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

1

4

ជុំនួយរបស់Eleanor Jenkin and Kathleen Hardy របុងការសរលសររបាយការណ៍លនេះ
ការលបជុុំលលើរដុំបូង លតូវបានលបរពឝលឡើងលៅទីលរុងហសឺដណវ លៅដខ្មិថុ ២០១៥។
លទនផលបានពីការលសបើលឡើងពីសុំណារ់រដឌអុំឡុងលពលលបជុុំ ការពិលលគ្នេះលោបល់ថ្នបរ់តុំបន់
លតូវបានលធឝើលឡើង សលមាប់រដឌពីទីឝបអា្ហឝិរ និងមជឈឹមបូពា(Pretoria) និងតុំបន់អាសុីបា៉ាសុីភិច្
(ទីលរុងអុីសាទនបុល លបលទសទួរគឺ )។ រិច្ចពិលលគ្នេះយលបល់លលើរច្ុងលលកាយ សលមាប់រដឌទុំងអស់
លតូវបានលកាេះលបជុុំលៅទីលរុងហសឺដណវ លៅដខ្តុលា ២០១៥ ដដលមានរដឌច្ុំនួន៥៤ បានច្ូលរួម។
ការពិលលគ្នេះលោបល់ទុំងលនេះ បានលរើតលឡើង លៅទីលរុងសាុំងទីោ៉ារូ (ទឝីបអាលមរ ិរ និងការាលបៀន),
និងលពីទូរ ីោ៉ា (អា្ហឝិរ និងមជឈឹមបូពា) ទីលរុងអុីសាថនបុល លបលទសទួរគី (អាសុិ បា៉ា សុីភិច្)
និងទីលរុហសឺដណវ (អឺរប
៉ាុ និងអាសុីរណា
ថ ល)។ ជុំ ញការជាង៩០ រ់បានច្ូលរួម
របុងរិច្ចពិលលគ្នេះលោបល់លនេះ។
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លបឹរាដដលមានសមាជិរលបាុំបួន

រ់

បានលកាេះលបជុុំ

លហើយផថល់មតិលតឡប់មរកាន់

អបររាយការណ៍ពិ លសស លៅតាមតុំណារ់កាលលផសងៗ ននដុំលណើរការ5
៤.

ការច្ងលរងលនេះ

មានបុំ ណងផថល់ការដណ

នូវវ ិធីអនុវតថបទោឌនអនថរជាតិ
ុំ

សថីពីសិទិនមនុសស ដដលអាច្លបតិបតថិលៅរបុងច្ាប់រុងស្សុ
ប
រ និងការអនុ វតថជារ់ ដសថង លដើ មផី
លតូវបានលរៀបច្ុំ

លៅជុុំ វ ិញ

លគ្នលការណ៍សុំខាន់ រម
ួ លបមាណ ១០លគ្នលការណ៍។ លៅ របុងដផបរនីមួយៗ

ុំមុខ្លោយ

ធា

ការការពារសិទិនកាន់ ដតលបលសើរលឡើង។

ការសលងេបននបទោឌនអនុ វតថ។

អនុសាសន៍

ការអភិ វឌណអនុសាសន៍

លោងតាមបទពិលសាធន៍ ជា

សារល និងលមលរៀនបទពិលសាធន៍ ។
ការប្គប់ប្គងប្តឹមប្តូវននការប្បជុំ

II.

៥.

គឺមានសារៈសុំខាន់ជាអាយុជីវ ិត

លទនភាពជួ បលបជុុំ គ្នប និងលធឝើសរមយភាពរួមគ្នប

ច្ុំលពាេះការអភិ វឌណលទនិលបជាធិ បលតយរ លសដឌរិច្ច

សងគមរិច្ច និងអភិ វឌឃន៍ ផ្ទធល់ខ្ួន
វ

វាសុំខាន់ច្ុំលពាេះការសដមថងមតិនិងការពលងឹងការច្ូ លរួមរបស់ពលរដឌ។ការលបជុុំអាច្ផថល់
ជាបច្ច័យវ ិជជមានច្ុំលពាេះការអភិវឌណននលបព័ននលទនិលបជាធិបលតយរតាមរយៈការលបាេះលឆ្បត
មានតួ

ទី ជាមូ លោឌន

ទទួលខ្ុសលតូវ

លៅរបុងការច្ូ លរួមរបស់សាធារណជន

ចាប់បងេុំឲ្ររោឌភិបាល

និងការសដមថងសុឆនធៈរបស់លបជាជនដដលជាដផបរដុំលណើរការលទនិ

លបជាធិបលតយរ
៦.

ការលបជុុំគឺជាឧបររណ៍មួយផងដដរ តាមរយៈលនេះលគអាច្សដមថងអុំពីសិទិនសងគមរិច្ច

លសដឌរិច្ច នលោបាយ ពលរដឌ សិទិនវបផធម៌ និងសិទនដនទលទៀត។មានន័ យថ្នវា អាច្មាន
តួ

ទីសុំខាន់ លដើមផីការពារនិ ងលលើរសធួយសិទិនមនុ សសរបុងវ ិសាលភាពធុំទូលាយមួ យ។

វាអាច្ជាឧបររណ៍បុំពងសលមវងលបជាជនដដលលគមិ នសូវលអើលពើឬអបរដដលផថល់
របុងការបលងកើត

ផលលបលោជន៍ដផបរលសដឌរិច្ចនិងនលោបាយ។

លបាស្ស័យទរ់ទងគ្នប

មិនលតឹមដតជាមួ យរដឌប៉ាុលណាតេះលទ

មានអុំណាច្របុងសងគម រួមមានសារជីវរមយ សាទប័នសាស

ជលលមើ ស

ការលបជុុំផថល់រលបៀបនន
ប៉ាុដនថជាមួយអបរដដល

អប់ រ ុំ និង វបផធម៌ និងជាមួយ

មតិសាធារណៈជនទូ លៅ។
៧.

ការលលបើ សិទិនលសរ ីភាពលោយលសរ ីនិងលពញលលញរបុងការលបជុុំលោយសនថិវ ិធី

គឺអាច្លធឝើលៅបានដតរបុងកាលៈលទសៈ លទនភាពផថល់សិទិននិងបរ ិសាទនសនថិសុខ្ លរើតមាន

5

សមាជិរននលវទិកាពិលលគ្នេះលោបល់ មាន : Otto Adang; Stuart Casey-Maslen; Gastón Chillier;
AnaraIbraeva; Asma Jahangir; Neil Jarman; Nicholas Opiyo; AmbigaSreenevasan;

និង
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សលមាប់សាធារណជនទូលៅ រួមទុំងសងគមសុីវ ិលនិងអបរការពារសិទិនមនុ សសវាលរើតលឡើង
និងកាលៈលទសៈ សលមាប់ ការច្ូលរួមរបស់សាធារណជន គ្នយនការោរ់រុំរ ិតមិនសមលហតុ
សមផល

ឬហួសលហតុលពរ។

ការរាុំងរាុំង

ច្ុំលពាេះការបលងកើតនិងលបតិបតថិសមាគម

ការការពារដដលទន់លខ្ាយច្ុំ លពាេះពី ការសងសឹរវ ិញច្ុំលពាេះជនទុំងឡាយដដលអនុវតថ
និងការពារសិទិនមនុ សស

ការោរ់ទណឍរមយលលច្ើនហួសរុំ រ ិត

និងមិនសមាមាលតលៅនឹ ង

ការរ ុំលលាភច្ាប់ និងការោរ់រុំហិតមិនសមលហតុផលលៅលលើការលលបើ លបាស់ទីធាវ
សាធារណៈ

គឺ ទុំងអស់ល

លបជុុំលោយសនថិវ ិធី។
៨.

ជេះឥទនិពលអវ ិជជមានមរលលើសិទិន

េះ

ការលគប់លគងដដលលតឹ មលតូវលៅលលើការលបជុុំ

លសរ ីភាព

ននការ

តលមូវឲ្រភាគីច្ូលរួមទុំងអស់

ទទួលបានការការពារនិងទទួ លបានវ ិសាលភាពទូ លុំទូលាយននសិទិនបុគគលទុំងឡាយ
ដដលច្ូ លរួមរបុងការលបជុុំ

គឺទទួលបានសិទិនការពារមួយច្ុំនួន

របុងរិច្ចការសារធារណៈ

សិទិនបូរណភាពរាងកាយ

លោរលៅ

ឬ

ដដលសិទិនទុំងល

េះរួម

មាន៖ លសរ ីភាពលបជុុំគ្នបលោយសនថិវ ិធី ការសដមថងមតិ សមាគម និងជុំលនឿ ការច្ូ លរួម
សិទិនលសរ ីភាពរួច្ផុតពីទណឍរមយ
អមនុ សសធម៌

ឬការលបលពឹតថ
បល ទ រប ធ ប

រួមមានសិទិនទទួ លបានសនថិសុខ្

មរលលើខ្ួន
វ

ឬទណឍរមយឯលទៀតដដល

និងសិទិនរស់រានមានជី វ ិត

លសច្រថីនថវថូរប

ជីវ ិតឯរជន និងដុំ លណាេះស្សាយលបរបលោយលបសិទនភាព ច្ុំលពាេះការរ ុំលលាភសិទិនមនុ សស
ទុំងអស់។
៩.

លទេះលបើ អបរច្ូលរួមលៅរបុងការលបជុុំមួយ

លហតុ លនេះ

មិនលបលពឹ តថលោយសនថិវ ិធីរីថ

ពួរលគបាត់បង់ សិទិរន បស់ខ្ួនរប
វ ុងការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

អាស្ស័យ

ដតពួរលគររាទុរ

សិទិនទុំងអស់ដនទលទៀតច្ុំ លពាេះការរុំណត់ធមយតា ដូ លច្បេះគ្នយនការលបជុុំ ណាមួយ ដដលគ្នយន
ការការពារលទ។
១០.

តាមការយល់ល

ើញជាទូលៅ “ការលបជុុំ ”មួយគឺ ជាការលបមូ លផថុំុគ្នប បលណា
ថ េះអាសនប

លៅរបុងទី ធាវឯរជនឬសាធារណៈ និងមានលគ្នលបុំណងច្ាស់។ ការលបជុុំលនេះអាច្មាន
លទង់លទយជាបាតុរមយ

ការលបជុុំពិភារា

ឬការអងគុយនឹងរដនវង

លោយមានបុំ ណង

អបអរសាទរ

(សូមលមើ លA/HRC/20/27

រូដឌរមយ

រផួនដហរ

ការលបមូលផថុំុ គ្នប

សដមថងលរើ តទុរេមិនសុខ្ច្ិតថនិងលបាថ្នប
រឋាខ្ណឍ២៤)។

ឬ

លទេះបីរមយវ ិធីរីឡា

ការលបគុំត្នថីនិងការលបមូលផថុំុ ដនទលទៀត រ៏ អាច្រាប់បញ្ូច លបានដដរ។ ការលបជុុំមួយដដល
លតូវបានរុំណត់ ថ្នជាការលបមូ លផថុំុបលណា
ថ េះអាសនប
ដូច្ជាការអងគុយតវា៉ា លៅនឹងរដនវង
ជាទូលៅ

លទេះបី លគយល់ថ្ន

ប៉ាុ ដនថវាអាច្ជាបាតុរមយរយេះលពលដវង

ដដលបង្ហាញអុំពីរលបៀប

“កាន់កាប់”ទីរដនវងមួ យ។

ការលបជុុំគឺជាការលបមូលផថុំុ ននដផបររាងកាយមនុ សស
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ដតលតូវបានទទួលសាគល់ថ្នការការពារសិទិនមនុសស

រួមមានលសរ ីភាពននការលបជុុំ

អាច្

លលបៀបលធៀបលៅនឹងអនថររមយរវាងគ្នប លៅតាមលបព័ននអុិនថឺ ណិត។
១១.

អនុសាសន៍ ទុំងលនេះ លផ្ទថតលលើការលបជុុំ ដដលបញ្ជ
ជ រ់អុំពីមុខ្ង្ហរជាទូ លៅ អុំពីការ

ទួញលសារ អុំពីរីថលបាថ្នប ឬអតថសញ្ជដណ និងលផ្ទថតលលើការលបជុុំ ដដលផធុយពីតួ
ដដលលបឈមនឹងផលលបលោជន៍

ដដលមានយូរលង់មរលហើយ

ទីទូលៅ ឬ
ដូច្ជាផល

លបលោជន៍ នលោបាយ សងគមរិច្ច វបផធម៌ ឬលសដឌរិច្ច។ របុងការអនុម័តវ ិធីសាស្តសថលនេះ
អបររាយការណ៍ពិ លសសបាននិងរុំពុងអនុវតថតាមភាសាដដលបានលលបើ លៅរបុងលសច្រថី

សលលមច្ច្ិតថ២៥/៣៨ដដលលរុមលបឹ រាបានលោងជាពិ លសសលៅលលើការលលើរសធួយនិងការ
ការពារសិទិនមនុ សស

លគគួររត់ សមាគល់ថ្ន
អាស្ស័យ

លៅរបុងបរ ិបទននការតវា៉ា លោយសនថិវ ិធី។

គ្នយនសិទិនណាមួយដដលអបរច្ូលរួមលបជុុំទទួ លបានល

លទេះបីតាមរយៈណារថី

មាតិកាលផសងៗ លៅរបុងការលបជុុំល
១២.

លទេះជាោ៉ា ងណារថី

លលើការសដមថងលច្ញអុំពីមាតិ កានលោបាយ

ពឹង
ឬ

េះ។

លៅរបុងលសច្រថីសលលមច្ច្ិតថ

លរុមលបឹរា

លសបើឲ្រអបររាយការណ៍ពិ លសសលផ្ទថតលៅ

លហើយរុុំឲ្របលងួមដតលលើការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី។

លលើការលបជុុំ

េះ

ទុំងការលបជុុំលោយសនថិវ ិធីនិងអសនថិវ ិធី

គឺ មានរាយការណ៍

អាស្ស័យលហតុ លនេះ

លៅរបុង

បច្ចុបផនប ។

របាយការណ៍

១៣. រដឌ មានកាតពឝរិច្ច មិនលតឹមដតបលញ្ចៀសការរ ុំលលាភសិទិប
ន ុ គគលដដលច្ូ លរួម របុងការ
លបជុុំប៉ាុលណាតេះលទ

ប៉ាុ ដនថលតូវធា

ផលប៉ាេះពាល់លោយរដឌផងដដរ
មានលទនភាព។
ការផថល់លទនភាព

លពាលគឺ

នូ វសិទិនរបស់បុគគលដដលច្ូលរួម
លហើយលតូវសលមបសលមួល

ឬបុគគលដដលរង

បរ ិោកាសឲ្រកាន់ ដត

ការលគប់លគងននការលបជុុំ បញ្ូច លគ្នបនូ វការសលមបសលមួលនិ ង

លហើយការលគប់ លគងលនេះលតូវបានបរស្សាយោ៉ា ងទូលុំទូលាយ

លៅរបុងអនុ សាសន៍ ខាងលលកាមលនេះ។
រដឋប្តូវសោរពនិងធានារាល់សទ្
ិ ធិទ ុំងអស់របស់បគគលដដល ចូលរ ួមប្បជុំ

ក.

១៤.

ច្ាប់អនថរជាតិ តលមូវឲ្ររដឌទុំងអស់លតូវលគ្នរពនិងធា

សិទិនរបស់បុគគល លគប់ រប
ូ ។

កាតពឝរិច្ចលគ្នរពសិទិនមានន័ យថ្នរដឌលតូវបលញ្ចៀសការោរ់ រុំហិត

លៅលលើការលលបើ លបាស់

សិទិន ដដលច្ាប់អនថរជាតិបញ្ជ
ជ រ់ ច្ាស់ថ្នមិនអនុញ្ជដត។ កាតពឝរិច្ចធា
វ ិជជមានមួ យ
6

6

ដដលតលមូវឲ្ររដឌ

បុំលពញផងនិង

ការពារសិទិនផង

6

។

គឺជាភាររិ ច្ច
ការការពារសិទិន

តុលាការសិទិនមនុសសរបស់សហគមន៍អឺរប
៉ាុ , PlattformÄrtzefür das Leben v. Austria,
ការអនុវតថលលខ្១០១២៦/៨២, នថងទី២១ មិថុ ១៩៨៨
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តលមូវឲ្រចាត់វ ិធានការវ ិជជមាន
ដដលសរមយភាព

ល

របុងការបង្ហករសរមយភាពរបស់តួអងគរដដលមិនដមនរដឌ

េះអាច្រ ុំខានដល់ការលលបើ លបាស់របស់ពួរលគ។

ការបុំលពញសិទិន

តលមូវរដឌឲ្របលងកើត សលមបសលមួល ឬផថល់ល័រេខ្័ណឍចាុំបាច្់ សលមាប់ ការទទួលបានសិទិន ។

១៥. រដឌលតូវលគ្នរពនិងធា
រួមមានពូជសាសន៍

សិទិន

ពណ៌សមផុរ

លដើមរុំលណើតជាតិឬសងគម

លោយគ្នយនការលរ ើសលអើង
លភទ

ភាសា

លទពរសមផតថិ

សាស

រុំ លណើត

លសរ ីភាពរបុងការលរៀបច្ុំ និងច្ូ លរួមរបុងការលបជុុំសាធារណៈ

ដផែរលលើការហាមលបាម
មតិនលោបាយឬលផសងៗ
ឬសាទនភាពលផសងៗលទៀត។
លតូវបានធា

ច្ុំលពាេះបុគគល

លគប់រប
ូ លរុម សមាគមដដលមិនបានច្ុេះបញ្ជី សាទប័នស្សបច្ាប់ និងសាទប័នសារជីវរមយ 7
១៦.

គួរខ្ិតខ្ុំលបឹ ងដលបងពិលសស

និងលសយើរភាព

លដើមផីធា

ននសិទិនរបស់លរុមឬបុគគល

រិច្ចការពារលបរបលោយលបសិទនភាព

ដដលធាវប់ទទួ លរងនឹងការលរ ើសលអើងយូរអដងឝង

រួមមានស្តសថី រុមារ និងពលរដឌវ ័យលរយង ជនពិ ការ ជនដដលមិនដមនជាពលរដឌរបស់ខ្ួវន
(អបរដសឝងររសិទិនលជរលកាន និងជនលភៀសខ្វួន) សមាជិរននជនជាតិ ភាគតិច្ ឬ សាស
ជនដដលផ្ទវស់ទីលុំលៅ

បុគគលលភឿរសមផុរស

ជនជាតិ លដើមភាគតិ ច្

និងបុគគលដដលរងការលរ ើសលអើ ង លោយដផែរលលើលភទនិងដយ៉ានឌឹរបស់ខ្ួវន (A/HRC/26/29)។
ភាររិច្ចលនេះ តលមូវអាជាញធរឲ្រចាត់ វ ិធានការបដនទម លដើមផីការពារនិងសលមូលការលលបើ សិទិន
លសរ ីភាពននការលបជុុំ លោយលរុមទុំងល

េះ។

១៧. អនុសាសន៍អនុវតថ៖
(រ)

រដឌគួរឲ្រសច្ចប័នលលើសនថិសញ្ជដអនថរជាតិដដលពារ់ ព័នន

សនយត់វ ិជជមានលៅរបុងច្ាប់

និងគួរបលងកើតការ

ដដលជាលបលោជន៍ដល់ការលបជុុំលោយសនថិវ ិធី។

ពួរលគគួរ

ផថល់រិច្ចការពារផវូវច្ាប់ ច្ុំលពាេះសិទិនលផសងៗគ្នប ដដលការពារបុគគល ទុំងឡាយ ច្ូ លរួម
លបជុុំ ផថល់លទនភាព និង បនថលធឝើបច្ចុបផនបភាពនូ វច្ាប់ លគ្នលនលោបាយ និងដុំ លណើរការ
ចាុំបាច្់ សលមាប់អនុ វតថសិទិនទុំងលនេះ។ មិ នលតូវចាត់ទុរការលបជុុំណាមួ យ ជាការលបជុុំដដល
គ្នយនការពារលទ។
(ខ្)

រដឌ

គួរធា

ថ្នពលង្ហងច្ាប់ទុំងអស់ដដលទរ់ទងនឹងការលគប់ លគង

ការលបជុុំ មិនលតូវមានន័ យបងកប់លទ ពលង្ហងច្ាប់ លតូវដូច្ៗគ្នប និងតាមបទោឌនអនថរជាតិ។
លបសិនលបើ មានន័យបងកប់ លតូវបរស្សាយបទបញ្ដ តិថទុំងឡាយដដលផថល់ លបលោជន៍ ដល់
ជនដដលលបាថ្នបច្ង់ លលបើ សិទិនលសរ ីភាពរបស់ខ្ួន
វ របុងការច្ូ លរួមលបជុុំលោយ សនថិវ ិធី។
7

សូមលមើល ការ ិោល័យ សលមាប់ សាទប័នលបជាធិបលតយរ និងសិទិម
ន នុសស (ODIHR) ននអងគការ
សលមាប់សនថិសុខ្និងលបតិបតថិការលៅអឺរប
៉ាុ (OSCE),លគ្នលការដណ ុំ
សថីពីលសរ ីភាពននការលបជុុំគ្នបលោយសនថិវ ិធី (២០១០), ២.៥

7
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រដឌ គួ រអភិ វឌណ អនុម័ត និងលធឝើបច្ចុបផនបភាព អុំពីដផនការសរមយភាពថ្នបរ់ជាតិ

(គ)

លដើមផីអនុ វតថអនុសាសន៍ បច្ចុបផនប និងអភិ វឌណបទោឌនអនថរជាតិ ដដលទរ់ទងលៅនិងការ
លគប់លគងការលបជុុំ

និងគួ រដសឝងររជុំនួយបលច្ចរលទស

អងគការសហលបជាជាតិ ទទួលបនធុរសិទិម
ន នុ សស

ពីការ ិោល័យឧតថមសបងការ

ឬភាបរ់ ង្ហរឯរលទស

ដដលសមស្សប

ដនទលទៀត
(

)

រដឌគួរផថល់ការគ្នុំលទជាចាុំបាច្់ ច្ុំលពាេះ

អាជាញធររោឌភិ បាលលៅលគប់ ជាន់ថ្នបរ់

និងការលតួតពិនិតរលគប់លគ្នន់ លៅលលើ

ដដលពារ់ព័ននរុងការលគប់
ប
លគងការលបជុុំ។

ច្ុំ ណុច្

លនេះរួមមានការបណុថ េះបណា
ថ លលគប់ លគ្នន់និងធនធានមនុ សស និងហិរញ្ដ វតទុដដលចាុំបាច្់។
(ង)

អបរដឹរ

ុំនលោបាយនិងវ ិស័យលផសងលទៀត គួរទទួ លសាគល់ជា សាធារណៈ

ថ្នមតិផុយគ្ន
ធ
ប ពិតជាមាន លហើយគួរលលើរសធួយវបផធម៌អត់ឱន។
មនសសប្គប់រ ូបមានសិទ្ធិដដលមិនអាចដកហូតបាន កនងការចូលរ ួមប្បជុំ
សោយសនតិវិធី

ខ.

១៨.

ពីលលពាេះច្ាប់អនថរជាតិ ទទួលសាគល់សិទិនដដលមិនអាច្ដរហូតបាន

លបជុុំលោយសនថិវ ិធី

ច្ាប់ដច្ងថ្នមានការសនយត់ជាមុន

ដល់ការលរៀបច្ុំលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី។
លោងតាម

ដដលជាលបលោជន៍

ការលបជុុំទុំងអស់គួរលតូវបានសនយត់ស្សបច្ាប់

ការោរ់ រលមិតដដលអនុ ញ្ជដត

អនថរជាតិ សីព
ថ ី សិទិនពលរដឌ

លដើមផីច្ូលរួម

ដដលរុំ ណត់រុងមាលតា២១ននរតិ
ប
កាសញ្ជដ

និងសិទិននលោបាយ8

។

រិច្ចការពារសិទិនលសរ ីភាព

របុងការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី គឺ ភាជប់នឹងការលបជុុំណាដដលលបលពឹតថលោយសនថិវ ិធីដតប៉ាុ លណាតេះ។
របុងការរុំ ណត់ថ្នការលបជុុំមួយដដលមានការការពារលោយច្ាប់លនេះឬោ៉ា ងណាល
គឺគួរសនយត់9ភាពលរសមរានថននការលបជុុំ
ឲ្របានទូ លាយ។

និងគួរមានការបរស្សាយពាររ

េះ

“សនថិវ ិធី”

លតូវផថល់ការលគ្នរពនូវឥរ ិោបថននរិច្ចលបជុុំដដលបាន

10

លធឝើ

និងច្ុំលពាេះបុំណងរបស់អបរច្ូ លរួម។
១៩.

សិទិនលសរ ីភាពរបុងការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

លលើរសធួយ

និង

លបកាសផាយ

រួមមានសិទិលន ធឝើដផនការ

ចាត់ ដច្ង

អុំពីការលបជុុំ តាមលរៀបមួ យដដលស្សបច្ាប់។

ការោរ់រុំហិត ណាមួ យលៅលលើសរមយភាពដបបលនេះ លតូវបានចាត់ទុរថ្នជាការោរ់រុំហិត
ជាមុនលលើការលលបើ លបាស់សិទិន។

8
9
10

8

ការោរ់រុំហិតលៅលលើលសរ ីភាពបលងកើតសមាគម

និ ងការ

សូមលមើល A/HRC/23/39, រឋាខ្ណឍ៥០, និង OSCE, លគ្នលការណ៍, រឋាខ្ណឍ៣០
សូមលមើល A/HRC/20/27, រឋាខ្ណឍ២៦, និង A/HRC/23/39, រឋាខ្ណឍ៥០
Manfred Nowak, រតិកាសញ្ជដអនថរជាតិសីព
ធ ីសិទិនពលរដឌ និងសិទិន
ន លោបាយ៖បទអតាទធិបាយ
(Kehl am Rhein, Engel, 2005),ទព. ៤៨៧.
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សដមថងមតិ

អាច្បលលមើលគ្នលបុំណង

លដើ មផីសលលមច្បាន

នូ វរបុងការោរ់ រុំហិត

លោយលបសិទនភាពលៅលលើ លសរ ីភាពច្ូ លរួមរបុងការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី។
២០.

សិទិនលសរ ីភាពច្ូ លរួមលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

គឺ ររាទុ រលោយបុគគលលគប់ៗគ្នប

ដដលច្ូ លរួមលបជុុំ។ សរមយភាពអុំលពើ ហិងាឬការរ ុំលលាភ បុំពានមថងមាកល ដដលបងកលោយ
ជនមួយច្ុំនួន

មិនគួរសុំលៅមរលលើអបរដនទ

ដដលមានបុំណង

និងឥរ ិោបថររា

ភាពលរសមរានថលទ11។
២១.

លសរ ីភាពច្ូ លរួមលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

លហតុ លនេះលហើយ

ការលលបើលបាស់សិទនលនេះ

គឺ ជាសិទិន

និងមិនដមនជាអភ័យឯរសិទិន

មិនដមនជារមយវតទុលសបើសុុំការអនុញ្ជដតជាមុន

ពីអាជាញធរលទ។ អាជាញធររបស់រដឌ អាច្ោរ់ដុំលណើរការនូ វលបព័ននមួយអុំពីការជូនដុំណឹងជា
មុន

របុងលគ្នលបុំ ណងផថល់ឱកាសដល់អាជាញធររោឌភិ បាល

លដើមផីចាត់វ ិធានការការពារសុវតទិភាពសាធារណៈ

លបាស់សិទិន
ធារណៈ

អាជាញធររោឌភិ បាលមិនគួររ ុំពឹ ង
ឲ្រមានការលរៀបច្ុំ ជាមុន

ឬ

និង/ឬសណា
ថ ប់ ធាបប់ សា

នី តិវ ិធីជូនដុំណឹង

និងការពារសិទិនលសរ ីភាពរបស់អបរដនទ។

ការលសបើសុុំការអនុញ្ជដតដដលមានរបុងច្ាប់

ជួ យសលមួលដល់ការលលបើ
មិនលតូវបុំ លពញ

ជាមូ លោឌនសលមាប់ រុំនត់ មាតិ កាលទ។

ទមទរការជូនដុំណឹងអុំ ពីការលបជុុំលទ

លោយសារច្ុំនួនអបរច្ូ លរួមមានតិច្តួច្

ដដលមិនចាុំបាច្់
ឬផលប៉ាេះពាល់

លលើសាធារណៈមានទុំ ហុំតូច្។
២២. លគ្នលការណ៍ជូនដុំណឹង

មិនគួរពារ់ ព័នននឹងដបបបទការ ិោធិបលតយរលលច្ើនលពរ

លហើយគួរដផែរលលើ ការវាយតនមវតាមសមាមាលត12 ។ រយៈលពលជូនដុំណឹងមិនលតូវយូរលពរ
ប៉ាុដនថលតូវទុរលពលលគប់លគ្នន់ដល់អាជាញធរពារ់ ព័នន លដើមផីលរៀបច្ុំការលបជុុំឲ្របានសមស្សប។
វ ិធីជូនដុំណឹង

មិនគួ រតលមូវឲ្របង់រនលម(សូមអាន

A/HRC/23/39

រឋាខ្ណឍ៥៧)

និងអាច្លច្ញច្ូ លបានលោយទូលុំទូលាយ។
២៣. ការខ្រខានជូនដុំណឹងដល់អាជាញធរ

អុំ ពីការលបជុុំ

មិនបណា
ថ លឲ្រ

ការលបជុុំមួយខ្ុសច្ាប់ លឡើយ លហើយជាផលវ ិបារ មិនលតូវលលបើ លបាស់ជាមូលោឌនសលមាប់
បុំដបរការលបជុុំលឡើយ។
លមដឹរ

លបសិនមានការខ្រខានជូនដុំ ណឹងលតឹមលតូវ

ុំនលោបាយ ឬលមសហគមន៍ មិនគួ រទទួ លរងទណឍរមយរដឌបាល ឬបទឧលរិ ដឌលទ

ដដលបណា
ថ លឲ្រមានការពិន័យជាលបារ់
A/HRC/20/27រឋាខ្ណឍ២៩)។

11
12

អបរចាត់ដច្ង

ឬជាប់ ពនន

គ្នរ

(សូមអាន

លតង់ លនេះអនុវតថដូច្គ្នបនឹ ងររណីដដលការលបជុុំលរើតលឡើង

តុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , Ziliberberg v. Moldova, អនុវតថលលខ្៦១៨២១/០០, ៤ឧសភា ២០០៤
សូមលមើល A/HRC/20/27, រឋាខ្ណឍ២៨ , និងគណរមយការច្លមុេះអាលមរ ិកាុំងសថីពីសិទិនមនុសស
របាយការណ៍ទីពីរសធីពីសាទនភាពអបរការពារសិទិនមនុសសលៅទឝីបអាលមរ ិរ (២០១១),រឋាខ្ណឍ១៣៧

9
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ភាវមៗឥតលលគ្នងទុរ

លបសិនការជូនដុំណឹងជាមុន

មិនអាច្អនុ វតថតាមជារ់ ដសថង

ឬលបសិនគ្នយនអបរចាត់ដច្ងដដលមិនសាគល់។ ការលបជុុំ ភាវមៗលោយឥតលលគ្នងទុរ គួរដតរួច្
ពីល័រេខ្័ណឍទមទរការជូនដុំ ណឹង13 និងអាជាញធរអនុ វតថច្ាប់ គួរការពារនិងសលមួលការ
លបជុុំដដលឥតលលគ្នងទុរ លៅតាមលទនភាពដដលអាច្លធឝើបាន ។
២៤.

កាតពឝរិច្ចរបស់រដឌរុងការសលមួ
ប
លនិងការពារការលបជុុំ រាប់ បញ្ូច លការលបជុុំ និងការ

តវា៉ា មួយដដលលបឆ្ុំងនឹ ងការលបជុុំ ដដលលរើតលឡើងរបុងលពលដូច្គ្នប របុងល
ឬលលច្ើនមានបុំណងសដមថងការមិនសបាយច្ិតថ

ច្ុំលពាេះ

សាររបស់

េះការលបជុុំមួយ

ការលបជុុំ របស់លរុម

លផសងមួ យលទៀត។ ការលបជុុំ រួមមានការលបជុុំដដលឥតលលគ្នងទុរ និងការតវា៉ា លបឆ្ុំងការលបជុុំ
គួរមានការសលមបសលមួលតាមដដលលទនភាពលធឝើលៅបាន

លដើមផីឲ្រលរើតលឡើងច្ុំ លគ្នល

លៅរបស់ខ្ួវន14។
២៥.

កាតពឝរិច្ចសលមបសលមួលរបស់រដឌ

ដដលលលបើ សិទិនរបស់ខ្ួន
វ
ណារថី

វតទមានហានិភ័យ

រួមមានវ ិធានការការពារជនទុំងឡាយ

ឲ្ររូច្ចារពីអុំលពើ ហិងានិងការលលជៀតដលជរ 15។
មិនលគប់លគ្នន់ សលមាប់លធឝើការហាមលបាម

លទេះជាោ៉ា ង

ការលបជុុំ លទ16

។

លបសិនលបើ មានហានិភ័យននការប៉ាេះទងគិច្គ្នបលោយហិងា រវាងអបរច្ូ លរួម រវាងលរុមលបជុុំ
ោ៉ា ងលហាច្ណាស់ លតូវចាត់វ ិធានការតឹងរ ឹង លដើមផីធា

សុវតទិភាព និងសនថិសុខ្របស់

អបរច្ូលរួម និងអបរដនទលទៀត។
២៦.

ខ្ណៈដដលអបរលរៀបច្ុំ ខ្ិតខ្ុំអនុវតថតាមច្ាប់ លោយសមលហតុផល និងលលើរទឹរ

ច្ិតថការលបជុុំ

ឲ្រលបកាន់ឥរ ិោបថសនថិវ ិធី

ឲ្រទទួលខ្ុ សលតូវ

ច្ុំ លពាេះឥរ ិោបថខ្ុសច្ាប់ របស់អបរលផសងលឡើយ 17

គឺរ ុំលលាភលលើលគ្នលការទទួលខ្ុសលតូវបុគគល
រវាងអបរលរៀបច្ុំការលបជុុំ និងអាជាញធរ
ការលលបើ លបាស់សិទិនរបស់ពួរលគ។

13

14

15

16

17

10

អបរលរៀបច្ុំល

េះមិនគួរលតូវចាប់បងេុំ
។

លធឝើឲ្រទុំនុរច្ិតថច្ុេះលខ្ាយ

ទលងឝើដូច្លនេះ
និងសហការ

និងលធឝើឲ្រអបរលរៀបច្ុំ ការលបជុុំសុំខាន់ បារ់ទឹរច្ិតថ រុបង

តុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , Bukta v. Hungary,ការអនុវតថលលខ្ ២៥៦៩១/០៤, នថងទី១៧ ររកោ
២០០៧
លទេះជាោ៉ា ងណារថី លបើមានបាតុរមយដដលលបឆ្ុំង ដដលលរៀបច្ុំ លោយប៉ាុនប៉ាង លលជៀតដលជរ
សិទិនអបរដនទ ដដលបានជួបជុុំគ្នបលោយស្សបច្ាប់ បាតុរមយលបឆ្ុំង
នឹងសទិតរបុងឥទិព
ន លននមាលតា៥ននរតិកាសញ្ជដអនថរជាតិសីស
ថ ិទិនពលរដឌនិងសិទិននលោបាយ
និងការការពារ ច្ុំលពាេះសិទិន លសរ ីភាពននការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី នឹងមិនអនុវតថ។
សូមលមើលតុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , OzgurGundem v. Turkey, អនុវតថលលខ្២៣១៤៤/៩៣, ១៦ មី
២០០០, រឋាខ្ណឍ៤២៤៣
សូមលមើលតុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ ,Alekseyev v. Russia, អនុវតថលលខ្ ៤៩១៦/០៧, ២៥៩២៤/០៨
និង ១៤៥៩៩/០៩, ២១ តុលា ២០១០, រឋាខ្ណឍ៧៥
សូមលមើលរបាយការណ៍ A/HRC/20/27, រឋាខ្ណឍ៣១,និង A/HRC/23/39, រឋាខ្ណឍ៧៨
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២៧. គ្នយនជនណាមាបរ់ លតូវបានចាប់បងេុំឲ្រទទួ លខ្ុសលតូវច្ុំលពាេះបទឧលរិដឌ

រដឌបផលវណី

ឬ រដឌបាលលទ ច្ុំ លពាេះទលងឝើដដលលគ្នន់ដតលរៀបច្ុំ ឬច្ូលរួមរបុងការតវា៉ា លោយសនថិវ ិធី ប៉ាុលណាតេះ
២៨.

អនុសាសន៍អនុវតថ៖
រដឌ លតូវធា

(a)

ថ្នលបព័ននជូនដុំ ណឹងមុន

លបលោជន៍ ដល់ការលបជុុំ

។

មានអនុ ភាពលៅលលើការសនយត់ ជា

រដឌលតូវរលមិតឆ ធ នុ សិទិន

របស់អាជាញធរឲ្រតូច្ច្លងែៀត

ដដលោរ់រុំហិតមរលលើការលបជុុំ និងបញ្ូច លការលធឝើលបមាណ ននសមាមាលត។
រដឌ

(ខ្)

មិនគួរតលមូវអបរលរៀបច្ុំឲ្រទទួលបានអនុញ្ជដតជាមុ ន

ឬតាមការអនុ វតថជារ់ ដសថងរថី

លដើមផីលធឝើការលបជុុំ លទ។

គឺលតូវជួ យសលមួលដល់ការលបជុុំលោយសនថិវ ិធី

តាមច្ាប់

លបសិនលបើ មានលបព័ននជូនដុំណឹង

និងមិនលតូវអនុវតថ

តលមូវការតាមច្ាប់

លដើមផីសុុំការអនុញ្ជដតជាមុន
លបព័ននជូនដុំណឹង

(គ)
វ ិធានការ

មិនលតូវមានដបបបទការ ិោធិ លបតយរលលច្ើនលពរ។

លដើមផីសលមួលដុំ លណើរការជូ នដុំណឹង

ទុំងលៅលលៅទីលបជុុំជន
បទដដលង្ហយររបាន

រដនវងសាបរ់លៅផ្ទធល់ខ្ួននិ
វ
ងទី តាុំងជុំនួយ។
លោយសលងេប

លបព័ននអុិនថឹ លណតខាវុំង

រួមមាន៖ច្ុំនុច្ទីតាុំងសាបរ់លៅច្លមុេះ
ការលលបើទលមង់ ដបប

និងមានជាភាសាលផសងៗគ្នប។

លបសិនលសវា

អាជាញធរគួ រពិ ចារណាលលបើលបាស់លបព័ននអុិនថឹ លណត

តាមទី សាបរ់

លៅ។
(

)

លពលលវលាជូនដុំណឹងលតូវមានរយៈលពលខ្វី

គួរទុរលពលលគប់លគ្នន់ សលមាប់អាជាញធរ

តាមដដលអាច្លធឝើបាន

លដើមផីលរៀបច្ុំ ការលបជុុំ

រយៈលពលលលច្ើននថងោ៉ាង

លលច្ើនបុំផុត តាមច្ិតថច្ង់បានគឺរុងរងឝ
ប
ង់៤៨លមា៉ា ង
(ង)

លោយចាត់ ទុរថ្នការជូ នដុំ ណឹងលតូវបានបុំ លពញសពឝលគប់

គឺលៅលពលណាអាជាញធរបានទទួលការជូនដុំណឹងមួ យដដលផថល់ព័ត៌មានលគប់លគ្នន់
សលមាប់ រុំណត់នថង លវលានិ ងទីតាុំងននការលបជុុំ លោយសមលហតុ សមផល និ ងលពលណា
ទរ់ទង

លលខ្ទុំ

រ់ទុំនងលុំអិតរបស់អបរលរៀបច្ុំ។

អាជាញធរមិនចាុំបាច្់

លឆវើយតប

លដើមផីបុំលពញការជូន ឬលឆវើយតបឲ្រ ការលបជុុំដុំលណើរការលទ។
(ច្)

លបសិនការជូនដុំណឹង លតូវបានោរ់ពាររ សលមាប់ការលបជុុំ ច្ុំនួនពីរឬ លលច្ើ ន

ដដលសទិតលៅទីរដនវងនិងលវលាដូច្គ្នប អាជាញធរគួ រលបមាណលោយលែិតលែន់ អុំពី ហានិភ័យ
និងអភិវឌណយុទនសាស្តសថសលមាប់កាត់បនទយហានិភ័យទុំងល
លតូវោរ់រុំហិតលៅលលើការលបជុុំមួយឬលលច្ើនរបុងលពលដតមួ យ

េះ។ លៅលពល ដដលចាុំបាច្់
ការោរ់រុំហិត

ទុំងល

េះ
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គួរដតសលលមច្តាមរយៈរិច្ចលពមលលពៀងទុំងសង្ហេង

ឬលបសិន

មិនអាច្លៅរួច្

គួរតាមរយៈដុំ លណើរការដដលមិនលរ ើសលអើ ងរវាងការលបជុុំ ដដលបាន លសបើល

េះ។

ការោក់កុំហត
ិ សលើការប្បជុំសោយសនតិវិធី ប្តូវអនវតតតាម បទ្ោឋនអនតរជាតិ
សតព
ី ិសទ្
ិ ធិមនសស

គ.

២៩.

លសរ ីភាពននការលបជុុំលោយសនថិវ ិធី

គឺ ជាសិទិម
ន ូ លោឌន

វាលៅតាមវ ិសាលភាពននលទនភាពដដលអាច្លធឝើលៅបាន

លហើយគួ រដតលលបើ លបាស់

លោយគ្នយនការោរ់រុំហិត ។

លៅរបុងសងគមលបជាធិបលតយរ ការោរ់រុំហិតលតូវបានលធឝើលឡើង របុងររណីចាុំបាច្់ប៉ាុលណាតេះ
សលមាប់លបលោជន៍ សនថិសុខ្ជាតិ

ឬសនថិសុខ្សាធារណៈ

សណា
ថ ប់ ធាបប់សាធារណៈ

ការការពារសុខ្ភាពសាធារណៈឬសីលធម៌ ឬការការពារសិទិននិងលសរ ីភាពរបស់អបរដនទ
លហើយការោរ់រុំហិតល

េះគឺស្សបច្ាប់ ចាុំបាច្់ និងសមាមាលតលៅតាមលគ្នលលៅ ដដល

ខ្ិតខ្ុំសលលមច្បាន។

ការោរ់រុំហិតខ្វេះ

គឺជាររណីពិលសស

ដដលមិនដមនជាលិខ្ិតបទោឌន និងមិនលតូវលធឝើខ្ូច្ខាតច្ុំ លពាេះខ្វឹមសារននសិទិនលទ18។
៣០. លដើមផីបុំលពញតលមូវការនននីតានុរូលភាព

ការោរ់ រុំហិតណាមួ យ

លតូវមាន

មូលោឌនស្សបច្ាប់និងផវូវការលៅរបុងច្ាប់ (លគ្នលការណ៍នីតានុរូលភាព) អាណតថិនិង

អុំណាច្របស់អាជាញធរលតូវោរ់រលមិតដូច្គ្នបដដរ19 ។ ច្ាប់ ខ្ួនឯងហប
វ
ឹង លតូវមានលរេណៈ
ជារ់លារ់លគប់លគ្នន់

លដើមផីទុរឲ្របុគគលមាបរ់ អាច្លបមាណខ្វួន

ថ្នលតើខ្ួនបានរ
វ
ុំលលាភ

ច្ាប់ឬអត់ លហើយអាច្លបលមើ លមើលលៅមុខ្អុំពីផលវ ិបារនន ការរ ុំលលាភដដលអាច្លរើតមាន
ពីការរ ុំលលាភបុំពាន20 ។ លដើមផីអនុលលាមតាមលគ្នលការណ៍ សមាមាលត ការោរ់រុំហិត
លតូវដតសមសលមបរបុងការបុំ លពញនូវមុខ្ង្ហរការពាររបស់ខ្ួវន។
លដើមផីបុំលពញតលមូវការចាុំបាច្់

លតូវមានលិខ្ិតូបររណ៍ដដលមិ នសូវរ ុំលលាភបុំ ពាន

លៅរបុងច្ុំ លណាមការោរ់រុំហិតដដលអាច្សលលមច្ផលបានតាមបុំណង21
លតូវោរ់រុំហិត

លហើយពិចារណា
របុងការរុំ ណត់

18

19

20

21

12

ដដលច្លងែៀត

មរលលើលគ្នលលៅជារ់ លារ់

និងវ ិភាគលៅលលើសិទិន

។

និងការបារមមរបស់អាជាញធរ

ដដលពារ់ ព័នននឹងការលបជុុំ ដដលបានលសបើ។

លិខ្ិតូបររណ៍ដដលមិនសូវបុំ ពាន

លដើមផីសលលមច្ផលតាមលបាថ្នប

សូមលមើលគណរមយការសិទិនមនុសស, អតាទធិបាយទូលៅលលខ្ ២៧ (១៩៩៩) សថីពី
លសរ ីភាពននការលធឝើដុំលណើរ, រឋាខ្ណឍ១៣
សូមលមើលOSCE/ODIHR, លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ៣៥, និងតុលាសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , Hyde
Park and others v. Moldova, ការអនុវតថលលខ្. ៣៣៤៨២/០៦, ៣១ មី ២០០៩
សូមលមើលតុលាសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ ,Hashman and Harrup v. the United Kingdom, អនុវតថលលខ្
២៥៥៩៤/៩៤, ២៥ វ ិច្ឆិកា ១៩៩៩, រឋាខ្ណឍ៣១, និងGillan and Quinton v. the United Kingdom,
អនុវតថលលខ្ ៤១៥៨/០៥, ១២ មររា ២០១០,រឋាខ្ណឍ៧៦
សូមលមើលគណរមយការសិទិនមនុសស, ការពនរល់ទូលៅ លលខ្២៧,រឋាខ្ណឍ១៤
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អាជាញធរគួរ

ពិចារណាលៅ

ច្ុងលលកាយ។

លលើវ ិធានការ

លោយយរការហាមលបាមជាជុំលរ ើស

ឈានដល់ទីបញ្ចប់ ននច្ុំនុច្លនេះ

ដល់មនុសសទុំងមូល

ការហាមលបាមដដលប៉ាេះពាល់

និងទី ធាវទុំងមូ លរួមទុំងការហាមលបាមលលើការលលបើ សិទិនទុំងស្សុង

ឬលលើការលបលបាស់ ទី ធាវជារ់ លារ់ ឬលៅលពលលវលាជារ់ លារ់ គឺមិនសមាមាលត ពី លលពាេះ

ពួរលគលចាន លចាលការពិ ចារណាជាមុន អុំពីផលវ ិបារជារ់លារ់ ននការលបជុុំនីមួយៗដដល
បានលសបើ (សូមលមើ ល A/HRC/23/39 រឋាខ្ណឍ៦៣)
៣១. លៅលពលរដឌមួយយរបញ្ជ
ា សនថិសុខ្ជាតិ
សាធារណៈជាសុំអាង
អុំពីសារជាតិគុំរាមរុំដហង
លគប់លគ្នន់ សលមាប់រដឌ

និង

សលមាប់ោរ់រុំហិតលលើការលបជុុំ

ការពារសណា
ថ ប់ធាបប់
វាដសថងលច្ញឲ្រល

និងហានិភ័យដដលបានោរ់លច្ញ22
លដើមផីលោងជាទូ លៅ

។

ើញច្ាស់

វាគ្នយនលរេណៈ

ច្ុំ លពាេះសាទនភាពសនថិសុខ្ល

េះលទ។

ផលលបលោជន៍ ជាតិ នលោបាយ ឬ ផលលបជលោជន៍ របស់រោឌភិ បាល គឺ មិនមានន័ យ
ដូច្គ្នបលៅនឹងសនថិសុខ្ជាតិ ឬសណា
ថ ប់ ធាបប់ សាធារណៈលទ។
៣២. ការលលបើ លបាស់ទីធាវសាធារណៈ

សលមាប់ ការលបជុុំ លផសងៗ

លោយលសយើភាពគ្នប

និងដូច្គ្នបលៅនឹងសរមយភាពពាណិជជរមយ

និងអបរលថយើរលជើង។

ការលលបើ លបាស់ទីសាធារណៈ

លដើមផីការពារផលលបលោជន៍ ខ្ុសៗគ្នប

ប៉ាុ ដនថ

គឺ ជាលរឿងស្សបច្ាប់

ឬច្ល

ច្រាច្រោនយនថ

ទមទរនូវវ ិធានការសលមមសលមួលខ្វេះ

មានវ ិធីស្សបច្ាប់ ជាលលច្ើន

ដដលបុ គគល

អាច្លលបើលបាស់ទីធាវសាធារណៈ។ ការលបជុុំបងកការរ ុំខានខ្វេះដល់ ជីវភាពរស់លៅលបចាុំនថង
ការធុ ញលទន់

និងប៉ាេះពាល់ដល់សរមយភាពពាណិជជរមយ

។

លតូវអត់លអាន

លបសិនលបើខ្ឹវមសារននសិទិនមិនលតូវបានដរហូត 23។
៣៣. អបរច្ូលរួមលបជុុំ

មានលសរ ីភាពលលជើ សលរ ើសនិងសដមថងអុំពីសាររបស់ខ្ួវន។

ការោរ់រុំហិតលលើមាតិ កាសារននការលបជុុំ
មរលលើសិទិន

ដដលបានដច្ងខាងលលើ

សាសន៍ ឬសាស

លតូវដតអនុ លលាមតាមការរុំណត់ ដដលបញ្ដ តិថ

ឧទហរណ៍

លបសិនសារល

េះគ្នុំលទការសែប់ជាតិ

ដដលបលងកើតជាការញុេះញង់ ការលរ ើសលអើ ង អរ ិយភាព និងអុំលពើ ហិងា។

លលបើ សិនលបើ ការោរ់រុំហិតលលើមាតិកា បង្ហាញថ្នលតឹមលតូវសមលហតុផល

អាជាញធរគួរចាត់

វ ិធានការោរ់រុំហិតដដលមានលរេណៈមិនសូវរ ុំលលាភបុំ ពាន លដើមផីលោេះស្សាយបញ្ជ
ា ។

22

23

សូមលមើលគណរមយការសិទិនមនុសស, ទុំ រ់ទុំនងលលខ្ ១១១៩/២០០២, លី v.សាធារណរដឌរូលរ,៉ា
ពិនិតរលមើល លតូវបានអនុម័ត លៅនថងទី២០ ររកោ ២០០៥, រឋាខ្ណឍ៧.៣.
តុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , Kuznetsov v. Russia, អនុវតថលលខ្ ១០៨៧៧/០៤, ២៣ តុលា ២០០៨,
រឋាខ្ណឍ ៤៤, និងគណរមយការសិទិនមនុសស អនថរអាលមរ ិរ, របាយការណ៍ សថីពីសុនិថសុខ្និង
សិទិនមនុសស, រឋាខ្ណឍ១៩៧
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៣៤. ការរលមិតលលើ

“លពលលវលា ទីរដនវង និងរលបៀប” គឺនិោយពីការរលមិតជាមុ ន

ច្ុំលពាេះលពលណា ទីរដនវងណា និងវ ិធី ដដលការលបជុុំមួយលតូវលធឝើ។ ការោរ់រលមិតដបបលនេះ
មិនគួរមានោច្់ ខាត របុងការរុំណត់សារ ឬតនមវននសដមថងមតិរបស់ការលបជុុំ ឬរបុងការ
បង្ហែរ់ដល់ការលលបើលបាស់សិទិនលសរ ីភាពលបជុុំ ។

៣៥. ការទទួ លខ្ុ សលតូវរបុងការលធឝើយុតិរ
ថ មយអុំពីការរលមិត គឺ សិត
ទ លលើអាជាញធរ។ លបសិន
លតូវោរ់រលមិត
រដឌបាល

គួ រមានជលលមើសសលមាប់អបរលរៀបច្ុំ លដើមផីពិនិតរដផបរតុលាការ

លបសិនជាប់ ពារ់ ព័នន

លោយលបញាប់

មានសមតទភាព

និ ងដផបរ

លោយឯររាជរ

និងមិនលុំលអៀង24។
៣៦. អនុសាសន៍អនុវតថ
គួរពលង្ហងច្ាប់ លគប់លគង

(រ)

ដដលទរ់ទងនឹងការលបជុុំ
និងការលធឝើលតសថសមាមាលត។
អុំណាច្

អុំពីសីលធម៌របស់រដឌឲ្រមានន័យច្ាស់លាស់

លហើយគួរបញ្ូច លគ្នប

នូវនីតានុរូលភាព

ច្ាប់ លតូវបញ្ជ
ជ រ់ឲ្របានច្ាស់

និងការទទួលខ្ុ សលតូវ

ការចាុំបាច្់

អុំពីសាទប័នដដលមាន

សលមាប់ទទួ លនិងលឆវើយតបលៅនឹងការជូនដុំណឹង។

ដដលសាទប័ នគួរដតលៅឯររាជរ ពី ការលលជៀតដលជរហួសលហតុ។ សាទប័នលនេះ មិនលតូវទទួ ល

លរេណៈវ ិនិច្័ឆយសលមាប់ការោរ់រុំហិត

បានឆ ធ នុ សិទិនលលច្ើនលលើសលទ៖
គួរោរ់ឲ្រមានជាសាធារណៈ

និងលតូវអនុ លលាមលៅតាមបទោឌន

និងច្ាប់អនថរជាតិ

សថីពីសិទិនមនុសស
សុំលណើរោរ់រុំហិត

(ខ្)
លធឝើទុំ

រ់ទុំនងលៅកាន់ អបរលរៀបច្ុំ

គួ រសរលសរជាលាយល័រេណ៍អរសរ

លធឝើយុតិថរមយ

រួមមានការផថល់យុតិថរមយច្ុំលពាេះការោរ់រុំហិត

លដើមផីផថល់ឱកាសឲ្រអបរលរៀបច្ុំ របុងការោរ់ ពាររ និងលឆវើយតបលៅ នឹងសុំលណើរោរ់រុំហិត
សុំលណើរោរ់រុំហិត

(គ)

គួរទរ់ទង

តាមលពលលវលាដដលបានរុំណត់

លោយច្ាប់ លដើមផីទុរលពលលវលាលគប់លគ្នន់ លដើមផីបញ្ចប់ ឧទធរ  ឬការបននូរបនទយបលណា
ថ េះ
អាសនប ជាប ធ ន់  ឲ្របានមុ ន លពលលវលាលបជុុំដដលលសបើ
(

)

ច្ាប់គួរផថល់សិទិនទទួ លបានដុំលណាេះស្សាយរដឌបាល។

ការលលបើ លបាស់អស់ វ ិធីដុំលណាេះស្សាយរដឌបាល

លទេះោ៉ា ងណារថី

មិនគួ រជាតលមូវការជាមុន

សលមាប់អបរ

លរៀបច្ុំ លដើមផីពិនិតរដផបរតុ លាការលទ។

24
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លសច្រថីសលលមច្ច្ិតថរបស់លរុមលបឹរាសិទិនមនុសស ២៥/៣៨; សូមលមើលផងដដរ A/HRC/20/27,
រឋាខ្ណឍ៤២
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រដឋប្តូវសប្មបសប្មួលការសប្បើប្បាស់សទ្
ិ ធិប្បជុំសោយសនតិវិធី

ឃ.

មានកាតពឝរិច្ចវ ិជជមាន

៣៧. រដឌ

ឲ្រលធឝើការសលមបសលមួលការលបជុុំ។

លដើមផីធា
រដឌ

តលមូវឲ្រមានការលបមូ លនិងវ ិភាគព័ត៌មាន
លបមាណលតឹមលតូវច្ុំ លពាេះហានិ ភ័យ។
ថ្ន

លោយតលមូវ

គួ រលរៀបច្ុំ ដផនការលតឹមលតូវ

និ ងសលមបសលមួលការលបជុុំ

ចាុំបាច្់។លតូវលរៀបច្ុំ ដផនការសលមាប់ ទប់ទល់
ការលធឝើដផនការ

និងការលធឝើ

សមាមាលតនិង

និងវ ិធានការលបុង

សាទនការណ៍អាសនប

លោយលតឹមលតូវ

គឺ មាន

និងរបុងការ

លតូវមាន

ការលធឝើដផនការសលមាប់សាទនភាពលលគ្នេះអាសនប
និងការលរៀបច្ុំ

សលមាប់ ការលបជុុំ

ការលធឝើសលលមច្ច្ិតថលបរបលោយតមាវភាព

រាល់វ ិធានការដដលចាត់ ការលោយម្នថីអនុ វតថច្ាប់

លបយ័តបជាមុន។

អាជាញធរ

ការលបលមើ លលៅលលើឆ្រលផសងៗ

សារៈសុំខាន់រុងដុំ
ប
ណារ់កាលលធឝើដផនការ
ធា

សិទិន

លតូវបលងកើតលឡើង។

ទមទរឲ្រមានការពិនិតរតាមោន

សរមយភាពជាបនថ គួរសលមបលៅ តាមការផ្ទវស់បូថរកាលៈលទសៈ។
៣៨. រិច្ចការសលមបសលមួលលតឹមលតូវននការលបជុុំ ទទួលបានលបលោជន៍ ទុំ
សហការណ៍គ្នបលែ

ច្ុំលណាមភាគី ពារ់ព័ននទុំងអស់(សូមលមើល

A/HRC/17/28រឋាខ្ណឍ១១៩)។ រិច្ចសនធ

លោយច្ុំហ រវាងអាជាញធរ (រួមមានអាជាញធរ

ទទួលខ្ុសលតូវរបុងការទទួ លការជូនដុំ ណឹង
លបសិនសាគល់អតថសញ្ជដណគ្នត់

និងម្នថីអនុវតថច្ាប់ )ជាមួ យនឹងអបរលរៀបច្ុំ

មុនលពល

អុំឡុងលពល

និងលលកាយលពលការលបជុុំ

ភាបរ់ ង្ហរនិងម្នថីអនុវតថច្ាប់

គួរមានវ ិធានការទុំងអស់

គឺផថល់នូវវ ិធី លោេះស្សាយរិច្ចពីការការពារនិងសលមួលសលមួល
និងបង្ហករការលឡើងរុំលៅ25
លដើមផីទុំ

។

រ់ទុំនងជាមួ យអបរលរៀបច្ុំ ការលបជុុំ

ឈវបយរការណ៍និងសុវតទិភាព
ទុំ

រ់ទុំនង និង

រ់ទុំនងតាមសមថីផ្ទធល់លទ

ជួយបននូរភាពតានតឹ ង

និង/ឬជាមួ យអបរច្ូលរួម

ឬវ ិធានការសនថិសុខ្26។

លហើយម្នថីអនុ វតថច្ាប់

អុំពីលបតិបតថិការ

មិនលតូវោរ់រុំហិត

លៅលលើ

លតូវទទួ លការបណុថ េះបណា
ថ ល

អុំពីផលប៉ាេះពាល់ដដលអាច្លរើ តមាន ច្ុំលពាេះទុំ

រ់ទុំនងលោយលបលោល ដដលអបរលរៀប

ច្ុំនិងអបរច្ូលរួម

ឧទហរណ៍

គិតថ្នជាការគុំរាមរុំ ដហង

វតទមានននការលលបើលបាស់

ឧបររណ៍ខ្វេះ និងភាសាកាយវ ិការបស់ម្នថី។
៣៩. ទុំ

រ់ទុំនងដដលលបសិទនភាព

គួរបនថលរៀបច្ុំយុទនសាស្តសថ
ភាបរ់ង្ហរអនុ វតថច្ាប់

25

26

គឺអាស្ស័ យលលើទុំនុរច្ិ តថ។

ភាបរ់ ង្ហរអនុវតថច្ាប់

លដើមផីបលងកើតទុំនុរច្ិតថជាមួយសហគមន៍
លតូវមានសមាសភាព

ដដលខ្វួនបុំលរ ើ។

តុំ ណាងឲ្រសហគមន៍ទុំងមូល។

បណិឍ តសភាលរុងហសឺដណវ សថីពីច្ាប់អនថរជាតិមនុសសធម៌ និងសិទិនមនុសស,
សលមបសលមួលការតវា៉ា លោយសនថិវ ិធី (២០១៤), ទព.១៦
សូមលមើល តុលការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , ធលហុមគីន v. រុសសុី, អនុវតថលលខ្ ៧៤៥៦៨/១២, ធ៥ មររា
២០១៦, រឋាខ្ណឍ ១២៧ ១២៨
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លុំហូព័ត៌មាន

គួ រលបលពឹតិថលៅលោយលសរ ី

មុនលពលនិងអុំ ឡុងលពលលបជុុំ

លហើយភាគី ពារ់ព័ននទុំងអស់ គួរលជាបជាដុំណឹង អុំ ពីការផ្ទវស់បូរបរ
ថ
ិបទនិងកាលៈលទសៈ។
ទុំ

រ់ទុំនងនិងការសនន

រវាងអបរលរៀបច្ុំនិងអបរច្ូ លរួមលបជុុំ

លគ្នលការណ៍សយ័លគច្ិតថទុំងស្សុង

ោច្់ ខាតលតូវសទិតលលើ

លហើយមិនលតូវចាប់បងេុំអបរលរៀបច្ុំ

ឲ្រជាប់កាតពឝរិច្ច

លោយស្សបច្ាប់និងមិ នស្សបច្ាប់ លដើមផីច្ចារជាមួយអាជាញធរ អុំពីលពលលវលា ទីរដនវង
និងរលបៀបលបជុុំ។

ការទមទរដបបលនេះ

គឹដូច្គ្នបលៅនឹ ងការោរ់រុំហិតមរលលើការលបជុុំ

ដដលលលគ្នងទុរអញ្ចឹងដដរ (សូមលមើ លA/HRC/23/39 រឋាខ្ណឍ ៥៦)។
៤០.

រដឌមានកាតពឝរិច្ច របុងរិច្ចការសលមបសលមួល មានដូច្ជាការទទួ លខ្ុ សលតូវផថល់

លសវាជាមូ លោឌន ការលគប់លគងច្រាច្រ ជុំនួយលពទរ27

និ ងលសវាសមាែត28។ មិនលតូវចាប់

បងេុំអបរលរៀបច្ុំឲ្រទទួលខ្ុសលតូវរបុងការផថល់លសវាទុំងល
ជួយបង់នថវលសវាទុំងល
៤១.

េះលទ

លហើយមិនតលមូវឲ្រពួរលគ

េះដដរ។

មុខ្ង្ហរបឋមរបុងការអនុ វតថច្ាប់

បដនទមពីលលើកាតពឝរិច្ចសលមបសលមួល

គឺការ

ការពារសុវតទិភាពនិងសិទិនរបស់អបរដដលច្ូ លរួមរបុងការលបជុុំ លពមទុំងអបរសលងកតការណ៍
និងអបរឈរលមើល។.
៤២.

ម្នថីអនុវតថច្ាប់

សលមបសលមួលការលបជុុំ។

លតូវទទួ លការបណុថ េះបណា
ថ លលគប់ លគ្នន់
វគគបណុថ េះបណា
ថ លលនេះ

អុំពីបទោឌនច្ាប់ ដដលលគប់ លគងការលបជុុំ
និងសលមបសលមួល

សថីពីការបលច្ចរលទស

គួរបញ្ូច លច្ុំ លណេះដឹងលតឹមលតូវ

បលច្ចរលទសរបុងការលគប់លគងហឝូងមនុ សស

សិទិនមនុសសរបុងបរ ិបទននការលបជុុំ

និងតួ

ទី សុំខាន់ ននការលបជុុំ

ដដលមានលៅរបុងលុំោប់លបជាធិបលតយរ។ ការបណុថ េះបណា
ថ ល លតូវបញ្ូច លជុំ
ដូច្ជាទុំ

រ់ទុំនងលបរបលោយលបសិទនភាព

ការច្ចារ

ញ “ទន់”

និងសលមុេះសលមួល

ដល់ម្នថី

អនុវតថច្ាប់ លដើមផីបលញ្ចៀសការលឡើងរុំ លៅននអុំ លពើ ហិងា និងកាត់បនទយជលមាវេះ 29
៤៣. ការលបលបាស់វ ិធី “ឈប់លតួតពិ និតរ”របស់ម្នថីអនុ វតថច្ាប់ មរលលើបុគគលដដលលរៀប
ច្ុំនិងច្ូលរួមរបុងការលបជុុំ អាច្បងកឲ្រប៉ាេះពាល់ដល់សិទិនលសរ ីភាព និងសនថិសុខ្រាងកាយ
លពមទុំងជី វ ិតឯរជន។

ការឈប់លតួតពិនិតរ

រ ុំលលាភលលើលគ្នលការណ៍មិនលរ ើសលអើង។

27

28
29

លតូវមានច្ាប់អនុញ្ជដត

និងមិនលតូវ
ជាចាុំបាច្់

សូមលមើលលគ្នលការណ៍៥ ននលគ្នលការណ៍ជាមូលោឌន សធីពីការលលបើលបាស់រមាវុំង និងអាវុធ
លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់
OSCE/ODIHR,លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ ៣២
សូមលមើលលគ្នលការណ៍ដណ ុំ ២០ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ, និង OSCE/ODIHR,

លគ្នលការណ៍ដណ
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និងតាមសមាមាលត30 ។ លបការដដលថ្ន បុគគលមាបរ់ លគ្នន់ដតច្ូលរួម ការលបជុុំសនថិវ ិធីមួយ
មិនលតូវបលងកើតជាមូលោឌនសមលហតុផល សលមាប់ លធឝើការដឆរលឆរលទ។
៤៤.

អុំណាច្លធឝើការោត់ ខ្ួន
វ

អាច្បុំពញមុខ្ង្ហរការពារសុំខាន់

លៅរបុងការលបជុុំ

លោយអនុញ្ជដតម្នថីអនុ វតថច្ាប់ ឲ្រដរបុគគលដដលរុំពុងលបលពឹតិថហិងា លច្ញពីការលបជុុំ ។
ពាររ “ចាប់” មានន័យច្ុំលពាេះ ការដរហូតលសរ ីភាព លហើយវាមិនរុំណត់ លៅលលើការ
ចាប់ខ្ួនតាមផវ
វ
ូវការលទ

លោងតាមច្ាប់រុងស្សុ
ប
រ។

វាសុំខាន់ ដដលថ្នការលលបើ លបាស់

អុំណាច្ចាប់ខ្ួន
វ
លតូវលលបើ លបាស់ឲ្រស្សបលៅនឹងបទោឌនអនថរជាតិ សីស
ថ ិទិនមនុសស រួមទុំង
សិទិជ
ន ីវ ិតឯរជន លសរ ីភាព និ ងសិទិនននដុំ លណើរការលៅតាមដុំលណើរការស្សបតាមផវូវច្ាប់ ។
៤៥.

គ្នយនបុគគលណាមាបរ់

រងការចាប់ខ្ួន
វ

ឬ

ុុំខ្ួនតាមអុំ
វ
លពើ ច្ិតថលទ។

លៅរបុងបរ ិបទ

ការលបជុុំ លតង់ លនេះមានអតទន័យពិលសស ដដលការលបជុុំ និងអបរលបឆ្ុំងកាវយ ជាបទឧលរិ ដឌ។
ការចាប់អបរតវា៉ា

លដើមផីទប់ សាកត់

ឬោរ់ទណឍរមយពួរលគមិនឲ្រលលបើ លបាស់សិទិនរបស់ខ្ួន
វ

ច្ុំលពាេះលសរ ីភាពននការលបជុុំលោយសនថិវ ិធី

អាច្រ ុំលលាភការការពារទុំងលនេះ

ឧទហរណ៍

បទលចាតលបកាន់ដដលមិនលតឹ មលតូវ គ្នយនលហតុផល ឬខ្ឝេះសមាមាលត។ ស្សលដៀងគ្នបលនេះដដរ
វ ិធានការដដលរ ុំលលាភបុំ ពាននិងលធឝើឲ្រច្ុេះលខ្ាយជាមុន មិ នលតូវយរមរលលបើ លទ លុេះលតាដត
លលគ្នេះថ្នបរ់ ននអុំលពើ ហិងាបង្ហាញច្ាស់
“ការចាប់ខ្ួនជាហឝ
វ
ូង”

ដដលលរៀបនឹងលរើ តលឡើងពិតលបារដ។

ននអបរច្ូលរួមការលបជុុំ

ជាញឹរញាប់

តាមអុំលពើច្ិតថនិងមិនលរ ើសមុខ្។
៤៦.

លបសិនការចាប់ខ្ួនលរើ
វ
តលឡើង

ល័រេខ្័ណឍ

ុុំោុំង

អបផរ ិមា។ច្ុំណុច្លនេះទរ់ទងនឹងទីតាុំងឬសាទនភាព
លសរ ីភាពរបស់ខ្ួន
វ

រួមមានពនន

លលបើ សលមាប់ លផធរអបរជាប់
លតូវលបលពឹតិថមរលលើអបរជាប់

ុុំ

គ្នរ

ទី

ុុំ

លតូវដតអនុ វតថតាមបទោឌន
ដដលបុគគលលតូ វបានដរហូត

ុុំោុំង

និងទីតាុំងដនទលទៀត

សនយត់ថ្នជាការចាប់ ខ្ួន
វ

ទីសាធារណៈ
ដដលអបរជាប់

តាមរលបៀបមនុ សសធម៌

ុុំ

និងោនយនថ
លតូវបានោរ់។

និងមានការលគ្នរពភាពនថវថូរប 31

របស់ពួរលគ និងមិនលតូវរងអុំ ពីទរុណរមយ ឬការលបលពឹតិម
ថ រលលើខ្ួន
វ ឬទណឍរមយលផសងលទៀត
ដដលលោរលៅ អមនុសសធម៌ ឬបល ទ រប ធ ប

30

31

លរុមការង្ហរ សថីពីការការពារសិទិនមនុសស ខ្ណៈដដលលបឆ្ុំងនឹងអុំលពើលភរវរមយ,
លគ្នលការណ៍ដណ ុំមូលោឌនលគឹ េះសថីពីសិទិនមនុសស: បញ្ឈប់ និងការដសឝងររមនុសស (រញ្ជដ
២០១០).
លគ្នលការណ៍ ១សាទប័នលគ្នលការណ៍ សលមាប់ការការពារបុគគលលគប់រប
ូ លៅរបុងទលមង់ ុុំោុំង
ឬជាប់ពនន គ្នរ
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៤៧. ការបងេិតបងេុំរុងការោរ់
ប
ធាវប់បានបញ្ជ
ជ រ់ថ្នការ

ុុំោុំងរដឌបាល គឺមានបញ្ជ
ា ។ គណៈរមយការសិទិនមនុ សស

ុុំោុំងដបបល

េះផថល់ហានិភ័យធងន់ធងរច្ុំលពាេះការដរហូត

លសរ ីភាព32 តាមអុំលពើច្ិតថលោយមិនគិតពីការកាត់ លទសបទឧលរិដឌផង។
៤៨.

ការលលបើ លបាស់សមាមាលតជាពិ លសស ទរ់ទងលៅនឹងការោរ់ទណឍរមយដផបររដឌបាល

លៅរបុងបរ ិបទការលបជុុំ។
ឧទហរណ៍

ការពិន័យណាមួយល

េះ

មិនលតូវលធឝើឲ្រហួសលហតុ លពរលទ

ការពិន័យលបារ់ោ៉ាងលលច្ើនបុំផុត។

ការពិ ន័យលបារ់ដបបលនេះ

អាច្បលងកើនរថីលពួយបារមមអុំពីដុំលណើរការផវូវច្ាប់និងអាច្មានឥទនិពលកាន់ដតភ័ យខាវច្ខាវុំង
លៅលលើការលលបើលបាស់សិទិនលសរ ីភាពរបុងការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី
៤៩.

អនុសាសន៍អនុវតថ ៖
រដឌ

(រ)
ល

គួរដតលលើរសធួយ

ការអនុវតថច្ាប់ច្លមុេះ

ើញខ្វួនឯងថ្នបានច្ូ លរួមសហការជាមួ យប៉ាូលិស។

លដើមផីឲ្រសហគមន៍ លមើ ល

លនេះទមទរនូ វសាទប័នតុំ ណាង

ដដលមានការច្ូ លរួមរបស់ស្តសថីនិងលរុមសលមវងតិច្
រដឌ

(ខ្)

គួ រអនុវតថវ ិធីសាស្តសថលធឝើដផនការដូច្ៗគ្នប

សលមាប់ ការលបជុុំទុំងអស់

លៅតាមគុំរូលោយដផែរលលើការលធឝើលបមាណអុំពីការគុំរាមរុំដហងនិងហានិភ័យ
បទោឌននិងច្ាប់ សិទិនមនុ សស លពមទុំងសីលធម៌។
អាជាញធរសាធារណៈ

(គ)

រួមទុំងម្នថីអនុវតថច្ាប់

និងបញ្ូច ល

លតូវមានសមតទភាព

បង្ហាញភសថុតាងនូវការពាោមរបស់ខ្ួនលដើ
វ
មផីរម
ួ លបាស្ស័យទរ់ទងលោយសុទនច្ិតថ
ជាមួយអបរលរៀបច្ុំ ការលបជុុំ និ ង/ឬអបរច្ូលរួមការលបជុុំ
(
ទុំ

)

ភាបរ់ង្ហរអនុ វតថច្ាប់

គួរធា

ថ្នមានអងគភាពទុំ

រ់ទុំនងដដលជាលច្រ

រ់ទុំនងដដលអាច្លច្ញច្ូ លបាន មុនលពល អុំ ឡុងលពល និងលលកាយលពលការលបជុុំ ។

អងគភាពទុំ

រ់ទុំនង

គួរទទួលបានការបណុថ េះបណា
ថ ល

នូវជុំ

ញទុំ

រ់ទុំនងនិ ង

ការលគប់លគងជលមាវេះ និងលឆវើយតបលៅនឹងបញ្ជ
ា សនថិសុខ្ និ ងលរមសីលធម៌ របស់នគរបាល
លពមទុំងលឆវើយតបលៅនឹងការទមទរោ៉ា ងលលច្ើន
លោយអបរច្ូ លរួមការលបជុុំ។

មុខ្ង្ហរទុំ

រ់ទុំនង

និងទសសនៈដដលបានសដមថងលច្ញ
គួ រដច្រឲ្រោច្់ពីមុខ្ង្ហរឈវបយរ

ការណ៍ដនទលទៀត

32

18

សូមលមើលអតាទធិបាយទូលៅរបស់គណរមាយធិការ លលខ្ ៣៥ (២០១៤) សថីពីលសរ ីភាព
និងសនថិសុខ្របស់បុគគល, រឋាខ្ណឍ ១៥
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រដឌ

(ង)

និងសាទប័នអនុ វតថច្ាប់

គួរធា

សលមាប់វាយតនមវសភាពការលលកាយលពលលបជុុំ
លមលរៀននិងធា
(ច្)

បលងកើតយនថការជាអច្ិ ន្នថយ៍

លដើមផីដរពិលសាធន៍

ជា

ការការពារសិទិន
សាទប័នអនុវតថច្ាប់

បានលលជើសលរ ើសពួរលគ
អតថសញ្ជដណច្ាស់

គួ រសហការជាមួ យអបរបលលមើ ការ

ឲ្រជួយបលលមើ ដល់ការលបជុុំ ។

ដដលអបរចាត់ ដច្ង

អបរបលលមើ ការលបជុុំ

និងគួរទទួលការបណុថ េះបណា
ថ លលតឹមលតូវនិង

គួ របង្ហាញ

ទទួលព័ត៌មាន

សលងេបសថីពីការលបជុុំជាមុន។អាជាញធរមិនគួ រ តលមូវឲ្រអបរលរៀបច្ុំ ផថល់អបរបលលមើការលទ។
(ឆ)

វ ិធានការរ ុំខាន

មិនគួ រលលបើ លៅរបុងការលបជុុំលទ។

ឬចាប់ខ្ួនអប
វ
រច្ូ លរួមដដលលធឝើដុំលណើរច្ូ លរួមរលបជុុំ លទ

លតូវបញ្ឈប់ ការដឆរលឆរ

លុេះលតាដតមាន

លលគ្នេះថ្នបរ់ពី

អុំលពើហិងាដដលជិតលរើ តលឡើង បង្ហាញវតទមានច្ាស់លាស់
ង.

មិនប្តូវសប្បើកមាា ុំងោច់ខាត លុះប្តាដតមិនអាចសជៀសបាន
សហើយប្បសិនប្សបើសនាុះ គួរដតអនវតតតាមចាប់អនតរជាតិសព
ី ត ីសទ្
ិ ធិមនសស
៥០.

រដឌ

អនថរជាតិ

និងភាបរ់ង្ហរនិងម្នថីអនុវតថច្ាប់របស់ខ្ួន
វ

លដើមផីលគ្នរពនិងការពារ

លតូវជាប់កាតពឝរិច្ចលលកាមច្ាប់

លោយគ្នយនការលរ ើសលអើង

ច្ុំលពាេះសិទិនរបស់អបរ

ទុំងឡាយដដលច្ូលរួមរបុងការលបជុុំ លពមទុំងសិទិនរបស់អបរសលងកតការណ៍ និង អបរឈរ
លមើល33 ។ លបព័ននគុំរូលតឹមលតូវ រួមមាន លគ្នលការណ៍នីតានុរូលភាព វ ិធានការលបុង
លបយ័តបជាមុន សមាមាលត និ ងការទទួ លខ្ុ សលតូវ។
៥១.

លគ្នលការណ៍នីតានុរូលភាព

តលមូវឲ្ររដឌអភិវឌណនូវគលលមាងច្ាប់ រុងស្សុ
ប
រមួ យ

សលមាប់ការលលបើ លបាស់រមាវុំង ជាពិលសសរមាវុំងដដលលបល័យជី វ ិត លោយអនុ វតថតាមបទ

ោឌនអនថរជាតិ (សូមលមើលA/HRC/26/36 រឋាខ្ណឍ៥៦)។ លបព័ននគុំរូលតឹមលតូវ ជាពិ លសស
គួរដតោរ់រុំហិត លលើការលលបើ លបាស់អាវុធនិងរលលផិច្ អុំ ឡុងលពលលបជុុំ រួមទុំងការតវា៉ា
និងការយល់លពមតាមផវូវការ និងការពលង្ហយអាវុធនិ ងឧបររណ៍34។
៥២.

លគ្នលការណ៍លបុងលបយ័តបជាមុន

តលមូវឲ្រលបកាន់យរវ ិធានការទុំងអស់

ដដលអាច្លធឝើលៅបាន លដើមផីលធឝើដផនការ លរៀបច្ុំ និងបុំលពញលបសររមយ ដដលទរ់ទងនឹង

33

34

លរមរបស់មន្តនរីអនុវត្រច្បាប់ ត្ត្ូវបានត្រប់ត្រង ក្នុងច្បំណាមររឿងរផេងៗ រោយច្បាប់សិទ្ិម
ធ នុសេ។
ត្ក្មសីលធម៌សត្ាប់មន្តនរីអនុវត្រច្បាប់ និងរោលការណ៍ត្រឹឹះ សរីពីការរត្បើត្បាស់ក្ាលំង និងអាវុធ
រោយមន្តនរីអនុវត្រច្បាប់។ សុមរមើលផងដែរ អំពីរោលការណ៍ សរីពីការបង្ការត្បសិទ្ធភាព
និងរសុើបអរងាត្ ននការសាលប់ភាលមៗ ឬតាមអំរពើច្បិត្រ រត្ៅច្បាប់។
សូមលមើល, ឧទហរណ៍, អងកការលលើរដលងលទសអនថរជាតិ , ការលលបើលបាស់រមាវុំងៈ

លគ្នលការណ៍ដណ ុំ សលមាប់អនុវតថនូវលគ្នលការណ៍លគឹេះរបស់អងគការសហលបជាជាតិ
សថីពីការលលបើលបាស់រមាវុំង និងអាវុធ លោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ (២០០៥), ទព. ៤៦
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ការលបជុុំ
បាន

លដើមផីលជៀសវាងការលលបើលបាស់រមាវុំង

លដើមផីបនទយផលវ ិបារលលគ្នេះថ្នបរ់។

ពិលសស

ឬលបសិនមិនអាច្លជៀសពីការលលបើរមាវុំង

លបើលទេះជាលតូវលលបើរមាវុំង

លតូវអនុ វតថតាមល័រេខ្័ណឍទមទរជាចាុំបាច្់

លៅរបុងសាទនភាព

និងសមាមាលត

ប៉ាុដនថតលមូវការ

ចាុំបាច្់ លលបើ លបាស់រមាវុំងអាច្លតូវបានទប់ សាកត់លោយសមលហតុផលតាុំងពី លគ្នដុំបូង។ រដឌ
មួយអាច្ចាប់បងេុំឲ្រទទួ លខ្ុ សលតូវច្ុំលពាេះការខ្រខានរបុងការចាត់វ ិធានការទន់លពល

លោយលបុងលបយ័តប35 ។ ការបណុថ េះ គួរបញ្ូច លបលច្ចរលទស ននការសលមួលនិងលគប់លគងហឝូង
មនុសស ជាមួ យនឹងលបព័ននច្ាប់លគប់លគងការលបជុុំ 36 ។ រដឌលតូវធា
របស់ខ្ួនទទួ
វ
លបានការបណុថ េះបណា
ថ លតាមលវលារុំណត់

ថ្ន ម្នថីអនុ វតថច្ាប់

និងសារលផងអុំពីការលលបើ

លបាស់ អាវុធដដលពួរលគបានបុំពារ់ លោយស្សបច្ាប់ 37

៥៣. លោយឈរលលើមូលោឌន ការលធឝើលបមាណអុំពីហានិភ័យ ឧបររណ៍សលមាប់ រមាវុំង
ម្នថីអនុវតថច្ាប់ដដលបានពលង្ហយ របុងអុំ ឡុងលពលលបជុុំ គួ ររាប់បញ្ូច ល ឧបររណ៍ការពារ
ខ្វួនលតឹមលតូវ

ដល់ជីវ ិត38

និងជលលមើ សអាវុធដដលសមស្សបមិ នសូវបងកលលគ្នេះថ្នបរ់

អាវុធនិងរលលផិច្

គួរអនុញ្ជដតសលមាប់ លឆវើយតប

លោយោច្់ ពីគ្នប

។

ដូលច្បេះ

។

និងសលមាប់បននូរភាពតានតឹង

ការផថល់អាវុធដល់ម្នថីអនុ វតថច្ាប់

ដដលមិនដមនជាអាវុធលបលភទដដលមិនសូវបងកលលគ្នេះថ្នបរ់ ជីវ ិតដូច្ជាដុំបង

គឺមិនអាច្

ទទួលយរបានលទ។
៥៤.

លបើចាុំបាច្់

ម្នថីលតូវលលបើលបាស់ឧបររណ៍ការពារខ្វួន

ដូ ច្ជាដខ្ល មួរសុវតទិភាព

និងអាវការពារលគ្នប់កាុំលភវើងឬ/និងការពារការកាប់ ចារ់ លដើមផីកាត់បនទយតលមូវការលលបើ
លបាស់អាវុធ របស់ម្នថីអនុ វតថច្ាប់។ មិនលតូវអនុញ្ជដត39ឲ្រលលបើលបាស់អាវុធលទលោយសារ
អាវុធទុំងល

េះមិនលធឝើឲ្រសលលមច្បុំណង របុងការពលងឹងច្ាប់លោយស្សបច្ាប់ ដដលមិន

ច្ង់

ុំឲ្រមានហានិភ័យ ជាពិ លសសរបុងកាលៈលទសៈននការលបជុុំមួយ

៥៥.

រដឌលតូវផគត់ផគង់អាវុធណាដដលមិនសូវបងកលលគ្នេះថ្នបរ់ដល់ជីវ ិត

លៅរបុងសាទនភាពសមស្សបដដលលមើ លល

សលមាប់ លលបើ លបាស់

ើញអុំពីការជុំ រញ
ុ ទប់សាកត់ការលលើការអនុ វតថ

មលធាបាយណាដដលអាច្បងកការសាវប់ ឬ របួ សសាបម40 ។ អាវុធដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នបរ់
35

36

37
38

39
40
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តុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ , មា៉ា លរន និងអបរដនទលទៀត v. ច្លរភពអង់លគវស, អនុវតថ លលខ្
១៨៩៨៤/៩១, ២៧ រញ្ជដ ១៩៩៥
លគ្នលការណ៍ ២០ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ,និង OSCE/ODIHR, លគ្នលការណ៍ដណ ុំ,
រឋាខ្ណឍ ១៤៧
លគ្នលការណ៍១៩ នៃគោលការណ៍មូលដ្ឋាៃគ្ឹះរ
លគ្នលការណ៍២ ននលគ្នលការណ៍មូលដឌនលគឹេះ។ អាវុធដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នបរ់ដល់ជីវ ិត
អាច្មានផលវ ិបារដល់អាយុជីវ ិត ឬប៉ាេះពាល់មរលលើអបរឈរលមើល (សូមលមើល លគ្នលការណ៍ ៣នន
លគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ)
សូមលមើល អងគការលលើរដលងលទសអនថរជាតិ , លគ្នលការណ៍សធីពីការលលបើលបាស់រមាវុំង, វគគ៦
Ibid.
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ដល់ជីវ ិតលតូវឆវងកាត់ ការយល់លពម និង លធឝើលតសថតាមវ ិទាសាស្តសថ និងលលបើលបាស់លោយ
ទទួលខ្ុសលតូវ លោយម្នថីដដលឆវងកាត់ការហឝឹរហឝឺនលតឹ មលតូវ ពី លលពាេះអាវុធលបលភទល
អាច្មានឥទនិពលដល់សាវប់ឬរបួស

លបសិនមិនលលបើឲ្របានលតឹមលតូវ

និងច្ាប់អនថរជាតិសីព
ថ ី សិទិនមនុសស។

េះ

ឬលៅតាមបទោឌន

រដឌគួរបលងកើតនិងអនុវតថពិធីសារអនថរជាតិ

សលមាប់បណុថ េះបណា
ថ លអុំពីការលលបើ លបាស់អាវុធដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នបរ់ដល់សាវប់។
៥៦.

រុំលណើនលបលភទអាវុធដដលអាច្បញ្ជ
ជ ពីច្មាងយ

បរ ិបទការឈវបយរការណ៍ពី ការលបជុុំ។

គឺ អាច្ររបាន

លតូវលបុងលបយ័តបបុំផុត

ជាពិលសសរបុង

ច្ុំលពាេះបញ្ជ
ា លនេះ។

លបសិនបលច្ចរវ ិទាទុំលនើ ប លតូវបានលលបើ លបាស់ ម្នថីអនុវតថច្ាប់ លតូវដតលគប់ លគងខ្វួនឯង
លគប់លពលលវលា

លៅលពលបលង្ហយឬបលញ្ចញរមាវុំង

(សូនលមើ ល

A/69/265រឋាខ្ណឍ

៧៧៨៧) 41
៥៧. ការលលបើ លបាស់រមាវុំងលោយម្នថីអនុវតថច្ាប់ គួ រដតជាររណីពិលសស42
លបជុុំ

គួរដតលបលពឹតថលៅតាមធមយតា

លហើយការ

លោយមិនលលជើសលរ ើសយររមាវុំងបាយ។

រមាវុំងណាមួយ

លតូវដតអនុវតថលៅតាមលគ្នលការណ៍ចាុំបាច្់

តលមូវការចាុំបាច្់

ោរ់រុំហិតលលើការលលបើ លបាស់រមាវុំងលគប់លបលភទ

ការលលបើ

និងសមាមាលត។
និ ងលគប់រុំរ ិត

ជាអបផរ ិមាលបើ ចាុំបាច្់ លៅរបុងកាលៈលទសៈ(មលធាបាយលលគ្នេះថ្នបរ់តិច្តួច្បុំផុត) ដដលជា
ការលធឝើលបមាណអុំពីបុពឝលហតុ និងផលប៉ាេះពាល់ពិតលបរដ។ ការលលបើ លបាស់រមាវុំង គួ រលផ្ទថត
លលើបុគគលដដលលលបើអុំលពើ ហិងា

ឬ

លលបើសលមាប់បលញ្ចៀសការគុំរាមរុំ ដហងដដលជិត

លរើតលឡើង។
៥៨.

តលមូវការសមាមាលត

របស់បុគគលលគ្នលលៅ។

គឺ រុំរ ិតលលើការលលបើរមាវុំង

លោយដផែរលលើការរុំរាមរុំ ដហង

លនេះជាការវាយតុំ នលអុំពីលបលោជន៍

ថវឹងដថវងអុំពីលលគ្នេះថ្នបរ់

និងផលលបលោជន៍ លោយទមទរថ្ន លលគ្នេះថ្នបរ់ អាច្បណា
ថ លមរពីការលលបើលបាស់រមាវុំង
គឺសមាមាលត និងលធឝើយុតិថរមយ ដដលទរ់ទងលៅនឹងលបលោជន៍ដដលរ ុំពឹងទុរ។
៥៩.

លគ្នលការណ៍តលមូវការចាុំបាច្់និងសាមាមាលត

គឺអនុវតថច្ុំលពាេះការលលបើ លបាស់ទុំងអស់ រួមទុំងរមាវុំងលបល័យជីវ ិត ។ មានវ ិន័យជារ់លារ់
ទរ់ទងលៅនឹងការលលបើ អាវុធសលមាប់ការអនុ វតថច្ាប់ និងអុំឡុងលពល លបជុុំផងដដរ43 ។
អាវុធ

41

42
43

អាច្លលបើ លបាស់សលមាប់លបឆ្ុំងដតការគុំរាមរុំ ដហង

ដដលជិត

លរើតលឡើង

សូមលមើលគណរមយការអា្ហឝិរ សថីពីសិទិនលបជាជន និងសិទិនមនុសស, ងអតាទធិបាយទូលៅ លលខ្ ៣
(២០១៥) សថីពីធមយនុញ្ដអា្ហឝិរ សធីពីសិទិនលបជាជន និងសិទិនមនុសស : សិទិរន ស់រានមានជីវ ិត
(មាលតា៤), រឋាខ្ណឍ ៣១
សូមលមើល បទអតាទធិបាយ លៅលលើមាលតា៣ ននលរមសីលធម៌ សលមាប់ម្នថីអនុវតថច្ាប់
លគ្នលការណ៍ ៩ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ
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លដើមផីការពារជីវ ិត

ឬបង្ហកររបួសសាបមដដលគុំរាមរុំ ដហងដល់ជីវ ិត

(អនុវតថការលលបើរមាវុំងសមាមាលត)។ ពុុំមានជលលមើសបដនទមអឝីលផសងលទៀតលទ ដូច្ជាការចាប់
ខ្វួន

ឬការលលបើរមាវុំងមិ នលបល័យជី វ ិត

លដើមផីលោេះស្សាយការរុំរាមរុំ ដហងជី វ ិត

(អនុវតថរមាវុំងដដលចាុំបាច្់ )
៦០.

មិនលតូវលលបើ អាវុធលោយង្ហយ

លដើមផីបុំដបរការលបជុុំ ។

ការបាញ់មិនលរ ើសមុខ្

លៅលលើហូងមនុ
ឝ
សស គឺ ជាលរឿងខ្ុសច្ាប់ ជាដរាប(សូមលមើលA/HRC/26/36រឋាខ្ណឍ៧៥)។
ការប៉ាុនប៉ាងលលបើលបាស់រមាវុំងលបល័យជី វ ិត

លតូវស្សបតាមច្ាប់ប៉ាុលណាតេះ

លដើមផីការពារជី វ ិតមួយលទៀតពី ការ

មិនអាច្លជៀសវាងបានោច្់ ខាត

លបសិន

គុំរាមរុំដហងដដល

ជិតលរើតលឡើង។ ច្ុំណុច្លនេះ លៅលពលខ្វេះគឺនិោយដល់លគ្នលការណ៍ ការពារជីវ ិត(ibid.,
រឋាខ្ណឍ៧០)
៦១.

ការបុំ ដបរការលបជុុំមួយ

និងការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

មានហានិភ័យននការរ ុំលលាភសិទិនលសរ ីភាពសដមថងមតិ

លពមទុំងសិទិប
ន ូរណភាពរាងកាយ។

ការបុំដបរការលបជុុំ មួយ

មានហានិភ័យបលងកើនភាពតានតឹងរវាងអបរច្ូ លរួមនិ ងម្នថីអនុវតថច្ាប់ផងដដរ។
លោយសារលហតុផលទុំងអស់លនេះលហើយ ការបុំ ដបរលតូវដតជាជុំលរ ើសច្ុងលលកាយ ប៉ាុ លណាតេះ
លៅលពលដដលមិនអាច្លជៀសបាន។

ឧទហរណ៍

លគគួ រពិចារណការបុំ ដបរ

លបសិន

អុំលពើហិងា មានសភាពធងន់ធងរ និងរ ីររាលោល និងបងកគុំរាមរុំដហងដដលជិតលរើតលឡើង
ច្ុំលពាេះសុវតទិភាពរាងកាយ

ឬលទពរសមផតថិ

បានចាត់រាល់វ ិធានការសមលហតុផល
ពីលលគ្នេះថ្នបរ់។

និងបុគគលលផសងៗ

គឺទុរឲ្រការលបជុុំបនថ
ច្ាប់អនថរជាតិ

ភាបរ់ ង្ហរអនុ វតថច្ាប់

និ ងបុំដបរបុគគលទុំងល

ោច្់រវាងបុ គគលដដលលលបើហិងា

៦២.

លដើមផីសលមួលដល់ការលបជុុំ និងការពារអបរច្ូ លរួម

មុនអនុញ្ជដតការបុំ ដបរ

បុគគលដដលបងកហិងា

និងលបសិនម្នថីអនុវតថច្ាប់
គួរដតរុំនត់អតថសញ្ជដណ

េះលច្ញពីការលបជុុំ

និងដបរដច្រឲ្រ

ដដលច្ូលរួមរបុងការលបជុុំ។

អនុញ្ជដតឲ្របុំដបរការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

វ ិធី លនេះ

របុងររណីពិ លសស

ប៉ាុលណាតេះ។ ឧទហរណ៍ ការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី ដដលញុេះញង់ការលរ ើសលអើង អរ ិយភាព
ឬអុំលពើហិងា

ដដលជាការបុំពាន

សិទិនពលរដឌនិងសិទិននលោបាយ
ដដលរ ុំលលាភតិច្
ស្សលដៀងគ្នបលនេះដដរ

និងលរ ើសលអើង

លៅរបុងមាលតា២០ននរតិកាសញ្ជដអនថរជាតិសីព
ថ ី

លបដហលចាុំបាច្់ លតូវការបុំដបរ

លៅរបុងការលគប់ លគងសាទនភាព

ការបងកការលុំបារដល់អបរអបរដនទ

ដល់ច្រាច្រោនយនថឬអបរដុំលណើរ

លបសិនលបើមលធាបាយ

គួ រលតូវបានអត់លអាន

ទទួ លបរាជ័ យ។

ឬការរ ុំខានបលណា
ថ េះអាសនប
លបសិនការលបជុុំមួយ

បងកភាពរាុំងសធេះផវូវលច្ញច្ូ ល លដើមផីទទួលលសវាសុំខាន់ៗ ដូច្ជាការបិទលច្រ ផវូវសល្ង្ហគេះ
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ប ធ ន់ លៅកាន់មនធីរលពទរ ឬលបសិនការលលជៀតដលជរនឹងច្រាច្រឬលសដឌរិច្ច មានសភាព
ធងន់ធងរ និងយូរអដងឝង ឧទហរណ៍ ផវូវសាភនអាកាសសុំខាន់ៗ លតូវបានបិទសធេះជាលលច្ើននថង
ការបុំ ដបរអាច្លតូវបានលធឝើយុតិថរមយបាន។

ការខ្រខានមិនបានផថល់ដុំណឹងអុំពីការលបជុុំ

ដល់អាជាញធរ មិនដមនជាមូ លោឌនសលមាប់បុំដបរលឡើយ។
៦៣. អាជាញធររោឌភិ បាល

ឬម្នថីជាន់ខ្ភស់

ដដលមានព័ត៌មានសុលរិ តនិ ងលគប់ លគ្នន់

អុំពីសាទនភាពដដលលតោងរបុងច្ុំលណាមសាធារណៈជនទូលៅ
បញ្ជ
ជ ការបុំ ដបរ។

លបសិនការបុំ ដបរចាុំបាច្់

ឲ្របានដឹងឮច្ាស់

និងទុ រលពលលវលាលគប់ លគ្នន់

គួរមានអុំ ណាច្

គួ រជលមាបដល់ការលបជុុំនិងអបរច្ូលរួម
លដើ មផីបុំដបរលោយសយ័លគច្ិ តថ 44

។

លហើយលបសិនអបរច្ូ លរួម មិនលពមបុំដបរ ម្នថីអនុវតថច្ាប់ លធឝើអនថរាគមបដនទម
៦៤.

ជាដផបរមួ យននការទទួ លខ្ុសលតូវរបស់ខ្ួវន

លតូវបលងកើតវ ិធានពិនិតរលឡើងវ ិញ

លដើមផីធា

គណនីយភាព

និងលធឝើរបាយការណ៍លបសិទនភាព

រដឌ

លដើមផីលោេះស្សាយ

ឧបផតថិលហតុមួយ ដដលទរ់ ទងនឹងការលបជុុំ អុំ ឡុងលពល ដដលការលលបើ លបាស់រមាវុំងខ្ុ ស
ច្ាប់លរើតលឡើង45
៦៥.

លតូវបលងកើតលឡើង

រច្

លដើមផីបនទយការលបឈមអុំ លពើ ហិងា

សមភ័ននបញ្ជ
ជ ច្ាស់ លាស់និងលបរបលោយតមាវភាព
ឬការលលបើរមាវុំង

និងលដើមផីធា

ការទទួលខ្ុស

លតូវច្ុំ លពាេះអុំ លពើលលយើសច្ាប់ ឬ ការលភវច្ភាវុំងរបស់ លោយម្នថី46 ។ ការររារុំណត់ លតា
លតឹមលតូវអុំពីលសច្រថីសលលមច្ច្ិ តថរបស់ម្នថីបញ្ជ
ជ ការលៅលគប់ ជាន់ថ្នបរ់ ទុំងអស់
ចាុំបាច្់។

ម្នថីអនុវតថច្ាប់

លតូវសាគល់អតថសញ្ជដណច្ាស់លាស់

គឺលតូវការ
ឧទហរណ៍

លតូវពារ់ផ្ទវរលឈាយេះឬអតថលលខ្ ឲ្របានលគប់ គ្នប។ លលើ សពី លនេះ គួរមានលបព័ននរត់លតាមួ យ
ច្ាស់លាស់ ឬការរត់ លតាឧបររណ៍ ដដលបានផថល់ឲ្រម្នថីមាបរ់ៗ របុងលពលលច្ញលបតិ បតថិ
ការ រួមមានោនយនថ កាុំលភវើងនិងលគ្នប់ រ ុំលសវ
៦៦.

លោងតាមវ ិន័ យទូលៅ មិនគួ រលលបើរមាវុំងលោធា លដើមផីតាមោនឈវបយរការណ៍

ពីការលបជុុំលទ។ របុង កាលៈលទសៈពិ លសស លបើចាុំបាច្់ លោធាលតូវសទិតលលកាមការបង្ហគប់ រដឌ
អុំណាច្សុីវ ិល47 ។ លោធាលតូវទទួលបានការហឝឹរហឝឺនលពញលលញផងដដរ លតូវអនុ វតថនិង
លតូវជាប់កាតពឝរិច្ច

ននលគ្នលការណ៍ច្ាប់អនថរជាតិ សីព
ថ ីសិទិនមនុសសលពមទុំងលគ្នល

នលោបាយអនុ វតថច្ាប់ លគ្នលការណ៍ដណ

44
45

46
47

ុំ សីលធម៌ និងទទួលការបណុថ េះបណា
ថ ល

សូមលមើល OSCE/ODIHR,លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ១៦៨.
លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ២២ ននលគ្នលការណ៍ដណ ុំមូលោឌនលគឹេះ, និងមាលតា ៨,
លោយមានបទអតាទធិបាយនូវលរមសីលធម៌
លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ២៤២៦ នន លគ្នលការណ៍ដណ ុំលគឹេះ
បទអតាទធិបាយ ច្ុំលពាេះមាលតា ១ ននលរមសីលធម៌
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លផសងៗលទៀត

និងទទួ លឧបររណ៍ដដលចាុំបាច្់។

លដើមផីអនុវតថការតលមូវការទុំងលនេះ

រដឌលតូវោរ់ វ ិធានការ ពីច្មាងយជាមុន លោយសាទនភាពដបបល

េះលរើតលឡើងលពលលលកាយ។

៦៧. អនុសាសន៍អនុវតថ៖
រដឌគួរធា

(រ)

និងទទួលបានការដណ

ថ្ន ម្នថីអនុ វតថច្ាប់ មានឧបររណ៍ មានការបណុថ េះបណា
ថ ល
ុំជាចាុំបាច្់ លដើមផីឈវបយរការណ៍ននការលបជុុំ លបើសិនលទនភាព

មាន លោយគ្នយនការលលបើ លបាស់រមាវុំងជុំ នួយ
រលលផិច្របុងការឈវបយរការណ៍ពី ការលបជុុំ

(ខ្)

រលលផិច្បននូរបនទយរុំ លណើនហិងា
និងការលបាស្ស័យទរ់ទង។
ដណ

ុំ

លោយឈរលលើមូលោឌនទុំ

រ់ទុំនង

ការបណុថ េះបណា
ថ លរបស់ម្នថីអនុវតថច្ាប់

លៅមុនលពលនិងរបុងលពលបុំលពញការង្ហរ

មុនលពលលលជើសលរ ើស

រដឌលតូវោរ់ ឧបររណ៍ដបបលនេះ

គួរបញ្ូច លការ

និងដច្រចាយឧបររណ៍ភាបរ់ ង្ហរអនុវតថច្ាប់

លលគ្នេះថ្នបរ់ដល់ជីវ ិត

រួមមានអាវុធដដលមិនសូវបងក

ការច្ចារ

ទុំងលៅរបុងថ្នបរ់លរៀននិង

លៅទីរដនវងការង្ហរជារ់ ដសថង
(គ)

គួរដតសងកត់លៅលលើ

សលមាប់លលបើ លបាស់រុងលពលលបជុ
ប
ុំ

ឲ្រសទិតលលកាមការលធឝើលបមាណលោយឯររាជរនិងតមាវភាព

លដើមផីរុំណត់អុំពីការអនុ វតថតាមច្ាប់និងបទោឌនអនថរជាតិ សីព
ថ ីសិទិនមនុសស។ជាពិ លសស
ឧបររណ៍

គួរលតូវបានវាយតនមវ

អុំ ពីភាពសុលរិ តលតឹមលតូវ

លដើមផីកាត់បនទយលលគ្នេះថ្នបរ់ដផបររាងកាយនិងច្ិតថសាស្តសថ។
លពលមានសមតទភាពលគប់ លគ្នន់

)

ឧបររណ៍

និ ងសមតទភាព
គួរដតផគត់ផគង់ឲ្រ

របុងការបណុថ េះបណា
ថ លលោយលបសិទនភាពដល់ម្នថី

អុំពីការលលបើ លបាស់លតឹមលតូវ។
(

ទុំ នុរច្ិតថ

បទបញ្ដ តិថជារ់លារ់

និងការដណ

ុំលុំអិតពីលបតិបតថិ

គួ រលតូវបានអភិវឌណ

និងផសពឝផាយជាសាធារណៈ សថីពីការលលបើលបាស់ជលលមើសលផិច្រលរបុងការលបជុុំ រួមមាន
អាវុធ

ដដលលទរទន់លៅររការរលរៀបច្ុំលឡើងលោយមិនលរ ើសមុខ្

ទឹរដភបរនិងបុំពង់ បាញ់ទឹរ។

ការបណុថ េះបណា
ថ ល

ដដលមិនសូវលលគ្នេះថ្នបរ់ដល់ជីវ ិត

ដូច្ជាឧសយ័នបងាូរ

លតូវបញ្ូច លការលលបើលបាស់ឧបររណ៍

លោយស្សបតាមច្ាប់និងលតឹមលតូវ

របុងច្ុំលណាម

ហឝូងមនុសស។ ម្នថីអនុ វតថច្ាប់ គួរទទួ លបានការបណុថ េះបណា
ថ លលតឹមលតូវ អុំពីឧបររណ៍
ការពារ

និងទទួលបានការដណ

ុំោ៉ាងច្ាស់ ថ្ន

គួរលលបើលបាស់ឧបររណ៍ដបបលនេះ

ជាជាពិ លសសសលមាប់ ការពារ ។ រដឌគួរតាមោនពិនិតរលបសិទនភាពននការបណុថ េះបណា
ថ ល
លៅរបុងការបង្ហកននការរ ុំលលាភ ការលលបើលផិច្រល ឬ អាវុធខ្ុ សលគ្នលលៅ
(ង)

អាវុធសឝ័យលបវតថ

មិនគួរោរ់ឲ្រលលបើ លបាស់លៅរបុងការឈវបយរការណ៍

ច្ុំលពាេះការលបជុុំ លទេះសទិតរបុងកាលៈលទសៈណារ៏ លោយ
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(ច្)

លបព័ននអាវុធសឝ័យត

ដដលមិនទមទរមនុ សសបញ្ជ
ជ

គួរដតហាមលបាម

និងរមាវុំងបញ្ជ
ជ ពីច្មាងយ គួ រដតលលបើ លបាស់លោយមានការលបុងលបយ័តបបុំផុត។
(ឆ)

រដឌ

គួរអភិវឌណលគ្នការណ៍ដណ

ុំទូលុំទូលាយ

អុំ ពីការបុំ ដបរការលបជុុំ

អនុលលាមលៅតាមច្ាប់និងលគ្នលការណ៍អនថរជាតិ សីព
ថ ីសិទិនមនុសស។ លគ្នលការណដបប
លនេះ គួរដតផាយឲ្របានដឹងជាសាធារណៈ និងផថល់ការដណ

ុំអនុវតថ ច្ុំលពាេះម្នថីអនុ វតថ

ច្ាប់ លោយលុំអិត លគប់ កាលៈលទសៈ ដដលអនុញ្ជដតឲ្រអនុវតថការបុំ ដបរ រាល់វ ិធានការ
ដដលតលមូវលបកាន់យរ

មុ នលពលសលលមច្ច្ិតថលធឝើការបុំ ដបរ

រុំលៅហិងា) និងបុគគលដដលលច្ញបញ្ជ
ជ បុំដបរ។
(ជ)

(រួមមានវ ិធានការបននូបនទយ

រដឌលតូវបលងកើតលបព័ននសលងកតការណ៍និងរាយការណ៍លបសិទនភាព សថីពីការលលបើ

រមាវុំង និ ងព័ត៌មានដដលពារ់ ព័នន រួមមានតួ លលខ្ អុំពីការលលបើរមាវុំងលពលណា មរលលើអប រ
ណា ដដលព័ត៌មានទុំងលនេះ ង្ហយស្សួលររបានជាសាធារណៈ
(ឈ) ឧតថមសបងការអងគការសហលបជាជាតិ ទទួ លបនធុរសិទិម
ន នុ សស

គួរលកាេះលបជុុំ លរុមជុំ

ញការ

លដើមផីពិនិតរការអនុវតថ លបព័ននអនថរជាតិ សីព
ថ ីសិទិនមនុ សស

ច្ុំលពាេះអាវុធដដលបងកលលគ្នេះថ្នបរ់តិច្តួច្ដល់ជីវ ិត

និងលបព័ននអាវុធគ្នយនមនុ សសបញ្ជ
ជ

របុងលគ្នលបុំណងអនុ វតថច្ាប់ រួមមាន ការលផ្ទថតលលើការលលបើលបាស់អាវុធល
ការលបជុុំ

(ញ)

េះ របុងបរ ិបទ

បលងកើតការលគប់លគងលបរបលោយលបសិទនភាពលៅថ្នបរ់ ជាតិនិងអនថរជាតិ

លដើមផីហាមលបាមការជួ ញដូរឧបររណ៍ឈវបយរការណ៍និងលគប់លគងហឝូងមនុ សស រួមមាន
បលច្ចរវ ិទាឈវបយរការណ៍ ដដលឧបររណ៍ល

េះអាច្បងកលលគ្នេះថ្នបរ់ធងន់ធងរ របុងបរ ិបទការ

លបជុុំ ដដលអាច្សលមួលដល់ការសមាវប់ ខ្ុសច្ាប់ ទរុណរមយ និងការលបលពឹតថមរលលើខ្ួន
វ
ឬទណឍរមយលផសងលទៀតដដលលោរលៅ អមនុ សសធម៌ ឬបល ទ រប ធ ប
ច.

មនសសប្គប់រប ប្តូវមានសិទ្ធិសសងកតការណ៍ ពិនិតយតាមោន
និងកត់ប្តាការប្បជុំ
៦៨.

បុគគលទុំងអស់

មានសិទិនសលងកតការណ៍

តាមអតទន័យពលងីរបដនទម

គឺការពិនិតរតាមោនការលបជុុំ ។ សិទិនលនេះបានមរពីសិទិនដសឝងររព័ត៌មាន និង សិទិនទទួ ល
ព័ត៌មាន

ដដលលតូវបានការពារលោយមាលតា១៩(២)

ននរតិ កាសញ្ជដអនថរជាតិសីព
ថ ី

សិទិនពលរដឌ និងសិទិននលោបាយ។ ទសសនៈអុំពីការពិនិតរតាមោន មិនលតឹមដតបញ្ជ
ជ រ់ពី
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សរមយភាពសលងកតលមើ លការលបជុុំប៉ាុលណាតេះលទ

ប៉ាុ ដនថជាការលបមូលព័ត៌មានដ៏ សរមយ

ការលផធៀងផ្ទធល់និងលលបើព័ត៌មានភាវមៗ លដើមផីលោេះស្សាយបញ្ជ
ា សិទិនមនុ សស 48
៦៩.

អបរសលងកតការណ៍

ជាទូ លៅលតូវបានរុំណត់ថ្នជាបុគគល

ឬ

លរុមភាគីទីបី

ដដលមិនដមនជាអបរច្ូ លរួម ដដលមានលគ្នលលៅជាច្ុំបង គឺសលងកតនិងរត់លតារាល់អុំលពើ
និងសរមយភាព
ម្នថីរាជការ

ដដលលរើតលឡើងលៅទី លបជុុំសាធារណៈ49។
អងគភាពរោឌភិបាល

លដើរតួ ជាអបរសលងកតការណ៍។
មានតួ

និងអងគការសងគមសុីវ ិល

អបរសារព័ត៌មាន

សាទប័នជាតិសិទិនមនុសស
ទុំងអស់គ្នបជាទូ លៅ

រួមទុំងអបរសារព័ត៌មានពលរដឌ

ទី ោ៉ាងសុំខាន់ 50

៧០. រដឌមានកាតពឝរិច្ច
រួមមានការលគ្នរពនិង
អស់ននការលបជុុំ

លគ្នរពសិទិនរបស់អបរសលងកតការណ៍លបជុុំ។
សលមួលសិទិនសលងកតការណ៍និងតាមោន

លោយរងការោរ់រលមិតតូច្ដ៏ច្លងែៀត

១៩(៣)ននរតិកាសញ្ជដអនថរជាតិសីព
ថ ី សិទិនពលរដឌ

កាតពឝរិច្ចល

េះ

នូវរាល់ទិដឌភាពទុំង

ដដលបានអនុ ញ្ជដតរបុងមាលតា

និងសិទិននលោបាយ។

អបរ

សលងកតការណ៍ ររាទុរសិទិនមនុសសដនទលទៀតទុំងអស់។ រដឌ គួ រលសុើបអលងកតលពញលលញ
រាល់ការរ ុំលលាភបុំ ពានសិទិនមនុសស

មរលលើអបរសលងកតការណ៍

កាត់លទសនិងផថល់ដុំលណាេះស្សាយ
សលងកតការណ៍

សនថិវ ិធីឬអត់។

លគប់លគ្នន់។

គឺអនុវតថលោយមិនចាុំបាច្់

លហើយគួរ

អនុ វតថការ

ការការពារដដលផថល់ដល់អបរ

ពិចារណាថ្នការលបជុុំ ល

េះលរើតលឡើងលោយ

៧១. លគប់ៗរូប លទេះជាអបរច្ូ លរួម អបរសលងកតការណ៍ ឬអបរសលងកត លតូវមានសិទិនរត់លតា
ការលបជុុំ រួមទុំងសិទិនរត់ លតាលបតិបតថិការណ៍អនុវតថច្ាប់។ សិទិនលនេះរួមទុំងសិទិនរត់លតា
អុំលពើអនថររមយ

ដដលពួរលគលតូវបានថតទុរលោយភាបរ់ង្ហររដឌ

និោយដល់សិទិន“ថតលតឡប់ វ ិញ”។

រដឌ

គួ រការពារសិទិនលនេះ។

លៅលពលខ្វេះ

ការដរហូត

និង/ឬការបុំផ្ទវញរុំណត់ លហតុ និងឧបររណ៍ថតលសាតទសសន៍និងសលមវង

រ ឹបអូ ស

លតូវហាមោត់

និងលតូវទទួ លលទស លបើ គ្នយនលគ្នលការណ៍តាមច្ាប់

48

49
50
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ការ ិោល័យឧតថមសបងការសហលបជាជាតិទទួលបនធុរសិទិម
ន នុសស, រូនលសៀវលៅដណ ុំ
ការបណុ ថ េះបណា
ថ ល សថីពីសលងកតការណ៍សិទិម
ន នុសស (ផសពឝផាយលោយ អងគការសហលបជាជាតិ ,
លរ់ No. E.01.XIV.2), រឋាខ្ណឍ ២៨
OSCE/ODIHR, លគ្នលការណ៍ដណ ុំ, រឋាខ្ណឍ. ២០១
សូមលមើល, ឧទហរណ៍, OSCE, “របាយការណ៍ពិលសស : ដុំលណាេះស្សាយជាមួយលបព័ននផសពឝព
ផាយសារព័ត៌មាន អុំឡុងលពលបាតុរមយនលោបាយ” (២០០៧)។
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៧២. អនុសាសន៍អនុវតថ៖
រដឌ

(រ)

គួរធា

ការោរ់ឲ្រដុំ លណើរការនូវយុទនសាស្តសថច្ូលរួមរបស់សហគមន៍
ដដលរួមមានរមយវ ិធី

លោយឲ្របានទូ លុំទូលាយ
តារ់ដតងបលងកើតទុំនុរច្ិ តថនិងទុំ

និ ងលគ្នលនលោបាយ

រ់ទុំនងជាមួយម្នថីអនុ វតថច្ាប់

ដដលបាន

សារព័ ត៌មាន

និង

ជាមួយ អបរសលងកតការណ៍ការលបជុុំដនទលទៀត
អាជាញធរ គួ រលបាស្ស័យទរ់ទងជាមួយអបរសលងកតការណ៍ សលមាប់ផ្ទវស់បូថរ

(ខ្)
លោយទុំ

រ់ទុំនងតាមរលបៀបដូច្គ្នប

ផថល់លច្រលច្ញច្ូល
ដនទលទៀត

មុនលពល

អុំឡុងលពល

និងលលកាយលពលការលបជុុំ

និងព័ត៌មានលៅកាន់សមាជិរសារព័ ត៌មាន

និងពិចារណា

និងអបរសលងកតការណ៍

និងលឆវើយតបលៅរបាយការណ៍របស់អបរសលងកតការណ៍

លលកាយលពលលបជុុំ។
អាជាញធរ

(គ)

គួរជូ នដុំណឹងជាលបចាុំ

ពិនិតរសលងកតដដលឯររាជរ

ដល់សាទប័ន

និងពារ់ព័ននដនទលទៀត

ឬ

សាទប័ន

ដដលលបលមើលលមើលលលើការលបជុុំ

និងសលមួលការលច្ញច្ូ លដដលទមទរឲ្រពួរលគពិនិតរលមើ លលោយលតឹមលតូវលៅលលើការលប
ជុុំលៅលគប់ដុំណារ់កាលទុំងអស់
(

)

តាមច្ាប់

រដឌគួរហាមលបាមការលលជៀតដលជរណាមួ យ

របុងការថតអុំពី

ការលបជុុំ រួមមានការរ ឹបអូស ឬការបងកការខ្ូច្ខាតដល់ ឧបររណ៍អឝីមួយ លលើរដលងដត
មានដីកាលោងពី លៅលរមដដលគ្នត់ពិចារណាថ្នវាមានភសថុតាងលគប់ លគ្នន់ សលមាប់ ការ
កាត់រីថ។
ឆ.

ការប្បមូលព័ត៌មានរបស់បគគល ដដលទក់ទ្ងនឹងការប្បជុំ មិនអនញ្ញ
ា តឲ្យសប្ជៀតដប្ជក កនងជីវិតឯកជន ឬសិទ្ធិដនទ្សទ្ៀតសឡើយ
៧៣. ការលបមូលព័ត៌មានសុលរិត
ដល់ការលគប់លគងដ៏ លតឹមលតូវននការលបជុុំ

លោយម្នថីអនុ វតថច្ាប់
ទុរឲ្រម្នថីអនុ វតថច្ាប់

អាច្ជាផលលបលោជន៍
អាច្បុំលពញការទទួ ល

ខ្ុសលតូវ លដើមផីលរៀបច្ុំ និងសលមួលការលបជុុំលោយសនថិវ ិធី។ ការលបមូល និងដុំ លណើរលបលពឹ តថ
ននព័ត៌មាន ដូច្ជាឧបររណ៍ថត កាលមរា៉ា សុវតទិភាព ការឈវបយរការណ៍លោយសមាងត់

លតូវអនុ វតថលដើមផីការការពារលបឆ្ុំងនឹងការលលជៀតដលជរ ខ្ុ សច្ាប់ ឬតាមអុំលពើ ច្ិតថ ជាមួ យ
នឹងជីវ ិតឯរជន

៧៤. នីតានុរូលភាពនិងលគ្នលនលោបាយ

ដដលរលមិតលលើការលបមូល

និងដុំ លណើរ

លបលពឹតថននព័ត៌មាន ដដលទរ់ ទងនឹងការលបជុុំ ឬអបរលរៀបច្ុំ និងអបរច្ូលរួម គឺ លតូវដតលច្បាច្់
បញ្ូច ល

នី សានុភាព

ការចាុំបាច្់

និងលតសថសមាមាលត។

លោយដឹងអុំពីការរ ុំលលាភ
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លលើវ ិធីសាស្តសថដបបលនេះលហើយ

ការលធឝើលតសថទុំងលនេះ

លបសិនបញ្ដ តិថច្ាប់និងលគ្នលការណ៍ទុំងល

េះ

គឺមានរុំរ ិតខ្ភស់ជាពិលសស។

លលជៀតដលជររបុងការលលបើលបាស់សិទិនល

ការលបមូលទិនបន័យ និងដុំ លណើរលបលពឹតថទិនបន័យ អាច្បង្ហាញឲ្រល

េះ

ើញអុំពីការរ ុំលលាភសិទិន

សិរ ីភាពននការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី និងការសដមថងមតិ
៧៥. សមតទភាពននការលលបើបលច្ចរវ ិទាទុំ

រ់ទុំនង

លោយសុវតទិភាពនិងតាមលរេណៈ

ឯរជន គឺសុំខាន់ជាអាយុជីវ ិត ច្ុំលពាេះការលរៀបច្ុំ និងរលបៀបននលបជុុំ។ ការោរ់រុំហិត
លៅលលើលសវាអុិនថឹលណត ឬ ការសដមថងមតិ លតូវដត តលមូវការចាុំបាច្់ និងសមាមាលត
លហើយអនុវតថលោយសាទប័នឯររាជរពីឥទនិពលនលោបាយ
លផសងៗលទៀតដដលលគមិ នច្ង់ បាន

ពាណិជជរមយ

លហើយគួ រមានការការពារលគប់លគ្នន់

រ ុំលលាភ (សូមលមើ លA/HRC/17/27 រឋាខ្ណឍ៦៩)។ ការរាុំងខ្ធប់ទុំ

ឬឥទនិពល
លបឆ្ុំងនឹងការ

រ់ទុំនង  ដដល

បង្ហែរ់ការលរៀបច្ុំ ឬការផសពឝផាយការលបជុុំមួយលៅលលើលបព័ននអុិនថឹ លណត  មិនបុំលពញ
តលមូវការទុំងលនេះលទ (ibid., រឋាខ្ណឍ៣១)។
៧៦. ខ្ណៈដដលមានការលលើរលហតុផលអុំពីការអនុ វតថច្ាប់ តាមនីតិវ ិធី
គណនីយរភាព

លដើមផីរត់លតាការលបជុុំមួយល

អាច្ជេះឥទនិពលធងន់ធងរ
សិទិនសមាគម

និង

េះ

សរមយភាពថតអបរច្ូ លរួម

មរលលើការលលបើលបាស់សិទិន

រួមមានលសរ ីភាពននការលបជុុំ

និងការសដមថងមតិ ។

ការថតអបរច្ូលរួមការលបជុុំ លោយសនថិវ ិធី

លៅរបុងបរ ិបទមួ យនិងរលបៀបមួយដដលគុំរាមរុំ ដហង ឬលោយោយី គឺជាការលលជៀតដលជរ
ដដលគ្នយនការអនុញ្ជដត លលើ សិទិនទុំងលនេះ
៧៧. ការលលបើ លបាស់ម្នថីបងកប់

លដើ មផីលបមូ លព័ត៌មានចាររមយ

ដដលទរ់ទងលៅនឹងការ

លបជុុំ គឺ ជាបញ្ជ
ា ។ វាជាការរ ុំលលាភធងន់ធងរ និងមានហានិភ័យខ្ភស់ ច្ុំ លពាេះការរ ុំលលាភសិទិន
ដូលច្បេះមិនគួរអនុញ្ជដតលឡើយ

ទល់ដតមានសុំអាងលហតុផល

សងស័យថ្នការលបលពឹតថ

អុំលពើឧលរិដឌធងន់ធងរ ទុំនងអាច្លរើតលឡើង។ អាជាញធរ គួ រពិចារណាអុំពីការលសបើសរមយភាព

បងកប់ ដដលជាវ ិធីសាស្តសថដតមួ យប៉ាុលណាតេះ របុងការទទួលបានព័ត៌មាន លហើយតនមវព័ត៌មាន
លតូវលធឝើយុតិថរមយជាមួ យនឹងការរ ុំលលាភ។

គួរគិតគូ រអុំ ពីផលប៉ាេះពាល់

មរលលើ

សិទិនរបស់ជនទុំងឡាយដដលរងប៉ាេះពាល់ទុំងអស់ មិនលតឹមដតជនលគ្នលលៅប៉ាុលណាតេះលទ
៧៨. អនុសាសន៍អនុវតថ៖
(រ)

ច្ាប់រុងស្សុ
ប
រ គួរតលមូវឲ្រជូ នដុំណឹងដល់សាធារណៈជន លៅលពលពួរលគ

លតូវបានថត ឬអាច្ថត អុំ ឡុងលពលលបជុុំ។ ឧទហរណ៍ តលមូវឲ្រោរ់សញ្ជដសមាគល់
បលណា
ថ េះអាសនប
ឬការដណ
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លៅតាមផវូវដដលការលបជុុំឆវងកាត់

លោយបញ្ជ
ជ រ់ថ្នមានោរ់កាលមរា៉ា

ុំថ្នមានឧបររណ៍ដដលគ្នយនមនុ សសបញ្ជ
ជ រុំ ពុងថតពីលលើអាកាស
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គួរអនុ វតថនូវរិច្ចការពារជិវ ិតឯរជន

រដឌ

(ខ្)

និងសុវតទិភាព

មុនលពលការអនុម័តនូវបលច្ចរវ ិទាព័ត៌មានជី វសាស្តសថ

និងម៉ាត់ច្ត់

ដដលអាច្រុំណត់អតថសញ្ជដណមុខ្ របុងបរ ិបទការលបជុុំ

ឲ្របានលតឹមលតូវ

រួមមានរមយវ ិធីរុុំពរូទ័រ

រដឌ គួ រអភិវឌណ និងអនុវតថច្ាប់ លគ្នលនលោបាយ ដដលតលមូវលអាយមាន

(គ)

ការលបមូលនិងររាព័ត៌មានផ្ទធល់ខ្ួន
វ
សលមាប់ លគ្នលបុំ ណងពលងឹងផវូវច្ាប់ លោយស្សប
ច្ាប់តាមនីតិវ ិធី។ ព័ត៌មានដបបល

េះ លតូវបុំផ្ទវញលចាល លលកាយលពលរុំណត់សមស្សប

ដដលបានដច្ងរបុងច្ាប់
(

លទេះជាោ៉ា ងណារ៏ លោយ លតូវររាទុរព័ត៌មានណាដដលបង្ហាញ អុំពីការ

)

លលបើ លបាស់រមាវុំង ការ
បណឹថ ង

ុុំខ្ួន
វ ឬចាប់ខ្ួន
វ ឬការបុំដបរ ឬ ទរ់ទងលៅនឹ ងរមយវតទុ ដដលពាររ

ឬការពលងឹ ងច្ាប់

ការពិនិតរលមើ លរបស់អាជាញធរ

ដដលមានការសងស័យសមលហតុផល

ឬលបធានបទព័ត៌មាន

ថ្នបទឧលរិដឌ

ឬរុំ ហុសសីលធម៌

លតូវបានលបលពឹតិថលឡើង
(ង)

រដឌ គួ របលងកើតយនថការមួ យ ដដលតាមរយៈយនថការល

របុងច្ិតថថ្នលតើមាន
លតើព័ត៌មានល

ឬ

េះជាអឝី

ការលធឝើពាររបណឹថ ង

គ្នយនការររាទុរព័ត៌មាន

េះលធឝើឲ្របុគគលលបារដ

លបសិនមាន

លតើព័ត៌មានររាទុរ

លហើយពួរលគមានសិទិនទទួ លបានព័ត៌មាន លោយឆវងកាត់ដុំលណើរ
ទរ់ទងនឹងការលបមូ ល

ការររាទុរ

និងការលបលបាស់ព័ត៌មាន

ផ្ទធល់ខ្ួន
វ ដដលឈានដល់ការដរតលមូវ ឬការលុបបុំផ្ទវញព័ ត៌មានលចាល
(ច្)

រដឌ

គួរបលងកើតលឡើងលបព័ននលបជាធិបលតយរច្ាស់ លាស់

តាមឈវបយរការណ៍ដដលបងកប់
និងលគ្នលនលោបាយដូច្ៗគ្នប

អុំពីការលគប់លគង

តាមរយៈបទបញ្ដ តិថ
ដដលបញ្ូច លគ្នបនូ វតលមូវការចាុំបាច្់

បទបញ្ជ
ជ
និង

លធឝើលតសថ

សមាមាលត ឲ្របានច្ាស់លាស់ លហើយលតូវោរ់លច្ញនូវវ ិធីសាស្តសថ របុងការលធឝើលបមាណ
និងលគប់លគងលៅលលើហានិភ័យននការរ ុំលលាភបុំពាន។
ពិនិតរនផធរុបង
ឯររាជរ។

គួររាប់បញ្ូច លដុំ លណើរការលតួត

លពមទុំងការពិនិតរលមើលលោយសាទប័នខាងលលៅមួ យឬលលច្ើន
គួរតលមូវការអនុញ្ជដតពីអាជាញធរតុលាការ

ដដល

លដើ មផីលធឝើសរមយភាពឈវបយរ

ការណ៍ដដលបងកប់ លៅរបុងបរ ិបទននការលបជុុំ។
ជ. បគគលប្គប់រ ូបមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានទក់ទ្ងនឹងការប្បជុំ
៧៩.ការផថល់លទធភាពបុគគល

អាច្ទទួ លបានព័ត៌មាន

សិទិរន បស់ពួរគ្នត់ លៅរបុងបរ ិបទការលបជុុំ និងធា

គឺលរឿងសុំខាន់

លដើមផីអនុវតថ

នូ វគណនីយរភាព។ព័ត៌មានរួមមាន
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រុំណត់លតាទុរលោយសាទប័នសាធារណៈលគប់ជាន់ ថ្នបរ់
តួ
៨០.

ឬសាទប័នឯរជនដដលបុំ លពញ

ទីសាធារណៈ51
សាធារណជន គួរមានសិទិនទទួលព័ត៌មានភាវមៗ ង្ហយស្សួល

និងលបសិទនភាព

តាមរយៈការបលញ្ចញឲ្រដឹងជាមុន និងការអនុ វតថបទបញ្ដ តិថ លដើមផីសលមួលដល់ការទទួល
បានជាសាធារណៈច្ុំ លពាេះព័ត៌មាន។
ដបបលនេះ

បញ្ដ តិថដដលសលមួលដល់ការទទួលបានព័ត៌មាន

គួរដផែរលលើលគ្នលការណ៍

បលញ្ចញព័ត៌មានជាអតិបផរមា

លោយសនយត់ថ្ន

ព័ត៌មានអាច្ទទួលបាន លោយលលើរដលងដតររណីពិលសសប៉ាុលណាតេះ 52
៨១.

ររណីពិលសសច្ុំលពាេះសិទិនទទួ លបានព័ត៌មាន

គួ រដតរុំណត់លោយលបយ័តប

លដើមផីការពារសាធារណជនដដលសុំខាន់ ជាងអឝីៗទុំងអស់
រួមទុំងជី វ ិតឯរជន។

ររណីពិលសស

គួរដតអនុវតថ

និងលបលោជន៍ឯរជន
លពលដដលអាច្មានលលគ្នេះថ្នបរ់

ខាវុំងលៅដល់ផលលបលោជន៍ដដលបានការពារ និងលពលដដលលលគ្នេះថ្នបរ់ មានទុំ ហុំធុំជាង
លបលោជន៍ សាធារណៈទុំងមូ ល របុងការទទួ លបានព័ត៌មាន53 ។ អាជាញធរសាធារណៈ
លតូវទទួ លខ្ុ សលតូវ

លដើមផីបង្ហាញថ្ន

ព័ត៌មានសទិតលៅរបុងរងឝង់ននររណីពិ លសស54

។

លសច្រថីសលលមច្ច្ិតថរបស់អាជាញធរ លតូវមានការពិនិតរលមើ លលឡើងវ ិញ ការសលលមច្ច្ិតថរបស់
អាជាញធរ លតូវសទិតលលកាមការលតួតពិនិតរ
៨២.

អនុសាសន៍អនុវតថ៖
(a)

រដឌគួរលធឝើសរមយភាពផសពឝផាយជាមុន អុំពីព័ត៌មានសុំខាន់ៗ ដដលទរ់ទង

នឹងការលគប់ លគងការលបជុុំ។

ព័ត៌មានដបបល

េះគួររួមមានៈ-

ច្ាប់

បទបញ្ដ តិថ

ព័ត៌មានដដលទរ់ទងនឹងការទទួលខ្ុសលតូវនិងនីតិវ ិធីរបស់ភាបរ់ ង្ហរនិងសាទប័ន
ដដលលគប់លគងការលបជុុំ

បទោឌនដដលលបតិបតថិការនីតិវ ិធី និងលគ្នលនលោបាយ

លរមសីលធម៌

ការលគប់លគងការឈវបយរការណ៍របស់ប៉ាូលិស

លបលភទឧបររណ៍

ដដលលលបើ ជាលបចាុំរុបងការឈវបយរការណ៍លលើការលបជុុំ

ការបណុថ េះបណា
ថ លដល់ម្នថីអនុវតថច្ាប់
គណនីយរភាព
51

52

53
54
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និងព័ត៌មានសថីពីវ ិធីរុបង

រួមមាន

លៅលលើការលបជុុំ
ព័ត៌មានសថីពី
ដុំ លណើរការ

សូមលមើល គណរមាយធិការសិទិនមនុសស, ការពនរល់ទូលៅលលខ្ ៣៤(២០១១)
សថីពីលសរ ីភាពននការសដមថងមតិ , រឋាខ្ណឍ ១៨។ សូមលមើលលសច្រថីលបកាស នូវលគ្នលការណ៍
សថីពីលសរ ីភាពននការសដមថងមតិ លៅអា្ហឝិរ
លសច្រថីលបកាសរួម លោយអបររាយការណ៍ពិលសស អងគការសហលបជាជាតិ សថីពី ការលលើរសធួយ
និងការពារ សិទិនលសរ ីភាពននការសដមថងមតិ , តុំណាង OSCE ទទួលបនធុរដផបរលសរ ីភាពសារព័ត៌មាន
និងអបររាយការណ៍ពិលសស OAS សលមាប់លសរ ីភាពរបុងការសដមថងមតិ
សថីពីសិទិនទទួលបានព័ត៌មាន (៦ ធបូ ២០០៤)។
Ibid.
Ibid.
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រដឌ

(ខ្)

គួរអនុម័តបញ្ដ តិថឲ្រទូលុំទូលាយ

អុំពីលសរ ីភាពព័ត៌មាន

ឧទហរណ៍លសច្រថីសលលមច្

លដើមផីសលមបសលមួលការទទួ លបានព័ត៌មានជាសាធារណៈ

លោយដផែរលលើលគ្នលការណ៍ននការបលញ្ចញព័ត៌មានជាអតិ បផរ ិមា។

រដឌ

ព័ត៌មាន

លហើយគួ រលឆវើយតប

ដដលមានលរេណៈទូលុំទូលាយ

ង្ហយស្សួលទទួលបាន

ជាប ធ ន់ និងលពញលលញ ច្ុំលពាេះការលសបើសុុំព័ត៌មានទុំងអស់

គួរលគប់ លគង

និងគួ រលឆវើយតបភាវមៗ

និងលពញលលញ ច្ុំលពាេះរាល់ សុំលណើរសុុំព័ត៌មាន ទុំងអស់។
(c)

រដឌ គួរបលងកើតយនថការលតួតពិ និតរលោយលបសិទនភាព ដដលរដឌមាន អុំ ណាច្

ខ្វេះៗ លដើមផីទទួលនិងលសុើបអលងកត ពាររបណឹថ ង និ ងលដើមផីបលងកើត បទបញ្ជ
ជ ដដលចាប់បងេុំ
សលមាប់ការបលញ្ចញព័ត៌មានណា

ដដលផថល់លបលោជន៍ ដល់

អបរោរ់ ពាររ

ឬ

អបរ

លធឝើបណឹថ ង
សហប្ោសធរកិចច មានការទ្ទ្ួលខសប្តូវ សោរពសិទ្ធិមនសស កនបរ ិបទ្ការប្បជុំ

ឈ.

៨៣. សហលគ្នសធុ ររិច្ច

មានការទទួលខ្ុ សលតូវរបុងការលគ្នរពសិទិនមនុសស

របុងបរ ិបទការលបជុុំ។

លរុមហុនអាជី វរមយ

ដដលខ្វួនពារ់ព័នន55

។

មរលលើសិទិនមនុ សស

លតូវលជៀសវាង

រួមទុំង

ឬបងកនូវផលប៉ាេះពាល់អាលររ់

និ ងលតូវលោេះស្សាយអុំ ពីផលប៉ាេះពាល់អាលររ់ មរលលើសិទិនមនុ សស
ផលប៉ាេះពាល់លនេះភាជប់នឹងលបតិបតថិការជុំ នួញ

ផលិតផល

និងលសវារបស់លរុមហុនអាជីវរមយមួយដដលលធឝើការផគត់ផគង់ឧបររណ៍ ឬ អាវុធដដលមិនសូវ
លលគ្នេះថ្នបរ់ដល់ជីវ ិត ឬ បលច្ចរវ ិទាឈវបយរការណ៍ ដដលលលបើសលមាប់ឈវបយរការណ៍
លៅលពលលបជុុំ
៨៤.

និ ប ការលឆ្ភេះលៅររឯរជនភាវូនីយរមយ

ននទី ធាវសាធារណៈ

ដូច្ជាហាងលរ់

ទុំនិញធុំៗ សង្ហកត់ សលមាប់ អបរលថយើលជើង និ ងទីលានលផសង គឺមានន័យថ្នការ

លបជុុំលរើត

លឡើងជាធមយតាលៅលលើទីធាវរមយសិទនដដលលគប់លគងលោយសហលគ្នសអាជីវរមយ

លពលខ្វេះ

សុំលៅលៅលលើទីធាវសាធារណៈដដលលគប់ លគងលោយឯរជន។

ខ្ណៈដដលមាចស់រមយសិទន

ឯរជន ជាទូ លៅមានសិទិរ
ន ុំ ណត់ ថ្នអបរណាអាច្លច្ញច្ូលរបុងទី តាុំងបាន សិទិនទរ់ទង
នឹងការលបជុុំ
ទុំ

55

56

គឺ អាច្ទមឲ្រមានវ ិធានការជាវ ិជជមាន

រ់ទុំនងរវាងបុគគល56

របុងការការពារលៅរបុងដដន

លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ១១ និង ១៣ (រ) ននលគ្នលការណ៍ដណ ុំ សថីពីទុររិច្ច និងសិទិនមនុសស:
អនុវតថ លបព័នន “ការពារ លគ្នរព និ ងវ ិធីលោេះស្សាយ” អងគការសហលបជាជាតិ (A/HRC/17/31), annex.
លរេនិរ
ថ ៈ PlattformÄrtzefür das Leben v. Austria, រឋាខ្ណឍ. ៣២

31

A/HRC/31/66

៨៥.

សហលគ្នសអាជីវរមយ

មានតួ

ទីសុំខាន់ កាន់ដតខាវុំងលឡើង

របុងការឈវបយរ

ការណ៍ពី ការលបជុុំផងដដរ។ ឧទហរណ៍ លរុមហុនផថល់លសវាសនថិសុខ្ឯរជន អាច្បុំ លពញ
តួ

ទីឈវបយរការណ៍ ខ្ណៈដដលរុំពុងការពារលទពរសមផតថិឯរជន អុំឡុងលពលលបជុុំ។

លរុមហុនឯរជន ជាញឹរញាប់ បុំ លពញមុខ្ង្ហរឈវបលមើ ល (សូមលមើ ល A/HRC/23/39/Add.1
រឋាខ្ណឍ៣៣)។

សាទប័ នអាជីវរមយ

គួរអនុ វតថភាពហយត់ច្ត់អុំពីសិទិនមនុ សស

និងផលប៉ាេះពាល់ខាវុំងលៅលលើការលបជុុំនិងសិទិននិងសិទិនដនទលទៀត
ហានិភ័យទុំងលនេះ។
យរការណ៍
លសវាទុំងល

លរុមហុនលសវាសនថិសុខ្ឯរជន

ដដលទរ់ទងនឹងការលបជុុំ លឡើយ។

57

លដើមផីបននូរបនទយ

មិនគួរបុំ លពញមុខ្ង្ហរ

លទេះជាោ៉ា ងណា

ឈវប

លរុមហុនផថល់

េះលតូវលគ្នរពនិងការពារសិទិនមនុ សស58និងគួរអនុ វតថតាមបទោឌនខ្ភស់បុំផុតនន

ការលបលពឹតថ លោយសយ័លគច្ិតថ59
៨៦.

ជាទូលៅសាទប័នធុ ររិច្ច

ដសឝងររអធិ បញ្ជ
ជ តុលាការ

និងវ ិធីដុំលណាេះស្សាយ

រដឌបផលវណីលផសងៗ លបឆ្ុំងនឹ ងការលរៀបច្ុំ និងអបរច្ូ លរួមការលបជុុំ លោយឈរលលើមូលោឌន

្ថ
ឧទហរណ៍ ដូច្ជាច្ាប់ លបឆ្ុំងការោយី ច្ាប់ហាមឆវងកាត់ ឬច្ាប់បងេូច្លររលឈា
យ េះ
ដដលលពលខ្វេះ លោងលៅលលើបណឹថ ងតុលាការដដលជាយុទនសាស្តសថ លដើមផីលបឆ្ុំងនឹ ងការ
ច្ូលរួមសាធារណជន។ រដឌមានកាតពឝរិច្ចលដើមផីធា

ដុំ លណើរលបលពឹ តិថលតឹមលតូវតាមនីតិវ ិធី

និងការពារពលរដឌ ពី បនថឹងរដឌបផលវណី ដដលខ្ឝេះអងគលសច្រថី។
៨៧. រដឌ អាច្ទទួ លខ្ុ សលតូវ ច្ុំ លពាេះការរ ុំលលាភសិទិនមនុ សស លោយតួអងគដដលមិនដមនរដឌ
លបសិនលបើរដឌ យល់លពម គ្នុំលទ ឬសុខ្ច្ិតថទទួ លសាគល់ច្ាប់ ទុំងអស់ល

េះ លោយខ្រខាន

អនុវតថការលបុងលបយ័តបហត
យ ់ច្ត់រុងការបង្ហ
ប
ក រការរ ុំលលាភ ឬខ្រខានធា

ការលសុើប អលងកត

លតឹមលតូវ និងគណនីយរភាព។ រដឌមានភាររិច្ច មានភាររិ ច្ច ចាត់ វ ិធានការ សមស្សបផង
ដដរ លដើមផីបង្ហករ លសុើបអលងកត និង ផថល់វ ិធី លោេះស្សាយលបសិទនភាព ច្ុំ លពាេះការលបលពឹតថ
អសីលធម៌

លោយសហលគ្នសអាជីវរមយ

ឲ្រទទួលខ្ុ សលតូវច្ុំ លពាេះការបងកឲ្រ

លហើយចាប់ បងេុំឲ្រភាគី ឯរជន

និង

ុំឲ្រមានការដរហូត

ឲ្រខ្ុ សលតូវ

ជី វ ិតតាមអុំលពើ ច្ិតថ

លៅរបុងដដនទទួ លខ្ុសលតូវ ឬទឹរដីរបស់រដឌ។ .

57
58

59
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សូមលមើលលគ្នលការណ៍ ១៧២១ ននលគ្នលការណ៍ដណ ុំ សថីពីធុររិច្ច និងសិទិនមនុសស
សូមលមើលលគ្នលការណ៍ដណ ុំ សថីពីទុររិច្ច និងសិទិនមនុសស, និង
ការ ិោល័យអងគការសហលបជាជាតិលបឆ្ុំងលលគឿងលញៀន និងឧលរិដឌរមយ, និយ័តរមយរបស់រដឌ

ដដលទរ់ទងនឹង លសវាសនថិសុខ្ឯរជនរបស់ពលរដឌ និងការរយមច្ុំដណររបស់ពួរលគ
លដើមផីបង្ហករឧលរិដឌរមយ និងសុវតទិភាពសហគមន៍ (២០១៤)

សូមលមើល, ឧទហរណ៍, លគ្នលការណ៍សយ័លគច្ិតថសីព
ថ ីសនថិសុខ្ និងសិទិនមនុសស (២០០០),
អាច្ររមានលៅ www.voluntaryprinciples.org/.
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៨៨.

អនុសាសន៍អនុវតថ៖
រដឌ

(រ)

គួ រការពារបុគគលលគប់ រប
ូ

លោយសហលគ្នសអាជី វរមយ
លោយទទួ លខ្ុសលតូវ
មនុសស។

លោយលបកាន់យរវ ិធានការអនុវតថ

របុងបរ ិបទការលបជុុំ

ដដលបានបុំភឺវលៅរបុងលគ្នលការណ៍ដណ

លបសិនទី ធាវជារមយសិទនឯរជន

(ខ្)

ពី ការលលជៀតដលជរលលើសិទិនរបស់ពួរលគ

មានមុខ្ង្ហរបលលមើ ជាទី ធាវសាធារណៈ

លបើរច្ុំហ

ុំ

អុំពីធុររិច្ចនិងសិទិន

ច្ុំ លពាេះសាធារជនទូ លៅ

ដូលច្បេះទី ធាវទុំងល

េះ

និង

គួរចាត់ទុរថ្នជារដនវង

សាធារណៈ សលមាប់ លគ្នលបុំ ណងការសដមថងមតិ និងសិទិន លសរ ីភាពននការលបជុុំ
រដឌ គួ រដណ

(គ)

ុំដល់អបរលរៀបច្ុំ ការលបជុុំ និងអបរច្ូលរួម ឲ្រដឹងអុំពីការពារពារ

ពីបណឹថ ងរដឌបផលវណី ដដលលរៀបច្ុំលឡើងជាលរឿងលលងលសើច្ឥតបានការ ឬដដលមានបុំណង
ប វ ច្សាធារណជនមិ នលអាយច្ូលរួម

ញ.

រដឋនិងស្ថាប័នរបស់ខន
ាួ ប្តូវចាប់បងខុំឲ្យទ្ទ្ួលខសប្តូវចុំស
ទ្សងវើរបស់ខន
ាួ ដដលទក់ទ្ងនឹងការប្បជុំ
៨៩.

រដឌ

មានកាតពឝរិច្ច

ផថល់វ ិធីដុំលណាេះស្សាយ

លោយលបសិទនភាព

ុះ
ជាប ធ ន់

និងលគប់លគ្នន់ ច្ុំលពាេះបុគគលណាដដលសិទិរន បស់ពួរគ្នត់លតូវបានរ ុំលលាភរបុង បរ ិបទការ
លបជុុំ

លោយអាជាញធរមានសមតទរិច្ច

សិទិនទទួលបានដុំ លណាេះស្សាយ

ដដលមានអុំ ណាច្អនុវតថវដុំ លណាេះស្សាយ60

រួមមានសិទិលន សយើគ្នបនិងលបសិទនភាព

។

របុងការទទួ លបាន

យុតិថធម៌ សុំណងរងការខ្ូច្ខាត ជាប ធ ន់និងលបរបលោយលបសិទនភាព និងសិទិនទទួ ល
ព័ត៌មាន ដដលទរ់ទងនឹងអុំលពើរ ុំលលាភ និងយនថការសុំណង
៩០.

រដឌ លតូវលសុើបអលងកតជាប ធ ន់ និងលោយលបសិទនភាព រាល់បទលចាតលបកាន់ ដដល

គ្នយនភសថុតាង

អុំពីបទរ ុំលលាភ

លៅរបុងបរ ិបទលបជុុំ

តាមរយៈសាទប័នឯររាជរ

និងមិន

លុំលអៀង។ បដនទមពី លនេះលទៀត សមាសភាពទលមង់ការ ននសិទិរន ស់រានមានជីវ ិត ទមទរ
ឲ្ររដឌ

លសុើបអលងកតរាល់បទលចាតលបកាន់ ដដលគ្នយនភសថុតាង

ននការសមាវប់ តាមអុំលពើច្ិតថ

ឬខ្ុសច្ាប់។ ការខ្រខានរបស់រដឌ របុងការលសុើបអលងកតដដលលតឹមលតូវ អុំពីការសមាវប់តាម
អុំលពើច្ិតថ

ដូច្គ្នបលនេះដដរ
60

ឬខ្ុសច្ាប់

រងឝេះខាត

គឺ ជាការរ ុំលលាភលលើសិទិរន ស់រានមានជីវ ិត(A/70/304).។
ននការទទួលខ្ុ សលតូវ

ច្ុំ លពាេះការរ ុំលលាភសិទិន

សូមលមើលគណរមាយធិការសិទិនមនុសស, ការបនរល់ជាទូលៅ លលខ្ ៣១, រឋាខ្ណឍ ១៥។
សូមលមើលផលដដរ លគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ និងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ
សថីពីសិទិនទទួលបានដុំលណាេះស្សាយ និងសុំណង សលមាប់ជនរងលលគ្នេះ ននការរ ុំលលាភធងន់ធងរ
ននច្ាប់អនថរជាតិសីព
ថ ីសិទិនមនុសស និងការរ ុំលលាភធងន់ធងរននច្ាប់អនថរជាតិសីព
ថ ីមនុសសធម៌។
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ច្ុំលពាេះបុ រណភាពរាងកាយ

អាច្ជាអុំលពើ រ ុំលលាភលលើសិទិនទុំងល

េះ61

លោយខ្វួនឯង។

ការលសុើបអលងកតដដលលបសិទនភាព រួមមានរតាថដូច្តលៅលនេះ ៖ ការលសុើបអលងកតជា ផវូវការ
មួយ ដដលផថួច្លផថើមលោយរដឌ ឯររាជរពីអបរដដលពារ់ព័នន សមតទភាពរបុងការរុំណត់អុំលពើ
មួយ ថ្នលតើលតូវបានលធឝើយុតិថរមយ របុងកាលៈលទសៈទុំងល

េះ ឬអត់ រុំរ ិតននភាពរួសរាន់

និងភាពរួសរាន់ សមលហតុ សមផល និងរុំ រ ិតននការពិនិតពិ ច្័យសាធារណៈ62
៩១.

លបសិនណឍរមយបទឧលរិ ដឌ

និង/ឬទណឍរដឌបផលវណីដដលសមស្សប

លតូវអនុ វតថ។

ការទទួ លខ្ុ សលតូវ គួ រភាជប់ លៅនឹងម្នថី ដដលមានភាររិច្ចលគប់លគងបទបញ្ជ
ជ ដដលពួរគ្នត់
បានទទួលបរាជ័យរបុងអនុវតថបទបញ្ជ
ជ និងលគប់ លគងឲ្របានលបសិទនភាព។

លលបើសិនម្នថី

ថ្នបរ់លលើបានដឹង ឬគួ រដតដឹងថ្ន ម្នថីអនុវតថច្ាប់ ដដលសទិតលលកាមឪវាទបញ្ជ
ជ របស់ខ្ួវន
ដដលបានលលបើ លបាស់រមាវុំង
អឝីទុំងអស់

លៅរបុងអុំណាច្របស់ខ្ួន
វ

ការលលបើ លបាស់ដបបលនេះ ល
៩២.

និងពួរគ្នត់មិនបានចាត់វ ិធានការ

ឬអាវុធខ្ុសច្ាប់

លដើមផីបង្ហករ

ប្ង្ហកប

េះគួរដតចាប់បងេុំពួរគ្នត់ឲ្រទទួ លខ្ុសលតូវ63

ការលលបើ លបាស់លតឹមលតូវននមា៉ា សុីនថតដដលភាជប់នឹងខ្វួន

លៅរបុងបរ ិបទលបជុុំគ្នប

ឬរាយការណ៍អុំពី

លោយម្នថីអនុ វតថច្ាប់

អាច្ជួយសលមួលដល់ការង្ហរលសុើបអលងកតនផធរុង
ប

ឬយនថការលតួត

ពិនិតរជនសុីវ ិល។ បលច្ចរវ ិទាដបបលនេះ លទើបដតចាប់លផថើម លហើយការថវឹងដថវងដដលង្ហយៗ
អុំពីការរ ុំលលាភដដលអាច្លបលពឹតិថលឡើង គួរដតយរមរពិចា រណា។ ប៉ាុដនថលៅតុំ ណារ់ កាល

លនេះ គួ រមានលទនភាព លដើមផីលលើរសធួយ គណនីយរភាព ដដលបលងកើតលឡើងនូវការការពារ
លគប់លគ្នន់

៩៣. លពេះរាជរអាជាញ គួ របុំលពញមុខ្ង្ហររបស់ខ្ួវន លោយមិនលុំលអៀង និ ងគ្នយនការលរ ើសលអើង
លហើយគួរផថល់ការយរច្ិតថទុរោរ់ តាមលពលសមគួ រ
ដដលបានលបលពឹតិថលោយម្នថីសាធារណៈ64
តុលាការ

គ្នយនលលគឿងលលើរទឹរច្ិតថ

ការការពារយុតិថធម៌ ដដលបានធា
61
62

63
64
65

34

លោយគ្នយនការោរ់រលមិត
គ្នយនសមាភធ

លោយផ្ទធល់ឬលោយលបលោល65

លៅច្ុំ លពាេះមុខ្តុលាការធមាយតា

ឬសាលារថី

បទឧលរិដឌ

លៅលពលកាត់ លទសម្នថីអនុវតថច្ាប់

គួ រសលលមច្លរឿងលោយមិនលុំលអៀង

ឥទនិពលមិនសមរមរ
ឬលលជៀតដលជរ

។

ច្ុំលពាេះការកាត់ លទស

។

គ្នយន

គ្នយនការគលមាមរុំដហង
គួរ

ុំខ្ួនច្ុ
វ
ងលចាត

លហើយការកាត់លទសលតូវមាន

លោងលៅតាមច្ាប់អនថរជាតិ

មា៉ា លរននិងអបរដនទ v. ច្លរភពអង់លគវស
តុលាការសិទិនមនុសសអឺរប
៉ាុ ,Isayeva v. Russia, អនុវតថលលខ្ ៥៧៩៥០/០០, ២៤ រុមមៈ ២០០៥។
សូមលមើលផងដដរ A/HRC/26/36, រឋាខ្ណឍ ៨០
លគ្នលការណ៍ ២៤ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ
លគ្នលការណ៍ដណ ុំ ១៣ (រ) និង ១៥ ននលគ្នលការណ៍ សថីពីតួ ទីលពេះរាជរអាជាញ
លគ្នលការណ៍ ២ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ សថីពីឯររាជរភាព ននតុលាការ

A/HRC/31/66

៩៤.

បដនទមលៅលលើការធា

នូវគណនីយរភាព តាមរយៈដុំលណើរការរបស់តុលាការ រដឌ

គួរដតអនុ វតថការពិនិតរពិច្័យបដនទម

លៅលលើបញ្ជ
ា ដដលមិនដមនជាតុលាការ

ដុំលណើរការការលសុើបអលងកតនផធរុងលបរបលោយលបសិ
ប
ទនភាព
ដដលឯររាជរ។

លបព័ ននទុំងលនេះ

គួរលបតិបតថិបដនទម

លៅលលើដុំលណាេះស្សាយស្សបច្ាប់

ននដផបរឧលរិដឌរមយ

ច្ុំលពាេះការលបលពឹតថខ្ុសរបស់នគរបាល66

។

តួ

រួមមាន

និងសាទប័នពិនិតរពិច្័យ
ដដលមិនដមនជាជលលមើ ស
ដផបរសាធារណៈ

ទី

ឬឯរជន

របស់សាទប័នលតួតពិនិតរ

លដើមផីបុពឝលហតុពលរដឌ គួ រដតអនុវតថ លោយរិច្ចការរបស់ ម្នថីសាទប័ន
៩៥. ទរ់ទងនឹងមលធាបាយលោេះស្សាយ រដឌលតូវផថល់សុំណង ច្ុំ លពាេះជនរងលលគ្នេះពីអុំលពើ
ឬការលភវច្ភាវុំងដដលអាច្ជាទលងឝើរបស់រដឌ
សថីសិទិនមនុ សស

និងជាការ ុំលលាភធងន់ធងរលៅលលើច្ាប់អនថរជាតិ

ឬការរ ុំលលាភធងន់ធងរលលើច្ាប់អនថរជាតិសីថពីមនុសសធម៌ 67

។

សុំណង

គួរដតសមាមាលតលៅនឹង ទុំ ហុំននការរ ុំលលាភ និងលលគ្នេះថ្នបរ់ដដលទទួ លរង និងរួមបញ្ូច ល
សារធាតុ ននបដិទន ការសងសុំណង នីតិសមផទ ការលពញច្ិតថ និងការធា
មិនដមនជាសុំណង

លពមទុំង

ការទទួលបានព័ត៌មាន

នូ វរបស់

ដដលទរ់ទងនឹងយនថការ

លោេះស្សាយការរ ុំលលាភនិងសុំណង68
៩៦.

អនុសាសន៍អនុវតថ៖
រដឌ

(រ)

ម្នថីអនុវតថច្ាប់

គួ រធា

លោយលោងតាមច្ាប់និងការអនុវតថជារ់ដសថង

មិនមានអភ័យឯរសិទិន

រដឌបផលវណី ច្ុំលពាេះររណីការ លបលពឹតិថខ្ុសវ ិន័យ

រួច្ខ្វួនពីការទទួលខ្ុ សលតូវបទឧលរិដឌ

ថ្ន
ឬ

រដឌ គួរបលងកើត និ ងផថល់មូលនិធិ ច្ុំលពាេះការពិ និតរពិច្័យមិនដមនតុលាការ

(ខ្)
បដនទមលទៀត

ពិនិតរឯររាជរ

រួមមានដុំលណើរការលសុើបអលងកតនផធរុងលោយលបសិ
ប
ទនភាព
ដដលមានលរេនិថរៈ

។

លលបើ សិនមានលហតុផល

និងសាទប័នលតួត
លតូវលជឿថ្នមានបទ

ឧលរិដឌមួយលតូវបានលបលពឹតិថ លតូវលបគល់លរឿងលនេះជាប ធ ន់ លៅអាជាញធរ ដដលមានភាររិ ច្ច
សលមប់ លបើ ការលសុើបអលងកតលតឹ មលតូវនិងលពញលលញ
(គ)

ម្នថីអនុវតថច្ាប់

ដដលសទិតលលកាមការលសុើបអលងកត

មិនលតូវចាត់ តាុំងឲ្របុំ លពញភាររិច្ចលទ
ថ្នម្នថីល
66

67
68

ទុំងខាងរបុងនិងលលៅ

រហូតដល់បញ្ចប់ ការលសុើបអលងក ត

លហើយបញ្ជ
ជ រ់

េះ មិនបានលបលពឹតថលទសរុំ ហុសលទ

លរុមលបឹរាអឺរប
៉ាុ , សបងការសលមាប់សិទិនមនុសស, “មតិរបស់សង
ប ការ ច្ុំលពាេះសិទិនមនុសស
ទរ់ទងនឹងការរុំណត់លោយឯររាជរនិងលបសិទនភាព ននបណឹថ ង លបឆ្ុំងនឹងនគរបាល” (១២ មី
២០០៩), រឋាខ្ណឋ ២៥
លគ្នលការណ៍ ១៥ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ និងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ
លគ្នលការណ៍ ១១ ននលគ្នលការណ៍មូលោឌនលគឹេះ និងលគ្នលការណ៍ដណ ុំ
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(

រដឌ គួ រផថល់អាណតថិទូលុំទូលាយ ដល់សាទប័នពិនិតរពិ ច្័យ ដដលឯររាជរ

)

មានសមតទភាព និងអុំ ណាច្ទុំងអស់ របុងការការពារសិទិន ដដលជាបរ ិបទននការលបជុុំគ្នប។
អាណតថិល

េះ

គួរអនុញ្ជដតឲ្រសាទប័ន

របស់សាធារណជន

លបើរការលសុើបអលងកត

បញ្ូជ នតាមម្នថីប៉ាូលិស

លលបើ សិនសាធារណជនច្ង់លធឝើដូលច្បេះ។

លលើពាររបណឹថ ង

និងចាប់លផថើមលសុើបអលងកត

សាទប័ន

លោយខ្វួនឯង

គួរលសុើបអលងកតរាល់ររណីទុំងអស់

លៅលលើការលលបើលបាស់រមាវុំង លោយម្នថីអនុ វតថច្ាប់។ សាទប័នលតួតពិនិតរ គួ រមានអុំណាច្
លសុើបអលងកតលពញលលញ លហើយពាររបណឹថ ង គួ រដតលោេះស្សាយជាប ធ ន់ លោយលតឹ មលតូវ
យុតិថធម៌ និងជាសតានុម័ត លោងតាម ការវ ិនិច្័ឆយច្ាស់លាស់
រដឌ

(ង)

គួ រជុំ រញ
ុ លលើរទឹ រច្ិ តថ

លដើមផីលធឝើការពិនិតរលឡើងវ ិញជាបនថ

និងសលមួលដល់ភាបរ់ង្ហរអនុ វតថច្ាប់

គ្នយនការលបដជងអុំពីលបតិបតថិការឈវបយរការណ៍

លបសិនអាច្ គឺ លធឝើលោយភាបរ់ង្ហរអនុ វតថច្ាប់មួយលផសងលទៀត។ ការពិនិតរលឡើងវ ិញដបប
លនេះ

គួ រលធឝើលឡើងជាបដនទម

លហើយមិនដរហូតលច្ញ

លដើមផីបលងកើតយនថការពិនិតរលឡើងវ ិញលោយតុលាការឯររាជរ

នូ វកាតពឝរិច្ចរបស់រដឌ
សលមាប់ ការលសុើបអលងកត

និងការោរ់ទណឍរមយននការរ ុំលលាភសិទិនមនុ សស
(ច្)
ព័ត៌មានវ ិទា

រដឌ

គួ រពិចារណា

និងបលច្ចរវ ិទាទុំ

អុំពីសកាកនុ ភាព

ដូច្ជាមា៉ា សុីនថតពារ់ជាប់នឹងខ្វួន

រ់ទុំនង

និ ង

ដដលជាបច្ច័យច្ុំ លពាេះគណនីយរភាព

សលមាប់ការ រ ុំលលាភបុំពានលោយបុគគលិរអនុ វតថច្ាប់ លៅរបុងបរ ិបទននការលបជុុំ។
សសចកតីសននិោឋន

III.

ទី ោ៉ាងសុំខាន់ជាយុជីវ ិតលៅរបុងការការពារ

៩៧. ការលបជុុំ

អាច្លដើរតួ

នូវសិទិនមនុ សស

និ ងជីវភាពសងគមលបជាធិបលតយរ។

ថ្នជាការគុំ រាមរុំដហងលទ
ននរិច្ចសនធ

។

ផធុយលៅវ ិញ

ដដលរដឌគួរដតច្ូលរួម69

។

លគមិនគួរលមើ លល

គួរលមើ លល

និងបុំ លពញ
ើញ

ការលបជុុំ

ើញថ្នជាមលធាបាយមួ យ

លទេះជាោ៉ា ងណារថី

ការធា

ឲ្របាន

នូវរិច្ចការពារសិទិនជាលលច្ើនដដលលរើតលឡើង របុងបរ ិបទលបជុុំ គ្នប អាច្ផថល់នូវភាពលបឈម។
៩៨.

អនុសាសន៍ សលមាប់អនុ វតថជារ់ដសថងទុំងលនេះ

ផថល់ច្ុំលពាេះរដឌ

អុំពីការដណ

ុំ

អុំពីវ ិធីសាស្តសថ របុងការបុំ លពញកាតពឝរិច្ច ការពារនិងលលើរសធួយសិទិម
ន នុសស របុងបរ ិបទ
លបជុុំ។
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លទេះជាោ៉ា ងណារថី

តនមវអនុសាសន៍

នឹងសលលមច្ផលលពញលលញលៅបាន

សូមលមើល លសច្រថីសលលមច្ច្ិតថរបស់លរុមលបឹរាសិទិនមនុសស ២២/១០ និង A/៦៨/២៩៩,
រឋាខ្ណឍ ១៧

A/HRC/31/66

លុេះលតាដតអនុ វតថលោយលតឹមលតូវលៅថ្នបរ់ ជាតិ។
លលើដផបររបស់រដឌ

អងគការអនថរជាតិ

វាទមទរនូវវ ិធានការលបុងលបយ័តប

សហលគ្នសអាជីវរមយ

និងសងគមសុីវ ិល។

ិ
អងគការសហលបជាជាតិ តាមរយៈលរុមលបឹ រាសិទិនមនុ សស និ ងតាមរយៈការពិនិតរលឡើងវញ
ជាសារលតាមកាលរុំ ណត់ និងយនថការពិ លសសៗដនទលទៀត លពមទុំងតាមរយៈសាទប័ន
សននិសញ្ជដ និងសាទប័នសិទិនមនុសសថ្នបរ់តុំបន់ គួរដតសលងកតការ អុំពីការអនុ វតថ លៅតាម
អនុសាសន៍ លនេះ

និងគួ របនថខ្ិតខ្ុំ លបឹងដលបង

លដើ មផីបរ ិោយលែិតលែន់អុំពីបទោឌន

នីតិអនថរជាតិ ច្ុំ លពាេះការលបជុុំ ។
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