
1 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
ការរាយការណ៍ផ្ទា លម់ាត់ជូនគណៈកមាា ធកិារ CEDAW 

 
 ១. សូមគោរពគោកស្សីរបធាន និងសមាជិកគណៈកមាម ធិការ  គយើងខញុុំទុំងអស់ោន សូមថ្ថលង 
  អុំណរគុណដល់គោកស្សី  និងសមាជិកទុំងអស់    ថ្ដលបានផតល់ឱកាសឲ្យគយើងខញុុំបានថ្ថលង 
  នូវមតិគោបល់គៅថ្ថៃគនេះ។  គយើងខញុុំសូមថ្ថលងតុំងនាមគោយអងគការមិនថ្មនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
    និងអងគការសិទធិមនុសសនានាថ្ដលគធវើការគដើមបសិីទធិមនុសសរបស់ស្រសតី  រពមទុំងអនកថ្ដលបនតឃ្ល ុំ 
  គមើលការអនុវតតន៍អនុសញ្ញដ  CEDAW  គៅកនុងរបគទសកមពុជា។ គយើងខញុុំក៏សូមថ្ថលងជុំនួសឲ្យសហ 
  គសវកិជាគរចើនគទៀតថ្ដលរតូវបានគគបុំបិទសុំគលង មិនថាអនកទុំងគនាេះកុំពុងជាប់ពនធនាោរ ឬ 
  បានបាត់បង់ជីវតិគៅគហើយក៏គដ្ឋយ។ 
 

២. គបើគទេះជាមានបញ្ញា ជាគរចើនបានគកើនគឡើងោ៉ាងណាកតី      ក៏គយើងខញុុំគៅថ្តគតត តការយក 
 ចិតតទុកដ្ឋក់គៅគលើៈ     ការទទួលបានយុតតិធម៌    ការបគណត ញគចញគដ្ឋយបងខុំ និង ស្រសតីរស់គៅ 
 ជនបទ នគោបាយ និង ជីវភាពសាធារណៈ ការទទួលបានគសវាថ្ថទុំសុខភាពដល់ស្រសតីថ្ដល 
 ផទុកគមគោគគអជ៍  និងជមៃឺគអជ៍  អុំគពើហិងាគលើស្រសតីគភទ  និងកិចចោុំពារស្រសតីគៅកថ្នលងការងារ។ 

 
 ការទទលួបានយតុតធិម ៌
 ៣. គៅរបគទសកមពុជា   ការយល់ដឹងពីគយនឌ័រកនុងរបព័នធតុោការគៅថ្តមានការខវេះខាត។  

ជាទូគៅ     ស្រសតីថ្ដលថ្សវងរកដុំគណាេះស្សាយតមរបព័នធតុោការថ្តងថ្តរងនូវការវនិិចឆ័យលុំ 
   គអៀងពីសហគមន៍ របថ្ពណី វបបធម៌ និងសងគម។ ស្រសតីជាគរចើនខវេះទុំនុកចិតតកនុងការទមទរនូវ 
   សិទធិរបស់ខលួន ឬគរបើរបាស់នីតិវធីិថ្នការដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ង។ អុំគពើពុករលួយ ការអសមតថភាព 
     និងកងវេះភាពឯកោជយរតឹថ្តបគងកើតនូវការយល់គឃើញពីភាពមិនសុំខាន់ថ្នការគរបើរបាស់របព័នធ 
  តុោការ។  មូលគហតុទុំងគនេះគហើយ  ថ្ដលបណាត លឲ្យស្រសតីមានោរមមណ៍សាទ ក់គសទើមិនហាន 
  ទទួលយកដុំគណើ រការជុំនុុំជុំរេះកតីថ្ដលមានតថ្មលថ្ថល      និងរបកបគដ្ឋយការគរមាមកុំថ្ហងគនេះ 
  គទ។ 
 

៤.  អនុសញ្ញដ  CEDAW ករមរតូវបានគលើកមកគធវើជាសុំោងគៅកនុងបនទប់កាត់កតីណាស់។ 
គយើងគៅថ្តមានការរពយួបារមមណ៍ពីកងវេះការគរបើរបាស់អនុសញ្ញដ    CEDAW   គៅកនុងរបព័នធ 

  ចាប់គៅកនុងរបគទស      គដ្ឋយសារការចាត់វធិានការគដើមបីគឆលើយតបគៅនឹងគសកតីអគងកតសននិ 
  ដ្ឋា នពាក់ព័នធនឹងនិយមន័យថ្នការគរ ើសគអើង       និងធានាថាអនុសញ្ញដ សីុ ដរ រតូវបានអនុវតត 



2 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
  គពញគលញគៅកនុងរបព័នធចាប់កនុងរបគទស  (កថាខណឌ ទី ១០ ១១ និង ១២  កនុងសម័យរបជុុំ   
  គលើកទី៣៤ របស់គណៈកមាម ធិការគនេះ)។ 
______________ 

 ក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និងការអនុវត្តអនុសញ្ញា  
 

១០. គណ្ៈរម្មា ធិការរត់្សម្មា ល់ ដោយរងវល់នូវច្បដមលើយត្បរបស់គណ្ៈក្បតិ្ភូ ដែលថារែឋភាគីយល់ ថា វាពុុំ
ម្មនការចុំបាច់្បរនុងការដរដក្បច្បាប់របស់ខលួនតាមរយៈការដក្បើក្បាស់នូវនិយមន័យែ៏ក្គប់ ក្រុងដក្ោយននការ
ដរ ើសដអើង ដែលហាមឃាត់្នូវការដរ ើសដអើងដោយផ្ទា ល់ និងដោយក្បដោល។ គណ្ៈរម្មា ធិការរ៏ម្មនរងវល់
ផងដែរ ដោយរែឋភាគីពុុំទាន់ម្មនសុំណុ្ុំ ដរឿងណាមួយពារ់ព័នធនឹងការដរ ើសដអើងដលើស្តសតីដៅរនុង តុ្លាការរបស់
រែឋភាគីដៅដ ើយ។ 

 

១១. គណ្ៈរម្មា ធិការបញ្ញា រ់ដ ើងវញិដលើអនុសាសន៍មុនរបស់ខលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 រថា ខ័ណ្ឌ ទី១២) និង
ផតល់អនុសាសន៍ឲ្យរែឋភាគីពិចរណាដលើការអនុវត្តក្របខណ្ឌ ច្បាប់ក្គប់ក្គង សមភាពដយនឌ័រដែល 
គួរដត្បញ្ចូ លនិយមន័យននការដរ ើសដអើងដលើស្តសតី ដែលក្គបែណ្ត ប់ដលើការ ដរ ើសដអើងដោយផ្ទា ល់ និងដោយ
ក្បដោលស្សបតាមម្មក្តា១ននអនុសញ្ញា ។ គណ្ៈរម្មា ធិការ បញ្ញា រ់ដ ើងវញិដលើអនុសាសន៍ 
ដលើរមុន របស់ខលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 រថាខណ្ឌ ទី១០) ដែលដសនើឲ្យរែឋភាគីពក្ងឹងវធិានការរបស់ 
ខលួនរនុងការ បដងកើត្ការយល់ែឹងអុំពីអនុសញ្ញា  និងពិធីសារ តាមរដក្មើសរនុងច្បុំដណាមដៅក្រម ក្ពះរារអាោា  
និងដមធាវ ី និងបនតបញ្ចូ លការបណ្តុ ះបណាត ល សតពីីអនុសញ្ញា រនុងរមាវធីិអប់រ ុំពារ់ព័នធសក្ម្មប់មន្តនតីរារការ មន្តនតី
តុ្លាការ និងអនរដែលបានដក្បើ ក្បាស់រនុងក្បព័នធអប់រ ុំ។ 

 

រុំនួយដផនរច្បាប់ និងការទទួលបានយុត្តិធម៌  
 

១២. គណ្ៈរម្មា ធិការម្មនរងវល់អុំពីរបាយការណ៍្ ដែលដលើរដ ើងថារែឋភាគីខវះក្បព័នធរុំនួយដផនរច្បាប់ក្គប់ក្រុង 
ដក្ោយ ដែលក្បការដនះ ម្មនឥទធិពលោអវរិាម្មនដៅដលើការទទួលបានយុត្តិធម៌ សក្ម្មប់ស្តសតី ដ ើយស្តសតីក្ត្ូវ 
ច្បុំណាយក្បារ់បដនែមដៅដលើតុ្លាការ       ដោយសារការក្បក្ពឹត្តអុំដពើពុររលួយដៅដពលែុំដណ្ើ រការដរឿងរតី 
របស់ពួរដគ។ គណ្ៈរម្មា ធិការរ៏ម្មនរងវល់ផងដែរ ដោយ រុំនួយដផនរច្បាប់ភាគដក្ច្បើនក្ត្ូវបានផតល់ ដោយ
អងាការមិនដមនរោឋ ភិបាល  ដ ើយថវកិាដែលផតល់   ដោយរែឋភាគីែល់គណ្ៈដមធាវនីនក្ពះរាោណា 
ច្បក្ររមពុោសក្ម្មប់បដក្មើដោលបុំណ្ងដនះ ម្មន ច្បុំនួនមិនក្គប់ក្ោន់។  

 

 
 ៥.  ដយើង្ដសនើឲ្យគណៈកម្មា ធិការដនេះពិចារណាដលើអនុសាសន៍ ូចខាង្ដរកាមៈ 

 

  ១. ចាត់វធិានការថ្កទរមង់ចាប់ និងសាថ ប័នគដើមបធីានាថាស្រសតីទទួលបានយុតតិធម៌គៅរគប់ 
        កុំរតិថ្នរបព័នធយុតតិធម៌គនេះ។  
 

   ២. អនុម័តចាប់សតីពីលកខខនតិកៈថ្នអងគគៅរកម ការរបរពឹតតគៅថ្នតុោការ និងការថ្ក 
    ទរមង់ថ្នឧតតមរកុមរបឹកាថ្នអងគគៅរកម។ 
 

   ៣. ធានាឲ្យមាននូវការគរបើរបាស់វធីិសាស្រសតគដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា គយនឌ័រ (gender sensitive    



3 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
            approaches)គៅកនុងការអនុវតតន៍រកបខណឌ ចាប់ថ្ដលមានស្សាប់ រមួបញ្ចូ លទុំងការ 

    ផតល់ជុំនួយថ្ផនកចាប់ផងថ្ដរ។ 
 

 ការបដណត ញដចញដដ្ឋយបង្ខ ំនងិ្ស្រសតរីសដ់ៅជនបទ 
 ៦.  ការបគណត ញគចញគដ្ឋយបងខុំ និងការរ ុំគោភយកដីធលីគៅថ្តបនតរកីោលដ្ឋល   គហើយផតល់ 
  ផលប៉ាេះពាល់ដល់របជាជនកមពុជាជាង ៧០០,០០០ នាក់    គៅកនុងរយៈគពលថ្តមួយទសសវតត 
  ចុងគរកាយគនេះ បគងកើតឲ្យមានសាថ នភាពទីទ័លរកកាន់ថ្តខាល ុំងដល់របជាពលរដាោម នថ្ដលដីធលី 
  គដ្ឋយមិនមានមគធោបាយចិញ្ច ឹមជីវតិឲ្យបានរគប់រោន់។ ការបគណត ញគចញគដ្ឋយបងខុំផតល់ 
  ផលប៉ាេះពាល់ខាល ុំងបុំផុតគលើស្រសតីថ្ដលមកគបាេះតង់គៅទីលុំថមីគៅកនុងតុំបន់មិនមានការអភិវឌឍន៍ 

  គដើមបីការពារខលួន និងកូនៗរបស់ពួកគគគៅគពលសាវ មីគចញគៅរបកបរបរ គធវើចុំណាកស្សុក ឬ
ចាកគចញគដ្ឋយឥតមូលគហតុ។  របថ្ហលជា ២២%  ថ្នថ្ផទដីកមពុជារតូវបានផតល់ជាដីសមប 

  ទនឲ្យរកុមហ ុនឯកជនថ្ដលបគងកើតរបាក់ចុំណូលតិចតូច ឬោម នទល់ថ្តគសាេះគៅឲ្យរដា ប៉ាុថ្នត 
  ការផតល់ដីសមបទនគនេះបានផតល់ផលរបគោជន៍ដល់រកមុអនកមានឥទធិពលពីគណបកសកាន់ 
  អុំណាចគៅវញិ។  បញ្ញា ថ្ដលបងកពីការបុំតល ញ់ដ៏ធៃន់ធៃរគលើជីវចុំរេុះ និងរបព័នធគអកូឡូសីុ បាន 
  ប៉ាេះពាល់ដល់ស្រសតីរស់គៅជនបទ  ពិគសសដល់ស្រសតីជនជាតិគដើមភាគតិច   បញ្ញា របស់ស្រសតីទុំង 
  អស់គនេះមិនរតូវបានយកចិតតទុកដ្ឋក់គនាេះគទ។ ជាក់ថ្សតង   សហគមន៍ជនជាតិគដើមភាគតិច 
  ថ្ដលមានស្រសតីជាគមកុលសមព័នធជាយូរលង់ណាស់មក  គហើយកុំពុងសថិតកនុងសាថ នភាពរបឈម 
  នឹងការបាត់បង់របថ្ពណីវបបធម៌របស់ពួកគគ។ 
 

 អនសុាសន ៍
 ៧. ដយើង្ដសនើឲ្យគណៈកម្មា ធិការដនេះពិចារណាដលើអនុសាសន៍ ូចខាង្ដរកាមៈ 
 

   ១. គសើគរ ើគឡើងវញិគលើបញ្ញា រ ុំគោភយកដីធលី ការបុំតល ញបរសិាថ នដ៏ធៃន់ធៃរ និងការបគណត ញ 
    គចញគដ្ឋយបងខុំ  គដ្ឋយផតល់ឲ្យរបជាពលរដានូវសិទធិទទួលបានការកាន់កាប់ដីធលីបថ្នថម 
    គទៀត  រពមទុំងបគងកើនជុំនួយតទ ល់ និងគសវាកមមថ្ដលចាុំបាច់គផសងៗ  គៅកនុងសហគ 
    មន៍ថ្នអនកតុំងទីលុំគៅថមីថ្ដលមានមកដល់គពលគនេះ។ 
 
 នដោបាយ នងិ្ជីវភាពសាធារណៈ 
 ៨.  មិនសូវមានស្រសតីគរចើនគធវើជាតុំណាងគៅកនុងជីវតិសាធារណៈ។  គៅកនុងការគបាេះគនន តថាន ក់ 
  ជាតិថមីៗគនេះ   ចុំនួនតុំណាងោស្រសតជាស្រសតីបានធាល ក់ចុេះដល់ ២០%។  គៅកនុងការគបាេះគនន តឃុុំ 



4 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
  សងាក ត់ចុងគរកាយគនេះមានស្រសតីរតឹមថ្ត ១៨% ថ្ដលជាគបកខជនជាប់គនន ត។  គបើគទេះជារដ្ឋា ភិ 
  បាលបានកុំណត់ចុំនួនកូតសុំោប់ការចូលរមួរបស់ស្រសតីគៅតមរដាបាលមូលដ្ឋា នក៏គដ្ឋយ ថ្ត 
  ធាតុពិតជាក់ថ្សតង  អុំណាច  និងឥទធិពលរបស់ស្រសតីថ្ដលគគផតល់មកឲ្យទុំងគនេះ គៅមានកុំរតិ 
  គៅគឡើយ។ 
 
 ៩.  គបើគទេះជាចាប់របថ្ពណីរបកបគដ្ឋយការគរ ើសគអើងថ្ដលគៅថា (ចាប់ស្សី) រតូវបានដក 
  គចញពីកមមវធីិសិកាក៏គដ្ឋយ ក៏ឥរោិបថគរ ើសគអើងគលើគភទគៅថ្តចាក់ឫសោ៉ាងគរៅគៅកនុង 

  របថ្ពណីវបបធម៌ដថ្ដល គហើយឥរោិបថគរ ើសគអើងគនេះដ្ឋក់កុំហិតគៅគលើស្រសតីកនុងកុំរតិមួយធុំ 
  ថ្ធង  ពិគសសគលើស្រសតីគៅទីជនបទថ្ដលជាទីកថ្នលងរស់គៅរបស់របជាជនកមពុជាភាគគរចើន។ 
 

 ១០. គៅគពលថ្ដលបញ្ញា មិនទទួលបានការអប់រ ុំរតូវបានគដ្ឋេះស្សាយរបកបគដ្ឋយរបសិទធិភាព 
  គនាេះតួនាទីគៅកនុងជីវតិសាធារណៈក៏ោចគកើនគឡើងបាន    និងោចបុំបាត់នូវឥរោិបថគរ ើស 
  គអើងនានាផងថ្ដរ។ គយើងគៅថ្តមានកតីបារមភចុំគពាេះអរតគបាេះបង់គចាលការសិការបស់គកមង 
  ស្សី   ពិគសសគកមងស្សីមានោយុគរចើនបនតិចថ្ដលជាអនករបឈមនឹងការរងសមាព ធឲ្យចូលគធវើ 
  ការ ឬឲ្យគរៀបការ។ 
 ១១. គណៈកមាម ធិការគនេះគលើកពីបញ្ញា ថ្នការគរបើរបាស់របព័នធសារព័ត៌មាន និងបគចចកវទិោថមីៗ 
  រពមទុំងបញ្ញា ថ្នការបនតកងវេះនូវកមមវធីិ និងគោលនគោបាយសកមមនានាកនុងគោលបុំណង 
  ជុំរញុគលើកទឹកចិតតដល់ស្រសតីថ្ដលោម នផនត់គុំនិតគរ ើសគអើង ឬគដ្ឋេះស្សាយបញ្ញា ថ្ដលពុុំសូវមាន 
  ស្រសតីជាតុំណាងកនុងតួនាទីថ្ផនកសារព័ត៌មាន។ បណាត ញសារព័ត៌មានមិនទន់រតូវបានយកមក 

   គរបើរបាស់គធវើជាយុទធសាស្រសតគដើមបលីប់បុំបាត់ការគរ ើសគអើងគយនឌ័ររបកបគដ្ឋយរបសិទធិភាព 
   គៅគឡើយគទ។ 
 

 អនសុាសន ៍
 ១២. ដយើង្ដសនើឲ្យគណៈកម្មា ធិការដនេះពិចារណាដលើអនុសាសន៍ ូចខាង្ដរកាមៈ 
 

   ១. បគងកើនកមមវធីិនានាបថ្នថមគដើមបីពរងឹងសមតថភាពរបស់ស្រសតី និងចុំនួនស្រសតីគៅកនុងជួររដ្ឋា  
    ភិបាលថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់គរកាមជាតិ។ 
 

   ២. បគងកើតកមមវធីិនានាថ្ដលជួយោុំរទគដ្ឋយដ្ឋា ភិបាលគដើមបីគដ្ឋេះស្សាយោ៉ាងសកមមគៅ 
    គលើបញ្ញា ថ្នឥរោិបថគរ ើសគអើងគផសងៗ។ 



5 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
   ៣. បគងកើនការយកចិតតទុកដ្ឋក់  និងបនតឹងការរតតួពិនិតយគលើការទទួលបានការអប់រ ុំគដ្ឋយ 
    មានគុណភាពរបស់កុមារ ី ពិគសសគៅកុំរតិអនុវទិោល័យ  និងគៅកុំរតិសិកាកាន់ថ្ត 
    ខពស់គឡើងៗ។ 
   ៤. បញ្ជ្ញ្ញជ បគយនឌ័រគៅកនុងរគប់សសរសតុ ុំទុំងអស់ថ្នគោលនគោបាយជាតិខាងថ្ផនកពត៌ 
    មានវទិោ និងគមនាគមន៍ (ICT)  និងគធវើសមាហរណកមមការយល់ដឹងអុំពីគយនឌ័រគៅ 
    កនុងវគគបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈខាងថ្ផនកសារព័ត៌មាន។ 
   ៥. ចាត់វធិានការគដើមបបីគងកើនការទទួលបាន  និងការចូលរមួរបស់ស្រសតីគៅកនុងតួនាទីជាក់ 
    ោក់កនុងបណាត ញសារព័ត៌មាន។ 
 
 ការផតលដ់សវាមថទសំខុភាព លស់្រសតផីាកុដមដោគដអ ស ៍នងិ្ជមងដឺអ ស ៍
 ១៣. ស្រសតីផទុកគមគោគគអជ៍   និងជមៃឺគអជ៍គៅថ្តបនតរងការគរ ើសគអើងពីបុគគលិកគពទយ   រមួមានការ 
  ទទួលបានការផតល់គោបល់មិនឲ្យមានកូន    និងរតូវបានថ្ណនាុំឲ្យទទួលយកការគរគៀវគម 

  ជីវតិ។ ថាន ុំពនោជាញឹកញាប់ហួសកុំណត់គរបើរបាស់ និងការពោបាលមានតថ្មលខពស់។ជាទូគៅ 
អនករបកបរបរផលូវគភទថ្ដលមានផទុកគមគោគគអដស៍ និងជមៃឺគអដស៍ថ្ដលរតូវគគបងាខ ុំងទុក  មិន 

  ទទួលបានការពោបាលគនាេះគទ។    ការគរបើរបាស់គស្សាមអនាម័យគដ្ឋយោប់ទុំងអនករបកប 
  របរផលូវគភទគៅថ្តមានកុំរតិទបគួរឲ្យរពយួបារមភគៅគឡើយ។ 

 
 អដំពើហងឹ្ាដលើស្រសត ី
 ១៤. ការសិកាស្សាវរជាវគៅកនុងនន ុំ ២០១៣ របស់ UN  ថ្ដគូរគដើមបកីារបងាក រ  បងាា ញថា  មាន 
  បុរសចុំនួន ៣២.៨% រតវូបានគគោយការណ៍ថា បានគរបើអុំគពើហឹងាផលូវគភទ  និងោងកាយគលើ 
  ថ្ដគូររបស់ខលួន  និងមានបុរសជាង ៥០%    រតូវបានោយការណ៍ថាបានគរបើអុំគពើហឹងាផលូវចិតត 
   និងគសដាកិចច។  ការសិកាស្សាវរជាវគៅនន ុំ ២០០៩   គដ្ឋយរកសួងកិចចការនារបីានបងាា ញថា 
   ជាង ៥០%  ថ្នអនកផតល់ចគមលើយទុំងអស់យល់គឃើញថា    របពនធមានអកបបកិរោិចូលចិតតរក 
  គរឿងោម នការគោរព  ឬមិនសាត ប់បងាគ ប់គឺជាគដើមគហតុនាុំឲ្យមានអុំគពើហិងា ថ្ដលជាការតបត 
  ពីបតីរបស់ខលួន។ 
 

 ១៥.  ការសិកាស្សាវរជាវគនេះសឲ្យគឃើញនូវទុំនាក់ទនងគយនឌ័រមិនគសមើភាពោន    និងបានកប់ 
  ឫសោ៉ាងគរៅពិបាកនឹងតល ស់បតូរ និងរតូវបានរចានបថ្នថមគទៀតគដ្ឋយការរគបសងកត់ និងការ 
  រតួតរតរបស់បុរស   ថ្ដលជាគហតុបនតជុំរញុឲ្យឥរោិបថទុំងគនេះឈានគៅដល់ការគរបើអុំគពើ 



6 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
  ហិងា។    ទុំងបុរស   និងស្រសតីបានោយការណ៍ថា   ឥរោិបថរបស់ស្រសតីរតូវទទួលរងឥទធិពល 
  ោ៉ាងខាល ុំងគដ្ឋយកងវេះការអនុវតន៍ចាប់។ មានបញ្ញា ជាគរចើនថ្ដលគធវើការគដ្ឋេះស្សាយគៅថាន ក់ 
  មូលដ្ឋា នគដ្ឋយគតត តគៅគលើការផសេះផាគោយជានាជាបតីរបពនធនឹងោន វញិ     ឬការចាត់ថ្ចង 
  ថ្បងថ្ចកហិរញ្ដវតថុកនុងចុំគណាមភាគីទុំងសងខាង   ជាគរឿយៗមិនបានគិតគូពីគសចកតីរបាថាន  
   គុំនិតគោបល់ ឬទុំហុំថ្នការរងទុកខរបស់ស្រសតីគឡើយ។  សថិតិជាគរចើនមិនភាពរតឹមរតូវពាក់ព័នធ 
  នឹងអុំគពើហិងាកនុងរគួសារ។ 
 

 ១៦. គយើងសូមសងកត់ធៃន់ថា បចចុបបននមិនទន់មានកមមវធីិរបស់រដ្ឋា ភិបាលណាមួយ គដើមបគីដ្ឋេះ 
  ស្សាយការបុំផលិចបុំតល ញថ្ដលទទួលរងគដ្ឋយអនកគៅរស់ោនមានជីវតិពីអុំគពើហឹងាផលូវគភទ 
  និងអុំគពើហិងាពាក់ព័នធនឹងគយនឌ័រគៅរបបថ្ខមររកហមគៅគឡើយគទ    សូមបីថ្តស្រសតីជាជនរង 
  គរោេះពីការរ ុំគោភគសពសនថវៈ ការគរៀបការគដ្ឋយបងខុំ ការគធវើទរណុកមមផលូវគភទកនុងចុំគណាម 
  បទឧរកិដាគផសងគទៀត ក៏មិនទន់ទទួលបានដុំគណាេះស្សាយផងថ្ដរ។ 
 

 ១៧. ជនរបរពឹតតិបទឧរកិដាទុំងគនេះ មិនទន់រតូវបានកាត់គទសគៅគឡើយ។គដ្ឋយសារអណតតិ 
  តុោការថ្ខមររកហមមានកុំណត់  ដូចគនេះមិនោច និងនឹងមិនកាត់គទសពួកគគបានគទ។ ថ្ត 
  គទេះជាោ៉ាងណា គយើងយល់ថាឧរកិដាជនទុំងគនេះ រតូវមានករណីយកិចចទទួលសាគ ល់នូវការ 
  ពិតថ្នការគរបើអុំគពើហឹងាគលើស្រសតីគដ្ឋយរបបថ្ខមររកហម មានករណីយកិចចទទួលសាគ ល់ថាមាន 
  ជនរងគរោេះ     និងធានាថាបទឧរកិដាទុំងគនេះរតូវបានចងរកងោ៉ាងម៉ាត់ចត់គដើមបីទុកជាឯក 
  សាររបវតតិសាស្រសត។ 
 
 អនុសាសន ៍

 ១៨. គយើងគសនើឲ្យគណៈកមាម ធិការគនេះពិចារណាគលើអនុសាសន៍ដូចខាងគរកាមៈ 
 

   ១. បគងកើតឲ្យមានថ្ផនការលុំអិតគដើមបីគឆលើយតប បនាទ ប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍កនុងរបាយ 
    ការណ៍ថមីៗរបស់ថ្ដគូរគដើមបីការបងាក រ។ ថ្ផនការគនេះគួររមួបញ្ចូ លកមមវធីិចាស់ោស់ 
    គផសងៗគដើមបតីល ស់បតូ របទដ្ឋា នសងគមថ្ដលពាក់ព័នធនឹងទមាល ប់ទទួលយកអុំគពើហិងា  
    កមមវធីិគលើកកមពស់បុរសលអោម នអុំគពើហិងា  និងបញ្ឈប់វបបធម៌និទណឌ ភាពចុំគពាេះជន 
    របរពឹតតិបទរ ុំគោភគសពសនថវៈ។ 
 

   ២. ការបគងកើតកមមវធីិគដើមបីសាក រនីតិសមបទថ្ដលរមួមានកញ្ច ប់ថវកិាចុំណាយគលើគសវាកមម 



7 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
    ឯកគទសនានាសុំោប់អនកគៅរស់ោនមានជីវតិពីអុំគពើហឹងាពាក់ព័នធនឹងគយនឌ័រគៅ 
    កុំឡុងគពលជគមាល េះកុំពុងគកើតគឡើង ដូចជាគសវាកមមសុខភាព គសវាផតល់របឹកា និង 
    ជុំនួយថ្ផនកចាប់។ 
 

  ៣. ចាត់ឲ្យមានការសិកាផលូ វការមួយគដើមបីឈានគៅចងរកងជាឯកសារនូវបទឧរកិដាពីអុំគពើ 
   ហឹងាផលូ វគភទ  និងអុំគពើហឹងាពាក់ព័នធនឹងគយនឌ័រគៅកនុងរបបថ្ខមររកហម និងោុំរទយុទធ 
   នាការគលើកកមពស់ការយល់ដឹងពីបទពិគសាធន៍អតីតកាលថ្នអនករស់ោនមានជីវតិ គដើមប ី
   កាច់បុំបាក់ភាពគសៃៀមសាៃ ត់ និងបងាា ញពីគដើមគហតុថ្នអុំគពើហឹងាគលើស្រសតី។ 
 

  ៤. ថ្បងថ្ចកធនធាន ភាន ក់ងារ និងជុំនួយោុំរទដល់របព័នធ រតួតពិនិតយ និង ការោយការណ៍ពី 
   អុំគពើហឹងាកនុងរគួសារគៅតមរកសួងថ្ដលពាក់ព័នធទុំងអស់។ 
 

 កិចចគពំារស្រសតីដៅកមនលង្ដធវើការ 
  -អនកបំដរ ើការងារតាមផាេះ 

១៩. គទេះបីជាកនុងរដាធមមនុញ្ដបានថ្ចងថា  កិចចការពារនូវសិទធិគសមើោន កនុងការរបកបរបរ (មារត  
 ៣៦) ចាប់សតីពីការងារនន ុំ ១៩៩៧ (មារត ១..) បងករឲ្យមានការគរ ើសគអើងគលើស្រសតី គដ្ឋយអនក 
 បុំគរ ើការងារតមផទេះមិនទទួលបានកិចចោុំពារគសទើថ្តទុំងអស់គៅកនុងចាប់ការងារ។រកបខ័ណឌ  
 ចាប់មានភាពទន់គខាយគនេះគហើយ ថ្ដលកុំហិតការទទួលបាននូវយុតតិធម៌ចុំគពាេះអនកគធវើការ 

  តមផទេះ   ថ្ថមទុំងជុំរញុឲ្យពួកគគងាយនឹងរងការរ ុំគោភបុំពាន   ការគបៀតគបៀន   និងអុំគពើ 
  ហឹងាគរចើនជាងគគ។ គកមងស្សីមានចុំគណេះដឹងតិចតួចមកពីជនបទជាអនកងាយរងគរោេះខាល ុំង 
  ជាងគគ។ 
 
 ២០. គៅកនុងចាប់ការងារកមពុជា ស្រសតីមានសិទធិឈប់សុំោកលុំថ្ហលមាតុភាពគដ្ឋយទទួលបាន 
  របាក់ឈនួលគរកាមលកខខណឌ ថាស្រសតីមានថ្ផទគពាេះបានបុំគរ ើការងារជាប់ោប់រយគពលមួយនន ុំ 
  (មារត ១៨៣)។  បទបញ្ដតតិគនេះមានលកខណៈគរ ើសគអើងគលើស្រសតីខាងថ្ផនកការងារ  និងកុំហិត 
  សិទធិ  និងអតថរបគោជន៍នានារបស់កមមករគរកាមគលេះកិចចសនោខលី  បនាទ ប់គរបើការបញ្ឈប់ពី 
  ការងារ។ 
 
  កមាករចំណាករសុកបំដរ ើការងារតាមផាេះ 
 ២១. គដ្ឋយគហតុថាកមមករស្រសតីចុំណាកស្សុកគធវើការតមផទេះមិនរតូវបានគគអនុញ្ញដ តឲ្យជួបពួក 



8 គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាដ ើមបអីនុសញ្ញា  CEDAW-សំដណើ ផ្ទា លម់្មត់ដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មា ធិការ CEDAW 

 
  ោត់ងាយរងនូវការរ ុំគោភបុំពាន និងការគកញរបវាញ់។ ជាទូគៅ  កមមករស្រសតីកមពុជាចុំណាក 
  ស្សុកបុំគរ ើការងារតមផទេះមិនរតូវបានការពារគដ្ឋយចាប់ការងារគៅកនុងរបគទសថ្ដលទទួល 
  យកពួកោត់ឲ្យគធវើការគនាេះគឡើយ។  ស្រសតីជាគរចើនរតូវបងខុំឲ្យចុេះកិចចសនាគធវើជាអនកបុំគរ ើថ្ដល 
  តរមូវឲ្យបង់ថ្ថលគសវាកមមគៅឲ្យភាៃ ក់ងារគរជើសគរ ើសពលករ។ ជាគរឿយៗ កមមករចុំណាកស្សកុ 

 គធវើការតមផទេះមិនរតូវបានអនុញ្ញដ តឲ្យទក់ទងជាមួយរកមុរគួសាររបស់ពួកគគ។ ពួកគគបាន 
 ោយការណ៍ពីការទទួលរងបញ្ញា ផលូវចិតត រ ុំគោភបុំពានគលើផលូវកាយ និងផលូវគភទ ទនទឹមនឹងការ 
 របឈមទុំងគនេះ ពួកគគទទួលបានរបាក់ឈនួលទប និងរយៈគពលគធវើការគរចើនគមា៉ាង។ 
 

 ២២. កមមករស្រសតីកមពុជាបុំគរ ើការងារតមផទេះថ្ដលបានវលិរតឡប់មកវញិ  បានរងការរ ុំគោភបុំ 
 ពានពីគៅថ្ករបស់ពួកោត់តទ ល់ គហើយពួកគគទទួលជុំនួយតិចតួចពីរបព័នធតុោការ។ ោម ន 

  របព័នធរតួតពិនិតយ  ោម នការអនុវតតន៍ចាប់ថ្ដលរគប់រគងគៅគលើកមមករចុំណាកស្សុកបុំគរ ើការ 
  ងារតមផទេះ    និងោម នយនតការគដ្ឋេះស្សាយបណតឹ ងគដើមបីឲ្យកមមករថ្ដលទទួលរងការរ ុំគោភ 
  បុំពាន ឬជួញដូរោចគរបើរបាស់បានគៅគឡើយគទ។  គបើគទេះជាខវេះកិចចការពារជាមូលដ្ឋា នក៏ 
  គដ្ឋយ  ក៏មានកមមករមួយចុំនួនធុំគៅថ្តបនតគធវើចុំណាកស្សុក។ គបើគទេះជាមានការហាមឃ្ត់ 
  គលើការបញ្ជូ នកមមករបុំគរ ើការងារតមផទេះគៅរបគទសមា៉ា គឡសីុក៏គដ្ឋយ ក៏គៅមានកមមការជា 
  គរចើនបុំគរ ើការងារតមផទេះគៅគរៅរបគទសថ្ដរ។   បចចុបនបនន   រដ្ឋា ភិបាលកុំពុងគរោងបញ្ជូ ន 
  ពលករកមពុជាចុំនួន ៤០០ នាក់គៅរបគទសសិងាបូរ ី ពលករទុំងគនេះោចរបឈមនឹងគរោេះ 
  ថាន ក់។ 
 
 អនុសាសន ៍
 ២៣. គយើងគសនើឲ្យគណៈកមាម ធិការពិចារណាគលើអនុសាសន៍ដូចខាងគរកាមៈ 
   ១. សូមឲ្យផតល់សចាច ប័នឲ្យបាននប់រហ័សគលើអនុសញ្ញដ  ILO ១៨៩។ 
 

   ២. គសនើឲ្យចាត់វធិានការបនាទ ន់គលើការគធវើវគិសាធនកមមចាប់ការងារនន ុំ ១៩៩៧ គដើមបផីតល់ 
    កិចចោុំពារដល់ស្រសតី និងកមមករបុំគរ ើការងារតមផទេះ រពមទុំងបគងកើតឲ្យមានោល់វធិាន 
    ការចាុំបាច់ទុំងឡាយគដើមបីធានាឲ្យមានការអនុវតតន៍ចាប់ការងារគនេះ។ 
 

   ៣. ចាត់ោល់វធិានការចាុំបាច់ទុំងអស់គដើមបកីារពារសិទធិកមមករកមពុជាថ្ដលបុំគរ ើការងារ 
    តមផទេះគៅរគប់ដុំណាក់កាលកនុងការគធវើគទសនតររបគវសន៍ៈ ការគរៀបចុំឯកសារ គពល 
    បញ្ជូ នពលករ គពលមកដល់  និងគពលវលិរតឡប់មកវញិ។ 
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 ២៤. សូមថ្ថលងអុំណរគុណចុំគពាេះការពិចារណាោ៉ាងយកចិតតទុកដ្ឋក់របស់គោក  គោកស្សី 
  គៅគលើចុំណុចទុំងគនេះ។  គយើងមានគសចកតីគសាមនសស និងគរតៀមខលួនគឆលើយសុំនួរ រពមទុំង 
  ផតល់ពត៌មានលុំអិតបថ្នថមគទៀត។ 
  
 
 


