គោរពជូនសគតេចពញាចក្រី គេង សំរ ិន
ប្រធានរដ្ឋសភាជាតនិ នប្រះរាជាណាចប្ររម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២២ ខែមិងុនា ឆ្នាំ ២០១៥
ស្នស
ើ ដ
ំ រគសចរេីក្ាងច់ស្សព
ី េ ីសគមនតនិង្ងារមរតិននតនរឋាភិបិល
សម្ម្េចជាទីម្ោរររារ់អាន!
យ

ើងែ្ុាំទាំងអស់គ្នន តាំណាងឲ្យអងគការអន្តរជាតិ សូមអាំពាវនាវដល់រដឋសភាជាតិថ្ន្ព្រះរាជា

ណាចព្ររមពុជា សូមយមត្តតដរយចញជាបនាាន្់ន្ូវយសចរតីព្ពាងចាប់ សីរ
ត ីសមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្
រដ្ឋឋភិបាល (LANGO)។

1

យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ ហារ់ដូចជាព្តូវបាន្យរៀបចាំ ត្តរ់ ខតងយ
ស្សបចាប់របស់អងគការសងគមសុីវ ិល ន្ិងអនរការពារសិទិធមន្ុសសយដ្ឋ
ខាងសមាគម ខដលជាសិទិធការពារយដ្ឋ
ជាភាគីមួ

យដ្ឋ

ើងយដើមបីរាំហិត សរមមភារ
រ ាំយោភបាំពាន្សិទិធយសរ ីភារ

លិែិតូបររណ៍សិទិធមន្ុសសអន្តរជាតិ ខដលព្បយទសរមពុជា

និងជាសិទិិធដែលការពារដោយរដឋធមមន្ុញ្ញថ្ន្ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា។

យៅរនុងដាំ យណើរការត្តរ់ ខតងចាប់ខដលបាន្ព្បព្រឹតតយៅជាអសាធារណៈ ន្ិងមិន្ព្តឹមព្តូវ

មិន្មាន្ការរិយព្គ្នះយោបល់ ន្ិងមិន្មាន្ការផ្តល់ន្ូវឱកាសរនុងការបយញ្េញយោបល់យៅយលើ

យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ យទះជាមាន្ការដសនើសុំជាបន្តបនាាប់យដ្ឋ
ការយសនើសុាំឲ្យរដ្ឋឋភិបាលយធវើការរិយព្គ្នះយោបល់ជាមួ

ព្រុមអងគការសងគមសុីវ ិលរ៏យដ្ឋ

។

អងគការសងគមសុីវ ិល (#StopandConsult) ព្តូវ

បាន្យធវើមិន្ដឹងមិន្ឮ។ យសចរតីព្ពាងចាប់ មិន្ព្តូវបាន្បយញ្េញឲ្យសាធារណៈជន្ដឹងឮរហូតដល់
សបាតហ៍រន្លងយៅយន្ះ យៅយរលខដល យសចរតីព្ពាងចាប់ យន្ះព្តូវបាន្ខចររ ាំខលរយដ្ឋ
ថ្ន្ព្រុមព្បឹរារដឋមន្តន្តី ជាយព្ចើ ន្ ថ្ងៃបនាាប់រីមាន្ការយលចធាល
ផ្ាុ

អនរនាាំពារយ

ន្ូ វយសចរតីព្ពាងយន្ះ។ ដាំយណើរការយន្ះវា

រីបទដ្ឋឋន្អន្តរជាតិ សីរ
ត ី ការចូ លរួម។
សន្ធិសញ្ញញទាំងឡា

របស់អងគការសហព្បជាជាតិ ន្ិងយសចរតីព្បកាសសតីរីសិទិធ ន្ិងការ

ទទួលែុសព្តូវបុគគល ព្រុម ន្ិងអងគការសងគមយដើមបីយលើររមពស់ ន្ិងការពារសិទិធមន្ុសសជាសារល
ន្ិងយសរ ីភារជាមូ លដ្ឋឋន្របស់អងគការសហព្បជាជាតិ (យសចរតីព្បកាស អងគការសហព្បជាជាតិ សីត
រីអនរការពារសិទិធមន្ុ សស) ខដលព្តូវបាន្អន្ុម័តយដ្ឋ

មាន្ការ

ល់ព្រមរី រដឋទាំងឡា

មាន្ព្បយទសរមពុជាផ្ងខដរ បាន្ការពារសិទិធមន្ុសសព្គប់រូបជាបុគគល ន្ិងការចូ លរួមជាមួ
យដើមបីចូលរួមព្បរបយដ្ឋ

រនុងយនាះរួម
អនរដថ្ទ

ព្បសិទិធភារយៅរនុងរដ្ឋឋភិ បាលថ្ន្ព្បយទសរបស់ែួន្
ល ន្ិងយៅរនុងការព្បតិបតតិ

ការងារសាធារណៈទាំងឡា

។ យន្ះរួមមាន្សិទិធរុនងការដ្ឋរ់ជូន្ដល់សាាប័ន្រដ្ឋឋភិ បាលទទួលបន្ាុរ

ន្ូវរិចេការសាធារណៈន្ូវការដសនើទិះយតៀន្ ន្ិងការដសនើខរលាំអការព្បព្រឹ តតយៅរបស់សាាប័ន្ទាំងយនាះ
ព្រមទាំងសាំយណើសុាំឲ្យមាន្ការ

រចិតតទុរដ្ឋរ់ចាំយពាះទិដឋភារណាមួ

ថ្ន្ការងាររបស់រួរយគ ខដល

អាចរារាាំងដល់ការយលើររមពស់ ការការពារ ន្ិងការយធវើឲ្យសយព្មចន្ូវសិទិធមន្ុ សស ន្ិងសិទិធយសរ ីភារជា
មូលដ្ឋឋន្ទាំងឡា

។

យសចរតីព្ពាងចាប់សីរ
ត ី សមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលមាន្ ៣៩ មាព្ត្ត ខដលគូស
បញ្ញ
ា រ់ន្ូវរបបយទវរចាប់ (a dual regulatory regime) ខដលព្គប់ ព្គងយលើព្រុមអងគការសងគមសុីវ ិលរនុង
ស្សុរ ន្ិងអន្តរជាតិ ខដលសាិតយៅយព្កាមការខណនាាំរីព្រសួងមហាថ្ផ្ា ន្ិងព្រសួងការបរយទស ន្ិង
សហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ យដ្ឋ
ព្រសួង ន្ិងទីភានរ់ងារទាំងឡា

មាន្អាជា្ធរព្គប់ ព្គង ន្ិងរិន្ិតយត្តមដ្ឋន្បខន្ាមយទៀតយៅរនុង

របស់រដ្ឋឋភិ បាល។

2

ព្បសិន្យបើចាប់ យន្ះព្តូវបាន្អន្ុម័តខមន្យនាះ យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះន្ឹងយធវើឲ្យបះពាល់ោង
ធៃន្់ធៃរដល់តួនាទីដ៏សាំខាន្់របស់អងគការសងគមសុីវ ិល យៅរនុងព្បយទសរមពុជា។ ចាប់យន្ះមាន្ខចងន្ូ វ
កាតរវរិចេចុះបញ្ាីកា ន្ិងរា

ការណ៍ខបបការ ិោល័

ធិបយត

យសមុព្គសាមញសព្មាប់អងគការសងគម

សុីវ ិល ន្ិងគព្មាមយធវើការព្តួតព្ត្ត ន្ិងព្តួតរិន្ិតយ (the control and censorship) យៅយលើសរមមភារ
ស្សបចាប់ទាំងឡា

ខដលបាន្អន្ុវតតយដ្ឋ

រដ្ឋឋភិ បាលយៅវ ិញ។

សមាគមរនុងស្សុរ ន្ិងអន្តរជាតិ ន្ិងអងគការមិន្ខមន្

សិទិធយសរ ីភារខាងសមាគមព្តូវបាន្ធានាយដ្ឋ
សិទិធរលរដឋ ន្ិងសិទិធន្យោបា
យដ្ឋ

មាព្ត្ត ២២ ថ្ន្រតិ កាសញ្ញញអន្តរជាតិ សីរ
ត ី

(ICCPR) ខដលព្បយទសរមពុជាគឺ ជារដឋភាគី មួ

ន្ិងព្តូវបាន្ធានា

មាព្ត្ត ៤២ ថ្ន្រដឋធមមន្ុញ្ញថ្ន្ព្បយទសរមពុជា។ សិទិធយសរ ីភារខាងសមាគមអាចព្តូវបាន្រព្មិត

ឬរាំហិតរនុងកាលៈយទសៈខដលបាន្រាំ ណត់ដ៏ចយងអៀតែលះខតបុយណាណះ។ មាព្ត្ត ២២ ថ្ន្កតិ កាសញ្ញាអនតរ
ជាតិសីព
ត ី សិទិិធពលរែឋនិងនដោបាយ (ICCPR) ខចងអាំរីការរព្មិតយតសា ៣ ខផ្នរ (a three-part test)
យៅយលើយសរ ីភារខាងសមាគម ខដលយៅយព្កាមយសរ ីភារយន្ះការរព្មិតយៅយលើសិទិធ ព្តូវបាន្អន្ុញ្ញញត
យលើរខលងខតវា (១) មាន្ខចងយដ្ឋ

ចាប់ ខដលមាន្ខចងចាស់ោស់ យហើ

ចាប់យន្ះយគអាចររបាន្

(clear and accessible) (២) ស្សបត្តមផ្លព្បយោជន្៍ ស្សបចាប់ដូចខដលមាន្ខចងយៅរនុងមាព្ត្ត
២២1 ន្ិង (៣) បងាាញថាវាមាន្ភារចាំបាច់ យដ្ឋ

ខាន្មិន្បាន្ (strictly and demonstrably

necessary)។
យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ មាន្បទបបញ្ញ តិតមួ
យព្ចើ ន្ថ្ន្ខផ្នរពិដោធនកម្មទាំង ៣ យន្ះ យដ្ឋ

ចាំន្ួន្ខដលមិន្បាំយរញត្តមលរខែណឌមួ

ឬ

រ ាំយោភយៅយលើសិទិធយសរ ីភារខាងសមាគម ៖

ំ
ការចុះបញ្ជិ កាសមាគម/អង្គការជាការចាប់បង្ខដែលមានលក្ខ
ណៈជាសាក្ល (Universal
mandatory registration): យសចរតីព្ពាងចាប់បងាគប់ ឲ្យព្គប់ សមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិបាល
រនុងស្សុរ ន្ិងអន្តរជាតិ ទាំងអស់ខដលយធវើព្បតិបតតិការយៅរនុងព្បយទស ព្តូវចុះបញ្ាីជាការចាំបាច់ ន្ិង
មាន្ខចងអាំរីការផាររិ ន្័
ភារយដ្ឋ

ន្ិងការដ្ឋរ់ យទសព្រហមទណឌដល់អងគការទាំងឡា

មិន្បាន្ចុះបញ្ាី យហើ

អន្តរជាតិ យនាះ គឺពារ់រ័ន្ធជាមួ

អវីជាការព្រួ

ខដលអន្ុវតតសរមម

បារមភរបស់សមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាល

ការបយណតញយចញន្ូ វបុគគលិរបរយទស យចញរី ព្បយទសខងមយទៀត

ផ្ង។ ព្បការខដលគួរឲ្យរត់សមាគល់គឺថា យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះវាមិន្ដូចយសចរតីព្ពាងចាប់ឆ្នាំ
២០១១ យដ្ឋ

យសចរតីព្ពាងចាប់បចេុបបន្ន មិន្មាន្ខចងអាំរីអងគការខដលមាន្មូ លដ្ឋឋន្យៅថានរ់សហ

គមន្៍ ន្ិងមិន្បាន្យលើរខលងរួរយគយចញរីកាតរវរិចេចុះបញ្ាិកា យដ្ឋ

យបើរចាំ ហឲ្យមាន្លទធភារ

តព្មូវឲ្យព្គប់ព្រុមយទះបី ជាព្រុមតូច ឬព្រុមមិន្ផ្លូវការរតីយធវើការចុះបញ្ាីទាំងអស់ យៅយរលខដលយសចរតី
1

ផលប្រយោជន៍ប្ររច្បារ់មានចច្បងយៅក្នុងមាប្ា ២២ គឺ “រនតិរុខជាតិ ឬរុវតថិភាព និង រណ្ត
ត រ់ធ្ននរ់សាធ្នរណៈ

(ordre public), ការការពាររុខភាពសាធ្នរណៈ ឬរីលធម៌ ឬការការពាររិទ្ធិ និងយររភាពរររ់
អ្នក្ដទទ្”។
ី

3

ព្ពាងយន្ះបាន្កាល

យៅជាចាប់យហើ

មិន្បាន្ចុះបញ្ាិកា។2 យដ្ឋ

យនាះ។ សិទិធយសរ ីភាររបស់ សមាគមបាន្ការពារសមាគមខដល

មិ ន្បាន្យលើររមពស់ន្ូវយគ្នលការណ៍យន្ះផ្ង យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះខប

ជាយធវើការដ្ឋរ់ យទសដល់បុគគលខដលបាន្ចូលរួមយៅរនុងសរមមភារស្សបចាប់ខដលព្តូវបាន្ការពារ
យៅរនុងការអន្ុវតតសិទិយធ ៅវ ិញ។

ំ ិ តតាមទំននើង្ចតត
ការដាក្់ក្ហ
ិ សាាបនិក្៖ យដើមបីបយងកើតសមាគម ឬអងគការ
ិ នៅនលើសមាជក្
មិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលរនុងស្សុរមួ

យសចរតីព្ពាងចាប់សីរ
ត ី សមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាល

តព្មូវឲ្យមាន្សមាជិរសាាបន្ិ រចាំន្ួន្ ៥រូប អា

ុព្គប់ ១៨ឆ្នាំយ

ើង ន្ិងខដលមិន្ធាលប់បាំយរញតួនាទី

ជាថានរ់ដឹរនាាំថ្ន្អងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាល ឬសមាគមខដលរីមុន្ព្តូវបាន្លុបយ្មះយចញរីបញ្ាី។
យន្ះគឺជាលរខែណឌតព្មូវចាំន្ួន្ សមាជិរខដលយធវើត្តមទាំយន្ើងចិតត3 ខដលដរយចញយដ្ឋ

អ

ុតិតធម៌ ន្ិង

មិន្ព្តឹមព្តូវន្ូវព្បយភទបុគគលខដលមាន្សមតាភាររី ការទទួ លបាន្សិទិធយសរ ីភារខាងសមាគម។
រនុងររណីបុគគលខដលមាន្អា
ធានាយដ្ឋ

ុយព្កាម ១៨ឆ្នាំ សិទិធយសរ ីភារខាងសមាគមរបស់រួរយគរ៏ ព្តូវបាន្

មាព្ត្ត ១៥ ថ្ន្អន្ុសញ្ញញសតីរីសិទិរ
ធ ុ មារខដលព្បយទសរមពុជាជាភាគី ថ្ន្អន្ុ សញ្ញញយន្ះ

ខដលសិទិធយន្ះអាចទទួ លរងន្ូវការរាំហិតស្សយដៀងយន្ះែលះខដរ ដូចខដលមាន្ខចងយៅរនុងមាព្ត្ត ២២
ថ្ន្កតិកាសញ្ញាអនតរជាតិសីព
ត ី សិទិិធពលរែឋនិងនដោបាយ (ICCPR)។

លក្ខខណឌតម្មូវឲ្យមានការចុះបញ្ជិ កាដែលបង្កឲ្យមានការម្រួយបារមភ៖ យសចរតីព្ពាងចាប់
សតីរីសមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាល តព្មូវឲ្យសមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិបាលរនុង
ស្សុរ ន្ិងអន្តរជាតិ យធវើការចុះបញ្ាីយៅរនុងដាំយណើរការមួ
ការព្រួ

បារមភយដ្ឋ

ព្បរបយដ្ឋ

ការ ិោធិបយត

យ ន្ិងបងកន្ូវ

តព្មូវឲ្យមាន្ការផ្តល់ន្ូវឯរសារយព្ចើន្ហួសយហតុ រួមទាំងរ័ត៌មាន្អាំ រីធនាគ្នរ

របស់អងគការផ្ងខដរ។ រនុងររណីអងគការរនុងស្សុរ លរខន្ិតរៈព្គប់ ព្គងលាំអិតមួ

ខដលមាន្ខចងអាំរី

“ព្បភរថ្ន្ធន្ធាន្ ន្ិងព្ទរយសមបតតិ” រួម ទាំងវ ិធាន្សព្មាប់ព្គប់ព្គងធន្ធាន្ ន្ិងព្ទរយសមបតតិទាំង
យនាះ ព្តូវខតផ្តល់យៅឲ្យព្រសួងមហាថ្ផ្ា។ អងគការអន្តរជាតិ ព្តូវបាន្តព្មូវឲ្យផ្តល់ន្ូវលិែិត ន្ិងឯរ

2

របាយការណ៍រររ់អ្នក្រាយការណ៍ពិយរររតីពីរិទ្ធិយររភាពក្ន
ី
ី
ុ ងការប្រមូលផតុុំយោយរនតិវ ិធី និងរិទ្ធិយររភាពខាងរមាគម

Maina Kiai, UN Doc. A/HRC/20/27, ទងៃទ្ី 21 ចខឧរភា ឆ្ន ុំ 2012, ក្ថាខណឌ 56។ រូមអានផងចដរនូវ

របាយការណ៍រររ់អ្នក្រាយការណ៍ពិយរររររ់អ្គគយលខាធិការអ្ងគការរហប្រជាជាតិរតីពីអ្នក្ការពាររិទ្ធិមនុរស , Hina
Jilani, UN Doc. A/59/401, ទងៃទ្ី 1 ចខតុលា ឆ្ន ុំ 2004, ក្ថាខណឌ 82(ក្): “តុំណ្តងពិយររយជឿជាក្់ថា
ការច្បុុះរញ្ជ ីអ្ងគការមិនប្តូវជាការចារ់រងខុំយ

ុះយទ្។ យគប្តូវឲ្យមានវតតមានរររ់ NGOs យដីមបព
ួ យគអ្នុវតតនូវរក្មមភាពរួម
ី ក្

យោយមិនចាុំបាច្ប់ប្តូវច្បុុះរញ្ជ ីអ្ងគការ ប្ររិនយរីពក្
ួ យគមិនប្បាថានច្បង់ច្បុុះយទ្យ
3

ុះ”។

អ្នក្រាយការណ៍ពយិ ររអ្ុំពរ
លផតុុំយោយរនតវិ ិធី នង
ចាត់ទ្ុក្ថាជាច្បារ់អ្នុវតត
ី ទ្
ិ យធិ ររភាពប្រមូ
ី
ិ រទ្
ិ ធិយររភាពខាងរមាគម
ី

ដប្៏ រយររី រុំផុត ចដលតប្មូវមន
ិ ឲ្យមានរុគគលយលរ
ី ពី ២

ក្់ច្បូលរួមរយងកីតរមាគម។ រូមអាន របាយការណ៍រររ់អ្នក្ ពា
ុំ ក្យ

ពយិ ររអ្ុំពរ
លផតុុំយោយរនតភា
Maina Kiai, UN Doc. A/HRC/20/27,
ី ិទ្យធិ ររភាពប្រមូ
ី
ិ ព នង
ិ រទ្
ិ យធិ ររភាពខាងរមាគម
ី
ទងៃទ្ី 21 ចខ ឧរភា ឆ្ន ុំ 2012, ក្ថាខណឌ 54។

4

សារដថ្ទយទៀតខដលមាន្បញ្ញ
ា រ់អាំរីងវ ិកាសព្មាប់ គយព្មាងរ

ៈយរល ៦ ខែ រួមទាំងលិែិតគ្នាំព្ទ

សព្មាប់ ព្គប់គយព្មាងទាំងអស់រីព្រសួងរដ្ឋឋភិ បាល ឬសាាប័ន្រដ្ឋឋភិ បាល។ យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ
បាន្បញ្ូេ លន្ូ វកាតរវរិចេជាបន្តបនាាប់ សព្មាប់ អងគការរនុងស្សុរ ន្ិងអងគការអន្តរជាតិរុងការជូ
ន
ន្
ដាំណឹងដល់អាជា្ធររនុងរ

ៈយរល ១៥ថ្ងៃន្ូវការផាលស់បូរថា
ត ន រ់ដឹរនាាំ ទីត្តាំងការ ិោល័

ន្ិងែលឹមសារ

ថ្ន្លរខន្ិរ
ត ៈព្គប់ព្គងរបស់អងគការ/សមាគម រួមទាំងឯរសារយផ្សងយទៀត។ លរខែណឌទាំងយន្ះគឺ ជា
ឧបស័គគដ៏ធាំយធងមួ

ន្ិងមិន្ទាំន្ងបយព្មើ ឲ្យផ្លព្បយោជន្៍ ស្សបចាប់ ណាមួ

ដូចខដលមាន្ខចង

យៅរនុងលរខែណឌរាំ ហិត ស្សបត្តមមាព្ត្ត ២២ ថ្ន្កតិការសញ្ញាអនតរជាតិ សីព
ត ីសិទិិធពលរែឋនិង
នដោបាយ (ICCPR)។

ការបែនិ សធតាមទំននើង្ចតត
ិ នូវការចុះបញ្ជី អង្គការ/សមាគម៖ យសចរតីព្ពាងចាប់ យន្ះ បាន្
ផ្តល់ន្ូវឆនាាន្ុ សិទិធយរញយលញដល់ព្រសួងមហាថ្ផ្ា ន្ិងព្រសួងការបរយទស ន្ិងសហព្បតិបតតិការអន្តរ
ជាតិរុងការយធវ
ន
ើយសចរតីសយព្មចថាយតើ ទទួល ឬមិន្ទទួល ឬបដិយសធន្ូវពារយសុាំចុះបញ្ាីរបស់អងគការ
រនុងស្សុរ ន្ិងអងគការអន្តរជាតិ យដ្ឋ

មិន្បាន្បញ្ញ
ា រ់អាំរីលរខែណឌវ ិន្ិច័ឆ

ថ្ន្យគ្នលបាំ ណងយដើមបី

តព្មង់ ទិសដល់ដាំយណើរការថ្ន្ការរាំណត់ យន្ះ។
ព្រសួងមហាថ្ផ្ា មាន្ឆនាាន្ុ សិទិរ
ធ ុងការរាំ
ន
ណត់ ថាយតើពារយសុាំរបស់អងគការរនុងស្សុរ មួ

“មិន្បាន្បាំយរញត្តមលរខែណឌសព្មាប់ចុះបញ្ាិកា” ន្ិងមាន្ជយព្មើ សបខន្ាមរនុងការបដិយសធពារយ

សុាំរបស់អងគការរនុងស្សុរខដលមាន្យគ្នលបាំណង ន្ិងយគ្នលយៅ “អាចយធវើឲ្យបះពាល់ដល់សន្តិសុែ

សថិរភាព ន្ិងសណា
ត ប់ធានប់ សាធារណៈ ឬបងកឲ្យមាន្ការ គព្មាមរាំខហងដល់សន្តិសុែជាតិ ឯរភារ
ជាតិ ឬវបបធម៌ ព្បថ្រណី ន្ិងទាំយន្ៀមទមាលប់ របស់សងគមជាតិរមពុជា”។ ព្រសួងការបរយទស ន្ិងសហ
ព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ព្តូវរិន្ិតយយមើ លែលឹមសារថ្ន្ឯរសារ ខដលបាន្ផ្តល់ឲ្យយដ្ឋ

សមាគម ឬអងគការ

មិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលអន្តរជាតិ ន្ិងព្តូវ “សយព្មចថាយតើែួន្មាន្បាំ
ល
ណងចុះ ឬមិន្ចុះអន្ុសារណៈ”
ជាមួ

អងគការយនាះខដរឬោងណា” ខដលអន្ុ សារណៈយន្ះគឺជាឯរសារដ៏ចាំបាច់មួ

សព្មាប់ អងគ

ការអន្តរជាតិ យធវើព្បតិ បតតិការយៅរនុងព្បយទសរមពុជា។

ទាំងឡា

រនុងររណីខដលសមាគមរនុងស្សុរ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលមិន្បាន្បាំ យរញន្ូ វលរខែណឌ
យៅរនុងពារយសុាំជាោ

លរខណ៍អរសរយដ្ឋ

លរខណ៍អរសរយទយនាះ ព្រសួងមហាថ្ផ្ាព្តូវជូន្ ដាំណឹងជាោ

ឲ្យយធវើការខរតព្មូវពារយសុាំ។ យទះដូ យចនះរតី យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ មិន្មាន្ខចង

អាំរីកាតរវរិចេរុងការផ្ត
ន
ល់ន្ូវយសចរតីរន្យល់ជាោ
សុាំ ខដលបាន្ខរតព្មូវរួចយហើ

លរខណ៍អរសរមួ

សព្មាប់ ការបដិ យសធន្ូ វពារយ

ខងមទាំងមិ ន្មាន្ដែងអាំរីកាតរវរិចេរុងការផ្ត
ន
ល់យសចរតីរន្យល់ រនុង

ររណីខដលពារយសុាំព្តូវបាន្បដិយសធយដ្ឋ

យហតុ ផ្លថាវា “អាចបះពាល់យៅយលើសន្តិសុែ សថិរភាព

ន្ិង សណា
ត ប់ ធានប់ សាធារណៈ” ។ល។ ដូចគ្ននយន្ះផ្ងខដរ មិន្មាន្ការខចងអាំរីកាតរវរិចេតព្មូវឲ្យ
ព្រសួងការបរយទស ន្ិងសហព្បតិ បតតិការអន្តរជាតិផ្តល់ន្ូវរាំណត់រន្យល់ជាោ
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លរខណ៍អរសរ ដល់

សមាគមអន្តរជាតិ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលខដល (រនុងររណី) ពារយសុាំចុះអន្ុសារណៈរបស់
រួរយគព្តូវបាន្បដិយសធ។

រនុងររណីខដលសមាគមរនុងស្សុរ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលមាន្សិទិធបឹតងជាំទស់ យៅន្ឹង
ការបដិ យសធចុះបញ្ាិការបស់ព្រសួងមហាថ្ផ្ា យសចរតីព្ពាងចាប់មិន្មាន្ខចងអាំរីសិទិធបឹតងជាំទស់ដូច
គ្ននយន្ះរបស់អងគការអន្តរជាតិ (រនុងររណី) ខដលពារយសុាំចុះអន្ុសារណៈរបស់រួរយគព្តូវបាន្បដិ
យសធយដ្ឋ

ព្រសួងការបរយទស ន្ិងសហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ យនាះយ

ើ

។

បទបបញ្ញ តិតទាំងយន្ះ មាន្ភារស្សរិចស្សរិល ន្ិងអន្ុញ្ញញតឲ្យមាន្ការយធវើការបដិយសធដ៏ ខាលាំង
កាលន្ូវការចុះបញ្ាីអងគការ/សមាគម យដ្ឋ
ទ

ីរ
ា រណ៍មួ

ការយលើរយហតុ ផ្លត្តមទាំយន្ើងចិត្ត។4

ចាំន្ួន្ខដលព្តូវបាន្យលើរជាយហតុផ្ល សព្មាប់ការបដិ យសធពារយសុាំចុះបញ្ាី

របស់សមាគមរនុងស្សុរ ឬអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាល ដូចជាការររាឯរភារជាតិ ឬការការ
ពារវបបធម៌ ព្បថ្រណី ន្ិងទាំយន្ៀមទមាលប់របស់សងគមជាតិរមពុជា គឺមាន្លរខណៈទូលាំទូោ

ព្ជុល

ន្ិងមិន្បាន្បញ្ញ
ា រ់ន្ូវផ្លព្បយោជន្៍ ស្សបចាប់ដូចខដលមាន្ខចងយៅរនុងមាព្ត្ត ២២ ថ្ន្កតិការ
សញ្ញាអនតរជាតិ សីព
ត ីសិទិិធពលរែឋនិងនដោបាយ (ICCPR) យ

ើ

។

លក្ខខណឌតម្មូវឲ្យមានអរាម្ក្តភារខាង្ននោបាយ៖
យសចរតីព្ពាងចាប់ យន្ះតព្មូវឲ្យ
ិ
អងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលរនុងស្សុរ ន្ិងអន្តរជាតិ រួមទាំងសមាគម “យគ្នររជាំ ហរ អរាព្រិតចាំយពាះ
ព្គប់ គណបរសន្យោបា

” យហើ

យសចរតីព្ពាងចាប់ យន្ះ មាន្ខចងអាំ រីការរយួរ ន្ិងការរ ាំោ

យចល

ន្ូវព្រុមខដលរ ាំយោភបាំ ពាន្យលើ បទបបញ្ញ តិតយន្ះ។ លរខែណឌទរ់ទងន្ឹងអរាព្រិតភារខាងន្យោ
បា

យន្ះ យបើរចាំហរទវរសព្មាប់ការដ្ឋរ់រាំហិតត្តម ទាំយន្ើងចិតតរបស់រដ្ឋឋភិ បាលមរយលើអងគការទាំង

ឡា

ខដលចូ លរួមយៅរនុងសរមមភារតសូ មតិ ឬយធវើការទិះយតៀន្ដល់សរមមភាររបស់រដ្ឋឋភិ បាល

ខដលរារាាំងោងខាលាំងន្ូ វការទិ ះយតៀន្ដ៏ស្សបចាប់ យៅយលើដាំយណើរការន្យោបា
ន្ិងយគ្នលន្យោបា

ទាំងឡា

យសចរតីព្ពាងចាប់

។ ែៈណៈយរលខដលការយធវើខបបយន្ះ វាជាការរ ាំយោភបាំពាន្យៅយលើ

យសរ ីភារខាងសមាគម វារ៏មាន្ការរ ាំយោភបាំ ពាន្ផ្ងខដរយៅយលើសិទិធយសរ ីភាររនុងការបយញ្េញមតិ។5
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តុំណ្តងពិយរររររ់អ្គគយលខាធិការអ្ងគការរហប្រជាជាតិរតីពីអ្នក្ការពាររិទ្ធិមនុរសបានរញ្ជជក្់ថា “ច្បារ់អ្ងគការមិន

ចមនរោាភិបាលប្តូវចច្បងព័តមា
៌ នឲ្យបានច្បារ់ និងអាច្បរក្បានអ្ុំពីដុំយណីរការច្បុុះរញ្ជ ិកាអ្ងគការ” ប្ពមទុំងថា “យរច្បក្តីរយប្មច្ប
ក្នុងការរដិយរធការច្បុុះរញ្ជ ីអ្ងគការ ប្តូវចតមានការពនយល់ឲ្យបានយពញយលញ”។ រូមអានរបាយការណ៍រររ់តុំណ្តងពិយររ

រររ់អ្គគយលខាធកា
តី អ្
ធិ នុរស , Hina Jilani, UN Doc. A/59/401, ទងៃទ្ី 1 ចខតុលា
ិ រអ្ងគការរហប្រជាជាតរ
ិ ព
ី នក្ការពាររទ្
ិ ម
ឆ្ន ុំ 2004, ក្ថាខណឌ 82 (ឃ) នង
ិ (ង)។
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អ្នក្រាយការណ៍ពយិ រររតព
បានរញ្ជជក្់ថា
ី រ
ី ទ្
ិ យធិ ររភាពក្ន
ី
ិ រទ្
ិ យធិ ររភាពខាងរមាគម
ី
ុ ងការប្រមូលផតុុំយោយរនតវិ ិធី នង

“រមាគមប្តូវទ្ទ្ួលបាននូវរិទ្ធិក្ុ នងការរយញ្េ ញមតិ ផសពវផាយព័តមា
៌ ន ច្បូលរួមជាមួយសាធ្នរណៈជន និងយធវីការតរូមតិ
យៅរោាភិបាល និងសាថរ័នអ្នតរជាតិរប្មារ់រិទ្ធិមនុរស រប្មារ់ការចងរក្ា និងការអ្ភិវឌ្ឍរររ់អ្នក្ភាគតិច្ប”។
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៍ ដែលបង្កនូវក្តម្រួ
លក្ខខណឌតម្មូវឲ្យនធវរបាយការណ
ើ
ី យបារមភ៖ យសចរតីព្ពាងចាប់ ខចងន្ូវ
របបរា

ការណ៍សព្មាប់អងគការរនុងស្សុរ ន្ិងសមាគមអន្តរជាតិ ន្ិងអងគការមិន្ខមន្ រដ្ឋឋភិបាលអាំរី

សរមមភារ ន្ិងហិរញ្ញ វតាុទាំងឡា
ការយធវើរបា
វតាុយដ្ឋ

។ កាតរវរិចេរា

ការណ៍យផ្្ើជូន្យៅព្រសួងមួ

ការណ៍ខដលមាន្លរខណៈសមុព្គសាមញ រួមមាន្

ចាំន្ួន្មាន្ព្រសួង មហាថ្ផ្ា ន្ិងព្រសួងយសដឋរិចេ ន្ិងហិរញ្ញ

អងគការរនុងស្សុរ ន្ិ ងព្រសួងការបរយទស ន្ិងសហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ ព្រសួងយសដឋរិចេ

ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ន្ិងព្រុមព្បឹរាអភិវឌ្ឍន្៍ រមពុជាសព្មាប់ សមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលអន្តរ

ជាតិ។ អងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលរនុងស្សុរ ន្ិងសមាគមអន្តរជាតិ ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិ បាលព្តូវ
បាន្តព្មូវឲ្យ ផ្តល់ដល់អាជា្ធរន្ូវរិចេព្រមយព្រៀងទាំងឡា

ខដលបាន្ចុះជាមួ

មាន្ ខចងអាំរីរមមវ ិធីការងារ ន្ិងការគ្នាំព្ទហិរញ្ញ វតាុ រ៏ដូចជា របា
មាេស់ជាំន្ួ
របា

មាេស់ជាំន្ួ

ខដល

ការណ៍ព្បចាំឆ្នាំខដលបាន្យផ្្ើ យៅ

ផ្ងខដរ។ រនុងររណីអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិបាលរនុងស្សុរ រួរយគព្តូវបាន្តព្មូវឲ្យដ្ឋរ់

ការណ៍ព្បចាំឆ្នាំសីរ
ត ីសរមមភារ ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ។ ព្រសួងមហាថ្ផ្ាអាចយសនើ សុាំរបា

ការណ៍ព្បចាំ

ឆ្នាំសីរ
ត ី សរមមភារ ន្ិងហិរញ្ញ វតាុរីសមាគមរនុងស្សុរ “រនុងររណីចាំបាច់ ”។ ព្រសួងយសដឋរិចេ ន្ិង
ហិរញ្ញ វតាុ ឬអាជា្ធរសវន្រមមជាតិអាច “យធវើការរិន្ិតយ ន្ិងយធវើសវន្រមម” យៅយលើសមាគមអន្តរជាតិ
ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិបាល “រនុងររណីចាំបាច់ ”។ ពារយថា “រនុងររណីចាំបាច់ ” មិន្បាន្រាំណត់
ន្ិ

មន្័

ទូោ

យៅរនុងយសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះយ

ើ

យហើ

វាមាន្លរខណៈស្សរិចស្សរិ ល ន្ិងទូលាំ

ព្ជុលខដលយបើរចាំហរឲ្យមាន្ការយធវើបាំពាន្។ របបដ៏ សុព្គសា
ម
ម ញ ន្ិងការ ិោល័

យន្ះ វាមិន្ចាំបាច់ យហើ

វាតព្មូវឲ្យមាន្ការរា

ការណ៍មួ

ព្បយោជន្៍ ស្សបចាប់ទល់ខតយសាះ។

ធិបយត

យ

រនុងរព្មិតខដលមិន្បយព្មើ ឲ្យផ្ល

ការរយួរ ការរ ំលាយនចាល និង្ការបញ្ច ប់សរលភារអនសារណៈ ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់

មានបញ្ូច លនូ វបទបបញ្ញ ត្ិត ដែលមានលក្ខណៈជាការបោសសមាាត្ បោយមានដច្បងអំពីការពយួរ និង

ការរ ំលាយបោលសមាគមក្នុងស្សុក្ និងអនតរជាត្ិ និងអងគការមិនដមនរោាភិ ោល ព្រពមទំងអនុញ្ញញត្
ឲ្យមានការបញ្ចប់ សុពលភាពអនុសារណៈដែលោនប្វើបោយសមាគមអនតរជាត្ិ និងអងគការមិន

ដមនរោាភិ ោល ជាមួយព្រក្សួងការបរបទស និងសហព្របត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ។ វ ិធានការដបបបនេះអាច្ប
ព្របកាន់ យក្បោយព្រក្សួងមហាផ្ទៃ ឬព្រក្សួងការបរបទស និងសហព្របត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ ក្នុងក្រណី
ដែលអងគការទំងប

េះរ ំបលាភបលើបោលការណ៍ “អពាព្រក្ិត្ភាព” ខក្ខានមិនោនបំបពញតាមលក្ខ

ខណឌផ្នការប្វើរោយការណ៍របស់ខួន
ល ោនប្វើសក្មមភាព “ដែលបេះាល់ែល់សនតិសុខ ស្ថិរភាព និង
សណ្ត
ត ប់ ធានប់ សាធារណៈ ឬ បងកនូវការគព្រមាមក្ំ ដហងែល់សនតិសុខជាត្ិ ឯក្ភាពជាត្ិ ឬវបប្ម៌

រូមអានរបាយការណ៍រររ់អ្នក្រាយការណ៍ពិយរររតីពីរិទ្ធិយររភាពក្ន
ី
ុ ងការប្រមូលផតុុំយោយរនតិវ ិធី

និងរិទ្ធិយររភាពខាងរមាគម
Maina Kiai, UN Doc. A/HRC/20/27, ទងៃទ្ី 21 ចខឧរភា ឆ្ន ុំ 2012, ក្ថាខណឌ 64។
ី
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ព្របផ្ពណី និងទំបនៀមទមាលប់ របស់សងគមជាត្ិក្មពុជា” ឬរ ំបលាភបលើលក្ខនិតក្ៈ អនុសារណៈរបស់ខួន។
ល
បទបបញ្ញ ត្ិត ដែលមានលក្ខណៈជាការបោសសមាាត្ទំងបនេះ ខវេះនូវការរក្ាការារដបបនីត្ិវ ិ្ី និង

មិនមានភាពោំោច្ប់ ព្រពមទំងវាព្រត្ូវោនបគក្ំណត្់មិនច្បាស់លាស់ បោយបបើក្ទលូវឲ្យមានការបំ ាន។
ឧទាហរណ៍ មាព្រតា ៣៥ ផ្នបសច្បក្តីព្រាងច្បាប់ បនេះដច្បងអំពីការបញ្ចប់ បោយមិនមានការជូនែំណឹង

និង បោយមិនមានសិទិធបឹតងជំ ទស់បៅបលើ អនុសារណៈជាមួយសមាគមបរបទស ឬអងគការមិន្ខមន្
រដ្ឋឋភិ បាល ខដល ”មិន្បាន្យធវើសរមមភារសមស្សបជាមួ

អន្ុសារណៈយន្ះ”។

យសចរតីព្ពាងចាប់យន្ះ គឺជាឯរសារដ៏ែុសឆគងធៃន្់ធៃរមួ
យដ្ឋ

ខដលគួរខតដរយចញជា បនាាន្់

រដឋសភាជាតិ។ យសចរតីព្បកាសសហព្បជាជាតិ សីរ
ត ី អនរការពារសិទិធមន្ុ សស បាន្អះអាង

បញ្ញ
ា រ់ថា ការទទួលែុ សព្តូវ ន្ិងភាររិចេជាចមបងរនុងការយលើររមពស់ ន្ិងការពារសិទិធមន្ុសស ន្ិង

យសរ ីភារជាមូ លដ្ឋឋន្គឺ ជាភាររិចេ ន្ិងការទទួ លែុសព្តូវរបស់រដឋ។ ព្បសិន្យបើយសចរតីព្ពាងចាប់ យន្ះ
ព្តូវបាន្អន្ុម័ត រដ្ឋឋភិបាលន្ឹ ងរ ាំយោភសិទិធយសរ ីភារខាងសមាគម ខដលជាសិទិធមួ
ចាំយពាះបុគគលព្គប់ រប
ូ យដ្ឋ
បា

ចាប់ សិទិធមន្ុ សសអន្តរជាតិ ន្ិងសិទិធចូលរួមោងសរមមយៅរនុងជីវ ិតន្យោ

យសដឋរិចេ សងគម ន្ិងវបបធម៌ ខដលជាសិទិម
ធ ួ

របស់ព្បយទសរមពុជា។
យដ្ឋ

ព្តូវបាន្ធានា

ព្តូវបាន្ធានាយៅរនុងមាព្ត្ត ៣៥ថ្ន្រដឋធមមន្ុញ្ញ

យហតុផ្លដូចបាន្ជព្មាបជូន្ខាងយលើ យ

ើងែ្ាំុ ទាំងអស់គ្ននសូមអាំ ពាវនាវដល់ រដឋសភា

ជាតិ យមត្តតដរយចញជាបនាាន្់ ន្ូវយសចរតីព្ពាងចាប់ សីរ
ត ី សមាគម ន្ិងអងគការមិន្ខមន្រដ្ឋឋភិបាលយន្ះ
ន្ិងអន្ុញ្ញញតឲ្យអងគការសងគមសុីវ ិលរមពុជាបន្តបាំយរញការងារជាអនរ យដើរតួនាទីដ៏សាំខាន្់យៅរនុងការ
ផ្តល់យសវាដ៏ ចាំបាច់ យដើមបីគ្នាំព្ទដល់ការអភិ វឌ្ឍ ន្ិងធានាន្ូ វ ការការពារ ន្ិងយលើររមពស់ន្ូវសិទិធ
មន្ុសសយៅរនុងព្បយទសរមពុជា។
ចុះហតានលខានដាយ៖
អងគការដអកសិនដអែ (ActionAid)
ទីភានរ់ងារសព្មាប់សហព្បតិ បតតិការបយចេរយទស ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ (ACTED)
អងគការយលើរខលងយទសអន្តរជាតិ Amnesty International
បណ្ត
ត ញប្បជាធិបដតយយអាសី Asian Democracy Network (AND)
យវទិ កាអាសុីដែើម្បីសិទិធមន្ុ សសន្ិងការអភិ វឌ្ឍ (FORUM-ASIA)
អងគការដែអនតរជាតិដៅកម្ពជា CARE International in Cambodia
ទិីភានក់ងារកាតូលិកសប្ាប់ ការអភិ វឌ្ឍន៌អនតរជាតិ (CAFOD)
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អងគការអនរការពារសិទិធរលរដឋ Civil Rights Defenders (CRD)
អងគការជុំនួយប្ពះវ ិហារោន / ជុំនួយប្រីោាន Dan Church Aid / Christian Aid (DCA/CA)
អងគការោយកូនា Diakonia
អងគការការ និងការអភិ វឌ្ឍន៍ Enfants & Développement
អងគការហាាយអានអនតរជាតិ FIAN International
អងគការជុំនួយពញរះវ ិហារហ្ាិន Finn Church Aid
អងគការហ្ា័រ ុំសីត Forum Syd
អងគការឃ្លុំដម្ើ លពិភពដ

ក Global Witness

អងគការហ្ិនរ ិែបលសាីធង Heinrich Böll Stiftung
អងគការឃ្លាំយមើ លសិទិធមន្ុសស Human Rights Watch (HRW)
គយព្មាងគណយន្

យភារអន្តរជាតិ International Accountability Project (IAP)

គណៈរមាមធិការយៅព្រមអន្តរជាតិ International Commission of Jurists (ICJ)
អងគការវ ិនិដោរដែើម្បីការនិ ងសងគម្ការ Investing in Children and their Societies (ICS)
អងគការអិ ហ្ិែ
ា IFEX
អងគការឃ្លុំដម្ើ លសិទិិធដម្ធាវ ី កាណ្តោ Lawyers’ Rights Watch Canada
អងគការលីកាដូ កាណាដ្ឋ LICADHO Canada (LC)
អងគការជុំនួយរបស់ពលរែឋប្បដទិសណកដវ ៉េ Norwegian People’s Aid (NPA)
អងគការអ័កហាាម្ Oxfam
អងគការប្បជាពលរែឋដែលសថិតកនងដសែកតីប្តូវការ People in Need (PIN)
អងគការការពារអនតរជាតិ Protection International (PI)
អងគការសកម្មភាពកសិកម្មអាឡឺម្៉េង់ Welthungerhilfe / German Agro Action
អងគការកតីសងឃឹម្ពិភពដ
អងគការពិភពដ

ក World Hope International (WHI)

កប្បឆុំងទារណកម្ម World Organisation Against Torture (OMCT)
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