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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 األعمالمن جدول  ١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوداي  
 مذكرة من األمانة  

تتشرر ا األما رر  يل إىلررل  ح ولررإل سارروق ار اررال تا يرر  اعارر حبا ا ا رر  اع نىلرر   الرر   
ً  قار   . وخرًل الارن  ٣٠/٢٣احب اجمللرإل ساوق ار اال يف كمبوداي، حبوان مسىلث، الذي أُعّد عمر

مرات مرن لات م لو قىلد االست  اض، حب دت اعا حبا ا ا   سال  ساوق ار اال يف كمبوداي، وت
 اد قصرتته  ين واألفرخمتلف اجلهات  اسب  اعصلح ، مبا يف ذلك احلكوم  ومنظمات اجملتمع اعد

 تشررر ين األول/ ١٩ ح  ٩مرررن الشخصرررىل . وقامرررت اعاررر حبا ا ا ررر  قب ،ررر   ح كمبررروداي، يف التررر ا 
 .٢٠١6أكتوق  

وعلررا الرر ن  مررن دالعررل مشررر   علررا  سرر اا تارردق يف ق رر، ورراالت سارروق ار اررال،  
ظم  ت احمللىل  اعنال تخاابااتامت احلال  ال ام  قتوت ات سىلاسىل . وأشاحبت التااحبي  األولىل   ح أل 

دد كبرررن مرررن وشررراحبي فىلهرررا عررر جررر ت قق ياررر  سرررلمىل  وف الررر  وشرررتاف ، ٢٠١٧سزي ال/يو ىلررر   4يف 
 أهررداا التنمىلرر  جررل إاىلرر النرراخب . وتُر ُّرردل سالىلررا  ا قررس والاىلاسررات االسرر اتىلرىل  الو نىلرر  مررن أ

ي  افىلرر  واالقتصررادىلرر  وال،ااعاررتدام ، الررت سررتتىلا   رراحبا  للتارردق يف  عمررال ال ديررد مررن احلارروق اعد 
 والاىلاسىل  واالجتماعىل  يف البلد، ولاىلاس ذلك التادق.
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 مقدمة -أولا  
حبوان مسىلررث، هررذا التا يرر   تارردق اعارر حبا ا ا رر  اع نىلرر   الرر  سارروق ار اررال يف كمبرروداي، -١

ً  قاررر احب ولرررإل ساررروق ار ارررال  . وخرررًل الارررن  قىلرررد االسرررت  اض، حب ررردت اعاررر حبا ٣٠/٢٣عمررر
ا ا رررر  سالرررر  سارررروق ار اررررال يف كمبرررروداي، وتلاررررت م لومررررات مررررن خمتلررررف اجلهررررات  رررراسب  
حبا اعصلح ، ومنها احلكوم  ومنظمات اجملتمرع اعردين وموا نرول قصرتته  الشخصرىل . وقامرت اعار  

. ويتضرمن هرذا ٢٠١6تشر ين األول/أكتروق   ١٩ ح  ٩ا ا   قب ،   ح كمبوداي، يف التر ا مرن 
 التا ي  النتاعج اعاتخلص  من تلك الب ،  وم لومات عن احلال  ال اهن  حلاوق ار اال.

وتُ رر ب اعارر حبا ا ا رر  عررن امتنامررا للحكومرر  لت اومررا م هررا خررًل ق ،تهررا والسررت دادها  -٢
ىلررر  دعررروات رجررر اء اايحبات يف اعارررتابل. وتًسرررص، علرررا وجررر  ا صررروص، أل احلكومررر  قرررد لتوج

 .٢٠١٧آب/أناقإل  ١8 ح  8وافات علا موعد ق ،تها اعابل  اعا حب  ج اؤها يف الت ا من 
وخًل الت ا اعشمول  ابلتا ي ، التات اعا حبا ا ا   مبم،لي احلكوم  ومنظمات اجملتمع  -٣

 األمرر  اعتحرردا الاقرر ي والشرر كاء ارغرراعىل ، ونررنه . وأيفنرراء ق ،تهررا يف تشرر ين األول/اعرردين وف يرر  
أكتوق ، تش فت قلاراء واير  الشر ول ا احبجىلر  والت راول الردوك، قر اي سروخولا وواير  ال ردل، آ ر  

كا ،ررا فو رر  فررااثانا ووايرر  الت لررىل  والشررباب وال ايضرر ، هررا   تشررول انحبولا ووايرر ا شرر ول اعرر أا،   رر   
ابيفا ووايرر  الشرر ول االجتماعىلرر  وقررداما احملرراحبق  و عررادا  هىلررل الشررباب، فو رر  سرراو ا وحبعررىلإل 
ً  عن أعضاء آخ ين يف اللرنر . والتارت أيضرا   اللرن  الكمبودي  حلاوق ار اال، كىلو حبميي، فض

 اي، كىل  سوخا. اك  قنوق قن ، اب سوشىلاتتو  ، وقزعىل  سزب ار ااذ الو ين الكمبودي ابلنىلاق  آ ذ

 احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف كمبوداي -اثنياا  
تنظررررىل  أسرررردا  ك،ررررنا لًستتررررال ابلررررذك    ٢٠١6شررررهد شرررره  تشرررر ين األول/أكترررروق   -4

، علرررا اتتررراق تاررروي  سىلاسرررىل  ١٩٩١تشررر ين األول/أكتررروق   ٢٣ا اماررر  وال شررر ين للتوقىلرررع، يف 
، الررذي أحبسررا أسررإل كمبرروداي اع ا رر ا، وهرري شررامل  للنررزاع يف كمبرروداي  اتترراق ابحبيررإل للاررًق 

دولرر  تارروق علررا الاررًق وضررمال االسررتا احب وأ رربحت عضرروا   شررقا  يف حباققرر  أمرر  جنرروب شرر ق 
آسرررىلا، ويف األمررر  اعتحررردا ومنظمرررات دولىلررر  أخررر  . ومنرررذ توقىلرررع اتتررراق ابحبيرررإل للارررًق، أ ررربا 

حلوكمرررر  يف كمبرررروداي. وتررررن  االعرررر اا ابع رررراين الدولىلرررر  حلارررروق ار اررررال جررررزءا  ال يترررررزأ مررررن ا
من اتتاق ابحبيإل للاًق، اعت لا  قاىلادا كمبوداي واستاًهلا وسرًمتها ارقلىلمىلر  وس مر   ٣ اعادا

يتمتررررع اىلررررع األشررررخاص يف كمبرررروداي ابحلارررروق "أحباضررررىلها وسىلادهررررا ووسرررردعا الو نىلرررر ، علررررا أل 
ذلررك مررن  رركوي سارروق واحلرر ايت اعنصرروص علىلهررا يف ارعررًل ال رراعي حلارروق ار اررال ونررن 

مررن الدسررتوحب هررذا االلتررزاق  ارروق ار اررال، علررا نرر احب  ٣١. وت ررزا اعررادا "ار اررال ذات الصررل 
اجملموعرر  اهلاعلرر  مررن م اهرردات سارروق ار اررال الررت  رردقت علىلهررا كمبرروداي  وعررا . نررن أل ك،ررنا  

رررل  عمررراال  اتمرررا  ق رررُد للرمىلرررع يف ك مبررروداي. وعرررًوا علرررا مرررن احلاررروق اعك سررر  يف الدسرررتوحب ا يُ مُّ
ذلرررك، ا يشرررمل التنتىلرررذ ال ديرررد مرررن التو رررىلات الرررت قبلهرررا البلرررد يف   ررراحب االسرررت  اض الررردوحبي 
الشامل، وال ديد من التو رىلات اعادمر  مرن هىلئرات م اهردات األمر  اعتحردا واعكلتر  قروالايت 

قر  األمر  اعتحردا يف   احب ارج اءات ا ا  . ومن اجلدي  ابلذك ، مع ذلك، أل مذك ا التتاه  
وكمبوداي، الت تن  علا استم احب وجود اعكتر  الاقر ي عتوضرىل  األمر  اعتحردا الارامىل  حلاروق 
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. ويكتررل ذلررك ٢٠١6ار اررال  اعتوضررىل  الاررامىل  ، قررد أُق مررت أخررنا  يف كررا ول األول/دياررمرب 
 موا ل  دع  احلكوم  يف الوفاء ابلتزاماعا يف وال ساوق ار اال.

 فكمرااال الوضع الاىلاسي ير يف  علرا ياير  وت زيرز اىلرع ساروق ار ارال يف البلرد.  وما -5
 احمللررررل ك، كررررىل   لقترررر أد  وال،ًيفرررر ، ال،ال،رررر  دوحبترررر  يف ار اررررال سارررروق ولررررإل شررررتواي   قرررر  أُقلرررر 

ح تصرراعد سرردا ،  ٢٠١6متوا/يولىلرر   ١٠يف  االجتمرراعي، والناشررس البرراحبا الكمبررودي الاىلاسرري
ا تخرراابت     جرر اءسررتلررك الترروت ات سرر  مايرر  التر ا قىلررد االسررت  اض و ح  التروت ات. واسررتم ت

. وتشرررن التارررراحبي  ٢٠١٧سزي ال/يو ىلررر   4 اال تخررراابت احمللىلررر   يف  الارررا تكاتاجملرررالإل البلديررر /
 وفارا  للارا ول مرا يبردو األولىل  الواحبدا من الالقات واع اقب   ح أل تلك اال تخاابت ج ت علرا

ألعمررال لىلرر  واسررواد  كبررنا. وهىلمنررت علررا الوضررع الاىلاسرري تلررك اال تخرراابت احمل وا تتخللهررا
لررا مررا يبرردو  يفررنا  ع، وهررو مررا أيفرر  ٢٠١8التحضررني  لً تخرراابت ال امرر  اعارر حب  ج اؤهررا يف عرراق 

 أل  جر اء لبلرد. نرناسلبىلا  علا التصوحب الااعد قشأل ساوق ار ارال، وعلرا  عماهلرا الت لري يف 
ايل حبك  ال امر  ير د  واعشراا و زيهر  وفارا  للدسرتوحب وساحبسر ُّ احلر  يف اعشراحبك  الاىلاسرىلا تخاابت س  

 كاف .  ار اال دوحبا  سامسا  يف ت زيز احلك  الدميا ا ي وسىلادا الاا ول والنهوض  اوق
ويظل التوت  مس  ال ًقات الااعمر  قر  احلرزب الشر ك الكمبرودي، وهرو احلرزب احلراك ،  -6

ا ير  ذ  ردوحب توسزب ار ااذ الو ين الكمبودي  سزب ار ااذ ، وهو أكررب سرزب م راحبض. ومنر
 عردد مرن كبراحب  ، ُوجهرت عر   ضرافىل   ح٧، التار ا A/HRC/33/62اعا حبا ا ا   الاراق   ا ظر  

ا  ىلر ، أو أُدينرو الربعا  ااذ، مبن فىله  أعضراء الربعرال الرذين حبُف رت عرنه  سصرا ته أعضاء سزب ار
شرررر ين عي منرررذ توسوكمررروا. وكرررال الررر عىلإل الاررراق  حلرررزب ار اررراذ، سررراق حبيناررري، يف اعنترررا القرررو 

، يف ٢٠١6ول/أكتروق  ، مث ُمنع حبمسىلا  مرن ال رودا  ح كمبروداي يف تشر ين األ٢٠١5األول/أكتوق  
ن أ رر  مررا الرر ن   دا رر   ضررافىل  وقضررااي جديرردا م فوعرر  ضررد. أمرراق احملرراك .  وعلرر أعارراب أسكرراق

ودا  ح ي مررن ال ررسامررل للرناررىلت  الت  اررىل  وا منيرر ، فررول املرراذ خقرروات عنررع مرروا ن كمبررود
، ق رد تاردمي ٢٠١٧ ىلر  سزي ال/يو  ١4قلد. ي،ن  شكاال  ساوقىلا .  ويبدو أل سظ  الات  حبُفرع يف 

 هذا التا ي .
قتهمرر  عرردق  ٢٠١6وأُديررن الرر عىلإل احلرراك حلررزب ار ارراذ، كررىل  سرروخا، يف أيلول/سرربتمرب  -٧

اع،رررول لًسرررترواب، لكنررر  اسرررتتاد فىلمرررا ق رررد مرررن عترررو ملكررري و رررل يف ارقامررر  اجلربيررر  مبحررر، 
سرزب سراق حبيناري    وهو عضو سراق  يف عضو ولإل الشىلوخ هو   سوي هوحباختىلاحب.. وُسك  علا 

، قتهمررر  التزويررر  والتحررر ي، علرررا ٢٠١6تشررر ين ال،ررراين/ وفمرب  ٩يف  سرررنوات، ٧ابلاررررن عررردا 
خلتىلرر  تدوينرر  علررا موقررع فىلارربوي. وأُديررن عضررو ولررإل الشررىلوخ اتي الين  وهررو عضررو سرراق  يف 

شرررره ا  قتهمرررر   ١8سررررزب سرررراق حبينارررري، ويوجررررد سالىلررررا  يف اعنتررررا  وُسكرررر  علىلرررر  نىلاقىلررررا  ابلارررررن 
ا موقرررع فىلاررربوي يُررردهعا أل فىلررر  خقرررااب  يتضرررمن التشرررهن والتحررر ي، يف سرررىلاق ماقرررع فىلرررديو علررر

 5ت لىلاررات علررا وفرراا كررىل  ك. وأعرر ب ولررإل  داحبا االإرراد الربعرراين الرردوك، يف قرر احب. الصررادحب يف 
ق عا ىلا  كمبوداي  ت  ضوا لًعتاال واعضايا  وُعلات عضويته  يف  ١5قشأل  ٢٠١٧ ىلاال/أق يل 

لوضررع وأشرراحب  ح عرردق ت رراول احلكومرر  م رر  قشررأل تلررك الربعررال، عررن قلارر  ال مىلرر   ااء تصرر ىلد ا
 . ١ الاضااي

__________ 

 .www.ipu.org/hr-e/200/cmbd27.pdfا ظ :   ١ 
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مرن اعشراحبك  يف اجلم ىلر  الو نىلر ، األمر   ق  التىلنر  واألخر   وقد ا اح  سزب ار ااذ -8
الررذي مررا االررت ت ترر  علىلرر  آاثحب يف ال ملىلرر  التشرر ي ىل . فمشرراحبيع الارروا  ، و ا رر  مررا يتهبررع منهررا 
مااحبا  س ي ا ، ال يبدو أما ملضع ع اج    احبم  لضمال امت،اهلا للارا ول الردوك حلاروق ار ارال. 

ًت الرررت أُدخلرررت علرررا قرررا ول األسرررزاب الاىلاسرررىل ، الرررت ومرررن األم،لررر  البررراحباا علرررا ذلرررك الت ررردي
. وإظرر  الت ررديًت علررا كررل شررخ  أديررن ىل ميرر   أل يترروح ٢٠١٧ُعرررل قاررنها يف أواعررل عرراق 

منا   سىلاسىل ، وُُتىلز سل أي سزب سىلاسي يُ ترب ا تصالىلا  أو ذا أهرداا مل يبىلر . ويشرب  هرذا 
مينرع األشرخاص اعردا   مرن حباسر  الناراابت. وعرا   احلك  اعذكوحب سكما  أُدحبج يف قا ول الناراابت

كا ررت احملرراك  متىلررل  ح تتاررن أسكرراق الاررا ول اجلنرراعي احلرراك تتاررنا  واسرر ا ، فررول ابرمكررال أل 
 يصبا ال ديد من األف اد سنوع  من شتل منا به .

ي  اعار حبا ا ا ر  وا تُنش  ق د مشاحبيع قوا   مكافح  اجل مي  ارلك و ىل  اعذكوحبا يف تا   -٩
 ، أمرررا مشررراحبيع قررروا   ال مرررل فارررد ُعممرررت. وتلارررت ٣4، التاررر ا A/HRC/33/62الاررراق   ا ظررر  

اعارر حبا ا ا رر  مررذك ات مررن جهررات  رراسب  مصررلح  ت رر ب فىلهررا عررن قلاهررا مررن مشرر وع الاررا ول 
ينقروي اعت ل  ابحلرد األد  لججر  ومشر وع الارا ول اعت لر  اجر اءات تاروي  منااعرات ال مرل. و 

اعشر وعال كًاررا علررا مررزااي  تاقىلرر  متملرر  لل مرال يف كمبرروداي، لكنهمررا يتضررمنال علررا مررا يبرردو 
أسكاما  ميكن أل ت،ن قلاا ، من قىلنها أسكاق تاىلد  مكا ىل  التتاوض وإد مرن الشرتافىل ، وأسكراق 

ول اعت لر  تزيد عمل ولإل التحكىل  من دول توفن متويرل ودعر   ضرافىل . وسىلوسرع مشر وع الارا 
ابحلرررد األد  لججررر   قررراق  ظررراق التتررراوض علرررا األجررروحب، اع مرررول قررر  سالىلرررا  يف ققررراع اعًقرررإل، 
لىلشمل ققاعات أخ  ، سا ميكن أل ي دي  ح حبفع أجوحب ال ديد من الكمبودي . نن أل ق ر، 

ين مررواد مشرر وع الاررا ول مررن شررأما أل تاىلررد سرر ايت أساسررىل ، وهرري س يرر  الت بررن والترمررع وتكررو 
اجلم ىلررات، م،ررل مارر أ سظرر  أي شرركل مررن أشرركال االعرر اض علررا احلررد األد  لججرر  اعتترر  

 علىل ، واحلظ  الذي يبدو أ   سىُلت ض علا البحو  اعاتال  فىلما يت ل  ابحلد األد  لجج .
وا تنش  سكوم  كمبوداي ق رد اسر اتىلرىلتها ال امىلر   ح تنتىلرذ أهرداا التنمىلر  اعارتدام .  -١٠
ذلك، ال ترزال اعناقشرات جاحبير  يف عردا وااحبات سكومىلر  قشرأل هرذ. اعارأل . ويارود ولرإل  ومع

تنمىل  كمبوداي اجلهود اعبذول  لتنتىلذ األهداا علا الص ىلد احمللي، وهي عملىل  يُت ض أل تنتهي 
. وكمررا هررو احلررال مررع األهررداا ارغاعىلرر  لجلتىلرر ، تارر ا كمبرروداي لتحاىلرر  هرردا ٢٠١٧يف عرراق 
قشررأل  االرر  األلترراق. وي مررل أل تررتمّكن احلكومرر  مررن  شرر  اسرر اتىلرىلاعا األولىلرر  ق يبررا  وأل   ضررايف

 يتوا ل ال مل علا ت زيز احلاوق واحل ايت جلمىلع الكمبودي ، وعلا إاىل  األهداا.
وال تررزال كمبرروداي عضرروا  يف اجلماعرر  االقتصررادي  التاق رر  ل اققرر  أمرر  جنرروب شرر ق آسررىلا.  -١١

ضررمن البلرردال ذات الرردخل اعتوسررس األد ،  ٢٠١6متوا/يولىلرر   ١لبنررك الرردوك يف وقررد  ررنتها ا
يف اعاع  تا يبا . ويُتوقرع  ٧وسافظت وفاا  للتادي ات األولىل  علا م دل غو اقتصادي سنوي قدحب. 

. وهنراي ٢٠١8و ٢٠١٧يف اعاعر  يف عرامي  ٧أل ينمو انُتها احمللي ارااك مب دل يبل  سرواك 
سدو  اايدا  تىلت  يف انتج الاقاع الزحباعي ميكرن أل تر يف ، يف سرال اسرتم احبها،  يفرنا   أدل  علا

  ضافىلا  علا ساوق األحبض.
، مرررن اعهررر  أيضرررا  ١٩٩١وعلرررا الررر ن  مرررن أل كمبررروداي أسررر ات تاررردما  كبرررنا  منرررذ عررراق  -١٢

ار ارال االسرر اق ارشراحبا  ح أل اتحبههرا يُظهر  ال واقرر  اعأسراوي  الناار  عرن عرردق  يرًء ساروق 
الكررايف واحلمايرر  الاويرر . فرراس اق سارروق ار اررال جررزء ال يترررزأ مررن ضررمال سررًق داعرر  يف البلررد. 
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ويتقلرررر   ظرررراق الدميا ا ىلرررر  اللىلربالىلرررر  الارررراع  علررررا الت دديرررر ، م،لمررررا يررررن  علىلرررر  الدسررررتوحب،  جرررر اء 
 حب الداخلي.ا تخاابت دوحبي  و زيه ، األم  الذي ال ينبتي اعتباحب. عديدا  لًستا ا

وخررررًل ق ،ررررر  اعارررر حبا ا ا ررررر  يف تشرررر ين األول/أكتررررروق ، أكررررد وايررررر  الشرررر ول ا احبجىلررررر   -١٣
والت رررراول الرررردوك حبأي احلكومرررر  أل هنرررراي توافاررررا  قرررر  اسرررر اق الاررررىلادا واسرررر اق سارررروق ار اررررال. 

ال رادل  وتشرع اعا حبا ا ا ر  علرا اتبراع هرذا الرنهج، وتُرذّك  احلكومر ُّ يل حب رد اهلىلئرات الدولىلر 
واعتررواال حلارروق ار اررال يشرركل جررزءا  ال يترررزأ مررن ذلررك الررنهج. وم،لمررا وحبد يف ت لىلرر  مترروض 
            األمررررر  اعتحررررردا الارررررامي حلاررررروق ار ارررررال يف افتتررررراأ الررررردوحبا ال،ًيفررررر  جمللرررررإل ساررررروق ار ارررررال، 

 . ٢ "ال ميكن أل تتض حب الاىلادا من ت لىلاات متأ ىل "

 الفئات الضعيفة والتمييز -اثلثاا  
يارروق الاررا ول الرردوك حلارروق ار اررال علررا مبرردأ ضرر وحبا متتررع اجلمىلررع ابحلرر ايت واحلارروق   -١4

ق يار  قمناو را   كل وتمع يض  فئات مهمشر  يكرول متت هرا ابحلاروق  لكنكاف  ومن دول متىلىلز. 
 داق اعاراواا داخرلمرن أهرداا التنمىلر  اعارتدام  يف احلرد مرن ا  ر ١٠أو يخ  . ويتم،ل اهلردا 

ن مررت دوغررا متىلىلررز ق واحلرر ايوفىلمررا قىلنهررا. ومتشررىلا  مررع الاررا ول الرردوك، ينبترري التمتررع ابحلاررو البلرردال 
            ىلاسررري لررر أي الااأي  ررروع، قصررر ا النظررر  عرررن ال ررر ق أو اللرررول أو اجلرررنإل أو اللتررر  أو الررردين أو 

  جلناري أو اهلويراو اعىلرل أو نن الاىلاسي أو األ ل الاومي أو االجتماعي أو اعلكىل  أو اعىلًد أ
 لراع  واعىل  عن توافا قد كمبوداي  سكوم  كا ت  وعااجلناا ىل  أو ارعاق ، أو أي وضع آخ . 

لتئرررات نظررر  يف سالررر  ابررردأ، فرررول مرررن اعناسررر  الاع هرررذا تكررر س الرررت الدولىلررر  ابع اهررردات االلترررزاق
، علررررا ا الارررراق واجلماعررررات اعهمشرررر  فىلهررررا. وقررررد حبكررررزت اعارررر حبا ا ا رررر ، يف فرررر ع  مررررن تا ي هرررر

ومررات ا يرر  م ل وب األ ررلىل  والنارراء، وحبكررزت كررذلك علررا مارراعل أخرر  . وتارردق يف هررذا التالشرر
ع تبقررر  ااألشرررخاص مارررتكمل  عرررن هرررات  التئتررر  ال عىلارررىلت ، وتنظررر  أيضرررا  يف سالررر  الاررررناء، و 

عررررات ئررررات واافأوضرررراعه  ابلشررررواحبع، واألقلىلررررات، واأل تررررال. وتتنرررراول اعارررر حبا ا ا رررر  كررررذلك 
 مهمش  أخ  .

 األشخاص املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع -فأل 
ي ررراين األشرررخاص الرررذين ي ىلشرررول يف الشرررواحبع أو ي ملرررول فىلهرررا أو تررر تبس أوضررراعه   رررا  -١5

قشركل أو خخر  مررن ضر ف شررديد. وقرد السظرت اعارر حبا ا ا ر ، يف تا ي هررا الاراق ، أل حبعررىلإل 
الرررررواحباء أعلرررررن أل م كرررررز االسرررررتابال الرررررذي كرررررال يُ ررررر ا سررررراقاا  ابسررررر  م كرررررز قررررر ي سررررربو للشررررر ول 

  . ويف تشر ين األول/٩، التار ا A/HRC/33/62أو يبدأ تشتىلل   ا ظ   االجتماعىل  ينبتي أل يُتل 
، ااحبت اعارر حبا ا ا رر  ذلررك اع فرر  لتاىلررىل   رر وا ال ررىل  فىلرر  واع املرر  الررت يلااهررا ٢٠١6أكترروق  

األشررخاص الررذين ُتمُّ ررول ويودعررول فىلرر . وقررد شرر أ وايرر  الشرر ول االجتماعىلرر  وقررداما احملرراحبق  
ا إا  من تقوحبات، لكن ال شك أل هناي ساجر   ح  دخرال مزيرد مرن و عادا  هىلل الشباب م

التحاىلنات الكبنا والواس   النقاق الستىلتاء اع اين األساسىل  حلاوق ار اال. وعلا ال ن  مرن 
 كىلررد الاررلقات أل األشررخاص الررذين ُتم ررول ويودعررول يف اع كررز مضررق ول  ح البارراء فىلرر  عرردا 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16414&LangID=Eا ظ    ٢ 
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ضرررع ال تىلبرررات الًامررر  السرررت ادع ، فرررول م ظررر  األشرررخاص الرررذين أسررربوع كررري يتاررر  ألسررر ه  و 
التات    اعا حبا ا ا   أمضوا يف اع ف  مدا أ ول قك،ن، وأكد ال ديد منه  أم  مترزول فىلر  
قارر ا . وال يتماشررا هررذا الوضررع مررع متهرروق م كررز االسررتابال وال مررع الاررا ول. ويف سالرر  األ تررال 

          مشرررراكل م تبقرررر  ابلصررررح  ال الىلرررر  أو األشررررخاص ذوي ارعاقرررر   واألشررررخاص الررررذين ي ررررا ول مررررن
أو ذوي االستىلاجات الصحىل  القويل  األمد، ت  علا الالقات أل تتأكد من هوي  الشرخ  
وتتحارر  مررن هويرر  الترر د الررذي يرردعي أ رر  مررن أسرر ت  وي نرر  يف اسررت ادت . أمررا األشررخاص الررذين 

 دحبا اع ف   ذا ه  أحبادوا ذلك.يتمت ول قادحبات ماتال  فىلنبتي الاماأ هل  مبتا
والسظررت اعارر حبا ا ا رر  أل أعرردادا  كبررنا مررن األشررخاص يتكدسررول يف نرر ا قاررىلق   -١6

تتتا   ح التهوي  الكافىل  وتارل فىلهرا م افر  اعىلرا. والصر ا الصرحي. ويروف  اع كرز التر ا. والترذاء. 
وس  اررررر  اعناعررررر  وي ررررراين ال ديرررررد مرررررن احملتررررررزين فىلررررر  مرررررن مشررررراكل  رررررحىل ، مبرررررا يف ذلرررررك فرررررن 

البش ي /اريدا، و دمال اعخدحبات، ومشاكل م تبقر  ابلصرح  ال الىلر  أو النتارىل . وق ر، الناراء 
يف اع ف  سوامل. ويوجد فىل  عدد مرن األشرخاص ذوي ارعاقر . ومرع ذلرك ال يترىلا اع كرز الردع  

  ً ً ، تضر  قلرىل مرن اللروااق الصرىلدال ىل ،  القك اعهين اعناسر  ألولئرك األفر اد. فالوسردا القبىلر ، مر،
وُياتخدق ماتشتا ملي لتادمي الدع  القرك. وير وي أسرد اعبراين أشخا را  ماىلمر  فىلر  لتر ات 
 ويلرر ، ي رراين ك،ررن مررنه  مررن  عاقررات  تاررىل  اجتماعىلرر  أو عالىلرر  أو مررن مشرراكل  ررحىل  أخرر   

تررد مكرراان  آخرر   مررددا. وق رر، األشررخاص  مررا وافرر  علررا ال ررىل  يف اع كررز أو أو   لىلرر  أل رر  ا
 يلرأ  لىل .

وادعررا ال ديررد مررن احملترررزين أمرر  ال ياررتقىل ول االتصررال ي ترراهل  وأقرراحب   يف ا رراحبجا  -١٧
وقد اسُترز ق ضه  مع اىلع أفر اد أسر ت  لكرنه  ُفصرلوا ق رد ذلرك يف اع فر . ويصربا ال ديرد مرن 

قرررروا  ، م،ررررل قرررروا   اعاتضرررر ت  يف أوضرررراع م تبقرررر  ابلشررررواحبع، و ل كررررال ق ضرررره  قررررد ا تهررررك 
مكافحرر  مررواد اردمررال، فررول ك،ررنا  مررنه  ا هالتهررا. واسُترررز يف اع كررز أيضررا  عرردد مررن األ تررال، 
ق ضررره  حبفاررر  أسرررد الوالررردين أو ماررردق حبعايررر  آخررر ، وق ضررره  منتصرررل عرررن ذويررر . ووقترررت اعاررر حبا 

  نرن سكومىلر  ا ا  ، أيفناء اايحبعرا، علرا وضرع ق ر، األ ترال نرن اعصرحوق  يف عهردا منظمر
م نىلررر  ي ترررال الشرررواحبع. وُمتررررز م ظررر  األشرررخاص اعوجرررودين يف اع كرررز قاررر ا  مرررن دول أسررراس 
قا وين، سا ت ل استررااه  ت ارتىلا . وال قرد مرن تاردمي اسرتراق  عاجلر  وشرامل  ومنارا  مشر ك  

وضررع. وت سرر  قرر  الرروااحبات والوكرراالت اعت ررددا وتُترراأ هلررا اعررواحبد الكافىلرر  للتختىلررف مررن هررذا ال
اعارر حبا ا ا رر  مبررا قُرردق مررن ضررماانت للاررماأ لجمرر  اعتحرردا واعنظمررات نررن احلكومىلرر  ابلو ررول 
 ح اع كررررز علررررا مررررداحب الارررراع . وينبترررري  عقرررراء األولويرررر  ر شرررراء م فرررر  مناسرررر   ومررررزود ابعررررواحبد 

ه  ابلشررواحبع. الكافىلرر   يارردق ال عايرر  وا رردمات واعارراعدا الًامرر   ح األشررخاص اع تبقرر  أوضرراع
وينبتي أل يتمكن اعارتتىلدول اعارتهدفول مرن احلصرول علرا اعاراعدا  وعرا . وينبتري أل ت ررل 
احلكومرر  ابملرراذ  جرر اءات لتنتىلررذ التو ررىلات اعنب،ارر  مررن اعرر مت  الررو ين اع ررين ابألشررخاص اع تبقرر  

 .٢٠١5أوضاعه  ابلشواحبع الذي ُعاد يف قنوق قن ، يف كا ول األول/ديامرب 
وأقلرر  وايرر  الشرر ول االجتماعىلرر  وقررداما احملرراحبق  و عررادا  هىلررل الشررباب اعارر حبا ا ا رر   -١8

قوجررود م اكررز رعررادا  هىلررل مرردمين اعخرردحبات، ومب فرر  هقهررس ر شرراع  يف مافظرر  كا رردال لل نايرر  
ابألشررررررخاص ذوي ارعاقررررررات النتاررررررىل  االجتماعىلرررررر . وي مررررررل أل تُارررررردهق اسررررررتراق  شررررررامل  لتلبىلرررررر  

تىلاجرررات احلاىلاىلررر  لجشرررخاص مررردمين اعخررردحبات أو األشرررخاص الرررذين ي رررا ول مرررن  عاقرررات االس
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 تاررررىل  اجتماعىلرررر ، مررررن أجررررل كتالرررر  دعمهرررر ، والنررررراأ، عنررررد االقتضرررراء، يف  عررررادا  هررررىلله  يف 
من أهرداا التنمىلر  اعارتدام   ح ت زيرز الوقاير  مرن  سراءا اسرت مال  5-٣اجملتمع. وتا ا التاي  

ت ررا ي مررواد اردمررال وتنرراول الكحررول علررا ،ررو يضرر  ابلصررح ، وعررًج ذلررك،  اعررواد، مبررا يشررمل
األمرر  الررذي يكتارري أاىلرر  خا رر  يف سررىلاق كمبرروداي. وينبترري موا ررل  ال مررل علررا   شرراء م كررز 
متخصرر  لل عايرر  النتاررىل  االجتماعىلرر ، علررا أال يررت  ذلررك  ال  ذا أمكررن ضررمال االمت،ررال ع رراين 

 ساوق ار اال.
اررر حبا ا ا ررر  احلكومررر  يل تُررردحبج يف االسررر اتىلرىل  الرررت توشرررك علرررا وضررر ها وتو ررري اع -١٩

 ، وضررمال ١لتحاىلرر  أهررداا التنمىلرر  اعاررتدام  خقررس عمررل ت مرري  ح احلررد مررن التارر   اهلرردا 
 ، وتروفن األمرن 8  وكتال  ال مال  الكامل  واعنتر  للرمىلع  اهلردا ٣الصح  وال فاهىل   اهلدا 

 . وسىل دي تقوحب ١٠ ، واحلد من ا  داق اعااواا  اهلدا 6و ٢ت   اهلدفال التذاعي واعىلا. النظىل
االسرررررتراق  اعشررررر ك  قررررر  الررررروااحبات والوكررررراالت اعت رررررددا  ح ت اجرررررع عررررردد األشرررررخاص اع تبقررررر  
           أوضررررراعه  ابلشرررررواحبع. ويف نضرررررول ذلرررررك، ينبتررررري يايررررر  ساررررروق ار ارررررال واحلررررر ايت األساسرررررىل  

 الواجب  هل .

 السجناء -ابء 
ت كرررد اعاررر حبا ا ا ررر  مرررن جديرررد، ق رررد أل  ظررر ت يف سالررر  الاررررناء، قلاهرررا  ااء اللرررروء  -٢٠

مرن قرا ول  ٢٠٣اعك،ف  ح االستراا الاراق  للمحاكمر  يف كمبروداي. وعلرا الر ن  مرن أل اعرادا 
ارجررر اءات اجلناعىلررر  ترررن  علرررا أل االسترررراا اع قرررت ينبتررري أل يكرررول اسرررت،ناعىلا ، يبررردو أ ررر  يكررراد 

ء  عررراداي . وينبتررري أل تنظررر  احلكومررر  يف قرررذل مزيرررد مرررن اجلهرررود لتوعىلررر  الاضررراا قبرررداعل يكرررول  جررر ا
االستررراا سرر ىلا   ح التشرررىلع علررا احلررد مررن اللررروء التلارراعي  ح االستررراا الارراق  للمحاكمرر . 

، CCPR/C/KHM/Q/2/Add.1وقررد أقرر ت احلكومرر  يل الوضررع يف الارررول يقرر أ مشرركل   ا ظرر  
اللرنررررررررر  اع نىلررررررررر   اررررررررروق ار ارررررررررال علرررررررررا مارررررررررأل  االكتظرررررررررا   ا ظررررررررر   ، وعلارررررررررت ١4التاررررررررر ا 

CCPR/C/KHM/CO/2 ومن الواضا أل اعماحبسات احلالىل  قشأل االسترراا اع قرت ١4، التا ا . 
 يف تشرررررررررر ين األول/ ١ترررررررررر دي  ح تترررررررررراق  اعشرررررررررركل . فخررررررررررًل اايحبا اع كررررررررررز ار ررررررررررًسي حبقرررررررررر  

 4 ٧٣6متررزا  مرن أ رل  ١ 5١٢ ا ر  يل ، علا سبىلل اع،ال، أُقلترت اعار حبا ا٢٠١6 أكتوق 
مترزا  كا وا  ما حبهن االستراا اع قت أو يف ا تظاحب مرا سرت ول  لىلر   جر اءات االسرتئناا. وينبتري 
أل تشررر ع وااحبا ال ررردل يف مبرررادحبات للتوعىلررر  لضرررمال الررردع  اجلمررراهني لبرررداعل االسترررراا اع قرررت. 

 الاضررراا ققاعتررر  ا ىلررراحبات اعتاسررر  يف قرررا ول وينبتررري أل تبرررذل مزيررردا  مرررن اجلهرررود مرررن أجرررل ترررذكن
  .٢٠5ارج اءات اجلناعىل  وابلصىلت  الاضاعىل  اعناسب ، قذك  أسباب االستراا  ا ظ  اعادا 

ومث  قضىل  ابحباا ُوضع اع نىلول يف   احبها، وه  أعضراء منظمر  نرن سكومىلر  هري ال اققر   -٢١
ا الارراق  للمحاكمرر  عرردا مقولرر ، وهرر : لررىل  الكمبوديرر  حلارروق ار اررال والتنمىلرر ، حبهررن االسترررا

مرروين، وين سرروخا، ويرري سرروخال، واني فا رردا، وين شرراحبكىلا. واسُترررز الاررىلد شرراحبكىلا، وهررو الناعرر  
الاررراق  لجمررر  ال ررراق للرنررر  الو نىلررر  لً تخررراابت، يف  ترررإل الوقرررت الرررذي اسُتررررز فىلررر  األعضررراء 

ألفرر اد اعررذكوحبين أعررً. موضرروع ال ديررد اآلخرر ول لكررن ُوجهررت  لىلرر  عرر  خمتلترر . وشرركهل استررراا ا
مررن النررداءات ال اجلرر ، وتناولرر  الت يرر  ال امررل اع ررين ابالستررراا الت اررتي يف حبأي خلرر  فىلرر   ح 

 أدان. . 66أل استرااه  ت اتي  ا ظ  أيضا  التا ا 
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و سف اعا حبا ا ا   ل دق متكنها من مااقل  احملتررزين، علرا النحرو اعقلروب، خرًل  -٢٢
، ٢٠١٧ارال/أق يل  ىل ٢٧. ويف ٢٠١6يف تشر ين األول/أكتروق   ١حبعا اع كز ار ًسي حبقر  ااي

زيرد مو جر اء  ُمدد استرااه  ست  أشه   ضافىل  قدعو  متكر  الارلقات مرن اسرترواب الشرهود
خاص كرال األشرمن التحاىلااتا وكال ذلك آخ  متديد ماموأ ق  مبوج  الاا ول الكمبودي. و 

ررراا ذا االستزين منررذ سررن  مررن دول مباشرر ا أي دعررو  ضررده . وال يرر يف  هررا مارر  وقتهررا متررر
، ذلرك ت أسر ه اعقول علا احل  يف س ي  احملترزين فحا ، قل ي يف  أيضا  علا ساروق وسر اي
قرردحبا  تررراا علرراأل ق ضرره  ُم ىلررل حبعىلارري ألسرر ت  اع ىلشررىل . وعررًوا علررا ذلررك، يرر يف  هررذا االس

علررررا  التنمىلرررر ،ي ال اققرررر  الكمبوديرررر  حلارررروق ار اررررال و منظمرررر  نررررن سكومىلرررر  ابحباا وحباسررررخ ، هرررر
 آذاحب/ ٢4موا رررررررل  الررررررردفاع عرررررررن ساررررررروق ار ارررررررال يف كمبررررررروداي. وأد  قررررررر احب الااضررررررري اعررررررر حبخ 

 اىلررد تامىله   ح الررذي مينررع أي أسررد مررن اايحبا احملترررزين عرردا أفرر اد أسرر ه  أو مرر ٢٠١٧ مرراحبس
ً ، ابل رراا ا رراحبجي، سررا ي ررين   توضررىل  الاررامىل مررو تي اع أ رر  ا ي ررد امكررالاتصرراهل ، احملرردود أ رر

 االلتااء ابحملترزين وحب د استرااه .
وابلنظرر   ح ا  ررداق األدلرر  الواضررا لتأيىلررد الررته  اعزعومرر ، ينبترري للاررلقات الاضرراعىل  أل  -٢٣

تترر ج فرروحبا  عررن األفرر اد اعررذكوحبين أعررً. أو توجرر  االعرراق  لررىله  كرري يتارر  حملكمرر  أل تصرردحب قرر احبا  
 . ٣ و ىلا  يف األم . وينبتي  عادا  ق احب احل  يف الزايحبا واحل  يف ال  دقا 
يف قلديررر  قررر ي سررراحب، يف قنررروق قنررر ، ارررا الاررررنال  ٢وحبقررر   ١واع كرررزال ار رررًسىلال حبقررر   -٢4

 شرر ين األول/تحبعررا يف ال عىلاررىلال لل جررال والنارراء يف كمبرروداي. وتلاررت اعارر حبا ا ا رر ، خررًل ااي
ر ررًسي ا، م لومررات مباشرر ا عررن ماررتو  االكتظررا . فارررن ال جررال  اع كررز ٢٠١6أكترروق  

زا ا أمرا مترر 4 ٧٣6شخ ، يض   ١ ٣٠٠ ، الذي قالت الالقات     ياع الستراا ١حبق  
 6٠٠اوأ مررا قرر   ، فاررد قىلررل  ل قدحبترر  االسررتىل اقىل  ترر  ٢سرررن النارراء  اع كررز ار ررًسي حبقرر  

دل اعارر حبا مترررزا. وفىلمررا يت لرر  ابالكتظررا ، أ لررع وايرر  ال رر ٩5٩شررخ ، لكنرر  يضرر   ٧٠٠و
ت يُ اقُّر  بارىلق  الرا ا   علا ق انمج ُت يك قشأل   رداحب أسكراق نرن استرااير  علرا اجلرنا ال
التختىلرف  رر يك يفعلىلها عادا ابلارن عدا تال عن ست  أشره . وميكرن أل ياراعد الرربانمج الت

حديرد مرد   ناير  لتوينبتي أل تات  ض وااحبا ال دل  تاعر  ق م قتا  من سدا مشكل  االكتظا .
ااا ضرررمال ناء مبرررواقدحبتررر ،  ذا اقررر ل قرررربامج الت،اىلرررف والتوعىلررر  ال امررر ، علرررا تالرررىل  عررردد الارررر

ستراق  شرامل  اا تادمي احلتا  علا الاا ول والنظاق. وينبتي أل توا ل وااحبا الداخلىل  ال مل عل
لررك ذل إاىلرر  أاكل الناارر  عررن االكتظررا . وعلررا الرر ن  مررن لارروء األسرروال يف الارررول وللمشرر

 رزين.سىلتقل   تاات كبنا، فً قد من كتال  احلماي  التام  حلاوق اىلع احملت

 الشعوب األصلية -جيم 
است  ضررررررررت اعارررررررر حبا ا ا رررررررر  سالرررررررر  الشرررررررر وب األ ررررررررلىل  يف تا ي هررررررررا الارررررررراق   ا ظرررررررر   -٢5

A/HRC/33/62 كا رررت وااحبا التنمىلررر  ال يتىلررر  قرررد ٢٠١٧مرررايو  . وسررر  أايحب/١8-١١، التاررر ات ،
 ١٠٩ااعرر  مررن الارركال األ ررلىل  قصررتته  تلررك، واع فررت وااحبا الداخلىلرر  قررر  ١٢4اع فررت قررر 

ااعررر  سرررندات ملكىلررر  أحباضررري اعشررراع  متلرررك  ١4ااعرررات قصرررتتها كىلررراانت قا و ىلررر ، وُمنحرررت 
__________ 

، ق ررد أل قُرردق هررذا التا يرر . ٢٠١٧سزي ال/يو ىلرر   ٢٩أُ لرر  سرر اأ أولئررك األفرر اد وُأخضرر وا رشرر اا قضرراعي يف   ٣ 
 وا ُمدهد موعد ماكمته  ق د.
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لررك اايدا  تىلترر  علررا مررا سررند ملكىلرر  أحباضرري اعشرراع . ويشرركل ذ 45٩اجلماعررات األحبقررع عشرر ا 
، نررررن أل ٢٠١8سررررند ملكىلرررر  قنهايرررر  عرررراق  5٠إارررر  يف الاررررن  اعاضررررىل . وت تررررزق الرررروااحبا   ررررداحب 

دوالحب لكررل  ٧٠ ٠٠٠ت اىلرردات وتكررالىلف احلصررول علررا سررندات ملكىلرر  أحباضرري اعشرراع  سررواك 
جلماعرات سند ملكىل   ت  قل هذ. ال ملىل . وميكن أل توف  سندات ملكىل  أحباضي اعشاع احلماي  

الاكال األ لىل ، لكنهرا ال ميكرن أل ُتارتخدق ضرماان  للحصرول علرا قر وض، وإُرد مرن مث مرن 
 ف ص سصول تلك اجلماعات علا التمويل وإاىل  التقوحب االقتصادي.

، التاررررت اعارررر حبا ا ا رررر  قتئررررات مررررن ااعرررر  الارررروي ٢٠١6ويف تشرررر ين األول/أكترررروق   -٢6
 Suoy  مرررن الاررركال األ رررلىل . واتضرررا هلرررا أل سرررندات   وتلارررت التماسرررات مرررن فئرررات أخررر  

ملكىل  األحباضي ال تزال تق أ مشكل . وما اال التادق ققىلئرا ، و لرت ااعرات الشر وب األ رلىل  
توج  ا تبرا. اعار حبا ا ا ر   ح ت ارد و ر وابت  جر اءات احلصرول علرا سرندات ملكىلر  األحباضري 

بررروداي اىلرررع االلتماسرررات لترهىلزهرررا.  وقرررد يف كمبررروداي.  تُّارررله  مكتررر  اعتوضرررىل  الارررامىل  يف كم
ُعررر ض ال ديرررد مرررن الشررركاو  الرررواحبدا قشرررأل قضرررااي األحباضررري علرررا هىلئرررات قضررراعىل  ونرررن قضررراعىل  
وعلرررا كبررراحب واحباء احلكومررر  واللرنررر  الو نىلررر  حلرررل اعنااعرررات اعت لاررر  ابألحباضررري واللررررال الربعا ىلررر  

اعزعرررروم  يلررررر ول  ح هىلئررررات مت ررررددا، اع نىلرررر   ارررروق ار اررررال وال دالرررر . ويبرررردو أل الضررررحااي 
 وتدول اآللىلات الاا و ىل  وارداحبي  م ادا ونن ف ال .

رررن ق ضررره  مرررن تاررررىلل  -٢٧ وواجررر  أفررر اد ااعررر  الاررروي األ رررلىل  مشررراكل  ضرررافىل ،  ذ متكه
سررندات ملكىلرر  ف ديرر  مبوجرر  أمرر  ترروجىلهي، لكررن آخرر ين مررنه  مررا االرروا يارر ول للحصررول علررا 

ىل  عاراس  مردودا مرن ومروع األحباضري الرت يقرالبول  را. وادعرا الك،رن مرن سندات ملكىل  ااع
أف اد ااع  الاوي أم  فادوا أحباضىله  الزحباعىل  الرت ُمنحرت يف   راحب امتىلرااات عااحبير  اقتصرادي ، 

 وتلاوا ت ويضات نن كافىل  وأ بحوا م واين.
  رررداحب سرررندات ملكىلررر   وتو ررري اعاررر حبا ا ا ررر  يل تنظررر  احلكومررر  يف تبارررىلس عملىلررر  -٢8

ً   ضررررافىلا  لتنمىلرررر  ااعررررات  أحباضرررري اعشرررراع لتالررررىل  عرررردد ا قرررروات الًامرررر ، وأل ملصرررر  مترررروي
الشر وب األ رلىل . وتار أ اعار حبا ا ا ر  أل ت اجرع احلكومر  الاروا   والاىلاسرات احلالىلر  لكتالر  

 ، وأل تنش  ارعًل الوفاء ابلتزاماعا مبوج   عًل األم  اعتحدا قشأل ساوق الش وب األ لىل
 وتنتذ. علا الص ىلد احمللي.

 األقليات -دال 
مررن ال هررد الرردوك  ٢٧مرر  لتئررات األقلىلررات احلصررول علررا يايرر  خا رر  مبوجرر  اعررادا  -٢٩

مررن الدسررتوحب علررا أل  ٣١ا رراص ابحلارروق اعد ىلرر  والاىلاسررىل . وابرضرراف   ح ذلررك، تررن  اعررادا 
الارررا ول ويتمت رررول قرررنتإل احلاررروق واحلررر ايت وتارررع علرررىله   ترررإل اعررروا ن  ا مرررن متاررراوول أمررراق 

الواجبررررات قترررر، النظرررر  عررررن ال رررر ق أو اللررررول أو اجلررررنإل أو اللترررر  أو اع تاررررد أو الرررردين أو اعىلررررل 
 الاىلاسي أو مكال الوالدا أو الوضع االجتماعي أو ال، وا، أو أي وضع آخ .

 ا   سال  ااعات األقلىلات، مبا فىلهرا وخًل الت ا اعشمول  ابلتا ي ، دحبست اعا حبا ا -٣٠
األقلىلررات اريفنىلررر  والدينىلررر  الرررت ت رررىل  يف كمبررروداي، وكرررال مرررن قررر  ال وامرررل الرررت دف تهرررا  ح ذلرررك 

 تلاىلها  فادات ت رب عن الال  قشأل ماأل  ا  داق اجلناىل . وتُ  ض أدان. استنتاجاعا األولىل .
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 مجاعات التشام  
بىلرررر  الارررركال اعاررررلم  الكمبررررودي ، ويُ رررر ا  رررر  عمومررررا    نالChamيشرررركل التشرررراق   -٣١

ابعتبررراحبه  أقلىلررر  دينىلررر  ال أقلىلررر   يفنىلررر  يف كمبررروداي. ويشررركلول فئررر  نرررن مترا اررر   اررربىلا ، وي رررىل  
            م ظمهرررر  علررررا  ررررول مرررر  اعىلكو رررر ، وسررررول  ررررنا تررررو لي سرررراب. ويتكلمررررول التشررررامىل ، وعررررادا

تربول موا ن  كمبودي  قبل ف ا سك  ا من احلم ، ما يتكملول ا مني  أيضا . وكال التشاق يُ 
ضررد  ررول تشررىلا  ٠٠٢/٠٢سىلررث ت  ضرروا لًضررقهاد علررا وجرر  التحديررد. وتتضررمن الاضررىل  حبقرر  

وخىلو سرامتال، اع  وضر  علرا الردواع  االسرت،ناعىل  يف مراك  كمبروداي، عمر  ارابدا اجلماعىلر  ضرد 
ساحبسرر  شرر اع ه  الدينىلرر  مررن جديررد. وي ررىل  ك،ررن التشرراق. وعرراد التشرراق اآلل لل ررىل  يف كمبرروداي و 

، ااحبت ٢٠١6منه  علرا  رىلد الارمكا وي رىل  آخر ول يف قنروق قنر . ويف تشر ين األول/أكتروق  
اعاررر حبا ا ا ررر  ااعرررات التشررراق اعاىلمررر  يف اعنرررا   احلضررر ي  مرررن أجرررل التو رررل  ح فهررر  أفضرررل 

 حلالته .
اعنررا   احلضرر ي  عمومررا   اررن ا رردماجه  يف ويشرر   أفرر اد ااعررات التشرراق اعاىلمررول يف  -٣٢

اجملتمرررع ا مرررني، وال ي تاررردول أل لررردينه  أو ا تمررراعه  اريفرررين  يفرررنا  يف اع املررر  اعخصصررر  هلررر . 
وهناي أدل  علا ت لىل  خاص  ذ. التئر  تمرع قر  اعنراهج الدحباسرىل  الو نىلر  واعواضرىلع ارسرًمىل  

لىل  والشرباب وال ايضر  اعار حبا ا ا ر  يل وااحبتر  تردع  حبواتر  والدحباسات الا آ ىل . وأقل  واي  الت 
م ل  مال . ويشاحبي التشراق قنشرايف يف احلىلراا الاىلاسرىل . وهنراي أدلر  أيضرا  علرا  ١ 4٠٠سواك 

تزاوجه  مع فئات  يفنىل  أخ  . وعلمت اعا حبا ا ا   أل األف اد الذين التات    مملرول واثعر  
 . أمرا أفار  التشراق فىلواجهرول  ترإل التحردايت الرت ت ر ض نرنه  مرن اهلوي  وميكنه  الارت    ير

            ا مرررررن التاررررر اء، مبرررررا يف ذلرررررك اهلشاشررررر  يف ورررررال ساررررروقه  االقتصرررررادي  واالجتماعىلررررر  وال،اافىلررررر ،
ً  ابحلصررررول علررررا اعىلررررا. النظىلترررر  والصرررر ا الصررررحي وال عايرررر  الصررررحىل . نررررن أل  فىلمررررا يت لرررر  مرررر،

 التمىلىلز ضد ااعات التشاق. اع لومات الواحبدا تشن  ح قل 

 مجاعات األشخاص ذوي األصول الفييتنامية واخلمري كروم  
يشكل األشخاص ذوو األ ول التىلىلتنامىلر  يف كمبروداي أقلىلر  نرن مترا ار . وك،رن مرنه   -٣٣

مهررراج ول وفررردوا سررردي،ا  وأشرررخاص ي ملرررول يف الترررراحبا عررررب احلررردود. ويارررىل  ق ضررره  يف كمبررروداي 
وق ضرره  اآلخرر  قصررت  نررن قا و ىلرر ، ولررديه  تصرراحبيا  قامرر  خمتلترر . وحبكررزت اعارر حبا قصررت  قا و ىلرر ، 

ا ا ررر  إديرررردا  علرررا األشررررخاص ذوي األ ررررول التىلىلتنامىلررر  الررررذين عاشررروا يف كمبرررروداي ألجىلررررال، 
وعلا ا من ك وق، وه  أشخاص من أ رول رينير  وجردوا أ تاره  ماىلمر  يف فىلىلرت انق عنردما 

،ن من ا من ك وق أيفناء ف ات النزاع يف اجلزء األخن مرن الار ل ال شر ين، حُبمست احلدود. وُش د ك
اع  وضرر  علررا  ٠٠٢/٠٢وضرراعت مررنه  واثعرر  هررويته  يف ك،ررن مررن األسىلررال. وتتضررمن الاضررىل  

الردواع  االسرت،ناعىل  يف مراك  كمبروداي عمر  تت لر  ابرابدا اجلماعىلر  ضرد التىلىلتنرامىل  يف كمبروداي، 
جرررر اع  يُررررزعُّ  أمررررا احبُتكبررررت يف  قلررررىل  فىلىلررررت انق. وق ررررد أل اسررررتت  الاررررًق يف   منتصررررل  عررررن أي

كمبوداي، عاد  لىلها ك،رن مرن أولئرك األشرخاص أو ُتم روا يف اجملتم رات احمللىلر  الرت كا رت قاعمر  
 يف عهد ما قبل النزاع.

، التارررررررت اعاررررررر حبا ا ا ررررررر  ىلماعرررررررات األشرررررررخاص ٢٠١6ويف تشررررررر ين األول/أكتررررررروق   -٣4
 ررررول التىلىلتنامىلرررر  وا مررررن كرررر وق. وقرررردا أل ال ديررررد مررررنه  يواجهررررول إرررردايت يف تارررررىلل األ ذوي
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اعوالىلررررد واحلصررررول علررررا ققاقررررات اهلويرررر . ويرررر يف  االفتارررراحب  ح واثعرررر  اهلويرررر  ستمررررا  علررررا ال ديررررد 
احلاررررروق األخررررر  ، وال سرررررىلما احلررررر  يف احلصرررررول علرررررا ا ررررردمات االجتماعىلررررر  األساسرررررىل .  مرررررن

، خقتهررا االسرر اتىلرىل  الو نىلرر  ر ررداحب واثعرر  اهلويرر  ٢٠١6 ال/يو ىلرر  سزي احلكومرر ، يف و شرر ت
. وتارر ا ا قرر   ح ضررمال االعرر اا ابجلمىلررع، وهررو هرردا يتماشررا مررع ٢٠٢6-٢٠١٧للترر ا 

الاررا ول الرردوك حلارروق ار اررال. وتشرركل ا قرر  أيضررا  أساسررا  عبرردأ ضررمال عرردق مللررف أسررد عررن 
اعاررتدام . ويُتوقررع أل تارراعد ا قرر  يف كتالرر  تارررىلل ال كرر ، الررذي تارروق علىلرر  أهررداا التنمىلرر  

مىلًد اىلع األ تال يف كمبوداي، ومتكر  اىلرع األشرخاص الرذين يشرهد التراحبيأ علرا أمر  أقراموا 
يف البلد من احلصول وددا  علا ققاقات اهلوي . وين  الاا ول الدوك حلاوق ار اال علا س  

وتارررررىلل الرررروالدا. ومررررن اع،ررررن للالرررر  أل عررررددا  مررررن اىلررررع األ تررررال يف احلصررررول علررررا اجلناررررىل  
            األشررررررخاص الررررررذين ي ىلشررررررول يف كمبرررررروداي أو الررررررذين حُبسلرررررروا  ح فىلىلررررررت انق هرررررر  عرررررردميو اجلناررررررىل  
أو م  ضررول  قرر  التحررول  ح عرردميي اجلناررىل . وت سرر  اعارر حبا ا ا رر  ابسررت داد احلكومرر  عررنا 

مررن الدسررتوحب. وعلررا الرر ن  مررن ذلررك،  ٣٣ اجلناررىل  ا منيرر  للخمررن كرر وق، وفاررا  ألسكرراق اعررادا
يواج  ك،ن من ا من ك وق علا أحبض الواقع   وابت يف احلصول علرا شرهادات اعرىلًد وواثعر  
اهلوي  يف كمبوداي. وينبتي للحكوم  أل تتاىلد قدستوحبها وقوا ىلنها الو نىل  واالتتاقىلات الدولىل  الت 

عرردق التمىلىلررز. وينبترري هلررا أيضررا  أل تتخررذ خقرروات  رردقت علىلهررا فىلمررا يت لرر  ابجلناررىل  واعوا نرر  و 
 عنع سدو  ساالت ا  داق اجلناىل  و ماعها يف كمبوداي.

 املرأة -هاء 
أاثحبت اعارررر حبا ا ا رررر ، يف تا ي هررررا الارررراق ، عررررددا  مررررن اعارررراعل اعت لارررر  ابعرررر أا  ا ظرررر   -٣5

A/HRC/33/62 ومرررر  تا ي هررررا يف  . ومنررررذ  عررررداد ذلررررك التا يرررر ، قرررردمت احلك٢٧-١٩، التارررر ات
  ررررررررراحب متاق ررررررررر  اعًسظرررررررررات ا تامىلررررررررر  للرنررررررررر  اع نىلررررررررر  ابلاضررررررررراء علرررررررررا التمىلىلرررررررررز ضرررررررررد اعررررررررر أا 

 CEDAW/C/KHM/CO/4-5/Add.1 و لبرررت اللرنررر   ح احلكومررر  أل ٢٠١6  يف آذاحب/مررراحبس .
 تاررردق م لومرررات  ضرررافىل  يف تا ي هرررا الررردوحبي اعابرررل، الرررذي مرررل موعرررد تادميررر  يف تشررر ين األول/

، تشررمل م لومرات عررن ارجر اءات اعتخررذا لتحاىلر  مررا يلري:  أ  ضررمال مًسارر  ٢٠١٧أكتروق  
قضاعىل  ف لىل  حلاالت ال نف ضد اع أا، مبا يف ذلك ال نف اعنزك واجلناي، وعدق  سالتهرا داعمرا  
 ح آلىلرررات الوسرررا  ا  ب  متكررر  اىلرررع الناررراء مرررن تاررردمي شررركاو  حبمسىلررر  قشرررأل ال نرررف اعنرررزك 

مظررراه  الو ررر  االجتمررراعي للضرررحااي والتوعىلررر  ابلقررراقع اجلنررراعي هلرررذ. األف رررالا  واجلناررري، ااالررر 
ظررررررررر  ا   اعرررررررر أا ضررررررررد ال نررررررررف أشرررررررركال اىلررررررررع ال امرررررررر  التوعىلرررررررر  يررررررررًت تنرررررررراول ضررررررررمال  ج 

CEDAW/C/KHM/CO/4-5 ٢١، التا ا.  
وتناولرررررت اعاررررر حبا ا ا ررررر ، يف تا ي هرررررا الاررررراق ، دوحب اعررررر أا يف احلىلررررراا الاىلاسرررررىل   ا ظررررر   -٣6

A/HRC/33/62 وعا كا رت اال تخراابت البلدير  جاحبير  وقرت  عرداد الصرىلت  النهاعىلر  ٢٢، التا ا . 
هلررذا التا يرر ، فررول اع لومررات عررن عرردد النارراء اعنتخبررات لىلاررت متاسرر  ق ررد. ولكررن عررا كررال مررن 
اعتوقررع أل تُ اررد اال تخرراابت ال امرر  قبررل مناقشرر  التا يرر  اعابررل  ح ولررإل سارروق ار اررال، فررول 

مررن اتتاقىلرر  الاضرراء علررا اىلررع أشرركال التمىلىلررز ضررد اعرر أا ُتىلررز  4اعارر حبا ا ا رر  تُررذّك  يل اعررادا 
املاذ تداقن خا   م قت  ع اجل  االختًالت، وأل اللرن  اع نىل  ابلاضراء علرا التمىلىلرز ضرد اعر أا 

 احب، وخا رر  يف أو ررت مرر ت  ابملرراذ تررداقن خا رر  م قترر  لررزايدا مت،ىلررل النارراء يف مواقررع  ررنع الارر
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احلاررررررررررل الاىلاسرررررررررري وورررررررررراالت الاضرررررررررراء والشرررررررررر ول ا احبجىلرررررررررر  والاررررررررررلك الدقلوماسرررررررررري  ا ظرررررررررر  
CEDAW/C/KHM/CO/4-5 و ٢٩، التا اCEDAW/C/KHM/CO/3 ٢4، التا ا.  

، ٢٠١6و لررر  وايررر  ال ررردل  ح اعاررر حبا ا ا ررر ، أيفنررراء ق ،تهرررا يف تشررر ين األول/أكتررروق   -٣٧
الاررروا   اعت لاررر  ابألحبسررراق اعارررت احبا. ومرررن دوافرررع هرررذا القلررر  ماررراعدا احلكومررر  علرررا م اج ررر  

التتنات الت   أت علا قوا   عدد من الدول األخ   الت قىلردت  مكا ىلر  اللرروء  ح ت تىلبرات 
األحبسرراق اعاررت احبا، وال سررىلما ال تىلبررات عرررب الو نىلرر  والدولىلرر  السررت احبا األحبسرراق ألنرر اض ُتاحبيرر . 

اي ساحبسرررر  األحبسرررراق اعاررررت احبا يف البلررررد  ظرررر   اررررل اجلنرررر   ح األق وقررررد سظرررر ت سكومرررر  كمبررررود
البديلررر ، ومتديرررد الاررروا   الرررت إظررر  الترررربع ابألعضررراء البشررر ي  ألنررر اض ُتاحبيررر  مرررن أجرررل ت تىلبرررات 
األحبسرراق اعاررت احبا حلمررل التررن. ويتقلرر  هررذا الوضررع حب رردا  دقىلاررا  لضررمال يايرر  سارروق النارراء 

كوم  الالُ   ااء استمال استتًل النااء اعاتض تات و مكا ىلر  وضرع اعاتض تات. ويااوحب احل
 ١ت تىلبررات عرررب احلرردود السررت احبا األحبسرراق ألنرر اض ُتاحبيرر . ويكتارري الاضرراء علررا التارر   اهلرردا 

مرررن  ٢-٣و ١-٣مرررن أهرررداا التنمىلررر  اعارررتدام   وضرررمال الصرررح  اجلىلررردا وال فاهىلررر   التايترررال 
يف هرذا الاررىلاق. ويت ر  علررا احلكومر  أيضررا  أل إمري سارروق األهرداا، إديرردا  ، أاىلر  خا رر  

اىلرررررع األ ترررررال اعولرررررودين مرررررن ت تىلبرررررات األحبسررررراق اعارررررت احبا الرررررت كا رررررت قاعمررررر  مرررررن قبرررررل. ف،مررررر  
ا  كاسرررات واضرررح  علرررا جنارررىل  أولئرررك األ ترررال وساررروقه  األسررر ي . وتو ررري اعاررر حبا ا ا ررر  

عتاسرررر  عت هرررردي ت تىلبررررات اسررررت احبا األحبسرررراق احلكومرررر  يل توا ررررل التررررزاق احلررررذحب مررررن ارمكرررراانت ا
 ألن اض ُتاحبي  الااع   ح ال مل يف كمبوداي، ويل تضع قا وان  ممي ساوق اىلع اع نىل .

وال يررزال ال نررف ضررد اعرر أا وال نررف اجلنارراين مشرركل  يف كمبرروداي. وال يوجررد دلىلررل علررا  -٣8
وال علرررا تررروفن مزيرررد مرررن احلمايررر  للناررراء  تزايرررد اللرررروء  ح األسكررراق الاا و ىلررر  عًساررر  اجلنررراا،

اعاتضررر تات. ويلررررأ ك،رررن مرررن ضرررحااي ال نرررف  ح آلىلرررات الوسرررا   ويُ ررردل لل رررىل  مرررع اجلررراين 
مررن أهررداا التنمىلررر  اعاررتدام ، ال امىلررر   ح  ٢-5اعزعرروق. وي مررل أل تررر دي خقررس إاىلرر  التايررر  

ا راص،  ح  ضراف  ق ر، الرزخ   ح الاضاء علرا ال نرف ضرد الناراء والتتىلرات يف اجملرال  ال راق و 
اجلهرررود الرررت تبرررذهلا احلكومررر  يف هرررذا الصررردد. وقرررد تلارررت اعاررر حبا ا ا ررر  أيضرررا  تاررراحبي  عرررن ك،ررر ا 
ساالت ال نرف ضرد اع،لىلرات واع،لىلر  ومزدوجري اعىلرل اجلناري ومتراي ي اهلوير  اجلنارا ىل  وسراملي 

ىلرىلات للتوعىلرر  قتىلرر   سرردا  إررول  ررتات اجلنارر . وينبترري للحكومرر  أل تنظرر  يف تنتىلررذ اسرر ات
يفاررايف يف اعواقررف  ااء ال نررف ضررد اعرر أا، وت زيررز ار رراحب التشرر ي ي يف هررذا الشررأل، وضررمال عمررل 
الشررر    علرررا التحاىلررر  الشرررامل يف اىلرررع الشررركاو ، وتاررردمي اجلنررراا  ح ال دالررر ، وتررروفن احلمايررر  

قشررأل هررذ. اعاررأل ، وينبترري تكرر يإل للضررحااي. وال قررد مررن اسررتم احب احلررواحب اعشرر ي قرر  الرروااحبات 
اهتمررراق خررراص للتصررردي لل نرررف ضرررد اع،لىلرررات واع،لىلررر  ومزدوجررري اعىلرررل اجلناررري ومتررراي ي اهلويررر  

 اجلناا ىل  وساملي  تات اجلنا .

 الطفل -واو 
تشررن التارردي ات  ح أل يفل،رري الارركال الكمبررودي  تاررل أعمرراحبه  عررن ال،ًيفرر . ولررذلك  -٣٩

تررل أاىلرر  خا رر  عاررتابل كمبرروداي، الررت هرري دولرر   رر ا يف اتتاقىلرر  يكتارري  عمررال سارروق الق
ساوق القتل ولديها عدد من الاوا   والاىلاسات وخقس ال مل الت ت كز علا ساروق القترل. 

، A/HRC/33/62وكما سب  أل السظرت اعار حبا ا ا ر ، ُأسر ا تاردق كبرن يف ورال الت لرىل   ا ظر  
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ا اعشرررمول  ابلتا يررر ، اعُتمرررد الارررا ول اجلديرررد اعت لررر  قاضررراء  . ويف قدايررر  التررر  ٣٧-٣5التاررر ات 
األسرردا . ويهرردا الاررا ول  ح تتررادي ماكمرر  اجملررر م  األسرردا  كمررا ُمرراكُّ  البررالتول وفررر ض 
عاوق  احلبإل علىله . ويشمل عددا  من اجملاالت، مبا يف ذلك ت ا ي اعخدحبات وارج اق والتش د 

شررواحبع ، ويشرررع علررا اعتمرراد اسرر اتىلرىلات رداحبا أوضرراعه   األشررخاص اع تبقرر  أوضرراعه  ابل
وت لررىلمه ، ُتشرر ي األسرر  واجملتم ررات احمللىلررر  يف تنتىلررذ سىلاسررات يايرر  األسرردا . وت كرررف وااحبا 
الشرر ول االجتماعىلرر  وقررداما احملرراحبق  و عررادا  هىلررل الشررباب علررا تنتىلررذ عرردد مررن جوا رر  هررذا 

وال شررررك يف أل سررررن هررررذا الاررررا ول خقرررروا  تاقىلرررر   الاررررا ول، م،لهررررا يف ذلررررك م،ررررل وااحبا ال رررردل.
  عمرررررال ساررررروق القترررررل. وتشرررررن اع لومررررات الرررررت تلاتهرررررا اعاررررر حبا ا ا ررررر  يف تشررررر ين األول/ ،ررررو

 ح أل عرردد الشررباب احملترررزين مررا فتررس يتزايررد قاررب  تشررديد  جرر اءات مكافحرر   ٢٠١6 أكترروق 
كومرر  أل ت بررس اعررواحبد البشرر ي  واعالىلرر  ت ررا ي اعخرردحبات واجلرر اع  اعتصررل  ابعخرردحبات. وينبترري للح

الًامررر  لضرررمال التنتىلرررذ اعًعررر  لارررا ول قضررراء األسررردا ، وت  رررد تنتىلرررذ. ق نايررر ، وتكترررل اسررر اق 
 أسكاق اتتاقىل  ساوق القتل.

وقررد عا رررت كمبررروداي مرررن عررردا مشررراكل فىلمررا يت لررر  مب افررر  ال عايررر  اع سارررىل ، وال سرررىلما  -4٠
يف الارررررنوات األخرررررنا،  ح  نرررررًق اع افررررر  الارررررىلئ  الارررررم    . وسررررر ت الارررررلقات،"دوحب األيتررررراق"

التبرررين قررر  البلررردال، الرررذي سظ تررر  يف سرررىلاق عملهرررا علرررا ت زيرررز تنتىلرررذ قرررا ول التبرررين قتىلررر   وتنظرررىل 
إاررر  يايرررر  األ تررررال الكمبررررودي  وكتالرررر  وجررررود ضرررماانت مناسررررب  قبررررل اعوافارررر  علررررا التبررررين. 

ما احملاحبق  و عرادا  هىلرل الشرباب خقر  عمرل يف كرا ول وأ لات وااحبا الش ول االجتماعىل  وقدا
يف اعاعررررر  مرررررن األ ترررررال مرررررن  ٣٠لتحاررررر  حبعايررررر  األ ترررررال  ررررردا  عرررررادا  ٢٠١٧ال،اين/ينررررراي  

م ساات ال عاي   ح أس ه  يمال خًل الانت  اللت  تلىلرال الشر وع يف ا قر . ويشركل التار  
ن ي ىلشررول يف م ساررات ال عايرر . وال ينبترري أل أسررد الشرروانل ال عىلاررىل  لل ديررد مررن األ تررال الررذي

تتماشىا الربامج ال امىل   ح  عادا األ تال  ح أس ه  مع مبردأ مصراا القترل التضرلا فحار ، 
قررل ينبترري هلررا أيضررا  أل تارر ا لتحاىلرر  عرردد مررن نرراايت أهررداا التنمىلرر  اعاررتدام ، مبررا يف ذلررك 

االجتماعىلررر  اعًعمررر  علرررا الصررر ىلد الرررو ين  ، وتنتىلرررذ  ظررر  احلمايررر  ٢-١احلرررد مرررن التاررر   التايررر  
  .٢-١٠ ، وت زيز اردماج االجتماعي واالقتصادي والاىلاسي للرمىلع  التاي  ٣-١ التاي  

وأُ ل ررت اعارر حبا ا ا رر  علررا عرردد مررن اعارراعل األخرر   الررت تتقلرر  مزيرردا  مررن التحاىلرر .  -4١
ًل الت ا اعشمول  ابلتا ير  اعابرل، ويشكل عمل األ تال واالُتاحب ابأل تال م،ال  علا ذلك. وخ

 .٢٠١8ستكمل احلكوم  تا ي ها الدوحبي  ح جلن  ساوق القتل، الذي مل موعد تادمي  يف عاق 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -زاي 
كررال مررن اعارر حب تارردمي تا يرر  احلكومرر  األول  ح اللرنرر  اع نىلرر   ارروق األشررخاص ذوي  -4٢

. وي،رررن  خررر  تاررردمي التا يررر  قلارررا ، ألسرررباب لرررىلإل أقلهرررا أل ٢٠١5  ارعاقررر  يف كرررا ول ال،اين/ينررراي
احلكومررر  مرررا ا تكرررت ت كرررد األاىلررر  الرررت تولىلهرررا حلاررروق األشرررخاص ذوي ارعاقررر . وتررردحبي اعاررر حبا 
ا ا ررر  أل األشرررخاص ذوي ارعاقررر  ي رررا ول مرررن أوجررر  س مرررال مت رررددا يف اجملتمرررع الكمبرررودي. 

هررذا اعوضرروع، فاررد اتضررا أيفنرراء اعناقشررات مررع الرروااحبات  وعلررا الرر ن  مررن أمررا ا تت مرر  يف  ررث
ومن خًل الرزايحبات اعىلدا ىلر ، اسرتحال  الو رول ف لىلرا   ح الك،رن مرن م افر  ا ردمات ال امر ، مبرا 

ً  عن م اكز االق اع.  يف ذلك الصح  والت لىل ، فض
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كل اجتماعىلررر  أو مشرررا -وتب رررث ساررروق األشرررخاص الرررذين ي رررا ول مرررن مشررراكل  تارررىل  -4٣
م تبقرررر  ابلصررررح  ال الىلرررر  علررررا الالرررر  قوجرررر  خرررراص. فباسررررت،ناء اع فرررر  اعارررر حب   شرررراؤ. يف مافظرررر   
كا ررردال، كمرررا سرررب  ذكررر .، ال يُتررراأ سرررو  الالىلرررل مرررن الررردع  اعهرررين يف البلرررد لجشرررخاص الرررذين 
ي رررا ول مررررن مشرررراكل م تبقرررر  ابلصرررح  ال الىلرررر . وي،ررررن ذلررررك  شررركاال  ابلنظرررر   ح اتحبيررررأ كمبرررروداي 

وال سرررىلما ك،ررر ا سررراالت النرررزاع وارابدا اجلماعىلررر . وقرررد أدح واحباء احلكومررر ، مبرررن فهرررىل   احلرررديث،
حبعىلإل الواحباء، ابل ديد من البىلاانت ال ام  ارتاقىل  قشأل استىل اب اجلمىلع. ولرد  كمبروداي أيضرا  
قوا   واس اتىلرىلات وخقرس عمرل ذات  رل . وتشرمل ا قر  االسر اتىلرىل  احلالىلر  أهردافا  قشرأل 

حلرررد مرررن التاررر ، وتررروفن ا ررردمات الصرررحىل  علرررا قررردق اعاررراواا، وضرررمال الو رررول الكامرررل  ح ا
ال دالررر ، ومنرررع التمىلىلرررز. وقرررد اتّب رررت الررروااحبات مررررا  مشررر كا  مرررن خرررًل ال مرررل التنارررىلاي الرررذي 
يضقلع ق  ولإل ش ول األشخاص ذوي ارعاق ، الذي أ شأ مكات  يف اىلرع احملافظرات لرزايدا 

ألشررخاص ذوي ارعاقرر  علررا خدماترر . ويارره  ذلررك يف دعرر  عمررل حباققرر  أمرر  تىلاررن سصررول ا
جنوب ش ق آسىلا وجلن  األم  اعتحدا االقتصرادي  واالجتماعىلر  آلسرىلا واحملرىلس اهلراد  علرا ت زيرز 
ساوق األشخاص ذوي ارعاق . ومن اع كد أل هناي ساج   ح قذل مزيد مرن اجلهرود مرن أجرل 

خاص ذوي ارعاقرر  يف كمبرروداي. ويشرركل إاىلرر  أهررداا التنمىلرر  تاىلررىل  أفضررل حلالرر  سارروق األشرر
اعارررتدام  دعمرررا   ضرررافىلا  للمبرررادحبات احلكومىلررر  ال امىلررر   ح كتالررر  عررردق مللرررف أسرررد عرررن ال كررر . 
وينبترري للحكومرر  أل تارردق تا ي هررا  ح اللرنررر  اع نىلرر   ارروق األشررخاص ذوي ارعاقرر  يف أقررر ب 

 اء سررواحب قنرراء مررع اللرنرر  قشررأل إارر  يايرر  سارروق وقررت سكررن، راتسرر  األسرراس الررًاق رجرر
األشرررخاص ذوي ارعاقررر  يف كمبررروداي وت زيزهرررا واس امهرررا. وينبتررري للحكومررر  أيضرررا  أل تنظررر  يف 

 دعوا اعا حبا ا ا   اع نىل   اوق األشخاص ذوي ارعاق   ح اايحبا البلد وتادمي الدع .

 احليز الدميقراطي -رابعاا  
عشررمول   ررذا التا يرر ،  ررل تقبىلرر  وموعرر  الارروا   الررت  وقشررت يف تا يرر  خررًل الترر ا ا -44

 . ويترلررا ترردهوحب ٣4-٢8، التارر ات A/HRC/33/62اعارر حبا ا ا رر  الارراق  مصرردحب قلرر   ا ظرر  
 ١١احلىلررررز الرررردميا ا ي يف كترررراب أقررررىل،  ررررادحب عررررن وااحبا الشرررر ول ا احبجىلرررر  والت رررراول الرررردوك يف 

يلرر  تضررلىلل تاودهررا ق رر، ". وتشررن الرروااحبا فىلرر   ح "احلاىلارر  قررول"ق نرروال  ٢٠١٧ ىلاررال/أق يل 
احلكومات واعنظمات األجنبىل ، ُإّ ا احلاراع  واألسردا  التاحبهىلر  سر ىلا   ح تاردمي  روحبا سرلبىل  

. وأُدحبجررت اعارر حبا ا ا رر  ضررمن اجلهررات التاعلرر  الررت "عررن كمبرروداي و لارراء اللرروق علررا احلكومرر 
 مس   احلكوم . يُزع  أما عدا  ح تشوي 

وال يرررررزال ال ديرررررد مرررررن س،لررررري اعنظمرررررات نرررررن احلكومىلررررر  وأعضررررراء الناررررراابت واعرررررداف    -45
ساوق ار اال ع ض  للتهديد واعضايا  واالعتاال واالستراا الااق  للمحاكم  واعًسار   عن

 أ شررقتها الاضرراعىل . وتلاررت اعارر حبا ا ا رر  تارراحبي  عررن فئررات مررن اجملتمررع اعرردين تواجرر  قىلررودا  يف
الررت  "االيفنرر  األسررود"الت لىلمىلرر  والتدحبيبىلرر ، ويف أ شررقتها الىلومىلرر . ومررن األم،لرر  علررا ذلررك يلرر  

أُ لاررت ق ررد اعتاررال مررو تي ال اققرر  الكمبوديرر  حلارروق ار اررال والتنمىلرر . فاررد اخترراحب أشررخاص 
لشراحبع. وساولرت احبتداء مًقإل سوداء أايق االيفن  تضامنا  مع احملترزين، وخ جوا لًستراج يف ا

احلكومرررر  منررررع احلملرررر ، ويُررررزع  أمررررا  لبررررت  ح الاررررلقات األمنىلرررر  أل ت  ررررد عررررن ك،رررر  أ شررررق  
اعشاحبك  يف احلمل . وأُلاي الاب، علا عدد من احملتر  وتوق وا مبوج  أسكراق تتنراول ماراعل 
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لنظراق ال راق.   وجر اع  شر  تت لر  اب٣٠٧  وارها ر  ال لنىلر   اعرادا ٣٠5من قبىلل التشهن  اعرادا 
. ٢٠١6آب/أناررقإل  ١5وتوق ررت تىلرر  فرراين عارر  مشرراحبكتها يف مظرراه ا االيفنرر  األسررود يف 

وعلررررا ال كررررإل مررررن اعشرررراحبك  اآلخرررر ين، الررررذين اسُترررررزوا لترررر ا وجىلررررزا مث أفرررر ج عررررنه ، ُوجهررررت 
يف سرررىلاق استرررراج آخررر  يف  "ال نرررف اعت مرررد يف  ررر وا مشرررددا لل اوقررر "ق رررد ذلرررك عمررر    لىلهرررا
 ، ُسك  علىلها ابلارن عدا سنت  و صف.٢٠١٧شبايف/فرباي   ٢٣. ويف ٢٠١٣ عاق
وقررد وحبدت تارراحبي  عديرردا عررن اسررتخداق الشرر    واجلررىل  وقرروات األمررن سررواجز   قىلرر   -46

لتنظررىل  اعاررنات والترم ررات. ف لررا سرربىلل اع،ررال، أسررت ت ماررنا  ظمهررا أشررخاص مبناسررب  الىلرروق 
ق األحبض واحلرر  يف الارركن، عنرردما كا ررت اعارر حبا ال رراعي للموعررل، وهررو سررد  ي كررز علررا ساررو 

ا ا ررررر  يف قنررررروق قنررررر  يف تشررررر ين األول/أكتررررروق ، عرررررن وقررررروع اشرررررتباكات عنىلتررررر  قررررر  اعتظررررراه ين 
، اسُتدعي آق ساق آ ، اعدي  اع ين ابل  د عن ال اققر  ٢٠١٧شبايف/فرباي   8والالقات. ويف 

رواق  قشأل اعارنا، مرن دول أل توجر   لىلر  الكمبودي  لت زيز ساوق ار اال والدفاع عنها، الست
أي ع . وال شك يف أل الارلقات الكمبودير  هري اعار ول  عرن كتالر  احلترا  علرا النظراق ال راق 
واألمررن. ومررع ذلررك، ال قررد مررن االسرر اق الترراق لاررا ول اعظرراه ات الاررلمىل ، وال قررد مررن يايرر  سرر  

م ىلررات. وترر ف، الاررلقات حبفضررا  منهرىلررا  اىلررع الكمبررودي  يف الترمررع الاررلمي ويف تكرروين اجل
ومررن دول مررربحب حبسرراعل ارخقرراحب، الررت ياتضررىلها الاررا ول، وتارردمها منظمررات اجملتمررع اعرردين قشررأل 
الترم رررررات ال امررررر  الرررررت ت ترررررزق تنظىلمهرررررا. وسرررررد  ذلرررررك سررررر  يف سرررررىلاق ارخقررررراحبات اعت لاررررر  

أايحب/مرايو، والىلروق الردوك  ١ل مرال يف ابألسدا  الت تُنظه  لتخلىلد أايق دولىل ، م،ل الىلوق ال اعي ل
 كررررا ول األول/  ١٠آب/أناررررقإل، ويررروق ساررروق ار ارررال يف  ٩للشررر وب األ رررلىل  يف ال ررراا يف 

ديامرب. ويشمل احلظ  التضاءات ال ام  احملددا الت أ شرأعا احلكومر  مرن أجرل تنظرىل  ُتم رات 
 اثقت   سديا  احل ي  ، وأُق دت عن م كز قنوق قن .

ويارررتم  الالررر   ااء اجملموعررر  الكبرررنا مرررن الاررروا    اعت لاررر  ابجلم ىلرررات واعنظمرررات نرررن  -4٧
احلكومىلرررر ، وا تخرررراب أعضرررراء اجلم ىلررررر  الو نىلرررر ، والنارررراابت، واعظررررراه ات الاررررلمىل   الررررت ميكرررررن 
اسرررتخدامها لتاىلىلرررد س يررر  الترمرررع وتكررروين اجلم ىلرررات وس يررر  الت برررن. وت كرررد اعاررر حبا ا ا ررر  مرررن 

تها يل تكتررل احلكومرر  تقبىلرر  تلررك الارروا   علررا ،ررو مرر ق اس امررا  اتمررا  م اهرردات جديررد تو ررىل
ساوق ار اال الت  دقت علىلها كمبوداي. وعًوا علا ذلك، ينبتي أل ُيات  ض تقبىل  تلرك 

 الاوا   است  اضا  منتظما ، وأل تُناها عند الض وحبا.
 آذاحب/ ٢٣دم  للكمبرررررودي . ويف  ررررر ٢٠١6متوا/يولىلررررر   ١٠وشررررركهل قترررررل كرررررىل  ك يف  -48

، أُديررن أو  آ رر  قتهمرر  الاتررل وُسكرر  علىلرر  ابلارررن مررد  احلىلرراا. وا تتخلررل أي ٢٠١٧ مرراحبس
يروق  ١٠٠  واعانا الت  ُظمت ق رد مر وحب ٢٠١6متوا/يولىل   ٢4سواد  موك  جنااا كىل  ك  

الكمبررودي .   ، اللررذين شرراحبي فىلهمررا آالا٢٠١6تشرر ين األول/أكترروق   ١6-١5علررا ماتلرر   
وكا رررت قرررد  ررردحبت عديررردات  ظررر  كرررً احلرررديف  وفررر ض قىلرررود علىلهمرررا. وتلارررت اعاررر حبا ا ا ررر  
سرررص مرررن نىلررراب الشرررتافىل  فىلمرررا يت لررر  قوفررراا كرررىل  ك  التماسرررات عديررردا ت،رررن شررروانل  ااء مرررا يًُ
والرررردافع وحباء ماتلرررر . وُوضررررع ملررررل سىلاسرررري ماررررتال، هررررو كررررىل  سرررروي، حبهررررن االستررررراا الارررراق  

قتهمت التشهن والتح ي، علا خلتىلر  ت برن. علنرا  عرن  ٢٠١٧شبايف/فرباي   ١٧  منذ للمحاكم
حبأي  أل احلزب احلاك  هرو اعار ول عرن قترل كرىل  ك. وأُديرن اثي الين أيضرا  علرا خلتىلر  ت لىلارات 

 يُدهعا أ   أ دحبها يف هذا الشأل.
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احلىلرررز اعتررراأ للمرتمرررع وأدت هررذ. األسررردا ، ما  ررر  قارروء تقبىلررر  الاررروا  ،  ح تاىلىلررد  -4٩
اعرررردين وتالررررىل  احلىلررررز الرررردميا ا ي اعتصرررروحب يف البلررررد. و هرررر  اُتررررا. سررررلك،  ذ ال يررررزال النشررررقاء 
الاىلاسررررىلول واعررررداف ول عررررن سارررروق ار اررررال والصررررحتىلول يواجهررررول قىلررررودا  عنررررد ساحبسرررر  سارررروق 

عندما ي نر  ار اال واحل ايت األساسىل . وي،ن ذلك مشاكل خا   أيفناء سنوات اال تخاابت، 
ال ديرررد مرررن الكمبرررودي  يف تاررردمي التماسرررات  ح األسرررزاب الاىلاسرررىل ، واعشررراحبك  يف الترم رررات 
الاىلاسررىل ، وعنرردما ي نبررول عمومررا  يف ساحبسرر  احلارروق اعكتولرر  يف الدسررتوحب والارروا   يف كمبرروداي، 

قرد تصر   اعواا ر  وكذلك يف اع اهدات الدولىل  حلاوق ار اال الت تكول كمبوداي   فا  فىلها. و 
قررررر  ضررررر وحبا احلترررررا  علرررررا النظررررراق ال ررررراق واألمرررررن مرررررن جهررررر ، وس يررررر  الت برررررن والترمرررررع وتكررررروين 
اجلم ىلرررات، مرررن جهررر  أخررر  . وال قرررد أل تقبررر  الارررلقات الاضررراعىل  والارررلقات ال امررر  األخررر   

ً  ونرررن متىلىلرررزي، مرررع   يرررًء الاررروا   وأسكررراق قرررا ول ال اررروابت ذات الصرررل  تقبىلارررا  متاررراا  وم لهررر
 التزامات كمبوداي يف وال ساوق ار اال االعتباحب الواج .

 حقوق األرض والسكن -خامساا  
ال تررزال سارروق األحبض مررن دواعرري الالرر  ال عىلاررىل  يف كمبرروداي، علررا الرر ن  مررن اجلهررود  -5٠

 اعاتم ا الت تبذهلا احلكوم  رعادا النظ  يف االمتىلااات ال ااحبي  االقتصادي .
تتو ررل اهلىلئررات اعختصرر   ح تارروي  ماعىلرر  للمنااعررات علررا األحباضرري اسررتنادا   وال قررد أل -5١

 ح أسرررإل واضرررح  وشرررتاف . وكمرررا ذُكررر  أعرررً.، تظهررر  مشررراكل أشرررد ت اىلررردا  يف سرررىلاق الشررر وب 
األ ررلىل . فترري سالرر  ااعرر  الارروي األ ررلىل ، أمكررن   ررداحب سررندات ملكىلرر  ف ديرر  عارراس  أحبضررىل ، 

 أعً. . ٢٧موضوع مقالب  تت ل  قاند ملكىل  مشاع   ا ظ  التا ا لكن اعااس   تاها ال تزال 
، اايحبا مىلدا ىلرر   ح ٢٠١6وأجرر ت اعارر حبا ا ا رر ، أيفنرراء ق ،تهررا يف تشرر ين األول/أكترروق   -5٢

مافظرررر  كررررامبو   سرررربو لتاىلررررىل  سالرررر  سارررروق ار اررررال للرماعررررات اعتضرررر حبا مررررن امتىلررررااات   ترررراج 
 .Kampong Speu Sugar Co. Ltdو .Phnom Penh Sugar Co. Ltdالارك . فارد  تر ت شر كتا 

ابمتىلررااات عااحبيرر  اقتصررادي  يف اعنررا   اجملرراوحبا. وُمنحررت تلررك االمتىلررااات مررن أجررل مررزاحبع قصرر  
الارررك  وُتهىلرررز الارررك . والتارررت اعاررر حبا ا ا ررر  ابل ديرررد مرررن األفررر اد الرررذين ادعررروا أمررر  أ ررربحوا 

لت ُمنحت يف   احب تلرك االمتىلرااات. وأفراد ك،رن مرنه  م واين من ج اء فادال أحباضىله  الزحباعىل  ا
يمرر  تلارروا ت ويضررات نررن كافىلرر  وا يكو رروا علررا قىلنرر  مررن فحررو  مررا اتتارروا علىلرر  عنرردما ا ُتزعررت 
أحباضررىله  مررنه . وال ميلررك ال ديررد مررنه  أيضررا  سررو  قلىلررل مررن الواثعرر  ال مسىلرر  الررت ت،بررت ملكىلررته  

، A/HRC/33/62ت أُقلرر  عنهررا يف مافظرر  ق يرر  فىلهررن  ا ظرر  تلررك األحباضرري. وعلررا نرر احب احلالرر  الرر
 ، مثررررر  4٢، التاررررر ا A/HRC/33/62  ويف مرررررافظت كرررررو. كو ررررر  وسرررررتو   ت ينررررر   ا ظررررر  4٠التاررررر ا 

مشاكل تت ل  مبد  كتاي  الت ويضات ومد  مًءم  اعواقع الت حُبسل  لىلها األشخاص اع نىلرول، 
ً  عرررن شررروانل أعررر ب عنهرررا  ررراس  االمت ىلررراا  ااء عررردد اعنااعرررات الرررت يواجههرررا ق رررد مررر وحب فضررر

سرررررنوات علرررررا تلاررررري تلرررررك االمتىلرررررااات مرررررن احلكومررررر . ووحبدت شررررركاو  أيضرررررا  مرررررن الارررررلقات 
واعنظمررررات نررررن احلكومىلرررر  ال عىلاررررىل  قشررررأل جلرررروء األ رررر اا اع نىلرررر   ح أف ررررال التهديررررد وال نررررف 

 ويضات كافىلر   ح مارتخدمي والتخويف. وعلا ال ن  من ت اد متلىلك األحباضي وض وحبا تادمي ت
ًكها عند منا االمتىلااات، يبدو أل هناي ساج   ح قذل مزيد مرن اجلهرود للحر ص  األحباضي وم
علررا أل تكررول سررزق الت ويضررات متهومرر  متامررا  لررد  األشررخاص الررذين ميكررنه  االسررتتادا منهررا، 
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التهديررد وال نررف  وضررمال تارروي  اىلررع اعنااعررات اعت لارر  ابألحباضرري مررن خررًل عملىلرر  خالىلرر  مررن
 والتخويف.

ويشرررركل موقررررف اجملتم ررررات احمللىلرررر  يف ماا  رررر  سررررتو   ت ينرررر  اعتضرررر حبا مررررن سررررد القاقرررر   -5٣
ً  ملحرا  قوجر  خراص ألل مرن اعار حب أل يبردأ ١٧، التا ا A/HRC/33/62الكه ماعىل   ا ظ     شان

لىلول، اال تاررال . ويرر ف، ق رر، الارر وي ، مبررن فررىله  الارركال األ رر٢٠١٧التىلضررال يف متوا/يولىلرر  
 ح مكال آخ  ألم  ي ول أل ال  وض اعادم   لىله  لىلارت كافىلر  وال مًعمر . وينبتري للحكومر  
أل توا رررل اسرررت  اض امتىلرررااات األحباضررري. وسىل،مرررا مُترررنا االمتىلرررااات، ال قرررد مرررن  جررر اء مشررراوحبات 

ين ماتتىلضرر  مررع اىلررع أ ررحاب اعصررلح ، واحلصررول علررا موافارر  ماررتننا مررن األشررخاص الررذ
ُتصادحب أحباضىله  علا سزق الت ويضات اعادمر   لرىله  وفهمهر  التراق هلرا، وملصرىل  أمراكن مناسرب  

 ومًعم  رعادا التو  ، عند االقتضاء.

 إقامة العدل -سادساا  
توا ررررل وااحبا ال رررردل ال مررررل علررررا تنتىلررررذ ق انوهررررا ار ررررًسي، وهنرررراي ضررررتويف متزايرررردا  -54

 . ومن اعارله  44، التا ا A/HRC/33/62ار ًأ  ا ظ   لتحاىل   تاعج ملح  للتاي  من عملىل 
قررر  أل   رررًأ  ظررراق  قامررر  ال ررردل أمررر  م ارررد وال ينبتررري أل ياررروض اسرررتاًل الارررلق  الاضررراعىل  
الت لررري أو اعتصررروحب. وقرررد أ هررر  عررردد مرررن الاضرررااي البررراحباا خرررًل التررر ا اعشرررمول  ابلتا يررر  تبررراين 

 -تتناول قضع مواد قا ول ارجر اءات اجلناعىلر  شر ويف اريفبرات م اين اريفبات اعتب   يف احملاك . و 
، علرررا سررربىلل اع،رررال. ومرررع ذلرررك، يبررردو أل خمتلرررف الاضررراا يقبارررول ٣٢١و ١٢٧و ١١8اعرررواد 

م ررراين  يفبرررات خمتلتررر . ومررر  لكرررل شرررخ  مرررته  ابحبتكررراب ج ميررر  أل يقهلرررع علرررا األدلررر  اعادمررر  
اررراق وار صررراا، وال سرررىلما يف الاضرررااي ضرررد. ويق رررن فىلهرررا. وعرررًوا علرررا ذلرررك، ياتضررري االت

اجلناعىل ، أل تكول م اين اريفبات  تاها يف اىلع الاضااي اعتشا  . وينبتي أل تنظ  وااحبا ال دل 
يف  ىلان  مباد  توجىلهىل  قشأل ش ويف اريفبات وتكتل تدحبي  اىلرع الاضراا تردحبيبا  اتمرا  علىلهرا. 

سكرراق. ف رردق  شر  الت لىلررل اعتبررع يف الارر احبات وينبتري البررت يف أقرر ب وقرت سكررن يف قرر احب  شر  األ
الاضرررراعىل  يرررر دي  ح تترررراق  اعشرررركل ، ألل  شرررر  الت لىلررررل الاررررا وين مررررن شررررأ   أل يارررراعد احملررررام  
واعرردا   وعامرر  النرراس علررا ساررن فهرر  قرر احبات احملرراك ، ويُ رر  علررا إاىلرر  الشررتافىل ، ويشرررع 

علرررا ذلرررك، ت سررر  اعاررر حبا ا ا ررر  قاررر احب  االتاررراق، ويررردع  اسرررتاًل الارررلق  الاضررراعىل . وقنررراء  
 .٢٠١٧اجمللإل األعلا للهىلئ  الاضاعىل   ش  وموع  خمتاحبا من األسكاق الساا  يف عاق 

ومث  قضىلتال م  وضتال علا الدواع  االست،ناعىل  يف ماك  كمبرودايا وا تهرا خرًل التر ا  -55
ضررد  ررول تشررىلا وخىلررو  ٠٠٢/٠١  اعشررمول  ابلتا يرر  اسررتئناا قضررىل  اثل،رر . ويف اسررتئناا الاضررىل

، أيررردت داعررر ا احملكمررر  ال لىلرررا ارداانت ابحبتكررراب ٢٠١6تشررر ين ال،ررراين/ وفمرب  ٢٣سرررامتال، يف 
ج اع  ضد ار اا ىل  تتم،ل يف الاتل ال مد واالضقهاد ألسباب سىلاسىل  وأف ال ال  ارا ىل  أخر   

 رر  ابحبتكرراب ج ميرر  ضررد ، ولكنهررا  اضررت اردا١٩٧5يف سررىلاق  جررًء قنرروق قنرر  يف  ىلاررال/أق يل 
ار ارررا ىل  هررري ارابدا. و اضرررت أيضرررا  اردا ررر  ابحبتكررراب ج ميررر  ضرررد ار ارررا ىل  هررري االضرررقهاد 
ألسباب سىلاسىل  فىلما يت لر  قنارل الاركال التردحبتي. ومرع ذلرك، أكردت الرداع ا ال لىلرا األسكراق 

 الصادحبا عن الداع ا االقتداعىل .
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ارفادات الشرتوي  النهاعىلر   ٢٠١٧سزي ال/يو ىل   ٢٣-١٣ومن اعا حب أل تُادهق يف الت ا  -56
ر  ا، وهي الاضرىل  ال،ا ىلر  اع فوعر  ضرد  رول تشرىلا وخىلرو سرامت٠٠٢/٠٢يف الاضىل   عردهعا ال. واعل

لتىلىلتنامىلرر ، ااأل ررول  علىلهمررا ابحبتكرراب ج ميرر  ارابدا اجلماعىلرر  ضررد أقلىلرر  التشرراق واألقلىلررات ذات
  يفالاضرررررىل   ع  أخررررر  . ومرررررن اعتوقرررررع أل يصررررردحب احلكررررر  يفوالرررررزواج الااررررر ي واالنتصررررراب، وجررررر ا

 نضول عاق.
كا ول   ١٠ضد مىلاس مو  يف  ٠٠٣وا تهت التحاىلاات الاضاعىل  فىلما يت ل  ابلاضىل   -5٧

 .٢٠١٧ال،اين/يناي  
ضررررد  مي شرررررامي وآو آق ويررررىل  يىلرررررث  ح يفًيفرررر  ملترررررات قضرررررااي.  ٠٠4وُقاررررمت الاضرررررىل   -58
             ضرررررررد ٠٠4/٠١قاضرررررررىلا التحاىلررررررر  اعتشررررررراحبكال الاضرررررررىل  ، حبفررررررر، ٢٠١٧شررررررربايف/فرباي   ٢٢ ويف

. وا تهرا ٢٠١6كرا ول األول/ديارمرب   ١6ضد آو آل يف  ٠٠4/٠٢ مي شامي، وأُنلات الاضىل  
اك مىلزا ىلرررر  . ويبلرررر   ارررر٢٠١٧ضررررد يررررىل  تىلررررث يف سزي ال/يو ىلرررر   ٠٠4/٠٣التحاىلرررر  يف الاضررررىل  

 الحب.ملىلول دو  ٣٠,١٣اعناح  للدواع  االست،ناعىل  يف ماك  كمبوداي  ٢٠١٧ عاق

 املشاركة يف العملية السياسية -سابعاا  
ا وسررىلُّنتخ  ٢٠١٧سزي ال/يو ىلرر   4يف  الارا تكاتُأج يرت ا تخرراابت اجملرالإل البلديرر / -5٩

بررول أعضرراء ولررإل الشررىلوخ. ويبرردو أل اال تخرراابت جرر ت يف أجررواء  أعضرراء اجملررالإل البلديرر  اعنتخُّ
  لً تخراابت سر  اآلل عرن النتراعج النهاعىلر ، و ل كرال مرن سلمىل   ابىلا . وا تُ لرن اللرنر  الو نىلر

يف اعاعرر . وا ترر يد أي تارراحبي  مويفارر  عررن  85اجلرردي  ابلررذك  أمررا سرررلت  اررب  تصررويت تتررراوا 
شركو  حبمسىلر . وأفراد اع اقبرول  ٧٩سدو  خمالتات، علا ال ن  من أل اللرنر  أقلترت عرن تلاري 

. وتشرررن ال ًمرررات  4 ك مرررن سىلرررث تاررررىلل النررراخب قتحارررن ال ملىلرررات اال تخاقىلررر ، مبرررا يف ذلررر
األوح  ح أل اال تخررراابت جررر ت قق ياررر   زيهررر  وف الررر  وشرررتاف . ومرررع ذلرررك، وحبدت تاررراحبي  عرررن 
التأيفن اعتصوحب حلال  التوت  الااعدا قبل اال تخاابت، وتقبىلر  وموعر  مرن الاروا   علرا األسرزاب 

 الاىلاسىل  ووساعس ارعًق.
، أُقلررررر  عمومرررررا  يل واحباء الارررررا تكاتحضرررررن ال تخررررراابت اجملرررررالإل البلديررررر /ويف فررررر ا الت -6٠

وات اجلررىل  د قنشرر  قرراحلكومرر  أدلرروا قبىلرراانت عامرر  اسررتخدموا فىلهررا خقررااب  عنىلتررا  يتضررمن التهديرر
 تظراق ابا ول  لامع أي استراجات أو اضق اابت ت ا  ارعًل عن النتاعج. وأ دحب كباحب اع

يف و احلرراك .  التهديررد والتخويررف وترردعو النرراس  ح التصررويت للحررزبحبسرراعل عامرر  تنقرروي علررا 
 ح  أل تررر دي وقرررت سررراق  مرررن ال ررراق، اسرررت ملت األسرررزاب الاىلاسرررىل  ال عىلارررىل  لتررر  سرررلبىل  ميكرررن

 الوقرررت يفلاىلاسرررىل   جرررىلج اعشررراع . وتتىلرررد حبواايت ق ررردق اسررر اق اعاررراواا قررر  اىلرررع األسرررزاب ا
 اعخص  لب،ها التلتزيوين وارذاعي.

وعشرررررىل  ا قرررررًق احلملررررر  اال تخاقىلررررر  الرررررت دامرررررت أسررررربوع ، أ ررررردحبت اللرنررررر  الو نىلررررر   -6١
لً تخاابت مدو   لاواعد سلوي وساعس ارعًق قشرأل اال تخراابت. ويُرزع  أل الويفىلار  اسرتندت 
 ح قرررررروا   اال تخرررررراابت وقرررررروا   الصررررررحاف  وقواعررررررد اللرنرررررر  و ج اءاعررررررا و اعترررررر  مررررررن الارررررروا   

__________ 

 . ن عن النتاعج ال مسىل لن ُيصدحب ق ، اع اقب  تااحبي ه  س  يُ لُّ   4 
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لا ال ن  سا قىلل مرن أل اعدو ر  تارما مبماحبسر  س ير  الصرحاف  و شر  اع لومرات، الكمبودي . وع
 أاثحب ك،ن من اجلهات  اسب  اعصلح  شوانل  ااء آاثحبها علا وساعس ارعًق.

ومررن الشرروانل الررت أيفررنت مررع اعارر حبا ا ا رر  منررع وسرراعس ارعررًق مررن  شرر  م لومررات  -6٢
ً  أو إ يضرررا ، و   شررر  م لومرررات قرررد تررر يف  علرررا االسرررتا احب الاىلاسررري، و شررر  يُررر   أل فىلهرررا تضرررلىل

، وت برن الصرحتىل  عرن آحباعهر  الشخصرىل . وقرد سرب  ا تاراُد "التباس األمروحب"م لومات ت دي  ح 
اللرررررروء  ح ك،رررررن مرررررن هرررررذ. األسكررررراق اجلناعىلررررر   قشرررررأل التحررررر ي، والتشرررررهن وارها ررررر  ، وينبتررررري 

الت برررررن والصرررررحاف ، اسرررررتنادا   ح الت دديررررر   للحكومررررر  أل تكترررررل يايررررر  واسررررر اق احلررررر  يف س يررررر 
والشررتافىل  واعارراءل ، والتشرررىلع علررا تبررادل اع لومررات   يرر  قرر  اع شررح  واألسررزاب الاىلاسررىل  

مررن  ١٧١مررن قررا ول ا تخرراب أعضرراء اجلم ىلرر  الو نىلرر  واعررادا  ١4٢والنرراخب . وأُدحبجررت اعررادا 
 ل توحبدال ق ، اجل اع  وال اوابت.، اللتاالاا تكاتقا ول ا تخاب اجملالإل البلدي /

وينبترري للحكومرر  أل تكتررل اسرر اق سرر  األشررخاص يف التصررويت   يرر  ووفاررا  عررا ميلىلرر   -6٣
مرن الدسرتوحب. وتلارت اعار حبا ا ا ر   5١علىله  ضمنه ، كما هو منصوص علىل  أيضا  يف اعرادا 

هرررروا عديرررردات وع اقىلررررل تارررراحبي  قبررررل اال تخرررراابت تشررررن  ح أل ق رررر، الاىلاسررررىل  اع احبضرررر  واج
تنظىل  يًع ، وأل ق ر، مر اقك اال تخراابت مرن اجملتمرع اعردين ت  ضروا للتخويرف واعضرايا .  يف

ومرررن اعهررر  منرررع هرررذا الارررلوي الرررذين ينقررروي علرررا التخويرررف قبرررل اال تخررراابت ال امررر  اعاررر حبا يف 
التراق للتمترع الارلمي  . وينبتي  ج اء اال تخاابت قق يا   زيهر  وشرتاف ، مرع االسر اق٢٠١8 عاق

 ابحلاوق واحل ايت جلمىلع الناخب .
 ، 55، التارررر ا A/HRC/33/62وكمررررا ذكرررر ت اعارررر حبا ا ا رررر  يف تا ي هررررا الارررراق   ا ظرررر   -64

ش  ت ال ديد من اجلهات  راسب  اعصرلح  وال ترزال يوجر  قلر  مرددا  ااء مصرداقىل  ا تخراابت 
 أل األ ر اا اىلرع علرا وتر يف البلد.  قاب  الوضع الاىلاسي ال اهن ٢٠١8و ٢٠١٧عامي 
 الشرر   قبررول وكتالرر  سررلمىل ، قق يارر  ٢٠١8 عرراق يف ال امرر  اال تخرراابت  جرر اء لضررمال تت رراول

 . تاعرها الكمبودي

تقدددا التقددارير إئ هيئددات املعاهدددات واملشدداركة يف السددتعراض الدددوري  -اثمناا  
 الشامل

ي  الدوحبير   ح هىلئرات اع اهردات، هري: التا ير   خ ت كمبوداي يف تادمي عدد من التااحب  -65
الرررذي ينبتررري  عرررداد. اسرررتنادا   ح قاعمررر  اعاررراعل الاررراقا  لتاررردمي التاررراحبي  قشرررأل اتتاقىلررر  مناهضررر  
الت ررذي  ونررن. مررن ضرر وب اع املرر  أو ال اوقرر  الااسررىل  أو الً  اررا ىل  أو اعهىلنرر ا والتا يرر  األوك 

اىلرع األشرخاص مرن االختتراء الاار يا والتا ير  اجلرامع للتا ير ين قشأل االتتاقىلر  الدولىلر  حلماير  
الرردوحبي  ال اقررع عشرر  وا ررامإل عشرر  قشررأل االتتاقىلرر  الدولىلرر  للاضرراء علررا اىلررع أشرركال التمىلىلررز 
ال نصرر يا والتا يرر  األوك قشررأل اتتاقىلرر  سارروق األشررخاص ذوي ارعاقرر ، الررذي كررال مررن اعارر حب 

ا والتا يرر  اجلررامع للتا يرر ين الرردوحبي  ا ررامإل والاررادس ٢٠١5ي  كررا ول ال،اين/ينررا  ٢٠تادميرر  يف 
قشأل ال هد الدوك ا اص ابحلاوق االقتصادي  واالجتماعىل  وال،اافىلر . ومرل موعرد تاردمي التا ير  

 تشر ين األول/ ١الدوحبي الاادس قشأل اتتاقىل  الاضراء علرا اىلرع أشركال التمىلىلرز ضرد اعر أا يف 
 لومرررات الرررواحبدا مرررن وااحبا شررر ول اعررر أا اسررر اا تاررردق كبرررن يف  عرررداد.. ، وتتىلرررد اع٢٠١٧أكتررروق  
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ومررل موعررد تارردمي التا يرر  اجلررامع للتارراحبي  الدوحبيرر  مررن ال اقررع  ح الاررادس قشررأل اتتاقىلرر  سارروق 
. وقد ق حبت احلكومر  عردق تاردمي التا ير  االختىلراحبي يف منتصرف ٢٠١8أايحب/مايو  ١٣القتل يف 

الرررررردوحبي الشررررررامل، خًفررررررا  عررررررا كا ررررررت قررررررد ق حبترررررر  سرررررراقاا   ا ظرررررر  اعرررررردا مررررررن أجررررررل االسررررررت  اض 
A/HRC/33/62 وأوضررا الرر عىلإل اجلديررد للرنرر  الكمبوديرر  حلارروق ار اررال للمارر حبا 56، التارر ا . 

ا ا   أل هذا ال اجرع انترج عرن تتىلرن يف  داحبا اللرنر . وتار أ اعار حبا ا ا ر  أل تضرع كمبروداي 
الوقررت اعناسرر  اباللتزامررات اعت لارر  قتارردمي التارراحبي . وكمررا ذُكرر  جرردوال  امنىلررا  لضررمال الوفرراء يف 

 ، ينبتي أل تنظ  كمبوداي أيضا  يف  ش  أسد  تا ي ين 5٧، التا ا A/HRC/33/62ساقاا  ا ظ  
          رررررادحبين عرررررن اللرنررررر  الت عىلررررر  عنرررررع الت رررررذي  ونرررررن. مرررررن ضررررر وب اع املررررر  أو ال اوقررررر  الااسرررررىل  

 أو الً  اا ىل  أو اعهىلن .

 البالغات املقدمة إئ احلكومة -سعاا ات 
، مل يرد سدو  رد واحدد لعلد  201٧وأاير/مايو  2016يف الفرتة بني نيسان/أبريل  -66

( علدد  البالغددات الدده أرسددلها املكلفددون بددولايت يف إطددار اإلجددراءات KHM 4/2016الددبال  
اخلاصة إئ احلكومة. وأحيلت إئ احلكومدة خدالل تلدل الفدرتة نسدة ندداءات عاجلدة ورسدالتا 
ادعاء فضالا عن رسدالة أخدر . وابإلضدافة إئ ذلدل، اعتمدد الفريدم العامدل املعدز ابلحتجداز 

بعني، رأايا خلددف فيددس إئ أن اسددتمرار وضدد  ان سددوخا و ي التعسددفي، يف دورتددس السددابعة والسدد
فاندا ويي سوكسان ولديم مدوان وان شداكراي رهدن الحتجداز السدابم للمعاكمدة عمدل تعسدفي، 
وطلدددىل إئ احلكومدددة كفالدددة اإلفدددراحمل فدددوراا عدددن ا تجدددزين و تددديعهم ابحلدددم يف التعدددوي . ورأ  

مدددن  20و 11-9و ٧م خمدددالف للمدددواد الفريدددم العامدددل أن سدددلىل األفدددراد املدددذكورين حدددريته
من العهدد الددوا اخلداص  26و 22و 14و 10و 9اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواد 

(. وقدددد شدددكجل احتجددداز األفدددراد A/HRC/WGAD/2016/45ابحلقدددوق املدنيدددة السياسدددية لان دددر 
(. 3/2016و 6/2016و KHM 1/2017املدددذكورين أعدددالً أيضددداا موضدددوع ثالثدددة ندددداءات عاجلدددة ل

(، KHM 7/2016وتناولددت بالغددات أخددر  مسددا ل تتعلددم حبريددة التجمدد  وتكددوين اجلمعيددات ل
 2/2016و 3/2016و 4/2016و 5/2016و 6/2016و KHM 1/2017وحريدددددددددددة الدددددددددددرأي والتعبدددددددددددري ل

 6/2016و KHM 1/2017(، والحتجدددددددددددداز التعسددددددددددددفي لKHM 2/2016(، والبيئددددددددددددة ل1/2016و
 3/2016و 4/2016و 6/2016و KHM 1/2017ق اإلنسان ل(، ومحاية املدافعني عن حقو 3/2016و
(. وتشج  املقررة اخلاصة احلكومة عل  زايدة تعاوهنا م  املكلفني بدولايت 1/2016و 2/2016و

يف إطددار اإلجددراءات اخلاصددة ابلددرد علدد  بالغددايم، مددن أجددل تيسددري التوصددل إئ فهددم أفضددل 
ذلل من التقدم يف حل املسا ل الده أثدريت ملختلف احلالت وآلراء احلكومة فيها. وسيمكجِّن 
 يف البالغات، وضمان جرب الضرر، عند القتضاء.

 الستنتاجات -عاشراا  
أحدددرزت كمبدددوداي تقددددماا هدددا الا علددد  مدددد  السدددنوات اخلمدددس والعشدددرين املاضدددية.  -6٧

وشدددهد البلدددد قدددولا اقتىدددادايا، علددد  الدددرغم مدددن اسدددتمرار الفقدددر املددددق ، وعددددم جدددز مجيددد  
كمبددوديني رددار التنميددة علدد  قدددم املسدداواة. وقدددمت الفددرتة املشددمولة ابلتقريددر أدلددة جديدددة ال

عل  التوتر السا د يف البلد وذكَّرت ابلعمل الذي ل يزال يتعني عل  احلكومة أن تضطل  بس 
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لتمتني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجي  أحناء البلد. ول يزال هناك عدد مدن التوصديات 
قددة الدده ت دددع  احلكومددة إئ السددتجابة أددا. ويخمددل أن تقطدد  خطددة العمددل والسددرتاتيجية املعل

الراميتددان إئ ققيددم أهدددام التنميددة املسددتدامة شددوطاا يف معاجلددة تلددل الشددواغل، وأن  كجِّنددا 
احلكومدددة مدددن العمدددل مددد  سدددا ر اجلهدددات صددداحبة املىدددلعة للمضدددي قددددماا يف تعزيدددز حقدددوق 

كمبدددوداي. وتخكدددد املقدددررة اخلاصدددة مدددن جديدددد اسدددتعدادها للعمدددل مددد  اإلنسدددان ومحايتهدددا يف  
احلكومدددة لدددزايدة محايدددة حقددددوق اإلنسدددان واحرتامهدددا وتعزيزهدددا  ددددا يعدددود ابلنفددد  علددد  مجيدددد  

 الكمبوديني.

 التوصيات -حادي عشر
بغيددة دعددم احلكومددة يف إحددراز تقدددم ملمددوو يف تنفيددذ جمموعددة التوصدديات، وعمددالا  -68

 جرت بشأن ذلل، ت ربَز التوصيات التالية لختاذ إجراءات فورية: ابملناقشات اله
اسدددددتعراض التوصددددديات املعلقدددددة الىدددددادرة عدددددن املقدددددررة اخلاصدددددة وهيئدددددات    أ 

املعاهددددات والددددول األعضددداء خدددالل السدددتعراض الددددوري الشدددامل،  ددددم إعدددداد مشدددروع 
كل العمل املضطل  بس إلعداد اسرتاتيجية للتنفيذ تتضمن جدولا زمنياا واقعياا. وميكن أن يش

 تقرير املتابعة للجنة املعنية ابلقضاء عل  العنف ضد املرأة منوذجاا يف هذا الىدد؛
اسددتكمال اخلطددل والسياسددات السددرتاتيجية إلحددراز تقدددم ميكددن قياسددس يف   ب  

 سبيل ققيم أهدام التنمية املستدامة؛
 املشاع؛تسري  وتبسيل عملية منح سندات ملكية أراضي   ج  
ضمان عرض قا مة رسوم ا كمة للعلن يف مجي  ا اكم، والتعقدم مدن أي   د  

 رسوم إضافية قد يفرضها الَكتَدَبة بىفة مشروعة وعرضها للعلن أيضاا؛
احلددددرص علدددد  أن ت عددددرض بوضددددوا، يف مدددددخل مجيدددد  مراكددددز الحتجدددداز،   ه  

جن أو غدريهم مدن العداملني اإلخطارات الده تشدري إئ عددم جدواز دفد  أي مبلد  حلدراو السد
 فيس؛

زايدة اجلهدددددود الراميدددددة إئ التقليدددددل إئ أد  حدددددد مدددددن الحتجددددداز السدددددابم   و  
للمعاكمددددة، واللجددددوء إئ العقددددوابت غددددري الحتجازيددددة يف احلددددالت املناسددددبة، ودعددددم ذلددددل 

 حبمالت التوعية العامة واإلعالم؛
ا تجدزين الدذين مل ت قددَّم ضددهم اإلفراحمل عن املدافعني عن حقوق اإلنسان   ا  
 أي أدلة؛
 2018اختددددداذ مجيددددد  التددددددابري الالزمدددددة لكفالدددددة سدددددلمية انتخددددداابت عدددددام   أ  

ومىددداقيتها، وإجرا هددا دومنددا يديددد أو اعتقددال أو ختويددف، واحددرتام ومحايددة مجيدد  اللتزامددات 
وتكدوين اجلمعيدات  الدولية حلقوق اإلنسان املتىلة ابلنتخداابت، مثدل احلدم يف حريدة التعبدري

 والتجم .
وت ددربَز التوصدديات التاليددة للن ددر فيهددا، مددن أجددل  كددني احلكومددة مددن قديددد أفضددل  -6٩

 السبل لضمان تطبيم القوانني امتثالا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان:
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تعزيدددز اآلليدددات القضدددا ية حلمايدددة ضدددعااي العندددف املندددزا وال دددار ابلبشدددر،    أ 
لتدريىل املوظفني القضدا يني ومدوظفي إنفداذ القدانون علد  قدانون مند  العندف  وتكثيف اجلهود

املنزا ومحاية الضعااي لضمان إجدراء ااكمدات فعالدة بددلا مدن اللجدوء إئ الوسداطة، وكفالدة 
 عدم اللجوء إئ الوساطة واآلليات غري الرمسية إل يف احلالت غري اجلنا ية؛

السددلمية ودليددل تنفيددذً علدد  نطدداق واسدد ، ضددمان نشددر قددانون امل دداهرات   ب  
ودعمددس بددربامر تدددريىل مناسددبة للسددلطات الوطنيددة وسددلطات ا اف ددات،  ددا يشددمل مددوظفي 
إنفدداذ القددانون، لكفالددة تنفيددذً علدد  الوجددس السددليم، والن ددر يف إعددداد مبدداد  توجيهيددة  اثلددة 

ابت، ابلتعددداون مددد  بشدددأن تطبيدددم قدددانون اجلمعيدددات واملن مدددات غدددري احلكوميدددة وقدددانون النقدددا
اجلهات صاحبة املىلعة، لضمان تطبيدم القدانونني  دا ينسدجم مد  التزامدات الدولدة يف جمدال 

 حقوق اإلنسان؛
إعادة الن ر يف أحكام قانون العقوابت اله ميكن اسدتخدامها لتقييدد حريدة   ج  

نسدان، ورفد  صدفة التعبري، سعياا لتعقيم قدر أكرب من التوافم م  املعايري الدوليدة حلقدوق اإل
 اجلرمية عن املخالفات اله تدخل يف هذا اإلطار، حسىل القتضاء؛

زايدة اجلهود للعمل ابنت ام عل  تسجيل القضااي واإلبال  عنهدا، علد  أن   د  
تكون مشفوعة  لخف تعلياليا واملباد  التوجيهية بشأن شروط اإلثبات، وضدمان حىدول 

 كامل يف هذا الشأن؛أعضاء السلطة القضا ية عل  تدريىل  
التوقددف عددن مجدد  األشددخاص املرتبطددة أوضدداعهم ابلشددوارع، واإلفددراحمل  عددن   ه  

مجيدد  األشددخاص ا تجددزين كرهدداا يف مركددز السددتقبال، وتنفيددذ التوصدديات املنبثقددة مددن املددخ ر 
 .2015الوطز املعز ابألشخاص املرتبطة أوضاعهم ابلشوارع الذي ع قد يف عام 

    


