجلم اـ  الوطناـ ، هتمـ ح عـن 
أيلول/ســـــبتمرب وشـــــ ن  16اإلعـــــ ن املشـــــرت  الصـــــالر عـــــن احلـــــ   احلـــــاكم وأحـــــ ا  امل ارملـــــ  م 

ول متوا ــل  لتاا ــ  وا ــ  موا اــ  ملمارســ  اإل ــ ح النتتــاو، وحيــ  حثومــ  كمبوليــا علــي وــ ل جاــ
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 اـــل األحـــ ا  السااســـا  لألنشـــب  السااســـا  املشـــروع ، ووـــ ل م يـــد مـــن اجلاـــول لتحســـ  ن اماـــا 
النتتـــاو وهتقـــاح للم ـــايري الدولاـــ ،  اـــ   ثـــون ال ملاـــ  النتتاواـــ  ورمتاـــا مرملـــا  جلماـــل األحـــ ا  

 امل نا  ومقبول  لدياا؛ 
ن زقـــ  حثومـــ  كمبوليـــا م يـــداح مـــن التقـــدو وأن  بـــ ل م يـــداح علـــي ملـــرورة أ يشـــدل -20 

مـــن اجلاــــول لتشــــجال عملاـــ    دليــــ  ولاقراطاــــ  م كمبوليـــا مــــن  ــــ ل إجـــرات حــــوار ورملــــاا وهتقــــاح 
 للدستور؛
حثومــــ  كمبوليــــا علــــي ااــــاذ التــــداوري املناســــب  لتشــــجال وفثــــ  من مــــاا  حيــــ  -21 

ال مالاـــ  املســـتقل  ووســـااع اإلعـــ و، كـــو  ـــؤل  لوراح ونـــاتح م ا تمـــل املـــدا،  ـــا م ذلـــ  النقاوـــاا 
 وطاـــد التبـــور الـــداقراطو م كمبوليـــا، ووســـاا  مناـــا  ـــون و شـــجال أنشـــبتاا، وم    يـــ  املســـاواة 

 و   ال األح ا  م الو ول إىل وسااع اإلع و؛
 اــــل أ ــــحا   شــــواغ مراعــــاة مصــــا  و  علــــي كمبوليــــا حثومــــ حيــــ  كــــ ل   -22 

صــلح  م  ن اــ  قــانون اجلم اــاا واملن مــاا غــري احلثوماــ  مــن أجــ     يــ  ا تمــل املــدا النــاو  امل
واحلاــاة، وكــ ل  حلمايــ  وملــمان حريــ  الت بــري و ثــوين اجلم اــاا والتجمــل الســلمو، وهتقــا للدســتور 

   ؛وال اد الدول ا ام واحلقوق املدنا  والسااسا 
حثومـ  كمبوليــا علـي الســتمرار م ااـاذ اإلجـراتاا لت  يــ  حقـوق وكرامــ   يشـجل -23 

 اــل الثمبـــولي  عـــن طريــ   ايـــ  حقـــوقام املدناــ  والسااســـا ،  ـــا هتااــا حريـــ  الـــرأ  والت بـــري، وأن 
 مـــــمن، م ســـــبا  ذلـــــ ، التـــــ او احلثمـــــ  م   ســـــري و بباـــــ  القـــــوان  ذاا الصـــــل ، ومناـــــا قـــــانون 

 ي  احلقوق القتصالي  والجتماعا  والملقاهتا ، علي حنو يت   وساالة القانون؛ال قوواا، ودف     
األمـــ  ال ـــاو ووكـــالا من ومـــ  األمـــم املتحـــدة الـــ   ـــا وجـــول م كمبوليـــا  يـــدعو -24 

وا تمل الدول،  ا م ذل  ا تمل املدا، إىل موا ـل  ال مـ  مـل حثومـ  كمبوليـا مـن أجـ   وطاـد 
ان  اي  و   ي  حقوق اإلنسـان لصـا   اـل األهتـرال م كمبوليـا، وسـب  مناـا  قـدي الداقراطا  وملم

 املساعدة م جمالا مناا: 
 ـــــااغ  مشـــــاريل القـــــوان  واملســـــاعدة م إنشـــــات مؤسســـــ  وطناـــــ  مســـــتقل  حلقـــــوق  )أ( 
 اإلنسان؛
لا  ونـات القـدراا مـن أجـ     يـ  املؤسســاا القانوناـ ، ووسـاا  مناـا زسـ  اســتق  ) ( 

وجولة ألات القمـاة واملـدع  ال ـان  وازـام  ومـوظ و ازـاكم، والسـت الة مـن ا ـربة الـ  اكتسـباا 
 املواطنون الثمبوليون ان عملوا م الدواار الستملنااا  زاكم كمبوليا؛ 

ونـــات القـــدراا مـــن أجـــ     يـــ  املؤسســـاا الوطناـــ  هتامـــا يت لـــ  وـــالتحقا  اجلنـــااو  )ج( 
 قوان ، وك ل   قدي ما يل و من م داا لبلوغ     األ داف؛وإن اذ ال
  ن ا   و ااا الست راا الدور  الشام  ال  ح ا  والقبول؛ )ل( 
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 املساعدة م  قاام التقدو ازر  م قمايا حقوق اإلنسان؛ )ه( 
ـــا ل ـــرت  يقـــرر -25  ـــ  حقـــوق اإلنســـان م كمبولي ة فديـــد وليـــ  املقـــررة ا ا ـــ  امل ناـــ   ال

ســـنت ، ويبلـــحب إىل املقـــررة ا ا ـــ  أن  قـــدو  قريـــراح عـــن  ن اـــ  وليتاـــا إىل ا لـــس م لور اـــ  الملالملـــ  
والمل هــ  والسالســ  والمل هــ ، وأن  ت ــاون   اونــاح ونوــاتح مــل حثومــ  كمبوليــا مــن أجــ   يــالة زســ  

 حال  حقوق اإلنسان م   ا البلد؛
إىل جملــــس حقــــوق اإلنســــان م لور اــــ  الملالملــــ  إىل األمــــ  ال ــــاو أن يقــــدو  يبلــــحب -26 

والمل هــ  والسالســـ  والمل هـــ   قريــراح عـــن لور وإوـــا اا امل وملـــا  الســاما  حلقـــوق اإلنســـان م جمـــال 
 مساعدة كمبوليا حثوم  وش باح علي    ي  و اي  حقوق اإلنسان؛

لسالســـــ  موا ـــــل  الن ـــــر م حالـــــ  حقـــــوق اإلنســـــان م كمبوليـــــا م لور ـــــ  ا يقـــــرر -27 
   والمل ه .
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