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គណៈកមម ធិករ្របឆំងទរណុកមម 

បញជ សំីណួរទកទ់ងនឹងករពិនិតយរបយករណ៍ មេពលកំណតេ់លីកទី ៣ របស្់របេទស 
កមពជុ ែដលបនអនមុត័េ យគណៈកមម ធិករកនងុសមយ័្របជុរំបសខ់្លនួេលីកទី ៤៩ (ចបពី់ 
ៃថងទី ២៩ ែខតុ ដលៃ់ថងទី ២៣ ែខ ចឆិកឆន  ំ២០១២)1 

ឯក រមុនេពល ថ ពរែដលមិនទន់បនែកស្រមួល 

ព័ត៌មនជក់ ក់ទក់ទងនឹងករអនុវត្តន៍ម្រ  ១ ដល់ម្រ  ១៦ ៃនអនុសញញ េនះ ប់ទំងព័ត៌មន ស្ដ ី
ពីអនុ សន៍ននកលពីេលើកមុនរបស់គណៈកមម ធិករ2 

ម្រ  ១ និងម្រ  ៤ 

១. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន 
(កថខណ្ឌ  ១១ និង១៥) សូមចង្អុលបង្ហ ញថេតើមនបទឧ្រកិដ្ឋទរណុកមមជក់ ក់ មួយ ្រតូវបន 

ក់បញចូ លេទកនុងចបប់្រពហមទណ្ឌ ែដរ ឬេទ េហើយថេតើ ឆ្លុះបញច ំងនូវនិយមន័យៃនអំេពើទរណុកមម 
ដូចែដលបនែចងកនុងម្រ  ១ ៃនអនុសញញ េនះែដរ ឬយ៉ង ។ សូមផ្តល់នូវអតថបទេពញេលញៃន 
បទបបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ ទំង យ ែដលទក់ទងនឹងបទេលមើសដូចជករបុ៉នប៉ងេធ្វើទរណុកមម ករញុះ 
ញុង ឬករ្រពមេ្រព ងេធ្វើទរណុកមម ឬករបញជ ឲយេធ្វើទរណុកមមពីជនែដលកំពុងកន់អំ ច េ យ 
មនែចងចបស់ ស់នូវេទសបញញត្តិស្រមប់បទេលមើសនីមួយៗ ្រពមទំងចង្អុលបង្ហ ញ្របសិនេបើរដ្ឋ 
ភគីបនអនុម័តែផនករកំណត់េទសសំ ប់អំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន ែដល 
្រប្រពឹត្តេឡើងេ យម្រន្តី  េដើមបីធនថអនកែដល្រតូវបនផ្តនទ េទស ្រតូវែតបនកត់េទសសម្រសប។3 

២. ដូចែដលគណៈកមម ធិករបនេលើកជសំេណើ កនុងអនុ សន៍កលពីមុនរបស់ខ្លួន (កថខណ្ឌ  
១០) សូមផ្តល់នូវពត៌មនស្តីពីវធិនករននែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនឲយមនករអនុវត្តន៍ 

                                                            
1 បញជ ីសំណួរេនះ្រតូវបនអនុម័តេ យគណៈកមម ធិករកនុងសម័យ្របជំុរបស់ខ្លួនេលើកទី ៤៩ េយង មនីតិវធីិជេ្រមើសថមី ែដល្រតូវបន  
  បេងកើតេ យគណៈកមម ធិករកនុងសម័យ្របជំុរបស់ខ្លួនេលើកទី ៣៨ ឲយមនេឡើងសំ ប់េ្រត មេរៀបចំ និងអនុម័តបញជ ីសំណួរ ែដល្រតូវ ក់  
  ជូនរដ្ឋភគីទំង យ មុនេពលរដ្ឋភគីនីមួយៗបញជូ នរបយករណ៍ មកលកំណត់របស់ខ្លួន។ ចេម្លើយននរបស់រដ្ឋភគីតបេទនឹងបញជ ី   
  សំណួរេនះ នឹងបេងកើតបនជរបយករណ៍របស់ខ្លួន មម្រ  ១៩ ៃនអនុសញញ ។ 
2 េលខកថខ័ណ្ឌ កនុងវង់្រកចកសំេ ដល់អនុ សន៍ននកលពីេលើកមុន ែដល្រតូវបនអនុម័តេ យគណៈកមម ធិករ និងេបះពុមពផ យ  
  េ្រកមចំណងេជើង (និមិត្តសញញ ) CAT/C/KHM/CO/2 ។ 
3 CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ៦ ៤៣ និង៦៦។ 
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េពញេលញនូវបទបបញញត្តិៃនអនុសញញ េនះេនកនុង ននុ្រកមចបប់ជតិរបស់ខ្លួន ជពិេសសេលើករណី 
ៃនករអនុវត្តន៍អនុសញញ េ យផទ ល់េ យតុ ករជតិ ្របសិនេបើមន។  

៣. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើករ្រពួយបរមភ ែដលបនបង្ហ ញេ យគណៈកមម ធិករកល 
ពីេលើកមុន ស្តីពីករបង្ហ ញឲយេឃើញនូវបរយិកសនិទទណ្ឌ ភពេនកនុងរដ្ឋភគី (កថខណ្ឌ ទី១៥) សូម 
ផ្តល់នូវពត៌មនស្តីពីករចត់វធិនករេ យរដ្ឋភគីកនុងករធនថ គម ននិទទណ្ឌ ភពចំេពះអំេពើទរណុ 
កមម និង្រប្រពឹត្តកមមមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ សូម 
ផ្ដល់ផងែដរនូវពត៌មនជសថិតិ ទក់ទងនឹងករេចទ្របកន់េទេលើម្រន្តី ពីបទ្រប្រពឹត្តអំេពើទរណុកមម 
្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន និងបទេលមើសែដលពក់ព័នធ ចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយករណ៍កលពី 
េលើកមុន េ យបញជ ក់ពី នៈ និង នន្តរស័ក្តិរបស់ចុងេចទនីមួយៗ និងម្រ ចបប់ែដលចុងេចទ 
្រតូវបនេចទ្របកន់ េហើយថេតើចុងេចទ្រតូវបនផ្តនទ េទស និងកត់េទសែដរ ឬយ៉ង ។  

ម្រ  ២4 

៤. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន 
(កថខណ្ឌ  ១៥) េ យកត់សមគ ល់នូវករេចទ្របកន់សីុសង្វ ក់គន ជេ្រចើន ែដលកំពុងបន្តេកើត 
មនពីបទេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើជនជប់ឃំុ េនកនុង្របេទសរបស់រដ្ឋភគី ជ 
ពិេសសគឺេន មអងគភពនគរបល សូមេរៀប ប់អំពីវធិនករនន ែដលរដ្ឋភគីបនចត់ឲយមន 
េឡើង េដើមបីទប់ ក ត់ករេធ្វើទរណុកមម ្រពមទំង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីេទេលើជនជប់ឃំុេន មទីកែន្លង 
ឃំុខ្លួន។ សូមចង្អុលបង្ហ ញឲយបនជក់ ក់ ថេតើរដ្ឋភគីបន្របកសេគលនេយបយ េដើមបីលុប 
បំបត់ករេធ្វើទរណុកមម ឬយ៉ង  និងពិពណ៌នពីវធិនករនន ែដលរដ្ឋភគីបនចត់ឲយមនេឡើង 
េដើមបីឃ្ល ំេមើល្រគប់ដំ ក់កលសួរយកចេម្លើយេ យម្រន្តីនគរបល ឧទហរណ៍ មមេធយបយ 
ថតវឌីីអូ ឬថតសេម្លង។  

                                                            
4 បញ្ហ ទំង យែដលបនេលើកេឡើង មម្រ  ២ ចពក់ព័នធផងែដរនឹងម្រ េផ ងៗគន ៃនអនុសញញ  ប់ទំងបុ៉ែន្តមិនកំណត់្រតឹមែត  
  ម្រ  ៦ េឡើយ។ ដូចេសចក្ដីពនយល់ទូេទេលខ ២ ្រតង់កថខ័ណ្ឌ  ៣ ែចងថ “កតព្វកិចចេដើមបីបងក រអំេពើទរណុកមមកនុងម្រ  ២ មន  
  លកខណៈទូលំទូ យ។ កតព្វកិចចេដើមបីបងក រអំេពើទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬ 
  បេនថ កបនទ ប (ចប់ពីេពលេនះេទេ ថ “្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន”) មម្រ  ១៦ កថខ័ណ្ឌ  ១ គឺមិន ចបំែបកេចញពីគន បន  
  ្រស័យគន េទវញិេទមក និងមនភពពក់ព័នធគន េទវញិេទមក។ កតព្វកិចចេដើមបីបងក រ្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន មករអនុវត្តន៍ 
  ជក់ែស្ដងជន់គន  េហើយភគេ្រចើនក៏្រប ំគន នឹងកតព្វកិចចេដើមបីបងក រអំេពើទរណុកមមផងែដរ (…)។ មនិយមន័យខ័ណ្ឌ សីមរ ង្រប្រពឹត្ត  
  កមមមិនគបបី និងអំេពើទរុណកមម មិនមនលកខខណៈចបស់ ស់េឡើយ” មករអនុវត្តន៍ជក់ែស្ដង។ សូមេមើលជំពូក ៥ ៃនេសចក្ដីពនយល់ទូ  
  េទដូចគន េនះបែនថមេទៀត។ 
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៥. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើករ្រពួយបរមភ ែដលបនបង្ហ ញេ យគណៈកមម ធិករ 
កលពីេលើកមុន ទក់ទងនឹងកររកី ល លៃនអំេពើពុករលួយ និងជលកខណៈ្របព័នធ ែដលប៉ះពល់ 
ដល់េច្រកម តុ ករ ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ និង ថ ប័នអនុវត្តចបប់េផ ងៗេទៀត (កថខណ្ឌ  ១២) 
សូមផ្តល់នូវពត៌មនទក់ទងនឹងចំ ត់ករកនុងករលុបបំបត់អំេពើពុករលួយ ជពិេសស៖ 

 (ក) ថេតើអងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ បនដំេណើ រករេពញេលញ ឬយ៉ង  ្របសិន 
េបើមនដំេណើ រករេពញេលញ សូមផ្តល់នូវពត៌មនអំពីបុគគលិករបស់អងគភពេនះ ្រពមទំងវធិនករ 
ននកនុងករធនឯក ជយភពរបស់ខ្លួនពី ថ ប័នទំង យ ែដលអងគភពេនះទទួលភរកិចចកនុងករ 
ឃ្ល ំេមើល និងសូមផ្តល់នូវទិននន័យែដលអងគភពេនះទទួលបន ស្ដីពីចំនួនៃនពកយបណ្តឹ ងែដលបន 
ទទួល ករេសុើបអេងកតែដលបនេធ្វើេឡើង និងទិននន័យស្ដីពីករផ្តនទ េទស។ 

 (ខ) ចំនួនម្រន្តី ជករែដល្រតូវបនផ្តនទ េទស ពីបទទក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ ចប់ ំង 
ពីបនពិនិតយរបយករណ៍េលើកចុងេ្រកយ េ យបញជ ក់ពី នន្តរស័ក្ដិ និងេទសែដល្រតូវទទួល5។ 

 (គ) វធិនករននេដើមបីលុបបំបត់ទម្ល ប់អនុវត្តន៍របស់ម្រន្តីនគរបល ែដលទទួលកៃ្រម 
ជទឹក្របក់ពីករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ។ 

៦. ដូចែដលគណៈកមម ធិករបនផ្តល់អនុ សន៍ (កថខណ្ឌ  ១៥) សូមបញជ ក់បង្ហ ញ្របសិនេបើ 
រដ្ឋភគីបនអនុម័តចបប់ ចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយករណ៍កលពីេលើកមុន ែដល មឃត់ ច់ 
ខតមិនឲយេ្របើ្របស់កលៈេទសៈពិេសស មកេធ្វើជេលសកនុងករេធ្វើទរណុកមម និងអនុេ ម ម 
ម្រ  ២(២) ៃនអនុសញញ ។ ្របសិនេបើបនអនុម័តសូមផ្តល់អតថបទចបប់េនះ។ ្របសិនេបើមិនទន់បន 
អនុម័តេទេនះ សូមបញជ ក់ថេតើរដ្ឋភគីមនបំណងអនុម័តចបប់េនះ ឬយ៉ង ។ 

៧.  បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ១៣) សូមផ្តល់នូវព័ត៌មនស្ដីពីវធិនករនន ែដលបនចត់ឲយមនេឡើងេដើមបីធនករពរនូវ 
ឯក ជយភពតុ ករ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ សូមេរៀប ប់ឲយបនពិ ្ដ រចំេពះវធិនករទំង 

យ ែដលបនចត់ឲយមនេឡើងេដើមបី៖ 

                                                            
5 CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ៨ ១២ ៤៥ និង ៧២។ A/HRC/18/47 កថខ័ណ្ឌ  ៤៣។ A/HRC/13/4 កថខ័ណ្ឌ  ១៨ និង ៨២ (៣៥) និង (៣៦)។ 
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 (ក) អនុម័តចបប់ែដលមនេគលបំណងេធ្វើកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ ករ 6រមួទំងករ្របឹក  
េយបល់ ែដលបនេធ្វើេឡើងជមួយនឹងសងគមសីុវលិ និងអងគករសហ្របជជតិស្ដីពីេសចក្ដី្រពង 
ចបប់។ 

 (ខ) អនុវត្តន៍នូវអនុ សន៍ទំង យ ែដលបនេធ្វើេ យអនក យករណ៍ពិេសស ស្ដីពី 
ថ នភពសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ (A/HRC/15/46, កថខណ្ឌ  ៦៦-៧១)7។ 

៨. សូមពិពណ៌នពីករខិតខំ្របឹងែ្របងែដលបនេធ្វើេឡើង (ក) េដើមបីផ្តល់នូវកិចចសហករ និង 
ជំនួយចំបច់ទំងអស់ដល់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) និងេដើមបីធនថ 
សហេច្រកមេសុើបអេងកត និងបុគគលិកជតិ និងអន្តរជតិទំង យេន អ.វ.ត.ក ចបំេពញករងរ 
េ យេសរមិីនសថិតេ្រកមករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយ និង (ខ) េដើមបីធននូវករេសុើបអេងកត 
េ យមិនលំេអៀង និងមន្របសិទធភពេទេលើករេចទ្របកន់ ពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ 
ែដលបន្រប្រពឹត្តេនកនុងសម័យែខមរ្រកហមេនកនុងសំណំុេរឿង ០០៣ និង ០០៤។ 

៩. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ- 
ខណ្ឌ  ១៤) សូមផ្តល់ព័ត៌មនស្ដីពីវធិនករែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនថ (ក) ជនជប់ឃំុ 
ទំងអស់្រតូវែតទទួលបននូវកិចចធនករពរជមូល ្ឋ ន មផ្លូវចបប់ និង មករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង 
ចប់ ំងពីេពលឃត់ខ្លួន/ឃំុខ្លួនេលើកដំបូង (ខ)  ្រគប់ជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវទទួល 
បននូវ៖ 

 (ក) សិទធិមនេមធវជីបនទ ន់ចប់ ំងពីេពលពួកេគ ្រតូវបនដកហូតេសរភីពេលើកដំបូង 
រហូតដល់ដំ ក់កលេសុើបអេងកត ដំ ក់កលជំនំុជ្រមះក្ដី និងដំ ក់កលប្តឹងឧទទរណ៍។ សូម 
ផ្តល់នូវទិននន័យពីចំនួនេមធវែីដល្រតូវបនទទួលជសមជិកគណៈេមធវ ីចំនួនេមធវែីដលកំពុង 
្របកបវជិជ ជីវៈ ចំនួនេមធវជំីនួយែផនកចបប់ ចំនួនសំណំុេរឿងែដល្រតូវករជំនួយែផនកចបប់ េ យែបង 
ែចកេទ មេខត្ត។ សូមចង្អុលបង្ហ ញពីវធិនករនន ែដលបនចត់ឲយមនេឡើងេ យរដ្ឋភគី េដើមបី  
បេងកើននូវករផគត់ផគង់េស ជំនួយែផនកចបប់ ប់ទំង មរយៈករបេងកើនចំនួនេមធវជំីនួយែផនកចបប់ 
េហើយនឹងសូមចង្អុលបង្ហ ញនូវែផនករជទូេទបែនថមេទៀត េដើមបីបេងកើតនូវ្របព័នធជំនួយែផនកចបប់ 
យ៉ងទំលំទំ យមួយេនកនុង្របេទស។ 

                                                            
6 CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ១១ និង ៦៧។ 
7 A/HRC/15/46 កថខ័ណ្ឌ  ១៩ - ២៩ ។  
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 (ខ) សិទធិទទួលបនករពិនិតយសុខភពេ យឯក ជយ ពី្រគូេពទយ មករេ្រជើសេរ ើសេ យ 
ខ្លួនឯង ចប់ ំងពីេពលដកហូតេសរភីពដំបូង។ 

 (គ) សិទធិកនុងករផ្តល់ដំណឹងដល់ ច់ញតិអំពីករឃំុខ្លួនរបស់ពួកេគ។ 

 (ឃ) សិទធិកនុងករ្របប់ឲយដឹងអំពីសិទធិទំង យ និងបទេចទែដល្របឆំងនឹងខ្លួន ្រពមទំង 
ករនំមកបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មៗេនចំេពះមុខេច្រកម។ 

១០. សូមចង្អុលបង្ហ ញអំពី (ក) វធិនករែដលមន្រ ប់កនុងករធនថ ្រគប់ករឃំុខ្លួនបុគគល្រតូវ 
ែតបនចុះបញជ ី ចប់ ំងពីេពលពួកេគ្រតវូបនដកហូតេសរភីពដំបូង (ខ)  នីតិវធីិែដលមន្រ ប់ 
េដើមបីេធ្វើអធិករកិចចេលើកំណត់េហតុឃត់ខ្លួន មេពលកំណត់េនទីកែន្លងឃត់ខ្លួន/ឃំុខ្លួន និង (គ) 
វធីិែដលសមជិក្រគួ រ និងេមធវ ី ចពិនិតយេមើល និងទទួលបននូវកំណត់េហតុឃត់/ឃំុខ្លួន។ 

១១. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ- 
ខណ្ឌ  ២១) សូមផ្តល់នូវព័ត៌មនទក់ទងេទនឹង៖ 

 (ក) វធិនករទំង យែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីទប់ ក ត់ និង្របយុទធ្របឆំងនឹង 
អំេពើហឹង េលើេយនឌ័រ និងកររេំ ភបំពនេលើ្រស្តីេភទ និងកុមររមួទំងកររេំ ភេសពសនថវៈ។ 

 (ខ) សថិតិអំពីចំនួនពកយបណ្តឹ ងែដលបនទទួលកនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍ ពីបទអំេពើ 
ហឹង េលើផ្លូវេភទ រមួមនកររេំ ភេសពសនថវៈ េ យែបងែចកេទ មអងគភពែដលទទួលបន 
បណ្តឹ ង ក៏ដូចជសថិតិពីចំនួនៃនករេសុើបអេងកត ែដលបនេធ្វើេឡើងេទេលើករណីែបបេនះ ចំនួនសំណំុ 
េរឿងែដលបនេចទ្របកន់ ចំនួនករណីែដលបនផ្តនទ េទស បទេចទ្របកន់ និងករកត់េទសេន 
កនុងសំណំុេរឿងនីមួយៗ ែដលជនជប់េចទ្រតូវបនរកេឃើញថមនពិរទុធភព េហើយនឹងចំនួនេសចក្ដី 
សេ្រមចរបស់តុ ករ ែដល្រតូវបនអនុវត្តន៍បនទ ប់ពីករវនិិចឆ័យេទស ( ល្រកម)។8 

(គ) យន្តករែដលបនបេងកើតេឡើងេដើមបីស្រមួលដល់ករផ្ដល់នូវករែថទំខងចិត្ត ្រស្ត 
និងេវជជ ្រស្ត និងសូមផ្តល់នូវទិននន័យស្ដីពីករជួសជុលសំណង ែដលបនផ្តល់េទឲយជនរងេ្រគះ 
កនុងកំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ។ 

                                                            
8 CRC/C/KHM/CO/2-3 កថខ័ណ្ឌ  ៧១-៧២។ CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ៥២ និង ៦០។ A/HRC/16/44/Add.3 កថខ័ណ្ឌ  ៦២។ 
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(ឃ) វធិនករននែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនភព្របេសើរេឡើងនូវយុត្តិធម៌ 
ែដល្រស្តីទទួលរងអំេពើហឹង ទទួលបន និងេលើកេឡើងពីទម្ល ប់អនុវត្តន៍េ ះ្រ យេ្រកផ្លូវតុ ករ 
ចំេពះកររេំ ភេសពសនថវៈ។ 

១២. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ- 
ខណ្ឌ  ២២) សូមផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងេទនឹងចំ ត់ករកនុងករទប់ ក ត់ និង្របយុទធ្របឆំងករជួញ 
ដូរមនុស  ជពិេសសគឺ្រស្តី និងកុមរ ប់ទំងវធិនករននេដើមបី៖ 

 (ក) បេងកើតនូវលកខខ័ណ្ឌ ែដលជនរងេ្រគះពីអំេពើជួញដូរមនុស  ចេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ 
ពួកេគកនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ង។ សូមបង្ហ ញចំនួនពកយបណ្តឹ ងែដលពក់ព័នធនឹងករជួញដូរមនុស  
ែដលទទួលបនកនុងកំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ េហើយនឹងចំនួនៃនករេសុើបអេងកតទំងអស់ ែដល 
បនេធ្វើេទេលើករេចទ្របកន់ពីបទជួញដូរមនុស  ចំនួនៃនបទេចទ្របកន់ េហើយថេតើបទេចទ 
្របកន់ទំងេនះ្រតូវបនផ្តនទ េទស ឬេទ េហើយ្របសិនេបើ្រតូវបនផ្តនទ េទស សូមបញជ ក់ពីេទស 
ែដលបនសេ្រមចេនកនុងេរឿងក្តីនីមួយៗ។ 

(ខ) ផ្តល់ករករពរដល់ជនរងេ្រគះពីអំេពើជួញដូរមនុស  េហើយនឹងធនថជនរងេ្រគះ 
ចទទួលបននូវេស េវជជ ្រស្ត សងគមកិចច ្ត រនីតិសមបទ និងេស ចបប់ ប់ទំងេស ្របឹក  

េយបល់ មភពសម្រសប។ សូមបញជ ក់ពីចំនួនជនរងេ្រគះែដលទទួលបនេស ែបបេនះ ្រពមទំង 
ទិននន័យទក់ទងនឹងករជួសជុលសំណងទំង យ ែដលតុ ករបនផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះ។9 

១៣. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍ទំង យរបស់គណៈកមម ធិករកលពី 
េលើកមុន (កថខណ្ឌ  ២៩) និងករទទួលយកអនុ សន៍េ យរដ្ឋភគី ែដលបនេធ្វើេឡើងេនេពល 
កំពុងពិនិតយរបយករណ៍រដ្ឋភគីជសកល មកលកំណត់ (A/HRC/13/4 កថខណ្ឌ  ៨២.៧) សូម 
ពិពណ៌នពីវធិនករកនុងករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ឯក ជយថន ក់ជតិមួយ អនុេ ម មេគល- 
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។10 

១៤. សូមផ្តល់ព័ត៌មនអំពីចំ ត់ករែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីបេងកើតយន្តករបងក រទរណុ 
កមមឯក ជយថន ក់ជតិ (NPM) េ យមនអណត្តិករងរ និងធនធនចំបច់កនុងករបំេពញកតព្វកិចច 
របស់រដ្ឋភគី េ្រកមពិធី របែនថមេទេលើអនុសញញ ្របឆំងទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមកេលើខ្លួន ឬ 

                                                            
9 CRC/C/KHM/CO/2‐3 កថខ័ណ្ឌ  ៧៣ - ៧៤។ CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ២៥ - ៣១។ 
10 A/HRC/18/47  កថខ័ណ្ឌ  ៤៦។ CERD/C/KHM/CO/8‐13 កថខ័ណ្ឌ  ១៥។  
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ទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប េ យកត់សមគ ល់នូវករ្រពួយបរមភ 
ែដលបង្ហ ញេ យគណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថខណ្ឌ  ៣០) 11 ែដលថគណៈកមម ធិករ 
អន្តររ ្ឋ ភិបល ែដលបនបេងកើតេឡើងេ យរដ្ឋភគីកនុងែខសី ឆន ំ ២០០៩ មិនបនអនុវត្តេទ ម 
លកខខណ្ឌ ត្រមូវននរបស់ពិធី របែនថមេទេលើអនុសញញ ្របឆំទរណុកមមេឡើយ។ សូមពិពណ៌នអំពី 
ភពេជឿនេលឿនកនុងករអនុម័តចបប់ ស្ដីពីករបេងកើតយន្តករបងក រទរណុកមមថន ក់ជតិមួយែដលឯក -
ជយ។ សូមបង្ហ ញបញជ ក់ផងែដរ្របសិនេបើរដ្ឋភគី ពិនិតយពិចរ កនុងករផ ព្វផ យរបយករណ៍ 

របស់អនុគណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមមជ រធរណៈ បនទ ប់ពីបនបំេពញទស នកិចច្រតួតពិនិតយ 
របស់ខ្លួនេនអំឡុងែខធនូឆន ំ ២០០៩។ 

១៥. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ -
ខណ្ឌ  ៣១) សូមផ្តល់នូវព័ត៌មនស្ដីពី៖ 

 (ក) វធិនករទំង យែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនថអងគករសងគមសីុវលិ ប់ 
ទំងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល មិន្រតូវទទួលរងករ ក់កំហិតពក់ព័នធនឹងករបេងកើត ឯក ជយភព និងដំ 
េណើ កររបស់ពួកេគេឡើយ េហើយពួកេគ្រតូវបនករពរពីករបំភិតបំភ័យ ឬអំេពើហឹង ែដលប ្ត ល 
មកពីសកមមភពរបស់ពូកេគ។ 

(ខ)  របយករណ៍ននែដលមនបទបបបញញត្តិជក់ ក់េនកនុងេសចក្ដី្រពងចបប់ ស្ដីពី 
ករ្រគប់្រគងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ច ងំ និង ក់កំហិតេលើករងរ្រសបចបប់របស់អងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបល កនុងករេលើកសទួយសិទធិមនុស  ដូចែដលអនក យករណ៍ពិេសសស្ដីពីអនកករពរសិទធិ 
មនុស  បននិយយេយងដល់េនកនុងលិខិតអះ ងរមួមួយចបប់ចុះៃថងទី ១៣ ែខឧសភឆន ំ ២០១១ 
។12 

១៦. ដូចែដលគណៈកមម ធិករបនផ្ដល់អនុ សន៍កលពីេលើកមុន (កថខណ្ឌ  ១២ និង១៦) សូម 
បញជ ក់ថេតើរដ្ឋភគីមនបនបេងកើតកមមវធីិករពរ ក ី និងអនករះិគន់ឥតសំៃចមត់ ែដលមនសមតថ -
ភពរក ករសមង ត់ចំេពះអនកែដលអះ ងពីបទេលមើស រមួមនបទេលមើសពុករលួយ ទរណុកមម និង 
្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន េហើយនឹងផ្តល់មូលនិធិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ឲយកមមវធីិេនះ ចដំេណើ រករ 
េ យមន្របសិទធភព ឬយ៉ ។ 

                                                            
11 A/HRC/18/47 កថខ័ណ្ឌ  ៤៦ - ៤៧។ CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ២១ - ២៣។  
12 A/HRC/20/27/Add.3 កថខ័ណ្ឌ  ៥៥ - ៦១ ។ A/HRC/18/46 កថខ័ណ្ឌ  ២៥ - ៣១។ A/HRC/18/47 កថខ័ណ្ឌ  ១៩ - ២៩។  



8 
 

ម្រ  ៣ 

១៧. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ- 
ខណ្ឌ  ២៤) សូមបង្ហ ញបញជ ក់ (ក) ថេតើរដ្ឋភគីមនបន មឃត់នូវករបេណ្ត ញេចញ បញជូ ន្រត 
លប់ ឬេធ្វើបតយប័នបុគគល មួយេទកន់រដ្ឋមួយេផ ងេទៀត េនេពលែដលមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់ 

ចេជឿជក់បនថ ជនេនះ ចនឹងសថិតកនុង ថ នភពេ្រគះថន ក់ ែដល ចជកមមវតថុៃនករេធ្វើ 
ទរណុកមម13 និង (ខ)  ថេតើរដ្ឋភគីបនអនុម័តចបប់ស្តីពីករធនករពរសិទធិរបស់ជនេភៀសខ្លួន 
និងអនកសំុសិទធិ្រជកេកន្រគប់របូ រមួទំងកុមរែដលគម នឪពុកម្ដ យអមដំេណើ រ េហើយនឹង មចបប់ 
និង មករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង មនបនផ្ដល់កិចចធនករពរ មនីតិវធីិដល់បុគគល ែដល្របឈមនឹង 
ករបេណ្ត ញេចញ ករបញជូ ន្រតលប់ ឬករេធ្វើបតយប័នែដរ ឬយ៉ង ។ 

១៨. សូមផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងេទនឹង (ក) ចបប់ េគលនេយបយ និងករអនុវត្តន៍ស្តីពីករ្រគប់ 
្រគងករចុះបញជ ី និងដំេណើ រករ ក់ពកយសំុសិទធិ្រជកេកន ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងពីទីកែន្លងឃំុខ្លួន រមួ 
មនមណ្ឌ លឃត់ខ្លួនជនអេន្ត ្របេវសន្ត និងពនធនគរ េហើយនឹង (ខ) េពលេវ ជមធយមសំ ប់ដំ 
េណើ រករ ក់ពកយសំុសិទធិ្រជកេកន។ 

១៩. សូមផ្តល់ទិននន័យទក់ទងេទនឹងសំេណើ បតយប័នទំងអស់ ែដលរដ្ឋភគីបនទទួលកនុងកំឡុង 
េពលេធ្វើរបយករណ៍ េ យបញជ ក់ពីរដ្ឋេសនើសំុបតយប័ន និងបង្ហ ញថេតើរដ្ឋ ខ្លះ្រតូវបនផ្ដល់ 
ករយល់្រពម េហើយរដ្ឋ ខ្លះ្រតូវបនបដិេសធ និងសូម្របប់ពីេហតុផលកនុងករបដិេសធេនះ។ 
សូមផ្តល់ព័ត៌មនស្ដីពីកិចច្រពមេ្រព ងទំង យ ែដលរដ្ឋភគីបនយល់្រពមចុះ ទក់ទងេទនឹង 
ករបញជូ ន្រតលប់ជនែស្វងរកសិទធិ្រជកេកន និងជនេភៀសខ្លួន ឬទក់ទងេទនឹងករធន ៉ប់រង ម 
ផ្លូវទូត។ 

២០. សូមផ្តល់នូវទិននន័យេ យែបងែចក ម យុ េភទ និងជតិ សន៍ ពក់ព័នធេទនឹង៖ 

 (ក) ្រគប់បតយប័ន ករបញជូ ន្រតលប់ និងករបេណ្ត ញេចញ ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យរដ្ឋ 
ភគី េ យគិតចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយករណ៍ មេពលកំណត់កលពីេលើកមុន េ យចង្អុល 
បង្ហ ញពីរដ្ឋ ខ្លះ ែដលបុគគល្រតូវបនបញជូ ន្រតលប់េទវញិ។ 

                                                            
13 A/HRC/WG.6/6/KHM/3 កថខ័ណ្ឌ  ៥៩។  
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(ខ) ្រគប់ពកយសំុសិទធិ្រជកេកនែដល្រតូវបនចុះបញជ ី េ យែបងែចកេទ ម 
្របេទសកំេណើ ត។ 

(គ) ចំនួនបុគគលសំុសិទធិ្រជកេកនពីទីកែន្លងឃំុខ្លួន។  

(ឃ) ចំនួនបុគគលែដលពកយសំុសិទធិ្រជកេកនរបស់ពួកេគ ្រតូវបនយល់្រពមផ្ដល់ឲយ 
េ យែបងែចកេទ ម្របេទសកំេណើ ត និង 

(ង) ចំនួនបុគគលែដលពកយសំុសិទធិ្រជកេកនរបស់ពួកេគ ្រតូវបនយល់្រពមផ្ដល់ឲយេ យ 
ែផ្អកេលើេហតុផលជក់ ក់ថ បុគគលេនះ្រតូវបនេគេធ្វើទរណុកមម ឬ ចនឹង្រតូវទទួលរងករេធ្វើ 
ទរណុកមម ្របសិនេបើបញជូ ន្រតលប់េទវញិ។ 

២១. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ២៤) សូមផ្តល់ព័ត៌មនអំពីអនកសំុសិទធិ្រជកេកន ជជនជតិេដើមភគតិចមុ៉ង ញ៉ចំនួន ៦៧៤ 
នក់ និងអនកសំុសិទធិ្រជកេកនជនជតិអូ៊យហគ័រចំនួន ២០ នក់ែដល្រតូវបនបញជូ ន្រតលប់េ យរដ្ឋ 
ភគីេទកន់្របេទសេផ ងៗេទៀត14 េហើយនឹងសូមចង្អុលបង្ហ ញពីវធិនករនន ែដលរដ្ឋភគីបន 
ចត់ឲយមនេឡើង េដើមបី ម ន ថ នភពរបស់ពួកេគ។ 

ម្រ  ១០ 

២២. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ- 
ខណ្ឌ  ២៥) សួមផ្តល់នូវពត៌មនពក់ព័នធេទនឹង៖ 

 (ក) វធិនករននែដល្រតូវបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីបេងកើត និងព្រងឹងកមមវធីិអប់រ ំនិង 
វគគបណ្តុ ះប ្ត ល រមួមនកិចចសហករជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកនុងករធនថ ្រគប់ម្រន្តីទំង 
អស់ែដលេធ្វើករងរពក់ព័នធជមួយជនជប់ឃំុ ប់ទំងម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ ម្រន្តីពនធនគរ េច្រកម និង 
្រពះ ជ ជញ  ្រតូវមនករយល់ដឹងេ្រជ្រជះពីបទបញញត្តិទំង យៃនអនុសញញ េនះ។15 

(ខ) ករែណនំពីសិទធិមនុស  និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លសំ ប់បុគគលិកេវជជ ្រស្ត និងបុគគលិក 
សុខភិបលេផ ងៗេទៀតេធ្វើករងរពក់ព័នធជមួយជនជប់ឃំុ ស្ដីពីេគលករណ៍ែណនំស្រមប់ 

                                                            
14 A/HRC/13/39/Add.1 កថខ័ណ្ឌ  ១៩។ CERD/C/KHM/CO/8‐13 កថខ័ណ្ឌ  ១៤។ CAT/C/SR.967 កថខ័ណ្ឌ  ២២។   
   CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ៥ និង ៣៨។  
 
15 A/HRC/13/4 កថខ័ណ្ឌ  ៨២.១៥។ A/HRC/18/47 កថខ័ណ្ឌ  ២៦។  
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េសុើបរកសញញ ៃនករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ 
(Istanbul Protocol) ក៏ដូចជស្រមប់អនកមនវជិជ ជីវៈខងផ្លូវចិត្ត ែដលេធ្វើករជមួយជនរងេ្រគះពីអំេពើ 
ទរណុកមម និង ក ីទំងេនកនុងតុ ក មញញ និងអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ។ 

(គ) ចំ ត់ករេដើមបី យតៃម្លេទេលើ្របសិទធភព និងករែ្រប្របួលពីវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងកមមវធីិអប់រទំំងេនះ។ 

ម្រ  ១១ 

២៣. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ១៥) សូមផ្តល់ព័ត៌មនស្ដីពីវធិនករនន ែដលបនចត់ឲយមនេឡើងេដើមបីពិនិតយេមើល្របព័នធ 
វន័ិយ និងករអនុវត្តន៍េនកនុងពនធនគរ និងមណ្ឌ លអប់រែំកែ្របេដើមបីធនថ  ករ ក់វន័ិយេទេលើ 
អនកេទសែដលបនេលមើសចបប់ ឬវន័ិយកនុងពនធនគរ ជពិេសសកនុងករណីលួចរត់ ឬករបុ៉នប៉ងលួច 
រត់េចញពីពនធនគរ ្រតូវអនុវត្ត មករ មឃត់ដ៏មឺុងម៉ត់មិនឲយមនករេធ្វើទរណុកមម ឬករ្រប្រពឹត្ត 
មិនគបបីមកេលើខ្លួនែដលមនែចងកនុងម្រ  ២៥ ៃនចបប់ស្ដីពីពនធនគរឆន ំ ២០១១។ 

២៤. សូមផ្តល់ព័ត៌មនទក់ទងេទនឹង៖ 

(ក) វធិនករននែដលបនចត់ឲយមនេឡើង កនុងករបេងកើត្របព័នធថន ក់ជតិមួយ  ែដល 
ចឃ្ល ំេមើលេ យមន្របសិទធភព និងជលកខណៈ្របព័នធេន្រគប់ទីកែន្លង ែដល្រតូវបនដកហូត 

េសរភីព រមួមនអងគភពនគរបល ពនធនគរ មណ្ឌ លសងគមកិចច មជឈមណ្ឌ លបន ប រធតុេញ ន 
េដើមបីធនឲយមនករ ម នេមើលឲយបន្រតឹម្រតូវ នូវអនុ សន៍ទំង យរបស់អនកឃ្ល ំេមើល។ 

(ខ) ចំនួនៃនករេធ្វើទស នកិចចពិនិតយេមើលទីកែន្លងឃំុខ្លួន េ យ ថ ប័នថន ក់ជតិពក់ព័នធ ក៏ 
ដូចជអនកឃ្ល ំេមើលឯក ជយថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ រមួមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េ យែបងែចក 
េទ មទីកែន្លងឃំុខ្លួន េហើយថេតើករចុះទស នកិចចទំងេនះ ្រតូវបន្របកសឲយដឹងជមុន ឬយ៉ង 

។ សូមបញជ ក់ថេតើទស នកិចចទំងេនះ មន ប់បញចូ លកិចចសមភ សន៍េ យសមង ត់ជមួយជន 
ជប់ឃំុែដរ ឬយ៉ង ។ 

២៥. សូមផ្តល់នូវទិននន័យពីចំនួន៖ 
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 (ក) បុគគលជប់ឃំុរង់ចំសវនករ និងបុគគលជប់ឃំុរង់ចំបណ្តឹ ងឧទទរណ៍ េហើយនឹងចំនួន 
សរបុៃនជនជប់ឃំុកនុងពនធនគរ េនអំឡុងេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍ េ យែបងែចកេទ មេយន 
ឌ័រ ្រពមទំងសថិតិឆ្លុះបញច ំងនូវសមតថភពផទុក (ចំណុះ) និងចំនួនមនុស  ែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនេន មទី 
កែន្លងឃំុខ្លួននីមួយៗេនកនុងរដ្ឋភគី។ 

 (ខ) បុគគលកំពុង្រតូវបនឃត់ខ្លួនេន មទីកែន្លងេផ ងៗេទៀត ែដលេសរភីពរបស់ពួកេគ 
្រតូវបនដកហូត រមួមនអងគភពនគរបល មណ្ឌ លសងគមកិចច មជឈមណ្ឌ លបន បេ្រគ ងេញ ន និង 
មនទីរអេន្ត ្របេវសន្ត េ យែបងែចកេទ មេយនឌ័រ និង្របេភទៃនមនទីរ/មណ្ឌ លទំងេនះ។ 

២៦. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ១៩) ពក់ព័នធេទនឹងភពចេង្អ តែណនយ៉ងធងន់ធងរេន មទីកែន្លងឃំុខ្លួន និងរបយករណ៍ 
ទក់ទងេទនឹងភពគម នអនម័យ ម្ហូប រមិន្រគប់្រគន់ និងករែថទំសុខភព សូមផ្តល់ព័ត៌មនស្ដី 
ពីវធិនករែដលបនចត់ឲយមនេឡើង កនុងករេធ្វើឲយ ថ នភពៃនករឃំុខ្លួនមនភព្របេសើរេឡើង និង 
សូមបញជ ក់្របសិនេបើរដ្ឋភគីបន៖ 

 (ក) អនុម័តចបប់ែដលអនុញញ តិឲយមននូវជេ្រមើសេផ ងេ្រកពីករឃំុខ្លួន ដូចជករេ ះ 
ែលងេ យ ក់ឲយសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយមុនេពលសវនករ (ករ្រតួតពិនិតយ មផ្លូវតុ ករ) 
ឬេទសករងរសហគមន៍ និងចំនួនបុគគលែដល្រតូវបន ក់េ្រកមវធិនករមិនឃំុខ្លួន 
េនអំឡុងេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍។  

 (ខ) អភិវឌ ន៍ និង ្ដ រេឡើងវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធៃនទីកែន្លងឃំុខ្លួន និងអនុម័តនូវ 
បទ ្ឋ នែដលពក់ព័នធ។ 

 (គ) េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ថ នភពពនធនគរទក់ទងនឹងភពអនម័យ និងករផគត់ផគង់នូវ 
ម្ហូប រ16។ 

 (ឃ) េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសិទធិទទួលបនករែថទំសុខភពស្រមប់ជនជប់ឃំុ 
្រពមទំងជនជប់ឃំុជ្រស្តីែដលមនៃផទេពះ និង្រស្តីែដលេទើបនឹងស្រមលកូនរចួ។  

                                                            
16 A/HRC/18/47 ែផនក II ស្ដីពីករគំ្រទដល់កំែណទ្រមង់ពនធនគរ កថខ័ណ្ឌ  ៨ - ១៨។  
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 (ង) ចត់វធិនករននេដើមបីបិទទ្វ រពនធនគរបេ ្ត ះ សននេនេខត្តៃប៉លិន និងេខត្ត 
ឧត្តរមនជ័យ និងេជៀស ងមិនេ្របើ្របស់ពនធនករ្រប ក់្របែហល ែដលមនកំរតិទបជង        
បទ ្ឋ នកនុងេពលអនគត។ 

 (ច) េលើកេឡើងនូវរបយករណ៍ស្ដីពីទម្ល ប់អនុវត្តន៍េ យនគរបល ឬកង ជ វធុហតថ 
មួយចំនួន ែដលេធ្វើករឃំុ/ឃត់ខ្លួនេនកនុង្រទុងតូចបេ ្ត ះ សនននូវបុគគល ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួន 
េ យរង់ចំករេផទរេទកន់ទីកែន្លងឃំុខ្លួនែដល្របេសើរជងេនះ។ 

២៧. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើករ្រពួយបរមភ ែដលបនបង្ហ ញេ យគណៈកមម ធិករ 
កលពីេលើកមុន ចំេពះរបយករណ៍ស្ដីពីកររេំ ភបំពនេទេលើអនកេទសពីសំ ក់ “គណៈកមម ធិ 
ករស្វ័យ្រគប់្រគងពនធនគរ” (កថខណ្ឌ ទី១៩) សូមផ្តល់ទិននន័យស្ដីពីករណីេចទ្របកន់ពីកររេំ ភ 
បំពនពីអនកេទសេទេលើអនកេទសដូចគន  ែដល្រតូវបនេសុើបអេងកតេ យ ជញ ធរេនអំឡុងេពលកំ 
ពុងេធ្វើរបយករណ៍ ជពិេសសករណីរេំ ភបំពនេ យអនកេទស ែដល្រតូវបនផ្ដល់ឲយនូវករទ - 
ទួលខុស្រតូវពី ជញ ធរពនធនគរ ចំនួនករណីែដល្រតូវបនផ្ដនទ េទសខង្រពហមទណ្ឌ  ឬករ ក់ 
េទសេផ ងៗេទៀត េហើយនឹងេទសែដលជនេនះទទួល។ សូមពិពណ៌នផងែដរនូវករណីទំង យ 

 ែដលម្រន្តី ជករ្រតូវបន ក់ឲយទទួលរងទណ្ឌ កមមខងវន័ិយ ឬទណ្ឌ កមមខង្រពហមទណ្ឌ កនុងករ 
អនុេ្រគះ ឬបេ ្ដ យឲយមនកររេំ ភបំពនែបបេនះ។ 

២៨. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើករ្រពួយបរមភ ែដលបនបង្ហ ញេ យគណៈកមម ធិករ 
កលពីេលើកមុន ទក់ទងនឹងករេចទ្របកន់ទំង យពីអំេពើហិង ផ្លូវេភទេន មទីកែន្លងឃំុខ្លួន 
សូមផ្តល់នូវ៖ 

 (ក) ទិននន័យទក់ទងេទនឹងឧបបត្តិេហតុៃនអំេពើហិង ផ្លូវេភទេន មទីកែន្លងឃំុខ្លួន ែដល 
បនចង្រកងទុកជឯក រចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយករណ៍ចុងេ្រកយ េ យែបងែចកេទ មទី 
កែន្លងឃំុខ្លួន និង ថ នភពៃនករេសុើបអេងកតេទេលើករណីទំងេនះ។ 

 (ខ) វធិនករននែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនករឃំុខ្លួនជនជប់ឃំុជ្រស្តី ច់ 
េ យែឡកពីជនជប់ឃំុជបុរស េហើយនឹងេដើមបីធនថជនជប់ឃំុជ្រស្តី ្រតូវបនយមករពរ 
េ យ្រស្តី។  
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២៩. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ១៩) សូមផ្តល់នូវព័ត៌មនបចចុបបននភពអំពីចំនួនមរណភពេនអំឡុងេពលឃំុ/ឃត់ខ្លួន  េ យ 
រមួបញចូ លទំងមរណភពរបស់ជនជប់ឃំុេន មមនទីរេពទយ ចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយករណ៍ចុង 
េ្រកយ េ យែបងែចកេទ ម មូលេហតុៃនករ ្ល ប់ េហើយសូមបញជ ក់្របសិនេបើមនម្រន្តី មួយ 
្រតូវបនេសុើបអេងកត េចទ្របកន់ និង្រតូវបនផ្តនទ េទសេ យ រមនពក់ព័នធនឹងមរណភពទំង 
េនះ ជពិេសសពក់ព័នធេទនឹងករណីមរណភពរបស់ គង់  េហង ទូច និង េម៉ សុខ។17 

ម្រ  ១២ និង ១៣ 

៣០. េ យកត់សមគ ល់េឃើញពីករ្រពួយបរមភ ែដលបនបង្ហ ញេ យគណៈកមម ធិករកលពី 
េលើកមុន (កថខណ្ឌ  ១៥ និង១៦) ទក់ទងេទនឹងរបយករណ៍ទំង យស្ដីពីកររកី ល លៃន 
ករេធ្វើទរណុកមមេ យម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់  ប់ទំងករេចទ្របកន់ពីអំេពើហិង ផ្លូវេភទេទេលើ្រស្តី 
េន មទីកែន្លងឃំុខ្លួន និងករមិនបនេសុើបអេងកត និងករមិនបនផ្តនទ េទសេទេលើករណីទំងេនះ 
្រពមទំងមិនមន ថ ប័នសីុវលិស្រមប់្រតួតពិនិតយេមើលេ យឯក ជយ េដើមបីទទួល និងេធ្វើករេសុើប 
អេងកត ល់ពកយបណ្តឹ ងេនះ សូមផ្តល់នូវ៖ 

 (ក) ទិននន័យសថិតិអំពីពកយបណ្តឹ ងទំងអស់ែដលបនទទួល ពក់ព័នធេទនឹងករេធ្វើទរណុ- 
កមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ថបន្រប្រពឹត្តេ យម្រន្តី្របតិបត្តិ 
ចបប់ េនេពលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍ េ យែបងែចកេទ ម ថ ប័នទទួលពកយបណ្តឹ ង និងបទេលមើស 
ែដលបនេចទ្របកន់ ្រពមទំងព័ត៌មនអំពីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន់ ករផ្តនទ េទស និង 
ករ ក់ទណ្ឌ កមមខង្រពហមទណ្ឌ  ឬខងវន័ិយេទេលើចរ។ី 

 (ខ) ព័ត៌មនស្ដីពីករអនុវត្តន៍ម្រ  ២៨ ៃនចបប់ស្ដីពីពនធនគរឆន ំ ២០១១ ទក់ទងេទនឹង 
បណ្តឹ ងត ៉របស់ជនជប់ឃំុ រមួមនចំនួន និង្របេភទពកយបណ្តឹ ងែដលបនទទួល ្រពមទំងព័ត៌មន 
ទក់ទងេទនឹងករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន់ ករផ្តនទ េទស និងករ ក់ទណ្ឌ កមមខង្រពហមទណ្ឌ  
ឬខងវន័ិយេទេលើចរ។ី 

៣១. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ -
ខណ្ឌ  ១៦) េហើយនឹងករទទួលយករបស់រដ្ឋភគីនូវអនុ សន៍នន ែដលបនេធ្វើេឡើងេនេពលកំ 
ពុងពិនិតយរបយករណ៍រដ្ឋភគីជសកល មកលកំណត់ (A/HRC/13/4 កថខណ្ឌ  ៨២.២៧) សូម 
                                                            
17 CAT/C/SR.967 កថខ័ណ្ឌ  ១៧។  
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ផ្តល់នូវព័ត៌មនអំពីវធិនករននែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនឲយមនករេសុើបអេងកតជ 
បនទ ន់ មិនលេម្អ ង និង្របកបេ យ្របសិទធភពេទេលើករេចទ្របកន់ទំង យ ពីបទេធ្វើទរណុកមម 
និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន េហើយនឹងនំខ្លួនមកកត់េទសចំេពះម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តី 
ពនធនគរទំង យ  ែដលបន្រប្រពឹត្ត បញជ ឲយ្រប្រពឹត្ត ឬ្រពមេ្រព ង/យល់្រពមចំេពះករ្រប្រពឹត្ត 
ែបបេនះ។ សូមបញជ ក់្របសិនេបើជនសង ័យទំង យ កនុងករណី្រប្រពឹត្តទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមម 
មិនគបបីមកេលើខ្លួន ្រតូវបនពយួរករងរ ឬែតង ំងករងរជថមី កនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករេសុើបអេងកត 
ថេតើមនយន្តករឯក ជយ មួយ េដើមបីទទួលពកយបណ្តឹ ងពីករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិន 
គបបីមកេលើខ្លួន ែដល្រប្រពឹត្តេ យម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ែដរ ឬយ៉ង  ្របសិនេបើមន សូមបញជ ក់ពី 
ចំនួនពកយបណ្តឹ ងែដលបនទទួល និងចំ ត់ករែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹង 
បណ្តឹ ងទំងេនះ។ 

ម្រ  ១៤ 

៣២. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ២៦) សូមផ្តល់នូវព័ត៌មនអំពី្រកបខណ្ឌ ចបប់ពក់ព័នធនឹងវធិនករដំេ ះ្រ យ និងករជួស 
ជុលសំណងជ្របក់ ្រពមទំងវធិនករេផ ងៗេទៀត រមួមនមេធយបយ ្ត រនីតិសមបទ ែដលបងគ ប់ 
េ យតុ ករ េហើយនឹងបនផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះពីអំេពើទរណុកមម ចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយ- 
ករណ៍ មកលកំណត់េលើកចុងេ្រកយ។ ព័ត៌មនេនះគួរែតរមួបញចូ លទំងចំនួនសំេណើ ែដលបនេធ្វើ 
ចំនួនសំេណើ ែដលបនសេ្រមចឲយ បរមិណៃនសំណងែដលបងគ ប់េ យតុ ករ េហើយនឹងសំណង 
ែដលបនផ្តល់ជក់ែស្ដងកនុងករណីនីមួយៗ ្រពមទំងឧទហរណ៍ៃនេសចក្តីសេ្រមចេ យ ជញ ធរ 
មនសមតថកិចចែដលបងគ ប់ឲយបង់សំណង។ សូមផ្តល់ផងែដរនូវព័ត៌មនស្ដីពីភព ចទទួលបន និង 
អតថិភពៃនកមមវធីិ ្ត រនីតិសមបទ ស្រមប់ជនរងេ្រគះពីអំេពើទរណុកមម ្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើ 
ខ្លួន ករជួញដូរ និងអំេពើហិង កនុង្រគួ រ ្រពមទំងអំេពើហិង ផ្លូវេភទេផ ងៗេទៀត រមួមនជំនួយខង 
េវជជ ្រស្ត និងខងផ្លូវចិត្ត។18 

៣៣. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ២៨) សូមផ្តល់ព័ត៌មនអំពីករផ្ដល់សំណងជួសជុលេ យរដ្ឋភគី ដល់ជនរងេ្រគះពីអំេពើ 
ទរណុកមមែដលសថិតេនកនុងសម័យែខមរ្រកហម។ េតើអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត 

                                                            
18 CRC/C/KHM/CO/2-3កថខ័ណ្ឌ  ៣៩។ CAT/C/SR.967កថខ័ណ្ឌ  ៥៥។ CAT/C/SR.968 កថខ័ណ្ឌ  ៥២។  
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.ក) មនបនេធ្វើវេិ ធនកមមេទេលើវធិនៃផទកនុងរបស់ខ្លួន េដើមបីអនុញញ តឲយមនករជួសជុលសំណង 
រមួមនសំណងជទឹក្របក់ជលកខណៈបុគគល ដល់ជនរងេ្រគះ្រសប មម្រ  ១៤ ៃនអនុសញញ េនះ 
ែដរ ឬេទ?19 ្របសិនេបើគម នេទេនះ េតើមនវធិនករអ្វីែដលនឹង្រតូវចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីធនថ 
ជនរងេ្រគះពីអំេពើទរណុកមម រមួមនទរណុកមមេលើែយនឌ័រ ែដលេកើតេឡើងកនុងអំឡុងសម័យែខមរ 
្រកហម ្រតូវទទួលសំណង្រសប មអនុសញញ េនះែដរ ឬេទ? េតើមនចំ ត់ករអ្វីខ្លះែដលបន 
អនុវតន៍រចួេហើយ េដើមបីព្រងឹងករគំ្រទដល់ ក ី និងេដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេនអំឡុងេពលដំ    
េណើ រករនីតិវធីិរបស់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ ជពិេសសដល់អងគភពគំពរជនរងេ្រគះ និងអងគភពគំ 
ពរ ក ី និងអនកជំនញទក់ទងនឹងករគំ្រទែផនកចបប់ និងែផនកចិត្ត ្រស្តសងគម។ 

ម្រ  ១៥ 

៣៤. គណៈកមម ធិករបនបង្ហ ញករ្រពួយបរមភកលពីេលើកមុនេហើយថ (កថខណ្ឌ  ២៨) ករេ្របើ 
្របស់ចេម្លើយ រភពែបបេនះ េធ្វើជភស្តុ ងកនុងនីតិវធីិតុ ករគឺមនកររកី ល ល។ សូម 
បង្ហ ញព័ត៌មនអំពីវធិនករនន ែដលបនចត់ឲយមនេឡើងេដើមបីធនថ មករអនុវត្តន៍ជក់ 
ែស្តងចេម្លើយែដលបនមកពីករេធ្វើទរណុកមម មិន្រតូវយកមកេ្របើេធ្វើជភស្តុ ងកនុងនីតិវធីិ មួយ 
េឡើយ េលើកែលងែតយកចេម្លើយេនះមកេ្របើជភស្តុ ង ក់បនទុកេទេលើជនជប់េចទ ពីបទ្រប្រពឹត្ត 
អំេពើទរណុកមម។ សូមចង្អុលបង្ហ ញ (ក) ថេតើមនម្រន្តី ជករ មួយ្រតូវបនេចទ្របកន់ និងផ្តនទ  
េទស េ យ រករជំរតិយកចេម្លើយ រភពែបបេនះែដរ ឬយ៉ង  ្រពមទំងឧទហរណ៍ពី 
ករណីែដលជនជប់េចទប្តឹងថ ចេម្លើយ រភពរបស់ខ្លួន្រតូវបនេធ្វើេ យបងខិតបងខំ និង (ខ) ថេតើ 
តុ ករមនបនរកេឃើញករណី មួយពីករផ្តនទ េទសេ យមិន្រតឹម្រតូវ ែផ្អកេលើភស្តុ ងែដល 
ទទួលបនពីករេធ្វើទរណុកមម េហើយមនបនផ្តល់សំណងដល់ជនរងេ្រគះែដរ ឬយ៉ង ។ 

ម្រ  ១៦ 

៣៥. បនទ ប់ពីបនពិនិតយពិចរ េទេលើអនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករកលពីេលើកមុន (កថ 
ខណ្ឌ  ២០) ែដលបនបង្ហ ញពីករ្រពួយបរមភរបស់ខ្លួន ទក់ទងេទនឹងករេចទ្របកន់ទំង យអំពី 
កររេំ ភបំពន និងករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្តេន មមណ្ឌ លសងគមកិចច មណ្ឌ ល ្ត រយុវនីតិសមបទ 
និងមជឈមណ្ឌ លបន ប រធតុេញ ន20 សូមផ្តល់នូវព័ត៌មនដូចខងេ្រកម៖ 

                                                            
19 A/HRC/15/46 កថខ័ណ្ឌ  ៣២ និង ៤៦។ CAT/C/SR.967 កថខ័ណ្ឌ  ១៦ ២៤ និង ៤៤។ A/HRC/13/4 កថខ័ណ្ឌ  ៨២.៤៣។ 
20 A/HRC/18/47 កថខ័ណ្ឌ  ៤៨។  
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 (ក) ទិននន័យអំពីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន់ និងករផ្តនទ េទសេទេលើម្រន្តី កង 
ករពរ/ឆម ំពនធនគរ និងបុគគលេផ ងៗេទៀតេន មទីកែន្លងឃំុខ្លួនទំងេនះ ្រពមទំងមជឈមណ្ឌ ល 
បន ប រធតុេញ ននន ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ពក់ព័នធនឹងករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្ត ឬ 
កររេំ ភបំពន េ យបញជ ក់ពីមុខងរ និង នន្តរស័ក្តិរបស់ជន្រតូវេចទ ពីបទេចទ និងករ ក់ 
េទសខងវន័ិយ ឬេទស្រពហមទណ្ឌ ។  

 (ខ) ទិននន័យអំពីករជួសជុលសំណងទំង យ រមួមនសំណងជទឹក្របក់ និងករ ្ត នី 
តិសមបទ ែដល្រតូវផ្ដល់ដល់ជនរងេ្រគះពីករឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្ត និងកររេំ ភបំពនេន ម 
មណ្ឌ លទំងេនះ។  

(គ) ្របសិនេបើរដ្ឋភគីបនេធ្វើករេសុើបអេងកតេទេលើករេចទ្របកន់ពីបទរេំ ភបំពន 
សិទធិមនុស ធងន់ធងរ រមួមនករេធ្វើទរណុកមម កររេំ ភផ្លូវេភទ ករ យដំ និងករសម្ល ប់ជនជប់ឃំុ 
េ យឆម ំសន្តិសុខេនកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺកនុងចេន្ល ះឆន ំ ២០០៦ - ២០០៨ 
េតើបនលទធផលយ៉ងដូចេម្តច? 

(ឃ) ថេតើរដ្ឋភគីមនបនបេងកើតនូវជេ្រមើសេផ ងៗ្របកបេ យមនុស ធម៌ និងមននិរន្តរ -
ភពេ្រកពីមណ្ឌ លទំងេនះ ស្រមប់្រកុមមនុស ែដលមិនបនទទួលផល្របេយជន៍ពីសងគម និង្រកុម 
មនុស ងយរងេ្រគះេនកនុងមណ្ឌ លទំងេនះ ឬយ៉ង ។ 

(ង) អ្រ ៃនកររស់េនកនុងមណ្ឌ ល រមួមនចំនួនអនីតិជន ្រស្តី ជនវកិលចរតិ ជនផទុកេម 
េ គេអដស៍ អនកជមងឺរេបង ែដល្រតូវបនឃំុខ្លួនេនកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចច មណ្ឌ ល ្ត រយុវនីតិសមបទ 
និងមណ្ឌ លបន ប រធតុេញ នទំងអស់េនកនុងរដ្ឋភគី។  

៣៦. សូមផ្តល់នូវទិននន័យ (ក) អំពីករណីទំង យ ែដលម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់្រតូវបន ក់េទស 
ខងវន័ិយ ឬេទស្រពហមទណ្ឌ  េ យ រករេ្របើ្របស់កម្ល ំងហួស្របមណ ឬ្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីេទ 
េលើបតុករ និង (ខ) អំពី ថ នភពៃនករេសុើបអេងកតទំង យ និងករ ក់េទសខងវន័ិយ ឬេទស 
្រពហមទណ្ឌ េទេលើម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ ឬបុគគលិកេយធ ែដលពក់ព័នធនឹងករេចទ្របកន់ដូចខង 
េ្រកម៖ 

(ក) េសចក្ដី យករណ៍អំពីករ យដំចំនួន ២ េលើកេ យម្រន្តីនគរបលេទេលើអនកករពរ 
សិទធិមនុស េឈម ះ សួង េ ភ័ណ្ឌ ។   
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(ខ) េសចក្ដី យករណ៍អំពីករេ្របើ្របស់កងកម្ល ំង និង្រគប់កំេភ្លើងពិតកនុងេពលបេណ្ត ញ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន្របែហលជ ៣០០ ្រគួ រេចញពីសហគមន៍បុរកីី េ យបងខំេន ជធនីភនំេពញ 
េនៃថងទី ៣ ែខមក ឆន ំ ២០១២។ 

(គ) ករេ្របើ្របស់កងកម្ល ំង និង្រគប់កំេភ្លើងពិតេ យឆម ំសន្តិសុខឯកជន្រប ប់េ យ 
វធុរបស់្រកុមហុ៊ន TTY ែដល្រតូវបន យករណ៍មកថបនបញ់អនកត ៉ចំនួន ៤ នក់េនៃថងទី ១៨ 

ែខមក ឆន ំ ២០១២ េនភូមិ លបី ្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះេនេពលកំពុងេធ្វើករត ៉េ យអនកភូមិ េដើមបី 
ងំករបំផ្លិចបំផ្ល ញដំ ំរបស់ពួកេគ េ យម៉សីុនឈូសដីរបស់្រកុមហុ៊នឯកជនេនះ។ 

(ឃ) េសចក្ដី យករណ៍អំពីករបេណ្ត ញេចញអនកភូមិេ យបងខំ េ យបុគគលិកសន្តិសុខ 
្រប ប់េ យ វធុេនេខត្ត្រកេចះេនៃថងទី ១៦ ែខឧសភឆន ំ ២០១២ ែដលកនុងេនះេកមង្រសីមន ក់េឈម ះ 
េហង ចនថ  យុ១៤ ឆន ំបន ្ល ប់េ យ្រតូវ្រគប់កំេភ្លើង។ 

(ង) េសចក្ដី យករណ៍អំពីករេ្របើ្របស់កម្ល ំងេ យម្រន្តី កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងករេធ្វើ 
បតុកមមេ យសន្តិវធីិេ យកមមករេ ងច្រកេន្រកុងបវតិ េខត្ត ្វ យេរៀងេនៃថងទី ២០ ែខកុមភៈឆន ំ 
២០១២ ប់ទំងករបញ់កំេភ្លើងេទេលើកមមករនីីចំនួន ៣ នក់ផង។ 

(ច) េសចក្ដី យករណ៍អំពីករេ្របើ្របស់កម្ល ំងហួស្របមណ េនេ្រកបរេិវណ  
ឧទទរណ៍កនុង្របេទសកមពុជេនៃថងទី ២៧ ែខមិថុនឆន ំ ២០១២ េ យម្រន្តីនគរបលេទេលើបតុករ 
រមួមន្រស្តី និងកុមរែដលមកពីសហគមន៍បឹងកក់។ 

(ឆ) េសចក្ដី យករណ៍អំពីករ យដំនឹងដំបងេ យម្រន្តីនគរបល េទេលើសហជីព  
េឈម ះ រ ៉ងុ បញញ  េន ជធនីភនំេពញេនៃថងទី ១១ ែខកកក ឆន ំ ២០១២ ខណៈែដលគត់កំពុងចូល 
រមួកនុងករេដើរជកបួនេ យសន្តិវធីិជមួយនឹងកមមករេ ងច្រកចំនួន ២០ នក់េផ ងេទៀតមកពី 
សហព័នធសហជីពកមពុជ (CCU)។ បនទ ប់ពី្រតូវបនកងកម្ល ំងម្រន្តីនគរបល យដំឲយរងរបួសរចួមក 
គត់្រតូវបនេគនំយកេទឃំុខ្លួន មទំេនើងចិត្តអស់រយៈេពល ១២ េម៉ង េនកនុងសនងករ ្ឋ ននគរ 
បល ជធនីភនំេពញ េ យមិនទទួលបនករពយបលខងេវជជ ្រស្តេឡើយ។ 

៣៧. បនទ ប់ពីបនពិនិតយអនុ សន៍ននេ យគណៈកមម ធិករ (កថខ័ណ្ឌ  ២៣) និងគណៈកមម  
ធិករស្ដីពីសិទធិកុមរ (CRC/C/KHM/CO/2‐3 កថខ័ណ្ឌ  ៧៧) សូមផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីៈ 
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 (ក) ចំនួនអនីតិជន យុេ្រកម ១៨ ឆន ំ ែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីពេនកនុងរដ្ឋភគី បំែបក 
មេយនឌ័រ និង មទីកែម្លងឃំុខ្លួន។ 

 (ខ) រដ្ឋភគីបនបេងកើត្របព័នធយុត្តិធម៌អនីតិជនេ យែឡកមួយ េ យ្រសបទំង្រសុងេទនឹង 
បទ ្ឋ នអន្តរជតិនន េបើមិនដូេចន ះេទមនេចតននឹងបេងកើត្របព័នធេនះ មអនុ សន៍របស់គណៈ 
កមម ធិករ ឬយ៉ង ។ 

 (គ) វធិនករទំង យជំនួសករឃំុខ្លួន កនុងេគលបំណងេធ្វើឲយ្របកដ្របជថ ករដកហូត 
េសរភីពអនីតិជន ្រតូវេ្របើសំ ប់ែតវធិនករចុងេ្រកយ ស្រមប់រយៈេពលខ្លីបំផុត និង មលកខខ័ណ្ឌ  
សម្រសប។ 

 (ឃ) អនីតិជន្រតូវបនឃំុខ្លួន ច់េ យែឡកពីមនុស េពញវយ័ (មនុស ចស់)ឬយ៉ង ។ 

 (ង) ចំនួនេកមង ន ក់េនជមួយឪពុកម្ដ យរបស់ពួកេគ ែដលកំពុងជប់ឃំុកនុងពនធនគរ 
ែដល្រតូវបំែបកេទ មចំនួន យុ និងេយនឌ័រ។  

៣៨. សូមផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីវធិនករទំង យ ប់ទំងវធិនករផ្លូវចបប់ផង ែដល្រតូវបនចត់ឲយ 
មនេឡើងេដើមបីេធ្វើឲយ្របកដ្របជថ អនកករពរសិទធិមនុស ទំងអស់ អនក រព័ត៌មន និងសមជិក 
សហជីព្រតូវបនករពរពីករបំភិតបំភ័យ ឬអំេពើហិង  ជពិេសសពីសំ ក់ម្រន្តីសន្តិសុខ និងម្រន្តី 
្របតិបត្តិចបប់េ យ រែតករេធ្វើសកមមភពរបស់ពួកេគ។ ជពិេសសសូមេធ្វើករពនយល់អំពីៈ  

 (ក) េហតុករណ៍ែដល ដំបូងេខត្តេកះកុង បនដំកល់ទុកមិនចត់ករនូវករណីសម្ល ប់ 
េ ក ឈុត វទុធី េ្រកចបប់េនៃថងទី ២៦ែខេម ឆន ំ ២០១២ ដូេចនះនំឲយ ងំមិនឲយពិនិតយចេម្លើយ 

ក ីបែនថម េដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណឃតករ។ 

 (ខ) ករកត់េទសេ ក ម៉ម សូណង់ដូ ្របធន ថ នីយវទិយុសំបុកឃមុំ និងជ្របធនសមគមន៍ 
អនក្របជធិបេតយយឲយជប់ពនធនគរ ២០ ឆន ំេ យេចទ្របកន់គម នមូល ្ឋ នពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
នន ប់ទំងបទេលមើស “កុបកមម” ផងេនៃថងទី១២ ែខកកក ឆន ំ ២០១២ បនទ ប់ពីគត់បនេធ្វើេសចក្ដី 
យករណ៍ស្ដីពីកររបឹអូសយកដីធ្លី។ 

 (គ) ករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងេចទ្របកន់កនុងឆន ំ ២០១១ ពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ្របឆំងនឹងេ ក 
សួស ចន់ថ ជេមដឹកនំសហជីពកមមករ។  
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 (ឃ) របយករណ៍ននចុះៃថងទី ២៦ ែខកញញ ឆន ំ ២០១១21 ប់ទំងរបយកណ៍ទំង យេន 
កនុងលិខិតអះ ងរបស់អនក យករណ៍ពិេសសចំនួន ៥ របូែដលថរដ្ឋភគីបនពយួរសកមមភពអងគករ 
េ្រករ ្ឋ ភិបលមួយជបេ ្ដ ះ សនន េហើយថម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តីសន្តិសុខបនេចញេសចក្ដី 
្របមន េហើយនឹងចូលរមួកនុងអំេពើបំភិតបំភ័យជេ្រចើនេលើក េទេលើអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន 
េផ ងេទៀត េ យ រែតពួកេគបំេពញករងរខងសិទធិមនុស េ យផទ ល់ ទក់ទងនឹងសិទធិលំេន 
្ឋ ន្រពមទំងសិទធិដីធ្លី។ 

 (ង) ក្ដីកង្វល់ននែដលសែម្ដងឲយដឹងពីអនក យករណ៍ពិេសស ស្ដីពី ថ នភពសិទធិមនុស េន 
កមពុជ ទក់ទងនឹងករសងសឹកេទេលើអនកករពរសិទធិមនុស  សកមមជនសិទធិដីធ្លី និងបុគគលសហគមន៍ 
ែដលករពរសិទធិលំេន ្ឋ ន និងសិទធិដីធ្លីរបស់ពួកេគកនុងបរបិទជេម្ល ះដីធ្លី។22  

៣៩. បនទ ប់ពីបនពិនិតយអនុ សន៍នន ែដលេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមម ធិករលុបបំបត់ករេរ ើស 
េអើងពូជ សន៍ (CERD/C/KHM/CO/8‐13 កថខ័ណ្ឌ  ១៧) សូមបញជ ក់្របប់នូវវធិនករែដលបនចត់ 
ឲយមនេឡើង េដើមបីធនករករពរឲយបនេពញេលញដល់ជនជតិេដើមភគតិច ពីករ យ្រប រេទ 
េលើ ងកយ និងករបំភិតបំភ័យ េ យ រែតពួកេគេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ពួកេគកនុងករទមទរដី 
សហគមន៍។  

បញ្ហ េផ ងៗ 

៤០. សូមផ្ដល់ព័ត៌មនបចចុបបននភពស្ដីពីរេបៀប ែដលរដ្ឋភគីបនធនថវធិនករ្របឆំងេភរវកមម ្រតូវ 
អនុវត្ត មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនទំងអស់ មអនុសញញ  អនុេ ម មេសចក្ដីសេ្រមច្រកុម្របឹក សន្តិ 
សុខេលខ ១៦២៤ (២០០៥)។ សូមពិពណ៌នចំនួន និង្របេភទមនុស ែដល្រតូវបនផ្ដនទ េទស ម 
ចបប់ កិចចធនករពរ មផ្លូវចបប់ែបបេនះ និងដំេ ះ្រ យជសំណងដល់់មនុស  ែដលទទួលរង 
ពីវធិនករ្របឆំងេភរវកមម មចបប់ និង មករអនុវត្តជក់ែស្ដង េហើយនឹងវធិនករទំង យែដល 
បនចត់ឲយមនេឡើងពីរដ្ឋភគី េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងពកយបណ្ដឹ ងពីបទមិនេគរពបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។  

ព័ត៌មនទូេទស្ដពីី ថ នភពសិទធិមនុស ថន ក់ជតិ ប់ទំងវធិនករថមីៗ និងករវវិត្តន៍ទក់ទងនឹង 
ករអនុវត្តអនុសញញ  
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៤១. សូមផ្ដល់ព័ត៌មនពិ ្ដ រអំពីករវវិត្តន៍ពក់ព័នធថមីៗ ស្ដីពី្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នកនុងសិទធិមនុស  
ខ្លះ ែដល្រតូវបនេលើកសទួយ និងករពរេនថន ក់ជតិែដលបនេកើតេឡើង ចប់ ំងពីមនរបយ 

ករណ៍ មកលកំណត់ពីមុន ប់ទំងេសចក្ដីសេ្រមចជយុត្តិ ្រស្តពក់ព័នធផង។  

៤២. សូមផ្ដល់ព័ត៌មនពិ ្ដ រពក់ព័នធស្ដីពីវធិនករថមី មផ្លូវរដ្ឋបល មផ្លូវនេយបយ និងវធិនករ 
េផ ងៗេទៀតែដលបនចត់ឲយមនេឡើង េដើមបីេលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស េនថន ក់ជតិ ែដល 
បនេកើតេឡើងចប់ ំងពីមនរបយករណ៍ មកលកំណត់ពីមុន ប់ទំងព័ត៌មនស្ដីពីែផនករ ឬ 
កមមវធីិសិទធិមនុស ថន ក់ជតិ ្រពមទំងធនធនសំ ប់ែផនករ ឬកមមវធីិែបបេនះ មេធយបយ េគលេ  
និងសំ ប់លទធផលរបស់ ។ 

៤៣. សូមផ្ដល់ព័ត៌មនេផ ងៗេទៀតស្ដីពីវធិនករថមីៗ និងករវវិត្តន៍ទំង យែដលបនចត់ឲយមន 
េឡើង េដើមបីអនុវត្តអនុសញញ  និងអនុ សន៍ននរបស់គណៈកមម ធិករ ចប់ ំងពីបនពិនិតយរបយ- 
ករណ៍ មកលកំណត់ពីមុនកនុងឆន ំ ២០១០ ប់ទំងទិននន័យសថិតិែដលចំបច់ ្រពមទំងព័ត៌មនស្ដីពី 
្រពឹត្តិករណ៍ ែដលបនេកើតេឡើងកនុងរដ្ឋភគី េហើយនឹងមនពក់ព័នធ មអនុសញញ ។  

  

 

 

 

 


