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អង្គការសហប្រជាជាតិ CEDAW/C/KHM/CO/4-5 
 

អនសុញ្ញា សតីពីការលបុបំបាត ់
 រាលទ់ម្រងន់នការររើសរអីង 
រលីនារើរេទ 

 
ចែកចាយទូទៅ 
ថ្ងៃទី១៨ ចែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
អតថរទទ ើមៈ អង់្ទលេស 
 

អតថរទែុង្ទប្កាយមិនទាន់ 
ចកសប្មួល 

 

គណៈកម្មា ធិការលបុបំបាត់រាលទ់ម្រង់នៃការររ ើសរ ើង 
រលើនាររីេទ 
  
ការសង្កេតសន្និដ្ឋា ន្ង្ ើរបាយការណ៍ជាតតិាមពេលកណំត ់
ង្ ើកទ៤ី និ្កទ៥ី របសប់្រពេសកម្ពុជា 

 

១. លណៈកម្មា ធិការបានពិចារណាទលើរបាយការណ៍គួបទលើកទី៤ និង្ទី៥ ររស់កមពុជា (CEDAW/C/KHM/4-5)
កនុង្សម័យប្រជុាំទលើកទី១១៦៩ និង្ទី១១៧០ កាលពីថ្ងៃទី៨ ចែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ (សូមទមើល CEDAW/C/SR. 
១១៦៩ និង្១១៧០)។ រញ្ជ ីរញ្ហា  និង្សាំណួរររស់លណៈកម្មា ធិការម្មនទៅកនុង្ CEDAW/C/KHM/Q/4-5 
និង្ែទមេើយតរររស់ប្បទេសកមពុជាម្មនទៅកនុង្ CEDAW/C/KHM/Q/4-5/Add.1។ 

 

ក. រសចកតីរ្តើម 
 

២. លណៈកម្មា ធិការស្វា លមន៍ែាំទ ោះរ ឋភាលី ច លបានដាក់ជូនរបាយការណ៍តាមកាលកាំណត់ទលើកទី៤ និង្ទី៥ 
ច លពិចារណាទលើការសទង្េតសននិដាឋ នមុនៗររស់លណៈកម្មា ធិការ។ លណៈកម្មា ធិការសចមែង្ការទកាត 
សរទសើរែាំទ ោះរ ឋភាលីច លបានទធាើការរង្ហា ញផ្ទា ល់ម្មត់ ទ្េើយតរជាលាយល័កខអកសរែាំទ ោះរញ្ជ ីរញ្ហា  
និង្សាំណួរ ច លប្តូវបានទលើកទ ើង្ទដាយ ប្កុមការង្ហរមុនសម័យប្រជុាំររស់លណៈកម្មា ធិការ ការរាំភ្េឺរចនថម 
ែាំទ ោះសាំណួរច លប្តូវបានទលើកទ ើង្ទដាយផ្ទា ល់ម្មត់ទដាយលណៈកម្មា ធិការ និង្ពិភាក្សាទដាយែាំហ និង្ 
ស្វថ រនា។  

 

៣. លណៈកម្មា ធិការសូមសរទសើរែាំទ ោះលណៈប្រតិភូ្ជាន់ែពស់ររស់រ ឋភាលី ច ល ឹកនាាំទដាយទលាកជាំទាវ 
ទវជជរណឌិ ត អឹុង្ កនាថ ផ្ទវ ី រ ឋមន្តនែីប្កសួង្កិែចការនារ ី និង្ជាប្រធានប្កុមប្រឹកាជាតិកមពុជាទ ើមបីស្តសែី ច ល 
ម្មនតាំណាង្ែូលរមួពីប្កសួង្ និង្ស្វថ រ័ន ក់ព័នធមួយែាំនួន  ូែជាប្កសួង្មហាថ្ទា ប្ក្សសួងយុត្តិធម៌ 
ប្ក្សសួងកិ្សច្ចការនារ ីប្ក្សសួងសុខាភិបាល ប្កសួង្អរ់រ ាំ យុវជន និង្កីឡា ប្កសួង្ទរៀរែាំច ន ី នលររូនីយកមា 
និង្សាំណង់្ ប្កសួង្ការង្ហរ និង្រណែុ ោះរណាែ លវជិាជ ជីវៈ ប្កសួង្សងគមកិ្សច្ច អតី្ត្យុេធជន និងយុវនីតិ្សមបទា 
និង្អាជាា ធរជាតិប្រយុទធនឹង្ទមទោលទអ ស៍/ជាំងឺ្ទអ ស៍។ លណៈកម្មា ធិការសូមទកាតសរទសើរ ែាំទ ោះកិ្សច្ច 
ពិភាក្សា ច លបានប្រប្ពឹតែទៅរងគង្លណៈប្រតិភូ្ និង្សម្មជិកលណៈកម្មា ធិការ។ 

 

៤. លណៈកម្មា ធិការស្វា លមន៍ែាំទ ោះរ ឋភាលី ច លបានទទួលស្វគ ល់នូវការរមួែាំចណកជាវជិជម្មន និង្សហប្រតិ 
រតែិការជារនែថ្នការាិលល័យតតែមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលរនាុកសិទធិមនុសស និង្ទីភាន ក់នានា 
ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាាំទៅកមពុជា ប្ពមទាាំង្អង្គការមិនចមនរដាឋ ភិ្បាលនានា ច លទធាើការទលើ 
វស័ិយសិទធិមនុសស និង្ស្តសែីកនុង្ការអនុវតែអនុសញ្ហា ទនោះ។ 
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ខ. ទិដ្ឋភាពជាវិជ្ជម្មន 
 

៥. លណៈកម្មា ធិការសូមស្វា លមន៍ែាំទ ោះវធិានការនីតិកមា ូែងកង្ទប្កាមៈ 
 
 

*  ប្តូវបានអនុម័តទដាយលណៈកម្មា ធិការកនុ ង្សម័យប្រជុាំ ទលើកទី៥៦ (ថ្ងៃទី៣ចែកញ្ហា  ដល់ថ្ងៃេី១៨ 
ខែត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៣)  

 
ក. ការអនុម័តែារ់សែីពីការរន្តង្ហេ រអាំទពើជួញ ូរមនុសស និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទេូវទភ្ទ កនុង្ចែកុមភៈ 

ឆ្ន ាំ២០០៨។ 
 

ែ. វទិស្វធនកមាែារ់សែីពីការរន្តង្ហេ រអាំទពើជួញ ូរមនុសស និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទេូវទភ្ទច លប្តូវ 
បានអនុម័តទៅថ្ងៃទី១៥ ចែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៨។ 

 

ល. វទិស្វធនកមាែារ់សែីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្ប្លួស្វរ កនុង្ចែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៦។ 
 

ឃ. ការអនុម័តែារ់សែីពីឯកពនធភាពកនុង្ចែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៥ ។ 
 

ង្. វទិស្វធនកមាែារ់សែីពីការទរ់ស្វេ ត់អាំទពើហិង្ាកនុង្ប្លួស្វរ និង្កិែចការ រជនរង្ទប្រោះ ទៅថ្ងៃ 
ទី២៤ ចែតុលា ឆ្ន ាំ២០០៥។ 

 

៦. លណៈកម្មា ធិការសូមស្វា លមន៍ែាំទ ោះរ ឋភាលី ច លបានែុោះហតថទលងក ឬទែល់សចាច រ័នទលើសនធិ 
សញ្ហា ងកង្ ទប្កាម ចារ់តាាំង្ពីការពិចារណាទលើរបាយការណ៍មុន៖ 

 

ក. អនុសញ្ហា អនែរជាតិសែីពីការការ ររុលគលប្លរ់រូរពីការបាត់ែេួនទដាយរង្ខាំទៅថ្ងៃទី២៧ 
ចែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ែ. អនុសញ្ហា សែីពីសិទធិររស់ជនពិការ ទៅថ្ងៃទី២០ ចែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២។ 
 

ល. ពិធីស្វរតាមជទប្មើសថ្នសនធិសញ្ហា សែីពីការលុររាំបាត់ោល់ទប្មង់្ថ្នការទរ ើសទអើង្ប្រឆ្ាំង្នឹង 
នារទីភ្ទទៅថ្ងៃទី១៣ ចែតុលា ឆ្ន ាំ២០១០។ 

 

ឃ. ពិធីស្វរតាមជទប្មើសថ្នអនុសញ្ហា ប្រឆ្ាំង្អាំទពើទារណុកមា និង្អាំទពើទោរទៅ អមនុសសធម៌ ឬ 
រទនាថ ក រនាា ប ឬទណឌ កមា ថ្ទទទៀតទៅថ្ងៃទី២៩ ចែទមស្វ ឆ្ន ាំ២០០៧។ 

 
គ. ចំណុចកងវល ់និង នសុាសន៍សខំាន់ៗ  
 

ស្វថ រ័នរដឋសភា 
 

៧. ែណៈច លអោះអាង្ជាងាីទទៀត្ថា រាជរដាឋ ភិ្បាលកមពុជាម្មនការទទួលែុសប្តវូែមបង្ និង្ជា 
ពិទសសទទួលែុសប្តវូែាំទ ោះការអនុវតែ ៏ទពញទលញ នូវកាតពាកិែចររស់រ ឋភាលីទប្កាមអនុសញ្ហា
ទនោះ លណៈកម្មា ធិការសង្េត់ធៃន់ថា អនុសញ្ហា ទនោះភាជ រ់កាតពាកិែចែាំទ ោះស្វថ រ័នទាាំង្អស់ររស់
រដាឋ ភិ្បាល និង្ទសនើឲ្យរ ឋភាលីជំរញុសភាររស់ែេួនចាត់វធិានការចាាំបាែ់ សមស្សរទាក់ទង្នឹង្ការ 
អនុវតែការសទង្េតសននិដាឋ នក្សនុងអំឡុងទពលទនេះ និង្រយៈទពលោយការណ៍រនាា រ់ស្សរតាមអនុសញ្ហា
ទនោះ។ 

 



CEDAW/C/KHM/CO/4-5 

3 

 

ស្ថា នភាពទេូវែារ់ថ្នអនុសញ្ហា  
 

៨. លណៈកម្មា ធិការរ ាំលឹក ល់ការសទង្េតសននិដាឋ នមុនររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថាែ័ណឌ  
ទី៩ និង្ទី១០) និង្ែណៈច លកត់សម្មគ ល់នូវែទមេើយតរររស់លណៈប្រតិភូ្ទាក់ទង្នឹង្ការែក 
ងកនររស់រ ឋភាលី កនុង្ការទបាោះពុមពទាយអនុសញ្ហា ទៅកនុង្ប្ពោះោជកិែចទៅចតម្មនកង្ាល់ទៅទ ើយ 
ទដាយអនុសញ្ហា ទនោះមិនប្តូវបានរញ្ចូ លកនុង្ប្រព័នធែារ់ជាតិ។ លណៈកម្មា ធិការកត់សម្មគ ល់ទដាយ 
កែីកង្ាល់ ថារ ឋភាលីមិនបានែុោះទាយ អាំពីពិធីស្វរតាមជទប្មើសថ្នអនុសញ្ហា កនុង្ប្ពោះោជកិែចរនាា រ់ 
ពីបានែុោះហតថទលងកទលើពិធីស្វរតាមជទប្មើស ទនោះកនុង្ចែតុលា ឆ្ន ាំ២០១០។ 

 

៩. លណៈកម្មា ធិការរញ្ហជ ក់ទ ើង្វញិទលើអនុស្វសន៍មុនៗររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថា 
ែណឌ ទី១០) និង្ទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលីទបាោះពុមពទាយអនុសញ្ហា  និង្ពិធីស្វរតាមជទប្មើស 
កនុង្ប្ពោះោជកិែចទដាយឥតរង្អង់្តទៅទទៀត និង្រនែពិនិតយទ ើង្វញិទលើនីតិកមាទ ើមបរីញ្ចូ លរញ្ាតែិ 
ទាាំង្អស់ររស់អនុសញ្ហា ទៅកនុង្ែារ់ជាតិ។ 

 
ប្ករែ័ណឌ ែារ់ និង្ការអនុវតែអនុសញ្ហា  

 

១០. លណៈកម្មា ធិការកត់សម្មគ ល់ ទដាយកង្ាល់នូវែទមេើយតរររស់លណៈប្រតិភូ្ ច លថារ ឋភាលីយល់ 
ថា ងគពុាំម្មនការចាាំបាែ់កនុង្ការខក្សខប្បែារ់ររស់ែេួនតាមរយៈការទប្រើប្បាស់នូវនិយមន័យដ៏ប្លរ់ 
ប្ជុង្ទប្ជាយថ្នការទរ ើសទអើង្ ច លហាមោត់នូវការទរ ើសទអើង្ទដាយផ្ទា ល់ និង្ទដាយប្រទាលល។ 
លណៈកម្មា ធិការក៏ម្មនកង្ាល់ទង្ច រ ទដាយរ ឋភាលីពុាំទាន់ម្មនសាំណុាំ ទរឿង្ណាមួយ ក់ព័នធនឹង
ការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីទៅកនុង្ តុលាការររស់រ ឋភាលីទៅទ ើយ។ 

 

១១. លណៈកម្មា ធិការរញ្ហជ ក់ទ ើង្វញិទលើអនុស្វសន៍មុនររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថា 
ែ័ណឌ ទី១២) និង្ទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលីពិចារណាទលើការអនុវតែប្ករែណឌ ែារ់ប្លរ់ប្លង្ 
សមភាពទយនឌ័រច លលួរចតរញ្ចូ លនិយមន័យថ្នការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែី ច លប្លរ ណែ រ់ទលើការ 
ទរ ើសទអើង្ទដាយផ្ទា ល់ និង្ទដាយប្រទាលលស្សរតាមម្មប្តា១ថ្នអនុសញ្ហា ។ លណៈកម្មា ធិការ 
រញ្ហជ ក់ទ ើង្វញិទលើអនុស្វសន៍ទលើកមុន ររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថាែណឌ េី១០) 
ច លទសនើឲ្យរ ឋភាលីពប្ងឹ្ង្វធិានការររស់ែេួនកនុង្ការ រទង្េើតការយល់ ឹង្អាំពីអនុសញ្ហា  និង្ពិធីស្វរ 
តាមជទប្មើសកនុង្ែាំទណាមទៅប្កម ប្ពោះោជអាជាា  និង្ទមធាវ ី និង្រនែរញ្ចូ លការរណែុ ោះរណាែ ល 
សែីពីអនុសញ្ហា កនុង្កមាវធីិអរ់រ ាំ ក់ព័នធសប្ម្មរ់មន្តនែីោជការ មន្តនែីតុលាការ និង្អនកច លបានទប្រើ 
ប្បាស់កនុង្ប្រព័នធអរ់រ ាំ។ 

 

ជាំនួយចទនកែារ់ និង្ការទទួលបានយុតែិធម៌  
 

១២. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អាំពីរបាយការណ៍ ច លទលើកទ ើង្ថារ ឋភាលីែាោះប្រព័នធជាំនួយចទនក 
ែារ់ប្លរ់ប្ជុង្ទប្ជាយ ច លប្រការទនោះ ម្មនឥទធិពលជាអវជិជម្មនទៅទលើការទទួលបានយុតែិធម៌ 
សប្ម្មរ់ស្តសែី ទហើយស្តសែីប្តូវែាំណាយប្បាក់រចនថមទៅទលើតុលាការ ទដាយស្វរការប្រប្ពឹតែអំទពើ 
ពុករលួយទៅទពល ាំទណើ រការទរឿង្កែីររស់ពួកទល។ លណៈកម្មា ធិការក៏ម្មនកង្ាល់ទង្ច រ ទដាយ 
ជាំនួយចទនកែារ់ភាលទប្ែើនប្តូវបានទែល់ ទដាយអង្គការមិនចមនរដាឋ ភិ្បាល ទហើយងវកិាច លទែល់ 
ទដាយរ ឋភាលី ល់លណៈទមធាវថី្នប្ពោះោជាណាែប្កកមពុជាសប្ម្មរ់រទប្មើទរលរាំណង្ទនោះ ម្មន 
ែាំនួនមិនប្លរ់ប្រន់។  
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១៣. លណៈកម្មា ធិការសូមេេូច្ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) រទង្េើតលទប្ម្មង្ជាំនួយចទនកែារ់ប្លរ់ប្ជងុ្ទប្ជាយ ទ ើមបធីានាថាស្តសែីទទួលបានទសងគប្រករ 
ទដាយប្រសិទធភាពពីតុលាការ និង្ស្វលាជប្មោះកែី ស្សរតាមទរលការណ៍ និង្ការចណនាាំ 
ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សែីពីការទទួលបានជាំនួយចទនកែារ់កនុង្ប្រព័នធយុតែិធម៌  
ប្ពហាទណឌ  (ទសែកែីសទប្មែទលែ ៦៧/១៨៧ ររស់មហាសននិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ) 
ជាពិទសសទរលការណ៍ចណនាាំទី៩ សែីពីការអនុវតែសិទធិររស់ស្តសែីកនុង្ការទទួលបានជាំនួយ 
ចទនកែារ់។ 

 

(ែ) ទែល់ងវកិាប្លរ់ប្រន់ ល់លណៈទមធាវ ី និង្អង្គការររស់ស្តសែី ច លទែល់ការប្រឹកាចទនកែារ់ 
ទដាយឥតលិតថ្ងេទ ើមបធីានាបាននូវការទទួលបានយុតែិធម៌ប្រករទដាយប្រសិទធភាពសប្ម្មរ់ ស្តសែី 
និង្ 

 

(ល) រនែទសុើរអទង្េត និង្ទចាទប្រកាន់ទលើករណីពុករលួយកនុង្តុលាការ និង្ប្រសិនទរើអាែអនុវតែ បាន 
ទែនាា ទទាសអនកប្រប្ពឹតែ។ 

 

១៤. លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ច លអង្គជាំនុាំជប្មោះវសិ្វមញ្ាកនុង្តុលាការកមពុជា (ECCC) មិន 
បានទដាោះស្ស្វយប្លរ់ប្រន់នូវករណីអាំទពើហិង្ាទតត ត្ទលើទយនឌ័រ ជាពិទសសអាំទពើហិង្ាទេូវទភ្ទ 
ទលើស្តសែី ច លបានប្រប្ពឹតែកនុង្រររចែារប្កហម។ លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភច លរ ឋភាលី 
ែាោះយនែការទទសង្ទទៀត ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្កមាវធីិទប្ៅពីទេូវតុលាការកនុង្ការទែល់សាំណង្ប្រករ ទដាយ 
ប្រសិទធភាព ល់ជនរង្ទប្រោះថ្នអាំទពើហិង្ាទតត ត្ទលើទយនឌ័រកនុង្ទប្មង់្ទទសង្ទទៀត ច លបាន 
ប្រប្ពឹតែកនុង្រររចែារប្កហម។ លណៈកម្មា ធិការក៏ម្មនកង្ាល់ទង្ច រ ែាំទ ោះការែកងកនររស់ 
រ ឋភាលីកនុង្ការរញ្ចូ លរញ្ាតែិររស់អនុសញ្ហា  និង្ទសែកែីសទប្មែទលែ១៣២៥ ររស់ប្កុមប្រឹកា 
សនែិសុែអង្គការសហប្រជាជាតិកនុង្កមាវធីិ ទប្កាយជទម្មេ ោះររស់ែេួន។ 

 

១៥. លណៈកម្មា ធិការេេូច្ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) ទែល់សាំណង្ប្រករទដាយប្រសិទធភាព ល់ជនរង្ទប្រោះ ថ្នអាំទពើហិង្ាទតត ត្ទលើទយនឌ័រ 
ជាពិទសសអាំទពើហិង្ាទេូវទភ្ទទលើស្តសែីច លបានប្រប្ពឹតែកនុង្រររចែារប្កហម និង្ទរៀរែាំកមាវធីិ 
យុតែិធម៌អនែរកាលមិនចមនតាមទេូវតុលាការ ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្ការទែល់សាំណង្ជួសជុលប្លរ់ 
ប្រន់ ការរាំប្ទទេូវែិតែ និង្ការរាំប្ទសមស្សរទទសង្ទទៀត និង្ 

 

(ែ) ទ្េៀតឱកាសទាញយកទលប្រទាលជន៍ពី ាំទណើ រការទធាើទសែកែីប្ ង្ចទនការសក្សមមភាពជាតិ 
សែីពីការទរ់ស្វេ ត់អាំទពើហិង្ាទលើស្រសតី (NAPVAW)  ាំណាក់កាលទី២ ទ ើមបរីញ្ចូ លរញ្ាតែិថ្ន 
អនុសញ្ហា  និង្ទសែកែីសទប្មែទលែ១៣២៥ ររស់ប្កមុប្រឹកាសនែិសុែអង្គការសហ 
ប្រជាជាតិឲ្យបានទពញទលញ។   

 

យនែការជាតិសប្ម្មរ់ការទលើកក្សមពស់ស្តសែ ី
 

 

១៦. លណៈកម្មា ធិការស្វា លមន៍ែាំទ ោះការងគយតថ្មេទលើសមតថភាពររស់យនែការជាតិ សប្ម្មរ់ការទលើក 
ក្សមពស់ស្តសែី និង្ការរទង្េើតប្កុមការង្ហររន្តញ្ហជ រទយនឌ័រ (GMAGs) កនុង្ប្កសួង្ស្វថ រ័នទទសង្ៗ 
ជាយនែការសប្ម្មរ់ការអនុវតែ និង្ពិនិតយតាមដានការទរែជាា ែិតែទលើទរលនទាលបាយសមភាព 
ទយនឌ័រចទអកទលើចទនការអភិ្វឌឍន៍យុទធស្វស្តសែជាតិឆ្ន ាំ២០០៦-២០១០។ រ ុចនែលណៈកម្មា ធិការ 
ម្មនការប្ពួយបារមភអាំពីការែាោះងកតកិែចសហការរងគង្យនែការជាតិសប្ម្មរ់ការទលើកក្សមពស់ស្តសែី និង្ 
ប្កុមការង្ហររន្តញ្ហជ រទយនឌ័រតាមវស័ិយ។ លណៈកម្មា ធិការ ម្មនកង្ាល់រចនថមទទៀតថា ងវកិាច ល 
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ប្តូវបានចរង្ចែកសប្ម្មរ់យនែការជាតិសប្ម្មរ់ការទលើកក្សមពស់ស្តសែីម្មនែាំនួនមិនប្លរ់ប្រន់ ទរើ  
ពិចារណាទលើភារកិែច ៏េូលំេូលាយររស់យនែការទនោះ។ 

 

១៧.លណៈកម្មា ធិការអាំ វនាវឲ្យរ ឋភាលីរនែទធាើសុែុ ុមនីយកមា និង្ពប្ងឹ្ង្យនែការជាតិសប្ម្មរ់ 
ការទលើកក្សមពស់ស្តសែី។ លណៈកម្មា ធិការក៏សូមទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលីរទង្េើនការចរង្ចែកងវកិា 
សប្ម្មរ់យនែការជាតិ ទ ើយយនែការទនោះនឹងធានាថា ធនធានម្មនស្សរទៅតាមភារកិែច 
និង្សកមាភាពររស់ែេួន។ រ ឋភាលីក៏លរបធីានាថាការចរង្ចែកងវកិាប្តវូបានពិនិតយងគយតថ្មេ 
ជាទរៀង្ោល់ឆ្ន ាំ និង្ចកតប្មវូ តាមការចាាំបាែ់។ 

 

 

ទសសនៈតាមទម្មេ រ់(ទនត់លាំនិត)  
 

១៨.ទនាឹមនឹង្ការទកាតសរទសើររ ឋភាលី ែាំទ ោះកិែចប្រឹង្ចប្រង្កនុង្ការចកសប្មួលកមាវធីិសិកាតាម 
ស្វលាទរៀន និង្ទសៀវទៅសិក្សាកនុង្ទរលរាំណង្លុររាំបាត់ទនត់លាំនិតទយនឌ័រ លណៈកម្មា ធិការ 
ទៅម្មនកង្ាល់ទៅទ ើយ ទដាយែារ់ស្សីច លជាប្កមអនុវតែចររប្រថ្ពណីសប្ម្មរ់ស្តសែីបានចាក់ 
ឫសាល ង្ទប្ៅកនុង្វរបធម៌ចែារ និង្រនែកាំណត់នូវជីវតិប្រចាាំថ្ងៃកនុង្សង្គមចទអកទលើតួនាទីតាមទម្មេ រ់ 
ររស់ស្តសែី និង្រុរសទៅកនុង្ប្លួស្វរ និង្សង្គម។ 

 
១៩. លណៈកម្មា ធិការរញ្ហជ ក់ទ ើង្វញិទលើអនុស្វសន៍មុនររស់ែេួន(CEDAW/C/KHM/CO/3 កថា 

ែណឌ េី១៨) និង្ទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) រញ្ចូ លយុទធស្វស្តសែ ច លម្មនប្រសិទធភាព និង្ប្លរ់ប្ជងុ្ទប្ជាយកនុង្ចទនការយុទធស្វស្តសែ 
នាររីតនៈទី៤ ច លម្មនទរលរាំណង្ចកសប្មលួ ឬលុររាំបាត់ទនត់លាំនិតបិតាធិរទតយយ 
និង្ទសសនៈតាមទម្មេ រ់ ច លទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីោរ់រញ្ចូ លទាាំង្ទនត់លាំនិត និង្ទសសនៈតាម 
ទម្មេ រ់ចទអកទលើែារ់ស្សី 

 

(ែ) ទធាើយុទធនាការទសពាទាយរទង្េើនការយល់ ឹង្ជាស្វធារណៈទូទាាំង្ប្រទទស និង្ជំរុញ 
កិែចពិភាកាស្វធារណៈឲ្យបានទូលាំទូលាយ ទ ើមបទីដាោះស្ស្វយទនត់លាំនិត និង្ទសសនៈតាម 
ទម្មេ រ់ច លទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែី ទដាយសហការជាមួយសង្គមសីុវលិ អនក ឹកនាាំសហលមន៍ 
និង្ប្រព័នធទសពាទាយ។ 

 

(ល) សិកាពិនិតយទលើការទប្រើប្បាស់រទែចកវទិាស្វរលមនាលមន៍ ព័ត៌ម្មន ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្រណាែ ញ 
ព័ត៌ម្មនសង្គម កនុង្ការទសពាទាយព័ត៌ម្មនអាំពីសិទធិស្តសែ ីនិង្សមភាពទយនឌ័រ និង្ 

 

(ឃ) រទង្េើតយនែការពិនិតយតាមដាន និង្ងគយតថ្មេច លម្មនប្រសិទធភាពកនុង្ទរលរាំណង្ងគយ 
តថ្មេវឌឍនភាព កនុង្ការលុររាំបាត់ទនត់លាំនិតទយនឌ័រច លម្មនស្ស្វរ់។ 

 
អាំទពើហិង្ាទលើស្តសែ ី

 

២០. លណៈកម្មា ធិការទទូលស្វគ ល់វធិានការ ច លប្តូវបានចាត់ទ ើង្ទដាយរ ឋភាលីកនុង្ការទរៀរែាំ 
ចទនការសកមាភាពជាតិសែីពីការទរ់ស្វេ ត់អាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី (NAPVAW)  ាំណាក់កាលទី២ ច ល 
ទប្រើប្បាស់ទមទរៀនរទពិទស្វធន៍ច លទទួលបានពីការអនុវតែចទនការសកមាភាពជាតិ សែីពីការទរ់ 
ស្វេ ត់អាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី (NAPVAW)  ាំណាក់កាលទី១ ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១២។ ទទាោះជាាល ង្ទនោះកែី 
លណៈកម្មា ធិការទស្វកស្វែ យ ច លម្មនវឌឍនភាពតិែតួែទលើការង្ហរទរ់ស្វេ ត់ និង្លុររាំបាត់អាំទពើ 
ហិង្ាទលើស្តសែី កនុង្អាំ ុង្ទពលទធាើរបាយការណ៍ទនោះ។ លណៈកម្មា ធិការទៅម្មនកង្ាល់ទៅទ ើយ 
ច លការែាោះទាំនុកែិតែររស់ស្វធារណជនទលើប្រព័នធយុតែិធម៌ និង្ឥរាិលរងអវជិជម្មនររស់មន្តនែី 
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តុលាការ និង្មន្តនែីអនុវតែែារ់ែាំទ ោះជនរង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើហិង្ាទៅចតរនែោោាំង្ ល់ការទចាទ 
ប្រកាន់ប្រករទដាយប្រសិទធភាពទលើករណីនានា។ ែណៈច លកត់សម្មគ ល់នូវការពនយល់ររស់ 
រ ឋភាលីទាក់ទង្នឹង្ការអនុវតែររស់ែេួនកនុង្ការទដាោះស្ស្វយករណី អាំទពើហិង្ាទលើស្តសែីតាម រយៈការ 
សប្មុោះសប្មួលលណៈកម្មា ធិការប្ពួយបារមភ ថាការអនុវត្តន៍ខបបទនោះ អាែទធាើឲ្យស្តសែីមិនហា៊ា នរែឹង្ 
ជនទលាើសតាមទេូវែារ់ទទាេះបីជាបណតឹ ងទនាេះប្តូវបានធានាក៏្សទោយ។ លណៈកម្មា ធិការក៏ម្មន 
កង្ាល់ទង្ច រែាំទ ោះការែាោះងកតទិននន័យអាំពីែាំនួន ីកាការ រ ច លប្តូវបានទែញទដាយតុលាការ 
កនុង្អាំ ុង្ទពលទធាើរបាយការណ៍ និង្អាំពីទីជប្មកច លម្មនសប្ម្មរ់ស្តសែី ច លជាជនរង្ទប្រោះ 
ទោយអាំទពើហិង្ា។ 

 

២១. ទដាយរ ាំលឹកទ ើង្វញិនូវអនុស្វសន៍ទូទៅទលែ១៩ (ឆ្ន ាំ១៩៩២) សែីពីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី និង្ 
អនុស្វសន៍មុនររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថាែណឌ ១៦) លណៈកម្មា ធិការជំរញុឲ្យរ ឋភាលី: 

 

(ក) រទង្េើនកិែចប្រឹង្ចប្រង្កនុង្ការរណែុ ោះរណាែ លមន្តនែីតុលាការ និង្មន្តនែីអនុវតែែារ់អាំពីការអនុវតែ
ែារ់សែីពីការទរ់ស្វេ ត់អាំទពើហិង្ាកនុង្ប្លសួ្វរ និង្កិែចការ រជនរង្ទប្រោះ ឲ្យបានហាត់ែត់ 
ទ ើមបធីានាថាករណីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្អាំទពើហិង្ាកនុង្ប្លសួ្វរ និង្អាំទពើហិង្ា 
ទេូវទភ្ទប្តវូបានទចាទប្រកាន់ប្រករទដាយប្រសិទធភាព និង្មិនប្តូវបានរចង្ារ ទៅជាការសប្មុោះ 
សប្មួលជាលកខណៈប្រព័នធ។ 

 

(ែ) ទលើកទឹកែិតែស្តសែីឲ្យដាក់រណែឹ ង្ជាទេូវការទលើអាំទពើហិង្ាកនុង្ប្លសួ្វរ និង្អាំទពើហិង្ាទេូវទភ្ទ 
តាមរយៈការលុររាំបាត់ការម្មក់ង្ហយទលើជនរង្ទប្រោះ និង្ការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្អាំពី 
លកខណៈប្ពហាទណឌ ថ្នអាំទពើចររទនោះ។ 

 

(ល) រនែយុទធនាការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្ជាស្វធារណៈ អាំពីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែីប្លរ់រូបភាព 
ជាពិទសសទៅតាំរន់ជនរទ និង្ 

 

(ឃ) ទែល់ព័ត៌ម្មនអាំពីែាំនួន ីកាការ រ ច លប្តវូបានទែញទដាយតុលាការកនុង្អាំ ុង្ទពលរាយ 
ការណ៍ និង្ែាំនួនទីជប្មកច លម្មនសប្ម្មរ់ស្តសែី ច លជាជនរង្ទប្រោះទោយអាំទពើហិង្ា 
ទៅកនុង្របាយការណ៍តាមកាលកាំណត់ទលើកទប្កាយ។ 

 

២២. លណៈកម្មា ធិការកត់សម្មគ ល់នូវកិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលី កនុង្ការដាក់ទែញវធិានការទលើកចលង្ 
ការរង់្ថ្ងេទសងគសប្ម្មរ់ការពិនិតយទកាសលយវែ័ិចយររស់ជនរង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើរ ាំទលាភ្ទសព 
សនថវៈ។ ទទាោះជាាល ង្ទនោះកែី លណៈកម្មា ធិការទៅម្មនកង្ាល់ែាំទ ោះរបាយការណ៍ជារនែអាំពីអាំទពើ 
ពុករលួយទៅកនុង្ប្រព័នធយុតែិធម៌ និង្ថ្ងេែាំណាយែពស់ទលើលិែិតរញ្ហជ ក់សុែភាពសប្ម្មរ់អាំទពើ 
រ ាំទលាភ្ទសពសនថវៈ និង្ការរាំ នទេូវទភ្ទ ច លទៅចតរនែោោាំង្មិនឲ្យស្តសែីទទួលបានយុតែិធម៌ និង្ 
ោោាំង្ ល់ការទចាទប្រកាន់ទលើករណីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី។ 

 

២៣. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលីពប្ងឹ្ង្កិែចប្រឹង្ចប្រង្ទលើការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្ 
កនុង្ែាំទណាមប្លទូពទយអាំពីរទរៀរប្លរ់ប្លង្ករណីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី។ រ ឋភាលីក៏លរបទីលើកកមពស់ 
ការយល់ ឹង្អាំពីទរលនទាលបាយររស់រាជរដាឋ ភិ្បាល សែីពីការទលើកចលង្ការរង់្ថ្ងេសប្ម្មរ់ 
ោល់ការពិនិតយទកាសលយវែ័ិចយររស់ជនរង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើរ ាំទលាភ្ទសពសនថវៈ និង្ការរាំ នទេូវ 
ទភ្ទ។ 

 
អាំទពើជួញ ូរ និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទពសាកមា 
 

២៤. លណៈកម្មា ធិការកត់សម្មគ ល់នូវការងគយតថ្មេទលើប្រសិទធភាព ថ្នវធិានការប្រឆ្ាំង្អាំទពើជួញ ូរ 
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ស្សរតាមែារ់សែីពីការរន្តង្ហេ រអាំទពើជួញ ូរមនុសស និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទេូវទភ្ទ និង្ការរទង្េើតប្កុម 
ការង្ហរពិទសស ច លម្មនភារកិែចពិនិតយតាមដាន និង្ងគយតថ្មេការអនុវតែចទនការសកមាភាព 
ជាតិសែីពីការប្រឆ្ាំង្ការជួញ ូរមនុសស។ រ ុចនែលណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ច លការអនុវតែែារ់ 
ទនោះ ជាទូទៅមិនទាន់ម្មនប្រសិទធភាព។ លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ជាពិទសសថា អាំទពើជួញ ូរ 
មនុសសទៅចតប្តូវបានទធាើឲ្យធៃន់ធៃរជារនែ ទដាយការអនុវតែររស់ទីភាន ក់ង្ហរទបាកប្បាស់ច លទប្ជើស 
ទរ ើសស្តសែី និង្ទកាង្ស្សីសប្ម្មរ់ទរលរាំណង្ថ្នការទធាើអាជីវកមាទេូវទភ្ទ និង្ការរទប្មើតាមទាោះទៅកនុង្ 
ប្រទទសជិតងកង្ និង្ការែាោះងកតទិននន័យអាំពីពលករ ពលការនីិ ទទសនែប្រទវសន៍រទប្មើការង្ហរ 
តាមទាោះច លជាជនរង្ទប្រោះទោយអាំទពើជួញ ូរ។ លណៈកម្មា ធិការក៏ប្ពួយបារមភទង្ច រែាំទ ោះការ 
ែាោះងកតព័ត៌ម្មនអាំពីយនែការជាតិសប្ម្មរ់ការរញ្ជូ ន [ជនរង្ទប្រោះទៅរកទសងគ] ច លទផ្ទែ តទលើការ 
ស្ស្វវប្ជាវការកាំណត់អតែសញ្ហា ណជនរង្ទប្រោះទោយអំទពើជួញ ូរឲ្យបានទាន់ទពល និង្ការរាំ 
ប្ទសប្ម្មរ់ពលករ ពលការនីិទាាំង្ទនាោះ។ 

 

២៥. លណៈកម្មា ធិការេេូច្ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) ពប្ងឹ្ង្ការអនុវតែែារ់សែីពីការរន្តង្ហេ រអាំទពើជួញ ូរមនុសស និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទេូវទភ្ទ 
 

(ែ) រទង្េើនការទសពាទាយព័ត៌ម្មនអាំពីទទសនែប្រទវសន៍ទ ើមបកីារង្ហរ និង្ទែល់ព័ត៌ម្មនអាំពីប្កមុហ៊ាុន 
ទបាកប្បាស់ច លទប្ជើសទរ ើសពលករ ពលការនីិ ខដល ក់ព័នធនឹងអាំទពើជួញ ូរមនុសស។ 

 

(ល) ធានាថា អនកជួញ ូរមនុសស និង្អនក ថ្ទទទៀតច លទទួលែុសប្តវូែាំទ ោះអាំទពើទធាើអាជីវកមា 
ទេូវទភ្ទទលើស្តសែី និង្ទកាង្ស្សី ប្តវូបានទចាទប្រកាន់ និង្ទែនាា ទទាសប្រករទដាយប្រសិទធភាព និង្ 

 

(ឃ) ពប្ងឹ្ង្សហប្រតិរតែិការទទាភាលី និង្ពហុភាលីកនុង្ការប្រយុទធប្រឆ្ាំង្ការជួញ ូរមនុសសសប្ម្មរ់ 
ការង្ហររទប្មើតាមទាោះ និង្អាំទពើ ទធាើអាជីវកមាទេូវទភ្ទ។ 

 

(ង្) រញ្ចូ លទិននន័យអាំពីពលករ ពលការនីិទទសនែប្រទវសន៍រទប្មើការង្ហរតាមទាោះ ច លជាជន 
រង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើជួញ ូរ ព័ត៌ម្មនអាំពីយនែការជាតិសប្ម្មរ់ការរញ្ជូ ន ប្រសិនទរើម្មនកនុង្ 
របាយការណ៍តាមកាលកាំណត់ទលើកទប្កាយ និង្ធានាថាជនរង្ទប្រោះទោយអំទពើជួញ ូរ 
ប្តវូបានកាំណត់អតែសញ្ហា ណ សមស្សរប្តូវបានរាំប្ទប្លរ់ប្រន់ និង្ការ រពីការជួញ ូរ។ 

 

២៦. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ចំ្ទ េះវធិានការ ច លប្តូវបានចាត់ទ ើង្ទដាយរ ឋភាលីកនុង្ការទដាោះ 
ស្ស្វយមូលទហតុច លជាឫសលល់ថ្នទពសាកមាពុាំម្មនប្រសិទធភាព។ លណៈកម្មា ធិការក៏ប្ពួយ 
បារមភទង្ច រ ែាំទ ោះរបាយការណ៍ ថាមន្តនែីអនុវតែែារ់រាំ ររាំ នទេូវទភ្ទទលើស្តសែីរកសីុទេូវទភ្ទទៅ 
ទពលច លស្តសែីទាាំង្ទនាោះ សថិតទប្កាមការឃុាំែេួនររស់មន្តនែីអនុវតែែារ់។ 

 

២៧. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលីចាត់វធិានការ ច លម្មនប្រសិទធភាពកនុង្ការ 
ទដាោះស្ស្វយមូលទហតុជាឫសលល់ ថ្នទពសាកមាោរ់រញ្ចូ លទាាំង្តាមរយៈការទែល់កមាវធីិ សំរាប់ 
ស្តសែីច លមានបំណងចាក្សទច្ញពីការរកសីុទេូវទភ្ទ។ ទលើសពីទនោះទទៀត រ ឋភាលីលរបទីសុើរអទង្េត 
និង្ទចាទប្រកាន់ករណីរាំ នទេូវទភ្ទទដាយមន្តនែីអនុវតែែារ់ ច លបានប្រប្ពឹតែទលើស្តសែីរកសីុទេូវទភ្ទ 
និង្ធានាថាជនទលាើសប្តវូបានទែនាា ទទាសទដាយទណឌ កមាសមស្សរ។ លណៈកម្មា ធិការក៏ 
សូមទែល់អនុស្វសន៍ទង្ច រឲ្យរ ឋភាលីរទង្េើតទរលនទាលបាយ ៏ប្លរ់ប្ជងុ្ទប្ជាយ ទ ើមបីទ្លើយ 
ត្បនឹងបញ្ហា ខដលទាក់្សេងនឹងត្ប្មវូការទពសាចារ និង្ពិចារណាទលើការដាក់ទណឌ កមាទលើអនកទិញ
ទសងគទេូវទភ្ទ។ 

 
ការចូ្លរមួក្សនុងវស័ិយនទោបាយ និងស្ថធារណៈ  
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២៨. ែណៈច លកត់សម្មគ ល់នូវកិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលីកនុង្ការរទង្េើនការែូលរមួររស់ស្តសែីទៅប្លរ់ 
កប្មិត និង្កនុង្វស័ិយតុលាការ លណៈកម្មា ធិការទៅចតម្មនកង្ាល់ ថាស្តសែីនឹង្ម្មនតាំណាង្តិែតួែ 
ជារនែទៅកនុង្កិែចការនទាលបាយ និង្កិែចការស្វធារណៈប្លរ់កប្មិត និង្កនុង្កិែចការទូត និង្ 
កិែចការទប្ៅប្រទទស។ លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ ជាពិទសសច លែាំនួនតាំណាង្ជាស្តសែីទៅកនុង្ 
រ ឋសភាបានងយែុោះរនាា រ់ពីការទបាោះ ទឆ្ន តទប្ជើសតាាំង្តាំណាង្ោស្តសែច លបានប្រប្ពឹតែ កាលចែ 
កកេដា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

២៩. លណៈកម្មា ធិការរញ្ហជ ក់ទ ើង្វញិទលើការសទង្េតសននិដាឋ នមុនៗររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 
កថា ែណឌ េី១៤) និង្ជប្មញុឲ្យរ ឋភាលីធានាថា ចទនការនាររីតនៈទី៤ ទែល់នូវយុទធស្វស្តសែ 
ប្រករទដាយប្រសិទធភាព ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្វធិានការពិទសសរទណាែ ោះអាសនន ច លម្មនទរល 
រាំណង្រទង្េើនតាំណាង្ររស់ស្តសែីកនុង្តួនាទីទធាើទសែកែីសទប្មែែិតែជាពិទសសកនុង្កិែចការនទាលបាយ 
តុលាការ ការទូត និង្ការរទទស។ 

 
សញ្ហជ តិ 

 

៣០. លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ច លស្តសែីជនជាតិទវៀតណាមទទួលរង្នូវការលាំបាកទប្ែើនកនុង្ 
ការែុោះរញ្ជ ីកាំទណើ ត និង្ការទទួលបានសញ្ហជ តិកមពុជា ច លទធាើឲ្យពួកទលប្រឈមនឹង្ភាពរា នរ ឋ។ 

 

៣១. លណៈកម្មា ធិការអាំ វនាវឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) រទង្េើនកិែចប្រឹង្ចប្រង្ កនុង្ការជួយសប្មួល ល់ការែុោះរញ្ជ ីកាំទណើ តកូនររស់ស្តសែីទវៀតណាម 
និង្ការទទួលបានសញ្ហជ តិ និង្ 

 

(ែ) ពិចារណាទលើការែុោះហតថទលងកទលើសនធិសញ្ហា ឆ្ន ាំ១៩៥១ សែីពីស្វថ នភាពររស់ជនច ល រា នរ ឋ 
និង្ អនុសញ្ហា ឆ្ន ាំ១៩៦១ សែីពីការកាត់រនថយភាពរា នរ ឋ។ 

 
ការអរ់រ ាំ 

 

៣២. លណៈកម្មា ធិការកត់សម្មគ ល់នូវការប្រឹង្ចប្រង្ ច លប្តូវបានទធាើទ ើង្កនុង្ការរទង្េើនអកខរកមា 
ររស់ស្តសែី និង្ការទែល់ការអរ់រ ាំពីរភាស្វ និង្អាហាររូករណ៍ ល់កុម្មរ។ី ទទាោះរីជាាល ង្ទនោះកែី 
លណៈកម្មា ធិការម្មនការ ប្ពួយបារមភែាំទ ោះលុណភាពថ្នការអរ់រ ាំទៅកនុង្រ ឋភាលី និង្អប្តាបាត់រង់្ 
កប្មិតែពស់រងគង្កប្មិតរឋមសិកា និង្មធយមសិកា ជាពិទសសកនុង្តាំរន់ជនរទដាែ់ស្សាលល 
ទដាយស្វរចតសមតថភាពម្មនកប្មិតទៅកប្មិតមធយមសិកា។  ូទែនោះលណៈកម្មា ធិការម្មនការ 
ប្ពួយបារមភ ច លឃុាំមួយែាំនួនធាំមិនម្មនអនុវេិាល័យ ទដាយស្វរកតាែ ភូ្មិស្វស្តសែ និង្កតាែ  
ប្រជាស្វស្តសែ ច លរង្ខាំឲ្យសិសសស្សីរញ្ឈរ់ការសិកា ទដាយស្វរពួកទល មិនអាែទធាើែាំណាកស្សុក 
ទែញទៅតាំរន់ទីប្រជុាំជន ទ ើមបីទទួលបានការអរ់រ ាំកប្មិតទនោះ។ លណៈកម្មា ធិការ ម្មនការប្ពួយ 
បារមភ ច លសូមបីចតទៅទីកចនេង្ច លសិសសស្សីប្តូវបានទែល់ទីស្វន ក់អាស្ស័យ អប្តាទបាោះរង់្ 
ការសិកាកនុង្ែាំទណាមសិសសស្សី ទទាោះរីជាម្មនការធាេ ក់ែុោះក៏ទដាយក៏ទៅម្មនកប្មិតែពស់លួរឲ្យ 
កត់សម្មគ ល់ទៅទ ើយ ទៅទពលច លពួកទល្េង្ពីរឋមសិកាទៅមធយមសិកា និង្ពីមធយម 
សិកាទៅតតែមសិកា ច លរ ឋភាលីសនាត្ថាកតាែ ទាាំង្ទនោះរណាែ លមកពីភាពប្កីប្ក ការែុោះ 
ទ ា្ ោះែូលទរៀនយឺតាល វ និង្ការម្មនលភ៌្ទៅវយ័ទកាង្។   

 

៣៣. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) ចាត់វធិានការច លម្មនប្រសិទធភាព ទ ើមបរីទង្េើនការទទួលបានការអរ់រ ាំសប្ម្មរ់កុម្មរ ី
ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្តាមរយៈការពប្ងឹ្ង្ទហដាឋ រែនាសមព័នធ និង្រទង្េើនឱកាសទៅកនុង្ស្វលាមធយម 
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សិកា ជាពិទសសទៅកនុង្ឃុាំ។ 
 

(ែ) ទរៀរែាំរទង្េើតវធិានការនានា សាំទៅធានាឲ្យបាននូវការរកាស្តសែី និង្កុម្មរឲី្យបានទៅកនុង្ស្វលា 
ជាពិទសសទៅទពល្េង្ពីរឋមសិកាទៅមធយមសិកា និង្កប្មិតតតែមសិកា។ 

 

(ល) រទង្េើនការអរ់រ ាំ ច លសមស្សរតាមអាយុអាំពីសិទធិទេូវទភ្ទ និង្សិទធិរនែពូជទៅតាមស្វលាទរៀន 
អាំពីទាំនាក់ទាំនង្ទយនឌ័រ និង្ការប្រប្ពឹតែទេូវទភ្ទច លម្មនការទទួលែុសប្តវូ ទ ើមប ី
ទរ់ស្វេ ត់ការម្មនលភ៌្វយ័ទកាង្ និង្ 

 

(ឃ) ទលើកកមពស់លុណភាពថ្នការអរ់រ ាំ តាមរយៈការរណែុ ោះរណាែ លប្លរូទប្ង្ៀន និង្ធានាថាប្ល ូ
រទប្ង្ៀន ទទួលបានប្បាក់រាំណាែ់ប្លរ់ប្រន់។ 

 
ការង្ហរ/មុែរររ និង្ការរទង្េើនភាពអង់្អាែចទនកទស ឋកិែច  

 

៣៤. លណៈកម្មា ធិការរ ាំលឹកទ ើង្វញិអាំពីការសទង្េតសននិដាឋ នមុនររស់ែេួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 
កថាែណឌ េី១៦) និង្ទៅម្មនការប្ពួយបារមភែាំទ ោះការចរង្ចែកមុែរររជារនែ និង្ការប្រមូលទែុាំ 
ស្តសែីខដលទធវើការមិនមានជំនាញ ទ ើយេេួលបានប្បាក់ឈនួលទារ រមួទំាងបញ្ហា គមាល ត្ប្បាក់្ស 
ទបៀវត្សរបស់បុរស និងស្រសតីខដលមានតំាងពីយូរស្រស្ថប់។ លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ 
ជាពិទសសែាំទ ោះលកខែណឌ ការង្ហរមិនលអសប្ម្មរ់ស្តសែី ច លទធាើការទៅកនុង្តសាហកមាកាត់ទ រ 
និង្ស្រសតីរទប្មើការងារតាមទាោះ ោរ់ទាាំង្ស្តសែីចំ្ណាក្សស្រសុក្សផង។ 

 

៣៥. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) រនែអនុវតែវធិានការប្រតិសកមា និង្ជាក់ចសែង្ កនុង្ការលុររាំបាត់ការចរង្ចែកមុែង្ហរ 
និង្បញ្ច ប់លម្មេ ត ប្បាក់ឈនួល 

 

(ែ) ចាត់វធិានការទ ើមបធីានាថា ែារ់ការង្ហរប្តវូបានអនុវតែប្រករទដាយប្រសិទធភាព និង្រទង្េើន 
ែាំនួនថ្នអធិការការង្ហរច លម្មនសមតថភាពប្លរ់ប្រន់ ទ ើមបជួីយឲ្យ ល់កនុង្ការពិនិតយ 
តាមដានល័កខែ័ណឌ ការង្ហរររស់ស្តសែីប្រករទដាយប្រសិទធភាព ជាពិទសសកនុង្តសាហកមា
កាត់ទ រ និង្វស័ិយច លម្មនប្បាក់ឈនួលទារ និង្ 

 

(ល) ពិចារណាទលើការង្ហរសមរមយសប្ម្មរ់កមាករ កមាការនីិរទប្មើការង្ហរតាមទាោះស្សរតាម 
អនុសញ្ហា ទលែ១៨៩ ររស់អង្គការពលកមាអនែរជាតិ និង្អនុសញ្ហា សែីពីការការ រកមាករ 
ទទសនែប្រទវសន៍ប្លរ់ររូ និង្សម្មជិកប្លសូ្វរររស់ពួកទល។ 

 
សុងកភិ្បាល 

 

៣៦. ែណៈច លកត់សម្មគ ល់នូវកិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលីកនុង្ការកាត់រនថយមរណភាពម្មតា និង្ 
ទារក លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ែាំទ ោះភាពមិនអាែរកបានថ្នមទធាបាយពនារ 
កាំទណើ តទាំទនើរ និង្ទប្រងគ  ង់្ថ្នការរ ាំលូតកូន ច លរា នសុវតថិភាពច លរមួែាំចណកែាំទ ោះ 
មរណភាពម្មតា។ ទទាោះរីជាម្មនវឌឍនភាពទលើការកាត់រនថយការែមេង្ទមទោលទអ ស៍ លណៈ 
កម្មា ធិការទៅប្ពួយបារមភទៅទ ើយ ច លម្មនករណីងាីថ្នការែមេង្ទមទោលទអ ស៍ពីម្មែ យទៅកូន 
(MTCT) និង្ករណី្េង្ងាីច លរ ោះ ល់ ល់ប្រជាជនង្ហយរង្ទប្រោះ  ូែជាស្តសែីរកសីុទេូវទភ្ទ។ 
លណៈកម្មា ធិការក៏ប្ពួយបារមភទង្ច រ ែាំទ ោះការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីម្មនថ្ទាទ ោះច លទាុកទមទោល 
ទអ ស៍/ជាំងឺ្ទអ ស៍ និង្សម្មព ធច លប្លូទពទយដាក់ទៅទលើពួកទលកនុង្ការរ ាំលូតកូន។ លណៈកម្មា  
ធិការប្ពួយបារមភរចនថមទទៀត ែាំទ ោះការទទួលបានម្មនកប្មិតនូវទសងគសុែភាពទេូវទភ្ទ និង្ទសងគ 
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សុែភាពរនែពូជ ជាពិទសសសប្ម្មរ់ស្តសែីជនរទ។ 
 

៣៧. លណៈកម្មា ធិការអាំ វនាវឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) ធានាថា មទធាបាយរ ាំលូតកូនទាំទនើរច លម្មនសុវតថិភាពខផនក្សទវជជស្វស្តសែអាែរកបាន និង្អាែ 
ទប្រើប្បាស់ស្សរតាមអនុស្វសន៍ទូទៅទលែ២៤ (ឆ្ន ាំ២០០៤) សែីពីស្តសែី និង្កុម្មរ 

 

(ែ) ទែល់ការពាបាលទដាយថាន ាំប្បឆំងនឹងទមទរាគទអជស៍ ល់ស្តសែ ី និង្រុរស ច លទាុក 
ទមទោលទអ ស៍/ជាំងឺ្ទអ ស៍ ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្ស្តសែីរកសីុទេូវទភ្ទ និង្ស្តសែីម្មនថ្ទាទ ោះ ទ ើមបី 
រង្ហេ រការែមេង្ទមទោលទអ ស៍ពីម្មែ យទៅកូន 

 

(ល) ប្រយុទធប្រឆ្ាំង្ោល់ទប្មង់្ថ្នការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីម្មនថ្ទាទ ោះច លទាុកទមទោលទអ ស៍ និង្ 
 

(ឃ) រទង្េើនការទែល់ព័ត៌ម្មន និង្ទសងគសុែភាពទេូវទភ្ទ និង្សុែភាពរនែពូជ ល់ស្តសែី ោរ់រញ្ចូ ល 
ទំាងមទធាបាយពនារកាំទណើ តទាំទនើរ ជាពិទសស ល់ស្តសែីច លរស់ទៅតាំរន់ជនរទ។ 

 

៣៨. ែណៈច លកត់សម្មគ ល់នូវផតល់រ័ណណប្កីប្កសប្ម្មរ់ទទួលបានទសងគសុងកភិ្បាល ទដាយប្រជាជន 
ប្កីប្ក លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភច លស្តសែីប្កីប្ក ស្តសែីទទសនែប្រទវសន៍រទប្មើការង្ហរតាម 
ទាោះ ស្តសែីពិការ និង្ស្តសែីចាស់ជរាជួរការលាំបាក កនុង្ការទទួលបានទសងគសុងកភិ្បាល។ 

 
៣៩. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលី: 

 
(ក) ពប្ងឹ្ង្ការអនុវតែកមាវធីិ និង្ទរលនទាលបាយច លម្មនទរលរាំណង្ទែល់ទសងគចងទំាសុែភាព

ច លម្មនតថ្មេសមស្សរ ល់ស្រសតី ជាពិទសសស្តសែីប្កីប្ក ស្តសែីពិការ និង្ស្តសែីចាស់ជរា និង្ 
 

(ែ) យកែិតែទិកដាក់ជាពិទសស ែាំទ ោះតប្មវូការចទនកសុែភាពររស់ស្តសែីពិការ ទដាយធានាថាស្តសែី 
ទាាំង្ទនោះ ទទួលបានការចងទាាំមុនសប្ម្មល និង្ទសងគសុែភាពរនែពូជ។ 

 

ស្តសែីជនរទ ទប្រោះមហនែោយធមាជាតិ និង្ការចប្រប្រលួអាកាសធាតុ  
 

៤០. ែណៈច លកត់សម្មគ ល់នូវកិែចប្រឹង្ចប្រង្មួយែាំនួនររស់រ ឋភាលី កនុង្ការទលើកកមពស់ជីវភាពររស់ 
ស្តសែី និង្រុរសច លរស់ទៅតាំរន់ជនរទតាមរយៈកមាវធីិអនាម័យ និង្តទមេើង្រណាែ ញអលគិសនី 
ជនរទ លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ច លស្តសែីជនរទទៅចតរនែទទួលបាន ទសងគមូលដាឋ ន 
រង្គន់ ទឹកស្វអ ត និង្ម្មនសុវតថិភាព ការអរ់រ ាំ ការង្ហរ ទសងគសុងកភិ្បាល ឥណទាន និង្ប្បាក់កមចី 
ម្មនកប្មិត។ លណៈកម្មា ធិការក៏កត់សម្មគ ល់ទង្ច រថា ការចប្រប្រួលអាកាសធាតុ និង្ទប្រោះ 
មហនែោយធមាជាតិម្មនទលរ ោះ ល់ងកេ ាំង្ ល់ស្តសែី និង្កុម្មរ ជាពិទសសទៅតាំរន់ជនរទ។ 

 

៤១. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) រទង្េើនកិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់ែេួន កនុង្ការជួយសប្មលួឲ្យស្តសែីជនរទទទួលទសងគមូលដាឋ ន រង្គន់ 
ទឹកពិស្វសុវតថិភាព ការអរ់រ ាំ ការង្ហរ ទសងគសុងកភិ្បាល ឥណទាន និង្ប្បាក់កមចី។ កនុង្ន័យទនោះ  
រ ឋភាលីលរបពិីចារណាទលើការរញ្ចូ លរទែចកវទិាទាំនាក់ទាំនង្ព័ត៌ម្មន កនុង្ យុទធស្វស្តសែ 
ការទសពាទាយព័ត៌ម្មនអាំពីកមាវធីិរទង្េើនភាពអង់្អាែចទនកទស ឋកិែច ល់ស្តសែី
សប្ម្មរ់ស្តសែីច លរស់ទៅតាំរន់ជនរទ។ 

 

(ែ) រទង្េើតសូែនាករ ច ល្េុោះរញ្ហច ាំង្បានលអប្រទសើរពីការតល ស់បតូរតំ្បន់ និងការតល ស់បតូរទស ឋកិែច 
សង្គម ជាចទនកមួយថ្នការប្រឹង្ចប្រង្ររស់ែេួនកនុង្ការទលើកកមពស់កមាវធីិសុែភាព អរ់រ ាំ និង្ 
ការង្ហរសប្ម្មរ់ស្តសែីជនរទ និង្ 

 

(ល) រនែធានាថា ស្តសែីែូលរមួាល ង្សកមាកនុង្ការទធាើទសែកែីសទប្មែទាាំង្កនុង្នទាលបាយ និង្ 



CEDAW/C/KHM/CO/4-5 

11 

កមាវធីិទរ់ស្វេ ត់ និង្ប្លរ់ប្លង្ទប្រោះមហនែោយ ជាពិទសសទរលនទាលបាយ និង្កមាវធីិទាក់ 
ទង្នឹង្ការរនាុាំ និង្ការកាត់រនថយទលរ ោះ ល់ថ្នការចប្រប្រលួអាកាសធាតុ។ 

 

ការទទួលបាន ីធេី 
 

៤២. ែណៈច លទទួលស្វគ ល់នូវកិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលី ទដើមបីទធវើឲ្យប្បទសើរទេបើងក្សនុងការេេួលបាន 
ដីធលី  ូែជាការដាក់ទែញនូវអនុប្កិតយ ច លបានទធាើអនុរបទាលល ីស្វធារណៈជា ីឯកជន និង្ 
ការទដាោះមីនករ់ ីទៅកនុង្ភាល យ័ពយថ្នរ ឋភាលី លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ថាស្តសែីទៅ 
ចតទទួលបាន ីធេី និង្សុវតថិភាពកនុង្ការកាន់ការ់ ីធេីតិែតួែ។ លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភ 
ជាពិទសសច លស្តសែីទទួលរង្នូវការផ្ទេ ស់ទីលាំទៅ និង្ការរទណែ ញទែញ ទដាយស្វរសមបទាន 
 ីប្ទង់្ប្ទាយធាំ និង្ការអភិ្វឌឍន៍ប្កុង្។ លណៈកម្មា ធិការក៏ប្ពួយបារមភទង្ច រ ច លតាំរន់តាាំង្ 
លាំទៅដាឋ នងាី ច លប្តូវបានទែល់ ល់ជនរង្ទប្រោះ ទោយការការរទណែ ញទែញជាញឹកញារ់ 
ែាោះងកតទហដាឋ រែនាសមព័នធជាមូលដាឋ ន និង្ទសងគសាំងកន់ៗ  ូែជា ទឹក អនាម័យ និង្ការចងទាាំ 
សុែភាពជាមូលដាឋ ន ច លរ ោះ ល់ ល់ស្តសែីាល ង្ងកេ ាំង្។ លណៈកម្មា ធិការក៏ម្មនកង្ាល់ជារនែ 
ទទៀត ថាស្តសែីជាអនកការ រសិទធិមនុសសច លតស៊ាូមតិទ ើមបីសិទធិ ីធេីររស់ស្តសែីជាទរឿយៗប្តូវសថិត 
ទប្កាមការរាំភិ្តរាំភ័្យ និង្ការទរៀតទរៀនពីសាំណាក់មន្តនែីអនុវតែែារ់។ 

 

៤៣.  លណៈកម្មា ធិការេេូច្ឲ្យរ ឋភាលី: 
 

(ក) ទធាើឲ្យប្រទសើរទ ើង្នូវការទទួលបាន ីធេី និង្សុវតថិភាពកនុង្ការកាន់ការ់ ីធេីសប្ម្មរ់ស្តសែី 
ធានាថា លទធកមា ីធេីសប្ម្មរ់សមបទានទស ឋកិែច និង្សមបទានទទសង្ទទៀត ទររពតាម ាំទណើ រ 
ការសមស្សរ និង្ធានាថាសាំណង្ប្លរ់ប្រន់ប្តវូបានទែល់ រនាា រ់ពី ាំទណើ រការពិទប្រោះ 
ទាលរល់ប្លរ់ប្រន់។ 

 

(ែ) ទទួលស្វគ ល់ ថាការរទណែ ញទែញទដាយរង្ខាំ មិនខមនជាទ តុ្ការណ៍ខដលមានអពាប្កិតយ 
ភាព ទយនឌ័រទនាេះទេ (បាតុភូ្តទយនឌ័ ឬលទមអៀង្) ប ុខនតវាមានផលប េះ ល់ដល់ស្រសតីទប្ច្ើនជាង 
និង្ចាត់វធិានការរនាា ន់ ទ ើមបកីារ រស្តសែី និង្កុម្មរពីការរទណែ ញទែញរចនថមទទៀត។ 

 

(ល) ទសុើរអទង្េតជារនាា ន់ និង្កនុង្ករណីសមស្សរ ទធាើការទចាទប្រកាន់ទលើករណី រាំភិ្តរាំភ័្យ 
និង្ទរៀតទរៀន ច លប្តវូបានប្រប្ពឹតែទដាយមន្តនែីអនុវតែែារ់ទលើស្តសែីជាអនកការ រសិទធិមនុសស 
ច លតស៊ាូមតិទ ើមប ីសិទធិ ីធេី និង្ 

 

(ឃ) ធានាថា សហលមន៍ច លប្តវូបានរទណែ ញទែញ ប្តវូបានផ្ទេ ស់ទីលាំទៅទៅកាន់តាំរន់ 
ច លអាែជួយឲ្យស្តសែីង្ហយស្សួលកនុង្ការទៅមកកចនេង្ទធាើការ ស្វលាទរៀន មណឌ លសុែភាព 
(ោរ់រញ្ចូ លទាាំង្ការចងទាាំសុែភាពទេូវទភ្ទ និង្សុែភាពរនែពូជ) មជឈមណឌ លសហលមន៍ ទសងគ 
និង្ទីកចនេង្ទទសង្ៗទទៀតច លចាាំបាែ់កនុង្ការធានានូវការសទប្មែបានសិទធិមនុសស
ររស់ពួកទលស្សបតាមអនុសញ្ហា ទនោះ។ 

 
ប្កមុស្តសែីច លបាត់រង់្ឱកាស  

 

៤៤. លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយបារមភែាំទ ោះការែាោះងកតទិននន័យចរង្ចែកតាមអាយុ និង្ទភ្ទច ល 
អាែប្តូវបានទប្រើប្បាស់ ទ ើមបីងគយតថ្មេវសិ្វលភាពថ្នការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីចាស់ជរា និង្ការទរ ើស 
ទអើង្ទលើស្តសែីចាស់ជរា ជាពិទសសកនុង្ការទទួលបានទសងគចងទាាំសុែភាព និង្សនែិសុែសង្គម។ 

 

៤៥. លណៈកម្មា ធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ឋភាលីប្រមូល និង្វភិាលទិននន័យទដាយចរង្ចែកតាមអាយុ 
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និង្ទភ្ទសប្ម្មរ់ទធាើទរលនទាលបាយ និង្អនុវតែវធីិស្វស្តសែរយៈទពលយូរសប្ម្មរ់ទដាោះស្ស្វយ 
ការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីចាស់ជរា។ 

 
 

អា ហ៍ពិ ហ៍ និង្ទាំនាក់ទាំនង្ប្លសួ្វរ  
 

៤៦. លណៈកម្មា ធិការទស្វកស្វែ យច លរ ឋភាលីទៅចតរការញ្ាតែិថ្នម្មប្តា៩ ថ្នែារ់សែីពីអា ហ៍ 
ពិ ហ៍ និង្ប្លួស្វរច លពនារទពលស្វថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ររស់ស្តសែី ល់១២០ថ្ងៃ រនាា រ់រែី 
ស្វេ រ់ ឬរនាា រ់ពីតុលាការទែញស្វលប្កមសទប្មែឲ្យចលង្លោះ។ លណៈកម្មា ធិការម្មនការប្ពួយ 
បារមភថា ទនោះលឺជារញ្ាតែិច លម្មនការទរ ើសទអើង្ ពីទប្ ោះងគមិនអនុវតែែាំទ ោះរុរស និង្តាមរបាយ 
ការណ៍ ថារញ្ាតែិទនោះ ពាាលមជួយ ល់ការរទង្េើតរិតុភាពររស់កុម្មរ។ លណៈកម្មា ធិការក៏ប្ពួយ 
បារមភទង្ច រ ថាលូស្សករច លបានទរៀរការតាមែារ់ប្រថ្ពណីជួរការលាំបាកទប្ែើនកនុង្ការទធាើឲ្យ 
អា ហ៍ពិ ហ៍ររស់ពួកទលម្មនលកខណៈទេូវការ។ 

 

៤៧. លណៈកម្មា ធិការជំរញុឲ្យរ ឋភាលីទធាើនិោករណ៍ទលើម្មប្តា៩ ថ្នែារ់សែីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្ប្លសួ្វរ 
ច លម្មនលកខណៈទរ ើសទអើង្ និង្រតិតបតឹទដាយមិនសមស្សរនូវសិទធិររស់ស្តសែីកនុង្ការទរៀរការ 
មែង្ទទៀត ពីទប្ ោះរិតុភាពអាែប្តវូបានរទង្េើតទ ើង្ាល ង្ង្ហយស្សលួ ទដាយមទធាបាយច លមិន 
សូវរតិតបតឹកនុង្វស័ិយទវជជស្វស្តសែ។ លណៈកម្មា ធិការក៏ទែល់អនុស្វសន៍ទង្ច រឲ្យរ ឋភាលីចាត់ 
វធិានការនានាទ ើមបសីប្មលួ ល់ការទរៀរការតាមរយៈែារ់ប្រថ្ពណីម្មនលកខណៈទេូវការ ទដាយ
ការធានាថា ការែុោះលិែិត្បញ្ហា ក់្សអា  ៍ពិ  ៍ម្មនតថ្មេសមរមយ និង្រា នរនាុកងកេ ាំង្។ 

 
ទសែកែីប្រកាស និង្ចទនការសកមាភាពប្កងុ្ទរ កាាំង្  

 

៤៨. លណៈកម្មា ធិការអាំ វនាវឲ្យរ ឋភាលីទប្រើប្បាស់ទសែកែីប្រកាស និង្ចទនការសកមាភាព ប្កងុ្ទរ កាាំង្ 
កនុង្កិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់ែេួនកនុង្ការអនុវតែរញ្ាតែិទាាំង្ឡាយថ្នអនុសញ្ហា ទនោះ។ 

 
ទរលទៅអភិ្វឌឍន៍ស សវត្ស និង្ប្ករែណឌ អនាលត  

 

៤៩. លណៈកម្មា ធិការអាំ វនាវឲ្យរ ឋភាលីរញ្ចូ លទសសនៈទយនឌ័រ ស្សរតាមរញ្ាតែិថ្នអនុសញ្ហា កនុង្ 
ោល់កិែចប្រឹង្ចប្រង្ច លម្មនទរលរាំណង្ ទ ើមបសីទប្មែទរលទៅអភិ្វឌឍន៍ស សវត្ស និង្ 
ប្ករែណឌ អភិ្វឌឍន៍ងាីប្តឹមឆ្ន ាំ២០១៥។ 

 

ការរនែអនុវតែការសទង្េតសននិដាឋ ន 
 

៥០. លណៈកម្មា ធិការទសនើឲ្យរ ឋភាលីទែល់ព័ត៌ម្មនជាលាយលកខអកសរអាំពីវធិានការ ច លប្តវូបានចាត់ 
ទ ើង្កនុង្ ការអនុវតែអនុស្វសន៍កនុង្កថាែណឌ េី១៥ និង្២១ ែាំណុែ (ក), (ែ) និង្ (ល) កនុង្រយៈ 
ទពលពីរឆ្ន ាំ។ 

 
ការទរៀរែាំរបាយការណ៍ទលើកទប្កាយ 

 

៥១.លណៈកម្មា ធិការទសនើឲ្យរ ឋភាលីដាក់ជូនរបាយការណ៍គួបទលើកទី៦ កនុង្ចែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
 

៥២.លណៈកម្មា ធិការទសនើឲ្យរ ឋភាលីទររពតាម “ទរលការណ៍ចណនាាំសុែុ ុមនីយកមា 
 

 
សែីពីការោយការណ៍ស្សរតាមសនធិសញ្ហា សិទធិមនុសសអនែរជាតិោរ់រញ្ចូ លទាាំង្ទរលការណ៍ចណនាាំសែីពីឯក
ស្វរទរលរមួ និង្ឯកស្វរសនធិសញ្ហា នីមួយៗ” (HRI/MC/2006/3 និង្ Corr.1)។ 


