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របាយករណ៍របសអ់�ករយករណ៍ពេិសស ស�ពី ីសទិ�េិសរភីាពក�ងុ

ករជបួ្របជុេំដយសន�វិធិ ីនងិសមាគម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក�សីេង�ប 

របាយករណ៍េនះ គឺជារបាយករណ៍ដំបូងរបស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុ ំ

េដយសន�ិវធិី និងសមាគម ដកជូ់នមហសន�ិបាត។ របាយករណ៍េនះនយិាយពីកង�ល់អំពីករអនុវត�

សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុេំដយសន�ិវធិី និងសមាគមក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ អ�ករយករណ៍

ពិេសសមានកង�ល់ជាខ� ងំអពំីកររេំលភ និងករបំពនសិទ�ិមនុស្សកនែ់តេកនេឡង ែដលបាននឹង

កំពុង្រប្រពឹត�េនក�ុងតបំនជ់ាេ្រចនៃនពិភពេលក ្របឆាងំនងឹបុគ�លទងំឡាយែដលេ្រប្របាស់ ឬែស�ងរក

ករេ្រប្របាស់សិទ�ិែបបេនះេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត និងែដលេធ�េអយខូចខតដល់ករេបាះេឆា� ត

ែបបេនះជានិរន�រ។៍ 

 



 A/68/299 

13-42309 3 

I. េសចក�េីផ�ម 
១. អណត�ិរបស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិ ី

និងសមាគម ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្សេនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ 

ខ�ួនេលខ១៥/២១ស្រមាបរ់យៈេពលបីឆា� ដំំបូង។ ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សបានែតងតងំេលក 

ៃមណ៉ា គអីយ (Maina Kiai) ជាអ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំ 

េដយសន�ិវធិី និងសមាគម ក�ុងែខមនីា ឆា� ២ំ០១១ េដយចបេ់ផ�មពីៃថ�ទ១ី ែខឧសភា ឆា� ំ

២០១១។ របាយករណ៍េនះគឺជារបាយករណ៍ដំបូងែដលបានដកជូ់នមហសន�ិបាតេដយ 

អ�ករយករណ៍ពិេសសរបូេនះ តបតមករេស�សំុរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្ស តមេសចក�ី

សេ្រមចរបស់ខ�ួនេលខ២១/១៦ ែដលថារបាយករណ៍្របចឆំា� ្ំរត�វដកជូ់នមហសន�បិាត

អង�ករសហ្របជាជាត ិ ។ របាយករណ៍េនះ េលកពីកង�ល់អំពីករអនុវត�សិទ�ិេសរភីាពក�ុង

ករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីនិងសមាគម េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត និងគរួ្រត�វបានអន

ជាមយួរបាយករណ៍តម្របធានបទេលខ (A/HRC/20/27  និងA/HRC/23/39) របស់អ�ក

រយករណ៍ពិេសស ែដលបានដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។ 

២. េរៀងរល់ឆា�  ំករេបាះេឆា� ត ្របជាសិទ� ិនិង្របជាមតិ្រត�វបានេធ�េឡងេនក្រមតិេផ្សងៗគា�  

របទ់ងំេនក្រមតិ្របធានាធបិតី នីតបិ��ត� ិនិងេនថា� កម់លូដ� ន េនតម្របេទសជាេ្រចន។ 

ករ្របកួត្របែជងក្រមតិខ�ស់ែដលមានក�ុងករេបាះេឆា� តភាគេ្រចន្រត�វបានេឃញថា មានករ 

រេំលភសិទ�ិមនុស្សែដលមានកររកីរលដល រមួទងំសិទ�រិស់រនមានជីវតិ េសរភីាពៃនករ

បេ��ញមតិ េសរភីាពៃនករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី នងិេសរភីាពសមាគម។ េបតមទស្សនៈ

របស់អ�ករយករណ៍ពិេសស សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុំេដយសន�ិវធិីនិងសមាគម បាន

ស�ិតេ្រកមករវយ្របហរកនែ់តខ� ងំេឡងេដយសររបបបច�ុប្បន�ឬរបបខងមុខ ស�ះែស�ង 

េដម្បរីក្សោ ឬទទួលបានអណំាចតម្រគបម់េធ្យោបាយ។  អ�ករយករណ៍ពិេសសេជឿជាកថ់ា 

បរបិទៃនករេបាះេឆា� តសមនងឹទទួលបានករយកចិត�ទុកដកព់ិេសស េដយសរែតលទ�

ភាពរបស់បុគ�លនិងសមាគម ក�ុងករបេង�ត និង្របតបិត�ិករេដយេសរ ី្រត�វ្របឈមនឹងហនិ 

ភយ័ ជាពិេសសក�ុងអំឡុងេពលេនាះ។ អ�ករយករណ៍ពិេសស ្រត�វបានប��ុ ះប��ូ លឲ្យេធ�

ករសន�ិដ� ន ែដលជាលទ�ផលៃនបណ�ឹ ងែដលេលកបានទទួល កំពុងែតេកនេឡងទកទ់ង

នឹងករយាយី ករបភំតិបភំយ័ និងកររតឹត្បតិមនិសមេហតុផល េទេលបុគ�ល សមាគម 

និងសមាជិកសមាគម េនមនុេពល ឬេនបនា� បព់ីករេបាះេឆា� ត្របកួត្របែជងគា� ។ 

 



 A/68/299 

13-42309 4 

៣.   េនេពលសរេសររបាយករណ៍េនះ   អ�ករយករណ៍ពិេសសទទួល្របេយាជនយ៉៍ាង

េ្រចនពីករចូលរមួេនក�ុងកិច�្របជុំអ�កជំនាញ រយៈេពលមយួៃថ� ែដលបានេធ�េឡងេនទី្រក�ង

ហ្ុសែឺណវ កលពីៃថ�ទ១ី ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៣។ អ�ករយករណ៍ពិេសសសូមែថ�ងអណំរគុណ 

ដល់អ�កទងំឡាយែដលបានចូលរមួេរៀបចំកិច�្របជុំេនះ និងដល់អ�កែដលបានែចករែំលកបទ 

ពិេសធនរ៍បស់ខ�ួន េដម្បផី�ល់ជាពត័ម៌ានដល់របាយករណ៍េនះ ទងំេនក�ុងកិច�្របជុំេនាះ 

ទងំេនក�ុងេវទិកេផ្សងៗេទៀត។ អ�ករយករណ៍ពិេសសកប៏ានពិចរណាផងែដរ អំពកីត�

ពកព់ន័�ៃនករងរែដលអចមាន្រសបេ់នក�ុង្រក�ម្របឹក្សោ។១ ស� នភាពរបស់្របេទសែដល

បានេរៀបរបេ់នក�ុងរបាយករណ៍េនះ ្រត�វបានក� យជា្របធានបទៃនលិខតិទកទ់ង េផ�េទ 

រដ� ភបិាល កដូ៏ចជាេសចក�្ីរបកសពត័ម៌ាន និងរបាយករណ៍ែដលេចញេដយអ�កកន់

អណត�ិតមនីតិវធិីពិេសស និងម�ន�ីជានខ់�ស់អង�ករសហ្របជាជាតិ។ 

II. សទិ�េិសរភីាពក�ងុករជបួ្របជុេំដយសន�វិធិ ីនងិសមាគម គជឺាែផ�ក

ស�លូក�ងុករេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនងិយតុ�ធិម ៌

ក. លទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ និងេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុេំដយសន�ិវធិ ីនិងសមាគម 

៤. លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ជា្របពន័�មយួែដល្របជាពលរដ�ចូលរមួេដយផា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលេនក�ុងករដឹកនាកំចិ�ករសធារណៈ មានករយកចិត�ទុកដកដ់ទូ៏លំទូលយេន

ទូទងំពិភពេលក។ ករេបាះេឆា� ត ករេធ�្របជាមតិ និងករេធ�្របជាសិទ�ិ ែដលតមរយៈេនះ 

្របជាពលរដ�េ្រជសេរ សតំណាងរបស់ខ�ួន និងបង� ញជេ្រមសរបស់ខ�ួនអំពចី្បោប ់ ឬេគាល

នេយាបាយេផ្សងៗ មានអនុវត�េន្របេទសភាគេ្រចនេលពិភពេលក។ ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត២១(៣) ៃនេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស ្របជាធិបេតយ្យគឺជាដំេណ រករ 

មយួែដលក�ុងេនាះ “ឆន�ៈរបស់្របជាពលរដ�្រត�វែតជាមូលដ� ន្រគឹះៃនអំណាចរបស់រដ� ភបិាល”។ 

ជាទូេទ ឆន�ៈេនះនឹង្រត�វបានសែម�ងេចញតមរយៈករេបាះេឆា� តយ៉ាងេទៀងទតត់មកល

កំណត ់ េដយេសរ ីនិងមានករ្របកួត្របែជងគា�  េដម្បសីេ្រមចអំពីេគាលនេយាបាយេដយ

ផា� ល់ឬេដយ្របេយាល តមរយៈតំណាងែដលបានេ្រជសេរ សែដល្រត�វែតមានគណេនយ្យ 

ភាពចំេពះមា� ស់េឆា� តរបស់ខ�ួន។ 

១ េដយរួមទំងរបាយករណ៍របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ី ពីស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនែប៊លឡារុស ែដលេផា� ត 

េទេលកិច�ករសិទ�ិមនុស្សេនក�ុងដំេណ រករេបាះេឆា� ត (A/68/276)។.
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ម្យោ៉ងវញិេទៀត ្របជាធបិេតយ្យដូចបានឆ�ុះប�� ងំេនក�ុងដំេណ រករេបាះេឆា� ត ជាទូេទពក់

ពន័�នឹងករេ្រប្របាស់ដំេណ រករច្បោស់លស់ ែដលអចព្យោករណ៍បាន ជាមយួនឹងលទ�ផល

មនិច្បោស់លស់ ចំែណកឯ្របពន័�មនិ្របជាធិបេតយ្យវញិ អចកំណតប់ានតមរយៈករែដល 

ថា ដំេណ រករេបាះេឆា� តទងំមូល ្រត�វបានបង� ញឲ្យេឃញពីដំេណ រករមនិ្របាកដ្របជា 

និងមនិច្បោស់លស់ ប៉ុែន�លទ�ផលរបស់វអចព្យោករណ៍បានេទវញិ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏

េដយ គុណភាពៃនករេបាះេឆា� ត្រត�វស�ិតេ្រកមករពិនិត្យពិចយ័កនែ់តខ� ងំេឡងៗ េដម្បី
ធានាថាលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� តគឺតំណាងឲ្យឆន�ៈរបស់្របជាពលរដ�។ ករេបាះេឆា� តផ�ល់

ភាព្រសបច្បោបដ់ល់រដ� ភបិាល ្របសិនជាករេបាះេឆា� តេនាះ មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាករ

ឆ�ុះប�� ំងពឆីន�ៈរបស់្របជាពលរដ�េទ េនាះករមនិសប្បោយចិត� និងករដកហូតសិទ�ិេបាះ

េឆា� ត អចបង�ឱ្យមានជេមា� ះ េហយេពលខ�ះអចបង�ឲ្យមានជេមា� ះហិង្សោកសឹ៏ងមាន។ េដម្ប ី

រក្សោបាននូវឧត�មគតិ្របជាធបិេតយ្យ ជាករចបំាចសំ់របរ់បបនានា គឺ្រត�វ្របកនខ់� បនូ់វនីតិ 

រដ� េគារព និងករពរសិទ�ិមនុស្ស នងិរក្សោស� រតី្រប�ង្របយត័� នងិេឆ�យតបចំេពះទស្សនៈ 

និងគំនតិរបស់្របជាពលរដ�េន្រគបេ់ពលេវល។ 

៥. សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុំេដយសន�ិវធិីនិងសមាគម មានភាពពកព់ន័�េទនឹងដេំណ រ 

ករ្របជាធិបេតយ្យ ទងំេនក�ុងអំឡុងេពលៃនករេបាះេឆា� ត ទងំេនចេនា� ះេពលៃនករេបាះ 

េឆា� ត។ អ�ករយករណ៍ពិេសសគូសប�� កេ់ឡងវញិថា សិទ�ិទងំេនះ គឺជាសមាសភាគដ៏

សំខនៃ់នលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ េ្រពះថាវផ�ល់សិទ�ិអំណាចដល់�ស�ី បុរស និងយុវជន “ឱ្យ 

សែម�ងទស្សនៈនេយាបាយរបស់ខ�ួន ចូលរមួក�ុងករកសំន�សិល្បៈ និងអក្សរស�ស� និង

សកម�ភាពេផ្សងៗេទៀតខងវប្បធម ៌ សង�ម នងិេសដ�កចិ� ចូលរមួក�ុងករេគារព្របតិបត�ិ
សសនាឬជំេនឿេផ្សងៗ បេង�តនិងចូលរមួក�ុងសហជពីនិងសហករណ៍ និងេបាះេឆា� តេ្រជស 

តងំអ�កដកឹនាេំដម្បតីំណាងឲ្យផល្របេយាជនរ៍បស់ខ�ួន និងឲ្យពួកេគមានគណេនយ្យភាព” 

(បុព�កថាៃនេសចក�ីសេ្រមចេលខ១៥/២១របស់្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�ិមនុស្ស)។ 

៦. ពិេសសជាងេនះេទៀត សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុេំដយសន�ិវធិី និងសមាគម គឺជា

មេធ្យោបាយដសំ៏ខនម់យួស្រមាបប់គុ�លនងិ្រក�មបគុ�ល ចូលរមួក�ុងកិច�ករសធារណៈ។ ករ 

អនុវត�សិទ�ិទងំេនះ ផ�ល់ជាមេធ្យោបាយមយួ ែដលតមរយៈេនាះ ្របជាពលរដ�អចចង្រកង

និងសែម�ងកង�ល់ និងចណំាបអ់រម�ណ៍របស់ខ�ួន និងខតិខំ្របឹងែ្របងេដម្បេីធ�ជាគំរដូល់អភ ិ

បាលកិច�ែដលេឆ�យតបេទនងឹប�� របស់ពួកេគ។ តយ៉ួាង សិទ�ិេនះមានសរៈសំខនដ់ល់ 

សកម�ភាពអបរ់អំ�កេបាះេឆា� ត េបាះេឆា� ត សេង�តករណ៍ និងតមឃា� េំមលករេបាះេឆា� ត និង 

ដកឲ់្យេបក�ជនឈរេឈ� ះេបាះេឆា� ត និងម�ន�ីជាបេ់ឆា� តមានគណេនយ្យភាព។ 
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៧. ច្បោបអ់ន�រជាតិមានែចងពីេគាលករណ៍ និងបទដ� នអំពីដំេណ រករ និងលទ�ផលៃនករ

េបាះេឆា� តអច្រត�វបានវស់ែវងបាន។ ករវយតំៃលែដលជិតមកដល់ េដយទទួលស� ល់ថា 

រដ�នានាបានទទួលយកករេប�ជា� ចិត�តមផ�ូវច្បោបដ់ជ៏ាកល់ក ់និងថាករេបាះេឆា� តែដលខ�ួន 

េរៀបចំេឡងគួរបំេពញតមករេប�ជា� ចិត�េនាះ ផ�ល់ជាស�ងដ់រឯកភាពែតមយួ និងជាសត្យោនុ

មត័ដល់ករសេង�តករណ៍ៃនករេបាះេឆា� ត។ សកលភាព ភាពទកទ់ងគា� េទមក និងភាព

អ្រស័យគា� េទមកៃនសិទ�ិមនុស្ស ្រត�វបានអនុវត�េដយរដ�នានាែដលមានករទទួលខុស្រត�វ 

ធានាពីករអនុវត�ៃនសិទ�ិទងំអស់ ក�ុងកំឡុងេពលដំេណ រករេបាះេឆា� ត េដម្បសីេ្រមចបាន

លទ�ផលជាវជិ�មាន។ ករអនុវត�ដូចេនះទទួលស� ល់ថា ដំេណ រករេបាះេឆា� តដេ៏ជាគជយ័

មយួ ្រត�វេទហួសពី្រពឹត�ិករណ៍ៃនៃថ�េបាះេឆា� ត។ ្រកបខណ័� ច្បោប ់ បរយិាកសនេយាបាយ 

សមត�ភាពស� បន័ទងំមុនេពល កំឡុងេពល និងេ្រកយៃថ�េបាះេឆា� ត សុទ�ែតមានឥទ�ពិល

េទេលករអនុវត�សិទ�ិ។ េលសពីេនះ អ�ករយករណ៍ពិេសសេជឿជាកថ់ា ដំេណ រករេបាះ

េឆា� ត មនិអច្រត�វទុកជាេសរឬី្រតឹម្រត�វេនាះេទ េហយេហតុដូេច�ះ លទ�ផលកម៏និគួរចតទុ់ក 

ជាលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� តដព៏ិត្របាកដមយួ ដូចែដលត្រម�វតមច្បោបអ់ន�រជាតិេនាះែដរ 

្របសិនេបមានឧបសគ�ែដលរកីរលដលជា្របពន័� ដល់ករអនុវត�សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ

្របជុំេដយសន�ិវធិី និងសមាគម។ 

៨. កររក្សោសន�ិភាព ក�ុងកឡុំងេពលដំេណ រករៃនេបាះេឆា� ត គឺជាករចបំាចដ់ល់អ�កេបាះ

េឆា� តទងំអស់ឱ្យេចញេទេបាះេឆា� ត និងអនុវត�សិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់ខ�ួន។ េទះបយ៉ីាងណា

កេ៏ដយ េទះជា[កររតិត្បតិេនាះ]សំខន ់ កវ៏មនិ្រត�វផ�ល់យុត�ិកម�ឱ្យបន�អនុវត�មនិល�ដល់

ករេបាះេឆា� ត និងករដកក់ំហិតមនិសមេហតុផលដល់សិទ�ិក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី

និងសមាគម ឬសិទ�ិដៃទេទៀតែដរ តយ៉ួាងបរំមគា� នែដនកំណត ់ នងិមនិអច្រគប្់រគងបាន

ដល់ករតវ៉ ឬបាតុកម�្របឆាងំនឹងលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត។ េនទីណាែដលសិទ�ិទងំេនះ

្រត�វបានបំពន េទះេនដណំាកក់លណាកេ៏ដយ ក�ុងកំឡុងេពលដំេណ រករៃនករេបាះ

េឆា� តគួរមានដំេណាះ្រសយភា� ម និងមាន្របសិទ�ភាព េដយអជា� កណា� លមយួែដលមនិ

លំេអៀង។ 

៩. េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ អ�ករយករណ៍ពិេសសេផា� តយ៉ាងទូលយេទេលតួនាទីរបស់

សមាគម រមួទងំគណៈបក្សនេយាបាយ ថាជាយានស�ូលែដលបុគ�លនានា អចចូលរមួក�ុង

ករដឹកនាកំិច�ករសធារណៈេដយសន�ិវធិីតមរយៈតំណាងែដលបានេ្រជសេរ ស។ គណៈ

បក្សនេយាបាយេដរតួនាទយ៉ីាងសំខន ់ “ក�ុងករធានាពហុនិយម និងករ្រប្រពិត�េទដ្៏រតឹម
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្រត�វៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ”។២ របាយករណ៍េនះអនុមត័និយមនយ័ៃនគណៈបក្សនេយា 

បាយថាជា “សមាគមេសររីបស់មនុស្ស មានេគាលេដមយួក�ុងចំេណាមេគាលេដនានា 

េនាះគឺចូលរមួក�ុងករ្រគប្់រគងកិច�ករសធារណៈ រមួទងំតមរយៈករបង� ញេបក�ជនឈរ

េឈ� ះេបាះេឆា� តេដយេសរនីិង្របជាធិបេតយ្យ។៣ ្របករែដលសំខនេ់នាះ គឺគណៈបក្ស

នេយាបាយមយួ ជា“សមាគម” មយួ(A/HRC/20/27, កថាខណ័� ទ៥ី១-៥២), េទះបីជាវ

មានលក�ណៈពិេសសែដលអចប��ត�ិេដយច្បោបេ់ដយែឡក និងស�ិតេនេ្រកមវធិាននានា 

េផ្សងពីវធិានទងំឡាយសំរបស់មាគមកេ៏ដយ។ អ�ករយករណ៍ពិេសសចតទុ់កភាពខុស 

ខុសគា� ជាចំបងរវងគណៈបក្សនេយាបាយ និងសមាគម ្រតងល់ទ�ភាពរបស់គណៈបក្ស

នេយាបាយបង� ញេបក�ជននានាសំរបក់រេបាះេឆា� ត េហយបនា� បម់ក គឺេដម្បបីេង�តរដ� ភិ

បាល ែដលេបក�ជនទងំេនាះ្រត�វឈ�ះក�ុងករេបាះេឆា� តដព៏ិត្របាកដមយួ។ េហតុដូេច�ះ 

េលកគូសប�� កថ់ា ករចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសីុវលិេនក�ុងដំេណ រករេបាះេឆា� ត មនិ

គួរនាឱំ្យមានករលបពណ៌ពកួេគេដយមនិស�័្រគចិត� ឬចតទុ់កពួកេគថាជាគណៈបក្ស

នេយាបាយ េដយសរែតករចូលរមួរបស់ពួកេគេនក�ុងជីវភាពសធារណៈ តមមេធ្យោ 

បាយមយួែដលពួកេគបានេ្រជសេរ សេនាះេទ។ 

១០. ខណៈែដលមានែតអង�ករសង�មសីុវលិមយួចំននួ អចេធ�ករេដយផា� ល់េលប��

ពកព់ន័�នងឹករេបាះេឆា� ត ដូចជាករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� ត ករសេង�តករណ៍េបាះេឆា� ត កំែណ 

ទ្រមងស់� បន័េបាះេឆា� ត នងិគណេនយ្យភាពរបស់េបក�ជន និងម�ន�ីែដល្រត�វជាបេ់ឆា� ត អ�ក

រយករណ៍ពិេសសទទលួស� ល់ែដរថា កំឡុងេពលេបាះេឆា� តផ�ល់ឱកសបឋមដល់អង�ករ

សង�មសីុវលិជាេ្រចនចូលរមួជាមយួអ�កតណំាងែដលនឹង្រត�វជាបេ់ឆា� ត គូសប�� កព់ីកង�ល់

និងផល្របេយាជនរ៍បស់ពកួេគ េដម្បទីទួលបានចេម�យតបេគាលនេយាបាយ និងជាទូេទ 

េ្រប្របាស់សិទ�ិរបស់ពួកេគេដម្បចូីលរមួក�ុងកចិ�ករសធារណៈ។ េដយសរែតេហតុផល

េនះ កិច�ពិភាក្សោណាមយួអំពីសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុនំិងសមាគមេនក�ុងបរបិទៃនករ

េបាះេឆា� ត ្រត�វរបប់��ូ ល្រគបអ់ង�ករសង�មសីុវលិ េដយមនិគិតពីវស័ិយេគាលេដនានា

របស់ពួកេគេឡយ។ 

២ តុលករសិទ�ិមនុស្សអឺរ ៉ុប គណៈបក្សសហភាពកំុមុយនីសទួគីនិងគណៈបក្សដៃទេទៀត ្របឆាំងនឹង្របេទសទួគី។ 

េសចក�ីអនុវត�េលខ២០/១៩៩៧/៨០៤/១០០៧ ចុះៃថ�ទី២៥ ឧសភា ១៩៩៨ វក្យខ័ណ� ទី៤១។ 

៣ អង�ករសន�ិសុខ និងសហ្របតិបត�ិករអឺរ ៉ុប(OSCE)/ករយិាល័យសិទ�ិមនុស្សនិងស� ប័ន្របជាធិបេតយ្យ និងគណៈ 

កម�ករទី្រក�ងវនីឺស។េគាលករណ៍ែណនាំស�ី ពីវធិានសំរប់គណៈបក្សនេយាបាយ(វ៉សូវ/ី�ស� បួរ២០១១)វក្យខ័ណ� ៩

 

http://undocs.org/A/HRC/20/27
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១១. ពក្យ“ករេបាះេឆា� ត” ដូចបានេ្របេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ រមួទងំករេបាះេឆា� តទងំ 

ឡាយែដលេរៀបចំេឡងេដម្បេី្រជសេរ ស្របធានាធិបតី នីតិប��ត� ិ និងអ�កតណំាងរដ�បាល 

េនមូលដ� ន ករេរៀបចំ្របជាសិទ�ិ និង្របជាមតិ។ រយៈេពលេបាះេឆា� តមនិែតងែតេឆ�យតប

េទនឹងករកំណតេ់ពលដ្៏រតមឹ្រត�វេនាះេទ។ ជាករពតិ អចអះអងបានថា ករប��បរ់យៈ

េពលេបាះេឆា� តមយួ ក�ុងកំរតិមយួែដលអចកណំតប់ាន ជាស�� ចបេ់ផ�មៃនករេបាះេឆា� ត

បនា� ប។់ ្រពតឹ�ិករណ៍ខ�ះេនក�ុងដំេណ រករេបាះេឆា� ត អចកំណតព់ីករៃលេពលេវលជាក់

លកប់ាន តយ៉ួាងករអបរ់អំ�កេបាះេឆា� ត រយៈេពលយុទ�នាករ ៃថ�េបាះេឆា� ត និងរបស់ន�ឹក

េឆា� ត។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ សកម�ភាពដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�ដល់ដំេណ រករ អច

េនែតបន� ក�ុងរយៈេពលយូរេ្រកយពីេបាះេឆា� ត ដូចជាករែកទ្រមងច់្បោប ់និងព្រងឹងស� បន័

ជាេដម។ តមរយៈករេធ�អធិប្បោយពីវសិលភាពៃនរបាយករណ៍េនះ ែដល្រគបដណ� ប់

េលរយៈេពលមុនករេបាះេឆា� ត កំឡុងេពល នងិេ្រកយេពលៃនករេបាះេឆា� ត អ�ករយ

ករណ៍ពិេសសសូមផា� េំផ�ថា បរបិទៃនករេបាះេឆា� ត គឺមនិសំេដែតេល្រពឹត�ិករណ៍ជាក់

លកម់យួ ឬេពលេវលេដយែឡកណាមយួេនាះេទ ឧទហរណ៍ៃថ�េបាះេឆា� ត េទះបីជា

ករគូសសន�ឹកេឆា� តរបស់នរណាមា� ក ់ គឺជាេពលេវលសំខនប់ំផុតៃនករេបាះេឆា� តកេ៏ដ

យ។ អ�ករយករណ៍ពិេសសកតសំ់គាល់ថា ករេបាះេឆា� តែតងែតជាករ្របកួត្របែជងដេ៏ក�

គគុកែដលជាហនិភយ័យ៉ាងេ្រចនសំរបអ់ជា� ធរ និងអ�កេបាះេឆា� ត។ េនក�ុងបរបិទេនះ 

រដ�មានកតព�កិច�េគារព និងស្រម�លដល់សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំនងិសមាគម េនក�ុង

ដំេណ រករៃនករេបាះេឆា� តទងំ្រស�ង។ 

ខ. ្រកបខណ័� ច្បោបអ់ន�រជាត ិទកទ់ងនឹងសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុេំដយសន�ិ

វធិ ីនិងសមាគម េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត 

១២. េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ខ�ួនេលខ១៥/២១ ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្សសូមអំពវនាវ

ដល់រដ�នានា ឱ្យេគារពនិងករពរយ៉ាងេពញេលញដល់សិទ�ិរបស់បុគ�លទងំអស់ក�ុងករជបួ 

្របជុំេដយសន�ិវធិីនិងសមាគមេដយេសរ ីរមួទងំេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ បែន�មពី

េលស�� ណៃន្របជាធបិេតយ្យ សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី និងសមាគម 

្រត�វបានអនុវត�េដយេស��មស� តព់ីសិទ�ិចូលរមួក�ុងរដ� ភបិាលៃន្របេទសមយួ ដូចែដលបាន

ប�� កេ់នក�ុងេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស ែដលមានែចងេនក�ុងមា្រត២១

(៣)ថា “ឆន�ៈរបស់្របជាពលរដ�គឺជាមូលដ� នៃនអំណាចរបស់រដ� ភបិាល។ ឆន�ៈេនះ្រត�វបាន 
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សំែដងតមរយៈករេបាះេឆា� តេទៀងទត ់ និងពិត្របាកដ ែដល ករេបាះេឆា� តេនះ្រត�វេរៀបចំ

ជាសកល និងេស�ភាព នងិ្រត�វេធ�ជាសំងត ់ឬសមមូលនឹងនតីិវធិីេបាះេឆា� តេដយេសរ”ី។ ដូច

គា� េនះែដរ មា្រត២៥ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ពិលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ គូស 

ប�� កព់ីសិទ�ិរបស់្របជាពលរដ�្រគបរ់បូ េដយគា� នករែបងែចក និងកររតិត្បតិែដលមនិ

សមេហតុផលៈ (ក)ចូលរមួក�ុងករដឹកនាកំិច�ករសធារណៈេដយផា� ល់ ឬតមរយៈតំណាង 

ែដលខ�ួនបានេ្រជសេរ សេដយេសរ។ី (ខ)េបាះេឆា� ត និងឈរេឈ� ះឱ្យេគេបាះេឆា� តេនក�ុង 

ករេបាះេឆា� តពិត្របាកដតមកលកំណត ់ជាសកល េស�ភាព និងេដយសមា� តែ់ដលធានា

ករបេ��ញមតិេដយេសរពីីឆន�ៈរបស់អ�កេបាះេឆា� ត។ នងិ (គ) តមអត�នយ័ទូេទៃនពក្យ

សមភាព មានសិទ�ិេ្រប្របាស់េសវសធារណៈេនក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួន។៤ គណៈកមា� ធកិរ 

សិទ�ិមនុស្សទទួលស� ល់ថា ករទទលួបានេពញេលញនូវសិទ�ិទងំេនះ អ្រស័យេលទំនាក់

ទំនងពត័ម៌ាន និងគនិំតេដយេសរអីំពីប�� នេយាបាយ និងសធារណៈ រវង្របជាពលរដ� 

េបក�ជន នងិតំណាងជាបេ់ឆា� ត ែដលត្រម�វឱ្យមានករេ្រប្របាស់សិទ�ិក�ុងករជួប្របជុ ំ និង

សមាគមេដយេសរ ីក�ុងចំេណាមសិទ�ិដៃទេទៀត (េសចក�ពីន្យល់ទូេទេលខ២៥ កថាខណ័� ទី 

២៥)។ ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ខ�ួនេលខ៥៩/២០១ មហសន�ិបាតបាន្របកសថាេសរភីាព 

ៃនករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិនីិងសមាគម គឺជាធាតុផ្សយ៉ំាងសំខនៃ់នលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ 

រមួជាមយួសិទ�ិេបាះេឆា� ត នងិឈរេឈ� ះឱ្យេគេបាះេឆា� ត េនក�ុងករេបាះេឆា� តេសរ ី ពិត

្របាកដតមកលកណំត ់នងិេលកទឹកចតិ�ឱ្យព្រងឹង្របពន័�គណៈបក្សនេយាបាយ និងអង�ករ 

សង�មសីុវលិ។ 

១៣. ចណុំចកណា� លៃនសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី និងសមាគម េនក�ុង 

បរបិទៃនករេបាះេឆា� ត្រត�វបានប�� កេ់នក�ុងសន�ិស�� សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ និងតំបនដ់ៃទ 

េផ្សងៗគា� ៥ ជាមយួនងឹស� បន័សន�ិស�� ទងំេនាះផង។៦  រដ�សមាជិកៃនសហពន័�អ�ហ�ិច  
 

៤ សូមេមលផងែដរមា្រត៧ ៃនអនុស�� ស�ី ពីករលប់បំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអង្របឆាំងនារេីភទ មា្រត២៩ 

ៃនអនុស�� ស�ី ពីសិទ�ិជនពិករ មា្រត២៣(១)(ខ) ៃនអនុស�� អេមរចិស�ី ពីសិទ�ិមនុស្ស មា្រត១៣ ៃនធម�នុ�� អ

�ហ�ិចស�ី ពីសិទ�ិមនុស្ស និង្របជាជន មា្រត៣៣ ៃនធម�នុ�� អរ៉ប់ស�ី ពីសិទ�ិមនុស្ស និងកថាខ័ណ� ទី២៥ ៃនេសចក�ី

្របកសសិទ�ិមនុស្សរបស់សមាគមជាតិអសីុអេគ�យ៍។ 

៥ ជាឧទហរណ៍ សូមេមលមា្រត៧(ខ)ៃនអនុស�� ស�ី ពីករលប់បំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរ សេអង្របឆាំងនារេីភទ

និងមា្រត២៩(ខ)(១)ៃនអនុស�� ស�ី ពីសិទ�ិជនពិករ។ 

៦ េសចក�ី្របកសស�ី ពីករេបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិង្រតឹម្រត�វ អនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោអន�រសភា ក�ុងសមយ័្របជំុ

េលកទី១៥៤របស់ខ�ួន (ទី្រក�ងប៉ារសី ២៦ មីនា ១៩៩៤)។ 
 



 A/68/299 

13-42309 10 

េនក�ុងេសចក�ី្របកសស�ីពីេគាលករណ៍្រគប្់រគងករេបាះេឆា� ត្របជាធិបេតយ្យ េនអ�ហ�ិច 

(ែផ�កទី៣-ឃ) បានេប�ជា� ចិត�េរៀងៗខ�ួនយ៉ាងជាកច់្បោស់ក�ុងករករពរេសរភីាពមនុស្ស និង

ពលរដ�របស់្របជាពលរដ�ទងំអស់ រមួទងំេសរភីាពក�ុងករេដរេហរ ករជួប្របជំុ សមាគម 

ករសំែដងមតិ និងយុទ�នាករ ្រពមទងំសិទ�ិេ្រប្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយតមចំែណករបស់

អ�កពកព់ន័�ទងំអស់ ក�ុងកឡុំងដំេណ រករេបាះេឆា� ត។ តមឯកសរទី្រក�ងកូបង៉ហ់ក៧់ 

ែដលគូសប�� កព់ីករេប�ជា� ចិត�របស់រដ�សមាជិកេនក�ុងវស័ិយេបាះេឆា� ត អង�ករសន�សុិខ

និងសហ្របតិបត�ិករអឺរ ៉បុ ធានាករពរសិទ�ិក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីនិងសមាគម (កថា

ខណ័� ទ៩ី.២ និង៩.៣)។ េទះបីជាលិខិតុបករណ៍តំបនដ់ៃទេទៀតស�ីពីលទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ 

មនិមានេយាងយ៉ាងជាកច់្បោស់ដល់សិទ�ិេសរភីាពសមាគម កលិ៏ខិតុបករណ៍ទងំេនះ ទទួល

ស� ល់ថាគណៈបក្សនេយាបាយ និងទ្រមងដ់ៃទេទៀតៃនសមាគម គឺជាសមាសភាគយ៉ាង

សំខនដ់ល់ករព្រងឹងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។៨ 

១៤. ្របេភទៃនលិខិតុបករណ៍ែដលទទួលស� ល់េដយេស��មស� ត ់ឬេដយចំហរពីលទ�ភាព 

របស់គណៈបក្សនេយាបាយ និងទ្រមងដ់ៃទេទៀតៃនសមាគម ឱ្យបេង�ត និង្របតបិត�ិេនក�ុង

បរបិទៃនករេបាះេឆា� ត ឬទូេទជាងេនះ េនក�ុងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ គឺជាសូចនាករមយួៃន

ករ្រពមេ្រព�ងគា� ជាឯកច�ន័� យ៉ាងេហចណាស់ េន្រតឹមកំរតិស�ងដ់រកំណត១់ េនជុំវញិ

ចំណុចកណា� លៃនសិទ�ិទងំេនះ។ បទពិេសធនរ៍បស់អ�ករយករណ៍ពិេសសអំពីករអនុវត�

ៃនសិទ�ិទងំេនះ មានសុទិដ�និិយមតិចតួច។ េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត េលកកត់

សំគាល់ថា សិទ�ិនានាអចងយរងកររតិត្បតិ េហតុដូេច�ះេហយ េលកទទូចឱ្យ្របកនខ់� ប់

យ៉ាងតងឹរងឹនូវបទដ� នសិទ�ិមនុស្សអន�រជាត។ិ េទះបីជាេសរភីាព គឺជាវធិាន េហយកររតិ

ត្បតិគឺជាករណីេលកែលង(A/HRC/20/27 កថាខណ័� ទី១៦ នងិA/HRC/23/39 កថាខណ័�  

១៨) អ�ករយករណ៍ពិេសសសំែដងករេសកស� យករពតិែដលថាេនក�ុងករណីភាគេ្រចន 

កររតិត្បតិមានបំណងទបក់ររះិគន ់េហយមនិអនុវត�តមច្បោបអ់ន�រជាតិ គឺថា្រត�វែចងេដយ 

ច្បោប ់ និង្រត�វែតចបំាចេ់នក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យតម្របេយាជនដូ៍ចមានែចងក�ុងមា្រត

២១ និង២២ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ពិលរដ� នងិសិទ�ិនេយាបាយ។៩ 

៧ ឯកសរេនះ អចរកបានតមេគហទំព័រេនះ៖ www.osce.org/odihr/elections/14304. 

៨ ធម�នុ�� អ�ហ�ិចស�ី ពីលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ ករេបាះេឆា� ត និងអភិបាលកិច� មា្រត៣និង១២ ធម�នុ�� ្របជាធិបេតយ្យ

អន�រអេមរចិ មា្រត៥ និង២៧។ 

៩ សំរប់ករវភិាគពីកររតិត្បតិែដលអចអនុ�� តឱ្យបាន សូមេមល A/HRC/20/27, កថាខណ័� ទ១៥-១៧ 
 

http://undocs.org/A/HRC/20/27
http://www.osce.org/odihr/elections/14304
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១៥. សរសំខនៃ់នករករពរេស�ភាពគា� ៃនសិទ�ិក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិ ីនិងសមាគម 

សំរបទ់ងំអស់គា� េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត ្រត�វបានេលកកំពស់េដយសរែតជាសក�

នុពលដល់ភាពងយរងេ្រគាះឱ្យកនែ់តធ�នធ់�រេឡង ក�ុងកឡុំងេពលេនះ។ អ�ករយករណ៍

ពិេសសកតសំ់គាល់ពីទំេនារៃនតួអង�េនក�ុងករ្របកួត្របែជងេបាះេឆា� ត ក�ុងករេកង្របវ�័�

ពីេដមកំេណ តជាតសិសន ៍ជាតិពន�ុ សសនា នេយាបាយ េដមកេំណ តជាតិ ឬសង�ម ក�ុង

ចំេណាមករែបងែចកដៃទេទៀតែដល្រត�វបានហមឃាតយ៉់ាងជាកែ់ស�ងេនក�ុងមា្រត២ ៃន 

កតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ េដម្បផីាតេ់ចញៃដគូបដិបក្ស។ 

េលកសង�តធ់�នថ់ា សិទ�ិទងំេនះ ្រត�វបានធានាករពរសំរបអ់�កទងំអស់គា�  េដយឈរេល
មូលដ� នេស�ភាពគា� (A/HRC/20/27 កថាខណ័� ១៣) េហយថាដូេច�ះ រដ�នានា្រត�វមានកតព� 

កិច�ផ�ល់ករករពរដម៏ាន្របសិទ�ភាព្របឆាងំនឹងករេរ សេអង។ េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះ

េឆា� ត ្រត�វដកេ់ចញនូវវធិានករបេណា� ះអសន�ណាមយួ េដម្បពី្រងឹងលទ�ភាពរបស់្រក�ម

ងយរងេ្រគាះ ឬ្រក�មែដល្របឈមនងឹហនិភយ័បផុំតពីករេ្រប្របាស់សិទ�ិរបស់ពួកេគ ដូចជា 

�ស�ី ជនរងេ្រគាះពីករេរ សេអងេដយសរេគាលេដផ�ូវេភទ និងអត�ស�� ណកម�េយនឌរ័

របស់ពួកេគ យុវជន ជនទងំឡាយៃនជនភាគតិច ជនជាតេិដមភាគតិច ជនគា� នស�� តិ រមួ 

ទងំជនគា� នរដ� ជនេភៀសខ�ួន ឬជនអេនា� រ្របេវសន� និងសមាជិក្រក�មសសនា ្រពមទងំ

សកម�ជនតសូ៊មតិពីសិទ�ិេសដ�កិច� សង�មកិច� នងិវប្បធម ៌និង្រត�វេ្របជាយន�ករេធ�ឱ្យទីលន 

្របកួត្របែជងេស�ភាពគា�  មនិបេង�តជាករេរ សេអង។ 

III. េសរភីាពក�ងុករជបួ្របជុេំដយសន�វិធិ ី

១៦. សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុំេដយសន�ិវធិីនិងសមាគម ទងំេរៀបច ំទងំចូលរមួក�ុងករ 

ជួប្របជុំេដយសន�ិវធិី ទងំខងក�ុង ទងំខងេ្រក មានភស�ុតងជាយូរមកេហយថា ជាធាតុ 

ផ្សមំយួយ៉ាងសំខនេ់នក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ សិទ�ិេនះផ�ល់លទ�ភាពឱ្យេបក�ជន ចូល 

រមួក�ុងករេបាះេឆា� តែបបេនះ េកៀងគរអ�កគា្ំរទរបស់ខ�ួន នងិផ�ល់ខ�ឹមសរនិងករឱ្យេគេមល 

េឃញពីសរនេយាបាយរបស់ខ�ួន។ ករេបាះេឆា� ត គឺជាឱកសែតមយួគតសំ់របប់ុរស �ស�ី 

បុរស និងយុវជន មកពី្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនសង�ម េដម្បសំីែដងទស្សនៈ និងបណំង្របាថា�

របស់ពួកេគ េទះជាសំរបរ់ក្សោស� នភាពេដម ឬករផា� ស់ប�ូរកេ៏ដយ គឺចងន់យិាយថា េដម្ប ី

បេ��ញសេម�ងគា្ំរទ ឬសេម�ងជំទស់រដ� ភបិាល នងិគណៈបក្សកនអ់ំណាច។ សេម�ង

ជំទស់េនះ គឺជាែផ�កធមា� នុរបូមយួៃនករអនុវត�សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិ ី

ជាពិេសស ក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត េដយសរែតេនាះគឺជាឱកសែតមយួគតសំ់របក់រ

សំែដងទស្សនៈពហុនិយមតមរយៈមេធ្យោបាយសន�ិវធិ។ី 
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១៧. ក�ុងករណីេនះ ដូចបានេលកេឡងក�ុងកឡុំងេពលកិច�ពិភាក្សោ្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�មិនុស្សស�ី 

ពីករេលកស�ួយ និងករករពរសិទ�ិមនុស្ស េនក�ុងបរបិទៃនករតវ៉េដយសន�ិវធិី អ�ករយ

ករណ៍ពិេសសយល់េឃញថា ករចូលរមួក�ុងករតវ៉េដយសន�ិវធិី គឺជាជេ្រមសេផ្សងេ្រកពី 

អំេពហិង្សោ និងករេ្របកំលំងអវធុ េដយសរែតវជាមេធ្យោបាយមយួៃនករសំែដងមតិ និង 

ករផា� ស់ប�ូរែដលគួរគា្ំរទ។ ដូេច�ះ សិទ�ិេនះ្រត�វទទួលបានករករពរ គឺ្រត�វបានករពរយ៉ាង 

រងឹមា(ំសូមេមលA/HRC/19/40 កថាខណ័� ទ១ី៣)។ ្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�ិមនុស្សសូមែចករែំលកនូវ 

វធិីស�ស�េនះ និងគូសប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ខ�ួនេលខ២២/១០ ថាករតវ៉

េដយសន�ិវធិីមនិគួរ្រត�វយល់ថាជាករគំរមកំែហងេនាះេទ េហតុដូេច�ះ ្រក�ម្របឹក្សោបានេលក 

ទឹកចិត�ឱ្យរដ�ទងំអស់ ចូលរមួក�ុងកចិ�សន�នា្របកបេដយអត�នយ័ បរយិាបន័� និងេបកចំហ 

េនេពលេដះ្រសយជាមយួករតវ៉េដយសន�ិវធិី និងមូលេហតុៃនករតវ៉េនាះ។ ្រក�ម្របឹក្សោ 

សង�តធ់�នេ់ទៀតថាមនុស្ស្រគបរ់បូ អចសំែដងនូវទុក�េសក និងបំណង្របាថា� របស់ខ�ួន តម

លក�ណៈសន�ិវធិមីយួ រមួទងំ តមរយៈករតវ៉ជាសធារណៈេដយគា� នករភយ័ខ� ចពីករ

សងសឹក ឬពីករបភំតិបភំយ័ ករយាយី ករបង�របសួស� ម ករេបៀតេបៀនផ�ូវេភទ ករវយដ ំ

ករចបឬ់ឃំុខ�ួនតមទំេនងចតិ� ទរណុកម� សំលប ់ឬដកឱ់្យស�ិតេ្រកមករបាតខ់�ួនេដយ 

បង�ំ។ ប�� េនះកនែ់ត្របាកដេទេទៀតេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត េនេពលែដលភាព

តនតឹងឈនដល់កំរតិកំពូល េដយសរ្របេយាជនដ៍េ៏្រចនខងែផ�កនេយាបាយ េសដ�កិច� 

និងសង�ម ្រត�វ្របឈមនងឹហនិភយ័។ 

១៨. េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ករេបាះេឆា� ត្រត�វបានេធ�ឱ្យអ្រស�វេដយកររេំលភ និងករ 

បំពនសិទ�ិមនុស្ស េនតម្របេទសជាេ្រចន។ តួយ៉ាង ក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០០៩ មានបាតុករ

ជាង៥០.០០០នាក ់បាន្របមលូផ�ុ ំគា� េនក�ុងពហុកីឡដ� នមយួក�ុង្របេទសហ�ីេណ េធ�ករតវ៉ 

្របឆាងំនឹងេបក�ជនែដលអចជាបេ់ឆា� ត គឺេលកអនេុសនីយ៍មសូ ដឌីស កម៉ំរ៉ា សំរបក់រេបាះ 

េឆា� ត្របធានាធិបតីក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១០។ កងកំលំងសន�ិសុខ បានេបកករវយ្របហរ 

និងបានេ្របចំពុះទុង និងកបំិត េដម្បបីំែបកហ�ូងបាតុករ។ ជាលទ�ផល ជាង១៥០នាក្់រត�វ

បានសមា� ប ់ និងជាង១០០០នាក្់រត�វរងរបសួ ជាេ្រចននាក្់រត�វចបខ់�ួនេននឹងកែន�ង េន

តមផ�ះរបស់ពកួេគ ឬេនក�ុងមន�ីរេពទ្យ។ ក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៩ េនសធារណៈរដ�អុសី� ម 

អុីរង៉ ់បនា� បព់ីករ្របកសពីេជាគជយ័របស់្របធានាធិបតអីម៉ាឌីនចត កងកលំំងសន�ិសុខ

បានសំលបអ់�កតវ៉ជាេ្រចន េនេពលែដលពួកេគបានេដរេចញេនតមដងផ�ូវេដយសន�ិវធិ ី

ជំទស់នឹងលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត។ កងកំលំងសន�សុិខបានេបកករវយ្របហរេនក�ុង

កំឡុងេពលបាតុកម� និងបានេ្របដំបងនិងបាញ់ឧស�័នេ្រមចេដម្បបីំែបកហ�ូងបាតុករ។ បាតុករ 
 

http://undocs.org/A/HRC/19/40


 A/68/299 

13-42309 21/21 

ជាេ្រចនរយនាក្់រត�វបានចបខ់�ួនបនា� បព់ីករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីឆា� ២ំ០០៩។ េនសហ

ពន័�រសុ្ុសី ករតវ៉េដយសន�ិវធិី្របឆាងំនឹងករេបាះេឆា� តែដល្រត�វេចទថាមានករលួចបន� ំេន 

ក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� តសភា ែដល្រប្រពឹត�ិេទេនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ បាន្របឈមនងឹករ

េ្រប្របាស់កំលំងដហួ៏សេហតុ េហយជាលទ�ផល មនុស្សជាង១០០០នាក្់រត�វបានឃំុខ�ួន 

េនតមទី្រក�ងេផ្សងៗ។ មានករេកតេឡងនូវអំេពេផ្សងៗៃនករយាយី ករបំភតិបភំយ័ និង

ករឃំុខ�ួនតមទេំនងចិត�នូវសកម�ជន នងិសមាជិក្របឆាងំជាេ្រចននាក ់េនក�ុងបរបិទៃនករ 

តវ៉នឹងលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតី កលពីៃថ�ទី៦ ឧសភា ២០១២។ េនសធា 

រណៈរដ�េវេណហ្ស៊ុយេអឡា េ្រកយពីករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីែខេមស ឆា� ២ំ០១៣ មាន 

ករេធ�បាតុកម�េដយសន�ិវធិជីាេ្រចន េនមុខករយិាល័យនានាៃនគណៈកម�ករជាតេិរៀបចំ

ករេបាះេឆា� តេនតមរដ�ជាេ្រចន ្រត�វ្របឈមមខុនឹងករេ្រប្របាស់កំលំងដេ៏ឃារេឃេដយ 

កងកលំំងសន�ិសុខ េដយរមួទងំករចបខ់�ួនតមទំេនងចតិ�ផង។ េន្របេទសម៉ាេឡសីុ កង 

កំលំងសន�ិសុខបានេ្របកលំំងេដយមនិេរ សមុខ េដម្បបី�ង� បករតវ៉េដយសន�ិវធិី េរៀបចំ 

េដយសម�ន័�េបាះេឆា� តេដយេសរ ីនិង្រតឹម្រត�វ (Bersih) ែដលតសូ៊មតឱិ្យមានករែកទ្រមង់

ដំេណ រករេបាះេឆា� តេនក�ុង្របេទសេនាះ។ 

១៩. េ្រកពីករេ្រប្របាស់កមា� ងំហួសេហតុ្របឆាងំេទនឹងអ�កតវ៉េដយសន�ិវធិី េនក�ុង

ករណីមយួចនំួន រដ�បានកណំតជ់ាេទស្រពហ�ទណ� នូវករចូលរមួ និងករេរៀបចំករជួប្របជុំ

េដយសន�ិវធិីក�ុងអឡុំងេពលៃនករេបាះេឆា� ត េដម្បដីកទ់ណ� កម� ឬររងំអ�កែដលមានឆន�ៈ 

ឬែដលមានបណំងចងេ់ធ�ដូេច�ះ។ េន្របេទសេអត្ូយព ី អ�កតវ៉េដយសន�ិវធិ ី និងអ�កករពរ

សិទ�ិមនុស្សជាេ្រចន ្រត�វបានេចទ្របកនព់ីបទ “ឧ្រកដិ�ៃនករបំពនបទប�� ធម�នុ�� ” និង

្រត�វបានផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារមយួជីវតិ េដយសរែតបានចូលរមួេនក�ុងបាតុកម�្របឆាងំ 

នឹងករេចទ្របកនព់ីករលួចបន�ំេនក�ុងករេបាះេឆា� តសកល េនែខឧសភា ឆា� ២ំ០០៥

ែដលក�ុងេនាះ ្រក�មអ�កតវ៉្របមាណជាង១៩០នាក ់ ្រត�វបានេគរយករណ៍ថា ្រត�វបាន

សមា� បេ់ដយអជា� ធរ្របតិបត�ិច្បោប។់ បនា� បព់ចុីះហត�េលខេលេសចក�ីែថ�ងករណ៍មយួ

េដយសរភាពថា សកម�ភាពរបស់ពួកេគផ�ុយនឹងរដ�ធម�នុ��  ពកួេគបានទទួលករេលក

ែលងេទស និង្រត�វបានេគេដះែលង។ ក�ុងដំេណ រេឆា� ះេទកនក់រេបាះេឆា� ត នីតិប��ត�ិ
េន្របេទសបាែរន៉ ក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០១១ អ�កករពរសិទិ�មនុស្សជាេ្រចន ្រពមទងំសច់

ញាតិរបស់ពកួេគ្រត�វបានចបខ់�ួន បេណ� ញេចញពីករងរ និងបានរងករគ្រមាមកំែហង 

និងករយាយីស្រមាបប់ទេល�សនេយាបាយនានា រមួទងំ “ករចូលរមួក�ុងករ្របមលូផ�ុ ំ

េដយខុសច្បោប”់។ បនា� បព់កីរេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីេនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១០ េន្របេទស

េបឡារសុ មនុស្សរបរ់យនាកែ់ដលបានតវ៉នឹងករេបាះេឆា� តេពលយប ់ ្រត�វបានឃំុខ�ួន រមួ
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ទងំសកម�ជនសង�មសីុវលិ អ�កសរពត័ម៌ាន នងិថា� កដ់ឹកនាគំណបក្ស្របឆាងំ រមួទងំ

េបក�ជន្របធានាធិបតីផងែដរ។ អ�កតវ៉េដយសន�ិវធិមីា� ក ់ ្រត�វបានផ�នា� េទសឲ្យជាប់

ពន�នាគាររយៈេពល៣ឆា�  ំ និង៦ែខ េដយឱ្យេធ�ករងរទងំបង�ំ ពបីទេធ�ឲ្យខូចសណា� ប់

ធា� ប្់រទង្់រទយធំ ចំេពះករចូលរមួរបស់គាត ់ ក�ុងករតវ៉េដយសន�ិវធិី។ គាត្់រត�វបានេគ

ឃំុខ�ួនដំបងូស្រមាបប់ទេល�សរដ�បាល ប៉ុែន�េ្រកយមក្រត�វបានេចទ្របកនពី់បទេល�ស

្រពហ�ទណ�  េទះបីជាម�ន�ីនគរបាលែដលមានដីកចបខ់�ួនគាតប់ានែថ�ងក�ុងតុលករថា 

េលកពិតជាមនិបានេឃញគាតក់�ុងអឡុំងេពលៃនករតវ៉េនះកេ៏ដយ។ ្រសេដៀងគា� េនះ

ែដរេនសហពន័�រសុ្ុស ី ករេចទ ្របកនព់ីបទ“េធ�ឲ្យខូចសណា� បធ់ា� ប្់រទង្់រទយធំ” ្រត�វបាន

េធ�េឡង្របឆាងំនឹងអ�កតវ៉េដយ សន�ិវធិីក�ុងអំឡុងេពលេបាះេឆា� ត។ បាតុករជាេ្រចននាក ់

្រត�វបានចបខ់�ួន និងេចទ្របកនពី់បទ “បំភតិបំភយ័ជាសធារណៈ” និង “ករញុះញងជ់ា

សធារណៈ”។ បាតុករេដយសន�ិវធិីេន្របេទសអែហ្សៃបហ្សង ់ ្រត�វបានកំណតជ់ាេគាល

េដកន់ែតេកនេឡង េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� តនាេពលខងមុខ ក�ុងែខតុល ឆា� ២ំ០១៣ 

េដយពួកេគមយួចនំនួ ្រត�វបានចបខ់�ួន និង/ឬពិនយ័ជា្របាក។់ េន្របេទសេនប៉ាល់ ក�ុងែខ

មករ ឆា� ២ំ០០៦ អ�កករពរសិទ�ិមនុស្សចំននួ៤នាក ់ ្រត�វបានចបខ់�ួន េដយសរែតករ

ចូលរមួរបស់ពួកេគេនក�ុងករេរៀបចំបាតុកម�េដយសន�ិវធិីែដលមាន្រទ�ង្រទយធំ េដយ

បានអំពវនាវឱ្យេធ�ពហិករចំេពះករេបាះេឆា� តរជធានីែដលេ្រគាងេធ�េនែខបនា� ប។់ 

២០. អ�ករយករណ៍ពិេសស ្រពមាន្របឆាងំនឹងករឃំុខ�ួនអ�កតវ៉េដយសន�ិវធិី េដម្បបីង� រ

ករចូលរមួរបស់ពួកេគ ក�ុងករជួប្របជុំែដលរះិគនរ់ដ� ភបិាល ឬគណៈបក្សកនអ់ណំាច។ 

េលកកម៏ានករ្រព�យបារម�ដូចគា� េនះែដរអំពីបទប�� រតិត្បតិហមឃាតប់ាតុករ និង្រក�មអ�ក 

ករពរសិទ�ិមនុស្សែដលឃា� េំមលករជួប្របជុំពីករស�ិតេន េចញ-ចូល ឬឆ�ងកតទ់ី្រក�ងមយួ 

ដូចបានេកតេឡងជាឧទហរណ៍េនក�ុង្របេទសម៉ាេឡសីុ កលពីែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១១។ 

២១. ជាមូលដ� ន អ�ករយករណ៍ពិេសសេជឿជាកថ់ា ករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីទងំអស់េធ�
េឡងក�ុងអំឡុងដំេណ រករេបាះេឆា� ត េបេទះបីជាគា្ំរទ ឬមនិគា្ំរទគណៈបក្សកនអ់ណំាច 

ឬរដ� ភបិាលកំពុងកនត់ំែណងកេ៏ដយ គួរែតមានសិទ�ទិទួលបានករ្រប្រពឹត�េលេដយេស�
ភាពគា� ។ ករជួប្របជុំែបបេនះគួរែតទទួលបានករករពរ និងករស្រមបស្រម�លពីរដ�េដយ 

េស�ភាពគា�  េនក�ុងករបំេពញកតព�កិច�វជិ�មានរបស់ខ�ួនក�ុងេរឿងេនះ េដយមនិគតិពី្របេភទ 

ឬ្រក�មបាតុករេនាះជានរណាេនាះេឡយ។ េនក�ុងប�� េនះ អ�ករយករណ៍ពិេសស្រពមាន 

្របឆាងំនឹងភាពងយរងេ្រគាះកនែ់តេកនេឡង ៃន្រក�មជនងយរងេ្រគាះែដលបាននិយាយ

ខងេលេនះ ឬ្រក�មែដលងយរងហនិភយ័បំផុតពីករវយ្របហរនានា ករេធ�អធិប្បោយ

ែដលមានករ្របមាថ ករមាកង់យ និងកររតិត្បតិមនិសមេហតុផល េដម្បបីំេរ ឱ្យរេបៀបវរៈ
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នេយាបាយ ែដលជាញឹកញាបម់កពីគណៈបក្សនេយាបាយេផ្សងៗគា� ។ ពកួេគមយួចំនួន

អច្របឈមផងែដរនឹងករដកហូតលិខិតឆ�ងែដន និងបណ័� ករងរស្រមាបក់រចូលរមួក�ុង

ករតវ៉េដយសមគ�ីភាព។ ជាផលវបិាក ករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីែដលបានេរៀបចំេដយ

្រក�មទងំេនះ ែដល្របែហលជាចងយ់កឱកសៃនករេបាះេឆា� តេដម្បទីកទ់ញករយកចិត�

ទុកដកច់ំេពះករលំបាករបស់ខ�ួន ្រត�វបានរងផលបះ៉ពល់យ៉ាងធ�នធ់�រ។ អ�ករយករណ៍

ពិេសស មានភាពរន�តេ់ដយឧប្បត�ិេហតុខងេលេនះ េន្របេទសហ�ីេណ ក�ុងែខក��  ឆា� ំ

២០០៩ ែដល�ស�ីជាេ្រចនរបូបានចូលរមួេនក�ុងបាតុកម�េនះឬែដលមានវត�មានេនក�ុងតំបន ់

េនះ ្រត�វបានេគស្រមាតេខអវនិងបពំនខងផ�ូវេភទ រមួទងំករចបរ់េំលភបូក ទងំេនឯ 

កីឡាដ� ន និងេនមន�ីរឃំុឃាងំ។ េន្របេទសហ្ុសមីបាេវ ្រក�មបាតុករេដយសន�ិវធិីែដលេធ�
ករតសូ៊មតិគា្ំរទសិទ�ិ�ស�ី ្រត�វបានេគេធ�បាបេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ េនសធារណ 

រដ�អុីស� មអុីរង៉ ់ សិស្ស្របានំាកក់�ុងចំេណាមពួកេគ ្រត�វបានសមា� បេ់ដយកងកមា� ងំសន�ិសុខ 

េនក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៩។ 

២២. ច្បោបទ់ងំឡាយែដលអនុមត័េដយមហសន�ិបាត ែដលនាមំកនូវករទទួលបានសិទ�ិ

េសរភីាពៃនករជបួ្របជុំេដយសន�ិវធិី អនុេលមតមច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ គរួយកមក

អនុវត�េទតម្រពឹត�ិករណ៍ែដលទកទ់ងេទនឹងដំេណ រករៃនករេបាះេឆា� ត។ ជាពិេសស 

ច្បោបទ់ងំេនះគួរែតអនុ�� ត និងជួយ ស្រម�លដល់ករជបួ្របជុំេដយឯកឯង េដយចងចថំា 

ត្រម�វករឱ្យមានករអតឱ់នកនែ់តេ្រចន េនក�ុងកំឡុងេពលៃនករេបាះេឆា� ត គឺេពលេនះ

េហយែដលទស្សនៈ និងមតិេផ្សងៗគា� ជាេ្រចន្រត�វបានសែម�ងេឡង។ 

២៣. ែផ�កកណា� លៃនកតព�កិច�ជាវជិ�មានរបស់រដ� េដម្បកីរពរអ�កែដលេ្របសិទ�ិេសរភីាព

ៃនករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិ ីគឺធានាពីករករពរ្របឆាងំនឹងភា� កង់របង�េហតុ និងបដិបាតុករ 

ែដលេគាលបំណងរបស់ពកួេគ គឺេដម្បរីខំន ឬបំែបកករជួប្របជំុែបបេនះ។ បគុ�លែបបេនះ

រមួមានអ�កែដលជាកម�សិទ�ិរបស់បរធិានរដ�ឬេធ�ករេនក�ុងនាមរដ�។ អ�ករយករណ៍ពិេសស 

មានករ្រព�យបារម�អំពីករេ្រប្របាស់ភា� កង់របង�េហតុរបស់រដ� េដម្បរីខំនដល់ករជបួ្របជំុ 

ដូចករណីែដល្រត�វបានរយករណ៍េនក�ុង្របេទសេសេណហ� ល់ ក�ុងែខមករ ឆា� ២ំ០១២ 

មុនេពលៃនករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីជុទំីមយួ។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ គួរែតមានកចិ�ខិតខំ

្របឹងែ្របងខ� ងំក�  េដម្បអីនុ�� ត ករពរ និងជយួ ស្រម�លដល់ករជួប្របជំុេដយសន�ិវធិី

ែដលបណា� កគ់ា�  និងបដិបាតុកម�េដយសន�ិវធិី េនេពលណាែដលអចេធ�បាន។ សរបុមក 

រល់ទ្រមងៃ់នករជួប្របជំុេដយសន�ិវធិី គួរែតទទួលបានករករពរ និងករស្រមបស្រម�ល

កនែ់តេ្រចនពីអជា� ធរ។ 
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២៤. ក�ុងនយ័េនះ អ�ករយករណ៍ពិេសសរលឹំកថាសិទ�ិេសរភីាពៃនករជួប្របជំុេដយសន�ិវធិ ី

មនិត្រម�វឱ្យមានករេចញលិខិតអនុ�� តណាមយួឱ្យេរៀបចំករជួប្របជុំេនាះេទ។ េបចបំាច ់

អចត្រម�វឱ្យមានករជូនដំណឹងជាមនុ ស្រមាបក់រជបួ្របជុំ្រទង្់រទយធំ ឬស្រមាបក់រជួប

្របជុំែដលក្រមតិៃនកររខំន្រត�វបាន្របេមលេឃញជាមុន។ ករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីេដយ 

ឯកឯង ែដលជាធម�តេកតេឡងេនក�ុង្របតិកម�តបេទនងឹ្រពឹត�ិករណ៍ជាកល់កម់យួ-ដូចជា 

ករ្របកសលទ�ផល - និងែដលតមអត�នយ័មនិអចជាកម�វត�ុៃនករជូនដណឹំងជាមនុ គួរែត 

្រត�វបានអតឱ់នឱ្យបានេ្រចនេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ េលសពីេនះេទេទៀត អ�ករយ 

ករណ៍ពិេសសចតទុ់កច្បោបទ់ងំឡាយែដលបេង�តនីតិវធិផី�ល់ករអនុ�� ត គឺមានែតបេង�ត 

ប��  េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត េដយសរែតករអនុ�� ត អច្រត�វបានបដិេសធតម

ទំេនងចិត� ជាពិេសស េនេពលែដល្រក�មបាតុករ មានបណំងរះិគនេ់គាលនេយាបាយរបស់

រដ� ភបិាល។ េន្របេទសសូ៊ដង ់បាតុកម�េដយសន�ិវធិមីយួែដលេរៀបចំេឡងេដយេបក�ជន 

អភបិាលេខត�ឯករជ្យមយួស្រមាបក់រេបាះេឆា� តែខេមស ឆា� ២ំ០១០ ្រត�វបានទបស់� ត់

េដយកងកមា� ងំប៉លីូស េដយយកេហតុពីករខកខនរបស់អ�កេរៀបចេំដម្បែីស�ងរកករអនុ

�� ត។ ្រក�មអ�កតវ៉មយួចំននួ្រត�វបានចបខ់�ួន និង/ឬរងរបសួេដយកងកមា� ងំសន�ិសុខ។ 

២៥. ផ�ុយេទវញិ ករេបាះេឆា� តមនិគួរ្រត�វបានេឃញថាជាេលសមយួស្រមាបរ់ដ�ក�ុងកររតិ

ត្បតិមនិសមេហតុផល េទេលសិទ�ិេសរភីាពៃនករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីេនាះេឡយ។ ដូច

បានេរៀបរបខ់ងេល ប្រមាម្រគបទ់ិដ�ភាព ែដលមានភាពេរ សេអង និងអសមាមា្រតជាមូល

ដ� ន គួរែត្រត�វបានហមឃាត ់ េហយកររតិត្បតិេលករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីទកទ់ងេទ

នឹង "េពលេវល ទីកែន�ង នងិលក�ណៈ" របស់វ គួរែត្រត�វបានក្រមតិេទតមវសិលភាព

ែដលថាកររតិត្បតិែបបេនះ បេំពញតមលក�ខណ� តឹងរងឹៃនភាពចបំាច ់ នងិសមាមា្រតដូច

មានប�� កខ់ងេល (សូមេមល A/HRC/23/39, កថាខណ័� ទ៥ី៩)។ ជាករពិត េដយសរ

សរៈសំខនៃ់នសិទ�ិេសរភីាពៃនករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិ ីនិងសមាគម េនក�ុងបរបិទៃនករ

េបាះេឆា� ត ្រពំែដនស្រមាបដ់កក់ររតិត្បតិែបបេនះគួរែតេធ�េដយករគិតពិចរណាខ�ស់ជាង 

ធម�ត៖ លក�ណៈវនិចិ�យ័ៃន “ភាពចបំាចេ់នក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ” និង “សមាមា្រត” 

គួរែតមានភាពលំបាកបែន�មេទៀតេដម្បបីំេពញតមក�ុងអឡុំងេពលេបាះេឆា� ត។ ក�ុងនយ័េនះ 

អ�ករយករណ៍ពិេសសមានេសចក�ី្រសងកចិត�ែដលថា ប្រមាម្រគបទ់ិដ�ភាព ្រត�វបានយក

មកេ្រប្របាស់ក�ុងអឡុំងេពលេបាះេឆា� ត េដម្បបីិតមាតសំ់េលងជំទស់ទងំឡាយ។ បនា� បព់ី
លទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីេន្របេទសេកនយ៉ា ក�ុងែខមនីា ឆា� ២ំ០១៣ មាន 

េសចក�ីរយករណ៍ថា ្របធានប៉ូលីសបានហមឃាត្់រគបក់រ្របមូលផ�ុ ំជាសធារណៈ រមួទងំ 

"ករចង្រកង្រក�មខុសច្បោប"់ េនជំុវញិតុលករកំពូល កចិ�្របជុំបន្់រសន ់ កិច�្របជុំ នងិករ
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្របមូលផ�ុ ំនេយាបាយ រហូតទល់ែតញត�ិជំទស់នឹងលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបត ី

្រត�វបានជំនុំជំរះ នងិសេ្រមចេសចក�ី។ តមេសចក�ីរយករណ៍ េសចក�ីសេ្រមចេនះ ្រត�វបាន

ដកេ់ចញេដយែផ�កេលអង�េហតុែដលថាករេធ�បាតុកម�អចជាឆ�ួនផ�ុះៃនករបង�ហិង្សោ និង

្របទូស�រយ។ េនេពលែដលេធ�យុត�ិកម�ពី “េពលេវល ទកីែន�ង និងលក�ណៈ” កររតិត្បតិ

ែដលអនុេលមេទតមបទដ� នច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ គួរ្រត�វយកមកអនុវត�េដយេស�
ភាពគា�  េហយជាថ�ីម�ងេទៀត មនិថាករជួប្របជុំេដយសន�ិវធិីេនះ េធ�េឡងេដម្បគីា្ំរទ ឬ

្របឆាងំនឹងរដ� ភបិាល នងិគណៈបក្សកនអ់ំណាចេនាះេទ។ 

២៦. អ�ករយករណ៍ពិេសស ្រពមានបែន�មេទៀត្របឆាងំនឹងករដករ់ដ�ស�ិតក�ុងភាពអសន�

ក�ុងអំឡុងេពលេបាះេឆា� ត េដម្បពី្ួយរជាបេណា� ះអសន�នូវសិទ�ិេសរភីាពៃនករជួប្របជំុេដយ 

សន�ិវធិី។ េបេទះជាវគួរេកតេឡងកេ៏ដយ េលករឭំកថា េយាងតមគណៈកមា� ធកិរសិទ�ិ
មនុស្ស សិទ�ិេសរភីាពៃនករជួប្របជំុេដយសន�ិវធិីនិងសមាគម មនិគួរ្រត�វបានព្ួយរេនាះេទក�ុង 

អំឡុងេពលរដ�ស�ិតក�ុងភាពអសន� េដយសរែតលទ�ភាពៃនកររតិត្បតិសិទ�ិជាកល់កម់យួ

ចំនួនៃនកតិកស��  េ្រកមលក�ខណ� ៃនេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុំជាឧទហរណ៍ ជាទូេទ

មានលក�ណៈ្រគប្់រគានេ់ហយេនក�ុងស� នភាពែបបេនះ េហយគា� នករព្ួយរសិទ�ិទងំេនាះ

នឹង្រត�វេធ�យុត�ិកម�េដយសរែតត្រម�វករជា្របញាបៃ់នស� នភាពេនះេនាះេទ។១០ 

២៧. អ�ករយករណ៍ពិេសសរឮំកថា អ�កេរៀបចំករតវ៉េដយសន�ិវធិីមនិគរួរ៉បរ់ងករទទួល 

ខុស្រត�វចំេពះឥរយិាបថខុសច្បោបរ់បស់អ�កដៃទេនាះេទ រមួទងំក�ុងេពលេវលៃនករេបាះ

េឆា� ត។ េន្របេទសម៉ាេឡសីុ ក�ុងែខឧសភា ឆា� ២ំ០១២ រដ� ភបិាលសហពន័�បាន្របកសថា 

ខ�ួននឹងប�ឹងអ�កេរៀបច្ំរក�ម Bersih3.0 ចំេពះករ្របមូលផ�ុ ំេនៃថ�ទី២៨ ែខេមស ឆា� ២ំ០១២ 

ែដលបានអំពវនាវឱ្យមានករេបាះេឆា� តេដយេសរ ី និង្រតឹម្រត�វ ទកទ់ងេទនឹង្រទព្យសម្បត� ិ

ែដលមានករេចទ្របកនថ់ា្រត�វបានបំផា� ញក�ុងអំឡុងេពលៃនករជួប្របជុំេនាះ។ 

២៨. វកម៏ានសរៈសំខនផ់ងែដរ ក�ុងករអនុ�� តឱ្យមានសិទ�ិទទលួបាន និងេ្រប្របាស់

េដយមនិមានករររងំនូវអុនិធឺណិត ជាពិេសស ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម និងបេច�កវទិ្យោពត័ ៌

មាននិងទំនាកទ់នំងេផ្សងេទៀត ែដលជាឧបករណ៍ដសំ៏ខន ់ជាពិេសសេនក�ុងេពលេវលៃន 

ករេបាះេឆា� ត ែដលតមរយៈេនាះ សិទ�ិេសរភីាពក�ុងករជបួ្របជុំេដយសន�ិវធិី អច្រត�វបាន

អនុវត� កប៏៉ុែន�ក្៏រត�វមានករឃា� េំមល នងិរយករណ៍ផងែដរ ពកព់ន័�នងឹកររេំលភ និងករ

បំពនសិទ�ិមនុស្ស។ េនសធារណរដ�អុីស� មអុីរង៉ ់េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស

្របធានាធិបតីឆា� ២ំ០០៩ សិទ�ិទទួលបាននូវ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ្រត�វបានបិទជាបេណា� ះ 

១០ េសចក�ីពន្យល់ទូេទេលខ២៩(ឆា� ២ំ០០១) ស�ីពកីរព្យរួសិទ�ិៃនកតកិស�� ក�ុង្រគាអសន� កថាខណ� ទី៥។ 
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អសន�េនទូទងំ្របេទស េដយសរែតមានbloggersជាេ្រចនបានរយករណ៍អំពីកររេំលភ 

បំពន្របឆាងំនងឹអ�កតវ៉េដយសន�ិវធិី េហយ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយបរេទស ្រត�វបានបដិេសធពី
សិទ�ិទទលួបានករេ្រប្របាស់េនះ។ េន្របេទសេនប៉ាល់ ពកព់ន័�នងឹករេធ�បាតុកម�ដូចបាន 

េរៀបរបខ់ងេល ្របពន័�ទូរស័ព�ែខ្ស និងទូរស័ព�ៃដ ្រត�វបានកតផ់ា� ចេ់នទី្រក�ងកតត់ម៉ានឌូ់ 

និងទី្រក�ងសំខន់ៗ ដៃទេទៀតេដយអជា� ធរេនប៉ាល់។ 

២៩. ជាទីប��ប ់អ�ករយករណ៍ពិេសសសង�តធ់�នម់�ងេទៀតអំពីតួនាទីយ៉ាងសំខនរ់បស់អ�ក 

ករពរសិទ�ិមនុស្ស រមួទងំអ�កសរពត័ម៌ានែដលឃា� េំមលករជួប្របជុំ េហយ្រត�វបានក� យ

ជាេគាលេដេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ េន្របេទសេបឡារសុ ក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១០ 

្របធានគណៈកមា� ធិករែហលសីុនគីេបឡារសុ ក�ុងចេំណាមសកម�ជនដៃទេទៀត ្រត�វបាន

ចបខ់�ួន នងិឃំុខ�ួនេដយកងកមា� ងំសន�ិសុខ ខណៈេពលកំពុងសេង�តករណ៍បាតុកម�មយួ

ែដលេរៀបចំេដយេបក�ជន្របឆាងំមយួរបូ ែដល្រត�វបាន្របារព�េធ�េនមុខទីស� កក់រកណា� ល 

របស់រដ� ភបិាល។ គាត្់រត�វបាននាខំ�ួនេទកនក់ែន�ងឃំុខ�ួនបេណា� ះអសន� មនុេពល្រត�វ

បានឃំុខ�ួនេនប៉ូលីស។ េន្របេទសម៉ាេឡសីុ បុគ�លិក្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយែដលកំពុងេធ�ករអំព ី

ករតវ៉មយួែដលេរៀបចំេដយ្រក�មBersih ្រត�វបានក� យេគាលេដរបស់កងកមា� ងំសន�ិសុខ 

ខណៈេពលែដលពកួេគកំពុងថតជាឯកសរពីភាពៃ្រពៃផ្សរបស់ប៉ូលីស េទះបីជាពួកេគមាន 

បង� ញអត�ស�� ណយ៉ាងច្បោស់លស់ថាជាបគុ�លិក្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេនាះកេ៏ដយ។ 

IV  េសរភីាពខងសមាគម 

ក. គណៈបក្សនេយាបាយ 

៣០. ជន្រគបរ់បូមានសិទ�បិេង�ត ឬចូលរមួក�ុងគណៈបក្សនេយាបាយមយួ េហយផ�ុយមកវញិ 

គា� នជនណាមា� ក្់រត�វបានបង�ឲំ្យេធ�ជាសមាជិកគណៈបក្សនេយាបាយណាមយួេនាះេទ។ េន 

ក�ុងេសចក�ីពន្យល់ទូេទរបស់ខ�ួនេលខ២៥ (កថាខណ� ទ២ី៦) គណៈកមា� ធិករសិទ�ិមនុស្ស

បានែថ�ងថា គណៈបក្សនេយាបាយ និងសមាជិកេនក�ុងគណៈបក្ស េដរតួនាទយ៉ីាងសំខន់

ក�ុងករដឹកនាកំចិ�ករសធារណៈ នងិដំេណ រករេបាះេឆា� ត។ តមពិតេទ គណៈបក្សនេយា 

បាយគឺជាមេធ្យោបាយដបំូងែដលតមរយៈេនះ មនុស្សអចចូលរមួក�ុងករដកឹនាកំិច�ករស

ធារណៈបាន។ អ�ករយករណ៍ពិេសស ទទួលស� ល់គណៈបក្សនេយាបាយថាជាសំណំុរង

មយួៃនសមាគម របទ់ងំសិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម ដូចមានែចងក�ុងមា្រត២២ ៃនកតិក

ស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ�និងសិទ�ិនេយាបាយ។ ដូេច�ះ េគាលករណ៍ និងបទដ� នអប្ប 

បរមិា ែដលបានអធិប្បោយេដយអ�ករយករណ៍ពិេសស េនក�ុងរបាយករណ៍តមវស័ិយ 

របស់េលកស�ីពីករអនុវត�នល៍�្របៃព (A/HRC/20/27) អនុវត�ជាទូេទចំេពះបទប្ប��ត�ិៃន
 

http://undocs.org/A/HRC/20/27
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គណៈបក្សនេយាបាយ។ េទះជាយ៉ាងេនះកេ៏ដយ គណៈបក្សនេយាបាយ ជាអង�ករែដល

បេង�តេឡងេដម្បអីនុវត�េគាលបំណងេដយែឡក េនាះគកឺរបង� ញេបក�ជនស្រមាបក់រេបាះ 

េឆា� តេដម្បឲី្យេធ�ជាតំណាងេនក�ុងស� បន័នេយាបាយ នងិេដម្បអីនុវត�អណំាចនេយាបាយ

េនក្រមតិណាមយួ េនក្រមតិជាតិ ឬេនក្រមតិមូលដ� ន១១ េហយេហតុដូេច�ះអចស�ិតេ្រកម

លក�ខណ� ត្រម�វជាកល់ក ់ ែដលមនិចបំាចស់្រមាបអ់ង�ករសង�មសីុវលិដៃទេទៀត។ េយាង

តមតុលករសិទ�មិនុស្សអឺរ ៉បុ េនះជា្របេភទតួនាទីែដលពួកេគ្រត�វេធ� គឺថាគណៈបក្សនេយា 

បាយែដលជាស� បន័ែតមយួគតែ់ដលអចចូលមកកនអ់ណំាច កម៏ានសមត�ភាពជះឥទ�ិពល 

េទេលរបបទងំមូល េនក�ុង្របេទសរបស់ពួកេគផងែដរ។ តមរយៈសំេណ ស្រមាបគ់ំរែូបប

សង�មជារមួមយួ ែដលពកួេគបានដកេ់នចំេពះមុខអ�កេបាះេឆា� ត និងតមរយៈសមត�ភាព

របស់ពួកេគ េដម្បអីនុវត�សំេណ ទងំេនាះេនេពលែដលពកួេគេឡងកនអ់ំណាច គណៈបក្ស 

នេយាបាយខុសពអីង�ករដៃទេទៀតែដលេធ�អន�រគមនេ៍នក�ុងឆាកនេយាបាយ។១២ 

៣១. អ�ករយករណ៍ពិេសសយល់្រសបនឹងគណៈកមា� ធិករសិទ�ិមនុស្ស េនក�ុងកថាខណ�  

១៩ ៃនេសចក�ីពន្យល់ទូេទេលខ២៥ ែដលថា េសរភីាពៃនករបេ��ញមតិ ករជួប្របជុំ និង

សមាគម គឺជាលក�ខណ� ចបំាចស់្រមាបក់រអនុវត�ដម៏ាន្របសិទ�ិភាពនូវសិទ�ិេបាះេឆា� ត នងិ 

្រត�វទទលួបានករករពរយ៉ាងេពញេលញ េហយរដ�គួរធានាឱ្យបានថា េនក�ុងករ

្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន គណៈបក្សនេយាបាយេគារពបទប្ប��ត�ិៃនមា្រត២៥ ែដលកពុំង

ែតេនអនុវត� េដម្បអីនុ�� តឱ្យ្របជាពលរដ�អចេ្រប្របាស់សិទ�ិរបស់ខ�ួនដូចមានែចងេនក�ុង 

បទប្ប��ត�ិេនះ។ ដូចែដលអ�ករយករណ៍ពិេសសបានកតស់មា� ល់កលពីេលកមនុ ចំនួន

អប្បបរមាៃនបុគ�លអចជាលក�ខណ� ត្រម�វ េដម្បបីេង�តគណៈបក្សនេយាបាយមយួ កប៏៉ុែន�

ចំនួនេនះ មនិគួរ្រត�វកណំតេ់នក�ុងក្រមតិមយួ ែដលមនិេលកទឹកចតិ�មនុស្សឱ្យចូលរមួក�ុង

សមាគមេនាះេទ(A/HRC/20/27 កថាខណ� ទ៥ី៤)។ លក�ខណ� ត្រម�វេផ្សងេទៀតអចេនជា

ធរមាន ដូចជាទកទ់ងនឹងតណំាងតមភមូសិ�ស� ឬជាតពិន�ុជាេដម កប៏៉ុែន�អ�ករយករណ៍

ពិេសស្រពមាន្របឆាងំនឹង្របេភទៃនវធិានករណ៍េនះ ែដលេនទីបំផុតគឺជាករេរ សេអងដល់ 

ករបេង�តគណៈបក្សនេយាបាយណាមយួ។ របបចុះប�� ីមនិមានភាពចបំាចដ់ល់ករបេង�ត 

ឬ្របតិបត�ិៃនគណៈបក្សនេយាបាយេនាះេទ កប៏៉ុែន�េបសិនជា្រត�វដកឱ់្យអនុវត� វមនិគរួជា

កម�វត�ុៃនករអនុមត័ជាមុនរបស់អជា� ធរេនាះេទ។ 

១១ គណៈកម�ករអឺរ ៉ុបសំរបល់ទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ តមរយៈច្បោប ់គណៈកម�ករវនឺីស ្រកមសីលធមៃ៌នករអនុវត�ជា្របៃព េន
ក�ុងវស័ិយគណៈបក្សនេយាបាយ ២០០៩ CDL-AD (2009)021  
១២ តុលករសិទ�មិនុស្សអឺរ ៉ុប េរឿងក�រីវងគណៈបក្សសុខុមាលភាពនងិគណៈបក្សដៃទេទៀត ្របឆាងំនឹង្របេទសទួគី េសចក�ី
អនុវត�េលខ៤១៣៤០/៩៨ េលខ៤១៣៤២/៩៨ េលខ៤១៣៤៣/៩៨ នងិេលខ៤១៣៤៤/៩៨ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ
២០០៣ កថាខណ័� ទី៨៧។ 
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៣២. ជាករពិតណាស់ថា គណៈបក្សនេយាបាយមានតនួាទីេធ�េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករធានា 

របបពហុនិយម នងិដំេណ រករ្រប្រពឹត�េទដ្៏រតឹម្រត�វៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ សច�ធារណ៍មយួ 

គា្ំរទដល់ករបេង�តគណៈបក្សនេយាបាយមាននយ័ថា េសចក�ីសេ្រមចជាអវជិ�មានគរួ្រត�វ

បានេធ�យុត�ិកម�យ៉ាងតឹងរងឹ ្រសបតមបទដ� នែដលបេង�តេឡងេដយមា្រត២២ ៃនកតិក 

ស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ�និងសិទ�ិនេយាបាយ ទកទ់ងេទនឹងភាពសមាមា្រត និងភាព 

ចបំាចេ់នក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ។ េដម្បគីា្ំរទដល់សិទ�ិេសរភីាពៃនករជួប្របជំុេដយ

សន�ិវធិី អ�ករយករណ៍ពិេសសេជឿជាកថ់ា ករដកល់ក�ខណ� ពីភាពសមាមា្រត នងិភាព

ចបំាចគ់ួរែតតឹងរងឹជាង េនក�ុងេពលេវលៃនករេបាះេឆា� ត។ េនឆា� ២ំ០១១ ករ្រព�យបារម� 

ជាេ្រចន្រត�វបានសែម�ងេឡង អំពកីរណីរបស់្របជាពលរដ�អរ៉ប៊សីអ៊ូឌតីមយួចនំួន ែដល

បានដកសំ់េណ សំុឱ្យមានករទទួលស� ល់ ពីអ�ីែដលអចជាគណៈបក្សនេយាបាយទមីយួ 

របស់អរ៉ប៊សីអ៊ូឌីត េហយែដល្រត�វបានឃាតខ់�ួននាប៉ុនា� នៃថ�េ្រកយមក និង្រត�វបានេស�ឱ្យ 

ចុះហត�េលខធានាថា ពួកេគនឹងេបាះបងេ់ចលសកម�ភាពរបស់ពួកេគជាមយួគណៈបក្ស

េនះ។ អ�កែដលបានបដិេសធមនិ្រពមេធ�ដូេច�ះ្រត�វបានដកក់�ុងករឃំុឃាងំ។ អ�ករយករណ៍ 

ពិេសស បានចតទុ់កករណីេនះ ជាឧទហរណ៍មយួៃនកររេំលភបំពនេដយចំហមយួៃន

សិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម។ តម្រគបម់េធ្យោបាយ គណៈបក្សនេយាបាយ ែដលឯកសរ

ពក្យសំុរបស់ខ�ួន្រត�វបានបដេិសធ គួរែត្រត�វបានផ�ល់ឱកសឱ្យែស�ងរកដំេណាះ្រសយ េន 

ចំេពះមុខតុលករមយួែដលឯករជ្យនងិមនិលំេអៀង(A/HRC/20/27 កថាខណ� ទ៦ី០-៦១)។ 

៣៣. គណៈបក្សនេយាបាយមានសិទ�ិទទលួបានទលីន្របកួត្របែជងេស�ភាពគា� មយួ េដម្ប ី

្របកួត្របែជងេដយយុត�ិធមក៌�ុងករេបាះេឆា� ត។ ទលីន្របកួត្របែជងេស�ភាពគា� មយួ មនិ

ែមនមាននយ័ថា គណៈបក្សនេយាបាយទងំអស់្រត�វទទួលបាននូវករ្រប្រពឹត�ដូចគា� េន្រគប ់

ករណីេនាះេទ ជាជាងគណៈបក្សទងំេនះគួរទទួលបានករ្រប្រពឹត�េស�គា�  េដយែផ�កេល

លក�ណៈវនិិច�យ័ជាសត្យោនុមត័ នងិសមេហតុផល។ គណៈបក្សទងំអស់ ែដលអនុវត�តម

បទដ� នសិទ�មិនុស្សអន�រជាតិ មានសិទ�ិទទួលបាននូវកលនុវត�ភាពេស�ភាពគា� ។ ដូេច�ះ ្រតឹម 

កំរតិអប្បបរមា គា� នគណៈបក្សនេយាបាយណាមយួ្រត�វបានេរ សេអង្របឆាងំេដយរដ� េដយ 

សរែតគុណសម្បត�ិ និងគុណវបិត�ិែដលមនិ្រតឹម្រត�វេនាះេឡយ។ េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ 

អ�ករយករណ៍ពិេសស សង�តធ់�នេ់លកលនុវត�ភាពេស�ភាពគា� ស្រមាបគ់ណៈបក្សនេយា 

បាយ េដយេគារពតមសមត�ភាពរបស់ពួកេគ ក�ុងករទទួលបានមូលនធិិ និងករអនុវត�

សិទ�ិេសរភីាពៃនករបេ��ញមតិរបស់ពួកេគ រមួទងំតមរយៈករេធ�បាតុកម�េដយសន�វិធិី។ 
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៣៤. េនក�ុងរបាយករណ៍តមវស័ិយេលកទី២របស់េលក(A/HRC/23/39) អ�ករយករណ៍ 

ពិេសស បានកំណតល់ទ�ភាពសមាគមក�ុងករទទួលបានធនធានហិរ�� វត�ុ  ថាជាកត� រមួមយួ 

ៃនសិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម។ ប�� មូលនិធិមានផលវបិាកយ៉ាងធំេធងេលសិទ�ិេសរភីាព

សមាគម សំរបគ់ណៈបក្សនេយាបាយេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ ករផ�ល់មូលនធិិេធ�
ឲ្យ្របាកដថា គណៈបក្សនេយាបាយអចមានលទ�ភាពដំេណ រករជា្របចៃំថ� ចូលរមួក�ុងឆាក 

នេយាបាយ តំណាងឲ្យពហុភាពៃនទស្សនៈ ផល្របេយាជន ៍និងទស្សនវស័ិយ ែដលព្រងឹង 

ដល់លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ ករផ�ល់មូលនិធ ិអចមានឥទ�ពិលមនិល�េទេលសក� នុពលលទ�ិ 

្របជាធិបេតយ្យ ែដលត្រម�វឲ្យមានបទប��ត�ិជាកល់កម់យួចំនួន។ អ�ករយករណ៍ពិេសស

ែចករែំលកទស្សនៈរបស់គណៈកមា� ធិករសិទ�មិនុស្ស េនក�ុងេសចក�ីពន្យល់ទូេទេលខ២៥ 

(កថាខណ័� ទ១ី៩) ថាករដកក់ំហិតដស៏មេហតុផលេទេលករចំណាយយុទ�នាករ អច្រត�វ 

បានេធ�យុត�ិកម�ក�ុងករណីចបំាច ់េដម្បធីានាថា ជេ្រមសេដយេសររីបស់អ�កេបាះេឆា� ត មនិ

្រត�វបានេធ�ឲ្យអន�រយ ឬដំេណ រករលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យមនិ្រត�វបានបំៃភ� េដយករចណំាយ 

មនិសមាមា្រត ក�ុងនាមេបក�ជនណាមា� ក ់ឬគណៈបក្សណាមយួ។ 

៣៥. េគាលករណ៍សំខន់ៗ មយួចំនួន អចយកមកេ្របេដម្បែីណនាដំល់ករអភវិឌ្ឍន ៍ និង

្របតិបត�ិករៃនវធិានហិរ�� វត�ុសំរបគ់ណៈបក្សនេយាបាយ។ ករផ�ល់ហិរ��ប្បទនសធារណៈ 

សំរបគ់ណៈបក្សនេយាបាយ ែតងែត្រត�វបានេ្របជាមេធ្យោបាយមយួ េដម្បផី�ល់ឱកសេស�
ភាពដល់គណៈបក្សទងំអស់ និងធានាករពរករចូលរមួ្របកួត្របែជងៃនគំនិត និងទស្សនៈ 

េផ្សងៗគា� ។ សំខនប់ំផុតករផ�ល់មូលនិធសិធារណៈ ផ�ល់្របេយាជនដ៍ល់គណៈបក្សែដល 

គា� នលទ�ភាពេផ្សងែស�ងរកមលូនិធិឯកជន សំរបេ់ហតុផលមយួចំនួនណាេនាះ របទ់ងំ

េដយសរពួកេគជាគណៈបក្សតូច  ៗឬេដយសរមេនាគមវជិា� របស់ពកួេគមនិអចអពំវនាវ 

រកបាននូវសេម�ងភាគេ្រចនៃនមា� ស់ជំនួយ ឬអ�កទងំឡាយែដលតំណាងឲ្យ្រក�មជនងយរង 

េ្រគាះ ដូចជា�ស�ី និងយុវជន។ េហតុដូេច�ះ ករផ�ល់មូលនិធិសធារណៈមនិ្រត�វយកមកេ្រប 

េដម្បេី្រជ�តែ្រជកដល់ឯករជភាពរបស់គណៈបក្ស និងបេង�នឬបេង�តភាពពឹងអ្រស័យេ្រចន 

េពកេទេលធនធានទងំឡាយរបស់រដ�។១៣ 

៣៦. ក�ុងនយ័ទូលយជាងេនះ ធនធានទងំឡាយរបស់គណៈបក្ស ្រត�វែញកឲ្យដច្់រសឡះ 

ពីធនធានសធារណៈ។ ធនធានសធារណៈ មនិ្រត�វបានយកមកេ្រប េដម្បេីធ�ឲ្យទលីន

្របកួត្របែជងេបាះេឆា� ត េផ��ងេទមា� ង ក�ុងករគា្ំរទគណៈបក្សណាមយួ ជាពិេសស គណៈ 

 
១១. អង�ករសន�ិសុខនិងសហ្របតិបត�ិករអឺរ ៉ុប / ករយិាល័យសំរប់ស� បន័លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងសិទ�ិមនុស្ស  និង 

គណៈកម�ករវនីឺស េគាលករណ៍ែណនាំស�ី ពីវធិានគណៈបក្សនេយាបាយ ឆា� ២ំ០១០ កថាខណ័� ទី១៧៦-១៧៧។ 
 

http://undocs.org/A/HRC/23/39
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បក្សកនអ់ណំាច ឬេបក�ជនរបស់គណៈបក្សកនអ់ំណាចេនាះេទ។ េគាលករណ៍េនះ ព្រងីក 

វសិលភាពដល់ករេ្រប្របាស់ស� បន័រដ� ដូចជាកងកមា� ងំនគរបាល ស� បន័តុលករ ស� បន័ 

អយ្យករ ទីភា� កង់រ្របតិបត�ចិ្បោប ់ នងិស� បន័េផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វរក្សោអនាគតិេនេពល

្រត�តពិនិត្យ ឬដកក់ំហិតេលសកម�ភាពរបស់គណៈបក្សនេយាបាយនានា ដូចជាករផ�ួចេផ�ម 

ដកព់ក្យបណ�ឹ ងេដយេហតុផលនេយាបាយ្របឆាងំនឹងេបក�ជនគូ្របកួត ែដលតមពតិេទ 

គឺេដម្បរីរងំពួកេគមនិឲ្យចូលរមួក�ុងសកម�ភាពេឃាសនា។ 

៣៧. ពហុនិយម គឺជាស�� សំគាល់ៃនលទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ េដយមានគណៈបក្សនេយា 

បាយនានា ជាកតលីករ សំរបក់រពិភាក្សោេដញេដល និងករសន�នា េនក�ុងសង�ម្របជា

ធិបេតយ្យ េដយករពិភាក្សោេដញេដលែបបេនះ បេង�តជាមូលដ� នៃនករេ្រជសេរ សអ�ក

តំណាងរបស់មា� ស់េឆា� ត។ តុលករសិទ�ិមនុស្សអឺរ ៉បុពិនតិ្យេឃញថា មនិអចមាន្របជាធិប

េតយ្យេដយគា� នពហុនិយមេនាះេទ។ េដយសរមូលេហតុដូេច�ះ េសរភីាពក�ុងករបេ��ញ

មតិ អចអនុវត�មនិចេំពះែត “ពត័ម៌ាន” ឬ “គំនិត” ែដល្រត�វបានេគទទួលយ៉ាងេពញចិត� ឬ

ចតទុ់កជាករមនិវយ្របហរ ឬចតទុ់កជាប�� មនិេអេពប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទងំអចអនុ 

វត�ចំេពះពត័ម៌ាន និងគនិំតែដលវយ្របហរ េធ�ឲ្យតកស់�ុត ឬេធ�ឲ្យរខំនផងែដរ។១៤ េន

ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចជា្រពឹត�ិករណ៍មយួេទៀត តុលករេនះបានរកេឃញកររេំលភបំពនេទ 

េលេសរភីាពខងសមាគម េដយេលកអណំះអំណាងថា ករែវកែញកអំពីមនសិកររបស់

្រក�មជនភាគតិច នងិករអភរិក្ស្រពមទងំករអភវិឌ្ឍនវ៍ប្បធមរ៌បស់្រក�មជនភាគតិច មនិអច 

និយាយថាជាករគំរមកំែហងដល់ “សង�ម្របជាធិបេតយ្យ” បានេឡយ េបេទះបីវអចបង�

ភាពតនតឹងកេ៏ដយ។ តុលករបានេលកអណំះអណំាងបែន�មថា ករេលចេឡងនូវភាព

តនតឹង គឺជាផលវបិាកមយួក�ុងចេំណាមផលវបិាកៃនពហុនិយមទងំឡាយ ែដលមនិអច

េជៀសផុតបាន ជារមួចងនិ់យាយថា ជាករពិភាក្សោេដយេសរនូីវ្រគបទ់ស្សនៈនេយាបាយ។ 

៣៨. េហតុដូេច�ះ គណៈបក្សនេយាបាយមានេសរភីាពេ្រជសេរ ស និង្របកនយ់កមេនាគម

វជិា� នានា េទះបីជាមេនាគមវជិា� ទងំេនះ មនិមាន្របជា្របយីភ៍ាពជាមយួអជា� ធរ ឬសធារ

ណៈជនទូេទកេ៏ដយ របទ់ងំលទ�ភាពអំពវនាវឲ្យេធ�ពហិករមនិចូលរមួករេបាះេឆា� តផង 

េដយគា� នករភយ័ខ� ចពីករសងសឹកសំរបក់រេធ�ដូេច�ះ។ េសរភីាពក�ុងករបេ��ញមតិ នងិ 

គំនិតេយាបល់របស់គណៈបក្សនេយាបាយ ជាពិេសស តមរយៈយុទ�នាករេបាះេឆា� ត រប់

ទងំសិទ�ិែស�ងរក ទទលួ និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន គឺមានសរៈសំខនច់ំេពះសុចរតិភាពៃនករ 

១៤. តុលករសិទ�ិមនុស្សអឺុរ ៉ុប ករណីរបស់ Handyside ទល់នឹងច្រកភពអង់េគ�ស កថាខ័ណ� ទី៤៩។ 
១៥. តុលករសិទ�ិមនុស្សអឺុរ ៉ុប ករណីរបស់ Ouranio Toxo ទល់នឹង្របេទស្រកិក េសចក�ីអនុវត�េលខ៧៤៩៨៩/០១ 

ចុះៃថ�ទី២០ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៥ កថាខ័ណ� ទី៤០។ 
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េបាះេឆា� ត។ អ�ករយករណ៍ពិេសសរលឹំកថា េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចរបស់ខ�ួនេលខ១២/១៦ 

្រក�ម្របឹក្សោសិទ�មិនុស្សបានប�� កច់្បោស់ថា ជាេគាលករណ៍ គា� នកររតិត្បតិអច្រត�វបាន

អនុ�� តទកទ់ងនឹង ដូចជា ករពិភាក្សោអំពីេគាលនេយាបាយរដ� ភបិាល និងករពិភាក្សោ

េដញេដលខងនេយាបាយ េសចក�ីរយករណ៍អពំីសិទ�មិនុស្ស សកម�ភាពរដ� ភបិាលនិង

អំេពពុករលួយក�ុងរដ� ភបិាល ករចូលរមួក�ុងយុទ�នាករេបាះេឆា� ត ករេធ�បាតុកម�េដយសន� ិ

វធិី ឬសកម�ភាពនេយាបាយ របទ់ងំសំរបស់ន�ិភាពឬលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងករសែម�ង

មតិេយាបល់្រសប និងមតិេយាបល់ជំទស់ សសនាឬជេំនឿ របទ់ងំតមរយៈបគុ�លៃន្រក�ម 

ជនភាគតចិឬ្រក�មជនងយរងេ្រគាះ។ អ�ករយករណ៍ពិេសសសង�តធ់�នថ់ា លុះ្រតែតេន

េពលណាគណៈបក្សនេយាបាយមយួ ឬេបក�ជនណាមយួរបស់គណៈបក្សេនាះ េ្របអំេព
ហិង្សោ ឬតសូ៊មតិឲ្យ្រប្រពឹត�អេំពហិង្សោ ឬ្រប្រពឹត�អំេពស�បេ់ខ�មជាតសិសន ៍សសនា ឬពូជ

សសន ៍ ែដលចូលជាបទេល�សញុះញងឲ់្យមានករេរ សេអង អរភិាព ឬអំេពហិង្សោ (មា្រត

២០ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�និេយាបាយ កដូ៏ចបានឆ�ុះប�� ំង

ផងែដរក�ុងមា្រត៥ ៃនអនុស�� អន�រជាតិស�ីពីករលុបបបំាតរ់ល់ទ្រមងៃ់នករេរ សេអងពូជ

សសន)៍១៦ ឬលុះ្រតែតេនេពលណាគណៈបក្សេនាះ េធ�សកម�ភាពឬអំេពទងំឡាយែដល 

មានេគាលេដបំផ�ិចបំផា� ញសិទ�ិ និងេសរភីាព ែដលបានតម�ល់ទុកក�ុងច្បោបសិ់ទ�មិនុស្សអន�រ

ជាតិ(មា្រត៥ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ�និងសិទ�ិនេយាបាយ) ប៉ុេណា� ះ េទប

គណៈបក្សនេយាបាយេនាះ អច្រត�វបានហមឃាតត់មផ�ូវច្បោប។់ 

៣៩. ចណុំចស�ូលៃនេសរភីាពក�ុងករបេ��ញមតិរបស់គណៈបក្សនេយាបាយ គឺជាឱកស 

សំរបឲ់្យពួកេគមានសិទ�ិេ្រប្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេស�ភាពគា�  ជាពិេសស្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

របស់រដ� ឬែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់រដ�។ ច្បោប្់រត�វកំណត្់រកបខណ័� ច្បោស់លស់

មយួ សំរបក់រអនុវត�សិទ�ិេ្រប្របាស់េស�ភាពគា� នូវ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ របទ់ងំក�ុងកំឡុងេពល 

យុទ�នាករ។ ឧទហរណ៍ ្រគបគ់ណៈបក្សែដលបង� ញេបក�ជនសំរបក់រេបាះេឆា� ត មាន

សិទ�ិេ្រប្របាស់េសវផ្សព�ផ្សោយ តមរយៈ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសធារណៈ េហយក�ុងបរបិទេនះ 

ករផ�ល់េពលេវលផ្សព�ផ្សោយេដយេសរ ីធានាថា្រគបគ់ណៈបក្សនេយាបាយទងំអស់ រប់

ទងំគណៈបក្សតូចៗផង អចមានលទ�ភាពផ្សព�ផ្សោយទស្សនៈនិងគំនិតេយាបល់របស់ខ�ួន។១៧ ករ

ផ�ល់េពលេវលផ្សព�ផ្សោយមនុេពលេបាះេឆា� ត  ្រត�វេធ�េដយេស�ៗគា�         ែផ�កតមេគាល 

១៦. សូមេមលេគហទំពរ័៖ http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13584& 

LangID=E 

១៧. អង�ករសន�ិសុខនិងសហ្របតិបត�ិករអឺុរ ៉ុប / ករយិាល័យសំរបស់� ប័នលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងសិទ�ិមនុស្ស   និង

គណៈកម�ករវនីឺស។ េគាលករណ៍ែណនាំស�ី ពីវធិានគណៈបក្សនេយាបាយ ឆា� ២ំ០១១ កថាខណ័� ទី១៤៧។ 
 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13584
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ករណ៍ស�ីពីសមភាពចំេពះមខុច្បោប ់និងេគាលករណ៍មនិេរ សេអង។ ករបដិេសធសិទ�េិ្រប
្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសធារណៈរបស់គណៈបក្សជាកល់កទ់ងំឡាយ ឬករផ�ល់េសវ

ផ្សព�ផ្សោយេដយលំេអៀង ជាអទិ៍ ែផ�កេលករមនិទទលួយកគណៈបក្សណាមយួ ឬទស្សនៈ 

របស់េបក�ជនណាមា� ក ់ គឺមនិ្រសបេទនឹងសិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម នងិករបេ��ញមតិ
េឡយ។ ្រត�វយកចិត�ទុកដកច់េំពះភាពខុសគា� រវងសិទ�ិេ្រប្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយក�ុងនាម 

គណៈបក្សនេយាបាយ និងសិទ�ិេ្រប្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយក�ុងនាមម�ន�ីរដ� េដយសរែត

ជាសក� នុពលដល់គុណសម្បត�ិមនិ្រតឹម្រត�វ ែដលេកតេចញពីគណៈបក្សនេយាបាយកន ់

អំណាច េ្រប្របាស់េសវ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយពីភារកិច�ផ�ូវកររបស់ខ�ួនជាេវទិកយុទ�នាករ។ 

៤០. ចបត់ងំពីករចបេ់ផ�មអណត�ិករងររបស់េលក អ�ករយករណ៍ពិេសសបានទទួល

ករេចទ្របកនជ់ាេ្រចនចំេពះករពិតែដលថា េនកំឡុងេពលេបាះេឆា� ត អ�កដឹកនានំេយា 

បាយ នងិអ�កគា្ំរទ ជាពិេសសមកពីគណៈបក្ស្របឆាងំ ្របឈមនងឹហនិភយ័កំរតិខ�ស់។ េន 

មុនេពល េនអំឡុងេពល នងិេនេ្រកយេពលេបាះេឆា� ត អ�កទងំឡាយណាែដលសែម�ង ឬ 

បានសែម�ងេយាបល់ជំទស់ ្រត�វទទួលរងនូវកររកុគួន ករបំភតិបំភយ័ ករប៉ុនបង៉្រប្រពឹត�

អំេពពុករលួយ ករសងសឹក ករចបខ់�ួននិងករដកព់ន�នាគារតមទំេនងចិត� េដយសរែត 

មតិេយាបល់ខងនេយាបាយ ឬជំេនឿរបស់ពកួេគែតប៉ុេណា� ះេនក�ុង្របេទសជាេ្រចន។ ក�ុង

ទិដ�ភាពេនះ អ�ករយករណ៍ពិេសស មានេសចក�ីកង�ល់អពំីករណីៃនេមដកឹនា្ំរបឆាងំមយួរបូ

ពី្របេទសែបលឡារសុែដល្រត�វទទួលរងនូវករកតេ់ទសយ៉ាងធ�នធ់�រក�ុងឆា� ២ំ០១១ បនា� ប ់

ពីគាតប់ានចូលរមួក�ុងករ្របមូលផ�ុ ំមយួ តវ៉នងឹលទ�ផលេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីេនៃថ�ទី១៩ 

ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១១។ េនសធារណៈរដ�ឥស� មអុីរង៉ ់មានករសែម�ងនូវកង�ល់ទកទ់ងនឹងអតីត 

េបក�ជន្របធានាធិបតីជាេ្រចនរបូ ែដលបានេធ�ករ្របមូលផ�ុ ំក�ុងស� រតីសមគ�ីភាពជាមយួអ�ក 

តវ៉េន្របេទសេអហ្ុសបី ែដលពកួេគបានែស�ងរកករអនុ�� តពីអជា� ធរ េហយពួកេគ្រត�វ

បានឃំុខ�ួនែតេនក�ុងផ�ះរបស់ពួកេគ “េដយកតផ់ា� ចទ់ំនាកទ់ំនងពី្របភពខងេ្រក” ចបត់ងំ 

ែតពីែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១១។ 

៤១. គណៈបក្សនេយាបាយ និងសមាជិករបស់ខ�ួន ែដល្រត�វបានរតិត្បតិមនិសមេហតុផល 

ពីករអនុវត�សិទ�ិសមាគមេដយេសរ ីគួរមានសិទ�ិប�ឹងរកដំេណាះ្រសយភា� ម និងមាន្របសិទ� 

ភាព។ ជាថ�ីម�ងេទៀត អ�ករយករណ៍ពិេសសសង�តធ់�នថ់ា រដ�មានកតព�កិច�ផ�ល់នូវស� បន័ 

ែដលមនិលំេអៀងនិងឯករជ រមួទងំស� បន័្រគប្់រគងករេបាះេឆា� ត និងអជា� ធរ្រគប្់រគង

្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយបែន�មេទេលស� បន័តុលករឯករជ េដម្បធីានាថាដំេណ រករេបាះេឆា� ត

មនិ្រត�វបានេកង្របវ�័�  េបមនិដូេច� ះេទ បេង�តឲ្យមានទលីន្របកតួ្របែជងមនិេស�ភាពមយួ 

សំរបគ់ណៈបក្សនេយាបាយមយួចំនួន។ េដម្បឲី្យមាន្របសិទ�ភាព ស� បន័មានអណំាចេធ�
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បទប�� ្រត�វែតឯករជពីអណំាចនីតិ្របតិបត� ិ្រត�វផ�ល់អណំាច និងមានសមត�ភាព្រគប្់រគាន ់

េដម្បតីកែ់តង ឃា� េំមល នងិដកឲ់្យ្របតិបត�ិនូវបទប�� /បទប��ត�ិទងំឡាយ។ ទងំេនះគឺ

ជាល័ក�ខណ័� ចម្បង សំរបធ់ានាឲ្យមានករេគារពសិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម ក�ុងបរបិទៃន

ករេបាះេឆា� ត។ 

ខ. អង�ករសង�មសីុវលិ 

៤២. អង�ករសង�មសីុវលិេដរតួនាទីសំខនផ់ងែដរ េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ តនួាទី

អង�ករសង�មសីុវលិក�ុងកររមួចំែណកដល់ និងេធ�ឲ្យមាននិរន�រភាពដល់លទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ

ដរ៏ងឹមាមំយួ មនិអច្រត�វបានេមល្រសលេនាះេទ។ តមសមត�ភាពេផ្សងៗគា�  អង�ករសង�ម 

សីុវលិេធ�សកម�ភាពេផ្សងៗ េដម្បតីសូ៊មតិសំរបេ់សចក�ីកង�ល់ និងផល្របេយាជនដ៍ល់អ�ក

ទទលួផល រមួចំែណកធានាឲ្យមានសុចរតិភាពៃនដំេណ រករេបាះេឆា� ត រមួចំែណកបែន�ម

េទៀតដល់សមទិ�ផល ករករពរ និងករព្រងឹងបទដ� ន និងេគាលេដ្របជាធិបេតយ្យ និងដក ់

ឲ្យអជា� ធរ ទទលួខុស្រត�វចេំពះមុខមា� ស់េឆា� ត។ ក�ុងចំេណាមកិច�ករដៃទេទៀត អង�ករ

សង�មសីុវលិេលកស�ួយករចូលរមួនេយាបាយ េធ�ករអបរ់មំា� ស់េឆា� ត េធ�យុទ�នាករឱ្យមាន

ករែកទ្រមងអ់ភបិាលកចិ�ល� ផ�ល់មេធ្យោបាយដល់ករសែម�ងផល្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ ែថម

ទងំេដរតួនាទីជាេវទិកែដលឆ�ងកតនូ់វឧបសគ�កុលសម�ន័� ជាតិពន�ុ  ភាស និងឧបសគ�ដៃទ 

េទៀត និងេធ�ជាចលករដល់ករពិភាក្សោេដញេដលេលប�� នានាែដលបះ៉ពល់ដល់ពកួេគ។ 

៤៣. អ�ករយករណ៍ពិេសសសង�តធ់�នថ់ា សិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម ត្រម�វជាចបំាចឲ់្យ 

មានេសរភីាពខងសមាគម សេ្រមច និងចូលរមួក�ុងសកម�ភាពទងំឡាយតមករេ្រជសេរ ស 

េដយផា� ល់របស់ខ�ួន េហយេសរភីាពេនះ ព្រងីកវសិលភាពដល់អ�កទងំឡាយណាែដល

្របាថា� ចងចូ់លរមួក�ុងសកម�ភាពទកទ់ងនឹងករេបាះេឆា� ត។ េហតុដូេច�ះ ក�ុងចំេណាមេសរ ី
ភាពដៃទេទៀត សមាគមមានេសរភីាពតសូ៊មតិ សំរបក់ែំណទ្រមងេ់គាលនេយាបាយទូលំ

ទូលយ និងកំែណទ្រមងក់រេបាះេឆា� ត េដម្បពីិភាក្សោប�� ៃនកង�ល់ជាសធារណៈ និងរមួ

ចំែណកដល់ករពិភាក្សោេដញេដលជាសធារណៈ តមឃា� េំមល នងិសេង�តេមលដំេណ រ

ករេបាះេឆា� ត រយករណ៍អពំីកររេំលភសិទ�ិមនុស្សនិងករលួចបន�ំេឆា� ត ផ�ួចេផ�មករស�ង ់

មតិនិងករេបាះេឆា� ត ដូចជា ករស�ងម់តិែដល្រត�វេធ�េឡងេនអំឡុងេពលដំេណ រករេបាះ

េឆា� ត ករេ្រប្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេដយេសរ ីរមួទងំ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយថ�ីៗ ដូចជាអុនិេធ
ណិត េដម្បែីស�ងរក ទទលួ និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន និងគនំិតេយាបល់្រគប្់របេភទេដយ

គា� ន្រពំែដន េទះផា� ល់មាត ់ ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬតមអនឡាញក�ី កសងសម�ន័�ភាព 

និងបណា� ញជាមយួអង�ករដៃទេទៀត រមួទងំអង�ករមកពីបរេទស ចូលរមួក�ុងសកម�ភាព
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ែស�ងរកមលូនិធិ ចូលរមួសេង�តករេបាះេឆា� ត ករអបរ់មំា� ស់េឆា� ត និងពនិិត្យេមលប�� ីអ�ក

េបាះេឆា� ត េធ�អន�រកម�ជាមយួស� បន័សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ និងតបំន ់ នងិផ�ល់ជនំួយបេច�ក 

េទស និងកិច�សហករអន�រជាតិតមទ្រមងណ់ាមយួ។ 

៤៤. អង�ករសង�មសីុវលិ មានភាពខុសគា� តងំពីកំេណ ត ពីគណៈបក្សនេយាបាយ ែដល

េគាលេដចុងេ្រកយរបស់ពួកេគ គឺេលកស�ួយេបក�ជនែដលនឹងឈរេឈ� ះេបាះេឆា� តសំេដ 

ដឹកនា្ំរបេទស។ ដូេច�ះ បទប��  និងកររតិត្បតិេផ្សង ្រត�វយកមកអនុវត�ចំេពះអង�ករសង�ម 

សីុវលិ។ ្រសបនឹងបរបិទេនះ សមាគមមនិ្រត�វបានបង�ំឲ្យចុះប�� ីជាគណៈបក្សនេយាបាយ

េឡយ េហយផ�ុយេទវញិ សមាគមកម៏និ្រត�វបានបដិេសធមនិឲ្យចុះប�� ីជាសមាគមេដយ 

សរែតពួកេគេធ�អ�ីៗ ែដលអជា� ធរចតទុ់កថាជាសកម�ភាព “នេយាបាយ” ែដរ។ វជា្របភពៃន 

េសចក�ីកង�ល់ធ�នធ់�រែដលថា ពក្យ “នេយាបាយ” ្រត�វបានបក្រសយក�ុងនយ័មយួទូលយ 

េនតមបណា� ្របេទសជាេ្រចន េដម្បេីក� បសកម�ភាពតសូ៊មតិ្រគប្់របេភទ ករអបរ់ពំលរដ� 

ករ្រសវ្រជាវ េហយទូេទជាងេនះ សកម�ភាពទងំឡាយែដលមានេគាលេដជះឥទ�ពិលេល 

េគាលនេយាបាយសធារណៈ ឬទស្សនៈសធារណៈ។ វច្បោស់ណាស់ថា ករបក្រសយេនះ 

្រត�វបានជំរញុតមែតេសចក�ី្រត�វករ េដម្បទីបស់� តម់និឲ្យមានកររះិគនត់មទ្រមងណ់ាមយួ

ប៉ុេណា� ះ។ េនក�ុងបរបិទេនះ មានករសែម�ងក�ីបារម�អំពសី� នភាពេនសហពន័�រសុ្ុស ី ជាទី
ែដលអង�ករសិទ�ិមនុស្សមយួបានក� យជាកម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត្យពមីហអយ្យករ ែដលអះ 

អងថា អង�ករេនះ បានចូលរមួ “សកម�ភាពនេយាបាយ” តមរយៈ “ករេ្រប្របាស់ឥទ�ិពល

េដយេចតនាេទេលមុខមាតៃ់នគណៈកម�ករេបាះេឆា� ត និងអង�កររដ�ដៃទេទៀត តមរយៈ

ករចូលរមួក�ុងដំេណ រករេបាះេឆា� ត” បនា� បព់ីសមាជិកមយួចំនួនៃនអង�ករេនះបានអះអង

ពីភាពមនិ្រប្រកតី េនអំឡុងេពលេបាះេឆា� ត ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១។ អ�ករយករណ៍ពិេសស

រលឹំកថា សិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម គឺជាសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ ែដលជយួ ស្រម�ល 

ដល់ករចូលរមួពី្រគបម់ជ្ឈដ� ន ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចៃនកិច�ករសធារណៈ។ េសរភីាព

ខងសមាគមផ�ល់ឱកសែតមយួគតដ់ល់បុគ�ល ឱ្យសែម�ងមតិនេយាបាយរបស់ខ�ួន និងចូល 

រមួក�ុងសកម�ភាពសង�មកិច� េសដ�កិច� នងិវប្បធម។៌ តមពិត សមាគមែដល្រត�វបានេចទ

្របកនព់ីករចូលរមួសកម�ភាព “នេយាបាយ” ជាញឹកញាប ់គឺជាសមាគមែដលព្យោយាមដក ់

រដ� ភបិាលឲ្យទទួលខុស្រត�វ តមរយៈអភបិាលកិច�ល� នងិករផ�ួចេផ�មគំនិតៃននីតិរដ� ដូចជា 

វធិានករ្របឆាងំអំេពពុករលួយ យុទ�នាករសិទ�ិមនុស្ស កំែណទ្រមងស់� បន័ និងវធិានករ 

្រសេដៀងគា� េនះែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្បពី្រងឹងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ អ�ករយករណ៍ 

ពិេសសយល់េឃញថា ករលបពណ៌សមាគមជា “នេយាបាយ” េហយឈរេលមូលដ� ន

េនាះ េដយភា� បព់ួកេគេទនងឹគណៈបក្ស្របឆាងំ ឬររងំពួកេគមនិឲ្យេធ�្របតបិត�ិករ គឺភាគ

េ្រចនមានបំណងបំបិទសេម�ង ែដលរះិគនក់រអនុវត� និងេគាលនេយាបាយរដ� ភបិាល។ 
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៤៥. ថ�ីត្បតិែតអង�ករសង�មសីុវលិេដរតួនាទីសំខនេ់នអំឡុងេពលេបាះេឆា� តក�ី កេ៏សរភីាព 

ខងសមាគម ្រត�វបានរតិត្បតិេនមុនេពល អំឡុងេពល និងេនេ្រកយេពលេបាះេឆា� ត ក�ុង

្របេទសជាេ្រចន។ ដូចែដលអ�ករយករណ៍ពិេសស បានកតសំ់គាល់អពំីស� នភាពអ�ក

ករពរសិទ�ិមនុស្ស អំេពបំភតិបភំយ័្របឆាងំនឹងសកម�ជនសីុវលិ ែតងែតចបេ់ផ�មេកតេឡង 

រយៈេពលយូរ មុនេពលចបេ់ផ�មយុទ�នាករេបាះេឆា� ត (A/HRC/13/22 para. 56) កររតិ

ត្បតិេលសមាគមែដលមនិបានចុះប�� ី េដយររងំពកួេគមនិឲ្យចូលរមួសកម�ភាពទកទ់ង 

នឹងដំេណ រករេបាះេឆា� ត គជឺាមេធ្យោបាយមយួរងំខ�បក់រងរៃនសេម�ងឯករជ។ ដូចែដល 

អ�ករយករណ៍ពិេសសបានអះអងក�ុងរបាយករណ៍មុនៗ សិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម ្រត�វ 

យកមកអនុវត�ឱ្យេស�ភាពគា� ចំេពះសមាគមែដលមនិបានចុះប�� ី  (A/HRC/20/27, para. 56)។ 

េដយសរែតករផាតេ់ចញ �ស�ី យុវជន អប្បភាគជន ្រក�មជនជាតិេដមភាគតិច ឬជនពកិរ 

អចបេង�ត ឬចូលរមួសមាគមែដលមនិបានចុះប�� ីេដម្បភីាពេជឿនេលឿនៃនផល្របេយាជន ៍

របស់ខ�ួន។ រដ�្រត�វេដរតួនាទយ៉ីាងសកម� ក�ុងករដកេចញនូវឧបសគ�នានា ែដលររងំ្រក�ម

ងយជនរងេ្រគាះ នងិ្រក�មមនុស្សគា� នអំណាច មនិឲ្យចូលរមួក�ុងជីវភាពសធារណៈ និង

ករអនុវត�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត។ ្របករេនះមានសរៈសំខនេ់ដម្ប ី

ធានាថា សេម�ងរបស់ពកួេគ្រត�វបានឮ េហយបុព�េហតុរបស់ពួកេគ្រត�វបានពិចរណាេនក�ុង 

េគាលនេយាបាយរបស់រដ� ភបិាលអណត�ិេ្រកយ។ 

៤៦. េហតុដូេច�ះ េសរភីាពខងសមាគមចូលរមួសកម�ភាពទកទ់ងនឹងដំេណ រករេបាះេឆា� ត 

្រត�វបានធានាករពរដល់្រគបស់មាគម េទះបីជាសមាគមទងំេនះេនេ្រកនេយាបាយ តម 

រយៈមេធ្យោបាយ និង្របតបិត�កិររបស់ពួកេគែដលគា្ំរទដល់រដ� ភបិាលមយួែផ�ក ឬទងំ្រស�ង 

ឬេទះបីសែម�ងនូវកររះិគនេ់គាលនេយាបាយរដ� ភបិាលកេ៏ដយ។ ដូេច�ះ គា� នសមាគមណា 

មយួ ្រត�វបានបង�ំឲ្យសែម�ងករគា្ំរទេបក�ជនឈរេឈ� ះេបាះេឆា� តណាមា� កេ់ឡយ។ េទះបី

យ៉ាងណាកេ៏ដយ វមានសរៈសំខនសំ់របអ់ង�ករណាមយួ ែដលគា្ំរទេបក�ជនពិេសស

ណាមា� កេ់ដយស�័្រគចិត� ឬគណៈបក្សណាមយួេនក�ុងករេបាះេឆា� ត ្រត�វេធ�ឱ្យមានតមា� ភាព 

ក�ុងករ្របកសពីេហតុផលរបស់ខ�ួន េដយសរែតករគា្ំរទរបស់ខ�ួន អចមានឥទ�ពិលេទ

េលលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� ត។ អ�ករយករណ៍ពិេសសយល់េឃញថា ចំណុចខ� ងំៃនលទ�ិ

្របជាធិបេតយ្យ ្រត�វបានវស់ែវងតមក្រមតិមយួែដលទស្សនៈច្រម�ះ និងមតិេយាបល់េផ្សង

គា� ្រត�វបានទទលួយក េហយកនែ់តេលកទឹកចតិ�ែថមេទៀត េនក�ុងករពិភាក្សោេដញេដល

ជាសធារណៈ។ 

 

http://undocs.org/A/HRC/13/22
http://undocs.org/A/HRC/20/27
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៤៧. សិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម គឺជាសមាសភាគសំខនម់យួៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យែដល

ផ�ល់អំណាចដល់�ស�ី និងបុរស េហយអ្រស័យេហតុេនះ វមានសរៈសំខនព់ិេសស ែដល

បុគ�លទងំឡាយ អចគា្ំរទអប្បភាគជន ឬ្រក�មជំេនឿនេយាបាយ ឬសសនាែបប្របឆាងំ 

(បុព�កថាៃនេសចក�ីសេ្រមច្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សេលខ ១៥/២១) ។ អ្រស័យដូចបាន

េរៀបរបខ់ងេល គា� នកររតិត្បតិណាមយួ្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះសមាគម េដយ្រគានែ់ត

សមាគមទងំេនះ មនិមានទស្សនៈដូចគា� េទនឹងទស្សនៈរបស់អជា� ធរេនាះេឡយ។ 

៤៨. រដ� ភបិាលេន្របេទសជាេ្រចនកំពុងែតដកក់ររតិត្បតិកនែ់តខ� ងំេឡងៗេលលទ�ភាព 

របស់សង�មសីុវលិក�ុងករចូលរមួបេង�តឲ្យមានយន�ករ្របជាធិបេតយ្យ យុត�ិធម ៌្របកបេដយ 

តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព និងកររតិត្បតិផងែដរដល់ករេធ�សកម�ភាព ដូចជាឃា� េំមល

ករេបាះេឆា� ត និងករេកៀងគរអ�កេបាះេឆា� តជាេដម។ ឧបសគ�នានា រមួមាន ករហមឃាត ់

ចំេពះ្រក�មជាកល់កម់យួចំននួ េដម្បចុីះប�� ីសមាគម ករហមឃាតនូ់វករអនុវត�សកម� 

ភាពករងរមយួចំនួន ែដលប�� ីហមឃាតៃ់នសកម�ភាពែដល្រត�វអនុ�� តេនាះ មនិមាន

កំណតេ់ដយ្រកបខណ� ច្បោបេ់ទ កតព�កិច�អនុមត័ករលបពណ៌ជាអវជិ�មាន ករបដិេសធៃន 

ករទទួលស� ល់ជាផ�ូវករដល់សមាគមក�ុងករឃា� េំមល និងសេង�តករណ៍ករេបាះេឆា� ត ឬ 

ែថមទងំករដកទ់ណ� កម� ឬករគរំមកំែហងពីករដកទ់ណ� កម�ចំេពះករចូលរមួក�ុងសកម� 

ភាពនានាែដលទកទ់ងនឹងដេំណ រករេបាះេឆា� ត។ អនុេលមេទតមបទដ� នអន�រជាតិ្រត�វ

បានវភិាគសីុជេ្រម េនក�ុងរបាយករណ៍តមវស័ិយេលកទីពីររបស់អ�ករយករណ៍ពិេសស 

ដកជូ់ន្រក�ម្របកឹ្សោសិទ�មិនុស្ស(A/HRC/23/39) េនសហពន័�រសុ្ុស ី ករអនុវត�ច្បោបវ់េិសធន 

កម� ែដលមានករែណនា ំ ឆា� ២ំ០១២ ចំេពះច្បោបន់តីបិ��ត�ិមយួចនំួនរបស់សហពន័�រសុ្ុសី
ទកទ់ងនងឹនិយតកម�ៃនសកម�ភាពរបស់អង�ករមនិែមនពណិជ�កម� បំេពញមខុងររបស់

ភា� កង់របរេទស បាននាឱំ្យមានករេធ�សវនកម� នងិយុទ�នាករ្រត�តពិនិត្យ្របឆាងំនងឹអង�ករ 

សង�មសីុវលិជាេ្រចនែដលបានេធ� “សកម�ភាពនេយាបាយ” េហយបានខកខនក�ុងករចុះ

ប�� ីជា “ភា� កង់របរេទស”។ សមាគមមយួក�ុងចេំណាមសមាគមទងំេនាះ គឺសមាគមGolos 

ស្រមាបក់រពរសិទ�ិរបស់អ�កេបាះេឆា� ត េគហទំពរ័អុីនធឺែណតរបស់ខ�ួន្រត�វបានលួចចូលេ្រប 

េនមុនករឈនមកដល់ៃនករេបាះេឆា� តសភា េនែខេមស ឆា� ២ំ០១៣ គឺជាអង�ករទី១ 

ែដល្រត�វបានដកេ់ទសទណ� េនេ្រកមច្បោបថ់�ីេនះ។ 

៤៩. ដូចបានបរយិាយេនក�ុងរបាយករណ៍មុនៗ របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសែដរ កររតិ

ត្បតិណាមយួ្រត�វែតបានអនុ�� តេដយច្បោបអ់ន�រជាតិ េហយដូេច�ះ បំេពញបានតមលក� 

ខណ� ត្រម�វដត៏ឹងរងឹៃនច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ។ េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត អ�ករយ

ករណ៍ពិេសសេជឿជាកថ់ា ្រពំែដនៃនករសកល្បងេនះគរួែត្រត�វបានដកឱ់្យេនក្រមតិខ�ស់
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ជាងេនះ។ ដូេច�ះ វមនិ្រគប្់រគានស់្រមាបរ់ដ�មយួសំអងែតេទេលករករពរសុចរតិភាពៃន 

ដំេណ រករេបាះេឆា� ត ត្រម�វករធានាករេបាះេឆា� តេដយមនិលំេអៀង និងគា� នបក�ពកួនិយម 

ត្រម�វកររក្សោសន�ិភាព ឬសន�ិសុខេដម្បកីំរតិសិទ�ិទងំេនះ េដយសរែតបរបិទៃនករេបាះ

េឆា� តគឺជាេពលដសំ៏ខនម់យួែដលបុគ�លទងំឡាយមានពក្យកំណតព់ីេជាគវសនា្របេទស 

របស់ពួកេគ។ ក�ុងនយ័េនះ គណៈកមា� ធិករសិទ�ិមនុស្សបានប�� កថ់ា េសចក�ីេយាងដល់ 

“សង�ម្របជាធិបេតយ្យ” េនក�ុងបរបិទៃនមា្រត២២ គូសបង� ញេនក�ុងេយាបល់របស់គណៈ 

កមា� ធិករថា អត�ិភាព និង្របតិបត�ិករសមាគម រមួទងំសមាគមទងំឡាយណាែដលេលក

កម�ស់គំនតិេដយសន�ិវធិី ែដលមនិចបំាច្់រត�វបាន្រត�តពនិិត្យេដយេពញចិត�ពីរដ� ភបិាល ឬ 

មតិភាគេ្រចនៃន្របជាជនេឡយ គឺជាស�ូលៃនសង�ម្របជាធិបេតយ្យ។១៨ 

៥០. ក�ុងករណីមយួចំនួន មនិមានករេ្រជ�តែ្រជកពីរដ�េនាះេទេនេពលបេង�តសមាគមមយួ 

ប៉ុែន�មានេនេពលែដលសមាគមេនាះអនុវត�សកម�ភាពរបស់ខ�ួន។ ជាញឹកញាប ់កររតិត្បតិ 

េកតេឡង េនេពលែដលអជា� ធរ្របឈមមខុនឹងទស្សនៈរបស់ជនភាគតចិ ឬមតិជំទស់ ឬ

សូម្បែីតេនេពលែដលអជា� ធរភយ័ខ� ចពីករដកឲ់្យទទលួខុស្រត�វ ចំេពះករខកខន

របស់ ខ�ួនក�ុងករេគារពសិទ�មិនុស្ស។ េន្របេទសហ្ុសមីបាេវ ករយិាល័យៃនបណា� ញគា្ំរទ

ករេបាះេឆា� ត ជាសម�ន័�អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលចំននួ៣១ បេង�តេឡងេនឆា� ២ំ០០០ 

េដម្បេីលកកម�ស់ករេបាះេឆា� តេដយេសរ ី និង្រតឹម្រត�វ ្រត�វបានេគែឆកេឆរតមទំេនងចិត� 

ែផ�កេលមូលដ� នេចទ្របកនថ់ា អង�ករេនះមាន “សមា� រៈ ឯកសរ ឧបករណ៍ ឬករថត   

សេម�ងែដលបង�វទិ�ង្សោនា េហយផ�ុយនឹងច្បោបអ់េនា� រ្របេវសន”៍។ ភា� កង់រអង�ករសង�ម  

សីុវលិយល់ថា ករែឆកេឆរទងំេនះ គឺជាករប៉ុនបង៉មយួេដម្បបីំភតិបភំយ័ និងបំបទិមាត់

របស់ពួកេគ េនក�ុងបរបិទៃនករេធ�្របជាមតិ និងករេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០១៣។ 

៥១. វជាករអុកឡុកែដលថា េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត រដ�មយួចំននួេ្រប្របាស់ករ

បំភតិបភំយ័ កររកុគួន បទបរហិរេករ �ិ៍រដ�ប្បេវណីនិង្រពហ�ទណ�  ឬករគរំមកំែហង្របឆាងំ

នឹងេមដឹកនាសំមាគម ែដលមានបំណងសែម�ងមតិ នងិករឈចឺប ់នងិេសចក�ី្របាថា� របស់

ខ�ួន។ អ�ករយករណ៍ពិេសសែម�ងក�ីបារម�យ៉ាងខ� ងំអពីំស� នភាពដូចខងេ្រកមេនះ ែដល

បទដ� នសិទ�មិនុស្សអន�រជាតទិកទ់ងេទនឹងេសរភីាពខងសមាគម ្រត�វបានរេំលភបំពន។ 

េន្របេទសម៉ាេឡសីុ េមដឹកនាមំា� កៃ់នសម�ន័�ស្រមាបក់រេបាះេឆា� តេសរ ី និង្រតឹម្រត�វែដល

បានឃា� េំមលករេបាះេឆា� តេនឆា� ២ំ០១៣ េនក�ុង្របេទស គឺជាេគាលេដៃនអំេពរកុគួន 

បំភតិបភំយ័ែដលធ�នធ់�រ និងដែដលៗ េហយយុទ�នាករបង�ូចេឈ� ះ ែដលបរយិាយអពំនីាង 

១៨. គណៈកមា� ធកិរសិទ�មិនុស្ស ករណីេលក Boris Zvozskov និងអ�កដៃទេទៀត ទល់នឹង្របេទសេបឡារុស(២០០១) 

CCPR/C/៨៨/D/១០៣៩/២០០១ កថាខណ�  ៧.២ ។ 
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ថាជា "ស្រត�វែដលព្យោយាមបង�ូចេឈ� ះរបស់្របេទសេនះ”។ េន្របេទសនីករ៉ហ�័រ អ�កករ 

ពរសិទ�ិមនុស្សសកម�ក�ុងករងរសមាគម ែដលបានសែម�ងករ្រព�យបារម�ពីេសចក�ីសេ្រមច 

របស់តុលករធម�នុ�� ែដលអនុ�� តឱ្យមានករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីេឡងវញិ ្រត�វបាន

រយករណ៍ថា បានទទួលរងនូវករគំរមសមា� ប ់ករវយ្របហរ និងអំេពបំភតិបំភយ័។ េន 

ក�ុង្របេទសរវ៉៉នដ់ អង�ករសម�ន័�ក�ុងតំបនែ់ដលេធ�ករេលប�� សិទ�មិនុស្សេនក�ុង្របេទស

េនះ ្រត�វបានរយករណ៍ថា បានជួប្របទះនឹងករគរំមកំែហង និងករបំភតិបំភយ័ បនា� បព់ី
អង�ករេនះ បានេចញផ្សោយរបាយករណ៍ដច៏្រម�ងច្រមាស់មយួ ទកទ់ងនឹងករេបាះេឆា� ត

េ្រជសេរ សអង�នីតិប្ប��ត�ិ។ 

៥២. ក�ុងករណីដៃទេទៀត សកម�ជនសង�មសីុវលិបាន្របឈមមុខនងឹករឃំុខ�ួនតមទំេនង

ចិត� និងជាបព់ន�នាគាររយៈេពលយូរ បនា� បព់ីសវនាករមនិ្រតឹម្រត�វ។ េន្របេទសេបឡារសុ 

មានករវយឆ�កចូ់លផ�ះ និងករយិាល័យជាេ្រចនេលកេ្រចនសរ ករចបខ់�ួន ករកតេ់ទស 

និងករឃំុខ�ួនអ�កករពរសិទ�ិមនុស្សជាេ្រចននាកែ់ដលសកម�េនក�ុងសមាគមសីុវលិ ជាលទ� 

ផលៃនសកម�ភាពសិទិ�មនុស្ស្រសបច្បោប ់ក�ុងអំឡុងេពលៃនករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបត ីេន 

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១០ រមួទងំករផ�នា� េទស្របធានមជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្ស "Viasna" ដកព់ន� 

នាគាររយៈេពលបនួឆា� កំន�ះ។ េនសធារណរដ�អុសី� មអុីរង៉ ់ េមធាវេីលចេធា� មា� ក្់រត�វបាន

តុលករផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារ១១ឆា�  ំ ក�ុងឆា� ២ំ០១១ េហយេ្រកយមក ្រត�វបានកត់

បន�យមក្រតមឹជាបព់ន�នាគារ៦ឆា� វំញិ នងិករហម្របាមេលករ្របកបវជិា� ជីវៈរយៈេពល

១០ឆា� ជំាេមធាវ ី េដយសរ “ករេឃាសនា្របឆាងំនឹងរដ�” “ករឃុបឃិត នងិករ្របមលូផ�ុ ំ

េដយមានបំណងេធ�សកម�ភាព្របឆាងំនឹងសន�ិសុខជាត”ិ និងជា “សមាជិកៃនអ�កករពរ 

មជ្ឈមណ� លសិទិ�មនុស្ស”។ ករេចទ្របកនេ់នះ េធ�េឡង្របឆាងំនឹងេមធាវសិីទ�ិមនុស្ស 

េដយបានែផ�កេលករសមា� សន  ៍ែដលេមធាវរីបូេនះ បានេធ�ជាមយួនឹង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយទក ់

ទងនឹងកូនក�ីរបស់ខ�ួនែដល្រត�វបានដកព់ន�នាគារ បនា� បព់ីករេបាះេឆា� ត្របធានាធិបតីេន

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៩ េនសធារណរដ�អុីស� មអុីរង៉។់ 

៥៣. សកម�ភាពែដលទកទ់ងេទនឹងករឃា� េំមល និងសេង�តករណ៍ពីករ្រប្រពឹត�េទៃន

ដំេណ រករេបាះេឆា� ត េដយ្រក�មអន�រជាត ិអចស�ិតេ្រកមកររតិត្បតិដហួ៏សេហតុផងែដរ។ 

េនក�ុងបរបិទេនះ វមានសរ្របេយាជនេ៍ដយរលឹំកថា ករករពរអធិបេតយ្យភាពរបស់រដ�

្របឆាងំនឹងករេ្រជ�តែ្រជកពខីងេ្រកមនិ្រត�វបានចតទុ់កថា ជាផល្របេយាជន្៍រសបច្បោប់

តមមា្រត២២ ៃនកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយេនាះេទ។ អ�ក

រយករណ៍ពិេសសគូសប�� កអ់ពំីករពិតែដលថា រដ�មនិអចសំអងេលមូលដ� នបែន�ម

េទៀតបានេទ េទះបីជារដ�ណាែដលច្បោបក់�ុង្រស�ករបស់ខ�ួនឱ្យេធ�ដូេច�ះ េដម្បដីកក់ំហិតេល 
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សិទ�ិេសរភីាពខងសមាគមកេ៏ដយ។ េហតុេនះ ករដកវ់ធិានកររតិត្បតិ េនេ្រកមរបូភាព

ែបបេនះ ដកក់ំហិតមនិ្រតឹម្រត�វដល់សមាគម េនក�ុង្របតបិត�ិករេសររីបស់េគ។ រដ� ភបិាល 

ែដលផាតេ់ចញអ�កសេង�តករណ៍អន�រជាតិឯករជ្យពដីំេណ រករេបាះេឆា� ត តមរយៈករអនុ

មត័ច្បោប ់ដូចជាែចងថា ដំេណ រករៃនករចុះេឈ� ះជាបន�ុករបស់អ�កឃា� េំមលករេបាះេឆា� ត 

ឬតមរយៈករអេ�� ញែត្រក�មសេង�តករណ៍ជិតស�ិទ�ប៉ុេណា� ះ ែដលនឹងមនិយកចិត�ទុកដក់

ខ�ស់ក�ុងករឃា� េំមល េនាះនឹង្រត�វេធ�ឲ្យចុះេខ្សោយ ឬ្របឆាងំនឹងកររះិគនណ់ាមយួ េដយ

្រក�មមនិលំេអៀងឯករជ្យេនាះ មនិធានាករពរសិទ�ិេសរភីាពខងសមាគមេឡយ។ អ�ករយ

ករណ៍ពិេសសទទួលស� ល់ថា ករេបាះេឆា� តបេង�តបានជា្រពឹត�ិករណ៍យ៉ាងសំខនម់យួេន 

ក�ុងជីវតិៃន្របជាជាតមិយួ នងិគរួគប្ប្ីរត�វបានករពរពីករេ្រជ�តែ្រជកពីបរេទស។ េទះជា

យ៉ាងណា េលកទទួលស� ល់ផងែដរពីភាពចបំាចេ់ដម្បបីេង�តលក�ណៈវនិិច�យ័ច្បោស់លស់ 

ជាកល់ក ់ និងជាសត្យោនុមត័ ែដលអនុ�� តឱ្យមានករសេង�តករណ៍េបាះេឆា� តេដយឯក

រជ្យ និងមនិលំេអៀង េដយអ�កឃា� េំមលទងំអស់ រមួទងំមកពីបរេទសផង។ ក�ុងនយ័េនះ 

កររតិត្បតិ្រគបទ់ិដ�ភាពេល្រក�មអ�កសេង�តករណ៍េបាះេឆា� តអន�រជាតិ មានលក�ណៈវសិមា

មា្រតតងំពីកំេណ ត េហយដូេច�ះ ជាកររតិត្បតិមយួមនិ្រសបនឹងបទដ� នច្បោបអ់ន�រជាតិ។ 

៥៤. េនមនុដំេណ រករៃនករេបាះេឆា� ត ឬបនា� បព់ីករេបាះេឆា� ត្របកួត្របែជងគា� រចួមក គឺ

្របែហលជាមានករណីជាេ្រចន ៃនកររងំខ�បព់ីរដ� ភបិាល នូវករផ�ល់មូលនិធិ ដល់អង�ករ

សង�មសីុវលិ រមួទងំអង�ករទងំឡាយ ែដលមានអណត�ិទកទ់ងយ៉ាងជិតស�ិទ�េទនងឹករ

្រប្រពឹត�េទៃនករេបាះេឆា� ត។ ឧទហរណ៍ េនមុនដំេណ រករៃនករេបាះេឆា� តេនឆា� ២ំ០១៣ 

រដ� ភបិាលៃនសធារណរដ�េវេណហ្ុសយេអឡា បានអនុមត័ច្បោប្់របឆាងំនឹងករផ�ល់ហិរ�� ប្ប 

ទនចំេពះ្រក�មឧ្រកដិ�កម�ែដលមានអង�ករចតត់ងំ នងិេភរវកម� ែដលរតិត្បតិដល់ករផ�ល់

មូលនិធិេទឲ្យ “មូលនិធិ សមាគមសីុវលិ សមាគមមនិរក្របាកច់ំេណញ ្រពមទងំសមាគម

ែដលមានបំណងខងនេយាបាយ ឬ្រក�មៃនបុគ�លែដលឈរេឈ� ះក�ុងករេបាះេឆា� ត”។ េន

ក�ុងរបាយករណ៍តមវស័ិយេលកទី២របស់េលក(A/HRC/23/39) អ�ករយករណ៍ពិេសស

បានែថ�ងពីសិទ�ទិទួលបានករផ�ល់មូលនិធិដល់អង�ករសង�មសីុវលិ ជាែផ�កមយួយ៉ាងសំខន ់

ៃនសិទ�ិេសរភីាពខងសមាគម។ េលកបានគូសប�� កថ់ា ករដកក់ំហិតណាមយួេលលទ�

ភាពរបស់សមាគមទទលួបានមូលនិធីពីបរេទស គួរជាករចបំាចេ់នក�ុងសង�ម្របជាធិបេតយ្យ 

េហយថារដ�ែតងផ�ល់យុត�ិកម�រមួ ដូចជា វធិានករ្របឆាងំេភរវកម� ករករពរអធិបេតយ្យភាព 

របស់រដ� ករបេង�ន្របសិទ�ភាពជំនួយ និងករែកលំអតមា� ភាព និងគណេនយ្យភាពរបស់

សង�មសីុវលិ ជាញឹកញាបម់និបានបំេពញតមស�ងដ់រតងឹរងឹេនាះេទ។ 
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៥៥. ចំេពះករណីៃនករប��ប ់ ករព្ួយរ ឬករបិទសមាគមតមទំេនងចិត� េដយសរែត

សកម�ភាពអនុវត�េនក�ុងបរបិទៃនករេបាះេឆា� ត គឺជា្របភពមយួេទៀតៃនករ្រព�យបារម�។ 

េនេដមែខេមស ឆា� ២ំ០១២ រដ� ភបិាលៃន្របេទសស� សីុឡងប់ានដកខ�ួនេចញពីសមាជ

សហជីពៃន្របេទសស� សីុឡង ់និងបាន្របកសថា សហជីពេនះខុសច្បោប ់បនា� បព់ីេមដកឹនា ំ

មយួចំននួរបស់អង�ករេនះ អពំវនាវឱ្យេធ�ពហិករចំេពះករេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០១៣។ េសចក�ី 

សេ្រមចយ៉ាងតងឹែតងែបបេនះ មនិបានេគារពតមបទដ� នអន�រជាតិ នងិស�ងដ់រទកទ់ងនឹង 

េសរភីាពខងសមាគមែដលបានប�� កយ៉់ាងច្បោស់ថា ករប��ប ់ករព្ួយរ ឬករបិទសមាគម 

អចេធ�េទបាន ែតេដយករវនិិច�យ័របស់តុលករែតប៉ុេណា� ះ េដយែផ�កេលេ្រគាះថា� ក់

ច្បោស់លស់ នងិែដលជិតេកតមាន េនេពលែដលសមាគមេ្រប្របាស់អំេពហិង្សោ ឬមាន

បំណងសំេរចបាននូវេគាលេដរបស់ខ�ួនេដយអំេពហិង្សោ ឬេដយករញុះញងឱ់្យមានករ

េរ សេអង អរភិាព ឬអេំពហិង្សោ ឬមានបំណងបំផ�ចិបំផា� ញសិទ�ិ និងេសរភីាពដូចបានែចងេន 

ក�ុងច្បោបសិ់ទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ។ 

V. េសចក�សីន�ដិ� ន នងិអនសុសន ៍

៥៦. អ�ករាយការណ៍ពិេសសមានបំណងគសូប�� កពី់ការពិតែដលថា រយៈេពល 

េបាះេឆា� ត គជឺាឱកាសែតមួយគត ់េ�ក�ុងជីវ �តៃន្រ�ជាជាតមួិយ េដើម្បបី�� ក ់និង

ែថមទាងំព្រង�ងេគាលការណ៍លទ �្ិរ�ជាធបិេតយ្យ ដចូជា ការមិនេរ �សេអើង សម 

ភាពេយនឌរ័ ពហុនិយមៃនទស្សនៈ និងភាពេស�ើគា� ។ លទ �្ិរ�ជាធបិេតយ្យ គជឺាវ �ធី

ែតមួយ ែដលអន�ុ� តឱ្យមានការចលូរមួរបស្់រ�ជាពលរដ�្រ�កបេដាយ្រ�សិទ �

ភាពេ�ក�ុងដេំណើ រការេធ�ើេសចក�សីេ្រមច ទាងំេ�ថា� កជ់ាត ិ និងថា� កមូ់លដា� ន។ 

េលាកសង�តធ់�នថ់ា រយៈេពលេបាះេឆា� ត គជឺាឱកាសដសំ៏ខានេ់ដើម្បកីសាងសា� បន័ 

្រ�ជាធបិេតយ្យ ែដលេឆ�ើយតប និងមានគណេនយ្យភាព េហើ យថារដ�គរួដាកឱ់្យ

អនវុត�នវូកចិ�ការពារយ៉ាងតងឹរ �ង និងច្បោសល់ាស ់េដើម្បបីងា� រការេ្រជ�តែ្រជកហួស

េហតេុ�ក�ុងវ �សយ័េសរ �ភាពសាធារណៈ ជាពិេសសគសិឺទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំ

េដាយសន�ិវ �ធ ី និងខាងសមាគម។ េលើសពីេនះេទៀត អំឡុងេពលៃនការេបាះេឆា� ត 

រដ�គរួែតខតិខ្ំរ��ងែ្រ�ងែថមេទៀត េដើម្បជីយួស្រមបស្រម�ល និងការពារនវូការអនុ

វត�សិទ �សិ�ូលទាងំេនះ ែដលបុគ�ល្រគបរ់បូ្រត�វទទលួបាន ជាពិេសស សមាជិកៃន 

្រក�មែដល្រ�ឈមនឹងហានិភយ័។ តាមពិត ការេបាះេឆា� តពិត្រ�កដមិនអាច្រត�វ

បានសេ្រមចេនាះេទ ្រ�សិនេបើសិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និង 

សមាគម្រត�វបានកាតប់ន�យ។ 

 



 A/68/299 

13-42309 21/21 

៥៧. អ�ករាយការណ៍ពិេសសមានការ្រព�យបារម�យ៉ាងខា� ងំអំពីការេកើនេឡើងៃន

ការរេំលាភ និងការបំពានសិទ �មិនសុ្ស េ�ក�ុងែផ�កជាេ្រច�នៃនពិភពេលាក ែដល

បាន្រ�្រព�ត�្រ�ឆាងំនឹងអ�កទាងំឡាយណាែដលអនវុត� ឬព្យោយាមអនវុត�សិទ �េិសរ �

ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំគា� េដាយសន�ិវ �ធ ី និងខាងសមាគមេ�ក�ុងបរ �បទៃនការេបាះ

េឆា� ត ែដលេធ�ើឲ្យខចូេឈា� ះមិនអាចលបុ្រជះដលក់ារេបាះេឆា� តែបបេនះ។ េ�ក�ុង

សា� រតេីនះ េលាកមានបំណងផ�លអ់នសុាសនដ៍ចូខាងេ្រកាម ែដលគរួ្រត�វអានរមួ

គា� ជាមួយនឹងអនសុាសនប៍ានដាករ់ចួេហើ យ េ�ក�ុងរបាយការណ៍តាមវ �សយ័ចនំនួ

២របសេ់លាក ជនូេ�្រក�ម្រ��ក្សោសិទ �មិនសុ្ស េ�ឆា� ២ំ០១២ (A/HRC/20/27, para 

84-100) និង ឆា� ២ំ០១៣ (A/HRC/23/39, para 81-83) ែដលអនសុាសនមួ៍យចនំនួ

ែដល្រត�វបានរលឹំកេឡើងវ �ញេ�ទេីនះ។ 

៥៨. អ�ករាយការណ៍ពិេសសអំពាវនាវដលរ់ដ�នានា េ�អំឡុងេពលៃនការេបាះ

េឆា� តឱ្យ៖ 

(ក) ទទលួសា� លថ់ាសិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគមេដើរតួ

នាទមីិនរញួរាមួយ ក�ុងការកេកើតេឡើង និងអត�ភិាពៃន្រ�ពន័�្រ�ជាធបិេតយ្យដ ៏

មាន្រ�សិទ �ភាព េដាយសារ្រ�ពន័�េនះអន�ុ� តឱ្យមានការសន�នា ពហុនិយម 

ការអតឱ់ន និងផ�តគ់និំតទលំូទលូាយ ែដលទស្សនៈ ឬជំេនឿភាគតចិ ឬជំទាស្់រត�វ

បានេគារព។ 

(ខ) ធានាថា សិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគម្រត�វទទលួ

បានេដាយបុគ�ល្រគបរ់បូ អង�ភាពណាមួយទាងំបានចះុប�� ី  ឬមិនបានចះុប�� ី  

រមួទាងំ�ស�� អ�កទាងំឡាយជាជនរងេ្រគាះៃនការេរ �សេអើងេដាយសារែតេគាលេ�

ផ�ូវេភទ និងអត�ស�� ណេយនឌរ័របសព់កួេគ យវុជន បុគ�លក�ុង្រក�មជនភាគ

តចិ ជនជាតេិដើមភាគតចិ ជនគា� នស�� ត ិ រមួទាងំជនគា� នរដ� ជនេភៀសខ �នួ ឬ

ជនចណំាក�ស�ក និងសមាជិកៃន្រក�មសាសនា កដ៏ចូជាសកម�ជនតស៊មូតខិាង

សិទ �េិសដ�កចិ� សង�ម និងវ�្បធម។៌ 

(គ) ធានាថា គា� ននរណាមា� ក្់រត�វមានេទាស ចេំពាះការអនវុត�សិទ �េិសរ �ភាពៃន

ការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគមេនាះេឡើយ ឬកម៏ិន្រត�វស�ិតេ្រកាមកម�វត�ុ

ៃនការគរំាមក�ំហង ឬការេ្រ��ហឹង្សោ ការរកុគនួ ការេធ�ើទកុ �បុកេម�ញ ការបំភតិ

បំភយ័ ឬការសងសឹកេនាះេឡើយ។ 
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(ឃ) ជយួស្រម�ល និងការពារឲ្យបានខា� ងំកា�  ដលក់ារអនវុត�សិទ �េិសរ �ភាពៃនការ

ជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគម េហើ យក�ុងនយ័េនះ ្រត�វ្រ��ង្រ�យត័�ខ �សជ់ា

ពិេសសទាកទ់ងនឹងត្រម�វការជាកល់ាក ់ របស្់រក�មែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើ 

ែដលជា្រក�ម្រ�ឈមនឹងហានិភយ័ខ �ស ់ ៃនការវាយ្រ�ហារ និងការេធ�ើឲ្យមាន

សា� កសា� មអា�ស�វ្រគប្់រ�េភទ។ 

(ង) ធានាថា ្រត�វផ�ល្់រកបខណ� មួយែដលអាចឱ្យគណៈបក្សនេយាបាយអាច 

បេង�ើតបាន - េដាយមិនគតិពីមេនាគមវ �ជា� នេយាបាយរបសព់កួេគ - និងសិទ �ិ

ទទលួបានទលីាន្រ�កតួ្រ�ែជងេស�ើភាព ជាពិេសសទាកទ់ងនឹងលទ �ភាពរបសព់កួ

េគ ក�ុងការទទលួបានមូលនិធ ិ និងអនវុត�សិទ �េិសរ �ភាពៃនការបេ�� ញមតរិបស់

ពកួេគ រមួទាងំតាមរយៈការេធ�ើបាតកុម�េដាយសន�ិវ �ធ ី និងសិទ �ទិទលួបាន្រ�ពន័�

ផ្សព�ផ្សោយ។ 

(ច) បេង�ើន្រព�ែដនសំរាបដ់ាកក់ាររ �តត្បតិ�សបច្បោប ់ េលើសិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ

្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធនិីងសមាគម គថឺា្រត�វធានាពីការេធ�ើេតស�ដត៏ងឹរ �ងអំពីភាពចា ំ

បាច ់ និងភាពសមាមា្រតេ�ក�ុងសង�ម្រ�ជាធបិេតយ្យ គបួផ្សនឹំងេគាលការណ៍

ៃនការមិនេរ �សេអើង ្រត�វបានបំេពញេដាយលំបាកជាពិេសស។ 

(ឆ) ធានាថា ការពន្យលជ់ាលាយលក�ណ៍អក្សរលម�ិត និងទានេ់ពលេវលា ស្រមាប់

ការដាកក់ាររ �តត្បតិណាមួយ េហើ យថា ការរ �តត្បតិែបបេនះ អាចជាកម�វត�ុៃនការ

ពិនិត្យេឡើងវ �ញភា� មៗតាមផ�ូវតលុាការមួយឯករាជ្យ និងមិនលំេអៀង។ 

(ជ) ផ�លដ់លបុ់គ�លែដលអនវុត�សិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និង 

សមាគម នវូការការពារែដលផ�លឲ់្យេដាយសិទ �េិសរ �ភាពៃនការបេ�� ញមត។ិ 

(ឈ) ទទលួបានសិទ � ិ និងការេ្រ��្រ�សេ់ដាយគា� នឧបសគ�នវូពត័ម៌ាន និងបេច�ក 

វ �ទ្យោទរូគមនាគមន ៍ ែដលតាមរយៈេនះ សិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិ

វ �ធ ីនិងសមាគមអាចអនវុត�បាន។ 

(ញ) ធានាថា អ�កទាងំឡាយណាែដលរេំលាភ និង/ឬបំពានសិទ �េិសរ �ភាពៃនការ

ជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគមរបសប់ុគ�លណាកេ៏ដាយ ្រត�វបានដាកឲ់្យ

ទទលួខសុ្រត�វេពញេលញ េដាយសា� បន័្រត�តពិនិត្យឯករាជ្យ និង្រ�ជាធបិេតយ្យ 

និងេដាយតលុាការ។ 
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(ដ) ធានាថា ជនរងេ្រគាះពីការរេំលាភ និងការបំពានសិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ

្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគម មានសិទ �ទិទលួបានដេំណាះ�សាយទានេ់ពល

េវលា និងមាន្រ�សិទ �ភាព និងទទលួបានការជសួជលុសំណង។ 

៥៩. អ�ករាយការណ៍ពិេសសអំពាវនាវដលស់ា� បន័សិទ �មិនសុ្សជាត ិែដល�សបតាម 

េគាលការណ៍ទ្ីរក�ងប៉ារ �ស ឱ្យេដើរតនួាទសំីខាន់ៗ ក�ុងការឃា� េំមើល និងរាយការណ៍

ជាសាធារណៈ អំពីការបំេពញតាមអនសុាសនខ៍ាងេលើេដាយរដ�។ 

៦០. អ�ករាយការណ៍ពិេសសអំពាវនាវ ដលអ់�កសេង�តការណ៍េបាះេឆា� ត ឱ្យេធ�ើការ

គសូប�� កជ់ាពិេសសអំពីការទទលួបានសិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិ

វ �ធ ីនិងសមាគម េ�េពលសេ្រមចថាេតើការេបាះេឆា� តមួយពិត្រ�កដឬអត។់ 

៦១. អ�ករាយការណ៍ពិេសសអំពាវនាវដលយ់ន�ការសិទ �មិនសុ្សអន�រជាត ិ និងតបំន ់

រមួទាងំនីតវិ �ធពិីេសស សា� បន័សន�ិស��  និងការពិនិត្យតាមកាលកណំតជ់ាសកល 

ឱ្យយកចតិ�ទកុដាកជ់ាកល់ាកដ់លប់�� ៃនការេបាះេឆា� ត េដាយសារថាជាបរ �បទ 

មួយ ែដលសិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំេដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគម ទនំងជា្រត�វ

បានកាតប់ន�យ។ 

៦២. អ�ករាយការណ៍ពិេសស េលើកទកឹចតិ�ម�ងេទៀត ដលគ់ណៈកមា� ធកិារសិទ �ិ

មនសុ្ស ឱ្យពិចារណាអំពីការអភវិឌ្ឍេសចក�ពីន្យលទ់េូ�េលើមា្រតា២១ និង២២ ៃន

កតកិាស�� អន�រជាតសិ�ីពីសិទ �ពិលរដ�និងសិទ �និេយាបាយ េដាយេផា� តជាពិេសស

េលើការទទលួបានសិទ �ទិាងំពីរេនះេ�ក�ុងបរ �បទៃនការេបាះេឆា� ត។ 

៦៣. អ�ករាយការណ៍ពិេសសអំពាវនាវដលម់ហាសន�ិបាត និង្រក�ម្រ��ក្សោសិទ �ិ

មនសុ្ស ឱ្យេលើកេឡើងឲ្យបានហ�តច់តពី់ប�� ៃនការរេំលាភ និងការបំពានសិទ �ិ

មនសុ្ស េ�ក�ុងបរ �បទៃនការេបាះេឆា� ត។ 

៦៤. អ�ករាយការណ៍ពិេសសអំពាវនាវដលស់ហគមនក៍ារទតូ និងអ�កពាកព់ន័�ដៃទ

េទៀត ឱ្យេថា� លេទាសជាសាធារណៈដលក់ាររេំលាភបំពាន ែដលបាន្រ�្រព�ត�្រ�ឆាងំ

នឹងអ�កទាងំឡាយណា ែដលអនវុត� ឬព្យោយាមអនវុត�សិទ �េិសរ �ភាពៃនការជបួ្រ�ជុំ

េដាយសន�ិវ �ធ ី និងសមាគមរបសខ់ �នួ េ�ក�ុងបរ �បទៃនការេបាះេឆា� ត និងផ�លក់ារ

គា្ំរទដលជ់នរងេ្រគាះទាងំេនះ។ 
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