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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

       ،تقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف كمبوديـا                 
  سوبيدي. سوريا ب

  موجز    
الذكرى السنوية العشرين العتماد اتفاقات باريس للـسالم،         ٢٠١١ العام   شهد  

 ومع  .وتنبع والية املقرر اخلاص من هذه االتفاقات      .  عملية السالم يف كمبوديا    وطدتاليت  
لوقت مناسب ، فإن ا٢٠١٣يوليه /اقتراب البلد من انتخاباته العامة، املقرر إجراؤها يف متوز

 التقدم احملرز على مدار السنوات العشرين املاضية والتغلب على التحديات املستمرة            لتقييم
  .يف جمال احلوكمة

 لالتفاقات، إذ حققـت العديـد مـن         إبراموقد أجنزت كمبوديا تقدماً كبرياً منذ         
ـ . املراحل الرئيسية يف تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون         دت أربعـة   وعق

وجرت اجلولـة األخـرية مـن       . انتخابات وطنية أو برملانية وثالثة انتخابات حملية أو بلدية        
 ومن املقرر إجراء انتخابات اجلمعية الوطنيـة        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣نتخابات البلدية يف    اال

. الدميقراطيـة إرساء  وتعد تلك األحداث حامسة يف مسرية البلد حنو         . ٢٠١٣يوليه  /يف متوز 
 املقرر اخلاص بعثته السادسة إىل البلـد يف كـانون           من خالله وهذا هو السياق الذي ركز      

 تقييم حالة حقوق اإلنسان يف مؤسسات الدولـة ذات الـصلة            على ٢٠١١ديسمرب  /األول
بالعملية االنتخابية يف كمبوديا، مبا يف ذلك القوانني والسياسات واملمارسات املنطبقة علـى             

 املتعلقة حبقوق اإلنسان لضمان انتخابات دورية        الدولية  التزامات البلد  االنتخابات يف سياق  
 على ٢٠١٢مايو /طلع هبا يف أيار وركزت بعثة سابعة اض   . لبعثة مثمرة وكانت ا . حرة ونزيهة 

 وهي  ،أثر االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية على حقوق الشعب يف كمبوديا          
  .قريرهلذا التموضوع إضافة 

 
 A/HRC/21/63  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

16 July 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/21/63 

GE.12-15337 2 

وعلى أساس املعلومات اليت استلمها املقرر اخلاص أثناء بعثته السادسة، فإنه يرى              
أنه ينبغي إجراء إصالحات لضمان أن تكون االنتخابات يف كمبوديا حرة ونزيهـة وأن              

عـرب  يو.  يف بيئة سياسية حرة     الدميقراطي كمع الكمبوديون ممارسة حقهم يف احل     يستطي
تمرار أوجه القصور يف القـدرات ذات الـصلة بالعمليـة           املقرر اخلاص عن قلقه إزاء اس     

ال ميكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة إال إذا كانت هناك بيئة سياسية حـرة              ف. االنتخابية
ويستطيع الناس ممارسة حقوقهم وحرياهتم، مثل حرية التعبري والتجمع واحلق يف الترشـح             

بات موثوقة، أن تضمن وجـود      وجيب على احلكومة، من أجل إجراء انتخا      . لالنتخابات
معايري جيدة تتماشى مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان قبـل عمليـة اإلدالء               

  .األصوات وخالهلا وبعدهاب
واستفادت كمبوديا من التوصيات الصادرة عن الوكاالت الثنائيـة واملتعـددة             

 حددت يف االنتخابـات     األطراف إلصالح العملية االنتخابية يف ضوء أوجه القصور اليت        
ووفقاً لـذلك،   .  حىت اآلن  غري أنه من املؤسف أن معظم هذه التوصيات مل تنفذ         . السابقة

يركز هذا التقرير على تقييم استقاللية اللجنة الوطنية لالنتخابـات واللجـان اإلقليميـة              
. الـشعب لالنتخابات وقدراهتا بوصفها من مؤسسات الدولة املسؤولة عن إعمال حقوق           

يف إدارة عملية االنتخابات يف كمبوديا وهناك حاجة إىل إصالحات      جسيمة  هناك عيوب   و
طويلة األجل إلعطاء الكمبوديني الثقة يف العملية االنتخابيـة ويف أعمـال   أخرى  عاجلة و 

وإذ يضع املقرر اخلاص هذه األمور يف اعتباره، فإنـه يقـدم            . اللجنة الوطنية لالنتخابات  
 العملية االنتخابية ويأمل يف أن تتخذ احلكومة واللجنـة الوطنيـة            توصيات بناءة إلصالح  

  .لالنتخابات وأصحاب املصلحة اآلخرون خطوات لتنفيذها
 على حقـوق    االمتيازات العقارية املمنوحة ألغراض اقتصادية    وفيما يتعلق بتأثري      
ويف . باهظـة  ت كان االمتيازات املقرر اخلاص أن التكلفة اإلنسانية ملثل هذه         يرىالناس،  

 األشـخاص مـع  سليمة  ومفاوضات مشاورات كان االفتقار إىل عقد األحيان،كثري من   
يف  املقرر اخلـاص     ودعا. كبرياً للقلق  اً مصدر االمتيازات، عند منح مثل هذه      ،املتضررين

ن هنـاك   و حىت يك  ألغراض اقتصادية جديدة  عقارية  امتيازات  احلكومة إىل تعليق    املاضي  
املتضررين مـن   األشخاص  ن  مكُّيعايري الشفافية واملساءلة و   يفي مب اسب   من ايتإطار سياس 

أعرب املقـرر اخلـاص عـن       لذلك  و. االمتيازاتاملشاركة يف هذه املشاورات قبل منح       
امتيـازات  منح   بوقف   رئيس الوزراء قراراً  ، إلصدار    أثناء زيارته السابعة إىل البلد     ،سروره
يرحب املقـرر   و.  االمتيازات القائمة  باستعراض ، وتعهد ألغراض اقتصادية جديدة  عقارية  

 اً وشفاف تشاركياًهذا االستعراض   يكون  ضمان أن   إىل  اخلاص هبذا القرار ويدعو احلكومة      
ألغـراض   االمتيازات العقاريـة     أثر لطبيعة و  ذا التقرير حتليالً  هلاإلضافة  وحتتوي  . مالًاوش

 التوصيات اليت قدمها املقرر اخلـاص  ، باإلضافة إىلاألخرىالعقارية االمتيازات اقتصادية و 
الفقراء يف املنـاطق     على حياة الكمبوديني، وخاصة      االمتيازاتملواجهة اآلثار السلبية هلذه     

  .الذين يعيشون على هامش اجملتمعواألشخاص  والشعوب األصلية الريفية
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دة مـن  رغب يف االستفات، اً نامي بلداًاملقرر اخلاص أن كمبوديا، باعتبارها      ويدرك    
 الظـروف   ويسلم بـأن  .  التنمية وحتقيق الرخاء   بغية تشجيع  الطبيعية   ها وموارد هاأراضي

التارخيية، مبا يف ذلك سياسات نظام اخلمري احلمر، أدت إىل انتشار الرتاعات على األراضي          
عقارية ألغراض  برامج امتيازات    يدرك أن هناك     كما أنه . احتوائها احلكومة إىل    اليت تسعى 
 املقـرر   يرىومع ذلك،   .  تنطوي على توزيع األراضي على من ال ميلكون أرضاً         ةاجتماعي

ـ سليم  وسياسايت  اخلاص أنه ينبغي منح امتيازات األراضي وإدارهتا يف إطار قانوين            شمل ي
 حقوق الشعوب األصلية والفقراء يف املناطق الريفيـة         خصوصاًواحترام حقوق اإلنسان،    

  .ش اجملتمع الذين يعيشون على هامواألشخاص
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  مقدمة  -أوالً  
 الذي يقدمه املقرر اخلاص احلايل املعين حبالة حقوق اإلنـسان           الرابعهذا هو التقرير      -١

  .١٨/٢٥ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان يف كمبوديا،
كـانون   ١١ و ٥ بني    يف الفترة  عثته السادسة إىل كمبوديا   ب املقرر اخلاص ب   واضطلع  -٢

 مؤسسات الدولة ذات الصلة     يف، هبدف إجراء تقييم حلقوق اإلنسان       ٢٠١١ديسمرب  /األول
 علـى   املنطبقـة ارسـات   السياسات واملم القوانني و بالعملية االنتخابية يف البلد، مبا يف ذلك        

قوق اإلنسان لضمان إجراء انتخابـات      البلد الدولية املتعلقة حب   االنتخابات يف سياق التزامات     
 ١١ و ٤عثته السابعة للبلد يف الفتـرة بـني         ب ب كما اضطلع املقرر اخلاص   . ونزيهةدورية حرة   

قتصادية وغريهـا   األغراض  املمنوحة   االمتيازات العقارية    آثار على   مركزاً،  ٢٠١٢ مايو/أيار
إلبـدائها  املقرر اخلاص عن امتنانه للحكومـة       وأعرب  . الشعبعلى حقوق   من األغراض   

اسـتجابة   مـن    وأبدى تفاؤلـه  . لعمل معه بطريقة بناءة   لستعدادها  الخالل بعثاته و  التعاون  
 أمـم  لرابطة   ة احلالي على رئاستها لحكومة  كما وجه التهنئة ل   . هاطرح اليت   احلكومة للمسائل 

  . شرق آسياجنوب
تقييم التقدم احملـرز يف تنفيـذ التوصـيات    إىل ، بعثاتهخالل املقرر اخلاص،   سعى  و  -٣

 مـسائل رصد ومعاجلـة    إىل   و ،إىل جملس حقوق اإلنسان   املقدمة  الواردة يف تقاريره السابقة     
 املتعلقة باألراضي وحرية التعبري ومـشروع       الرتاعاتحقوق اإلنسان األخرى يف البلد، مثل       

 املقـرر  أثناء بعثته السادسة، التقـى  و.  اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية    تكوينعن   قانون
 ،نائب رئيس الوزراء وزيـر الداخليـة      ن فيهم   جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة، مب     اخلاص  

 احلقوق وممثلي اجملتمع املدين واألحزاب السياسية واللجنة الوطنية لالنتخابات، وجلنة         حائزيو
، والشرطة الوطنية الكمبودية ووزارة الـدفاع، باإلضـافة إىل معلقـني            نتخاباتإقليمية لال 

  بيونـغ  كما التقى سكان  . ودبلوماسيني أجانب وجهات ماحنة وفريق األمم املتحدة القطري       
، مبا يف ذلـك  حديثة العهدوغريهم من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان      كيال  بورى  وكاك  

تضررة من الرتاعات على األراضي واالمتيـازات العقاريـة         األصلية امل واجملتمعات  الشعوب  
  .اقتصادية وعمليات اإلخالء القسريألغراض 

  .ومل يلتق املقرر اخلاص رئيس الوزراء ولكنه أعرب عن امتنانه له إلرسال مبعوث عنه  -٤
يرحب املقرر اخلاص بالتقدم احملرز يف بعض اجملاالت، وخاصة قرارات إجراء املزيد            و  -٥

شروع قانون بشأن اجلمعيات واملنظمات غري      ململشاورات مع أصحاب املصلحة املعنيني      من ا 
 وأبـدى . عن طريق التفاوض   احلكومية والسعي إىل تسوية نزاعات األراضي يف بيونغ كاك        

 بلدية بنوم بنـه  لكي متنح زمام املبادرة   أخذ بنفسه رئيس الوزراء   املقرر اخلاص تفاؤله من أن      
 الـيت تبلـغ    من سكان املنطقةتبقىسندات ملكية األراضي إىل من من  سند   ٦٠٠أكثر من   
 املـشاورات توسيع عمليـة    على  وحث املقرر اخلاص احلكومة     . اً هكتار ١٢,٤٤ مساحتها
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، ٢٠١١ أغسطس/ آب١١ الصادر يف ١٨٣لتشمل األسر املستبعدة من املرسوم الفرعي رقم       
  .طراف املعنية حل الرتاع بطريقة سلمية مبا يرضي مجيع األوعلى

 آليات األمـم    واصلت العمل مع  كمبوديا  ومما يدعو إىل التفاؤل أيضاً مالحظة أن          -٦
املتحدة حلقوق اإلنسان، كما يتضح من وضع الصيغة النهائية ملشروع تقريرهـا إىل جلنـة               

العمل الذي   أنكما  .  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      مبوجبحقوق اإلنسان   
 ه احلكومة لتنفيذ توصيات عملية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقـوق اإلنـسان            بدأت

  .يستحق اإلشادة
االنتخابات هي حمور أن دميقراطية برملانية ليربالية، و  على أهنا   دستور كمبوديا   ويؤكد    -٧

 وعقـد ،  ١٩٩٣منذ االنتخابات اليت نظمت حتت رعاية األمم املتحدة يف عام           و. الدميقراطية
 املقرر اخلـاص    أظهرت بعثة دميقراطية، و يف مجيع أحناء البلد أماالً كبرية على ال       ن  ومبوديالك

 إىل البلد مرة أخرى مدى جدية مجيع األطراف الفاعلة يف التحـضري لالنتخابـات               ةالسادس
 مـن   بعد فترة قصرية نـسبياً    و. أمامهمدميقراطي   مستقبلإىل  ن  والكمبوديويتطلع  . القادمة

 علـى   م االنتخابات قدرهت  ومنظمعزز  فكرة التصويت، و  على  ن  واعتاد الكمبودي الدميقراطية،  
 يف ترسـيخ هـذا الـتعطش        ة الرئيـسي  اتالتحديأحد  يتمثل  و.  بدرجة كبرية  القيام بذلك 
جلهود اليت تبـذهلا اللجنـة      تفاؤله من ا  املقرر اخلاص   وأبدى  .  البلد شبابلدى  للدميقراطية  

  . تزداد أعدادهمن الذيلوصول إىل السكان الشبابوضع برامج للالوطنية لالنتخابات 
 الـيت    منذ االنتخابات األوىل   ،املؤسسات االنتخابية واحلكومة  وبشكل أعم، عززت      -٨

 املقرر  وأعرب. قدرهتا على تنظيم االنتخابات بشكل كبري     وا  ، معارفه ١٩٩٣عام  جرت يف   
لني يف وزارات احلكومـة،      العام ةاملدنياخلدمة   أن موظفي    عن سروره حيث أشار إىل    اخلاص  

 اًفهميظهرون مجيعاً   واللجنة الوطنية لالنتخابات، ومؤسسات الدولة األخرى واجملتمع املدين         
  . العملية االنتخابية يف كمبودياُتنظملقوانني واملمارسات اليت ل للغاية اًجيد
تخابية من  عن العملية االن  كثرية  أثناء بعثته السادسة، تلقى املقرر اخلاص معلومات        و  -٩

وقدم العديـد مـن األشـخاص       . كثرياً ما تتعارض وجهات نظرهم     ومؤسسات   أشخاص
نتخابات أن تتسق اال  معلومات عن التحسينات اليت أدخلت على مدى العقد املاضي لضمان           

خمالفات غري أن آخرين زعموا حدوث . مع املمارسات الدولية اجليدة ومعايري حقوق اإلنسان
  .جراء انتخابات حرة ونزيهةإ قدرة البلد على عامة تقوضمشاكل وجود  أشاروا إىلأو 
   رئـيس الـوزراء    رسالة إىل   ، كتب املقرر اخلاص     القادمةاالنتخابات  وفيما يتعلق ب    -١٠
 األولية بشأن إصالح ه وتوصياتهمالحظاتو ه حيدد نتائج٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ٢١يف  

  . احلكومةاً منرداملقرر اخلاص ينتظر و. النظام االنتخايب
 يف هذا التقرير، توصيات بناءة إلصالح العملية االنتخابيـة،          ،يقدم املقرر اخلاص  و  -١١
  .وأصحاب املصلحة اآلخريناحلكومة واللجنة الوطنية لالنتخابات تنفذها أمل يف أن يو
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 ١٠ مع االحتفال بيوم حقـوق اإلنـسان يف          ة املقرر اخلاص السادس   بعثةوتزامنت    -١٢
 اجملتمع  مايف مسرية وجتمع نظمه   املقرر اخلاص   شارك خالله   و،  ٢٠١١ديسمرب  /ألولكانون ا 

 عمله عرض املقرر اخلاصتجمع، هذا اليف كلمته اليت ألقاها أمام   و. املدين لالحتفال هبذا اليوم   
سنحت له أثنـاء التجمـع    ورحب بالفرصة اليت    .  ومحايتها  حقوق اإلنسان  تشجيعيف البلد ل  
    . حقـوق اإلنـسان يف البلـد      شواغلهم إزاء    الكمبوديني واالستماع إىل     للتفاعل مع  وبعده

مـن   وألقى كلمة أمامه، وعاد متفائالً       نظمه جمتمع بيونغ كاك    حدثاًاملقرر اخلاص   كما زار   
  . سلمياًننساء املنطقة للدفاع عن حقوقهته التصميم الذي أبد

ناسـبة  مباص اخلطاب الرئيسي     املقرر اخل  ألقى،  ٢٠١١ أكتوبر/ كانون األول  ٧يف  و  -١٣
 األمم  إطارتنفيذ  : حقوق اإلنسان و  التجارية املبادئ التوجيهية بشأن األعمال   إصدار منشور   

قوق حل األمم املتحدة    يةه مفوض ت، الذي نشر  "واالنتصافحترام  االماية و احل" املعنوناملتحدة  
 غـري  التوجيهية إىل لغـة      لمبادئلأول ترمجة   هي  لغة اخلمري، و  بنكليزية و  اإل ةاإلنسان باللغ 

 مشارك، من بينـهم     ١٠٠حنو  املقرر اخلاص    واستقبل. اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة    
احلراجـة  مثل وزارات البيئة والعدل والداخلية والـدفاع والزراعـة و         (ن عن احلكومة    وممثل

 والقطـاع  ؛ واجملتمع املـدين   ؛ واملنظمات غري احلكومية   ؛؛ واجلمعية الوطنية  )ومصايد األمساك 
وشدد .  واألمم املتحدة؛الشركاء يف التنميةواجلمعيات املهنية؛ ؛ والتجاريةرابطات الواخلاص؛ 

 على أن مسار كمبوديا احلايل للتنمية االقتصادية واالجتماعية لن يكون مستداماًاملقرر اخلاص 
ات التجاريـة   املمارسب ينبغي االضطالع    وأكد على أنه   وجيد التخطيط،    إال إذا كان شامالً   

وأشار إىل أن املبادئ التوجيهيـة تـوفر        . العناية الواجبة والرقابة املناسبة   على حنو مسؤول وب   
واجملتمـع املـدين    التجاريـة   احلكومة ومؤسسات األعمال    ميكن من خالله أن تنفذ       اًإطار
  .التنمية االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسانيف شركاء الو

 تـشرين   ٢٣لـسالم، يف    لية العشرين إلبرام اتفاقات باريس      مبناسبة الذكرى السنو  و  -١٤
 السالم   عملية  يف نوه فيه بالتقدم احملرز     صحفياً ، أصدر املقرر اخلاص بياناً    ٢٠١١ أكتوبر/األول

 مشاكله أشار إىل    املاضية، ولكن العشرين  والتنمية االقتصادية يف كمبوديا على مدى السنوات        
     .)١(ة التعددية واستقالل القضاء واإلفـالت مـن العقـاب         الدميقراطيبشأن  خاصة  ، و مستمرة

 ويف  ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٣ يف باريس يف     -يف اجتماعني   املقرر اخلاص   كما شارك   
خالهلمـا عـن    وأعـرب  - ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٩جامعة كاليفورنيا، بريكلي، يف     

  .١٩٩١ذ عام وجهات نظره بشأن تطور حقوق اإلنسان يف كمبوديا من

__________ 

: متاح على املوقع الشبكي التايل )١(
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11524&LangID=E. 
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  متابعة توصيات التقارير السابقة  -ثانياً  
كمبوديا، التمس املقرر اخلاص معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ          إىل   بعثاتهخالل    -١٥

  . القضائية والربملانالسلطةتوصياته السابقة بشأن 
 بصورة إجيابية  أن احلكومة استجابت     مالحظة عن سروره من   املقرر اخلاص    وأعرب  -١٦

التوصيات الرئيسية  من بينها   ،  مجلة أمور تنفيذ،  املصمم ل  برناجمها التشريعي    عن طريق تعجيل  
التوصيات ذات الصلة جيـري     إىل أن   وأشارت احلكومة   . ة القضائي سلطة ال قدمها بشأن اليت  

 مؤشـرات، مثـل     تفاؤله من  املقرر اخلاص    وأبدى. ها التخطيط لتنفيذ  معرضتنفيذها أو يف    
 اليت طـال انتظارهـا    والتقدم يف القوانني األساسية     مل مشترك بني الوزارات،     إنشاء فريق عا  

بأن تلتزم  طلب املقرر اخلاص    تستجب حىت اآلن ل   احلكومة مل   غري أن   . بشأن السلطة القضائية  
  .زمين أو خطة عمل حمددة لتنفيذ توصياته الرئيسيةبإطار 
 على حنو فاعل  ه جيري النظر    إىل أن وفيما يتعلق باإلصالح الربملاين، أشارت احلكومة         -١٧
 من عملية تنفيـذ توصـيات        جزءاً اكثري منه ة، وسيكون ال  توصيات املقرر اخلاص السابق   يف  

تستجب حـىت اآلن    احلكومة مل   غري أن   . لس حقوق اإلنسان  جمل االستعراض الدوري الشامل  
زمين أو خطة إطار بأن حيصل على رد أكثر حتديداً أو أن تلتزم احلكومة بطلب املقرر اخلاص ل

  .عمل لتنفيذ توصياته الرئيسية

   إىل احلكومةالبالغات املرسلة  -ثالثاً  
حـاالت   إىل احلكومة بشأن     بالغاتاملقرر اخلاص خالل الفترة املشمولة بالتقرير       جه  و  -١٨

 ة اخلاص ةباالشتراك مع املقرر  طلب عاجل   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك      تثري القلق من زاوية     حمددة  
احلق يف عدم التمييز    وب مناسب بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي           ةعنيامل

ـ ة مع املقـرر  املقرر اخلاص بالغاً   أرسل،  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٣يف  و. يف هذا السياق    ة اخلاص
  . حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان فيما يتعلق هبدم مخسة منازل يف بيونغ كاكةاملعني
 بشأن اإلخالء القسري    ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٠ يف ة مشترك اءادع رسالة ووجهت  -١٩

يزعم أن  ي  ذ، وال ٢٠١٢ يناير/ كانون الثاين  ٣ يف    بوري كيال   من أسرة ٣٠٠ لنحواملزعوم  
بعض أفراد اجملتمـع    احتجز  الغاز املسيل للدموع واحلجارة و    والرصاص املطاطي   فيه  استخدم  
 بالسكن الالئق كعنـصر     ة املعني ة اخلاص ةاملقررقبل  رك من   شتاملبالغ  ال وأرسل أيضاً . اًتعسفي

من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقـرر                
بتعزيز اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واملقرر اخلاص املعين             

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى          ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، و      
  .مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
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 ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٤إىل احلكومة يف    الختاذ إجراء عاجل    وأرسلت رسالة أخرى      -٢٠
     حـول   الـواردة يف نزاع بيونغ كاك، على أسـاس املعلومـات          الضالعة  األسر  بفيما يتعلق   

اثـنني  ملمثلني   لتوقيف الالحق ، وا  واحلكم عليهم   متضررة أسر من مثاين    راً متظاه ١٣ توقيف
مـن  راهب بارز ومدافع عن حقوق اإلنسان       مث توقيف     كاك من ممثلي جمتمع بيونغ   آخرين  

رئيس الفريق  والبالغ مقرر   إىل  وانضم  .  احمللي جملتمعاً هلذا ا  الذين نظموا مظاهرة سلمية دعم    
لتعسفي، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي           العامل املعين باالحتجاز ا   

 بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي         ة املعني ة اخلاص ةاملقررووالتعبري،  
مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع               

ـ ةملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقـرر    السلمي وتكوين اجلمعيات، وا     ة اخلاص
 باستقالل القضاة واحملامني،    ة املعني ة اخلاص ة حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر      ةاملعني
  .هالعنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقب مبسألة ة املعنية اخلاصةاملقررو

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية      إىلاص  املقرر اخل انضم  ،  ٢٠١٢مايو  /أيار ٤يف  و  -٢١
احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكـوين               

مشتركة   عن حقوق اإلنسان يف رسالة ادعاء      املدافعني حبالة   ة املعني ة اخلاص ةاجلمعيات، واملقرر 
احلق يف حرية التجمع السلمي والـرأي       قيود على التمتع ب   فرض   عنركزت على معلومات    

شعوب منتدى /رابطة أمم جنوب شرق آسيا    ل  منظمي مؤمتر اجملتمع املدين     إىل أن  ُيشاروالتعبري  
 ٢٩ يف الفترة من     وقد نظمت هذه الفعالية   .  واملشاركني فيه يتعرضون هلا    ٢٠١٢ عاملالرابطة  

أو تدخل من قبل    /ولقيود  ها تعرضت   كي ستار ولكن  ال يف فندق    ٢٠١٢مارس  /آذار ٣١إىل  
  .بناء على طلب احلكومةأن ذلك كان عم ويزإدارة الفندق، 

 وجـه إصالح النظام االنتخايب املشار إليها أعـاله،        املتعلقة ب  رسالةالباإلضافة إىل   و  -٢٢
 احلـوار بـني     بـشأن  ٢٠١١ أغسطس/ آب ٢٢رئيس الوزراء يف    رسالة إىل   املقرر اخلاص   

 أسفر عن صدور املرسوم الفرعـي   ممامن بيونغ كاك وبلدية بنوم بنه،        الباقيةاجملتمعات احمللية   
تسليم بيونغ كاك و  تنمية   لتعديل حجم مشروع   ٢٠١١ أغسطس/ آب ١١ بتاريخ ١٨٣رقم  

 ١٢,٤٤مـساحتها   اليت تعيش على قطعة أرض      احمللية  ملكية األراضي إىل اجملتمعات     سندات  
 مـشاورات   جترىأعرب عن أمله يف أن      وبية،  خطوة إجيا واعترب املقرر اخلاص ذلك     . اًهكتار

تراعـى   وأن   ،نزاعات على األراضـي يف كمبوديـا      تنطوي على   مماثلة يف حاالت أخرى     
اجلمعيات ب املعينقانون الاقتراحات أصحاب املصلحة املعنيني يف عملية التشاور حول مشروع  
  .طنية للموافقة عليهواملنظمات غري احلكومية قبل تقدمي مشروع القانون إىل اجلمعية الو

 محاية حقوق اإلنسان    يف جمال منظمات غري حكومية تعمل     ثالث   نشاطبعد تعليق   و  -٢٣
رئيس الوزراء رسالة إىل  املقرر اخلاص وجه، والسكن وإصدار حتذيرات هلايف قطاع األراضي 

 املعلومات  إتاحة  يف  احلكومة  إىل   يطلب عن قلقه و   اعرب فيه ي ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٦يف  
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 احلالـة وضح  ي ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٥ يف تلقى املقرر اخلاص رداً   و.  هذا الصدد  يف
  . عن وجهة نظر احلكومةيعرب فيهو

  التطورات يف جمال حقوق اإلنسانأحدث   -رابعاً  
احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف كمبوديا، ويسلط الضوء        رصد  واصل املقرر اخلاص      -٢٤

  .ئيسية يف هذا الصددبعض التطورات الرعلى أدناه 

  احلقوق املتعلقة باألراضي والسكن  -ألف  
دون هـوادة يف    جارية  الرتاعات على األراضي وعمليات اإلخالء القسري       تزال   ال  -٢٥

.  التجاريـة  والـشركات استخدام القوة من قبل السلطات      ب تتسم هذه الرتاعات  كمبوديا، و 
وحدثت .  خالل الفترة املشمولة بالتقرير    إىل صدامات عنيفة مع اجملتمعات احمللية      ذلك   أدىو

   ملكية أراضي إىل أكثـر     ت سندات  منح الشهرية حيث  حالة بيونغ كاك     تطورات كبرية يف  
ـ  غري أن   . أسرة ٦٠٠من   ـ إخـالء   إجـراءات    وااملستبعدين واجه       /أيلـول  ١٦ يف   ةعنيف

دم هبدرك،  بلدية بنوم بنه وشركة شوكاكو، بدعم من قوات ال        حيث قامت   ،  ٢٠١١سبتمرب  
 مفاوضاتوذلك بدون   ،  ٢٢ يف القرية    )يعتقد أهنا تؤوي ما جمموعه مثاين أسر      (مخسة منازل   

ـ       . حسبما تفيد التقارير   التعويضات بشأن اإلخالء، وتفيد التقارير أيضا بعدم إخطار األسر ب
كانت هناك احتجاجـات ومظـاهرات   و. ا تدمري ممتلكاهتمتعلقاهتا أثناء ت أسر عديدة  وفقد
حـاالت  عدة  شهدت  ، و ، قادهتا النساء املقيمات يف املنطقة     من قبل جمتمع بيونغ كاك    ة  عديد

 اجملتمعـات الذي تشعر به     لليأس   هذه القضية رمزاً  تعترب  و. ةالسلطات للقوة املفرط  استخدام  
الـيت  املدنية ، واالضطرابات اأراضيهاملتعلقة ب حل الرتاعات جتاه يف مجيع أحناء كمبوديا      احمللية
  .ذلكتلي 
شـؤون   يـنظم ي  ذقائمة يف تنفيذ اإلطار القانوين احمللي ال      هناك حتديات   ال تزال   و  -٢٦

سياسة مشروع   يضا األر ات، أصدر جملس سياس   ٢٠١٠ عام   مطلعيف  و. والسكناألراضي  
تلـك   مل يعتمـد     جملس الـوزراء  غري أن   . باحلق يف السكن الالئق   فيه  اعترف  إسكان عامة   
 ةناحلـضر  مرسوم فرعي بـشأن      - ونشر مشروعا قانونني آخران    . حىت اآلن  السياسة العامة 

وقانون بـشأن إدارة األراضـي      )  وزارة إدارة األراضي والتخطيط احلضري والبناء      اقترحته(
 ولكن يبقـى أن     -)  ومصايد األمساك  واحلراجة وزارة الزراعة    تهاقترح (هاالزراعية واستخدام 

ة القائمة والتزامات كمبوديا مبوجب القـانون       احمللياهلياكل   مع   سيكونان متسقني نرى كيف   
  .الدويل حلقوق اإلنسان

 القسري للقرويني مـن جمتمـع بـوري كـيال يف           اإلخالءومما يثري بالغ القلق هو        -٢٧
على أثره   و ٢٠١٢ يناير/ كانون الثاين  ٣ يف   ،نوم بنه ، ب  ماكارا ٧خان   فيل فونغ و   سانغكات
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 ٣٠٠حـوايل    هدم   مشلقرر اخلاص بأن اإلخالء القسري      بلغ امل وأُ. احمللية املتضررة اجملتمعات  
خان وسلطات الدرك  و من الشرطة املسلحةمشتركةأدى إىل اشتباك عنيف بني قوات  و مرتل

الناحيـة  ، واملقيمني يف جمتمع بوري كيال، من        ناحيةمن  إميكس،  فان    شركة وموظفياحمللية  
احلاضرين، مبـا يف ذلـك بعـض        ب اإلصابات اليت حلقت  الصدمة و باإلضافة إىل   و. خرىاأل

بالقلق  املقرر اخلاص    يشعر املطرودة،   األسر اإلنسانية العاجلة اليت تواجه      املشاكلاملسؤولني، و 
 بعدمترتبط  تفيد التقارير بأهنا    اليت  والقانونية واإلجرائية املتعلقة بعملية اإلخالء،      إزاء املسائل   
فان  بني احلكومة وشركة ٢٠٠٤  عام أُبرماقوقع املنصوص عليها يف اتفامل ديثتنفيذ خطة حت

 أن األحداث أثبتت عدم قـدرة       ه من قلقعن   املقرر اخلاص    ، أعرب واألهم من ذلك  . إميكس
 على حد    احمللية  السلطات واجملتمعات  وجلوء اً سلمي الرتاعاتتسوية  يف العملية على     املشاركني

  .سواء إىل القوة
القبض فيه  الذي ألقي ٢٠١٢يناير /ن الثاينكانو ١١فإن حادث عالوة على ذلك، و  -٢٨

 امرأة وستة أطفال من جمتمع بوري كيال خالل مظاهرة سلمية خارج قاعة بلديـة               ٢٤على  
 يعـد شؤون االجتماعية،   هو مركز لل  بعد ذلك يف مركز بري سبو، و      احتجازهم  بنوم بنه، و  

اليت تسعى إىل املطالبة حبقوقها     احمللية   على االضطهاد املستمر لألفراد واجملتمعات       اً صارخ مثاالً
املدافعني عن حقوق اإلنـسان     جترمي   الكثري عن مجيع حاالت      ينشرمل  يف حني   و. يضايف األر 

يف كافة أحناء كمبوديـا  وأعضاء اجملتمعات احمللية واملسؤولني املشاركني يف نزاعات األراضي     
  .شأهناهم، فإن املقرر اخلاص تصله تقارير دورية بوترهيبوالتحرش هبم 

          مـن النـاس     إىل تـشريد الكـثري    بوري كيال    عملية   مثل عمليات اإلخالء    وتؤدي  -٢٩
 اليت تعيش يف مواقع إعـادة التـوطني          احمللية اجملتمعاتوتشري  . ةعأو إسكاهنم يف أوضاع مزعز    

 يف  صـعوبات  سكن الئق، و   إىل عدم احلصول على    عمليات إخالء وإعادة توطني سابقة       نتيجة
 يف بنية األسرة، وعلى األخص، صـعوبات        ت، وتصدعا ية إىل املرافق الصحية والتعليم    الوصول

يف مواقع إعادة تـوطني غـري       عديدة   جمتمعات   وُتقيم.  خيارات لكسب العيش   توفريكبرية يف   
علـى النحـو املالئـم      معدة  صاحلة للسكن على بعد مسافة كبرية من وسط املدينة مل تكن            

مياه صاحلة للشرب وخدمات الصرف     وأفادت التقارير بعدم وجود      . املطرودة الستقبال األسر 
املقـرر  وأعـرب   . هطول األمطار تحمل  هيأة ل املغري  اإليواء الرديئة   أماكن  وكذلك  الصحي،  

إدرار  أن عدم كفاية التخطيط واملساعدة اإلنسانية، إىل جانب ندرة فرص            ه من قلقعن  اخلاص  
  .احمللي اإلمجايل للفرد البلد ناتجزيادة د فرص هديزيد من الفقر وامليف يتسبب الدخل، 

يف و.  عقبات يف التسجيل للتـصويت     ا أعيد توطينه  يت ال  احمللية كما تواجه اجملتمعات    -٣٠
 ة الـسابق  منطقتـه  املطرود من موقعه مـدرجاً يف     تسجيل الناخب   يبقى  كثري من األحيان،    
 اجملتمعات املطرودة واملعاد توطينها     وعلى. إىل موقع إعادة التوطني   ال حيُّول   ألسباب إدارية و  

يكون الوصول  سافة كبرية، وبالتايل    مب ما تبعد     األصلية، واليت غالباً   اأماكن إقامته أن تعود إىل    
  أنيفاخلطـر  يتمثـل   و . وفوق طاقة اجملتمعات احمللية يف كثري من األحيان        للغايةإليها مكلفاً   
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 القادمـة التصويت يف االنتخابات     ايستطيعولن   من السكان الذين أعيد توطينهم       اً كبري اًعدد
  . صعوبات إدارية وماليةنتيجة

  حرية التعبري  -باء  
الرأي والتجمع مصدر قلـق رئيـسي يف كمبوديـا،          وال يزال احترام حرية التعبري        -٣١
وقـد  . خالل بعثاته للحوار  املقرر اخلاص    مهب التقى   كبرية ممن  جمموعة    ذلك عربت عن  كما

 حرية  املقبولة املفروضة على  القيود غري   إزاء  اص بالفعل يف تقاريره السابقة قلقه       أكد املقرر اخل  
) املالحقة القضائية بتهديدات  الأو  ( املالحقات القضائية    الناجتة عن مجلة أمور، من بينها     التعبري  

. التحريض والتـشهري  بجلرائم املتصلة   على ا على وجه اخلصوص،    ومبوجب القانون اجلنائي،    
 الذين ميارسون حقهم يف حرية التعـبري        األشخاصهذه القيود على    قرر اخلاص أن    ويرى امل 
 من الكمبوديني   الكثرييبدو أن   و.  يف كمبوديا  ممارسة هذه احلرية   عن أثر سليب على      تأسفر

يصح و.  واالحتجازالتوقيف اخلوف من بسبب، ه ويكتبونه الرقابة الذاتية فيما يقولونميارسون
ن هـم يف  ناقدة مل الذين يرغبون يف التعبري عن آراء باألشخاصا يتعلق    بصفة خاصة فيم   ذلك

تجديد احلـايل   ال مشاريع التنمية الوطنية مثل      باعتبارهم ينتقدون  مليهإنظر   يُ الذينالسلطة، و 
  .لنظام السكك احلديدية الوطنية

 عـامل آثـار أديـن يف      يف املاضي قضية مويونغ سون، وهو       وقد أثار املقرر اخلاص       -٣٢
ن يلحـق   أتركيب اإلضاءة اجلديدة ميكن     ألنه قال إن      اإلعالمي التضليلبتهمة   ٢٠٠٩ عام

 ١١ىل احملكمـة العليـا يف       إ الذي تقدم به     ه األخري وقد رفض استئناف  . كورغعابد ان مبالضرر  
التحريض دون من التضليل اإلعالمي إىل تهمة الري يتغبحملكمة ا، مع مساح ٢٠١٢ أبريل/نيسان

  .بإعداد الدفاعمن املستأنف أو حماميه يف فترة زمنية معقولة للسماح إبالغ أي 
، أصـدرت احلكومـة     )A/HRC/18/46(لمقرر اخلاص   لتقرير السابق   اليف أعقاب   و  -٣٣

. اجلمعيات واملنظمات غري احلكوميـة    املتعلق ب  من مشروع القانون     ة والرابع ةالثالثالنسختني  
مشاورات يف  أجرت   اجملتمع املدين و   لىعالقوانني   مشاريع عرضب اهتماماًوأظهرت احلكومة   

 املقرر اخلاص   ورحب. اجتماعات أيضاً   اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين    ونظمت  . هذا الشأن 
قـوق   هناك شواغل كبرية تتعلق حبولكن ال تزال.  اجملتمع املدينالستشارةاستعداد احلكومة  ب

، أعلن رئـيس    ٢٠١١ ديسمرب/ر كانون األول  يف أواخ و.  اجلديد لقانونااإلنسان يف مشاريع    
.  القانون لعدة سنوات   اعتماداملشاورات، حىت لو كان ذلك يعين تأخر        عن استمرار   الوزراء  
  .ساساحلا التشريع املقرر اخلاص عن تقديره للنهج الذي اختذه رئيس الوزراء يف هذوأعرب 
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  الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا  -جيم  
نتهاء مـن   لدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا حتقيق تقدم مطرد حنو اال         واصلت ا   -٣٤

  .حماكماهتا خالل الفترة املشمولة بالتقرير
ضـد  تنتهي القضية املرفوعة    ، ل ٠٠١ العليا حكمها يف القضية      دائرة احملكمة أصدرت  و  -٣٥

). S-21(، الرئيس السابق لـسجن تـول سـلينغ          "دوش"ك ايف، املعروف باسم     يكاينغ غو 
وبدأت الدائرة االبتدائية جلسات    . السجن املؤبد سنة إىل    ٣٥ عقوبة دوش من     الدائرة ومددت

. إينغ ساري وخيـو سـامفان     وضد نون تشيا    املرفوعة   ٠٠٢االستماع املوضوعية يف القضية     
  .حملاكمةغري قادرة على املثول أمام ا ،واعتربت متهمة رابعة يف نفس القضية، وهي إينغ ثرييث

قد ف، ٠٠١قضية ال وانتهاء احملاكمة يف ٠٠٢الرغم من التقدم احملرز يف القضية  وعلى    -٣٦
عدم إجـراء حتقيقـات     ادعاءات تفيد ب   الدوائر االستثنائية    القضايا اليت تنظر فيها    على   ىطغ

ان ، استقال قاضـي   ٢٠١١ أكتوبر/منذ تشرين األول  و. ٠٠٤ و ٠٠٣ة يف القضيتني    صحيح
عرقلة اجلهود  إىل  واضح و السياسي  اللتدخل  حيث أشارا إىل ا   قيق،   التح دوليان مشاركان يف  

ه قد سبق هـذ ف، الثانيةالة احليف و. الستقالتهماكسببني  ، على التوايل،    اتلتحقيقيف ا املبذولة  
تعـيني  باجمللس األعلى الكمبودي للقـضاء االعتـراف        االدعاءات بعرقلة التحقيقات رفض     
أن يقـوم   جمللس األعلـى    على ا  تأكيد أن    واصلتتحدة  القاضي، على الرغم من أن األمم امل      

 قـدرة الـدوائر     تـضعف التطورات، اليت   عن قلقه إزاء هذه     ملقرر اخلاص   وأعرب ا . بذلك
بوصـفها جتـري     يها لنظام احملاكم احمللية وأن ينظر إل       إجيابياً تكون مثاالً على أن   االستثنائية  

حـث  و.  حكم اخلمري احلمـر    إبان املرتكبةاجلرائم  يف   حماكمات تتسم باالستقاللية والرتاهة   
تتعلـق  احلكومة واألمم املتحدة على اختاذ تدابري عاجلة لتسوية أي خالفـات            املقرر اخلاص   

احترام حـق    بصورة سريعة وسليمة و    لتحقيقاتا، وضمان سري    قضايااحمليطة هبذه ال  باملسائل  
  .يا يف االنتصافالضحاحق احلصول على حماكمة عادلة واملشتبه فيهم يف 

  املدافعون عن حقوق اإلنسان  -دال  
العديد من املدافعني عن حقوق اإلنـسان وممثلـي اجملتمـع املـدين             تعرض   استمر  -٣٧

 حتـريض تـشهري أو    دعاوى  رفع  بالتهديد   وأالترهيب   وأ لتحرشلوالصحفيني يف كمبوديا    
 حنو األسوأ، مـع      خطرياً منعطفاًوقد اختذت التهديدات اليت يواجهها هؤالء األفراد        . ضدهم

 على سياسـات    حيتجون عن حقوقهم و   أشخاص يدافعون زيادة استخدام الذخرية احلية ضد      
 فيهـا   أطلقأربعة حوادث   عن   وقع ما ال يقل   ،  ٢٠١٢منذ بداية عام    و. احلكومة وممارساهتا 

 صيب ثالثة قرويني جبـروح خطـرية      أ،  ٢٠١٢ يناير/ كانون الثاين  ١٨يف  و. أفرادالنار على   
  شركة منطقة خاضعة المتياز حبوزة    خالل نزاع على أرض يف       النارراس  عليهم احل عندما فتح   
طالق النـار   إ، نتج عن    ٢٠١٢ فرباير/ شباط ٢٠يف  و. يف مقاطعة كرايت  ) TTY( يت يت واي  
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 ٢٦ ويف. صـابات خطـرية   إل سـيدات  ثالث   تعرض  بافيت لعمال يف بلدة  لعلى احتجاج   
والناشط البيئي بطلق ناري    حقوق اإلنسان   ييت املدافع عن    قتل شوت و  ،  ٢٠١٢أبريل  /نيسان

  يف قريـة   بطلق ناري  سنة ١٤ فتاة عمرها    قتلتويف اآلونة األخرية،    . مقاطعة كوه كونغ  يف  
واستخدمت الذخرية احلية   . ٢٠١٢ مايو/ أيار ١٦ يف   ة وقعت  عنيف إخالءعملية   خالل   بروما

  .صاباتإسفر عن وقوع مل ييف حاالت أخرى، وإن كان ذلك 
وخيشى وقد أعاقت هذه احلوادث أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كمبوديا،              -٣٨

هذه اجلرائم، الـيت    عن صدمته لوقوع    قرر اخلاص   عرب امل يو. على حياهتم العديد منهم اآلن    
هـذه احلـوادث    عرب عن أمله يف التحقيق بصورة شاملة وسليمة يف          يو. أحديدن فيها    مل
  .ىل العدالةاجلناة إإحالة و

  دور مؤسسات الدولة يف سياق االنتخابات  -ساًماخ  
 نظام سياسي متعـدد     يف إطار عمل  ينظام ملكي دستوري    بأهنا ذات   كمبوديا  تتسم    -٣٩

يتكـون  البلد برملان   ولدى  .  من الدستور  ٣٤ للمادة   ضمن حق التصويت وفقاً   وُي. األحزاب
يف جملـس   و).  مقعداً ١٢٣(ية الوطنية   واجلمع)  مقعداً ٦١( جملس الشيوخ    ومهامن جملسني   

جمـالس  أعـضاء  عن طريـق  ( غري املباشر التصويت عن طريق   عضواً ٥٧ُينتخب  الشيوخ،  
 نعضواالو من قبل اجلمعية الوطنية،      آخران ان عضو ُينتخبو. ، ملدة مخس سنوات   )اتالبلدي
الـيت  د يف السنة    عقتاليت   (ياتمن انتخابات جمالس البلد   ذلك  جيعل  و.  يعينهم امللك  خرياناأل

نتخابات اجلمعية الوطنية، ذلك أن املنتخبني       ال  مهماً مؤشراً)  انتخابات اجلمعية الوطنية   تسبق
  . لتحديد أعضاء جملس الشيوخيصوتون أيضاً

توزيـع  وب من خالل نظام القوائم احلزبية        عضواً ١٢٣ ُينتخبيف اجلمعية الوطنية،    و  -٤٠
 مـن   ١٠٠ للمـادة    وفقاًو.  اجلمعية مخس سنوات   أعضاءوتبلغ مدة خدمة    . نسيب للمقاعد 

أحـد   اختيار   بشأنالرئيس مشورة إىل امللك     نائبا  رئيس اجلمعية الوطنية و   يسدي  الدستور،  
 الثقـة للحكومـة،   مبنحاجلمعية تصويت بعد و. تشكيل احلكومةاحلزب الفائز ل  كبار أعضاء 

  .جملس الوزراءاً يعني مبوجبه  فرعياً امللك مرسوميصدر
انتخابات عامة  أربعة  ، عقدت كمبوديا    ١٩٩١منذ هناية الرتاع يف كمبوديا يف عام        و  -٤١

 اتاثنني من انتخابات جمـالس البلـدي      انتخابني  و) ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ و ١٩٩٨ و ١٩٩٣يف  (
  ).٢٠٠٧ و٢٠٠٢ يف(

  انتخابات جمالس البلديات  -ألف  
 ١١ إىل   أعـضاء  ٥مـن   كل جملس بلدية    ويضم  .  يف كمبوديا  ة بلدي ١ ٦٣٣هناك    -٤٢

 انتخاب أعضاء اجمللس من خـالل نظـام       جيريو. ة البلدية  وجغرافي ة دميغرافي حسب،  عضواً
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 من خالل تقدمي    أن تنافس على الصعيد الوطين    املسجلة  ألحزاب  ميكن ل التمثيل النسيب، حيث    
انتخابـات  املعدل بـشأن    قانون  ال مبوجب  األعضاء  انتخاب وُينظم. هاقائمة بأمساء مرشحي  

تنظيم وتضطلع اللجنة الوطنية لالنتخابات ب. ٢٠٠٦يونيه /الصادر يف حزيران اتلديجمالس الب
االقتراع مراكز  ولمقاطعات والبلديات   ل اً تعني جلان  حيث،  اتوإدارة انتخابات جمالس البلدي   
 حتديد توزيـع    وتعترب طريقة .  من القانون املعدل   ٧ملادة  عمالً با لإلشراف على االنتخابات،    

  . من القانون املعدل٢٧ و٢٣يف املادتني ترد  ما، و نوعاًاملقاعد معقدة
كمرشح يف  نفسه  سجل  جيب أن يكون من ي     من القانون املعدل،     ٤٥ باملادة   عمالًو  -٤٣

بلغـة   على القراءة والكتابة     اً عند الوالدة، وقادر    كمبودياً ، مواطناً اتانتخابات جمالس البلدي  
وأال يقل عمره   ،   فيها نتخبرغب يف أن يُ   اليت ي لبلدية   يف قائمة الناخبني يف ا     مسجالًو،  اخلمري
 ضد املواطنني الكمبوديني الذين     هذا متييزاً من احملتمل أن يشكل     و.  سنة يوم االقتراع   ٢٥عن  

 ترشيح  يعتزمكل شخص   على   من القانون املعدل،     ٤٩ باملادة   عمالًو. مل يولدوا يف كمبوديا   
يكون احلـزب  جيب أن و. ينتمي إليهاسي الذي   احلزب السي  قائمة امسه على    يسجلنفسه أن   

  . لقانون األحزاب السياسية، وفقاً مسجالًالسياسي نفسه
 زيادة كبرية يف عدد     ٢٠٠٧ يف عام    جرت اليت   اتشهدت انتخابات جمالس البلدي   و  -٤٤

  سياسـياً   حزبـاً  ١٢ حيث كان هنـاك   واألحزاب السياسية املتنافسة،    املتنافسني  املرشحني  
ات تطورومن ال .  بلدية ١ ٦٢١  البالغ عددها   يف مجيع البلديات   اً مرشح ١٠٢ ٢٦٦ و مسجالً

 يف املائـة    ٥بنسبة  عدد النساء املرشحات     هي زيادة     تسجيل املرشحني  ة األخرى يف  جيابياإل
 ٢٠١٢ يونيه/حزيران اليت عقدت يف     اتكانت انتخابات جمالس البلدي   و. ٢٠٠٢ام  بعمقارنة  

 وجرت هذه االنتخابات عموماً   . رام اتفاقات باريس للسالم    منذ إب   انتخابات فقط  ثالثهي  
. ٢٠٠٢ عـام  و ٢٠٠٧  عام  من االنتخابات السابقة يف     سلمية ومنفتحة بدرجة أكرب    يف بيئة 

. أثبتت جلنة االنتخابات الوطنية قدرهتا على إجراء انتخابات جيدة على املـستوى الـتقين             و
وافقـت علـى     لالنتخابـات    ، كانـت اللجنـة الوطنيـة      ٢٠١٢مـايو   /أيار ٣١ وحىت
 ٢٢غري حكومية و  ومجعية   ةمنظم ٤٠لالنتخابات من   اً   ودولي اً وطني اًمراقب ١٤ ٨٨٦ حضور
.  فرنسا وأملانيا يف بنـوم بنـه       ىل كمبوديا وسفاريت  إ األورويب من وفد االحتاد      خاصاً ضيفاً
. بة االنتخابات راقملإعالم   وكالة   ٥٣ من   اً ودولي اًوطنياً   صحفي ٥١٢ أيضاًاللجنة  اعتمدت  و

 وخاصةبعض العيوب يف العملية االنتخابية،      أظهرت   ٢٠١٢ ات لعام  انتخابات البلدي  غري أن 
  .فيما يتعلق بعملية تسجيل الناخبني وهوية الناخبني

  مواطناً ات كناخب يف انتخابات جمالس البلدي     مسجالًأي شخص   كون  وجيب أن ي    -٤٥
، اليت سيصوت فيهـا  يف البلدية   اًمقيمو،  تصويتال سنة يوم    ١٨  وأال يقل عمره عن    كمبودياً

قد صدرت حبقه شهادة من مؤسـسة       ر ضده حكم بالسجن وأال تكون       أال يكون قد صد   و
أن جيـب   كما  . وصاية وقت التصويت  خمتصة تفيد بعدم صحة قواه العقلية أو أنه حتت أي           

 ويتهم أثنـاء  أن يكونوا قادرين على إثبات ه     لتصويت، و يكون الناخبون مدرجني يف سجل ا     
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 ته وجنسي هوعنوانصورة شخصية للناخب     على   يشتمل إثبات اهلوية  جيب أن   و. فترة االقتراع 
 من الوثائق املعتمدة، مبا يف ذلك جـوازات الـسفر     جمموعةاستخدام  وز  ، وجي تاريخ ميالده و

  يف عمليـة    كبرياً تغيرياًذلك   مثلو. سجالت األسرة املزودة بصور   وبطاقات اهلوية الوطنية و   
يف حني و. بطاقات تسجيل الناخبني ال غىن عن ن االنتخابات السابقة، حيث كانعالتسجيل 

بعـض   حرمـان يؤدي إىل     النظام احلايل   اإلشارة إىل أن   جتدر الثناء،   يستحقأن هذا التغيري    
 خارج حمل عنوان أو الذين يقيمون     الذين ليس لديهم    ، مثل    من حقهم يف االنتخاب    املواطنني

تسجيل نظام   أنه ميكن االستعاضة عن      التقوا باملقرر اخلاص  ن  ممواقترح عدد   . ائمةإقامتهم الد 
هـذا  ويـستحق   .  من السجل املـدين    تلقائياًتصدر  قائمة  بكلف  املرهق و املالناخبني احلايل   

  .حبثاً أوثقاالقتراح 
  من الشرعية  املزيد اتانتخابات جمالس البلدي  تضفي  من الناحية النظرية، ينبغي أن      و  -٤٦

لتمثيل النـسيب   بشأن ا على الدميقراطية الوليدة يف البلد عن طريق توفري الضوابط والتوازنات           
وترتع . متعددة األحزاب سياسة  ع اجملال للنهوض ب   يوست وزيادة الوطين   الصعيدلألحزاب على   

حظر انتخاب أعـضاء جملـس      عن طريق    ذلكاألحكام الواردة يف القانون املعدل إىل دعم        
غري أنـه  .  القضاة أو موظفي اخلدمة املدنية يف هذه االنتخابات   أو جلمعية الوطنية الشيوخ أو ا  

  .بعضها أدناه يرد  االنتخابات من أوجه قصورعانتيف املمارسة العملية، 

  االنتخابات الوطنية  -باء  
 منذ إبرام اتفاقـات بـاريس للـسالم يف          ة أربعة انتخابات برملانية أو وطني     جرت  -٤٧
ـ ملا أشار إليـه      وفقاًو. ٢٠٠٨يف عام   وطنية  انتخابات  آخر  ت  جرو. ١٩٩١ عام ن ومراقب

 بصفة عامة  انفتاحاًوسلمية  أكثر   االنتخابية يف بيئة     ٢٠٠٨يف حني جرت محلة     أنه  ن،  ومستقل
االنتخابات نفـسها دون مـستوى املعـايري الدوليـة          فقد كانت   ن االنتخابات السابقة،    ع

هناك عدم ثقـة يف      فقد كان    م من التحسن يف الشفافية،    وعلى الرغ . لالنتخابات الدميقراطية 
واتسمت .  أصحاب املصلحة االنتخابية من جانب القائمني على إدارة العملية االنتخابية      نزاهة  

 وأشـارت استخدام مستمر وواسع النطاق ملوارد الدولة من قبل احلزب احلـاكم،            باحلملة  
دايا من قبل املرشـحني ومـسؤويل       اهلال و توزيع امل إىل مزاعم عن    التقارير على نطاق واسع     

  . خمتلفةب الذين ينتمون إىل أحزاب سياسيةاحزاأل
 انتخابات اجلمعية الوطنية هو قانون انتخاب أعضاء        ينظمي  ذالتشريع األساسي ال  و  -٤٨

 على العملية االنتخابية الدستور      األخرى اليت تؤثر أيضاً    وتشمل التشريعات . اجلمعية الوطنية 
حزاب السياسية وقانون نظام الصحافة وقانون املظاهرات السلمية وقانون اجلنسية          وقانون األ 

وطنيـة  اللجنـة   الجراءات وتعليمـات    إوعالوة على ذلك، هناك لوائح و     . اجلنائيقانون  الو
لجنـة،  للـوائح الداخليـة     والوزارة الداخلية واللجنة،    ل ةالنتخابات والتوجيهات املشترك  ل
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 اإلعالم واملراقبني واملـسؤولني االنتخـابيني،   طلسياسية، ووسائ ألحزاب ا اومدونات سلوك   
  .أفراد القوات املسلحة والشرطةو

 إطار عملي وتتوافق إىل حد كبري، على        علىالقوانني املعمول هبا بشكل عام      وتنص    -٤٩
تـنظم  و. املؤسسات الضرورية إلجراء االنتخابـات     وتنشئ    املعايري الدولية  مع،  نظرياًاألقل  
املشكلة يف عـدم    وتكمن  . سلوك حقوق والتزامات اجلهات املعنية بطريقة مرضية      الت  مدونا

  .احلقيقي أو املتصور  استقالل املؤسساتبصورة وافية وانعدامتنفيذ األحكام القانونية 
شـأهنا   ،الشروط القانونية للتسجيل كمرشح يف انتخابات اجلمعية الوطنية       كما أن     -٥٠
 وفقـاً ذلك أنـه    .  تثري بعض القلق   ات،انتخابات جمالس البلدي  لق ب املعدل املتع قانون  ال شأن

 وأال يقل عمره     مسجالً  املرشح ناخباً  جيب أن يكون  لقانون انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية،      
 يف كمبوديا   ل إقامة  حم أن يكون له   الوالدة، و  عند اً كمبودي اًمواطنأن يكون    سنة، و  ٢٥عن  
 يف  بالترشـح للمرشحني املستقلني   القانون  ال يسمح   و. ةسياسيأحد األحزاب ال  رشحه  ُيأن  و

ولـدوا يف كمبوديـا،   الذين ملواطنني على ا إمكانية الترشح لالنتخابات   ويقصراالنتخابات،  
 فق متاماًواال يت، فإن القانون يف هذا الصددو.  من حق الترشحنع املواطنني املتجنسني ميوبالتايل  

  .ليةمع املعايري وأفضل املمارسات الدو

  التحديات الرئيسية اليت تواجه العملية االنتخابية يف كمبوديا  -جيم  
احترام ترتكز على   رتيهة  الرة و احلنتخابات  اال يف اإلشارة إىل أن    املقرر اخلاص    يرغب  -٥١

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٥املادة  وتنص  .  الدولية حلقوق اإلنسان   األعراف
 يف إدارة أن يـشارك على أن لكل فرد احلق يف ) اً فيهطرفدولة  كمبوديا ل متثاليت(والسياسية  

القتراع  با اًدورينزيهة جترى   يف انتخابات   ) نتخبُيأن  و(وأن ينتخب   الشؤون العامة يف البلد،     
  . التعبري احلر عن إرادة الناخبنيضمنت السري، تصويتوبال العام وعلى قدم املساواة

وكان أحد الـشواغل    .  املقرر اخلاص خالل بعثته السادسة     اهونقلت شواغل إىل انتب     -٥٢
 اخلاصة  واملواداملركباتاستخدام موارد الدولة، مبا يف ذلك وقت موظفي احلكومة ويتمثل يف 

 مـع   الشواغلأثار املقرر اخلاص هذه     و.  االنتخابية ا من قبل أحزاب سياسية خالل محالهت      هبا
 مساعدة اللجنـة    ي تقع على عاتق وزارته مسؤولية     ذالنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية،      

اليت تلقاها واليت تطمينات  بالويرحب املقرر اخلاص    .  يف إجراء االنتخابات   اتالنتخابالوطنية ل 
مجيع موظفي اخلدمة املدنية وأفراد الشرطة واجلـيش     تصدر تعليمات إىل    احلكومة س تفيد بأن   

مبا يف ذلـك اسـتخدام   ( بصفتهم الرمسية عملأثناء ال أي أنشطة سياسية بعدم مشاركتهم يف 
  .ذات أمهية كبرية ية احليادأنو) موارد احلكومة

مبـا يف    (حترش و ترهيبهتديد و حبدوث حاالت    بعض األحزاب السياسية     وأفادت  -٥٣
. وهي ادعاءات مثرية لقلق بالغ    . ومرشحيهاضد أعضائها   ) جراءات قانونية اللجوء إىل إ  ذلك  
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. ن حرية التعبري والتجمع أمر أساسي إلجراء انتخابات حـرة ونزيهـة         املقرر اخلاص أ   ويرى
 مؤديـة البيئة السياسية برمتها حرة و    تكون  أن   يقتضي   جراء انتخابات حرة ونزيهة   ذلك أن إ  

قوق اإلنسان الـيت    الدولية حل عاهدات  املإىل ممارسة احلقوق واحلريات املكفولة يف الدستور و       
  .صدقت عليها كمبوديا

إجـراءات  ليس لـديها     حد كبري و   إىلزاب السياسية الكمبودية غري منظمة      األحو  -٥٤
 قائمـة ى   حمتـو  يفقيـادة احلـزب     وتتحكم  .  الختيار املرشحني   عموماً دميقراطية واضحة 

ميكن أن يؤدي ذلك    و. لناخبيهموالءهم  ن  ع لقيادة احلزب    أكثر والءً هم  ، مما جيعل  املرشحني
اجلمـع  ومن شأن . مقاعدهمل هنمفقدا يعين   مما القوائم،    تعسفي ملرشحني من   استبعاد إىل   يضاًأ

حلقة يف نظـام    أضعف   اجلمعية الوطنية    أن تكون التمثيل النسيب والقوائم احلزبية     نظامي  بني  
  .كمبوديالاحلكم 
 ةرئيـسي ال لةوسـي بوصفه ال  يف كمبوديا    ة متزايد بصورةراديو  حمل ال  نوحيل التلفزيو   -٥٥

وكان الوصول إىل وسائل اإلعالم مصدر      .  مع مجهور الناخبني    التواصل امن خالهل الذي يتم   
كـل   تنح، مُ ٢٠٠٧يف عام   و. قلق رئيسي بني األحزاب السياسية يف االنتخابات السابقة       

علـى   السياسية   اوسائل اإلعالم لنشر براجمه    متساوية للوصول إىل     ةفرصاألحزاب السياسية   
اإلنـصاف يف  "قـدم برنـامج   و. ة واحدة حمطة تلفزيونيعلى برنامج واحد    من خالل  األقل
 يفالـوطين   لتلفزيـون   اوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     بني  مشترك  مشروع  هو  ، و "خباراأل

غري أنه . وطنيةالتلفزيونية ال TVK قناة ميع األحزاب السياسية علىفرصاً متساوية جلكمبوديا، 
 إىل القنـوات   جـداً ةدودوصول حمسوى إمكانية  توفر لألحزاب السياسية    خبالف ذلك، مل  

بث املناظرات بني املرشحني على     كما أدى   .  ألغراض احلملة االنتخابية   ،التلفزيونية األخرى 
 حزابئل اإلعالم بالنسبة جلميع األىل وساإصول  و تعزيز مبدأ املساواة يف ال     إىلاإلذاعة الوطنية   

  .هتا محالأنشطةيف 
انتخابـات  املؤدية إىل   اإلعالم يف الفترة     جمال وسائل    حدث يف التقدم الذي   كما أن     -٥٦

ور راثـا يف كـرايت يف       غ شابه إغالق حمطة راديو أن     ٢٠٠٨اجلمعية الوطنية األخرية يف عام      
 بتهمة  اً مؤقت احتجازهو مونياكسكا مخري توقيف دام سيث احملرر جبريدة      ، و ٢٠٠٨مايو  /أيار

ـ    ويف أسوأ حادث، قتل    ،٢٠٠٩ يونيه/حزيرانالتشهري يف     امبو الـصحفي جبريـدة     خيم س
هذه اجلرمية دون وال تزال . ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١يف  وابنه خات سارينفياتا مونياكسكا مخري 
وكان استخدام وسائل اإلعالم الرمسية من جانب احلزب احلاكم خـالل           . حل ودون عقاب  

ـ املعايري الدولية بشأن حرية وصول مجيع       مع   غري متسق نوعاً ما   انتخابات  آخر   يف  سنياملتناف
علـى  أحزاب املعارضـة    مجيع   وحصلت.  إىل وسائل اإلعالم   على قدم املساواة   اتاالنتخاب
 وفقـاً احلكوميـة    RNK راديو   حمطة و احلكومية TVKالتلفزيونية    القناة الوصول إىل إمكانية  

. على عدد قليل من حمطات إذاعية خاصة ال تغطي مجيع أحناء البلد           وقت  للوائح االنتخابية، و  
وعلى سبيل املثال، وفقاً    . ك كان هناك على ما يبدو عدم مساواة يف إمكانية الوصول          ومع ذل 
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، خصصت  ٢٠٠٨للتقرير النهائي لبعثة االحتاد األورويب ملراقبة االنتخابات يف كمبوديا عام           
ربع دقـائق   أ اإلخبارية للحكومة مقابل     ها دقيقة يف براجم   ٩٠٠أكثر من   احلكومية   TVKقناة  

 هيمنة احلزب احلاكم فيما يتعلق بالوصول إىل وسائل اإلعـالم           أضعفت رمباو .)٢(للمعارضة
ختـاذ قـرار    ال حزابمعلومات كافية عن األ   على احلصول على     نيقدرة الناخبني الكمبودي  

  .مستنري
ممارسـة حريـة    بشأن   ٢٠٠٨منذ عام    أن يؤدي تزايد عدم التسامح       ومن املرجح   -٥٧

 على   إىل زيادة التأثري   ت من العقاب واالستيالء على األراضي     التعبري يف انتقاد الفساد واإلفال    
يدل على  و. القادمة االنتخابات   الفترة املؤدية إىل   السياسية املتاحة ألحزاب املعارضة يف       احلرية
يف ( املعارضة مـو سوتـشوا       عضويىل  إ بالفعل هتم التشهري والتحريض اليت وجهت        ذلك
 تدمري املمتلكات والتحـريض     هتمو) ٢٠٠٩ يوليه/متوزيف  (فان  وهو  ) ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

كـانون   يف    السيد رينسي غيابياً   وجرت حماكمة .  زعيم املعارضة سام رينسي    ضدالعنصري  
يف  سنوات ١٠ملدة سنتني يف إحدى القضايا وملدة        وحكم عليه بالسجن     ٢٠١٠يناير  /الثاين

  .زال يف املنفىيلكنه ال و، قضية أخرى
حامسـاً يف    آخـر    اًعنـصر بصورة فعالـة    دين وتثقيف الناخبني    ملويعترب التثقيف ا    -٥٨
 اختذت خطوات هامة حنو زيادة      اتالنتخابالوطنية ل لجنة  العلى الرغم من أن      و .نتخاباتاال

إخطارات إعالمية  نشر وخاصة عن طريق(لتصويت لرمسي الجراء اإلالتصويت ويف ق احلفهم  
فإن استمرار هيمنة أنـصار احلـزب       ،  )تصويتللناخبني املسجلني عملية ال   توضح   نيلناخبل

تسجيل لنظام  اللجنة  إدارة  فإن  وباإلضافة إىل ذلك،    . اصداقيتهمب قد أضر اللجنة  احلاكم على   
حـول طريقـة   املثار اجلدل : يف االنتخابات السابقة فيه   اً كان مرغوباً  ئي ش مل يصلح الناخبني  
 ٢٠٠٧ عـام    يات يف البلدات جمالس    مع عملية تسجيل الناخبني خالل انتخاب       اللجنة تعامل

أثـريت   و ،وقتذلك ال  للقلق يف    سبباًكان  )  العديد من األمساء من السجل     استبعاد وخاصة(
  .٢٠١٢ هيوني/حزيران يف اتانتخابات جمالس البلديشواغل مماثلة فيما يتعلق ب

  االستنتاجات  -سادساً  
 اتتـشريع سن  مع وصاً السنني، خصمبرورحتسنت احلالة العامة حلقوق اإلنسان        -٥٩

لوفـاء  لالكثري مما ينبغي القيـام بـه         ال يزال هناك   هغري أن .  هلذا الغرض   مؤخراً ةرئيسي
ونصت . ا صدقت عليهيتبالتزامات كمبوديا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ال     

 ائزركباعتبارها   سيادة القانون وحقوق اإلنسان والدميقراطية    على  اتفاقات باريس للسالم    
 ةعملية السالم كامل  اعتبار   لذلك، ال ميكن     وفقاًو. ديدة للبلد اجلسياسية  الرئيسية للبنية   

__________ 

 /www.eueomcambodia.org/English/PDF/PDF/Final%20Report: متاحة على املوقع الشبكي التـايل  )٢(

final%20report/English/EU_EOM_Final_Report_Com.pdf.  
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على حنـو فعـال      الدستور العمل    املنشأة مبوجب املؤسسات الدميقراطية   تستطيع   إىل أن 
  .مسؤولية يف هذا الصددعليه لمجتمع الدويل مصلحة خاصة وول. وبصورة مستقلة

 احلكومـة يف جمـال تعزيـز        تلعبه الذي   لدور اهلام جداً  اص  ويدرك املقرر اخلا    -٦٠
 شوط يتعني قطعه ال يزال هناكغري أنه . الدميقراطية وحتسني العملية االنتخابية يف كمبوديا 

ته كما  مساعداملقرر اخلاص أن يقدم فيه      يرغب  الذي  اجملال  وهذا هو   . لتحقيق األهداف 
  .ومةحوار هادف وبناء مع احلكيرغب أن يكون فيه 

املعلومات اليت تلقاها حول اخنفـاض نـسبة        عن قلقه إزاء     املقرر اخلاص    ويعرب  -٦١
 النظام من هم الناخبني وإحباطوإرهاقيف مشاركة الناخبني   الرتويل  جتاه  واالمشاركة الناخبني   

 املـشاركة يف العمليـة      تدفع الفرد إىل أن خيتار عدم     هناك عدة أسباب    و. االنتخايب احلايل 
التخلي عن حقهم يف التصويت،      األشخاص   ال خيتار  يف كثري من احلاالت   غري أنه   . يةاالنتخاب
وأعرب أحـد   . من حقوقهم بالفعل  حمرومني  حبيث يكونوا    عقبات كبرية    ون يواجه همولكن

ـ وقدم  العملية االنتخابية احلالية،    ه إزاء   عن إحباط املواطنني الكمبوديني    ـ  اًالتماس  إىل  اً فردي
احلـزب احلـاكم سـيفوز يف       فإن  ،  احلايل الوضع   يف حال استمرار  أنه   ب يفيداملقرر اخلاص   

  . السياسية األخرىلدى األحزاب أي أمل ال يوجدخابات إىل األبد وأنه االنت
حلكومة واللجنة الوطنية لالنتخابـات واللجـان       أن على ا  املقرر اخلاص   ويرى    -٦٢

 وخاللـه األصوات  ب اإلدالءلية قبل   ملعايري الدو التوافق مع ا   تضمن أن   اإلقليميةاالنتخابية  
وُينظر إليهـا علـى أهنـا موثوقـة          ،عملية االنتخابية مصداقية  تكتسب ال حىت   هبعدما  و
إميـان  العملية االنتخابية مل تكتسب   إذا  و. شرعية فيما يتعلق بنتائج االنتخابات    تكتسب  و

 والدسـتوري   األسس اليت يقوم عليها اهليكل الـسياسي      ستفقد الثقة يف    الناخبني،  وثقة  
 العودة إىل  وقد يتعرض البلد خلطراملنصوص عليها يف اتفاقات باريس للسالموالكمبودي  

.  يف وسعها لتفادي مثل هذا الوضع      كل ما لى احلكومة أن تفعل     ولذلك، جيب ع  . العنف
 عملية التنمية االقتصادية، ولكن ينبغي      عجيل استقرار سياسي لت   حيتاج البلد إىل  ،  وبالطبع
 هذا االستقرار على العدل واملساواة والشفافية والشرعية وتكافؤ الفرص لتمكني           أن يقوم 

قد استثمر اجملتمع و. البلدحكم يف على قدم املساواة سامهة املمن مجيع األطراف السياسية 
 ١٩٩١كثري يف كمبوديا منـذ عـام        بصفة خاصة ال  الدويل بصفة عامة واألمم املتحدة      

أقوى وسيادة حقيقية للقانون واحتـرام أكـرب          حنو دميقراطية  ملساعدهتا على املضي قدماً   
شاركة يف انتخابات دوريـة     احلق يف امل  احلق يف حكم دميقراطي و    ويعد  . حلقوق اإلنسان 

بلد بصفة خاصة على    ينطبق  ذلك  ي دميقراطية، ولكن    ألبالغي األمهية   حقني  حرة ونزيهة   
  .مير مبرحلة انتقالية مثل كمبوديا

حـدوث  كون اهلدف من إصالح النظام االنتخايب هو ضمان عـدم           جيب أن ي  و  -٦٣
وعادة ما يرد . القوانني نفسها مع املعايري الدوليةتتوافق انتهاكات لقوانني االنتخابات وأن 

غري أن  . لقانون القائم  تتوافق مع ا   جراءاتاإلأن  بملقرر اخلاص   على ا  يونن احلكوم واحملاور
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ع املعايري الدولية املنبثقة عن املعاهدات الـيت صـدقت           م  هو أن تتوافق القوانني    طلوبامل
.  ومع مبدأ سيادة القـانون   املعاهداتوضعته هيئات   القانوين الذي   عليها كمبوديا والفقه    

 أن تنفـذ  لدميقراطية وسيادة القـانون و    ل امدتطبيق اجل الكمبوديا فوق   تسمو  وينبغي أن   
  . املفهوم وروح هذافهوم سيادة القانونملاملبادئ األساسية 

 مجيـع   من واجب  و ،كل مواطن ل اً حق ولكن التصويت امتيازاً يكون   الوينبغي أ   -٦٤
على السلطة التنفيذية، ينطبق ذلك بصفة خاصة و.  ممارسة هذا احلقأن تيسرأجهزة الدولة 

 للقوانني والعمليات جدي بإصالح لالضطالعاليت جيب أن تظهر اإلرادة السياسية الالزمة 
انتخابات تفي باملعايري   بذل البلد جهوداً كبرية تتوخى إجراء       قد  و.  كمبوديا االنتخابية يف 

اإلنسان الدولية  حقوق  صدق على العديد من معاهدات      وبوصف كمبوديا بلداً    . الدولية
 تطمح إىل أن تكـون      عليها أن  جنوب شرق آسيا، ينبغي      أممرابطة   رئاسة   توىل حالياً يو

إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وينبغـي أن  بدما يتعلق األمر    يف املنطقة عن    به  حيتذى منوذجاً
ولـذلك  . وليدة فيهـا   من الدول اليت ال تزال الدميقراطية        العديدفعل ما هو أفضل من      ت

 التالية اليت جيب معاجلتـها يف       املسائلانتباه احلكومة إىل    يف أن يوجه    املقرر اخلاص   يرغب  
  .٢٠١٣ يوليه/  الوطنية املقرر عقده يف متوزانتخابات اجلمعيةالفترة اليت تسبق تنظيم 

  التوصيات  -سابعاً  
اهليكل  بذاته يف    اً وقائم  مستقالً مركزاًللجنة الوطنية لالنتخابات    أن يكون   ينبغي    -٦٥

. الربملـان صصها  خي املستقلة اليت    يزانيتهاموأن يكون هلا    الدستوري والقانوين لكمبوديا،    
من بني جمموعة من كبـار القـضاة املتقاعـدين          ها  ئوأعضااللجنة  رئيس  اختيار  وينبغي  

 الكمبودية وكبار أساتذة القانون والـسياسة       واألعضاء الكبار والبارزين يف نقابة احملامني     
  .واإلدارة العامة

جيب أن يكون هناك توافق يف اآلراء بني األحزاب السياسية الرئيسية املمثلة يف             و  -٦٦
للجنة الوطنيـة لالنتخابـات واللجـان االنتخابيـة         الربملان على تعيني رئيس وأعضاء ا     

  .اإلقليمية
من القانون  ) جديدة) (٢(١٣كومة يف عملية لتعديل املادة      حلأن تشرع ا  ينبغي  و  -٦٧

ثيـل   وجـود مت   املتعلق باللجنة الوطنية لالنتخابات واملواد األخرى ذات الصلة لضمان        
 اهليئـات   تكـوين ضـمن    الوطنية يف اجلمعية    املمثلةمتوازن جلميع األحزاب السياسية     

  .االنتخابية على مجيع املستويات
وينبغي تعيني رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لالنتخابات واللجـان االنتخابيـة             -٦٨

 تويل مناصب وينبغي منعهم من    . مدة خدمتهم عملهم لكامل    ملدة حمددة وضمان     اإلقليمية
  . بعد انتهائها سنتني وحىتواليتهممدة يف األحزاب السياسية أثناء 
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ـ الرتاعات االنتخابية، و  تسوية  واستعرض املقرر اخلاص آلية       -٦٩ رى أنـه ينبغـي     ي
 مهمـة حـل   نأنفسهم خمولو، فإن املسؤولني عن االنتخابات     ويف الوقت احلايل  . حتسينها

لزيادة ثقة مجيع األحزاب السياسية يف العمليـة        و. النتخاباتاملتعلقة با ولية  الرتاعات األ 
خاصـة   مؤسسة أخرى، مثل حمكمـة       إنشاءتعديل القانون و  إىل  بية، هناك حاجة    االنتخا
خاصـة  نتخابات أو حمكمة انتخابات داخل اهليكل القضائي يف كمبوديا أو حمكمـة             باال
 االنتخابات، بدالً املتعلقة ب  الرتاعات   لتسويةنتخابات داخل اجمللس الدستوري الوطين      لال

  .لوطنية نفسها للقيام بذلك جلنة االنتخابات االلجوء إىلمن 
 الوصـول العـادل     حـق ميع األحزاب السياسية الرئيسية     أن يكون جل   وينبغي  -٧٠

ذلك علـى   مل  تشيوينبغي أن   .  إىل الناخبني  اواملتساوي إىل وسائل اإلعالم لنقل رسائله     
 السبيل لتحقيق ذلك  وميكن أن يتمثل    . املشاهدةذروة  خالل ساعات   ئلها  رسافرصة بث   

، احلكوميـة ذاعـة   واإلالتلفزيون  حمطات  إدارة واستخدام   معنية ب  جلنة مستقلة     إنشاء يف
بـصور  يتيح جلميع األحزاب السياسية الرئيسية املمثلة يف اجلمعية الوطنية االستفادة            مما

  .كاملة من احملطات حىت يوم احلملة االنتخابية على قدم املساواة
ة، مبا يف ذلك وقت موظفي احلكومة       ومثة مسألة أخرى هي استخدام موارد الدول        -٧١

ـ  أثناءمن قبل أحزاب سياسية      احلكومية    واملواد واملركبات علـى  و.  االنتخابيـة  ا محالهت
 يف  اجليش ورجال الشرطة و   ةاملدني اخلدمة   موظفي مجيع   عدم مشاركة احلكومة التأكد من    

 تأكيـد أن  بصفتهم الرمسية و  أثناء عملهم    موارد احلكومة    هم سياسية أو استخدام   أنشطة
  .احليادية ذات أمهية كبرية

 مجيع أحزاب املعارضـة     جيب أن تتمتع  النتخابات ذات مصداقية،    ولكي تكون ا    -٧٢
 يوم االقتـراع  باالنتخابات  وال تتعلق   . إعاقة وأدون خوف   ب وإقامة محالت تنظيم  حبرية ال 
ـ  أُفقد  . سياق العام حلقوق اإلنسان يف كمبوديا     بال  أيضاً بل،  فحسب رر اخلـاص   بلغ املق

حزاب املعارضة مـن قبـل   أل ةسياسيالجتماعات وترهيب ملن حيضرون اال  حترش  االت  حب
أحـزاب  تع  ضمان مت  احلكومة   وعليه، فإنه جيب على   . مسؤويل احلكومة والشرطة السرية   

  االنتخابات يف فترة ترهيب، ليس    وأ حترشدون  بلقيام بأنشطتها السياسية    ا حبريةاملعارضة  
  .االنتخابات وطوال الدورة الربملانيةاليت تسبق الفترة  يففحسب، بل أيضاً 

تمييز ال عدمرتاهة و ال و فعاليةيتسم بقدر أكرب من ال    إجراء   أن يكون هناك     وينبغي  -٧٣
الوثـائق  تعجل بتـوفري     لذلك، ينبغي للحكومة أن      وفقاًو. لتسجيل الناخبني يف كمبوديا   

لتـسجيل  ات السفر وغريها من وثـائق       لخمري وجوازا الوطنية ل وية  اهل وبطاقات   الالزمة
 الناخبني باسـتخدام    أن تسجل جلميع املواطنني مقابل رسوم رمزية، وينبغي       الالزمة  املدين  

  .ة جديدة انتخابيقائمة إلعدادالبطاقات كأساس يف تلك الواردة البيانات 
أن يطلـب    للتـصويت    مؤهـل وينبغي أن يكون من حق أي مواطن كمبودي           -٧٤

وبعد . أو السلطات احمللية يف أي وقت خالل السنة     / و يةاالنتخابسلطات  ال لدىالتسجيل  
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حليـاة،  مـدى ا  البطاقة صاحلة   هذه  ينبغي أن تكون    صدور بطاقة حتديد اهلوية للشخص،      
  .يستدعي التعديلالشخصية األحوال  يف ريإذا حدث تغي إال
وجود ار   استمر ٢٠١٢ يونيه/حزيران يف   ات انتخابات جمالس البلدي   وأوضحت  -٧٥

 ها إصدار وثائق مزورة واسـتخدام     هوية الناخبني، وخصوصاً  حتديد  وثائق  تتعلق ب مشاكل  
جنة الوطنية لالنتخابات عمليـة     للأن تستعرض ا  ينبغي  و).  امللغى اآلن  ١٠١٨النموذج  (

إصدار هذه الوثائق لضمان عدم إساءة استخدام النظام من قبـل األحـزاب الـسياسية     
  .لفات انتخابيةد خماووجعدم لصاحلها و

استبعاد من للجنة الوطنية لالنتخابات تدابري خاصة لضمان عدم  أن تضع ا  ينبغي  و  -٧٦
  .القادمة االنتخابات من من أراضيهم مأوى هلم أو الذين طردوا مؤخراً ال
البيئة السياسية برمتـها حـرة      تكون  جراء انتخابات حرة ونزيهة، ينبغي أن       إلو  -٧٧

قـوق  الدوليـة حل  عاهـدات   امل واحلريات املكفولة يف الدستور و     مارسة احلقوق مل ومواتية
أن يكون بإمكان   حلكومة  أن تضمن ا  ينبغي  ولذلك  . اإلنسان اليت صدقت عليها كمبوديا    

  .وتكوين اجلمعياتوالتجمع مجيع األشخاص ممارسة حقوقهم يف حرية التعبري 
سجيل الناخبني وطريقة   لعملية االنتخابية، مبا يف ذلك عملية ت      أن تكون ا  وينبغي    -٧٨

على سـبيل املثـال،     و. مع املعايري الدولية  أن تتوافق    الرتاعات االنتخابية شفافة و    معاجلة
أن تتـيح   االقتـراع و  عملية   موظفيجنة الوطنية لالنتخابات عن أمساء      للأن تعلن ا  ينبغي  

حهم فرصة مبا مين، مقائمة الناخبني للمرشحني من مجيع األحزاب السياسية، بناء على طلبه
  . عن طريق االحتيالالقائمةبلطعن يف إدراج أمساء ا

 نياملهنـي  من   االنتخابعملية  مديري  أن تعني   ينبغي للجنة الوطنية لالنتخابات     و  -٧٩
مجيع مسؤويل  أن تضع    و ،االنتخاب حمل رؤساء القرى أثناء تسجيل الناخبني ويوم         واليحل

  .كثر صرامةاأل يةشرافا اإلآليته حتت ا وعملياهتاتالبلديجمالس انتخابات 
يكون الشخص الـذي خيـوض      أن  يقتضي  وينبغي تعديل القانون احلايل، الذي        -٨٠

من املمكن للمرشـحني املـستقلني      حبيث يكون   حزب سياسي،    عناالنتخابات مرشحاً   
  .وطنيةالنتخابات اال يف الترشح

ـ للاكـن   أن مت سمح بازدواج اجلنسية، ينبغي     ت كمبوديا   ومبا أن   -٨١ ة الوطنيـة   جن
ممارسـة حقهـم يف التـصويت،       من  لكمبوديني الذين يعيشون يف اخلارج      الالنتخابات  

 مثلما تفعل ،   لكمبوديا أو قنصلي /متثيل دبلوماسي و  يوجد فيها   األقل يف البلدان اليت      على
  .العديد من البلدان األخرى

، ام رينسي الة سام رينسي، زعيم حزب س     على علم حب   املقرر اخلاص    فإن،  وأخرياً  -٨٢
ىل حل سياسي لتمكينه،    إوينبغي التوصل   . ذات دوافع سياسية  يزعم أهنا    بتهم   أدينالذي  

ويـرى  .  يف احلياة السياسية الكمبودية     كامالً اًلعب دور من أن ي  ملعارضة،  اباعتباره زعيم   
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حزاب احلاكمة واملعارضة من أجل حتقيق ص أن بذل جهود متضافرة من قبل األ      املقرر اخلا 
ينطبـق  و.  كمبوديـا  يفعمق  األقوى و األيف مصلحة التحول الدميقراطي     يصب  حلة  املصا

السالم من أجل حتقيق و. انتخابات اجلمعية الوطنية  الفترة اليت تسبق خاصة يف ذلك بصفة   
 كمبوديا، ينبغي أن تكون هناك فـرص متكافئـة جلميـع            يفطويل  يف األجل ال  والرخاء  

نظام احلكـم يف    يف   الناس   ثقأن ي جيب  و. املساواة على قدم    نافستلتاألحزاب السياسية   
  . صميم الدميقراطيةتشكلدورية، اليت النتخابات يف االالبلد و

        
  


