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អនុសញ្ញ
ា សតីពីការលុបបំបាត់

ចែកចាយទូ ទៅ
ថ្ងៃទី១៨ ចែតុលា ឆ្នាំ២០១៣

រាល់ទម្រង់ននការររើសរអីង

អតថរទទ ើមៈ អង្់ទលេស

រលីនារើរេទ

អតថរទែុង្ទប្កាយមិ នទាន់
ចកសប្មួល

គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការររ ើសរ ើង
រលើនារ ីរេទ

ការសង្កេតសន្និដ្ឋាន្ង្

របាយការណ
៍ ជាតតាមពេលកំ
ណត់
ើ
ិ

ង្

កទ
៤
៥
ើ
ី ន្កទ
ិ
ី របស់ប្រពេសកម្ពុជា

១.

លណៈកម្មាធិការបានពិ ចារណាទលើរបាយការណ៍គួបទលើកទី៤ និង្ទី៥ ររស់កមពុជា (CEDAW/C/KHM/4-5)

កនុង្សម័យប្រជុាំ ទលើកទី ១១៦៩ និង្ទី១១៧០ កាលពី ថ្ងៃទី៨ ចែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ (សូមទមើល CEDAW/C/SR.
១១៦៩ និ ង្១១៧០)។ រញ្ជីរញ្ហ
ា និ ង្សាំណួរររស់លណៈកម្មាធិ ការម្មនទៅកនុង្ CEDAW/C/KHM/Q/4-5
និង្ែទមេើយតរររស់ប្បទេសកមពុជាម្មនទៅកនុង្ CEDAW/C/KHM/Q/4-5/Add.1។

ើ
ក. រសចកតីរ្តម
២.

លណៈកម្មាធិការស្វាលមន៍ែាំទ

ោះរ ឋភាលី ច លបានដាក់ជូនរបាយការណ៍តាមកាលកាំ ណត់ទលើកទី ៤ និង្ទី៥

ច លពិ ចារណាទលើការសទង្េតសននិដាឋនមុនៗររស់លណៈកម្មាធិការ។
សរទសើរែាំទ

ោះរ ឋភាលី ច លបានទធាើការរង្ហាញផ្ទាល់ម្មត់

និង្សាំណួរ ច លប្តូវបានទលើកទ
ែាំទ

លណៈកម្មាធិការសចមែង្ការទកាត

ទ្េើយតរជាលាយល័កខអកសរែាំ ទ

ោះរញ្ជីរញ្ហ
ា

ើង្ទដាយ ប្កុមការង្ហរមុ នសម័យប្រជុាំ ររស់លណៈកម្មាធិការ ការរាំភ្ឺេរចនថម

ោះសាំណួរច លប្តូវបានទលើកទ

ើង្ទដាយផ្ទាល់ម្មត់ទដាយលណៈកម្មាធិការ និង្ពិ ភាក្សាទដាយែាំហ និង្

ស្វថរនា។
៣. លណៈកម្មាធិការសូមសរទសើរែាំទ

ោះលណៈប្រតិ ភ្ូជាន់ែពស់ររស់រ ឋភាលី

ច ល ឹកនាាំទដាយទលាកជាំ ទាវ

ទវជជរណិឌ ត អុឹង្ កនាថផ្ទវ ី រ ឋមន្តនែីប្កសួង្កិែចការនារ ី និ ង្ជាប្រធានប្កុមប្រឹកាជាតិកមពុជាទ ើមបីស្តសែី ច ល
ម្មនតាំណាង្ែូលរួមពីប្កសួង្

និង្ស្វថរ័ន

ក់ព័នធមួយែាំ នួន

ូែជាប្កសួង្មហាថ្ទា

ប្ក្សសួងយុត្ិតធម៌

ប្ក្សសួងក្សិច្ចការនារ ី ប្ក្សសួងសុខាភិបាល ប្កសួង្អរ់ រ ាំ យុវជន និង្កីឡា ប្កសួង្ទរៀរែាំ ច ន ី នលរូរនីយកមា
និង្សាំណង្់ ប្កសួង្ការង្ហរ និង្រណុែ ោះរណា
ែ លវ ិជាជជីវៈ ប្កសួង្សងគមក្សិច្ច អត្ីត្យុេធជន និងយុវនីត្ិសមបទា
និង្អាជាាធរជាតិប្រយុទធនឹង្ទមទោលទអ ស៍/ជាំង្ឺទអ ស៍។

លណៈកម្មាធិ ការសូមទកាតសរទសើរ

ែាំទ

ោះក្សិច្ច

ពិភាក្សា ច លបានប្រប្ពឹតែទៅរងគង្លណៈប្រតិភ្ូ និង្សម្មជិកលណៈកម្មាធិ ការ។
៤.

លណៈកម្មាធិការស្វាលមន៍ែាំទ

ោះរ ឋភាលី ច លបានទទួ លស្វគល់នូវការរួមែាំ ចណកជាវ ិជជម្មន និង្សហប្រតិ

រតែិការជារនែថ្នការ ិាលល័យតតែមសនង្ការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួ លរនាុកសិទិម
ធ នុ សស និង្ទីភានក់នានា
ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាាំទៅកមពុជា ប្ពមទាាំង្អង្គការមិនចមនរដាឋភ្ិ បាលនានា ច លទធាើការទលើ
វ ិស័យសិទិធមនុសស និង្ស្តសែីកុនង្ការអនុ វតែអនុ សញ្ហាទនោះ។
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ខ. ទិដ្ឋភាពជាវិជ្ជម្មន
៥.

លណៈកម្មាធិការសូមស្វាលមន៍ែាំទ

ោះវ ិធានការនី តិកមា ូែងកង្ទប្កាមៈ

* ប្តូ វ បានអនុ ម័ ត ទដាយលណៈកម្មា ធិ ការកនុ ង្សម័ យប្រជុាំ ទលើ ក ទី ៥ ៦ (ថ្ងៃ ទី ៣ចែកញ្ហា ដល់ ថ្ ងៃ េ ី ១ ៨
ខែត្ុ លា ឆ្នាំ ២ ០១៣)

ក.

ការអនុម័តែារ់ សីព
ែ ី ការរន្តង្ហេរអាំទពើជួញ ូ រមនុ សស និង្អាំទពើទធាើអាជី វកមាទូេវទភ្ទ កនុង្ចែកុមភៈ
ឆ្នាំ២០០៨។

ែ.

វ ិទស្វធនកមាែារ់ សីព
ែ ី ការរន្តង្ហេរអាំ ទពើជួញ ូ រមនុសស
បានអនុម័តទៅថ្ងៃទី១៥ ចែកុ មភៈ ឆ្នាំ២០០៨។

ល.

វ ិទស្វធនកមាែារ់ សីព
ែ ី អា

ហ៍ពិ

និ ង្អាំទពើ ទធាើអាជី វកមាទូេវទភ្ទច លប្តូវ

ហ៍ និ ង្ប្លួស្វរ កនុង្ចែធនូ ឆ្នាំ២០០៦។

ឃ. ការអនុម័តែារ់ សីព
ែ ីឯកពនធភាពកនុង្ចែកញ្ហា ឆ្នាំ២០០៥ ។
ង្.

វ ិទស្វធនកមាែារ់ សីព
ែ ី ការទរ់ ស្វេត់អាំទពើ ហិង្ាកនុង្ប្លួស្វរ និង្កិែចការ

រជនរង្ទប្រោះ ទៅថ្ងៃ

ទី២៤ ចែតុ លា ឆ្នាំ២០០៥។
៦.

លណៈកម្មាធិការសូមស្វាលមន៍ែាំទ

ោះរ ឋភាលី

ច លបានែុោះហតថទលងក

ឬទែល់សចាចរ័នទលើសនធិ

សញ្ហាងកង្ ទប្កាម ចារ់តាាំង្ពីការពិ ចារណាទលើរបាយការណ៍មុន៖
ក.

អនុ សញ្ហាអនែរជាតិសីព
ែ ី ការការ
ចែមិងុនា ឆ្នាំ២០១៣។

ររុលគលប្លរ់រូរពី ការបាត់ែួេនទដាយរង្ខាំទៅថ្ងៃទី២៧

ែ.

អនុ សញ្ហាសែីពីសិទិធររស់ជនពិការ ទៅថ្ងៃទី ២០ ចែធនូ ឆ្នាំ២០១២។

ល.

ពិធីស្វរតាមជទប្មើ សថ្នសនធិសញ្ហាសែីពីការលុររាំ បាត់ោល់ទប្មង្់ ថ្នការទរ ើសទអើ ង្ប្រឆ្ាំង្នឹ ង
នារ ីទភ្ទទៅថ្ងៃទី១៣ ចែតុ លា ឆ្នាំ២០១០។

ឃ. ពិធីស្វរតាមជទប្មើ សថ្នអនុ សញ្ហាប្រឆ្ាំង្អាំទពើ ទារុណកមា និ ង្អាំទពើ ទោរទៅ អមនុសសធម៌ ឬ
រទនាថក រនាាប ឬទណឌកមា ថ្ទទទៀតទៅថ្ងៃទី២៩ ចែទមស្វ ឆ្នាំ២០០៧។

គ. ចំណុចកងវល ់ និង នុសាសន៍សខា
ំ ន់ៗ
ស្វថរ័នរដឋសភា
៧. ែណៈច លអោះអាង្ជាងាីទទៀត្ថា
ពិទសសទទួលែុសប្តូវែាំទ
ទនោះ

រាជរដាឋភ្ិបាលកមពុជាម្មនការទទួលែុសប្តូវែមបង្

ោះការអនុវតែ ៏ទពញទលញ

លណៈកម្មាធិការសង្េត់ធន
ៃ ់ថា

និង្ជា

នូវកាតពាកិែរច រស់រ ភា
ឋ លីទប្កាមអនុសញ្ហា

អនុសញ្ហាទនោះភាជរ់កាតពាកិែែ
ច ាំទ

ោះស្វថរ័នទាាំង្អស់ររស់

រដាឋភ្ិបាល និង្ទសនើឲ្យរ ភា
ឋ លីជំរញ
ុ សភាររស់ែួនចាត់
េ
វ ិធានការចាាំបាែ់ សមស្សរទាក់ទង្នឹង្ការ

អនុវតែការសទង្េតសននិដាឋនក្សនុងអំឡងទពលទនេះ
និង្រយៈទពលោយការណ៍រនាារ់ស្សរតាមអនុសញ្ហា
ុ
ទនោះ។
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ស្ថានភាពទេូវែារ់ថ្នអនុសញ្ហា
៨.

លណៈកម្មាធិការរ ាំលឹក ល់ការសទង្េតសននិដាឋនមុនររស់ែួេន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថាែ័ណឌ
ទី៩

និង្ទី១០)

និង្ែណៈច លកត់ សម្មគល់នូវែទមេើយតរររស់លណៈប្រតិភ្ូទាក់ទង្នឹង្ការែក

ងកនររស់រ ឋភាលី កនុង្ការទបាោះពុមពទាយអនុ សញ្ហាទៅកនុង្ប្ពោះោជកិែចទៅចតម្មនកង្ាល់ទៅទ ើ យ
ទដាយអនុ សញ្ហាទនោះមិនប្តូវបានរញ្ូច លកនុង្ប្រព័នធែារ់ ជាតិ។ លណៈកម្មាធិ ការកត់ សម្មគល់ ទដាយ
កែីកង្ាល់ ថារ ឋភាលីមិនបានែុោះទាយ អាំពីពិធីស្វរតាមជទប្មើ សថ្នអនុសញ្ហាកនុង្ប្ពោះោជកិែចរនាារ់
ពីបានែុោះហតថទលងកទលើពិធីស្វរតាមជទប្មើស ទនោះកនុង្ចែតុលា ឆ្នាំ២០១០។
៩.

លណៈកម្មាធិការរញ្ហ
ជ ក់ទ
ែណឌទី១០)

ើង្វ ិញទលើអនុស្វសន៍មុនៗររស់ែួន
េ

(CEDAW/C/KHM/CO/3,

និង្ទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លីទបាោះពុមទ
ព ាយអនុសញ្ហា

កនុង្ប្ពោះោជកិែទច ដាយឥតរង្អង្់តទៅទទៀត
ទាាំង្អស់ររស់អនុសញ្ហាទៅកនង្ែារ់
ជាតិ។
ុ

កថា

និង្ពិធីស្វរតាមជទប្មើស

ើង្វ ិញទលើនីតិកមាទ ើមបីរញ្ូច លរញ្ាតិែ

និង្រនែពិនិតយទ

ប្ករែ័ណឌែារ់ និង្ការអនុវតែអនុសញ្ហា
១០. លណៈកម្មាធិការកត់សម្មគល់ ទដាយកង្ាល់នូវែទមេើយតរររស់លណៈប្រតិភ្ូ ច លថារ ឋភាលីយល់
ថា

ងគពុាំ ម្មនការចាាំបាែ់ កុនង្ការខក្សខប្បែារ់ ររស់ែួនតាមរយៈការទប្រើ
េ
ប្បាស់នូវនិយមន័យដ៏ប្លរ់

ប្ជុង្ទប្ជាយថ្នការទរ ើសទអើង្ ច លហាមោត់នូវការទរ ើសទអើង្ទដាយផ្ទាល់ និង្ទដាយប្រទាលល។
លណៈកម្មាធិការក៏ម្មនកង្ាល់ទង្ច រ

ទដាយរ ឋភាលីពុាំទាន់ម្មនសាំណុាំទរឿង្ណាមួយ

ការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីទៅកនុង្ តុលាការររស់រ ឋភាលីទៅទ
១១. លណៈកម្មាធិការរញ្ហ
ជ ក់ទ
ែ័ណឌទី១២)

ើយ។

ើង្វ ិញទលើអនុស្វសន៍មុនររស់ែន
ួេ

(CEDAW/C/KHM/CO/3

កថា

និង្ទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លីពិចារណាទលើការអនុវតែប្ករែណឌែារ់ប្លរ់ប្លង្

សមភាពទយនឌ័រច លលួរចតរញ្ូច លនិយមន័យថ្នការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែី
ទរ ើសទអើង្ទដាយផ្ទាល់
រញ្ហ
ជ ក់ទ

ក់ព័នធនឹង

ច លប្លរ ណែរ់ទលើការ

និង្ទដាយប្រទាលលស្សរតាមម្មប្តា១ថ្នអនុសញ្ហា។

ើង្វ ិញទលើអនុស្វសន៍ទលើកមុន

ររស់ែួន
េ

(CEDAW/C/KHM/CO/3

លណៈកម្មាធិការ
កថាែណឌេី១០)

ច លទសនើឲ្យរ ភា
ឋ លីពប្ង្ឹង្វ ិធានការររស់ែួនកន
េ ុង្ការ រទង្េើតការយល់ ឹង្អាំពីអនុសញ្ហា និង្ពិធីស្វរ
តាមជទប្មើសកនុង្ែាំទណាមទៅប្កម

ប្ពោះោជអាជាា

និង្ទមធាវ ី

សែីពីអនុសញ្ហាកនុង្កមាវ ិធីអរ់រ ាំ ក់ព័នស
ធ ប្ម្មរ់មន្តនែីោជការ

និង្រនែរញ្ូច លការរណុែ ោះរណា
ែ ល

មន្តនែីតុលាការ

និង្អនកច លបានទប្រើ

ប្បាស់កុង្ប្រព័
ន
នអ
ធ រ់រ ាំ។

ជាំនួយចទនកែារ់ និង្ការទទួលបានយុតិធ
ែ ម៌
១២. លណៈកម្មាធិការម្មនកង្ាល់អាំពីរបាយការណ៍
ែារ់ប្លរ់ប្ជុង្ទប្ជាយ
សប្ម្មរ់ស្តសែី

ច លប្រការទនោះ

ច លទលើកទ

ើង្ថារ ឋភាលីែាោះប្រព័នធជាំនួយចទនក

ម្មនឥទធិពលជាអវ ិជជម្មនទៅទលើការទទួលបានយុតិែធម៌

ទហើយស្តសែីប្តូវែាំណាយប្បាក់រចនថមទៅទលើតុលាការ

ទដាយស្វរការប្រប្ពឹតែអំទពើ

ពុករលួយទៅទពល ាំ ទណើរការទរឿង្កែីររស់ពួកទល។ លណៈកម្មាធិការក៏ ម្មនកង្ាល់ទង្ច រ ទដាយ
ជាំនួយចទនកែារ់ភាលទប្ែើនប្តូវបានទែល់ ទដាយអង្គការមិនចមនរដាឋភ្ិ បាល ទហើយងវ ិកាច លទែល់
ទដាយរ ឋភាលី ល់លណៈទមធាវ ីថ្នប្ពោះោជាណាែប្កកមពុជាសប្ម្មរ់ រទប្មើទរលរាំណង្ទនោះ
ែាំនួនមិនប្លរ់ ប្រន់។

3

ម្មន

CEDAW/C/KHM/CO/4-5
១៣. លណៈកម្មាធិការសូមេេូច្ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) រទង្េើតលទប្ម្មង្ជាំនួយចទនកែារ់ប្លរ់ប្ជុង្ទប្ជាយ
ទដាយប្រសិទភា
ធ ពពីតុលាការ

និង្ស្វលាជប្មោះកែី

ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ប្ពហាទណឌ

ទ ើមបីធានាថាស្តសែីទទួលបានទសងគប្រករ
ស្សរតាមទរលការណ៍

និង្ការចណនាាំ

សែីពីការទទួលបានជាំនួយចទនកែារ់កុង្ប្រព័
ន
នយ
ធ ុតិធ
ែ ម៌

(ទសែកែីសទប្មែទលែ ៦៧/១៨៧ ររស់មហាសននិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ)

ជាពិទសសទរលការណ៍ចណនាាំទី៩

សែីពីការអនុវតែសទ
ិ ិរធ រស់ស្តសែីកុង្ការទទួ
ន
លបានជាំនួយ

ចទនកែារ់។
(ែ) ទែល់ងវ ិកាប្លរ់ប្រន់ ល់លណៈទមធាវ ី

និង្អង្គការររស់ស្តសែី

ច លទែល់ការប្រឹកាចទនកែារ់

ទដាយឥតលិតថ្ងេទ ើមបីធានាបាននូវការទទួលបានយុតិធ
ែ ម៌ប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ពសប្ម្មរ់ ស្តសែី
និង្
(ល) រនែទសុើរអទង្េត និង្ទចាទប្រកាន់ទលើករណីពុករលួយកនុង្តុលាការ និង្ប្រសិនទរើអាែអនុវតែ បាន
ទែនាាទទាសអនកប្រប្ពឹត។
ែ

១៤. លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ច លអង្គជាំនុាំជប្មោះវ ិស្វមញ្ា កុង្តុ
ន
លាការកមពុជា (ECCC) មិន
បានទដាោះស្ស្វយប្លរ់ ប្រន់នូវករណីអាំទពើ ហិង្ាទតតត្ទលើទយនឌ័រ

ជាពិទសសអាំ ទពើ ហិង្ាទេូវទភ្ទ

ទលើស្តសែី ច លបានប្រប្ពឹតែកុនង្រររចែារប្កហម។ លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភច លរ ឋភាលី

ែាោះយនែការទទសង្ទទៀត ោរ់ រញ្ូច លទាាំង្កមាវ ិធីទប្ៅពី ទូវតុ
េ លាការកនុង្ការទែល់សាំណង្ប្រករ ទដាយ
ប្រសិទធភាព ល់ជនរង្ទប្រោះថ្នអាំទពើហិង្ាទតតត្ទលើទយនឌ័ រកនុង្ទប្មង្់ ទទសង្ទទៀត
ប្រប្ពឹតែកុង្រររចែា
ន
រប្កហម។

លណៈកម្មាធិ ការក៏ ម្មនកង្ាល់ទង្ច រ

ែាំទ

ច លបាន

ោះការែកងកនររស់

រ ឋភាលីកុង្ការរញ្
ន
ូច លរញ្ា តិរែ រស់អនុសញ្ហា និង្ទសែកែីសទប្មែទលែ១៣២៥ ររស់ប្កុមប្រឹកា
សនែិសុែអង្គការសហប្រជាជាតិកុង្កមា
ន
វ ិធី ទប្កាយជទម្មេោះររស់ែួន។
េ
១៥. លណៈកម្មាធិការេេូច្ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) ទែល់សាំណង្ប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ព ល់ជនរង្ទប្រោះ

ថ្នអាំទពើហិង្ាទតតត្ទលើទយនឌ័រ

ជាពិទសសអាំទពើហិង្ាទេូវទភ្ទទលើស្តសែីច លបានប្រប្ពឹតក
ែ ុង្រររចែា
ន
រប្កហម
យុតិធ
ែ ម៌អនែរកាលមិនចមនតាមទេូវតុលាការ

និង្ទរៀរែាំកមាវ ិធី

ោរ់រញ្ូច លទាាំង្ការទែល់សាំណង្ជួសជុលប្លរ់

ប្រន់ ការរាំប្ទទេូវែិតែ និង្ការរាំប្ទសមស្សរទទសង្ទទៀត និង្

(ែ) ទ្េៀតឱកាសទាញយកទលប្រទាលជន៍ពី ាំទណើរការទធាើទសែកែីប្
សែីពីការទរ់ស្វេត់អាំទពើហិង្ាទលើស្រសីត (NAPVAW)
អនុសញ្ហា

និង្ទសែកែីសទប្មែទលែ១៣២៥

ង្ចទនការសក្សមមភាពជាតិ

ាំណាក់កាលទី២ ទ ើមបីរញ្ូច លរញ្ាតិថ្ែ ន
ររស់ប្កុមប្រឹកាសនែិសុែអង្គការសហ

ប្រជាជាតិឲ្យបានទពញទលញ។

យនែការជាតិសប្ម្មរ់ការទលើកក្សមពស់ស្តសែី
១៦. លណៈកម្មាធិការស្វាលមន៍ែាំទ
ក្សមពស់ស្តសែី

ោះការងគយតថ្មេទលើសមតថភាពររស់យនែការជាតិ សប្ម្មរ់ការទលើក

និង្ការរទង្េើតប្កុមការង្ហររន្តញ្ហ
ជ រទយនឌ័រ

ជាយនែការសប្ម្មរ់ ការអនុវតែ

(GMAGs)

កនុង្ប្កសួង្ស្វថរ័នទទសង្ៗ
និ ង្ពិនិតយតាមដានការទរែជាាែិតែទលើទរលនទាលបាយសមភាព

ទយនឌ័ រចទអកទលើចទនការអភ្ិវឌឍន៍ យុទធស្វស្តសែជាតិ ឆ្នាំ២០០៦-២០១០។

រុចនែលណៈកម្មាធិការ

ម្មនការប្ពួយបារមភអាំពីការែាោះងកតកិែចសហការរងគង្យនែការជាតិ សប្ម្មរ់ ការទលើកក្សមពស់ស្តសែី និង្
ប្កុមការង្ហររន្តញ្ហ
ជ រទយនឌ័ រតាមវ ិស័យ។ លណៈកម្មាធិ ការ ម្មនកង្ាល់រចនថមទទៀតថា ងវ ិកាច ល
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CEDAW/C/KHM/CO/4-5
ប្តូវបានចរង្ចែកសប្ម្មរ់ យនែការជាតិ សប្ម្មរ់ការទលើកក្សមពស់ស្តសែីម្មនែាំនួនមិនប្លរ់ប្រន់ ទរើ
ពិចារណាទលើភារកិែច ៏ េូលំេូលាយររស់យនែការទនោះ។
១៧.លណៈកម្មាធិការអាំ

វនាវឲ្យរ ភា
ឋ លីរនែទធាើសុែុ ុមនីយកមា

និង្ពប្ង្ឹង្យនែការជាតិសប្ម្មរ់

លណៈកម្មាធិការក៏សូមទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លីរទង្េើនការចរង្ចែកងវ ិកា

ការទលើកក្សមពស់ស្តសែី។
សប្ម្មរ់យនែការជាតិ

ទ

ើយយនែការទនោះនឹងធានាថា

ធនធានម្មនស្សរទៅតាមភារកិែច

រ ភា
ឋ លីក៏លរបីធានាថាការចរង្ចែកងវ ិកាប្តូវបានពិនិតយងគយតថ្មេ

និង្សកមាភាពររស់ែួន។
េ

ជាទរៀង្ោល់ឆ្នាំ និង្ចកតប្មូវ តាមការចាាំបាែ់។

ទសសនៈតាមទម្មេរ់(ទនត់លាំនិត)
១៨.ទនាឹមនឹង្ការទកាតសរទសើររ ឋភាលី

ែាំទ

ោះកិ ែចប្រឹង្ចប្រង្កនុង្ការចកសប្មួលកមាវ ិធី សិកាតាម

ស្វលាទរៀន និង្ទសៀវទៅសិក្សាកនុង្ទរលរាំណង្លុររាំ បាត់ទនត់លាំនិតទយនឌ័ រ លណៈកម្មាធិ ការ
ទៅម្មនកង្ាល់ទៅទ

ើយ

ទដាយែារ់ ស្សីច លជាប្កមអនុវតែចររប្រថ្ពណីសប្ម្មរ់ស្តសែីបានចាក់

ឫសាលង្ទប្ៅកនុង្វរបធម៌ ចែារ

និង្រនែកាំណត់នូវជីវ ិតប្រចាាំថ្ងៃកុង្សង្គ
ន
មចទអកទលើតួនាទីតាមទម្មេរ់

ររស់ស្តសែី និង្រុ រសទៅកនុង្ប្លួស្វរ និង្សង្គម។
១៩. លណៈកម្មាធិការរញ្ហ
ជ ក់ទ

ើង្វ ិញទលើអនុស្វសន៍មុនររស់ែន(CEDAW/C/KHM/CO/3
ួេ

កថា

ែណឌេី១៨) និង្ទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លី:

(ក) រញ្ូច លយុទស្វ
ធ ស្តសែ
ច លម្មនប្រសិទភា
ធ ព
និង្ប្លរ់ប្ជុង្ទប្ជាយកនុង្ចទនការយុទស្វ
ធ ស្តសែ
នារ ីរតនៈទី៤
ច លម្មនទរលរាំណង្ចកសប្មួល
ឬលុររាំបាត់ទត
ន ់លាំនិតបិតាធិរទតយយ
និង្ទសសនៈតាមទម្មេរ់

ច លទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីោរ់រញ្ូច លទាាំង្ទនត់លាំនិត

និង្ទសសនៈតាម

(ែ) ទធាើយុទនា
ធ ការទសពាទាយរទង្េើនការយល់ ឹង្ជាស្វធារណៈទូទាាំង្ប្រទទស

និង្ជំរញ
ុ

ទម្មេរ់ចទអកទលើែារ់ស្សី

កិែព
ច ិភាកាស្វធារណៈឲ្យបានទូលាំទូលាយ
ទម្មេរ់ច លទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែី

ទ ើមបីទដាោះស្ស្វយទនត់លាំនិត

ទដាយសហការជាមួយសង្គមសុីវ ិល

និង្ទសសនៈតាម

អនក ឹកនាាំសហលមន៍

និង្ប្រព័នទ
ធ សពាទាយ។
(ល) សិកាពិនិតយទលើការទប្រើប្បាស់រទែចកវ ិទាស្វរលមនាលមន៍ ព័ត៌ម្មន ោរ់រញ្ូច លទាាំង្រណា
ែ ញ
ព័ត៌ម្មនសង្គម កនុង្ការទសពាទាយព័ត៌ម្មនអាំពីសិទិស្តធ សែី និង្សមភាពទយនឌ័រ និង្

(ឃ) រទង្េើតយនែការពិនិតយតាមដាន

និង្ងគយតថ្មេច លម្មនប្រសិទភា
ធ ពកនុង្ទរលរាំណង្ងគយ

តថ្មេវឌឍនភាព កនុង្ការលុររាំបាត់ទត
ន ់លាំនិតទយនឌ័រច លម្មនស្ស្វរ់។

អាំទពើហង្
ិ ាទលើស្តសែី
២០. លណៈកម្មាធិការទទូលស្វគល់វ ិធានការ

ច លប្តូវបានចាត់ទ

ើង្ទដាយរ ឋភាលី កុង្ការទរៀរែាំ
ន

ចទនការសកមាភាពជាតិ សីព
ែ ី ការទរ់ស្វេត់អាំទពើ ហិង្ាទលើស្តសែី (NAPVAW)

ាំ ណាក់កាលទី២ ច ល

ទប្រើ ប្បាស់ទមទរៀនរទពិ ទស្វធន៍ច លទទួ លបានពីការអនុ វតែចទនការសកមាភាពជាតិ
ស្វេត់អាំទពើ ហិង្ាទលើស្តសែី (NAPVAW)

សែីពីការទរ់

ាំ ណាក់កាលទី១ ឆ្នាំ២០០៩-២០១២។ ទទាោះជាាលង្ទនោះកែី

លណៈកម្មាធិការទស្វកស្វែយ ច លម្មនវឌឍនភាពតិែតួែទលើការង្ហរទរ់ស្វេត់ និង្លុររាំបាត់អាំទពើ
ហិង្ាទលើស្តសែី

កនុង្អាំ ុង្ទពលទធាើរបាយការណ៍ទនោះ។ លណៈកម្មាធិ ការទៅម្មនកង្ាល់ទៅទ ើ យ
ច លការែាោះទាំនុកែិ តែររស់ស្វធារណជនទលើប្រព័ នធយុតិែធម៌
និង្ឥរ ិាលរងអវ ិជជម្មនររស់មន្តនែី
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CEDAW/C/KHM/CO/4-5
តុលាការ និង្មន្តនែីអនុ វតែែារ់ែាំទ

ោះជនរង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើហិង្ាទៅចតរនែោោាំង្ ល់ការទចាទ

ប្រកាន់ ប្រករទដាយប្រសិទធភាពទលើករណីនានា។

ែណៈច លកត់ សម្មគល់នូវការពនយល់ររស់

រ ឋភាលី ទាក់ទង្នឹង្ការអនុវតែររស់ែួនកន
េ ុ ង្ការទដាោះស្ស្វយករណី អាំទពើហិង្ាទលើស្តសែីតាម រយៈការ
សប្មុោះសប្មួលលណៈកម្មាធិ ការប្ពួយបារមភ

ថាការអនុ វត្តន៍ខបបទនោះ

អាែទធាើឲ្យស្តសែីមិនហា៊ានរែឹង្

ជនទលាើសតាមទេូវែារ់ ទទាេះបីជាបណឹត ងទនាេះប្តូវបានធានាក្ស៏ទោយ។

លណៈកម្មាធិ ការក៏ ម្មន

កង្ាល់ទង្ច រែាំ ទ

ោះការែាោះងកតទិននន័យអាំពីែាំនួន ី កាការ

កនុង្អាំ ុង្ទពលទធាើរបាយការណ៍
ទោយអាំទពើ ហិង្ា។
២១. ទដាយរ ាំលឹកទ

រ ច លប្តូវបានទែញទដាយតុលាការ

និង្អាំពីទីជប្មកច លម្មនសប្ម្មរ់ស្តសែី

ើង្វ ិញនូវអនុស្វសន៍ទូទៅទលែ១៩

(ឆ្ន១
ាំ ៩៩២)

ច លជាជនរង្ទប្រោះ

សែីពីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី

និង្

អនុស្វសន៍មុនររស់ែួន
េ (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថាែណឌ១៦) លណៈកម្មាធិការជំរញ
ុ ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) រទង្េើនកិែប្ច រឹង្ចប្រង្កនុង្ការរណុែ ោះរណា
ែ លមន្តនែីតុលាការ
ែារ់សីព
ែ ីការទរ់ស្វេត់អាំទពើហង្
ិ ាកនុង្ប្លួស្វរ

និង្មន្តនែីអនុវតែែារ់អាំពីការអនុវតែ

និង្កិែកា
ច រ

រជនរង្ទប្រោះ

ឲ្យបានហាត់ែត់

ទ ើមបីធានាថាករណីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែី ោរ់រញ្ូច លទាាំង្អាំទពើហិង្ាកនុង្ប្លួស្វរ និង្អាំទពើហិង្ា

ទេូវទភ្ទប្តូវបានទចាទប្រកាន់ប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ព និង្មិនប្តូវបានរចង្ារ ទៅជាការសប្មុោះ
សប្មួលជាលកខណៈប្រព័ន។
ធ
(ែ) ទលើកទឹកែិតស្តែ សែីឲ្យដាក់រណឹែ ង្ជាទេូវការទលើអាំទពើហិង្ាកនុង្ប្លួស្វរ
តាមរយៈការលុររាំបាត់ការម្មក់ង្ហយទលើជនរង្ទប្រោះ

និង្អាំទពើហិង្ាទេូវទភ្ទ

និង្ការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្អាំពី

លកខណៈប្ពហាទណឌថ្នអាំទពើចររទនោះ។
(ល) រនែយុទនា
ធ ការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្ជាស្វធារណៈ

អាំពីអាំទពើហិង្ាទលើស្តសែីប្លរ់រប
ូ ភាព

ជាពិទសសទៅតាំរន់ជនរទ និង្
(ឃ) ទែល់ព័ត៌ម្មនអាំពីែាំនួន ីកាការ
ការណ៍

រ

ច លប្តូវបានទែញទដាយតុលាការកនុង្អាំ

និង្ែាំនួនទីជប្មកច លម្មនសប្ម្មរ់ស្តសែី

ង្ទពលរាយ
ុ

ច លជាជនរង្ទប្រោះទោយអាំទពើហិង្ា

ទៅកនុង្របាយការណ៍តាមកាលកាំណត់ទលើកទប្កាយ។
កនុង្ការដាក់ទែញវ ិធានការទលើកចលង្
ការរង្់ ថ្ងេទសងគសប្ម្មរ់ ការពិ និតយទកាសលយវ ិែ័ចយររស់ជនរង្ទប្រោះ
ទោយអាំ ទពើរ ាំទលាភ្ទសព

២២. លណៈកម្មាធិការកត់សម្មគល់នូវកិែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលី

សនថវៈ។ ទទាោះជាាលង្ទនោះកែី លណៈកម្មាធិ ការទៅម្មនកង្ាល់ែាំទ
ពុករលួយទៅកនុង្ប្រព័នធយុតិែធម៌

ោះរបាយការណ៍ជារនែអាំពីអាំទពើ

និង្ថ្ងេែាំណាយែពស់ទលើលិែិតរញ្ហ
ជ ក់សុែភាពសប្ម្មរ់អាំទពើ

រ ាំទលាភ្ទសពសនថវៈ និង្ការរាំ

នទេូវទភ្ទ ច លទៅចតរនែោោាំង្មិនឲ្យស្តសែីទទួ លបានយុតិែធម៌ និង្
ោោាំង្ ល់ការទចាទប្រកាន់ទលើករណីអាំ ទពើ ហិង្ាទលើស្តសែី។
២៣.

លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លីពប្ង្ឹង្កិែប្ច រឹង្ចប្រង្ទលើការទលើកកមពស់ការយល់ ឹង្
កនុង្ែាំទណាមប្លូទពទយអាំពីរទរៀរប្លរ់ប្លង្ករណីអាំទពើហង្
ិ ាទលើស្តសែី។
រ ភា
ឋ លីក៏លរបីទលើកកមពស់
ការយល់ ឹង្អាំពីទរលនទាលបាយររស់រាជរដាឋភ្ិបាល
សែីពីការទលើកចលង្ការរង្់ថ្ងេសប្ម្មរ់
ោល់ការពិនិតយទកាសលយវ ិែ័យ
ច ររស់ជនរង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើរ ាំទលាភ្ទសពសនថវៈ និង្ការរាំ
ទភ្ទ។

នទេូវ

អាំទពើជួញ ូរ និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទពសាកមា
២៤. លណៈកម្មាធិការកត់សម្មគល់នូវការងគយតថ្មេទលើប្រសិទធភាព
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ថ្នវ ិធានការប្រឆ្ាំង្អាំទពើជួញ ូ រ

CEDAW/C/KHM/CO/4-5
ស្សរតាមែារ់ សីព
ែ ីការរន្តង្ហេរអាំទពើជួញ ូរមនុ សស និង្អាំ ទពើទធាើអាជី វកមាទូេវទភ្ទ និង្ការរទង្េើតប្កុម
ការង្ហរពិ ទសស

ច លម្មនភារកិែចពិនិតយតាមដាន

ជាតិសីព
ែ ី ការប្រឆ្ាំង្ការជួ ញ ូរមនុសស។

និ ង្ងគយតថ្មេការអនុវតែចទនការសកមាភាព

រុចនែលណៈកម្មាធិការម្មនកង្ាល់ច លការអនុវតែែារ់

ទនោះ ជាទូទៅមិ នទាន់ ម្មនប្រសិទធភាព។ លណៈកម្មាធិ ការម្មនកង្ាល់ជាពិ ទសសថា អាំទពើជួញ ូ រ
មនុសសទៅចតប្តូវបានទធាើឲ្យធៃន់ធៃរជារនែ ទដាយការអនុវតែររស់ទីភានក់ ង្ហរទបាកប្បាស់ ច លទប្ជើស
ទរ ើសស្តសែី និង្ទកាង្ស្សីសប្ម្មរ់ ទរលរាំណង្ថ្នការទធាើអាជី វកមាទូវទភ្ទ
េ
និង្ការរទប្មើតាមទាោះទៅកនុង្
ប្រទទសជិតងកង្

និង្ការែាោះងកតទិននន័យអាំពីពលករ

ពលការ ិនី

ទទសនែប្រទវសន៍រទប្មើ ការង្ហរ

តាមទាោះច លជាជនរង្ទប្រោះទោយអាំ ទពើជួញ ូរ។ លណៈកម្មាធិការក៏ ប្ពួយបារមភទង្ច រែាំទ

ោះការ

ែាោះងកតព័ត៌ម្មនអាំពីយនែការជាតិសប្ម្មរ់ ការរញ្ូជ ន [ជនរង្ទប្រោះទៅរកទសងគ] ច លទផ្ទែតទលើការ
ស្ស្វវប្ជាវការកាំណត់អតែសញ្ហាណជនរង្ទប្រោះទោយអំ ទពើជួញ ូរឲ្យបានទាន់ ទពល

និង្ការរាំ

ប្ទសប្ម្មរ់ ពលករ ពលការ ិនី ទាាំង្ទនាោះ។
២៥. លណៈកម្មាធិការេេូច្ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) ពប្ង្ឹង្ការអនុវតែែារ់សីព
ែ ីការរន្តង្ហេរអាំទពើជួញ ូរមនុសស និង្អាំទពើទធាើអាជីវកមាទូវទភ្ទ
េ
(ែ) រទង្េើនការទសពាទាយព័ត៌ម្មនអាំពីទទសនែប្រទវសន៍ទ ើមបីការង្ហរ
ទបាកប្បាស់ច លទប្ជើសទរ ើសពលករ ពលការ ិនី ខដល
(ល) ធានាថា

អនកជួញ ូរមនុសស

និង្ទែល់ព័ត៌ម្មនអាំពីប្កុមហ៊ាុន

ក់ព័នន
ធ ឹងអាំទពើជួញ ូរមនុសស។

និង្អនក ថ្ទទទៀតច លទទួលែុសប្តូវែាំទ

ោះអាំទពើទធាើអាជីវកមា

ទេូវទភ្ទទលើស្តសែី និង្ទកាង្ស្សី ប្តូវបានទចាទប្រកាន់ និង្ទែនាាទទាសប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ព និង្
(ឃ) ពប្ង្ឹង្សហប្រតិរតែិការទទាភាលី និង្ពហុភាលីកុង្ការប្រយុ
ន
ទប្ធ រឆ្ាំង្ការជួញ ូរមនុសសសប្ម្មរ់
ការង្ហររទប្មើតាមទាោះ និ ង្អាំទពើ ទធាើអាជីវកមាទូវទភ្ទ។
េ

(ង្) រញ្ូច លទិនន
ន ័យអាំពីពលករ
ពលការ ិនីទទសនែប្រទវសន៍រទប្មើការង្ហរតាមទាោះ
ច លជាជន
រង្ទប្រោះ ទោយអាំទពើជួញ ូរ ព័ត៌ម្មនអាំពីយនែការជាតិសប្ម្មរ់ការរញ្ូជ ន ប្រសិនទរើម្មនកនុង្
របាយការណ៍តាមកាលកាំណត់ទលើកទប្កាយ

និង្ធានាថាជនរង្ទប្រោះទោយអំទពើជួញ ូរ

ប្តូវបានកាំណត់អតែសញ្ហាណ សមស្សរប្តូវបានរាំប្ទប្លរ់ប្រន់ និង្ការ
២៦. លណៈកម្មាធិការម្មនកង្ាល់ច្ំទ

េះវ ិធានការ

ច លប្តូវបានចាត់ ទ

ស្ស្វយមូ លទហតុ ច លជាឫសលល់ថ្នទពសាកមាពុាំម្មនប្រសិទធភាព។
បារមភទង្ច រ ែាំទ

ោះរបាយការណ៍ ថាមន្តនែីអនុ វតែែារ់រាំ

រពីការជួញ ូរ។

ើង្ទដាយរ ឋភាលី កុង្ការទដាោះ
ន

លណៈកម្មាធិការក៏ ប្ពួយ

នទេូវទភ្ទទលើស្តសែីរកសុីទូវទភ្ទទៅ
េ
ទពលច លស្តសែីទាាំង្ទនាោះ សថិតទប្កាមការឃុាំែួនររស់
េ
មន្តនែីអនុវតែែារ់។
២៧. លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លីចាត់វ ិធានការ
ទដាោះស្ស្វយមូលទហតុជាឫសលល់

ររាំ

ច លម្មនប្រសិទភា
ធ ពកនុង្ការ

ថ្នទពសាកមាោរ់រញ្ូច លទាាំង្តាមរយៈការទែល់កមាវ ិធី

ស្តសែីច លមានបំណងចាក្សទច្ញពីការរកសុីទូវទភ្ទ។
េ

ទលើសពីទនោះទទៀត

សំរាប់

រ ភា
ឋ លីលរបីទសុើរអទង្េត

និង្ទចាទប្រកាន់ករណីរាំ

នទេូវទភ្ទទដាយមន្តនែីអនុវតែែារ់ ច លបានប្រប្ពឹតទែ លើស្តសែីរកសុីទូវទភ្ទ
េ
និង្ធានាថាជនទលាើសប្តូវបានទែនាាទទាសទដាយទណឌកមាសមស្សរ។
លណៈកម្មាធិការក៏
សូមទែល់អនុស្វសន៍ទង្ច រឲ្យរ ភា
ឋ លីរទង្េើតទរលនទាលបាយ ៏ប្លរ់ប្ជុង្ទប្ជាយ
ត្បនឹងបញ្ហ
ា ខដលទាក្ស់េងនឹងត្ប្មូវការទពសាចារ
ទសងគទេូវទភ្ទ។

ការច្ូលរួមក្សនងវ
ុ ិស័យនទោបាយ និងស្ថធារណៈ
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ទ ើមបីទ្លើយ

និង្ពិចារណាទលើការដាក់ទណឌកមាទលើអក
ន ទិញ
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២៨.

ែណៈច លកត់សម្មគល់នូវកិ ែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលីកុង្ការរទង្េ
ន
ើនការែូ លរួមររស់ស្តសែីទៅប្លរ់

កប្មិត និង្កនុង្វ ិស័យតុលាការ លណៈកម្មាធិការទៅចតម្មនកង្ាល់ ថាស្តសែីនឹង្ម្មនតាំ ណាង្តិែតួែ
ជារនែទៅកនុង្កិែចការនទាលបាយ

និង្កិែចការស្វធារណៈប្លរ់កប្មិត

និង្កនុង្កិែចការទូត

និ ង្

កិែចការទប្ៅប្រទទស។ លណៈកម្មាធិ ការម្មនកង្ាល់ ជាពិទសសច លែាំនួនតាំណាង្ជាស្តសែីទៅកនុង្
រ ឋសភាបានងយែុោះរនាារ់ពីការទបាោះ ទឆ្នតទប្ជើសតាាំង្តាំ ណាង្ោស្តសែច លបានប្រប្ពឹតែ កាលចែ
កកេដា ឆ្នាំ២០១៣។
២៩. លណៈកម្មាធិការរញ្ហ
ជ ក់ទ
កថា

ែណឌេី១៤)

ើង្វ ិញទលើការសទង្េតសននិដាឋនមុនៗររស់ែួន
េ

និង្ជប្មុញឲ្យរ ភា
ឋ លីធានាថា

ប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ព

(CEDAW/C/KHM/CO/3

ចទនការនារ ីរតនៈទី៤

ទែល់នូវយុទស្វ
ធ ស្តសែ

ោរ់រញ្ូច លទាាំង្វ ិធានការពិទសសរទណា
ែ ោះអាសនន

ច លម្មនទរល

រាំណង្រទង្េើនតាំណាង្ររស់ស្តសែីកុង្តួ
ន នាទីទធាើទសែកែីសទប្មែែិតជា
ែ ពិទសសកនុង្កិែកា
ច រនទាលបាយ
តុលាការ ការទូត និង្ការរទទស។

សញ្ហ
ជ តិ
៣០. លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ច លស្តសែីជនជាតិ ទវៀតណាមទទួលរង្នូវការលាំបាកទប្ែើនកនុង្
ការែុោះរញ្ជីកាំទណើត និង្ការទទួលបានសញ្ហ
ជ តិកមពុជា ច លទធាើឲ្យពួកទលប្រឈមនឹង្ភាពរានរ ឋ។

៣១. លណៈកម្មាធិការអាំ

វនាវឲ្យរ ភា
ឋ លី:

(ក) រទង្េើនកិែប្ច រឹង្ចប្រង្

កនុង្ការជួយសប្មួល ល់ការែុោះរញ្ជីកាំទណើតកូនររស់ស្តសែីទវៀតណាម
និង្ការទទួលបានសញ្ហ
ជ តិ និង្

(ែ) ពិចារណាទលើការែុោះហតថទលងកទលើសនធិសញ្ហាឆ្នាំ១៩៥១ សែីពីស្វថនភាពររស់ជនច ល រានរ ឋ
និង្ អនុសញ្ហាឆ្នាំ១៩៦១ សែីពីការកាត់រនថយភាពរានរ ។
ឋ

ការអរ់រ ាំ
៣២. លណៈកម្មាធិការកត់សម្មគល់នូវការប្រឹង្ចប្រង្
ររស់ស្តសែី

និង្ការទែល់ការអរ់រ ាំពីរភាស្វ

លណៈកម្មាធិការម្មនការ ប្ពួយបារមភែាំទ
កប្មិតែពស់រងគង្កប្មិតរឋមសិកា

ច លប្តូវបានទធាើទ

និង្អាហារូរករណ៍ ល់កុម្មរ ី។

ទទាោះរី ជាាលង្ទនោះកែី

ោះលុណភាពថ្នការអរ់ រ ាំទៅកនុង្រ ឋភាលី និង្អប្តាបាត់រង្់

និ ង្មធយមសិកា

ជាពិទសសកនុង្តាំរន់ជនរទដាែ់ស្សាលល

ទដាយស្វរចតសមតថភាពម្មនកប្មិតទៅកប្មិតមធយមសិកា។
ប្ពួយបារមភ

ើង្កនុង្ការរទង្េើនអកខរកមា

ច លឃុាំមួយែាំ នួនធាំ មិនម្មនអនុ វ ិេាល័យ

ូទែនោះលណៈកម្មាធិ ការម្មនការ

ទដាយស្វរកតាែភ្ូមិស្វស្តសែ

និង្កតាែ

ប្រជាស្វស្តសែ ច លរង្ខាំឲ្យសិសសស្សីរញ្ឈរ់ការសិកា ទដាយស្វរពួកទល មិនអាែទធាើែាំណាកស្សុក
ទែញទៅតាំ រន់ទីប្រជុាំជន ទ ើ មបីទទួលបានការអរ់ រ ាំកប្មិតទនោះ។ លណៈកម្មាធិការ ម្មនការប្ពួយ
បារមភ

ច លសូមបីចតទៅទី កចនេង្ច លសិសសស្សីប្តូវបានទែល់ទីស្វនក់ អាស្ស័យ

ការសិកាកនុង្ែាំ ទណាមសិសសស្សី
កត់សម្មគល់ទៅទ

ើយ

សិកាទៅតតែមសិកា

អប្តាទបាោះរង្់

ទទាោះរី ជាម្មនការធាេក់ែុោះក៏ទដាយក៏ទៅម្មនកប្មិតែពស់លួរឲ្យ

ទៅទពលច លពួកទល្េង្ពីរឋមសិកាទៅមធយមសិកា

និង្ពីមធយម

ច លរ ឋភាលី សនាត្ថាកតាែទាាំង្ទនោះរណា
ែ លមកពី ភាពប្កីប្ក

ការែុោះ

ទ្ាោះែូ លទរៀនយឺតាលវ និង្ការម្មនលភ្៌ ទៅវ ័យទកាង្។
៣៣. លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) ចាត់វ ិធានការច លម្មនប្រសិទភា
ធ ព

ទ ើមបីរទង្េើនការទទួលបានការអរ់រ ាំសប្ម្មរ់កុម្មរ ី

ោរ់រញ្ូច លទាាំង្តាមរយៈការពប្ង្ឹង្ទហដាឋរែនាសមព័នធ
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និង្រទង្េើនឱកាសទៅកនុង្ស្វលាមធយម
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សិកា ជាពិទសសទៅកនុង្ឃុាំ។
(ែ) ទរៀរែាំរទង្េើតវ ិធានការនានា សាំទៅធានាឲ្យបាននូវការរកាស្តសែី និង្កុម្មរ ីឲ្យបានទៅកនុង្ស្វលា
ជាពិទសសទៅទពល្េង្ពីរឋមសិកាទៅមធយមសិកា និង្កប្មិតតតែមសិកា។

(ល) រទង្េើនការអរ់រ ាំ ច លសមស្សរតាមអាយុអាំពីសិទិទ
ធ ូវទភ្ទ
េ
និង្សិទិរ
ធ នែពូជទៅតាមស្វលាទរៀន
អាំពីទាំនាក់ទាំនង្ទយនឌ័រ

និង្ការប្រប្ពឹតទ
ែ ូវទភ្ទច
េ
លម្មនការទទួលែុសប្តូវ

ទ ើមបី

ទរ់ស្វេត់ការម្មនលភ្៌វ ័យទកាង្ និង្
(ឃ) ទលើកកមពស់លុណភាពថ្នការអរ់រ ាំ

តាមរយៈការរណុែ ោះរណា
ែ លប្លូរទប្ង្ៀន
រទប្ង្ៀន ទទួលបានប្បាក់រាំណាែ់ប្លរ់ប្រន់។

និង្ធានាថាប្លូ

ការង្ហរ/មុែរររ និង្ការរទង្េើនភាពអង្់អាែចទនកទស ក
ឋ ិ ែច
៣៤. លណៈកម្មាធិការរ ាំលឹកទ
កថាែណឌេី១៦)

ើង្វ ិញអាំពីការសទង្េតសននិដាឋនមុ នររស់ែួន
េ

និង្ទៅម្មនការប្ពួយបារមភែាំទ

ស្តសែីខដលទធវើការមិនមានជំ នាញ
ទបៀវត្សរបស់បុរស
ជាពិទសសែាំទ

ទ

(CEDAW/C/KHM/CO/3

ោះការចរង្ចែកមុែរររជារនែ

ើយេេួ លបានប្បាក់ ឈួលទារ
ន

និងស្រសតីខដលមានតាំងពីយូរស្រស្ថប់ ។

ោះលកខែណឌការង្ហរមិនលអសប្ម្មរ់ ស្តសែី

និង្ការប្រមូ លទែាំុ

រួមទាំងបញ្ហ
ា គមាលត្ប្បាក្ស់

លណៈកម្មាធិ ការម្មនការប្ពួយបារមភ

ច លទធាើការទៅកនុង្តសាហកមាកាត់ទ រ

និង្ស្រសតីរទប្មើការងារតាមទាោះ ោរ់ទាាំង្ស្តសែីច្ំណាក្សស្រសុក្សផង។
៣៥. លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) រនែអនុវតែវ ិធានការប្រតិសកមា

និង្ជាក់ចសែង្

កនុង្ការលុររាំបាត់ការចរង្ចែកមុែង្ហរ

និង្បញ្ចប់លម្មេត ប្បាក់ឈល
ួន

(ែ) ចាត់វ ិធានការទ ើមបីធានាថា ែារ់ការង្ហរប្តូវបានអនុវតែប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ព និង្រទង្េើន
ែាំនួនថ្នអធិការការង្ហរច លម្មនសមតថភាពប្លរ់ប្រន់
តាមដានល័កែ
ខ ័ណឌការង្ហរររស់ស្តសែីប្រករទដាយប្រសិទភា
ធ ព
កាត់ទ រ និង្វ ិស័យច លម្មនប្បាក់ឈួលទារ
ន
និង្
(ល) ពិចារណាទលើការង្ហរសមរមយសប្ម្មរ់កមាករ
អនុសញ្ហាទលែ១៨៩

ទ ើមបីជួយឲ្យ ល់កុង្ការពិ
ន
និតយ
ជាពិទសសកនុង្តសាហកមា

កមាការ ិនីរទប្មើការង្ហរតាមទាោះស្សរតាម

ររស់អង្គការពលកមាអនែរជាតិ

និង្អនុសញ្ហាសែីពីការការ

រកមាករ

៣៦. ែណៈច លកត់ សម្មគល់នូវកិ ែចប្រឹ ង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលីកុង្ការកាត់
ន
រនថយមរណភាពម្មតា

និង្

ទទសនែប្រទវសន៍ប្លរ់ររ
ូ និង្សម្មជិកប្លូស្វរររស់ពួកទល។

សុងកភ្ិបាល
ទារក

លណៈកម្មាធិ ការម្មនការប្ពួយបារមភ

កាំទណើតទាំទនើរ
មរណភាពម្មតា។

និង្ទប្រងគ

ង្់ថ្នការរ ាំលូតកូន
ើយ

ច លរានសុវតថិភាពច លរួមែាំ ចណកែាំទ

ោះ

លណៈ

ច លម្មនករណីងាីថ្នការែមេង្ទមទោលទអ ស៍ពីម្មែយទៅកូ ន

និង្ករណី្េង្ងាីច លរោះ

លណៈកម្មាធិការក៏ប្ពួយបារមភទង្ច រ
ទអ ស៍/ជាំង្ឺទអ ស៍

ោះភាពមិនអាែរកបានថ្នមទធាបាយពនារ

ទទាោះរី ជាម្មនវឌឍនភាពទលើ ការកាត់ រនថយការែមេង្ទមទោលទអ ស៍

កម្មាធិការទៅប្ពួយបារមភទៅទ
(MTCT)

ែាំ ទ

ល់ ល់ ប្រជាជនង្ហយរង្ទប្រោះ

ោះច លទាុកទមទោល
និង្សម្មពធច លប្លូទពទយដាក់ ទៅទលើពួកទលកនុង្ការរ ាំលូតកូន។ លណៈកម្មា

ធិការប្ពួយបារមភរចនថមទទៀត ែាំទ

ែាំទ

ូែជាស្តសែីរកសុីទូវទភ្ទ។
េ

ោះការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីម្មនថ្ទាទ

ោះការទទួលបានម្មនកប្មិតនូវទសងគសុែភាពទេូវទភ្ទ និង្ទសងគ
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សុែភាពរនែពូជ ជាពិទសសសប្ម្មរ់ស្តសែីជនរទ។
៣៧.

លណៈកម្មាធិការអាំ

វនាវឲ្យរ ភា
ឋ លី:

(ក) ធានាថា មទធាបាយរ ាំលូតកូនទាំទនើរច លម្មនសុវតថិភាពខផនក្សទវជជស្វស្តសែអាែរកបាន និង្អាែ
ទប្រើប្បាស់ស្សរតាមអនុស្វសន៍ទូទៅទលែ២៤ (ឆ្នាំ២០០៤) សែីពីស្តសែី និង្កុម្មរ
(ែ) ទែល់ការពាបាលទដាយថានាំប្បឆំងនឹងទមទរាគទអជស៍ ល់ស្តសែី
ទមទោលទអ ស៍/ជាំង្ឺទអ ស៍

ោរ់រញ្ូច លទាាំង្ស្តសែីរកសុីទូវទភ្ទ
េ

និង្រុរស

ច លទាុក
ោះ ទ ើមបី

និង្ស្តសែីម្មនថ្ទាទ

រង្ហេរការែមេង្ទមទោលទអ ស៍ពីម្មែយទៅកូន

(ល) ប្រយុទប្ធ រឆ្ាំង្ោល់ទប្មង្់ថ្នការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីម្មនថ្ទាទ

ោះច លទាុកទមទោលទអ ស៍ និង្

(ឃ) រទង្េើនការទែល់ព័ត៌ម្មន និង្ទសងគសុែភាពទេូវទភ្ទ និង្សុែភាពរនែពូជ ល់ស្តសែី ោរ់រញ្ូច ល
ទាំងមទធាបាយពនារកាំទណើតទាំទនើ រ ជាពិទសស ល់ស្តសែីច លរស់ទៅតាំរន់ជនរទ។

៣៨. ែណៈច លកត់ សម្មគល់នូវផតល់រ័ណណប្កី ប្កសប្ម្មរ់ទទួ លបានទសងគសុងកភ្ិ បាល

ទដាយប្រជាជន

ប្កីប្ក លណៈកម្មាធិ ការម្មនការប្ពួយបារមភច លស្តសែីប្កីប្ក ស្តសែីទទសនែប្រទវសន៍រទប្មើ ការង្ហរតាម
ទាោះ ស្តសែីពិការ និង្ស្តសែីចាស់ជរាជួរការលាំបាក កនុង្ការទទួ លបានទសងគសុងកភ្ិបាល។
៣៩. លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) ពប្ង្ឹង្ការអនុវតែកមាវ ិធី

និង្ទរលនទាលបាយច លម្មនទរលរាំណង្ទែល់ទសងគចងទាំសុែភាព

ច លម្មនតថ្មេសមស្សរ ល់ស្រសីត ជាពិទសសស្តសែីប្កីប្ក ស្តសែីពិការ និង្ស្តសែីចាស់ជរា និង្
(ែ) យកែិតទ
ែ ិកដាក់ជាពិទសស ែាំទ

ោះតប្មូវការចទនកសុែភាពររស់ស្តសែីពិការ ទដាយធានាថាស្តសែី

ទាាំង្ទនោះ ទទួលបានការចងទាាំមុនសប្ម្មល និង្ទសងគសុែភាពរនែពូជ។

ស្តសែីជនរទ ទប្រោះមហនែោយធមាជាតិ និង្ការចប្រប្រួលអាកាសធាតុ
៤០. ែណៈច លកត់ សម្មគល់នូវកិ ែចប្រឹង្ចប្រង្មួ យែាំនួនររស់រ ឋភាលី
ស្តសែី

កនុង្ការទលើកកមពស់ជីវភាពររស់
និង្រុ រសច លរស់ទៅតាំរន់ជនរទតាមរយៈកមាវ ិធី អនាម័យ និង្តទមេើង្រណា
ែ ញអលគិសនី

ជនរទ លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ច លស្តសែីជនរទទៅចតរនែទទួ លបាន ទសងគមូលដាឋន
រង្គន់ ទឹកស្វអត និ ង្ម្មនសុវតថិភាព ការអរ់ រ ាំ ការង្ហរ ទសងគសុងកភ្ិ បាល ឥណទាន និ ង្ប្បាក់កមចី
ម្មនកប្មិត។

លណៈកម្មាធិ ការក៏កត់ សម្មគល់ទង្ច រថា

មហនែោយធមាជាតិ ម្មនទលរោះ

ការចប្រប្រួលអាកាសធាតុ

និង្ទប្រោះ

ល់ងកេាំង្ ល់ស្តសែី និង្កុ ម្មរ ជាពិ ទសសទៅតាំរន់ជនរទ។

៤១. លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) រទង្េើនកិែប្ច រឹង្ចប្រង្ររស់ែួន
េ
កនុង្ការជួយសប្មួលឲ្យស្តសែីជនរទទទួលទសងគមូលដាឋន រង្គន់
ទឹកពិស្វសុវតថិភាព ការអរ់រ ាំ ការង្ហរ ទសងគសុងកភ្ិបាល ឥណទាន និង្ប្បាក់កមចី។ កនុង្ន័យទនោះ
រ ឋភាលីលរបីពិចារណាទលើការរញ្ូច លរទែចកវ ិទាទាំនាក់ទាំនង្ព័ត៌ម្មន

កនុង្
ការទសពាទាយព័ត៌ម្មនអាំពីកមាវ ិធីរទង្េើនភាពអង្់អាែចទនកទស ក
ឋ ិែច ល់ស្តសែី

យុទស្វ
ធ ស្តសែ

សប្ម្មរ់ស្តសែីច លរស់ទៅតាំរន់ជនរទ។
(ែ) រទង្េើតសូែនាករ ច ល្េុោះរញ្ហ
ច ង្
ាំ បានលអប្រទសើរពីការតលស់បូរត្ំ
ត បន់ និងការតលស់បូរទស
ត
ក
ឋ ិែច
សង្គម ជាចទនកមួយថ្នការប្រឹង្ចប្រង្ររស់ែួនកន
េ ុង្ការទលើកកមពស់កមាវ ិធីសុែភាព អរ់រ ាំ និង្
ការង្ហរសប្ម្មរ់ស្តសែីជនរទ និង្

(ល) រនែធានាថា

ស្តសែីែូលរួមាលង្សកមាកុង្ការទធា
ន
ើទសែកែីសទប្មែទាាំង្កនុង្នទាលបាយ
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កមាវ ិធីទរ់ស្វេត់ និង្ប្លរ់ប្លង្ទប្រោះមហនែោយ ជាពិទសសទរលនទាលបាយ និង្កមាវ ិធីទាក់
ទង្នឹង្ការរនាុាំ និង្ការកាត់រនថយទលរោះ

ល់ថ្នការចប្រប្រួលអាកាសធាតុ។

ការទទួលបាន ីធី េ
៤២. ែណៈច លទទួ លស្វគល់នូវកិ ែចប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ឋភាលី ទដើ មបីទធវើឲ្យប្បទសើរទេបើងក្សនុងការេេួលបាន
ដីធីល

ូែជាការដាក់ ទែញនូ វអនុប្កិតយ ច លបានទធាើអនុ របទាលល ី ស្វធារណៈជា ីឯកជន និង្

ការទដាោះមីនករ់ ី ទៅកនុង្ភាល

យ័ពយថ្នរ ឋភាលី លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភ ថាស្តសែីទៅ

ចតទទួលបាន ីធីេ និង្សុវតថិភាពកនុង្ការកាន់ការ់ ី ធីេតិែតួែ។ លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភ
ជាពិទសសច លស្តសែីទទួ លរង្នូវការផ្ទេស់ទីលាំទៅ
ីប្ទង្់ប្ទាយធាំ
លាំទៅដាឋនងាី

និង្ការអភ្ិ វឌឍន៍ ប្កុង្។

និង្ការរទណែញទែញ

ទដាយស្វរសមបទាន

លណៈកម្មាធិ ការក៏ប្ពួយបារមភទង្ច រ

ច លប្តូវបានទែល់ ល់ជនរង្ទប្រោះ

ច លតាំរន់តាាំង្

ទោយការការរទណែញទែញជាញឹកញារ់

ែាោះងកតទហដាឋរែនាសមព័នធជាមូលដាឋន និង្ទសងគសាំងកន់ៗ

ូែជា ទឹក អនាម័ យ និ ង្ការចងទាាំ

សុែភាពជាមូ លដាឋន

លណៈកម្មាធិការក៏ ម្មនកង្ាល់ជារនែ

ទទៀត

ច លរោះ

ថាស្តសែីជាអនកការ

ល់ ល់ស្តសែីាលង្ងកេាំង្។

រសិទិធមនុ សសច លតស៊ាូមតិ ទ ើមបីសិទិធ ីធីេររស់ស្តសែីជាទរឿយៗប្តូវសថិត

ទប្កាមការរាំភ្ិតរាំភ្័យ និង្ការទរៀតទរៀនពី សាំណាក់ មន្តនែីអនុវតែែារ់។
៤៣. លណៈកម្មាធិការេេូច្ឲ្យរ ភា
ឋ លី:
(ក) ទធាើឲ្យប្រទសើរទ

ើង្នូវការទទួលបាន ីធីេ

និង្សុវតថិភាពកនុង្ការកាន់ការ់ ីធីស
េ ប្ម្មរ់ស្តសែី

ធានាថា លទធកមា ីធីស
េ ប្ម្មរ់សមបទានទស ក
ឋ ិែច និង្សមបទានទទសង្ទទៀត ទររពតាម ាំទណើរ
ការសមស្សរ

និង្ធានាថាសាំណង្ប្លរ់ប្រន់ប្តូវបានទែល់

រនាារ់ពី ាំទណើរការពិទប្រោះ

ទាលរល់ប្លរ់ប្រន់។
(ែ) ទទួលស្វគល់

ថាការរទណែញទែញទដាយរង្ខាំ

មិនខមនជាទ

ត្ុការណ៍ខដលមានអពាប្កិតយ

ភាព ទយនឌ័រទនាេះទេ (បាតុភ្ូតទយនឌ័ ឬលទមអៀង្) បុខនតវាមានផលបេះ
និង្ចាត់វ ិធានការរនាាន់ ទ ើមបីការ
(ល) ទសុើរអទង្េតជារនាាន់
និង្ទរៀតទរៀន

ល់ដល់ស្រសីទត ប្ច្ើនជាង

រស្តសែី និង្កុម្មរពីការរទណែញទែញរចនថមទទៀត។

និង្កនុង្ករណីសមស្សរ

ទធាើការទចាទប្រកាន់ទលើករណី

រាំភ្ិតរាំភ្័យ

ច លប្តូវបានប្រប្ពឹតទែ ដាយមន្តនែីអនុវតែែារ់ទលើស្តសែីជាអនកការ

រសិទិម
ធ នុសស

ច លតស៊ាូមតិទ ើមបី សិទិធ ីធីេ និង្
(ឃ) ធានាថា

សហលមន៍ច លប្តូវបានរទណែញទែញ

ប្តូវបានផ្ទេស់ទីលាំទៅទៅកាន់តាំរន់

ច លអាែជួយឲ្យស្តសែីង្ហយស្សួលកនុង្ការទៅមកកចនេង្ទធាើការ ស្វលាទរៀន មណឌលសុែភាព
(ោរ់រញ្ូច លទាាំង្ការចងទាាំសុែភាពទេូវទភ្ទ និង្សុែភាពរនែពូជ) មជឈមណឌលសហលមន៍ ទសងគ
និង្ទីកចនេង្ទទសង្ៗទទៀតច លចាាំបាែ់កុង្ការធានានូ
ន
វការសទប្មែបានសិទិធមនុសស
ររស់ពួកទលស្សបតាមអនុសញ្ហាទនោះ។

ប្កុមស្តសែីច លបាត់រង្់ឱកាស
៤៤. លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយបារមភែាំទ

ោះការែាោះងកតទិ ននន័យចរង្ចែកតាមអាយុ

និង្ទភ្ទច ល

អាែប្តូវបានទប្រើប្បាស់ ទ ើមបីងគយតថ្មេវ ិស្វលភាពថ្នការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីចាស់ជរា និ ង្ការទរ ើស
ទអើង្ទលើស្តសែីចាស់ជរា ជាពិ ទសសកនុង្ការទទួលបានទសងគចងទាាំសុែភាព និង្សនែិសុែសង្គម។
៤៥. លណៈកម្មាធិការទែល់អនុស្វសន៍ឲ្យរ ភា
ឋ លីប្រមូល
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CEDAW/C/KHM/CO/4-5
និង្អនុវតែវ ិធីស្វស្តសែរយៈទពលយូរសប្ម្មរ់ទដាោះស្ស្វយ

និង្ទភ្ទសប្ម្មរ់ទធាើទរលនទាលបាយ
ការទរ ើសទអើង្ទលើស្តសែីចាស់ជរា។

អា

ហ៍ពិ

ហ៍ និង្ទាំនាក់ទាំនង្ប្លួស្វរ

៤៦. លណៈកម្មាធិការទស្វកស្វែយច លរ ឋភាលីទៅចតរការញ្ា តិែថ្នម្មប្តា៩
ពិ

ហ៍

និង្ប្លួស្វរច លពនារទពលស្វថនភាពអា

ហ៍ពិ

ថ្នែារ់ សីព
ែ ីអា

ហ៍ររស់ស្តសែី ល់១២០ថ្ងៃ

ហ៍

រនាារ់រីែ

ស្វេរ់ ឬរនាារ់ពីតុលាការទែញស្វលប្កមសទប្មែឲ្យចលង្លោះ។ លណៈកម្មាធិការម្មនការប្ពួយ
បារមភថា ទនោះលឺ ជារញ្ា តិែច លម្មនការទរ ើសទអើង្ ពីទប្

ោះងគមិនអនុវតែែាំទ

ោះរុ រស និង្តាមរបាយ

ការណ៍ ថារញ្ា តិែទនោះ ពាាលមជួយ ល់ការរទង្េើតរិតុភាពររស់កុម្មរ។ លណៈកម្មាធិការក៏ប្ពួយ
បារមភទង្ច រ
អា

ហ៍ពិ

ថាលូស្សករច លបានទរៀរការតាមែារ់ ប្រថ្ពណីជួរការលាំបាកទប្ែើនកនុង្ការទធាើឲ្យ

ហ៍ររស់ពួកទលម្មនលកខណៈទេូវការ។

៤៧. លណៈកម្មាធិការជំរញ
ុ ឲ្យរ ភា
ឋ លីទធាើនិោករណ៍ទលើម្មប្តា៩ ថ្នែារ់សីព
ែ ីអា
ច លម្មនលកខណៈទរ ើសទអើង្
មែង្ទទៀត

ពីទប្

ហ៍ពិ

ហ៍ និង្ប្លួស្វរ

និង្រ ិតតបឹតទដាយមិនសមស្សរនូវសិទិរធ រស់ស្តសែីកុង្ការទរៀរការ
ន

ោះរិតុភាពអាែប្តូវបានរទង្េើតទ

សូវរ ិតតបឹតកនុង្វ ិស័យទវជជស្វស្តសែ។

ើង្ាលង្ង្ហយស្សួល

ទដាយមទធាបាយច លមិន

លណៈកម្មាធិការក៏ទល
ែ ់អនុស្វសន៍ទង្ច រឲ្យរ ភា
ឋ លីចាត់

វ ិធានការនានាទ ើមបីសប្មួល ល់ការទរៀរការតាមរយៈែារ់ប្រថ្ពណីម្មនលកខណៈទេូវការ
ការធានាថា ការែុោះលិែិត្បញ្ហ
ា ក្ស់អា

៍ពិ

ទដាយ

ម្ម
៍ នតថ្មេសមរមយ និង្រានរនាុកងកេង្
ាំ ។

ទសែកែីប្រកាស និង្ចទនការសកមាភាពប្កុង្ទរកាាំង្
៤៨. លណៈកម្មាធិការអាំ

វនាវឲ្យរ ភា
ឋ លីទប្រើប្បាស់ទសែកែីប្រកាស និង្ចទនការសកមាភាព ប្កុង្ទរកាាំង្

កនុង្កិែប្ច រឹង្ចប្រង្ររស់ែួនកន
េ ុង្ការអនុវតែរញ្ាតិទា
ែ ាំង្ឡាយថ្នអនុសញ្ហាទនោះ។

ទរលទៅអភ្ិវឌឍន៍ស
៤៩. លណៈកម្មាធិការអាំ

សវត្ស និង្ប្ករែណឌអនាលត
វនាវឲ្យរ ភា
ឋ លីរញ្ូច លទសសនៈទយនឌ័រ

ោល់កិែប្ច រឹង្ចប្រង្ច លម្មនទរលរាំណង្

ស្សរតាមរញ្ាតិថ្ែ នអនុសញ្ហាកនុង្

ទ ើមបីសទប្មែទរលទៅអភ្ិវឌឍន៍ស

សវត្ស

និង្

ប្ករែណឌអភ្ិវឌឍន៍ងីប្ា តឹមឆ្ន២
ាំ ០១៥។
ការរនែអនុវតែការសទង្េតសននិដាឋន
៥០. លណៈកម្មាធិការទសនើឲ្យរ ភា
ឋ លីទល
ែ ់ព័ត៌ម្មនជាលាយលកខអកសរអាំពីវ ិធានការ

ច លប្តូវបានចាត់

ទ

ើង្កនុង្ ការអនុវតែអនុស្វសន៍កុង្កថាែណ
ន
ឌ េី១៥ និង្២១ ែាំណុែ (ក), (ែ) និង្ (ល) កនុង្រយៈ
ទពលពីរឆ្នាំ។
ការទរៀរែាំរបាយការណ៍ទលើកទប្កាយ
៥១.លណៈកម្មាធិការទសនើឲ្យរ ភា
ឋ លីដាក់ជូនរបាយការណ៍គួបទលើកទី៦ កនុង្ចែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។
៥២.លណៈកម្មាធិការទសនើឲ្យរ ភា
ឋ លីទររពតាម “ទរលការណ៍ចណនាាំសុែុ ុមនីយកមា

សែីពីការោយការណ៍ស្សរតាមសនធិសញ្ហាសិទិម
ធ នុសសអនែរជាតិោរ់រញ្ចូ លទាាំង្ទរលការណ៍ចណនាាំសីព
ែ ីឯក
ស្វរទរលរួម និង្ឯកស្វរសនធិសញ្ហានីមួយៗ” (HRI/MC/2006/3 និង្ Corr.1)។
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