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េសច�តេផត�មេសច�តេផត�មេសច�តេផត�មេសច�តេផត�ម    
មជឈមណឌ លអនតរជតិេដមបីចបប់មិនែសវងរករបក់ចំេណញ 
បនេធវកររតួតពិនិតយជបឋមយ៉ងឆប់រហ័សមួយេល
េសចកតីរពងចបប់សហជីពរបស់រពះរជណចរកកមពុជ 
(េសចកតីរពងចបប់សហជីព) ែដលបនេចញេនៃថងទី១៨ 
ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៥។ 1   ករវភិគរបស់មជឍមណឌ លេយង
ខញុំេផត តសំខន់េលេសរភីពសមគម េសរភីពកនុងករជួប
របជំុ និងេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ ករវភិគជបឋម
េនះបនសននិដឋ នថមនបញហ មួយចំនួនកនុងេសចកតីរពង
ចបប់សហជីពេនះ។ 
 
ករវភិគមួយេលបបញញតតិែដលគួរឲយរពួយបរមភបំផុតេនះ
ែដលបនរតិតបិតេលេសរភីពសមគម េសរភីពកនុងករ
ជួបរបជំុ និងេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ រតូវបនបញជ ក់
ពិសត រខងេរកម ែដលរមួមន៖ 

� មិនែមនរគប់កមមករនិេយជិតទំមិនែមនរគប់កមមករនិេយជិតទំមិនែមនរគប់កមមករនិេយជិតទំមិនែមនរគប់កមមករនិេយជិតទំងអស់រតូវបនអនុញញ តឲយបេងកតសហជីពេនះេទងអស់រតូវបនអនុញញ តឲយបេងកតសហជីពេនះេទងអស់រតូវបនអនុញញ តឲយបេងកតសហជីពេនះេទងអស់រតូវបនអនុញញ តឲយបេងកតសហជីពេនះេទ 
(មរត៣)៖ មនែតនិេយជិត និងសហរគសពីវសិ័យ និងឧសសហកមមជក់លក់
មួយចំនួនបុ៉េណណ ះែដលរតូវបនអនុញញ តឲយបេងកតសហជីព ឬអងគករនិេយជក។ 
េនះគឺជកររតិតបិតមិនរសបចបប់េលេសរភីពសមគម។ 

� លកខខណឌ តរមូវដច់ខតកនុងករចុះបញជ ិកលកខខណឌ តរមូវដច់ខតកនុងករចុះបញជ ិកលកខខណឌ តរមូវដច់ខតកនុងករចុះបញជ ិកលកខខណឌ តរមូវដច់ខតកនុងករចុះបញជ ិក (មរត ១៤)៖ សហជីព និងសមគម
និេយជករតូវបនតរមូវឲយចុះបញជ ិកជមួយនឹងរកសួងករងរមុនេពលអនុវតតសក
មមភពណមួយ។ ករចុះបញច ិករមួមនកររបគល់ជូននូវឯកសរយ៉ងេរចន ែដល

                                                 
1  ICNL បនទទួលនូវឯកសរែដលទំនងជេសចកតីរពងពិតៗ បុ៉ែនតជឯកសរែដលបនេលចធល យៃនេសចកតីរពង
សហជីពជភសែខមរ ែដលបនទ ប់មករតូវបនបកែរបជភសអង់េគលស។ ICNL ពឹងែផអកេលករបកែរបមិនផលូវករជភ
សអង់េគលសេនះសរមប់ករវភិគរបស់ខលួន។ 

អំពីមជឈមណឌ លអំពីមជឈមណឌ លអំពីមជឈមណឌ លអំពីមជឈមណឌ ល ICNL  

 

មជឈមណឌ លអនតរជតិេដមបីចបប់មិនែសវងរ
ករបក់ចំេណញ គឺជអងគករអនតរជតិមិន
ែសវងរករបក់ចំេណញមួយែដលសរមប
សរមួល និងគំរទដល់ករអភិវឌឍបរយិ
កសលអដល់សងគមសីុវលិ និងករចូលរួមពី
ពលរដឋ។ មជឈមណឌ ល ICNL ផតល់នូវជំនួយ
បេចចកេទស កររសវរជវ និងករអប់រ ំ
េដមបគំីរទដល់ករបេងកតចបប់ និងរបព័នធ
គតិយុតតិរតឹមរតូវសរមប់អងគករសងគម
សុីវលិជំុវញិពិភពេលក។ ចំេពះព័ត៌មន
បែនថមសូមពិនិតយេមលកនុងេគហទំព័រ 
http://www.icnl.org 
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ភគេរចនៃនឯកសរទំងេនះហក់បីដូចជសំេដេល ”សកមមភព” ដូចជករ
បេងកតលកខនតិកៈ និងករេបះេឆន ត។ 

� ករករករកររតិតបតិរតិតបតិរតិតបតិរតិតបតិេលេលេលេលថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់ដឹកនំដឹកនំដឹកនំដឹកន ំ (មរត ២០)៖ េសចកតីរពងចបប់សហជីពដក់េចញនូវ
កររតិតបិតមួយចំនួនេលថេតអនកណអចកល យជអនកដឹកនំ អនករគប់រគង និង
អនកែដលទទួលខុសរតូវចំេពះកិចចកររដឋបលរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជក
មួយ (ថន ក់ដឹកនំ)។ កររតិតបិតតមែតអំេពចិតតទំងេនះទប់សក ត់កមមករនិេយជិត
កនុងករេរជសេរ សនូវថន ក់ដឹកនំ ែដលពួកេគគិតថអចមនសមតថភពកនុងករដឹក
នំបនលអរបេសរបំផុត។ 

� ចំនួនសមជិកអបបរមចំនួនសមជិកអបបរមចំនួនសមជិកអបបរមចំនួនសមជិកអបបរម (មរត ១៣)៖ សហជីព សហព័នធសហជីព និងសហភព
សហជីពរតូវមនចំនួនសមជិកអបបរមមួយកនុងេគលបំណងែសវងរក និងរកសនូវ
ករចុះបញជ ិក។ ចំនួនជមូលដឋ នែដលបនកំណត់កនុងេសចកតីរពងចបប់សហជីព
មនលកខណៈផទុយេទនឹងករអនុវតតលអរបេសរអនតរជតិ េហយនឹងអចជឧបសគគ
ដល់ករបេងកតសហជីព។ 

� លកខខណឌ តរមូវកនងុកររយករណ៍ែដលជបនទុកធងន់ធងរលកខខណឌ តរមូវកនងុកររយករណ៍ែដលជបនទុកធងន់ធងរលកខខណឌ តរមូវកនងុកររយករណ៍ែដលជបនទុកធងន់ធងរលកខខណឌ តរមូវកនងុកររយករណ៍ែដលជបនទុកធងន់ធងរ (មរត ១៧)៖ សហជីព 
និងសមគមនិេយជករតូវបនតរមូវឲយរបគល់របយករណ៍សកមមភព និងហិរញញ
វតថុរបស់ខលូនជួនដល់រកសួងករងរជេរៀងរល់ឆន ំ។ ព័ត៌មនែដលរតូវែតបញចូ លកនុង
របយករណ៍ទំងេនះជបនទុកធងន់ធងរ និងនំឲយមនករេរជៀតែរជករខំនេលកិចចករ
ៃផទកនុងរបស់សមគមឯកជនេដយអជញ ធររដឋ ភិបល។ 

� ករករករកររតិតបតិរតិតបតិរតិតបតិរតិតបតិេលសកមមភពេលសកមមភពេលសកមមភពេលសកមមភព    (មរត ៦៥)៖ សហជីពរតូវបនរតិតបិតកនុងករអនុវតត
សកមមភពជក់លក់មួយចំនួន ែដលេនះរេំលភបំពនេដយផទ ល់េលសិទធិេសរ ី
ភពកនុងករបេញចញមតិ និងេសរភីពកនុងករជួបរបជំុរបស់ពួកេគ។ 

� កររលំយតមអំេពចិតតកររលំយតមអំេពចិតតកររលំយតមអំេពចិតតកររលំយតមអំេពចិតត (មរត ២៩)៖ េសចកតីចបប់សហជីពអនុញញ តឲយអជញ ធរ
តុលករករងរកនុងកររលំយសហជីព និងសមគមនិេយជកេដយេហតុផល
ែដលមិនចបស់លស់មួយចំនួនេដយរួមមន ”កំហុស” ធងន់ធងររបស់ថន ក់ដឹកនំមួយ
របួ។ កររលំយជករពិន័យធងន់ធងរបំផុតែដលសហជីព ឬសមគមនិេយជកមួយ
អចទទួល េហយដូចេនះអំណចេនះគួរែតរតូវបនអនុវតតកនុងកលៈេទសៈធងន់ធងរ
បុ៉េណណ ះ េហយមិនរតូវតមអំេពចិតតដូចែដលបនអនុញញ តេដយេសចកតីរពងចបប់
សហជីពេនះេទ។ 
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មុនេពលឈនេទដល់ករវភិគ ជករសំខន់កនុងករេធវករកត់សមគ ល់ថមករតឹមៃថងទី 
០៩ ែខធនូ ឆន ំ២០១៥ េសចកតីរពងចបប់សហជីពេពញេលញមិនទន់បនបងហ ញជសធរ
ណៈេនេឡយេទ។ 2  េដយចបប់មិនរតូវបនបងហ ញជសធរណៈ សហជីព និេយជក 
និងៃដគូពក់ព័នធដៃទេទៀត រមួមនសងគមសុីវលិ មិនអចចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករដំេណ រ
ករេធវចបប់េនះបនេនះេទ។ ដំេណ រករែដលមនករចូលរមួសរមបសរមួលដល់ករ
សនទនអនតរវសិ័យ និងអនុញញ តដល់រកុម និងបុគគលែដលប៉ះពល់េដយេសចកតីរពងចបប់
សហជីពកនុងករតសូ៊មតិេដមបីផលរបេយជន៍រសបចបប់របស់ពួកេគ រសបេពលជមួយគន
ផងែដរ បេងកននូវគុណភពរបស់ចបប់ េលកកមពស់តមល ភពៃនករងររបស់អជញ ធរ
សធរណៈ និងបេងកតទំនុកចិតតកនុងសថ ប័នសរធរណៈ។ ICNL េសនដល់រកសួងករងរ 
និងរជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករបេញចញេសចកតីរពងចបប់សហជីពជសធរណៈ និងជ
ផលូវករ ដូចេនះរគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់ និងសធរណៈជនទូេទអចេធវករវភិគបន
រគប់រជុងេរជយ និងចូលរមួកនុងដំេណ រករេធវចបប់។3   
    

ករករករករ�ភគ�ភគ�ភគ�ភគ    
 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ រតូវបនែចងកនុងេសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទធិមនុសស 
កតិកសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនេយបយ (ICCPR) កតិកសញញ សតីពី
សិទធិេសដឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (ICESCR) និងកតិកសញញ  សនធិសញញ និងេសចកតី

                                                 
2សូមពិនិតយេមលអតថបទ មិុច ដរ៉”េសចកតីរពងចុងេរកយៃនចបប់សហជីពផតល់ផលរបេយជន៍ដល់សហជីព” កែសត
ដឹែខមបូឌេដលី ៃថងទី ២៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៥ ែដលមនេនេលេគហទំព័រ៖ https://www.cambodiadaily.com/news/
latest-draft-of-union-law-leans-in-unions-favor-101199/  
3  ផតល់នូវឱកសមួយសរមប់ករពិេរគះេយបល់ជសធរណៈអចនឹងជួយផងែដរដល់រជរដឋ ភិបលកមពជុ(RGC) 
កនុងករអនុេលមតមកតពវកិចចរបស់ខលនួកនុងកររតួតពិនិតយតមេពលេវលកំណត់ជសកល(UPR)។ កនុងឆន ំ ២០០៩ 
ចរកភពអង់េគលសបនដក់េចញអនុសសន៍មួយ ែដលបនទទួលយកេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជ ែដលតរមូវឲយរដឋ
ភិបលកនុងករពរងីកករពិេរគះេយបល់ជទូេទកនុងករេដះរសយបញហ សិទធិមនុសសកនុងេសចកតីរពងចបប់។ រជរដឋ
ភិបលកមពុជបនទទួលយកនូវអនុសសន៍េនះ។ ករបេញចញេសចកតីរពងចបប់សហជីពជផលូវករ និងករផតល់ឱកស
មួយដល់ភគីពក់ព័នធទំងអស់កនងុករផតល់មតិេយបល់េលេសចកតីរពងចបប់េនះ នឹងេធវឲយរជរដឋ ភិបលកមពុជអច
អនុេលមតមករេបតជញ ចិតត UPR របស់ខលួន។ 
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របកសសតីពីសទិធិមនុសសអនតរជតិមួយចំនួនេទៀត។4 េសរភីពសមគមរមួមនសិទធិកនុងករ
បេងកត និងករចូលរមួកនុងសហជីព 5  “សិទធិកនុងករចូលរមួ ឬបេងកតសហជីព និងកនុងករ
ចូលរមួកនុងករសកមមភពសហជីពជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនេសរភីពសមគម”។6  
មរត ២២ ៃន ICCPR បនធននូវសិទធិេសរភីពសមគមដូចខងេរកម៖ 

១.    ជនរគប់របូ មនសិទធិចូលរមួជសមគមេដយេសរជីមួយអនកដ៏ៃទ 
រប់បញជូ លទំងសិទិធ បេងកតសហជីព និងសិទធិចូលជសមសហជីព 
េដមបីករពរផលរបេយជន៍របស់ខលួន ។    

២.    ករេរបរបស់សិទធិេនះ អចមនកររតិតបិតែដលកំណត់េដយចបប់
ែតបុ៉េណណ ះ និងែដលចំបច់កនុងសងគមរបជធិបេតយយ កនុងផលរបេយជន៍
ៃនសនតិសុខជតិ ឬសុវតថិសុខសធរណៈ សណត ប់ធន ប់សធរណៈ ករករ
ពរសុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់
អនកដ៏ៃទ ។ មរតេនះ មិនររងំដល់កររតិតបិតខងផលូវចបប់ េលសមជិក
េយធ និងនគរបល កនុងករេរបរបសសិ់ទធិេនះេទ។     

រសេដៀងគន េនះផងែដរមរត ៨ ៃន ICESCR ទទួលសគ ល់សិទធិរបស់បុគគលរគប់របូ 
”កនុងករបេងកតសហជីព និងចូលរមួសហជីពតមជេរមសរបស់ខលួន េដយេយងេទតម
វធិនរបស់អងគករែដលពក់ព័នធែតបុ៉េណណ ះ សរមប់ករេលកកមពស់ និងករករពរផល
របេយជន៍េសដឋកិចច និងសងគមរបស់ខលួន” និង ”សិទធិរបស់សហជីពកនុងករមនេធវសកមម
ភពេដយេសរ”ី។ 
 

                                                 
4  រពះរជណចរកកមពុជបនកល យជភគីៃន ICCPR េនៃថងទី ២៦ ែខសីហ ឆន ំ១៩៩២ និងជភគីៃន ICESCR 
េនៃថងទី២៦ ែខឧសភ ឆន ំ ១៩៩២។ 
5 របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសពីសិទធិេសរភីពៃនករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម របស់ 
Maina Kiai, កថខណឌ  ៥៣ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27 (ៃថងទី២១ ែខឧសភព ឆន ំ២០១២) 
សូមពិនិតយផងែដរនូវ េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកសសិទធិមនុសស េលខ១៥/២១៖ សិទធិេសរភីពៃនករជូបរបជំុេដយ
សនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម បុពវកថរបស់ឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/RES/15/21 (ៃថងទី ៦ ែខតុល 
ឆន ំ២០១០)។ 
6  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសពីសិទធិេសរភីពៃនករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគមរបស ់
Maina Kiai ឧបសមព័នធ៖ េបសកកមមកនុងចរកភពអង់េគលស និងេអៀឡង់ខងេជង កថខណឌ  ៨៦ ៃនឯកសរអងគករសហ
របជជតិ A/HRC/23/39/Add.1 (ៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥). 
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ចបប់អនតរជតិបេងកតនូវករសននិដឋ នជមុនរបឆំងនឹងចបប់របស់រដឋណមួយែដលសំេដ
កររតិតបិតេលសិទធិែដលបនទទួលសគ ល់។7 ចបប់រគប់រគងសហជីពរតូវែតអនុេលមតម
វសិលភពៃនមរត ២២ ៃន ICCPR។8  
 

១.១.១.១.    មិនែមនរគប់កមមករទងំអសរ់តវូបនអនុញញ តកនុងករបេងកតីសហជពីេនះេទមិនែមនរគប់កមមករទងំអសរ់តវូបនអនុញញ តកនុងករបេងកតីសហជពីេនះេទមិនែមនរគប់កមមករទងំអសរ់តវូបនអនុញញ តកនុងករបេងកតីសហជពីេនះេទមិនែមនរគប់កមមករទងំអសរ់តវូបនអនុញញ តកនុងករបេងកតីសហជពីេនះេទ 
 
បញហ ៖ មរត ៣ ែដលបនកំណត់ពីវសិលភពៃនេសចកតីរពងចបប់សហជីព រគប់
ដណត ប់ែតេលសហរគស រគឹះសថ ន និងកមមករនិេយជិតកនុងវស័ិយ៖ ឧសសហកមម ករជីក
យកែរ ៉ពណិជជកមម តមបញ កសិកមម េសវកមម ករដឹកជញជូ នតមផលូវេគក ឬផលូវទឹក និង
ករដឹកជញជូ នតមអកស និងតមសមុរទបុ៉េណណ ះ។9 
 
ករពិភកស៖ េយងេទតមមរត ២២ ៃនICCPR និងមរត ៨ ៃនICESCR កមមកររគប់របូ 
េលកែលងែតសមជិកៃនកងកមល ំងេយធ និងនគរបល មនសិទធិកនុងករបេងកតសហជីព
។ ករហមឃត់ឧសសហកមមមួយចំនួនធំកនុងករបេងកតសហជីពចត់ទុកថជកររតិតបិត
ែដលមិនរសបចបប់មួយេលេសរភីពសមគមសរមប់បុគគលរប់រយ ឬរប់ពន់នក់ ដូច
ជមរនតីរជករសីុវលិ សមជិករបព័នធយុតតិធម៌ អនកជួយកិចចករផទះ កមមករសំណង់ កមមករ
វស័ិយសធរណៈ និងអនកបេរមករងរកនុង ”វស័ិយេរករបព័នធ”។    
 
អនុសសន៍៖ ែកសរមួលេសចកតីរពងចបប់សហជីពេដមបីអនុញញ តយ៉ងចបស់លស់ដល់
កមមករនិេយជិតពីរគប់វស័ិយទំងអស់ េដយេលកែលងែតកងកមល ំងេយធ និងនគរ
បល កនុងករបេងកតសហជីព។    
    

    
    

                                                 
7 ICNL និងេលខធិករដឋ នៃនចលនពិភពេលកេដមបរីបជធិបេតយយ េន the National Endowment for Democracy, 
ករពរសងគមសុីវលិ៖ របយករណ៍មួយពីចលនពិភពេលកេដមបីរបជធិបេតយយ (២០០៨), ទំព័រទី ៣០។ 
8  សូមពិនិតយេមល េសចកតីសេរមចរបស់រកុមរបឹកសសិទធិមនុសសេលខ ១៥/២១៖ សិទធិេសរភីពកនុងករជូបរបជំុេដយ
សនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម កថខណឌ ទី១ ឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/RES/15/21 (ៃថងទី៦ ែខតុល  
ឆន ំ២០១០)។ 
9 េសចកតីរពងចបប់សហជីព មរត ៣ និងចបប់ករងរ (១៩៩៧) មរត ១។ 
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២.២.២.២.    ករចុះបញជ ិករជដច់ខតករចុះបញជ ិករជដច់ខតករចុះបញជ ិករជដច់ខតករចុះបញជ ិករជដច់ខត    
 
បញហ ៖ មរត១៤ែចងថ ”សហជីពឬ សមគមនិេយជកណមួយែដលមិនបនចុះបញជ ិក 
រតូវបនពយួរបញជ ិក ឬវញិញបនប័រតចុះបញជ ិករបស់ពួកេគរតូវបនលុបេចល សហជីព 
ឬសមគមនិេយជកទំងេនះនឹងរតូវបនចត់ទុកថជករខុសចបប់របសិនជពួកេគអនុ
វតតសកមមភពណមួយ”។ 
 
ករពិភកស៖ មរត១៤ ជរបបចុះបញជ ិកជដច់ខតមួយ ែដលចត់ទុកថជកររតិតបិត
ែដលមិនមនករអនុញញ តមួយេលេសរភីពសមគម។ តមមរត ២២ រពមទំងអនុ
សញញ អនតរជតិចមបងៗមួយចំនួន “េសរភីពសមគមជសិទធិមួយ េហយមិនែមនជអវី
ែដលរតូវបនអនុញញ តជមុនេដយរដឋ ភិបលដល់ពលរដឋេនះេទ”។ 10  ដូចែដលអនករយ
ករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិបនអះអងថ ”សិទធិេសរភីពសមគមករពរ
េសមគន េទនឹងសមគមែដលមិនបនចុះបញជ ិក..បុគគលែដលចូលរមួកនុងសមគមែដលមិន
ចុះបញជ ិកជក់ែសតងរតូវមនេសរភីពកនុងករអនុវតតសកមមភពណមួយ េដយរមួមនសិទធិ
កនុងករេរៀបចំ និងចូលរមួកនុងករជូបរបជំុេដយសនតិវធីិផងែដរ”។11  
 
អងគករអនតរជតិខងករងរ (ILO) បនកត់សមគ ល់រសេដៀងគន េនះថ ”របព័នធចុះបញជ ិក
ែដលជរមុញឲយអជញ ធរកនុងករអនុវតតបុពវសិទធិែដលមិនរសបចបប់កនុងករអនុញញ តឲយមន
ករបេងកត និងដំេណ រករៃនអងគករកមមករនិេយជិត និងអងគករនិេយជក” ចត់ទុកថជ
វធិនកររតិតបិត។12 ដូចែដលបនបងហ ញកនុងែផនកទី ៣ និងទី៤ ខងេរកម េសចកតីរពង

                                                 
10  គេរមងចបប់ផលរបេយជន៍សធរណៈ េធវករជរមញុសងគមសុីវលិ៖ េសៀវេភពីទិដឋភពជក់ែសតងៃនេសរភីព
សមគម (បុ៉យដែពស ២០០៣) ទំព័រទី ១៤។ 
11 របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពសមគម និងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិរបស ់Maina Kiai, 
កថខណឌ ទី៥៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ A/HRC/20/27  (ៃថងទី ២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២); សូមពិនិតយផងែដរ
េល របយករណ៍ែដលបនរបគល់ជួនេដយអនកតំណងពិេសសរបស់អងគករសហរបជជតិៃនអគគេលខធិករសតីពីអនក
ករពរសិទធិមនុសស របស ់ Hina Jilani េដយេយងេទតមេសចកតីសេរមចរបស់មហសននិបតេលខ ៥៨/១៧៨ 
កថខណឌ ទី២១ (ៃថងទី១ ែខតុល ឆន ំ២០០៤)។ 
12 ILO, េសរភីពសមគមកនុងករអនុវតតជក់ែសតង៖ បទពិេសធន៍ែដលទទួលបន៖ របយករណ៍ជសកលេរកមករ
តមដនេលេសចកតីរបកសរបស ់ ILO សតីពីេគលករណ៍ និងសិទធិជមូលដឋ នេនកែនលងករងរ កថខណឌ ទី ៣៨ 
(២០០៨)។  
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ចបប់សហជីពមិនបនបេងកតឲយមនរបព័នធចុះបញជ ិកែដលេសរ ី និងមិនជឧបសគគមួយ
េនះេទសរមប់សហជីព និងសមគមនិេយជក។ 
 
ជករពិតណស់ខណៈេពល ែដលេយងទំងអស់គន រជបថសថ ប័នរសបចបប់ដូចជ
សហជីព និងសមគមទំងឡយែដលបនចុះបញជ ិករចួមកេហយេនះ នឹងទទួលបន
េដយសមេហតុផលនូវសិទធិរសបចបប់េផសងៗ ែដលខុសពីសហជីព និងសមគម
និេយជកែដលមិនមនលកខណៈគតិយុតតេនះ ករហមឃត់សហជីព និងសមគម
និេយជកកនុងករេធវសកមមភពណមួយរហូតដល់ពួកេគរតូវបនចុះបញជ ិក ចត់ទុកថជ
កររតិតបិតែដលមិនមនករអនុញញ តមួយេលេសរភីពសមគម។ កររតិតបិតេនះកន់ែត
មនលកខណៈតឹងរងឹេដយអងគេហតុែដលថសហជីព និងសមគមនិេយជកមិនអចអនុ
វតតសកមមភពកនុងអំឡុងេពលដំេណ រករចុះបញជ ិក ែដលេនះហមឃត់ជលកខណៈបេចចក
េទសេលសហជីព និងសមគមនិេយជកពីករបេងកតលកខនតិកៈ ែដលជបុេរលកខខណឌ
សរមប់ករចុះបញជ ិក។13   
 
េសចកតីរពងចបប់សហជីពមិនផតល់សិទធិកនុងករតវ៉សរមប់សហជីព និងសមគមនិេយ
ជកែដលករដក់េសនសំុចុះបញជ ិករបស់ពួកេគរតូវបនបដិេសធ ឬករចុះបញជ ិករបស់ពួក
េគរតូវបនលុបេចលេនះេទ។ រដឋែដលេរបរបស់នូវរបព័នធចុះបញជ ិករតូវធនថរបព័នធ
េនះអចមនលទធភពទទួលបន េដយមននីតិវធីិចបស់លស់ ឆប់រហ័ស មិនពក់ព័នធ
នឹងនេយបយ និងមិនមនករចំណយេរចន។ 14  េទះបីជេសចកតីរពងចបប់សហជីព
ផតល់ករអនុញញ តសរមប់ករបនតករចុះបញជ ិកជសវ័យរបវតតិ េនេពលផុតកំណត់េពល
េវលកំណត់កនុងករេឆលយតបនឹងករេសនសំុចុះបញជ ិកក៏េដយ េសចកតីរពងេនះមិនបន
ែចងពីមេធយបយកនុងករតវ៉េលេសចកតីសេរមចែដលមិនសមរសបេនះេទ។ 
 
អនុសសន៍៖ ែកសរមួលមរត ១៤ េដមបីអនុញញ តឲយសហជីព និងសមគមនិេយជក
ទំងអស់កនុងករេធវសកមមភព េបេទះបីពួកេគមិនបនចុះបញជ ិកក៏េដយ េហយជ

                                                 
13 សូមពិនិតយេមលេសចកតីរពងចបប់សហជីព មរត ១៣។ 
14របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគមរបស ់
Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៥៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២)។ 
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ពិេសសអនុញញ តដល់សហជីព និងសមគមនិេយជកកនុងករអនុវតតសកមមភពកនុងអំឡុង
េពលដំេណ រករចុះបញជ ិក។ េសចកតីរពងចបប់សហជីពគួរែតរតូវបនែកែរបផងែដរេដមបី
អនុញញ តដល់សហជីព និងសមគមនិេយជកកនុងករតវ៉របឆំងនឹងករសេរមចចិតតមិន
សមរសបេលករចុះបញជ ិក។ 
 
៣. ៣. ៣. ៣. កររតិតបតិេលីកររតិតបតិេលីកររតិតបតិេលីកររតិតបតិេលីថន ក់ថន ក់ថន ក់ថន ក់ដឹកនំដឹកនំដឹកនំដឹកន ំ   

បញហ ៖ មរត ២០ និង ២១ កំណត់ពីលកខខណឌ តរមូវសរមប់ ”អនកដឹកនំ អនករគប់រគង និង
អនកែដលទទួលខុសរតូវេលកិចចកររដឋបល” របស់សហជីព និងសមគមនិេយជក(ថន ក់
ដឹកនំ)។ មិនមនបុគគលណមន ក់រតូវបនអនុញញ តកនុងករកល យខលួនជថន ក់ដឹកនំសហជីព
មួយបនេនះេទ ដរបណបុគគលរបូេនះ ” មនអយុយ៉ងតិចដប់របំបី (១៨) ឆន ំ”  
”មិនធល ប់រតូវបនជប់េទសមជឍឹម ឬេទសឧរកិដឋ”  និង “អចអន និងសរេសរភសែខមរ” 
និងបំេពញលកខខណឌ េផសងេទៀត។  
 
អនកដឹកនំសមគមនិេយជករតូវ ” មនអយុយ៉ងតិចដប់របំបី (១៨) ឆន ”ំ  ”មិនធល ប់រតូវ
បនជប់េទសមជឍឹម ឬេទសឧរកិដឋ”  និងបំេពញលកខខណឌ េផសងេទៀត។ យ៉ងណមិញ 
គួរកត់សមគ ល់ផងែដរ ចំេនះដឹងភសែខមរមិនែមនជលកខខណឌ តរមូវសរមប់អនកដឹកនំ
សមគមនិេយជកេនះេទ។ ខណៈេពលែដល េសចកតីរពងចបប់សហជីព គួរឲយសរេសរ
ផងែដរកនុងករផតល់ករអនុញញ តដល់ជនជតិបរេទសេធវជអនកដឹកនំសហជីព ឬសមគម
និេយជក ជនជតិបរេទសទំងេនះរតូវមន ”ទីលំេនអចិៃរនតយ៍កនុងរពះរជណចរក
កមពុជរបែហលជេយងេទតមចបប់អេនត របេវសន៍ៃនរពះរជណចរកកមពុជ” បែនថមពី
េលលកខខណឌ សរមប់ពលរដឋែខមរែដលបនកំណត់ខងេល។ ជចុងេរកយ េសចកតីរពង
ចបប់សហជីពក៏បនអនុញញ តផងែដរដល់រកសួងករងរកនុងករេសនសំុព័ត៌មនបែនថម ”រប
សិនជចំបច់”។ 
 
ករពិភកស៖ លកខខណឌ តរមូវទំងេនះរេំលភបំពនមរត២២ ៃនICCPR ។ មរត ២០ 
និង ២១ ហមឃត់អនីតិជន ែដលមនអយុេរកម ១៨ ឆន ំ កនុងករកល យខលួនជអនកដឹកនំ
មួយរបូរបស់សហជីពមួយ ឬសមគមនិេយជកមួយ។ កររតិតបិតេលសមតថភពអនីតិជន
កនុងករបេងកត និងចូលរមួកនុងសមគមជកររេំលភបំពនយ៉ងជក់ែសតងេលចបប់អនតរ
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ជតិ។  មរត ១៥ ៃនអនុសញញ អនតរជតិសតីពីសិទធិកុមរ (CRC) តរមូវឲយរដឋភគីកនុងករ 
”ទទួលសគ ល់សិទធិកុមរកនុងករមនេសរភីពសមគម និងកនុងករមនេសរភីពកនុងករ
ជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ” និងដក់ែដនកំណត់េលកររតិតបិតេលករេរបរបស់សិទធិទំងេនះ 
“អចសថិតេរកមកររតិតបិតបន លុះរតែតមនបញញតតិេដយចបប់ និងចំបច់កនុងសងគម
របជធិបេតយយ េដមបីអតថរបេយជន៍ៃនសនតិសុខជតិ ឬសុវតថិភពសធរណៈ ឬសណត ប់
ធន ប់សធរណៈ ឬេដមបីករពរសុខភព ឬសីលធម៌ ឬេដមបីករពរសិទធិ និងេសរភីព
របស់អនកដៃទ”។ 15   រសេដៀងគន េនះផងែដរ េយងេទតមអនករយករណ៍ពិេសសរបស់
អងគករសហរបជជតិ ”ចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិែចងថបុគគលរគប់រូបមនសិទធិេសរភីព 
សមគម។ ជលទធផល ចបប់ែដលមិនកំណត់ែដនកំណត់ជក់លក់ណមួយេលបុគគល
េដយរមួមនទំងបុគគល…អនុេលមតមសតង់ដរអនតរជតិ”។16 ករហមឃត់ទូេទេដយ
គម នករេលកែលងមួយ ែដលអនុវតតចំេពះអនីតិជនទំងអស់នឹងមនករពិបកកនុងករ
បញជ ក់ថេនះជអំេពសមេហតុផលតម CRC និងចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ ជពិេសស
េដយសរកមមករនិេយជិតជេរចនមិនទន់រគប់អយុ ១៨ ឆន ំេនេឡយេនះេទ។17 
 
ករហមឃត់បុគគលណមន ក់ែដលមិនធល ប់រតូវបនជប់េទសពីបទបជឍឹម ឬបទឧរកិដឋ
កនុងរបព័នធយុតតិធម៌កមពុជកនុងករកល យខលួនជថន ក់ដឹកនំមន ក់របស់សហជីព ឬសមគម
និេយជកជបញហ មួយកនុងសតង់ដរអនតរជតិ។ េពលបចចុបបននេនះ អនកដឹកនំសហជីពជ
េរចនសថិតេរកមករេសុបអេងកតពីសកមមភពែដលរតូវបនេចទរបកន់ពីបទឧរកិដឋ ែដល
អនកអេងកតករភគេរចនអះអងថរតូវបនរងឥទធិពលនេយបយ។ កររតិតបិតេនះផតល់
ដល់និេយជក និងអជញ ធរនូវករេលកទឹកចិតតកនុងករេចទរបកន់េលអនកដឹកនំែដល

                                                 
15 របេទសកមពជុបនយល់រពមេលអនុសញញ អងគករអនតរជតិសតពីីសិទធិកុមរ (CRC) កនុងឆន ំ១៩៩២។ 
16  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៥៤ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២)។ 
17  គិតមករតឹមឆន ំ ២០១២េនះ “យុវជន”មនរបែហលជ ៦៣%ៃនកមល ំងពលកមម សូមពិនិតយេមលសន ៃដរបស់ ៃថ 
សំងមន េសង សុខេហង បញញ  សូមូនិចសតីពី”ករងររបស់យុវជនកនុងរបេទសកមពុជ៖ និនន ករ កររបឈម 
និងករេឆលយតបេគលនេយបយ” បណត ញរសវរជវេសដឋកិចចតំបន់េមគងគ រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ 
ទំព័រទី ៩ (២០១៥) (“អរតៃនករចូលរមួកនុងករងររបស់យុវជន (១៥-២៤ឆន ំ) គឺមនចំនួនជង ២លននក់កនុងឆន ំ 
២០១២ តំណងឲយ៦៣.១ ភគរយៃនកមល ំងពលកមមសរបុ”) ែដលមនេនេគហទំព័រ៖ http://mernetwork.org/wp-
content/uploads/2015/08/SG-4-Cambodia-Seangmean-final.pdf.  
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កំពុងែតមនសកមមភព និងអនកដឹកនំកនុងេពលអនគតកនុងេគលបំណងបងក រពួកគត់
ពីករកន់តំែណងឬែសវងរកតំែណងជអនកដឹកនំសហជីព។ ករជប់េទសពីបទឧរកិដឋ 
ឬបទមជឍឹមមិនរតូវទទួលលទធផលកនុងករបត់បង់េសរភីពជមូលដឋ នដូចជេសរភីពស
មគមេនះេទ។ ករបំពនេលសិទធិេសរភីពសមគមេនះគឺេសទរែតជកររតិតបិតែដលមិន
មនសមមរត នឹងេសមនឹងកររេំលភបំពនេលេសរភីពសមគម។ 
 
រសេដៀងគន េនះផងែដរ លកខខណឌ តរមូវែដលថថន ក់ដឹកនំអចអន និងេសរេសរភស
ែខមរបនមនន័យថជកររតិតបិតមិនរសបចបប់េលេសរភីពសមគម។ លកខខណឌ តរមូវ
ែផនកចំេនះដឹងេនះ នឹងទំនងជផលប៉ះពល់ែដលមិនមនសមមរតមួយេលកមមករនិេយ
ជិតជពិេសសកនុងតំបន់ជនបទ ែដលមិនអចបំេពញលកខខណឌ េនះបន។ ករពិតែដលថ
កររតិតបិតេនះអនុវតតែតចំេពះថន ក់ដឹកនំសហជីព បញជ ក់ពីជំេនឿែដលថកររតិតបិតេនះ
ជសកមមភពតមអំេពចិតត េហយករជរមុញទឹកចិតតពីខងេរកយជករករមិតេទដល់
លទធភពរបស់កមមករនិេយជិតកនុងករេរជសេរ សថន ក់ដឹកនំមួយរបូ តមករសេរមចរបស់
ខលួន។ កររតិតបិតេនះេសមនឹងកររតិតបិតមិនរសបចបប់េលេសរភីពសមគម។ 
 
ករពិតែដលថជនជតិបរេទស រតូវែតមនលំេនអចិៃរនតយ៍កនុងរពះរជណចរកកមពុជ
េសមនឹងកររតិតបិតមិនរសបចបប់េលេសរភីពសមគម។ ICCPR កនុងមរត ២(១) ែចង
យ៉ងចបស់ថ សិទធិរបស់ ICCPR រគប់ដណត ប់ដល់ ”បុគគលទំងអស់េនកនុងែដនដីរបស់រដឋ
ខលួន និងជកមមវតថុៃនយុតត ធិកររបស់ខលួន”។ ពលករបរេទសកនុងរបេទសកមពុជគួរែត
ទទួលបននូវសិទធិដូចគន េនះដូចនឹងពលរដឋកមពុជផងែដរ។18   
 
លទធភពរបស់រកសួងករងរកនុងករេសននូវ ”ព័ត៌មនបែនថម” មុនេពលទទួលយកអនកដឹកនំ
មន ក់មនលកខណៈទូលំទូលយ និងមិនចបស់លស់។ េនះអចែសតងេចញជលទធផលកនុង
ករបដិេសធេលពកយេសនសុំចុះបញជ ិក េដយឈរេលមូលដឋ នតមែតអំេពចិតតមួយ។ បទ

                                                 
18 គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសរបស់ ICCPR វចិរណកថេលខ ១៥ សតីពីសថ នភពរបស់ជនបរេទសេរកមកតិកសញញ  
(១៩៨៦)។ 
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បបញញតតិេនះមិនអនុេលមតមសតង់ដរ ”ែដលរតូវបនែចងេដយចបប់” ៃនមរត ២២េនះ
េទ។19  
 
អនុសសន៍៖ ែកសរមួលេសចកតីរពងចបប់សហជីពេដមបីអនុេលមតមលកខនតិកៈៃនសតង់
ដរអនតរជតិពក់ព័នធនឹងេសរភីពសមគម។ ជពិេសស លុបេចលនូវលកខខណឌ ែដលថ
ថន ក់ដឹកនំរតូវមនអយុយ៉ងតិចដប់របំបីឆន ំ (១៨) មិនធល ប់បនជប់េទសពីបទមជឍឹម 
ឬបទឧរកិដឋ េហយអចអន និងសរេសរភសែខមរ។ បទបបញញតតិែដលអនុញញ តដល់
រកសួងករងរកនុងករេសនសុំនូវ ”ព័ត៌មនបែនថម” គួរែតរតូវបនលុបេចល។ 
 
៤. ៤. ៤. ៤.     ចំនួនសមជិកអបបរមសរមប់សហជីព សហព័នធ និចំនួនសមជិកអបបរមសរមប់សហជីព សហព័នធ និចំនួនសមជិកអបបរមសរមប់សហជីព សហព័នធ និចំនួនសមជិកអបបរមសរមប់សហជីព សហព័នធ និងសហភពងសហភពងសហភពងសហភព    

    
បញហ ៖ មរត១០ ៃនេសចកតីរពងចបប់សហជីពកំណត់ពីលកខខណឌ សមជិកភពអបបរម
េដមបីបេងកតសហជីពមួយ៖ ចំនួនអបបរមៃនបុគគលចំនួន ដប់(១០) របូជករតរមូវកនុងករ
បេងកតសហជីពមួយកនុងរគឹះសថ ន ឬសហរគសណមួយ ចំនួនអបបរមៃនសហជីពចំនួន
របំបួន (៩) ជករតរមវូេដមបីបេងកតសហព័នធសហជីពមួយ និងចំនួនអបបរមៃនសហព័នធ
សហជីពចំនួនរបំមួយ (៦) ជករតរមូវកនុងករបេងកតសហភពសហជីពមួយ។ 
    
ករពិភកស៖ ករកំណត់ចំនួនជមូលដឋ នទំងេនះមិនឆលុះបញច ងំពីករអនុវតតលអរបេសរ
អនតរជតិ និងអចរតិតបិតដល់បុគគល សហជីព និងសហព័នធកនុងករអនុវតតេពញេលញនូវ
េសរភីពសមគមរបស់ពួកេគ។ ខណៈេពលែដលសមជិកចំនួន១០រូបជករតរមូវកនុងករ
បេងកតសហជីពមួយ មិនែមនជលកខខណឌ ែដលជបនទុកធងន់ធងរកនុងសហរគសធំៗេនះ 
វជកតត ែដលររងំដល់ករបេងកតសហជីពកនុងសហរគសតួចៗ េហយេនះមិនែមនជ
ករអនុវតត “លអរបេសរ” មួយេនះេទ។ 20  រសេដៀងគន េនះផងែដរ មិនមនេហតុផលណ
                                                 
19  សូមពិនិតយេមលរបយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរ ី
ភពសមគមរបស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ១៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២) (សតង់ដរ”ែដលបនកំណត់េដយចបប់”មនន័យថ”ចបប់រតូវែតផតល់លទធភព េហយបបញញតតិរបសច់បប់រតវូ
បនបេងកតេឡងរបកបេដយភពចបស់លស់រគប់រគន់”)។ 
20  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៥៤ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២) 
(“របយករណ៍ពិេសស ….ចត់ទុកថជករអនុវតតលអរបេសរមួយចំេពះចបប់អម៉នី និងេអសតូនីែដលតរមូវបុគគលមិន
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កនុងករបញចូ លនូវបបញញតតិសមជិកភពអបបរមជក់លក់សរមប់រកុមែដលរគប់រគងពីេល
ដូចជសហព័នធ និងសហភពេនះេទ។ ផទុយេទវញិរកុមែដលរគប់រគងពីេលទំងេនះគួរ
ែតរតូវបនចត់ទុកដូចជសមគមដៃទណមួយផងែដរ។ 
  
លកខខណឌ តរមូវសរមប់ករបេងកតសហជីព សមព័នធសហជីព និងសហភពសហជីពរតូវ
អនុេលមតមករអនុវតតលអរបេសរអនតរជតិ ែដលមនន័យថមនសថ បនិកយ៉ងតិច
ណស់ចំនួនពីររូបបុ៉េណណ ះ។ ផលរបេយជន៍របស់រដឋ ភិបលកនុងករកំណត់លកខខណឌ
ចំនួនសថ និកអបបរម ខពស់សរមប់អងគកររគប់រគងថន ក់េលសហជីពគឺមិនមនភពចបស់
លស់។ លកខខណឌ ចំនួនសថ បនិកអបបរមសរមប់សហព័នធសហជីព និងសហភពសហ
ជីពនឹងអចរតិតបិតសហជីពជេរចនកនុងករបេងកតសហព័នធ និងរតិតបិតដល់សហព័នធកនុង
ករបេងកតសហភពេទះបីជរកុមទំងេនះគំរទនូវកមមវតថុរសេដៀងគន ក៏េដយ។ េនះជ
េរឿងសំខន់េនេពលែដលសហជីព និងសហព័នធគំរទនូវកមមវតថុែដលមិនមនភគីចូលរមូ
ទូលំទូលយដូចជសិទធិភគតិច ឬេនេពលែដលពួកេគរបតិបតតិករកនុងតំបន់ដច់
រសយលៃនរបេទសែដលជកែនលងមិនមនសហជីព ឬសហព័នធរគប់រគន់កនុងករបេងកត
ចំនួនសមជិកអបបរមែដលជករតរមូវ។ 
 
អនុសសន៍៖ មរត១០គួរែតរតូវបនែកសរមួលកនុងករតរមូវចំនួនសថ បនិកអបបរមៃន
សហជីព សហព័នធសហជីព និងសហភពសហជីពែដលអនុេលមតមករអនុវតតលអ
របេសរអនតរជតិ។ 
 

៥.៥.៥.៥.    កររតិតបតិេលសីកមមភពកររតិតបតិេលសីកមមភពកររតិតបតិេលសីកមមភពកររតិតបតិេលសីកមមភព    

បញហ ៖ េសចកតីរពងចបប់សហជីពករមិតពីសកមមភពែដលជករអនុញញ តេដយហម
ឃត់សហជីពពី ”ករេធវយុទធនករសរមប់េគលបំណងនេយបយ” 21  និងពីករបិទផលូវ

                                                                                                                                                        

េរចនជងពីររបូកនុងករបេងកតសមគមមួយ។ ចំនួនេរចនជងេនះរបែហលជអចជករតរមវូកនុងករបេងកតសហជីព 
ឬគណៈបកសនេយបយមួយ បុ៉ែនតចំនួនេនះមិនគួររតូវបនកំណត់កនុងករមិតមួយែដលបងអ ក់ទឹកចិតតដល់របជជនកនុងករ
ចូលរមួកនុងសមគមេនះេទ។”) 
21 េសចកតីរពងចបប់សហជីព មរត ៦៥(ច) 
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េចញ និងចូលសហរគសមួយ ឬបិទផលូវសធរណៈណមួយ។22  
 
ករពិភកស៖ បទបបញញតតិទំងេនះជកររេំលភបំពនេដយផទ ល់េលេសរភីពកនុងករ
បេញចញមតិ និងករជូបរបជំុ។ តមបបញញតតិៃន ICESCR សហជីពរតូវែតបនអនុញញ ត
កនុងករេធវសកមមភពេដយេសរ ីករហមឃត់េលករេធវយុទធនករសរមប់េគលបំណង
នេយបយចំបច់ជលកខខណឌ អពយរកិតមួយែដលរតូវបនចត់ទុកថជកររតិតបិតធងន់ធង
រមួយេលេសរភីពកនងុករបេញចញមតិ េហយករហមឃត់េលករបិទផលូវេចញចូលសហ
រគសមួយ និងពីករបិទផលូវសធរណៈមួយចត់ទុកថជកររតិតបិតេលេសរភីពកនុងករ
ជូបរបជំុ។ 
 
េសរភីពសមគម និងេសរភីពកនុងករបេញចញមតិមនករផសរភជ ប់គន េទវញិេទមក
ែដលមិនអចេជៀសផុតបន៖ “សមគមគួរែតទទួលបន កនុងចំេណមេនះមន សិទធិកនុង
ករសំែដងមតិ ែចករែំលកព័ត៌មន ចូលរមូជមួយសធរណៈ និងតសូ៊មតិចំេពះមុខ
រដឋ ភិបល និងសថ ប័នអនតរជតិ....” 23  សហជីពមិនគួររតូវបនបដិេសធកនុងករចុះបញជ ិក 
ឬមនករគរមមកំែហងេលសថ នភពគតិយុតតរបស់ពួកេគេនះេទ ពីេរពះេដយសរ
ែតពួកេគអនុវតតនូវអវីែដលអជញ ធរចត់ទុកថជសកមមភព ”នេយបយ” េនះេទ។24  

 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិរតូវបនែចងកនុងមរត១៩ ៃន ICCPR និងកររតិតបិតេលសិទធិ
េនះជកររសបចបប់លុះរតែតេនេពលែដលកររតិតបិតទំងេនះឆលងកត់នូវេតសតរតួតគន
ទំងបីែដលទញេចញពីមរត ១៩។25  លកខខណឌ តរមូវទូេទែដលមិនមនករេលកែលង

                                                 
22 េសចកតីរពងចបប់សហជីពមរត៦៥(ឆ) 
23  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៦៤ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២)។ 
24  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៤៣ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/68/299 (ៃថងទី៧ ែខសីហ ឆន ំ២០១៣)។ 
25 េតសតេនះគឺ៖ (១) កររតិតបតិរតវូបនែចងេដយចបប់ ែដលមនភពចបស់លស់ អចមនលទធភពទទួលយកបន
ដល់មនុសសរគប់រូប (េគលករណ៍ៃនភពអចទយទុកជមុនបន និងតមល ភព) (២) កររតិតបិតរតូវបនតនូវមួយកនុង
ចំេណមេគលបំណងែដលមនកំណត់កនុងមរត ១៩(៣) ៃន ICCPR ែដលមន៖ (i) ករករពរសិទធិ 
ឬេករ តÔេឈម ះរបស់អនកដៃទ (ii) ករពរសនតិសុខជតិ ឬសណឋ ប់ធន ប់ ឬសុខភព ឬសីលធម៌សធរណៈ(ជេគលករណ៍
ៃននិតយនុកូលភព) និង(៣) កររតិតបិតរតូវែតបនបងហ ញថជករចំបច់ េហយមេធយបយែដលមនកររតិតបិតតិច
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ែដលហមឃត់សហជីពកនុងករចូលរមួកនុងសកមមភព ”ែដលជេរឿងនេយបយសុទធ
សធ” មិនបនបំេពញនូវលកខខណឌ តរមូវៃនមរត ១៩។ ជដំបូង លកខខណឌ តរមូវេនះមន
លកខណៈមិនចបស់លស់ែដលមិនអចេឆលយតបនឹងេគលករណ៍អចទយទុកជមុន និង
េគលករណ៍តមល ភព។ ទីពីរ លកខខណឌ តរមូវមិនបនតសេរមចនូវេគលបំណងណមួយ
ដូចែដលមនែចងកនុងមរត ១៩(៣)។ ចុងបញច ប់ មិនមនករចងអុលបងហ ញែដលថករ
រតិតបិតេនះមនភពចំបច់ ឬជមេធយបយែដលមនលកខណៈរតិតបិតតិចតួចបំផុតែដល
ជករតរមូវកនុងករេឆលយតបនឹងេគលបំណងែដលបនប៉ងរបស់ខលួន។ សហជីពគួរែតអច
របកន់ជំហេលអវីែដលជសរៈសំខន់ជសធរណៈ។ សហជីពមនសិទធិកនុងករសេរមច
នូវជេរមសនេយបយសរមប់េបកខជន និងគណៈបកសែដលអចជួយសសេរមចបន
នូវផលរបេយជន៍របស់ពួកេគ េដយមិនមនកររបឈមនឹងហនិភ័យៃនកររេំលភេសច
កតីរពងចបប់សហជីព។ 26  ករអនុវតតសិទធិេនះអចរតូវបនបករសយថជ”ករេធវយុទធន
ករសរមប់ែតេគលបំណងនេយបយែតបុ៉េណណ ះ” ។ ដូចេនះករហមឃត់េនះជករ
រតិតបិតមិនរតូវបនអនុញញ តេលេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ។ 
 
សិទធិេសរភីពៃនករជូបរបជំុេដយសនតិវធីិរតូវបនធនកនុងមរត ២១ ៃនICCPR។ េទះបី
ជសិទធិេនះមិនដច់ខតក៏េដយ 27  េសរភីពកនុងករជូបរបជំុរតូវបនចត់ថជវធិន និង
កររតិតបិតេលករេលកែលង។ 28  ”រដឋមនកតពវកិចចអវជិជមនមួយកនុងករមិនេរជៀតែរជក
េដយមិនរសបចបប់ជមួយនឹងសិទធិកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ”។ 29   ករហមឃត់
                                                                                                                                                        

តួចបំផុតរតូវបនតរមូវកនុងករសេរមចបនេគលបំណងែដលបនកំនត់(េគលករៃនភពចំបច់ និងសមមរតភព, 
របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីករេលកកមពស់ និងករករពរសិទធិេសរភីពកនងុករគិត និងករបេញចញ
មតិរបស ់Frank La Rue,កថខណឌ  ៦៩, ឯកសរអងគករសហរបជជតិ # A/HRC/17/27 (ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១)។ 
26  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់ Maina Kiai, ឧបសមព័នធ៖ េបសកកមមេទកន់សធរណៈរដឋហសចេជៀ កថខណឌ ទី ៦០ ៃនឯកសរអងគករ
សហរបជជតិ  A/HRC/20/27/Add.2  (ៃថងទី៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០១២)។ 
27  ICCPR, មរត ២១ “ករេរបរបស់សិទធិេនះ អចមនកររតិតបិតែដលកំណត់េដយចបប់ែតបុ៉េណណ ះ 
សណត ប់ធន ប់សធរណៈ ករករពរសុខភពសធរណៈ ឬសីលធម៌ ឬករករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់
អនកដៃទ”។ 
28   របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ១៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២) 
29  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៣៩ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២) ។ 
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ែដលមនែចងកនុងេសចកតីរពងចបប់សហជីព េសមនឹងកររតិតបិតមិនរសបចបប់េលេសរ ី
ភពៃនករជួបរបជំុ។ 
 
មនមតិជំទស់េលកេឡងថកររតិតបិតទំងេនះ ជករចំបច់កនុងករពរសណឋ ប់ធន ប់
សធរណៈគឺមិនសមេហតុផលកនុងករបញចុ ះបញចូ លឲយេជឿតមករកំណត់របស់ ICCPR 
េនះេទ។ លទធភពកនុងករចូលេទកន់ទីធល សធរណៈមិនរតឹមែតមនសរៈសំខន់កនុង
ករអនុវតតសិទធិកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិេនះេទ បុ៉ែនតក៏ជ ”មេធយបយជមូលដឋ ន
ែដលអនកេរៀបចំ និងករអនកចូលរមួអចេរបរបស់ផលូវ វថីិ និងទីធល សធរណៈកនុងករេធវ
(េនេសងៀម ឬមនចលន)ករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ”។ 30  អនករយករណ៍ពិេសសបន
បញជ ក់ថ ”លំហូរេដយេសរៃីនចរចរមិនរតូវមនអទិភពេលេសរភីពៃនករជូបរបជំុ
េដយសនតិវធីិេដយសវ័យរបវតតិេនះេទ” 31  ដូចេនះកររតិតបិតចត់ទុកថជកររេំលភ
បំពនមួយេលេសរភីពៃនករជូបរបជំុ។ 
 
អនុសសន៍៖ កថខណឌ ែដលបនគូសបញជ ក់កនុងមរត ៦៥(ច) និង ៦៥(ឆ) គួរែតរតូវបន
លុបេចល។ 
 
៦. ៦. ៦. ៦. កកកករររររលំយរលំយរលំយរលំយ    

បញហ ៖ មរត ២៩ ផតល់អំណចដល់តុលករករងរ32  កនុងកររលំយសហជីព ឬសម
គមនិេយជកេដយេហតុផលដូចតេទ៖ “(ក) ករបេងកត ឬសកមមភពណមួយរបស់
សហជីព ឬសមគមនិេយជកែដលផទុយនឹងចបប់ ឬេគលបំណងរបស់សហជីព ឬ
សមគមនិេយជកដូចែដលបនែចងកនុងលកខនតិកៈ (ខ) សហជីពែដលមិនឯករជយពីនិេយ
ជក និងជក់ែសតងណស់មិនអចសថ រមកវញិនូវឯកសររជយភពរបស់ខលួន និង (គ) អនក

                                                 
30  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់ Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៦៥និង៦៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/23/39   (ៃថងទី២៤ ែខេមស 
ឆន ំ២០១៣)។ 
31របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគមរបស ់
Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៤១ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២) ។ 

32  ”េយងេទតមមរត ៩៨ មុនេពលែដលតុលករករងររតូវបនបេងកត រល់ជេមល ះទំងអស់ែដលេកតមនកនុង
េសចកតីរពងចបប់សហជីពរតូវបនបញចូ នេទ”តុលករមនសមតថកិចចមួយ”។ 
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ដឹកនំ អនករគប់រគង និងអនកែដលទទួលខុសរតូវចំេពះកិចចកររដឋបលរតូវបនែសវងរកេឃ
ញថមនកំហុសធងន់កនុងនមជសហជីព ឬសមគមនិេយជក”។ មរត ២៩ ក៏អនុញញ ត
ផងែដរេល ”ភគីពក់ព័នធ” និង ”៥០% (ហសិបភគរយ) ៃនសមជិកសរបុរបស់សហជីព 
ឬសមគមនិេយជក” កនុងករដក់បណតឹ ងជមួយនឹងតុលករេដមបីសំុេធវកររលំយ។ 
 
ករពិភកស៖ ករបញច ប់េដយមិនសម័រគចិតតជឧទហរណ៍មួយជក់ែសតងៃនករេរជៀតែរជក
ជមួយនឹងេសរភីពសមគម និងដូចគន េទនឹងករេរជៀតែរជតដៃទេទៀតរបស់រដឋ ភិបល
រតូវែតបំេពញនឹងសតង់ដរែដលបនកំណត់កនុង ICCPR៖ 
 

សិទធិេសរភីពសមគមអនុវតតកនុងអំឡុងេពលអយុកលទំង
រសុងៃនសមគម។ ករពយួរ និងកររលំយេដយមិនសម័គ្រ
ចិតតៃនសមគមមួយជរបេភទធងន់ធងរបំផុតៃនកររតិតបិតេល
េសរភីពសមគម។ ជលទធផល កររតិតបិតអចេធវេទបន
ដរបណែតមនេរគះថន ក់ជក់ែសតង និងភល មៗែដលេធវឲយ
មនកររេំលភបំពនធងន់ធងរដល់ចបប់ជតិ ែដលេនះរតូវ
អនុេលមតមចបប់សិទធិមនុសសអនតរជតិ។ កររតិតបិតេនះ
រតូវមនសមមរតតឹងរងឹបំផុតេទនឹងេគលបំណងនិតយនុកូ
លែដលបនបនត និងេរបរបស់េនេពលែដលវធិនករទន់
ភលន់ជងេនះមិនមនរបសិទធិភពបុ៉េណណ ះ។33   
 

េយងេទតមយុតតិសសរសតរបស់ ILO  េសចកតីសេរមចេដមបីរលំយអងគករករងរ “អច
េកតមនេឡងែតកនុងករណីែដលមនករណីធងន់ធងរបំផុតបុ៉េណណ ះ កររលំយទំងេនះអច
េកតមនេឡងេដយេយងេទតមករសេរមចរបស់តុលករ ដូចេនះសិទធិៃនករករពរ
ខលួនរតូវបនធនេពញេលញ”។ 34 ខណៈេពលែដលេសចកតីរពងចបប់សហជីពហក់បីដូច

                                                 
33  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៧៥ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២)។ 
34  របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធិេសរភីពកនុងករជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគម
របស ់Maina Kiai,កថខណឌ ទី ៧៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/20/27  (ៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២)។ 
(ដករសង់ករែសវងយល់ពីេសចកតីសេរមច និេគលករណ៍របស់ ILO ខថខណឌ េលខ ៦៩៩). 
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ជគំរទនូវលកខខណឌ តរមូវរបស់ យុតតិសរសតរបស់ ILO ចុងេរកយេនះ បុ៉ែនតមិនបនេឆលយ
តបនឹងលកខខណឌ តរមូវមុនេនះេទ។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់កនុងែផនកទី ៥ មនបបញញតតិ
យ៉ងេរចនៃនេសចកតីរពងចបប់សហជីព ែដលហមឃត់សកមមភពែដលអចអនុញញ ត
បន និងមនបទបបញញតតិែដលទូលំទូលយខល ំង និងមិនចបស់លស់ែដលករអនុវតតៃន
បបញញតតិទំងេនះអចរតូវបនចត់ទុកថជសកមមភពតមអំេពចិតត។ 
 
េសចកតីរពងចបប់សហជីពដក់ទណឌ កមមេលសហជីព ឬសមគមនិេយជកចំេពះសកមម
ភពែដលមិនសមរមយ មិនចំបច់ជអំេពឧរកិដឋេនះេទ ៃនថន ក់ដឹកនំរបស់សហជីព ឬ
សមគមនិេយជកតមមរត ២៩(គ)។ ជជងកររលំយសហជីព ឬសមគមនិេយជក 
ែដលជករពិន័យធងន់ធងរ និងអចិៃរនតយ៍មួយ េនេពលែដលថន ក់ដឹកនំមួយរបូ ”របរពឹតត
កំហុសធងន់ធងរ” គត់រតូវែតទទួលខុសរតូវជលកខណៈបុគគល ចំេពះសកមមភពទំងេនះ 
បុ៉ែនតសហជីព ឬសមគមនិេយជកមិនគួររតូវបនរលំយេនះេទ។ កររលំយកនុងករណី
េនះអចរេំលភបំពនេសរភីពសមគម។ 
 
ករអនុញញ ត ”ភគីពក់ព័នធ” ណមួយ ែដលជវកយស័ពទមួយមិនរតូវបនកំណត់និយមន័យ 
និងមនភពមិនចបស់លស់រគប់រគន់កនុងកររមួបញចូ លបុគគល ឬរកុមយ៉ងេរចន កនុងករ
ដក់ញញតតិេសនសុតុំលករកនុងកររលំយសហជីព ឬសមគមនិេយជកមួយជករែណនំ
ខុស។ បទបបញញតតិេនះអចផតល់លទធផលែដលតុលករ ទទួលបនេរចនេលសលប់នូវ
សំេណ រេនះ ែដលនឹងបេងកនករងរដល់តុលករែដលរបតិបតតិករអស់ករមិត ឬហួស
ករមិតសមតថភពរបស់ខលួនរចួមកេហយ។ យ៉ងេហចណស់បុគគល ឬរកុមគួរមនេពល
េវលកនុងករបងហ ញពីមហនតរយរសបចបប់ពីសកមមភពៃនសហជីព ឬសមគមនិេយជក
មុនេពលរបគល់បណតឹ ងដល់តុលករ េហយជករលអ បុគគលែដលទទួលរងប៉ះពល់
ទំងេនះគួរែតរតូវបនតរមូវកនុងករដក់បណតឹ ងដល់រពះរជអជញ មនសមតថកិចចដូចេទនឹង
នីតិវធីិសរមប់បទេលមសដៃទផងែដរ។ 
 
ចុងេរកយមិនមនសិទធិចបស់លស់កនុងករតវ៉សរមប់សហជីព ឬសមគមនិេយជក
េនះេទ។ 
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អនុសសន៍៖ ែកសរមួលមរត ២៩ េដមបែីចងយ៉ងចបស់លស់ថកររលំយជជេរមស
ចុងេរកយ េហយថកររលំយនឹងមិនេកតេឡងេដយែផអកេលអំេពមិនសមរមយរបស់ថន ក់
ដឹកនំេនះេទ។ មរត ២៩ រតូវផតលសិ់ទធិដល់សហជីព និងសមគមនេយជិកកនុងករ
េធវករតវ៉។ 
 

៧. ៧. ៧. ៧. បញហ េផសងេទៀតបញហ េផសងេទៀតបញហ េផសងេទៀតបញហ េផសងេទៀត    
    
មរត២២ បបញញតតិពីរបភពៃនហិរញញវតថុសរមប់សហជីព និងសមគមនិេយជក ែដលផតល់
នូវតរងកំណត់មួយៃនហិរញញវតថុែដលជករអនុញញ ត។ កនុងេគលបំណងអនុេលមតម
មរត ២២ ៃន ICCPR35 ។ មរតេនះគួរែតរតូវបនែកសរមួលេឡងវញិេដមបីអនុញញ ត
ចបស់លស់សរមប់មូលនិធិែដលេចញពីរបភពរសបចបប់ទំងអស់ េយងេទតម
លកខនតិកៈរបស់សហជីព ឬនិេយជក។រសេដៀងគន េនះផងែដរ តរងៃនរបភពែដលបន
អនុញញ តៃនមូលនិធិគួរែតជករចងអុលបងហ ញមិនែមនជករកំណត់េនះេទ។ 
 
តមមរត ២៤ ”ភគីពក់ព័នធ” អចេសនសំុករេធវសវនកមមមយយេលសហជីព ឬសមគម
និេយជក។ វកយស័ពទ ”ភគីពក់ព័នធ” គឺមិនចបស់លស់ និងអចរតូវបនបករសយកនុង
ករអនុញញ តដល់បុគគល ឬរកុមេសទរែតទំងអស់កនុងករេសនសំុេធវសវនកមមេនះ។ ដូចេនះ
សហជីព និងសមគមនិេយជករតូវបង់េសវសរមប់ករេធវសវនកមមជេរចនេដយមិន
មនមូលដឋ នចបប់ចបស់លស់មួយ។ េនះអចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់ហិរញញវតថុរបស់
សហជីព និងសមគមនិេយជក េហយអចរតូវបនេរបរបស់ជឧបករណ៍មួយៃនករ
េបៀតេបៀនេដយបុគគល និងរកុមែដលមិនមនសីលធម៌   មរតេនះគួរែតរតូវបនែក
សរមួលដូចេនះមនែតអនកែដលទទួលរងនូវមហនតរយរបិូយ៍ ែដលែផអកេលកររគប់រគង 

                                                 
35 សូមពិនិតយេមលរបយករណ៍របស ់ Maina Kiai របយករណ៍របស់អនករយករណ៍ពិេសសសតីពីសិទធេិសរភីពកនុងករ
ជួបរបជំុេដយសនតិវធីិ និងេសរភីពសមគមកថខណឌ ទី ១៦ ៃនឯកសរអងគករសហរបជជតិ  A/HRC/23/39  
(ៃថងទី២៤ ែខេមស ឆន ំ២០១៣)។ (កនុងទំនក់ទំនងេលខ ១២៧៤/២០០៤ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុសសបនអេងកត
េឃញថ ”សិទធិេសរភីពសមគមពក់ព័នធមិនរតឹមែតសិទធិកនុងករបេងកតសមគមមួយេនះេទ បុ៉ែនតធនផងែដរនូវសិទធិ
ៃនសមគមមួយេនះកនុងករេធវសកមមភពេដយេសរេីដមបអីនុវតតសកមមភពតមលកខនតិកៈរបស់ខលួន។ករករពរែដល
បនធនេដយមរត ២២ រគប់ដណត ប់ដល់សកមមភពទំងអស់ៃនសមគមមួយ[...]”ដូចេនះ សកមមភពែសវង
រកមូលនិធិរតវូបនករពរតមមរត ២២ៃនកតិកសញញ  និងកររតិតបតិមូលនិធិែដលររងំសមតថភពរបសស់មគម
កនុងករបនតនូវសកមមភពលកខនតិកៈចត់ទុកថជករេរជៀតែរជកមួយជមួយនឹងមរត ២២)។ 
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ឬករេរបរបស់មូលនិធិមិនរតឹមរតូវែដលបនេចទរបកន់របស់សហជីព ឬសមគម
និេយជក េទបអចេសនសុំេធវសវនកមម។ របសិនគម នកររគប់រគង ឬេរបរបស់មូលនិធិមិន
រតឹមរតូវេនះេទបុគគល ឬរកុមែដលេសនេធវសនវកមមគួរែតមនកតពវកិចចកនុងបង់ៃថលេសវ
សវនកមម។ 
 
 
មជឈមណឌ ល ICNL េនែតផតល់នូវជំនួយបេចចកេទស តមករសមរសប។ 
ដក់ជូនេនៃថងទី ១០ ែខធនូ ឆន ំ ២០១៥ 
 

 
 
 


