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ក្រមង 

អនុ�សនៃ៍នករពិនិត�ជសកល�មកលកំណត់ 
ែដលកមពុជបនទទួលយក 

និងអនុ�សន៍ពក់ព័នធនន 
ែដល�����យយន្តករសទិធិមនុស�ស�្រ�ជជតិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�រ�ប�រ�ង��យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទកុសិទធិមនុស���កមពុជ 



 
 

 
 

ក្រមង 

អនុ�សនៃ៍នករពិនិត�ជសកល�មកលកំណត់ 
ែដលកមពុជបនទទួលយក 

និងអនុ�សន៍ពក់ព័នធនន 
ែដល�����យយន្តករសទិធិមនុស�ស�្រ�ជជតិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�រ�ប�រ�ង��យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទកុសិទធិមនុស���កមពុជ 
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មតិកេរឿង 
 

ទំព័រ 
កថមុខ              ៧ 

អពំយីន្តករសិទធិមនុស�អងគករសហ្របជជតិ        ១០  
�ថ បន័សនធសិញញ សិទធិមនុស� 
នីតវិធិីពិេសសៃន្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស�                ១៣ 

I. ករផ្តល់សចច ប័ន និងករចូលជសមជកិសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ និងសនធិសញញ     
   ពកព់័នធនន ្រពមទងំកិចចសហ្របតបិត្តិករជមួយនឹង្របព័នធសិទធិមនុស�សហ្របជជត ិ 
   និងសហគមន៍អន្តរជតិ រួមទងំតុ�ករ�្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ               ១៥ 

ក. ករផ្តល់សចច បន័                   ១៥ 
ខ. កិចចសហ្របតបិត្តកិរជមយួយន្តករសិទធិមនុស� និង�ថ បន័សិទធិមនុស�            ១៧ 
គ. កិចចសហ្របតបិត្តកិរជមយួនីតវិធិីពេិសស                ២០ 
ឃ. កិចចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតទូិេទេលើវស័ិយសិទធិមនុស�      ២១ 
ង. យន្តករបងក រថន កជ់តិ៖ កតព្វកិចច�មពធិី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម         ២៣ 
ច. ករអបរ់ជំទូេទអំពីសិទធិមនុស� និងសនធិសញញ សិទធិមនុស�              ២៤ 

II. កែំណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តធិម៌ និងនីតិរដ្ឋ       ២៩ 
ក. កំែណទ្រមងច់បបទូ់េទ         ២៩ 
ខ. ្របពន័ធយុត្តធិម ៌និងតុ�ករែដលមន្របសិទធភព និង�ក�ជ�            ៣៣ 
គ. កំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តធិម ៌និងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើពុករលួយ             ៣៨ 
ឃ. មេធយបយសំ�ប្់របពន័ធយុត្តធិម ៌និងករទទលួបនេស�កមមចបប/់ 
ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជន្រកី្រក ែដលកនែ់ត្របេសើរេឡើង              ៤១ 
ង. យុត្តធិមអ៌នីតជិន                   ៤៤ 
ច. ករមនិបញជូ ន្រតឡប ់                  ៤៦ 

III. េសរភីពៃនករបេញចញមត(ិរួមទងំេសរភីពព័ត៌មន)េសរភីពសមគមនិងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ  ំ 
ក. េសរភីពៃនករបេញចញមត ិនងិកំែណទ្រមងច់បប ់      ៤៩ 
ខ. េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ         ៥២ 
គ. េសរភីពសមគម រមួទងំសហជីព                 ៥៣ 
ឃ. ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ�មអិុនេធើណិត និងករទទលួបនពត័ម៌ន    ៥៥ 
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មតិកេរឿង 
 

ទំព័រ 
កថមុខ              ៧ 

អពំយីន្តករសិទធិមនុស�អងគករសហ្របជជតិ        ១០  
�ថ បន័សនធសិញញ សិទធិមនុស� 
នីតវិធិីពិេសសៃន្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស�                ១៣ 

I. ករផ្តល់សចច ប័ន និងករចូលជសមជកិសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ និងសនធិសញញ     
   ពកព់័នធនន ្រពមទងំកិចចសហ្របតបិត្តិករជមួយនឹង្របព័នធសិទធិមនុស�សហ្របជជត ិ 
   និងសហគមន៍អន្តរជតិ រួមទងំតុ�ករ�្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ               ១៥ 

ក. ករផ្តល់សចច បន័                   ១៥ 
ខ. កិចចសហ្របតបិត្តកិរជមយួយន្តករសិទធិមនុស� និង�ថ បន័សិទធិមនុស�            ១៧ 
គ. កិចចសហ្របតបិត្តកិរជមយួនីតវិធិីពេិសស                ២០ 
ឃ. កិចចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតទូិេទេលើវស័ិយសិទធិមនុស�      ២១ 
ង. យន្តករបងក រថន កជ់តិ៖ កតព្វកិចច�មពធិី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម         ២៣ 
ច. ករអបរ់ជំទូេទអំពីសិទធិមនុស� និងសនធិសញញ សិទធិមនុស�              ២៤ 

II. កែំណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តធិម៌ និងនីតិរដ្ឋ       ២៩ 
ក. កំែណទ្រមងច់បបទូ់េទ         ២៩ 
ខ. ្របពន័ធយុត្តធិម ៌និងតុ�ករែដលមន្របសិទធភព និង�ក�ជ�            ៣៣ 
គ. កំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តធិម ៌និងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើពុករលួយ             ៣៨ 
ឃ. មេធយបយសំ�ប្់របពន័ធយុត្តធិម ៌និងករទទលួបនេស�កមមចបប/់ 
ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជន្រកី្រក ែដលកនែ់ត្របេសើរេឡើង              ៤១ 
ង. យុត្តធិមអ៌នីតជិន                   ៤៤ 
ច. ករមនិបញជូ ន្រតឡប ់                  ៤៦ 

III. េសរភីពៃនករបេញចញមត(ិរួមទងំេសរភីពព័ត៌មន)េសរភីពសមគមនិងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ  ំ 
ក. េសរភីពៃនករបេញចញមត ិនងិកំែណទ្រមងច់បប ់      ៤៩ 
ខ. េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ         ៥២ 
គ. េសរភីពសមគម រមួទងំសហជីព                 ៥៣ 
ឃ. ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ�មអិុនេធើណិត និងករទទលួបនពត័ម៌ន    ៥៥ 
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IV. និទណ្ឌ ភព និងអនកករពរសិទធិមនុស�                  ៥៧ 
V. កែំណទ្រមង់ករេបះេឆន ត និងករចូលរួមនេយបយ               ៦១ 
VI. �ថ ប័នជតិសិទធិមនុស�                   ៦៧ 
VII. អងគជនំុំជ្រមះវ�ិម�ញកនុងតុ�ករកមពុជ                 ៧១ 
VIII. ករ្របតិបត្តិចបប់                    ៧៣ 

ក. ទរុណកមម ករ្រប្រពឹត្តិមនិគបប ីនិងករ្របតិបត្តិចបប ់             ៧៣ 
ខ. លកខខណ្ឌ េនពនធនគរ និងករឃុំខ្លួន                ៧៥ 

IX. ករអភិវ��ន៍េសដ្ឋកិចច-សងគម                  ៧៩ 
ក. ករអភវិឌ�នេ៍សដ្ឋកិចចសងគម/េគលេ�អភវិឌ�នស៍ហស�វត�             ៧៩ 
ខ. ករកតប់នថយភព្រកី្រក ្រទពយសមបត្ត/ិគម្ល តជនបទ-ទី្រកុង              ៨២ 
គ. ករទទួលខុស្រតូវធុរកិចច/មុខរបរ                 ៨៤ 

X. ដីធ្ល ីនិងសិទធិលេំ��្ឋ ន          ៨៩ 
ក. ករកនក់បដ់ធី្លី ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី និង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់  ៨៩ 
ខ. ដំេណើ រករដីធ្លីេ�យមនតម្ល ភព និងមនករចូលរមួ     ៩៥ 
គ. ដីសមបទន                    ៩៧ 

XI. សុខភព និងករអប់រ ំស�ំ�់សុវតថិភពនិង្រកុមងយរងេ្រគះ ្រកុមជនភគតចិ          ១០១ 
ក. សុខភព រមួទងំHIV               ១០១ 
ខ. ករអបរ់ ំ                 ១០៥ 
គ. សំ�ញ់សុវតថភិព និង្រកមុងយរងេ្រគះ             ១០៨ 
ឃ. ជនភគតិច                ១១០ 

XII. សិទធិ្រស្តី សិទធិកុមរ និងសិទធិជនពិករ                ១១៥ 
ក. កិចចករពរទូេទដល់្រស្តី និងកុមរ              ១១៥ 
ខ. សមភពេយនឌរ័ និងករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ            ១១៧ 
គ. អេំពើហឹង�្របឆងំនរេីភទ និងកុមរ              ១២០ 
ឃ. ពលកមមកុមរ                ១២៦ 
ង. ្រគួ�រ                 ១២៨ 
ច. ករជួញដូរ                 ១៣១ 
ឆ. ពកិរភព                 ១៣៤ 

XIII. អនុ�សន៍ននពក់ព័នធនឹងេគលេ�អភិវ��ន៍េចរភព         ១៣៧ 
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IV. និទណ្ឌ ភព និងអនកករពរសិទធិមនុស�                  ៥៧ 
V. កែំណទ្រមង់ករេបះេឆន ត និងករចូលរួមនេយបយ               ៦១ 
VI. �ថ ប័នជតិសិទធិមនុស�                   ៦៧ 
VII. អងគជនំុំជ្រមះវ�ិម�ញកនុងតុ�ករកមពុជ                 ៧១ 
VIII. ករ្របតិបត្តិចបប់                    ៧៣ 

ក. ទរុណកមម ករ្រប្រពឹត្តិមនិគបប ីនិងករ្របតិបត្តិចបប ់             ៧៣ 
ខ. លកខខណ្ឌ េនពនធនគរ និងករឃុំខ្លួន                ៧៥ 

IX. ករអភិវ��ន៍េសដ្ឋកិចច-សងគម                  ៧៩ 
ក. ករអភវិឌ�នេ៍សដ្ឋកិចចសងគម/េគលេ�អភវិឌ�នស៍ហស�វត�             ៧៩ 
ខ. ករកតប់នថយភព្រកី្រក ្រទពយសមបត្ត/ិគម្ល តជនបទ-ទី្រកុង              ៨២ 
គ. ករទទួលខុស្រតូវធុរកិចច/មុខរបរ                 ៨៤ 

X. ដីធ្ល ីនិងសិទធិលេំ��្ឋ ន          ៨៩ 
ក. ករកនក់បដ់ធី្លី ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី និង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់  ៨៩ 
ខ. ដំេណើ រករដីធ្លីេ�យមនតម្ល ភព និងមនករចូលរមួ     ៩៥ 
គ. ដីសមបទន                    ៩៧ 

XI. សុខភព និងករអប់រ ំស�ំ�់សុវតថិភពនិង្រកុមងយរងេ្រគះ ្រកុមជនភគតចិ          ១០១ 
ក. សុខភព រមួទងំHIV               ១០១ 
ខ. ករអបរ់ ំ                 ១០៥ 
គ. សំ�ញ់សុវតថភិព និង្រកមុងយរងេ្រគះ             ១០៨ 
ឃ. ជនភគតិច                ១១០ 

XII. សិទធិ្រស្តី សិទធិកុមរ និងសិទធិជនពិករ                ១១៥ 
ក. កិចចករពរទូេទដល់្រស្តី និងកុមរ              ១១៥ 
ខ. សមភពេយនឌរ័ និងករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ            ១១៧ 
គ. អេំពើហឹង�្របឆងំនរេីភទ និងកុមរ              ១២០ 
ឃ. ពលកមមកុមរ                ១២៦ 
ង. ្រគួ�រ                 ១២៨ 
ច. ករជួញដូរ                 ១៣១ 
ឆ. ពកិរភព                 ១៣៤ 

XIII. អនុ�សន៍ននពក់ព័នធនឹងេគលេ�អភិវ��ន៍េចរភព         ១៣៧ 
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កនុងកំឡុងេពលពិនិតយចុងេ្រកយេនះនឆន ២ំ០១៤ មនអនុ�សនច៍ំនួន២០៥ បន�កជូ់នកមពុជ 
បង្ហ ញនូវករ�យតៃំលជរមួមយួអំពតីថភពៃនកិចចករពរសិទធិមនុស�េនកមពុជ ្រពមទងំចំណុចឆកែល្វង 
និងឱកសពកព់ន័ធនន េដើមបពី្រងឹងដល់កចិចករពរេនះ។ កនុងែខមក� កមពុជបនទទួលអនុ�សនច៍ំននួ
១៧១ េហើយបនសំុពនយរេពលេធ្វើេសចក្តីសំេរចេលើអនុ�សនែ៍ដលេនសល់ចំននួ៣៤ រហូតដល់សមយ័
្របជុំែខមថុិន របស់្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស�។ េនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ កមពុជបន្របកសពជីំហរ
ចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនថ ខ្លួន្រពមទទួលយកែត១៦៣ អនុ�សនប៍៉ុេ�្ណ ះ និងសូមេធ្វើករកតសំ់គល់ចំេពះ
អនុ�សនច៍ំនួន៤២េទៀត។ អនុ�សនទ៍ងំ១៦៣ ែដលកមពុជបនទទលួយក េហើយេប្តជញ ថនឹងចត់
វធិនករបនទ បម់កេនះ ្រតូវបនេបះពុមភផ�យេនកនុង��ងខងេ្រកមេនះ។ 

 េដើមបបីង្ហ ញពកីររកីចំេរ ើនេនជុំបនទ បៃ់នUPR េនឆន ២ំ០១៨ រ�្ឋ ភបិល្រតូវចតវ់ធិនករជក ់
ែស្តងេឆព ះេទរកករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ ្រតូវមនករអនុវត្តន�៍មដម៏នអតថនយ័ នងិឯកភពគន
ចំេពះអនុ�សនU៍PR េដើមបធីនថ�ល់កចិច្របឹងែ្របងរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល អងគករសងគមសីុវលិ ទីភន កង់រ 
សហ្របជជត ិ និងសហគមនអ៍ន្តរជត ិ ្រពមទងំៃដគូចូលរមួដៃទេទៀត នឹង្រតូវចតវ់ធិនករឲយបនជក់
ចបស់ េឆព ះេទរកកររកីចំេរ ើនដម៏នអតថនយ័។ កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងែបបេនះ នឹងរមួចំែណកដល់ករអនុវត្តន៍
អនុ�សនន៍ន ែដលបន�កេ់ចញកលពីមុនៗ េ�យយន្តករសិទធិមនុស�សហ្របជជតដិៃទេទៀត។ 
ឯក�រេបះពុមភេនះ ចង្រកងនូវអនុ�សន ៍UPR ទងំអស់ែដលកមពុជបនទទួលយក កលពីឆន ២ំ០០៩ 
និងឆន ២ំ០១៤ និងបង្ហ ញពអីនុ�សនន៍ីមយួៗ ែដលទកទ់ងេទនងឹអនុ�សនន៍នរបស់�ថ បន័សិទធិ
មនុស�ដៃទេទៀត ដូចជគណៈកមម ធិករននៃនអនកជំនញករឯក�ជយអន្តរជត ិ ែដលមនតនួទីឃ្ល េំមើល
ករអនុវត្តសនធិសញញ េ�យរដ្ឋភគែីដលបនផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស�ទងំេនះ ្រពមទងំអនក
�យករណ៍ពេិសសរបស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�សហ្របជជតអិំពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ។ ករ
េបះពុមភេលើកទី២ ៃនក្រមងអនុ�សនេ៍នះ កម៏នរមួបញចូ លអនុ�សនចុ៍ងេ្រកយរបស់អនក�យករណ៍ 
ពេិសសែដលបនផ្តល់ជូនកលពែីខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំអនុ�សនន៍នេចញេ�យគណៈកមម ធិ
ករស្តីពីសិទធិកុមរអំពកីរអនុវត្តពធិី�របែនថមទងំពរីៃនអនុសញញ សិទធិកុមរ កលពែីខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ 
និងអនុ�សនេ៍ចញេ�យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� អំពីករអនុវត្តកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយេនកមពុជ កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៥ែដរ។  ករអនុវត្តនដ៍េ៏ជគជយ័ នងឹជួយ ដល់ករ
្រពងរបយករណ៍បនទ បរ់បស់UPR កនែ់តមនភពងយ្រសួល។ 

េដើមបសំីេរចបនេគលបំណងេនះ ជសំខន ់ រដ្ឋ្រតូវកំណតព់ី�ថ បន័ជក�់កន់នរបស់ខ្លួន េដើមបី
ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ�សន�៍មវស័ិយជក�់កេ់រៀងៗខ្លួន ្រពមទងំករចតវ់ធិនករជក់
�កេ់ដើមបបីំេពញ�មអនុ�សនទ៍ងំេនះ។ ជ្របករសំខនែ់ដល្រតូវរលឹំកថ ករចតវ់ធិនករចេំពះករ 
ទទួលខុស្រតូវេនះ មនិ្រតូវ�្រស័យទងំ្រសុងេលើនីត្ិរបតបិត្តេិនះេទ។ មនអនុ�សនខ៍្លះ ត្រមូវឱយអនុមត័ 
ឬែកស្រមួលចបប ់តយ៉ួងសភនឹង្រតូវមនតួនទីយ៉ងសំខនេ់នះ។ ជកែ់ស្តងកលពែីខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ និងករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិ
មនុស�េនកមពុជបនសហករេរៀបចំសិកខ ��ជតមិយួ េដើមបផី�ព្វផ�យអនុ�សនU៍PR។ គណៈកមម
ធិករសិទធិមនុស�កមពុជដឹកនដំំេណើ រករសិកខ �� េដើមបកីំណតពី់�ថ បន័រដ្ឋ�ខ្លះ ែដល្រតូវទទួលខុស
្រតូវចំេពះអនុ�សនន៍ីមយួៗ។ 

 ទិដ្ឋភពែតមយួគតៃ់នដំេណើ រករUPR គឺថ��្លុះបញច ំងនូវករ្របមូលផ្តុ ំៃនទស�នៈអន្តរជតអិំពី�ថ ន 
ភពសិទធិមនុស�េន�ម្របេទសនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ េហើយអនុ�សនែ៍ដលជលទធផលពី
ករពនិិតយេនះ ្រតូវបនទទួលយកេ�យសម័្រគចិត្ត នងិជ�ធរណៈ េ�យរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ 
ដូេចនះ អនុ�សនទ៍ងំេនះ�ចក្ល យជឧបករណ៍ៃនករតសូ៊មតដិម៏នអ�ំចបំផុតសំ�បៃ់ដគូពកព់ន័ធទងំ
អស់។ រដ្ឋនីមយួៗគួរបរយិយេនកនុងែផនករជកែ់ស្តងេដើមបអីនុវត្តឬគ្ំរទដល់ករអនុវត្តនអ៍នុ�សនU៍PR 
ករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ�សនU៍PR ជករពិតេហើយ ជរបស់រ�្ឋ ភបិល កប៏៉ុែន្តសងគមសីុវលិ 
ក�៏ចនិងគួរេដើរតសំួខនក់នុងករជួយ ដល់កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេនកនុងវស័ិយេនះែដរ។ សងគម
សីុវលិកេ៏ដើរតនួទីសំខនផ់ងែដរកនុងករ�មឃ្ល េំមើល�ថ នភពៃនករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ រមួជ 
មយួអនុ�សនន៍នរបស់យន្តករជំនញ ដូចជគណៈកមម ធិករឃ្ល េំមើលសនធិសញញ  និងអនក�យករណ៍ 
ពេិសសនន អនុ�សនU៍PRែថ្លងពបីញ្ហ ននែដលមនលកខណៈទូលំទូ�យ្រគបដណ្ត បេ់លើវស័ិយនន 
ែដលកនុងេនះ ទភីន កង់រសហ្របជជតជិេរឿយៗែតងផ្តល់ករគ្ំរទដល់រ�្ឋ ភបិល។ កនុងករណីេនះ េ�យ 
ទទួលយកករែណនពំីអនុ�សនទ៍ងំេនះ ទីភន កង់រសហ្របជជតិ�ចផ្តល់ជំនយួដម៏ន�រៈសំខន់
ដល់ករអនុវត្តនU៍PR េនកនុងវស័ិយជក�់កែ់ដលខ្លួនមនសមតថកិចច។  

អនុ�សនព៍្ីរគបយ់ន្តករសិទធិមនុស��ចេ្របើជក�លីករ-េហើយធ្ល បប់នអនុវត្តែបបេនះេន�ម
ប�្ត ្របេទសជេ្រចើន-សំ�បរ់�្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ សហគមនអ៍ន្តរជតិ និង្របពន័ធសហ្របជជត ិ ចូល 
រមួ្របឹងែ្របងកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ េដើមបេីធ្វើឲយកិចចករពរសិទធិមនុស�កនែ់ត្របេសើរ។ ឱកស
អនុវត្តដូចគន ែបបេនះេនកមពុជមនិគួរ្រតូវបនេបះបងេ់ឡើយ។ េ�យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិតជមយួ 
ៃដគូជេ្រចើន ែដលបនយកចិត្តយ៉ង្រជលេ្រជដល់ករេលើកសទួយសិទធិមនុស�េនកមពុជ ករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធមិនុស� េ្រត�មខ្លួនជេ្រសច េដើមបចូីលរមួកនុងករអនុវត្តអនុ
�សនទ៍ងំេនះជមយួពួកេគ េ�យេ�្ល�តយក្របេយជនព៍កីរេបើកជថមីដល់កំែណទ្រមងដ់ទ៏នេ់ពល េដើមប ី
ចបេ់ផ្តើមដេំណើ រករអនុវត្តUPR េនះេ�យមុងឺម៉ត។់ ករយិល័យឧត្តមសនងករបនជួយ ដល់ករេបះពុមភ 
េនះ ថជជំ�នដំបូងេនកនុងទិសេ�េនះ។ េនះគឺជករឧទទិសដល់្របជជនកមពុជ និងអនកទងំ�យ�
ែដលចូលរមួករពរសិទធិមនុស�របស់ពកួេគ។ 
          េ�ក្រសី �៉នហុ់ី លី  
          ត�ំងករយិល័យ 

OHCHR-Cambodia 
          ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៧ 

8



7 
 

កនុងកំឡុងេពលពិនិតយចុងេ្រកយេនះនឆន ២ំ០១៤ មនអនុ�សនច៍ំនួន២០៥ បន�កជូ់នកមពុជ 
បង្ហ ញនូវករ�យតៃំលជរមួមយួអំពតីថភពៃនកិចចករពរសិទធិមនុស�េនកមពុជ ្រពមទងំចំណុចឆកែល្វង 
និងឱកសពកព់ន័ធនន េដើមបពី្រងឹងដល់កចិចករពរេនះ។ កនុងែខមក� កមពុជបនទទួលអនុ�សនច៍ំននួ
១៧១ េហើយបនសំុពនយរេពលេធ្វើេសចក្តីសំេរចេលើអនុ�សនែ៍ដលេនសល់ចំននួ៣៤ រហូតដល់សមយ័
្របជុំែខមថុិន របស់្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស�។ េនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ កមពុជបន្របកសពជីំហរ
ចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនថ ខ្លួន្រពមទទួលយកែត១៦៣ អនុ�សនប៍៉ុេ�្ណ ះ និងសូមេធ្វើករកតសំ់គល់ចំេពះ
អនុ�សនច៍ំនួន៤២េទៀត។ អនុ�សនទ៍ងំ១៦៣ ែដលកមពុជបនទទលួយក េហើយេប្តជញ ថនឹងចត់
វធិនករបនទ បម់កេនះ ្រតូវបនេបះពុមភផ�យេនកនុង��ងខងេ្រកមេនះ។ 

 េដើមបបីង្ហ ញពកីររកីចំេរ ើនេនជុំបនទ បៃ់នUPR េនឆន ២ំ០១៨ រ�្ឋ ភបិល្រតូវចតវ់ធិនករជក ់
ែស្តងេឆព ះេទរកករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ ្រតូវមនករអនុវត្តន�៍មដម៏នអតថនយ័ នងិឯកភពគន
ចំេពះអនុ�សនU៍PR េដើមបធីនថ�ល់កចិច្របឹងែ្របងរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល អងគករសងគមសីុវលិ ទីភន កង់រ 
សហ្របជជត ិ និងសហគមនអ៍ន្តរជត ិ ្រពមទងំៃដគូចូលរមួដៃទេទៀត នឹង្រតូវចតវ់ធិនករឲយបនជក់
ចបស់ េឆព ះេទរកកររកីចំេរ ើនដម៏នអតថនយ័។ កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងែបបេនះ នឹងរមួចំែណកដល់ករអនុវត្តន៍
អនុ�សនន៍ន ែដលបន�កេ់ចញកលពីមុនៗ េ�យយន្តករសិទធិមនុស�សហ្របជជតដិៃទេទៀត។ 
ឯក�រេបះពុមភេនះ ចង្រកងនូវអនុ�សន ៍UPR ទងំអស់ែដលកមពុជបនទទួលយក កលពីឆន ២ំ០០៩ 
និងឆន ២ំ០១៤ និងបង្ហ ញពអីនុ�សនន៍ីមយួៗ ែដលទកទ់ងេទនងឹអនុ�សនន៍នរបស់�ថ បន័សិទធិ
មនុស�ដៃទេទៀត ដូចជគណៈកមម ធិករននៃនអនកជំនញករឯក�ជយអន្តរជត ិ ែដលមនតនួទីឃ្ល េំមើល
ករអនុវត្តសនធិសញញ េ�យរដ្ឋភគែីដលបនផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស�ទងំេនះ ្រពមទងំអនក
�យករណ៍ពេិសសរបស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�សហ្របជជតអិំពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ។ ករ
េបះពុមភេលើកទី២ ៃនក្រមងអនុ�សនេ៍នះ កម៏នរមួបញចូ លអនុ�សនចុ៍ងេ្រកយរបស់អនក�យករណ៍ 
ពេិសសែដលបនផ្តល់ជូនកលពែីខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំអនុ�សនន៍នេចញេ�យគណៈកមម ធិ
ករស្តីពីសិទធិកុមរអំពកីរអនុវត្តពធិី�របែនថមទងំពរីៃនអនុសញញ សិទធិកុមរ កលពែីខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ 
និងអនុ�សនេ៍ចញេ�យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� អំពីករអនុវត្តកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយេនកមពុជ កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៥ែដរ។  ករអនុវត្តនដ៍េ៏ជគជយ័ នងឹជួយ ដល់ករ
្រពងរបយករណ៍បនទ បរ់បស់UPR កនែ់តមនភពងយ្រសួល។ 

េដើមបសំីេរចបនេគលបំណងេនះ ជសំខន ់ រដ្ឋ្រតូវកំណតព់ី�ថ បន័ជក�់កន់នរបស់ខ្លួន េដើមបី
ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ�សន�៍មវស័ិយជក�់កេ់រៀងៗខ្លួន ្រពមទងំករចតវ់ធិនករជក់
�កេ់ដើមបបីំេពញ�មអនុ�សនទ៍ងំេនះ។ ជ្របករសំខនែ់ដល្រតូវរលឹំកថ ករចតវ់ធិនករចេំពះករ 
ទទួលខុស្រតូវេនះ មនិ្រតូវ�្រស័យទងំ្រសុងេលើនីត្ិរបតបិត្តេិនះេទ។ មនអនុ�សនខ៍្លះ ត្រមូវឱយអនុមត័ 
ឬែកស្រមួលចបប ់តយ៉ួងសភនឹង្រតូវមនតួនទីយ៉ងសំខនេ់នះ។ ជកែ់ស្តងកលពែីខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�កមពុជ និងករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិ
មនុស�េនកមពុជបនសហករេរៀបចំសិកខ ��ជតមិយួ េដើមបផី�ព្វផ�យអនុ�សនU៍PR។ គណៈកមម
ធិករសិទធិមនុស�កមពុជដឹកនដំំេណើ រករសិកខ �� េដើមបកីំណតពី់�ថ បន័រដ្ឋ�ខ្លះ ែដល្រតូវទទួលខុស
្រតូវចំេពះអនុ�សនន៍ីមយួៗ។ 

 ទិដ្ឋភពែតមយួគតៃ់នដំេណើ រករUPR គឺថ��្លុះបញច ំងនូវករ្របមូលផ្តុ ំៃនទស�នៈអន្តរជតអិំពី�ថ ន 
ភពសិទធិមនុស�េន�ម្របេទសនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ េហើយអនុ�សនែ៍ដលជលទធផលពី
ករពនិិតយេនះ ្រតូវបនទទួលយកេ�យសម័្រគចិត្ត នងិជ�ធរណៈ េ�យរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ 
ដូេចនះ អនុ�សនទ៍ងំេនះ�ចក្ល យជឧបករណ៍ៃនករតសូ៊មតដិម៏នអ�ំចបំផុតសំ�បៃ់ដគូពកព់ន័ធទងំ
អស់។ រដ្ឋនីមយួៗគួរបរយិយេនកនុងែផនករជកែ់ស្តងេដើមបអីនុវត្តឬគ្ំរទដល់ករអនុវត្តនអ៍នុ�សនU៍PR 
ករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ�សនU៍PR ជករពិតេហើយ ជរបស់រ�្ឋ ភបិល កប៏៉ុែន្តសងគមសីុវលិ 
ក�៏ចនិងគួរេដើរតសំួខនក់នុងករជួយ ដល់កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេនកនុងវស័ិយេនះែដរ។ សងគម
សីុវលិកេ៏ដើរតនួទីសំខនផ់ងែដរកនុងករ�មឃ្ល េំមើល�ថ នភពៃនករអនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ រមួជ 
មយួអនុ�សនន៍នរបស់យន្តករជំនញ ដូចជគណៈកមម ធិករឃ្ល េំមើលសនធិសញញ  និងអនក�យករណ៍ 
ពេិសសនន អនុ�សនU៍PRែថ្លងពបីញ្ហ ននែដលមនលកខណៈទូលំទូ�យ្រគបដណ្ត បេ់លើវស័ិយនន 
ែដលកនុងេនះ ទភីន កង់រសហ្របជជតជិេរឿយៗែតងផ្តល់ករគ្ំរទដល់រ�្ឋ ភបិល។ កនុងករណីេនះ េ�យ 
ទទួលយកករែណនពំីអនុ�សនទ៍ងំេនះ ទីភន កង់រសហ្របជជតិ�ចផ្តល់ជំនយួដម៏ន�រៈសំខន់
ដល់ករអនុវត្តនU៍PR េនកនុងវស័ិយជក�់កែ់ដលខ្លួនមនសមតថកិចច។  

អនុ�សនព៍្ីរគបយ់ន្តករសិទធិមនុស��ចេ្របើជក�លីករ-េហើយធ្ល បប់នអនុវត្តែបបេនះេន�ម
ប�្ត ្របេទសជេ្រចើន-សំ�បរ់�្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ សហគមនអ៍ន្តរជតិ និង្របពន័ធសហ្របជជត ិ ចូល 
រមួ្របឹងែ្របងកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ េដើមបេីធ្វើឲយកិចចករពរសិទធិមនុស�កនែ់ត្របេសើរ។ ឱកស
អនុវត្តដូចគន ែបបេនះេនកមពុជមនិគួរ្រតូវបនេបះបងេ់ឡើយ។ េ�យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិតជមយួ 
ៃដគូជេ្រចើន ែដលបនយកចិត្តយ៉ង្រជលេ្រជដល់ករេលើកសទួយសិទធិមនុស�េនកមពុជ ករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធមិនុស� េ្រត�មខ្លួនជេ្រសច េដើមបចូីលរមួកនុងករអនុវត្តអនុ
�សនទ៍ងំេនះជមយួពួកេគ េ�យេ�្ល�តយក្របេយជនព៍កីរេបើកជថមីដល់កំែណទ្រមងដ់ទ៏នេ់ពល េដើមប ី
ចបេ់ផ្តើមដេំណើ រករអនុវត្តUPR េនះេ�យមុងឺម៉ត។់ ករយិល័យឧត្តមសនងករបនជួយ ដល់ករេបះពុមភ 
េនះ ថជជំ�នដំបូងេនកនុងទិសេ�េនះ។ េនះគឺជករឧទទិសដល់្របជជនកមពុជ និងអនកទងំ�យ�
ែដលចូលរមួករពរសិទធិមនុស�របស់ពកួេគ។ 
          េ�ក្រសី �៉នហុ់ី លី  
          ត�ំងករយិល័យ 

OHCHR-Cambodia 
          ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៧ 
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អំពីយន្តករសទិធិមនុស�ស������ិ 
ដេំណើ រករUPR 

ករពនិិតយ្រតូវេធ្វើេឡើងេរៀង�ល់៤.៥ឆន មំ្តង េ�យ្រកុមករងរUPR  ែដលមនសមជិកចំនួន៤៧រដ្ឋ
ៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េទះជយ៉ងេនះកេ៏�យ រដ្ឋសមជិកដៃទេទៀតរបស់អងគករសហ្របជជតិ ក៏
�ចចូលរមួកនុងកិចចពភិក�/សនទនជមយួរដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយផងែដរ។ រដ្ឋនីមយួៗែដលសថិត
េ្រកមករពិនតិយ ្រតូវបនជួយ េ�យ្រកុមៃនរដ្ឋបីែដលដឹងថជ “troikas” េធ្វើជអនក�យករណ៍។ ករេ្រជើស 
េរ ើសtroikas សំ�បរ់ដ្ឋនមីយួៗ ្រតូវេធ្វើ�មរយៈករចបេ់ឆន ត បនទ បព់កីរេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិ
្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េនកនុងម�សននបិតអងគករសហ្របជជត។ិ 
 ករ្រតួតពនិិតយេនះ ែផ្អកេលើ�ក�របី៖ 

១. ពត័ម៌នែដលផ្តល់�យេ�យរដ្ឋ ែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែដល�ចេធ្វើ�មទ្រមងជ់ "របយ
ករណ៍ជតិ"។ 
២. ពត័ម៌នែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់អនកជំនញករ និង្រកុម�ក�ជយ�ងសិទធិមនុស� រមួ
មននីតវិធិពីិេសស �ថ បន័សនធិសញញ សិទធមិនុស� និង�ថ បន័សហ្របជជតដិៃទេទៀត។  
៣. ពត័ម៌នពៃីដគូដៃទេទៀត រមួទងំ�ថ បន័សិទធិមនុស�ជត ិនងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល។  

 UPR �យតៃំលពីវ�ិលភពែដលរដ្ឋេគរពកតព្វកិចចសិទធមិនុស�របស់ខ្លួនដូចមនែចងកនុង៖ 
(១). ធមមនុញញសហ្របជជត ិ 
(២). េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� 
(៣). លិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�ែដលរដ្ឋេនះជភគី (សនធិសញញ សិទធិមនុស�ននែដលរដ្ឋេនះបន
ផ្តល់សចច បន័) 
(៤). ករសនយ និងករេប្តជញ ចិត្តេ�យសម័្រគចតិ្តេធ្វើេ�យរដ្ឋេនះ (ឧ. េគលនេយបយសិទធិមនុស�
ជត ិនិង/ឬកមមវធិនីនែដល្រតូវអនុវត្ត) និង 
(៥). ចបបម់នុស�ធមអ៌ន្តរជតិែដលេនជធរមន។ 

ករពនិិតយ្រប្រពឹត្តេទ�មរយៈកិចចសនទនគន ជអន្តរកមមរ�ងរដ្ឋសថិតេនេ្រកមករពិនតិយ និងសមជកិ 
ដៃទេទៀតរបស់សហ្របជជត។ិ កិចចពភិក�េនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងកំឡុងេពលកិចច្របជុរំបស់្រកុមករងរ UPR 
ែដលសមជិក�កេ៏�យរបស់អងគករសហ្របជជត ិ �ច�ងំសំណួរ េយបល់ និង/ឬេធ្វើអនុ�សន៍
ដល់រដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពនិតិយ។ រយៈេពលៃនករ្រតួតពិនិតយ គឺ៣េម៉ង និង៣០នទ។ី 

 បនទ បព់កីរពនិិតយេ�យ្រកុមករងរ troikaនឹងេរៀបចំរបយករណ៍មយួ េ�យមនករចូលរមួពីរដ្ឋ
ែដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ និងជំនួយពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធិ
មនុស�។ របយករណ៍េនះែដល្រតូវទុកជ "របយករណ៍លទធផល" េរៀប�បយ៉់ងសេងខបពកីិចចសនទនគន
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េនះ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ មនសំណួរ េយបល់ នងិអនុ�សនែ៍ដល�កេ់�យរដ្ឋននដល់រដ្ឋែដល
សថិតេ្រកមករពនិិតយ ្រពមទងំករេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ 

េពលេវ�្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមករងរេដើមបអីនុមត័ "របយករណ៍លទធផល" នីមយួៗរបស់រដ្ឋែដល
សថិតេ្រកមករពនិិតយ កនុងកឡុំងសមយ័្របជំុេនះ។ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ មនឱកសផ្តល់េយបល់
បឋមេទេលើអនុ�សនន៍ន េ្រជើសេរ ើសថ្រពមទទួលយក ឬ្រគនែ់តេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ�សន៍
ទងំេនះ។ ទងំអនុ�សនែ៍ដលបនទទួលយក នងិអនុ�សនែ៍ដល្រគនែ់តេធ្វើករកតសំ់គល់ ្រតូវបន
�កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

 បនទ បម់ក របយករណ៍េនះ ្រតូវ�កជូ់នសមយ័្របជំុេពញអងគរបស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េដើមបី
ទទួលករអនុមត័។ េនេពលេនះ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ�ចេឆ្លើយេទនងឹសំណួរ និងបញ្ហ នន
ែដលមនិទនប់នេឆ្លើយ្រគប្់រគនេ់នកំឡុងេពល្រកុមករងរ និងេឆ្លើយតបចំេពះអនុ�សនែ៍ដល្រតូវបន
េលើកេឡើងេ�យរដ្ឋននកនុងកឡុំងេពលៃនករ្រតួតពនិិតយ។ េពលេវ�កម៏នផ្តល់ជូនរដ្ឋសមជកិ និងរដ្ឋ
សេងកតករណ៍ែដរែដលចងសំ់ែដងមតិរបស់ខ្លួនអំពលីទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេនះ និងកម៏នផ្តល់ជូន�ថ បន័ 
សិទធិមនុស�ជត ិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងៃដគូដៃទេទៀត េដើមបផី្តល់េយបល់ជទូេទែដរ។ 

 រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែតងែតមនករទទួលខុស្រតូវបឋមេដើមបអីនុវត្តអនុ�សនន៍នែដល 
មនេនកនុងរបយករណ៍លទធផលចុងេ្រកយ។ UPR ធនថ ្រគប្់របេទស្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះកររកី
ចំេរ ើន ឬករខកខនកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ។ កនុងកំឡុងករ្រតួតពនិិតយេលើកេ្រកយ រដ្ឋ្រតូវបន
រពំងឹថ នឹងផ្តល់ពត័ម៌នអពំវីធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើង េដើមបអីនុវត្តអនុ�សនន៍នែដលបន 
ផ្តល់ឲយកលពេីលើកមុន ្រពមទងំអពំកីរវវិត្តន�៍មយួេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស�។ សហគមនអ៍ន្តរជតិ 
មនតួនទជីួយ អនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ �មរយៈករផ្តល់ជនំួយបេចចកេទស និងករក�ងសមតថភព 
េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋ�ម។ី 

�ថ ប័នសនធិសញញ សិទធិមនុស� 
�ថ បន័សនធសិញញ ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តសនធិសញញ សិទធិមនុស�សនូល (មនសនធិសញញ សិទធិមនុស�ទងំ

អស់៩ នងិពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម)។ �ថ បន័សនធិសញញ  គឺជគណៈកមម ធិករៃនអនក
ជំនញ�ក�ជយ និងមនសមតថភពសិទធមិនុស�ែដលេគទទួល�គ ល់ ែដល្រតូវបនែតង�ងំ និងេបះេឆន ត
េ្រជើសេរ ើសេ�យរដ្ឋភគីៃនសនធិសញញ សំ�បអ់ណត្តកិំណតរ់យៈេពល៤ឆន  ំេហើយ�ចេបះេឆន តជថមីបន។ 

រដ្ឋភគីនីមយួៗៃនសនធិសញញ  មនកតព្វកចិចចតវ់ធិនករ េដើមបធីនថ បុគគល្រគបរូ់បេនកនុងរដ្ឋ
របស់ខ្លួន�ចទទួលបនសិទធិននដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ ។ េដើមបសំីេរចេគលបំណងេនះ រដ្ឋ្រតូវ�ក់
របយករណ៍�មកលកំណតរ់បស់ខ្លួន(“របយករណ៍រដ្ឋ”) ជូន�ថ បន័សនធិសញញ �មអីំពកីរអនុវត្ត�ម
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អំពីយន្តករសទិធិមនុស�ស������ិ 
ដេំណើ រករUPR 

ករពនិិតយ្រតូវេធ្វើេឡើងេរៀង�ល់៤.៥ឆន មំ្តង េ�យ្រកុមករងរUPR  ែដលមនសមជិកចំនួន៤៧រដ្ឋ
ៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េទះជយ៉ងេនះកេ៏�យ រដ្ឋសមជិកដៃទេទៀតរបស់អងគករសហ្របជជតិ ក៏
�ចចូលរមួកនុងកិចចពភិក�/សនទនជមយួរដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយផងែដរ។ រដ្ឋនីមយួៗែដលសថិត
េ្រកមករពិនតិយ ្រតូវបនជួយ េ�យ្រកុមៃនរដ្ឋបីែដលដឹងថជ “troikas” េធ្វើជអនក�យករណ៍។ ករេ្រជើស 
េរ ើសtroikas សំ�បរ់ដ្ឋនមីយួៗ ្រតូវេធ្វើ�មរយៈករចបេ់ឆន ត បនទ បព់កីរេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជកិ
្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េនកនុងម�សននបិតអងគករសហ្របជជត។ិ 
 ករ្រតួតពនិិតយេនះ ែផ្អកេលើ�ក�របី៖ 

១. ពត័ម៌នែដលផ្តល់�យេ�យរដ្ឋ ែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែដល�ចេធ្វើ�មទ្រមងជ់ "របយ
ករណ៍ជតិ"។ 
២. ពត័ម៌នែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់អនកជំនញករ និង្រកុម�ក�ជយ�ងសិទធិមនុស� រមួ
មននីតវិធិពីិេសស �ថ បន័សនធិសញញ សិទធមិនុស� និង�ថ បន័សហ្របជជតដិៃទេទៀត។  
៣. ពត័ម៌នពៃីដគូដៃទេទៀត រមួទងំ�ថ បន័សិទធិមនុស�ជត ិនងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល។  

 UPR �យតៃំលពីវ�ិលភពែដលរដ្ឋេគរពកតព្វកិចចសិទធមិនុស�របស់ខ្លួនដូចមនែចងកនុង៖ 
(១). ធមមនុញញសហ្របជជត ិ 
(២). េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស� 
(៣). លិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�ែដលរដ្ឋេនះជភគី (សនធិសញញ សិទធិមនុស�ននែដលរដ្ឋេនះបន
ផ្តល់សចច បន័) 
(៤). ករសនយ និងករេប្តជញ ចិត្តេ�យសម័្រគចតិ្តេធ្វើេ�យរដ្ឋេនះ (ឧ. េគលនេយបយសិទធិមនុស�
ជត ិនិង/ឬកមមវធិនីនែដល្រតូវអនុវត្ត) និង 
(៥). ចបបម់នុស�ធមអ៌ន្តរជតិែដលេនជធរមន។ 

ករពនិិតយ្រប្រពឹត្តេទ�មរយៈកិចចសនទនគន ជអន្តរកមមរ�ងរដ្ឋសថិតេនេ្រកមករពិនតិយ និងសមជកិ 
ដៃទេទៀតរបស់សហ្របជជត។ិ កិចចពភិក�េនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងកំឡុងេពលកិចច្របជុរំបស់្រកុមករងរ UPR 
ែដលសមជិក�កេ៏�យរបស់អងគករសហ្របជជត ិ �ច�ងំសំណួរ េយបល់ និង/ឬេធ្វើអនុ�សន៍
ដល់រដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពនិតិយ។ រយៈេពលៃនករ្រតួតពិនិតយ គឺ៣េម៉ង និង៣០នទ។ី 

 បនទ បព់កីរពនិិតយេ�យ្រកុមករងរ troikaនឹងេរៀបចំរបយករណ៍មយួ េ�យមនករចូលរមួពីរដ្ឋ
ែដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ និងជំនួយពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធិ
មនុស�។ របយករណ៍េនះែដល្រតូវទុកជ "របយករណ៍លទធផល" េរៀប�បយ៉់ងសេងខបពកីិចចសនទនគន
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េនះ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ មនសំណួរ េយបល់ នងិអនុ�សនែ៍ដល�កេ់�យរដ្ឋននដល់រដ្ឋែដល
សថិតេ្រកមករពនិិតយ ្រពមទងំករេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ 

េពលេវ�្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមករងរេដើមបអីនុមត័ "របយករណ៍លទធផល" នីមយួៗរបស់រដ្ឋែដល
សថិតេ្រកមករពនិិតយ កនុងកឡុំងសមយ័្របជំុេនះ។ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ មនឱកសផ្តល់េយបល់
បឋមេទេលើអនុ�សនន៍ន េ្រជើសេរ ើសថ្រពមទទួលយក ឬ្រគនែ់តេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ�សន៍
ទងំេនះ។ ទងំអនុ�សនែ៍ដលបនទទួលយក នងិអនុ�សនែ៍ដល្រគនែ់តេធ្វើករកតសំ់គល់ ្រតូវបន
�កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

 បនទ បម់ក របយករណ៍េនះ ្រតូវ�កជូ់នសមយ័្របជំុេពញអងគរបស់្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េដើមបី
ទទួលករអនុមត័។ េនេពលេនះ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពនិិតយ�ចេឆ្លើយេទនងឹសំណួរ និងបញ្ហ នន
ែដលមនិទនប់នេឆ្លើយ្រគប្់រគនេ់នកំឡុងេពល្រកុមករងរ និងេឆ្លើយតបចំេពះអនុ�សនែ៍ដល្រតូវបន
េលើកេឡើងេ�យរដ្ឋននកនុងកឡុំងេពលៃនករ្រតួតពនិិតយ។ េពលេវ�កម៏នផ្តល់ជូនរដ្ឋសមជកិ និងរដ្ឋ
សេងកតករណ៍ែដរែដលចងសំ់ែដងមតិរបស់ខ្លួនអំពលីទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេនះ និងកម៏នផ្តល់ជូន�ថ បន័ 
សិទធិមនុស�ជត ិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងៃដគូដៃទេទៀត េដើមបផី្តល់េយបល់ជទូេទែដរ។ 

 រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែតងែតមនករទទួលខុស្រតូវបឋមេដើមបអីនុវត្តអនុ�សនន៍នែដល 
មនេនកនុងរបយករណ៍លទធផលចុងេ្រកយ។ UPR ធនថ ្រគប្់របេទស្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះកររកី
ចំេរ ើន ឬករខកខនកនុងករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ។ កនុងកំឡុងករ្រតួតពនិិតយេលើកេ្រកយ រដ្ឋ្រតូវបន
រពំងឹថ នឹងផ្តល់ពត័ម៌នអពំវីធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើង េដើមបអីនុវត្តអនុ�សនន៍នែដលបន 
ផ្តល់ឲយកលពេីលើកមុន ្រពមទងំអពំកីរវវិត្តន�៍មយួេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស�។ សហគមនអ៍ន្តរជតិ 
មនតួនទជីួយ អនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំេនះ �មរយៈករផ្តល់ជនំួយបេចចកេទស និងករក�ងសមតថភព 
េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋ�ម។ី 

�ថ ប័នសនធិសញញ សិទធិមនុស� 
�ថ បន័សនធសិញញ ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តសនធិសញញ សិទធិមនុស�សនូល (មនសនធិសញញ សិទធិមនុស�ទងំ

អស់៩ នងិពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម)។ �ថ បន័សនធិសញញ  គឺជគណៈកមម ធិករៃនអនក
ជំនញ�ក�ជយ និងមនសមតថភពសិទធមិនុស�ែដលេគទទួល�គ ល់ ែដល្រតូវបនែតង�ងំ និងេបះេឆន ត
េ្រជើសេរ ើសេ�យរដ្ឋភគីៃនសនធិសញញ សំ�បអ់ណត្តកិំណតរ់យៈេពល៤ឆន  ំេហើយ�ចេបះេឆន តជថមីបន។ 

រដ្ឋភគីនីមយួៗៃនសនធិសញញ  មនកតព្វកចិចចតវ់ធិនករ េដើមបធីនថ បុគគល្រគបរូ់បេនកនុងរដ្ឋ
របស់ខ្លួន�ចទទួលបនសិទធិននដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ ។ េដើមបសំីេរចេគលបំណងេនះ រដ្ឋ្រតូវ�ក់
របយករណ៍�មកលកំណតរ់បស់ខ្លួន(“របយករណ៍រដ្ឋ”) ជូន�ថ បន័សនធិសញញ �មអីំពកីរអនុវត្ត�ម
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កតព្វកិចចសនធិសញញ េនះ។ របយករណ៍រដ្ឋដំបូង្រតូវ�កជូ់ន�ថ បន័សនធិសញញ កនុងរយៈេពល២ឆន  ំ េ្រកយ 
ពកីរផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ េនះ េហើយបនទ បម់កេទៀត ្រតូវ�កជូ់នេរៀង�ល់៤ ឬ៥ឆន មំ្តង។ �ថ បន័
សនធិសញញ  ពភិក�របយករណ៍រដ្ឋេនកនុងសមយ័្របជំុរបស់ខ្លួន ជមយួត�ំងរបស់រដ្ឋនីមយួៗែដលពក់
ពន័ធ។ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័ជតសិិទធិមនុស�ែតងែតចង្រកងពត័ម៌នបែនថមសំ�ប�់កជូ់ន
�ថ បន័សនធសិញញ កនុងទ្រមងម់យួែដលេ�� “របយករណ៍េ្រប�បេធៀប” ឬ “របយករណ៍្រសេមល”។ 

េ្រកយពកីរពិនិតយេលើរបយករណ៍រដ្ឋរចួ �ថ បន័សនធិសញញ នីមយួៗេចញ“េសចក្តសីេងកតសននិ�្ឋ ន” 
ែដលមនករ�យតៃំលរមួរបស់ខ្លួនពកីររកីចំេរ ើននិងចណុំចខ្វះខតេនកនុងករអនុវត្តសនធិសញញ សិទធិមនុស� 
និងអនុ�សនឱ៍យមនករែកលំអដល់ករសំេរចបននូវសិទធិទងំេនះ។ អនុ�សនចុ៍ងេ្រកយពី�ថ បន័សនធិ
សញញ ចំនួន៦ខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងឯក�រេបះពុមភេនះ េ�យ�រែតអនុ�សនទ៍ងំ
េនះពកព់ន័ធនឹងអនុ�សនU៍PR៖ 

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�(CCPR) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធពិលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ(១៩៦៦) និងពិធី�របែនថមៃនកតកិសញញ េនះ។ 

 គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចនិងវបបធម(៌CESCR) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ  
អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម(៌១៩៦៦) 

 គណៈកមម ធិករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ�សន(៍CERD) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្ត
អនុសញញ អន្តរជតសិ្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ�សន(៍១៩៦៥) 

 គណៈកមម ធិករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ (CEDAW) ឃ្ល េំមើលករ
អនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ(១៩៧៩) និងពធិី
�របែនថម (១៩៩៩) 

 គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម(CAT) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និង
ករ្រប្រពតិ្ត ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌និងបនទ បបេនថ ក(១៩៨៤) 

 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ(CRC) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ(១៩៨៩) និងពធិ ី
�របែនថមទងំពរី(២០០០) 

  កមពុជកជ៏រដ្ឋភគីៃនអនុសញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លួនេ�យបងខំ(CED) នងិអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិជនពកិរ(CRPD)ែដរ កប៏៉ុែន្តកមពុជមនិទនប់ន�ករ់បយករណ៍របស់ខ្លួនជូន�ថ បន័សនធិ
សញញ នីមយួៗៃនអនុសញញ ទងំពរីេនះេនេឡើយេទ េហតុដូេចនះ កម៏និទនម់នអនុ�សន�៍មយួទកទ់ង
នឹងអនុសញញ ទងំពរីេនះែដរ (របយករណ៍CRPD ្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពីៃថងទី២០ មក� ឆន ២ំ០១៥ 
និងរបយករណ៍CED ្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី២៧ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៥)។ 
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ខងេ្រកមេនះ គឺជ�ថ នភពរបយករណ៍សំ�ប�់ថ បន័សនធិសញញ ដូចបនេរៀប�បខ់ងេលើ៖ 
 CCPR៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទេនែខេម� ឆន ២ំ០១៩ 
 CESCR៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ 
 CERD៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ 
 CEDAW៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទេនៃថងទី១ ែខតុ� ឆន ២ំ០១៧ 
 CAT៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 
 CRC៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទេនៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 

នីតិវធិពិីេសសៃន្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស� 
នីតវិធិីពិេសសៃន្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស�គឺជអនកជំនញករសិទធិមនុស��ក�ជយ ឬ្រកុមៃនអនកជំនញ

ែបបេនះែដល�យករណ៍ និង្របឹក�េយបល់អំពសិីទធិមនុស��មទស�ន�វស័ិយ្រប�នបទឬទស�ន�វស័ិយ
�ម្របេទសជក�់ក។់ អនកជំនញករទងំេនះរមួមន អនក�យករណ៍ពិេសស ត�ំងពេិសស ្រកុមករ 
ងរនិងអនកជំនញ�ក�ជយ។ គិត្រតមឹែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ ្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េមើលខុស្រតូវេលើ�ណត្តិ 
អនក�យករណ៍ពេិសស�ម្រប�នបទ ចំនួន៤១ និងអនក�យករណ៍ពេិសស�ម្របេទស ចំនួន១៤ ្រគប 
ដណ្ត បេ់លើសិទធមិនស�ទងំអស់ េពលគឺសិទធិពលរដ្ឋ នេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសិទធិវបបធម។៌ 

អនកកន�់ណត្តិនីតវិធិីពេិសស បេំរ ើករងរកនុងសមតថភពផទ ល់ខ្លួនរបស់ខ្លួន មននយ័ថពកួេគមនិ
ែមនជសមជិកបុគគលិកសហ្របជជតិ មនិទទួល្របកេ់បៀវត�សំ�បក់រងរ េហើយមនិត�ំងឱយ្របេទស
របស់ពួកេគ ឬផល្របេយជនព៍េិសសសំ�ប្់រកុម�មយួ។ អនកកន�់ណត្តនិីមយួៗ �ចបំេរ ើករងរយ៉ង
យូរ៦ឆន ។ំ �ន��ក�ជយេនះ មនបំណងអនុញញ តិឱយអនកជំនញទងំេនះ អនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួនេ�យមនិ
លំេអៀង។ កនុងករបំេពញករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន អនកកន�់ណត្តិទទួលបនករគ្ំរទពីករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស�(OHCHR)។ 

�ណត្តិរបស់អនក�យករណ៍ពេិសសស្តីព�ីថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ែផ្អកេលើកិចច្រពមេ្រព�ង
សន្តិភពទ្ីរកុងប៉រសី ែដលបនចុះហតថេលខកលពឆីន ១ំ៩៩៣។ តួនទីរបស់អនក�យករណ៍ពិេសស គឺ
�យតំៃលអំពី�ថ នភពសិទធិមនុស� �យករណ៍ជ��រណ�ពី�ថ នភពេនះ និងេធ្វើករជមយួរ�្ឋ ភបិល 
សងគមសីុវលិនិងអនកដៃទេទៀត េដើមបជំីរុញកិចចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតេិនកនុងវស័ិយេនះ។ អនក�យករណ៍ 
ពេិសសេធ្វើទស�នកិចច ឬបំេពញេបសកកមមេទៀងទតម់កកនក់មពុជ និង�យករណ៍្របចឆំន ជូំន្រកមុ្របឹក�
សិទធិមនុស�។ ករយិល័យOHCHR ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងភស្តុភរដល់អនក�យករណ៍ពេិសស។ អនក 
�យករណ៍ពេិសសសព្វៃថងគឺ����សី���្ត ចរយ រ ៉ូ� សមីត (ជនជតអិងេ់គ្លស) េ�ក្រសី្រតូវបនែតង�ងំ 
ជអនក�យករណ៍ពេិសស កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៥។ របយករណ៍របស់អនក�យករណ៍ពេិសស្របចំ
្របេទសដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងក្រមង�ក�រេបះពុមភេនះ។    
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កតព្វកិចចសនធិសញញ េនះ។ របយករណ៍រដ្ឋដំបូង្រតូវ�កជូ់ន�ថ បន័សនធិសញញ កនុងរយៈេពល២ឆន  ំ េ្រកយ 
ពកីរផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ េនះ េហើយបនទ បម់កេទៀត ្រតូវ�កជូ់នេរៀង�ល់៤ ឬ៥ឆន មំ្តង។ �ថ បន័
សនធិសញញ  ពភិក�របយករណ៍រដ្ឋេនកនុងសមយ័្របជំុរបស់ខ្លួន ជមយួត�ំងរបស់រដ្ឋនីមយួៗែដលពក់
ពន័ធ។ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័ជតសិិទធិមនុស�ែតងែតចង្រកងពត័ម៌នបែនថមសំ�ប�់កជូ់ន
�ថ បន័សនធសិញញ កនុងទ្រមងម់យួែដលេ�� “របយករណ៍េ្រប�បេធៀប” ឬ “របយករណ៍្រសេមល”។ 

េ្រកយពកីរពិនិតយេលើរបយករណ៍រដ្ឋរចួ �ថ បន័សនធិសញញ នីមយួៗេចញ“េសចក្តសីេងកតសននិ�្ឋ ន” 
ែដលមនករ�យតៃំលរមួរបស់ខ្លួនពកីររកីចំេរ ើននិងចណុំចខ្វះខតេនកនុងករអនុវត្តសនធិសញញ សិទធិមនុស� 
និងអនុ�សនឱ៍យមនករែកលំអដល់ករសំេរចបននូវសិទធិទងំេនះ។ អនុ�សនចុ៍ងេ្រកយពី�ថ បន័សនធិ
សញញ ចំនួន៦ខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងឯក�រេបះពុមភេនះ េ�យ�រែតអនុ�សនទ៍ងំ
េនះពកព់ន័ធនឹងអនុ�សនU៍PR៖ 

 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�(CCPR) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធពិលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ(១៩៦៦) និងពិធី�របែនថមៃនកតកិសញញ េនះ។ 

 គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចនិងវបបធម(៌CESCR) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តកតិកសញញ  
អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម(៌១៩៦៦) 

 គណៈកមម ធិករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ�សន(៍CERD) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្ត
អនុសញញ អន្តរជតសិ្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងពូជ�សន(៍១៩៦៥) 

 គណៈកមម ធិករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ (CEDAW) ឃ្ល េំមើលករ
អនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ(១៩៧៩) និងពធិី
�របែនថម (១៩៩៩) 

 គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម(CAT) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និង
ករ្រប្រពតិ្ត ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌និងបនទ បបេនថ ក(១៩៨៤) 

 គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ(CRC) ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ(១៩៨៩) និងពធិ ី
�របែនថមទងំពរី(២០០០) 

  កមពុជកជ៏រដ្ឋភគីៃនអនុសញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លួនេ�យបងខំ(CED) នងិអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិជនពកិរ(CRPD)ែដរ កប៏៉ុែន្តកមពុជមនិទនប់ន�ករ់បយករណ៍របស់ខ្លួនជូន�ថ បន័សនធិ
សញញ នីមយួៗៃនអនុសញញ ទងំពរីេនះេនេឡើយេទ េហតុដូេចនះ កម៏និទនម់នអនុ�សន�៍មយួទកទ់ង
នឹងអនុសញញ ទងំពរីេនះែដរ (របយករណ៍CRPD ្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពីៃថងទី២០ មក� ឆន ២ំ០១៥ 
និងរបយករណ៍CED ្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី២៧ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៥)។ 
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ខងេ្រកមេនះ គឺជ�ថ នភពរបយករណ៍សំ�ប�់ថ បន័សនធិសញញ ដូចបនេរៀប�បខ់ងេលើ៖ 
 CCPR៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទេនែខេម� ឆន ២ំ០១៩ 
 CESCR៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ 
 CERD៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ 
 CEDAW៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទេនៃថងទី១ ែខតុ� ឆន ២ំ០១៧ 
 CAT៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទកលពៃីថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 
 CRC៖ របយករណ៍បនទ ប ់្រតូវដល់កលបរេិចឆទេនៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 

នីតិវធិពិីេសសៃន្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស� 
នីតវិធិីពិេសសៃន្រកុម្របឹក�សិទធមិនុស�គឺជអនកជំនញករសិទធិមនុស��ក�ជយ ឬ្រកុមៃនអនកជំនញ

ែបបេនះែដល�យករណ៍ និង្របឹក�េយបល់អំពសិីទធិមនុស��មទស�ន�វស័ិយ្រប�នបទឬទស�ន�វស័ិយ
�ម្របេទសជក�់ក។់ អនកជំនញករទងំេនះរមួមន អនក�យករណ៍ពិេសស ត�ំងពេិសស ្រកុមករ 
ងរនិងអនកជំនញ�ក�ជយ។ គិត្រតមឹែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ ្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស� េមើលខុស្រតូវេលើ�ណត្តិ 
អនក�យករណ៍ពេិសស�ម្រប�នបទ ចំនួន៤១ និងអនក�យករណ៍ពេិសស�ម្របេទស ចំនួន១៤ ្រគប 
ដណ្ត បេ់លើសិទធមិនស�ទងំអស់ េពលគឺសិទធិពលរដ្ឋ នេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងសិទធិវបបធម។៌ 

អនកកន�់ណត្តិនីតវិធិីពេិសស បេំរ ើករងរកនុងសមតថភពផទ ល់ខ្លួនរបស់ខ្លួន មននយ័ថពកួេគមនិ
ែមនជសមជិកបុគគលិកសហ្របជជតិ មនិទទួល្របកេ់បៀវត�សំ�បក់រងរ េហើយមនិត�ំងឱយ្របេទស
របស់ពួកេគ ឬផល្របេយជនព៍េិសសសំ�ប្់រកុម�មយួ។ អនកកន�់ណត្តនិីមយួៗ �ចបំេរ ើករងរយ៉ង
យូរ៦ឆន ។ំ �ន��ក�ជយេនះ មនបំណងអនុញញ តិឱយអនកជំនញទងំេនះ អនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួនេ�យមនិ
លំេអៀង។ កនុងករបំេពញករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន អនកកន�់ណត្តិទទួលបនករគ្ំរទពីករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធមិនុស�(OHCHR)។ 

�ណត្តិរបស់អនក�យករណ៍ពេិសសស្តីព�ីថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ែផ្អកេលើកិចច្រពមេ្រព�ង
សន្តិភពទ្ីរកុងប៉រសី ែដលបនចុះហតថេលខកលពឆីន ១ំ៩៩៣។ តួនទីរបស់អនក�យករណ៍ពិេសស គឺ
�យតំៃលអំពី�ថ នភពសិទធិមនុស� �យករណ៍ជ��រណ�ពី�ថ នភពេនះ និងេធ្វើករជមយួរ�្ឋ ភបិល 
សងគមសីុវលិនិងអនកដៃទេទៀត េដើមបជំីរុញកិចចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតេិនកនុងវស័ិយេនះ។ អនក�យករណ៍ 
ពេិសសេធ្វើទស�នកិចច ឬបំេពញេបសកកមមេទៀងទតម់កកនក់មពុជ និង�យករណ៍្របចឆំន ជូំន្រកមុ្របឹក�
សិទធិមនុស�។ ករយិល័យOHCHR ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងភស្តុភរដល់អនក�យករណ៍ពេិសស។ អនក 
�យករណ៍ពេិសសសព្វៃថងគឺ����សី���្ត ចរយ រ ៉ូ� សមីត (ជនជតអិងេ់គ្លស) េ�ក្រសី្រតូវបនែតង�ងំ 
ជអនក�យករណ៍ពេិសស កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៥។ របយករណ៍របស់អនក�យករណ៍ពេិសស្របចំ
្របេទសដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងក្រមង�ក�រេបះពុមភេនះ។    
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កមពុជ មនិទនប់នទទួលយកដំេណើ រទស�នកិចចជផ្លូវករេ�យនីតិវធិីពិេសស�ម្រប�នបទេន
េឡើយេទ េលើកែលងែតដេំណើ រទស�នកិចចឆន ២ំ០០៥ របស់អនក�យករណ៍ពេិសសស្តីពីលំេន�្ឋ នសមរមយ 
ថជែផនកមយួៃនសិទធិមនកំរតិជីវភពសមរមយ។ អនុ�សនរ៍បស់គតក់ម៏នរមួបញចូ លេនកនុងក្រមងឯក
�រេបះពុមភេនះែដរ េ្រកមអតថបទេយង E/CN.4/2006/41/Add.3. 
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I. ករផ្តលស់ចច ប័ន និងករចូលជសមជិកសនធិសញញ សទិធិមនុស�
អន្តរជតិ  និងសនធិសញញ ពក់ព័នធនន  ្រពមទងំកិចចសហ្របតិ 
បត្តិករជមួយនឹង្របព័នធសទិធិមនុស�សហ្របជជតិ និងសហ
គមន៍អន្តរជតិ រមួទងំតុ�ករ�្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ 

ក.  ករផ្តលស់ចច បន័ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៦. ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធរិបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ និង
សមជកិ្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ (េអក្វ ឌរ័) 

១១៨.៧. ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំ
អស់ និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ ែដលខ្លួនបនចុះហតថេលខកនុងឆន ២ំ០០៤។ (េអហ�ុបី) 

១១៨.៨. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបផី្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករ
េទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ នងិសមជកិ្រគួ�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។ (�ែហ�រៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១. សូមពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អន្តរជតិេដើមបកីរពរដល់ជន្រគបរ់ូបពីករបតខ់្លួនេ�យបងខ(ំCED) 
និងអនុសញញ សី្តពីសិទធិជនពិករ(CRPD) ពិធី�របែនថមចនំួនពរីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិ
នេយបយ(ICCPR) ពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹ្រស្តីេភទ 
និងCRPD និងអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ និងសូម្របតិបត្ត�ិមេ�លេ�សិទធិមនុស�
ែដលកំណតេ់�យេសចក្តីសេ្រមចេលខ៩/១២ របស់្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស�។ (េ្របសីុល)  

២. សូមចុះហតថេលខនិងផ្តល់សចច បន័CED នងិពិធី�របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិសី្តពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគម 
កិចច និងវបបធម(៌ICESCR)។ សូមផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�របែនថមៃន ICCPR ពិធ�ីរបែនថមៃន CEDAW និង
CRPD និងពិធ�ីរបែនថមៃនអនុសញញ េនះ។ (េអសប៉ញ) 
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�រេបះពុមភេនះែដរ េ្រកមអតថបទេយង E/CN.4/2006/41/Add.3. 
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I. ករផ្តលស់ចច ប័ន និងករចូលជសមជិកសនធិសញញ សទិធិមនុស�
អន្តរជតិ  និងសនធិសញញ ពក់ព័នធនន  ្រពមទងំកិចចសហ្របតិ 
បត្តិករជមួយនឹង្របព័នធសទិធិមនុស�សហ្របជជតិ និងសហ
គមន៍អន្តរជតិ រមួទងំតុ�ករ�្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ 

ក.  ករផ្តលស់ចច បន័ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៦. ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធរិបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ និង
សមជកិ្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ (េអក្វ ឌរ័) 

១១៨.៧. ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករេទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំ
អស់ និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ ែដលខ្លួនបនចុះហតថេលខកនុងឆន ២ំ០០៤។ (េអហ�ុបី) 

១១៨.៨. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបផី្តល់សចច បន័ដល់អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករ
េទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ នងិសមជកិ្រគួ�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។ (�ែហ�រៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១. សូមពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អន្តរជតិេដើមបកីរពរដល់ជន្រគបរ់ូបពីករបតខ់្លួនេ�យបងខ(ំCED) 
និងអនុសញញ សី្តពីសិទធិជនពិករ(CRPD) ពិធី�របែនថមចនំួនពរីៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិ
នេយបយ(ICCPR) ពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹ្រស្តីេភទ 
និងCRPD និងអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ និងសូម្របតិបត្ត�ិមេ�លេ�សិទធិមនុស�
ែដលកំណតេ់�យេសចក្តីសេ្រមចេលខ៩/១២ របស់្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស�។ (េ្របសីុល)  

២. សូមចុះហតថេលខនិងផ្តល់សចច បន័CED នងិពិធី�របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិសី្តពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគម 
កិចច និងវបបធម(៌ICESCR)។ សូមផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�របែនថមៃន ICCPR ពិធ�ីរបែនថមៃន CEDAW និង
CRPD និងពិធ�ីរបែនថមៃនអនុសញញ េនះ។ (េអសប៉ញ) 
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៣. សូមពចិរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ  CRPD និងធនឲយមនករអនុវត្ត�មអនុសញញ េនះទងំ្រសុងេន
កនុងចបបជ់តិ។ (ណូែវលេហ�ឡង)់ 

៤.  សូមពចិរ�ផ្តល់សចច បន័េលើពធីិ�របែនថមៃនអនុសញញ  CEDAW ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខកលពឆីន ំ
២០០១។ (ស្លូ�៉គ)ី 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

៥. […] មយង៉វញិេទៀត គណៈកមម ធិករជ្រមុញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ចូលជសមជិកៃនពិធី�របែនថមៃនកតិក
សញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ពកព់ន័ធនឹងនីតវិធិបីណ្តឹ ងបុគគល។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

៣៤. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ េដើមបពី្រងឹងបែនថមេទៀតដល់ករអនុវត្តសិទធិកុមរ រដ្ឋភគីផ្តល់សចច បន័
េលើពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ សិទធិកុមរស្តីពីនីតិវធិបីណ្តឹ ង។

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

៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិពីអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថខណ្ឌ ទី១០) និង
ផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី េបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធ�ីរបែនថមៃនអនុសញញ  េនកនុង�ជកចិចេ�យ�តបង្អង់
តេទេទៀត និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតកិមមរបស់ខ្លួន េដើមប�ីកប់ញចូ លបញញត្តិទងំអស់របស់អនុសញញ េទកនុង
ចបបជ់តិ។ 
៣៥.គ). ពិចរ�ចូលជសមជិកៃនអនុសញញ  ILO េលខ១៨៩ ស្តីពី ករងរសមរមយស្រមបអ់នកបេ្រមើករងរ
�មផទះ  និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរូ់ប និងសមជិក្រគូ�ររបស់ពួកេគ។ 

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

៨១. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគីេផញើជបនទ ននូ់វរបយករណ៏ដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពពិីធី�របែនថមទងំពីរ
ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ េដើមបពី្រងឹងបែនថមេទៀតនូវករសេ្រមចបននូវសិទធកុិមរ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេលើក
ទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឱយចូលជសមជិកៃនលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�សំខន់ៗ ទងំអស់  រមួទងំអនុសញញ ស្តីពីសិទធជិន
ពិករ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិកមមករេទសន្តរ្របេវសន ៍ និងសមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ 
និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករបតខ់្លួនេ�យបងខំ។  
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គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម  CAT/C/KHM/CO/2 (២០១០)

៣៤. គណៈកមម ធិករេសនើសំុអេញជ ើញរដ្ឋភគី ពិចរ�េលើករផ្ដល់សចច បន័ដល់សនធិសញញ សិទធិមនុស�សំខន់ៗ
របស់អងគករសហ្របជជតែិដល្របេទសកមពុជមនិទនចូ់លជភគី ជពេិសសអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរ
សិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរ់ូប និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ នងិអនុសញញ
អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករបតខ់្លួនេ�យបងខំ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០) 

២១. េ�យចងចអំំពីអវភិគភពៃនសិទធិមនុស�ទងំអស់  គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឲយពចិរ�
អំពីករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធមិនុស�អន្តរជតិទងំ�យ ែដលរដ្ឋភគីេនមនិទនប់នផ្តល់សចច បន័េន
េឡើយ ជពិេសស សនធិសញញ ែដលបញញត្តិរបស់�មនពកព់ន័ធេ�យ�ទ ល់នឹងករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍មនជ�ទិ៍
អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសនន៍ិងសមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ(១៩៩០) 

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

៤៤. គណៈកមម ធិករជរុំញេលើទឹកចតិ្តដល់រដ្ឋភគីឲយពិចរ�ចុះហតថេលខ និងផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�របែនថម
ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

៤៥. គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចិត្តផងែដរដល់រដ្ឋភគី ឲយពចិរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ របស់អងគករ
ពលកមមអន្តរជតិ (ILO) េលខ៨១ស្តីពីអធិករកិចចករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមម និងពណិជជកមម(១៩៤៧) និងអនុ
សញញ េលខ១០២ស្តីពីបទ�្ឋ នអបបបរមៃនករ�ន�៉បរ់ងែផនកសងគម(របបសន្តិសុខសងគម)(១៩៥២)

ខ.  កចិចសហ្របតបិត្តកិរជមួយយន្តករសិទ ធមិនសុ� និង�ថ បន័សិទ ធមិនសុ� 

អសុ�សស៍ៃសករពិសិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨. ៤៤. ពិចរ�សហ្របតិបត្តិបែនថមេទៀតជមយួយន្តករ្រតួតពិនិតយ�ម�នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ រមួទងំ 
�ថ បន័សនធិសញញ  និងនីតវិធិីពិេសសៃន្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស�។ (ទួកេមន�ីថ ន) 

អសុ�សស៍ៃសករពិសិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

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

16



15 
 

៣. សូមពចិរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ  CRPD និងធនឲយមនករអនុវត្ត�មអនុសញញ េនះទងំ្រសុងេន
កនុងចបបជ់តិ។ (ណូែវលេហ�ឡង)់ 

៤.  សូមពចិរ�ផ្តល់សចច បន័េលើពធីិ�របែនថមៃនអនុសញញ  CEDAW ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខកលពឆីន ំ
២០០១។ (ស្លូ�៉គ)ី 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

៥. […] មយង៉វញិេទៀត គណៈកមម ធិករជ្រមុញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ចូលជសមជិកៃនពិធី�របែនថមៃនកតិក
សញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ពកព់ន័ធនឹងនីតវិធិបីណ្តឹ ងបុគគល។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

៣៤. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ េដើមបពី្រងឹងបែនថមេទៀតដល់ករអនុវត្តសិទធិកុមរ រដ្ឋភគីផ្តល់សចច បន័
េលើពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ សិទធិកុមរស្តីពីនីតិវធិបីណ្តឹ ង។

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

៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិពីអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថខណ្ឌ ទី១០) និង
ផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី េបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធ�ីរបែនថមៃនអនុសញញ  េនកនុង�ជកចិចេ�យ�តបង្អង់
តេទេទៀត និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតកិមមរបស់ខ្លួន េដើមប�ីកប់ញចូ លបញញត្តិទងំអស់របស់អនុសញញ េទកនុង
ចបបជ់តិ។ 
៣៥.គ). ពិចរ�ចូលជសមជិកៃនអនុសញញ  ILO េលខ១៨៩ ស្តីពី ករងរសមរមយស្រមបអ់នកបេ្រមើករងរ
�មផទះ  និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរូ់ប និងសមជិក្រគូ�ររបស់ពួកេគ។ 

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

៨១. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគីេផញើជបនទ ននូ់វរបយករណ៏ដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពពិីធី�របែនថមទងំពីរ
ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ េដើមបពី្រងឹងបែនថមេទៀតនូវករសេ្រមចបននូវសិទធកុិមរ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេលើក
ទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឱយចូលជសមជិកៃនលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�សំខន់ៗ ទងំអស់  រមួទងំអនុសញញ ស្តីពីសិទធជិន
ពិករ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិកមមករេទសន្តរ្របេវសន ៍ និងសមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ 
និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករបតខ់្លួនេ�យបងខំ។  
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គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម  CAT/C/KHM/CO/2 (២០១០)

៣៤. គណៈកមម ធិករេសនើសំុអេញជ ើញរដ្ឋភគី ពិចរ�េលើករផ្ដល់សចច បន័ដល់សនធិសញញ សិទធិមនុស�សំខន់ៗ
របស់អងគករសហ្របជជតែិដល្របេទសកមពុជមនិទនចូ់លជភគី ជពេិសសអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរ
សិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរ់ូប និងសមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ នងិអនុសញញ
អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស�ទងំអស់ពីករបតខ់្លួនេ�យបងខំ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០) 

២១. េ�យចងចអំំពីអវភិគភពៃនសិទធិមនុស�ទងំអស់  គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឲយពចិរ�
អំពីករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធមិនុស�អន្តរជតិទងំ�យ ែដលរដ្ឋភគីេនមនិទនប់នផ្តល់សចច បន័េន
េឡើយ ជពិេសស សនធិសញញ ែដលបញញត្តិរបស់�មនពកព់ន័ធេ�យ�ទ ល់នឹងករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍មនជ�ទិ៍
អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសនន៍ិងសមជិក្រគួ�រទងំអស់របស់ពួកេគ(១៩៩០) 

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

៤៤. គណៈកមម ធិករជរុំញេលើទឹកចតិ្តដល់រដ្ឋភគីឲយពិចរ�ចុះហតថេលខ និងផ្តល់សចច បន័េលើពិធី�របែនថម
ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

៤៥. គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចិត្តផងែដរដល់រដ្ឋភគី ឲយពចិរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ របស់អងគករ
ពលកមមអន្តរជតិ (ILO) េលខ៨១ស្តីពីអធិករកិចចករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមម និងពណិជជកមម(១៩៤៧) និងអនុ
សញញ េលខ១០២ស្តីពីបទ�្ឋ នអបបបរមៃនករ�ន�៉បរ់ងែផនកសងគម(របបសន្តិសុខសងគម)(១៩៥២)

ខ.  កចិចសហ្របតបិត្តកិរជមួយយន្តករសិទ ធមិនសុ� និង�ថ បន័សិទ ធមិនសុ� 

អសុ�សស៍ៃសករពិសិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨. ៤៤. ពិចរ�សហ្របតិបត្តិបែនថមេទៀតជមយួយន្តករ្រតួតពិនិតយ�ម�នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ រមួទងំ 
�ថ បន័សនធិសញញ  និងនីតវិធិីពិេសសៃន្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស�។ (ទួកេមន�ីថ ន) 

អសុ�សស៍ៃសករពិសិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

១៧. សូម�ករ់បយករណ៍ែដលមនិទនប់នបញជូ នជូន�ថ បន័សនធិសញញ ពកព់ន័ធនន។ (ប៉គី�ថ ន) 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣) 
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៥០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នជ�យលកខណ៍អក�រអពីំវធិនករែដល្រតូវបនចតេ់ឡើង កនុង
ករអនុវត្តអនុ�សនក៍នុងកថខណ្ឌ ទី១៥  នងិទី២១ ចំណុច(ក), (ខ) នងិ(គ) កនុងរយៈេពលពីរឆន ។ំ 

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

៥២. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេគរព�ម “េគលករណ៍ែណនសុំខុដុមនីយកមមស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�ម
សនធិសញញ សិទធមិនុស�ជក�់ក ់ �បប់ញចូ លទងំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីឯក�រេគលរមួ និងឯក�រ�មសនធិ
សញញ នីមយួៗ” (HRI/MC/2006/3 និង Corr.1)។ 

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

៨៥. គណៈកមម ធិករសូមអេញជ ើញរដ្ឋភគីឱយេផញើរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ខ្លួន េ�យ�កប់ញចូ លគន ពីេលើកទី៤ េទ
ដល់េលើកទី៦ ្រតឹមៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨។ គណៈកមម ធិករសូមឱយយកចិត្តទុក�កដ់ល់េគលករណ៍
ែណនសុំខុដុមនីយកមមស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�មសនធសិញញ សិទធិមនុស�ជក�់ករ់បស់ខ្លួន ែដលអនុមត័េនៃថង
ទី០១ ែខតុ� ឆន ២ំ០១០ (CRC/C/ 58/ Rev.2) និងសូមរលឺំករដ្ឋភគីថ របយករណ៍អនគតរបស់ខ្លួន ្រតូវ្រសប
�មេគលករណ៍ែណនេំនះនិងមនិ្រតូវេលើសពី៦០ទំពរ័េឡើយ។ គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគេីផញើរបយករណ៍
្រសប�មេគលករណ៍ែណនៃំនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ ្របសិនេបើរបយករណ៍េលើសពីទំពរ័ែដលបនក្រមតិ 
្រតូវបនេផញើេទេនះ រដ្ឋភគីនឹង្រតូវបនសំណូមពរឱយពនិិតយេឡើងវញិ និង្រតូវេផញើរបយករណ៍េនះ ្រសប�មេគល
ករណ៍ែណនខំងេលើ។ គណៈកមម ធិករសូមរលឹំករដ្ឋភគីថ ្របសិនេបើខ្លួនមនិ�ចពនិិតយេឡើងវញិេទេនះ ករ
បកែ្របរបយករណ៍េទជភ�សហ្របជជតិ សំ�បេ់គលេ�ៃនករពនិិតយេ�យ�ថ បន័សនធិសញញ េនះ មនិ 
�ច្រតូវបនធនេឡើយ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

២៧.  េ�យកតសំ់គល់ថ រដ្ឋភគីបន�កជូ់នឯក�រខ្លឹម�ររមួរបស់ខ្លួន កនុងឆន ១ំ៩៩៨ រចួេហើយ គណៈកមម
ធិករជរុំញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគឲីយ�កជូ់នសំេ�ឯក�រែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព្រសប�មេគលករណ៍ែណនំ
្រសបគន ស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជត ិជពិេសស េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីឯក
�រខ្លឹមរមួ […] 

២៨. អនុេ�ម�មម្រ�៩ កថខណ័្ឌ ទី១ ៃនអនុសញញ េនះ និងវធិន៦៥ ៃននីតិវធិីែដលបនេធ្វើវេិ�ធនកមម
របស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នកនុងអំឡុងេពលមយួឆន  ំចបព់ីៃថងអនុមត័េសចក្តីសននិ�្ឋ នេនះ
ស្តីពីករ�រ�ម�នបន្តដល់អនុ�សនទ៍ងំ�យែដលមនែចងកនុងកថខណ័្ឌ ទី១៥, ១៦,១៧និង១៨ខងេលើ។ 
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២៩.  គណៈកមម ធិករមនបំណងផងែដរ េដើមបទីញចំ�ប�់រមមណ៍រដ្ឋភគីេទេលើ�រសំខនជ់ក�់កៃ់នអនុ
�សនេ៍លខ១១, ១៣ និង២០ និងេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នលំអិតកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក
េ្រកយរបស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករជកែ់ស្តងែដលបនចត ់េដើមបអីនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ 

៣០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍រដ្ឋភគី�កជូ់នរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី១៤និងទី១៥ របស់
ខ្លួន កនុងឯក�រែតមយួែដល្រតូវដល់េពលកណំតេ់នៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េ�យគិតអំពីេគលករណ៍
ែណនសំំ�បឯ់ក�រជក�់ក ់CERD ែដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម ធិករកនុងសមយ័្របជំុេលើកទី៧១ របស់
ខ្លួន(CERD/C/2007/1) េហើយថ របយករណ៍េនះ្រតូវេ�ះ្រ�យ្រគបច់ំណុចទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងកនុង
េសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយេនះ។  

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

៣៦. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីករេឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនេទនឹងអនុ�សនន៍នរបស់គណៈ 
កមម ធិករ  ែដលមនេនកនុងកថខណ្ឌ ១២ ១៤ ១៦ ២៦ និង២៧ កនុងរយៈេពលមយួឆន ។ំ 

៣៧. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កជូ់ននូវរបយករណ៍បនទ ប�់មកលកំណត ់ អនុេ�ម�មេគលករណ៍
ស្ដីពីករេធ្វើរបយករណ៍របស់ខ្លួន និងេគរព�មករកំណតទំ់ពរ័ចំនួន៤០ទំពរ័ ស្រមបឯ់ក�រជក�់ក�់មសនធិ
សញញ នីមយួៗ។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគី �កជូ់នឯក�រេគលរមួែដលេធ្វើបចចុបបននភព ្រសប�មលកខ 
ខណ្ឌ ត្រមូវឯក�រេគលរមួ េហើយ[…]េគរព�មករកណំតទំ់ពរ័ចំនួន៨០ទំពរ័ស្រមបឯ់ក�រេគលរមួ។ ឯក
�រជក�់ក�់មសនធិសញញ  និងឯក�រេគលរមួទងំពីរេនះ បេងកើតឲយមនកតព្វកិចចេធ្វើរបយករណ៍របស់រដ្ឋ 
ភគី េ�យអនុេ�ម�មអនុសញញ ។ 

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

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

៤៨. គណៈកមម ធិករអេញជ ើញរដ្ឋភគីឲយ�កេ់សនើឯក�រខ្លឹម�ររមួៃនរបយករណ៍្រសប�មេគលករណ៍ែណន ំ
ទូេទស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍សំ�ប�់កជូ់ន�ថ បន័ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តនស៍នធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ 
(HRI/GEN/2/Rev.5) 

៤៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កេ់សនើបញចូ លគន នូវរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី្រប ំ នងិេលើកទ៦ី
របស់ខ្លួន ្រសប�មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�មសនធិសញញ ជក�់ករ់បស់គណៈកមម ធិករ
(E/C.12/2008/2) ្រតឹមៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣) 
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៥០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នជ�យលកខណ៍អក�រអពីំវធិនករែដល្រតូវបនចតេ់ឡើង កនុង
ករអនុវត្តអនុ�សនក៍នុងកថខណ្ឌ ទី១៥  នងិទី២១ ចំណុច(ក), (ខ) នងិ(គ) កនុងរយៈេពលពីរឆន ។ំ 

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

៥២. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេគរព�ម “េគលករណ៍ែណនសុំខុដុមនីយកមមស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�ម
សនធិសញញ សិទធមិនុស�ជក�់ក ់ �បប់ញចូ លទងំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីឯក�រេគលរមួ និងឯក�រ�មសនធិ
សញញ នីមយួៗ” (HRI/MC/2006/3 និង Corr.1)។ 

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

៨៥. គណៈកមម ធិករសូមអេញជ ើញរដ្ឋភគីឱយេផញើរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ខ្លួន េ�យ�កប់ញចូ លគន ពីេលើកទី៤ េទ
ដល់េលើកទី៦ ្រតឹមៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨។ គណៈកមម ធិករសូមឱយយកចិត្តទុក�កដ់ល់េគលករណ៍
ែណនសុំខុដុមនីយកមមស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�មសនធសិញញ សិទធិមនុស�ជក�់ករ់បស់ខ្លួន ែដលអនុមត័េនៃថង
ទី០១ ែខតុ� ឆន ២ំ០១០ (CRC/C/ 58/ Rev.2) និងសូមរលឺំករដ្ឋភគីថ របយករណ៍អនគតរបស់ខ្លួន ្រតូវ្រសប
�មេគលករណ៍ែណនេំនះនិងមនិ្រតូវេលើសពី៦០ទំពរ័េឡើយ។ គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគេីផញើរបយករណ៍
្រសប�មេគលករណ៍ែណនៃំនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ ្របសិនេបើរបយករណ៍េលើសពីទំពរ័ែដលបនក្រមតិ 
្រតូវបនេផញើេទេនះ រដ្ឋភគីនឹង្រតូវបនសំណូមពរឱយពនិិតយេឡើងវញិ និង្រតូវេផញើរបយករណ៍េនះ ្រសប�មេគល
ករណ៍ែណនខំងេលើ។ គណៈកមម ធិករសូមរលឹំករដ្ឋភគីថ ្របសិនេបើខ្លួនមនិ�ចពនិិតយេឡើងវញិេទេនះ ករ
បកែ្របរបយករណ៍េទជភ�សហ្របជជតិ សំ�បេ់គលេ�ៃនករពនិិតយេ�យ�ថ បន័សនធិសញញ េនះ មនិ 
�ច្រតូវបនធនេឡើយ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

២៧.  េ�យកតសំ់គល់ថ រដ្ឋភគីបន�កជូ់នឯក�រខ្លឹម�ររមួរបស់ខ្លួន កនុងឆន ១ំ៩៩៨ រចួេហើយ គណៈកមម
ធិករជរុំញេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគឲីយ�កជូ់នសំេ�ឯក�រែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព្រសប�មេគលករណ៍ែណនំ
្រសបគន ស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជត ិជពិេសស េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីឯក
�រខ្លឹមរមួ […] 

២៨. អនុេ�ម�មម្រ�៩ កថខណ័្ឌ ទី១ ៃនអនុសញញ េនះ និងវធិន៦៥ ៃននីតិវធិីែដលបនេធ្វើវេិ�ធនកមម
របស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នកនុងអំឡុងេពលមយួឆន  ំចបព់ីៃថងអនុមត័េសចក្តីសននិ�្ឋ នេនះ
ស្តីពីករ�រ�ម�នបន្តដល់អនុ�សនទ៍ងំ�យែដលមនែចងកនុងកថខណ័្ឌ ទី១៥, ១៦,១៧និង១៨ខងេលើ។ 
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២៩.  គណៈកមម ធិករមនបំណងផងែដរ េដើមបទីញចំ�ប�់រមមណ៍រដ្ឋភគីេទេលើ�រសំខនជ់ក�់កៃ់នអនុ
�សនេ៍លខ១១, ១៣ និង២០ និងេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នលំអិតកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក
េ្រកយរបស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករជកែ់ស្តងែដលបនចត ់េដើមបអីនុវត្តនអ៍នុ�សនទ៍ងំេនះ។ 

៣០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍រដ្ឋភគី�កជូ់នរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី១៤និងទី១៥ របស់
ខ្លួន កនុងឯក�រែតមយួែដល្រតូវដល់េពលកណំតេ់នៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េ�យគិតអំពីេគលករណ៍
ែណនសំំ�បឯ់ក�រជក�់ក ់CERD ែដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម ធិករកនុងសមយ័្របជំុេលើកទី៧១ របស់
ខ្លួន(CERD/C/2007/1) េហើយថ របយករណ៍េនះ្រតូវេ�ះ្រ�យ្រគបច់ំណុចទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងកនុង
េសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយេនះ។  

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

៣៦. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីករេឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនេទនឹងអនុ�សនន៍នរបស់គណៈ 
កមម ធិករ  ែដលមនេនកនុងកថខណ្ឌ ១២ ១៤ ១៦ ២៦ និង២៧ កនុងរយៈេពលមយួឆន ។ំ 

៣៧. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កជូ់ននូវរបយករណ៍បនទ ប�់មកលកំណត ់ អនុេ�ម�មេគលករណ៍
ស្ដីពីករេធ្វើរបយករណ៍របស់ខ្លួន និងេគរព�មករកំណតទំ់ពរ័ចំនួន៤០ទំពរ័ ស្រមបឯ់ក�រជក�់ក�់មសនធិ
សញញ នីមយួៗ។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគី �កជូ់នឯក�រេគលរមួែដលេធ្វើបចចុបបននភព ្រសប�មលកខ 
ខណ្ឌ ត្រមូវឯក�រេគលរមួ េហើយ[…]េគរព�មករកណំតទំ់ពរ័ចំនួន៨០ទំពរ័ស្រមបឯ់ក�រេគលរមួ។ ឯក
�រជក�់ក�់មសនធិសញញ  និងឯក�រេគលរមួទងំពីរេនះ បេងកើតឲយមនកតព្វកិចចេធ្វើរបយករណ៍របស់រដ្ឋ 
ភគី េ�យអនុេ�ម�មអនុសញញ ។ 

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

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

៤៨. គណៈកមម ធិករអេញជ ើញរដ្ឋភគីឲយ�កេ់សនើឯក�រខ្លឹម�ររមួៃនរបយករណ៍្រសប�មេគលករណ៍ែណន ំ
ទូេទស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍សំ�ប�់កជូ់ន�ថ បន័ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តនស៍នធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតិ 
(HRI/GEN/2/Rev.5) 

៤៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី�កេ់សនើបញចូ លគន នូវរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកទី្រប ំ នងិេលើកទ៦ី
របស់ខ្លួន ្រសប�មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍�មសនធិសញញ ជក�់ករ់បស់គណៈកមម ធិករ
(E/C.12/2008/2) ្រតឹមៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/27/70 Para 81(o). ពិនតិយេឡើងវញិពីេគលជំហររបស់ខ្លួនេលើអនុ�សនន៍នែដលបនពីករពនិិតយជ 
សកល�មកលកណំតែ់ដលកមពុជជបក់តព្វកិចច�មផ្លូវចបប ់ េ�យ�រែតខ្លួនជរដ្ឋភគីមយួៃនសនធិសញញ អន្តរ
ជតិ និង្រតូវចតវ់ធិនករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំអស់េនះ ្រពមទងំអនុ�សនទ៍ងំ�យ�ែដលបនទទួល
យកយ៉ងជកច់បស់ទងំេនកនុងចបបទ់ងំករអនុវត្តន។៍ 

A/HRC/33/62, Para 61(a). ពិនតិយេឡើងវញិនូវអនុ�សនែ៍ដលេលចេធ្ល  េសនើេ�យអនក�យករណ៍ពិេសស 
�ថ បន័សនធិសញញ  និងរដ្ឋសមជិកនន (េនកនុងបរបិទៃនករពិនិតយជសកល�មកលកំណត)់ េដើមបេីរៀបចេំសច
ក្តី្រពងស្តីពីយុទធ�្រស្តអនុវត្ត េ�យមនកលកំណតជ់ក�់ក។់ 

A/HRC/33/62 Para 61(v). េរៀបចំ នងិរក�កលបរេិចឆទេធ្វើករងរសំ�បក់តព្វកិចចេធ្វើរបយករណ៍�មសនធិ
សញញ ែដលរដ្ឋជភគី ខណៈែដលកំពុងបន្តេរៀបចយុំទធ�្រស្តពិេ្រគះេយបល់ទូលំទូ�យ េដើមបផី�ព្វផ�យពីករ
េរៀបចំេធ្វើរបយករណ៍។ 

A/HRC/33/62 Para 61(x). បេង្ហើយអនុស�រណៈៃនករេយគយល់ជមយួអងគករសហ្របជជតិ េដើមបធីនពី
ដំេណើ រករបន្តេទៀតៃនករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�េនកមពុជ។ 

គ. កចិចសហ្របតបិត្តកិរជមួយនីតវិធិពិីេសស 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.៤៥. បន្តសហ្របតិបត្តិករជមយួ�ណត្តិរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីព�ីថ នភពសិទធមិនុស�េនកមពុជ 
និងអនុវត្តអនុ�សនរ៍បស់គត។់ (អូ្រទីស) 

១១៨.៤៦. ខិតខំរក�ទំនកទ់ំនងករងរ្របកបេ�យនយ័�ថ បនជមយួអនក�យករណ៍ពេិសសស្តីពី�ថ នភព
សិទធិ មនុស�េនកមពុជទកទ់ងនឹង�ក�ជយភពរបស់គត ់និងរបស់ករយិល័យ OHCHR។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.៤៧. [...] និងទទួលយកសំេណើ ទស�នកិចចេ�យអនក�យករណ៍ពិេសសនន។ (ស្វីស) 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០០៩)

១៨. សូមពចិរ�ផ្តល់ករអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយដ៍ល់នីតិវធិពីិេសសទទួលបនទុកសិទធមិនុស�របស់អងគករសហ្របជ 
ជតិ។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក)  

សូមផ្តល់ និងអនុវត្តករអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយដ៍ល់នីតវិធិីពិេសសទងំអស់។ (េ្របសីុល) 

សូមផ្តល់ករអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយដ៍ល់នតីិវធីិពេិសសទងំអស់របស់្រកុម្របកឹ�សិទធមិនុស�។ (ស្លូ�៉គី)  
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១៩.  សូមពិចរ�សំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកចិចរបស់អនកកន�់ណត្តិ�មបញ្ហ ។ (ណ័រេវស) 

២០. សូមផ្តល់ករយល់្រពមេលើសំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកិចចរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពកីរលកកុ់មរ េពសយ
ចរកុមរ និង�ស�ភសកុមរ។ សូមេឆ្លើយតបជវជិជមនចំេពះសំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកិចចរបស់អនក�យករណ៍
ពិេសសស្តីពីករលកដូ់រកុមរ។ (េអសប៉ញ) 

២១. ផ្តល់ករអនុញញ ត�មសំេណើ សំុកលពីឆន ២ំ០០៦ ២០០៨ និង២០០៩ របស់អនក�យករណ៍ពិេសស ស្តីពី
�ក�ជយភពរបស់េច្រកម នងិេមធវ ី េដើមបចុីះេធ្វើទស�នៈកចិចមកកន្់របេទស។ សូមផ្តល់ករយល់្រពមេលើសំេណើ
ចុះេធ្វើទស�នៈកិចចេនះ របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ក�ជយភពរបស់េច្រកម និងេមធវ។ី (ណ័រេវស) 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.238. េដើមប�ីច្រតួតពនិិតយបែនថមេទៀតពផីលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�ៃនសមបទន 
ដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត �ជរ�្ឋ ភបិលគរួេចញលិខិតអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយម៍យួដល់យន្តករនីតិវធិី
ពិេសសរបស់សហ្របជជតិ ឬយ៉ងេ�ច�ស់អេញជ ើញអនកកន�់ណត្តិពកព់ន័ធែដល�ចផ្តល់ករវភិគពិ�្ត រ 
បន។ និយយេ�យែ�ក អនកែដលពកព់ន័ធ គួរែតជអនក�យករណ៍ពិេសសអំពជីនជតិេដើមភគតិច ្រកុម
ករងរអំពីធុរកិចច និងសិទធមិនុស� នងិអនក�យករណ៍ពិេសសអំពីសិទធិមន��រ លំេ��្ឋ នសមរមយ សិទធិអបរ់ ំទី
ទល់្រក អនមយ័ និងសុវតថិភពទកឹ�្អ ត និងសិទធវិបបធម។៌ 

ឃ. កចិចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតទិេូទេលើវសិយ័សិទ ធមិនសុ� 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.៣៩. េធ្វើករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិកនុងវស័ិយសិទធិមនុស�។ (ទួកេមនី�ថ ន) 

១១៨.៤០. ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងកិចចសនទន្របកបេ�យនយ័�ថ បនែផនកសិទធមិនុស� រមួទងំ�មរយៈ
គណៈកមមករសិទធិមនុស���៊ន និងជមយួ�ថ បន័ និងយន្តករសិទធិមនុស�របស់អងគករសហ្របជជតិែដល
ពកព់ន័ធ។ (េវៀត�ម) 

១១៨.៤១. ែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុង្រកបខណ័្ឌ ជំនួយបេចចកេទសនងិហិរញញ វតថុ េដើមបពី្រងឹងសមតថ 
ភពរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តសកមមភពននែដលទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស��យបនទនេ់ពលេវ�។ (អងេ់�គ �) 

១១៨.៤៧. សហករយ៉ងេពញេលញជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិ
មនុស�េ�កមពុជ។ (ស្វីស) 

១១៨.៤៨. បន្តជំរុញកិចចសហ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួនជមយួករយិល័យ OHCHR និងយន្តករននរបស់្រកុម្របឹក�
សិទធិមនុស�។ (េកនយ៉) 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/27/70 Para 81(o). ពិនតិយេឡើងវញិពីេគលជំហររបស់ខ្លួនេលើអនុ�សនន៍នែដលបនពីករពនិិតយជ 
សកល�មកលកណំតែ់ដលកមពុជជបក់តព្វកិចច�មផ្លូវចបប ់ េ�យ�រែតខ្លួនជរដ្ឋភគីមយួៃនសនធិសញញ អន្តរ
ជតិ និង្រតូវចតវ់ធិនករអនុវត្តអនុ�សនទ៍ងំអស់េនះ ្រពមទងំអនុ�សនទ៍ងំ�យ�ែដលបនទទួល
យកយ៉ងជកច់បស់ទងំេនកនុងចបបទ់ងំករអនុវត្តន។៍ 

A/HRC/33/62, Para 61(a). ពិនតិយេឡើងវញិនូវអនុ�សនែ៍ដលេលចេធ្ល  េសនើេ�យអនក�យករណ៍ពិេសស 
�ថ បន័សនធិសញញ  និងរដ្ឋសមជិកនន (េនកនុងបរបិទៃនករពិនិតយជសកល�មកលកំណត)់ េដើមបេីរៀបចេំសច
ក្តី្រពងស្តីពីយុទធ�្រស្តអនុវត្ត េ�យមនកលកំណតជ់ក�់ក។់ 

A/HRC/33/62 Para 61(v). េរៀបចំ នងិរក�កលបរេិចឆទេធ្វើករងរសំ�បក់តព្វកិចចេធ្វើរបយករណ៍�មសនធិ
សញញ ែដលរដ្ឋជភគី ខណៈែដលកំពុងបន្តេរៀបចយុំទធ�្រស្តពិេ្រគះេយបល់ទូលំទូ�យ េដើមបផី�ព្វផ�យពីករ
េរៀបចំេធ្វើរបយករណ៍។ 

A/HRC/33/62 Para 61(x). បេង្ហើយអនុស�រណៈៃនករេយគយល់ជមយួអងគករសហ្របជជតិ េដើមបធីនពី
ដំេណើ រករបន្តេទៀតៃនករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�េនកមពុជ។ 

គ. កចិចសហ្របតបិត្តកិរជមួយនីតវិធិពិីេសស 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.៤៥. បន្តសហ្របតិបត្តិករជមយួ�ណត្តិរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីព�ីថ នភពសិទធមិនុស�េនកមពុជ 
និងអនុវត្តអនុ�សនរ៍បស់គត។់ (អូ្រទីស) 

១១៨.៤៦. ខិតខំរក�ទំនកទ់ំនងករងរ្របកបេ�យនយ័�ថ បនជមយួអនក�យករណ៍ពេិសសស្តីពី�ថ នភព
សិទធិ មនុស�េនកមពុជទកទ់ងនឹង�ក�ជយភពរបស់គត ់និងរបស់ករយិល័យ OHCHR។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.៤៧. [...] និងទទួលយកសំេណើ ទស�នកិចចេ�យអនក�យករណ៍ពិេសសនន។ (ស្វីស) 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០០៩)

១៨. សូមពចិរ�ផ្តល់ករអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយដ៍ល់នីតិវធិពីិេសសទទួលបនទុកសិទធមិនុស�របស់អងគករសហ្របជ 
ជតិ។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក)  

សូមផ្តល់ និងអនុវត្តករអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយដ៍ល់នីតវិធិីពិេសសទងំអស់។ (េ្របសីុល) 

សូមផ្តល់ករអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយដ៍ល់នតីិវធីិពេិសសទងំអស់របស់្រកុម្របកឹ�សិទធមិនុស�។ (ស្លូ�៉គី)  
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១៩.  សូមពិចរ�សំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកចិចរបស់អនកកន�់ណត្តិ�មបញ្ហ ។ (ណ័រេវស) 

២០. សូមផ្តល់ករយល់្រពមេលើសំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកិចចរបស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពកីរលកកុ់មរ េពសយ
ចរកុមរ និង�ស�ភសកុមរ។ សូមេឆ្លើយតបជវជិជមនចំេពះសំេណើ សំុេធ្វើទស�នៈកិចចរបស់អនក�យករណ៍
ពិេសសស្តីពីករលកដូ់រកុមរ។ (េអសប៉ញ) 

២១. ផ្តល់ករអនុញញ ត�មសំេណើ សំុកលពីឆន ២ំ០០៦ ២០០៨ និង២០០៩ របស់អនក�យករណ៍ពិេសស ស្តីពី
�ក�ជយភពរបស់េច្រកម នងិេមធវ ី េដើមបចុីះេធ្វើទស�នៈកចិចមកកន្់របេទស។ សូមផ្តល់ករយល់្រពមេលើសំេណើ
ចុះេធ្វើទស�នៈកិចចេនះ របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ក�ជយភពរបស់េច្រកម និងេមធវ។ី (ណ័រេវស) 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.238. េដើមប�ីច្រតួតពនិិតយបែនថមេទៀតពផីលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�ៃនសមបទន 
ដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត �ជរ�្ឋ ភបិលគរួេចញលិខិតអេញជ ើញជអចិៃ្រន្តយម៍យួដល់យន្តករនីតិវធិី
ពិេសសរបស់សហ្របជជតិ ឬយ៉ងេ�ច�ស់អេញជ ើញអនកកន�់ណត្តិពកព់ន័ធែដល�ចផ្តល់ករវភិគពិ�្ត រ 
បន។ និយយេ�យែ�ក អនកែដលពកព់ន័ធ គួរែតជអនក�យករណ៍ពិេសសអំពជីនជតិេដើមភគតិច ្រកុម
ករងរអំពីធុរកិចច និងសិទធមិនុស� នងិអនក�យករណ៍ពិេសសអំពីសិទធិមន��រ លំេ��្ឋ នសមរមយ សិទធិអបរ់ ំទី
ទល់្រក អនមយ័ និងសុវតថិភពទកឹ�្អ ត និងសិទធវិបបធម។៌ 

ឃ. កចិចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតទិេូទេលើវសិយ័សិទ ធមិនសុ� 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.៣៩. េធ្វើករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិកនុងវស័ិយសិទធិមនុស�។ (ទួកេមនី�ថ ន) 

១១៨.៤០. ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងកិចចសនទន្របកបេ�យនយ័�ថ បនែផនកសិទធមិនុស� រមួទងំ�មរយៈ
គណៈកមមករសិទធិមនុស���៊ន និងជមយួ�ថ បន័ និងយន្តករសិទធិមនុស�របស់អងគករសហ្របជជតិែដល
ពកព់ន័ធ។ (េវៀត�ម) 

១១៨.៤១. ែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុង្រកបខណ័្ឌ ជំនួយបេចចកេទសនងិហិរញញ វតថុ េដើមបពី្រងឹងសមតថ 
ភពរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តសកមមភពននែដលទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស��យបនទនេ់ពលេវ�។ (អងេ់�គ �) 

១១៨.៤៧. សហករយ៉ងេពញេលញជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិ
មនុស�េ�កមពុជ។ (ស្វីស) 

១១៨.៤៨. បន្តជំរុញកិចចសហ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួនជមយួករយិល័យ OHCHR និងយន្តករននរបស់្រកុម្របឹក�
សិទធិមនុស�។ (េកនយ៉) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១៣. បន្តសហ្របតិបត្តិករជមយួសហគមអន្តរជតិ កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយសងគម្របជធិប 
េតយយេជឿនេលឿនេទមុខបែនថមេទៀត និងេដើមបពី្រងងឹសិទធិមនុស� និងសុខមលភពរបស់្របជជនខ្លួន ្រសប�ម
�ទិភពជតិ ដូចបនកំណតក់នុងយុទធ��ស្តអភវិ��ន ៍និងេគលនេយបយេផ�ង�របស់ខ្លួន។ (ប៊ូថន)់ 

៨២.  បន្តែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងនតីិកមមកនុងវស័ិយកុមរ។ (ស្លូវេឺនៀ) 

៩០. សូមបន្តកិចចសហ្របតបិត្តិករជមយួអងគករសហ្របជជតិនងិអងគករអន្តរជតិេផ�ង�េដើមបពី្រងឹងសិទធិមនុស� 
េន្របេទសកមពុជ។ បេងកើតយន្តករមយួ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបជីយួ ស្រមួលកិចចសហ្របតបិត្តិករជមយួ
�ថ បន័ពកព់ន័ធរបស់អងគករសហ្របជជតិ។ (ហុង្រគ)ី  

៩១. ក). សូមបន្តកចិចសហ្របតបិត្តិករ និងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស ្របសិនេបើ និង�មករចបំច ់កនុងករព្រងឹង
ដល់លទធិ្របជធបិេតយយ និងធនដល់ករករពរ និងករេលើកសទួយសិទិធមនុស�ជូនពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប។ 
(ប៉គី�ថ ន) 

ខ). សហករ និងែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុងករបេងកើតែផនករ និងយុទធ��ស្តរបស់ខ្លួន និង
កនុងវស័ិយក�ងសមតថភព េដើមប�ីចអនុវត្តែផនករ និងយុទធ��ស្តទងំេនះ។ េ�យមនជំនួយឧបតថមពីសហ
គមនអ៍ន្តរជតិ សូមបន្តកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងជវជិជមនរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ជពិេសស 
្របេទសអភវិ��នេ៍ផ�ង� គួរែតសហករេទ្វដងបែនថមេទៀតជមយួ្របេទសកំពុងអភវិ��នដ៍តូ៏ចេនះ។ (េអហ�ុបី) 

គ). េ�យមនជនួំយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធិី្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគលបំណងកត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។ (គុយប) 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

៣២. �ម�ម រតៃីនម្រ�១០ វកយខណ័្ឌ ១ ៃនពិធី�របែនថមេនះ គណៈកមម ធីករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគ ី បន្ត
ព្រងងឹកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េទះជកិចចស្រមុះស្រមួលពហុភគី េទ្វភគី ឬថន កត់ំបន ់ ជពិេសសជមយួ
្របេទសជិតខង រមួទងំ�មរយៈករព្រងឹងនីតិវធិីសំ�បយ់ន្តករស្រមបស្រមួលដល់ករអនុវត្តកិចចស្រមុះស្រមួល
េនះផងេដើមបែីកលំអដល់ករបងក រ ករេសុើបអេងកត ករេសុើបសួរ ករេចទ្របកនន់ិងករផ្តនទ េទសអនកទងំ�យ 
ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើ�មយួែដលសថិតេនេ្រកមពធិី�របែនថមេនះ។  

៣៣. កនុងករណីេនះ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនឱ៍យរដ្ឋភគីសហករជមយួនិងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស 
ជ�ទិ៍ ពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស� និងអងគករយូនេីសហ្វ។  
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

២៦. គណៈកមម ធិករ សូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគបីន្ត និងព្រងឹងកិចចសហ្របតបិត្តកិររបស់ខ្លួន ជមយួគណៈ 
កមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរជតិ នងិអនកតំ�ងពិេសសរបស់អគគេលខធិករសំ�បកុ់មរ និងជេម្ល ះ្រប�ប់
�វុធ និងថរដ្ឋភគីស្វះែស្វងបេងកើនកិចចសហករជមយួអងគករយូនីេសហ្វ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ
្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស� និង�ថ បន័សហ្របជជតិដៃទេទៀត កនុងករអនុវត្តពិធី�របែនថមេនះ។ 

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

៨២. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីសហករជមយួគណៈកមមករ្រស្តី និងកុមររបស់��៊នសំេ�
ដល់ករអនុវត្តនអ៍នុសញញ សិទធកុិមរ និងលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�ដៃទេទៀត ទងំេនកនុងរដ្ឋភគី ទងំេនកនុងរដ្ឋ
សមជកិ��៊នដៃទេទៀត។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.236. ករេ្របើនីតិវធិ ីនិងយន្តករបណ្តឹ ងអន្តរជតិ ្រពមទងំ�ថ បន័សិទធិមនុស�
ជតិេនេ្រក្របេទស គរួែត្រតូវបនស្វះែស្វងរកបែនថមេទៀតេ�យតួអងគសងគមសីុវលិ េដើមប�ីកប់ណ្តឹ ង្របឆងំនឹង
កររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េ�យ្រកុមហុ៊នធុរកចិចែដលមនមច ស់ហុ៊នជជនបរេទស ែដលមនករពកព់ន័ធនងឹ
កររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនកមពុជ (មនិគិតថធុរកិចចេនះ មនមច ស់ហុ៊នធំឬតូច ឱយែតជជនបរេទស)។ តួនទី
ែដល�ចមនរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស�អន្តររ�្ឋ ភបិលរបស់��៊ន ក�៏ច្រតូវបនយកមកពនិិតយបែនថម
េទៀតផងែដរ។ 

ង. យន្តករបងក រថន កជ់ត៖ិ កតព្វកចិច�មពិធ�ីរបបនថមៃនអនសុញញ
្របឆងំទរណុកមម 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣. […]និងេដើមបបីេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិមយួ ែដល�ក�ជយ និងមនធនធន្រគប្់រគន ់ េយង�ម
លកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនពិធ�ីរបែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ (�ល្លឺមង៉)់ 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១៣. បន្តសហ្របតិបត្តិករជមយួសហគមអន្តរជតិ កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយសងគម្របជធិប 
េតយយេជឿនេលឿនេទមុខបែនថមេទៀត និងេដើមបពី្រងងឹសិទធិមនុស� និងសុខមលភពរបស់្របជជនខ្លួន ្រសប�ម
�ទិភពជតិ ដូចបនកំណតក់នុងយុទធ��ស្តអភវិ��ន ៍និងេគលនេយបយេផ�ង�របស់ខ្លួន។ (ប៊ូថន)់ 

៨២.  បន្តែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងនតីិកមមកនុងវស័ិយកុមរ។ (ស្លូវេឺនៀ) 

៩០. សូមបន្តកិចចសហ្របតបិត្តិករជមយួអងគករសហ្របជជតិនងិអងគករអន្តរជតិេផ�ង�េដើមបពី្រងឹងសិទធិមនុស� 
េន្របេទសកមពុជ។ បេងកើតយន្តករមយួ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបជីយួ ស្រមួលកិចចសហ្របតបិត្តិករជមយួ
�ថ បន័ពកព់ន័ធរបស់អងគករសហ្របជជតិ។ (ហុង្រគ)ី  

៩១. ក). សូមបន្តកចិចសហ្របតបិត្តិករ និងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស ្របសិនេបើ និង�មករចបំច ់កនុងករព្រងឹង
ដល់លទធិ្របជធបិេតយយ និងធនដល់ករករពរ និងករេលើកសទួយសិទិធមនុស�ជូនពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប។ 
(ប៉គី�ថ ន) 

ខ). សហករ និងែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុងករបេងកើតែផនករ និងយុទធ��ស្តរបស់ខ្លួន និង
កនុងវស័ិយក�ងសមតថភព េដើមប�ីចអនុវត្តែផនករ និងយុទធ��ស្តទងំេនះ។ េ�យមនជំនួយឧបតថមពីសហ
គមនអ៍ន្តរជតិ សូមបន្តកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងជវជិជមនរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ជពិេសស 
្របេទសអភវិ��នេ៍ផ�ង� គួរែតសហករេទ្វដងបែនថមេទៀតជមយួ្របេទសកំពុងអភវិ��នដ៍តូ៏ចេនះ។ (េអហ�ុបី) 

គ). េ�យមនជនួំយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធិី្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគលបំណងកត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។ (គុយប) 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

៣២. �ម�ម រតៃីនម្រ�១០ វកយខណ័្ឌ ១ ៃនពិធី�របែនថមេនះ គណៈកមម ធីករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគ ី បន្ត
ព្រងងឹកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េទះជកិចចស្រមុះស្រមួលពហុភគី េទ្វភគី ឬថន កត់ំបន ់ ជពិេសសជមយួ
្របេទសជិតខង រមួទងំ�មរយៈករព្រងឹងនីតិវធិីសំ�បយ់ន្តករស្រមបស្រមួលដល់ករអនុវត្តកិចចស្រមុះស្រមួល
េនះផងេដើមបែីកលំអដល់ករបងក រ ករេសុើបអេងកត ករេសុើបសួរ ករេចទ្របកនន់ិងករផ្តនទ េទសអនកទងំ�យ 
ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើ�មយួែដលសថិតេនេ្រកមពធិី�របែនថមេនះ។  

៣៣. កនុងករណីេនះ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនឱ៍យរដ្ឋភគីសហករជមយួនិងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស 
ជ�ទិ៍ ពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស� និងអងគករយូនេីសហ្វ។  

22 
 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

២៦. គណៈកមម ធិករ សូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគបីន្ត និងព្រងឹងកិចចសហ្របតបិត្តកិររបស់ខ្លួន ជមយួគណៈ 
កមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរជតិ នងិអនកតំ�ងពិេសសរបស់អគគេលខធិករសំ�បកុ់មរ និងជេម្ល ះ្រប�ប់
�វុធ និងថរដ្ឋភគីស្វះែស្វងបេងកើនកិចចសហករជមយួអងគករយូនីេសហ្វ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ
្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស� និង�ថ បន័សហ្របជជតិដៃទេទៀត កនុងករអនុវត្តពិធី�របែនថមេនះ។ 

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

៨២. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីសហករជមយួគណៈកមមករ្រស្តី និងកុមររបស់��៊នសំេ�
ដល់ករអនុវត្តនអ៍នុសញញ សិទធកុិមរ និងលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស�ដៃទេទៀត ទងំេនកនុងរដ្ឋភគី ទងំេនកនុងរដ្ឋ
សមជកិ��៊នដៃទេទៀត។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.236. ករេ្របើនីតិវធិ ីនិងយន្តករបណ្តឹ ងអន្តរជតិ ្រពមទងំ�ថ បន័សិទធិមនុស�
ជតិេនេ្រក្របេទស គរួែត្រតូវបនស្វះែស្វងរកបែនថមេទៀតេ�យតួអងគសងគមសីុវលិ េដើមប�ីកប់ណ្តឹ ង្របឆងំនឹង
កររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េ�យ្រកុមហុ៊នធុរកចិចែដលមនមច ស់ហុ៊នជជនបរេទស ែដលមនករពកព់ន័ធនងឹ
កររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនកមពុជ (មនិគិតថធុរកិចចេនះ មនមច ស់ហុ៊នធំឬតូច ឱយែតជជនបរេទស)។ តួនទី
ែដល�ចមនរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស�អន្តររ�្ឋ ភបិលរបស់��៊ន ក�៏ច្រតូវបនយកមកពនិិតយបែនថម
េទៀតផងែដរ។ 

ង. យន្តករបងក រថន កជ់ត៖ិ កតព្វកចិច�មពិធ�ីរបបនថមៃនអនសុញញ
្របឆងំទរណុកមម 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣. […]និងេដើមបបីេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិមយួ ែដល�ក�ជយ និងមនធនធន្រគប្់រគន ់ េយង�ម
លកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនពិធ�ីរបែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ (�ល្លឺមង៉)់ 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៨. ព្រងងឹភពេជឿនេលឿនេឆព ះេទកនក់របេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិឯក�ជយមយួែដលមន�ណត្ត ិនិងធនធន 
ចបំច ់េដើមបអីនុវត្ត�មកតព្វកចិច េ្រកមពិធ�ីរបែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពតឹ្ត ឬទណ្ឌ កមម
ឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ឬបនទ បបេនថ ក។ (�ណឺម៉ក) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៣. រដ្ឋភគីគួរបេងកើតយន្តករឯក�ជយមយួស្រមបទ់ទួលពកយបណ្តឹ ង ែដលមនអំ�ចេសុើបអេងកត�ល់ករេចទ
្របកន ់ និងបណ្តឹ ងទងំអស់ទកទ់ងនឹងករេធ្វើទរុណកមម នងិករ្រប្រពឹត្តមនិគបប។ី […]មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគីគួរ
បេងកើតឲយបនឆបរ់ហ័ស ឬ�កឲ់យអនុវត្តយន្តករបងក រថន កជ់តិស្រមបប់ងក រទរុណកមមដូចមនែចងកនុងពធិី�រ
បែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ឬ
បេនថ កបនទ ប។ 

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

៣០. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបធីនថយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិនងឹ្រតូវបេងកើតេឡើង 
េ�យេគរពេទ�មពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគគីួរធ 
នថ យន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិេនះនងឹ្រតូវបេងកើតេឡើង�មរយៈករេធ្វើវេិ�ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ  ឬ�មចបប ់
េរៀបចំអងគករ េហើយយន្តករេនះ្រតូវែតជយន្តករែដលមនវជិជ ជីវៈ នងិឯក�ជយទងំ�ង�ថ បន័ ទងំហិរញញ វតថុ។ 
រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថចបបែ់ដលបេងកើតយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់ត ិនឹង្រតូវកណំតឲ់យបនចបស់�ស់ថ 
យន្តករេនះនឹង្រតូវមនសមតថភពេធ្វើទស�នកិចច្រតួតពិនិតយេ�យមនិ្របកសឲយដងឹជមុន េទ្រគបទ់កីែន្លងទងំ
អស់ែដលមនុស�េនទីកែន្លងទងំេនះ្រតូវបនឬ�ច្រតូវបនេគដកហូតសិទធិេសរភីព និងេធ្វើបទសមភ សជសមង ត់
ជមយួអនកទងំេនះ េហើយចបបេ់នះនឹងមនែចងអំពីនីតិវធីិេ្រជើសេរ ើសេ�យតម្ល ភព កនុងេគលេ�ែតង�ងំ
សមជកិឯក�ជយស្រមប�់ថ បន័េនះ។ គណៈកមម ធិករជរុំញឲយរដ្ឋភគីពិចរ�េលើករេចញផ�យរបយករណ៍
របស់អនុគណៈកមម ធិករបងក រទរុណកមមបនទ បព់ីបនបំេពញទស�នកិចច្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនេនែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។

ច. ករអបរ់ជំទេូទអំពីសិទ ធមិនសុ� និងសនធិសញញ សិទ ធមិនសុ� 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៤២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនដល់ករអបរ់ ំនងិករបណ្តុ ះប�្ត លសិទធមិនុស�េន្រគបក់្រមតិ រមួទងំ 
ម្រន្តរី�្ឋ ភបិលផង។ (ប៉គី�ថ ន) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

១៥. េលើកកមពស់ករអបរ់នំិងករបណ្តុ ះប�្ត លសិទិធមនុស�េន្រគបជ់នថ់ន ក ់�បប់ញចូ លទងំសំ�បម់្រន្តីរ�្ឋ ភបិល 
េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិមនុស�សំ�បជ់ន្រគបរូ់ប។ (�ជ�ច្រកៃ�) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

៥. រដ្ឋភគ ី គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពំីកតិកសញញ េនះ កនុងចំេ�មេ�្រកម 
្រពះ�ជ�ជញ  េមធវ ី និង�ធរណៈជនទូេទ េដើមបធីនថ បទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវបនយកមក
ពិចរ�េនចេំពះមុខតុ�ករជតិ។ […] 

២៩. រដ្ឋភគ ីគួរែតផ�ព្វផ�យកតិកសញញ េនះឲយបនទូលំទូ�យ អតថបទៃនរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក 
ទីពរីរបស់ខ្លួន ករេឆ្លើយតបជ�យលកខណ៍អក�រេទនឹងបញជ ីសំណួរែដលបនេធ្វើេឡើងេ�យគណៈកមម ធិករ និង
ករពិនិតយេផទ�ង�ទ តចុ់ងេ្រកយ កនុងចំេ�ម�ជញ ធរតុ�ករ �ជញ ធរចបប ់និង�ជញ ធររដ្ឋបល សងគមសីុវលិ និង
អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិលនន ែដល្របតិបត្ដិករេនកនុង្របេទសកមពុជ កដូ៏ចជ�ធរណជន។  

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១១. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីេលើកកពំស់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងផ�ព្វផ�យរបស់ខ្លួនេដើមបេីធ្វើ
ឱយេគលករណ៍ និងបទបបញញត្តៃិនពិធី�របែនថមេនះ បន្រជួត្រជបល្អដល់ម្រន្តរី�្ឋ ភបិល នងិម្រន្តី្របតិបត្តចិបប ់
រមួទងំេនករំតិេខត្ត និងបេងកើតយុទធនករពត័ម៌នជក�់ក ់ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់ម�-បិ� ្រគូ
បេ្រង�ន សិស� កុមរ និងតួអងគសងគមសីុវលិ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីព្រងឹង
សកមមភពបណ្តុ ះប�្ត លរបស់ខ្លួន េ�យរមួទងំកមមវធិីអបរ់ជំ្របពន័ធ និងទូលំទូ�យអំពីបទបបញញត្តិៃនពធីិ�រ
បែនថម និងចបបម់នុស�ធមអ៌ន្តរជតិ ដល់្រកុមវជិជ ជវីៈែដលពកព់ន័ធ បណ្ឌិ តសភនគរបល និងបុគគលិកេយធិន
របស់ខ្លួន រមួទងំបុគគលិកេយធនិែដលចូលរមួកនុងេបសកកមមរក�សន្តិភពអន្តរជតិផង។ 

២៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីព្រងងឹកមមវធិីេលើកកពំស់ករយល់ដឹងអំពីមនី នងិសកមមភព
េ�ះមនី េដើមបកីរពរកុមរពីេ្រគះថន កេ់�យ�រមនី និងេ្រគ�ងផទុះែដលសល់ពីស្រងគ ម។ គណៈកមម ធិករកសូ៏ម
ផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីពចិរ�បេងកើតកមមវធិកុីមរេម្រតីេដើមបធីនពីករផ្តល់េស�្រគប្់រគនេ់�យែកស្រមួល 
ឱយ្រសប�មត្រមូវករជក�់ករ់បស់កុមររងេ្រគះ ជពិេសស កុមរពិករេ�យ�រសំណល់មនី និងេ្រគ�ងផទុះ
ែដលសល់ពីស្រងគ ម និងផ្តល់ឱយពួកេគនូវករ�្ត រកយសមបទ នងិផ្លូវចតិ្ត ្រពមទងំជនួំយសងគម។  
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៨. ព្រងងឹភពេជឿនេលឿនេឆព ះេទកនក់របេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តិឯក�ជយមយួែដលមន�ណត្ត ិនិងធនធន 
ចបំច ់េដើមបអីនុវត្ត�មកតព្វកចិច េ្រកមពិធ�ីរបែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពតឹ្ត ឬទណ្ឌ កមម
ឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ឬបនទ បបេនថ ក។ (�ណឺម៉ក) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៣. រដ្ឋភគីគួរបេងកើតយន្តករឯក�ជយមយួស្រមបទ់ទួលពកយបណ្តឹ ង ែដលមនអំ�ចេសុើបអេងកត�ល់ករេចទ
្របកន ់ និងបណ្តឹ ងទងំអស់ទកទ់ងនឹងករេធ្វើទរុណកមម នងិករ្រប្រពឹត្តមនិគបប។ី […]មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគីគួរ
បេងកើតឲយបនឆបរ់ហ័ស ឬ�កឲ់យអនុវត្តយន្តករបងក រថន កជ់តិស្រមបប់ងក រទរុណកមមដូចមនែចងកនុងពធិី�រ
បែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ឬ
បេនថ កបនទ ប។ 

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

៣០. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបធីនថយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិនងឹ្រតូវបេងកើតេឡើង 
េ�យេគរពេទ�មពិធី�របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគគីួរធ 
នថ យន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់តិេនះនងឹ្រតូវបេងកើតេឡើង�មរយៈករេធ្វើវេិ�ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ  ឬ�មចបប ់
េរៀបចំអងគករ េហើយយន្តករេនះ្រតូវែតជយន្តករែដលមនវជិជ ជីវៈ នងិឯក�ជយទងំ�ង�ថ បន័ ទងំហិរញញ វតថុ។ 
រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថចបបែ់ដលបេងកើតយន្តករបងក រទរុណកមមថន កជ់ត ិនឹង្រតូវកណំតឲ់យបនចបស់�ស់ថ 
យន្តករេនះនឹង្រតូវមនសមតថភពេធ្វើទស�នកិចច្រតួតពិនិតយេ�យមនិ្របកសឲយដងឹជមុន េទ្រគបទ់កីែន្លងទងំ
អស់ែដលមនុស�េនទីកែន្លងទងំេនះ្រតូវបនឬ�ច្រតូវបនេគដកហូតសិទធិេសរភីព និងេធ្វើបទសមភ សជសមង ត់
ជមយួអនកទងំេនះ េហើយចបបេ់នះនឹងមនែចងអំពីនីតិវធីិេ្រជើសេរ ើសេ�យតម្ល ភព កនុងេគលេ�ែតង�ងំ
សមជកិឯក�ជយស្រមប�់ថ បន័េនះ។ គណៈកមម ធិករជរុំញឲយរដ្ឋភគីពិចរ�េលើករេចញផ�យរបយករណ៍
របស់អនុគណៈកមម ធិករបងក រទរុណកមមបនទ បព់ីបនបំេពញទស�នកិចច្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនេនែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។

ច. ករអបរ់ជំទេូទអំពីសិទ ធមិនសុ� និងសនធិសញញ សិទ ធមិនសុ� 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៤២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនដល់ករអបរ់ ំនងិករបណ្តុ ះប�្ត លសិទធមិនុស�េន្រគបក់្រមតិ រមួទងំ 
ម្រន្តរី�្ឋ ភបិលផង។ (ប៉គី�ថ ន) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

១៥. េលើកកមពស់ករអបរ់នំិងករបណ្តុ ះប�្ត លសិទិធមនុស�េន្រគបជ់នថ់ន ក ់�បប់ញចូ លទងំសំ�បម់្រន្តីរ�្ឋ ភបិល 
េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិមនុស�សំ�បជ់ន្រគបរូ់ប។ (�ជ�ច្រកៃ�) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

៥. រដ្ឋភគ ី គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពំីកតិកសញញ េនះ កនុងចំេ�មេ�្រកម 
្រពះ�ជ�ជញ  េមធវ ី និង�ធរណៈជនទូេទ េដើមបធីនថ បទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវបនយកមក
ពិចរ�េនចេំពះមុខតុ�ករជតិ។ […] 

២៩. រដ្ឋភគ ីគួរែតផ�ព្វផ�យកតិកសញញ េនះឲយបនទូលំទូ�យ អតថបទៃនរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក 
ទីពរីរបស់ខ្លួន ករេឆ្លើយតបជ�យលកខណ៍អក�រេទនឹងបញជ ីសំណួរែដលបនេធ្វើេឡើងេ�យគណៈកមម ធិករ និង
ករពិនិតយេផទ�ង�ទ តចុ់ងេ្រកយ កនុងចំេ�ម�ជញ ធរតុ�ករ �ជញ ធរចបប ់និង�ជញ ធររដ្ឋបល សងគមសីុវលិ និង
អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិលនន ែដល្របតិបត្ដិករេនកនុង្របេទសកមពុជ កដូ៏ចជ�ធរណជន។  

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១១. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីេលើកកពំស់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងផ�ព្វផ�យរបស់ខ្លួនេដើមបេីធ្វើ
ឱយេគលករណ៍ និងបទបបញញត្តៃិនពិធី�របែនថមេនះ បន្រជួត្រជបល្អដល់ម្រន្តរី�្ឋ ភបិល នងិម្រន្តី្របតិបត្តចិបប ់
រមួទងំេនករំតិេខត្ត និងបេងកើតយុទធនករពត័ម៌នជក�់ក ់ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់ម�-បិ� ្រគូ
បេ្រង�ន សិស� កុមរ និងតួអងគសងគមសីុវលិ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីព្រងឹង
សកមមភពបណ្តុ ះប�្ត លរបស់ខ្លួន េ�យរមួទងំកមមវធិីអបរ់ជំ្របពន័ធ និងទូលំទូ�យអំពីបទបបញញត្តិៃនពធីិ�រ
បែនថម និងចបបម់នុស�ធមអ៌ន្តរជតិ ដល់្រកុមវជិជ ជវីៈែដលពកព់ន័ធ បណ្ឌិ តសភនគរបល និងបុគគលិកេយធិន
របស់ខ្លួន រមួទងំបុគគលិកេយធនិែដលចូលរមួកនុងេបសកកមមរក�សន្តិភពអន្តរជតិផង។ 

២៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីព្រងងឹកមមវធិីេលើកកពំស់ករយល់ដឹងអំពីមនី នងិសកមមភព
េ�ះមនី េដើមបកីរពរកុមរពីេ្រគះថន កេ់�យ�រមនី និងេ្រគ�ងផទុះែដលសល់ពីស្រងគ ម។ គណៈកមម ធិករកសូ៏ម
ផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីពចិរ�បេងកើតកមមវធិកុីមរេម្រតីេដើមបធីនពីករផ្តល់េស�្រគប្់រគនេ់�យែកស្រមួល 
ឱយ្រសប�មត្រមូវករជក�់ករ់បស់កុមររងេ្រគះ ជពិេសស កុមរពិករេ�យ�រសំណល់មនី និងេ្រគ�ងផទុះ
ែដលសល់ពីស្រងគ ម និងផ្តល់ឱយពួកេគនូវករ�្ត រកយសមបទ នងិផ្លូវចតិ្ត ្រពមទងំជនួំយសងគម។  
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

១៣. គណៈកមម ធិករជរុំញរដ្ឋភគី ឱយចត្់រគបវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឱយបទបបញត្តិៃនពិធ�ីរបែនថមបន្រជួត
្រជបយ៉ងទូលំទូ�យ។ េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�េនះ ជពិេសស៖ 

(ក). េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមន ៍អងគករសងគមសីុវលិ នងិកុមរ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងេរៀបចកំមម
វធីិអបរ់រំយៈេពលែវង និងករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអពំីវធិនករបងក រ និងផលបះ៉ពល់ែដលេ្រគះថន កពី់្រគប់
បទេលមើសែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធី�របែនថមេនះ រមួទងំយន្តករ�យករណ៍ និងជំនួយ ែដលបេងកើតេឡើងេដើមបី
ករពរកុមរកំុឱយធ្ល កេ់ទជជនរងេ្រគះពីបទេលមើសននែដលមនេនកនុងពធីិ�របែនថមេនះ។ 

(ខ). រដ្ឋភគគីួរផ�ព្វផ�យជ្របពន័ធនូវពធិី�របែនថមេនះ ដល់ម្រន្តីរ�្ឋ ភបិលេនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត នងិថន ក់
្រសុក ្រពមទងំដល់្រកុមវជិជ ជីវៈពកព់ន័ធទងំអស់ ជពិេសសម្រន្តីប៉ូលីស េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ 

(គ). រដ្ឋភគីគួរពិចរ��កប់ញចូ លបញ្ហ ននពកព់ន័ធនឹងពិធី�របែនថមេនះ េទកនុងកមមវធិីសិក�េន��
បឋមសិក� និងមធយមសិក�។ 

១៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី 
(ក). ផ្តល់ធនធន្រគប្់រគនេ់ដើមបធីនពីករបណ្តុ ះប�្ត លជ្របពន័ធ និងចំទិសេ� ជពិេសស អពីំបទបបញញត្តិ

ៃនពធិី�របែនថមេនះ និងករអនុវត្តបទបបញញត្តិទងំេនះដល់្រកុមវជិជ ជីវៈពកព់ន័ធទងំអស់ ែដលេធ្វើករជមយួ និង
េដើមបកុីមរ ្រពមទងំេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  ម្រន្តបី៉ូលីស និងម្រន្ត�ីជករ រមួទងំេនថន កជ់ត ិនិងេនថន កេ់ខត្ត។ 

(ខ). ធនថករបណ្តុ ះប�្ត លែបបេនះ រមួមនកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត លពហុជំនញ ែដលបេងកើតេឡើងេ�យ
មនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួសហគមន ៍អងគករសងគមសីុវលិ និងកុមររងេ្រគះ។ 

(គ). េរៀបចំករ�យតៃំលជេទៀងទតអ់ពំីសកមមភពបណ្តុ ះប�្ត លននេដើមបធីនថ ចេំណះដងឹនិងជំនញ 
ែដលទទួលបន េឆ្លើយតបនឹងករអនុវត្តជកែ់ស្តង េដើមបកីណំតជ់នរងេ្រគះ នងិករពរកុមរ្របកបេ�យ្របសិទធ
ភពពីបទេលមើសននែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធ�ីរបែនថមេនះ។ 

(ឃ). ព្រងងឹកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេី្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប�្ត លបុគគលិកសងគមកិចចេនថន កឃំុ់ 
និងផ្តល់មូលនិធ្ិរគប្់រគនដ់ល់ពួកេគកនុងករបេំពញតួនទីករងររបស់ពួកេគ។ 

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

គណៈកមម ធិករ បញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនេ៍លើកមុនរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១០)
ែដលេសនើឲយរដ្ឋភគីព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើនករយល់ដឹងអំពអីនុសញញ  និងពធិី�របែនថមដល់េច្រកម 
្រពះ�ជ�ជញ  នងិេមធវ ី និងបន្តបញចូ លករបណ្តុ ះប�្ត លអនុសញញ  កនុងកមមវធិអីបរ់ពំកព់ន័ធ ស្រមបម់្រន្តី�ជករ 
ម្រន្តតុី�ករ និងអនកែដលបនេ្របើ្របស់កនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ CRC/C/KHM/CO/2-3 (២០១១)

២១. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ�ព្វផ�យអនុសញញ េន
ពសេពញ្របេទស េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់�ធរណៈ រមួទងំកុមរខ្លួនឯង នងិម�បិ� ្រពមទងំ
ផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីេគលករណ៍ និងបទបបញញត្តិរបស់អនុសញញ ។ 

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

១០.  រដ្ឋភគី គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ  េនកនុង
�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ វធិនករទងំេនះ រមួមនករបណ្តុ ះប�្ត លឲយបនទូលំទូ�យស្តីពីបទបបញញត្តិ
ៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជត ិរមួទងំ អនុសញញ េនះ ស្រមបម់្រន្ត�ីជករ ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់និងម្រន្តីពកព់ន័ធ
េផ�ង� កដូ៏ចជេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  នងិេមធវផីងែដរ។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគី េធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន
្រតឡបម់កវញិស្តីពីភពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទេនះ នងិេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ��� ជំរះក្ដី និង
�ជញ ធររដ្ឋបល េ�យអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវសិទធិទងំ�យែដលបនតកំល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

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

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

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩(១៩៩៨) 
ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករសម្រសប 
េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន េ�យ
រមួទងំ ករេរៀបចំឲយមនកមមវធិីបណ្តុ ះប�្ត លេច្រកម េមធវ ីនិងម្រន្តី�ធរណៈនន។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/15/46, para. 100. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គរួទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគនអ់ំពីចបបសិ់ទធិ
មនុស� និងករបក្រ�យចបបជ់តិ ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរ
ជតិ ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគី។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

១៣. គណៈកមម ធិករជរុំញរដ្ឋភគី ឱយចត្់រគបវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបេីធ្វើឱយបទបបញត្តិៃនពិធ�ីរបែនថមបន្រជួត
្រជបយ៉ងទូលំទូ�យ។ េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�េនះ ជពិេសស៖ 

(ក). េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមន ៍អងគករសងគមសីុវលិ នងិកុមរ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងេរៀបចកំមម
វធីិអបរ់រំយៈេពលែវង និងករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអពំីវធិនករបងក រ និងផលបះ៉ពល់ែដលេ្រគះថន កពី់្រគប់
បទេលមើសែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធី�របែនថមេនះ រមួទងំយន្តករ�យករណ៍ និងជំនួយ ែដលបេងកើតេឡើងេដើមបី
ករពរកុមរកំុឱយធ្ល កេ់ទជជនរងេ្រគះពីបទេលមើសននែដលមនេនកនុងពធីិ�របែនថមេនះ។ 

(ខ). រដ្ឋភគគីួរផ�ព្វផ�យជ្របពន័ធនូវពធិី�របែនថមេនះ ដល់ម្រន្តីរ�្ឋ ភបិលេនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត នងិថន ក់
្រសុក ្រពមទងំដល់្រកុមវជិជ ជីវៈពកព់ន័ធទងំអស់ ជពិេសសម្រន្តីប៉ូលីស េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ 

(គ). រដ្ឋភគីគួរពិចរ��កប់ញចូ លបញ្ហ ននពកព់ន័ធនឹងពិធី�របែនថមេនះ េទកនុងកមមវធិីសិក�េន��
បឋមសិក� និងមធយមសិក�។ 

១៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី 
(ក). ផ្តល់ធនធន្រគប្់រគនេ់ដើមបធីនពីករបណ្តុ ះប�្ត លជ្របពន័ធ និងចំទិសេ� ជពិេសស អពីំបទបបញញត្តិ

ៃនពធិី�របែនថមេនះ និងករអនុវត្តបទបបញញត្តិទងំេនះដល់្រកុមវជិជ ជីវៈពកព់ន័ធទងំអស់ ែដលេធ្វើករជមយួ និង
េដើមបកុីមរ ្រពមទងំេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  ម្រន្តបី៉ូលីស និងម្រន្ត�ីជករ រមួទងំេនថន កជ់ត ិនិងេនថន កេ់ខត្ត។ 

(ខ). ធនថករបណ្តុ ះប�្ត លែបបេនះ រមួមនកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត លពហុជំនញ ែដលបេងកើតេឡើងេ�យ
មនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួសហគមន ៍អងគករសងគមសីុវលិ និងកុមររងេ្រគះ។ 

(គ). េរៀបចំករ�យតៃំលជេទៀងទតអ់ពំីសកមមភពបណ្តុ ះប�្ត លននេដើមបធីនថ ចេំណះដងឹនិងជំនញ 
ែដលទទួលបន េឆ្លើយតបនឹងករអនុវត្តជកែ់ស្តង េដើមបកីណំតជ់នរងេ្រគះ នងិករពរកុមរ្របកបេ�យ្របសិទធ
ភពពីបទេលមើសននែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធ�ីរបែនថមេនះ។ 

(ឃ). ព្រងងឹកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេី្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប�្ត លបុគគលិកសងគមកិចចេនថន កឃំុ់ 
និងផ្តល់មូលនិធ្ិរគប្់រគនដ់ល់ពួកេគកនុងករបេំពញតួនទីករងររបស់ពួកេគ។ 

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

គណៈកមម ធិករ បញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនេ៍លើកមុនរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១០)
ែដលេសនើឲយរដ្ឋភគីព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើនករយល់ដឹងអំពអីនុសញញ  និងពធិី�របែនថមដល់េច្រកម 
្រពះ�ជ�ជញ  នងិេមធវ ី និងបន្តបញចូ លករបណ្តុ ះប�្ត លអនុសញញ  កនុងកមមវធិអីបរ់ពំកព់ន័ធ ស្រមបម់្រន្តី�ជករ 
ម្រន្តតុី�ករ និងអនកែដលបនេ្របើ្របស់កនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ CRC/C/KHM/CO/2-3 (២០១១)

២១. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ�ព្វផ�យអនុសញញ េន
ពសេពញ្របេទស េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់�ធរណៈ រមួទងំកុមរខ្លួនឯង នងិម�បិ� ្រពមទងំ
ផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីេគលករណ៍ និងបទបបញញត្តិរបស់អនុសញញ ។ 

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

១០.  រដ្ឋភគី គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ  េនកនុង
�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ វធិនករទងំេនះ រមួមនករបណ្តុ ះប�្ត លឲយបនទូលំទូ�យស្តីពីបទបបញញត្តិ
ៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជត ិរមួទងំ អនុសញញ េនះ ស្រមបម់្រន្ត�ីជករ ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់និងម្រន្តីពកព់ន័ធ
េផ�ង� កដូ៏ចជេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  នងិេមធវផីងែដរ។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគី េធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន
្រតឡបម់កវញិស្តីពីភពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទេនះ នងិេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ��� ជំរះក្ដី និង
�ជញ ធររដ្ឋបល េ�យអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវសិទធិទងំ�យែដលបនតកំល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

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

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

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩(១៩៩៨) 
ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករសម្រសប 
េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន េ�យ
រមួទងំ ករេរៀបចំឲយមនកមមវធិីបណ្តុ ះប�្ត លេច្រកម េមធវ ីនិងម្រន្តី�ធរណៈនន។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/15/46, para. 100. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  គរួទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគនអ់ំពីចបបសិ់ទធិ
មនុស� និងករបក្រ�យចបបជ់តិ ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរ
ជតិ ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគី។ 
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II. កំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយតុ្តិធម៌ នងិនីតិរដ្ឋ 

ក. កែំណទ្រមងច់បបទ់េូទ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៧. បន្តកំែណទ្រមងច់បប ់និង�ថ បន័េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរសិទធមិនុស�។ (េនប៉ល់) 

១១៨.៨០. ធនថ កចិចខិតខំ្របឹងែ្របងអំពកំីែណទ្រមងច់បប ់្រតូវបន្តេ�យគម នករ��ងំ។ (សុ៊យែអត) 

១១៨.៩១.  បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបេីលើកកមពស់នីតរិដ្ឋដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ របស់ខ្លួន។(សឹង្ហបូរ)ី

១១៨.១៣៣. បន្តជំរុ�វ��នភពេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗ  ស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស� និង្របជធិបេតយយភ
វូបនយីកមមរបស់ខ្លួន ជពិេសសេនកនុងកំែណទ្រមងតុ់�ករនិងវធិនករននេដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី។(ជប៉ុន)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៥. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមនិ៌ងចបប ់និងេធ្វើឲយចបបន់នសីុសង្វ កគ់ន េទនឹងលិខិតុបករណ៍សិទធមិនុស�អន្តរ 
ជតិ។ (ម៉ូរុកកូ) 

៦. ព្រងកីដំេណើ រករពេិ្រគះេយបល់ស្ដីពកីរបេងកើតេគលនេយបយចបប ់និងបទបញជ នន េដើមបធីនថលិខិ
តុបករណ៍ចបបទ់ងំអស់ ្រតូវបន�យតៃម្លទកទ់ងនឹងផលបះ៉ពល់ជវជិជមន និងអវជិជមនេទេលើសិទធមិនុស�។ 
(ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

១០. បន្តព្រងឹងកមមវធិកំីែណទ្រមងរ់បស់ខ្លួនេលើវស័ិយទងំអស់ េដើមបធីនករពរសិទធិមនុស� និងេសរភីពេផ�ងៗ
ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្របេទសកមពុជ។ (្របុយេណ) 

៣៤. សូមបន្តកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនបន្តេទៀត េដើមបេីលើកសទួយនិងករពរសិទធិមនុស� នងិព្រងងឹអភបិលកិចច 
ល្អនិងករេគរពនីតិរដ្ឋ បន្តព្រងឹងនតីិរដ្ឋនិងអភបិលកិចចល្អ ទុកជមេធយបយមយួេដើមបជួីយ ព្រងឹងករេលើកសទួយ 
និងករករពរសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស។ (�ជ�ច្រកៃ�) 

៧៧. ព្រងងឹកំែណទ្រមងច់បប់ និងេគលនេយបយបែនថមេទៀត កនុងេគលបំណងករពរសិទធិរបស់្របជជន និង
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរក និង្រកុមែដលមនិបនទទួលផល្របេយជនេ៍ផ�ងេទៀត។ (េវៀត�ម) 
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II. កំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយតុ្តិធម៌ នងិនីតិរដ្ឋ 

ក. កែំណទ្រមងច់បបទ់េូទ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៧. បន្តកំែណទ្រមងច់បប ់និង�ថ បន័េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរសិទធមិនុស�។ (េនប៉ល់) 

១១៨.៨០. ធនថ កចិចខិតខំ្របឹងែ្របងអំពកំីែណទ្រមងច់បប ់្រតូវបន្តេ�យគម នករ��ងំ។ (សុ៊យែអត) 

១១៨.៩១.  បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបេីលើកកមពស់នីតរិដ្ឋដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ របស់ខ្លួន។(សឹង្ហបូរ)ី

១១៨.១៣៣. បន្តជំរុ�វ��នភពេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗ  ស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស� និង្របជធិបេតយយភ
វូបនយីកមមរបស់ខ្លួន ជពិេសសេនកនុងកំែណទ្រមងតុ់�ករនិងវធិនករននេដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី។(ជប៉ុន)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៥. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមនិ៌ងចបប ់និងេធ្វើឲយចបបន់នសីុសង្វ កគ់ន េទនឹងលិខិតុបករណ៍សិទធមិនុស�អន្តរ 
ជតិ។ (ម៉ូរុកកូ) 

៦. ព្រងកីដំេណើ រករពេិ្រគះេយបល់ស្ដីពកីរបេងកើតេគលនេយបយចបប ់និងបទបញជ នន េដើមបធីនថលិខិ
តុបករណ៍ចបបទ់ងំអស់ ្រតូវបន�យតៃម្លទកទ់ងនឹងផលបះ៉ពល់ជវជិជមន និងអវជិជមនេទេលើសិទធមិនុស�។ 
(ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

១០. បន្តព្រងឹងកមមវធិកំីែណទ្រមងរ់បស់ខ្លួនេលើវស័ិយទងំអស់ េដើមបធីនករពរសិទធិមនុស� និងេសរភីពេផ�ងៗ
ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្របេទសកមពុជ។ (្របុយេណ) 

៣៤. សូមបន្តកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនបន្តេទៀត េដើមបេីលើកសទួយនិងករពរសិទធិមនុស� នងិព្រងងឹអភបិលកិចច 
ល្អនិងករេគរពនីតិរដ្ឋ បន្តព្រងឹងនតីិរដ្ឋនិងអភបិលកិចចល្អ ទុកជមេធយបយមយួេដើមបជួីយ ព្រងឹងករេលើកសទួយ 
និងករករពរសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស។ (�ជ�ច្រកៃ�) 

៧៧. ព្រងងឹកំែណទ្រមងច់បប់ និងេគលនេយបយបែនថមេទៀត កនុងេគលបំណងករពរសិទធិរបស់្របជជន និង
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរក និង្រកុមែដលមនិបនទទួលផល្របេយជនេ៍ផ�ងេទៀត។ (េវៀត�ម) 
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១៧. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ របស់ខ្លួន េ�យ�កប់ទបបញញត្ត ិ
ននែដល�កេ់ទសយ៉ងជកែ់ស្តងដល់ករេ្រជើសេរ ើស និងករេ្របើ្របស់កុមរ�យុេ្រកម១៨ឆន  ំ េនកនុងកង
េយធពលេខមរភូមនិទ េនកនុង្រកុម្រប�ប�់វុធមនិែមនរបស់រដ្ឋ និងេស�កមមឬ្រកុមហុ៊នសន្តិសុខឯកជន ្រពមទងំ
និយមនយ័ៃនករចូលរមួផទ ល់កនុងអរភិព។ 

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

៧. ខណៈែដលអះ�ងជ�មីេទៀតថ �ជរ�្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវជចមបង និងជពិេសស ទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះករអនុវត្តដេ៏ពញេលញនូវកតព្វកចិចរបស់រដ្ឋភគីេ្រកមអនុសញញ េនះ គណៈកមម ធិករសងកតធ់ងនថ់ អនុសញញ
េនះភជ បក់តព្វកិចចចំេពះ�ថ បន័ទងំអស់របស់�ជរ�្ឋ ភបិល និងេសនើឲយរដ្ឋភគីជំរុញសភរបស់ខ្លួនចតវ់ធិនករ
ចបំច្់រសប�មនីតិវធិី និងកនុងករណីសម្រសប ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នកនុងអំឡុងេពលេនះ 
និងរយៈេពល�យករណ៍បនទ ប ់្រសប�មអនុសញញ េនះ។ 

៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន(CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១០) និង 
ផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគេីបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធី�របែនថម កនុង្រពះ�ជកិចចេ�យ�តបង្អងត់េទេទៀត 

និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតិកមមេដើមបបីញចូ លបញញត្តិទងំអស់របស់អនុសញញ េទកនុងចបបជ់តិ។ 

១១. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១២) 
និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីពិចរ�េលើករអនុមត័ចបបទូ់�យ្រគប្់រគងសមភពេយនឌរ័ ែដលគួរែតបញចូ ល
និយមនយ័ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើករេរ ើសេអើងេ�យផទ ល់ និងេ�យ្របេយល ្រសប�ម
ម្រ�១ ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចតិ្តដល់រដ្ឋភគីឱយែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស�េនកនុងរដ្ឋភគីេនះ និងទីភន កង់រសហ្របជជតិពកព់ន័ធ
ននកនុងករក�ងចបបេ់នះ។

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

៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករដស៏ម្រសបទងំអស់ េដើមបធីននូវករអនុវត្តដ៏េពញ
េលញនូវេគលករណ៍និងបទបបញញ ត្តិទំង�យរបស់អនុសញញ  េទ�មលំ�បលំ់េ�យៃនចបប់កនុង្រសុករបស់ 
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ខ្លួន រមួទងំករបេងកើតនូវយន្តករ ្រកបខណ្ឌ  និង្របពន័ធែដលមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ស្រមបអ់នុវត្តចបបទ់ងំ�យ
ែដលពកព់ន័ធជមយួកុមរេនថន កជ់តិ េខត្ត និង្រកុង។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើផងែដរ ឱយរដ្ឋភគេីធ្វើរបយ
ករណ៍អំពីវ��នភពទកទ់ងនងឹករទទូចចងប់នេនះ និងទកទ់ងនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករ ��ក្តី ឬ
�ជញ ធររដ្ឋបលជតិេដើមបេីធ្វើឱយមន្របសិទធភពដល់សិទធិទងំ�យែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញ ។ 

៣១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករធនថេគលករណ៍
ៃនឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ្រតូវបនបញចូ លយ៉ងសម្រសប នងិ្រតូវបនអនុវត្តសីុសង្វ កគ់ន េនកនុងកិចចដេំណើ រករ
នីតវិធិី ចបប ់រដ្ឋបល និងតុ�ករ កដូ៏ចជេនកនុងេគលនេយបយ កមមវធិី និងគេ្រមងទងំ�យែដលពកព់ន័ធ
ជមយួផលបះ៉ពល់េលើកុមរ។ �ល់ករផ្តល់េហតុផលផ្លូវចបបៃ់នេសចក្តីវនិិចឆយ័ ្រពមទងំេសចក្តីសេ្រមចរបស់
តុ�ករ និងរដ្ឋបលគួរែតែផ្អកេទេលើេគលករណ៍េនះ។ 

៧៨. �មរយៈបទបបញញត្តិ និងបទបញជ ផ្លូវចបបែ់ដលមន្រគប្់រគន ់ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករ
ធនថ កុមររងេ្រគះទងំអស់ និង/ឬ�ក�ៃីនបទេលមើស ឧទ. កុមររងេ្រគះពីកររេំ�ភបំពនពីអំេពើហិង�កនុង
្រគួ�រ ពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងផ្លូវេសដ្ឋកិចច ករចបព់្រងត ់ និងអំេពើជួញដូរមនុស�្រតូវបនផ្តល់នូវកិចចករពរ
ែដលត្រមូវេ�យអនុសញញ  និងេសនើសំុឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករគិតគូរឱយបនេពញេលញនូវេគលករណ៍សហ្របជជតិស្តី ពី
យុត្តិធម៌ ែដលមនបញ្ហ ទក់ទងនឹងកុមរជជនរងេ្រគះ និង�ក�ី េនកនុងបទេលមើស (ឧបសមព័នធភជ ប់េទនឹង
េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក�េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចេលខ២០/២០០៥)។

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

១០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ  េនកនុង
�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ […]  

គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន្រតឡបម់កវញិស្តីពភីពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទេនះ និង
េលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ឬ��ជំរះក្ដ ី និង�ជញ ធររដ្ឋបលេ�យអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវសិទធិ
ទងំ�យែដលបនដំកល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគរួែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័ចបស់ 
�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ ្រសប�មម្រ�១ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគបរូ់បមនិ្រតូវបនេគ
េរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�៥ ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិ
ករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគ្ីរតូវធនថ បញញត្តិទងំអស់េនះ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបន
យល់ដងឹទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១៧. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ របស់ខ្លួន េ�យ�កប់ទបបញញត្ត ិ
ននែដល�កេ់ទសយ៉ងជកែ់ស្តងដល់ករេ្រជើសេរ ើស និងករេ្របើ្របស់កុមរ�យុេ្រកម១៨ឆន  ំ េនកនុងកង
េយធពលេខមរភូមនិទ េនកនុង្រកុម្រប�ប�់វុធមនិែមនរបស់រដ្ឋ និងេស�កមមឬ្រកុមហុ៊នសន្តិសុខឯកជន ្រពមទងំ
និយមនយ័ៃនករចូលរមួផទ ល់កនុងអរភិព។ 

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

៧. ខណៈែដលអះ�ងជ�មីេទៀតថ �ជរ�្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតូវជចមបង និងជពិេសស ទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះករអនុវត្តដេ៏ពញេលញនូវកតព្វកចិចរបស់រដ្ឋភគីេ្រកមអនុសញញ េនះ គណៈកមម ធិករសងកតធ់ងនថ់ អនុសញញ
េនះភជ បក់តព្វកិចចចំេពះ�ថ បន័ទងំអស់របស់�ជរ�្ឋ ភបិល និងេសនើឲយរដ្ឋភគីជំរុញសភរបស់ខ្លួនចតវ់ធិនករ
ចបំច្់រសប�មនីតិវធិី និងកនុងករណីសម្រសប ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នកនុងអំឡុងេពលេនះ 
និងរយៈេពល�យករណ៍បនទ ប ់្រសប�មអនុសញញ េនះ។ 

៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន(CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១០) និង 
ផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគេីបះពុមពផ�យអនុសញញ  និងពិធី�របែនថម កនុង្រពះ�ជកិចចេ�យ�តបង្អងត់េទេទៀត 

និងបន្តពិនិតយេឡើងវញិេលើនីតិកមមេដើមបបីញចូ លបញញត្តិទងំអស់របស់អនុសញញ េទកនុងចបបជ់តិ។ 

១១. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១២) 
និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីពិចរ�េលើករអនុមត័ចបបទូ់�យ្រគប្់រគងសមភពេយនឌរ័ ែដលគួរែតបញចូ ល
និយមនយ័ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើករេរ ើសេអើងេ�យផទ ល់ និងេ�យ្របេយល ្រសប�ម
ម្រ�១ ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចតិ្តដល់រដ្ឋភគីឱយែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធិមនុស�េនកនុងរដ្ឋភគីេនះ និងទីភន កង់រសហ្របជជតិពកព់ន័ធ
ននកនុងករក�ងចបបេ់នះ។

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

៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករដស៏ម្រសបទងំអស់ េដើមបធីននូវករអនុវត្តដ៏េពញ
េលញនូវេគលករណ៍និងបទបបញញ ត្តិទំង�យរបស់អនុសញញ  េទ�មលំ�បលំ់េ�យៃនចបប់កនុង្រសុករបស់ 
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ខ្លួន រមួទងំករបេងកើតនូវយន្តករ ្រកបខណ្ឌ  និង្របពន័ធែដលមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ស្រមបអ់នុវត្តចបបទ់ងំ�យ
ែដលពកព់ន័ធជមយួកុមរេនថន កជ់តិ េខត្ត និង្រកុង។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើផងែដរ ឱយរដ្ឋភគេីធ្វើរបយ
ករណ៍អំពីវ��នភពទកទ់ងនងឹករទទូចចងប់នេនះ និងទកទ់ងនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករ ��ក្តី ឬ
�ជញ ធររដ្ឋបលជតិេដើមបេីធ្វើឱយមន្របសិទធភពដល់សិទធិទងំ�យែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញ ។ 

៣១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករធនថេគលករណ៍
ៃនឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ្រតូវបនបញចូ លយ៉ងសម្រសប នងិ្រតូវបនអនុវត្តសីុសង្វ កគ់ន េនកនុងកិចចដេំណើ រករ
នីតវិធិី ចបប ់រដ្ឋបល និងតុ�ករ កដូ៏ចជេនកនុងេគលនេយបយ កមមវធិី និងគេ្រមងទងំ�យែដលពកព់ន័ធ
ជមយួផលបះ៉ពល់េលើកុមរ។ �ល់ករផ្តល់េហតុផលផ្លូវចបបៃ់នេសចក្តីវនិិចឆយ័ ្រពមទងំេសចក្តីសេ្រមចរបស់
តុ�ករ និងរដ្ឋបលគួរែតែផ្អកេទេលើេគលករណ៍េនះ។ 

៧៨. �មរយៈបទបបញញត្តិ និងបទបញជ ផ្លូវចបបែ់ដលមន្រគប្់រគន ់ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករ
ធនថ កុមររងេ្រគះទងំអស់ និង/ឬ�ក�ៃីនបទេលមើស ឧទ. កុមររងេ្រគះពីកររេំ�ភបំពនពីអំេពើហិង�កនុង
្រគួ�រ ពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងផ្លូវេសដ្ឋកិចច ករចបព់្រងត ់ និងអំេពើជួញដូរមនុស�្រតូវបនផ្តល់នូវកិចចករពរ
ែដលត្រមូវេ�យអនុសញញ  និងេសនើសំុឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករគិតគូរឱយបនេពញេលញនូវេគលករណ៍សហ្របជជតិស្តី ពី
យុត្តិធម៌ ែដលមនបញ្ហ ទក់ទងនឹងកុមរជជនរងេ្រគះ និង�ក�ី េនកនុងបទេលមើស (ឧបសមព័នធភជ ប់េទនឹង
េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក�េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចេលខ២០/២០០៥)។

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

១០. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃនអនុសញញ  េនកនុង
�ននុ្រកមចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ […]  

គណៈកមម ធិករកេ៏សនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍បញជូ ន្រតឡបម់កវញិស្តីពភីពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទេនះ និង
េលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ�ករជតិ ឬ��ជំរះក្ដ ី និង�ជញ ធររដ្ឋបលេ�យអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវសិទធិ
ទងំ�យែដលបនដំកល់ទុកកនុងអនុសញញ េនះ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគរួែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័ចបស់ 
�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ ្រសប�មម្រ�១ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគបរូ់បមនិ្រតូវបនេគ
េរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�៥ ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិ
ករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគ្ីរតូវធនថ បញញត្តិទងំអស់េនះ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបន
យល់ដងឹទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ E/C.12/KHM/CO/1 (២០០៩)

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩(១៩៩៨) 
ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករសម្រសប 
េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង�ននុ្រកមចបបជ់តរិបស់ខ្លួន។ […]  

គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរឲយរដ្ឋភគី �កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់
ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីកររកីចេំរ ើនែដលបនេធ្វើេឡើងពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទងំេនះ និងអពំីេសចក្តីសំេរចននរបស់
តុ�ករជតិ ��ក្តី ឬ�ជញ ធរ�ធរណៈ ែដលផ្តល់�នុភពដល់សិទធិទងំ�យែដលមនែចងកនុងកតកិ
សញញ េនះ។   

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវេលើកសទួយករេគរពនិតិរដ្ឋេនកនុងរដ្ឋ និងសងគម។ ជឧទហរណ៍ រ�្ឋ ភិ
បល្រតូវកំណតថ់ជអនកករពររដ្ឋធមមនុញញ  និងចបប។់ ចបប្់រតូវយកមកអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងេពញេលញ និង
្រតូវធនឱយមនដំេ�ះ្រ�យដម៏ន្របសិទធភពដល់កររេំ�ភបំពនសិទធិនន ្របសិនេបើចងឱ់យ្របជជនេជឿ
ជកេ់លើសញញ ណៃននីតរិដ្ឋ។  

A/HR/15/46.Para.83 រ�្ឋ ភបិលគរួពេន្ល�នដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តី្រពង្រកមរដ្ឋបលនិង្រកមនតីិវធីិរដ្ឋបល។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/18/46 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖
៦៦. គណៈកមមករសិទធិមនុស�កនុងសភគួរែតេធ្វើករបេ្រញជ �បសិទធិមនុស�ជបញ្ហ ពហុវស័ិយមយួនិងេធ្វើករេឆព ះេទ 
ធនករអនុវត្តនច៍បបជ់តិឲយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។  

៧៤. េសចក្ត្ីរពងចបបគ់ួរែតបនេបះពុមភផ�យ សំ�បឲ់យមនករពិេ្រគះេយបល់ជ�ធរណៈ ជពិេសស ជ
េស�វេ�េផ�ង� មនដូចជ �ជកិចចជេដើម។ �ជកិចចទងំេនះ គួរែតរក�ឲយមនសំ�ប�់ធរណជន�ចទកទ់ង
រកបន។ 

៧៥. ចបបម់និគួរ្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្តេឡើយ រហូតទល់ែតចបបទ់ងំេនះ្រតូវបនចុះផ�យកនុង�ជកិចច។  

៧៦. គណៈកមមករសភេផ�ង� គួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវ�ល់បទបញជ អនុវត្តនច៍បប ់ឬេសចក្តីែណនេំផ�ង�ែដល
អនុមត័េ�យរ�្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ បទបញជ  ឬេសចក្តីែណនទំងំេនះ មនិែចងហួសវ�ិលភពៃន
បញញត្តិចបបេ់ដើមរបស់�េឡើយ។  

៨១. ្រកុម្របកឹ�ធមមនុញញគួរែតពិនតិយ មនិ្រតឹមែតចបបទ់ងំ�យែដលសភបនអនុមត័ប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រកុម្របឹក�
កគ៏រួែតពិនិតយផងែដរនូវបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស បទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ េដើមបេីធ្វើឱយ
្របកដថ បញញត្តិទងំអស់ពិតជ្រសប�ម�ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញ  បទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ និងេគលករណ៍នតីិ
រដ្ឋ �បទ់ងំេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិផងែដរ។  
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៨២. ចបប�់កេ៏�យែដលសភបនអនុមត័ េហើយែដលចបបេ់នះមនជបជំ់ពកេ់�យ�ទ ល់ដល់សិទធិមនុស� 
គួរែត្រតូវបនបញជូ នេ�យស្វ័យ្របវត្តេិទ្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ  េដើមបពីិនិតយសិន មុននឹង�កេ់សនើេទ្រពះម�ក�្រត
េដើមប�ីយ្រពះហសថេលខ្របកសឲយេ្របើ។ 

A/HRC/27/70, para.81(g). ផ្តល់្របសិទធភពដល់សិទធិចូលរមួកនុងជីវភព�ធរណៈ េ�យេធ្វើករែណនដំល់
្រកសួងទងំអស់ និង�ថ បន័រដ្ឋដៃទេទៀត ឱយេរៀបចំកចិចពិេ្រគះេយបល់ជ�ធរណៈេលើេសចក្តី្រពងចបប ់ និង
ផ�ព្វផ�យេសចក្តី្រពងេនះជ�ធរណៈ េ�យទទួលយកេយបល់ពីសមជិក�ធរណៈែដលមន្របេយជន ៍
មុននឹង�កជូ់នគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី ជពិេសស ករេធ្វើែបបេនះ្រតូវយកមកអនុវត្តចំេពះេសចក្តី្រពងចបបែ់ដល�មដងឹ 
កំពុងែតេរៀបេរៀង គឺេសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីសមគម នងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងេសចក្តី្រពងឧ្រកដិ្ឋកមម�ម
អុិនធឺែណត ្រពមទងំេសចក្ត្ីរពងចបបដ់ៃទេទៀតែដលពកព់ន័ធដល់ករទទួលបនសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/27/70,para.81(h). េធ្វើករែកទ្រមងស់ភេដើមបបីេងកើនតម្ល ភពេនកនុងដំេណើ រករនីតិកមម និងធនឱយេសច
ក្តី្រពងចបបទ់ងំអស់ែដលមនពកព់ន័ធនឹងសិទធមិនុស� ្រសបជមយួនឹងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ។ 

A/HRC/33/62,para.61(k). ផ�ព្វផ�យជ�ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងចបបេ់នតំ�កក់លដំបូងបំផុត េដើមបី
ស្រមួលដល់កិចចពិេ្រគះេយបល់ដម៏នអតថនយ័េទេលើេសចក្ត្ីរពងទងំេនះ និងអំពីភព្រសប�មសិទធមិនុស�ៃន
េសចក្ត្ីរពងចបបទ់ងំេនះ។ 

A/HRC/33/62,para.61(i). អនុវត្តបទបបញញត្តិពកព់ន័ធៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  េនេពល្រស្តី្រតូវបនគូស�សពណ៌ន
�មលកខណៈជរូបភព ជពិេសស ជនរងេ្រគះពីអេំពើេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់ ឬអំេពើហិង�។ 

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

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៤. អនុវត្តេសចក្ត្ីរពងចបបច់ំនួនបី ែដលមនេគលបំណងេលើកកមពស់�ក�ជយភព និង្របសិទធភពៃន
្របពន័ធតុ�ករ េនេពលអនុមត័រចួ។ (ពរ័ទុយ�គ ល់) 

១១៨.៧៩. អនុវត្តេ�យេពញេលញ នូវ្រកបខណ័្ឌ ស្រមបក់ំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ ែដលបនកំណតេ់នកនុង
របយករណ៍ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េ�យអនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ថ នភពសិទធមិនុស�េនកមពុជ។(េអសប៉ញ) 

១១៨.៨១.  បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង សំេ�ព្រងឹង�ក�ជយភពតុ�ករ នងិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ។ (អុី�លី) 

១១៨.៨២. ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបធីន�ក�ជយភពតុ�ករ េ�យគម នករ្រតួត្រ� ឬករេ្រជ�ត
ែ្រជកនេយបយ។ (ស្វីស) 

១១៨.៨៣. បេងកើតកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមែ៌ដលផ្តល់យន្តករធន�ក�ជយ្របពន័ធយុត្តិធម ៌[...] (ែបលហ�ុកិ) 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ E/C.12/KHM/CO/1 (២០០៩)

១២. គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៩(១៩៩៨) 
ស្តីពីករអនុវត្តនក៍នុង្រសុកៃនកតិកសញញ េនះ និងសូមផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករសម្រសប 
េដើមបធីនករអនុវត្តនេ៍�យ�ទ ល់នូវបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េនកនុង�ននុ្រកមចបបជ់តរិបស់ខ្លួន។ […]  

គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរឲយរដ្ឋភគី �កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់
ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីកររកីចេំរ ើនែដលបនេធ្វើេឡើងពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទងំេនះ និងអពំីេសចក្តីសំេរចននរបស់
តុ�ករជតិ ��ក្តី ឬ�ជញ ធរ�ធរណៈ ែដលផ្តល់�នុភពដល់សិទធិទងំ�យែដលមនែចងកនុងកតកិ
សញញ េនះ។   

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវេលើកសទួយករេគរពនិតិរដ្ឋេនកនុងរដ្ឋ និងសងគម។ ជឧទហរណ៍ រ�្ឋ ភិ
បល្រតូវកំណតថ់ជអនកករពររដ្ឋធមមនុញញ  និងចបប។់ ចបប្់រតូវយកមកអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងេពញេលញ និង
្រតូវធនឱយមនដំេ�ះ្រ�យដម៏ន្របសិទធភពដល់កររេំ�ភបំពនសិទធិនន ្របសិនេបើចងឱ់យ្របជជនេជឿ
ជកេ់លើសញញ ណៃននីតរិដ្ឋ។  

A/HR/15/46.Para.83 រ�្ឋ ភបិលគរួពេន្ល�នដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តី្រពង្រកមរដ្ឋបលនិង្រកមនតីិវធីិរដ្ឋបល។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/18/46 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖
៦៦. គណៈកមមករសិទធិមនុស�កនុងសភគួរែតេធ្វើករបេ្រញជ �បសិទធិមនុស�ជបញ្ហ ពហុវស័ិយមយួនិងេធ្វើករេឆព ះេទ 
ធនករអនុវត្តនច៍បបជ់តិឲយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។  

៧៤. េសចក្ត្ីរពងចបបគ់ួរែតបនេបះពុមភផ�យ សំ�បឲ់យមនករពិេ្រគះេយបល់ជ�ធរណៈ ជពិេសស ជ
េស�វេ�េផ�ង� មនដូចជ �ជកិចចជេដើម។ �ជកិចចទងំេនះ គួរែតរក�ឲយមនសំ�ប�់ធរណជន�ចទកទ់ង
រកបន។ 

៧៥. ចបបម់និគួរ្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្តេឡើយ រហូតទល់ែតចបបទ់ងំេនះ្រតូវបនចុះផ�យកនុង�ជកិចច។  

៧៦. គណៈកមមករសភេផ�ង� គួរែតពិនិតយេឡើងវញិនូវ�ល់បទបញជ អនុវត្តនច៍បប ់ឬេសចក្តីែណនេំផ�ង�ែដល
អនុមត័េ�យរ�្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ បទបញជ  ឬេសចក្តីែណនទំងំេនះ មនិែចងហួសវ�ិលភពៃន
បញញត្តិចបបេ់ដើមរបស់�េឡើយ។  

៨១. ្រកុម្របកឹ�ធមមនុញញគួរែតពិនតិយ មនិ្រតឹមែតចបបទ់ងំ�យែដលសភបនអនុមត័ប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រកុម្របឹក�
កគ៏រួែតពិនិតយផងែដរនូវបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស បទបញជ ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ េដើមបេីធ្វើឱយ
្របកដថ បញញត្តិទងំអស់ពិតជ្រសប�ម�ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញ  បទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ និងេគលករណ៍នតីិ
រដ្ឋ �បទ់ងំេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជតិផងែដរ។  
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៨២. ចបប�់កេ៏�យែដលសភបនអនុមត័ េហើយែដលចបបេ់នះមនជបជំ់ពកេ់�យ�ទ ល់ដល់សិទធិមនុស� 
គួរែត្រតូវបនបញជូ នេ�យស្វ័យ្របវត្តេិទ្រកុម្របឹក�ធមមនុញញ  េដើមបពីិនិតយសិន មុននឹង�កេ់សនើេទ្រពះម�ក�្រត
េដើមប�ីយ្រពះហសថេលខ្របកសឲយេ្របើ។ 

A/HRC/27/70, para.81(g). ផ្តល់្របសិទធភពដល់សិទធិចូលរមួកនុងជីវភព�ធរណៈ េ�យេធ្វើករែណនដំល់
្រកសួងទងំអស់ និង�ថ បន័រដ្ឋដៃទេទៀត ឱយេរៀបចំកចិចពិេ្រគះេយបល់ជ�ធរណៈេលើេសចក្តី្រពងចបប ់ និង
ផ�ព្វផ�យេសចក្តី្រពងេនះជ�ធរណៈ េ�យទទួលយកេយបល់ពីសមជិក�ធរណៈែដលមន្របេយជន ៍
មុននឹង�កជូ់នគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី ជពិេសស ករេធ្វើែបបេនះ្រតូវយកមកអនុវត្តចំេពះេសចក្តី្រពងចបបែ់ដល�មដងឹ 
កំពុងែតេរៀបេរៀង គឺេសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីសមគម នងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងេសចក្តី្រពងឧ្រកដិ្ឋកមម�ម
អុិនធឺែណត ្រពមទងំេសចក្ត្ីរពងចបបដ់ៃទេទៀតែដលពកព់ន័ធដល់ករទទួលបនសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/27/70,para.81(h). េធ្វើករែកទ្រមងស់ភេដើមបបីេងកើនតម្ល ភពេនកនុងដំេណើ រករនីតិកមម និងធនឱយេសច
ក្តី្រពងចបបទ់ងំអស់ែដលមនពកព់ន័ធនឹងសិទធមិនុស� ្រសបជមយួនឹងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ។ 

A/HRC/33/62,para.61(k). ផ�ព្វផ�យជ�ធរណៈនូវេសចក្តី្រពងចបបេ់នតំ�កក់លដំបូងបំផុត េដើមបី
ស្រមួលដល់កិចចពិេ្រគះេយបល់ដម៏នអតថនយ័េទេលើេសចក្ត្ីរពងទងំេនះ និងអំពីភព្រសប�មសិទធមិនុស�ៃន
េសចក្ត្ីរពងចបបទ់ងំេនះ។ 

A/HRC/33/62,para.61(i). អនុវត្តបទបបញញត្តិពកព់ន័ធៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  េនេពល្រស្តី្រតូវបនគូស�សពណ៌ន
�មលកខណៈជរូបភព ជពិេសស ជនរងេ្រគះពីអេំពើេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់ ឬអំេពើហិង�។ 

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

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៤. អនុវត្តេសចក្ត្ីរពងចបបច់ំនួនបី ែដលមនេគលបំណងេលើកកមពស់�ក�ជយភព និង្របសិទធភពៃន
្របពន័ធតុ�ករ េនេពលអនុមត័រចួ។ (ពរ័ទុយ�គ ល់) 

១១៨.៧៩. អនុវត្តេ�យេពញេលញ នូវ្រកបខណ័្ឌ ស្រមបក់ំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ ែដលបនកំណតេ់នកនុង
របយករណ៍ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េ�យអនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពី�ថ នភពសិទធមិនុស�េនកមពុជ។(េអសប៉ញ) 

១១៨.៨១.  បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង សំេ�ព្រងឹង�ក�ជយភពតុ�ករ នងិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ។ (អុី�លី) 

១១៨.៨២. ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបធីន�ក�ជយភពតុ�ករ េ�យគម នករ្រតួត្រ� ឬករេ្រជ�ត
ែ្រជកនេយបយ។ (ស្វីស) 

១១៨.៨៣. បេងកើតកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធមែ៌ដលផ្តល់យន្តករធន�ក�ជយ្របពន័ធយុត្តិធម ៌[...] (ែបលហ�ុកិ) 
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១១៨.៨៤. បន្តដំេណើ រករកែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ រមួទងំករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបពី្រងងឹ�ថ បន័ និង
ធន�ក�ជយភពរបស់�ថ បន័ទងំេនះ។ (ឈលីី) 

១១៨.៨៥. ចតវ់ធិនករននែដលេលើកកមពស់�ក�ជយភពតុ�ករទងំ�មចបប ់ទងំ�មករអនុវត្តជកែ់ស្តង 
(បុត�្វ ន�) 

១១៨.៨៦. ព្រងងឹ�ថ បន័តុ�ករបែនថមេទៀត និង[...] េដើមបធីន�ក�ជយភពៃន�ថ បន័ទងំេនះឲយមន្របសិទធ
ភព។ (េកនយ៉) 

១១៨.៨៧. អនុវត្តកំែណទ្រមងែ់ដលពកព់ន័ធននែដលធន�ក�ជយភព និងភពមនិលំេអៀងៃនតុ�ករ នងិ
ធនថ �ថ បន័េនះមនិសថិតេ្រកមករ្រតួត្រ� នងិករេ្រជ�តែ្រជកនេយបយ។ (ប៉ូឡូញ) 

១១៨.៨៨. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ  ចបបស់្តីពីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពឹត្តិេទ
ៃនតុ�ករ និងចបបស់្តីពឧីត្តម្រកុម្របកឹ�ៃនអងគេច្រកម េដើមបធីន�ក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ។ (ប�ងំ) 

១១៨.៨៩. អនុមត័្រគបវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបធីនព�ីក�ជយភពតុ�ករ រមួទងំ �មរយៈករអនុវត្តេ�យ
្របសិទធភពៃនកែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម។៌ (ស្លូ�៉គី) 

១១៨.៩០. ពេន្ល�នដំេណើ រករកែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបពី្រងឹង និងធន�ក�ជយភពតុ�ករ ្រពមទងំ
េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ពុករលួយេនកនុង្របពន័ធតុ�ករ េ�យអនុមត័ចបបព់កព់ន័ធននៃនកែំណទ្រមង។់ 
(�ធរណរដ្ឋកូេរ)៉ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

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

(ខ). ធន�ក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យគម នករេ្រជ�តែ្រជក�ងនេយបយ។ (ស្វីស) 

(គ). ព្រងងឹយន្តករនន ែដលធនដល់�ក�ជយភពរបស់តុ�ករ �បប់ញចូ លទងំករផ្ដល់អំ�ចេពញ
េលញេទឲយអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ េនកនុង្របពន័ធ
តុ�ករ។ (ណូែវលេហ�ឡ៊ង)់ 

(ឃ). បេងកើនកិចចខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េឆព ះេទរកករបេងកើត្របពន័ធតុ�ករមយួ ែដល�ក�ជយ អនគតិ និង 
អពយ្រកិតេពញេលញ េ�យគម នអេំពើពុករលួយ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន េ�យធនថ ជនេលមើសែដល
្រប្រពឹត្តអំេពើរេំ�ភសិទធិមនុស�ទងំអស់ ្រតូវចបខ់្លួនឲយទទួលខុស្រតូវ េហើយគម នជន�មយួរចួផុតពីទណ្ឌ កមម
េឡើយ។ (ស្លូ�៉គ)ី 

(ង). ែស្វងរកមេធយបយ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើេឡើងដល់្របពន័ធេបៀវត�រសំ៍�បេ់ច្រកម កនុងករផ្ដល់កិចចធនឲយ
កនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់�ក�ជយភព។  (េអស៉បញ) 
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៤២. អនុមត័ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និងចបបវ់េិ�ធនកមមស្តីពកីរេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម
្របឹក�ៃនអងគេច្រកម នងិចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រសប�មអនុ�សនជ៍បន្តបនទ បែ់ដលេធ្វើេ�យអនកតំ�ង
ពិេសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�េ�កមពុជ ្រកបខណ័្ឌ ជំនួយអភវិ��នស៍ហ
្របជជតិ និងគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម៌ េហើយ្រតូវបេងកើត និងអនុមត័្រកមសីលធម៌  
សំ�បេ់ច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ  នងិ្រកុម្របឹក�វនិយ័ រមួទងំបញញត្តបទវនិយ័ផង។ (អីុ្រ�ែអល) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២០. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករបនទ នន់ន េដើមបធីន និងករពរ�ក�ជយភពេពញេលញ និងភពមនិលំេអៀង ៃន
្របពន័ធតុ�ករ និងធនថ ្របពន័ធតុ�ករេនះ ដេំណើ រករេ�យេសរ ី េ�យគម នករ�កស់មព ធ និងករេ្រជ�ត
ែ្រជកពអីងគនីតិ្របតបិត្តិ។ រដ្ឋភគីគរួេធ្វើករពនិិតយេឡើងវញិនូវចបបស់្តីពី្របពន័ធតុ�ករ េដើមបកីតប់នថយសមតថកិចច
របស់្រកសួងយុត្ដិធម ៌នងិព្រងឹង�ក�ជយភពរបស់តុ�ករ។

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

១៣. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេងកើត នងិធនឲយមនតុ�ករមយួ ែដលមន�ក�ជយ
េពញេលញ នងិមនវជិជ ជវីៈ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន និងធនថ តុ�ករមនិមនករេ្រជ�តែ្រជកែផនក 
នេយបយ។ កចិចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំេនះគួរ�បប់ញចូ លទងំករអនុមត័ជបនទ ននូ់វចបបទ់ងំអស់ពកព់ន័ធនឹងករ
ែកទ្រមង ់ ជពេិសសចបបេ់រៀបចអំងគករស្ដីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់តុ�ករ ចបបស់្តីពវីេិ�ធនកមម
ចំេពះឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម និងចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈៃនអងគេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ រដ្ឋភគីគរួធនថ
បុគគលទងំ�យ�ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងករ�ក ់ និងអនុវត្ត�មសមព ធមនិ្រតឹម្រតូវេទេលើ្របពន័ធតុ�ករ ្រតូវ
េធ្វើករេសុើបអេងកត េចទ្របកនន់ិងផ្តនទ េទស េហើយផ្តល់ឧទហរណ៍ៃនសំណំុេរឿងទងំេនះ។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគី 
គួរចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនថ គណៈេមធវមីន�ក�ជយភព តម្ល ភព និងបងកលកខណៈទទួលយក
េមធវឱីយមនចំនួន្រគប្់រគន។់ េលើសពីេនះេទេទៀត គណៈកមម ធកិរេសនើឱយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីបទបបញញត្តិ
ៃនចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយែដលេលើកេឡើងពី�ក�ជយភពតុ�ករ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគបីន្ត និងបេងកើនកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបពី្រងងឹ និងធន
�ក�ជយភពតុ�ករ េហើយធនថ �ថ បន័េនះមនិ្រតូវបន្រតួត្រ�និងេ្រជ�តែ្រជកខងនេយបយ �មរយៈករ 
អនុមត័ឲយបនឆបរ់ហ័សនូវចបបទ់ងំអស់ែដលពកព់ន័ធដល់ករេធ្វើកំែណទ្រមង។់គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សន ៍
េទៀតថ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករ េដើមបបីេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងករេសុើបអេងកត និងចតវ់ធិនករ�កវ់និយ័ កនុង
ករណីអសមតថភព និងអំេពើពុករលួយ។
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១១៨.៨៤. បន្តដំេណើ រករកែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ រមួទងំករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបពី្រងងឹ�ថ បន័ និង
ធន�ក�ជយភពរបស់�ថ បន័ទងំេនះ។ (ឈលីី) 

១១៨.៨៥. ចតវ់ធិនករននែដលេលើកកមពស់�ក�ជយភពតុ�ករទងំ�មចបប ់ទងំ�មករអនុវត្តជកែ់ស្តង 
(បុត�្វ ន�) 

១១៨.៨៦. ព្រងងឹ�ថ បន័តុ�ករបែនថមេទៀត និង[...] េដើមបធីន�ក�ជយភពៃន�ថ បន័ទងំេនះឲយមន្របសិទធ
ភព។ (េកនយ៉) 

១១៨.៨៧. អនុវត្តកំែណទ្រមងែ់ដលពកព់ន័ធននែដលធន�ក�ជយភព និងភពមនិលំេអៀងៃនតុ�ករ នងិ
ធនថ �ថ បន័េនះមនិសថិតេ្រកមករ្រតួត្រ� នងិករេ្រជ�តែ្រជកនេយបយ។ (ប៉ូឡូញ) 

១១៨.៨៨. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ  ចបបស់្តីពីករេរៀបចនំិងករ្រប្រពឹត្តិេទ
ៃនតុ�ករ និងចបបស់្តីពឧីត្តម្រកុម្របកឹ�ៃនអងគេច្រកម េដើមបធីន�ក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ។ (ប�ងំ) 

១១៨.៨៩. អនុមត័្រគបវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបធីនព�ីក�ជយភពតុ�ករ រមួទងំ �មរយៈករអនុវត្តេ�យ
្របសិទធភពៃនកែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម។៌ (ស្លូ�៉គី) 

១១៨.៩០. ពេន្ល�នដំេណើ រករកែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបពី្រងឹង និងធន�ក�ជយភពតុ�ករ ្រពមទងំ
េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ពុករលួយេនកនុង្របពន័ធតុ�ករ េ�យអនុមត័ចបបព់កព់ន័ធននៃនកែំណទ្រមង។់ 
(�ធរណរដ្ឋកូេរ)៉ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

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

(ខ). ធន�ក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យគម នករេ្រជ�តែ្រជក�ងនេយបយ។ (ស្វីស) 

(គ). ព្រងងឹយន្តករនន ែដលធនដល់�ក�ជយភពរបស់តុ�ករ �បប់ញចូ លទងំករផ្ដល់អំ�ចេពញ
េលញេទឲយអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ េនកនុង្របពន័ធ
តុ�ករ។ (ណូែវលេហ�ឡ៊ង)់ 

(ឃ). បេងកើនកិចចខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េឆព ះេទរកករបេងកើត្របពន័ធតុ�ករមយួ ែដល�ក�ជយ អនគតិ និង 
អពយ្រកិតេពញេលញ េ�យគម នអេំពើពុករលួយ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន េ�យធនថ ជនេលមើសែដល
្រប្រពឹត្តអំេពើរេំ�ភសិទធិមនុស�ទងំអស់ ្រតូវចបខ់្លួនឲយទទួលខុស្រតូវ េហើយគម នជន�មយួរចួផុតពីទណ្ឌ កមម
េឡើយ។ (ស្លូ�៉គ)ី 

(ង). ែស្វងរកមេធយបយ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើេឡើងដល់្របពន័ធេបៀវត�រសំ៍�បេ់ច្រកម កនុងករផ្ដល់កិចចធនឲយ
កនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់�ក�ជយភព។  (េអស៉បញ) 
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៤២. អនុមត័ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និងចបបវ់េិ�ធនកមមស្តីពកីរេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម
្របឹក�ៃនអងគេច្រកម នងិចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រសប�មអនុ�សនជ៍បន្តបនទ បែ់ដលេធ្វើេ�យអនកតំ�ង
ពិេសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�េ�កមពុជ ្រកបខណ័្ឌ ជំនួយអភវិ��នស៍ហ
្របជជតិ និងគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម៌ េហើយ្រតូវបេងកើត និងអនុមត័្រកមសីលធម៌  
សំ�បេ់ច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ  នងិ្រកុម្របឹក�វនិយ័ រមួទងំបញញត្តបទវនិយ័ផង។ (អីុ្រ�ែអល) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២០. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករបនទ នន់ន េដើមបធីន និងករពរ�ក�ជយភពេពញេលញ និងភពមនិលំេអៀង ៃន
្របពន័ធតុ�ករ និងធនថ ្របពន័ធតុ�ករេនះ ដេំណើ រករេ�យេសរ ី េ�យគម នករ�កស់មព ធ និងករេ្រជ�ត
ែ្រជកពអីងគនីតិ្របតបិត្តិ។ រដ្ឋភគីគរួេធ្វើករពនិិតយេឡើងវញិនូវចបបស់្តីពី្របពន័ធតុ�ករ េដើមបកីតប់នថយសមតថកិចច
របស់្រកសួងយុត្ដិធម ៌នងិព្រងឹង�ក�ជយភពរបស់តុ�ករ។

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

១៣. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេងកើត នងិធនឲយមនតុ�ករមយួ ែដលមន�ក�ជយ
េពញេលញ នងិមនវជិជ ជវីៈ ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិនន និងធនថ តុ�ករមនិមនករេ្រជ�តែ្រជកែផនក 
នេយបយ។ កចិចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំេនះគួរ�បប់ញចូ លទងំករអនុមត័ជបនទ ននូ់វចបបទ់ងំអស់ពកព់ន័ធនឹងករ
ែកទ្រមង ់ ជពេិសសចបបេ់រៀបចអំងគករស្ដីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់តុ�ករ ចបបស់្តីពវីេិ�ធនកមម
ចំេពះឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម និងចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈៃនអងគេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ ។ រដ្ឋភគីគរួធនថ
បុគគលទងំ�យ�ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងករ�ក ់ និងអនុវត្ត�មសមព ធមនិ្រតឹម្រតូវេទេលើ្របពន័ធតុ�ករ ្រតូវ
េធ្វើករេសុើបអេងកត េចទ្របកនន់ិងផ្តនទ េទស េហើយផ្តល់ឧទហរណ៍ៃនសំណំុេរឿងទងំេនះ។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគី 
គួរចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនថ គណៈេមធវមីន�ក�ជយភព តម្ល ភព និងបងកលកខណៈទទួលយក
េមធវឱីយមនចំនួន្រគប្់រគន។់ េលើសពីេនះេទេទៀត គណៈកមម ធកិរេសនើឱយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីបទបបញញត្តិ
ៃនចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយែដលេលើកេឡើងពី�ក�ជយភពតុ�ករ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគបីន្ត និងបេងកើនកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបពី្រងងឹ និងធន
�ក�ជយភពតុ�ករ េហើយធនថ �ថ បន័េនះមនិ្រតូវបន្រតួត្រ�និងេ្រជ�តែ្រជកខងនេយបយ �មរយៈករ 
អនុមត័ឲយបនឆបរ់ហ័សនូវចបបទ់ងំអស់ែដលពកព់ន័ធដល់ករេធ្វើកំែណទ្រមង។់គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សន ៍
េទៀតថ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករ េដើមបបីេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងករេសុើបអេងកត និងចតវ់ធិនករ�កវ់និយ័ កនុង
ករណីអសមតថភព និងអំេពើពុករលួយ។
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អនក��យករ៍ពិេសស

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/15/46 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេ��ងពីេនះ៖ 

៦៦. កមពុជគួរែតអនុមត័ និង�កឱ់យចូលជធរមននូវចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  និងចបបស់្តីពី
ករេរៀបចនិំងករ្រប្រពតឹ្តេទៃនតុ�ករេ�យគម នករពនយេពល។ ចបបទ់ងំេនះគរួែត្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមប ី
ធន�ក�ជយភពទងំ�ថ បន័ និងបុគគលនន េនកនុង្របពន័ធតុ�ករ កដូ៏ចជចតវ់ធិនករខងវនិយ័ ្របឆងំនឹង
ករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវននរបស់តុ�ករ និងេច្រកមពុករលួយ និងអសមតថភពនន។ រដ្ឋធមមនុញញត្រមូវឱយអនុ
មត័ចបបទ់ងំេនះ ែដលអវត្តមនអស់រយៈេពលជង១៧ឆន មំកេហើយ។ ចបបទ់ងំេនះ នឹងរមួចំែណកករពរមុខ
តំែណងរបស់េច្រកម និងករពរលកខខណ្ឌ ៃនករងររបស់ពួកេគ េ�យែ�្អកេលើ្រកមសីលធមស៌្រមបេ់ច្រកម 
និង្រពះ�ជ�ជញ ។ 

៦៧. ចបបថ់មីទងំេនះ គរួែត�ម�តស់មជិកសកមមៃនគណៈបក�នេយបយនន មនិឱយកនត់ំែណងននកនុង
វស័ិយតុ�ករ ្រពមទងំ�ម�តេ់ច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន មនិឱយបំេពញមុខងរជទី្របឹក�ននរបស់អនក
ដឹកននំេយបយ ឬរដ្ឋម្រន្តីនន។ េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន �ចជសមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�
មយួ មុនេពលករែតង�ងំរបស់ខ្លួន។ យ៉ង�មុញិ េនេពលែដលពួកេគ្រតូវបនែតង�ងំេទកនត់ែំណងនន
កនុងវស័ិយតុ�ករ ពួកេគគួរែតបញចបមុ់ខងរជសមជិកសកមមកនុងគណៈបក�នេយបយ�មយួេនះ ឬឈប់
េដើរតួនទី�មយួ េនកនុងសកមមភពននរបស់គណៈបក�នេយបយ�មយួេនះតេទេទៀត។ 

៦៨. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន គួរែតទទួលកៃ្រមតបសនង្រគប្់រគន ់ត្រមូវឱយេធ្វើករេពញេម៉ង និង�ម�ត់
មនិឱយបំេពញមុខងរេ្រកវស័ិយតុ�ករ។ េច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ  គរួែតទទួលបន្របកែ់ខ និង្របកឧ់បតថមភ
េ��ង�េទៀត មកព្ីរបភពែតមយួគត ់ឧទ៖ មកពី្រកសួងយុត្តិធម។៌ នេពលបចចុបបនន េច្រកមទទួលបន្របកែ់ខពី
្រកសួងយុត្តិធម ៌ និង្របកបំ់�ចម់ុខងរេ�យែឡកពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះ ពុំ�ចេធ្វើឱយតុ�ករ
�ក�ជយ េចញពីអងគនីត្ិរបតិបត្តិេនះេទ។  

៦៩. តុ�ករកពូំល គួរមនករទទួលខុស្រតូវទងំមូល ចំេពះករ្រគប្់រគងតុ�ករជនទ់បនន គឺមនិែមន
្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ។ 

៧០. ្រពះ�ជ�ជញ ពុំគួរសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ ប៉ុែន្តគួរសថិតេ្រកមឧត្តម្រកុម្របកឹ�ៃន
អងគេច្រកម។  

៧១. គរួែតមនករយិល័យ�ចេ់�យែឡក និង�ក�ជយមយួស្រមបអ់គគ្រពះ�ជ�ជញ ែដលមនអំ�ច្រគប្់រគង
េលើ្រពះ�ជ�ជញ េន្រគបជ់នថ់ន ក ់េហើយ្រពះ�ជ�ជញ ទងំអស់ គរួសថិតេ្រកមករយិល័យ�ក�ជយមយួ ជជងេន
អម�ម��ដំបូង�មនីន។  
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៧២. ចបបស់្តីពកីរេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរេធ្វើវេិ�ធនកមមេដើមបេីធ្វើ�យ�ថ បន័ 
េនះមន�ក�ជភពយ៉ងពិត្របកដ។ […] េធ្វើដូេចនះបននងឹព្រងឹង�ក�ជភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យដកេចញ
នូវករ្រគប្់រគងបចចុបបននរបស់អងគនតិី្របតិបត្តិ េហើយនឹងបេងកើតនូវនតីិវធិីែបប្របជធិបេតយយ និង្របកបេ�យតម្ល
ភពមយួកនុងករេ្រជើសេរ ើស និងករែតង�ងំសមជិកនន។ […] 

៧៣. សមជិកននរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គរួែតឈបប់ំេពញមុខងរជេច្រកមសកមម កំឡុងេពល
ែដលពួកេគកំពុងបេ្រមើករជសមជិកៃនឧត្តម្រកុម្របឹក� េហើយពុំគរួេធ្វើជសមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�
មយួេនះេឡើយ។ […]  

៧៧. រ�្ឋ ភបិលគរួែតេគរព�ក�ជភពរបស់េមធវ។ី ចបបស់្តីពីលកខន្តកិៈេមធវ ី កគ៏ួរែតេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�ម
េនះផងែដរ។ 

៧៨. គណៈេមធវផីទ ល់កពុ៏ំគួរេ្រជ�តែ្រជកកនុងករងររបស់េមធវនីនេនះែដរ។ េមធវនីន គួរមនេសរភីពកនុង
ករសេ្រមចចិត្តផ្តល់េស�ែផនកចបបរ់បស់ពួកេគដល់អនក�មន ក។់ មនែតលកខន្តិកៈេមធវេីទ េទើប�ចកំណតព់ី
លកខណៈៃនករផ្តល់េស�ែផនកចបបេ់នះបន េដើមបរីក�បននូវបទ�្ឋ នៃន្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជវីៈ។ ្រកមសីលធម៌
េមធវ ីគួរេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�មេនះផងែដរ។ 

៨២. ដេំណើ រករៃនករទទួលឲយចូលេរៀនេន��បណ្តុ ះប�្ត លឲយក្ល យជេច្រកមនងិ្រពះ�ជ�ជញ  គរួែតមន 
តម្ល ភព និង្របកួត្របែជងជងេនះ (គួរែត�មរយៈករ្របលងចូល) េហើយ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគ
ភព�ក�ជយពីខងេ្រកែដលមនសមសភពតំ�ងននមកពីវស័ិយតុ�ករ គណៈេមធវ ីនិងម�វទិយល័យ
ចបបន់នេនកមពុជ។ គរួែតមនករផ្តល់��រូបករណ៍ស្រមបអ់នកែដលមកពី្រកុមទនេ់ខ�យនន េ�យឈរ
េលើេគលករណ៍េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពកួេគ�ចចូលរមួកនុងវជិជ ជីវៈចបប។់  

៨៧. រ�្ឋ ភបិលគរួមនេគលនេយបយល្ៗអ  និងចបស់�ស់ជងេនះ នងិមនយន្តកររងឹមរំចួជេ្រសចមយួ 
េដើមបជីយួ ដល់្របពន័ធតុ�ករ។ េគលនេយបយែបបេនះ គួរ្រតូវបេងកើតេឡើង េដើមបបីេញច �សករបេំពញតួនទីេទ្វ
របស់�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលននេនកនុងបញ្ហ េនះ។ ស្រមបកិ់ចចករេនះ តួនទីរបស់្រកសួងយុត្តធិមគ៌រួ្រតូវបនព្រងឹង 
េហើយ្រកសួងេនះគួរទទលួបនធនធនកនែ់តេ្រចើនេឡើងេនកនុងកិចចករជួយ ដល់្របពន័ធតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភិ
បលនន�ប�្ត រដ្ឋម្រន្តី ពុំគួរមនតួនទី�មយួេនកនុងករ្រគប្់រគង និងមនឥទធិពលេលើករងររបស់តុ�ករ 
េនះេទ។ 

៨៨. ្រក�បញជ ី និងម្រន្តីតុ�ករេផ�ងៗ គរួសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផទ ល់ពតុី�ករ�ម ី ជជងសថិតេន
េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម។៌ 

A/HRC/24/36 Para 66. �ជរ�្ឋ ភបិល គរួែតពេន្ល�នករអនុវត្តៃនរេបៀប�រៈកំែណទ្រមង�់ថ បន័រដ្ឋ ទទួលបនទុក
េលើកកំពស់សិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ រមួទងំករអនុមត័ចបប្់រគឹះទងំបីទកទ់ងនឹងករព្រងឹង�ក�ជយភព នងិសមតថ
ភពរបស់�ថ បន័តុ�ករ �មករសនយរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល។  
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អនក��យករ៍ពិេសស

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/15/46 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេ��ងពីេនះ៖ 

៦៦. កមពុជគួរែតអនុមត័ និង�កឱ់យចូលជធរមននូវចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  និងចបបស់្តីពី
ករេរៀបចនិំងករ្រប្រពតឹ្តេទៃនតុ�ករេ�យគម នករពនយេពល។ ចបបទ់ងំេនះគរួែត្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមប ី
ធន�ក�ជយភពទងំ�ថ បន័ និងបុគគលនន េនកនុង្របពន័ធតុ�ករ កដូ៏ចជចតវ់ធិនករខងវនិយ័ ្របឆងំនឹង
ករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតឹម្រតូវននរបស់តុ�ករ និងេច្រកមពុករលួយ និងអសមតថភពនន។ រដ្ឋធមមនុញញត្រមូវឱយអនុ
មត័ចបបទ់ងំេនះ ែដលអវត្តមនអស់រយៈេពលជង១៧ឆន មំកេហើយ។ ចបបទ់ងំេនះ នឹងរមួចំែណកករពរមុខ
តំែណងរបស់េច្រកម និងករពរលកខខណ្ឌ ៃនករងររបស់ពួកេគ េ�យែ�្អកេលើ្រកមសីលធមស៌្រមបេ់ច្រកម 
និង្រពះ�ជ�ជញ ។ 

៦៧. ចបបថ់មីទងំេនះ គរួែត�ម�តស់មជិកសកមមៃនគណៈបក�នេយបយនន មនិឱយកនត់ំែណងននកនុង
វស័ិយតុ�ករ ្រពមទងំ�ម�តេ់ច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន មនិឱយបំេពញមុខងរជទី្របឹក�ននរបស់អនក
ដឹកននំេយបយ ឬរដ្ឋម្រន្តីនន។ េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន �ចជសមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�
មយួ មុនេពលករែតង�ងំរបស់ខ្លួន។ យ៉ង�មុញិ េនេពលែដលពួកេគ្រតូវបនែតង�ងំេទកនត់ែំណងនន
កនុងវស័ិយតុ�ករ ពួកេគគួរែតបញចបមុ់ខងរជសមជិកសកមមកនុងគណៈបក�នេយបយ�មយួេនះ ឬឈប់
េដើរតួនទី�មយួ េនកនុងសកមមភពននរបស់គណៈបក�នេយបយ�មយួេនះតេទេទៀត។ 

៦៨. េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ នន គួរែតទទួលកៃ្រមតបសនង្រគប្់រគន ់ត្រមូវឱយេធ្វើករេពញេម៉ង និង�ម�ត់
មនិឱយបំេពញមុខងរេ្រកវស័ិយតុ�ករ។ េច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ  គរួែតទទួលបន្របកែ់ខ និង្របកឧ់បតថមភ
េ��ង�េទៀត មកព្ីរបភពែតមយួគត ់ឧទ៖ មកពី្រកសួងយុត្តិធម។៌ នេពលបចចុបបនន េច្រកមទទួលបន្របកែ់ខពី
្រកសួងយុត្តិធម ៌ និង្របកបំ់�ចម់ុខងរេ�យែឡកពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះ ពុំ�ចេធ្វើឱយតុ�ករ
�ក�ជយ េចញពីអងគនីត្ិរបតិបត្តិេនះេទ។  

៦៩. តុ�ករកពូំល គួរមនករទទួលខុស្រតូវទងំមូល ចំេពះករ្រគប្់រគងតុ�ករជនទ់បនន គឺមនិែមន
្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ។ 

៧០. ្រពះ�ជ�ជញ ពុំគួរសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធមេ៌នះេទ ប៉ុែន្តគួរសថិតេ្រកមឧត្តម្រកុម្របកឹ�ៃន
អងគេច្រកម។  

៧១. គរួែតមនករយិល័យ�ចេ់�យែឡក និង�ក�ជយមយួស្រមបអ់គគ្រពះ�ជ�ជញ ែដលមនអំ�ច្រគប្់រគង
េលើ្រពះ�ជ�ជញ េន្រគបជ់នថ់ន ក ់េហើយ្រពះ�ជ�ជញ ទងំអស់ គរួសថិតេ្រកមករយិល័យ�ក�ជយមយួ ជជងេន
អម�ម��ដំបូង�មនីន។  
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៧២. ចបបស់្តីពកីរេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរេធ្វើវេិ�ធនកមមេដើមបេីធ្វើ�យ�ថ បន័ 
េនះមន�ក�ជភពយ៉ងពិត្របកដ។ […] េធ្វើដូេចនះបននងឹព្រងឹង�ក�ជភពៃន្របពន័ធតុ�ករ េ�យដកេចញ
នូវករ្រគប្់រគងបចចុបបននរបស់អងគនតិី្របតិបត្តិ េហើយនឹងបេងកើតនូវនតីិវធិីែបប្របជធិបេតយយ និង្របកបេ�យតម្ល
ភពមយួកនុងករេ្រជើសេរ ើស និងករែតង�ងំសមជិកនន។ […] 

៧៣. សមជិកននរបស់ឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គរួែតឈបប់ំេពញមុខងរជេច្រកមសកមម កំឡុងេពល
ែដលពួកេគកំពុងបេ្រមើករជសមជិកៃនឧត្តម្រកុម្របឹក� េហើយពុំគរួេធ្វើជសមជិកៃនគណៈបក�នេយបយ�
មយួេនះេឡើយ។ […]  

៧៧. រ�្ឋ ភបិលគរួែតេគរព�ក�ជភពរបស់េមធវ។ី ចបបស់្តីពីលកខន្តកិៈេមធវ ី កគ៏ួរែតេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�ម
េនះផងែដរ។ 

៧៨. គណៈេមធវផីទ ល់កពុ៏ំគួរេ្រជ�តែ្រជកកនុងករងររបស់េមធវនីនេនះែដរ។ េមធវនីន គួរមនេសរភីពកនុង
ករសេ្រមចចិត្តផ្តល់េស�ែផនកចបបរ់បស់ពួកេគដល់អនក�មន ក។់ មនែតលកខន្តិកៈេមធវេីទ េទើប�ចកំណតព់ី
លកខណៈៃនករផ្តល់េស�ែផនកចបបេ់នះបន េដើមបរីក�បននូវបទ�្ឋ នៃន្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជវីៈ។ ្រកមសីលធម៌
េមធវ ីគួរេធ្វើវេិ�ធនកមមេទ�មេនះផងែដរ។ 

៨២. ដេំណើ រករៃនករទទួលឲយចូលេរៀនេន��បណ្តុ ះប�្ត លឲយក្ល យជេច្រកមនងិ្រពះ�ជ�ជញ  គរួែតមន 
តម្ល ភព និង្របកួត្របែជងជងេនះ (គួរែត�មរយៈករ្របលងចូល) េហើយ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់អងគ
ភព�ក�ជយពីខងេ្រកែដលមនសមសភពតំ�ងននមកពីវស័ិយតុ�ករ គណៈេមធវ ីនិងម�វទិយល័យ
ចបបន់នេនកមពុជ។ គរួែតមនករផ្តល់��រូបករណ៍ស្រមបអ់នកែដលមកពី្រកុមទនេ់ខ�យនន េ�យឈរ
េលើេគលករណ៍េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពកួេគ�ចចូលរមួកនុងវជិជ ជីវៈចបប។់  

៨៧. រ�្ឋ ភបិលគរួមនេគលនេយបយល្ៗអ  និងចបស់�ស់ជងេនះ នងិមនយន្តកររងឹមរំចួជេ្រសចមយួ 
េដើមបជីយួ ដល់្របពន័ធតុ�ករ។ េគលនេយបយែបបេនះ គួរ្រតូវបេងកើតេឡើង េដើមបបីេញច �សករបេំពញតួនទីេទ្វ
របស់�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលននេនកនុងបញ្ហ េនះ។ ស្រមបកិ់ចចករេនះ តួនទីរបស់្រកសួងយុត្តធិមគ៌រួ្រតូវបនព្រងឹង 
េហើយ្រកសួងេនះគួរទទលួបនធនធនកនែ់តេ្រចើនេឡើងេនកនុងកិចចករជួយ ដល់្របពន័ធតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភិ
បលនន�ប�្ត រដ្ឋម្រន្តី ពុំគួរមនតួនទី�មយួេនកនុងករ្រគប្់រគង និងមនឥទធិពលេលើករងររបស់តុ�ករ 
េនះេទ។ 

៨៨. ្រក�បញជ ី និងម្រន្តីតុ�ករេផ�ងៗ គរួសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផទ ល់ពតុី�ករ�ម ី ជជងសថិតេន
េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងយុត្តិធម។៌ 

A/HRC/24/36 Para 66. �ជរ�្ឋ ភបិល គរួែតពេន្ល�នករអនុវត្តៃនរេបៀប�រៈកំែណទ្រមង�់ថ បន័រដ្ឋ ទទួលបនទុក
េលើកកំពស់សិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋ រមួទងំករអនុមត័ចបប្់រគឹះទងំបីទកទ់ងនឹងករព្រងឹង�ក�ជយភព នងិសមតថ
ភពរបស់�ថ បន័តុ�ករ �មករសនយរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល។  
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A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 Para 234. គួរែតខតិខំ្របងឹែ្របងែថមេទៀត េដើមបពី្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបលៃនយន្ត
ករេ�ះ្រ�យវ�ិទដីធ្ល ី និង្របពន័ធតុ�ករ េដើមបេីធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរដល់ករទទលួបនដំេ�ះ្រ�យរបស់
សហគមនព៍កព់ន័ធនឹងដធី្លី។ សមតថភព និង�ក�ជភពៃន្របពន័ធតុ�ករ គួរ្រតូវបនេលើកកំពស់ េធ្វើដូេចនះបន 
�ចទទួលបនករេគរព និងករេជឿទុកចិត្តពី្របជពលរដ្ឋ។ ្របពន័ធតុ�ករមនិគួរ្រតូវយកមកេ្របើជយន្តករមយួ
េដើមប�ីកេ់ទសដល់សកមមជនដីធ្លី បុគគលទងំ�យ�ែដលទមទរ�ជដីរបស់ពកួគត ់ អនកករពរសិទធិ
មនុស� និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនះេទ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (q). េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នៃនអនុ�សនែ៍ដលេសនើេ�យអនកកន�់ណត្តមុិនៗ (សូម
េមើលA/HRC/18/46) ចបេ់ផ្តើមកមមវធិពី្រងឹង�ក�ជភពតុ�ករេនតុ�ករ្រគបក់ំរតិ និងែញក�យ�ចត់ួនទី
របស់នីតិ្របតិបត្តិេនកនុងដំេណើ រករតុ�ករ នងិកនុងករបណ្តុ ះប�្ត ល និងក�កវ់និយ័ដល់សមជិកតុ�ករ។  

គ. កែំណទ្រមង្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌ និងករ្របយទុ ធ្របឆងំនឹងអំេពើពកុរលយួ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៨៣. បេងកើតកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ ែដលផ្តល់យន្តករធន�ក�ជយ្របពន័ធយុត្តធិម ៌ និង្របសិទធភពៃន
�ថ បន័ែដលទទលួខុស្រតូវកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.៩០. ពេន្ល�នដំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបពី្រងឹង និងធន�ក�ជយភពតុ�ករ ្រពមទងំ
េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ពុករលួយេនកនុង្របពន័ធតុ�ករ េ�យអនុមត័ចបបព់កព់ន័ធននៃនកែំណទ្រមង។់ 
(�ធរណរដ្ឋកូេរ)៉ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៣៥. អនុមត័ចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ។ (ស្វីស) 

៣៦. ពិនតិយេឡើងវញិ និងអនុមត័ជបនទ ន់ នូវចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ែដលនងឹ�កប់ញចូ លេទសទណ្ឌ ឲយបន
តឹងរងឹចំេពះអេំពើពុករលួយរបស់រ�្ឋ ភបិលេហើយត្រមូវឲយម្រន្ត�ីធរណ�្របកសអំពធីនធនហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន។ 
(សហរដ្ឋ�េមរកិ) 

៣៧. អនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ �មរយ�គណ�កមមករ្របឆងំអំេពើពុករលួយ មនិបក�ពួក និង�ក�ជយ។ 
(េអៀកឡង)់ 

៣៨. ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀត េដើមបបីន្តដំេណើ រកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តធិមរ៌បស់ខ្លួន េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ដីធ្ល ី
និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំអេំពើពុករលួយ ពីេ្រពះវធិនករទងំេនះ មន�រ�សំខនសំ់�បក់រេលើកសទួយ នងិករ
ករពរសិទធិមនុស� ្រពមទងំសំ�បព់្រងឹងដល់លទធិ្របជធិបេតយយ។ (ជប៉ុន) 
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៤១. សូមបញចបនូ់វដំេណើ រករកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ  ដូចជ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី ចបប់
្របឆងំអំេពើពុករលួយ ចបបធ់ននិងករពរ�ក�ជយភព និងភពអនគតិរបស់្របពន័ធតុ�ករ ម្រន្តីតុ�ករ នងិ
េច្រកម ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (ណ័រេវស)  

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

១៣. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឲយរដ្ឋភគី៖  […] 

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

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

១២. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករជបនទ ននិ់ងភ្ល មៗ េដើមបលុីបបំបតអ់ំេពើពុករលួយេនទូទងំ្របេទសែដលជឧបសគគ
មយួកនុងចេំ�មឧបសគគដធ៏ងនធ់ងរបំផុតទងំ�យដល់នីតរិដ្ឋ និងដល់ករអនុវត្តអនុសញញ ។ វធិនករទងំេនះ រមួ
មនករអនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយឲយមន្របសិទធភព និងករ�កឲ់យដំេណើ រករនូវអងគភព្របឆងំអំេពើពុក
រលួយឲយបនឆបរ់ហ័ស ែដល្រតូវមនសមជិកនន�ក�ជយ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករេសុើប
អេងកត និងជំនុំជ្រមះសំណំុេរឿងអំេពើពុករលួយផងែដរ។ រដ្ឋភគីគរួបេងកើតកមមវធីិករពរ�ក� ីនិងអនករះិគនឥ់តសំៃច 
មតេ់ដើមបជួីយ ធនដល់កររក�ករសមង ត ់ និងករពរអនកែដលេចញមុខ�កព់កយបណ្ដឹ ងពបីទពុករលួយ េហើយ
ធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប្់រគនស់្រមបប់ំេពញមុខងររបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ េលើសពេីនះ រដ្ឋភគី
គួរេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត ល និងក�ងសមតថភពដល់ម្រន្តនីគរបលនងិម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  នងិ
េច្រកមស្តីពីករអនុវត្តយ៉ងតឹងរុងឹនូវចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រពមទងំ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈពកព់ន័ធ នងិអនុមត័
យន្តករែដលមន្របសិទធភពេដើមបធីនឲយមនតម្ល ភពកនុងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ម្រន្តី�ធរណៈ ទងំេនកនុងែផនក 
ខ្លឹម�រចបប ់ និងទងំករអនុវត្តករងរជកែ់ស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីវ��នភព
ែដលទទួលបនេជគជយ័ និងករលំបកទងំ�យ ែដលជួប្របទះកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអេំពើពុករលួយ។ គណៈ
កមម ធិករសូមេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីចំននួម្រន្តី រមួទងំម្រន្តីជនខ់ពស់ែដល្រតូវបនជំនុំជ្រមះ និង�ក់
េទសពីបទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ។ 
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A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 Para 234. គួរែតខតិខំ្របងឹែ្របងែថមេទៀត េដើមបពី្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបលៃនយន្ត
ករេ�ះ្រ�យវ�ិទដីធ្ល ី និង្របពន័ធតុ�ករ េដើមបេីធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរដល់ករទទលួបនដំេ�ះ្រ�យរបស់
សហគមនព៍កព់ន័ធនឹងដធី្លី។ សមតថភព និង�ក�ជភពៃន្របពន័ធតុ�ករ គួរ្រតូវបនេលើកកំពស់ េធ្វើដូេចនះបន 
�ចទទួលបនករេគរព និងករេជឿទុកចិត្តពី្របជពលរដ្ឋ។ ្របពន័ធតុ�ករមនិគួរ្រតូវយកមកេ្របើជយន្តករមយួ
េដើមប�ីកេ់ទសដល់សកមមជនដីធ្លី បុគគលទងំ�យ�ែដលទមទរ�ជដីរបស់ពកួគត ់ អនកករពរសិទធិ
មនុស� និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនះេទ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (q). េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នៃនអនុ�សនែ៍ដលេសនើេ�យអនកកន�់ណត្តមុិនៗ (សូម
េមើលA/HRC/18/46) ចបេ់ផ្តើមកមមវធិពី្រងឹង�ក�ជភពតុ�ករេនតុ�ករ្រគបក់ំរតិ និងែញក�យ�ចត់ួនទី
របស់នីតិ្របតិបត្តិេនកនុងដំេណើ រករតុ�ករ នងិកនុងករបណ្តុ ះប�្ត ល និងក�កវ់និយ័ដល់សមជិកតុ�ករ។  

គ. កែំណទ្រមង្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌ និងករ្របយទុ ធ្របឆងំនឹងអំេពើពកុរលយួ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៨៣. បេងកើតកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ ែដលផ្តល់យន្តករធន�ក�ជយ្របពន័ធយុត្តធិម ៌ និង្របសិទធភពៃន
�ថ បន័ែដលទទលួខុស្រតូវកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.៩០. ពេន្ល�នដំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបពី្រងឹង និងធន�ក�ជយភពតុ�ករ ្រពមទងំ
េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ពុករលួយេនកនុង្របពន័ធតុ�ករ េ�យអនុមត័ចបបព់កព់ន័ធននៃនកែំណទ្រមង។់ 
(�ធរណរដ្ឋកូេរ)៉ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៣៥. អនុមត័ចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ។ (ស្វីស) 

៣៦. ពិនតិយេឡើងវញិ និងអនុមត័ជបនទ ន់ នូវចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ែដលនងឹ�កប់ញចូ លេទសទណ្ឌ ឲយបន
តឹងរងឹចំេពះអេំពើពុករលួយរបស់រ�្ឋ ភបិលេហើយត្រមូវឲយម្រន្ត�ីធរណ�្របកសអំពធីនធនហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន។ 
(សហរដ្ឋ�េមរកិ) 

៣៧. អនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ �មរយ�គណ�កមមករ្របឆងំអំេពើពុករលួយ មនិបក�ពួក និង�ក�ជយ។ 
(េអៀកឡង)់ 

៣៨. ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀត េដើមបបីន្តដំេណើ រកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តធិមរ៌បស់ខ្លួន េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ដីធ្ល ី
និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំអេំពើពុករលួយ ពីេ្រពះវធិនករទងំេនះ មន�រ�សំខនសំ់�បក់រេលើកសទួយ នងិករ
ករពរសិទធិមនុស� ្រពមទងំសំ�បព់្រងឹងដល់លទធិ្របជធិបេតយយ។ (ជប៉ុន) 

38 
 

៤១. សូមបញចបនូ់វដំេណើ រករកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ  ដូចជ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី ចបប់
្របឆងំអំេពើពុករលួយ ចបបធ់ននិងករពរ�ក�ជយភព និងភពអនគតរិបស់្របពន័ធតុ�ករ ម្រន្តីតុ�ករ នងិ
េច្រកម ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (ណ័រេវស)  

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

១៣. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឲយរដ្ឋភគី៖  […] 

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

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

១២. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករជបនទ ននិ់ងភ្ល មៗ េដើមបលុីបបំបតអ់ំេពើពុករលួយេនទូទងំ្របេទសែដលជឧបសគគ
មយួកនុងចេំ�មឧបសគគដធ៏ងនធ់ងរបំផុតទងំ�យដល់នីតរិដ្ឋ និងដល់ករអនុវត្តអនុសញញ ។ វធិនករទងំេនះ រមួ
មនករអនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយឲយមន្របសិទធភព និងករ�កឲ់យដំេណើ រករនូវអងគភព្របឆងំអំេពើពុក
រលួយឲយបនឆបរ់ហ័ស ែដល្រតូវមនសមជិកនន�ក�ជយ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករេសុើប
អេងកត និងជំនុំជ្រមះសំណំុេរឿងអំេពើពុករលួយផងែដរ។ រដ្ឋភគីគរួបេងកើតកមមវធីិករពរ�ក� ីនិងអនករះិគនឥ់តសំៃច 
មតេ់ដើមបជួីយ ធនដល់កររក�ករសមង ត ់ និងករពរអនកែដលេចញមុខ�កព់កយបណ្ដឹ ងពបីទពុករលួយ េហើយ
ធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប្់រគនស់្រមបប់ំេពញមុខងររបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ េលើសពេីនះ រដ្ឋភគី
គួរេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត ល និងក�ងសមតថភពដល់ម្រន្តនីគរបលនងិម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  នងិ
េច្រកមស្តីពីករអនុវត្តយ៉ងតឹងរុងឹនូវចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ ្រពមទងំ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈពកព់ន័ធ នងិអនុមត័
យន្តករែដលមន្របសិទធភពេដើមបធីនឲយមនតម្ល ភពកនុងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ម្រន្តី�ធរណៈ ទងំេនកនុងែផនក 
ខ្លឹម�រចបប ់ និងទងំករអនុវត្តករងរជកែ់ស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីវ��នភព
ែដលទទួលបនេជគជយ័ និងករលំបកទងំ�យ ែដលជួប្របទះកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអេំពើពុករលួយ។ គណៈ
កមម ធិករសូមេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ពត័ម៌នស្តីពីចំននួម្រន្តី រមួទងំម្រន្តីជនខ់ពស់ែដល្រតូវបនជំនុំជ្រមះ និង�ក់
េទសពីបទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ E/C.12/KHM/CO/1 (២០០៩)

១៤. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្របឆងំអេំពើពុករលួយ េ�យ
គម នករអូសបន្ល យេពលេវ� និងព្រងឹងកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបេីធ្វើទំេនើបកមមនងិេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែថម 
េទៀតនូវករងររបស់តុ�ករ រមួទងំ�មរយៈគំេ�ងថមីសំ�បក់ំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម។៌ គណៈកមម ធិករផ្តល់
ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគពី្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តនទ េទសករណីៃនអំេពើពុករលួយ និងពិនិតយ
េឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ស្តីពីករកតេ់ទសបទេលមើសពកព់ន័ធនឹងអេំពើពុករលួយ។ គណៈកមម ធិករ
ផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគគួីរេរៀបចបំេងកើតកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល និងក�ងសមតថភពដល់នគរបល 
និងម្រន្តី្របតិបត្តចិបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  នងិេច្រកម អពំីករអនុវត្តនយ៉៍ងមុងឺម៉តនូវវធិនករ និងចបប្់របឆងំអំេពើ
ពុករលួយ និងអនុមត័យន្តករមន្របសិទធភព េដើមបធីនតម្ល ភពកនុងដេំណើ រកររបស់�ជញ ធរ�ធរណៈ ទងំ
កនុងករអនុវត្តនច៍បប ់ ទងំកនុងករអនុវត្តនជ៍កែ់ស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់កនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតទកទ់ងនឹងសមទិធផិលែដលសំេរចបន និងករលំបកេផ�ងៗ 
ែដលរដ្ឋភគីបនជបួ្របទះ កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនងឹអេំពើពុករលួយ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42.Para.101. រ�្ឋ ភបិល ្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមម និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយឲយបន
ឆប ់េ�យធនថ ចបបទ់ងំេនះ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  និងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.235. ្រតូវេធ្វើករ្របងឹែ្របងឲយអស់ពីសមតថភពកនុងករ�មឃ្ល េំមើលករណីវ�ិទ 
ដីធ្លេីន�មយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទដីធ្លី នងិេន�មតុ�ករ ជតយ៉ួង ឃ្ល េំមើលពីទំនស់ផល្របេយជន ៍ ករ
េ្រជ�តែ្រជកនេយបយ ឬអំេពើពុករលួយពកព់ន័ធនឹង្រកុមហុ៊នសមបទន។ ម្រន្តីរដ្ឋបល ឬម្រន្តតុី�ករែដលេចញ
េសចក្តីសេ្រមចេ�យែផ្អកេលើករេលើកទឹកចិត្តជឯកជន គរួ្រតូវបន�មឃតព់ីតួនទី�មយួកនុងករជ្រមះក្តី។  

A/HRC/27/70, Para 81(f). បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន សំេ�ែកទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ជពិេសស
អំពីករេធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរដល់ឯក�ជភពតុ�ករ និងសមតថភពរបស់តុ�ករកនុងករេ�ះ្រ�យសំណំុេរឿង 
�មលកខណៈមយួឆបរ់ហ័ស និងយុត្តិធម ៌ េហើយកនុងករណីេនះ គួរចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗនូវករេធ្វើវេិ�ធនកមមចបបមូ់ល
�្ឋ នទងំបីពកព់ន័ធនឹងតុ�ករ េដើមបសីេ្រមចបនេគលបណំងេនះ។  

A/HRC/33/62, Para 61(r). ធនថបញជ ីៃនកៃ្រមែដល្រតូវចំនយកនុងេរឿងក្តីេនតុ�ករ ្រតូវបន�កផ់�យជ
�ធរណៈេន្រគបតុ់�ករ េហើយតៃម្លបែនថម�មយួែដល្រក�បញជ ី�ចទមទរឱយបង្់រតឹម្រតូវ�មចបប ់្រតូវ
បនេផទ�ង�ទ តន់ងឹបញជ ីែដល�កផ់�យជ�ធរណៈេនះ។
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ឃ. មេធយបយសំ�ប្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌ និងករទទលួបនេស�កមមចបប ់/

ជំនយួែផនកចបបដ់លជ់ន្រកី្រកែដលកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៩៤. អនុមត័វធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនពីករទទួលបនេស�យុត្តធិមស៌្រមប្់រស្តី។ (េអសប៉ញ) 

១១៨.៩៥. ព្រងងឹមេធ�បយនន�មករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ នងិេធ្វើឲយ្របពន័ធេនះកនែ់តងយទទួលបន
ដល់អនក្រកី្រក។ (េសេណ�គ ល់) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៣៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនដល់សិទធរិបស់ជន្រគបរូ់ប កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធមឲ៌យបនេសមើៗគន  ្រសប�ម 
បទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (សុ៊យែអត) 

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

១៣. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 
(ក). បេងកើតគេ្រមងជនួំយែផនកចបប្់រគប្់រជុងេ្រជយេដើមបធីនថ្រស្តីទទួលបនេស�្របកបេ�យ្របសិទធភព 

ពីតុ�ករនិង��ជ្រមះក្តី ្រសប�មេគលករណ៍និងករែណនរំបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករទទួលបន 
ជំនួយែផនកចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  (េសចក្តីសេ្រមចេលខ៦៧/១៨៧ របស់ម�សននិបតអងគករសហ
្របជជតិ) ជពេិសសេគលករណ៍ែណនទំី៩ស្តីពីករអនុវត្តសិទធរិបស់្រស្តី កនុងករទទួលបនជំនួយែផនកចបប។់ 

(ខ). ផ្តល់ថវកិ្រគប្់រគនដ់ល់គណៈេមធវ ីនិងអងគកររបស់្រស្តី ែដលផ្តល់ករ្របកឹ�ែផនកចបបេ់�យ�តគិតៃថ្ល 
េដើមបធីនបននូវករទទួលបនយុត្តធិម្៌របកបេ�យ្របសិទធភពស្រមប្់រស្តី នងិ [...]  

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

១៤. រដ្ឋភគគួីរអនុវត្តវធិនករឲយបនទនេ់ពលេវ� និងមន្របសិទធភព េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់ ្រតូវ
ទទួលបនកិចចធនករ�រ�មផ្លូវចបបជ់មូល�្ឋ ន ចបព់េីពលឃតខ់្លួន/ឃំុខ្លួនេលើកដំបូង។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគរួេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់មនសិទធិទទួលបនេមធវជី
បនទ ន ់ ចបព់េីពលែដលពួកេគ្រតូវបនដកហូតេសរភីព រហូតដល់ដំ�កក់លេសុើបអេងកត ដំេណើ រករកត់
េទសទងំមូល និងអំឡុងេពលប្តឹងឧទធរណ៍ ្រពមទងំមនសិទធទិទួលបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពេ�យ�ក�ជយ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ E/C.12/KHM/CO/1 (២០០៩)

១៤. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុមត័េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្របឆងំអេំពើពុករលួយ េ�យ
គម នករអូសបន្ល យេពលេវ� និងព្រងឹងកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបេីធ្វើទំេនើបកមមនងិេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែថម 
េទៀតនូវករងររបស់តុ�ករ រមួទងំ�មរយៈគំេ�ងថមីសំ�បក់ំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម។៌ គណៈកមម ធិករផ្តល់
ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគពី្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តនទ េទសករណីៃនអំេពើពុករលួយ និងពិនិតយ
េឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ស្តីពីករកតេ់ទសបទេលមើសពកព់ន័ធនឹងអេំពើពុករលួយ។ គណៈកមម ធិករ
ផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគគួីរេរៀបចបំេងកើតកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល និងក�ងសមតថភពដល់នគរបល 
និងម្រន្តី្របតិបត្តចិបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  នងិេច្រកម អពំីករអនុវត្តនយ៉៍ងមុងឺម៉តនូវវធិនករ និងចបប្់របឆងំអំេពើ
ពុករលួយ និងអនុមត័យន្តករមន្របសិទធភព េដើមបធីនតម្ល ភពកនុងដេំណើ រកររបស់�ជញ ធរ�ធរណៈ ទងំ
កនុងករអនុវត្តនច៍បប ់ ទងំកនុងករអនុវត្តនជ៍កែ់ស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់កនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតទកទ់ងនឹងសមទិធផិលែដលសំេរចបន និងករលំបកេផ�ងៗ 
ែដលរដ្ឋភគីបនជបួ្របទះ កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនងឹអេំពើពុករលួយ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42.Para.101. រ�្ឋ ភបិល ្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមម និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយឲយបន
ឆប ់េ�យធនថ ចបបទ់ងំេនះ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  និងបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.235. ្រតូវេធ្វើករ្របងឹែ្របងឲយអស់ពីសមតថភពកនុងករ�មឃ្ល េំមើលករណីវ�ិទ 
ដីធ្លេីន�មយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទដីធ្លី នងិេន�មតុ�ករ ជតយ៉ួង ឃ្ល េំមើលពីទំនស់ផល្របេយជន ៍ ករ
េ្រជ�តែ្រជកនេយបយ ឬអំេពើពុករលួយពកព់ន័ធនឹង្រកុមហុ៊នសមបទន។ ម្រន្តីរដ្ឋបល ឬម្រន្តតុី�ករែដលេចញ
េសចក្តីសេ្រមចេ�យែផ្អកេលើករេលើកទឹកចិត្តជឯកជន គរួ្រតូវបន�មឃតព់ីតួនទី�មយួកនុងករជ្រមះក្តី។  

A/HRC/27/70, Para 81(f). បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន សំេ�ែកទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ជពិេសស
អំពីករេធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរដល់ឯក�ជភពតុ�ករ និងសមតថភពរបស់តុ�ករកនុងករេ�ះ្រ�យសំណំុេរឿង 
�មលកខណៈមយួឆបរ់ហ័ស និងយុត្តិធម ៌ េហើយកនុងករណីេនះ គួរចបេ់ផ្តើមភ្ល មៗនូវករេធ្វើវេិ�ធនកមមចបបមូ់ល
�្ឋ នទងំបីពកព់ន័ធនឹងតុ�ករ េដើមបសីេ្រមចបនេគលបណំងេនះ។  

A/HRC/33/62, Para 61(r). ធនថបញជ ីៃនកៃ្រមែដល្រតូវចំនយកនុងេរឿងក្តីេនតុ�ករ ្រតូវបន�កផ់�យជ
�ធរណៈេន្រគបតុ់�ករ េហើយតៃម្លបែនថម�មយួែដល្រក�បញជ ី�ចទមទរឱយបង្់រតឹម្រតូវ�មចបប ់្រតូវ
បនេផទ�ង�ទ តន់ងឹបញជ ីែដល�កផ់�យជ�ធរណៈេនះ។
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ឃ. មេធយបយសំ�ប្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌ និងករទទលួបនេស�កមមចបប ់/

ជំនយួែផនកចបបដ់លជ់ន្រកី្រកែដលកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៩៤. អនុមត័វធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនពីករទទួលបនេស�យុត្តធិមស៌្រមប្់រស្តី។ (េអសប៉ញ) 

១១៨.៩៥. ព្រងងឹមេធ�បយនន�មករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ នងិេធ្វើឲយ្របពន័ធេនះកនែ់តងយទទួលបន
ដល់អនក្រកី្រក។ (េសេណ�គ ល់) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៣៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនដល់សិទធរិបស់ជន្រគបរូ់ប កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធមឲ៌យបនេសមើៗគន  ្រសប�ម 
បទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (សុ៊យែអត) 

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

១៣. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 
(ក). បេងកើតគេ្រមងជនួំយែផនកចបប្់រគប្់រជុងេ្រជយេដើមបធីនថ្រស្តីទទួលបនេស�្របកបេ�យ្របសិទធភព 

ពីតុ�ករនិង��ជ្រមះក្តី ្រសប�មេគលករណ៍និងករែណនរំបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករទទួលបន 
ជំនួយែផនកចបបក់នុង្របពន័ធយុត្តធិម្៌រពហមទណ្ឌ  (េសចក្តីសេ្រមចេលខ៦៧/១៨៧ របស់ម�សននិបតអងគករសហ
្របជជតិ) ជពេិសសេគលករណ៍ែណនទំី៩ស្តីពីករអនុវត្តសិទធរិបស់្រស្តី កនុងករទទួលបនជំនួយែផនកចបប។់ 

(ខ). ផ្តល់ថវកិ្រគប្់រគនដ់ល់គណៈេមធវ ីនិងអងគកររបស់្រស្តី ែដលផ្តល់ករ្របកឹ�ែផនកចបបេ់�យ�តគិតៃថ្ល 
េដើមបធីនបននូវករទទួលបនយុត្តធិម្៌របកបេ�យ្របសិទធភពស្រមប្់រស្តី នងិ [...]  

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

១៤. រដ្ឋភគគួីរអនុវត្តវធិនករឲយបនទនេ់ពលេវ� និងមន្របសិទធភព េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់ទងំអស់ ្រតូវ
ទទួលបនកិចចធនករ�រ�មផ្លូវចបបជ់មូល�្ឋ ន ចបព់េីពលឃតខ់្លួន/ឃំុខ្លួនេលើកដំបូង។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគរួេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតវិធិី្រពហមទណ្ឌ  េដើមបធីនថ ជនជបឃំុ់មនសិទធិទទួលបនេមធវជី
បនទ ន ់ ចបព់េីពលែដលពួកេគ្រតូវបនដកហូតេសរភីព រហូតដល់ដំ�កក់លេសុើបអេងកត ដំេណើ រករកត់
េទសទងំមូល និងអំឡុងេពលប្តឹងឧទធរណ៍ ្រពមទងំមនសិទធទិទួលបនករ្រតួតពិនិតយសុខភពេ�យ�ក�ជយ 
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េ�យេ្រជើសេរ ើស្រគូេពទយេ�យខ្លួនឯង ករផ្ដល់ដណឹំងដល់�ចញ់ត ិនិង្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងពីសិទធិទងំ�យ 
េនេពលឃតខ់្លួន/ជបឃុ់ំ �បទ់ងំករេចទ្របកនម់កេលើខ្លួន និងសិទធិបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មេនចំេពះមុខេច្រកមជ 
េដើម។ េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់រដ្ឋភគីគួរបេងកើនចំននួេមធវកីរពរក្ត ីដូចជេមធវកីរពរក្តី ជំនួយែផនកចបប់
កនុង្របេទស នងិដកេចញនូវ�ល់ឧបសគគែដលមនិ�មយុត្តកិមម េដើមបឲីយបុគគលទងំ�យ�ចចូលជសមជិក
េមធវ�ីមបំណងរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនឲយមនករចុះបញជ ីឲយបនទនេ់ពលេវ� ចំេពះជនែដល្រតូវបន
ដកហូតេសរភីព េហើយធនថ ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយកំណតេ់ហតុឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួន�មេពលកំណត ់េន�ថ នយី៍
នគរបល និងពនធនគរ េដើមបេីធ្វើឱយ្របកដថ កំណតេ់ហតុទងំេនះ្រតូវរក�ទុក្រសបេទ�មនីតិវធិទីងំ�យ
ែដលកំណតេ់�យចបប។់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៧. […]  កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបពី្រងឹង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ រដ្ឋភគគួីរធន្របសិទធភពែថមេទៀតដល់
្របពន័ធយុត្តិធមេ៌ដើមបធីនសិទធិេសមើគន កនុងករែស្វងរកយុត្តិធមសំ៌�បម់នុស�្រគបរ់ូប �បទ់ងំជនភគតិច និងជនជត ិ
េដើមភគតិច។ អនុេ�ម�មេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣១(២០០៥) របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេរ ើស 
េអើងពូជ�សន ៍កនុងករ្រគប្់រគង និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, Para. 101.  រ�្ឋ ភបិល្រតូវលះបងធ់នធនបែនថមេទៀតដល់វស័ិយយុត្តិធម។៌  កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
បណ្តុ ះប�្ត លេមធវ ីនងិេ្រជើសេរ ើសេច្រកម/្រពះ�ជ�ជញ  គួរបន្ត េហើយេគលេ�គួរែតសំ�បទ់ងំអស់គន  ងយ
្រសួយទទួលបនេស�តុ�ករ េហើយករពនយេពលកនុងនតីិវធិី ្រតូវបនប្រមួញ។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/15/46 

៧៥. ឧត្តម្រកុម្របកឹ�ៃនអងគេច្រកមគួរែតមនេលខធិករ�្ឋ នផទ ល់របស់ខ្លួន […]។ េលខធិករ�្ឋ នដរ៏ងឹមមំយួ 
បូករមួនឹងសមជិកែដលបំេពញមុខងរេពញេម៉ង នងឹបេងកើនសមតថភពករងររបស់្រកុម្របឹក�េនះ […]។ 

៧៦. សមតថភពរបស់��ឧទធរណ៍ គួរែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងយ៉ង្របកដ្របជ េដើមបផី្តល់លទធភពឲយ 
�ថ បន័េនះ េ�ះ្រ�យេលើសំណំុេរឿងែដលកកសទះយ៉ងេ្រចើនរបស់ខ្លួន េហើយ�ចចតែ់ចងសំណំុេរឿងថមីៗឲយបន
្រតឹម្រតូវ ទនេ់ពលេវ� និងមនស�្ត បធ់ន ប។់ គរួពិចរ�ផងែដរពីករបេងកើត��ឧទធរណ៍បែនថមមយួចនួំន 
ែដលមនវ�ិលភព្រគបដណ្ត បេ់ខត្តមយួ ឬេ្រចើន។ ��ឧទធរណ៍េន�ជធនភីនេំពញគរួមនបនទបស់វនករ និង 
ធនធនេ្រចើនបែនថមេទៀត េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភពននរបស់ខ្លួន។ 

៧៩. គណៈេមធវគីួរែតគពំរ និងករពរេមធវែីដលេធ្វើករេដើមប្ីរបេយជន�៍ធរណៈ ែដលតួនទរីបស់េមធវ ី
ទងំេនះ មន�រៈសំខន�់ស់កនុងករេលើកសទួយយុត្តធិមេ៌នកមពុជ។ 
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៨០. ៃដគូអភវិ��នអ៍ន្តរជតិននរបស់កមពុជគួរែតបេងកើនករគ្ំរទខងហិរញញ វតថុដល់កំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធ
យុត្តិធម ៌នងិជួយ ដល់គណៈេមធវ ីេដើមបផី្តល់ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជន្រក្ីរក។  

៨១. គួរែតបេងកើនថវកិឲយបន្រគប្់រគនដ់ល់វស័ិយយុត្តិធម។៌ �ជរ�្ឋ ភបិល គួរែតឧបតថមភហិរញញ វតថុដល់ករអបរ់ ំ
ចបបស់្រមប្់របជពលរដ្ឋ ឲយកនែ់តេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត ជពិេសសដល់ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។  

៨៤. គួរែតផ្តល់ករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត លែផនកចបបដ់ល់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធមែ៌ដលជអនកេដើរតយ៉ួងសំខន់
កនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

៨៥. រ�្ឋ ភបិលគរួធនថ បុគគលទងំអស់ែដល្រតូវបនឃតខ់្លួននិងឃំុខ្លួន្រតូវមនអនកតំ�ងែផនកចបប្់រតឹម្រតូវ 
និងទទួលបនេមធវយ៉ីងឆបរ់ហ័សបំផុត។ គួរេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតិវធិ្ីរពហមទណ្ឌ េដើមបធីនថ បុគគលែដល
្រតូវ បនេចទ្របកនព់ីករ្រប្រពតឹ្តបទេលមើស�មយួ គួរមនវត្តមនរបស់អនកតំ�ងែផនកចបបេ់នជមយួ កនុងកំ
ឡុង េពលៃនករ�កសួររបស់នគរបល។ 

៨៦. កមពុជគួរផ្តល់ករករពរពិេសសដល់្រកុមមនុស�ែដលសថិតកនុង្រកុមពិេសស�មយួ ដូចជ ្របពន័ធយុត្តិធម ៌
អនតិីជន�ចេ់�យែឡកមយួ េហើយគួរបេងកើតឲយមនតុ�ករ្រគួ�រផងែដរ។ 

៨៩. គួរផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រតឹម្រតូវអំពវីទិ��្រស្តេកសលយវចិយ័ដល់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌ ្រពះ�ជ�ជញ  
និងេច្រកមេសុើបសួរនន។ 

៩០. គួរមនករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបព់ីសំ�ករ់ដ្ឋ ដល់ជន្រក្ីរកបំផុត និងបុគគលេផ�ងេទៀតែដលសថិតកនុង្រកុម
មនុស�ងយរងេ្រគះ និង្រកុមែដល្រតូវេគផតេ់ចញពីសងគម។ 

៩១. ទស�នៈស្តីពីតុ�ករគំរូគួរ្រតូវបនព្រងកីឲយទូលំទូ�យេឡើង េហើយតុ�ករទងំេនះគួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយ 
នូវធនធនកនែ់តេ្រចើនេឡើង េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពួកេគដំេណើ រករជតុ�ករគំរូដព៏តិ្របកដ។ 

៩២. តុ�ករនីមយួៗគួរមនអនកកនប់ញជ ីេរៀងខ្លួន ្រពមទងំមន្របពន័ធរក�សំណំុេរឿង និងសំណំុលិខិតបន្រតឹម
្រតូវ។ េច្រកមពំុគួររក�ទុកសំណំុេរឿងក្តីេនជមយួខ្លួនេនះេទ េហើយកពុ៏ំគួរនសំំណំុេរឿងទងំេនះេទជមយួ េន
េពលខ្លួនផ្ល ស់ប្តូរេទតុ�ករេផ�ងេនះែដរ។ 

៩៣. តុ�ករននគរួ្របកនយ់កេគលនេយបយែដលកនែ់តមនតម្ល ភពេឡើង កនុងករបេញចញចបបច់ម្លងៃន
�ល្រកមនន និង�ក�រតុ�ករេផ�ងៗេទៀតេទដល់ភគីពកព់ន័ធនន។ 

A/HRC/33/62 Para 61(g). ព្រងងឹយន្តករតុ�ករករពរជនរងេ្រគះពអីំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងករជួញដូរ 
ជំរុញកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តតុី�ករនិងម្រន្តអីនុវត្តចបបអំ់ពចីបបស់្តីពីករទប�់ក តអ់េំពើហិង�កនុង 
្រគួ�រ េដើមបធីនឱយមនករេចទ្របកនដ់ម៏ន្របសិទធភព ជជង�មរយៈករស្រមុះស្រមួល និងធនថករ
ស្រមុះស្រមួល និងយន្តករេ្រកផ្លូវករ ្រតូវបនេ្របើសំ�បែ់តេរឿងក្តីមនិែមន្រពហមទណ្ឌ ប៉ុេ�្ណ ះ។ 

A/HRC/33/62 Para 61(s). បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងឱយមនកណំត្់រ� និងរបយករណ៍េរឿងក្តីជ្របពន័ធ េ�យ
មនេសចក្តីសេងខបពីមូលេហតុៃនករសេ្រមចរបស់ខ្លួនផង។
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េ�យេ្រជើសេរ ើស្រគូេពទយេ�យខ្លួនឯង ករផ្ដល់ដណឹំងដល់�ចញ់ត ិនិង្រតូវបនេគ្របបឲ់យដឹងពីសិទធិទងំ�យ 
េនេពលឃតខ់្លួន/ជបឃុ់ំ �បទ់ងំករេចទ្របកនម់កេលើខ្លួន និងសិទធិបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មេនចំេពះមុខេច្រកមជ 
េដើម។ េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់រដ្ឋភគីគួរបេងកើនចំននួេមធវកីរពរក្ត ីដូចជេមធវកីរពរក្តី ជំនួយែផនកចបប់
កនុង្របេទស នងិដកេចញនូវ�ល់ឧបសគគែដលមនិ�មយុត្តកិមម េដើមបឲីយបុគគលទងំ�យ�ចចូលជសមជិក
េមធវ�ីមបំណងរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនឲយមនករចុះបញជ ីឲយបនទនេ់ពលេវ� ចំេពះជនែដល្រតូវបន
ដកហូតេសរភីព េហើយធនថ ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយកំណតេ់ហតុឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួន�មេពលកំណត ់េន�ថ នយី៍
នគរបល និងពនធនគរ េដើមបេីធ្វើឱយ្របកដថ កំណតេ់ហតុទងំេនះ្រតូវរក�ទុក្រសបេទ�មនីតិវធិទីងំ�យ
ែដលកំណតេ់�យចបប។់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៧. […]  កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបពី្រងឹង្របពន័ធយុត្តិធម ៌ រដ្ឋភគគួីរធន្របសិទធភពែថមេទៀតដល់
្របពន័ធយុត្តិធមេ៌ដើមបធីនសិទធិេសមើគន កនុងករែស្វងរកយុត្តិធមសំ៌�បម់នុស�្រគបរ់ូប �បទ់ងំជនភគតិច និងជនជត ិ
េដើមភគតិច។ អនុេ�ម�មេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣១(២០០៥) របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេរ ើស 
េអើងពូជ�សន ៍កនុងករ្រគប្់រគង និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, Para. 101.  រ�្ឋ ភបិល្រតូវលះបងធ់នធនបែនថមេទៀតដល់វស័ិយយុត្តិធម។៌  កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
បណ្តុ ះប�្ត លេមធវ ីនងិេ្រជើសេរ ើសេច្រកម/្រពះ�ជ�ជញ  គួរបន្ត េហើយេគលេ�គួរែតសំ�បទ់ងំអស់គន  ងយ
្រសួយទទួលបនេស�តុ�ករ េហើយករពនយេពលកនុងនតីិវធិី ្រតូវបនប្រមួញ។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/15/46 

៧៥. ឧត្តម្រកុម្របកឹ�ៃនអងគេច្រកមគួរែតមនេលខធិករ�្ឋ នផទ ល់របស់ខ្លួន […]។ េលខធិករ�្ឋ នដរ៏ងឹមមំយួ 
បូករមួនឹងសមជិកែដលបំេពញមុខងរេពញេម៉ង នងឹបេងកើនសមតថភពករងររបស់្រកុម្របឹក�េនះ […]។ 

៧៦. សមតថភពរបស់��ឧទធរណ៍ គួរែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងយ៉ង្របកដ្របជ េដើមបផី្តល់លទធភពឲយ 
�ថ បន័េនះ េ�ះ្រ�យេលើសំណំុេរឿងែដលកកសទះយ៉ងេ្រចើនរបស់ខ្លួន េហើយ�ចចតែ់ចងសំណំុេរឿងថមីៗឲយបន
្រតឹម្រតូវ ទនេ់ពលេវ� និងមនស�្ត បធ់ន ប។់ គរួពិចរ�ផងែដរពីករបេងកើត��ឧទធរណ៍បែនថមមយួចនួំន 
ែដលមនវ�ិលភព្រគបដណ្ត បេ់ខត្តមយួ ឬេ្រចើន។ ��ឧទធរណ៍េន�ជធនីភនេំពញគរួមនបនទបស់វនករ និង 
ធនធនេ្រចើនបែនថមេទៀត េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភពននរបស់ខ្លួន។ 

៧៩. គណៈេមធវគីួរែតគពំរ និងករពរេមធវែីដលេធ្វើករេដើមប្ីរបេយជន�៍ធរណៈ ែដលតួនទរីបស់េមធវ ី
ទងំេនះ មន�រៈសំខន�់ស់កនុងករេលើកសទួយយុត្តធិមេ៌នកមពុជ។ 
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៨០. ៃដគូអភវិ��នអ៍ន្តរជតិននរបស់កមពុជគួរែតបេងកើនករគ្ំរទខងហិរញញ វតថុដល់កំែណទ្រមងច់បប ់ និង្របពន័ធ
យុត្តិធម ៌នងិជួយ ដល់គណៈេមធវ ីេដើមបផី្តល់ជំនួយែផនកចបបដ់ល់ជន្រក្ីរក។  

៨១. គួរែតបេងកើនថវកិឲយបន្រគប្់រគនដ់ល់វស័ិយយុត្តិធម។៌ �ជរ�្ឋ ភបិល គួរែតឧបតថមភហិរញញ វតថុដល់ករអបរ់ ំ
ចបបស់្រមប្់របជពលរដ្ឋ ឲយកនែ់តេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត ជពិេសសដល់ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។  

៨៤. គួរែតផ្តល់ករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត លែផនកចបបដ់ល់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធមែ៌ដលជអនកេដើរតយ៉ួងសំខន់
កនុងដំេណើ រករេសុើបអេងកតបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 

៨៥. រ�្ឋ ភបិលគរួធនថ បុគគលទងំអស់ែដល្រតូវបនឃតខ់្លួននិងឃំុខ្លួន្រតូវមនអនកតំ�ងែផនកចបប្់រតឹម្រតូវ 
និងទទួលបនេមធវយ៉ីងឆបរ់ហ័សបំផុត។ គួរេធ្វើវេិ�ធនកមម្រកមនីតិវធិ្ីរពហមទណ្ឌ េដើមបធីនថ បុគគលែដល
្រតូវ បនេចទ្របកនព់ីករ្រប្រពតឹ្តបទេលមើស�មយួ គួរមនវត្តមនរបស់អនកតំ�ងែផនកចបបេ់នជមយួ កនុងកំ
ឡុង េពលៃនករ�កសួររបស់នគរបល។ 

៨៦. កមពុជគួរផ្តល់ករករពរពិេសសដល់្រកុមមនុស�ែដលសថិតកនុង្រកុមពិេសស�មយួ ដូចជ ្របពន័ធយុត្តិធម ៌
អនតិីជន�ចេ់�យែឡកមយួ េហើយគួរបេងកើតឲយមនតុ�ករ្រគួ�រផងែដរ។ 

៨៩. គួរផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រតឹម្រតូវអំពវីទិ��្រស្តេកសលយវចិយ័ដល់ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌ ្រពះ�ជ�ជញ  
និងេច្រកមេសុើបសួរនន។ 

៩០. គួរមនករផ្តល់ជំនួយែផនកចបបព់ីសំ�ករ់ដ្ឋ ដល់ជន្រក្ីរកបំផុត និងបុគគលេផ�ងេទៀតែដលសថិតកនុង្រកុម
មនុស�ងយរងេ្រគះ និង្រកុមែដល្រតូវេគផតេ់ចញពីសងគម។ 

៩១. ទស�នៈស្តីពីតុ�ករគំរូគួរ្រតូវបនព្រងកីឲយទូលំទូ�យេឡើង េហើយតុ�ករទងំេនះគួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយ 
នូវធនធនកនែ់តេ្រចើនេឡើង េដើមបផី្តល់លទធភពឲយពួកេគដំេណើ រករជតុ�ករគំរូដព៏តិ្របកដ។ 

៩២. តុ�ករនីមយួៗគួរមនអនកកនប់ញជ ីេរៀងខ្លួន ្រពមទងំមន្របពន័ធរក�សំណំុេរឿង និងសំណំុលិខិតបន្រតឹម
្រតូវ។ េច្រកមពំុគួររក�ទុកសំណំុេរឿងក្តីេនជមយួខ្លួនេនះេទ េហើយកពុ៏ំគួរនសំំណំុេរឿងទងំេនះេទជមយួ េន
េពលខ្លួនផ្ល ស់ប្តូរេទតុ�ករេផ�ងេនះែដរ។ 

៩៣. តុ�ករននគរួ្របកនយ់កេគលនេយបយែដលកនែ់តមនតម្ល ភពេឡើង កនុងករបេញចញចបបច់ម្លងៃន
�ល្រកមនន និង�ក�រតុ�ករេផ�ងៗេទៀតេទដល់ភគីពកព់ន័ធនន។ 

A/HRC/33/62 Para 61(g). ព្រងងឹយន្តករតុ�ករករពរជនរងេ្រគះពអីំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងករជួញដូរ 
ជំរុញកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តតុី�ករនិងម្រន្តអីនុវត្តចបបអំ់ពចីបបស់្តីពីករទប�់ក តអ់េំពើហិង�កនុង 
្រគួ�រ េដើមបធីនឱយមនករេចទ្របកនដ់ម៏ន្របសិទធភព ជជង�មរយៈករស្រមុះស្រមួល និងធនថករ
ស្រមុះស្រមួល និងយន្តករេ្រកផ្លូវករ ្រតូវបនេ្របើសំ�បែ់តេរឿងក្តីមនិែមន្រពហមទណ្ឌ ប៉ុេ�្ណ ះ។ 

A/HRC/33/62 Para 61(s). បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងឱយមនកណំត្់រ� និងរបយករណ៍េរឿងក្តីជ្របពន័ធ េ�យ
មនេសចក្តីសេងខបពីមូលេហតុៃនករសេ្រមចរបស់ខ្លួនផង។
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ង. យតុ្តធិមអ៌នីតជិន 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៩៣. �កឲ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន ែដលស្រមបេ��មត្រមូវកររបស់ជនេលមើសជអនីតិជន ជ
ពិេសស េដើមបធីនថ អនីតិជនមនិ្រតូវបនឃំុខ្លួនជមយួមនុស�េព�វយ័។ (��បី៊ូទី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៨១. �កប់ញចូ លនិយមនយ័្រសបចបបអំ់ពីកុមរ �យុអបបបរមិសំ�បទ់ទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ និងករ្រពម
េ្រព�ង�ងផ្លូវេភទ និងសូមព្រងងឹចបបស់្តីពី�យុអបបបរមិសំ�បេ់រៀប�ពហ៍ពិពហ៍ ដូចគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធ ិ
កុមរបនផ្តល់អនុ�សន៍ ្រពមទងំ សូមបេងកើត និងអនុវត្តចបបជ់តិែដលកំណតជ់បទឧ្រកិដ្ឋ និងផ្តនទ េទសអេំពើ
ែចកចយ លកដូ់រ និងអេំពើឬសំភរៈ�ស�ភសកុមរ។ (អីុ្រ�ែអល) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៥. រដ្ឋភគគីួរែតចតវ់ធិនករេដើមបបីេងកើត្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតជិន កនុងេគលបំណងធនថ អនីតិជន្រតូវបន
្រប្រពឹត្តមិកេលើកនុងរេបៀបមយួសម្រសប�ម�យុរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរនូវករ�កអ់នីតិជន និងនីតិ
ជនឲយេន�ចេ់�យែឡកពីគន េនកែន្លងឃំុខ្លួន េ�យអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

២៩. េ�ង�មម្រ�៨ វកយខណ័្ឌ ១ ៃនពិធី�របែនថម នងិេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីយុត្តិធមក៌នុងបញ្ហ ពកព់ន័ធនងឹ
កុមរជជនរងេ្រគះ និងជ�ក�ៃីនបទឧ្រកិដ្ឋ (្រកុម្របឹក�េសដ្ឋកិចចនិងសងគម េសចក្តីសេ្រមចេលខ២០០៥/២០ 
ឧបសម័ពនធ) គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគធីនថ �មរយៈបទបបញញត្តិ និងបទបញជ ្រគប្់រគន ់ កុមរជជនរង
េ្រគះ និងជ�ក�ទីងំអស់ៃនបទឧ្រកិដ្ឋ េ្រកមពធិី�របែនថមេនះ ្រតូវ្រប្រពឹត្តិេលើ�មវធិីគិតគូរពិេសសេលើកុមរ 
េ�យ្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ចប�់ងំពដំី�កក់រេសុើបសួរ រហូតដល់ដំេណើ រករសវនករ និង្រតូវផ្តល់ជូន
នូវករគពំរ្រគប្់រគន។់ ជពិេសស រដ្ឋភគ ី្រតូវបនេសនើឱយ៖ 

(ក). បេងកើតនីតិវធិនិីងបទ�្ឋ នគិតគូរកុមរឱយបនចបស់�ស់ចេំពះករផ្តល់ករគពំរែបបេនះេន្រគបដ់�ំក ់
កលៃនដេំណើ រករ្រពហមទណ្ឌ  និង�មផ្លូវតុ�ករ។ 

(ខ). ធនថ តុ�ករ្រតូវមនរបងំឡបែ់ឡចេំពះកុមរ និងមនកមមវធិីភជ បជ់វេីដអូេន�ម្រគបតុ់�ករ។ 
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(គ). ផ្តល់ឱយកុមររងេ្រគះនូវេស�ជំនួយែផនកចបបេ់�យ�តគិតៃថ្ល ឬេស�ចបបេ់�យ�បតថមភធន រមួជមយួ
ករគពំរកុមរពីអនកចិត្តវទិយ នងិម្រន្តីសងគមកិចច។ 

(ឃ). ធនថ កុមររងេ្រគះពីបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ មនិ្រតូវទុកជជនេលមើសេនកនុងករអនុ
វត្តេឡើយ េហើយថម្រន្ត្ីរបតិបត្តចិបប្់រតូវែត្រជួត្រជបពីចបបជ់តិរបស់ខ្លួនេនកនុងករណីេនះ។ 

៣១. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបធីនថ កុមររងេ្រគះ 
ពីបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ ្រតូវបនផ្តល់នូវករគពំរសមរមយ រមួទងំករ�្ត រផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត
េឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេពញេលញេទកនុងសងគម ជពិេសសេនថន កឃំុ់។ កនុងករណីេនះ គណៈកមម
ធិករអំពវនវឱយរដ្ឋភគីទទួលខុស្រតូវេពញេលញចំេពះកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងែបបេនះ �មរយៈករបេងកើនេស�កមម 
សងគមកិចចរបស់រដ្ឋ និងករព្រងឹងសមតថភពរបស់ទីភន កង់ររ�្ឋ ភបិល េដើមបគី្ំរទ និងស្រមបស្រមួលដល់កិចច
គពំរកុមររងេ្រគះពីបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ។ រដ្ឋភគគួីរធនផងែដរឱយមនករចូលរមួពីកុមរ
េនកនុងករអភវិ��នេ៍គលនេយបយ នងិកមមវធិីសំ�បក់រ�្ត រេឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេឡើងវញិ។ 

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

៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបំច ់េដើមបអីនុវត្ត�មអនុ�សនន៍នែដលបន�ក ់
េចញេនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នេលើរបយករណ៍េដើម ែដលមនិទនប់នអនុវត្តេនេឡើយ ឬ្រតូវបនអនុវត្តមនិ
បន្រគប្់រជុងេ្រជយ ជពេិសស ទកទ់ងនឹងករមនិេរ ើសេអើងកុមរពិករ សុខភពយុវវយ័ និងយុត្តធិមអ៌នីតជិន។ 

៩. គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចបែនថមេទៀត ឱយរដ្ឋភគីបេងកើនេលប�នកនុងករេធ្វើចបបស់្តីពីកិចចករពរកុមរ ែដល
មនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយមយួ ែដល្រគបដណ្ត ប�់ល់េគលករណ៍ និងបទបបញញត្តិទងំអស់ៃនអនុសញញ  និង
ធនថ ចបបស់្តីពីយុត្តិធមអ៌នីតិជនែដលកពុំងបនេធ្វើេសចក្ត្ីរពងនេពលបចចុបបនន ្រតូវបនបញចូ លយ៉ងេពញ
េលញេទកនុងចបបេ់នះ។ 

៧៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីអនុវត្ត្របពន័ធយុត្តធិមអ៌នីតិជនយ៉ងេពញេលញឱយ្រសបជមយួអនុសញញ  ជ 
ពិេសសម្រ�៣៧ ម្រ�៣៩និងម្រ��០ ្រពមទងំ្រសបជមយួបទ�្ឋ នពកព់ន័ធេផ�ងេទៀត រមួទងំវធិនបទ�្ឋ ន 
អបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងយុត្តិធមអ៌នីតិជន (វធិន្រកុងេបក៉ងំ) េគលករណ៍ែណនសំ្រមបប់ងក រយុវេទសកមម 
(េគលករណ៍ទី្រកុងរយ៉ីដ) វធិនស្រមបក់រពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព (វធិនទ្ីរកុង���៉ន)់ 
េគលករណ៍្រកុងវែីយនស្រមបកុ់មរេនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១០(២០០៧) 
របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរេនកនុងយុត្តធិមអ៌នីតជិន។ ជពិេសស គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគ៖ី 

ក. បេងកើតនូវតុ�ករអនតីិជនជំនញេនពសេពញ្របេទស។ 

ខ. ធនមនិឱយមនកុមរ�មន កទ់ទួលរងកររេំ�ភបំពន និងករេធ្វើទរុណកមមេនេពលពួកេគមនទំនក់
ទំនង ឬមនទំនស់ជមយួចបប ់ជពិេសស កនុងអំឡុងេពលៃនដំ�កក់លចបខ់្លួន និងេសុើបសួរ។ 
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ង. យតុ្តធិមអ៌នីតជិន 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៩៣. �កឲ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតិជន ែដលស្រមបេ��មត្រមូវកររបស់ជនេលមើសជអនីតិជន ជ
ពិេសស េដើមបធីនថ អនីតិជនមនិ្រតូវបនឃំុខ្លួនជមយួមនុស�េព�វយ័។ (��បី៊ូទី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៨១. �កប់ញចូ លនិយមនយ័្រសបចបបអំ់ពីកុមរ �យុអបបបរមិសំ�បទ់ទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ និងករ្រពម
េ្រព�ង�ងផ្លូវេភទ និងសូមព្រងងឹចបបស់្តីពី�យុអបបបរមិសំ�បេ់រៀប�ពហ៍ពិពហ៍ ដូចគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធ ិ
កុមរបនផ្តល់អនុ�សន៍ ្រពមទងំ សូមបេងកើត និងអនុវត្តចបបជ់តិែដលកំណតជ់បទឧ្រកិដ្ឋ និងផ្តនទ េទសអេំពើ
ែចកចយ លកដូ់រ និងអេំពើឬសំភរៈ�ស�ភសកុមរ។ (អីុ្រ�ែអល) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៥. រដ្ឋភគគីួរែតចតវ់ធិនករេដើមបបីេងកើត្របពន័ធយុត្តិធមអ៌នីតជិន កនុងេគលបំណងធនថ អនីតិជន្រតូវបន
្រប្រពឹត្តមិកេលើកនុងរេបៀបមយួសម្រសប�ម�យុរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរនូវករ�កអ់នីតិជន និងនីតិ
ជនឲយេន�ចេ់�យែឡកពីគន េនកែន្លងឃំុខ្លួន េ�យអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

២៩. េ�ង�មម្រ�៨ វកយខណ័្ឌ ១ ៃនពិធី�របែនថម នងិេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីយុត្តិធមក៌នុងបញ្ហ ពកព់ន័ធនងឹ
កុមរជជនរងេ្រគះ និងជ�ក�ៃីនបទឧ្រកិដ្ឋ (្រកុម្របឹក�េសដ្ឋកិចចនិងសងគម េសចក្តីសេ្រមចេលខ២០០៥/២០ 
ឧបសម័ពនធ) គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគធីនថ �មរយៈបទបបញញត្តិ និងបទបញជ ្រគប្់រគន ់ កុមរជជនរង
េ្រគះ និងជ�ក�ទីងំអស់ៃនបទឧ្រកិដ្ឋ េ្រកមពធិី�របែនថមេនះ ្រតូវ្រប្រពឹត្តិេលើ�មវធិីគិតគូរពិេសសេលើកុមរ 
េ�យ្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  ចប�់ងំពដំី�កក់រេសុើបសួរ រហូតដល់ដំេណើ រករសវនករ និង្រតូវផ្តល់ជូន
នូវករគពំរ្រគប្់រគន។់ ជពិេសស រដ្ឋភគ ី្រតូវបនេសនើឱយ៖ 

(ក). បេងកើតនីតិវធិនិីងបទ�្ឋ នគិតគូរកុមរឱយបនចបស់�ស់ចេំពះករផ្តល់ករគពំរែបបេនះេន្រគបដ់�ំក ់
កលៃនដេំណើ រករ្រពហមទណ្ឌ  និង�មផ្លូវតុ�ករ។ 

(ខ). ធនថ តុ�ករ្រតូវមនរបងំឡបែ់ឡចេំពះកុមរ និងមនកមមវធិីភជ បជ់វេីដអូេន�ម្រគបតុ់�ករ។ 
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(គ). ផ្តល់ឱយកុមររងេ្រគះនូវេស�ជំនួយែផនកចបបេ់�យ�តគិតៃថ្ល ឬេស�ចបបេ់�យ�បតថមភធន រមួជមយួ
ករគពំរកុមរពីអនកចិត្តវទិយ នងិម្រន្តីសងគមកិចច។ 

(ឃ). ធនថ កុមររងេ្រគះពីបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ មនិ្រតូវទុកជជនេលមើសេនកនុងករអនុ
វត្តេឡើយ េហើយថម្រន្ត្ីរបតិបត្តចិបប្់រតូវែត្រជួត្រជបពីចបបជ់តិរបស់ខ្លួនេនកនុងករណីេនះ។ 

៣១. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបធីនថ កុមររងេ្រគះ 
ពីបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ ្រតូវបនផ្តល់នូវករគពំរសមរមយ រមួទងំករ�្ត រផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត
េឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេពញេលញេទកនុងសងគម ជពិេសសេនថន កឃំុ់។ កនុងករណីេនះ គណៈកមម
ធិករអំពវនវឱយរដ្ឋភគីទទួលខុស្រតូវេពញេលញចំេពះកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងែបបេនះ �មរយៈករបេងកើនេស�កមម 
សងគមកិចចរបស់រដ្ឋ និងករព្រងឹងសមតថភពរបស់ទីភន កង់ររ�្ឋ ភបិល េដើមបគី្ំរទ និងស្រមបស្រមួលដល់កិចច
គពំរកុមររងេ្រគះពីបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ។ រដ្ឋភគគួីរធនផងែដរឱយមនករចូលរមួពីកុមរ
េនកនុងករអភវិ��នេ៍គលនេយបយ នងិកមមវធិីសំ�បក់រ�្ត រេឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេឡើងវញិ។ 

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

៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបំច ់េដើមបអីនុវត្ត�មអនុ�សនន៍នែដលបន�ក ់
េចញេនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នេលើរបយករណ៍េដើម ែដលមនិទនប់នអនុវត្តេនេឡើយ ឬ្រតូវបនអនុវត្តមនិ
បន្រគប្់រជុងេ្រជយ ជពេិសស ទកទ់ងនឹងករមនិេរ ើសេអើងកុមរពិករ សុខភពយុវវយ័ និងយុត្តធិមអ៌នីតជិន។ 

៩. គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចបែនថមេទៀត ឱយរដ្ឋភគីបេងកើនេលប�នកនុងករេធ្វើចបបស់្តីពីកិចចករពរកុមរ ែដល
មនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយមយួ ែដល្រគបដណ្ត ប�់ល់េគលករណ៍ និងបទបបញញត្តិទងំអស់ៃនអនុសញញ  និង
ធនថ ចបបស់្តីពីយុត្តិធមអ៌នីតិជនែដលកពុំងបនេធ្វើេសចក្ត្ីរពងនេពលបចចុបបនន ្រតូវបនបញចូ លយ៉ងេពញ
េលញេទកនុងចបបេ់នះ។ 

៧៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីអនុវត្ត្របពន័ធយុត្តធិមអ៌នីតិជនយ៉ងេពញេលញឱយ្រសបជមយួអនុសញញ  ជ 
ពិេសសម្រ�៣៧ ម្រ�៣៩និងម្រ��០ ្រពមទងំ្រសបជមយួបទ�្ឋ នពកព់ន័ធេផ�ងេទៀត រមួទងំវធិនបទ�្ឋ ន 
អបបបរមស្រមប្់រគប្់រគងយុត្តិធមអ៌នីតិជន (វធិន្រកុងេបក៉ងំ) េគលករណ៍ែណនសំ្រមបប់ងក រយុវេទសកមម 
(េគលករណ៍ទី្រកុងរយ៉ីដ) វធិនស្រមបក់រពរអនីតិជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព (វធិនទ្ីរកុង���៉ន)់ 
េគលករណ៍្រកុងវែីយនស្រមបកុ់មរេនកនុង្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ  និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១០(២០០៧) 
របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរេនកនុងយុត្តធិមអ៌នីតជិន។ ជពិេសស គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគ៖ី 

ក. បេងកើតនូវតុ�ករអនីតិជនជំនញេនពសេពញ្របេទស។ 

ខ. ធនមនិឱយមនកុមរ�មន កទ់ទួលរងកររេំ�ភបំពន និងករេធ្វើទរុណកមមេនេពលពួកេគមនទំនក់
ទំនង ឬមនទំនស់ជមយួចបប ់ជពិេសស កនុងអំឡុងេពលៃនដំ�កក់លចបខ់្លួន និងេសុើបសួរ។ 
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គ. ផ្តល់ដល់កុមរទងំជនរងេ្រគះ នងិជនជបេ់ចទនូវជំនួយផ្លូវចបប ់ និងជំនួយេផ�ងេទៀតឱយបន្រគប្់រគន ់
េនដំ�កក់លដំបូងៃននីតិវធិី និងេនកនុង្រគបក់ចិចដេំណើ រករផ្លូវចបបទ់ងំ�យ។ 

ឃ. ធនថកុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ឬសថិតេនកនុងមណ្ឌ ល�្ត រនតីិសមបទ ឬេនកនុងមណ្ឌ លឃំុ
ខ្លួន មនិ្រតូវបនទុក�កេ់នជមយួនីតិជនេនះេឡើយ និង្រតូវធនថ កុមរទងំេនះមនបរ�ិថ នដម៏នសុវតថិភព 
មនលកខណៈគតិគូរយ៉ងដិតដល់ចំេពះកុមរ និង្រតូវធនថ ពួកេគ�ចរក�ទំនកទំ់នងជេទៀងទតជ់មយួ
្រគួ�ររបស់ពួកេគ និងទទួលបននូវ��រ ករអបរ់ ំនងិករបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ។ 

ង. ្រតូវផ្តល់ដល់កុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពនូវទ្រមង�់មយួៃនសិទធិកនុងករពិនិតយេឡើងវញិនូវេសចក្តី
សេ្រមចៃនករទុក�កកុ់មរ។ 

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

២៣. េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត្របពន័ធយុត្តិធមស៌្រមបអ់នីតិជន�ចេ់�យែឡក សម្រសប
�មត្រមូវករ �ថ នភព នងិលកខខណ្ឌ ត្រមូវពិេសសរបស់អនីតិជន។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរ
អនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីយុត្តិធមរ៌បស់អនីតជិនឲយបនឆបរ់ហ័ស និងធនថេសចក្ដី្រពងចបបេ់នះ មន
ភពសម្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ និងគួរបេងកើតេគលករណ៍ែណន ំ និង��ចរែណនែំដលសីុសង្វ កគ់ន ស្ដីពី
ទស�នៈ្របពន័ធយុត្តិធមកុ៌មរេម្រត ីស្រមបេ់ច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងនគរបលយុត្តិធម។៌ រដ្ឋភគីគួរបន្តចតវ់ធិន
ករចបំចទ់ងំអស់េដើមបបីេងកើត និងអនុវត្ត្របពន័ធដទូ៏លំទូ�យមយួៃនវធិនករជំនួសករ�កព់នធនគរ េដើមបី
ធនថករដកហូតសិទធេិសរភីពរបស់អនីតិជន �ចអនុវត្តស្រមបែ់តជជេ្រមើសចុងេ្រកយកនុងរយៈេវ�ដខ៏្លី
បំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបន និងកនុងលកខខណ្ឌ សម្រសប។ េលើសពីេនះរដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបី
ធនថអនីតិជនែដលមន�យុេ្រកម១៨ឆន  ំមនិ្រតូវឃំុខ្លួនជមយួមនុស�េពញវយ័េឡើយ។ 

ច. ករមិនបញជូ ន្រតឡប ់

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

២៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបលីបេ់ចលត្រមូវករ�កេ់ទសទណ្ឌ  
េទ្វដល់ករេធ្វើបតយបន័ចេំពះបទេលមើសននែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធី�របែនថមេនះ េនេពលែដលបទេលមើសទងំ 
េនះ្រតូវបន្រប្រពតឹ្តិេនេ្រកែដនដីរបស់ខ្លួន នងិកនុងករណីមនិមនកិចច្រពមេ្រព�ងបតយបន័េទ្វភគីឬពហុភគី ឱយពិចរ 
�យកពិធី�របែនថមេនះមកេ្របើជមូល�្ឋ នចបបសំ់�បក់រេធ្វើបតយបន័ ្រសប�មម្រ�៥ ៃនពិធី�របែនថម។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១៩. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបប ់នងិវធិនករជកែ់ស្តងចបំច ់េដើមបី
ធនថចបបជ់តរិបស់ខ្លួនអនុញញ តឱិយបេងកើត និងអនុវត្តយុ�្ត ធិករេ្រកែដនដីេទេលើបទេលមើសទងំអស់ែដល្រគប
ដណ្ត បេ់�យពធិី�របែនថម រមួទងំកុមរជបក់ំែណន ឬកុមរចូលេធ្វើទ�ន កនុងកងកំ�ំង្រប�ប�់វុធ ឬ្រកុម
្រប�ប�់វុធ ឬេ្របើ្របស់កុមរឱយចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងអរភិព ្របសិនេបើបទេលមើសែបបេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តិេ�យ 
ឬ្របឆងំនឹងជនជតិកមពុជ ឬជន�មន កែ់ដល�ន កេ់នកនុងរដ្ឋភគី។ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនប៍ែនថម
េទៀតថ រដ្ឋភគីលបេ់ចលត្រមូវករ�កេ់ទសទណ្ឌ េទ្វដល់ករេធ្វើបតយបន័ចំេពះបទេលមើសននែដលសថិតេ្រកម
ពិធ�ីរបែនថមេនះ។ 

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

៧៥. េ�យចូលរមួកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើង ជពិេសសេ�យគណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (CAT/C/KHM/ 

CO/២ កថខណ្ឌ ២៤) អំពីករបញជូ ន្រតឡបេ់�យបងខំ េទ្របេទសចិន នូវជនសំុសិទធិ្រជកេកនអ៊ុយហគរឺចំននួ២០នក ់
រមួទងំកុមរ២នក ់ កនុងឆន ២ំ០០៩ គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីលើកកមពស់េគលករណ៍ករពរជនេភៀស
ខ្លួន មនិឱយបញជូ ន្រតឡបេ់ទ្របេទសេដើមវញិ ្រសប�មចបបជ់នេភៀសខ្លួនអន្តរជតិ និងសិទធិមនុស� រមួទំងអនុ
សញញ ផងែដរ។ 

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

២៤. រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុមត័ចបបជ់តិស្ដីពីករធនសិទធរិបស់ជនេភៀសខ្លួន និងអនកសំុសិទធ្ិរជកេកន រមួទងំ
កុមរក្ំរពែដល្រតូវករករពរពីអន្តរជតិផងែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុមត័បទបបញញត្តិចបបេ់ដើមបអីនុវត្តម្រ�
៣ៃនអនុសញញ េនះេដើមប�ីកប់ញចូ លេទកនុងចបបជ់តិ។ េទះកនុងកលៈេទសៈ�កេ៏�យ រដ្ឋផគីមនិ្រតូវបេណ្ត
ញេចញ បញជូ ន្រតឡប ់ ឬេធ្វើបតយបន័បុគគល�មយួេទកនរ់ដ្ឋមយួេផ�ងេទៀត េនេពលមនមូល�្ឋ ន្រគប្់រគន់
�ចេជ�ជកប់នថ ជនេនះនឹងសថិតកនុងេ្រគះថន កៃ់នករេធ្វើទរុណកមម ឬ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ គណៈ
កមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគី ធនឲយមនករ�ម�នសម្រសប ពកព់ន័ធនឹង�ថ នភពៃនអនកសំុសិទធិ្រជកេកន ជ
ម៉ុង��៉ចំនួន៦៧៤នក ់ និងអនកសំុសិទធ្ិរជកេកនជនជតអិ៊ូយហគឺចំនួន២០នក ់ និងផ្តល់ពត័ម៌នពីករណីទងំ
េនះដល់ គណៈកមម ធិករ។ 
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គ. ផ្តល់ដល់កុមរទងំជនរងេ្រគះ នងិជនជបេ់ចទនូវជំនួយផ្លូវចបប ់ និងជំនួយេផ�ងេទៀតឱយបន្រគប្់រគន ់
េនដំ�កក់លដំបូងៃននីតិវធិី និងេនកនុង្រគបក់ចិចដេំណើ រករផ្លូវចបបទ់ងំ�យ។ 

ឃ. ធនថកុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ឬសថិតេនកនុងមណ្ឌ ល�្ត រនតីិសមបទ ឬេនកនុងមណ្ឌ លឃំុ
ខ្លួន មនិ្រតូវបនទុក�កេ់នជមយួនីតិជនេនះេឡើយ និង្រតូវធនថ កុមរទងំេនះមនបរ�ិថ នដម៏នសុវតថិភព 
មនលកខណៈគតិគូរយ៉ងដិតដល់ចំេពះកុមរ និង្រតូវធនថ ពួកេគ�ចរក�ទំនកទំ់នងជេទៀងទតជ់មយួ
្រគួ�ររបស់ពួកេគ និងទទួលបននូវ��រ ករអបរ់ ំនងិករបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ។ 

ង. ្រតូវផ្តល់ដល់កុមរែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពនូវទ្រមង�់មយួៃនសិទធិកនុងករពិនិតយេឡើងវញិនូវេសចក្តី
សេ្រមចៃនករទុក�កកុ់មរ។ 

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

២៣. េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត្របពន័ធយុត្តិធមស៌្រមបអ់នីតិជន�ចេ់�យែឡក សម្រសប
�មត្រមូវករ �ថ នភព នងិលកខខណ្ឌ ត្រមូវពិេសសរបស់អនីតិជន។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរ
អនុមត័េសចក្ដី្រពងចបបស់្ដីពីយុត្តិធមរ៌បស់អនីតជិនឲយបនឆបរ់ហ័ស និងធនថេសចក្ដី្រពងចបបេ់នះ មន
ភពសម្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ និងគួរបេងកើតេគលករណ៍ែណន ំ និង��ចរែណនែំដលសីុសង្វ កគ់ន ស្ដីពី
ទស�នៈ្របពន័ធយុត្តិធមកុ៌មរេម្រត ីស្រមបេ់ច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងនគរបលយុត្តិធម។៌ រដ្ឋភគីគួរបន្តចតវ់ធិន
ករចបំចទ់ងំអស់េដើមបបីេងកើត និងអនុវត្ត្របពន័ធដទូ៏លំទូ�យមយួៃនវធិនករជំនួសករ�កព់នធនគរ េដើមបី
ធនថករដកហូតសិទធេិសរភីពរបស់អនីតិជន �ចអនុវត្តស្រមបែ់តជជេ្រមើសចុងេ្រកយកនុងរយៈេវ�ដខ៏្លី
បំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបន និងកនុងលកខខណ្ឌ សម្រសប។ េលើសពីេនះរដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករចបំច ់ េដើមបី
ធនថអនីតិជនែដលមន�យុេ្រកម១៨ឆន  ំមនិ្រតូវឃំុខ្លួនជមយួមនុស�េពញវយ័េឡើយ។ 

ច. ករមិនបញជូ ន្រតឡប ់

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

២៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបលីបេ់ចលត្រមូវករ�កេ់ទសទណ្ឌ  
េទ្វដល់ករេធ្វើបតយបន័ចេំពះបទេលមើសននែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធី�របែនថមេនះ េនេពលែដលបទេលមើសទងំ 
េនះ្រតូវបន្រប្រពតឹ្តិេនេ្រកែដនដីរបស់ខ្លួន នងិកនុងករណីមនិមនកិចច្រពមេ្រព�ងបតយបន័េទ្វភគីឬពហុភគី ឱយពិចរ 
�យកពិធី�របែនថមេនះមកេ្របើជមូល�្ឋ នចបបសំ់�បក់រេធ្វើបតយបន័ ្រសប�មម្រ�៥ ៃនពិធី�របែនថម។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១៩. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបប ់នងិវធិនករជកែ់ស្តងចបំច ់េដើមបី
ធនថចបបជ់តរិបស់ខ្លួនអនុញញ តឱិយបេងកើត និងអនុវត្តយុ�្ត ធិករេ្រកែដនដីេទេលើបទេលមើសទងំអស់ែដល្រគប
ដណ្ត បេ់�យពធិី�របែនថម រមួទងំកុមរជបក់ំែណន ឬកុមរចូលេធ្វើទ�ន កនុងកងកំ�ំង្រប�ប�់វុធ ឬ្រកុម
្រប�ប�់វុធ ឬេ្របើ្របស់កុមរឱយចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងអរភិព ្របសិនេបើបទេលមើសែបបេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តិេ�យ 
ឬ្របឆងំនឹងជនជតិកមពុជ ឬជន�មន កែ់ដល�ន កេ់នកនុងរដ្ឋភគី។ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនប៍ែនថម
េទៀតថ រដ្ឋភគីលបេ់ចលត្រមូវករ�កេ់ទសទណ្ឌ េទ្វដល់ករេធ្វើបតយបន័ចំេពះបទេលមើសននែដលសថិតេ្រកម
ពិធ�ីរបែនថមេនះ។ 

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

៧៥. េ�យចូលរមួកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើង ជពិេសសេ�យគណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម (CAT/C/KHM/ 

CO/២ កថខណ្ឌ ២៤) អំពីករបញជូ ន្រតឡបេ់�យបងខំ េទ្របេទសចិន នូវជនសំុសិទធិ្រជកេកនអ៊ុយហគរឺចំននួ២០នក ់
រមួទងំកុមរ២នក ់ កនុងឆន ២ំ០០៩ គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីលើកកមពស់េគលករណ៍ករពរជនេភៀស
ខ្លួន មនិឱយបញជូ ន្រតឡបេ់ទ្របេទសេដើមវញិ ្រសប�មចបបជ់នេភៀសខ្លួនអន្តរជតិ និងសិទធិមនុស� រមួទំងអនុ
សញញ ផងែដរ។ 

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

២៤. រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុមត័ចបបជ់តិស្ដីពីករធនសិទធរិបស់ជនេភៀសខ្លួន និងអនកសំុសិទធ្ិរជកេកន រមួទងំ
កុមរក្ំរពែដល្រតូវករករពរពីអន្តរជតិផងែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុមត័បទបបញញត្តិចបបេ់ដើមបអីនុវត្តម្រ�
៣ៃនអនុសញញ េនះេដើមប�ីកប់ញចូ លេទកនុងចបបជ់តិ។ េទះកនុងកលៈេទសៈ�កេ៏�យ រដ្ឋផគីមនិ្រតូវបេណ្ត
ញេចញ បញជូ ន្រតឡប ់ ឬេធ្វើបតយបន័បុគគល�មយួេទកនរ់ដ្ឋមយួេផ�ងេទៀត េនេពលមនមូល�្ឋ ន្រគប្់រគន់
�ចេជ�ជកប់នថ ជនេនះនឹងសថិតកនុងេ្រគះថន កៃ់នករេធ្វើទរុណកមម ឬ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន។ គណៈ
កមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគី ធនឲយមនករ�ម�នសម្រសប ពកព់ន័ធនឹង�ថ នភពៃនអនកសំុសិទធិ្រជកេកន ជ
ម៉ុង��៉ចំនួន៦៧៤នក ់ និងអនកសំុសិទធ្ិរជកេកនជនជតអិ៊ូយហគឺចំនួន២០នក ់ និងផ្តល់ពត័ម៌នពីករណីទងំ
េនះដល់ គណៈកមម ធិករ។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៤. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ ចបបែ់ដលបនអនុមត័េហើយ �បទ់ងំចបបស់្តីពីសិទធិ្រជកេកន ្រតូវែត
បនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ និងសុទធចតិ្ត េដើមបផី្តល់ករករពរទងំ្រសុង�មផ្លូវចបប ់ ករេគរពេគលករណ៍ស្តីពី 
“ករមនិបញជូ ន្រតឡបវ់ញិ” និងករទទួលបនដូចគន នូវសិទធិ និងអតថ្របេយជនេ៍សមើភពគន ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/27/70 Para 84. ជទីបញចប ់អនក�យករណ៍ពេិសស សូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រ�្ឋ ភបិលកមពុជ នងិរ�្ឋ ភិ
បលអូ��្ត លី ែដលជរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ ស្តីពី�នៈជនេភៀសខ្លួនឆន ១ំ៩៥១ ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបធីន
ថ កមពុជ្រតូវេរៀចំខ្លួនឱយបនេពញេលញ េដើមបផី្តល់ឱយជនេភៀសខ្លួននូវឱកសក�ងជវីតិរបស់ពួកេគេឡើងវញិ 
េ�យសុវតថិភព និងកតិ្តិយស ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ មុននងឹកិចច្រពមេ្រព�ងេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខ េហើយ
ជនេភៀសខ្លួន្រតូវបនបញជូ នមកកមពុជ។  
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III. េសរភីពៃនករបេញចញមតិ(រមួទងំេសរភីពព័ត៌មន) េសរភីព
សមគម និងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុំ 

ក. េសរភីពៃនករបេញច ញមត ិនិងកែំណទ្រមងច់បប ់  

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤. ធនករអនុវត្តេ�យេពញេលញនូវបទបបញញត្តែិដលបនអនុមត័នេពលថមីៗ  ទកទ់ងនឹង្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ 
(ម៉ុងេតេណ្រកូ) 

១១៨.១៥. ពិនតិយ្រកម្រពហមទណ្ឌ េឡើងវញិេដើមបធីនថ ្រកមេនះ្រសបគន នងឹកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកមកតិក
សញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយ ទកទ់ងនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងចតវ់ធិនករ
ចបំចន់នេដើមបេីធ្វើវេិ�ធនកមម ឬលុបេចលម្រ��ែដលមនិេឆ្លើយតបនឹងកតព្វកិចចទងំេនះ។ (ក��) 

១១៨.១៦. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ�្រសបនឹងស្តង�់រអន្តរជតិ និងកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកម
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១៨. អនុមត័វធិនករចបប ់ និងវធិនករដៃទេទៀត ែដលេលើកកមពស់ករទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញ
មត។ិ (បុត�្វ �) 

១១៨.១៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថ ចបបក់មពុជអនុញញ តឲយគណបក�នេយបយទងំអស់ សហជីព នងិ្រកុម
សងគមសីុវលិដៃទេទៀត េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន េដើមបទីទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មនសមគម និងករ
្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធិី េហើយថបតុកមមេ�យសន្តិវធិី �ចេកើតេឡើងេ�យសុវតថភិព នងិេ�យគម នករភយ័ខ្ល ច 
ពីករបំភតិបំភយ័ ឬករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុពីខងភគី�ជញ ធរកមពុជ។ (ក��) 

១១៨.២០. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  កដូ៏ចជចបបដ់ៃទេទៀត េដើមបឲីយចបបទ់ងំេនះ ្រសប�មស្តង�់េសរភីព
ៃនករបេញចញមតិជអន្តរជតិ នងិទប�់ក តក់រយយីដល់អនកករពរសិទធិមនុស� អនក�រពត័ម៌ន នងិអងគករេ្រក
រ�្ឋ ភបិល។ (�ធរណរដ្ឋេឆក) 

១១៨.១០២. ធនថ ទស�ន�ៃនករបរ�ិរេករ ្តិ៍ និងកររខំនដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណ� ្រតូវ្រសបគន នឹងសិទធិ
មនុស�កនុងករទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិទងំេនកនុងចបប ់ទងំេនកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង។(�ល្លឺមង៉)់

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៤៦-(ក). សូមធនថ េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និង�រពត័ម៌ន ដូចបនធនកនុងចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញ  ្រតូវបន
េគរព្របកបេ�យ្របសិទធភព។ (ស្វីស) 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៤. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ ចបបែ់ដលបនអនុមត័េហើយ �បទ់ងំចបបស់្តីពីសិទធិ្រជកេកន ្រតូវែត
បនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ និងសុទធចតិ្ត េដើមបផី្តល់ករករពរទងំ្រសុង�មផ្លូវចបប ់ ករេគរពេគលករណ៍ស្តីពី 
“ករមនិបញជូ ន្រតឡបវ់ញិ” និងករទទួលបនដូចគន នូវសិទធិ និងអតថ្របេយជនេ៍សមើភពគន ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/27/70 Para 84. ជទីបញចប ់អនក�យករណ៍ពេិសស សូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រ�្ឋ ភបិលកមពុជ នងិរ�្ឋ ភិ
បលអូ��្ត លី ែដលជរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ ស្តីពី�នៈជនេភៀសខ្លួនឆន ១ំ៩៥១ ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបធីន
ថ កមពុជ្រតូវេរៀចំខ្លួនឱយបនេពញេលញ េដើមបផី្តល់ឱយជនេភៀសខ្លួននូវឱកសក�ងជវីតិរបស់ពួកេគេឡើងវញិ 
េ�យសុវតថិភព និងកតិ្តិយស ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ មុននងឹកិចច្រពមេ្រព�ងេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខ េហើយ
ជនេភៀសខ្លួន្រតូវបនបញជូ នមកកមពុជ។  
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III. េសរភីពៃនករបេញចញមតិ(រមួទងំេសរភីពព័ត៌មន) េសរភីព
សមគម និងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុំ 

ក. េសរភីពៃនករបេញច ញមត ិនិងកែំណទ្រមងច់បប ់  

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤. ធនករអនុវត្តេ�យេពញេលញនូវបទបបញញត្តែិដលបនអនុមត័នេពលថមីៗ  ទកទ់ងនឹង្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ 
(ម៉ុងេតេណ្រកូ) 

១១៨.១៥. ពិនតិយ្រកម្រពហមទណ្ឌ េឡើងវញិេដើមបធីនថ ្រកមេនះ្រសបគន នងឹកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកមកតិក
សញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយ ទកទ់ងនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងចតវ់ធិនករ
ចបំចន់នេដើមបេីធ្វើវេិ�ធនកមម ឬលុបេចលម្រ��ែដលមនិេឆ្លើយតបនឹងកតព្វកិចចទងំេនះ។ (ក��) 

១១៨.១៦. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ�្រសបនឹងស្តង�់រអន្តរជតិ និងកតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកម
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១៨. អនុមត័វធិនករចបប ់ និងវធិនករដៃទេទៀត ែដលេលើកកមពស់ករទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញ
មត។ិ (បុត�្វ �) 

១១៨.១៩. ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថ ចបបក់មពុជអនុញញ តឲយគណបក�នេយបយទងំអស់ សហជីព នងិ្រកុម
សងគមសីុវលិដៃទេទៀត េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន េដើមបទីទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មនសមគម និងករ
្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធិី េហើយថបតុកមមេ�យសន្តិវធិី �ចេកើតេឡើងេ�យសុវតថភិព នងិេ�យគម នករភយ័ខ្ល ច 
ពីករបំភតិបំភយ័ ឬករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុពីខងភគី�ជញ ធរកមពុជ។ (ក��) 

១១៨.២០. ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  កដូ៏ចជចបបដ់ៃទេទៀត េដើមបឲីយចបបទ់ងំេនះ ្រសប�មស្តង�់េសរភីព
ៃនករបេញចញមតិជអន្តរជតិ នងិទប�់ក តក់រយយីដល់អនកករពរសិទធិមនុស� អនក�រពត័ម៌ន នងិអងគករេ្រក
រ�្ឋ ភបិល។ (�ធរណរដ្ឋេឆក) 

១១៨.១០២. ធនថ ទស�ន�ៃនករបរ�ិរេករ ្តិ៍ និងកររខំនដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណ� ្រតូវ្រសបគន នឹងសិទធិ
មនុស�កនុងករទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិទងំេនកនុងចបប ់ទងំេនកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង។(�ល្លឺមង៉)់

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៤៦-(ក). សូមធនថ េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និង�រពត័ម៌ន ដូចបនធនកនុងចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញ  ្រតូវបន
េគរព្របកបេ�យ្របសិទធភព។ (ស្វីស) 
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ខ). សូមពនិិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ែដលេទើបអនុមត័ថមីៗេឡើងវញិ កនុងេគលបំណងធនថចបបេ់នះ្រសប�មករ
�កក់ំហិតែដលអនុញញ តេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចមនែចងកនុង ICCPR។ (េឆក) 

គ). សូមចតវ់ធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបធីនឲយមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងគំនតិេ�យ
ករេធ្វើវេិ�ធនកមមចបបស់្តីពីរបប�រពត័ម៌ន ែដលបងកឲយមនករបក្រ�យយ៉ងទូលំទូ�យេទេលើពកយមនិ
ចបស់�ស់ “អំេពើេជរ្របមថ�ថ បន័ជតិ” េហើយែដលអនុញញ តឲយមនករពិនិតយចបព់ិរុទធ ករពយួរករេបះពុមព
ផ�យ និងករជបព់នធនគរ េ្រកមេលសថ សន្តិសុខជតិ និងេសថរភពនេយបយ។ (អុ្ីរ�ែអល) 

ឃ). អនុមត័វធិនករផ្លូវចបបែ់ដលចបំច ់ េដើមបកំុីឲយេគេធ្វើទុកខបុកេមនញអនក�រពត័ម៌ន េនេពលែដលពួកេគ
អនុវត្តវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន េហើយកររេំ�ភេលើករ�កក់ំហិតេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មនិ្រតូវបនេគ�ក់
េទស�មែបប្រពហមទណ្ឌ េឡើយ។ (មុចិសីុកូ) 

ង). សូមកំណតអ់ំពីទំហំៃនបទបរ�ិរេករ ្ត ៍និងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត េដើមបធីនថ បទេចទ្របកនទ់ងំេនះ 
មនិរេំ�ភេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ្រពមទងំផ្តល់ករែណនឲំយបនចបស់�ស់ដល់ម្រន្តីតុ�ករ េដើមប ី
ឲយបទបបញញត្តិទងំេនះ មនិបងកឲយមនករណីយ៉ងេ្រចើន េ�យ�រែតករេចទ្របកនម់និ្រតឹម្រតូវេនះេឡើយ។ 
(ច្រកភពអងេ់គ្លស)

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២១. រដ្ឋភគគួីរធន […] 

(គ). ចូរពចិរ�កុំ�កប់ទបរ�ិេករ ្តិ៍ ជេទស្រពហមទណ្ឌ  និងេលើកយកនូវបទបបញញត្តិពកព់ន័ធ�មយួេផ�ង
េទៀតៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឲយ្រសបេទនឹងម្រ�១៩ ៃនកតិកសញញ េនះ។ 

(ឃ). ពិនតិយេឡើងវញិនូវចបបប់ចចុបបនន និងចបបម់និទន�់កែ់តងរបស់ខ្លួន �បទ់ងំេសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពី
ឧ្រកដិ្ឋកមម�មអុនីធឺណិត និងចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល េដើមបបីេញច �សនូវករេ្របើ្របស់  
�កយសពទមនិចបស់�ស់ និងកររតឹតបតិហួសេហតុ េដើមបធីនថ កររតឹតបតិ�មយួេលើករអនុវត្តេសរភីពៃន
ករបេញចញមត ិនិងករបេងកើតសមគម ពិតជអនុេ�ម�មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនម្រ�១៩ កថខណ័្ឌ ទី៣ និង២២ 
ៃនកតិកសញញ េនះ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/15/46. Para .95. រ�្ឋ ភបិលគរួពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមេីឡើងវញិ េដើមបធីនថ ្រកមេនះពិតជអនុេ�ម
�មកំរតិៃនកររតិតបតិ ែដល�ចអនុញញ តឲយេធ្វើបនេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចែដលបនែចងេនកនុង
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយឆន ១ំ៩៦៦។ 
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A/HRC/15/46.Para.96. តុ�ករគួរអនុវត្តចបប�់រពត័ម៌នចំេពះបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងអនក�រពត័ម៌ន ្រពម 
ទងំអនុញញ តឲយមនករដកអតថបទេចញ ករែកត្រមូវ នងិសិទធិៃនករេឆ្លើយតប មុនេពលឈនេទដល់ករ�ក់  
បណ្តឹ ង្របឆងំនងឹអនក�រពត័ម៌ននន ចំេពះករេបះពុមភផ�យពត័ម៌នែដល្រតូវបនចតទុ់កថមនិ្រតឹម្រតូវ ឬ
បះ៉ពល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគគលននឬសូមបែីតករគ្រមមកែំហងដល់សន្តិសុខជតិឬស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ។ 
នីតវិធិីផ្លូវចបបេ់នកនុងករណីេនះ គួរែតជបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េហើយមនិែមនជបណ្តឹ ង�ជញ េនះេទ។ 

A/HRC/15/46. Para. 97. បុគគល�ធរណៈននគួរេ្រត�មខ្លួនអត្់រទនំឹងកររះិគន ់ េហើយេជៀស�ងេ្របើ្របស់
តុ�ករ េដើមបបីបំិទកររះិគន ់ េ្រពះកររះិគន ់ ជែផនកមយួជួយ េធ្វើឲយលទធ្ិរបជធិបេតយយ ដំេណើ រករបនេ�យ  
រលូន។ ជករ្របេសើរជងែដលយកេសចក្តពិីតេទតបតនឹងេសចក្តមីនិពិត ជជងេ្របើ្របស់ករបំភតិបំភយ័�ម
ផ្លូវតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភបិលននគរួែតេរៀបចឲំយមនអនកនពំកយេរៀងៗខ្លួន េដើមប្ីរបឆងំេទនឹងកររះិគនន់ន 
េលើេគលនេយបយរបស់រ�្ឋ ភបិល ឬ្របតិកមមចំេពះអតថបទ�រពត័ម៌ន�មយួ ែដលមនលកខណៈរេសើប 
ចំេពះបុគគលេនកនុងតំែណង�ធរណៈនន ជជងេ្រជើសេរ ើសផ្លូវេទេ្របើបណ្តឹ ង�ជញ េនះ។  

A/HRC/15/46. Para.98. បទបរ�ិរេករ ិ៍្ត និងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត គួរែតដកេចញពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ទងំ
្រសុង។ េសចក្តែីថ្លងករណ៍ែដល្រតូវបនចតទុ់កថជករគ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខជតិ្រតូវែតទទួលបនករបក 
្រ�យឲយ្រសប�មកតព្វកិចចននេ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយរបស់កមពុជ។ 

A/HRC/18/46.Para.86. សភគួរែតពនិិតយេឡើងវញិនូវបញញត្តិ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី កនុងេគលេ�េធ្វើឲយ្របកដថ ្រកម
េនះ្រសប�មកំហិតែដលបនអនុញញ តឲយ�កច់េំពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជត។ិ 

A/HRC/18/46. Para. 87. សភគរួែតធនករពរសិទធេិសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់សមជិករបស់ខ្លួនផទ ល់ 
និងករពរអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ពួកគត។់  

A/HRC/18/46. Para. 88. អងគតុ�ករគួរេធ្វើករបក្រ�យបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិ
មនុស�អន្តរជតសិ្តីពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ ្រកសួងយុត្តិធមគ៌ួរែតពងឹពកេ់លើសហគមនអ៍ន្តរជត ិ �បទ់ងំ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្របចកំមពុជ េដើមបផី្តល់វគគបណ្តុ ះប�្ត ល
េផ�ងៗដល់េច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវ ីកនុងបញ្ហ េនះ។  

A/HRC/24/36. Para. 68. េសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងសងគមកមពុជ គរួ្រតូវបន
េគរព្រគបេ់ពលទងំអស់ រមួទងំមុនេពល  កនុងអំឡុងេពល នងិេ្រកយេពលេបះេឆន ត។ 

A/HRC/27/70 Para 81(d). េគរពយ៉ងេពញេលញនូវេសរភីពៃនករសែម្តងមតរិបស់អនកពកទ់ងំអស់ េនកនុង
សងគមកមពុជ និងេសរភីពៃនករជួប្របជុេំ�យសន្តិវធីិេន្រគបេ់ពល ពយយមទបម់និឱយមនករពយួរសិទធិទងំេនះ
�មទំេនើងចិត្តេហើយកនុងករណីេនះ្រតូវេលើកេចលជផ្លូវករនូវបំ�មករេធ្វើបតុកមមទងំកនុងចបបទ់ងំកនុងករអនុវត្ត។

A/HRC/33/62 Para 61(m). ពិចរ�េឡើងវញិនូវបទបបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដល�ច្រតូវបនយកមកេ្របើ
េដើមប�ីកកំ់ហិតេលើេសរភីពៃនករសែម្តងមតិ េដើមបសីេ្រមចឱយកនែ់ត្រសបនងឹបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ �ក់
ឱយេទជមនិែមនបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ �មករចបំច។់ 

50



49 
 

ខ). សូមពនិិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ែដលេទើបអនុមត័ថមីៗេឡើងវញិ កនុងេគលបំណងធនថចបបេ់នះ្រសប�មករ
�កក់ំហិតែដលអនុញញ តេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចមនែចងកនុង ICCPR។ (េឆក) 

គ). សូមចតវ់ធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបធីនឲយមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងគំនតិេ�យ
ករេធ្វើវេិ�ធនកមមចបបស់្តីពីរបប�រពត័ម៌ន ែដលបងកឲយមនករបក្រ�យយ៉ងទូលំទូ�យេទេលើពកយមនិ
ចបស់�ស់ “អំេពើេជរ្របមថ�ថ បន័ជតិ” េហើយែដលអនុញញ តឲយមនករពិនិតយចបព់ិរុទធ ករពយួរករេបះពុមព
ផ�យ និងករជបព់នធនគរ េ្រកមេលសថ សន្តិសុខជតិ និងេសថរភពនេយបយ។ (អុ្ីរ�ែអល) 

ឃ). អនុមត័វធិនករផ្លូវចបបែ់ដលចបំច ់ េដើមបកំុីឲយេគេធ្វើទុកខបុកេមនញអនក�រពត័ម៌ន េនេពលែដលពួកេគ
អនុវត្តវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន េហើយកររេំ�ភេលើករ�កក់ំហិតេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មនិ្រតូវបនេគ�ក់
េទស�មែបប្រពហមទណ្ឌ េឡើយ។ (មុចិសីុកូ) 

ង). សូមកំណតអ់ំពីទំហំៃនបទបរ�ិរេករ ្ត ៍និងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត េដើមបធីនថ បទេចទ្របកនទ់ងំេនះ 
មនិរេំ�ភេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ្រពមទងំផ្តល់ករែណនឲំយបនចបស់�ស់ដល់ម្រន្តីតុ�ករ េដើមប ី
ឲយបទបបញញត្តិទងំេនះ មនិបងកឲយមនករណីយ៉ងេ្រចើន េ�យ�រែតករេចទ្របកនម់និ្រតឹម្រតូវេនះេឡើយ។ 
(ច្រកភពអងេ់គ្លស)

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២១. រដ្ឋភគគួីរធន […] 

(គ). ចូរពចិរ�កុំ�កប់ទបរ�ិេករ ្តិ៍ ជេទស្រពហមទណ្ឌ  និងេលើកយកនូវបទបបញញត្តិពកព់ន័ធ�មយួេផ�ង
េទៀតៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឲយ្រសបេទនឹងម្រ�១៩ ៃនកតិកសញញ េនះ។ 

(ឃ). ពិនតិយេឡើងវញិនូវចបបប់ចចុបបនន និងចបបម់និទន�់កែ់តងរបស់ខ្លួន �បទ់ងំេសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពី
ឧ្រកដិ្ឋកមម�មអុនីធឺណិត និងចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល េដើមបបីេញច �សនូវករេ្របើ្របស់  
�កយសពទមនិចបស់�ស់ និងកររតឹតបតិហួសេហតុ េដើមបធីនថ កររតឹតបតិ�មយួេលើករអនុវត្តេសរភីពៃន
ករបេញចញមត ិនិងករបេងកើតសមគម ពិតជអនុេ�ម�មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនម្រ�១៩ កថខណ័្ឌ ទី៣ និង២២ 
ៃនកតិកសញញ េនះ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/15/46. Para .95. រ�្ឋ ភបិលគរួពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមេីឡើងវញិ េដើមបធីនថ ្រកមេនះពិតជអនុេ�ម
�មកំរតិៃនកររតិតបតិ ែដល�ចអនុញញ តឲយេធ្វើបនេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ដូចែដលបនែចងេនកនុង
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធិនេយបយឆន ១ំ៩៦៦។ 
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A/HRC/15/46.Para.96. តុ�ករគួរអនុវត្តចបប�់រពត័ម៌នចំេពះបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងអនក�រពត័ម៌ន ្រពម 
ទងំអនុញញ តឲយមនករដកអតថបទេចញ ករែកត្រមូវ នងិសិទធិៃនករេឆ្លើយតប មុនេពលឈនេទដល់ករ�ក់  
បណ្តឹ ង្របឆងំនងឹអនក�រពត័ម៌ននន ចំេពះករេបះពុមភផ�យពត័ម៌នែដល្រតូវបនចតទុ់កថមនិ្រតឹម្រតូវ ឬ
បះ៉ពល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគគលននឬសូមបែីតករគ្រមមកែំហងដល់សន្តិសុខជតិឬស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ។ 
នីតវិធិីផ្លូវចបបេ់នកនុងករណីេនះ គួរែតជបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េហើយមនិែមនជបណ្តឹ ង�ជញ េនះេទ។ 

A/HRC/15/46. Para. 97. បុគគល�ធរណៈននគួរេ្រត�មខ្លួនអត្់រទនំឹងកររះិគន ់ េហើយេជៀស�ងេ្របើ្របស់
តុ�ករ េដើមបបីបំិទកររះិគន ់ េ្រពះកររះិគន ់ ជែផនកមយួជួយ េធ្វើឲយលទធ្ិរបជធិបេតយយ ដំេណើ រករបនេ�យ  
រលូន។ ជករ្របេសើរជងែដលយកេសចក្តពិីតេទតបតនឹងេសចក្តមីនិពិត ជជងេ្របើ្របស់ករបំភតិបំភយ័�ម
ផ្លូវតុ�ករ។ �ថ បន័រ�្ឋ ភបិលននគរួែតេរៀបចឲំយមនអនកនពំកយេរៀងៗខ្លួន េដើមប្ីរបឆងំេទនឹងកររះិគនន់ន 
េលើេគលនេយបយរបស់រ�្ឋ ភបិល ឬ្របតិកមមចំេពះអតថបទ�រពត័ម៌ន�មយួ ែដលមនលកខណៈរេសើប 
ចំេពះបុគគលេនកនុងតំែណង�ធរណៈនន ជជងេ្រជើសេរ ើសផ្លូវេទេ្របើបណ្តឹ ង�ជញ េនះ។  

A/HRC/15/46. Para.98. បទបរ�ិរេករ ិ៍្ត និងបទផ�យពត័ម៌នមនិពិត គួរែតដកេចញពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ទងំ
្រសុង។ េសចក្តែីថ្លងករណ៍ែដល្រតូវបនចតទុ់កថជករគ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខជតិ្រតូវែតទទួលបនករបក 
្រ�យឲយ្រសប�មកតព្វកិចចននេ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយរបស់កមពុជ។ 

A/HRC/18/46.Para.86. សភគួរែតពនិិតយេឡើងវញិនូវបញញត្តិ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី កនុងេគលេ�េធ្វើឲយ្របកដថ ្រកម
េនះ្រសប�មកំហិតែដលបនអនុញញ តឲយ�កច់េំពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជត។ិ 

A/HRC/18/46. Para. 87. សភគរួែតធនករពរសិទធេិសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់សមជិករបស់ខ្លួនផទ ល់ 
និងករពរអភយ័ឯកសិទធិសភរបស់ពួកគត។់  

A/HRC/18/46. Para. 88. អងគតុ�ករគួរេធ្វើករបក្រ�យបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិ
មនុស�អន្តរជតសិ្តីពីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ ្រកសួងយុត្តិធមគ៌ួរែតពងឹពកេ់លើសហគមនអ៍ន្តរជត ិ �បទ់ងំ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្របចកំមពុជ េដើមបផី្តល់វគគបណ្តុ ះប�្ត ល
េផ�ងៗដល់េច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  និងេមធវ ីកនុងបញ្ហ េនះ។  

A/HRC/24/36. Para. 68. េសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់េនកនុងសងគមកមពុជ គរួ្រតូវបន
េគរព្រគបេ់ពលទងំអស់ រមួទងំមុនេពល  កនុងអំឡុងេពល នងិេ្រកយេពលេបះេឆន ត។ 

A/HRC/27/70 Para 81(d). េគរពយ៉ងេពញេលញនូវេសរភីពៃនករសែម្តងមតរិបស់អនកពកទ់ងំអស់ េនកនុង
សងគមកមពុជ និងេសរភីពៃនករជួប្របជុេំ�យសន្តិវធីិេន្រគបេ់ពល ពយយមទបម់និឱយមនករពយួរសិទធិទងំេនះ
�មទំេនើងចិត្តេហើយកនុងករណីេនះ្រតូវេលើកេចលជផ្លូវករនូវបំ�មករេធ្វើបតុកមមទងំកនុងចបបទ់ងំកនុងករអនុវត្ត។

A/HRC/33/62 Para 61(m). ពិចរ�េឡើងវញិនូវបទបបញញត្តិៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដល�ច្រតូវបនយកមកេ្របើ
េដើមប�ីកកំ់ហិតេលើេសរភីពៃនករសែម្តងមត ិ េដើមបសីេ្រមចឱយកនែ់ត្រសបនងឹបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ �ក់
ឱយេទជមនិែមនបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ �មករចបំច។់ 
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ខ. េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១០៤. េលើកកមពស់បរយិកសអេំ�យផល និងមនសុវតថិភពមយួែដលអនុញញ តឲយបុគគល និង្រកុមនន 
េ្របើ្របស់េសរភីពៃនករបេញចញមត ិេសរភីពមនសមគម នងិេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធិី េហើយ្រតូវ
បញចបក់រយយី ករបភំតិបំភយ័ ករចបខ់្លួន�មទំេនើងចិត្ត និងករ�យ្រប�រេលើ�ងកយ ជពិេសសកនុងបរបិទ
ៃនករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធិ។ី (ស្វីស) 

១១៨.១០៦. ធនសិទធរិបស់បុគគល និងអងគករករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស� រមួទងំករករពរ នងិករេលើក
សទួយសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ករ្របមូលផ្តុ ំ និងេសរភីពមនសមគម។ (កូឡំុប៊)ី 

១១៨.១០៧. ធនករករពរកមមករែដលេ្របើសិទធិមនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តវិធិី និងមនសមគម 
និងអនុញញ តឲយមនករអនុវត្តេ�យេពញេលញនូវសិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកនុង្របេទស។(្រកូ�ត) 

១១៨.១០៨. ករពរយ៉ងសកមមដល់សិទធមិនេសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ និងករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តវិធិី េ�យ
ធនថ កររតឹតបតិ�មយួេទេលើសិទធិទងំេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រតឹម្រតូវ�មចបប ់ចបំច ់និងសមម្រត។  
(ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍ 

១១៨.១០៩. អនុមត័ និងអនុវត្តវធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបទីប�់ក តក់រេ្របើអេំពើហិង�េទេលើបតុករ 
្រសប�មចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធិី និងអនុញញ តឲយ្រកុមទងំអស់ រមួទងំ ្រកុមែដលមនទស�ន�
្របឆងំ មនសិទធេិពញេលញេឡើងវញិនូវេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុេំ�យសន្តិវធីិ និងសមគម។(�ធរណរដ្ឋែឆក) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៥១. សូមព្រងឹងកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងកនុងករករពរដល់េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និងសិទិធរបស់អនកករពរសិទិធ
មនុស�ទងំអស់ �បប់ញចូ ល អនកទងំេនះែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ ដីធ្លីេដើមបពីកួេគ�ចេធ្វើសកមមភពករ�រេ�យ�ម ន
ឧបសគគ ឬករបភំតិបំភយ័ �បប់ញចូ លទងំករករពរដល់េសរភីពៃនករជួប្របជំុនិងសមគមផងែដរ។(សុ៊យែអត)

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២២. រដ្ឋភគីគួរធនថ ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ ្រតូវបនអនុវត្ត អនុេ�ម�មកតិកសញញ េនះ។ 
រដ្ឋភគីកគ៏ួរែតធនផងែដរថ ករអនុវត្តសិទធិៃនករជួប្របជុេំ�យសន្តិវធិីមនិ្រតូវមនកររតិតបតិេផ�ង� េ្រកពីករ 
រតិតបតិែដលអនុញញ តឲយមន េ្រកមកតិកសញញ េនះេឡើយ។ 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/15/46.Para.99. ទស�នទនៃន “ករគ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ” គួរ្រតូវបនផ្តល់និយម
នយ័េ�យចបប ់ និងតុ�ករនន េនកនុងអតថនយ័ដច៏េង្អ�តបំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបន េដើមបេីលើកកពំស់ដល់
េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េច្រកមននគរួបង្ហ ញេនកនុង�កយស័ពទជក�់ក់
ននថេតើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ឬករបេញចញមតិេ�យែឡក�មយួ បន ឬនឹងគ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប់
�ធរណៈ�មរេបៀ�។ តុ�ករពុំគួរយកករេពលអះ�ង�មយួ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យអរូបី មក
ពិចរ�េនះេទ។ 

A/HRC/7/42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមឲយបនឆប ់ […], េ�យធនថ ចបប់
េនះ្រតូវ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  នងិបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 240. េ�យ�រកររេំ�ភបំពនសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និង
ករ្របមូលផ្តុ ំកនែ់តេកើនេឡើង រ�្ឋ ភបិលគួរចតវ់ធិនករអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិ 
វធីិ រមួទងំ�មករផ�ព្វផ�យ ករបណ្តុ ះប�្ត លអំពីេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបបេ់នះផង។ ្រកសួងម�ៃផទ
គួរបន្តផ្តល់ករែណន ំ និងេលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់�ជញ ធរេនកំរតិេខត្ត-�ជធនី រមួទងំម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់
អំពរីេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តវិធិី កនុងលកខណៈមយួ្រសប�មកតព្វកិចចសិទធិមនុស�ជអន្តរ
ជតិរបស់កមពុជ។  

A/HRC/27/70 Para 81(d). េគរពយ៉ងេពញេលញនូវេសរភីពៃនករសែម្តងមតរិបស់អនកពកទ់ងំអស់ េនកនុង
សងគមកមពុជ និងេសរភីពៃនករជួប្របជុេំ�យសន្តិវធីិេន្រគបេ់ពល ពយយមទបម់និឱយមនករពយួរសិទធិទងំេនះ
�មទំេនើងចិត្តេហើយកនុងករណីេនះ្រតូវេលើកេចលជផ្លូវករនូវបំ�មករេធ្វើបតុកមមទងំកនុងចបបទ់ងំកនុងករអនុវត្ត។

គ. េសរភីពសមគម រមួទងំសហជីព 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.១១០. ធនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ នងិមនសមគម េហើយ្រតូវទទួល�គ ល់�រៈសំខនរ់បស់សហជីព 
និងសងគមសីុវលិេផ�ង� េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។ (ហូឡងដ់)៍ 

១១៨.១១១. ទងំកនុងចបប ់ ទងំកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវេសរភីពៃនករជបួ
្របជុេំ�យសន្តវិធីិ និងមនសមគម ្រសប�មចបបអ់ន្តរជតិ។ (អូ្រ�្ត លី) 
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ខ. េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១០៤. េលើកកមពស់បរយិកសអេំ�យផល និងមនសុវតថិភពមយួែដលអនុញញ តឲយបុគគល និង្រកុមនន 
េ្របើ្របស់េសរភីពៃនករបេញចញមត ិេសរភីពមនសមគម នងិេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តិវធិី េហើយ្រតូវ
បញចបក់រយយី ករបភំតិបំភយ័ ករចបខ់្លួន�មទំេនើងចិត្ត និងករ�យ្រប�រេលើ�ងកយ ជពិេសសកនុងបរបិទ
ៃនករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធិ។ី (ស្វីស) 

១១៨.១០៦. ធនសិទធរិបស់បុគគល និងអងគករករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស� រមួទងំករករពរ នងិករេលើក
សទួយសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ករ្របមូលផ្តុ ំ និងេសរភីពមនសមគម។ (កូឡំុប៊)ី 

១១៨.១០៧. ធនករករពរកមមករែដលេ្របើសិទធិមនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តវិធិី និងមនសមគម 
និងអនុញញ តឲយមនករអនុវត្តេ�យេពញេលញនូវសិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកនុង្របេទស។(្រកូ�ត) 

១១៨.១០៨. ករពរយ៉ងសកមមដល់សិទធមិនេសរភីពកនុងករបេញចញមត ិ និងករ្របមូលផ្តុ ំេ�យសន្តវិធិី េ�យ
ធនថ កររតឹតបតិ�មយួេទេលើសិទធិទងំេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង្រតឹម្រតូវ�មចបប ់ចបំច ់និងសមម្រត។  
(ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍ 

១១៨.១០៩. អនុមត័ និងអនុវត្តវធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមបទីប�់ក តក់រេ្របើអេំពើហិង�េទេលើបតុករ 
្រសប�មចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធិី និងអនុញញ តឲយ្រកុមទងំអស់ រមួទងំ ្រកុមែដលមនទស�ន�
្របឆងំ មនសិទធេិពញេលញេឡើងវញិនូវេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុេំ�យសន្តិវធីិ និងសមគម។(�ធរណរដ្ឋែឆក) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៥១. សូមព្រងឹងកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងកនុងករករពរដល់េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និងសិទិធរបស់អនកករពរសិទិធ
មនុស�ទងំអស់ �បប់ញចូ ល អនកទងំេនះែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ ដីធ្លីេដើមបពីកួេគ�ចេធ្វើសកមមភពករ�រេ�យ�ម ន
ឧបសគគ ឬករបភំតិបំភយ័ �បប់ញចូ លទងំករករពរដល់េសរភីពៃនករជួប្របជំុនិងសមគមផងែដរ។(សុ៊យែអត)

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២២. រដ្ឋភគីគួរធនថ ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ ្រតូវបនអនុវត្ត អនុេ�ម�មកតិកសញញ េនះ។ 
រដ្ឋភគីកគ៏ួរែតធនផងែដរថ ករអនុវត្តសិទធិៃនករជួប្របជុេំ�យសន្តិវធិីមនិ្រតូវមនកររតិតបតិេផ�ង� េ្រកពីករ 
រតិតបតិែដលអនុញញ តឲយមន េ្រកមកតិកសញញ េនះេឡើយ។ 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/15/46.Para.99. ទស�នទនៃន “ករគ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប�់ធរណៈ” គួរ្រតូវបនផ្តល់និយម
នយ័េ�យចបប ់ និងតុ�ករនន េនកនុងអតថនយ័ដច៏េង្អ�តបំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបន េដើមបេីលើកកពំស់ដល់
េសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េច្រកមននគរួបង្ហ ញេនកនុង�កយស័ពទជក�់ក់
ននថេតើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ឬករបេញចញមតិេ�យែឡក�មយួ បន ឬនឹងគ្រមមកំែហងដល់ស�្ត បធ់ន ប់
�ធរណៈ�មរេបៀ�។ តុ�ករពុំគួរយកករេពលអះ�ង�មយួ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យអរូបី មក
ពិចរ�េនះេទ។ 

A/HRC/7/42, Para. 101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវអនុមត័ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមឲយបនឆប ់ […], េ�យធនថ ចបប់
េនះ្រតូវ្រសប�មរដ្ឋធមមនុញញ  នងិបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 240. េ�យ�រកររេំ�ភបំពនសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និង
ករ្របមូលផ្តុ ំកនែ់តេកើនេឡើង រ�្ឋ ភបិលគួរចតវ់ធិនករអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តិ 
វធីិ រមួទងំ�មករផ�ព្វផ�យ ករបណ្តុ ះប�្ត លអំពីេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបបេ់នះផង។ ្រកសួងម�ៃផទ
គួរបន្តផ្តល់ករែណន ំ និងេលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់�ជញ ធរេនកំរតិេខត្ត-�ជធនី រមួទងំម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់
អំពរីេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តវិធិី កនុងលកខណៈមយួ្រសប�មកតព្វកិចចសិទធិមនុស�ជអន្តរ
ជតិរបស់កមពុជ។  

A/HRC/27/70 Para 81(d). េគរពយ៉ងេពញេលញនូវេសរភីពៃនករសែម្តងមតរិបស់អនកពកទ់ងំអស់ េនកនុង
សងគមកមពុជ និងេសរភីពៃនករជួប្របជុេំ�យសន្តិវធីិេន្រគបេ់ពល ពយយមទបម់និឱយមនករពយួរសិទធិទងំេនះ
�មទំេនើងចិត្តេហើយកនុងករណីេនះ្រតូវេលើកេចលជផ្លូវករនូវបំ�មករេធ្វើបតុកមមទងំកនុងចបបទ់ងំកនុងករអនុវត្ត។

គ. េសរភីពសមគម រមួទងំសហជីព 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.១១០. ធនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ នងិមនសមគម េហើយ្រតូវទទួល�គ ល់�រៈសំខនរ់បស់សហជីព 
និងសងគមសីុវលិេផ�ង� េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។ (ហូឡងដ់)៍ 

១១៨.១១១. ទងំកនុងចបប ់ ទងំកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវេសរភីពៃនករជបួ
្របជុេំ�យសន្តវិធីិ និងមនសមគម ្រសប�មចបបអ់ន្តរជតិ។ (អូ្រ�្ត លី) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៥៦. ្រតូវធនថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលនឹងមនិេធ្វើឲយលកខខណ្ឌ ករងររបស់អងគករេ្រ�រ�្ឋ
ភបិលកនែ់តមនករលំបកេឡើយ េហើយ្រតូវេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិនិងករបេងកើតសមគម។ (ប�ងំ) 

៥៨. ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបធីនថ សិទិធចូលរមួសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ ្រតូវបនេគរពទងំ្រសុង 
និងថសកមមជនសហជីព�ចអនុវត្តសកមមភពរបស់ពកួេគេ�យគម នករបភំតិបំភយ័ និងគម នេ្រគះថន កដ់ល់សន្តិ
សុខផទ ល់ខ្លួន និងជវីតិរបស់ពួកេគ។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ)  

៥៩. សូមបេងកើតតុ�ករករងរកនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងមយួ ធនដល់ករេគរពសិទធិកមមករ និងេដើមបផី្តល់ដេំ�ះ
្រ�យ�មផ្លូវចបប ់ នងិ្របកបេ�យ្របសិទធភពសំ�បវ់�ិទករងរ នងិសូមពនិិតយចបបស់្តីពីសហជពីេឡើងវញិ។ 
(សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២១. រដ្ឋភគីគួរធនថ បុគគល្រគបរូ់ប�ចអនុវត្តេ�យេសរនូីវសិទធេិសរភីពបេញចញមត ិ និងករបេងកើតសមគម
របស់ពួកេគ អនុេ�ម�មម្រ�១៩ និង២២ ៃនកតិកសញញ  និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤ (២០១១) របស់
គណៈកមម ធិករេនះ ស្តីពីេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិ។ […] 

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

៣១. រដ្ឋភគីគួរធនថ អងគករសងគមសីុវលិ រមួមនអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិលមនិ្រតូវទទួលរងករ�កក់ំហិតពក់
ពន័ធនឹងករបេងកើត នងិដេំណើ រកររបស់ពួកេគេទ េហើយអងគករទងំេនះ�ចដំេណើ រករេ�យ�ក�ជយពីរ�្ឋ ភបិល។ 
ជពិេសស គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគីផ្ដល់បរយិកសអេំ�យផលស្រមបក់របេងកើត និងករចូលរមួយ៉ង
សកមមរបស់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល កនុងករេលើកកមពស់ករអនុវត្តអនុសញញ េនះ។  

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

២៤. គណៈកមម ធិករបញជ កយ៉់ងចបស់ថ សិទធិរបស់កមមករ ដូចមនែចងកនុងម្រ�៨ ៃនកតិកសញញ េនះ �ច
្រតូវបនេ្របើែតកនុងបរយិកសមយួែដលគម នអេំពើហឹង� ករគបសងកត ់ឬករគំ�មកែំហង �មែបប�កេ៏�យ។ 
គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយចត�់ល់វធិនករចបំច ់ ដូចែដលបនេសនើេ�យគណៈកមម ធិករ
ទទួលបនទុកេសរភីពខងសមគមៃនអងគករ ILO េដើមបធីនថ សិទធិខងសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ ្រតូវបន
េគរពយ៉ងេពញេលញ េហើយថ សមជិកសហជីពកមមករទងំអស់ �ចេធ្វើសកមមភពរបស់ខ្លួនកនុងបរយិកស
មយួែដលគម នករបំភតិបំភយ័ និង�និភយ័ចំេពះសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន និងជីវតិរបស់ពួកគត។់ គណៈកមម ធិករេសនើ
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ឲយរដ្ឋភគីែស្វងរកកចិចសហករែផនកបេចចកេទសពីអងគករ ILO ជពិេសស កនុងវស័ិយៃនករព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ 
កដូ៏ចជកនុងករបេងកើតតុ�ករករ�រ និងករពិនតិយេឡើងវញិៃនចបបស់្តីពីសហជីព។ គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរ
ឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នថមីៗ លំអិតអំពីបញ្ហ េនះ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.241. រ�្ឋ ភបិលទងំេនកំរតិជតិ និងេខត្ត ្រតូវធនថអងគករសងគម សីុវលិ 
សហគមន ៍ នងិប�្ត ញែដលមនមូល�្ឋ នេនសហគមន ៍ មនេសរភីពចូលរមួកនុងសកមមភពននពកព់ន័ធនឹង
ករអបរ់ដំីធ្លី ពកព់ន័ធជ�ទិ៍នីតវិធិីផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធ ិ និងសកមមភពគណៈបក�នេយបយជេដើម េ�យមនិគិត
ថករ្របជុំេនះេធ្វើភ្ល មៗ  ឧទ. ករេរៀបចំេបះេឆន ត និងេ្រកយករេបះេឆន តកេ៏�យ។  

A/HRC/33/62 Para 61(l). ធនពីករផ�ព្វផ�យ�យបនេពញេលញនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តវិធិ ី
និងេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបបេ់នះ គ្ំរទេ�យកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លសម្រសបដល់�ជញ ធរេខត្ត និងម្រន្តី
អនុវត្តនច៍បប ់ េដើមបធីនថ ចបបេ់នះ្រតូវបនអនុវត្តនយ៉៍ង្រតឹម្រតូវ និងពិ�រ�េរៀបចំេគលករណ៍ែណន្ំរស
េដៀងគន អំពីករអនុវត្តចបបស់្តីពីសមគមនងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងចបបស់ហជីព េ�យសហករជមយួ
អនកពកព់ន័ធ េដើមបធីនថ ចបបេ់នះ្រតូវបនអនុវត្ត�មលកខណៈមយួ្រសបនងឹកតព្វកិចចសិទធិមនុស�របស់រដ្ឋ។ 

ឃ. ្របពន័ធផ�ព្វផ��យ��ុិនេធើណិត និងករទទលួបនពត័ម៌ន 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤. បេងកើតចបបស់្តីពេីសរភីពទទួលបនពត័ម៌ន ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (ែបល៊ហ�ុកី) 

១១៨.១០១. ្រសប�មករេប្តជញ ចតិ្តរបស់ខ្លួនេ្រកមUPRកលពជុីំមនុ េធ្វើករេឆព ះេទរកករធនឲយមនករេ្របើ្របស់ 
េ�យេសរនូីវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូនិក នងិេធ្វើេសរភីវូបនីយកមមៃនវធិនកមមសិទធិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូ
និក �មរយៈករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង្របពន័ធអុីនេធើណិត ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ (ហុង្រគី) 

១១៨.១០៣. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករេធ្វើនិយត័កមមេសរភីពៃនករបេញចញមតិ�មអីុនេធើណិត�មរយៈករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធទងំអស់។ (សុ៊យែអត) 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០០៩)

៤៧. សូមេរៀបចំែផនករសកមមភពឲយបនល្អិតល្អនេ់ដើមបធីនដល់សិទិធេ្របើ្របស់្របពន័ធពត័ម៌ន�មេអឡិច្រតូនចិ 
េ�យេសរ ីនិងរេំ�ះ្របពន័ធពត័ម៌នឲយរចួផុតពីករ្រគប្់រគងជកមមសិទធិផ្ត ចមុ់ខ។ (ហុង្រគ)ី 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៥៦. ្រតូវធនថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលនឹងមនិេធ្វើឲយលកខខណ្ឌ ករងររបស់អងគករេ្រ�រ�្ឋ
ភបិលកនែ់តមនករលំបកេឡើយ េហើយ្រតូវេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមតិនិងករបេងកើតសមគម។ (ប�ងំ) 

៥៨. ចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមបធីនថ សិទិធចូលរមួសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ ្រតូវបនេគរពទងំ្រសុង 
និងថសកមមជនសហជីព�ចអនុវត្តសកមមភពរបស់ពកួេគេ�យគម នករបភំតិបំភយ័ និងគម នេ្រគះថន កដ់ល់សន្តិ
សុខផទ ល់ខ្លួន និងជវីតិរបស់ពួកេគ។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ)  

៥៩. សូមបេងកើតតុ�ករករងរកនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងមយួ ធនដល់ករេគរពសិទធិកមមករ និងេដើមបផី្តល់ដេំ�ះ
្រ�យ�មផ្លូវចបប ់ នងិ្របកបេ�យ្របសិទធភពសំ�បវ់�ិទករងរ នងិសូមពនិិតយចបបស់្តីពីសហជពីេឡើងវញិ។ 
(សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២១. រដ្ឋភគីគួរធនថ បុគគល្រគបរូ់ប�ចអនុវត្តេ�យេសរនូីវសិទធេិសរភីពបេញចញមត ិ និងករបេងកើតសមគម
របស់ពួកេគ អនុេ�ម�មម្រ�១៩ និង២២ ៃនកតិកសញញ  និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៤ (២០១១) របស់
គណៈកមម ធិករេនះ ស្តីពីេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិ។ […] 

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

៣១. រដ្ឋភគីគួរធនថ អងគករសងគមសីុវលិ រមួមនអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិលមនិ្រតូវទទួលរងករ�កក់ំហិតពក់
ពន័ធនឹងករបេងកើត នងិដេំណើ រកររបស់ពួកេគេទ េហើយអងគករទងំេនះ�ចដំេណើ រករេ�យ�ក�ជយពីរ�្ឋ ភបិល។ 
ជពិេសស គណៈកមម ធិករជំរុញឲយរដ្ឋភគីផ្ដល់បរយិកសអេំ�យផលស្រមបក់របេងកើត និងករចូលរមួយ៉ង
សកមមរបស់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល កនុងករេលើកកមពស់ករអនុវត្តអនុសញញ េនះ។  

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

២៤. គណៈកមម ធិករបញជ កយ៉់ងចបស់ថ សិទធិរបស់កមមករ ដូចមនែចងកនុងម្រ�៨ ៃនកតិកសញញ េនះ �ច
្រតូវបនេ្របើែតកនុងបរយិកសមយួែដលគម នអេំពើហឹង� ករគបសងកត ់ឬករគំ�មកែំហង �មែបប�កេ៏�យ។ 
គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយចត�់ល់វធិនករចបំច ់ ដូចែដលបនេសនើេ�យគណៈកមម ធិករ
ទទួលបនទុកេសរភីពខងសមគមៃនអងគករ ILO េដើមបធីនថ សិទធិខងសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ ្រតូវបន
េគរពយ៉ងេពញេលញ េហើយថ សមជិកសហជីពកមមករទងំអស់ �ចេធ្វើសកមមភពរបស់ខ្លួនកនុងបរយិកស
មយួែដលគម នករបំភតិបំភយ័ និង�និភយ័ចំេពះសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន និងជីវតិរបស់ពួកគត។់ គណៈកមម ធិករេសនើ
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ឲយរដ្ឋភគីែស្វងរកកចិចសហករែផនកបេចចកេទសពីអងគករ ILO ជពិេសស កនុងវស័ិយៃនករព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ 
កដូ៏ចជកនុងករបេងកើតតុ�ករករ�រ និងករពិនតិយេឡើងវញិៃនចបបស់្តីពីសហជីព។ គណៈកមម ធិករេសនើផងែដរ
ឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នថមីៗ លំអិតអំពីបញ្ហ េនះ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.241. រ�្ឋ ភបិលទងំេនកំរតិជតិ និងេខត្ត ្រតូវធនថអងគករសងគម សីុវលិ 
សហគមន ៍ នងិប�្ត ញែដលមនមូល�្ឋ នេនសហគមន ៍ មនេសរភីពចូលរមួកនុងសកមមភពននពកព់ន័ធនឹង
ករអបរ់ដំីធ្លី ពកព់ន័ធជ�ទិ៍នីតវិធិីផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធ ិ និងសកមមភពគណៈបក�នេយបយជេដើម េ�យមនិគិត
ថករ្របជុំេនះេធ្វើភ្ល មៗ  ឧទ. ករេរៀបចំេបះេឆន ត និងេ្រកយករេបះេឆន តកេ៏�យ។  

A/HRC/33/62 Para 61(l). ធនពីករផ�ព្វផ�យ�យបនេពញេលញនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ�យសន្តវិធិ ី
និងេគលករណ៍ែណនអំនុវត្តចបបេ់នះ គ្ំរទេ�យកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លសម្រសបដល់�ជញ ធរេខត្ត និងម្រន្តី
អនុវត្តនច៍បប ់ េដើមបធីនថ ចបបេ់នះ្រតូវបនអនុវត្តនយ៉៍ង្រតឹម្រតូវ និងពិ�រ�េរៀបចំេគលករណ៍ែណន្ំរស
េដៀងគន អំពីករអនុវត្តចបបស់្តីពីសមគមនងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងចបបស់ហជីព េ�យសហករជមយួ
អនកពកព់ន័ធ េដើមបធីនថ ចបបេ់នះ្រតូវបនអនុវត្ត�មលកខណៈមយួ្រសបនងឹកតព្វកិចចសិទធិមនុស�របស់រដ្ឋ។ 

ឃ. ្របពន័ធផ�ព្វផ��យ��ុិនេធើណិត និងករទទលួបនពត័ម៌ន 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤. បេងកើតចបបស់្តីពេីសរភីពទទួលបនពត័ម៌ន ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ (ែបល៊ហ�ុកី) 

១១៨.១០១. ្រសប�មករេប្តជញ ចតិ្តរបស់ខ្លួនេ្រកមUPRកលពជុីំមនុ េធ្វើករេឆព ះេទរកករធនឲយមនករេ្របើ្របស់ 
េ�យេសរនូីវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូនិក នងិេធ្វើេសរភីវូបនីយកមមៃនវធិនកមមសិទធិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យេអឡិច្រតូ
និក �មរយៈករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង្របពន័ធអុីនេធើណិត ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ (ហុង្រគី) 

១១៨.១០៣. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករេធ្វើនិយត័កមមេសរភីពៃនករបេញចញមតិ�មអីុនេធើណិត�មរយៈករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធទងំអស់។ (សុ៊យែអត) 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០០៩)

៤៧. សូមេរៀបចំែផនករសកមមភពឲយបនល្អិតល្អនេ់ដើមបធីនដល់សិទិធេ្របើ្របស់្របពន័ធពត័ម៌ន�មេអឡិច្រតូនចិ 
េ�យេសរ ីនិងរេំ�ះ្របពន័ធពត័ម៌នឲយរចួផុតពីករ្រគប្់រគងជកមមសិទធិផ្ត ចមុ់ខ។ (ហុង្រគ)ី 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/15/46. Para. 101. គួរែតមនចបបស់្តីពីេសរភីពទទួលបនពត័ម៌នេនកមពុជេដើមបផី្តល់លទធភពឲយអនក
�រពត័ម៌ន និង��រណ�ជន ទទួលបនពត័ម៌នស្តីពីបញ្ហ ៃន្របេយជន�៍�រណ�។ ចបបែ់បបេនះ កនឹ៏ង
េលើកកំពស់ដល់វជិជ ជីវ��រពត័ម៌ន ឲយ្របកបេ�យ�រទទួលខុស្រតូវ តម្ល ភព និងគណេនយយភពផងែដរ។ 
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IV. និទណ្ឌ ភព និងអនកករពរសទិធិមនុស� 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨. ១៣. អនុមត័វធិនករមន្របសិទធភពនន េដើមប្ីរបយុទធនឹងវបបធមហិ៌ង� និងនទិណ្ឌ ភព […] (�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.៩២. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបពី្រងឹងករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀងេលើករណីរេំ�ភ
សិទធិមនុស�។ (�ហ�ងទ់ីន) 

១១៨.១០៥. េគរព និងករពរសិទធរិបស់អនកករពរសិទធិមនុស� និងអនក�រពត័ម៌ន េដើមបអីនុវត្តករងររបស់ពួក
េគេ�យគម នករ��ងំ ករបភំតិបំភយ័ ឬករយយី។ (អូ្រទីស) 

១១៨.១១២. ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស�្រតូវបនេគរព ្រសប�មអនុ�សន ៍ែដលបនទទួលយក
េ�យកមពុជ កនុងអំឡុងេពល UPR ជុទីំមយួ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១១៣. អនុមត័វធិនករចបំចន់នេដើមបេីគរព និងករពរអនកករពរសិទធិមនុស�។ (ឈលីី) 

១១៨.១១៤. ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបកីរពរអនកករពរសិទធិមនុស� ជពិេសស �មរយ�ករផ្តនទ
េទសជនេលមើសៃនអំេពើហិង� ឬករបំភតិបំភយ័្របឆងំពួកេគ។ (ប�ងំ) 

១១៨.១១៥. ករពរសិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស�។ (�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.១១៦. ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធមិនុស� េដើមបបីំេពញករងរេ�យគម នករ��ងំ ករបភំតិបំភយ័ 
ឬករយយី ្រតូវបនេគរព និងករពរ ដូចែដលបនផ្តល់អនុ�សន ៍និងទទួលយកេ�យកមពុជ កនុងUPR កល
ពីជុមុំន។ (េអៀរឡងដ់)៍ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៥២. សូមជយួ ស្រមួលដល់ករងររបស់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង្រកុមសងគមសីុវលិពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀតេ�
កនុង្របេទស។ (អុី�លី) 

៥៣. សូមបេងកើតឲយមនេគលនេយបយមយួ េដើមបកីរពរដល់អនកករពរសិទិធមនុស�។ (េ្របសីុល) 

៥៤-ក). ្រសប�មអនុ�សនម៍យួេធ្វើេឡើងកលពីេពលមុន េ�យគណ�កមម ធិករស្តីពសិីទិធេសដ្ឋកិចច សងគម នងិ 
វបបធម ៌សូម�កេ់ចញនូវវធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងវបបធមៃ៌នអំេពើហិង� នងិនិទណ្ឌ  
ភព និងេដើមបកីរពរឲយបន្របេសើរេឡើងដល់អនកករពរសិទិធមនុស� �បប់ញចូ លទងំអនកដឹកនជំនជតេិដើមភគ
តិច និងសកមមជន�មមូល�្ឋ ន។ (�ល្លឺមង៉)់ 

ខ).សូមផ�ព្វផយយឲយបនដឹងជ�ធរណ�អពីំករណីៃនករបំភតិបំភយ័នងិអំេពើហឹង�ែដលបន�យករណ៍ 
�បប់ញចូ លទងំអំេពើឃតកមមេលើសកមមជនសហជីព បុគគលិកអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងអនក�រពត័ម៌ន ្រពម
ទងំធនឲយមនករេសុើបអេងកតយ៉ងហមតច់ត ់និងឲយមនករទទួលខុស្រតូវរបស់ជនេលមើស។ (អូ្រទសី) 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/15/46. Para. 101. គួរែតមនចបបស់្តីពីេសរភីពទទួលបនពត័ម៌នេនកមពុជេដើមបផី្តល់លទធភពឲយអនក
�រពត័ម៌ន និង��រណ�ជន ទទួលបនពត័ម៌នស្តីពីបញ្ហ ៃន្របេយជន�៍�រណ�។ ចបបែ់បបេនះ កនឹ៏ង
េលើកកំពស់ដល់វជិជ ជីវ��រពត័ម៌ន ឲយ្របកបេ�យ�រទទួលខុស្រតូវ តម្ល ភព និងគណេនយយភពផងែដរ។ 
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IV. និទណ្ឌ ភព និងអនកករពរសទិធិមនុស� 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨. ១៣. អនុមត័វធិនករមន្របសិទធភពនន េដើមប្ីរបយុទធនឹងវបបធមហិ៌ង� និងនទិណ្ឌ ភព […] (�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.៩២. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបពី្រងឹងករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀងេលើករណីរេំ�ភ
សិទធិមនុស�។ (�ហ�ងទ់ីន) 

១១៨.១០៥. េគរព និងករពរសិទធរិបស់អនកករពរសិទធិមនុស� និងអនក�រពត័ម៌ន េដើមបអីនុវត្តករងររបស់ពួក
េគេ�យគម នករ��ងំ ករបភំតិបំភយ័ ឬករយយី។ (អូ្រទីស) 

១១៨.១១២. ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស�្រតូវបនេគរព ្រសប�មអនុ�សន ៍ែដលបនទទួលយក
េ�យកមពុជ កនុងអំឡុងេពល UPR ជុទីំមយួ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១១៣. អនុមត័វធិនករចបំចន់នេដើមបេីគរព និងករពរអនកករពរសិទធិមនុស�។ (ឈលីី) 

១១៨.១១៤. ចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់ េដើមបកីរពរអនកករពរសិទធិមនុស� ជពិេសស �មរយ�ករផ្តនទ
េទសជនេលមើសៃនអំេពើហិង� ឬករបំភតិបំភយ័្របឆងំពួកេគ។ (ប�ងំ) 

១១៨.១១៥. ករពរសិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស�។ (�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.១១៦. ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធមិនុស� េដើមបបីំេពញករងរេ�យគម នករ��ងំ ករបភំតិបំភយ័ 
ឬករយយី ្រតូវបនេគរព និងករពរ ដូចែដលបនផ្តល់អនុ�សន ៍និងទទួលយកេ�យកមពុជ កនុងUPR កល
ពីជុមុំន។ (េអៀរឡងដ់)៍ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៥២. សូមជយួ ស្រមួលដល់ករងររបស់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង្រកុមសងគមសីុវលិពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀតេ�
កនុង្របេទស។ (អុី�លី) 

៥៣. សូមបេងកើតឲយមនេគលនេយបយមយួ េដើមបកីរពរដល់អនកករពរសិទិធមនុស�។ (េ្របសីុល) 

៥៤-ក). ្រសប�មអនុ�សនម៍យួេធ្វើេឡើងកលពីេពលមុន េ�យគណ�កមម ធិករស្តីពសិីទិធេសដ្ឋកិចច សងគម នងិ 
វបបធម ៌សូម�កេ់ចញនូវវធិនករ្របកបេ�យ្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងវបបធមៃ៌នអំេពើហិង� នងិនិទណ្ឌ  
ភព និងេដើមបកីរពរឲយបន្របេសើរេឡើងដល់អនកករពរសិទិធមនុស� �បប់ញចូ លទងំអនកដឹកនជំនជតេិដើមភគ
តិច និងសកមមជន�មមូល�្ឋ ន។ (�ល្លឺមង៉)់ 

ខ).សូមផ�ព្វផយយឲយបនដឹងជ�ធរណ�អពីំករណីៃនករបំភតិបំភយ័នងិអំេពើហឹង�ែដលបន�យករណ៍ 
�បប់ញចូ លទងំអំេពើឃតកមមេលើសកមមជនសហជីព បុគគលិកអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និងអនក�រពត័ម៌ន ្រពម
ទងំធនឲយមនករេសុើបអេងកតយ៉ងហមតច់ត ់និងឲយមនករទទួលខុស្រតូវរបស់ជនេលមើស។ (អូ្រទសី) 
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គ). សូមេសុើបអេងកត្របកបេ�យ្របសិទធភពនងិផ្តនទ េទសឧ្រកិដ្ឋកមមនងិកររេំ�ភននេលើអនកករពរសិទិធ 
មនុស� ្រពមទងំផទន្ត េទសអនកែដលទទលួខុស្រតូវ។ (ណ័រេវស) 

ឃ). សូមេធើ្វករេសុើបអេងកត និងផ្តនទ េទសអំេពើ�យ្រប�រ ឬករអះ�ងមនិពិត�មយួេទេលើអនកករពរ
សិទិធមនុស� ជពេិសស អនកទងំេនះែដលេធ្វើករជមយួសហគមន ៍េដើមបកីរពរដីធ្លី ផទះសែមបងនងិសិទិធេ្របើ្របស់
ធនធនធមមជត ិ ្រពមទងំទប�់ក តក់រជេម្ល�សេចញេ�យបងខ ំ ជបញ្ហ មយួែដលអនក�យករណ៍ពិេសស និង  
គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកចិ្ឋ សងគមកចិច និងវបបធម ៌បន�យករណ៍។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

៥៥. អនុមត័វធិនករសម្រសប េដើមបផី�ព្វផ�យឲយទូលំទូ�យ និងធនឲយមនករអនុវត្តទងំ្រសុង�មេសចក្តី
្របកសស្តីពីអនកករពរសិទិធមនុស�។ (ណ័រេវស) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១១. គណៈកមម ធិកររលឹំកអពំីអនុ�សនក៍ន្លងមករបស់ខ្លួន(CCPR/C/79/Add.108, para.11) ថ រដ្ឋភគី មន
កតព្វកិចចេសុើបអេងកតករណីទងំអស់ៃនកររេំ�ភសិទធិមនុស�កន្លងមក ជពេិសស កររេំ�ភបំពនេលើម្រ��
ៃនកតិកសញញ េនះ េធ្វើករេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសជនៃដដល់ �មករសម្រសប េហើយ្រតូវផ្តល់សំណងដល់
្រគួ�រជនរងេ្រ�ះ។  

២១.  […] េ�យេធ្វើដូេចនះ រដ្ឋភគីគរួែត៖ 
(ក). ចតវ់ធិនករជបនទ នេ់ដើមបេីសុើបអេងកតពកយបណ្តឹ ងៃនករសម្ល ប ់និងករផ្តល់កិចចករពរដម៏ន្របសិទធ 

ភពដល់អនកកែសត អនកករពរសិទធមិនុស� និងតួរអងគសងគមសីុវលិេផ�ង�េទៀតែដល្រតូវបនទទួលរងនូវករបភំតិ 
បំភយ័ និងករ�យ្រប�រននេ�យ�រែតសកមមភពវជិជ ជវីៈរបស់ពួកេគ។ [...] 

(ខ). េចៀស�ងពីករផ្តនទ េទសអនកកែសត អនកករពរសិទធមិនុស� និងតអួងគសងគមសីុវលិេផ�ង�េទៀត ែដល 
យកករផ្តនទ េទសេនះជមេធយបយៃនករេធ្វើឲយញេញើត ឬបង្អ កទ់ឹកចិត្តដល់ពួកេគពីករសែម្តងមតិរបស់ពួកេគ
េ�យេសរ។ី [...] 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

២៣. គណៈកមម ធិករសូមជំរុញរដ្ឋភគឱីយព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនងឹនទិណ្ឌ ភព 
ែដលទទួលបនេ�យជនេលមើស េហើយធនថឧ្រកិដ្ឋកមមេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ ្រតូវបនេសុើបអេងកត េហើយជន 
េលមើសែដលជបេ់ចទ្រតូវបនកតេ់ទស នងិផ្តនទ េទសដ្៏រតឹម្រតូវ។ េដើមបសីេ្រមចបនេ�លេ�េនះ រដ្ឋភគីគរួ៖ 

(ក). េចញេសចក្តីែណនចំបស់�ស់ដល់្រពះ�ជ�ជញ ទងំអស់ ឱយេធ្វើករេចទ្របកនឱ់យបនសកមម នងិធន
ថដំេណើ រករនីតិវធិីេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ �មផ្លូវចបប ់ ្រតូវបនេធ្វើជ្របពន័ធ្របឆងំនឹងជនេលមើសៃនបទេលមើសែដលសថិត
េ្រកមពិធ�ីរបែនថម។ 
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(ខ). េ�ះ្រ�យពបីញ្ហ ពុករលួយ ថជបញ្ហ អតថិភព �មរយៈករេសុើបអេងកតដម៏ត៉ច់តពី់បណ្តឹ ងែដលមន
ករសមគំនិតពមី្រន្តីរ�្ឋ ភបិល និងធនថករ�កេ់ទសទណ្ឌ ម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប ់នងិម្រន្តនីគរបល ែដលបង្ហ ញ
ពីភពអសកមម និង/ឬចូលរមួពកព់ន័ធនឹងអំេពើពុករលួយ កនុងករេ�ះ្រ�យពបីទេលមើសនន ែដលសថិតេ្រកមពិធី
�របែនថម។ 

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

២៥. គណៈកមម ធិករសូមជំរុញរដ្ឋភគីឱយចតវ់ធិនករដរ៏ងឹម ំ េដើមបផី្តល់នូវករទទួល�គ ល់េ�យ្រសបចបបនូ់វ
សកមមជនករពរសិទធមិនុស�  ្រពមទងំករងររបស់ពកួេគ េដើមប�ី្ត រេឡើងវញិនូវបរយិកសេជឿទុកចិត្ត និងសហ្របតិ 
បត្តកិរជមយួសងគមសីុវលិ ្រពមទងំឱយមនករចូលរមួជ្របពន័ធពីសហគមន ៍ កដូ៏ចជសងគមសីុវលិ នងិអងគករកុមរ 
កនុងករេរៀបចែំផនករ ករអនុវត្ត ករពិនិតយ�ម�ន និងករ�យត�ម្លេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធិីែដលមន
ករពកព់ន័ធជមយួសិទធិកុមរ។ គណៈកមម ធកិរកសូ៏មជំរុញផងែដរឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករធនឱយមនករេសុើបអេងកតជ
បនទ ននូ់វឧបទទវេហតុននែដល្រតូវបន�យករណ៍ពកព់ន័ធជមយួករបំភតិបំភយ័ និងកររុកគនួ។ គណៈកមម ធិករ
កសូ៏មជំរុញបែនថមេទៀតឱយរដ្ឋភគីអនុវត្ត�មអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបន�កេ់ចញេ�យអនក�យករណ៍ពេិសស 
អងគករសហ្របជជតិស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ(A/HRC/១៥/៤៦ កថខណ្ឌ ៩៥)។

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៧. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយផ្តល់ករករពរេពញេលញដល់្រកុមជនងយរងេ្រគះ ្របឆងំ
នឹងករ�យ្រប�រេលើរូបកយ និងករបំភតិបំភយ័ េនេពលែដលពួកគតព់យយមេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនទក ់
ទងនឹងដីសហគមន។៍ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយនខំ្លួនអនក្រប្រពឹត្តេលមើសេទតុ�ករេដើមបផី្តនទ
េទសេទ�មចបប។់ [...] 

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

៣១. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបំច ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងវបបធមហឹ៌ង� និង
និទណ្ឌ ភពែដលេកើតមនជទូេទកនុងរដ្ឋភគ ី និងករពរសកមមជនសិទធិមនុស� រមួទងំតំ�ងជនជតិេដើមភគ
តិច សកមមជនកសិករែដលបនចូលរមួកនុងករករពរសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគម និងវបបធមរ៌បស់សហគមនខ៍្លួន ្របឆងំ
នឹងករបំភតិបំភយ័ ករគំ�មកំែហង នងិអេំពើហឹង� េទះជអំេពើទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ�យកងកំ�ំង និង
ភន កង់រសន្តិសុខរដ្ឋ ឬេ�យតួអងគមនិែមនរដ្ឋក្ត។ី គណៈកមម ធិករអពំវនវផងែដរដល់រដ្ឋភគី ឲយធនថ �ល់
ករណីែដលបនេចទ្របកនអ់ពំីករគបសងកតន់ងិកររេំ�ភទងំប៉ុនម ន ្រតូវបនេធ្វើករេសុើបអេងកតទងំ្រសុង និង 
យ៉ងឆបរ់ហ័ស េហើយថជនែដលេគអះ�ងថជជន�ដដល់ ្រតូវែតេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសេទ�មចបប ់
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គ). សូមេសុើបអេងកត្របកបេ�យ្របសិទធភពនងិផ្តនទ េទសឧ្រកិដ្ឋកមមនងិកររេំ�ភននេលើអនកករពរសិទិធ 
មនុស� ្រពមទងំផទន្ត េទសអនកែដលទទលួខុស្រតូវ។ (ណ័រេវស) 

ឃ). សូមេធើ្វករេសុើបអេងកត និងផ្តនទ េទសអំេពើ�យ្រប�រ ឬករអះ�ងមនិពិត�មយួេទេលើអនកករពរ
សិទិធមនុស� ជពេិសស អនកទងំេនះែដលេធ្វើករជមយួសហគមន ៍េដើមបកីរពរដីធ្លី ផទះសែមបងនងិសិទិធេ្របើ្របស់
ធនធនធមមជត ិ ្រពមទងំទប�់ក តក់រជេម្ល�សេចញេ�យបងខ ំ ជបញ្ហ មយួែដលអនក�យករណ៍ពិេសស និង  
គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកចិ្ឋ សងគមកចិច និងវបបធម ៌បន�យករណ៍។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

៥៥. អនុមត័វធិនករសម្រសប េដើមបផី�ព្វផ�យឲយទូលំទូ�យ និងធនឲយមនករអនុវត្តទងំ្រសុង�មេសចក្តី
្របកសស្តីពីអនកករពរសិទិធមនុស�។ (ណ័រេវស) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១១. គណៈកមម ធិកររលឹំកអពំីអនុ�សនក៍ន្លងមករបស់ខ្លួន(CCPR/C/79/Add.108, para.11) ថ រដ្ឋភគី មន
កតព្វកិចចេសុើបអេងកតករណីទងំអស់ៃនកររេំ�ភសិទធិមនុស�កន្លងមក ជពេិសស កររេំ�ភបំពនេលើម្រ��
ៃនកតិកសញញ េនះ េធ្វើករេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសជនៃដដល់ �មករសម្រសប េហើយ្រតូវផ្តល់សំណងដល់
្រគួ�រជនរងេ្រ�ះ។  

២១.  […] េ�យេធ្វើដូេចនះ រដ្ឋភគីគរួែត៖ 
(ក). ចតវ់ធិនករជបនទ នេ់ដើមបេីសុើបអេងកតពកយបណ្តឹ ងៃនករសម្ល ប ់និងករផ្តល់កិចចករពរដម៏ន្របសិទធ 

ភពដល់អនកកែសត អនកករពរសិទធមិនុស� និងតួរអងគសងគមសីុវលិេផ�ង�េទៀតែដល្រតូវបនទទួលរងនូវករបភំតិ 
បំភយ័ និងករ�យ្រប�រននេ�យ�រែតសកមមភពវជិជ ជវីៈរបស់ពួកេគ។ [...] 

(ខ). េចៀស�ងពីករផ្តនទ េទសអនកកែសត អនកករពរសិទធមិនុស� និងតអួងគសងគមសីុវលិេផ�ង�េទៀត ែដល 
យកករផ្តនទ េទសេនះជមេធយបយៃនករេធ្វើឲយញេញើត ឬបង្អ កទ់ឹកចិត្តដល់ពួកេគពីករសែម្តងមតិរបស់ពួកេគ
េ�យេសរ។ី [...] 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ េពសយចរកុមរ  CRC/C/OPSC/KHM/CO/1 (២០១៥)

២៣. គណៈកមម ធិករសូមជំរុញរដ្ឋភគឱីយព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនងឹនទិណ្ឌ ភព 
ែដលទទួលបនេ�យជនេលមើស េហើយធនថឧ្រកិដ្ឋកមមេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ ្រតូវបនេសុើបអេងកត េហើយជន 
េលមើសែដលជបេ់ចទ្រតូវបនកតេ់ទស នងិផ្តនទ េទសដ្៏រតឹម្រតូវ។ េដើមបសីេ្រមចបនេ�លេ�េនះ រដ្ឋភគីគរួ៖ 

(ក). េចញេសចក្តីែណនចំបស់�ស់ដល់្រពះ�ជ�ជញ ទងំអស់ ឱយេធ្វើករេចទ្របកនឱ់យបនសកមម នងិធន
ថដំេណើ រករនីតិវធិីេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ �មផ្លូវចបប ់ ្រតូវបនេធ្វើជ្របពន័ធ្របឆងំនឹងជនេលមើសៃនបទេលមើសែដលសថិត
េ្រកមពិធ�ីរបែនថម។ 
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(ខ). េ�ះ្រ�យពបីញ្ហ ពុករលួយ ថជបញ្ហ អតថិភព �មរយៈករេសុើបអេងកតដម៏ត៉ច់តពី់បណ្តឹ ងែដលមន
ករសមគំនិតពមី្រន្តីរ�្ឋ ភបិល និងធនថករ�កេ់ទសទណ្ឌ ម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប ់នងិម្រន្តនីគរបល ែដលបង្ហ ញ
ពីភពអសកមម និង/ឬចូលរមួពកព់ន័ធនឹងអំេពើពុករលួយ កនុងករេ�ះ្រ�យពបីទេលមើសនន ែដលសថិតេ្រកមពិធី
�របែនថម។ 

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

២៥. គណៈកមម ធិករសូមជំរុញរដ្ឋភគីឱយចតវ់ធិនករដរ៏ងឹម ំ េដើមបផី្តល់នូវករទទួល�គ ល់េ�យ្រសបចបបនូ់វ
សកមមជនករពរសិទធមិនុស�  ្រពមទងំករងររបស់ពកួេគ េដើមប�ី្ត រេឡើងវញិនូវបរយិកសេជឿទុកចិត្ត និងសហ្របតិ 
បត្តកិរជមយួសងគមសីុវលិ ្រពមទងំឱយមនករចូលរមួជ្របពន័ធពីសហគមន ៍ កដូ៏ចជសងគមសីុវលិ នងិអងគករកុមរ 
កនុងករេរៀបចែំផនករ ករអនុវត្ត ករពិនិតយ�ម�ន និងករ�យត�ម្លេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធិីែដលមន
ករពកព់ន័ធជមយួសិទធិកុមរ។ គណៈកមម ធកិរកសូ៏មជំរុញផងែដរឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករធនឱយមនករេសុើបអេងកតជ
បនទ ននូ់វឧបទទវេហតុននែដល្រតូវបន�យករណ៍ពកព់ន័ធជមយួករបំភតិបំភយ័ និងកររុកគនួ។ គណៈកមម ធិករ
កសូ៏មជំរុញបែនថមេទៀតឱយរដ្ឋភគីអនុវត្ត�មអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបន�កេ់ចញេ�យអនក�យករណ៍ពេិសស 
អងគករសហ្របជជតិស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ(A/HRC/១៥/៤៦ កថខណ្ឌ ៩៥)។

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៧. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយផ្តល់ករករពរេពញេលញដល់្រកុមជនងយរងេ្រគះ ្របឆងំ
នឹងករ�យ្រប�រេលើរូបកយ និងករបំភតិបំភយ័ េនេពលែដលពួកគតព់យយមេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនទក ់
ទងនឹងដីសហគមន។៍ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយនខំ្លួនអនក្រប្រពឹត្តេលមើសេទតុ�ករេដើមបផី្តនទ
េទសេទ�មចបប។់ [...] 

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

៣១. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីចត�់ល់វធិនករចបំច ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងវបបធមហឹ៌ង� និង
និទណ្ឌ ភពែដលេកើតមនជទូេទកនុងរដ្ឋភគ ី និងករពរសកមមជនសិទធិមនុស� រមួទងំតំ�ងជនជតិេដើមភគ
តិច សកមមជនកសិករែដលបនចូលរមួកនុងករករពរសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគម និងវបបធមរ៌បស់សហគមនខ៍្លួន ្របឆងំ
នឹងករបំភតិបំភយ័ ករគំ�មកំែហង នងិអេំពើហឹង� េទះជអំេពើទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ�យកងកំ�ំង និង
ភន កង់រសន្តិសុខរដ្ឋ ឬេ�យតួអងគមនិែមនរដ្ឋក្ត។ី គណៈកមម ធិករអពំវនវផងែដរដល់រដ្ឋភគី ឲយធនថ �ល់
ករណីែដលបនេចទ្របកនអ់ពំីករគបសងកតន់ងិកររេំ�ភទងំប៉ុនម ន ្រតូវបនេធ្វើករេសុើបអេងកតទងំ្រសុង និង 
យ៉ងឆបរ់ហ័ស េហើយថជនែដលេគអះ�ងថជជន�ដដល់ ្រតូវែតេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសេទ�មចបប ់
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្របសិនជរកេឃើញថពិតជមនពិរុទធភពែមនេនះ។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់េនកនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពីសមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងករបងក រ នងិករផ្តនទ េទស 
ចំេពះករគបសងកត ់នងិអំេពើរេំ�ភេផ�ងៗ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/24/36.Para.69. អនកករពរសិទធមិនុស� និងជពេិសស អនកទងំ�យ�ែដលករពរសិទធដិីធ្លី គួរ្រតូវ
បនអនុញញ តឲយអនុវត្តករងររបស់េគ េ�យគម នករបំភតិបំភយ័ និងករយយី។ 

A/HRC/24/63.Para.74. រ�្ឋ ភបិលគរួែតពេន្ល�នករេសុើបអេងកតេរឿងក្តីែដលមនពីមុនយូរមកេហើយ ែដលពុំទន់
បនេសុើបអេងកតឲយបនសម្រសប េ�យពុំទនម់នករកតេ់ទសបុគគល�មយួេនេឡើយេនះ។ 

A/HRC/7/42,para.101 រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�ះ្រ�យេរឿងក្តជីក�់កន់នឲយបន្រតឹម្រតូវែដលអនកតំ�ងពិេសស 
និងអងគករសិទធមិនុស�នន បនទញករចប�់រមមណ៍របស់រ�្ឋ ភបិលដល់េរឿងក្តីទងំេនះ រមួទងំកលៈេទសៈ
ៃនករបតខ់្លួន្រពះេតជគុណទឹម �ខន។ វធិនករទងំេនះ គួរ�បប់ញចូ លផងែដរនូវករផ្តល់យុត្តិធមដ៌ល់ឃតករ
ែដល្រតូវបនេចទ្របកនថ់បនសំ�បេ់មដកឹនសំហជពីេ�កជ វជិជ  េហើយ្រតូវនខំ្លួនឃតករពិតមកផ្តនទ
េទស �មច�ប។់  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.221. រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ្រកុមហុ៊នសមបទន មនិ្រតូវេ្របើ្របស់ ឬេលើក
ទឹកចិត្តសន្តិសុខឯកជនឲយចូលរមួ ឬេ្របើ្របស់កំ�ំង្របឆងំនងឹអនកត�៉ ឬសហគមន�៍ែដលរងផលបះ៉ពល់ពី
សមបទនេនះេទ។ 

A/HRC/27/70 Para 81(e). នខំ្លួនជនេលមើសទងំអស់ែដលបន្រប្រពឹត្តអំិេពើហិង�កនុងកំឡុងេពលបតុកមមមក
កតេ់ទសភ្ល មៗ រមួទងំសមជិកកម្ល ងំសន្តិសុខែដលបនេធ្វើឱយមនមនុស��្ល បន់ិងរងរបសួ និងធនឱយមនករ 
ជួសជុលសំណងសមរមយដល់ជនរងេ្រគះ ឬអនកែដលេនរស់�នមនជីវតិ។ 

A/HRC/27/70 Para.  81(l). ករពរអនកករពរសិទធិមនុស� នងិជពិេសស អនកទងំ�យ�ែដលករពរសិទធិ
ដីធ្លី និងសិទធិកមមករ េធ្វើដូេចនះ េដើមបឱីយពួកេគ�ចបំេពញករងររបស់ពួកេគបនេ�យគម នករបំភតិបំភយ័ ឬករ
យយី។  

A/HRC/27/70 Para. 81(m). ទបម់និឱយមនករេ្របើ្របស់តុ�ករេដើមបបំីភតិបំភយ័ យយី ឬ�កព់នធនគរអនក
ករពរសិទធិមនុស� និងអនកតំ�ងសហជីព។  
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V. កំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត និងករចូលរមួនេយបយ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៣. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបពី្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបជុ់ំវញិករេបះេឆន ត កនុងេគលបំណងធនថ 
ករេបះេឆន តនេពលអនគត មនលកខណៈេសរ ីនងិយុតកិធម ៌ ែដលអនុញញ តឲយពលរដ្ឋកមពុជ មនសេម្លងេនកនុង
ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចនន ែដលបះ៉ពល់ដល់ជវីតិរបស់ពួកេគ និងេដើមបេី្រជើសេរ ើសម្រន្តីែដលឆ្លុះបញច ំង និងេឆ្លើយ
តបេ�យ្របសិទធភពេទនឹងត្រមូវកររបស់ពួកេគ។ (ក��) 

១១៨.១១៧. េ�ះ្រ�យពកីង្វះខតេនកនុងករេបះេឆន ត ែដលបនេលើកេឡើងេ�យតួអងគជេ្រចើន រមួទងំអនក
�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ និងេបសកកមមជនំួយបេចចកេទសរបស់សហពន័ធអរឺ ៉ុប (សុ៊យែអត) 

១១៨.១១៨. ្រតឹមដំ�ចឆ់ន ២ំ០១៤ អនុមត័ និងអនុវត្តអនុ�សនន៍នស្តីពីករែកទ្រមងក់រេបះេឆន ត របស់
អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

១១៨.១១៩. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន តសំខន់ៗ  េដើមប៖ី (១).ែកលំអពីសុចរតិភពៃន្របពន័ធចុះេឈម ះអនក
េបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត (២).ធនថេបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ�ព្វ 
ផ�យ និង(៣).ធនថគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត មនឯក�ជយេពញេលញ។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

១១៨.១២០. ធនថ េបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន  កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ�ព្វផ�យ េជៀស�ងករបេញជ ត
អនកេបះេឆន ត និងជំរុញវបបធមៃ៌នករសនទនគន កនុងចំេ�មគណបក�នេយបយទងំអស់។ (�ធរណរដ្ឋែឆក) 

១១៨.១២១. គណបក�ែដលពកព់ន័ធ គរួេលើកសទួយករសនទន នងិសហ្របតបិត្តិករអពំីលទធផលៃនករេបះេឆន ត
សកលកលពីឆន កំន្លងេទ េដើមបេីធ្វើឲយ�ថ នករណ៍បនវលិមករកភព្រប្រកតីវញិេ�យឆបរ់ហ័ស នងិេដើមបេីធ្វើឲយ 
សេ្រមចបននូវករែកទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ (ជប៉ុន) 

១១៨.១២២. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត �មអនុ�សនរ៍បស់អនក�យករណ៍ពេិសសស្តីពីកមពុជ េដើមបី
បងក រពីករេកើតេឡើងផទួនៗៃនបញ្ហ ទងំេនះ េនេពលខងមុខ។ (ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍ 

១១៨.១២៣. អនុវត្តកែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត េដើមបធីនពីដំេណើ រករេបះេឆន តែដល�ចេជ�ទុកចិត្តបន (អ្ូរ�្ត លី)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៤៨-(ក). ្រតូវេប្តជញ េ�យខ្លួនឯង កនុងករេគរពេសរភីពខងករបេញចញមតិ និងេយបល់សំ�បទ់ងំអស់គន  ជ
ពិេសស សំ�បស់មជិក្រកុម្របឆងំ។ (ក��) 

(ខ). ្រតូវពិនតិយេឡើងវញិពីរេបៀបេលើកអភយ័ឯកសិទធិសភ េដើមបធីនថ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះមនិបំពរបំពន
េគលករណ៍ពហុនិយម និងេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមត។ិ (ប�ងំ) 

៤៩. ចតវ់ធិនករ្រតឹម្រតូវ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនដ៍េ៏ពញេលញៃនចបបេ់បះេឆន ត នេពលអនគត។ (ហុង្រគ)ី 
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្របសិនជរកេឃើញថពិតជមនពិរុទធភពែមនេនះ។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់េនកនុងរបយករណ៍�ម
កលកណំតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពីសមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងករបងក រ នងិករផ្តនទ េទស 
ចំេពះករគបសងកត ់នងិអំេពើរេំ�ភេផ�ងៗ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/24/36.Para.69. អនកករពរសិទធមិនុស� និងជពេិសស អនកទងំ�យ�ែដលករពរសិទធដិីធ្លី គួរ្រតូវ
បនអនុញញ តឲយអនុវត្តករងររបស់េគ េ�យគម នករបំភតិបំភយ័ និងករយយី។ 

A/HRC/24/63.Para.74. រ�្ឋ ភបិលគរួែតពេន្ល�នករេសុើបអេងកតេរឿងក្តីែដលមនពីមុនយូរមកេហើយ ែដលពុំទន់
បនេសុើបអេងកតឲយបនសម្រសប េ�យពុំទនម់នករកតេ់ទសបុគគល�មយួេនេឡើយេនះ។ 

A/HRC/7/42,para.101 រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�ះ្រ�យេរឿងក្តជីក�់កន់នឲយបន្រតឹម្រតូវែដលអនកតំ�ងពិេសស 
និងអងគករសិទធមិនុស�នន បនទញករចប�់រមមណ៍របស់រ�្ឋ ភបិលដល់េរឿងក្តីទងំេនះ រមួទងំកលៈេទសៈ
ៃនករបតខ់្លួន្រពះេតជគុណទឹម �ខន។ វធិនករទងំេនះ គួរ�បប់ញចូ លផងែដរនូវករផ្តល់យុត្តិធមដ៌ល់ឃតករ
ែដល្រតូវបនេចទ្របកនថ់បនសំ�បេ់មដកឹនសំហជពីេ�កជ វជិជ  េហើយ្រតូវនខំ្លួនឃតករពិតមកផ្តនទ
េទស �មច�ប។់  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.221. រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ ្រកុមហុ៊នសមបទន មនិ្រតូវេ្របើ្របស់ ឬេលើក
ទឹកចិត្តសន្តិសុខឯកជនឲយចូលរមួ ឬេ្របើ្របស់កំ�ំង្របឆងំនងឹអនកត�៉ ឬសហគមន�៍ែដលរងផលបះ៉ពល់ពី
សមបទនេនះេទ។ 

A/HRC/27/70 Para 81(e). នខំ្លួនជនេលមើសទងំអស់ែដលបន្រប្រពឹត្តអំិេពើហិង�កនុងកំឡុងេពលបតុកមមមក
កតេ់ទសភ្ល មៗ រមួទងំសមជិកកម្ល ងំសន្តិសុខែដលបនេធ្វើឱយមនមនុស��្ល បន់ិងរងរបសួ និងធនឱយមនករ 
ជួសជុលសំណងសមរមយដល់ជនរងេ្រគះ ឬអនកែដលេនរស់�នមនជីវតិ។ 

A/HRC/27/70 Para.  81(l). ករពរអនកករពរសិទធិមនុស� នងិជពិេសស អនកទងំ�យ�ែដលករពរសិទធិ
ដីធ្លី និងសិទធិកមមករ េធ្វើដូេចនះ េដើមបឱីយពួកេគ�ចបំេពញករងររបស់ពួកេគបនេ�យគម នករបំភតិបំភយ័ ឬករ
យយី។  

A/HRC/27/70 Para. 81(m). ទបម់និឱយមនករេ្របើ្របស់តុ�ករេដើមបបំីភតិបំភយ័ យយី ឬ�កព់នធនគរអនក
ករពរសិទធិមនុស� និងអនកតំ�ងសហជីព។  
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V. កំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត និងករចូលរមួនេយបយ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៣. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបពី្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបជុ់ំវញិករេបះេឆន ត កនុងេគលបំណងធនថ 
ករេបះេឆន តនេពលអនគត មនលកខណៈេសរ ីនងិយុតកិធម ៌ ែដលអនុញញ តឲយពលរដ្ឋកមពុជ មនសេម្លងេនកនុង
ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចនន ែដលបះ៉ពល់ដល់ជវីតិរបស់ពួកេគ និងេដើមបេី្រជើសេរ ើសម្រន្តីែដលឆ្លុះបញច ំង និងេឆ្លើយ
តបេ�យ្របសិទធភពេទនឹងត្រមូវកររបស់ពួកេគ។ (ក��) 

១១៨.១១៧. េ�ះ្រ�យពកីង្វះខតេនកនុងករេបះេឆន ត ែដលបនេលើកេឡើងេ�យតួអងគជេ្រចើន រមួទងំអនក
�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ និងេបសកកមមជនំួយបេចចកេទសរបស់សហពន័ធអរឺ ៉ុប (សុ៊យែអត) 

១១៨.១១៨. ្រតឹមដំ�ចឆ់ន ២ំ០១៤ អនុមត័ និងអនុវត្តអនុ�សនន៍នស្តីពីករែកទ្រមងក់រេបះេឆន ត របស់
អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

១១៨.១១៩. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន តសំខន់ៗ  េដើមប៖ី (១).ែកលំអពីសុចរតិភពៃន្របពន័ធចុះេឈម ះអនក
េបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត (២).ធនថេបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ�ព្វ 
ផ�យ និង(៣).ធនថគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត មនឯក�ជយេពញេលញ។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

១១៨.១២០. ធនថ េបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន  កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ�ព្វផ�យ េជៀស�ងករបេញជ ត
អនកេបះេឆន ត និងជំរុញវបបធមៃ៌នករសនទនគន កនុងចំេ�មគណបក�នេយបយទងំអស់។ (�ធរណរដ្ឋែឆក) 

១១៨.១២១. គណបក�ែដលពកព់ន័ធ គរួេលើកសទួយករសនទន នងិសហ្របតបិត្តិករអពំីលទធផលៃនករេបះេឆន ត
សកលកលពីឆន កំន្លងេទ េដើមបេីធ្វើឲយ�ថ នករណ៍បនវលិមករកភព្រប្រកតីវញិេ�យឆបរ់ហ័ស នងិេដើមបេីធ្វើឲយ 
សេ្រមចបននូវករែកទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ (ជប៉ុន) 

១១៨.១២២. អនុវត្តកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត �មអនុ�សនរ៍បស់អនក�យករណ៍ពេិសសស្តីពីកមពុជ េដើមបី
បងក រពីករេកើតេឡើងផទួនៗៃនបញ្ហ ទងំេនះ េនេពលខងមុខ។ (ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍ 

១១៨.១២៣. អនុវត្តកែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត េដើមបធីនពីដំេណើ រករេបះេឆន តែដល�ចេជ�ទុកចិត្តបន (អ្ូរ�្ត លី)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៤៨-(ក). ្រតូវេប្តជញ េ�យខ្លួនឯង កនុងករេគរពេសរភីពខងករបេញចញមតិ និងេយបល់សំ�បទ់ងំអស់គន  ជ
ពិេសស សំ�បស់មជិក្រកុម្របឆងំ។ (ក��) 

(ខ). ្រតូវពិនតិយេឡើងវញិពីរេបៀបេលើកអភយ័ឯកសិទធិសភ េដើមបធីនថ ករអនុវត្តនែ៍បបេនះមនិបំពរបំពន
េគលករណ៍ពហុនិយម និងេគរពេសរភីពៃនករបេញចញមត។ិ (ប�ងំ) 

៤៩. ចតវ់ធិនករ្រតឹម្រតូវ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនដ៍េ៏ពញេលញៃនចបបេ់បះេឆន ត នេពលអនគត។ (ហុង្រគ)ី 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២៥. រដ្ឋភគីគួរធនឱយបននូវតម្ល ភព កនុងដំេណើ រករអងគនីតិបញញត្តិ និងគួរពិចរ�េលើករេធ្វើេសចក្ត្ីរពងចបប់
ទងំ�យ ឲយ�ធរណៈជនបនដឹង េដើមបងីយ្រសួលឲយ្របជពលរដ្ឋ ជែជកេដញេ�ល និងេធ្វើកចិចសនទនជ
�ធរណៈជមយួតំ�ងរបស់ពួកេគ េ�យ្រតូវគិតគូរអពំីេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ២៥ (១៩៩៦) របស់គណៈ
កមម ធិករេនះ ស្តីពីសិទធចូិលរមួកនុងកចិចករ�ធរណៈ សិទធិេបះេឆន ត នងិសិទធិទទួលបនេសមើភពគន នូវេស��
ធរណៈ។ 

២៦. រដ្ឋភគគីួរពិនិតយេឡើងវញិនូវចបបរ់បស់ខ្លួន ែដលបដិេសធសិទធេិបះេឆន តរបស់ទណ្ឌិ តទងំអស់ េ្រកយេពល
ពិចរ�េលើកថខណ័្ឌ ១៤ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេនះេលខ២៥(១៩៩៦) េលើម្រ�២៥ 
(ករចូលរមួកនុងកចិចករ�ធរណៈ និងសិទធិេបះេឆន ត)។ រដ្ឋភគីកគ៏រួែតធនផងែដរថ ចបបរ់បស់ខ្លួនមនិបន
េរ ើសេអើង្របឆងំនឹងជនមនសតិវបិ�្ល សេ�យបដេិសធនូវសិទធេិបះេឆន តរបស់ពួកេគ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ ន
ែដលមនករទកទ់ងតិចតួច ឬែដលមនិមនទំនកទ់ំនងសមេហតុផល និងជសតយនុមត័េទនឹងសមតថភពកនុង
ករេបះេឆន តរបស់ពួកេគ េ�យ្រតូវគិតគូរពិចរ�េលើម្រ�២៥ ៃនកតិកសញញ េនះ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី A/HRC/18/46 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 
៦៤. កមពុជ្រតូវករពេន្ល�នែ�មេទ�តដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយភវូបនីយកមមកនុង្របេទស។ គួរែតមនឆនទៈមយួ 
ពិត្របកដ និងករខិតខំពយយមេធ្វើករផ�ះផ�របញ្ហ វបិត្តនិេយបយេដើមបឲីយតអួងគគណបក�ទងំអស់មនឱកស
េសមើគន  កនុងករចូលរមួជវភិគទន ឬរមួចំែណកកនុងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចច និងនេយបយរបស់្របេទសជតិ និង
ដំេណើ រករសភនិយម។ សិទធិរបស់សមជិកសភទងំអស់ ចបព់ីតំ�ង��ស្តមកពីគណបក�ែដលមន�សនៈ
ភគេ្រចើនដល់គណបក�ែដលមន�សនៈភគតិចកនុងសភ �ចអនុវត្តតនួទីភរកិចចរបស់ខ្លួនគួរែត្រតូវបនេគរព 
អនុវត្ត�ម។ 

៦៨. នតីិវធិីៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស នតីិវធីិៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ គួរ្រតូវបនពិនតិយេឡើងវញិេដើមបេីលើក 
ទឹកចិត្តឲយមនករែបងែចកអំ�ច និងករទទួលខុស្រតូវ្របកបេ�យភពេសមើគន  ឬមនសមម្រតេនកនុងសកមម 
ភពករងររបស់សភ និងជពេិសស កនុងតួនទីភពជអនកដឹកនេំនកនុងគណៈកមមករសភេផ�ង�។  

៦៩. នតិីវធីិសំ�បក់រដកហូតអភយ័ឯកសិទធិសភ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមមខងវនិយ័ ្របឆងំនឹងសមជិកកនុងសមយ័
្របជុំ គួរែតអនុវត្ត ្រសប�មេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជត ិបទ�្ឋ នរដ្ឋធមមនុញញ  នងិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 

៧៧. េសចក្តតី្រមូវជសមជិកៃន្រកុមមយួែដលមនសមជិកសភចំនួនដបរូ់ប ចូលរមួជែជកែវកែញកកនុងសភ គរួ 
ែតរក�ឲយមនតេទេទ�ត េដើមបឲីយសមជិកសភ្រគបរូ់ប មនឱកសេសមើគន កនុងករចូលរមួជែជកែវកែញកេលើបញ្ហ
េផ�ង�។ 
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៧៨. គណបក�្របឆងំសំខនម់យួ គួរែតមនតួនទីមយួ្រតូវបំេពញ ្របកបេ�យនយ័�ថ បន កនុងករែតង�ងំ
សមជកិ�ថ បន័ទងំ�យែដលបេងកើតេឡើងេ�យរដ្ឋធមមនុញ ដូចជគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបេីធ្វើឲយ
្របកដថ គណៈកមមករទងំេនះ�ច្របតិបត្តិករ្របកបេ�យភពឯក�ជយ និងមនិលំេអៀង។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី A/HRC/21/63 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 
៦៥. គ ជ ប គួរែតមន�នៈស្វ័យភព និងឯក�ជយ េនកនុងរចនសមពន័ធចបប ់នងិរដ្ឋធមមនុញញ ៃនកមពុជ ជមយួនឹង
ថវកិឯក�ជយ�ទ ល់ខ្លួនែដលមនករអនុមត័ែបងែចកពីសភ។ ្របធន និងសមជិក គ ជ ប គួរែតេ្រជើសេរ ើសេចញព ី
េច្រកមជនខ់ពស់ចូលនិវត្តន ៍សមជិកជនខ់ពស់ និងកិត្តិយសៃនគណៈេមធវកីមពុជ និង�្រ�្ត ចរយជនខ់ពស់ែផនក 
ចបប ់វទិ��្រស្តនេយបយ និងរដ្ឋបល�ធរណៈ។ 

៦៦. គួរែតមនករ្រពមេ្រព�ងគន ជទូេទខងែផនកនេយបយ ពីកនុងចំេ�មគណៈបក�នេយបយធំៗ ែដលមន
តំ�ងេនរដ្ឋសភ ពីករែតង�ងំ្របធន នងិសមជកិ គ ជ ប និងគណៈកមម ធិករេរៀបចកំរេបះេឆន តេខត្ត។ 

៦៧. �ជរ�្ឋ ភបិលគួរផ្តួចេផ្តើមដំេណើ រករេធ្វើវេិ�ធនកមមម្រ���ថមី ចំនុចទី២ ៃនចបបស់្តីពីករេរៀបច ំ និងករ
្រប្រពឹត្តេទៃនគ ជ ប និងម្រ�ពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបធីនថ េនកនុងសមសភព្រគបជ់នថ់ន កៃ់ន�ថ បន័េរៀបចំ
ករេបះេឆន ត មនតុលយភពៃនតំ�ងមកពី្រគបគ់ណៈបក�នេយបយែដលមនតំ�ងេនកនុងរដ្ឋសភ។ 

៦៨. ្របធន និងសមជិក គ.ជ.ប. នងិគណៈកមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត គួរែត្រតូវបនែតង�ងំសំ�ប់  
អណត្តិកំណតម់យួ និងគួរមនករធនករពរនូវតំែណងរបស់ពួកេគផង។ ពួកេគ គួរែត្រតូវបន��ងំមនិឲយមន
តួនទីេនកនុងគណៈបក�នេយបយកនុងអណត្តិរបស់ពួកេគ នងិរហូតដល់េទ២ឆន េំទៀត បនទ បព់ីផុតអណត្តិរបស់
ពួកេគ។ 

៦៩. អនក�យករណ៍ពិេសសបនសំលឹងេមើលយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទេបះេឆន ត េហើយយល់េឃើញថ គួរែត្រតូវ
បនែកលម្អ។ បចចុបបននេនះគឺម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តខ្លួនឯងែដល្រតូវេធ្វើឲយេគេជឿជកេ់លើភរកចិចៃនករេ�ះ្រ�យ 
វ�ិទេបះេឆន តបឋម។ េដើមបបីេងកើនជេំនឿចិត្តេលើ្រគបគ់ណៈបក�នេយបយេនកនុងដេំណើ រករេបះេឆន ត ្រតូវែតេធ្វើ
វេិ�ធនកមមចបប ់នងិបេងកើត�ថ បន័មយួេទៀត ដូចជ តុ�ករពេិសសសំ�បក់រេបះេឆន ត ឬតុ�ករសំ�បក់រ
េបះេឆន ត េនកនុងរចនសមពន័ធតុ�កររបស់កមពុជ ឬជតុ�ករពេិសសសំ�បក់រេបះេឆន តេនកនុង្រកុម្របឹក�
ធមមនុញញ  គមឺនិែមន គ ជ ប ខ្លួនឯង ែដល្រតូវយកបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងវ�ិទៃនករេបះេឆន តមកេ�ះ្រ�យេនះេទ។ 

៧០. ្រគបគ់ណៈបក�នេយបយធំៗគួរែតទទួលបនេ�យយុត្តិធម ៌និងេសមើភពគន នូវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ�ធរណៈ 
េដើមបបីញជូ ន�ររបស់ខ្លួនេទកនអ់នកេបះេឆន ត និងគួរែតមន�កសផ�ព្វផ�យ�រេនះេនកនុងេម៉ងសំខន់ៗ ។ 
ជំ�នបនទ ប ់ គួរ្រតូវបេងកើតគណៈកមម ធិករឯក�ជយមយួសំ�បក់រ្រគប្់រគង នងិករេ្របើ្របស់�ថ នីយវ៍ទិយុ និង
ទូរទស�នែ៍ដល្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋ េ�យអនុញញ តឲយគណៈបក�នេយបយធំៗទងំអស់ែដលមនតំ�ងេនកនុង
រដ្ឋសភ េ្របើ្របស់េ�យេពញេលញនូវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យទងំេនះ រហូតដល់ៃថងយុទធនករេបះេឆន ត េ�យ�រ
េលើជំហរេសមើភពគន ។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

២៥. រដ្ឋភគីគួរធនឱយបននូវតម្ល ភព កនុងដំេណើ រករអងគនីតិបញញត្តិ និងគួរពិចរ�េលើករេធ្វើេសចក្ត្ីរពងចបប់
ទងំ�យ ឲយ�ធរណៈជនបនដឹង េដើមបងីយ្រសួលឲយ្របជពលរដ្ឋ ជែជកេដញេ�ល និងេធ្វើកចិចសនទនជ
�ធរណៈជមយួតំ�ងរបស់ពួកេគ េ�យ្រតូវគិតគូរអពំីេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ២៥ (១៩៩៦) របស់គណៈ
កមម ធិករេនះ ស្តីពីសិទធចូិលរមួកនុងកចិចករ�ធរណៈ សិទធិេបះេឆន ត នងិសិទធិទទួលបនេសមើភពគន នូវេស��
ធរណៈ។ 

២៦. រដ្ឋភគគីួរពិនិតយេឡើងវញិនូវចបបរ់បស់ខ្លួន ែដលបដិេសធសិទធេិបះេឆន តរបស់ទណ្ឌិ តទងំអស់ េ្រកយេពល
ពិចរ�េលើកថខណ័្ឌ ១៤ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម ធិករេនះេលខ២៥(១៩៩៦) េលើម្រ�២៥ 
(ករចូលរមួកនុងកចិចករ�ធរណៈ និងសិទធិេបះេឆន ត)។ រដ្ឋភគីកគ៏រួែតធនផងែដរថ ចបបរ់បស់ខ្លួនមនិបន
េរ ើសេអើង្របឆងំនឹងជនមនសតិវបិ�្ល សេ�យបដេិសធនូវសិទធេិបះេឆន តរបស់ពួកេគ េ�យ�រេលើមូល�្ឋ ន
ែដលមនករទកទ់ងតិចតួច ឬែដលមនិមនទំនកទ់ំនងសមេហតុផល និងជសតយនុមត័េទនឹងសមតថភពកនុង
ករេបះេឆន តរបស់ពួកេគ េ�យ្រតូវគិតគូរពិចរ�េលើម្រ�២៥ ៃនកតិកសញញ េនះ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី A/HRC/18/46 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 
៦៤. កមពុជ្រតូវករពេន្ល�នែ�មេទ�តដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយភវូបនីយកមមកនុង្របេទស។ គួរែតមនឆនទៈមយួ 
ពិត្របកដ និងករខិតខំពយយមេធ្វើករផ�ះផ�របញ្ហ វបិត្តនិេយបយេដើមបឲីយតអួងគគណបក�ទងំអស់មនឱកស
េសមើគន  កនុងករចូលរមួជវភិគទន ឬរមួចំែណកកនុងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចច និងនេយបយរបស់្របេទសជតិ និង
ដំេណើ រករសភនិយម។ សិទធិរបស់សមជិកសភទងំអស់ ចបព់ីតំ�ង��ស្តមកពីគណបក�ែដលមន�សនៈ
ភគេ្រចើនដល់គណបក�ែដលមន�សនៈភគតិចកនុងសភ �ចអនុវត្តតនួទីភរកិចចរបស់ខ្លួនគួរែត្រតូវបនេគរព 
អនុវត្ត�ម។ 

៦៨. នតីិវធិីៃផទកនុងរបស់សភជទូេទ ជពិេសស នតីិវធីិៃផទកនុងរបស់រដ្ឋសភ គួរ្រតូវបនពិនតិយេឡើងវញិេដើមបេីលើក 
ទឹកចិត្តឲយមនករែបងែចកអំ�ច និងករទទួលខុស្រតូវ្របកបេ�យភពេសមើគន  ឬមនសមម្រតេនកនុងសកមម 
ភពករងររបស់សភ និងជពេិសស កនុងតួនទីភពជអនកដឹកនេំនកនុងគណៈកមមករសភេផ�ង�។  

៦៩. នតិីវធីិសំ�បក់រដកហូតអភយ័ឯកសិទធិសភ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមមខងវនិយ័ ្របឆងំនឹងសមជិកកនុងសមយ័
្របជុំ គួរែតអនុវត្ត ្រសប�មេគលករណ៍យុត្តិធមធ៌មមជត ិបទ�្ឋ នរដ្ឋធមមនុញញ  នងិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ 

៧៧. េសចក្តតី្រមូវជសមជិកៃន្រកុមមយួែដលមនសមជិកសភចំនួនដបរូ់ប ចូលរមួជែជកែវកែញកកនុងសភ គរួ 
ែតរក�ឲយមនតេទេទ�ត េដើមបឲីយសមជិកសភ្រគបរូ់ប មនឱកសេសមើគន កនុងករចូលរមួជែជកែវកែញកេលើបញ្ហ
េផ�ង�។ 
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៧៨. គណបក�្របឆងំសំខនម់យួ គួរែតមនតួនទីមយួ្រតូវបំេពញ ្របកបេ�យនយ័�ថ បន កនុងករែតង�ងំ
សមជកិ�ថ បន័ទងំ�យែដលបេងកើតេឡើងេ�យរដ្ឋធមមនុញ ដូចជគណៈកមមករេរៀបចកំរេបះេឆន ត េដើមបេីធ្វើឲយ
្របកដថ គណៈកមមករទងំេនះ�ច្របតិបត្តិករ្របកបេ�យភពឯក�ជយ និងមនិលំេអៀង។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី A/HRC/21/63 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 
៦៥. គ ជ ប គួរែតមន�នៈស្វ័យភព និងឯក�ជយ េនកនុងរចនសមពន័ធចបប ់នងិរដ្ឋធមមនុញញ ៃនកមពុជ ជមយួនឹង
ថវកិឯក�ជយ�ទ ល់ខ្លួនែដលមនករអនុមត័ែបងែចកពីសភ។ ្របធន និងសមជិក គ ជ ប គួរែតេ្រជើសេរ ើសេចញព ី
េច្រកមជនខ់ពស់ចូលនិវត្តន ៍សមជិកជនខ់ពស់ និងកិត្តិយសៃនគណៈេមធវកីមពុជ និង�្រ�្ត ចរយជនខ់ពស់ែផនក 
ចបប ់វទិ��្រស្តនេយបយ និងរដ្ឋបល�ធរណៈ។ 

៦៦. គួរែតមនករ្រពមេ្រព�ងគន ជទូេទខងែផនកនេយបយ ពីកនុងចំេ�មគណៈបក�នេយបយធំៗ ែដលមន
តំ�ងេនរដ្ឋសភ ពីករែតង�ងំ្របធន នងិសមជកិ គ ជ ប និងគណៈកមម ធិករេរៀបចកំរេបះេឆន តេខត្ត។ 

៦៧. �ជរ�្ឋ ភបិលគួរផ្តួចេផ្តើមដំេណើ រករេធ្វើវេិ�ធនកមមម្រ���ថមី ចំនុចទី២ ៃនចបបស់្តីពីករេរៀបច ំ និងករ
្រប្រពឹត្តេទៃនគ ជ ប និងម្រ�ពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបធីនថ េនកនុងសមសភព្រគបជ់នថ់ន កៃ់ន�ថ បន័េរៀបចំ
ករេបះេឆន ត មនតុលយភពៃនតំ�ងមកពី្រគបគ់ណៈបក�នេយបយែដលមនតំ�ងេនកនុងរដ្ឋសភ។ 

៦៨. ្របធន និងសមជិក គ.ជ.ប. នងិគណៈកមម ធិករេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត គួរែត្រតូវបនែតង�ងំសំ�ប់  
អណត្តិកំណតម់យួ និងគួរមនករធនករពរនូវតំែណងរបស់ពួកេគផង។ ពួកេគ គួរែត្រតូវបន��ងំមនិឲយមន
តួនទីេនកនុងគណៈបក�នេយបយកនុងអណត្តិរបស់ពួកេគ នងិរហូតដល់េទ២ឆន េំទៀត បនទ បព់ីផុតអណត្តិរបស់
ពួកេគ។ 

៦៩. អនក�យករណ៍ពិេសសបនសំលឹងេមើលយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទេបះេឆន ត េហើយយល់េឃើញថ គួរែត្រតូវ
បនែកលម្អ។ បចចុបបននេនះគឺម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តខ្លួនឯងែដល្រតូវេធ្វើឲយេគេជឿជកេ់លើភរកចិចៃនករេ�ះ្រ�យ 
វ�ិទេបះេឆន តបឋម។ េដើមបបីេងកើនជេំនឿចិត្តេលើ្រគបគ់ណៈបក�នេយបយេនកនុងដេំណើ រករេបះេឆន ត ្រតូវែតេធ្វើ
វេិ�ធនកមមចបប ់នងិបេងកើត�ថ បន័មយួេទៀត ដូចជ តុ�ករពេិសសសំ�បក់រេបះេឆន ត ឬតុ�ករសំ�បក់រ
េបះេឆន ត េនកនុងរចនសមពន័ធតុ�កររបស់កមពុជ ឬជតុ�ករពេិសសសំ�បក់រេបះេឆន តេនកនុង្រកុម្របឹក�
ធមមនុញញ  គមឺនិែមន គ ជ ប ខ្លួនឯង ែដល្រតូវយកបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងវ�ិទៃនករេបះេឆន តមកេ�ះ្រ�យេនះេទ។ 

៧០. ្រគបគ់ណៈបក�នេយបយធំៗគួរែតទទួលបនេ�យយុត្តិធម ៌និងេសមើភពគន នូវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ�ធរណៈ 
េដើមបបីញជូ ន�ររបស់ខ្លួនេទកនអ់នកេបះេឆន ត និងគួរែតមន�កសផ�ព្វផ�យ�រេនះេនកនុងេម៉ងសំខន់ៗ ។ 
ជំ�នបនទ ប ់ គួរ្រតូវបេងកើតគណៈកមម ធិករឯក�ជយមយួសំ�បក់រ្រគប្់រគង នងិករេ្របើ្របស់�ថ នីយវ៍ទិយុ និង
ទូរទស�នែ៍ដល្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋ េ�យអនុញញ តឲយគណៈបក�នេយបយធំៗទងំអស់ែដលមនតំ�ងេនកនុង
រដ្ឋសភ េ្របើ្របស់េ�យេពញេលញនូវ្របពន័ធផ�ព្វផ�យទងំេនះ រហូតដល់ៃថងយុទធនករេបះេឆន ត េ�យ�រ
េលើជំហរេសមើភពគន ។ 
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៧១. បញ្ហ មយួេផ�ងេទៀត គឺករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋេ�យគណ�បក�នេយបយនន េនកនុងេពលយុទធន
ករេឃសនរបស់ពួកេគ រមួទងំេពលេម៉ងេធ្វើកររបស់រដ្ឋ យនជនំិះ នងិសមភ រ�េផ�ងៗ។ រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ 
ម្រន្ត�ីជករទងំអស់ នគរបល និងេយធ មនិ្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ�មយួ េនេពលបំេពញ
ករងរកនុងសមតថភពផ្លូវកររបស់ពួកេគ ែដល�បទ់ងំករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រ�្ឋ ភបិល េហើយធនថ ភព
អពយ្រកឹតយ គឺជចំណុចកំពូល។ 

៧២. េដើមបឲីយករេបះេឆន តទទួលបនទំនុកចិត្ត ្រគបគ់ណ�បក�្របឆងំ្រតូវែតមនេសរភីពេរៀបច ំ និងេឃសន
េ�យគម នករ��ងំនិងករភយ័ខ្ល ច។ ករេបះេឆន តមនិែមនគិត្រតឹមែតៃថងេបះេឆន តេនះេទ កប៏៉ុែន្ត្រតូវគិតពីបរបិទ 
សិទធិមនុស�ជរមួេនកនុង្របេទស។ អនក�យករណ៍ពេិសសបនទទួលពត័ម៌នជេ្រចើនអពីំករណីៃនករយយី និង
ករបំភតិបំភយ័ដល់ពលរដ្ឋ ែដលចូលរមួកនុងករ្របជំុនេយបយរបស់គណ�បក�្របឆងំ េ�យម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល និង 
ប៉ូលីសសំងត។់ ដូចេនះ រ�្ឋ ភបិល្រតូវែតធនថ គណ�បក�្របឆងំមនេសរភីពេធ្វើសកមមភពនេយបយរបស់
ខ្លួន េ�យគម នករយយី និងករបំភតិបំភយ័�មយួេឡើយ មនិ្រតឹមែតជំុវញិៃថងេបះេឆន តប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវគិត
ពីេពលែដលខិតមកជិតដល់ៃថងេបះេឆន ត និងេពញមយួអណត្តិសភផង។ 

៧៣. គួរែតមននីតិវធិមីយួ ែដលមន្របសិទធភពជង មនិលំេអៀងជង និងគម នករេរ ើសេអើងជង សំ�បក់រចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន តេនកមពុជ។ �្រស័យេហតុេនះ �ជញ ធររបស់រ�្ឋ ភបិល គួរែតផ្តល់ឯក�រចបំច ់ អត្ត
សញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ លិខតិឆ្លងែដន នងិឯក�រ�្រ�នុកូល�្ឋ នចបំចដ់ៃទេទៀតដល់ពលរដ្ឋទងំអស់កនុង 
តំៃលេថក និងឲយបនេលឿន  េហើយគួរចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត�រជថមី េ�យេ្របើ្របស់ទិនននយ័ពីអត្តសញញ ណ
បណ័្ណ សញជ តិែខមរេធ្វើជមូល�្ឋ ន េដើមបកីរចុះបញជ ីថមៃីនអនកេបះេឆន ត។ 

៧៤. ពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់ូបែដលមនសិទធិេបះេឆន តគរួែត្រតូវបនផ្តល់សិទធឲិយេធ្វើសំេណើ ពីករចុះេឈម ះជមយួ�ជញ ធរ 
េបះេឆន ត ឬ�ជញ ធរែដនដី េនេពល�កប៏នៃនឆន  ំ េហើយេនេពលែដលពួកេគទទួលបនអត្តសញញ ណបណ័្ណ
ែដលគរួែតមនសុពលភពអស់មយួជីវតិេនះ េលើកែលងែតមនករផ្ល ស់ប្តូរភនិភគរបស់ពួកេគ ត្រមូវឲយេធ្វើករ
ផ្ល ស់ប្តូរ។ 

៧៥. ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក��ំុ /សងក ត់  ឆន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញថ បញ្ហ ដជ៏ក�់ក ់េនែតេកើតមនជមយួឯក
�របញជ កអ់ត្តសញញ ណអនកេបះេឆន ត ែដល្រតូវបន�គ ល់ជទូេទថទរំង១់០១៨ ជពិេសសទកទ់ងនឹងករ
េចញឯក�រែក្លងក្ល យ នងិករេ្របើ្របស់ឯក�រទងំេនះ េនកនុងករណីមយួចំនួន។ គ ជ ប គួរែតពិនតិយពីដេំណើ រ
ករៃនករេចញឯក�រែបបេនះ េដើមបធីនថ ្របពន័ធេនះមនិ្រតូវប�ំនេ�យគណ�បក�នេយបយ�មយួ កនុង
េគលបំណងបេំរ ើផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគេនះេទ នងិធនថ គម នករេបះេឆន តមនិ្រតមឹ្រតូវេកើតមនេឡើងេលើ
ែផនកៃនតួអងគ�មយួេនកនុងសងគមេនះេទ។ 

៧៦. គ ជ ប គួរបេងកើតវធិនករពិេសសននេដើមបធីនថ អនកគម នទីជរំក ឬអនកែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីដីធ្ល ី
របស់ពួកេគថមីៗេនះមនិ្រតូវបនដកហូតសិទធិេបះេឆន តេនកនុងករេបះេឆន តែដលនឹងចូលមកដល់នេពលខងមុខ។ 
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៧៧. េដើមបឱីយករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ�យេសរ ី និង្រតឹម្រតូវ បរយិកសនេយបយទងំមូល គួរែត្រប្រពឹត្តេទ
េ�យេសរ ីនិងនមំកនូវករអនុវត្តសិទធិ និងេសរភីពទងំ�យែដលធនករ�រេ�យរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ�ជ�
ច្រកកមពុជ និងសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតែិដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័។ ដូចេនះ �ជរ�្ឋ ភបិលគួរែតធន
ថ បុគគល្រគបរូ់ប�ចេ្របើ្របស់សិទធិ និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េសរភីពៃនករជបួ្របជុំ និងសមគម។ 

៧៨. ដំេណើ រករេបះេឆន ត រមួមនដេំណើ រករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត នងិរេបៀបកនុងករេ�ះ្រ�យវ�ិទេបះេឆន ត 
គួរែតមនតម្ល ភព និង្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ ឧទហរណ៍ គ ជ ប គួរបទិផ�យជ�ធរណៈនូវេឈម ះម្រន្ត ី
ៃនករយិល័យេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ្រតូវផ្តល់ជូនេបកខជនទងំ�យែដលមកពី្រគបគ់ណៈបក�
នេយបយេទ�មករេសនើសំុ េ�យផ្តល់ឲយពួកគតនូ់វឱកស េដើមបតី�ងំករែក្លងបន្លំេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនក
េបះេឆន ត។ 

៧៩. គ ជ ប គួរែតង�ងំអភបិលេបះេឆន តែដលមនវជិជ ជីវៈ ែដល�ចជនួំសេមភូម ិទងំកនុងេពលករចុះេឈម ះ
អនកេបះេឆន ត និងេនៃថងេបះេឆន ត េហើយ�កម់្រន្តីេបះេឆន តឃំុ/សងក តទ់ងំអស់ និងដំេណើ រករននឱយសថិតេន
េ្រកមយន្តករ្រតួតពិនិតយដត៏ឹងរងឹរបស់ខ្លួន។ 

៨០. ចបបប់ចចុបបននែដលត្រមូវេ�យបុគគល�មយួែដលមនបណំងឈរេឈម ះេបះេឆន ត ្រតូវមនេឈម ះកនុងបញជ ី
េបះេឆន តរបស់គណបក�នេយបយមយួ បញញត្តិេនះគួរែតបនេធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបផី្តល់លទធភពេ�យេបកខជន
�ក�ជយ �ចឈរេឈម ះេបះេឆន តជតិបន។ 

៨១. �្រស័យេ�យ្របេទសកមពុជអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋ�ចមនសញជ តិពរី ដូេចនះ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ
ករេបះេឆន ត គួរែតផ្តល់លទធភពឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលកំពុងរស់េនេ្រ�្របេទស�ចេ្របើ្របស់សិទធិេបះេឆន ត
របស់ខ្លួនបន យ៉ងេ�ច�ស់កេ៏ន្របេទសទងំ�យែដលមនតំ�ង�ថ នទូត និង/��ថ នកុងសុ៊ល្របចំ
េនទីេនះ ដូចករអនុវត្តេនកនុងប�្ត ្របេទសដៃទេទៀតែដរ។ 

៨២. េនទីបញចប ់អនក�យករណ៍ពិេសសដឹងអំពី�ថ នភពរបស់េ�កសម រង� ី ្របធនគណបក�សម រង� ីគត់
្រតូវបនតុ�ករផ្តនទ េទសពីបទេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងេរឿងនេយបយ។ គួរែតែស្វងរកដំេ�ះ្រ�យនេយ 
បយមយួេដើមបផី្តល់លទធភពេ�យគតែ់ដលជ្របធនគណបក�្របឆងំ បនេដើរតួនទីមយួេពញេលញកនុងជវីភព 
នេយបយេនកមពុជ។ អនក�យករណ៍ពិេសសេជឿជកថ់ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន មយួ េ�យគណបក�កន់
អំ�ច និងគណបក�្របឆងំឈនេទករផ�ះផ�គន  ជ្របេយជនដ៍ល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយមយួែដលខ្ល ងំ 
និងសីុជេ្រមជងេនះែថមេទៀតេនកមពុជ។ ករេនះសំខនជ់ពិេសសសំ�បក់រេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង�្រស្ត
េនៃថងខងមុខ។ សំ�បសុ់ខសន្តិភព និងវបិុលភពរយៈេពលដយូ៏រអែង្វង គួរែតរក�េ�យមនទី�ន្របកួតមយួ
ែដល�បេសមើសំ�បគ់ណបក�នេយបយទងំអស់ចូលរមួ្របកួត្របែជងេ�យេសមើភពគន ។ ្របជពលរដ្ឋមនករេជឿ 
ជកេ់លើ្របពន័ធអភបិលកិចចកនុង្របេទសនិងកនុងករេបះេឆន ត�មកលកំណតែ់ដលជសនូលៃនលិទធិ្របជធិបេតយយ។
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៧១. បញ្ហ មយួេផ�ងេទៀត គឺករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រដ្ឋេ�យគណ�បក�នេយបយនន េនកនុងេពលយុទធន
ករេឃសនរបស់ពួកេគ រមួទងំេពលេម៉ងេធ្វើកររបស់រដ្ឋ យនជនំិះ នងិសមភ រ�េផ�ងៗ។ រ�្ឋ ភបិល្រតូវធនថ 
ម្រន្ត�ីជករទងំអស់ នគរបល និងេយធ មនិ្រតូវចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ�មយួ េនេពលបំេពញ
ករងរកនុងសមតថភពផ្លូវកររបស់ពួកេគ ែដល�បទ់ងំករេ្របើ្របស់ធនធនរបស់រ�្ឋ ភបិល េហើយធនថ ភព
អពយ្រកឹតយ គឺជចំណុចកំពូល។ 

៧២. េដើមបឲីយករេបះេឆន តទទួលបនទំនុកចិត្ត ្រគបគ់ណ�បក�្របឆងំ្រតូវែតមនេសរភីពេរៀបច ំ និងេឃសន
េ�យគម នករ��ងំនិងករភយ័ខ្ល ច។ ករេបះេឆន តមនិែមនគិត្រតឹមែតៃថងេបះេឆន តេនះេទ កប៏៉ុែន្ត្រតូវគិតពីបរបិទ 
សិទធិមនុស�ជរមួេនកនុង្របេទស។ អនក�យករណ៍ពេិសសបនទទួលពត័ម៌នជេ្រចើនអពីំករណីៃនករយយី និង
ករបំភតិបំភយ័ដល់ពលរដ្ឋ ែដលចូលរមួកនុងករ្របជំុនេយបយរបស់គណ�បក�្របឆងំ េ�យម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល និង 
ប៉ូលីសសំងត។់ ដូចេនះ រ�្ឋ ភបិល្រតូវែតធនថ គណ�បក�្របឆងំមនេសរភីពេធ្វើសកមមភពនេយបយរបស់
ខ្លួន េ�យគម នករយយី និងករបំភតិបំភយ័�មយួេឡើយ មនិ្រតឹមែតជំុវញិៃថងេបះេឆន តប៉ុេ�្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវគិត
ពីេពលែដលខិតមកជិតដល់ៃថងេបះេឆន ត និងេពញមយួអណត្តិសភផង។ 

៧៣. គួរែតមននីតិវធិមីយួ ែដលមន្របសិទធភពជង មនិលំេអៀងជង និងគម នករេរ ើសេអើងជង សំ�បក់រចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន តេនកមពុជ។ �្រស័យេហតុេនះ �ជញ ធររបស់រ�្ឋ ភបិល គួរែតផ្តល់ឯក�រចបំច ់ អត្ត
សញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរ លិខតិឆ្លងែដន នងិឯក�រ�្រ�នុកូល�្ឋ នចបំចដ់ៃទេទៀតដល់ពលរដ្ឋទងំអស់កនុង 
តំៃលេថក និងឲយបនេលឿន  េហើយគួរចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត�រជថមី េ�យេ្របើ្របស់ទិនននយ័ពីអត្តសញញ ណ
បណ័្ណ សញជ តិែខមរេធ្វើជមូល�្ឋ ន េដើមបកីរចុះបញជ ីថមៃីនអនកេបះេឆន ត។ 

៧៤. ពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់ូបែដលមនសិទធិេបះេឆន តគរួែត្រតូវបនផ្តល់សិទធឲិយេធ្វើសំេណើ ពីករចុះេឈម ះជមយួ�ជញ ធរ 
េបះេឆន ត ឬ�ជញ ធរែដនដី េនេពល�កប៏នៃនឆន  ំ េហើយេនេពលែដលពួកេគទទួលបនអត្តសញញ ណបណ័្ណ
ែដលគរួែតមនសុពលភពអស់មយួជីវតិេនះ េលើកែលងែតមនករផ្ល ស់ប្តូរភនិភគរបស់ពួកេគ ត្រមូវឲយេធ្វើករ
ផ្ល ស់ប្តូរ។ 

៧៥. ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក��ំុ /សងក ត់  ឆន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញថ បញ្ហ ដជ៏ក�់ក ់េនែតេកើតមនជមយួឯក
�របញជ កអ់ត្តសញញ ណអនកេបះេឆន ត ែដល្រតូវបន�គ ល់ជទូេទថទរំង១់០១៨ ជពិេសសទកទ់ងនឹងករ
េចញឯក�រែក្លងក្ល យ នងិករេ្របើ្របស់ឯក�រទងំេនះ េនកនុងករណីមយួចំនួន។ គ ជ ប គួរែតពិនតិយពីដេំណើ រ
ករៃនករេចញឯក�រែបបេនះ េដើមបធីនថ ្របពន័ធេនះមនិ្រតូវប�ំនេ�យគណ�បក�នេយបយ�មយួ កនុង
េគលបំណងបេំរ ើផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគេនះេទ នងិធនថ គម នករេបះេឆន តមនិ្រតមឹ្រតូវេកើតមនេឡើងេលើ
ែផនកៃនតួអងគ�មយួេនកនុងសងគមេនះេទ។ 

៧៦. គ ជ ប គួរបេងកើតវធិនករពិេសសននេដើមបធីនថ អនកគម នទីជរំក ឬអនកែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីដីធ្ល ី
របស់ពួកេគថមីៗេនះមនិ្រតូវបនដកហូតសិទធិេបះេឆន តេនកនុងករេបះេឆន តែដលនឹងចូលមកដល់នេពលខងមុខ។ 
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៧៧. េដើមបឱីយករេបះេឆន ត្រប្រពឹត្តេទេ�យេសរ ី និង្រតឹម្រតូវ បរយិកសនេយបយទងំមូល គួរែត្រប្រពឹត្តេទ
េ�យេសរ ីនិងនមំកនូវករអនុវត្តសិទធិ និងេសរភីពទងំ�យែដលធនករ�រេ�យរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ�ជ�
ច្រកកមពុជ និងសនធិសញញ សិទធិមនុស�អន្តរជតែិដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័។ ដូចេនះ �ជរ�្ឋ ភបិលគួរែតធន
ថ បុគគល្រគបរូ់ប�ចេ្របើ្របស់សិទធិ និងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េសរភីពៃនករជបួ្របជុំ និងសមគម។ 

៧៨. ដំេណើ រករេបះេឆន ត រមួមនដេំណើ រករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត នងិរេបៀបកនុងករេ�ះ្រ�យវ�ិទេបះេឆន ត 
គួរែតមនតម្ល ភព និង្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ ឧទហរណ៍ គ ជ ប គួរបទិផ�យជ�ធរណៈនូវេឈម ះម្រន្ត ី
ៃនករយិល័យេបះេឆន ត និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ្រតូវផ្តល់ជូនេបកខជនទងំ�យែដលមកពី្រគបគ់ណៈបក�
នេយបយេទ�មករេសនើសំុ េ�យផ្តល់ឲយពួកគតនូ់វឱកស េដើមបតី�ងំករែក្លងបន្លំេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនក
េបះេឆន ត។ 

៧៩. គ ជ ប គួរែតង�ងំអភបិលេបះេឆន តែដលមនវជិជ ជីវៈ ែដល�ចជនួំសេមភូម ិទងំកនុងេពលករចុះេឈម ះ
អនកេបះេឆន ត និងេនៃថងេបះេឆន ត េហើយ�កម់្រន្តីេបះេឆន តឃំុ/សងក តទ់ងំអស់ និងដំេណើ រករននឱយសថិតេន
េ្រកមយន្តករ្រតួតពិនិតយដត៏ឹងរងឹរបស់ខ្លួន។ 

៨០. ចបបប់ចចុបបននែដលត្រមូវេ�យបុគគល�មយួែដលមនបណំងឈរេឈម ះេបះេឆន ត ្រតូវមនេឈម ះកនុងបញជ ី
េបះេឆន តរបស់គណបក�នេយបយមយួ បញញត្តិេនះគួរែតបនេធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបផី្តល់លទធភពេ�យេបកខជន
�ក�ជយ �ចឈរេឈម ះេបះេឆន តជតិបន។ 

៨១. �្រស័យេ�យ្របេទសកមពុជអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋ�ចមនសញជ តិពរី ដូេចនះ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ
ករេបះេឆន ត គួរែតផ្តល់លទធភពឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលកំពុងរស់េនេ្រ�្របេទស�ចេ្របើ្របស់សិទធិេបះេឆន ត
របស់ខ្លួនបន យ៉ងេ�ច�ស់កេ៏ន្របេទសទងំ�យែដលមនតំ�ង�ថ នទូត និង/��ថ នកុងសុ៊ល្របចំ
េនទីេនះ ដូចករអនុវត្តេនកនុងប�្ត ្របេទសដៃទេទៀតែដរ។ 

៨២. េនទីបញចប ់អនក�យករណ៍ពិេសសដឹងអំពី�ថ នភពរបស់េ�កសម រង� ី ្របធនគណបក�សម រង� ីគត់
្រតូវបនតុ�ករផ្តនទ េទសពីបទេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងេរឿងនេយបយ។ គួរែតែស្វងរកដំេ�ះ្រ�យនេយ 
បយមយួេដើមបផី្តល់លទធភពេ�យគតែ់ដលជ្របធនគណបក�្របឆងំ បនេដើរតួនទីមយួេពញេលញកនុងជវីភព 
នេយបយេនកមពុជ។ អនក�យករណ៍ពិេសសេជឿជកថ់ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន មយួ េ�យគណបក�កន់
អំ�ច និងគណបក�្របឆងំឈនេទករផ�ះផ�គន  ជ្របេយជនដ៍ល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយមយួែដលខ្ល ងំ 
និងសីុជេ្រមជងេនះែថមេទៀតេនកមពុជ។ ករេនះសំខនជ់ពិេសសសំ�បក់រេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង�្រស្ត
េនៃថងខងមុខ។ សំ�បសុ់ខសន្តិភព និងវបិុលភពរយៈេពលដយូ៏រអែង្វង គួរែតរក�េ�យមនទី�ន្របកួតមយួ
ែដល�បេសមើសំ�បគ់ណបក�នេយបយទងំអស់ចូលរមួ្របកួត្របែជងេ�យេសមើភពគន ។ ្របជពលរដ្ឋមនករេជឿ 
ជកេ់លើ្របពន័ធអភបិលកិចចកនុង្របេទសនិងកនុងករេបះេឆន ត�មកលកំណតែ់ដលជសនូលៃនលិទធិ្របជធិបេតយយ។
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A/HRC/24/36. Para. 67. េ�យមនិគិតពលីទធផលេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង�្រស្ត ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថង
ទី២៨ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៣ គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបពី្រងឹង�ក�ជយភព នងិសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិ
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបទីទួលបនករទុកចតិ្ត នងិជំេនឿេពញេលញពីអនកេបះេឆន តទងំអស់េនកនុង
្របេទសសំ�បក់រេបះេឆន តេលើកេ្រកយៗេទៀត។ ជពេិសស ចបំច្់រតូវខិតខំពយយមខំ្ល ងក្ល ជងេនះែថមេទៀត 
េធ្វើយ៉ង�ឲយអនកមនសិទធិេបះេឆន តទងំអស់�ចអនុវត្តសិទធនិេយបយរបស់េគ្របកបេ�យអតថនយ័។ 

A/HRC/24/36. Para.75. អនក�យករណ៍ពិេសស សូមសំែដងេសចក្តីសងឃមឹថ ្រគបគ់ណបក�នេយបយ នងិ 
គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត នឹងធនឲយករេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៣ ្រប្រពឹត្តេទ
េ�យេសរ ី្រតឹម្រតូវ និងសន្តិវធិី ែដល្រគបភ់គី�ចចូលរមួ្របកួត្របែជងេ�យេសមើភពគន ។ 

A/HRC/27/70 Para. 81(c). សេ្រមចបនកិចច្រពមេ្រព�ងពិ�្ត រមយួជមយួគណៈបក�្របឆងំ អំពកីំែណទ្រមង់
ែដលបនសនយនូវ�ថ បន័េបះេឆន ត �ថ បន័សភ នងិ�ថ បន័ដៃទេទៀតែដលទទួលខុស្រតូវដល់ករេលើកកពំស់
សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ និងេឆព ះេទអនុវត្តកំែណទ្រមងេ់នះេ�យគម នករពនយេពល។  

A/HRC/33/62 Para. 61(u). ពិចរ�យន្តករស្រមបស្រមួលករចុះេឈម ះអនកែដល្រគប�់យុេបះេឆន ត និង
ករេបះេឆន តបនទនេ់ពល រមួទងំអនកទងំ�យ�ែដលគម នផទះសំែបង ជនពិករ អនក�ងំទីលំេនថមី ឬសថិត
េនេ្រកមករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ឬពលករចំ�ក្រសុកកនុង្របេទស ទនទឹមនឹងយកមកពិចរ�ពពីលករកមពុជ
ទងំ្រសបចបប ់និងមនិ្រសបចបបែ់ដលេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទស រមួទងំកនុងប�្ត ្របេទស��៊នដៃទេទៀត។ 

A/HRC/33/62 Para. 61(f). ពិនតិយចបប ់េគលនេយបយ នងិយុទធ�្រស្តេឡើងវញិ�មករចបំច ់េដើមបធីន
ថ សមភពរ�ងបុរស និង្រស្តី ក្ល យជករពិត េ�យេធ្វើករអបរ់ជំ�ធរណៈេដើមបពី្រងងឹ�រជវជិជមនអំពីសម 
ភពេនះ និងពិចរ�ចតវ់ធិនករេដើមបលីបប់ំបតឧ់បសគគមនិឱយ្រស្តីឈរេឈម ះឱយេគេបះេឆន តេ�យ�្លុះបញច ំង 
ពីលទធភពៃនករចតវ់ធិនករពិេសសបេ�្ត ះ�សនន រមួទងំបញជ ីេបកខជនស្រមងំសំ�បែ់ត្រស្តី ឬបញជ ីជំនួស
បុរស េ�យ្រស្តី។ 
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VI.  �ថ ប័នជតិសទិធិមនុស� 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៨. បន្តព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ជតិរបស់ខ្លួនេនកនុងករេលើកសទួយនិងករពរសិទធមិនុស�រមួទងំ�មរយៈ 
ករបញចបដំ់េណើ រករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

១១៨.២៩. បេងកើតឲយបនឆបនូ់វ�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (ទុយេនសីុ) 

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

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

១១៨.៣២. ព�ិរ�ពីករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (ឥ�្ឌ ) 

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

១១៨.៣៤.បេងកើនកចិចខិតខំ្របងឹែ្របងបេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ជតិមយួ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ឈលីី) 

១១៨.៣៥. បន្តវធិនករវជិជមនែដលខ្លួនបន�កេ់ចញកន្លងមក េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ជតមិយួ េ�យ
ែផ្អកេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ម៉េឡសីុ) 

១១៨.៣៦. បេងកើត�ថ បន័ជតិមយួស្រមបេ់លើកសទួយនិងករពរសិទធមិនុស�្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ 
(ម៉ូរុកកូ) 

១១៨.៣៧. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ ្រសប�មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ប៉គី�ថ ន) 

១១៨.៣៨. បេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (អូ��្ត លី) 

១១៨.៨៦. ព្រងឹង�ថ បន័តុ�ករ និង�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតរិបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត េដើមបធីន�ក�ជយភពៃន 
�ថ បន័ទងំេនះ ឲយមន្របសិទធភព។ (េកនយ៉)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៧. ពេន្ល�ន្របតិបត្តិករនីយកមមៃន�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (ប៉គី�ថ ន) 
ពេន្ល�នជំ�នែដលកំពុងែតេធ្វើសព្វៃថង េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស��ក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុង

ប៉រសី។ (េអហ�ុបី) 
បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេងកើត�ថ បន័ជតិសិទធិមនុស� ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសីែដល

នឹងព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស។ (ៃថ) 
េធ្វើឲយេជឿនេលឿនដល់ដេំណើ រករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយ កនុងលកខណៈ្របកដនិយម និងកនុង

ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួែផនកពកព់ន័ធទងំអស់។ (ហ្វីលីពីន) 
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A/HRC/24/36. Para. 67. េ�យមនិគិតពលីទធផលេបះេឆន តេ្រជើស�ងំតំ�ង�្រស្ត ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថង
ទី២៨ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៣ គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបពី្រងឹង�ក�ជយភព នងិសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិ
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត េដើមបទីទួលបនករទុកចតិ្ត នងិជំេនឿេពញេលញពីអនកេបះេឆន តទងំអស់េនកនុង
្របេទសសំ�បក់រេបះេឆន តេលើកេ្រកយៗេទៀត។ ជពេិសស ចបំច្់រតូវខិតខំពយយមខំ្ល ងក្ល ជងេនះែថមេទៀត 
េធ្វើយ៉ង�ឲយអនកមនសិទធិេបះេឆន តទងំអស់�ចអនុវត្តសិទធនិេយបយរបស់េគ្របកបេ�យអតថនយ័។ 

A/HRC/24/36. Para.75. អនក�យករណ៍ពិេសស សូមសំែដងេសចក្តីសងឃមឹថ ្រគបគ់ណបក�នេយបយ នងិ 
គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត នឹងធនឲយករេបះេឆន តេនៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ២ំ០១៣ ្រប្រពឹត្តេទ
េ�យេសរ ី្រតឹម្រតូវ និងសន្តិវធិី ែដល្រគបភ់គី�ចចូលរមួ្របកួត្របែជងេ�យេសមើភពគន ។ 

A/HRC/27/70 Para. 81(c). សេ្រមចបនកិចច្រពមេ្រព�ងពិ�្ត រមយួជមយួគណៈបក�្របឆងំ អំពកីំែណទ្រមង់
ែដលបនសនយនូវ�ថ បន័េបះេឆន ត �ថ បន័សភ នងិ�ថ បន័ដៃទេទៀតែដលទទួលខុស្រតូវដល់ករេលើកកពំស់
សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ និងេឆព ះេទអនុវត្តកំែណទ្រមងេ់នះេ�យគម នករពនយេពល។  

A/HRC/33/62 Para. 61(u). ពិចរ�យន្តករស្រមបស្រមួលករចុះេឈម ះអនកែដល្រគប�់យុេបះេឆន ត និង
ករេបះេឆន តបនទនេ់ពល រមួទងំអនកទងំ�យ�ែដលគម នផទះសំែបង ជនពិករ អនក�ងំទីលំេនថមី ឬសថិត
េនេ្រកមករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ឬពលករចំ�ក្រសុកកនុង្របេទស ទនទឹមនឹងយកមកពិចរ�ពពីលករកមពុជ
ទងំ្រសបចបប ់និងមនិ្រសបចបបែ់ដលេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទស រមួទងំកនុងប�្ត ្របេទស��៊នដៃទេទៀត។ 

A/HRC/33/62 Para. 61(f). ពិនតិយចបប ់េគលនេយបយ នងិយុទធ�្រស្តេឡើងវញិ�មករចបំច ់េដើមបធីន
ថ សមភពរ�ងបុរស និង្រស្តី ក្ល យជករពិត េ�យេធ្វើករអបរ់ជំ�ធរណៈេដើមបពី្រងងឹ�រជវជិជមនអំពីសម 
ភពេនះ និងពិចរ�ចតវ់ធិនករេដើមបលីបប់ំបតឧ់បសគគមនិឱយ្រស្តីឈរេឈម ះឱយេគេបះេឆន តេ�យ�្លុះបញច ំង 
ពីលទធភពៃនករចតវ់ធិនករពិេសសបេ�្ត ះ�សនន រមួទងំបញជ ីេបកខជនស្រមងំសំ�បែ់ត្រស្តី ឬបញជ ីជំនួស
បុរស េ�យ្រស្តី។ 
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VI.  �ថ ប័នជតិសទិធិមនុស� 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៨. បន្តព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័ជតិរបស់ខ្លួនេនកនុងករេលើកសទួយនិងករពរសិទធមិនុស�រមួទងំ�មរយៈ 
ករបញចបដំ់េណើ រករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

១១៨.២៩. បេងកើតឲយបនឆបនូ់វ�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (ទុយេនសីុ) 

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

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

១១៨.៣២. ព�ិរ�ពីករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (ឥ�្ឌ ) 

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

១១៨.៣៤.បេងកើនកចិចខិតខំ្របងឹែ្របងបេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ជតិមយួ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ឈលីី) 

១១៨.៣៥. បន្តវធិនករវជិជមនែដលខ្លួនបន�កេ់ចញកន្លងមក េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ជតមិយួ េ�យ
ែផ្អកេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ម៉េឡសីុ) 

១១៨.៣៦. បេងកើត�ថ បន័ជតិមយួស្រមបេ់លើកសទួយនិងករពរសិទធមិនុស�្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ 
(ម៉ូរុកកូ) 

១១៨.៣៧. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ ្រសប�មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ប៉គី�ថ ន) 

១១៨.៣៨. បេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិ�ក�ជយមយួ ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (អូ��្ត លី) 

១១៨.៨៦. ព្រងឹង�ថ បន័តុ�ករ និង�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតរិបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត េដើមបធីន�ក�ជយភពៃន 
�ថ បន័ទងំេនះ ឲយមន្របសិទធភព។ (េកនយ៉)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៧. ពេន្ល�ន្របតិបត្តិករនីយកមមៃន�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ (ប៉គី�ថ ន) 
ពេន្ល�នជំ�នែដលកំពុងែតេធ្វើសព្វៃថង េដើមបបីេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស��ក�ជយ ្រសប�មេគលករណ៍ទី្រកុង

ប៉រសី។ (េអហ�ុបី) 
បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេងកើត�ថ បន័ជតិសិទធិមនុស� ្រសប�មេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសីែដល

នឹងព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធសិទធិមនុស�េនកនុង្របេទស។ (ៃថ) 
េធ្វើឲយេជឿនេលឿនដល់ដេំណើ រករៃនករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយ កនុងលកខណៈ្របកដនិយម និងកនុង

ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួែផនកពកព់ន័ធទងំអស់។ (ហ្វីលីពីន) 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

៦. គណៈកមម ធិករជ្រមុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគ ី បេងកើត�ថ បន័ជតិសិទធិមនុស� ឯក�ជយមយួ ្រសប�មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (េសចក្តសីេ្រមចេលខ៤៨/១៣៤ ឧបសមពន័ធរបស់ម�សននិបត)។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

៩. េយង�ម�ម រតីៃនអនុ�សនម៍ុនៗ (CRC/C/KHM/CO/2-3 �កយខណ្ឌ ១៥) គណៈកមម ធិករជរុំញរដ្ឋភគី 
បេងកើតយន្តករឯក�ជយ េដើមប�ីម�្ល េំមើលករអនុវត្តសិទធិននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ និងេ�ះ្រ�យបណ្តឹ ង
កុមរ�មលកខណៈមយួឆបរ់ហ័ស នងិកុមរេម្រតី។ 

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

១៥. គណៈកមម ធិករសូមរលឹំកេឡើងវញិនូវករអំពវនវរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋភគ(ីCRC/C/15/Add.128 កថខណ័្ឌ ១៤) 
កនុងករបេងកើតយន្តករឯក�ជយ អនុេ�ម�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី ែដលជែផនកមយួៃន�ថ បន័ជតិសិទធិ
មនុស� រមួមនែផនកកុមរ ឬកនុងករបេងកើតយន្តករ�ចេ់�យែឡកមយួ។ យន្តករែបបេនះ ្រតូវែតកុមរ�ចេ្របើ
្របស់បន នងិេធ្វើករពនិិតយ�ម�ននូវករេធ្វើឱយសេ្រមចនូវសិទធិរបស់ពួកេគ និងេធ្វើករេ�ះ្រ�យពកយបណ្តឹ ង 
ទងំ�យៃនកររេំ��េលើសិទធិរបស់ពកួេគកនុងទ្រមងកុ់មរេម្រតី និងយ៉ងឆបរ់ហ័ស ្រពមទងំផ្តល់នូវដេំ�ះ
្រ�យស្រមបក់ររេំ��បំពនែបបេនះេទៀតផង។ គណៈកមម ធិករ សូមទញចំ�ប�់រមមណ៍ពីរដ្ឋភគីចំេពះ
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២ (២០០២) ស្តីពីតនួទីៃន�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ(CRC/GC/២០០២/២)។

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

២៩. រដ្ឋភគគួីរពេន្ល�នកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ឯក�ជយថន កជ់តមិយួ ែដល 
េគរពេទ�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគេីធ្វើករធនថ �ថ បន័សិទធិមនុស�ថន ក់
ជតិែដលនឹងបេងកើតេនះ គឺ្រតូវមន�ណត្តកិរងរ េដើមបកីរពរ និងេលើកកមពស់បទបបញញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិ
មនុស�និងទទួលបនធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគនស់្រមប្់របតិបត្តិករឯក�ជយេ�យខ្លួនឯង។ ទកទ់ងនងឹបញ្ហ េនះ 
រដ្ឋភគី គួរែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�
្របច្ំរបេទសកមពុជ។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍(២០១០) CERD/C/KHM/CO/8-13

១៥. គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគីបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយមយួ ្រសប�មេគលករណ៍
ស្តីពី�នៈៃន�ថ បន័ជតិសំ�បក់រេលើកសទួយនិងករករពរសិទធិមនុស�(េគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី)(េសចក្តសំីេរច
របស់ម�សននបិតេលខ៤៨/១៣៤)។ �្រស័យេហតុេនះ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រ�្ឋ ភបិលពិេ្រគះ
េយបល់ជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស�្រប�កំមពុជ និងពិ�រ� 
ទទួលយកជំនួយែផនកបេចចកេទស េដើមបពី្រងងឹជថមនូីវកិចចខតិខ្ំរបងឹជបន្ត េដើមប�ីកែ់តងចបបម់យួស្តីពីករបេងកើត
�ថ បន័ជតិសិទធមិនុស� ្រសបទងំ្រសុងេទនឹងេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ 

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

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងមុតមថំ អនុេ�ម�មសំេណើ របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ចុះែខកញញ  ឆន ំ
២០០៦ រដ្ឋភគីគួរពេន្ល�នកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ជតិមយួ�ក�ជយ្រសប�ម 
េគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ �ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួែដលនឹងបេងកើតឲយ
មនេនះ គួរែតមន�ណត្តិករពរ នងិេលើកសទួយបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េហើយគួរែតផ្តល់ឲយ�ថ បន័េនះ នូវ
ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់សំ�ប្់របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេ�យ�ក�ជយ។ ដូេចនះ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់
រដ្ឋភគី ឲយែស្វងរកករជួយ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក
សិទធិមនុស�្រប�េំនកមពុជ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, para. 101  រ�្ឋ ភបិល្រតូវបេងកើត�ជញ ធរ�ក�ជយមយួ េដើមបទីទួលបណ្តឹ ងអំពរីដ្ឋបលមនិល្អេ�យ
�ថ បន័រដ្ឋ (រមួទងំ�ថ បន័យុត្តិធម)៌។ គណៈកមមករសិទធិមនុស� ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងយ៉ងេពញេលញេ�យ
ឈរេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី គួរែតទទលួបនភរកិចចេនះ។ 

A/HRC/27/70, Para. 81(b). ពេន្ល�នដំេណើ រករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ�ក�ជយ ្រសប�មទងំ្រសុង 
នឹងេគលករណ៍ស្តីពី�នៈៃន�ថ បន័ជតិសំ�បក់រេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស� (េគលករណ៍ទី្រកុង 
ប៉រសី)។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

៦. គណៈកមម ធិករជ្រមុញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគ ី បេងកើត�ថ បន័ជតិសិទធិមនុស� ឯក�ជយមយួ ្រសប�មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (េសចក្តសីេ្រមចេលខ៤៨/១៣៤ ឧបសមពន័ធរបស់ម�សននិបត)។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ កុមរកនុងជេម្ល ះ្រប�ប់��ុធ (២០១៥) 
CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

៩. េយង�ម�ម រតីៃនអនុ�សនម៍ុនៗ (CRC/C/KHM/CO/2-3 �កយខណ្ឌ ១៥) គណៈកមម ធិករជរុំញរដ្ឋភគី 
បេងកើតយន្តករឯក�ជយ េដើមប�ីម�្ល េំមើលករអនុវត្តសិទធិននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ និងេ�ះ្រ�យបណ្តឹ ង
កុមរ�មលកខណៈមយួឆបរ់ហ័ស នងិកុមរេម្រតី។ 

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

១៥. គណៈកមម ធិករសូមរលឹំកេឡើងវញិនូវករអំពវនវរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋភគ(ីCRC/C/15/Add.128 កថខណ័្ឌ ១៤) 
កនុងករបេងកើតយន្តករឯក�ជយ អនុេ�ម�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី ែដលជែផនកមយួៃន�ថ បន័ជតិសិទធិ
មនុស� រមួមនែផនកកុមរ ឬកនុងករបេងកើតយន្តករ�ចេ់�យែឡកមយួ។ យន្តករែបបេនះ ្រតូវែតកុមរ�ចេ្របើ
្របស់បន នងិេធ្វើករពនិិតយ�ម�ននូវករេធ្វើឱយសេ្រមចនូវសិទធិរបស់ពួកេគ និងេធ្វើករេ�ះ្រ�យពកយបណ្តឹ ង 
ទងំ�យៃនកររេំ��េលើសិទធិរបស់ពកួេគកនុងទ្រមងកុ់មរេម្រតី និងយ៉ងឆបរ់ហ័ស ្រពមទងំផ្តល់នូវដេំ�ះ
្រ�យស្រមបក់ររេំ��បំពនែបបេនះេទៀតផង។ គណៈកមម ធិករ សូមទញចំ�ប�់រមមណ៍ពីរដ្ឋភគីចំេពះ
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ២ (២០០២) ស្តីពីតនួទីៃន�ថ បន័សិទធិមនុស�ឯក�ជយ(CRC/GC/២០០២/២)។

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

២៩. រដ្ឋភគគួីរពេន្ល�នកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ឯក�ជយថន កជ់តមិយួ ែដល 
េគរពេទ�មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគេីធ្វើករធនថ �ថ បន័សិទធិមនុស�ថន ក់
ជតិែដលនឹងបេងកើតេនះ គឺ្រតូវមន�ណត្តកិរងរ េដើមបកីរពរ និងេលើកកមពស់បទបបញញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិ
មនុស�និងទទួលបនធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគនស់្រមប្់របតិបត្តិករឯក�ជយេ�យខ្លួនឯង។ ទកទ់ងនងឹបញ្ហ េនះ 
រដ្ឋភគី គួរែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�
្របច្ំរបេទសកមពុជ។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍(២០១០) CERD/C/KHM/CO/8-13

១៥. គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគីបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស��ក�ជយមយួ ្រសប�មេគលករណ៍
ស្តីពី�នៈៃន�ថ បន័ជតិសំ�បក់រេលើកសទួយនិងករករពរសិទធិមនុស�(េគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី)(េសចក្តសំីេរច
របស់ម�សននបិតេលខ៤៨/១៣៤)។ �្រស័យេហតុេនះ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រ�្ឋ ភបិលពិេ្រគះ
េយបល់ជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស�្រប�កំមពុជ និងពិ�រ� 
ទទួលយកជំនួយែផនកបេចចកេទស េដើមបពី្រងងឹជថមនូីវកិចចខតិខ្ំរបងឹជបន្ត េដើមប�ីកែ់តងចបបម់យួស្តីពីករបេងកើត
�ថ បន័ជតិសិទធមិនុស� ្រសបទងំ្រសុងេទនឹងេគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ 

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

១៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងមុតមថំ អនុេ�ម�មសំេណើ របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ចុះែខកញញ  ឆន ំ
២០០៦ រដ្ឋភគីគួរពេន្ល�នកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើត�ថ បន័សិទធមិនុស�ជតិមយួ�ក�ជយ្រសប�ម 
េគលករណ៍ទ្ីរកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ �ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួែដលនឹងបេងកើតឲយ
មនេនះ គួរែតមន�ណត្តិករពរ នងិេលើកសទួយបទបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ េហើយគួរែតផ្តល់ឲយ�ថ បន័េនះ នូវ
ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់សំ�ប្់របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេ�យ�ក�ជយ។ ដូេចនះ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់
រដ្ឋភគី ឲយែស្វងរកករជួយ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក
សិទធិមនុស�្រប�េំនកមពុជ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, para. 101  រ�្ឋ ភបិល្រតូវបេងកើត�ជញ ធរ�ក�ជយមយួ េដើមបទីទួលបណ្តឹ ងអំពរីដ្ឋបលមនិល្អេ�យ
�ថ បន័រដ្ឋ (រមួទងំ�ថ បន័យុត្តិធម)៌។ គណៈកមមករសិទធិមនុស� ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងយ៉ងេពញេលញេ�យ
ឈរេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី គួរែតទទលួបនភរកិចចេនះ។ 

A/HRC/27/70, Para. 81(b). ពេន្ល�នដំេណើ រករបេងកើត�ថ បន័សិទធិមនុស�ជតិមយួ�ក�ជយ ្រសប�មទងំ្រសុង 
នឹងេគលករណ៍ស្តីពី�នៈៃន�ថ បន័ជតិសំ�បក់រេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស� (េគលករណ៍ទី្រកុង 
ប៉រសី)។ 
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VII. អងគជំនំុជ្រមះវិ�ម�ញកនងុតុ���កមពុជ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៩៧. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត រមួទងំែផនកហិរញញ វតថុ េដើមបធីនពីករអនុវត្តេ�យរលូន និងករ
បញចបេ់�យេជគជយ័នូវ��ក្តីែខមរ្រកហម េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជត។ិ (ជប៉ុន) 

១១៨.៩៨. ជបញ្ហ បនទ ន ់្រតូវធនថ ថវកិពីភគីជតិស្រមបអ់ងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញ  ្រតូវបនបំេពញ។ 
(ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍ 

១១៨.៩៩. បន្តវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើងេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភព
របស់អងគជំនុះជ្រមះវ�ិមញញ  នងិបន្តសហករជមយួអនក�យករណ៍ពេិសស។ (រ ៉ូម៉ន)ី 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៤៥. សហករេពញេលញជមយួសហ្របជជតិ េដើមបធីនថ ករអះ�ងថមនអំេពើពុករលួយ និងឥទធិពល
នេយបយ ្រតូវបនេសុើបអេងកតជបនទ នេ់�យយន្តករ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េហើយធនថ ករណីទងំ�យ
រកេឃើញ ្រតូវបន�កជូ់ន�ជញ ធរេដើមបដីេំណើ រករក្តីែផនកតុ�ករ។ (ែបល៊ហ�កី) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៩. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករេដើមបកីរ�រ�ក�ជយភពេពញេលញ�នអ.វ.ត.ក. និងសហករជមយួECCC កនុងករ 
បំេពញមុខងររបស់��ក្តី។ 

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

១៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ផ្តល់សំណង្របកបេ�យ្របសិទធភព ដល់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហិង�េ�្ត តេលើេយនឌរ័ ជពិេសស អំេពើ
ហិង�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តីែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងរបបែខមរ្រកហម នងិេរៀបចំកមមវធីិយុត្តិធមអ៌ន្តរកលមនិែមនតុ�ករ �ប់
បញចូ លទងំករផ្តល់សំណងជួសជុល្រគប្់រគន ់ករគ្ំរទផ្លូវចិត្ត និងករគ្ំរទសម្រសបេផ�ងេទៀត នងិ 
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VII. អងគជំនំុជ្រមះវិ�ម�ញកនងុតុ���កមពុជ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៩៧. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត រមួទងំែផនកហិរញញ វតថុ េដើមបធីនពីករអនុវត្តេ�យរលូន និងករ
បញចបេ់�យេជគជយ័នូវ��ក្តីែខមរ្រកហម េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជត។ិ (ជប៉ុន) 

១១៨.៩៨. ជបញ្ហ បនទ ន ់្រតូវធនថ ថវកិពីភគីជតិស្រមបអ់ងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញ  ្រតូវបនបំេពញ។ 
(ណូែវល៉េហ�ឡងដ់)៍ 

១១៨.៩៩. បន្តវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើងេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភព
របស់អងគជំនុះជ្រមះវ�ិមញញ  នងិបន្តសហករជមយួអនក�យករណ៍ពេិសស។ (រ ៉ូម៉ន)ី 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៤៥. សហករេពញេលញជមយួសហ្របជជតិ េដើមបធីនថ ករអះ�ងថមនអំេពើពុករលួយ និងឥទធិពល
នេយបយ ្រតូវបនេសុើបអេងកតជបនទ នេ់�យយន្តករ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េហើយធនថ ករណីទងំ�យ
រកេឃើញ ្រតូវបន�កជូ់ន�ជញ ធរេដើមបដីេំណើ រករក្តីែផនកតុ�ករ។ (ែបល៊ហ�កី) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៩. រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករេដើមបកីរ�រ�ក�ជយភពេពញេលញ�នអ.វ.ត.ក. និងសហករជមយួECCC កនុងករ 
បំេពញមុខងររបស់��ក្តី។ 

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

១៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ផ្តល់សំណង្របកបេ�យ្របសិទធភព ដល់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហិង�េ�្ត តេលើេយនឌរ័ ជពិេសស អំេពើ
ហិង�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តីែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងរបបែខមរ្រកហម នងិេរៀបចំកមមវធីិយុត្តិធមអ៌ន្តរកលមនិែមនតុ�ករ �ប់
បញចូ លទងំករផ្តល់សំណងជួសជុល្រគប្់រគន ់ករគ្ំរទផ្លូវចិត្ត និងករគ្ំរទសម្រសបេផ�ងេទៀត នងិ 
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(ខ). េឆ្ល�ត�កសទញយកផល្របេ�ជន ៍ ពីដេំណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតសិ្តីពីករទប់
�ក តអ់េំពើហិង�េលើ្រស្តី (NAPVAW) ដំ�កក់លទី២ េដើមបបីញចូ លបញញត្តៃិនអនុសញញ  និងេសចក្តីសេ្រមចេលខ
១៣២៥ របស់្រកុម្របកឹ�សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិឲយបនេពញេលញ។

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/7/ 42, para. 101 រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�រព�ក�ជភពរបស់េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  រមួទងំអនកទងំ�យ 
(�ម ក្តី និងម្រន្តីរដ្ឋបល) េធ្វើករកនុងអងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញកនុងតុ�ករកមពុជ។  

A/HRC/7/ 42, para. 103. �ថ បន័អបរ់ ំនងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល គរួេធ្វើឲយ��រណ�ជនចូលរមួកនុងនីតវិធិី
និងករអនុវត្តន ៍ ្រពមទងំករសេ្រមចក្តី និង�ល្រកមរបស់អងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញកនុងតុ�ករកមពុជ �មរយ�
សិកខ �� ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ និងករេបះពុមភផ�ព្វផ�យ េដើមបបីេងកើតករយល់ដឹងពីអតថនយ័ និង�រ�សំខនៃ់ន
នីតរិដ្ឋ។

72  

VIII. ករ្របតិបត្តិចបប់ 

ក. ទរណុកមម  ករ្រប្រពឹត្តមិិនគបប ី និងករ្របតបិត្តចិបប ់

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៦៦. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនថ កុមរ នងិអនីតិជនេនកនុងមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតសិមបទ នងិ
មជឈមណ្ឌ លយុវជន េទះយ៉ង�កេ៏�យ មនិ្រតូវ�កឲ់យេទជកែន្លងេធ្វើទរុណកមម ឬករ្រប្រពតឹ្តមនិគបបេីឡើយ 
្រសប�មបទបប�ញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធកុិមរ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.៩៦. ព្រងងឹ�ជញ ធរអនុវត្តនច៍បប។់ (អុី�៉ក)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

២៧. េធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េទេលើ្រគបក់រអះ�ងអំពីករេធ្វើទរុណកមម និងករេធ្វើទុកខ
បុកេមមញេផ�ង� េហើយនយំកជនេលមើសមកផ្តនទ េទស�មចបប។់ (�ណឺម៉ក) 

២៨. ចតវ់ធិនករជកែ់ស្តងែថមេទៀត េដើមបេី�ះ្រ�យករណីេធ្វើទរុណកមមេនកនុងពនធនគរ ជពិេសស េដើមបី
ធនថ ករេសុើបអេងកត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េទេលើករណីទងំ�យ�ែដលបន 
អះ�ងថមនករេធ្វើបប ឬទរុណកមម។ សូមផ្តនទ េទសម្រន្តីទងំ�យ�ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងកេធ្វើទរុណ 
កមម ឬេធ្វើបប និងសូមផ្តល់សិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ្របកបេ�យ្របសិទធភព ជូនជនរងេ្រគះេ�យអំេពើ
ទរុណកមម។ (�ធរណរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១២. រដ្ឋភគីគួរេសុើបអេងកត�ល់ករេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុ ជពិេសស ករេ្របើកម្ល ងំ
្របល័យេ�យនគរបល និងេយធ េហើយធនថ ជនៃដដល់្រតូវបនកតេ់ទស និងផ្តល់សំណង្រគប្់រគនដ់ល់
ជនរងេ្រគះ។ មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគគីួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លជ្របពន័ធ
ដល់កម្ល ងំសន្តសុិខទងំអស់ រមួទងំ កំ�ំងសន្តិសុខ ស�្ត បធ់ន បខ់ណ្ឌ ផងែដរ អំពីករេ្របើកម្ល ងំ ជពិេសស 
កនុងបរបិទៃនករេធ្វើបតុកមម េ�យគិតគូរឲយបន្រតមឹ្រតូវអំពេីគលករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករេ្របើ
្របស់កម្ល ងំ និង�វុធ េ�យម្រន្តី្របតបិត្តចិបប។់ 

១៣. […] រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថ ជនៃដដល់ៃនបទេលមើសទងំេនះ្រតូវបនកតេ់ទស េហើយថជនរងេ្រគះ ្រតូវ
បនផ្តល់សំណង្រគប្់រគន។់ រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបធីនថ ចេម្លើយ�រភពែដលបនមកពីករេធ្វើ
ទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមនិគបប ី មនិ�ចយកជករបនេឡើយេនកនុងតុ�ករ កនុង្រគបក់រណី ្រសប�មចបប់
ជតិរបស់ខ្លួន និងម្រ�១� ៃនកតិកសញញ េនះ។ […] 
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(ខ). េឆ្ល�ត�កសទញយកផល្របេ�ជន ៍ ពីដេំណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតសិ្តីពីករទប់
�ក តអ់េំពើហិង�េលើ្រស្តី (NAPVAW) ដំ�កក់លទី២ េដើមបបីញចូ លបញញត្តៃិនអនុសញញ  និងេសចក្តីសេ្រមចេលខ
១៣២៥ របស់្រកុម្របកឹ�សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិឲយបនេពញេលញ។

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/7/ 42, para. 101 រ�្ឋ ភបិល្រតូវេ�រព�ក�ជភពរបស់េច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ  រមួទងំអនកទងំ�យ 
(�ម ក្តី និងម្រន្តីរដ្ឋបល) េធ្វើករកនុងអងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញកនុងតុ�ករកមពុជ។  

A/HRC/7/ 42, para. 103. �ថ បន័អបរ់ ំនងិអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល គរួេធ្វើឲយ��រណ�ជនចូលរមួកនុងនីតវិធិី
និងករអនុវត្តន ៍ ្រពមទងំករសេ្រមចក្តី និង�ល្រកមរបស់អងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញកនុងតុ�ករកមពុជ �មរយ�
សិកខ �� ្របពន័ធផ�ព្វផ�យ និងករេបះពុមភផ�ព្វផ�យ េដើមបបីេងកើតករយល់ដឹងពីអតថនយ័ និង�រ�សំខនៃ់ន
នីតរិដ្ឋ។
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VIII. ករ្របតិបត្តិចបប់ 

ក. ទរណុកមម  ករ្រប្រពឹត្តមិិនគបប ី និងករ្របតបិត្តចិបប ់

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៦៦. ចតវ់ធិនករចបំចន់ន េដើមបធីនថ កុមរ នងិអនីតិជនេនកនុងមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតសិមបទ នងិ
មជឈមណ្ឌ លយុវជន េទះយ៉ង�កេ៏�យ មនិ្រតូវ�កឲ់យេទជកែន្លងេធ្វើទរុណកមម ឬករ្រប្រពតឹ្តមនិគបបេីឡើយ 
្រសប�មបទបប�ញត្តិៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធកុិមរ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.៩៦. ព្រងងឹ�ជញ ធរអនុវត្តនច៍បប។់ (អុី�៉ក)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

២៧. េធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េទេលើ្រគបក់រអះ�ងអំពីករេធ្វើទរុណកមម និងករេធ្វើទុកខ
បុកេមមញេផ�ង� េហើយនយំកជនេលមើសមកផ្តនទ េទស�មចបប។់ (�ណឺម៉ក) 

២៨. ចតវ់ធិនករជកែ់ស្តងែថមេទៀត េដើមបេី�ះ្រ�យករណីេធ្វើទរុណកមមេនកនុងពនធនគរ ជពិេសស េដើមបី
ធនថ ករេសុើបអេងកត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យ�ក�ជយ និងមនិលំេអៀង េទេលើករណីទងំ�យ�ែដលបន 
អះ�ងថមនករេធ្វើបប ឬទរុណកមម។ សូមផ្តនទ េទសម្រន្តីទងំ�យ�ែដលទទួលខុស្រតូវកនុងកេធ្វើទរុណ 
កមម ឬេធ្វើបប និងសូមផ្តល់សិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ្របកបេ�យ្របសិទធភព ជូនជនរងេ្រគះេ�យអំេពើ
ទរុណកមម។ (�ធរណរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១២. រដ្ឋភគីគួរេសុើបអេងកត�ល់ករេចទ្របកនទ់កទ់ងនឹងករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុ ជពិេសស ករេ្របើកម្ល ងំ
្របល័យេ�យនគរបល និងេយធ េហើយធនថ ជនៃដដល់្រតូវបនកតេ់ទស និងផ្តល់សំណង្រគប្់រគនដ់ល់
ជនរងេ្រគះ។ មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគគីួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លជ្របពន័ធ
ដល់កម្ល ងំសន្តសុិខទងំអស់ រមួទងំ កំ�ំងសន្តិសុខ ស�្ត បធ់ន បខ់ណ្ឌ ផងែដរ អំពីករេ្របើកម្ល ងំ ជពិេសស 
កនុងបរបិទៃនករេធ្វើបតុកមម េ�យគិតគូរឲយបន្រតមឹ្រតូវអំពេីគលករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករេ្របើ
្របស់កម្ល ងំ និង�វុធ េ�យម្រន្តី្របតបិត្តចិបប។់ 

១៣. […] រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថ ជនៃដដល់ៃនបទេលមើសទងំេនះ្រតូវបនកតេ់ទស េហើយថជនរងេ្រគះ ្រតូវ
បនផ្តល់សំណង្រគប្់រគន។់ រដ្ឋភគគីួរចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបធីនថ ចេម្លើយ�រភពែដលបនមកពីករេធ្វើ
ទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមនិគបប ី មនិ�ចយកជករបនេឡើយេនកនុងតុ�ករ កនុង្រគបក់រណី ្រសប�មចបប់
ជតិរបស់ខ្លួន និងម្រ�១� ៃនកតិកសញញ េនះ។ […] 
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គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម CAT/C/KHM/CO/2 (២០១០)

១៥. េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជបនទ ន ់និងមន្របសិទធភពេដើមបទីប�់ក តអ់ំេពើទរុណ 
កមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន �បទ់ងំអេំពើហិង�ផ្លូវេភទ េនេពលកំពុងឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួនេនទូទងំ្របេទស 
�មរយៈករ្របកសពីេគលនេយបយែដលនឹងបេងកើតឱយមនលទធផលែដល�ច�ស់ែវងបន កនុងករលបបំ់បត់
អំេពើទរុណកមមនិងករ្រប្រពឹត្តិមនិគបបមីកេលើខ្លួន ្រប្រពឹត្តិេឡើងេ�យម្រន្តី�ជករ និង�មរយៈករឃ្ល េំមើល និង/ឬ 
ករកត្់រ�នូវដំេណើ រករ�កសួរចេម្លើយរបស់នគរបល។ 

រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថ ករេចទ្របកនព់ីបទេធ្វើទរុណកមម នងិ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំអស់ រមួ
ទងំអំេពើហិង�ផ្លូវេភទេនេពលកពុំងឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួន ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់្របកបេ�យ្របសិទធភព និង
មនិលេម្អ�ង េហើយថជនេលមើស្រតូវែតបនេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសឲយ្រសបេទ�មទមងនៃ់នអំេពើេលមើស �ម
លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងម្រ�� ៃនអនុសញញ ។ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ែផនករកំណតេ់ទសស្រមបផ់្តនទ េទសពីបទេធ្វើ
ទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ្រប្រពឹត្តេឡើងេ�យម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល េដើមបធីនថមនករផ្តនទ េទស
ធួនលមមចេំពះជនែដល្រតូវបនរកេឃើញថ បន្រប្រពតឹ្តអំេពើែបបេនះ។ 

រដ្ឋភគីគួរធនថ ចបបជ់តរិបស់ខ្លួន មនបញចូ លបទបបញញត្តិែដល�មឃត�់ចខ់តមនិឲយេ្របើកលៈេទសៈ
ពិេសស�មយួ មកេធ្វើជេលសកនុងករេធ្វើទរុណកមមេឡើយ។ 

១៦. រដ្ឋភគីគួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនឲយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់ ្របកបេ�យ្របសិទធភព និង
មនិលេម្អ�ងេលើករេចទ្របកនព់បីទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំអស់េលើទណ្ឌិ ត និងពរុិទធ
ជន រមួទងំេនកនុង�ថ នីយន៍គរបល និងេដើមបយីកម្រន្តី្របតបិត្តិចបប ់ និងម្រន្តីពនធនគរែដលបន្រប្រពឹត្ត នងិ
បញជ  ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះមកផ្តនទ េទស�មផ្លូវចបប។់ រដ្ឋភគគួីរបេងកើតយន្តករបណ្តឹ ងត�៉
េលើករ្របតិបត្តិចបបេ់�យ�ក�ជយ នងិធនថ �ថ បន័សីុវលិស្រមបឃ់្ល េំមើលេ�យ�ក�ជយ េធ្វើករេសុើបអេងកត
េលើករប្តឹងត�៉ពបីទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កម់្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប។់ 

ទកទ់ងនឹងករណីៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន�មករេមើលេឃើញបឋម ជនសង�យ័ 
្រតូវែតពយួរករងរ ឬែតង�ងំករងរជថមីកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករេសុើបអេងកត េដើមបេីចៀស�ង្របករេ្រគះថន ក�់
មយួែដលជនសង�យ័េនះ�ចបងកឲយមនករ�ងំសទះដល់ករេសុើបអេងកត ឬបន្តេធ្វើសកមមភពែដលមនិអនុញញ តដូច 
ែដលបន�យករណ៍ ែដលរេំ�ភបំពនេទេលើអនុសញញ ។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត រដ្ឋភគីគរួបេងកើតកមមវធិីករពរជនរងេ្រគះ និង�ក� ីេដើមបជីួយ ធនឲយមនកររក�ករ
សមង ត ់ និងេដើមបកីរពរអនកែដលេចញមុខមក�យករណ៍ ឬប្តឹងត�៉ទកទ់ងនឹងអេំពើទរុណកមម កដូ៏ចជធនឲយ
មនករែបងែចកមូលនិធ្ិរគប្់រគន ់ស្រមបក់រ្រប្រពតឹ្តេទរបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ 

២៥. េ�យមនសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល រដ្ឋភគីគួរបេងកើត នងិព្រងឹងកមមវធិអីបរ់បំែនថម 
េដើមបធីនថ ម្រន្តីទងំអស់ មនម្រន្តី្របតបិត្តិចបប ់ និងម្រន្តីពនធនគរផង ្រតូវយល់ដឹងេ្រជ្រជះពីបទបបញញ ត្តៃិន
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អនុសញញ  េហើយនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យគម នអនុេ្រគះ េនេពលមនរបយករណ៍ស្តីពីកររេំ�ភបំពន រមួ
មនករណីអេំពើហិង�ផ្លូវេភទជេដើម េដើមបឲីយជនេលមើសទងំេនះទទួលករកតេ់ទស�មផ្លួវចបប។់ បែនថមពីេនះ
េទៀត នគរបល នងិម្រន្តីពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀតគរួទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លកនុងករសមភ សជមយួ�ក� ី ករ
ករពរ�ក� ី វធិី�្រស្តនីតិេវជជវទិយ និងករ្របមូលភស្តុ�ង េហើយបុគគលិកជបព់កព់ន័ធទងំអស់គួរទទួលបន
ករបណ្តុ ះប�្ត លជក�់កស់្តីពីរេបៀបកំណតស់ញញ ៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន រមួ
មន ម្រន្តែីដលនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកត និងចង្រកងឯក�រទកទ់ងនឹងករណីទងំេនះ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លេនះ គួរ
មនបញចូ លករេ្របើ្របស់េសៀវេភកបួនស្តីពីករេសុើបអេងកត និងករចង្រកងឯក�រ្របកបេ�យ្របសិទធភព ទក ់
ទងនឹងទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ ឬបេនថ ក
បនទ ប(ពិធី�រIstanbul)។ បែនថមពេីនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរធនថ ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជវីៈែដលពកព់ន័ធ និង�រៈ
សំខនក់នុងករេគរព្រកមសីលធមទ៌ងំេនះ ្រតូវែតេធ្វើឲយេទជែផនកចបំចម់យួសំ�បស់កមមភពបណ្តុ ះប�្ត ល។ 
បែនថមពីេនះ រដ្ឋភគីគរួ�យតៃម្លពី្របសិទធភព និងផលបះ៉ពល់ៃនកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល/កមមវធិីអបរ់។ំ 

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពី
ករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគគួីរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទលួបនសំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល
្រតឹម្រតូវ និង្រគប្់រគន ់និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ �មែដល�ចេធ្វើបន។ 

រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀតេដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និងេស� 
ខងផ្លូវចិត្តស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជពិេសស កនុងអំឡុងេពល នងិបនទ បពី់ករជបឃំុ់កនុង
ពនធនគរ េហើយធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះទទួលបនេស��្ត រនីតសិមបទែដលមន្របសិទធភព និងបនទ ន ់
េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរុណកមម និងត្រមូវករករ�្ត រនីតិសមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករ
េធ្វើទរុណកមម កនុងចេំ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជំនញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករ
បញជូ នជនរងេ្រគះទងំេនះពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើន
សមតថភពទភីន កង់រសុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតសិមបទឯកេទសែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរជតិែបបអនុ�សន៍
ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ ជពិេសស កនុងវស័ិយសុខ
ភពផ្លូវចិត្ត។

ខ. លកខខណ្ឌ េនពនធនគរ និងករឃុំខ ្លនួ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៦០. ពចិរ�ចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបែីកលម្អ�ថ នភពពនធនគរបែនថមេទៀត។ (��្ឌ ) 

១១៨.៦១. ចតវ់ធិនករនន េដើមបេីជៀស�ងករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុ និងធនថ លកខខណ្ឌ ៃនករចបខ់្លួន និង
ករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ (ែបលហ�ុកិ) 
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គណៈកមម ធិករ្របឆងំទរុណកមម CAT/C/KHM/CO/2 (២០១០)

១៥. េ�យចតទុ់កជបញ្ហ បនទ ន ់រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជបនទ ន ់និងមន្របសិទធភពេដើមបទីប�់ក តអ់ំេពើទរុណ 
កមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន �បទ់ងំអេំពើហិង�ផ្លូវេភទ េនេពលកំពុងឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួនេនទូទងំ្របេទស 
�មរយៈករ្របកសពីេគលនេយបយែដលនឹងបេងកើតឱយមនលទធផលែដល�ច�ស់ែវងបន កនុងករលបបំ់បត់
អំេពើទរុណកមមនិងករ្រប្រពឹត្តិមនិគបបមីកេលើខ្លួន ្រប្រពឹត្តិេឡើងេ�យម្រន្តី�ជករ និង�មរយៈករឃ្ល េំមើល និង/ឬ 
ករកត្់រ�នូវដំេណើ រករ�កសួរចេម្លើយរបស់នគរបល។ 

រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថ ករេចទ្របកនព់ីបទេធ្វើទរុណកមម នងិ្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំអស់ រមួ
ទងំអំេពើហិង�ផ្លូវេភទេនេពលកពុំងឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួន ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់្របកបេ�យ្របសិទធភព និង
មនិលេម្អ�ង េហើយថជនេលមើស្រតូវែតបនេចទ្របកន ់ និងផ្តនទ េទសឲយ្រសបេទ�មទមងនៃ់នអំេពើេលមើស �ម
លកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងម្រ�� ៃនអនុសញញ ។ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ែផនករកំណតេ់ទសស្រមបផ់្តនទ េទសពីបទេធ្វើ
ទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ្រប្រពឹត្តេឡើងេ�យម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល េដើមបធីនថមនករផ្តនទ េទស
ធួនលមមចេំពះជនែដល្រតូវបនរកេឃើញថ បន្រប្រពតឹ្តអំេពើែបបេនះ។ 

រដ្ឋភគីគួរធនថ ចបបជ់តរិបស់ខ្លួន មនបញចូ លបទបបញញត្តិែដល�មឃត�់ចខ់តមនិឲយេ្របើកលៈេទសៈ
ពិេសស�មយួ មកេធ្វើជេលសកនុងករេធ្វើទរុណកមមេឡើយ។ 

១៦. រដ្ឋភគីគួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនឲយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់ ្របកបេ�យ្របសិទធភព និង
មនិលេម្អ�ងេលើករេចទ្របកនព់បីទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនទងំអស់េលើទណ្ឌិ ត និងពរុិទធ
ជន រមួទងំេនកនុង�ថ នីយន៍គរបល និងេដើមបយីកម្រន្តី្របតបិត្តិចបប ់ និងម្រន្តីពនធនគរែដលបន្រប្រពឹត្ត នងិ
បញជ  ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះមកផ្តនទ េទស�មផ្លូវចបប។់ រដ្ឋភគគួីរបេងកើតយន្តករបណ្តឹ ងត�៉
េលើករ្របតិបត្តិចបបេ់�យ�ក�ជយ នងិធនថ �ថ បន័សីុវលិស្រមបឃ់្ល េំមើលេ�យ�ក�ជយ េធ្វើករេសុើបអេងកត
េលើករប្តឹងត�៉ពបីទេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កម់្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប។់ 

ទកទ់ងនឹងករណីៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន�មករេមើលេឃើញបឋម ជនសង�យ័ 
្រតូវែតពយួរករងរ ឬែតង�ងំករងរជថមីកនុងអំឡុងេពលេធ្វើករេសុើបអេងកត េដើមបេីចៀស�ង្របករេ្រគះថន ក�់
មយួែដលជនសង�យ័េនះ�ចបងកឲយមនករ�ងំសទះដល់ករេសុើបអេងកត ឬបន្តេធ្វើសកមមភពែដលមនិអនុញញ តដូច 
ែដលបន�យករណ៍ ែដលរេំ�ភបំពនេទេលើអនុសញញ ។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត រដ្ឋភគីគរួបេងកើតកមមវធិីករពរជនរងេ្រគះ និង�ក� ីេដើមបជីួយ ធនឲយមនកររក�ករ
សមង ត ់ និងេដើមបកីរពរអនកែដលេចញមុខមក�យករណ៍ ឬប្តឹងត�៉ទកទ់ងនឹងអេំពើទរុណកមម កដូ៏ចជធនឲយ
មនករែបងែចកមូលនិធ្ិរគប្់រគន ់ស្រមបក់រ្រប្រពតឹ្តេទរបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ 

២៥. េ�យមនសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល រដ្ឋភគីគួរបេងកើត នងិព្រងឹងកមមវធិអីបរ់បំែនថម 
េដើមបធីនថ ម្រន្តីទងំអស់ មនម្រន្តី្របតបិត្តិចបប ់ និងម្រន្តីពនធនគរផង ្រតូវយល់ដឹងេ្រជ្រជះពីបទបបញញ ត្តៃិន
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អនុសញញ  េហើយនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកតេ�យគម នអនុេ្រគះ េនេពលមនរបយករណ៍ស្តីពីកររេំ�ភបំពន រមួ
មនករណីអេំពើហិង�ផ្លូវេភទជេដើម េដើមបឲីយជនេលមើសទងំេនះទទួលករកតេ់ទស�មផ្លួវចបប។់ បែនថមពីេនះ
េទៀត នគរបល នងិម្រន្តីពកព់ន័ធេផ�ង�េទៀតគរួទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លកនុងករសមភ សជមយួ�ក� ី ករ
ករពរ�ក� ី វធិី�្រស្តនីតិេវជជវទិយ និងករ្របមូលភស្តុ�ង េហើយបុគគលិកជបព់កព់ន័ធទងំអស់គួរទទួលបន
ករបណ្តុ ះប�្ត លជក�់កស់្តីពីរេបៀបកំណតស់ញញ ៃនករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន រមួ
មន ម្រន្តែីដលនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកត និងចង្រកងឯក�រទកទ់ងនឹងករណីទងំេនះ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លេនះ គួរ
មនបញចូ លករេ្របើ្របស់េសៀវេភកបួនស្តីពីករេសុើបអេងកត និងករចង្រកងឯក�រ្របកបេ�យ្របសិទធភព ទក ់
ទងនឹងទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស�ធម ៌ ឬបេនថ ក
បនទ ប(ពិធី�រIstanbul)។ បែនថមពេីនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរធនថ ្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជវីៈែដលពកព់ន័ធ និង�រៈ
សំខនក់នុងករេគរព្រកមសីលធមទ៌ងំេនះ ្រតូវែតេធ្វើឲយេទជែផនកចបំចម់យួសំ�បស់កមមភពបណ្តុ ះប�្ត ល។ 
បែនថមពីេនះ រដ្ឋភគីគរួ�យតៃម្លពី្របសិទធភព និងផលបះ៉ពល់ៃនកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល/កមមវធិីអបរ់។ំ 

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពី
ករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគគួីរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទលួបនសំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល
្រតឹម្រតូវ និង្រគប្់រគន ់និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ �មែដល�ចេធ្វើបន។ 

រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀតេដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និងេស� 
ខងផ្លូវចិត្តស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជពិេសស កនុងអំឡុងេពល នងិបនទ បពី់ករជបឃំុ់កនុង
ពនធនគរ េហើយធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះទទួលបនេស��្ត រនីតសិមបទែដលមន្របសិទធភព និងបនទ ន ់
េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរុណកមម និងត្រមូវករករ�្ត រនីតិសមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករ
េធ្វើទរុណកមម កនុងចេំ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជំនញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករ
បញជូ នជនរងេ្រគះទងំេនះពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើន
សមតថភពទីភន កង់រសុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតសិមបទឯកេទសែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរជតិែបបអនុ�សន៍
ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ ជពិេសស កនុងវស័ិយសុខ
ភពផ្លូវចិត្ត។

ខ. លកខខណ្ឌ េនពនធនគរ និងករឃុំខ ្លនួ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៦០. ពចិរ�ចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបែីកលម្អ�ថ នភពពនធនគរបែនថមេទៀត។ (��្ឌ ) 

១១៨.៦១. ចតវ់ធិនករនន េដើមបេីជៀស�ងករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុ និងធនថ លកខខណ្ឌ ៃនករចបខ់្លួន និង
ករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ (ែបលហ�ុកិ) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

២៩. ែកត្រមូវទកីែន្លងឃំុឃងំ និងពនធនគរ កដូ៏ចជបទ�្ឋ នៃនករ្រគប្់រគង េដើមបឲីយមនករយល់ដឹងពីេយន៉ឌរ័ 
និងធនឲយមនករករពរដម៏ន្របសិទធភព ដល់សុវតថិភពបុគគលរបស់អនកជបឃំុ់ឃងំ និងអនកេទសទងំអស់។ 
(�ធរណៈរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៤. រដ្ឋភគីគួរអនុមត័វធិនករមន្របសិទធភព េដើមបកីតប់នថយចំនួនអនកេទស�កេ់្រចើនេលើសចំណុះ េនកនុង
មណ្ឌ លឃំុឃងំ និងធនលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន ែដលេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់អនកេទស ្រសប�មម្រ�១០ ៃន
កតិកសញញ េនះ។ រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរឲយមនករេសុើបអេងកតឆបរ់ហ័ស និង�ក�ជយ នងិផ្តនទ េទសជយថ 
េហតុចេំពះម្រន្តីរដ្ឋែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើពុករលួយ�កព់នធនគរ។ មយ៉ងវញិេទៀត រដ្ឋភគីគរួធនថ 
ចុងេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួនរងច់សំវនករ ែតកនុងករណីចបំចបំ់ផុតប៉ុេ�្ណ ះ េហើយអនុវត្តជេ្រមើសេផ�ងៗជំនួសឲយ
ករ�កព់នធនគរ។ គរួែតមនករចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមបធីនទំនកទ់នំង ឬករបញជូ ន�ល្រកម�ថ ពររបស់
តុ�ករេទ�ជញ ធរពនធនគរ និង�មជីនជបឃំុ់។ 

១៦. រដ្ឋភគគួីរែតចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបបីញឈបនូ់វករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនេ�យបំពនេលើជនគម ន
ផទះសែមបង អនកសំុទន អនកេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន កុមរ�មចេិញច ើមផ្លូវ នងិអនករកសីុផ្លូវេភទ។ �ល់ករណីៃនករេធ្វើ
ទរុណកមម និងករេធ្វើបបទងំអស់ គួរែតេសុើបអេងកត េហើយ្របសិនេបើមនភស័្តុ�ងពតិ្របកដ បង្ហ ញពកីរណី
ទងំេនះ គួរែតផ្តនទ េទស និង�កេ់ទសទណ្ឌ ។ 

១៧. រដ្ឋភគីគួរែតធនថ ្រគបទិ់ដ្ឋភពចបប ់ នងិទន្ល បអ់នុវត្តរបស់ខ្លួនេលើករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ្រតូវមន
សុខដុមនីយកមមជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនម្រ�៩ និង១៤ ៃនកតិកសញញ  ដូចមនែចងកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទ 
េលខ៣២(២០០៧)ស្តីពីសិទធិេសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ�ករនិង��ជ្រមះក្តី នងិសិទធទិទួលបនករជំនុំជ្រមះ 
េ�យយុត្តិធម ៌នងិេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៥ (២០១៤) ស្តីពីេសរភីព និងសន្តិសុខរបស់មនុស� �បទ់ងំ�ម 
រយៈករអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ ែដលជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  �ចទទួលបនភ្ល មៗនូវសិទធទិទួលបន
ជំនួយពីេមធវ ីចបព់ីដេំណើ រករដំបូងៃនករដកហូតេសរភីពរបស់ខ្លួន។ ករទទួលបនកចិចពេិ្រគះេយបល់គួរែត
្រតូវផ្តល់ឲយេន្រគបដ់ំ�កក់លៃននីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ។  

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

៣៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 
ក). េធ្វើករធនថ កុមរេនកនុងទ្រមង�់កេ៏�យ ៃនករឃំុខ្លួន�មទេំនើងចិត្ត េទះបីជេនកនុងមណ្ឌ ល

ពយបលនិង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នក្តឬីមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទសងគមកចិចក្តី ឬ្របេភទេផ�ងេទៀតៃនមណ្ឌ ល�មយួែដល 
្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋក្តី ្រតូវេធ្វើករេ�ះែលងកុមរេ�យមនិមនករបែង្អរបង្អងេ់ឡើយ។ 
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ខ). ធនឱយមនករេសុើបអេងកតភ្ល មៗចំេពះករេចទ្របកនអំ់ពកីរ្រប្រពឹត្តមនិគបប ីនិងករេធ្វើទរុណកមមកុមរ 
េនកនុងមណ្ឌ លទងំេនះ និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបននខំ្លួនមកតុ�ករ និង 

គ). បេងកើតយន្តករ�ក�ជយ ែដលគតិគូរអំពីកុមរ ស្រមបទ់ទួលពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងម្រន្តីអនុវត្តចបប់ និង
េដើមបីផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះនូវដំេ�ះ្រ�យ ដូចែដលបនេលើកជអនុ�សនេ៍�យគណៈកមម ធិករ្របឆងំករេធ្វើ
ទរុណកមម (CAT/C/KHM/CO/២ កថខណ្ឌ ២០)។ 

៥៦. គណៈកមម ធិករសូមេ្រកើនរលឹំកនូវអនុ�សនរ៍បស់ខ្លួនេឡើងវញិចេំពះរដ្ឋភគី […]  
ខ). ធនថ យុវវយ័ ករបន�បេ្រគ�ងេញ�ន ករពយបល ករ�្ត រនតិីសមបទ និងករេធ្វើអន្ត�គមន៍ សមហរ

ណកមមកុមរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រតូវអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ េហើយកនុងេគលបំណង
េនះ ្រតូវេធ្វើករអភិវ��កមមវធិីពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នេនថន ក់សហគមន។៍ 

៦៤. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករធននូវសិទធិរបស់កុមរ និងម្ត យរបស់កុមរែដលរស់េនកនុងពនធន 
គរ ្រតូវបនេគរព។ គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមបធីនថ ម្ត យ និងកូនរបស់
ពួកេគ ្រតូវបនផ្តល់នូវម្ហូប��រ ្រពមទងំេស�សុខភព េហើយគណៈកមម ធិករសូមទទូចថ កុមរ្រតូវមនសិទធិ
ទទួលបនករអប់រ ំ និងសកមមភពកំ�ន្តសបបយទងំ�យ។ គណៈកមម ធកិរ កសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគចីត�់ល់
វធិនករដ៏ចំបច់ េដើមបកីរពរកុមរពី�ល់ទ្រមងៃ់នកររេំ�ភបំពន និងេធ្វើករេសុើបអេងកតនូវ�ល់របយករណ៍
អំពីកររេំ�ភបំពនកុមរេ�យម្រន្តីពនធនគរ នងិេ�យអនកជបព់នធនគរេផ�ងេទ�ត ្រពមទងំចតវ់ធិនករ�ក់  
វនិយ័ដស៏ម្រសប ្របឆងំនឹងជនេលមើសែដលបនរេំ�ភបំពនេលើកុមរ។ 

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

១៩. រដ្ឋភគគីួរព្រងីកកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនហួសេហតុឲយមន្របសិទធភព
េនទីកែន្លងទងំ�យែដលមនុស�្រតូវបនដកហូតេសរភីព រមួមន�ថ នីយន៍គរបល និងពនធនគរ េហើយេដើមបី
ែកលំអលកខខណ្ឌ ឃំុខ្លួនេន�មទកីែន្លងទងំេនះ មនដូចជ អនមយ័ និងករផគតផ់គងម់្ហូប��រជេដើម។ េដើមបី
សេ្រមចបនេគលបំណងេនះ គណៈកមម ធិករសូមេលើកជអនុ�សនថ៍រដ្ឋភគ្ីរតូវអនុវត្តវធិនករេផ�ងៗជំនួស 
ឲយករ�កព់នធនគរ និងធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ េដើមបអីភវិ�� និងជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ
ពនធនគរ និងទីកែន្លងឃំុខ្លួនេផ�ងៗេទ�ត។ េលើសពេីនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងកំណតម់ុខងរ និងតួនទរីបស់  
“គណៈកមម ធិករស្វ័យ្រគប្់រគងពនធនគរ” ឲយបនចបស់�ស់ និងធនថ មនករេសុើបអេងកតេលើករណីរេំ�ភ
បំពន និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កអ់ងគភពេនះ េហើយជនេលមើស្រតូវែតបន�កទ់ណ្ឌ កមម។ បែនថម
ពីេនះ ម្រន្តីអគគនយក�្ឋ នពនធនគរែដលមនិេអើេពើ ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើទងំេនះ ្រតូវទទលួ
ខុស្រតូវចេំពះទេង្វើរបស់ខ្លួន េ�យជនសង�យ័្រតូវផ្អ កពីករងរ ឬចត�់ងំករងរ�ជថមកីនុងអំឡុងេពលដំេណើ រ 
ករេសុើបអេងកត។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើសំុផងែដរឲយផ្តល់ពត័ម៌នថមីៗ  ស្តីពីកលៈេទសៈទងំ�យជុំវញិមរណភព
របស់ជនជបឃំុ់េឈម ះគង ់�, េហង ទូច និងេម៉ សុខ ្រពមទងំពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន ់និង 
ករផ្ដនទ េទសែដលេកើតេចញពីករណីទងំេនះ។ 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

២៩. ែកត្រមូវទកីែន្លងឃំុឃងំ និងពនធនគរ កដូ៏ចជបទ�្ឋ នៃនករ្រគប្់រគង េដើមបឲីយមនករយល់ដឹងពីេយន៉ឌរ័ 
និងធនឲយមនករករពរដម៏ន្របសិទធភព ដល់សុវតថិភពបុគគលរបស់អនកជបឃំុ់ឃងំ និងអនកេទសទងំអស់។ 
(�ធរណៈរដ្ឋែឆក) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស�  (CCPR/C/SR.3157) (២០១៥)

១៤. រដ្ឋភគីគួរអនុមត័វធិនករមន្របសិទធភព េដើមបកីតប់នថយចំនួនអនកេទស�កេ់្រចើនេលើសចំណុះ េនកនុង
មណ្ឌ លឃំុឃងំ និងធនលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន ែដលេគរពេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់អនកេទស ្រសប�មម្រ�១០ ៃន
កតិកសញញ េនះ។ រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរឲយមនករេសុើបអេងកតឆបរ់ហ័ស និង�ក�ជយ នងិផ្តនទ េទសជយថ 
េហតុចេំពះម្រន្តីរដ្ឋែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើពុករលួយ�កព់នធនគរ។ មយ៉ងវញិេទៀត រដ្ឋភគីគរួធនថ 
ចុងេចទ្រតូវបនឃំុខ្លួនរងច់សំវនករ ែតកនុងករណីចបំចបំ់ផុតប៉ុេ�្ណ ះ េហើយអនុវត្តជេ្រមើសេផ�ងៗជំនួសឲយ
ករ�កព់នធនគរ។ គរួែតមនករចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមបធីនទំនកទ់នំង ឬករបញជូ ន�ល្រកម�ថ ពររបស់
តុ�ករេទ�ជញ ធរពនធនគរ និង�មជីនជបឃំុ់។ 

១៦. រដ្ឋភគគួីរែតចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបបីញឈបនូ់វករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនេ�យបំពនេលើជនគម ន
ផទះសែមបង អនកសំុទន អនកេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន កុមរ�មចេិញច ើមផ្លូវ នងិអនករកសីុផ្លូវេភទ។ �ល់ករណីៃនករេធ្វើ
ទរុណកមម និងករេធ្វើបបទងំអស់ គួរែតេសុើបអេងកត េហើយ្របសិនេបើមនភស័្តុ�ងពតិ្របកដ បង្ហ ញពកីរណី
ទងំេនះ គួរែតផ្តនទ េទស និង�កេ់ទសទណ្ឌ ។ 

១៧. រដ្ឋភគីគួរែតធនថ ្រគបទិ់ដ្ឋភពចបប ់ នងិទន្ល បអ់នុវត្តរបស់ខ្លួនេលើករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ្រតូវមន
សុខដុមនីយកមមជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនម្រ�៩ និង១៤ ៃនកតិកសញញ  ដូចមនែចងកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទ 
េលខ៣២(២០០៧)ស្តីពីសិទធិេសមើភពគន េនចំេពះមុខតុ�ករនិង��ជ្រមះក្តី នងិសិទធទិទួលបនករជំនុំជ្រមះ 
េ�យយុត្តិធម ៌នងិេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣៥ (២០១៤) ស្តីពីេសរភីព និងសន្តិសុខរបស់មនុស� �បទ់ងំ�ម 
រយៈករអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ ែដលជបេ់ចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  �ចទទួលបនភ្ល មៗនូវសិទធទិទួលបន
ជំនួយពីេមធវ ីចបព់ីដេំណើ រករដំបូងៃនករដកហូតេសរភីពរបស់ខ្លួន។ ករទទួលបនកចិចពេិ្រគះេយបល់គួរែត
្រតូវផ្តល់ឲយេន្រគបដ់ំ�កក់លៃននីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ។  

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

៣៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 
ក). េធ្វើករធនថ កុមរេនកនុងទ្រមង�់កេ៏�យ ៃនករឃំុខ្លួន�មទេំនើងចិត្ត េទះបីជេនកនុងមណ្ឌ ល

ពយបលនិង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នក្តឬីមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទសងគមកចិចក្តី ឬ្របេភទេផ�ងេទៀតៃនមណ្ឌ ល�មយួែដល 
្រគប្់រគងេ�យរដ្ឋក្តី ្រតូវេធ្វើករេ�ះែលងកុមរេ�យមនិមនករបែង្អរបង្អងេ់ឡើយ។ 
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ខ). ធនឱយមនករេសុើបអេងកតភ្ល មៗចំេពះករេចទ្របកនអំ់ពកីរ្រប្រពឹត្តមនិគបប ីនិងករេធ្វើទរុណកមមកុមរ 
េនកនុងមណ្ឌ លទងំេនះ និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបននខំ្លួនមកតុ�ករ និង 

គ). បេងកើតយន្តករ�ក�ជយ ែដលគតិគូរអំពីកុមរ ស្រមបទ់ទួលពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងម្រន្តីអនុវត្តចបប់ និង
េដើមបីផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះនូវដំេ�ះ្រ�យ ដូចែដលបនេលើកជអនុ�សនេ៍�យគណៈកមម ធិករ្របឆងំករេធ្វើ
ទរុណកមម (CAT/C/KHM/CO/២ កថខណ្ឌ ២០)។ 

៥៦. គណៈកមម ធិករសូមេ្រកើនរលឹំកនូវអនុ�សនរ៍បស់ខ្លួនេឡើងវញិចេំពះរដ្ឋភគី […]  
ខ). ធនថ យុវវយ័ ករបន�បេ្រគ�ងេញ�ន ករពយបល ករ�្ត រនតិីសមបទ និងករេធ្វើអន្ត�គមន៍ សមហរ

ណកមមកុមរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រតូវអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ េហើយកនុងេគលបំណង
េនះ ្រតូវេធ្វើករអភិវ��កមមវធិីពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នេនថន ក់សហគមន។៍ 

៦៤. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករធននូវសិទធិរបស់កុមរ និងម្ត យរបស់កុមរែដលរស់េនកនុងពនធន 
គរ ្រតូវបនេគរព។ គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមបធីនថ ម្ត យ និងកូនរបស់
ពួកេគ ្រតូវបនផ្តល់នូវម្ហូប��រ ្រពមទងំេស�សុខភព េហើយគណៈកមម ធិករសូមទទូចថ កុមរ្រតូវមនសិទធិ
ទទួលបនករអប់រ ំ និងសកមមភពកំ�ន្តសបបយទងំ�យ។ គណៈកមម ធកិរ កសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគចីត�់ល់
វធិនករដ៏ចំបច់ េដើមបកីរពរកុមរពី�ល់ទ្រមងៃ់នកររេំ�ភបំពន និងេធ្វើករេសុើបអេងកតនូវ�ល់របយករណ៍
អំពីកររេំ�ភបំពនកុមរេ�យម្រន្តីពនធនគរ នងិេ�យអនកជបព់នធនគរេផ�ងេទ�ត ្រពមទងំចតវ់ធិនករ�ក់  
វនិយ័ដស៏ម្រសប ្របឆងំនឹងជនេលមើសែដលបនរេំ�ភបំពនេលើកុមរ។ 

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

១៩. រដ្ឋភគគីួរព្រងីកកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនហួសេហតុឲយមន្របសិទធភព
េនទីកែន្លងទងំ�យែដលមនុស�្រតូវបនដកហូតេសរភីព រមួមន�ថ នីយន៍គរបល និងពនធនគរ េហើយេដើមបី
ែកលំអលកខខណ្ឌ ឃំុខ្លួនេន�មទកីែន្លងទងំេនះ មនដូចជ អនមយ័ និងករផគតផ់គងម់្ហូប��រជេដើម។ េដើមបី
សេ្រមចបនេគលបំណងេនះ គណៈកមម ធិករសូមេលើកជអនុ�សនថ៍រដ្ឋភគ្ីរតូវអនុវត្តវធិនករេផ�ងៗជំនួស 
ឲយករ�កព់នធនគរ និងធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ េដើមបអីភវិ�� និងជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ
ពនធនគរ និងទីកែន្លងឃំុខ្លួនេផ�ងៗេទ�ត។ េលើសពេីនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងកំណតម់ុខងរ និងតួនទរីបស់  
“គណៈកមម ធិករស្វ័យ្រគប្់រគងពនធនគរ” ឲយបនចបស់�ស់ និងធនថ មនករេសុើបអេងកតេលើករណីរេំ�ភ
បំពន និង្រប្រពឹត្តកមមមនិគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ�កអ់ងគភពេនះ េហើយជនេលមើស្រតូវែតបន�កទ់ណ្ឌ កមម។ បែនថម
ពីេនះ ម្រន្តីអគគនយក�្ឋ នពនធនគរែដលមនិេអើេពើ ឬបែណ្ដ តបេ�្ដ យឲយមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើទងំេនះ ្រតូវទទលួ
ខុស្រតូវចេំពះទេង្វើរបស់ខ្លួន េ�យជនសង�យ័្រតូវផ្អ កពីករងរ ឬចត�់ងំករងរ�ជថមកីនុងអំឡុងេពលដំេណើ រ 
ករេសុើបអេងកត។ គណៈកមម ធិករកេ៏សនើសំុផងែដរឲយផ្តល់ពត័ម៌នថមីៗ  ស្តីពីកលៈេទសៈទងំ�យជុំវញិមរណភព
របស់ជនជបឃំុ់េឈម ះគង ់�, េហង ទូច និងេម៉ សុខ ្រពមទងំពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន ់និង 
ករផ្ដនទ េទសែដលេកើតេចញពីករណីទងំេនះ។ 
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រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិផងែដរនូវេគលនេយបយ នងិនតីិវធិីទងំ�យស្តីពីករឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួន និងករ
្រប្រពឹត្តមកេលើជនជបឃំុ់ រមួមនេន�ថ នីយន៍គរបល គួរធនថ ជនជបឃំុ់ជ្រស្តី និងបុរស ្រតូវ�ក�់យេន�ច់
េ�យែឡកពីគន  េហើយជនជបឃំុ់ជ្រស្តី្រតូវែតបនយមករពរេ�យម្រន្តីែដលមនេភទដូចគន  ្រតូវឃ្ល ពិំនិតយ 
េមើល និងចង្រកងឯក�រស្តីពីឧបបត្តិេហតុៃនអេំពើហិង�ផ្លូវេភទកនុងេពលឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន និងផ្តល់ទិនននយ័ស្តីពី
បញ្ហ ទងំេនះ េ�យែបងែចកេ��មសូចនករែដលពកព់ន័ធជូនគណៈកមម ធិករ។ គណៈកមម ធិករសូមេលើក
អនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគី្រតូវេធ្វើករពចិរ�េលើករចង្រកងពត័ម៌នពិ�្ដ រស្ដីពីសថិតពិនធនគរែដល�ចេជ�
ជកប់ន និងមនភព្រតឹម្រតូវ រមួទងំពត័ម៌នលំអតិស្តីពីរយៈេពល�កេ់ទស ្របេភទៃនបទេលមើស និង�យុ
របស់ជនេលមើស េដើមបជីួយ ផ្ដល់ពត័ម៌នពីេសចក្តីសេ្រមចេលើេគលនេយបយយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។

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

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិចរ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចតិ្ត និងអនុ
មត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័
ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ�យែដល 
មនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេ��កព់នធនគរេឡើយ។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62, Para. 61(q). េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នៃនអនុ�សនែ៍ដល�កេ់សនើេ�យអនកកន�់ណត្តិមុនៗ 
(សូមេមើលA/HRC/18/46) ចបេ់ផ្តើមកមមវធិីព្រងឹងឯក�ជយភពតុ�ករេន្រគបក់ំរតិ និងែញកឱយ�ចព់ីគន នូវតួនទី 
នីត្ិរបតិបត្តិេនកនុងដំេណើ រកររបស់តុ�ករ នងិេនកនុងកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល និង�កវ់និយ័សមជិក�មយួៃន
តុ�ករ។ 

A/HRC/33/62, Para. 61(t). បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេធ្វើឱយេនតិចបផុំតៃនករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ជ�ទិ៍
េដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនេនកនុងពនធនគរ។ 
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IX. ករអភិ����៍េសដ្ឋកិចច-សងគម 

ក. ករអភវិឌ��េ៍សដ្ឋកចិចសងគម/េគលេ�អភវិឌ��ស៍ហសតវវត 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣៩. បន្តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបរីក�សថិរភពសងគម និងេលើកកមពស់ករអភវិ��េសដ្ឋកចិច និង
េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងល្ៗអ េដើមបអីភវិ��ន ៍និងែកលំអជីវភពរបស់្របជជន។ (ចនិ) 

១១៨.១៤៤. បន្តេធ្វើករេទេលើករេឆ្លើយតបនឹងេគលេ�របស់ខ្លួន េនកនុងវស័ិយអភវិ��ន ៍ ដូចបន�កេ់ចញេន
កនុងេសចក្តី្របកសសហស�វត�។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី 

១១៨.១៤៥. បន្តបេងកើនកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបធីនពីករទទួលបនសិទធិសងគម េសដ្ឋកិចចេ�យ្របជ
ពលរដ្ឋ។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី 

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

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១១. បេងកើនកចិចខិតខំ្របឹងែ្របង និងធនធនឲយបនេទ្វដងេដើមបឈីនេទដល់េគលេ�កំណតេ់�យេគលេ�អភ ិ
វ��នស៍ហវត�អងគករសហ្របជជតិ សំ�បេ់ធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទធិនេយបយ េសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌
របស់្របជជនកមពុជ។ (ម៉េឡសីុ) 

១២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ធនឲយមនករអភវិ��ន្៍របកបេ�យនរិន្ត 
ភព េធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទិធទទួលបនករគពំរែផនកសុខភព នងិករអបរ់ ំ ្រពមទងំសេ្រមចឲយបននូវេគលេ�
អភវិ��នស៍ហសវត�។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី 

៦៩. ព្រងកីកមមវធិេីផ�ងៗ កនុងេគលបំណងលុបបំបតភ់ព្រកី្រក នងិេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់សូចនករេសដ្ឋកិចច  
សងគម។ (�ល់េហ�រ)ី  

៨៩. បន្តព្រងឹងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចច នេយបយ និងសងគមកិចច េ�យមនករចូលរមួេពញេលញពី្របជជនរបស់
ខ្លួន។ (�វ) 
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រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិផងែដរនូវេគលនេយបយ នងិនតីិវធិីទងំ�យស្តីពីករឃំុខ្លួន/ឃតខ់្លួន និងករ
្រប្រពឹត្តមកេលើជនជបឃំុ់ រមួមនេន�ថ នីយន៍គរបល គួរធនថ ជនជបឃំុ់ជ្រស្តី និងបុរស ្រតូវ�ក�់យេន�ច់
េ�យែឡកពីគន  េហើយជនជបឃំុ់ជ្រស្តី្រតូវែតបនយមករពរេ�យម្រន្តីែដលមនេភទដូចគន  ្រតូវឃ្ល ពិំនិតយ 
េមើល និងចង្រកងឯក�រស្តីពីឧបបត្តិេហតុៃនអេំពើហិង�ផ្លូវេភទកនុងេពលឃុំខ្លួន/ឃតខ់្លួន និងផ្តល់ទិនននយ័ស្តីពី
បញ្ហ ទងំេនះ េ�យែបងែចកេ��មសូចនករែដលពកព់ន័ធជូនគណៈកមម ធិករ។ គណៈកមម ធិករសូមេលើក
អនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគី្រតូវេធ្វើករពចិរ�េលើករចង្រកងពត័ម៌នពិ�្ដ រស្ដីពីសថិតពិនធនគរែដល�ចេជ�
ជកប់ន និងមនភព្រតឹម្រតូវ រមួទងំពត័ម៌នលំអតិស្តីពីរយៈេពល�កេ់ទស ្របេភទៃនបទេលមើស និង�យុ
របស់ជនេលមើស េដើមបជីួយ ផ្ដល់ពត័ម៌នពីេសចក្តីសេ្រមចេលើេគលនេយបយយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ។

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

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិចរ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចតិ្ត និងអនុ
មត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័
ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ�យែដល 
មនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេ��កព់នធនគរេឡើយ។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62, Para. 61(q). េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នៃនអនុ�សនែ៍ដល�កេ់សនើេ�យអនកកន�់ណត្តិមុនៗ 
(សូមេមើលA/HRC/18/46) ចបេ់ផ្តើមកមមវធិីព្រងឹងឯក�ជយភពតុ�ករេន្រគបក់ំរតិ និងែញកឱយ�ចព់ីគន នូវតួនទី 
នីត្ិរបតិបត្តិេនកនុងដំេណើ រកររបស់តុ�ករ នងិេនកនុងកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល និង�កវ់និយ័សមជិក�មយួៃន
តុ�ករ។ 

A/HRC/33/62, Para. 61(t). បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេធ្វើឱយេនតិចបផុំតៃនករឃំុខ្លួនបេ�្ត ះ�សនន ជ�ទិ៍
េដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនេនកនុងពនធនគរ។ 
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IX. ករអភិ����៍េសដ្ឋកិចច-សងគម 

ក. ករអភវិឌ��េ៍សដ្ឋកចិចសងគម/េគលេ�អភវិឌ��ស៍ហសតវវត 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣៩. បន្តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបរីក�សថិរភពសងគម និងេលើកកមពស់ករអភវិ��េសដ្ឋកចិច និង
េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងល្ៗអ េដើមបអីភវិ��ន ៍និងែកលំអជីវភពរបស់្របជជន។ (ចនិ) 

១១៨.១៤៤. បន្តេធ្វើករេទេលើករេឆ្លើយតបនឹងេគលេ�របស់ខ្លួន េនកនុងវស័ិយអភវិ��ន ៍ ដូចបន�កេ់ចញេន
កនុងេសចក្តី្របកសសហស�វត�។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី 

១១៨.១៤៥. បន្តបេងកើនកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបធីនពីករទទួលបនសិទធិសងគម េសដ្ឋកិចចេ�យ្របជ
ពលរដ្ឋ។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី 

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

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១១. បេងកើនកចិចខិតខំ្របឹងែ្របង និងធនធនឲយបនេទ្វដងេដើមបឈីនេទដល់េគលេ�កំណតេ់�យេគលេ�អភ ិ
វ��នស៍ហវត�អងគករសហ្របជជតិ សំ�បេ់ធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទធិនេយបយ េសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម៌
របស់្របជជនកមពុជ។ (ម៉េឡសីុ) 

១២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក ធនឲយមនករអភវិ��ន្៍របកបេ�យនរិន្ត 
ភព េធ្វើឲយ្របេសើរដល់សិទិធទទួលបនករគពំរែផនកសុខភព នងិករអបរ់ ំ ្រពមទងំសេ្រមចឲយបននូវេគលេ�
អភវិ��នស៍ហសវត�។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី 

៦៩. ព្រងកីកមមវធិេីផ�ងៗ កនុងេគលបំណងលុបបំបតភ់ព្រកី្រក នងិេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់សូចនករេសដ្ឋកិចច  
សងគម។ (�ល់េហ�រ)ី  

៨៩. បន្តព្រងឹងករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចច នេយបយ និងសងគមកិចច េ�យមនករចូលរមួេពញេលញពី្របជជនរបស់
ខ្លួន។ (�វ) 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣)
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៤៩. គណៈកមម ធកិរអពំវនវឲយរដ្ឋភគបីញចូ លទស�នៈេយន�រ័ ្រសប�មបញញត្តិៃនអនុសញញ  កនុង�ល់កិចច្របឹងែ្របង
ែដលមនេគលបំណងកនុងករសេ្រមចេគលេ�អភវិ��នស៍ហសវត� និង្រកបខណ្ឌ អភវិ��នថ៍មី្រតឹមឆន ២ំ០១៥។ 

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

១៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចដល់រដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករផគតផ់គងធ់នធនថវកិឱយបន្រគប្់រគន ់្រសបនឹងម្រ�៤ ៃនអនុសញញ ស្រមបក់រអនុវត្តសិទធិកុមរ និង
ជពិេសស បេងកើនករផគតផ់គងថ់វកិេទឱយវស័ិយសងគមកិចច ប៉ុែន្តមនិផ្ត ចមុ់ខស្រមបែ់តវស័ិយអបរ់េំទ។ 

ខ). ្របស់នូវវធិី��ស្តរបស់សិទធិកុមរេនកនុងករបរយិយអំពថីវកិរដ្ឋ�មរយៈករអនុវត្ត្របពន័ធ�ម�នស្រមប ់
ករផគតផ់គង ់និងេ្របើ្របស់ធនធនទងំ�យស្រមបកុ់មរ�មរយៈថវកិ។ ករេធ្វើែបបេនះ េធ្វើឱយមនករែស្តងេចញ 
នូវករវនិិេយគេលើកុមរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចថ ្របពន័ធ�ម�នេនះ ្រតូវែតេ្របើ្របស់ស្រមបក់រ�យតៃម្ល
ផលបះ៉ពល់ ថេតើ ករវនិិេយគេនកនុងវស័ិយ�មយួ�ចបេ្រមើ “ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ” បនយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ? 
េ�យធនថ ផលបះ៉ពល់េផ�ងគន ៃនករវនិេិយគែបបេនះេទេលើកុមរ ីនិងកុម� ្រតូវបនេធ្វើករ�ស់ែវង។ 

គ). េនេពលែដល�ចេធ្វើេទបន ្រតូវអនុវត្ត�មអនុ�សនអ៍ងគករសហ្របជជតិ កនុងករចប់េផ្តើមលទធផល
េទ�មថវកិផ្តល់ឱយ េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លពី្របសិទធភពៃនធនធនែដលបនផ្តល់ឱយ ែថមទងំ 
្របសិនេបើចបំច ់្រតូវែស្វងរកកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េដើមបសីេ្រមចនូវកិចចករេនះ។ 

ឃ). េធ្វើករសិក�ឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយអំពេីសចក្តី្រតូវករខងថវកិនិងវភិជន ៍ឱយបនចបស់�ស់ស្រមបវ់ស័ិយ
ទងំេនះ ែដលេ�ះ្រ�យេ�យភពេជ�នេល�ននូវអសមភពែដលមនេនកនុងសូចនករទកទ់ងនឹងសិទធិកុមរ។ 

ង). ធននូវករេរៀបចំថវកិេ�យតម្ល ភព និងមនករចូលរមួ�មរយៈករសនទនជ�ធរណៈ ជពិេសសជ 
មយួកុមរ និងមនករទទួលខុស្រតូវដស៏ម្រសបេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ 

ច). កំណតខ់ទងថ់វកិេទ�មយុទធ��ស្តស្រមប់កុមរេនកនុង�ថ នភពមិនអំេ�យផល នងិងយរងេ្រគះ 
ែដល�ចត្រមូវឱយមនវធិនករសងគមជវជិជមន និង្រតូវេធ្វើឱយ្របកដថ ខទង់ថវកិទំងេនះ្រតូវបនករពរ សូមបី
េនកនុង�ថ នភពៃនវបិត្តេិសដ្ឋកិចច េ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ �ភព�សននដៃទេផ�ងេទៀតក៏េ�យ។ 

ឆ). ចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ និងព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័េដើមបរីកឱយេឃើញ 
េសុើបអេងកត និង�កេ់ទសអំេពើពុករលួយ និង 

ជ). ពិចរ�នូវអនុ�សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករ កនុងអំឡុងទិ�ៃនករពិភក�ទូេទកនុងឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី “ធនធន
ស្រមបសិ់ទធកុិមរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋទំង�យ”។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ E/C.12/KHM/CO/1 (២០០៩)

២៧. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី យកចតិ្តទុក�កច់ំេពះេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួនស្តីព ី “ករ�យតៃំលអពំី
កតព្វកិចចចតវ់ធិនករជ ‘អតបិរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខ្លួន’ េ្រកមពិធ�ីរបែនថមៃនកតិកសញញ ” 
(E/C.12/2007/1) េហើយផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគរួបេងកើនករចំ�យថវកិជតរិបស់ខ្លួនេទេលើេស� និង
ករជួយ ឧបតថមភែផនកសងគមកិចច ដូចជ ផទះសែមបង េសប�ង��រ សុខភព និងករអបរ់ ំ េធ្វើដូេចនះបន េដើមបី
សេ្រមចបន ្រសប�មម្រ�២ កថខណ័្ឌ ទី១ នូវកររកីចំេរ ើនជលំ�បៃ់នសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច នងិវបបធម ៌
ែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគគីួរៃលបរំុងធនធន
្រគប្់រគនសំ់�បក់រអនុវត្តនយុ៍ទធ��ស្តរបស់ខ្លួនស្តីពីករកតប់នថយភព្រក្ីរក និងធនករេធ្វើសមហរណកមម
យ៉ងេពញទំហឹងនូវសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ េទកនុងយុទធ��ស្តេនះ ដូចែដលគណៈកមម ធិករបន  
ផ្តល់ជអនុ�សនក៍នុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួនស្តីពី “ភព្រក្ីរក និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកចិច 
សងគមកិចច និងវបបធម”៌  (E/C.12/2001/10)។  

៣៨. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ ធនធនែដលមនជអតបិរម្រតូវបនៃលបំរុងសំ�បក់រករពរ និង 
ករអនុវត្តនឲ៍យបននូវសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម ៌ ជពិេសស ចេំពះបុគគល ឬ្រកុមមនុស�ែដល�យរង
េ្រគះបំផុត និងែដលេគមនិសូវគិតគូរ។ គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទកឹចិត្តដល់រដ្ឋភគីឲយបេងកើនតម្ល ភព និង
គណេនយយភព េដើមបពី្រងងឹ្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តនក៍មមវធិីអភវិ��ន ៍ ែដលបនផ្តល់មូលនីធេិ�យមច ស់ជំនួយ
អន្តរជតិនន ជពិេសសសំ�បក់ែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ នងិ�ថ បន័ និងសំ�បក់រេលើកកំពស់ជវីភពរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងភព្រកី្រក។ កនុងករណីេនះ គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋ
ភគីចំេពះេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣ របស់ខ្លួន ស្តីពីចរតិលកខណៈៃនកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគី(E/1991/23) និង
េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់ខ្លួន “ករ�យតៃំលអំពីកតព្វកិចចចតវ់ធិនករជអតិបរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខ្លួន” 
េ្រកមពិធ�ីរបែនថមៃនកតិកសញញ េនះ (E/C.12/2007/1) (ម្រ� ២.១)។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62, Para. 61(b). ពិេ្រគះឱយបនទូ�យ បេង្ហើយ និងផ�ព្វផ�យេគលនេយបយ និងែផនករយុទធ
��ស្ត េដើមបទីទួលបនេជគជយ័ែដល�ច�ស់ែវងបន កនុងករសេ្រមចបនេគលេ�អភវិ��នេ៍�យេចរភព។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣)
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៤៩. គណៈកមម ធកិរអពំវនវឲយរដ្ឋភគបីញចូ លទស�នៈេយន�រ័ ្រសប�មបញញត្តិៃនអនុសញញ  កនុង�ល់កិចច្របឹងែ្របង
ែដលមនេគលបំណងកនុងករសេ្រមចេគលេ�អភវិ��នស៍ហសវត� និង្រកបខណ្ឌ អភវិ��នថ៍មី្រតឹមឆន ២ំ០១៥។ 

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

១៧. គណៈកមម ធិករសូមទទូចដល់រដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករផគតផ់គងធ់នធនថវកិឱយបន្រគប្់រគន ់្រសបនឹងម្រ�៤ ៃនអនុសញញ ស្រមបក់រអនុវត្តសិទធិកុមរ និង
ជពិេសស បេងកើនករផគតផ់គងថ់វកិេទឱយវស័ិយសងគមកិចច ប៉ុែន្តមនិផ្ត ចមុ់ខស្រមបែ់តវស័ិយអបរ់េំទ។ 

ខ). ្របស់នូវវធិី��ស្តរបស់សិទធិកុមរេនកនុងករបរយិយអំពថីវកិរដ្ឋ�មរយៈករអនុវត្ត្របពន័ធ�ម�នស្រមប ់
ករផគតផ់គង ់និងេ្របើ្របស់ធនធនទងំ�យស្រមបកុ់មរ�មរយៈថវកិ។ ករេធ្វើែបបេនះ េធ្វើឱយមនករែស្តងេចញ 
នូវករវនិិេយគេលើកុមរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចថ ្របពន័ធ�ម�នេនះ ្រតូវែតេ្របើ្របស់ស្រមបក់រ�យតៃម្ល
ផលបះ៉ពល់ ថេតើ ករវនិិេយគេនកនុងវស័ិយ�មយួ�ចបេ្រមើ “ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ” បនយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ? 
េ�យធនថ ផលបះ៉ពល់េផ�ងគន ៃនករវនិេិយគែបបេនះេទេលើកុមរ ីនិងកុម� ្រតូវបនេធ្វើករ�ស់ែវង។ 

គ). េនេពលែដល�ចេធ្វើេទបន ្រតូវអនុវត្ត�មអនុ�សនអ៍ងគករសហ្របជជតិ កនុងករចប់េផ្តើមលទធផល
េទ�មថវកិផ្តល់ឱយ េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លពី្របសិទធភពៃនធនធនែដលបនផ្តល់ឱយ ែថមទងំ 
្របសិនេបើចបំច ់្រតូវែស្វងរកកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េដើមបសីេ្រមចនូវកិចចករេនះ។ 

ឃ). េធ្វើករសិក�ឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយអំពេីសចក្តី្រតូវករខងថវកិនិងវភិជន ៍ឱយបនចបស់�ស់ស្រមបវ់ស័ិយ
ទងំេនះ ែដលេ�ះ្រ�យេ�យភពេជ�នេល�ននូវអសមភពែដលមនេនកនុងសូចនករទកទ់ងនឹងសិទធិកុមរ។ 

ង). ធននូវករេរៀបចំថវកិេ�យតម្ល ភព និងមនករចូលរមួ�មរយៈករសនទនជ�ធរណៈ ជពិេសសជ 
មយួកុមរ និងមនករទទួលខុស្រតូវដស៏ម្រសបេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ 

ច). កំណតខ់ទងថ់វកិេទ�មយុទធ��ស្តស្រមប់កុមរេនកនុង�ថ នភពមិនអំេ�យផល នងិងយរងេ្រគះ 
ែដល�ចត្រមូវឱយមនវធិនករសងគមជវជិជមន និង្រតូវេធ្វើឱយ្របកដថ ខទង់ថវកិទំងេនះ្រតូវបនករពរ សូមបី
េនកនុង�ថ នភពៃនវបិត្តេិសដ្ឋកិចច េ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ �ភព�សននដៃទេផ�ងេទៀតក៏េ�យ។ 

ឆ). ចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ និងព្រងឹងសមតថភព�ថ បន័េដើមបរីកឱយេឃើញ 
េសុើបអេងកត និង�កេ់ទសអំេពើពុករលួយ និង 

ជ). ពិចរ�នូវអនុ�សនរ៍បស់គណៈកមម ធិករ កនុងអំឡុងទិ�ៃនករពិភក�ទូេទកនុងឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី “ធនធន
ស្រមបសិ់ទធកុិមរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋទំង�យ”។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ E/C.12/KHM/CO/1 (២០០៩)

២៧. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី យកចតិ្តទុក�កច់ំេពះេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួនស្តីព ី “ករ�យតៃំលអពំី
កតព្វកិចចចតវ់ធិនករជ ‘អតបិរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខ្លួន’ េ្រកមពិធ�ីរបែនថមៃនកតិកសញញ ” 
(E/C.12/2007/1) េហើយផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគរួបេងកើនករចំ�យថវកិជតរិបស់ខ្លួនេទេលើេស� និង
ករជួយ ឧបតថមភែផនកសងគមកិចច ដូចជ ផទះសែមបង េសប�ង��រ សុខភព និងករអបរ់ ំ េធ្វើដូេចនះបន េដើមបី
សេ្រមចបន ្រសប�មម្រ�២ កថខណ័្ឌ ទី១ នូវកររកីចំេរ ើនជលំ�បៃ់នសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច នងិវបបធម ៌
ែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគគីួរៃលបរំុងធនធន
្រគប្់រគនសំ់�បក់រអនុវត្តនយុ៍ទធ��ស្តរបស់ខ្លួនស្តីពីករកតប់នថយភព្រក្ីរក និងធនករេធ្វើសមហរណកមម
យ៉ងេពញទំហឹងនូវសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ េទកនុងយុទធ��ស្តេនះ ដូចែដលគណៈកមម ធិករបន  
ផ្តល់ជអនុ�សនក៍នុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួនស្តីពី “ភព្រក្ីរក និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកចិច 
សងគមកិចច និងវបបធម”៌  (E/C.12/2001/10)។  

៣៨. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីធនថ ធនធនែដលមនជអតបិរម្រតូវបនៃលបំរុងសំ�បក់រករពរ និង 
ករអនុវត្តនឲ៍យបននូវសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម ៌ ជពិេសស ចេំពះបុគគល ឬ្រកុមមនុស�ែដល�យរង
េ្រគះបំផុត និងែដលេគមនិសូវគិតគូរ។ គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទកឹចិត្តដល់រដ្ឋភគីឲយបេងកើនតម្ល ភព និង
គណេនយយភព េដើមបពី្រងងឹ្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តនក៍មមវធិីអភវិ��ន ៍ ែដលបនផ្តល់មូលនីធេិ�យមច ស់ជំនួយ
អន្តរជតិនន ជពិេសសសំ�បក់ែំណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ នងិ�ថ បន័ និងសំ�បក់រេលើកកំពស់ជវីភពរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងភព្រកី្រក។ កនុងករណីេនះ គណៈកមម ធិករសូមទញចំ�ប�់រមមណ៍របស់រដ្ឋ
ភគីចំេពះេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣ របស់ខ្លួន ស្តីពីចរតិលកខណៈៃនកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋភគី(E/1991/23) និង
េសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់ខ្លួន “ករ�យតៃំលអំពីកតព្វកិចចចតវ់ធិនករជអតិបរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខ្លួន” 
េ្រកមពិធ�ីរបែនថមៃនកតិកសញញ េនះ (E/C.12/2007/1) (ម្រ� ២.១)។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62, Para. 61(b). ពិេ្រគះឱយបនទូ�យ បេង្ហើយ និងផ�ព្វផ�យេគលនេយបយ និងែផនករយុទធ
��ស្ត េដើមបទីទួលបនេជគជយ័ែដល�ច�ស់ែវងបន កនុងករសេ្រមចបនេគលេ�អភវិ��នេ៍�យេចរភព។ 
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ខ. ករកតប់នថយភព្រកី្រក  ្រទពយសមបត្ត/ិគម្ល តជនបទ-ទ្ីរកុង 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៨. ព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបកីតប់នថយភព្រក្ីរកេនកនុងតំបនជ់នបទ និងភជ បគ់ម្ល ត្រទពយធនរ�ង 
តំបនជ់នបទ និងទី្រកុង។ (្រសីលងក ) 

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតិៃនករកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

១១៨.១៣៦. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�ជតិស្រមបក់រកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករអភវិ��សងគមេសដ្ឋកិចច រមួទងំ�មរយៈកែំណទ្រមង ់ករ្រគប្់រគងដីធ្លី។ (ម៉េឡសីុ) 

១១៨.១៣៨. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយវសិមភព្របកច់ណូំលរ�ងតំបនជ់នបទ និងទី្រកងុ 
េ�យមនករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ និងទីភន កង់រអងគករសហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ (ប៊ូតង)់ 

១១៨.១៤១. បន្តកតប់នថយអ្រ�ភព្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ និងគម្ល ត្រទពយធនរ�ងអនកមន និងអនក្រក និងរ�ង
្របជជនេនជនបទ និងទ្ីរកុង។ (មយ៉ីនម៉់) 

១១៨.១៤២. កតប់នថយគម្ល តរ�ងតំបនទ់ី្រកុង និងតំបនជ់នបទ �មរយៈករកតប់នថយភព្រកី្រក េនតំបនជ់ន
បទ។ (អីុ�៉ក)់ 

១១៨.១៤៣. េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ អនុវត្តកមមវធិនីន្របកបេ�យ្របសិទធភព សំេ�កត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េនតំបនជ់នបទៃន្របេទស។ (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១៤. បន្តយកចតិ្តទុក�កជ់ពេិសសកនុងករបន្តដំេណើ រករទងំ្រសុង េ�យយកមកពិចរ�រនូវ្រគបល់កខណៈចបំច ់
របស់សងគម ្រពមទងំបេងកើតឲយមនលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះ ជពិេសស សំ�បអ់នកទងំេនះែដលរស់េនតំបនជ់នបទ 
កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនែផនករអភវិ��នយុ៍ទធ��ស្តដូចបនេលើកេឡើងកនុងកថខណ្ឌ ៣៣ ៃនរបយករណ៍ជតិ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ)

៦៣. សូមពចិរ�ព្រងងឹេគលនេយបយេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងចំេពះភពមនិេសមើភពេន�មតំបនទ់ី្រកុង និង
ជនបទ ្រពមទងំបន្តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក។ (េ្របសីុល) 

៧០. បន្តអនុវត្តយុទធ��ស្តជតិរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសសេន�មតំបនជ់នបទ និងេដើមបេីលើក 
កមពស់ជីវភពរស់េនជទូេទរបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន។ (េប�រូស) 

៧៣. េលើកកមពស់និងករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់នំិងសិទិធទទួលបនករអភវិ��នេ៍ដើមបកីតប់នថយ 
ភព្រក្ីរកេន�មតំបនទ់្ីរកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�សន្តិភព េសថរភព នងិករ
ករពរដល់បរ�ិថ ន។ (�វ) 
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៧៦. ព្រងីកករចំ�យ�ធរណៈរបស់ខ្លួនេទេលើករអនុវត្តសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម។៌ បន្តកិចចខតិខំ
្របឹងែ្របងកនុងករែបងែចកធនធនបែនថមេទៀត េដើមបធីនដល់ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងចំេពះសិទធេិសដ្ឋកិចចនិងសងគម 
របស់្របជពលរដ្ឋ ជពេិសស កនុងវស័ិយកតប់នថយភព្រកី្រក សមភពេន�មទី្រកុង-ជនបទ ករអបរ់ ំនិងេស�
�ធរណៈ។ល។ អនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចបំចក់នុងករបេងកើនករចំ�យសំ�បក់មមវធិសីងគមកចិច ជពេិសស 
ទកទ់ងនឹងករអបរ់ ំនិងសិទធិទទួលបនលំេន�្ឋ នសមរមយ បេងកើនករចំ�យរបស់ជតិបែនថមេទៀតេទេលើវស័ិយ
សុខភព និងអបរ់ ំេដើមបេីឆ្លើយតបនឹងទិសេ�ៃនេគលបំណងអភវិ��នស៍ហសវត�។ (�ែហ�ៃបហ៊�ង)់ 

៧៨. ព្រងឹងករេលើកកមពស់េគលនេយបយសងគមឲយបន្រគប្់រគន ់ ែដលមនបំណងសេ្រមចឲយបននូវករែបង
ែចង្រទពយសមបត្តិ និងសុខមលភពសងគមរបស់ពលរដ្ឋឲយបន្រតឹម្រតូវ។ (េវេណហ�ុយេអ�) 

៩១-ឃ). េ�យមនជនំួយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធីិ្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគលបំណងកត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។ (�ែហ�ៃ៊បហ�ង)់ 

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

៤១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករជួយ ស្រមួលឲយ្រស្តីជនបទទទួលេស�មូល�្ឋ ន បងគន ់ ទឹកពិ�រ 
សុវតថិភព ករអបរ់ ំករងរ េស�សុខភបិល ឥណទន និង្របកក់មច។ី កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគីគបបពីិចរ�េលើករ
បញចូ លបេចចកវជិជ ទំនកទ់ំនងពត័ម៌ន កនុងករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអពំីកមមវធិីបេងកើនភពអង�់ចែផនកេសដ្ឋកចិចដល់្រស្តី 
ស្រមប្់រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ 

(ខ). បេងកើតសូចនករែដលឆ្លុះបញច ំងបនល្អ្របេសើរពីករផ្ល ស់ប្តូរតបំន ់និងករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចចសងគម ជែផនក
មយួៃនករ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករេលើកកមពស់កមមវធិីសុខភព អបរ់ ំនិងករងរស្រមប្់រស្តី ជនបទ នងិ 

(គ). បន្តធនថ ្រស្តីចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ទងំកនុងនេយបយ និងកមមវធិីទប�់ក ត ់ និង
្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ ជពិេសស េគលនេយបយ និងកមមវធីិទកទ់ងនឹងករបន�ុំ និងករកតប់នថយផលបះ៉
ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

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

៦០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តល់នូវករគំ្រទ នងិ 
ជំនួយជសមភ រៈដល់្រគួ�រែដលខ�តេ់ខ�យខងេសដ្ឋកិចច ជពិេសស ្រគួ�រទងំ�យែដលរស់េនកនុងតំបនជ់ន 
បទ និងេធ្វើករធននូវសិទធិរបស់កុមរ្រគបរូ់ប កនុងករទទួលបនបទ�្ឋ នរស់េន្រគប្់រគន។់ 
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ខ. ករកតប់នថយភព្រកី្រក  ្រទពយសមបត្ត/ិគម្ល តជនបទ-ទ្ីរកុង 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៨. ព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបកីតប់នថយភព្រក្ីរកេនកនុងតំបនជ់នបទ និងភជ បគ់ម្ល ត្រទពយធនរ�ង 
តំបនជ់នបទ និងទី្រកុង។ (្រសីលងក ) 

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតិៃនករកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

១១៨.១៣៦. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�ជតិស្រមបក់រកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករអភវិ��សងគមេសដ្ឋកិចច រមួទងំ�មរយៈកែំណទ្រមង ់ករ្រគប្់រគងដីធ្លី។ (ម៉េឡសីុ) 

១១៨.១៣៨. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយវសិមភព្របកច់ណូំលរ�ងតំបនជ់នបទ និងទី្រកងុ 
េ�យមនករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ និងទីភន កង់រអងគករសហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ (ប៊ូតង)់ 

១១៨.១៤១. បន្តកតប់នថយអ្រ�ភព្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ និងគម្ល ត្រទពយធនរ�ងអនកមន និងអនក្រក និងរ�ង
្របជជនេនជនបទ និងទ្ីរកុង។ (មយ៉ីនម៉់) 

១១៨.១៤២. កតប់នថយគម្ល តរ�ងតំបនទ់ី្រកុង និងតំបនជ់នបទ �មរយៈករកតប់នថយភព្រកី្រក េនតំបនជ់ន
បទ។ (អីុ�៉ក)់ 

១១៨.១៤៣. េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ អនុវត្តកមមវធិនីន្របកបេ�យ្របសិទធភព សំេ�កត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េនតំបនជ់នបទៃន្របេទស។ (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

១៤. បន្តយកចតិ្តទុក�កជ់ពេិសសកនុងករបន្តដំេណើ រករទងំ្រសុង េ�យយកមកពិចរ�រនូវ្រគបល់កខណៈចបំច ់
របស់សងគម ្រពមទងំបេងកើតឲយមនលកខខណ្ឌ អនុេ្រគះ ជពិេសស សំ�បអ់នកទងំេនះែដលរស់េនតំបនជ់នបទ 
កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនែផនករអភវិ��នយុ៍ទធ��ស្តដូចបនេលើកេឡើងកនុងកថខណ្ឌ ៣៣ ៃនរបយករណ៍ជតិ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ)

៦៣. សូមពចិរ�ព្រងងឹេគលនេយបយេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងចំេពះភពមនិេសមើភពេន�មតំបនទ់ី្រកុង និង
ជនបទ ្រពមទងំបន្តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក។ (េ្របសីុល) 

៧០. បន្តអនុវត្តយុទធ��ស្តជតិរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក ជពិេសសេន�មតំបនជ់នបទ និងេដើមបេីលើក 
កមពស់ជីវភពរស់េនជទូេទរបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន។ (េប�រូស) 

៧៣. េលើកកមពស់និងករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់នំិងសិទិធទទួលបនករអភវិ��នេ៍ដើមបកីតប់នថយ 
ភព្រក្ីរកេន�មតំបនទ់្ីរកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�សន្តិភព េសថរភព នងិករ
ករពរដល់បរ�ិថ ន។ (�វ) 
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៧៦. ព្រងីកករចំ�យ�ធរណៈរបស់ខ្លួនេទេលើករអនុវត្តសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម។៌ បន្តកិចចខតិខំ
្របឹងែ្របងកនុងករែបងែចកធនធនបែនថមេទៀត េដើមបធីនដល់ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងចំេពះសិទធេិសដ្ឋកិចចនិងសងគម 
របស់្របជពលរដ្ឋ ជពេិសស កនុងវស័ិយកតប់នថយភព្រកី្រក សមភពេន�មទី្រកុង-ជនបទ ករអបរ់ ំនិងេស�
�ធរណៈ។ល។ អនុវត្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចបំចក់នុងករបេងកើនករចំ�យសំ�បក់មមវធិសីងគមកចិច ជពេិសស 
ទកទ់ងនឹងករអបរ់ ំនិងសិទធិទទួលបនលំេន�្ឋ នសមរមយ បេងកើនករចំ�យរបស់ជតិបែនថមេទៀតេទេលើវស័ិយ
សុខភព និងអបរ់ ំេដើមបេីឆ្លើយតបនឹងទិសេ�ៃនេគលបំណងអភវិ��នស៍ហសវត�។ (�ែហ�ៃបហ៊�ង)់ 

៧៨. ព្រងឹងករេលើកកមពស់េគលនេយបយសងគមឲយបន្រគប្់រគន ់ ែដលមនបំណងសេ្រមចឲយបននូវករែបង
ែចង្រទពយសមបត្តិ និងសុខមលភពសងគមរបស់ពលរដ្ឋឲយបន្រតឹម្រតូវ។ (េវេណហ�ុយេអ�) 

៩១-ឃ). េ�យមនជនំួយឧបតថមភពីអន្តរជតិ សូមបន្តបេងកើតកមមវធីិ្របកបេ�យ្របសិទធភព កនុងេគលបំណងកត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េន�មតំបនជ់នបទែដលមន្របជពលរដ្ឋ៨០%។ (�ែហ�ៃ៊បហ�ង)់ 

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

៤១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករជួយ ស្រមួលឲយ្រស្តីជនបទទទួលេស�មូល�្ឋ ន បងគន ់ ទឹកពិ�រ 
សុវតថិភព ករអបរ់ ំករងរ េស�សុខភបិល ឥណទន និង្របកក់មច។ី កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគីគបបពីិចរ�េលើករ
បញចូ លបេចចកវជិជ ទំនកទ់ំនងពត័ម៌ន កនុងករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអពំីកមមវធិីបេងកើនភពអង�់ចែផនកេសដ្ឋកចិចដល់្រស្តី 
ស្រមប្់រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ 

(ខ). បេងកើតសូចនករែដលឆ្លុះបញច ំងបនល្អ្របេសើរពីករផ្ល ស់ប្តូរតបំន ់និងករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចចសងគម ជែផនក
មយួៃនករ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករេលើកកមពស់កមមវធិីសុខភព អបរ់ ំនិងករងរស្រមប្់រស្តី ជនបទ នងិ 

(គ). បន្តធនថ ្រស្តីចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ទងំកនុងនេយបយ និងកមមវធិីទប�់ក ត ់ និង
្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ ជពិេសស េគលនេយបយ និងកមមវធីិទកទ់ងនឹងករបន�ុំ និងករកតប់នថយផលបះ៉
ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

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

៦០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករព្រងឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តល់នូវករគំ្រទ នងិ 
ជំនួយជសមភ រៈដល់្រគួ�រែដលខ�តេ់ខ�យខងេសដ្ឋកិចច ជពិេសស ្រគួ�រទងំ�យែដលរស់េនកនុងតំបនជ់ន 
បទ និងេធ្វើករធននូវសិទធិរបស់កុមរ្រគបរូ់ប កនុងករទទួលបនបទ�្ឋ នរស់េន្រគប្់រគន។់ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីធនឲយមនតុលយភពមយួសម្រសប រ�ងករអភវិ��ន ៍និងសិទធិ
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន្រតូវបនទទួល និងធនថករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួនមនិ្រតូវេធ្វើឲយខតបងសិ់ទធ្ិរកុម ឬបុគគល
ែដលងយរងេ្រគះដូចមនែចងកនុងអនុសញញ េនះេឡើយ។ [...]  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.212. រ�្ឋ ភបិលគួរេលើកកំពស់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ េដើមបអីនុវត្តចរុំះ
គន នូវចបប ់េគលនេយបយ និងបទបញជ នន ែដលត្រមូវឲយមនករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន 
ែដល្រតូវេធ្វើមុនេពល ករផ្តល់ដីសមបទន រមួទងំចបបស់្តីពីករករពរបរ�ិ្ឋ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
េហើយលទធផលៃនករ�យតៃំលេនះ ្រតូវផ�ព្វផ�យជ�ធរណៈ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.226. ជីវភពរស់េន និងឱកសរកចំណូលរបស់្រគួ�រែដល្រតូវរងផលបះ៉
ពល់េ�យករផ្តល់សមបទនេនះគួរ្រតូវយកមកពិនិតយ និងេធ្វើជែផនកមយួៃនករសិក�ពីបរមិណ និងគុណភពជ 
មយួនឹងដេំ�ះ្រ�យែដល្រតូវបនេសនើេឡើង េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងផលបះ៉ពល់ហិរញញ វតថុជអវជិជមនដល់ផទះសែមបង 
និងកំរតិសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។ 

គ. ករទទលួខសុ្រតូវធរុកចិច/មុខរបរ 

អសុ�សស៍ៃសករពិសិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៥. ព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរស្រមបក់មមករទងំអស់ និងបន្តកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ។ (េអសប៉ញ) 

១១៨.១២៦. បន្តព្រងឹងកមមវធិបីេងកើតករងរ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនងឹភព្រក្ីរក និងវសិម
ភពសងគម។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.១២៧. ជំរុញឲយមនចបបស់្តីពីករទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់�ជីវកមម និងករផ�ព្វផ�យអំពីេគលករណ៍
ែណនសំ្តីពីធុរកចិច និងសិទធិមនុស� េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់សុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ នងិលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់
និេយជិក។ (មុកិសីុកូ) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៥៧. េធ្វើករកតប់នថយករំតិៃនករអតក់រងរេធ្វើបែនថមេទៀត �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករបេងកើតនងិករអនុវត្តកមមវធិី
បណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ និងករបណ្តុ ះប�្ត លេឡើងវញិដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងករបេងកើតឲយមនករងរេធ្វើ។ 
(េប�រូស) 

៧៥. ធនឲយមនករ្រគប្់រគងេ្របងឧសម័ន និងចំណូលពីែរ្៉របកបេ�យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសិទិធសងគមកិចច 
និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជជនរស់េនកមពុជ េ�យ្របកនយ់កករអនុវត្តល្អបំផុតជលកខណៈអន្តរជត ិ កនុងករអនុវត្ត
ឧស�ហកមមចំ�ញ់ផលពីធមមជតិ។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

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

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បន្តអនុមត័វធិនករ្របតិសកមមនិងជកែ់ស្តង េដើមបលុីបបំបតក់រែបងែចកមុខងរនិងេធ្វើឲយរមួតូចនូវគម្ល ត 
្របកឈ់នួលេ�យ�រែតេ�ទ។ 

(ខ). ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថចបបក់រងរ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព និងបេងកើនចំនួនអធិករករ 
ងរែដលមនសមតថភពឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបជីួយ ពួកេគ�ចពិនិតយ�ម�នលកខខណ្ឌ ករងររបស់្រស្តី្របកប 
េ�យ្របសិទធភព ជពិេសស កនុងឧស�ហកមមកតេ់ដរ និងវស័ិយែដលមន្របកឈ់នួលទបដៃទេទៀត។ 

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

២៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីបន្តឃ្ល េំមើលអំពីករអនុវត្ត�មចបបជ់តេិ�យ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក និង្រកុម
ហុ៊នបរេទសែដលមនេនពសេពញទឹកដរីបស់ខ្លួន ្រពមទងំបេងកើត និងអនុវត្តបទបញជ នន េដើមបធីនថ វស័ិយ
ពណិជជកមមទងំេនះអនុវត្ត�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ និងបទ�្ឋ នកនុង្រសុកស្តីពីករទទួលខុស្រតូវរបស់�ជីវកមមេទេលើ
សងគម និងបរ�ិថ ន ជពេិសស ទកទ់ងនឹងសិទធិកុមរេដើមបឱីយ្រសបេទនឹង្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពធុីរកិចច និង
សិទធិមនុស� ែដល្រតូវបនអនុមត័ជឯកចឆន័កនុងឆន ២ំ០០៨ េ�យ្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស� ្រពមទងំបនគូសបញជ កនូ់វភរ
កិចចរបស់រដ្ឋទងំ�យកនុងករផ្តល់កិចចករពរ្របឆងំនឹងកររេំ��បំពនេលើសិទធិមនុស� េ�យ្រកុមហុ៊នពណិជជ 
កមមនន។ ករទទួលខុស្រតូវរបស់�ជីវកមម កនុងករេគរពសិទធិមនុស� នងិេសចក្ត្ីរតូវករ កនុងករទទួលបនេ�យ
្របសិទធភពនូវដេំ�ះ្រ�យ េនេពលែដលមនកររេំ��េកើតេឡើង។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីធនឲយមនតុលយភពមយួសម្រសប រ�ងករអភវិ��ន ៍និងសិទធិ
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន្រតូវបនទទួល និងធនថករអភវិ��នេ៍សដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួនមនិ្រតូវេធ្វើឲយខតបងសិ់ទធ្ិរកុម ឬបុគគល
ែដលងយរងេ្រគះដូចមនែចងកនុងអនុសញញ េនះេឡើយ។ [...]  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.212. រ�្ឋ ភបិលគួរេលើកកំពស់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ េដើមបអីនុវត្តចរុំះ
គន នូវចបប ់េគលនេយបយ និងបទបញជ នន ែដលត្រមូវឲយមនករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន 
ែដល្រតូវេធ្វើមុនេពល ករផ្តល់ដីសមបទន រមួទងំចបបស់្តីពីករករពរបរ�ិ្ឋ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
េហើយលទធផលៃនករ�យតៃំលេនះ ្រតូវផ�ព្វផ�យជ�ធរណៈ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.226. ជីវភពរស់េន និងឱកសរកចំណូលរបស់្រគួ�រែដល្រតូវរងផលបះ៉
ពល់េ�យករផ្តល់សមបទនេនះគួរ្រតូវយកមកពិនិតយ និងេធ្វើជែផនកមយួៃនករសិក�ពីបរមិណ និងគុណភពជ 
មយួនឹងដេំ�ះ្រ�យែដល្រតូវបនេសនើេឡើង េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងផលបះ៉ពល់ហិរញញ វតថុជអវជិជមនដល់ផទះសែមបង 
និងកំរតិសហគមនរ៍បស់ពួកេគ។ 

គ. ករទទលួខសុ្រតូវធរុកចិច/មុខរបរ 

អសុ�សស៍ៃសករពិសិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៥. ព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរស្រមបក់មមករទងំអស់ និងបន្តកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ។ (េអសប៉ញ) 

១១៨.១២៦. បន្តព្រងឹងកមមវធិបីេងកើតករងរ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនងឹភព្រក្ីរក និងវសិម
ភពសងគម។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.១២៧. ជំរុញឲយមនចបបស់្តីពីករទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់�ជីវកមម និងករផ�ព្វផ�យអំពីេគលករណ៍
ែណនសំ្តីពីធុរកចិច និងសិទធិមនុស� េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់សុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ នងិលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់
និេយជិក។ (មុកិសីុកូ) 
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៥៧. េធ្វើករកតប់នថយករំតិៃនករអតក់រងរេធ្វើបែនថមេទៀត �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករបេងកើតនងិករអនុវត្តកមមវធិី
បណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ និងករបណ្តុ ះប�្ត លេឡើងវញិដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងករបេងកើតឲយមនករងរេធ្វើ។ 
(េប�រូស) 

៧៥. ធនឲយមនករ្រគប្់រគងេ្របងឧសម័ន និងចំណូលពីែរ្៉របកបេ�យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសិទិធសងគមកិចច 
និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជជនរស់េនកមពុជ េ�យ្របកនយ់កករអនុវត្តល្អបំផុតជលកខណៈអន្តរជត ិ កនុងករអនុវត្ត
ឧស�ហកមមចំ�ញ់ផលពីធមមជតិ។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

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

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បន្តអនុមត័វធិនករ្របតិសកមមនិងជកែ់ស្តង េដើមបលុីបបំបតក់រែបងែចកមុខងរនិងេធ្វើឲយរមួតូចនូវគម្ល ត 
្របកឈ់នួលេ�យ�រែតេ�ទ។ 

(ខ). ចតវ់ធិនករេដើមបធីនថចបបក់រងរ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព និងបេងកើនចំនួនអធិករករ 
ងរែដលមនសមតថភពឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបជីួយ ពួកេគ�ចពិនិតយ�ម�នលកខខណ្ឌ ករងររបស់្រស្តី្របកប 
េ�យ្របសិទធភព ជពិេសស កនុងឧស�ហកមមកតេ់ដរ និងវស័ិយែដលមន្របកឈ់នួលទបដៃទេទៀត។ 

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

២៧. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីបន្តឃ្ល េំមើលអំពីករអនុវត្ត�មចបបជ់តេិ�យ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក និង្រកុម
ហុ៊នបរេទសែដលមនេនពសេពញទឹកដរីបស់ខ្លួន ្រពមទងំបេងកើត និងអនុវត្តបទបញជ នន េដើមបធីនថ វស័ិយ
ពណិជជកមមទងំេនះអនុវត្ត�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ និងបទ�្ឋ នកនុង្រសុកស្តីពីករទទួលខុស្រតូវរបស់�ជីវកមមេទេលើ
សងគម និងបរ�ិថ ន ជពេិសស ទកទ់ងនឹងសិទធិកុមរេដើមបឱីយ្រសបេទនឹង្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពធុីរកិចច និង
សិទធិមនុស� ែដល្រតូវបនអនុមត័ជឯកចឆន័កនុងឆន ២ំ០០៨ េ�យ្រកុម្របកឹ�សិទធិមនុស� ្រពមទងំបនគូសបញជ កនូ់វភរ
កិចចរបស់រដ្ឋទងំ�យកនុងករផ្តល់កិចចករពរ្របឆងំនឹងកររេំ��បំពនេលើសិទធិមនុស� េ�យ្រកុមហុ៊នពណិជជ 
កមមនន។ ករទទួលខុស្រតូវរបស់�ជីវកមម កនុងករេគរពសិទធិមនុស� នងិេសចក្ត្ីរតូវករ កនុងករទទួលបនេ�យ
្របសិទធភពនូវដេំ�ះ្រ�យ េនេពលែដលមនកររេំ��េកើតេឡើង។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៦. […]គណៈកមម ធិករបន្តជំរុញេលើកទឹកចតិ្តដល់្រកុមហុ៊ន�ជវីកមមទងំអស់ថ េនេពលចូលពកព់ន័ធកនុងបញ្ហ
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច ្រតូវគិតគូរអំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រពះករងរេនះ �ទកទ់ងដល់
សិទធិ និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន។ 

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

២១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍រដ្ឋភគីគរួពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយករងររបស់ខ្លួន នងិបេងកើត 
ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីករងរ េដើមបេីលើកកំពស់ករងររបស់យុវជន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ដរឲយរដ្ឋ
ភគីពិនិតយេឡើងវញិអំពីយុទធ�្រស្តបណ្តុ ះប�្ត លកនុងេគលេ�ធនករអបរ់វំជិជ ជីវៈ និងបេចចកេទស េដើមបេីឆ្លើយ
តបនឹងត្រមូវករករងរ េ�យមនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួកមមករ និងអងគករនេិយជកនន ្រពមទងំ�ថ បន័
ជៃដគូកនុង្រសុក។ 

២២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំដល់រដ្ឋភគីថ េគលករណ៍ៃន្របកឈ់នួលេសមើគន សំ�បក់រងរ 
ែដលមនតំៃលេសមើគន រ�ងបុរសនិង្រស្តី គួរែតបនឆ្លុះបញច ំងយ៉ងេពញេលញ និងយ៉ងចបស់�ស់េនកនុងចបប់
មយួ េហើយចបបេ់នះេទ�តេ�ធ កគ៏រួែតបនអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តប់ផុំត េហើយ្រតូវចតវ់ធិនករចបស់�ស់ និង
មន្របសិទធភពកនុងបញ្ហ េនះ។ 

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

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/18/46 Para 93. េនេពលចូលរមួេ�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី ទងំជមយួរ�្ឋ ភបិលកមពុជ ទងំជមយួមច ស់ដី
េផ�ង� រ�្ឋ ភបិលបរេទស និងអងគករពណិជជកមមអន្តរជតិនន គួរែតចងចកំនុងចិត្តថខ្លួនមនករទទួលខុស្រតូវ
មយួ�មចបបអ់ន្តរជតិកនុងករេគរពសិទធិរបស់្របជជនកមពុជ។ ករគ្ំរទ ករេ្របើ្របស់ម្រន្ត្ីរបតិបត្តចិបប្់រប�ប ់
�វុធឲយេធ្វើករបេណ្ត ញេ�យខុសចបប ់គជឺករអនុវត្តនផ៍ទុយេទនឹងចបបអ់ន្តរជតិ េហើយគួរែតចតទុ់កថជទេង្វើ
មយួខុសចបបផ់ងែដរេនកមពុជ។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖  

២១៦. គួរេធ្វើករពិចរ�ឲយបន្រតមឹ្រតូវដល់សំេណើ សំុរបស់សមបទនិកជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ�មចបប ់និង 
�មបទបញជ ននបែនថម េ�យភជ បេ់ទនឹងគំេ�ងវនិេិយគរបស់ពួកេគ (ដូចជគេំ�ងបញជ កភ់គីទ៣ី និង្រកម
សីលធមដ៌ត៏ឹងរងឹជេដើម) ែដល្រតូវសីុគន នឹងបទ�្ឋ នអន្តរជតៃិនចិរភពសងគម នងិបរ�ិ្ឋ ន។ 
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២១៧. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុកនងិ្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយ 
េទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុងឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ គួរេ�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យ 
អនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបកីណំតអ់ត្តសញញ ណ បងក រ និងជួយ ស្រមល
ដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពមទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមមភព�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ 

២២២. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញបរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួ
ទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បំផ្លិចបផំ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយកដីេ�យមនិចបំច ់ ឬករកបប់ំផ្ល ញ
ៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធនថ ករទទួលបនេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមី
េនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជុវំញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និ
ឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

២២៤. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពីសកមមភពសមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគ 
ទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់សងគម ដូចជេស�កមមសុខភបិល ឱកស 
អបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី A/HRC/27/70 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 

៨១-(ឈ). ធនថ យន្តករថមេីដើមបកីំណត្់របកឈ់នួលអបបបរម ្រតូវយកមកពិចរ�នូវករ្រ�វ្រជវចបំច់  
សំ�បក់រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ�យឈរេលើមូល�្ឋ នភស្តុ�ង និងករែកស្រមួលជេទៀងទត ់ជពិេសសករកំណត ់
កំរតិ្របកឈ់នួល្រគប្់រគនផ់្តល់ឱយកមមករទងំអស់ និង្រគួ�ររបស់ពួកេគ នូវកំរតិជវីភពរស់េនមយួសមរមយ ដូច
បនត្រមូវេ�យកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ េហើយ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិជេទៀង
ទត ់នូវ្របកឈ់នួលអបបបរមជតិ ែដល្រតូវកំណតដូ់េចនះ។ 

(ញ). បន្តករែកទ្រមងរ់ដ្ឋបល�ធរណ� េហើយកនុងករេធ្វើដូេចនះ បេងកើតរចនសមពន័ធ្របកឈ់នួលេដើមបធីនថ 
្របកេ់បៀវត�រ្៍រគប្់រគនផ់្តល់ឱយម្រន្តី�ជករ្រតូវបនធនករពរេដើមបឱីយមនកំរតិជីវភពរស់េនសមរមយ បេងកើតសូ
ចនករបំេពញករងរចបស់�ស់ និងយន្តករគណេនយយភពសំ�បម់្រន្ត�ីជករទងំអស់ នងិបេងកើតកមមវធិី
្របយុទធ្របឆងំអេំពើពុករលួយឱយបនកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀតេន្រគបក់ំរតិ។ 

(ដ). េគរពយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិសហជីពរបស់កមមករទងំអស់េនកមពុជ និងករពរម្រន្តីសហជីព េធ្វើដូេចនះ 
ពួកេគ�ចអនុវត្តសកមមភពរបស់ខ្លួនបនេនកនុងបរយិកសមយួែដលមនិមនករបភំតិបំភយ័ និង�នភិយ័ដល់
សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ឬ�យុជវីតិរបស់ពកួេគ។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៦. […]គណៈកមម ធិករបន្តជំរុញេលើកទឹកចតិ្តដល់្រកុមហុ៊ន�ជវីកមមទងំអស់ថ េនេពលចូលពកព់ន័ធកនុងបញ្ហ
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច ្រតូវគិតគូរអំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រពះករងរេនះ �ទកទ់ងដល់
សិទធិ និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន។ 

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

២១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍រដ្ឋភគីគរួពិនិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយករងររបស់ខ្លួន នងិបេងកើត 
ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីករងរ េដើមបេីលើកកំពស់ករងររបស់យុវជន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនែ៍ដរឲយរដ្ឋ
ភគីពិនិតយេឡើងវញិអំពីយុទធ�្រស្តបណ្តុ ះប�្ត លកនុងេគលេ�ធនករអបរ់វំជិជ ជីវៈ និងបេចចកេទស េដើមបេីឆ្លើយ
តបនឹងត្រមូវករករងរ េ�យមនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួកមមករ និងអងគករនេិយជកនន ្រពមទងំ�ថ បន័
ជៃដគូកនុង្រសុក។ 

២២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំដល់រដ្ឋភគីថ េគលករណ៍ៃន្របកឈ់នួលេសមើគន សំ�បក់រងរ 
ែដលមនតំៃលេសមើគន រ�ងបុរសនិង្រស្តី គួរែតបនឆ្លុះបញច ំងយ៉ងេពញេលញ និងយ៉ងចបស់�ស់េនកនុងចបប់
មយួ េហើយចបបេ់នះេទ�តេ�ធ កគ៏រួែតបនអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តប់ផុំត េហើយ្រតូវចតវ់ធិនករចបស់�ស់ និង
មន្របសិទធភពកនុងបញ្ហ េនះ។ 

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

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/18/46 Para 93. េនេពលចូលរមួេ�ះ្រ�យបញ្ហ ដីធ្លី ទងំជមយួរ�្ឋ ភបិលកមពុជ ទងំជមយួមច ស់ដី
េផ�ង� រ�្ឋ ភបិលបរេទស និងអងគករពណិជជកមមអន្តរជតិនន គួរែតចងចកំនុងចិត្តថខ្លួនមនករទទួលខុស្រតូវ
មយួ�មចបបអ់ន្តរជតិកនុងករេគរពសិទធិរបស់្របជជនកមពុជ។ ករគ្ំរទ ករេ្របើ្របស់ម្រន្ត្ីរបតិបត្តចិបប្់រប�ប ់
�វុធឲយេធ្វើករបេណ្ត ញេ�យខុសចបប ់គជឺករអនុវត្តនផ៍ទុយេទនឹងចបបអ់ន្តរជតិ េហើយគួរែតចតទុ់កថជទេង្វើ
មយួខុសចបបផ់ងែដរេនកមពុជ។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពីA/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖  

២១៦. គួរេធ្វើករពិចរ�ឲយបន្រតមឹ្រតូវដល់សំេណើ សំុរបស់សមបទនិកជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ�មចបប ់និង 
�មបទបញជ ននបែនថម េ�យភជ បេ់ទនឹងគំេ�ងវនិេិយគរបស់ពួកេគ (ដូចជគេំ�ងបញជ កភ់គីទ៣ី និង្រកម
សីលធមដ៌ត៏ឹងរងឹជេដើម) ែដល្រតូវសីុគន នឹងបទ�្ឋ នអន្តរជតៃិនចិរភពសងគម នងិបរ�ិ្ឋ ន។ 
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២១៧. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុកនងិ្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយ 
េទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុងឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ គួរេ�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យ 
អនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបកីណំតអ់ត្តសញញ ណ បងក រ និងជួយ ស្រមល
ដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពមទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមមភព�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ 

២២២. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញបរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួ
ទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បំផ្លិចបផំ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយកដីេ�យមនិចបំច ់ ឬករកបប់ំផ្ល ញ
ៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធនថ ករទទួលបនេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមី
េនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជុវំញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និ
ឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

២២៤. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពីសកមមភពសមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគ 
ទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់សងគម ដូចជេស�កមមសុខភបិល ឱកស 
អបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។ 

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី A/HRC/27/70 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 

៨១-(ឈ). ធនថ យន្តករថមេីដើមបកីំណត្់របកឈ់នួលអបបបរម ្រតូវយកមកពិចរ�នូវករ្រ�វ្រជវចបំច់  
សំ�បក់រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ�យឈរេលើមូល�្ឋ នភស្តុ�ង និងករែកស្រមួលជេទៀងទត ់ជពិេសសករកំណត ់
កំរតិ្របកឈ់នួល្រគប្់រគនផ់្តល់ឱយកមមករទងំអស់ និង្រគួ�ររបស់ពួកេគ នូវកំរតិជវីភពរស់េនមយួសមរមយ ដូច
បនត្រមូវេ�យកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ េហើយ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិជេទៀង
ទត ់នូវ្របកឈ់នួលអបបបរមជតិ ែដល្រតូវកំណតដូ់េចនះ។ 

(ញ). បន្តករែកទ្រមងរ់ដ្ឋបល�ធរណ� េហើយកនុងករេធ្វើដូេចនះ បេងកើតរចនសមពន័ធ្របកឈ់នួលេដើមបធីនថ 
្របកេ់បៀវត�រ្៍រគប្់រគនផ់្តល់ឱយម្រន្តី�ជករ្រតូវបនធនករពរេដើមបឱីយមនកំរតិជីវភពរស់េនសមរមយ បេងកើតសូ
ចនករបំេពញករងរចបស់�ស់ និងយន្តករគណេនយយភពសំ�បម់្រន្ត�ីជករទងំអស់ នងិបេងកើតកមមវធិី
្របយុទធ្របឆងំអេំពើពុករលួយឱយបនកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀតេន្រគបក់ំរតិ។ 

(ដ). េគរពយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិសហជីពរបស់កមមករទងំអស់េនកមពុជ និងករពរម្រន្តីសហជីព េធ្វើដូេចនះ 
ពួកេគ�ចអនុវត្តសកមមភពរបស់ខ្លួនបនេនកនុងបរយិកសមយួែដលមនិមនករបភំតិបំភយ័ និង�នភិយ័ដល់
សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ឬ�យុជវីតិរបស់ពកួេគ។ 
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X. ដីធ្លី និងសទិធិល�ំ��្ឋ ន 

ក. ករកនក់បដ់ធី្ល ីករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទលំីេនថមី និង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៩. បញឈបក់រដកហូតេ�យបងខំ នងិធនដេំណើ រករ្របកបេ�យយុត្តិធម ៌ និងតម្ល ភពទកទ់ងេទនឹង
សិទធិេ្របើ្របស់ដធី្លី។ (មុកិសីុកូ) 

១១៨.១៣០. អនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ ចបបដ់ត៏ឹងរងឹមយួែដលធនថ ករបេណ្ត ញេចញ នងិករ�ងំទលំីេនថមី ្រតូវេធ្វើ
្រតឹម្រតូវ�មផ្លូវចបប ់ចរច និង្រតូវផ្តល់សំណងេ�យយុត្តិធម។៌ (អូ្រទីស) 

១១៨.១៣៣. បន្តជំរុញវ��នភពេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗ ស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស�នងិ្របជធិបេតយយភវូប 
នីយកមមរបស់ខ្លួន ជពេិសស េនកនុងកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងវធិនករនន េដើមបេី��្រ�យបញ្ហ ដីធ្ល។ី (ជប៉ុន) 

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតៃិនករកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

១១៨.១៣៥. បេងកើនវធិនករននេដើមបេី��្រ�យករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លេី�យខុសចបប ់រមួទងំវធិនករនន 
្របឆងំនឹងជនជតេិដើមភគតិច និងពិចរ�ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ (អុី�លី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៦០. បេងកើនករចូលរមួរបស់ខ្លួនជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិេដើមបែីចករែំលកបទពិេ�ធនក៍នុងករព្រងឹងអភបិលកិចច 
ល្អ នងិកមមវធិីកំែណទ្រមងដ់ីធ្ល ី កនុងេគលបណំងបំេពញ្របកបេ�យ្របសិទធភព នូវកតព្វកចិចទទួលខុស្រតូវរបស់
�ជរ�្ឋ ភបិល នងិបន្តអនុវត្តករ្រគប្់រគងេលើករែបងែចង និងករេ្របើ្របស់ដធី្លី្របកបេ�យសមធម ៌ និង្របសិទធ
ភព។ (ភូម) 

៦១. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបេីលើកសទួយសិទធិកមមសិទធិ្រតឹម្រតូវេលើដីធ្លី និងអភបិលកិចចល្អ ្រពមទងំបន្តកំែណ 
ទ្រមងែ់ដលបនេធ្វើេឡើង េ�យមនជនំួយឧបតថមភពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ ជពិេសសពីករយិល័យឧតថមសនងករ
ទទួលបនទុកសិទធមិនុស� េដើមបពី្រងងឹេឡើងវញិដល់សមតថភព�ថ បន័ និងសេ្រមចនូវករទទួលបនសិទធិមនុស�េពញ 
េលញេ�យ្របជជន។ (�ល់េហ�រ)ី 

៦៤-(ក). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ និងផ្អ កករបេណ្ត ញេចញរហូតដល់មនករករ 
ពរទងំ�យ ដូចជ ករផ្តល់សំណងេពញេលញ និងសិទធិេ្របើ្របស់េស�ជមូល�្ឋ ននន េនតំបន�់ងំទីលំេន
ថមី ្រតូវបនធន។ (សុ៊យែអត) 
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X. ដីធ្លី និងសទិធិល�ំ��្ឋ ន 

ក. ករកនក់បដ់ធី្ល ីករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទលំីេនថមី និង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៩. បញឈបក់រដកហូតេ�យបងខំ នងិធនដេំណើ រករ្របកបេ�យយុត្តិធម ៌ និងតម្ល ភពទកទ់ងេទនឹង
សិទធិេ្របើ្របស់ដធី្លី។ (មុកិសីុកូ) 

១១៨.១៣០. អនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ ចបបដ់ត៏ឹងរងឹមយួែដលធនថ ករបេណ្ត ញេចញ នងិករ�ងំទលំីេនថមី ្រតូវេធ្វើ
្រតឹម្រតូវ�មផ្លូវចបប ់ចរច និង្រតូវផ្តល់សំណងេ�យយុត្តិធម។៌ (អូ្រទីស) 

១១៨.១៣៣. បន្តជំរុញវ��នភពេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗ ស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស�នងិ្របជធិបេតយយភវូប 
នីយកមមរបស់ខ្លួន ជពេិសស េនកនុងកំែណទ្រមងតុ់�ករ និងវធិនករនន េដើមបេី��្រ�យបញ្ហ ដីធ្ល។ី (ជប៉ុន) 

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតៃិនករកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

១១៨.១៣៥. បេងកើនវធិនករននេដើមបេី��្រ�យករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លេី�យខុសចបប ់រមួទងំវធិនករនន 
្របឆងំនឹងជនជតេិដើមភគតិច និងពិចរ�ព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់្រសប�មស្តង�់រអន្តរជតិ។ (អុី�លី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៦០. បេងកើនករចូលរមួរបស់ខ្លួនជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិេដើមបែីចករែំលកបទពិេ�ធនក៍នុងករព្រងឹងអភបិលកិចច 
ល្អ នងិកមមវធិីកំែណទ្រមងដ់ីធ្ល ី កនុងេគលបណំងបំេពញ្របកបេ�យ្របសិទធភព នូវកតព្វកចិចទទួលខុស្រតូវរបស់
�ជរ�្ឋ ភបិល នងិបន្តអនុវត្តករ្រគប្់រគងេលើករែបងែចង និងករេ្របើ្របស់ដធី្លី្របកបេ�យសមធម ៌ និង្របសិទធ
ភព។ (ភូម) 

៦១. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបេីលើកសទួយសិទធិកមមសិទធិ្រតឹម្រតូវេលើដីធ្លី និងអភបិលកិចចល្អ ្រពមទងំបន្តកំែណ 
ទ្រមងែ់ដលបនេធ្វើេឡើង េ�យមនជនំួយឧបតថមភពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ ជពិេសសពីករយិល័យឧតថមសនងករ
ទទួលបនទុកសិទធមិនុស� េដើមបពី្រងងឹេឡើងវញិដល់សមតថភព�ថ បន័ និងសេ្រមចនូវករទទួលបនសិទធិមនុស�េពញ 
េលញេ�យ្របជជន។ (�ល់េហ�រ)ី 

៦៤-(ក). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ និងផ្អ កករបេណ្ត ញេចញរហូតដល់មនករករ 
ពរទងំ�យ ដូចជ ករផ្តល់សំណងេពញេលញ និងសិទធិេ្របើ្របស់េស�ជមូល�្ឋ ននន េនតំបន�់ងំទីលំេន
ថមី ្រតូវបនធន។ (សុ៊យែអត) 
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(ខ). អនុមត័ករផ្អ កករបេណ្ត ញេចញរហូតដល់វធិនករនន្រតូវបនចតេ់ឡើង េដើមបធីនដល់ករអនុវត្ត
ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពី្រទពយសមបត្តិដីធ្លី និងេដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ្របកបេ�យ
មនុស�ធម ៌និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ។ (ស្វីស) 

(គ). សូមបញចបក់របេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ េ�យេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករអនុវត្តចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ 
េ�យធនឲយមនករពិនិតយេផទ�ងផទ តប់ណ័្ណ កមមសិទធិ និងធនដល់ករព្រងងឹករករពរ្របជជន ែដលទទួលរង
ផលបះ៉ពល់េ�យអស�មកិរណ៍ ែដល្រតូវឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមុនសិន ែដលជករ្រ�វ្រជវមយួ  
សំ�បដំ់េ�ះ្រ�យ�មជេ្រមើសេផ�ង�ចំេពះអស�មកិរណ៍ សូមផ្តល់ទីជ្រមកថមី និងសំណងសមរមយជូនជន
ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ។ (ប�ងំ) 

៦៥. សូមបន្តកណំតជ់�ទិភពនូវបញ្ហ ៃនករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី និងសូមេធ្វើករជមយួអនក�យករណ៍ពិេសស 
េដើមបធីនឲយមនករបញចបច់ំេពះករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ ្រពមទងំបំេពញ�មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករ
េគរពនិងករពរដល់សិទិធមនុស�របស់ពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប�បប់ញចូ លទងំបុគគលរបស់្រកុមជនជតេិដើមភគតិច។ 
(េអៀកឡងដ់)៍ 

៦៦-(ក). េរៀបចំដំេណើ រករ្របកបេ�យតម្ល ភព នងិ្រតឹម្រតូវ េដើមបកំីណតល់កខខណ្ឌ  នងិនីតវិធិីេផ�ង�ៃនករ�ងំ
ទីលំេនេ�យមនិសម័្រគចិត្ត។ (ក��) 

(ខ). បញឈបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្រគួ�រទងំ�យេទកនត់ំបនែ់ដលមនិ�ចរស់េនបន និងគួរេ្របើករ
បេណ្ត ញេចញជជេំរ ើសចុងេ្រកយបង្អស់ ដូចបនេសនើសំុេ�យអគគេលខធកិរអងគករសហ្របជជត។ិ (�ឡឺមង៉)់ 

(គ). បេងកើតេគលនេយបយ�ងំទីលំេនថមី និងដំេណើ រករមយួែដលមន្របសិទធភព តម្ល ភព និង្រតមឹ្រតូវ
ែដលែផ្អកេលើករពេិ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ នងិករអនុវត្តែដលល្អបំផុតរបស់អន្តរជតិ ្រពមទងំ្រតូវពយួរករ�ងំទី
លំេនថមីែដលបនេ្រគងទុកទងំអស់ រហូតដល់្រកបខណ្ឌ េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងរចួ�ល់។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

(ឃ). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបធីនថ ករបេណ្ត ញេចញេកើតេឡើង ្រតូវ្រសប�មចបបភូ់មបិល និង
្រតូវធនឲយមនករយកចិត្តទុក�កប់នខ្ល ងំខ្ល  េដើមបធីនថ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេទកែន្លង
�ងំលំេនថមី ទទួលបនេស�សមរមយ ជពិេសស េន�មតបំនទ់្ីរកុង។ (អូ��្ត លី) 

(ង). សូមេធ្វើឲយ្របេសើរដល់្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ   អស�  
មកិរណ៍ និងករ�ងំលំេនថម ី ្រពមទងំធនថ អនកែដល�ងំលំេនថមី ទទួលបនេស� និងករគពំរចបំច។់
(ណូែវលេហ�ឡង)់ 

៦៧. អនុមត ័ និងអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ចបបឲ់យបនតឹងរងឹេលើករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមេីដើមបធីនឱយ
បនថ �ល់ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គឺមនលកខណៈ្រសបចបប ់មនករចរច និងមនសំណង
សមរមយ។ (អូ្រទសី)
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣) 
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៤៣. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 
(ក). េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករទទួលបនដីធ្លី និងសុវតថភិពកនុងករកនក់បដី់ធ្លីស្រមប្់រស្តី ធនថ លទធកមមដីធ្លី

ស្រមបស់មបទនេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេផ�ងេទៀត េគរព�មដេំណើ រករសម្រសប និងធនថ សំណង្រគប្់រគន់
្រតូវបនផ្តល់ បនទ បព់ីដេំណើ រករពិេ្រគះេយបល់្រគប្់រគន។់ 

(ខ). ទទលួ�គ ល់ថ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ មនិែមនេហតុករណ៍ែដលមនអពយ្រកតិភពេយនឌរ័េនះេទ 
(បតុភូតេយនឌរ័ ឬលេម្អ�ង) ប៉ុែន្ត�មនផលបះ៉ពល់ដល់្រស្តីខ្ល ងំជង នងិចតវ់ធិនករបនទ នេ់ដើមបកីរពរ្រស្តី នងិ
កុមរពីករបេណ្ត ញេចញបែនថមេទៀត។ 

(គ). េសុើបអេងកតភ្ល មៗ និងកនុងករណីសម្រសប េធ្វើករេចទ្របកនេ់លើករណីៃនករបភំតិបភំយ័ នងិករយយី 
ែដល្រតូវបន្រប្រពតឹ្តេ�យម្រន្តអីនុវត្តចបបេ់លើ្រស្តីជអនកករពរសិទធិមនុស� ែដលតសូ៊មតិេដើមបសិីទធិដីធ្លី និង 

(ឃ). ធនថ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេនេទកនត់បំនែ់ដល�ចជួយ ឲយ្រស្តី
ងយ្រសួលកនុងករេទមកកែន្លងេធ្វើករ ��េរៀន មណ្ឌ លសុខភព (�បទ់ងំករែថទសុំខភពផ្លូវេភទ នងិសុខ
ភពបន្តពូជ) មជឈមណ្ឌ លសហគមន ៍េស� នងិទីកែន្លងេផ�ងៗេទៀតែដលចបំច ់កនុងករធននូវករសេ្រមចបននូវ
សិទធិមនុស�របស់ពួកេគ ្រសប�មអនុសញញ េនះ។ 

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

៦២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីបង្អង់ករបេណ្ត ញេចញជថន ក់ជតិ ទ្រមមំនករកំណតន់ីតយនុកូល
ភពៃនដីធ្លីែដលបនទមទរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចផងែដរឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករធនថ ្រគួ�រនិងកូនៗរបស់
ពួកេគ មនិក្ល យជអនកគម នផទះសែមបង្រជកេនះេទ ែដលេកើតេចញពីករបេណ្ត ញេចញស្រមប់សកមមភពឯកជន និង
អភិវឌឈន៍។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើបែនថមេទៀតឱយរដ្ឋភគ ីអនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវអនុ�សនរ៍បស់អនកេរៀបចំ
របយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីព�ីថ នភពៃនសិទធិមនុស�កនុង្របេទសកមពុជ ទកទ់ងនងឹករទទលួ
បនដីធ្លី នងិករមនជវីភពរស់េនសមរមយ (A/HRC/4/36 និង A/HRC/7/42)។ 

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

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្ល ីមនិ្រតូវឲយផទុយនងឹ�ម រតីៃនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកចិច រមួទងំករ
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(ខ). អនុមត័ករផ្អ កករបេណ្ត ញេចញរហូតដល់វធិនករនន្រតូវបនចតេ់ឡើង េដើមបធីនដល់ករអនុវត្ត
ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពី្រទពយសមបត្តិដីធ្លី និងេដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ្របកបេ�យ
មនុស�ធម ៌និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ។ (ស្វីស) 

(គ). សូមបញចបក់របេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ េ�យេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករអនុវត្តចបបភូ់មបិល ឆន ២ំ០០១ 
េ�យធនឲយមនករពិនិតយេផទ�ងផទ តប់ណ័្ណ កមមសិទធិ និងធនដល់ករព្រងងឹករករពរ្របជជន ែដលទទួលរង
ផលបះ៉ពល់េ�យអស�មកិរណ៍ ែដល្រតូវឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមុនសិន ែដលជករ្រ�វ្រជវមយួ  
សំ�បដំ់េ�ះ្រ�យ�មជេ្រមើសេផ�ង�ចំេពះអស�មកិរណ៍ សូមផ្តល់ទីជ្រមកថមី និងសំណងសមរមយជូនជន
ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ។ (ប�ងំ) 

៦៥. សូមបន្តកណំតជ់�ទិភពនូវបញ្ហ ៃនករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លី និងសូមេធ្វើករជមយួអនក�យករណ៍ពិេសស 
េដើមបធីនឲយមនករបញចបច់ំេពះករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ ្រពមទងំបំេពញ�មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករ
េគរពនិងករពរដល់សិទិធមនុស�របស់ពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរូ់ប�បប់ញចូ លទងំបុគគលរបស់្រកុមជនជតេិដើមភគតិច។ 
(េអៀកឡងដ់)៍ 

៦៦-(ក). េរៀបចំដំេណើ រករ្របកបេ�យតម្ល ភព នងិ្រតឹម្រតូវ េដើមបកំីណតល់កខខណ្ឌ  នងិនីតវិធិីេផ�ង�ៃនករ�ងំ
ទីលំេនេ�យមនិសម័្រគចិត្ត។ (ក��) 

(ខ). បញឈបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្រគួ�រទងំ�យេទកនត់ំបនែ់ដលមនិ�ចរស់េនបន និងគួរេ្របើករ
បេណ្ត ញេចញជជេំរ ើសចុងេ្រកយបង្អស់ ដូចបនេសនើសំុេ�យអគគេលខធកិរអងគករសហ្របជជត។ិ (�ឡឺមង៉)់ 

(គ). បេងកើតេគលនេយបយ�ងំទីលំេនថមី និងដំេណើ រករមយួែដលមន្របសិទធភព តម្ល ភព និង្រតមឹ្រតូវ
ែដលែផ្អកេលើករពេិ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ នងិករអនុវត្តែដលល្អបំផុតរបស់អន្តរជតិ ្រពមទងំ្រតូវពយួរករ�ងំទី
លំេនថមីែដលបនេ្រគងទុកទងំអស់ រហូតដល់្រកបខណ្ឌ េនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងរចួ�ល់។ (ច្រកភពអងេ់គ្លស) 

(ឃ). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបធីនថ ករបេណ្ត ញេចញេកើតេឡើង ្រតូវ្រសប�មចបបភូ់មបិល និង
្រតូវធនឲយមនករយកចិត្តទុក�កប់នខ្ល ងំខ្ល  េដើមបធីនថ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេទកែន្លង
�ងំលំេនថមី ទទួលបនេស�សមរមយ ជពិេសស េន�មតបំនទ់្ីរកុង។ (អូ��្ត លី) 

(ង). សូមេធ្វើឲយ្របេសើរដល់្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ   អស�  
មកិរណ៍ និងករ�ងំលំេនថម ី ្រពមទងំធនថ អនកែដល�ងំលំេនថមី ទទួលបនេស� និងករគពំរចបំច។់
(ណូែវលេហ�ឡង)់ 

៦៧. អនុមត ័ និងអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ចបបឲ់យបនតឹងរងឹេលើករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមេីដើមបធីនឱយ
បនថ �ល់ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គឺមនលកខណៈ្រសបចបប ់មនករចរច និងមនសំណង
សមរមយ។ (អូ្រទសី)
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣) 
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៤៣. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 
(ក). េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករទទួលបនដីធ្លី និងសុវតថភិពកនុងករកនក់បដី់ធ្លីស្រមប្់រស្តី ធនថ លទធកមមដីធ្លី

ស្រមបស់មបទនេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេផ�ងេទៀត េគរព�មដេំណើ រករសម្រសប និងធនថ សំណង្រគប្់រគន់
្រតូវបនផ្តល់ បនទ បព់ីដេំណើ រករពិេ្រគះេយបល់្រគប្់រគន។់ 

(ខ). ទទលួ�គ ល់ថ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ មនិែមនេហតុករណ៍ែដលមនអពយ្រកតិភពេយនឌរ័េនះេទ 
(បតុភូតេយនឌរ័ ឬលេម្អ�ង) ប៉ុែន្ត�មនផលបះ៉ពល់ដល់្រស្តីខ្ល ងំជង នងិចតវ់ធិនករបនទ នេ់ដើមបកីរពរ្រស្តី នងិ
កុមរពីករបេណ្ត ញេចញបែនថមេទៀត។ 

(គ). េសុើបអេងកតភ្ល មៗ និងកនុងករណីសម្រសប េធ្វើករេចទ្របកនេ់លើករណីៃនករបភំតិបភំយ័ នងិករយយី 
ែដល្រតូវបន្រប្រពតឹ្តេ�យម្រន្តអីនុវត្តចបបេ់លើ្រស្តីជអនកករពរសិទធិមនុស� ែដលតសូ៊មតិេដើមបសិីទធិដីធ្លី និង 

(ឃ). ធនថ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេនេទកនត់បំនែ់ដល�ចជួយ ឲយ្រស្តី
ងយ្រសួលកនុងករេទមកកែន្លងេធ្វើករ ��េរៀន មណ្ឌ លសុខភព (�បទ់ងំករែថទសុំខភពផ្លូវេភទ នងិសុខ
ភពបន្តពូជ) មជឈមណ្ឌ លសហគមន ៍េស� នងិទីកែន្លងេផ�ងៗេទៀតែដលចបំច ់កនុងករធននូវករសេ្រមចបននូវ
សិទធិមនុស�របស់ពួកេគ ្រសប�មអនុសញញ េនះ។ 

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

៦២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីបង្អង់ករបេណ្ត ញេចញជថន ក់ជតិ ទ្រមមំនករកំណតន់ីតយនុកូល
ភពៃនដីធ្លីែដលបនទមទរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចផងែដរឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករធនថ ្រគួ�រនិងកូនៗរបស់
ពួកេគ មនិក្ល យជអនកគម នផទះសែមបង្រជកេនះេទ ែដលេកើតេចញពីករបេណ្ត ញេចញស្រមប់សកមមភពឯកជន និង
អភិវឌឈន៍។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើបែនថមេទៀតឱយរដ្ឋភគ ីអនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវអនុ�សនរ៍បស់អនកេរៀបចំ
របយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីព�ីថ នភពៃនសិទធិមនុស�កនុង្របេទសកមពុជ ទកទ់ងនងឹករទទលួ
បនដីធ្លី នងិករមនជវីភពរស់េនសមរមយ (A/HRC/4/36 និង A/HRC/7/42)។ 

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

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្ល ីមនិ្រតូវឲយផទុយនងឹ�ម រតីៃនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកចិច រមួទងំករ

91



91  

េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩របស់អងគករពលកមម 
អន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 

២៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី អនុមត័ជបញ្ហ �ទិភព នូវេគលនេយបយជតិស្តីពីផទះសែមបងែដលេលើក
កំពស់្របជជន្រកី្រករស់េនទី្រកុង និងធនសុវតថិភពកនក់បដ់ធី្លី ផទះសែមបងែដល្រតូវមន�ថ បន័ចបស់�ស់ 
ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តករងរេនះ េនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន កម់ូល�្ឋ ន នងិផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់
េដើមបឲីយករអនុវត្តនេ៍នះមន្របសិទធភព។ 

៣០. គណៈកមម ធកិរេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវ�ល់ករបេណ្ត ញេចញ រហូតដល់
មន្រកបខណ័្ឌ ចបប្់រតឹម្រតូវ និងដំេណើ រករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី្រតូវបនបពច ប ់ េដើមបធីនករករពរសិទធិមនុស�
ៃន្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប េ�យរមួទងំជនជតិេដើមភគតចិផងែដរ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី
េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជបនទ នជ់មយួ�ថ បន័ជៃដគូននេដើមបឈីនេទបេំពញនយ័ៃនពកយ “ផល្របេយជន ៍
�ធរណៈ” ដូចមនែចងកនុងចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងបេងកើតេគលករណ៍ែណនមំយួចបស់�ស់សំ�បក់រ 
បេណ្ត ញេចញ ្របសិនជ�ចមន។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចផងែដរឲយរដ្ឋភគី កំណត្់រព្ំរបទល់ឲយបន
ចបស់�ស់រ�ងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ េ�យចតទុ់កជបញ្ហ �ទិភព គណៈកមម ធិករ 
ផ្តល់អនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជចំហ េ�យមនករចូលរមួ និង្របកបេ�យអតថ
នយ័ជមយួអនកភូម ិនិងសហគមនន៍នែដលរងផលបះ៉ពល់ជមុន មុននឹងអនុវត្តគំេ�ងអភវិ��ន ៍និងគំេ�ងេរៀបចំ
ទី្រកុងជថមី េហើយ្រតូវធនថ បុគគលទងំ�យែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំពីដីរបស់ខ្លួន ្រតូវបនផ្តល់
សំណងសមរមយ និង/ឬផ្តល់ជូនគតនូ់វទី�ងំថមី ្រសប�មេគលករណ៍ែណនែំដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម
ធិករ កនុងេសចក្តពីនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៧(១៩៩៧) ស្តីពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និងធនថទី�ងំថមី្រតូវ 
ផ្តល់ឲយមនេស�មូល�្ឋ នេផ�ង� រមួទងំទកឹ�្អ ត េភ្លើងអគគីសនី សំភរៈសំ�បដុ់សសំ�ត និងអនមយ័្រគប្់រគន ់
្រពមទងំេស�ឯេទៀត រមួមន��េរៀន មណ្ឌ លគពំរសុខភព និងមេធយបយដឹកជញជូ នេនេពលេធ្វើករ�ងំទ ី
លំេនថមី។ គណៈកមម ធិករទញចំ�ប�់រមមណ៍ផងែដរដល់រដ្ឋភគីចំេពះេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករបេណ្ត ញ 
េចញ នងិករេធ្វើចំ�ក្រសុក ែផ្អកេលើករអភវិ��ន ៍ (UN Doc. No. A/HRC /4/18) ែដលបនេរៀបចេំ�យអនក
�យករណ៍ពេិសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី E/CN.4/2006/41/Add.3 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 

៨២. េហតុដូេចនះ អនក�យករណ៍ពិេសសអះ�ងយ៉ងរងឹមឱំយមនករអនុមត័យកវធិី��ស្តអវភិគភពចំេពះ
សិទធិ មនលំេន�្ឋ នសមរមយ និងសិទធិដៃទេទៀតទកទ់ងនឹង�ណត្តិរបស់េ�ក េហើយមនបំណងេសនើ�កអ់នុ
�សនជ៍ក�់កដូ់ចខងេ្រកម៖ 
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(ក). មនត្រមូវករបនទ នឱ់យមនែផនទីចបស់�ស់ពីត្រមូវករផទះសំែបងេនកនុង្របេទស និងករបក្រ�យពី
ទិននយ័េនះពីទស�នទនសិទធិមនុស� សំេ�អភវិ��នេ៍គលនេយបយផទះសំែបងជតិដ្៏រគប្់រជុងេ្រជយមយួ។ 

(ខ). ទកទ់ងនងឹអនុ�សនម៍ុនៗ កម៏នត្រមូវករឱយបេងកើនតម្ល ភពកនុងករអភវិ��នេ៍គលនេយបយ នងិ
ករេបើកចំហកនុងករ�យតំៃលពី�ទិភព នងិលទធផល េ�យេបើក្រចកឱយមនករឃ្ល េំមើលជ�ធរណៈ និងករ
ចូលរមួេពញេលញពី្របជជនែដលរងផលបះ៉ពល់។ 

(គ). ្រតូវផ្តល់ករយកចិត្តទុក�កប់នទ នដ់ល់អនកទងំ�យ�ែដលរស់េនកនុងលំេន�្ឋ នយ៉បយឺ់ន និងលកខ 
ខណ្ឌ រស់េនមនករលំបក រមួទងំអនករស់េនកែន្លងែដលមនិទនេ់រៀបរយ និងអនករស់េនកែន្លង�ងំទីលំេនថមី 
េ�យផ្តល់ឱយភ្ល មៗនូវេ្រគ�ងជួយ ស្រមួលជមូល�្ឋ ន។ 

(ឃ). បទបបញញត្តិទកទ់ងនឹងលំេន�្ឋ នៃនចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១គួរ្រតូវអនុវត្តភ្ល មៗ រមួទងំបទបបញញត្តិទងំ 
�យៃនអនុ្រកិតយែដលេទើបែតអនុមត័ថមីៗ ។ ចបបន់នគរួែត្រតូវបនអនុមត័ែដលមនបញចូ លបទបបញញត្តិស្តីពី�ថ ន
ភពលំេន�្ឋ នរបស់្រគួ�ររស់េនេលើដីរដ្ឋ និងបភំ្លពឺី�ថ នភពផ្លូវចបបៃ់នករេ�ះដូរដទីងំអស់ ែដលេកើតេឡើង
រ�ងចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងករអនុមត័ចបបេ់នះ។ បែនថមពីេនះ ពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងករេ�ះដូរដីទងំអស់
ែដលសថិតេ្រកមករចរចគួរែត្រតូវបន�ត្រត�ងភ្ល មៗ។ ទនទឹមនឹងេនះ េ្រកពីផ្អ កករេ�ះដូរទងំអស់ គួរយក
ចិត្តទុក�កឱ់យបនេពញេលញដល់្រគួ�រែដលបនរងផលបះ៉ពល់ េដើមបធីនករពរដល់លកខខណ្ឌ មនលំេន
�្ឋ នសមរមយ និងសន្តិសុខៃនករកនក់បេ់នកែន្លង�ងំទីលំេនថមីរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលករបេណ្ត ញេចញ 
មនិទនអ់នុវត្តេនេឡើង គរួខតិខ្ំរបងឹែ្របងពិចរ�ឱយបនជកច់បស់ពីករ�ងំទីលំេនថមីទុកជដំេ�ះ្រ�យ
ចុងេ្រកយ េហើយ្រតូវធនឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់។ 

(ង). ចបបស់្តីពកីរបេណ្ត ញេចញថន កជ់តិមយួគួរ្រតូវបនអនុមត័ ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ ជ
ពិេសស េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៤ និងេលខ៧ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

(ច). តុ�ករ និងគណៈកមមករសុរេិយដី មនតួនទីសំខនេ់នកនុងវ�ិទផទះសំែបង េហើយកិចចកររបស់ពួកេគ
គួរ្រតូវបនព្រងឹង�មរយៈករេគរពយ៉ងតឹងរងឹនូវនីតិរដ្ឋ និងដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ រមួទងំករបេងកើតនីតវិធិីេសុើបសួរ
ែដលមនិលំេអៀង េដើមបេីផទ�ងផទ តព់ីយថភូតៃនករទមទរកមមសិទធិ នងិករពិនតិយេឡើងវញិេ�យមនិលំេអៀង នូវ
េសចក្តីសេ្រមចរដ្ឋបល និងតុ�ករ។ 

(ឆ). គរួបេងកើតេគលនេយបយជក�់ក ់ េដើមបេី�ះ្រ�យករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តីេភទ ទកទ់ងនងឹកមមសិទធិ
និងសិទធិទទួលបនេសមើគន ៃនលំេន�្ឋ ន និងដីធ្លី។ េគលនេយបយែបបេនះ គួរេ�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់េ�យ
អសមម្រតយ៉ងធងនធ់ងរែដលករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខ ំករផ្ល ស់ទី និងលកខខណ្ឌ រស់េន្រកី្រកមនចំេពះ្រស្តី។ 

(ជ). វធិនករននសំេ�ដល់ករសេ្រមចបនសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយរបស់ជនជតិេដើមភគតិច គួររមួ
បញចូ លករេគរពដ្ីរបៃពណីរបស់ពួកេគ និងករអធិបបយពេីគលនេយបយផទះសំែបង និងដីធ្លីែដលគតិគូរដល់
វបបធមរ៌បស់ពួកេគ។ រហូតដល់ករអនុមត័អនុ្រកិតយស្តីពីកមមសិទធរិមួៃនដីធ្លជីនជតិេដើមភគតិច �ជញ ធរពកព់ន័ធគួរ
ពិចរ�ផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករលកដ់ីែដលបះ៉ពល់ដល់ជនជតេិដើមភគតិច។ 
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េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩របស់អងគករពលកមម 
អន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 

២៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី អនុមត័ជបញ្ហ �ទិភព នូវេគលនេយបយជតិស្តីពីផទះសែមបងែដលេលើក
កំពស់្របជជន្រកី្រករស់េនទី្រកុង និងធនសុវតថិភពកនក់បដ់ធី្លី ផទះសែមបងែដល្រតូវមន�ថ បន័ចបស់�ស់ 
ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តករងរេនះ េនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន កម់ូល�្ឋ ន នងិផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់
េដើមបឲីយករអនុវត្តនេ៍នះមន្របសិទធភព។ 

៣០. គណៈកមម ធកិរេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវ�ល់ករបេណ្ត ញេចញ រហូតដល់
មន្រកបខណ័្ឌ ចបប្់រតឹម្រតូវ និងដំេណើ រករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី្រតូវបនបពច ប ់ េដើមបធីនករករពរសិទធិមនុស�
ៃន្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប េ�យរមួទងំជនជតិេដើមភគតចិផងែដរ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី
េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជបនទ នជ់មយួ�ថ បន័ជៃដគូននេដើមបឈីនេទបេំពញនយ័ៃនពកយ “ផល្របេយជន ៍
�ធរណៈ” ដូចមនែចងកនុងចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងបេងកើតេគលករណ៍ែណនមំយួចបស់�ស់សំ�បក់រ 
បេណ្ត ញេចញ ្របសិនជ�ចមន។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចផងែដរឲយរដ្ឋភគី កំណត្់រព្ំរបទល់ឲយបន
ចបស់�ស់រ�ងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ េ�យចតទុ់កជបញ្ហ �ទិភព គណៈកមម ធិករ 
ផ្តល់អនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជចំហ េ�យមនករចូលរមួ និង្របកបេ�យអតថ
នយ័ជមយួអនកភូម ិនិងសហគមនន៍នែដលរងផលបះ៉ពល់ជមុន មុននឹងអនុវត្តគំេ�ងអភវិ��ន ៍និងគំេ�ងេរៀបចំ
ទី្រកុងជថមី េហើយ្រតូវធនថ បុគគលទងំ�យែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំពីដីរបស់ខ្លួន ្រតូវបនផ្តល់
សំណងសមរមយ និង/ឬផ្តល់ជូនគតនូ់វទី�ងំថមី ្រសប�មេគលករណ៍ែណនែំដលបនអនុមត័េ�យគណៈកមម
ធិករ កនុងេសចក្តពីនយល់ទូេទរបស់ខ្លួនេលខ៧(១៩៩៧) ស្តីពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និងធនថទី�ងំថមី្រតូវ 
ផ្តល់ឲយមនេស�មូល�្ឋ នេផ�ង� រមួទងំទកឹ�្អ ត េភ្លើងអគគីសនី សំភរៈសំ�បដុ់សសំ�ត និងអនមយ័្រគប្់រគន ់
្រពមទងំេស�ឯេទៀត រមួមន��េរៀន មណ្ឌ លគពំរសុខភព និងមេធយបយដឹកជញជូ នេនេពលេធ្វើករ�ងំទ ី
លំេនថមី។ គណៈកមម ធិករទញចំ�ប�់រមមណ៍ផងែដរដល់រដ្ឋភគីចំេពះេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករបេណ្ត ញ 
េចញ នងិករេធ្វើចំ�ក្រសុក ែផ្អកេលើករអភវិ��ន ៍ (UN Doc. No. A/HRC /4/18) ែដលបនេរៀបចេំ�យអនក
�យករណ៍ពេិសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

អនុ�សនខ៍ងេ្រកមេនះ ដក្រសងេ់ចញពី E/CN.4/2006/41/Add.3 រហូតដល់មនករបង្ហ ញេផ�ងពីេនះ៖ 

៨២. េហតុដូេចនះ អនក�យករណ៍ពិេសសអះ�ងយ៉ងរងឹមឱំយមនករអនុមត័យកវធិី��ស្តអវភិគភពចំេពះ
សិទធិ មនលំេន�្ឋ នសមរមយ និងសិទធិដៃទេទៀតទកទ់ងនឹង�ណត្តិរបស់េ�ក េហើយមនបំណងេសនើ�កអ់នុ
�សនជ៍ក�់កដូ់ចខងេ្រកម៖ 
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(ក). មនត្រមូវករបនទ នឱ់យមនែផនទីចបស់�ស់ពីត្រមូវករផទះសំែបងេនកនុង្របេទស និងករបក្រ�យពី
ទិននយ័េនះពីទស�នទនសិទធិមនុស� សំេ�អភវិ��នេ៍គលនេយបយផទះសំែបងជតិដ្៏រគប្់រជុងេ្រជយមយួ។ 

(ខ). ទកទ់ងនងឹអនុ�សនម៍ុនៗ កម៏នត្រមូវករឱយបេងកើនតម្ល ភពកនុងករអភវិ��នេ៍គលនេយបយ នងិ
ករេបើកចំហកនុងករ�យតំៃលពី�ទិភព នងិលទធផល េ�យេបើក្រចកឱយមនករឃ្ល េំមើលជ�ធរណៈ និងករ
ចូលរមួេពញេលញពី្របជជនែដលរងផលបះ៉ពល់។ 

(គ). ្រតូវផ្តល់ករយកចិត្តទុក�កប់នទ នដ់ល់អនកទងំ�យ�ែដលរស់េនកនុងលំេន�្ឋ នយ៉បយឺ់ន និងលកខ 
ខណ្ឌ រស់េនមនករលំបក រមួទងំអនករស់េនកែន្លងែដលមនិទនេ់រៀបរយ និងអនករស់េនកែន្លង�ងំទីលំេនថមី 
េ�យផ្តល់ឱយភ្ល មៗនូវេ្រគ�ងជួយ ស្រមួលជមូល�្ឋ ន។ 

(ឃ). បទបបញញត្តិទកទ់ងនឹងលំេន�្ឋ នៃនចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១គួរ្រតូវអនុវត្តភ្ល មៗ រមួទងំបទបបញញត្តិទងំ 
�យៃនអនុ្រកិតយែដលេទើបែតអនុមត័ថមីៗ ។ ចបបន់នគរួែត្រតូវបនអនុមត័ែដលមនបញចូ លបទបបញញត្តិស្តីពី�ថ ន
ភពលំេន�្ឋ នរបស់្រគួ�ររស់េនេលើដីរដ្ឋ និងបភំ្លពឺី�ថ នភពផ្លូវចបបៃ់នករេ�ះដូរដទីងំអស់ ែដលេកើតេឡើង
រ�ងចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងករអនុមត័ចបបេ់នះ។ បែនថមពីេនះ ពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងករេ�ះដូរដីទងំអស់
ែដលសថិតេ្រកមករចរចគួរែត្រតូវបន�ត្រត�ងភ្ល មៗ។ ទនទឹមនឹងេនះ េ្រកពីផ្អ កករេ�ះដូរទងំអស់ គួរយក
ចិត្តទុក�កឱ់យបនេពញេលញដល់្រគួ�រែដលបនរងផលបះ៉ពល់ េដើមបធីនករពរដល់លកខខណ្ឌ មនលំេន
�្ឋ នសមរមយ និងសន្តិសុខៃនករកនក់បេ់នកែន្លង�ងំទីលំេនថមីរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលករបេណ្ត ញេចញ 
មនិទនអ់នុវត្តេនេឡើង គរួខតិខ្ំរបងឹែ្របងពិចរ�ឱយបនជកច់បស់ពីករ�ងំទីលំេនថមីទុកជដំេ�ះ្រ�យ
ចុងេ្រកយ េហើយ្រតូវធនឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់។ 

(ង). ចបបស់្តីពកីរបេណ្ត ញេចញថន កជ់តិមយួគួរ្រតូវបនអនុមត័ ្រសប�មបទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ ជ
ពិេសស េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៤ និងេលខ៧ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

(ច). តុ�ករ និងគណៈកមមករសុរេិយដី មនតួនទីសំខនេ់នកនុងវ�ិទផទះសំែបង េហើយកិចចកររបស់ពួកេគ
គួរ្រតូវបនព្រងឹង�មរយៈករេគរពយ៉ងតឹងរងឹនូវនីតិរដ្ឋ និងដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ រមួទងំករបេងកើតនីតវិធិីេសុើបសួរ
ែដលមនិលំេអៀង េដើមបេីផទ�ងផទ តព់ីយថភូតៃនករទមទរកមមសិទធិ នងិករពិនតិយេឡើងវញិេ�យមនិលំេអៀង នូវ
េសចក្តីសេ្រមចរដ្ឋបល និងតុ�ករ។ 

(ឆ). គរួបេងកើតេគលនេយបយជក�់ក ់ េដើមបេី�ះ្រ�យករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តីេភទ ទកទ់ងនងឹកមមសិទធិ
និងសិទធិទទួលបនេសមើគន ៃនលំេន�្ឋ ន និងដីធ្លី។ េគលនេយបយែបបេនះ គួរេ�ះ្រ�យពីផលបះ៉ពល់េ�យ
អសមម្រតយ៉ងធងនធ់ងរែដលករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខ ំករផ្ល ស់ទី និងលកខខណ្ឌ រស់េន្រកី្រកមនចំេពះ្រស្តី។ 

(ជ). វធិនករននសំេ�ដល់ករសេ្រមចបនសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយរបស់ជនជតិេដើមភគតិច គួររមួ
បញចូ លករេគរពដ្ីរបៃពណីរបស់ពួកេគ និងករអធិបបយពេីគលនេយបយផទះសំែបង និងដីធ្លីែដលគតិគូរដល់
វបបធមរ៌បស់ពួកេគ។ រហូតដល់ករអនុមត័អនុ្រកិតយស្តីពីកមមសិទធរិមួៃនដីធ្លជីនជតិេដើមភគតិច �ជញ ធរពកព់ន័ធគួរ
ពិចរ�ផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករលកដ់ីែដលបះ៉ពល់ដល់ជនជតេិដើមភគតិច។ 
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(ឈ). គួរអនុមត័វធិនករននេដើមបសី្រមួលដល់ករងរសិទធមិនុស� និងករអភវិ��អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល 
េនកនុង្របេទស េ�យេគរពយ៉ងេពញេលញដល់សិទធិេសរភីពសមគម ករសែម្តងមតិ នងិករេដើរេហើរ។ 

៨៣. ឧបសគគននែដល�ងំសទះដល់ករអនុវត្តសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយ គឺជែផនកដធ៏ំមហិមនិងកពុំងជួប្របទះ
នូវបញ្ហ ្របឈមនន នឹងត្រមូវឱយមនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរមួគន មនិែមនែតរ�្ឋ ភបិលែតមយួេនះេទ ែតរមួទងំតួ
អងគេ្រ�រ�្ឋ ភបិលជតិ និងសហគមនអ៍ន្តរជតិផងែដរ។ 

A/HRC/7/42,Para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវខតិខំឲយអស់លទធភពរបស់ខ្លួនេដើមបបីញចបក់របេណ្ត ញេចញេ�យបងខ។ំ 
រ�្ឋ ភបិលមនិ្រតូវចូលរមួសហករកនុងករបេណ្ត ញេចញេ�យខុសចបបេ់នះេទ។ េគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវ
បនទទួល�គ ល់ជអន្តរជតិ ្រតូវយកមក្របតិបត្តិ�ម រមួទងំេគលករណ៍ននែដលថគម ននរ�មន ក្់រតូវបន
េធ្វើឲយគម នលំេន�្ឋ ន េ�យ�រែតករបេណ្ត ញេចញេដើមបអីភវិ��នេ៍នះេឡើយ ្រតូវមនករឯកភពទងំ្រសុង និង
ទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនេ់�យអនកែដល្រតូវទទួលរងពីករបេណ្ត ញេចញ។ ករបេណ្ត ញេចញគួរែតអនុវត្តែត
កនុងកលៈេទសៈពិេសស និងសំ�បែ់តេគលបំណងៃនករេលើកសទួយសុខុមលភពទូេទ េនកនុងសងគម្របជធិប
េតយយ។ ករេ្របើ្របស់កំ�ំង្រតូវបន�ម�ត។់ គម ននរ�មន ក្់រតូវបនជបព់នធនគរេ�យ�រែតករករ 
ពរសិទធិដីធ្លី និងលំេន�្ឋ នរបស់ខ្លួនេឡើយ េហើយនរ�កេ៏�យែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនេនកនុងបរបិទេនះ គួរ្រតូវបន
េ�ះែលង។ ករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គួរ្រតូវបន្របកសឲយដឹងជ�ធរណៈ 
េដើមបទុីកលទធភពដល់ករសេ្រមចពីនីតយនុកូលៃនករទមទរដីធ្លី �មលកខណៈមយួ្រតឹម្រតូវ នងិសតយនុមត័។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.215. ដីធ្លែីដល្រតូវបនកនក់បជ់្របៃពណីេ�យជនជតិេដើមភគតិចគរួែត
្រតូវបនគូស�សែផនទីនងិ�ស់ែវង្រពំឲយបនឆបរ់ហ័ស។ គម នដីសមបទន�គួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយេនេលើដី ឬែកបរ 
ដីសហគមនរ៍បស់ជនជតិេដើមភគតិចេទ រហូតដល់េពលេ្រកយបញចបដ់ំេណើ រករទទួល�គ ល់ករចុះបញជ ី និងករ 
អនុវត្តបណ័្ណ កមមសិទធិដីសហគមនរ៍ចួ�ល់។ ��ចរអន្តរ្រកសួងឆន ២ំ០១១ ស្តីពីវធិនករករពរបេ�្ត ះ�សនន គរួ
យកមកអនុវត្តឲយបនតឹងរងឹ សំ�បស់ហគមនទ៍ងំ�យ� ែដល្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ្រកសួងអភវិ��ន៍
ជនបទ និង្រកសួងម�ៃផទ េហើយដំេណើ រករចុះបញជ ីដីសហគមន ៍ ្រតូវបនេធ្វើឲយបនឆប ់ េដើមបេីជៀស�ងវ�ិទ
បែនថមេទៀត។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.219. ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គួរយកមកេ្របើ្របស់ែតកនុង
ករណីចុងេ្រកយប៉ុេ�្ណ ះ េហើយករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គរួែតយកមកអនុវត្ត
ចំេពះសកមមភពដីសមបទនទងំអស់។ ចំេពះកររេំ�ភបំពនពីអតីតកល គួរេធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ 
េដើមបធីនពីករែកស្រមួលេលើបញ្ហ េនះវញិ។ េពល�អនុវត្តបន�មដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ�មនីតវិធិ ី េហើយករ 
បេណ្ត ញេចញ្រតូវបនេមើលេឃើញថ្រសបចបប ់ និងកនុងផល្របេយជន�៍ធរណៈ ្រគួ�រែដលរងផលបះ៉ពល់
គួរ្រតូវបនពេិ្រគះេយបល់ថ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច និងេនេពល�ែដលករ�ងំទីលំេនថមីនងឹេកើតេឡើង េហើយ្រតូវ
ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េដើមបធីនថ ករបេណ្ត ញេចញ្រតូវបនអនុវត្ត�មលកខខណ្ឌ ននែដល្របកនខ់ជ ប�់ម
បទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ ទកទ់ងនឹងករមនលំេន�្ឋ នសមរមយ ្រពមទងំសំណង្រតមឹ្រតូវ និងយុត្តធិម។៌ គួរ
ខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបកី�ងេឡើងវញិនូវឱកសជវីភពរស់េន។ 
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A/HRC/18/46. Para. 92. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនេសនើយ៉ងទទូច ឲយព្រងឹងករអនុវត្តនប៍ញញត្តិែដលមន្រ�បៃ់នចបប់
ភូមបិលឆន ២ំ០០១ ែដល�ម្របមករេ្រជ�តែ្រជករខំនេលើដីជនជតិេដើមភគតចិ និងពេន្ល�នសនទុះៃនករចុះ
បញជ ីដី េដើមបឲីយជនជតិេដើមភគតិចទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព។ រ�្ឋ ភបិលគួរែតអនុវត្តវធិនករករពរ
ជបេ�្ត ះ�សននេលើដីទងំអស់ ែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទងំ�យកំពុងរស់េន រហូតដល់ដំេណើ រ
ករចុះបញជ ីដីចបស់ព្វ្រគប ់េហើយពួកគតទ់ទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធរិចួសិន។ 

A/HRC/27/70, Para. 81(n). េ�ះ្រ�យភ្ល មៗនូវជេម្ល ះែដលកពុំងមនវ�ិទទកទ់ងនឹងសិទធិមនដធី្លី ទុកជ
បញ្ហ អទិភពមយួ េហើយធនទងំកនុងចបប ់ទងំកនុងករអនុវត្តថ ករផ្តល់ដីសមបទនថមី�ចេធ្វើបន ែតកនុងករណី
ែដលសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់ឱយ សំ�បក់រពិនិតយេឡើងវញិពីកែន្លង�ងំទីលំេនថមី
ទងំអស់ េដើមបបីេំពញបនភ្ល មៗ�មស្តង�់រសិទធិមនុស� េហើយ្រតូវ�ម�ត�់ល់ករ�ងំទីលំេនថមីេ�យបងខំ
នេពលអនគតេទេលើទី�ងំ�ែដលមនិបនបំេពញ�មស្តង�់រទងំេនះ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (c). អនុវត្តយុទធវធិី្រគប្់រជុងេ្រជយចំេពះបញ្ហ ទងំអស់ែដលមនផលបះ៉ពល់ដល់ជន
ជតិេដើមភគតចិ េ�យធនឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ដព៏ិត្របកដ អំពីេសចក្តីសេ្រមចទងំអស់ែដលបះ៉ពល់
ដល់ពួកេគ។ ្របសិនេបើត្រមូវឱយមនករ�ងំទីលំេនថមី ្រតូវអនុវត្តករពិេ្រគះេយបល់ដពិ៏ត្របកដ េដើមបធីនថ 
ជនជតិេដើមភគតចិបនដឹងជមុន និងផ្តល់ករយល់្រពមេ�យេសរដីល់ករត្រមូវពីករ�ងំទីលំេនថមី�មយួ  
េហើយ្រតូវពិ�រ�េ�យមត៉ច់ត ់ពីលទធភព�មជេ្រមើសេផ�ងែដលេសនើេ�យសហគមនន៍ន។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (d). ពេន្ល�នករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិសហគមនដ៍ល់ជនជតិេដើមភគតចិ េចញនិងអនុវត្ត
វធិនករបេ�្ត ះ�សនន នងិពិ�រ�ពីករេធ្វើឱយកនែ់តងយ្រសួលដល់ដេំណើ រករ[ៃនករសំុបណ័្ណ ]។ 

ខ. ដេំណើ រករដធី្លេី��យមនយ្ល ភព មិងយមករចលូរមួ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣១. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេនកនុងបញ្ហ ដធី្លី រមួទងំ�មរយ�ករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព និងតម្ល
ភពនូវករែបងែចកដីធ្លី។ (ប�ងំ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៦២. េលើកសទួយ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដលផ្តល់ភព្របកដ្របជ�មផ្លូវចបបក់នុងបញ្ហ ្រទពយសមបត្ត ិ ជពិេសស កមម
សិទធិដីធ្លី នងិករករពរ្របឆងំនងឹករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខ។ំ (មុចិសីុកូ) 

៦៨. ចូលរមួពិភក�ជមយួសងគមសីុវលិពកព់ន័ធ កនុងេគលបំណងដំេ�ះ្រ�យករណីរេំ�ភយកដីធ្លី និងករ 
បេណ្ត ញេចញពដីីធ្លីខុសចបប។់ (ហូឡងដ់)៏ 
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(ឈ). គួរអនុមត័វធិនករននេដើមបសី្រមួលដល់ករងរសិទធមិនុស� និងករអភវិ��អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល 
េនកនុង្របេទស េ�យេគរពយ៉ងេពញេលញដល់សិទធិេសរភីពសមគម ករសែម្តងមតិ នងិករេដើរេហើរ។ 

៨៣. ឧបសគគននែដល�ងំសទះដល់ករអនុវត្តសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយ គឺជែផនកដធ៏ំមហិមនិងកពុំងជួប្របទះ
នូវបញ្ហ ្របឈមនន នឹងត្រមូវឱយមនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរមួគន មនិែមនែតរ�្ឋ ភបិលែតមយួេនះេទ ែតរមួទងំតួ
អងគេ្រ�រ�្ឋ ភបិលជតិ និងសហគមនអ៍ន្តរជតិផងែដរ។ 

A/HRC/7/42,Para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវខតិខំឲយអស់លទធភពរបស់ខ្លួនេដើមបបីញចបក់របេណ្ត ញេចញេ�យបងខ។ំ 
រ�្ឋ ភបិលមនិ្រតូវចូលរមួសហករកនុងករបេណ្ត ញេចញេ�យខុសចបបេ់នះេទ។ េគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវ
បនទទួល�គ ល់ជអន្តរជតិ ្រតូវយកមក្របតិបត្តិ�ម រមួទងំេគលករណ៍ននែដលថគម ននរ�មន ក្់រតូវបន
េធ្វើឲយគម នលំេន�្ឋ ន េ�យ�រែតករបេណ្ត ញេចញេដើមបអីភវិ��នេ៍នះេឡើយ ្រតូវមនករឯកភពទងំ្រសុង និង
ទទួលបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនេ់�យអនកែដល្រតូវទទួលរងពីករបេណ្ត ញេចញ។ ករបេណ្ត ញេចញគួរែតអនុវត្តែត
កនុងកលៈេទសៈពិេសស និងសំ�បែ់តេគលបំណងៃនករេលើកសទួយសុខុមលភពទូេទ េនកនុងសងគម្របជធិប
េតយយ។ ករេ្របើ្របស់កំ�ំង្រតូវបន�ម�ត។់ គម ននរ�មន ក្់រតូវបនជបព់នធនគរេ�យ�រែតករករ 
ពរសិទធិដីធ្លី និងលំេន�្ឋ នរបស់ខ្លួនេឡើយ េហើយនរ�កេ៏�យែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនេនកនុងបរបិទេនះ គួរ្រតូវបន
េ�ះែលង។ ករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គួរ្រតូវបន្របកសឲយដឹងជ�ធរណៈ 
េដើមបទុីកលទធភពដល់ករសេ្រមចពីនីតយនុកូលៃនករទមទរដីធ្លី �មលកខណៈមយួ្រតឹម្រតូវ នងិសតយនុមត័។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.215. ដីធ្លែីដល្រតូវបនកនក់បជ់្របៃពណីេ�យជនជតិេដើមភគតិចគរួែត
្រតូវបនគូស�សែផនទីនងិ�ស់ែវង្រពំឲយបនឆបរ់ហ័ស។ គម នដីសមបទន�គួរ្រតូវបនផ្តល់ឲយេនេលើដី ឬែកបរ 
ដីសហគមនរ៍បស់ជនជតិេដើមភគតិចេទ រហូតដល់េពលេ្រកយបញចបដ់ំេណើ រករទទួល�គ ល់ករចុះបញជ ី និងករ 
អនុវត្តបណ័្ណ កមមសិទធិដីសហគមនរ៍ចួ�ល់។ ��ចរអន្តរ្រកសួងឆន ២ំ០១១ ស្តីពីវធិនករករពរបេ�្ត ះ�សនន គរួ
យកមកអនុវត្តឲយបនតឹងរងឹ សំ�បស់ហគមនទ៍ងំ�យ� ែដល្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ្រកសួងអភវិ��ន៍
ជនបទ និង្រកសួងម�ៃផទ េហើយដំេណើ រករចុះបញជ ីដីសហគមន ៍ ្រតូវបនេធ្វើឲយបនឆប ់ េដើមបេីជៀស�ងវ�ិទ
បែនថមេទៀត។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.219. ករបេណ្ត ញេចញ និងករ�ងំទីលំេនថមី គួរយកមកេ្របើ្របស់ែតកនុង
ករណីចុងេ្រកយប៉ុេ�្ណ ះ េហើយករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គរួែតយកមកអនុវត្ត
ចំេពះសកមមភពដីសមបទនទងំអស់។ ចំេពះកររេំ�ភបំពនពីអតីតកល គួរេធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ 
េដើមបធីនពីករែកស្រមួលេលើបញ្ហ េនះវញិ។ េពល�អនុវត្តបន�មដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ�មនីតវិធិ ី េហើយករ 
បេណ្ត ញេចញ្រតូវបនេមើលេឃើញថ្រសបចបប ់ និងកនុងផល្របេយជន�៍ធរណៈ ្រគួ�រែដលរងផលបះ៉ពល់
គួរ្រតូវបនពេិ្រគះេយបល់ថ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច និងេនេពល�ែដលករ�ងំទីលំេនថមីនងឹេកើតេឡើង េហើយ្រតូវ
ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េដើមបធីនថ ករបេណ្ត ញេចញ្រតូវបនអនុវត្ត�មលកខខណ្ឌ ននែដល្របកនខ់ជ ប�់ម
បទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិ ទកទ់ងនឹងករមនលំេន�្ឋ នសមរមយ ្រពមទងំសំណង្រតមឹ្រតូវ និងយុត្តធិម។៌ គួរ
ខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបកី�ងេឡើងវញិនូវឱកសជវីភពរស់េន។ 
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A/HRC/18/46. Para. 92. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនេសនើយ៉ងទទូច ឲយព្រងឹងករអនុវត្តនប៍ញញត្តិែដលមន្រ�បៃ់នចបប់
ភូមបិលឆន ២ំ០០១ ែដល�ម្របមករេ្រជ�តែ្រជករខំនេលើដីជនជតិេដើមភគតចិ និងពេន្ល�នសនទុះៃនករចុះ
បញជ ីដី េដើមបឲីយជនជតិេដើមភគតិចទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព។ រ�្ឋ ភបិលគួរែតអនុវត្តវធិនករករពរ
ជបេ�្ត ះ�សននេលើដីទងំអស់ ែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទងំ�យកំពុងរស់េន រហូតដល់ដំេណើ រ
ករចុះបញជ ីដីចបស់ព្វ្រគប ់េហើយពួកគតទ់ទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធរិចួសិន។ 

A/HRC/27/70, Para. 81(n). េ�ះ្រ�យភ្ល មៗនូវជេម្ល ះែដលកពុំងមនវ�ិទទកទ់ងនឹងសិទធិមនដធី្លី ទុកជ
បញ្ហ អទិភពមយួ េហើយធនទងំកនុងចបប ់ទងំកនុងករអនុវត្តថ ករផ្តល់ដីសមបទនថមី�ចេធ្វើបន ែតកនុងករណី
ែដលសិទធរិបស់្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់ឱយ សំ�បក់រពិនិតយេឡើងវញិពីកែន្លង�ងំទីលំេនថមី
ទងំអស់ េដើមបបីេំពញបនភ្ល មៗ�មស្តង�់រសិទធិមនុស� េហើយ្រតូវ�ម�ត�់ល់ករ�ងំទីលំេនថមីេ�យបងខំ
នេពលអនគតេទេលើទី�ងំ�ែដលមនិបនបំេពញ�មស្តង�់រទងំេនះ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (c). អនុវត្តយុទធវធិី្រគប្់រជុងេ្រជយចំេពះបញ្ហ ទងំអស់ែដលមនផលបះ៉ពល់ដល់ជន
ជតិេដើមភគតចិ េ�យធនឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ដព៏ិត្របកដ អំពីេសចក្តីសេ្រមចទងំអស់ែដលបះ៉ពល់
ដល់ពួកេគ។ ្របសិនេបើត្រមូវឱយមនករ�ងំទីលំេនថមី ្រតូវអនុវត្តករពិេ្រគះេយបល់ដពិ៏ត្របកដ េដើមបធីនថ 
ជនជតិេដើមភគតចិបនដឹងជមុន និងផ្តល់ករយល់្រពមេ�យេសរដីល់ករត្រមូវពីករ�ងំទីលំេនថមី�មយួ  
េហើយ្រតូវពិ�រ�េ�យមត៉ច់ត ់ពីលទធភព�មជេ្រមើសេផ�ងែដលេសនើេ�យសហគមនន៍ន។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (d). ពេន្ល�នករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិសហគមនដ៍ល់ជនជតិេដើមភគតចិ េចញនិងអនុវត្ត
វធិនករបេ�្ត ះ�សនន នងិពិ�រ�ពីករេធ្វើឱយកនែ់តងយ្រសួលដល់ដេំណើ រករ[ៃនករសំុបណ័្ណ ]។ 

ខ. ដេំណើ រករដធី្លេី��យមនយ្ល ភព មិងយមករចលូរមួ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣១. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេនកនុងបញ្ហ ដធី្លី រមួទងំ�មរយ�ករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព និងតម្ល
ភពនូវករែបងែចកដីធ្លី។ (ប�ងំ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៦២. េលើកសទួយ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ ែដលផ្តល់ភព្របកដ្របជ�មផ្លូវចបបក់នុងបញ្ហ ្រទពយសមបត្ត ិ ជពិេសស កមម
សិទធិដីធ្លី នងិករករពរ្របឆងំនងឹករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខ។ំ (មុចិសីុកូ) 

៦៨. ចូលរមួពិភក�ជមយួសងគមសីុវលិពកព់ន័ធ កនុងេគលបំណងដំេ�ះ្រ�យករណីរេំ�ភយកដីធ្លី និងករ 
បេណ្ត ញេចញពដីីធ្លីខុសចបប។់ (ហូឡងដ់)៏ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌E/C.12/KHM/CO/1(២០០៩)

២៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីអនុមត័ជបញ្ហ �ទិភពនូវេគលនេយបយជតិស្តីពផីទះសែមបង ែដលេលើក
កំពស់្របជជន្រកី្រករស់េនទី្រកុង និងធនសុវតថិភពកនក់បដ់ធី្លី ផទះសែមបងែដល្រតូវមន�ថ បន័ចបស់�ស់ 
ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តករងរេនះ េនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន កម់ូល�្ឋ ន នងិផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់
េដើមបឲីយករអនុវត្តនេ៍នះមន្របសិទធភព។

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/ 15/46. Para.94. រ�្ឋ ភបិល នងិ�ថ បន័រដ្ឋេផ�ង� គរួទទួល�គ ល់ពី�រៈសំខនៃ់នករអនុវត្តន�៍ម 
ករែបងែចកករងររ�ងគណៈកមម ធិករសុរេិយដី និងតុ�ករនន អនុេ�ម�មបទបបញញត្តិកនុងម្រ��� ៃន
ចបបភ់ូមបិលឆន ២ំ០០១។ 

A/HRC/18/46.Para. 89. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយពិនតិយេមើលនិនន ករបចចុបបននៃនទំនស់ដធី្លីមយួ
ចំននួ ែដលមនិទនេ់�ះ្រ�យកនុង្របេទស នងិេ�ះ្រ�យលំនធំងនធ់ងរៃនអំេពើហឹង� �មរយៈករជួយ ស្រមួល
ឲយមនកិចចសនទនគន រ�ងសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ �ជញ ធរជតិ �ជញ ធរេខត្ត �ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងសហ
្រគសឯកជននន។ 

A/HRC/18/46.Para.90. រ�្ឋ ភបិលគរួែតចូលរមួពេិ្រគះេយបល់្របកបេ�យអតថនយ័ជមយួ្របជពលរដ្ឋែដល
រងផលបះ៉ពល់េ�យជំេ�ះដីធ្លី អំពីសំណងសមរមយ ឬជំេរ ើសេផ�ង� មនដូចជ ករផ្តល់លំេន�្ឋ នសមរមយ 
្របសិនជ�ចេធ្វើបន។ �ជញ ធរននគួរែតេគរព និងករពរសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋទងំេនះ �បទ់ងំ�មរយៈករធន
ថ ពកួេគមនិសថិតកនុងកមមវតថុៃនករេ្របើ្របស់កំ�ំងហួសេហតុ ករយយី និងករបំភតិបភំយ័ែដលពកួេគ�ចេ្របើ
្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនស្តីពីបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ េហើយថករេចទ្របកនពី់បទបរ�ិរេករ ្តិ៍ ករផ�យពត័ម៌នពិត 
និងករញុះញង ់មនិ្រតូវបនេធ្វើ�មទំេនើងចិត្តេឡើយ។

A/HRC/24/36. Para. 72. គួរចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបអីនុវត្តសិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យសម្រសបទក ់
ទងនឹងទំនស់ដធី្លី េទះជេធ្វើេឡើង�មរយៈករព្រងឹងយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទផ្លូវករ និងថន កជ់តែិដលធនករ
ព្រងងឹករពិនិតយេលើសហ្រគសពណិជជកមមែដលជភគីវ�ិទ ឬ�មរយៈករព្រងឹងករទប�់ក តកុ់ំឲយមនវ�ិទេកើត
េឡើង នងិសមតថភពពេិ្រគះេយបល់របស់ម្រន្តី នងិកងកម្ល ងំ្រប�ប�់វុធកនុងករេ�ះ្រ�យជមយួសហគមន៍
ែដលរងផលបះ៉ពល់ក្តី។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.206. ្របពន័ធស្រមបស្រមួល និងមនករចូលរមួបែនថមេទៀតចំេពះករផ្តល់ដី 
សមបទនគួរ្រតូវយកមកពិចរ�េ�យរ�្ឋ ភបិល និង្រតូវយកមកអនុវត្តេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន រមួទងំយកចិត្ត 
ទុក�កដ់ល់ដំេណើ រករែផនករេនថន កេ់ខត្តនងិថន កជ់តិ។ វធីិ�្រស្តគួរមនករចូលរមួ េហើយដំេណើ រករអភវិ��ន ៍
គួរមនករ�កប់ញចូ ល ្រសប�មែផនករអភវិ��នយុ៍ទធ�្រស្តជតិែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព (២០០៩-២០១៣)។ 
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A/HRC/33/62 Para 61 (n). ចតវ់ធិនករននេដើមបធីនថ ជេម្ល ះដធី្លី្រតូវបនេ�ះ្រ�យភ្ល មៗ េ�យ្រតឹម
្រតូវ និងជ�ថ ពរ េហើយ្រតូវេធ្វើឱយេទជស្តង�់រ និងេបះពុមពផ�យនូវឱកសៃនដេំ�ះ្រ�យជេម្ល ះ េដើមបកីត់
បនថយភព្រចំែដល និងេសចក្តីសេ្រមចែដលមនវ�ិទគន េធ្វើេ�យ�ថ បន័េផ�ងៗគន ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (o). េនកនុងករណីែដលសហគមន្៍រតូវែតេធ្វើករ�ងំទីលំេនថមី ្រតូវធនថ ែផនករ�ងំ
ទីលំេនថមីមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ រមួមនករពិចរ�ពីេសប�ង��រ ទកឹ ករងរ ករអបរ់ ំនងិករែថទំ
សុខភព េហើយ្រតូវចតវ់ធិនករផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លបែនថមេទៀត �មករចបំច ់ ្រពមទងំផ្តល់សិទធឱិយទទួល
បនេសប�ង��រ ទឹក និង�មពល ខណៈែដលសហគមនេ៍ធ្វើចំករ េន�ទ និងជំនញ្របតិេភគរបស់ខ្លួន ឱយ
ដល់កំរតិេចរភពមយួ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (p). ទមទរ និងអនុវត្តលកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយមនកិចចពេិ្រគះេយបល់ដម៏នអតថនយ័ែថម
េទៀតជមុនជមយួសហគមន ៍កនុងករណីែដលមនត្រមូវឱយមនករ�ងំទីលំេនថមី។

គ. ដសីមបទន 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣២. ធនថ ករផ្តល់ដីសមបទន ឬករដកហូតកមមសិទធិដី ឬសិទធ្ិរសបចបបក់នុងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី មនិនំ
ឲយមនកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនះេទ។ (�ល្លឺមង៉)់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនេ៍ទៀតថ រដ្ឋភគី�កែ់តងវធិនករសម្រសបស្តីពវីធិនករបងក រដូចជ៖ 

(១). ករពនយេពលផ្តល់សមបទនេលើដីធ្លីែដលសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតិចរស់េន ែដលគតប់ន�ក់
ពកយសំុចុះបញជ ី�មផ្លូវចបប ់េដើមបទីទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 

(២). ករផ្តល់ដសីមបទន្រតូវរងច់ដំល់ករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព និងសិទធរិបស់ជនជតិេដើមភគតិច
កនុងករកនក់ប ់ករអភវិ��ន ៍ករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដីសហគមនរ៍បស់ខ្លួន្រតូវបនផ្តល់ 

(៣). ករផ្តល់សមបទន�ចេធ្វើបនេនតំបនែ់ដលមនករ�យតំៃល និងករពិេ្រគះេយបល់េ�យករយល់
្រពមពីជនជតិេដើមភគតចិ និងេ�យគម នករេបកបន្លំ ឬែដលគតប់នដឹងចបស់ពីផលវបិកេនៃថងអនគត។ 

គណៈកមម ធិករបន្តជំរុញេលើកទកឹចិត្តដល់្រកុមហុ៊ន�ជវីកមមទងំអស់ថ េនេពលចូលពកព់ន័ធកនុងបញ្ហ
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច ្រតូវគិតគូរអំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រពះករងរេនះ�ទកទ់ងដល់
សិទធិ និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន ។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌E/C.12/KHM/CO/1(២០០៩)

២៩. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីអនុមត័ជបញ្ហ �ទិភពនូវេគលនេយបយជតិស្តីពផីទះសែមបង ែដលេលើក
កំពស់្របជជន្រកី្រករស់េនទី្រកុង និងធនសុវតថិភពកនក់បដ់ធី្លី ផទះសែមបងែដល្រតូវមន�ថ បន័ចបស់�ស់ 
ទទួលខុស្រតូវអនុវត្តករងរេនះ េនថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន កម់ូល�្ឋ ន នងិផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់
េដើមបឲីយករអនុវត្តនេ៍នះមន្របសិទធភព។

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/ 15/46. Para.94. រ�្ឋ ភបិល នងិ�ថ បន័រដ្ឋេផ�ង� គរួទទួល�គ ល់ពី�រៈសំខនៃ់នករអនុវត្តន�៍ម 
ករែបងែចកករងររ�ងគណៈកមម ធិករសុរេិយដី និងតុ�ករនន អនុេ�ម�មបទបបញញត្តិកនុងម្រ��� ៃន
ចបបភ់ូមបិលឆន ២ំ០០១។ 

A/HRC/18/46.Para. 89. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនជំរុញេលើកទឹកចិត្តឲយពិនតិយេមើលនិនន ករបចចុបបននៃនទំនស់ដធី្លីមយួ
ចំននួ ែដលមនិទនេ់�ះ្រ�យកនុង្របេទស នងិេ�ះ្រ�យលំនធំងនធ់ងរៃនអំេពើហឹង� �មរយៈករជួយ ស្រមួល
ឲយមនកិចចសនទនគន រ�ងសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ �ជញ ធរជតិ �ជញ ធរេខត្ត �ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងសហ
្រគសឯកជននន។ 

A/HRC/18/46.Para.90. រ�្ឋ ភបិលគរួែតចូលរមួពេិ្រគះេយបល់្របកបេ�យអតថនយ័ជមយួ្របជពលរដ្ឋែដល
រងផលបះ៉ពល់េ�យជំេ�ះដីធ្លី អំពីសំណងសមរមយ ឬជំេរ ើសេផ�ង� មនដូចជ ករផ្តល់លំេន�្ឋ នសមរមយ 
្របសិនជ�ចេធ្វើបន។ �ជញ ធរននគួរែតេគរព និងករពរសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋទងំេនះ �បទ់ងំ�មរយៈករធន
ថ ពកួេគមនិសថិតកនុងកមមវតថុៃនករេ្របើ្របស់កំ�ំងហួសេហតុ ករយយី និងករបំភតិបភំយ័ែដលពកួេគ�ចេ្របើ
្របស់សិទធិរបស់ខ្លួនស្តីពីបតុកមមេ�យសន្តិវធីិ េហើយថករេចទ្របកនពី់បទបរ�ិរេករ ្តិ៍ ករផ�យពត័ម៌នពិត 
និងករញុះញង ់មនិ្រតូវបនេធ្វើ�មទំេនើងចិត្តេឡើយ។

A/HRC/24/36. Para. 72. គួរចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបអីនុវត្តសិទធិទទួលបនដំេ�ះ្រ�យសម្រសបទក ់
ទងនឹងទំនស់ដធី្លី េទះជេធ្វើេឡើង�មរយៈករព្រងឹងយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទផ្លូវករ និងថន កជ់តែិដលធនករ
ព្រងងឹករពិនិតយេលើសហ្រគសពណិជជកមមែដលជភគីវ�ិទ ឬ�មរយៈករព្រងឹងករទប�់ក តកុ់ំឲយមនវ�ិទេកើត
េឡើង នងិសមតថភពពេិ្រគះេយបល់របស់ម្រន្តី នងិកងកម្ល ងំ្រប�ប�់វុធកនុងករេ�ះ្រ�យជមយួសហគមន៍
ែដលរងផលបះ៉ពល់ក្តី។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.206. ្របពន័ធស្រមបស្រមួល និងមនករចូលរមួបែនថមេទៀតចំេពះករផ្តល់ដី 
សមបទនគួរ្រតូវយកមកពិចរ�េ�យរ�្ឋ ភបិល និង្រតូវយកមកអនុវត្តេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន រមួទងំយកចិត្ត 
ទុក�កដ់ល់ដំេណើ រករែផនករេនថន កេ់ខត្តនងិថន កជ់តិ។ វធីិ�្រស្តគួរមនករចូលរមួ េហើយដំេណើ រករអភវិ��ន ៍
គួរមនករ�កប់ញចូ ល ្រសប�មែផនករអភវិ��នយុ៍ទធ�្រស្តជតិែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព (២០០៩-២០១៣)។ 
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A/HRC/33/62 Para 61 (n). ចតវ់ធិនករននេដើមបធីនថ ជេម្ល ះដធី្លី្រតូវបនេ�ះ្រ�យភ្ល មៗ េ�យ្រតឹម
្រតូវ និងជ�ថ ពរ េហើយ្រតូវេធ្វើឱយេទជស្តង�់រ និងេបះពុមពផ�យនូវឱកសៃនដេំ�ះ្រ�យជេម្ល ះ េដើមបកីត់
បនថយភព្រចំែដល និងេសចក្តីសេ្រមចែដលមនវ�ិទគន េធ្វើេ�យ�ថ បន័េផ�ងៗគន ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (o). េនកនុងករណីែដលសហគមន្៍រតូវែតេធ្វើករ�ងំទីលំេនថមី ្រតូវធនថ ែផនករ�ងំ
ទីលំេនថមីមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ រមួមនករពិចរ�ពីេសប�ង��រ ទកឹ ករងរ ករអបរ់ ំនងិករែថទំ
សុខភព េហើយ្រតូវចតវ់ធិនករផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លបែនថមេទៀត �មករចបំច ់ ្រពមទងំផ្តល់សិទធឱិយទទួល
បនេសប�ង��រ ទឹក និង�មពល ខណៈែដលសហគមនេ៍ធ្វើចំករ េន�ទ និងជំនញ្របតិេភគរបស់ខ្លួន ឱយ
ដល់កំរតិេចរភពមយួ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (p). ទមទរ និងអនុវត្តលកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយមនកិចចពេិ្រគះេយបល់ដម៏នអតថនយ័ែថម
េទៀតជមុនជមយួសហគមន ៍កនុងករណីែដលមនត្រមូវឱយមនករ�ងំទីលំេនថមី។

គ. ដសីមបទន 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣២. ធនថ ករផ្តល់ដីសមបទន ឬករដកហូតកមមសិទធិដី ឬសិទធ្ិរសបចបបក់នុងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី មនិនំ
ឲយមនកររេំ�ភបំពនសិទធិមនុស�េនះេទ។ (�ល្លឺមង៉)់ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សន៍ CERD/C/KHM/CO/8-13 (២០១០)

១៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនេ៍ទៀតថ រដ្ឋភគី�កែ់តងវធិនករសម្រសបស្តីពវីធិនករបងក រដូចជ៖ 

(១). ករពនយេពលផ្តល់សមបទនេលើដីធ្លីែដលសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតិចរស់េន ែដលគតប់ន�ក់
ពកយសំុចុះបញជ ី�មផ្លូវចបប ់េដើមបទីទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 

(២). ករផ្តល់ដសីមបទន្រតូវរងច់ដំល់ករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព និងសិទធរិបស់ជនជតិេដើមភគតិច
កនុងករកនក់ប ់ករអភវិ��ន ៍ករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដីសហគមនរ៍បស់ខ្លួន្រតូវបនផ្តល់ 

(៣). ករផ្តល់សមបទន�ចេធ្វើបនេនតំបនែ់ដលមនករ�យតំៃល និងករពិេ្រគះេយបល់េ�យករយល់
្រពមពីជនជតិេដើមភគតចិ និងេ�យគម នករេបកបន្លំ ឬែដលគតប់នដឹងចបស់ពីផលវបិកេនៃថងអនគត។ 

គណៈកមម ធិករបន្តជំរុញេលើកទកឹចិត្តដល់្រកុមហុ៊ន�ជវីកមមទងំអស់ថ េនេពលចូលពកព់ន័ធកនុងបញ្ហ
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច ្រតូវគិតគូរអំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគមរបស់្រកុមហុ៊ន េ្រពះករងរេនះ�ទកទ់ងដល់
សិទធិ និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន ។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយពិនតិយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនងឹករ
បែង្វរតបំនក់រពរ  ឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច  េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម    និង 
បរ�ិថ នជមុន ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង្រតមឹ្រតូវចំេពះសិទធរិបស់ពួក
គត ់ េដើមបចូីលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង�ែដលពួកគត្់រតូវែតបនដឹងជមុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យែដលបះ៉ពល់ដល់
កររស់េនរបស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចចគរួែតគតិគូរអពំី 
េសចក្ត្ីរតូវករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកបេ�យចិរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់បទទួលបនអតថ្របេយជន៍
ពីកររកីចេំរ ើនេនះ ជជងសំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុង
របយករណ៍ �មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងករអនុ
វត្តនេ៍គលនេយបយទងំេនះ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថេគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដី មនិ្រតូវឲយផទុយនឹង�ម រតៃីនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកចិច រមួទងំ ករ
េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។  
គណៈកមម ធិករ ជរុំញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពល
កមមអន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/18/46. Para. 91. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនផ្តល់្របឹក�េយបល់ឲយបេងកើតតម្ល ភពេ្រចើនែថមេទៀត កនុងករផ្តល់
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច នងិករចុះកិចច្រពមេ្រព�ងដធី្លីជមយួម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល ឬសហ្រគសឯកជននន នងិសូមជរុំញ
េលើកទឹកចិត្តឲយព្រងងឹសមតថភព និងឯក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ គណៈកមមករសុរេិយដី នងិ�ជញ ធរជតេិ�ះ
្រ�យទំនស់ដធី្លី េដើមបឲីយ�ថ បន័ទងំេនះអនុវត្តេ�យគណៈេនយយភព ភពមនិលំេអៀង និង្របសិទធភពែថម
េទៀត កនុងករេ�ះ្រ�យទំនស់េផ�ង�។ 

A/HRC/24/36. Para. 70. ករសនយថ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ�ងេទៀត
ែដលមន្រ�ប ់ គួរែតេធ្វើេឡើងជ�ទិភព និងជ្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ ែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យ 
�រសមបទនទងំេនះ គួរែតជបញ្ហ ចមបងសំ�បក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេនះ។ 
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A/HRC/24/36. Para. 71. គួរផ្តល់ករយកចិត្តទុក�កែ់ថមេទៀតេទេលើករព្រងងឹសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន និង
តម្ល ភពចំេពះបញ្ហ មយួចំននួ រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតួតពិនិតយ ្រសប�មអនុ�សនែ៍ដលបន
េលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង
សមបទនដីេផ�ងេទៀត។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 223. �ជញ ធរែដលមនអំ�ចផ្តល់សមបទន គរួ្របងឹែ្របងឲយអស់ពីសមតថ
ភព េដើមបកីរពរសកមមភពននេ��មតំបនវ់បបធម ៌ និងទីកែន្លងសកក រៈ ្រពមទងំេ�ះ្រ�យ (�មរយៈករ
ផ�ះផ�រេឡើងវញិ) ពផីលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរែដលេកើតេឡើងរចួមកេហើយ។ ្រកសួងពកព់ន័ធ ដូចជ្រកសួងវបបធម ៌ និង
វចិិ្រតសិលបៈ �ចចូលអន្ត�គមនេ៍�ះ្រ�យពផីលបះ៉ពល់ទងំេនះ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.229. កនុងករណីផ្តល់ដីសមបទនចដីំែដលកនក់ប ់និងេ្របើ្របស់ជ្របៃពណី
េ�យជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវេធ្វើបដទិនកមម នងិ្របគល់សងវញិ�មែត�ចេធ្វើបន េ�យផ្តល់ឱកសឲយសហ
គមនទ៍ងំេនះចុះបញជ ីជនីតិបុគគល នងិ�ចសំុកនក់បជ់ដីសហគមនប៍ន។ 

A/HRC/27/70 Para 81 (n). […] ធនទងំកនុងចបប ់ទងំកនុងករអនុវត្តថ ករផ្តល់ដីសមបទនថម ី�ចេធ្វើបនែត
េ�េពល�ែដលសិទធិរបស់្របជជនែដលរងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់ឱយ […]. 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយពិនតិយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនងឹករ
បែង្វរតបំនក់រពរ  ឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច  េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម    និង 
បរ�ិថ នជមុន ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង្រតមឹ្រតូវចំេពះសិទធរិបស់ពួក
គត ់ េដើមបចូីលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង�ែដលពួកគត្់រតូវែតបនដឹងជមុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យែដលបះ៉ពល់ដល់
កររស់េនរបស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចចគរួែតគតិគូរអពំី 
េសចក្ត្ីរតូវករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកបេ�យចិរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់បទទួលបនអតថ្របេយជន៍
ពីកររកីចេំរ ើនេនះ ជជងសំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុង
របយករណ៍ �មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបនកនុងករអនុ
វត្តនេ៍គលនេយបយទងំេនះ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថេគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដី មនិ្រតូវឲយផទុយនឹង�ម រតៃីនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកចិច រមួទងំ ករ
េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។  
គណៈកមម ធិករ ជរុំញេលើកទឹកចិត្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពល
កមមអន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។  

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/18/46. Para. 91. រ�្ឋ ភបិល្រតូវបនផ្តល់្របឹក�េយបល់ឲយបេងកើតតម្ល ភពេ្រចើនែថមេទៀត កនុងករផ្តល់
សមបទនដីេសដ្ឋកចិច នងិករចុះកិចច្រពមេ្រព�ងដធី្លីជមយួម្រន្តីរ�្ឋ ភបិល ឬសហ្រគសឯកជននន នងិសូមជរុំញ
េលើកទឹកចិត្តឲយព្រងងឹសមតថភព និងឯក�ជយភពៃន្របពន័ធតុ�ករ គណៈកមមករសុរេិយដី នងិ�ជញ ធរជតេិ�ះ
្រ�យទំនស់ដធី្លី េដើមបឲីយ�ថ បន័ទងំេនះអនុវត្តេ�យគណៈេនយយភព ភពមនិលំេអៀង និង្របសិទធភពែថម
េទៀត កនុងករេ�ះ្រ�យទំនស់េផ�ង�។ 

A/HRC/24/36. Para. 70. ករសនយថ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ�ងេទៀត
ែដលមន្រ�ប ់ គួរែតេធ្វើេឡើងជ�ទិភព និងជ្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ ែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់េ�យ 
�រសមបទនទងំេនះ គួរែតជបញ្ហ ចមបងសំ�បក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេនះ។ 
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A/HRC/24/36. Para. 71. គួរផ្តល់ករយកចិត្តទុក�កែ់ថមេទៀតេទេលើករព្រងងឹសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន និង
តម្ល ភពចំេពះបញ្ហ មយួចំននួ រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតួតពិនិតយ ្រសប�មអនុ�សនែ៍ដលបន
េលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍របស់អនក�យករណ៍ពិេសសស្តីពីករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង
សមបទនដីេផ�ងេទៀត។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 223. �ជញ ធរែដលមនអំ�ចផ្តល់សមបទន គរួ្របងឹែ្របងឲយអស់ពីសមតថ
ភព េដើមបកីរពរសកមមភពននេ��មតំបនវ់បបធម ៌ និងទីកែន្លងសកក រៈ ្រពមទងំេ�ះ្រ�យ (�មរយៈករ
ផ�ះផ�រេឡើងវញិ) ពផីលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរែដលេកើតេឡើងរចួមកេហើយ។ ្រកសួងពកព់ន័ធ ដូចជ្រកសួងវបបធម ៌ និង
វចិិ្រតសិលបៈ �ចចូលអន្ត�គមនេ៍�ះ្រ�យពផីលបះ៉ពល់ទងំេនះ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.229. កនុងករណីផ្តល់ដីសមបទនចដីំែដលកនក់ប ់និងេ្របើ្របស់ជ្របៃពណី
េ�យជនជតិេដើមភគតិច ្រតូវេធ្វើបដទិនកមម នងិ្របគល់សងវញិ�មែត�ចេធ្វើបន េ�យផ្តល់ឱកសឲយសហ
គមនទ៍ងំេនះចុះបញជ ីជនីតិបុគគល នងិ�ចសំុកនក់បជ់ដីសហគមនប៍ន។ 

A/HRC/27/70 Para 81 (n). […] ធនទងំកនុងចបប ់ទងំកនុងករអនុវត្តថ ករផ្តល់ដីសមបទនថម ី�ចេធ្វើបនែត
េ�េពល�ែដលសិទធិរបស់្របជជនែដលរងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់ឱយ […]. 
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XI.  សខុភព និងករអប់រ ំស�ំ�ស់វុតថិភព និង្រកុមងយរងេ្រគះ 
្រកុមជនភគតិច 

ក. សុខភព រួមទងំ HIV 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤៧. គ្ំរទបែនថមេទៀតដល់ករអភវិ��វស័ិយសុខភបិល េ�យយកចតិ្តទុក�កជ់ពេិសសដល់តំបនជ់ន 
បទ ែដលភព�ចរកបន ករទទួលបនគុណភព និងករេ្របើ្របស់េស�កមមសុខភព េនែតមនករំតិ កនុងកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងមយួេដើមបេីលើកសទួយនិងករពរសិទធមិនុស�របស់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត។ (ប៉េឡសទីន) 

១១៨.១៤៨. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងជបន្ត សំេ�េលើកកមពស់សិទធិទទួលបនសុខភព្របកបេ�យសមធម៌
ស្រមប្់របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប។ (ទីមរ័ខងេកើត) 

១១៨.១៥០. ផ្តល់ករពយបលេ�យ�តគិតៃថ្លដល់្រស្តី នងិបុរសែដលរស់េនជមយួេមេ�គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ 
េដើមបបីងក រករចម្លងពីម្ត យេទកូន។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.១៥១. បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអពីំសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ រមួទងំមេធយបយករពរ
កំេណើ តទេំនើប ជពេិសស ស្រមប្់រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.១៥២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករសេ្រមច�យបនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត� ជពេិសស 
េនកនុងវស័ិយសុខភបិលៃន្របជជនរបស់ខ្លួន។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (��រណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.១៥៣. បន្តអនុមត័េគលនេយបយសងគម្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពីករទទួលបនេស�អបរ់ ំ នងិសុខ
ភព ជពិេសសស្រមប្់រស្តី និងកុមរ។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (��រណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.១៥៤. បន្តែកលម្អគុណភពេស�សុខភពរបស់ខ្លួន �មរយ�ករអនុវត្តែផនករយុទធ�្រស្តសុខភបិល
ជតិរបស់ខ្លួន។ (្របុយេណ�រូ��ម) 

១១៨.១៥៥. បន្តយកចិត្តទុក�កដ់ល់សិទធិទទួលបនសុខភពរបស់កុមរ មនុស��ស់ ្រកុមជន្រកី្រក និង្រកុមជន
ងយរងេ្រគះដៃទេទៀត។ (ចិន) 

១១៨.១៥៦. បន្តេលើកកមពស់ករអភវិ��វស័ិយសុខភបិល្របកបេ�យចីរភព េ�យផ្តល់�ទិភពដល់ភពជៃដ
គូជមយួសហគមនជ៍តិ កនុងករផ្តល់េស�សុខភពដល់្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប។ (��រណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិប
េតយយកូេរ)៉ 

១១៨.១៥៧. មនិ្រតឹមែតបន្ត ែថមទងំព្រងឹងេគលនេយបយ និងកមមវធិីនន ែដលជួយ ស្រមួលដល់ករទទួល
បនេស�ែថទសុំខភពស្រមបជ់នងយរងេ្រគះ។ (េសេន�គ ល់) 
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XI.  សខុភព និងករអប់រ ំស�ំ�ស់វុតថិភព និង្រកុមងយរងេ្រគះ 
្រកុមជនភគតិច 

ក. សុខភព រួមទងំ HIV 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤៧. គ្ំរទបែនថមេទៀតដល់ករអភវិ��វស័ិយសុខភបិល េ�យយកចតិ្តទុក�កជ់ពេិសសដល់តំបនជ់ន 
បទ ែដលភព�ចរកបន ករទទួលបនគុណភព និងករេ្របើ្របស់េស�កមមសុខភព េនែតមនករំតិ កនុងកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងមយួេដើមបេីលើកសទួយនិងករពរសិទធមិនុស�របស់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត។ (ប៉េឡសទីន) 

១១៨.១៤៨. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងជបន្ត សំេ�េលើកកមពស់សិទធិទទួលបនសុខភព្របកបេ�យសមធម៌
ស្រមប្់របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប។ (ទីមរ័ខងេកើត) 

១១៨.១៥០. ផ្តល់ករពយបលេ�យ�តគិតៃថ្លដល់្រស្តី នងិបុរសែដលរស់េនជមយួេមេ�គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ 
េដើមបបីងក រករចម្លងពីម្ត យេទកូន។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.១៥១. បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអពីំសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ រមួទងំមេធយបយករពរ
កំេណើ តទេំនើប ជពេិសស ស្រមប្់រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.១៥២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករសេ្រមច�យបនេគលេ�អភវិ��នស៍ហស�វត� ជពេិសស 
េនកនុងវស័ិយសុខភបិលៃន្របជជនរបស់ខ្លួន។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (��រណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.១៥៣. បន្តអនុមត័េគលនេយបយសងគម្របកបេ�យ្របសិទធភពស្តីពីករទទួលបនេស�អបរ់ ំ នងិសុខ
ភព ជពិេសសស្រមប្់រស្តី និងកុមរ។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (��រណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.១៥៤. បន្តែកលម្អគុណភពេស�សុខភពរបស់ខ្លួន �មរយ�ករអនុវត្តែផនករយុទធ�្រស្តសុខភបិល
ជតិរបស់ខ្លួន។ (្របុយេណ�រូ��ម) 

១១៨.១៥៥. បន្តយកចិត្តទុក�កដ់ល់សិទធិទទួលបនសុខភពរបស់កុមរ មនុស��ស់ ្រកុមជន្រកី្រក និង្រកុមជន
ងយរងេ្រគះដៃទេទៀត។ (ចិន) 

១១៨.១៥៦. បន្តេលើកកមពស់ករអភវិ��វស័ិយសុខភបិល្របកបេ�យចីរភព េ�យផ្តល់�ទិភពដល់ភពជៃដ
គូជមយួសហគមនជ៍តិ កនុងករផ្តល់េស�សុខភពដល់្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប។ (��រណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិប
េតយយកូេរ)៉ 

១១៨.១៥៧. មនិ្រតឹមែតបន្ត ែថមទងំព្រងឹងេគលនេយបយ និងកមមវធិីនន ែដលជួយ ស្រមួលដល់ករទទួល
បនេស�ែថទសុំខភពស្រមបជ់នងយរងេ្រគះ។ (េសេន�គ ល់) 
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១១៨.១៦០. េលើកកមពស់ករទទួលបនករអបរ់ ំ និងេស�ែថទសុំខភពេ�យ�តគិតៃថ្ល ជពេិសស េន�ម
តំបនជ់នបទ រមួទងំ�មរយៈកិចចសហករែដល្រតូវបេងកើនេឡើងជមយួ្របេទសជិតខង និងៃដគូអភវិ��ន។៍ (ៃថ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៩១. ង). សូមព្រងឹងភពជៃដគូររបស់ខ្លួនជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ដល់
សុខភព�ធរណៈរបស់្របេទស។ (អងេ់�គ �)  

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

៣៧. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ធនថ មេធយបយរលូំតកូនទេំនើបែដលមនសុវតថិភពែផនកេវជជ�្រស្ត �ចរកបន និង�ចេ្របើ្របស់ 
្រសប�មអនុ�សនទូ៍េទេលខ២៤(ឆន ២ំ០០៤) ស្តីពី្រស្តី និងកុមរ 

(ខ). ផ្តល់ករពយបល េ�យផ្តល់ថន ្ំរបឆងំនឹងេមេ�គេអដស៍ដល់្រស្តី និងបុរសែដលផទុកេមេ�គេអដស៍/ជំងឺ
េអដស៍ �បប់ញចូ លទងំ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និង្រស្តីមនៃផទេពះ េដើមបបីងក រករចម្លងេ�គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន 

(គ). ្របយុទធ្របឆងំ�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ�គេអដស៍ និង 

(ឃ). បេងកើនករផ្តល់ពត័ម៌ននិងេស�សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជដល់្រស្តី �បប់ញចូ លទងំមេធយ 
បយពនយរកំេណើ តទេំនើប ជពេិសស ដល់្រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ 

៣៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). ព្រងងឹករអនុវត្តកមមវធិី និងេគលនេយបយែដលមនេគលបំណងផ្តល់េស�ែថទសុំខភពែដលមន
តៃម្លសម្រសបដល់្រស្តី ជពិេសស ្រស្តី្រកី្រក ្រស្តីពិករ និង្រស្តីចស់ជ� និង 

(ខ). យកចតិ្តទុក�កជ់ពិេសសចំេពះត្រមូវករែផនកសុខភពរបស់្រស្តីពិករ េ�យធនថ្រស្តីទងំេនះទទួល 
បនករែថទមំុនស្រមល នងិេស�សុខភពបន្តពូជ។ 

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

៥៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 
ក). ព្រងកីករទទួលយកបននូវេស�កមមែថទសុំខភព េ�យមនិគិតកៃ្រម េន្រគបេ់ខត្ត និងផ្តល់នូវធនធន

មនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ស្រមបផ់គតផ់គងេ់ស�កមមទងំេនះ កនុងទ្រមងម់យួែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍
ដល់្របជជន ទងំេនទ្ីរបជំុជន និងទងំេនទីជនបទ។ 
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ខ). ព្រងឹងនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយអ្រ�មរណភពកុមរ�យុេ្រកម១ឆន  ំ និងកុមរ 
�យុេ្រកម៥ឆន  ំនងិម្ត យែដលមនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមំុន និងេពលស្រមលកូន។ 

គ). ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យឱយបនទូលំទូ�យនូវបញ្ហ ៃនករខ្វះ��រូបតថមភចំេពះកុមរ
�យុេ្រកម៥ឆន ។ំ 

ឃ). ចតវ់ធិនករបនទ នេ់ដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ សុខភព ែដល�ចបងក រទប់�ក ត់បន កនុងចំេ�មកុមរ 
រួមទំងកង្វះជតិអុីយ៉ូដ ជំងឺ្រគុនចញ់ ជំងឺ�គ ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រ�វ ជងំឺក្រញជ ិល នងិជងំឺរ�កេ្រ�មខួរ។ 

ង). អភវិឌ�នេ៍គលនេយបយកុមរជតិ និងសុខភពផ្លូវចិត្តដសីុ៏ជេ្រមមួយ រួមទំង�ល់សមសភព
ែដលមនកតព្វកិចចទំងអស់ៃនអនុ�សន៍សនូលរបស់អងគករសុខភពពិភពេ�ក រមួទងំករេលើកកមពស់សុខ
ភពផ្លូវចិត្ត ករ្របឹក�េយបល់ ករបងក រភពមនិ្រប្រកតៃីនសុខភពផ្លូវចិត្ត េនកនុងករែថទសុំខភពបឋម េនកនុង
��េរ�ន និងសហគមន៍ កដូ៏ចជ េស�សុខភពផ្លូវចិត្តស្រមបអ់នកជងឺំពីខងេ្រក និងអនកជងំឺេនកនុងមនទីរេពទយ
ស្រមបកុ់មរ នងិយុវវយ័ែដលមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង 

ច). ែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស មនជ�ទិ៍ ពីអងគករយូនីេសហ្វ និងអងគករសុខភពពិភពេ�កពក់ព័នធ
នឹងបញ្ហ េនះ។ 

៥៦. គណៈកមម ធិករសូមេ្រកើនរលឹំកនូវអនុ�សនរ៍បស់ខ្លួនេឡើងវញិចេំពះរដ្ឋភគី (CRC/C/15/Add.128 para.53) 
េដើមបេីធ្វើករសិក�ឱយបនសីុជេ្រម និងមនលកខណៈពហុវស័ិយ េដើមបកីណំតវ់�ិលភពៃនបញ្ហ យុវវយ័ រមួទងំ 
សុខភពផ្លូ វចិត្ត ែដលជមូល�្ឋ នស្រមប់េលើកកមពស់េគលនេយបយ សុខភពយុវវយ័ និងព្រងឹងករអបរ់សុំខ
ភពបន្តពូជ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងងឹកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនស្រមបក់រអភវិឌ�េស�កមមែដលមនលកខណៈយុវវយ័េម្រត ីនិង 
ករ្របឹក�េយបល់ពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ កដូ៏ចជកែន្លងផ្តល់ករែថទ ំ នងិករ�្ត រនតីិសមបទស្រមប់
យុវវយ័។ 

ខ). ធនថយុវវយ័ ករបន�បេ្រគ�ងេញ�ន ករពយបល ករ�្ត រនតីិសមបទ និងករេធ្វើអន្ត�គមន៍សមហ 
រណកមមកុមរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រតូវអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ េហើយកនុងេគលបំណង 
េនះ ្រតូវេធ្វើករអភិវឌ�នូវកមមវធិីពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នេនថន ក់សហគមន។៍ 

គ). េធ្វើករសិក�សីុជេ្រមអំពីករេធ្វើអត្តឃតរបស់យុវជន និងបុព្វេហតុរបស់� និងេ្របើ្របស់នូវពត័ម៌នទងំ
េនះ េដើមបអីភវិឌ� នងិអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករេធ្វើអត្តឃតរបស់យុវជន េ�យសហករជមយួភន កង់រ
សងគមកិចច ្រគូបេ្រង�ន បុគគលិកសុខភបិល នងិអនកមនវជិជ ជវីៈពកព់ន័ធេផ�ងេទ�ត និង 

ឃ). ទទួលយកករែណនែំដលមនេនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៤ (២០០៣) របស់គណៈកមម ធិករ 
ស្តីពីសុខភពយុវវយ័ និងករអភវិឌ�។ 
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១១៨.១៦០. េលើកកមពស់ករទទួលបនករអបរ់ ំ និងេស�ែថទសុំខភពេ�យ�តគិតៃថ្ល ជពេិសស េន�ម
តំបនជ់នបទ រមួទងំ�មរយៈកិចចសហករែដល្រតូវបេងកើនេឡើងជមយួ្របេទសជិតខង និងៃដគូអភវិ��ន។៍ (ៃថ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៩១. ង). សូមព្រងឹងភពជៃដគូររបស់ខ្លួនជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ដល់
សុខភព�ធរណៈរបស់្របេទស។ (អងេ់�គ �)  

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

៣៧. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ធនថ មេធយបយរលូំតកូនទេំនើបែដលមនសុវតថិភពែផនកេវជជ�្រស្ត �ចរកបន និង�ចេ្របើ្របស់ 
្រសប�មអនុ�សនទូ៍េទេលខ២៤(ឆន ២ំ០០៤) ស្តីពី្រស្តី និងកុមរ 

(ខ). ផ្តល់ករពយបល េ�យផ្តល់ថន ្ំរបឆងំនឹងេមេ�គេអដស៍ដល់្រស្តី និងបុរសែដលផទុកេមេ�គេអដស៍/ជំងឺ
េអដស៍ �បប់ញចូ លទងំ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និង្រស្តីមនៃផទេពះ េដើមបបីងក រករចម្លងេ�គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន 

(គ). ្របយុទធ្របឆងំ�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងេលើ្រស្តីមនៃផទេពះែដលផទុកេមេ�គេអដស៍ និង 

(ឃ). បេងកើនករផ្តល់ពត័ម៌ននិងេស�សុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជដល់្រស្តី �បប់ញចូ លទងំមេធយ 
បយពនយរកំេណើ តទេំនើប ជពេិសស ដល់្រស្តីែដលរស់េនតំបនជ់នបទ។ 

៣៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). ព្រងងឹករអនុវត្តកមមវធិី និងេគលនេយបយែដលមនេគលបំណងផ្តល់េស�ែថទសុំខភពែដលមន
តៃម្លសម្រសបដល់្រស្តី ជពិេសស ្រស្តី្រកី្រក ្រស្តីពិករ និង្រស្តីចស់ជ� និង 

(ខ). យកចតិ្តទុក�កជ់ពិេសសចំេពះត្រមូវករែផនកសុខភពរបស់្រស្តីពិករ េ�យធនថ្រស្តីទងំេនះទទួល 
បនករែថទមំុនស្រមល នងិេស�សុខភពបន្តពូជ។ 

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

៥៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 
ក). ព្រងកីករទទួលយកបននូវេស�កមមែថទសុំខភព េ�យមនិគិតកៃ្រម េន្រគបេ់ខត្ត និងផ្តល់នូវធនធន

មនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ស្រមបផ់គតផ់គងេ់ស�កមមទងំេនះ កនុងទ្រមងម់យួែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍
ដល់្របជជន ទងំេនទ្ីរបជំុជន និងទងំេនទីជនបទ។ 
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ខ). ព្រងឹងនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយអ្រ�មរណភពកុមរ�យុេ្រកម១ឆន  ំ និងកុមរ 
�យុេ្រកម៥ឆន  ំនងិម្ត យែដលមនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមំុន និងេពលស្រមលកូន។ 

គ). ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យឱយបនទូលំទូ�យនូវបញ្ហ ៃនករខ្វះ��រូបតថមភចំេពះកុមរ
�យុេ្រកម៥ឆន ។ំ 

ឃ). ចតវ់ធិនករបនទ នេ់ដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ សុខភព ែដល�ចបងក រទប់�ក ត់បន កនុងចំេ�មកុមរ 
រួមទំងកង្វះជតិអុីយ៉ូដ ជំងឺ្រគុនចញ់ ជំងឺ�គ ជំងឺផ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រ�វ ជងំឺក្រញជ ិល នងិជងំឺរ�កេ្រ�មខួរ។ 

ង). អភវិឌ�នេ៍គលនេយបយកុមរជតិ និងសុខភពផ្លូវចិត្តដសីុ៏ជេ្រមមួយ រួមទំង�ល់សមសភព
ែដលមនកតព្វកិចចទំងអស់ៃនអនុ�សន៍សនូលរបស់អងគករសុខភពពិភពេ�ក រមួទងំករេលើកកមពស់សុខ
ភពផ្លូវចិត្ត ករ្របឹក�េយបល់ ករបងក រភពមនិ្រប្រកតៃីនសុខភពផ្លូវចិត្ត េនកនុងករែថទសុំខភពបឋម េនកនុង
��េរ�ន និងសហគមន៍ កដូ៏ចជ េស�សុខភពផ្លូវចិត្តស្រមបអ់នកជងឺំពីខងេ្រក និងអនកជងំឺេនកនុងមនទីរេពទយ
ស្រមបកុ់មរ នងិយុវវយ័ែដលមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង 

ច). ែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស មនជ�ទិ៍ ពីអងគករយូនីេសហ្វ និងអងគករសុខភពពិភពេ�កពក់ព័នធ
នឹងបញ្ហ េនះ។ 

៥៦. គណៈកមម ធិករសូមេ្រកើនរលឹំកនូវអនុ�សនរ៍បស់ខ្លួនេឡើងវញិចេំពះរដ្ឋភគី (CRC/C/15/Add.128 para.53) 
េដើមបេីធ្វើករសិក�ឱយបនសីុជេ្រម និងមនលកខណៈពហុវស័ិយ េដើមបកីណំតវ់�ិលភពៃនបញ្ហ យុវវយ័ រមួទងំ 
សុខភពផ្លូ វចិត្ត ែដលជមូល�្ឋ នស្រមប់េលើកកមពស់េគលនេយបយ សុខភពយុវវយ័ និងព្រងឹងករអបរ់សុំខ
ភពបន្តពូជ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងងឹកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនស្រមបក់រអភវិឌ�េស�កមមែដលមនលកខណៈយុវវយ័េម្រត ីនិង 
ករ្របឹក�េយបល់ពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ កដូ៏ចជកែន្លងផ្តល់ករែថទ ំ នងិករ�្ត រនតីិសមបទស្រមប់
យុវវយ័។ 

ខ). ធនថយុវវយ័ ករបន�បេ្រគ�ងេញ�ន ករពយបល ករ�្ត រនតីិសមបទ និងករេធ្វើអន្ត�គមន៍សមហ 
រណកមមកុមរែដលេ្របើ្របស់េ្រគ�ងេញ�ន ្រតូវអនុេ�ម�មបទ�្ឋ នសិទធមិនុស�អន្តរជតិ េហើយកនុងេគលបំណង 
េនះ ្រតូវេធ្វើករអភិវឌ�នូវកមមវធិីពយបល និង�្ត រេ្រគ�ងេញ�នេនថន ក់សហគមន។៍ 

គ). េធ្វើករសិក�សីុជេ្រមអំពីករេធ្វើអត្តឃតរបស់យុវជន និងបុព្វេហតុរបស់� និងេ្របើ្របស់នូវពត័ម៌នទងំ
េនះ េដើមបអីភវិឌ� នងិអនុវត្តែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករេធ្វើអត្តឃតរបស់យុវជន េ�យសហករជមយួភន កង់រ
សងគមកិចច ្រគូបេ្រង�ន បុគគលិកសុខភបិល នងិអនកមនវជិជ ជវីៈពកព់ន័ធេផ�ងេទ�ត និង 

ឃ). ទទួលយកករែណនែំដលមនេនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៤ (២០០៣) របស់គណៈកមម ធិករ 
ស្តីពីសុខភពយុវវយ័ និងករអភវិឌ�។ 
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៥៨. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីផ្តល់នូវធនធនមនុស� បេចចកេទស នងិហិរញញ វតថុដច៏បំចស់្រមបឱ់យមន
ករអនុវត្តដេ៏ពញេលញៃនែផនករយុទធ�្រស្តជតិស្រមបក់របងក រ និង្រតួតពិនិតយេមេ�គេអដស៍ និងេដើមបចីត់
វធិនករដច៏បំច ់ េដើមបទីប�់ក តក់រេធ្វើឱយមន�្ល ក�ន មទុរយស៌ និងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរែដលរស់េន
ជមយួេមេ�គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ ជពេិសស�មរយៈយុទធនករអបរ់ជំ�ធរណៈ។ គណៈកមម ធិករសូមទញ
ករយកចិត្តទុក�ករ់បស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣ (២០០៣) របស់ខ្លួន ស្តីពេីអដស៍/ជងំឺេអដស៍ 
និងសិទធិកុមរ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណនអំន្តរជតិស្តីពីេមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងសិទធិមនុស�។ 

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

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពី
ករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទួលបនសំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល
្រតឹម្រតូវនងិ្រគប្់រគន ់ និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ �មែដល�ចេធ្វើបន។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និងេស�ខងផ្លូវចិត្តស្រមប់
្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជពេិសសកនុងអឡុំងេពល និងបនទ បព់ីករជបឃំុ់កនុងពនធនគរ េហើយ
ធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះ ទទួលបនេស��្ត រនីតិសមបទែដលមន្របសិទធភព និងបនទ ន ់េដើមបេីលើកកមពស់
ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរុណកមម នងិត្រមូវករ�្ត រនីតិសមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម កនុង
ចំេ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជនំញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ នជនរងេ្រគះ
ទងំេនះពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើនសមតថភពទីភន កង់រ
សុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតិសមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរជតែិបបអនុ�សន ៍ ដល់្របជពលរដ្ឋ
រងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់ពកួេគ ជពេិសស កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត ។  

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

១៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី គួរេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករែបងែចកអវជិជមនែដលេធ្វើឲយ្រស្តី
រតិែតងយរងេ្រគះែថមេទៀត េ�យ�រជមងហីុឺវ/េអដស៍ និងជំរុញឲយមនករចូលរមួពីបុរសកនុងកមមវធីិទងំ�យ
ែដលផ្តល់ពត័ម៌នអំពីសិទធិខងផ្លូវេភទ នងិសិទធិខងករបន្តពូជ។ គណៈកមម ធិករគូសបញជ កអ់ំពី�រៈសំខនៃ់ន
ករេធ្វើឲយម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប ់ និងអនកឯេទៀតែដលមនតួនទីៃនអំ�ច យល់ដឹងអំពីចបប ់ �មរយៈករេរៀបចំឲយ
មនកមមវធិីផ្តល់ពត័ម៌នមន្របសិទធភពែថមេទៀតដល់ពួកគត។់ 

៣២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគពី្រងឹងករអនុវត្តន ៍ និង�ម�្ល េំមើលករអនុវត្តនេ៍គលនេយ 
បយដូរេវន និងករព្រងយបុគគលិក្រកសួងសុខភបិល េដើមបធីនឲយមនេពទយឆមបេន�មមណ្ឌ លសុខភពទងំ
អស់េនទូទងំ្របេទស និងផ្តល់កែន្លង�ន កេ់ន និងរបបហូបចុកដល់េពទយឆមបទងំេនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជ
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អនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគរួបេងកើតមណ្ឌ លសំ�បឲ់យ្រស្តីមនៃផទេ�ះ�ន កេ់នបេ�្ត ះ�សននមុនេពលសំ�ល
កូនេន�មតំបនជ់នបទ មណ្ឌ លគ�ំរម� នងិទរកេន�មស�គមន ៍ និងេរៀបចឲំយមនវគគបណ្តុ ះប�្ត ល
ជំនញេពទយឆមបដល់បុគគលិកេពទយនន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីគរួេលើកកំពស់
ករបណ្តុ ះប�្ត ល និងេស�កមមបេងកើតកូន េ�យអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តនូ់វចបបស់្តីពីកររលូំតកូន។ 

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិចរ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចតិ្ត និងអនុ
មត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័
ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធកិរផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគធីនថ បុគគលទងំ�យ
ែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេទ�កព់នធនគរេឡើយ។  

ខ. ករអប់រ ំ

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤០. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបធីនពីករលុបបំបតភ់ព្រកី្រក នងិករទទួលបនេស�សុខភព និង
អបរ់។ំ (គុយប) 

១១៨.១៥៩. បេងកើនករចំ�យថវកិជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេលើវស័ិយសុខភព និងអបរ់ ំេដើមបបំីេពញបន�ម
ទិសេ�ៃនេគលេ�អភវិ��នស៍�ស�វត�។ (�ែ�៊�ៃប��ង)់ 

១១៨.១៦២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបសីេ្រមចបនករអបរ់បំឋមជសកល ្រសប�មចកខុវស័ិយៃនែផនករ
ជតិស្តីពី “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ”។ (្រសីលងក ) 

១១៨.១៦៣. បន្តអនុវត្តវធិនករននសំេ�ែកលំអដល់វជិជម្រត នងិគុណភពៃនេស�អបរ់ ំជពិេសស េន�ម
តំបនជ់នបទ�ច្់រសយល។ (រដ្ឋប៉េឡសទីន) 

១១៨.១៦៤. េ�យស�ករជមយួUNDP និងUNESCO បន្តែកលម្អ្របពន័ធអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត ល វជិជ ជីវៈ
ដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ (សឹង្ហបូរ)ី 

១១៨.១៦៥. បន្តជំរុញករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ�យ�តគិតៃថ្ល។ (�ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ)៉ 

១១៨.១៦៦. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបែី្របក្ល យវ��នភពរបស់ខ្លួនេនករំតិ្រតឹមសូចនករម៉្រកូេសដ្ឋ
កិចច េទជវធិនករកនែ់តរងឹមៃំនយុត្តិធមស៌ងគម និងឈនដល់កំរតិខពស់ៃនករអភវិ��នធ៍នធនមនុស� ជ
ពិេសស េ�យធនពីករអបរ់ជំមូល�្ឋ ន ជសកល កតព្វកិចច និងេ�យ�តគតិៃថ្ល។ (េអ��ុបី) 

១១៨.១៦៧. បន្តេធ្វើករេលើែផនករជតិរបស់ខ្លួនស្តីព ី“ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ” េដើមបឲីយកុមរ និងយុវជនកមពុ
ជទងំអស់ទទលួបនបែនថមេទៀតនូវេស�អបរ់្ំរបកបេ�យសមធម ៌(មយ៉ីនម៉់) 
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៥៨. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីផ្តល់នូវធនធនមនុស� បេចចកេទស នងិហិរញញ វតថុដច៏បំចស់្រមបឱ់យមន
ករអនុវត្តដេ៏ពញេលញៃនែផនករយុទធ�្រស្តជតិស្រមបក់របងក រ និង្រតួតពិនិតយេមេ�គេអដស៍ និងេដើមបចីត់
វធិនករដច៏បំច ់ េដើមបទីប�់ក តក់រេធ្វើឱយមន�្ល ក�ន មទុរយស៌ និងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរែដលរស់េន
ជមយួេមេ�គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ ជពេិសស�មរយៈយុទធនករអបរ់ជំ�ធរណៈ។ គណៈកមម ធិករសូមទញ
ករយកចិត្តទុក�ករ់បស់រដ្ឋភគីចំេពះេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣ (២០០៣) របស់ខ្លួន ស្តីពេីអដស៍/ជងំឺេអដស៍ 
និងសិទធិកុមរ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណនអំន្តរជតិស្តីពីេមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងសិទធិមនុស�។ 

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

២៦. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពី
ករេធ្វើទរុណកមម និង្រកុម្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ទទួលបនសំណង រមួមន្របកសំ់ណងែដល
្រតឹម្រតូវនងិ្រគប្់រគន ់ និងករ�្ត រនីតិសមបទឲយបនេពញេលញ �មែដល�ចេធ្វើបន។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស�ខងេវជជ�្រស្ត និងេស�ខងផ្លូវចិត្តស្រមប់
្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម ជពេិសសកនុងអឡុំងេពល និងបនទ បព់ីករជបឃំុ់កនុងពនធនគរ េហើយ
ធនថ ជនរងេ្រគះទងំេនះ ទទួលបនេស��្ត រនីតិសមបទែដលមន្របសិទធភព និងបនទ ន ់េដើមបេីលើកកមពស់
ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរុណកមម នងិត្រមូវករ�្ត រនីតិសមបទស្រមបជ់នរងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម កនុង
ចំេ�មអនកជំនញខងសុខភព និងអនកជនំញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ នជនរងេ្រគះ
ទងំេនះពី្របពន័ធែថទសុំខភពក្រមតិបឋម េទកនេ់ស�ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើនសមតថភពទីភន កង់រ
សុខភពជតិឲយផ្តល់េស��្ត រនីតិសមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ�្ឋ នអន្តរជតែិបបអនុ�សន ៍ ដល់្របជពលរដ្ឋ
រងេ្រគះពីករេធ្វើទរុណកមម រមួទងំសមជិក្រកុម្រគួ�ររបស់ពកួេគ ជពេិសស កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត ។  

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

១៩. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី គួរេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករែបងែចកអវជិជមនែដលេធ្វើឲយ្រស្តី
រតិែតងយរងេ្រគះែថមេទៀត េ�យ�រជមងហីុឺវ/េអដស៍ និងជំរុញឲយមនករចូលរមួពីបុរសកនុងកមមវធីិទងំ�យ
ែដលផ្តល់ពត័ម៌នអំពីសិទធិខងផ្លូវេភទ នងិសិទធិខងករបន្តពូជ។ គណៈកមម ធិករគូសបញជ កអ់ំពី�រៈសំខនៃ់ន
ករេធ្វើឲយម្រន្ត្ីរបតិបត្តិចបប ់ និងអនកឯេទៀតែដលមនតួនទីៃនអំ�ច យល់ដឹងអំពីចបប ់ �មរយៈករេរៀបចំឲយ
មនកមមវធិីផ្តល់ពត័ម៌នមន្របសិទធភពែថមេទៀតដល់ពួកគត។់ 

៣២. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគពី្រងឹងករអនុវត្តន ៍ និង�ម�្ល េំមើលករអនុវត្តនេ៍គលនេយ 
បយដូរេវន និងករព្រងយបុគគលិក្រកសួងសុខភបិល េដើមបធីនឲយមនេពទយឆមបេន�មមណ្ឌ លសុខភពទងំ
អស់េនទូទងំ្របេទស និងផ្តល់កែន្លង�ន កេ់ន និងរបបហូបចុកដល់េពទយឆមបទងំេនះ។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជ
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អនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគរួបេងកើតមណ្ឌ លសំ�បឲ់យ្រស្តីមនៃផទេ�ះ�ន កេ់នបេ�្ត ះ�សននមុនេពលសំ�ល
កូនេន�មតំបនជ់នបទ មណ្ឌ លគ�ំរម� នងិទរកេន�មស�គមន ៍ និងេរៀបចឲំយមនវគគបណ្តុ ះប�្ត ល
ជំនញេពទយឆមបដល់បុគគលិកេពទយនន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីគរួេលើកកំពស់
ករបណ្តុ ះប�្ត ល និងេស�កមមបេងកើតកូន េ�យអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉តនូ់វចបបស់្តីពីកររលូំតកូន។ 

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិចរ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចតិ្ត និងអនុ
មត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល និង�ថ បន័
ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធកិរផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគធីនថ បុគគលទងំ�យ
ែដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេទ�កព់នធនគរេឡើយ។  

ខ. ករអប់រ ំ

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៤០. បន្តចតវ់ធិនករនន េដើមបធីនពីករលុបបំបតភ់ព្រកី្រក នងិករទទួលបនេស�សុខភព និង
អបរ់។ំ (គុយប) 

១១៨.១៥៩. បេងកើនករចំ�យថវកិជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេលើវស័ិយសុខភព និងអបរ់ ំេដើមបបំីេពញបន�ម
ទិសេ�ៃនេគលេ�អភវិ��នស៍�ស�វត�។ (�ែ�៊�ៃប��ង)់ 

១១៨.១៦២. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបសីេ្រមចបនករអបរ់បំឋមជសកល ្រសប�មចកខុវស័ិយៃនែផនករ
ជតិស្តីពី “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ”។ (្រសីលងក ) 

១១៨.១៦៣. បន្តអនុវត្តវធិនករននសំេ�ែកលំអដល់វជិជម្រត នងិគុណភពៃនេស�អបរ់ ំជពិេសស េន�ម
តំបនជ់នបទ�ច្់រសយល។ (រដ្ឋប៉េឡសទីន) 

១១៨.១៦៤. េ�យស�ករជមយួUNDP និងUNESCO បន្តែកលម្អ្របពន័ធអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត ល វជិជ ជីវៈ
ដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ (សឹង្ហបូរ)ី 

១១៨.១៦៥. បន្តជំរុញករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ�យ�តគិតៃថ្ល។ (�ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ)៉ 

១១៨.១៦៦. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបែី្របក្ល យវ��នភពរបស់ខ្លួនេនករំតិ្រតឹមសូចនករម៉្រកូេសដ្ឋ
កិចច េទជវធិនករកនែ់តរងឹមៃំនយុត្តិធមស៌ងគម និងឈនដល់កំរតិខពស់ៃនករអភវិ��នធ៍នធនមនុស� ជ
ពិេសស េ�យធនពីករអបរ់ជំមូល�្ឋ ន ជសកល កតព្វកិចច និងេ�យ�តគតិៃថ្ល។ (េអ��ុបី) 

១១៨.១៦៧. បន្តេធ្វើករេលើែផនករជតិរបស់ខ្លួនស្តីព ី“ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ” េដើមបឲីយកុមរ និងយុវជនកមពុ
ជទងំអស់ទទលួបនបែនថមេទៀតនូវេស�អបរ់្ំរបកបេ�យសមធម ៌(មយ៉ីនម៉់) 
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១១៨.១៦៨. បន្តេលើកកមពស់កមមវធិេីដើមបទីទួលបនករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន  ជពិេសស េនកនុងករអបរ់បំឋម
សិក�។ (នីក�៉ហគ័រ)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៧១. បន្តអនុវត្តយុទធ�្រស្តននេដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក និងេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងេលើកកមពស់ករអបរ់។ំ 
(អងេ់�គ �) 

៨៥. សូមេធ្វើករអបរ់កំំរតិបឋមឲយក្ល យជកតព្វកិចច និង�កប់ញចូ លករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភពមនិេចះអក�រ ចូល
េទកនុងែផនករយុទធ�្រស្តអបរ់រំបស់រ�្ឋ ភបិល។ (ទួកគី) 

៨៦. សូមសងកតធ់ងនេ់លើវស័ិយអបរ់បំែនថមេទៀត េដើមបផី្ល ស់ប្តូរឲយមនភពេសមើគន  និង្របពន័ធអបរ់ជំនខ់ពស់បន្តិចម្តងៗ 
ពីេ្រពះករអបរ់ ំគឺជឧបករណ៍សនូលមយួសំ�បក់រអភវិឌ�នជ៍តិ។ (មយ៉ីនម៉់) 

៨៧. �មរយៈជំនួយសមរមយពីអន្តរជតិ សូមពយយមព្រងឹង្របពន័ធអបរ់រំបស់ខ្លួននិងករអបរ់សំំ�ប្់រគបក់មមវធិ ី�ប ់
បញចូ លទងំ សំ�ប្់រស្តី និងជនពិករ។ (ហ្វីលីពីន) 

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

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 
(ក). ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព េដើមបបីេងកើនករទទួលបនករអបរ់ដំល់កុមរ ី �បប់ញចូ លទងំ �ម  

រយៈករព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ�� និងបេងកើនចនួំនកែន្លងសិក�េនកនុង��ករំតិមធយមសិក� ជពិេសស 
េន�មឃំុនន។ 

(ខ). េរៀបចំបេងកើតវធិនករនន សំេ�ធនឲយបននូវកររក�្រស្តី នងិកុមរេីនកនុង�� ជពិេសស េន
េពលឆ្លងពីបឋមសិក�េទមធយមសិក� និងក្រមតិឧត្តមសិក�។ 

(គ). បេងកើនករអបរ់ែំដលសម្រសប �ម�យុអំពីសិទធិផ្លូវេភទ និងសិទធិបន្តពូជ េន�ម��េរៀនអំពីទំនក់
ទំនងេយនឌរ័ និងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទែដលមនករទទួលខុស្រតូវ េដើមបទីប�់ក តក់រមនគភវ៌យ័េកមង និង 

(ឃ). េលើកកមពស់គុណភពៃនករអបរ់ ំ�មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេ្រង�ន និងធនថ ្រគូបេ្រង�នទទួល
បន្របកប់ំ�ច្់រគប្់រគន។់ 

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

៦៦. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 
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ក). កំណតក់រអបរ់ជំមូល�្ឋ នថជកតព្វកិចច។ 

ខ). ផ្តល់ និងបេងកើនធនធនដល់វស័ិយអបរ់ ំេដើមបពី្រងីក និង�ងសងអ់គរសិក�ឱយបន្រគប្់រគន ់ទូទងំ្របេទស 
និងបេងកើតនូវ្របពន័ធអបរ់ែំដលមនលកខណៈរមួបញចូ លដព៏ិត្របកដ ែដល�្វ គមនកុ៍មរពិករ កដូ៏ចជកុមរមកពជីនជតិ
ភគតិចទងំអស់។ 

គ). ចត់វធិនករចំបច់េដើមបបីញឈប់�ល់ទ្រមង់ៃនអំេពើពុករលួយេនកនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

ឃ). ខិតខំ្របឹងែ្របងឱយកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត កនុងករេ�ះ្រ�យអ្រ�េបះបង�់�េរៀន នងិអ្រ�្រតួតថន ក ់
េ�យយកចិត្តទុក�កជ់ពេិសសេនតំបនទ់ងំ�យែដលមន្របជពលរដ្ឋជនជតិភគតចិរស់េនេ្រចើន ដូចជ
េខត្តរតនគីរ ីនិងេខត្តមណ្ឌ លគីរជីេដើម។ 

ង). ចតវ់ធិនករដស៏កមមេដើមបេីលើកកមពស់សិទធិេកមង្រសី ឱយទទួលបននូវករអបរ់�ំមរយៈយុទធនករេកៀងគរ
ែផនកសងគម និងបេងកើនចំនួន្រគូបេ្រង�នជ�ស្តីេភទែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគន ់និងធននូវសន្តិសុខរបស់
ពួកេគ។ 

ច). ព្រងកីបែនថមនូវករអបរ់ ំ២ ភ� ស្រមបអ់នកមនិនិយយភ�ែខមរ។ 

ឆ). េលើកកមពស់គុណភពអបរ់ ំ េ�យេធ្វើករែកស្រមួលេមេរៀន េ�យេ្របើ្របស់វធីិ��ស្តអន្តរកមម នងិេ្រជើស
េរ ើស្រគូបេ្រង�នែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល។ 

ជ). េធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀតនូវកមមវធិអីភវិ��នកុ៍មរតូច និងកមមវធិអីបរ់ ំរមួទងំកមមវធិីថន កស់ហគមន ៍និងេធ្វើករ
ធនថ កុមរែដលរស់េនកនុង្រគួ�រែដលមន្របកច់ំណូលទប និង្រគួ�រែដលរស់េនតំបនជ់នបទ ក�៏ច
ទទួលបនកមមវធីិទំងេនះផងែដរ។ 

ឈ). ផ្តល់ករអបរ់វំជិជ ជីវៈស្រមបយុ់វវយ័ និងអនកឆបច់កេចញពី��េរៀន នងិ 

ញ). េធ្វើករពិចរ�េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១ ស្តីពីេគលបំណងៃនករអប់រ ំ(CRC/GC/២០០១/១)។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ (២០១០) CERD/C/KHM/CO/8-13

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគបីន្តកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�របស់ខ្លួនស្តី
ពី “ករអបរ់សំំ�បម់នុស�្រគបរូ់ប” និងគិតគូរអំពីកមមវធិីអបរ់ពំីរភ� �មករគរួ េនតំបន�់ច្់រសយល ជមេធយ 
បយៃនករព្រងងឹបរ�ិថ នសិក� សំ�បជ់នភគតចិ ជតិពនទុ និងជនជតេិដើមភគតិច។ 

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

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគីថ កំែណទ្រមងេ់ស��ធរណៈ គួរែតសងកតធ់ងនជ់ពិេសស
េលើករដំេឡើង្របកេ់បៀវត�រ ៍ និងករផ្តល់្របករ់ង្វ នេ់លើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រង�ន េ�យភជ បេ់ទនឹងករេធ្វើចំ�ត់
ថន កម់ុខងរ សិទធិ និងករទទលួខុស្រតូវរបស់្រគួបេ្រង�នផងែដរ។ 
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១១៨.១៦៨. បន្តេលើកកមពស់កមមវធិេីដើមបទីទួលបនករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន  ជពិេសស េនកនុងករអបរ់បំឋម
សិក�។ (នីក�៉ហគ័រ)

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៧១. បន្តអនុវត្តយុទធ�្រស្តននេដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក និងេដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងេលើកកមពស់ករអបរ់។ំ 
(អងេ់�គ �) 

៨៥. សូមេធ្វើករអបរ់កំំរតិបឋមឲយក្ល យជកតព្វកិចច និង�កប់ញចូ លករ្របយុទធ្របឆងំនឹងភពមនិេចះអក�រ ចូល
េទកនុងែផនករយុទធ�្រស្តអបរ់រំបស់រ�្ឋ ភបិល។ (ទួកគី) 

៨៦. សូមសងកតធ់ងនេ់លើវស័ិយអបរ់បំែនថមេទៀត េដើមបផី្ល ស់ប្តូរឲយមនភពេសមើគន  និង្របពន័ធអបរ់ជំនខ់ពស់បន្តិចម្តងៗ 
ពីេ្រពះករអបរ់ ំគឺជឧបករណ៍សនូលមយួសំ�បក់រអភវិឌ�នជ៍តិ។ (មយ៉ីនម៉់) 

៨៧. �មរយៈជំនួយសមរមយពីអន្តរជតិ សូមពយយមព្រងឹង្របពន័ធអបរ់រំបស់ខ្លួននិងករអបរ់សំំ�ប្់រគបក់មមវធិ ី�ប ់
បញចូ លទងំ សំ�ប្់រស្តី និងជនពិករ។ (ហ្វីលីពីន) 

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

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ៖ី 
(ក). ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព េដើមបបីេងកើនករទទួលបនករអបរ់ដំល់កុមរ ី �បប់ញចូ លទងំ �ម  

រយៈករព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ�� និងបេងកើនចនួំនកែន្លងសិក�េនកនុង��ករំតិមធយមសិក� ជពិេសស 
េន�មឃំុនន។ 

(ខ). េរៀបចំបេងកើតវធិនករនន សំេ�ធនឲយបននូវកររក�្រស្តី នងិកុមរេីនកនុង�� ជពិេសស េន
េពលឆ្លងពីបឋមសិក�េទមធយមសិក� និងក្រមតិឧត្តមសិក�។ 

(គ). បេងកើនករអបរ់ែំដលសម្រសប �ម�យុអំពីសិទធិផ្លូវេភទ និងសិទធិបន្តពូជ េន�ម��េរៀនអំពីទំនក់
ទំនងេយនឌរ័ និងករ្រប្រពឹត្តផ្លូវេភទែដលមនករទទួលខុស្រតូវ េដើមបទីប�់ក តក់រមនគភវ៌យ័េកមង និង 

(ឃ). េលើកកមពស់គុណភពៃនករអបរ់ ំ�មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេ្រង�ន និងធនថ ្រគូបេ្រង�នទទួល
បន្របកប់ំ�ច្់រគប្់រគន។់ 

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

៦៦. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 
106  

ក). កំណតក់រអបរ់ជំមូល�្ឋ នថជកតព្វកិចច។ 

ខ). ផ្តល់ និងបេងកើនធនធនដល់វស័ិយអបរ់ ំេដើមបពី្រងីក និង�ងសងអ់គរសិក�ឱយបន្រគប្់រគន ់ទូទងំ្របេទស 
និងបេងកើតនូវ្របពន័ធអបរ់ែំដលមនលកខណៈរមួបញចូ លដព៏ិត្របកដ ែដល�្វ គមនកុ៍មរពិករ កដូ៏ចជកុមរមកពជីនជតិ
ភគតិចទងំអស់។ 

គ). ចត់វធិនករចំបច់េដើមបបីញឈប់�ល់ទ្រមង់ៃនអំេពើពុករលួយេនកនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

ឃ). ខិតខំ្របឹងែ្របងឱយកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត កនុងករេ�ះ្រ�យអ្រ�េបះបង�់�េរៀន នងិអ្រ�្រតួតថន ក ់
េ�យយកចិត្តទុក�កជ់ពេិសសេនតំបនទ់ងំ�យែដលមន្របជពលរដ្ឋជនជតិភគតចិរស់េនេ្រចើន ដូចជ
េខត្តរតនគីរ ីនិងេខត្តមណ្ឌ លគីរជីេដើម។ 

ង). ចតវ់ធិនករដស៏កមមេដើមបេីលើកកមពស់សិទធិេកមង្រសី ឱយទទួលបននូវករអបរ់�ំមរយៈយុទធនករេកៀងគរ
ែផនកសងគម និងបេងកើនចំនួន្រគូបេ្រង�នជ�ស្តីេភទែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគប្់រគន ់និងធននូវសន្តិសុខរបស់
ពួកេគ។ 

ច). ព្រងកីបែនថមនូវករអបរ់ ំ២ ភ� ស្រមបអ់នកមនិនិយយភ�ែខមរ។ 

ឆ). េលើកកមពស់គុណភពអបរ់ ំ េ�យេធ្វើករែកស្រមួលេមេរៀន េ�យេ្របើ្របស់វធីិ��ស្តអន្តរកមម នងិេ្រជើស
េរ ើស្រគូបេ្រង�នែដលមនករបណ្តុ ះប�្ត ល។ 

ជ). េធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀតនូវកមមវធិអីភវិ��នកុ៍មរតូច និងកមមវធិអីបរ់ ំរមួទងំកមមវធិីថន កស់ហគមន ៍និងេធ្វើករ
ធនថ កុមរែដលរស់េនកនុង្រគួ�រែដលមន្របកច់ំណូលទប និង្រគួ�រែដលរស់េនតំបនជ់នបទ ក�៏ច
ទទួលបនកមមវធីិទំងេនះផងែដរ។ 

ឈ). ផ្តល់ករអបរ់វំជិជ ជីវៈស្រមបយុ់វវយ័ និងអនកឆបច់កេចញពី��េរៀន នងិ 

ញ). េធ្វើករពិចរ�េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ១ ស្តីពីេគលបំណងៃនករអប់រ ំ(CRC/GC/២០០១/១)។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ (២០១០) CERD/C/KHM/CO/8-13

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគបីន្តកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�របស់ខ្លួនស្តី
ពី “ករអបរ់សំំ�បម់នុស�្រគបរូ់ប” និងគិតគូរអំពីកមមវធិីអបរ់ពំីរភ� �មករគរួ េនតំបន�់ច្់រសយល ជមេធយ 
បយៃនករព្រងងឹបរ�ិថ នសិក� សំ�បជ់នភគតចិ ជតិពនទុ និងជនជតេិដើមភគតិច។ 

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

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគីថ កំែណទ្រមងេ់ស��ធរណៈ គួរែតសងកតធ់ងនជ់ពិេសស
េលើករដំេឡើង្របកេ់បៀវត�រ ៍ និងករផ្តល់្របករ់ង្វ នេ់លើកទឹកចិត្តដល់្រគូបេ្រង�ន េ�យភជ បេ់ទនឹងករេធ្វើចំ�ត់
ថន កម់ុខងរ សិទធិ និងករទទលួខុស្រតូវរបស់្រគួបេ្រង�នផងែដរ។ 
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៤៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍រដ្ឋភគីធនឲយមនករៃលបំរុងថវកិ្រគប្់រគនសំ់�បក់រអបរ់េំន្រគប់
កំរតិ ជពិេសស ករអបរ់កំំរតិមូល�្ឋ ន និងតម្ល ភពៃន្របពន័ធែបងែចក និងចំ�យថវកិសំ�បក់រអនុវត្តនសិ៍ទធិ
អបរ់។ំ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ដរថ រដ្ឋភគីគរួព្រងីកកមមវធិីអបរ់េំ្រក្របពន័ធសំ�បកុ់មរែីដលេនេ្រក
��េរៀន (ម្រ�១៣)។ 

អនក�យយករ៍ពិេសស

A/HRC/33/62 Para 61 (e). បន្តកមមវធិីអបរ់ពំរីភ� ដល់កុមរជនជតិេដើម និងធនថ វបបធម ៌និងជំេនឿរបស់
ជនជតិេដើមភគតចិ ្រតូវបន�កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិីអបរ់ចំតិ និង្រតូវបនករពរយ៉ងសកមម ទងំេនកនុងចបប ់
ទងំេនកនុងករអនុវត្តជតែ់ស្តង។ 

គ. ស�ំ�់សុវតថភិព និង្រកុមងយកងេ្រគះ 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល�មយលករំត់ (២០១៤)

១១៨.៧៣. �កែ់តងយន្តករ្រគប្់រគនម់យួស្រមបជ់ួយ កុមរអនថេដើមបឲីយពួកេគ�ចទទួលបនអតថ្របេយជន ៍
ពីជនួំយ នងិេស�សេម�រណកមមេឡើងវញិ។ (ឌយបី៊ូទី) 

១១៨.៧៤. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើ្របពន័ធករពរកុមរ ជពេិសស កុមរែដលសថិតកនុង្រកុមឯេក និង្រកុម
ងយរងេ្រគះ។ (អីុរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម)) 

១១៨.១៤៦. ព្រងឹង និងែកលម្អប�្ត ញសុវតថិភពសងគម។ (អីុ�៉ក)់ 

១១៨.១៤៩. អភវិឌ�កមមវធិជីតិបែនថមេទៀត េ�យេ�្ត តេលើករផ្តល់េស�សុខភពដល់្របជជន ែដលរស់េន
េ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រក។ (ទមីរ័ខងេកើត) 

១១៨.១៧១. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេលើសុខភព ្របពន័ធេស�សងគម និងករអបរ់ ំ េដើមបជីួយ ជនែដល
ងយរងេ្រគះ និងជនពិករ ជពិេសស ្រស្តី នងិកុមរ។ (អីុរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម))

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល�មយលករំត់ (២០០៩)

៧២. កំណត�់ទិភពេនកនុងែផនករអនគតរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់�ថ នភព្រកុមងយរងេ្រគះ
ពិត្របកដ ដូចជ ្រស្តី ជពិេសស អនកទងំេនះែដលរស់េន�មតំបនជ់នបទ កុមរ នងិជនពិករ។ (�ល់េ��រ)ី 

ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបផី្តល់ករករពរ និងជំនួយឧបតថមភដល់្រកុមសងគមងយរងេ្រគះ �បប់ញចូ ល
ទងំចស់ជ� ជនពកិរ ្រកុម្រគួ�រ្រកី្រក េកមងកំ្រព និងជនេផ�ង�េទៀត។ (ែបល�រូស) 
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៧៤. បិទមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទ ែដលជកែន្លងជនអនថ្រតូវបននគរបលចបខ់្លួនយកេទឃំុឃងំ និង
អនុវត្តេគលនេយបយសងគមកិចចឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ្រកុមមនុស�ែដលមនិទទួលបនផល
្របេយជនព៍ីសងគម។ (អូ្រទីស) 

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

៤៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ្ីរបមូល និងវភិគទនិននយ័េ�យែបងែចក�ម�យុ នងិេភទ ស្រមប់
េធ្វើេគលនេយបយ នងិអនុវត្តវធិី�្រស្តរយៈេពលយូរ ស្រមបេ់�ះ្រ�យករេរ ើសេអើង្រស្តីចស់ជ�។ 

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

២៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករ�យតៃម្លយ៉ង្របុង្របយត័ន និងជេទៀងទតនូ់វវសិមភពែដលេកើត
មនេនកនុងករទទួលបនសិទធិរបស់កុមរ និងេ�យែផ្អកេលើករ�យតៃម្លេនះ សូមចតវ់ធិនករដច៏បំច ់ េដើមបី
្របយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរ ែដលសថិតេនកនុង្រកុមែដលេគមនិសូវគិតគូរដល់ និង្រកុមែដល�ច
រងេ្រគះ។ […] 

៧០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). ចត�់ល់វធិនករចបំចេ់ដើមបកីរពរកុមររស់េន�មចិេញច ើមថនល់ ធនថពួកេគ្រតូវបនផ្តល់នូវដំេ�ះ 
្រ�យ និងេស�សមហរណកមម នងិករចត�់ទិភពនូវករេធ្វើអន្ត�គមនែ៍បប្រគួ�រ នងិសហគមន ៍សំេ�ប្រងួប
ប្រងួមកុមរទងំេនះ េទកនុង្រគួ�ររបស់ពួកេគវញិ។ 

ខ). បញឈបក់រអនុវត្ត “្របតិបត្តិករេបសសម្អ តផ្លូវ” និងករ្រប្រពឹត្តចំេពះកុមររស់េន�មចិេញច ើមថនល់
ដូចជជនេលមើស េហើយេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពរបស់ពួកេគកនុងទ្រមងម់យួែដលមនករេគរពចំេពះសិទធិ នងិ 
េសចក្តៃីថ្លថនូររបស់ពួកេគ និង 

គ). េធ្វើករេសុើបអេងកត�ក�ជយេនកនុងករឃំុខ្លួន និងកររេំ�ភបំពនេលើកុមរេនកនុងមណ្ឌ លេកះរដំលួ និងៃ្រព
សពឺ ្រពមទងំផ្តល់ពត័ម៌នសីុជេ្រមអំពីលទធផលៃនករេសុើបអេងកតទងំេនះេនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតប់នទ ប់
របស់ខ្លួន។

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

២០. […] រដ្ឋភគីគួរធនថ�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលពកព់ន័ធទងំអស់េគរពសិទធិមនិ្រតូវបនឃំុឃងំ�មអេំពើចិត្ត េ�យ 
ែផ្អកេលើ�នៈសងគម�មទស�នៈរបស់រ�្ឋ ភបិល និងេ�យគម នមូល�្ឋ នចបប ់ និងដីកពីតុ�ករេ�ើយ។ […] 
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៤៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍រដ្ឋភគីធនឲយមនករៃលបំរុងថវកិ្រគប្់រគនសំ់�បក់រអបរ់េំន្រគប់
កំរតិ ជពិេសស ករអបរ់កំំរតិមូល�្ឋ ន និងតម្ល ភពៃន្របពន័ធែបងែចក និងចំ�យថវកិសំ�បក់រអនុវត្តនសិ៍ទធិ
អបរ់។ំ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនែ៍ដរថ រដ្ឋភគីគរួព្រងីកកមមវធិីអបរ់េំ្រក្របពន័ធសំ�បកុ់មរែីដលេនេ្រក
��េរៀន (ម្រ�១៣)។ 

អនក�យយករ៍ពិេសស

A/HRC/33/62 Para 61 (e). បន្តកមមវធិីអបរ់ពំរីភ� ដល់កុមរជនជតិេដើម និងធនថ វបបធម ៌និងជំេនឿរបស់
ជនជតិេដើមភគតចិ ្រតូវបន�កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិីអបរ់ចំតិ និង្រតូវបនករពរយ៉ងសកមម ទងំេនកនុងចបប ់
ទងំេនកនុងករអនុវត្តជតែ់ស្តង។ 

គ. ស�ំ�់សុវតថភិព និង្រកុមងយកងេ្រគះ 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល�មយលករំត់ (២០១៤)

១១៨.៧៣. �កែ់តងយន្តករ្រគប្់រគនម់យួស្រមបជ់ួយ កុមរអនថេដើមបឲីយពួកេគ�ចទទួលបនអតថ្របេយជន ៍
ពីជនួំយ នងិេស�សេម�រណកមមេឡើងវញិ។ (ឌយបី៊ូទី) 

១១៨.៧៤. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើ្របពន័ធករពរកុមរ ជពេិសស កុមរែដលសថិតកនុង្រកុមឯេក និង្រកុម
ងយរងេ្រគះ។ (អីុរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម)) 

១១៨.១៤៦. ព្រងឹង និងែកលម្អប�្ត ញសុវតថិភពសងគម។ (អីុ�៉ក)់ 

១១៨.១៤៩. អភវិឌ�កមមវធិជីតិបែនថមេទៀត េ�យេ�្ត តេលើករផ្តល់េស�សុខភពដល់្របជជន ែដលរស់េន
េ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រក។ (ទមីរ័ខងេកើត) 

១១៨.១៧១. បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេលើសុខភព ្របពន័ធេស�សងគម និងករអបរ់ ំ េដើមបជីួយ ជនែដល
ងយរងេ្រគះ និងជនពិករ ជពិេសស ្រស្តី នងិកុមរ។ (អីុរង៉ ់(�ធរណរដ្ឋអីុ�្ល ម))

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល�មយលករំត់ (២០០៩)

៧២. កំណត�់ទិភពេនកនុងែផនករអនគតរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់�ថ នភព្រកុមងយរងេ្រគះ
ពិត្របកដ ដូចជ ្រស្តី ជពិេសស អនកទងំេនះែដលរស់េន�មតំបនជ់នបទ កុមរ នងិជនពិករ។ (�ល់េ��រ)ី 

ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបផី្តល់ករករពរ និងជំនួយឧបតថមភដល់្រកុមសងគមងយរងេ្រគះ �បប់ញចូ ល
ទងំចស់ជ� ជនពកិរ ្រកុម្រគួ�រ្រកី្រក េកមងកំ្រព និងជនេផ�ង�េទៀត។ (ែបល�រូស) 
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៧៤. បិទមជឈមណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទ ែដលជកែន្លងជនអនថ្រតូវបននគរបលចបខ់្លួនយកេទឃំុឃងំ និង
អនុវត្តេគលនេយបយសងគមកិចចឲយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ្រកុមមនុស�ែដលមនិទទួលបនផល
្របេយជនព៍ីសងគម។ (អូ្រទីស) 

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

៤៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគ្ីរបមូល និងវភិគទនិននយ័េ�យែបងែចក�ម�យុ នងិេភទ ស្រមប់
េធ្វើេគលនេយបយ នងិអនុវត្តវធិី�្រស្តរយៈេពលយូរ ស្រមបេ់�ះ្រ�យករេរ ើសេអើង្រស្តីចស់ជ�។ 

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

២៩. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករ�យតៃម្លយ៉ង្របុង្របយត័ន និងជេទៀងទតនូ់វវសិមភពែដលេកើត
មនេនកនុងករទទួលបនសិទធិរបស់កុមរ និងេ�យែផ្អកេលើករ�យតៃម្លេនះ សូមចតវ់ធិនករដច៏បំច ់ េដើមបី
្របយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងកុមរ ែដលសថិតេនកនុង្រកុមែដលេគមនិសូវគិតគូរដល់ និង្រកុមែដល�ច
រងេ្រគះ។ […] 

៧០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). ចត�់ល់វធិនករចបំចេ់ដើមបកីរពរកុមររស់េន�មចិេញច ើមថនល់ ធនថពួកេគ្រតូវបនផ្តល់នូវដំេ�ះ 
្រ�យ និងេស�សមហរណកមម នងិករចត�់ទិភពនូវករេធ្វើអន្ត�គមនែ៍បប្រគួ�រ នងិសហគមន ៍សំេ�ប្រងួប
ប្រងួមកុមរទងំេនះ េទកនុង្រគួ�ររបស់ពួកេគវញិ។ 

ខ). បញឈបក់រអនុវត្ត “្របតិបត្តិករេបសសម្អ តផ្លូវ” និងករ្រប្រពឹត្តចំេពះកុមររស់េន�មចិេញច ើមថនល់
ដូចជជនេលមើស េហើយេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពរបស់ពួកេគកនុងទ្រមងម់យួែដលមនករេគរពចំេពះសិទធិ នងិ 
េសចក្តៃីថ្លថនូររបស់ពួកេគ និង 

គ). េធ្វើករេសុើបអេងកត�ក�ជយេនកនុងករឃំុខ្លួន និងកររេំ�ភបំពនេលើកុមរេនកនុងមណ្ឌ លេកះរដំលួ និងៃ្រព
សពឺ ្រពមទងំផ្តល់ពត័ម៌នសីុជេ្រមអំពីលទធផលៃនករេសុើបអេងកតទងំេនះេនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតប់នទ ប់
របស់ខ្លួន។

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

២០. […] រដ្ឋភគីគួរធនថ�ថ បន័រ�្ឋ ភបិលពកព់ន័ធទងំអស់េគរពសិទធិមនិ្រតូវបនឃំុឃងំ�មអេំពើចិត្ត េ�យ 
ែផ្អកេលើ�នៈសងគម�មទស�នៈរបស់រ�្ឋ ភបិល និងេ�យគម នមូល�្ឋ នចបប ់ និងដីកពីតុ�ករេ�ើយ។ […] 
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េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគឲីយេធ្វើកចិចសហ្របតិបត្តិករជមយួៃដគូពកព់ន័ធដៃទេទៀត 
េដើមបរីះិរកជេ្រមើសេផ�ង�ែដលមននរិន្តរភព និងមនមនុស�ធមស៌្រមប្់រកុមមនុស�រងេ្រគះ និង្រកុមងយរង
េ្រគះ រមួទងំអនករស់េន និងេធ្វើករ�មដងផ្លូវ�ធរណៈ និងេដើមបផី្ដល់ជនំួយ�មត្រមូវកររបស់ពួកេគ។ 

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

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តិមយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។ គណៈកមម ធិករ
េសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពីជនពិករ េ�យ 
បញចូ លទងំកុមរ នងិ្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

២៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី ឲយព្រងឹងយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនរ៍បស់ខ្លួនកនុងករេឆ្លើយតបេទ 
នឹង�ថ នភព�សននៃនករេកើនេឡើងនូវបញ្ហ អសន្តិសុខេសប�ង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី បញចូ លកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពលីទធផលៃនយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនទ៍ងំេនះ។ 

៤០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ព្រងីកវ�ិលភព្រគបដណ្ត បៃ់ន្របពន័ធសុវតថិភពសងគម �មរយៈករបេងកើត
វធិនករនន ែដលមនេគលេ�េ�ះ្រ�យ�ថ នករណ៍របស់បុគគល និង្រកុមមនុស�ែដល្រកលំបក និងែដល
េគមនិសូវគិតគូរជពិេសស ជន�នថេនកនុងមណ្ឌ លននេនទី្រកុង ជនរងេ្រគះេ�យករជួញដូរ កុមរ�ន
ថរស់េន�មចេិញច ើមថនល់ ឬែដលទំនស់នឹងចបប ់និង្របជជននងិ្រគួ�រ្រក្ីរក។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទួច
ឲយរដ្ឋភគី ពិ�រ�អំពីករបេងកើតកមមវធីិជនួំយសងគមកិចចទូេទមយួ េដើមបធីនករទទួលបនសិទធិខងសន្តិសុខ
សងគមសំ�បជ់ន្រគបរ់ូប េនកនុងរដ្ឋភគី (ម្រ�៩ ម្រ�១០ និងម្រ�១១)។ 

ឃ. ជនភគតចិ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៥៨. បេងកើតលកខខណ្ឌ ែដលមនលកខណៈអំេ�យផលដល់ករអនុេ្រគះអន្តរជនជតិេនកមពុជ ស្រមប់
អនគត្របជធបិេតយយរបស់្របេទស។ (ស្វីស) 

១១៨.៥៩. បន្តជមយួវធិនករននេដើមបធីនករចុះបញជ ីកេំណើ តកុមរេ�យគម នករេរ ើសេអើងនឹងកុមរេទសន្តរ 
្របេវសន ៍និងបន្តព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមបន់ីតិវធិៃីនករទទួលបនសញជ តិ។ (�ហ�ងទ់ីន) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៨៤. ធនឲយមនករចុះបញជ ីកំេណើ តរបស់កុមរទងំអស់ �បប់ញចូ លទងំពលរដ្ឋមនិែមនជពលរដ្ឋែខមរែដលេកើត
េន្របេទសកមពុជផង។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក) 

110  

៨៨. សូមចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបជីួយ គ្ំរទដល់សិទិធទទួលបនករអបរ់រំបស់កុមរជនជតិភគតិច កនុងករ
ជួយ ពួកេគ រក� និងអភវិ��ន្៍របៃពណី និងភ�របស់ពូកេគ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

៨. រដ្ឋភគគីួរព្រងឹងកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករ�យ្រប�រលកខណៈពូជ�សនន៍ិយម
្របឆងំនឹងជនជតិភគតិចេវៀត�ម។ រដ្ឋភគីគរួពចិរ�ផងែដរអំពីករបេងកើតែផនករសកមមភព្របឆងំនងឹ
ករេរ ើសេអើងពូជ�សន។៍ 

២៧. រដ្ឋភគ ី គួរែតចត�់ល់វធិនករចបំច ់ េដើមបធីនឱយបននូវករទទួលបនសិទធិេពញេលញពីកតិកសញញ
េនះ េ�យអនក�ងំទីលំេនទងំអស់ �បទ់ងំបុគគលគម នរដ្ឋផង។ រដ្ឋភគីកគ៏ួរែតជួយ ស្រមួលផងែដរដល់ករទទលួ
បនសំណំុ�ក�រអត្តសញញ ណកមម។ េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរែតធនសិទធិកុមរគម នរដ្ឋ ែដលបនេកើតេន
េលើទឹកដីៃន្របេទសកមពុជ ចំេពះឪពុកម្ត យកុមរគម នរដ្ឋទងំេនះ េដើមបទីទួលបនសញជ តិមយួ។ 

២៨. រដ្ឋភគគួីរបេងកើតយន្តករពិេ្រគះេយបល់មយួែដលមន្របសិទធភព និងធនបននូវករពិេ្រគះេយបល់
្របកបេ�យអតថនយ័ជមយួនឹងជនជតិេដើមភគតិច កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើ្រគបវ់ស័ិយែដលមនផលបះ៉
ពល់េលើសិទធិរបស់ពួកេគ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១៥. គណៈកមម ធិករអំពវនវដល់រដ្ឋភគីឱយ៖ 

ក). បន្ត និងព្រងឹងនូវកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបធីនពីករចុះបញជ ីសំបុ្រតកំេណើ តដល់េកមងទងំអស់ 
រមួទងំ�មរយៈភន កង់រចល័ត ថជវធិនករមយួេដើមបបីងក រករេ្រជើសេរ ើសកុមរឱយេធ្វើទ�ន រមួទងំកុមររស់
េន�មភូមនិិងតំបន�់ច្់រសយល នងិកុមរសថិតកនុង�ថ នភពរស់េន�មផ្លូវដូចែដលបនផ្តល់អនុ�សនេ៍�យ 
គណៈកមម ធិករ េនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នកលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួន(CRC/C/KHM/CO/2-3, para. 37) 

ខ). េលើកេចលនូវរបងំទងំអស់ េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់ករទទួលបនជសកលនូវនីតវិធិីៃនករចុះបញជ ី
សំបុ្រតកំេណើ ត 

គ). ធនថ នតីិវធីិេ្រជើសេរ ើសែដលេនជធរមន ្រតូវបន្របកនយ៉់ងខជ បខ់ជួនេ�យ�ថ បន័េយធ និង
នគរបលទងំអស់ ែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកជបក់ិចចសនយ ឬម្រន្ត�ីជីព និងេ�យ��េយធទងំអស់ 
េហើយ្រតូវបេងកើតវធិនករេដើមបកីំណតព់ីករេ្របើ្របស់�ក�រែក្លងេ�យបុគគល�យុេ្រកម១៨ឆន ។ំ 
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េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគឲីយេធ្វើកចិចសហ្របតិបត្តិករជមយួៃដគូពកព់ន័ធដៃទេទៀត 
េដើមបរីះិរកជេ្រមើសេផ�ង�ែដលមននរិន្តរភព និងមនមនុស�ធមស៌្រមប្់រកុមមនុស�រងេ្រគះ និង្រកុមងយរង
េ្រគះ រមួទងំអនករស់េន និងេធ្វើករ�មដងផ្លូវ�ធរណៈ និងេដើមបផី្ដល់ជនំួយ�មត្រមូវកររបស់ពួកេគ។ 

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

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តិមយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។ គណៈកមម ធិករ
េសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពីជនពិករ េ�យ 
បញចូ លទងំកុមរ នងិ្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

២៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី ឲយព្រងឹងយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនរ៍បស់ខ្លួនកនុងករេឆ្លើយតបេទ 
នឹង�ថ នភព�សននៃនករេកើនេឡើងនូវបញ្ហ អសន្តិសុខេសប�ង។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី បញចូ លកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពលីទធផលៃនយុទធ�្រស្តអន្ត�គមនទ៍ងំេនះ។ 

៤០. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ព្រងីកវ�ិលភព្រគបដណ្ត បៃ់ន្របពន័ធសុវតថិភពសងគម �មរយៈករបេងកើត
វធិនករនន ែដលមនេគលេ�េ�ះ្រ�យ�ថ នករណ៍របស់បុគគល និង្រកុមមនុស�ែដល្រកលំបក និងែដល
េគមនិសូវគិតគូរជពិេសស ជន�នថេនកនុងមណ្ឌ លននេនទី្រកុង ជនរងេ្រគះេ�យករជួញដូរ កុមរ�ន
ថរស់េន�មចេិញច ើមថនល់ ឬែដលទំនស់នឹងចបប ់និង្របជជននងិ្រគួ�រ្រក្ីរក។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទួច
ឲយរដ្ឋភគី ពិ�រ�អំពីករបេងកើតកមមវធីិជនួំយសងគមកិចចទូេទមយួ េដើមបធីនករទទួលបនសិទធិខងសន្តិសុខ
សងគមសំ�បជ់ន្រគបរ់ូប េនកនុងរដ្ឋភគី (ម្រ�៩ ម្រ�១០ និងម្រ�១១)។ 

ឃ. ជនភគតចិ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៥៨. បេងកើតលកខខណ្ឌ ែដលមនលកខណៈអំេ�យផលដល់ករអនុេ្រគះអន្តរជនជតិេនកមពុជ ស្រមប់
អនគត្របជធបិេតយយរបស់្របេទស។ (ស្វីស) 

១១៨.៥៩. បន្តជមយួវធិនករននេដើមបធីនករចុះបញជ ីកេំណើ តកុមរេ�យគម នករេរ ើសេអើងនឹងកុមរេទសន្តរ 
្របេវសន ៍និងបន្តព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមបន់ីតិវធិៃីនករទទួលបនសញជ តិ។ (�ហ�ងទ់ីន) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៨៤. ធនឲយមនករចុះបញជ ីកំេណើ តរបស់កុមរទងំអស់ �បប់ញចូ លទងំពលរដ្ឋមនិែមនជពលរដ្ឋែខមរែដលេកើត
េន្របេទសកមពុជផង។ (�ធរណៈរដ្ឋែឆក) 
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៨៨. សូមចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមបជីួយ គ្ំរទដល់សិទិធទទួលបនករអបរ់រំបស់កុមរជនជតិភគតិច កនុងករ
ជួយ ពួកេគ រក� និងអភវិ��ន្៍របៃពណី និងភ�របស់ពូកេគ។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

៨. រដ្ឋភគគីួរព្រងឹងកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករ�យ្រប�រលកខណៈពូជ�សនន៍ិយម
្របឆងំនឹងជនជតិភគតិចេវៀត�ម។ រដ្ឋភគីគរួពចិរ�ផងែដរអំពីករបេងកើតែផនករសកមមភព្របឆងំនងឹ
ករេរ ើសេអើងពូជ�សន។៍ 

២៧. រដ្ឋភគ ី គួរែតចត�់ល់វធិនករចបំច ់ េដើមបធីនឱយបននូវករទទួលបនសិទធិេពញេលញពីកតិកសញញ
េនះ េ�យអនក�ងំទីលំេនទងំអស់ �បទ់ងំបុគគលគម នរដ្ឋផង។ រដ្ឋភគីកគ៏ួរែតជួយ ស្រមួលផងែដរដល់ករទទលួ
បនសំណំុ�ក�រអត្តសញញ ណកមម។ េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរែតធនសិទធិកុមរគម នរដ្ឋ ែដលបនេកើតេន
េលើទឹកដីៃន្របេទសកមពុជ ចំេពះឪពុកម្ត យកុមរគម នរដ្ឋទងំេនះ េដើមបទីទួលបនសញជ តិមយួ។ 

២៨. រដ្ឋភគគួីរបេងកើតយន្តករពិេ្រគះេយបល់មយួែដលមន្របសិទធភព និងធនបននូវករពិេ្រគះេយបល់
្របកបេ�យអតថនយ័ជមយួនឹងជនជតេិដើមភគតិច កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើ្រគបវ់ស័ិយែដលមនផលបះ៉
ពល់េលើសិទធិរបស់ពួកេគ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

១៥. គណៈកមម ធិករអំពវនវដល់រដ្ឋភគីឱយ៖ 

ក). បន្ត និងព្រងឹងនូវកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបធីនពីករចុះបញជ ីសំបុ្រតកំេណើ តដល់េកមងទងំអស់ 
រមួទងំ�មរយៈភន កង់រចល័ត ថជវធិនករមយួេដើមបបីងក រករេ្រជើសេរ ើសកុមរឱយេធ្វើទ�ន រមួទងំកុមររស់
េន�មភូមនិិងតំបន�់ច្់រសយល នងិកុមរសថិតកនុង�ថ នភពរស់េន�មផ្លូវដូចែដលបនផ្តល់អនុ�សនេ៍�យ 
គណៈកមម ធិករ េនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នកលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួន(CRC/C/KHM/CO/2-3, para. 37) 

ខ). េលើកេចលនូវរបងំទងំអស់ េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់ករទទួលបនជសកលនូវនីតវិធិីៃនករចុះបញជ ី
សំបុ្រតកំេណើ ត 

គ). ធនថ នតីិវធីិេ្រជើសេរ ើសែដលេនជធរមន ្រតូវបន្របកនយ៉់ងខជ បខ់ជួនេ�យ�ថ បន័េយធ និង
នគរបលទងំអស់ ែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកជបក់ិចចសនយ ឬម្រន្ត�ីជីព និងេ�យ��េយធទងំអស់ 
េហើយ្រតូវបេងកើតវធិនករេដើមបកីំណតព់ីករេ្របើ្របស់�ក�រែក្លងេ�យបុគគល�យុេ្រកម១៨ឆន ។ំ 
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២៣. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវ�កឱ់យដេំណើ រករនូវយន្តករ និងនតីិវធិី េដើមបធីនពីករ
ករពរេពញេលញដល់ករែស្វងរកករ្រជកេកនរបស់ជនេភៀសខ្លួន ជនអេន្ត រ្របេវសន្តនងិេកមងែដលមនិបន�ម 
ពួកេគមក ែដលសថិតេនេ្រកមយុ�្ត ធិកររបស់រដ្ឋភគី េ�យកណំតអ់ត្តសញញ ណពដីំ�កក់លដំបូងនូវកុមរ
ែដលបនចូលរមួកនុងជេម្ល ះ្រប�ប�់វុធ និងធនថម្រន្តីែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអត្តសញញ ណកមមែបបេនះ ្រតូវ
ទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លពីសិទធិកុមរ ករករពរកុមរ នងិជំនញសមភ សនកុ៍មរេម្រតី។ គណៈកមម ធិករ
សូមផ្តល់អនុ�សនប៍ែនថមេទៀតថ រដ្ឋភគីធនថ កុមរែបបេនះ្រតូវបនផ្តល់ជំនួយ្រគប្់រគនដ់ល់ករជសះ
េសបើយទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត និងករេធ្វើសេមហរណកមមពួកេគេទកនុងសងគមវញិ។ 

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

៣១. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). បេងកើនកិចច្របងឹែ្របងកនុងករជួយ ស្រមួលដល់ករចុះបញជ ីកំេណើ តកូនរបស់្រស្តីេវៀត�ម និងករទទួល
បនសញជ តិ និង 

(ខ). ពិចរ�េលើករចុះហតថេលខេលើសនធិសញញ ឆន ១ំ៩៥៤ស្តីពី�ថ នភពរបស់ជនែដលគម នរដ្ឋ និងអនុ
សញញ ឆន ១ំ៩៦១ ស្តីពីករកតប់នថយភពគម នរដ្ឋ។ 

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

៣៧. អនុេ�ម�មម្រ�៧ ៃនអនុសញញ  គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករធនករចុះបញជ ីកេំណើ ត 
េ�យមនិគិតកៃ្រមចំេពះកុមរ្រគបរូ់ប េ�យមនិគិតពី�ថ នភពផ្លូវចបប ់ នងិេដើមកំេណើ តរបស់ឪពុកម្ត យរបស់
កុមរេឡើយ។ 

៨០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីទទួល�គ ល់ថ កុមរេដើមកំេណើ តេវៀត�ម បនទទួលរងនូវករេរ ើសេអើង 
និង្រតូវចត�់ល់វធិនករចបំច ់ េដើមបេី�ះ្រ�យ�ថ នភពរបស់ពួកេគ ្រពមទងំេធ្វើករធនថ កុមរទងំេនះ 
មនសិទធិេពញេលញទទួលបននូវករចុះបញជ ីកំេណើ ត លិខិត�ន មបញជ កអ់ត្តសញញ ណ ករអបរ់ជំ�ធរណៈ 
និងេស�ែ�ទសុំខភព។ គណៈកមម ធិករ កសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នេនកនុងរបយករណ៍�មកល
កំណតប់នទ បរ់បស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករែដលបន្របកនយ់ក េដើមបបីញចបនូ់វភពេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹកុមរេដើម
កំេណើ តេវៀត�ម និងវធិនករេដើមបបីងក រករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងកររេំ�ភបំពនេលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ែដល
រស់េនកនុងសហគមនជ៍នជតិេវៀត�មេនះ។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ (២០១០) CERD/C/KHM/CO/8-13

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគរួែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័ចបស់ 
�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ ្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគបរូ់បមនិ្រតូវបនេគ
េរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�� ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិ
ករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគ្ីរតូវធនថបញញត្តិទងំអស់េនះ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបន
យល់ដងឹទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

១២. ្រសប�មេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៨(១៩៩០)របស់ខ្លួន និង�មកថខណ័្ឌ ទី១០ដល់ទី១២ ៃនេគលករណ៍ 
ែណនអំំពីករធ្វរីបយករណ៍សំ�ប�់ក�រជក�់ក ់ CERD ែដលបនអនុមត័នសមយ័្របជំុេលើកទី៧១របស់
ខ្លួន(CERD/C/2007/1) គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី �កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក
េ្រកយរបស់ខ្លួននូវទិនននយ័បំែបកស្តីពីជនភគតិចជតិពនទុរបស់រដ្ឋភគី �បទ់ងំជនជតិេដើមភគតិច និងទិនននយ័ 
ស្តីពី�ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកេគផង។ 

១៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីធនថ ែខមរេ្រកម្រគបរូ់បែដលសំុបញជ ក�់ក�រសញជ តិរបស់
ខ្លួន �ចទទួលបនអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តែិខមរទនេ់ពលេវ� នងិសថិតេ្រកមនីតិវធិេីសមើគន  និងដូចគន  ែដល
មន�រសំខនច់ំេពះបុគគល្រគបរូ់ប ែដលេគចតទុ់កថជពលរដ្ឋែខមរ។ 

១៩. េ�យយល់េឃើញថ េឈម ះបុគគលមន ក់ៗ គឺជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នអត្តសញញ ណវបបធមនិ៌ងជតិពនទុ េហើយថ 
ជីវ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួន �បទ់ងំៃថងែខឆន កំំេណើ តនងិទីកែន្លងកេំណើ ត កជ៏ែផនកមយួៃនអត្តសញញ ណែដរ គណៈកមម ធិករ 
ផ្តល់អនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបធីនថ ែខមរេ្រកមែដលសំុបញជ កស់ញជ តរិបស់ខ្លួន 
មនសិទធិេពញេលញកនុងករចុះេឈម ះ និងទីកែន្លងកេំណើ តពិត្របកដរបស់ខ្លួន �មករេ្រជើសេរ ើសរបស់គត។់ 

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�របស់ខ្លួន
ស្តីពី “ករអបរ់សំំ�បទ់ងំអស់គន ” និងគិតគូរអំពីកមមវធិីអបរ់ពំីរភ��មករសម្រសបេ�តំបន�់ច្់រសយល ជ
មេធយបយៃនករព្រងឹងបរ�ិថ នសិក�សំ�បជ់នភគតិចជតិពនទុ និងជនជតិេដើមភគតចិ។ 

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

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីមនិ្រតូវឲយផទុយនឹង�ម រតៃីនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំករ
េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
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២៣. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវ�កឱ់យដេំណើ រករនូវយន្តករ និងនតីិវធិី េដើមបធីនពីករ
ករពរេពញេលញដល់ករែស្វងរកករ្រជកេកនរបស់ជនេភៀសខ្លួន ជនអេន្ត រ្របេវសន្តនងិេកមងែដលមនិបន�ម 
ពួកេគមក ែដលសថិតេនេ្រកមយុ�្ត ធិកររបស់រដ្ឋភគី េ�យកណំតអ់ត្តសញញ ណពដីំ�កក់លដំបូងនូវកុមរ
ែដលបនចូលរមួកនុងជេម្ល ះ្រប�ប�់វុធ និងធនថម្រន្តីែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអត្តសញញ ណកមមែបបេនះ ្រតូវ
ទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លពីសិទធិកុមរ ករករពរកុមរ នងិជំនញសមភ សនកុ៍មរេម្រតី។ គណៈកមម ធិករ
សូមផ្តល់អនុ�សនប៍ែនថមេទៀតថ រដ្ឋភគីធនថ កុមរែបបេនះ្រតូវបនផ្តល់ជំនួយ្រគប្់រគនដ់ល់ករជសះ
េសបើយទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត និងករេធ្វើសេមហរណកមមពួកេគេទកនុងសងគមវញិ។ 

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

៣១. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). បេងកើនកិចច្របងឹែ្របងកនុងករជួយ ស្រមួលដល់ករចុះបញជ ីកំេណើ តកូនរបស់្រស្តីេវៀត�ម និងករទទួល
បនសញជ តិ និង 

(ខ). ពិចរ�េលើករចុះហតថេលខេលើសនធិសញញ ឆន ១ំ៩៥៤ស្តីពី�ថ នភពរបស់ជនែដលគម នរដ្ឋ និងអនុ
សញញ ឆន ១ំ៩៦១ ស្តីពីករកតប់នថយភពគម នរដ្ឋ។ 

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

៣៧. អនុេ�ម�មម្រ�៧ ៃនអនុសញញ  គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគេីធ្វើករធនករចុះបញជ ីកេំណើ ត 
េ�យមនិគិតកៃ្រមចំេពះកុមរ្រគបរូ់ប េ�យមនិគិតពី�ថ នភពផ្លូវចបប ់ នងិេដើមកំេណើ តរបស់ឪពុកម្ត យរបស់
កុមរេឡើយ។ 

៨០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីទទួល�គ ល់ថ កុមរេដើមកំេណើ តេវៀត�ម បនទទួលរងនូវករេរ ើសេអើង 
និង្រតូវចត�់ល់វធិនករចបំច ់ េដើមបេី�ះ្រ�យ�ថ នភពរបស់ពួកេគ ្រពមទងំេធ្វើករធនថ កុមរទងំេនះ 
មនសិទធិេពញេលញទទួលបននូវករចុះបញជ ីកំេណើ ត លិខិត�ន មបញជ កអ់ត្តសញញ ណ ករអបរ់ជំ�ធរណៈ 
និងេស�ែ�ទសុំខភព។ គណៈកមម ធិករ កសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគី ផ្តល់ពត័ម៌នេនកនុងរបយករណ៍�មកល
កំណតប់នទ បរ់បស់ខ្លួនស្តីពីវធិនករែដលបន្របកនយ់ក េដើមបបីញចបនូ់វភពេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹកុមរេដើម
កំេណើ តេវៀត�ម និងវធិនករេដើមបបីងក រករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងកររេំ�ភបំពនេលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ែដល
រស់េនកនុងសហគមនជ៍នជតិេវៀត�មេនះ។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់ករេរ ើសេអើងពូជ�សស៍ (២០១០) CERD/C/KHM/CO/8-13

១១. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនថ៍ ចបបេ់នះគរួែតបនបំេពញប្រងគប ់ េដើមបធីនឲយមននិយមនយ័ចបស់ 
�ស់ចំេពះករេរ ើសេអើងពូជ�សន ៍ ្រសប�មម្រ�១ ៃនអនុសញញ េនះ និងសិទធិបុគគល្រគបរូ់បមនិ្រតូវបនេគ
េរ ើសេអើង្របឆងំ កនុងករ�្រស័យផលនូវសិទធិទងំអស់ែដលមនែចងកនុងម្រ�� ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិ
ករផ្តល់អនុ�សនែ៍ថមេទៀតថ រដ្ឋភគ្ីរតូវធនថបញញត្តិទងំអស់េនះ ្រតូវបនផ�ព្វផ�យឲយ�ធរណៈជនបន
យល់ដងឹទងំ្រសុង និង្រតូវបន�កឲ់យអនុវត្ត។ 

១២. ្រសប�មេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៨(១៩៩០)របស់ខ្លួន និង�មកថខណ័្ឌ ទី១០ដល់ទី១២ ៃនេគលករណ៍ 
ែណនអំំពីករធ្វរីបយករណ៍សំ�ប�់ក�រជក�់ក ់ CERD ែដលបនអនុមត័នសមយ័្របជំុេលើកទី៧១របស់
ខ្លួន(CERD/C/2007/1) គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី �កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក
េ្រកយរបស់ខ្លួននូវទិនននយ័បំែបកស្តីពីជនភគតិចជតិពនទុរបស់រដ្ឋភគី �បទ់ងំជនជតិេដើមភគតិច និងទិនននយ័ 
ស្តីពី�ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមរបស់ពួកេគផង។ 

១៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីធនថ ែខមរេ្រកម្រគបរូ់បែដលសំុបញជ ក�់ក�រសញជ តិរបស់
ខ្លួន �ចទទួលបនអត្តសញញ ណបណ័្ណ សញជ តែិខមរទនេ់ពលេវ� នងិសថិតេ្រកមនីតិវធិេីសមើគន  និងដូចគន  ែដល
មន�រសំខនច់ំេពះបុគគល្រគបរូ់ប ែដលេគចតទុ់កថជពលរដ្ឋែខមរ។ 

១៩. េ�យយល់េឃើញថ េឈម ះបុគគលមន ក់ៗ គឺជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នអត្តសញញ ណវបបធមនិ៌ងជតិពនទុ េហើយថ 
ជីវ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួន �បទ់ងំៃថងែខឆន កំំេណើ តនងិទីកែន្លងកេំណើ ត កជ៏ែផនកមយួៃនអត្តសញញ ណែដរ គណៈកមម ធិករ 
ផ្តល់អនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបធីនថ ែខមរេ្រកមែដលសំុបញជ កស់ញជ តរិបស់ខ្លួន 
មនសិទធិេពញេលញកនុងករចុះេឈម ះ និងទីកែន្លងកេំណើ តពិត្របកដរបស់ខ្លួន �មករេ្រជើសេរ ើសរបស់គត។់ 

២០. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសំីេរចេគលេ�របស់ខ្លួន
ស្តីពី “ករអបរ់សំំ�បទ់ងំអស់គន ” និងគិតគូរអំពីកមមវធិីអបរ់ពំីរភ��មករសម្រសបេ�តំបន�់ច្់រសយល ជ
មេធយបយៃនករព្រងឹងបរ�ិថ នសិក�សំ�បជ់នភគតិចជតិពនទុ និងជនជតិេដើមភគតចិ។ 

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

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីមនិ្រតូវឲយផទុយនឹង�ម រតៃីនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំករ
េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
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គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគីពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពលកមម 
អន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 

៣៤. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី ឲយព្រងីកវ�ិលភពៃនចបបស់្តីពីករអបរ់ ំ េដើមបធីនសិទធិ 
អបរ់ជំថមី ដល់កុមរកមពុជទងំអស់ែដលភ�ដបូំង (ភ�េដើមកេំណើ ត) របស់ខ្លួន មនិែមនជភ�ែខមរ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវករពរសិទធិជនជតិេដើមភគតចិ នងិជនភគតិចដៃទេទៀត េ�យ�រ
ែតអនកខរភព កររពំងឹទុក និងករអនុវត្តន�៍មែបប្របៃពណី អងគករចត�់ងំ�មែបបទ្រមងស់ហគមនជ៍េដើម 
។ល។ ែដលមនិធ្ល ប�់គ ល់ចបប ់ នងិនីតិវធិ ី វធិនននសំ�បក់រេធ្វើកិចចករជំនួញ ឬេសដ្ឋកិចចទីផ�រ។ ្រតូវចត់
វធិនករនន េដើមបធីនថ �ជញ ធររដ្ឋ រមួទងំឃំុ-សងក ត ់មនិ្រតូវពកព់ន័ធនឹងកិចចករជំនួញ ែដលមនិមនចបប់
ចបស់�ស់ ឬសីលធមៃ៌នកចិចករេនះគួរឲយសង�យ័ ែដលេធ្វើឲយអន្ត�យដល់សិទធិរបស់សហគមនេ៍នះ ឬសិទធរិបស់
បុគគលនន។ 

សូមេមើលអនុ�សនន៍ន ពកព់ន័ធនឹងសិទធិដធី្លីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច កនុងែផនកទី IX ស្តីពីដីធ្លី។ 

A/HRC/27/70 Para82. អនក�យករណ៍ពិេសសសូមអំពវនវដល់តួអងគនេយបយទងំអស់េនកមពុជ ឱយេគរព 
ពីភពចំរុះ នងិេលើកសទួយសុខដុមរមន និងភពអនុេ្រគះខងពូជ�សន។៍ 
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XII.  សទិធិ្រស្ត ីសទិធិកមុរ និងសទិធិជនពិករ 

ក. កិចចករពរទូេទដល់្រស្តី និងកុមរ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៥១. បន្តវ��នភពរបស់ខ្លួនេនកនុងករេលើកសទួយ នងិករពរសិទធិ្រស្តី េ�យព្រងឹងយន្តករ�ថ បន័ និងករ
អនុវត្តចបបែ់ដលកំពុង្រតូវបនេលើកកំពស់ជវជិជមន។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.៥៥. បន្តផ្តល់ភពអង�់ចដល់្រស្តី កុមរ និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះដៃទេទៀតកនុងសងគម។ (េនប៉ល់) 

១១៨.៦៥. ែកទ្រមងច់បបជ់ត ិកនុងេគលបំណងែកលម្អកិចចករពរកុមរ នងិ្រស្តី ពីអេំពើហិង� និងសំខនប់ផុំត គឺ
�ល់អំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៧៩. ដូចគណៈកមម ធិករសី្តពីសិទិធកុមរ នងិគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ បនផ្តល់
អនុ�សន ៍សូមបេងកើនកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របង េដើមបសីេ្រមចឲយកនែ់ត្របេសើេឡើងដល់ករេលើកកមពស់ និងករករពរ
សិទិធកុមរ។ (�ល់េហ�រ)ី 

៨០. បន្តបេងកើតចបបជ់ក�់ក ់ េដើមបេីលើកកមពស់ និងករពរសិទិធកុមរ �បប់ញចូ លទងំករចូលរមួពីសងគមសីុវលិ 
វធិនករទប�់ក តខ់ងែផនកអបរ់ ំនិងករ�កប់ញចូ លសងគមអនីតិជនកនុង�ថ នភពលំបក។ (េអសប៉ញ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

១៧. េ�យេ�ងដល់េសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នកលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួនស្តីពីពលកមមកុមរ (CRC/C/KHM/ CO/2-3,
កថខណ័្ឌ ទី៦៨) និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និង�ជីវកមមផ្លូវេភទ (កថខណ័្ឌ ទី៧២) គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ
�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវ៖ 

ក). អនុមត័វធិ�ី្រស្ត្រគប្់រជុងេ្រជយ និងចំទិសេ�មយួែដលេ�ះ្រ�យ�សគល់បញ្ហ  និងក�្ត �និភយ័
ែដលពកព់ន័ធៃនបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ រមួមនភព្រកី្រក ភពគម នករងរេធ្វើ និងករងរ�មរដូវ 
េហើយែដលមនេគលេ�ចេំពះកុមរកនុង�ថ នភពងយរងេ្រគះបំផុតែដលមន�នភិយ័ក្ល យជកុមររងេ្រគះពី
បទេលមើសេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ។ 

ខ). បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន ធនពីករចុះបញជ ីកំេណើ តដល់កុមរទងំអស់ដូចបនផ្តល់អនុ�សនេ៍ន 
កនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នដៃទេទៀតរបស់គណៈកមម ធិករ(CRC/C/KHM/CO/2-3, កថខណ័្ឌ ទី៣៧ និង CRC/ 
C/OPAC/KHM/CO/1, កថខណ័្ឌ ទី១៤)។ 
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គណៈកមម ធិករជំរុញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគីពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់អងគករពលកមម 
អន្តរជតិស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 

៣៤. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនដ៍ល់រដ្ឋភគី ឲយព្រងីកវ�ិលភពៃនចបបស់្តីពីករអបរ់ ំ េដើមបធីនសិទធិ 
អបរ់ជំថមី ដល់កុមរកមពុជទងំអស់ែដលភ�ដបូំង (ភ�េដើមកេំណើ ត) របស់ខ្លួន មនិែមនជភ�ែខមរ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/7/42, para.101. រ�្ឋ ភបិល្រតូវករពរសិទធិជនជតិេដើមភគតចិ នងិជនភគតិចដៃទេទៀត េ�យ�រ
ែតអនកខរភព កររពំងឹទុក និងករអនុវត្តន�៍មែបប្របៃពណី អងគករចត�់ងំ�មែបបទ្រមងស់ហគមនជ៍េដើម 
។ល។ ែដលមនិធ្ល ប�់គ ល់ចបប ់ នងិនីតិវធិ ី វធិនននសំ�បក់រេធ្វើកិចចករជំនួញ ឬេសដ្ឋកិចចទីផ�រ។ ្រតូវចត់
វធិនករនន េដើមបធីនថ �ជញ ធររដ្ឋ រមួទងំឃំុ-សងក ត ់មនិ្រតូវពកព់ន័ធនឹងកិចចករជំនួញ ែដលមនិមនចបប់
ចបស់�ស់ ឬសីលធមៃ៌នកចិចករេនះគួរឲយសង�យ័ ែដលេធ្វើឲយអន្ត�យដល់សិទធិរបស់សហគមនេ៍នះ ឬសិទធរិបស់
បុគគលនន។ 

សូមេមើលអនុ�សនន៍ន ពកព់ន័ធនឹងសិទធិដធី្លីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច កនុងែផនកទី IX ស្តីពីដីធ្លី។ 

A/HRC/27/70 Para82. អនក�យករណ៍ពិេសសសូមអំពវនវដល់តួអងគនេយបយទងំអស់េនកមពុជ ឱយេគរព 
ពីភពចំរុះ នងិេលើកសទួយសុខដុមរមន និងភពអនុេ្រគះខងពូជ�សន។៍ 
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XII.  សទិធិ្រស្ត ីសទិធិកមុរ និងសទិធិជនពិករ 

ក. កិចចករពរទូេទដល់្រស្តី និងកុមរ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៥១. បន្តវ��នភពរបស់ខ្លួនេនកនុងករេលើកសទួយ នងិករពរសិទធិ្រស្តី េ�យព្រងឹងយន្តករ�ថ បន័ និងករ
អនុវត្តចបបែ់ដលកំពុង្រតូវបនេលើកកំពស់ជវជិជមន។ (េវេណហ�៊ុយេអ� (�ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី) 

១១៨.៥៥. បន្តផ្តល់ភពអង�់ចដល់្រស្តី កុមរ និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះដៃទេទៀតកនុងសងគម។ (េនប៉ល់) 

១១៨.៦៥. ែកទ្រមងច់បបជ់ត ិកនុងេគលបំណងែកលម្អកិចចករពរកុមរ នងិ្រស្តី ពីអេំពើហិង� និងសំខនប់ផុំត គឺ
�ល់អំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ។ (សហពន័ធរុស�ុ)ី

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៧៩. ដូចគណៈកមម ធិករសី្តពីសិទិធកុមរ នងិគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ បនផ្តល់
អនុ�សន ៍សូមបេងកើនកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របង េដើមបសីេ្រមចឲយកនែ់ត្របេសើេឡើងដល់ករេលើកកមពស់ និងករករពរ
សិទិធកុមរ។ (�ល់េហ�រ)ី 

៨០. បន្តបេងកើតចបបជ់ក�់ក ់ េដើមបេីលើកកមពស់ និងករពរសិទិធកុមរ �បប់ញចូ លទងំករចូលរមួពីសងគមសីុវលិ 
វធិនករទប�់ក តខ់ងែផនកអបរ់ ំនិងករ�កប់ញចូ លសងគមអនីតិជនកនុង�ថ នភពលំបក។ (េអសប៉ញ) 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

១៧. េ�យេ�ងដល់េសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នកលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួនស្តីពីពលកមមកុមរ (CRC/C/KHM/ CO/2-3,
កថខណ័្ឌ ទី៦៨) និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និង�ជីវកមមផ្លូវេភទ (កថខណ័្ឌ ទី៧២) គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ
�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវ៖ 

ក). អនុមត័វធិ�ី្រស្ត្រគប្់រជុងេ្រជយ និងចំទិសេ�មយួែដលេ�ះ្រ�យ�សគល់បញ្ហ  និងក�្ត �និភយ័
ែដលពកព់ន័ធៃនបទេលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ រមួមនភព្រកី្រក ភពគម នករងរេធ្វើ និងករងរ�មរដូវ 
េហើយែដលមនេគលេ�ចេំពះកុមរកនុង�ថ នភពងយរងេ្រគះបំផុតែដលមន�នភិយ័ក្ល យជកុមររងេ្រគះពី
បទេលមើសេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ។ 

ខ). បន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន ធនពីករចុះបញជ ីកំេណើ តដល់កុមរទងំអស់ដូចបនផ្តល់អនុ�សនេ៍ន 
កនុងេសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នដៃទេទៀតរបស់គណៈកមម ធិករ(CRC/C/KHM/CO/2-3, កថខណ័្ឌ ទី៣៧ និង CRC/ 
C/OPAC/KHM/CO/1, កថខណ័្ឌ ទី១៤)។ 
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គ). ព្រងឹងករអនុវត្តចបបែ់ដលេនជធរមន ្រពមទងំវធិនករដ្ឋបល កមមវធីិ នងិេគលនេយបយសងគម 
សំេ�បងក រ នងិបេងកើនចំនួនអធិករកិចចករងរ រមួទងំេដើមបកីរពរកុមរែដលកំពុងេធ្វើករេនកនុងវស័ិយេ្រក្របពន័ធ 
េនកនុងកែន្លងេធ្វើករែដលមនេ្រគះថន ក ់និងេន�មកែន្លងកំ�ន្តនន។ 

ឃ). ធនថ្រគបក់រណីសមុំកូន ្រតូវែត្រសប�មទងំ្រសុងនឹងពិធី�របែនថមេនះ ្រពមទងំេគលករណ៍និងបទ
បបញញត្តៃិនអនុសញញ ទ្ីរកុង�េអស្តីពីករករពរកុមរ នងិកចិចសហ្របតិបត្តិករពកព់ន័ធនងឹករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
េ�យអនុមត័ចបបស់្តីពីករសមុំកូនអន្តរ្របេទសែដលមនិទនអ់នុមត័េនេឡើយ �មរយៈករបេងកើត និងករអនុវត្តកមម
វធីិេដើមបបីងក រករសមុំកូនេ�យខុសចបប ់និងបញញតិ្តពីករផ្តល់�ជញ បណ័្ណ  និងករឃ្ល េំមើលទីភន កង់រសមុំកូននន ្រពម 
ទងំកៃ្រមែដលទីភន កង់រទងំេនះត្រមូវឱយបងសំ់�បេ់ស�ននរបស់ពួកេគ។ 

អនុវត្តនយុ៍ទធនករឱយចំទិសេ� និងកមមវធីិអបរ់ឯំកេទស េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើ�ស�ភសកុមរ និង
េពសយកមមកុមរ េដើមបេី�ះ្រ�យព�ីនិភយ័ននពីករភជ បេ់ទេ្របើប�្ត ញអិុនធឺណិត េ�យផ្តល់ករអបរ់អំំពី
សុវតថភពអិុនធណិឺតដល់កុមរ និងេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករចងប់នកុមរសំ�បេ់គលបំណង�ជីវកមមផ្លូវេភទ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

២១. គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគីធនថ គម នកុមរ�មន កេ់ស្ល�កពកឯ់កស�្ឋ ន [េយធ] មនវត្តមនេន
�មបេ�្ត យ្រពំែដនកមពុជ-ៃថេឡើយ េហើយ្រតូវផ្តល់ឱយកុមរទងំេនះែដលបនចូលរមួកនុងជេម្ល ះ្រប�ប�់វុធ នូវ
កិចចគពំរសម្រសបដល់ពួកេគ ឱយបនជសះេសបើយទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត និងករេធ្វើសេមហរណកមមពួកេគេទ
កនុងសងគមវញិ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០០១៣) 
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

១៧. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី បន្តេធ្វើសុខុដុមនីយកមម និងព្រងឹងយន្តករជតិ ស្រមបក់រេលើកកមពស់
្រស្តី។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីបេងកើនករែបងែចកថវកិស្រមបយ់ន្តករជតិ េហើយយន្ត
ករេនះនឹងធនថ ធនធនមន្រសបេទ�មភរកិចច និងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ រដ្ឋភគីកគ៏បបធីនថ ករែបងែចក
ថវកិ្រតូវបនពិនិតយ�យតៃម្លជេរៀង�ល់ឆន  ំនិងែកត្រមូវ�មករ�បំច។់ 

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

១៣. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអភិវ�� និងអនុវត្តន៍េគលនេយបយ និងយុទធ�្រស្ត្រគប្់រជុង
េ្រជយពកព់ន័ធនឹងកុមរ ្រពមទងំអនុមត័ែផនករសកមមភពជតិស្រមបកុ់មរ ឬក្៏រកបខណ្ឌ ែបបេនះដៃទេទៀត
ស្រមបក់រអនុវត្ត ែដលបេងកើតបនជែផនករសកមមភពទកទ់ងនឹងវស័ិយេផ�ង� ្រពមទងំ្រគបដណ្ត បេ់លើវស័ិយ
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ទងំអស់ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយមនករផ�រភជ បយ៉់ងជិតសនិទធនូវយុទធ�្រស្តេនះ េទនឹងែផន 
ករយុទធ�្រស្តអភវិឌ�នជ៍តិបចចុបបននកមម (២០០៩-២០១៣) និងយុទធ�្រស្តជតិគពំរសងគម េហើយ្រតូវមនធនធន
្រគប្់រគន។់ គណៈកមម ធិករសូមេសនើថ កនុងករបេងកើតនូវេគលនេយបយ នងិែផនករែបបេនះ ្រតូវមនករយកចិត្ត
ទុក�កឱ់យបនសម្រសប ចំេពះ�ក�រជលទធផលៃនសមយ័្របជុំពេិសសរបស់ម�សននិបតអងគករសហ្របជជតិ
ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី “ពិភពេ�កមយួសម្រសបស្រមបកុ់មរ” ្រពមទំងេសចក្តពីិនិតយេឡើងវញិពកក់�្ត ល�ណត្តិរបស់
ម�សននិបតកនុងឆន ២ំ០០៧ ្រពមទងំយកចតិ្តទុក�កច់េំពះេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៥ ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីវធិនករ
ទូេទៃនករអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទធកុិមរ។ 

ខ. សមភពេយនឌរ័ និងករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៤៩. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងអពំីសមភពេយនឌរ័ នងិ្របយុទធនឹងករេរ ើស 
េអើង្របឆងំ្រស្តី។ (ស្លូេវន)ី 

១១៨.៥០. អនុវត្ត�ល់វធិនករ រមួទងំយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹងថន កជ់តិ និងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងសំេ�ែក
ែ្រប ឬលុបបំបតឥ់រយិបទបុរសជធំ និងផនតគំ់នតិននែដលេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី រមួទងំឥរយិបទ នងិផនតគ់ំនតិ
ទងំ �យែដលែផ្អកេលើចបប្់រសី។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.៥២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (�ល់េហ៊�រ)ី 

១១៨.៥៣. ជំរុញចបបស់្តីពីសមភពេយនឌរ័ទកទ់ងនឹងសិទធេិលើ្រទពយសមបត្តិ មរតកនងិ�ពហ៍ពិពហ៍។(មុកិសីុកូ) 

១១៨.៥៤. បន្តវធិនកររបស់ខ្លួនអំពីយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹង និងវធិនករចបំចដ់ៃទេទៀត ទកទ់ងេទនឹង
ករេលើកកមពស់សមធមក៌នុងសងគម និងករលុបបំបតនូ់វករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (�ែហ�ៃបហ�ង)់ 

១១៨.៥៦. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (ប៉គ�ីថ ន) 

១១៨.៦៤. បេងកើនយុទធនករេលើកកពំស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ្រស្តី នងិកុមរ េ�យមនករចូលរមួពីអនក�រពត័ ៌
មន និងវជិជ ជីវៈផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន ថជ្រកុមេគលេ�មយួកនុងចេំ�ម្រកុមេគលេ�ននរបស់ខ្លួន។ (អុី�លី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

២២. អនុមត័ចបបែ់ដលកំណតយ៉់ងចបស់�ស់ អំពីករេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹ្រស្តីេភទ និងផ្តល់ដេំ�ះ្រ�យ
្របកបេ�យ្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

២៣. បន្តអនុវត្តវធិនករវជិជមនចបំច ់េដើមបសីេ្រមចឲយបននូវភពេសនើគន របស់េយន៉ឌរ័។ (គុយប) 
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គ). ព្រងឹងករអនុវត្តចបបែ់ដលេនជធរមន ្រពមទងំវធិនករដ្ឋបល កមមវធីិ នងិេគលនេយបយសងគម 
សំេ�បងក រ នងិបេងកើនចំនួនអធិករកិចចករងរ រមួទងំេដើមបកីរពរកុមរែដលកំពុងេធ្វើករេនកនុងវស័ិយេ្រក្របពន័ធ 
េនកនុងកែន្លងេធ្វើករែដលមនេ្រគះថន ក ់និងេន�មកែន្លងកំ�ន្តនន។ 

ឃ). ធនថ្រគបក់រណីសមុំកូន ្រតូវែត្រសប�មទងំ្រសុងនឹងពិធី�របែនថមេនះ ្រពមទងំេគលករណ៍និងបទ
បបញញត្តៃិនអនុសញញ ទ្ីរកុង�េអស្តីពីករករពរកុមរ នងិកចិចសហ្របតិបត្តិករពកព់ន័ធនងឹករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
េ�យអនុមត័ចបបស់្តីពីករសមុំកូនអន្តរ្របេទសែដលមនិទនអ់នុមត័េនេឡើយ �មរយៈករបេងកើត និងករអនុវត្តកមម
វធីិេដើមបបីងក រករសមុំកូនេ�យខុសចបប ់និងបញញតិ្តពីករផ្តល់�ជញ បណ័្ណ  និងករឃ្ល េំមើលទីភន កង់រសមុំកូននន ្រពម 
ទងំកៃ្រមែដលទីភន កង់រទងំេនះត្រមូវឱយបងសំ់�បេ់ស�ននរបស់ពួកេគ។ 

អនុវត្តនយុ៍ទធនករឱយចំទិសេ� និងកមមវធីិអបរ់ឯំកេទស េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើ�ស�ភសកុមរ និង
េពសយកមមកុមរ េដើមបេី�ះ្រ�យព�ីនិភយ័ននពីករភជ បេ់ទេ្របើប�្ត ញអិុនធឺណិត េ�យផ្តល់ករអបរ់អំំពី
សុវតថភពអិុនធណិឺតដល់កុមរ និងេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនករចងប់នកុមរសំ�បេ់គលបំណង�ជីវកមមផ្លូវេភទ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

២១. គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគីធនថ គម នកុមរ�មន កេ់ស្ល�កពកឯ់កស�្ឋ ន [េយធ] មនវត្តមនេន
�មបេ�្ត យ្រពំែដនកមពុជ-ៃថេឡើយ េហើយ្រតូវផ្តល់ឱយកុមរទងំេនះែដលបនចូលរមួកនុងជេម្ល ះ្រប�ប�់វុធ នូវ
កិចចគពំរសម្រសបដល់ពួកេគ ឱយបនជសះេសបើយទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត និងករេធ្វើសេមហរណកមមពួកេគេទ
កនុងសងគមវញិ។ 

គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០០១៣) 
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

១៧. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគី បន្តេធ្វើសុខុដុមនីយកមម និងព្រងឹងយន្តករជតិ ស្រមបក់រេលើកកមពស់
្រស្តី។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគីបេងកើនករែបងែចកថវកិស្រមបយ់ន្តករជតិ េហើយយន្ត
ករេនះនឹងធនថ ធនធនមន្រសបេទ�មភរកិចច និងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ រដ្ឋភគីកគ៏បបធីនថ ករែបងែចក
ថវកិ្រតូវបនពិនិតយ�យតៃម្លជេរៀង�ល់ឆន  ំនិងែកត្រមូវ�មករ�បំច។់ 

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

១៣. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអភិវ�� និងអនុវត្តន៍េគលនេយបយ និងយុទធ�្រស្ត្រគប្់រជុង
េ្រជយពកព់ន័ធនឹងកុមរ ្រពមទងំអនុមត័ែផនករសកមមភពជតិស្រមបកុ់មរ ឬក្៏រកបខណ្ឌ ែបបេនះដៃទេទៀត
ស្រមបក់រអនុវត្ត ែដលបេងកើតបនជែផនករសកមមភពទកទ់ងនឹងវស័ិយេផ�ង� ្រពមទងំ្រគបដណ្ត បេ់លើវស័ិយ
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ទងំអស់ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មេសនើឱយមនករផ�រភជ បយ៉់ងជិតសនិទធនូវយុទធ�្រស្តេនះ េទនឹងែផន 
ករយុទធ�្រស្តអភវិឌ�នជ៍តិបចចុបបននកមម (២០០៩-២០១៣) និងយុទធ�្រស្តជតិគពំរសងគម េហើយ្រតូវមនធនធន
្រគប្់រគន។់ គណៈកមម ធិករសូមេសនើថ កនុងករបេងកើតនូវេគលនេយបយ នងិែផនករែបបេនះ ្រតូវមនករយកចិត្ត
ទុក�កឱ់យបនសម្រសប ចំេពះ�ក�រជលទធផលៃនសមយ័្របជុំពេិសសរបស់ម�សននិបតអងគករសហ្របជជតិ
ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី “ពិភពេ�កមយួសម្រសបស្រមបកុ់មរ” ្រពមទំងេសចក្តពីិនិតយេឡើងវញិពកក់�្ត ល�ណត្តិរបស់
ម�សននិបតកនុងឆន ២ំ០០៧ ្រពមទងំយកចតិ្តទុក�កច់េំពះេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៥ ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីវធិនករ
ទូេទៃនករអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទធកុិមរ។ 

ខ. សមភពេយនឌរ័ និងករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៤៩. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងែថមេទៀត េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងអពំីសមភពេយនឌរ័ នងិ្របយុទធនឹងករេរ ើស 
េអើង្របឆងំ្រស្តី។ (ស្លូេវន)ី 

១១៨.៥០. អនុវត្ត�ល់វធិនករ រមួទងំយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹងថន កជ់តិ និងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងសំេ�ែក
ែ្រប ឬលុបបំបតឥ់រយិបទបុរសជធំ និងផនតគំ់នតិននែដលេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី រមួទងំឥរយិបទ នងិផនតគ់ំនតិ
ទងំ �យែដលែផ្អកេលើចបប្់រសី។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.៥២. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (�ល់េហ៊�រ)ី 

១១៨.៥៣. ជំរុញចបបស់្តីពីសមភពេយនឌរ័ទកទ់ងនឹងសិទធេិលើ្រទពយសមបត្តិ មរតកនងិ�ពហ៍ពិពហ៍។(មុកិសីុកូ) 

១១៨.៥៤. បន្តវធិនកររបស់ខ្លួនអំពីយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹង និងវធិនករចបំចដ់ៃទេទៀត ទកទ់ងេទនឹង
ករេលើកកមពស់សមធមក៌នុងសងគម និងករលុបបំបតនូ់វករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (�ែហ�ៃបហ�ង)់ 

១១៨.៥៦. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (ប៉គ�ីថ ន) 

១១៨.៦៤. បេងកើនយុទធនករេលើកកពំស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ្រស្តី នងិកុមរ េ�យមនករចូលរមួពីអនក�រពត័ ៌
មន និងវជិជ ជីវៈផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន ថជ្រកុមេគលេ�មយួកនុងចេំ�ម្រកុមេគលេ�ននរបស់ខ្លួន។ (អុី�លី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

២២. អនុមត័ចបបែ់ដលកំណតយ៉់ងចបស់�ស់ អំពីករេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹ្រស្តីេភទ និងផ្តល់ដេំ�ះ្រ�យ
្របកបេ�យ្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

២៣. បន្តអនុវត្តវធិនករវជិជមនចបំច ់េដើមបសីេ្រមចឲយបននូវភពេសនើគន របស់េយន៉ឌរ័។ (គុយប) 
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២៤. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ឫសគុលៃនភពមនិេសមើគន របស់េយន៉ឌរ័ �មរយៈករចតវ់ធិនករជកែ់ស្តង កនុងេគល
បំណងរក� ករពរសិទធិ្រស្តីេនកនុង្រគួ�រ ្រពមទងំចតវ់ធិនករ េធ្វើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអបរ់អំំពី
សិទធិមនុស�។ (អុី�លី) 

២៥. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនុងករេលើកកមពស់ ករផ្តល់អំ�ច និងកនុងករព្រងឹងសមតថភព្រស្តី �មរយៈករ
ផ�ព្វផ�យ ករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ។ (ម៉េឡសីុ) 

២៦. េរៀបចំយុទធនករផ�ព្វផ�យឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេីធ្វើឲយសងគម បន្រជួត្រជបអពំីបញ្ហ សមភពៃនេយន៉
ឌរ័។ (�ែហ�ៃបហ៊�ន) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

៧. រដ្ឋភគគីួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនសមភពរ�ង្រស្តីនិងបុរសេន្រគបវ់ស័ិយ រមួទងំ�មរយៈករ
អនុវត្តឲយកនែ់តមន្របសិទធភពបែនថមេទៀត នូវចបប ់និងេគលនេយបយពកព់ន័ធនន។ កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគី
គួរបន្តអនុវត្តវធិនករបេ�្ត ះ�សននពិេសស េដើមបបីេងកើនករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងជីវភពនេយបយ និង�
ធរណៈ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីំបតគ់ំនតិចស់គំរលិខងេយនឌរ័ សំេ�េធ្វើករ
ផ្ល ស់ប្តូរទស�នៈអំពីតនួទីរបស់្រស្តីេនកនុងសងគម។ មយ៉ងវញិេទៀត រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករ េដើមបកីតប់នថយគម្ល ត
្របកឈ់នួលទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ និងករេ�ះ្រ�យមូលេហតុទងំអស់ស្រមបគ់ម្ល តេនះ។ 

៩. រដ្ឋភគគីួរពិនិតយេឡើងវញិនូវចបបរ់បស់ខ្លួនេដើមបធីនថ ករេរ ើសេអើងឈរេលើេហតុផលៃនទេំនរផ្លូវេភទ និង
អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ្រតូវបន�ម�ត។់ រដ្ឋភគីគួរអនុវត្តផងែដរ នូវសកមមភពផ�ព្វផ�យករយល់ដឹង ដល់
�ធរណៈជន េដើមបចូីលរមួ្របយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើងសងគម ្របឆងំនឹងមនុស�្រសី្រស�ញ់េភទដូចគន  
មនុស�្របុស្រស�ញ់េភទដូចគន  មនុស�្រស�ញ់េភទទងំពរី និងមនុស�ប្តូរេភទ (LGBT)។ 

២៣. រដ្ឋភគីគួរលុបេចលបទបបញញត្តិែដលេរ ើសេអើង េ�យឈរេលើេហតុផលេភទ �យុ និង្របកច់ណូំល ទក ់
ទងេទនឹង�ពហ៍ពិពហ៍។ 

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

១៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១៨) 
និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(ក). បញចូ លយុទធ�្រស្តែដលមន្របសិទធភព និង្រគប្់រជុងេ្រជយ កនុងែផនករយុទធ�្រស្តនររីតនៈទី៤ 
ែដលមនេគលបំណងែកស្រមួល ឬលុបបំបតផ់នតគ់ំនិតបិ�ធិបេតយយ និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ដលេរ ើសេអើងេលើ
្រស្តី �បប់ញចូ លទងំផនតគ់និំត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ផ្អកេលើចបប្់រសី។ 
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(ខ). េធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យបេងកើនករយល់ដឹងជ�ធរណៈទូទងំ្របេទសនិងជរុំញកិចចពិភក��ធរ
ណៈឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេី�ះ្រ�យផនតគ់ំនិត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ដលេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី េ�យសហករ
ជមយួសងគមសីុវលិ អនកដឹកនសំហគមន ៍និង្របពន័ធផ�ព្វផ�យ។ 

(គ). សិក�ពិនតិយេលើករេ្របើ្របស់បេចចកវជិជ  �រគមនគមន ៍ ពត័ម៌ន �បប់ញចូ លទងំប�្ត ញពត័ម៌ន
សងគម កនុងករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីសិទធ្ិរស្តី និងសមភពេយនឌរ័ និង 

(ឃ). បេងកើតយន្តករពិនិតយ�ម�ន នងិ�យតៃម្លែដលមន្របសិទធភព កនុងេគលបំណង�យតៃម្លវឌ�នភព 
កនុងករលុបបំបតផ់នតគ់ំនិតេយនឌរ័ែដលមន្រ�ប។់ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករេ�ះ្រ�យមូលេហតុ
ជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមនបំណងចកេចញពីកររកសីុ
ផ្លូវេភទ។ […] 

២៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើករសេងកតសននិ�្ឋ នមុនៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ
ទី១៤) និងជំរុញឲយរដ្ឋភគីធនថ ែផនករនររីតនៈទី៤ ផ្តល់នូវយុទធ�្រស្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព �បប់ញចូ ល
ទងំវធិនករពេិសសបេ�្ត ះ�សនន ែដលមនេគលបំណងបេងកើនតំ�ងរបស់្រស្តីកនុងតួនទេីធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 
ជពិេសស កនុងកិចចករនេយបយ តុ�ករ ករទូត និងករបេទស។

៤៨. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគីេ្របើ្របស់េសចក្ត្ីរបកស និងែផនករសកមមភព្រកុងេបក៉ងំ កនុងកចិច្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តបញញត្តិទងំ�យៃនអនុសញញ េនះ។ 

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

២៩.[...] គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចដល់រដ្ឋភគីឱយេធ្វើករព្រងឹងកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបបីញច បជ់ពេិសស 
នូវករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងេកមង្រសី និងេធ្វើករលុបបំបតនូ់វកររកី�ល�លៃន�រយិបថែផ្អកេលើេយនឌរ័ ករអនុវត្ត  
និង្រកមែដលកំណតត់ួនទីតូចទប ែដលគម នទីបញចបស់្រមប្់រស្តី និងេកមង្រសីេនកនុងសងគម។ 

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

១៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំ សូមឲយរដ្ឋភគីដកចបប្់រសី េចញពកីមមវធិីអបរ់េំនកំរតិបឋម
សិក� េហើយ�កជ់នំួសវញិេ�យ�បករណ៍អបរ់ែំដលេលើកសទួយតំៃល្រស្តី ទងំេនកនុងផទះ ទងំេនកនុងសងគម។  

គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករេដើមបអីនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួនស្តីពីករេរ ើសេអើង
្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ និងេធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន និងកមមវធិីផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេដើមបលុីបបំបតច់រតិអតួ
�ង និងករអនុវត្តនទ៍ងំ�យ�ែដល�កតួ់នទរីបស់្រស្តីឲយសថិតេនទបជងបុរស។ 
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២៤. េ�ះ្រ�យបញ្ហ ឫសគុលៃនភពមនិេសមើគន របស់េយន៉ឌរ័ �មរយៈករចតវ់ធិនករជកែ់ស្តង កនុងេគល
បំណងរក� ករពរសិទធិ្រស្តីេនកនុង្រគួ�រ ្រពមទងំចតវ់ធិនករ េធ្វើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអបរ់អំំពី
សិទធិមនុស�។ (អុី�លី) 

២៥. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនុងករេលើកកមពស់ ករផ្តល់អំ�ច និងកនុងករព្រងឹងសមតថភព្រស្តី �មរយៈករ
ផ�ព្វផ�យ ករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប�្ត លជំនញ។ (ម៉េឡសីុ) 

២៦. េរៀបចំយុទធនករផ�ព្វផ�យឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេីធ្វើឲយសងគម បន្រជួត្រជបអពំីបញ្ហ សមភពៃនេយន៉
ឌរ័។ (�ែហ�ៃបហ៊�ន) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

៧. រដ្ឋភគគីួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនសមភពរ�ង្រស្តីនិងបុរសេន្រគបវ់ស័ិយ រមួទងំ�មរយៈករ
អនុវត្តឲយកនែ់តមន្របសិទធភពបែនថមេទៀត នូវចបប ់និងេគលនេយបយពកព់ន័ធនន។ កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគី
គួរបន្តអនុវត្តវធិនករបេ�្ត ះ�សននពិេសស េដើមបបីេងកើនករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងជីវភពនេយបយ និង�
ធរណៈ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីំបតគ់ំនតិចស់គំរលិខងេយនឌរ័ សំេ�េធ្វើករ
ផ្ល ស់ប្តូរទស�នៈអំពីតនួទីរបស់្រស្តីេនកនុងសងគម។ មយ៉ងវញិេទៀត រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករ េដើមបកីតប់នថយគម្ល ត
្របកឈ់នួលទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ និងករេ�ះ្រ�យមូលេហតុទងំអស់ស្រមបគ់ម្ល តេនះ។ 

៩. រដ្ឋភគគីួរពិនិតយេឡើងវញិនូវចបបរ់បស់ខ្លួនេដើមបធីនថ ករេរ ើសេអើងឈរេលើេហតុផលៃនទេំនរផ្លូវេភទ និង
អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ្រតូវបន�ម�ត។់ រដ្ឋភគីគួរអនុវត្តផងែដរ នូវសកមមភពផ�ព្វផ�យករយល់ដឹង ដល់
�ធរណៈជន េដើមបចូីលរមួ្របយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើងសងគម ្របឆងំនឹងមនុស�្រសី្រស�ញ់េភទដូចគន  
មនុស�្របុស្រស�ញ់េភទដូចគន  មនុស�្រស�ញ់េភទទងំពរី និងមនុស�ប្តូរេភទ (LGBT)។ 

២៣. រដ្ឋភគីគួរលុបេចលបទបបញញត្តិែដលេរ ើសេអើង េ�យឈរេលើេហតុផលេភទ �យុ និង្របកច់ណូំល ទក ់
ទងេទនឹង�ពហ៍ពិពហ៍។ 

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

១៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើអនុ�សនមុ៍នរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១៨) 
និងផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(ក). បញចូ លយុទធ�្រស្តែដលមន្របសិទធភព និង្រគប្់រជុងេ្រជយ កនុងែផនករយុទធ�្រស្តនររីតនៈទី៤ 
ែដលមនេគលបំណងែកស្រមួល ឬលុបបំបតផ់នតគ់ំនិតបិ�ធិបេតយយ និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ដលេរ ើសេអើងេលើ
្រស្តី �បប់ញចូ លទងំផនតគ់និំត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ផ្អកេលើចបប្់រសី។ 
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(ខ). េធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យបេងកើនករយល់ដឹងជ�ធរណៈទូទងំ្របេទសនិងជរុំញកិចចពិភក��ធរ
ណៈឲយបនទូលំទូ�យ េដើមបេី�ះ្រ�យផនតគ់ំនិត និងទស�នៈ�មទម្ល បែ់ដលេរ ើសេអើងេលើ្រស្តី េ�យសហករ
ជមយួសងគមសីុវលិ អនកដឹកនសំហគមន ៍និង្របពន័ធផ�ព្វផ�យ។ 

(គ). សិក�ពិនតិយេលើករេ្របើ្របស់បេចចកវជិជ  �រគមនគមន ៍ ពត័ម៌ន �បប់ញចូ លទងំប�្ត ញពត័ម៌ន
សងគម កនុងករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអំពីសិទធ្ិរស្តី និងសមភពេយនឌរ័ និង 

(ឃ). បេងកើតយន្តករពិនិតយ�ម�ន នងិ�យតៃម្លែដលមន្របសិទធភព កនុងេគលបំណង�យតៃម្លវឌ�នភព 
កនុងករលុបបំបតផ់នតគ់ំនិតេយនឌរ័ែដលមន្រ�ប។់ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករេ�ះ្រ�យមូលេហតុ
ជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមនបំណងចកេចញពីកររកសីុ
ផ្លូវេភទ។ […] 

២៩. គណៈកមម ធិករបញជ កេ់ឡើងវញិេលើករសេងកតសននិ�្ឋ នមុនៗរបស់ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ
ទី១៤) និងជំរុញឲយរដ្ឋភគីធនថ ែផនករនររីតនៈទី៤ ផ្តល់នូវយុទធ�្រស្ត្របកបេ�យ្របសិទធភព �បប់ញចូ ល
ទងំវធិនករពេិសសបេ�្ត ះ�សនន ែដលមនេគលបំណងបេងកើនតំ�ងរបស់្រស្តីកនុងតួនទេីធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 
ជពិេសស កនុងកិចចករនេយបយ តុ�ករ ករទូត និងករបេទស។

៤៨. គណៈកមម ធិករអំពវនវឲយរដ្ឋភគីេ្របើ្របស់េសចក្ត្ីរបកស និងែផនករសកមមភព្រកុងេបក៉ងំ កនុងកចិច្របឹង
ែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តបញញត្តិទងំ�យៃនអនុសញញ េនះ។ 

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

២៩.[...] គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចដល់រដ្ឋភគីឱយេធ្វើករព្រងឹងកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបបីញច បជ់ពេិសស 
នូវករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងេកមង្រសី និងេធ្វើករលុបបំបតនូ់វកររកី�ល�លៃន�រយិបថែផ្អកេលើេយនឌរ័ ករអនុវត្ត  
និង្រកមែដលកំណតត់ួនទីតូចទប ែដលគម នទីបញចបស់្រមប្់រស្តី និងេកមង្រសីេនកនុងសងគម។ 

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

១៨. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំ សូមឲយរដ្ឋភគីដកចបប្់រសី េចញពកីមមវធិីអបរ់េំនកំរតិបឋម
សិក� េហើយ�កជ់នំួសវញិេ�យ�បករណ៍អបរ់ែំដលេលើកសទួយតំៃល្រស្តី ទងំេនកនុងផទះ ទងំេនកនុងសងគម។  

គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករេដើមបអីនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួនស្តីពីករេរ ើសេអើង
្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ និងេធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន និងកមមវធិីផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងេដើមបលុីបបំបតច់រតិអតួ
�ង និងករអនុវត្តនទ៍ងំ�យ�ែដល�កតួ់នទរីបស់្រស្តីឲយសថិតេនទបជងបុរស។ 
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២០. […] គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី យកចិត្តទុក�កច់ំេពះេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ១៦ របស់ខ្លួន ស្តីពីសិទធិ 
េសមើគន រ�ងបុរសនិង្រស្តីកនុងករទទលួបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចចនិងវបបធម ៌េហើយេសនើឲយរដ្ឋភគបីញចូ លកនុងរបយ 
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតអំពីសមទិធផិលែដលសំេរចបនកនុងបញ្ហ េនះ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/15/46. Para.74. តំែណងមយួចំននួេនឧត្តម្រកុម្របឹក�េនះគួរែតបំរុងទុកស្រមប្់រស្តី។ សំេណើ េនះ អនុ 
េ�ម�មករទទួលខុស្រតូវរបស់កមពុជ េ្រកមអនុសញញ ស្តីពីករលបប់ំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរ ី
េភទ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត ចបបស់្តីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរែតែចង
អំពីភរកិចចជក�់កម់យួសំ�ប្់រកុម្របឹក�េនះេដើមបេីលើកសទួយករែតង�ងំនងិករតំេឡើង�នន្តរសក្តិ៍ដល់េច្រកម 
និង្រពះ�ជ�ជញ ជ្រស្តី ែដលមនសមតថភព និង�ន ៃដ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (f). ពិនតិយេឡើងវញិនូវចបប ់ េគលនេយបយ នងិយុទធ�្រស្ត �មករចបំច ់ េដើមបី
ធនថ សមភពរ�ងបុរសនិង្រស្តីក្ល យជករពិត េធ្វើករអបរ់ជំ�ធរណៈេដើមបពី្រងងឹ�រវជិជមនៃនសមភព 
និងពិចរ�ចតវ់ធិនករលបប់ំបតឧ់បសគគននែដល��ងំ្រស្តីមនិឱយឈរេឈម ះេបះេឆន ត េ�យ�្លុះបញច ំងពី
លទធភពៃនវធិនករពិេសសបេ�្ត ះ�សនន រមួទងំបញជ ីសំ�ងំសំ�បែ់ត្រស្តី នងិបញជ ី�កជ់ំនួសបុរសេ�យ្រស្តី។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (j). បន្តអភវិ��នយុ៍ទធ�្រស្តអបរ់កំនុង្របពន័ធ នងិេ្រក្របពន័ធ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់
ដឹងរបស់សិទធិ្រស្តី នងិ្របយុទធ្របឆងំនងឹផនតគ់ំនតិចស់គរំលិ�មេយន�រ័្របៃពណី។

គ. អេំពើហឹង��្របងំនកេីភទ និងកុមក 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពតឹ្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដលករពរពួក
េគពពីលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន។ (ពរ័ទុយ�គ ល់) 

១១៨.៦២. ចត្់រគបវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបទីប�់ក តនិ់ង្របយុទធនឹងអំេពើហិង�នងិករបំពនផ្លូវេភទេលើ្រស្តីនិងកុមរ 
រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ េ�យេលើកសទួយយន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួ េដើមបទីទួល និងេសុើបអេងកត
ពកយបណ្តឹ ងអំពអំីេពើហិង�ផ្លូវេភទ េហើយផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះនូវជំនួយផ្លូវចិត្តនិងែផនកសុខភព។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.៦៣. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀតេដើមបទីប�់ក ត ់ នងិ�កេ់ទសទណ្ឌ អំេពើហិង� រមួទងំ កររេំ�ភ
េសពសនថវៈេលើ្រស្តី និងកុមរ និងយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសដល់្រគួ�រែដល�យរងេ្រគះបំផុតែដលរស់េនកនុង
បរ�ិ្ឋ ន្រក្ីរក។ (អីុ�លី) 
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១១៨.៧២. ្របយុទធ្របឆងំនឹងបញ្ហ ៃនកររេំ�ភេសពសនថវៈ និងេពសយចរេលើអនីតជិន េ�យធនពីករអនុវត្ត
េ�យេពញេលញនូវចបបន់ន ែដល�កេ់ទសដល់អំេពើរេំ�ភបំពន និង�ជវីកមមផ្លូវេភទ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១២៤. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករផ្តល់ករងរែក្លងក្ល យ និងចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព�ងជមយួ
្របេទសននែដលជួល្រស្តីកមពុជឲយេធ្វើករេនទីេនះ។ (េអសប៉ញ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៣០. ទកទ់ងនងឹអំេពើហឹង�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តី សូមេធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបន្រតឹម្រតូវ និងទនេ់ពលេវ� េទេលើ្រគប់
ករណីែដល្រតូវបន�យករណ៍ ផ្តនទ េទសជនេលមើស និងអនុវត្តកមមវធិី�្ត រនីតិសមបទចបំចសំ់�បជ់នរងេ្រគះ។ 
សូមបេងកើនកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈ្របឆងំនឹងបតុភូតអវជិជ 
មន និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង�មែបប្របៃពណី។ (ស្លូ�៉គី) 

៣១. សូមេធ្វើឲយម្រន្តនីគរបល និងម្រន្តីអនុវត្តចបបម់នករយល់ដឹង និងសូមចតវ់ធិនករេដើមបផី្តនទ េទស អំេពើ
ហឹង�ផ្លូវេភទ និងអេំពើហឹង�កនុង្រគួ�រឲយមន្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

១០. រដ្ឋភគគួីរធនថ ករណីអំេពើហងិ�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបនហមត ់
ចតែ់ដលជនៃដដល់្រតូវបននខំ្លួនេទផ្តនទ េទស�មចបបេ់ហើយផ្តល់សំណង្រគប្់រគនដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ រដ្ឋភគ ី
គួរផ្តល់ផងែដរនូវករបណ្តុ ះប�្ត លចបំចដ់ល់ម្រន្តអីនុវត្តចបប ់ និងម្រន្តីតុ�ករេផ�ង�ស្តីពីករផ្តនទ េទសអំេពើ
ហិង�ទកទ់ងនងឹេយនឌរ័ និងជួយ ស្រមួលដល់ជនរងេ្រគះ កនុងករែស្វងរកយុត្តិធម។៌ 

២៤. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជកែ់ស្តង េ�យ�បទ់ងំ�មវធិនករចបប�់មករចចំចេ់ដើមបបីញចបក់រ�កទ់ណ្ឌ  
កមមេលើ�ងកយេន្រគបទ់ីកែន្លង។ គរួេលើកទឹកចិត្ត�ល់ទ្រមងវ់និយ័អហិង� េធ្វើជជេ្រមើសកនុងករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ
�ងកយ និងគួរេធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នជ�ធរណៈ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដងឹអំពផីលបះ៉ពល់
ែដលបងកេ្រគះថន កៃ់នករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយេនះ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

១៩. គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគីបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីងក រេទសចរផ្លូវេភទកុមរ និងេទសចរ 
កុមរក្ំរព និងករពរកុមរមនិឱយក្ល យជជនរងេ្រគះ �មរយៈករព្រងងឹ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តិ និងវធិនករេលើក
កំពស់ករយល់ដឹង រមួទងំេនតំបនជ់នបទ នងិ្រតូវចត្់រគបវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបធីនថ ្រគបក់រណីៃនេទសចរ
ផ្លូវេភទកុមរ និងេទសចរកុមរក្ំរព្រតូវេបើកករេសុើបសួរ និងថជនេលមើសែដលជបេ់ចទ ្រតូវបនេចទ្របកន ់
និង្រតូវផ្តនទ េទសឱយបន្រតមឹ្រតូវ។ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវ៖ 
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២០. […] គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី យកចិត្តទុក�កច់ំេពះេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ១៦ របស់ខ្លួន ស្តីពីសិទធិ 
េសមើគន រ�ងបុរសនិង្រស្តីកនុងករទទលួបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចចនិងវបបធម ៌េហើយេសនើឲយរដ្ឋភគបីញចូ លកនុងរបយ 
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតអំពីសមទិធផិលែដលសំេរចបនកនុងបញ្ហ េនះ។ 

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/15/46. Para.74. តំែណងមយួចំននួេនឧត្តម្រកុម្របឹក�េនះគួរែតបំរុងទុកស្រមប្់រស្តី។ សំេណើ េនះ អនុ 
េ�ម�មករទទួលខុស្រតូវរបស់កមពុជ េ្រកមអនុសញញ ស្តីពីករលបប់ំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរ ី
េភទ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត ចបបស់្តីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក�ៃនអងគេច្រកម គួរែតែចង
អំពីភរកិចចជក�់កម់យួសំ�ប្់រកុម្របឹក�េនះេដើមបេីលើកសទួយករែតង�ងំនងិករតំេឡើង�នន្តរសក្តិ៍ដល់េច្រកម 
និង្រពះ�ជ�ជញ ជ្រស្តី ែដលមនសមតថភព និង�ន ៃដ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (f). ពិនតិយេឡើងវញិនូវចបប ់ េគលនេយបយ នងិយុទធ�្រស្ត �មករចបំច ់ េដើមបី
ធនថ សមភពរ�ងបុរសនិង្រស្តីក្ល យជករពិត េធ្វើករអបរ់ជំ�ធរណៈេដើមបពី្រងងឹ�រវជិជមនៃនសមភព 
និងពិចរ�ចតវ់ធិនករលបប់ំបតឧ់បសគគននែដល��ងំ្រស្តីមនិឱយឈរេឈម ះេបះេឆន ត េ�យ�្លុះបញច ំងពី
លទធភពៃនវធិនករពិេសសបេ�្ត ះ�សនន រមួទងំបញជ ីសំ�ងំសំ�បែ់ត្រស្តី នងិបញជ ី�កជ់ំនួសបុរសេ�យ្រស្តី។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (j). បន្តអភវិ��នយុ៍ទធ�្រស្តអបរ់កំនុង្របពន័ធ នងិេ្រក្របពន័ធ េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់
ដឹងរបស់សិទធិ្រស្តី នងិ្របយុទធ្របឆងំនងឹផនតគ់ំនតិចស់គរំលិ�មេយន�រ័្របៃពណី។

គ. អេំពើហឹង��្របងំនកេីភទ និងកុមក 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពតឹ្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដលករពរពួក
េគពពីលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន។ (ពរ័ទុយ�គ ល់) 

១១៨.៦២. ចត្់រគបវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបទីប�់ក តនិ់ង្របយុទធនឹងអំេពើហិង�នងិករបំពនផ្លូវេភទេលើ្រស្តីនិងកុមរ 
រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ េ�យេលើកសទួយយន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួ េដើមបទីទួល និងេសុើបអេងកត
ពកយបណ្តឹ ងអំពអំីេពើហិង�ផ្លូវេភទ េហើយផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះនូវជំនួយផ្លូវចិត្តនិងែផនកសុខភព។ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.៦៣. េធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀតេដើមបទីប�់ក ត ់ នងិ�កេ់ទសទណ្ឌ អំេពើហិង� រមួទងំ កររេំ�ភ
េសពសនថវៈេលើ្រស្តី និងកុមរ និងយកចិត្តទុក�កជ់ពិេសសដល់្រគួ�រែដល�យរងេ្រគះបំផុតែដលរស់េនកនុង
បរ�ិ្ឋ ន្រក្ីរក។ (អីុ�លី) 
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១១៨.៧២. ្របយុទធ្របឆងំនឹងបញ្ហ ៃនកររេំ�ភេសពសនថវៈ និងេពសយចរេលើអនីតជិន េ�យធនពីករអនុវត្ត
េ�យេពញេលញនូវចបបន់ន ែដល�កេ់ទសដល់អំេពើរេំ�ភបំពន និង�ជវីកមមផ្លូវេភទ។ (ែបលហ�ុកិ) 

១១៨.១២៤. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករផ្តល់ករងរែក្លងក្ល យ និងចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព�ងជមយួ
្របេទសននែដលជួល្រស្តីកមពុជឲយេធ្វើករេនទីេនះ។ (េអសប៉ញ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៣០. ទកទ់ងនងឹអំេពើហឹង�ផ្លូវេភទេលើ្រស្តី សូមេធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបន្រតឹម្រតូវ និងទនេ់ពលេវ� េទេលើ្រគប់
ករណីែដល្រតូវបន�យករណ៍ ផ្តនទ េទសជនេលមើស និងអនុវត្តកមមវធិី�្ត រនីតិសមបទចបំចសំ់�បជ់នរងេ្រគះ។ 
សូមបេងកើនកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិលេដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈ្របឆងំនឹងបតុភូតអវជិជ 
មន និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង�មែបប្របៃពណី។ (ស្លូ�៉គី) 

៣១. សូមេធ្វើឲយម្រន្តនីគរបល និងម្រន្តីអនុវត្តចបបម់នករយល់ដឹង និងសូមចតវ់ធិនករេដើមបផី្តនទ េទស អំេពើ
ហឹង�ផ្លូវេភទ និងអេំពើហឹង�កនុង្រគួ�រឲយមន្របសិទធភព។ (អូ្រទីស) 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

១០. រដ្ឋភគគួីរធនថ ករណីអំេពើហងិ�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបនហមត ់
ចតែ់ដលជនៃដដល់្រតូវបននខំ្លួនេទផ្តនទ េទស�មចបបេ់ហើយផ្តល់សំណង្រគប្់រគនដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ រដ្ឋភគ ី
គួរផ្តល់ផងែដរនូវករបណ្តុ ះប�្ត លចបំចដ់ល់ម្រន្តអីនុវត្តចបប ់ និងម្រន្តីតុ�ករេផ�ង�ស្តីពីករផ្តនទ េទសអំេពើ
ហិង�ទកទ់ងនងឹេយនឌរ័ និងជួយ ស្រមួលដល់ជនរងេ្រគះ កនុងករែស្វងរកយុត្តិធម។៌ 

២៤. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករជកែ់ស្តង េ�យ�បទ់ងំ�មវធិនករចបប�់មករចចំចេ់ដើមបបីញចបក់រ�កទ់ណ្ឌ  
កមមេលើ�ងកយេន្រគបទ់ីកែន្លង។ គរួេលើកទឹកចិត្ត�ល់ទ្រមងវ់និយ័អហិង� េធ្វើជជេ្រមើសកនុងករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ
�ងកយ និងគួរេធ្វើយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នជ�ធរណៈ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដងឹអំពផីលបះ៉ពល់
ែដលបងកេ្រគះថន កៃ់នករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយេនះ។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

១៩. គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគីបន្តកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីងក រេទសចរផ្លូវេភទកុមរ និងេទសចរ 
កុមរក្ំរព និងករពរកុមរមនិឱយក្ល យជជនរងេ្រគះ �មរយៈករព្រងងឹ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តិ និងវធិនករេលើក
កំពស់ករយល់ដឹង រមួទងំេនតំបនជ់នបទ នងិ្រតូវចត្់រគបវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបធីនថ ្រគបក់រណីៃនេទសចរ
ផ្លូវេភទកុមរ និងេទសចរកុមរក្ំរព្រតូវេបើកករេសុើបសួរ និងថជនេលមើសែដលជបេ់ចទ ្រតូវបនេចទ្របកន ់
និង្រតូវផ្តនទ េទសឱយបន្រតមឹ្រតូវ។ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវ៖ 
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ក). េធ្វើករតសូ៊មតិជមយួ�ស�ហកមមេទសចរ នងិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យអំពីផលបះ៉ពល់េ្រគះថន កៃ់នេទសចរផ្លូវ
េភទកុមរ ផ�ព្វផ�យឱយបនទូ�យនូវ្រកមសីលធមស៌កលសំ�បវ់ស័ិយេទសចររបស់អងគករេទសចរពិភពេ�ក
ដល់ភន កង់រេរៀបចដំំេណើ រកំ�ន្ត និងទីភន កង់រេទសចរនន ្រពមទងំេលើកទឹកចិត្តដល់សហ្រគសទងំេនះឱយ
ក្ល យជហតថេលខៃីន្រកម្របតិបត្តិសំ�បក់រករពរកុមរពកីរេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទេនកនុងវស័ិយេទសចរ និងករេធ្វើ
ដំេណើ រកំ�ន្ត។ 

ខ). ជំរុញករចុះេទឃ្ល េំមើល និងករេធ្វើអធិករកិចចេន្រគប�់ថ បន័ែថទជំំនួស េដើមបេីលើកកំពស់បទ�្ឋ ន
អបបបរមសំ�បក់រែថទជំំនួស និងេន�មកែន្លងកំ�ន្តនន។ 

គ). ព្រងងឹ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់និង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តរិបស់ខ្លួន េ�យអនុមត័ឱយបនឆបនូ់វអនុ្រកិតយស្តីពីករ្រគប ់
្រគង�ថ បន័ែថទជំំនួស នងិធនឱយមនករអនុវត្តបន្តនូវករចុះបញជ ីេ�យបងខៃំន�ថ បន័ែថទជំំនួសទងំអស់។ 

ឃ). ធនឱយមនករ្រតួតពិនិតយសវ�រជ្របពន័ធ អំពីបុគគលិកទងំអស់ និង/ឬអនកសម័្រគចិត្តែដលនឹង្រតូវេធ្វើ
ករេ�យ�ទ ល់ជមយួកុមរ។ 

បេងកើតនីតវិធិេីធ្វើរបយករណ៍សុវតថិភព នងិ�កក់រណ៍សំ�បកុ់មរែដលសថិតកនុងករែថទ�ំមផទះ។ 

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

១៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី្រតូវ៖ 

(ខ). េឆ្ល�តឱកសទញយក្របេ�ជនព៍ីដេំណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតសិ្តីពីករ
បញចបអំ់េពើហិង�េលើ្រស្តី (NAPVAW) ដំ�កក់លទី២ េដើមបបីញចូ លបញញត្តៃិនអនុសញញ  និងេសចក្តីសេ្រមចេលខ 
១៣២៥ របស់្រកុម្របកឹ�សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិឲយបនេពញេលញ។ 

២១. េ�យរលឹំកេឡើងវញិនូវអនុ�សនទូ៍េទេលខ១៩ )ឆន ំ១៩៩២ ( ស្តីពីអេំពើហិង�េលើ្រស្តី និងអនុ�សនមុ៍នរបស់
ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១៦) គណៈកមម ធិករជរុំញឲយរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របងឹែ្របងកនុងករបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តីតុ�ករ និងម្រន្តីអនុវត្តចបបអ់ពំីករអនុវត្តចបបស់្តីពីករ
ទប�់ក តអំ់េពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះឲយបនហមតច់ត ់ េដើមបធីនថ ករណីអំេពើហិង�េលើ្រស្តី 
�បប់ញចូ លទងំអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេចទ្របកន្់របកបេ�យ្របសិទធភព និងមនិ
្រតូវបនបែង្វេទជករស្រមុះស្រមួលជលកខណៈ្របពន័ធ 

(ខ). េលើកទឹកចិត្ត្រស្តីឲយ�កប់ណ្តឹ ងជផ្លូវករេលើអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ �មរយៈ ករ
លុបបំបតក់រមកង់យេលើជនរងេ្រគះ និងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពីំលកខណៈ្រពហមទណ្ឌ ៃនអេំពើែបបេនះ 

(គ). បន្តយុទធនករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈអំពអីំេពើហិង�េលើ្រស្តី្រគបរូ់បភព ជពិេសស េន
តំបនជ់នបទ និង 
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(ឃ). ផ្តល់ពត័ម៌នអំពចីំនួនដីកករពរែដល្រតូវបនេចញេ�យតុ�ករ កនុងអំឡុងេពល�យករណ៍ នងិ
ចំននួទជី្រមកែដលមនស្រមប្់រស្តី ែដលជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហិង� េនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណត់
េលើកេ្រកយ។ 

២៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី ព្រងឹងកិចច្របឹងែ្របងេលើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងចំេ�ម
្រគូេពទយអពំីរេបៀប្រគប្់រគងករណីអំេពើហិង�េលើ្រស្តី។ រដ្ឋភគីកគ៏បបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីេគលនេយបយ
របស់�ជរ�្ឋ ភបិលស្តីពីករេលើកែលងករបងៃ់ថ្ល ស្រមប�់ល់ករពនិិតយេកសលវចិយ័របស់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើ
រេំ�ភេសពសនថវៈ និងករបំពនផ្លូវេភទ។ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភពកនុងករេ�ះ្រ�យមូលេហតុ
ជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមនបំណងចកេចញពីកររកសីុ
ផ្លូវេភទ។ េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគបបេីសុើបអេងកត និងេចទ្របកនក់រណីបំពនផ្លូវេភទេ�យម្រន្តីអនុវត្តចបប ់
ែដលបន្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបនផ្តនទ េទសេ�យទណ្ឌ កមមសម្រសប។ គណៈ
កមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគីបេងកើតេគលនេយបយដ្៏រគប្់រជុងេ្រជយ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹង
បញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងត្រមូវករេពសយចរ និងពិចរ�េលើករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើអនកទិញេស�ផ្លូវេភទ។ 

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

៤១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). លុបេចលម្រ�១០៤� ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី នងិបទបបញញត្តិននៃនចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហិង�កនុង
្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ ែដលបនផ្តល់សិទធិអំ�ចឱយមនករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយកុមរ។ 

ខ). េរៀបចំចបបែ់ដលែចងយ៉ងចបស់�ស់នូវករ�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយកុមរ េនកនុង្រគបទ់ី
កែន្លង និង្រគបេ់ពលេវ� រមួទងំេនកនុង្រគួ�រផងែដរ។ 

គ). ធនថ ចបបែ់ដល�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យ្របសិទធភព និងធន
ថ ្រតូវមនចំ�ត់ករ�មនីតិវធិីផ្លូ វចបប្់របឆងំនឹងអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើហិង�្របឆងំនឹងកុមរ។ 

ឃ). េធ្វើយុទធនករអបរ់�ំធរណៈ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករេកៀរគរែផនកសងគមកិចច ចំេពះ�នុភព
ដេ៏្រគះថន កៃ់នករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ កនុងេគលបំណងផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថទូេទចំេពះករ្រប្រពតឹ្តែបបេនះ ្រពម
ទងំេលើកកមពស់ទ្រមងវ់ជិជមន អហិង� មនលកខណៈចូលរមួៃនករចិញច ឹមបីបច ់និងអបរ់កុំមរ ជមេធយបយជំនសួឱយ
ករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ និង 

ង). េយង�មេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៨(២០០៦) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ កនុងករករពរពីករ
�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ និងទ្រមងេ់ឃរេឃ ឬបនទ បបេនថ កេផ�ងេទៀតៃនករ�ក់ទណ្ឌ កមម។ 

៤២. គណៈកមម ធិករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគី៖ 
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ក). េធ្វើករតសូ៊មតិជមយួ�ស�ហកមមេទសចរ នងិ្របពន័ធផ�ព្វផ�យអំពីផលបះ៉ពល់េ្រគះថន កៃ់នេទសចរផ្លូវ
េភទកុមរ ផ�ព្វផ�យឱយបនទូ�យនូវ្រកមសីលធមស៌កលសំ�បវ់ស័ិយេទសចររបស់អងគករេទសចរពិភពេ�ក
ដល់ភន កង់រេរៀបចដំំេណើ រកំ�ន្ត និងទីភន កង់រេទសចរនន ្រពមទងំេលើកទឹកចិត្តដល់សហ្រគសទងំេនះឱយ
ក្ល យជហតថេលខៃីន្រកម្របតិបត្តិសំ�បក់រករពរកុមរពកីរេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទេនកនុងវស័ិយេទសចរ និងករេធ្វើ
ដំេណើ រកំ�ន្ត។ 

ខ). ជំរុញករចុះេទឃ្ល េំមើល និងករេធ្វើអធិករកិចចេន្រគប�់ថ បន័ែថទជំំនួស េដើមបេីលើកកំពស់បទ�្ឋ ន
អបបបរមសំ�បក់រែថទជំំនួស និងេន�មកែន្លងកំ�ន្តនន។ 

គ). ព្រងងឹ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់និង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តរិបស់ខ្លួន េ�យអនុមត័ឱយបនឆបនូ់វអនុ្រកិតយស្តីពីករ្រគប ់
្រគង�ថ បន័ែថទជំំនួស នងិធនឱយមនករអនុវត្តបន្តនូវករចុះបញជ ីេ�យបងខៃំន�ថ បន័ែថទជំំនួសទងំអស់។ 

ឃ). ធនឱយមនករ្រតួតពិនិតយសវ�រជ្របពន័ធ អំពីបុគគលិកទងំអស់ និង/ឬអនកសម័្រគចិត្តែដលនឹង្រតូវេធ្វើ
ករេ�យ�ទ ល់ជមយួកុមរ។ 

បេងកើតនីតវិធិេីធ្វើរបយករណ៍សុវតថិភព នងិ�កក់រណ៍សំ�បកុ់មរែដលសថិតកនុងករែថទ�ំមផទះ។ 

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

១៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី្រតូវ៖ 

(ខ). េឆ្ល�តឱកសទញយក្របេ�ជនព៍ីដេំណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតសិ្តីពីករ
បញចបអំ់េពើហិង�េលើ្រស្តី (NAPVAW) ដំ�កក់លទី២ េដើមបបីញចូ លបញញត្តៃិនអនុសញញ  និងេសចក្តីសេ្រមចេលខ 
១៣២៥ របស់្រកុម្របកឹ�សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិឲយបនេពញេលញ។ 

២១. េ�យរលឹំកេឡើងវញិនូវអនុ�សនទូ៍េទេលខ១៩ )ឆន ំ១៩៩២ ( ស្តីពីអេំពើហិង�េលើ្រស្តី និងអនុ�សនមុ៍នរបស់
ខ្លួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថខណ្ឌ ទី១៦) គណៈកមម ធិករជរុំញឲយរដ្ឋភគ៖ី 

(ក). បេងកើនកិចច្របងឹែ្របងកនុងករបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តីតុ�ករ និងម្រន្តីអនុវត្តចបបអ់ពំីករអនុវត្តចបបស់្តីពីករ
ទប�់ក តអំ់េពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះឲយបនហមតច់ត ់ េដើមបធីនថ ករណីអំេពើហិង�េលើ្រស្តី 
�បប់ញចូ លទងំអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេចទ្របកន្់របកបេ�យ្របសិទធភព និងមនិ
្រតូវបនបែង្វេទជករស្រមុះស្រមួលជលកខណៈ្របពន័ធ 

(ខ). េលើកទឹកចិត្ត្រស្តីឲយ�កប់ណ្តឹ ងជផ្លូវករេលើអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ �មរយៈ ករ
លុបបំបតក់រមកង់យេលើជនរងេ្រគះ និងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពីំលកខណៈ្រពហមទណ្ឌ ៃនអេំពើែបបេនះ 

(គ). បន្តយុទធនករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈអំពអីំេពើហិង�េលើ្រស្តី្រគបរូ់បភព ជពិេសស េន
តំបនជ់នបទ និង 
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(ឃ). ផ្តល់ពត័ម៌នអំពចីំនួនដីកករពរែដល្រតូវបនេចញេ�យតុ�ករ កនុងអំឡុងេពល�យករណ៍ នងិ
ចំននួទជី្រមកែដលមនស្រមប្់រស្តី ែដលជជនរងេ្រគះេ�យអំេពើហិង� េនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណត់
េលើកេ្រកយ។ 

២៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី ព្រងឹងកិចច្របឹងែ្របងេលើករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងកនុងចំេ�ម
្រគូេពទយអពំីរេបៀប្រគប្់រគងករណីអំេពើហិង�េលើ្រស្តី។ រដ្ឋភគីកគ៏បបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីេគលនេយបយ
របស់�ជរ�្ឋ ភបិលស្តីពីករេលើកែលងករបងៃ់ថ្ល ស្រមប�់ល់ករពនិិតយេកសលវចិយ័របស់ជនរងេ្រគះេ�យអំេពើ
រេំ�ភេសពសនថវៈ និងករបំពនផ្លូវេភទ។ 

២៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភពកនុងករេ�ះ្រ�យមូលេហតុ
ជឫសគល់ៃនេពសយកមម �បប់ញចូ លទងំ�មរយៈករផ្តល់កមមវធីិស្រមប្់រស្តីែដលមនបំណងចកេចញពីកររកសីុ
ផ្លូវេភទ។ េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគបបេីសុើបអេងកត និងេចទ្របកនក់រណីបំពនផ្លូវេភទេ�យម្រន្តីអនុវត្តចបប ់
ែដលបន្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និងធនថ ជនេលមើស្រតូវបនផ្តនទ េទសេ�យទណ្ឌ កមមសម្រសប។ គណៈ
កមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគីបេងកើតេគលនេយបយដ្៏រគប្់រជុងេ្រជយ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹង
បញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹងត្រមូវករេពសយចរ និងពិចរ�េលើករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើអនកទិញេស�ផ្លូវេភទ។ 

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

៤១. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). លុបេចលម្រ�១០៤� ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី នងិបទបបញញត្តិននៃនចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហិង�កនុង
្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ ែដលបនផ្តល់សិទធិអំ�ចឱយមនករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយកុមរ។ 

ខ). េរៀបចំចបបែ់ដលែចងយ៉ងចបស់�ស់នូវករ�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយកុមរ េនកនុង្រគបទ់ី
កែន្លង និង្រគបេ់ពលេវ� រមួទងំេនកនុង្រគួ�រផងែដរ។ 

គ). ធនថ ចបបែ់ដល�មឃតក់រ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ ្រតូវបនអនុវត្តេ�យ្របសិទធភព និងធន
ថ ្រតូវមនចំ�ត់ករ�មនីតិវធិីផ្លូ វចបប្់របឆងំនឹងអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើហិង�្របឆងំនឹងកុមរ។ 

ឃ). េធ្វើយុទធនករអបរ់�ំធរណៈ ករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករេកៀរគរែផនកសងគមកិចច ចំេពះ�នុភព
ដេ៏្រគះថន កៃ់នករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ កនុងេគលបំណងផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថទូេទចំេពះករ្រប្រពតឹ្តែបបេនះ ្រពម
ទងំេលើកកមពស់ទ្រមងវ់ជិជមន អហិង� មនលកខណៈចូលរមួៃនករចិញច ឹមបីបច ់និងអបរ់កុំមរ ជមេធយបយជំនសួឱយ
ករ�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ និង 

ង). េយង�មេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៨(២០០៦) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ កនុងករករពរពីករ
�កទ់ណ្ឌ កមមេលើ�ងកយ និងទ្រមងេ់ឃរេឃ ឬបនទ បបេនថ កេផ�ងេទៀតៃនករ�ក់ទណ្ឌ កមម។ 

៤២. គណៈកមម ធិករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគី៖ 
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ក). ចត�់ទិភពនូវករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នអេំពើហិង�េលើកុមរ រមួទងំ�មរយៈករធនឱយមនករ
អនុវត្តអនុ�សនៃ៍នករសិក�របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ េ�យយកចិត្តទុក�កជ់
ពិេសសចំេពះបញ្ហ េយនឌ័រ។ 

ខ). ផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងនឹងករអនុវត្តេ�យរដ្ឋភគី នូវអនុ�សន៍ៃនករសិក� េនកនុងរបយករណ៍
�មកលកំណតប់នទ ប ់ ជពេិសសអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបនគូសបញជ កេ់�យតំ�ងពេិសសៃនអគគេលខ 
ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ មនជ�ទិ៍៖ 

i. ករអភិវឌ�យុទធ�្រស្តជតិែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ េដើមបទីប�់ក ត ់ នងិេ�ះ្រ�យ
�ល់ទ្រមងទ់ងំអស់ៃនអេំពើហិង�េលើកុមរ។ 

ii. ករ�កេ់ចញនូវករ�ម្របម�មផ្លូវចបបជ់តិយ៉ងជកែ់ស្តងេលើ�ល់ទ្រមងៃ់នអេំពើហិង�េលើកុមរ 
េនកនុង្រគបទ់ីកែន្លង និង្រគបេ់ពល និង 

iii. កររមួបញចូ លៃន្របពន័ធ្របមូល វភិគ និងផ�ព្វផ�យទិនននយ័ជតិ និងរេបៀប�រៈៃនករ្រ�វ្រជវ
អំពីអំេពើហិង�េលើកុមរ។ 

គ). សហករជមយួ និងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីតំ�ងពេិសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជ
ជតិេលើបញ្ហ អេំពើហិង�េលើកុមរ អងគករយូនីេសហ្វ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស� និងអងគករ
សុខភពពិភពេ�ក និងទីភន កង់រពកព់ន័ធដៃទេទៀត មនជ�ទិ៍ អងគករពលកមមអន្តរជតិ អងគករយូេណសកូ ឧត្តមសនង
ករជនខ់ពស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន ករយិល័យ្របឆងំេ្រគ�ងេញ�ននិងឧ្រកិដ្ឋកមមៃនអងគករ
សហ្របជជត ិកដូ៏ចជៃដគូអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល។ 

៥០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ នងិមន្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើ
ហិង�កនុង្រគួ�រ និងជពិេសស៖ 

ក). ចត�់ល់វធិនករចបំចស់្រមបអ់នុវត្តចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរង
េ្រគះឱយបនេពញេលញ រមួទងំ ករអនុមត័ជបនទ ននូ់វ្របកសែដលផ្តល់សមតថកចិចឱយម្រន្តីឃំុ និងភូម ិ េធ្វើសកមមភព
ករពរជនរងេ្រគះេ�យ�រអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ។ 

ខ). បេងកើត្របពន័ធករពរកុមរមយួ េ�យមនករ�កក់រទទួលខុស្រតូវចបស់�ស់ចេំពះ�ជញ ធរមូល�្ឋ នជក់
�ក�់មយួ រមួទងំ្របពន័ធស្រមប�់យករណ៍អំពីកររេំ�ភបំពនេលើកុមរ េ�យេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�មរបយ
ករណ៍ទកទ់ងនឹងកររេំ�ភបំពនែបបេនះ ្រពមទងំេធ្វើករអភវិឌ�នូវវធិនករគ្ំរទ និងវធិនករដៃទេផ�ងេទៀត េដើមបី
ទប�់ក តអ់ំេពើហិង�ដៃទេទៀត។ 

គ). ្របមូលទិនននយ័ែដលគួរឱយទុកចិត្តស្តីពីអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ រួមទំងករបំពនផ្លូវេភទកុមរ និងេធ្វើករ
សិក�អំពឬីសគល់ៃនបុព្វេហតុ និងវ�ិលភពៃនបញ្ហ ៃនអំេពើហិង�េលើកុមរ។ 

ឃ). ស្រមបស្រមួលកមមវធិីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងទូទំង្របេទស រួមទំងយុទធនករអំពីបញ្ហ ៃនអំេពើ
ហិង�កនុង្រគួ�រ េ�យមនេគលបណំងេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិប��ធរណៈជន និងទេំនៀមទម្ល បែ់ដល�ម�ត់
ជនរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តី និងកុមរពីករ�យករណ៍ នងិ 
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ង). េធ្វើករេសុើបអេងកតអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ�មរយៈនីតិវធីិតុ�ករយកចិត្តទុក�កកុ់មរ និងធនថមនករ
�កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះជនេលមើសេ�យេគរពករធនសិទធិរបស់កុមរ រមួទងំសិទធឯិកជនរបស់េគផងែដរ។ 

៧២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងងឹកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករអនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួន េ�យកំណតជ់េទស្រពហមទណ្ឌ នូវ
អំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងបពំនផ្លូវេភទ កនុងេគលបំណងេដើមបធីនថ ជនែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសខងផ្លូវេភទេលើ
កុមរនឹង្រតូវបននំមកកន់តុ�ករ និងផ្តនទ េទសដស៏ម្រសប។ 

ខ). េធ្វើករេថក លេទស ្រពមទងំចតវ់ធិនករដស៏កមម្របឆងំនឹងបុគគល និងសហ្រគសែដលផ្តល់ស្រមប
ស្រមួល ឬបងកឱយមនេទសចរណ៍ផ្លូវេភទេកើតេឡើង និង 

គ). បេងកើតជ្រមកស្រមបជ់នរងេ្រគះជកុមរេ�យអំេពើបំពនផ្លូវេភទនិងអេំពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ ្រពមទងំផ្តល់ 
ដល់ពកួេគនូវករ�្ត រនីតសិមបទដំេ�ះ្រ�យ និងេស�កមមសមហរណកមមសងគមកិចច។

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

២១. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភពកនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើហិង� នងិកររេំ�ភ 
បំពនផ្លូវេភទេទេលើ្រស្តី និងកុមរ រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគរួ
បេងកើត និងេលើកកមពស់យន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួសំ�បទ់ទួលពកយបណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ 
និងេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើពកយបណ្ដឹ ងទងំេនះ េ�យផ្ដល់ករករពរខងេវជជ�្រស្ត និងផ្លូវចតិ្តដល់ជនរងេ្រគះ 
កដូ៏ចជលទធភពទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ រមួមនសំណង និងករ�្ដ រនីតិសមបទបនសម្រសប។ គណៈកមម ធិ
ករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគ ី ផ្ដល់សថិតៃិនចំននួបណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងកររេំ�ភេសពសនថវៈ កដូ៏ចជពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើប
អេងកត ករេចទ្របកន ់និងករផ្ដនទ េទសេនកនុងសំណំុេរឿងទងំេនះ។ 

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

២០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉ត់ និងផ្តនទ េទសចេំពះជនែដលេលមើស នឹងចបប់
ស្តីពីអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ និងអនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករសកមមភព េដើមបបីងក រអេំពើ
ហឹង�្របឆងំនងឹ្រស្តី។ […] 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62 Para 61 (g). ព្រងឹងយន្តករតុ�ករកនុងករករពរជនរងេ្រគះៃនអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករ
ជួញដូរ ជំរុញកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តីតុ�ករ នងិម្រន្តអីនុវត្តចបប ់អំពចីបបស់្តីពីករទប�់ក តអ់ំេពើ
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ក). ចត�់ទិភពនូវករលុបបំបត�់ល់ទ្រមងៃ់នអេំពើហិង�េលើកុមរ រមួទងំ�មរយៈករធនឱយមនករ
អនុវត្តអនុ�សនៃ៍នករសិក�របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ េ�យយកចិត្តទុក�កជ់
ពិេសសចំេពះបញ្ហ េយនឌ័រ។ 

ខ). ផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងនឹងករអនុវត្តេ�យរដ្ឋភគី នូវអនុ�សន៍ៃនករសិក� េនកនុងរបយករណ៍
�មកលកំណតប់នទ ប ់ ជពេិសសអនុ�សនទ៍ងំ�យែដលបនគូសបញជ កេ់�យតំ�ងពេិសសៃនអគគេលខ 
ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង�េលើកុមរ មនជ�ទិ៍៖ 

i. ករអភិវឌ�យុទធ�្រស្តជតិែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ េដើមបទីប�់ក ត ់ នងិេ�ះ្រ�យ
�ល់ទ្រមងទ់ងំអស់ៃនអេំពើហិង�េលើកុមរ។ 

ii. ករ�កេ់ចញនូវករ�ម្របម�មផ្លូវចបបជ់តិយ៉ងជកែ់ស្តងេលើ�ល់ទ្រមងៃ់នអេំពើហិង�េលើកុមរ 
េនកនុង្រគបទ់ីកែន្លង និង្រគបេ់ពល និង 

iii. កររមួបញចូ លៃន្របពន័ធ្របមូល វភិគ និងផ�ព្វផ�យទិនននយ័ជតិ និងរេបៀប�រៈៃនករ្រ�វ្រជវ
អំពីអំេពើហិង�េលើកុមរ។ 

គ). សហករជមយួ និងែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសពីតំ�ងពេិសសៃនអគគេលខធិករអងគករសហ្របជ
ជតិេលើបញ្ហ អេំពើហិង�េលើកុមរ អងគករយូនីេសហ្វ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស� និងអងគករ
សុខភពពិភពេ�ក និងទីភន កង់រពកព់ន័ធដៃទេទៀត មនជ�ទិ៍ អងគករពលកមមអន្តរជតិ អងគករយូេណសកូ ឧត្តមសនង
ករជនខ់ពស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន ករយិល័យ្របឆងំេ្រគ�ងេញ�ននិងឧ្រកិដ្ឋកមមៃនអងគករ
សហ្របជជត ិកដូ៏ចជៃដគូអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល។ 

៥០. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគីចតវ់ធិនករជបនទ ន ់ នងិមន្របសិទធភពេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើ
ហិង�កនុង្រគួ�រ និងជពិេសស៖ 

ក). ចត�់ល់វធិនករចបំចស់្រមបអ់នុវត្តចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហិង�កនុង្រគួ�រ និងកិចចករពរជនរង
េ្រគះឱយបនេពញេលញ រមួទងំ ករអនុមត័ជបនទ ននូ់វ្របកសែដលផ្តល់សមតថកចិចឱយម្រន្តីឃំុ និងភូម ិ េធ្វើសកមមភព
ករពរជនរងេ្រគះេ�យ�រអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ។ 

ខ). បេងកើត្របពន័ធករពរកុមរមយួ េ�យមនករ�កក់រទទួលខុស្រតូវចបស់�ស់ចេំពះ�ជញ ធរមូល�្ឋ នជក់
�ក�់មយួ រមួទងំ្របពន័ធស្រមប�់យករណ៍អំពីកររេំ�ភបំពនេលើកុមរ េ�យេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�មរបយ
ករណ៍ទកទ់ងនឹងកររេំ�ភបំពនែបបេនះ ្រពមទងំេធ្វើករអភវិឌ�នូវវធិនករគ្ំរទ និងវធិនករដៃទេផ�ងេទៀត េដើមបី
ទប�់ក តអ់ំេពើហិង�ដៃទេទៀត។ 

គ). ្របមូលទិនននយ័ែដលគួរឱយទុកចិត្តស្តីពីអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ រួមទំងករបំពនផ្លូវេភទកុមរ និងេធ្វើករ
សិក�អំពឬីសគល់ៃនបុព្វេហតុ និងវ�ិលភពៃនបញ្ហ ៃនអំេពើហិង�េលើកុមរ។ 

ឃ). ស្រមបស្រមួលកមមវធិីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងទូទំង្របេទស រួមទំងយុទធនករអំពីបញ្ហ ៃនអំេពើ
ហិង�កនុង្រគួ�រ េ�យមនេគលបណំងេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិប��ធរណៈជន និងទេំនៀមទម្ល បែ់ដល�ម�ត់
ជនរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តី និងកុមរពីករ�យករណ៍ នងិ 
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ង). េធ្វើករេសុើបអេងកតអំេពើហិង�កនុង្រគួ�រ�មរយៈនីតិវធីិតុ�ករយកចិត្តទុក�កកុ់មរ និងធនថមនករ
�កទ់ណ្ឌ កមមចំេពះជនេលមើសេ�យេគរពករធនសិទធិរបស់កុមរ រមួទងំសិទធឯិកជនរបស់េគផងែដរ។ 

៧២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគី៖ 

ក). េធ្វើករព្រងងឹកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករអនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួន េ�យកំណតជ់េទស្រពហមទណ្ឌ នូវ
អំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ និងបពំនផ្លូវេភទ កនុងេគលបំណងេដើមបធីនថ ជនែដលបន្រប្រពឹត្តេលមើសខងផ្លូវេភទេលើ
កុមរនឹង្រតូវបននំមកកន់តុ�ករ និងផ្តនទ េទសដស៏ម្រសប។ 

ខ). េធ្វើករេថក លេទស ្រពមទងំចតវ់ធិនករដស៏កមម្របឆងំនឹងបុគគល និងសហ្រគសែដលផ្តល់ស្រមប
ស្រមួល ឬបងកឱយមនេទសចរណ៍ផ្លូវេភទេកើតេឡើង និង 

គ). បេងកើតជ្រមកស្រមបជ់នរងេ្រគះជកុមរេ�យអំេពើបំពនផ្លូវេភទនិងអេំពើេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ ្រពមទងំផ្តល់ 
ដល់ពកួេគនូវករ�្ត រនីតសិមបទដំេ�ះ្រ�យ និងេស�កមមសមហរណកមមសងគមកិចច។

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

២១. រដ្ឋភគីគួរចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភពកនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើហិង� នងិកររេំ�ភ 
បំពនផ្លូវេភទេទេលើ្រស្តី និងកុមរ រមួទងំកររេំ�ភេសពសនថវៈ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគរួ
បេងកើត និងេលើកកមពស់យន្តករ្របកបេ�យ្របសិទធភពមយួសំ�បទ់ទួលពកយបណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងអំេពើហិង�ផ្លូវេភទ 
និងេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើពកយបណ្ដឹ ងទងំេនះ េ�យផ្ដល់ករករពរខងេវជជ�្រស្ត និងផ្លូវចតិ្តដល់ជនរងេ្រគះ 
កដូ៏ចជលទធភពទទួលបនដំេ�ះ្រ�យ រមួមនសំណង និងករ�្ដ រនីតិសមបទបនសម្រសប។ គណៈកមម ធិ
ករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគ ី ផ្ដល់សថិតៃិនចំននួបណ្ដឹ ងទកទ់ងនឹងកររេំ�ភេសពសនថវៈ កដូ៏ចជពត័ម៌នស្ដីពីករេសុើប
អេងកត ករេចទ្របកន ់និងករផ្ដនទ េទសេនកនុងសំណំុេរឿងទងំេនះ។ 

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

២០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីអនុវត្តយ៉ងមុងឹម៉ត់ និងផ្តនទ េទសចេំពះជនែដលេលមើស នឹងចបប់
ស្តីពីអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ និងអនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករសកមមភព េដើមបបីងក រអេំពើ
ហឹង�្របឆងំនងឹ្រស្តី។ […] 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62 Para 61 (g). ព្រងឹងយន្តករតុ�ករកនុងករករពរជនរងេ្រគះៃនអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករ
ជួញដូរ ជំរុញកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តីតុ�ករ នងិម្រន្តអីនុវត្តចបប ់អំពចីបបស់្តីពីករទប�់ក តអ់ំេពើ
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ហិង�កនុង្រគួ�រ នងិកចិចករពរជនរងេ្រគះ េដើមបធីនឱយមនករេចទ្របកនដ់ម៏ន្របសិទធភព ជជង�ម
មេធយបយស្រមុះស្រមួល េហើយ្រតូវធនថករស្រមុះស្រមួល និងយន្តករេ្រកផ្លូវករ �ច្រតូវេ្របើបនែតេរឿងក្តី
មនិ្រពហមទណ្ឌ ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (h). បណ្តុ ះប�្ត ល្រស្តីបែនថមេទៀត ឱយេធ្វើករជមយួជនរងេ្រគះពីអំេពើហិង� នងិករ
ជួញដូរ និងបេងកើតទី�ងំសុវតថិភពមយួសំ�ប្់រស្តីែដលជជនរងេ្រគះពីអេំពើហិង�និងករជួញដូរ និងកមមវធិេីដើមបី
ធនឱយមនករជសះេសបើយេឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេឡើងវញិេទកនុងសងគម។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (i). អនុវត្តបទបបញញត្តិែដលពកព់ន័ធៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  េនេពល�ែដល្រស្តី្រតូវបនេគ
យកេទគូរពណ៌នជរូប្រកហ្វិច ជពេិសស ជនរងេ្រគះៃនករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ នងិហិង�ផ្លូវេភទ។ 

ឃ. ពលកមមកុមរ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពតឹ្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដលករពរពួក
េគពពីលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន។ (ពរ័ទុយ�គ ល់); 

១១៨.៦៧. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិកុមរ រមួទងំករបេង្ហើយ និងករអនុ
វត្តេសចក្ត្ីរពងថមីៃនែផនករជតិេដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកប់ផុំតៃនពលកមមកុមរស្រមបឆ់ន ២ំ០១៣-២០១៨។ 
(ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

១១៨.៦៨. ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវចបបស់្តីពពីលកមមកុមរនិងអនុវត្តែផនករសកមមភពជតរិបស់ខ្លួន 
ស្តីពីករលុបបំបតទ់្រមង�់្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ ព្រងឹងចបបែ់ដល�ម�តព់លកមមកុមរ េ�យផ្តល់�ទិ
ភពេទេលើ�ថ នភពកុមរ េនកនុងករងរបេំរ ើ�មផទះ បេងកើនចំននួៃនករចុះអធិករកិចចករងរ និងធនពីករផក
ពិនយ័ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ ចេំពះជន�ែដលេ្របើពលកមមកុមរេ�យខុសចបប។់ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.៦៩. ព្រងងឹវធិនករ្របយុទធនងឹពលកមមកុមរ និងករេកង្របវញ័ច េលើកុមរ។ (�ល់េហ�រ)ី 

១១៨.៧០. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកប់ផុំតៃនពលកមមកុមរ នងិេដើមបី
ែកលម្អស្តង�់រសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ។ (គុយប) 

១១៨.៧១. អនុវត្តែផនករសកមមភពេដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ។ (អុ�៉ីក)់ 

១១៨.១២៥. ព្រងងឹេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរស្រមបក់មមករទងំអស់ និងបន្តកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ។ (េអសប៉ញ)

126  

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៩. ព្រងងឹសមតថភព�ថ បន័ពកព់ន័ធេដើមបពី្រងកីករអនុវត្តែផនកររយៈេពល៥ឆន  ំរបស់ខ្លួន(២០០៦ ដល់២០១២)
េដើមបលុីបបំបតទ់្រមងក់រងរេទេលើកុមរដ�៏្រកកប់ំផុត។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

៣៣. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រងរេ�យបងខំ និងទ្រមងក់រងរេលើកុមរធងនធ់ងរបំផុត។ 
(�ធរណៈរដ្ឋកុងេ�គ ) 

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

៦៨. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគអីនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវចបបក់រងរពកព់ន័ធនងឹកុមរ និងអនុវត្តនូវ
ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករលុបបំបតទ់្រមងធ់ងនធ់ងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ �មរយៈមេធ�បយមនជ�ទិ៍៖ 

ក). ព្រងឹងចបបជ់តែិដលេធ្វើករ�ម្របមពលកមមកុមរ។ 

ខ). ផ្តល់�ទិភពកនុងករណីេនះ េ�យេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់កុមរ ែដលជអនក
បេ្រមើ�មផទះ ឱយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ 

គ). បេងកើនចំននួអធិករករងរ។ ធនឱយមនករ�កពិ់នយ័ និងេទស្រពហមទណ្ឌ ដល់ជនែដលេ្របើ្របស់ពលកមម
កុមរេ�យខុសចបប។់ 

ឃ). េរៀបចំករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តសិ្រមបម់្រន្តីអនុវត្តចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម នងិ 

ង). �កចុ់ះនូវវធិនករដស៏ម្រសប េដើមបជីួយ �្ត រ និងករទទួលបននូវឱកសអបរ់សំ្រមបអ់តតីកុមរជកមមករ 
កនុងទ្រមងម់យួែដលមនករគិតគូរពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនងឹេយនឌរ័។ 

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

២៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគី បេងកើនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងពល
កមមកុមរ និងករពរកុមរពី�ល់ទ្រមងៃ់នករេធ្វើ�ជីវកមមខងេសដ្ឋកិចច និង�ជីវកមមផ្លូវេភទ េ�យរមួទងំទ្រមង់
ែដល�្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ កនុងចេំ�ម�ជវីកមមឯេទៀត �មរយៈករព្រងឹងចបបជ់តិរបស់ខ្លួនែដល�ម
្របមពលកមមកុមរ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ េ�យបេងកើនចនំួនអធិករកចិចករងរេដើមបធីនករេគរពចបបជ់ត ិ
របស់ខ្លួន ែដល�ម្របមពលកមមកុមរ ធនឲយមនករពិនយ័ជ្របក ់ នងិករ�កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះជន
ទងំ�យ�ែដលេ�្ល�តទញយក្របេយជនព៍ីពលកមមកុមរេ�យខុសចបប ់ េរៀបចឲំយមនករបណ្តុ ះប�្ត ល
ជកតព្វកិចចដល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម និងអនុមត័វធិនករចបំច ់ េដើមបសី្រមួលដល់ករ
�្ត រនីតិសមបទ និងករទទួលបនឱកសអបរ់សំំ�បអ់តីតកមមករកុមរទងំេនះ។ 
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ហិង�កនុង្រគួ�រ នងិកចិចករពរជនរងេ្រគះ េដើមបធីនឱយមនករេចទ្របកនដ់ម៏ន្របសិទធភព ជជង�ម
មេធយបយស្រមុះស្រមួល េហើយ្រតូវធនថករស្រមុះស្រមួល និងយន្តករេ្រកផ្លូវករ �ច្រតូវេ្របើបនែតេរឿងក្តី
មនិ្រពហមទណ្ឌ ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (h). បណ្តុ ះប�្ត ល្រស្តីបែនថមេទៀត ឱយេធ្វើករជមយួជនរងេ្រគះពីអំេពើហិង� នងិករ
ជួញដូរ និងបេងកើតទី�ងំសុវតថិភពមយួសំ�ប្់រស្តីែដលជជនរងេ្រគះពីអេំពើហិង�និងករជួញដូរ និងកមមវធិេីដើមបី
ធនឱយមនករជសះេសបើយេឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេឡើងវញិេទកនុងសងគម។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (i). អនុវត្តបទបបញញត្តិែដលពកព់ន័ធៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  េនេពល�ែដល្រស្តី្រតូវបនេគ
យកេទគូរពណ៌នជរូប្រកហ្វិច ជពេិសស ជនរងេ្រគះៃនករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ នងិហិង�ផ្លូវេភទ។ 

ឃ. ពលកមមកុមរ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.២៦. អនុមត័ និងអនុវត្តចបបែ់ដល�ម�ត�់ល់ទ្រមងៃ់នករ្រប្រពតឹ្តិមនិគបបេីលើកុមរ និងែដលករពរពួក
េគពពីលកមមេ�យបងខំ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងករបំពន។ (ពរ័ទុយ�គ ល់); 

១១៨.៦៧. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិកុមរ រមួទងំករបេង្ហើយ និងករអនុ
វត្តេសចក្ត្ីរពងថមីៃនែផនករជតិេដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកប់ផុំតៃនពលកមមកុមរស្រមបឆ់ន ២ំ០១៣-២០១៨។ 
(ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

១១៨.៦៨. ធនករេគរពេ�យេពញេលញនូវចបបស់្តីពពីលកមមកុមរនិងអនុវត្តែផនករសកមមភពជតរិបស់ខ្លួន 
ស្តីពីករលុបបំបតទ់្រមង�់្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ ព្រងឹងចបបែ់ដល�ម�តព់លកមមកុមរ េ�យផ្តល់�ទិ
ភពេទេលើ�ថ នភពកុមរ េនកនុងករងរបេំរ ើ�មផទះ បេងកើនចំននួៃនករចុះអធិករកិចចករងរ និងធនពីករផក
ពិនយ័ និងករ�កទ់ណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ ចេំពះជន�ែដលេ្របើពលកមមកុមរេ�យខុសចបប។់ (អ៊ុយរុយ�គ យ) 

១១៨.៦៩. ព្រងងឹវធិនករ្របយុទធនងឹពលកមមកុមរ និងករេកង្របវញ័ច េលើកុមរ។ (�ល់េហ�រ)ី 

១១៨.៧០. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រ�្ឋ ភបិល េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកប់ផុំតៃនពលកមមកុមរ នងិេដើមបី
ែកលម្អស្តង�់រសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វើករ។ (គុយប) 

១១៨.៧១. អនុវត្តែផនករសកមមភពេដើមបលុីបបំបតទ់្រមង�់្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ។ (អុ�៉ីក)់ 

១១៨.១២៥. ព្រងងឹេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង�់រករងរស្រមបក់មមករទងំអស់ និងបន្តកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករកតប់នថយពលកមមកុមរ។ (េអសប៉ញ)
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អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៩. ព្រងងឹសមតថភព�ថ បន័ពកព់ន័ធេដើមបពី្រងកីករអនុវត្តែផនកររយៈេពល៥ឆន  ំរបស់ខ្លួន(២០០៦ ដល់២០១២)
េដើមបលុីបបំបតទ់្រមងក់រងរេទេលើកុមរដ�៏្រកកប់ំផុត។ (សហរដ្ឋ�េមរចិ) 

៣៣. បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួនេដើមបលុីបបំបតក់រងរេ�យបងខំ និងទ្រមងក់រងរេលើកុមរធងនធ់ងរបំផុត។ 
(�ធរណៈរដ្ឋកុងេ�គ ) 

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

៦៨. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគអីនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវចបបក់រងរពកព់ន័ធនងឹកុមរ និងអនុវត្តនូវ
ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករលុបបំបតទ់្រមងធ់ងនធ់ងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ �មរយៈមេធ�បយមនជ�ទិ៍៖ 

ក). ព្រងឹងចបបជ់តែិដលេធ្វើករ�ម្របមពលកមមកុមរ។ 

ខ). ផ្តល់�ទិភពកនុងករណីេនះ េ�យេធ្វើករេ�ះ្រ�យ�ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់កុមរ ែដលជអនក
បេ្រមើ�មផទះ ឱយ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ។ 

គ). បេងកើនចំននួអធិករករងរ។ ធនឱយមនករ�កពិ់នយ័ និងេទស្រពហមទណ្ឌ ដល់ជនែដលេ្របើ្របស់ពលកមម
កុមរេ�យខុសចបប។់ 

ឃ). េរៀបចំករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តសិ្រមបម់្រន្តីអនុវត្តចបប ់្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម នងិ 

ង). �កចុ់ះនូវវធិនករដស៏ម្រសប េដើមបជីួយ �្ត រ និងករទទួលបននូវឱកសអបរ់សំ្រមបអ់តតីកុមរជកមមករ 
កនុងទ្រមងម់យួែដលមនករគិតគូរពីបញ្ហ រេសើបទកទ់ងនងឹេយនឌរ័។ 

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

២៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគី បេងកើនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងពល
កមមកុមរ និងករពរកុមរពី�ល់ទ្រមងៃ់នករេធ្វើ�ជីវកមមខងេសដ្ឋកិចច និង�ជីវកមមផ្លូវេភទ េ�យរមួទងំទ្រមង់
ែដល�្រកកបំ់ផុតៃនពលកមមកុមរ កនុងចេំ�ម�ជវីកមមឯេទៀត �មរយៈករព្រងឹងចបបជ់តិរបស់ខ្លួនែដល�ម
្របមពលកមមកុមរ្រសប�មបទ�្ឋ នអន្តរជតិ េ�យបេងកើនចនំួនអធិករកចិចករងរេដើមបធីនករេគរពចបបជ់ត ិ
របស់ខ្លួន ែដល�ម្របមពលកមមកុមរ ធនឲយមនករពិនយ័ជ្របក ់ នងិករ�កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះជន
ទងំ�យ�ែដលេ�្ល�តទញយក្របេយជនព៍ីពលកមមកុមរេ�យខុសចបប ់ េរៀបចឲំយមនករបណ្តុ ះប�្ត ល
ជកតព្វកិចចដល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម និងអនុមត័វធិនករចបំច ់ េដើមបសី្រមួលដល់ករ
�្ត រនីតិសមបទ និងករទទួលបនឱកសអបរ់សំំ�បអ់តីតកមមករកុមរទងំេនះ។ 
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ង. ្រគួ�រ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៤៣. គ្ំរទដល់អភ្ិរកមែដលត្រមងទិ់ស្រគួ�រស្រមបក់ិចចករពរសិទធិកុមរ និងអនុវត្តេគលនេយបយ
ជតិែដលមន្រ�ប ់េនកនុងនយ័េនះ។ (ែសបប៊)ី 

១១៨.១០០. ្រសប�មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជតិ ផ្តល់ករករពរេ�យ្របសិទធភពដល់
្រគួ�រ ែដលជេកសិក្រគឹះ នងិធមមជតៃិនសងគម។ (េអហ�ុបី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៨៣. ព្រងងឹេគលនេយបយ េដើមបធីនទងំ្រសុងដល់សិទធិកុមរ េ�យយកចិត្តទុក�កេ់ទេលើករអនុវត្តេសចក្តី
ែណនសំំ�បក់ចិចគពំរកុមរ�មជេ្រមើសេផ�ង� ្រសប�មដំេ�ះ្រ�យរបស់្រកុម្របកឹ�េលខ១១/៧ និងេសចក្តី
្រពងដេំ�ះ្រ�យរបស់ម�សននិបតេលខA/C.3/64/L.50។ (េ្របសីុល) 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

៩. េ�យេយងដល់េសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នរបស់ខ្លួន េ្រកមអនុសញញ េនះ (CRC/C/KHM/CO/2-3, para. 13), គ
ណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគ្ីរតូវ៖ 

ក). ពេន្ល�នករអនុមត័ែផនករសកមមភពថមី្របឆងំនឹងករជួញដូរ និងករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទកុមរ ែដលគួរ
បញចូ ល្រគបប់ញ្ហ ែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពធិី�របែនថមេនះ ជមយួនងឹវធិនករសំេ�ដល់ករបងក រ ករករពរ  

និងករេធ្វើឱយសះេសបើយទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចតិ្ត នងិករេធ្វើសេមហរណកមមកុមររងេ្រគះេទកនុងសងគមវញិ ្រពម
ទងំករេសុើបសួរ នងិករេចទ្របកនប់ទេលមើសែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធី�របែនថមេនះ។ 

ខ). ពចិរ�ពីករ�កប់ញចូ លែផនករសកមមភពថមីេទកនុងេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្តមយួែដល្រគប់
្រជុងេ្រជយ េ�យមនសូចនករ និងេពលេវ�កំណតច់បស់�ស់ េដើមប�ីយតំៃលពីករអនុវត្តែផនករេនះ ្រពម
ទងំមនធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន។់ 

គ). ឃ្ល េំមើល និង�យតៃំលឱយបនេទៀងទតៃ់នវធិនករទងំអស់ែដលបនចតេ់ឡើង េដើមបែីកស្រមួលបែនថម
េទៀតនូវេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្ត។ 
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២១. គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគី ែកស្រមួលចបបស់្តីពីករប្រងក បករជួញដូរមនុស� និងករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 
និងេធ្វើឱយចបបេ់នះ្រសប�មទងំ្រសុងនឹងម្រ�២ និងម្រ�៣ ៃនពិធី�របែនថមេនះ េ�យឱយនិយមនយ័ឱយបន
្រតឹម្រតូវ និងផ្តនទ េទស្រគបទ់្រមងៃ់នករលកកុ់មរ និងអេំពើ�ស�ភសកុមរ។ ជពិេសស រដ្ឋភគីគួរ៖ 

ក). េធ្វើវេិ�ធនកមមចបបេ់�យ�កប់ញចូ លនិយមនយ័ឱយបនទូ�យៃនករលកកុ់មរែដលរមួមនអំេពើផ្តល់
ឱយ ្របគល់ឱយ ឬទទួលយកកុមរសំ�បេ់គលបំណង�ជវីកមមផ្លូវេភទឬករសមុំកូនខុសចបប ់ សំ�បក់រចូលរមួរបស់
កុមរកនុងពលកមមេ�យបងខំ និងសំ�បក់រេផទរសរ�ីងគរបស់កុមរេដើមបផីល្របេយជន ៍ ្រសប�មម្រ�៣(ក) ៃនពធីិ
�របែនថម និងលបេ់ចលលកខខណ្ឌ ត្រមូវអំពីធតុផ�ៃំនករេ្របើកម្ល ងំ ឬទ្រមងដ់ៃទេទៀតៃនករបងខតិបងខំ �ម្រគប់
ទ្រមងៃ់នករលកកុ់មរ កនុងម្រ�១២ ៃនចបបេ់នះ។  

ខ). ព្រងកីនិយមនយ័ៃនរូបភព/សមភ រៈ�ស�ភសកុមរ ដូចមនែចងកនុងម្រ�២(គ) នងិម្រ�៣(គ)ៃន
ពិធ�ីរបែនថម េដើមប�ីកប់ញចូ លឱយបនចបស់�ស់នូវរូបភពតំ�ងកុមរែដលេធ្វើឱយេគនឹកគិតដល់ផ្លូវេភទ ែដល 
មនិបនបរយិយជរូបភពកុមរចូលរមួពកព់ន័ធនឹងសកមមភពផ្លូវេភទេ�យចំហ និងេដើមបបីញចូ លឱយបនទូ�យនូវ
អំេពើផលិត ែចកចយ ផ�ព្វផ�យ នចូំល នេំចញ ផ្តល់ឱយ លក ់្រពមទងំកនក់បឬ់ចូលេមើលឬែឆកេមើលេ�យដងឹ
ចបស់ពីរូបភព/សមភ រៈ�ស�ភសកុមរ   

២៧. េយង�ម�ម រតីៃនម្រ�� កថខណ័្ឌ ទី៣ៃនពិធី�របែនថម គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍រដ្ឋភគី 
្រតូវ�ក�់ទិភពឱយបនខពស់ េនកនុងរេបៀបវរៈ�ធរណៈ ស្តីពីករ្របយុទធ្របឆងំនងឹករេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទកុមរ
�ម្រគបទ់្រមង ់ េដើមបពី្រងឹងឥទធិពលែដលគួរឱយខ្ល ចៃន្រកបខណ័្ឌ ចបបរ់បស់ខ្លួនែដលេនជធរមន។ េធ្វើដូេចនះបន 
រដ្ឋភគ្ីរតូវ៖ 

ក). ធនថយន្តករបណ្តឹ ងេនថន កស់ហគមនគឺ៍ងយ្រសួល�ចរកបន េហើយកុមររងេ្រគះែដលសិទធិរបស់ 
េគេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ ្រតូវបនបំពន �ចេ�រកប្តងឹបនេ�យងយ្រសួល។ 

ខ). ព្រងឹងសមតថភព�ជញ ធរ្របតិបត្តិចបបទ់ងំអស់ រមួទងំ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងតុ�ករ �មរយៈករ   ប
ណ្តុ ះប�្ត លឯកេទសជំនញ។ 

គ). បេងកើតយន្តករ នងិនីតិវធិីសំ�បក់រេសុើបអេងកតពីដំបូងទី និងករកំណតអ់ត្តសញញ ណកុមររងេ្រគះពីបទ
េលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ រមួទងំ�មរយៈករែចករែំលកពត័ម៌ន និងយន្តករសហករគន ឱយកនែ់តេកើន
េឡើង រ�ងទីភន កង់រ្របតិបត្តចិបប ់�ថ បន័ពកព់ន័ធ និងេស�សងគម។ 

ឃ). ចតវ់ធិនករននេដើមបធីនថ កុមររងេ្រគះទងំអស់មនសិទធិទទួលបននីតវិធិី្រគប្់រគនេ់ដើមបែីស្វង 
រកសំណងករខូចខតពីអនកទទួលខុស្រតូវ�មផ្លូវចបប ់ េ�យគម នករេរ ើសេអើង ្រសប�មម្រ�� កថខណ័្ឌ ទី៤ 
ៃនពធិី�របែនថមេនះ និងបេងកើតមូលនិធិសំណងដល់កុមររងេ្រគះមយួ សំ�បក់រណីទងំ�យ�ែដលកុមររង
េ្រគះមនិ�ចទទួលបនសំណងពីជនេលមើស។ 
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ង. ្រគួ�រ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.៤៣. គ្ំរទដល់អភ្ិរកមែដលត្រមងទិ់ស្រគួ�រស្រមបក់ិចចករពរសិទធិកុមរ និងអនុវត្តេគលនេយបយ
ជតិែដលមន្រ�ប ់េនកនុងនយ័េនះ។ (ែសបប៊)ី 

១១៨.១០០. ្រសប�មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស�អន្តរជតិ ផ្តល់ករករពរេ�យ្របសិទធភពដល់
្រគួ�រ ែដលជេកសិក្រគឹះ នងិធមមជតៃិនសងគម។ (េអហ�ុបី) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៨៣. ព្រងងឹេគលនេយបយ េដើមបធីនទងំ្រសុងដល់សិទធិកុមរ េ�យយកចិត្តទុក�កេ់ទេលើករអនុវត្តេសចក្តី
ែណនសំំ�បក់ចិចគពំរកុមរ�មជេ្រមើសេផ�ង� ្រសប�មដំេ�ះ្រ�យរបស់្រកុម្របកឹ�េលខ១១/៧ និងេសចក្តី
្រពងដេំ�ះ្រ�យរបស់ម�សននិបតេលខA/C.3/64/L.50។ (េ្របសីុល) 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPSC/KHM/CO/1

៩. េ�យេយងដល់េសចក្តីសេងកតសននិ�្ឋ នរបស់ខ្លួន េ្រកមអនុសញញ េនះ (CRC/C/KHM/CO/2-3, para. 13), គ
ណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគ្ីរតូវ៖ 

ក). ពេន្ល�នករអនុមត័ែផនករសកមមភពថមី្របឆងំនឹងករជួញដូរ និងករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទកុមរ ែដលគួរ
បញចូ ល្រគបប់ញ្ហ ែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពធិី�របែនថមេនះ ជមយួនងឹវធិនករសំេ�ដល់ករបងក រ ករករពរ  

និងករេធ្វើឱយសះេសបើយទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចតិ្ត នងិករេធ្វើសេមហរណកមមកុមររងេ្រគះេទកនុងសងគមវញិ ្រពម
ទងំករេសុើបសួរ នងិករេចទ្របកនប់ទេលមើសែដល្រគបដណ្ត បេ់�យពិធី�របែនថមេនះ។ 

ខ). ពចិរ�ពីករ�កប់ញចូ លែផនករសកមមភពថមីេទកនុងេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្តមយួែដល្រគប់
្រជុងេ្រជយ េ�យមនសូចនករ និងេពលេវ�កំណតច់បស់�ស់ េដើមប�ីយតំៃលពីករអនុវត្តែផនករេនះ ្រពម
ទងំមនធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន។់ 

គ). ឃ្ល េំមើល និង�យតៃំលឱយបនេទៀងទតៃ់នវធិនករទងំអស់ែដលបនចតេ់ឡើង េដើមបែីកស្រមួលបែនថម
េទៀតនូវេគលនេយបយ និងយុទធ��ស្ត។ 
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២១. គណៈកមម ធិករទទូចឱយរដ្ឋភគី ែកស្រមួលចបបស់្តីពីករប្រងក បករជួញដូរមនុស� និងករេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 
និងេធ្វើឱយចបបេ់នះ្រសប�មទងំ្រសុងនឹងម្រ�២ និងម្រ�៣ ៃនពិធី�របែនថមេនះ េ�យឱយនិយមនយ័ឱយបន
្រតឹម្រតូវ និងផ្តនទ េទស្រគបទ់្រមងៃ់នករលកកុ់មរ និងអេំពើ�ស�ភសកុមរ។ ជពិេសស រដ្ឋភគីគួរ៖ 

ក). េធ្វើវេិ�ធនកមមចបបេ់�យ�កប់ញចូ លនិយមនយ័ឱយបនទូ�យៃនករលកកុ់មរែដលរមួមនអំេពើផ្តល់
ឱយ ្របគល់ឱយ ឬទទួលយកកុមរសំ�បេ់គលបំណង�ជវីកមមផ្លូវេភទឬករសមុំកូនខុសចបប ់ សំ�បក់រចូលរមួរបស់
កុមរកនុងពលកមមេ�យបងខំ និងសំ�បក់រេផទរសរ�ីងគរបស់កុមរេដើមបផីល្របេយជន ៍ ្រសប�មម្រ�៣(ក) ៃនពធីិ
�របែនថម និងលបេ់ចលលកខខណ្ឌ ត្រមូវអំពីធតុផ�ៃំនករេ្របើកម្ល ងំ ឬទ្រមងដ់ៃទេទៀតៃនករបងខតិបងខំ �ម្រគប់
ទ្រមងៃ់នករលកកុ់មរ កនុងម្រ�១២ ៃនចបបេ់នះ។  

ខ). ព្រងកីនិយមនយ័ៃនរូបភព/សមភ រៈ�ស�ភសកុមរ ដូចមនែចងកនុងម្រ�២(គ) នងិម្រ�៣(គ)ៃន
ពិធ�ីរបែនថម េដើមប�ីកប់ញចូ លឱយបនចបស់�ស់នូវរូបភពតំ�ងកុមរែដលេធ្វើឱយេគនឹកគិតដល់ផ្លូវេភទ ែដល 
មនិបនបរយិយជរូបភពកុមរចូលរមួពកព់ន័ធនឹងសកមមភពផ្លូវេភទេ�យចំហ និងេដើមបបីញចូ លឱយបនទូ�យនូវ
អំេពើផលិត ែចកចយ ផ�ព្វផ�យ នចូំល នេំចញ ផ្តល់ឱយ លក ់្រពមទងំកនក់បឬ់ចូលេមើលឬែឆកេមើលេ�យដងឹ
ចបស់ពីរូបភព/សមភ រៈ�ស�ភសកុមរ   

២៧. េយង�ម�ម រតីៃនម្រ�� កថខណ័្ឌ ទី៣ៃនពិធី�របែនថម គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍រដ្ឋភគី 
្រតូវ�ក�់ទិភពឱយបនខពស់ េនកនុងរេបៀបវរៈ�ធរណៈ ស្តីពីករ្របយុទធ្របឆងំនងឹករេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទកុមរ
�ម្រគបទ់្រមង ់ េដើមបពី្រងឹងឥទធិពលែដលគួរឱយខ្ល ចៃន្រកបខណ័្ឌ ចបបរ់បស់ខ្លួនែដលេនជធរមន។ េធ្វើដូេចនះបន 
រដ្ឋភគ្ីរតូវ៖ 

ក). ធនថយន្តករបណ្តឹ ងេនថន កស់ហគមនគឺ៍ងយ្រសួល�ចរកបន េហើយកុមររងេ្រគះែដលសិទធិរបស់ 
េគេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ ្រតូវបនបំពន �ចេ�រកប្តងឹបនេ�យងយ្រសួល។ 

ខ). ព្រងឹងសមតថភព�ជញ ធរ្របតិបត្តិចបបទ់ងំអស់ រមួទងំ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងតុ�ករ �មរយៈករ   ប
ណ្តុ ះប�្ត លឯកេទសជំនញ។ 

គ). បេងកើតយន្តករ នងិនីតិវធិីសំ�បក់រេសុើបអេងកតពីដំបូងទី និងករកំណតអ់ត្តសញញ ណកុមររងេ្រគះពីបទ
េលមើសននេ្រកមពិធី�របែនថមេនះ រមួទងំ�មរយៈករែចករែំលកពត័ម៌ន និងយន្តករសហករគន ឱយកនែ់តេកើន
េឡើង រ�ងទីភន កង់រ្របតិបត្តចិបប ់�ថ បន័ពកព់ន័ធ និងេស�សងគម។ 

ឃ). ចតវ់ធិនករននេដើមបធីនថ កុមររងេ្រគះទងំអស់មនសិទធិទទួលបននីតវិធិី្រគប្់រគនេ់ដើមបែីស្វង 
រកសំណងករខូចខតពីអនកទទួលខុស្រតូវ�មផ្លូវចបប ់ េ�យគម នករេរ ើសេអើង ្រសប�មម្រ�� កថខណ័្ឌ ទី៤ 
ៃនពធិី�របែនថមេនះ និងបេងកើតមូលនិធិសំណងដល់កុមររងេ្រគះមយួ សំ�បក់រណីទងំ�យ�ែដលកុមររង
េ្រគះមនិ�ចទទួលបនសំណងពីជនេលមើស។ 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣)
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៤៧. គណៈកមម ធិករ ជំរុញឲយរដ្ឋភគី េធ្វើន�ិករណ៍ម្រ�៩ ៃនចបបស់្តីពី�ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ�រ ែដលមន  លកខ
ណៈេរ ើសេអើង និងរតិតបតឹេ�យមនិសម្រសបនូវសិទធរិបស់្រស្តីកនុងករេរៀបករម្តងេទៀត ពីេ្រពះបិតុភព�ច្រតូវបន
បេងកើតេឡើងយ៉ងងយ្រសួល េ�យមេធ�បយែដលមនិសូវរតិតបតឹកនុងវស័ិយេវជជ�្រស្ត។ គណៈកមម ធិករក ៏  ផ្តល់
អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគចីតវ់ធិនករនន េដើមបសី្រមួលដល់ករេរៀបករ�មរយៈចបប្់របៃពណីែដលមន លកខ
ណៈផ្លូវករ េ�យករធនថ ករចុះលិខិតបញជ ក�់ពហ៍ពិពហ៍មនតៃម្លសមរមយ នងិគម នបនទុកខ្ល ងំ។ 

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

៤៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីសហករជមយួអងគករជតិ និងអន្តរជតិ េធ្វើករព្រងឹងេស�កមមផ្តល់្របឹក�
េយបល់ែដលមន្រ�ប់ដល់ឪពុកម្ត យ េធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀតនូវករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអបរ់ ំ ឧទ. 
�មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត លស្រមបឪ់ពុកម្ត យអំពីករែថទកុំមរតូច ករែណនំេ�យឪពុកម្ត យ និងករទទួល 
ខុស្រតូវរមួរបស់ឪពុកម្ត យ ្រសប�មម្រ�១� ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធកិរកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគកី�ងនូវ្របពន័ធ
ករពរកុមរ េដើមបពីិនិតយ�ម�នបន្តេលើ្រគួ�រែដល្រតូវករវធិនករគ្ំរទ េដើមបផី្តល់ករែថទដំស៏ម្រសប និងករ
យកចតិ្តទុក�កច់ំេពះកូនរបស់ខ្លួន។ 

៤៦. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករអនុមត័ភ្ល មៗនូវ្របកសែដលពកព់ន័ធនឹងេគលនេយបយស្តី
ពីករែថទជំំនួសចេំពះកុមរ និងផ្តល់ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដច៏បំចស់្រមបក់រអនុវត្តដេ៏ពញ
េលញៃនេគលនេយបយ និងបទ�្ឋ នអបបបរមស្តីពីករែថទជំនំួសចំេពះកុមរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋ
ភគី៖ 

ក). ចតវ់ធិនករដម៏ន្របសិទធភពេដើមបេីលើកកមពស់ �មរយៈករផ្តល់្របឹក� និងកមមវធិីេន�មសហគមន៍
ែដល្រគួ�រគឺជបរ�ិថ នដ៏្របេសើរបំផុតស្រមបកុ់មរ និងផ្តល់សិទធិអំ�ចឱយឪពុកម្ត យេមើលែថទកូំនរបស់ខ្លួន 
េដើមបីេជៀស�ងនូវករទុក�ក់កុមរេនកនុងមណ្ឌ លែថទំកុមរ។ 

ខ). បេងកើតលកខណៈវនិចិឆយ័ នងិយុទធ�្រស្តែដលទូលំទូ�យស្រមបទ់ទួលយកកុមរមក�ន កេ់ន េដើមបកីត់
បនថយចំនួនកុមររស់េនកនុង�ថ បន័ែថទ ំ រមួទងំ�មរយៈេគលនេយបយេដើមបពី្រងឹង និងគ្ំរទ្រគួ�រ ្រពមទងំ
េដើមបធីនថ ករទុក�កកុ់មរេនកនុង�ថ បន័្រតូវបនេ្របើ្របស់ ែតជជេ្រមើសចុងេ្រកយប៉ុេ�្ណ ះ។ 

គ). អនុវត្តយន្តករេដើមបេីធ្វើសមហរណកមមកុមរែដលបនទុក�ក់េនកនុង�ថ បន័្រតឡបេ់ទ្រគួ�រេគវញិ 

ឃ). េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកែថទំកុមរបែនថមេទៀត និងធនថពួកេគ្រតូវបនបណ្តុ ះប�្ត ល និងមន្របក់
បំ�ច្់រគប្់រគន ់កនុងករពិនិតយ�ម�នវធិនករែថទជំំនួស្របេភទ្រគួ�រ នងិ 

ង). ពិចរ�ចំេពះេគលករណ៍ែណន ំ ស្រមបក់រែថទជំំនួសចេំពះកុមរ ែដលសថិតេនកនុងឧបសមពន័ធៃន
េសចក្តីសេ្រមចរបស់ម�សននិបតអងគករសហ្របជជតិេលខ៦៤/១៤២ ចុះៃថ្អទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 
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ច. ករជួញដូរ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨. ៧៥. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស�។ (អ៊ុយេបគី�ថ ន) 

១១៨.៧៦. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេទ្វដង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពេិសស្រស្តី នងិកុមរ។ 
(េអក្វ ឌរ័) 

១១៨.៧៧. បន្តចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស�និងពលកមមកុមរេ�យ្របសិទធភព។ 
(�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.៧៨. បន្តខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសសកុមរ។ (នីក�៉ហគ័រ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៣២.(ក). បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយរកីចំេរ ើនដល់សិទធិមនុស�របស់្រស្តី និង្របយុទធ្របឆងំនឹង
បញ្ហ ចំបងៗ ដូចជអេំពើជួញដូរមនុស� អំេពើហឹង�ផ្លូវេភទ អេំពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករេកង្របវញ័ចនរនីិងកុមរ។ 
(ណ័រេវស) 

(ខ). បន្ត្របយុទធនងឹករេរ ើសេអើង និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ្រស្តី និងកុមរ ីជពិេសស �មរយ�ករេលើកកំពស់
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស�។ (ហ្វីលីពីន) 

(គ). ព្រងងឹ និង្របសិនជចបំច ់ ែកែ្របនូវែផនករជតិទី២របស់ខ្លួន ឆន ២ំ០០៦-២០១០ ស្តីពីករជួញដូរ
មនុស�និងអេំពើជួញដូរផ្លូវេភទ ្រពមទងំចបបស់្តីពីករ្របឆងំនឹងករជួញដូរែដល្រតូវបនអនុមត័កលពីឆន ២ំ០០៨ 
និងធនពីករអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ។ (ស្លូ�៉គ)ី 

(ឃ). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករជតិទី២ ស្តីពីករជួញដូរមនុស� និងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ ជពេិសស
សងកតធ់ងនេ់លើវធិនករននគពំរដល់ជនរងេ្រគះ ដូចជកិចចគពំរផ្លូវចបប ់ េវជជ�្រស្ត និងចិត្ត�្រស្ត ្រពមទងំ
ករផ្តល់ជរំក�ន កេ់នដល់ពកួេគផង។ (អុី�លី) 

(ង). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន ្របយុទធ្របឆងំនងឹអំេពើជួញដូរមនុស� និងលបប់ំបតនូ់វអំេពើហឹង�
្របឆងំនឹងមនុស�។ (េប�រូស) 

(ច). បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួននឹងអំេពើជួញដូរ រមួទងំ�មរយ�ករេ�ះ្រ�យពឬីសគល់ៃនបញ្ហ  
ដូចជ ភព្រកី្រក េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេយនឌរ័ ជេដើម។ (ម៉េឡសីុ) 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣)
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៤៧. គណៈកមម ធិករ ជំរុញឲយរដ្ឋភគី េធ្វើន�ិករណ៍ម្រ�៩ ៃនចបបស់្តីពី�ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ�រ ែដលមន  លកខ
ណៈេរ ើសេអើង និងរតិតបតឹេ�យមនិសម្រសបនូវសិទធរិបស់្រស្តីកនុងករេរៀបករម្តងេទៀត ពីេ្រពះបិតុភព�ច្រតូវបន
បេងកើតេឡើងយ៉ងងយ្រសួល េ�យមេធ�បយែដលមនិសូវរតិតបតឹកនុងវស័ិយេវជជ�្រស្ត។ គណៈកមម ធិករក ៏  ផ្តល់
អនុ�សនផ៍ងែដរឲយរដ្ឋភគចីតវ់ធិនករនន េដើមបសី្រមួលដល់ករេរៀបករ�មរយៈចបប្់របៃពណីែដលមន លកខ
ណៈផ្លូវករ េ�យករធនថ ករចុះលិខិតបញជ ក�់ពហ៍ពិពហ៍មនតៃម្លសមរមយ នងិគម នបនទុកខ្ល ងំ។ 

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

៤៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគីសហករជមយួអងគករជតិ និងអន្តរជតិ េធ្វើករព្រងឹងេស�កមមផ្តល់្របឹក�
េយបល់ែដលមន្រ�ប់ដល់ឪពុកម្ត យ េធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀតនូវករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអបរ់ ំ ឧទ. 
�មរយៈករបណ្តុ ះប�្ត លស្រមបឪ់ពុកម្ត យអំពីករែថទកុំមរតូច ករែណនំេ�យឪពុកម្ត យ និងករទទួល 
ខុស្រតូវរមួរបស់ឪពុកម្ត យ ្រសប�មម្រ�១� ៃនអនុសញញ ។ គណៈកមម ធកិរកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគកី�ងនូវ្របពន័ធ
ករពរកុមរ េដើមបពីិនិតយ�ម�នបន្តេលើ្រគួ�រែដល្រតូវករវធិនករគ្ំរទ េដើមបផី្តល់ករែថទដំស៏ម្រសប និងករ
យកចតិ្តទុក�កច់ំេពះកូនរបស់ខ្លួន។ 

៤៦. គណៈកមម ធិករសូមអំពវនវឱយរដ្ឋភគី េធ្វើករអនុមត័ភ្ល មៗនូវ្របកសែដលពកព់ន័ធនឹងេគលនេយបយស្តី
ពីករែថទជំំនួសចេំពះកុមរ និងផ្តល់ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដច៏បំចស់្រមបក់រអនុវត្តដេ៏ពញ
េលញៃនេគលនេយបយ និងបទ�្ឋ នអបបបរមស្តីពីករែថទជំនំួសចំេពះកុមរ។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋ
ភគី៖ 

ក). ចតវ់ធិនករដម៏ន្របសិទធភពេដើមបេីលើកកមពស់ �មរយៈករផ្តល់្របឹក� និងកមមវធិីេន�មសហគមន៍
ែដល្រគួ�រគឺជបរ�ិថ នដ៏្របេសើរបំផុតស្រមបកុ់មរ និងផ្តល់សិទធិអំ�ចឱយឪពុកម្ត យេមើលែថទកូំនរបស់ខ្លួន 
េដើមបីេជៀស�ងនូវករទុក�ក់កុមរេនកនុងមណ្ឌ លែថទំកុមរ។ 

ខ). បេងកើតលកខណៈវនិចិឆយ័ នងិយុទធ�្រស្តែដលទូលំទូ�យស្រមបទ់ទួលយកកុមរមក�ន កេ់ន េដើមបកីត់
បនថយចំនួនកុមររស់េនកនុង�ថ បន័ែថទ ំ រមួទងំ�មរយៈេគលនេយបយេដើមបពី្រងឹង និងគ្ំរទ្រគួ�រ ្រពមទងំ
េដើមបធីនថ ករទុក�កកុ់មរេនកនុង�ថ បន័្រតូវបនេ្របើ្របស់ ែតជជេ្រមើសចុងេ្រកយប៉ុេ�្ណ ះ។ 

គ). អនុវត្តយន្តករេដើមបេីធ្វើសមហរណកមមកុមរែដលបនទុក�ក់េនកនុង�ថ បន័្រតឡបេ់ទ្រគួ�រេគវញិ 

ឃ). េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកែថទំកុមរបែនថមេទៀត និងធនថពួកេគ្រតូវបនបណ្តុ ះប�្ត ល និងមន្របក់
បំ�ច្់រគប្់រគន ់កនុងករពិនិតយ�ម�នវធិនករែថទជំំនួស្របេភទ្រគួ�រ នងិ 

ង). ពិចរ�ចំេពះេគលករណ៍ែណន ំ ស្រមបក់រែថទជំំនួសចេំពះកុមរ ែដលសថិតេនកនុងឧបសមពន័ធៃន
េសចក្តីសេ្រមចរបស់ម�សននិបតអងគករសហ្របជជតិេលខ៦៤/១៤២ ចុះៃថ្អទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 
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ច. ករជួញដូរ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨. ៧៥. បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស�។ (អ៊ុយេបគី�ថ ន) 

១១៨.៧៦. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេទ្វដង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពេិសស្រស្តី នងិកុមរ។ 
(េអក្វ ឌរ័) 

១១៨.៧៧. បន្តចតវ់ធិនករចបំចន់នេដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស�និងពលកមមកុមរេ�យ្របសិទធភព។ 
(�ល្លឺមង៉)់ 

១១៨.៧៨. បន្តខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� ជពិេសសកុមរ។ (នីក�៉ហគ័រ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៣២.(ក). បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយរកីចំេរ ើនដល់សិទធិមនុស�របស់្រស្តី និង្របយុទធ្របឆងំនឹង
បញ្ហ ចំបងៗ ដូចជអេំពើជួញដូរមនុស� អំេពើហឹង�ផ្លូវេភទ អេំពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករេកង្របវញ័ចនរនីិងកុមរ។ 
(ណ័រេវស) 

(ខ). បន្ត្របយុទធនងឹករេរ ើសេអើង និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ្រស្តី និងកុមរ ីជពិេសស �មរយ�ករេលើកកំពស់
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស�។ (ហ្វីលីពីន) 

(គ). ព្រងងឹ និង្របសិនជចបំច ់ ែកែ្របនូវែផនករជតិទី២របស់ខ្លួន ឆន ២ំ០០៦-២០១០ ស្តីពីករជួញដូរ
មនុស�និងអេំពើជួញដូរផ្លូវេភទ ្រពមទងំចបបស់្តីពីករ្របឆងំនឹងករជួញដូរែដល្រតូវបនអនុមត័កលពីឆន ២ំ០០៨ 
និងធនពីករអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ។ (ស្លូ�៉គ)ី 

(ឃ). អនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវែផនករជតិទី២ ស្តីពីករជួញដូរមនុស� និងអំេពើជួញដូរផ្លូវេភទ ជពេិសស
សងកតធ់ងនេ់លើវធិនករននគពំរដល់ជនរងេ្រគះ ដូចជកិចចគពំរផ្លូវចបប ់ េវជជ�្រស្ត និងចិត្ត�្រស្ត ្រពមទងំ
ករផ្តល់ជរំក�ន កេ់នដល់ពកួេគផង។ (អុី�លី) 

(ង). បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន ្របយុទធ្របឆងំនងឹអំេពើជួញដូរមនុស� និងលបប់ំបតនូ់វអំេពើហឹង�
្របឆងំនឹងមនុស�។ (េប�រូស) 

(ច). បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំរបស់ខ្លួននឹងអំេពើជួញដូរ រមួទងំ�មរយ�ករេ�ះ្រ�យពឬីសគល់ៃនបញ្ហ  
ដូចជ ភព្រកី្រក េ�យ�រេលើមូល�្ឋ នេយនឌរ័ ជេដើម។ (ម៉េឡសីុ) 

131



131  

(ឆ). ព្រងឹងតួនទរីបស់ម្រន្តីនគរបលនងិ�ជញ ធរអនុវត្តចបបេ់ផ�ងេទៀតកនុងករេ�ះ្រ�យអំេពើជួញដូរកុមរ 
និង្រស្តីេភទ។ (ម៉េឡសីុ) 

(ជ). ចតវ់ធិនករឲយកនែ់តសីុជំេ�កនុងករ្របយុទធនឹងេពសយកមមកុមរ និងអំេពើជួញដូរអនតិីជន។ (េអសប៉ញ)

(ឈ). បន្តចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស� និងពលកមមកុមរឲយកនែ់ត្របសិទធភព។ 
(�ឡឺមង៉ដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

១៨. រដ្ឋភគគីួរបេងកើន និងស្រមបស្រមួលកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនឲយបនល្អ្របេសើរជងមុន កនុងករ្របយុទធ
្របឆងំនឹងករជញួដូរមនុស� េហើយកគ៏ួរពិចរ�ផងែដរអពំីករបេងកើតទីភន កង់រក�្ត លផ្លូវករមយួ េដើមបទីទលួ
ខុស្រតូវចេំពះករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� និង�មរយៈករេសុើបអេងកត និងករផ្តនទ េទសជនេលមើស
ជ្របពន័ធ នងិជទូេទ។ េលើសពេីនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរែតធននូវកចិចករពរ្រគប្់រគន ់សំណង និងសំណងជំងចិឺត្ត
ដល់ជនរងេ្រគះ �បទ់ងំករ�្ត រនីតិសមបទផង។ 

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

២៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ព្រងងឹករអនុវត្តចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអេំពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

(ខ). បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអពីំេទសន្ត្របេវសនេ៍ដើមបកីរងរ និងផ្តល់ពត័ម៌នអំពី្រកុមហុ៊នេបក្របស់
េ្រជើសេរ ើសពលករ ពលករនិ ីែដលពកព់ន័ធនងឹអេំពើជួញដូរមនុស� 

(គ). ធនថ អនកជួញដូរមនុស� និងអនកដៃទេទៀតែដលទទួលខុស្រតូវចេំពះអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តី 
និងេកមង្រសី ្រតូវបនេចទ្របកន ់នងិផ្តនទ េទស្របកបេ�យ្របសិទធភព និង 

(ឃ). ព្រងងឹសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី និងពហុភគី កនុងករ្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរមនុស�ស្រមបក់រងរ
បេ្រមើ�មផទះ នងិអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

(ង). បញចូ លទិនននយ័អំពពីលករ ពលករនីិេទសន្តរ្របេវសនប៍េ្រមើករងរ�មផទះ ែដលជជនរងេ្រគះេ�យ
អំេពើជួញដូរ ពត័ម៌នអំពីយន្តករជតិស្រមបក់របញជូ ន ្របសិនេបើមនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក
េ្រកយ និងធនថ ជនរងេ្រគះេ�យអេំពើជួញដូរ ្រតូវបនកំណតអ់ត្តសញញ ណសម្រសប ្រតូវបនគ្ំរទ្រគប្់រគន ់
និងករពរពីករជួញដូរ។ 
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3

៤៨. គណៈកមម ធិករក៏សូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអនុម័តេ�យ�តបង្អង់នូវ្របកសស្តីពីករអនុវត្តចបបស់្តីពីសមុំ
កូន អន្តរ្របេទស។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករធនពីតម្ល ភពែដលចបស់�ស់ នងិករ្រតួតពនិិ
តយ�ម�នបន្តដត៏ងឹរុងឹ ពកព់ន័ធជមយួនឹងករសមុំកូនអន្តរជតិ និងេធ្វើករេចទ្របកន់អនកទងំ�យ�ែដលជប់
ពកព់ន័ធកនុងករសមុំកូនខុសចបប ់នងិអេំពើលកកុ់មរស្រមបេ់គលេ�សមុំ កូន។ 

៧៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី ព្រងកីនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករលក ់
និងករជួញដូរមនុស� ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ កនុងេគលេ�េកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងេធ្វើពលកមមេ�យបងខ ំមនជ
�ទិ៍ �មរយៈករេចទ្របកន ់និងករផ្តនទ េទសជនេលមើស កមមវធិគីពំរ និងយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នេដើមបទីប់
�ក តអ់េំពើជួញដូរ នងិផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តិ ស្រមបម់្រន្តអីនុវត្តចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម អំពី
ចបប្់របឆងំករជួញដូរ និងបេងកើនករផ្តល់ករគ្ំរទ េវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងផ្លូវចបបដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ 

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

២២. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំករជញួដូរមនុស� ជពិេសស
ករជូញដូរ្រស្ដី នងិកុមរ រមួទងំអនុវត្តចបប្់របឆងំករជួញដូរមនុស� ផ្តល់ករករពរដល់ជនរងេ្រគះ និងធនថ
ជនរងេ្រគះមនលទធភពទទួលបនេស�េវជជ�្រស្ត សងគម �្ដ រនតិីសមបទ និងេស�ចបប ់ រមួមនេស�្របឹក� 
េយបល់្របកបេ�យភពសម្រសប។ រដ្ឋភគីកគួ៏របេងកើតលកខខណ្ឌ ឲយបនសមរមយផងែដរស្រមបជ់នរងេ្រគះ េដើមប ី
�ចឲយពួកេគេ្របើ្របស់សិទធិកនុងករ�កព់កយបណ្ដឹ ង េធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបនទនេ់ពលេវ� មនិលំេអៀង និងមន
្របសិទធភពេលើករេចទ្របកនទ់ងំអស់ពបីទជួញដូរមនុស� និងធនថ អនកែដលរកេឃើញថមនពរុិទធពីបទឧ្រកដិ្ឋ
ទងំេនះ នឹង្រតូវផ្ដនទ េទស្រសប�មចរតិលកខណៈៃនបទឧ្រកិដ្ឋែដឡពួកេគបន្រប្រពឹត្ត។ 

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

២៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីបេងកើនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករ
ជួញដូរមនុស� ជពេិសស្រស្តី និងកុមរ សំ�បេ់គលបំណងេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ និងករងរេ�យបងខំ កនុងចំេ�ម
ករេធ្វើ�ជីវកមមឯេទៀត �មរយៈករផ្តនទ េទស និងករកតេ់ទសជនែដលេលមើសនឹងចបប្់របឆងំករជួញដូរ
មនុស� �មរយៈករគ្ំរទកមមវធីិ នងិយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន េដើមបបីងក រករជួញដូរមនុស� េ�យេរៀបចំឲយ
មនករបណ្តុ ះប�្ត ល ជកតព្វកចិចដល់ម្រន្តី្របតបិត្តចិបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម ស្តីពចីបប្់របឆងំករជួញ
ដូរមនុស� និងបេងកើនករផ្តល់ជំនួយែផនកេវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងចបប ់ដល់ជនរងេ្រគះ។ 
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(ឆ). ព្រងឹងតួនទរីបស់ម្រន្តីនគរបលនងិ�ជញ ធរអនុវត្តចបបេ់ផ�ងេទៀតកនុងករេ�ះ្រ�យអំេពើជួញដូរកុមរ 
និង្រស្តីេភទ។ (ម៉េឡសីុ) 

(ជ). ចតវ់ធិនករឲយកនែ់តសីុជំេ�កនុងករ្របយុទធនឹងេពសយកមមកុមរ និងអំេពើជួញដូរអនតិីជន។ (េអសប៉ញ)

(ឈ). បន្តចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស� និងពលកមមកុមរឲយកនែ់ត្របសិទធភព។ 
(�ឡឺមង៉ដ់)៍ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស� (២០១៥) (CCPR/C/SR.3157)

១៨. រដ្ឋភគគីួរបេងកើន និងស្រមបស្រមួលកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនឲយបនល្អ្របេសើរជងមុន កនុងករ្របយុទធ
្របឆងំនឹងករជញួដូរមនុស� េហើយកគ៏ួរពិចរ�ផងែដរអពំីករបេងកើតទីភន កង់រក�្ត លផ្លូវករមយួ េដើមបទីទលួ
ខុស្រតូវចេំពះករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស� និង�មរយៈករេសុើបអេងកត និងករផ្តនទ េទសជនេលមើស
ជ្របពន័ធ នងិជទូេទ។ េលើសពេីនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរែតធននូវកចិចករពរ្រគប្់រគន ់សំណង និងសំណងជំងចិឺត្ត
ដល់ជនរងេ្រគះ �បទ់ងំករ�្ត រនីតិសមបទផង។ 

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

២៥. គណៈកមម ធិករទទូចឲយរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ព្រងងឹករអនុវត្តចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស� និងអេំពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

(ខ). បេងកើនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នអពីំេទសន្ត្របេវសនេ៍ដើមបកីរងរ និងផ្តល់ពត័ម៌នអំពី្រកុមហុ៊នេបក្របស់
េ្រជើសេរ ើសពលករ ពលករនិ ីែដលពកព់ន័ធនងឹអេំពើជួញដូរមនុស� 

(គ). ធនថ អនកជួញដូរមនុស� និងអនកដៃទេទៀតែដលទទួលខុស្រតូវចេំពះអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តី 
និងេកមង្រសី ្រតូវបនេចទ្របកន ់នងិផ្តនទ េទស្របកបេ�យ្របសិទធភព និង 

(ឃ). ព្រងងឹសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី និងពហុភគី កនុងករ្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរមនុស�ស្រមបក់រងរ
បេ្រមើ�មផទះ នងិអំេពើេធ្វើ�ជីវកមមផ្លូវេភទ 

(ង). បញចូ លទិនននយ័អំពពីលករ ពលករនីិេទសន្តរ្របេវសនប៍េ្រមើករងរ�មផទះ ែដលជជនរងេ្រគះេ�យ
អំេពើជួញដូរ ពត័ម៌នអំពីយន្តករជតិស្រមបក់របញជូ ន ្របសិនេបើមនកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើក
េ្រកយ និងធនថ ជនរងេ្រគះេ�យអេំពើជួញដូរ ្រតូវបនកំណតអ់ត្តសញញ ណសម្រសប ្រតូវបនគ្ំរទ្រគប្់រគន ់
និងករពរពីករជួញដូរ។ 
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3

៤៨. គណៈកមម ធិករក៏សូមទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករអនុម័តេ�យ�តបង្អង់នូវ្របកសស្តីពីករអនុវត្តចបបស់្តីពីសមុំ
កូន អន្តរ្របេទស។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មទទូចឱយរដ្ឋភគីេធ្វើករធនពីតម្ល ភពែដលចបស់�ស់ នងិករ្រតួតពនិិ
តយ�ម�នបន្តដត៏ងឹរុងឹ ពកព់ន័ធជមយួនឹងករសមុំកូនអន្តរជតិ និងេធ្វើករេចទ្របកន់អនកទងំ�យ�ែដលជប់
ពកព់ន័ធកនុងករសមុំកូនខុសចបប ់នងិអេំពើលកកុ់មរស្រមបេ់គលេ�សមុំ កូន។ 

៧៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី ព្រងកីនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករលក ់
និងករជួញដូរមនុស� ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ កនុងេគលេ�េកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងេធ្វើពលកមមេ�យបងខ ំមនជ
�ទិ៍ �មរយៈករេចទ្របកន ់និងករផ្តនទ េទសជនេលមើស កមមវធិគីពំរ និងយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌នេដើមបទីប់
�ក តអ់េំពើជួញដូរ នងិផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត ល�ម�ណត្តិ ស្រមបម់្រន្តអីនុវត្តចបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម អំពី
ចបប្់របឆងំករជួញដូរ និងបេងកើនករផ្តល់ករគ្ំរទ េវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងផ្លូវចបបដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ 

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

២២. រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆងំករជញួដូរមនុស� ជពិេសស
ករជូញដូរ្រស្ដី នងិកុមរ រមួទងំអនុវត្តចបប្់របឆងំករជួញដូរមនុស� ផ្តល់ករករពរដល់ជនរងេ្រគះ និងធនថ
ជនរងេ្រគះមនលទធភពទទួលបនេស�េវជជ�្រស្ត សងគម �្ដ រនតិីសមបទ និងេស�ចបប ់ រមួមនេស�្របឹក� 
េយបល់្របកបេ�យភពសម្រសប។ រដ្ឋភគីកគួ៏របេងកើតលកខខណ្ឌ ឲយបនសមរមយផងែដរស្រមបជ់នរងេ្រគះ េដើមប ី
�ចឲយពួកេគេ្របើ្របស់សិទធិកនុងករ�កព់កយបណ្ដឹ ង េធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបនទនេ់ពលេវ� មនិលំេអៀង និងមន
្របសិទធភពេលើករេចទ្របកនទ់ងំអស់ពបីទជួញដូរមនុស� និងធនថ អនកែដលរកេឃើញថមនពរុិទធពីបទឧ្រកដិ្ឋ
ទងំេនះ នឹង្រតូវផ្ដនទ េទស្រសប�មចរតិលកខណៈៃនបទឧ្រកិដ្ឋែដឡពួកេគបន្រប្រពឹត្ត។ 

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

២៦. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីបេងកើនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករ
ជួញដូរមនុស� ជពេិសស្រស្តី និងកុមរ សំ�បេ់គលបំណងេធ្វើ�ជវីកមមផ្លូវេភទ និងករងរេ�យបងខំ កនុងចំេ�ម
ករេធ្វើ�ជីវកមមឯេទៀត �មរយៈករផ្តនទ េទស និងករកតេ់ទសជនែដលេលមើសនឹងចបប្់របឆងំករជួញដូរ
មនុស� �មរយៈករគ្ំរទកមមវធីិ នងិយុទធនករផ�ព្វផ�យពត័ម៌ន េដើមបបីងក រករជួញដូរមនុស� េ�យេរៀបចំឲយ
មនករបណ្តុ ះប�្ត ល ជកតព្វកចិចដល់ម្រន្តី្របតបិត្តចិបប ់ ្រពះ�ជ�ជញ  និងេច្រកម ស្តីពចីបប្់របឆងំករជួញ
ដូរមនុស� និងបេងកើនករផ្តល់ជំនួយែផនកេវជជ�្រស្ត ចិត្ត�្រស្ត និងចបប ់ដល់ជនរងេ្រគះ។ 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/27/70 Para 83. បែនថមពីេនះ អនក�យករណ៍ពេិសសសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ និង
�ជរ�្ឋ ភបិលៃថ បន្តស្រមបស្រមួល�មរយៈផ្លួវចបបព់ីករវលិ្រតឡបេ់ទ្របេទសៃថវញិ ៃនពលករេទសន្តរ្របវសន៍
កមពុជ ែដលមនបំណងចង្់រតឡបេ់ទវញិ �មលកខណៈមយួែដល្រតូវបេងកើនកិចចករពរពកួេគពកីរជញួដូរ និងករ
បំពនសិទធិមនុស�ដៃទេទៀត។ 

A/HRC/33/62 Para 61(g). ព្រងងឹយន្តករតុ�ករកនុងករករពរជនរងេ្រគះៃនអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករជញួ
ដូរ ជរុំញកចិចខិតខំ្របងឹែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តតុី�ករ និងម្រន្តីអនុវត្តចបប ់ អំពីចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហិង�
កនុង្រគួ�រ និងកចិចករពរជនរងេ្រគះ េដើមបធីនឱយមនករេចទ្របកនដ់ម៏ន្របសិទធភព ជជង�មមេធ�បយ
ស្រមុះស្រមួល េហើយ្រតូវធនថករស្រមុះស្រមួល និងយន្តករេ្រកផ្លូវករ �ច្រតូវេ្របើបនែតេរឿងក្តីមនិ្រពហមទណ្ឌ ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (h). បណ្តុ ះប�្ត ល្រស្តីបែនថមេទៀត ឱយេធ្វើករជមយួជនរងេ្រគះពីអំេពើហិង� នងិករ
ជួញដូរ និងបេងកើតទី�ងំសុវតថិភពមយួសំ�ប្់រស្តីែដលជជនរងេ្រគះពីអេំពើហិង�និងករជួញដូរ និងកមមវធិេីដើមបី
ធនឱយមនករជសះេសបើយេឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេឡើងវញិេទកនុងសងគម។ 

ឆ. ពិយកភព 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.២៥. អនុវត្ត និងព្រងឹងេគលនេយបយ និងចបបន់នេដើមបកីរពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ និងធន
ថ យន្តករទងំេនះមនអភ្ិរកមែផ្អកេលើសិទធិមនុស� ែដលមនសងគតិភពជមយួអនុសញញ សិទធិជនពិករ និង
េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួសងគមសីុវលិ។ (កូឡំុប៊)ី 

១១៨.១៣៧. បន្តចតវ់ធិនករករពរសិទធិសងគម រមួទងំសិទធិកុមរ ្រស្តី និងជនពិករ។ (អ៊ុយេបគី�ថ ន) 

១១៨.១៦៩. បន្តករពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ។ (ឌយបី៊ូទ)ី 

១១៨.១៧០. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបអីនុវត្តឲយមន្របសិទធភព នូវចបបស់្តីពីករេលើកកមពស់ និង
ករករពរសិទធជិនពិករ។ ((�ធរណរដ្ឋអុី�្ល ម) អុរីង៉)់

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០០៩)

១៦. ព្រងងឹករតសូ៊មតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេដើមបេីលើកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈអំពីសិទិធមនុស�ជទូេទ និង 
ជពិេសស សិទធិមនុស�របស់្រកុមងយរងេ្រគះ �បប់ញចូ លទងំ្រស្តី កុមរ ជនពិករ ចស់ជ� និងជនជតិេដើម។ 
(�ធរណៈរដ្ឋកូេរ)៉ 
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3

៥២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគ ី េធ្វើករធនឱយមនករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភពនូវចបបស់្តីពីករេលើក
កមពស់ និងកិចចករពរសិទធិជនពិករ និងេគលនេយបយស្តីពីករអបរ់កុំមរពិករឆន ២ំ០០៨ ជពិេសសេ�យផ្តល់នូវ
ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដច៏បំច។់ គណៈកមម ធកិរកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគ៖ី 

ក. ្របមូលទិនននយ័ែដលមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយស្តីពីកុមរពិករ េ�យេធ្វើករែបងែចក�ម�យុ េភទ 
្របេភទៃនពិករភព ទី�ំងភូមិ�្រស្ត ជនជតិភគតិច និង្របវត្តេិសដ្ឋកិចចសងគម ្រពមទងំេ្របើ្របស់ទិនននយ័ែបប
េនះ ស្រមបេ់ធ្វើករវភិគអំពីបុព្វេហតុៃនពិករភព និងេធ្វើករអភិវ��េគលនេយបយ និងកមមវធិីេដើមបីទប់�ក ត់
ពិករភព និងេដើមបជីួយ កុមរពិករ។ 

ខ. អនុម័តេគលនេយបយស្រមប់ពិនិតយឱយបនដឹងជមុន ករកំណត់អត្តសញញ ណ ករេធ្វើអន្ត�គមន ៍
និងករបងក រពិករភពឱយបនមុន។ 

គ. ធនថេស�ជមូល�្ឋ នស្រមប់កុមរពិករ្រតូវបនផ្តល់េ�យមនករទទួលខុស្រតូវពីរដ្ឋ។ 

ឃ. េធ្វើករបណ្តុ ះប�្ត លអនកជំនញខងសុខភពកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត នងិេបើកគ្លីនីកចល័ត េ�យផ្តល់នូវ
េស�សុខភពដល់កុមរពិករ ជពេិសស េនតំបន់ជនបទ។ 

ង. អនុវត្តកមមវធិេី�យមនជំនួយពី្របពន័ធផ�ព្វផ�យ អងគករសងគមសីុវលិ និងេមដឹកនសំហគមន ៍េដើមបេីធ្វើករ
េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់កុមរពិករ និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងពួកេគ។ 

ច. េលើកកមពស់គុណភពៃនករប្រញជ ប និងករអបរ់ពំិេសស ្រពមទងំេធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀត នូវកមមវធីិ
អបរ់េំ្រក្របពន័ធ ក៏ដូចជករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេ្រង�នឱយបនេទៀងទត ់ និងសីុជេ្រម េដើមបឱីយសម្រសបេទនឹង
្របេភទេផ�ង�ៃនពិករភព។ 

ឆ. ផ្តល់សចច បន័ចំេពះអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ នងិ 

ជ. ពិចរ�េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៩ (ឆន ២ំ០០៦) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិរបស់កុមរែដលមន 
ពិករភព (CRC/C/GC/9)។ 

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

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តមិយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។  គណៈកមម ធិករ 
េសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពីជនពិករ េ�យ 
បញចូ លទងំកុមរ នងិ្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 

134



133  

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/27/70 Para 83. បែនថមពីេនះ អនក�យករណ៍ពេិសសសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ និង
�ជរ�្ឋ ភបិលៃថ បន្តស្រមបស្រមួល�មរយៈផ្លួវចបបព់ីករវលិ្រតឡបេ់ទ្របេទសៃថវញិ ៃនពលករេទសន្តរ្របវសន៍
កមពុជ ែដលមនបំណងចង្់រតឡបេ់ទវញិ �មលកខណៈមយួែដល្រតូវបេងកើនកិចចករពរពកួេគពកីរជញួដូរ និងករ
បំពនសិទធិមនុស�ដៃទេទៀត។ 

A/HRC/33/62 Para 61(g). ព្រងងឹយន្តករតុ�ករកនុងករករពរជនរងេ្រគះៃនអំេពើហឹង�កនុង្រគួ�រ និងករជញួ
ដូរ ជរុំញកចិចខិតខំ្របងឹែ្របងបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តតុី�ករ និងម្រន្តីអនុវត្តចបប ់ អំពីចបបស់្តីពីករទប�់ក តអំ់េពើហិង�
កនុង្រគួ�រ និងកចិចករពរជនរងេ្រគះ េដើមបធីនឱយមនករេចទ្របកនដ់ម៏ន្របសិទធភព ជជង�មមេធ�បយ
ស្រមុះស្រមួល េហើយ្រតូវធនថករស្រមុះស្រមួល និងយន្តករេ្រកផ្លូវករ �ច្រតូវេ្របើបនែតេរឿងក្តីមនិ្រពហមទណ្ឌ ។ 

A/HRC/33/62 Para 61 (h). បណ្តុ ះប�្ត ល្រស្តីបែនថមេទៀត ឱយេធ្វើករជមយួជនរងេ្រគះពីអំេពើហិង� នងិករ
ជួញដូរ និងបេងកើតទី�ងំសុវតថិភពមយួសំ�ប្់រស្តីែដលជជនរងេ្រគះពីអេំពើហិង�និងករជួញដូរ និងកមមវធិេីដើមបី
ធនឱយមនករជសះេសបើយេឡើងវញិ នងិករេធ្វើសេមហរណកមមេឡើងវញិេទកនុងសងគម។ 

ឆ. ពិយកភព 

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០១៤)

១១៨.២៥. អនុវត្ត និងព្រងឹងេគលនេយបយ និងចបបន់នេដើមបកីរពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ និងធន
ថ យន្តករទងំេនះមនអភ្ិរកមែផ្អកេលើសិទធិមនុស� ែដលមនសងគតិភពជមយួអនុសញញ សិទធិជនពិករ និង
េ�យពិេ្រគះេយបល់ជមយួសងគមសីុវលិ។ (កូឡំុប៊)ី 

១១៨.១៣៧. បន្តចតវ់ធិនករករពរសិទធិសងគម រមួទងំសិទធិកុមរ ្រស្តី និងជនពិករ។ (អ៊ុយេបគី�ថ ន) 

១១៨.១៦៩. បន្តករពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ។ (ឌយបី៊ូទ)ី 

១១៨.១៧០. បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបអីនុវត្តឲយមន្របសិទធភព នូវចបបស់្តីពីករេលើកកមពស់ និង
ករករពរសិទធជិនពិករ។ ((�ធរណរដ្ឋអុី�្ល ម) អុរីង៉)់

អនុ�សន៍ៃនយកពិនិតយជសកល��យលករំត់ (២០០៩)

១៦. ព្រងងឹករតសូ៊មតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេដើមបេីលើកមពស់ករយល់ដឹងជ�ធរណៈអំពីសិទិធមនុស�ជទូេទ និង 
ជពិេសស សិទធិមនុស�របស់្រកុមងយរងេ្រគះ �បប់ញចូ លទងំ្រស្តី កុមរ ជនពិករ ចស់ជ� និងជនជតិេដើម។ 
(�ធរណៈរដ្ឋកូេរ)៉ 
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គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិកុមរ (២០១១) CRC/C/KHM/CO/2-3

៥២. គណៈកមម ធិករសូមទទូចឱយរដ្ឋភគ ី េធ្វើករធនឱយមនករអនុវត្ត្របកបេ�យ្របសិទធភពនូវចបបស់្តីពីករេលើក
កមពស់ និងកិចចករពរសិទធិជនពិករ និងេគលនេយបយស្តីពីករអបរ់កុំមរពិករឆន ២ំ០០៨ ជពិេសសេ�យផ្តល់នូវ
ធនធនមនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដច៏បំច។់ គណៈកមម ធកិរកសូ៏មេសនើឱយរដ្ឋភគ៖ី 

ក. ្របមូលទិនននយ័ែដលមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយស្តីពីកុមរពិករ េ�យេធ្វើករែបងែចក�ម�យុ េភទ 
្របេភទៃនពិករភព ទី�ំងភូមិ�្រស្ត ជនជតិភគតិច និង្របវត្តេិសដ្ឋកិចចសងគម ្រពមទងំេ្របើ្របស់ទិនននយ័ែបប
េនះ ស្រមបេ់ធ្វើករវភិគអំពីបុព្វេហតុៃនពិករភព និងេធ្វើករអភិវ��េគលនេយបយ និងកមមវធិីេដើមបីទប់�ក ត់
ពិករភព និងេដើមបជីួយ កុមរពិករ។ 

ខ. អនុម័តេគលនេយបយស្រមប់ពិនិតយឱយបនដឹងជមុន ករកំណត់អត្តសញញ ណ ករេធ្វើអន្ត�គមន ៍
និងករបងក រពិករភពឱយបនមុន។ 

គ. ធនថេស�ជមូល�្ឋ នស្រមប់កុមរពិករ្រតូវបនផ្តល់េ�យមនករទទួលខុស្រតូវពីរដ្ឋ។ 

ឃ. េធ្វើករបណ្តុ ះប�្ត លអនកជំនញខងសុខភពកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត នងិេបើកគ្លីនីកចល័ត េ�យផ្តល់នូវ
េស�សុខភពដល់កុមរពិករ ជពេិសស េនតំបន់ជនបទ។ 

ង. អនុវត្តកមមវធិេី�យមនជំនួយពី្របពន័ធផ�ព្វផ�យ អងគករសងគមសីុវលិ និងេមដឹកនសំហគមន ៍េដើមបេីធ្វើករ
េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់កុមរពិករ និងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងពួកេគ។ 

ច. េលើកកមពស់គុណភពៃនករប្រញជ ប និងករអបរ់ពំិេសស ្រពមទងំេធ្វើករអភវិ��បែនថមេទៀត នូវកមមវធីិ
អបរ់េំ្រក្របពន័ធ ក៏ដូចជករបណ្តុ ះប�្ត ល្រគូបេ្រង�នឱយបនេទៀងទត ់ និងសីុជេ្រម េដើមបឱីយសម្រសបេទនឹង
្របេភទេផ�ង�ៃនពិករភព។ 

ឆ. ផ្តល់សចច បន័ចំេពះអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិជនពិករ នងិ 

ជ. ពិចរ�េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៩ (ឆន ២ំ០០៦) របស់គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិរបស់កុមរែដលមន 
ពិករភព (CRC/C/GC/9)។ 

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

១៧. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនថ៍រដ្ឋភគីគួរអនុមត័ចបបជ់តមិយួស្តីពីសិទធិជនពិករ។  គណៈកមម ធិករ 
េសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួននូវពត័ម៌នលំអិតអំពីជនពិករ េ�យ 
បញចូ លទងំកុមរ នងិ្រស្តីកនុងេនះផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករទទួលបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម។៌ 
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XIII.  អនុ��នន៍នពក់ព័នធនឹ�េ��េ�អ�ិ���ន៍េចរភព 

េ�លេ�ទី១៖ បញច ប់ភព្រកី្រក�ម្រគប់ទ្រមង ់្រគប់ទីកែន្លង 
សមូេមើលេលខ IX-ខ អំពីករកតប់នថយភព្រកី្រក/គម្ល ត្រទពយសមបត្ត/ិទ្ីរកុង-ជនបទ 

េ�លេ�ទី២៖ បញច ប់ភពអត់ឃ្ល ន សេ្រមចឱយបនសន្តិសុ�េស��ង និង���ូបតថមភែដល្រតូវបនែក
លម្អ និងេលើកកំពស់កសិកមម្រ�បកេ��េច�ភព 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតិៃនករកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

១១៨.១៣៦. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�ជតិស្រមបក់រកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករអភវិ��សងគមេសដ្ឋកិចច រមួទងំ�មរយៈកែំណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងដីធ្លី។ (ម៉េឡសីុ) 

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

៥៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 
ក. ព្រងីកករទទួលយកបននូវេស�កមមែថទសុំខភព េ�យមនិគិតកៃ្រមេន្រគបេ់ខត្ត និងផ្តល់នូវធនធន

មនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ស្រមបផ់គតផ់គងេ់ស�កមមទងំេនះ កនុងទ្រមងម់យួែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍
ដល់្របជជនទងំេនទី្របជុំជន និងទងំេនទីជនបទ។ 

ខ. ព្រងងឹកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយអ្រ�មរណភពកុមរ�យុេ្រកម១ឆន  ំ និងកុមរ�យុ
េ្រកម៥ឆន  ំនិងម្ត យែដលមនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមំុន នងិេពលស្រមលកូន។ 

គ. ចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យឱយបនទូលំទូ�យនូវបញ្ហ ៃនករខ្វះ��រូបតថមភ ចំេពះកុមរ�យុ
េ្រកម៥ឆន ។ំ 

ឃ. ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ សុខភព ែដល�ចបងក រទប�់ក តប់ន កនុងចំេ�មកុមរ រមួ
ទងំកង្វះជតិអីុយ៉ូដ ជំង្ឺរគុនចញ់ ជំងឺ�គ ជំងផឺ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រ�វ ជងំឺក្រញជ ិល និងជំងឺរ�កេ្រ�មខួរ។ 

ង. អភវិ��េគលនេយបយជតិកុមរ និងសុខភពផ្លូវចិត្តដសីុ៏ជេ្រមមយួ រមួទងំ �ល់សមសភពែដលមន
្រគបក់តព្វកិចចៃនអនុ�សនស៍នូលរបស់អងគករសុខភពពិភពេ�ក រមួទងំករេលើកកមពស់សុខភពផ្លូវចិត្ត ករ្របឹក�
េយបល់ ករបងក រភពមនិ្រប្រកតីៃនសុខភពផ្លូវចតិ្តេនកនុងករែថទសុំខភពបឋម េនកនុង��េរ�ន និងសហគមន ៍
កដូ៏ចជេស�សុខភពផ្លូវចិត្តស្រមបអ់នកជងឺំពខីងេ្រក និងអនកជងឺំេនកនុងមនទីរេពទយស្រមបកុ់មរ និងយុវវយ័ែដល
មនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង 

ច. ែស្វងរកជនំួយបេចចកេទស ជ�ទិ៍ពីអងគករយូនីេសហ្វនងិអងគករសុខភពពិភពេ�កពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ។
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XIII.  អនុ��នន៍នពក់ព័នធនឹ�េ��េ�អ�ិ���ន៍េចរភព 

េ�លេ�ទី១៖ បញច ប់ភព្រកី្រក�ម្រគប់ទ្រមង ់្រគប់ទីកែន្លង 
សមូេមើលេលខ IX-ខ អំពីករកតប់នថយភព្រកី្រក/គម្ល ត្រទពយសមបត្ត/ិទ្ីរកុង-ជនបទ 

េ�លេ�ទី២៖ បញច ប់ភពអត់ឃ្ល ន សេ្រមចឱយបនសន្តិសុ�េស��ង និង���ូបតថមភែដល្រតូវបនែក
លម្អ និងេលើកកំពស់កសិកមម្រ�បកេ��េច�ភព 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតិៃនករកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

១១៨.១៣៦. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ�ជតិស្រមបក់រកតប់នថយភព្រកី្រក 
សន្តិសុខេសប�ង និងករអភវិ��សងគមេសដ្ឋកិចច រមួទងំ�មរយៈកែំណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងដីធ្លី។ (ម៉េឡសីុ) 

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

៥៤. គណៈកមម ធិករសូមេសនើឱយរដ្ឋភគី៖ 
ក. ព្រងីកករទទួលយកបននូវេស�កមមែថទសុំខភព េ�យមនិគិតកៃ្រមេន្រគបេ់ខត្ត និងផ្តល់នូវធនធន

មនុស� បេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់ស្រមបផ់គតផ់គងេ់ស�កមមទងំេនះ កនុងទ្រមងម់យួែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍
ដល់្របជជនទងំេនទី្របជុំជន និងទងំេនទីជនបទ។ 

ខ. ព្រងងឹកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីតប់នថយអ្រ�មរណភពកុមរ�យុេ្រកម១ឆន  ំ និងកុមរ�យុ
េ្រកម៥ឆន  ំនិងម្ត យែដលមនៃផទេពះ រមួទងំករែថទមំុន នងិេពលស្រមលកូន។ 

គ. ចតវ់ធិនករបនទ ន ់ េដើមបេី�ះ្រ�យឱយបនទូលំទូ�យនូវបញ្ហ ៃនករខ្វះ��រូបតថមភ ចំេពះកុមរ�យុ
េ្រកម៥ឆន ។ំ 

ឃ. ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ សុខភព ែដល�ចបងក រទប�់ក តប់ន កនុងចំេ�មកុមរ រមួ
ទងំកង្វះជតិអីុយ៉ូដ ជំង្ឺរគុនចញ់ ជំងឺ�គ ជំងផឺ្លូវដេង្ហើម្រសួច្រ�វ ជងំឺក្រញជ ិល និងជំងឺរ�កេ្រ�មខួរ។ 

ង. អភវិ��េគលនេយបយជតិកុមរ និងសុខភពផ្លូវចិត្តដសីុ៏ជេ្រមមយួ រមួទងំ �ល់សមសភពែដលមន
្រគបក់តព្វកិចចៃនអនុ�សនស៍នូលរបស់អងគករសុខភពពិភពេ�ក រមួទងំករេលើកកមពស់សុខភពផ្លូវចិត្ត ករ្របឹក�
េយបល់ ករបងក រភពមនិ្រប្រកតីៃនសុខភពផ្លូវចតិ្តេនកនុងករែថទសុំខភពបឋម េនកនុង��េរ�ន និងសហគមន ៍
កដូ៏ចជេស�សុខភពផ្លូវចិត្តស្រមបអ់នកជងឺំពខីងេ្រក និងអនកជងឺំេនកនុងមនទីរេពទយស្រមបកុ់មរ និងយុវវយ័ែដល
មនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តធងនធ់ងរ និង 

ច. ែស្វងរកជនំួយបេចចកេទស ជ�ទិ៍ពីអងគករយូនីេសហ្វនងិអងគករសុខភពពិភពេ�កពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ។
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េគលេ�ទី៣៖ ធនឱយជីវិតមនសុខភព និងេលើកកំពស់សុខមលភពសំ�ប់ទងំអស់គន  និង្រគប់វយ័
សមូេមើលេលខ XI-ក អំពីសខុភព រមួទងំHIV 

េគលេ�ទី៤៖ ធនគុណភពៃនករអប់រែំដលមនសមធម៌ និងបរយិប័នន និងេលើកកំពស់ឱកសេរៀន

សូ្រតេពញមួយជីវិតសំ�ប់ទងំអស់គន
សមូេមើលេលខ XI-ខ អំពីករអបរ់ ំ

េគលេ�ទី៥៖ សេ្រមចសមភពេយនឌ័រ និងព្រងឹងភពអង�់ចដល់្រគប់្រស្តី និងកុមរ ី
សមូេមើលេលខ XII. ស្តីពីសិទ ធ្ិរស្តី សិទ ធកិមុរ និងសិទ ធជិនពិករ  

េគលេ�ទី៦៖ ធនឱយមន និងករ្រគប់្រគង្រ�កបេ�យេចរភពនូវទឹក�្អ ត និងអនម័យទងំអស់គន

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញបរ ិ
�្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទកឹកក្វកម់នេ�គ បផំ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយកដី
េ�យមនិចបំច ់ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគរួធនថ ករទទួលបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមីេនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជុំ
វញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.238. េដើមប�ីច្រតួតពនិិតយបែនថមេទៀតពផីលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�ៃនសមបទន
ដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត �ជរ�្ឋ ភបិលគរួេចញលិខិតអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយម៍យួដល់យន្តករនីតិវធិី
ពិេសសរបស់សហ្របជជតិ ឬយ៉ងេ�ច�ស់អេញជ ើញអនកកន�់ណត្តិពកព់ន័ធ ែដល�ចផ្តល់ករវភិគពិ�្ត
របន។ នយិយេ�យែឡក អនកែដលពកព់ន័ធ គរួែតជអនក�យករណ៍ពេិសសអំពីជនជតេិដើមភគតិច ្រកុមករងរ
អំពធុីរកិចច និងសិទធិមនុស� និងអនក�យករណ៍ពិេសសអំពសិីទធិមន��រ លំេន�្ឋ នសមរមយ សិទធិអបរ់ ំទីទល់្រក 
អនមយ័និងសុវតថិភពទកឹ�្អ ត និងសិទធិវបបធម។៌ 
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េគលេ�ទី៧៖ ធនឱយទទួលបនទងំអស់គន នូវថមពលទំេនើប ែដលេជឿទុកចិត្តបន មនតៃម្លសមរមយ 
និង��កបេ��េចរភព 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៧៥. ធនឲយមនករ្រគប្់រគងេ្របងឧសម័ន និងចំណូលពីែរ្៉របកបេ�យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសិទិធសងគមកិចច 
និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជជនរស់េនកមពុជ េ�យ្របកនយ់កករអនុវត្តល្អបំផុតជលកខណៈអន្តរជត ិ កនុងករអនុវត្ត
ឧស�ហកមមចំ�ញ់ផលពីធមមជតិ។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

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

៣០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវ�ល់ករបេណ្ត ញ េចញរហូតដល់
មន្រកបខណ័្ឌ ចបប្់រតឹម្រតូវ និងដំេណើ រករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី្រតូវបនបពច ប ់ េដើមបធីនករករពរសិទធិមនុស�
ៃន្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប េ�យរមួទងំជនជតេិដើមភគតិចផង។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី
េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជបនទ នជ់មយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធននេដើមបឈីនេទបំេពញនិយមនយ័ៃនពកយ“ផល 
្របេយជន�៍ធរណ” ដូចមនែចងកនុងចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងបេងកើតេគលករណ៍ែណនមំយួចបស់�ស់ 
សំ�បក់របេណ្ត ញេចញ ្របសិនជ�ចមន។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចផងែដរឲយរដ្ឋភគីកំណត្់រពំ្របទល់
ឲយបនចបស់�ស់រ�ងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ េ�យ�តទុ់កជបញ្ហ �ទភិព គណៈកមម
ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគេីធ្វើករពេិ្រគះេយបល់ជចំហរេ�យមនករចូលរមួនងិ្របកបេ�យ 
អតថនយ័ជមយួអនកភូម ិ និងសហគមនន៍នែដលរងផលបះ៉ពល់ជមុន មុននឹងអនុវត្តគេំ�ងអភវិ��ន ៍ និងគំេ�ង
េរៀបចំទី្រកុងជថមី េហើយ្រតូវធនថ បុគគលទងំ�យែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំពដីីរបស់ខ្លួន ្រតវូបន
ផ្តល់សំណងសមរមយ និង/ឬផ្តល់ជូនគតនូ់វទ�ីងំថមី ្រសប�មេគលករណ៍ែណនែំដលបនអនុមត័េ�យគណៈ
កមម ធិករកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៧(១៩៩៧) របស់ខ្លួនស្តីពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំនិងធនថទី�ងំថម ី
្រតូវផ្តល់ឲយមនេស�មូល�្ឋ នេផ�ង� រមួទងំផឹក េភ្លើងអគគីសនី សំភរៈសំ�បដុ់សសំ�ត និង�នមយ័្រគប្់រគន ់
្រពមទងំេស�ឯេទៀត រមួមន ��េរៀន មណ្ឌ លគពំរសុខភព និងមេធយបយដឹកជញជូ នេនេពលេធ្វើករ�ងំ
លំេនថមី។ គណៈកមម ធិករទញចំ�ប�់រមមណ៍ផងែដរដល់រដ្ឋភគីចេំពះេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករបេណ្ត ញ 
េចញ និងករេធ្វើចំ�ក្រសុកែផ្អកេលើករអភវិ��ន ៍(UN Doc. No. A/HRC/4/18) ែដលបនេរៀបចំេ�យអនក�យ
ករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយ។ 

េគលេ�ទី៨៖ េលើកកំពស់កំេណើ នេសដ្ឋកិចចឱយបនថិតេថរ បរយិប័នន និង��កបេ��េចរភព ករេធ្វើ
ករេពញេលញនិងមនផលិតភព និងករងរសមរមយទងំអស់គន  
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េគលេ�ទី៣៖ ធនឱយជីវិតមនសុខភព និងេលើកកំពស់សុខមលភពសំ�ប់ទងំអស់គន  និង្រគប់វយ័
សមូេមើលេលខ XI-ក អំពីសខុភព រមួទងំHIV 

េគលេ�ទី៤៖ ធនគុណភពៃនករអប់រែំដលមនសមធម៌ និងបរយិប័នន និងេលើកកំពស់ឱកសេរៀន

សូ្រតេពញមួយជីវិតសំ�ប់ទងំអស់គន
សមូេមើលេលខ XI-ខ អំពីករអបរ់ ំ

េគលេ�ទី៥៖ សេ្រមចសមភពេយនឌ័រ និងព្រងឹងភពអង�់ចដល់្រគប់្រស្តី និងកុមរ ី
សមូេមើលេលខ XII. ស្តីពីសិទ ធ្ិរស្តី សិទ ធកិមុរ និងសិទ ធជិនពិករ  

េគលេ�ទី៦៖ ធនឱយមន និងករ្រគប់្រគង្រ�កបេ�យេចរភពនូវទឹក�្អ ត និងអនម័យទងំអស់គន

អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញបរ ិ
�្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទកឹកក្វកម់នេ�គ បផំ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយកដី
េ�យមនិចបំច ់ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគរួធនថ ករទទួលបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមីេនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជុំ
វញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para.238. េដើមប�ីច្រតួតពនិិតយបែនថមេទៀតពផីលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�ៃនសមបទន
ដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត �ជរ�្ឋ ភបិលគរួេចញលិខិតអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយម៍យួដល់យន្តករនីតិវធិី
ពិេសសរបស់សហ្របជជតិ ឬយ៉ងេ�ច�ស់អេញជ ើញអនកកន�់ណត្តិពកព់ន័ធ ែដល�ចផ្តល់ករវភិគពិ�្ត
របន។ នយិយេ�យែឡក អនកែដលពកព់ន័ធ គរួែតជអនក�យករណ៍ពេិសសអំពីជនជតេិដើមភគតិច ្រកុមករងរ
អំពធុីរកិចច និងសិទធិមនុស� និងអនក�យករណ៍ពិេសសអំពសិីទធិមន��រ លំេន�្ឋ នសមរមយ សិទធិអបរ់ ំទីទល់្រក 
អនមយ័និងសុវតថិភពទកឹ�្អ ត និងសិទធិវបបធម។៌ 
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េគលេ�ទី៧៖ ធនឱយទទួលបនទងំអស់គន នូវថមពលទំេនើប ែដលេជឿទុកចិត្តបន មនតៃម្លសមរមយ 
និង��កបេ��េចរភព 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៧៥. ធនឲយមនករ្រគប្់រគងេ្របងឧសម័ន និងចំណូលពីែរ្៉របកបេ�យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងសិទិធសងគមកិចច 
និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របជជនរស់េនកមពុជ េ�យ្របកនយ់កករអនុវត្តល្អបំផុតជលកខណៈអន្តរជត ិ កនុងករអនុវត្ត
ឧស�ហកមមចំ�ញ់ផលពីធមមជតិ។ (េអៀកឡងដ់)៍ 

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

៣០. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចឲយរដ្ឋភគីេធ្វើករផ្អ កជបេ�្ត ះ�សនននូវ�ល់ករបេណ្ត ញ េចញរហូតដល់
មន្រកបខណ័្ឌ ចបប្់រតឹម្រតូវ និងដំេណើ រករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី្រតូវបនបពច ប ់ េដើមបធីនករករពរសិទធិមនុស�
ៃន្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប េ�យរមួទងំជនជតេិដើមភគតិចផង។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី
េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជបនទ នជ់មយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធននេដើមបឈីនេទបំេពញនិយមនយ័ៃនពកយ“ផល 
្របេយជន�៍ធរណ” ដូចមនែចងកនុងចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ និងបេងកើតេគលករណ៍ែណនមំយួចបស់�ស់ 
សំ�បក់របេណ្ត ញេចញ ្របសិនជ�ចមន។ គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចផងែដរឲយរដ្ឋភគីកំណត្់រពំ្របទល់
ឲយបនចបស់�ស់រ�ងដី�ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ េ�យ�តទុ់កជបញ្ហ �ទភិព គណៈកមម
ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគេីធ្វើករពេិ្រគះេយបល់ជចំហរេ�យមនករចូលរមួនងិ្របកបេ�យ 
អតថនយ័ជមយួអនកភូម ិ និងសហគមនន៍នែដលរងផលបះ៉ពល់ជមុន មុននឹងអនុវត្តគេំ�ងអភវិ��ន ៍ និងគំេ�ង
េរៀបចំទី្រកុងជថមី េហើយ្រតូវធនថ បុគគលទងំ�យែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំពដីីរបស់ខ្លួន ្រតូវបន
ផ្តល់សំណងសមរមយ និង/ឬផ្តល់ជូនគតនូ់វទ�ីងំថមី ្រសប�មេគលករណ៍ែណនែំដលបនអនុមត័េ�យគណៈ
កមម ធិករកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៧(១៩៩៧) របស់ខ្លួនស្តីពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំនិងធនថទី�ងំថម ី
្រតូវផ្តល់ឲយមនេស�មូល�្ឋ នេផ�ង� រមួទងំផឹក េភ្លើងអគគីសនី សំភរៈសំ�បដុ់សសំ�ត និង�នមយ័្រគប្់រគន ់
្រពមទងំេស�ឯេទៀត រមួមន ��េរៀន មណ្ឌ លគពំរសុខភព និងមេធយបយដឹកជញជូ នេនេពលេធ្វើករ�ងំ
លំេនថមី។ គណៈកមម ធិករទញចំ�ប�់រមមណ៍ផងែដរដល់រដ្ឋភគីចេំពះេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករបេណ្ត ញ 
េចញ និងករេធ្វើចំ�ក្រសុកែផ្អកេលើករអភវិ��ន ៍(UN Doc. No. A/HRC/4/18) ែដលបនេរៀបចំេ�យអនក�យ
ករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិមនលំេន�្ឋ នសមរមយ។ 

េគលេ�ទី៨៖ េលើកកំពស់កំេណើ នេសដ្ឋកិចចឱយបនថិតេថរ បរយិប័នន និង��កបេ��េចរភព ករេធ្វើ
ករេពញេលញនិងមនផលិតភព និងករងរសមរមយទងំអស់គន  
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣)
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(គ). ពិចរ�ពីករចូលជសមជិកៃនអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតេិលខ១៨៩ ស្តីពីករងរសមរមយ
ស្រមបអ់នកេធ្វើករ�មផទះ និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរូ់បនិងសមជិក្រគូ�រពួកេគ។

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

៤៥. គណៈកមម ធិករជំរុញេលើទកឹចិត្តផងែដរដល់រដ្ឋភគីឲយពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អងគករពលកមម
អន្តរជតិេលខ៨១(១៩៤៧) ស្តីពីអធិករកិចចករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមម និងពណិជជកមម និងអនុសញញ េលខ
១០២ (១៩៥២) ស្តីពីបទ�្ឋ នអបបបរមៃនករធន�៉បរ់ងែផនកសងគម (របបសន្តិសុខសងគម)។ 

េ�លេ��ី៩៖ ក�ងេ��្ឋ រចនសមព័នធ េលើកកំពស់�ស��នីយកមម��កបេ�យេចរ�ពនិងបរយិប័នន 
និងជំរុញនវកមម

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

៣៣. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព េដើមបបីេងកើនករទទួលបនករអបរ់សំ្រមបកុ់មរ ី�បប់ញចូ លទងំ�មរ
យៈករព្រងងឹេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ�� និងបេងកើនចំនួនកែន្លងឱយបនេ្រចើនែថមេទៀតេនកនុង��ករំតិមធយម សិក� 
ពិេសសេន�មឃុំនន។ 

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

១៩. រដ្ឋភគគួីរព្រងីកកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនហសួេហតុឲយមន្របសិទធភពេន
ទីកែន្លងទងំ�យែដលមនុស�្រតូវបនដកហូតេសរភីព រមួមន�ថ នីយន៍គរបល និងពនធនគរ េហើយេដើមបែីកលំអ
លកខខណ្ឌ ឃំុខ្លួនេន�មទីកែន្លងទងំេនះ ដូចជអនមយ័ និងករផគតផ់គងម់្ហូប��រជេដើម។ េដើមបសីេ្រមចបនេគល
បំណងេនះ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគ្ីរតូវអនុវត្តវធិនករេផ�ង�ជំនួសឲយករ�កព់នធនគរ និង 
ធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ េដើមបអីភវិ��  និងជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមពន័ធពនធនគរ  និងទីកែន្លងឃំុខ្លួន
េផ�ង�េទៀត។ […] 
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េ�លេ�ទី១០៖ កត់បនថយវិសមភពកនុងចំេ�ម និងរ�ង្របេទសនន

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៨. ព្រងងឹកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបកីតប់នថយភព្រក្ីរកេនកនុងតំបនជ់នបទ នងិភជ បគ់ម្ល ត្រទពយធន
រ�ងតំបនជ់នបទ នងិទ្ីរកុង។ (្រសីលងក ) 

១១៨.១៣៨. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយវសិមភព្របកច់ំណូលរ�ងតំបនជ់នបទនងិទី្រកងុ 
េ�យមនករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ និងទីភន កង់រអងគករសហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ (ប៊ូតង)់ 

១១៨.១៤១. បន្តកតប់នថយអ្រ�ភព្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ និងគម្ល ត្រទពយធនរ�ងអនកមន និងអនក្រក និងរ�ង
្របជជនេនជនបទ និងទ្ីរកុង។ (មយ៉ីនម៉់) 

១១៨.១៤២. កតប់នថយគម្ល តរ�ងតំបនទី់្រកុង និងជនបទ �មរយ�ករកតប់នថយភព្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ។ 
(អីុ�៉ក)់ 

១១៨.១៤៣. េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ អនុវត្តកមមវធិ�ី�្របកបេ�យ្របសិទធភព សំេ�កត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េនតំបនជ់នបទៃន្របេទស។ (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៦៣. សូមព�ិរ�ព្រងងឹេគលនេយបយេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងចំេពះភពមនិេសមើភពេន�មតបំនទ់ី្រកុង និង
ជនបទ ្រពមទងំបន្តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក។ (េ្របសីុល) 

េ�លេ�ទី១១៖ េធ្វើឱយទី្រកុង និងករ�ងំទីលំេនរបស់្របជជន មនបរយិប័នន សុវតថិភព រងឹម ំ និង
្របកបេ�យេចរភព
សមូេមើលេលខ X. ស្តីពីដធី្ល ីនិងសិទ ធលំិេ��្ឋ ន

េ�លេ�ទី១២៖ ធនឱយមនលំនៃំនករេ្របើ្រ�ស់ និងផលិតកមម្របកបេ�យេចរភព

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់(២០០៩)

៧៣. េលើកកមពស់ នងិករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់ ំ និងសិទិធទទួលបនករអភវិ��ន ៍ េដើមបកីត់
បនថយភព្រកី្រកេន�មតំបនទ់ី្រកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�សន្តិភព េសថរភព 
និងករករពរដល់បរ�ិថ ន។ (�វ) 
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គណៈកមម ធិករលុបបបំត់�ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនរេីភទ (២០១៣)
CEDAW/C/KHM/CO/4-5

៣៥. គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(គ). ពិចរ�ពីករចូលជសមជិកៃនអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតេិលខ១៨៩ ស្តីពីករងរសមរមយ
ស្រមបអ់នកេធ្វើករ�មផទះ និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរពលករេទសន្តរ្របេវសន្៍រគបរូ់បនិងសមជិក្រគូ�រពួកេគ។

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

៤៥. គណៈកមម ធិករជំរុញេលើទកឹចិត្តផងែដរដល់រដ្ឋភគីឲយពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អងគករពលកមម
អន្តរជតិេលខ៨១(១៩៤៧) ស្តីពីអធិករកិចចករងរកនុងវស័ិយ�ស�ហកមម និងពណិជជកមម និងអនុសញញ េលខ
១០២ (១៩៥២) ស្តីពីបទ�្ឋ នអបបបរមៃនករធន�៉បរ់ងែផនកសងគម (របបសន្តិសុខសងគម)។ 

េ�លេ��ី៩៖ ក�ងេ��្ឋ រចនសមព័នធ េលើកកំពស់�ស��នីយកមម��កបេ�យេចរ�ពនិងបរយិប័នន 
និងជំរុញនវកមម

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

៣៣. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(ក). ចតវ់ធិនករែដលមន្របសិទធភព េដើមបបីេងកើនករទទួលបនករអបរ់សំ្រមបកុ់មរ ី�បប់ញចូ លទងំ�មរ
យៈករព្រងងឹេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ�� និងបេងកើនចំនួនកែន្លងឱយបនេ្រចើនែថមេទៀតេនកនុង��ករំតិមធយម សិក� 
ពិេសសេន�មឃុំនន។ 

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

១៩. រដ្ឋភគគួីរព្រងីកកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយភពចេង្អ�តែណនហសួេហតុឲយមន្របសិទធភពេន
ទីកែន្លងទងំ�យែដលមនុស�្រតូវបនដកហូតេសរភីព រមួមន�ថ នីយន៍គរបល និងពនធនគរ េហើយេដើមបែីកលំអ
លកខខណ្ឌ ឃំុខ្លួនេន�មទីកែន្លងទងំេនះ ដូចជអនមយ័ និងករផគតផ់គងម់្ហូប��រជេដើម។ េដើមបសីេ្រមចបនេគល
បំណងេនះ គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគ្ីរតូវអនុវត្តវធិនករេផ�ង�ជំនួសឲយករ�កព់នធនគរ និង 
ធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប្់រគន ់ េដើមបអីភវិ��  និងជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមពន័ធពនធនគរ  និងទីកែន្លងឃំុខ្លួន
េផ�ង�េទៀត។ […] 
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េ�លេ�ទី១០៖ កត់បនថយវិសមភពកនុងចំេ�ម និងរ�ង្របេទសនន

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១២៨. ព្រងងឹកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបកីតប់នថយភព្រក្ីរកេនកនុងតំបនជ់នបទ នងិភជ បគ់ម្ល ត្រទពយធន
រ�ងតំបនជ់នបទ នងិទ្ីរកុង។ (្រសីលងក ) 

១១៨.១៣៨. បេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយវសិមភព្របកច់ំណូលរ�ងតំបនជ់នបទនងិទី្រកងុ 
េ�យមនករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ និងទីភន កង់រអងគករសហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ (ប៊ូតង)់ 

១១៨.១៤១. បន្តកតប់នថយអ្រ�ភព្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ និងគម្ល ត្រទពយធនរ�ងអនកមន និងអនក្រក និងរ�ង
្របជជនេនជនបទ និងទ្ីរកុង។ (មយ៉ីនម៉់) 

១១៨.១៤២. កតប់នថយគម្ល តរ�ងតំបនទី់្រកុង និងជនបទ �មរយ�ករកតប់នថយភព្រក្ីរកេនតំបនជ់នបទ។ 
(អីុ�៉ក)់ 

១១៨.១៤៣. េ�យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជតិ អនុវត្តកមមវធិ�ី�្របកបេ�យ្របសិទធភព សំេ�កត់
បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស េនតំបនជ់នបទៃន្របេទស។ (�ែហ៊�ៃបហ�ង)់ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់ (២០០៩)

៦៣. សូមព�ិរ�ព្រងងឹេគលនេយបយេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងចំេពះភពមនិេសមើភពេន�មតបំនទ់ី្រកុង និង
ជនបទ ្រពមទងំបន្តកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រក។ (េ្របសីុល) 

េ�លេ�ទី១១៖ េធ្វើឱយទី្រកុង និងករ�ងំទីលំេនរបស់្របជជន មនបរយិប័នន សុវតថិភព រងឹម ំ និង
្របកបេ�យេចរភព
សមូេមើលេលខ X. ស្តីពីដធី្ល ីនិងសិទ ធលំិេ��្ឋ ន

េ�លេ�ទី១២៖ ធនឱយមនលំនៃំនករេ្របើ្រ�ស់ និងផលិតកមម្របកបេ�យេចរភព

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល��កលកណំត់(២០០៩)

៧៣. េលើកកមពស់ នងិករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់ ំ និងសិទិធទទួលបនករអភវិ��ន ៍ េដើមបកីត់
បនថយភព្រកី្រកេន�មតំបនទ់ី្រកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�សន្តិភព េសថរភព 
និងករករពរដល់បរ�ិថ ន។ (�វ) 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគី ឲយពនិិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនឹងករ
បែង្វរតបំនក់រពរឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិថ នជ 
មុនជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង្រតឹម្រតូវចំេពះសិទធិរបស់ពួកគត ់ េដើមបី
ចូលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង� ែដលពកួគត្់រតូវែតបនដឹងជមុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យ ែដលបះ៉ពល់ដល់កររស់េន
របស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច គួរែតគិតគូរអពំីេសចក្តី
្រតូវករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកបេ�យេចរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់បទទួលបនអតថ្របេយជនព៍ីករ
រកីចេំរ ើនេនះ ជជងសំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបន កនុងករអនុវត្តន៍
េគលនេយបយទងំេនះ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថេគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្លី មនិ្រតូវឲយផទុយនងឹ�ម រតីៃនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកចិច រមួទងំ ករ
េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។  
គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ
១៦៩ ស្តីពីជនជតេិដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.216. គួរេធ្វើករពិចរ�ឲយបន្រតឹម្រតូវដល់សំេណើ សំុរបស់សមបទនិក ជ 
មយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ�មចបប ់ និង�មបទបញជ ននបែនថម េ�យភជ បេ់ទនឹងគេំ�ងវនិិេយគរបស់ពកួេគ 
(ដូចជគំេ�ងបញជ កភ់គីទី៣ និង្រកមសីលធមដ៌ត៏ឹងរងឹជេដើម) ែដល្រតូវសីុគន នឹងបទ�្ឋ នអន្តរជតិៃនេចរភព
សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. para 217. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ្រកុមហុ៊ន
កនុង្រសុក នងិ្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយេទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុង ឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ គួរេ�ះ្រ�យពី
ផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យអនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតមឹ្រតូវ រមួទងំ ករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបី
កំណតអ់ត្តសញញ ណ បងក រនងិជួយ ស្រមលដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពមទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមម 
ភព�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ 
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A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីច�ស�ងករបំផ្ល ញ  
បរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បផំ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយក
ដីេ�យមនិចបំច ់ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធនថ ករទទលួបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជ ករក�ងផ្លូវថមេីនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍ន េន
ជុំវញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para. 224. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពីសកមមភព
សមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនម៍ូល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់សងគម 
ដូចជ េស�កមមសុខភបិល ឱកសអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។ 

េ�លេ�ទី១៣៖ ចត់វិធនករបនទ ន់េដើមប្ីរបយុទធនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងផលប៉ះពល់របស់�

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

៤១. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(គ). បន្តធនថ ្រស្តីចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ទងំកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធិីៃនករ
ទប�់ក ត ់ និងករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ ជពិេសសេគលនេយបយ និងកមមវធិីទងំ�យទកទ់ងនឹងករបន�ុ ំ
និងករកតប់នថយពីផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

េ�លេ�ទី១៤៖ អភិរ�� និងករេ្របើ្រ�ស់្រប�បេ�យេ�រ��នូវម�សមុទទ សមុទទ និងធនធនសមុទទ 

សំ�ប់ករអភិវ��ន៍្រប�បេ�យេ�រ�� 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីច�ស�ងករបំផ្ល ញ  
បរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បផំ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយក
ដីេ�យមនិចបំច ់ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធនថ ករទទលួបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជ ករក�ងផ្លូវថមេីនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍ន េន
ជុំវញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
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គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (២០០៩) E/C.12/KHM/CO/1

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគី ឲយពនិិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនឹងករ
បែង្វរតបំនក់រពរឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិថ នជ 
មុនជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង្រតឹម្រតូវចំេពះសិទធិរបស់ពួកគត ់ េដើមបី
ចូលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង� ែដលពកួគត្់រតូវែតបនដឹងជមុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យ ែដលបះ៉ពល់ដល់កររស់េន
របស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច គួរែតគិតគូរអពំីេសចក្តី
្រតូវករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកបេ�យេចរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់បទទួលបនអតថ្របេយជនព៍ីករ
រកីចេំរ ើនេនះ ជជងសំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបន កនុងករអនុវត្តន៍
េគលនេយបយទងំេនះ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទៀត និងធនថេគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្លី មនិ្រតូវឲយផទុយនងឹ�ម រតីៃនចបបេ់នះ
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអំ់ពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអពីំផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន 
និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកចិច រមួទងំ ករ
េធ្វើ�ជវីកមមែរ ៉និង�ជីវកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតចិ
នូវករទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពកួគតេ់លើដីធ្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។  
គណៈកមម ធិករជរុំញេលើកទឹកចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ
១៦៩ ស្តីពីជនជតេិដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para.216. គួរេធ្វើករពិចរ�ឲយបន្រតឹម្រតូវដល់សំេណើ សំុរបស់សមបទនិក ជ 
មយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ�មចបប ់ និង�មបទបញជ ននបែនថម េ�យភជ បេ់ទនឹងគេំ�ងវនិិេយគរបស់ពកួេគ 
(ដូចជគំេ�ងបញជ កភ់គីទី៣ និង្រកមសីលធមដ៌ត៏ឹងរងឹជេដើម) ែដល្រតូវសីុគន នឹងបទ�្ឋ នអន្តរជតិៃនេចរភព
សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. para 217. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ្រកុមហុ៊ន
កនុង្រសុក នងិ្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយេទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុង ឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ គួរេ�ះ្រ�យពី
ផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យអនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតមឹ្រតូវ រមួទងំ ករអនុវត្តវធិនករនន េដើមបី
កំណតអ់ត្តសញញ ណ បងក រនងិជួយ ស្រមលដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពមទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមម 
ភព�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ 
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A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីច�ស�ងករបំផ្ល ញ  
បរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បផំ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយក
ដីេ�យមនិចបំច ់ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធនថ ករទទលួបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជ ករក�ងផ្លូវថមេីនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍ន េន
ជុំវញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1.Para. 224. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពីសកមមភព
សមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនម៍ូល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់សងគម 
ដូចជ េស�កមមសុខភបិល ឱកសអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។ 

េ�លេ�ទី១៣៖ ចត់វិធនករបនទ ន់េដើមប្ីរបយុទធនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងផលប៉ះពល់របស់�

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

៤១. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនឲ៍យរដ្ឋភគី៖ 

(គ). បន្តធនថ ្រស្តីចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច ទងំកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធិីៃនករ
ទប�់ក ត ់ និងករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត�យ ជពិេសសេគលនេយបយ និងកមមវធិីទងំ�យទកទ់ងនឹងករបន�ុ ំ
និងករកតប់នថយពីផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

េ�លេ�ទី១៤៖ អភិរ�� និងករេ្របើ្រ�ស់្រប�បេ�យេ�រ��នូវម�សមុទទ សមុទទ និងធនធនសមុទទ 

សំ�ប់ករអភិវ��ន៍្រប�បេ�យេ�រ�� 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីច�ស�ងករបំផ្ល ញ  
បរ�ិ្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទឹកកក្វកម់នេ�គ បផំ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយក
ដីេ�យមនិចបំច ់ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគួរធនថ ករទទលួបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជ ករក�ងផ្លូវថមេីនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍ន េន
ជុំវញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។ 
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េ�លេ�ទី១៥៖ ករពរ �្ត រេឡើងវិញ និងេលើកកំពស់ករេ្របើ្រ�ស់្របព័នធេអកូធរណី្របកបេ�យេចរ
ភព ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ�យនិរន្តរភព ្របយុទធនឹងករេធ្វើឱយេ���លរេ��ថ ន បញឈប់ករេធ្វើឱយ
រចិរលិដី និងបំែលងដីៃ្រពរចិរលិ និងបញឈប់ករបត់បង្់របព័នធជីវចំរុះ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតៃិនករកតប់នថយភព្រកី្រក សន្តិ
សុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៧៣. េលើកកមពស់ និងករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់ ំនិងសិទិធទទួលបនករអភវិ��នេ៍ដើមបកីតប់នថយ 
ភព្រក្ីរកេន�មតំបនទ់្ីរកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�សន្តិភព េសថរភព និងករ
ករពរដល់បរ�ិថ ន។ (�វ) 

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

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគី ឲយពនិិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនឹងករ
បែង្វរតបំនក់រពរឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន
ជមុន ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង្រតមឹ្រតូវចំេពះសិទធិរបស់ពួកគត ់េដើមបី
ចូលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង� ែដលពកួគត្់រតូវែតបនដឹងជមុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យែដលបះ៉ពល់ដល់កររស់េន
របស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច គួរែតគតិគូរអពំីេសចក្ត្ីរតវូ
ករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកបេ�យចិរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប ទទួលបនអតថ្របេយជនពី៍កររកី  
ចំេរ ើនេនះ ជជងសំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបន កនុងករអនុវត្តន៍
េគលនេយបយទងំេនះ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទ�ត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដី មនិ្រតូវឲយផទុយនឹង�ម រតៃីនចបបេ់នះ 
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអ់ំពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអំពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិថ ន នងិករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំករេធ្វើ�ជវី
កមមែរ ៉ នងិ�ជវីកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតិចនូវករ
ទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពួកគតេ់លើដធី្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ គណៈ  
កមម ធិករ ជំរុញេលើកទកឹចិត្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ១៦៩ 
ស្តីពីជនជតេិដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para .212. រ�្ឋ ភបិលគរួេលើកកំពស់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េដើមបអីនុវត្តចរុំះ
គន នូវចបប ់ េគលនេយបយ និងបទបញជ នន ែដលត្រមូវឲយមនករ�យតៃំលពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន 
ែដល្រតូវេធ្វើ មុនេពល ករផ្តល់ដីសមបទន រមួទងំចបបស់្តីពីករករពរបរ�ិ្ឋ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
េហើយលទធផលៃនករ�យតៃំលេនះ ្រតូវផ�ព្វផ�យជ�ធរណ�។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 217. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់ រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ្រកុមហុ៊ន
កនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយេទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុង ឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ គួរេ�ះ្រ�យពី
ផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យអនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករអនុវត្តវធិនករននេដើមបកីំណត់
អត្តសញញ ណ បងក រ និងជួយ ស្រមលដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពមទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមមភព
�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញបរ ិ
�្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទកឹកក្វកម់នេ�គ បំផ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយកដី
េ�យមនិចបំច ់ ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគរួធនថ ករទទួលបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមីេនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជុំ
វញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 224. ្រកុមហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពីសកមមភព
សមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនម៍ូល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់សងគម 
ដូចជ េស�កមមសុខភបិល ឱកសអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។ 

េគលេ�ទី១៦៖ េលើកកំពស់សងគម្របកបេ�យសន្តិភព និងបរយិប័នន សំ�ប់ករអភិ���ន៍្របកបេ�យ
េចរភព ផ្តល់សិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌សំ�ប់ទងំអស់គន  និងក�ង�ថ ប័នេន្រគប់កំរតិឱយមន្របសិទធភព 
គណេនយយភព និងបរយិប័នន
សមូេមើលេលខ II. ស្តីពីកែំណទ្រមងច់បប ់និងយតុ្តធិម ៌និងនីតរិដ្ឋ
សមូេមើលេលខ III. ស្តីពីេសរភីពៃនករសំែដងមត ិសមគម និងករជបួ្របជុំ

សមូេមើលេលខ IV. ស្តីពីនិទណ្ឌ ភព និងអនកករពរសិទ ធមិនសុ�
សមូេមើលេលខ V. ស្តីពីកែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត និងករចលូរមួនេយបយ
សមូេមើលេលខ VII. ស្តីពីអងគជំនុំជ្រមះវ�ិម�ញកនុងត�ុករកមពុជ
សមូេមើលេលខ VIII. ស្តីពីករ្របតបិត្តចិបប ់និង
សមូេមើលេលខ X. ស្តីពីដធី្ល ីនិងសិទ ធលំិេ��្ឋ ន
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េ�លេ�ទី១៥៖ ករពរ �្ត រេឡើងវិញ និងេលើកកំពស់ករេ្របើ្រ�ស់្របព័នធេអកូធរណី្របកបេ�យេចរ
ភព ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ�យនិរន្តរភព ្របយុទធនឹងករេធ្វើឱយេ���លរេ��ថ ន បញឈប់ករេធ្វើឱយ
រចិរលិដី និងបំែលងដីៃ្រពរចិរលិ និងបញឈប់ករបត់បង្់របព័នធជីវចំរុះ 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០១៤)

១១៨.១៣៤. បន្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធកនក់បដ់ធី្លី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ�ជតៃិនករកតប់នថយភព្រកី្រក សន្តិ
សុខេសប�ង និងករករពរបរ�ិថ ន។ (ម៉ូរ ៉ុកកូ) 

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

៧៣. េលើកកមពស់ និងករពរសិទិធ្របជជនងយរងេ្រគះ សិទធិអបរ់ ំនិងសិទិធទទួលបនករអភវិ��នេ៍ដើមបកីតប់នថយ 
ភព្រក្ីរកេន�មតំបនទ់្ីរកុង និងតំបនជ់នបទ កនុងេពលជមយួគន  េនេពលែដលរក�សន្តិភព េសថរភព និងករ
ករពរដល់បរ�ិថ ន។ (�វ) 

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

១៥. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគី ឲយពនិិតយេឡើងវញិនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ពកព់ន័ធនឹងករ
បែង្វរតបំនក់រពរឲយេទជសមបទនេសដ្ឋកិចច េ�យមនិបនេធ្វើករ�យតំៃលពីផលបះ៉ពល់ខងសងគម និងបរ�ិថ ន
ជមុន ជមយួ�ថ បន័ជៃដគូពកព់ន័ធ និងសហគមនន៍ន េ�យេគរពយ៉ង្រតមឹ្រតូវចំេពះសិទធិរបស់ពួកគត ់េដើមបី
ចូលរមួកនុងករសំេរចេផ�ង� ែដលពកួគត្់រតូវែតបនដឹងជមុនអំពីបញ្ហ ទងំ�យែដលបះ៉ពល់ដល់កររស់េន
របស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ ករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច គួរែតគតិគូរអពំីេសចក្ត្ីរតវូ
ករសំ�បក់រអភវិ��ន្៍របកបេ�យចិរភព និងេដើមបឲីយ្របជជនកមពុជ្រគបរូ់ប ទទួលបនអតថ្របេយជនពី៍កររកី  
ចំេរ ើនេនះ ជជងសំ�បែ់តផល្របេយជនរ៍បស់បុគគលឯកជន។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបញចូ លកនុងរបយ
ករណ៍�មកលកំណតេ់លើកេ្រកយរបស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នលំអិតស្តីពីសមទិធិផលែដលសំេរចបន កនុងករអនុវត្តន៍
េគលនេយបយទងំេនះ។ 

១៦. គណៈកមម ធិករេសនើយ៉ងទទូចដល់រដ្ឋភគីឲយអនុវត្តចបបភូ់មបិលឆន ២ំ០០១ េ�យមនិ្រតូវអូសបន្ល យេពល
េវ�តេទេទ�ត និងធនថ េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីករចុះបញជ ីដី មនិ្រតូវឲយផទុយនឹង�ម រតៃីនចបបេ់នះ 
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករបញជ កអ់ំពេីសចក្តី្រតូវករឲយមនករ�យតំៃលអំពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិថ ន នងិករ
ពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនន៍ន ែដលរងផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសកមមភពេសដ្ឋកិចច រមួទងំករេធ្វើ�ជវី
កមមែរ ៉ នងិ�ជវីកមមេ្របង កនុងេគលេ�ធនថ សកមមភពទងំេនះ មនិ្រតូវដកហូតពីជនជតិេដើមភគតិចនូវករ
ទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធិរបស់ពួកគតេ់លើដធី្លី និងធនធនធមមជតិៃនបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនេឡើយ។ គណៈ  
កមម ធិករ ជំរុញេលើកទកឹចិត្តឲយរដ្ឋភគី ពិចរ�ផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ១៦៩ 
ស្តីពីជនជតេិដើមភគតិច និង្រកុមកុលសមពន័ធ។ 
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អនក��យករ៍ពិេសស

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para .212. រ�្ឋ ភបិលគរួេលើកកំពស់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េដើមបអីនុវត្តចរុំះ
គន នូវចបប ់ េគលនេយបយ និងបទបញជ នន ែដលត្រមូវឲយមនករ�យតៃំលពីផលបះ៉ពល់សងគម និងបរ�ិ្ឋ ន 
ែដល្រតូវេធ្វើ មុនេពល ករផ្តល់ដីសមបទន រមួទងំចបបស់្តីពីករករពរបរ�ិ្ឋ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
េហើយលទធផលៃនករ�យតៃំលេនះ ្រតូវផ�ព្វផ�យជ�ធរណ�។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 217. ្រកុមហុ៊ន្រគបទ់្រមង ់ រចនសមពន័ធ និងរេបៀប្របតិបត្តិករ ទងំ្រកុមហុ៊ន
កនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស េហើយេទះជ្រកុមហុ៊នរដ្ឋទងំ្រសុង ឬ្រកុមហុ៊នពកក់�្ត លរដ្ឋ គួរេ�ះ្រ�យពី
ផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស�របស់ខ្លួន េ�យអនុវត្ត�មវរីយភពដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករអនុវត្តវធិនករននេដើមបកីំណត់
អត្តសញញ ណ បងក រ និងជួយ ស្រមលដល់ផលវបិកសិទធិមនុស�ធងនធ់ងរ ្រពមទងំយកចិត្តទុក�កដ់ល់សកមមភព
�ជីវកមមរបស់ខ្លួន។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 222. ្រកុមហុ៊នសមបទន គួរចត�់ល់វធិនករេដើមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញបរ ិ
�្ឋ នេនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ខ្លួន រមួទងំបងក រមនិឲយទកឹកក្វកម់នេ�គ បំផ្លិចបំផ្ល ញដល់ដី និងករកប�់នយកដី
េ�យមនិចបំច ់ ឬករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើេ�យខុសចបប។់ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគរួធនថ ករទទួលបនេហ�្ឋ
រចនសមពន័ធ ដូចជករក�ងផ្លូវថមីេនេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន �ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ�យសហគមនន៍នេនជុំ
វញិេនះ េហើយមនិគួរ�ងំខទបម់និឲយមនករេធ្វើដំេណើ រេនកនុង្រពំែដនៃនដីសមបទនរបស់ខ្លួនេឡើយ។  

A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1. Para. 224. ្រកមុហុ៊នសមបទន—េ�យេ្របើ្របស់ផល�ភែដលបនពីសកមមភព
សមបទនរបស់ខ្លួន—គួរបេងកើនវភិគទនរបស់ខ្លួនដល់សហគមនម៍ូល�្ឋ ន រមួទងំផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់សងគម 
ដូចជ េស�កមមសុខភបិល ឱកសអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ�ិ្ឋ នជេដើម។ 

េគលេ�ទី១៦៖ េលើកកំពស់សងគម្របកបេ�យសន្តិភព និងបរយិប័នន សំ�ប់ករអភិ���ន៍្របកបេ�យ
េចរភព ផ្តល់សិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌សំ�ប់ទងំអស់គន  និងក�ង�ថ ប័នេន្រគប់កំរតិឱយមន្របសិទធភព 
គណេនយយភព និងបរយិប័នន
សមូេមើលេលខ II. ស្តីពីកែំណទ្រមងច់បប ់និងយតុ្តធិម ៌និងនីតរិដ្ឋ
សមូេមើលេលខ III. ស្តីពីេសរភីពៃនករសំែដងមត ិសមគម និងករជបួ្របជុំ

សមូេមើលេលខ IV. ស្តីពីនិទណ្ឌ ភព និងអនកករពរសិទ ធមិនសុ�
សមូេមើលេលខ V. ស្តីពីកែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត និងករចលូរមួនេយបយ
សមូេមើលេលខ VII. ស្តីពីអងគជំនុំជ្រមះវ�ិម�ញកនុងត�ុករកមពុជ
សមូេមើលេលខ VIII. ស្តីពីករ្របតបិត្តចិបប ់និង
សមូេមើលេលខ X. ស្តីពីដធី្ល ីនិងសិទ ធលំិេ��្ឋ ន
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េគលេ��ី១៧៖ ព្រងឹងមេធយបយៃនករអនុវត្ត និង�្ត រេឡើងវិញនូវៃដគូសកលសំ��់ករអភិវ��ន៍

្រ�ក�េ�យេ�រ�ព

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

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

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

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិ�រ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត និងអនុ
មត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល (NGOs) និង
�ថ បន័ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ 
�យែដលមនប�្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេ��កព់នធនគរេឡើយ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62 Para 61 (b). ពិេ្រគះេយបល់ឱយបនទូ�យ បេង្ហើយ និងេបះពុមពេគលនេយបល និងែផនករ
យុទធ�្រស្តេដើមបសីេ្រមចឱយបនេជគជយ័ែដល�ច�ស់បន កនុងករទទួលបនេគលេ�អភវិ��ន្៍របកបេ�យ
េចរភព។ 

េគលេ��ី១៨៖ ករេ�ះមីន/េបសសំ�តេ្រគ�ង�ទុះសល់ពីស្រងគ ម និងករជួយជនរងេ្រគះ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

២៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីព្រងឹងកមមវធិីយល់ដឹងអពំីមនីនិងសកមមភពេ�ះមនីរបស់ខ្លួន 
េដើមបកីរពរកុមរ្របឆងំនឹងមនី និងេ្រគ�ងផទុះសល់ពីស្រងគ ម។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី
ពិ�រ�បេងកើតកមមវធិីកុមរេម្រតី េដើមបធីនពីករផ្តល់េស�កមម្រគប្់រគនត់បនឹងត្រមូវករជក�់ករ់បស់កុមររង
េ្រគះ ជពិេសសកុមរពិករែដលប�្ត លមកពីសំណល់មនីនិងេ្រគ�ងផទុះែដលសល់ពីស្រងគ ម និងផ្តល់ឱយពួកេគ
នូវករ�្ត រនីតិសមបទទងំផ្លូវកយ នងិផ្លូវចតិ្ត ្រពមទងំករជួយ ពីសងគម។ 
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េគលេ��ី១៧៖ ព្រងឹងមេធយបយៃនករអនុវត្ត និង�្ត រេឡើងវិញនូវៃដគូសកលសំ��់ករអភិវ��ន៍

្រ�ក�េ�យេ�រ�ព

អនុ�សន៍ៃនករពិនិតយជសកល�មកលកណំត់ (២០០៩)

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

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

៣៣. គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនយ៉៍ងខ្ល ងំថ រដ្ឋភគីពិ�រ�អនុមត័ចបបស់្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត និងអនុ
មត័ែផនករយុទធ�្រស្តស្តីពីសុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលបញចូ លភពជៃដគូជមយួអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល (NGOs) និង
�ថ បន័ៃដគូកនុងវស័ិយឯកជននន។ គណៈកមម ធិករផ្តល់ជអនុ�សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគីធនថ បុគគលទងំ 
�យែដលមនប�្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត មនិ្រតូវបនបញជូ នេ��កព់នធនគរេឡើយ។ 

អនក��ករណ៍ពិេសស

A/HRC/33/62 Para 61 (b). ពិេ្រគះេយបល់ឱយបនទូ�យ បេង្ហើយ និងេបះពុមពេគលនេយបល និងែផនករ
យុទធ�្រស្តេដើមបសីេ្រមចឱយបនេជគជយ័ែដល�ច�ស់បន កនុងករទទួលបនេគលេ�អភវិ��ន្៍របកបេ�យ
េចរភព។ 

េគលេ��ី១៨៖ ករេ�ះមីន/េបសសំ�តេ្រគ�ង�ទុះសល់ពីស្រងគ ម និងករជួយជនរងេ្រគះ 

គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ (២០១៥) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1

២៥. គណៈកមម ធិករសូមផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគីព្រងឹងកមមវធិីយល់ដឹងអពំីមនីនិងសកមមភពេ�ះមនីរបស់ខ្លួន 
េដើមបកីរពរកុមរ្របឆងំនឹងមនី និងេ្រគ�ងផទុះសល់ពីស្រងគ ម។ គណៈកមម ធិករកសូ៏មផ្តល់អនុ�សនថ៍ រដ្ឋភគី
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