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ចំេពះ 

្រ�ះ�ជ�ច្រកកមពុជ 
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១ 



2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

២ 



3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

២ 
 

កថមខុ 
 យន្តករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិជសកល�មកលកំណត(់UPR) របស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� 
គឺជដំេណើ រករែតមយួគត ់អំពីកំណត្់រ�សិទធមិនុស�របស់សមជកិនមីយួៗទងំ១៩៣្របេទស ៃន 
អងគករសហ្របជជត។ិ េ�យមនេគលេ�ខពស់បផុំត កនុងករេធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរដល់�ថ នភព 
សិទធិមនុស�េន្រគបរ់ដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ UPR ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបបីេងកើន គ្ំរទ 
និងព្រងីកករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស�េន�ម្របេទសនីមយួៗ។ UPR គឺជដំេណើ រ
ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋ ែដលផ្តល់ឱកសដល់រដ្ឋនីមយួៗ ្របកសពីករចតវ់ធិនករនន 
េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស និងបំេពញកតព្វកិចចសិទធិមនុស�របស់ 
ខ្លួន េនចំេពះមុខរដ្ឋដៃទេទៀត និងចំេពះ�ធរណ�ជនទូេទ។ UPR បេងកើតឱកសផ្តល់ជំនយួ
បេចចកេទសដល់រដ្ឋនន និងេលើកកពំស់សមតថភពរបស់ពួកេគ កនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈម
សិទធិមនុស�្របកបេ�យ្របសិទធភព និងែចករែំលកករអនុវត្តនល៍្អៗ េនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស�
រ�ងរដ្ឋនន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ជទិដ្ឋភពចបំងមយួរបស់្រកមុ្របឹក�សិទធមិនុស� UPR ្រតវូបន 
បេងកើតេឡើង េដើមបធីនឲយមនករពិនិតយេ�យេសមើភពគន ដល់រដ្ឋទងំអស់ េនេពល�ថ នភព
សិទធិមនុស�របស់ពួកេគ្រតូវបនយកមក�យតំៃលម្តងៗ។ ្រគបរ់ដ្ឋ្រតូវសថិតេនេ្រកមដំេណើ រករដូច
គន  និងករ្រតួតពិនិតយដូចគន  េ�យមនិគិតពីករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស�េនះេទ។ 
សព្វៃថងេនះ មនិមនយន្តករសកលដៃទ� រេបៀបេនះេនះេទ។ 

 កមពុជ ្រតូវបនពិនិតយដំបងូ េ្រកមដំេណើ រករ UPR កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ េនចុងបញចប់
ៃនករពិនិតយេលើកដំបូងរបស់ខ្លួន កមពុជបនទទលួយកទងំ៩១អនុ�សន ៍ ែដលេធ្វើេឡើងេ�យ
រដ្ឋនន។១ ជុំដំបូងៃនដំេណើ រករ UPR បនចបស់ព្វ្រគបក់លពីែខតុ� ឆន ២ំ០១១ េនេពល
ែដលរដ្ឋសមជិកទងំអស់១៩៣ របស់អងគករសហ្របជជតិ ្រតូវបនពិនិតយ។ បនទ បម់កជុំទីពីរ 
បនចបេ់ផ្តើម េហើយកមពុជ្រតូវបនពិនិតយជេលើកទីពីរ កលពីៃថងទី២៨ ែខមក� ឆន ២ំ០១៤។ 
្រគបទ់ិននយ័ពត័ម៌ន ្រតូវបន�កចូ់លសំ�បក់រ្រតួតពិនិតយេលើកទី២េនះ រមួមនរបយករណ៍ជតិ
របស់�ជរ�្ឋ ភបិល និងក្រមងពត័ម៌នពីយន្តករសិទធិមនុស�សហ្របជជតិ និងអងគករមនិែមន   
រ�្ឋ ភបិល េហើយពត័ម៌នទងំេនះ សុទធែត�ចរកបនេនកនុងេគហទំពរ័របស់្រកុម្របឹក�សិទធ ិ  
មនុស�។២ កចិចសនទនៃនករ្រតួតពិនិតយេនះ ក�៏ចរកេមើលផងែដរេនកនុងេគហទំពរ័េនះ។៣ 

៣ 

១. អនុ�សន៍ទងំេនះ �ចរកបនេ�េគហទព័ំរ៖ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx 
២. �ក�រទងំេនះ�ចរកបនេ�េគហទព័ំរ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx. េដើមបរីក
េមើលករ�ក់�ក�ររបស់អងគករមិន�មនរ�្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ងរសហ្របជជតិនីមួយៗ សូមចុចេលើរមឹទព័ំរៃនគហទព័ំរេនះ។  
៣. សូមេមើលេគហទព័ំរ៖  http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-view/3119784522001/ 
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 កនុងកំឡុងេពលពិនិតយចុងេ្រកយេនះេនឆន ២ំ០១៤ មនអនុ�សនច៍ំនួន២០៥ បន�ក់
ជូនកមពុជ ែដល្រតូវយកមកេបះពុមភផ�យេនកនុងេសៀវេភេនះ។ អនុ�សន ៍UPR បង្ហ ញនូវករ
�យតំៃលជរមួមយួអំពីតថភពៃនកិចចករពរសិទធិមនុស�េនកមពុជ ្រពមទងំចំណុចឆកែល្វង និង
ឱកសពកព់ន័ធនន េដើមបពី្រងឹងដល់កិចចករពរេនះ។ កនុងែខមក� កមពុជបនទទលួអនុ�សន៍
ចំនួន១៧១ េហើយបនសំុពនយេពលេធ្វើេសចក្តីសំេរចេលើអនុ�សនែ៍ដលេនសល់ចំនួន៣៤ 
រហូតដល់សមយ័្របជំុែខមថុិន របស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�។ េនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ 
កមពុជបន្របកសពជីហំរចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនថ ខ្លួន្រពមទទួលយកែត១៦៣ អនុ�សនប៍៉េុ�្ណ ះ 
និងសូមេធ្វើករកតសំ់គល់ចំេពះអនុ�សនច៍ំនួន៤២េទៀត។  

 េដើមបបីង្ហ ញពីកររកីចំេរ ើនេនជុំបនទ បៃ់នUPR េនឆន ២ំ០១៨ រ�្ឋ ភបិល នឹង្រតូវចតវ់ធិន
ករជកែ់ស្តងភ្ល មៗ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ �ជរ�្ឋ ភបិល អងគករសងគម
សីុវលិ ទីភន កង់រសហ្របជជតិ នងិសហគមនអ៍ន្តរជតិ ្រពមទងំៃដគូចូលរមួដៃទេទៀត នឹង្រតូវ
ចតវ់ធិនករឲយបនជកច់បស់ េឆព ះេទរកកររកីចំេរ ើនដម៏នអតថនយ័។ កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងែបប
េនះ នឹងរមួចែំណកដល់ករអនុវត្តនអ៍នុ�សនន៍ន ែដលបន�កេ់ចញកលពីមុនៗ េ�យ�ថ
បន័សនធិសញញ  និងយន្តករសិទធិមនុស�ដៃទេទៀត ដូចជអនក�យករណ៍ពិេសសអំពី�ថ នភពសិទធិ
មនុស�េនកមពុជជេដើម ែដលអនុ�សនទ៍ងំេនះភគេ្រចើន មនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងអនុ�សន ៍
UPR ។ ករអនុវត្តនដ៍េ៏ជគជយ័ នងឹជួយ ដល់ករ្រពងរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ UPR កនែ់ត
មនភពងយ្រសួល។ 

 េដើមបសំីេរចបនេគលបណំងេនះ ជសំខន ់រដ្ឋ្រតវូកណំតព់�ីថ បន័ជក�់កន់នរបស់ខ្លួន 
េដើមបទីទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ�សន�៍មវស័ិយជក�់កេ់រៀងៗខ្លួន។ កិចចករ្រតូវចប់
េផ្តើមភ្ល មៗ េដើមបកីំណត ់ ក)បញ្ហ ននែដលពកព់ន័ធ ខ)�ជញ ធរទទួលខុស្រតូវ នងិគ)ករចត់
វធិនករជក�់កេ់ដើមបអីនុវត្តអនុ�សន។៍ ជសំខន្់រតូវរលឹំកថ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករចត់
វធិនករ មនិែមន�្រស័យទងំ្រសុងេលើអំ�ចនីតិ្របតិបត្តិេនះេទ។ មនអនុ�សនខ៍្លះត្រមវូឲយ 
មនករអនុមត័ ឬករែកស្រមួលចបប ់ជឧទហរណ៍ គឺសភ នឹង្រតូវេដើរតួនទីយ៉ងសំខនេ់នះ។ 

 ទិដ្ឋភពែតមយួគតៃ់នដំេណើ រករUPR គឺថ �ឆ្លុះបញច ំងនូវករ្របមូលផ្តុ ំៃនទស�ន�អន្តរជត ិ
អំពី�ថ នភពសិទធិមនុស� េន�ម្របេទសនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ េហើយអនុ�សន៍
ែដលជលទធផលពីករពិនិតយេនះ ្រតវូបនទទួលយកេ�យសម័្រគចិត្ត នងិជ�ធរណ�េ�យរដ្ឋ
ែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ ដូេចនះ អនុ�សនទ៍ងំេនះ �ចក្ល យជឧបករណ៍ៃនករតសូ៊មតិដ៏

៤ 
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 កនុងកំឡុងេពលពិនិតយចុងេ្រកយេនះេនឆន ២ំ០១៤ មនអនុ�សនច៍ំនួន២០៥ បន�ក់
ជូនកមពុជ ែដល្រតូវយកមកេបះពុមភផ�យេនកនុងេសៀវេភេនះ។ អនុ�សន ៍UPR បង្ហ ញនូវករ
�យតំៃលជរមួមយួអំពីតថភពៃនកិចចករពរសិទធិមនុស�េនកមពុជ ្រពមទងំចំណុចឆកែល្វង និង
ឱកសពកព់ន័ធនន េដើមបពី្រងឹងដល់កិចចករពរេនះ។ កនុងែខមក� កមពុជបនទទលួអនុ�សន៍
ចំនួន១៧១ េហើយបនសំុពនយេពលេធ្វើេសចក្តីសំេរចេលើអនុ�សនែ៍ដលេនសល់ចំនួន៣៤ 
រហូតដល់សមយ័្របជំុែខមថុិន របស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�។ េនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ 
កមពុជបន្របកសពជីហំរចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនថ ខ្លួន្រពមទទួលយកែត១៦៣ អនុ�សនប៍៉េុ�្ណ ះ 
និងសូមេធ្វើករកតសំ់គល់ចំេពះអនុ�សនច៍ំនួន៤២េទៀត។  

 េដើមបបីង្ហ ញពីកររកីចំេរ ើនេនជំុបនទ បៃ់នUPR េនឆន ២ំ០១៨ រ�្ឋ ភបិល នឹង្រតូវចតវ់ធិន
ករជកែ់ស្តងភ្ល មៗ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ �ជរ�្ឋ ភបិល អងគករសងគម
សីុវលិ ទីភន កង់រសហ្របជជតិ នងិសហគមនអ៍ន្តរជតិ ្រពមទងំៃដគូចូលរមួដៃទេទៀត នឹង្រតូវ
ចតវ់ធិនករឲយបនជកច់បស់ េឆព ះេទរកកររកីចំេរ ើនដម៏នអតថនយ័។ កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងែបប
េនះ នឹងរមួចែំណកដល់ករអនុវត្តនអ៍នុ�សនន៍ន ែដលបន�កេ់ចញកលពីមុនៗ េ�យ�ថ
បន័សនធិសញញ  និងយន្តករសិទធិមនុស�ដៃទេទៀត ដូចជអនក�យករណ៍ពិេសសអំពី�ថ នភពសិទធិ
មនុស�េនកមពុជជេដើម ែដលអនុ�សនទ៍ងំេនះភគេ្រចើន មនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងអនុ�សន ៍
UPR ។ ករអនុវត្តនដ៍េ៏ជគជយ័ នងឹជួយ ដល់ករ្រពងរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ UPR កនែ់ត
មនភពងយ្រសួល។ 

 េដើមបសំីេរចបនេគលបណំងេនះ ជសំខន ់រដ្ឋ្រតវូកណំតព់�ីថ បន័ជក�់កន់នរបស់ខ្លួន 
េដើមបទីទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ�សន�៍មវស័ិយជក�់កេ់រៀងៗខ្លួន។ កិចចករ្រតូវចប់
េផ្តើមភ្ល មៗ េដើមបកីំណត ់ ក)បញ្ហ ននែដលពកព់ន័ធ ខ)�ជញ ធរទទួលខុស្រតូវ នងិគ)ករចត់
វធិនករជក�់កេ់ដើមបអីនុវត្តអនុ�សន។៍ ជសំខន្់រតូវរលឹំកថ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករចត់
វធិនករ មនិែមន�្រស័យទងំ្រសុងេលើអំ�ចនីតិ្របតិបត្តិេនះេទ។ មនអនុ�សនខ៍្លះត្រមវូឲយ 
មនករអនុមត័ ឬករែកស្រមួលចបប ់ជឧទហរណ៍ គឺសភ នឹង្រតូវេដើរតួនទីយ៉ងសំខនេ់នះ។ 

 ទិដ្ឋភពែតមយួគតៃ់នដំេណើ រករUPR គឺថ �ឆ្លុះបញច ំងនូវករ្របមូលផ្តុ ំៃនទស�ន�អន្តរជត ិ
អំពី�ថ នភពសិទធិមនុស� េន�ម្របេទសនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ េហើយអនុ�សន៍
ែដលជលទធផលពីករពិនិតយេនះ ្រតវូបនទទួលយកេ�យសម័្រគចិត្ត នងិជ�ធរណ�េ�យរដ្ឋ
ែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ ដូេចនះ អនុ�សនទ៍ងំេនះ �ចក្ល យជឧបករណ៍ៃនករតសូ៊មតិដ៏

៤  

មនអំ�ចបំផុត សំ�បៃ់ដគូពកព់ន័ធទងំអស់។ អនុ�សនន៍ីមយួៗ គួរបរយិយេនកនុងែផនករ
ជកែ់ស្តង េដើមបអីនុវត្ត ឬគ្ំរទករអនុវត្តនអ៍នុ�សន ៍ UPR។ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តន៍
អនុ�សន ៍ UPR ជករពិតេហើយ ជរបស់រ�្ឋ ភបិល កប៏៉ុែន្តសងគមសីុវលិ ក�៏ច និងគួរេដើរតួ
សំខនក់នុងករជួយ ដល់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេនកនុងវស័ិយេនះែដរ។ សងគមសីុវលិ ក៏
េដើរតួនទីសំខនផ់ងែដរ កនុងករ�មឃ្ល េំមើល�ថ នភពៃនករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ 

 រមួជមយួអនុ�សនន៍នរបស់យន្តករជំនញ ដូចជគណៈកមម ធិករឃ្ល េំមើលសនធិសញញ  
និងអនក�យករណ៍ពិេសសនន អនុ�សន ៍ UPR ែថ្លងពីបញ្ហ នន ែដលមនលកខណៈទូលំ
ទូ�យ ្រគបដណ្ត បេ់លើវស័ិយនន ែដលកនុងេនះ ទីភន កងរសហ្របជជតិ ជេរឿយៗែតងផ្តល់
ករគ្ំរទដល់រ�្ឋ ភបិល។ កនុងករណីេនះ េ�យទទួលយកករែណនពំីអនុ�សនទ៍ងំេនះ ទី
ភន កង់រសហ្របជជតិ �ចផ្តល់ជនំួយដម៏ន�រៈសំខន ់ដល់ករអនុវត្តន ៍ UPR េនកនុងវស័ិយ
ជក�់កែ់ដលខ្លួនមនសមតថកចិច។ 

 អនុ�សនព៍ី្រគបយ់ន្តករសិទធិមនុស��ចេ្របើជក�លីករ—េហើយធ្ល បប់នអនុវត្តែបបេនះ 
េន�មប�្ត ្របេទសជេ្រចើន—សំ�បរ់�្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ សហគមនអ៍ន្តរជតិ និង្របពន័ធ 
សហ្របជជតិ ចូលរមួ្របឹងែ្របងកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ េដើមបេីធ្វើឲយកិចចករពរសិទធិ
មនុស�កនែ់ត្របេសើរ។ ឱកសអនុវត្តដូចគន ែបបេនះេនកមពុជ មនិគួរ្រតូវបនេបះបងេ់ឡើយ។   
េ�យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិតជមយួៃដគូជេ្រចើន ែដលបនយកចិត្តយ៉ង្រជលេ្រជ ដល់
ករេលើកសទួយសិទធិមនុស�េនកមពុជ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុក
សិទធិមនុស� េ្រត�មខ្លួនជេ្រសចេដើមបចូីលរមួកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ ជមយួពកួេគ 
េ�យេ�្ល�តយក្របេយជនព៍ីករេបើកជថមីដល់កែំណទ្រមងដ់ទ៏នេ់ពល េដើមបចីបេ់ផ្តើមដំេណើ រករ
អនុវត្ត UPR េនះ េ�យមុងឺម៉ត។់ ករយិល័យឧត្តមសនងករ បនជួយ ដល់ករេបះពុមភេនះ ថជ
ជំ�នដំបូងេនកនុងទិសេ�េនះ។ េនះគឺជករឧទទសិដល់្របជជនកមពុជ នងិអនកទងំ�យ�
ែដលចូលរមួករពរសិទធិមនុស�របស់ពួកេគ។ 

          �����ី �៉ន់ហីុ លី  
          ត�ំ� 
          ករយិល័យ OHCHR-Cambodia 

          ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 

៥ 
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អំពីដំេណើ រករ UPR 
 ករ្រតួតពិនិតយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេរៀង�ល់៤.៥ ឆន មំ្តង េ�យ្រកុមករងរ UPR ែដលមន
សមជិកចំននួ៤៧រដ្ឋ ៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េទះបីជរដ្ឋសមជិក�មយួរបស់អងគករសហ
្របជជតិ �ចចូលរមួកនុងកិចចពិភក�/សនទន ជមយួរដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយកេ៏�យ។  
រដ្ឋនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ្រតូវបនជួយ េ�យ្រកុមៃនរដ្ឋបី ែដលដឹងថជ “troikas” េធ្វើ
ជអនក�យករណ៍។ ករេ្រជើសេរ ើសtroikas សំ�បរ់ដ្ឋនមីយួៗ ្រតវូេធ្វើ�មរយៈករចបេ់ឆន ត បនទ ប ់
ពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េនកនុងម�សននិបតអងគករសហ្របជ 
ជតិ។ 

 ករ្រតួតពិនិតយេនះ ែផ្អកេលើ�ក�របី៖ 

១. ពត័ម៌នែដលផ្តល់�យេ�យរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែដល�ចេធ្វើ�មទ្រមងជ់ 
“របយករណ៍ជតិ”។ 

២. ពត័ម៌នែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់អនកជំនញករ និង្រកុម�ក�ជយ�ងសិទធិ
មនុស� រមួមននីតិវធិីពិេសស �ថ បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស� និង�ថ បន័សហ្របជជតិដៃទេទៀត។  

៣. ពត័ម៌នពីៃដគូដៃទេទៀតរមួមន�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតនិិងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល។  

 UPR នឹង�យតំៃលពីវ�ិលភពែដលរដ្ឋេគរពកតព្វកិចចសិទធិមនុស�របស់ខ្លួនដូចមនែចង
កនុង (១)ធមមនុញញសហ្របជជតិ (២)េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� (៣)លិខតុិបករណ៍
សិទធិមនុស�ែដលរដ្ឋេនះជភគី (សនធិសញញ សិទធិមនុស�ននែដលរដ្ឋេនះបនផ្តល់សចច បន័) 
(៤)ករសនយ និងករេប្តជញ ចិត្តេ�យសម័្រគចិត្តេធ្វើេ�យរដ្ឋេនះចំេពះសហគមនអ៍ន្តរជតិ (ឧ. 
េគលនេយបយសិទធិមនុស�ជតិ និង/ឬកមមវធិនីនែដល្រតូវអនុវត្ត) និង(៥)ចបបម់នុស�ធម៌
អន្តរជតិែដលេនជធរមន។ 

 ករ្រតួតពិនិតយ ្រប្រពឹត្តេទ�មរយៈកិចចសនទនគន ជអន្តរកមមរ�ងរដ្ឋសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ 
និងសមជិកដៃទេទៀតរបស់សហ្របជជតិ។ កិចចេនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងកំឡុងេពលកិចច្របជំុរបស់្រកុម
ករងរ UPR។ កនុងកំឡុងេពលពិភក�គន េនះ សមជិក�កេ៏�យរបស់អងគករសហ្របជជត ិ
�ច�ងំសំណួរ េយបល់ និង/ឬេធ្វើអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ។ រយៈេពល
ៃនករ្រតួតពិនិតយ គឺ៣េម៉ង និង៣០នទី។ 

៦ 
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អំពីដំេណើ រករ UPR 
 ករ្រតួតពិនិតយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេរៀង�ល់៤.៥ ឆន មំ្តង េ�យ្រកុមករងរ UPR ែដលមន
សមជិកចំននួ៤៧រដ្ឋ ៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េទះបីជរដ្ឋសមជិក�មយួរបស់អងគករសហ
្របជជតិ �ចចូលរមួកនុងកិចចពិភក�/សនទន ជមយួរដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយកេ៏�យ។  
រដ្ឋនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ្រតូវបនជួយ េ�យ្រកុមៃនរដ្ឋបី ែដលដឹងថជ “troikas” េធ្វើ
ជអនក�យករណ៍។ ករេ្រជើសេរ ើសtroikas សំ�បរ់ដ្ឋនមីយួៗ ្រតវូេធ្វើ�មរយៈករចបេ់ឆន ត បនទ ប ់
ពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េនកនុងម�សននិបតអងគករសហ្របជ 
ជតិ។ 

 ករ្រតួតពិនិតយេនះ ែផ្អកេលើ�ក�របី៖ 

១. ពត័ម៌នែដលផ្តល់�យេ�យរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែដល�ចេធ្វើ�មទ្រមងជ់ 
“របយករណ៍ជតិ”។ 

២. ពត័ម៌នែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់អនកជំនញករ និង្រកុម�ក�ជយ�ងសិទធិ
មនុស� រមួមននីតិវធិីពិេសស �ថ បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស� និង�ថ បន័សហ្របជជតិដៃទេទៀត។  

៣. ពត័ម៌នពីៃដគូដៃទេទៀតរមួមន�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតនិិងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល។  

 UPR នឹង�យតំៃលពីវ�ិលភពែដលរដ្ឋេគរពកតព្វកិចចសិទធិមនុស�របស់ខ្លួនដូចមនែចង
កនុង (១)ធមមនុញញសហ្របជជតិ (២)េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� (៣)លិខតុិបករណ៍
សិទធិមនុស�ែដលរដ្ឋេនះជភគី (សនធិសញញ សិទធិមនុស�ននែដលរដ្ឋេនះបនផ្តល់សចច បន័) 
(៤)ករសនយ និងករេប្តជញ ចិត្តេ�យសម័្រគចិត្តេធ្វើេ�យរដ្ឋេនះចំេពះសហគមនអ៍ន្តរជតិ (ឧ. 
េគលនេយបយសិទធិមនុស�ជតិ និង/ឬកមមវធិនីនែដល្រតូវអនុវត្ត) និង(៥)ចបបម់នុស�ធម៌
អន្តរជតិែដលេនជធរមន។ 

 ករ្រតួតពិនិតយ ្រប្រពឹត្តេទ�មរយៈកិចចសនទនគន ជអន្តរកមមរ�ងរដ្ឋសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ 
និងសមជិកដៃទេទៀតរបស់សហ្របជជតិ។ កិចចេនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងកំឡុងេពលកិចច្របជំុរបស់្រកុម
ករងរ UPR។ កនុងកំឡុងេពលពិភក�គន េនះ សមជិក�កេ៏�យរបស់អងគករសហ្របជជត ិ
�ច�ងំសំណួរ េយបល់ និង/ឬេធ្វើអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ។ រយៈេពល
ៃនករ្រតួតពិនិតយ គឺ៣េម៉ង និង៣០នទី។ 

៦  

 បនទ បព់ីករ្រតួតពិនិតយេ�យ្រកុមករងរ troika នឹងេរៀបចំរបយករណ៍មយួ េ�យមន
ករចូលរមួពីរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ នងិជំនួយពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ
្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�។ របយករណ៍េនះែដល្រតូវទុកជ “របយករណ៍លទធផល” 
េរៀប�ប ់យ៉ងសេងខបពីកចិចសនទនគន េនះ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ មនសំណួរ េយបល់ នងិ
អនុ�សនែ៍ដល�កេ់�យរដ្ឋននដល់រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ្រពមទងំករេឆ្លើយតបរបស់
រដ្ឋែដលសថិត េ្រកមករពិនិតយ។ 

 េពលេវ�្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមករងរេដើមបអីនុមត័ “របយករណ៍លទធផល” នីមយួៗរបស់
រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ កនុងកឡុំងសមយ័្របជំុេនះ។ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ មន     
ឱកសផ្តល់េយបល់បឋម េទេលើអនុ�សនន៍ន េ្រជើសេរ ើសថ្រពមទទួលយក ឬ្រគនែ់តេធ្វើ
ករកតសំ់គល់េលើអនុ�សនទ៍ងំេនះ។ ទងំអនុ�សនែ៍ដលបនទទួលយក និងអនុ�សន៍
ែដល្រគនែ់តេធ្វើករកតសំ់គល់ ្រតូវបន�កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

 បនទ បម់ក របយករណ៍េនះ ្រតូវ�កជូ់នសមយ័្របជុំេពញអងគរបស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� 
េដើមបទីទួលករអនុមត័។ េនេពលេនះ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ�ចេឆ្លើយេទនឹងសំណួរ នងិ
បញ្ហ ននែដលមនិទនប់នេឆ្លើយ្រគប្់រគនេ់នកំឡុងេពល្រកុមករងរ និងេឆ្លើយតបចំេពះអនុ
�សនែ៍ដល្រតូវបនេលើកេឡើងេ�យរដ្ឋននកនុងកំឡុងេពលៃនករ្រតួតពិនិតយ។ េពលេវ�ក៏
មនផ្តល់ជូនរដ្ឋសមជិក និងរដ្ឋសេងកតករណ៍ែដរ ែដលចងសំ់ែដងមតិរបស់ខ្លួន អំពលីទធផលៃន
ករ្រតួតពិនិតយេនះ និងកម៏នផ្តល់ជូន�ថ បន័សិទធិមនុស�ជត ិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងៃដគូ
ដៃទេទៀត េដើមបផី្តល់េយបល់ជទូេទែដរ។ 

 រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែតងែតមនករទទួលខុស្រតូវបឋម េដើមបអីនុវត្តអនុ�សន៍
ននែដលមនេនកនុងរបយករណ៍លទធផលចុងេ្រកយ។ UPR ធនថ ្រគប្់របេទស ្រតូវទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះកររកីចំេរ ើន ឬករខកខនកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ។ កនុងកឡុំងករ្រតួត
ពិនិតយេលើកេ្រកយ រដ្ឋ្រតូវបនរពំឹងថ នឹងផ្តល់ពត័ម៌នអំពីវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើង 
េដើមបអីនុវត្តអនុ�សនន៍នែដលបនផ្តល់ឲយកលពីេលើកមុន ្រពមទងំអំពីករវវិត្តន�៍មយួេន
កនុងវស័ិយសិទធិមនុស�។ សហគមនអ៍ន្តរជតិ មនតួនទីជួយ អនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ �មរយ�
ករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងករក�ងសមតថភព េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋ�ម។ី 

@ 

៧ 
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I. ករផ្តលស់ចច ប័ន និងករចូលជសមជិកសនធិសញញ សទិធមិនសុ�អន្តរ
ជត ិ នងិសនធិសញញ ពកព់័នធនន ្រពមទងំកិចចសហ្របតបិតិ្តករ
ជមួយនងឹ្របព័នធសទិធមិនសុ�អងគករសហ្របជជតិ និងសហគមន៍
អន្តរជត ិរមួទងំត�ុករ�្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ

(្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់��រ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងករបរេទស និងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ ្រកសួងយុត្តិធម៌ និងគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងៃនយន្តករបងក រទរុណកមម) 

ក. ករផ្តលស់ចច បន័

៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៦ ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ 
និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ (េអក្វ ឌរ័) 

១១៨.៧ ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសន៍
ទងំអស់ និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ ែដលខ្លួនបនចុះហតថេលខកនុងឆន ២ំ០០៤ (េអហ�ុបី) 

១១៨.៨ ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបផី្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់
ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ (�គ �) 

១១៨.៩ ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំករេរ ើសេអើងេនកនុងករអបរ់ ំ(េ្របសីុល) 

១១៨.១០ ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំករេរ ើសេអើងេនកនុងករអបរ់ ំ(ឆដ) 

១១៨.១១ ចតវ់ធិនករផ្តល់សចច បន័អនុសញញ របស់UNESCO ្របឆងំករេរ ើសេអើងេនកនុងករអបរ់(ំអូ្រទីស) 

១១៨.១២ បន្តដំេណើ រករទទួលយកលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស�សនូល (�ល់ែហ�រៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១. សូមពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អន្តរជតិេដើមបកីរពរដល់ជន្រគបរូ់បឲយរចួចកផុតពីករបត់
ខ្លួនេ�យបងខំ(CED) និងអនុសញញ សី្តពីសិទធិជនពិករ(CRPD) ពិធី�របែនថមចំនួនពីរៃនកតិកសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ(ICCPR) ពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុប
បំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ និងCRPD និងអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគ
ករពលកមមអន្តរជតិ និងសូម្របតិបត្តិ�មេ�លេ�សិទធិមនុស�ែដលកំណតេ់�យេសចក្តីសេ្រមច
េលខ ៩/១២ របស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�� (េ្របសីុល) 
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I. ករផ្តលស់ចច ប័ន និងករចូលជសមជិកសនធិសញញ សទិធមិនសុ�អន្តរ
ជត ិ នងិសនធិសញញ ពកព់័នធនន ្រពមទងំកិចចសហ្របតបិតិ្តករ
ជមួយនងឹ្របព័នធសទិធមិនសុ�អងគករសហ្របជជតិ និងសហគមន៍
អន្តរជត ិរមួទងំត�ុករ�្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ

(្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់��រ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងករបរេទស និងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ ្រកសួងយុត្តិធម៌ និងគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងៃនយន្តករបងក រទរុណកមម) 

ក. ករផ្តលស់ចច បន័

៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៦ ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ 
និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ (េអក្វ ឌរ័) 

១១៨.៧ ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសន៍
ទងំអស់ និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ ែដលខ្លួនបនចុះហតថេលខកនុងឆន ២ំ០០៤ (េអហ�ុបី) 

១១៨.៨ ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបផី្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់
ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ (�គ �) 

១១៨.៩ ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំករេរ ើសេអើងេនកនុងករអបរ់ ំ(េ្របសីុល) 

១១៨.១០ ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំករេរ ើសេអើងេនកនុងករអបរ់ ំ(ឆដ) 

១១៨.១១ ចតវ់ធិនករផ្តល់សចច បន័អនុសញញ របស់UNESCO ្របឆងំករេរ ើសេអើងេនកនុងករអបរ់(ំអូ្រទីស) 

១១៨.១២ បន្តដំេណើ រករទទួលយកលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស�សនូល (�ល់ែហ�រៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១. សូមពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អន្តរជតិេដើមបកីរពរដល់ជន្រគបរូ់បឲយរចួចកផុតពីករបត់
ខ្លួនេ�យបងខំ(CED) និងអនុសញញ សី្តពីសិទធិជនពិករ(CRPD) ពិធី�របែនថមចំនួនពីរៃនកតិកសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ(ICCPR) ពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុប
បំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ និងCRPD និងអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគ
ករពលកមមអន្តរជតិ និងសូម្របតិបត្តិ�មេ�លេ�សិទធិមនុស�ែដលកំណតេ់�យេសចក្តីសេ្រមច
េលខ ៩/១២ របស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�� (េ្របសីុល) 

 ៩ 

២. សូមចុះហតថេលខ និងផ្តល់សចច បន័ CED និងពិធី�របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិសី្តពីសិទធិេសដ្ឋ
កិចច សងគមកិចច និងវបបធម(៌ICESCR)។ សូមផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�របែនថមៃន ICCPR ពិធី�រ
បែនថមៃន CEDAW និងCRPD និងពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ េនះ។ (េអសប៉ញ) 

៣. សូមពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ  CRPD និងធនឲយមនករអនុវត្ត�មអនុសញញ េនះទងំ 
្រសុងេនកនុងចបបជ់តិ។ (ណូែវលេហ�ឡង)់ 

៤. សូមពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ  CEDAW ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខកល
ពីឆន ២ំ០០១។ (ស្លូ�៉គី) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

៣៤. គណៈកមម ធិករេសនើសំុអេញជ ើញរដ្ឋភគី ពិចរ�េលើករផ្ដល់សចច បន័ដល់សនធិសញញ សិទធិមនុស�  
សំខន់ៗ របស់អងគករសហ្របជជតិែដល្របេទសកមពុជមនិទនចូ់លជភគី ជពិេសសអនុសញញ  
អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរូ់ប និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ 
អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករបតខ់្លួន
េ�យបងខំ។  

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៤៤. គណៈកមម ធិករជំរុញេលើទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគីឲយពិចរ�ចុះហតថេលខ និងផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�រ
បែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

៤៥. គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តផងែដរដល់រដ្ឋភគីឲយពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ របស់
អងគករពលកមមអន្តរជតិ(ILO) េលខ៨១ (១៩៤៧) ស្តីពីអធិករកិចចករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមម 
និងពណិជជកមម និងអនុសញញ េលខ១០២ (១៩៥២) ស្តីពីបទ�្ឋ នអបបរមៃនករធន�៉បរ់ងែផនក
សងគម (របបសន្តិសុខសងគម) ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

២១. េ�យចងចកំនុងចិត្តអំពីអវភិគភពៃនសិទធិមនុស�ទងំអស់ គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគ ី
ឲយពិចរ�អំពីករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិទងំ�យ ែដលរដ្ឋភគីេនមនិ
ទនប់នផ្តល់សចច បន័េនេឡើយ ជពិេសស សនធសិញញ ែដលបញញត្តរិបស់�មនជបជំ់ពកេ់�យ�ទ ល់ 
នឹងករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ មនជ�ទិ៍ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិកមមករេទសន្តរ    
្របេវសន ៍និងសមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ (១៩៩០) ។  
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 ១០ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៩.  គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/ 3, កថខណ្ឌ
ទី១០) និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីេបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធី�រ�មជេ្រមើសកនុង្រពះ�ជ
កិចចេ�យ�តបង្អងត់េទេទៀត និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតិកមមេដើមបបីញចូ លបញញត្តិទងំអស់របស់អនុ
សញញ េទកនុងចបបជ់តិ។ 

៣៥. (គ)  ពិ�រ�េលើករងរសមរមយស្រមបក់មមករ កមមករនីិបេ្រមើករងរ�មផទះ ្រសប�មអនុសញញ
េលខ១៨៩ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរកមមករេទសន្ត្របេវសន ៍
្រគបរូ់ប និងសមជិក្រគូ�ររបស់ពួកេគ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៨១. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគីេផញើជបនទ ននូ់វរបយករណ៏ដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពីពិធីករបែនថម
ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ េដើមបពី្រងឹងបែនថមេទៀតនូវករសេ្រមចបននូវសិទធិកុមរ គណៈកមម ធិ
ករកសូ៏មេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឱយចូលជសមជិកៃនលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�សំខន់ៗ ទងំអស់  រមួ
ទងំអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិកមមករេទសន្តរ្របេវសន ៍និង
សមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករ
បតខ់្លួនេ�យបងខំ។  
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 ១០ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៩.  គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/ 3, កថខណ្ឌ
ទី១០) និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីេបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធី�រ�មជេ្រមើសកនុង្រពះ�ជ
កិចចេ�យ�តបង្អងត់េទេទៀត និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតិកមមេដើមបបីញចូ លបញញត្តិទងំអស់របស់អនុ
សញញ េទកនុងចបបជ់តិ។ 

៣៥. (គ)  ពិ�រ�េលើករងរសមរមយស្រមបក់មមករ កមមករនីិបេ្រមើករងរ�មផទះ ្រសប�មអនុសញញ
េលខ១៨៩ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរកមមករេទសន្ត្របេវសន ៍
្រគបរូ់ប និងសមជិក្រគូ�ររបស់ពួកេគ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៨១. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគីេផញើជបនទ ននូ់វរបយករណ៏ដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពីពិធីករបែនថម
ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ េដើមបពី្រងឹងបែនថមេទៀតនូវករសេ្រមចបននូវសិទធិកុមរ គណៈកមម ធិ
ករកសូ៏មេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឱយចូលជសមជិកៃនលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�សំខន់ៗ ទងំអស់  រមួ
ទងំអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិកមមករេទសន្តរ្របេវសន ៍និង
សមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករ
បតខ់្លួនេ�យបងខំ។  

 

ខ. កចិចសហ្របតបិត្តជិមួយយន្តករសិទ ធមិនសុ� និង�ថ បន័សនធិសញញ  

១១ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤៤ ពិ�រ�សហ្របតិបត្តិបែនថមេទៀតជមយួយន្តករ្រតួតពិនិតយ�ម�នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ រមួ
ទងំ�ថ បន័សនធិសញញ  និងនីតិវធីិពិេសសៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� (ទួកេមនី�ថ ន)  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

១៧. សូម�ករ់បយករណ៍ែដលមនិទនប់នបញជូ នជូន�ថ បន័សនធិសញញ ពកព់ន័ធនន (ប៉គី�ថ ន) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

៣៦. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីករេឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន  េទនឹងអនុ�សនន៍នរបស់
គណៈកមម ធិករ  ែដលមនេនកនុងកថខណ្ឌ ១២ ១៤ ១៦ ២៦ និង២៧ កនុងរយៈេពលមយួឆន ។ំ 

៣៧. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កជូ់ននូវរបយករណ៍បនទ ប�់មកលកំណត ់អនុេ�ម�មេគល
ករណ៍ស្ដីពីករេធ្វើរបយករណ៍របស់ខ្លួន និងេគរព�មករកំណតទំ់ពរ័ចំនួន៤០ទំពរ័ ស្រមបឯ់ក
�រជក�់ក�់មសនធិសញញ និមយួៗ។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគី�កជូ់នឯក�រេគលរមួ 
ែដលេធ្វើបចចុបបននភព ្រសប�មលកខខណ្ឌ ត្រមូវឯក�រេគលរមួ េហើយ[…]េគរព�មករកំណត់
ទំពរ័ចំនួន៨០ទំពរ័ ស្រមបឯ់ក�រេគលរមួ។ ឯក�រជក�់ក�់មសនធិសញញ  និងឯក�រេគល
រមួទងំពីរេនះ បេងកើតឲយមនកតព្វកិចចេធ្វើរបយករណ៍របស់រដ្ឋភគី េ�យអនុេ�ម�មអនុសញញ ។ 

៣៨. រដ្ឋភគី្រតូវបនអេញជ ើញឲយ�កជូ់នរបយករណ៍�មេពលកំណតេ់លើកទីបីរបស់ខ្លួន េនៃថងទី១៩ ែខ
វចិឆិក ឆន ២ំ០១៤។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៤៨. គណៈកមម ធិករអេញជ ើញរដ្ឋភគីឲយ�កេ់សនើឯក�រខ្លឹម�ររមួៃនរបយករណ៍ ្រសប�មេគល
ករណ៍ែណនទូំេទស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍ សំ�ប�់កជូ់ន�ថ បន័ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តនស៍នធិ
សញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ (HRI/GEN/2/Rev.5) 

៤៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កេ់សនើបញចូ លគន នូវរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី្រប ំ និង 
េលើកទី្របមំយួរបស់ខ្លួន ្រសប�មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�មសនធិសញញ  
ជក�់ករ់បស់គណៈកមម ធិករ (E/C.12/2008/2) ្រតឹមៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ 
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១២ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

២៧. េ�យកតសំ់គល់ថ រដ្ឋភគីបន�កជូ់ន�ក�រខ្លឹម�ររមួរបស់ខ្លួន កនុងឆន ១ំ៩៩៨ រចួេហើយ      
គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឲយ�កជូ់នសំេ��ក�រ ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព
្រសប�មេគលករណ៍ែណន្ំរសបគន ស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរ
ជតិ ជពិេសស េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី�ក�រខ្លឹម�ររមួ […] 

២៨. អនុេ�ម�មម្រ�៩ កថខណ័្ឌ ទី១ ៃនអនុសញញ េនះ និងវធិន៦៥ ៃននីតិវធីិែដលបនេធ្វើវេិ�ធន
កមមរបស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នកនុងអំឡុងេពលមយួឆន  ំ ចបពី់ៃថងអនុមត័ 
េសចក្តីសននិ�្ឋ នេនះស្តីពីករ�រ�ម�នបន្តដល់អនុ�សនទ៍ងំ�យ ែដលមនែចងកនុងកថខណ័្ឌ  
ទី១៥, ១៦, ១៧ និងទី១៨ ខងេលើ ។ 

២៩. គណៈកមម ធិករមនបំណងផងែដរ េដើមបទីញចំ�ប�់រមមណ៍រដ្ឋភគីេទេលើ�រសំខនជ់ក�់ក់
ៃនអនុ�សនេ៍លខ១១, ១៣ និង២០ និងេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នលំអិតកនុងរបយករណ៍�ម
កលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករជកែ់ស្តងែដលបនចត ់ េដើមបអីនុវត្តនអ៍នុ�សន៍
ទងំេនះ។ 

៣០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី�កជូ់នរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី១៤ និងទី
១៥ របស់ខ្លួន កនុង�ក�រែតមយួែដល្រតូវដល់េពលកំណតេ់នៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េ�យគិត
អំពីេគលករណ៍ែណនសំំ�ប�់ក�រជក�់ក ់ CERD ែដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម ធិករ
កនុងសមយ័្របជំុេលើកទីចិតសិបមយួរបស់ខ្លួន (CERD/C/2007/1) េហើយថ របយករណ៍េនះ្រតូវ
េ�ះ្រ�យ្រគបចំ់ណុចទងំអស់ ែដលបនេលើកេឡើងកនុងេសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយេនះ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃសករេរ ើសេអើង្របឆងំសឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៥០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នជ�យលកខណ៍អក�រអំពីវធិនករែដល្រតូវបនចតេ់ឡើង 
កនុងករអនុវត្តអនុ�សនក៍នុងកថខណ្ឌ ទី១៥ និងទី២១ ចំណុច(ក), (ខ) និង(គ) កនុងរយៈេពលពីរឆន ។ំ 

៥១. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កជូ់នរបយករណ៍គួបេលើកទី៦ កនុងែខតុ� ឆន ២ំ០១៧។ 

៥២. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេគរព�ម “េគលករណ៍ែណនសុំខុដុមនីយកមមស្តីពីករេធ្វើរបយ
ករណ៍�មសនធិសញញ សិទធិមនុស�ជក�់ក ់ �បប់ញចូ លទងំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី�ក�រ
េគលរមួ និង�ក�រ�មសនធិសញញ នីមយួៗ” (HRI/MC/2006/3 និង Corr.1)។  
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១២ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

២៧. េ�យកតសំ់គល់ថ រដ្ឋភគីបន�កជូ់ន�ក�រខ្លឹម�ររមួរបស់ខ្លួន កនុងឆន ១ំ៩៩៨ រចួេហើយ      
គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឲយ�កជូ់នសំេ��ក�រ ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព
្រសប�មេគលករណ៍ែណន្ំរសបគន ស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរ
ជតិ ជពិេសស េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី�ក�រខ្លឹម�ររមួ […] 

២៨. អនុេ�ម�មម្រ�៩ កថខណ័្ឌ ទី១ ៃនអនុសញញ េនះ និងវធិន៦៥ ៃននីតិវធីិែដលបនេធ្វើវេិ�ធន
កមមរបស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នកនុងអំឡុងេពលមយួឆន  ំ ចបពី់ៃថងអនុមត័ 
េសចក្តីសននិ�្ឋ នេនះស្តីពីករ�រ�ម�នបន្តដល់អនុ�សនទ៍ងំ�យ ែដលមនែចងកនុងកថខណ័្ឌ  
ទី១៥, ១៦, ១៧ និងទី១៨ ខងេលើ ។ 

២៩. គណៈកមម ធិករមនបំណងផងែដរ េដើមបទីញចំ�ប�់រមមណ៍រដ្ឋភគីេទេលើ�រសំខនជ់ក�់ក់
ៃនអនុ�សនេ៍លខ១១, ១៣ និង២០ និងេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នលំអិតកនុងរបយករណ៍�ម
កលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករជកែ់ស្តងែដលបនចត ់ េដើមបអីនុវត្តនអ៍នុ�សន៍
ទងំេនះ។ 

៣០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី�កជូ់នរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី១៤ និងទី
១៥ របស់ខ្លួន កនុង�ក�រែតមយួែដល្រតូវដល់េពលកំណតេ់នៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េ�យគិត
អំពីេគលករណ៍ែណនសំំ�ប�់ក�រជក�់ក ់ CERD ែដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម ធិករ
កនុងសមយ័្របជំុេលើកទីចិតសិបមយួរបស់ខ្លួន (CERD/C/2007/1) េហើយថ របយករណ៍េនះ្រតូវ
េ�ះ្រ�យ្រគបចំ់ណុចទងំអស់ ែដលបនេលើកេឡើងកនុងេសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយេនះ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃសករេរ ើសេអើង្របឆងំសឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៥០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នជ�យលកខណ៍អក�រអំពីវធិនករែដល្រតូវបនចតេ់ឡើង 
កនុងករអនុវត្តអនុ�សនក៍នុងកថខណ្ឌ ទី១៥ និងទី២១ ចំណុច(ក), (ខ) និង(គ) កនុងរយៈេពលពីរឆន ។ំ 

៥១. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កជូ់នរបយករណ៍គួបេលើកទី៦ កនុងែខតុ� ឆន ២ំ០១៧។ 

៥២. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេគរព�ម “េគលករណ៍ែណនសុំខុដុមនីយកមមស្តីពីករេធ្វើរបយ
ករណ៍�មសនធិសញញ សិទធិមនុស�ជក�់ក ់ �បប់ញចូ លទងំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី�ក�រ
េគលរមួ និង�ក�រ�មសនធិសញញ នីមយួៗ” (HRI/MC/2006/3 និង Corr.1)។  

 

គ. សហ្របបត្តកិរជមួយនីតវិធិពិីេសស 

១៣ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៨៥. គណៈកមម ធិករសូមអេញជ ើញរដ្ឋភគីឱយេផញើរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ខ្លួន េ�យ�កប់ញចូ លគន ពីេលើក
ទី៤ េទដល់េលើកទី៦ ្រតឹមៃថញទី១៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨។ គណៈកមម ធិករសូមឱយយកចិត្តទុក 
�កដ់ល់េគលករណ៍ែណនសុំខុដុមនីយកមម ស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�មសនធិសញញ សិទធិមនុស�
ជក�់ករ់បស់ខ្លួន ែដលអនុមត័េនៃថញទី០១ ែខតុ� ឆន ២ំ០១០(CRC/C/58/Rev.2) និងសូមរលឺំក 
រដ្ឋភគីថ របយករណ៍អនគតរបស់ខ្លួន ្រតូវ្រសប�មេគលករណ៍ែណនេំនះ និងមនិ្រតូវេលើស
ពី៦០ទំពរ័េឡើយ។ គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគីេផញើរបយករណ៍្រសប�មេគលករណ៍ែណនំ
ៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ ្របសិនេបើរបយករណ៍េលើសពីទំពរ័ែដលបនក្រមតិ ្រតូវបនេផញើេទ
េនះ រដ្ឋភគីនឹង្រតូវបនសំណូមពរឱយពិនិតយេឡើងវញិ និង្រតូវេផញើរបយករណ៍េនះ ្រសប�មេគល
ករណ៍ែណនខំងេលើ។ គណៈកមម ធិករសូមរលឹំករដ្ឋភគីថ ្របសិនេបើខ្លួនមនិ�ចពិនិតយេឡើង
វញិេទេនះ ករបកែ្របរបយករណ៍េទជភ�សហ្របជជតិ សំ�បេ់គលេ�ៃនករពិនិតយ
េ�យ�ថ បន័សនធិសញញ េនះ មនិ�ច្រតូវបនធនេឡើយ។ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤៥ បន្តសហ្របតិបត្តិករជមយួ�ណត្តិរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េន
កមពុជ និងអនុវត្តអនុ�សនរ៍បស់គត ់(អូ្រទីស); 

១១៨.៤៦ ខិតខំរក�ទំនកទំ់នងករ�រ្របកបេ�យនយ័�ថ បនជមយួអនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ថ ន
ភពសិទធិមនុស�េនកមពុជទកទ់ងនឹង�ក��យភពរបស់គត ់ និងរបស់ករយិល័យ OHCHR 
(ែបលហ�ុកិ); 

១១៨.៤៧......និងទទួលយកសំេណើ ទស�នកិចចេ�យអនក �យករណ៍ពិេសសនន (ស្វីស); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១៨. សូមពិ�រ�ផ្តល់ករអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយដ៍ល់នីតិវធីិពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនុស�របស់អងគករ
សហ្របជជតិ។ (េ្របសីុល) សូមផ្តល់ និងអនុវត្តករអេញជ ើញជអចិែ្រន្តយដ៍ល់នីតិវធីិពិេសសទងំ
អស់។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក) សូមផ្តល់ករអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយដ៍ល់នីតិវធីិពិេសសទងំអស់របស់
្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�។ (ស្លូ�៉គី)  

១៩.  សូមពិ�រ�សំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកិចចរបស់អនកកន�់ណត្តិ�មបញ្ហ  (ណ័រេវស) 
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ឃ. កចិចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតទិេូទេលើវសិយ័សិទ ធមិនសុ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
១៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៣៩. េធ្វើករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិកនុងវស័ិយសិទធិមនុស� (ទួកេមនី�ថ ន); 

១១៨.៤០. ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងកិចចសនទន្របកបេ�យនយ័�ថ បនែផនកសិទធិមនុស� រមួទងំ
�មរយ�គណ�កមមករសិទធិមនុស���៊ន និងជមយួ�ថ បន័ និងយន្តករសិទធិមនុស�របស់
អងគករសហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធ (េវៀត�ម); 

១១៨.៤១. ែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុង្រកបខណ័្ឌ ជំនួយបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ េដើមបី
ព្រងឹងសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តសកមមភពននែដលទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស��យបន
ទនេ់ពលេវ� (អងេ់�គ �); 

១១៨.៤៧. សហករយ៉ងេពញេលញជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក
សិទធិមនុស�េ�កមពុជ (ស្វីស); 

១១៨.៤៨. បន្តជំរុញកិចចសហ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួនជមយួករយិល័យ OHCHR និងយន្តករននរបស់្រកុម
្របឹក�សិទធិមនុស� (េកនយ៉); 

២០. សូមផ្តល់ករយល់្រពមេទេលើសំេណើ សំុេធ្វើទស�ន�កិចចរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករលកកុ់មរ
េពសយចរកុមរ និង�ស�ភសកុមរ។ សូមេឆ្លើយតបជវជិជមនចំេពះសំេណើ សំុេធ្វើទស�ន�កិចច
របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករលកដូ់រកុមរ។ (េអសប៉ញ) 

២១. ផ្តល់ករអនុញញ ត�មសំេណើ សំុកលពីឆន ២ំ០០៦ ២០០៨ និង២០០៩ របស់អនក�យករណ៍ពិេសស 
ស្តីពី�ក�ជយភពរបស់េច្រកម និងេមធវ ី េដើមបចុីះេធ្វើទស�ន�កិចចមកកន្់របេទស។ សូមផ្តល់ករ
យល់្រពមេលើសំេណើ ចុះេធ្វើទស�ន�កិចចេនះ របស់អនក�យករណ៍ពិេសស ស្តីពី�ក�ជយភពរបស់
េច្រកម និងេមធវ។ី  

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.238. េដើមប�ីច្រតួតពិនិតយបែនថមេទៀតពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�ៃន
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត �ជរ�្ឋ ភបិលគួរេចញលិខិតអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយម៍យួដល់
យន្តករនីតិវធីិពិេសសរបស់សហ្របជជតិ ឬយ៉ងេ�ច�ស់អេញជ ើញអនកកន�់ណត្តិពកព់ន័ធ ែដល
�ចផ្តល់ករវភិគពិ�្ត របន។ និយយេ�យែ�ក អនកែដលពកព់ន័ធ គួរែតជអនក�យករណ៍ពិេសសអំពី
ជនជតិេដើមភគតិច ្រកុមករងរអំពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស� និងអនក�យករណ៍ពិេសសអំពីសិទធិមន
��រ លំេ��្ឋ នសមរមយ សិទធិអបរ់ ំទីទល់្រក អនមយ័និងសុវតថិភពទឹក�្អ ត និងសិទធិវបបធម។៌ 
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ឃ. កចិចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតទិេូទេលើវសិយ័សិទ ធមិនសុ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
១៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៣៩. េធ្វើករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិកនុងវស័ិយសិទធិមនុស� (ទួកេមនី�ថ ន); 

១១៨.៤០. ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងកិចចសនទន្របកបេ�យនយ័�ថ បនែផនកសិទធិមនុស� រមួទងំ
�មរយ�គណ�កមមករសិទធិមនុស���៊ន និងជមយួ�ថ បន័ និងយន្តករសិទធិមនុស�របស់
អងគករសហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធ (េវៀត�ម); 

១១៨.៤១. ែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុង្រកបខណ័្ឌ ជំនួយបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ េដើមបី
ព្រងឹងសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តសកមមភពននែដលទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស��យបន
ទនេ់ពលេវ� (អងេ់�គ �); 

១១៨.៤៧. សហករយ៉ងេពញេលញជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក
សិទធិមនុស�េ�កមពុជ (ស្វីស); 

១១៨.៤៨. បន្តជំរុញកិចចសហ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួនជមយួករយិល័យ OHCHR និងយន្តករននរបស់្រកុម
្របឹក�សិទធិមនុស� (េកនយ៉); 

២០. សូមផ្តល់ករយល់្រពមេទេលើសំេណើ សំុេធ្វើទស�ន�កិចចរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករលកកុ់មរ
េពសយចរកុមរ និង�ស�ភសកុមរ។ សូមេឆ្លើយតបជវជិជមនចំេពះសំេណើ សំុេធ្វើទស�ន�កិចច
របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករលកដូ់រកុមរ។ (េអសប៉ញ) 

២១. ផ្តល់ករអនុញញ ត�មសំេណើ សំុកលពីឆន ២ំ០០៦ ២០០៨ និង២០០៩ របស់អនក�យករណ៍ពិេសស 
ស្តីពី�ក�ជយភពរបស់េច្រកម និងេមធវ ី េដើមបចុីះេធ្វើទស�ន�កិចចមកកន្់របេទស។ សូមផ្តល់ករ
យល់្រពមេលើសំេណើ ចុះេធ្វើទស�ន�កិចចេនះ របស់អនក�យករណ៍ពិេសស ស្តីពី�ក�ជយភពរបស់
េច្រកម និងេមធវ។ី  

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.238. េដើមប�ីច្រតួតពិនិតយបែនថមេទៀតពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�ៃន
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត �ជរ�្ឋ ភបិលគួរេចញលិខិតអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយម៍យួដល់
យន្តករនីតិវធីិពិេសសរបស់សហ្របជជតិ ឬយ៉ងេ�ច�ស់អេញជ ើញអនកកន�់ណត្តិពកព់ន័ធ ែដល
�ចផ្តល់ករវភិគពិ�្ត របន។ និយយេ�យែ�ក អនកែដលពកព់ន័ធ គួរែតជអនក�យករណ៍ពិេសសអំពី
ជនជតិេដើមភគតិច ្រកុមករងរអំពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស� និងអនក�យករណ៍ពិេសសអំពីសិទធិមន
��រ លំេ��្ឋ នសមរមយ សិទធិអបរ់ ំទីទល់្រក អនមយ័និងសុវតថិភពទឹក�្អ ត និងសិទធិវបបធម។៌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ១៥ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១៣. បន្តសហ្របតិបត្តិករជមយួសហគមអន្តរជតិកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយសងគម
្របជធិបេតយយេជឿនេលឿនេទមុខបែនថមេទៀត និងេដើមបពី្រងឹងសិទធិមនុស� និងសុខមលភព
របស់្របជជនខ្លួន ្រសប�ម�ទិភពជតិ ដូចបនកំណតក់នុងយុទធ�្រស្តអភវិ��ន៍ និងេគល
នេ�បយេផ�ង�របស់ខ្លួន។ (ប៊ូថន)់ 

៨២.  បន្តែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងនីតិកមមកនុងវស័ិយកុមរ។ (ស្លូវេឺនៀ) 

៩០. សូមបន្តកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករសហ្របជជតិ និងអងគករអន្តរជតិេផ�ង� េដើមបពី្រងឹង
សិទធិមនុស�េន្របេទសកមពុជ។ បេងកើតយន្តករមយួ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបជួីយ ស្រមួលកិចច
សហ្របតិបត្តិករជមយួ�ថ បន័ពកព់ន័ធរបស់អងគករសហ្របជជតិ។ (ហុង្រគី) 

៩១-ក). សូមបន្តកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស ្របសិនេបើនិង�មករ�បំច ់កនុងករ
ព្រងឹងដល់លទធិ្របជធិបេតយយ និងធនដល់ករករពរ និងករេលើកសទួយសិទិធមនុស�ជូនពល 
រដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប។ (ប៉គី�ថ ន) 

ខ). សហករ និងែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុងករបេងកើតែផនករ និងយុទធ�្រស្តរបស់
ខ្លួន និងកនុងវស័ិយក�ងសមតថភព េដើមប�ីចអនុវត្តែផនករ និងយុទធ�្រស្តទងំេនះ។ េ�យ
មនជំនួយឧបតថមពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ សូមបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជវជិជមនរបស់ខ្លួន កនុងករ
្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ជពិេសស ្របេទសអភវិ��នេ៍ផ�ង� គួរែតសហករេទ្វដងបែនថម
េទៀតជមយួ្របេទសកំពុងអភវិ��នដ៍តូ៏ចេនះ។ (េអហ�ុបី) 

គ). េ�យមនជំនួយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធីិ្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគល
បំណងកតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។ 
(គុយប) 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៨២. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីសហករជមយួគណៈកមមករ្រស្តី និងកុមររបស់��៊ន
សំេ�ដល់ករអនុវត្តនអ៍នុសញញ សិទធិកុមរ និងលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�ដៃទេទៀត ទងំេនកនុងរដ្ឋ
ភគី ទងំេនកនុងរដ្ឋសមជិក��៊នដៃទេទៀត។  
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ង. កតព្វកចិចបេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់ត ិ�មពិធ�ីរបបនថមៃនអនុ
សញញ ្របឆងំទរណុកមម 

១៦ 

អនក�យយករ៍ពិេសស 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 236. ករេ្របើនីតិវធីិ និងយន្តករបណ្តឹ ងអន្តរជតិ ្រពមទងំ�ថ បន័
សិទធិមនុស�ជតិេនេ្រក្របេទស គួរែត្រតូវបនស្វះែស្វងរកបែនថមេទៀតេ�យតួអងគសងគមសីុវលិ េដើមប�ីក់
បណ្តឹ ង្របឆងំនឹងកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េ�យ្រកុមហុ៊នធុរកិចចែដលមនមច ស់ហុ៊នជជនបរេទស 
ែដលមនករពកព់ន័ធនឹងកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនកមពុជ (មនិគិតថធុរកិចចេនះ មនមច ស់ហុ៊នធំ 
ឬតូច ឱយែតជជនបរេទស)។ តួនទីែដល�ចមនរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស�អន្តររ�្ឋ ភបិលរបស់�
�៊ន ក�៏ច ្រតូវបនយកមកពិនិតយបែនថមេទៀតផងែដរ។ 

អនុ�សន៍ៃនយក្រតួតពិនិតយកបយយករ៍ជសកល�មេពលករំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣. …និងេដើមបបីេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិមយួ ែដលឯក�ជយ និងមនធនធន្រគប្់រគន ់េយង
�មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនពិធី�របែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម (�ល្លឺមង៉)់; 

អនុ�សន៍ៃនយក្រតួតពិនិតយកបយយករ៍ជសកល�មេពលករំត់ (២០០៩)  

៨. ព្រងឹងភពេជឿនេលឿនេឆព ះេទកនក់របេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិឯក�ជយមយួ ែដលមន�ណត្តិ
និងធនធនចបំច ់ េដើមបអីនុវត្ត�មកតព្វកិចច េ្រកមពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម
និងករ្រប្រពឹត្ត ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ឬបនទ បបេនថ ក។ (�ណឺម៉ក) 

គរៈកមម ធិយក្របឆងំទកុរកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

៣០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបធីនថយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិនឹង្រតូវបេងកើត 
េឡើង េ�យេគរពេទ�មពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរធនថ យន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិេនះ  នឹង្រតូវបេងកើតេឡើង�មរយៈ
ករេធ្វើវេិ�ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ  ឬ�មច�បេ់រៀបចំអងគករ េហើយយន្តករេនះ្រតូវែតជយន្តករែដល
មនវជិជ ជីវៈ និងឯក�ជយទងំ�ង�ថ បន័ និងទងំហិរញញ វតថុ។  
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ង. កតព្វកចិចបេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់ត ិ�មពិធ�ីរបបនថមៃនអនុ
សញញ ្របឆងំទរណុកមម 

១៦ 

អនក�យយករ៍ពិេសស 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 236. ករេ្របើនីតិវធីិ និងយន្តករបណ្តឹ ងអន្តរជតិ ្រពមទងំ�ថ បន័
សិទធិមនុស�ជតិេនេ្រក្របេទស គួរែត្រតូវបនស្វះែស្វងរកបែនថមេទៀតេ�យតួអងគសងគមសីុវលិ េដើមប�ីក់
បណ្តឹ ង្របឆងំនឹងកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េ�យ្រកុមហុ៊នធុរកិចចែដលមនមច ស់ហុ៊នជជនបរេទស 
ែដលមនករពកព់ន័ធនឹងកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនកមពុជ (មនិគិតថធុរកិចចេនះ មនមច ស់ហុ៊នធំ 
ឬតូច ឱយែតជជនបរេទស)។ តួនទីែដល�ចមនរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស�អន្តររ�្ឋ ភបិលរបស់�
�៊ន ក�៏ច ្រតូវបនយកមកពិនិតយបែនថមេទៀតផងែដរ។ 

អនុ�សន៍ៃនយក្រតួតពិនិតយកបយយករ៍ជសកល�មេពលករំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣. …និងេដើមបបីេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិមយួ ែដលឯក�ជយ និងមនធនធន្រគប្់រគន ់េយង
�មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនពិធី�របែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម (�ល្លឺមង៉)់; 

អនុ�សន៍ៃនយក្រតួតពិនិតយកបយយករ៍ជសកល�មេពលករំត់ (២០០៩)  

៨. ព្រងឹងភពេជឿនេលឿនេឆព ះេទកនក់របេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិឯក�ជយមយួ ែដលមន�ណត្តិ
និងធនធនចបំច ់ េដើមបអីនុវត្ត�មកតព្វកិចច េ្រកមពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម
និងករ្រប្រពឹត្ត ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ឬបនទ បបេនថ ក។ (�ណឺម៉ក) 

គរៈកមម ធិយក្របឆងំទកុរកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

៣០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបធីនថយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិនឹង្រតូវបេងកើត 
េឡើង េ�យេគរពេទ�មពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរធនថ យន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិេនះ  នឹង្រតូវបេងកើតេឡើង�មរយៈ
ករេធ្វើវេិ�ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ  ឬ�មច�បេ់រៀបចំអងគករ េហើយយន្តករេនះ្រតូវែតជយន្តករែដល
មនវជិជ ជីវៈ និងឯក�ជយទងំ�ង�ថ បន័ និងទងំហិរញញ វតថុ។  

 

ច. ករអបរ់ជំទេូទអំពីសិទ ធមិនសុ� និងសនធិសញញ សិទ ធមិនសុ� 

១៧ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនដល់ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះប�្ត លសិទធិមនុស� េន្រគប់
ក្រមតិ រមួទងំម្រន្តីរ�្ឋ ភបិលផង (ប៉គី�ថ ន); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

១៥. េលើកកមពស់ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះប�្ត លសិទិធមនុស�េន្រគបជ់នថ់ន ក ់ �បប់ញចូ លទងំសំ�បម់្រន្តី  
រ�្ឋ ភបិល េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិមនុស�សំ�បជ់ន្រគបរូ់ប។ (�ជ�ច្រកៃ�)  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ េន
កនុង�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ វធិនករទងំេនះ រមួមន ករបណ្តុ ះប�្ត លឲយបនទូលំ
ទូ�យស្តីពីបទបបញញត្តិៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ រមួទងំ អនុសញញ េនះ ស្រមបម់្រន្តី�ជករ 
ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់និងម្រន្តីពកព់ន័ធេផ�ង� កដូ៏ចជេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវផីងែដរ។ គណៈ
កមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគី េធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន្រតឡបម់កវញិស្តីពីភពេជឿនេលឿន កនុងបរបិទេនះ 
និងេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ���ជំរះក្ដី និង�ជញ ធររដ្ឋបលេ�យអនុវត្តឲយមន
្របសិទធភពនូវសិទធិទងំ�យែដលបនដំកល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។

រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថចបបែ់ដលបេងកើតយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិ  នឹង្រតូវកំណតឲ់យបនចបស់ 
�ស់ថ យន្តករេនះនឹង្រតូវមនសមតថភពេធ្វើទស�នកិចច្រតួតពិនិតយេ�យមនិ្របកសឲយដឹងជមុន េទ
្រគបទី់កែន្លងទងំអស់ែដលមនុស�េនទីកែន្លងទងំេនះ្រតូវបន��ច្រតូវបនេគដកហូតសិទធិេសរភីព និង 
េធ្វើបទសមភ សជសមង តជ់មយួអនកទងំេនះ េហើយចបបេ់នះនឹងមនែចងអំពីនីតិវធីិេ្រជើសេរ ើសេ�យតម្ល
ភព កនុងេ�លេ�ែតង�ងំសមជិក�ក�ជយស្រមប�់ថ បន័េនះ។

គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�េលើករេចញផ�យរបយករណ៍របស់អនុគណៈកមម ធិករបងក រ
ទរុណកមម បនទ បពី់បនបំេពញទស�នកិចច្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនេនែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។
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១៨ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩ 
(១៩៩៨) ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត់
�ល់វធិនករសម្រសប េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង
លំ�បគ់តិយុត្តកនុង្រសុករបស់ខ្លួន េ�យរមួទងំ ករេរៀបចំឲយមនកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លេច្រកម 
េមធវ ីនិងម្រន្តី�ធរណៈនន។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថបញញត្តិទងំអស់េនះ ្រតូវបនផ�ព្វ 
ផ�យឲយ�ធរណៈជនបនយល់ដឹងទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនេ៍លើកមុនរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី
១០) ែដលេសនើឲយរដ្ឋភគពី្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើតករយល់ដឹងអំពីអនុសញញ  និងពិធី�រ�ម
ជេ្រមើសកនុងចំេ�មេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវ ី និងបន្តបញចូ លករបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីអនុសញញ កនុង
កមមវធីិអបរ់ពំកព់ន័ធ ស្រមបម់្រន្ត�ីជករ ម្រន្តតុី�ករ និងអនកែដលបនេ្របើ្របស់កនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២១. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ�ព្វផ�យអនុ
សញញ េនពសេពញ្របេទស េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់�ធរណៈ រមួទងំកុមរខ្លួនឯង និង
ម�បិ� ្រពមទងំផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីេគលករណ៍ និងបទបបញញត្តិរបស់អនុសញញ ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/15/46, para. 100. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គួរទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគនអំ់ពី
ចបបសិ់ទធិមនុស� និងករបក្រ�យចបបជ់តិ ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ េ្រកមសនធិសញញ
សិទធិមនុស�អន្តរជតិ ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគី។ 
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១៨ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩ 
(១៩៩៨) ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត់
�ល់វធិនករសម្រសប េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង
លំ�បគ់តិយុត្តកនុង្រសុករបស់ខ្លួន េ�យរមួទងំ ករេរៀបចំឲយមនកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លេច្រកម 
េមធវ ីនិងម្រន្តី�ធរណៈនន។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថបញញត្តិទងំអស់េនះ ្រតូវបនផ�ព្វ 
ផ�យឲយ�ធរណៈជនបនយល់ដឹងទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនេ៍លើកមុនរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី
១០) ែដលេសនើឲយរដ្ឋភគពី្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើតករយល់ដឹងអំពីអនុសញញ  និងពិធី�រ�ម
ជេ្រមើសកនុងចំេ�មេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវ ី និងបន្តបញចូ លករបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីអនុសញញ កនុង
កមមវធីិអបរ់ពំកព់ន័ធ ស្រមបម់្រន្ត�ីជករ ម្រន្តតុី�ករ និងអនកែដលបនេ្របើ្របស់កនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២១. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ�ព្វផ�យអនុ
សញញ េនពសេពញ្របេទស េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់�ធរណៈ រមួទងំកុមរខ្លួនឯង និង
ម�បិ� ្រពមទងំផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីេគលករណ៍ និងបទបបញញត្តិរបស់អនុសញញ ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/15/46, para. 100. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គួរទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគនអំ់ពី
ចបបសិ់ទធិមនុស� និងករបក្រ�យចបបជ់តិ ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ េ្រកមសនធិសញញ
សិទធិមនុស�អន្តរជតិ ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគី។ 

 

II. កំែណទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយតុ្តធិម៌ និងនីតរិដ្ឋ 
(្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់��រ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងយុត្តិធម៌ និងគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ 
្រកសួងម���ទ និងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី) 

ក. កែំណទ្រមងច់បបជ់ទេូទ 

១៩ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៧. បន្តកំែណទ្រមងច់បប ់និង�ថ បន័េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស� (េនប៉ល់); 

១១៨.៨០. ធនថ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងអំពីកំែណទ្រមងច់បប ់្រតូវបន្តេ�យគម នករ��ងំ (សុ៊យែអត); 

១១៨.៩១. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ ដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ របស់ខ្លួន 
(សឹង្ហបូរ)ី; 

១១៨.១៣៣. បន្តជំរុ�វ��នភពេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗ  ស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស� និង្របជធិប
េតយយភវូបនីយកមមរបស់ខ្លួន ជពិេសស េនកនុងកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងវធិនករនន
េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី (ជប៉ុន);  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៥. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ និងចបប ់ និងេធ្វើឲយចបបន់ន សីុសង្វ កគ់ន េទនឹងលិខិតុបករណ៍សិទធិ
មនុស�អន្តរជតិ។ (ម៉ូរុកកូ)  

៦. ព្រងីកដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ស្ដីពីករបេងកើតេគលនេយបយចបប ់ និងបទបញជ នន េដើមបធីន
ថលិខិតុបករណ៍ចបបទ់ងំអស់ ្រតូវបន�យតៃម្លទកទ់ងនឹងផលបះ៉ពល់ជវជិជមន និងអវជិជមនេទ
េលើសិទធិមនុស�។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

១០. បន្តព្រងឹងកមមវធីិកំែណទ្រមងរ់បស់ខ្លួនេលើវស័ិយទងំអស់ េដើមបធីនករពរសិទធិមនុស� និងេសរភីព
េផ�ងៗ ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្របេទសកមពុជ។ (្របុយេណ) 

៣៤. សូមបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនបន្តេទៀត េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស� និងព្រងឹង
អភបិលកិចចល្អ និងករេគរព�មនីតិរដ្ឋ បន្តព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងអភបិលកិចចល្អ ទុកជមេធយបយ
មយួេដើមបជួីយ ព្រងឹងករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស�េនកនុង ្របេទស។ (�ជ�ច្រកៃ�) 

៧៧. ព្រងឹងកំែណទ្រមងច់បប់ និងេគលនេយបយបែនថមេទៀត កនុងេគលបំណងករពរសិទធិរបស់្របជ
ជន និងេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង្រកុមែដលមនិបនទទួលផល្របេយជន៍
េផ�ងេទៀត។ (េវៀត�ម) 
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 ២០ 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ េន
កនុង�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ […]  
គណៈកមម ធិករ កេ៏សនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន្រតឡបម់កវញិស្តីពីភពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទ 
េនះ និងេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ���ជំរះក្ដី និង�ជញ ធររដ្ឋបលេ�យអនុវត្តឲយ
មន្របសិទធភពនូវសិទធិទងំ�យែដលបនដំកល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩ 
(១៩៩៨) ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត់
�ល់វធិនករសម្រសប េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង
លំ�បគ់តិយុត្តកនុង្រសុករបស់ខ្លួន […]  
គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរឲយរដ្ឋភគី�កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយ
របស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីកររកីចំេរ ើនែដលបនេធ្វើេឡើងពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទងំេនះ និងអំពីេសច 
ក្តីសំេរចននរបស់តុ�ករជតិ ��ក្តី ��ជញ ធរ�ធរណៈែដលផ្តល់�នុភពដល់សិទធិទងំ 
�យែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ ។   

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគួរែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័
ចបស់�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគប់
រូបមនិ្រតូវបនេគេរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�� 
ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថបញញត្តិទងំអស់
េនះ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបនយល់ដឹងទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៧. ខណៈែដលអះ�ងជថមីេទៀតថ �ជរ�្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវជចមបង និងជពិេសសទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្តដេ៏ពញេលញនូវកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគេី្រកមអនុសញញ េនះ គណៈកមម ធិករសងកត់
ធងនថ់ អនុសញញ េនះភជ បក់តព្វកិចចចំេពះ�ថ បន័ទងំអស់របស់�ជរ�្ឋ ភបិល និងេសនើឲយរដ្ឋភគីជំរុញ
សភរបស់ខ្លួនចតវ់ធិនករចបំច ់្រសប�មនីតិវធីិ និងកនុងករណីសម្រសប ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តករ 
សេងកតសនន�ិ្ឋ នកនុងអំឡុងេពលេនះ និងរយៈេពល�យករណ៍បនទ ប ់្រសប�មអនុសញញ េនះ។  
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 ២០ 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ េន
កនុង�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ […]  
គណៈកមម ធិករ កេ៏សនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន្រតឡបម់កវញិស្តីពីភពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទ 
េនះ និងេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ���ជំរះក្ដី និង�ជញ ធររដ្ឋបលេ�យអនុវត្តឲយ
មន្របសិទធភពនូវសិទធិទងំ�យែដលបនដំកល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩ 
(១៩៩៨) ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត់
�ល់វធិនករសម្រសប េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង
លំ�បគ់តិយុត្តកនុង្រសុករបស់ខ្លួន […]  
គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរឲយរដ្ឋភគី�កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយ
របស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីកររកីចំេរ ើនែដលបនេធ្វើេឡើងពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទងំេនះ និងអំពីេសច 
ក្តីសំេរចននរបស់តុ�ករជតិ ��ក្តី ��ជញ ធរ�ធរណៈែដលផ្តល់�នុភពដល់សិទធិទងំ 
�យែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ ។   

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគួរែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័
ចបស់�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគប់
រូបមនិ្រតូវបនេគេរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�� 
ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថបញញត្តិទងំអស់
េនះ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបនយល់ដឹងទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៧. ខណៈែដលអះ�ងជថមីេទៀតថ �ជរ�្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវជចមបង និងជពិេសសទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្តដេ៏ពញេលញនូវកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគេី្រកមអនុសញញ េនះ គណៈកមម ធិករសងកត់
ធងនថ់ អនុសញញ េនះភជ បក់តព្វកិចចចំេពះ�ថ បន័ទងំអស់របស់�ជរ�្ឋ ភបិល និងេសនើឲយរដ្ឋភគីជំរុញ
សភរបស់ខ្លួនចតវ់ធិនករចបំច ់្រសប�មនីតិវធីិ និងកនុងករណីសម្រសប ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តករ 
សេងកតសនន�ិ្ឋ នកនុងអំឡុងេពលេនះ និងរយៈេពល�យករណ៍បនទ ប ់្រសប�មអនុសញញ េនះ។  

 

៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថខណ្ឌ ទី
១០) និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគេីបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធី�រ�មជេ្រមើសកនុង្រពះ�ជកិចច
េ�យ�តបង្អងត់េទេទៀត និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតិកមមេដើមបបីញចូ លបញញត្តទិងំអស់របស់អនុសញញ  
េទកនុងចបបជ់ត។ិ 

១១. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី
១២) និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីពិចរ�េលើករអនុមត័ចបបទូ់�យ្រគប្់រគងសមភពេយនឌរ័ 
ែដលគួរែតបញចូ លនយិមនយ័ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើករេរ ើសេអើងេ�យ�ទ ល់ 
និងេ�យ្របេយល ្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគីឱយ
ែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�
េនកនុងរដ្ឋភគីេនះ និងទីភន កង់រសហ្របជជតិពកព់ន័ធននកនុងករក�ងចបបេ់នះ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករដស៏ម្រសបទងំអស់ េដើមបធីននូវករអនុវត្តដ៏
េពញេលញនូវេគលករណ៍ និងបទបបញញ ត្តិទំង�យរបស់អនុសញញ  េទ�មលំ�បលំ់េ�យៃន
ចបបក់នុង្រសុករបស់ខ្លួន រមួទងំករបេងកើតនូវយន្តករ ្រកបខណ្ឌ  និង្របពន័ធែដលមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់
ស្រមបអ់នុវត្តចបបទ់ងំ�យែដលពកព់ន័ធជមយួកុមរេនថន កជ់តិ េខត្ត និង្រកុង។ គណៈកមម ធិករ
កសូ៏មេសនើផងែដរឱយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍អំពីវឌ�នភពទកទ់ងនឹងករទទូចចងប់នេនះ និងទកទ់ង 
នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករ ��ក្តី ��ជញ ធររដ្ឋបលជតិេដើមបេីធ្វើឱយមន្របសិទធភពដល់សិទធ ិ
ទងំ�យែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញ ។  

៣១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករធនថេគល
ករណ៍ៃនឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ្រតូវបនបញចូលយ៉ងសម្រសប និង្រតូវបនអនុវត្តសីុសង្វ កគ់ន េន
កនុងកិចចដំេណើ រករនីតិវធីិ ចបប ់ រដ្ឋបល និងតុ�ករ កដូ៏ចជេនកនុងេគលនេយបយ កមមវធីិ និង
គេ្រមងទងំ�យែដលពកព់ន័ធជមយួផលបះ៉ពល់េលើកុមរ។ �ល់ករផ្តល់េហតុផលផ្លវូចបបៃ់នេសច 
ក្តវីនិិចឆយ័  ្រពមទងំេសចក្តសីេ្រមចរបស់តុ�ករ និងរដ្ឋបលគួរែតែផ្អកេទេលើេគលករណ៍េនះ។ 

៧៨. �មរយៈបទបបញញត្តិ និងបទបញជ ផ្លូវចបបែ់ដលមន្រគប្់រគន ់ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគី
េធ្វើករធនថ កុមរជជនរងេ្រគះទងំអស់ និង/��ក�ៃីនបទេលមើស ឧទ. កុមរជជនរងេ្រគះពី
កររេំ�ភបំពនពអំីេពើហិង�កនុង្រគួ�រ ពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងផ្លូវេសដ្ឋកិចច ករចបព់្រងត ់និង
អំេពើជួញដូរមនុស�្រតូវបនផ្តល់នូវកិចចករពរែដលត្រមវូេ�យអនុសញញ  និងេសនើសំុឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករគិត
គូរឱយបនេពញេលញ នូវេគលករណ៍សហ្របជជតសិ្តី ពីយុត្តិធម៌ ែដលមនបញ្ហ ទក់ទងនឹងកុមរ
ជជនរងេ្រគះ និង�ក�ី េនកនុងបទេលមើស (ឧបសមព័នធភជ ប់េទនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម
្របឹក�េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច ២០០៥/២០)។ 

២១ 
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 ២២ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវេលើកសទួយករេគរពនិតិរដ្ឋេនកនុងរដ្ឋ និងសងគម។ ជឧទហរណ៍ 
រ�្ឋ ភបិល្រតូវកំណតថ់ជអនកករពររដ្ឋធមមនុញញ  និងចបប។់ ចបប្់រតូវយកមកអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង
េពញេលញ និង្រតូវធនឱយមនដំេ�ះ្រ�យដម៏ន្របសិទធភពដល់កររេំ�ភបំពនសិទធិនន ្របសិន 
េបើចងឱ់យ្របជជនេជឿជកេ់លើសញញ ៃននីតិរដ្ឋ។  

A/ HR /15/46. Para .83 រ�្ឋ ភបិលគួរពេន្ល�នដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តី្រពង្រកមរដ្ឋបល និង្រកមនីតិ
វធីិរដ្ឋបល។ 

A/HRC/18/46. Para.66. គណៈកមមករសិទធិមនុស�កនុងសភគួរែតេធ្វើករបេ្រញជ �បសិទធមិនុស�ជបញ្ហ ពហុ 
វស័ិយមយួ និងេធ្វើករេឆព ះេទធនករអនុវត្តនច៍បបជ់តិឲយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។   

A/HRC/18/46. Para.74. េសចក្តី្រពងចបបគួ់រែតបនេបះពុមភផ�យ សំ�បឲ់យមនករពិេ្រគះេយបល់
ជ�ធរណៈ ជពិេសស ជេស�វេ�េផ�ង� មនដូចជ �ជកិចចជេដើម។ �ជកិចចទងំេនះ គួរែតរក�ឲយ
មនសំ�ប�់ធរណជន�ចទកទ់ងរកបន។ 

A/HRC/18/46. Para.75. ចបបម់និគួរ្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្តេឡើយ រហូតទល់ែតចបបទ់ងំេនះ្រតូវបន
ចុះផ�យកនុង�ជកិចច។  

A/HRC/18/46. Para.76. គណៈកមមករសភេផ�ង� គួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវ�ល់បទបញជ អនុវត្តនច៍បប ់
ឬេសចក្តិែណនេំផ�ង�ែដលអនុមត័េ�យរ�្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ បទបញជ  ឬេសចក្តីែណនំ
ទងំេនះ មនិែចងហួសវ�ិលភពៃនបញញត្តិចបបេ់ដើមរបស់�េឡើយ។  

A/HRC/18/46. Para .81. ្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ គួរែតពិនិតយ មនិ្រតឹមែតចបបទ់ងំ�យែដលសភបនអនុ
មត័ប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រកុម្របឹក�កគួ៏រែតពិនិតយផងែដរនូវបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស បទ
បញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ េដើមបេីធ្វើ្របកដថ បញញត្តិទងំអស់ពិតជ្រសប�ម�ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញ  បទ�្ឋ ន
សិទធិមនុស�អន្តរជតិ និងេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ �បទ់ងំេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិផងែដរ។  

A/HRC/18/46. Para .82. ចបប�់កេ៏�យែដលសភបនអនុមត័េហើយែដលចបបេ់នះមនជបជំ់ពក ់
េ�យ�ទ ល់ដល់សិទធិមនុស� គួរែត្រតូវបនបញជូ នេ�យស្វ័យ្របវត្តិេទ្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ  េដើមបពិីនិតយសិន 
មុននឹង�កេ់សនើេទ្រពះម�ក�្រតេដើមប�ីយ្រពះហសថេលខ ្របកសឲយេ្របើ។  
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 ២២ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវេលើកសទួយករេគរពនិតិរដ្ឋេនកនុងរដ្ឋ និងសងគម។ ជឧទហរណ៍ 
រ�្ឋ ភបិល្រតូវកំណតថ់ជអនកករពររដ្ឋធមមនុញញ  និងចបប។់ ចបប្់រតូវយកមកអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង
េពញេលញ និង្រតូវធនឱយមនដំេ�ះ្រ�យដម៏ន្របសិទធភពដល់កររេំ�ភបំពនសិទធិនន ្របសិន 
េបើចងឱ់យ្របជជនេជឿជកេ់លើសញញ ៃននីតិរដ្ឋ។  

A/ HR /15/46. Para .83 រ�្ឋ ភបិលគួរពេន្ល�នដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តី្រពង្រកមរដ្ឋបល និង្រកមនីតិ
វធីិរដ្ឋបល។ 

A/HRC/18/46. Para.66. គណៈកមមករសិទធិមនុស�កនុងសភគួរែតេធ្វើករបេ្រញជ �បសិទធមិនុស�ជបញ្ហ ពហុ 
វស័ិយមយួ និងេធ្វើករេឆព ះេទធនករអនុវត្តនច៍បបជ់តិឲយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។   

A/HRC/18/46. Para.74. េសចក្តី្រពងចបបគួ់រែតបនេបះពុមភផ�យ សំ�បឲ់យមនករពិេ្រគះេយបល់
ជ�ធរណៈ ជពិេសស ជេស�វេ�េផ�ង� មនដូចជ �ជកិចចជេដើម។ �ជកិចចទងំេនះ គួរែតរក�ឲយ
មនសំ�ប�់ធរណជន�ចទកទ់ងរកបន។ 

A/HRC/18/46. Para.75. ចបបម់និគួរ្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្តេឡើយ រហូតទល់ែតចបបទ់ងំេនះ្រតូវបន
ចុះផ�យកនុង�ជកិចច។  

A/HRC/18/46. Para.76. គណៈកមមករសភេផ�ង� គួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវ�ល់បទបញជ អនុវត្តនច៍បប ់
ឬេសចក្តិែណនេំផ�ង�ែដលអនុមត័េ�យរ�្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ បទបញជ  ឬេសចក្តីែណនំ
ទងំេនះ មនិែចងហួសវ�ិលភពៃនបញញត្តិចបបេ់ដើមរបស់�េឡើយ។  

A/HRC/18/46. Para .81. ្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ គួរែតពិនិតយ មនិ្រតឹមែតចបបទ់ងំ�យែដលសភបនអនុ
មត័ប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រកុម្របឹក�កគួ៏រែតពិនិតយផងែដរនូវបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស បទ
បញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ េដើមបេីធ្វើ្របកដថ បញញត្តិទងំអស់ពិតជ្រសប�ម�ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញ  បទ�្ឋ ន
សិទធិមនុស�អន្តរជតិ និងេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ �បទ់ងំេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិផងែដរ។  

A/HRC/18/46. Para .82. ចបប�់កេ៏�យែដលសភបនអនុមត័េហើយែដលចបបេ់នះមនជបជំ់ពក ់
េ�យ�ទ ល់ដល់សិទធិមនុស� គួរែត្រតូវបនបញជូ នេ�យស្វ័យ្របវត្តិេទ្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ  េដើមបពិីនិតយសិន 
មុននឹង�កេ់សនើេទ្រពះម�ក�្រតេដើមប�ីយ្រពះហសថេលខ ្របកសឲយេ្របើ។  

 

ខ. ្របពន័ធយតុ្តធិម ៌និងត�ុ�ករែដលន្របបិទ ធភព និងឯក��ជ

២៣ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៤. អនុវត្តេសចក្តី្រពងចបបចំ់នួនបី ែដលមនេគលបំណងេលើកកមពស់�ក��យភព និង្របសិទធ
ភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េនេពលអនុមត័រចួ (ពរ័ទុយ�គ ល់); 

១១៨.៧៩. អនុវត្តេ�យេពញេលញនូវ្រកបខណ័្ឌ ស្រមបកំ់ែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ែដលបនកំណតេ់ន
កនុងរបយករណ៍ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េ�យអនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�
េនកមពុជ (េអសប៉ញ); 

១១៨.៨១. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង សំេ�ព្រងឹង�ក��យភពតុ�ករ និង្របពន័ធផ�ព្វផ�យ (អុី�លី); 

១១៨.៨២. ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបធីន�ក��យភពតុ�ករ េ�យគម នករ្រតួត្រ� ឬករ
េ្រ��តែ្រ�កនេយបយ (ស្វីស); 

១១៨.៨៣. បេងកើតកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមែ៌ដលផ្តល់យន្តករធន�ក��យ្របពន័ធយុត្តិធម.៌..(ែបល��ុកិ) 

១១៨.៨៤. បន្តដំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌រមួទងំករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបពី្រងឹង�ថ បន័ 
និងធន�ក��យភពរបស់�ថ បន័ទងំេនះ (ឈលីី); 

១១៨.៨៥. ចតវ់ធិនករននែដលេលើកកមពស់�ក��យភពតុ�ករ ទងំ�មចបប ់ទងំ�មករអនុវត្ត
ជកែ់ស្តង (បុត�្វ ន�); 

១១៨.៨៦. ព្រងឹង�ថ បន័តុ�ករបែនថមេទៀត និង...េដើមបធីន�ក��យភពៃន�ថ បន័ទងំេនះឲយមន
្របសិទធភព (េកនយ៉); 

១១៨.៨៧. អនុវត្តកំែណទ្រមងែ់ដលពកព់ន័ធននែដលធន�ក��យភព និងភពមនិលំេអៀងៃនតុ�ករ 
និងធនថ �ថ បន័េនះមនិសថិតេ្រកមករ្រតួត្រ� និងករេ្រ��តែ្រ�កនេយបយ (ប៉ូឡូញ); 

១១៨.៨៨. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ���ជញ  ចបបស់្តីពីករេរៀបចំនិងករ
្រប្រពឹត្តិេទៃនតុ�ករ និងចបបស់្តីពីឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម េដើមបធីន�ក��យភព
ៃន្របពន័ធតុ�ករ (ប�ងំ); 

១១៨.៨៩. អនុមត័្រគបវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបធីនពី�ក��យភពតុ�ករ រមួទងំ�មរយៈករអនុវត្ត
េ�យ្របសិទធភពៃនកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌(ស្លូ�៉គី); 

១១៨.៩០. ពេន្ល�នដំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបពី្រងឹង និងធន�ក��យភពតុ�ករ 
្រពមទងំេដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ពុករលួយេនកនុង្របពន័ធតុ�ករ េ�យអនុមត័ចបបព់កព់ន័ធ
ននៃនកំែណទ្រមង ់(�ធរណរដ្ឋកូេរ)៉; 
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 ២៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៤២. អនុមត័ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និងចបបវ់េិ�ធនកមមស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម
្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រសប�មអនុ�សនជ៍បន្តបនទ បែ់ដលេធ្វើ 
េ�យអនកតំ�ងពិេសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�េនកមពុជ
្រកបខណ័្ឌ ជំនួយអភវិ��នស៍ហ្របជជតិ និងគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌
េហើយ្រតូវបេងកើត និងអនុមត័្រកមសីលធមសំ៌�បេ់ច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  និង្រកុម្របឹក�វនិយ័ រមួ
ទងំបញញត្តបទវនិយ័ផង។ (អុី្រ�ែអល) 

៤០-(ក). ធនឯក�ជយភព និងអនគតិៃន្របពន័ធតុ�ករ។ (សុ៊យែអត) 

(ខ). ធនឯក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យគម នករេ្រជ�តែ្រជកខងនេយបយ។ (ស្វីស) 

(គ). ព្រងឹងយន្តករនន ែដលធនដល់ឯក�ជយភពរបស់តុ�ករ �បប់ញចូ លទងំករផ្ដល់អំ�ច
េពញេលញេទឲយអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុក
រលួយ េនកនុង្របពន័ធតុ�ករ។ (ណូែវលេហ៊�ឡង)់ 

(ឃ). បេងកើនកិចចខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េឆព ះេទរកករបេងកើត្របពន័ធតុ�ករមយួែដលឯក�ជយ អនគតិ 
និងអពយ្រកិតេពញេលញ េ�យគម នអំេពើពុករលួយ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន េ�យធនថ
ជនេលមើសែដល្រប្រពឹត្តអំេពើរេំ�ភសិទធិមនុស�ទងំអស់ ្រតូវចបខ់្លួនឲយទទួលខុស្រតូវ េហើយគម នជន
�មយួរចួផុតពីទណ្ឌ កមមេឡើយ។ (ស្លូ�៉គី) 

(ង). ែស្វងរកមេធយបយ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើេឡើងដល់្របពន័ធេបៀវត�រសំ៍�បេ់ច្រកម កនុងករផ្ដល់កិចច
ធនឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់ឯក�ជយភព។  (េអស៉បញ) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  
១៣. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបបីេងកើត និងធនឲយមនតុ�ករមយួែដលមនឯក

�ជយេពញេលញ និងមនវជិជ ជីវៈ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន និងធនថ តុ�ករមនិមនករ
េ្រជ�តែ្រជកែផនកនេយបយ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះគួរ�បប់ញចូ លទងំករអនុមត័ជបនទ ននូ់វ
ចបបទ់ងំអស់ពកព់ន័ធនឹងករែកទ្រមង ់ ជពិេសសចបបេ់រៀបចំអងគករស្ដីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ត
េទរបស់តុ�ករ ចបបស់្តីពីវេិ�ធនកមមចំេពះឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម និងចបបស់្តីពី
លកខន្តិក:ៃនអងគេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ រដ្ឋភគីគួរធនថបុគគលទងំ�យ�ែដលជបព់ក់
ពន័ធនឹងករ�ក ់និងអនុវត្ត�មសមព ធមនិ្រតឹម្រតូវេទេលើ្របពន័ធតុ�ករ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកត េចទ 
្របកន ់ និងផ្តនទ េទស េហើយផ្តល់ឧទហរណ៍ៃនសំណំុេរឿងទងំេនះ។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគីគួរចត់
វធិនករចបំចន់នេដើមបធីនថ គណៈេមធវមីនឯក�ជយភព តម្ល ភព េហើយបងកលកខណ:
ទទួលយកេមធវឲីយមនចំនួន្រគប្់រគន។់ េលើសពីេនះេទេទៀត គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់
ពត័ម៌នស្តីពីបទបបញញត្តិៃនចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយែដលេលើកេឡើងពីឯក�ជយភពរបស់តុ�ករ។
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 ២៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៤២. អនុមត័ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និងចបបវ់េិ�ធនកមមស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម
្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រសប�មអនុ�សនជ៍បន្តបនទ បែ់ដលេធ្វើ 
េ�យអនកតំ�ងពិេសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�េនកមពុជ
្រកបខណ័្ឌ ជំនួយអភវិ��នស៍ហ្របជជតិ និងគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌
េហើយ្រតូវបេងកើត និងអនុមត័្រកមសីលធមសំ៌�បេ់ច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  និង្រកុម្របឹក�វនិយ័ រមួ
ទងំបញញត្តបទវនិយ័ផង។ (អុី្រ�ែអល) 

៤០-(ក). ធនឯក�ជយភព និងអនគតិៃន្របពន័ធតុ�ករ។ (សុ៊យែអត) 

(ខ). ធនឯក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យគម នករេ្រជ�តែ្រជកខងនេយបយ។ (ស្វីស) 

(គ). ព្រងឹងយន្តករនន ែដលធនដល់ឯក�ជយភពរបស់តុ�ករ �បប់ញចូ លទងំករផ្ដល់អំ�ច
េពញេលញេទឲយអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុក
រលួយ េនកនុង្របពន័ធតុ�ករ។ (ណូែវលេហ៊�ឡង)់ 

(ឃ). បេងកើនកិចចខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េឆព ះេទរកករបេងកើត្របពន័ធតុ�ករមយួែដលឯក�ជយ អនគតិ 
និងអពយ្រកិតេពញេលញ េ�យគម នអំេពើពុករលួយ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន េ�យធនថ
ជនេលមើសែដល្រប្រពឹត្តអំេពើរេំ�ភសិទធិមនុស�ទងំអស់ ្រតូវចបខ់្លួនឲយទទួលខុស្រតូវ េហើយគម នជន
�មយួរចួផុតពីទណ្ឌ កមមេឡើយ។ (ស្លូ�៉គី) 

(ង). ែស្វងរកមេធយបយ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើេឡើងដល់្របពន័ធេបៀវត�រសំ៍�បេ់ច្រកម កនុងករផ្ដល់កិចច
ធនឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់ឯក�ជយភព។  (េអស៉បញ) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  
១៣. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបបីេងកើត និងធនឲយមនតុ�ករមយួែដលមនឯក

�ជយេពញេលញ និងមនវជិជ ជីវៈ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន និងធនថ តុ�ករមនិមនករ
េ្រជ�តែ្រជកែផនកនេយបយ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះគួរ�បប់ញចូ លទងំករអនុមត័ជបនទ ននូ់វ
ចបបទ់ងំអស់ពកព់ន័ធនឹងករែកទ្រមង ់ ជពិេសសចបបេ់រៀបចំអងគករស្ដីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ត
េទរបស់តុ�ករ ចបបស់្តីពីវេិ�ធនកមមចំេពះឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម និងចបបស់្តីពី
លកខន្តិក:ៃនអងគេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ រដ្ឋភគីគួរធនថបុគគលទងំ�យ�ែដលជបព់ក់
ពន័ធនឹងករ�ក ់និងអនុវត្ត�មសមព ធមនិ្រតឹម្រតូវេទេលើ្របពន័ធតុ�ករ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកត េចទ 
្របកន ់ និងផ្តនទ េទស េហើយផ្តល់ឧទហរណ៍ៃនសំណំុេរឿងទងំេនះ។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគីគួរចត់
វធិនករចបំចន់នេដើមបធីនថ គណៈេមធវមីនឯក�ជយភព តម្ល ភព េហើយបងកលកខណ:
ទទួលយកេមធវឲីយមនចំនួន្រគប្់រគន។់ េលើសពីេនះេទេទៀត គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់
ពត័ម៌នស្តីពីបទបបញញត្តិៃនចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយែដលេលើកេឡើងពីឯក�ជយភពរបស់តុ�ករ។

 ២៥ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីបន្ត និងបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបពី្រងឹង
និងធន�ក�ជយភពតុ�ករ េហើយធនថ �ថ បន័េនះមនិ្រតូវបន្រតួត្រ� និងេ្រជ�តែ្រជកខង
នេយបយ �មរយៈករអនុមត័ឲយបនឆបរ់ហ័សនូវចបបទ់ងំអស់ែដលពកព់ន័ធដល់ករេធ្វើកំែណ
ទ្រមង។់ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនេ៍ទៀតថ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករេដើមបបីេងកើនសមតថភពរបស់
ខ្លួនកនុងករេសុើបអេងកត និងចតវ់ធិនករ�កវ់និយ័ កនុងករណីអសមតថភព និងអំេពើពុករលួយ ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/ HR /15/46. Para 66. កមពុជគួរែតអនុមត័ និង�កឱ់យចូលជធរមននូវចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង
្រពះ�ជ�ជញ  និងចបបស់្តីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនតុ�ករ េ�យគម នករពនយេពល។ ចបបទ់ងំ
េនះ គួរែត្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបធីន�ក�ជយភពទងំ�ថ បន័ និងបុគគលនន េនកនុង្របពន័ធតុ�ករ 
កដូ៏ចជចតវ់ធិនករខងវនិយ័ ្របឆងំនឹងករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវននរបស់តុ�ករ និងេច្រកមពុក
រលួយ និងអសមតថភពនន។ រដ្ឋធមមនុញញត្រមូវឱយអនុមត័ចបបទ់ងំេនះ ែដលអវត្តមនអស់រយៈេពលជង
១៧ឆន  ំមកេហើយ។ ចបបទ់ងំេនះ នឹងរមួចំែណកករពរមុខតំែណងរបស់េច្រកម និងករពរលកខខណ្ឌ ៃន
ករងររបស់ពួកេគ េ�យែផ្អកេលើ្រកមសីលធមស៌្រមបេ់ច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ 

A/ HR /15/46. Para 67. ចបបថ់មីទងំេនះ គួរែត�ម�តស់មជិកសកមមៃនគណៈបក�នេយបយនន 
មនិឱយកនតំ់ែណងននកនុងវស័ិយតុ�ករ ្រពមទងំ�ម�តេ់ច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន មនិឱយ
បំេពញមុខងរជទី្របឹក�ននរបស់អនកដឹកននំេយបយ ឬរដ្ឋម្រន្តីនន។ េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ
នន �ចជសមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�មយួ មុនេពលករែតង�ងំរបស់ខ្លួន។ យ៉ង�មុញិ 
េនេពលែដលពួកេគ្រតូវបនែតង�ងំេទកនតំ់ែណងននកនុងវស័ិយតុ�ករ ពួកេគគួរែតបញចបមុ់ខងរ
ជសមជិកសកមមកនុងគណៈបក�នេយបយ�មយួេនះ ឬឈបេ់ដើរតួនទី�មយួ េនកនុងសកមមភព
ននរបស់គណៈបក�នេយបយ�មយួេនះតេទេទៀត។ 

A/ HR /15/46. Para 68. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន គួរែតទទួលកៃ្រមតបសនង្រគប្់រគន ់ត្រមូវឱយេធ្វើ
ករេពញេម៉ង និង�ម�តម់និឱយបំេពញមុខងរេ្រកវស័ិយតុ�ករ។ េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គួរែត
ទទួលបន្របកែ់ខ និង្របកឧ់បតថមភេផ�ង�េទៀត មកពី្របភពែតមយួគត ់ ឧទ.៖ មកពី្រកសួងយុត្តិធម។៌ 
នេពលបចចុបបនន េច្រកមទទួលបន្របកែ់ខពី្រកសួងយុត្តិធម ៌និង្របកបំ់�ចមុ់ខងរេ�យែឡកពីគណៈ
រដ្ឋម្រន្តី។ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះ ពំុ�ចេធ្វើឱយតុ�ករ�ក�ជយ េចញពីអងគនីតិ្របតិបត្តិេនះេទ។  

A/ HR /15/46. Para 69. តុ�ករកំពូល គួរមនករទទួលខុស្រតូវទងំមូល ចំេពះករ្រគប្់រគង
តុ�ករជនទ់បនន គឺមនិែមន្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ។ 
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 ២៦ 

A/ HR /15/46. Para 70. ្រពះ�ជ�ជញ ពំុគួរសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ ប៉ុែន្តគួរ
សថិតេ្រកមឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម។   

A/ HR /15/46. Para 71. គួរែតមនករយិល័យ�ចេ់�យែឡក និង�ក�ជយមយួស្រមបអ់គគ្រពះ�ជ
�ជញ ែដលមនអំ�ច្រគប្់រគងេលើ្រពះ�ជ�ជញ េន្រគបជ់នថ់ន ក ់ េហើយ្រពះ�ជ�ជញ ទងំអស់ គួរសថិត
េ្រកមករយិល័យ�ក�ជយមយួ ជជងេនអម�ម��ដំបូង�មនីន។  

A/ HR /15/46. Para 72. ចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរេធ្វើ
វេិ�ធនកមម េដើមបេីធ្វើ�យ�ថ បន័េនះមន�ក�ជភពយ៉ងពិត្របកដ។ [...]  េធ្វើដូេចនះបននឹងព្រងឹង�ក�ជ
ភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យដកេចញនូវករ្រគប្់រគងបចចុបបននរបស់អងគនីតិ្របតិបត្តិ េហើយនឹងបេងកើតនូវនីតិ
វធីិែបប្របជធិបេតយយ និង្របកបេ�យតម្ល ភពមយួកនុងករេ្រជើសេរ ើស និងករែតង�ងំសមជិកនន។ 
[...] 

A/ HR /15/46. Para 73. សមជិកននរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរែតឈបបំ់េពញមុខងរជ
េច្រកមសកមម កំឡុងេពលែដលពួកេគកំពុងបេ្រមើករជសមជិកៃនឧត្តម្រកុម្របឹក� េហើយពុំគួរេធ្វើជ
សមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�មយួេនះេឡើយ។ […]  

A/ HR /15/46. Para 77. រ�្ឋ ភបិលគួរែតេគរព�ក�ជភពរបស់េមធវ។ី ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេមធវ ីកគួ៏រ
ែតេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�មេនះផងែដរ។ 

A/ HR /15/46. Para 78. គណៈេមធវផីទ ល់កពំុ៏គួរេ្រជ�តែ្រជកកនុងករងររបស់េមធវនីនេនះែដរ។ 
េមធវនីន គួរមនេសរភីពកនុងករសេ្រមចចិត្តផ្តល់េស�ែផនកចបបរ់បស់ពួកេគ ដល់អនក�មន ក។់ មន
ែតលកខន្តិកៈេមធវេីទ េទើប�ចកំណតពី់លកខណៈៃនករផ្តល់េស�ែផនកចបបេ់នះបន េដើមបរីក�បននូវ
បទ�្ឋ នៃន្រកមសីលធមវ៌ជិច ជីវៈ។ ្រកមសីលធមេ៌មធវ ីគួរេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�មេនះផងែដរ។ 

A/ HR /15/46. Para 82. ដំេណើ រករៃនករទទួលឲយចូលេរៀនេន��បណ្តុ ះប�្ត ល ឲយក្ល យជ
េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គួរែតមនតម្ល ភព និង្របកួត្របែជងជងេនះ (គួរែត�មរយៈករ្របលងចូល) 
េហើយ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគភព�ក�ជយពីខងេ្រក ែដលមនសមសភពតំ�ងនន
មកពីវស័ិយតុ�ករ គណៈេមធវ ី និងម�វទិយល័យចបបន់នេនកមពុជ។ គួរែតមនករផ្តល់��រូប
ករណ៍ស្រមបអ់នកែដលមកពី្រកុមទនេ់ខ�យនន េ�យឈរេលើេគលករណ៍េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពួកេគ
�ចចូលរមួកនុងវជិជ ជីវៈចបប។់  

A/ HR /15/46. Para 88. ្រក�ប�ជ ី និងម្រន្តីតុ�ករេផ�ង� គួរសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផទ ល់ពី
តុ�ករ�ម ីជជងសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម។៌ 
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 ២៦ 

A/ HR /15/46. Para 70. ្រពះ�ជ�ជញ ពំុគួរសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ ប៉ុែន្តគួរ
សថិតេ្រកមឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម។   

A/ HR /15/46. Para 71. គួរែតមនករយិល័យ�ចេ់�យែឡក និង�ក�ជយមយួស្រមបអ់គគ្រពះ�ជ
�ជញ ែដលមនអំ�ច្រគប្់រគងេលើ្រពះ�ជ�ជញ េន្រគបជ់នថ់ន ក ់ េហើយ្រពះ�ជ�ជញ ទងំអស់ គួរសថិត
េ្រកមករយិល័យ�ក�ជយមយួ ជជងេនអម�ម��ដំបូង�មនីន។  

A/ HR /15/46. Para 72. ចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរេធ្វើ
វេិ�ធនកមម េដើមបេីធ្វើ�យ�ថ បន័េនះមន�ក�ជភពយ៉ងពិត្របកដ។ [...]  េធ្វើដូេចនះបននឹងព្រងឹង�ក�ជ
ភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យដកេចញនូវករ្រគប្់រគងបចចុបបននរបស់អងគនីតិ្របតិបត្តិ េហើយនឹងបេងកើតនូវនីតិ
វធីិែបប្របជធិបេតយយ និង្របកបេ�យតម្ល ភពមយួកនុងករេ្រជើសេរ ើស និងករែតង�ងំសមជិកនន។ 
[...] 

A/ HR /15/46. Para 73. សមជិកននរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរែតឈបបំ់េពញមុខងរជ
េច្រកមសកមម កំឡុងេពលែដលពួកេគកំពុងបេ្រមើករជសមជិកៃនឧត្តម្រកុម្របឹក� េហើយពុំគួរេធ្វើជ
សមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�មយួេនះេឡើយ។ […]  

A/ HR /15/46. Para 77. រ�្ឋ ភបិលគួរែតេគរព�ក�ជភពរបស់េមធវ។ី ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេមធវ ីកគួ៏រ
ែតេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�មេនះផងែដរ។ 

A/ HR /15/46. Para 78. គណៈេមធវផីទ ល់កពំុ៏គួរេ្រជ�តែ្រជកកនុងករងររបស់េមធវនីនេនះែដរ។ 
េមធវនីន គួរមនេសរភីពកនុងករសេ្រមចចិត្តផ្តល់េស�ែផនកចបបរ់បស់ពួកេគ ដល់អនក�មន ក។់ មន
ែតលកខន្តិកៈេមធវេីទ េទើប�ចកំណតពី់លកខណៈៃនករផ្តល់េស�ែផនកចបបេ់នះបន េដើមបរីក�បននូវ
បទ�្ឋ នៃន្រកមសីលធមវ៌ជិច ជីវៈ។ ្រកមសីលធមេ៌មធវ ីគួរេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�មេនះផងែដរ។ 

A/ HR /15/46. Para 82. ដំេណើ រករៃនករទទួលឲយចូលេរៀនេន��បណ្តុ ះប�្ត ល ឲយក្ល យជ
េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គួរែតមនតម្ល ភព និង្របកួត្របែជងជងេនះ (គួរែត�មរយៈករ្របលងចូល) 
េហើយ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគភព�ក�ជយពីខងេ្រក ែដលមនសមសភពតំ�ងនន
មកពីវស័ិយតុ�ករ គណៈេមធវ ី និងម�វទិយល័យចបបន់នេនកមពុជ។ គួរែតមនករផ្តល់��រូប
ករណ៍ស្រមបអ់នកែដលមកពី្រកុមទនេ់ខ�យនន េ�យឈរេលើេគលករណ៍េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពួកេគ
�ចចូលរមួកនុងវជិជ ជីវៈចបប។់  

A/ HR /15/46. Para 88. ្រក�ប�ជ ី និងម្រន្តីតុ�ករេផ�ង� គួរសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផទ ល់ពី
តុ�ករ�ម ីជជងសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម។៌ 

 

គ. កែំណទ្រមង្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌និងករ្របយទុ ធ្របឆងំអំេពើពកុរលយួ

២៧ 

A/ HR /15/46. Para 87. រ�្ឋ ភបិលគួរមនេគលនេយបយល្ៗអ  និងចបស់�ស់ជងេនះ និងមន
យន្តកររងឹមរំចួជេ្រសចមយួ េដើមបជួីយ ដល់្របពន័ធតុ�ករ។ េគលនេយបយែបបេនះ គួរ្រតូវបេងកើត
េឡើង េដើមបបីេញច �សករបំេពញតួនទីេទ្វរបស់�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលននេនកនុងបញ្ហ េនះ។ ស្រមបកិ់ចចករ
េនះ តួនទីរបស់្រកសួងយុត្តិធមគួ៌រ្រតូវបនព្រងឹង េហើយ្រកសួងេនះគួរទទួលបនធនធនកនែ់តេ្រចើន
េឡើងេនកនុងកិចចករជួយ ដល់្របពន័ធតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភបិលនន �ប�្ត រដ្ឋម្រន្តី ពំុគួរមនតួនទី
�មយួេនកនុងករ្រគប្់រគង និងមនឥទធិពលេលើករងររបស់តុ�ករេនះេទ។ 

A/HRC/24/36. Para.66. �ជរ�្ឋ ភបិល គួរែតពេន្ល�នករអនុវត្តៃនរេបៀប�រ�កំែណទ្រមង�់ថ បន័រដ្ឋ 
ទទួលបនទុកេលើកកំពស់សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ រមួទងំករអនុមត័ចបប្់រគឹះទងំបីទកទ់ងនឹងករព្រងឹងឯក
�ជយភព និងសមតថភពរបស់�ថ បន័តុ�ករ �មករសន�របស់�ជរ�្ឋ ភបិល។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.234. គួរែតខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបពី្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបល
ៃនយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទដីធ្លី និង្របពន័ធតុ�ករ េដើមបេីធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរដល់ករទទួលបនដំេ�ះ
្រ�យរបស់សហគមនព៍កព់ន័ធនឹងដីធ្លី។ សមតថភព និងឯក�ជភពៃន្របពន័ធតុ�ករ គួរ្រតូវបនេលើក
កំពស់ េធ្វើដូេចនះបន �ចទទួលបនករេគរព និងករេជឿទុកចិត្តពី្របជពលរដ្ឋ។ ្របពន័ធតុ�ករ មនិគួរ
្រតូវយកមកេ្របើជយន្តករមយួេដើមប�ីកេ់ទសដល់សកមមជនដីធ្លី បុគគលទងំ�យ�ែដលទមទរ�ជ
ដីរបស់ពួកគត ់អនកករពរសិទធិមនុស� និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនះេទ។ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៨៣. បេងកើតកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ ែដលផ្តល់យន្តករធនឯក�ជយ្របពន័ធយុត្តិធម ៌ និង្របសិទធ
ភពៃន�ថ បន័ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ (ែបលហ�ុកិ); 

១១៨.៩០. ពេន្ល�នដំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបពី្រងឹង និងធនឯក�ជយភពតុ�ករ 
្រពមទងំេដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ពុករលួយេនកនុង្របពន័ធតុ�ករ េ�យអនុមត័ចបបព់ក់
ពន័ធននៃនកំែណទ្រមង ់(�ធរណរដ្ឋកូេរ)៉; 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៣៥. អនុមត័ចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ។ (ស្វីស) 
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 ២៨ 

៣៦. ពិនិតយេឡើងវញិ និងអនុមត័ជបនទ ន់ នូវចបប្់របឆងំអំេពើពុក រលួយ ែដលនឹង�កប់ញចូ លេទសទណ្ឌ
ឲយបនតឹងរងឹចំេពះអំេពើពុក រលួយរបស់រ�្ឋ ភបិល េហើយត្រមូវឲយម្រន្តី�ធរណៈ ្របកសអំពី
ធនធនហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន។ (សហរដ្ឋងេមរកិ) 

៣៧. អនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ�មរយៈគណៈកមមករ្របឆងំអំេពើពុករលួយ មនិបក�ពួក និង   
�ក�ជយ។ (េអៀកឡង)់ 

៣៨. ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀត េដើមបបីន្តដំេណើ រកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់ខ្លួន េដើមបេី�ះ្រ�យ
បញ្ហ ដីធ្លី និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ ពីេ្រពះវធិនករទងំេនះ មន�រៈសំខនសំ់�ប់
ករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស� ្រពមទងំសំ�បព់្រងឹងដល់លទធិ្របជធិបេតយយ។ (ជប៉ុន) 

៤១. សូមបញចបនូ់វដំេណើ រករកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ ដូចជ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី
ចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ចបបធ់ន និងករពរ�ក�ជយភព និងភពអនគតិរបស់្របពន័ធ
តុ�ករ ម្រន្តីតុ�ករ និងេច្រកម ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (ណ័រេវស)  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១២. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជបនទ ននិ់ងភ្ល មៗ េដើមបលុីបបំបតអំ់េពើពុករលួយេនទូទងំ្របេទសែដលជ
ឧបសគគមយួកនុងចំេ�មឧបសគគដធ៏ងនធ់ងរបំផុតទងំ�យដល់នីតិរដ្ឋ និងដល់ករអនុវត្តអនុសញញ ។
វធិនករទងំេនះ រមួមន ករអនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយឲយមន្របសិទធភព និងករ�កឲ់យ
ដំេណើ រករនូវអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយឲយបនឆបរ់ហ័ស ែដល្រតូវមនសមជិកនន�ក�ជយ។
រដ្ឋភគីគួរបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករេសុើបអេងកត និងជំនំុជ្រមះសំណំុេរឿងអំេពើពុករលួយផង
ែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតកមមវធីិករពរ�ក� ី និងអនករះិគនឥ់តសំៃចមតេ់ដើមបជួីយ ធនដល់កររក�
ករសមង ត ់ និងករពរអនកែដលេចញមុខ�កព់កយបណ្ដឹ ងពីបទពុករលួយ េហើយធនឲយមនករ
ែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ ស្រមបបំ់េពញមុខងររបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគី
គួរេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត ល និងក�ងសមតថភពដល់ម្រន្តីនគរបល និងម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់  
្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម ស្តីពីករអនុវត្តយ៉ងតឹងរុងឹនូវចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រពមទងំ្រកម
សីលធមវ៌ជិជ ជីវៈពកព់ន័ធ និងអនុមត័យន្តករែដលមន្របសិទធភព េដើមបធីនឲយមនតម្ល ភពកនុង
ករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ម្រន្តី�ធរណៈ ទងំេនកនុងែផនកខ្លឹម�រចបប ់ និងទងំករអនុវត្តករងរជក់
ែស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីវ��នភពែដលទទួលបនេជគជយ័ និង
ករលំបកទងំ�យែដលជួប្របទះកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើ
ឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីចំនួនម្រន្តី រមួទងំម្រន្តីជនខ់ពស់ែដល្រតូវបនជំនំុជ្រមះ និង�កេ់ទសពី
បទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ។ 
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 ២៨ 

៣៦. ពិនិតយេឡើងវញិ និងអនុមត័ជបនទ ន់ នូវចបប្់របឆងំអំេពើពុក រលួយ ែដលនឹង�កប់ញចូ លេទសទណ្ឌ
ឲយបនតឹងរងឹចំេពះអំេពើពុក រលួយរបស់រ�្ឋ ភបិល េហើយត្រមូវឲយម្រន្តី�ធរណៈ ្របកសអំពី
ធនធនហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន។ (សហរដ្ឋងេមរកិ) 

៣៧. អនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ�មរយៈគណៈកមមករ្របឆងំអំេពើពុករលួយ មនិបក�ពួក និង   
�ក�ជយ។ (េអៀកឡង)់ 

៣៨. ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀត េដើមបបីន្តដំេណើ រកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់ខ្លួន េដើមបេី�ះ្រ�យ
បញ្ហ ដីធ្លី និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ ពីេ្រពះវធិនករទងំេនះ មន�រៈសំខនសំ់�ប់
ករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស� ្រពមទងំសំ�បព់្រងឹងដល់លទធិ្របជធិបេតយយ។ (ជប៉ុន) 

៤១. សូមបញចបនូ់វដំេណើ រករកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ ដូចជ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី
ចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ចបបធ់ន និងករពរ�ក�ជយភព និងភពអនគតិរបស់្របពន័ធ
តុ�ករ ម្រន្តីតុ�ករ និងេច្រកម ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (ណ័រេវស)  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១២. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជបនទ ននិ់ងភ្ល មៗ េដើមបលុីបបំបតអំ់េពើពុករលួយេនទូទងំ្របេទសែដលជ
ឧបសគគមយួកនុងចំេ�មឧបសគគដធ៏ងនធ់ងរបំផុតទងំ�យដល់នីតិរដ្ឋ និងដល់ករអនុវត្តអនុសញញ ។
វធិនករទងំេនះ រមួមន ករអនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយឲយមន្របសិទធភព និងករ�កឲ់យ
ដំេណើ រករនូវអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយឲយបនឆបរ់ហ័ស ែដល្រតូវមនសមជិកនន�ក�ជយ។
រដ្ឋភគីគួរបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករេសុើបអេងកត និងជំនំុជ្រមះសំណំុេរឿងអំេពើពុករលួយផង
ែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតកមមវធីិករពរ�ក� ី និងអនករះិគនឥ់តសំៃចមតេ់ដើមបជួីយ ធនដល់កររក�
ករសមង ត ់ និងករពរអនកែដលេចញមុខ�កព់កយបណ្ដឹ ងពីបទពុករលួយ េហើយធនឲយមនករ
ែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ ស្រមបបំ់េពញមុខងររបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគី
គួរេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត ល និងក�ងសមតថភពដល់ម្រន្តីនគរបល និងម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់  
្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម ស្តីពីករអនុវត្តយ៉ងតឹងរុងឹនូវចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រពមទងំ្រកម
សីលធមវ៌ជិជ ជីវៈពកព់ន័ធ និងអនុមត័យន្តករែដលមន្របសិទធភព េដើមបធីនឲយមនតម្ល ភពកនុង
ករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ម្រន្តី�ធរណៈ ទងំេនកនុងែផនកខ្លឹម�រចបប ់ និងទងំករអនុវត្តករងរជក់
ែស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីវ��នភពែដលទទួលបនេជគជយ័ និង
ករលំបកទងំ�យែដលជួប្របទះកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើ
ឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីចំនួនម្រន្តី រមួទងំម្រន្តីជនខ់ពស់ែដល្រតូវបនជំនំុជ្រមះ និង�កេ់ទសពី
បទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ។ 

 ២៩ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៤. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបរ់បស់ខ្លួនស្តីពីករ្របឆងំអំេពើ
ពុករលួយ េ�យគម នករអូសបន្ល យេពលេវ� និងព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើ
ទំេនើបកមម និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែថមេទៀតនូវករងររបស់តុ�ករ រមួទងំ�មរយៈគំេ�ងថមីសំ�ប ់
កំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម។៌ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តនទ េទសករណីៃនអំេពើពុករលួយ និងពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយ
របស់ខ្លួន ស្តីពីករកតេ់ទសបទេលមើសពកព់ន័ធនឹងអំេពើពុករលួយ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ
�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគួរេរៀបចំបេងកើតកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លនិងក�ងសមតថភពដល់នគរបល 
និងម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម អំពីករអនុវត្តនយ៉៍ងមុងឺម៉តនូវវធិនករ និង
ចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ និងអនុមត័យន្តករមន្របសិទធភព េដើមបធីនតម្ល ភពកនុងដំេណើ រករ
របស់�ជញ ធរ�ធរណៈ ទងំកនុងករអនុវត្តនច៍បប ់ទងំកនុងករអនុវត្តនជ៍កែ់ស្តង។  គណៈកមម ធិ
ករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់កនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិត
ទកទ់ងនឹងសមទិធិផលែដលសំេរចបន និងករលំបកេផ�ង� ែដលរដ្ឋភគីបនជួប្របទះ កនុងករ
្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

១៣. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឲយរដ្ឋភគ៖ី  […] 

(គ). បន្តេសុើបអេងកត និងេចទ្របកនេ់លើករណីពុករលួយកនុងតុ�ករ និង្របសិនេបើ�ចអនុវត្តបន 
ផ្តនទ េទសអនក្រប្រពឹត្ត។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42. Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមម និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ
ឲយបនឆប ់េ�យធនថ ចបបទ់ងំេនះ ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  និងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 235. ្រតូវេធ្វើករ្របឹងែ្របងឲយអស់ពីសមតថភពកនុងករ�មឃ្ល េំមើល
ករណីវ�ិទដីធ្លីេ��មយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទដីធ្លី និងេ��មតុ�ករ ជតួយ៉ង ឃ្ល េំមើលពីទំនស់ផល
្របេយជន ៍ករេ្រជ�តែ្រជកនេយបយ ឬអំេពើពុករលួយពកព់ន័ធនឹង្រកុមហុ៊នសមបទន។ ម្រន្តីរដ្ឋបល ឬ 
ម្រន្តីតុ�ករ ែដលេចញេសចក្តីសេ្រមចេ�យែផ្អកេលើករេលើកទឹកចិត្តជឯកជន គួរ្រតូវបន�មឃតពី់
តួនទី�មយួកនុងករជ្រមះក្តី។  
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ឃ. មេធយបយសំ�ប្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌និងករទទលួបនេស�យតុ្តធិម ៌/
ជនំយួែផនកចបបដ់លជ់ន្រកី្រកែដលកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

៣០ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៤. អនុមត័វធិនករចបំចន់នេដើមបធីនពីករទទួលបនេស�យុត្តិធមស៌្រមប្់រស្តី (េអសប៉ញ) 

១១៨.៩៥. ព្រងឹងមេធ�បយនន�មករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ និងេធ្វើឲយ្របពន័ធេនះកនែ់តងយទទួល 
បនដល់អនក្រកី្រក (េសេណ�គ ល់); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៣៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនដល់សិទធិរបស់ជន្រគបរូ់ប កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធម៌ ឲយបនេសមើៗគន
្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (សុ៊យែអត)  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១៤. រដ្ឋភគីគួរអនុវត្តវធិនករឲយបនទនេ់ពលេវ� និងមន្របសិទធភព េដើមបធីនថ ជនជបឃុ់ំទងំ
អស់ ្រតូវទទួលបនកិចចធនករពរ�មផ្លូវចបបជ់មូល�្ឋ ន ចបពី់េពលឃតខ់្លួន / ឃុំខ្លួនេលើក   
ដំបូង។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ េដើមបធីន
ថ ជនជបឃុ់ំមនសិទធិទទួលបនេមធវជីបនទ ន ់ចបពី់េពលែដលពួកេគ្រតូវបនដកហូតេសរភីព 
រហូតដល់ដំ�កក់លេសុើបអេងកត ដំេណើ រករកតេ់ទសទងំមូល និងអំឡុងេពលប្តឹងឧទធរណ៍ ្រពម
ទងំមនសិទធិទទួលបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពេ�យឯក�ជយ េ�យេ្រជើសេរ ើស្រគូេពទយេ�យខ្លួន
ឯង ករផ្ដល់ដំណឹងដល់�ចញ់តិ និង្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងពីសិទធិទងំ�យេនេពលឃតខ់្លួន/
ជបឃុ់ំ �បទ់ងំករេចទ្របកនម់កេលើខ្លួន និងសិទធិបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មេនចំេពះមុខេច្រកមជេដើម។ 
េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនចំនួនេមធវកីរពរក្តី  ដូចជេមធវកីរពរក្តី ជំនួយ
ែផនកចបបក់នុង្របេទស និងដកេចញនូវ�ល់ឧបសគគែដលមនិ�មយុត្តិកមម េដើមបឲីយបុគគលទងំ�យ
�ចចូលជសមជិកេមធវ�ីមបំណងរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនឲយមនករចុះបញជ ីឲយបនទន់
េពលេវ�ចំេពះជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព េហើយធនថ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយកំណត ់
េហតុឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន�មេពលកំណតេ់ន�ថ នីយនគរបល និងពនធនគរ េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ 
កំណតេ់ហតុទងំេនះ្រតូវរក�ទុក្រសបេ��មនីតិវធីិទងំ�យែដលកំណតេ់�យចបប។់
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ឃ. មេធយបយសំ�ប្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌និងករទទលួបនេស�យតុ្តធិម ៌/
ជំនយួែផនកចបបដ់លជ់ន្រកី្រកែដលកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

៣០ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៤. អនុមត័វធិនករចបំចន់នេដើមបធីនពីករទទួលបនេស�យុត្តិធមស៌្រមប្់រស្តី (េអសប៉ញ) 

១១៨.៩៥. ព្រងឹងមេធ�បយនន�មករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ និងេធ្វើឲយ្របពន័ធេនះកនែ់តងយទទួល 
បនដល់អនក្រកី្រក (េសេណ�គ ល់); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៣៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនដល់សិទធិរបស់ជន្រគបរូ់ប កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធម៌ ឲយបនេសមើៗគន
្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (សុ៊យែអត)  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១៤. រដ្ឋភគីគួរអនុវត្តវធិនករឲយបនទនេ់ពលេវ� និងមន្របសិទធភព េដើមបធីនថ ជនជបឃុ់ំទងំ
អស់ ្រតូវទទួលបនកិចចធនករពរ�មផ្លូវចបបជ់មូល�្ឋ ន ចបពី់េពលឃតខ់្លួន / ឃុំខ្លួនេលើក   
ដំបូង។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ េដើមបធីន
ថ ជនជបឃុ់ំមនសិទធិទទួលបនេមធវជីបនទ ន ់ចបពី់េពលែដលពួកេគ្រតូវបនដកហូតេសរភីព 
រហូតដល់ដំ�កក់លេសុើបអេងកត ដំេណើ រករកតេ់ទសទងំមូល និងអំឡុងេពលប្តឹងឧទធរណ៍ ្រពម
ទងំមនសិទធិទទួលបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពេ�យឯក�ជយ េ�យេ្រជើសេរ ើស្រគូេពទយេ�យខ្លួន
ឯង ករផ្ដល់ដំណឹងដល់�ចញ់តិ និង្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងពីសិទធិទងំ�យេនេពលឃតខ់្លួន/
ជបឃុ់ំ �បទ់ងំករេចទ្របកនម់កេលើខ្លួន និងសិទធិបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មេនចំេពះមុខេច្រកមជេដើម។ 
េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនចំនួនេមធវកីរពរក្តី  ដូចជេមធវកីរពរក្តី ជំនួយ
ែផនកចបបក់នុង្របេទស និងដកេចញនូវ�ល់ឧបសគគែដលមនិ�មយុត្តិកមម េដើមបឲីយបុគគលទងំ�យ
�ចចូលជសមជិកេមធវ�ីមបំណងរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនឲយមនករចុះបញជ ីឲយបនទន់
េពលេវ�ចំេពះជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព េហើយធនថ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយកំណត ់
េហតុឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន�មេពលកំណតេ់ន�ថ នីយនគរបល និងពនធនគរ េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ 
កំណតេ់ហតុទងំេនះ្រតូវរក�ទុក្រសបេ��មនីតិវធីិទងំ�យែដលកំណតេ់�យចបប។់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៣១ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៧. […]  កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបពី្រងឹង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ រដ្ឋភគីគួរធន្របសិទធភពែថម
េទៀតដល់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបធីនសិទធិេសមើគន កនុងករែស្វងរកយុត្តិធមសំ៌�បម់នុស�្រគបរូ់ប �ប់
ទងំជនភគតិច និងជនជតិេដើមភគតិច ។ អនុេ�ម�មអនុ�សនទូ៍េទេលខ៣១ (២០០៥) 
របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីករបងក រ ករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍កនុងករ្រគប្់រគង និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន
្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃសករេរ ើសេអើង្របឆងំសឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

១៣. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឲយរដ្ឋភគ:ី 

(ក). បេងកើតគេ្រមងជំនួយែផនកចបប្់រគប្់រជុងេ្រជយ េដើមបធីនថ ្រស្តីទទួលបនេស�្របកបេ�យ
្របសិទធភពពតុី�ករ និង��ជ្រមះក្ត ី ្រសប�មេគលករណ៍ និងករែណនរំបស់អងគករសហ
្របជជតិស្តីពីករទទួលបនជំនួយែផនកចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  (េសចក្តសីេ្រមចេលខ
៦៧/១៨៧ របស់ម�សននបិតអងគករសហ្របជជត)ិ ជពេិសសេគលករណ៍ែណនទីំ៩ស្តីពីករ
អនុវត្តសិទធរិបស់្រស្តី កនុងករទទួលបនជំនួយែផនកចបប ់

(ខ). ផ្តល់ថវកិ្រគប្់រគនដ់ល់គណៈេមធវ ី និងអងគកររបស់្រស្តី ែដលផ្តល់ករ្របឹក�ែផនកចបបេ់�យ
ឥតគិតៃថ្ល េដើមបធីនបននូវករទទួលបនយុត្តធិម្៌របកបេ�យ្របសិទធភពស្រមប្់រស្តី និង  

[...]  

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវលះបងធ់នធនបែនថមេទៀតដល់វស័ិយយុត្តិធម។៌ កិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លេមធវ ី និងេ្រជើសេរ ើសេច្រកម-្រពះ�ជ�ជញ  គួរបន្ត េហើយេគលេ�គួរែតសំ�បទ់ងំ
អស់គន  ងយ្រសួយទទួលបនេស�តុ�ករ េហើយករពនយេពលកនុងនីតិវធីិ ្រតូវបនប្រមួញ។ 

A/HRC/15/46. Para. 75. ឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកមគួរែតមនេលខធិករ�្ឋ នផទ ល់របស់ខ្លួន […]។ 
េលខធិករ�្ឋ នដរ៏មឹមមំយួ បូករមួនឹងសមជិកែដលបំេពញមុខងរេពញេម៉ង នឹងបេងកើនសមតថភព
ករងររបស់្រកុម្របឹក�េនះ […] ។ 
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៣២ 

A/HRC/15/46. Para. 76. សមតថភពរបស់��ឧទធរណ៍ គួរែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងយ៉ង្របកដ 
្របជ េដើមបផី្តល់លទធភពឲយ�ថ បន័េនះ េ�ះ្រ�យេលើសំណំុេរឿងែដលកកសទះយ៉ងេ្រចើនរបស់ខ្លួន េហើយ
�ចចតែ់ចងសំណំុេរឿងថមីៗឲយបន្រតឹម្រតូវ ទនេ់ពលេវ� និងមនស�្ត បធ់ន ប។់ គួរពិចរ�ផងែដរ 
ពីករបេងកើត��ឧទធរណ៍បែនថមមយួចំនួន ែដលមនវ�ិលភព្រគបដណ្ត បេ់ខត្តមយួ ឬេ្រចើន។ ��
ឧទធរណ៍េន�ជធនីភនេំពញគួរមនបនទបស់វនករ និងធនធនេ្រចើនបែនថមេទៀត េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភព 
ននរបស់ខ្លួន។ 

A/HRC/15/46. Para .79. គណៈេមធវគួីរែតគពំរ និងករពរេមធវែីដលេធ្វើករេដើមប្ីរបេយជន�៍ធ  
រណៈ ែដលតួនទីរបស់េមធវទីងំេនះ មន�រៈសំខន�់ស់កនុងករេលើកសទួយយុត្តិធមេ៌នកមពុជ។ 

A/HRC/15/46. Para.80. ៃដគូអភវិ��នអ៍ន្តរជតិននរបស់កមពុជគួរែតបេងកើនករគ្ំរទខងហិរញញ វតថុដល់
កំែណទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌និងជួយ ដល់គណៈេមធវ ីេដើមបផី្តល់ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជន្រកី្រក។   

A/HRC/15/46. Para .81. គួរែតបេងកើនថវកិឲយបន្រគប្់រគនដ់ល់វស័ិយយុត្តិធម។៌ �ជរ�្ឋ ភបិលគួរែត
ឧបតថមភហិរញញ វតថុដល់ករអបរ់ចំបបស់្រមប្់របជពលរដ្ឋ ឲយកនែ់តេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត ជពិេសសដល់ជន
្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។  

A/HRC/15/46. Para .84. គួរែតផ្តល់ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះប�្ត លែផនកចបបដ់ល់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិ 
ធមែ៌ដលជអនកេដើរតួយ៉ងសំខនក់នុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

A/HRC/15/46. Para .85. រ�្ឋ ភបិលគួរធនថ បុគគលទងំអស់ែដល្រតូវបនឃតខ់្លួន និងឃុំខ្លួន ្រតូវ
មនអនកតំ�ងែផនកចបប្់រតឹម្រតូវ និងទទួលបនេមធវយ៉ីងឆបរ់ហ័សបំផុត។ គួរេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតិ
វធីិ្រពហមទណ្ឌ េដើមបធីនថ បុគគលែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស�មយួគួរមនវត្តមន
របស់អនកតំ�ងែផនកចបបេ់នជមយួ កនុងកំឡុងេពលៃនករ�កសួររបស់នគរបល។ 

A/HRC/15/46. Para.86. កមពុជគួរផ្តល់ករករពរពិេសសដល់្រកុមមនុស�ែដលសថិតកនុង្រកុមពិេសស� 
មយួ ដូចជ្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន�ចេ់�យែឡកមយួ េហើយគួរបេងកើតឲយមនតុ�ករ្រគួ�រផងែដរ។ 

A/HRC/15/46. Para .89. គួរផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រតឹម្រតូវអំពីវទិ��្រស្តេកសលយវចិយ័ដល់ម្រន្តី
នគរបលយុត្តិធម ៌្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកមេសុើបសួរនន។ 

A/HRC/15/46. Para .90. គួរមនករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបពី់សំ�ករ់ដ្ឋ ដល់ជន្រកី្រកបំផុត និងបុគគល
េផ�ងេទៀតែដលសថិតកនុង្រកុមមនុស�ងយរងេ្រគះ និង្រកុមែដល្រតូវេគផតេ់ចញពីសងគម។ 

A/HRC/15/46. Para.91. ទស�នៈស្តីពីតុ�ករគំរូគួរ្រតូវបនព្រងីកឲយទូលំទូ�យេឡើង េហើយតុ�ករ 
ទងំេនះគួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវធនធនកនែ់តេ្រចើនេឡើង េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពួកេគដំេណើ រករជតុ� 
ករគំរូដពិ៏ត្របកដ។ 
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៣២ 

A/HRC/15/46. Para. 76. សមតថភពរបស់��ឧទធរណ៍ គួរែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងយ៉ង្របកដ 
្របជ េដើមបផី្តល់លទធភពឲយ�ថ បន័េនះ េ�ះ្រ�យេលើសំណំុេរឿងែដលកកសទះយ៉ងេ្រចើនរបស់ខ្លួន េហើយ
�ចចតែ់ចងសំណំុេរឿងថមីៗឲយបន្រតឹម្រតូវ ទនេ់ពលេវ� និងមនស�្ត បធ់ន ប។់ គួរពិចរ�ផងែដរ 
ពីករបេងកើត��ឧទធរណ៍បែនថមមយួចំនួន ែដលមនវ�ិលភព្រគបដណ្ត បេ់ខត្តមយួ ឬេ្រចើន។ ��
ឧទធរណ៍េន�ជធនីភនេំពញគួរមនបនទបស់វនករ និងធនធនេ្រចើនបែនថមេទៀត េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភព 
ននរបស់ខ្លួន។ 

A/HRC/15/46. Para .79. គណៈេមធវគួីរែតគពំរ និងករពរេមធវែីដលេធ្វើករេដើមប្ីរបេយជន�៍ធ  
រណៈ ែដលតួនទីរបស់េមធវទីងំេនះ មន�រៈសំខន�់ស់កនុងករេលើកសទួយយុត្តិធមេ៌នកមពុជ។ 

A/HRC/15/46. Para.80. ៃដគូអភវិ��នអ៍ន្តរជតិននរបស់កមពុជគួរែតបេងកើនករគ្ំរទខងហិរញញ វតថុដល់
កំែណទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌និងជួយ ដល់គណៈេមធវ ីេដើមបផី្តល់ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជន្រកី្រក។   

A/HRC/15/46. Para .81. គួរែតបេងកើនថវកិឲយបន្រគប្់រគនដ់ល់វស័ិយយុត្តិធម។៌ �ជរ�្ឋ ភបិលគួរែត
ឧបតថមភហិរញញ វតថុដល់ករអបរ់ចំបបស់្រមប្់របជពលរដ្ឋ ឲយកនែ់តេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត ជពិេសសដល់ជន
្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។  

A/HRC/15/46. Para .84. គួរែតផ្តល់ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះប�្ត លែផនកចបបដ់ល់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិ 
ធមែ៌ដលជអនកេដើរតួយ៉ងសំខនក់នុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

A/HRC/15/46. Para .85. រ�្ឋ ភបិលគួរធនថ បុគគលទងំអស់ែដល្រតូវបនឃតខ់្លួន និងឃុំខ្លួន ្រតូវ
មនអនកតំ�ងែផនកចបប្់រតឹម្រតូវ និងទទួលបនេមធវយ៉ីងឆបរ់ហ័សបំផុត។ គួរេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតិ
វធីិ្រពហមទណ្ឌ េដើមបធីនថ បុគគលែដល្រតូវបនេចទ្របកនពី់ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស�មយួគួរមនវត្តមន
របស់អនកតំ�ងែផនកចបបេ់នជមយួ កនុងកំឡុងេពលៃនករ�កសួររបស់នគរបល។ 

A/HRC/15/46. Para.86. កមពុជគួរផ្តល់ករករពរពិេសសដល់្រកុមមនុស�ែដលសថិតកនុង្រកុមពិេសស� 
មយួ ដូចជ្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន�ចេ់�យែឡកមយួ េហើយគួរបេងកើតឲយមនតុ�ករ្រគួ�រផងែដរ។ 

A/HRC/15/46. Para .89. គួរផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រតឹម្រតូវអំពីវទិ��្រស្តេកសលយវចិយ័ដល់ម្រន្តី
នគរបលយុត្តិធម ៌្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកមេសុើបសួរនន។ 

A/HRC/15/46. Para .90. គួរមនករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបពី់សំ�ករ់ដ្ឋ ដល់ជន្រកី្រកបំផុត និងបុគគល
េផ�ងេទៀតែដលសថិតកនុង្រកុមមនុស�ងយរងេ្រគះ និង្រកុមែដល្រតូវេគផតេ់ចញពីសងគម។ 

A/HRC/15/46. Para.91. ទស�នៈស្តីពីតុ�ករគំរូគួរ្រតូវបនព្រងីកឲយទូលំទូ�យេឡើង េហើយតុ�ករ 
ទងំេនះគួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវធនធនកនែ់តេ្រចើនេឡើង េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពួកេគដំេណើ រករជតុ� 
ករគំរូដពិ៏ត្របកដ។ 

 

ង. យតុ្តធិមអ៌នីតជិន 

៣៣ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៣. �កឲ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន ែដលស្រមបេទ�មត្រមូវកររបស់ជនេលមើសជអនីតិ
ជន ជពិេសស េដើមបធីនថ អនីតិជនមនិ្រតូវបនឃុំខ្លួនជមយួមនុស�េពញវយ័ (��បី៊ូទី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៨១. �កប់ញចូ លនិយមនយ័្រសបចបបអំ់ពីកុមរ �យុអបបបរមិសំ�បទ់ទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ និង
ករ្រពមេ្រព�ង�ងផ្លូវេភទ និងសូមព្រងឹងចបបស់្តីពី�យុអបបបរមិសំ�បេ់រៀប�ពហ៍ពិពហ៍ ដូច  
គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរបនផ្តល់អនុ�សន៍ ្រពមទងំ សូមបេងកើត និងអនុវត្តចបបជ់តិែដល
កំណតជ់បទឧ្រកិដ្ឋ និងផ្តនទ េទសអំេពើែចកចយ លកដូ់រ និងអំេពើឬសំភរៈ�ស�ភសកុមរ។ 
(អីុ្រ�ែអល)  

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២៣. េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត្របពន័ធយុត្តិធមស៌្រមបអ់នីតិជន�ចេ់�យែឡក សម
្រសប�មត្រមូវករ �ថ នភព និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវពិេសសរបស់អនីតិជន។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីយុត្តិធមរ៌បស់អនីតិជនឲយបនឆបរ់ហ័ស និង
ធនថេសចក្ដី្រពងចបបេ់នះ មនភពសម្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ និងគួរបេងកើតេគលករណ៍
ែណន ំនិង��ចរែណនែំដលសីុសង្វ កគ់ន ស្ដីពីទស�ន:្របពន័ធយុត្តិធមកុ៌មរេម្រតី ស្រមបេ់ច្រកម 
្រពះ�ជ�ជញ  និងនគរបលយុត្តិធម។៌ រដ្ឋភគីគួរបន្តចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបបីេងកើត និង
អនុវត្ត្របពន័ធដទូ៏លំទូ�យមយួៃនវធិនករជំនួសករ�កព់នធនគរ េដើមបធីនថករដកហូតសិទធិ
េសរភីពរបស់អនីតិជន  �ចអនុវត្តស្រមបែ់តជជេ្រមើសចុងេ្រកយកនុងរយៈេវ�ដខ៏្លីបំផុត�ម
ែដល�ចេធ្វើេទបន និងកនុងលកខខណ្ឌ សម្រសប។ េលើសពីេនះរដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករចបំច ់
េដើមបធីនថអនីតិជនែដលមន�យុេ្រកម ១៨ ឆន  ំមនិ្រតូវឃុំខ្លួនជមយួមនុស�េពញវយ័េឡើយ។ 

A/HRC/15/46. Para.92. តុ�ករនីមយួៗគួរមនអនកកនប់ញជ ីេរៀងខ្លួន ្រពមទងំមន្របពន័ធរក�សំណំុ
េរឿង និងសំណំុលិខិតបន្រតឹម្រតូវ។ េច្រកមពំុគួររក�ទុកសំណំុេរឿងក្តីេនជមយួខ្លួនេនះេទ េហើយកពំុ៏
គួរនសំំណំុេរឿងទងំេនះេទជមយួ េនេពលខ្លួនផ្ល ស់ប្តូរេទតុ�ករេផ�ងេនះែដរ។ 

A/HRC/15/46. Para.93. តុ�ករននគួរ្របកនយ់កេគលនេយបយែដលកនែ់តមនតម្ល ភពេឡើង 
កនុងករបេញចញចបបច់ម្លងៃន�ល្រកមនននិង�ក�រតុ�ករេផ�ងៗេទៀតេទដល់ភគីពកព់ន័ធនន។ 
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 ៣៤ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចចំេពះរដ្ឋភគ ី សូមឱយចត�់ល់វធិនករដច៏បំចទ់ងំអស់ េដើមបអីនុវត្ត�ម
អនុ�សនទ៍ងំ�យ ែដលបន�កេ់ចញេនកនុងេសចក្តសីេងកតចុងេ្រកយ េលើរបយករណ៍េដើម 
ែដលមនិទនប់នអនុវត្តេនេឡើយ  ឬ្រតូវបនអនុវត្តមនិបន្រគប្់រជុងេ្រជយ  ជពិេសស ទកទ់ងនឹងករ 
មនិេរ ើសេអើងកុមរពិករ សុខភពយុវវយ័ និងយុត្តិធមអ៌នីតិជន។ 

៩. គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចបែនថមេទៀត ឱយរដ្ឋភគីបេងកើនេលប�នកនុងករេធ្វើចបបស់្តីពីកិចចករពរកុមរ ែដល
មនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយមយួ ែដល្រគបដណ្ត ប�់ល់េគលករណ៍ និងបទបបញញត្តទិងំអស់ៃនអនុសញញ  
និងធនថ ចបបស់្តពីីយុត្តធិមអ៌នីតិជនែដលកំពុងបនេធ្វើេសចក្តី្រពងនេពលបចចុបបនន ្រតូវបនបញចូ ល
យ៉ងេពញេលញេទកនុងចបបេ់នះ។ 

៧៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីអនុវត្ត្របព័នធយុត្តិធម៌អនីតិជនយ៉ងេពញេលញ ឱយ្រសបជ 
មួយអនុសញញ  ជពេិសស ម្រ�៣៧ ម្រ�៣៩ និងម្រ�៤០ ្រពមទងំ្រសបជមយួបទ�្ឋ នពកព់ន័ធ
េផ�ងេទៀត  រមួទងំ វធិនបទ�្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងយុត្តធិមអ៌នីតិជន (វធិន្រកងុេបក៉ងំ) េគល
ករណ៍ែណនសំ្រមបប់ងក រយុវេទសកមម (េគលករណ៍្រកុងរយ៉ីដ) វធិនស្រមបក់រពរអនតិីជន
ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព (វធិន្រកុង��៉�) េគលករណ៍្រកុងវែីយនស្រមបកុ់មរេនកនុង
្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  និងេយបល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេលខ១០ (២០០៧) ស្តី ពីសិទធិ
កុមរេនកនុងយុត្តិធមអ៌នីតិជន។ ជពិេសស គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). បេងកើតនូវតុ�ករអនីតិជនជំនញេនពសេពញ្របេទស។ 

ខ). ធនមនិឱយមនកុមរ�មន កទ់ទួលរងកររេំ��បំពន និងករេធ្វើទរុណកមមេនេពលពួកេគមនទំនក់
ទំនង ឬមនទំនស់ជមយួចបប ់ជពិេសស កនុងអំឡុងេពលៃនដំ�កក់លចបខ់្លួន និងេសុើបសួរ។ 

គ). ផ្តល់ដល់កុមរទងំជនរងេ្រគះ និងជនជបេ់ចទនូវជំនួយផ្លូវចបប ់ និងជំនួយេផ�ងេទៀតឱយបន្រគប់
្រគន ់េនដ�ំកក់លដំបូងៃននីតិវធីិ និងេនកនុង្រគបកិ់ចចដំេណើ រករផ្លូវចបបទ់ងំ�យ។ 

ឃ). ធនថកុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ឬសថិតេនកនុងមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទ ឬេនកនុង
មណ្ឌ លឃុំខ្លួន មនិ្រតូវបនទុក�កេ់នជមយួនីតិជនេនះេឡើយ និង្រតូវធនថកុមរទងំេនះមន
បរ�ិថ នដម៏នសុវតថភិព មនលកខណៈគិតគូរយ៉ងដិតដល់ចំេពះកុមរ  និង្រតូវធនថ  ពួកេគ�ច រក�
ទំនកទំ់នងជេទៀងទតជ់មយួ្រគួ�ររបស់ពួកេគ និងទទួលបននូវ��រ ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះ 
ប�្ត លវជិជ ជីវៈ។ 

ង). ្រតូវផ្តល់ដល់កុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពនូវទ្រមង�់មយួៃនសិទធិកនុងករពិនិតយេឡើង វញិនូវ
េសចក្តីសេ្រមចៃនករទុក�ក់កុមរ។  
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 ៣៤ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចចំេពះរដ្ឋភគ ី សូមឱយចត�់ល់វធិនករដច៏បំចទ់ងំអស់ េដើមបអីនុវត្ត�ម
អនុ�សនទ៍ងំ�យ ែដលបន�កេ់ចញេនកនុងេសចក្តសីេងកតចុងេ្រកយ េលើរបយករណ៍េដើម 
ែដលមនិទនប់នអនុវត្តេនេឡើយ  ឬ្រតូវបនអនុវត្តមនិបន្រគប្់រជុងេ្រជយ  ជពេិសស ទកទ់ងនឹងករ 
មនិេរ ើសេអើងកុមរពិករ សុខភពយុវវយ័ និងយុត្តិធមអ៌នីតិជន។ 

៩. គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចបែនថមេទៀត ឱយរដ្ឋភគីបេងកើនេលប�នកនុងករេធ្វើចបបស់្តីពីកិចចករពរកុមរ ែដល
មនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយមយួ ែដល្រគបដណ្ត ប�់ល់េគលករណ៍ និងបទបបញញត្តទិងំអស់ៃនអនុសញញ  
និងធនថ ចបបស់្តពីីយុត្តធិមអ៌នីតិជនែដលកំពុងបនេធ្វើេសចក្តី្រពងនេពលបចចុបបនន ្រតូវបនបញចូ ល
យ៉ងេពញេលញេទកនុងចបបេ់នះ។ 

៧៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីអនុវត្ត្របព័នធយុត្តិធម៌អនីតិជនយ៉ងេពញេលញ ឱយ្រសបជ 
មួយអនុសញញ  ជពេិសស ម្រ�៣៧ ម្រ�៣៩ និងម្រ�៤០ ្រពមទងំ្រសបជមយួបទ�្ឋ នពកព់ន័ធ
េផ�ងេទៀត  រមួទងំ វធិនបទ�្ឋ នអបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងយុត្តធិមអ៌នីតិជន (វធិន្រកងុេបក៉ងំ) េគល
ករណ៍ែណនសំ្រមបប់ងក រយុវេទសកមម (េគលករណ៍្រកុងរយ៉ីដ) វធិនស្រមបក់រពរអនតិីជន
ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព (វធិន្រកុង��៉�) េគលករណ៍្រកុងវែីយនស្រមបកុ់មរេនកនុង
្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  និងេយបល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេលខ១០ (២០០៧) ស្តី ពីសិទធិ
កុមរេនកនុងយុត្តិធមអ៌នីតិជន។ ជពិេសស គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). បេងកើតនូវតុ�ករអនីតិជនជំនញេនពសេពញ្របេទស។ 

ខ). ធនមនិឱយមនកុមរ�មន កទ់ទួលរងកររេំ��បំពន និងករេធ្វើទរុណកមមេនេពលពួកេគមនទំនក់
ទំនង ឬមនទំនស់ជមយួចបប ់ជពិេសស កនុងអំឡុងេពលៃនដំ�កក់លចបខ់្លួន និងេសុើបសួរ។ 

គ). ផ្តល់ដល់កុមរទងំជនរងេ្រគះ និងជនជបេ់ចទនូវជំនួយផ្លូវចបប ់ និងជំនួយេផ�ងេទៀតឱយបន្រគប់
្រគន ់េនដ�ំកក់លដំបូងៃននីតិវធីិ និងេនកនុង្រគបកិ់ចចដំេណើ រករផ្លូវចបបទ់ងំ�យ។ 

ឃ). ធនថកុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ឬសថិតេនកនុងមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទ ឬេនកនុង
មណ្ឌ លឃុំខ្លួន មនិ្រតូវបនទុក�កេ់នជមយួនីតិជនេនះេឡើយ និង្រតូវធនថកុមរទងំេនះមន
បរ�ិថ នដម៏នសុវតថភិព មនលកខណៈគិតគូរយ៉ងដិតដល់ចំេពះកុមរ  និង្រតូវធនថ  ពួកេគ�ច រក�
ទំនកទំ់នងជេទៀងទតជ់មយួ្រគួ�ររបស់ពួកេគ និងទទួលបននូវ��រ ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះ 
ប�្ត លវជិជ ជីវៈ។ 

ង). ្រតូវផ្តល់ដល់កុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពនូវទ្រមង�់មយួៃនសិទធិកនុងករពិនិតយេឡើង វញិនូវ
េសចក្តីសេ្រមចៃនករទុក�ក់កុមរ។  

 

ច. ករមិនបញជូ ន្រតឡបវ់ញិ 

៣៥ 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  
២៤. រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុមត័ចបបជ់តិស្ដីពីករធនសិទធិរបស់ជនេភៀសខ្លួន និងអនកសំុសិទធិ្រជកេកន 

រមួទងំកុមរកំ្រពែដល្រតូវករករពរពីអន្តរជតិផងែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុមត័បទបបញញត្តិ
ចបប ់ េដើមបអីនុវត្តម្រ�៣ ៃនអនុសញញ េនះ េដើមប�ីកប់ញចូ លេទកនុងចបបជ់តិ។ េទះកនុងកល:
េទស:�កេ៏�យ រដ្ឋភគីមនិ្រតូវបេណ្ដ ញេចញ បញជូ ន្រតឡបឬ់េធ្វើបតយបន័បុគគល�មយួេទកន ់
រដ្ឋមយួេផ�ងេទៀត េនេពលមនមូល�្ឋ ន្រគប្់រគន�់ចេជ�ជកប់នថ ជនេនះនឹងសថិតកនុងេ្រគះ
ថន កៃ់នករេធ្វើទរុណកមម ឬ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ គណៈកមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគីធន
ឲយមនករ�ម�នសម្រសប ពកព់ន័ធនឹង�ថ នភពៃនអនកសំុសិទធិ្រជកេកនជម៉ុង��៉ចំនួន៦៧៤ 
នក ់ និងអនកសំុសិទធិ្រជកេកនជនជតិអ៊ូយហគឺ ចំនួន២០នក ់ និងផ្តល់ពត័ម៌នពីករណីទងំេនះដល់ 
គណៈកមម ធិករ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  
១៤. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធថថចបបែ់ដលបនអនុមត័េហើយ �បទ់ងំចបបស់្តីពីសិទធិ្រជកេកន 

្រតូវែតបនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញនិងសុទធចិត្ត េដើមបផី្តល់ករករពរទងំ្រសងុ�មផ្លូវចបប ់ ករេគរព 
េគលករណ៍ស្តីពី “ករមនិបញជូ ន្រតឡបវ់ញិ” និងករទទួលបនដូចគន នូវសិទធិ និងអតថ្របេយជន ៍
េសមើភពគន ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  
៧៥. េ�យចូលរមួកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើង  ជពិេសស េ�យគណៈកមម ធិករ្របឆងំករេធ្វើទរុណ 

កមម (CAT/C/KHM/CO/២ កថខណ្ឌ ២៤) អំពីករេធ្វើមតុភូមនិិវត្តនេ៍�យបងខេំទកន្់របេទសចិន នូវ
ជនសំុសិទធ្ិរជកេកនអ៊យុហគរឺ ចំនួន២០នក ់ រមួទងំកុមរ២នក ់កនុងឆន ២ំ០០៩ គណៈកមម ធិករសូម
ទទូចឱយរដ្ឋភគេីលើកកមពស់េគលករណ៍ករពរជនេភៀសខ្លួន មនិឱយបញជូ ន្រតឡបេ់ទ្របេទសេដើមវញិ 
្រសប�មចបបជ់ន េភៀសខ្លួនអន្តរជតិ និងសិទធិមនុស� រមួទំងអនុសញញ ផងែដរ។ 

ច). ្រតូវេលើកកមពស់វធិនករជំនួសឱយករឃុខំ្លួន ដូចជ ករបែង្វរ ករពយរួេទស�កលបង ករ្របឹក�េយបល់ 
េស�សហគមន ៍ឬករពយួរេទស េនេពល�ែដល�ចអនុវត្តបន និង 

ឆ). ្រតូវេសនើសំុជំនួយបេចចកេទសបែនថមេទៀតេលើវស័ិយយុត្តិធមអ៌នីតិជន និងករបណ្តុ ះប�្ត លនគរបល 
ពី្រកុមអន្តរទីភន ក់ងរទទួលបនទុកកិចចករយុត្តិធម៌អនីតិជន ែដលរួមមនករយិល័យេ្រគ�ងេញ�ន 
និងឧ្រកិដ្ឋកមមសហ្របជជតិ អងគករយូនីេសហ្វ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស�
របស់អងគករសហ្របជជតិ និងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិលនន ។ 
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III. េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ(រមួទងំេសរភីពពត័៌មន) េសរភីព
សមគម និងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ

 (្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងព័ត៌មន ្រកសួងម�ៃ�ទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ គណៈ
កមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ  ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ �ប�្ត លវិជជ ជីវៈ ្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និងទូរគមនគមន៍) 

ក. េសរភីពៃនករបេញច ញមត ិនិងកែំណទ្រមងច់បប ់

៣៦ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៤. ធនករអនុវត្តេ�យេពញេលញនូវបទបបញញត្តិែដលបនអនុមត័នេពលថមីៗ ទកទ់ងនឹង្រកម
្រពហមទណ្ឌ  (ម៉ុងេតេណ្រកូ); 

១១៨.១៥. ពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ េឡើងវញិេដើមបធីនថ ្រកមេនះ្រសបគន នឹងកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកម 
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ទកទ់ងនឹងេសរភីពៃនករបេញចញ 
មតិ និងចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបេីធ្វើវេិ�ធនកមម ឬលុបេចលម្រ��ែដលមនិេឆ្លើយ
តបនឹងកតព្វកិចចទងំេនះ (ក��); 

១១៨.១៦. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ�្រសបនឹងស្តង�់រអន្តរជតិ និងកតព្វកិចចរបស់កមពុជ 
េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ែបលហ�ុកិ); 

១១៨.១៧. បេងកើតចបបម់យួស្តីពីេសរភីពទទួលពត័ម៌ន ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១៨. អនុមត័វធិនករចបប ់ និងវធិនករដៃទេទៀត ែដលេលើកកមពស់ករទទួលបនេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ (បុត�្វ �); 

១១៨.១៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថ ចបបក់មពុជអនុញញ តឲយគណបក�នេយបយទងំអស់ សហជីព 
និង្រកុមសងគមសីុវលិដៃទេទៀត េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន េដើមបទីទួលបនេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ មនសមគម និងករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ េហើយថបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ �ច
េកើតេឡើងេ�យសុវតថិភព និងេ�យគម នករភយ័ខ្ល ច ពីករបំភតិបំភយ័ ឬករេ្របើកម្ល ងំហសួ
េហតុពីខងភគី�ជញ ធរកមពុជ។ (ក��); 

១១៨.២០. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  កដូ៏ចជចបបដ់ៃទេទៀត េដើមបឲីយចបបទ់ងំេនះ ្រសប�មស្តង�់រ
េសរភីពៃនករបេញចញមតិជអន្តរជតិ និងទប�់ក តក់រយយដីល់អនកករពរសិទធិមនុស� 
អនក�រពត័ម៌ន និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល (�ធរណរដ្ឋេឆក); 
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III. េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ(រមួទងំេសរភីពពត័៌មន) េសរភីព
សមគម និងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ

 (្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងព័ត៌មន ្រកសួងម�ៃ�ទ ្រកសួងយុត្តិធម៌ គណៈ
កមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ  ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ �ប�្ត លវិជជ ជីវៈ ្រកសួងៃ្របសនីយ៍ និងទូរគមនគមន៍) 

ក. េសរភីពៃនករបេញច ញមត ិនិងកែំណទ្រមងច់បប ់

៣៦ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៤. ធនករអនុវត្តេ�យេពញេលញនូវបទបបញញត្តិែដលបនអនុមត័នេពលថមីៗ ទកទ់ងនឹង្រកម
្រពហមទណ្ឌ  (ម៉ុងេតេណ្រកូ); 

១១៨.១៥. ពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ េឡើងវញិេដើមបធីនថ ្រកមេនះ្រសបគន នឹងកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកម 
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ទកទ់ងនឹងេសរភីពៃនករបេញចញ 
មតិ និងចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបេីធ្វើវេិ�ធនកមម ឬលុបេចលម្រ��ែដលមនិេឆ្លើយ
តបនឹងកតព្វកិចចទងំេនះ (ក��); 

១១៨.១៦. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ�្រសបនឹងស្តង�់រអន្តរជតិ និងកតព្វកិចចរបស់កមពុជ 
េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ (ែបលហ�ុកិ); 

១១៨.១៧. បេងកើតចបបម់យួស្តីពីេសរភីពទទួលពត័ម៌ន ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១៨. អនុមត័វធិនករចបប ់ និងវធិនករដៃទេទៀត ែដលេលើកកមពស់ករទទួលបនេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ (បុត�្វ �); 

១១៨.១៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថ ចបបក់មពុជអនុញញ តឲយគណបក�នេយបយទងំអស់ សហជីព 
និង្រកុមសងគមសីុវលិដៃទេទៀត េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន េដើមបទីទួលបនេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ មនសមគម និងករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ េហើយថបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ �ច
េកើតេឡើងេ�យសុវតថិភព និងេ�យគម នករភយ័ខ្ល ច ពីករបំភតិបំភយ័ ឬករេ្របើកម្ល ងំហសួ
េហតុពីខងភគី�ជញ ធរកមពុជ។ (ក��); 

១១៨.២០. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  កដូ៏ចជចបបដ់ៃទេទៀត េដើមបឲីយចបបទ់ងំេនះ ្រសប�មស្តង�់រ
េសរភីពៃនករបេញចញមតិជអន្តរជតិ និងទប�់ក តក់រយយដីល់អនកករពរសិទធិមនុស� 
អនក�រពត័ម៌ន និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល (�ធរណរដ្ឋេឆក); 

 

 

 

 

៣៧ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៦-(ក). សូមធនថ េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និង�រពត័ម៌ន ដូចបនធនកនុងចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញ  ្រតូវ
បនេគរព្របកបេ�យ្របសិទធភព។ (ស្វីស) 

ខ). សូមពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ែដលេទើបអនុមត័ថមីៗេឡើងវញិ កនុងេគលបំណងធនថចបបេ់នះ្រសប
�មករ�កកំ់ហិតែដលអនុញញ តេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចមនែចងកនុង ICCPR។ (េឆក) 

គ). សូមចតវ់ធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបធីនឲយមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និង    
ទស�នៈ េ�យករេធ្វើវេិ�ធនកមមចបបស់្តីពីរបប�រពត័ម៌ន ែដលបងកឲយមនករបក្រ�យយ៉ង
ទូលំទូ�យេទេលើពកយមនិចបស់�ស់ “ អំេពើេជរ្របមថ�ថ បន័ជតិ ” េហើយែដលអនុញញ តឲយ
មនករពិនិតយចបពិ់រុទធ ករពយួរករេបះពុមពផ�យ និងករជបព់នធនគរ េ្រកមេលសថសន្តិសុខ
ជតិ និងេសថរភពនេយបយ។ (អុី្រ�ែអល) 

ឃ). អនុមត័វធិនករផ្លូវចបបែ់ដលចបំច ់ េដើមបកំុីឲយេគេធ្វើទុកខបុកេមនញអនក�រពត័ម៌ន េនេពល
ែដលពួកេគអនុវត្តវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន េហើយកររេំ�ភេលើករ�កកំ់ហិតេលើេសរភីពៃនករបេញចញ
មតិ មនិ្រតូវបនេគ�កេ់ទស�មែបប្រពហមទណ្ឌ េឡើយ។ (មុចិសីុកូ) 

ង). សូមកំណតអំ់ពីទំហំៃនបទបរ�ិរេករ ្តនិ៍ងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត េដើមបធីនថបទេចទ្របកន ់
ទងំេនះ មនិរេំ�ភេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ្រពមទងំផ្តល់ករែណនឲំយបនចបស់�ស់ដល់
ម្រន្តីតុ�ករ េដើមបឲីយបទបបញញត្តិទងំេនះ មនិបងកឲយមនករណីយ៉ងេ្រចើន េ�យ�រែតករេចទ
្របកនម់និ្រតឹម្រតូវេនះេឡើយ។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

១១៨.១០២. ធនថ ទស�នៈៃនករបរ�ិរេករ ្តិ៍ និងកររខំនដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ ្រតូវ្រសបគន
នឹងសិទធិមនុស�កនុងករទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ទងំេនកនុងចបប ់ទងំេនកនុង
ករអនុវត្តជកែ់ស្តង (�ល្លឺមង៉)់; 

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/15/46. Para .96. តុ�ករគួរអនុវត្តចបប�់រពត័ម៌នចំេពះបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងអនក�រពត័ ៌
មន ្រពមទងំអនុញញ តឲយមនករដកអតថបទេចញ ករែកត្រមូវ និងសិទធិៃនករេឆ្លើយតប មុនេពលឈន
េទដល់ករ�កប់ណ្តឹ ង្របឆងំនឹងអនក�រពត័ម៌ននន ចំេពះករេបះពុមភផ�យពត័ម៌នែដល្រតូវបន
ចតទុ់កថមនិ្រតឹម្រតូវ ឬបះ៉ពល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគគលនន ឬសូមបែីតករគ្រមមកំែហងដល់សន្តិ
សុខជតិ ឬស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ។ នីតិវធីិផ្លូវចបបេ់នកនុងករណីេនះ គួរែតជបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េហើយ
មនិែមនជបណ្តឹ ង�ជញ េនះេទ។ 



38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៣៨ 

A/HRC/15/46. Para .95. រ�្ឋ ភបិលគួរពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេឡើងវញិ េដើមបធីនថ ្រកមេនះពិតជ
អនុេ�ម�មកំរតិៃនកររតិតបតិែដល�ចអនុញញ តឲយេធ្វើបនេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចែដលបន
ែចងេនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយឆន ១ំ៩៦៦។    

A/HRC/15/46. Para .97. បុគគល�ធរណៈននគួរេ្រត�មខ្លួនអត្់រទនឹំងកររះិគន ់ េហើយេជៀស�ងេ្របើ
្របស់តុ�ករ េដើមបបំីបិទកររះិគន ់ េ្រពះកររះិគនជ់ែផនកមយួជួយ េធ្វើឲយលទធិ្របជធិបេតយយដំេណើ រករ
បនេ�យរលូន។ ជករ្របេសើរជងែដលយកេសចក្តីពិត េទតបតនឹងេសចក្តីមនិពិត ជជងេ្របើ្របស់
ករបំភតិបំភយ័�មផ្លូវតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភបិលនន គួរែតេរៀបចំឲយមនអនកនពំកយេរៀងខ្លួន េដើមបី
្របឆងំេទនឹងកររះិគនន់នេលើេគលនេយបយរបស់រ�្ឋ ភបិល ឬ្របតិកមមចំេពះអតថបទ�រពត័ម៌ន
�មយួ ែដលមនលកខណៈរេសើប ចំេពះបុគគលេនកនុងតំែណង�ធរណៈនន ជជងេ្រជើសេរ ើសផ្លូវ
េទេ្របើបណ្តឹ ង�ជញ េនះ។  

A/HRC/15/46. Para .98. បទបរ�ិរេករ ិ៍្ត និងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត គួរែតដកេចញពីបទេលមើស្រពហម
ទណ្ឌ ទងំ្រសុង។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ែដល្រតូវបនចតទុ់កថជករគ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខជតិ ្រតូវ
ែតទទួលបនករបក្រ�យឲយ្រសប�មកតព្វកិចចនន េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង
សិទធិនេយបយរបស់កមពុជ។ 

A/HRC/18/46.Para.86. សភគួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវបញញត្តិ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី កនុងេគលេ�េធ្វើឲយ្របកដ 
ថ ្រកមេនះ្រសប�មកំហិតែដលបនអនុញញ តឲយ�កចំ់េពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េ្រកមចបបសិ់ទធិ
មនុស�អន្តរជតិ។ 

A/HRC/18/46. Para.87. សភគួរែតធនករពរសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់សមជិករបស់ខ្លួន
ផទ ល់ និងករពរអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ពួកគត។់  

A/HRC/18/46. Para.88. អងគតុ�ករគួរេធ្វើករបក្រ�យបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រសប�មបទ�្ឋ ន
សិទធិមនុស�អន្តរជតិស្តីពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ ្រកសួងយុត្តិធមគួ៌រែតពឹងពកេ់លើសហគមនអ៍ន្តរ
ជតិ �បទ់ងំ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្របចកំមពុជ េដើមប ី
ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប�្ត លេផ�ង�ដល់េច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវ ីកនុងបញ្ហ េនះ។  

A/HRC/24/36.Para. 68. េសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងសងគមកមពុជ គួរ
្រតូវបនេគរព្រគបេ់ពលទងំអស់ រមួទងំមុនេពល  កនុងអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលេបះេឆន ត។  
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៣៨ 

A/HRC/15/46. Para .95. រ�្ឋ ភបិលគួរពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេឡើងវញិ េដើមបធីនថ ្រកមេនះពិតជ
អនុេ�ម�មកំរតិៃនកររតិតបតិែដល�ចអនុញញ តឲយេធ្វើបនេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចែដលបន
ែចងេនកនុងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយឆន ១ំ៩៦៦។    

A/HRC/15/46. Para .97. បុគគល�ធរណៈននគួរេ្រត�មខ្លួនអត្់រទនឹំងកររះិគន ់ េហើយេជៀស�ងេ្របើ
្របស់តុ�ករ េដើមបបំីបិទកររះិគន ់ េ្រពះកររះិគនជ់ែផនកមយួជួយ េធ្វើឲយលទធិ្របជធិបេតយយដំេណើ រករ
បនេ�យរលូន។ ជករ្របេសើរជងែដលយកេសចក្តីពិត េទតបតនឹងេសចក្តីមនិពិត ជជងេ្របើ្របស់
ករបំភតិបំភយ័�មផ្លូវតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភបិលនន គួរែតេរៀបចំឲយមនអនកនពំកយេរៀងខ្លួន េដើមបី
្របឆងំេទនឹងកររះិគនន់នេលើេគលនេយបយរបស់រ�្ឋ ភបិល ឬ្របតិកមមចំេពះអតថបទ�រពត័ម៌ន
�មយួ ែដលមនលកខណៈរេសើប ចំេពះបុគគលេនកនុងតំែណង�ធរណៈនន ជជងេ្រជើសេរ ើសផ្លូវ
េទេ្របើបណ្តឹ ង�ជញ េនះ។  

A/HRC/15/46. Para .98. បទបរ�ិរេករ ិ៍្ត និងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត គួរែតដកេចញពីបទេលមើស្រពហម
ទណ្ឌ ទងំ្រសុង។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ែដល្រតូវបនចតទុ់កថជករគ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខជតិ ្រតូវ
ែតទទួលបនករបក្រ�យឲយ្រសប�មកតព្វកិចចនន េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង
សិទធិនេយបយរបស់កមពុជ។ 

A/HRC/18/46.Para.86. សភគួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវបញញត្តិ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី កនុងេគលេ�េធ្វើឲយ្របកដ 
ថ ្រកមេនះ្រសប�មកំហិតែដលបនអនុញញ តឲយ�កចំ់េពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េ្រកមចបបសិ់ទធិ
មនុស�អន្តរជតិ។ 

A/HRC/18/46. Para.87. សភគួរែតធនករពរសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់សមជិករបស់ខ្លួន
ផទ ល់ និងករពរអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ពួកគត។់  

A/HRC/18/46. Para.88. អងគតុ�ករគួរេធ្វើករបក្រ�យបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រសប�មបទ�្ឋ ន
សិទធិមនុស�អន្តរជតិស្តីពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ ្រកសួងយុត្តិធមគួ៌រែតពឹងពកេ់លើសហគមនអ៍ន្តរ
ជតិ �បទ់ងំ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្របចកំមពុជ េដើមប ី
ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប�្ត លេផ�ង�ដល់េច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវ ីកនុងបញ្ហ េនះ។  

A/HRC/24/36.Para. 68. េសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងសងគមកមពុជ គួរ
្រតូវបនេគរព្រគបេ់ពលទងំអស់ រមួទងំមុនេពល  កនុងអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលេបះេឆន ត។  

 

ខ. េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ 

៣៩ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១០៤. េលើកកមពស់បរយិកសអំេ�យផល និងមនសុវតថិភពមយួែដលអនុញញ តឲយបុគគល និង
្រកុមនន េ្របើ្របស់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ េសរភីពមនសមគម និងេសរភីពៃនករ
្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ េហើយ្រតូវបញចបក់រយយ ី ករបំភតិបំភយ័ ករចបខ់្លួន�មទំេនើង
ចិត្ត និងករ�យ្រប�រេលើ�ងកយ ជពិេសសកនុងបរបិទៃនករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ 
(ស្វីស); 

១១៨.១០៦. ធនសិទធិរបស់បុគគល និងអងគករករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស� រមួទងំករករពរ និង
ករេលើកសទួយសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ករ្របមូលផ្តុ ំ និងេសរភីពមនសមគម 
(កូឡុំប៊)ី; 

១១៨.១០៧. ធនករករពរកមមករែដលេ្របើសិទធិមនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ និងមន
សមគម និងអនុញញ តឲយមនករអនុវត្តេ�យេពញេលញ នូវសិទធិមនេសរភីពកនុងករ
បេញចញមតិេនកនុង្របេទស (្រកូ�ត); 

១១៨.១០៨. ករពរយ៉ងសកមមដល់សិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ 
េ�យធន� កររតឹតបតិ�មយួេទេលើសិទធិទងំេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រតឹម្រតូវ�មច�ប ់
ចបំច ់និងសមម្រត (ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍; 

១១៨.១០៩. អនុមត័ និងអនុវត្តវធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបទីប�់ក តក់រេ្របើអំេពើហិង�េទេលើ
បតុករ ្រសប�មច�បស់្តីពីករបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ និងអនុញញ តឲយ្រកុមទងំអស់ រមួទងំ
្រកុមែដលមនទស�ន�្រប�ងំ មនសិទធិេពញេលញេឡើងវញិ នូវេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ
េ�យសន្តិវធីិ និងមនសមគម (�ធរណរដ្ឋែឆក);  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៥១. សូមព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករករពរដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសិទិធរបស់អនកករពរ
សិទិធមនុស�ទងំអស់ �បប់ញចូ លទងំអនកទងំេនះែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ ដីធ្លី េដើមបពួីកេគ�ចេធ្វើសកមម
ភពករ�រេ�យ�ម នឧបសគគ ឬករបំភតិបំភយ័ �បប់ញចូ លទងំករករពរដល់េសរភីពៃនករជួប 
្របជំុ និងសមគមផងែដរ។ (សុ៊យែអត) 
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គ. េសរភីពសមគម រមួទងំសហជីព 

៤០ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១១០. ធនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ និងមនសមគម េហើយ្រតូវទទួល�គ ល់�រៈសំខនរ់បស់
សហជីព និងសងគមសីុវលិេផ�ង� េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ (ហូឡងដ់)៍; 

១១៨.១១១. ទងំកនុងចបប ់ទងំកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវេសរភីពៃន
ករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ និងមនសមគម ្រសប�មចបបអ់ន្តរជតិ (អូ្រ�្ត លី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៥៦. ្រតូវធនថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលនឹងមនិេធ្វើឲយលកខខណ្ឌ ករងររបស់អងគករ
េ្រ�រ�្ឋ ភបិល កនែ់តមនករលំបកេឡើយ េហើយ្រតូវេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងករ
បេងកើតសមគម។ (ប�ងំ)  

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/15/46. Para .99. ទស�នទនៃន “ ករគ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ” គួរ្រតូវបន
ផ្តល់និយមនយ័េ�យចបប ់ និងតុ�ករនន េនកនុងអតថនយ័ដច៏េង្អ�តបំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបនេដើមប ី
េលើកកំពស់ដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េច្រកមននគួរបង្ហ ញេន
កនុង�កយស័ពទជក�់កន់ន ថេតើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ឬករបេញចញមតិេ�យែឡក�មយួបន ឬនឹង   
គ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ�មរេបៀ�។ តុ�ករពំុគួរយកករេពលអះ�ង�មយួ
ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យអរូបីមកពិចរ�េនះេទ។   

A/HRC/7/42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមឲយបនឆប ់[…], េ�យធនថ 
ចបបេ់នះ្រតូវ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  និងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 240. េ�យ�រកររេំ�ភបំពនសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញ
មតិ និងករ្របមូលផ្តុ ំកនែ់តេកើនេឡើង រ�្ឋ ភបិលគួរចតវ់ធិនករអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើ
បតុកមមេ�យសន្តវធីិ រមួទងំ�មករផ�ព្វផ�យ ករបណ្តុ ះប�្ត ល អំពីេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបប់
េនះផង។ ្រកសួងម�ៃផទគួរបន្តផ្តល់ករែណន ំ និងេលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់�ជញ ធរេនកំរតិេខត្ត-�ជ
ធនី រមួទងំម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ អំពីរេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ កនុងលកខណៈមយួ
្រសប�មកតព្វកិចចសិទធិមនុស�ជអន្តរជតិរបស់កមពុជ។  
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គ. េសរភីពសមគម រមួទងំសហជីព 

៤០ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១១០. ធនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ និងមនសមគម េហើយ្រតូវទទួល�គ ល់�រៈសំខនរ់បស់
សហជីព និងសងគមសីុវលិេផ�ង� េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ (ហូឡងដ់)៍; 

១១៨.១១១. ទងំកនុងចបប ់ទងំកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវេសរភីពៃន
ករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធីិ និងមនសមគម ្រសប�មចបបអ់ន្តរជតិ (អូ្រ�្ត លី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៥៦. ្រតូវធនថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលនឹងមនិេធ្វើឲយលកខខណ្ឌ ករងររបស់អងគករ
េ្រ�រ�្ឋ ភបិល កនែ់តមនករលំបកេឡើយ េហើយ្រតូវេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងករ
បេងកើតសមគម។ (ប�ងំ)  

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/15/46. Para .99. ទស�នទនៃន “ ករគ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ” គួរ្រតូវបន
ផ្តល់និយមនយ័េ�យចបប ់ និងតុ�ករនន េនកនុងអតថនយ័ដច៏េង្អ�តបំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបនេដើមប ី
េលើកកំពស់ដល់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េច្រកមននគួរបង្ហ ញេន
កនុង�កយស័ពទជក�់កន់ន ថេតើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ឬករបេញចញមតិេ�យែឡក�មយួបន ឬនឹង   
គ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ�មរេបៀ�។ តុ�ករពំុគួរយកករេពលអះ�ង�មយួ
ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យអរូបីមកពិចរ�េនះេទ។   

A/HRC/7/42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមឲយបនឆប ់[…], េ�យធនថ 
ចបបេ់នះ្រតូវ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  និងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 240. េ�យ�រកររេំ�ភបំពនសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញ
មតិ និងករ្របមូលផ្តុ ំកនែ់តេកើនេឡើង រ�្ឋ ភបិលគួរចតវ់ធិនករអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើ
បតុកមមេ�យសន្តវធីិ រមួទងំ�មករផ�ព្វផ�យ ករបណ្តុ ះប�្ត ល អំពីេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបប់
េនះផង។ ្រកសួងម�ៃផទគួរបន្តផ្តល់ករែណន ំ និងេលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់�ជញ ធរេនកំរតិេខត្ត-�ជ
ធនី រមួទងំម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ អំពីរេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ កនុងលកខណៈមយួ
្រសប�មកតព្វកិចចសិទធិមនុស�ជអន្តរជតិរបស់កមពុជ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤១ 

៥៨. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនថ សិទិធចូលរមួសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ ្រតូវបនេគរព
ទងំ្រសុង និងថសកមមជនសហជីព�ចអនុវត្តសកមមភពរបស់ពួកេគេ�យគម នករបំភតិបំភយ័ និង
គម នេ្រគះថន កដ់ល់សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន និងជិវតិរបស់ពួកេគ។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

៥៩. សូមបេងកើតតុ�ករករ�រកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងមយួ ធនដល់ករេគរពសិទធិកមមករ និងេដើមបផី្តល់
ដំេ�ះ្រ�យ�មផ្លូវចបប ់និង្របកបេ�យ្របសិទធភពសំ�បវ់�ិទករ�រ និងសូមពិនិតយចបបស់្តីពី
សហជីពេឡើងវញិ។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

៣១. រដ្ឋភគីគួរធនថអងគករសងគមសីុវលិ រមួមនអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល មនិ្រតូវទទួលរងករ�ក់
កំហិតពកព់ន័ធនឹងករបេងកើត និងដំេណើ រកររបស់ពួកេគេទ េហើយអងគករទងំេនះ�ចដំេណើ រករ
េ�យ�ក�ជយពីរ�្ឋ ភបិល។ ជពិេសស គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគីផ្ដល់បរយិកសអំេ�យ
ផលស្រមបក់របេងកើត និងករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល កនុងករេលើក
កមពស់ករអនុវត្តអនុសញញ េនះ។  

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២៤. គណៈកមម ធិករបញជ កយ៉់ងចបស់ថសិទធិរបស់កមមករ ដូចមនែចងកនុងម្រ�៨ ៃនកតិកសញញ េនះ 
�ច្រតូវបនេ្របើែតកនុងបរយិកសមយួែដលគម នអំេពើហឹង� ករគបសងកត ់ឬករគំ�មកំែហង �ម
ែបប�កេ៏�យ។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយចត�់ល់វធិនករចបំចដូ់ចែដល 
បនេសនើេ�យគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកេសរភីពខងសមគមៃនអងគករ ILO េដើមបធីនថ សិទធិ
ខងសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ ្រតូវបនេគរពយ៉ងេពញេលញ េហើយថសមជិកសហជីពកមម
ករទងំអស់ �ចេធ្វើសកមមភពរបស់ខ្លួនកនុងបរយិកសមយួែដលគម នករបំភតិបំភយ័ និង�និភយ័
ចំេពះសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន និងជីវតិរបស់ពួកគត។់ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគែីស្វងរកកិចចសហករ 
ែផនកបេចចកេទសពីអងគករ ILO ជពិេសស កនុងវស័ិយៃនករព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ កដូ៏ចជ កនុងករ
បេងកើតតុ�ករករ�រ និងករពិនិតយេឡើងវញិៃនចបបស់្តីពីសហជីព។ គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរ 
ឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវផ្តល់ពត័ម៌នថមីៗលំអិត
អំពីបញ្ហ េនះ ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.241. រ�្ឋ ភបិលទងំេនកំរតិជតិ និងេខត្ត ្រតូវធនថអងគករសងគម 
សីុវលិ សហគមន ៍និងប�្ត ញែដលមនមូល�្ឋ នេនសហគមន ៍មនេសរភីពចូលរមួកនុងសកមមភពនន
ពកព់ន័ធនឹងករអបរ់ដីំធ្លី ពកព់ន័ធជ�ទិ៍នីតិវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ និងសកមមភពគណៈបក�នេយបយជ
េដើម េ�យមនិគិតថករ្របជំុេនះេធ្វើភ្ល មៗ ឧទ.ករេរៀបចំេបះេឆន ត និងេ្រកយករេបះេឆន តកេ៏�យ ។ 
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ឃ. ្របពន័ធផ�ព្វផ��យ��ុិនេធើណិត និងករទទលួបនពត័ម៌ន 

 
 

 

 

៤២ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១០១. ្រសប�មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ខ្លួន េ្រកម UPR កលពីជំុមុន េធ្វើករេឆព ះេទរកករធនឲយ
មនករេ្របើ្របស់េ�យេសរនូីវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូនិក និងេធ្វើេសរភីវូបនីយកមមៃន
វធិនកមមសិទធិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូនិក �មរយ�ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប ់
្រគង្របពន័ធអីុនេធើណិត ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ (ហុង្រគី); 

១១៨.១០៣. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករេធ្វើនិយត័កមមេសរភីពៃនករបេញចញមតិ �មអីុនេធើណិត �មរយ�
ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធទងំអស់ (សុ៊យែអត); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៧. សូមេរៀបចំែផនករសកមមភពឲយបនល្អិតល្អន់ េដើមបធីនដល់សិទិធេ្របើ្របស់្របពន័ធពត័ម៌ន�ម    
េអឡិច្រតូនិចេ�យេសរ ី និងរេំ�ះ្របពន័ធពត័ម៌នឲយរចួផុតពីករ្រគប្់រគងជកមមសិទធិផ្ត ចមុ់ខ។ 
(ហុង្រគី) 

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/15/46. Para. 101. គួរែតមនចបបស់្តីពីេសរភីពទទួលបនពត័ម៌នេនកមពុជេដើមបផី្តល់លទធភព 
ឲយអនក�រពត័ម៌ន និង�ធរណ�ជន ទទួលបនពត័ម៌នស្តីពីបញ្ហ ៃន្របេយជន�៍ធរណ�។ ចបប់
ែបបេនះ កនឹ៏ងេលើកកំពស់ដល់វជិជ ជីវ��រពត័ម៌ន ឲយ្របកបេ�យករទទួលខុស្រតូវ តម្ល ភព និង
គណេនយយភពផងែដរ។ 
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ឃ. ្របពន័ធផ�ព្វផ��យ��ុិនេធើណិត និងករទទលួបនពត័ម៌ន 

 
 

 

 

៤២ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១០១. ្រសប�មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ខ្លួន េ្រកម UPR កលពីជំុមុន េធ្វើករេឆព ះេទរកករធនឲយ
មនករេ្របើ្របស់េ�យេសរនូីវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូនិក និងេធ្វើេសរភីវូបនីយកមមៃន
វធិនកមមសិទធិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូនិក �មរយ�ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប ់
្រគង្របពន័ធអីុនេធើណិត ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ (ហុង្រគី); 

១១៨.១០៣. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករេធ្វើនិយត័កមមេសរភីពៃនករបេញចញមតិ �មអីុនេធើណិត �មរយ�
ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធទងំអស់ (សុ៊យែអត); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៧. សូមេរៀបចំែផនករសកមមភពឲយបនល្អិតល្អន់ េដើមបធីនដល់សិទិធេ្របើ្របស់្របពន័ធពត័ម៌ន�ម    
េអឡិច្រតូនិចេ�យេសរ ី និងរេំ�ះ្របពន័ធពត័ម៌នឲយរចួផុតពីករ្រគប្់រគងជកមមសិទធិផ្ត ចមុ់ខ។ 
(ហុង្រគី) 

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/15/46. Para. 101. គួរែតមនចបបស់្តីពីេសរភីពទទួលបនពត័ម៌នេនកមពុជេដើមបផី្តល់លទធភព 
ឲយអនក�រពត័ម៌ន និង�ធរណ�ជន ទទួលបនពត័ម៌នស្តីពីបញ្ហ ៃន្របេយជន�៍ធរណ�។ ចបប់
ែបបេនះ កនឹ៏ងេលើកកំពស់ដល់វជិជ ជីវ��រពត័ម៌ន ឲយ្របកបេ�យករទទួលខុស្រតូវ តម្ល ភព និង
គណេនយយភពផងែដរ។ 

 

IV. អនកករពរសទិធិមនុស� ករេសុើបអេងក�េ��មិនលេំអៀង និង 
និទណ្ឌ ភព 

(្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់��រ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងម���ទ តុ��រ) 

ក. កចិចករពរដលអ់នកករពរសិទ ធមិនសុ� 

៤៣ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១០៥. េគរព និងករពរសិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស� និងអនក�រពត័ម៌ន េដើមបអីនុវត្តករងរ
របស់ពួកេគេ�យគម នករ��ងំ ករបំភតិបំភយ័ ឬករយយ ី(អូ្រទីស); 

១១៨.១១២. ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស�្រតូវបនេគរព ្រសប�មអនុ�សន ៍ ែដលបន
ទទួលយកេ�យកមពុជ កនុងអំឡុងេពល UPR ជំុទីមយួ (ែបលហ�ុកិ); 

១១៨.១១៣. អនុមត័វធិនករចបំចន់នេដើមបេីគរព និងករពរអនកករពរសិទធិមនុស� (ឈលីី); 

១១៨.១១៤. ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបកីរពរអនកករពរសិទធិមនុស� ជពិេសស �មរយ�ករ
ផ្តនទ េទសជនេលមើសៃនអំេពើហិង� ឬករបំភតិបំភយ័្របឆងំពួកេគ (ប�ងំ); 

១១៨.១១៥. ករពរសិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស� (�ល្លឺមង៉)់; 

១១៨.១១៦. ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស� េដើមបបំីេព�ករងរេ�យគម នករ��ងំ ករបំភតិ
បំភយ័ ឬករយយ ី្រតូវបនេគរព និងករពរ ដូចែដលបនផ្តល់អនុ�សន ៍និងទទួលយក
េ�យកមពុជ កនុងUPR កលពីជំុមុន (េអៀរឡងដ់)៍; 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៥២. សូមជួយ ស្រមួលដល់ករងររបស់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង្រកុមសងគមសីុវលិពកព់ន័ធេផ�ង�
េទៀតេនកនុង្របេទស។ (អីុ�លី) 

៥៣. សូមបេងកើតឲយមនេគលនេយបយមយួ េដើមបកីរពរដល់អនក ករពរសិទិធមនុស�។ (េ្របសីុល) 

៥៥. អនុមត័វធិនករសម្រសប េដើមបផី�ព្វផ�យឲយទូលំទូ�យ និងធនឲយមនករអនុវត្តទងំ្រសុង�ម
េសចក្តី្របកសស្តីពីអនកករពរសិទិធមនុស�។ (ណ័រេវស)  
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៤៤ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២៥. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចតវ់ធិនករដរ៏ងឹម ំ េដើមបផី្តល់នូវករទទួល�គ ល់េ�យ្រសប
ចបបនូ់វសកមមជនករពរសិទធមិនុស�  ្រពមទងំករងររបស់ពួកេគ េដើមប�ី្ត រេឡើងវញិនូវបរយិកសេជឿ
ទុកចិត្ត  និងសហ្របតបិត្តកិរជមយួសងគមសីុវលិ ្រពមទងំឱយមនករចូលរមួជ្របពន័ធពីសហគមន ៍ ក៏
ដូចជសងគមសីុវលិ និងអងគករកុមរ កនុងករេរៀបចំែផនករ ករអនុវត្ត ករពិនិតយ�ម�ន និងករ�យ
តៃម្លេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិែដលមនករពកព់ន័ធជមយួសិទធរិបស់កុមរ។ គណៈកមម ធិករ 
កសូ៏មទទូចផងែដរឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករធនឱយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ននូ់វឧបទទវេហតុននែដល 
្រតូវបន�យករណ៍ពកព់ន័ធជមយួករបំភតិបំភយ័ និងកររុកគួន។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេធ្វើករទទូច
បែនថមេទៀតឱយរដ្ឋភគី អនុវត្ត�មអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបន�កេ់ចញេ�យអនក�យករណ៍ 
ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្តី ពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េ�កមពុជ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ 
(A/HRC/១៥/៤៦ កថខណ្ឌ  ៩៥) ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវេគរពកតព្វកិចច និងសិទធិរបស់សងគមសីុវលិ េដើមបេីលើកសទួយ និង 
ករពរសិទធិមនុស� និង្របតិបត្តិ�មេសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់អនកករពរ
សិទធិមនុស�។ មនិ្រតូវេធ្វើករ�កកំ់ហិត�មយួដល់សកមមភពទងំ�យែដលសមេហតុផលរបស់សហ
គមនមូ៍ល�្ឋ ន និងអងគករ-សមគមមនិែមនរ�្ឋ ភបិលេនះេទ។  

A/HRC/24/36.Para.69. អនកករពរសិទធិមនុស� និងជពិេសស អនកទងំ�យ�ែដលករពរសិទធិដីធ្លី 
គួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយអនុវត្តករងររបស់េគ េ�យគម នករបំភតិបំភយ័ និងករយយ។ី 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 221. រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ្រកុមហុ៊នសមបទន មនិ្រតូវេ្របើ្របស់ 
ឬេលើកទឹកចិត្តសន្តិសុខឯកជនឲយចូកលរមួ ឬេ្របើ្របស់កំ�ំង្របឆងំនឹងអនកត�៉ ឬសហគមន�៍ែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីសបបទនេនះេទ ។ 
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៤៤ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២៥. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចតវ់ធិនករដរ៏ងឹម ំ េដើមបផី្តល់នូវករទទួល�គ ល់េ�យ្រសប
ចបបនូ់វសកមមជនករពរសិទធមិនុស�  ្រពមទងំករងររបស់ពួកេគ េដើមប�ី្ត រេឡើងវញិនូវបរយិកសេជឿ
ទុកចិត្ត  និងសហ្របតបិត្តកិរជមយួសងគមសីុវលិ ្រពមទងំឱយមនករចូលរមួជ្របពន័ធពីសហគមន ៍ ក៏
ដូចជសងគមសីុវលិ និងអងគករកុមរ កនុងករេរៀបចំែផនករ ករអនុវត្ត ករពិនិតយ�ម�ន និងករ�យ
តៃម្លេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិែដលមនករពកព់ន័ធជមយួសិទធរិបស់កុមរ។ គណៈកមម ធិករ 
កសូ៏មទទូចផងែដរឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករធនឱយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ននូ់វឧបទទវេហតុននែដល 
្រតូវបន�យករណ៍ពកព់ន័ធជមយួករបំភតិបំភយ័ និងកររុកគួន។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេធ្វើករទទូច
បែនថមេទៀតឱយរដ្ឋភគី អនុវត្ត�មអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបន�កេ់ចញេ�យអនក�យករណ៍ 
ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្តី ពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េ�កមពុជ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ 
(A/HRC/១៥/៤៦ កថខណ្ឌ  ៩៥) ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវេគរពកតព្វកិចច និងសិទធិរបស់សងគមសីុវលិ េដើមបេីលើកសទួយ និង 
ករពរសិទធិមនុស� និង្របតិបត្តិ�មេសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់អនកករពរ
សិទធិមនុស�។ មនិ្រតូវេធ្វើករ�កកំ់ហិត�មយួដល់សកមមភពទងំ�យែដលសមេហតុផលរបស់សហ
គមនមូ៍ល�្ឋ ន និងអងគករ-សមគមមនិែមនរ�្ឋ ភបិលេនះេទ។  

A/HRC/24/36.Para.69. អនកករពរសិទធិមនុស� និងជពិេសស អនកទងំ�យ�ែដលករពរសិទធិដីធ្លី 
គួរ្រតូវបនអនុញញ តឲយអនុវត្តករងររបស់េគ េ�យគម នករបំភតិបំភយ័ និងករយយ។ី 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 221. រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ្រកុមហុ៊នសមបទន មនិ្រតូវេ្របើ្របស់ 
ឬេលើកទឹកចិត្តសន្តិសុខឯកជនឲយចូកលរមួ ឬេ្របើ្របស់កំ�ំង្របឆងំនឹងអនកត�៉ ឬសហគមន�៍ែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីសបបទនេនះេទ ។ 

 

ខ. អនកករពរសិទ ធមិនសុ� ករេសុើបអេងកតេ��មិនលំេអៀងេលើករ
រេំ��បពំន និងនិទណ្ឌ ភព 

៤៥ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣. អនុមត័វធិនករមន្របសិទធភពនន េដើមប្ីរបយុទធនឹងវបបធមហ៌ិង� និងនិទណ្ឌ ភព...      
(�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.៩២. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបពី្រងឹងករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀងេលើករណី
រេំ�ភសិទធិមនុស� (�ហ�ងទី់ន);  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៥៤. ក) ្រសប�មអនុ�សនម៍យួេធ្វើេឡើងកលពីេពលមុន េ�យគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និងវបបធម ៌ សូម�កេ់ចញនូវវធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹង 
វបបធមៃ៌នអំេពើហឹង� និងនិទណ្ឌ ភព និងេដើមបកីរពរឲយបន្របេសើរេឡើង ដល់អនកករពរសិទិធ 
មនុស� �បប់ញចូ លទងំអនកដឹកនជំនជតិេដើមភគតិច និងសកមមជន�មមូល�្ឋ ន។ (�ឡឺមង៉)់ 

ខ) សូមផ�ព្វផយយឲយបនដឹងជ�ធរណៈ អំពីករណីៃនករបំភតិបំភយ័ និងអំេពើហឹង�ែដលបន
�យករណ៍ �បប់ញចូ លទងំអំេពើឃតកមមេលើសកមមជនសហជីព បុគគលិកអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល 
និងអនក�រពត័ម៌ន ្រពមទងំធនឲយមនករេសុើបអេងកតយ៉ងហមតច់ត ់ និងឲយមនករទទួលខុស
្រតូវរបស់ជនេលមើស។ (អូ្រទីស) 

គ) សូមេសុើបអេងកត្របកបេ�យ្របសិទធភព និងផ្តនទ េទសឧ្រកិដ្ឋកមម និងកររេំ�ភននេលើអនក
ករពរសិទិធមនុស� ្រពមទងំផទន្ត េទសអនកែដលទទួលខុស្រតូវ។ (ណ័រេវស) 

ឃ) សូមេធើ្វករេសុើបអេងកត និងផ្តនទ េទសអំេពើ�យ្រប�រ �ករអះ�ងមនិពិត�មយួេទេលើ
អនកករពរសិទិធមនុស� ជពិេសស អនកទងំេនះែដលេធ្វើករជមយួសហគម េដើមបកីរពរដីធ្លី ផទះ
សែមបង និងសិទិធេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ ្រពមទងំ ទប�់ក តក់រជេម្ល�សេចញេ�យបងខំ ជបញ្ហ
មយួែដលអនក�យករណ៍ពិេសស និងគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកិច្ឋ សងគមកិចច និងវបបធម៌
បន�យករណ៍។ (េអៀកឡងដ់)៍ 
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៤៦ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣១. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបំច ់ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងវបបធម ៌
ហឹង� និងនិទណ្ឌ ភពែដលេកើតមនជទូេទកនុងរដ្ឋភគី និងករពរសកមមជនសិទធិមនុស� រមួទងំ
តំ�ងជនជតិេដើមភគតិច សកមមជនកសិករែដលបនចូលរមួកនុងករករពរសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម 
និងវបបធមរ៌បស់សហគមនខ៍្លួន ្របឆងំនឹងករបំភតិបំភយ័ ករគំ�មកំែហង និងអំេពើហឹង� េទះជ
អំេពើទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ�យកងកំ�ំង និងភន កង់រសន្តិសុខរដ្ឋ �េ�យតួអងគមនិែមនរដ្ឋក្តី។
គណៈកមម ធិករ អំពវនវផងែដរដល់រដ្ឋភគី ឲយធនថ �ល់ករណីែដលបនេចទ្របកនអំ់ពីករ
គបសងកត ់ និងកររេំ�ភទងំប៉ុនម ន ្រតូវែតបនេធ្វើករេសុើបអេងកតទងំ្រសុង និងយ៉ងឆបរ់ហ័ស 
េហើយថជនែដលេគអះ�ងថជជនៃដដល់ ្រតូវែតេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសេទ�មច�ប ់
្របសិនជរកេឃើញថពិតជមនពិរុទធភពែមនេនះ។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់េនកនុង
របយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតអំពីសមទិធិផល ែដលសំេរច
បនកនុងករបងក រ និងករផ្តនទ េទសចំេពះករគបសងកត ់និងអំេពើរេំ�ភេផ�ង�។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៧. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយ ផ្តល់ករករពរេពញេលញដល់្រកុមជនងយរងេ្រគះ 
្របឆងំនឹងករ�យ្រប�រេលើរូបកយ និងករបំភតិបំភយ័ េនេពលែដលពួកគតព់យយមេ្របើ
្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនទកទ់ងនឹងដីសហគមន។៍ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយនខំ្លួន
អនក្រប្រពឹត្តេលមើសេទតុ�ករ េដើមបផី្តនទ េទសេទ�មច�ប។់ [...] 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, para. 101 រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�ះ្រ�យេរឿងក្តីជក�់កន់នឲយបន្រតឹម្រតូវ ែដលអនក
តំ�ងពិេសស និងអងគករសិទធិមនុស�នន បនទញករចប�់រមមណ៍របស់រ�្ឋ ភបិលដល់េរឿងក្តីទងំ
េនះ រមួទងំកលៈេទសៈៃនករបតខ់្លួន្រពះេតជគុណទឹម �ខន។ វធិនករទងំេនះ គួរ�បប់ញចូ លផង
ែដរនូវករផ្តល់យុត្តិធមដ៌ល់ឃតករែដល្រតូវបនេចទ្របកនថ់បនសំ�បេ់មដឹកនសំហជីព េ�កជ 
វជិជ  េហើយ្រតូវនខំ្លួនឃតករពិតមកផ្តនទ េទស�មច�ប។់  

A/HRC/24/63.Para.74. រ�្ឋ ភបិលគួរែតពេន្ល�នករេសុើបអេងកតេរឿងក្តីែដលមនពីមុនយូរមកេហើយ ែដល 
ពំុទនប់នេសុើបអេងកតឲយបនសម្រសប េ�យពំុទនម់នករកតេ់ទសបុគគល�មយួេនេឡើយេនះ។ 
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៤៦ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣១. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបំច ់ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងវបបធម ៌
ហឹង� និងនិទណ្ឌ ភពែដលេកើតមនជទូេទកនុងរដ្ឋភគី និងករពរសកមមជនសិទធិមនុស� រមួទងំ
តំ�ងជនជតិេដើមភគតិច សកមមជនកសិករែដលបនចូលរមួកនុងករករពរសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម 
និងវបបធមរ៌បស់សហគមនខ៍្លួន ្របឆងំនឹងករបំភតិបំភយ័ ករគំ�មកំែហង និងអំេពើហឹង� េទះជ
អំេពើទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ�យកងកំ�ំង និងភន កង់រសន្តិសុខរដ្ឋ �េ�យតួអងគមនិែមនរដ្ឋក្តី។
គណៈកមម ធិករ អំពវនវផងែដរដល់រដ្ឋភគី ឲយធនថ �ល់ករណីែដលបនេចទ្របកនអំ់ពីករ
គបសងកត ់ និងកររេំ�ភទងំប៉ុនម ន ្រតូវែតបនេធ្វើករេសុើបអេងកតទងំ្រសុង និងយ៉ងឆបរ់ហ័ស 
េហើយថជនែដលេគអះ�ងថជជនៃដដល់ ្រតូវែតេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសេទ�មច�ប ់
្របសិនជរកេឃើញថពិតជមនពិរុទធភពែមនេនះ។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់េនកនុង
របយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតអំពីសមទិធិផល ែដលសំេរច
បនកនុងករបងក រ និងករផ្តនទ េទសចំេពះករគបសងកត ់និងអំេពើរេំ�ភេផ�ង�។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៧. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយ ផ្តល់ករករពរេពញេលញដល់្រកុមជនងយរងេ្រគះ 
្របឆងំនឹងករ�យ្រប�រេលើរូបកយ និងករបំភតិបំភយ័ េនេពលែដលពួកគតព់យយមេ្របើ
្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនទកទ់ងនឹងដីសហគមន។៍ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយនខំ្លួន
អនក្រប្រពឹត្តេលមើសេទតុ�ករ េដើមបផី្តនទ េទសេទ�មច�ប។់ [...] 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/42, para. 101 រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�ះ្រ�យេរឿងក្តីជក�់កន់នឲយបន្រតឹម្រតូវ ែដលអនក
តំ�ងពិេសស និងអងគករសិទធិមនុស�នន បនទញករចប�់រមមណ៍របស់រ�្ឋ ភបិលដល់េរឿងក្តីទងំ
េនះ រមួទងំកលៈេទសៈៃនករបតខ់្លួន្រពះេតជគុណទឹម �ខន។ វធិនករទងំេនះ គួរ�បប់ញចូ លផង
ែដរនូវករផ្តល់យុត្តិធមដ៌ល់ឃតករែដល្រតូវបនេចទ្របកនថ់បនសំ�បេ់មដឹកនសំហជីព េ�កជ 
វជិជ  េហើយ្រតូវនខំ្លួនឃតករពិតមកផ្តនទ េទស�មច�ប។់  

A/HRC/24/63.Para.74. រ�្ឋ ភបិលគួរែតពេន្ល�នករេសុើបអេងកតេរឿងក្តីែដលមនពីមុនយូរមកេហើយ ែដល 
ពំុទនប់នេសុើបអេងកតឲយបនសម្រសប េ�យពំុទនម់នករកតេ់ទសបុគគល�មយួេនេឡើយេនះ។ 

 

V. កំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត 

កែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត និងករចលូរមួនេយបយ

៤៧ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៣. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបពី្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបជំុ់វញិករេបះេឆន ត កនុងេគលបំណង
ធនថ ករេបះេឆន តនេពលអនគត មនលកខណៈេសរ ី និងយុតកិធម ៌ ែដលអនុញញ តឲយ
ពលរដ្ឋកមពុជ មនសេម្លងេនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចនន ែដលបះ៉ពល់ដល់ជីវតិរបស់
ពួកេគ និងេដើមបេី្រជើសេរ ើសម្រន្តីែដលឆ្លុះបញច ំង និងេឆ្លើយតបេ�យ្របសិទធភពេទនឹងត្រមូវ
កររបស់ពួកេគ (ក��); 

១១៨.១១៧. េ�ះ្រ�យពីកង្វះខតេនកនុងករេបះេឆន ត ែដលបនេលើកេឡើងេ�យតួអងគជេ្រចើន រមួ
ទងំអនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ និងេបសកកមមជំនួយបេចចកេទសរបស់សហពន័ធអឺរ ៉ុប 
(សុ៊យែអត); 

១១៨.១១៨. ្រតឹមដំ�ចឆ់ន ២ំ០១៤ អនុមត័ និងអនុវត្តអនុ�សនន៍នស្តីពីករែកទ្រមងក់រេបះេឆន ត 
របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ (ច្រកភពអងេ់គ្លស); 

១១៨.១១៩. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន តសំខន់ៗ េដើមប៖ី(១)ែកលំអពីសុចរតិភពៃន្របពន័ធចុះេឈម ះ 
អនកេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត, (២)ធនថេបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន
កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ�ព្វផ�យ និង(៣)ធនថគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 
មន�ក�ជយេពញេលញ (សហរដ្ឋ�េមរកិ); 

១១៨.១២០. ធនថេបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ�ព្វផ�យ េជៀស�ងករ  
បេញជ តអនកេបះេឆន ត និងជំរុញវបបធមៃ៌នករសនទនគន កនុងចំេ�មគណបក�នេ�បយ
ទងំអស់ (�ធរណរដ្ឋែឆក); 

១១៨.១២១. គណបក�ែដលពកព់ន័ធ គួរេលើកសទួយករសនទន និងសហ្របតិបត្តិករអំពីលទធផលៃនករ
េបះេឆន តសកលកលពីឆន កំន្លងេទ េដើមបេីធ្វើឲយ�ថ នករណ៍មនវលិមករកភព្រប្រកតីវញិ
េ�យឆបរ់ហ័ស និងេដើមបេីធ្វើឲយសេ្រមចបននូវករែកទ្រមងក់រេបះេឆន ត (ជប៉ុន);  

១១៨.១២២. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត �មអនុ�សនរ៍បស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ 
េដើមបបីងក រពីករេកើតេឡើងផទួនៗៃនបញ្ហ ទងំេនះ េនេពលខងមុខ (ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍; 

១១៨.១២៣. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន តេដើមបធីនពីដំេណើ រករេបះេឆន តែដល�ចេជ�ទុកចិត្តបន 
(អូ្រ�្ត លី); 
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 ៤៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៨. (ក). ្រតូវេប្តជញ េ�យខ្លួនឯង កនុងករេគរពេសរភីពខងករបេញចញមតិ និងេយបល់សំ�បទ់ងំអស់
គន  ជពិេសសសំ�បស់មជិក្រកុម្របឆងំ។ (ក��) 

(ខ). ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិពីរេបៀបេលើកអភយ័ឯកសិទធិសភ េដើមបធីនថ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះមនិ
បំពរបំពនេគលករណ៍ពហុនិយម និងេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ (ប�ងំ) 

៤៩. ចតវ់ធិនករ្រតឹម្រតូវ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនដ៍េ៏ពញេលញៃនចបបេ់បះេឆន ត នេពលអនគត។  
(ហុង្រគី) 

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/18/46. Para.64. កមពុជ្រតូវករករពេន្ល�នែ�មេទៀតដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយូបនីយកមមកនុង 
្របេទស។ គួរែតមនឆនទៈមយួពិត្របកដ និងករខិតខំពយយមេធ្វើករផ�ះផ�របញ្ហ វបិត្តិនេយបយ េដើមបី
ឲយតួអងគគណបក�ទងំអស់មនឱកសេសមើគន  កនុងករចូលរមួជវភិគទន ឬរមួចំែណកកនុងករអភវិ��ន៍
េសដ្ឋកិចច និងនេយបយរបស់្របេទសជតិ និងដំេណើ រករសភនិយម។ សិទធិរបស់សមជិកសភទងំ
អស់ចបពី់តំ�ង��ស្តមកពីគណបក�ែដល�សនៈភគេ្រចើន ដល់គណបក�ែដលមន�សនៈភគតិច
កនុងសភ �ចអនុវត្តតួនទីភរកិចចរបស់ខ្លួន គួរែត្រតូវបនេគរពអនុវត្ត�ម។ 

A/HRC/18/46. Para. 68. នីតិវធីិៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស នីតិវធីិៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ គួរ្រតូវ
បនពិនិតយេឡើងវញិ េដើមបេីលើកទឹកចិត្តឲយមនករែបងែចកអំ�ច និងករទទួលខុស្រតូវ្របកបេ�យ
ភពេសមើគន  ឬមនសមម្រតេនកនុងសកមមភពករងររបស់សភ និងជពិេសស កនុងតួនទីភពជអនក
ដឹកនេំនកនុងគណៈកមមករសភេផ�ង�។  

A/HRC/18/46. Para. 69. នីតិវធីិសំ�បក់រដកហូតអភយ័ឯកសិទធិសភ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមមខងវនិយ័ 
្របឆងំនឹងសមជិកកនុងសមយ័្របជំុគួរែតអនុវត្ត្រសប�មេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិ បទ�្ឋ នរដ្ឋធមមនុញញ  
និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។  

A/HRC/18/46. Para. 77. េសចក្តីត្រមូវជសមជិកៃន្រកុមមយួែដលមនសមជិកសភចំនួនដបរូ់ប ចូល
រមួជែជកែវកែញកកនុងសភ គួរែតរក�ឲយមនតេទេទៀត េដើមបឲីយសមជិកសភ្រគបរូ់ប មនឱកសេសមើគន  
កនុងករចូលរមួជែជកែវកែញកេលើបញ្ហ េផ�ង�។ 

A/HRC/18/46. Para.78. គណបក�្របឆងំសំខនម់យួ គួរែតមនតួនទីមយួ្រតូវបំេពញ្របកបេ�យនយ័ 
�ថ បន កនុងករែតង�ងំសមជិក�ថ បន័ទងំ�យែដលបេងកើតេឡើងេ�យរដ្ឋធមមនុញ ដូចជគណៈកមម
ករេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ គណៈកមមករទងំេនះ�ច្របតិបត្តិករ្របកបេ�យភពឯក
�ជយ និងមនិលំេអៀង។ 
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 ៤៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៨. (ក). ្រតូវេប្តជញ េ�យខ្លួនឯង កនុងករេគរពេសរភីពខងករបេញចញមតិ និងេយបល់សំ�បទ់ងំអស់
គន  ជពិេសសសំ�បស់មជិក្រកុម្របឆងំ។ (ក��) 

(ខ). ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិពីរេបៀបេលើកអភយ័ឯកសិទធិសភ េដើមបធីនថ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះមនិ
បំពរបំពនេគលករណ៍ពហុនិយម និងេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ (ប�ងំ) 

៤៩. ចតវ់ធិនករ្រតឹម្រតូវ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនដ៍េ៏ពញេលញៃនចបបេ់បះេឆន ត នេពលអនគត។  
(ហុង្រគី) 

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/18/46. Para.64. កមពុជ្រតូវករករពេន្ល�នែ�មេទៀតដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយូបនីយកមមកនុង 
្របេទស។ គួរែតមនឆនទៈមយួពិត្របកដ និងករខិតខំពយយមេធ្វើករផ�ះផ�របញ្ហ វបិត្តិនេយបយ េដើមបី
ឲយតួអងគគណបក�ទងំអស់មនឱកសេសមើគន  កនុងករចូលរមួជវភិគទន ឬរមួចំែណកកនុងករអភវិ��ន៍
េសដ្ឋកិចច និងនេយបយរបស់្របេទសជតិ និងដំេណើ រករសភនិយម។ សិទធិរបស់សមជិកសភទងំ
អស់ចបពី់តំ�ង��ស្តមកពីគណបក�ែដល�សនៈភគេ្រចើន ដល់គណបក�ែដលមន�សនៈភគតិច
កនុងសភ �ចអនុវត្តតួនទីភរកិចចរបស់ខ្លួន គួរែត្រតូវបនេគរពអនុវត្ត�ម។ 

A/HRC/18/46. Para. 68. នីតិវធីិៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស នីតិវធីិៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ គួរ្រតូវ
បនពិនិតយេឡើងវញិ េដើមបេីលើកទឹកចិត្តឲយមនករែបងែចកអំ�ច និងករទទួលខុស្រតូវ្របកបេ�យ
ភពេសមើគន  ឬមនសមម្រតេនកនុងសកមមភពករងររបស់សភ និងជពិេសស កនុងតួនទីភពជអនក
ដឹកនេំនកនុងគណៈកមមករសភេផ�ង�។  

A/HRC/18/46. Para. 69. នីតិវធីិសំ�បក់រដកហូតអភយ័ឯកសិទធិសភ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមមខងវនិយ័ 
្របឆងំនឹងសមជិកកនុងសមយ័្របជំុគួរែតអនុវត្ត្រសប�មេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិ បទ�្ឋ នរដ្ឋធមមនុញញ  
និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។  

A/HRC/18/46. Para. 77. េសចក្តីត្រមូវជសមជិកៃន្រកុមមយួែដលមនសមជិកសភចំនួនដបរូ់ប ចូល
រមួជែជកែវកែញកកនុងសភ គួរែតរក�ឲយមនតេទេទៀត េដើមបឲីយសមជិកសភ្រគបរូ់ប មនឱកសេសមើគន  
កនុងករចូលរមួជែជកែវកែញកេលើបញ្ហ េផ�ង�។ 

A/HRC/18/46. Para.78. គណបក�្របឆងំសំខនម់យួ គួរែតមនតួនទីមយួ្រតូវបំេពញ្របកបេ�យនយ័ 
�ថ បន កនុងករែតង�ងំសមជិក�ថ បន័ទងំ�យែដលបេងកើតេឡើងេ�យរដ្ឋធមមនុញ ដូចជគណៈកមម
ករេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ គណៈកមមករទងំេនះ�ច្របតិបត្តិករ្របកបេ�យភពឯក
�ជយ និងមនិលំេអៀង។ 

 ៤៩ 

អនុ�សនន៍នខងេ្រកមេនះ បនមកពី A/HRC/21/63 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 

៦៥. គ ជ ប គួរែតមន�នៈស្វ័យភព និងឯក�ជយ េនកនុងរចនសមពន័ធចបប ់ និងរដ្ឋធមមនុញញ ៃនកមពុជ ជ 
មយួនឹងថវកិឯក�ជយ�ទ ល់ខ្លួន ែដលមនករអនុមត័ែបងែចកពីសភ។ ្របធន និងសមជិក គ ជ ប 
គួរែតេ្រជើសេរ ើសេចញពីេច្រកមជនខ់ពស់ចូលនិវត្តន ៍ សមជិកជនខ់ពស់ និងកិត្តិយសៃនគណៈេមធវ ី
កមពុជ និង�្រ�្ត ចរយជនខ់ពស់ែផនកចបប ់វទិ��្រស្តនេយបយ និងរដ្ឋបល�ធរណៈ។ 

៦៦. គួរែតមនករ្រពមេ្រព�ងគន ជទូេទខងែផនកនេយបយ ពីកនុងចំេ�មគណៈបក�នេយបយធំៗ 
ែដលមនតំ�ងេនរដ្ឋសភ ពីករែតង�ងំ្របធន និងសមជិក គ ជ ប និងគណៈកមម ធិករ
េរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត។ 

៦៧. �ជរ�្ឋ ភបិលគួរផ្តួចេផ្តើមដំេណើ រករេធ្វើវេិ�ធនកមមម្រ���ថមី ចំនុចទី២ ៃនចបបស់្តីពីករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន គ ជ ប និងម្រ�ពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបធីនថ េនកនុងសមសភព្រគប់
ជនថ់ន កៃ់ន�ថ បន័េរៀបចំករេបះេឆន ត មនតុលយភពៃនតំ�ងមកពី្រគបគ់ណៈបក�នេយបយ
ែដលមនតំ�ងេនកនុងរដ្ឋសភ។ 

៦៨. ្របធន និងសមជិក គ ជ ប និងគណៈកមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត គួរែត្រតូវបនែតង�ងំ  
សំ�បអ់ណត្តិកំណតម់យួ និងគួរមនករធនករពរនូវតំែណងរបស់ពួកេគផង។ ពួកេគគួរែត្រតូវ
បន��ងំមនិឲយមនតួនទីេនកនុងគណៈបក�នេយបយកនុងអណត្តិរបស់ពួកេគ និងរហូតដល់េទ២
ឆន េំទៀត បនទ បពី់ផុតអណត្តិរបស់ពួកេគ។ 

៦៩. អនក�យករណ៍ពិេសសបនសំលឹងេមើលយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទេបះេឆន ត េហើយយល់េឃើញថ គួរ
ែត្រតូវបនែកលម្អ។ បចចុបបននេនះ គឺម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តខ្លួនឯងែដល្រតូវេធ្វើឲយេគេជឿជកេ់លើភរ 
កិចចៃនករេ�ះ្រ�យវ�ិទេបះេឆន តបឋម។ េដើមបបីេងកើនជំេនឿចិត្តេលើ្រគបគ់ណៈបក�នេយបយេន
កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត ្រតូវែតេធ្វើវេិ�ធនកមមចបប ់ និងបេងកើត�ថ បន័មយួេទៀត ដូចជ តុ�ករ
ពិេសសសំ�បក់រេបះេឆន ត ឬតុ�ករសំ�បក់រេបះេឆន ត េនកនុងរចនសមពន័ធតុ�កររបស់កមពុជ 
ឬជតុ�ករពិេសសសំ�បក់រេបះេឆន តេនកនុង្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ  គឺមនិែមន គ ជ ប ខ្លួនឯង ែដល
្រតូវយកបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងវ�ិទៃនករេបះេឆន ត មកេ�ះ្រ�យេនះេទ។ 

៧០. ្រគបគ់ណៈបក�នេយបយធំៗ គួរែតទទួលបនេ�យយុត្តិធម ៌ និងេសមើភពគន នូវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ 
�ធរណៈ េដើមបបីញជូ ន�ររបស់ខ្លួនេទកនអ់នកេបះេឆន ត និងគួរែតមន�កសផ�ព្វផ�យ�រ
េនះេនកនុងេម៉ងសំខន់ៗ ។ ជំ�នបនទ ប ់ គួរ្រតូវបេងកើតគណៈកមម ធិករឯក�ជយមយួសំ�បក់រ
្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់�ថ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទស�នែ៍ដល្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋ េ�យអនុញញ តឲយ   
គណៈបក�នេយបយធំៗទងំអស់ែដលមនតំ�ងេនកនុងរដ្ឋសភ េ្របើ្របស់េ�យេពញេលញ
នូវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យទងំេនះ រហូតដល់ៃថងយុទធនករេបះេឆន ត េ�យ�រេលើជំហរេសមើភពគន ។ 
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 ៥០ 

៧១. បញ្ហ មយួេផ�ងេទៀតគឺករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋេ�យគណ�បក�នេយបយនន េនកនុងេពល
យុទធនករេឃសនរបស់ពួកេគ រមួទងំេពលេម៉ងេធ្វើកររបស់រដ្ឋ យនជំនិះ និងសមភ រ�េផ�ង�។  
រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ម្រន្តី�ជករទងំអស់ នគរបល និងេយធ មនិ្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភព
នេយបយ�មយួ េនេពលបំេពញករងរកនុងសមតថភពផ្លូវកររបស់ពួកេគ ែដល�បទ់ងំករេ្របើ
្របស់ធនធនរបស់រ�្ឋ ភបិល េហើយធនថ ភព�ព�្រកឹតយ គឺជចំណុចកំពូល។ 

៧២. េដើមបឲីយករេបះេឆន តទទួលបនទំនុកចិត្ត ្រគបគ់ណ�បក�្របឆងំ្រតូវែតមនេសរភីពេរៀបចំ និង
េឃសនេ�យគម នករ��ងំ និងករភយ័ខ្ល ច។ ករេបះេឆន តមនិែមនគិត្រតឹមែតៃថងេបះេឆន ត
េនះេទ កប៏៉ុែន្ត្រតូវគិតពីបរបិទសិទធិមនុស�ជរមួេនកនុង្របេទស។ អនក�យករណ៍ពិេសសបនទទួល 
ពត័ម៌នជេ្រចើនអំពីករណីៃនករយយ ី និងករបំភតិបំភយ័ដល់ពលរដ្ឋ ែដលចូលរមួកនុងករ្របជំុ
នេយបយរបស់គណ�បក�្របឆងំ េ�យម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល និងប៉ូលីសសំងត។់ ដូចេនះ រ�្ឋ ភបិល 
្រតូវែតធនថ គណ�បក�្របឆងំមនេសរភីពេធ្វើសកមមភពនេយបយរបស់ខ្លួន េ�យគម នករ
យយ ី និងករបំភតិបំភយ័�មយួេឡើយ មនិ្រតឹមែតជំុវញិៃថងេបះេឆន តប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវគិតពី
េពលែដលខិតមកជិតដល់ៃថងេបះេឆន ត និងេពញមយួអណត្តិសភផង។ 

៧៣. គួរែតមននីតិវធីិមយួែដលមន្របសិទធភពជង មនិលំេអៀងជង និងគម នករេរ ើសេអើងជងសំ�បក់រ 
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេនកមពុជ។ �្រស័យេហតុេនះ �ជញ ធររបស់រ�្ឋ ភបិលគួរែតផ្តល់�ក�រ 
ចបំច ់ អត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ លិខិតឆ្លងែដន និង�ក�រ�្រ�នុកូល�្ឋ នចបំចដ់ៃទ
េទៀតដល់ពលរដ្ឋទងំអស់កនុងតំៃលេថក និងឲយបនេលឿន េហើយគួរចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត�រជ
ថមី េ�យេ្របើ្របស់ទិនននយ័ពីអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរេធ្វើជមូល�្ឋ ន េដើមបកីរចុះបញជ ីថមីៃនអនក
េបះេឆន ត។ 

៧៤. ពលរដ្ឋែខមរ្រគបរូ់បែដលមនសិទធិេបះេឆន តគួរែត្រតូវបនផ្តល់សិទធិឲយេធ្វើសំេណើ ពីករចុះេឈម ះជមយួ 
�ជញ ធរេបះេឆន ត ��ជញ ធរែដនដី េនេពល�កប៏នៃនឆន  ំេហើយេនេពលែដលពួកេគទទួលបន 
អត្តសញញ ណបណ័្ណ ែដលគួរែតមនសុពលភពអស់មយួជីវតិេនះ េលើកែលងែតមនករផ្ល ស់ប្តូរភនិ
ភគរបស់ពួកេគ ត្រមូវឲយេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ។ 

៧៥. ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក��ុំ/សងក តឆ់ន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញថ បញ្ហ ដជ៏ក�់កេ់នែតេកើតមនជ 
មយួ�ក�របញជ កអ់ត្តសញញ ណអនកេបះេឆន ត ែដល្រតូវបន�គ ល់ជទូេទថទំរង១់០១៨ ជ
ពិេសសទកទ់ងនឹងករេចញ�ក�រែក្លងក្ល យ និងករេ្របើ្របស់�ក�រទងំេនះ េនកនុងករណី
មយួចំនួន។ គ ជ ប គួរែតពិនិតយពីដំេណើ រករៃនករេចញ�ក�រែបបេនះ េដើមបធីនថ ្របពន័ធេនះ
មនិ្រតូវបំ�នេ�យគណ�បក�នេយបយ�មយួ កនុងេគលបំណងបំេរ ើផល្របេយជនរ៍បស់ពួក
េគេនះេទ និងធនថ គម នករេបះេឆន តមនិ្រតឹម្រតូវេកើតមនេឡើងេលើែផនកៃនតួអងគ�មយួេន
កនុងសងគមេនះេទ។ 
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៧១. បញ្ហ មយួេផ�ងេទៀតគឺករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋេ�យគណ�បក�នេយបយនន េនកនុងេពល
យុទធនករេឃសនរបស់ពួកេគ រមួទងំេពលេម៉ងេធ្វើកររបស់រដ្ឋ យនជំនិះ និងសមភ រ�េផ�ង�។  
រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ម្រន្តី�ជករទងំអស់ នគរបល និងេយធ មនិ្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភព
នេយបយ�មយួ េនេពលបំេពញករងរកនុងសមតថភពផ្លូវកររបស់ពួកេគ ែដល�បទ់ងំករេ្របើ
្របស់ធនធនរបស់រ�្ឋ ភបិល េហើយធនថ ភព�ព�្រកឹតយ គឺជចំណុចកំពូល។ 

៧២. េដើមបឲីយករេបះេឆន តទទួលបនទំនុកចិត្ត ្រគបគ់ណ�បក�្របឆងំ្រតូវែតមនេសរភីពេរៀបចំ និង
េឃសនេ�យគម នករ��ងំ និងករភយ័ខ្ល ច។ ករេបះេឆន តមនិែមនគិត្រតឹមែតៃថងេបះេឆន ត
េនះេទ កប៏៉ុែន្ត្រតូវគិតពីបរបិទសិទធិមនុស�ជរមួេនកនុង្របេទស។ អនក�យករណ៍ពិេសសបនទទួល 
ពត័ម៌នជេ្រចើនអំពីករណីៃនករយយ ី និងករបំភតិបំភយ័ដល់ពលរដ្ឋ ែដលចូលរមួកនុងករ្របជំុ
នេយបយរបស់គណ�បក�្របឆងំ េ�យម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល និងប៉ូលីសសំងត។់ ដូចេនះ រ�្ឋ ភបិល 
្រតូវែតធនថ គណ�បក�្របឆងំមនេសរភីពេធ្វើសកមមភពនេយបយរបស់ខ្លួន េ�យគម នករ
យយ ី និងករបំភតិបំភយ័�មយួេឡើយ មនិ្រតឹមែតជំុវញិៃថងេបះេឆន តប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវគិតពី
េពលែដលខិតមកជិតដល់ៃថងេបះេឆន ត និងេពញមយួអណត្តិសភផង។ 

៧៣. គួរែតមននីតិវធីិមយួែដលមន្របសិទធភពជង មនិលំេអៀងជង និងគម នករេរ ើសេអើងជងសំ�បក់រ 
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តេនកមពុជ។ �្រស័យេហតុេនះ �ជញ ធររបស់រ�្ឋ ភបិលគួរែតផ្តល់�ក�រ 
ចបំច ់ អត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ លិខិតឆ្លងែដន និង�ក�រ�្រ�នុកូល�្ឋ នចបំចដ់ៃទ
េទៀតដល់ពលរដ្ឋទងំអស់កនុងតំៃលេថក និងឲយបនេលឿន េហើយគួរចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត�រជ
ថមី េ�យេ្របើ្របស់ទិនននយ័ពីអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរេធ្វើជមូល�្ឋ ន េដើមបកីរចុះបញជ ីថមីៃនអនក
េបះេឆន ត។ 

៧៤. ពលរដ្ឋែខមរ្រគបរូ់បែដលមនសិទធិេបះេឆន តគួរែត្រតូវបនផ្តល់សិទធិឲយេធ្វើសំេណើ ពីករចុះេឈម ះជមយួ 
�ជញ ធរេបះេឆន ត ��ជញ ធរែដនដី េនេពល�កប៏នៃនឆន  ំេហើយេនេពលែដលពួកេគទទួលបន 
អត្តសញញ ណបណ័្ណ ែដលគួរែតមនសុពលភពអស់មយួជីវតិេនះ េលើកែលងែតមនករផ្ល ស់ប្តូរភនិ
ភគរបស់ពួកេគ ត្រមូវឲយេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ។ 

៧៥. ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក��ុំ/សងក តឆ់ន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញថ បញ្ហ ដជ៏ក�់កេ់នែតេកើតមនជ 
មយួ�ក�របញជ កអ់ត្តសញញ ណអនកេបះេឆន ត ែដល្រតូវបន�គ ល់ជទូេទថទំរង១់០១៨ ជ
ពិេសសទកទ់ងនឹងករេចញ�ក�រែក្លងក្ល យ និងករេ្របើ្របស់�ក�រទងំេនះ េនកនុងករណី
មយួចំនួន។ គ ជ ប គួរែតពិនិតយពីដំេណើ រករៃនករេចញ�ក�រែបបេនះ េដើមបធីនថ ្របពន័ធេនះ
មនិ្រតូវបំ�នេ�យគណ�បក�នេយបយ�មយួ កនុងេគលបំណងបំេរ ើផល្របេយជនរ៍បស់ពួក
េគេនះេទ និងធនថ គម នករេបះេឆន តមនិ្រតឹម្រតូវេកើតមនេឡើងេលើែផនកៃនតួអងគ�មយួេន
កនុងសងគមេនះេទ។ 

 ៥១ 

៧៦. គ ជ ប គួរបេងកើតវធិនករពិេសសនន េដើមបធីនថ អនកគម នទីជំរក ឬអនកែដល្រតូវបនបេណ្ត ញ 
េចញពីដីធ្លីរបស់ពួកេគថមីៗេនះ មនិ្រតូវបនដកហូតសិទធិេបះេឆន តេនកនុងករេបះេឆន តែដលនឹងចូល 
មកដល់នេពលខងមុខ។ 

៧៧. េដើមបេី�យករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេ�េ�យេសរ ី និង្រតឹម្រតូវ បរយិកសនេយបយទងំមូលគួរែត 
្រប្រពឹត្តេ�េ�យេសរ ី និងនមំកនូវករអនុវត្តសិទធិ និងេសរភីពទងំ�យែដលធនករ�រេ�យ
រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ និងសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិែដលកមពុជបនផ្តល់សចច
បន័។ ដូចេនះ �ជរ�្ឋ ភបិលគួរែតធនថ បុគគល្រគបរូ់ប�ចេ្របើ្របស់សិទធិ និងេសរភីពៃនករ
បេញចញមតិ េសរភីពៃនករជួប្របជំុ និងសមគម។ 

៧៨. ដំេណើ រករេបះេឆន ត រមួមន ដំេណើ រករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងរេបៀបកនុងករេ�ះ្រ�យវ�ិទ 
េបះេឆន ត គួរែតមនតម្ល ភព និង្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ ឧទហរណ៍ គ ជ ប គួរបិទផ�យជ 
�ធរណៈនូវេឈម ះម្រន្តីៃនករយិល័យេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ្រតូវផ្តល់ជូន
េបកខជនទងំ�យែដលមកពី្រគបគ់ណៈបក�នេយបយេ��មករេសនើសំុ េ�យផ្តល់ឲយពួកគត់
នូវឱកស េដើមបតី�ងំករែក្លងបន្លំេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ 

៧៩. គ ជ ប គួរែតង�ងំអភបិលេបះេឆន តែដលមនវជិជ ជីវៈ ែដល�ចជំនួសេមភូម ិ ទងំកនុងេពលករ 
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងេនៃថងេបះេឆន ត េហើយ�កម់្រន្តីេបះេឆន តឃុំ / សងក តទ់ងំអស់ និង
ដំេណើ រករនន ឲយសថិតេនេ្រកមយន្តករ្រតួតពិនិតយដតឹ៏ងរងឹរបស់ខ្លួន។ 

៨០. ចបបប់ចចុបបននែដលត្រមូវេ�យបុគគល�មយួែដលមនបំណងឈរេឈម ះេបះេឆន ត ្រតូវមនេឈម ះ
កនុងបញជ ីេបះេឆន តរបស់គណបក�នេយបយមយួ បញញត្តិេនះគួរែតបនេធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបផី្តល់
លទធភពេ�យេបកខជន�ក�ជយ �ចឈរេឈម ះេបះេឆន តជតិបន។ 

៨១. �្រស័យេ�យ្របេទសកមពុជអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋ�ចមនសញជ តិពីរ ដូេចនះ គណៈកមម ធិករ
ជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត គួរែតផ្តល់លទធភពឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលកំពុងរស់េនេ្រ�្របេទស�ច
េ្របើ្របស់សិទធិេបះេឆន តរបស់ខ្លួនបន យ៉ងេ�ច�ស់កេ៏ន្របេទសទងំ�យែដលមនតំ�ង
�ថ នទូត  និង/ឬ�ថ នកុងសុ៊ល្របចេំនទីេនះ ដូចករអនុវត្តនក៍នុងប�្ត ្របេទសជេ្រចើនេទៀត។ 

៨២. េនទីបញចប ់អនក�យករណ៍ពិេសសដឹងអំពី�ថ នភពរបស់េ�កសម រង� ី្របធនគណបក�សម រង� ី
គត្់រតូវបនតុ�ករផ្តនទ េទសពីបទេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងេរឿងនេយបយ។ គួរែតែស្វងរក
ដំេ�ះ្រ�យនេយបយមយួ េដើមបផី្តល់លទធភពេ�យគតែ់ដលជ្របធនគណបក�្របឆងំ បន
េដើរតួនទីមយួេពញេលញកនុងជីវភពនេយបយេនកមពុជ។  
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 ៥២ 

អនក�យករណ៍ពិេសសេជឿជកថ់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន មយួេ�យគណបក�កនអំ់�ច និងគណបក� 
្របឆងំ�នេទករផ�ះផ�គន  ជ្របេយជនដ៍ល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយមយួែដលខ្ល ងំ និងសីុជេ្រម 
ជងេនះែថមេទៀត េនកមពុជ។ ករេនះសំខនជ់ពិេសស សំ�បក់រេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង��ស្តេន
ៃថងខងមុខ។ សំ�បសុ់ខសន្តិភព និងវបុិលភពរយៈេពលដយូ៏រអែង្វង គួរែតរក�េ�យមនទី�ន្របកួត 
មយួែដល�បេសមើសំ�បគ់ណបក�នេយបយទងំអស់ ចូលរមួ្របកួត្របែជងេ�យេសមើភពគន ។ ្របជពល 
រដ្ឋមនករេជឿជកេ់លើ្របពន័ធអភបិលកិចចកនុង្របេទស និងកនុងករេបះេឆន ត�មកលកំណតែ់ដលជសនូល
ៃនលិទធិ្របជធិបេតយយ។  

A/HRC/24/36. Para. 67. េ�យមនិគិតពីលទធផលេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង��ស្ត ែដលនឹង្រប្រពឹត្ត
េទេនៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៣ គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបពី្រងឹង�ក�ជយភព និងសមតថភព
របស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបទីទួលបនករទុកចិត្ត និងជំេនឿេពញេលញពីអនកេបះ
េឆន តទងំអស់េនកនុង្របេទសសំ�បក់រេបះេឆន តេលើកេ្រកយៗេទៀត។ ជពិេសស ចបំច្់រតូវខិតខំ 
ពយយមខំ្ល ងក្ល ជងេនះែថមេទៀត េធ្វើយ៉ង�ឲយអនកមនសិទធិេបះេឆន តទងំអស់�ចអនុវត្តសិទធិនេយ 
បយរបស់េគ្របកបេ�យអតថនយ័។ 

A/HRC/24/36. Para.75. អនក�យករណ៍ពិេសសសូមសំែដងេសចក្តីសងឃមឹថ្រគបគ់ណបក�នេយបយ 
ទងំអស់ និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តនឹងធនឲយករេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ំ
២០១៣ ្រប្រពឹត្តេទេ�យេសរ ី ្រតឹម្រតូវ និងសន្តិវធីិ ែដល្រគបភ់គីទងំអស់�ចចូលរមួ្របកួត្របែជង
េ�យេសមើភពគន ។ 
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 ៥២ 

អនក�យករណ៍ពិេសសេជឿជកថ់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន មយួេ�យគណបក�កនអំ់�ច និងគណបក� 
្របឆងំ�នេទករផ�ះផ�គន  ជ្របេយជនដ៍ល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយមយួែដលខ្ល ងំ និងសីុជេ្រម 
ជងេនះែថមេទៀត េនកមពុជ។ ករេនះសំខនជ់ពិេសស សំ�បក់រេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង��ស្តេន
ៃថងខងមុខ។ សំ�បសុ់ខសន្តិភព និងវបុិលភពរយៈេពលដយូ៏រអែង្វង គួរែតរក�េ�យមនទី�ន្របកួត 
មយួែដល�បេសមើសំ�បគ់ណបក�នេយបយទងំអស់ ចូលរមួ្របកួត្របែជងេ�យេសមើភពគន ។ ្របជពល 
រដ្ឋមនករេជឿជកេ់លើ្របពន័ធអភបិលកិចចកនុង្របេទស និងកនុងករេបះេឆន ត�មកលកំណតែ់ដលជសនូល
ៃនលិទធិ្របជធិបេតយយ។  

A/HRC/24/36. Para. 67. េ�យមនិគិតពីលទធផលេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង��ស្ត ែដលនឹង្រប្រពឹត្ត
េទេនៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៣ គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបពី្រងឹង�ក�ជយភព និងសមតថភព
របស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបទីទួលបនករទុកចិត្ត និងជំេនឿេពញេលញពីអនកេបះ
េឆន តទងំអស់េនកនុង្របេទសសំ�បក់រេបះេឆន តេលើកេ្រកយៗេទៀត។ ជពិេសស ចបំច្់រតូវខិតខំ 
ពយយមខំ្ល ងក្ល ជងេនះែថមេទៀត េធ្វើយ៉ង�ឲយអនកមនសិទធិេបះេឆន តទងំអស់�ចអនុវត្តសិទធិនេយ 
បយរបស់េគ្របកបេ�យអតថនយ័។ 

A/HRC/24/36. Para.75. អនក�យករណ៍ពិេសសសូមសំែដងេសចក្តីសងឃមឹថ្រគបគ់ណបក�នេយបយ 
ទងំអស់ និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តនឹងធនឲយករេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ំ
២០១៣ ្រប្រពឹត្តេទេ�យេសរ ី ្រតឹម្រតូវ និងសន្តិវធីិ ែដល្រគបភ់គីទងំអស់�ចចូលរមួ្របកួត្របែជង
េ�យេសមើភពគន ។ 

 

VI. �ថ ប័នសទិធិមនុស��� ិ

៥៣ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៨. បន្តព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ជតិរបស់ខ្លួន េនកនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស� រមួ
ទងំ�មរយ�ករប�ចបដំ់េណើ រករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ឥណ្ឌូ េនសីុ); 

១១៨.២៩. បេងកើតឲយបនឆបនូ់វ�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី        
(ទុយេនសីុ); 

១១៨.៣០. បេងកើត�ថ បន័�ក�ជយមយួទទួលបនទុកសិទធិមនុស� ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី     
(�ល់េហ៊�រ)ី; 

១១៨.៣១. ្រតូវបេង្ហើយករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី       
(េអហ�ុបី) 

១១៨.៣២. ពិ�រ�ពីករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី(ឥ�្ឌ ) 

១១៨.៣៣. បេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ (ៃថ); 

១១៨.៣៤. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុង  
ប៉រសី (ឈលីី); 

១១៨.៣៥. បន្តវធិនករវជិជមនែដលខ្លួនបន�កេ់ចញកន្លងមក េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ 
េ�យែ�្អកេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ម៉េឡសីុ); 

១១៨.៣៦. បេងកើត�ថ បន័ជតិមយួស្រមបេ់លើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស� ្រសប�មេគលករណ៍ទី
្រកុងប៉រសី (ម៉ូរុកកូ); 

១១៨.៣៧. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ ្រសប�ម
េគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ប៉គី�ថ ន); 

១១៨.៣៨. បេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (អូ��្ត លី); 

១១៨.៨៦. ព្រងឹង�ថ បន័តុ�ករ និង�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត េដើមបធី��ក�ជយ
ភពៃន�ថ បន័ទងំេនះ ឲយមន្របសិទធភព (េកនយ៉);  
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 ៥៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៧. ពេន្ល�ន្របតិបត្តិករនីយកមមៃន�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី ពេន្ល�ន
ជំ�នែដលកំពុងែតេធ្វើសព្វៃថង េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុង
ប៉រសី បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេងកើត�ថ បន័ជតិសិទធិមនុស� ្រសប�មេគលករណ៍ទី
្រកុងប៉រសីែដលនឹងព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស េធ្វើឲយេជឿនេលឿនដល់ដំេណើ រ
ករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ កនុងលកខណៈ្របកដនិយម និងកនុងករពិេ្រគះេយបល់
ជមយួែផនកពកព់ន័ធទងំអស់។ (ហ្វីលីពីន) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២៩. រដ្ឋភគីគួរពេន្ល�នកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន  កនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយថន កជ់តិមយួ   
ែដលេគរពេ��មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករធនថ�ថ បន័ 
សិទធិមនុស�ថន កជ់តិែដលនឹងបេងកើតេនះ  គឺ្រតូវមន�ណត្តិករងរ េដើមបកីរពរ និងេលើកកមពស់បទ
បបញញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិមនុស� និងទទួលបនធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគនស់្រមប្់របតិបត្តិករ
ឯក�ជយេ�យខ្លួនឯង។ ទកទ់ងនឹងបញ្ហ េនះ រដ្ឋភគីគួរែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�្ំរបេទសកមពុជ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងមុតមថំ អនុេ�ម�មសំេណើ របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ចុះែខ
កញញ  ឆន ២ំ០០៦ រដ្ឋភគីគួរពេង្ល�នកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ
ឯក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ �ថ បន័សិទធិមនុស�
ជតិមយួែដលនឹងបេងកើតឲយមនេនះ គួរែតមន�ណត្តិករពរ និងេលើកសទួយបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ 
េហើយគួរែតផ្តល់ឲយ�ថ បន័េនះ នូវធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ សំ�ប្់របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេ�យឯក�ជយ។ 
ដូេចនះ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយែស្វងរកករជួយ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទសពីករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�េំនកមពុជ ។  
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 ៥៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៧. ពេន្ល�ន្របតិបត្តិករនីយកមមៃន�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី ពេន្ល�ន
ជំ�នែដលកំពុងែតេធ្វើសព្វៃថង េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុង
ប៉រសី បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេងកើត�ថ បន័ជតិសិទធិមនុស� ្រសប�មេគលករណ៍ទី
្រកុងប៉រសីែដលនឹងព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស េធ្វើឲយេជឿនេលឿនដល់ដំេណើ រ
ករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ កនុងលកខណៈ្របកដនិយម និងកនុងករពិេ្រគះេយបល់
ជមយួែផនកពកព់ន័ធទងំអស់។ (ហ្វីលីពីន) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២៩. រដ្ឋភគីគួរពេន្ល�នកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន  កនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយថន កជ់តិមយួ   
ែដលេគរពេ��មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករធនថ�ថ បន័ 
សិទធិមនុស�ថន កជ់តិែដលនឹងបេងកើតេនះ  គឺ្រតូវមន�ណត្តិករងរ េដើមបកីរពរ និងេលើកកមពស់បទ
បបញញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិមនុស� និងទទួលបនធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគនស់្រមប្់របតិបត្តិករ
ឯក�ជយេ�យខ្លួនឯង។ ទកទ់ងនឹងបញ្ហ េនះ រដ្ឋភគីគួរែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�្ំរបេទសកមពុជ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងមុតមថំ អនុេ�ម�មសំេណើ របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ចុះែខ
កញញ  ឆន ២ំ០០៦ រដ្ឋភគីគួរពេង្ល�នកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ
ឯក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ �ថ បន័សិទធិមនុស�
ជតិមយួែដលនឹងបេងកើតឲយមនេនះ គួរែតមន�ណត្តិករពរ និងេលើកសទួយបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ 
េហើយគួរែតផ្តល់ឲយ�ថ បន័េនះ នូវធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ សំ�ប្់របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេ�យឯក�ជយ។ 
ដូេចនះ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយែស្វងរកករជួយ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទសពីករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�េំនកមពុជ ។  

 ៥៥ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៥. គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគីបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយមយួ ្រសប�មេគល
ករណ៍ស្តីពី�នៈ�ន�ថ បន័ជតិសំ�បក់រេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស� (េគលករណ៍ទី
្រកុងប៉រសី) (េសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់ម�សននិបតេលខ៤៨/ ១៣៤)។ �្រស័យេហតុេនះ គណៈ  
កមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រ�្ឋ ភបិលពិេ្រគះេយបល់ជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករ
សហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្របចកំមពុជ និងពិចរ�ករទទួលយកជំនួយែផនកបេចចក 
េទស េដើមបពី្រងឹងជថមីនូវកិចចខិតខំ្របឹងជបន្ត េដើមប�ីកែ់តងចបបម់យួស្តីពីករបេងកើត�ថ បន័ជតិ
សិទធិមនុស� ្រសបទងំ្រសុងេទនឹងេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

១៥. គណៈកមម ធិករសូមរលឹំកេឡើងវញិនូវករអំពវនវរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋភគី (CRC/C/១៥/Add. 
១២៨ កថខណ្ឌ ១៤) កនុងករបេងកើតនូវយន្តករ�ក�ជយ អនុេ�ម�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី 
ែដលជែផនកមួយ�ន�ថ ប័នជតិស្តីពីសិទធិមនុស� រមួមនែផនកកុមរ ឬកនុងករបេងកើតនូវយន្តករ�ច់
េ�យែឡកមយួ។ យន្តករែបបេនះ ្រតូវែតកុមរ�ចេ្របើ្របស់បន និងេធ្វើករពិនិតយ�ម�ននូវករេធ្វើឱយ 
សេ្រមចនូវសិទធរិបស់ពួកេគ និងេធ្វើករេ�ះ្រ�យពកយបណ្តឹ ងទងំ�យ�នកររេំ�ភេលើសិទធិរបស់
ពួកេគកនុងទ្រមងកុ់មរេម្រតី និងយ៉ងឆបរ់ហ័ស ្រពមទងំផ្តល់នូវដំេ�ះ្រ�យស្រមបក់ររេំ�ភ
បំពនែបបេនះេទៀតផង។ គណៈកមម ធិករសូមទញយកករចប�់រមមណ៍ពីរដ្ឋភគីចំេពះេយបល់
ទូេទេលខ២ (២០០២) ស្តីពីតួនទី�ន�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយ (CRC/GC/២០០២/២)។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

[A/HRC/7/42, para. 101]  រ�្ឋ ភបិល្រតូវបេងកើត�ជញ ធរ�ក�ជយមយួ េដើមបទីទួលបណ្តឹ ងអំពីរដ្ឋបលមនិ
ល្អេ�យ�ថ បន័រដ្ឋ (រមួទងំ�ថ បន័យុត្តិធម)៌។ គណៈកមមករសិទធិមនុស� ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងយ៉ង
េពញេលញេ�យ�រេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី គួរែតទទួលបនភរកិចចេនះ។  
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VII. អងគជំនុជំ្រមះវិ�ម�ញកនងុតុ���កមពជុ 

៥៦ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៧. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត រមួទងំែផនកហិរញញ វតថុ េដើមបធីនពីករអនុវត្តេ�យរលូន 
និងករបញចបេ់�យេជគជយ័នូវ��ក្តីែខមរ្រកហម េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរ
ជតិ (ជប៉ុន); 

១១៨.៩៨. ជបញ្ហ បនទ ន ់ ្រតូវធនថ ថវកិពីភគីជតិស្រមបអ់ងគជំនំុជ្រមះវ�ិមញញ  ្រតូវបនបំេពញ 
(ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍; 

១១៨.៩៩. បន្តវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើងេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមេ៌ដើមបគី្ំរទដល់សកមម 
ភពរបស់អងគជំនុះជ្រមះវ�ិមញញ  និងបន្តសហករជមយួអនក�យករណ៍ពិេសស (រ ៉ូម៉នី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៥. សហករេពញេលញជមយួសហ្របជជតិ េដើមបធីនថ ករអះ�ងថមនអំេពើពុករលួយ និងឥទធិ
ពលនេយបយ ្រតូវបនេសុើបអេងកតជបនទ នេ់�យយន្តករ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េហើយធន
ថករណីទងំ�យរកេ�ើញ ្រតូវបន�កជូ់ន�ជញ ធរេដើមបដំីេណើ រករក្តីែផនកតុ�ករ។(ែបល៊ហ�កី) 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករមរ ើសមអើង្របឆងំនឹងនរមីភទ(២០១៣)

CEDAW /C/KHM/CO/4-5    

១៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគ:ី 

(ក). ផ្តល់សំណង្របកបេ�យ្របសិទធភពដល់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហងិ�េ�្ត តេលើេយនឌរ័ ជពេិសស
អំេពើហងិ�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តីែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងរបបែខមរ្រកហម និងេរៀបចំកមមវធីិយុត្តធិមអ៌ន្តរកលមនិ
ែមន�មផ្លូវតុ�ករ �បប់ញចូ លទងំករផ្តល់សំណងជួសជុល្រគប្់រគនក់រគ្ំរទផ្លូវចិត្ត និងករគ្ំរទ
សម្រសបេផ�ងេទៀត និង 

(ខ). េឆ្ល�ត�កសទញយកផល្របេយជនពី៍ដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតិស្តីពី
ករទប�់ក តអំ់េពើហងិ�េលើ្រស្តី (NAPVAW) ដំ�កក់លទ២ី េដើមបបីញចូ លបញញត្តៃិនអនុសញញ  និង
េសចក្តសីេ្រមចេលខ១៣២៥ របស់្រកុម្របឹក�សន្តសុិខអងគករសហ្របជជតឲិយបនេពញេលញ។ 
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VII. អងគជំនុជំ្រមះវិ�ម�ញកនងុតុ���កមពជុ 

៥៦ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៧. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត រមួទងំែផនកហិរញញ វតថុ េដើមបធីនពីករអនុវត្តេ�យរលូន 
និងករបញចបេ់�យេជគជយ័នូវ��ក្តីែខមរ្រកហម េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរ
ជតិ (ជប៉ុន); 

១១៨.៩៨. ជបញ្ហ បនទ ន ់ ្រតូវធនថ ថវកិពីភគីជតិស្រមបអ់ងគជំនំុជ្រមះវ�ិមញញ  ្រតូវបនបំេពញ 
(ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍; 

១១៨.៩៩. បន្តវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើងេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមេ៌ដើមបគី្ំរទដល់សកមម 
ភពរបស់អងគជំនុះជ្រមះវ�ិមញញ  និងបន្តសហករជមយួអនក�យករណ៍ពិេសស (រ ៉ូម៉នី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៤៥. សហករេពញេលញជមយួសហ្របជជតិ េដើមបធីនថ ករអះ�ងថមនអំេពើពុករលួយ និងឥទធិ
ពលនេយបយ ្រតូវបនេសុើបអេងកតជបនទ នេ់�យយន្តករ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េហើយធន
ថករណីទងំ�យរកេ�ើញ ្រតូវបន�កជូ់ន�ជញ ធរេដើមបដំីេណើ រករក្តីែផនកតុ�ករ។(ែបល៊ហ�កី) 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករមរ ើសមអើង្របឆងំនឹងនរមីភទ(២០១៣)

CEDAW /C/KHM/CO/4-5    

១៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគ:ី 

(ក). ផ្តល់សំណង្របកបេ�យ្របសិទធភពដល់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហងិ�េ�្ត តេលើេយនឌរ័ ជពេិសស
អំេពើហងិ�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តីែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងរបបែខមរ្រកហម និងេរៀបចំកមមវធីិយុត្តធិមអ៌ន្តរកលមនិ
ែមន�មផ្លូវតុ�ករ �បប់ញចូ លទងំករផ្តល់សំណងជួសជុល្រគប្់រគនក់រគ្ំរទផ្លូវចិត្ត និងករគ្ំរទ
សម្រសបេផ�ងេទៀត និង 

(ខ). េឆ្ល�ត�កសទញយកផល្របេយជនពី៍ដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតិស្តីពី
ករទប�់ក តអំ់េពើហងិ�េលើ្រស្តី (NAPVAW) ដំ�កក់លទ២ី េដើមបបីញចូ លបញញត្តៃិនអនុសញញ  និង
េសចក្តសីេ្រមចេលខ១៣២៥ របស់្រកុម្របឹក�សន្តសុិខអងគករសហ្របជជតឲិយបនេពញេលញ។ 

 ៥៧ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

[A/HRC/7/ 42, para. 101] រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�រព�ក�ជ�ពរបស់េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  រមួទងំអនក
ទងំ�យ (និង�ម ក្តី និងម្រន្តីរដ្ឋបល) េធ្វើករកនុងអងគជំនំុជ្រមះវ�ិម�ញកនុងតុ�ករកមពុជ។  

A/HRC/7/ 42, para. 103. �ថ បន័អបរ់ ំនិងអងគករមនិ�មនរ�្ឋ ភបិល គួរេធ្វើ����រ��ជនចូលរមួកនុង
នីតិវធីិនិងករអនុវត្តន ៍ ្រពមទងំករសេ្រមចក្តីនិង�ល្រកមរបស់អងគជំនំុជ្រមះវ�ិម�ញកនុងតុ�ករកមពុជ 
�មរយ�សិកខ �� ្របពន័ធ��ព្វ��យ និងករេបះពុមភ��ព្វ��យ េដើមបបីេងកើតករយល់ដឹងពីអតថនយ័ 
និង�រ�សំខនៃ់ននីតិរដ្ឋ។ 
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VIII. ករ្របតបិត្តចិបប់ 

(្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងម���ទ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ ្រកសួងសុខភិបល និង�ជញ ធរជតិ្របឆងំ�្រ��ង���ន) 

ក. ករ្របតបិត្តចិបប ់និងករ្របឆងំទរណុកមម 

៥៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៦. ព្រងឹង�ជញ ធរអនុវត្តនច៍បប ់(អីុ�៉ក)់; 

១១៨.៦៦. ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបធីនថកុមរ និងអនីតិជនេនកនុងមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទ 
និងមជឈមណ្ឌ លយុវជន េទះយ៉ង�កេ៏�យ មនិ្រតូវ�កឲ់យេទជកែន្លងេធ្វើទរុណកមម ឬ
ករ្រប្រពឹត្តមនិគបបេីឡើយ ្រសប�មបទបប�ញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ (ែបលហ�ុកិ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

២៧. េធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េទេលើ្រគបក់រអះ�ងអំពីករេធ្វើទរុណកមម និង
ករេធ្វើទុកខបុកេមម�េផ�ង� េហើយនយំកជនេលមើសមកផ្តនទ េទស�មចបប។់ (�ណឺម៉ក) 

២៨. ចតវ់ធិនករជកែ់ស្តងែថមេទៀត េដើមបេី�ះ្រ�យករណីេធ្វើទរុណកមមេនកនុងពនធនគរ ជពិេសស
េដើមបធីនថករេសុើបអេងកត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀងេទេលើករណីទងំ�យ 
�ែដលបនអះ�ងថ មនករេធ្វើបប ឬទរុណកមម។ សូមផ្តនទ េទសម្រន្តីទងំ�យ�ែដល
ទទួលខុស្រតូវកនុងកេធ្វើទរុណកមម ឬេធ្វើបប និងសូមផ្តល់សិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ្របកប 
េ�យ្របសិទធភពជូនជនរងេ្រគះេ�យអំេពើទរុណកមម។ (�ធរណរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១៦. រដ្ឋភគីគួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនឲយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់ ្របកបេ�យ្របសិទធ
ភព និងមនិលេម្អ�ងេលើករេចទ្របកនពី់បទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំ
អស់េលើទណ្ឌិ ត និងពិរុទធជន រមួទងំេនកនុង�ថ នីយន៍គរបល និងេដើមបយីកម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ និង
ម្រន្តីពនធនគរែដលបន្រប្រពឹត្ត និងបញជ  ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះមកផ្តនទ េទស
�មផ្លូវចបប។់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតយន្តករបណ្តឹ ងត�៉េលើករ្របតិបត្តិចបបេ់�យ�ក�ជយ និងធនថ  
�ថ បន័សីុវលិស្រមបឃ់្ល េំមើលេ�យ�ក�ជយ េធ្វើករេសុើបអេងកតេលើករប្តឹងត�៉ពីបទេធ្វើទរុណកមម 
និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប។់  
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VIII. ករ្របតបិត្តចិបប់ 

(្រកសួង និង�ថ ប័នពក់ព័នធននរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលមន ៖ ្រកសួងម���ទ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ ្រកសួងសុខភិបល និង�ជញ ធរជតិ្របឆងំ�្រ��ង���ន) 

ក. ករ្របតបិត្តចិបប ់និងករ្របឆងំទរណុកមម 

៥៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៩៦. ព្រងឹង�ជញ ធរអនុវត្តនច៍បប ់(អុី�៉ក)់; 

១១៨.៦៦. ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបធីនថកុមរ និងអនីតិជនេនកនុងមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទ 
និងមជឈមណ្ឌ លយុវជន េទះយ៉ង�កេ៏�យ មនិ្រតូវ�កឲ់យេទជកែន្លងេធ្វើទរុណកមម ឬ
ករ្រប្រពឹត្តមនិគបបេីឡើយ ្រសប�មបទបប�ញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ (ែបលហ�ុកិ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

២៧. េធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េទេលើ្រគបក់រអះ�ងអំពីករេធ្វើទរុណកមម និង
ករេធ្វើទុកខបុកេមម�េផ�ង� េហើយនយំកជនេលមើសមកផ្តនទ េទស�មចបប។់ (�ណឺម៉ក) 

២៨. ចតវ់ធិនករជកែ់ស្តងែថមេទៀត េដើមបេី�ះ្រ�យករណីេធ្វើទរុណកមមេនកនុងពនធនគរ ជពិេសស
េដើមបធីនថករេសុើបអេងកត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀងេទេលើករណីទងំ�យ 
�ែដលបនអះ�ងថ មនករេធ្វើបប ឬទរុណកមម។ សូមផ្តនទ េទសម្រន្តីទងំ�យ�ែដល
ទទួលខុស្រតូវកនុងកេធ្វើទរុណកមម ឬេធ្វើបប និងសូមផ្តល់សិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ្របកប 
េ�យ្របសិទធភពជូនជនរងេ្រគះេ�យអំេពើទរុណកមម។ (�ធរណរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១៦. រដ្ឋភគីគួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនឲយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់ ្របកបេ�យ្របសិទធ
ភព និងមនិលេម្អ�ងេលើករេចទ្របកនពី់បទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំ
អស់េលើទណ្ឌិ ត និងពិរុទធជន រមួទងំេនកនុង�ថ នីយន៍គរបល និងេដើមបយីកម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ និង
ម្រន្តីពនធនគរែដលបន្រប្រពឹត្ត និងបញជ  ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះមកផ្តនទ េទស
�មផ្លូវចបប។់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតយន្តករបណ្តឹ ងត�៉េលើករ្របតិបត្តិចបបេ់�យ�ក�ជយ និងធនថ  
�ថ បន័សីុវលិស្រមបឃ់្ល េំមើលេ�យ�ក�ជយ េធ្វើករេសុើបអេងកតេលើករប្តឹងត�៉ពីបទេធ្វើទរុណកមម 
និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កម់្រន្តី្របតិបត្តិចបប។់  

 ៥៩ 

ទកទ់ងនឹងករណីៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន�មករេមើលេឃើញបឋម ជន
សង�យ័ ្រតូវែតពយួរករងរ ឬែតង�ងំករងរជថមីកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករេសុើបអេងកត េដើមបេីចៀស�ង្របករ
េ្រគះថន ក�់មយួ ែដលជនសង�យ័េនះ�ចបងកឲយមនករ�ងំសទះដល់ករេសុើបអេងកត ឬបន្តេធ្វើសកមម 
ភពែដលមនិអនុញញ តដូចែដលបន�យករណ៍ែដលរេំ�ភបំពនេទេលើអនុសញញ ។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត រដ្ឋភគីគួរបេងកើតកមមវធីិករពរជនរងេ្រគះ និង�ក� ី េដើមបជួីយ ធនឲយមន
កររក�ករសមង ត ់និងេដើមបកីរពរអនកែដលេចញមុខមក�យករណ៍ ឬប្តឹងត�៉ទកទ់ងនឹងអំេពើទរុណកមម  
កដូ៏ចជធនឲយមនករែបងែចកមូលនិធិ្រគប្់រគនស់្រមបក់រ្រប្រពឹត្តេទរបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។

១៥. េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់ រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ និងមន្របសិទធភពេដើមបទីប�់ក ត់
អំេពើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន �បទ់ងំអំេពើហិង�ផ្លូវេភទេនេពលកំពុងឃុំខ្លួន/
ឃតខ់្លួនេនទូទងំ្របេទស�មរយៈករ្របកសពីេគលនេយបយែដលនឹងបេងកើតឲយមនលទធផល 
�ច�ស់ែវងបន  កនុងករលុបបំបតអំ់េពើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ្រប្រពឹត្តេឡើង
េ�យម�ន្តី�ជករ និង�មរយៈករឃ្ល េំមើល និង/ឬករកត្់រ�នូវដំេណើ រករ�កសួរចេម្លើយរបស់
នគរបល។

រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថករេចទ្របកនពី់បទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំ
អស់ រមួមនអំេពើហិង�ផ្លូវេភទេនេពលកំពុងឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់្របកបេ�យ
្របសិទធភព និងមនិលេម្អ�ង េហើយថជនេលមើស្រតូវែតបនេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសឲយ្រសបេទ�ម
ទមងនៃ់នអំេពើេលមើស �មលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងម្រ�� ៃនអនុសញញ ។ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ែផនករកំណត់
េទសស្រមបផ់្តនទ េទសពីបទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ្រប្រពឹត្តេឡើងេ�យម�ន្តីរ�្ឋ
ភបិល េដើមបធីនថមនករផ្តនទ េទសធួនលមមចំេពះជនែដល្រតូវបនរកេឃើញថ បន្រប្រពឹត្តអំេពើែបប
េនះ។

រដ្ឋភគីគួរធនថ ចបបជ់តិរបស់ខ្លួន មនបញចូ លបទបបញញត្តិែដល�មឃត�់ចខ់តមនិឲយេ្របើ
កល:េទស:ពិេសស�មយួ មកេធ្វើជេលសកនុងករេធ្វើទរុណកមម។

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរង
េ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរ
បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទួលបន
សំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល្រតឹម្រតូវនិង្រគប្់រគន ់និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ 
�មែដល�ចេធ្វើបន។ 
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 ៦០ 

រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និង

េស�ខងផ្លូវចិត្តស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជពិេសស កនុងអំឡុងេពល និងបនទ បពី់

ករជបឃុ់ំកនុងពនធនគរ េហើយធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះទទួលបនេស��្ត រនីតិសមបទែដលមន

្របសិទធភព និងបនទ ន ់ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរុណកមម និងត្រមូវករករ�្ត រនីតិ 

សមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម កនុងចំេ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជំនញខង

សុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ នជនរងេ្រគះទងំេនះ ពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម 

េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើនសមតថភពទីភន កង់រសុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតិ 

សមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរជតិែបបអនុ�សន ៍ ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម 

រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ ជពិេសស កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត។

២៥. េ�យមនសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងព្រងឹងកមមវធីិអបរ់ ំ

បែនថម េដើមបធីនថ ម្រន្តីទងំអស់ មនម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ និងម្រន្តីពនធនគរផង ្រតូវយល់ដឹងេ្រជ

្រជះពីបទបបញញ ត្តិៃនអនុសញញ  េហើយនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យគម នអនុេ្រគះ េនេពលមនរបយ

ករណ៍ស្តីពីកររេំ�ភបំពន រមួមនករណីអំេពើហិង�ផ្លូវេភទជេដើម េដើមបឲីយជនេលមើសទងំេនះ

ទទួលករកតេ់ទស�មផ្លួវចបប។់ បែនថមពីេនះេទៀត នគរបល និងម្រន្តីពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀតគួរ

ទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លកនុងករសមភ សជមយួ�ក� ីករករពរ�ក� ី វធីិ�្រស្តនីតិេវជជវទិយ 

និងករ្របមូលភស្តុ�ង េហើយបុគគលិកជបព់កព់ន័ធទងំអស់គួរទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លជក់

�កស់្តីពីរេបៀបកំណតស់ញញ ៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន រមួមនម្រន្តី

ែដលនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកត និងចង្រកងឯក�រទកទ់ងនឹងករណីទងំេនះ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លេនះ

គួរមនបញចូ លករេ្របើ្របស់េសៀវេភកបួនស្តីពីករេសុើបអេងកត និងករចង្រកងឯក�រ្របកបេ�យ

្របសិទធភព ទកទ់ងនឹងទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរ 

េឃ អមនុស�ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប (ពិធី�រ Istanbul)។ បែនថមពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរធនថ ្រកម

សីលធមវ៌ជិជ ជីវៈែដលពកព់ន័ធ និង�រៈសំខនក់នុងករេគរព្រកមសីលធមទ៌ងំេនះ ្រតូវែតេធ្វើឲយេទ

ជែផនកចបំចម់យួសំ�បស់កមមភពបណ្តុ ះប�្ត ល។ បែនថមពីេនះ រដ្ឋភគីគួរ�យតៃម្លពី្របសិទធភព 

និងផលបះ៉ពល់ៃនកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត ល/កមមវធីិអបរ់។ំ 
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 ៦០ 

រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និង

េស�ខងផ្លូវចិត្តស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជពិេសស កនុងអំឡុងេពល និងបនទ បពី់

ករជបឃុ់ំកនុងពនធនគរ េហើយធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះទទួលបនេស��្ត រនីតិសមបទែដលមន

្របសិទធភព និងបនទ ន ់ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរុណកមម និងត្រមូវករករ�្ត រនីតិ 

សមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម កនុងចំេ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជំនញខង

សុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ នជនរងេ្រគះទងំេនះ ពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម 

េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើនសមតថភពទីភន កង់រសុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតិ 

សមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរជតិែបបអនុ�សន ៍ ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម 

រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ ជពិេសស កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត។

២៥. េ�យមនសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងព្រងឹងកមមវធីិអបរ់ ំ

បែនថម េដើមបធីនថ ម្រន្តីទងំអស់ មនម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ និងម្រន្តីពនធនគរផង ្រតូវយល់ដឹងេ្រជ

្រជះពីបទបបញញ ត្តិៃនអនុសញញ  េហើយនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យគម នអនុេ្រគះ េនេពលមនរបយ

ករណ៍ស្តីពីកររេំ�ភបំពន រមួមនករណីអំេពើហិង�ផ្លូវេភទជេដើម េដើមបឲីយជនេលមើសទងំេនះ

ទទួលករកតេ់ទស�មផ្លួវចបប។់ បែនថមពីេនះេទៀត នគរបល និងម្រន្តីពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀតគួរ

ទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លកនុងករសមភ សជមយួ�ក� ីករករពរ�ក� ី វធីិ�្រស្តនីតិេវជជវទិយ 

និងករ្របមូលភស្តុ�ង េហើយបុគគលិកជបព់កព់ន័ធទងំអស់គួរទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លជក់

�កស់្តីពីរេបៀបកំណតស់ញញ ៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន រមួមនម្រន្តី

ែដលនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកត និងចង្រកងឯក�រទកទ់ងនឹងករណីទងំេនះ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លេនះ

គួរមនបញចូ លករេ្របើ្របស់េសៀវេភកបួនស្តីពីករេសុើបអេងកត និងករចង្រកងឯក�រ្របកបេ�យ

្របសិទធភព ទកទ់ងនឹងទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរ 

េឃ អមនុស�ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប (ពិធី�រ Istanbul)។ បែនថមពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរធនថ ្រកម

សីលធមវ៌ជិជ ជីវៈែដលពកព់ន័ធ និង�រៈសំខនក់នុងករេគរព្រកមសីលធមទ៌ងំេនះ ្រតូវែតេធ្វើឲយេទ

ជែផនកចបំចម់យួសំ�បស់កមមភពបណ្តុ ះប�្ត ល។ បែនថមពីេនះ រដ្ឋភគីគួរ�យតៃម្លពី្របសិទធភព 

និងផលបះ៉ពល់ៃនកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត ល/កមមវធីិអបរ់។ំ 

 

ខ. លកខខណ្ឌ  និងករឃុំខ ្លនួេនពនធនគរ 

៦១ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៦០. ពិចរ�ចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបែីកលម្អ�ថ នភពពនធនគរបែនថមេទៀត (��្ឌ ); 

១១៨.៦១. ចតវ់ធិនករនន េដើមបេីជៀស�ងករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុ និងធនថ លកខខណ្ឌ ៃនករចប់
ខ្លួន និងករឃុំខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ (ែបលហ�ុកិ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

២៩. ែកត្រមូវទីកែន្លងឃុំឃងំ និងពនធនគរ កដូ៏ចជបទ�្ឋ នៃនករ្រគប្់រគង េដើមបឲីយមនករយល់ដឹងពី
េយន៉ឌរ័ និងធនឲយមនករករពរដម៏ន្របសិទធភព ដល់សុវតថិភពបុគគលរបស់អនកជបឃុ់ំឃងំ
និងអនកេទសទងំអស់។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

១៩. រដ្ឋភគីគួរព្រងីកកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនហួសេហតុ ឲយមន
្របសិទធភពេនទីកែន្លងទងំ�យ ែដលមនុស�្រតូវបនដកហូតេសរភីព រមួមន�ថ នីយន៍គរបល
និងពនធនគរ េហើយេដើមបែីកលំអលកខខណ្ឌ ឃុំខ្លួនេន�មទីកែន្លងទងំេនះ មនដូចជ អនមយ័ និង
ករផគតផ់គងម់្ហូប��រជេដើម។ េដើមបសីេ្រមចបនេគលបំណងេនះ គណៈកមម ធិករសូមេលើកជ
អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវអនុវត្តវធិនករេផ�ងៗជំនួសឲយករ�កព់នធនគរ និងធនឲយមនករ
ែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ េដើមបអីភវិឌ� និងជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមពន័ធពនធនគរ និងទីកែន្លងឃុំខ្លួន
េផ�ងៗេទៀត។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងកំណតមុ់ខងរ និងតួនទីរបស់ “គណៈកមម ធិករ
ស្វ័យ្រគប្់រគងពនធនគរ” ឲយបនចបស់�ស់ និងធនថ មនករេសុើបអេងកតេលើករណីរេំ�ភ
បំពន និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កអ់ងគភពេនះ េហើយជនេលមើស្រតូវែតបន�ក់
ទណ្ឌ កមម។ បែនថមពីេនះ ម្រន្តីអគគនយក�្ឋ នពនធនគរែដលមនិេអើេពើ ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយមន
ករ្រប្រពឹត្តអំេពើទងំេនះ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះទេង្វើរបស់ខ្លួន េ�យជនសង�យ័្រតូវផ្អ កពីករងរ 
ឬចត�់ងំករងរ�ជថមី កនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករេសុើបអេងកត។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើសំុផងែដរ
ឲយផ្តល់ពត័ម៌នថមីៗ ស្តីពីកល:េទស:ទងំ�យជុំវញិមរណភពរបស់ជនជបឃុ់ំេឈម ះ គង ់ �, 
េហង ទូច និងេម៉ សុខ ្រពមទងំពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន ់ និងករផ្ដនទ េទស
ែដលេកើតេចញពីករណីទងំេនះ។
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៦២ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិចរ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត 
និងអនុមត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមន
រ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ 
រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ�យែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេ��ក់
ពនធនគរេឡើយ។ 

រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិផងែដរនូវេគលនេយបយ និងនីតិវធីិទងំ�យស្តីពីករឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន 
និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើជនជបឃុ់ំ រមួមន េន�ថ នីយន៍គរបល គួរធនថ ជនជបឃុ់ំជ្រស្តីនិង
បុរស ្រតូវ�ក�់យេន�ចេ់�យែឡកពីគន   េហើយជនជបឃុ់ំជ្រស្តី្រតូវែតបនយមករពរេ�យ   
ម្រន្តីែដលមនេភទដូចគន  ្រតូវឃ្ល ពិំនិតយេមើល និងចង្រកងឯក�រស្តីពីឧបបត្តិេហតុៃនអំេពើហិង�ផ្លូវ
េភទកនុងេពលឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន និងផ្តល់ទិនននយ័ស្តីពីបញ្ហ ទងំេនះ េ�យែបងែចកេ��មសូចនករ
ែដលពកព់ន័ធជូនគណៈកមម ធិករ។ គណៈកមម ធិករសូមេលើកអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគី្រតូវេធ្វើ
ករពិចរ�េលើករចង្រកងពត័ម៌នពិ�្ដ រស្ដីពីសថិតិពនធនគរែដល�ចេជ�ជកប់ន និងមនភព
្រតឹម្រតូវ រមួទងំពត័ម៌នលំអិតស្តីពីរយៈេពល�កេ់ទស ្របេភទៃនបទេលមើស និង�យុរបស់ជន
េលមើស េដើមបជួីយ ផ្ដល់ពត័ម៌នពីេសចក្តីសេ្រមចេលើេគលនេយបយយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៣៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី ៖ 

ក). េធ្វើករធនថ កុមរេនកនុងទ្រមង�់កេ៏�យៃនករឃុំខ្លួន�មទំេនើងចិត្ត េទះបីជេនកនុង
មណ្ឌ លពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នក្តី ឬមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទសងគមកិចចក្ត ី ឬ្របេភទេផ�ងេទ�ត
ៃនមណ្ឌ ល�មយួែដល្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋក្ត ី ្រតូវេធ្វើករេ�ះែលងកុមរេ�យមនិមនករបែង្អរបង្អង ់
េឡើយ។ 

ខ). ធនឱយមនករេសុើបអេងកតភ្ល មៗ ចំេពះករេចទ្របកនអំ់ពីករ្រប្រពឹត្តមនិគបប ី និងករេធ្វើ
ទរុណកមមកុមរេនកនុងមណ្ឌ លទងំេនះ  និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបននខំ្លួនមកតុ�ករ និង 

គ). បេងកើតនូវយន្តករឯក�ជយ ែដលគិតគូរអំពីកុមរស្រមបទ់ទួលពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងម្រន្តីអនុវត្ត
ចបប់ និងេដើមបីផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះនូវដំេ�ះ្រ�យដូចែដលបនេលើកជអនុ�សនេ៍�យគណៈ 
កមម ធិករ្របឆងំករេធ្វើទរុណកមម (CAT/C/KHM/CO/(CAT/C/KHM/CO/២ កថខណ្ឌ ២០) ។ 
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៦២ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិចរ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត 
និងអនុមត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមន
រ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ 
រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ�យែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេ��ក់
ពនធនគរេឡើយ។ 

រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិផងែដរនូវេគលនេយបយ និងនីតិវធីិទងំ�យស្តីពីករឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន 
និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើជនជបឃុ់ំ រមួមន េន�ថ នីយន៍គរបល គួរធនថ ជនជបឃុ់ំជ្រស្តីនិង
បុរស ្រតូវ�ក�់យេន�ចេ់�យែឡកពីគន   េហើយជនជបឃុ់ំជ្រស្តី្រតូវែតបនយមករពរេ�យ   
ម្រន្តីែដលមនេភទដូចគន  ្រតូវឃ្ល ពិំនិតយេមើល និងចង្រកងឯក�រស្តីពីឧបបត្តិេហតុៃនអំេពើហិង�ផ្លូវ
េភទកនុងេពលឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន និងផ្តល់ទិនននយ័ស្តីពីបញ្ហ ទងំេនះ េ�យែបងែចកេ��មសូចនករ
ែដលពកព់ន័ធជូនគណៈកមម ធិករ។ គណៈកមម ធិករសូមេលើកអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគី្រតូវេធ្វើ
ករពិចរ�េលើករចង្រកងពត័ម៌នពិ�្ដ រស្ដីពីសថិតិពនធនគរែដល�ចេជ�ជកប់ន និងមនភព
្រតឹម្រតូវ រមួទងំពត័ម៌នលំអិតស្តីពីរយៈេពល�កេ់ទស ្របេភទៃនបទេលមើស និង�យុរបស់ជន
េលមើស េដើមបជួីយ ផ្ដល់ពត័ម៌នពីេសចក្តីសេ្រមចេលើេគលនេយបយយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៣៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី ៖ 

ក). េធ្វើករធនថ កុមរេនកនុងទ្រមង�់កេ៏�យៃនករឃុំខ្លួន�មទំេនើងចិត្ត េទះបីជេនកនុង
មណ្ឌ លពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នក្តី ឬមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទសងគមកិចចក្ត ី ឬ្របេភទេផ�ងេទ�ត
ៃនមណ្ឌ ល�មយួែដល្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋក្ត ី ្រតូវេធ្វើករេ�ះែលងកុមរេ�យមនិមនករបែង្អរបង្អង ់
េឡើយ។ 

ខ). ធនឱយមនករេសុើបអេងកតភ្ល មៗ ចំេពះករេចទ្របកនអំ់ពីករ្រប្រពឹត្តមនិគបប ី និងករេធ្វើ
ទរុណកមមកុមរេនកនុងមណ្ឌ លទងំេនះ  និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបននខំ្លួនមកតុ�ករ និង 

គ). បេងកើតនូវយន្តករឯក�ជយ ែដលគិតគូរអំពីកុមរស្រមបទ់ទួលពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងម្រន្តីអនុវត្ត
ចបប់ និងេដើមបីផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះនូវដំេ�ះ្រ�យដូចែដលបនេលើកជអនុ�សនេ៍�យគណៈ 
កមម ធិករ្របឆងំករេធ្វើទរុណកមម (CAT/C/KHM/CO/(CAT/C/KHM/CO/២ កថខណ្ឌ ២០) ។ 

 ៦៣ 

៥៦. គណៈកមម ធិករសូមេ្រកើនរលឹំកនូវអនុ�សនរ៍បស់ខ្លួនេឡើងវញិចំេពះរដ្ឋភគ ី

[…]   

ខ) ធនថយុវវយ័ ករបន�បេ្រគ�ងេញ�ន ករពយបល ករ�្ត រនីតិសមបទ និងករេធ្វើ
អន្ត�គមនស៍មហរណកមមកុមរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រតូវអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�

អន្តរជត ិេហើយកនុងេគលបំណងេនះ ្រតូវេធ្វើករអភិវ��នូវកមមវធីិពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នេន

ថន ក់សហគមន ៍។ 

៦៤. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករធននូវសិទធរិបស់កុមរ និងម្ត យរបស់កុមរែដលរស់េន

កនុងពនធនគរ  ្រតូវបនេគេគរព។ គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមបី
ធនថ ម្ត យ និងកូនរបស់ពួកេគ ្រតូវបនផ្តល់នូវម្ហូប��រ ្រពមទងំេស�សុខភព េហើយគណៈ 

កមម ធិករសូមទទូចថ កុមរ្រតូវមនសិទធិទទួលបនករអបរ់ ំ និងសកមមភពកំ�ន្តសបបយទងំ 

�យ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគចីត�់ល់វធិនករដច៏ំបចទ់ំងអស់ េដើមបកីរពរ

កុមរពី�ល់ទ្រមងទ់ំងអស់ៃនកររេំ�ភបំពន និងេធ្វើករេសុើបអេងកតនូវ�ល់របយករណ៍ទងំអស់អំពី

កររេំ�ភបំពនកុមរេ�យម�ន្តពីនធនគរ និងេ�យអនកជបព់នធនគរេផ�ងេទ�ត ្រពមទងំចតវ់ធិន

ករ�កវ់និយ័ដស៏ម្រសប ្របឆងំនឹងជនេលមើសែដលបនរេំ�ភបំពនេលើកុមរ។ 
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IX. ករអភិ����៍េសដ្ឋកិចច-សងគម 
(កំណត់សំគល់របស់អនកចង្រកង៖ មនែតករេ្រជើសេរ ើសអនុ�សន៍ចំនួន៤១បុ៉េ�្ណ ះៃនរបយករណ៍របស់អនក�យ
ករណ៍ពិេសសឆន ២ំ០១២ ស្តីពីដីសមបទន(A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1)្រតូ�បន�ក់បញចូលេទកនុង��ងេនះ) 

ក. ករអភវិឌ��េ៍សដ្ឋកចិច-សងគម / េគលេ�អភវិឌ��ស៍ហសតវវត 

៦៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣៩. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបរីក�សថិរភពសងគម និងេលើកកមពស់ករអភវិ��េសដ្ឋ
កិចច និងេធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងល្ៗអ េដើមបអីភវិ�� និងែកលំអជីវភពរបស់្របជជន (ចិន); 

១១៨.១៤៤. បន្តេធ្វើករេទេលើករេឆ្លើយតបនឹងេគលេ�របស់ខ្លួន េនកនុងវស័ិយអភវិ��ន ៍ ដូចបន�ក់
េចញេនកនុងេសចក្តី្របកសសហស�វត� (សហពន័ធរុស�ុ)ី; 

១១៨.១៤៥. បន្តបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបធីនពីករទទួលបនសិទធិសងគម េសដ្ឋកិចចេ�យ
្របជពលរដ្ឋ (សហពន័ធរុស�ុ)ី; 

១១៨.១៥៨. ជំរុញសកមមភព និងយុទធ��ស្តនន សំេ�សេ្រមចបនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត�
ទងំអស់ ជពិេសស េគលេ�ទងំ�យ�ែដលទកទ់ងនឹងសិទធិទទួលបនករអបរ់ ំ
និងករែថទសុំខភព និងសិទធិរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ (េវ�ត�ម); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១១. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងធនធនឲយបនេទ្វរដង េដើមប ី ឈនេទដល់េគលេ� កំណតេ់�យ
េគលេ�អភវិ��នស៍ហវត� អងគករសហ្របជជតិ សំ�បេ់ធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទធិនេយបយ េសដ្ឋ
កិចច សងគមកិចច និងវបបធមរ៌បស់្របជជនកមពុជ។ (ម៉េឡសីុ) 

១២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ធនឲយមនករអភវិ��ន្៍របកប 
េ�យនិរន្តភព េធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទិធទទួលបនករគពំរែផនកសុខភព និងករអបរ់ ំ ្រពមទងំ 
សេ្រមចឲយបននូវេគលេ�អភវិ��នស៍ហសវត�។ (សហពន័ធរុស�)ី 

៦៩. ព្រងីកកមមវធីិេផ�ងៗ កនុងេគលបំណងលុបបំបតភ់ព្រកី្រក និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់សូចនករេសដ្ឋ
កិចចសងគម។ (�ល់េហ�រ)ី  

៨៩. បន្តព្រងឹងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចច នេយបយ និងសងគមកិចច េ�យមនករចូលរមួេពញេលញពី្របជ
ជនរបស់ខ្លួន។ (�វ) 
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IX. ករអភិ����៍េសដ្ឋកិចច-សងគម 
(កំណត់សំគល់របស់អនកចង្រកង៖ មនែតករេ្រជើសេរ ើសអនុ�សន៍ចំនួន៤១បុ៉េ�្ណ ះៃនរបយករណ៍របស់អនក�យ
ករណ៍ពិេសសឆន ២ំ០១២ ស្តីពីដីសមបទន(A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1)្រតូ�បន�ក់បញចូលេទកនុង��ងេនះ) 

ក. ករអភវិឌ��េ៍សដ្ឋកចិច-សងគម / េគលេ�អភវិឌ��ស៍ហសតវវត 

៦៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣៩. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបរីក�សថិរភពសងគម និងេលើកកមពស់ករអភវិ��េសដ្ឋ
កិចច និងេធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងល្ៗអ េដើមបអីភវិ�� និងែកលំអជីវភពរបស់្របជជន (ចិន); 

១១៨.១៤៤. បន្តេធ្វើករេទេលើករេឆ្លើយតបនឹងេគលេ�របស់ខ្លួន េនកនុងវស័ិយអភវិ��ន ៍ ដូចបន�ក់
េចញេនកនុងេសចក្តី្របកសសហស�វត� (សហពន័ធរុស�ុ)ី; 

១១៨.១៤៥. បន្តបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបធីនពីករទទួលបនសិទធិសងគម េសដ្ឋកិចចេ�យ
្របជពលរដ្ឋ (សហពន័ធរុស�ុ)ី; 

១១៨.១៥៨. ជំរុញសកមមភព និងយុទធ��ស្តនន សំេ�សេ្រមចបនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត�
ទងំអស់ ជពិេសស េគលេ�ទងំ�យ�ែដលទកទ់ងនឹងសិទធិទទួលបនករអបរ់ ំ
និងករែថទសុំខភព និងសិទធិរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ (េវ�ត�ម); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១១. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងធនធនឲយបនេទ្វរដង េដើមប ី ឈនេទដល់េគលេ� កំណតេ់�យ
េគលេ�អភវិ��នស៍ហវត� អងគករសហ្របជជតិ សំ�បេ់ធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទធិនេយបយ េសដ្ឋ
កិចច សងគមកិចច និងវបបធមរ៌បស់្របជជនកមពុជ។ (ម៉េឡសីុ) 

១២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ធនឲយមនករអភវិ��ន្៍របកប 
េ�យនិរន្តភព េធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទិធទទួលបនករគពំរែផនកសុខភព និងករអបរ់ ំ ្រពមទងំ 
សេ្រមចឲយបននូវេគលេ�អភវិ��នស៍ហសវត�។ (សហពន័ធរុស�)ី 

៦៩. ព្រងីកកមមវធីិេផ�ងៗ កនុងេគលបំណងលុបបំបតភ់ព្រកី្រក និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់សូចនករេសដ្ឋ
កិចចសងគម។ (�ល់េហ�រ)ី  

៨៩. បន្តព្រងឹងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចច នេយបយ និងសងគមកិចច េ�យមនករចូលរមួេពញេលញពី្របជ
ជនរបស់ខ្លួន។ (�វ) 

 ៦៥ 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២៧. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីយកចិត្តទុក�កចំ់េពះេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួនស្តីពី “ករ�យតំៃល 
អំពីកតព្វកិចចចតវ់ធិនករជ ‘ អតិបរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខ្លួន ’ េ្រកមពិធី�របែនថមៃន
កតិកសញញ ” (E/C.12/2007/1) េហើយផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនករចំ�យថវកិ
ជតិរបស់ខ្លួនេទេលើេស� និងករជួយ ឧបតថមភែផនកសងគមកិចច ដូចជ ផទះសែមបង េសប�ង��រ 
សុខភព និងករអបរ់ ំ េធ្វើដូេចនះបន េដើមបសីេ្រមចបន ្រសប�មម្រ�២ កថខណ័្ឌ ទី១ នូវកររកី 
ចំេរ ើនជលំ�បៃ់នសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ ែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ។ គណៈ
កមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគីគួរៃលបំរុងធនធន្រគប្់រគនសំ់�បក់រអនុវត្តន៍
យុទធ��ស្តរបស់ខ្លួនស្តីពីករកតប់នថយភព្រកី្រក និងធនករេធ្វើសមហរណកមមយ៉ងេពញទំហឹង
នូវសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ េទកនុងយុទធ��ស្តេនះ ដូចែដលគណៈកមម ធិករបនផ្តល់
ជអនុ�សនក៍នុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួនស្តីពី “ភព្រកី្រក និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិ 
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម”៌  (E/C.12/2001/10) ។  

៣៨. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ ធនធនែដលមនជអតិបរម្រតូវបនៃលបំរុងសំ�បក់រករ 
ពរ និងករអនុវត្តនឲ៍យបននូវសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ជពិេសស ចំេពះបុគគល ឬ្រកុម
មនុស�ែដល�យរងេ្រគះបំផុត និងែដលេគមនិសូវគិតគូរ។ គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តដល់
រដ្ឋភគីឲយបេងកើនតម្ល ភព និងគណេនយយភពេដើមបពី្រងឹង្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តនក៍មមវធីិអភវិ��ន ៍
ែដលបនផ្តល់មូលនីធិេ�យមច ស់ជំនួយអន្តរជតិនន ជពិេសសសំ�បកំ់ែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌
និង�ថ បន័ និងសំ�បក់រេលើកកំពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងភព្រកី្រក។ 
កនុងករណីេនះ គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទ 
េលខ៣ របស់ខ្លួន ស្តីពីចរតិលកខណៈៃនកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគី(E/1991/23) និងេសចក្តីែថ្លងករណ៍
របស់ខ្លួន “ ករ�យតំៃលអំពីកតព្វកិចចចតវ់ធិនករជអតិបរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខ្លួន ” 
េ្រកមពិធី�របែនថមៃនកតិកសញញ េនះ (E/C.12/2007/1) (ម្រ� ២.១)។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤៩. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគីបញចូ លទស�នៈេយន�រ័ ្រសប�មបញញត្តិៃនអនុសញញ កនុង�ល់កិចច
្របឹងែ្របង ែដលមនេគលបំណងកនុងករសេ្រមចេគលេ�អភវិ��នស៍ហសវត� និង្រកបខណ្ឌ
 អភវិ��នថ៍មី ្រតឹមឆន ២ំ០១៥។ 
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៦៦ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

១៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចដល់រដ្ឋភគី ៖ 

ក). េធ្វើករផគតផ់គងធ់នធនថវកិឱយបន្រគប្់រគន ់ ្រសបនឹងម្រ�� ៃនអនុសញញ ស្រមបក់រអនុវត្តសិទធិកុមរ 
និងជពិេសសបេងកើនករផគតផ់គងថ់វកិេទឱយវស័ិយសងគមកិចចប៉ុែន្តមនិផ្ត ចមុ់ខស្រមបែ់តវស័ិយអបរ់េំទ។ 

ខ). េ្របើ្របស់នូវវធីិ��ស្តរបស់សិទធកុិមរេនកនុងករបរយិយអំពីថវកិរដ្ឋ �មរយៈករអនុវត្ត្របពន័ធ�ម�ន
ស្រមបក់រផគតផ់គង ់និងេ្របើ្របស់ធនធនទងំ�យស្រមបកុ់មរ�មរយៈថវកិ។ ករេធ្វើែបបេនះ េធ្វើ
ឱយមនករែស្តងេចញនូវករវនិិេយគេលើកុមរ។ គណៈកមម ធិករក៏សូមទទូចថ ្របពន័ធ�ម�ន
េនះ ្រតូវែតេ្របើ្របស់ស្រមបក់រ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ ថេតើ ករវនិិេយគេនកនុងវស័ិយ�មយួ�ច
បេ្រមើ “ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ” បនយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ? េ�យធនថ ផលបះ៉ពល់េផ�ងគន ៃនករវ ិ
និេយគែបបេនះេទេលើកុមរ ីនិងកុម� ្រតូវបនេធ្វើករ�ស់ែវង។ 

គ). េនេពលែដល�ចេធ្វើេទបន ្រតូវអនុវត្ត�មអនុ�សនអ៍ងគករសហ្របជជតិ កនុងករចប់េផ្តើមលទធផល
េទ�មថវកិផ្តល់ឱយ េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ �ម�ន និង�យតៃម្លពី្របសិទធភពៃនធនធនែដលបនផ្តល់
ឱយ ែថមទងំ ្របសិនេបើចបំច ់្រតូវែស្វងរកកិចចសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិេដើមបសីេ្រមចនូវកិចចករេនះ។ 

 ឃ). េធ្វើករសិក�ឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយអំពីេសចក្ត្ីរតូវករខងថវកិ និងវភិជន ៍ ឱយបនចបស់�ស់ ស្រមប ់   
វស័ិយទងំេនះ ែដលេ�ះ្រ�យេ�យភពេជ�នេល�ននូវអសមភពែដលមនេនកនងុសូចនករទកទ់ង
នឹងសិទធកុិមរ។ 

ង). ធននូវករេរៀបចំថវកិេ�យតម្ល ភព និងមនករចូលរួម�មរយៈករសនទនជ�ធរណៈ ជ
ពិេសសជមយួកុមរ និងមនករទទួលខុស្រតូវដស៏ម្រសបេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ 

ច). កំណតខ់ទងថ់វកិេទ�មយុទធ��ស្តស្រមបកុ់មរេនកនុង�ថ នភពមនិអំេ�យផល និងងយរង
េ្រគះ ែដល�ចត្រមូវឱយមនវធិនករសងគមជវជិជមន និង្រតូវេធ្វើឱយ្របកដថ ខទងថ់វកិទងំេនះ
្រតូវបនករពរ សូមបេីនកនុង�ថ នភពៃនវបិត្តេិសដ្ឋកិចច េ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ �ភព�សននដៃទ
េផ�ងេទៀតក៏េ�យ។ 

ឆ). ចតវ់ធិនករបនទ ន ់  េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ  និងព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ េដើមបរីកឱយ 
េឃើញ េសុើបអេងកត និង�កេ់ទសអំេពើពុករលួយ និង 

ជ). ពិចរ�នូវអនុ�សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករ កនងុអំឡុងទិ�ៃនករពិភក�ទូេទកនុងឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី 
“ធនធនស្រមបសិ់ទធកុិមរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋទងំ�យ” ។ 
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៦៦ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

១៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចដល់រដ្ឋភគី ៖ 

ក). េធ្វើករផគតផ់គងធ់នធនថវកិឱយបន្រគប្់រគន ់ ្រសបនឹងម្រ�� ៃនអនុសញញ ស្រមបក់រអនុវត្តសិទធិកុមរ 
និងជពិេសសបេងកើនករផគតផ់គងថ់វកិេទឱយវស័ិយសងគមកិចចប៉ុែន្តមនិផ្ត ចមុ់ខស្រមបែ់តវស័ិយអបរ់េំទ។ 

ខ). េ្របើ្របស់នូវវធីិ��ស្តរបស់សិទធកុិមរេនកនុងករបរយិយអំពីថវកិរដ្ឋ �មរយៈករអនុវត្ត្របពន័ធ�ម�ន
ស្រមបក់រផគតផ់គង ់និងេ្របើ្របស់ធនធនទងំ�យស្រមបកុ់មរ�មរយៈថវកិ។ ករេធ្វើែបបេនះ េធ្វើ
ឱយមនករែស្តងេចញនូវករវនិិេយគេលើកុមរ។ គណៈកមម ធិករក៏សូមទទូចថ ្របពន័ធ�ម�ន
េនះ ្រតូវែតេ្របើ្របស់ស្រមបក់រ�យតៃម្លផលបះ៉ពល់ ថេតើ ករវនិិេយគេនកនុងវស័ិយ�មយួ�ច
បេ្រមើ “ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ” បនយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ? េ�យធនថ ផលបះ៉ពល់េផ�ងគន ៃនករវ ិ
និេយគែបបេនះេទេលើកុមរ ីនិងកុម� ្រតូវបនេធ្វើករ�ស់ែវង។ 

គ). េនេពលែដល�ចេធ្វើេទបន ្រតូវអនុវត្ត�មអនុ�សនអ៍ងគករសហ្របជជតិ កនុងករចប់េផ្តើមលទធផល
េទ�មថវកិផ្តល់ឱយ េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ �ម�ន និង�យតៃម្លពី្របសិទធភពៃនធនធនែដលបនផ្តល់
ឱយ ែថមទងំ ្របសិនេបើចបំច ់្រតូវែស្វងរកកិចចសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិេដើមបសីេ្រមចនូវកិចចករេនះ។ 

 ឃ). េធ្វើករសិក�ឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយអំពីេសចក្ត្ីរតូវករខងថវកិ និងវភិជន ៍ ឱយបនចបស់�ស់ ស្រមប ់   
វស័ិយទងំេនះ ែដលេ�ះ្រ�យេ�យភពេជ�នេល�ននូវអសមភពែដលមនេនកនងុសូចនករទកទ់ង
នឹងសិទធកុិមរ។ 

ង). ធននូវករេរៀបចំថវកិេ�យតម្ល ភព និងមនករចូលរួម�មរយៈករសនទនជ�ធរណៈ ជ
ពិេសសជមយួកុមរ និងមនករទទួលខុស្រតូវដស៏ម្រសបេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ 

ច). កំណតខ់ទងថ់វកិេទ�មយុទធ��ស្តស្រមបកុ់មរេនកនុង�ថ នភពមនិអំេ�យផល និងងយរង
េ្រគះ ែដល�ចត្រមូវឱយមនវធិនករសងគមជវជិជមន និង្រតូវេធ្វើឱយ្របកដថ ខទងថ់វកិទងំេនះ
្រតូវបនករពរ សូមបេីនកនុង�ថ នភពៃនវបិត្តេិសដ្ឋកិចច េ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ �ភព�សននដៃទ
េផ�ងេទៀតក៏េ�យ។ 

ឆ). ចតវ់ធិនករបនទ ន ់  េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ  និងព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ េដើមបរីកឱយ 
េឃើញ េសុើបអេងកត និង�កេ់ទសអំេពើពុករលួយ និង 

ជ). ពិចរ�នូវអនុ�សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករ កនងុអំឡុងទិ�ៃនករពិភក�ទូេទកនុងឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី 
“ធនធនស្រមបសិ់ទធកុិមរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋទងំ�យ” ។ 

 

ខ. ករកតប់នថយភព្រកី្រក  /  គម្ល ត្រទពយសមបត្ត ិ /  ទ្ីរកុង-ជនបទ 

៦៧ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១២៨. ព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រកេនកនុងតំបនជ់នបទ និងភជ បគ់ម្ល ត្រទពយ
ធនរ�ងតំបនជ់នបទ និងទី្រកុង (្រសីលងក ); 

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដី់ធ្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតិៃនករ កតប់នថយភព
្រកី្រក សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន (ម៉ូរ ៉ុកកូ); 

១១៨.១៣៦. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�ជតិស្រមបក់រកតប់នថយ
ភព្រកី្រក សន្តិសុខេសប�ង និងករអភវិ��សងគមេសដ្ឋកិចច រមួទងំ�មរយៈកំែណទ្រមង ់
ករ្រគប្់រគងដីធ្លី (ម៉េឡសីុ); 

១១៨.១៣៨. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយវសិមភព្របកចំ់ណូលរ�ងតំបនជ់នបទ 
និងទី្រកុង េ�យមនករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ និងទីភន កង់រអងគករសហ្របជជតិ
ែដលពកព់ន័ធដៃទេទៀត (ប៊ូតង)់; 

១១៨.១៤១. បន្តកតប់នថយអ្រ�ភព្រកី្រកេនតំបនជ់នបទ និងគម្ល ត្រទពយធនរ�ងអនកមន និងអនក្រក 
និងរ�ង្របជជនេនជនបទ និងទី្រកុង (មយ៉ីនម៉់); 

១១៨.១៤២. កតប់នថយគម្ល តរ�ងតំបនទី់្រកុង និងតំបនជ់នបទ �មរយៈករកតប់នថយភព្រកី្រកេន
តំបនជ់នបទ (អីុ�៉ក)់; 

១១៨.១៤៣. េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ អនុវត្តកមមវធីិនន្របកបេ�យ្របសិទធភពសំេ� 
កតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសស េនតំបនជ់នបទៃន្របេទស (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់; 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

១៤. បន្តយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសកនុងករបន្តដំេណើ រករទងំ្រសុង េ�យយកមកពិចរ�រនូវ្រគប ់ 
លកខណៈចបំចរ់បស់សងគម ្រពមទងំបេងកើតឲយមនលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះជពិេសសសំ�បអ់នកទងំ
េនះែដលរស់េនតំបនជ់នបទ កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនែផនករអភវិ��នយុ៍ទធ��ស្ត ដូចបនេលើកេឡើង
កនុងកថខណ្ឌ ៣៣ ៃនរបយករណ៍ជតិ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

៦៣. សូមពិចរ�ព្រងឹងេគលនេយបយេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងចំេពះភពមនិេសមើភពេន�មតំបនទី់្រកុង
និងជនបទ ្រពមទងំបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក។ (េ្របសីុល) 
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៦៨ 

៧០. បន្តអនុវត្តយុទធ�្រស្តជតិរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទ និង
េដើមបេីលើកកមពស់ជីវភពរស់េនជទូេទរបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន។(េប�រូស) 

៧៣. េលើកកមពស់ និងករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់ ំនិងសិទិធទទួលបនករអភវិ��ន ៍េដើមបី
កតប់នថយភព្រកី្រកេន�មតំបនទី់្រកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�
សន្តិភព េសថរភព និងករករពរដល់បរ�ិថ ន។(�វ) 

៧៦. ព្រងីកករចំ�យ�ធរណៈរបស់ខ្លួនេទេលើករអនុវត្តសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ បន្ត
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករែបងែចកធនធនបែនថមេទៀត េដើមបធីនដល់ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងចំេពះ
សិទធិេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចរបស់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស កនុងវស័ិយកតប់នថយភព្រកី្រក សមភព
េន�មទី្រកុង-ជនបទ ករអបរ់ ំ និងេស��ធរណៈ។ល។ អនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចបំចក់នុង
ករបេងកើនករចំ�យសំ�បក់មមវធីិសងគមកិចច ជពិេសស ទកទ់ងនឹងករអបរ់ ំ និងសិទធិទទួលបន
លំេន�្ឋ នសមរមយ បេងកើនករចំ�យរបស់ជតិបែនថមេទៀតេទេលើវស័ិយសុខភព និងអបរ់ ំ េដើមបី
េឆ្លើយតបនឹងទិសេ��នេគលបំណងអភវិ��នស៍�សវត�។ (�ែ���ប�៊�ង)់  

៧៨. ព្រងឹងករេលើកកមពស់េគលនេយបយសងគមឲយបន្រគប្់រគន ់ ែដលមនបំណងសេ្រមចឲយបននូវ
ករែបងែចង្រទពយសមបត្តិ និងសុខមលភពសងគមរបស់ពលរដ្ឋឲយបន្រតឹម្រតូវ។(េវេណ��ុយេអ�) 

៩១. ឃ). េ�យមនជំនួយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធីិ្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគល
បំណងកតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។      
(�ែ���ប�៊�ង)់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីធនឲយមនតុលយភពមយួសម្រសប រ�ងករអភវិ��ន ៍
និងសិទធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន្រតូវបនទទួល និងធនថករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួនមនិ្រតូវេធ្វើឲយខត
បងសិ់ទធិ្រកុម ឬបុគគលែដលងយរងេ្រគះដូចមនែចងកនុងអនុសញញ េនះេឡើយ។ [...]  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃសករេរ ើសេអើង្របឆងំសឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករជួយ ស្រមួលឲយ្រស្តីជនបទទទួលេស�មូល�្ឋ ន បងគន ់ ទឹក
ពិ�រ សុវតថភិព ករអបរ់ ំករងរ េស�សុខភបិល ឥណទន និង្របកក់មច។ី 
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៦៨ 

៧០. បន្តអនុវត្តយុទធ�្រស្តជតិរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទ និង
េដើមបេីលើកកមពស់ជីវភពរស់េនជទូេទរបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន។(េប�រូស) 

៧៣. េលើកកមពស់ និងករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់ ំនិងសិទិធទទួលបនករអភវិ��ន ៍េដើមបី
កតប់នថយភព្រកី្រកេន�មតំបនទី់្រកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�
សន្តិភព េសថរភព និងករករពរដល់បរ�ិថ ន។(�វ) 

៧៦. ព្រងីកករចំ�យ�ធរណៈរបស់ខ្លួនេទេលើករអនុវត្តសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ បន្ត
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករែបងែចកធនធនបែនថមេទៀត េដើមបធីនដល់ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងចំេពះ
សិទធិេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចរបស់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស កនុងវស័ិយកតប់នថយភព្រកី្រក សមភព
េន�មទី្រកុង-ជនបទ ករអបរ់ ំ និងេស��ធរណៈ។ល។ អនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចបំចក់នុង
ករបេងកើនករចំ�យសំ�បក់មមវធីិសងគមកិចច ជពិេសស ទកទ់ងនឹងករអបរ់ ំ និងសិទធិទទួលបន
លំេន�្ឋ នសមរមយ បេងកើនករចំ�យរបស់ជតិបែនថមេទៀតេទេលើវស័ិយសុខភព និងអបរ់ ំ េដើមបី
េឆ្លើយតបនឹងទិសេ��នេគលបំណងអភវិ��នស៍�សវត�។ (�ែ���ប�៊�ង)់  

៧៨. ព្រងឹងករេលើកកមពស់េគលនេយបយសងគមឲយបន្រគប្់រគន ់ ែដលមនបំណងសេ្រមចឲយបននូវ
ករែបងែចង្រទពយសមបត្តិ និងសុខមលភពសងគមរបស់ពលរដ្ឋឲយបន្រតឹម្រតូវ។(េវេណ��ុយេអ�) 

៩១. ឃ). េ�យមនជំនួយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធីិ្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគល
បំណងកតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។      
(�ែ���ប�៊�ង)់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីធនឲយមនតុលយភពមយួសម្រសប រ�ងករអភវិ��ន ៍
និងសិទធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន្រតូវបនទទួល និងធនថករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួនមនិ្រតូវេធ្វើឲយខត
បងសិ់ទធិ្រកុម ឬបុគគលែដលងយរងេ្រគះដូចមនែចងកនុងអនុសញញ េនះេឡើយ។ [...]  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃសករេរ ើសេអើង្របឆងំសឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករជួយ ស្រមួលឲយ្រស្តីជនបទទទួលេស�មូល�្ឋ ន បងគន ់ ទឹក
ពិ�រ សុវតថភិព ករអបរ់ ំករងរ េស�សុខភបិល ឥណទន និង្របកក់មច។ី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦៩ 

កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគគីបបពិី�រ�េលើករបញចូ លបេចចកវជិជ ទំនកទំ់នងពត័ម៌ន កនុងករផ�ព្វផ�យ
ពត័ម៌នអពីំកមមវធីិបេងកើនភពអង�់ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តីស្រមប្់រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ 

(ខ). បេងកើតសូចនករែដលឆ្លុះបញច ងំបនល្អ្របេសើរពីករផ្ល ស់ប្តូរតំបន ់ និងករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចចសងគម 
ជែផនកមយួៃនករ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករេលើកកមពស់កមមវធីិសុខភព អបរ់ ំ និងករងរស្រមប្់រស្តី 
ជនបទ និង 

(គ). បន្តធនថ ្រស្តីចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ទងំកនុងនេយបយ និងកមមវធីិទប�់ក ត ់
និង្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ ជពិេសស េគលនេយបយ និងកមមវធីិទកទ់ងនឹងករបន�ំុ និងករកត់
បនថយផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៦០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តល់នូវករ
ផ្តល់ករគំ្រទ និងជំនួយជសមភ រៈដល់្រគួ�រែដលខ�តេ់ខ�យ�ងេសដ្ឋកិចច ជពេិសស្រគួ�រទងំ 
�យែដលរស់េនកនុងតំបនជ់នបទ និងេធ្វើករធននូវសិទធិរបស់កុមរ្រគបរូ់បកនុងករទទួលបនបទ 
�្ឋ នរស់េន្រគប្់រគន។់ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para .212. រ�្ឋ ភបិលគួរេលើកកំពស់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េដើមបី
អនុវត្តចំរុះគន នូវចបប ់េគលនេយបយ និងបទបញជ នន ែដលត្រមូវ�យមនករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់
សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន ែដល្រតូវេធ្វើ មុនេពល ករផ្តល់ដីសមបទន រមួទងំចបបស់្តីពីករករពរបរ�ិ្ឋ ន និងករ
្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ េហើយលទធផលៃនករ�យតំៃលេនះ ្រតូវផ�ព្វផ�យជ�ធរណៈ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 226. ជីវភពរស់េន និងឱកសរកចំណូលរបស់្រគួ�រែដល្រតូវរង
ផលបះ៉ពល់េ�យករផ្តល់សមបទនេនះ គួរ្រតូវយកមកពិនិតយ និងេធ្វើជែផនកមយួៃនករសិក�ពីបរមិណ
និងគុណភព ជមយួនឹងដំេ�ះ្រ�យែដល្រតូវបនេសនើេឡើង េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងផលបះ៉ពល់ហិរញញ វតថុ
ជអវជិជមនដល់ផទះសែមបង និងកំរតិសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។ 
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គ. ករទទលួខសុ្រតូវធរុកចិច / មុខរបរ 

៧០ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១២៥. ព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរស្រមបក់មមករទងំអស់ និង
បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ (េអសប៉ញ); 

១១៨.១២៦. បន្តព្រងឹងកមមវធីិបេងកើតករងរ្របកបេ�យ្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក និង 
វសិមភពសងគម (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

១១៨.១២៧. ជំរុញឲយមនចបបស់្តីពីករទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់�ជីវកមម និងករផ�ព្វផ�យអំពីេគល
ករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស� េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់សុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ 
និងលកខខណ្ឌ ករងរស្រមបនិ់េយជិក (មុកិសីុកូ);  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៥៧. េធ្វើករកតប់នថយកំរតិៃនករអតក់រងរេធ្វើបែនថមេទៀត �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករបេងកើត និងករអនុ
វត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ និងករបណ្តុ ះប�្ត លេឡើងវញិដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន និងករ
បេងកើតឲយមនករងរេធ្វើ។ (េប�រូស) 

៧៥. ធនឲយមនករ្រគប្់រគងេ្របងឧសម័ន និងចំណូលពីែរ្៉របកបេ�យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសិទិធ
សងគមកិចច និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជជនរស់េនកមពុជ េ�យ្របកនយ់កករអនុវត្តល្អបំផុតជលកខណៈ 
អន្តរជតិ កនុងករអនុវត្តឧស�ហកមមចំ�ញ់ផលពីធមមជតិ។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២១. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយករងររបស់ 
ខ្លួន និងបេងកើតែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីករងរ េដើមបេីលើកកំពស់ករងររបស់យុវជន ។ គណៈកមម  
ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ដរ ឲយរដ្ឋភគីពិនិតយេឡើងវញិអំពីយុទធ�្រស្តបណ្តុ ះប�្ត លកនុងេគលេ� 
ធនករអបរ់វំជិជ ជីវៈ និងបេចចកេទស េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករករងរ េ�យមនករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួកមមករ និងអងគករនិេយជកនន ្រពមទងំ�ថ បន័ជៃដគូកនុង្រសុក ។ 

២២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំដល់រដ្ឋភគីថ េគលករណ៍ៃន្របកឈ់នួលេសមើគន សំ
�បក់រងរែដលមនតំៃលេសមើគន  រ�ងបុរសនិង្រស្តី គួរែតបនឆ្លុះបញច ំងយ៉ងេពញេលញ និងយ៉ង
ចបស់�ស់េនកនុងចបបម់យួ េហើយចបបេ់នះេទៀតេ�ធ កគួ៏រែតបនអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តបំ់ផុត 
េហើយ្រតូវចតវ់ធិនករចបស់�ស់ និងមន្របសិទធភពកនុងបញ្ហ េនះ។ 
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គ. ករទទលួខសុ្រតូវធរុកចិច / មុខរបរ 

៧០ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១២៥. ព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរស្រមបក់មមករទងំអស់ និង
បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ (េអសប៉ញ); 

១១៨.១២៦. បន្តព្រងឹងកមមវធីិបេងកើតករងរ្របកបេ�យ្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក និង 
វសិមភពសងគម (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

១១៨.១២៧. ជំរុញឲយមនចបបស់្តីពីករទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់�ជីវកមម និងករផ�ព្វផ�យអំពីេគល
ករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស� េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់សុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ 
និងលកខខណ្ឌ ករងរស្រមបនិ់េយជិក (មុកិសីុកូ);  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៥៧. េធ្វើករកតប់នថយកំរតិៃនករអតក់រងរេធ្វើបែនថមេទៀត �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករបេងកើត និងករអនុ
វត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ និងករបណ្តុ ះប�្ត លេឡើងវញិដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន និងករ
បេងកើតឲយមនករងរេធ្វើ។ (េប�រូស) 

៧៥. ធនឲយមនករ្រគប្់រគងេ្របងឧសម័ន និងចំណូលពីែរ្៉របកបេ�យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសិទិធ
សងគមកិចច និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជជនរស់េនកមពុជ េ�យ្របកនយ់កករអនុវត្តល្អបំផុតជលកខណៈ 
អន្តរជតិ កនុងករអនុវត្តឧស�ហកមមចំ�ញ់ផលពីធមមជតិ។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២១. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយករងររបស់ 
ខ្លួន និងបេងកើតែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីករងរ េដើមបេីលើកកំពស់ករងររបស់យុវជន ។ គណៈកមម  
ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ដរ ឲយរដ្ឋភគីពិនិតយេឡើងវញិអំពីយុទធ�្រស្តបណ្តុ ះប�្ត លកនុងេគលេ� 
ធនករអបរ់វំជិជ ជីវៈ និងបេចចកេទស េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករករងរ េ�យមនករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួកមមករ និងអងគករនិេយជកនន ្រពមទងំ�ថ បន័ជៃដគូកនុង្រសុក ។ 

២២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំដល់រដ្ឋភគីថ េគលករណ៍ៃន្របកឈ់នួលេសមើគន សំ
�បក់រងរែដលមនតំៃលេសមើគន  រ�ងបុរសនិង្រស្តី គួរែតបនឆ្លុះបញច ំងយ៉ងេពញេលញ និងយ៉ង
ចបស់�ស់េនកនុងចបបម់យួ េហើយចបបេ់នះេទៀតេ�ធ កគួ៏រែតបនអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តបំ់ផុត 
េហើយ្រតូវចតវ់ធិនករចបស់�ស់ និងមន្របសិទធភពកនុងបញ្ហ េនះ។ 

 ៧១ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៦. […] គណៈកមម ធិករបន្តជំរុញេលើកទឹកចិត្តដល់្រកុមហុ៊ន�ជីវកមមទងំអស់ថ េនេពលចូលពកព់ន័ធ
កនុងបញ្ហ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវគិតគូរអំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រពះករ 
ងរេនះ �ទកទ់ងដល់សិទធិ និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃសករេរ ើសេអើង្របឆងំសឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ:ី 

(ក). បន្តអនុមត័វធិនករ្របតិសកមម និងជកែ់ស្តង េដើមបលុីបបំបតក់រែបងែចកមុខងរ និងេធ្វើឲយរមួ
តូចនូវគម្ល ត្របកឈ់នួលេ�យ�រែតេ�ទ។ 

(ខ). ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថ ចបបក់រងរ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព និងបេងកើនចំនួន
អធិករករងរែដលមនសមតថភពឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបជួីយ ពួកេគ�ចពិនិតយ�ម�នលកខខណ្ឌ
ករងររបស់្រស្តី្របកបេ�យ្របសិទធភព ជពេិសស កនុង�ស�ហកមមកតេ់ដរ និងវស័ិយែដលមន
្របកឈ់នួលទបដៃទេទៀត។ 

២៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរកំណត្់របកឈ់នួលអបបបរមិជលកខណៈទូេទមយួ 
ែដល�ចឲយកមមករទងំអស់ និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកគត ់មនកំរតិជីវភពរស់េនសមរមយ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីបន្តឃ្ល េំមើលអំពីករអនុវត្ត�មចបបជ់តិ េ�យ្រកុមហុ៊នកនុង្រសកុ 
និង្រកុមហុ៊នបរេទសែដលមនេនពសេពញទឹកដីរបស់ខ្លួន  ្រពមទងំបេងកើត  និងអនុវត្តនូវបទបញជ
នន េដើមបធីនថ  វស័ិយពណិជជកមមទងំេនះអនុវត្ត�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ និងបទ�្ឋ នកនុង្រសកុស្តី
ពីករទទលួខុស្រតូវរបស់�ជីវកមមេទេលើសងគម និងបរ�ិថ ន ជពេិសស ទកទ់ងនឹងសិទធកុិមរេដើមបឱីយ
្រសបេទនឹង្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតសិ្តីពីធុរកិចច និងសិទធមិនុស� ែដល្រតូវបនអនុមត័ជឯកចឆន័កនងុឆន ំ
២០០៨ េ�យ្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស� ្រពមទងំបនគូសបញជ កនូ់វភរកិចចរបស់រដ្ឋទងំ�យកនុងករផ្តល់ 
កិចចករពរ្របឆំងនឹងកររេំ��បំពនេលើសិទធិមនុស� េ�យ្រកុមហុ៊នពណិជជកមមនន។ ករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់�ជវីកមម កនុងករេគរពសិទធមិនុស� និងេសចក្ត្ីរតូវករ កនុងករទទួលបនេ�យ
្របសិទធភពនូវដំេ�ះ ្រ�យ េនេពលែដលមនកររេំ��េកើតេឡើង។ 
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 ៧២ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

A/HRC/18/46 Para 93. េនេពលចូលរមួេ�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី ទងំជមយួរ�្ឋ ភបិលកមពុជ ទងំជមយួ 
មច ស់ដីេផ�ង� រ�្ឋ ភបិលបរេទស និងអងគករពណិជជកមមអន្តរជតិនន គួរែតចងចកំនុងចិត្តថខ្លួនមនករ
ទទួលខុស្រតូវមយួ�មចបបអ់ន្តរជតិ កនុងករេគរពសិទធិរបស់្របជជនកមពុជ។ ករគ្ំរទ ករេ្របើ្របស់
ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប្់រប�ប�់វុធឲយេធ្វើករបេណ្ត ញេ�យខុសចបប ់ គឺជករអនុវត្តនផ៍ទុយេទនឹងចបបអ់ន្តរ
ជតិ េហើយគួរែតចតទុ់កថជទេង្វើមយួខុសចបបផ់ងែដរេនកមពុជ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.216. គួរេធ្វើករពិចរ�ឲយបន្រតឹម្រតូវដល់សំេណើ សំុរបស់សមបទ
និក ជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ�មចបប ់ និង�មបទបញជ ននបែនថម េ�យភជ បេ់ទនឹងគំេ�ងវនិិេយគ
របស់ពួកេគ (ដូចជគំេ�ងបញជ កភ់គីទី៣ និង្រកមសីលធមដ៌តឹ៏ងរងឹជេដើម) ែដល្រតូវសីុគន នឹងបទ�្ឋ ន
អន្តរជតិៃនចិរភពសងគម និងបរ�ិ្ឋ ន។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 217. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់ រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ
្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយេទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុង ឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ 
គួរេ�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យអនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករអនុវត្ត
វធិនករននេដើមបកំីណតអ់ត្តសញញ ណ បងក រ និងជួយ ស្រមលដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពម
ទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមមភព�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករ
បំផ្ល ញបរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បំផ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និង
ករកប�់នយកដីេ�យមនិចបំច ់ឬករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធន
ថ ករទទួលបនេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមីេនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ
្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជំុវញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃន
ដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 224. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពី
សកមមភពសមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល
្របេយជនដ៍ល់សងគម ដូចជ េស�កមមសុខភបិល ឱកសអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។  
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 ៧២ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

A/HRC/18/46 Para 93. េនេពលចូលរមួេ�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី ទងំជមយួរ�្ឋ ភបិលកមពុជ ទងំជមយួ 
មច ស់ដីេផ�ង� រ�្ឋ ភបិលបរេទស និងអងគករពណិជជកមមអន្តរជតិនន គួរែតចងចកំនុងចិត្តថខ្លួនមនករ
ទទួលខុស្រតូវមយួ�មចបបអ់ន្តរជតិ កនុងករេគរពសិទធិរបស់្របជជនកមពុជ។ ករគ្ំរទ ករេ្របើ្របស់
ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប្់រប�ប�់វុធឲយេធ្វើករបេណ្ត ញេ�យខុសចបប ់ គឺជករអនុវត្តនផ៍ទុយេទនឹងចបបអ់ន្តរ
ជតិ េហើយគួរែតចតទុ់កថជទេង្វើមយួខុសចបបផ់ងែដរេនកមពុជ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.216. គួរេធ្វើករពិចរ�ឲយបន្រតឹម្រតូវដល់សំេណើ សំុរបស់សមបទ
និក ជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ�មចបប ់ និង�មបទបញជ ននបែនថម េ�យភជ បេ់ទនឹងគំេ�ងវនិិេយគ
របស់ពួកេគ (ដូចជគំេ�ងបញជ កភ់គីទី៣ និង្រកមសីលធមដ៌តឹ៏ងរងឹជេដើម) ែដល្រតូវសីុគន នឹងបទ�្ឋ ន
អន្តរជតិៃនចិរភពសងគម និងបរ�ិ្ឋ ន។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 217. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់ រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ
្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយេទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុង ឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ 
គួរេ�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យអនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករអនុវត្ត
វធិនករននេដើមបកំីណតអ់ត្តសញញ ណ បងក រ និងជួយ ស្រមលដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពម
ទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមមភព�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករ
បំផ្ល ញបរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បំផ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និង
ករកប�់នយកដីេ�យមនិចបំច ់ឬករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធន
ថ ករទទួលបនេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមីេនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ
្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជំុវញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃន
ដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 224. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពី
សកមមភពសមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល
្របេយជនដ៍ល់សងគម ដូចជ េស�កមមសុខភបិល ឱកសអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។  

 

X. សទិធដិីធ្ល ីនិងល�ំ��្ឋ ន

ក.  ករកនក់បដ់ធី្ល ី  ករបេណ្ត ញេចញ   និងករ�ងំទលំីេនថមី  និង
្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ 

៧៣ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១២៩. បញឈបក់រដកហូតេ�យបងខំ និងធនដំេណើ រករ្របកបេ�យយុត្តិធម ៌និងតម្ល ភពទកទ់ង 
េទនឹងសិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្លី (មុកិសីុកូ); 

១១៨.១៣០. អនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ ចបបដ់តឹ៏ងរងឹមយួែដលធនថ ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី 
្រតូវេធ្វើ្រតឹម្រតូវ�មផ្លូវចបប ់ចរច និង្រតូវផ្តល់សំណងេ�យយុត្តិធម ៌(អូ្រទីស); 

១១៨.១៣៣. បន្តជំរុញវ��នភពេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗ  ស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស� និង្របជធិប
េតយយភវូបនីយកមមរបស់ខ្លួន ជពិេសស េនកនុងកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងវធិនករនន
េដើមបេី��្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី (ជប៉ុន); 

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដី់ធ្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតិៃនករកតប់នថយភព
្រកី្រក សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន (ម៉ូរ ៉ុកកូ); 

១១៨.១៣៥. បេងកើនវធិនករននេដើមបេី��្រ�យករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លីេ�យខុសចបប ់ រមួទងំវធិន
ករនន្របឆងំនឹងជនជតិេដើមភគតិច និងពិចរ�ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ្រសប�ម  
ស្តង�់រអន្តរជតិ (អុី�លី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៦០. បេងកើនករចូលរមួរបស់ខ្លួនជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ េដើមបែីចករែំលកបទពិេ�ធនក៍នុងករព្រងឹង
អភបិលកិចចល្អ និងកមមវធីិកំែណទ្រមងដី់ធ្លី កនុងេគលបំណងបំេពញ្របកបេ�យ្របសិទធភព នូវ
កតព្វកិចចទទួលខុស្រតូវរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល និងបន្តអនុវត្តករ្រគប្់រគងេលើករែបងែចង និងករេ្របើ
្របស់ដីធ្លី្របកបេ�យសមធម ៌និង្របសិទធភព។ (ភូម) 

៦១. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបេីលើកសទួយសិទធិកមមសិទធិ្រតឹម្រតូវេលើដីធ្លី និងអភបិលកិចចល្អ ្រពមទងំ
បន្តកំែណទ្រមងែ់ដលបនេធ្វើេឡើង េ�យមនជំនួយឧបតថមភពីសហគមអន្តរជតិ ជពិេសសពីករយិ 
ល័យឧតថមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស� េដើមបពី្រងឹងេឡើងវញិដល់សមតថភព�ថ បន័ និងសេ្រមច
នូវករទទួលបនសិទធិមនុស�េពញេលញេ�យ្របជជន។ (�ល់េហ�រ)ី  
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៦៥. សូមបន្តកំណតជ់�ទិភពនូវបញ្ហ ៃនករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី និងសូមេធ្វើករជមយួអនក�យករណ៍
ពិេសស េដើមបធីនឲយមនករបញចបចំ់េពះករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ ្រពមទងំបំេពញ�មកតព្វ
កិចចរបស់ខ្លួន កនុងករេគរព និងករពរដល់សិទិធមនុស�របស់ពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប �បប់ញចូ លទងំ
បុគគលរបស់្រកុមជនជតិេដើមភគតិច។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

៦៦. (ក). េរៀបចំដំេណើ រ្របកបេ�យតម្ល ភព និង្រតឹម្រតូវ េដើមបកំីណតល់កខខណ្ឌ  និងនីតិវធីិេផ�ង�ៃនករ
�ងំទីលំេនេ�យមនិសម័្រគចិត្ត។ (ក��) 

(ខ). បញឈបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្រគួ�រទងំ�យេទកនតំ់បនែ់ដលមនិ�ចរស់េនបន និង
គួរេ្របើករបេណ្ត ញេចញជជំេរ ើសចុងេ្រកយបង្អស់ ដូចបនេសនើសំុេ�យអគគេលខធិករអងគករសហ
្របជ ជតិ។ (�ឡឺមង៉)់ 

(គ). បេងកើតេគលនេយបយ�ងំទីលំេនថមី និងដំេណើ រករមយួែដលមន្របសិទធភព តម្ល ភព និង
្រតឹម្រតូវែដលែផ្អកេលើករពិេ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ និងករអនុវត្តែដលល្អបំផុតរបស់អន្តរជតិ ្រពម 

ទងំ្រតូវពយួរករ�ងំទីលំេនថមីែដលបនេ្រគងទុកទងំអស់ រហូតដល់្រកបខណ្ឌ េនះ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងរចួ�ល់។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

(ឃ). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបធីនថករបេណ្ត ញេចញេកើតេឡើង្រតូវ្រសប�មចបបភូ់មបិល 

និង្រតូវធនឲយមនករយកចិត្តទុក�កប់នខ្ល ងំខ្ល  េដើមបធីនថសហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញ 
េចញេទកែន្លង�ងំលំេនថមី ទទួលបនេស�សមរមយ ជពិេសសេន�មតំបនទី់្រកុង។ (អូ��្ត លី) 

(ង). សូមេធ្វើឲយ្របេសើរដល់្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ 

អស�មកិរណ៍ និងករ�ងំលំេនថមី ្រពមទងំធនថ អនកែដល�ងំលំេនថមីទទួលបនេស� និងករ
គពំរចបំច។់ (ណូែវលេហ�ឡង)់  

៦៧. អនុមត័ និងអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ចបបឲ់យបនតឹងរងឹេលើករបេណ្ត ញ េចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី េដើមបី
ធនេ�យបនថ �ល់ករ បេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គឺមនលកខណៈ្រសបចបប់ មនករ
ចរច និងមនសំណងសមរមយ។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីអនុមត័ជបញ្ហ �ទិភពនូវេគលនេយបយជតិស្តីពីផទះសែមបងែដល 
េលើកកំពស់្របជជន្រកី្រករស់េនទី្រកុង និងធនសុវតថិភពកនក់បដី់ធ្លី ផទះសែមបងែដល្រតូវមន
�ថ បន័ចបស់�ស់ ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តករងរេនះ េនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន កមូ់ល�្ឋ ន និង 
ផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់េដើមបឲីយករអនុវត្តនេ៍នះមន្របសិទធភព។ 
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៦៥. សូមបន្តកំណតជ់�ទិភពនូវបញ្ហ ៃនករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី និងសូមេធ្វើករជមយួអនក�យករណ៍
ពិេសស េដើមបធីនឲយមនករបញចបចំ់េពះករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ ្រពមទងំបំេពញ�មកតព្វ
កិចចរបស់ខ្លួន កនុងករេគរព និងករពរដល់សិទិធមនុស�របស់ពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប �បប់ញចូ លទងំ
បុគគលរបស់្រកុមជនជតិេដើមភគតិច។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

៦៦. (ក). េរៀបចំដំេណើ រ្របកបេ�យតម្ល ភព និង្រតឹម្រតូវ េដើមបកំីណតល់កខខណ្ឌ  និងនីតិវធីិេផ�ង�ៃនករ
�ងំទីលំេនេ�យមនិសម័្រគចិត្ត។ (ក��) 

(ខ). បញឈបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្រគួ�រទងំ�យេទកនតំ់បនែ់ដលមនិ�ចរស់េនបន និង
គួរេ្របើករបេណ្ត ញេចញជជំេរ ើសចុងេ្រកយបង្អស់ ដូចបនេសនើសំុេ�យអគគេលខធិករអងគករសហ
្របជ ជតិ។ (�ឡឺមង៉)់ 

(គ). បេងកើតេគលនេយបយ�ងំទីលំេនថមី និងដំេណើ រករមយួែដលមន្របសិទធភព តម្ល ភព និង
្រតឹម្រតូវែដលែផ្អកេលើករពិេ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ និងករអនុវត្តែដលល្អបំផុតរបស់អន្តរជតិ ្រពម 

ទងំ្រតូវពយួរករ�ងំទីលំេនថមីែដលបនេ្រគងទុកទងំអស់ រហូតដល់្រកបខណ្ឌ េនះ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងរចួ�ល់។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

(ឃ). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបធីនថករបេណ្ត ញេចញេកើតេឡើង្រតូវ្រសប�មចបបភូ់មបិល 

និង្រតូវធនឲយមនករយកចិត្តទុក�កប់នខ្ល ងំខ្ល  េដើមបធីនថសហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញ 
េចញេទកែន្លង�ងំលំេនថមី ទទួលបនេស�សមរមយ ជពិេសសេន�មតំបនទី់្រកុង។ (អូ��្ត លី) 

(ង). សូមេធ្វើឲយ្របេសើរដល់្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ 

អស�មកិរណ៍ និងករ�ងំលំេនថមី ្រពមទងំធនថ អនកែដល�ងំលំេនថមីទទួលបនេស� និងករ
គពំរចបំច។់ (ណូែវលេហ�ឡង)់  

៦៧. អនុមត័ និងអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ចបបឲ់យបនតឹងរងឹេលើករបេណ្ត ញ េចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី េដើមបី
ធនេ�យបនថ �ល់ករ បេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គឺមនលកខណៈ្រសបចបប់ មនករ
ចរច និងមនសំណងសមរមយ។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីអនុមត័ជបញ្ហ �ទិភពនូវេគលនេយបយជតិស្តីពីផទះសែមបងែដល 
េលើកកំពស់្របជជន្រកី្រករស់េនទី្រកុង និងធនសុវតថិភពកនក់បដី់ធ្លី ផទះសែមបងែដល្រតូវមន
�ថ បន័ចបស់�ស់ ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តករងរេនះ េនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន កមូ់ល�្ឋ ន និង 
ផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់េដើមបឲីយករអនុវត្តនេ៍នះមន្របសិទធភព។ 

 ៧៥ 

៣០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវ�ល់ករបេណ្ត ញេចញរហូត 
ដល់មន្រកបខណ័្ឌ ចបប្់រតឹម្រតូវ និងដំេណើ រករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី្រតូវបនបពច ប ់ េដើមបធីនករ
ករពរសិទធិមនុស�ៃន្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប េ�យរមួទងំជនជតិេដើមភគតិចផងែដរ។ គណៈកមម
ធិករផ្តល់ជអនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជបនទ ន ់ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូនន េដើមបី
ឈនេទបំេពញនិយមនយ័ៃនពកយ “ផល្របេយជន�៍ធរណៈ” ដូចមនែចងកនុងចបបភូ់មបិលឆន ំ
២០០១ និងបេងកើតេគលករណ៍ែណនមំយួចបស់�ស់ សំ�បក់របេណ្ត ញេចញ  ្របសិនជ�ច
មន។  គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចផងែដរឲយរដ្ឋភគីកំណត្់រពំ្របទល់ឲយបនចបស់�ស់រ�ងដី
�ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ េ�យចតទុ់កជបញ្ហ �ទិភព គណៈកមម ធិករផ្តល់
ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជចំហ េ�យមនករចូលរមួ និង្របកប 
េ�យអតថនយ័ជមយួអនកភូម ិ និងសហគមនន៍នែដលរងផលបះ៉ពល់ជមុន មុននឹងអនុវត្តគំេ�ង
អភវិឌ�ន ៍ និងគំេ�ងេរៀបចំទី្រកុងជថមី េហើយ្រតូវធនថ បុគគលទងំ�យែដល្រតូវបនបេណ្ត ញ 
េចញេ�យបងខំពីដីរបស់ខ្លួន ្រតូវបនផ្តល់សំណងសមរមយ និង/ឬផ្តល់ជូនគតនូ់វទី�ងំថមី ្រសប�ម
េគលករណ៍ែណនែំដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម ធិករ កនុងេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទរបស់ខ្លួនេលខ
៧ (១៩៩៧) ស្តីពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និងធនថ ទី�ងំថមី្រតូវផ្តល់ឲយមនេស�មូល�្ឋ ន
េផ�ង� រមួទងំទឹក�្អ ត េភ្លើងអគគីសនី សំភរៈសំ�បដុ់សសំ�ត និងអនមយ័្រគប្់រគន ់ ្រពមទងំ
េស�ឯេទៀត រមួមន ��េរៀន មណ្ឌ លគពំរសុខភព និងមេធយបយដឹកជញជូ នេនេពលេធ្វើករ
�ងំលំេនថមី។ គណៈកមម ធិករទញចំ�ប�់រមមណ៍ផងែដរដល់រដ្ឋភគីចំេពះេគលករណ៍ែណនំ
ស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ និងករេធ្វើចំនក្រសុក ែផ្អកេលើករអភវិឌ�ន ៍(UN Doc. No. A/HRC /4/18) 
ែដលបនេរៀបចំេ�យ អនក�យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីសិទធិមនលំេន�្ឋ ន
សមរមយ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤៣. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករទទលួបនដីធ្ល ីនិងសុវតថភិពកនុងករកនក់បដី់ធ្លសី្រមប្់រស្តី ធនថ លទធ
កមមដីធ្លសី្រមបស់មបទនេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេផ�ងេទៀតេគរព�មដំេណើ រករសម្រសប និងធនថ 
សំណង្រគប្់រគន្់រតូវបនផ្តល់ បនទ បពី់ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់្រគប្់រគន។់ 

(ខ). ទទួល�គ ល់ថ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខ ំមនិែមនេហតុករណ៍ែដលមនអពយ្រកិតភពេយនឌរ័
េនះេទ (បតុភូតេយនឌ ័ឬលេម្អ�ង) ប៉ែុន្ត�មនផលបះ៉ពល់ដល់្រស្តីខ្ល ងំជង និងចតវ់ធិនករបនទ ន់
េដើមបកីរពរ្រស្តី និងកុមរពីករបេណ្ត ញេចញបែនថមេទៀត។ 
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៧៦ 

(គ). េសុើបអេងកតភ្ល មៗ និងកនុងករណីសម្រសប េធ្វើករេចទ្របកនេ់លើករណីៃនករបំភតិបំភយ័ និងករយយ ី
ែដល្រតូវបន្រប្រពតឹ្តេ�យម្រន្តអីនុវត្តចបបេ់លើ្រស្តីជអនកករពរសិទធមិនុស� ែដលតសូ៊មតិេដើមបសិីទធដីិធ្ល ី
និង 

(ឃ). ធនថ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេនេទកនតំ់បនែ់ដល�ចជួយ ឲយ
្រស្តីងយ្រសលួកនុងករេទមកកែន្លងេធ្វើករ ��េរៀន មណ្ឌ លសុខភព (�បប់ញចូលទងំករែថទំ
សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ) មជឈមណ្ឌ លសហគមន ៍ េស� និងទីកែន្លងេផ�ងៗេទៀត ែដល 
ចបំច ់កនុងករធននូវករសេ្រមចបននូវសិទធមិនុស�របស់ពួកេគ ្រសប�មអនុសញញ េនះ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៦២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីបង្អង់ករបេណ្ត ញេចញជថន ក់ជតិ ទ្រមមំនករកំណតអំ់ពី 
នីតយនុកូលភពៃនដីធ្លីែដលបនទមទរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចផងែដរ ឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករ
ធនថ ្រគួ�រ និងកូនៗរបស់ពួកេគ មនិក្ល យជអនកគម នផទះសែមបង្រជកេនះេទ ែដលេកើតេចញពីករ 
បេណ្ត ញេចញស្រមប់សកមមភពឯកជន និងអភិវឌឈន៍។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើបែនថមេទៀត ឱយ
រដ្ឋភគ ី អនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវអនុ�សនរ៍បស់អនកេរៀបចំរបយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ
្របជជតិស្តពីី�ថ នភពៃនសិទធមិនុស�កនុង្របេទសកមពុជ ទកទ់ងនឹងករទទួលបនដីធ្លី និងករមនជីវ 
ភពរស់េន (A/HRC/៤/៣៦ និង A/HRC/៧/៤២)។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/ 42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវខិតខំឲយអស់លទធភពរបស់ខ្លួន េដើមបបីញចបក់របេណ្ត ញេចញ
េ�យបងខំ។ រ�្ឋ ភបិលមនិ្រតូវចូលរមួសហករកនុងករបេណ្ត ញេចញេ�យខុសចបបេ់នះេទ។ េគល
ករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនទទួល�គ ល់ជអន្តរជតិ ្រតូវយកមក្របតិបត្តិ�ម រមួទងំេគលករណ៍នន
ែដលថគម ននរ�មន ក ់ ្រតូវបនេធ្វើឲយគម នលំេន�្ឋ នេ�យ�រែតករបេណ្ត ញេចញេដើមបអីភវិឌ�នេ៍នះ
េឡើយ ្រតូវមនករឯកភពទងំ្រសុង និងទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនេ់�យអនកែដល្រតូវទទួលរងពីករ  
បេណ្ត ញេចញ។ ករបេណ្ត ញេចញគួរែតអនុវត្តែតកនុងកលៈេទសៈពិេសស និងសំ�បែ់តេគលបំណងៃន
ករេលើកសទួយសុខុមលភពទូេទេនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។ 

A/HRC/7/42, Para. 101. ករេ្របើ្របស់កំ�ំង្រតូវបន�ម�ត។់ គម ននរ�មន ក្់រតូវបនជបព់នធន 
គរ េ�យ�រែតករករពរសិទធិដីធ្លី និងលំេន�្ឋ នរបស់ខ្លួនេឡើយ េហើយនរ�កេ៏�យែដល្រតូវបនឃុំ
ខ្លួនេនកនុងបរបិទេនះ គួរ្រតូវបនេ�ះែលង។ ករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ  
គួរ្រតូវបន្របកសឲយដឹងជ�ធរណៈ េដើមបទុីកលទធភពដល់ករសេ្រមចពីនីតយនុកូលៃនករទមទរដី 
�មលកខណៈមយួ្រតឹម្រតូវ និងសតយនុមត័។ 
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៧៦ 

(គ). េសុើបអេងកតភ្ល មៗ និងកនុងករណីសម្រសប េធ្វើករេចទ្របកនេ់លើករណីៃនករបំភតិបំភយ័ និងករយយ ី
ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ�យម្រន្តអីនុវត្តចបបេ់លើ្រស្តីជអនកករពរសិទធមិនុស� ែដលតសូ៊មតិេដើមបសិីទធដីិធ្ល ី
និង 

(ឃ). ធនថ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេនេទកនតំ់បនែ់ដល�ចជួយ ឲយ
្រស្តីងយ្រសលួកនុងករេទមកកែន្លងេធ្វើករ ��េរៀន មណ្ឌ លសុខភព (�បប់ញចូលទងំករែថទំ
សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ) មជឈមណ្ឌ លសហគមន ៍ េស� និងទីកែន្លងេផ�ងៗេទៀត ែដល 
ចបំច ់កនុងករធននូវករសេ្រមចបននូវសិទធមិនុស�របស់ពួកេគ ្រសប�មអនុសញញ េនះ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៦២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីបង្អង់ករបេណ្ត ញេចញជថន ក់ជតិ ទ្រមមំនករកំណតអំ់ពី 
នីតយនុកូលភពៃនដីធ្លីែដលបនទមទរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចផងែដរ ឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករ
ធនថ ្រគួ�រ និងកូនៗរបស់ពួកេគ មនិក្ល យជអនកគម នផទះសែមបង្រជកេនះេទ ែដលេកើតេចញពីករ 
បេណ្ត ញេចញស្រមប់សកមមភពឯកជន និងអភិវឌឈន៍។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើបែនថមេទៀត ឱយ
រដ្ឋភគ ី អនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវអនុ�សនរ៍បស់អនកេរៀបចំរបយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ
្របជជតិស្តពីី�ថ នភពៃនសិទធមិនុស�កនុង្របេទសកមពុជ ទកទ់ងនឹងករទទួលបនដីធ្លី និងករមនជីវ 
ភពរស់េន (A/HRC/៤/៣៦ និង A/HRC/៧/៤២)។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/7/ 42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវខិតខំឲយអស់លទធភពរបស់ខ្លួន េដើមបបីញចបក់របេណ្ត ញេចញ
េ�យបងខំ។ រ�្ឋ ភបិលមនិ្រតូវចូលរមួសហករកនុងករបេណ្ត ញេចញេ�យខុសចបបេ់នះេទ។ េគល
ករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនទទួល�គ ល់ជអន្តរជតិ ្រតូវយកមក្របតិបត្តិ�ម រមួទងំេគលករណ៍នន
ែដលថគម ននរ�មន ក ់ ្រតូវបនេធ្វើឲយគម នលំេន�្ឋ នេ�យ�រែតករបេណ្ត ញេចញេដើមបអីភវិឌ�នេ៍នះ
េឡើយ ្រតូវមនករឯកភពទងំ្រសុង និងទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនេ់�យអនកែដល្រតូវទទួលរងពីករ  
បេណ្ត ញេចញ។ ករបេណ្ត ញេចញគួរែតអនុវត្តែតកនុងកលៈេទសៈពិេសស និងសំ�បែ់តេគលបំណងៃន
ករេលើកសទួយសុខុមលភពទូេទេនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។ 

A/HRC/7/42, Para. 101. ករេ្របើ្របស់កំ�ំង្រតូវបន�ម�ត។់ គម ននរ�មន ក្់រតូវបនជបព់នធន 
គរ េ�យ�រែតករករពរសិទធិដីធ្លី និងលំេន�្ឋ នរបស់ខ្លួនេឡើយ េហើយនរ�កេ៏�យែដល្រតូវបនឃុំ
ខ្លួនេនកនុងបរបិទេនះ គួរ្រតូវបនេ�ះែលង។ ករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ  
គួរ្រតូវបន្របកសឲយដឹងជ�ធរណៈ េដើមបទុីកលទធភពដល់ករសេ្រមចពីនីតយនុកូលៃនករទមទរដី 
�មលកខណៈមយួ្រតឹម្រតូវ និងសតយនុមត័។ 

 

 

 

 

 

 

៧៧ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 219. ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គួរយកមកេ្របើ
្របស់ែតកនុងករណីចុងេ្រកយប៉ុេ�្ណ ះ េហើយករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គួរ
ែតយកមកអនុវត្តចំេពះសកមមភពដីសមបទនទងំអស់។ ចំេពះកររេំ�ភបំពនពីអតីតកល គួរេធ្វើករ
ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ េដើមបធីនពីករែកស្រមួលេលើបញ្ហ េនះវញិ។ េពល�អនុវត្តបន�មដំេណើ រ
ករ្រតឹម្រតូវ�មនីតិវធីិ េហើយករបេណ្ត ញេចញ្រតូវបនេមើលេឃើញថ្រសបចបប ់ និងកនុងផល្របេយជន៍
�ធរណ� ្រគួ�រែដលរងផលបះ៉ពល់គួរ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ថ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច និងេនេពល�
ែដលករ�ងំទីលំេនថមីនឹងេកើតេឡើង េហើយ្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េដើមបធីនថ ករបេណ្ត ញេចញ
្រតូវបនអនុវត្ត�មលកខខណ្ឌ ននែដល្របកនខ់ជ ប�់មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ ទកទ់ងនឹងករមន
លំេន�្ឋ នសមរមយ ្រពមទងំសំណង្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម។៌ គួរខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀតេដើមបកី�ងេឡើង
វញិនូវឱកសជីវភពរស់េន។ 

A/HRC/18/46. Para. 92. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនេសនើយ៉ងទទូចឲយព្រងឹងករអនុវត្តនប៍ញញត្តិែដលមន្រ�ប់
ៃនចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ ែដល�ម្របមករេ្រជ�តែ្រជករខំនេលើដីជនជតិេដើមភគតិច និងពេន្ល�ន
សនទុះៃនករចុះបញជ ីដី េដើមបឲីយជនជតិេដើមភគតិចទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព។ រ�្ឋ ភបិលគួរែត
អនុវត្តវធិនករករពរជបេ�្ត ះ�សននេលើដីទងំអស់ ែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទងំ�យ
កំពុងរស់េន រហូតដល់ដំេណើ រករចុះបញជ ីដីចបស់ព្វ្រគប ់េហើយពួកគតទ់ទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិរចួសិន។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 215. ដីធ្លីែដល្រតូវបនកនក់បជ់្របៃពណីេ�យជនជតិេដើមភគ
តិច គួរែត្រតូវបនគូស�សែផនទី និង�ស់ែវង្រពំឲយបនឆបរ់ហ័ស។ គម នដីសមបទន�គួរ្រតូវបនផ្តល់
ឲយេនេលើដី ឬែកបរដីសហគមនរ៍បស់ជនជតិេដើមភគតិចេទ រហូតដល់េពល េ្រកយបញចប ់ ដំេណើ រករ
ទទួល�គ ល់ ករចុះបញជ ី និងករអនុវត្តបណ័្ណ កមមសិទធិដីសហគមនរ៍ចួ�ល់។ ��ចរអន្តរ្រកសួងឆន ២ំ០១១ 
ស្តីពីវធិនករករពរបេ�្ត ះ�សនន គួរយកមកអនុវត្តឲយបនតឹងរងឹសំ�បស់ហគមនទ៍ងំ�យ�ែដល
្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ្រកសួងអភវិ��នជ៍នបទ និង្រកសួងម�ៃផទ េហើយដំេណើ រករចុះបញជ ីដីសហ
គមន ៍្រតូវបនេធ្វើឲយបនឆប ់េដើមបេីជៀស�ងវ�ិទបែនថមេទៀត។ 
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 ៧៨ 

ខ. ដធី្ល ី- ដេំណើ រករនីតវិធិេី��យនតយ្ល ភព និងយនករចលូរមួ  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣១. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនកនុងបញ្ហ ដីធ្លី រមួទងំ�មរយ�ករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព 
និងតម្ល ភពនូវករែបងែចកដីធ្លី (ប�ងំ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៦២. េលើកសទួយ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដលផ្តល់ភព្របកដ្របជ�មផ្លូវចបបក់នុងបញ្ហ ្រទពយសមបត្តិ ជពិេសស 
កមមសិទធិដីធ្លី និងករករពរ្របឆងំនឹងករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ។ (មុចិសីុកូ) 

៦៨. ចូលរមួពិភក�ជមយួសងគមសីុវលិពកព់ន័ធ កនុងេគលបំណងដំេ�ះ្រ�យករណីរេំ�ភយកដីធ្លី 
និងករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លីខុសចបប។់ (ហូឡងដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

See above E/C.12/KHM/CO/1, para. 29  

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/ 15/46. Para.94. រ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័រដ្ឋេផ�ង� គួរទទួល�គ ល់ពី�រ�សំខនៃ់នករអនុវត្តន៍
�ម ករែបងែចកករ�ររ�ងគណ�កមម ធិករសុរេិយដី និងតុ�ករនន អនុេ�ម�មបទបប�ញត្តិកនុង
ម្រ��៧ ៃនចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១។ 

A/HRC/18/46. Para. 89. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយពិនិតយេមើលនិនន ករបចចុបបននៃនទំនស់
ដីធ្លីមយួចំនួន ែដលមនិទនេ់�ះ្រ�យកនុង្របេទស និងេ�ះ្រ�យលំនធំងនធ់ងរៃនអំេពើហឹង� �មរយ�
ករជួយ ស្រមួលឲយមនកិចចសនទនគន រ�ងសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ �ជញ ធរជតិ �ជញ ធរេខត្ត 
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងសហ្រគសឯកជននន។ 

A/HRC/18/46. Para .90. រ�្ឋ ភបិលគួរែតចូលរមួពិេ្រគះេយបល់្របកបេ�យអតថនយ័ជមយួ្របជពល 
រដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់េ�យជំេ�ះដីធ្លី អំពីសំណងសមរមយ ឬជំេរ ើសេផ�ង� មនដូចជ ករផ្តល់លំេន
�្ឋ នសមរមយ ្របសិនជ�ចេធ្វើបន។... 
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 ៧៨ 

ខ. ដធី្ល ី- ដេំណើ រករនីតវិធិេី��យនតយ្ល ភព និងយនករចលូរមួ  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣១. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនកនុងបញ្ហ ដីធ្លី រមួទងំ�មរយ�ករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព 
និងតម្ល ភពនូវករែបងែចកដីធ្លី (ប�ងំ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៦២. េលើកសទួយ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដលផ្តល់ភព្របកដ្របជ�មផ្លូវចបបក់នុងបញ្ហ ្រទពយសមបត្តិ ជពិេសស 
កមមសិទធិដីធ្លី និងករករពរ្របឆងំនឹងករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ។ (មុចិសីុកូ) 

៦៨. ចូលរមួពិភក�ជមយួសងគមសីុវលិពកព់ន័ធ កនុងេគលបំណងដំេ�ះ្រ�យករណីរេំ�ភយកដីធ្លី 
និងករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លីខុសចបប។់ (ហូឡងដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

See above E/C.12/KHM/CO/1, para. 29  

អនក�យករណ៍ពិមសស 

A/HRC/ 15/46. Para.94. រ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័រដ្ឋេផ�ង� គួរទទួល�គ ល់ពី�រ�សំខនៃ់នករអនុវត្តន៍
�ម ករែបងែចកករ�ររ�ងគណ�កមម ធិករសុរេិយដី និងតុ�ករនន អនុេ�ម�មបទបប�ញត្តិកនុង
ម្រ��៧ ៃនចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១។ 

A/HRC/18/46. Para. 89. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយពិនិតយេមើលនិនន ករបចចុបបននៃនទំនស់
ដីធ្លីមយួចំនួន ែដលមនិទនេ់�ះ្រ�យកនុង្របេទស និងេ�ះ្រ�យលំនធំងនធ់ងរៃនអំេពើហឹង� �មរយ�
ករជួយ ស្រមួលឲយមនកិចចសនទនគន រ�ងសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ �ជញ ធរជតិ �ជញ ធរេខត្ត 
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងសហ្រគសឯកជននន។ 

A/HRC/18/46. Para .90. រ�្ឋ ភបិលគួរែតចូលរមួពិេ្រគះេយបល់្របកបេ�យអតថនយ័ជមយួ្របជពល 
រដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់េ�យជំេ�ះដីធ្លី អំពីសំណងសមរមយ ឬជំេរ ើសេផ�ង� មនដូចជ ករផ្តល់លំេន
�្ឋ នសមរមយ ្របសិនជ�ចេធ្វើបន។... 

 

 

 

 

 

 

៧៩ 

�ជញ ធរននគួរែតេគរព និងករពរសិទធិ្របជពលរដ្ឋទងំេនះ �បទ់ងំ�មរយៈករធនថ ពួកេគមនិ
សថិតកនុងកមមវតថុៃនករេ្របើ្របស់កំ�ំងហួសេហតុ ករយយ ី និងករបំភតិបំភយ័ែដលពួកេគ�ចេ្របើ្របស់
សិទធិរបស់ខ្លួនស្តីពីបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ េហើយថករេចទ្របកនពី់បទបរ�ិរេករ ្តិ៍ ករផ�យពត័ម៌នពិត 
និងករញុះញង ់មនិ្រតូវបនេធ្វើ�មទំេនើងចិត្តេឡើយ។ 

A/HRC/24/36. Para. 72. គួរចតវ់ធិនករបែនថមេទៀត េដើមបអីនុវត្តសិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យសម
្រសបទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្លី េទះជេធ្វើេឡើង�មរយៈករព្រងឹងយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទផ្លូវករ និងថន ក់
ជតិែដលធនករព្រងឹងករពិនិតយេលើសហ្រគសពណិជជកមមែដលជភគីវ�ិទ ��មរយៈករព្រងឹងករ
ទប�់ក តកំុ់ឲយមនវ�ិទេកើតេឡើង និងសមតថភពពិេ្រគះេយបល់របស់ម្រន្តី និងកងកម្ល ងំ្រប�ប�់វុធកនុង
ករេ�ះ្រ�យជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ក្តី។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para 206. ្របពន័ធស្រមបស្រមួល និងមនករចូលរមួបែនថមេទៀត ចំេពះ
ករផ្តល់ដីសមបទន គួរ្រតូវយកមកពិចរ�េ�យរ�្ឋ ភបិល និង្រតូវយកមកអនុវត្តេ�យ�ជញ ធរមូល
�្ឋ ន រមួទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់ដំេណើ រករែផនករេនថន កេ់ខត្ត និងថន កជ់តិ។  វធីិ�្រស្តគួរមនករ
ចូលរមួ េហើយដំេណើ រករអភវិ��នគួ៍រមនករ�កប់ញចូ ល ្រសប�មែផនករអភវិ��នយុ៍ទធ�្រស្តជតិែដល
បនេធ្វើបចចុបបននភព (២០០៩-២០១៣)។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para .201. រ�្ឋ ភបិលកមពុជគួរែតផ�ព្វផ�យ និងេធ្វើឲយ�ចរកបនេ�យ
�ធរណៈអំពីករវនិិេយគដីធ្លី កិចច្រពមេ្រព�ងទកទ់ងនឹងដីធ្លី និងដំេណើ រករ�កឲ់យេដញៃថ្ល ករពិនិតយ
សំេណើ សមបទនដីធ្លី (និងលកខណៈវនិិចឆយ័ពីករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចសំ�បក់រទទួលយក និងករបដិេសធ
សំេណើ សំុ) និងែផនករអនគត (រមួទងំករចបេ់ផ្តើមសកមមភពសមបទន ) ្រពមទងំ�មរយៈករប�្ហ ញ
នូវគំេ�ងែផនករទងំេនះ ជ�ធរណៈេនកំរតិេខត្ត និងេន�មេគហទំពរ័ផ្លូវកររបស់រ�្ឋ ភបិល។ 
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 ៨០ 

គ. ដសីមបទន  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣២. ធនថ ករផ្តល់ដីសមបទន ឬករដកហូតកមមសិទធិដី ឬសិទធិ្រសបចបបក់នុងករេ្របើ្របស់ដីធ្ល ី
មនិនឲំយមនកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនះេទ (�ល្លឺមង៉)់; 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៦៤. (ក). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងផ្អ កករបេណ្ត ញេចញ រហូតដល់មន
ករករពរទងំ�យ ដូចជ ករផ្តល់សំណងេពញេលញ និងសិទធិេ្របើ្របស់េស�ជមូល�្ឋ ននន 

េនតំបន�់ងំទីលំេនថមី ្រតូវបនធន។ (សុ៊យែអត) 

(ខ). អនុមត័ករផ្អ កករបេណ្ត ញេចញរហូតដល់វធិនករនន្រតូវបនចតេ់ឡើង េដើមបធីនដល់ករ
អនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ ្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពី្រទពយសមបត្តិដីធ្លី និងេដើមបេី�ះ្រ�យ
បញ្ហ ្របកបេ�យមនុស�ធម ៌និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ។ (ស្វីស) 

(គ). សូមបញចបក់របេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ េ�យេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករអនុវត្តចបបភូ់មបិល
ឆន ២ំ០០១ េ�យធនឲយមនករពិនិតយេផទ�ងផទ តប់ណ័្ណ កមមសិទធិ និងធនដល់ករព្រងឹងករករពរ 
្របជជនែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យអស�មកិរណ៍ ែដល្រតូវឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមុន 
សិន ែដលជករ្រ�វ្រជវមយួសំ�បដំ់េ�ះ្រ�យ�មជេ្រមើសេផ�ង�ចំេពះអស�មកិរណ៍ សូម 

ផ្តល់ទីជ្រមកថមី និងសំណងសមរមយជូនជនែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ។ (ប�ងំ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធ
នឹងករបែង្វរតំបនក់រពរឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់
ខងសងគម និងបរ�ិថ នជមុន ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង
្រតឹម្រតូវចំេពះសិទធិរបស់ពួកគត ់ េដើមបចូីលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង�ែដលពួកគត្់រតូវែតបនដឹងជ
មុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យែដលបះ៉ពល់ដល់កររស់េនរបស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សន ៍
យ៉ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច គួរែតគិតគូរអំពីេសចក្តី្រតូវករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកប 
េ�យចិរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់បទទួលបនអតថ្របេយជនពី៍កររកីចំេរ ើនេនះ ជជង 
សំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍ 
�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងករអនុ
វត្តនេ៍គលនេយបយទងំេនះ។
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 ៨០ 

គ. ដសីមបទន  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៣២. ធនថ ករផ្តល់ដីសមបទន ឬករដកហូតកមមសិទធិដី ឬសិទធិ្រសបចបបក់នុងករេ្របើ្របស់ដីធ្ល ី
មនិនឲំយមនកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនះេទ (�ល្លឺមង៉)់; 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៦៤. (ក). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងផ្អ កករបេណ្ត ញេចញ រហូតដល់មន
ករករពរទងំ�យ ដូចជ ករផ្តល់សំណងេពញេលញ និងសិទធិេ្របើ្របស់េស�ជមូល�្ឋ ននន 

េនតំបន�់ងំទីលំេនថមី ្រតូវបនធន។ (សុ៊យែអត) 

(ខ). អនុមត័ករផ្អ កករបេណ្ត ញេចញរហូតដល់វធិនករនន្រតវូបនចតេ់ឡើង េដើមបធីនដល់ករ
អនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ ្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពី្រទពយសមបត្តិដីធ្លី និងេដើមបេី�ះ្រ�យ
បញ្ហ ្របកបេ�យមនុស�ធម ៌និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ។ (ស្វីស) 

(គ). សូមបញចបក់របេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ េ�យេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករអនុវត្តចបបភូ់មបិល
ឆន ២ំ០០១ េ�យធនឲយមនករពិនិតយេផទ�ងផទ តប់ណ័្ណ កមមសិទធិ និងធនដល់ករព្រងឹងករករពរ 
្របជជនែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យអស�មកិរណ៍ ែដល្រតូវឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមុន 
សិន ែដលជករ្រ�វ្រជវមយួសំ�បដំ់េ�ះ្រ�យ�មជេ្រមើសេផ�ង�ចំេពះអស�មកិរណ៍ សូម 

ផ្តល់ទីជ្រមកថមី និងសំណងសមរមយជូនជនែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ។ (ប�ងំ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធ
នឹងករបែង្វរតំបនក់រពរឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់
ខងសងគម និងបរ�ិថ នជមុន ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង
្រតឹម្រតូវចំេពះសិទធិរបស់ពួកគត ់ េដើមបចូីលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង�ែដលពួកគត្់រតូវែតបនដឹងជ
មុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យែដលបះ៉ពល់ដល់កររស់េនរបស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សន ៍
យ៉ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច គួរែតគិតគូរអំពីេសចក្តី្រតូវករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកប 
េ�យចិរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់បទទួលបនអតថ្របេយជនពី៍កររកីចំេរ ើនេនះ ជជង 
សំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍ 
�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងករអនុ
វត្តនេ៍គលនេយបយទងំេនះ។

 ៨១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនេ៍ទៀតថរដ្ឋភគី�កែ់តងវធិនករសម្រសបស្តីពីវធិនករបងក រដូចជ  

(១). ករពនយេពលផ្តល់សមបទនេលើដីធ្លីែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចរស់េន ែដលគតប់ន
�កព់កយសំុចុះបញជ ី�មផ្លូវចបប ់េដើមបទីទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 

(២). ករផ្តល់ដីសមបទន្រតូវរងច់ដំល់ករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព និងសិទធិរបស់ជនជតិេដើម
ភគតិចកនុងករកនក់ប ់ករអភវិ��ន ៍ករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដីសហគមនរ៍បស់ខ្លួន្រតូវបនផ្តល់ 

(៣). ករផ្តល់សមបទន�ចេធ្វើបនេនតំបនែ់ដលមនករ�យតំៃល និងករពិេ្រគះេយបល់េ�យ
ករយល់្រពមពីជនជតិេដើមភគតិច និងេ�យគម នករេបកបន្លំ ឬែដលគតប់នដឹងចបស់ពីផល
វបិកេនៃថងអនគត។ 

គណៈកមម ធិករបន្តជំរុញេលើកទឹកចិត្តដល់្រកុមហុ៊ន�ជីវកមមទងំអស់ថ េនេពលចូលពកព់ន័ធកនុង
បញ្ហ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវគិតគូរអំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រពះករងរេនះ�
ទកទ់ងដល់សិទធិ និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស 

A/HRC/18/46. Para. 91. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនផ្តល់្របឹក�េយបល់ឲយបេងកើតតម្ល ភពេ្រចើនែថមេទៀត កនុង 
ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករចុះកិចច្រពមេ្រព�ងដីធ្លីជមយួម្រន្តីរ�្ឋ ភបិលឬសហ្រគសឯកជននន 
និងសូមជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយព្រងឹងសមតថភព និងឯក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ គណៈកមមករសុរេិយដី 
និង�ជញ ធរជតិេ�ះ្រ�យទំនស់ដីធ្លី េដើមបឲីយ�ថ បន័ទងំេនះអនុវត្តគណៈេនយយភព ភពមនិលំេអៀង 
និង្របសិទធភពែថមេទៀត កនុងករេ�ះ្រ�យទំនស់េផ�ង�។

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូស
បន្ល យេពលេវ�តេ�េទៀត និងធនថេគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដី មនិ្រតូវឲយ
ផទុយនឹង�ម រតីៃនចបបេ់នះេឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពីេសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃល
អំពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំ ករេធ្វើ�ជីវកមមែរ ៉ និង�ជីវកមមេ្របង កនុង
េគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតិចនូវករទទួលបន 
យ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពួកគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។   
គណៈកមម ធិករ ជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ 
របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។  
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៨២ 

A/HRC/24/36. Para. 70. ករសនយថ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដី
េផ�ងេទៀតែដលមន្រ�ប ់ គួរែតេធ្វើេឡើងជ�ទិភព និងជ្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ ែដលទទួលរង
ផលបះ៉ពល់េ�យ�រសមបទនទងំេនះ គួរែតជបញ្ហ ចមបងសំ�បក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេនះ។ 

A/HRC/24/36. Para. 71. គួរផ្តល់ករយកចិត្តទុក�កែ់ថមេទៀតេទេលើករព្រងឹងសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន 
និងតម្ល ភពចំេពះបញ្ហ មយួចំនួន រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតួតពិនិតយ ្រសប�មអនុ�សន៍
ែដលបនេលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទន
ដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ�ងេទៀត។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 223. �ជញ ធរែដលមនអំ�ចផ្តល់សមបទន គួរ្របឹងែ្របងឲយអស់
ពីសមតថភព េដើមបកីរពរសកមមភពននេ��មតំបនវ់បបធម ៌ និងទីកែន្លងសកក រៈ ្រពមទងំេ�ះ្រ�យ 
(�មរយៈករផ�ះផ�រេឡើងវញិ) ពីផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរែដលបនេកើតេឡើងរចួមកេហើយ។ ្រកសួងែដលពក់
ពន័ធ ដូចជ្រកសួងវបបធម ៌និងវចិិ្រតសិលបៈ�ចចូលអន្ត�គមនេ៍�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់េនះ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 229. កនុងករណីផ្តល់ដីសមបទនចំដីែដលកនក់ប ់និងេ្របើ្របស់ជ
្របៃពណីេ�យជនជតិេដើមភគតិច  ្រតូវេធ្វើបដិទនកមម និង្របគល់សងវញិ�មែត�ចេធ្វើបន េ�យផ្តល់
ឱកសឲយសហគមនទ៍ងំេនះចុះបញជ ីជនីតិបុគគល និង�ចសំុកនក់បជ់ដីសហគមនប៍ន។ 

សូមេមើលរបយករណ៍បែនថម...  
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៨២ 

A/HRC/24/36. Para. 70. ករសនយថ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដី
េផ�ងេទៀតែដលមន្រ�ប ់ គួរែតេធ្វើេឡើងជ�ទិភព និងជ្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ ែដលទទួលរង
ផលបះ៉ពល់េ�យ�រសមបទនទងំេនះ គួរែតជបញ្ហ ចមបងសំ�បក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេនះ។ 

A/HRC/24/36. Para. 71. គួរផ្តល់ករយកចិត្តទុក�កែ់ថមេទៀតេទេលើករព្រងឹងសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន 
និងតម្ល ភពចំេពះបញ្ហ មយួចំនួន រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតួតពិនិតយ ្រសប�មអនុ�សន៍
ែដលបនេលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទន
ដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ�ងេទៀត។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 223. �ជញ ធរែដលមនអំ�ចផ្តល់សមបទន គួរ្របឹងែ្របងឲយអស់
ពីសមតថភព េដើមបកីរពរសកមមភពននេ��មតំបនវ់បបធម ៌ និងទីកែន្លងសកក រៈ ្រពមទងំេ�ះ្រ�យ 
(�មរយៈករផ�ះផ�រេឡើងវញិ) ពីផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរែដលបនេកើតេឡើងរចួមកេហើយ។ ្រកសួងែដលពក់
ពន័ធ ដូចជ្រកសួងវបបធម ៌និងវចិិ្រតសិលបៈ�ចចូលអន្ត�គមនេ៍�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់េនះ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 229. កនុងករណីផ្តល់ដីសមបទនចំដីែដលកនក់ប ់និងេ្របើ្របស់ជ
្របៃពណីេ�យជនជតិេដើមភគតិច  ្រតូវេធ្វើបដិទនកមម និង្របគល់សងវញិ�មែត�ចេធ្វើបន េ�យផ្តល់
ឱកសឲយសហគមនទ៍ងំេនះចុះបញជ ីជនីតិបុគគល និង�ចសំុកនក់បជ់ដីសហគមនប៍ន។ 

សូមេមើលរបយករណ៍បែនថម...  

 ៨៣ 

XI. សខុភព និងករអប់រ ំស�ំ�ស់វុតថភិព នងិ្រកុមងយរងេ្រគះ 
្រកុមជនភគតិច

ក. សខុភព រមួទងំ HIV 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៤៧. គ្ំរទបែនថមេទៀតដល់ករអភវិ��វស័ិយសុខភបិល េ�យយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសដល់
តំបនជ់នបទ ែដលភព�ចរកបន ករទទួលបន គុណភព និងករេ្របើ្របស់េស�កមម
សុខភពេនែតមនមនកំរតិ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងមយួ េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរសិទធិ
មនុស�របស់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត (រដ្ឋប៉េឡសទីន); 

១១៨.១៤៨. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្ត សំេ�េលើកកមពស់សិទធិទទួលបនសុខភព្របកបេ�យសម
ធមស៌្រមប្់របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប (ទីមរ័ខងេកើត); 

១១៨.១៥០. ផ្តល់ករពយបលេ�យ�តគិតៃថ្លដល់្រស្តី និងបុរសែដលរស់េនជមយួេមេ�គេអដស៍/ជំងឺ
េអដស៍ េដើមបបីងក រករចម្លងពីម្ត យេទកូន (អ៊ុយរុយ�គ យ); 

១១៨.១៥១. បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ រមួទងំមេធយបយ
ករពរកំេណើ តទំេនើប ជពិេសស ស្រមប្់រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ (អ៊ុយរុយ�គ យ); 

១១៨.១៥២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករសេ្រមច�យបនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត� ជ
ពិេសស េនកនុងវស័ិយសុខភបិលៃន្របជជនរបស់ខ្លួន (េវេណហ�៊ុយេអ� (��រណ
រដ្ឋបូលីវ)ី); 

១១៨.១៥៣. បន្តអនុមត័េគលនេយបយសងគម្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពីករទទួលបនេស�អបរ់ ំ
និងសុខភព ជពិេសសស្រមប្់រស្តីនិងកុមរ (េវេណហ�៊ុយេអ�(��រណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

១១៨.១៥៤. បន្តែកលម្អគុណភពេស�សុខភពរបស់ខ្លួន �មរយ�ករអនុវត្តែផនករយុទធ�្រស្តសុខភិ
បលជតិរបស់ខ្លួន (្របុយេណ�រូ��ម); 

១១៨.១៥៥. បន្តយកចិត្តទុក�កដ់ល់សិទធិទទួលបនសុខភពរបស់កុមរ មនុស��ស់ ្រកុមជន្រកី្រក និង
្រកុមជនងយរងេ្រគះដៃទេទៀត (ចិន); 

១១៨.១៥៦. បន្តេលើកកមពស់ករអភវិ��វស័ិយសុខភបិល្របកបេ�យចីរភព េ�យផ្តល់�ទិភពដល់
ភពជៃដគូជមយួសហគមនជ៍តិ កនុងករផ្តល់េស�សុខភពដល់្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប 
(��រណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ)៉; 
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៨៤ 

១១៨.១៥៧. មនិ្រតឹមែតបន្តែថមទងំព្រងឹងេគលនេយបយ និងកមមវធីិននែដលជួយ ស្រមួលដល់ករ
ទទួលបនេស�ែថទសុំខភពស្រមបជ់នងយរងេ្រគះ (េសេន�គ ល់); 

១១៨.១៦០. េលើកកមពស់ករទទួលបនករអបរ់ ំ និងេស�ែថទសុំខភពេ�យ�តគិតៃថ្ល ជពិេសស េន
�មតំបនជ់នបទ រមួទងំ�មរយៈកិចចសហករែដល្រតូវបេងកើនេឡើងជមយួ្របេទសជិតខង 
និងៃដគូអភវិ��ន ៍(ៃថ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៩១. ង). សូមព្រងឹងភពជៃដគូររបស់ខ្លួនជមយួសហគមអន្តរជតិ កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង
ដល់សុខភព�ធរណៈរបស់្របេទស។ (អងេ់�គ �) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរង
េ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរ
បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទួលបន
សំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល្រតឹម្រតូវនិង្រគប្់រគន ់និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ 
�មែដល�ចេធ្វើបន។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួល
បនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និងេស�ខងផ្លូវចិត្តស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជ
ពិេសសកនុងអំឡុងេពល និងបនទ បពី់ករជបឃុ់ំកនុងពនធនគរ េហើយធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះ 
ទទួលបនេស��្ត រនីតិសមបទែដលមន្របសិទធភព និងបនទ ន ់ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពី
ផលវបិកៃនទរុណកមម និងត្រមូវករ�្ត រនីតិសមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម កនុង
ចំេ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជំនញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ ន
ជនរងេ្រគះទងំេនះពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបី
បេងកើនសមតថភពទីភន កង់រសុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតិសមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរ
ជតិែបបអនុ�សន ៍ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់
ពួកេគ ជពិេសស កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី គួរេ�ះ្រ�យប�្ហ ៃនករែបងែចកអវជិជមនែដលេធ្វើ
ឲយ្រស្តីរតិែតងយរងេ្រគះែថមេទៀត េ�យ�រជមងហុឺីវ/េអដស៍ និងជំរុញឲយមនករចូលរមួពីបុរស
កនុងកមមវធីិទងំ�យែដលផ្តល់ពត័ម៌នអំពីសិទធិខងផ្លូវេភទ និងសិទធិខងករបន្តពូជ។  
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៨៤ 

១១៨.១៥៧. មនិ្រតឹមែតបន្តែថមទងំព្រងឹងេគលនេយបយ និងកមមវធីិននែដលជួយ ស្រមួលដល់ករ
ទទួលបនេស�ែថទសុំខភពស្រមបជ់នងយរងេ្រគះ (េសេន�គ ល់); 

១១៨.១៦០. េលើកកមពស់ករទទួលបនករអបរ់ ំ និងេស�ែថទសុំខភពេ�យ�តគិតៃថ្ល ជពិេសស េន
�មតំបនជ់នបទ រមួទងំ�មរយៈកិចចសហករែដល្រតូវបេងកើនេឡើងជមយួ្របេទសជិតខង 
និងៃដគូអភវិ��ន ៍(ៃថ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៩១. ង). សូមព្រងឹងភពជៃដគូររបស់ខ្លួនជមយួសហគមអន្តរជតិ កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង
ដល់សុខភព�ធរណៈរបស់្របេទស។ (អងេ់�គ �) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរង
េ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរ
បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទួលបន
សំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល្រតឹម្រតូវនិង្រគប្់រគន ់និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ 
�មែដល�ចេធ្វើបន។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួល
បនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និងេស�ខងផ្លូវចិត្តស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជ
ពិេសសកនុងអំឡុងេពល និងបនទ បពី់ករជបឃុ់ំកនុងពនធនគរ េហើយធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះ 
ទទួលបនេស��្ត រនីតិសមបទែដលមន្របសិទធភព និងបនទ ន ់ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពី
ផលវបិកៃនទរុណកមម និងត្រមូវករ�្ត រនីតិសមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម កនុង
ចំេ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជំនញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ ន
ជនរងេ្រគះទងំេនះពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបី
បេងកើនសមតថភពទីភន កង់រសុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតិសមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរ
ជតិែបបអនុ�សន ៍ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់
ពួកេគ ជពិេសស កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី គួរេ�ះ្រ�យប�្ហ ៃនករែបងែចកអវជិជមនែដលេធ្វើ
ឲយ្រស្តីរតិែតងយរងេ្រគះែថមេទៀត េ�យ�រជមងហុឺីវ/េអដស៍ និងជំរុញឲយមនករចូលរមួពីបុរស
កនុងកមមវធីិទងំ�យែដលផ្តល់ពត័ម៌នអំពីសិទធិខងផ្លូវេភទ និងសិទធិខងករបន្តពូជ។  

 ៨៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកមម ធិករគូសបញជ កអំ់ពី�រៈសំខនៃ់នករេធ្វើឲយម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ និងអនកឯេទៀតែដលមនតួនទី
ៃនអំ�ច យល់ដឹងអំពីចបប ់ �មរយៈករេរៀបចំឲយមនកមមវធីិផ្តល់ពត័ម៌នមន្របសិទធភពែថមេទៀត
ដល់ពួកគត។់ 

៣២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីព្រងឹងករអនុវត្តន ៍ និង�ម�្ល េំមើលករអនុវត្តន ៍
េគលនេយបយដូរេវណ និងករព្រងយបុគគលិក្រកសួងសុខភបិល េដើមបធីនឲយមនេពទយឆមប 
េន�មមណ្ឌ លសុខភពទងំអស់េនទូទងំ្របេទស និងផ្តល់កែន្លង�ន កេ់ន និងរបបហូបចុកដល់ 
េពទយឆមបទងំេនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតមណ្ឌ លសំ�ប់
ឲយ្រស្តីមនៃផទេពះ�ន កេ់នបេ�្ត ះ�សននមុនេពលសំ�លកូនេន�មតំបនជ់នបទ មណ្ឌ លគ ំ
ពរម� និងទរកេន�មសហគមន ៍ និងេរៀបចំឲយមនវគគបណ្តុ ះប�្ត លជំនញេពទយឆមបដល់
បុគគលិកេពទយនន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ  រដ្ឋភគីគួរេលើកកំពស់ករ
បណ្តុ ះប�្ត ល និងេស�កមមបេងកើតកូន េ�យអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តនូ់វចបបស់្តីពីកររលូំតកូន។ 

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិ�រ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត 
និងអនុមត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមន
រ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ
រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ�យែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេទ�កព់នធន 
គរេឡើយ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៣៧. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគ:ី 

(ក). ធនថ មេធយបយរលូំតកូនទំេនើបែដលមនសុវតថភិពែផនកេវជជ�្រស្ត �ចរកបន និង�ចេ្របើ
្របស់ ្រសប�មអនុ�សនទូ៍េទេលខ២៤ (ឆន ២ំ០០៤) ស្តីពី្រស្តី និងកុមរ 

(ខ). ផ្តល់ករពយបល េ�យផ្តល់ថន ្ំរបឆងំនឹងេមេ�គេអដស៍ដល់្រស្តី និងបុរសែដលផទុកេមេ�គ    
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ �បប់ញចូ លទងំ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និង្រស្តីមនៃផទេពះ េដើមបបីងក រករចម្លងេមេ�គ
េអដស៍ពីម្ត យេទកូន 

(គ). ្របយុទធ្របឆងំ�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ�គេអដស៍ និង 

(ឃ). បេងកើនករផ្តល់ពត័ម៌ន និងេស�សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជដល់្រស្តី �បប់ញចូ លទងំ
មេធយបយពនយរកំេណើ តទំេនើប ជពិេសស ដល់្រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ 
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៨៦ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៥៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). ព្រងីកករទទួលយកបននូវេស�កមមែថទសុំខភព េ�យមនិគិតកៃ្រម េន្រគបេ់ខត្ត និងផ្តល់នូវ
ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហរិញញវតថ្ុរគប្់រគន ់ស្រមបផ់គតផ់គងេ់ស�កមមទងំេនះ កនុងទ្រមងម់យួែដល
ផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់្របជជនទងំេនទី្របជំុជន និងទងំេនទីជនបទ។ 

ខ). ព្រងឹងនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយអ្រ�មរណភពកុមរ�យុេ្រកម១ឆន  ំនិងកុមរ 
�យុេ្រកម៥ឆន  ំនិងម្ត យែដលមនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមុំន និងេពលស្រមលកូន។ 

គ). ចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យឱយបនទូលំទូ�យនូវបញ្ហ ៃនករខ្វះ��រូបតថមភចំេពះ
កុមរ�យុេ្រកម៥ឆន ។ំ 

ឃ). ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ សុខភព ែដល�ចបងក រទប់�ក ត់បន កនុង
ចំេ�មកុមរ រួមទំងកង្វះជតិអីុយ៉ូដ ជំងឺ្រគុនចញ់ ជំងឺ�គ ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រ�វ ជំងឺក្រញជ ិល 
និងជំងឺរ�កេ្រ�មខួរ។ 

ង). អភវិ��េគលនេយបយកុមរជតិ និងសុខភពផ្លូវចិត្តដសីុ៏ជេ្រមមយួ រួមទំង�ល់សមស 
ភពែដលមនកតព្វកិចចទំងអស់ៃនអនុ�សន៍សនូលរបស់អងគករសុខភពពិភពេ�ក រមួទងំករ
េលើកកមពស់សុខភពផ្លូវចិត្ត ករ្របឹក�េយបល់ ករបងក រភពមនិ្រប្រកតីៃនសុខភពផ្លូវចិត្ត េនកនុងករ
ែថទសុំខភពបឋម េនកនុង��េរ�ន និងសហគមន ៍កដូ៏ចជ េស�សុខភពផ្លូវចិត្តស្រមបអ់នកជំងឺ
ពីខងេ្រក និងអនកជំងឺេនកនុងមនទីរេពទយស្រមបកុ់មរ និងយុវវយ័ែដលមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង 

ច). ែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស មនជ�ទិ៍ ពីអងគករយូនីេសហ្វ និងអងគករសុខភពពិភពេ�កពក់
ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ។ 

៣៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). ព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិ និងេគលនេយបយែដលមនេគលបំណងផ្តល់េស�ែថទសុំខភព
ែដលមនតៃម្លសម្រសបដល់្រស្តី ជពេិសស ្រស្តី្រកី្រក ្រស្តីពិករ និង្រស្តីចស់ជ� និង 

(ខ). យកចតិ្តទុក�កជ់ពេិសសចំេពះត្រមូវករែផនកសុខភពរបស់្រស្តីពិករ េ�យធន� ្រស្តីទងំ
េនះ ទទួលបនករែថទមុំនស្រមល និងេស�សុខភពបន្តពូជ។ 



87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៨៦ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៥៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). ព្រងីកករទទួលយកបននូវេស�កមមែថទសុំខភព េ�យមនិគិតកៃ្រម េន្រគបេ់ខត្ត និងផ្តល់នូវ
ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហរិញញវតថ្ុរគប្់រគន ់ស្រមបផ់គតផ់គងេ់ស�កមមទងំេនះ កនុងទ្រមងម់យួែដល
ផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់្របជជនទងំេនទី្របជំុជន និងទងំេនទីជនបទ។ 

ខ). ព្រងឹងនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយអ្រ�មរណភពកុមរ�យុេ្រកម១ឆន  ំនិងកុមរ 
�យុេ្រកម៥ឆន  ំនិងម្ត យែដលមនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមុំន និងេពលស្រមលកូន។ 

គ). ចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យឱយបនទូលំទូ�យនូវបញ្ហ ៃនករខ្វះ��រូបតថមភចំេពះ
កុមរ�យុេ្រកម៥ឆន ។ំ 

ឃ). ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ សុខភព ែដល�ចបងក រទប់�ក ត់បន កនុង
ចំេ�មកុមរ រួមទំងកង្វះជតិអីុយ៉ូដ ជំងឺ្រគុនចញ់ ជំងឺ�គ ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រ�វ ជំងឺក្រញជ ិល 
និងជំងឺរ�កេ្រ�មខួរ។ 

ង). អភវិ��េគលនេយបយកុមរជតិ និងសុខភពផ្លូវចិត្តដសីុ៏ជេ្រមមយួ រួមទំង�ល់សមស 
ភពែដលមនកតព្វកិចចទំងអស់ៃនអនុ�សន៍សនូលរបស់អងគករសុខភពពិភពេ�ក រមួទងំករ
េលើកកមពស់សុខភពផ្លូវចិត្ត ករ្របឹក�េយបល់ ករបងក រភពមនិ្រប្រកតីៃនសុខភពផ្លូវចិត្ត េនកនុងករ
ែថទសុំខភពបឋម េនកនុង��េរ�ន និងសហគមន ៍កដូ៏ចជ េស�សុខភពផ្លូវចិត្តស្រមបអ់នកជំងឺ
ពីខងេ្រក និងអនកជំងឺេនកនុងមនទីរេពទយស្រមបកុ់មរ និងយុវវយ័ែដលមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង 

ច). ែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស មនជ�ទិ៍ ពីអងគករយូនីេសហ្វ និងអងគករសុខភពពិភពេ�កពក់
ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ។ 

៣៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). ព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធីិ និងេគលនេយបយែដលមនេគលបំណងផ្តល់េស�ែថទសុំខភព
ែដលមនតៃម្លសម្រសបដល់្រស្តី ជពេិសស ្រស្តី្រកី្រក ្រស្តីពិករ និង្រស្តីចស់ជ� និង 

(ខ). យកចតិ្តទុក�កជ់ពេិសសចេំពះត្រមូវករែផនកសុខភពរបស់្រស្តីពិករ េ�យធន� ្រស្តីទងំ
េនះ ទទួលបនករែថទមុំនស្រមល និងេស�សុខភពបន្តពូជ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៨៧ 

៥៦. គណៈកមម ធិករសូមេ្រកើនរលឹំកនូវអនុ�សនរ៍បស់ខ្លួនេឡើងវញិចំេពះរដ្ឋភគ ី(CRC/C/១៥/Add.១២៨ 
កថខណ្ឌ ៥៣) េដើមបេីធ្វើករសិក�ឱយបនសីុជេ្រម និងមនលកខណៈពហុវស័ិយ េដើមបកំីណតវ់�ិល
ភពៃនបញ្ហ យុវវយ័ រមួទងំ សុខភពផ្លូ វចិត្ត ែដលជមូល�្ឋ នស្រមប់េលើកកមពស់េគលនេយ 
បយ សុខភពយុវវយ័ និងព្រងឹងករអបរ់សុំខភពបន្តពូជ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន ស្រមបក់រអភវិឌ�េស�កមមែដលមនលកខណៈយុវវយ័ 
េម្រតី និងករ្របឹក�េយបល់ពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ កដូ៏ចជកែន្លងផ្តល់ករែថទ ំ និងករ
�្ត រនីតិសមបទស្រមបយុ់វវយ័។ 

ខ). ធនថយុវវយ័ ករបន�បេ្រគ�ងេញ�ន ករពយបល ករ�្ត រនីតិសមបទ និងករេធ្វើអន្ត�គមន៍
សមហរណកមមកុមរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រតូវអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ 
េហើយកនុងេគលបំណងេនះ ្រតូវេធ្វើករអភិវឌ�នូវកមមវធីិពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នេនថន ក់ 
សហគមន។៍ 

គ). េធ្វើករសិក�សីុជេ្រមអំពីករេធ្វើអត្តឃតរបស់យុវជន និងបុព្វេហតុរបស់� និងេ្របើ្របស់នូវពត័ម៌ន
ទងំេនះ េដើមបអីភវិឌ� និងអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករេធ្វើអត្តឃតរបស់យុវជន េ�យសហ
ករជមយួភន កង់រសងគមកិចច ្រគូបេ្រង�ន បុគគលិកសុខភបិល និងអនកមនវជិជ ជីវៈពកព់ន័ធេផ�ង
េទៀត និង 

ឃ).ទទួលយកករែណនែំដលមនេនកនុងេយបល់ទូេទេលខ៤ (២០០៣) របស់គណៈកមម ធិករ 
ស្តីពីសុខភពយុវវយ័ និងករអភវិឌ�។ 

៥៨. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីផ្តល់នូវធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហរិញញវតថដុច៏បំចស់្រមបឱ់យ
មនករអនុវត្តដេ៏ពញេលញៃនែផនករយុទធ��ស្តជតិស្រមបក់របងក រ និង្រតួតពិនិតយេមេ�គេអដស៍ 
និងេដើមបចីតវ់ធិនករដច៏បំច ់ េដើមបទីប�់ក តក់រេធ្វើឱយមន�្ល ក�ន មទុរយស៌ និងករេរ ើសេអើង 
្របឆងំនឹងកុមរែដលរស់េនជមយួេមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ជពិេសស �មរយៈយុទធនករអបរ់ ំ
ជ�ធរណៈ។ គណៈកមម ធិករសូមទញករយកចិត្តទុក�ករ់បស់រដ្ឋភគីចំេពះេយបល់ទូេទ
េលខ៣ (២០០៣) ស្តីពីេមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងសិទធិរបស់កុមរ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណន ំ
អន្តរជតិស្តីពីេមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងសិទធិមនុស�។ 
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 ៨៨ 

ខ. ករអបរ់ ំ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៤០. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបធីនពីករលុបបំបតភ់ព្រកី្រក និងករទទួលបនេស�សុខ
ភព និងអបរ់ ំ(គុយប); 

១១៨.១៥៩. បេងកើនករចំ�យថវកិជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេលើវស័ិយសុខភព និងអបរ់ ំ េដើមបបំីេពញ
បន�មទិសេ�ៃនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត� (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់; 

១១៨.១៦២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបសីេ្រមចបនករអបរ់បំឋមជសកល ្រសប�មចកខុវស័ិយៃន
ែផនករជតិស្តីពី “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ” (្រសីលងក ); 

១១៨.១៦៣. បន្តអនុវត្តវធិនករននសំេ�ែកលំអដល់វជិជម្រត និងគុណភពៃនេស�អបរ់ ំ ជពិេសស 
េន�មតំបនជ់នបទ�ច្់រសយល (រដ្ឋប៉េឡសទីន); 

១១៨.១៦៤. េ�យសហករជមយួUNDP និងUNESCO បន្តែកលម្អ្របពន័ធអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត ល 
វជិជ ជីវៈដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន (សឹង្ហបូរ)ី; 

១១៨.១៦៥. បន្តជំរុញករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ�យ�តគិតៃថ្ល(�ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ)៉ 

១១៨.១៦៦. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបែី្របក្ល យវ��នភពរបស់ខ្លួនេនកំរតិ្រតឹមសូចនករ  
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច េទជវធិនករកនែ់តរងឹមៃំនយុត្តិធមស៌ងគម និងឈនដល់កំរតិខពស់ៃន
ករអភវិ��នធ៍នធនមនុស� ជពិេសស េ�យធនពីករអបរ់ជំមូល�្ឋ ន ជសកល 
កតព្វកិចច និងេ�យ�តគិតៃថ្ល (េអហ�ុបី); 

១១៨.១៦៧. បន្តេធ្វើករេលើែផនករជតិរបស់ខ្លួនស្តីពី “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ” េដើមបឲីយកុមរ និង
យុវជនកមពុជទងំអស់ទទួលបនបែនថមេទៀតនូវេស�អបរ់្ំរបកបេ�យសមធម ៌(មយ៉ីនម៉់) 

១១៨.១៦៨. បន្តេលើកកមពស់កមមវធីិេដើមបទីទួលបនករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន  ជពិេសស េនកនុងករ
អបរ់បំឋមសិក� (នីក�៉ហគ័រ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៧១. បន្តអនុវត្តយុទធ��ស្តននេដើមបកីតប់នថភព្រកី្រក និងេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងេលើកកមពស់ករ
អបរ់។ំ (អងេ់�គ �)ំ 
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 ៨៨ 

ខ. ករអបរ់ ំ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.១៤០. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបធីនពីករលុបបំបតភ់ព្រកី្រក និងករទទួលបនេស�សុខ
ភព និងអបរ់ ំ(គុយប); 

១១៨.១៥៩. បេងកើនករចំ�យថវកិជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេលើវស័ិយសុខភព និងអបរ់ ំ េដើមបបំីេពញ
បន�មទិសេ�ៃនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត� (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់; 

១១៨.១៦២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបសីេ្រមចបនករអបរ់បំឋមជសកល ្រសប�មចកខុវស័ិយៃន
ែផនករជតិស្តីពី “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ” (្រសីលងក ); 

១១៨.១៦៣. បន្តអនុវត្តវធិនករននសំេ�ែកលំអដល់វជិជម្រត និងគុណភពៃនេស�អបរ់ ំ ជពិេសស 
េន�មតំបនជ់នបទ�ច្់រសយល (រដ្ឋប៉េឡសទីន); 

១១៨.១៦៤. េ�យសហករជមយួUNDP និងUNESCO បន្តែកលម្អ្របពន័ធអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត ល 
វជិជ ជីវៈដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន (សឹង្ហបូរ)ី; 

១១៨.១៦៥. បន្តជំរុញករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ�យ�តគិតៃថ្ល(�ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ)៉ 

១១៨.១៦៦. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបែី្របក្ល យវ��នភពរបស់ខ្លួនេនកំរតិ្រតឹមសូចនករ  
ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច េទជវធិនករកនែ់តរងឹមៃំនយុត្តិធមស៌ងគម និងឈនដល់កំរតិខពស់ៃន
ករអភវិ��នធ៍នធនមនុស� ជពិេសស េ�យធនពីករអបរ់ជំមូល�្ឋ ន ជសកល 
កតព្វកិចច និងេ�យ�តគិតៃថ្ល (េអហ�ុបី); 

១១៨.១៦៧. បន្តេធ្វើករេលើែផនករជតិរបស់ខ្លួនស្តីពី “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ” េដើមបឲីយកុមរ និង
យុវជនកមពុជទងំអស់ទទួលបនបែនថមេទៀតនូវេស�អបរ់្ំរបកបេ�យសមធម ៌(មយ៉ីនម៉់) 

១១៨.១៦៨. បន្តេលើកកមពស់កមមវធីិេដើមបទីទួលបនករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន  ជពិេសស េនកនុងករ
អបរ់បំឋមសិក� (នីក�៉ហគ័រ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៧១. បន្តអនុវត្តយុទធ��ស្តននេដើមបកីតប់នថភព្រកី្រក និងេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងេលើកកមពស់ករ
អបរ់។ំ (អងេ់�គ �)ំ 
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៨៥. សូមេធ្វើករអបរ់កំំរតិបឋមឲយក្ល យជកតព្វកិចច និង�កប់ញចូ លករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភពមនិេចះអក�រ 
ចូលេទកនុងែផនករយុទធ�្រស្តអបរ់រំបស់រ�្ឋ ភបិល។ (ទួកគី) 

៨៦. សូមសងកតធ់ងនេ់លើវស័ិយអបរ់បំែនថមេទៀត េដើមបផី្ល ស់ប្តូរឲយមនភពេសមើគន  និង្របពន័ធអបរ់ជំនខ់ពស់
បន្តិចម្តងៗ ពីេ្រពះករអបរ់ ំគឺជឧបករណ៍សនូលមយួសំ�បក់រអភវិ��នជ៍តិ។ (មយ៉ីនម៉់) 

៨៧. �មរយៈជំនួយសមរមយពីអន្តរជតិ សូមពយយមព្រងឹង្របពន័ធអបរ់រំបស់ខ្លួន និងករអបរ់សំំ�ប្់រគប់
កមមវធីិ �បប់ញចូ លទងំ សំ�ប្់រស្តី និងជនពិករ។ (ហ្វីលីពីន) 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សដល់រដ្ឋភគីថ កំែណទ្រមងេ់ស��ធរណៈ គួរែតសងកតធ់ងនជ់ 
ពិេសសេលើករដំេឡើង្របកេ់បៀវត�រ ៍ និងករផ្តល់្របករ់ង្វ នេ់លើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រង�ន េ�យ 
ភជ បេ់ទនឹងករេធ្វើចំ�តថ់ន កមុ់ខងរ សិទធិ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រគួបេ្រង�នផងែដរ ។  

៤៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីធនឲយមនករៃលបំរុងថវកិ្រគប្់រគនសំ់�បក់រ 
អបរ់េំន្រគបកំ់រតិទងំអស់ ជពិេសស ករអបរ់កំំរតិមូល�្ឋ ន និងតម្ល ភពៃន្របពន័ធែបងែចក និង
ចំ�យថវកិសំ�បក់រអនុវត្តនសិ៍ទធិអបរ់។ំ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ដរថ រដ្ឋភគីគួរ
ព្រងីកកមមវធីិអបរ់េំ្រក្របពន័ធសំ�បកុ់មរែីដលេនេ្រក��េរៀន (ម្រ��៣)។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�
របស់ខ្លួនស្តីពី “ករអបរ់សំំ�បម់នុស�្រគបរូ់ប” និងគិតគូរអំពីកមមវធីិអបរ់ពីំរភ� �មករគួរ េន
តំបន�់ច្់រសយល ជមេធយបយៃនករព្រងឹងបរ�ិថ នសិក� សំ�បជ់នភគតិច ជតិពនទុ និងជន
ជតិេដើមភគតិច។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ:ី 

(ក).  ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព េដើមបបីេងកើនករទទួលបនករអបរ់ដំល់កុមរ ី �បប់ញចូ ល 
ទងំ�មរយៈករព្រងងឹេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ�� និងបេងកើនចំនួនកែន្លងសិក�េនកនុង��កំរតិ
មធយមសិក� ជពេិសស េន�ម�ុនំន។ 
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៩០ 

(ខ). េរៀបចំបេងកើតវធិនករនន សំេ�ធន�យបននូវកររក��ស្តី និងកុមរេីនកនុង�� ជ
ពិេសស េនេពលឆ្លងពីបឋមសិក�េទមធយមសិក� និងក្រមតិឧត្តមសិក� 

(គ). បេងកើនករអបរ់ែំដលសម្រសប �ម�យុអំពីសិទធផិ្លូវេភទ និងសិទធបិន្តពូជ េន�ម��េរៀន
អំពីទំនកទំ់នងេយនឌរ័ និងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទែដលមនករទទួលខុស្រតូវ េដើមបទីប�់ក តក់រមន
គភវ៌យ័េកមង និង 

(ឃ). េលើកកមពស់គុណភពៃនករអបរ់ ំ �មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគបូេ្រង�ន និងធនថ ្រគូ
បេ្រង�នទទួលបន្របកបំ់�ច្់រគប្់រគន។់ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៦៦. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី ៖ 

ក). កំណតក់រអបរ់ជំមូល�្ឋ នថជកតព្វកិចច។ 

ខ). ផ្តល់ និងបេងកើនធនធនដល់វស័ិយអបរ់ ំ េដើមបពី្រងីក និង�ងសងអ់គរសិក�ឱយបន្រគប្់រគន ់ ទូទងំ
្របេទស និងបេងកើតនូវ្របពន័ធអបរ់ែំដលមនលកខណៈរមួបញចូលដពិ៏ត្របកដ ែដល�្វ គមនកុ៍មរពកិរ កដូ៏ចជ
កុមរមកពីជនជតិភគតិចទងំអស់។ 

គ). ចត់វធិនករចំបច់េដើមបបីញឈប់�ល់ទ្រមង់ទំងអស់ៃនអំេពើពុករលួយេនកនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

ឃ). ខិតខំ្របឹងែ្របងឱយកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត កនងុករេ�ះ្រ�យអ្រ�េបះបង�់�េរៀន និងអ្រ�
្រតួតថន ក ់ េ�យយកចតិ្តទុក�កជ់ពិេសសេនតំបនទ់ងំ�យែដលមន្របជពលរដ្ឋជនជតិភគតិច
រស់េនេ្រចើន ដូចជេខត្តរតនគីរ ីនិងេខត្តមណ្ឌ លគីរជីេដើម។ 

ង). ចតវ់ធិនករដស៏កមមេដើមបេីលើកកមពស់សិទធិេកមង្រសី ឱយទទួលបននូវករអបរ់�ំមរយៈយុទធនករ
េកៀងគរែផនកសងគម និងបេងកើនចំនួន្រគូបេ្រង�នជ�ស្តីេភទ ែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគន ់ និង
ធននូវសន្តិសុខរបស់ពួកេគ។ 

ច). ព្រងីកបែនថមនូវករអបរ់ ំ២ ភ� ស្រមបអ់នកមនិនិ�យភ�ែខមរ។ 

ឆ). េលើកកមពស់គុណភពអបរ់ ំ េ�យេធ្វើករែកស្រមួលេមេរៀន េ�យេ្របើ្របស់វធីិ��ស្តអន្តរកមម និង
េ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង�នែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល។ 

ជ). េធ្វើករអភវិឌ�បែនថមេទៀតនូវកមមវធីិអភវិឌ�នកុ៍មរតូច និងកមមវធីិអបរ់ ំរមួទងំកមមវធីិថន កស់ហគមន ៍ និង
េធ្វើករធនថ កុមរែដលរស់េនកនុង្រគួ�រែដលមន្របកចំ់ណូលទប និង្រគួ�រែដលរស់េន
តំបនជ់នបទ ក�៏ចទទួលបនកមមវធីិទំងេនះផងែដរ។ 

ឈ). ផ្តល់ករអបរ់វំជិជ ជីវៈស្រមបយុ់វវយ័ និងអនកឆបច់កេចញពី��េរៀន និង 

ញ). េធ្វើករពិចរ�េ�បល់ទូេទេលខ១ស្តីពីេគលបំណងៃនករអប់រ(ំCRC/GC/២០០១/១)។ 
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៩០ 

(ខ). េរៀបចំបេងកើតវធិនករនន សំេ�ធន�យបននូវកររក��ស្តី និងកុមរេីនកនុង�� ជ
ពិេសស េនេពលឆ្លងពីបឋមសិក�េទមធយមសិក� និងក្រមតិឧត្តមសិក� 

(គ). បេងកើនករអបរ់ែំដលសម្រសប �ម�យុអំពីសិទធផិ្លូវេភទ និងសិទធបិន្តពូជ េន�ម��េរៀន
អំពីទំនកទំ់នងេយនឌរ័ និងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទែដលមនករទទួលខុស្រតូវ េដើមបទីប�់ក តក់រមន
គភវ៌យ័េកមង និង 

(ឃ). េលើកកមពស់គុណភពៃនករអបរ់ ំ �មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគបូេ្រង�ន និងធនថ ្រគូ
បេ្រង�នទទួលបន្របកបំ់�ច្់រគប្់រគន។់ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៦៦. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី ៖ 

ក). កំណតក់រអបរ់ជំមូល�្ឋ នថជកតព្វកិចច។ 

ខ). ផ្តល់ និងបេងកើនធនធនដល់វស័ិយអបរ់ ំ េដើមបពី្រងីក និង�ងសងអ់គរសិក�ឱយបន្រគប្់រគន ់ ទូទងំ
្របេទស និងបេងកើតនូវ្របពន័ធអបរ់ែំដលមនលកខណៈរមួបញចូលដពិ៏ត្របកដ ែដល�្វ គមនកុ៍មរពកិរ កដូ៏ចជ
កុមរមកពីជនជតិភគតិចទងំអស់។ 

គ). ចត់វធិនករចំបច់េដើមបបីញឈប់�ល់ទ្រមង់ទំងអស់ៃនអំេពើពុករលួយេនកនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

ឃ). ខិតខំ្របឹងែ្របងឱយកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត កនងុករេ�ះ្រ�យអ្រ�េបះបង�់�េរៀន និងអ្រ�
្រតួតថន ក ់ េ�យយកចតិ្តទុក�កជ់ពិេសសេនតំបនទ់ងំ�យែដលមន្របជពលរដ្ឋជនជតិភគតិច
រស់េនេ្រចើន ដូចជេខត្តរតនគីរ ីនិងេខត្តមណ្ឌ លគីរជីេដើម។ 

ង). ចតវ់ធិនករដស៏កមមេដើមបេីលើកកមពស់សិទធិេកមង្រសី ឱយទទួលបននូវករអបរ់�ំមរយៈយុទធនករ
េកៀងគរែផនកសងគម និងបេងកើនចំនួន្រគូបេ្រង�នជ�ស្តីេភទ ែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគន ់ និង
ធននូវសន្តិសុខរបស់ពួកេគ។ 

ច). ព្រងីកបែនថមនូវករអបរ់ ំ២ ភ� ស្រមបអ់នកមនិនិ�យភ�ែខមរ។ 

ឆ). េលើកកមពស់គុណភពអបរ់ ំ េ�យេធ្វើករែកស្រមួលេមេរៀន េ�យេ្របើ្របស់វធីិ��ស្តអន្តរកមម និង
េ្រជើសេរ ើស្រគូបេ្រង�នែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល។ 

ជ). េធ្វើករអភវិឌ�បែនថមេទៀតនូវកមមវធីិអភវិឌ�នកុ៍មរតូច និងកមមវធីិអបរ់ ំរមួទងំកមមវធីិថន កស់ហគមន ៍ និង
េធ្វើករធនថ កុមរែដលរស់េនកនុង្រគួ�រែដលមន្របកចំ់ណូលទប និង្រគួ�រែដលរស់េន
តំបនជ់នបទ ក�៏ចទទួលបនកមមវធីិទំងេនះផងែដរ។ 

ឈ). ផ្តល់ករអបរ់វំជិជ ជីវៈស្រមបយុ់វវយ័ និងអនកឆបច់កេចញពី��េរៀន និង 

ញ). េធ្វើករពិចរ�េ�បល់ទូេទេលខ១ស្តីពីេគលបំណងៃនករអប់រ(ំCRC/GC/២០០១/១)។ 

 ៩១ 

គ. សំ��់សវុតថភិព និង្រកុមជនងយរងេ្រគះ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៧៣. �កែ់តងយន្តករ្រគប្់រគនម់យួស្រមបជួ់យ កុមរអនថ េដើមបឲីយពួកេគ�ចទទួលបនអតថ
្របេយជនពី៍ជំនួយ និងេស�សេម�រណកមមេឡើងវញិ (ឌយបី៊ូទី); 

១១៨.៧៤. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើ្របពន័ធករពរកុមរ ជពិេសស កុមរែដលសថិតកនុង្រកុមឯេក និង
្រកុមងយរងេ្រគះ (អុីរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម)); 

១១៨.១៤៦. ព្រងឹង និងែកលម្អប�្ត ញសុវតថិភពសងគម (អុី�៉ក)់; 

១១៨.១៤៩. អភវិឌ�កមមវធីិជតិបែនថមេទៀត េ�យេ�្ត តេលើករផ្តល់េស�សុខភពដល់្របជជនែដលរស់
េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រក (ទីមរ័ខងេកើត); 

១១៨.១៧១. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេលើសុខភព ្របពន័ធេស�សងគម និងករអបរ់ ំ េដើមបជួីយ ជន
ែដលងយរងេ្រគះ និងជនពិករ ជពិេសស ្រស្តី និងកុមរ (អុីរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម));  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៧២. កំណត�់ទិភពេនកនុងែផនករអនគតរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់�ថ នភព្រកុមងយរង
េ្រគះពិត្របកដ  ដូចជ ្រស្តី ជពិេសស អនកទងំេនះែដលរស់េន�មតំបនជ់នបទ កុមរ និងជន  
ពិករ។ (�ល់េ��រ)ី 

ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបផី្តល់ករករពរ និងជំនួយឧបតថមភដល់្រកុមសងគមងយរងេ្រគះ �ប់
បញចូ លទងំចស់ជ� ជនពិករ ្រកុម្រគួ�រ្រកី្រក េកមងកំ្រព និងជនេផ�ង�េទៀត។ (ែបល�រូស) 

៧៤. បិទមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទែដលជកែន្លងជនអនថ្រតូវបននគរបលចបខ់្លួនយកេទឃុំឃងំ 
និងអនុវត្តេគលនេយបយសងគមកិចចឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ្រកុមមនុស�ែដល 
មនិទទួលបនផល្របេយជនពី៍សងគម។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២០. […] រដ្ឋភគីគួរធនថ�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលពកព់ន័ធទងំអស់ េគរពសិទធិេ�យមនិ្រតូវបនឃំុឃងំ�ម
អំេពើចិត្ត ែផ្អកេលើ�ន�កនុងសងគម�មទស�ន�រ�្ឋ ភបិល និងេ�យគម នមូល�្ឋ នចបប ់ និងដីកពី
តុ�ករេឡើយ។ […] 
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 ៩២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគីឲយេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួៃដគូពកព់ន័ធ
ដៃទេទៀត េដើមបរីះិរកជេ្រមើសេផ�ង�ែដលមននិរន្តរភព និងមនមនុស�ធមស៌្រមប្់រកុមមនុស�រង
េ្រគះ និង្រកុមងយរងេ្រគះ រមួទងំអនករស់េន និងេធ្វើករ�មដងផ្លូវ�ធរណៈ និងេដើមបផី្ដល់ជំនួយ
�មត្រមូវកររបស់ពួកេគ។  

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តិមយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។  គណៈ 
កមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌ន
លំអិតអំពីជនពិករ េ�យបញចូ លទងំកុមរ និង្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

២៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី ឲយព្រងឹងយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនរ៍បស់ខ្លួន កនុងករ 
េឆ្លើយតបេទនឹង�ថ នករណ៍�សននៃនករេកើនេឡើងនូវបញ្ហ អសន្តិសុខេសប�ង។ គណៈកមម ធិករ
េសនើឲយរដ្ឋភគី បញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពី
លទធផលៃនយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនទ៍ងំេនះ។  

៤០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីព្រងីកវ�ិលភព្រគបដណ្ត បៃ់ន្របពន័ធសុវតថិភពសងគម �មរយៈករ
បេងកើតវធិនករនន ែដលមនេគលេ�េ�ះ្រ�យ�ថ នករណ៍របស់បុគគល និង្រកុមមនុស�ែដល
្រកលំបក និងែដលេគមនិសូវគិតគូរ ជពិេសស ជន�នថេនកនុងមណ្ឌ លននេនទី្រកុង ជនរង
េ្រគះេ�យករជួញដូរ កុមរ�នថរស់េន�មចិេញច ើមថនល់ ឬែដលទំនស់នឹងចបប ់ និង្របជជន
និង្រគួ�រ្រកី្រក។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទួចឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�អំពីករបេងកើតកមមវធីិជំនួយ
សងគមកិចចទូេទមយួ េដើមបធីនករទទួលបនសិទធិខងសន្តិសុខសងគមសំ�បជ់ន្រគបរូ់ប េនកនុងរដ្ឋ
ភគី (ម្រ� ៩ ម្រ� ១០ ម្រ� ១១)។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   

CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី្របមូល និងវភិគទនិននយ័េ�យែបងែចក�ម�យុ និងេភទ 
ស្រមបេ់ធ្វើេគលនេយបយ និងអនុវត្តវធីិ�្រស្តរយៈេពលយូរ ស្រមបេ់�ះ្រ�យករេរ ើសេអើងេលើ
 ្រស្តីចស់ជ�។ 
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េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគីឲយេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួៃដគូពកព់ន័ធ
ដៃទេទៀត េដើមបរីះិរកជេ្រមើសេផ�ង�ែដលមននិរន្តរភព និងមនមនុស�ធមស៌្រមប្់រកុមមនុស�រង
េ្រគះ និង្រកុមងយរងេ្រគះ រមួទងំអនករស់េន និងេធ្វើករ�មដងផ្លូវ�ធរណៈ និងេដើមបផី្ដល់ជំនួយ
�មត្រមូវកររបស់ពួកេគ។  

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តិមយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។  គណៈ 
កមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌ន
លំអិតអំពីជនពិករ េ�យបញចូ លទងំកុមរ និង្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

២៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី ឲយព្រងឹងយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនរ៍បស់ខ្លួន កនុងករ 
េឆ្លើយតបេទនឹង�ថ នករណ៍�សននៃនករេកើនេឡើងនូវបញ្ហ អសន្តិសុខេសប�ង។ គណៈកមម ធិករ
េសនើឲយរដ្ឋភគី បញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពី
លទធផលៃនយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនទ៍ងំេនះ។  

៤០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីព្រងីកវ�ិលភព្រគបដណ្ត បៃ់ន្របពន័ធសុវតថិភពសងគម �មរយៈករ
បេងកើតវធិនករនន ែដលមនេគលេ�េ�ះ្រ�យ�ថ នករណ៍របស់បុគគល និង្រកុមមនុស�ែដល
្រកលំបក និងែដលេគមនិសូវគិតគូរ ជពិេសស ជន�នថេនកនុងមណ្ឌ លននេនទី្រកុង ជនរង
េ្រគះេ�យករជួញដូរ កុមរ�នថរស់េន�មចិេញច ើមថនល់ ឬែដលទំនស់នឹងចបប ់ និង្របជជន
និង្រគួ�រ្រកី្រក។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទួចឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�អំពីករបេងកើតកមមវធីិជំនួយ
សងគមកិចចទូេទមយួ េដើមបធីនករទទួលបនសិទធិខងសន្តិសុខសងគមសំ�បជ់ន្រគបរូ់ប េនកនុងរដ្ឋ
ភគី (ម្រ� ៩ ម្រ� ១០ ម្រ� ១១)។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   

CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី្របមូល និងវភិគទនិននយ័េ�យែបងែចក�ម�យុ និងេភទ 
ស្រមបេ់ធ្វើេគលនេយបយ និងអនុវត្តវធីិ�្រស្តរយៈេពលយូរ ស្រមបេ់�ះ្រ�យករេរ ើសេអើងេលើ
 ្រស្តីចស់ជ�។ 

 ៩៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ឃ. ជនភគតចិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៥៨. បេងកើតលកខខណ្ឌ ែដលមនលកខណៈអំេ�យផលដល់ករអនុេ្រគះអន្តរជនជតិេនកមពុជ 
ស្រមបអ់នគត្របជធិបេតយយរបស់្របេទស (ស្វីស); 

១១៨.៥៩. បន្តជមយួវធិនករនន េដើមបធីនករចុះបញជ ីកំេណើ តកុមរ េ�យគម នករេរ ើសេអើងនឹង 
កុមរេទសន្តរ្របេវសន ៍និងបន្តព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមបនី់តិវធីិៃនករទទួលបនសញជ តិ       
(�ហ�ងទី់ន);  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៨៤. ធនឲយមនករចុះបញជ ីកំេណើ តរបស់កុមរទងំអស់ �បប់ញចូ លទងំពលរដ្ឋមនិែមនជពលរដ្ឋែខមរ
ែដលេកើតេន្របេទសកមពុជ។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក)  

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករ�យតៃម្លយ៉ង្របុង្របយត័ន និងជេទៀងទតនូ់វវសិមភព
ែដលេកើតមនេនកនុងករទទួលបនសិទធិរបស់កុមរ និងេ�យែផ្អកេលើករ�យតៃម្លេនះ សូមចត់
វធិនករដច៏បំច ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរ ែដលសថិតេនកនុង្រកុមែដលេគ
មនិសូវគិតគូរដល់ និង្រកុមែដល�ចរងេ្រគះ។ […] 

៧០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី ៖ 

ក). ចត�់ល់វធិនករដច៏បំចទ់ងំអស់ េដើមបកីរពរកុមររស់េន�មចិេញច ើមថនល់ ធនថពកួេគ្រតូវ
បនផ្តល់នូវដំេ�ះ្រ�យ និងេស�សមហរណកមម និងករចត�់ទិភពនូវករេធ្វើអន្ត�គមនែ៍បប
្រគួ�រ និងសហគមន ៍សំេ�ប្រងួបប្រងួមកុមរទំងេនះ េទកនុង្រគួ�ររបស់ពួកេគវញិ។ 

ខ). បញឈបក់រអនុវត្ត “្របតិបត្តិករេបសសម្អ តផ្លូវ” និងករ្រប្រពឹត្តចំេពះកុមររស់េន�មចិេញច ើម
ថនល់ដូចជជនេលមើស េហើយេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពរបស់ពួកេគ កនុងទ្រមងម់យួែដលមនករ
េគរពចំេពះសិទធិ និងេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ពួកេគ និង 

គ). េធ្វើករេសុើបអេងកត�ក�ជយេនកនុងករឃុខំ្លួន  និងកររេំ��បំពនេលើកុមរេនកនុងមណ្ឌ លេកះរដួំល 
និងៃ្រពសពឺ ្រពមទងំផ្តល់នូវពត័ម៌នសីុជេ្រមអំពីលទធផលៃនករេសុើបអេងកតទងំេនះ េនកនងុរបយករណ៍
�មកលកំណតប់នទ បរ់បស់ខ្លួន។ 
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៩៤ 

៨៨. សូមចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបជួីយ គ្ំរទដល់សិទិធទទួលបនករអបរ់រំបស់កុមរជនជតិភគតិច
កនុងករជួយ ពួកេគ រក� និងអភវិ��ន្៍របៃពណី និងភ�របស់ពូកេគ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣៤. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគីឲយព្រងីកវ�ិលភពៃនចបបស់្តីពីករអបរ់ ំេដើមបធីន 
សិទធិអបរ់ជំថមី ដល់កុមរកមពុជទងំអស់ែដលភ�ដំបូង (ភ�េដើមកំេណើ ត) របស់ខ្លួន មនិែមនជ
ភ�ែខមរ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគី ឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូស
បន្ល យេពលេវ�តេ�េទៀត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីមនិ្រតូវឲយ
ផទុយនឹង�ម រតីៃនចបបេ់នះេឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពីេសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃល
អំពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរង
ផលបះ៉ពល់ ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំករេធ្វើ�ជីវកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគល
េ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតិចនូវករទទួលបនយ៉ងេពញ
េលញនូវសិទធិរបស់ពួកគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ គណៈកមម ធិ
ករជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគីពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពល
កមមអន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�
របស់ខ្លួនស្តីពី “ករអបរ់សំំ�បម់នុស�្រគបរូ់ប” និងគិតគូរអំពីកមមវធីិអបរ់ពីំរភ��មករសម្រសប
េនតំបន�់ច្់រសយល ជមេធយបយៃនករព្រងឹងបរ�ិថ នសិក�សំ�បជ់នភគតិចជតិពនទុ និង
ជនជតិេដើមភគតិច។ 

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគួរែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័
ចបស់�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគប់
រូបមនិ្រតូវបនេគេរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�� 
ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថបញញត្តិទងំអស់
េនះ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបនយល់ដឹងទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 
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៩៤ 

៨៨. សូមចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបជួីយ គ្ំរទដល់សិទិធទទួលបនករអបរ់រំបស់កុមរជនជតិភគតិច
កនុងករជួយ ពួកេគ រក� និងអភវិ��ន្៍របៃពណី និងភ�របស់ពូកេគ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

៣៤. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគីឲយព្រងីកវ�ិលភពៃនចបបស់្តីពីករអបរ់ ំេដើមបធីន 
សិទធិអបរ់ជំថមី ដល់កុមរកមពុជទងំអស់ែដលភ�ដំបូង (ភ�េដើមកំេណើ ត) របស់ខ្លួន មនិែមនជ
ភ�ែខមរ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគី ឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូស
បន្ល យេពលេវ�តេ�េទៀត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីមនិ្រតូវឲយ
ផទុយនឹង�ម រតីៃនចបបេ់នះេឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពីេសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃល
អំពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរង
ផលបះ៉ពល់ ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំករេធ្វើ�ជីវកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគល
េ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតិចនូវករទទួលបនយ៉ងេពញ
េលញនូវសិទធិរបស់ពួកគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ គណៈកមម ធិ
ករជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគីពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពល
កមមអន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13  

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�
របស់ខ្លួនស្តីពី “ករអបរ់សំំ�បម់នុស�្រគបរូ់ប” និងគិតគូរអំពីកមមវធីិអបរ់ពីំរភ��មករសម្រសប
េនតំបន�់ច្់រសយល ជមេធយបយៃនករព្រងឹងបរ�ិថ នសិក�សំ�បជ់នភគតិចជតិពនទុ និង
ជនជតិេដើមភគតិច។ 

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគួរែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័
ចបស់�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគប់
រូបមនិ្រតូវបនេគេរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�� 
ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគី្រតូវធនថបញញត្តិទងំអស់
េនះ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបនយល់ដឹងទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

 ៩៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១២. ្រសប�មអនុ�សនទូ៍េទរបស់ខ្លួនេលខ៨(១៩៩០) និង�មកថខណ័្ឌ ទី១០ ដល់ទី១២ ៃនេគល
ករណ៍ែណនអំំពីករធ្វីរបយករណ៍សំ�ប�់ក�រជក�់ក ់ CERD ែដលបនអនុមត័នសមយ័
្របជំុេលើកទី៧១របស់ខ្លួន (CERD/C/2007/1) គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កប់ញចូ លេទកនុង
របយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវទិនននយ័បំែបកស្តីពីជនភគតិចជតិពនទុរបស់
រដ្ឋភគី �បទ់ងំជនជតិេដើមភគតិច និងទិនននយ័ស្តីពី�ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកេគ។ 

១៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីធនថ ែខមរេ្រកម្រគបរូ់បែដលសំុបញជ ក�់ក�រសញជ តិ
របស់ខ្លួន �ចទទួលបនអត្តសញញ បណ័្ណ សញជ តិទនេ់ពលេវ� និងសថិតេ្រកមនីតិវធីិេសមើគន  និងដូច
គន  ែដលមន�រសំខនចំ់េពះបុគគល្រគបរូ់ប ែដលេគចតទុ់កថជពលរដ្ឋែខមរ។   

១៩. េ�យយល់េឃើញថ េឈម ះបុគគលមន ក់ៗ  គឺជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នអត្តសញញ ណវបបធម ៌និងជតិពនទុ 
េហើយថ ជីវ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួន �បទ់ងំៃថងែខឆន កំំេណើ ត និងទីកែន្លងកំេណើ ត កជ៏ែផនកមយួៃនអត្ត
សញញ ណែដរ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបធីន
ថ ែខមរេ្រកមែដលសំុបញជ កស់ញជ តិរបស់ខ្លួន មនសិទធិេពញេលញកនុងករចុះេឈម ះ និងទីកែន្លង
កំេណើ តពិត្របកដរបស់ខ្លួន �មករេ្រជើសេរ ើសរបស់គត។់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៣១. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគ:ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របឹងែ្របងកនុងករជួយ ស្រមួលដល់ករចុះបញជ ីកំេណើ តកូនរបស់្រស្តីេវ�ត�ម និងករ
ទទួលបនសញជ តិ និង 

(ខ). ពិចរ�េលើករចុះហតថេលខេលើសនធសិញញ ឆន ១ំ៩៥៤ស្តីពី�ថ នភពរបស់ជនែដលគម នរដ្ឋ និង 
អនុសញញ ឆន ១ំ៩៦១ ស្តីពីករកតប់នថយភពគម នរដ្ឋ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៣៧. អនុេ�ម�មម្រ�៧ ៃនអនុសញញ  គណៈកមម ធិករកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករធនករ
ចុះបញជ ីកំេណើ ត េ�យមនិគិតកៃ្រមចំេពះកុមរ្រគបរូ់ប េ�យមនិគិតពី�ថ នភពផ្លូវចបប ់ និងេដើម
កំេណើ តរបស់ឪពុកម្ត យរបស់កុមរេឡើយ។ 
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៩៦ 

៨០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីទទួល�គ ល់ថ កុមរេដើមកំេណើ តេវៀត�ម បនទទួលរង
នូវករេរ ើសេអើង និង្រតូវចត�់ល់វធិនករដច៏បំចទ់ងំអស់ េដើមបេី�ះ្រ�យនូវ�ថ នភពរបស់ពួក
េគ្រពមទងំេធ្វើករធនថ កុមរទងំេនះមនសិទធេិពញេលញទទួលបននូវករចុះបញជ ីកំេណើ ត លិខិត 
�ន មបញជ កអ់ត្តសញញ ណ ករអបរ់ជំ�ធរណៈនិងេស�ែ�ទសុំខភព។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូច 
ឱយរដ្ឋភគី ផ្តល់នូវពត័ម៌នេនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតប់នទ បរ់បស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករែដល
បន្របកនយ់កេដើមបបីញចបនូ់វភពេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរេដើមកំេណើ តេវៀត�ម និងវធិនករេដើមបី
បងក រករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងកររេំ�ភបំពនេលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ែដលរស់េនកនុងសហគមន៍ 
ជនជតិេវៀត�មេនះ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

[A/HRC/7/42, para. 101] រ�្ឋ ភបិល្រតូវករពរសិទធិជនជតិេដើមភគតិច និងជនភគតិចដៃទេទៀត 
េ�យ�រែតអនកខរភព កររពឹំងទុកនិងករអនុវត្តន�៍មែបប្របៃពណី អងគករចត�់ងំ�មែបបទ្រមង់
សហគមនជ៍េដើម។ល។ ែដលមនិធ្ល ប�់គ ល់ចបប ់ និងនីតិវធីិ វធិនននសំ�បក់រេធ្វើកិចចករជំនួញ ឬ
េសដ្ឋកិចចទីផ�រ។ ្រតូវចតវ់ធិនករននេដើមបធីនថ �ជញ ធររដ្ឋ រមួទងំឃុំ-សងក ត ់មនិ្រតូវពកព់ន័ធនឹង
កិចចករជំនួញែដលមនិមនចបបច់បស់�ស់ ឬសីលធមៃ៌នកិចចករេនះគួរឲយសង�យ័ ែដលេធ្វើឲយអន្ត�យ
ដល់សិទធិរបស់សហគមនេ៍នះ ឬសិទធិរបស់បុគគលនន។ 

សូមេមើលអនុ�សនន៍ន ពកព់ន័ធនឹងសិទធិដីធ្លីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច កនុងែផនកទី IX ស្តីពី 
ដីធ្លី។  
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៩៦ 

៨០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីទទួល�គ ល់ថ កុមរេដើមកំេណើ តេវៀត�ម បនទទួលរង
នូវករេរ ើសេអើង និង្រតូវចត�់ល់វធិនករដច៏បំចទ់ងំអស់ េដើមបេី�ះ្រ�យនូវ�ថ នភពរបស់ពួក
េគ្រពមទងំេធ្វើករធនថ កុមរទងំេនះមនសិទធេិពញេលញទទួលបននូវករចុះបញជ ីកំេណើ ត លិខិត 
�ន មបញជ កអ់ត្តសញញ ណ ករអបរ់ជំ�ធរណៈនិងេស�ែ�ទសុំខភព។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូច 
ឱយរដ្ឋភគី ផ្តល់នូវពត័ម៌នេនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតប់នទ បរ់បស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករែដល
បន្របកនយ់កេដើមបបីញចបនូ់វភពេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរេដើមកំេណើ តេវៀត�ម និងវធិនករេដើមបី
បងក រករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងកររេំ�ភបំពនេលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ែដលរស់េនកនុងសហគមន៍ 
ជនជតិេវៀត�មេនះ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស 

[A/HRC/7/42, para. 101] រ�្ឋ ភបិល្រតូវករពរសិទធិជនជតិេដើមភគតិច និងជនភគតិចដៃទេទៀត 
េ�យ�រែតអនកខរភព កររពឹំងទុកនិងករអនុវត្តន�៍មែបប្របៃពណី អងគករចត�់ងំ�មែបបទ្រមង់
សហគមនជ៍េដើម។ល។ ែដលមនិធ្ល ប�់គ ល់ចបប ់ និងនីតិវធីិ វធិនននសំ�បក់រេធ្វើកិចចករជំនួញ ឬ
េសដ្ឋកិចចទីផ�រ។ ្រតូវចតវ់ធិនករននេដើមបធីនថ �ជញ ធររដ្ឋ រមួទងំឃុំ-សងក ត ់មនិ្រតូវពកព់ន័ធនឹង
កិចចករជំនួញែដលមនិមនចបបច់បស់�ស់ ឬសីលធមៃ៌នកិចចករេនះគួរឲយសង�យ័ ែដលេធ្វើឲយអន្ត�យ
ដល់សិទធិរបស់សហគមនេ៍នះ ឬសិទធិរបស់បុគគលនន។ 

សូមេមើលអនុ�សនន៍ន ពកព់ន័ធនឹងសិទធិដីធ្លីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច កនុងែផនកទី IX ស្តីពី 
ដីធ្លី។  

 ៩៧ 

XII. សទិធិ្រស្ត ីសទិធកិមុរ នងិសទិធជិនពិករ  

ក. កចិចករពរទេូទដល្់រស្ត ីនិងកមុរ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៥១. បន្តវ��នភពរបស់ខ្លួនេនកនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិ្រស្តី េ�យព្រងឹងយន្តករ�ថ បន័ 
និងករអនុវត្តចបប ់ែដលកំពុង្រតូវបនេលើកកំពស់ជវជិជមន (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណ
រដ្ឋបូលីវ)ី); 

១១៨.៥៥. បន្តផ្តល់ភពអង�់ចដល់្រស្តី កុមរ និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះដៃទេទៀតកនុងសងគម (េនប៉ល់); 

១១៨.៦៥. ែកទ្រមងច់បបជ់តិ កនុងេគលបំណងែកលម្អកិចចករពរកុមរ និង្រស្តី ពីអំេពើហិង� និងសំខន់
បំផុត គឺ�ល់អំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ (សហពន័ធរុស�ុ)ី; 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៧៩. ដូចគណៈកមម ធិករសី្តពីសិទិធកុមរ និងគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចនិងវបបធម ៌បន 
ផ្តល់អនុ�សន ៍ សូមបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបសីេ្រមចឲយកនែ់ត្របេសើេឡើងដល់ករេលើក
កមពស់ និងករករពរសិទិធកុមរ។ (�ល់េហ�រ)ី 

៨០. បន្តបេងកើតចបបជ់ក�់ក ់ េដើមបេីលើកកមពស់ និងករពរសិទិធកុមរ �បប់ញចូ លទងំករចូលរមួពីសងគម
សីុវលិ វធិនករទប�់ក តខ់ងែផនកអបរ់ ំ និងករ�កប់ញចូ លសងគមអនីតិជនកនុង�ថ នភពលំបក។ 
(េអសប៉ញ) 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករមរ ើសមអើង្របឆងំនឹងនរមីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

១៧. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគបីន្តេធ្វើសុខុដុមនីយកមម និងព្រងឹងយន្តករជតសិ្រមបក់រេលើក
កមពស់្រស្តី។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគបីេងកើនករែបងែចកថវកិស្រមបយ់ន្ត
ករជត ិេហើយយន្តករេនះនឹងធនថ ធនធនមន្រសបេ��មភរកិចច និងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ 
រដ្ឋភគកីគ៏បបធីនថ ករែបងែចកថវកិ្រតូវបនពនិិតយ�យតៃម្លជេរៀង�ល់ឆន  ំ និងែកត្រមូវ�មករ
ចបំច។់ 
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 ៩៨ 

ខ. ពលកមមកមុរ  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពឹត្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដល
ករពរពួកេគពីពលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន (ពរ័ទុយ�គ ល់); 

១១៨.៦៧. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិកុមរ រមួទងំករបេង្ហើយ 
និងករអនុវត្តេសចក្តី្រពងថមីៃនែផនករជតិ េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមម
កុមរ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៣-២០១៨ (ឥណ្ឌូ េនសីុ); 

១១៨.៦៨. ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវចបបស់្តីពីពលកមមកុមរ និងអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិ
របស់ខ្លួនស្តីពីករលុបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ ព្រងឹងចបបែ់ដល�ម�ត់
ពលកមមកុមរ េ�យផ្តល់�ទិភពេទេលើ�ថ នភពកុមរ េនកនុងករងរបំេរ ើ�មផទះ បេងកើន
ចំនួនៃនករចុះអធិករកិចចករងរ និងធនពីករផកពិនយ័ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ
ចំេពះជន�ែដលេ្របើពលកមមកុមរេ�យខុសចបប ់(អ៊ុយរុយ�គ យ);  

១១៨.៦៩. ព្រងឹងវធិនករ្របយុទធនឹងពលកមមកុមរ និងករេកង្របវញ័ច េលើកុមរ (�ល់េហ�រ)ី; 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

១៣. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអភិវ�� និងអនុវត្តនូវេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្តដ៏
្រគប្់រជុងេ្រជយពកព់ន័ធនឹងកុមរ ្រពមទងំអនុមត័នូវែផនករសកមមភពជតិស្រមបកុ់មរ ឬក្៏រកប
ខណ្ឌ ែបបេនះដៃទេទៀតស្រមបក់រអនុវត្តែដលបេងកើតបនជែផនករសកមមភព ទកទ់ងនឹងវស័ិយ
េផ�ង� ្រពមទងំ្រគបដណ្ត បេ់លើ�ល់វស័ិយទងំអស់ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយមន
ករផ�រភជ បយ៉់ងជិតសនិទធនូវយុទធ��ស្តេនះ េទនឹងែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��នជ៍តបិចចុបបននកមម 
(២០០៩-២០១៣) និងយុទធ��ស្តជតគិពំរសងគមស្រមបជ់ន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ និង្រតូវ
ផគតផ់គងធ់នធនឱយបន្រគប្់រគន។់ គណៈកមម ធិករសូមេសនើថ កនុងករបេងកើតនូវេគលនេយបយ និង
ែផនករែបបេនះ ្រតូវមនករយកចិត្តទុក�កឱ់យបនសម្រសបចំេពះ�ក�រជលទធផលៃនសមយ័្របជំុ
ពិេសសរបស់ម�សននបិតអងគករសហ្របជជតឆិន ២ំ០០២ ស្តីពី “ពិភពេ�កមយួសម្រសបស្រមប់
កុមរ” ្រពមទំងេសចក្តពិីនិតយេឡើងវញិពកក់�្ត ល�ណត្តរិបស់ម�សននបិតកនងុឆន ២ំ០០៧ ្រពម
ទងំយកចិត្តទុក�កចំ់េពះេយបល់ទូេទេលខ៥ ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីវធិនករទូេទៃនករអនុវត្តអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
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 ៩៨ 

ខ. ពលកមមកមុរ  

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពឹត្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដល
ករពរពួកេគពីពលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន (ពរ័ទុយ�គ ល់); 

១១៨.៦៧. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិកុមរ រមួទងំករបេង្ហើយ 
និងករអនុវត្តេសចក្តី្រពងថមីៃនែផនករជតិ េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមម
កុមរ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៣-២០១៨ (ឥណ្ឌូ េនសីុ); 

១១៨.៦៨. ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវចបបស់្តីពីពលកមមកុមរ និងអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិ
របស់ខ្លួនស្តីពីករលុបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ ព្រងឹងចបបែ់ដល�ម�ត់
ពលកមមកុមរ េ�យផ្តល់�ទិភពេទេលើ�ថ នភពកុមរ េនកនុងករងរបំេរ ើ�មផទះ បេងកើន
ចំនួនៃនករចុះអធិករកិចចករងរ និងធនពីករផកពិនយ័ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ
ចំេពះជន�ែដលេ្របើពលកមមកុមរេ�យខុសចបប ់(អ៊ុយរុយ�គ យ);  

១១៨.៦៩. ព្រងឹងវធិនករ្របយុទធនឹងពលកមមកុមរ និងករេកង្របវញ័ច េលើកុមរ (�ល់េហ�រ)ី; 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

១៣. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអភិវ�� និងអនុវត្តនូវេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្តដ៏
្រគប្់រជុងេ្រជយពកព់ន័ធនឹងកុមរ ្រពមទងំអនុមត័នូវែផនករសកមមភពជតិស្រមបកុ់មរ ឬក្៏រកប
ខណ្ឌ ែបបេនះដៃទេទៀតស្រមបក់រអនុវត្តែដលបេងកើតបនជែផនករសកមមភព ទកទ់ងនឹងវស័ិយ
េផ�ង� ្រពមទងំ្រគបដណ្ត បេ់លើ�ល់វស័ិយទងំអស់ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយមន
ករផ�រភជ បយ៉់ងជិតសនិទធនូវយុទធ��ស្តេនះ េទនឹងែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��នជ៍តិបចចុបបននកមម 
(២០០៩-២០១៣) និងយុទធ��ស្តជតគិពំរសងគមស្រមបជ់ន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ និង្រតូវ
ផគតផ់គងធ់នធនឱយបន្រគប្់រគន។់ គណៈកមម ធិករសូមេសនើថ កនុងករបេងកើតនូវេគលនេយបយ និង
ែផនករែបបេនះ ្រតូវមនករយកចិត្តទុក�កឱ់យបនសម្រសបចំេពះ�ក�រជលទធផលៃនសមយ័្របជំុ
ពិេសសរបស់ម�សននបិតអងគករសហ្របជជតឆិន ២ំ០០២ ស្តីពី “ពិភពេ�កមយួសម្រសបស្រមប់
កុមរ” ្រពមទំងេសចក្តពិីនិតយេឡើងវញិពកក់�្ត ល�ណត្តរិបស់ម�សននបិតកនងុឆន ២ំ០០៧ ្រពម
ទងំយកចិត្តទុក�កចំ់េពះេយបល់ទូេទេលខ៥ ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីវធិនករទូេទៃនករអនុវត្តអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៩៩ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៩. ព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ពកព់ន័ធេដើមបពី្រងីកករអនុវត្តែផនកររយៈេពល៥ឆន  ំរបស់ខ្លួន (២០០៦ ដល់
២០១២ េដើមបលុីបបំបតទ់្រមងក់រងរេទេលើកុមរដ�៏្រកកបំ់ផុត)។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

៣៣. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រងរេ�យបងខំ និងទ្រមងក់រងរេលើកុមរធងនធ់ងរ
បំផុត។ (�ធរណៈរដ្ឋកុងេ�គ )  

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគី បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំ 
នឹងពលកមមកុមរ និងករពរកុមរពី�ល់ទ្រមងៃ់នករេធ្វើ�ជីវកមមខងេសដ្ឋកិចច និង�ជីវកមមផ្លូវេភទ 
េ�យរមួទងំទ្រមងែ់ដល�្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ កនុងចំេ�ម�ជីវកមមឯេទៀត �មរយៈករ
ព្រងឹងចបបជ់តិរបស់ខ្លួនែដល�ម្របមពលកមមកុមរ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ េ�យបេងកើន
ចំនួនអធិករកិចចករងរ េដើមបធីនករេគរពចបបជ់តិរបស់ខ្លួន ែដល�ម្របមពលកមមកុមរ 
ធនឲយមនករពិនយ័ជ្របក ់ និងករ�កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះជនទងំ�យ�ែដលេ�្ល�ត
ទញយក្របេយជនព៍ីពលកមមកុមរេ�យខុសចបប ់ េរៀបចំឲយមនករបណ្តុ ះប�្ត លជកតព្វកិចច
ដល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម និងអនុមត័វធិនករចបំច ់េដើមបសី្រមួលដល់ករ
�្ត រនីតិសមបទ និងករទទួលបនឱកសអបរ់សំំ�បអ់តីតកមមករកុមរទងំេនះ។ 

១១៨.៧០. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃន ពលកមមកុមរ 
និងេដើមបែីកលម្អស្តង�់រសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ (គុយប); 

១១៨.៧១. អនុវត្តែផនករសកមមភពេដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ (អុី�៉ក)់; 

១១៨.១២៥. ព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរ ស្រមបក់មមករទងំអស់ និង
បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ (េអសប៉ញ); 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៦៨. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគអីនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវចបបក់រងរពកព់ន័ធជមយួកុមរ និង 
អនុវត្តនូវែផនករសកមមភពជត ិ ស្តីពី ករលុបបំបតទ់្រមងធ់ងនធ់ងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ �មរយៈ
មេធ�បយមនជ�ទិ៍៖   

ក). ព្រងឹងចបបជ់តិែដលេធ្វើករ�ម្របមពលកមមកុមរ។ 
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 ១០០ 

គ. សមភពេយនឌរ័ និងករេរសីេអើង្របឆងំនរេីភទ 

ខ). ផ្តល់�ទិភពកនុងករណីេនះ េ�យេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់កុមរ ែដល 
ជអនកបេ្រមើ�មផទះ ឱយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ 

គ). បេងកើនចំនួនអធិករករងរ។ ធនឱយមនករ�កពិ់នយ័ និងេទស្រពហមទណ្ឌ ដល់ជនែដលេ្របើ្របស់
ពលកមមកុមរេ�យខុសចបប។់ 

ឃ).  េរៀបចំករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តសិ្រមបម់្រន្តអីនុវត្តចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម និង 

ង). �កចុ់ះនូវវធិនករដស៏ម្រសប េដើមបជួីយ �្ត រ  នងិករទទួលបននូវឱកសអបរ់សំ្រមបអ់តីតកុមរ
ជកមមករ កនុងទ្រមងម់យួែដលមនករគិតគូរពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនឹងេយនឌរ័។ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤៩. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងអំពីសមភពេយនឌរ័ និង្របយុទធនឹង
ករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (ស្លូេវនី); 

១១៨.៥០. អនុវត្ត�ល់វធិនករ រមួទងំយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹងថន កជ់តិ និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
សំេ�ែកែ្រប ឬលុបបំបតឥ់រយិបទបុរសជធំ និងផនតគំ់និតននែដលេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី 
រមួទងំឥរយិបទ និងផនតគំ់និតទងំ�យែដលែផ្អកេលើចបប្់រសី (អ៊ុយរុយ�គ យ); 

១១៨.៥២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (�ល់េហ៊�រ)ី; 

១១៨.៥៣. ជំរុញចបបស់្តីពីសមភពេយនឌរ័ទកទ់ងនឹងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិ មរតក និង�ពហ៍ពិពហ៍ 
(មុកិសីុកូ); 

១១៨.៥៤. បន្តវធិនកររបស់ខ្លួនអំពីយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹង និងវធិនករចបំចដ់ៃទេទៀត ទកទ់ង 
េទនឹងករេលើកកមពស់សមធមក៌នុងសងគម និងករលុបបំបតនូ់វករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី       
(�ែហ�ៃបហ�ង)់; 

១១៨.៥៦. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (ប៉គី�ថ ន); 

១១៨.៦៤. បេងកើនយុទធនករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ្រស្តី និងកុមរ េ�យមនករចូលរមួពីអនក
�រពត័ម៌ន និងវជិជ ជីវ�ផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន ថជ្រកុមេគលេ�មយួកនុងចំេ�ម្រកុមេគល
េ�ននរបស់ខ្លួន (អុី�លី); 



101

 ១០០ 

គ. សមភពេយនឌរ័ និងករេរសីេអើង្របឆងំនរេីភទ 

ខ). ផ្តល់�ទិភពកនុងករណីេនះ េ�យេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់កុមរ ែដល 
ជអនកបេ្រមើ�មផទះ ឱយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ 

គ). បេងកើនចំនួនអធិករករងរ។ ធនឱយមនករ�កពិ់នយ័ និងេទស្រពហមទណ្ឌ ដល់ជនែដលេ្របើ្របស់
ពលកមមកុមរេ�យខុសចបប។់ 

ឃ).  េរៀបចំករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តសិ្រមបម់្រន្តអីនុវត្តចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម និង 

ង). �កចុ់ះនូវវធិនករដស៏ម្រសប េដើមបជួីយ �្ត រ  នងិករទទួលបននូវឱកសអបរ់សំ្រមបអ់តីតកុមរ
ជកមមករ កនុងទ្រមងម់យួែដលមនករគិតគូរពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនឹងេយនឌរ័។ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤៩. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងអំពីសមភពេយនឌរ័ និង្របយុទធនឹង
ករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (ស្លូេវនី); 

១១៨.៥០. អនុវត្ត�ល់វធិនករ រមួទងំយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹងថន កជ់តិ និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
សំេ�ែកែ្រប ឬលុបបំបតឥ់រយិបទបុរសជធំ និងផនតគំ់និតននែដលេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី 
រមួទងំឥរយិបទ និងផនតគំ់និតទងំ�យែដលែផ្អកេលើចបប្់រសី (អ៊ុយរុយ�គ យ); 

១១៨.៥២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (�ល់េហ៊�រ)ី; 

១១៨.៥៣. ជំរុញចបបស់្តីពីសមភពេយនឌរ័ទកទ់ងនឹងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិ មរតក និង�ពហ៍ពិពហ៍ 
(មុកិសីុកូ); 

១១៨.៥៤. បន្តវធិនកររបស់ខ្លួនអំពីយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹង និងវធិនករចបំចដ់ៃទេទៀត ទកទ់ង 
េទនឹងករេលើកកមពស់សមធមក៌នុងសងគម និងករលុបបំបតនូ់វករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី       
(�ែហ�ៃបហ�ង)់; 

១១៨.៥៦. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (ប៉គី�ថ ន); 

១១៨.៦៤. បេងកើនយុទធនករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ្រស្តី និងកុមរ េ�យមនករចូលរមួពីអនក
�រពត័ម៌ន និងវជិជ ជីវ�ផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន ថជ្រកុមេគលេ�មយួកនុងចំេ�ម្រកុមេគល
េ�ននរបស់ខ្លួន (អុី�លី); 

 ១០១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

២២. អនុមត័ចបបែ់ដលកំណតយ៉់ងចបស់�ស់ អំពីករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ និងផ្តល់ដំេ�ះ
្រ�យ្របកបេ�យ្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

២៣. បន្តអនុវត្តវធិនករវជិជមនចបំច ់េដើមបសីេ្រមចឲយបននូវភពេសនើគន របស់េយន៉ឌរ័។ (គុយប) 

២៤. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ឫសគុលៃនភពមនិេសមើគន របស់េយន៉ឌរ័ �មរយៈករចតវ់ធិនករជកែ់ស្តងកនុង
េគលបំណងរក� ករពរសិទធិ្រស្តីេនកនុង្រគួ�រ ្រពមទងំចតវ់ធិនករ េធ្វើករេលើកកមពស់ករ 
យល់ដឹង និងករអបរ់អំំពីសិទធិមនុស�។ (អុី�លី) 

២៥. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករេលើកកមពស់ ករផ្តល់អំ�ច និងកនុងករព្រងឹងសមតថភព្រស្តី �ម  
រយៈករផ�ព្វផ�យ ករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ។ (ម៉េឡសីុ) 

២៦. េរៀបចំយុទធនករផ�ព្វផ�យឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេីធ្វើឲយសងគមបន្រជួត្រជបអំពីបញ្ហ សមភព
ៃនេយន៉ឌរ័។ (�ែហ�ៃបហ៊�ន) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំ សូមឲយរដ្ឋភគីដកចបប្់រសី េចញពីកមមវធីិអបរ់េំនកំរតិ
បឋមសិក� េហើយ�កជំ់នួសវញិេ�យ�បករណ៍អបរ់ែំដលេលើកសទួយតំៃល្រស្តីទងំេនកនុងផទះ ទងំ
េនកនុងសងគម។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករេដើមបអីនុវត្ត
ចបបរ់បស់ខ្លួនស្តីពីករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ និងេធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន និងកមមវធីិ
ផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេដើមបលុីបបំបតច់រតិអតួ�ង និងករអនុវត្តនទ៍ងំ�យ�ែដល�កតួ់នទ ី
របស់្រស្តីឲយសថិតេនទបជងបុរស។ 

២០. […] គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី យកចិត្តទុក�កចំ់េពះេសចក្តីផ្តល់មតិទូេទេលខ១៦ របស់ខ្លួន 
ស្តីពីសិទធិ េសមើគន រ�ងបុរស និង្រស្តីកនុងករទទួលបន សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌េហើយេសនើ
ឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតអំពី
សមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងបញ្ហ េនះ។ 
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១០២ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   

CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

១៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី 
១៨) និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បញចូ លយុទធ�្រស្តែដលមន្របសិទធភព និង្រគប្់រជុងេ្រជយ កនុងែផនករយុទធ�្រស្តនររីតនៈ
ទី៤ ែដលមនេគលបំណងែកស្រមួល ឬលុបបំបតផ់នតគំ់និតបិ�ធបិេតយយ និងទស�នៈ�មទម្ល ប់
ែដលេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី �បប់ញចូ លទងំផនតគំ់និត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ផ្អកេលើចបប្់រសី។ 

(ខ). េធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យបេងកើនករយល់ដឹងជ�ធរណៈទូទងំ្របេទស និងជំរុញកចិចពិភក�
�ធរណៈឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេី�ះ្រ�យផនតគំ់និត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ដលេរ ើសេអើងេលើ
្រស្តី េ�យសហករជមយួសងគមសីុវលិ អនកដឹកនសំហគមន ៍និង្របពន័ធផ�ព្វផ�យ។ 

(គ). សិក�ពិនិតយេលើករេ្របើ្របស់បេចចកវជិជ  �រគមនគមន ៍ពត័ម៌ន �បប់ញចូ លទងំប�្ត ញពត័ ៌
មនសងគម កនុងករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីសិទធ្ិរស្តី និងសមភពេយនឌរ័ និង 

(ឃ). បេងកើតយន្តករពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លែដលមន្របសិទធភព កនុងេគលបំណង�យតៃម្ល
វឌ�នភព កនុងករលុបបំបតផ់នតគំ់នតិេយនឌរ័ែដលមន្រ�ប។់ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ ី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករេ�ះ្រ�យ
មូលេហតុជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមន
បំណងចកេចញពីកររកសីុផ្លូវេភទ។ […] 

២៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើករសេងកតសនន�ិ្ឋ នមុនៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 
កថខណ្ឌ ទី១៤) និងជំរុញឲយរដ្ឋភគធីនថ ែផនករនររីតនៈទី៤ ផ្តល់នូវយុទធ�្រស្ត្របកបេ�យ
្របសិទធភព �បប់ញចូ លទងំវធិនករពេិសសបេ�្ត ះ�សនន ែដលមនេគលបំណងបេងកើនតំ�ង
របស់្រស្តី កនុងតួនទេីធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ជពេិសស កនុងកិចចករនេយបយ តុ�ករ ករទូត និងករ      
បេទស។ 

៤៨. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគីេ្របើ្របស់េសចក្តី្របកស និងែផនករសកមមភព្រកុងេបក៉ងំ កនុង
កិចច្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តបញញត្តិទងំ�យៃនអនុសញញ េនះ។ 
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១០២ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   

CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

១៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី 
១៨) និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បញចូ លយុទធ�្រស្តែដលមន្របសិទធភព និង្រគប្់រជុងេ្រជយ កនុងែផនករយុទធ�្រស្តនររីតនៈ
ទី៤ ែដលមនេគលបំណងែកស្រមួល ឬលុបបំបតផ់នតគំ់និតបិ�ធបិេតយយ និងទស�នៈ�មទម្ល ប់
ែដលេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី �បប់ញចូ លទងំផនតគំ់និត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ផ្អកេលើចបប្់រសី។ 

(ខ). េធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យបេងកើនករយល់ដឹងជ�ធរណៈទូទងំ្របេទស និងជំរុញកចិចពិភក�
�ធរណៈឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេី�ះ្រ�យផនតគំ់និត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ដលេរ ើសេអើងេលើ
្រស្តី េ�យសហករជមយួសងគមសីុវលិ អនកដឹកនសំហគមន ៍និង្របពន័ធផ�ព្វផ�យ។ 

(គ). សិក�ពិនិតយេលើករេ្របើ្របស់បេចចកវជិជ  �រគមនគមន ៍ពត័ម៌ន �បប់ញចូ លទងំប�្ត ញពត័ ៌
មនសងគម កនុងករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីសិទធ្ិរស្តី និងសមភពេយនឌរ័ និង 

(ឃ). បេងកើតយន្តករពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លែដលមន្របសិទធភព កនុងេគលបំណង�យតៃម្ល
វឌ�នភព កនុងករលុបបំបតផ់នតគំ់នតិេយនឌរ័ែដលមន្រ�ប។់ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ ី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករេ�ះ្រ�យ
មូលេហតុជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមន
បំណងចកេចញពីកររកសីុផ្លូវេភទ។ […] 

២៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើករសេងកតសនន�ិ្ឋ នមុនៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 
កថខណ្ឌ ទី១៤) និងជំរុញឲយរដ្ឋភគធីនថ ែផនករនររីតនៈទី៤ ផ្តល់នូវយុទធ�្រស្ត្របកបេ�យ
្របសិទធភព �បប់ញចូ លទងំវធិនករពេិសសបេ�្ត ះ�សនន ែដលមនេគលបំណងបេងកើនតំ�ង
របស់្រស្តី កនុងតួនទេីធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ជពេិសស កនុងកិចចករនេយបយ តុ�ករ ករទូត និងករ      
បេទស។ 

៤៨. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគីេ្របើ្របស់េសចក្តី្របកស និងែផនករសកមមភព្រកុងេបក៉ងំ កនុង
កិចច្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តបញញត្តិទងំ�យៃនអនុសញញ េនះ។ 

 ១០៣ 

ឃ. អំេពើហឹង��្របងំនរេីភទ និងកមុរ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

២៩. [...] គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចដល់រដ្ឋភគីឱយេធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីញចប ់
ជពិេសសនូវករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងេកមង្រសី និងេធ្វើករលុបបំបតនូ់វកររកី�ល�លៃន�រយិបថ
ែផ្អកេលើេយនឌរ័ ករអនុវត្ត  និង្រកមែដលកំណតតួ់នទីតូចទប  ែដលគម នទីបញចបស់្រមប្់រស្តី និង
េកមង្រសីេនកនុងសងគម។ 

អនក�យករណ៍ពិេសស 

A/HRC/15/46. Para. 74. តំែណងមយួចំនួនេនឧត្តម្រកុម្របឹក�េនះគួរែតបំរុងទុកស្រមប្់រស្តី។ សំេណើ
េនះ អនុេ�ម�មករទទួលខុស្រតូវរបស់កមពុជេ្រកមអនុសញញ ស្តីពីករលបបំ់បត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើស 
េអើង្របឆងំនរេីភទ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត ចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃន
អងគេច្រកម គួរែតែចងអំពីភរកិចចជក�់កម់យួសំ�ប្់រកុម្របឹក�េនះ េដើមបេីលើកសទួយករែតង�ងំ និងករ
តំេឡើង�នន្តរសក្តិ៍ដល់េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ជ្រស្តី ែដលមនសមតថភព និង�ន ៃដ។ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��េពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពឹត្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដល
ករពរពួកេគពីពលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន (ពរ័ទុយ�គ ល់); 

១១៨.៦២. ចត្់រគបវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបទីប�់ក ត ់ និង្របយុទធនឹងអំេពើហិង� និងករបំពនផ្លូវេភទេលើ
្រស្តី និងកុមរ រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ េ�យេលើកសទួយយន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធ
ភពមយួ េដើមបទីទួល និងេសុើបអេងកតពកយបណ្តឹ ងអំពីអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ េហើយផ្តល់ដល់ជន
រងេ្រគះនូវជំនួយផ្លូវចិត្ត និងែផនកសុខភព (អ៊ុយរុយ�គ យ);  

១១៨.៦៣. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀតេដើមបទីប�់ក ត ់ និង�កេ់ទសទណ្ឌ អំេពើហិង� រមួទងំ ករ
រេំ�ភេសពសនថវៈេលើ្រស្តី និងកុមរ និងយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសដល់្រគួ�រែដល�យ
រងេ្រគះបំផុតែដលរស់េនកនុងបរ�ិ្ឋ ន្រកី្រក (អុី�លី); 

១១៨.៧២. ្របយុទធ្របឆងំនឹងបញ្ហ ៃនកររេំ�ភេសពសនថវៈ និងេពសយចរេលើអនីតិជន េ�យធនពី
ករអនុវត្តេ�យេព�េល�នូវចបបន់ន ែដល�កេ់ទសដល់អំេពើរេំ�ភបំពន និង�ជីវ
កមមផ្លូវេភទ (ែបលហ�ុកិ); 
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១០៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៣០. ទកទ់ងនឹងអំេពើហឹង�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តី សូមេធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបន្រតឹម្រតូវ និងទនេ់ពលេវ� េទ
េលើ្រគបក់រណីទងំអស់ ែដល្រតូវបន�យករណ៍ ផ្តនទ េទសជនេលមើស និងអនុវត្តកមមវធីិ�្ត រនីតិ  
សមបទចបំចសំ់�បជ់នរងេ្រគះ។ សូមបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេដើមបេីលើកកមពស់
ករយល់ដឹងជ�ធរណៈ្របឆងំនឹងបតុភូតអវជិជមន និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង�ម 
ែបប្របៃពណី។ (ស្លូ�៉គី) 

៣១. សូមេធ្វើឲយម្រន្តីនគរបលនិងម្រន្តីអនុវត្តចបបម់នករយល់ដឹង និងសូមចតវ់ធិនករេដើមបផី្តនទ េទស 
អំេពើហឹង�ផ្លូវេភទ និងអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រឲយមន្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២១. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើហិង� និង
កររេំ�ភបំពនផ្លូវេភទេទេលើ្រស្តី និងកុមរ រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងេលើកកមពស់យន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួសំ�បទ់ទួលពកយ
បណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ និងេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើពកយបណ្ដឹ ងទងំេនះ េ�យផ្ដល់
ករករពរខងេវជជ�្រស្ត និងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ កដូ៏ចជលទធភពទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ 
រមួមនសំណង និងករ�្ដ រនីតិសមបទបនសម្រសប។ គណៈកមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគី ផ្ដល់សថិតិ
ៃនចំនួនបណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងកររេំ�ភេសពសនថវៈ កដូ៏ចជពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើបអេងកត ករេចទ
្របកន ់និងករផ្ដនទ េទសេនកនុងសំណំុេរឿងទងំេនះ។ 

១១៨.១២៤. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករផ្តល់ករងរែក្លងក្ល យ និងចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព�ង
ជមយួ្របេទសននែដលជួល្រស្តីកមពុជឲយេធ្វើករេនទេីនះ (េអសប៉ញ); 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉ត់ និងផ្តនទ េទសចំេពះជនែដលេលមើស
នឹងចបបស់្តីពីអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ និងអនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករ
សកមមភព េដើមបបីងក រអំេពើហឹង�្របឆងំនឹង្រស្តី។ […] 
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១០៤ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៣០. ទកទ់ងនឹងអំេពើហឹង�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តី សូមេធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបន្រតឹម្រតូវ និងទនេ់ពលេវ� េទ
េលើ្រគបក់រណីទងំអស់ ែដល្រតូវបន�យករណ៍ ផ្តនទ េទសជនេលមើស និងអនុវត្តកមមវធីិ�្ត រនីតិ  
សមបទចបំចសំ់�បជ់នរងេ្រគះ។ សូមបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេដើមបេីលើកកមពស់
ករយល់ដឹងជ�ធរណៈ្របឆងំនឹងបតុភូតអវជិជមន និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង�ម 
ែបប្របៃពណី។ (ស្លូ�៉គី) 

៣១. សូមេធ្វើឲយម្រន្តីនគរបលនិងម្រន្តីអនុវត្តចបបម់នករយល់ដឹង និងសូមចតវ់ធិនករេដើមបផី្តនទ េទស 
អំេពើហឹង�ផ្លូវេភទ និងអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រឲយមន្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២១. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើហិង� និង
កររេំ�ភបំពនផ្លូវេភទេទេលើ្រស្តី និងកុមរ រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងេលើកកមពស់យន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួសំ�បទ់ទួលពកយ
បណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ និងេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើពកយបណ្ដឹ ងទងំេនះ េ�យផ្ដល់
ករករពរខងេវជជ�្រស្ត និងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ កដូ៏ចជលទធភពទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ 
រមួមនសំណង និងករ�្ដ រនីតិសមបទបនសម្រសប។ គណៈកមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគី ផ្ដល់សថិតិ
ៃនចំនួនបណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងកររេំ�ភេសពសនថវៈ កដូ៏ចជពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើបអេងកត ករេចទ
្របកន ់និងករផ្ដនទ េទសេនកនុងសំណំុេរឿងទងំេនះ។ 

១១៨.១២៤. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករផ្តល់ករងរែក្លងក្ល យ និងចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព�ង
ជមយួ្របេទសននែដលជួល្រស្តីកមពុជឲយេធ្វើករេនទេីនះ (េអសប៉ញ); 

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉ត់ និងផ្តនទ េទសចំេពះជនែដលេលមើស
នឹងចបបស់្តីពីអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ និងអនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករ
សកមមភព េដើមបបីងក រអំេពើហឹង�្របឆងំនឹង្រស្តី។ […] 

 ១០៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

២៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ ី ព្រងឹងកិចច្របឹងែ្របងេលើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុង
ចំេ�ម្រគូេពទយអំពីរេបៀប្រគប្់រគងករណីអំេពើហងិ�េលើ្រស្តី។ រដ្ឋភគកីគ៏បបេីលើកកមពស់ករយល់
ដឹងអំពីេគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលស្តីពីករេលើកែលងករបងៃ់ថ្ល ស្រមប�់ល់ករពិនិតយ
េកសលវចិយ័របស់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើរេំ�ភេសពសនថវៈ និងករបំពនផ្លូវេភទ។ 

២១. េ�យរលឹំកេឡើងវញិនូវអនុ�សនទូ៍េទេលខ១៩ (ឆន ១ំ៩៩២) ស្តីពីអំេពើហងិ�េលើ្រស្តី និងអនុ�សនមុ៍ន
របស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១៦) គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របឹងែ្របងកនុងករបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តតុី�ករ និងម្រន្តអីនុវត្តចបបអំ់ពីករអនុវត្តចបប់
ស្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហងិ�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះឲយបនហមតច់ត ់ េដើមបធីនថ 
ករណីអំេពើហងិ�េលើ្រស្តី �បប់ញចូ លទងំអំេពើហងិ�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហងិ�ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេចទ
្របកន្់របកបេ�យ្របសិទធភព និងមនិ្រតូវបនបែង្វេទជករស្រមុះស្រមួលជលកខណៈ្របពន័ធ 

(ខ). េលើកទឹកចិត្ត្រស្តីឲយ�កប់ណ្តឹ ងជផ្លូវករេលើអំេពើហងិ�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហងិ�ផ្លូវេភទ �មរយៈ 
ករលុបបំបតក់រមកង់យេលើជនរងេ្រគះ និងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីលកខណៈ្រពហមទណ្ឌ
 ៃនអំេពើែបបេនះ 

(គ).  បន្តយុទធនករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈអំពីអំេពើហងិ�េលើ្រស្តី្រគបរូ់បភព ជ
ពិេសស េនតំបនជ់នបទ និង 

(ឃ). ផ្តល់ពត័ម៌នអពីំចំនួនដីកករពរែដល្រតវូបនេចញេ�យតុ�ករ កនុងអំឡុងេពល�យករណ៍ 
និងចំនួនទីជ្រមកែដលមនស្រមប្់រស្តីែដលជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហងិ�េនកនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយ។ 

២៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ ី ព្រងឹងកិចច្របឹងែ្របងេលើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុង
ចំេ�ម្រគូេពទយអំពីរេបៀប្រគប្់រគងករណីអំេពើហងិ�េលើ្រស្តី។ រដ្ឋភគកីគ៏បបេីលើកកមពស់ករយល់
ដឹង អំពីេគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល ស្តីពីករេលើកែលងករបងៃ់ថ្ល ស្រមប�់ល់ករពិនិតយ
េកសលវចិយ័របស់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើរេំ�ភេសពសនថវៈ និងករបំពនផ្លូវេភទ។ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ ី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភពកនុងករេ�ះ្រ�យ
មូលេហតុជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមន
បំណងចកេចញពីកររកសីុផ្លូវេភទ។  
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៤១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). លុបេចលម្រ�១០៤� ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និងបទបបញញត្តនិនៃនចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើ
ហងិ�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ ែដលបនផ្តល់សិទធិអំ�ចឱយមនករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ
�ងកយកុមរ។ 

ខ). េរៀបចំចបបែ់ដលែចងយ៉ងចបស់�ស់នូវករ�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយកុមរេនកនុង
្រគបទី់កែន្លង និង្រគបេ់ពលេវ�ទងំអស់ រមួទងំេនកនុង្រគួ�រផងែដរ។ 

គ). ធនថ ចបបែ់ដល�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យ្របសិទធភព 
និងធនថ ្រតូវមនចំ�ត់ករ�មនីតិវធីិផ្លូ វចបប្់របឆងំនឹងអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើហិង�
្របឆងំនឹងកុមរ។ 

ឃ). េធ្វើយុទធនករអបរ់�ំធរណៈ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករេកៀរគរែផនកសងគមកិចច ចំេពះ
�នុភពដេ៏្រគះថន កៃ់នករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ កនងុេគលបំណងផ្ល ស់ប្តរូឥរយិបថទូេទចំេពះករ
្រប្រពឹត្តែបបេនះ ្រពមទងំេលើកកមពស់ទ្រមងវ់ជិជមន អហងិ� មនលកខណៈចូលរមួៃនករចិញចមឹបីបច ់ និង
អបរ់កុំមរ ជមេធយបយជំនួសឱយករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ និង 

ង). េយង�មេយបល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេលខ៨ (២០០៦) ស្តពីីសិទធកុិមរ កនុងករករពរពកីរ
�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ  និងទ្រមងេ់ឃរេឃ ឬបនទ បបេនថ កេផ�ងេទៀតៃនករ�ក់ទណ្ឌ កមម។ 

៤២. គណៈកមម ធិករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគី៖ 

ក). ចត�់ទភិពនូវករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងទ់ងំអស់ៃនអំេពើហងិ�េលើកុមរ រមួទងំ�មរយៈករ
ធនឱយមនករអនុវត្តអនុ�សនៃ៍នករសិក�របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ 
េ�យយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសចំេពះបញ្ហ េយនឌរ័។ 

េលើសពេីនះេទៀត រដ្ឋភគគីបបេីសុើបអេងកត និងេចទ្របកនក់រណីបំពនផ្លូវេភទេ�យម្រន្តអីនុវត្ត
ចបប ់ ែដលបន្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបនផ្តនទ េទសេ�យ
ទណ្ឌ កមមសម្រសប។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគីបេងកើតេគលនេយបយដ៏
្រគប្់រជុងេ្រជយ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងត្រមូវករេពសយចរ និងពិចរ�េលើ
ករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើអនកទិ�េស�ផ្លូវេភទ។ 
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 ១០៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៤១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). លុបេចលម្រ�១០៤� ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និងបទបបញញត្តនិនៃនចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើ
ហងិ�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ ែដលបនផ្តល់សិទធិអំ�ចឱយមនករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ
�ងកយកុមរ។ 

ខ). េរៀបចំចបបែ់ដលែចងយ៉ងចបស់�ស់នូវករ�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយកុមរេនកនុង
្រគបទី់កែន្លង និង្រគបេ់ពលេវ�ទងំអស់ រមួទងំេនកនុង្រគួ�រផងែដរ។ 

គ). ធនថ ចបបែ់ដល�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យ្របសិទធភព 
និងធនថ ្រតូវមនចំ�ត់ករ�មនីតិវធីិផ្លូ វចបប្់របឆងំនឹងអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើហិង�
្របឆងំនឹងកុមរ។ 

ឃ). េធ្វើយុទធនករអបរ់�ំធរណៈ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករេកៀរគរែផនកសងគមកិចច ចំេពះ
�នុភពដេ៏្រគះថន កៃ់នករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ កនងុេគលបំណងផ្ល ស់ប្តរូឥរយិបថទូេទចំេពះករ
្រប្រពឹត្តែបបេនះ ្រពមទងំេលើកកមពស់ទ្រមងវ់ជិជមន អហងិ� មនលកខណៈចូលរមួៃនករចិញចមឹបីបច ់ និង
អបរ់កុំមរ ជមេធយបយជំនួសឱយករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ និង 

ង). េយង�មេយបល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេលខ៨ (២០០៦) ស្តពីីសិទធកុិមរ កនុងករករពរពកីរ
�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ  និងទ្រមងេ់ឃរេឃ ឬបនទ បបេនថ កេផ�ងេទៀតៃនករ�ក់ទណ្ឌ កមម។ 

៤២. គណៈកមម ធិករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគី៖ 

ក). ចត�់ទភិពនូវករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងទ់ងំអស់ៃនអំេពើហងិ�េលើកុមរ រមួទងំ�មរយៈករ
ធនឱយមនករអនុវត្តអនុ�សនៃ៍នករសិក�របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ 
េ�យយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសចំេពះបញ្ហ េយនឌរ័។ 

េលើសពេីនះេទៀត រដ្ឋភគគីបបេីសុើបអេងកត និងេចទ្របកនក់រណីបំពនផ្លូវេភទេ�យម្រន្តអីនុវត្ត
ចបប ់ ែដលបន្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបនផ្តនទ េទសេ�យ
ទណ្ឌ កមមសម្រសប។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគីបេងកើតេគលនេយបយដ៏
្រគប្់រជុងេ្រជយ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងត្រមូវករេពសយចរ និងពិចរ�េលើ
ករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើអនកទិ�េស�ផ្លូវេភទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
១០៧ 

ខ). ផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងនឹងករអនុវត្តេ�យរដ្ឋភគី នូវអនុ�សន៍ៃនករសិក� េនកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតប់នទ ប ់ ជពេិសសអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបនគូសបញជ កេ់�យតំ�ង
ពិេសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ មនជ�ទិ៍៖ 

i. ករអភិវ��យុទធ�្រស្តជតិែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ េដើមបទីប�់ក ត ់ និងេ�ះ
្រ�យ�ល់ទ្រមងទ់ងំអស់ៃនអំេពើហងិ�េលើកុមរ។ 

ii. ករ�កេ់ចញនូវករ�ម្របម�មផ្លូវចបបជ់តិយ៉ងជកែ់ស្តងេលើ�ល់ ទ្រមងទ់ងំអស់ៃន
អំេពើហងិ�េលើកុមរ េនកនុង្រគបទី់កែន្លង និង្រគបេ់ពល និង 

iii. កររមួបញចូ លៃន្របពន័ធ្របមូល វភិគ និងផ�ព្វផ�យទិនននយ័ជតិ និងរេបៀប�រៈៃនករ
្រ�វ្រជវអំពីអំេពើហិង�េលើកុមរ។ 

គ). សហករជមយួ និងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីតំ�ងពិេសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ 
្របជជតិេលើបញ្ហ អំេពើហិង�េលើកុមរ អងគករយូនីេសហ្វ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុក
សិទធិមនុស� និងអងគករសុខភពពិភពេ�ក និងទីភន កង់រពកព់ន័ធដៃទេទៀត មនជ�ទិ៍ អងគករពលកមម
អន្តរជតិ អងគករយូេណសក ូ ឧត្តមសនងករជនខ់ពស់ៃនអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន 
ករយិល័យ្របឆងំេ្រគ�ងេញ�ន និងឧ្រកិដ្ឋកមមៃនអងគករសហ្របជជត ិ  កដូ៏ចជៃដគូអងគករមនិែមន 
រ�្ឋ ភបិល។ 

៥០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ និងមន្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំ
នឹងអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងជពិេសស ៖ 

ក). ចត�់ល់វធិនករដច៏បំចទ់ងំអស់ស្រមបអ់នុវត្តចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហងិ�កនងុ្រគួ�រ និង
កិចចករពរជនរងេ្រគះឱយបនេពញេលញ  រមួទងំ ករអនុម័តជបនទ ន់នូវ្របកសែដលផ្តល់សមតថ
កិចចឱយម្រន្តីឃុំ និងភូមិ េធ្វើសកមមភពករពរជនរងេ្រគះេ�យ�រអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ។ 

ខ). បេងកើត្របពន័ធករពរកុមរមយួ េ�យមនករ�កក់រទទួលខុស្រតូវចបស់�ស់ចំេពះ�ជញ ធរមូល
�្ឋ នជក�់ក�់មយួ រមួទងំ្របពន័ធស្រមប�់យករណ៍អំពីកររេំ�ភបំពនេលើកុមរ េ�យេធ្វើ
ករេ�ះ្រ�យ�មរបយករណ៍ទកទ់ងនឹងកររេំ�ភបំពនែបបេនះ ្រពមទងំេធ្វើករអភវិ��នូវវធិន 
ករគ្ំរទ និងវធិនករដៃទេផ�ងេទៀត េដើមបទីប�់ក តអំ់េពើហិង�ដៃទេទៀត។ 

គ). ្របមូលទិនននយ័ែដលគួរឱយទុកចិត្តស្តីពីអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ រមួទងំករបំពនផ្លូវេភទកុមរ 
និងេធ្វើករសិក�អំពីឬសគល់ៃនបុព្វេហតុ និងវ�ិលភពៃនបញ្ហ ៃនអំេពើហិង�េលើកុមរ។ 

ឃ). ស្រមបស្រមួលកមមវធីិេលើកកមពស់ករយល់ដឹងទូទំង្របេទស រួមទំងយុទធនករអពីំបញ្ហ ៃន
អំេពើហងិ�កនុង្រគួ�រ េ�យមនេគលបំណងេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិប��ធរណៈជន និងទំេនៀម
ទម្ល បែ់ដល�ម�តជ់នរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តី និងកុមរពីករ�យករណ៍ និង 
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ង). េធ្វើករេសុើបអេងកតអំេពើហងិ�កនងុ្រគួ�រ�មរយៈនីតិវធីិតុ�ករយកចិត្តទុក�កកុ់មរ និងធនថមនករ
�កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះជនេលមើសេ�យេគរពករធនសិទធរិបស់កុមរ រមួទងំសិទធឯិកជនរបស់េគផងែដរ។ 

៧២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លនួកនុងករអនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួន េ�យកំណតជ់េទស្រពហម
ទណ្ឌ នូវអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងបំពនផ្លូវេភទ កនុងេគលបំណងេដើមបធីនថ ជនែដលបន្រប
្រពឹត្តេលមើសខងផ្លូវេភទេលើកុមរនឹង្រតូវបននំមកកន់តុ�ករ និងផ្តនទ េទសដស៏ម្រសប។ 

ខ). េធ្វើករេថក លេទស ្រពមទងំចតវ់ធិនករដស៏កមម្របឆងំនឹងបុគគល និងសហ្រគសែដលផ្តល់
ស្រមបស្រមួល ឬបងកឱយមនេទសចរណ៍ផ្លូ វេភទេកើតេឡើង និង 

គ). បេងកើតជ្រមកស្រមបជ់នរងេ្រគះជកុមរេ�យអេំពើបំពនផ្លូវេភទ និងអំេពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ ្រពម
ទងំផ្តល់ដល់ពួកេគនូវករ�្ត រនីតិសមបទដេំ�ះ្រ�យ និងេស�កមមសមហរណកមមសងគមកិចច។ 

១០៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤៣. គ្ំរទដល់អភ្ិរកមែដលត្រមងទិ់ស្រគួ�រស្រមបកិ់ចចករពរសិទធិកុមរ និងអនុវត្តេគលនេយ 
បយជតិែដលមន្រ�ប ់េនកនុងនយ័េនះ (ែសបប៊)ី; 

១១៨.១០០. ្រសប�មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជតិ ផ្តល់ករករពរេ�យ្របសិទធ
ភពដល់្រគួ�រ ែដលជេកសិក្រគឹះ និងធមមជតិៃនសងគម (េអហ�ុបី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៨៣. ព្រងឹងេគលនេយបយ េដើមបធីនទងំ្រសុងដល់សិទធិកុមរ េ�យយកចិត្ត�កេ់ទេលើករអនុវត្ត
េសចក្តីែណនសំំ�បកិ់ចចគពំរកុមរ�មជេ្រមើសេផ�ង� ្រសប�មដំេ�ះ្រ�យរបស់្រកុម្របឹក�
េលខ១១/៧ និងេសចក្តី្រពងដំេ�ះ្រ�យរបស់ម�សននិបតេលខA/C.3/64/L.50។(េ្របសីុល) 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករមរ ើសមអើង្របឆងំនឹងនរមីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤៧. គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគីេធ្វើនិ�ករណ៍េលើម្រ�� ៃនចបបស់្តីពី�ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ�រ ែដល
មនលកខណៈេរ ើសេអើង និងរតិតបតឹេ�យមនិសម្រសបនូវសិទធរិបស់្រស្តីកនុងករេរៀបករម្តងេទៀត ពីេ្រពះ 
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ង). េធ្វើករេសុើបអេងកតអំេពើហងិ�កនងុ្រគួ�រ�មរយៈនីតិវធីិតុ�ករយកចិត្តទុក�កកុ់មរ និងធនថមនករ
�កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះជនេលមើសេ�យេគរពករធនសិទធរិបស់កុមរ រមួទងំសិទធឯិកជនរបស់េគផងែដរ។ 

៧២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លនួកនុងករអនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួន េ�យកំណតជ់េទស្រពហម
ទណ្ឌ នូវអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងបំពនផ្លូវេភទ កនុងេគលបំណងេដើមបធីនថ ជនែដលបន្រប
្រពឹត្តេលមើសខងផ្លូវេភទេលើកុមរនឹង្រតូវបននំមកកន់តុ�ករ និងផ្តនទ េទសដស៏ម្រសប។ 

ខ). េធ្វើករេថក លេទស ្រពមទងំចតវ់ធិនករដស៏កមម្របឆងំនឹងបុគគល និងសហ្រគសែដលផ្តល់
ស្រមបស្រមួល ឬបងកឱយមនេទសចរណ៍ផ្លូ វេភទេកើតេឡើង និង 

គ). បេងកើតជ្រមកស្រមបជ់នរងេ្រគះជកុមរេ�យអេំពើបំពនផ្លូវេភទ និងអំេពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ ្រពម
ទងំផ្តល់ដល់ពួកេគនូវករ�្ត រនីតិសមបទដេំ�ះ្រ�យ និងេស�កមមសមហរណកមមសងគមកិចច។ 

១០៨ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.៤៣. គ្ំរទដល់អភ្ិរកមែដលត្រមងទិ់ស្រគួ�រស្រមបកិ់ចចករពរសិទធិកុមរ និងអនុវត្តេគលនេយ 
បយជតិែដលមន្រ�ប ់េនកនុងនយ័េនះ (ែសបប៊)ី; 

១១៨.១០០. ្រសប�មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជតិ ផ្តល់ករករពរេ�យ្របសិទធ
ភពដល់្រគួ�រ ែដលជេកសិក្រគឹះ និងធមមជតិៃនសងគម (េអហ�ុបី); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

៨៣. ព្រងឹងេគលនេយបយ េដើមបធីនទងំ្រសុងដល់សិទធិកុមរ េ�យយកចិត្ត�កេ់ទេលើករអនុវត្ត
េសចក្តីែណនសំំ�បកិ់ចចគពំរកុមរ�មជេ្រមើសេផ�ង� ្រសប�មដំេ�ះ្រ�យរបស់្រកុម្របឹក�
េលខ១១/៧ និងេសចក្តី្រពងដំេ�ះ្រ�យរបស់ម�សននិបតេលខA/C.3/64/L.50។(េ្របសីុល) 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករមរ ើសមអើង្របឆងំនឹងនរមីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

៤៧. គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគីេធ្វើនិ�ករណ៍េលើម្រ�� ៃនចបបស់្តីពី�ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ�រ ែដល
មនលកខណៈេរ ើសេអើង និងរតិតបតឹេ�យមនិសម្រសបនូវសិទធរិបស់្រស្តីកនុងករេរៀបករម្តងេទៀត ពីេ្រពះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បិតុភព�ច្រតវូបនបេងកើតេឡើងយ៉ងងយ្រសលួ េ�យមេធ�បយែដលមនិសូវរតិតបតឹកនុងវស័ិយេវជជ
��ស្ត។ គណៈកមម ធិករកផ៏្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគីចតវ់ធិនករននេដើមបសី្រមួលដល់ករ
េរៀបករ�មរយៈច�ប្់របៃពណីមនលកខណៈផ្លូវករ េ�យករធនថ ករចុះលិខិតបញជ ក�់ពហ៍ 
ពិពហ៍មនតៃម្លសមរមយ និងគម នបនទុកខ្ល ងំ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៤៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីសហករជមយួអងគករជតិ និងអន្តរជតិ េធ្វើករព្រងឹងេស�កមមផ្តល់
្របឹក�េយបល់ែដលមន្រ�ប់ដល់ឪពុកម្ត យ េធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀតនូវករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង 
និងករអបរ់ ំ ឧទហរណ៍�មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត លស្រមបឪ់ពុកម្ត យ អំពីករែថទកុំមរតូច ករ 
ែណនេំ�យឪពុកម្ត យ និងករទទួលខុស្រតូវរមួរបស់ឪពុកម្ត យ ្រសប�មម្រ�១� ៃនអនុសញញ ។   
គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគកី�ងនូវ្របពន័ធករពរកុមរ េដើមបពិីនិតយ�ម�នបន្តេលើ្រគួ�រែដល 
្រតូវករវធិនករគ្ំរទ េដើមបផី្តល់នូវករែថទដំស៏ម្រសប និងករយកចតិ្តទុក�កចំ់េពះកូនរបស់ខ្លនួ។ 

៤៦. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអនុមត័ភ្ល មៗនូវ្របកសែដលពកព់ន័ធនឹងេគលនេយ 
បយស្តពីីករែថទជំំនួសចំេពះកុមរ និងផ្តល់ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដច៏បំចស់្រមប់
ករអនុវត្តដេ៏ពញេលញៃនេគលនេយបយ និងបទ�្ឋ នអបបបរមស្តីពីករែថទជំំនួសចេំពះកុមរ។  

គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). ចតវ់ធិនករដម៏ន្របសិទធភពេដើមបេីលើកកមពស់  �មរយៈករផ្តល់្របឹក� និងកមមវធីិេន�ម
សហគមន៍ែដល្រគួ�រគឺជបរ�ិថ នដ៏្របេសើរបំផុតស្រមបកុ់មរ និងផ្តល់សិទធអំិ�ចឱយឪពុកម្ត យ
េមើលែថទកូំនរបស់ខ្លួន េដើមបេីជៀស�ងនូវករទុក�ក់កុមរេនកនុងមណ្ឌ លែថទំកុមរ។ 

ខ). បេងកើតនូវលកខណៈវនិិចឆយ័ និងយុទធ��ស្តែដលទូលំទូ�យស្រមបទ់ទួលយកកុមរមក�ន កេ់ន  
េដើមបកីតប់នថយចំនួនកុមររស់េនកនងុ�ថ បន័ែថទ ំ រមួទងំ�មរយៈេគលនេយបយេដើមបពី្រងឹង និងគំ
្រទ្រគួ�រ ្រពមទងំេដើមបធីនថ ករទុក�កកុ់មរេនកនុង�ថ បន័្រតូវបនេ្របើ្របស់ ែតជជេ្រមើស
ចុងេ្រកយប៉ុេ�្ណ ះ។ 

គ). អនុវត្តយន្តករ េដើមបេីធ្វើសមហរណកមមកុមរែដលបនទុក�ក់េនកនុង�ថ បន័ ្រតឡបេ់ទ
្រគួ�រេគវញិ។ 

ឃ). េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកែថទំកុមរបែនថមេទៀត និងធនថពួកេគ្រតូវបនបណ្តុ ះប�្ត ល និង
មន្របកបំ់�ច្់រគប្់រគន ់កនុងករពិនិតយ�ម�នវធិនករែថទជំំនួស្របេភទ្រគួ�រ និង 

ង). ពិចរ�ចំេពះេគលករណ៍ែណន ំ ស្រមបក់រែថទជំំនួសចេំពះកុមរ ែដលសថិតេនកនុង
ឧបសមពន័ធៃនេសចក្តសីេ្រមចរបស់ម�សននបិតអងគករសហ្របជជតិេលខ៦៤/១៤២ ចុះៃថងទី២០ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 

១០៩ 
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 ១១០ 

ច. ករជញួដរូ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨. ៧៥. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� (អ៊ុយេបគី�ថ ន); 

១១៨.៧៦. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេទ្វដង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសស្រស្តី និង
កុមរ (េអក្វ ឌរ័); 

១១៨.៧៧. បន្តចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស� និងពលកមមកុមរេ�យ
្របសិទធភព (�ល្លឺមង៉)់; 

១១៨.៧៨. បន្តខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសសកុមរ (នីក�៉ហគ័រ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៣២. (ក). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយរកីចំេរ ើនដល់សិទធិមនុស�របស់្រស្តី និង្របយុទធ
្របឆងំនឹងបញ្ហ ចំបងៗ ដូចជអំេពើជួញដូរមនុស� អំេពើហឹង�ផ្លូវេភទ អំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករ
េកង្របវញ័ចនរ ីនិងកុមរ។ (ណ័រេវស) 

(ខ). បន្ត្របយុទធនឹងករេរ ើសេអើង និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ្រស្តី និងកុមរ ីជពិេសស �មរយ�ករ
េលើកកំពស់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស�។ (ហ្វីលីពីន) 

(គ). ព្រងឹង និង្របសិនជចបំច ់ែកែ្របនូវែផនករជតិទី២របស់ខ្លួន ឆន ២ំ០០៦-២០១០ ស្តីពីករ
ជួញដូរមនុស� និងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ ្រពមទងំចបប្់របឆងំនឹងករជួញដូរែដល្រតូវបនអនុមត័
កលពីឆន ២ំ០០៨ និងធនពីករអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវនូវចបបទ់ងំេនះ។ (ស្លូ�៉គី) 

(ឃ). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករជតិទី២ ស្តីពីករជួញដូរមនុស� និងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ 
ជពិេសសសងកតធ់ងនេ់លើវធិនករននគពំរដល់ជនរងេ្រគះ ដូចជកិចចគពំរផ្លូវចបប ់ េវជជ�្រស្ត 
និងចិត្ត�្រស្ត ្រពមទងំករផ្តល់ជំរក�ន កេ់នដល់ពួកេគផង។ (អីុ�លី) 

(ង). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� និងលបបំ់បតនូ់វអំេពើ
ហឹង�្របឆងំនឹងមនុស�។ (េប�រូស) 

(ច). បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួន នឹងអំេពើជួញដូរ រមួទងំ�មរយ�ករេ�ះ្រ�យពីឬសគល់
ៃនបញ្ហ  ដូចជ ភព្រកី្រកេ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេយនឌរ័ ជេដើម។ (ម៉េឡសីុ) 
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 ១១០ 

ច. ករជញួដរូ 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨. ៧៥. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� (អ៊ុយេបគី�ថ ន); 

១១៨.៧៦. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេទ្វដង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសស្រស្តី និង
កុមរ (េអក្វ ឌរ័); 

១១៨.៧៧. បន្តចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស� និងពលកមមកុមរេ�យ
្របសិទធភព (�ល្លឺមង៉)់; 

១១៨.៧៨. បន្តខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសសកុមរ (នីក�៉ហគ័រ); 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល��មពលកណំត់ (២០០៩)  

៣២. (ក). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយរកីចំេរ ើនដល់សិទធិមនុស�របស់្រស្តី និង្របយុទធ
្របឆងំនឹងបញ្ហ ចំបងៗ ដូចជអំេពើជួញដូរមនុស� អំេពើហឹង�ផ្លូវេភទ អំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករ
េកង្របវញ័ចនរ ីនិងកុមរ។ (ណ័រេវស) 

(ខ). បន្ត្របយុទធនឹងករេរ ើសេអើង និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ្រស្តី និងកុមរ ីជពិេសស �មរយ�ករ
េលើកកំពស់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស�។ (ហ្វីលីពីន) 

(គ). ព្រងឹង និង្របសិនជចបំច ់ែកែ្របនូវែផនករជតិទី២របស់ខ្លួន ឆន ២ំ០០៦-២០១០ ស្តីពីករ
ជួញដូរមនុស� និងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ ្រពមទងំចបប្់របឆងំនឹងករជួញដូរែដល្រតូវបនអនុមត័
កលពីឆន ២ំ០០៨ និងធនពីករអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវនូវចបបទ់ងំេនះ។ (ស្លូ�៉គី) 

(ឃ). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករជតិទី២ ស្តីពីករជួញដូរមនុស� និងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ 
ជពិេសសសងកតធ់ងនេ់លើវធិនករននគពំរដល់ជនរងេ្រគះ ដូចជកិចចគពំរផ្លូវចបប ់ េវជជ�្រស្ត 
និងចិត្ត�្រស្ត ្រពមទងំករផ្តល់ជំរក�ន កេ់នដល់ពួកេគផង។ (អីុ�លី) 

(ង). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� និងលបបំ់បតនូ់វអំេពើ
ហឹង�្របឆងំនឹងមនុស�។ (េប�រូស) 

(ច). បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួន នឹងអំេពើជួញដូរ រមួទងំ�មរយ�ករេ�ះ្រ�យពីឬសគល់
ៃនបញ្ហ  ដូចជ ភព្រកី្រកេ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេយនឌរ័ ជេដើម។ (ម៉េឡសីុ) 

 ១១១ 

(ឆ). ព្រងឹងតួនទីរបស់ម្រន្តីនគរបល និង�ជញ ធរអនុវត្តចបបេ់ផ�ងេទៀត កនុងករេ�ះ្រ�យអំេពើ
ជួញដូរកុមរ និង្រស្តីេភទ។ (ម៉េឡសីុ) 

(ជ). ចតវ់ធិនករឲយកនែ់តសីុជំេ� កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេពសយកមមកុមរ និងអំេពើជួញដូរ     
អនីតិជន។ (េអសប៉ញ) 

(ឈ). បន្តចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� និងពលកមមកុមរឲយមន
្របសិទធភព។ (�ឡឺមង៉ដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (២០១០) CAT/C/KHM/CO/2  

២២. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរមនុស� ជ
ពិេសសករជូញដូរ្រស្ដី និងកុមររមួទងំអនុវត្តចបប្់របឆងំករជួញដូរមនុស� ផ្តល់ករករពរដល់
ជនរងេ្រគះ និងធនថជនរងេ្រគះមនលទធភពទទួលបនេស�េវជជ�្រស្ត សងគម �្ដ រនីតិស
មបទ និងេស�ចបប ់ រមួមនេស�្របឹក�េ�បល់្របកបេ�យភពសម្រសប។ រដ្ឋភគីកគួ៏របេងកើត
លកខខណ្ឌ ឲយបនសមរមយផងែដរស្រមបជ់នរងេ្រគះ េដើមប�ីចឲយពួកេគេ្របើ្របស់សិទធិកនុងករ�ក់
ពកយបណ្ដឹ ង េធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបនទនេ់ពលេវ� មនិលំេអៀង និងមន្របសិទធភពេលើករ
េចទ្របកនទ់ងំអស់ពីបទជួញដូរមនុស� និងធនថអនកែដលរកេឃើញថមនពិរុទធពីបទឧ្រកិដ្ឋ
ទងំេនះ នឹង្រតូវផ្ដនទ េទស្រសប�មចរតិលកខណ:ៃនបទឧ្រកិដ្ឋែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្ត។  

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

២៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំ 
នឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសស ្រស្តី និងកុមរ សំ�បេ់គលបំណងេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងករងរ
េ�យបងខំ កនុងចំេ�មករេធ្វើ�ជីវកមមឯេទៀត �មរយៈករផ្តនទ េទស និងករកត ់ េទសជនែដល
េលមើសនឹងចបប្់របឆងំករជួញដូរមនុស� �មរយៈករគ្ំរទកមមវធីិ និងយុទធនករ ផ�ព្វផ�យ
ពត័ម៌ន េដើមបបីងក រករជួញដូរមនុស� េ�យេរៀបចំឲយមនករបណ្តុ ះប�្ត ល ជកតព្វកិចចដល់
ម្រន្តី ្របតិបត្តិចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម ស្តីពីចបប្់របឆងំករជួញដូរមនុស� និងបេងកើនករផ្តល់
ជំនួយែផនកេវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងចបប ់ដល់ជនរងេ្រគះ ។  

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ(២០១៣)   
CEDAW/C/KHM/CO/4-5  

២៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). ព្រងឹងករអនុវត្តចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអំេពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ 
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 ១១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ខ).  បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីេទសន្ត្របេវសនេ៍ដើមបកីរងរ និងផ្តល់ពត័ម៌នអពីំ្រកុមហុ៊ន
េបក្របស់េ្រជើសេរ ើសពលករ ពលករនីិ ែដលពកព់ន័ធនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� 

(គ). ធនថ អនកជួញដូរមនុស� និងអនកដៃទេទៀតែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ
េលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ្រតូវបនេចទ្របកន ់និងផ្តនទ េទស្របកបេ�យ្របសិទធភព និង 

(ឃ). ព្រងឹងសហ្របតបិត្តកិរេទ្វភគ ី និងពហុភគ ី កនុងករ្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរមនុស�ស្រមប់
ករងរបេ្រមើ�មផទះ និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

(ង). បញចូ លទនិននយ័អពីំពលករ ពលករនីិេទសន្ត្របេវសនប៍េ្រមើករងរ�មផទះ ែដលជជនរងេ្រគះ
េ�យអំេពើជួញដូរ ពត័ម៌នអំពីយន្តករជតសិ្រមបក់របញជូ ន ្របសិនេបើមនកនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយ និងធនថ ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរ ្រតូវបនកណំតអ់ត្តសញញ ណ
សម្រសប ្រតូវបនគ្ំរទ្រគប្់រគន ់និងករពរពីករជួញដូរ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៧៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី ព្រងីកនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹង
ករលក ់និងករជួញដូរមនុស� ជពេិសស្រស្តី និងកុមរ កនុងេគលេ�េកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងេធ្វើពល
កមមេ�យបងខំ មនជ�ទិ៍ �មរយៈករេចទ្របកន ់ និងករផ្តនទ េទសជនេលមើស កមមវធីិគពំរ និង
យុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នេដើមបទីប�់ក តអំ់េពើជួញដូរ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តិ
ស្រមបម់្រន្តអីនុវត្តចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម អំពីចបប្់របឆងំករជួញដូរ និងបេងកើនករផ្តល់ករគ្ំរទ 
េវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងផ្លូវចបបដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ 

៤៨. គណៈកមម ធិករក៏សូមទទូចឱយរដ្ឋជភគី េធ្វើករអនុម័តេ�យ�តបង្អង់នូវ្របកសស្តពីីករអនុវត្ត
ចបបស់្តពីីសមុំកូនអន្តរ្របេទស។  គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករធននូវតម្ល ភពែដល
ចបស់�ស់ និងករ្រតួតពិនិតយ�ម�នបន្តដតឹ៏ងរុងឹ ពកព់ន័ធជមយួនឹងករសមុំកូនអន្តរជតិ និងេធ្វើ
ករេចទ្របកន់អនកទងំ�យ� ែដលជបព់កព់ន័ធកនុងករសមុំកូនខុសចបប ់ និងអំេពើលកកុ់មរ
ស្រមបេ់គលេ�សមុំកូន។ 
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 ១១២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ខ).  បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីេទសន្ត្របេវសនេ៍ដើមបកីរងរ និងផ្តល់ពត័ម៌នអំពី្រកុមហុ៊ន
េបក្របស់េ្រជើសេរ ើសពលករ ពលករនីិ ែដលពកព់ន័ធនឹងអំេពើជួញដូរមនុស� 

(គ). ធនថ អនកជួញដូរមនុស� និងអនកដៃទេទៀតែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ
េលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ្រតូវបនេចទ្របកន ់និងផ្តនទ េទស្របកបេ�យ្របសិទធភព និង 

(ឃ). ព្រងឹងសហ្របតបិត្តកិរេទ្វភគ ី និងពហុភគ ី កនុងករ្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរមនុស�ស្រមប់
ករងរបេ្រមើ�មផទះ និងអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

(ង). បញចូ លទនិននយ័អពីំពលករ ពលករនីិេទសន្ត្របេវសនប៍េ្រមើករងរ�មផទះ ែដលជជនរងេ្រគះ
េ�យអំេពើជួញដូរ ពត័ម៌នអំពីយន្តករជតសិ្រមបក់របញជូ ន ្របសិនេបើមនកនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយ និងធនថ ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើជួញដូរ ្រតូវបនកណំតអ់ត្តសញញ ណ
សម្រសប ្រតូវបនគ្ំរទ្រគប្់រគន ់និងករពរពីករជួញដូរ។ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៧៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី ព្រងីកនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹង
ករលក ់និងករជួញដូរមនុស� ជពេិសស្រស្តី និងកុមរ កនុងេគលេ�េកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងេធ្វើពល
កមមេ�យបងខំ មនជ�ទិ៍ �មរយៈករេចទ្របកន ់ និងករផ្តនទ េទសជនេលមើស កមមវធីិគពំរ និង
យុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នេដើមបទីប�់ក តអំ់េពើជួញដូរ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តិ
ស្រមបម់្រន្តអីនុវត្តចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម អំពីចបប្់របឆងំករជួញដូរ និងបេងកើនករផ្តល់ករគ្ំរទ 
េវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងផ្លូវចបបដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ 

៤៨. គណៈកមម ធិករក៏សូមទទូចឱយរដ្ឋជភគី េធ្វើករអនុម័តេ�យ�តបង្អង់នូវ្របកសស្តពីីករអនុវត្ត
ចបបស់្តពីីសមុំកូនអន្តរ្របេទស។  គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករធននូវតម្ល ភពែដល
ចបស់�ស់ និងករ្រតួតពិនិតយ�ម�នបន្តដតឹ៏ងរុងឹ ពកព់ន័ធជមយួនឹងករសមុំកូនអន្តរជតិ និងេធ្វើ
ករេចទ្របកន់អនកទងំ�យ� ែដលជបព់កព់ន័ធកនុងករសមុំកូនខុសចបប ់ និងអំេពើលកកុ់មរ
ស្រមបេ់គលេ�សមុំកូន។ 

 ១១៣ 

ឆ. ពិករភព 

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០១៤)  

១១៨.២៥. អនុវត្ត និងព្រងឹងេគលនេយបយ និងចបបន់នេដើមបកីរពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ 
និងធនថ យន្តករទងំេនះមនអភ្ិរកមែផ្អកេលើសិទធិមនុស� ែដលមនសងគតិភពជមយួ
អនុសញញ សិទធិជនពិករ និងេ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួសងគមសីុវលិ (កូឡុំប៊)ី; 

១១៨.១៣៧. បន្តចតវ់ធិនករករពរសិទធិសងគម រមួទងំសិទធិកុមរ ្រស្តី និងជនពិករ (អ៊ុយេបគី�ថ ន); 

១១៨.១៦៩. បន្តករពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ (ឌយបី៊ូទី); 

១១៨.១៧០. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបអីនុវត្តឲយមន្របសិទធភព នូវចបបស់្តីពីករេលើក
កមពស់ និងករករពរសិទធិជនពិករ (អុីរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម));   

អនុ�សន៍ៃនករ្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ជសកល�មមពលកណំត់ (២០០៩)  

១៦. ព្រងឹងករតសូ៊មតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត េដើមបេីលើកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈអំពីសិទិធមនុស�ជ
ទូេទ និងជពិេសស សិទធិមនុស�របស់្រកុមងយរងេ្រគះ �បប់ញចូ លទងំ្រស្តី កុមរ ជនពិករ ចស់
ជ� និងជនជតិេដើម។ (�ធរណៈរដ្ឋកូេរ)៉  

គណៈកមម ធិករសិទធិមសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1  

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តិមយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។  គណៈ 
កមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌ន
លំអិតអំពីជនពិករ េ�យបញចូ លទងំកុមរ និង្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3  

៥២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគ ី េធ្វើករធនឱយមនករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភពនូវចបបស់្តពីីករ
េលើកកមពស់ និងកិចចករពរសិទធជិនពិករ និងេគលនេយបយស្តី ពីករអប់រកុំមរពិករឆន ំ២០០៨ ជ
ពិេសសេ�យផ្តល់នូវធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហរិញញ វតថុដច៏បំច។់ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើ 
ឱយរដ្ឋភគ ី៖ 
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Dates of Special Rapporteurs’ reports  

A/HRC/7/42: 2008 

A/HRC/15/46: 2010 

A/HRC/18/46: 2011 

A/HRC/21/63: 2012 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 = 2012 

A/HRC/24/36: 2013 
@

១១៤ 

ក). ្របមូលទនិននយ័ែដលមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយស្តីពីកុមរពិករ េ�យេធ្វើករែបងែចក�ម
�យុ េភទ ្របេភទៃនពិករភព ទី�ំងភូមិ�្រស្ត ជនជតិភគតិច និង្របវត្តិេសដ្ឋកិចចសងគម ្រពម
ទងំេ្របើ្របស់ទិនននយ័ែបបេនះ ស្រមបេ់ធ្វើករវភិគអំពីបុព្វេហតុៃនពិករភព និងេធ្វើករអភវិ�� 
េគលនេយបយ និងកមមវធីិេដើមបីទប់�ក ត់ពិករភព និងេដើមបីជួយ កុមរពិករ។ 

ខ). អនុម័តេគលនេយបយស្រមប់ពិនិតយឱយបនដឹងជមុន ករកំណត់អត្តសញញ ណ ករេធ្វើ
អន្ត�គមន ៍និងករបងក រពិករភពឱយបនមុន។ 

គ). �ន�េស�ជមូល�្ឋ នស្រមប់កុមរពិករ្រតូវបនផ្តល់េ�យមនករទទួលខុស្រតូវពីរដ្ឋ។ 

ឃ). េធ្វើករបណ្តុ ះប�្ត លអនកជំនញខងសុខភពកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត និងេបើកគ្លនីីកចល័តេ�យ 
ផ្តល់នូវេស�សុខភពដល់កុមរពិករ ជពេិសស េនតំបនជ់នបទ។ 

ង). អនុវត្តកមមវធីិេ�យមនជនួំយពី្របពន័ធផ�ព្វផ�យ អងគករសងគមសីុវលិ និងេមដឹកនសំហគមន ៍ 
េដើមបេីធ្វើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់កុមរពិករ និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើស 
េអើង្របឆងំនឹងពួកេគ។ 

ច). េលើកកមពស់គុណភពៃនករប្រញជ ប និងករអបរ់ពិំេសស ្រពមទងំេធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀតនូវ
កមមវធីិអបរ់េំ្រក្របពន័ធ កដូ៏ចជករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេ្រង�នឱយបនេទៀងទត ់ និងសីុជេ្រម េដើមបី
ឱយសម្រសបេទនឹង្របេភទេផ�ង�ៃនពិករភព។ 

ឆ). ផ្តល់សចច បន័ចំេពះអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ និង 

ជ). ពិចរ�េយបល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេលខ៩ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីសិទធិរបស់កុមរែដល
មនពិករភព (CRC/C/GC/៩)។ 
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