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 I. សសចកតីសផតើម: 

១. ការលបជុុំដដលមានទលមង់លផសងៗគ្នប  លៅរបុងពិភពលលារសពឝនថងលនេះ មានតួ ទី 
ោ៉ាងសុំខាន់មួយ លោយផថល់ឱកាសនិងភាពលបឈមថយី។ ការយល់ដឹងច្ាស់លាស់ 
អុំពីការអនុវតថបទោឌ ននិងច្ាប់អនថរជាតិ សថីពីសិទនិមនុសស និងបទពិលសាធន៍របុងការ 
លគប់លគងននការលបជុុំ លៅតាមកាលលវលា គឺអាច្ជួយការពារផលលបលោជន៍ស្សបច្ាប់ 
របស់បុគគលលគប់របូដដលចូ្លរមួ  អបរចូ្លរមួ លបជុុំ  អបរឈរលមើល អបរសលងកតការណ៍ 
និងអាជាញ ធរ។ 

២.លរុមលបឹរាសិទនិមនុសសបានលបថជាញ លបឹងដលបងយរចិ្តថទុរោរ់បដនទមលដើមផីលលើរសធួយនិង
ការពារសិទនិមនុសសលៅរបុងបរបិទលបជុុំ1។ លៅរបុងដខ្មី  ឆ្ប ុំ២០១៤ លរុមលបឹរា 
បានអនុម័តលសច្រថីសលលមច្ចិ្តថលលខ្២៥/៣៨ ដដលរបុងល េះ លរុមលបឹរា បានលសបើសុុំអបរ 
រាយការណ៍ពិលសសទទួលបនធុរសិទនិលសរភីាពរបុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិនិងសិទនិចូ្លរមួ 
បលងកើតសមាគម និង អបររាយការណ៍ពិលសសដផបរ ននការសមាវ ប់ភាវ មៗ ឬ តាមអុំលពើចិ្តថ 
លលៅលបព័ននតុលាការ  លដើមផីច្ងលរង អនុសាសន៍សលមាប់ការលគប់លគងឲ្របានលតឹមលតូវ 
អុំពីការលបជុុំ2 

៣. របុងការអភិវឌណអនុសាសន៍ លៅតាមការលសបើរសុុំលោយលរុមលបឹរា អបររាយការណ៍ 
ពិលសសបានពិលលគ្នេះលោបល់ោ៉ាងលលច្ើនលលើសលប់ ជាមួយភាគីពារ់ព័នន អបររាយ 
ការណ៍ពិលសសបានលធឝើការពិលលគ្នេះបួនលលើរ ជាមួយតុំណាងរដឌ3  និងបូនលលើររបុងថ្នប រ់ 
តុំបន់ជាមួយសងគមសីុវលិ សាទ ប័ន លវទិកាសិទនិមនុសសថ្នប រ់ជាតិ យនថការសិទនិមនុសសថ្នប រ់ 
តុំបន់និងការឈវបយរការណ៍និងជាមួយជុំ ញការដនទលទៀត4

  

  

 1 សូមអាន See A/HRC/19/40, A/HRC/22/28, និង A/HRC/25/32 និង Corr.1. 

 2 ជុំនួយរបស់Eleanor Jenkin and Kathleen Hardy របុងការសរលសររបាយការណ៍លនេះ 
សលលមច្បានលោយអុំណរគុណ។  

 3 ការលបជុុំលលើរដុំបូង លតូវបានលបរពឝលឡើងលៅទីលរុងហសឺដណវ លៅដខ្មិថុ  ២០១៥។ 
លទនផលបានពីការលសបើលឡើងពីសុំណារ់រដឌអុំឡុងលពលលបជុុំ ការពិលលគ្នេះលោបល់ថ្នប រ់តុំបន់ 
លតូវបានលធឝើលឡើង សលមាប់រដឌពីទឝីបអា្ហឝិរ និងមជឈឹមបូពា(Pretoria) និងតុំបន់អាសីុបា៉ា សីុភិច្ 
(ទីលរុងអីុសាទ នប ុល លបលទសទួរគឺ)។ រិច្ចពិលលគ្នេះយលបល់លលើរចុ្ងលលកាយ សលមាប់រដឌទុំងអស់ 
លតូវបានលកាេះលបជុុំលៅទីលរុងហសឺដណវ លៅដខ្តុលា ២០១៥ ដដលមានរដឌច្ុំនួន៥៤ បានចូ្លរមួ។   

 4 ការពិលលគ្នេះលោបល់ទុំងលនេះ បានលរើតលឡើង លៅទីលរុងសាុំងទីោ៉ា រូ (ទឝីបអាលមររិ និងការាលបៀន), 

និងលពីទូរោី៉ា  (អា្ហឝិរ និងមជឈមឹបូពា) ទីលរុងអីុសាថ នប ុល លបលទសទួរគី (អាសិុ បា៉ា សីុភិច្) 
និងទីលរុហសឺដណវ (អឺរ ៉ាបុ និងអាសីុរណាថ ល)។ ជុំ ញការជាង៩០ រ់បានចូ្លរមួ 
របុងរិច្ចពិលលគ្នេះលោបល់លនេះ។  



A/HRC/31/66 

4  

លបឹរាដដលមានសមាជិរលបាុំបួន រ់ បានលកាេះលបជុុំ លហើយផថល់មតិលតឡប់មរកាន់ 
អបររាយការណ៍ពិលសស លៅតាមតុំណារ់កាលលផសងៗ ននដុំលណើ រការ5 

៤. ការច្ងលរងលនេះ មានបុំណងផថល់ការដណ ុំ នូវវធីិអនុវតថបទោឌ នអនថរជាតិ 
សថីពីសិទនិមនុសស ដដលអាច្លបតិបតថិលៅរបុងច្ាប់របុងស្សុរ និងការអនុវតថជារ់ដសថង លដើមផី 
ធា ការការពារសិទនិកាន់ដតលបលសើរលឡើង។ អនុសាសន៍ លតូវបានលរៀបច្ុំ លៅជុុំវញិ 
លគ្នលការណ៍សុំខាន់រមួ លបមាណ ១០លគ្នលការណ៍។ លៅ របុងដផបរនីមួយៗ ុំមុខ្លោយ 
ការសលងេបននបទោឌ នអនុវតថ។ ការអភិវឌណអនុសាសន៍ លោងតាមបទពិលសាធន៍ជា 
សារល និងលមលរៀនបទពិលសាធន៍។ 

 II. ការប្គប់ប្គងប្តឹមប្តូវននការប្បជ ុំ 

៥. លទនភាពជួបលបជុុំគ្នប  និងលធឝើសរមយភាពរមួគ្នប   គឺមានសារៈសុំខាន់ជាអាយុជីវតិ 
ច្ុំលពាេះការអភិវឌណលទនិលបជាធិបលតយរ លសដឌរិច្ច  សងគមរិច្ច និងអភិវឌឃន៍ផ្ទធ ល់ខ្វួន  
វាសុំខាន់ច្ុំលពាេះការសដមថងមតិនិងការពលងឹងការចូ្លរមួរបស់ពលរដឌ។ការលបជុុំអាច្ផថល់
ជាបច្ច័យវជិជមានច្ុំលពាេះការអភិវឌណននលបព័ននលទនិលបជាធិបលតយរតាមរយៈការលបាេះលឆ្ប ត 
មានតួ ទីជាមូលោឌ ន លៅរបុងការចូ្លរមួរបស់សាធារណជន ចាប់បងេុំឲ្ររោឌ ភិបាល 
ទទួលខុ្សលតូវ និងការសដមថងសុឆនធៈរបស់លបជាជនដដលជាដផបរដុំលណើ រការលទនិ 
លបជាធិបលតយរ 

៦. ការលបជុុំគឺជាឧបររណ៍មួយផងដដរ តាមរយៈលនេះលគអាច្សដមថងអុំពីសិទនិសងគមរិច្ច 
លសដឌរិច្ច នលោបាយ ពលរដឌ សិទនិវបផធម៌ និងសិទនដនទលទៀត។មានន័យថ្នវា អាច្មាន 
តួ ទីសុំខាន់លដើមផីការពារនិងលលើរសធួយសិទនិមនុសសរបុងវសិាលភាពធុំទូលាយមួយ។ 
វាអាច្ជាឧបររណ៍បុំពងសលមវងលបជាជនដដលលគមិនសូវលអើលពើឬអបរដដលផថល់ ជលលមើស 
របុងការបលងកើត ផលលបលោជន៍ដផបរលសដឌរិច្ចនិងនលោបាយ។ ការលបជុុំផថល់រលបៀបនន 
លបាស្ស័យទរ់ទងគ្នប  មិនលតឹមដតជាមួយរដឌប៉ាុលណាត េះលទ ប៉ាុដនថជាមួយអបរដដល 
មានអុំណាច្របុងសងគម រមួមានសារជីវរមយ សាទ ប័នសាស  អប់រ ុំ និង វបផធម៌ និងជាមួយ 
មតិសាធារណៈជនទូលៅ។ 

៧. ការលលបើសិទនិលសរភីាពលោយលសរនិីងលពញលលញរបុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ 
គឺអាច្លធឝើលៅបានដតរបុងកាលៈលទសៈ លទនភាពផថល់សិទនិនិងបរសិាទ នសនថិសុខ្ លរើតមាន 

  

 5 សមាជិរននលវទិកាពិលលគ្នេះលោបល់ មាន : Otto Adang; Stuart Casey-Maslen; Gastón Chillier; 

AnaraIbraeva; Asma Jahangir; Neil Jarman; Nicholas Opiyo; AmbigaSreenevasan; 

និង                 



A/HRC/31/66 

 5 

សលមាប់សាធារណជនទូលៅ រមួទុំងសងគមសីុវលិនិងអបរការពារសិទនិមនុសសវាលរើតលឡើង 
និងកាលៈលទសៈ សលមាប់ការចូ្លរមួរបស់សាធារណជន គ្នយ នការោរ់រុំរតិមិនសមលហតុ 
សមផល ឬហួសលហតុលពរ។ ការរាុំងរាុំង ច្ុំលពាេះការបលងកើតនិងលបតិបតថិសមាគម 
ការការពារដដលទន់លខ្ាយច្ុំលពាេះពីការសងសឹរវញិច្ុំលពាេះជនទុំងឡាយដដលអនុវតថ 
និងការពារសិទនិមនុសស ការោរ់ទណឍ រមយលលច្ើនហួសរុំរតិ និងមិនសមាមាលតលៅនឹង 
ការរ ុំលលាភច្ាប់  និងការោរ់រុំហិតមិនសមលហតុផលលៅលលើការលលបើលបាស់ទីធាវ  

សាធារណៈ គឺទុំងអស់ល េះ ជេះឥទនិពលអវជិជមានមរលលើសិទនិ លសរភីាព ននការ 
លបជុុំលោយសនថិវធីិ។ 

៨. ការលគប់លគងដដលលតឹមលតូវលៅលលើការលបជុុំ តលមូវឲ្រភាគីចូ្លរមួទុំងអស់ 
ទទួលបានការការពារនិងទទួលបានវសិាលភាពទូលុំទូលាយននសិទនិបុគគលទុំងឡាយ 
ដដលចូ្លរួមរបុងការលបជុុំ គឺទទួលបានសិទនិការពារមួយច្ុំនួន ដដលសិទនិទុំងល េះរួម     
មាន៖ លសរភីាពលបជុុំគ្នប លោយសនថិវធីិ ការសដមថងមតិ សមាគម និងជុំលនឿ ការចូ្លរមួ 
របុងរិច្ចការសារធារណៈ សិទនិបូរណភាពរាងកាយ រមួមានសិទនិទទួលបានសនថិសុខ្ 
សិទនិលសរភីាពរចួ្ផុតពីទណឍ រមយ ឬការលបលពឹតថ មរលលើខ្វួន ឬទណឍ រមយឯលទៀតដដល 
លោរលៅ អមនុសសធម៌ ឬ បល ទ រប ធ ប និងសិទនិរស់រានមានជីវតិ លសច្រថីនថវថបូរ 
ជីវតិឯរជន និងដុំលណាេះស្សាយលបរបលោយលបសិទនភាព ច្ុំលពាេះការរ ុំលលាភសិទនិមនុសស 
ទុំងអស់។ 

៩. លទេះលបើអបរចូ្លរមួលៅរបុងការលបជុុំមួយ មិនលបលពឹតថលោយសនថិវធីិរថី អាស្ស័យ 
លហតុលនេះ ពួរលគបាត់បង់សិទនិរបស់ខ្វួនរបុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ ដតពួរលគររាទុរ 
សិទនិទុំងអស់ដនទលទៀតច្ុំលពាេះការរុំណត់ធមយតា ដូលច្បេះគ្នយ នការលបជុុំណាមួយ ដដលគ្នយ ន 
ការការពារលទ។ 

១០. តាមការយល់ល ើញជាទូលៅ “ការលបជុុំ”មួយគឺជាការលបមូលផថុុំគ្នប  បលណាថ េះអាសនប 
លៅរបុងទីធាវ ឯរជនឬសាធារណៈ និងមានលគ្នលបុំណងច្ាស់។ ការលបជុុំលនេះអាច្មាន 
លទង់លទយជាបាតុរមយ ការលបជុុំពិភារា រូដឌរមយ រផួនដហរ ការលបមូលផថុុំគ្នប  
ឬការអងគុយនឹងរដនវង លោយមានបុំណង សដមថងលរើតទុរេមិនសុខ្ចិ្តថនិងលបាថ្នប  ឬ 
អបអរសាទរ (សូមលមើលA/HRC/20/27 រឋាខ្ណឍ ២៤)។ លទេះបីរមយវធីិរីឡា 
ការលបគុំត្នថីនិងការលបមូលផថុុំដនទលទៀត រ៏អាច្រាប់បញ្ចូ លបានដដរ។ ការលបជុុំមួយដដល 
លតូវបានរុំណត់ថ្នជាការលបមូលផថុុំបលណាថ េះអាសនប ប៉ាុដនថវាអាច្ជាបាតុរមយរយេះលពលដវង 
ដូច្ជាការអងគុយតវា៉ាលៅនឹងរដនវង ដដលបង្ហា ញអុំពីរលបៀប “កាន់កាប់”ទីរដនវងមួយ។ 
ជាទូលៅ លទេះបីលគយល់ថ្ន ការលបជុុំគឺជាការលបមូលផថុុំននដផបររាងកាយមនុសស 
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ដតលតូវបានទទួលសាគ ល់ថ្នការការពារសិទនិមនុសស រមួមានលសរភីាពននការលបជុុំ អាច្ 
លលបៀបលធៀបលៅនឹងអនថររមយរវាងគ្នប  លៅតាមលបព័ននអិុនថឺណិត។  

១១. អនុសាសន៍ទុំងលនេះ លផ្ទថ តលលើការលបជុុំ ដដលបញ្ជជ រ់អុំពីមុខ្ង្ហរជាទូលៅ អុំពីការ 
ទួញលសារ អុំពីរថីលបាថ្នប  ឬអតថសញ្ជដ ណ និងលផ្ទថ តលលើការលបជុុំ ដដលផធុយពីតួ ទីទូលៅ ឬ 
ដដលលបឈមនឹងផលលបលោជន៍   ដដលមានយូរលង់មរលហើយ ដូច្ជាផល 
លបលោជន៍នលោបាយ សងគមរិច្ច វបផធម៌ ឬលសដឌរិច្ច។ របុងការអនុម័តវធីិសាស្តសថលនេះ 
អបររាយការណ៍ពិលសសបាននិងរុំពុងអនុវតថតាមភាសាដដលបានលលបើលៅរបុងលសច្រថី 
សលលមច្ចិ្តថ២៥/៣៨ដដលលរុមលបឹរាបានលោងជាពិលសសលៅលលើការលលើរសធួយនិងការ
ការពារសិទនិមនុសស លៅរបុងបរបិទននការតវា៉ាលោយសនថិវធីិ។ លទេះជាោ៉ាងណារថី 
លគគួររត់សមាគ ល់ថ្ន គ្នយ នសិទនិណាមួយដដលអបរចូ្លរមួលបជុុំទទួលបានល េះ ពឹង 
អាស្ស័យ លទេះបីតាមរយៈណារថី លលើការសដមថងលច្ញអុំពីមាតិកានលោបាយ ឬ 
មាតិកាលផសងៗ លៅរបុងការលបជុុំល េះ។  

១២. លៅរបុងលសច្រថីសលលមច្ចិ្តថ លរុមលបឹរា លសបើឲ្រអបររាយការណ៍ពិលសសលផ្ទថ តលៅ 
លលើការលបជុុំ លហើយរុុំឲ្របលងួមដតលលើការលបជុុំលោយសនថិវធីិ។ អាស្ស័យលហតុលនេះ  
ទុំងការលបជុុំលោយសនថិវធីិនិងអសនថិវធីិ គឺមានរាយការណ៍ លៅរបុង របាយការណ៍ 
បច្ចុបផនប ។  

១៣. រដឌ មានកាតពឝរិច្ច មិនលតឹមដតបលញ្ច ៀសការរ ុំលលាភសិទនិបុគគលដដលចូ្លរមួ របុងការ 
លបជុុំប៉ាុលណាត េះលទ ប៉ាុដនថលតូវធា នូវសិទនិរបស់បុគគលដដលចូ្លរមួ ឬបុគគលដដលរង 
ផលប៉ាេះពាល់លោយរដឌផងដដរ លហើយលតូវសលមបសលមួល បរោិកាសឲ្រកាន់ដត 
មានលទនភាព។ លពាលគឺ ការលគប់លគងននការលបជុុំបញ្ចូ លគ្នប នូវការសលមបសលមួលនិង 
ការផថល់លទនភាព លហើយការលគប់លគងលនេះលតូវបានបរស្សាយោ៉ាងទូលុំទូលាយ 
លៅរបុងអនុសាសន៍ខាងលលកាមលនេះ។  

 ក. រដឋប្តូវសោរពនិងធានារាលស់ទិ្ធិទ ុំងអសរ់បសប់ គគលដដល ចូលរមួប្បជ ុំ 

១៤. ច្ាប់អនថរជាតិ តលមូវឲ្ររដឌទុំងអស់លតូវលគ្នរពនិងធា សិទនិរបស់បុគគល លគប់របូ។ 
កាតពឝរិច្ចលគ្នរពសិទនិមានន័យថ្នរដឌលតូវបលញ្ច ៀសការោរ់រុំហិត លៅលលើការលលបើលបាស់ 
សិទនិ ដដលច្ាប់អនថរជាតិបញ្ជជ រ់ច្ាស់ថ្នមិនអនុញ្ជដ ត។ កាតពឝរិច្ចធា  គឺជាភាររិច្ច 
វជិជមានមួយ ដដលតលមូវឲ្ររដឌ បុំលពញផងនិង ការពារសិទនិផង6

 ។ ការការពារសិទនិ 
  

 6 តុលាការសិទនិមនុសសរបស់សហគមន៍អឺរ ៉ាបុ , PlattformÄrtzefür das Leben v. Austria, 

ការអនុវតថលលខ្១០១២៦/៨២, នថងទី២១ មិថុ  ១៩៨៨ 
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តលមូវឲ្រចាត់វធិានការវជិជមាន របុងការបង្ហក រសរមយភាពរបស់តួអងគរដដលមិនដមនរដឌ 
ដដលសរមយភាព ល េះអាច្រ ុំខានដល់ការលលបើលបាស់របស់ពួរលគ។ ការបុំលពញសិទនិ 
តលមូវរដឌឲ្របលងកើត សលមបសលមួល ឬផថល់ល័រេខ័្ណឍ ចាុំបាច់្ សលមាប់ការទទួលបានសិទនិ។ 

១៥. រដឌលតូវលគ្នរពនិងធា សិទនិ លោយគ្នយ នការលរ ើសលអើង ដផែរលលើការហាមលបាម 
រមួមានពូជសាសន៍ ពណ៌សមផុរ លភទ ភាសា សាស  មតិនលោបាយឬលផសងៗ 
លដើមរុំលណើ តជាតិឬសងគម លទពរសមផតថិ រុំលណើ ត ឬសាទ នភាពលផសងៗលទៀត។ 
លសរភីាពរបុងការលរៀបច្ុំនិងចូ្លរមួរបុងការលបជុុំសាធារណៈ លតូវបានធា ច្ុំលពាេះបុគគល 
លគប់របូ លរុម សមាគមដដលមិនបានចុ្េះបញ្ជ ី សាទ ប័នស្សបច្ាប់ និងសាទ ប័នសារជីវរមយ7  

១៦. គួរខិ្តខ្ុំលបឹងដលបងពិលសស លដើមផីធា រិច្ចការពារលបរបលោយលបសិទនភាព 
និងលសយើរភាព ននសិទនិរបស់លរុមឬបុគគល ដដលធាវ ប់ទទួលរងនឹងការលរ ើសលអើងយូរអដងឝង 
រមួមានស្តសថី រុមារ និងពលរដឌវយ័លរយង ជនពិការ ជនដដលមិនដមនជាពលរដឌរបស់ខ្វួន 
(អបរដសឝងររសិទនិលជរលកាន និងជនលភៀសខ្វួន) សមាជិរននជនជាតិភាគតិច្ ឬ សាស  
ជនដដលផ្ទវ ស់ទីលុំលៅ បុគគលលភឿរសមផុរស ជនជាតិលដើមភាគតិច្ 
និងបុគគលដដលរងការលរ ើសលអើង លោយដផែរលលើលភទនិងដយ៉ានឌឹរបស់ខ្វួន (A/HRC/26/29)។ 
ភាររិច្ចលនេះ តលមូវអាជាញ ធរឲ្រចាត់វធិានការបដនទម លដើមផីការពារនិងសលមូលការលលបើសិទនិ 
លសរភីាពននការលបជុុំ លោយលរុមទុំងល េះ។ 

១៧. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

(រ) រដឌគួរឲ្រសច្ចប័នលលើសនថិសញ្ជដ អនថរជាតិដដលពារ់ព័នន និងគួរបលងកើតការ 
សនយត់វជិជមានលៅរបុងច្ាប់ ដដលជាលបលោជន៍ដល់ការលបជុុំលោយសនថិវធីិ។ ពួរលគគួរ 
ផថល់រិច្ចការពារផវូវច្ាប់ ច្ុំលពាេះសិទនិលផសងៗគ្នប  ដដលការពារបុគគល ទុំងឡាយ ចូ្លរមួ 
លបជុុំ ផថល់លទនភាព និង បនថលធឝើបច្ចុបផនបភាពនូវច្ាប់ លគ្នលនលោបាយ និងដុំលណើ រការ 
ចាុំបាច់្សលមាប់អនុវតថសិទនិទុំងលនេះ។ មិនលតូវចាត់ទុរការលបជុុំណាមួយ ជាការលបជុុំដដល 
គ្នយ នការពារលទ។ 

(ខ្) រដឌ គួរធា ថ្នពលង្ហងច្ាប់ទុំងអស់ដដលទរ់ទងនឹងការលគប់លគង 
ការលបជុុំ មិនលតូវមានន័យបងកប់លទ ពលង្ហងច្ាប់លតូវដូច្ៗគ្នប  និងតាមបទោឌ នអនថរជាតិ។ 
លបសិនលបើមានន័យបងកប់ លតូវបរស្សាយបទបញ្ដតថិទុំងឡាយដដលផថល់ លបលោជន៍ដល់ 
ជនដដលលបាថ្នប ច្ង់លលបើសិទនិលសរភីាពរបស់ខ្វួន របុងការចូ្លរមួលបជុុំលោយ សនថិវធីិ។  

  

 7 សូមលមើល ការោិល័យ សលមាប់សាទ ប័នលបជាធិបលតយរ និងសិទនិមនុសស (ODIHR) ននអងគការ 
សលមាប់សនថិសុខ្និងលបតិបតថិការលៅអឺរ ៉ាបុ (OSCE),លគ្នលការដណ ុំ 
សថីពីលសរភីាពននការលបជុុំគ្នប លោយសនថិវធីិ (២០១០), ២.៥ 
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(គ) រដឌ គួរអភិវឌណ អនុម័ត និងលធឝើបច្ចុបផនបភាព អុំពីដផនការសរមយភាពថ្នប រ់ជាតិ 
លដើមផីអនុវតថអនុសាសន៍បច្ចុបផនប និងអភិវឌណបទោឌ នអនថរជាតិ ដដលទរ់ទងលៅនិងការ 
លគប់លគងការលបជុុំ និងគួរដសឝងររជុំនួយបលច្ចរលទស ពីការោិល័យឧតថមសបងការ 
អងគការសហលបជាជាតិទទួលបនធុរសិទនិមនុសស ឬភាប រ់ង្ហរឯរលទស ដដលសមស្សប 
ដនទលទៀត 

( ) រដឌគួរផថល់ការគ្នុំលទជាចាុំបាច់្ច្ុំលពាេះ និងការលតួតពិនិតរលគប់លគ្នន់លៅលលើ 
អាជាញ ធររោឌ ភិបាលលៅលគប់ជាន់ថ្នប រ់ ដដលពារ់ព័ននរបុងការលគប់លគងការលបជុុំ។ ច្ុំណុច្ 
លនេះរមួមានការបណថុ េះបណាថ លលគប់លគ្នន់និងធនធានមនុសស និងហិរញ្ដវតទុដដលចាុំបាច់្។ 

(ង) អបរដឹរ ុំនលោបាយនិងវស័ិយលផសងលទៀត គួរទទួលសាគ ល់ជា សាធារណៈ 
ថ្នមតិផធុយគ្នប ពិតជាមាន លហើយគួរលលើរសធួយវបផធម៌អត់ឱន។  

 ខ. មន សសប្គប់របូមានសទិ្ធិដដលមិនអាចដកហូតបាន កន ងការចូលរមួប្បជ ុំ 
សោយសនតិវិធី 

១៨. ពីលលពាេះច្ាប់អនថរជាតិទទួលសាគ ល់សិទនិដដលមិនអាច្ដរហូតបាន លដើមផចូី្លរួម 
លបជុុំលោយសនថិវធីិ ច្ាប់ដច្ងថ្នមានការសនយត់ជាមុន ដដលជាលបលោជន៍ 
ដល់ការលរៀបច្ុំលបជុុំលោយសនថិវធីិ។ ការលបជុុំទុំងអស់គួរលតូវបានសនយត់ស្សបច្ាប់ 
លោងតាម ការោរ់រលមិតដដលអនុញ្ជដ ត ដដលរុំណត់របុងមាលតា២១ននរតិកាសញ្ជដ  
អនថរជាតិសថីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនលោបាយ8 ។ រិច្ចការពារសិទនិលសរភីាព 
របុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ គឺភាជ ប់នឹងការលបជុុំណាដដលលបលពឹតថលោយសនថិវធីិដតប៉ាុលណាត េះ។ 
របុងការរុំណត់ថ្នការលបជុុំមួយដដលមានការការពារលោយច្ាប់លនេះឬោ៉ាងណាល េះ 
គឺគួរសនយត់9ភាពលរសមរានថននការលបជុុំ និងគួរមានការបរស្សាយពាររ “សនថិវធីិ” 10 

ឲ្របានទូលាយ។ លតូវផថល់ការលគ្នរពនូវឥរោិបថននរិច្ចលបជុុំដដលបាន លធឝើ 
និងច្ុំលពាេះបុំណងរបស់អបរចូ្លរមួ។   

១៩. សិទនិលសរភីាពរបុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ រមួមានសិទនិលធឝើដផនការ ចាត់ដច្ង 
លលើរសធួយ និង លបកាសផាយ អុំពីការលបជុុំតាមលរៀបមួយដដលស្សបច្ាប់។ 
ការោរ់រុំហិត ណាមួយលៅលលើសរមយភាពដបបលនេះ លតូវបានចាត់ទុរថ្នជាការោរ់រុំហិត 
ជាមុនលលើការលលបើលបាស់សិទនិ។ ការោរ់រុំហិតលៅលលើលសរភីាពបលងកើតសមាគម និងការ 

  

 8 សូមលមើល A/HRC/23/39, រឋាខ្ណឍ ៥០, និង OSCE, លគ្នលការណ៍, រឋាខ្ណឍ ៣០ 

 9 សូមលមើល A/HRC/20/27, រឋាខ្ណឍ ២៦, និង A/HRC/23/39, រឋាខ្ណឍ ៥០ 

 10 Manfred Nowak, រតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិសធីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនលោបាយ៖បទអតាទ ធិបាយ 
(Kehl am Rhein, Engel, 2005),ទព. ៤៨៧. 
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សដមថងមតិ អាច្បលលមើលគ្នលបុំណង លដើមផីសលលមច្បាន នូវរបុងការោរ់រុំហិត 
លោយលបសិទនភាពលៅលលើ លសរភីាពចូ្លរមួរបុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ។ 

២០. សិទនិលសរភីាពចូ្លរមួលបជុុំលោយសនថិវធីិ គឺររាទុរលោយបុគគលលគប់ៗគ្នប  
ដដលចូ្លរួមលបជុុំ។ សរមយភាពអុំលពើហិងាឬការរ ុំលលាភ បុំពានមថងមាក ល ដដលបងកលោយ 
ជនមួយច្ុំនួន មិនគួរសុំលៅមរលលើអបរដនទ ដដលមានបុំណង និងឥរោិបថររា 
ភាពលរសមរានថលទ11។  

២១. លសរភីាពចូ្លរមួលបជុុំលោយសនថិវធីិ គឺជាសិទនិ និងមិនដមនជាអភ័យឯរសិទនិ 
លហតុលនេះលហើយ ការលលបើលបាស់សិទនលនេះ មិនដមនជារមយវតទុលសបើសុុំការអនុញ្ជដ តជាមុន 
ពីអាជាញ ធរលទ។ អាជាញ ធររបស់រដឌ អាច្ោរ់ដុំលណើ រការនូវលបព័ននមួយអុំពីការជូនដុំណឹងជា 
មុន របុងលគ្នលបុំណងផថល់ឱកាសដល់អាជាញ ធររោឌ ភិបាល ជួយសលមួលដល់ការលលបើ 
លបាស់សិទនិ លដើមផីចាត់វធិានការការពារសុវតទិភាពសាធារណៈ និង/ឬសណាថ ប់ធាប ប់សា 
ធារណៈ និងការពារសិទនិលសរភីាពរបស់អបរដនទ។ នីតិវធីិជូនដុំណឹង មិនលតូវបុំលពញ 
ការលសបើសុុំការអនុញ្ជដ តដដលមានរបុងច្ាប់ ឬ ជាមូលោឌ នសលមាប់រុំនត់មាតិកាលទ។ 
អាជាញ ធររោឌ ភិបាលមិនគួររ ុំពឹង ទមទរការជូនដុំណឹងអុំពីការលបជុុំលទ ដដលមិនចាុំបាច់្ 
ឲ្រមានការលរៀបច្ុំជាមុន លោយសារច្ុំនួនអបរចូ្លរមួមានតិច្តួច្ ឬផលប៉ាេះពាល់ 
លលើសាធារណៈមានទុំហុំតូច្។  

២២. លគ្នលការណ៍ជូនដុំណឹង មិនគួរពារ់ព័នននឹងដបបបទការោិធិបលតយរលលច្ើនលពរ 
លហើយគួរដផែរលលើការវាយតនមវតាមសមាមាលត12 ។ រយៈលពលជូនដុំណឹងមិនលតូវយូរលពរ 
ប៉ាុដនថលតូវទុរលពលលគប់លគ្នន់ដល់អាជាញ ធរពារ់ព័នន លដើមផីលរៀបច្ុំការលបជុុំឲ្របានសមស្សប។ 
វធីិជូនដុំណឹង មិនគួរតលមូវឲ្របង់រនលម(សូមអាន A/HRC/23/39 រឋាខ្ណឍ ៥៧) 
និងអាច្លច្ញចូ្លបានលោយទូលុំទូលាយ។  

២៣. ការខ្រខានជូនដុំណឹងដល់អាជាញ ធរ អុំពីការលបជុុំ មិនបណាថ លឲ្រ 
ការលបជុុំមួយខុ្សច្ាប់លឡើយ លហើយជាផលវបិារ មិនលតូវលលបើលបាស់ជាមូលោឌ នសលមាប់ 
បុំដបរការលបជុុំលឡើយ។ លបសិនមានការខ្រខានជូនដុំណឹងលតឹមលតូវ អបរចាត់ដច្ង 
លមដឹរ ុំនលោបាយ ឬលមសហគមន៍ មិនគួរទទួលរងទណឍ រមយរដឌបាល ឬបទឧលរិដឌលទ 
ដដលបណាថ លឲ្រមានការពិន័យជាលបារ់ ឬជាប់ពនន គ្នរ (សូមអាន 
A/HRC/20/27រឋាខ្ណឍ ២៩)។ លតង់លនេះអនុវតថដូច្គ្នប នឹងររណីដដលការលបជុុំលរើតលឡើង 

  

 11 តុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ, Ziliberberg v. Moldova, អនុវតថលលខ្៦១៨២១/០០, ៤ឧសភា ២០០៤ 

 12 សូមលមើល A/HRC/20/27,  រឋាខ្ណឍ ២៨ , និងគណរមយការច្លមុេះអាលមរកិាុំងសថីពីសិទនិមនុសស 
របាយការណ៍ទីពីរសធីពីសាទ នភាពអបរការពារសិទនិមនុសសលៅទឝីបអាលមររិ (២០១១),រឋាខ្ណឍ ១៣៧ 
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ភាវ មៗឥតលលគ្នងទុរ លបសិនការជូនដុំណឹងជាមុន មិនអាច្អនុវតថតាមជារ់ដសថង 
ឬលបសិនគ្នយ នអបរចាត់ដច្ងដដលមិនសាគ ល់។ ការលបជុុំភាវ មៗលោយឥតលលគ្នងទុរ គួរដតរួច្ 
ពីល័រេខ័្ណឍ ទមទរការជូនដុំណឹង13  និងអាជាញ ធរអនុវតថច្ាប់ គួរការពារនិងសលមួលការ 
លបជុុំដដលឥតលលគ្នងទុរ លៅតាមលទនភាពដដលអាច្លធឝើបាន ។  

២៤. កាតពឝរិច្ចរបស់រដឌរបុងការសលមួលនិងការពារការលបជុុំ រាប់បញ្ចូ លការលបជុុំ និងការ 
តវា៉ាមួយដដលលបឆ្ុំងនឹងការលបជុុំ ដដលលរើតលឡើងរបុងលពលដូច្គ្នប  របុងល េះការលបជុុំមួយ 
ឬលលច្ើនមានបុំណងសដមថងការមិនសបាយចិ្តថ ច្ុំលពាេះ សាររបស់ ការលបជុុំរបស់លរុម 
លផសងមួយលទៀត។ ការលបជុុំ រួមមានការលបជុុំដដលឥតលលគ្នងទុរ និងការតវា៉ាលបឆ្ុំងការលបជុុំ 
គួរមានការសលមបសលមួលតាមដដលលទនភាពលធឝើលៅបាន លដើមផីឲ្រលរើតលឡើងច្ុំលគ្នល 
លៅរបស់ខ្វួន14។  

២៥. កាតពឝរិច្ចសលមបសលមួលរបស់រដឌ រមួមានវធិានការការពារជនទុំងឡាយ 
ដដលលលបើសិទនិរបស់ខ្វួន ឲ្ររចូ្ចារពីអុំលពើហិងានិងការលលជៀតដលជរ15។ លទេះជាោ៉ាង 
ណារថី វតទមានហានិភ័យ មិនលគប់លគ្នន់សលមាប់លធឝើការហាមលបាម ការលបជុុំលទ16 ។ 
លបសិនលបើមានហានិភ័យននការប៉ាេះទងគិច្គ្នប លោយហិងា រវាងអបរចូ្លរួម រវាងលរុមលបជុុំ 
ោ៉ាងលហាច្ណាស់ លតូវចាត់វធិានការតឹងរងឹ លដើមផីធា សុវតទិភាព និងសនថិសុខ្របស់ 
អបរចូ្លរមួ និងអបរដនទលទៀត។  

២៦. ខ្ណៈដដលអបរលរៀបច្ុំ ខិ្តខ្ុំអនុវតថតាមច្ាប់លោយសមលហតុផល និងលលើរទឹរ 
ចិ្តថការលបជុុំ ឲ្រលបកាន់ឥរោិបថសនថិវធីិ អបរលរៀបច្ុំល េះមិនគួរលតូវចាប់បងេុំ 
ឲ្រទទួលខុ្សលតូវ ច្ុំលពាេះឥរោិបថខុ្សច្ាប់របស់អបរលផសងលឡើយ17 ។ ទលងឝើដូច្លនេះ 
គឺរ ុំលលាភលលើលគ្នលការទទួលខុ្សលតូវបុគគល លធឝើឲ្រទុំនុរចិ្តថចុ្េះលខ្ាយ និងសហការ 
រវាងអបរលរៀបច្ុំការលបជុុំនិងអាជាញ ធរ និងលធឝើឲ្រអបរលរៀបច្ុំការលបជុុំសុំខាន់បារ់ទឹរចិ្តថរបុង 
ការលលបើលបាស់សិទនិរបស់ពួរលគ។ 

  

 13 តុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ, Bukta v. Hungary,ការអនុវតថលលខ្ ២៥៦៩១/០៤, នថងទី១៧ ររកោ 
២០០៧ 

 14 លទេះជាោ៉ាងណារថី លបើមានបាតុរមយដដលលបឆ្ុំង ដដលលរៀបច្ុំ លោយប៉ាុនប៉ាង លលជៀតដលជរ 
សិទនិអបរដនទ ដដលបានជួបជុុំគ្នប លោយស្សបច្ាប់ បាតុរមយលបឆ្ុំង 
នឹងសទិតរបុងឥទិនពលននមាលតា៥ននរតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិសថីសិទនិពលរដឌនិងសិទនិនលោបាយ 
និងការការពារ ច្ុំលពាេះសិទនិ លសរភីាពននការលបជុុំលោយសនថិវធីិ នឹងមិនអនុវតថ។  

 15 សូមលមើលតុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ, OzgurGundem v. Turkey, អនុវតថលលខ្២៣១៤៤/៩៣, ១៦ មី  
២០០០, រឋាខ្ណឍ ៤២៤៣ 

 16 សូមលមើលតុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ,Alekseyev v. Russia, អនុវតថលលខ្ ៤៩១៦/០៧, ២៥៩២៤/០៨ 

និង ១៤៥៩៩/០៩, ២១ តុលា ២០១០, រឋាខ្ណឍ ៧៥ 

 17 សូមលមើលរបាយការណ៍ A/HRC/20/27, រឋាខ្ណឍ ៣១,និង A/HRC/23/39, រឋាខ្ណឍ ៧៨ 
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២៧. គ្នយ នជនណាមាប រ់លតូវបានចាប់បងេុំឲ្រទទួលខុ្សលតូវច្ុំលពាេះបទឧលរិដឌ រដឌបផលវណី 
ឬ រដឌបាលលទ ច្ុំលពាេះទលងឝើដដលលគ្នន់ដតលរៀបច្ុំ ឬចូ្លរមួរបុងការតវា៉ាលោយសនថិវធីិប៉ាុលណាត េះ 

២៨. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

 (a) រដឌ លតូវធា ថ្នលបព័ននជូនដុំណឹងមុន  មានអនុភាពលៅលលើការសនយត់ ជា 
លបលោជន៍ដល់ការលបជុុំ ។ រដឌលតូវរលមិតឆ ធ នុសិទនិ របស់អាជាញ ធរឲ្រតូច្ច្លងែៀត  
ដដលោរ់រុំហិតមរលលើការលបជុុំ និងបញ្ចូ លការលធឝើលបមាណ ននសមាមាលត។ 

 (ខ្) រដឌ មិនគួរតលមូវអបរលរៀបច្ុំឲ្រទទួលបានអនុញ្ជដ តជាមុន តាមច្ាប់ 
ឬតាមការអនុវតថជារ់ដសថងរថី លដើមផីលធឝើការលបជុុំលទ។ លបសិនលបើមានលបព័ននជូនដុំណឹង 
គឺលតូវជួយសលមួលដល់ការលបជុុំលោយសនថិវធីិ និងមិនលតូវអនុវតថ តលមូវការតាមច្ាប់ 
លដើមផីសុុំការអនុញ្ជដ តជាមុន 

 (គ) លបព័ននជូនដុំណឹង មិនលតូវមានដបបបទការោិធិលបតយរលលច្ើនលពរ។ 
វធិានការ លដើមផីសលមួលដុំលណើ រការជូនដុំណឹង រមួមាន៖ច្ុំនុច្ទីតាុំងសាប រ់លៅច្លមុេះ 
ទុំងលៅលលៅទីលបជុុំជន រដនវងសាប រ់លៅផ្ទធ ល់ខ្វួននិងទីតាុំងជុំនួយ។ ការលលបើទលមង់ដបប 
បទដដលង្ហយររបាន លោយសលងេប និងមានជាភាសាលផសងៗគ្នប ។ លបសិនលសវា 
លបព័ននអិុនថឹលណតខាវ ុំង អាជាញ ធរគួរពិចារណាលលបើលបាស់លបព័ននអិុនថឹលណត តាមទីសាប រ់ 
លៅ។  

 ( ) លពលលវលាជូនដុំណឹងលតូវមានរយៈលពលខ្វី តាមដដលអាច្លធឝើបាន 
គួរទុរលពលលគប់លគ្នន់សលមាប់អាជាញ ធរ លដើមផីលរៀបច្ុំការលបជុុំ រយៈលពលលលច្ើននថងោ៉ាង 
លលច្ើនបុំផុត តាមចិ្តថច្ង់បានគឺរបុងរងឝង់៤៨លមា៉ាង 

 (ង) លោយចាត់ទុរថ្នការជូនដុំណឹងលតូវបានបុំលពញសពឝលគប់ 
គឺលៅលពលណាអាជាញ ធរបានទទួលការជូនដុំណឹងមួយដដលផថល់ព័ត៌មានលគប់លគ្នន់ 
សលមាប់ រុំណត់នថង លវលានិងទីតាុំងននការលបជុុំលោយសមលហតុសមផល និងលពលណា 
ទរ់ទង លលខ្ទុំ រ់ទុំនងលុំអិតរបស់អបរលរៀបច្ុំ។ អាជាញ ធរមិនចាុំបាច់្ លឆវើយតប 
លដើមផីបុំលពញការជូន ឬលឆវើយតបឲ្រ ការលបជុុំដុំលណើ រការលទ។  

 (ច្) លបសិនការជូនដុំណឹង លតូវបានោរ់ពាររ សលមាប់ការលបជុុំច្ុំនួនពីរឬ លលច្ើន 
ដដលសទិតលៅទីរដនវងនិងលវលាដូច្គ្នប  អាជាញ ធរគួរលបមាណលោយលែិតលែន់ អុំពី ហានិភ័យ 
និងអភិវឌណយុទនសាស្តសថសលមាប់កាត់បនទយហានិភ័យទុំងល េះ។ លៅលពល ដដលចាុំបាច់្ 
លតូវោរ់រុំហិតលៅលលើការលបជុុំមួយឬលលច្ើនរបុងលពលដតមួយ ការោរ់រុំហិត ទុំងល េះ 
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គួរដតសលលមច្តាមរយៈរិច្ចលពមលលពៀងទុំងសង្ហេ ង ឬលបសិន មិនអាច្លៅរចួ្ 
គួរតាមរយៈដុំលណើ រការដដលមិនលរ ើសលអើងរវាងការលបជុុំ ដដលបាន លសបើល េះ។ 

 គ. ការោក់កុំហតិសលើការប្បជ ុំសោយសនតិវិធី ប្តូវអន វតតតាម បទ្ោឋ នអនតរជាតិ 
សតពីិសទិ្ធិមន សស 

២៩. លសរភីាពននការលបជុុំលោយសនថិវធីិ គឺជាសិទនិមូលោឌ ន លហើយគួរដតលលបើលបាស់ 
វាលៅតាមវសិាលភាពននលទនភាពដដលអាច្លធឝើលៅបាន លោយគ្នយ នការោរ់រុំហិត។ 
លៅរបុងសងគមលបជាធិបលតយរ ការោរ់រុំហិតលតូវបានលធឝើលឡើង របុងររណីចាុំបាច់្ប៉ាុលណាត េះ 
សលមាប់លបលោជន៍សនថិសុខ្ជាតិ ឬសនថិសុខ្សាធារណៈ សណាថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
ការការពារសុខ្ភាពសាធារណៈឬសីលធម៌ ឬការការពារសិទនិនិងលសរភីាពរបស់អបរដនទ 
លហើយការោរ់រុំហិតល េះគឺស្សបច្ាប់ ចាុំបាច់្ និងសមាមាលតលៅតាមលគ្នលលៅ ដដល 
ខិ្តខ្ុំសលលមច្បាន។ ការោរ់រុំហិតខ្វេះ គឺជាររណីពិលសស 
ដដលមិនដមនជាលិខិ្តបទោឌ ន និងមិនលតូវលធឝើខូ្ច្ខាតច្ុំលពាេះខ្វឹមសារននសិទនិលទ18។  

៣០. លដើមផីបុំលពញតលមូវការនននីតានុរូលភាព ការោរ់រុំហិតណាមួយ លតូវមាន 
មូលោឌ នស្សបច្ាប់និងផវូវការលៅរបុងច្ាប់ (លគ្នលការណ៍នីតានុរូលភាព) អាណតថិនិង 
អុំណាច្របស់អាជាញ ធរលតូវោរ់រលមិតដូច្គ្នប ដដរ19 ។ ច្ាប់ខ្វួនឯងហបឹង លតូវមានលរេណៈ 
ជារ់លារ់លគប់លគ្នន់ លដើមផីទុរឲ្របុគគលមាប រ់អាច្លបមាណខ្វួន ថ្នលតើខ្វួនបានរ ុំលលាភ 
ច្ាប់ឬអត់ លហើយអាច្លបលមើលមើលលៅមុខ្អុំពីផលវបិារនន ការរ ុំលលាភដដលអាច្លរើតមាន 
ពីការរ ុំលលាភបុំពាន20 ។ លដើមផីអនុលលាមតាមលគ្នលការណ៍ សមាមាលត ការោរ់រុំហិត 
លតូវដតសមសលមបរបុងការបុំលពញនូវមុខ្ង្ហរការពាររបស់ខ្វួន។ 
លដើមផីបុំលពញតលមូវការចាុំបាច់្ លតូវមានលិខិ្តូបររណ៍ដដលមិនសូវរ ុំលលាភបុំពាន 
លៅរបុងច្ុំលណាមការោរ់រុំហិតដដលអាច្សលលមច្ផលបានតាមបុំណង21 ។ 
លតូវោរ់រុំហិត ដដលច្លងែៀត មរលលើលគ្នលលៅជារ់លារ់ និងការបារមមរបស់អាជាញ ធរ 
លហើយពិចារណា និងវភិាគលៅលលើសិទនិ   ដដលពារ់ព័នននឹងការលបជុុំដដលបានលសបើ។ 
របុងការរុំណត់ លិខិ្តូបររណ៍ដដលមិនសូវបុំពាន លដើមផីសលលមច្ផលតាមលបាថ្នប  

  

 18 សូមលមើលគណរមយការសិទនិមនុសស, អតាទ ធិបាយទូលៅលលខ្ ២៧ (១៩៩៩) សថីពី 
លសរភីាពននការលធឝើដុំលណើ រ, រឋាខ្ណឍ ១៣ 

 19 សូមលមើលOSCE/ODIHR, លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ ៣៥, និងតុលាសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ, Hyde 

Park and others v. Moldova, ការអនុវតថលលខ្. ៣៣៤៨២/០៦, ៣១ មី  ២០០៩ 

 20 សូមលមើលតុលាសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ,Hashman and Harrup v. the United Kingdom, អនុវតថលលខ្ 
២៥៥៩៤/៩៤, ២៥ វចិ្ឆិកា ១៩៩៩, រឋាខ្ណឍ ៣១, និងGillan and Quinton v. the United Kingdom, 
អនុវតថលលខ្ ៤១៥៨/០៥,  ១២ មររា ២០១០,រឋាខ្ណឍ ៧៦ 

 21 សូមលមើលគណរមយការសិទនិមនុសស, ការពនរល់ទូលៅ លលខ្២៧,រឋាខ្ណឍ ១៤ 
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អាជាញ ធរគួរ ពិចារណាលៅ លលើវធិានការ   លោយយរការហាមលបាមជាជុំលរ ើស 
ចុ្ងលលកាយ។ ឈានដល់ទីបញ្ច ប់ននច្ុំនុច្លនេះ ការហាមលបាមដដលប៉ាេះពាល់ 
ដល់មនុសសទុំងមូល និងទីធាវ ទុំងមូលរមួទុំងការហាមលបាមលលើការលលបើសិទនិទុំងស្សុង 
ឬលលើការលបលបាស់ ទីធាវ ជារ់លារ់ ឬលៅលពលលវលាជារ់លារ់ គឺមិនសមាមាលត ពីលលពាេះ 
ពួរលគលចាន លចាលការពិចារណាជាមុន អុំពីផលវបិារជារ់លារ់ ននការលបជុុំនីមួយៗដដល 
បានលសបើ (សូមលមើល A/HRC/23/39 រឋាខ្ណឍ ៦៣)  

៣១. លៅលពលរដឌមួយយរបញ្ជា សនថិសុខ្ជាតិ និង ការពារសណាថ ប់ធាប ប់ 
សាធារណៈជាសុំអាង សលមាប់ោរ់រុំហិតលលើការលបជុុំ វាដសថងលច្ញឲ្រល ើញច្ាស់ 
អុំពីសារជាតិគុំរាមរុំដហង និងហានិភ័យដដលបានោរ់លច្ញ22 ។ វាគ្នយ នលរេណៈ 
លគប់លគ្នន់សលមាប់រដឌ លដើមផីលោងជាទូលៅ ច្ុំលពាេះសាទ នភាពសនថិសុខ្ល េះលទ។ 
ផលលបលោជន៍ជាតិ នលោបាយ ឬ ផលលបជលោជន៍របស់រោឌ ភិបាល គឺមិនមានន័យ 
ដូច្គ្នប លៅនឹងសនថិសុខ្ជាតិ ឬសណាថ ប់ធាប ប់សាធារណៈលទ។  

៣២. ការលលបើលបាស់ទីធាវ សាធារណៈ សលមាប់ការលបជុុំលផសងៗ គឺជាលរឿងស្សបច្ាប់ 
លោយលសយើភាពគ្នប  និងដូច្គ្នប លៅនឹងសរមយភាពពាណិជជរមយ ឬច្ល ច្រាច្រោនយនថ 
និងអបរលថយើរលជើង។ ការលលបើលបាស់ទីសាធារណៈ ទមទរនូវវធិានការសលមមសលមួលខ្វេះ 
លដើមផីការពារផលលបលោជន៍ខុ្សៗគ្នប  ប៉ាុដនថ មានវធីិស្សបច្ាប់ជាលលច្ើន ដដលបុគគល 
អាច្លលបើលបាស់ទីធាវ សាធារណៈ។ ការលបជុុំបងកការរ ុំខានខ្វេះដល់ ជីវភាពរស់លៅលបចាុំនថង 
ការធុញលទន់ និងប៉ាេះពាល់ដល់សរមយភាពពាណិជជរមយ ។ លតូវអត់លអាន 
លបសិនលបើខ្វឹមសារននសិទនិមិនលតូវបានដរហូត23។  

៣៣. អបរចូ្លរមួលបជុុំ មានលសរភីាពលលជើសលរ ើសនិងសដមថងអុំពីសាររបស់ខ្វួន។ 
ការោរ់រុំហិតលលើមាតិកាសារននការលបជុុំ លតូវដតអនុលលាមតាមការរុំណត់ដដលបញ្ដតថិ 
មរលលើសិទនិ ដដលបានដច្ងខាងលលើ ឧទហរណ៍ លបសិនសារល េះគ្នុំលទការសែប់ជាតិ 
សាសន៍ ឬសាស  ដដលបលងកើតជាការញុេះញង់ការលរ ើសលអើង អរយិភាព និងអុំលពើហិងា។ 
លលបើសិនលបើការោរ់រុំហិតលលើមាតិកា បង្ហា ញថ្នលតឹមលតូវសមលហតុផល  អាជាញ ធរគួរចាត់ 
វធិានការោរ់រុំហិតដដលមានលរេណៈមិនសូវរ ុំលលាភបុំពាន   លដើមផីលោេះស្សាយបញ្ជា ។ 

  

 22 សូមលមើលគណរមយការសិទនិមនុសស, ទុំ រ់ទុំនងលលខ្ ១១១៩/២០០២, លី v.សាធារណរដឌរូលរ ៉ា, 
ពិនិតរលមើល លតូវបានអនុម័ត លៅនថងទី២០ ររកោ ២០០៥, រឋាខ្ណឍ ៧.៣. 

 23 តុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ, Kuznetsov v. Russia, អនុវតថលលខ្ ១០៨៧៧/០៤, ២៣ តុលា ២០០៨, 

រឋាខ្ណឍ  ៤៤, និងគណរមយការសិទនិមនុសស អនថរអាលមររិ, របាយការណ៍ សថីពីសុនថិសុខ្និង 
សិទនិមនុសស, រឋាខ្ណឍ ១៩៧ 
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៣៤. ការរលមិតលលើ “លពលលវលា ទីរដនវង និងរលបៀប” គឺនិោយពីការរលមិតជាមុន 
ច្ុំលពាេះលពលណា ទីរដនវងណា និងវធីិ ដដលការលបជុុំមួយលតូវលធឝើ។ ការោរ់រលមិតដបបលនេះ 
មិនគួរមានោច់្ខាត របុងការរុំណត់សារ ឬតនមវននសដមថងមតិរបស់ការលបជុុំ ឬរបុងការ 
បង្ហែ រ់ដល់ការលលបើលបាស់សិទនិលសរភីាពលបជុុំ។  

៣៥. ការទទួលខុ្សលតូវរបុងការលធឝើយុតថិរមយអុំពីការរលមិត គឺសទិតលលើអាជាញ ធរ។ លបសិន 
លតូវោរ់រលមិត គួរមានជលលមើសសលមាប់អបរលរៀបច្ុំលដើមផីពិនិតរដផបរតុលាការ និងដផបរ 
រដឌបាល លបសិនជាប់ពារ់ព័នន លោយលបញាប់ មានសមតទភាព លោយឯររាជរ 
និងមិនលុំលអៀង24។ 

៣៦. អនុសាសន៍អនុវតថ 

(រ) គួរពលង្ហងច្ាប់លគប់លគង អុំពីសីលធម៌របស់រដឌឲ្រមានន័យច្ាស់លាស់ 
ដដលទរ់ទងនឹងការលបជុុំ លហើយគួរបញ្ចូ លគ្នប  នូវនីតានុរូលភាព ការចាុំបាច់្ 
និងការលធឝើលតសថសមាមាលត។ ច្ាប់លតូវបញ្ជជ រ់ឲ្របានច្ាស់ អុំពីសាទ ប័នដដលមាន 
អុំណាច្ និងការទទួលខុ្សលតូវ សលមាប់ទទួលនិងលឆវើយតបលៅនឹងការជូនដុំណឹង។ 
ដដលសាទ ប័នគួរដតលៅឯររាជរ ពីការលលជៀតដលជរហួសលហតុ។ សាទ ប័នលនេះ មិនលតូវទទួល 
បានឆ ធ នុសិទនិលលច្ើនលលើសលទ៖ លរេណៈវនិិច្ឆ័យសលមាប់ការោរ់រុំហិត 
គួរោរ់ឲ្រមានជាសាធារណៈ និងលតូវអនុលលាមលៅតាមបទោឌ ន និងច្ាប់អនថរជាតិ 
សថីពីសិទនិមនុសស 

(ខ្) សុំលណើ រោរ់រុំហិត គួរសរលសរជាលាយល័រេណ៍អរសរ លធឝើយុតថិរមយ 
លធឝើទុំ រ់ទុំនងលៅកាន់អបរលរៀបច្ុំ រមួមានការផថល់យុតថិរមយច្ុំលពាេះការោរ់រុំហិត 
លដើមផីផថល់ឱកាសឲ្រអបរលរៀបច្ុំ របុងការោរ់ពាររ និងលឆវើយតបលៅ នឹងសុំលណើ រោរ់រុំហិត  

(គ) សុំលណើ រោរ់រុំហិត គួរទរ់ទង តាមលពលលវលាដដលបានរុំណត់ 
លោយច្ាប់ លដើមផីទុរលពលលវលាលគប់លគ្នន់ លដើមផីបញ្ច ប់ឧទធរ  ឬការបននូរបនទយបលណាថ េះ 
អាសនប ជាប ធ ន់  ឲ្របានមុន លពលលវលាលបជុុំដដលលសបើ 

( ) ច្ាប់គួរផថល់សិទនិទទួលបានដុំលណាេះស្សាយរដឌបាល។ លទេះោ៉ាងណារថី 
ការលលបើលបាស់អស់វធីិដុំលណាេះស្សាយរដឌបាល មិនគួរជាតលមូវការជាមុន សលមាប់អបរ 
លរៀបច្ុំ  លដើមផីពិនិតរដផបរតុលាការលទ។ 

  

 24 លសច្រថីសលលមច្ចិ្តថរបស់លរុមលបឹរាសិទនិមនុសស ២៥/៣៨; សូមលមើលផងដដរ A/HRC/20/27, 

រឋាខ្ណឍ ៤២ 
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 ឃ. រដឋប្តូវសប្មបសប្មួលការសប្បើប្បាសស់ទិ្ធិប្បជ ុំសោយសនតិវិធី 

៣៧. រដឌ មានកាតពឝរិច្ចវជិជមាន លដើមផីធា សិទនិ លោយតលមូវ អាជាញ ធរ 
ឲ្រលធឝើការសលមបសលមួលការលបជុុំ។ រដឌ គួរលរៀបច្ុំដផនការលតឹមលតូវ សលមាប់ការលបជុុំ 
តលមូវឲ្រមានការលបមូលនិងវភិាគព័ត៌មាន ការលបលមើលលៅលលើឆ្រលផសងៗ និងការលធឝើ 
លបមាណលតឹមលតូវច្ុំលពាេះហានិភ័យ។ ការលធឝើសលលមច្ចិ្តថលបរបលោយតមាវ ភាព គឺមាន 
សារៈសុំខាន់របុងដុំណារ់កាលលធឝើដផនការ និងសលមបសលមួលការលបជុុំ និងរបុងការ 
ធា ថ្ន រាល់វធិានការដដលចាត់ការលោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវមាន សមាមាលតនិង 
ចាុំបាច់្។លតូវលរៀបច្ុំដផនការសលមាប់ទប់ទល់ សាទ នការណ៍អាសនប និងវធិានការលបុង 
លបយ័តបជាមុន។ ការលធឝើដផនការសលមាប់សាទ នភាពលលគ្នេះអាសនប លតូវបលងកើតលឡើង។ 
ការលធឝើដផនការ និងការលរៀបច្ុំ លោយលតឹមលតូវ ទមទរឲ្រមានការពិនិតរតាមោន 
សរមយភាពជាបនថ គួរសលមបលៅ តាមការផ្ទវ ស់បថូរកាលៈលទសៈ។ 

៣៨. រិច្ចការសលមបសលមួលលតឹមលតូវននការលបជុុំ ទទួលបានលបលោជន៍ ទុំ រ់ទុំនង និង 
សហការណ៍គ្នប លែ ច្ុំលណាមភាគីពារ់ព័ននទុំងអស់(សូមលមើល 
A/HRC/17/28រឋាខ្ណឍ ១១៩)។ រិច្ចសនធ លោយច្ុំហ រវាងអាជាញ ធរ (រមួមានអាជាញ ធរ 
ទទួលខុ្សលតូវរបុងការទទួលការជូនដុំណឹង និងម្នថីអនុវតថច្ាប់)ជាមួយនឹងអបរលរៀបច្ុំ 
លបសិនសាគ ល់អតថសញ្ជដ ណគ្នត់ មុនលពល អុំឡុងលពល និងលលកាយលពលការលបជុុំ 
គឺផថល់នូវវធីិលោេះស្សាយរិច្ចពីការការពារនិងសលមួលសលមួល ជួយបននូរភាពតានតឹង 
និងបង្ហក រការលឡើងរុំលៅ25 ។ ភាប រ់ង្ហរនិងម្នថីអនុវតថច្ាប់ គួរមានវធិានការទុំងអស់ 
លដើមផីទុំ រ់ទុំនងជាមួយអបរលរៀបច្ុំការលបជុុំ និង/ឬជាមួយអបរចូ្លរមួ អុំពីលបតិបតថិការ 
ឈវបយរការណ៍និងសុវតទិភាព ឬវធិានការសនថិសុខ្26។ មិនលតូវោរ់រុំហិត លៅលលើ 
ទុំ រ់ទុំនងតាមសមថីផ្ទធ ល់លទ លហើយម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវទទួលការបណថុ េះបណាថ ល 
អុំពីផលប៉ាេះពាល់ដដលអាច្លរើតមាន ច្ុំលពាេះទុំ រ់ទុំនងលោយលបលោល ដដលអបរលរៀប 
ច្ុំនិងអបរចូ្លរមួ គិតថ្នជាការគុំរាមរុំដហង ឧទហរណ៍ វតទមានននការលលបើលបាស់ 
ឧបររណ៍ខ្វេះ និងភាសាកាយវកិារបស់ម្នថី។  

៣៩. ទុំ រ់ទុំនងដដលលបសិទនភាព គឺអាស្ស័យលលើទុំនុរចិ្តថ។ ភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់ 
គួរបនថលរៀបច្ុំយុទនសាស្តសថ លដើមផីបលងកើតទុំនុរចិ្តថជាមួយសហគមន៍ ដដលខ្វួនបុំលរ ើ។ 
ភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់ លតូវមានសមាសភាព តុំណាងឲ្រសហគមន៍ទុំងមូល។ 

  

 25 បណឍិ តសភាលរុងហសឺដណវ សថីពីច្ាប់អនថរជាតិមនុសសធម៌ និងសិទនិមនុសស, 
សលមបសលមួលការតវា៉ាលោយសនថិវធីិ (២០១៤), ទព.១៦ 

 26 សូមលមើល តុលការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ, ធលហុមគីន v. រសុសីុ, អនុវតថលលខ្ ៧៤៥៦៨/១២, ធ៥ មររា 
២០១៦, រឋាខ្ណឍ  ១២៧ ១២៨ 
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លុំហូព័ត៌មាន គួរលបលពឹតថិលៅលោយលសរ ី មុនលពលនិងអុំឡុងលពលលបជុុំ 
លហើយភាគីពារ់ព័ននទុំងអស់ គួរលជាបជាដុំណឹង អុំពីការផ្ទវ ស់បថូរបរបិទនិងកាលៈលទសៈ។ 
ទុំ រ់ទុំនងនិងការសនន  រវាងអបរលរៀបច្ុំនិងអបរចូ្លរមួលបជុុំ ោច់្ខាតលតូវសទិតលលើ 
លគ្នលការណ៍សយ័លគចិ្តថទុំងស្សុង លហើយមិនលតូវចាប់បងេុំអបរលរៀបច្ុំ ឲ្រជាប់កាតពឝរិច្ច 
លោយស្សបច្ាប់និងមិនស្សបច្ាប់ លដើមផីច្ចារជាមួយអាជាញ ធរ អុំពីលពលលវលា ទីរដនវង 
និងរលបៀបលបជុុំ។ ការទមទរដបបលនេះ គឹដូច្គ្នប លៅនឹងការោរ់រុំហិតមរលលើការលបជុុំ 
ដដលលលគ្នងទុរអញ្ច ឹងដដរ (សូមលមើលA/HRC/23/39 រឋាខ្ណឍ  ៥៦)។  

៤០. រដឌមានកាតពឝរិច្ច របុងរិច្ចការសលមបសលមួល មានដូច្ជាការទទួលខុ្សលតូវផថល់ 
លសវាជាមូលោឌ ន ការលគប់លគងច្រាច្រ ជុំនួយលពទរ27  និងលសវាសមាែ ត28។ មិនលតូវចាប់ 
បងេុំអបរលរៀបច្ុំឲ្រទទួលខុ្សលតូវរបុងការផថល់លសវាទុំងល េះលទ លហើយមិនតលមូវឲ្រពួរលគ 
ជួយបង់នថវលសវាទុំងល េះដដរ។ 

៤១. មុខ្ង្ហរបឋមរបុងការអនុវតថច្ាប់ បដនទមពីលលើកាតពឝរិច្ចសលមបសលមួល គឺការ 
ការពារសុវតទិភាពនិងសិទនិរបស់អបរដដលចូ្លរមួរបុងការលបជុុំ លពមទុំងអបរសលងកតការណ៍ 
និងអបរឈរលមើល។. 

៤២. ម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវទទួលការបណថុ េះបណាថ លលគប់លគ្នន់ សថីពីការបលច្ចរលទស 
សលមបសលមួលការលបជុុំ។ វគគបណថុ េះបណាថ លលនេះ គួរបញ្ចូ លច្ុំលណេះដឹងលតឹមលតូវ 
អុំពីបទោឌ នច្ាប់ដដលលគប់លគងការលបជុុំ បលច្ចរលទសរបុងការលគប់លគងហឝូងមនុសស 
និងសលមបសលមួល សិទនិមនុសសរបុងបរបិទននការលបជុុំ និងតួ ទីសុំខាន់ននការលបជុុំ 
ដដលមានលៅរបុងលុំោប់លបជាធិបលតយរ។ ការបណថុ េះបណាថ ល លតូវបញ្ចូ លជុំ ញ “ទន់” 
ដូច្ជាទុំ រ់ទុំនងលបរបលោយលបសិទនភាព ការច្ចារ និងសលមុេះសលមួល ដល់ម្នថី 
អនុវតថច្ាប់ លដើមផីបលញ្ច ៀសការលឡើងរុំលៅននអុំលពើហិងា និងកាត់បនទយជលមាវ េះ29  

៤៣. ការលបលបាស់វធីិ “ឈប់លតួតពិនិតរ”របស់ម្នថីអនុវតថច្ាប់ មរលលើបុគគលដដលលរៀប 
ច្ុំនិងចូ្លរួមរបុងការលបជុុំ អាច្បងកឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់សិទនិលសរភីាព និងសនថិសុខ្រាងកាយ 
លពមទុំងជីវតិឯរជន។ ការឈប់លតួតពិនិតរ មិនលតូវលធឝើតាមអុំលពើចិ្តថលទ និងមិនលតូវ 
រ ុំលលាភលលើលគ្នលការណ៍មិនលរ ើសលអើង។ លតូវមានច្ាប់អនុញ្ជដ ត ជាចាុំបាច់្ 

  

 27 សូមលមើលលគ្នលការណ៍៥ ននលគ្នលការណ៍ជាមូលោឌ ន សធីពីការលលបើលបាស់រមាវ ុំង និងអាវធុ 
លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ 

 28 OSCE/ODIHR,លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ  ៣២ 

 29 សូមលមើលលគ្នលការណ៍ដណ ុំ ២០ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ, និង OSCE/ODIHR, 

លគ្នលការណ៍ដណ ុំ រឋាខ្ណឍ  ១៤៧ 
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និងតាមសមាមាលត30 ។ លបការដដលថ្ន បុគគលមាប រ់លគ្នន់ដតចូ្លរមួ ការលបជុុំសនថិវធីិមួយ 
មិនលតូវបលងកើតជាមូលោឌ នសមលហតុផល សលមាប់លធឝើការដឆរលឆរលទ។ 

៤៤. អុំណាច្លធឝើការោត់ខ្វួន អាច្បុំពញមុខ្ង្ហរការពារសុំខាន់ លៅរបុងការលបជុុំ 
លោយអនុញ្ជដ តម្នថីអនុវតថច្ាប់ ឲ្រដរបុគគលដដលរុំពុងលបលពឹតថិហិងា លច្ញពីការលបជុុំ។ 
ពាររ “ចាប់” មានន័យច្ុំលពាេះ ការដរហូតលសរភីាព លហើយវាមិនរុំណត់ លៅលលើការ 
ចាប់ខ្វួនតាមផវូវការលទ លោងតាមច្ាប់របុងស្សុរ។ វាសុំខាន់ដដលថ្នការលលបើលបាស់ 
អុំណាច្ចាប់ខ្វួន លតូវលលបើលបាស់ឲ្រស្សបលៅនឹងបទោឌ នអនថរជាតិសថីសិទនិមនុសស រមួទុំង 
សិទនិជីវតិឯរជន លសរភីាព និងសិទនិននដុំលណើ រការលៅតាមដុំលណើ រការស្សបតាមផវូវច្ាប់។ 

៤៥. គ្នយ នបុគគលណាមាប រ់ រងការចាប់ខ្វួន ឬ ុុំខ្វួនតាមអុំលពើចិ្តថលទ។ លៅរបុងបរបិទ 
ការលបជុុំ លតង់លនេះមានអតទន័យពិលសស ដដលការលបជុុំនិងអបរលបឆ្ុំងកាវ យ ជាបទឧលរិដឌ។ 
ការចាប់អបរតវា៉ា លដើមផីទប់សាក ត់ ឬោរ់ទណឍ រមយពួរលគមិនឲ្រលលបើលបាស់សិទនិរបស់ខ្វួន 
ច្ុំលពាេះលសរភីាពននការលបជុុំលោយសនថិវធីិ អាច្រ ុំលលាភការការពារទុំងលនេះ ឧទហរណ៍ 
បទលចាតលបកាន់ដដលមិនលតឹមលតូវ គ្នយ នលហតុផល ឬខ្ឝេះសមាមាលត។ ស្សលដៀងគ្នប លនេះដដរ 
វធិានការដដលរ ុំលលាភបុំពាននិងលធឝើឲ្រចុ្េះលខ្ាយជាមុន មិនលតូវយរមរលលបើលទ លុេះលតាដត 
លលគ្នេះថ្នប រ់ននអុំលពើហិងាបង្ហា ញច្ាស់ ដដលលរៀបនឹងលរើតលឡើងពិតលបារដ។ 
“ការចាប់ខ្វួនជាហឝូង” ននអបរចូ្លរមួការលបជុុំ ជាញឹរញាប់ សនយត់ថ្នជាការចាប់ខ្វួន 
តាមអុំលពើចិ្តថនិងមិនលរ ើសមុខ្។  

៤៦. លបសិនការចាប់ខ្វួនលរើតលឡើង ល័រេខ័្ណឍ  ុុំោុំង លតូវដតអនុវតថតាមបទោឌ ន 
អបផរមិា។ច្ុំណុច្លនេះទរ់ទងនឹងទីតាុំងឬសាទ នភាព ដដលបុគគលលតូវបានដរហូត 
លសរភីាពរបស់ខ្វួន រមួមានពនន គ្នរ ទី ុុំោុំង ទីសាធារណៈ និងោនយនថ 
លលបើសលមាប់លផធរអបរជាប់ ុុំ និងទីតាុំងដនទលទៀត ដដលអបរជាប់ ុុំ លតូវបានោរ់។ 
លតូវលបលពឹតថិមរលលើអបរជាប់ ុុំ តាមរលបៀបមនុសសធម៌ និងមានការលគ្នរពភាពនថវថបូរ31 

របស់ពួរលគ និងមិនលតូវរងអុំពីទរណុរមយ ឬការលបលពឹតថិមរលលើខ្វួន ឬទណឍ រមយលផសងលទៀត 
ដដលលោរលៅ អមនុសសធម៌ ឬបល ទ រប ធ ប 

  

 30 លរុមការង្ហរ សថីពីការការពារសិទនិមនុសស ខ្ណៈដដលលបឆ្ុំងនឹងអុំលពើលភរវរមយ, 
លគ្នលការណ៍ដណ ុំមូលោឌ នលគឹេះសថីពីសិទនិមនុសស: បញ្ឈប់ និងការដសឝងររមនុសស (រញ្ជដ  
២០១០). 

 31 លគ្នលការណ៍ ១សាទ ប័នលគ្នលការណ៍ សលមាប់ការការពារបុគគលលគប់របូ លៅរបុងទលមង់ ុុំោុំង 
ឬជាប់ពនន គ្នរ 
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៤៧. ការបងេិតបងេុំរបុងការោរ់ ុុំោុំងរដឌបាល គឺមានបញ្ជា ។ គណៈរមយការសិទនិមនុសស 
ធាវ ប់បានបញ្ជជ រ់ថ្នការ ុុំោុំងដបបល េះផថល់ហានិភ័យធងន់ធងរច្ុំលពាេះការដរហូត 
លសរភីាព32 តាមអុំលពើចិ្តថលោយមិនគិតពីការកាត់លទសបទឧលរិដឌផង។ 

៤៨. ការលលបើលបាស់សមាមាលតជាពិលសស ទរ់ទងលៅនឹងការោរ់ទណឍ រមយដផបររដឌបាល 
លៅរបុងបរបិទការលបជុុំ។ ការពិន័យណាមួយល េះ មិនលតូវលធឝើឲ្រហួសលហតុលពរលទ 
ឧទហរណ៍ ការពិន័យលបារ់ោ៉ាងលលច្ើនបុំផុត។ ការពិន័យលបារ់ដបបលនេះ 
អាច្បលងកើនរថីលពួយបារមមអុំពីដុំលណើ រការផវូវច្ាប់និងអាច្មានឥទនិពលកាន់ដតភ័យខាវ ច្ខាវ ុំង 
លៅលលើការលលបើលបាស់សិទនិលសរភីាពរបុងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ 

៤៩. អនុសាសន៍អនុវតថ ៖ 

 (រ) រដឌ គួរដតលលើរសធួយ ការអនុវតថច្ាប់ច្លមុេះ លដើមផីឲ្រសហគមន៍លមើល 
ល ើញខ្វួនឯងថ្នបានចូ្លរមួសហការជាមួយប៉ាូលិស។ លនេះទមទរនូវសាទ ប័នតុំណាង 
ដដលមានការចូ្លរមួរបស់ស្តសថីនិងលរុមសលមវងតិច្ 

 (ខ្) រដឌ គួរអនុវតថវធីិសាស្តសថលធឝើដផនការដូច្ៗគ្នប  សលមាប់ការលបជុុំទុំងអស់ 
លៅតាមគុំរូលោយដផែរលលើការលធឝើលបមាណអុំពីការគុំរាមរុំដហងនិងហានិភ័យ និងបញ្ចូ ល 
បទោឌ ននិងច្ាប់សិទនិមនុសស លពមទុំងសីលធម៌។ 

 (គ) អាជាញ ធរសាធារណៈ រមួទុំងម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវមានសមតទភាព 
បង្ហា ញភសថុតាងនូវការពាោមរបស់ខ្វួនលដើមផីរមួលបាស្ស័យទរ់ទងលោយសុទនចិ្តថ 
ជាមួយអបរលរៀបច្ុំការលបជុុំ និង/ឬអបរចូ្លរមួការលបជុុំ 

 ( ) ភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់ គួរធា ថ្នមានអងគភាពទុំ រ់ទុំនងដដលជាលច្រ 
ទុំ រ់ទុំនងដដលអាច្លច្ញចូ្លបាន មុនលពល អុំឡុងលពល និងលលកាយលពលការលបជុុំ។ 
អងគភាពទុំ រ់ទុំនង គួរទទួលបានការបណថុ េះបណាថ ល នូវជុំ ញទុំ រ់ទុំនងនិង 
ការលគប់លគងជលមាវ េះ និងលឆវើយតបលៅនឹងបញ្ជា សនថិសុខ្ និងលរមសីលធម៌របស់នគរបាល 
លពមទុំងលឆវើយតបលៅនឹងការទមទរោ៉ាងលលច្ើន និងទសសនៈដដលបានសដមថងលច្ញ 
លោយអបរចូ្លរមួការលបជុុំ។ មុខ្ង្ហរទុំ រ់ទុំនង គួរដច្រឲ្រោច់្ពីមុខ្ង្ហរឈវបយរ 
ការណ៍ដនទលទៀត 

  

 32 សូមលមើលអតាទ ធិបាយទូលៅរបស់គណរមាយ ធិការ លលខ្ ៣៥ (២០១៤) សថីពីលសរភីាព 
និងសនថិសុខ្របស់បុគគល, រឋាខ្ណឍ  ១៥ 
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 (ង) រដឌ និងសាទ ប័នអនុវតថច្ាប់ គួរធា បលងកើតយនថការជាអចិ្ន្នថយ៍ 
សលមាប់វាយតនមវសភាពការលលកាយលពលលបជុុំ លដើមផដីរពិលសាធន៍ ជា 
លមលរៀននិងធា ការការពារសិទនិ 

 (ច្) សាទ ប័នអនុវតថច្ាប់ គួរសហការជាមួយអបរបលលមើការ ដដលអបរចាត់ដច្ង 
បានលលជើសលរ ើសពួរលគ ឲ្រជួយបលលមើដល់ការលបជុុំ។ អបរបលលមើការលបជុុំ គួរបង្ហា ញ 
អតថសញ្ជដ ណច្ាស់ និងគួរទទួលការបណថុ េះបណាថ លលតឹមលតូវនិង ទទួលព័ត៌មាន 
សលងេបសថីពីការលបជុុំជាមុន។អាជាញ ធរមិនគួរ តលមូវឲ្រអបរលរៀបច្ុំផថល់អបរបលលមើការលទ។ 

 (ឆ) វធិានការរ ុំខាន មិនគួរលលបើលៅរបុងការលបជុុំលទ។ លតូវបញ្ឈប់ការដឆរលឆរ 
ឬចាប់ខ្វួនអបរចូ្លរមួដដលលធឝើដុំលណើ រចូ្លរមួរលបជុុំលទ លុេះលតាដតមាន លលគ្នេះថ្នប រ់ពី 
អុំលពើហិងាដដលជិតលរើតលឡើង បង្ហា ញវតទមានច្ាស់លាស់ 

 ង. មិនប្តូវសប្បើកមាា ុំងោច់ខាត ល ុះប្តាដតមិនអាចសជៀសបាន 
សហើយប្បសនិប្សបើសនាុះ គួរដតអន វតតតាមចាប់អនតរជាតិសតពីីសទិ្ធិមន សស  

៥០. រដឌ និងភាប រ់ង្ហរនិងម្នថីអនុវតថច្ាប់របស់ខ្វួន លតូវជាប់កាតពឝរិច្ចលលកាមច្ាប់ 
អនថរជាតិ លដើមផីលគ្នរពនិងការពារ លោយគ្នយ នការលរ ើសលអើង ច្ុំលពាេះសិទនិរបស់អបរ 
ទុំងឡាយដដលចូ្លរមួរបុងការលបជុុំ លពមទុំងសិទនិរបស់អបរសលងកតការណ៍ និង អបរឈរ 
លមើល33 ។ លបព័ននគុំរូលតឹមលតូវ រមួមាន លគ្នលការណ៍នីតានុរូលភាព វធិានការលបុង 
លបយ័តបជាមុន សមាមាលត និងការទទួលខុ្សលតូវ។ 

៥១. លគ្នលការណ៍នីតានុរូលភាព តលមូវឲ្ររដឌអភិវឌណនូវគលលមាងច្ាប់របុងស្សុរមួយ 
សលមាប់ការលលបើលបាស់រមាវ ុំង ជាពិលសសរមាវ ុំងដដលលបល័យជីវតិ លោយអនុវតថតាមបទ 
ោឌ នអនថរជាតិ (សូមលមើលA/HRC/26/36 រឋាខ្ណឍ ៥៦)។ លបព័ននគុំរូលតឹមលតូវ ជាពិលសស 
គួរដតោរ់រុំហិត លលើការលលបើលបាស់អាវធុនិងរលលផិច្ អុំឡុងលពលលបជុុំ រមួទុំងការតវា៉ា 
និងការយល់លពមតាមផវូវការ និងការពលង្ហយអាវធុនិងឧបររណ៍34។ 

៥២. លគ្នលការណ៍លបុងលបយ័តបជាមុន តលមូវឲ្រលបកាន់យរវធិានការទុំងអស់ 
ដដលអាច្លធឝើលៅបាន លដើមផីលធឝើដផនការ លរៀបច្ុំ និងបុំលពញលបសររមយ ដដលទរ់ទងនឹង 

  

 33 លរមរបស់មន្តនរីអនុវត្រច្បាប់ ត្ត្ូវបានត្រប់ត្រង ក្នុងចំ្បណាមររឿងរផេងៗ រោយច្បាប់សិទ្ធិមនុសេ។ 
ត្ក្មសីលធម៌សត្ាប់មន្តនរីអនុវត្រច្បាប់ និងរោលការណ៍ត្រឹឹះ សរីពីការរត្បើត្បាស់ក្ាល ំង និងអាវធុ 
រោយមន្តនរីអនុវត្រច្បាប់។ សុមរមើលផងដែរ អំពីរោលការណ៍ សរីពីការបង្កា រត្បសិទ្ធភាព 
និងរសុើបអរងាត្ ននការសាល ប់ភាល មៗ ឬតាមអំរពើចិ្បត្រ រត្ៅច្បាប់។  

 34 សូមលមើល, ឧទហរណ៍, អងកការលលើរដលងលទសអនថរជាតិ, ការលលបើលបាស់រមាវ ុំងៈ 
លគ្នលការណ៍ដណ ុំ សលមាប់អនុវតថនូវលគ្នលការណ៍លគឹេះរបស់អងគការសហលបជាជាតិ 
សថីពីការលលបើលបាស់រមាវ ុំង និងអាវធុ លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ (២០០៥), ទព. ៤៦ 
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ការលបជុុំ លដើមផីលជៀសវាងការលលបើលបាស់រមាវ ុំង ឬលបសិនមិនអាច្លជៀសពីការលលបើរមាវ ុំង 
បាន លដើមផីបនទយផលវបិារលលគ្នេះថ្នប រ់។ លបើលទេះជាលតូវលលបើរមាវ ុំង លៅរបុងសាទ នភាព 
ពិលសស លតូវអនុវតថតាមល័រេខ័្ណឍ ទមទរជាចាុំបាច់្ និងសមាមាលត ប៉ាុដនថតលមូវការ 
ចាុំបាច់្លលបើលបាស់រមាវ ុំងអាច្លតូវបានទប់សាក ត់លោយសមលហតុផលតាុំងពីលគ្នដុំបូង។ រដឌ 
មួយអាច្ចាប់បងេុំឲ្រទទួលខុ្សលតូវច្ុំលពាេះការខ្រខានរបុងការចាត់វធិានការទន់លពល 
លោយលបុងលបយ័តប35 ។ ការបណថុ េះ គួរបញ្ចូ លបលច្ចរលទស ននការសលមួលនិងលគប់លគងហឝូង 
មនុសស ជាមួយនឹងលបព័ននច្ាប់លគប់លគងការលបជុុំ36 ។ រដឌលតូវធា ថ្ន ម្នថីអនុវតថច្ាប់ 
របស់ខ្វួនទទួលបានការបណថុ េះបណាថ លតាមលវលារុំណត់ និងសារលផងអុំពីការលលបើ 
លបាស់ អាវធុដដលពួរលគបានបុំពារ់លោយស្សបច្ាប់37  

៥៣. លោយឈរលលើមូលោឌ ន ការលធឝើលបមាណអុំពីហានិភ័យ ឧបររណ៍សលមាប់រមាវ ុំង 
ម្នថីអនុវតថច្ាប់ដដលបានពលង្ហយ របុងអុំឡុងលពលលបជុុំ គួររាប់បញ្ចូ ល ឧបររណ៍ការពារ 
ខ្វួនលតឹមលតូវ និងជលលមើសអាវធុដដលសមស្សបមិនសូវបងកលលគ្នេះថ្នប រ់ ដល់ជីវតិ38 ។  
អាវធុនិងរលលផិច្ គួរអនុញ្ជដ តសលមាប់លឆវើយតប និងសលមាប់បននូរភាពតានតឹង 
លោយោច់្ពីគ្នប  ។ ដូលច្បេះ ការផថល់អាវធុដល់ម្នថីអនុវតថច្ាប់ 
ដដលមិនដមនជាអាវធុលបលភទដដលមិនសូវបងកលលគ្នេះថ្នប រ់ជីវតិដូច្ជាដុំបង គឺមិនអាច្ 
ទទួលយរបានលទ។ 

៥៤. លបើចាុំបាច់្ ម្នថីលតូវលលបើលបាស់ឧបររណ៍ការពារខ្វួន ដូច្ជាដខ្ល មួរសុវតទិភាព 
និងអាវការពារលគ្នប់កាុំលភវើងឬ/និងការពារការកាប់ចារ់លដើមផីកាត់បនទយតលមូវការលលបើ 
លបាស់អាវធុ របស់ម្នថីអនុវតថច្ាប់។ មិនលតូវអនុញ្ជដ ត39ឲ្រលលបើលបាស់អាវធុលទលោយសារ 
អាវធុទុំងល េះមិនលធឝើឲ្រសលលមច្បុំណង របុងការពលងឹងច្ាប់លោយស្សបច្ាប់ ដដលមិន 
ច្ង់ ុំឲ្រមានហានិភ័យ ជាពិលសសរបុងកាលៈលទសៈននការលបជុុំមួយ  

៥៥. រដឌលតូវផគត់ផគង់អាវធុណាដដលមិនសូវបងកលលគ្នេះថ្នប រ់ដល់ជីវតិ សលមាប់លលបើលបាស់ 
លៅរបុងសាទ នភាពសមស្សបដដលលមើលល ើញអុំពីការជុំរញុទប់សាក ត់ការលលើការអនុវតថ 
មលធាបាយណាដដលអាច្បងកការសាវ ប់ ឬ របួសសាប ម40 ។ អាវធុដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នប រ់ 

  

 35 តុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ,  មា៉ា លរន និងអបរដនទលទៀត v. ច្លរភពអង់លគវស, អនុវតថ លលខ្ 
១៨៩៨៤/៩១, ២៧ រញ្ជដ  ១៩៩៥ 

 36 លគ្នលការណ៍ ២០ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ,និង OSCE/ODIHR, លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, 
រឋាខ្ណឍ  ១៤៧ 

 37 លគ្នលការណ៍១៩ នៃគោលការណ៍មូលដ្ឋា ៃគ រ្ឹះ 

 38 លគ្នលការណ៍២ ននលគ្នលការណ៍មូលដឌនលគឹេះ។ អាវធុដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នប រ់ដល់ជីវតិ 
អាច្មានផលវបិារដល់អាយុជីវតិ ឬប៉ាេះពាល់មរលលើអបរឈរលមើល (សូមលមើល លគ្នលការណ៍ ៣នន 
លគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ) 

 39 សូមលមើល អងគការលលើរដលងលទសអនថរជាតិ, លគ្នលការណ៍សធីពីការលលបើលបាស់រមាវ ុំង, វគគ៦ 

 40 Ibid. 
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ដល់ជីវតិលតូវឆវងកាត់ការយល់លពម និង លធឝើលតសថតាមវទិាសាស្តសថ និងលលបើលបាស់លោយ 
ទទួលខុ្សលតូវ លោយម្នថីដដលឆវងកាត់ការហឝឹរហឝឺនលតឹមលតូវ ពីលលពាេះអាវធុលបលភទល េះ 
អាច្មានឥទនិពលដល់សាវ ប់ឬរបួស លបសិនមិនលលបើឲ្របានលតឹមលតូវ ឬលៅតាមបទោឌ ន 
និងច្ាប់អនថរជាតិសថីពីសិទនិមនុសស។ រដឌគួរបលងកើតនិងអនុវតថពិធីសារអនថរជាតិ 
សលមាប់បណថុ េះបណាថ លអុំពីការលលបើ លបាស់អាវធុដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នប រ់ដល់សាវ ប់។ 

៥៦. រុំលណើ នលបលភទអាវធុដដលអាច្បញ្ជជ ពីច្មាង យ គឺអាច្ររបាន ជាពិលសសរបុង 
បរបិទការឈវបយរការណ៍ពីការលបជុុំ។ លតូវលបុងលបយ័តបបុំផុត ច្ុំលពាេះបញ្ជា លនេះ។ 
លបសិនបលច្ចរវទិាទុំលនើប លតូវបានលលបើលបាស់ ម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវដតលគប់លគងខ្វួនឯង 
លគប់លពលលវលា លៅលពលបលង្ហយឬបលញ្ចញរមាវ ុំង (សូនលមើល A/69/265រឋាខ្ណឍ  
៧៧៨៧) 41 

៥៧. ការលលបើលបាស់រមាវ ុំងលោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ គួរដតជាររណីពិលសស42  លហើយការ 
លបជុុំ គួរដតលបលពឹតថលៅតាមធមយតា លោយមិនលលជើសលរ ើសយររមាវ ុំងបាយ។ ការលលបើ 
រមាវ ុំងណាមួយ លតូវដតអនុវតថលៅតាមលគ្នលការណ៍ចាុំបាច់្ និងសមាមាលត។ 
តលមូវការចាុំបាច់្ ោរ់រុំហិតលលើការលលបើលបាស់រមាវ ុំងលគប់លបលភទ និងលគប់រុំរតិ 
ជាអបផរមិាលបើចាុំបាច់្ លៅរបុងកាលៈលទសៈ(មលធាបាយលលគ្នេះថ្នប រ់តិច្តួច្បុំផុត) ដដលជា 
ការលធឝើលបមាណអុំពីបុពឝលហតុនិងផលប៉ាេះពាល់ពិតលបរដ។ ការលលបើលបាស់រមាវ ុំង គួរលផ្ទថ ត 
លលើបុគគលដដលលលបើអុំលពើហិងា ឬ លលបើសលមាប់បលញ្ច ៀសការគុំរាមរុំដហងដដលជិត 
លរើតលឡើង។ 

៥៨. តលមូវការសមាមាលត គឺរុំរតិលលើការលលបើរមាវ ុំង លោយដផែរលលើការរុំរាមរុំដហង 
របស់បុគគលលគ្នលលៅ។ លនេះជាការវាយតុំនលអុំពីលបលោជន៍ ថវឹងដថវងអុំពីលលគ្នេះថ្នប រ់ 
និងផលលបលោជន៍ លោយទមទរថ្ន លលគ្នេះថ្នប រ់អាច្បណាថ លមរពីការលលបើលបាស់រមាវ ុំង 
គឺសមាមាលត និងលធឝើយុតថិរមយ ដដលទរ់ទងលៅនឹងលបលោជន៍ដដលរ ុំពឹងទុរ។ 

៥៩. លគ្នលការណ៍តលមូវការចាុំបាច់្និងសាមាមាលត 
គឺអនុវតថច្ុំលពាេះការលលបើលបាស់ទុំងអស់ រមួទុំងរមាវ ុំងលបល័យជីវតិ ។ មានវន័ិយជារ់លារ់ 
ទរ់ទងលៅនឹងការលលបើអាវធុសលមាប់ការអនុវតថច្ាប់ និងអុំឡុងលពល លបជុុំផងដដរ43 ។ 
អាវធុ អាច្លលបើលបាស់សលមាប់លបឆ្ុំងដតការគុំរាមរុំដហង ដដលជិត លរើតលឡើង 

  

 41 សូមលមើលគណរមយការអា្ហឝិរ សថីពីសិទនិលបជាជន និងសិទនិមនុសស, ងអតាទ ធិបាយទូលៅ លលខ្ ៣ 
(២០១៥) សថីពីធមយនុញ្ដអា្ហឝិរ សធីពីសិទនិលបជាជន និងសិទនិមនុសស : សិទនិរស់រានមានជីវតិ 
(មាលតា៤), រឋាខ្ណឍ  ៣១ 

 42 សូមលមើល បទអតាទ ធិបាយ លៅលលើមាលតា៣ ននលរមសីលធម៌ សលមាប់ម្នថីអនុវតថច្ាប់ 

 43 លគ្នលការណ៍ ៩ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ 
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លដើមផីការពារជីវតិ ឬបង្ហក ររបួសសាប មដដលគុំរាមរុំដហងដល់ជីវតិ 
(អនុវតថការលលបើរមាវ ុំងសមាមាលត)។ ពុុំមានជលលមើសបដនទមអឝីលផសងលទៀតលទ ដូច្ជាការចាប់ 
ខ្វួន ឬការលលបើរមាវ ុំងមិនលបល័យជីវតិ លដើមផីលោេះស្សាយការរុំរាមរុំដហងជីវតិ 
(អនុវតថរមាវ ុំងដដលចាុំបាច់្) 

៦០. មិនលតូវលលបើអាវធុលោយង្ហយ លដើមផីបុំដបរការលបជុុំ។ ការបាញ់មិនលរ ើសមុខ្ 
លៅលលើហឝូងមនុសស គឺជាលរឿងខុ្សច្ាប់ជាដរាប(សូមលមើលA/HRC/26/36រឋាខ្ណឍ ៧៥)។ 
ការប៉ាុនប៉ាងលលបើលបាស់រមាវ ុំងលបល័យជីវតិ លតូវស្សបតាមច្ាប់ប៉ាុលណាត េះ លបសិន 
មិនអាច្លជៀសវាងបានោច់្ខាត លដើមផីការពារជីវតិមួយលទៀតពីការ គុំរាមរុំដហងដដល 
ជិតលរើតលឡើង។ ច្ុំណុច្លនេះ លៅលពលខ្វេះគឺនិោយដល់លគ្នលការណ៍ ការពារជីវតិ(ibid., 

រឋាខ្ណឍ ៧០) 

៦១. ការបុំដបរការលបជុុំមួយ មានហានិភ័យននការរ ុំលលាភសិទនិលសរភីាពសដមថងមតិ 
និងការលបជុុំលោយសនថិវធីិ លពមទុំងសិទនិបូរណភាពរាងកាយ។ ការបុំដបរការលបជុុំមួយ 
មានហានិភ័យបលងកើនភាពតានតឹងរវាងអបរចូ្លរមួនិងម្នថីអនុវតថច្ាប់ផងដដរ។ 
លោយសារលហតុផលទុំងអស់លនេះលហើយ ការបុំដបរលតូវដតជាជុំលរ ើសចុ្ងលលកាយ ប៉ាុលណាត េះ 
លៅលពលដដលមិនអាច្លជៀសបាន។ ឧទហរណ៍ លគគួរពិចារណការបុំដបរ លបសិន 
អុំលពើហិងា មានសភាពធងន់ធងរ និងររីរាលោល និងបងកគុំរាមរុំដហងដដលជិតលរើតលឡើង 
ច្ុំលពាេះសុវតទិភាពរាងកាយ ឬលទពរសមផតថិ និងលបសិនម្នថីអនុវតថច្ាប់ 
បានចាត់រាល់វធិានការសមលហតុផល លដើមផីសលមួលដល់ការលបជុុំនិងការពារអបរចូ្លរួម 
ពីលលគ្នេះថ្នប រ់។ មុនអនុញ្ជដ តការបុំដបរ ភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់ គួរដតរុំនត់អតថសញ្ជដ ណ 
បុគគលដដលបងកហិងា និងបុំដបរបុគគលទុំងល េះលច្ញពីការលបជុុំ និងដបរដច្រឲ្រ 
ោច់្រវាងបុគគលដដលលលបើហិងា និងបុគគលលផសងៗ ដដលចូ្លរមួរបុងការលបជុុំ។ វធីិលនេះ 
គឺទុរឲ្រការលបជុុំបនថ  

៦២. ច្ាប់អនថរជាតិ អនុញ្ជដ តឲ្របុំដបរការលបជុុំលោយសនថិវធីិ របុងររណីពិលសស 
ប៉ាុលណាត េះ។ ឧទហរណ៍ ការលបជុុំលោយសនថិវធីិ ដដលញុេះញង់ការលរ ើសលអើង អរយិភាព 
ឬអុំលពើហិងា ដដលជាការបុំពាន លៅរបុងមាលតា២០ននរតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិសថីពី 
សិទនិពលរដឌនិងសិទនិនលោបាយ លបដហលចាុំបាច់្លតូវការបុំដបរ លបសិនលបើមលធាបាយ 
ដដលរ ុំលលាភតិច្ និងលរ ើសលអើង លៅរបុងការលគប់លគងសាទ នភាព ទទួលបរាជ័យ។ 
ស្សលដៀងគ្នប លនេះដដរ ការបងកការលុំបារដល់អបរអបរដនទ ឬការរ ុំខានបលណាថ េះអាសនប 
ដល់ច្រាច្រោនយនថឬអបរដុំលណើ រ គួរលតូវបានអត់លអាន លបសិនការលបជុុំមួយ 
បងកភាពរាុំងសធេះផវូវលច្ញចូ្ល លដើមផីទទួលលសវាសុំខាន់ៗ ដូច្ជាការបិទលច្រ ផវូវសល្ង្ហគ េះ 



A/HRC/31/66 

 23 

ប ធ ន់ លៅកាន់មនធីរលពទរ ឬលបសិនការលលជៀតដលជរនឹងច្រាច្រឬលសដឌរិច្ច មានសភាព 
ធងន់ធងរ និងយូរអដងឝង ឧទហរណ៍ ផវូវសាភ នអាកាសសុំខាន់ៗ លតូវបានបិទសធេះជាលលច្ើននថង 
ការបុំដបរអាច្លតូវបានលធឝើយុតថិរមយបាន។ ការខ្រខានមិនបានផថល់ដុំណឹងអុំពីការលបជុុំ 
ដល់អាជាញ ធរ មិនដមនជាមូលោឌ នសលមាប់បុំដបរលឡើយ។ 

៦៣. អាជាញ ធររោឌ ភិបាល ឬម្នថីជាន់ខ្ភស់ ដដលមានព័ត៌មានសុលរិតនិងលគប់លគ្នន់ 
អុំពីសាទ នភាពដដលលតោងរបុងច្ុំលណាមសាធារណៈជនទូលៅ គួរមានអុំណាច្ 
បញ្ជជ ការបុំដបរ។ លបសិនការបុំដបរចាុំបាច់្ គួរជលមាបដល់ការលបជុុំនិងអបរចូ្លរួម 
ឲ្របានដឹងឮច្ាស់ និងទុរលពលលវលាលគប់លគ្នន់ លដើមផីបុំដបរលោយសយ័លគចិ្តថ44 ។ 
លហើយលបសិនអបរចូ្លរួម មិនលពមបុំដបរ ម្នថីអនុវតថច្ាប់ លធឝើអនថរាគមបដនទម 

៦៤. ជាដផបរមួយននការទទួលខុ្សលតូវរបស់ខ្វួន លដើមផីធា គណនីយភាព រដឌ 
លតូវបលងកើតវធិានពិនិតរលឡើងវញិ និងលធឝើរបាយការណ៍លបសិទនភាព លដើមផីលោេះស្សាយ 
ឧបផតថិលហតុមួយ ដដលទរ់ទងនឹងការលបជុុំ អុំឡុងលពល ដដលការលលបើលបាស់រមាវ ុំងខុ្ស 
ច្ាប់លរើតលឡើង45 

៦៥. លតូវបលងកើតលឡើង រច្ សមភ័ននបញ្ជជ ច្ាស់លាស់និងលបរបលោយតមាវ ភាព  
លដើមផីបនទយការលបឈមអុំលពើហិងា ឬការលលបើរមាវ ុំង និងលដើមផីធា ការទទួលខុ្ស 
លតូវច្ុំលពាេះអុំលពើលលយើសច្ាប់ ឬ ការលភវច្ភាវ ុំងរបស់លោយម្នថី46 ។ ការររារុំណត់លតា 
លតឹមលតូវអុំពីលសច្រថីសលលមច្ចិ្តថរបស់ម្នថីបញ្ជជ ការលៅលគប់ជាន់ថ្នប រ់ទុំងអស់ គឺលតូវការ 
ចាុំបាច់្។ ម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវសាគ ល់អតថសញ្ជដ ណច្ាស់លាស់ ឧទហរណ៍ 
លតូវពារ់ផ្ទវ រលឈាយ េះឬអតថលលខ្ ឲ្របានលគប់គ្នប ។ លលើសពីលនេះ គួរមានលបព័ននរត់លតាមួយ 
ច្ាស់លាស់ ឬការរត់លតាឧបររណ៍ ដដលបានផថល់ឲ្រម្នថីមាប រ់ៗ របុងលពលលច្ញលបតិបតថិ 
ការ រមួមានោនយនថ កាុំលភវើងនិងលគ្នប់រ ុំលសវ 

៦៦. លោងតាមវន័ិយទូលៅ មិនគួរលលបើរមាវ ុំងលោធា លដើមផីតាមោនឈវបយរការណ៍ 
ពីការលបជុុំលទ។ របុង កាលៈលទសៈពិលសស លបើចាុំបាច់្ លោធាលតូវសទិតលលកាមការបង្ហគ ប់រដឌ 
អុំណាច្សីុវលិ47 ។ លោធាលតូវទទួលបានការហឝឹរហឝឺនលពញលលញផងដដរ លតូវអនុវតថនិង 
លតូវជាប់កាតពឝរិច្ច ននលគ្នលការណ៍ច្ាប់អនថរជាតិសថីពីសិទនិមនុសសលពមទុំងលគ្នល 
នលោបាយអនុវតថច្ាប់ លគ្នលការណ៍ដណ ុំ សីលធម៌ និងទទួលការបណថុ េះបណាថ ល 

  

 44 សូមលមើល OSCE/ODIHR,លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ ១៦៨. 

 45 លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ២២ ននលគ្នលការណ៍ដណ ុំមូលោឌ នលគឹេះ, និងមាលតា ៨, 
លោយមានបទអតាទ ធិបាយនូវលរមសីលធម៌ 

 46 លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ២៤២៦ នន លគ្នលការណ៍ដណ ុំលគឹេះ  
 47 បទអតាទ ធិបាយ ច្ុំលពាេះមាលតា ១ ននលរមសីលធម៌ 
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លផសងៗលទៀត និងទទួលឧបររណ៍ដដលចាុំបាច់្។ លដើមផីអនុវតថការតលមូវការទុំងលនេះ 
រដឌលតូវោរ់វធិានការ ពីច្មាង យជាមុន លោយសាទ នភាពដបបល េះលរើតលឡើងលពលលលកាយ។  

៦៧. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

 (រ) រដឌគួរធា ថ្ន ម្នថីអនុវតថច្ាប់ មានឧបររណ៍ មានការបណថុ េះបណាថ ល 
និងទទួលបានការដណ ុំជាចាុំបាច់្ លដើមផីឈវបយរការណ៍ននការលបជុុំ លបើសិនលទនភាព 
មាន លោយគ្នយ នការលលបើលបាស់រមាវ ុំងជុំនួយ 

 (ខ្) រលលផិច្របុងការឈវបយរការណ៍ពីការលបជុុំ គួរដតសងកត់លៅលលើ 
រលលផិច្បននូរបនទយរុំលណើ នហិងា លោយឈរលលើមូលោឌ នទុំ រ់ទុំនង ការច្ចារ 
និងការលបាស្ស័យទរ់ទង។ ការបណថុ េះបណាថ លរបស់ម្នថីអនុវតថច្ាប់ គួរបញ្ចូ លការ 
ដណ ុំ លៅមុនលពលនិងរបុងលពលបុំលពញការង្ហរ ទុំងលៅរបុងថ្នប រ់លរៀននិង 
លៅទីរដនវងការង្ហរជារ់ដសថង  

 (គ) មុនលពលលលជើសលរ ើស និងដច្រចាយឧបររណ៍ភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់ 
រមួមានអាវុធដដលមិនសូវបងក លលគ្នេះថ្នប រ់ដល់ជីវតិ សលមាប់លលបើលបាស់របុងលពលលបជុុំ 
រដឌលតូវោរ់ឧបររណ៍ដបបលនេះ ឲ្រសទិតលលកាមការលធឝើលបមាណលោយឯររាជរនិងតមាវ ភាព 
លដើមផីរុំណត់អុំពីការអនុវតថតាមច្ាប់និងបទោឌ នអនថរជាតិសថីពីសិទនិមនុសស។ជាពិលសស 
ឧបររណ៍ គួរលតូវបានវាយតនមវ អុំពីភាពសុលរិតលតឹមលតូវ ទុំនុរចិ្តថ និងសមតទភាព 
លដើមផីកាត់បនទយលលគ្នេះថ្នប រ់ដផបររាងកាយនិងចិ្តថសាស្តសថ។ ឧបររណ៍ គួរដតផគត់ផគង់ឲ្រ 
លពលមានសមតទភាពលគប់លគ្នន់ របុងការបណថុ េះបណាថ លលោយលបសិទនភាពដល់ម្នថី 
អុំពីការលលបើលបាស់លតឹមលតូវ។ 

 ( ) បទបញ្ដតថិជារ់លារ់ និងការដណ ុំលុំអិតពីលបតិបតថិ គួរលតូវបានអភិវឌណ 
និងផសពឝផាយជាសាធារណៈ សថីពីការលលបើលបាស់ជលលមើសលផិច្រលរបុងការលបជុុំ រមួមាន 
អាវធុ ដដលលទរទន់លៅររការរលរៀបច្ុំលឡើងលោយមិនលរ ើសមុខ្ ដូច្ជាឧសយ័នបងាូរ 
ទឹរដភបរនិងបុំពង់បាញ់ទឹរ។ ការបណថុ េះបណាថ ល លតូវបញ្ចូ លការលលបើលបាស់ឧបររណ៍ 
ដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នប រ់ដល់ជីវតិ លោយស្សបតាមច្ាប់និងលតឹមលតូវ របុងច្ុំលណាម 
ហឝូងមនុសស។ ម្នថីអនុវតថច្ាប់ គួរទទួលបានការបណថុ េះបណាថ លលតឹមលតូវ អុំពីឧបររណ៍ 
ការពារ និងទទួលបានការដណ ុំោ៉ាងច្ាស់ថ្ន គួរលលបើលបាស់ឧបររណ៍ដបបលនេះ 
ជាជាពិលសសសលមាប់ការពារ ។ រដឌគួរតាមោនពិនិតរលបសិទនភាពននការបណថុ េះបណាថ ល 
លៅរបុងការបង្ហក ននការរ ុំលលាភ ការលលបើលផិច្រល ឬ អាវធុខុ្សលគ្នលលៅ 

 (ង) អាវធុសឝ័យលបវតថ មិនគួរោរ់ឲ្រលលបើលបាស់លៅរបុងការឈវបយរការណ៍ 
ច្ុំលពាេះការលបជុុំ លទេះសទិតរបុងកាលៈលទសៈណារ៏លោយ  



A/HRC/31/66 

 25 

 (ច្) លបព័ននអាវធុសឝ័យត ដដលមិនទមទរមនុសសបញ្ជជ  គួរដតហាមលបាម 
និងរមាវ ុំងបញ្ជជ ពីច្មាង យ គួរដតលលបើលបាស់លោយមានការលបុងលបយ័តបបុំផុត។ 

 (ឆ) រដឌ គួរអភិវឌណលគ្នការណ៍ដណ ុំទូលុំទូលាយ អុំពីការបុំដបរការលបជុុំ 
អនុលលាមលៅតាមច្ាប់និងលគ្នលការណ៍អនថរជាតិសថីពីសិទនិមនុសស។ លគ្នលការណដបប 
លនេះ គួរដតផាយឲ្របានដឹងជាសាធារណៈ និងផថល់ការដណ ុំអនុវតថ ច្ុំលពាេះម្នថីអនុវតថ 
ច្ាប់ លោយលុំអិត លគប់កាលៈលទសៈ ដដលអនុញ្ជដ តឲ្រអនុវតថការបុំដបរ រាល់វធិានការ 
ដដលតលមូវលបកាន់យរ មុនលពលសលលមច្ចិ្តថលធឝើការបុំដបរ (រមួមានវធិានការបននូបនទយ 
រុំលៅហិងា) និងបុគគលដដលលច្ញបញ្ជជ បុំដបរ។  

 (ជ) រដឌលតូវបលងកើតលបព័ននសលងកតការណ៍និងរាយការណ៍លបសិទនភាព សថីពីការលលបើ 
រមាវ ុំង និងព័ត៌មានដដលពារ់ព័នន រមួមានតួលលខ្ អុំពីការលលបើរមាវ ុំងលពលណា មរលលើអបរ 
ណា ដដលព័ត៌មានទុំងលនេះ ង្ហយស្សួលររបានជាសាធារណៈ 

 (ឈ) ឧតថមសបងការអងគការសហលបជាជាតិទទួលបនធុរសិទនិមនុសស 
គួរលកាេះលបជុុំលរុមជុំ ញការ លដើមផីពិនិតរការអនុវតថលបព័ននអនថរជាតិសថីពីសិទនិមនុសស 
ច្ុំលពាេះអាវធុដដលបងកលលគ្នេះថ្នប រ់តិច្តួច្ដល់ជីវតិ និងលបព័ននអាវធុគ្នយ នមនុសសបញ្ជជ  
របុងលគ្នលបុំណងអនុវតថច្ាប់ រមួមាន ការលផ្ទថ តលលើការលលបើលបាស់អាវធុល េះ របុងបរបិទ 
ការលបជុុំ 

 (ញ) បលងកើតការលគប់លគងលបរបលោយលបសិទនភាពលៅថ្នប រ់ជាតិនិងអនថរជាតិ 
លដើមផីហាមលបាមការជួញដូរឧបររណ៍ឈវបយរការណ៍និងលគប់លគងហឝូងមនុសស រមួមាន 
បលច្ចរវទិាឈវបយរការណ៍ ដដលឧបររណ៍ល េះអាច្បងកលលគ្នេះថ្នប រ់ធងន់ធងរ របុងបរបិទការ 
លបជុុំ ដដលអាច្សលមួលដល់ការសមាវ ប់ខុ្សច្ាប់ ទរុណរមយ និងការលបលពឹតថមរលលើខ្វួន 
ឬទណឍ រមយលផសងលទៀតដដលលោរលៅ អមនុសសធម៌ ឬបល ទ រប ធ ប 

 ច. មន សសប្គប់រ  ប ប្តូវមានសទិ្ធិសសងកតការណ៍ ពិនិតយតាមោន 
និងកត់ប្តាការប្បជ ុំ 

៦៨. បុគគលទុំងអស់ មានសិទនិសលងកតការណ៍ តាមអតទន័យពលងីរបដនទម 
គឺការពិនិតរតាមោនការលបជុុំ។ សិទនិលនេះបានមរពីសិទនិដសឝងររព័ត៌មាន និងសិទនិទទួល 
ព័ត៌មាន ដដលលតូវបានការពារលោយមាលតា១៩(២) ននរតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិសថីពី 
សិទនិពលរដឌ និងសិទនិនលោបាយ។ ទសសនៈអុំពីការពិនិតរតាមោន មិនលតឹមដតបញ្ជជ រ់ពី 



A/HRC/31/66 

26  

សរមយភាពសលងកតលមើលការលបជុុំប៉ាុលណាត េះលទ ប៉ាុដនថជាការលបមូលព័ត៌មានដ៏សរមយ 
ការលផធៀងផ្ទធ ល់និងលលបើព័ត៌មានភាវ មៗ លដើមផីលោេះស្សាយបញ្ជា សិទនិមនុសស48  

៦៩. អបរសលងកតការណ៍ ជាទូលៅលតូវបានរុំណត់ថ្នជាបុគគល ឬ លរុមភាគីទីបី 
ដដលមិនដមនជាអបរចូ្លរមួ ដដលមានលគ្នលលៅជាច្ុំបង គឺសលងកតនិងរត់លតារាល់អុំលពើ 
និងសរមយភាព ដដលលរើតលឡើងលៅទីលបជុុំសាធារណៈ49។ សាទ ប័នជាតិសិទនិមនុសស 
ម្នថីរាជការ អងគភាពរោឌ ភិបាល និងអងគការសងគមសីុវលិ ទុំងអស់គ្នប ជាទូលៅ 
លដើរតួជាអបរសលងកតការណ៍។ អបរសារព័ត៌មាន រមួទុំងអបរសារព័ត៌មានពលរដឌ 
មានតួ ទីោ៉ាងសុំខាន់50  

៧០. រដឌមានកាតពឝរិច្ច លគ្នរពសិទនិរបស់អបរសលងកតការណ៍លបជុុំ។ កាតពឝរិច្ចល េះ 
រមួមានការលគ្នរពនិង សលមួលសិទនិសលងកតការណ៍និងតាមោន នូវរាល់ទិដឌភាពទុំង 
អស់ននការលបជុុំ លោយរងការោរ់រលមិតតូច្ដ៏ច្លងែៀត ដដលបានអនុញ្ជដ តរបុងមាលតា 
១៩(៣)ននរតិកាសញ្ជដ អនថរជាតិសថីពីសិទនិពលរដឌ និងសិទនិនលោបាយ។ អបរ 
សលងកតការណ៍ ររាទុរសិទនិមនុសសដនទលទៀតទុំងអស់។ រដឌ គួរលសុើបអលងកតលពញលលញ 
រាល់ការរ ុំលលាភបុំពានសិទនិមនុសស មរលលើអបរសលងកតការណ៍ លហើយគួរ អនុវតថការ 
កាត់លទសនិងផថល់ដុំលណាេះស្សាយ លគប់លគ្នន់។ ការការពារដដលផថល់ដល់អបរ 
សលងកតការណ៍ គឺអនុវតថលោយមិនចាុំបាច់្ ពិចារណាថ្នការលបជុុំល េះលរើតលឡើងលោយ 
សនថិវធីិឬអត់។ 

៧១. លគប់ៗរបូ លទេះជាអបរចូ្លរមួ អបរសលងកតការណ៍ ឬអបរសលងកត លតូវមានសិទនិរត់លតា 
ការលបជុុំ រមួទុំងសិទនិរត់លតាលបតិបតថិការណ៍អនុវតថច្ាប់។ សិទនិលនេះរមួទុំងសិទនិរត់លតា 
អុំលពើអនថររមយ ដដលពួរលគលតូវបានថតទុរលោយភាប រ់ង្ហររដឌ លៅលពលខ្វេះ 
និោយដល់សិទនិ“ថតលតឡប់វញិ”។ រដឌ គួរការពារសិទនិលនេះ។ ការដរហូត របឹអូស 
និង/ឬការបុំផ្ទវ ញរុំណត់លហតុនិងឧបររណ៍ថតលសាតទសសន៍និងសលមវង លតូវហាមោត់ 
និងលតូវទទួលលទស  លបើគ្នយ នលគ្នលការណ៍តាមច្ាប់ 

 

 

  

 48 ការោិល័យឧតថមសបងការសហលបជាជាតិទទួលបនធុរសិទនិមនុសស, រូនលសៀវលៅដណ ុំ 
ការបណថុ េះបណាថ ល សថីពីសលងកតការណ៍សិទនិមនុសស  (ផសពឝផាយលោយ អងគការសហលបជាជាតិ, 
លរ់ No. E.01.XIV.2), រឋាខ្ណឍ  ២៨ 

 49 OSCE/ODIHR, លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ . ២០១ 

 50 សូមលមើល, ឧទហរណ៍, OSCE, “របាយការណ៍ពិលសស : ដុំលណាេះស្សាយជាមួយលបព័ននផសពឝព ផាយសារព័ត៌មាន អុំឡុងលពលបាតុរមយនលោបាយ” (២០០៧)។ 



A/HRC/31/66 

 27 

៧២. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

 (រ) រដឌ គួរធា ការោរ់ឲ្រដុំលណើ រការនូវយុទនសាស្តសថចូ្លរួមរបស់សហគមន៍ 
លោយឲ្របានទូលុំទូលាយ ដដលរមួមានរមយវធីិ និងលគ្នលនលោបាយ ដដលបាន 
តារ់ដតងបលងកើតទុំនុរចិ្តថនិងទុំ រ់ទុំនងជាមួយម្នថីអនុវតថច្ាប់ សារព័ត៌មាន និង
ជាមួយ អបរសលងកតការណ៍ការលបជុុំដនទលទៀត  

 (ខ្) អាជាញ ធរ គួរលបាស្ស័យទរ់ទងជាមួយអបរសលងកតការណ៍ សលមាប់ផ្ទវ ស់បថូរ 
លោយទុំ រ់ទុំនងតាមរលបៀបដូច្គ្នប  មុនលពល អុំឡុងលពល និងលលកាយលពលការលបជុុំ   
ផថល់លច្រលច្ញចូ្ល និងព័ត៌មានលៅកាន់សមាជិរសារព័ត៌មាន និងអបរសលងកតការណ៍ 
ដនទលទៀត និងពិចារណា និងលឆវើយតបលៅរបាយការណ៍របស់អបរសលងកតការណ៍
លលកាយលពលលបជុុំ។  

 (គ) អាជាញ ធរ គួរជូនដុំណឹងជាលបចាុំ ដល់សាទ ប័ន   ឬ សាទ ប័ន 
ពិនិតរសលងកតដដលឯររាជរ និងពារ់ព័ននដនទលទៀត ដដលលបលមើលលមើលលលើការលបជុុំ 
និងសលមួលការលច្ញចូ្លដដលទមទរឲ្រពួរលគពិនិតរលមើលលោយលតឹមលតូវលៅលលើការលប
ជុុំលៅលគប់ដុំណារ់កាលទុំងអស់ 

 ( ) តាមច្ាប់ រដឌគួរហាមលបាមការលលជៀតដលជរណាមួយ របុងការថតអុំពី 
ការលបជុុំ រមួមានការរបឹអូស ឬការបងកការខូ្ច្ខាតដល់ឧបររណ៍អឝីមួយ លលើរដលងដត 
មានដីកាលោងពីលៅលរមដដលគ្នត់ពិចារណាថ្នវាមានភសថុតាងលគប់លគ្នន់សលមាប់ការ 
កាត់រថី។ 

 ឆ. ការប្បមូលព័ត៌មានរបសប់ គគល ដដលទក់ទ្ងនឹងការប្បជ ុំ មិនអន ញ្ញា ត-
ឲ្យសប្ជៀតដប្ជក កន ងជីវិតឯកជន ឬសទិ្ធិដនទ្សទ្ៀតសឡើយ 

៧៣. ការលបមូលព័ត៌មានសុលរិត លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ អាច្ជាផលលបលោជន៍ 
ដល់ការលគប់លគងដ៏លតឹមលតូវននការលបជុុំ ទុរឲ្រម្នថីអនុវតថច្ាប់ អាច្បុំលពញការទទួល 
ខុ្សលតូវ លដើមផីលរៀបច្ុំ និងសលមួលការលបជុុំលោយសនថិវធីិ។ ការលបមូល និងដុំលណើ រលបលពឹតថ 
ននព័ត៌មាន ដូច្ជាឧបររណ៍ថត កាលមរា៉ាសុវតទិភាព ការឈវបយរការណ៍លោយសមាង ត់ 
លតូវអនុវតថលដើមផីការការពារលបឆ្ុំងនឹងការលលជៀតដលជរ ខុ្សច្ាប់ ឬតាមអុំលពើចិ្តថ ជាមួយ 
នឹងជីវតិឯរជន  

៧៤. នីតានុរូលភាពនិងលគ្នលនលោបាយ ដដលរលមិតលលើការលបមូល និងដុំលណើ រ 
លបលពឹតថននព័ត៌មាន ដដលទរ់ទងនឹងការលបជុុំ ឬអបរលរៀបច្ុំនិងអបរចូ្លរមួ គឺលតូវដតលច្បាច់្ 
បញ្ចូ ល នីសានុភាព ការចាុំបាច់្ និងលតសថសមាមាលត។ លោយដឹងអុំពីការរ ុំលលាភ 
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លលើវធីិសាស្តសថដបបលនេះលហើយ ការលធឝើលតសថទុំងលនេះ គឺមានរុំរតិខ្ភស់ជាពិលសស។ 
លបសិនបញ្ដតថិច្ាប់និងលគ្នលការណ៍ទុំងល េះ លលជៀតដលជររបុងការលលបើលបាស់សិទនិល េះ 
ការលបមូលទិនបន័យ និងដុំលណើ រលបលពឹតថទិនបន័យ អាច្បង្ហា ញឲ្រល ើញអុំពីការរ ុំលលាភសិទនិ 
សិរភីាពននការលបជុុំលោយសនថិវធីិ និងការសដមថងមតិ 

៧៥. សមតទភាពននការលលបើបលច្ចរវទិាទុំ រ់ទុំនង លោយសុវតទិភាពនិងតាមលរេណៈ 
ឯរជន គឺសុំខាន់ជាអាយុជីវតិ ច្ុំលពាេះការលរៀបច្ុំ និងរលបៀបននលបជុុំ។ ការោរ់រុំហិត 
លៅលលើលសវាអិុនថឹលណត ឬ ការសដមថងមតិ លតូវដត តលមូវការចាុំបាច់្ និងសមាមាលត 
លហើយអនុវតថលោយសាទ ប័នឯររាជរពីឥទនិពលនលោបាយ ពាណិជជរមយ ឬឥទនិពល 
លផសងៗលទៀតដដលលគមិនច្ង់បាន លហើយគួរមានការការពារលគប់លគ្នន់ លបឆ្ុំងនឹងការ 
រ ុំលលាភ (សូមលមើលA/HRC/17/27 រឋាខ្ណឍ ៦៩)។ ការរាុំងខ្ធប់ទុំ រ់ទុំនង  ដដល 
បង្ហែ រ់ការលរៀបច្ុំ ឬការផសពឝផាយការលបជុុំមួយលៅលលើលបព័ននអិុនថឹលណត  មិនបុំលពញ 
តលមូវការទុំងលនេះលទ (ibid.,  រឋាខ្ណឍ ៣១)។  

៧៦. ខ្ណៈដដលមានការលលើរលហតុផលអុំពីការអនុវតថច្ាប់តាមនីតិវធីិ និង 
គណនីយរភាព លដើមផីរត់លតាការលបជុុំមួយល េះ សរមយភាពថតអបរចូ្លរមួ 
អាច្ជេះឥទនិពលធងន់ធងរ មរលលើការលលបើលបាស់សិទនិ រមួមានលសរភីាពននការលបជុុំ 
សិទនិសមាគម និងការសដមថងមតិ។ ការថតអបរចូ្លរមួការលបជុុំលោយសនថិវធីិ 
លៅរបុងបរបិទមួយនិងរលបៀបមួយដដលគុំរាមរុំដហង ឬលោយោយី គឺជាការលលជៀតដលជរ 
ដដលគ្នយ នការអនុញ្ជដ ត លលើសិទនិទុំងលនេះ 

៧៧. ការលលបើលបាស់ម្នថីបងកប់ លដើមផីលបមូលព័ត៌មានចាររមយ ដដលទរ់ទងលៅនឹងការ 
លបជុុំ គឺជាបញ្ជា ។ វាជាការរ ុំលលាភធងន់ធងរ និងមានហានិភ័យខ្ភស់ ច្ុំលពាេះការរ ុំលលាភសិទនិ  
ដូលច្បេះមិនគួរអនុញ្ជដ តលឡើយ ទល់ដតមានសុំអាងលហតុផល សងស័យថ្នការលបលពឹតថ 
អុំលពើឧលរិដឌធងន់ធងរ ទុំនងអាច្លរើតលឡើង។ អាជាញ ធរ គួរពិចារណាអុំពីការលសបើសរមយភាព 
បងកប់ ដដលជាវធីិសាស្តសថដតមួយប៉ាុលណាត េះ របុងការទទួលបានព័ត៌មាន លហើយតនមវព័ត៌មាន 
លតូវលធឝើយុតថិរមយជាមួយនឹងការរ ុំលលាភ។ គួរគិតគូរអុំពីផលប៉ាេះពាល់ មរលលើ 
សិទនិរបស់ជនទុំងឡាយដដលរងប៉ាេះពាល់ទុំងអស់ មិនលតឹមដតជនលគ្នលលៅប៉ាុលណាត េះលទ 

៧៨. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

 (រ) ច្ាប់របុងស្សុរ គួរតលមូវឲ្រជូនដុំណឹងដល់សាធារណៈជន លៅលពលពួរលគ 
លតូវបានថត ឬអាច្ថត អុំឡុងលពលលបជុុំ។ ឧទហរណ៍ តលមូវឲ្រោរ់សញ្ជដ សមាគ ល់ 
បលណាថ េះអាសនប លៅតាមផវូវដដលការលបជុុំឆវងកាត់ លោយបញ្ជជ រ់ថ្នមានោរ់កាលមរា៉ា  
ឬការដណ ុំថ្នមានឧបររណ៍ដដលគ្នយ នមនុសសបញ្ជជ  រុំពុងថតពីលលើអាកាស 
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 (ខ្) រដឌ គួរអនុវតថនូវរិច្ចការពារជិវតិឯរជន និងសុវតទិភាព ឲ្របានលតឹមលតូវ 
និងម៉ាត់ច្ត់ មុនលពលការអនុម័តនូវបលច្ចរវទិាព័ត៌មានជីវសាស្តសថ រមួមានរមយវធីិរុុំពរូទ័រ 
ដដលអាច្រុំណត់អតថសញ្ជដ ណមុខ្ របុងបរបិទការលបជុុំ 

 (គ) រដឌ គួរអភិវឌណ និងអនុវតថច្ាប់ លគ្នលនលោបាយ ដដលតលមូវលអាយមាន 
ការលបមូលនិងររាព័ត៌មានផ្ទធ ល់ខ្វួន សលមាប់លគ្នលបុំណងពលងឹងផវូវច្ាប់ លោយស្សប 
ច្ាប់តាមនីតិវធីិ។ ព័ត៌មានដបបល េះ លតូវបុំផ្ទវ ញលចាល លលកាយលពលរុំណត់សមស្សប 
ដដលបានដច្ងរបុងច្ាប់ 

 ( ) លទេះជាោ៉ាងណារ៏លោយ លតូវររាទុរព័ត៌មានណាដដលបង្ហា ញ អុំពីការ 
លលបើលបាស់រមាវ ុំង ការ ុុំខ្វួន ឬចាប់ខ្វួន ឬការបុំដបរ ឬ ទរ់ទងលៅនឹងរមយវតទុ ដដលពាររ        
បណថឹ ង ឬការពលងឹងច្ាប់ ការពិនិតរលមើលរបស់អាជាញ ធរ ឬលបធានបទព័ត៌មាន 
ដដលមានការសងស័យសមលហតុផល ថ្នបទឧលរិដឌ ឬរុំហុសសីលធម៌ 
លតូវបានលបលពឹតថិលឡើង 

 (ង) រដឌ គួរបលងកើតយនថការមួយ ដដលតាមរយៈយនថការល េះលធឝើឲ្របុគគលលបារដ 
របុងចិ្តថថ្នលតើមាន ឬ គ្នយ នការររាទុរព័ត៌មាន លបសិនមាន លតើព័ត៌មានររាទុរ 
លតើព័ត៌មានល េះជាអឝី  លហើយពួរលគមានសិទនិទទួលបានព័ត៌មាន លោយឆវងកាត់ដុំលណើ រ 
ការលធឝើពាររបណថឹ ង ទរ់ទងនឹងការលបមូល ការររាទុរ និងការលបលបាស់ព័ត៌មាន 
ផ្ទធ ល់ខ្វួន ដដលឈានដល់ការដរតលមូវ ឬការលុបបុំផ្ទវ ញព័ត៌មានលចាល 

 (ច្) រដឌ គួរបលងកើតលឡើងលបព័ននលបជាធិបលតយរច្ាស់លាស់ អុំពីការលគប់លគង 
តាមឈវបយរការណ៍ដដលបងកប់ តាមរយៈបទបញ្ដតថិ បទបញ្ជជ  
និងលគ្នលនលោបាយដូច្ៗគ្នប   ដដលបញ្ចូ លគ្នប នូវតលមូវការចាុំបាច់្ និង លធឝើលតសថ 
សមាមាលត ឲ្របានច្ាស់លាស់ លហើយលតូវោរ់លច្ញនូវវធីិសាស្តសថ របុងការលធឝើលបមាណ  
និងលគប់លគងលៅលលើហានិភ័យននការរ ុំលលាភបុំពាន។  គួររាប់បញ្ចូ លដុំលណើ រការលតួត 
ពិនិតរនផធរបុង លពមទុំងការពិនិតរលមើលលោយសាទ ប័នខាងលលៅមួយឬលលច្ើន ដដល 
ឯររាជរ។ គួរតលមូវការអនុញ្ជដ តពីអាជាញ ធរតុលាការ លដើមផីលធឝើសរមយភាពឈវបយរ 
ការណ៍ដដលបងកប់ លៅរបុងបរបិទននការលបជុុំ។ 

ជ. ប គគលប្គប់របូមានសទិ្ធិទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានទក់ទ្ងនឹងការប្បជ ុំ 
៧៩.ការផថល់លទធភាពបុគគល អាច្ទទួលបានព័ត៌មាន គឺលរឿងសុំខាន់ លដើមផីអនុវតថ 
សិទនិរបស់ពួរគ្នត់ លៅរបុងបរបិទការលបជុុំ និងធា នូវគណនីយរភាព។ព័ត៌មានរមួមាន 
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រុំណត់លតាទុរលោយសាទ ប័នសាធារណៈលគប់ជាន់ថ្នប រ់ ឬសាទ ប័នឯរជនដដលបុំលពញ 
តួ ទីសាធារណៈ51 

៨០. សាធារណជន គួរមានសិទនិទទួលព័ត៌មានភាវ មៗ ង្ហយស្សួល  និងលបសិទនភាព 
តាមរយៈការបលញ្ចញឲ្រដឹងជាមុន និងការអនុវតថបទបញ្ដតថិ លដើមផីសលមួលដល់ការទទួល 
បានជាសាធារណៈច្ុំលពាេះព័ត៌មាន។ បញ្ដតថិដដលសលមួលដល់ការទទួលបានព័ត៌មាន 
ដបបលនេះ គួរដផែរលលើលគ្នលការណ៍ បលញ្ចញព័ត៌មានជាអតិបផរមា លោយសនយត់ថ្ន 
ព័ត៌មានអាច្ទទួលបាន លោយលលើរដលងដតររណីពិលសសប៉ាុលណាត េះ52   

៨១. ររណីពិលសសច្ុំលពាេះសិទនិទទួលបានព័ត៌មាន គួរដតរុំណត់លោយលបយ័តប 
លដើមផីការពារសាធារណជនដដលសុំខាន់ជាងអឝីៗទុំងអស់ និងលបលោជន៍ឯរជន 
រមួទុំងជីវតិឯរជន។ ររណីពិលសស គួរដតអនុវតថ លពលដដលអាច្មានលលគ្នេះថ្នប រ់ 
ខាវ ុំងលៅដល់ផលលបលោជន៍ដដលបានការពារ និងលពលដដលលលគ្នេះថ្នប រ់ មានទុំហុំធុំជាង 
លបលោជន៍សាធារណៈទុំងមូល របុងការទទួលបានព័ត៌មាន53 ។ អាជាញ ធរសាធារណៈ 
លតូវទទួលខុ្សលតូវ លដើមផីបង្ហា ញថ្ន ព័ត៌មានសទិតលៅរបុងរងឝង់ននររណីពិលសស54 ។ 
លសច្រថីសលលមច្ចិ្តថរបស់អាជាញ ធរ លតូវមានការពិនិតរលមើលលឡើងវញិ ការសលលមច្ចិ្តថរបស់ 
អាជាញ ធរ លតូវសទិតលលកាមការលតួតពិនិតរ 

៨២. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

(a) រដឌគួរលធឝើសរមយភាពផសពឝផាយជាមុន អុំពីព័ត៌មានសុំខាន់ៗ ដដលទរ់ទង 
នឹងការលគប់លគងការលបជុុំ។ ព័ត៌មានដបបល េះគួររមួមានៈ- ច្ាប់ បទបញ្ដតថិ   
ព័ត៌មានដដលទរ់ទងនឹងការទទួលខុ្សលតូវនិងនីតិវធីិរបស់ភាប រ់ង្ហរនិងសាទ ប័ន 
ដដលលគប់លគងការលបជុុំ បទោឌ នដដលលបតិបតថិការនីតិវធីិនិងលគ្នលនលោបាយ រួមមាន 
លរមសីលធម៌ ការលគប់លគងការឈវបយរការណ៍របស់ប៉ាូលិស លៅលលើការលបជុុំ
លបលភទឧបររណ៍ ដដលលលបើជាលបចាុំរបុងការឈវបយរការណ៍លលើការលបជុុំ ព័ត៌មានសថីពី 
ការបណថុ េះបណាថ លដល់ម្នថីអនុវតថច្ាប់ និងព័ត៌មានសថីពីវធីិរបុង ដុំលណើ រការ 
គណនីយរភាព 

  

 51 សូមលមើល គណរមាយ ធិការសិទនិមនុសស, ការពនរល់ទូលៅលលខ្ ៣៤(២០១១) 
សថីពីលសរភីាពននការសដមថងមតិ, រឋាខ្ណឍ  ១៨។ សូមលមើលលសច្រថីលបកាស នូវលគ្នលការណ៍ 
សថីពីលសរភីាពននការសដមថងមតិ លៅអា្ហឝិរ 

 52 លសច្រថីលបកាសរមួ លោយអបររាយការណ៍ពិលសស អងគការសហលបជាជាតិ សថីពី ការលលើរសធួយ 
និងការពារ សិទនិលសរភីាពននការសដមថងមតិ, តុំណាង OSCE ទទួលបនធុរដផបរលសរភីាពសារព័ត៌មាន 
និងអបររាយការណ៍ពិលសស OAS  សលមាប់លសរភីាពរបុងការសដមថងមតិ 
សថីពីសិទនិទទួលបានព័ត៌មាន (៦ ធបូ ២០០៤)។  

 53 Ibid. 

 54 Ibid. 
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(ខ្) រដឌ គួរអនុម័តបញ្ដតថិឲ្រទូលុំទូលាយ ឧទហរណ៍លសច្រថីសលលមច្ 
អុំពីលសរភីាពព័ត៌មាន លដើមផីសលមបសលមួលការទទួលបានព័ត៌មានជាសាធារណៈ 
លោយដផែរលលើលគ្នលការណ៍ននការបលញ្ចញព័ត៌មានជាអតិបផរមិា។ រដឌ គួរលគប់លគង 
ព័ត៌មាន ដដលមានលរេណៈទូលុំទូលាយ ង្ហយស្សួលទទួលបាន លហើយគួរលឆវើយតប 
ជាប ធ ន់ និងលពញលលញ ច្ុំលពាេះការលសបើសុុំព័ត៌មានទុំងអស់  និងគួរលឆវើយតបភាវ មៗ 
និងលពញលលញ ច្ុំលពាេះរាល់សុំលណើ រសុុំព័ត៌មាន ទុំងអស់។ 

(c) រដឌ គួរបលងកើតយនថការលតួតពិនិតរលោយលបសិទនភាព ដដលរដឌមាន អុំណាច្ 
ខ្វេះៗ លដើមផីទទួលនិងលសុើបអលងកត ពាររបណថឹ ង និងលដើមផីបលងកើត បទបញ្ជជ ដដលចាប់បងេុំ 
សលមាប់ការបលញ្ចញព័ត៌មានណា ដដលផថល់លបលោជន៍ដល់ អបរោរ់ពាររ ឬ អបរ 
លធឝើបណថឹ ង 

 ឈ. សហប្ោសធ រកិចច មានការទ្ទ្ួលខ សប្តូវ សោរពសទិ្ធិមន សស កន បរបិទ្ការប្បជ ុំ 

៨៣. សហលគ្នសធុររិច្ច មានការទទួលខុ្សលតូវរបុងការលគ្នរពសិទនិមនុសស រមួទុំង 
របុងបរបិទការលបជុុំ។ លរុមហ ុនអាជីវរមយ លតូវលជៀសវាង ឬបងកនូវផលប៉ាេះពាល់អាលររ់ 
មរលលើសិទនិមនុសស និងលតូវលោេះស្សាយអុំពីផលប៉ាេះពាល់អាលររ់មរលលើសិទនិមនុសស 
ដដលខ្វួនពារ់ព័នន55 ។ ផលប៉ាេះពាល់លនេះភាជ ប់នឹងលបតិបតថិការជុំនួញ ផលិតផល 
និងលសវារបស់លរុមហ ុនអាជីវរមយមួយដដលលធឝើការផគត់ផគង់ឧបររណ៍ ឬ អាវធុដដលមិនសូវ 
លលគ្នេះថ្នប រ់ដល់ជីវតិ ឬ បលច្ចរវទិាឈវបយរការណ៍ ដដលលលបើសលមាប់ឈវបយរការណ៍ 
លៅលពលលបជុុំ 

៨៤. និ ប ការលឆ្ភ េះលៅររឯរជនភាវនីូយរមយ ននទីធាវ សាធារណៈ ដូច្ជាហាងលរ់ 
ទុំនិញធុំៗ សង្ហក ត់សលមាប់អបរលថយើលជើង និងទីលានលផសង គឺមានន័យថ្នការ លបជុុំលរើត 
លឡើងជាធមយតាលៅលលើទីធាវ រមយសិទនដដលលគប់លគងលោយសហលគ្នសអាជីវរមយ លពលខ្វេះ 
សុំលៅលៅលលើទីធាវ សាធារណៈដដលលគប់លគងលោយឯរជន។ ខ្ណៈដដលមាច ស់រមយសិទន 
ឯរជន ជាទូលៅមានសិទនិរុំណត់ ថ្នអបរណាអាច្លច្ញចូ្លរបុងទីតាុំងបាន សិទនិទរ់ទង 
នឹងការលបជុុំ គឺអាច្ទមឲ្រមានវធិានការជាវជិជមាន របុងការការពារលៅរបុងដដន 
ទុំ រ់ទុំនងរវាងបុគគល56  

  

 55 លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ១១ និង ១៣ (រ) ននលគ្នលការណ៍ដណ ុំ សថីពីទុររិច្ច និងសិទនិមនុសស  :  
អនុវតថ លបព័នន “ការពារ លគ្នរព និងវធីិលោេះស្សាយ” អងគការសហលបជាជាតិ (A/HRC/17/31), annex. 

 56 លរេនថិរៈ PlattformÄrtzefür das Leben v. Austria, រឋាខ្ណឍ . ៣២ 
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៨៥. សហលគ្នសអាជីវរមយ មានតួ ទីសុំខាន់កាន់ដតខាវ ុំងលឡើង របុងការឈវបយរ 
ការណ៍ពីការលបជុុំផងដដរ។ ឧទហរណ៍ លរុមហ ុនផថល់លសវាសនថិសុខ្ឯរជន អាច្បុំលពញ 
តួ ទីឈវបយរការណ៍ ខ្ណៈដដលរុំពុងការពារលទពរសមផតថិឯរជន អុំឡុងលពលលបជុុំ។ 
លរុមហ ុនឯរជន ជាញឹរញាប់ បុំលពញមុខ្ង្ហរឈវបលមើល (សូមលមើល A/HRC/23/39/Add.1 
រឋាខ្ណឍ ៣៣)។ សាទ ប័នអាជីវរមយ គួរអនុវតថភាពហយត់ច្ត់អុំពីសិទនិមនុសស 57 

និងផលប៉ាេះពាល់ខាវ ុំងលៅលលើការលបជុុំនិងសិទនិនិងសិទនិដនទលទៀត លដើមផីបននូរបនទយ 
ហានិភ័យទុំងលនេះ។ លរុមហ ុនលសវាសនថិសុខ្ឯរជន មិនគួរបុំលពញមុខ្ង្ហរ ឈវប 
យរការណ៍ ដដលទរ់ទងនឹងការលបជុុំលឡើយ។ លទេះជាោ៉ាងណា លរុមហ ុនផថល់ 
លសវាទុំងល េះលតូវលគ្នរពនិងការពារសិទនិមនុសស58និងគួរអនុវតថតាមបទោឌ នខ្ភស់បុំផុតនន
ការលបលពឹតថ លោយសយ័លគចិ្តថ59  

៨៦. ជាទូលៅសាទ ប័នធុររិច្ច ដសឝងររអធិបញ្ជជ តុលាការ និងវធីិដុំលណាេះស្សាយ 
រដឌបផលវណីលផសងៗ លបឆ្ុំងនឹងការលរៀបច្ុំ និងអបរចូ្លរមួការលបជុុំ លោយឈរលលើមូលោឌ ន 
ឧទហរណ៍ ដូច្ជាច្ាប់លបឆ្ុំងការោយី ច្ាប់ហាមឆវងកាត់ ឬច្ាប់បងេូច្លររ ថល្ឈាយ េះ  
ដដលលពលខ្វេះ លោងលៅលលើបណថឹ ងតុលាការដដលជាយុទនសាស្តសថ លដើមផីលបឆ្ុំងនឹងការ 
ចូ្លរមួសាធារណជន។ រដឌមានកាតពឝរិច្ចលដើមផីធា  ដុំលណើ រលបលពឹតថិលតឹមលតូវតាមនីតិវធីិ 
និងការពារពលរដឌ ពីបនថឹងរដឌបផលវណី ដដលខ្ឝេះអងគលសច្រថី។  

៨៧. រដឌ អាច្ទទួលខុ្សលតូវ ច្ុំលពាេះការរ ុំលលាភសិទនិមនុសស លោយតួអងគដដលមិនដមនរដឌ 
លបសិនលបើរដឌ យល់លពម គ្នុំលទ ឬសុខ្ចិ្តថទទួលសាគ ល់ច្ាប់ទុំងអស់ល េះ លោយខ្រខាន 
អនុវតថការលបុងលបយ័តបហយត់ច្ត់របុងការបង្ហក រការរ ុំលលាភ ឬខ្រខានធា ការលសុើប អលងកត 
លតឹមលតូវ និងគណនីយរភាព។ រដឌមានភាររិច្ចមានភាររិច្ច ចាត់វធិានការ សមស្សបផង 
ដដរ លដើមផីបង្ហក រ លសុើបអលងកត និង ផថល់វធីិលោេះស្សាយលបសិទនភាព ច្ុំលពាេះការលបលពឹតថ 
អសីលធម៌ លោយសហលគ្នសអាជីវរមយ លហើយចាប់បងេុំឲ្រភាគីឯរជន ឲ្រខុ្សលតូវ 
ឲ្រទទួលខុ្សលតូវច្ុំលពាេះការបងកឲ្រ និង ុំឲ្រមានការដរហូត ជីវតិតាមអុំលពើចិ្តថ 
លៅរបុងដដនទទួលខុ្សលតូវ ឬទឹរដីរបស់រដឌ។ . 
 

  

 57 សូមលមើលលគ្នលការណ៍ ១៧២១ ននលគ្នលការណ៍ដណ ុំ សថីពីធុររិច្ច និងសិទនិមនុសស 
 58 សូមលមើលលគ្នលការណ៍ដណ ុំ សថីពីទុររិច្ច និងសិទនិមនុសស, និង 

ការោិល័យអងគការសហលបជាជាតិលបឆ្ុំងលលគឿងលញៀន និងឧលរិដឌរមយ, និយ័តរមយរបស់រដឌ 
ដដលទរ់ទងនឹង លសវាសនថិសុខ្ឯរជនរបស់ពលរដឌ និងការរយមច្ុំដណររបស់ពួរលគ 
លដើមផីបង្ហក រឧលរិដឌរមយ និងសុវតទិភាពសហគមន៍ (២០១៤) 

 59 សូមលមើល, ឧទហរណ៍, លគ្នលការណ៍សយ័លគចិ្តថសថីពីសនថិសុខ្ និងសិទនិមនុសស (២០០០), 

អាច្ររមានលៅ www.voluntaryprinciples.org/. 
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៨៨. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

 (រ) រដឌ គួរការពារបុគគលលគប់របូ ពីការលលជៀតដលជរលលើសិទនិរបស់ពួរលគ 
លោយសហលគ្នសអាជីវរមយ របុងបរបិទការលបជុុំ  លោយលបកាន់យរវធិានការអនុវតថ 
លោយទទួលខុ្សលតូវ ដដលបានបុំភវឺលៅរបុងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ អុំពីធុររិច្ចនិងសិទនិ 
មនុសស។  

 (ខ្) លបសិនទីធាវ ជារមយសិទនឯរជន លបើរច្ុំហ ច្ុំលពាេះសាធារជនទូលៅ និង 
មានមុខ្ង្ហរបលលមើជាទីធាវ សាធារណៈ ដូលច្បេះទីធាវ ទុំងល េះ គួរចាត់ទុរថ្នជារដនវង 
សាធារណៈ សលមាប់លគ្នលបុំណងការសដមថងមតិ និងសិទនិ លសរភីាពននការលបជុុំ  

 (គ) រដឌ គួរដណ ុំដល់អបរលរៀបច្ុំការលបជុុំ និងអបរចូ្លរមួ ឲ្រដឹងអុំពីការពារពារ 
ពីបណថឹ ងរដឌបផលវណី ដដលលរៀបច្ុំលឡើងជាលរឿងលលងលសើច្ឥតបានការ ឬដដលមានបុំណង 
ប វ ច្សាធារណជនមិនលអាយចូ្លរមួ 

 ញ. រដឋនិងស្ថា ប័នរបសខ់ានួ ប្តូវចាប់បងខុំឲ្យទ្ទ្ួលខ សប្តូវចុំស ុះ 
ទ្សងវើរបសខ់ាួន ដដលទក់ទ្ងនឹងការប្បជ ុំ 

៨៩. រដឌ មានកាតពឝរិច្ច ផថល់វធីិដុំលណាេះស្សាយ លោយលបសិទនភាព ជាប ធ ន់ 
និងលគប់លគ្នន់ ច្ុំលពាេះបុគគលណាដដលសិទនិរបស់ពួរគ្នត់លតូវបានរ ុំលលាភរបុង បរបិទការ 
លបជុុំ លោយអាជាញ ធរមានសមតទរិច្ច ដដលមានអុំណាច្អនុវតថវដុំលណាេះស្សាយ60 ។ 
សិទនិទទួលបានដុំលណាេះស្សាយ រមួមានសិទនិលសយើគ្នប និងលបសិទនភាព របុងការទទួលបាន 
យុតថិធម៌ សុំណងរងការខូ្ច្ខាត ជាប ធ ន់និងលបរបលោយលបសិទនភាព និងសិទនិទទួល 
ព័ត៌មាន ដដលទរ់ទងនឹងអុំលពើរ ុំលលាភ និងយនថការសុំណង 

៩០. រដឌ លតូវលសុើបអលងកតជាប ធ ន់ និងលោយលបសិទនភាព រាល់បទលចាតលបកាន់ដដល 
គ្នយ នភសថុតាង អុំពីបទរ ុំលលាភ លៅរបុងបរបិទលបជុុំ តាមរយៈសាទ ប័នឯររាជរ និងមិន 
លុំលអៀង។ បដនទមពីលនេះលទៀត សមាសភាពទលមង់ការ ននសិទនិរស់រានមានជីវតិ ទមទរ 
ឲ្ររដឌ លសុើបអលងកតរាល់បទលចាតលបកាន់ដដលគ្នយ នភសថុតាង ននការសមាវ ប់តាមអុំលពើចិ្តថ 
ឬខុ្សច្ាប់។ ការខ្រខានរបស់រដឌ របុងការលសុើបអលងកតដដលលតឹមលតូវ អុំពីការសមាវ ប់តាម 
អុំលពើចិ្តថ ឬខុ្សច្ាប់ គឺជាការរ ុំលលាភលលើសិទនិរស់រានមានជីវតិ(A/70/304).។ 
ដូច្គ្នប លនេះដដរ រងឝេះខាត ននការទទួលខុ្សលតូវ ច្ុំលពាេះការរ ុំលលាភសិទនិ 

  

 60 សូមលមើលគណរមាយ ធិការសិទនិមនុសស, ការបនរល់ជាទូលៅ លលខ្ ៣១, រឋាខ្ណឍ  ១៥។ 
សូមលមើលផលដដរ លគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ និងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ 
សថីពីសិទនិទទួលបានដុំលណាេះស្សាយ និងសុំណង សលមាប់ជនរងលលគ្នេះ ននការរ ុំលលាភធងន់ធងរ 
ននច្ាប់អនថរជាតិសថីពីសិទនិមនុសស និងការរ ុំលលាភធងន់ធងរននច្ាប់អនថរជាតិសថីពីមនុសសធម៌។ 
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ច្ុំលពាេះបុរណភាពរាងកាយ អាច្ជាអុំលពើរ ុំលលាភលលើសិទនិទុំងល េះ61 លោយខ្វួនឯង។ 
ការលសុើបអលងកតដដលលបសិទនភាព រមួមានរតាថ ដូច្តលៅលនេះ ៖ ការលសុើបអលងកតជា ផវូវការ 
មួយ ដដលផថួច្លផថើមលោយរដឌ ឯររាជរពីអបរដដលពារ់ព័នន សមតទភាពរបុងការរុំណត់អុំលពើ 
មួយ ថ្នលតើលតូវបានលធឝើយុតថិរមយ របុងកាលៈលទសៈទុំងល េះ ឬអត់ រុំរតិននភាពរួសរាន់ 
និងភាពរួសរាន់សមលហតុសមផល និងរុំរតិននការពិនិតពិច័្យសាធារណៈ62    

៩១. លបសិនណឍ រមយបទឧលរិដឌ និង/ឬទណឍ រដឌបផលវណីដដលសមស្សប លតូវអនុវតថ។ 
ការទទួលខុ្សលតូវ គួរភាជ ប់លៅនឹងម្នថី ដដលមានភាររិច្ចលគប់លគងបទបញ្ជជ  ដដលពួរគ្នត់ 
បានទទួលបរាជ័យរបុងអនុវតថបទបញ្ជជ និងលគប់លគងឲ្របានលបសិទនភាព។ លលបើសិនម្នថី 
ថ្នប រ់លលើបានដឹង ឬគួរដតដឹងថ្ន ម្នថីអនុវតថច្ាប់ ដដលសទិតលលកាមឪវាទបញ្ជជ របស់ខ្វួន 
ដដលបានលលបើលបាស់រមាវ ុំង ឬអាវធុខុ្សច្ាប់ និងពួរគ្នត់មិនបានចាត់វធិានការ 
អឝីទុំងអស់ លៅរបុងអុំណាច្របស់ខ្វួន លដើមផីបង្ហក រ ប្ង្ហក ប ឬរាយការណ៍អុំពី 
ការលលបើលបាស់ដបបលនេះ ល េះគួរដតចាប់បងេុំពួរគ្នត់ឲ្រទទួលខុ្សលតូវ63    

៩២. ការលលបើលបាស់លតឹមលតូវននមា៉ា សីុនថតដដលភាជ ប់នឹងខ្វួន លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ 
លៅរបុងបរបិទលបជុុំគ្នប  អាច្ជួយសលមួលដល់ការង្ហរលសុើបអលងកតនផធរបុង ឬយនថការលតួត 
ពិនិតរជនសីុវលិ។ បលច្ចរវទិាដបបលនេះ លទើបដតចាប់លផថើម លហើយការថវឹងដថវងដដលង្ហយៗ 
អុំពីការរ ុំលលាភដដលអាច្លបលពឹតថិលឡើង គួរដតយរមរពិចារណា។ ប៉ាុដនថលៅតុំណារ់កាល 
លនេះ គួរមានលទនភាព លដើមផីលលើរសធួយ គណនីយរភាព ដដលបលងកើតលឡើងនូវការការពារ 
លគប់លគ្នន់ 

៩៣. លពេះរាជរអាជាញ  គួរបុំលពញមុខ្ង្ហររបស់ខ្វួន លោយមិនលុំលអៀង និងគ្នយ នការលរ ើសលអើង 
លហើយគួរផថល់ការយរចិ្តថទុរោរ់តាមលពលសមគួរ ច្ុំលពាេះការកាត់លទស បទឧលរិដឌ 
ដដលបានលបលពឹតថិលោយម្នថីសាធារណៈ64 ។ លៅលពលកាត់លទសម្នថីអនុវតថច្ាប់ 
តុលាការ គួរសលលមច្លរឿងលោយមិនលុំលអៀង លោយគ្នយ នការោរ់រលមិត គ្នយ ន 
ឥទនិពលមិនសមរមរ គ្នយ នលលគឿងលលើរទឹរចិ្តថ គ្នយ នសមាភ ធ គ្នយ នការគលមាមរុំដហង 
ឬលលជៀតដលជរ លោយផ្ទធ ល់ឬលោយលបលោល65 ។ គួរ ុំខ្វួនចុ្ងលចាត 
លៅច្ុំលពាេះមុខ្តុលាការធមាយ តា ឬសាលារថី លហើយការកាត់លទសលតូវមាន
ការការពារយុតថិធម៌ ដដលបានធា លោងលៅតាមច្ាប់អនថរជាតិ 

  

 61 មា៉ា លរននិងអបរដនទ v. ច្លរភពអង់លគវស 

 62 តុលាការសិទនិមនុសសអឺរ ៉ាបុ,Isayeva v. Russia, អនុវតថលលខ្ ៥៧៩៥០/០០, ២៤ រុមមៈ ២០០៥។ 
សូមលមើលផងដដរ A/HRC/26/36, រឋាខ្ណឍ  ៨០ 

 63 លគ្នលការណ៍ ២៤ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ 

 64 លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ១៣ (រ) និង ១៥ ននលគ្នលការណ៍ សថីពីតួ ទីលពេះរាជរអាជាញ  
 65 លគ្នលការណ៍ ២ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ សថីពីឯររាជរភាព ននតុលាការ 
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៩៤. បដនទមលៅលលើការធា នូវគណនីយរភាព តាមរយៈដុំលណើ រការរបស់តុលាការ រដឌ 
គួរដតអនុវតថការពិនិតរពិច័្យបដនទម លៅលលើបញ្ជា ដដលមិនដមនជាតុលាការ រួមមាន 
ដុំលណើ រការការលសុើបអលងកតនផធរបុងលបរបលោយលបសិទនភាព និងសាទ ប័នពិនិតរពិច័្យ 
ដដលឯររាជរ។ លបព័ននទុំងលនេះ គួរលបតិបតថិបដនទម ដដលមិនដមនជាជលលមើស 
លៅលលើដុំលណាេះស្សាយស្សបច្ាប់ ននដផបរឧលរិដឌរមយ ដផបរសាធារណៈ ឬឯរជន 
ច្ុំលពាេះការលបលពឹតថខុ្សរបស់នគរបាល66 ។ តួ ទី របស់សាទ ប័នលតួតពិនិតរ 
លដើមផីបុពឝលហតុពលរដឌ គួរដតអនុវតថ លោយរិច្ចការរបស់ម្នថីសាទ ប័ន 

៩៥. ទរ់ទងនឹងមលធាបាយលោេះស្សាយ រដឌលតូវផថល់សុំណង ច្ុំលពាេះជនរងលលគ្នេះពីអុំលពើ 
ឬការលភវច្ភាវ ុំងដដលអាច្ជាទលងឝើរបស់រដឌ និងជាការ ុំលលាភធងន់ធងរលៅលលើច្ាប់អនថរជាតិ 
សថីសិទនិមនុសស ឬការរ ុំលលាភធងន់ធងរលលើច្ាប់អនថរជាតិសថីពីមនុសសធម៌67 ។ សុំណង 
គួរដតសមាមាលតលៅនឹង ទុំហុំននការរ ុំលលាភ និងលលគ្នេះថ្នប រ់ដដលទទួលរង និងរមួបញ្ចូ ល 
សារធាតុ ននបដិទន ការសងសុំណង នីតិសមផទ ការលពញចិ្តថ និងការធា នូវរបស់ 
មិនដមនជាសុំណង លពមទុំង ការទទួលបានព័ត៌មាន ដដលទរ់ទងនឹងយនថការ 
លោេះស្សាយការរ ុំលលាភនិងសុំណង68 

៩៦. អនុសាសន៍អនុវតថ៖ 

(រ) រដឌ គួរធា  លោយលោងតាមច្ាប់និងការអនុវតថជារ់ដសថង ថ្ន 
ម្នថីអនុវតថច្ាប់ មិនមានអភ័យឯរសិទនិ រចួ្ខ្វួនពីការទទួលខុ្សលតូវបទឧលរិដឌ ឬ 
រដឌបផលវណី ច្ុំលពាេះររណីការ លបលពឹតិថខុ្សវន័ិយ 

(ខ្) រដឌ គួរបលងកើត និងផថល់មូលនិធិ ច្ុំលពាេះការពិនិតរពិច័្យមិនដមនតុលាការ  
បដនទមលទៀត រមួមានដុំលណើ រការលសុើបអលងកតនផធរបុងលោយលបសិទនភាព និងសាទ ប័នលតួត 
ពិនិតរឯររាជរ ដដលមានលរេនថិរៈ ។ លលបើសិនមានលហតុផល លតូវលជឿថ្នមានបទ 
ឧលរិដឌមួយលតូវបានលបលពឹតថិ លតូវលបគល់លរឿងលនេះជាប ធ ន់ លៅអាជាញ ធរ ដដលមានភាររិច្ច 
សលមប់លបើការលសុើបអលងកតលតឹមលតូវនិងលពញលលញ  

(គ) ម្នថីអនុវតថច្ាប់ ដដលសទិតលលកាមការលសុើបអលងកត ទុំងខាងរបុងនិងលលៅ 
មិនលតូវចាត់តាុំងឲ្របុំលពញភាររិច្ចលទ រហូតដល់បញ្ច ប់ការលសុើបអលងកត លហើយបញ្ជជ រ់ 
ថ្នម្នថីល េះ មិនបានលបលពឹតថលទសរុំហុសលទ 

  

 66 លរុមលបឹរាអឺរ ៉ាបុ, សបងការសលមាប់សិទនិមនុសស, “មតិរបស់សបងការ ច្ុំលពាេះសិទនិមនុសស 
ទរ់ទងនឹងការរុំណត់លោយឯររាជរនិងលបសិទនភាព ននបណថឹ ង លបឆ្ុំងនឹងនគរបាល” (១២ មី  
២០០៩), រឋាខ្ណឋ  ២៥ 

 67 លគ្នលការណ៍ ១៥ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ និងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ 
 68 លគ្នលការណ៍ ១១ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌ នលគឹេះ និងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ 



A/HRC/31/66 

36  

( ) រដឌ គួរផថល់អាណតថិទូលុំទូលាយ ដល់សាទ ប័នពិនិតរពិច័្យ ដដលឯររាជរ 
មានសមតទភាព និងអុំណាច្ទុំងអស់ របុងការការពារសិទនិ ដដលជាបរបិទននការលបជុុំគ្នប ។ 
អាណតថិល េះ គួរអនុញ្ជដ តឲ្រសាទ ប័ន លបើរការលសុើបអលងកត លលើពាររបណថឹ ង 
របស់សាធារណជន បញ្ជូ នតាមម្នថីប៉ាូលិស និងចាប់លផថើមលសុើបអលងកត លោយខ្វួនឯង 
លលបើសិនសាធារណជនច្ង់លធឝើដូលច្បេះ។ សាទ ប័ន គួរលសុើបអលងកតរាល់ររណីទុំងអស់ 
លៅលលើការលលបើលបាស់រមាវ ុំង លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់។ សាទ ប័នលតួតពិនិតរ គួរមានអុំណាច្ 
លសុើបអលងកតលពញលលញ លហើយពាររបណថឹ ង គួរដតលោេះស្សាយជាប ធ ន់ លោយលតឹមលតូវ 
យុតថិធម៌ និងជាសតានុម័ត លោងតាម ការវនិិច្ឆ័យច្ាស់លាស់ 

(ង) រដឌ គួរជុំរញុលលើរទឹរចិ្តថ និងសលមួលដល់ភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់ 
លដើមផីលធឝើការពិនិតរលឡើងវញិជាបនថ គ្នយ នការលបដជងអុំពីលបតិបតថិការឈវបយរការណ៍
លបសិនអាច្ គឺ លធឝើលោយភាប រ់ង្ហរអនុវតថច្ាប់មួយលផសងលទៀត។ ការពិនិតរលឡើងវញិដបប 
លនេះ គួរលធឝើលឡើងជាបដនទម លហើយមិនដរហូតលច្ញ នូវកាតពឝរិច្ចរបស់រដឌ 
លដើមផីបលងកើតយនថការពិនិតរលឡើងវញិលោយតុលាការឯររាជរ សលមាប់ការលសុើបអលងកត 
និងការោរ់ទណឍ រមយននការរ ុំលលាភសិទនិមនុសស 

(ច្) រដឌ គួរពិចារណា អុំពីសកាក នុភាព និងបលច្ចរវទិាទុំ រ់ទុំនង និង 
ព័ត៌មានវទិា ដូច្ជាមា៉ា សីុនថតពារ់ជាប់នឹងខ្វួន ដដលជាបច្ច័យច្ុំលពាេះគណនីយរភាព 
សលមាប់ការ រ ុំលលាភបុំពានលោយបុគគលិរអនុវតថច្ាប់ លៅរបុងបរបិទននការលបជុុំ។  

 III. សសចកតីសននិោឋ ន  

៩៧. ការលបជុុំ អាច្លដើរតួ ទីោ៉ាងសុំខាន់ជាយុជីវតិលៅរបុងការការពារ និងបុំលពញ 
នូវសិទនិមនុសស និងជីវភាពសងគមលបជាធិបលតយរ។ លគមិនគួរលមើលល ើញ ការលបជុុំ 
ថ្នជាការគុំរាមរុំដហងលទ ។ ផធុយលៅវញិ គួរលមើលល ើញថ្នជាមលធាបាយមួយ 
ននរិច្ចសនធ  ដដលរដឌគួរដតចូ្លរមួ69 ។ លទេះជាោ៉ាងណារថី ការធា ឲ្របាន 
នូវរិច្ចការពារសិទនិជាលលច្ើនដដលលរើតលឡើង របុងបរបិទលបជុុំគ្នប  អាច្ផថល់នូវភាពលបឈម។  

៩៨. អនុសាសន៍សលមាប់អនុវតថជារ់ដសថងទុំងលនេះ ផថល់ច្ុំលពាេះរដឌ អុំពីការដណ ុំ 
អុំពីវធីិសាស្តសថ របុងការបុំលពញកាតពឝរិច្ច ការពារនិងលលើរសធួយសិទនិមនុសស របុងបរបិទ 
លបជុុំ។ លទេះជាោ៉ាងណារថី តនមវអនុសាសន៍ នឹងសលលមច្ផលលពញលលញលៅបាន 

  

 69 សូមលមើល លសច្រថីសលលមច្ចិ្តថរបស់លរុមលបឹរាសិទនិមនុសស  ២២/១០ និង  A/៦៨/២៩៩,  
  រឋាខ្ណឍ  ១៧ 
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លុេះលតាដតអនុវតថលោយលតឹមលតូវលៅថ្នប រ់ជាតិ។ វាទមទរនូវវធិានការលបុងលបយ័តប 
លលើដផបររបស់រដឌ អងគការអនថរជាតិ សហលគ្នសអាជីវរមយ និងសងគមសីុវលិ។ 
អងគការសហលបជាជាតិ តាមរយៈលរុមលបឹរាសិទនិមនុសស និងតាមរយៈការពិនិតរលឡើងវញិ 
ជាសារលតាមកាលរុំណត់ និងយនថការពិលសសៗដនទលទៀត លពមទុំងតាមរយៈសាទ ប័ន 
សននិសញ្ជដ  និងសាទ ប័នសិទនិមនុសសថ្នប រ់តុំបន់ គួរដតសលងកតការ អុំពីការអនុវតថ លៅតាម 
អនុសាសន៍លនេះ និងគួរបនថខិ្តខ្ុំលបឹងដលបង លដើមផីបរោិយលែិតលែន់អុំពីបទោឌ ន 
នីតិអនថរជាតិ ច្ុំលពាេះការលបជុុំ ។ 

    

 

 

 

 


