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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤ و ٣البندان 

: الـشعوب األصـلية   ”: مناقشة املوضوع اخلاص للسنة   
 مـن   ٣٢ و   ٣تـان   املاد: التنمية يف ظل الثقافـة واهلويـة      

  “الشعوب األصليةبشأن حقوق  املتحدة األمم إعالن
  بــشأن املتحــدةاألمــمتنفيــذ إعـالن  : حقـوق اإلنــسان 

      ؛الشعوب األصلية حقوق
  املعلومات الواردة من احلكومات    

  
  كمبوديا    

  

  موجز  
هــذه الوثيقــة معلومــات بــشأن التقــدم احلاصــل يف تــسجيل أراضــي اجملتمعــات  تعــرض   

اعيـة يف كمبوديـا، فـضال عـن الـردود علـى اسـتبيان األمانـة العامـة                   األصلية باعتبارها ملكية مج   
تعلق بتنفيذ توصيات منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وغـري ذلـك               امل

ــصلةمــن املعلومــات ذا ــسياسة   وباإلضــافة إىل ذلــك، تعــرض . ت ال ــا نــص ال  حكومــة كمبودي
 ٢٤ب األصـــلية، والـــيت أقرهـــا جملـــس الـــوزراء يف الـــشعوجمتمعـــات الوطنيـــة املتعلقـــة بتنميـــة 

  .٢٠٠٩أبريل /نيسان
  
  

 
  

  *   E/C.19/2010/1.  
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التقدم احلاصـل يف تـسجيل أراضـي اجملتمعـات األصـلية باعتبارهـا ملكيـة            -أوال   

  مجاعية يف كمبوديا
 ،التخفيف من حدة الفقر باعتباره األولوية الرئيـسية       من أجل    حكومة كمبوديا    تسعى  - ١

ــك مــن خــالل   ــود منــو اقتــصادي مــستد   كفالــ) أ (:وذل ــة علــى املــدى الطويــل؛    ة وج ام للغاي
اسـتخدام وإدارة املــوارد الطبيعيــة  ) ج(نــصاف؛ و زيــد مـن اإل توزيـع النمــو االقتـصادي مب   )ب(

 مـــواطنني يعيـــشون يف كمبوديـــا نيذ الـــشعوب األصـــلية، الـــيعتـــرب أبنـــاءو. بـــصورة مـــستدامة
 اخـتالف الثقافـات  س الرحم، بغض النظر عن      لدوا من نف   األبناء الذين وُ   ، فهم مبثابة  كمبوديني

إلبـادة اجلماعيـة   ا  بـول بـوت الـذي مـارس    وعالوة على ذلك، ففـي أثنـاء فتـرة نظـام        . التقاليدو
وخـالل تلـك    . ، عانت كل الشعوب األصلية من هذه املأساة       ١٩٧٩ إىل عام    ١٩٧٥ عام   ذمن

لعادات، واألمـوال الثابتـة الـيت       الفترة، تعرض للدمار أيضا نظام امللكية اخلاصة، واملعتقدات، وا        
  .ورثتها تلك الشعوب عن أسالفها

 للشعوب األصـلية يف املمارسـة التقليديـة للزراعـة     كسب العيش الرئيسيل  يتمثل سب وي  - ٢
وتعتمـد تلـك   .  تطهـري األراضـي مـن أجـل زراعتـها      الـيت تنتقـل مـن موقـع إىل آخـر ويف     املتنقلـة 

ات الفرعيــة احلرجيــة وعلــى الــصيد، وعلــى املــوارد  الــشعوب أيــضا اعتمــادا كــبريا علــى املنتجــ 
د أو املعـارف،    عيشتهم مـنخفض، سـواء مـن حيـث املـوا          ونتيجة لذلك فإن مستوى م    . الطبيعية

وهلــذا الــسبب، فــإن احلكومــة امللكيــة .  وهــم املواطنــون األساســيون-مقارنــة بــشعوب اخلمــري 
جـل  ألالـشعوب األصـلية و    نها  الـيت تـسك   نـاطق   امللكمبوديا وضـعت سياسـتني رئيـسيتني لتنميـة          

احلفـاظ علـى معتقـداهتم وقـيمهم التقليديـة          من خـالل    محاية هويتهم،   وحصوهلم على حقوقهم    
ــيش ــتعهم باالســتحقاقات  للع ــز مت ــ ا ولتعزي ــدات   ةستندمل ــود واملعاه ــوطين، والعه ــانون ال  إىل الق

 سياسـة   :مهـا وهاتـان الـسياستان     . الدولية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب األصـلية            
  .تنمية اجملتمعات األصلية، وسياسة تسجيل أراضي الشعوب األصلية واحلق يف استخدامها

  : تاريخ إعداد هذا التقرير، حىت٢٠٠٢قق من إجنازات منذ عام وفيما يلي ما حت  - ٣
  :٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤وضعت السياسات واإلطار القانوين التايل منذ   - ٤

  نمية اجملتمعات األصلية؛السياسة املعنية بت  )أ(  
  ؛ية واحلق يف استخدامهاسياسة تسجيل أراضي اجملتمعات األصل  )ب(  
  املرسوم الفرعي بشأن إجراء تسجيل أراضي اجملتمعات األصلية؛  )ج(  
  .ميوناتواملرسوم الفرعي بشأن إجراء ختطيط استخدام أراضي الك  )د(  
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 الفرعيــــة والتعميمــــات التاليــــة وباإلضــــافة إىل هــــذا، تــــدعم الــــسياسات واملراســــيم  - ٥
  :التنفيذي العمل

  املرسوم الفرعي بشأن إدارة أراضي الدولة؛  )أ(  
  املرسوم الفرعي بشأن االمتيازات االقتصادية؛  )ب(  
  تعميم بشأن شغل أراضي الدولة بصورة غري مشروعة؛ال  )ج(  
ة املتعلقـة   تعميم من وزارة التنمية الريفية بـشأن إجـراء ومبـادئ تنفيـذ الـسياس                )د(  

  .بتحديد هوية الشعوب األصلية
وقد أُعدت السياسات واألطر القانونيـة املـذكورة أعـاله مبـشاركة واسـعة ومـدخالت            - ٦

لـشعوب األصـلية    لن  و ممثلـ   مبن فـيهم   من أصحاب املصلحة واملمثلني املعنيني للشعوب األصلية،      
  .ة احمللياتاجملتمعصلية يف من الشعوب األأفراد و يف احلكومة  املستوىيشغلون مراكز رفيعة

  : التالية الفئاتالسياسات والسياسات الفرعية املذكورة أعالهاستهدف تعميم   - ٧
اللجان التسع التابعة للجمعية الوطنية وجملس الـشيوخ،  (املؤسسات التشريعية     )أ(  

بنــوم وممثلــي اجمللــس الدســتوري، واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة املوجــودة يف   
   شخصا؛٦٨وبلغ جمموع املشاركني ). بنه

املؤســسات التنفيذيــة مبــا فيهــا اهليئــات املعنيــة علــى الــصعيد الــوطين، وحــاكم    )ب(  
العاصمة وحكام املقاطعات، واجمللـس البلـدي، وجملـس اخلـان، ورؤسـاء الكوميونـات، وممثلـي                 

وبلــغ جممــوع . ليةالــشعوب األصــلية مــن املنــاطق الــيت يوجــد هبــا تركــز شــديد للــشعوب األصــ 
   شخصا؛١٥٠املشاركني 

أعضاء وممثلي جملس كوميون الشعوب األصـلية مـن املقاطعـات الـيت تـسكنها                 )ج(  
وقــام بتنظــيم هــذا التــدريب مركــز التثقيــف القــانوين للمجتمــع  . أغلبيــة مــن الــشعوب األصــلية
  احمللي يف مقاطعة راتاناكريي؛

ألراضي والتخطيط احلـضري والبنـاء      نشرت املعلومات يف موقع وزارة إدارة ا        )د(  
  على الشبكة العاملية إلحاطة اجلمهور علما؛

أعضاء جمالس املقاطعات وجمالس احملافظني وجمـالس الكوميونـات، واإلدارات            )هـ(  
التقنية املعنية يف املقاطعات، وممثلي الشعوب األصلية من املقاطعات اليت تعقد فيهـا اجتماعـات               

 أُجريت فيها محالت إعالميـة علـى نطـاق واسـع، منـذ مهرجـان امليـاه            للشعوب األصلية، واليت  
  ).٢٠٠٩نوفمرب /يف مطلع تشرين الثاين(
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  ويرد أدناه وصف للجوانب التقنية  - ٨
  

  لتسجيل األراضي بصورة مجاعية رمسياً توطئة كمجتمع حملي مسجلاجملتمع تشكيل     
: مهـا ومللكية اجلماعية لألراضـي     ، هناك نوعان من ا    ٢٠٠١طبقا لقانون األراضي لعام       - ٩

. امللكيـة اجلماعيــة للممتلكــات الثابتــة لألديــرة، وامللكيــة اجلماعيــة للمجتمعــات احملليــة األصــلية 
وعلى هذا، فمن أجل التمكن من الشروع يف تسجيل امللكيـة اجلماعيـة، يلـزم تـشكيل اجملتمـع                   

ــاعتراف الــسلطات احملل  حملــياحمللــي كمجتمــع ــة، أو كرابطــة حتظــى ب ويف الوقــت احلاضــر، . ي
ونظرا لعـدم وجـود تـشريع يتعلـق بإنـشاء رابطـة أو منظمـة غـري حكوميـة، أو يتعلـق مبتطلبـات                 
الشعوب األصلية، تستلزم احلكومة مؤقتا تسجيل تلك املنظمات، مبـا فيهـا منظمـات الـشعوب       

ــة  ــدى وزارة الداخلي ــر   . األصــلية ل ام حقــوق وينبغــي تنظــيم اجملتمــع احمللــي أو الرابطــة مــع احت
ام إىل اجملتمــع  علــى االنــضممرغــامهإل  القــسرالــشعوب األصــلية يف اختــاذ القــرارات، واســتبعاد

 اتلشعوب األصلية علـى التـشكل كمجتمعـ       لساعدة  املوبروح  . ستنريةامل احمللي دون موافقتهم  
ــ ــاال ة حتظــى أصــليةحملي ــة   تنفــذ الوقــت، مبــرورفاعترب ــ ااآلن مــشروعوزارة الداخلي سجيل لت
 وميولــه صــندوق اســتئمان الوكالــة الدامنركيــة  هــا كيانــات اعتباريــة معــات األصــلية باعتباراجملت
 ولتعزيز تنفيـذ هـذا املـشروع، أصـدرت اللجنـة الوطنيـة              .ية الدولية ومنظمة العمل الدولية    للتنم

 بــشأن وضــع ٢٠٠٩ مــارس/ آذار٣ ا يف مقــرردميقراطيــة علــى الــصعيد دون الــوطين للتنميــة ال
 اهلشة بيئيا، وقائمة باملناطق اليت تسكنها الشعوب األصلية كأساس لتنفيـذ خطـة              قائمة باملناطق 

 يف رسـالة     وزارة الداخلية  نشرتواستنادا إىل هذا املشروع،     . السنغكات /ميزانية الكوميونات 
  أوليـة   معلومات ، موجهة إىل وزارة االقتصاد والشؤون املالية،      ٢٠٠٩أبريل   /نيسان ٦مؤرخة  

  :يلي ما فيلتهاصتتمثل حمجملتمعات احمللية األصلية، ومتصلة بإنشاء ا
ــيت    ١٣٩حــوايل   )أ(   ــستهدفة ال ــرى امل ــة للق ــات احمللي ــن اجملتمع ــالس   م ــها جم  أعلنت

  ؛ مندولكرييميونات يف مقاطعةوالك
 املنظمـات   دعمبـ  حملليـة للقـرى املـستهدفة الـيت حتظـى          مـن اجملتمعـات ا     ٥٠حنو    )ب(  

  غري احلكومية؛
 أن املقاطعــات الــيت تبلــغ نــسبة ســكان الــشعوب األصــلية فيهــا  معلومــات بــش  )ج(  

تعــيش فيهــا املعرضــة للخطــر البيئــي و معلومــات بــشأن املنــاطق و يف املائــة، ٦٠ يزيــد علــى مــا
  أصلية؛شعوب 
معلومات بشأن املناطق اليت تبلغ نسبة سـكان شـعوب الـسكان األصـلية فيهـا               )د(  

  . من السكان يف املائة٦٣ إىل ٣١



E/C.19/2010/12/Add.5  
 

10-24260 5 
 

ــادئ املــ واســت  - ١٠ ــام  ورة أعــاله،ذكنادا إىل املب ــق بع ــه فيمــا يتعل ــت، ٢٠٠٩  فإن  ســتة كان
 ةاحملليـ عاهتـا   جملتمة   األساسـي  الـنظم ميونات أخرى تضع اللمسات النهائية على عملية اعتمـاد          وك

 سـتة   توجـد اآلن  و. “ التقليديـة  الـسلطات ” عـرف باسـم    الـيت تُ   ة احملليـ   جلـان جمتمعاهتـا    وانتخاب
ة تعمــل مــن أجــل التقــدم للتــسجيل لــدى وزارة الداخليــة، وبعــد ذلــك  جمتمعــات حمليــة جديــد

إدارة أراضـي الدولـة     جلنـة   تمليك األراضـي للمجتمـع احمللـي لـدى          ل  حليازة سند مجاعي   سجلُت
  .اطعةاملقيف 

  
   حملية منوذجيةألراضي يف ثالثة جمتمعاتل ية اجلماعيلكحيازة سند امل    

 متويلي من الوكالة األملانية للتعاون التقين، وقـد          حيظى بدعم   الذي نموذجيالشروع  امل  - ١١
وقـد  . ٢٠١٠مطلـع عـام     أن يـتم ذلـك يف        واملتوقـع  -تقدم صوب مرحلة االنتهاء، من اخلطـة        

 باملــشروع النمــوذجي مرحلــة حتديــد األراضــي وختطــيط احلــدود   فكلــبلــغ الفريــق العامــل امل 
 والـيت  ، الدولـة املوضـوعة حتـت سـلطة    اجملتمعات احمللية األصـلية واألراضـي         اليت ختص  ألراضيل

وتتم هذه العملية وفقا للمرسـوم الفرعـي       .  اجملتمع احمللي  ميكن وضع خطط استخدامها من قبل     
بشأن إدارة أراضي الدولة مبشاركة مجيـع أفـراد اجملتمعـات احملليـة، واجملتمعـات احملليـة اجملـاورة،                   

يف مرحلـة حتديـد     وهـو   تـأخر املـشروع      موسـم األمطـار،       فتـرة  ويف. واألفراد والسلطات احملليـة   
  . توطئة لتسجيل األراضي رمسياعالمات احلدود يف املوقع الفعلي،

  
ــيت حت      ــة ال ــشعوب األصــلية  ظــى هبــ احلماي ــاطق ال ــا    ا من ــسجل فيه ــيت مل ت ــات ال  يف املقاطع

  بعد  األراضي
ثمار نــع أي بيــع أو شــراء أو اســت مــن خــالل اعتمــاد أوامــر مت احلمايــة املقاطعــاتتــوفر  - ١٢
  ال توجــد معــايري واضــحة تــوفروحــىت اآلن،. تطهــري لألراضــي يف منــاطق اجملتمعــات احملليــة أو

  . بإقامة جمتمعات حملية للشعوب األصليةة رمسيتتأكيدا
احملليــة بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة مــن أن تفقــد بعــض اجملتمعــات  القلــق ويــساور   - ١٣

 اإلنـسان لـشعوب     وق حقـ   االعتبـار   يف ضعمل تـ  ) أ: (بيد أهنـا  .  دخلها األصلية أراضيها ومصادر  
ــات األصــلية  ــون، يف    ،اجملتمع ــون كمبودي ــضا مواطن ــم أي ــختا وه ــي   اري ــع احملل ــيش يف اجملتم  الع

ــإدارة واســتخدام األراضــي؛    املنالعــيش  أو ــق ب ــرد فيمــا يتعل ــار   كمــا)ب(ف  مل تأخــذ يف االعتب
 مــن الــشعوب األصــلية مــن أجــل أقليــة  ميكــن أن يــستغلوا مركــزهم كــأفراداالنتــهازيني الــذين

ة التنميـة احلكوميـة،      األراضي ألغراض جتارية أو سياسية بغيـة إبطـاء عمليـ           حتقيق السيطرة على  
بعـد  مجيعـا   تـشردوا   قـد تلـك الفئـات مـن الـسكان         ه نظـرا ألن     القيـام بـ   األمر الذي يسهل جدا     

ــوت   ــول ب ــه ســقوط ب ــارس ا ونظام ــذي م ــى    ال ــشجيعهم عل ــة وجــرى ت ــادة اجلماعي ــإلب  ازةحي
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 لثقافتهم ومعتقداهتم وتقاليدهم وأسـلوب      كي يعيلوا أنفسهم وفقا   األراضي طبقا الحتياجاهتم ل   
ــهلــذو. حيــاهتم تحديــد منــاطقهم وهويتــهم بــصورة  ب ، مثــة مــصاعب مجــة فيمــا يتعلــق  سببا ال
  .ي اليت يطالبون هبا دراسة دقيقةويتطلب حتديد األراض. واضحة

ــة ا    - ١٤ ــذه األســباب، أصــدرت اللجن ــستوى دون    وهل ــى امل ــة عل ــة الدميقراطي ــة للتنمي لوطني
 ومن ناحية ثانية، فإىل جانـب       . املذكورة آنفا  قررات وامل تعميمالالوطين، ووزارة التنمية الريفية     

ــدابري،  ــ أصــدرتتلــك الت ــا املقاطعت ــشعوب األصــلية   ان اللت ــة مــن ال  ومهــا ،ن توجــد هبمــا أغلبي
نع السلطات مـن التـصديق علـى أي أعمـال           مل“ تعليمات”) ديكا(ناكريي وموندولكريي،   ااتر

 املعنيـة،   ألراضـي داخـل املقاطعـة     بادلـة أو نقـل أو اسـتئجار أو رهـن ل           تتعلـق ببيـع أو م     مستندية  
  .عة مقدماإذا كانت هناك موافقة من احلكومة امللكية أو سلطة املقاط إال
ــازات األراضــي اال       - ١٥ ــامج امتي ــق باألراضــي املمنوحــة مبوجــب برن ــصادية، وفيمــا يتعل قت

آلثـــار بـــشأن اتقييمــات  يم تلـــك االمتيــازات الـــيت مل جتـــر  عملــت احلكومـــة علـــى إعــادة تقيـــ  
لـشعوب األصـلية    ل ار سلبية بالنـسبة   ثترتب عليها آ  تقد  االجتماعية والبيئية، وال سيما تلك اليت       

 ، كانـت قـد أُلغيـت      ٢٠٠٧ واعتبارا من عـام      .هلا خطة استخدام مناسبة لألراضي    أو ال تكون    
  .ود امتيازاتة عقسبع
األصـلية دون تعـويض،     وفيما يتعلق باملعلومـات املرتبطـة بـاإلجالء القـسري للـشعوب               - ١٦

ففيما يتعلق بـأي مـشروع ينطـوي علـى حـق            .  أساس، وال مربر له     يقوم على   ال فإن هذا النقد  
بعلـــم اجلميـــع واعتـــراف عيـــا أو فرديـــا، وا مج ســـواء، يف احليـــازة القانونيـــةلـــشعوب األصـــليةا

 وتؤخــذ  دائمــا مفاوضــات حــرة ُتعقــدالــسلطات احملليــة، وال ســيما جملــس الكوميــون، كانــت 
 االنتـهازيون اجملتمـع احمللـي        بأراضي اسـتغل   معظم املشاكل تتعلق  و.  مسبقا  اجملتمع احمللي  موافقة

 املوروثـة مـن     لـشعوب األصـلية   امثل تلك املزاعم حىت أراضي      تشمل  و. فيها كأداة للمطالبة هبا   
رى شـغلها قبـل     ميـع األراضـي الـيت جـ       جب قـانون األراضـي       فعال مبوجـب   عترف يُ مل و ،األسالف

ــا مل تظــل ١٩٧٩عــام  ــسكنها  ، م ــشعوب األصــلية ت ــك الوقــت   ال ــذ ذل ــذا ألن معظــم .  من  وه
لها الشعوب األصلية بـصورة تقليديـة، وال سـيما مشكـار     األراضي اليت كانت تستخدمها وتشغ   

 ات وطبقـا للمرسـوم الفرعـي بـشأن إجـراء     . تابعـة للدولـة     املتنقلة هي ممتلكـات    ةومناطق الزراع 
 ميكـن   - اجملتمـع احمللـي رمسيـا         قـد مت تـشكيل      فإنه إذا كان   -تسجيل أراضي الشعوب األصلية     

  .منح األراضي لتسجيلها بسند مجاعي
ويف اخلتام فإن احلكومة قد بذلت قصارى جهودها لضمان حقوق الـشعوب األصـلية                - ١٧

ملكية األراضي وذلك بإصدار عدد من السياسات واألطر القانونية فـضال           وال سيما حقهم يف     
. عن توفري الدعم التقين من أجل االرتقاء بكرامة الشعوب من مجيع األجنـاس، وتعزيـز التنميـة                
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هلم التمتع بسبل عيش أفضل، واإلفالت من ربقة الفقر، والتمتع مبزيـد            وهذا من شأنه أن يتيح      
مــن احلمايــة االجتماعيــة ضــد االســتغالل مــن جانــب االنتــهازيني، والتمتــع بالــسلم والــسالمة، 

هنـاك آثـار ال مفـر       وبـالرغم مـن تلـك اجلهـود،       . والتضامن، واملزايـا األدبيـة، يف اجملتمـع بأسـره         
مجة عن أوجه قصور يف السلطات علـى مـستويات خمتلفـة مبـا فيهـا        منها وبعض االنتهاكات النا   

املفاهيم املضللة عن احملافظة على جمتمـع الـشعوب األصـلية إمـا ألغـراض البحـوث أو ألغـراض         
ولألســباب املــشار إليهــا آنفــا، ال تــزال احلكومــة حباجــة إىل التعــاون واملــشاركة مــن     . التنميــة

 اجملتمـع املـدين الـيت تتمتـع حبـسن النوايـا للـتفكري يف                جانب املنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات      
  . نقاط الضعف والتأكد من اختاذ التدابري املناسبة

  
  الردود على استبيان األمانة العامة  -ثانيا   

االسـتجابة للتوصـيات املوجهـة إىل احلكومـات مبوجـب واحـد أو أكثـر مـن                  : ١السؤال      
تـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية            جدول أعمـال املن   /البنود الواردة يف والية   

ــسابقة     ــدورات ال ــصادرة يف ال ــة، والتوصــيات ال ــدورة الثامن إذا مل تكــن قــد جــرت  (وال
  )اإلجابة عليها يف التقارير السابقة

تعترف مملكـة كمبوديـا حبقـوق اإلنـسان املنـصوص عليهـا يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق                      - ١٨
شأن حقـوق الـشعوب األصـلية الـيت اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة               اإلنسان وإعالن األمـم املتحـدة بـ       

  :  اعتمدت كمبوديا ما يلي٢٠٠٩ويف عام . ٢٠٠٧سبتمرب /لألمم املتحدة يف أيلول
  السياسة الوطنية لتنمية جمتمعات الشعوب األصلية؛   )أ(  
ــشعوب         )ب(   ــوق جمتمعــات ال ــة بتــسجيل األراضــي وحق ــسياسة الوطنيــة املتعلق ال

  ستخدام األراضي؛ األصلية يف ا
  . املرسوم الفرعي بشأن إجراءات تسجيل أراضي جمتمعات الشعوب األصلية  )ج(  

وقد وضعت هذه السياسة لتلبية أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية وال سـيما اهلـدف األول       
ت وتتخذ إجراءات حمددة مبا يتفق مـع إمكانـا        . من حيث األولوية وهو احلد من الفقر واجملاعة       

كمبوديا وقدراهتا ووضعها مبا يف ذلك إجراء تقييم هوية الشعوب األصـلية، وتـسجيل أراضـي                
والتحــضري لتــسجيل أراضــي جمتمعــات الــشعوب األصــلي الــذي   جمتمعــات الــشعوب األصــلية  

ــة، ووزارة الداخليــــة، ووزارة إدارة األراضــــي، والتخطــــيط    تقــــوم ــه وزارة التنميــــة الريفيــ بــ
  . والبناء احلضري
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يف ضوء املوضوع اخلـاص للـدورة التاسـعة للمنتـدى الـدائم وهـو الـشعوب                 : ٢ؤال  الس    
 من إعالن األمم املتحدة بشأن ٣٢ و ٣التنمية يف ظل الثقافة واهلوية؛ املادتان : األصلية

حقـــوق الـــشعوب األصـــلية، يرجـــى إدراج معلومـــات بـــشأن الطريقـــة الـــيت تعـــاجل هبـــا  
  حكومتكم هذه القضية اهلامة

ــه  - ١٩ ــشمل      تنت ــشعوب األصــلية، وت ــة جمتمعــات ال ــشأن تنمي ــة ب ــة سياســة وطني ج احلكوم
 من إعالن األمم املتحـدة بـشأن الـشعوب األصـلية            ٣٢ و   ٣معلومات مهمة استجابة للمادتني     

  : وهي كما يلي
ميكـن االضـطالع خبطـط التنميـة يف منـاطق الـشعوب األصـلية              : يف جمال البيئـة     )أ(  

ــد ــر الب  بعـ ــيم األثـ ــتكمال تقيـ ــى    اسـ ــذلك علـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــشر املعلومـ ــاعي ونـ ــي واالجتمـ يئـ
هلــا للمــشاركة بإبــداء آرائهــا األصــلية املعنيــة مقــدما، مــع التأكــد مــن إتاحــة الفرصــة  الــشعوب

  يتعلق باحتياجاهتا؛  فيما
جيب استيفاء الدراسة املتعلقة بتقييم اآلثـار املترتبـة         : يف جمال اهلياكل األساسية     )ب(  

صاد واجملتمع والثقافة واملوارد الطبيعية، قبـل بـدء مـشاريع اهلياكـل األساسـية،               على البيئة واالقت  
كما جيب أخذ نتائج الدراسة يف االعتبار ونشر املعلومـات علـى نطـاق واسـع، وعلـى الـصعيد                

  احمللي باستخدام لغة اخلمري، وإن أمكن، لغات الشعوب األصلية؛ 
  : يف جماالت الصناعة والتعدين والطاقة  ) ج(  
ــة للمــشاريع الــصغرية واملتوســطة احلجــم واملــشاريع      ‘١’   ــة القطاعي تركــزت التنمي

ة علـى جتهيـز املـوارد الطبيعيـة، والـصناعة الزراعيـة، واملنتجـات احلرفيـة                 ياحلرف
  والثقافية املتاحة يف مناطق الشعوب األصلية؛

ج ويــتم تــوفري املعلومــات واملعــارف للــشعوب األصــلية بــشأن عمليــات اإلنتــا   ‘٢’  
  املتعلقة بالصناعات واحلرف الصغرية واملتوسطة احلجم؛ 

تعـــزز الـــوزارات املعنيـــة كمـــا تـــشجع املـــستثمرين املـــرخص هلـــم وميتلكـــون    ‘٣’  
تــراخيص تتعلــق بـــاملوارد الطبيعيــة، فيمــا يتعلـــق بإنــشاء اهلياكــل األساســـية       
املختلفــة مثــل املــدارس، واملستــشفيات، ومراكــز التــدريب املهــين يف جمــاالت   

  لتعدين مبناطق الشعوب األصلية؛ ا
يتم توفري احلد األقصى من فرص العمل للـشعوب األصـلية، وتـدريب عـدميي                 ‘٤’  

اخلـــربة منـــهم علـــى استكـــشاف املعـــادن، وتزويـــدهم بالقـــدرات واملهـــارات 
املناســبة مــن أجــل املــشاركة يف األعمــال الــيت يقــوم هبــا املــستثمرون احلــائزون 
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ات األعمــال املتعلقــة باستكــشاف املعــادن  علــى تــراخيص علــى مجيــع مــستوي 
  واستغالهلا؛ 

تــشجيع التثقيــف، والتوجيــه، والتــدريب، ونــشر املعلومــات بــشأن اســتخدام     ‘٥’  
أنواع الكهرباء كافة بصورة فعالـة واحلـد مـن آثارهـا علـى البيئـة واجملتمـع يف                   

  مناطق الشعوب األصلية مبا يكفل جعل التنمية مأمونة ومستدامة؛ 
فر مجيع الوزارات املعنية الـدعم، وتيـسر األمـر، وتـدعم الـراغبني يف تطـوير               تو  ‘٦’  

مــشاريع كهربائيــة صــغرية ومتوســطة احلجــم، مثــل الكهربــاء املعــاد تــدويرها   
فيها الطاقة الشمـسية، ومـشاريع الطاقـة اهليدروكهربائيـة الـصغرية، وطاقـة               مبا

  .غاز البيولوجيالديزل اإلحيائية، وطاقة الكتلة البيولوجية، وطاقة ال
تشجيع إنشاء معامل الطاقة من خـالل عمليـة إمنائيـة مقـررة ملنـاطق الـشعوب                   ‘٧’  

  األصلية؛ 
تشجيع الرتاهة فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء وبذل اجلهود لإلبقـاء علـى أسـعار                ‘٨’  

الكهرباء املستمدة من صـغار مـوردي الكهربـاء واملـوردين اخلاصـني معقولـة،              
  .  العادي يف مناطق الشعوب األصليةلالستخدام املرتيل

  
  ما هي العقبات اليت تعترض تنفيذ توصيات املنتدى الدائم: ٣السؤال     

ومـن جهـة   . ال تواجه مملكة كمبوديا عقبات خطرية فيما يتعلق بتنفيذ تلك التوصيات         - ٢٠
  .١٩٩٤أخرى، فإن وزارة التنمية الريفية قامت بتنسيق أعمال الشعوب األصلية منذ عام 

  
  ما هي العوامل امليسرة لتنفيذ توصيات املنتدى الدائم: ٤السؤال     

تعــد وزارة التنميــة الريفيــة امليــسر جلميــع األعمــال املتعلقــة بتنميــة الــشعوب الريفيــة يف    - ٢١
كمبوديا، وهناك عدد من املنظمات غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة، وشـركاء التنميـة          

  . عون أيضا بأعمال يف هذا اجملالاآلخرين، الذين يضطل
  

هل لدى حكومتكم قوانني وسياسات حمـددة ووسـائل مماثلـة أخـرى ملعاجلـة               : ٥السؤال      
مــر كــذلك، يرجــى تقــدمي تفاصــيل   قــضايا الــشعوب األصــلية يف بلــدكم؟ وإذا كــان األ  

  )تشملها الردود على األسئلة الواردة أعاله  مل  ما(
  : ري التاليةوضعت حكومة كمبوديا التداب  - ٢٢
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ــصل   )أ(   ــشعوب       ٢الف ــات ال ــة جملتمع ــوال الثابت ــشأن األم ــانون األراضــي ب ــن ق  م
  ؛ ٢٨ إىل ٢٣األصلية من املواد 

 مـن قـانون الغابـات املتعلـق حبقـوق االسـتخدام التقليـدي للـشعوب                 ٩الفصل    )ب(  
  ؛ )٤٧ إىل ٤٠املواد (األصلية 
املـشاركة وحقـوق االسـتخدام       من القانون بشأن احلماية الطبيعيـة و       ٦الفصل    )ج(  

  ؛ )٢٦ إىل ٢١املواد (للمجتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية 
املـدن، احملافظـات وإدارة اخلانـات،       /املقاطعـات / من قانون البلـديات    ٢الفصل    )د(  

   املتعلقة بأدوار اجملالس ومسؤولياهتا وصالحياهتا؛ ٢واجملالس، الفقرة 
 رئيـسيتني مهـا؛ الـسياسة املتعلقـة بتنميـة جمتمعـات        وضعت احلكومـة سياسـتني      )هـ(  

الشعوب األصلية، والسياسة املعنية بتسجيل األراضي وحقوق جمتمعـات الـشعوب األصـلية يف              
، وهلمـا خـصائص معينـة لتنميـة         ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٤استخدام األراضي، وقد اعتمدتا يف      

 وتقاليـدهم، ومعتقـداهتم، وعـاداهتم،       الشعوب األصلية تتعلق حبمايتهم واحملافظة علـى هويتـهم،        
  يف حياهتم اليومية ويف سبل عيشهم؛ 

  املرسوم الفرعي بشأن إجراءات تسجيل أراضي اجملتمعات األصلية؛   )و(  
، بـشأن   ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧ املـؤرخ    ١١٨املرسوم الفرعـي رقـم        )ز(  

  إدارة أراضي الدولة؛ 
 بــشأن إجــراء خطــة  ٢٠٠٩مــايو / أيــار٥ املــؤرخ ٧٢املرســوم الفرعــي رقــم    )ح(  

  .السنغكات/ميوناتواستخدام أراضي الك
التعميم الصادر عن وزارة التنمية الريفية بشأن إجراء ومنهجيـة تنفيـذ سياسـة                )ط(  

  تنمية جمتمع الشعوب األصلية وحتديد هويته؛ 
مـن  وقد وضعت السياسة واإلطار القانوين املذكورين أعاله مبشاركة ومشورة شـاملة              

جانب مجيع أصحاب املصلحة، وممثلـي الـشعوب األصـلية بـدءا مـن اإلدارة العليـا إىل الـسكان         
  . احملليني فضال عن أفراد اجملتمع احمللي على الصعد الوطنية واإلقليمية وصعيد اجملتمعات احمللية
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متثل جهة تنسيق ) وزارة، إدارة، وحدة(هل لدى حكومتكم مؤسسة وطنية : ٦السؤال     
 وإذا كان األمر كذلك، يرجى اإلفـادة عـن اسـم تلـك اجلهـة            ؟ايا الشعوب األصلية  لقض

  التنسيقية، واملعلومات املتعلقة باالتصال
تتألف وزارة التنمية الريفية اليت تقـوم بـدور أمانـة احلكومـة مـن إدارة تنميـة الـشعوب                      - ٢٣

 مـن أجـل   ٥١رعـي رقـم   همـة بـروح مـن املرسـوم الف      األصلية، اليت يقـع عليهـا واجـب تأديـة امل          
  : إدارة وتنمية الشعوب األصلية وفقا لألدوار والواجبات املبينة أدناه

  وضع اخلطط القصرية واملتوسطة والطويلة األجل لتنمية الشعوب األصلية؛   )أ(  
ــة         )ب(   ــاطق اجلبلي ــيش يف املن ــيت تع ــشعوب األصــلية ال ــة بال إجــراء البحــوث املتعلق

خفــضة وحتديــد العــادات والتقاليــد يف كــل جمتمــع حملــي علــى  ومنــاطق اهلــضاب واألراضــي املن
  الصعيد الوطين؛ 

إعداد اخلطط وتنفيذ الربامج املتعلقـة بتنميـة الـشعوب األصـلية الـيت تعـيش يف                   )ج(  
  املناطق اجلبلية ومناطق اهلضاب واألراضي املنخفضة استنادا إىل األولويات احملددة؛ 

صـلية الـيت تعـيش يف املنـاطق اجلبليـة ومنـاطق             تيسري أنشطة تنميـة الـشعوب األ        )د(  
  اهلضاب واألراضي املنخفضة على الصعيد الوطين؛ 

  استعراض، وتقييم وتنمية مشاريع الشعوب األصلية وإعداد تقارير بشأهنا؛   )هـ(  
تــوفري التــدريب للمــوظفني علــى مجيــع املــستويات وعقــد حلقــات العمــل مــع    )و(  

ون بــرامج ومــشاريع التنميــة املتعلقــة بالــشعوب األصــلية  مجيــع أصــحاب املــصلحة الــذين ينفــذ 
هبـدف إشــراك الـشعوب األصــلية الـيت تعــيش يف املنـاطق اجلبليــة ومنـاطق اهلــضاب واألراضــي      و

  املنخفضة يف عملية التنمية؛ 
إنشاء وإدارة املركز الوطين للمعلومات املتعلقة بتنميـة الـشعوب األصـلية الـيت                )ز(  

ــاطق اجلبل  ــصلحة،      تعــيش يف املن ــاون مــع أصــحاب امل ــة واهلــضاب واألراضــي املنخفــضة بالتع ي
  واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، والبلدان اجملاورة، اليت تنفذ فيها برامج مماثلة؛ 

وضع مبـادئ توجيهيـة ومعـايري بـشأن إقامـة جمتمعـات الـشعوب احملليـة الـيت                   و  )ح(  
  . اضي املنخفضةتعيش يف املناطق اجلبلية واهلضاب واألر

  



E/C.19/2010/12/Add.5
 

12 10-24260 
 

  :اسم جهة التنسيق وطريقة االتصال هبا
Director of the Department of Indigenous Peoples Development 

Address: Street No. 196, corner Russian Boulevard 

Phnom Penh 

Cambodia 

E-mail: chungminority@online.com.kh 

Website: www.mrd.gov.kh 
  

  هل لدى حكومتكم برنامج منتظم لبناء القدرة فيما يتعلق بقضايا الشعوب           :٧السؤال      
يل لـذلك، هـل هنـاك برنـامج خمـصص      األصـلية ملـوظفي اخلدمـة الوطنيـة واملدنيـة؟ وكبـد      

  خطة لبناء القدرة أو أنشطة يف هذا اجملال ملوظفي اخلدمة الوطنية املعنيني؟  أو
ومــع . مــة نظــرا للميزانيــة احملــدودة املتاحــة ال جتــري أنــشطة بنــاء القــدرة بــصورة منتظ   - ٢٤

وقـد قامـت    . ذلك، توجد برامج وخطط لبناء القـدرة للمـسؤولني وجمتمعـات الـشعوب احملليـة              
ــسياسة      ــاء بتعمــيم ال ــة ووزارة إدارة األراضــي، والتخطــيط احلــضري والبن ــة الريفي وزارة التنمي

يعية، ومشـل ذلـك أعـضاء جملـس         الوطنية لتنمية جمتمعات الشعوب األصلية علـى اهليئـات التـشر          
الشيوخ وأعضاء اجلمعية الوطنيـة، وأعـضاء اجمللـس الدسـتوري واملنظمـات احملليـة، واملنظمـات                 

وجيري هذا النوع من أنشطة التعميم أيضا بالنسبة للهيئة التنفيذيـة، مبـا فيهـا اإلدارات                . الدولية
ــات، ورؤســاء جمــالس املق     ــوزارات، وحكــام املقاطع ــة لكــل ال ــات، وأعــضاء جمــالس  التابع اطع

الــسنغكات، وممثلــي اجملتمعــات احملليــة  /املقاطعــات، وحكــام احملافظــات، وجمــالس الكوميونــات 
  . للشعوب األصلية يف مقاطعيت راتاناكريي وموندولكريي

  
أو تنفيـذ إعـالن   /يرجى إتاحة املعلومـات املتعلقـة بقيـام حكـومتكم بتعزيـز و        : ٨السؤال      

   الشعوب األصليةاألمم املتحدة بشأن حقوق
حيتفل سـنويا بـاليوم الـدويل للـشعوب األصـلية يف العـامل، وجيـري وضـع خطـة لتعمـيم                   - ٢٥

وباإلضافة إىل هذا، دأبت حكومة كمبوديا علـى حفـز          . السياسة املناسبة على اجملتمعات احمللية    
الوطنيـة،  الشعوب األصلية على القيام بدور يف املؤسسات اهلامة مثل جملس الشيوخ، واجلمعية             

ويف جمــال اإلدارة، ويــشمل ذلــك حكــام املقاطعــات، ورؤســاء القــرى يف املنــاطق الــيت تعــيش     
  . تلك الشعوب هبا
  
 


