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មជឈមណឌលអនតរជតិេដមបីចបប់មិនែសវងរករបក់ចំេណញ

អំពីមជឈមណឌល ICNL

បនេធវកររតួតពិនិតយជបឋមយ៉ ងឆប់រហ័សមួយេល
េសចកតីរពងចបប់សហជីពរបស់រពះរជណចរកកមពុជ
(េសចកតីរពងចបប់សហជីព) ែដលបនេចញេនៃថងទី១៨
ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១៥។ 1 ករវ ិភគរបស់មជឍមណឌលេយង
ខញំុេផតតសំខន់េលេសរ ីភពសមគម េសរ ីភពកនុងករជួប

របជុំ និ ងេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ។ ករវ ិភគជបឋម
េនះបនសននិដឋនថមនបញ
ហ មួយចំនួនកនុងេសចកតីរពង
ចបប់សហជីពេនះ។

មជឈមណឌលអនតរជតិេដមបីចបប់ មិនែសវងរ
ករបក់ចំេណញ គឺ ជអងគករអនតរជតិមិន
ែសវងរករបក់ចំេណញមួយែដលសរមប
សរមួល និងគំរទដល់ករអភិវឌឍបរ ិយ
ិ និងករចូលរួមពី
កសលអដល់សងគមសុីវល
ពលរដឋ។ មជឈមណឌល ICNL ផតល់នូវជំនួយ
បេចចកេទស កររសវរជវ និងករអប់ រ ំ
េដមបីគំរទដល់ករបេងកតចបប់ និងរបព័នធ
គតិ យុតិរត តឹមរតូវសរមប់អងគករសងគម

ករវ ិភគមួយេលបបញញ តិែត ដលគួរឲយរពួយបរមភបំផុតេនះ
ែដលបនរ ិតតបិតេលេសរ ីភពសមគម េសរ ីភពកនុងករ

ិ ជុំវ ិញពិភពេលក។ ចំេពះព័ត៌មន
សុីវល
បែនថមសូមពិនិតយេមលកនុងេគហទំ ព័រ

http://www.icnl.org

ជួបរបជុំ និងេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ រតូវបនបញ
ជ ក់
ពិសតរខងេរកម ែដលរួមមន៖
 មិនែមនរគប់កមមករនិេយជិតទំងអស់
ងអស់រតូវបនអនុញញតឲយបេងកតសហជីពេនះេទ
(មរត៣)៖ មនែតនិេយជិត និងសហរគសពីវ ិស័យ និងឧសសហកមមជក់លក់
មួយចំ នួនប៉ុេណណះែដលរតូវបនអនុញញតឲយបេងកតសហជីព

ឬអងគករនិេយជក។

េនះគឺជកររ ិតតបិតមិនរសបចបប់េលេសរ ីភពសមគម។
 លកខខណឌតរមូវដច់ខតកនុងករចុះបញជិក (មរត ១៤)៖ សហជីព និងសមគម
និេយជករតូវបនតរមូវឲយចុះបញជិកជមួយនឹងរកសួងករងរមុនេពលអនុ វតតសក

មមភពណមួយ។ ករចុះបញច ិករួមមនកររបគល់ជូននូវឯកសរយ៉ ងេរចន ែដល
1

ICNL

បនទទួលនូវឯកសរែដលទំនងជេសចកតីរពងពិតៗ

ប៉ុែនតជឯកសរែដលបនេលចធលយៃនេសចកតីរពង

សហជីពជភសែខមរ ែដលបនទប់មករតូវបនបកែរបជភសអង់េគលស។ ICNL ពឹងែផអកេលករបកែរបមិនផលូវករជភ
សអង់េគលសេនះសរមប់ករវ ិភគរបស់ខួន។
ល

ភគេរចនៃនឯកសរទំងេនះហក់បីដូចជសំេដេល

”សកមមភព”

ដូចជករ

បេងកតលកខនិតកៈ និ ងករេបះេឆនត។
 កររ
កររ ិតតបិតេលថនក់ដឹ
ដក
ឹ នំ (មរត ២០)៖ េសចកតីរពងចបប់សហជីពដក់េចញនូវ
កររ ិតតបិតមួយចំនួនេល ថេតអនកណអចកលយជអនកដឹកនំ

អនករគប់ រគង

និ ង

អនកែដលទទួលខុសរតូវចំេពះកិចចកររដឋបលរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជក
មួយ (ថនក់ដឹកនំ)។ កររ ិតតបិតតមែតអំេព ចិតទ
ត ំងេនះទប់សកត់ កមមករនិេយជិ ត
កនុងករេរជសេរ សនូវថនក់ដឹកនំ ែដលពួកេគគិ តថអចមនសមតថភពកនុងករដឹក
នំបនលអរបេសរបំផុត។
 ចំនួនសមជិកអបបរម (មរត ១៣)៖ សហជីព សហព័នស
ធ ហជីព និងសហភព
សហជីពរតូវមនចំនួនសមជិកអបបរមមួយកនុងេគលបំណងែសវងរក និងរកសនូវ
ករចុះបញជិក។ ចំនួនជមូលដឋនែដលបនកំណត់កុងេសចកត
ន
ីរពងចបប់ សហជីព
មនលកខណៈផទុយេទនឹងករអនុវតតលរអ បេសរអនតរជតិ

េហយនឹងអចជឧបសគគ

ដល់ករបេងកតសហជីព។
 លកខខណឌតរមូវកនងកររយករណ
៍ ែដលជបនទុកធងន់ធរង (មរត ១៧)៖ សហជីព
ុ
និងសមគមនិេយជករតូវបនតរមូវឲយរបគល់របយករណ៍សកមមភព និងហិរញញ

វតថុរបស់ខូនជួ
ល នដល់រកសួងករងរជេរៀងរល់ឆនំ។ ព័ត៌មនែដលរតូវែតបញចូ លកនុង
របយករណ៍ទំងេនះជបនទុកធងន់ធរង និ ងនំឲយមនករេរជៀតែរជករ ំខនេលកិចចករ
ៃផទកុនងរបស់សមគមឯកជនេដយអជញធររដឋភិបល។
 កររ
កររ ិតតបិតេលសកមមភព (មរត ៦៥)៖ សហជីពរតូវបនរ ិតតបិតកនុងករអនុវតត
សកមមភពជក់លក់ មួយចំនួន

ែដលេនះរ ំេលភបំពនេដយផទល់េលសិទិធេសរ ី

ភពកនុងករបេញច ញមតិ និងេសរ ីភពកនុងករជួបរបជុំរបស់ពួកេគ។
 កររ ំលយតមអំេពចិតត (មរត ២៩)៖ េសចកតីចបប់សហជី ពអនុញញតឲយអជញធរ
តុលករករងរកនុងកររ ំលយសហជីព

និងសមគមនិេយជកេដយេហតុផល

ែដលមិនចបស់លស់មួយចំនួនេដយរួមមន ”កំហុស” ធងន់ធងររបស់ថនក់ដឹកនំមួយ
រួប។ កររ ំលយជករពិន័យធងន់ធងរបំផុតែដលសហជីព ឬសមគមនិេយជកមួយ
អចទទួល

េហយដូចេនះអំ ណចេនះគួរែតរតូវបនអនុវតតកុនងកលៈេទសៈធងន់ធងរ

ប៉ុេណណះ េហយមិនរតូវតមអំេព ចិតតដូចែដលបនអនុញញតេដយេសចកតីរពងចបប់
សហជីពេនះេទ។
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មុនេពលឈនេទដល់ ករវ ិភគ

ជករសំខន់កុនងករេធវករកត់សមគល់ថមករតឹមៃថងទី

០៩ ែខធនូ ឆនំ២០១៥ េសចកតីរពងចបប់សហជីពេពញេលញមិនទន់បនបងហញជសធរ
ណៈេនេឡយេទ។

2

េដយចបប់មិនរតូវបនបងហញជសធរណៈ សហជីព និេយជក

និងៃដគូពក់ព័នធដៃទេទៀត រួមមនសងគមសុីវ ិល មិនអចចូលរួមយ៉ ងសកមមកុងករដំ
ន
េណរ
ករេធវចបប់េនះបនេនះេទ។

ដំេណរករែដលមនករចូលរួមសរមបសរមួលដល់ករ

សនទនអនតរវ ិស័យ និងអនុញញតដល់រកុម និងបុគគលែដលប៉ះពល់េដយេសចកតីរពងចបប់
សហជីពកនុងករតស៊ូមតិេដមបីផលរបេយជន៍រសបចបប់របស់ពួកេគ រសបេពលជមួយគន
ផងែដរ

បេងកននូវគុ ណភពរបស់ចបប់

េលកកមពស់តមលភពៃនករងររបស់អជញធរ

សធរណៈ និងបេងកតទំនុកចិតតកុនងសថប័នសរធរណៈ។ ICNL េសនដល់រកសួងករងរ
និងរជរដឋភិបលកមពុជកនុងករបេញចញេសចកតីរពងចបប់សហជីពជសធរណៈ និងជ
ផលូវករ ដូចេនះរគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់ និងសធរណៈជនទូេទអចេធវករវ ិភគបន

រគប់ រជុងេរជយ និងចូលរួមកនុងដំេណរករេធវចបប់។3
ករ ភគ

េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ

រតូវបនែចងកនុងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិម
ធ នុសស

កតិកសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិធពលរដឋ និងសិទិន
ធ េយបយ (ICCPR) កតិកសញញសតីពី
សិទិេធ សដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (ICESCR) និងកតិកសញញ សនធិសញញនិងេសចកតី

2

សូមពិនិតយេមលអតថបទ មុិច ដរ៉ ”េសចកតីរពងចុងេរកយៃនចបប់សហជីពផតល់ផលរបេយជន៍ដល់សហជីព” កែសត

ដឹែខមបូឌេដលី ៃថងទី ២៤ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១៥ ែដលមនេនេលេគហទំព័រ៖ https://www.cambodiadaily.com/news/
latest-draft-of-union-law-leans-in-unions-favor-101199/
3

ផតល់នូវឱកសមួយសរមប់ករពិេរគះេយបល់ជសធរណៈអចនឹងជួយផងែដរដល់រជរដឋភិបលកមពជ(RGC)
ុ

កនុងករអនុេលមតមកតពវកិចចរបស់ខនកន
ួល ុងកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជសកល(UPR)។

កនុងឆនំ

ចរកភពអង់េគលសបនដក់េចញអនុសសន៍មួយ

ែដលតរមូវឲយរដឋ

ែដលបនទទួលយកេដយរជរដឋភិបលកមពុជ

ភិបលកនុងករពរងីកករពិេរគះេយបល់ជទូេទកនុងករេដះរសយបញ
ហ សិទិម
ធ នុសសកនុងេសចកតីរពងចបប់។

២០០៩
រជរដឋ

ភិបលកមពុជបនទទួលយកនូវអនុសសន៍េនះ។ ករបេញច ញេសចកតីរពងចបប់សហជីពជផលូវករ និងករផតល់ឱកស
មួយដល់ភគីពក់ព័នទ
ធ ំងអស់កងករផត
ល់មតិេយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េនះ
ុន
អនុេលមតមករេបតជញចិតត UPR របស់ខួន។
ល
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នឹងេធវឲយរជរដឋភិបលកមពុជអច

ធ ុនងករ
របកសសតីពីសទ
ិ ិម
ធ នុសសអនតរជតិមួយចំ នួនេទៀត។ 4 េសរ ីភពសមគមរួមមនសិទិក
បេងកត និ ងករចូលរួមកនុងសហជីព

5

“សិទិក
ធ ុនងករចូលរួម ឬបេងកតសហជីព និងកនុងករ

ចូលរួមកនុងករសកមមភពសហជីពជែផនកមួយដ៏ សំខន់ៃនេសរ ីភពសមគម”។6

មរត ២២ ៃន ICCPR បនធននូវសិទិេធ សរ ីភពសមគមដូ ចខងេរកម៖
១.

ជនរគប់រប
ូ

មនសិទិធចូលរួមជសមគមេដយេសរ ីជមួយអនកដ៏ៃទ

រប់បញូជ លទំងសិទិធ

បេងកតសហជីព

និងសិទិច
ធ ូលជសមសហជីព

េដមបីករពរផលរបេយជន៍ របស់ខួលន ។
២.

ករេរបរបស់សិទិេធ នះ អចមនកររ ិតតបិតែដលកំណត់េដយចបប់

ែតប៉ុេណណះ និងែដលចំបច់កុនងសងគមរបជធិបេតយយ កនុងផលរបេយជន៍
ៃនសនតិសុខជតិ ឬសុវតថិសុខសធរណៈ សណ
ត ប់ធនប់ សធរណៈ ករករ
ពរសុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទិធ និងេសរ ីភពរបស់
អនកដ៏ៃទ ។ មរតេនះ មិនររំងដល់កររ ិតតបិតខងផលូវចបប់ េលសមជិក
េយធ និងនគរបល កនុងករេរបរបស់សិទិធេនះេទ។
រសេដៀងគនេនះផងែដរមរត

៨

ៃន

ICESCR

ទទួលសគល់សិទិរធ បស់បុគល
គ រគប់រប
ូ

”កនុងករបេងកតសហជីព និ ងចូលរួមសហជីពតមជេរមសរបស់ខួន
ល
េដយេយងេទតម

វ ិធនរបស់អងគករែដលពក់ព័នធែតប៉ុេណណះ សរមប់ករេលកកមពស់ និងករករពរផល
របេយជន៍េសដឋកិចច និងសងគមរបស់ខួន”
ល
និង ”សិទិរធ បស់សហជីពកនុងករមនេធវសកមម
ភពេដយេសរ ី”។

4

រពះរជណចរកកមពុជបនកលយជភគីៃន ICCPR េនៃថងទី ២៦ ែខសីហ ឆនំ១៩៩២ និងជភគីៃន ICESCR

េនៃថងទី២៦ ែខឧសភ ឆនំ ១៩៩២។
5

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសពីសិទិេធ សរ ីភពៃនករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរ ីភពសមគម

របស់

Maina Kiai, កថខណឌ ៥៣ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភព ឆនំ២០១២)
សូមពិនិតយផងែដរនូវ េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុសស េលខ១៥/២១៖ សិទិេធ សរ ីភពៃនករជូបរបជុំេដយ
សនតិវ ិធី និងេសរ ីភពសមគម បុពវកថរបស់ឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/RES/15/21 (ៃថងទី ៦ ែខតុល
ឆនំ២០១០)។
6

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសពីសិទិេធ សរ ីភពៃនករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរ ីភពសមគមរបស់

Maina Kiai ឧបសមព័នធ៖ េបសកកមមកុងចរកភពអង់
ន
េគលស និងេអៀឡង់ខងេជង កថខណឌ ៨៦ ៃនឯកសរអងគករសហ
របជជតិ A/HRC/23/39/Add.1 (ៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆនំ២០១៥).
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ចបប់អនតរជតិបេងកតនូវករសននិដឋនជមុនរបឆំងនឹ ងចបប់របស់រដឋណមួយែដលសំេដ
កររ ិតតបិតេលសិទិែធ ដលបនទទួលសគល់។ 7 ចបប់រគប់រគងសហជីពរតូវែតអនុេលមតម
វ ិសលភពៃនមរត ២២ ៃន ICCPR។8
១.

មន
ី េនះេទ
ី សហជព
ិ ែមនរគប់កមមករទំងអស់រតូវបនអនុញញតកនុងករបេងកត

បញ
ហ ៖ មរត ៣ ែដលបនកំណត់ពីវ ិសលភពៃនេសចកតីរពងចបប់សហជី ព រគប់
ដណតប់ែតេលសហរគស រគឹះសថន និ ងកមមករនិេយជិតកនុងវ ិស័យ៖ ឧសសហកមម ករជីក
យកែរ ៉ ពណិជជកមម តមបញ កសិកមម េសវកមម ករដឹកជញូជ នតមផលូវេគក ឬផលូវទឹ ក និង
ករដឹ កជញជូ នតមអកស និងតមសមុរទប៉ុេណណះ។9

ករពិភកស៖ េយងេទតមមរត ២២ ៃនICCPR និងមរត ៨ ៃនICESCR កមមកររគប់រប
ូ
េលកែលងែតសមជិកៃនកងកមលំងេយធ និងនគរបល មនសិទិក
ធ ុនងករបេងកតសហជីព
។ ករហមឃត់ឧសសហកមមមួយចំនួនធំកុនងករបេងកតសហជី ពចត់ទុកថជកររ ិតតបិត
ែដលមិនរសបចបប់មួយេលេសរ ីភពសមគមសរមប់បុគគលរប់រយ ឬរប់ពន់នក់ ដូ ច
ជមរនតីរជករសុីវ ិល សមជិករបព័នធយុតិធ
ត ម៌ អនកជួយកិចចករផទះ កមមករសំណង់ កមមករ
វ ិស័យសធរណៈ និងអនកបេរមករងរកនុង ”វ ិស័យេរករបព័នធ”។
អនុសសន៍៖ ែកសរមួលេសចកតីរពងចបប់សហជីពេដ មបីអនុញញតយ៉ ងចបស់លស់ដល់
ិ ័យទំងអស់
កមមករនិេយជិតពីរគប់វស

េដយេលកែលងែតកងកមលំងេយធ

និងនគរ

បល កនុងករបេងកតសហជីព។

7

ICNL និងេលខធិករដឋនៃនចលនពិភពេលកេដមបីរបជធិបេតយយ េន the National Endowment for Democracy,

ករពរសងគមសុីវ ិល៖ របយករណ៍មួយពីចលនពិភពេលកេដមបីរបជធិបេតយយ (២០០៨), ទំព័រទី ៣០។
8

សូមពិនិតយេមល

េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកសសិទិម
ធ នុសសេលខ

១៥/២១៖

សិទិេធ សរីភពកនុងករជូបរបជុំេដយ

សនតិវ ិធី និងេសរ ីភពសមគម កថខណឌទី១ ឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/RES/15/21 (ៃថងទី៦ ែខតុល
ឆនំ២០១០)។
9

េសចកតីរពងចបប់សហជីព មរត ៣ និងចបប់ករងរ (១៩៩៧) មរត ១។
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២.

ករចុះបញជ ិករជដច់ខត

បញ
ហ ៖ មរត១៤ែចងថ ”សហជីពឬ សមគមនិេយជកណមួយែដលមិនបនចុះបញជ ិក
រតូវបនពយួរបញជ ិក

ឬវ ិញញ បនប័រតចុះបញជិករបស់ពួកេគរតូវបនលុបេចល

សហជីព

ឬសមគមនិេយជកទំងេនះនឹ ងរតូវបនចត់ទុកថជករខុសចបប់របសិនជពួ កេគអនុ
វតតសកមមភពណមួយ”។
ករពិភកស៖ មរត១៤ ជរបបចុះបញជ ិកជដច់ខតមួយ ែដលចត់ទុកថជកររ ិតតបិត
ែដលមិនមនករអនុញញតមួយេលេសរ ីភពសមគម។
សញញអនតរជតិ ចមបងៗមួយចំ នួន

តមមរត

“េសរ ីភពសមគមជសិទិម
ធ ួយ

ែដលរតូវបនអនុញញតជមុនេដយរដឋភិបលដល់ពលរដឋេនះេទ”។

២២

រពមទំងអនុ

េហយមិនែមនជអវី
10

ដូចែដលអនករយ

ករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិបនអះអងថ ”សិទិេធ សរ ីភពសមគមករពរ
េសមគនេទនឹងសមគមែដលមិនបនចុះបញជ ិក..បុគល
គ ែដលចូលរួមកនុងសមគមែដលមិន
ចុះបញជិកជក់ែសតងរតូវមនេសរ ីភពកនុងករអនុវតតសកមមភពណមួយ េដយរួមមនសិទិធ

កនុងករេរៀបចំ និ ងចូលរួមកនុងករជូបរបជុំេដយសនតិវ ិធីផងែដរ”។11

អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) បនកត់សមគល់រសេដៀងគនេនះថ ”របព័នធចុះបញជ ិក
ែដលជរមុញឲយអជញធរកនុងករអនុវតតបុពវសិទិែធ ដលមិនរសបចបប់ កុងករអនុ
ន
ញញតឲយមន
ករបេងកត និងដំេណរករៃនអងគករកមមករនិេយជិត និងអងគករនិេយជក” ចត់ទុកថជ
វ ិធនកររ ិតតបិត។12 ដូចែដលបនបងហញកនុងែផនកទី ៣ និងទី៤ ខងេរកម េសចកតីរពង

10

េធវករជរមុញសងគមសុីវ ិល៖

គេរមងចបប់ផលរបេយជន៍សធរណៈ

េសៀវេភពីទិដភ
ឋ ពជក់ែសតងៃនេសរ ីភព

សមគម (ប៉ុយដែពស ២០០៣) ទំព័រទី ១៤។
11

ិ ីរបស់ Maina Kiai,
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពសមគម និងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

កថខណឌទី៥៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី ២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២); សូមពិនិតយផងែដរ

េល របយករណ៍ែដលបនរបគល់ជួនេដយអនកតំណងពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិៃនអគគេលខធិករសតីពីអនក
ករពរសិទិម
ធ នុសស

របស់

Hina

Jilani

េដយេយងេទតមេសចកតីសេរមចរបស់មហសននិបតេលខ

៥៨/១៧៨

កថខណឌទី២១ (ៃថងទី១ ែខតុល ឆនំ២០០៤)។
12

ILO, េសរភ
ី ពសមគមកនុងករអនុវតតជក់ែសតង៖ បទពិេសធន៍ែដលទទួលបន៖ របយករណ៍ជសកលេរកមករ

តមដនេលេសចកតីរបកសរបស់ ILO សតីពីេគលករណ៍ និងសិទិជ
ធ មូលដឋនេនកែនលងករងរ កថខណឌទី ៣៨
(២០០៨)។
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ចបប់ សហជីពមិ នបនបេងកតឲយមនរបព័នធចុះបញជ ិកែដលេសរ ី

និងមិនជឧបសគគមួយ

េនះេទសរមប់សហជីព និងសមគមនិេយជក។
ជករពិតណស់ខណៈេពល
សហជីព

ែដលេយងទំងអស់គនរជបថសថប័នរសបចបប់ដូចជ

និងសមគមទំងឡយែដលបនចុះបញជិករួចមកេហយេនះ

នឹងទទួ លបន

េដយសមេហតុផលនូវសិទិរធ សបចបប់េផសងៗ

ែដលខុសពីសហជីព

និងសមគម

និេយជកែដលមិនមនលកខណៈគតិយុតេត នះ

ករហមឃត់សហជីព

និងសមគម

និេយជកកនុងករេធវសកមមភពណមួយរហូតដល់ពួកេគរតូវបនចុះបញជ ិក ចត់ទុកថជ
កររ ិតតបិតែដលមិ នមនករអនុ ញញតមួយេលេសរ ីភពសមគម។
មនលកខណៈតឹងរ ឹងេដយអងគេហតុែដលថសហជីព

កររ ិតតបិតេនះកន់ែត

និងសមគមនិេយជកមិនអចអនុ

វតតសកមមភពកនុងអំឡុងេពលដំេណរករចុះបញជ ិក ែដលេនះហមឃត់ ជលកខណៈបេចចក
េទសេលសហជីព

និងសមគមនិេយជកពីករបេងកតលកខនិក
ត ៈ

ែដលជបុេរលកខខណឌ

សរមប់ករចុះបញជិក។13
េសចកតីរពងចបប់សហជីពមិនផតល់សិទិក
ធ ុងករតវ៉
ន
សរមប់សហជីព

និងសមគមនិេយ

ជកែដលករដក់េសនសុំចុះបញជិករបស់ពួកេគរតូវបនបដិេសធ ឬករចុះបញជិករបស់ពួក
េគរតូវបនលុបេចលេនះេទ។

រដឋែដលេរបរបស់នូវរបព័នធចុះបញជិករតូវធនថរបព័នធ

េនះអចមនលទធភពទទួលបន េដយមននីតិវ ិធី ចបស់លស់ ឆប់រហ័ស មិនពក់ព័នធ
នឹ ងនេយបយ និងមិនមនករចំណយេរចន។

14

េទះបីជេសចកតីរពងចបប់ សហជីព

ផតល់ករអនុញញតសរមប់ករបនតករចុះបញជ ិកជសវ័យរបវតតិ

េនេពលផុតកំណត់េពល

េវលកំណត់កុងករេឆល
ន
 យតបនឹងករេសនសុំចុះបញជ ិកក៏េដយ

េសចកតីរពងេនះមិនបន

ែចងពី មេធយបយកនុងករតវ៉ េលេសចកតីសេរមចែដលមិ នសមរសបេនះេទ។
អនុសសន៍៖ ែកសរមួលមរត ១៤ េដមបីអនុញញតឲយសហជី ព និ ងសមគមនិេយជក
ទំងអស់កុនងករេធវសកមមភព

13
14

េបេទះបី ពួកេគមិ នបនចុះបញជិកក៏េដយ

េហយជ

សូមពិនិតយេមលេសចកតីរពងចបប់សហជីព មរត ១៣។
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវ ិធី និងេសរ ីភពសមគមរបស់

Maina Kiai,កថខណឌទី ៥៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២)។
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ពិេសសអនុញញតដល់សហជីព និ ងសមគមនិេយជកកនុងករអនុវតតសកមមភពកនុងអំឡុង
េពលដំេណរករចុះបញជិក។ េសចកតីរពងចបប់សហជីពគួរែតរតូវបនែកែរបផងែដរេដមបី
អនុញញតដល់សហជីព

និងសមគមនិេយជកកនុងករតវ៉ របឆំងនឹ ងករសេរមចចិតតមិន

សមរសបេលករចុះបញជិក។
៣. កររតតប
ឹ នំ
ិ ត
ិ េលថ
ី ន ក់ដក
បញ
ហ ៖ មរត ២០ និង ២១ កំណត់ពីលកខខណឌតរមូវសរមប់ ”អនកដឹកនំ អនករគប់រគង និង
អនកែដលទទួលខុសរតូវេលកិចចកររដឋបល” របស់សហជីព និងសមគមនិេយជក(ថនក់
ដឹកនំ)។ មិនមនបុគគលណមនក់រតូវបនអនុញញតកនុងករកលយខលួនជថនក់ដឹកនំសហជីព
មួយបនេនះេទ ដរបណបុគគលរូបេនះ ” មនអយុយ៉ងតិ ចដប់របំបី (១៨) ឆនំ”
”មិនធលប់រតូវបនជប់េទសមជឍឹម ឬេទសឧរកិដឋ” និង “អចអន និងសរេសរភសែខមរ”
និងបំេពញលកខខណឌេផសងេទៀត។
អនកដឹកនំសមគមនិេយជករតូវ ” មនអយុយ៉ងតិចដប់របំបី (១៨) ឆន”ំ
បនជប់េទសមជឍឹម ឬេទសឧរកិ ដ”ឋ
គួរកត់សមគល់ផងែដរ

”មិ នធលប់រតូវ

និងបំេពញលកខខណឌេផសងេទៀត។ យ៉ ងណមិញ

ចំេនះដឹ ងភសែខមរមិនែមនជលកខខណឌតរមូវសរមប់អនកដឹ កនំ

សមគមនិេយជកេនះេទ។ ខណៈេពលែដល េសចកតីរពងចបប់សហជីព គួរឲយសរេសរ
ផងែដរកនុងករផតល់ករអនុញញតដល់ ជនជតិបរេទសេធវជអនកដឹ កនំសហជីព ឬសមគម
និេយជក

ជនជតិបរេទសទំងេនះរតូវមន

”ទីលំេនអចិៃរនតយ៍កុនងរពះរជណចរក

កមពុជរបែហលជេយងេទតមចបប់អេនតរបេវសន៍ៃនរពះរជណចរកកមពុជ” បែនថមពី
េលលកខខណឌសរមប់ពលរដឋែខមរែដលបនកំ ណត់ខងេល។ ជចុងេរកយ េសចកតីរពង
ចបប់ សហជីពក៏បនអនុញញតផងែដរដល់រកសួងករងរកនុងករេសនសុំព័ត៌មនបែនថម ”រប
សិនជចំបច់”។
ករពិភកស៖ លកខខណឌតរមូវទំងេនះរ ំេលភបំ ពនមរត២២ ៃនICCPR ។ មរត ២០
និង ២១ ហមឃត់ អនី តិជន ែដលមនអយុេរកម ១៨ ឆនំ កនុងករកលយខលួនជអនកដឹកនំ
មួយរូបរបស់សហជីពមួ យ ឬសមគមនិេយជកមួយ។ កររ ិតតបិតេលសមតថភពអនីតិជន
កនុងករបេងកត

និងចូលរួមកនុងសមគមជកររ ំេលភបំពនយ៉ ងជក់ែសតងេលចបប់ អនតរ
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ជតិ។

មរត ១៥ ៃនអនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីសិទិក
ធ ុមរ (CRC) តរមូវឲយរដឋភគី កុនងករ

”ទទួលសគល់សិទិក
ធ ុមរកនុងករមនេសរ ីភពសមគម

ជួបរបជុំេដយសនតិវ ិធី”

និងកនុងករមនេសរ ីភពកនុងករ

និងដក់ែដនកំ ណត់ េលកររ ិតតបិតេលករេរបរបស់សិទិទ
ធ ំងេនះ

“អចសថិតេរកមកររ ិតតបិតបន លុះរតែតមនបញញ តិេត ដយចបប់ និ ងចំបច់កុងសងគ
ន
ម
របជធិបេតយយ េដមបីអតថរបេយជន៍ ៃនសនតិសុខជតិ ឬសុវតថិភពសធរណៈ ឬសណ
ត ប់
ធនប់សធរណៈ ឬេដមបីករពរសុខភព ឬសីលធម៌ ឬេដមបីករពរសិទិធ និងេសរ ីភព
របស់អនកដៃទ”។ 15

រសេដៀងគនេនះផងែដរ េយងេទតមអនករយករណ៍ពិេសសរបស់

អងគករសហរបជជតិ ”ចបប់សិទិធមនុសសអនតរជតិែចងថបុគគលរគប់រូបមនសិទិេធ សរ ីភព
សមគម។ ជលទធផល

ចបប់ែដលមិនកំ ណត់ ែដនកំណត់ជក់លក់ ណមួយេលបុគល
គ

េដយរួមមនទំងបុគគល…អនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិ ”។ 16 ករហមឃត់ ទូេទេដយ
គមនករេលកែលងមួយ

ែដលអនុវតតចំេពះអនីតិជនទំ ងអស់នឹងមនករពិបកកនុងករ

បញ
ជ ក់ថេនះជអំេពសមេហតុផលតម CRC និងចបប់សិទិម
ធ នុសសអនតរជតិ ជពិេសស
េដយសរកមមករនិេយជិ តជេរចនមិនទន់រគប់ អយុ ១៨ ឆនំេនេឡយេនះេទ។17
ករហមឃត់បុគគលណមនក់ែដលមិ នធលប់រតូវបនជប់េទសពីបទបជឍឹម

ឬបទឧរកិដឋ

កនុងរបព័នធយុតិធ
ត ម៌កមពុជកនុងករកលយខលួនជថនក់ដឹកនំមនក់របស់សហជីព

ឬសមគម

និេយជកជបញ
ហ មួយកនុងសតង់ដរអនតរជតិ។

េពលបចចុបបននេនះ

អនកដឹកនំសហជីពជ

េរចនសថិតេរកមករេសុបអេងកតពីសកមមភពែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទឧរកិ ដឋ ែដល
អនកអេងកតករភគេរច នអះអងថរតូវបនរងឥទធិពលនេយបយ។
ដល់និេយជក

15
16

កររ ិតតបិតេនះផតល់

និងអជញធរនូវករេលកទឹកចិតតកុនងករេចទរបកន់េលអនកដឹកនំែដល

របេទសកមពជបនយល់
រពមេលអនុសញញអងគករអនតរជតិសព
ីត ីសិទិក
ធ ុមរ (CRC) កនុងឆនំ១៩៩២។
ុ
ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៥៤ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២)។
17

គិតមករតឹមឆនំ ២០១២េនះ “យុវជន”មនរបែហលជ ៦៣%ៃនកមលំងពលកមម សូមពិនិតយេមលសនៃដរបស់ ៃថ

សំងមន

េសង

សុខេហង

បញញ

សូមូនិចសតីពី”ករងររបស់យុវជនកនុងរបេទសកមពុជ៖

និននករ

កររបឈម

ត ញរសវរជវេសដឋកិចត
ច ំបន់េមគងគ រកសួងករងរ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈ
និងករេឆលយតបេគលនេយបយ” បណ
ទំព័រទី ៩ (២០១៥) (“អរតៃនករចូលរួមកនុងករងររបស់យុវជន (១៥-២៤ឆនំ) គឺមនចំនួនជង ២លននក់កុងឆ
ន នំ
២០១២

តំណងឲយ៦៣.១

ភគរយៃនកមលំងពលកមមសរុប”)

ែដលមនេនេគហទំព័រ៖

content/uploads/2015/08/SG-4-Cambodia-Seangmean-final.pdf.
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កំពុងែតមនសកមមភព

និងអនកដឹកនំកុនងេពលអនគតកនុងេគលបំ ណងបងករពួកគត់

ពីករកន់តំែណងឬែសវងរកតំែណងជអនកដឹកនំសហជីព។

ករជប់េទសពីបទឧរកិ ដឋ

ឬបទមជឍឹមមិនរតូវទទួលលទធផលកនុងករបត់បង់េសរ ីភពជមូលដឋនដូចជេសរ ីភពស
មគមេនះេទ។ ករបំពនេលសិទិេធ សរ ីភពសមគមេនះគឺេសទរែតជកររ ិតតបិតែដលមិ ន
មនសមមរត នឹងេសមនឹងកររ ំេលភបំពនេលេសរ ីភពសមគម។
រសេដៀងគនេនះផងែដរ លកខខណឌតរមូវែដលថថនក់ដឹកនំអចអន និងេសរេសរភស
ែខមរបនមនន័យថជកររ ិតតបិតមិ នរសបចបប់េលេសរ ីភពសមគម។

លកខខណឌតរមូវ

ែផនកចំេនះដឹ ងេនះ នឹងទំនងជផលប៉ះពល់ែដលមិនមនសមមរតមួ យេលកមមករនិេយ
ជិតជពិេសសកនុងតំបន់ ជនបទ ែដលមិនអចបំ េពញលកខខណឌេនះបន។ ករពិតែដលថ
កររ ិតតបិតេនះអនុវតតែតចំេពះថនក់ដឹកនំសហជីព បញ
ជ ក់ពីជំេនឿែដលថកររ ិតតបិតេនះ
ជសកមមភពតមអំេព ចិតត

េហយករជរមុញទឹកចិតតពីខងេរកយជករករមិតេទដល់

លទធភពរបស់ កមមករនិេយជិតកនុងករេរជសេរ សថនក់ដឹកនំមួយរូប តមករសេរមចរបស់
ខលួន។ កររ ិតតបិតេនះេសមនឹងកររ ិតតបិតមិនរសបចបប់េលេសរ ីភពសមគម។
ករពិតែដលថជនជតិ បរេទស

រតូវែតមនលំេនអចិៃរនតយ៍កុងរពះរជណចរកកមព
ន
ុជ

េសមន
 ឹ ងកររ ិតតបិតមិនរសបចបប់ េលេសរ ីភពសមគម។ ICCPR កនុងមរត ២(១) ែចង
យ៉ ងចបស់ថ សិទិរធ បស់ ICCPR រគប់ដណតប់ ដល់ ”បុគល
គ ទំងអស់េនកនុងែដនដី របស់រដឋ
ខលួន

និងជកមមវតថុៃនយុតតធិកររបស់ខួលន”។

ពលករបរេទសកនុងរបេទសកមពុជគួរែត

ទទួលបននូវសិទិធដូចគនេនះដូចនឹ ងពលរដឋកមពុជផងែដរ។18

លទធភពរបស់រកសួងករងរកនុងករេសននូវ ”ព័ត៌មនបែនថម” មុនេពលទទួលយកអនកដឹកនំ
មនក់មនលកខណៈទូលំទូលយ និងមិនចបស់លស់។ េនះអចែសតងេចញជលទធផលកនុង
ករបដិេសធេលពកយេសនសុំចុះបញជិក េដយឈរេលមូលដឋនតមែតអំេព ចិតតមួយ។ បទ

18

គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុសសរបស់ ICCPR វ ិចរណកថេលខ ១៥ សតីពីសថនភពរបស់ជនបរេទសេរកមកតិកសញញ

(១៩៨៦)។
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បបញញ តិេត នះមិនអនុេលមតមសតង់ដរ ”ែដលរតូវបនែចងេដយចបប់” ៃនមរត ២២េនះ
េទ។19
អនុសសន៍៖

ែកសរមួលេសចកតីរពងចបប់សហជីពេដ មបីអនុេលមតមលកខនិក
ត ៈៃនសតង់

ដរអនតរជតិពក់ ព័នធនឹងេសរ ីភពសមគម។ ជពិេសស លុបេចលនូវលកខខណឌែដលថ
ថនក់ដឹកនំរតូវមនអយុយ៉ងតិចដប់របំបីឆនំ (១៨) មិនធលប់បនជប់េទសពីបទមជឍឹម
ឬបទឧរកិ ដឋ

េហយអចអន

និ ងសរេសរភសែខមរ។

បទបបញញ តិែត ដលអនុញញតដល់

រកសួងករងរកនុងករេសនសុំនូវ ”ព័ត៌មនបែនថម” គួរែតរតូវបនលុបេចល។
៤. ចំនន
ួ សមជិកអបបរមសរមប់សហជីព សហព័នធ នងសហភព
ិងសហភព
បញ
ហ ៖ មរត១០ ៃនេសចកតីរពងចបប់សហជី ពកំ ណត់ ពីលកខខណឌសមជិកភពអបបរម
េដមបីបេងកតសហជីពមួយ៖ ចំនួនអបបរមៃនបុ គគលចំ នួន ដប់(១០) រូបជករតរមូវកនុងករ
បេងកតសហជីពមួយកនុងរគឹះសថន ឬសហរគសណមួយ ចំនួនអបបរមៃនសហជីពចំនួន
របំបួន (៩) ជករតរមូវេដ មបីបេងកតសហព័នធសហជីពមួយ និងចំនួនអបបរមៃនសហព័នធ
សហជីពចំ នួនរបំមួយ (៦) ជករតរមូវកនុងករបេងកតសហភពសហជីពមួយ។
ករពិភកស៖

ករកំណត់ចំនួនជមូលដឋនទំងេនះមិនឆលុះបញ
ច ង
ំ ពីករអនុវតតលរអ បេសរ

អនតរជតិ និងអចរត
ិ តបិតដល់ បុគគល សហជីព និ ងសហព័នក
ធ ុងករអនុ
ន
វតតេពញេលញនូវ
េសរ ីភពសមគមរបស់ ពួកេគ។ ខណៈេពលែដលសមជិកចំនួន១០រូបជករតរមូវកនុងករ
បេងកតសហជីពមួយ

មិ នែមនជលកខខណឌែដលជបនទុកធងន់ធរង កនុងសហរគសធំៗេនះ

វជកតតែដលររំងដល់ករបេងកតសហជីពកនុងសហរគសតួចៗ

េហយេនះមិនែមនជ

ករអនុវតត “លអរបេសរ” មួយេនះេទ។ 20 រសេដៀងគនេនះផងែដរ មិ នមនេហតុផលណ
19

ិ ី
សូមពិនិតយេមលរបយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរ ី

ភពសមគមរបស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ១៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ
ឆនំ២០១២) (សតង់ដរ”ែដលបនកំណត់េដយចបប់”មនន័យថ”ចបប់រតូវែតផតល់លទធភព េហយបបញញ តិរត បស់ចបប់រតូវ
បនបេងកតេឡងរបកបេដយភពចបស់លស់រគប់រគន់”)។
20

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៥៤ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២)
(“របយករណ៍ពិេសស

….ចត់ទុកថជករអនុវតតលរអ បេសរមួយចំេពះចបប់អម៉ នី
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និងេអសតូនីែដលតរមូវបុគល
គ មិន

កនុងករបញចូ លនូវបបញញ តិស
ត មជិកភពអបបរមជក់លក់សរមប់រកុមែដលរគប់រគងពីេល

ដូចជសហព័នធ និ ងសហភពេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញរកុមែដលរគប់រគងពីេលទំងេនះគួរ
ែតរតូវបនចត់ទុកដូ ចជសមគមដៃទណមួ យផងែដរ។
លកខខណឌតរមូវសរមប់ករបេងកតសហជី ព
អនុេលមតមករអនុវតតលរអ បេសរអនតរជតិ
ណស់ចំនួនពីររូបប៉ុេណណះ។

សមព័នធសហជីព

និងសហភពសហជីពរតូវ

ែដលមនន័យថមនសថបនិកយ៉ ងតិច

ផលរបេយជន៍របស់រដឋភិបលកនុងករកំណត់ លកខខណឌ

ចំនួនសថនិ កអបបរម ខពស់សរមប់អងគកររគប់ រគងថនក់េលសហជីពគឺមិនមនភពចបស់
លស់។ លកខខណឌចំនួនសថបនិ កអបបរមសរមប់សហព័នធសហជីព និ ងសហភពសហ
ជីពនឹងអចរ ិតតបិតសហជីពជេរចនកនុងករបេងកតសហព័នធ

និ ងរ ិតតបិតដល់សហព័នធកុនង

ករបេងកតសហភពេទះបីជរកុមទំងេនះគំរទនូវកមមវតថុរសេដៀងគនក៏េដយ។

េនះជ

េរឿងសំខន់េនេពលែដលសហជីព និ ងសហព័នគ
ធ ំរទនូវកមមវតថុែដលមិនមនភគី ចូលរូម
ទូលំទូលយដូចជសិទិធភគតិច

ឬេនេពលែដលពួកេគរបតិ បតតិករកនុងតំបន់ដច់

រសយលៃនរបេទសែដលជកែនលងមិនមនសហជីព

ឬសហព័នធរគប់រគន់កុនងករបេងកត

ចំនួនសមជិកអបបរមែដលជករតរមូវ។
អនុសសន៍៖
សហជីព

មរត១០គួរែតរតូវបនែកសរមួល កនុងករតរមូវចំនួនសថបនិកអបបរមៃន

សហព័នធសហជីព

និងសហភពសហជីពែដលអនុេលមតមករអនុវតតលអ

របេសរអនតរជតិ ។
៥.
បញ
ហ ៖

កររតតប
ិ ត
ិ េលស
ី កមមភព
េសចកតីរពងចបប់សហជីពករមិតពីសកមមភពែដលជករអនុញញតេដយហម

ឃត់ សហជីពពី ”ករេធវយុទធនករសរមប់េគលបំណងនេយបយ” 21 និងពីករបិ ទផលូវ

េរចនជងពីររូបកនុងករបេងកតសមគមមួយ។

ចំនួនេរចនជងេនះរបែហលជអចជករតរមូវកនុងករបេងកតសហជីព

ឬគណៈបកសនេយបយមួយ ប៉ុែនតចំនួនេនះមិនគួររតូវបនកំណត់កុងករមិ
ន
តមួយែដលបងអក់ទឹកចិតតដល់របជជនកនុងករ
ចូលរួមកនុងសមគមេនះេទ។”)
21

េសចកតីរពងចបប់សហជីព មរត ៦៥(ច)
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េចញ និងចូលសហរគសមួយ ឬបិទផលូវសធរណៈណមួយ។22
ករពិភកស៖

បទបបញញ តិទ
ត ំងេនះជកររ ំេលភបំពនេដយផទល់េលេសរ ីភពកនុងករ

បេញចញមតិ និងករជូបរបជុំ។ តមបបញញ តិៃត ន ICESCR សហជីពរតូវែតបនអនុញញត
កនុងករេធវសកមមភពេដយេសរ ី ករហមឃត់េលករេធវយុទធនករសរមប់េគលបំណង
នេយបយចំបច់ជលកខខណឌអពយរកិ តមួយែដលរតូវបនចត់ទុកថជកររ ិតតបិតធងន់ធង
រមួយេលេសរ ីភពកនងករបេញ
ច ញមតិ
ុ
រគសមួយ

េហយករហមឃត់េលករបិទផលូវេចញចូលសហ

និងពីករបិទផលូវសធរណៈមួយចត់ទុកថជកររ ិតតបិតេលេសរ ីភពកនុងករ

ជូបរបជុំ។
េសរ ីភពសមគម

និងេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិមនករផសរភជប់គនេទវ ិញេទមក

ែដលមិនអចេជៀសផុតបន៖ “សមគមគួរែតទទួលបន កនុងចំេណមេនះមន សិទិក
ធ ុ នង
ករសំែដងមតិ

ែចករ ំែលកព័ត៌មន

ចូលរូមជមួយសធរណៈ

និងតស៊ូមតិចំេពះមុខ

រដឋភិបល និងសថប័នអនតរជតិ....” 23 សហជីពមិនគួររតូវបនបដិេសធកនុងករចុ ះបញជិក
ឬមនករគរមមកំែហងេលសថនភពគតិយុតតរបស់ពួកេគេនះេទ

ពីេរពះេដយសរ

ែតពួ កេគអនុវតតនូវអវីែដលអជញធរចត់ទុកថជសកមមភព ”នេយបយ” េនះេទ។24
េសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិរតូវបនែចងកនុងមរត១៩ ៃន ICCPR និ ងកររ ិតតបិតេលសិទិធ
េនះជកររសបចបប់លុះរតែតេនេពលែដលកររ ិតតបិតទំងេនះឆលងកត់នូវេតសតរតួតគន
ទំងបីែដលទញេចញពីមរត ១៩។ 25 លកខខណឌតរមូវទូេទែដលមិនមនករេលកែលង

22
23

េសចកតីរពងចបប់សហជីពមរត៦៥(ឆ)
ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៦៤ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២)។
24

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៤៣ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/68/299 (ៃថងទី៧ ែខសីហ ឆនំ២០១៣)។
25

េតសតេនះគឺ៖ (១) កររត
ិ តបិតរតូវបនែចងេដយចបប់ ែដលមនភពចបស់លស់ អចមនលទធភពទទួលយកបន

ដល់មនុសសរគប់រូប (េគលករណ៍ៃនភពអចទយទុកជមុនបន និងតមលភព) (២) កររ ិតតបិតរតូវបនតនូវមួយកនុង
ចំេណមេគលបំណងែដលមនកំណត់កុងមរត
ន

១៩(៣)

ៃន

ICCPR

ែដលមន៖

(i)

ករករពរសិទិធ

ិ៍ ត
ឬេករេឈ
ម ះរបស់អក
ន ដៃទ (ii) ករពរសនតិសុខជតិ ឬសណឋប់ធនប់ ឬសុខភព ឬសីលធម៌សធរណៈ(ជេគលករណ៍

ៃននិតយនុកូលភព) និង(៣) កររត
ិ តបិតរតូវែតបនបងហញថជករចំបច់ េហយមេធយបយែដលមនកររ ិតតបិតតិច
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ែដលហមឃត់សហជី ពកនុងករចូលរួមកនុងសកមមភព

”ែដលជេរឿងនេយបយសុទធ

សធ” មិនបនបំេពញនូវលកខខណឌតរមូវៃនមរត ១៩។ ជដំ បូង លកខខណឌតរមូវេនះមន
លកខណៈមិនចបស់លស់ែដលមិនអចេឆលយតបនឹងេគលករណ៍អចទយទុកជមុន និង
េគលករណ៍តមលភព។

ទីពីរ

លកខខណឌតរមូវមិនបនតសេរមចនូវេគលបំណងណមួយ

ដូចែដលមនែចងកនុងមរត ១៩(៣)។ ចុងបញចប់ មិនមនករចងអុលបងហញែដលថករ
រ ិតតបិតេនះមនភពចំបច់ ឬជមេធយបយែដលមនលកខណៈរ ិតតបិតតិចតួ ចបំ ផុតែដល
ជករតរមូវកនុងករេឆលយតបនឹ ងេគលបំណងែដលបនប៉ងរបស់ខួលន។ សហជីពគួរែតអច
របកន់ជំហេលអីែវ ដលជសរៈសំខន់ជសធរណៈ។ សហជីពមនសិទិក
ធ ុនងករសេរមច
នូវជេរមសនេយបយសរមប់េបកខជន

និងគណៈបកសែដលអចជួយសសេរមចបន

នូវផលរបេយជន៍របស់ ពួកេគ េដយមិនមនកររបឈមនឹងហនិភ័យៃនកររ ំេលភេសច
កតីរពងចបប់សហជីព។

26

ករអនុវតតសិទិេធ នះអចរតូវបនបករសយថជ”ករេធវយុទធន

ករសរមប់ែតេគលបំណងនេយបយែតប៉ុេណណះ” ។ ដូចេនះករហមឃត់េនះជករ
រ ិតតបិតមិ នរតូវបនអនុ ញញតេលេសរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ ។
សិទិេធ សរ ីភពៃនករជូបរបជុំ េដយសនតិវ ិធីរតូវបនធនកនុងមរត ២១ ៃនICCPR។ េទះបី
ជសិទិេធ នះមិនដច់ខតក៏េដយ
កររ ិតតបិតេលករេលកែលង។

27

28

េសរ ីភពកនុងករជូបរបជុំរតូវបនចត់ ថជវ ិធន និង

ិ ម
”រដឋមនកតពវកិចអ
ច វជ
ជ នមួយកនុងករមិ នេរជៀតែរជក

េដយមិនរសបចបប់ជមួយនឹងសិទិធកុនងករជួ បរបជុំេដយសនតិវ ិធី”។

29

តួចបំផុតរតូវបនតរមូវកនុងករសេរមចបនេគលបំណងែដលបនកំនត់(េគលករៃនភពចំបច់

ករហមឃត់
និងសមមរតភព,

របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរសិទិេធ សរ ីភពកនងករគិ
ត និងករបេញច ញ
ុ
មតិរបស់ Frank La Rue,កថខណឌ ៦៩, ឯកសរអងគករសហរបជជតិ # A/HRC/17/27 (ែខឧសភ ឆន២
ំ ០១១)។
26

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai, ឧបសមព័នធ៖ េបសកកមមេទកន់សធរណៈរដឋហសចេជៀ កថខណឌទី ៦០ ៃនឯកសរអងគករ
សហរបជជតិ A/HRC/20/27/Add.2 (ៃថងទី៨ ែខមិថុន ឆនំ២០១២)។
27

ICCPR,

មរត

២១

“ករេរបរបស់សិទិេធ នះ

អចមនកររ ិតតបិតែដលកំណត់ េដយចបប់ែតប៉ុេណណះ

សណ
ត ប់ ធនប់សធរណៈ ករករពរសុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទិធ និងេសរ ីភពរបស់
អនកដៃទ”។
28

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរ ីភពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ១៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២)
29

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៣៩ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆនំ២០១២) ។
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ែដលមនែចងកនុងេសចកតីរពងចបប់សហជីព

េសមនឹងកររ ិតតបិតមិ នរសបចបប់ េលេសរ ី

ភពៃនករជួបរបជុំ។
មនមតិជំទស់េលកេឡងថកររ ិតតបិតទំងេនះ

ជករចំបច់កុងករពរសណ
ន
ឋ ប់ធនប់

សធរណៈគឺ មិនសមេហតុផលកនុងករបញុច ះបញចូ លឲយេជឿតមករកំណត់របស់
េនះេទ។

ICCPR

លទធភពកនុងករចូលេទកន់ទីធលសធរណៈមិនរតឹមែតមនសរៈសំខន់ កុនង

ករអនុវតតសិទិក
ធ ុនងករជួ បរបជុំេដយសនតិវ ិធីេនះេទ

ប៉ុែនតក៏ជ

”មេធយបយជមូលដឋន

ែដលអនកេរៀបចំ និ ងករអនកចូលរួមអចេរបរបស់ផូវល វ ិថី និងទីធលសធរណៈកនុងករេធវ
ឬមនចលន)ករជួបរបជុំេដយសនតិវ ិធី”។

(េនេសងៀម
បញ
ជ ក់ថ

30

អនករយករណ៍ពិេសសបន

”លំហូរេដយេសរ ីៃនចរចរមិ នរតូវមនអទិភពេលេសរ ីភពៃនករជូបរបជុំ

េដយសនតិវ ិធីេដយសវ័យរបវតតិេនះេទ”

31

ដូចេនះកររត
ិ តបិតចត់ទុកថជកររ ំេលភ

បំពនមួយេលេសរ ីភពៃនករជូបរបជុំ។
អនុសសន៍៖ កថខណឌែដលបនគូសបញ
ជ ក់ កុងមរត
ន
៦៥(ច) និង ៦៥(ឆ) គួរែតរតូវបន
លុបេចល។
៦. កររ ំលយ
បញ
ហ ៖ មរត ២៩ ផតល់អំណចដល់តុលករករងរ32 កនុងកររ ំលយសហជីព ឬសម
គមនិេយជកេដយេហតុផលដូចតេទ៖
សហជីព

“(ក)

ករបេងកត

ឬសមគមនិេយជកែដលផទុយនឹ ងចបប់

ឬសកមមភពណមួយរបស់

ឬេគលបំណងរបស់សហជីព

ឬ

សមគមនិេយជកដូចែដលបនែចងកនុងលកខនិតកៈ (ខ) សហជីពែដលមិនឯករជយពីនិេយ

ជក និងជក់ែសតងណស់មិនអចសថរមកវ ិញនូ វឯកសររជយភពរបស់ខួន
ល និង (គ) អនក
30

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៦៥និង៦៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ

A/HRC/23/39

និងេសរភ
ី ពសមគម
(ៃថងទី២៤ ែខេមស

ឆនំ២០១៣)។
31

របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវ ិធី និងេសរ ីភពសមគមរបស់

Maina Kiai,កថខណឌទី ៤១ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន២
ំ ០១២) ។
32

”េយងេទតមមរត

៩៨

មុនេពលែដលតុលករករងររតូវបនបេងកត

េសចកតីរពងចបប់សហជីពរតូវបនបញចូ នេទ”តុលករមនសមតថកិចចមួយ”។
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រល់ជេមលះទំងអស់ែដលេកតមនកនុង

ដឹកនំ អនករគប់រគង និងអនកែដលទទួលខុសរតូវចំេពះកិ ចក
ច ររដឋបលរតូវបនែសវងរកេឃ
ញថមនកំហុសធងន់កុងនមជសហជី
ន
ព ឬសមគមនិេយជក”។ មរត ២៩ ក៏អនុញញត
ផងែដរេល ”ភគីពក់ ព័ន”ធ និង ”៥០% (ហសិ បភគរយ) ៃនសមជិកសរុបរបស់សហជីព
ឬសមគមនិេយជក” កនុងករដក់បណឹត ងជមួយនឹងតុលករេដ មបីសុំេធវកររ ំលយ។
ករពិភកស៖ ករបញចប់េដយមិនសម័រគចិតតជឧទហរណ៍មួយជក់ែសតងៃនករេរជៀតែរជក
ជមួយនឹងេសរ ីភពសមគម និងដូ ចគនេទនឹងករេរជៀតែរជតដៃទេទៀតរបស់រដឋភិបល
រតូវែតបំេពញនឹងសតង់ដរែដលបនកំណត់កុនង ICCPR៖
សិទិេធ សរ ីភពសមគមអនុវតតកុនងអំឡុងេពលអយុកលទំង
រសុងៃនសមគម។

ករពយួរ

និងកររ ំលយេដយមិនសម័គ្រ

ចិតៃត នសមគមមួយជរបេភទធងន់ធរង បំផុតៃនកររ ិតតបិតេល
េសរ ីភពសមគម។ ជលទធផល កររ ិតតបិតអចេធវេទបន
ដរបណែតមនេរគះថនក់ជក់ែសតង

និងភលមៗែដលេធវឲយ

មនកររ ំេលភបំពនធងន់ធងរដល់ចបប់ជតិ

ែដលេនះរតូវ

អនុេលមតមចបប់សិទិធមនុសសអនតរជតិ ។

កររ ិតតបិតេនះ

រតូវមនសមមរតតឹងរង
ឹ បំ ផុតេទនឹ ងេគលបំណងនិតយនុ កូ
លែដលបនបនត

និងេរបរបស់េនេពលែដលវ ិធនករទន់

ភលន់ជងេនះមិនមនរបសិទិភ
ធ ពប៉ុេណណះ។33
េយងេទតមយុតិស
ត
សរសតរបស់ ILO េសចកតីសេរមចេដមបីរ ំលយអងគករករងរ “អច
េកតមនេឡងែតកនុងករណីែដលមនករណីធងន់ធរង បំ ផុតប៉ុេណណះ កររ ំលយទំងេនះអច
េកតមនេឡងេដយេយងេទតមករសេរមចរបស់តុលករ

ដូចេនះសិទិៃធ នករករពរ

ខលួនរតូវបនធនេពញេលញ”។ 34 ខណៈេពលែដលេសចកតីរពងចបប់សហជីពហក់ បីដូច
33

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៧៥ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន២
ំ ០១២)។
34

ិ ី
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទិេធ សរ ីភពកនុងករជួបរបជុំេដយសនតិវធ

និងេសរភ
ី ពសមគម

របស់ Maina Kiai,កថខណឌទី ៧៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន២
ំ ០១២)។
(ដករសង់ករែសវងយល់ពីេសចកតីសេរមច និេគលករណ៍របស់ ILO ខថខណឌេលខ ៦៩៩).
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ជគំរទនូវលកខខណឌតរមូវរបស់ យុតិស
ត
រសតរបស់ ILO ចុងេរកយេនះ ប៉ុែនតមិនបនេឆលយ
តបនឹ ងលកខខណឌតរមូវមុនេនះេទ។ ដូចែដលបនកត់សមគល់កុងែផន
ន
កទី ៥ មនបបញញ តិត
យ៉ ងេរចនៃនេសចកតីរពងចបប់សហជីព
បន

ែដលហមឃត់សកមមភពែដលអចអនុញញត

និ ងមនបទបបញញ តិែត ដលទូលំទូលយខលំង

និងមិនចបស់លស់ែដលករអនុវតតៃន

បបញញ តិទ
ត ំងេនះអចរតូវបនចត់ទុកថជសកមមភពតមអំេពចិតត។
េសចកតីរពងចបប់សហជីពដក់ទណឌកមមេលសហជីព

ឬសមគមនិេយជកចំេពះសកមម

ភពែដលមិនសមរមយ មិនចំបច់ជអំេពឧរកិដឋេនះេទ ៃនថនក់ដឹកនំរបស់សហជីព ឬ
សមគមនិេយជកតមមរត ២៩(គ)។ ជជងកររ ំលយសហជីព ឬសមគមនិេយជក
ែដលជករពិន័យធងន់ធងរ និងអចិៃរនតយ៍មួយ េនេពលែដលថនក់ដឹកនំមួយរូប ”របរពឹ តត
កំហុសធងន់ធងរ”

គត់រតូវែតទទួលខុសរតូវជលកខណៈបុគគល

ចំេពះសកមមភពទំងេនះ

ប៉ុែនតសហជីព ឬសមគមនិេយជកមិនគួ ររតូវបនរ ំលយេនះេទ។ កររ ំលយកនុងករណី
េនះអចរ ំេលភបំពនេសរ ីភពសមគម។
ករអនុញញត ”ភគីពក់ព័ន”ធ ណមួយ ែដលជវកយស័ពទមួយមិនរតូវបនកំណត់និយមន័យ
និងមនភពមិនចបស់លស់រគប់រគន់ កុនងកររួមបញូច លបុ គល
គ
ឬរកុមយ៉ ងេរច ន កនុងករ
ដក់ញញតិេត សនសត
ុំ ុលករកនុងកររ ំលយសហជីព
ខុស។

ឬសមគមនិេយជកមួយជករែណនំ

បទបបញញ តិេត នះអចផតល់លទធផលែដលតុលករ

សំេណរេនះ

ទទួលបនេរចនេលសលប់ នូវ

ែដលនឹងបេងកនករងរដល់តុលករែដលរបតិបតតិករអស់ករមិត

ករមិ តសមតថភពរបស់ខួនរួ
ល ចមកេហយ។ យ៉ ងេហចណស់បុគគល

ឬហួស

ឬរកុមគួរមនេពល

េវលកនុងករបងហញពីមហនតរយរសបចបប់ពីសកមមភពៃនសហជី ព ឬសមគមនិេយជក
មុនេពលរបគល់បណឹត ងដល់តុលករ

េហយជករលអ

បុគគលែដលទទួលរងប៉ះពល់

ទំងេនះគួរែតរតូវបនតរមូវកនុងករដក់បណឹត ងដល់រពះរជអជញមនសមតថកិចចដូចេទនឹ ង

ិ ីសរមប់បទេលមសដៃទផងែដរ។
នីតិវធ

ចុងេរកយមិនមនសិទិធចបស់លស់កុងករតវ៉
ន
សរមប់សហជីព
េនះេទ។
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ឬសមគមនិេយជក

អនុសសន៍៖ ែកសរមួលមរត ២៩ េដមបីែចងយ៉ ងចបស់លស់ ថកររ ំលយជជេរមស
ចុងេរកយ េហយថកររ ំលយនឹងមិនេក តេឡងេដយែផអកេលអំេព មិនសមរមយរបស់ថនក់
ដឹកនំេនះេទ។ មរត ២៩ រតូវផតលស
់ ិទិដ
ធ ល់សហជីព និងសមគមនេយជិ កកនុងករ
េធវករតវ៉ ។
៧. បញហេផសងេទៀត
មរត២២ បបញញ តិព
ត ីរបភពៃនហិរញញ វតថុសរមប់សហជីព និងសមគមនិ េយជក ែដលផតល់
នូវតរងកំ ណត់មួយៃនហិរញញ វតថុែដលជករអនុញញត។

កនុងេគលបំណងអនុេលមតម

មរត ២២ ៃន ICCPR 35 ។ មរតេនះគួរែតរតូវបនែកសរមួលេឡងវ ិញេដមបីអនុញញត
ចបស់លស់សរមប់មូលនិ ធិែដលេចញពីរបភពរសបចបប់ទំងអស់

េយងេទតម

លកខនិតកៈរបស់សហជីព ឬនិេយជក។រសេដៀងគនេនះផងែដរ តរងៃនរបភពែដលបន
អនុញញតៃនមូលនិ ធិគួរែតជករចងអុលបងហញមិ នែមនជករកំណត់េនះេទ។
តមមរត ២៤ ”ភគីពក់ព័ន”ធ អចេសនសុំករេធវសវនកមមមយយេលសហជីព ឬសមគម
និេយជក។ វកយស័ពទ ”ភគីពក់ព័ន”ធ គឺមិនចបស់លស់ និងអចរតូវបនបករសយកនុង
ករអនុញញតដល់បុគល
គ
សហជីព

ឬរកុមេសទរែតទំងអស់កុងករេសន
ន
សុំេធវសវនកមមេនះ។

និងសមគមនិេយជករតូវបង់េសវសរមប់ករេធវសវនកមមជេរចនេដយមិន

មនមូលដឋនចបប់ចបស់លស់មួយ។
សហជីព

ដូចេនះ

និងសមគមនិេយជក

េនះអចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់ហិរញញ វតថុរបស់

េហយអចរតូវបនេរបរបស់ជឧបករណ៍មួយៃនករ

េបៀតេបៀនេដយបុគគល និងរកុមែដលមិ នមនសីលធម៌

មរតេនះគួរែតរតូវបនែក

សរមួលដូចេនះមនែតអនកែដលទទួលរងនូវមហនតរយរូបិយ៍

ែដលែផអកេលកររគប់រគង

35

សូមពិនិតយេមលរបយករណ៍របស់ Maina Kiai របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទេិធ សរ ីភពកនុងករ

ិ ី
ជួបរបជុំេដយសនតិវធ
(ៃថងទី២៤

ែខេមស

និងេសរ ីភពសមគមកថខណឌទី
ឆនំ២០១៣)។

(កនុងទំនក់ទំនងេលខ

១៦

ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ

១២៧៤/២០០៤

A/HRC/23/39

គណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុសសបនអេងកត

េឃញថ ”សិទិេធ សរ ីភពសមគមពក់ព័នម
ធ ិនរតឹមែតសិទិក
ធ ុនងករបេងកតសមគមមួយេនះេទ ប៉ុែនតធនផងែដរនូវសិទិធ
ៃនសមគមមួយេនះកនុងករេធវសកមមភពេដយេសរ ីេដមបីអនុវតតសកមមភពតមលកខនិក
ត ៈរបស់ខួន។ករករពរែដល
ល
បនធនេដយមរត

២២

រគប់ដណតប់ដល់សកមមភពទំងអស់ៃនសមគមមួយ[...]”ដូចេនះ

សកមមភពែសវង

រកមូលនិធិរតូវបនករពរតមមរត ២២ៃនកតិកសញញ និងកររ ិតតបិតមូលនិធិែដលររំងសមតថភពរបស់សមគម
កនុងករបនតនូវសកមមភពលកខនិក
ត ៈចត់ទុកថជករេរជៀតែរជកមួយជមួយនឹងមរត ២២)។
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ឬករេរបរបស់មូលនិ ធិមិនរតឹមរតូវែដលបនេចទរបកន់របស់សហជីព

ឬសមគម

និេយជក េទ បអចេសនសុំេធវសវនកមម។ របសិនគមនកររគប់រគង ឬេរបរបស់មូលនិធិមិន
រតឹមរតូវេនះេទបុគគល

ឬរកុមែដលេសនេធវសនវកមមគួរែតមនកតពវកិចចកុងបង់
ន
ៃថលេសវ

សវនកមម។

មជឈមណឌល ICNL េនែតផតល់នូវជំនួយបេចចកេទស តមករសមរសប។
ដក់ជូនេនៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆនំ ២០១៥
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