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ដកស្រងច់េញព ីការបង្ហា ញឥន្ទធនូ្ (Revealing the Rainbow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការបង្ហា ញឥន្ទធនូ្ (Revealing the Rainbow) ឆ្ន ាំ២០១៨ អាេស្រែងរកបាន្ចៅច ើចេហទាំពរ័៖ 
www.destinationjustice.org/revealingtherainbow 

 
រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស របរ់ពកួចេ 

បណុ្ាំ ពត័ម៌ាន្ស្បចាំស្បចទរ៖ 

កមពុជា 

http://www.destinationjustice.org/revealingtherainbow2018
http://www.destinationjustice.org/revealingtherainbow2018
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កមពុជា៖ 
ឯកសារស្បចាំស្បចទរ    

 
ចរេក្ចី្្ើម 

បញ្ហា ស្ដ ពាកព់ន័្ធចៅនឹ្ងរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់
ចេទដូេគ្នន  ដូេជា ស្តរ្ីស្រឡាញ់ស្តរ្ី (Lesbian) បុររ
ស្រឡាញ់បុររ (Gay) អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរចេទ 
(Bisexual) អ្នកបូ្រចេន្ឌរ័ (Transgender)  អ្ន្្រចេទ 
(Intersex) និ្ងអ្នកមនិ្កាំណតខ់្លួន្ឯងជាកល់ាក ់ (ទាំងអ្ត្ 
ចេន្ឌរ័និ្ងនិ្ន្នន ការចេទ-Queer) និ្ងអ្នកការពាររិទធិ
មនុ្រស (HRDs)      ចៅស្ពះរាជាណាេស្កកមពុជាស្តូវបាន្ចេ 

ច ើកច ើងចៅកនុងរបាេការណ៍រ្ីពីវដ្នន្ ការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក (េូេអី្ ឬUPR)  
ទាំងវដទី្១ និ្ងវដ្ទី២។ ចៅកនុងរបាេការណ៍េូេអី្វដ្ទី១ រាជរដ្ឋា េបិា កមពុជាបាន្រ ាំ ឹកច ើងវញិអ្ាំពី
ការចប្ជាា េិត្របរ់ខ្លួន្កនុងការស្បេុទធស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចរ ើរចអ្ើងនិ្ង្្ ់ការគ្នាំស្ទដ ់រិទធ ិនិ្ងចររភីាព របរ់
ព រដា។ បន្នទ បពី់របាេការណ៍េូេអី្វដ្ទី២ កមពុជាបាន្ទទួ េកអ្នុ្សារន្ម៍េួេាំនួ្ន្ទកទ់ងនឹ្ង 
ចររភីាពនន្ការបចចេញ មតិ ការ ុបបាំបាតច់ច នូ្វ ន្តេ់ាំនិ្តរងគមចរ ើរចអ្ើងចេន្ឌរ័ និ្ងការការពាររិទធិ
មនុ្រសដនទចទៀត ថ្ែីចបើកមពុជាបាន្ស្តឹមស្តកតរ់មាគ  ់ ស្តមនិ្បាន្គ្នាំស្ទអ្នុ្សារន្ ៍ ស្ដ ទកទ់ងនឹ្ងចររ ី
ភាពនន្ការស្បមូ ្ុ្ាំជួបស្បជុាំកច៏ដ្ឋេ។ 
 
ដូេបាន្បង្ហា ញជូន្ចៅកនុងរបាេការណ៍អ្ាំពីសាា ន្ភាពបេេុបបន្នរបរ់ស្បចទរចន្ះ រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់
ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅកមពុជា កាំពុងរកីរាេជាមេួ
នឹ្ងការចមើ ច ើញនូ្វស្ពឹតិ្ការណ៍ជាចស្េើន្ពាកព់ន័្ធនឹ្ងអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្តូវបាន្ចរៀបេាំច ើង ជាបន្្
បន្នទ បនិ់្ងទទួ បាន្ការគ្នាំស្ទពីរមាជិកនិ្ងសាា បន័្របរ់រាជរដ្ឋា េបិា កមពុជា។ ចទះជាយ៉ា ងណា ក៏
ចដ្ឋេ េាបនិ់្ងចគ្ន ន្ចយបាេមេួេាំនួ្ន្ ចៅស្តមាន្េរតិ កខណៈចរ ើរចអ្ើងស្ដ ន្នាំឱ្យការអ្នុ្វត្ស្កប 
ខ្ណ័ឌ េតិេុត្ទាំងចន្ះចៅស្តមាន្ការចរ ើរចអ្ើង រមួទាំងការចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេសាា បន័្ន្េរបា ្ងស្ដរ។ 
ច ើរពីចន្ះចទៀត េាបរ់្ីពីរមាេមនិ្ងអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  (LANGO) កប៏ាន្ទុកអ្នកការពារ រិទធិ
របរ់រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ឲ្យរាិតកនុងសាា ន្ភាពស្បឈមនឹ្ងភាពង្ហេរងចស្គ្នះដូេជាអ្នក

វដ្នន្ការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា 
កាំណតជ់ារក  (UPR) 
វដដទី១៖  នថ្ៃទី១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
វដដទី២៖  នថ្ៃទី២៤ ស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
វដដទី៣៖  ស្ខ្មករា ឬកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 
 

 
 

រិទធិរបរ់រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន (LGBTIQ) 
និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ពួកចេ(HRDs)៖  

ការវភិាេសាា ន្ភាព 
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ការពាររិទធិមនុ្រសទូចៅចៅស្បចទរកមពុជាស្ដរ។ វាកប៏ង្ហា ញនូ្វការរតិតបតិខាងចររភីាពកនុងការបចចេញ
មតិ ការេិត និ្ងការេូ រមួចៅកនុងជីវភាពសាធារណៈ ដូេស្ដ មាន្េរ្ុតាងបញ្ហា កស់្សាបថ់្មីៗចន្ះ ចដ្ឋេ
តុលាការកាំពូ នន្ស្បចទរកមពុជាបាន្បងខាំឱ្យមាន្ការរ ាំលាេេណបកសស្បឆ្ាំងន្នាំមុខ្ចេមេួ និ្ងការបិទ ឬ 
ការផ្អា កស្បពន័្ធ្សពែ្ាេឯករាជយនិ្ងអ្ងគការរងគមរីុវ ិ (CSOs) មេួេាំន្ួន្។ 
 
កនុងដាំចណើ រចឆ្ព ះចៅដ ់ វដ្នន្ការពិនិ្តយច ើង 
វញិ តាមកា កាំណតជ់ារក ច ើកទី៣ របរ់
កមពុជា កនុងស្ខ្មករា ឬកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ (ជា
ពិចររ ការដ្ឋកជូ់ន្របាេការណ៍របរ់អ្នកពាក់
ពន័្ធ ស្តឹមនថ្ៃទី២១ ស្ខ្ មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១៨)1 រដា
ស្ដ ្្ ់អ្នុ្សារន្ ៍ និ្ង អ្ងគការរងគមរីុវ ិ
ន្នន្ន មាន្ឱ្ការកនុងការចរៀបេាំ បចងកើតអ្នុ្សារន្ ៍
រស្មាបរ់បាេការណ៍េូេអី្ ច ើកទី ៣ ឱ្យមាន្
 កខណ:កាន្ស់្តស្បចរើរច ើង ចដ្ឋេស្ ា្កច ើ 
វឌឍន្ភាព ស្ដ រចស្មេបាន្កន្លងមក និ្ងមាន្
ចគ្ន បាំណង កនុងការបចងកើន្ការការពារ ដ ់ 
រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងស្កុមអ្នក
ការពាររិទធិមនុ្រសចៅកនុងស្បចទរកមពុជា។  
 
វដរ្បាេការណ៍េូេអី្ កន្លងមករស្មាបស់្បចទរកមពុជា 
វដ្របាេការណ៍េូេអី្ ច ើកទី១ (នថ្ៃទី១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩) 
របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ៖2 របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិរបរ់កមពុជារស្មាបរ់បាេការណ៍េូេអី្ច ើកទី១ ស្តូវ 
បាន្េុះ្ាេចៅនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៩។ ខ្ណៈចព ចន្នះ របាេការណ៍ចន្ះមនិ្បាន្ច ើកច ើងពី
បញ្ហា របរ់អ្នកការពាររិទធិមនុ្រសឬបញ្ហា របរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចន្នះចទ។ របាេការណ៍ចន្ះ ស្គ្នន្់
ស្តបាន្បញ្ហា កពី់ការចប្ជាា េិត្របរ់ស្បចទរកមពុជាកនុងការស្បេុទធស្បឆ្ាំងនឹ្ង "ការចរ ើរចអ្ើងស្េប ់ស្បចេទ"។3 
                                                 
1 ការយិ ័េឧត្មរនងការជាន្ខ់្ពរ់ទទ ួបន្ទុករិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ (OHCHR), "វដ្ UPR ច ើកទី៣៖  ការរមួេាំស្ណក និ្ងការេូ រមួ
របរ់អ្នកពាកព់ន័្ធច្សងចទៀតចៅកនុង UPR"  ចេញនថ្ៃទី២២ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្ដ មាន្ចៅ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី២១ ស្ខ្រីហា ឆ្ន ាំ២០១៧)  
2 របាេការណ៍ជាតិស្ដ បាន្ដ្ឋកជូ់ន្ចដ្ឋេចយងចៅតាមកថ្នខ្ណ័ឌ  ១៥ (ក) នន្ឧបរមពន័្ធរ្ីពីចរេកី្រចស្មេរបរ់ស្កុមស្បឹការិទធិមនុ្រស ៥/១: កមពុជា 
UN. Doc .A / HRC / WG.6 / 6 / KHM / 1 នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៩  ស្ដ មាន្ចៅ 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/KH/A_HRC_WG6_6_KHM_1_E.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 
២០១៧) 
3 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍ជាតិស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ១០៧

«ចន្ះេឺជាកី្រុបិន្្ផ្អទ  ់របរ់ខ្ាុ ាំ កនុងការផ្អល រ់បូ្រ
ស្បពន័្ធចន្ះ ចដើមបឱី្យអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្តូវ
បាន្ចេទទួ សាគ  ់ ចហើេមនុ្រសទាំងអ្រ់ មនិ្
ចាំបាេនិ់្យេអ្ាំពីចរឿងចន្ះចទៀតចទ ចហើេកគ៏្នម ន្
ន្រណាមាន ករួ់រចៅកាន្អ់្នកស្រលាញ់ ចេទដូេគ្នន ថ្ន 
ចហតុអ្ែីបាន្ជាពួកចេជាអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន
ចទៀតស្ដរ។» 

ចលាក ស្ររនុ្ ស្ររន្ 
រហសាា បនិ្ក 

អ្ងគការអ្ន្នេតេុវជន្កមពុជាអាសារ ន្  
(CamASEAN) 

 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/KH/A_HRC_WG6_6_KHM_1_E.pdf
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ច ើរពីចន្ះចទៀត របាេការណ៍ចន្ះស្គ្នន្ស់្តបាន្បញ្ហា កច់ ើងវញិពីរិទធិនិ្ងចររភីាព នន្ការ បចចេញមតិ4 
និ្ង ការគ្នាំស្ទដ ់ "ស្បជាព រដាស្ដ េងច់រៀបេាំចវទិកាសាធារណៈ ស្ដ រាិតចៅចស្កាម រដាធមមនុ្ចា "5។  
 
ការដ្ឋកជូ់ន្របាេការណ៍របរ់អ្នកពាកព់ន័្ធ៖6 ចរេកី្រចងខបនន្របាេការណ៍របរ់អ្នកពាកព់ន័្ធេាំន្ួន្២៣ 
ស្តូវបាន្ ចបាះពុមភ្ាេចៅនថ្ៃទី៩ ស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៩ ។ បញ្ហា របរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  មនិ្ស្តូវ 
បាន្ចេច ើកច ើងជាកល់ាកច់ន្នះចទ។ ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ អ្នកពាកព់ន័្ធបាន្្្ ់ចយប ់មេួេាំន្ួន្ 
រ្ីពីសាា ន្ភាព ង្ហេរងចស្គ្នះកាន្ស់្តខាល ាំងច ើងរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស7 ចហើេបាន្រស្ម្ងការស្ពួេ 
បារមភច ើបញ្ហា  ស្ដ ប៉ាះពា ់ដ ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  រមួទាំងបង្ហា ញនូ្វការធាល កេុ់ះខាងចររភីាព នន្
ការបចចេញមតិ8 និ្ងការេុះថ្េនូ្វចររភីាពកនុងការស្បមូ ្ុ្ាំ ជាពិចរររបាេការណ៍របរ់ពួកចេ បាន្ 
បង្ហា ញពីការចកើន្ ច ើងនូ្វឧបរេគកនុងការចធែើបាតុកមមចដ្ឋេរន្ដវិធីិ9។ ពួកចេបាន្្្ ់អ្នុ្សារន្ច៍ដ្ឋេ
ឱ្យ ចធែើការអ្ចចា ើញ អ្នករាេការណ៍ពិចរររ្ីពីការច ើកកមពរ់ និ្ងការការពាររិទិធចររភីាពកនុងការ
បចចេញមតិ ឱ្យមកចធែើទរសន្កិេេចៅស្បចទរកមពុជា10។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍ជាតិស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៧១ 
5 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍ជាតិស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៧៣ 
6 ការរចងខបអ្ាំពីការដ្ឋកជូ់ន្របរ់ភាេីពាកព់ន័្ធស្ដ ចរៀបេាំច ើងចដ្ឋេការយិ ័េឧត្មរនងការទទ ួបន្ទុករិទធិមនុ្រសចៅកមពុជា: U. N. Doc. A / HRC / 
WG.6 / 6 / KHM / 3, 9 កញ្ហា  ២០០៩, ស្ដ មាន្ចៅ http://lib.ohchr.org/ HR / អ្ងគភាព / UPR / Documents / Session6 / KH / 
A_HRC_WG6_6_KHM_3_E.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) ។ 
7 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍រចងខបរបរ់អ្នកពាកព់ន័្ធ, កមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ១៧  ២៧  ៣៧ 
8 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍រចងខបរបរ់អ្នកពាកព់ន័្ធ, កមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៣៣ 
9 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍រចងខបរបរ់អ្នកពាកព់ន័្ធ, កមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៣៤ 
10 វដ្ UPR ច ើកទី១: របាេការណ៍រចងខបរបរ់អ្នកពាកព់ន័្ធ, កមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ១៤ 

វដ្នន្ការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក ដាំបូងរស្មាបក់មពុជា៖ អ្នុ្សារន្ទ៍ទ ួបាន្ 
ចៅកនុងរបាេការណ៍េូេអី្ជាច ើកដាំបូងស្ដ បាន្ចធែើច ើងចៅកនុងស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្បចទរកមពុជា 
បាន្ទទួ  េកនូ្វអ្នុ្សារន្ម៍េួេាំនួ្ន្ទកទ់ងនឹ្ងអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសនិ្ងអ្នកស្រលាញ់ចេទ ដូេ
គ្នន  ស្ដ រមួមាន្៖ 

 ច ើកកមពរ់ការអ្បរ់ ាំរិទធិមនុ្រស និ្ងការបណដុ ះបណាដ  រិទធិមនុ្រសចៅស្េបក់ស្មតិទាំងអ្រ់ 
រមួទាំង មស្តនី្្រដ្ឋា េបិា  ចដើមបចី ើកកាំពរ់ការេ ់ដឹងអ្ាំពីរិទធិមនុ្រស (ស្បចទរនថ្) និ្ង ពស្ងឹង
កិេេខិ្តខ្ាំស្បឹង ស្ស្បងតររូមតិ ចដើមបចី ើកកមពរ់ការេ ់ដឹងជាសាធារណៈអ្ាំពីរិទធិមនុ្រស
របរ់ស្កុមង្ហេរងចស្គ្នះ (សាធារណរដាកូចរ ៉ា) ។ 

 ពស្ងឹងកិេេខិ្តខ្ាំស្បឹងស្ស្បង ចដើមបកីារពារចររភីាពនន្ការបចចេញមតិនិ្ងរិទិធរបរ់អ្នកការពារ  
រិទិធមនុ្រស ចដើមបអី្នុ្វត្ន្ក៍ារង្ហររបរ់ពួកចេចដ្ឋេគ្នម ន្ការគ្នបរងកត ់ ឬការបាំេតិបាំេេ័ រមួ
ទាំងការការពារ ចររភីាពនន្ការជួបស្បជុាំនិ្ងការបចងកើតរមាេម (ររុេស្អ្ត) ។ 
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មតិចយប ់ស្ដ ទទួ បាន្ និ្ងការច ល្ើេតបចៅនឹ្ងអ្នុ្សារន្៖៍ ស្បចទរកមពុជាបាន្ទទួ េកនូ្វ អ្នុ្សារន្៍
ទាំងអ្រ់ស្ដ បាន្ចធែើច ើងកនុងអ្ាំ ុងចព នន្វដ្របាេការណ៍េូេអី្ច ើកទី១11។ ចទះជាយ៉ា ងណាក៏
ចដ្ឋេ កនុងអ្ាំ ុងចព នន្កិេេរន្ទន្នអ្ន្្រកមមច ើរបាេការណ៍េូេអី្ច ើកទី១ចន្ះ េណៈស្បតិេូ កមពុជាមនិ្
បាន្ចធែើការច ល្ើេតបឱ្យបាន្ចពញច ញចៅនឹ្ងការរចងកតរបរ់ស្បចទរជាមត្ិចន្នះចទ។ ចរេកី្ស្ពួេបារមភ
ជាកល់ាកម់េួេាំន្ួន្ ស្តូវបាន្ច ើកច ើងចដ្ឋេេណៈស្បតិេូជាចស្េើន្ទកទ់ងនឹ្ងសាា ន្ភាពង្ហេ រងចស្គ្នះ
នន្រិទធិមនុ្រស12 និ្ងចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ13។ ជាពិចររ ស្បចទរកមពុជាស្តូវបាន្ចេចធែើការសាករួរ
អ្ាំពីវធីិសាស្តរ ្ ស្ដ កមពុជានឹ្ងរស្មុះរស្ម ួការរតឹបនឹ្្ងចររភីាពនន្ការបចចេញមតិដូេ ស្ដ ស្តូវបាន្
ចចទស្បកាន្ ់ ជាមេួនឹ្ងកាតពែកិេេរបរ់ខ្លួន្ ចៅកនុងកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ង 
ន្ចយបាេ (ICCPR) របរ់ខ្លួន្14។ កមពុជាបាន្ច ល្ើេតបថ្ន "ស្បជាព រដាកមពុជាភាេចស្េើន្ទទួ បាន្ភាព 
រកីរាេជាមេួនឹ្ងរិទធិចន្ះ" ចហើេថ្ន កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដានិ្ងន្ចយបាេ អ្នុ្ញ្ហា តឱ្យ 
មាន្ការដ្ឋកក់ាំហិតច ើចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ។15 

 

វដ្របាេការណ៍េូេអី្វដ្ទី២ (នថ្ៃទី២៨ ស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៤) 
                                                 
11  របាេការណ៍របរ់ស្កុមស្បឹការិទិធមនុ្រសរ្ីពីរមេ័ស្បជុាំច ើកទី១៣ U.U. Dov. A / HRC / 13/56, 8 ស្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១១ កថ្នខ្ណ័ឌ  ៣៥៦ ស្ដ មាន្
ចៅ https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/117/56/PDF/G1111756.pdf? Open Element (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេបាំ្ុត នថ្ៃ
ទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ២០១៧) 
12 វដ្ UPR  ច ើកទី ១:  របាេការណ៍ស្កុមការង្ហរ, ស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៧៤ ៧៦-៧៧ 
13 វដ្ UPR  ច ើកទី ១:  របាេការណ៍ស្កុមការង្ហរ, ស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៣០  ៤៣  ៦១ 
14 វដ្ UPR  ច ើកទី ១:  របាេការណ៍ស្កុមការង្ហរ, ស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៧៦ 
15 វដ្ UPR  ច ើកទី ១:  របាេការណ៍ស្កុមការង្ហរ, ស្បចទរកមពុជា កថ្នខ្ណ័ឌ  ៥៧ 

 រស្មួ ការង្ហររបរ់អ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  និ្ងស្កុមរងគមរីុវ ិស្ដ ពាកព់ន័្ធ (អីុ្តា ី) 
និ្ង ធាន្នថ្នចរេកី្ស្ពាងេាបរ់្ីពីអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  មនិ្ចធែើឱ្យសាា ន្ភាព ការង្ហរ
របរ់ អ្នកការពាររិទិធមនុ្រសកាន្ស់្ត ាំបាក (ស្បចទរបារាាំង) ។ 

 បចងកើតចគ្ន ន្ចយបាេការពារអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស (ចស្បរីុ និ្ងអា លឺម៉ាង)់ តាមរេៈការ
ចរុើប អ្ចងកត និ្ងការកាតច់ទរឧស្កិដាកមម និ្ងការរ ាំចលាេបាំពាន្ស្បឆ្ាំងនឹ្ងអ្នកការពាររិទធិ
មនុ្រស (ន្រ័ចវរ និ្ងចអ្ៀក ង)់ និ្ង តាមរេៈការអ្នុ្វត្វធិាន្ការរមស្រប ចដើមបី្ សពែ្ាេឱ្យបាន្
ទូ ាំទូលាេ និ្ង ធាន្ននូ្វការចគ្នរពចពញច ញ ច ើចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រ្ីពីអ្នកការពាររិទធិ
មនុ្រស (ន្រ័ស្វរ) ។ 

ស្បេព: របាេការណ៍របរ់ស្កុមការង្ហររ្ីពីការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក ៖ កមពុជា, 
U.N. Doc. A/HRC/13/4, នថ្ៃទី៤ ស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ ២០១០ អាេរកបាន្ចៅ 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/KH/A_HRC_13_4_KHM_E.pdf  (ការេូ ចៅ
ចមើ េុងចស្កាេ ចៅនថ្ៃទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ៖16 របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិរបរ់ស្បចទរកមពុជារស្មាបេូ់េអី្ច ើកទី២ បាន្ចេញ 
្ាេចៅ នថ្ៃទី២១ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣។ របាេការណ៍ចន្ះមនិ្បាន្ច ើកច ើងចដ្ឋេផ្អទ  ់អ្ាំពី រហេមន្អ៍្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ឬអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសចន្នះចទ។ របាេការណ៍ចន្ះស្គ្នន្ស់្តបាន្ ចយងចៅច ើកិេេ
ការពាររដាធមមនុ្ចា  ស្ដ មាន្ស្សាប ់ និ្ងបាន្េូរបញ្ហា កអ់្ាំពីការស្បកាន្ខ់ាា បរ់បរ់កមពុជា េាំចពាះកាតពែកិេេ
អ្ន្្រជាតិជាចស្េើន្របរ់ខ្លួន្។ រដ្ឋា េបិា កមពុជា ស្គ្នន្ស់្តបាន្រងកតធ់ៃន្ថ់្ន ខ្លួន្្្ ់សារៈរាំខាន្ខ់្ពរ់េាំចពាះ
ចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ។17 
 
ការដ្ឋកជូ់ន្នូ្វរបាេការណ៍របរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ៖18 ចរេកដរីចងខបនន្របាេការណ៍របរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ េាំន្នួ្ 
៣៧ ស្តូវបាន្ចបាះពុមព្ាេចៅ នថ្ៃទី៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣។ ភាេីពាកព់ន័្ធទាំងអ្រ់បាន្រស្ម្ងការស្ពួេ
បារមភេាំចពាះស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស និ្ងរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ពួកចេបាន្កតរ់មាគ  ់់
អ្ាំពីភាពចាំបាេ ់ កនុងការច ើកកមពរ់ការចគ្នរពរិទធិចររភីាពនន្ការបចចេញមតិឲ្យបាន្កាន្ស់្តខាល ាំងច ើងខ្ណៈ
ចព ស្ដ អ្នកការពាររិទិធមនុ្រសបន្្ស្បឈមនឹ្ងការេាំរាមកាំស្ហង ការចបៀតចបៀន្ រកមមភាព ខាង ល្ូវេាប់
និ្ងអ្ាំចពើហិងាដនទចទៀត រមួទាំងការរមាល ប1់9 បស្ន្ាមច ើការដ្ឋកក់ាំហិតខាង ល្ូវេាបម់េួេាំនួ្ន្ ស្ដ ស្តូវ
បាន្ចេចស្បើស្បារ់ ចដើមបកីាតប់ន្ាេចររភីាពនន្ការបចចេញមតិនិ្ងរិទធពិាកព់ន័្ធដនទចទៀត រមួទាំង ស្កម
ស្ពហមទណឌ ។20 របាេការណ៍ដ្ឋកជូ់ន្ពិនិ្តយចដ្ឋេភាេីពាកព់ន័្ធ កប៏ាន្កតរ់មាគ  ់្ងស្ដរ អ្ាំពីការខ្ែះខាត
កិេេរហការរបរ់រដ្ឋា េបិា ជាមេួអ្នករាេការណ៍ពិចររ រ្ីពីសាា ន្ភាពរិទធិមនុ្រសចៅកមពុជា ចដ្ឋេ
អ្នករាេការណ៍ពិចររ អាេទទួ រងនូ្វការវាេស្បហារជាសាធារណៈ ស្ដ ទមទរឱ្យបចេបក់ារង្ហរ 
រិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិស្បបចន្ះ។21 
 
ភាេីពាកព់ន័្ធ កប៏ាន្កតរ់មាគ  ់អ្ាំពីការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្ដ ស្កុម 
ចន្ះ ស្តងស្តរាេការណ៍អ្ាំពីការរ ាំចលាេបាំពាន្ច ើរាងកាេ និ្ងការដ្ឋកឱ់្យចៅដ្ឋេច់េញពីរងគម។22 បញ្ហា  
ចៅមជឈមណឌ   ុាំឃាំង ការរ ាំចលាេចរពរន្ាវៈ និ្ងការរ ាំចលាេបាំពាន្ចដ្ឋេន្េរបា 23 ស្ពមទាំងការ 

                                                 
16 របាេការណ៍ជាតិស្ដ បាន្ដ្ឋកជូ់ន្ចដ្ឋេចយងចៅតាមកថ្នខ្ណ័ឌ ៥ នន្ឧបរមពន័្ធរ្ីពីចរេកី្រចស្មេច ខ្ ១៦/២១ របរ់ស្កុមស្បឹការិទធិមនុ្រស៖ 
ស្បចទរកមពុជា U.N. Doc . A / HRC / WG.6 / 18 / KHM / 1, នថ្ៃទី២១ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ អាេរកបាន្ចៅ https: // documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/187/29/PDF/G1318729 ។ pdf? OpenElement (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី ៤ ស្ខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧)  
17 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ជាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ៣២ 
18 របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធស្ដ ចរៀបេាំច ើងចដ្ឋេការយិ ័េឧត្មរនងការទទ ួបន្ទុករិទធិមនុ្រសចៅកមពុជា: U. N. Doc. A / HRC / 
WG.6 / 18 / KHM / ៣, នថ្ៃទី៧ ស្ខ្ វេិឆិកា ២០១៣, មាន្ចៅ https: // documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/184/24/PDF/G1318424 
។ pdf? Open Element (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី ៤ ស្ខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
19 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ៣៥ 
20 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ៦ 
21 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ  ១២ 
22 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ១៦ 
23 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ១៦ 
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ចរ ើរចអ្ើងស្ ន្កចរវារុខ្ភាព24 េឺជាកងែ ់ពិចរររបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ។ ភាេីពាកព់ន័្ធកប៏ាន្កតរ់មាគ  ់្ង
ស្ដរអ្ាំពី្ ប៉ាះពា ់អ្វជិាមាន្នន្េាបស់្រី ស្ដ បងកឱ្យមាន្ ន្តេ់ាំនិ្តរងគមច ើតួន្នទីចេន្ឌរ័របរ់ស្តរ្ី។25 ពួក
ចេបាន្ចធែើការច ើកទឹកេិត្ឱ្យកមពុជាជស្មុញការេ ់ដឹងអ្ាំពីរិទធិរបរ់រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទ ដូេគ្នន  
និ្ងធាន្នចធែើយ៉ា ងណាឱ្យស្កុមប៉ាូ ីរច ល្ើេតបឱ្យបាន្រមរមយ េាំចពាះបទឧស្កិដាស្បឆ្ាំងនឹ្ងពួកចេ។26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
24 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ៥៨ 
25 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ១៥ 
26 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍រចងខបរបរ់ភាេីពាកព់ន័្ធ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ១៦ 

វដ្នន្ការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក ច ើកទី២ រស្មាបក់មពុជា៖ អ្នុ្សារន្ទ៍ទ ួបាន្ 
ចៅកនុងវដ្នន្េូេអី្ច ើកទី២របរ់ខ្លួន្ស្ដ បាន្ស្បស្ពឹត្ចៅចៅស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ស្បចទរកមពុជាបាន្
ទទួ អ្នុ្សារន្ម៍េួេាំន្ួន្ ទកនឹ់្ង ការចគ្នរពចររភីាពខាង ស្បជាធិបចតេយរបរ់រងគមរីុវ ិ និ្ង
អ្នកការពាររិទធិមនុ្រស កដូ៏េជាអ្នុ្សារន្ទ៍កទ់ងនឹ្ង ចេន្ឌរ័ជាកល់ាក។់ 

 អ្នុ្មត័ច ើវធិាន្ការេាបនិ់្ងវធិាន្ការច្សងៗចទៀត ចដើមបចី ើកកមពរ់ចររភីាពនន្ការបចចេញ
មតិ (កាណាដ្ឋនិ្ងរែុីរ) និ្ងចតវ់ធិាន្ការ ចដើមបឱី្យេាប ់ និ្ងការអ្នុ្វត្របរ់ស្បចទរកមពុជា
ស្របតាមបទដ្ឋា ន្រិទធិមនុ្រសអ្ន្្រជាតិទកទ់ងនឹ្ងចររភីាពនន្ការ បចចេញមតិ (ចអ្ៀរ ង)់ ។ 

 ធាន្នរិទធិកនុងការការពារនិ្ងច ើកកមពរ់រិទិធមនុ្រស (កូ ុាំបរនិី្ងអូ្ស្ទីរ) តាមរេៈការអ្នុ្មត័
វធិាន្ការន្នន្នស្ដ ច ើកកមពរ់ការ ទទួ បាន្នូ្វភាព រកីរាេ កនុងការបចងកើតរមាេមនិ្ងការ
ជួបជុាំគ្នន ចដ្ឋេរនិ្្វធីិ (ស្បចទរអា លឺម៉ាង)់  និ្ងការធាន្នឱ្យបាតុកមម អ្ហិងាអាេចកើតច ើង
ចដ្ឋេរុវតាភិាព និ្ងចដ្ឋេគ្នម ន្ការេេ័ខាល េពីការបាំេតិបាំេេ័ឬការចស្បើកមាល ាំងហរួស្បមាណ 
(កាណាដ្ឋ រែុីរ និ្ងសាធារណរដាស្្ក) ។ 

 បន្្ការខិ្តខ្ាំស្បឹងស្ស្បងអ្បរ់ ាំរិទិធមនុ្រសចៅស្េបក់ស្មតិទាំងអ្រ់ រមួទាំងរដ្ឋា េបិា  (បា៉ា េីសាា ន្)។ 
 អ្នុ្វត្រា ់វធិាន្ការទាំងឡាេ រមួទាំងេុទធន្នការបចងកើន្ការេ ់ដឹងថ្នន កជ់ាតិនិ្ងកិេេខិ្តខ្ាំ
ស្បឹងស្ស្បង  រាំចៅស្កតស្មូវ ឬ ុបបាំបាតឥ់រយិបថ្ និ្ង ន្តេ់ាំនិ្តរងគមេាំចពាះការចរ ើរចអ្ើងច ើ
ស្តរ្ី រមួទាំងការររីចអ្ើងដនទចទៀតចដ្ឋេស្ ា្កច ើេាបស់្រី (អ្រូរូហាគ េ) ។ 

 បន្្ស្បេុទធស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចរ ើរចអ្ើង ស្ដ ទទួ រងចដ្ឋេកូន្ៗរបរ់ស្កុមជន្ង្ហេរងចស្គ្នះ និ្ង
ការ ុបបាំបាត់្ នតេ់ាំនិ្តចរ ើរចអ្ើងចេន្ឌរ័ (ស្បចទរកូ ុាំបរ)ី ។ 

 ទទួ សាគ  ់សារៈរាំខាន្ន់ន្រងគមរីុវ ិកនុងរបបស្បជាធិបចតេយ (ហូ ង)់ និ្ងធាន្នឱ្យមាន្
បរយិការអ្ាំចណាេ្ ដ ់រកមមភាព របរ់អ្នកការពារ រិទិធមនុ្រស (ទុេចន្រីុ) រមួទាំង
ការការពាររិទធរិបរ់ពួកចេ (ស្បចទរអា លឺម៉ាងនិ់្ងស្ប ហសុកិ)។ ចន្ះរមួបចេូ  ទាំងការកាត់
ចទរអ្នកស្បស្ពឹត្អ្ាំចពើហិងាច ើពួកចេ (ស្បចទរបារាាំង) ការចរុើបអ្ចងកតចដ្ឋេមនិ្ ាំចអ្ៀងច ើ
ករណីការចស្បើស្បារ់កមាល ាំងហួរស្បមាណស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្កុមអ្នកតវា៉ា    (សាធារណរដាស្្ក)       ការ 
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មតិចយប ់ស្ដ បាន្ទទួ និ្ងការច ល្ើេតបចៅនឹ្ងអ្នុ្សារន្:៍ ចទះបីជាកមពុជាមនិ្បាន្គ្នាំស្ទនូ្វ អ្នុ្សារន្ដ៍៏
ទូ ាំទូលាេរបរ់កូ ុាំបរកីនុងការ ុបបាំបាត ន្តេ់ាំនិ្តរងគម ស្ដ ស្ ា្កច ើចេន្ឌរ័ និ្ងការស្បេុទធស្បឆ្ាំង
នឹ្ងការចរ ើរចអ្ើងស្ដ មាន្្ ប៉ាះពា ់ចៅច ើកុមារស្ដ ជាស្កុមង្ហេរងចស្គ្នះកច៏ដ្ឋេ27 កស៏្បចទរកមពុជា បាន្
ទទួ េកអ្នុ្សារន្ស៍្ដ មនិ្រូវទូ ាំទូលាេរបរ់ស្បចទរអ្រុេរូហាគ េ ពាកព់ន័្ធនឹ្ង ការ ុបបាំបាត់
ឥរយិបថ្និ្ង ន្តេ់ាំនិ្តចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី រមួទាំងការចរ ើរចអ្ើងដនទចទៀត ស្ដ មាន្មូ ដ្ឋា ន្ចៅកនុងេាបស់្រី។28  
 
ចទះបីជាមាន្មតិចយប ់ទកទ់ងនឹ្ង ការធាល កេុ់ះជាទូចៅនន្សាា ន្ភាពរិទធិមនុ្រសចៅកនុងស្បចទរកមពុជា 29 រមួ
ទាំងមាន្ការបញ្ហា កច់ៅកនុងរបាេការណ៍រ្ីពីការចបៀតចបៀន្ចៅច ើស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស និ្ងអ្នក
តវា៉ា 30 ចហើេនិ្ងការរ ាំចលាេបាំពាន្ច ើរិទិធនន្ការជួបស្បជុាំគ្នន កច៏ដ្ឋេ31 កមពុជាស្គ្នន្ស់្តបាន្កតរ់មាគ  ់ច ើ
អ្នុ្សារន្ពី៍ស្បចទរអា លឺម៉ាងទ់កទ់ងនឹ្ងចររភីាពនន្ការជួបស្បជុាំ។32 ជាពិចររកនុងអ្ាំ ុងចព នន្ការ
រន្ទន្នអ្ន្្រកមមនន្េូេអី្ តាំណាងរដ្ឋា េបិា ស្គ្នន្ស់្តបាន្ច ើកច ើងថ្ន ការហាមឃតេ់ាំចពាះបាតុកមម និ្ង
ការជួបស្បជុាំគ្នន ជាសាធារណៈេឺស្របចៅតាមេាប ់ចហើេមាន្ភាពចាំបាេក់នុងការរការណ្ាបធ់ាន ប ់រាិរភាព និ្ង
រនិ្្រុខ្រងគម។33 ចៅទីបាំ្ុត ស្បចទរកមពុជាបាន្ទទួ េកអ្នុ្សារន្ដ៍នទចទៀតទាំងអ្រ់ និ្ងបាន្
រងកតធ់ៃន្ច់ ើកិេេខិ្តខ្ាំស្បឹងស្ស្បងដធ៏ាំចធងរបរ់ខ្លួន្ស្ដ បាន្ចធែើច ើង ចដើមបចីធែើការជាមេួរងគមរីុវ ិ រមួ
                                                 
27 ចន្ះជាភាសាការទូតរ្ងដ់្ឋរស្ដ ជាទូចៅស្តវូបាន្ចស្បើស្បារ់ចដ្ឋេរដាភាេីស្ដ កាំពុងទទ ួការពិនិ្តយច ើងវញិចដើមបសី្បការថ្ន ពួកចេមនិ្ទទ ួេកអ្នុ្
សារន្ស៍្ដ បាន្្្ ់ឱ្យ ។ េាំចពាះការច ល្ើេតបរបរ់កមពុជាចៅច ើអ្នុ្សារន្ច៍ន្ះ រូមចមើ វដ្ UPR ច ើកទី២៖ របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ ស្បចទរកមពុជា 
កថ្នខ្ណ័ឌ  118.57; របាេការណ៍របរ់ស្កុមការង្ហរស្ដ ពិនិ្តយចមើ ច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក ៖ កមពុជា ចរេកី្បស្ន្ាម ទរសន្ៈច ើការរន្និដ្ឋា ន្រមួ 
និ្ង / ឬអ្នុ្សារន្ន៍្នន្ន ការចប្ជាា េិត្ចដ្ឋេរម័ស្េេិត្ និ្ងការច ល្ើេតបស្ដ បាន្បង្ហា ញចដ្ឋេរដាភាេីស្ដ កាំពុង រាិតចស្កាមការពិនិ្តយច ើងវញុិ, U.N. Doc A 
/ HRC / 26/16 / Add.1, នថ្ៃទី២៥ ស្ខ្ មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ ទាំពរ័ ២ អាេរកបាន្ចៅ https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/066/09/PDF/G1406609.pdf?OpenElement (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី ១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧)  
28 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ១១៨.៥០ 
29 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ  ៣០, ៤៨, ៦៦, ៨០ 
30 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ  ៦៨, ៧៣, ១០១, ១១១-១២ 
31 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ  ៣៥, ៣៦, ៧៣, ១០០  
32 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ជាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ៥៣ 
33 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ  ១១៩-២៩, វដ្ UPR ច ើកទី២៖ របាេការណ៍ជាតិ, ចរេកី្បស្ន្ាម,  
ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ  ២ 

ការពាររិទិធមនុ្រសពីការចបៀតចបៀន្និ្ងការចបខ់្លួន្ចដ្ឋេបាំពាន្ (ពរ័ទុេហាក  ់) និ្ងការពិនិ្តយចមើ 
ច ើងវញិច ើករណី ស្បឆ្ាំងនឹ្ងបុេគ ស្ដ ស្តូវ ុាំខ្លួន្ចដ្ឋេសារការចស្បើស្បារ់រិទធិរបរ់ពួកចេ
ចដើមបចី ើកកមពរ់ចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ (ដ្ឋណឺមា៉ា ក) ។ 

ស្បេព៖ របាេការណ៍របរ់ស្កុមការង្ហររ្ីអ្ាំពីការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតរ់ក ៖ កមពុជា, 
U.N.Doc A / HRC / 13/4, នថ្ៃទី២៧ ស្ខ្មនី្ន ឆ្ន ាំ២០១៤, អាេរកបាន្ចៅ https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/127/27/PDF/G1412727.pdf?OpenElement  
(េូ ចមើ េុងចស្កាេចៅ នថ្ៃទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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ទាំងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស ចដ្ឋេបញ្ហា កថ់្ន េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រសកមពុជា បាន្រហការយ៉ា ងចពញ
ច ញជាមេួការយិ ័េឧត្មរនងការទទួ បន្ទុករិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគការ រហស្បជាជាតិ (OHCHR) 
និ្ងស្កុមអ្ងគការរងគមរីុវ ិ។ 34 
 
សាា ន្ភាពអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ន្ងិអ្នកការពាររិទធមិនុ្រសចៅកមពុជា 
ចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ ការបចងកើតរមាេម និ្ងការជបួស្បជុាំ 
ស្ពឹតិ្ការណ៍រាំខាន្់ៗ របរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ៖ ពិធីអ្បអ្រសាទររប្ាហ៍ចមាទន្ភាពចៅកនុងស្បចទរ
កមពុជា បាន្ចបច់្្ើមស្បារពធចធែើចៅឆ្ន ាំ២០០៣ ចហើេបាន្ពស្ងីកបស្ន្ាមចៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ចដ្ឋេរមួបចេូ  
ទាំងការស្បារពធពិធីចន្ះចពញមេួរប្ាហ៍។35 ចៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០ ការស្បារពធពិធីអ្បអ្រចមាទន្ភាព បាន្
ស្បស្ពឹត្ចៅចដ្ឋេគ្នម ន្ការស្បឆ្ាំងជា ល្ូវការ ប៉ាុស្ន្្ចៅកនុងបរយិការមេួស្ដ ខ្ែះការគ្នាំស្ទជា ល្ូវការ ជាមេួ
នឹ្ងការបស្តង្ហក បស្ ន្ករី ធមខ៌្លះៗ។36 រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពចៅឆ្ន ាំ២០១១ ចៅរាជធានី្េនាំចពញ េឺជា 
ចជាេជេ័មេួចដ្ឋេមាន្ស្បជាព រដាស្បមាណ ១៣០០ន្នក ់ េូ រមួកនុងពិធីន្នន្នស្ដ មាន្រេៈចព 
េាំនួ្ន្ស្បាាំបនួ្នថ្ៃ។37 ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ ទិវាអ្ន្្រជាតិគ្នាំស្ទដ ់ការស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅឆ្ន ាំចន្នះ
ស្តូវបាន្កតរ់មាគ  ់ចដ្ឋេសារអ្ាំចពើហិងា ចដ្ឋេចៅចព ចន្នះ មាេ រ់ហាងកខឹបកមាន្្ររបរ់ស្កុមអ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន មេួរូប ចៅរាជធានី្េនាំចពញ ស្តូវបាន្ចេវាេដាំចៅខាងចស្ៅហាងរបរ់គ្នត ់ចហើេបាន្
ទទួ រងនូ្វការម ួបង្ហក េច់ដ្ឋេការរាបច់ខ្ពើមស្បឆ្ាំងអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  (homophobic slurs)។38 

 
ចលាកស្រី ឃល  វា៉ា ន្ ់ឌរ័ ចវៀរនិ្ (Claire Van der Vaeren) អ្នកតាំណាងកមមវធីិអ្េវិឌឍន្រ៍ហស្បជាជាតិ 
(UNDP) និ្ងជាអ្នករស្មបរស្មួ ស្បចាំចៅកមពុជា បាន្កតរ់មាគ  ់ថ្ន «រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេ
គ្នន ចៅស្បចទរកមពុជា កាន្ស់្តមាន្ភាពរងឹមាាំច ើង និ្ងមាន្ការចរៀបេាំបាន្ ាដូេស្ដ បាន្បង្ហា ញតាមរេៈ 
រកមមភាពចមាទន្ភាពស្ដ កាំពុងរកីេចស្មើន្ជាចរៀងរា ់ឆ្ន ាំ»។39 កិេេរន្ទន្នរបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  

                                                 
34 វដ្ UPR ច ើកទី២: របាេការណ៍ជាតិ, ស្បចទរកមពុជា, កថ្នខ្ណ័ឌ ៩៤ 
35 មជឈមណឌ  រិទិធមនុ្រសកមពុជា "ការចេញមកចស្ៅ ចៅកនុងស្បចទរកមពុជា: អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរចេទ និ្ងអ្នកបូ្រចេទចៅកនុង
ស្បចទរកមពុជា" ស្ខ្ ធនូ ឆ្ន ាំ 2010, ទាំពរ័ 24 ស្ដ មាន្ចៅកនុងចេហទាំពរ័ http://www.cchrcambodia.org/admin/media/  
report/report/english/2010-12-09%20COMING%20OUT%20IN%20THE%20KINGDOM%20LESBIAN,%20GAY, 
%20BISEXUAL%20AND%20TRANSGENDER%20PEOPLE%20IN%20CAMBODIA_EN%20.pdf  (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេ ១៧ កកកដ្ឋ 
២០១៧)  
36 Rachel Briggs, "ការចេញមកចស្ៅ ចៅរាជធានី្េនាំចពញ", កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី 11 ស្ខ្ឧរភាឆ្ន ាំ 2010, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/coming-out-phnom-penh (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី ១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
37 ចលាក Kenneth Ingram «ចជាេជេ័នន្ការអ្បអ្រសាទរទិវាចមាទន្ភាព។ កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍នថ្ៃទី ១៧ ស្ខ្ឧរភាឆ្ន ាំ ២០១១ អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/national/pride-celebration-success (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី ១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
38 Thomas Miller ការស្បេុទធគ្នន តាមខ្លឹបកមាន្្ន្នាំឱ្យមាន្ការេេ័ខាល េ និ្ងរាបច់ខ្ពើមមនុ្រសស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  " ។ កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍នថ្ៃទី១៨ 
ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១១ អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/national/bar-fight-stirs-fears-homophobia (ទរសន្នេុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
39 Claire Van der Vaeren, "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពឆ្ន ាំ២០១៥: រមភាព ចបច់ ដ្ើមចៅ ទ្ះ" ។ េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥ អាេរកបាន្ចៅ 
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ជាច ើកដាំបូងចៅកមពុជា បាន្ចធែើច ើងចៅចដើមឆ្ន ាំ២០១៤ ចដ្ឋេមាន្ការគ្នាំស្ទពីអ្ងគការរហស្បជាជាតិ និ្ង
នដេូដន៏ទចទៀត 40 ខ្ណៈស្ដ ការស្បារពធពិធីចៅឆ្ន ាំ២០១៥ បាន្កតរ់មាគ  ់ការរចមាព ធដ្ឋកឱ់្យចស្បើស្បារ់ 
ទរសន្នវដី្អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  "Q Cambodia"41 ជាច ើកដាំបូងចៅកមពុជា។ ចលាក ហសង-់ស្តហែងរ័់រ 
េូតាន្ ់ (Jean-Francois Cautain) អ្តីតឯកអ្េគរដាទូតរហភាពអឺ្រ ៉ាុបស្បចាំចៅកមពុជា បាន្បញ្ហា កអ់្ាំពី 
ចជាេជេ័នន្ការស្បារពធពិធីអ្បអ្រសាទរចមាទន្ភាពចន្ះ ចដ្ឋេកតរ់មាគ  ់ថ្ន ខ្ណៈចព ស្ដ រដ្ឋា េបិា  
កមពុជាបាន្ចតវ់ធិាន្ការមេួេាំនួ្ន្ចដើមបគី្នាំស្ទដ ់រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  មាន្ស្ពឹតិ្ការណ៍នន្ 
អ្ាំចពើហងិាស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន េាំនួ្ន្ ១០០ករណី ស្តូវបាន្ចេរាេការណ៍ចកើតច ើង
ចៅកមពុជាកនុងរេៈចព បនួ្ស្ខ្ដាំបូងនន្ឆ្ន ាំ២០១៥។42 

 

ពិធីអ្បអ្រសាទរចមាទន្ភាពរបរ់ស្បចទរកមពុជាចៅឆ្ន ាំ២០១៦43 និ្ងឆ្ន ាំ២០១៧44 ស្តូវបាន្ចធែើច ើង ចៅរាជធានី្
េនាំចពញ កនុងស្ខ្ឧរភាច ើស្បធាន្បទ "ខ្ាុ ាំេឺខ្ាុ ាំ" ចដ្ឋេគ្នម ន្ការរ ាំខាន្ណាមេួ ស្តូវបាន្ចេរាេការណ៍ចន្នះច ើេ។ 
ការស្បារពធពិធីចន្ះចៅឆ្ន ាំ២០១៧ មាន្រេៈចព ១២នថ្ៃ និ្ងមាន្អ្នកេូ រមួជាង៣០០ ន្នកច់ៅកនុងការ
ស្បណាាំងចមាទន្ភាពម៉ាូតូកងបី់ (TukTuk Pride) ។45 ច ើរពីចន្ះចទៀត ចៅស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្បចទរកមពុជា មាន្
េចស្មាងចធែើជាមាេ រ់ ទ្ះចរៀបេាំរន្និរីទអារីុនន្រមាេមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  អ្ន្្រ ជាតិ (ILGA-Asia)  ជា
ច ើកដាំបូង ចដ្ឋេមាន្ស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ជាង ៣០០ន្នក ់ មកពី       
ទូទាំងទែីបអារីុ ស្តូវបាន្ចេរ ាំពឹងថ្ននឹ្ងមកេូ រមួ។46 

 

ចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ៖ ចទះបីជាកមពុជាបាន្ជួបស្បទះនូ្វការចដើរថ្េចស្កាេជាទូចៅកនុងចររភីាព

                                                 
http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/pride-2015-equality -begins-home (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៧)  
40 Claire Van der Vaeren, "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពឆ្ន ាំ២០១៥: រមភាព ចបច់ ដ្ើមចៅ ទ្ះ", េនាំចពញប៉ារុដិ៍, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥; កមមវធីិអ្េិវឌឍរហ
ស្បជាជាតិ "ជាអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅទែីបអារីុ៖ របាេការណ៍ស្បចទរកមពុជា" ឆ្ន ាំ២០១៤, ទាំពរ័ទី២៥, អាេរកបាន្ចៅ 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country- report.pdf (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា 
ពីនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៧) 
41 Kristi Eaton "រហេមន្ ៍LGBT របរ់ស្បចទរកមពុជា រកច ើញរចមលងរបរ់ខ្លួន្ចៅកនុង Q Magazine" NBC News នថ្ៃទី២ ស្ខ្មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១៥ អាេរក
បាន្ចៅ http://www.nbcnews.com/news/asian-america/first-magazine-geared-toward-gay-lesbian- transgender-community-launched-
cambodia-n364631 (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
42 Marina Shafik "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពរបរ់ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ការអ្ាំពាវន្នវឱ្យមាន្ភាពអ្តធ់មត"់, Khmer Times, នថ្ៃទី ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥, អាេរក
បាន្ចៅhttp://www. khmertimeskh.com/news/11477/gay-pride-week-calls-for-tolerance/  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
43 ស្បតិទិន្ស្ពឹតិ្ការណ៍រ្ីពី "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពនន្អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្បចទរកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៦ " ពត័ម៌ាន្រ្ីពីអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  របរ់កមពុជា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ អាេរកបាន្ចៅ http://www.gaycambodianews.com/lgbt-pride-cambodia/#one(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
44 Caterina Rossi, “មាន្អ្ែីចកើតច ើង៖ រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពេនាំចពញ២០១៧”, កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៧, អាេរកបាន្ចៅ  
http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/whats-phnom-penh-pride-2017 (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
45 Emily Smith “ការស្បណាាំង TukTuk បាន្ន្នាំមកនូ្វពិធីបណុយតាមដង ល្ូវចៅតាមដង ល្ូវនន្រាជធានី្េនាំចពញ”, South Asia Globe, នថ្ៃទី២៦ 
ស្ខ្ឧរភាឆ្ន  ២០១៧ ស្ដ មាន្ចៅ http://sea-globe.com/pride-tuk-tuk-race (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី ៩ ស្ខ្តុលាឆ្ន ាំ ២០១៧)  
46 ILGA "កិេេស្បជុាំស្បចាំតាំបន្អ់ារីុ ឆ្ន ាំ២០១៧៖ ការេុះច ម្ ះស្តូវបាន្ចបើកេាំហ!" , ILGA អារីុ, នថ្ៃទី២៣ ស្ខ្មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១៧, អាេរកបាន្ចៅ 
http://ilga.org/ilga-asia-regional-conference-2017-registration-is-open (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី៤ ស្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៧)  
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រិទធិមនុ្រស ជាពិចររ ទកទ់ងចៅនឹ្ងចររភីាពនន្ការបចចេញមតិនិ្ងរកមមជន្រិទធិមនុ្រសកច៏ដ្ឋេ47 ក៏
ស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  បាន្បង្ហា ញនូ្វភាពវជិាមាន្ចៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦។ 
ចលាក ស្ររុន្ ស្ររន្ មកពីអ្ន្នេតេុវជន្កមពុជាអាសារ ន្ ស្ដ ជាអ្ងគការរងគមរីុវ ិកមពុជាមេួ ស្ដ ចដ្ឋះ
ស្សាេច ើបញ្ហា រិទធិរបរ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  កនុងេាំចណាមស្បធាន្បទដនទចទៀត បាន្កតរ់មាគ  ់ថ្ន 
គ្នតម់ាន្ "ភាពវជិាមាន្ចស្េើន្អ្ាំពីអាកបបកិរយិរបរ់រដ្ឋា េបិា  េាំចពាះបញ្ហា រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទ
ដូេគ្នន ។"48 ស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  មនិ្មាន្ការ ាំបាកកនុងការទទួ 
បាន្នូ្វចវទិកាស្បពន័្ធ្សពែ្ាេ ដូេស្ដ បាន្បង្ហា ញេរ្ុតាងបញ្ហា កច់ដ្ឋេេុទធន្នការ្សពែ្ាេ ឆ្ន ាំ
២០១៦ ស្ដ ឧបតាមភចដ្ឋេទីភាន កង់្ហររហរដាអាចមរកិរស្មាបអ់្េវិឌឍអ្ន្ដរជាតិ (USAID) ស្ដ មាន្
ច ម្ ះថ្ន "ចេើងេឺដូេគ្នន " ស្ដ ស្រែងរកការច ើកកមពរ់ការេ ់ដឹងអ្ាំពីបញ្ហា របរ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទ
ដូេគ្នន ចៅកមពុជាកាំពុងស្បឈមមុខ្។49 
 
ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ ដូេស្ដ មជឈមណឌ  អ្ន្្រជាតិរស្មាបេ់ាបម់និ្រកស្បាកេ់ាំចណញ (ICNL) បាន្
កតរ់មាគ  ់ ការដ្ឋកច់េញនូ្វេាបរ់្ីពីរមាេមនិ្ងអ្ងគការ អាេនឹ្ងដ្ឋកប់ន្ទុក និ្ងរតិតបតិច ើរងគមរីុវ ិ
កមពុជា។ ច ើរពីចន្ះចៅចទៀត ចយងតាមមជឈមណឌ  អ្ន្្រជាតិរស្មាបេ់ាបម់និ្រកស្បាកេ់ាំចណញ េាប់
ចន្ះអាេបងកការេាំរាមកាំស្ហងដ ់ស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្បរិន្ចបើ 
ពួកចេហារ ន្រះិេន្រ់កមមភាព ឬភាពអ្រកមមរបរ់រដ្ឋា េបិា  ចដ្ឋេសារស្តេាបច់ន្ះតស្មូវឱ្យមាន្អ្ពាស្កិតយភាព
ខាងន្ចយបាេរស្មាបរ់មាេមទាំងអ្រ់។50 
 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ស្ករួងពត័ម៌ាន្ បាន្ចេញចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍មេួអ្ាំពាវន្នវដ ់រមាជិកនន្ស្បពន័្ធ្សពែ 
្ាេទាំងអ្រ់ឱ្យបចឈបក់ារេាំអ្កចមើ ង្ហេដ ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍ចន្នះ 
បាន្កតរ់មាគ  ់ថ្ន "ការអ្តាា ធិបាេឬការរស្ម្ងស្បបចន្ះ មាន្ កខណៈេាំអ្កចមើ ង្ហេដ ់អ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ការស្បស្ពឹត្ស្បបចន្ះ បាន្ចធែើឱ្យខូ្េកិតិ្េរ និ្ងរិទធរិបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  
ស្ដ ពួកចេស្តូវបាន្ការពារចដ្ឋេេាបរ់បរ់រដា ដូេគ្នន ចៅនឹ្ងស្បជាព រដាដនទចទៀតស្ដរ។51" ចៅឆ្ន ាំ
                                                 
47 "ស្បចទរកមពុជា៖ អ្នកជាំន្នញការ UN រូមអ្ាំពាវន្នវបចេបក់ារវាេស្បហារច ើរងគមរីុវ ិ អ្នកការពាររិទធិមនុ្រស" , មជឈមណឌ  ពត័ម៌ាន្របរ់ UN,  
នថ្ៃទី១២ ស្ខ្ឧរភាឆ្ន ាំ២០១៦ អាេរកបាន្ចៅ: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53915#.V1_TD5N94n1 (េូ ចមើ េុងចស្កាេ
នថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៧)  
48 Jamie Elliott, “អ្ងគការគ្នាំស្ទអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន មាន្ការចកើន្ច ើងចៅឆ្ន ាំ២០១៦”, កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១ ស្ខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៦, អាេរកបាចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/national/pro-lgbt-orgs-bullish-2016 (េូ ចមើ េុងចស្កាេ នថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
49 Jonathan Cox, "េុទធន្នការ្សពែ្ាេបាន្ចបច់្្ើមន្នាំេកបញ្ហា អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចេញពីស្រចមា " , Khmer Times, នថ្ៃទី២៤ ស្ខ្មនី្ន ឆ្ន ាំ 
២០១៦, អាេរកបាន្ចៅ http://www.khmertimeskh.com/news/23196/media-campaign-launched-to-bring - lgbt-out-of-the-shadows/ (បាន្
េូ ចមើ េុងចស្កាេ កា ពីនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
50 “ការឃល ាំចមើ េាបអ់្ងគការចស្ៅរដ្ឋា េិបា ”, មជឈមណឌ  អ្ន្្រជាតិរស្មាបេ់ាបម់ិន្រកស្បាកេ់ាំណូ , នថ្ៃទី៣០ ស្ខ្មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១៧, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html (េូ ចមើ េុងចស្កាេ នថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧)  
51 ទីន្ រុខាវុធ «ស្ករួង៖ បចឈបក់ារចរ ើរចអ្ើងច ើរហេមន្ ៍LGBT» Khmer Time នថ្ៃទី១៥ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.khmertimeskh.com/news/18712/ministry--stop-mocking-lgbt-community/ (េូ ចមើ េុងចស្កាេ នថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 

http://www.khmertimeskh.com/news/18712/ministry--stop-mocking-lgbt-community/
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ដស្ដ  បន្នទ បពី់ការជស្ជកពិភាកាជាមេួរកមមជន្អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចលាក ចខ្ៀវ កាញារទីធ រដាមស្តនី្្ស្ករួង
ពត័ម៌ាន្ បាន្បង្ហា ញការគ្នាំស្ទដ ់ការពិភាកាតុមូ  រ្ីពីអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅច ើទូរទរសន្រ៍បរ់ 
រដា។52 
 
រិទធិទទ ួបាន្រមភាពនិ្ងមនិ្ចរ ើរចអ្ើង 
សាា ន្ភាពទូចៅ៖ ស្បចទរកមពុជាមនិ្បាន្ចតទុ់ករកមមភាព ល្ូវចេទរបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្ដ  
ទទួ បាន្ការេ ់ស្ពមរវាងគ្នន និ្ងគ្នន  ជាបទច មើរស្ពហមទណឌ ចន្នះចទ ប៉ាុស្ន្្កមពុជាកម៏និ្បាន្្្ ់កិេេការពារ្ លូវ
េាបជ់ាវជិាមាន្រស្មាបស់្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ស្ដរ។ គ្នម ន្ការហាមស្បាមស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចរ ើរចអ្ើង
ចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន ការចេទ ឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ គ្នម ន្ការដ្ឋកទ់ណឌ កមមេាំចពាះការរ ាំចលាេបាំពាន្ច ើ   
រិទិធរបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងគ្នម ន្ការទទួ សាគ  ់ ល្ូវេាបន់ន្ភាពជានដេូរបរ់អ្នកស្រលាញ់
ចេទដូេគ្នន ។ 
 
ស្េួសាររបរ់ស្ពះរាជវងានុ្វងសរបរ់ស្បចទរកមពុជាគ្នាំស្ទដ ់រហេមន្ស៍្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។ 
ចៅឆ្ន ាំ២០០៤ ស្ពះបាទស្ពះន្ចរាត្មរីហនុ្ បាន្ចេញចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍គ្នាំស្ទដ ់ការចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នន្
អ្នកស្ដ មាន្ចេទដូេគ្នន 53 ចហើេស្ពះន្នង ចសាមា៉ា  ចររ ី ន្ចរាត្ម បាន្ចបាះពុមព្ាេអ្តាបទស្ករស្មួ  
ចៅកនុងកាស្រតេនាំចពញប៉ាុរ្ិ៍ កនុងឆ្ន ាំ២០១២ ស្ដ មាន្េាំណងចជើងថ្ន "ជាអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  គ្នម ន្អ្ែី
ខុ្រចទ" ។54 

 

ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍របរ់រដ្ឋា េបិា ៖ ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ រដ្ឋា េបិា បាន្ស្បកាន្ជ់ាំហរ ទ្ុេគ្នន ច ើ
បញ្ហា របរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្ដ ជាចរឿេៗបាន្បដិចរធថ្ន មនិ្មាន្ការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ង 
ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ជាកស់្រ្ង ជាំហរចន្ះបាន្្្ ់ ទធភាពដ ់ការរ ាំចលាេបាំពាន្ច ើស្កុមអ្នក 
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន និ្ងស្កុមអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស ចដ្ឋេភាេីសាធារណៈ និ្ងឯកជន្។ 
 
មស្តនី្្ន្េរបា និ្ងស្ករួងមហាន ទ្បាន្បដិចរធថ្ន មនិ្មាន្ការចរ ើរចអ្ើងជាស្បពន័្ធ ស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្កុមអ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចន្នះចទ ចដ្ឋេពួកចេបាន្អ្ះអាងថ្ន មនិ្មាន្បញ្ហា  ឬមនិ្ស្តូវការការការពារពិចររ

                                                 
52 េុជ ណារនិ្ "ការជស្ជកតាមទូរទរសន្រ៍បរ់រដារ្ីពីបញ្ហា អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ៖ រកមមជន្", The Cambodia Daily, នថ្ៃទី២៦ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥, 
អាេរកបាន្ចៅ https://www.cambodiadaily.com/archives/state-tv-to-air-talks-on - lgbt-issues-activist-84357 / (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី ៤ ស្ខ្ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
53 “ស្ពះមហាកសស្តកមពុជាគ្នាំស្ទអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ” , BBC, នថ្ៃទី២០ ស្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៤, អាេរកបាន្ចៅ http://news.bbc.co ។ uk / 
2 / hi / asia-pacific / 3505915.stm (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
54 ស្ពះន្នង ចសាមា៉ា  ចររ ីន្ចរាត្ម "ការកាល េជាអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន មនិ្ខុ្រចទ" , កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/columns/being-gay-not-wrong (េូ ចមើ េុងចស្កាេ នថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
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រស្មាបស់្កុមចន្ះច ើេ។55កនុ ងឆ្ន ាំ២០១៣ ចលាកស្រី ជូ បរុន្ចអ្ង រដាច ខាធិការស្ករួងមហាន ទ្ បាន្កត់
រមាគ  ់ថ្ន "មនិ្មាន្ការរ ាំចលាេរិទធិរបរ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅកនុងស្បចទរកមពុជាចន្នះចទ 
ពីចស្ពាះរដាធមមនុ្ចា របរ់ចេើងបាន្ស្េងរេួចហើេ ដូចេនះចេើងស្តូវស្តចគ្នរពរិទធិរបរ់មនុ្រសស្េប់ៗ រូប"។56 
ចលាកស្រីបាន្រងកតធ់ៃន្ថ់្ន មនិ្មាន្ភាពចាំបាេក់នុងការបចងកើតការការពារបស្ន្ាមចទៀតចន្នះចទ ចដ្ឋេ   
ចលាកស្រីបាន្ឱ្យអ្ងគការរិទធិមនុ្រសមេួេាំនួ្ន្ទទួ ខុ្រស្តូវេាំចពាះការប៉ាុន្ប៉ាងបចងកើតបញ្ហា  ស្ដ តាមពិត 
មនិ្មាន្ចន្នះចទ។57  
 
ចៅឆ្ន ាំ២០១៥ អ្នកន្នាំពាកយរដ្ឋា េបិា  ចលាក ន្ រីុផ្អន្ បាន្ចធែើចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍ជាចស្េើន្ ស្ដ េងាុ 
បង្ហា ញថ្នការការពារ ល្ូវេាបជ់ាកល់ាករ់ស្មាបស់្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  េឺវាមនិ្ចាំបាេច់ន្នះចទ ចៅ
កនុងស្បចទរកមពុជា។ ចៅស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥ ចៅចព ស្ដ ស្តូវបាន្ចេរួរអ្ាំពីការចេញ្ាេរបាេការណ៍      
រ្ីពីការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងអ្នកបូ្រចេន្ឌរ័កមពុជា ចលាក ន្ រីុផ្អន្ បាន្ច ើកច ើងថ្ន ចទះបីជាគ្នម ន្ការ
ការពារតាម ល្ូវេាបក់ច៏ដ្ឋេ កអ៏្នកបូ្រចេទកមពុជាមនិ្ស្បឈមនឹ្ងការចរ ើរចអ្ើងចន្នះស្ដរ៖ "ចេើងមនិ្ទន្់
មាន្េាបពិ់ចររចៅច ើេ ប៉ាុស្ន្្ចេើងចគ្នរពពួកចេដូេមនុ្រសធមមតាដូេគ្នន  ចដ្ឋេពួកចេទទួ បាន្
ការង្ហរដូេគ្នន  ការអ្បរ់ ាំដូេគ្នន  និ្ងអ្ែីៗច្សងៗចទៀតដូេគ្នន ទាំងអ្រ់"។58 ចៅកនុងស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ចលាក 
ន្ រីុផ្អន្ បាន្ច ល្ើេតបចៅនឹ្ងការការពារធមមនុ្ចាថ្មីរបរ់ស្បចទរចន្បា៉ា  ់រស្មាបអ់្នកស្រលាញ់ចេទដូេ
គ្នន  ចដ្ឋេអ្ះអាងថ្ន កមពុជាបាន្្ន្ចៅមុខ្មុន្ចេរេួចៅចហើេ។ "រងគមកមពុជា មនិ្ចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ង
ស្កុមមនុ្រសស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចទ។ វាអាេចកើតច ើងស្គ្នន្ស់្តជា កខណៈបុេគ ប៉ាុចណាណ ះ។" ចលាកបាន្
បញ្ហា កច់ទៀតថ្ន "គ្នម ន្េាបក់មពុជាណាមេួស្ដ ចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្កុមចន្ះចន្នះចទ ចហើេកគ៏្នម ន្អ្ែីហាម
ឃតពួ់កចេមនិ្ឱ្យស្រលាញ់គ្នន  ឬចរៀបការជាមេួគ្នន ចន្នះស្ដរ"។59 
 
ចស្ៅពីចន្ះ កម៏ាន្រចមលងគ្នាំស្ទពីរដ្ឋា េបិា ្ងស្ដរ។ ចៅឆ្ន ាំ២០១២ ស្បាាំឆ្ន ាំចស្កាេពីចលាកន្នេករដាមស្តនី្្ 
ហរុន្ ស្រន្ បាន្លាតស្តដ្ឋងពីបាំណងស្បាថ្នន កនុងការកាតក់ា ់កូន្ស្រីេិចេ ឹមរបរ់គ្នត ់ ចដ្ឋេសារស្ត
និ្ន្នន ការចេទរបរ់ន្នង60 គ្នតប់ាន្ជាំរុញឱ្យស្បជាជន្កមពុជា កុាំចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្បជាជន្កមពុជា ស្ដ ជា
                                                 
55 "ជាអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅអារីុ៖ របាេការណ៍ស្បចទរកមពុជា", UNDP, ២០១៤, ទាំពរ័ ៣១  
56 Justine Drennan & Chlay Channyda " ចគ្ន ន្ចយបាេជស្មុញឱ្យមាន្ការផ្អល រ់បូ្រស្មាបអ់្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ", េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី២ ស្ខ្មករា 
ឆ្ន ាំ២០១៣ អាេរកបាន្ចៅ http://www.phnompenhpost.com/national/shift-lgbt-policy-urged (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
57 Justine Drennan & Chlay Channyda " ចគ្ន ន្ចយបាេជស្មុញឱ្យមាន្ការផ្អល រ់បូ្រស្មាបអ់្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ", េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី២ ស្ខ្មករា 
ឆ្ន ាំ២០១៣ អាេរកបាន្ចៅ http://www.phnompenhpost.com/national/shift-lgbt-policy-urged (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
"ជាអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅអារីុ៖ របាេការណ៍ស្បចទរកមពុជា", UNDP, ២០១៤, ទាំពរ័ ៣១ 
58 Rebecca Moss "មជឈមណឌ  រិទធមនុ្រសកមពុជា អ្ាំពាវន្នវេាំចពាះរិទធិរបរ់អ្នកបូ្រចេទ", េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី ១ ស្ខ្ចមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/national/cchr-calls-transgender-rights (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
59 Chea Takithiro "កមពុជារូមសាែ េមន្អ៍្នកនិ្យេភាសាអ្ងច់េលរទកទ់ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចេទដូេគ្នន ", Khmer Times, នថ្ៃទី២៤ ស្ខ្កញ្ហា ឆ្ន ាំ២០១៥, អាេ
រកបាន្ចៅ http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex- marriage --gov --- t-spokesman-says / (េូ ចមើ 
េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
60 "ន្នេករដាមស្តនី្្កមពុជាបាន្បដិចរដកូន្ស្រីេិចេ ឹមចដ្ឋេសារនិ្ន្នន ការចេទ", រ ៉ាេទរ័, នថ្ៃទី៣១ ស្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០០៧ អាេរកបាន្ចៅ 
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អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចដ្ឋេបាន្បញ្ហា កថ់្ន មាន្បុររស្រលាញ់បុររ និ្ងស្តរ្ីស្រលាញ់ស្តរ្ី ចៅស្េប ់
ស្បចទរ ដូចេនះចេើងមនិ្ស្តូវមាន្ការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងពួកចេ ចដ្ឋេសារស្តចជាេវារន្នរបរ់ពួកចេ 
ចន្នះច ើេ។61 
 
កិេេខិ្តខ្ាំស្បឹងស្ស្បងរបរ់រដ្ឋា េបិា ចដើមបបីចងកើន្រមភាពរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ៖ ចៅកនុងឆ្ន ាំ
២០១៤ និ្ង២០១៥ ចេបាន្កតរ់មាគ  ់ច ើេាំណុេរបតម់េួេាំនួ្ន្ទកទ់ងនឹ្ងការទទួ សាគ  ់អ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ចៅឯរន្និបាតស្បចាំតាំបន្ឆ់្ន ាំ២០១៤ រ្ីពីរមភាពចេន្ឌរ័ និ្ងការ្្ ់រិទធិ
អ្ាំណាេដ ់ស្តរ្ី62 េណៈស្បតិេូកមពុជា បាន្ច ើកច ើងពីបញ្ហា រិទធិរបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចហើេ
ចៅរមេ័ស្បជុាំច ើកទី៤៧ នន្េណៈកមមការស្បជាជន្និ្ងការអ្េវិឌឍន្ ៍ េណៈស្បតិេូកមពុជាបាន្ស្ថ្លងគ្នាំស្ទ
ការទទួ សាគ  ់ចររភីាពពីការចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន ការចេទថ្នជារិទធិមនុ្រសម ូដ្ឋា ន្។63 

ស្្ន្ការេុទធសាស្តរ្រេៈចព ស្បាាំឆ្ន ាំរបរ់ស្ករួងកិេេការន្នរបីាន្កតរ់មាគ  ់ថ្ន អ្នកស្រលាញ់ទាំងពីរចេទ 
និ្ងអ្នកបូ្រចេន្ឌរ័ េឺជាស្កុមស្ដ ង្ហេរងចស្គ្នះបាំ្ុតមេួចៅកនុងរងគម ស្ដ កាំពុងស្បឈមនឹ្ងហានិ្េេ័
ខ្ពរ់នន្ការចរ ើរចអ្ើង សាល កសាន មទុរេរ និ្ងអ្ាំចពើហិងាទកទ់ងនឹ្ងចេន្ឌរ័។64 
 
ស្ករួងអ្បរ់ ាំ េុវជន្ និ្ងកីឡា កប៏ាន្រហការជានដេូជាមេួអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  ចដើមបចីធែើការបណដុ ះ 
បណាដ  ជា កខណៈបស្តញ្ហា បដ ់ស្េូបចស្ងៀន្ច ើបញ្ហា ចន្ះ ចដើមបសី្បេុទធស្បឆ្ាំងនឹ្ងការមាកង់្ហេអ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។65 ច ើរពីចន្ះចទៀត ចៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ស្ករួងអ្បរ់ ាំ េុវជន្ និ្ងកីឡា កប៏ាន្
អ្េវិឌឍន្ក៍មមវធីិរិកាអ្ាំពីបាំណិន្ជីវតិថ្មីមេួ រស្មាបថ់្នន កទី់១ ដ ់ទី១២ ស្ដ នឹ្ង្្ ់ការស្ណន្នាំរ្ីពី
បញ្ហា ពាកព់ន័្ធនឹ្ងអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ការរមួចេទ និ្ងអ្ាំចពើហិងាចេន្ឌរ័។ កមមវធីិរិកាស្ដ ស្តូវបាន្
ចរនើច ើងចន្ះ នឹ្ងបចស្ងៀន្អ្ាំពីការរមួចេទចដ្ឋេរុវតាិភាព ការមនិ្ចរ ើរចអ្ើង និ្ងការកាំណតច់ដ្ឋេខ្លួន្ឯង
រស្មាបក់ារចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ចៅចព ចបាះពុមព្ាេកមមវធីិរិកាអ្ាំពីបាំណិន្ជីវតិចន្ះ រដ្ឋា េបិា 
រងឃមឹថ្ននឹ្ង មាន្ចរៀវចៅរិកា និ្ងកមមវធីិរិកា ស្ដ ស្តូវបាន្ចរៀបេាំ ចហើេដ្ឋកឱ់្យពិនិ្តយស្តឹមស្តូវ
រស្មាបឆ់្ន ាំរិកា ២០១៨-២០១៩។66 
                                                 
http://uk.reuters.com/article/life-cambodia-lesbian-dc-idUKBKK11415620071031 (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី ១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋឆ្ន ាំ ២០១៧) 
61 "ន្នេករដាមស្តនី្្នន្ស្បចទរកមពុជានិ្យេស្បឆ្ាំងនឹ្ងភាព ចមាៀងច ើអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន " , អ្នកច ល្ើេ ល្ងពត័ម៌ាន្អារីុ, ចៅនថ្ៃទី១២ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ 
អាេរកបាន្ចៅ https://asiancorrespondent.com/2012/12/cambodias-pm-speaks-out-against-anti-gay-bias/ (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧  
ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
62 Claire Van der Vaeren, "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពឆ្ន ាំ២០១៥៖ រមភាពចបច់្្ើមចៅ ទ្ះ", េនាំចពញប៉ារុដិ៍, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
63 Claire Van der Vaeren, "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពឆ្ន ាំ២០១៥៖ រមភាពចបច់្្ើមចៅ ទ្ះ", េនាំចពញប៉ារុដិ៍, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
64  "ស្្ន្ការេុទធសាស្តរ្ចេន្ឌរ័របរ់ស្បចទរកមពុជា - ន្នររីតន្ៈ ៤" , ស្ករួងកិេេការន្នរ,ី ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ទាំពរ័១១ អាេរកបាន្ចៅ 
https://issuu.com/undpcambodia/docs/cambodian_gender_strategic_plan_-_n (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
65 Igor Kossov និ្ង Morn Vannetey របាេការណ៍រកច ើញអ្ាំពី "ការេាំរាមកាំស្ហងដ ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន " , កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៥ អាេរកបាន្ចៅ http://www.phnompenhpost.com/national/lgbt-bullying-endemic-report-finds (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០១៧)  
66 Leonie Kijewski & Kong Meta "វេគរិកាជាំន្នញបាំណិន្ជីវតិកនុងការង្ហរ" , កាស្រតេនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១៣ ស្ខ្មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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សាា ន្ភាព ល្ូវេាប៖់ ថ្ែីចបើមាន្ការ្ួ្េច្្ើមកនុងស្រុកនិ្ងការស្បការមេួេាំនួ្ន្កច៏ដ្ឋេ ទាំងស្កមរដាបបចវណី 
និ្ងរដាធមមនុ្ចា  ចៅស្តជាឧបរេគស្ ន្កេាបដ់ ់អាពាហ៍ពិពាហ៍ចេទដូេគ្នន ចៅកនុងស្បចទរកមពុជា។ េាប់
កមពុជាដនទចទៀតជាចស្េើន្ ស្ដ រមួមាន្ េាបស់្បឆ្ាំងនឹ្ងការចបព់ស្ងត ់េាបស់្បឆ្ាំងការជញួដូរមនុ្រស និ្ង
ចគ្ន ន្ចយបាេេូម ុិាំមាន្រុវតាិភាព កស៏្តូវបាន្ចេចស្បើស្បារ់ចដើមបវីាេស្បហារច ើរមាជិករហេមន្៍
អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ្ងស្ដរ។ 67 កនុងករណីមេួចន្នះ ចេបាន្រកច ើញស្េួសារមេួបាន្រូកបា៉ា ន្ម់ស្តនី្្
មាន្រមតាកិេេចដើមបបូ្ីរអាេុកូន្ស្រីរបរ់ពួកគ្នតច់ៅកនុងឯកសារ ចដើមបចីតវ់ធិាន្ការ ល្ូវេាបស់្បឆ្ាំងនឹ្ង
នដេូរបរ់ន្នងស្ដ ជាស្តរ្ីដូេគ្នន  ចដ្ឋេចចទពីបទរ ាំចលាេនិ្ងចបជ់ាំរតិច ើកូន្ស្រីរបរ់ពួកគ្នត។់68 
 
ច ើរពីចន្ះចទៀត ចយងតាមរបាេការណ៍របរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន មាន ក់ៗ  បាន្រាេការណ៍ថ្ន ពួក
ចេស្តូវបាន្ចេវាេស្បហារនិ្ងស្តូវបាន្ចកងស្បវច័េ  ចដ្ឋេពួកប៉ាូ ីរ ជាពិចររស្តូវបាន្រ ាំខាន្ចដ្ឋេការ 
ចបៀតចបៀន្ ការវាេដាំ និ្ងការចបរ់ ាំចលាេបូក។69 អ្នកបូ្រចេន្ឌរ័មាន ក ់ស្ដ ជាអ្នកការពាររិទធមនុ្រសរបរ់ 
អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន បាន្អ្ះអាងថ្ន "មាន្ការចបៀតចបៀន្បាន្ចកើតច ើងជាចរៀងរា ់នថ្ៃ" ចដ្ឋេរហ
េមន្ ៍ "ស្តូវបាន្ចេចរ ើរចអ្ើង និ្ងបងកឱ្យមាន្សាល កសាន មទុរេរចដ្ឋេអាជាា ធរ"។70 រូ រុធាវ ី ន្នេកិា 
បណាដ ញអ្ងគការរងគមរីុវ ិរបរ់អ្នកបូ្រចេន្ឌរ័រស្មាបក់ារអ្េវិឌឍបុររនិ្ងស្តរ្ីបាន្កតរ់មាគ  ់ថ្ន «ចៅ 
ចព ពួកចេច ើញចេើងចដើរចៅតាម ល្ូវ ពួកចេចរើេេាំអ្កឲ្យចេើង ចហើេស្ស្រកេាំអ្កឲ្យចេើងជាមេួនឹ្ង
ពាកយអាស្កក់ៗ  [...] និ្ងវាេស្បហារពួកចេើង។ ចហើេពួកចេចមើ មកចេើង ដូេជាចេើងហនឹងជាមនុ្រស
េស្មលកអី្ចេ ឹង»71។ 
 
កិេេខិ្តខ្ាំស្បឹងស្ស្បងចដើមបចី ើកកមពរ់កាំស្ណទស្មងេ់ាប៖់ ចៅឆ្ន ាំ២០១៧ ស្កុមការង្ហរនន្ទីភាន កង់្ហរអ្ងគការ 
រហស្បជាជាតិរមួមាន្ ទីភាន កង់្ហររហស្បជាជាតិច ើកកមពរ់រមភាពចេន្ឌរ័និ្ងពស្ងឹងភាពអ្ងអ់ាេដ ់ 
ស្តរ្ី (UN Women) កមមវធីិរមួរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីចមចរាេចអ្ដរ៍និ្ងជមៃចឺអ្ដរ៍ (UNAIDS) 
កមមវធីិអ្េវិឌឍន្រ៍ហស្បជាជាតិ (UNDP) មូ និ្ធិស្បជាជន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ (UNFPA) និ្ងឧត្ម
រនងការអ្ងគការរហស្បជាជាតិទទួ បន្ទុករិទធិមនុ្រស (OHCHR) បាន្រចមាព ធដ្ឋកឱ់្យអ្នុ្វត្ន្នូ៍្វ
េចស្មាងមេួ ស្ដ មាន្បាំណងពស្ងឹងទាំន្នកទ់ាំន្ងរវាងអ្ងគការរងគមរីុវ ិកមពុជាស្ដ ចធែើការង្ហរច ើបញ្ហា
អ្នកស្រលាញ់ ចេទដូេគ្នន និ្ងរដ្ឋា េបិា កមពុជា។ ចេរងឃមឹថ្ន េចស្មាងចន្ះនឹ្ងជួេ ដ ់ការចធែើកាំស្ណ
                                                 
ចៅ http://www.phnompenhpost.com/national/life-skills-course-works-1 (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី ១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧)  
67 “ជាអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅអារីុ៖ របាេការណ៍ស្បចាំស្បចទរកមពុជា ", UNDP, ឆ្ន ាំ២០១៤, ទាំពរ័៣៦ 
68 Bennett Murray និ្ង Khouth Sophak Chakrya "រប្ាហ៍ចមាទន្ភាពន្នាំមកនូ្វការស្បម ូ្ុ្ាំរបរ់រហេមន្ក៍មពុជា", កាស្រត េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១០ ស្ខ្
ឧរភា ឆ្ន ២០១៣  អាេរកបាន្ចៅ http://www.phnompenhpost.com/7days/pride-week-brings-together- kingdom% E2% 80% 99s-
community (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
69  Laignee Barron, "ស្កុមទមទរឱ្យមាន្រិទធិចរមើគ្នន ", កាស្រត េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.phnompenhpost.com/national/groups-insist-equal-ights (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧)  
70 Laignee Barron, "ស្កុមទមទរឱ្យមាន្រិទធិចរមើគ្នន ", កាស្រត េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
71 Laignee Barron, "ស្កុមទមទរឱ្យមាន្រិទធិចរមើគ្នន ", កាស្រត េនាំចពញប៉ារុ្ិ៍, នថ្ៃទី១១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣
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ទស្មងេ់ាប ់ និ្ងបចងកើន្ការការពាររិទធិដ ់ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ស្កុមការង្ហរនន្ទីភាន កង់្ហរអ្ងគ
ការរហស្បជាជាតិទាំងចន្ះ កនឹ៏្ងចធែើការង្ហរច ើការចរៀបេាំរបាេការណ៍ ន្នចព ខាងមុខ្របរ់កមពុជា្ង
ស្ដរ រស្មាបេ់ណៈកមាម ធិការនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីការ ុបបាំបាត ់ រា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើង
ស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្តរ្ី (CEDAWC) ចដ្ឋេទទួ សាគ  ់ថ្ន រិទធិពាកព់ន័្ធនឹ្ងនិ្ន្នន ការចេទ អ្ត្រញ្ហា ណ និ្ងការ
បង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ង កខណៈចេទ (SOGIESC) េឺជាបញ្ហា ចេន្ឌរ័។ 

 
ចរេកី្រន្និដ្ឋា ន្ 
ចដ្ឋេសារស្ត គ្នម ន្ការចស្ជៀតស្ស្ជករបរ់កមពុជាកនុងរកមមភាពេុទធន្នការចមាទន្ភាពជាសាធារណៈ និ្ង
ចដ្ឋេសារ្ន្ទៈរបរ់មស្តនី្្មេួេាំនួ្ន្កនុងការចធែើការង្ហរជាមេួរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នក
ការពាររិទិធមនុ្រស កដូ៏េជារងគមរីុវ ិ កមពុជាទទួ បាន្កាន្ស់្តធាំចធងជាងមុន្នូ្វចររភីាព នន្ការ
បចចេញមតិ ការបចងកើតរមាេម ការជួបស្បជុាំគ្នន  និ្ងការេូ រមួចៅកនុងជីវភាពវបបធមរ៌បរ់រហេមន្អ៍្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងស្កុមការពាររិទិធមនុ្រស។ អ្ែីស្ដ េួរកតរ់មាគ  ់បាំ្ុតចន្នះេឺ រដ្ឋា េបិា កមពុជា
បាន្ដកចេញនូ្វការហាមស្បាមចស្ៅេាបច់ ើអាពាហ៍ពិពាហ៍ចេទដូេគ្នន  បាន្ចធែើការបណដុ ះបណាដ  ជា  
 កខណៈបស្តញ្ហា បដ ់ស្េូបចស្ងៀន្ចៅសាលារដាច ើបញ្ហា ពាកព់ន័្ធនឹ្ងអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន   ចហើេកាំពុង
ចរៀបេាំបចងកើតឱ្យមាន្កមមវធីិរិកា ល្ូវការ រ្ីពីបញ្ហា អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងការមនិ្ចរ ើរចអ្ើង កនុង
េាំចណាមស្បធាន្បទច្សងៗចទៀត។ 
 
ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ ចបត់ាាំងពីវដ្នន្របាេការណ៍េូេអី្ទាំងពីររបរ់ខ្លួន្ ស្បចទរកមពុជាបាន្ទទួ 
េកនូ្វអ្នុ្សារន្ស៍្តមេួេាំន្ួន្ប៉ាុចណាណ ះ ស្ដ ការទទួ េកចន្ះ បាន្ជះឥទធិព ដ ់អ្នកការពាររិទធិ
មនុ្រសនិ្ងរងគមរីុវ ិ។ មស្តនី្្រដ្ឋា េបិា ជាចស្េើន្កាំពុងបន្្រកាជាំហរថ្ន កិេេការពារ ល្ូវេាបប់ស្ន្ាមចទៀត
រស្មាបរ់ហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  េឺជាការមនិ្ចាំបាេច់ហើេ មនិ្ទទួ សាគ  ់ថ្ន មាន្វត្មាន្នន្
ការចរ ើរចអ្ើងជាស្បពន័្ធេាំចពាះរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចន្នះចទ។ ជា ទធ្  ចៅចព ខ្លះ អ្នក
ការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅស្តស្បឈមមុខ្នឹ្ងឧបរេគមេួេាំនួ្ន្ 
ទកទ់ងចៅនឹ្ងចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ ការបចងកើតរមាេម និ្ងការជួបស្បជុាំគ្នន  កដូ៏េជាការចរ ើរចអ្ើង 
ដនទចទៀត្ងស្ដរ។ 
 
ច ើរពីចន្ះចទៀត ចបត់ាាំងពីពាកក់ណ្ា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្បចទរកមពុជាហាកដូ់េជាបាន្្ន្េូ ដ ់
ដាំណាកក់ា មេួចទៀតនន្ភាពមនិ្េារ់លារ់ខាងន្ចយបាេកាន្ស់្តខាល ាំងច ើង ចដ្ឋេចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្ 
និ្ងចររភីាពរបរ់រងគមរីុវ ិ ចហើេនិ្ងស្បពន័្ធ្សពែ្ាេឯករាជយ ហាកដូ់េជារាិតចស្កាមការេាំរាមកាំស្ហង 
កាន្ស់្តខាល ាំង។ ចៅកនុងកា ៈចទរៈស្បបចន្ះ អ្នកការពាររិទិធមនុ្រសកមពុជា និ្ងរហេមន្ស៍្ដ ង្ហេរង
ចស្គ្នះ ដូេជាស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅស្តមាន្ហានិ្េេ័។ 
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អ្នុ្សារន្ ៍
កនុងដាំចណើ រចឆ្ព ះចៅការពិនិ្តយចមើ ច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក របរ់ស្បចទរកមពុជាកនុងស្ខ្ 
មករា ឬកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ 

 អ្ងគការរងគមរីុវ ិ េួរេូ រមួយ៉ា ងរកមមកនុងការស្តួតពិនិ្តយការអ្នុ្វត្អ្នុ្សារន្ទ៍ាំងចន្នះ 
ស្ដ កមពុជាបាន្ទទួ េក និ្ងកតរ់មាគ  ់ ចៅកនុងវដ្របាេការណ៍ពីរច ើកដាំបូង ចដើមបី
ស្បមូ ទិន្នន្េ័ពាកព់ន័្ធច ើការចធែើឱ្យស្បចរើរច ើងនូ្វសាា ន្ភាពរិទធិមនុ្រសចៅកនុងស្បចទរ និ្ង
រាេការណ៍ចៅវដ្ច ើកទីបី។ 

 អ្ងគការរងគមរីុវ ិ េួរេងស្កងឯកសាររ្ីពីអ្ាំចពើហិងា និ្ងការរ ាំចលាេបាំពាន្ ស្ដ ស្តូវបាន្
ទទួ រ ចដ្ឋេអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទិធរបរ់ពួកចេ ចដើមបី្ ្ ់ឱ្យរដាភាេី
ស្ដ ្្ ់អ្នុ្សារន្ ៍និ្ងេន្្ការន្នន្នរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិស្ដ ពាកព់ន័្ធ ជាមេួនឹ្ង
ពត័ម៌ាន្ស្ដ ស្ ា្កច ើេរ្ុតាងរងឹមាាំ។ 

 អ្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងរដាភាេីស្ដ ្្ ់អ្នុ្សារន្ទ៍ាំងឡាេ េួរស្តចធែើការរហការគ្នន
ចដើមបបីចងកើតអ្នុ្សារន្រ៍ស្មាបរ់បាេការណ៍េូេអី្ច ើកទីបី ចដ្ឋេបញ្ហា កពី់អ្តាស្បចយជន្៍
ដ ់ស្បចទរកមពុជា និ្ងពស្ងឹងការការពាររហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  អ្នកការពាររិទិធ
មនុ្រសរបរ់ពួកចេ ចហើេនិ្ងចររភីាពជាទូចៅ។ 
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កមពុជា៖      
បទរមាភ រន្ជ៍ាមេួ 
អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស 
របរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចលាក ស្ររនុ្ ស្ររន្ 
រហសាា បនិ្ក 
អ្ងគការអ្ន្នេតរបរ់េុវជន្កមពុជាអាសារ ន្ 
(CamASEAN) 
 
ចតើចលាកបាន្េូ រមួកនុងការង្ហររិទិធមនុ្រសរបរ់
ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចដ្ឋេរចបៀបណា? 
 
កនុងឆ្ន ាំ២០០២ ខ្ាុ ាំបាន្្្ ់ការចកថ់្នន ាំវា៉ា កស់ាាំង
ការពារដ ់ទរកនិ្ងម្ាេរបរ់ពួកចេ។ នថ្ៃមេួ
ខ្ាុ ាំបាន្ជួបស្តរ្ីមាន ក ់ ស្ដ ស្តូវបដរីបរ់ន្នងវាេចធែើ
បាប ចដ្ឋេស្ដ ន្នងមាន្រាំច ៀកបាំពាករ់ស្ហក
រនេ៉ា ចហើេកូន្របរ់ន្នងកម៏ាន្ជមៃសឺ្ដរ។ ចៅ

ចព ស្ដ ខ្ាុ ាំចៅជួបន្នង រស្មាបច់ព ការចក ់ 
វា៉ា កស់ាាំងជាច ើកទីពីរ ន្នងបាន្ស្បាបខ់្ាុ ាំអ្ាំពីការ
ចរៀបការចដ្ឋេបងខាំ និ្ងការចបរ់ ាំចលាេចដ្ឋេ
សាែ មរីបរ់ន្នងចដើមបឱី្យន្នងមាន្ទរកចន្ះ។ ចៅ
ចព ចន្នះ ខ្ាុ ាំមាន្អ្នកជមៃជឺាចស្េើន្ចទៀត ចហើេខ្ាុ ាំ
ស្តូវចធែើការង្ហររបរ់ខ្ាុ ាំ ប៉ាុស្ន្្ខ្ាុ ាំបាន្េាំណាេចព 
និ្យេជាមេួនឹ្ងស្តរ្ីរូបចន្នះ។ ន្នងបាន្ស្បាប់
ខ្ាុ ាំថ្នន្នងជាស្តរ្ីស្ដ ស្រលាញ់ស្តរ្ីដូេគ្នន  ចហើេ
បី្របរ់ន្នងបាន្ដឹងចរឿងចន្ះ បន្នទ បពី់ចរៀបការ
ជាមេួន្នងរេួ។ ចន្នះចហើេជាមូ ចហតុស្ដ 
ចធែើឱ្យសាែ មរីបរ់ន្នងវាេដាំចធែើបាបន្នង េឺចដ្ឋេ 
សារស្តន្នងបាន្និ្យេជាមេួស្តរ្ីមាន កច់ទៀត។ 
ចៅចព ខ្ាុ ាំរួរន្នងថ្ន ចហតុអ្ែីបាន្ជាន្នងទទួ 
េកការចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចន្នះ ន្នងបាន្ច ល្ើេ
ថ្នឪពុកម្ាេរបរ់ន្នងបាន្បងខាំន្នង។ េចមលើេ 
ចន្ះ បាន្ចធែើឲ្យខ្ាុ ាំចបច់្្ើមចផ្្អតេកេិត្ទុកដ្ឋក់
ច ើស្តរ្ីស្ដ ស្រលាញ់ស្តរ្ីចេទដូេគ្នន  ចៅកនុង
ស្បចទរកមពុជា។ 
 
ពីដាំបូង ខ្ាុ ាំបាន្ចធែើការជាមេួស្កុមស្តរ្ីស្រលាញ់ 
ស្តរ្ីចេទដូេគ្នន ចៅចខ្ត្កាំពងឆ់្ន ាំង ចហើេបន្នទ ប់
មកចធែើការជាមេួបុររបូ្រចេទ។ ខ្ាុ ាំបាន្ចធែើការ
ជាមេួអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  បុរររមួចេទ
ជាមេួបុររ (MSM - men who have sex 
with men) ចដើមបចី ើកកមពរ់រិទិធបុររ

 
 

រិទធិរបរ់រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន   
និ្ងអ្នកការពាររិទធមិនុ្រស៖   

រចមលងជរួមុខ្ 
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ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ ចៅ
ចព ស្ដ  ខ្ាុ ាំបាន្ចបច់្្ើមគ្នាំស្ទដ ់កមមវធីិស្បេុទធ 
ស្បឆ្ាំងនឹ្ងចមចរាេចអ្ដរ៍និ្ងជមៃ។ឺ ចទះជាយ៉ា ង
ណាកច៏ដ្ឋេ អ្ងគការចន្ះមនិ្េងឱ់្យមាន្ដ្ឋក់
បចេូ  ស្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ជាស្កុម
ចគ្ន ចៅចន្នះចទ     ដូេជា ស្កុមស្តរ្ីស្រលាញ់ស្តរ្ី 
ចដ្ឋេសារស្តពួកចេេិតថ្ន ស្កុមចន្ះមនិ្មាន្ ទ្ុក
ចមចរាេចអ្ដរ៍។ រស្មាបខ់្ាុ ាំ ពួកចេេឺជាស្កុមស្ត
មេួ ចដ្ឋេសារពួកចេស្បឈមនឹ្ងបញ្ហា ដូេគ្នន  
ដូេជាការមនិ្ទទួ េកពីស្េួសារ ការចរ ើរចអ្ើងពី
អ្នកជិតខាង និ្ងការខ្ែះការការពារពីរងគម។ អ្នក
ស្េបស់្េងរបរ់ខ្ាុ ាំ មនិ្េ ់ស្របជាមេួខ្ាុ ាំចទ។ 
ដូចេនះ ខ្ាុ ាំស្តូវរងច់ាំជួបជាមេួមនុ្រសស្ដ មាន្
ការេ ់ច ើញដូេគ្នន  ចហើេមេួរេៈចព 
ចស្កាេមក ខ្ាុ ាំបាន្ជួបជាមេួរកមមជន្ជាចស្េើន្
ច្សងចទៀត និ្ងបាន្បចងកើតអ្ងគការមេួច ម្ ះ
រហេមន្ឥ៍ន្ទធនូ្កមពុជា (រ ៉ាក ់ឬ RoCK) ចស្កាេ
មកខ្ាុ ាំកប៏ាន្ចកចេញ បន្នទ បពី់អ្ងគការរ ៉ាកប់ាន្េុះ
បចា ីកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ជាអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  មួ
េ។ បន្នទ បម់កចទៀត ខ្ាុ ាំបាន្បចងកើតេ ន្នមេួ
ចទៀតច ម្ ះ អ្ន្នេតេុវជន្កមពុជាអាសារ ន្ (ចខ្ម
អាសារ ន្ ឬ CamASEAN) ស្ដ មាន្េុទធសាស្តរ្ 
កនុងការកសាងរមពន័្ធមត្ិ រវាងអ្នកស្រលាញ់ចេទ
ដូេគ្នន  ជាមេួនឹ្ងស្កុមមនុ្រសដនទចទៀតស្ដ 
គ្នម ន្អ្ាំណាេ និ្ងឱ្ការចៅកនុងរងគម។ 
 
ចតើចលាកេិតថ្ន ខ្លួន្េឺជាអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស
ស្ដរឬចទ? 
 
ខ្ាុ ាំមនិ្ស្ដ បាន្កាំណតខ់្លួន្ឯងថ្ន ជាអ្នកការពារ
រិទិធមនុ្រសចន្នះចទ ស្បស្ហ ជាចដ្ឋេសារស្ត 

មកពីនិ្េមន្េ័នន្ពាកយ អ្នកការពាររិទធិមនុ្រស 
(Human Right Defender)។ ខ្ាុ ាំេឺជាអ្នកការពារ
រិទិធមនុ្រស (Human Right Protector) ចស្េើន្
ជាង។ ពាកយជាភាសាស្ខ្មរនិ្ងជាភាសាអ្ងច់េលរ
េឺខុ្រគ្នន បនិ្្េ។ រស្មាបខ់្ាុ ាំ ពួកចេើងចកើតមក
មាន្រិទធិចហើេ ចេើងមនិ្ចាំបាេអ់្ងែររុាំន្រណា
មាន កឲ់្យការពារវាចន្នះចទ ចេើងស្គ្នន្ស់្តការពារ 
រិទធិរបរ់ចេើងចៅបាន្ចហើេ។ ដូចេនះ ដរាប
ណាមាន្ការរ ាំចលាេបាំពាន្មនុ្រស េឺមាន្រូបខ្ាុ ាំចៅ
ទីចន្នះចហើេ។ 
 
ចតើមាន្បញ្ហា ស្បឈមរាំខាន្់ៗ អ្ែខី្លះ ស្ដ ចលាក
ជួបស្បទះកនុងការតររូមតិ ចដើមបរិីទធរិបរ់អ្នក
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ? 
 
បញ្ហា ស្បឈមមេួ េឺការផ្អល រ់បូ្រ ន្តេ់ាំនិ្តរបរ់
មនុ្រស។ ចេើងមាន ក់ៗ បាន្ទទួ ការអ្បរ់ ាំនិ្ងស្តូវ
បាន្បចស្ងៀន្ចដ្ឋេឪពុកម្ាេរបរ់ចេើង បងៗ
របរ់ចេើង ស្េូបចស្ងៀន្ និ្ងចៅហាែ េន្នេរបរ់
ចេើង។ ចេើងស្តូវបាន្ចេស្បាបឱ់្យចគ្នរពដ ់អ្នក
ដនទ ចដើមបកីារពារខ្លួន្ចេើង ចដើមបឱី្យមាន្ចររភីាព 
ភាពចរមើគ្នន  និ្ងេុតិ្ធមច៌ៅវញិចៅមក។ ប៉ាុស្ន្្
គ្នម ន្ន្រណាមាន កស់្បាបពួ់កចេើង ឱ្យចធែើខ្លួន្កាល េជា
ចេើងពិតស្បាកដចន្នះចទ។ ចេើងស្តូវបាន្ចេ         
បណុ្ះបណ្ា  ចដើមបឱី្យមាន្ កខណៈដូេពួកចេ
ចៅវញិ។ 
 
បញ្ហា ស្បឈមមេួចទៀត េឺស្តូវេិតពិចរណាអ្ាំពី
ភាពចរមើគ្នន ។ រូមបសី្តចៅចព ស្ដ អ្នកចដើរចៅ
កនុងបន្ទបស់្បជុាំមេួ ចៅកនុងស្ករួងសាា បន័្មេួ ឬ
ចៅចព ស្ដ  អ្នកទកទ់ងជាមេួឯកឧត្មណា
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មាន ក ់ អ្នកមនិ្ចាំបាេដ់្ឋកផ់្អក ដច៏ស្េើន្ចៅកនុង ិខិ្ត
របរ់អ្នកចដើមបបីាន្ជួបជាមេួគ្នតច់ន្នះចទ ស្គ្នន្់
ស្តច ា្ើសារយ៉ា ងខ្លីមេួ (SMS) េឺវាស្េបស់្គ្នន្់
ចហើេ ចស្ពាះចេើងជាមនុ្រសដូេស្តគ្នន ចទ។ 
ចហើេចន្ះេឺជាការពិត ចន្ះេឺជារចបៀបស្ដ ចេើង
បាន្ជួបជាមេួស្ករួងពត័ម៌ាន្។ វធីិចន្ះបាន្
អ្នុ្ញ្ហា តឱ្យចេើងមាន្ ទាំន្នកទ់ាំន្ង ាជាមេួគ្នត។់ 
ចេើងមាន្ទាំន្នកទ់ាំន្ងដូេគ្នន  ជាមេួស្ករួងកិេេ
ការន្នរ ី និ្ងស្ករួងអ្បរ់ ាំ េុវជន្ និ្ងកីឡា ស្ដ 
ចេើងកាំពុងចធែើការជាមេួពួកគ្នត ់ ច ើកមមវធីិ
រិកាតាមស្បពន័្ធចអ្ ិេស្តូនិ្េ រ្ីពីនិ្ន្នន ការចេទ 
អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ និ្ងការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ 
(SOGIE) រស្មាបស់្េទូាំងអ្រ់ ស្ដ កមមវធីិចន្ះ
នឹ្ងស្តូវបាន្ដ្ឋកប់ចេូ  ចៅកនុងកមមវធីិរិកាជាតិ
ចៅឆ្ន ាំ២០១៨។ 
 
ជាេុងចស្កាេ បញ្ហា ស្បឈមមេួចទៀតចន្នះេឺស្តូវ
ស្បាកដថ្ន ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន មនិ្មាន្
អារមមណ៍ឯកា។ ដូចេនះ ចៅកនុងការង្ហររបរ់ចេើង 
ចេើងបាន្បចងកើតេុទធសាស្តរ្មេួ រស្មាបច់ដ្ឋះ
ស្សាេបញ្ហា េមបង ដាំចណាះស្សាេស្ដ មាន្
អ្ងគភាពឬស្កុមជាចស្េើន្េូ រមួ។  វធីិស្ដ ចេើង
កាំពុងជួេ ពួកចេ េឺមនិ្ស្មន្ស្គ្នន្ស់្តជួេ ពួកចេ
ប៉ាុចណាណ ះចទ ស្តជាវធីិស្ដ អ្នុ្ញ្ហា តឱ្យពួកចេ
កាល េជាខ្លួន្ពួកចេពិតស្បាកដ។ ចន្នះចហើេជា
មូ ចហតុ ស្ដ ចេើងអាេចធែើការជាមេួស្កុម
សារន្នអិុ្សាល ម សារន្នស្េិរ ្និ្ងពុទធសារន្ន
្ងស្ដរ ស្ដ ន្នាំមកនូ្វការបស្ងួបបស្ងួមរបរ់
មនុ្រសមកពីស្កុមច្សងៗគ្នន  ចទះបីជាមាន្ជាំចន្ឿ
សារន្នខុ្រៗគ្នន កច៏ដ្ឋេ។ 
ចតើចលាកអាេេកឈនះឧបរេគទាំងចន្ះបាន្

ចដ្ឋេរចបៀបណា? 
 
ចេើង ស្តូវការឲ្យមនុ្រសចរៀន្រូស្តស្រែងេ ់បស្ន្ាម 
ចទៀតអ្ាំពីរិទធិរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ។ 
ពួកចេើង ស្តូវការមនុ្រសមាន្ជាំហរ ចដើមបរិីទធិ
របរ់ពួកចេ មនិ្ស្មន្រស្មាបស់្តអ្នកដនទ ឬ
រស្មាបអ់្ងគការដនទចន្នះចទ។ កនុងន្េ័ចន្ះ ចេើង
ស្តូវការ ការគ្នាំស្ទឲ្យមាន្ស្ពឹតិ្ការណ៍បស្ន្ាមចទៀត
ចរៀបេាំច ើងចៅថ្នន ករ់ហេមន្មូ៍ ដ្ឋា ន្ ចេើង
ស្តូវការ រកមមភាពកសាងរមតាភាពបស្ន្ាមចទៀត 
ដូេជាការបណុ្ះបណ្ា ជាចដើម ចហើេចេើង
ស្តូវការ ការកសាងបណ្ាញឲ្យកាន្ស់្តរងឹមាាំចដើមបី
ពស្ងឹងសាមេគីភាពស្ថ្មចទៀត។ ចវទិកាអ្បរ់ ា្ំ សពែ 
្ាេមេួេាំន្ួន្ចទៀត កនឹ៏្ងមាន្ស្បចយជន្៍្ ង
ស្ដរ។ 
 
ចតើចលាកធាល បម់ាន្អារមមណ៍ថ្នខ្លួន្ឯងមាន្ 
ហានិ្េេ័ចដ្ឋេសារស្តការង្ហររបរ់ចលាកឬចទ? 
 
ខ្ាុ ាំបាន្ទទួ សារ និ្ងមតិចយប ់រាបច់ខ្ពើមចៅ
ច ើចហែរបរុក ពីស្តរ្ីមាន កស់្ដ បាន្វាេស្បហារខ្ាុ ាំ 
ចៅកនុងការររចរសារ ចៅច ើទាំពរ័ចហែរបរុក
របរ់គ្នត។់ ស្តរ្ីចន្នះបាន្ពាយមបចឈបខ់្ាុ ាំពី
ការច ើកកមពរ់រិទធិរបរ់អ្នក ស្រលាញ់ចេទដូេ
គ្នន  ចហើេបាន្និ្យេថ្ន ខ្ាុ ាំេឺជាបិសាេស្ដ 
បាន្ចកើតចៅកនុងស្បចទរចន្ះ ចដើមបបីចងកើតឲ្យមាន្
ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន កាន្ស់្តចស្េើន្។ អ្នក
ច្សងចទៀតបាន្ររចររសារចៅច ើទាំពរ័ចហែរ  
បរុកថ្ន ការរមាល បអ់្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចច  
នឹ្ងជួេ អ្េវិឌឍដ ់ស្បចទររបរ់ចេើង។ រូមបី
ស្តចៅច ើបណ្ាញរងគម កច៏េើងអាេមាន្     
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ហានិ្េេ័ស្ដរ។ ហានិ្េេ័មេួចទៀតអាេចកើត
ច ើងចៅចព ចធែើការជាមេួមស្តនី្្ន្េរបា  ឬ
ស្កុមស្បឹកា ុាំ ពីចស្ពាះពួកគ្នតម់និ្អ្នុ្ញ្ហា តឱ្យ
ចេើងពិភាកាអ្ាំពីរិទធិមនុ្រសចទ ចស្ពាះបញ្ហា រិទធិ
មនុ្រសចន្ះ ស្តូវបាន្ចេចតទុ់កថ្នជាស្បធាន្បទ
ន្ចយបាេ។ ពួកគ្នតអ់្នុ្ញ្ហា តឱ្យចេើងជួបបាន្ 
ស្បរិន្ចបើចេើងចរនើរុាំចដ្ឋះស្សាេច ើស្បធាន្បទ
ច្សងៗ ដូេជាបញ្ហា ចេន្ឌរ័ ចមចរាេចអ្ដរ៍ ឬ
រុខ្ភាពស្តប៉ាចុណាណ ះ។ 
 
ចតើមាន្េុទធសាស្តរ ្ ឬបចេេកចទរចជាេជេ័បា្ំ ុត
អ្ែខី្លះស្ដ ចលាកបាន្ចស្បើចដើមបបីចងកើតការផ្អល រ់បូ្រ
ជាវជិាមាន្? 
 
ភាេចស្េើន្ ចេើងបាន្ចស្បើស្បារ់ស្បពន័្ធ្សពែ្ាេ
រងគម។ ចេើងមាន្ទាំពរ័ចហែរបរុកចស្េើន្ជាង ២០ 
ចហើេមេួ កនុងេាំចណាមចន្នះ មាន្រមាជិក
ស្បស្ហ ៥០០០០ន្នក។់ ចេើងបាន្ចរៀបេាំការ
ពិភាកាមេួេាំនួ្ន្តាមស្បពន័្ធអីុ្ន្ធរ័ស្ណត ចរៀង
រា ់នថ្ៃចៅរ ៍ និ្ងអាទិតយ រស្មាបរ់េៈចព មេួ
ចមា៉ា ង។1 ចេើងចផ្្អតច ើេាំនិ្តវជិាមាន្ ដូេជា 
រចបៀបកាល េជាកូន្ ា ឪពុកម្ាេ ា ព រដា ា។
 ។ ស្បធាន្បទភាេចស្េើន្ និ្យេអ្ាំពីចរឿងរា៉ា វ
វជិាមាន្ ស្ដ ជស្មុញច ើកទឹកេិត្ដ ់អ្នកដនទ។ 
ស្កុមទាំងចន្ះ កអ៏ាេជាអ្នកគ្នាំស្ទរស្មាបេុ់វជន្
ស្ដ កាំពុងស្តតររូ ឬអ្នកបាកទឹ់កេិត្ស្ដ េង់
រមាល បខ់្លួន្ឯង។ ពួកចេររចររ និ្ងបចង្ហា ះ
ចរឿងរា៉ា វរបរ់ពួកចេ ចហើេរមាជិកដនទចទៀត
                                                 
1 “ជីវតិខ្ាុ ាំចរឿងខ្ាុ ាំ  My Voice My Story”,  ចេហទាំពរ័ចហែរបរកុ, រកបាន្
ចៅ  
https://www.facebook.com/MyVoiceMyStory/?ref=bookmarks 
(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី៤ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 

របរ់ស្កុមនឹ្ងជួេ ពួកចេ ជាពិចររស្ ន្កណា ឫ
េចន្នល ះណាស្ដ សាេញ់ាតិ និ្ងមត្ិេកិ្របរ់ពួក
ចេមនិ្អាេជួេ បាន្។ ចរឿងរា៉ា វ និ្ងករណីទាំង
ចន្នះ កម៏ាន្ស្បចយជន្៍្ ងស្ដរ កនុងការស្បមូ ្ុ្ាំ 
េរ្ុតាង ចដើមបបីចេុ ះបចេូ  រភាជាតិឱ្យចត់
វធិាន្ការ ចដើមបកីារពារមនុ្រសស្រឡាញ់ចេទដូេ
គ្នន ។ 
 
ចតើចលាកេិតថ្នរងគមបាន្ផ្អល រ់បូ្រដូេចម្េខ្លះ
ទកទ់ងនឹ្ងរិទិធរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេ
គ្នន ចៅកមពុជា រស្មាបរ់េៈចព ពី៥ ចៅ១០ឆ្ន ាំ
កន្លងមកចន្ះ? 
 
ខ្ាុ ាំេិតថ្នមាន្ការផ្អល រ់បូ្រេាំនួ្ន្ពីរធាំៗ។ ការផ្អល រ់
បូ្រទីមេួេឺ រហេមន្រ៍បរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទ
ដូេគ្នន  កាន្ស់្តមាន្ភាពកាល ហាន្ច ើង ចបើកេាំហ
ចស្េើន្ជាងមុន្ ចហើេរមាជិករបរ់ស្កុមចន្ះមាន្
ទាំនុ្កេិត្ចស្េើន្ជាងមុន្ កនុងការចេញមុខ្ចៅស្េប់
ទីកស្ន្លងកនុងស្បចទរ។ ការផ្អល រ់បូ្រទីពីរ េឺរដ្ឋា     
េបិា ។ ចទះបីចៅមាន្បញ្ហា ជាចស្េើន្កច៏ដ្ឋេ 
ក ៏ រដ្ឋា េបិា មាន្ភាពចបើកេាំហរចស្េើន្ជាងមុន្ 
ឧទហរណ៍ មាន្អ្នកតាំណាងមកពីស្ករួងទាំង
ស្បាាំមេួ បាន្េូ រមួ កនុងកិេេពិភាកាពិចស្គ្នះ
ចយប ់ថ្នន កជ់ាតិ2 កា ពីឆ្ន ាំមុន្។ រដ្ឋា េបិា ក៏
កាំពុងចធែើរកមមភាពតូេៗ មេួេាំន្ួន្ ដូេជា        
អ្នុ្រសរណៈ រ្ីពីការមនិ្មាន្ភាពចរ ើរចអ្ើង 
ស្ដ ចរៀបេាំច ើង ចដ្ឋេស្ករួងពត័ម៌ាន្ ឬការ
ដ្ឋកប់ចេូ  កមមវធីិចអ្ដរ៍ ចដ្ឋេស្ករួងកិេេការ

2 កិេេរន្ទន្នថ្នន កជ់ាតិេឺជាកិេេស្បជុាំស្បចាំឆ្ន ាំស្ដ បាន្បចងកើតច ើងចៅឆ្ន ាំ
២០១៤ ស្ដ ពិភាកាអ្ាំពីបញ្ហា របរ់អ្នក ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅកនុង
ស្បចទរកមពុជា។ 
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ន្នរ។ី ។ 
 
ចទះជាយ៉ា ងណាកី្ ចេើងស្តូវការការគ្នាំស្ទបស្ន្ាម
ចទៀតពីស្ករួងេុតិ្ធម ៌ ស្ដ េងគ់្នាំស្ទពួកចេើង 
ប៉ាុស្ន្្ពួកគ្នតស់្តូវការេរ្ុតាងរងឹមាាំ។ កនុងន្េ័
ចន្ះ បេេុបបន្ន ចេើងកាំពុងេងស្កងឯកសារតាម     
រេៈរូបភាពពីរចបៀប ស្ដ អាជាា ធរមូ ដ្ឋា ន្គ្នាំ
ស្ទដ ់រហេមន្អ៍្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ។ 
បន្នទ បម់ក ចេើងនឹ្ងបង្ហា ញឯកសារទាំងចន្ះដ ់
រដ្ឋា េបិា  ចដើមបចី ើកកមពរ់ការេ ់ដឹងបស្ន្ាម
និ្ងចធែើការតររូមតិចដើមបគី្នាំស្ទដ ់ រហេមន្អ៍្នក
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅថ្នន កជ់ាតិ។ ជាពិចររ 
ខ្ាុ ាំកាំពុងេិតអ្ាំពី៖ (១) ការបស្តញ្ហា បការេ ់ដឹង 
អ្ាំពីអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ឲ្យបាន្ចស្េើន្បស្ន្ាម
ចទៀតចៅកនុងសាលាចរៀន្ (២) េងឲ់្យមាន្ចគ្ន 
ន្ចយបាេរមួបចេូ  កាន្ស់្តចស្េើន្ (រស្មាប់
ចព បេេុបបន្នចន្ះ េាំចពាះេាបស់្បឆ្ាំងនឹ្ងការ
ចរ ើរចអ្ើង ស្តូវការចព ចវលាេូរចដើមបអី្នុ្វត្ន្)៍ 
និ្ង (៣) េងឲ់្យមាន្េន្្ការគ្នាំពាររងគម រមួ
បចេូ  គ្នន កាន្ស់្តចស្េើន្ ដូេជាការពស្ងីកអ្ែីស្ដ 
ចេចៅថ្ន បណ័ណ ស្កីស្កចៅដ ់ស្េួសារស្ដ មនិ្
ររ់ចៅខុ្រស្បលកពីស្បនពណី។ 
 
ចតើចលាកេិតថ្នអ្នុ្សារន្រ៍បរ់វដ្របាេការណ៍ េូ
េអី្មាន្ឥទធពិ ណាមេួដ ់កមពុជាស្ដរឬចទ? 
 
ចេើងបាន្េូ រមួកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ និ្ង២០១៤ 
ប៉ាុស្ន្្ ចេើងមនិ្ទន្ច់មើ ច ើញមាន្ឥទធិព ជាដុាំ
កាំេនួ្ចន្នះចទ។ កា ពីឆ្ន ាំមុន្ ចេើងបាន្ទកទ់ង
ជាមេួស្កុមអ្នកចរៀបេាំរបាេការណ៍ េូេអី្អីុ្ន្ហែូ 
(UPR Info) ចដ្ឋេសារចេើងេងទ់ាំន្នកទ់ាំន្ងចធែើ

រកមមភាពខ្លះៗ មុន្ឆ្ន ាំ២០១៨។ ពួកចេើងមាន្
េាំនិ្ត េងដ់្ឋកប់ចេូ  បញ្ហា និ្ន្នន ការចេទ អ្ត្
រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ និ្ងការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ង
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅកនុងស្េបរ់បាេការណ៍ 
នី្មេួៗ។ ពិតណារ់ ចេើងេងរ់រចរររបាេ
ការណ៍ អ្ាំពីអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន   ប៉ាុស្ន្្ចេើង
កេ៏ងដ់្ឋកប់ចេូ  ពត័ម៌ាន្មេួេាំនួ្ន្ ចៅកនុង
របាេការណ៍ចន្ះស្ដ  ដូេជាបញ្ហា កុមារ បញ្ហា
ស្តរ្ីជាចដើម។ វាមាន្សារៈរាំខាន្ណ់ារ់ ចស្ពាះ
ចេើងមាន្រមាជិកខ្លះមាន្អាេុ១៤ឆ្ន ាំ ចហើេ
ពួកចេដឹងថ្នពួកចេជាអ្នកណាចហើេ ពួកចេ
ស្រលាញ់អ្នកណា។ 
 
ចតើរងគមរីុវ ិដឹងពីរចបៀបចស្បើស្បារ់អ្នុ្សារន្ ៍
និ្ងមតិចយប ់របរ់របាេការណ៍េូេអី្ 
រស្មាបច់ធែើការតររូមតិចៅកមពុជាឬចទ? 
 
ខ្ាុ ាំអាេនិ្យេបាន្ថ្ន អ្ងគការ ាៗ មេួេាំន្ួន្
បាន្ដឹងអ្ាំពីរចបៀបចស្បើស្បារ់អ្នុ្សារន្ ៍ ស្ដ 
បាន្ចរៀបេាំច ើងរស្មាបរ់ដ្ឋា េបិា  ប៉ាុស្ន្្ខ្ាុ ាំមនិ្
ដឹងថ្នមាន្ប៉ាុន្នម ន្ភាេរេចន្នះចទ ស្បាកដណារ់
មនិ្ចស្េើន្ជាង ៥០ភាេរេចន្នះចទ។ ចៅឆ្ន ាំ
២០១៤ រដ្ឋា េបិា បាន្ទទួ េកអ្នុ្សារន្៍
េាំនួ្ន្៩២។ ខ្ាុ ាំ បាន្េូ រមួកនុងកិេេស្បជុាំមេួ 
ចហើេ ពួកគ្នតប់ាន្និ្យេថ្នពួកគ្នតប់ាន្េុះ
ហតាច ខាច ើអ្នុ្សារន្ទ៍ាំងអ្រ់ ប៉ាុស្ន្្គ្នម ន្ 
ន្រណាមាន កដឹ់ងថ្នអ្នុ្សារន្េ៍ាំនួ្ន្ប៉ានុ្នម ន្ស្ដ   
រដ្ឋា េបិា នឹ្ងអ្នុ្វត្ចន្នះចទ។ អ្ងគការចស្ៅរដ្ឋា   
េបិា មេួេាំនួ្ន្បាន្្្ ់ជាំនួ្េ ប៉ាុស្ន្្រដ្ឋា េបិា 
បាន្ច ល្ើេតបថ្ន ពួកគ្នតម់ាន្ធន្ធាន្ និ្ង    
រមតាភាពផ្អទ  ់របរ់ពួកគ្នត ់ ចដើមបចីធែើកិេេការង្ហរ 
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ចន្ះ។ 
 
ចតើអ្ែសី្ដ ្្ ់កី្រងឃមឹដ ់ចលាកចៅចព ស្ដ 
រមលងឹចមើ ចៅអ្ន្នេតអ្ាំពីរិទធរិបរ់ស្កុមអ្នក
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅកមពុជា? 
 
ខ្ាុ ាំេិតថ្នកី្រុបិន្្របរ់ខ្ាុ ាំ ស្បស្ហ ដូេជាអ្នកដនទ
ចទៀតស្ដរេឺថ្ន គ្នម ន្ន្រណាមាន កនិ់្យេអ្ាំពីបញ្ហា
អ្នក ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចទៀតចន្នះចទ គ្នម ន្
ន្រណាមាន ករួ់រពួកចេថ្ន "ចហតុអ្ែីបាន្ជាបុររ
ស្រឡាញ់បុររ?" "ចហតុអ្ែបីាន្ជាស្តរ្ីស្រឡាញ់
ស្តរ្ី?" "ចហតុអ្ែីបាន្ជាអ្នកជាមនុ្រសបូ្រចេទ?" វា
ដូេជាគ្នម ន្ន្រណាមាន ករួ់រថ្ន៖ "ចហតុអ្ែបីាន្អ្នក
ជាស្បុរ?" ឬ "ចហតុអ្ែីបាន្ជាអ្នកជាស្រី?"។ ពី
មុន្ គ្នម ន្ន្រណាមាន ក ់ និ្យេអ្ាំពីស្កុមអ្នក

ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចដ្ឋេសារស្តការរាបច់ខ្ពើម 
ការចរ ើរចអ្ើង និ្ងចចទស្បកាន្ប់ទឧស្កិដាច ើអ្នក 
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ។ ស្តឥ ូវចន្ះ មនុ្រសចប់
ច្្ើមនិ្យេចហើេ។ ដូចេនះ ចន្ះេឺជាកី្រុបិន្្
របរ់ខ្ាុ ាំ េឺចដើមបផី្អល រ់បូ្រស្បពន័្ធស្បបចន្ះ ចដើមបឲី្យ
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្តវូបាន្ចេទទួ េក 
ដូចេនះ មនុ្រសមនិ្ចាំបាេនិ់្យេអ្ាំពីចរឿងចន្ះ
ចទៀតចទ ចហើេគ្នម ន្ន្រណាមាន ករួ់រអ្នកស្រឡាញ់
ចេទដូេគ្នន ថ្ន ចហតុអ្ែីបាន្ជាពួកចេ ជាអ្នក
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចទៀតចន្នះស្ដរ។ 
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ចរេក្ចី្្ើម

បរបិទ 
 រេៈចព ជាងមេួទរវតសមុន្ អ្ងគការរហស្បជាជាតិបាន្ស្ណន្នាំដាំចណើ រការថ្មីមេួចដើមបឲី្យមាន្
ការវាេតនមលរស្មាបរ់េៈចព មេួកាំណតជ់ាចទៀងទត ់ ច ើការអ្នុ្វត្រិទិធមនុ្រស របរ់រដាភាេីជារមាជិក       
នី្មេួៗ។ ដាំចណើ រការចន្ះស្តូវបាន្ចេសាគ  ់ថ្ន ជាការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក  (េូេអី្-
UPR) ស្ដ បេេុបបន្នបាន្បចេបក់ារពិនិ្តយច ើងវញិចពញច ញជាបន្្បន្នទ បេ់ាំនួ្ន្ពីរច ើករេួមកចហើេ 
ចហើេក ៏ បាន្ចបច់្្ើមចរៀបេាំវដ្នន្របាេការណ៍េូេអី្ច ើកទីបីរបរ់ខ្លួន្ចៅកនុងស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
កនុងអ្ាំ ុង ចព ពីរវដ្ដាំបូងកន្លងមក រដាភាេីទាំងអ្រ់បាន្ទទួ េកអ្នុ្សារន្េ៍ាំនួ្ន្ពីរជុាំរេួមកចហើេ ពី
រដាភាេី ជារមាជិករបរ់ពួកចេ អ្ាំពីរចបៀបស្ដ ពួកចេអាេបចងកើន្ការការពាររិទិធមនុ្រស កនុងស្បចទរ         
នី្មេួៗរបរ់ខ្លួន្។ 
 
 ដូេគ្នន ចន្ះស្ដរ ជាងមេួទរវតសកន្លងមកចន្ះ ស្បចទរចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេប៍ាន្ចធែើជាមាេ រ់ ទ្ះនន្
កិេេស្បជុាំកាំពូ មេួចៅេ៉ាហគយ៉ា កាតា ស្បចទរឥណឌូ ចន្រីុ។ ចៅកនុងកិេេស្បជុាំកាំពូ ចន្នះ អ្នកជាំន្នញខាង
រិទធិមនុ្រសអ្ន្្រជាតិបាន្េ ់ស្របគ្នន ច ើរាំណុាំ ចគ្ន ការណ៍ ស្ដ បចងកើតេាបរិ់ទិធមនុ្រសអ្ន្្រជាតិ 
ស្ដ អាេអ្នុ្វត្ន្ប៍ាន្កនុងបរបិទនន្និ្ន្នន កា ល្ូវចេទ អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ងេរតិ  
 កខណៈចេទ (SOGIESC)។ ចគ្ន ការណ៍ទាំងចន្ះ ស្តូវបាន្ចេសាគ  ់ថ្ន ជាចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា
រ្ីអ្ាំពី ការអ្នុ្វត្េាបរិ់ទធិមនុ្រសអ្ន្្រជាតិទកទ់ងនឹ្ងនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ (ចគ្ន 
ការណ៍ េ៉ាហគយ៉ា កាតា)។ ចគ្ន ការណ៍ទាំងចន្ះ េឺជាការប៉ាុន្ប៉ាងជាច ើកដាំបូងចដើមបចីធែើឲ្យមាន្ការចគ្នរពរិ
ទិធមនុ្រសរស្មាបរ់ហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេចៅទូទាំងពិេពចលាក។ ចៅនថ្ៃទី១០ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៧ ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតាបូក១០ (YP+១០) ស្តូវបាន្អ្នុ្មត័ ចដ្ឋេបាំចពញបស្ន្ាមច ើចគ្ន 
ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតាពីមុន្ ជាមេួនឹ្ងការអ្េវិឌឍថ្មីៗចៅកនុងេាបរិ់ទធិមនុ្រសអ្ន្្រជាតិ។ 
 
ចគ្ន បាំណងន្ងិវធិសីាស្តរ្ 
 ស្របគ្នន ជាមេួនឹ្ងដ្ឋកច់េញនូ្វចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតាបូក១០ របាេការណ៍ចន្ះ ស្ដ ចៅ
ថ្នការបង្ហា ញឥន្ទធនូ្ (Revealing the Rainbow) បាន្ចធែើការវភិាេយ៉ា ងទូ ាំទូលាេច ើសាា ន្ភាពរិទិធ
មនុ្រសរបរ់រហេមន្អ៍្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធិរបរ់ពួកចេចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ៍
កនុងរេៈចព មេួទរវតសរក៍ន្លងមកចន្ះ េិតចបត់ាាំងពីវដ្នន្របាេការណ៍េូេអី្និ្ងចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគ
យ៉ា កាតា ស្តូវបាន្ចេស្ណន្នាំ។ របាេការណ៍ចន្ះបាន្េងស្កងជាឯកសារទាំងស្កបខ្ណ័ឌ េាបនិ់្ងការពិត
ជាកស់្រ្ងចៅកនុងរដានី្មេួៗទាំង១១ កនុងតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ។៍ 
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 របាេការណ៍ចន្ះ មាន្ចគ្ន បាំណងជាំរុញកិេេរន្ទន្នចដើមបចី ើកកមពរ់សាា ន្ភាពរិទធិមនុ្រសរបរ់
រហេមន្អ៍្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន និ្ងអ្នកការពាររិទធរិបរ់ពួកចេចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ។៍ ជាពិចររ
របាេការណ៍ចន្ះ ស្តូវបាន្ចេរងឃមឹថ្ននឹ្ង្្ ់រិទធិអ្ាំណាេដ ់អ្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងរដាជារមាជិក
របរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ ឱ្យមាន្ ទធភាពចពញច ញកនុងការេូ រមួកនុងដាំចណើ រការេូេអី្ចន្ះ ស្ដ ជា
មចធាបាេមេួ ចដើមបរីចស្មេបាន្នូ្វការចធែើឱ្យស្បចរើរច ើងនូ្វកិេេការពាររិទធរិបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេ
គ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធរិបរ់ពួកចេ។ ចដើមបរីចស្មេបាន្នូ្វចគ្ន បាំណងខាងច ើ របាេការណ៍ចន្ះ្្ ់
ជូន្នូ្វអ្នុ្សារន្ទូ៍ចៅនិ្ងជាកល់ាករ់ស្មាបស់្បចទរនី្មេួៗ រស្មាបអ់្ងគការរងគមរីុវ ិ ស្ពមទាំង្្ ់ 
អ្នុ្សារន្ដ៍ ់រដាភាេីន្នន្នឱ្យពិចរណា ចៅចព ស្ដ េូ រមួចៅកនុងវដ្េេីអ្ច ើកទីបី រស្មាបស់្បចទរ       
នី្មេួៗកនុងតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ។៍ 
 
 រង្ហែ រ់ចដើមស្គ្ននន្របាេការណ៍ចន្ះ េឺ
អ្នុ្សារន្រ៍បាេការណ៍េូេអី្ ស្ដ បាន្
ទទួ េកចដ្ឋេរដាភាេីនី្មេួៗ ចៅតាំបន្់
អារីុអាចេនេ ៍ រមួមាន្ ស្បចទរស្បរុេចណ      
ស្ពះរាជាណាេស្កកមពុជា សាធារណរដាឥណឌូ ចន្រីុ 
សាធារណរដាស្បជាធិបចតេយស្បជាមានិ្តឡាវ 
ស្បចទរមា៉ា ច រីុ ស្បចទរមយី៉ា ន្ម់ា៉ា  សាធារណ 
រដាហែី ីពីន្ សាធារណរដារឹងាបូរ ី ស្ពះរាជា
ណាេស្កនថ្ សាធារណរដាស្បជាធិបចតេយទីមរ័
ខាងចកើត និ្ងសាធារណរដារងគមនិ្េមចវៀត
ណាម។1 
 របាេការណ៍ចន្ះ ចផ្្អតច ើការកាំណត់
អ្ត្រញ្ហា ណ នន្ការអ្នុ្វត្របរ់រដានី្មេួៗ
ស្ដ ស្របតាមឬស្ដ មិន្បាំចពញតាមអ្នុ្សារន្ ៍
ស្ដ រដាទាំងចន្នះទទួ េកកនុងវដ្ទីមេួ និ្ង
ទី២ របរ់ខ្លួន្ និ្ងស្ដ មាន្ឥទធិព ចៅច ើ  
រហេមន្អ៍្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នក
ការពាររិទធរិបរ់ពួកចេ។ 

 
                                                 
1 សាា ន្ភាពរបរ់អ្នកការពាររិទធិរបរ់អ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅកនុងស្បចទរនី្មេួៗស្ ា្កច ើការស្សាវស្ជាវ ចដ្ឋេចផ្្អតច ើឯកសារមស្តនី្្អ្ងគការរហស្បជា
ជាតិ ឯកសារេាបជ់ាតិ របាេការណ៍អ្ងគការរងគមរីុវ ិ របាេការណ៍ សារពត័ម៌ាន្ និ្ងស្បពន័្ធ្សពែ្ាេរងគម។ 
 

អ្ាំពីដាំចណើ រការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ា 
រក  
ដាំចណើ រការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក  
ស្តូវបាន្បចងកើតច ើងកនុងឆ្ន ាំ២០០៦ ចហើេជាស្បពន័្ធ
ស្តួតពិនិ្តយ ស្ដ មាន្ស្តមេួេត ់ស្ដ អាេឱ្យមាន្ការ
វាេតនមលច ើ សាា ន្ភាពរិទធិមនុ្រស ចៅកនុងស្បចទរ
េាំនួ្ន្១៩៣ ជារមាជិករដាភាេី របរ់អ្ងគការរហ
ស្បជាជាតិ ចដ្ឋេរដាភាេីជារមាជិករបរ់ពួកចេ។ រដា
ភាេី ស្តូវបាន្ពិនិ្តយច ើងវញិចរៀងរា ់បនួ្ចៅស្បាាំឆ្ន ាំ   
ម្ងចដ្ឋេស្ ា្កច ើរបាេការណ៍េាំនួ្ន្បី៖ 

 របាេការណ៍ថ្នន កជ់ាតិស្ដ ចរៀបេាំច ើងចដ្ឋេ
រដាភាេីស្ដ រាិតចស្កាមការពិនិ្តយច ើងវញិ 

 ការេងស្កងឯកសាររបរ់អ្ងគការរងគមរីុវ ិ
ទាំងអ្រ់ និ្ង 

 ការេងស្កងឯកសាររបរ់អ្ងគការរហស្បជា
ជាតិ ស្ដ ពាកព់ន័្ធនឹ្ងសាា ន្ភាពរិទធិមនុ្រស
របរ់រដាភាេី ស្ដ រាិតចស្កាមការពិនិ្តយ 
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 រស្មាបទ់ាំងស្បចទរឥណឌូ ចន្រីុ និ្ង  
ហែី ីពីន្ របាេការណ៍ចន្ះ នឹ្ងពិចរណា
បស្ន្ាមច ើអ្នុ្សារន្ទ៍ាំងឡាេ របរ់របាេ
ការណ៍េូេអី្ ស្ដ បាន្ទទួ េក ចៅកនុង
អ្ាំ ុងចព  នន្ការពិនិ្តយរបាេការណ៍េូេអី្
ច ើកទីបីរបរ់រដាភាេីនី្មេួៗ ចដ្ឋេសារការ
ពិនិ្តយរបាេការណ៍េូេអី្ច ើកទីបី ចៅកនុង
ស្បចទរពីរចន្ះ ស្តូវបាន្ចធែើច ើងរេួរា ់ចហើេ
ចៅចដើមឆ្ន ាំចន្ះ។ 
 ពត័ម៌ាន្ ាំអិ្តអ្ាំពី សាា ន្ភាពរបរ់
ស្បចទរនី្មេួៗ ស្តូវបាន្ដ្ឋកប់ចេូ  រស្មាប់
រដាភាេីនី្មេួៗ ទាំង១១ កនុងតាំបន្អ់ារីុ         
អាចេនេ។៍ ពតម៌ាន្រស្មាបស់្បចទរនី្មេួៗ រមួ
មាន្៖ 
 (១) ទិដាភាពទូចៅនន្វដ្របាេការណ៍
េូេអី្ទាំងអ្រ់ ស្ដ រដាភាេីនី្មេួៗបាន្្លង
កាត។់ ទិដាភាពទូចៅចន្ះ រចងខបរបាេការណ៍
ថ្នន កជ់ាតិ ស្ដ ស្តូវបាន្ចរៀបេាំច ើងចដ្ឋេរដា  
ភាេីនី្មេួៗ ស្ដ ឋតិចៅចស្កាមការពិនិ្តយ
ច ើងវញិ រមួទាំងរបាេការណ៍ស្ដ បាន្ដ្ឋក់
ជូន្ពីអ្ងគការរងគមរីុវ ិ អ្នុ្សារន្ស៍្ដ រដា
នី្មេួៗ បាន្ទទួ ចៅេុងបចេបន់ន្ការពិនិ្តយ
ច ើងវញិនី្មេួៗ និ្ង ការអ្នុ្វត្របរ់រដា
នី្មេួៗចៅតាមអ្នុ្សារន្ ៍ ស្ដ បាន្ទទ ួ
េកទាំងចន្នះ។ 
 (២) ការវភិាេ ាំអិ្ត អ្ាំពីការវវិឌឍនន្ 
សាា ន្ភាពរិទិធមនុ្រស របរ់រហេមន្អ៍្នក 
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់រដានី្មេួៗ។ ការវភិាេចន្ះ ស្តូវបាន្ចធែើច ើងចដ្ឋេ
ស្ ា្កច ើអ្នុ្សារន្ស៍្ដ បាន្ចធែើច ើងកនុងអ្ាំ ុងចព នន្ដាំចណើ រការចរៀបេាំរបាេការណ៍េូេអី្ នឹ្ងស្តូវ
បាន្ចរៀបេាំតាមស្បធាន្បទ ស្ដ មាន្ខ្លឹមសារស្របតាមរិទធិមនុ្រសរាំខាន្់ៗ ។ 
 (៣) អ្នុ្សារន្រ៍ស្មាបអ់្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងរដាជារមាជិករបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិអ្ាំពី

វដ្នន្ការពិនិ្តយច ើងវញិ តាមកា កាំណតជ់ារក 
នី្មេួៗ ស្តូវបាន្ដឹកន្នាំចដ្ឋេរដាភាេីេាំនួ្ន្បី ស្ដ 
ស្តូវបាន្ចេទទួ សាគ  ់ថ្នជា "troika"។ ដាំចណើ រការ
ស្តួតពិនិ្តយចន្ះ ចបច់្្ើមជាមេួនឹ្ងការចធែើបទបង្ហា ញ
អ្ាំពីរបាេការណ៍ ថ្នន កជ់ាតិចដ្ឋេរដាភាេីស្ដ រាិត
ចៅចស្កាមការពិនិ្តយ បន្នទ បម់កេឺការរន្ទន្នគ្នន ចៅវញិ
ចៅមករវាងរដាស្ដ រាិត ចៅចស្កាមការពិនិ្តយចន្នះ
ជាមេួនឹ្ង តាំណាងនន្រដាភាេីណាមេួ ស្ដ មាន្
បាំណងរន្ទន្ន។ ចៅចព ណាមេួកប៏ាន្ រដាភាេី 
ស្ដ រាិតចស្កាមការពិនិ្តយច ើងវញិ អាេច ល្ើេតបនឹ្ង
រាំណួរ និ្ងអ្នុ្សារន្ពី៍រដាច្សងចទៀត។ 

 
 ទធ្ នន្ការស្តួតពិនិ្តយច ើងវញិ តាមកា កាំណត់
ជារក នឹ្ងស្តូវបាន្រចរៀបេាំនិ្ងចបាះពុមភ្ាេចដ្ឋេ 
អ្ងគការរហស្បជាជាតិនូ្វរបាេការណ៍ស្ដ រចងខបពី
កិេេរន្ទន្នអ្ន្្រកមម ការច ល្ើេតបពីរដា ស្ដ រាិតចស្កាម 
ការពិនិ្តយច ើងវញិ ចហើេអ្នុ្សារន្ ៍ ស្ដ បាន្ចធែើ
ច ើងេាំចពាះរដាភាេី ស្ដ រាិតចស្កាមការពិនិ្តយច ើង
វញិចន្នះ។ 
 
ស្បេព និ្ងពត័ម៌ាន្បស្ន្ាម: ការយិ ័េអ្ងគការ
រហស្បជាជាតិទទួ បន្ទុករិទធិមនុ្រស "ការពិត
ជាមូ ដ្ឋា ន្អ្ាំពីេូេអី្" ចេហទាំពរ័ មាន្ចៅ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/ 
Pages/ BasicFacts.aspx (េូ ចមើ េុង
ចស្កាេ ចៅនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិាកិា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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មចធាបាេេូ រមួជាមេួរដាចៅកនុងវដ្របាេការណ៍េូេអី្ន្នចព ខាងមុខ្។ អ្នុ្សារន្ទ៍ាំងចន្ះ ស្តូវ
បាន្្្ ់ជូន្ ចដ្ឋេស្ ា្កច ើសាា ន្ភាពរិទិធមនុ្រសចៅកនុងរដាភាេីនី្មេួៗ ចហើេច ើការបង្ហា ញពីការ
ទទួ េករបរ់រដានូ្វដាំចណើ រការចរៀបេាំរបាេការណ៍េូេអី្រហូតមកដ ់ចព ចន្ះ។ 
 
  អ្ែីស្ដ រាំខាន្ច់ន្នះ េឺរបាេការណ៍ចន្ះ មនិ្ស្តឹមស្ត្្ ់ឲ្យនូ្វពត័ម៌ាន្អ្ាំពីសាា ន្ភាពរបរ់រហេមន្ ៍
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចៅអារីុអាចេនេប៍៉ាុចណាណ ះចទ ប៉ាុស្ន្្វាកម៏ាន្ការច ើកច ើងជាពិចររពីសាា ន្ភាព
របរ់អ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ្ងស្ដរ ស្ដ ស្តូវបាន្រមាគ  ់ ចៅកនុង
របាេការណ៍ចន្ះ ជាអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស។ 
 
 ចដ្ឋេមាន្ការចផ្្អតច ើស្កុមអ្នកការពាររិទធមិនុ្រស រាំណុាំ ឯកសារស្បចាំស្បចទរនី្មេួៗមាន្    
អ្តាបទរមាភ រន្រ៍វាងអ្ងគការចគ្ន ចៅេុតិ្ធម ៌(Destination Justice) ជាមេួនឹ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស
របរ់រហេមន្អ៍្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្ដ កាំពុងចធែើការចៅកនុងរដាស្ដ រាិតចស្កាមការវភិាេចន្ះ។ បទ
រមាភ រន្នី៍្មេួៗ ្្ ់នូ្វការេ ់ដឹងដម៏ាន្តនមលអ្ាំពីការពិតនន្ការង្ហរ របរ់អ្នកការពាររិទិធ មនុ្រស 
(HRDs) ឥទធិព នន្រចមលងរបរ់ពួកចេចៅកនុងរងគមនិ្ងឥទធិព នន្ដាំចណើ រការនន្វដ្របាេការណ៍េូេអី្ 
ចៅកនុងរដានី្មេួៗរបរ់ពួកចេ។ 
 
 អ្នកស្ដ ស្តូវបាន្រមាភ រន្ទ៍ាំងអ្រ់ ស្តូវបាន្ចេរួររាំណួរស្រចដៀងគ្នន  ចហើេរាំណួរមាន្         
 កខណៈចបើកេាំហ ស្ដ ស្តូវបាន្្្ ់ជូន្ពួកចេជាមុន្និ្ងស្ករស្មួ ស្របចៅតាមសាា ន្ភាពផ្អទ  ់ខ្លួន្ 
ចហើេនិ្ងរដារបរ់ពួកចេ។ អ្នកស្ដ ស្តូវបាន្រមាភ រន្ប៍ាន្េ ់ស្របស្ពមចស្ពៀងជាមេួនឹ្ងបទរមាភ រន្៍
និ្ងការចបាះពុមភ្ាេការរមាភ រន្រ៍បរ់ពួកចេចៅកនុងស្ ន្កពាកព់ន័្ធនន្របាេការណ៍ចន្ះ។ ពួកចេកស៏្តវូ
បាន្្្ ់ឲ្យនូ្វឱ្ការស្កស្ស្បអ្តាបទរាំភារន្រ៍បរ់ពួកចេរស្មាបច់គ្ន បាំណងធាន្ននូ្វភាពស្តឹមស្តូវ ឬ  
រុវតាភាព និ្ងឱ្ការមនិ្បង្ហា ញពីពត័ម៌ាន្ មាតិ។ 
 
វាកយរ័ពទ 
អ្នកការពាររិទធមិនុ្រស៖ អ្ងគការចគ្ន ចៅេុតិ្ធមពឹ៌ងស្ ា្កចៅច ើនិ្េមន្េ័នន្ពាកយអ្នកការពាររិទធិ
មនុ្រស ស្ដ បាន្្្ ់ឲ្យចដ្ឋេអ្ងគការរហស្បជាជាតិកនុងចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រ្ីពីរិទធ ិ និ្ងការទទួ ខុ្រ
ស្តូវរបរ់ស្កុមនី្តិបុេគ  និ្ងសាា បន័្រងគមចដើមបចី ើកកមពរ់ និ្ងការពាររិទធិមនុ្រស និ្ងចររភីាពមូ ដ្ឋា ន្ 
ស្ដ ទទួ សាគ  ់ជារក  (DHRDS)2 និ្ងស្ដ ទទួ សាគ  ់ចដ្ឋេរហភាពអឺ្រ ៉ាុប ចៅកនុងចគ្ន ការណ៍
                                                 
2 មហារន្និបាតអ្ងគការរហស្បជាជាតិ, ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិនិ្ងការទទ ួខុ្រស្តវូរបរ់បេុគ  ស្កុម និ្ង រងគមចដើមបចី ើកកមពរ់និ្ងការពាររិទិធមនុ្រស
និ្ងចររភីាពជាម ូដ្ឋា ន្ស្ដ ទទ ួសាគ  ់ជារក , ចៅនថ្ៃទី៩ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ A / RES / ៥៣/១៤៤, មាន្ចៅhttp://www.ohchr.org/EN/ 
ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) ។ រូមចមើ បស្ន្ាមចទៀត
ការយិ ័េរិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិនន្រនងការជាន្ខ់្ពរ់ "ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស" ស្ដ មាន្ចៅ 
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ស្ណន្នាំរបរ់រហភាពអឺ្រ ៉ាុបរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស3។ ដូចេនះចហើេទរសន្ៈនន្ពាកយ ស្កុមអ្នកការពារ
រិទធិមនុ្រស  ស្ដ ចស្បើកនុងរបាេកាណ៍ចន្ះ បាន្បចេូ  នូ្វេាំនិ្តមេួេាំនួ្ន្ចទៀតដូេខាងចស្កាម៖ 
 

 ស្កុមអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសេឺជានី្តិបុេគ  ស្កុម ឬរមាេមស្ដ ចធែើការង្ហរចដ្ឋេរម័ស្េេិត្ ចដ្ឋេ
ទទួ បាន្ស្បាកក់នស្មចដើមបចី ើកកមពរ់និ្ង ការពាររិទិធមនុ្រស និ្ងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្ស្ដ ស្តូវ
បាន្ចេទទួ សាគ  ់ជារក ចដ្ឋេការចស្បើស្បារ់មចធាបាេរនិ្្ភាព។ 

 ស្កុមអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស អាេស្តវូបាន្កាំណតអ់្ត្រញ្ហា ណតាមរេៈរកមមភាពស្ដ ពួកចេចធែើ 
បរយិការការង្ហរស្ដ ពួកចេស្បតិបតិ្ និ្ងចគ្ន ការណ៍ស្ដ ពួកចេស្បកាន្ខ់ាា ប។់ 

 ស្កុមអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសគ្នាំស្ទរិទិធ និ្ងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្ចស្េើន្ស្បចេទ ដូេជា រិទធិមាន្ជីវតិ 
និ្ងរិទធិទទួ បាន្រ្ងដ់្ឋជីវភាពរមរមយ។ ពួកចេចធែើការចៅថ្នន កមូ់ ដ្ឋា ន្ ថ្នន កជ់ាតិ ឬថ្នន កអ់្ន្្រ
ជាតិ ចហើេរកមមភាពរបរ់ពួកចេអាេខុ្រៗគ្នន ។ អ្នកខ្លះចរុើបអ្ចងកត និ្ងរាេការណ៍អ្ាំពីការ
រ ាំចលាេរិទធិមនុ្រសចដើមបទីបស់ាក តក់ាររ ាំចលាេបាំពាន្ច្សងៗចទៀត។ អ្នកខ្លះចទៀត ចធែើការចផ្្អតច ើ
ការគ្នាំស្ទ និ្ងច ើកទឹកេិត្ដ ់រដាទាំងឡាេឱ្យបាំចពញកាតពែកិេេេាំចពាះរិទធិមនុ្រស។ អ្នកច្សង
ចទៀត ្្ ់ការគ្នាំស្ទ និ្ងការកសាងរមតាភាពដ ់រហេមន្ ៍ឬ្្ ់ពត័ម៌ាន្ ចដើមបបីចងកើន្ការេូ 
រមួរបរ់សាធារណជន្កនុងដាំចណើ រការចធែើចរេកី្រចស្មេេិត្ចៅថ្នន កមូ់ ដ្ឋា ន្។ 

 
 ជារមួ របាេការណ៍ចន្ះ ចតទុ់កស្កុមអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស  ថ្នជាអ្នកស្ដ ខិ្តខ្ាំចធែើការឱ្យមាន្
ការផ្អល រ់បូ្រជាវជិាមាន្ទកទ់ងនឹ្ងការការពារ ឬការច ើកកមពរ់រិទិធមនុ្រស។ រិរស និ្រសតិ រកមមជន្
រងគមរីុវ ិ ចមដឹកន្នាំសារន្ន អ្នកសារពត័ម៌ាន្ ចមធាវ ី ចវជាបណឌិ ត និ្ងអ្នកជាំន្នញស្ ន្កចវជាសាស្តរ ្ និ្ង
រហជីព ជាចរឿេៗ ស្តូវបាន្កាំណតថ់្ន ជាអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស។ ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ បចា ីច ម្ ះ
ចន្ះ មនិ្ទន្ម់ាន្ កខណៈទូ ាំទូលាេចន្នះចទ។ 
 
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ៖ ជាអ្កសរកាតស់្ដ ស្តូវបាន្ចេចស្បើស្បារ់ចដើមបកីាំណតអ់្ត្រញ្ហា ណរហេមន្៍
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្ដ រាំចៅដ ់ កខណៈច្សងៗពីគ្នន ចៅទូទាំងបណាដ ស្បចទរចៅតាំបន្អ់ារីុ   
អាចេនេ ៍ និ្ងរវាងអ្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងបុេគ នី្មេួៗ។ របាេការណ៍ចន្ះ ចស្បើពាកយ/វាករ័ពទជាភាសា
អ្ងច់េលរ "LGBTIQ" ចដើមបរីាំចៅដ ់អ្ត្រញ្ហា ណច្សងៗនន្រហេមន្ស៍្កុមអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន កនុង
តាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍ច ើកស្ ងស្តចៅចព ស្បេពស្ដ បាន្ច ើកច ើងចស្បើពាកយកាតច់្សងចទៀត។ 
 

                                                 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefender / Pages / Declaration.aspx (បាន្េូ ចមើ េុងចស្កាេកា ពីនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
3 រហភាពអឺ្រ ៉ាុប, ការធាន្ននូ្វការការពារ -  ចរេកី្ស្ណន្នាំរហភាពអឺ្រ ៉ាុបរ្ីពីអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស, នថ្ៃទី១៤ ស្ខ្មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០០៤, ១០០៥៦/១/០៤,  អាេ
រកបាន្ចៅ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf  (េូ ចមើេុងចស្កាេចៅនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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និ្ន្នន ការចេទ អ្តរ្ញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ េរតិ កខណៈចេទ៖ 'SOGIE' ស្តូវបាន្ចេចស្បើស្បារ់
ជាទូចៅ ចដើមបបីង្ហា ញពីនិ្ន្នន កា ល្ូវចេទ អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ និ្ងការបង្ហា ញចេន្ឌរ័។ ចទះបីជាយ៉ា ងណា
កច៏ដ្ឋេ ចដ្ឋេមាន្ការេ ់ដឹងមនិ្ទន្រ់មេ័ពីអ្ត្រញ្ហា ណេស្មុះចៅកនុងរហេមន្អ៍្នកស្រឡាញ់ចេទ
ដូេគ្នន ចៅអារីុអាចេនេ ៍របាេការណ៍ចន្ះ កប៏ាន្ចស្បើស្បារ់អ្កសរកាត ់SOGIESC ស្ដរ ចស្ពាះវារមួបចេូ  
្ងស្ដរនូ្វរញ្ហា ណនន្េរតិ កខណៈចេទ(SC)។ 
 
របកេាំចហើញរាំខាន្់ៗ  
 ចេបាន្និ្យេថ្ន ដាំចណើ រការរបាេការណ៍េូេអី្ េឺជា "ឱ្ការមេួស្ដ មនិ្ធាល បម់ាន្ពីមុន្មក
រស្មាបអ់្នកការពាររិទធិមនុ្រសនន្និ្ន្នន កា ល្ូវចេទ អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ងេរតិ    
 កខណៈចេទ និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស  ចដើមបចី ើកច ើកច ើងពីការរ ាំចលាេបាំពាន្រិទធិមនុ្រសច ើស្កុម
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចហើេដាំចណើ រការចន្ះ ្្ ់ឱ្ការឲ្យមាន្ការេូ រមួយ៉ា ងរកមមជាមេួរដ្ឋា         
េបិា "។4 ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ ថ្ែីចបើមាន្េរ័្ុតាងបង្ហា ញពីការរកីេចស្មើន្នន្ការច ើកកមពរ់រិទធិ
របរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស កច៏ដ្ឋេ របាេការណ៍ចន្ះ កប៏ាន្កាំណតនូ់្វ
េចន្នល ះស្បចហាងរាំខាន្់ៗ  រស្មាបច់ធែើការស្ក មាចៅកនុងតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍ទកទ់ងនឹ្ងការការពារស្កុមអ្នក
ស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធរិបរ់ពួកចេ្ងស្ដរ។ 
 
 ដូេស្ដ បាន្េងាុ បង្ហា ញចៅកនុងរបាេការណ៍ចន្ះ ការរកីេចស្មើន្កនុងតាំបន្ទ់កទ់ងនឹ្ងបញ្ហា ចន្ះ 
មាន្ភាពមនិ្រីុរង្ហែ កគ់្នន េួរឱ្យកតរ់មាគ  ់មេួេាំនួ្ន្។ រដាខ្លះចៅអារីុអាចេនេច៍ន្ះ ពិតជាបាន្ចធែើតាម    
អ្នុ្សារន្រ៍បរ់របាេការណ៍េូេអី្។ របាេការណ៍ចន្ះ បាន្ចរៀបរាបអ់្ាំពីករណីជាចស្េើន្ស្ដ រដាមេួ
េាំនួ្ន្បាន្ចតវ់ធិាន្ការយ៉ា ងរាំខាន្ច់ឆ្ព ះចៅរកកាំស្ណទស្មងស់្កបខ្ណ័ឌ េាបរ់បរ់ពួកចេ ចដើមបរីមួបចេូ  
ការការពារដ ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសនិ្ងការអ្នុ្វត្ចគ្ន ន្ចយបាេ
កនុងការ ុបបាំបាតក់ារចរ ើរចអ្ើង។ 
 
 កនុងចព ជាមេួគ្នន ចន្ះស្ដរ របាេការណ៍ចន្ះ កប៏ាន្ចរៀបរាប ់ាំអិ្តអ្ាំពីសាា ន្ភាពជាចស្េើន្ស្ដ រដា
ចៅអារីុអាចេនេ ៍បាន្រតឹតបតិរិទធរិបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធមិនុ្រស ។ េាប់
តឹងរងឹ និ្ងចទរស្ពហមទណឌ មេួេាំនួ្ន្ ស្តូវបាន្ចេដ្ឋកឲ់្យអ្នុ្វត្ចៅច ើទាំន្នកទ់ាំន្ង ល្ូវចេទដូេគ្នន ស្ដ មាន្
ការស្ពមចស្ពៀងរវាងគ្នន និ្ងគ្នន ។ ការចរ ើរចអ្ើង និ្ងការរ ាំចលាេបាំពាន្យ៉ា ងធៃន្ធ់ៃរ ចៅស្តបន្្ចកើតច ើង។ សាា ប័
ន្ និ្ងមស្តនី្្មេួេាំនួ្ន្ មនិ្គ្នាំស្ទដ ់រិទធិរបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ។ រដាជាចស្េើន្ បាន្រតឹបនឹ្្ងរិទធិចររ ី

                                                 
4 “និ្ន្នន ការចេទ អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ងេរតិ កខណៈចេទ ចៅការពិនិ្តយជារក , ARC អ្ន្្រជាតិ, IBAHRI & ILGA, ស្ខ្វេិាិកា ឆ្ន ាំ
២០១៦, ទាំពរ័ទី១០០, អាេរកបាន្ចៅ  http://ilga.org/ 
downloads/SOGIESC_at_UPR_report.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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ភាពជាមូ ដ្ឋា ន្របរ់អ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  រមួមាន្ចររភីាពនន្ការ
ស្បមូ ដ្ុ ាំ ការបចចេញមតិ និ្ងការបចងកើតរមាេម។ ដូចេនះ ចៅថ្នន កត់ាំបន្ ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ង
អ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ពួកចេ ចៅស្តរាិតកនុងហានិ្េេ័ជាទូចៅ ចហើេរិទធិរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់
ចេទដូេគ្នន  ចៅអារីុអាចេនេច៍ៅចព អ្ន្នេតក ៏រាិតចៅកនុងហានិ្េេ័ស្ដរ។ 
 
 ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ មូ ចហតុនន្រុទិដាិនិ្េម េឺចៅស្តមាន្។ េួរកតរ់ាំគ្ន ់ស្ដរថ្ន របាេ
ការណ៍ចន្ះ បាន្បង្ហា ញឲ្យច ើញថ្នស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេក៍ាន្ស់្តមាន្ភាព
ច េចធាល កាន្ខ់ាល ាំងច ើង ជាពិចររ ទកទ់ងនឹ្ងការេូ រមួកនុងជីវភាពវបបធមរ៌បរ់រហេមន្ច៍ន្ះ និ្ងភាព
រកមមកាន្ស់្តខាល ាំងច ើងរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ចន្ះ។ ច ើរពីចន្ះ
ចទៀត ដូេស្ដ បាន្បង្ហា ញចៅកនុងរូបភាពទី១ កនុងស្បចទរទាំងអ្រ់ ច ើកស្ ងស្តពីរស្បចទរ េាំន្ួន្នន្ការ
ដ្ឋកជូ់ន្របាេការណ៍របរ់អ្ងគការរងគមរីុវ ិ បាន្ចកើន្ច ើងជាបន្្បន្នទ បច់ៅកនុងវដ្របាេការណ៍េូេអី្ 
រស្មាបរ់ដានី្មេួៗចៅអារីុអាចេនេ។៍ ចន្ះជានិ្ន្នន ការនន្ការចកើន្ច ើង និ្ងការចមើ ច ើញកាន្ស់្តចស្េើន្
ច ើងចៅទូទាំងតាំបន្នូ់្វការេូ រមួពាកព់ន័្ធនឹ្ងរិទធិរបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងការេូ រមួចដ្ឋេ
ស្កុមអ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ពួកចេ។ 

 
រូបភាព ១: ការដ្ឋកជូ់ន្របាេការណ៍េូេអី្របរ់ភាេីពាកព់ន័្ធចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេក៍នុងវដ្នី្មេួៗ 

 
 រដាន្នន្ន បាន្បន្្េូ រមួកនុងដាំចណើ រការេូេអី្ កនុង កខណៈមេួស្ដ ហាកដូ់េជាមាន្ភាពស្បាកដ
ស្បជា។ ចន្ះបង្ហា ញពីភាពចជាេជេ័នន្ដាំចណើ រការេូេអី្ ស្ដ មាន្និ្រន្្ភាពរស្មាបក់ារតររូមតិ និ្ង
កាំស្ណទស្មងរិ់ទិធមនុ្រស យ៉ា ងចហាេណារ់ចៅកនុងដាំណាកក់ា ន្នចព បេេុបបន្នចន្ះស្ដរ។ ដូចចន ះចហើេ 
អ្ងគការចគ្ន ចៅេុតិ្ធម ៌ នឹ្ងជស្មុញអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន និ្ងស្កុមអ្នកការពាររិទធមិនុ្រសរបរ់ពួកចេ 
អ្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងរដារមាជិកអ្ងគការរហស្បជាជាតិស្ដ នឹ្ង្្ ់អ្នុ្សារន្ ៍ ឱ្យបចងកើតរន្ទុះ

  



អង្គការគោលគៅយុត្តិធម៌ | ២០១៨ | ការបង្ហា ញឥន្ទធនូ្          31 

 

រស្មាបដ់ាំចណើ រការេូេអី្ចន្ះ ជាចវទិការស្មាបក់ារតររូមតិ និ្ងេូ រមួជាមេួដាំចណើ រការចន្ះស្បកបចដ្ឋេ
ការនេនស្បឌិតថ្មីៗ និ្ងរងឹមាាំជាងចព ណាៗទាំងអ្រ់ ចៅកនុងវដ្ទីបីនន្របាេការណ៍េូេអី្ និ្ងច ើក       
ចស្កាេៗចទៀត។ 
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សាវតានន្ស្កបខ្ណ័ឌ េាប ់
 របាេការណ៍ចន្ះ ចធែើការវភិាេច ើសាា ន្ភាពរបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទិធ
របរ់ពួកចេចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេត៍ាមរេៈមូ ដ្ឋា ន្រិទធិមនុ្រសជាកល់ាក។់ រិទធិទាំងចន្ះ មាន្ កខណៈ
ខុ្រៗគ្នន េាំចពាះរដាភាេីនី្មេួៗ អាស្រ័េច ើ កខណៈពិចររនន្សាា ន្ភាពរបរ់រដាចន្នះ។ សាវតានន្
ស្កបខ្ណ័ឌ េាបច់ន្ះ បង្ហា ញពីការវភិាេច ើសាា ន្ភាពរបរ់រដាភាេីនី្មេួៗ ចដ្ឋេមាន្ការពន្យ ់អ្ាំពីរចបៀប
ស្ដ រិទធិទាំងចន្ះ ស្តូវបាន្បកស្សាេជាទូចៅចៅចស្កាមេាបអ់្ន្្រជាតិចដ្ឋេចយងចៅច ើឧបករណ៍
េាបរ់្ីពីរិទធិមនុ្រសអ្ន្្រជាតិស្ដ ពាកព់ន័្ធ ស្ដ េូ រមួការពាររិទធទិាំងចន្ះ។ 
 
 ឧបករណ៍រាំខាន្់ៗ មេួេាំនួ្ន្កនុងេាំចណាមឧបករណ៍រិទធិមនុ្រសពាកព់ន័្ធន្នន្ន រមួមាន្ ចរេកី្
ស្បការជារក រ្ីពីរិទធិមនុ្រស (UDHR)1 កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ 
(ICCPR)2 និ្ងកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌(ICESCR)3។ ទាំងចន្ះ េឺ
ជាឧបករណ៍រិទិធមនុ្រសរមេ័ទាំចន្ើបជាមូ ដ្ឋា ន្ស្េឹះ ស្ដ ជាទូចៅ ស្តូវបាន្ចេសាគ  ់ថ្នជា "ធមមនុ្ចា រិទធិ
មនុ្រស" ស្ដ បាន្េងជាកាតពែកិេេច ើរដាភាេីស្ដ ជារមាជិករបរ់ពួកចេ  ចហើេនិ្ងមាន្ស្េងអ្ាំពីរិទធិ
ជាចស្េើន្ចទៀតស្ដ បេេុបបន្នចន្ះស្តូវបាន្ចេចតទុ់កថ្ន ជាេាបអ់្ន្ដរជាតិជាស្បនពណី។ 
 
 រិទិធពាកព់ន័្ធន្នន្ន កស៏្តូវបាន្ចេរកច ើញ្ងស្ដរចៅកនុងអ្នុ្រញ្ហា ពីរចទៀត ស្ដ បាន្េងជា
កាតពែកិេេច ើរដាភាេីស្ដរ េឺអ្នុ្រញ្ហា ស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចធែើទរុណកមម និ្ងទស្មងច់្សងៗចទៀតនន្ការស្បស្ពឹត្
ចឃរចៅអ្មនុ្រសធម ៌ឬការចមើ ង្ហេចមើ ចថ្នក ឬការដ្ឋកទ់ណឌ កមម (CAT) និ្ងអ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុប
បាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី (CEDAW)។4 
 បស្ន្ាមពីច ើឧបករណ៍ទាំងចន្ះ ចរេកី្ស្ណន្នាំមេួចទៀត ស្តូវបាន្ចេ្្ ់ជូន្្ងស្ដរ តាមរេៈ
ឧបករណ៍ថ្មីៗមេួេាំនួ្ន្ ស្ដ មនិ្េងកាតពែកិេេដ ់រដាភាេី ប៉ាុស្ន្្មាន្ កខណៈជាឧបករណ៏ស្ដ ្្ ់នូ្វ
ការស្ណន្នាំ។ ទាំងចន្ះ រមួមាន្ ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតារ្ីអ្ាំពីការអ្នុ្វត្េាបរិ់ទធមិនុ្រសអ្ន្្រជាតិ

                                                 
1 មហារន្និបាតអ្ងគការរហស្បជាជាតិ, ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទធិមនុ្រស, នថ្ៃទី១០ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨, ២១៧ A (III), អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
2 មហារន្និបាតអ្ងគការរហស្បជាជាតិ, កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដានិ្ងរិទធិន្ចយបាេ, នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ១៩៦៦, អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, 
ចររររីន្ធិរញ្ហា . វ ៉ាុ  ៩៩៩, ទាំពរ័ទី១៧១, អាេរកបាន្ចៅ  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf 
(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
3 មហារន្និបាតអ្ងគការរហស្បជាជាតិ,កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបបធម,៌  នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៦៦, អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, ចរររ ី
រន្ធិរញ្ហា . វ ៉ាុ  ៩៩៣, ទាំពរ័ទី៣, អាេរកបាន្ចៅ http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ 
ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
4 មហារន្និបាតអ្ងគការរហស្បជាជាតិ, អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងន្នរ ,ី នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧៩, អ្ងគការរហស្បជា
ជាតិ, ចររររីន្ធិរញ្ហា . វ ៉ាុ  ១២៤៩, ទាំពរ័ទី១៣, អាេរកបាន្ចៅ  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf (េូ ចមើ េុង
ចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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ទកទ់ងនឹ្ងនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ (ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា)5 ចរេកី្ស្បការរិទធិ
មនុ្រសអាសារ ន្ស្ដ អ្នុ្វត្េាំចពាះបណាដ ស្បចទរជារមាជិកអាសារ ន្6 និ្ងចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធ ិ និ្ង
ការទទួ ខុ្រស្តូវរបរ់នី្តិបុេគ  ស្កុម និ្ងសាា បន័្រងគម កនុងការច ើកកមពរ់ និ្ងការពាររិទធិមនុ្រស និ្ង
ចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្ស្ដ មាន្ការទទួ សាគ  ់ជារក  (DHRD)។7 
 
 ជាទូចៅ ចៅតាមបណ្ាស្បចទរកនុងតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍ការ្្ ់រចេ បន័្ច ើឧបករណ៍រិទធិមនុ្រស
អ្ន្្រជាតិដូេស្ដ បាន្េូរបញ្ហា កច់ៅកនុងឧបរមពន័្ធ ១ មាន្អ្ស្តាទប។ មា៉ាងវញិចទៀត វធីិសាស្តរ្កនុង
តាំបន្ស់្ដ មាន្ កខណៈមនិ្េារ់លារ់ ពាកព់ន័្ធនឹ្ងរិទធិរបរ់អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  អាេស្តូវបាន្ចេ
ចមើ ច ើញចៅកនុងកាំណតស់្តាចបាះចឆ្ន តចៅកនុងតាំបន្ ់ ស្ដ មាន្ កខណៈខុ្រៗគ្នន ទកទ់ងនឹ្ងការបចងកើត
អ្នកជាំន្នញឯករាជយរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ រ្ីពីការពារស្បឆ្ាំងនឹ្ងអ្ាំចពើហិងា និ្ងការចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេ
ស្ ា្កច ើនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ស្ដ មាន្ចៅកនុងឧបរមពន័្ធ ២។ ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ 
កត្ាចន្ះបាន្បង្ហា ញដ ់អ្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងរដាភាេីន្នន្នស្ដ នឹ្ង្្ ់អ្នុ្សារន្ ៍ នូ្វឱ្ការដ៏
រាំខាន្ក់នុងអ្ាំ ុងចព នន្វដ្េូេអី្ ន្នចព ខាងមុខ្ ចដើមបជីស្មុញឱ្យរដាភាេីនី្មេួៗ ចៅតាំបន្អ់ារីុ       អា
ចេនេទ៍ទួ េកជាំហាន្រាំខាន្់ៗ  កនុងការពស្ងឹងការការពាររិទិធមនុ្រសរស្មាបស់្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេ
គ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទធិរបរ់ពួកចេ ចដ្ឋេរាបប់ចេូ  ទាំងការ្្ ់រចេ បន័្ច ើឧបករណ៍េាបព់ាកព់ន័្ធ និ្ង
បង្ហា ញការគ្នាំស្ទរបរ់ពួកចេដ ់ការយិ ័េរបរ់អ្នកជាំន្នញឯករាជយស្ដ ចទើបបចងកើតថ្មី្ងស្ដរ ។ 
 
រិទិធមនុ្រស និ្ងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្ស្ដ មាន្ដូេខាងចស្កាមចន្ះ ស្តូវបាន្ចេច ើកេកមកពិភាកាចៅ
កនុងសាា ន្ភាពស្បចាំស្បចទរ ចៅកនុងរបាេការណ៍ ចហើេនិ្ងចធែើការវភិាេរចងខប និ្ងចធែើការពន្យ ់ជាបន្នទ ន្់
ដូេខាងចស្កាម៖ 

● រិទធិទទួ បាន្រមភាពនិ្ងចររភីាពពីការចរ ើរចអ្ើង 
● រិទធិទទួ បាន្ចររភីាពនិ្ងរនិ្្រុខ្បុេគ  
● ការហាមឃតក់ារចធែើទរុណកមម 
● រិទធិមាន្ជីវតិ 
● រិទធិឯកជន្ភាព 

                                                 
5 េណៈកមមការអ្នកេាបអ់្ន្្រជាតិ (ICJ) ចគ្ន ការណ៍េ៉ាកយ៉ា កាតា - ចគ្ន ការណ៍រ្ីពីការអ្នុ្វត្អ្ន្្រជាតិេាបរិ់ទិធមនុ្រសទកទ់ងនឹ្ងនិ្ន្នន ការចេទនិ្ងអ្ត្
រញ្ហា ណចេន្ឌរ័, ស្ខ្មនិ្ន ឆ្ន ាំ២០០៧, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.yogyakartaprinciples.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
6 រមាេមស្បជាជាតិអារីុអាចេនេ ៍(អាសារ ន្), ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្ និ្ងចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រាជធានី្េនាំចពញរ្ីពីការអ្នុ្មត័ចរេកដី
ស្បការរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្, ស្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣, អាេរកបាន្ចៅ 
 http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
7 មហារន្និបាតអ្ងគការរហស្បជាជាតិ, ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រ្ីពីរិទធិនិ្ងការទទ ួខុ្រស្តូវរបរ់បេុគ ស្កុមនិ្ងរងគមចដើមបចី ើកកមពរ់និ្ងការពាររិទធិមនុ្រស
និ្ងចររភីាពជាម ូដ្ឋា ន្ស្ដ ទទ ួសាគ  ់ជាទូចៅ, នថ្ៃទី៩ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៨, A / RES / ៥៣/១៤៤, មាន្ចៅ 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៦ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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● រិទធិចធែើការង្ហរ 
● ចររភីាពនន្ការបចចេញមតិនិ្ងចយប ់ 
● ចររភីាពនន្ការជួបស្បជុាំគ្នន ចដ្ឋេរនិ្្វធីិនិ្ងបចងកើតរមាេម 
● រិទធិកនុងការេូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ និ្ង 
● រិទធិកនុងការេូ រមួកនុងជីវភាពវបបធមរ៌បរ់រហេមន្ ៍

 
រិទធទិទ ួបាន្រមភាពន្ងិចររភីាពពកីារចរ ើរចអ្ើង 

 មាស្តា ១ នន្ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រសបញ្ហា កថ់្ន មនុ្រសស្េបរូ់ប «ចកើតមកមាន្    
រិទិធចររភីាព និ្ងភាពចរមើគ្នន » ខ្ណៈមាស្តា ២ ស្េងអ្ាំពីស្បេពរនូ នន្ការការពាររិទធិចរមើភាព និ្ងមនិ្ចរ ើរ
ចអ្ើង។ 
 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ ស្ដ បាន្ចធែើការបកស្សាេ និ្ងតាមដ្ឋន្
ការអ្នុ្វត្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិ រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ បាន្ពិចរណាចៅច ើករណី ស្ដ 
បុេគ មាន ក់ៗ  បាន្ពឹងស្ ា្កចដ្ឋេចជាេជេ័ច ើរិទធិទទួ បាន្រមភាព និ្ងមនិ្ចរ ើរចអ្ើង ចដើមបសី្បឈមចៅ
នឹ្ងភាពស្របេាបន់ន្ការចរ ើរចអ្ើង ស្ដ ស្តូវបាន្ស្បកាន្េ់កចដ្ឋេរដាភាេីមេួ។ ជា ទធ្ នន្ករណី
ទាំងចន្ះ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  បាន្ចតទុ់ក "និ្ន្នន ការចេទ" ជាម ូដ្ឋា ន្ស្ដ ស្តូវ
ទទួ សាគ  ់ នន្ការចរ ើរចអ្ើងស្ដ ស្តូវបាន្ហាមឃត។់8 ច ើរពីចន្ះចទៀត កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា 
និ្ងន្ចយបាេ   កប៏ាន្រស្ម្ងការស្ពួេបារមភ្ងស្ដរអ្ាំពីបទច មើរស្ពហមទណឌ នន្រកមមភាព ល្ូវចេទស្ដ 

                                                 
8 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសអ្ងគការរហស្បជាជាតិ,  Toonen v. Australia, Communication No. ៤៨៨/១៩៩២, នថ្ៃទី៣១ ស្ខ្មនិ្ន ឆ្ន ាំ១៩៩៤, U.N. 
Doc.CCPR/C/៥០/D/៤៨៨/១៩៩២, កថ្នខ្ណឌ  ៨.៧, អាេរកបាន្ចៅ  http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws488.htm  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃ
ទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៧)។ រូមេូ ចមើ ្ងស្ដរចៅ េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសអ្ងគការរហស្បជាជាតិ,  Mr Edward Young v. Australia, 
Communication No. ៩៤១/២០០០, នថ្ៃទី៦ ស្ខ្រីហា ឆ្ន ាំ២០០៣, U.N. Doc. CCPR/C/៧៨/D/៩៤១/២០០០, អាេរកបាន្ចៅ http:// 
www.equalrightstrust.org/content/ert-case-summary-mr-edward-young-v-australia-communication-no-9 
412000  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧); េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រសអ្ងគការរហស្បជាជាតិ,  X v. Colombia, Communication 
No. ១៣៦១/២០០៥, នថ្ៃទី៣០ ស្ខ្មនិ្ន ឆ្ន ាំ២០០៧, U.N. Doc. A/៦២/៤០, វ ៉ាុ  II, ចៅ ២៩៣, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2007.03.30_X_v_Colombia.htm (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ១ និ្ង ២ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធរីុវ ិ និ្ង រិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ២ (១) និ្ង ២៦ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគម និ្ងវបបធម៖៌ មាស្តា ២(២) 
អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី៖ មាស្តា ១ 
ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ២ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ ចគ្ន ការណ៍ ១ និ្ង ២  
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មាន្ការស្ពមចស្ពៀងរវាងមនុ្រសចពញវេ័ស្ដ មាន្ចេទដូេគ្នន 9 និ្ងបាន្អ្ាំពាវន្នវឱ្យទមាល កច់ច នន្បទ
ចចទជាឧស្កិដាកមមនន្រកមមភាពទាំងចន្ះ។10 
ដូេគ្នន ចន្ះស្ដរ េណៈកមាម ធិការអ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបបធម ៌ ស្ដ បក
ស្សាេ និ្ងឃល ាំចមើ ការអ្នុ្វត្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌បាន្ចត់
ទុក មាស្តា ២ (២) នន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌ ជាការហាមស្បាមការ
ចរ ើរចអ្ើងច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្និ្ន្នន ការចេទ ចហើេ "រដាភាេី េួរធាន្នឱ្យបាន្ថ្ន និ្ន្នន ការចេទរបរ់បុេគ  មនិ្ស្មន្
ជាឧបរេគណាមេួដ ់ការទទួ សាគ  ់នូ្វកតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធ ិ ដូេជា រិទិធកនុងការទទួ បាន្ចសាធន្
និ្វត្របរ់អ្នកររ់រាន្មាន្ជីវតិចន្នះចទ។"11 
 
 អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី ចតទុ់កថ្ន និ្ន្នន ការចេទ ជាស្្នក
មេួនន្ពាកយ "ចេទ"12 ស្ដ ស្បការថ្ន៖ 

ភាពស្បរពែគ្នន  (intersectionality) េឺជាទរសន្ៈមូ ដ្ឋា ន្មេួរស្មាបក់ារេ ់ដឹងអ្ាំពីវសិា ភាពនន្
កាតពែកិេេទូចៅរបរ់រដាភាេីស្ដ មាន្ស្េងចៅកនុងមាស្តា ២។ ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ីចដ្ឋេេកបញ្ហា ចេទ 
ន្ិងចេន្ឌរ័ជាមូ ដ្ឋា ន្ េឺមាន្ទាំន្នកទ់ាំន្ងយ៉ា ងជិតរនិទធជាមេួកត្ាដនទចទៀត ស្ដ ជះឥទធិព ដ ់ស្តរ្ី 
ដូេជា ន្ិន្នន ការចេទ ន្ិងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័។13 

 
 ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្ ហាមឃតក់ារចរ ើរចអ្ើង។ ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ    
ចរេកី្ស្បការរ្ីពី រិទធិមនុ្រសអាសារ ន្ចស្បើស្បារ់ពាកយ "ចេន្ឌរ័" មនិ្ស្មន្ "ចេទ" ចទ។ ថ្ែីចបើ កិេេខិ្តខ្ាំ
ស្បឹងស្ស្បងរបរ់អ្នកការពាររិទធិមនុ្រសរបរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចដើមបបីចេូ   "និ្ន្នន ការចេទ" ចៅ
                                                 
9 េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រសអ្ងគការរហស្បជាជាតិ,  ចរេកី្រន្និដ្ឋា ន្បចេបរ់បរ់េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រស៖ Barbados, នថ្ៃទី១១ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ
២០០៧, U.N. Doc. CCPR/C/BRB/CO/៣, កថ្នខ្ណឌ ទី១៣, អាេរកបាន្ចៅ 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsncLNPiYsTOQN5Sbrs%2f8hyEn2VHMcA
ZQ%2fCyDY96cYPxM8cQ8bbavViNnuV6YU3gyHlmioCM17RLf4esahJ5a1%2bxQTspR9eqkzThSr5nh9fhp (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ 
ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
10 េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រសអ្ងគការរហស្បជាជាតិ,  ចរេកី្រន្និដ្ឋា ន្បចេបរ់បរ់េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រស៖ រហរដាអាចមរេិ, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ
២០០៦, U.N. Doc. CCPR/C/USA/CO/៣/Rev.១, កថ្នខ្ណឌ ទី៩, អាេរកបាន្ចៅ https://www.state.gov/documents/organization/133837.pdf 
(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
11េណៈកមាម ធិការអ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបបធម,៌  ចយប ់ទូចៅច ខ្២០, ការមនិ្ចរ ើរចអ្ើងចៅកនុងរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបប
ធម,៌ នថ្ៃទី២ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៩, វ ៉ាុ . U.N. Doc. E/C.១២/GC/២០, កថ្នខ្ណឌ ទី៣២, អាេរកបាន្ចៅ http://undocs.org/E/C.12/GC/20 (េូ ចមើ 
េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
12 េណៈកមាម ធិការអ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីការ ុបបាំបាតក់ារចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្តរ្ី, អ្នុ្សារន្ ៏ច ខ្២៨ រ្ីពីកាតពែកិេេរនូ របរ់រដាជាភាេីកនុងមាស្តា
ទី២ នន្អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងទ់ាំងអ្រ់ការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងន្នរ ី
, នថ្ៃទី១៩ ស្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១០, U.N. Doc. CEDAW/C/២០១០/៤៧/GC.២, កថ្នខ្ណឌ ទី១៨, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
13 េណៈកមាម ធិការអ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីការ ុបបាំបាតក់ារចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្តរ្ី, អ្នុ្សារន្ ៏ច ខ្២៨ រ្ីពីកាតពែកិេេរនូ របរ់រដាជាភាេីកនុងមាស្តា
ទី២ នន្អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងទ់ាំងអ្រ់ការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងន្នរ ី
, នថ្ៃទី១៩ ស្ខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១០, U.N. Doc. CEDAW/C/២០១០/៤៧/GC.២, កថ្នខ្ណឌ ទី១៨ 
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កនុងចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រិទធិមនុ្រសអាសារ ន្ មនិ្ទទួ បាន្ចជាេជេ័កច៏ដ្ឋេ កព៏ាកយ "ចេន្ឌរ័" អាេស្តូវ
បាន្ចេចធែើការបកស្សាេយ៉ា ងទូ ាំទូលាេចដើមបដី្ឋកប់ចេូ  ទាំងអ្នកបូ្រចេន្ឌរ័ និ្ងស្កុមដនទចទៀត្ងស្ដរ 
ចៅកនុងស្កបខ្ណឌ ទរសន្ទន្របរ់ស្កុមអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន ស្ដរ។14 
 
 ចគ្ន ការណ៍ ២ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា ហាមឃតក់ារចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន កា ល្ូវ
ចេទ ឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ។ ចគ្ន ការណ៍ចន្ះ ្្ ់ការចរៀបរាប ់មាតិអ្ាំពីការចរ ើរចអ្ើងស្បបចន្ះ ដូេ
ខាងចស្កាម៖ 

ការចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេស្្ាកច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្ន្ិន្នន ការចេទឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ រមួមាន្ ការស្បងស្េក ការផ្អត់
ចេញ ការរតិតបតិ ឬេាំណងេ់ាំណូ េិត្ស្ដ ស្្ាកច ើន្ិន្នន ការចេទឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ស្ដ មាន្ចគ្ន 
បាំណង ឬមាន្ឥទធិព ច ើការេង ុ់បបាំបាត ់ ឬចធែើឲ្យេុះចខ្ាេនូ្វភាពចរមើភាពគ្នន េាំចពាះមុខ្េាប ់ ឬការ
ការពារស្បកបចដ្ឋេភាពចរមើគ្នន េាំចពាះមុខ្េាប ់ ឬការទទួ សាគ  ់ ការទទួ បាន្នូ្វភាពរកីរាេ ឬការ     
អ្នុ្វត្ន្នន្នចដ្ឋេស្្ាកច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្ភាពចរមើគ្នន នន្រិទធិមនុ្រស ន្ិងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្។ ការចរ ើរចអ្ើង
ចដ្ឋេស្្ាកច ើន្ិន្នន ការចេទ ឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ជាទូចៅអាេជាការចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេរាំអាងច ើចហតុ
្ ច្សងៗចទៀត ដូេជា ចេន្ឌរ័ ពូជសារន្ ៍អាេុ សារន្ន ជាំចន្ឿ ពិការភាព រុខ្ភាព ន្ិងសាា ន្ភាព
ចរដាកិេេ។ 

 
រិទធទិទ ួបាន្ចររភីាពន្ងិរន្្រុិខ្ផ្អទ  ់ខ្លួន្ 

 មាស្តា ៣ នន្ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទធិមនុ្រស ធាន្នថ្ន មនុ្រសស្េបរូ់បមាន្រិទធិជាមូ ដ្ឋា ន្ 
េាំចពាះ "ចររភីាព និ្ងរនិ្្រុខ្" ជារិទធិមេួស្ដ មាន្ស្េងចៅកនុងឧបករណ៍អ្ន្្រជាតិដនទចទៀតជាចស្េើន្
្ងស្ដរ។ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  បញ្ហា កថ់្ន កិេេការពារចន្ះ កប៏ាន្ពស្ងីកចៅស្េប  
                                                 
14"ចរេកី្ស្បការរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្៖ ការវភិាេស្ ន្កេាប"់, រមាេមចមធាវអីាចមរកិ (ABA) នន្េាប់្ ្ួេច្្ើម, ២០១៤, ទាំពរ័ទី១១, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/asean/asean-human-rights-declaration-legal-analysis-
2014.authcheckdam.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ៣ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ៩ 
កតិការញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងស្បឆ្ាំងនឹ្ងស្តរ្ី៖ មាស្តា ១១(េ) 
ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ទី៥ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ១២ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទធមិនុ្រស៖ មាស្តា ១២(២) 
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ដណ្បអ់្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងបាន្អ្ះអាងចទៀតថ្ន៖ 
រិទធិទទួ បាន្រន្្ិរុខ្ផ្អទ  ់ខ្លួន្ េងកាតពែកេិេរដាភាេីន្នន្ន្ងស្ដរ ឲ្យចតវ់ធិាន្ការរមស្រប [...] ចដើមបី
ការពារបុេគ ពីការេាំរាមកាំស្ហងដ ់ជវីតិឬកាេរមបទពីសាា បន័្រដ្ឋា េបិា ឬឯកជន្ [... ]។ រដាភាេ ី ស្តូវ
ស្តច្លើេតបឱ្យបាន្រមស្របចៅន្ងឹ ាំន្នាំនន្អ្ាំចពើហិងាច ើជន្រងចស្គ្នះស្េបស់្បចេទ ដូេជា [... ] អ្ាំចពើហិងា
ច ើបុេគ ចដ្ឋេស្្ាកច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្ន្និ្នន ការចេទឬអ្តរ្ញ្ហា ណចេន្ឌរ័។15 

 កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ     ស្េង្ងស្ដរថ្ន "ការឃតខ់្លួន្ ឬ ុាំឃាំងចដ្ឋេ
ស្ ា្កច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្ ការចរ ើរចអ្ើង [... ] កម៏ាន្ស្េងចៅកនុងចគ្ន ការណ៍ស្បឆ្ាំងនឹ្ងការបាំពាន្្ងស្ដរ។"16 
 
 មាស្តា ១២ នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្17 ចស្បើពាកយ "រិទធិចររភីាពនិ្ងរនិ្្រុខ្
ផ្អទ  ់ខ្លួន្"18 ជាំនួ្រឲ្យ "រិទធិចររភីាពនិ្ងរនិ្្រុខ្បុេគ "។19 ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ ភាពខុ្រគ្នន ចន្ះ 
អាេមាន្្ ប៉ាះពា ់តិេតួេបាំ្ុត ចដ្ឋេសារស្ត ស្បពន័្ធរិទិធមនុ្រសអ្ន្្រអាចមរកិ (Inter-American 
Human Rights system) កច៏ស្បើពាកយ "ចររភីាព និ្ងរនិ្្រុខ្ផ្អទ  ់ខ្លួន្" ស្ដរ បាន្ចធែើការបកស្សាេខ្លឹម
សារចន្ះឱ្យស្របគ្នន ជាមេួនឹ្ង ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទធិមនុ្រសនិ្ងកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពី
រិទធិព រដានិ្ងន្ចយបាេ  ចហើេបាន្ស្ ា្កចៅច ើអ្នុ្រញ្ហា អាចមរកិរ្ីពីការហាមឃតក់ារចធែើទរុណកមម 
និ្ងការស្បស្ពឹត្អ្មនុ្រសធម ៌ចដើមបកីាំណតរិ់ទធទិទួ បាន្រនិ្្រុខ្បុេគ ។20 
 
                                                 
15 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិទូចៅ៣៥, មាស្តា៩ (ចររភីាពនិ្ងរនិ្្រុខ្របរ់មនុ្រស), នថ្ៃទី១៦ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤, U.N. Doc. 
CCPR/C/GC/៣៥, កថ្នខ្ណឌ ទី៩, អាេរកបាន្ចៅ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35 
&Lang=en  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) (បស្ន្ាមការរងកតធ់ៃន្)់។ រូមេូ ចមើ ្ងស្ដរចៅ  េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគ
ការរហស្បជាជាតិ, ចរេកី្រន្និដ្ឋា ន្បចេ ប៖់ ស្អ្ សាវា៉ា ឌរ័, នថ្ៃទី២២ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៣, U.N. Doc. CCPR/CO/៧៨/SLV, កថ្នខ្ណឌ ទី១៦, អាេរក
បាន្ចៅ https://www.reproductiverights.org/sites/default/files/ 
documents/XSL_CO.ElSalvador2003.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
16 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, O’Neill and Quinn v. Ireland, Views, Communication No. ១៣១៤/២០០៤, U.N. Doc. 
CCPR/C/៨៧/D/១៣១៤/២០០៤, កថ្នខ្ណឌ ទី ៨.៥ (គ្នន ន្ការរ ាំចលាេបាំពាន្), អាេរកបាន្ចៅ  http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1314-2004.html  
(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧)។  រូមេូ ចមើ ្ងស្ដរចៅ  េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ,   ការពិចរណា
ច ើរបាេការណ៍ការដ្ឋកច់រនើចដ្ឋេភាេីន្នន្នតាមមាស្តាទី ៤០ នន្កតិការញ្ហា , ចរេកដីរន្និដ្ឋា ន្បចេប,់ ហុងឌូរា៉ារ, នថ្ៃទី១៤ ស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០៦, U.N. 
Doc. CCPR/C/HND/CO/១, កថ្នខ្ណឌ ទី១៣ (ការ ុាំឃាំងចៅច ើម ូដ្ឋា ន្នន្និ្ន្នន ការ ល្ូវចេទ, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.bayefsky.com//pdf/ireland_t5_iccpr_1314_2004.pdf  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧); េណៈកមាម ធិការរិទធិមនុ្រស
របរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ,   ការពិចរណាច ើរបាេការណ៍ការដ្ឋកច់រនើចដ្ឋេភាេីន្នន្នតាមមាស្តាទី ៤០ នន្កតិការញ្ហា , ចរេកដីរន្និដ្ឋា ន្បចេប,់ កាចមរូន្
, នថ្ៃទី៤ ស្ខ្រីហា ឆ្ន ាំ២០១០, U.N. Doc. CCPR/C/CMR/CO/៤, កថ្នខ្ណឌ ទី ១២ (ការដ្ឋកព់ន្ធន្នគ្នរច ើរកមមភាពចេទរបរ់អ្នកស្រសាញ់ចេទដូេគ្នន
ស្ដ បាន្ស្ពមចស្ពៀងរបរ់មនុ្រសចពញវេ័), អាេរកបាន្ចៅ http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx? 
enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoE0hhB%2fObfneRA6ucrf7cJW7%2bXtug1Hgeug0eK7ZvX2rAdy89HyiCyH 
PP410fPuv76q%2bomwP4FHeGtD2fr6HhReFNC3aU9I6Zgcnx9KpuRN (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
17 ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២, ចគ្ន ការណ៍ទី១២, អាេរកបាន្ចៅ http://aichr.org/?dl_name=ASEAN-
Human-Rights-Declaration.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
18 ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២, ចគ្ន ការណ៍ទី១២ (បស្ន្ាមការរងកតធ់ៃន្)់ 
19 "ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្៖ ការវភិាេស្ ន្កេាប"់, ការវភិាេនី្តិវធីិេាបរ់បរ់ ABA, ២០១៤, ទាំពរ័ទី២៩ 
20 “ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្៖ ការវភិាេស្ ន្កេាប ់", ការវភិាេនី្តិបបចា តិ្របរ់ ABA, ២០១៤, ទាំពរ័ទី២៩ 
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 ចគ្ន ការណ៍ ១២ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា បញ្ហា កថ់្ន រិទធិទទួ បាន្ចររភីាព និ្ង      
រនិ្្រុខ្បុេគ មនិ្ស្តឹមស្តស្តូវបាន្អ្នុ្វត្ចដ្ឋេមនិ្េិតអ្ាំពីនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ចន្នះចទ 
ប៉ាុស្ន្្ រដាភាេីកម៏ាន្កាតពែកិេេការពារ និ្ងដ្ឋកទ់ណឌ កមមេាំចពាះអ្ាំចពើហិងា និ្ងការចបៀន្ចបៀន្ទាំងឡាេណា
ស្ដ ស្បស្ពឹត្ចៅច ើនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ និ្ងស្បេុទធស្បឆ្ាំងនឹ្ងភាព ាំចអ្ៀងន្នន្នស្ដ 
បងកឱ្យមាន្អ្ាំចពើហិងា។ 
  
កនុងបរបិទនន្អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស  ជាពិចររ មាស្តា ១២ (២) នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពារ         
រិទិធមនុ្រស  ស្េងថ្ន ភាេីរដា៖ 

ស្តូវចតវ់ធិាន្ការចាំបាេទ់ាំងអ្រ់ ចដើមបធីាន្នការការពារចដ្ឋេអាជាា ធរមាន្រមតាកិេេដ ់មនុ្រសស្េបរូ់បជា
 កខណៈបុេគ  ន្ិងជាស្កុម ស្បឆ្ាំងន្ឹងអ្ាំចពើហិងា ការេាំរាមកាំស្ហង ការរងរឹក ការចរ ើរចអ្ើងធៃន្ធ់ៃរកនុង
ន្េ័ជាកស់្រង្ ន្ិងកនុងន្េ័េាប ់ការដ្ឋករ់មាព ធ ឬរកមមភាពបាំពារបាំពាន្ដនទចទៀតស្ដ ជាការអ្នុ្វត្រិទិធ
ស្របេាបរ់បរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស។ 
 

រិទធមិាន្ជវីតិ 

 រិទធិមាន្ជីវតិ េឺជារិទធិមនុ្រសមូ ដ្ឋា ន្មេួ។ ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទធិមនុ្រស  កតិកា
រញ្ហា អ្ន្្រជាតិ រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា និ្ងចរេកី្ស្បការរ្ីពី
រិទធិមនុ្រសអាសារ ន្   ហាមឃតក់ារដកហូតចដ្ឋេបាំពាន្នូ្វរិទិធមាន្ជីវតិ។ ចៅកនុងមតិចយប ់ទូចៅទី៦ 
របរ់កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ បាន្រងកតធ់ៃន្ជ់ាបន្្បន្នទ បថ់្ន "គ្នម ន្បដិបបចា តិ្ណា
មេួ ស្តូវបាន្អ្នុ្ញ្ហា តចន្នះចទ រូមបសី្តចៅកនុងស្គ្នមាន្អារន្នជាសាធារណៈស្ដ េាំរាមកាំស្ហងដ ់អាេុ
ជីវតិរបរ់ជាតិកច៏ដ្ឋេ"។21 ច ើរពីចន្ះចទៀត ភាេីរដា មនិ្ស្តូវបកស្សាេពីរិទធិមាន្ជីវតិកនុងន្េ័េចងាៀត

                                                 
21 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ខ្៦, មាស្តា៦, រិទធិររ់រាន្មាន្ជីវតិ, នថ្ៃទី៣០ ស្ខ្ចមសា ឆ្ន ាំ១៩៨២, U.N. 
Doc. 
HRI/GEN/១/Rev.១ ចៅ៦, កថ្នខ្ណ័ឌ ទី១, អាេរកបាន្ចៅ http://hrlibrary.umn.edu/peace/docs/hrcom6.htm (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០១៧) 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ៣ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ៦ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធរីុវ ិ និ្ងន្ចយបាេៈ ពិធីសារបស្ន្ាម៖  បបចាត្ទូចៅ 
ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ៤ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ១១ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ១២(២) 
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េងា ់ចន្នះចទ ប៉ាុស្ន្ ្ស្តូវចធែើរកមមភាពចដើមបីការពាររិទធមិាន្ជីវតិឲ្យបាន្រកមមបាំ្ុត។22 
 
 ខ្ណៈចព ស្ដ េាបអ់្ន្ដរជាតិ មនិ្បាន្េងកាតពែកិេេរដាភាេី ឲ្យ ុបចច ចទរស្បហារជីវតិ
ទាំងអ្រ់កច៏ដ្ឋេ ប៉ាុស្ន្្ចន្ះេឺជាបាំណងស្បាថ្នន  (េងឲ់្យរដាភាេី ុបចច ចទរស្បហារជីវតិទាំងអ្រ់)។ ជា
ការពិត ពិធីសារបស្ន្ាមច ើកទីពីរនន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ មាន្បាំណង
 ុបចច នូ្វចទរស្បហារជីវតិ ស្ដ ជាការខិ្តខ្ាំស្បឹងស្ស្បងកនុងការ ុបចច ចទរស្បហារជីវតិ។ ចស្កាម
មាស្តា១ នន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេចន្ះ រដាភាេីនន្កតិការញ្ហា  បាន្ចប្ជាា
ថ្នមនិ្ស្បហារជីវតិន្រណាមាន កច់ៅកនុងស្ដន្រមតាកិេេរបរ់ខ្លួន្ និ្ងចតវ់ធិាន្ការចាំបាេច់ដើមប ុីបចច នូ្វ
ចទរស្បហារជីវតិចន្ះ។ កនុងេាំចណាមស្បចទរចៅកនុងតាំបន្អ់ារីុអាចេនេស៍្ដ េូ រមួចៅកនុងរបាេការណ៍
ចន្ះ ស្បចទរស្ដ ចៅរកាទុកចទរស្បហារជីវតិ រមួមាន្ ស្បចទរស្បរុេចណ ឥណឌូ ចន្រីុ ឡាវ មា៉ា ច រីុ     
មយី៉ា ន្ម់ា៉ា  រឹងាបូរ ី នថ្ និ្ងចវៀតណាម ស្ដ កនុងចន្នះ ស្បចទរស្បរុេចណ ឡាវ និ្ងនថ្ បាន្ចធែើការផ្អា កការ   
អ្នុ្វត្ចទរស្បហារជីវតិជាបចណ្ាះអារន្ន េឺស្បរុេចណចបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៥៧ ឡាវ ពីឆ្ន ាំ១៩៨៩ និ្ង នថ្ពី
ឆ្ន ាំ២០០៩។23 
 
 ចស្កាមមាស្តា៦ នន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  ស្េងថ្ន រដាភាេីស្ដ 
មាន្ការដ្ឋកច់ទរស្បហារជីវតិ ស្តូវស្តដ្ឋកក់ស្មតិច ើការអ្នុ្វត្របរ់ខ្លួន្េាំចពាះស្តបទច មើរធៃន្ធ់ៃរបាំ្ុត
ប៉ាុចណាណ ះ ចហើេមនិ្អាេដ្ឋកក់ាំហិតច ើមនុ្រសស្ដ មាន្អាេុចស្កាម ១៨ឆ្ន ាំ ឬកស៏្តរ្ីមាន្ន ទ្ចពាះចន្នះ     
ច ើេ។ ដូេស្ដ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ បាន្រងកតធ់ៃន្ច់ៅកនុងមតិចយប ់ទូចៅទី
៦ របរ់ខ្លួន្ថ្ន ចទរស្បហារជីវតិ ស្តូវស្តជាវធិាន្ការពិចររ និ្ងេុងចស្កាេបាំ្ុតនន្ការដ្ឋកទ់ណឌ កមម។24

ចដ្ឋេពិចរណាចៅច ើចគ្ន ជាំហររបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិស្ដ េូរបញ្ហា កថ់្ន ទាំន្នកទ់ាំន្ង ល្ូវចេទ
របរ់អ្នកមាន្ចេទដូេគ្នន  មនិ្េួរស្តូវបាន្ចេចតេូ់ ចៅកនុងបទច មើរអ្ែចីន្នះច ើេ 25 អាស្រ័េចហតុចន្ះ 

                                                 
22 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ខ្៦, នថ្ៃទី៣០ ស្ខ្ចមសា ឆ្ន ាំ១៩៨២, HRI/GEN/១/Rev.១ ចៅ៦, កថ្ន
ខ្ណឌ ទី១ 
23 "ចទរស្បហារជីវតិ", អ្ងគការច ើកស្ ងចទរអ្ន្្រជាតិ, ស្ដ អាេរកបាន្ចៅ https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/ (េូ ចមើ 
េុងចស្កាេនថ្ៃទី២២ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧); "អ្ងគការរហស្បជាជាតិស្ពួេបារមភេាំចពាះការដ្ឋកព់ាកយរុាំចទរស្បហារជីវតិចៅស្ពុេចណចៅកនុងេាបស់្ពហមទណឌ
ស្ដ ស្ករស្មួ  "មជឈមណឌ  ពត័ម៌ាន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ 
, នថ្ៃទី១១ ស្ខ្ចមសា ឆ្ន ាំ២០១៤, អាេរកបាន្ចៅ  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47552#.Wht4XUqWZPZ  (េូ ចមើ េុង
ចស្កាេនថ្ៃទី២៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧); ICJ, “បរាជេ័ធៃន្ធ់ៃរ: រិងាបរុបីចឈបក់ារផ្អា កចទរស្បហារជីវតិ”, នថ្ៃទី១៨ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤, អាេរកបាន្ចៅ  
https://www.icj.org/serious-setback-singapore-breaks-moratorium-on-death-penalty/ (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី២៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
24 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅ ច ខ្៦, នថ្ៃតី៣០ ស្ខ្ចមសា ឆ្ន ាំ១៩៨២, HRI/GEN/១/Rev.១ ចៅ៦, កថ្ន
ខ្ណឌ ទី៧ 
25 រូមចមើ   ឧត្មរនងការជាន្ខ់្ពរ់របរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិទទ ួបន្ទុកជន្ចេៀរខ្លួន្,  ិខិ្តស្ណន្នាំរបរ់ UNHCR រ្ីពីការអ្ះអាងរបរ់ជន្ចេៀរខ្លួន្
ទកទ់ងនឹ្ងនិ្ន្នន ការ ល្ូវចេទនិ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ 
, នថ្ៃទី២១ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨, កថ្នខ្ណឌ  II.B.i.១៩, អាេរកបាន្ចៅ  http://www.refworld.org/pdfid/48abd5660.pdf (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ 
ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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រកមមភាពស្បបចន្ះ មនិ្ស្តូវចតទុ់កថ្នជា "បទឧស្កិដាធៃន្ធ់ៃរបាំ្ុត" ចន្នះចទ។ 
 
មាស្តា ១២ (២) នន្ ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស  តស្មូវឱ្យរដាភាេីចតវ់ធិាន្ការចាំបាេទ់ាំង
អ្រ់ចដើមបកីារពាររិទិធរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រសស្បឆ្ាំងនឹ្ងរកមមភាព ស្ដ រមួបចេូ  ការដកហូតរិទិធ
មាន្ជីវតិចដ្ឋេបាំពាន្។ 
 
ការហាមឃតក់ារចធែើទរុណកមម 

 ការចធែើទរុណកមម ស្តូវបាន្ហាមឃតច់ស្កាមឧបករណ៍េាបអ់្ន្្រជាតិជាចស្េើន្ ដូេជា អ្នុ្រញ្ហា
ជាកល់ាកម់េួេឺ អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចធែើទរុណកមម។ មាស្តា ១ នន្អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការស្បឆ្ាំង
នឹ្ងការចធែើទរុណកមម កាំណតនិ់្េមន្េ័នន្ការចធែើទរុណកមម ដូេខាងចស្កាម៖ 

ទចងែើណាមេួស្ដ ចធែើឲ្យមាន្ការឈចឺប ់ឬការឈចឺបធ់ៃន្ធ់ៃរ ចទះបីជាច ើរូបរាងកាេ ឬ្លូវេតិ្ ស្ដ ស្តូវ
បាន្ចធែើចដ្ឋេចេតន្នចៅច ើបុេគ មាន កក់នុងចគ្ន បាំណងទទួ បាន្ពត័ម៌ាន្ពីគ្នត ់ឬពត័ម៌ាន្ពីបុេគ ទីបី ឬ
ការសារភាព ឫការដ្ឋកច់ទរគ្នតេ់ាំចពាះទចងែើអ្ែមីេួស្ដ គ្នត ់ ឬបុេគ ទបី ីបាន្ស្បស្ពឹត ្ ឬរងសេ័ថ្នបាន្
ស្បស្ពតឹ ្ឬកក៏ារបាំេតិបាំេេ័ ឬបងខិតបងខាំគ្នត ់ឬបុេគ ទីប ីឬចដ្ឋេមូ ចហតុណាមេួច្សងចទៀតចដ្ឋេស្្ាក
ច ើការចរ ើរចអ្ើងនន្ស្បចេទណាមេួ ចៅចព ស្ដ ការឈចឺប់ ឬទរុណកមមស្បបចន្នះ ស្តូវបាន្បងកច ើង
ចដ្ឋេ ឬតាមការបាំ្ុរេាំន្តិ ឬចដ្ឋេការេ ់ស្ពម ឬការេ ់ស្ពមចដ្ឋេសាទ កច់រទើរពីមស្តន្្ីសាធារណៈ ឬពី
បុេគ ច្សងចទៀតស្ដ មាន្រមតាកេិេ្លូវការ។ 

 
  មតិចយប ់ទូចៅទី ២០ នន្កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ   ចរៀបរាប ់ាំអិ្តអ្ាំពី
ស្បចេទនន្ការស្បស្ពឹត្ ស្ដ បាន្រាបប់ចេូ  ចៅកនុងនិ្េមន្េ័នន្ការចធែើទរុណកមម របរ់កតិការញ្ហា អ្ន្្រ
ជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ ចស្កាមមាស្តា ៧។ ការចធែើទរុណកមម រមួបចេូ  ទាំងការឈចឺបខ់ាង
ល្ូវេិត្ និ្ងរាងកាេ កដូ៏េជាការដ្ឋកទ់ណឌ កមមច ើរាងកាេ និ្ងការបង្ហខ ាំងខ្លួន្។26 ច ើរពីចន្ះចទៀត ការ

                                                 
26 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ២០៖ មាស្តា៧, ការហាមឃតក់ារចធែើទរុណកមម ឬការស្បស្ពឹត្ ឬការចធែើ

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ៥ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ៧ និ្ង២(៣) 
អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចធែើទរុណកមម៖ មាស្តា ២  
បចា តិ្ទូចៅនន្ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៏ ១០ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ១៤ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ១២(២) 
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ចស្បើស្បារ់ការពិចសាធស្ ន្កចវជាសាស្តរច្ដ្ឋេគ្នម ន្ការស្ពមចស្ពៀង េឺរាិតចៅកនុងវសិា ភាពនន្និ្េមន្េ័នន្
ការចធែើទរុណកមម។27ជាេុងចស្កាេ ពត័ម៌ាន្ណាមេួស្ដ ទទួ បាន្តាមរេៈការចធែើទរុណកមម េឺមនិ្
អ្នុ្ញ្ហា តចន្នះចទ។28 
 

  ទកទ់ងនឹ្ងការចរ ើរចអ្ើង ចគ្ន ការណ៍ទី ១០ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា េងកាតពែកិេេរដា   
ភាេីឲ្យចធែើការបង្ហក រនិ្ងដ្ឋកទ់ណឌ កមមជាកល់ាកច់ ើការចធែើទរុណកមម និ្ងការស្បស្ពឹត្ស្ដ មាន្ កខណៈ
បន្នទ បបចន្នា ក និ្ងអ្មនុ្រសធម ៌ ឬការដ្ឋកទ់ណឌ កមមស្ដ ស្តូវបាន្ចធែើច ើងចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន ការចេទ ឬ    
អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័របរ់ជន្រងចស្គ្នះ។ 
 

  មាស្តា ២ នន្អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចធែើទរុណកមម  ស្េងយ៉ា ងេារ់ថ្ន "ស្េបស់ាា ន្ភាព
ចដ្ឋេគ្នម ន្ការច ើកស្ ងអ្ែីទាំងអ្រ់ ទាំងសាា ន្ភាពមាន្រស្តង្ហគ ម ឬការេាំរាមកាំស្ហងនន្រស្តង្ហគ ម អ្រាិរភាព
ន្ចយបាេន ទ្កនុង ឬបញ្ហា ស្គ្នអារន្នសាធារណៈដនទចទៀត អាេស្តវូបាន្ចេចតទុ់កថ្ន ជាេុតិ្កមមនន្ការ
ចធែើទរុណកមម"។ បស្ន្ាមពីច ើចន្ះ  មាស្តា ៣ នន្អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការស្បឆ្ាំងនឹ្ងការចធែើទរុណកមម ហាមឃត់
រដាភាេីពីការ "បចណ្ញចេញចៅស្បចទរដនទ [ឬ] ការបចាូ ន្ស្ត បច់ៅស្បចទរដនទវញិនន្បុេគ ណាមាន ក់
ស្ដ មាន្មូ ដ្ឋា ន្ស្េបស់្គ្នន្រ់ស្មាបប់ញ្ហា កថ់្ន បុេគ ចន្នះ នឹ្ងរាិតចៅកនុងចស្គ្នះថ្នន កន់ន្ការរងការចធែើ
ទរុណកមម "។29 

 
  មាស្តា ១២ (២) នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស តស្មូវឱ្យរដាភាេីចតវ់ធិាន្ការ
ចាំបាេទ់ាំងអ្រ់ចដើមបកីារពារអ្នកការពាររិទធមិនុ្រស  ស្បឆ្ាំងនឹ្ងទចងែើ ស្ដ រាបប់ចេូ  ទាំងការចធែើទរុណ 
កមម។ 

 
 
 
 

                                                 
ទរុណកមមស្ដ អ្មនុ្រសធម ៌ឬបន្នទ បបចន្នា ក ឬចឃរចៅដនទចទៀត, នថ្ៃទី១០ ស្ខ្មនិ្ន ឆ្ន ាំ១៩៩២,  U.N. Doc. HRI/GEN/១/Rev.១ ចៅ៣០, កថ្នខ្ណឌ ទី
៥, អាេរកបាន្ចៅ http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
27 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ២០៖ មាស្តា៧, នថ្ៃទី១០ ស្ខ្មនិ្ន ឆ្ន ាំ១៩៩២,  U.N. Doc. HRI/GEN/
១/Rev.១ ចៅ៣០, កថ្នខ្ណឌ ទី៦ 
28 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ២០៖ មាស្តា៧, នថ្ៃទី១០ ស្ខ្មនិ្ន ឆ្ន ាំ១៩៩២,  U.N. Doc. HRI/GEN/
១/Rev.១ ចៅ៣០, កថ្នខ្ណឌ ទី១២ 
29 V.L. v. Switzerland, Communication No. ២៦២/២០០៥, U.N. Doc. CAT/C/៣៧/D/២៦២/២០០៧ (2007), កថ្នខ្ណឌ  ៨.២, 
អាេរកបាន្ចៅhttp://hrlibrary.umn.edu/cat/decisions/262-2005.html (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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រិទធឯិកជន្ភាព 

  មាស្តា ១២ នន្ ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទធិមនុ្រស ពិពណ៌ន្នអ្ាំពីរិទធិទទួ បាន្ឯកជន្
ភាព ជាការហាមស្បាមច ើ "ការចស្ជៀតស្ស្ជកចដ្ឋេបាំពាន្ច ើឯកជន្ភាព ស្េួសារ  ាំចៅដ្ឋា ន្ ឬការច ល្ើេ
ល្ង" និ្ង "ការវាេស្បហារច ើកិតិ្េរ និ្ងចករ ្ិ៍ច ម្ ះរបរ់បុេគ ណាមាន ក"់ ។ 

 
 កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ ចតទុ់ក េាបស់្ដ ដ្ឋកច់ទរស្ពហមទណឌ ច ើអ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ថ្ន "ជាការរ ាំចលាេច ើរិទធិឯកជន្ភាពកនុងកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីព រដា និ្ង
ន្ចយបាេ30 ស្ដ បង្ហា ញថ្ន ទាំន្នកទ់ាំន្ង ល្ូវចេទនន្អ្នកស្ដ មាន្ចេទដូេគ្នន  េឺមាន្ស្េងចៅកនុងស្កបខ្ណ័ឌ
នន្រិទធឯិកជន្ភាព។ 
 
 ចគ្ន ការណ៍ ៦ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា បាន្បស្ន្ាមខ្លឹមសារជាកល់ាក ់ រស្មាបអ់្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ដូេខាងចស្កាម៖ 

[បស្ន្ាមពីច ើចន្ះ] រិទធិឯកជន្ភាព រមួបចេូ ្ងស្ដរនូ្វជចស្មើរកនុងការបង្ហា ញ ឬមនិ្បង្ហា ញពត័ម៌ាន្ទកទ់ង
ន្ឹងន្ិន្នន ការចេទ ឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័របរ់បុេគ ណាមាន ក់ កដូ៏េជាការរចស្មេេិត ្ ន្ិងជចស្មើររបរ់
គ្នតទ់កទ់ងន្ងឹរាងកាេផ្អទ  ់ខ្លួន្ ន្ិងទាំន្នកទ់ាំន្ង្លូវចេទ ន្ិងទាំន្នកទ់ាំន្ងរបរ់គ្នតច់្សងៗចទៀតជាមេួ
អ្នកដនទ។ 

 
  ចៅស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ ចលាក េ៉ាូរឹបហ៍ ខាណាតារីុ (Joseph Cannataci) ស្តូវបាន្ស្តងតាាំង
ជាអ្នករាេការណ៍ពិចររច ើកដាំបូង ទទួ បន្ទុកកិេេការរិទធិឯកជន្ភាព កនុងរេៈចព បីឆ្ន ាំដាំបូង។31 
អាណតិ្របរ់គ្នត ់ រមួបចេូ  ទាំងតស្មូវការនន្ការចធែើរមាហរណកមមទរសន្វរ័ិេចេន្ឌរ័ចៅកនុងការង្ហរ

                                                 
30 Arvind Narrain, “និ្ន្នន ការចេទនិ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័៖ ស្កបខ្ណ័ឌ ចគ្ន េាំនិ្តចាំបាេរ់ស្មាបក់ារច ើកកមពរ់រិទធិ?”, Arc International, ២០១៦, 
ទាំពរ័ទី១, អាេរកបាន្ចៅ http://arc-international.net/global-advocacy/human-rights-council/sexual-orientation-and-gender-identity-a-
necessary-conceptual-framework-for-advancing-rights/ (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
31 "អ្នករាេការណ៍ពិចរររ្ីពីរិទធិទទ ួបាន្រិទធិឯកជន្ភាព", OHCHR, ២០១៥, អាេរកបាន្ចៅ  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ១២ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ១៧ 
ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ៦ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ១២ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖  មាស្តា ១២(២) 
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របរ់គ្នត។់32 
 

  មាស្តា ១២ (២) នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស  តស្មូវឱ្យរដាភាេីចតវ់ធិាន្ការចាំ 
បាេទ់ាំងអ្រ់ចដើមបកីារពារអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស  ស្បឆ្ាំងនឹ្ងទចងែើ ស្ដ រមួបចេូ  ទាំងការរ ាំចលាេបាំពាន្
ច ើរិទិធឯកជន្ភាពរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស ។ 
 
រិទិធចធែើការង្ហរ 

 មតិចយប ់ទូចៅ១៨ កាំណតក់ារបកស្សាេអ្ាំពីរិទធិចធែើការង្ហរចៅកនុងកតិការញ្ហា រ្ីពីរិទិធចរដា
កិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌ចៅចស្កាមកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម។៌ មតិ
ចយប ់ចន្ះ េូរបញ្ហា កថ់្ន កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌ហាមឃត ់
"ការចរ ើរចអ្ើងណាមេួកនុងការទទួ  និ្ងរកាការង្ហរស្ ា្កច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្ [... ] ចេទ [... ឬ] និ្ន្នន ការចេទ 
[... ] ស្ដ មាន្ចេតន្ន ឬចធែើឱ្យខូ្េខាត ឬហាមស្បាមការទទួ បាន្រិទធចិធែើការង្ហរចដ្ឋេស្ ា្កច ើមូ ដ្ឋា ន្
រមភាព "។33 
 
 ដូេគ្នន ចន្ះស្ដរ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  បាន្េូរបញ្ហា កថ់្ន ចៅចព ស្ដ 
អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ស្បឈមមុខ្នឹ្ងការចរ ើរចអ្ើង ចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន កា ល្ូវចេទរបរ់ពួកចេ ស្ដ ជះ
                                                 
32 ស្កុមស្បឹការិទធិមនុ្រសរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, ចរេកី្រចស្មេេិត្ច ខ្ ២៨/១៦, រិទធិទទ ួបាន្ភាពឯកជន្កនុងេុេរមេ័ឌីជីថ្ , នថ្ៃទី១ ស្ខ្ចម
សា ឆ្ន ាំ២០១៥, U.N. Doc. 
A/HRC/RES/២៨/១៦, កថ្នខ្ណឌ  4(f), អាេរកបាន្ចៅ https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/068/ 
78/PDF/G1506878.pdf?OpenElement (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
33 េណៈកមាម ធិការរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបបធមរ៌បរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ខ្ ១៨, មាស្តា៦, រិទធិកនុងការចធែើការ, នថ្ៃទី៦ ស្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ
២០០៦, U.N. Doc. E/C.១២/GC/១៨, កថ្នខ្ណឌ  12(b), អាេរកបាន្ចៅ  
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfUKxXVisd7Dae
%2FCu%2B13J25Nha7l9NlwYZ%2FTmK57O%2FSr7TB2hbCAidyVu5x7XcqjNXn44LZ52C%2BIkX8AGQrVyIc  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី
១៧ ស្ខ្វេិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ២៣ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម៖៌ មាស្តា ៦ 
អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី៖ មាស្តា ១១ 
ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ១២ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីររិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ២៧ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ៥, ៩ និ្ង ១១ 
 

 



អង្គការគោលគៅយុត្តិធម៌ | ២០១៨ | ការបង្ហា ញឥន្ទធនូ្          44 

 

ឥទធិព ដ ់ ទធភាពទទួ បាន្ការង្ហររបរ់ពួកចេ ចន្ះមាន្ន្េ័ថ្នរ ាំចលាេច ើមាស្តា ២ និ្ងមាស្តា ២៦ 
នន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម។៌34 
 
 មាស្តា ១១ នន្អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី  បាន្េងកតពែកិេេ
រដាភាេីឲ្យ ុបបាំបាតក់ារចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី និ្ងធាន្នឱ្យមាន្រមភាពរវាងបុររ និ្ងស្តរ្ីេាំចពាះរិទធិចធែើការ   
ង្ហរ។ ចស្កាមមាស្តា ១១ ចេបាន្ដ្ឋកប់ចេូ  កនុងេាំចណាមេាំណុេច្សងៗចទៀត នូ្វឱ្ការការង្ហរចរមើគ្នន  និ្ង
ការទទួ បាន្ចរមើគ្នន នូ្វអាជីពច្សងៗ និ្ងស្បាកស់្ខ្ចរមើគ្នន ។ ទកទ់ងនឹ្ងអ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  
(LGBTIQ)  ចគ្ន ការណ៍ ១២ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា ស្េងថ្ន៖ 

បុេគ ស្េបរូ់ប មាន្រិទធិទទួ បាន្ការង្ហររមរមយ ន្ិងមាន្អ្ាំចណាេ្  រិទធិទទួ បាន្ ័កខខ្ណ័ឌ ការង្ហរ
 ា ន្ិងេុត្ិធម ៌ន្ិងរិទធិទទួ បាន្កិេេការពារពភីាពអ្តក់ារង្ហរចធែើ ចដ្ឋេគ្នម ន្ការចរ ើរចអ្ើងស្្ាកច ើមូ ដ្ឋា ន្
នន្ន្ិន្នន ការចេទ ឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ចន្នះច ើេ។ 

 
 រិទិធរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស កនុងការចធែើការង្ហរ ស្តូវបាន្កាំណតច់ស្កាមស្មាតា ១១ នន្ចរេកី្
ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស ស្ដ ពន្យ ់ថ្ន "[បុេគ ស្េបរូ់ប] មាន្រិទិធជា កខណៈបុេគ  និ្ង េង
ជារមាេមជាមេួអ្នកដនទ ចដើមបទីទួ បាន្ការង្ហរ ឫអាជីពរបរ់ខ្លួន្ស្របេាប"់។ ដូេគ្នន ចន្ះស្ដរ មាស្តា 
៩ ការពាររិទធិរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស កនុងការ្្ ់ "ជាំនួ្េស្ ន្កេាបស់្ដ មាន្េុណភាពនិ្ងវជិាា ជីវៈ 
ឬជាំនួ្េកនុងទស្មងដ់នទចទៀត និ្ងដាំបូន្នម ន្កនុងការការពាររិទិធមនុ្រស និ្ងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្" ។ ច ើរពី
ចន្ះចទៀត មាស្តា ៥ ស្េងយ៉ា ងេារ់ថ្ន អ្នកការពាររិទធិមនុ្រស អាេចធែើការចៅកនុងអ្ងគការមនិ្ស្មន្               
រដ្ឋា េបិា  រមាេម និ្ងស្កុម និ្ងអាេទាំន្នកទ់ាំន្ងជាមេួអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  និ្ងស្កុមអ្ន្្រ              
រដ្ឋា េបិា ។ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, ការពិចរណាច ើរបាេការណ៍ស្ដ បាន្ដ្ឋកជូ់ន្ចដ្ឋេរដាជាភាេីចស្កាមមាស្តា៤០ នន្កតិការញ្ហា ៖ 
ចរេកី្រន្និដ្ឋា ន្បចេ បន់ន្េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រស - អ្ុីរ ៉ាងស់ាធារណរដាអ្ុីសាល ម, នថ្ៃទី២៩ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១, U.N. Doc. CCPR/C/IRN/CO/៣, កថ្ន
ខ្ណឌ ទី១០, អាេរកបាន្ចៅ http://docstore.ohchr.org/SelfServices/Files 
Handler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsieXFSudRZs%2fX1ZaMqUUOS%2fToSmm6S6YK0t4yT9B73L1 
7SA%2feiYbnx2cIO3WOOtYqEMTBg8uMHZzpeXwyMOLwCLLxzMK2fpd8zvxOHOVVZsw  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៧) 
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ចររភីាពនន្ការេតិន្ងិការបចចេញមត ិ

 រិទធិមាន្ចររភីាពនន្ការេិត និ្ងការបចចេញមតិ េឺជាេាំណុេរនូ នន្រកមមភាពរបរ់អ្ងគការ
រងគមរីុវ ិ និ្ងមាន្សារៈរាំខាន្េ់ាំចពាះការង្ហររបរ់អ្នកការពាររិទធិមនុ្រស35 រមួបចេូ  ទាំងអ្នកការពារ
រិទិធមនុ្រសរបរ់ អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ។ 
 
 ចៅកនុងមតិចយប ់ទូចៅទី ៣៤ នន្កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  ពន្យ ់ថ្ន កនុង
េាំចណាមកត្ាច្សងៗចទៀត ចររភីាព រមួបចេូ  ដូេខាងចស្កាម៖ 

រិទធិកនុងការស្រែងរក ទទួ  ន្ិង្្ ់ពត័ម៌ាន្ ន្ិងេាំន្ិតន្នន្ន [... ] ការបចចេញ ន្ិងការទទ ួេកមតិ
ចយប ់ ការស្បាស្រ័េទកទ់ងស្េបទ់ស្មងន់ន្េាំន្តិ ន្ិងទរសន្ៈស្ដ អាេចធែើការបចាូ ន្ឲ្យគ្នន ចៅវញិចៅមក 
[... ] ការស្ថ្លងការណ៍ន្ចយបាេ ការអ្តាា ធិបាេផ្អទ  ់ខ្លួន្ ន្ិងកេិេការសាធារណៈ ការ្សពែ្ ាេ ការ
ជស្ជកពិភាកាអ្ាំពីរិទធិមនុ្រស សារពត័ម៌ាន្ ការបង្ហា ញអ្ាំពីវបបធម ៌ន្ិងរិ បៈ ការបចស្ងៀន្ ន្ិងរុន្ទរកថ្ន
ស្្នកសារន្ន [.. ] ន្ិងការ្ាេពាណិជាកមម។36  

 
  ចទះជាយ៉ា ងណាកច៏ដ្ឋេ មាស្តា ១៩ (៣) នន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទធិព រដា និ្ង
ន្ចយបាេ  អ្នុ្ញ្ហា តឱ្យមាន្ការរតឹតបតិបនិ្្េបនួ្្េេាំចពាះចររភីាពនន្ការេិត និ្ងការបចចេញមតិ។ ការ
ច ើកស្ ងស្បបចន្ះ ស្តូវបាន្ "្្ ់ឱ្យចដ្ឋេេាប"់ និ្ង "ចាំបាេរ់ស្មាបស់្តការចគ្នរពរិទធិ ឬចករ ្ិ៍ច ម្ ះ
របរ់អ្នកដន៏ទ ឬរស្មាបក់ារការពាររន្ដិរុខ្ជាតិ ឬរណាដ បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬរុខ្ភាពសាធារណៈ ឬ
រី ធមប៌៉ាុចណាណ ះ"។ ស្ដន្កាំណតណ់ាមេួ ស្តូវស្តស្របតាមការចធែើចតរដដតឹ៏ងរងឹនន្ភាពចាំបាេ ់និ្ងមាន្រ
មាមាស្ត ចហើេរដាភាេី េួរស្ត្្ ់ចរេកី្ មាតិអ្ាំពីការដ្ឋកក់ាំហិតទាំងចន្នះ។37 

                                                 
35 "ចកើតមកមាន្ចររភីាពនិ្ងរមភាព៖ និ្ន្នន ការចេទនិ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ចៅកនុងេាបអ់្ន្្រជាតិ", OHCHR, ២០១២, ទាំពរ័ទី៥៥, អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf  (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
36 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ , មតិចយប ់ទូចៅច ខ្៣៤, មាស្តា១៩, ចររភីាពខាងជាំចន្ឿនិ្ងការបចចេញមតិ, នថ្ៃតី១២ ស្ខ្កញ្ហា  
ឆ្ន ាំ២០១១, U.N. Doc. CCPR/C/GC/៣៤, កថ្នខ្ណឌ ទី១១១, អាេរកបាន្ចៅ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf (េូ 
ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
37 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសអ្នន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ , មតិចយប ់ទូចៅច ខ្៣៤, មាស្តា១៩, នថ្ៃទី១២ ស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១១, CCPR/C/GC/៣៤, 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ១៩ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ១៩ 
ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ២០ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ២៤ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ៦ និ្ង ៧ 
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  ចៅឆ្ន ាំ១៩៨២ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ  បាន្អ្នុ្ញ្ហា តឱ្យមាន្ការដ្ឋកក់ាំហិត
ច ើកមមវធីិទូរទរសន្ ៍ និ្ងវទិយុស្ដ ពិភាកាអ្ាំពីការស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន 38 ចដ្ឋេឈរច ើមូ ដ្ឋា ន្ថ្ន រដា  
ភាេីជាមាេ រ់ច ើ "ការរចស្មេេិត្ជាកល់ាក"់ េាំចពាះបញ្ហា រី ធមស៌ាធារណៈ។ ចទះជាយ៉ា ងណាក៏
ចដ្ឋេ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិព រដា និ្ងន្ចយបាេ បាន្េងាុ បង្ហា ញថ្ន ទរសន្ៈ និ្ងខ្លឹមសារនន្     
"រី ធមស៌ាធារណៈ" េឺមាន្ កខណៈស្ស្បស្បួ  ចហើេអាេមាន្ការផ្អល រ់បូ្រ39 ដូចេនះ ការរតឹតបតិរបរ់រដា
ភាេីច ើចររភីាពខាងការបចចេញមតិ ស្តូវស្តអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យមាន្ការផ្អល រ់បូ្រចន្ះ និ្ងមនិ្េួរស្តូវបាន្អ្នុ្វត្ន្៍
ចដើមបបីងកឱ្យមាន្ការចរ ើរចអ្ើង ឬច ើកកមពរ់ភាពមនិ្អ្តឱ់្ន្ចន្នះចទ ។40 
 

  ចគ្ន ការណ៍ ១៩ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា ពន្យ ់អ្ាំពីចររភីាពនន្ការេិត និ្ងការបចចេញ
មតិកនុងបរបិទនន្អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន   ដូេខាងចស្កាម៖ 

ការបចចេញមតិអ្ាំពអី្ត្រញ្ហា ណ ឬភាពជាបុេគ  តាមរេៈការន្ិយេ អាកបបកិរយិ ការចរលៀកពាក ់      
 កខណៈកាេវកិា ជចស្មើរនន្ការដ្ឋកច់ ម្ ះ ឬមចធាបាេច្សងៗចទៀត កដូ៏េជា ចររភីាពកនុងការស្រែងរក 
ទទួ  ន្ិងស្េកចេពត័ម៌ាន្ ន្ិងេាំន្តិស្េបយ់៉ា ង រមួទាំង រិទធិមនុ្រស ន្ិន្នន ការចេទ ន្ិងអ្តរ្ញ្ហា ណ       
ចេន្ឌរ័ តាមរេៈមចធាបាេណាមេួ ន្ិងចដ្ឋេគ្នម ន្ស្ពាំស្ដន្កាំណត។់ 

 
  មាស្តា ៦ នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទធិមនុ្រស បាន្រងកតធ់ៃន្ថ់្ន អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស  
មនិ្ស្តឹមស្តទទួ បាន្នូ្វចររភីាពកនុងការេិត និ្ងបចចេញមតិដូេមនុ្រសស្េប់ៗ រូបចន្នះចទ កប៏៉ាុស្ន្្ ចររភីាព
ចន្ះ ស្ថ្មទាំងស្តូវបាន្ពស្ងីកជាពិចររេាំចពាះបញ្ហា រិទធិមនុ្រស និ្ងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្្ងស្ដរ ចហើេថ្ន 
អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស មាន្រិទធ ិ "ទញការចបអ់ារមមណ៍សាធារណៈេាំចពាះបញ្ហា ទាំងចន្នះ្ងស្ដរ"។ 
មាស្តា ៧ កតរ់ាំគ្ន ់ថ្ន អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស មាន្រិទធ ិ "កនុងការចរៀបេាំ និ្ងពិភាកាគ្នន អ្ាំពីេាំនិ្ត និ្ង
ចគ្ន ការណ៍រិទធិមនុ្រសថ្មី  ៗចដើមបចីធែើការតររូមតិឲ្យមាន្ការទទួ េកនូ្វេាំនិ្តថ្មីៗទាំងចន្នះរបរ់ពួកចេ "។ 
 
 
 
 
 

                                                 
កថ្នខ្ណឌ ទី២៧ 
38 "ជាំពូកទី ៤៖ រិទធិចររភីាពនន្ការជបួជុាំគ្នន និ្ងការបចចេញមតិ", េណៈកមមការអ្នកេាបអ់្ន្្រជាតិ (ICJ), ២០១២,  អាេរកបាន្ចៅ 
http://www.icj.org/sogi-casebook-introduction/chapter-four-freedom-of-assembly-association-and-expression/ (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ 
ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
39 "ជាំពូកទី ៤៖ រិទធិចររភីាពនន្ការជបួជុាំគ្នន និ្ងការបចចេញមតិ", េណៈកមមការអ្នកេាបអ់្ន្្រជាតិ (ICJ), ២០១២, 
40 “េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រស៖ Hertzberg និ្ង Others v. Finland”, មាស្តាទី១៩, នថ្ៃទី៦ ស្ខ្កុមភៈ ឆ្ន ២០០៨, អាេរកបាន្ចៅ  https://www.article19. 
org/resources.php/resource/3236/en/hrc:-hertzberg-and-others-v.-finland (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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ចររភីាពកនុងការបចងកើតរមាេមន្ងិការស្បម ូ្្ុ ាំជបួស្បជុាំ 

 ចររភីាពកនុងការបចងកើតរមាេម និ្ងការស្បមូ ្ុ្ាំជួបស្បជុាំ និ្ងចររភីាពកនុងការេិត និ្ងការបចចេញ
មតិ េឺមាន្ទាំន្នកទ់ាំន្ង្ារភាា បគ់្នន ជាមូ ដ្ឋា ន្៖41 

កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា ន្ិងន្ចយបាេ  ពន្យ ់ថ្ន ចររភីាពរបរ់មនុ្រសកនុងការភាា បទ់ាំន្នក់
ទាំន្ងជាមេួអ្នកដន៏ទ រមួមាន្ រិទធិកនុងការេូ រមួ ន្ិងបចងកើតរហជីព (មាស្តា ២១) ចហើេថ្ន ចររភីាពនន្
ការជួបស្បជុាំ រាំចៅចៅច ើចររភីាពកនុងការស្បមូ ្្ុ ាំចដ្ឋេរន្្ិវធិី (មាស្តា ២២) ។ មាស្តា ៨ នន្កតិកា
រញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ ន្ងិវបបធម ៌បាន្ពន្យ ់ពីចររភីាពនន្ការបចងកើតរមាេម ជា
ពិចររ ចៅកនុង កខខ្ណឌ នន្ចររភីាពកនុងការេូ រមួ ន្ិងបចងកើតរហជីព ។ 

 
 ដូេគ្នន នឹ្ងចររភីាពនន្ការេិត និ្ងបចងកើតរមាេមស្ដរ ចស្កាមកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពី     រិទិធព រដា 
និ្ងន្ចយបាេ (ICCPR) និ្ងកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌  រដាភាេី 
អាេចធែើការដ្ឋកក់ាំហិតេចងាៀតច ើចររភីាពនន្ការបចងកើតរមាេម និ្ងការស្បមូ ្ុ្ាំជួបស្បជុាំ ស្ដ ស្តូវបាន្ 
"្្ ់ឲ្យចដ្ឋេេាប"់ "ស្ដ មាន្ភាពចាំបាេរ់ស្មាបស់្តការចគ្នរពរិទធ ិ ឬចករ ្ិ៍ច ម្ ះរបរ់អ្នកដនទ ឬ
រស្មាបក់ារការពាររន្ដិរុខ្ជាតិ ឬរណាដ បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬរុខ្ភាពសាធារណៈ ឬស្កមរី ធម ៌ " 
ចហើេស្តូវបាន្ចតទុ់កថ្នមាន្ភាពចាំបាេ ់និ្ងមាន្រមាមាស្ត។ 
 

  ចៅកនុងបរបិទនន្អ្នកស្រឡាញ់ចេទដូេគ្នន  ចគ្ន ការណ៍ទី ២0 នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា 
បញ្ហា កថ់្ន ចររភីាពនន្ការបចងកើតរមាេម និ្ងការស្បមូ ្ុ្ាំជួបស្បជុាំ ករ៏មួបចេូ  ទាំង "រមាេមន្នន្ន
ចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន កា ល្ូវចេទ ឬអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័" ចហើេចធែើការច ើ "រិទធិរបរ់បុេគ ស្ដ មាន្
និ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ខុ្រៗគ្នន "។ ចគ្ន ការណ៍ចន្ះ ពន្យ ់បស្ន្ាមចទៀតថ្ន រដាភាេីអាេ
ដ្ឋកស់្ដន្កាំណតច់ ើចររភីាពនន្ការបចងកើតរមាេម និ្ងការស្បមូ ្ុ្ាំគ្នន ជួបជុាំ៖ 
                                                 
41 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ , មតិចយប ់ទូចៅច ខ្ ៣៤, មាស្តា ១៩, នថ្ៃទី១២ ស្ខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១១, CCPR/C/GC/៣៤, 
កថ្នខ្ណឌ ទី៤ 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ២០ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ២១ និ្ង ២២ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម៖៌ មាស្តា ៨  
ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ២០ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ២៤ និ្ង ២៧(២) 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖  មាស្តា ៥ និ្ង ១២ 
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រដាភាេ ី ស្តូវ [... ] ធាន្នជាពិចររថ្ន រញ្ហា ណនន្រណាដ បធ់ាន បស់ាធារណៈ រី ធមស៌ាធារណៈ             
រុខ្មា ភាពសាធារណៈ ន្ិងរុវតាិភាពសាធារណៈ មនិ្ស្តូវបាន្ចស្បើស្បារ់ ចដើមបរីតឹតបតិច ើការអ្នុ្វត្រិទធិ
នន្ការបចងកើតរមាេម ន្ិងការស្បមូ ្ដុ ាំជួបស្បជុាំចដ្ឋេរន្្ិវធិ ីចដ្ឋេស្្ាកច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្ន្ិន្នន ការចេទ ឬអ្ត្
រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ខុ្រៗគ្នន ចន្នះចទ។ 

 
  មាស្តា ២៤ នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទិធមនុ្រសអាសារ ន្ ធាន្នច ើចររភីាពនន្ការជួបជុាំស្បមូ ្ុ្ាំ
ស្បកប ចដ្ឋេរនិ្្វធីិ។ ខ្ណៈស្ដ មនិ្មាន្ការការពារជាទូចៅច ើចររភីាពនន្ការបចងកើតរមាេម មាស្តា 
២៧ (២) ការពាររិទធិជាកល់ាកក់នុងការេូ រមួ និ្ងបចងកើតរហជីព និ្ង "កាំណតស់្ពាំស្ដន្កាតពែកិេេេាំចពាះ
វសិា ភាពស្ដ បាន្អ្នុ្ញ្ហា តិចដ្ឋេេាបជ់ាតិ និ្ងការអ្នុ្វត្"។42 គ្នម ន្េាំណារពន្យ ់ជា ល្ូវការណាមេួ
នន្ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទិធមនុ្រសអាសារ ន្ ឬការចរៀបេាំការង្ហរ (travaux preparatoires) ស្ដ ពន្យ ់
អ្ាំពីអ្ែីស្ដ អ្តីតអ្នករាេការណ៍ឯករាជយរបរ់អ្ងគការរហស្បជាជាតិ រ្ីពីការការពារស្បឆ្ាំងនឹ្ងអ្ាំចពើ
ហិងា និ្ងការចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេស្ ា្កច ើនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ចលាក វទិីត មុន្តាបូន្ (Vitit 
Muntarbhorn) បាន្ពិពណ៌ន្នថ្ន ជាការជស្មុញច ើកកមពរ់ "តនមលអាសារ ន្" របរ់ចរេកី្ស្បការរ្ីពី    
រិទិធមនុ្រសអាសារ ន្  ចដ្ឋេការ ុបចច នូ្វការធាន្នរិទធិអ្ន្្រជាតិជាចស្េើន្ច្សងចទៀត ជាពិចររ “ចររ ី
ភាពកនុងការបចងកើតរមាេម”។43 ការខ្ែះខាតតមាល ភាពស្បបចន្ះ េឺជាការរះិេន្ដ់រ៏ាំខាន្ម់េួចៅច ើចរេកី្
ស្ថ្លងការរ្ីពីរិទិធមនុ្រសអាសារ ន្  និ្ងរារាាំងដ ់ការអ្េវិឌឍ ការេ ់ដឹងេារ់លារ់អ្ាំពីចហតុ្ របរ់
អាសារ ន្ស្ដ  ុបចច នូ្វចររភីាពទូចៅរ្ីពីការបចងកើតរមាេមចន្ះ។44 
 

  មាស្តា ៥ នន្ចរេកី្ស្ថ្លងស្បការរ្ីពីរិទិធមនុ្រស  បញ្ហា កថ់្ន ចររភីាពនន្ការបចងកើតរមាេម និ្ង
ការស្បមូ ្ុ្ាំជួបស្បជុាំរបរ់អ្នកការពាររិទិធមនុ្រស រមួមាន្រិទិធកនុងការបចងកើត និ្ងេូ រមួកនុងអ្ងគការមនិ្ស្មន្
រដ្ឋា េបិា  រមាេម និ្ងស្កុម និ្ងកនុងការស្បាស្រ័េទកទ់ងជាមេួអ្ងគការមនិ្ស្មន្រដ្ឋា េបិា  និ្ងអ្ងគការ
អ្ន្្ររដ្ឋា េបិា ន្នន្ន។ ច ើរពីចន្ះចទៀត មាស្តា ១២ បញ្ហា កអ់្ះអាងថ្ន រកមមជន្ការពាររិទធិមនុ្រស មនិ្

                                                 
42 Sharan Burrow & Noriyuki Suzuki,  "ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍អារីុបា៉ា រីុេិេរ្ីពីចរេកី្ស្បការរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្", រហភាពរហជីពអ្ន្្រជាតិ, នថ្ៃទី
២៨ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២, អាេរកបាន្ចៅ https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_statement_on_asean_human_rights_declaration_final_2_.pdf 
(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី២២ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧)  
43 Vitit Muntarbhorn, "" េាបរិ់ទិធមនុ្រសអាសារ ន្ "កាំពុងស្តូវបាន្បចងកើតច ើង" បាងកកប៉ារុ្, នថ្ៃទី១១ ស្ខ្ឧរភា ឆ្ន ាំ២០១៧, អាេរកបាន្ចៅ https:// 
www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170511/281719794500835 (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី២១ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
44 Sriprapha Petcharamesree, "សាា បតយកមមរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្៖ ការអ្េវិឌឍនិ្ងបញ្ហា ស្បឈមរបរ់វា", ការពិនិ្តយចមើ រិទធិចរមើគ្នន , វ ៉ាុ  ១១, ២០១៣, 
កថ្នខ្ណឌ ទី៤, អាេរកបាន្ចៅ  http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Sriprapha%20Petcharamesree%20ERR11.pdf  (េូ ចមើ 
េុងចស្កាេនថ្ៃទី២២ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧); ស្កុមឃល ាំចមើ រិទធិមនុ្រស,  “រងគមរីុវ ិចថ្នក  ចទរេាំចពាះការអ្នុ្មត័ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្
ស្ដ មាន្ កខណៈមនិ្ស្តឹមស្តូវ”, ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២, អាេរកបាន្ចៅ https://www.hrw.org/news/2012/11/19/civil-society-denounces-adoption-
flawed-asean-human-rights-declaration  ( ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី២២ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧); "ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍៖ តិេជាងភាពស្េបស់្គ្នន្៖់ ការពិចស្គ្នះ
ចយប ់របរ់AICHRអ្ាំពីចរេកី្ស្បការរ្ីីីពីរិទធិមនុ្រសអាសារ ន្ ", មាស្តា១៩, នថ្ៃទី២១ ស្ខ្មថុិ្ន្ន ឆ្ន ាំ២០១២, អាេរកបាន្ចៅ 
https://www.article19.org/resources.php/resource/3338/en/less-than-adequate:-aichr-consultation-on-asean-human-rights-declaration 
(េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី២២ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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ស្តឹមស្តមាន្ចររភីាពកនុងការចធែើរកមមភាពស្បកបចដ្ឋេរនិ្្វធីិស្បឆ្ាំងនឹ្ងការរ ាំចលាេច ើរិទិធមនុ្រស និ្ង
ចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្ប៉ាចុណាណ ះចទ ប៉ាុស្ន្ ្ពួកចេ កស៏្តូវបាន្ការពារទ ់នឹ្ងរកមមភាពរបរ់រដាភាេី ឬអ្នកដន៏ទ
ចទៀតស្ដ រ ាំចលាេច ើការទទួ បាន្រិទធិមនុ្រស និ្ងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្្ងស្ដរ។ 
 
រិទិធេូ រមួកនុងជវីភាពសាធារណៈ 

 ដូេស្ដ ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស  និ្ងកតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិ រ្ីពីរិទិធព រដា 
និ្ងន្ចយបាេ  បាន្កាំណត ់រិទធិកនុងការេូ រមួកនុងកិេេការសាធារណៈ រមួមាន្ រិទធិេូ រមួកនុងរដ្ឋា េបិា នន្រដា
ភាេី ចដ្ឋេជាតាំណាងចដ្ឋេផ្អទ  ់តាមរេៈការចបាះចឆ្ន ត ឫតាមរេៈតាំណាងស្ដ បាន្ជាបច់ឆ្ន ត។          
រដ្ឋា េបិា  ស្តូវស្តដឹកន្នាំចៅតាម្ន្ទៈរបរ់ស្បជាជន្ ដូេស្ដ បាន្បង្ហា ញតាមរេៈការចបាះចឆ្ន តតាម
កា កាំណត ់ និ្ងជាកស់្រ្ង ចដ្ឋេមាន្រន្លកឹចឆ្ន តរមាៃ ត ់ និ្ងការចបាះចឆ្ន តស្ដ មាន្ កខណៈចរមើភាព
គ្នន និ្ងជារក ។ មនុ្រសទាំងអ្រ់ ស្តូវស្តមាន្រិទធិចរមើគ្នន កនុងការទទួ បាន្ចរវាសាធារណៈ។ 
 

  កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងន្ចយបាេ  កនុងមតិចយប ់ទូចៅទី ២៥ បាន្ពន្យ ់ថ្នរិទធិ
កនុងការេូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ ការពារ រិទធិរបរ់ "ព រដាស្េបរូ់ប" ចហើេថ្ន "គ្នម ន្ការស្បងស្េងនូ្វ
ភាពខុ្រគ្នន ណាមេួ ស្តូវបាន្អ្នុ្ញ្ហា តកនុងេាំចណាមព រដាកនុងការទទួ បាន្រិទធទិាំងចន្ះចដ្ឋេស្ ា្កច ើ
មូ ដ្ឋា ន្នន្ពូជសារន្ ៍ពណ៌រមបុរ ចេទ ភាសា និ្ងសារន្ន ទរសន្ៈន្ចយបាេទូចៅ ឬទរសន្ៈច្សង
ចទៀត ស្បេពចដើមនន្ជាតិសារន្ ៏ឬរងគម ស្ទពយរមបតិ្ កាំចណើ ត ឬសាា ន្ភាពច្សងចទៀតចន្នះច ើេ។"45 
មតិចយប ់ទូចៅទី ២៥ កប៏ាន្ចធែើការកតរ់មាគ  ់្ងស្ដរថ្ន រិទធិកនុងការេូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ 
រមួបចេូ  ទាំងការជាំរុញឥទធិព តាមរេៈការជស្ជកពិភាកាជាសាធារណៈ និ្ងការរន្ទន្នជាមេួតាំណាង

                                                 
45 េណៈកមាម ធិការរិទិធមនុ្រសនន្អ្ងគការរហស្បជាជាតិ, មតិចយប ់ទូចៅច ខ្២៥, មាស្តា២៥, រិទធិេូ រមួកនុងកិេេការសាធារណៈ, រិទធិកនុងការចបាះ
ចឆ្ន ត និ្ងរិទធិទទួ បាន្ចរវាសាធារណៈចរមើគ្នន , នថ្ៃទី១២ ស្ខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៦, U.N. Doc. CCPR/C/២១/Rev.១/Add.៧, កថ្នខ្ណឌ ទី៣, អាេរកបាន្
ចៅ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 
CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.7&Lang=en (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ២១ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ២៥ 
អ្នុ្រញ្ហា រ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី៖  មាស្តា ៧ 
ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ២៥ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទធមិនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ២៥ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ៨ 
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របរ់ពួកចេ ឬតាមរេៈរមតាភាពរបរ់ពួកចេកនុងការចរៀបេាំខ្លួន្ឯងចដើមបទីទួ បាន្ការគ្នាំស្ទតាមរេៈការ
ធាន្ននូ្វចររភីាពនន្ការបចចេញមតិ ការជួបជុាំស្បមូ ្ុ្ាំ និ្ងការបចងកើតរមាេម។" 
 

  មាស្តា ៧ នន្អ្នុ្រញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី  បាន្រងកត់
ធៃន្ថ់្ន ចៅកនុងបរបិទនន្រិទធិកនុងការេូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ រដាភាេី មាន្កាតពែកិេេកនុងការធាន្នឱ្យ
មាន្រមភាពរវាងស្តរ្ី និ្ងបុររ។ ស្រចដៀងគ្នន ចន្ះស្ដរ ចគ្ន ការណ៍ ២៥ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា កាតា 
ស្េងថ្ន រិទធិេូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ មនិ្េួរចរ ើរចអ្ើងចដ្ឋេស្ ា្កច ើមូ ដ្ឋា ន្នន្និ្ន្នន ការចេទ ឬអ្ត្
រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ចន្នះច ើេ។ 
 
 មាស្តា ៨ នន្ចរេកី្ស្ថ្លងការណ៍រ្ីពីរិទិធមនុ្រស ពន្យ ់ថ្ន រស្មាបអ់្នកការពាររិទិធមនុ្រស រិទធិ
េូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ ករ៏មួបចេូ  ្ងស្ដរនូ្វរិទធិ៖ 

កនុងការដ្ឋកជូ់ន្ពិន្តិយចៅសាា បន័្រដ្ឋា េបិា  ន្ងិទីភាន កង់្ហរ ឫអ្ងគការន្នន្នស្ដ ពាកព់ន័្ធចៅន្ងឹការរះិេន្ ់
ច ើកិេេការសាធារណៈ ន្ិងរាំចណើ ចដើមបសី្ក មាមុខ្ង្ហររបរ់ពកួចេ កដូ៏េជាចដើមបទីកទ់ញេាំណាប់
អារមមណ៍សាធារណៈច ើស្្នកណាមេួនន្ការង្ហររបរ់ពួកចេ ស្ដ អាេរារាាំង ឬបន្ទុេបង្ហា កដ់ ់ការច ើក
កមពរ់ការការពារ ន្ិងការទទួ សាគ  ់រិទធិមនុ្រស ន្ិងចររភីាពជាមូ ដ្ឋា ន្។ 

 
រិទិធេូ រមួចៅកនុងជវីភាពវបបធមរ៌បរ់រហេមន្ ៍

 រិទធិេូ រមួកនុងជីវភាពវបបធមរ៌បរ់រហេមន្ ៍ ស្តូវបាន្កាំណតជ់ាេមបងចៅកនុងមាស្តា ២៧ នន្    
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស និ្ងមាស្តា ១៥ នន្កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ 
រងគមកិេេ និ្ងវបបធម។៌ កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌កនុងចរេកី្ពន្យ ់ទូចៅទី 
២១ បញ្ហា កថ់្ន រិទធិចន្ះេឺជាចររភីាពមេួស្ដ តស្មូវឱ្យរដាភាេីមនិ្ចធែើការចស្ជៀតស្ស្ជកចៅកនុងការអ្នុ្វត្
ស្្នកវបបធមន៌្នន្ន និ្ងការទទួ េកនូ្វ្ ិត្ ស្ ន្កវបបធម ៌ចហើេស្របចព ជាមេួគ្នន ចន្ះ តស្មូវឱ្យរដា

មូ ដ្ឋា ន្េាប ់
ចរេកី្ស្បការជារក រ្ីពីរិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ២៧ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធព រដា និ្ងរិទិធន្ចយបាេ៖ មាស្តា ២៧ 
កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម៖៌ មាស្តា ១៥ 
អ្នុ្រញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីការ បប់ាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី៖ មាស្តា ១៣ (c) 
ចគ្ន ការណ៏េ៉ាហគយ៉ា កាតា៖ ចគ្ន ការណ៍ ២៦ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីរិទិធមនុ្រសអាសារ ន្៖ មាស្តា ៣៥ 
ចរេកី្ស្បការរ្ីពីអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស៖ មាស្តា ១២(២) 
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ភាេីន្នន្ន ការពាររិទធិរបរ់អ្នកអ្នុ្វត្រិទធទិាំងចន្ះ។46 ច ើរពីចន្ះចទៀត កតិការញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីរិទិធ
ចរដាកិេេ រងគមកិេេ និ្ងវបបធម ៌ "ហាមឃតក់ារចរ ើរចអ្ើងណាមេួកនុងការអ្នុ្វត្រិទធិរបរ់មនុ្រសស្េបរូ់ប 
កនុងការេូ រមួកនុងជីវភាពវបបធមច៌ដ្ឋេស្ ា្កច ើជាតិសារន្ ៍ ពណ៌រមបុរ ចេទ ភាសា សារន្ន 
ន្ចយបាេ ឬេាំនិ្តច្សងចទៀត ស្បេពចដើមនន្ជាតិសារន្ ៍ឬរងគម ស្ទពយរមបតិ្ កាំចណើ ត ឬសាា ន្ភាពដនទ
ចទៀត។"47 
 

  មាស្តា ១៣ (េ) នន្អ្នុ្រញ្ហា អ្ន្្រជាតិរ្ីពីការ ុបបាំបាតរ់ា ់ទស្មងន់ន្ការចរ ើរចអ្ើងច ើស្តរ្ី  ធាន្ន
រិទធិចរមើភាពគ្នន រវាងស្តរ្ីនិ្ងបុររទកទ់ងនឹ្ងការេូ រមួកនុងជីវភាពវបបធម ៌ដូេជា រកមមភាពកាំសាន្ដ កីឡា 
និ្ងទិដាភាពច្សងៗចទៀត។ ចគ្ន ការណ៍ ២៦ នន្ចគ្ន ការណ៍េ៉ាហគយ៉ា ក៍ាតា កប៏ាន្រងកតធ់ៃន្ស់្ដរថ្ន     
រិទិធទទួ បាន្ការេូ រមួចដ្ឋេចរមើភាពគ្នន ចៅកនុងជីវភាពសាធារណៈ េឺជារិទធិស្ដ មនុ្រសស្េបរូ់បមាន្
ចដ្ឋេមនិ្េិតពីនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័។ ច ើរពីចន្ះចទៀត ចគ្ន ការណ៍ចន្ះ ពន្យ ់ថ្ន 
រិទធិចន្ះ រមួមាន្រិទធិបង្ហា ញពីនិ្ន្នន ការចេទ និ្ងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ និ្ងេងកាតពែកិេេរដាភាេីឲ្យន្នន្ន    
ឲ្យជាំរុញ្្ ់ឱ្ការឱ្យមនុ្រសទាំងអ្រ់េូ រមួកនុងជីវភាពសាធារណៈ និ្ងចដើមប៖ី 

ជស្មុញកិេេរន្ទន្នពចិស្គ្នះចយប ់ ន្ិងការចគ្នរពគ្នន ចៅវញិចៅមក កនុងេាំចណាមអ្នកគ្នាំស្ទស្កុមវបបធម ៌          
ច្សងៗគ្នន ស្ដ មាន្វត្មាន្ចៅកនុងរដាភាេ ី រមួទាំងកនុងេាំចណាមស្កុមស្ដ ស្បកាន្េ់កទរសន្ៈច្សងៗគ្នន ច ើ
បញ្ហា ន្ិន្នន កា្លូវចេទ ន្ិងអ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ចដ្ឋេឈរច ើចគ្ន ការណ៍ចគ្នរពរិទធិមនុ្រស។ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 េណៈកមាម ធិការអ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបបធម,៌ មតិចយប ់ទូចៅច ខ្២១, រិទធិរបរ់អ្នកស្េបគ់្នន ចដើមបេូី រមួជីវតិវបបធម ៌
(មាស្តាទី១៥, កថ្នខ្ណឌ  ១ក នន្កតិការញ្ហា រ្ីពីរិទធិចរដាកិេេរងគមកិេេនិ្ងវបបធម)៌, នថ្ៃទី២១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩, U.N. Doc. E/C.១២/GC/២១, កថ្នខ្ណឌ
ទី៦, អាេរកបាន្ចៅt http://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html (េូ ចមើ េុងចស្កាេនថ្ៃទី១៧ ស្ខ្វេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧) 
47 េណៈកមាម ធិការអ្ងគការរហស្បជាជាតិរ្ីពីរិទធិចរដាកិេេរងគមនិ្ងវបបធម,៌ មតិចយប ់ទូចៅច ខ្២១, រិទធិរបរ់អ្នកស្េបគ់្នន ចដើមបេូី រមួជីវតិវបបធម,៌ នថ្ៃ
ទី២១ ស្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩, U.N. Doc. E/C.១២/GC/២១, កថ្នខ្ណឌ ទី២១ ដ ់ ២២ 
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 អ្នុ្សារន្រ៍មួ 
 អ្នុ្សារន្រ៍មួរបរ់អ្ងគការចគ្ន ចៅេុត្ិធម ៌ចកើតចេញពីការពិចរណាជាមូ ដ្ឋា ន្េាំនួ្ន្ពីរេឺ: 

● ការចស្បើស្បារ់ស្ដ មាន្ដឹងចស្េើន្ជាងមុន្ និ្ងស្បចរើរច ើងជាងមុន្ នូ្វដាំចណើ រការនន្ការពិនិ្តយ
ច ើងវញិ តាមកា កាំណតជ់ារក េូេអី្ អាេជះឥទធិព ជាវជិាមាន្ច ើសាា ន្ភាពរបរ់អ្នក
ស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន   និ្ងអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់ពួកចេចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍។ 

● ថ្ែីចបើអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  កាំពុងររ់ចៅ និ្ងស្បតិបតិ្ការចៅបណ្ាស្បចទរកនុងតាំបន្អ់ារីុ         
អាចេនេ ៍ មាន្ភាពរមបូរស្បបខាល ាំងកី្ អ្ងគការចគ្ន ចៅេុត្ិធម ៌ េ ់ថ្ន ចដើមបរីចស្មេនូ្វការ
ទទួ សាគ  ់ រមភាព និ្ងភាពមនិ្ចរ ើរចអ្ើង ទាំងរដ្ឋា េបិា  និ្ងរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទ
ដូេគ្នន  ចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍េួរេបបចីធែើការរមួគ្នន  និ្ងបាំចពញបស្ន្ាមឱ្យគ្នន ចៅវញិចៅមកចៅថ្នន ក់
មូ ដ្ឋា ន្ ថ្នន កជ់ាតិ ថ្នន កត់ាំបន្ ់និ្ងអ្ន្ដរជាតិ។ 

 អ្នុ្សារន្ន៍្នន្នខាងចស្កាមចន្ះ ចផ្្អតជាពិចររ ច ើរដ្ឋា េបិា កនុងតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍ រដាភាេី
ស្ដ នឹ្ង្្ ់អ្នុ្សារន្ ៍ ចៅកនុងដាំចណើ រការនន្ការពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក វដ្ទី៣ ឬទី
៤ និ្ងរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន និ្ងអ្នកការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់ពួកចេ ។ 

 

 អ្នុ្សារន្េ៍ាំចពាះរដ្ឋា េបិា ចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍
● អ្នុ្មត័វធីិសាស្តររ្មួមេួ ចដើមបបីចេបក់ារចរ ើរចអ្ើងច ើអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចដ្ឋេចបច់្្ើម
ជាមេួនឹ្ងការបចឈបនូ់្វការចចទបទច មើរស្ពហមទណឌ ច ើរកមមជន្ការពាររិទិធមនុ្រស។ 

● ទទួ េក និ្ងអ្នុ្វតដឱ្យបាន្ ាបាំ្ុតតាមស្តអាេចធែើចៅបាន្ ចហើេមុន្ការពិនិ្តយច ើងវញិតាម
កា កាំណតជ់ារក ចៅជុាំបន្នទ បច់ទៀត អ្នុ្វតដឱ្យបាន្ ាបាំ្ុតតាមស្តអាេចធែើចៅបាន្ នូ្វអ្នុ្សារន្ ៍
ន្នន្នស្ដ បាន្ច ើកច ើងទកទ់ងនឹ្ងបញ្ហា  SOGIESC កន្លងមក។ 

● ធាន្ននូ្វការតាមដ្ឋន្ស្បកបចដ្ឋេស្បរិទធភាពច ើការអ្នុ្វត្អ្នុ្សារន្ ៍ ស្ដ បាន្ទទួ េកកនុង
របាេការណ៍ការពិនិ្តយចមើ ច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក   ចដ្ឋេការចបច់្្ើមជាមេួការ
ដ្ឋកជូ់ន្ពិនិ្តយនូ្វរបាេការណ៍តាមដ្ឋន្របរ់ពួកចេ។ 

● ជស្មុញច ើកទឹកេិត្បណាដ ស្បចទរចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ ៍ ឲ្យពស្ងឹងការការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់
រហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន   និ្ងរកមមជន្ការពាររិទិធមនុ្រសរបរ់ពួកចេ និ្ងជស្មុញកិេេ
រហស្បតិបតិ្ការ និ្ងកិេេរហការរវាងរដានិ្ងរដា និ្ងថ្នន កត់ាំបន្ច់ ើបញ្ហា ទាំងចន្ះ។ 

  
 អ្នុ្សារន្រ៍ស្មាបរ់ដាភាេនី្នន្នស្ដ ន្ងឹ្ ់្អ្នុ្សារន្ ៍ (កនុងអ្ាំ ុងចព នន្
ដាំចណើ រការេូេអី្) 

● ចធែើការរមួគ្នន ជាមេួរហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  និ្ងអ្នកការពាររិទិធមនុ្រស កនុងស្រុក 
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ចដើមបសី្រែងេ ់ពីតស្មូវការរបរ់ពួកចេ បញ្ហា ន្នន្ន និ្ងការរ ាំចលាេបាំពាន្ស្ដ ពួកចេបាន្ស្បឈម 
និ្ងរចបៀបស្ដ បញ្ហា ទាំងចន្នះ េួរស្តវូបាន្ចដ្ឋះស្សាេ ចៅកនុងដាំចណើ រការពិនិ្តយច ើងវញិតាម
កា កាំណតជ់ារក ។ 

● ជាំរុញច ើកទឹកេិត្ និ្ងចធែើការតររូមតិ ចដើមបបីចេូ  អ្នុ្សារន្ជ៍ាកល់ាកស់្ដ មាន្ កខណៈអាេ
វារ់ស្វងបាន្ អាេរចស្មេបាន្ ជាកស់្រ្ង និ្ងអាេចធែើបាន្ទន្ច់ព ចវលា (SMART) រ្ីពី
និ្ន្នន ការចេទ អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ងេរតិ កខណៈចេទ ចៅកនុង         
របាេការណ៍ ទធ្ េុងចស្កាេរបរ់ស្កុមការង្ហរនន្ស្េបរ់ដាភាេីចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេ។៍ 

● ចធែើយ៉ា ងណាឱ្យរដាភាេីស្ដ ពួកចេបាន្្្ ់អ្នុ្សារន្ច៍ៅឲ្យ មាន្ការទទួ ខុ្រស្តវូ ចហើេជា
ពិចររ តាមដ្ឋន្ជាស្បចាំចៅច ើការអ្នុ្វត្អ្នុ្សារន្ ៍ និ្ងស្រែងរកកិេេរហស្បតិបតិ្ការពីរដា   
ភាេីដន៏ទចទៀត។ 
 

អ្នុ្សារន្រ៍ស្មាបរ់ងគមរីុវ ិន្ងិអ្នកការពាររិទធមិនុ្រស 
● ចធែើការរមួគ្នន រវាងអ្ងគការរងគមរីុវ ិចៅមូ ដ្ឋា ន្ ថ្នន កជ់ាតិ និ្ងអ្ន្្រជាតិ និ្ងរដ្ឋា េបិា  ចដើមប ី
ដ្ឋកជូ់ន្ នូ្វពត័ម៌ាន្ស្ដ អាេរកបាន្ស្តឹមស្តូវបាំ្ុត និ្ងអ្នុ្សារន្ស៍្ដ មាន្ កខណៈអាេ
រចស្មេបាន្ ជាកស់្រ្ង និ្ងអាេចធែើបាន្ទន្ច់ព ចវលា ។ 

● ជាំរុញការតររូមតិ ចដ្ឋេស្ ា្កច ើអ្នុ្សារន្ស៍្ដ បាន្្្ ់ឲ្យកនុងអ្ាំ ុងចព នន្របាេការណ៍    
ពិនិ្តយច ើងវញិតាមកា កាំណតជ់ារក  និ្ងការចស្បើស្បារ់េន្្ការចន្ះជាឧបករណ៍ទាំន្ួ ខុ្រ
ស្តូវទកទ់ងនឹ្ងរដ្ឋា េបិា ។ 

● ពស្ងឹងបណាដ ញទាំន្នកទ់ាំន្ងកនុងេាំចណាមអ្ងគការរងគមរីុវ ិ និ្ងរកមមជន្ការពាររិទធិមនុ្រស
ចៅមូ ដ្ឋា ន្ ថ្នន កជ់ាតិ និ្ងថ្នន កត់ាំបន្ ់ ចដើមបចី ើកកមពរ់ការស្េករ ាំស្ កេាំចណះដឹង និ្ងការអ្នុ្វត្
 ាៗ  កនុងការចធែើការង្ហរជាមេួរដ្ឋា េបិា  ចដើមបចីដ្ឋះស្សាេការចរ ើរចអ្ើងច ើបញ្ហា  និ្ន្នន ការចេទ 
អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញចេន្ឌរ័ និ្ងេរតិ កខណៈចេទ ចហើេចដើមបចី ើកទឹកេិត្ដ ់
ការផ្អល រ់បូ្រចគ្ន ន្ចយបាេជាវជិាមាន្។ 

● រស្មាបរ់ហេមន្អ៍្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  ចៅថ្នន កម់ូ ដ្ឋា ន្ និ្ងថ្នន កជ់ាតិ ស្តូវរហការជាមេួ
អាជាា ធរមាន្រមតាកិេេកនុងការជស្មុញការផ្អល រ់បូ្រេាប ់និ្ងចគ្ន ន្ចយបាេ និ្ងចដើមបពីស្ងីកការ
គ្នាំស្ទេាំចពាះអ្នកស្រលាញ់ចេទដូេគ្នន  កដូ៏េជា ការអ្បរ់ ាំ និ្ងការចធែើរបាេការណ៍អ្ាំពីចរឿងរា៉ា វ          
ច្សងៗរបរ់ពួកចេ ។ 

● ចធែើការចៅស្េបក់ស្មតិ ទាំងកនុង និ្ងចស្ៅស្បចទរ ចដ្ឋេចស្បើស្បារ់េន្្ការរបរ់អ្ងគការរហស្បជា
ជាតិ និ្ងេន្្ការអាសារ ន្។ 
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 បាន្ចបាះពុមព្ាេ ចដ្ឋេមាន្ការគ្នាំស្ទហិរចា វតាុ ពីការយិ ័េឧត្មរនងការជាន្ខ់្ពរ់ទទួ បន្ទុករិទធិ
មនុ្រស។ ខ្លឹមសារនន្របាេការណ៍ចន្ះ មនិ្ ល្ុះបញ្ហេ ាំងពីទរសន្ៈរបរ់ការយិ ័េឧត្មរនងការជាន្ខ់្ពរ់ 
ទទួ បន្ទុករិទធិមនុ្រសចទ ។ 
 
©អ្ងគការចគ្ន ចៅេុតិ្ធម ៌ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ រការិទធិស្េបយ់៉ា ង។ 
 

 គ្នម ន្ស្្នកណាមេួនន្ឯកសារចន្ះ អាេស្តូវបាន្្ ិតច ើងវញិ ឬស្េកចេតាមទស្មងណ់ាមេួ ឬតាម      
មចធាបាេណាច្សងចទៀតច ើេ រមួទាំងការថ្តេមលង ការកតស់្តា ឬវធីិសាស្តរ្ចអ្ ិេស្តូនិ្ក ឬចមកានិ្េ
ច្សងចទៀតច ើេ ចដ្ឋេគ្នម ន្ការអ្នុ្ញ្ហា តជាលាេ កខណ៍អ្កសរជាមុន្ពីអ្នកចបាះពុមព្ាេ ច ើកស្ ងស្ត
កនុងករណីស្ដ មាន្រស្មងខ់្លីៗ ចៅកនុងការស្តួតពិនិ្តយរះិេន្ ់ និ្ងការចស្បើស្បារ់ស្ដ មនិ្ស្មន្មាន្ កខណៈ
ពាណិជាកមមជាកល់ាកម់េួេាំនួ្ន្ស្ដ បាន្អ្នុ្ញ្ហា តចដ្ឋេេាបរ់ការិទធិ។ 
 

 អ្ាំពីអ្ងគការចគ្ន ចៅេុតិ្ធម ៌  
  ចបពី់ចព បចងកើតច ើងចៅឆ្ន ាំ២០១១ អ្ងគការចគ្ន ចៅេុត្ិធម ៌េឺជាអ្ងគការចធែើការផ្អល រ់បូ្ររងគម
មេួ។ ចេើងេឺជាអ្នកចធែើការផ្អល រ់បូ្រ ស្ដ ចជឿថ្នេុតិ្ធមេឺ៌ជាេន្លឹះរស្មាបរ់ងគមមេួស្ដ មាន្រនិ្្ភាព 
ជាពិចររ ជារងគមមេួស្ដ ស្បជាជន្អាេចដ្ឋះស្សាេបញ្ហា របរ់ពួកចេបាន្ តាមរេៈការចស្បើស្បារ់
េុតិ្ធមស៌្ដ មាន្ កខណៈឯករាជយ េុតិ្ធម ៌ និ្ងមាន្តមាល ភាព ជារងគមមេួស្ដ េាបស់្តូវបាន្បចងកើត
ច ើងចដ្ឋេស្បជាជន្ រស្មាបប់ចស្មើពួកចេ ចហើេស្ដ ពួកចេអាេចស្បើស្បារ់បាន្ចដ្ឋេចររ ី  ចហើេច ើរ
ពីចន្ះចទៀត េឺជារងគមមេួស្ដ មនុ្រសស្េបគ់្នន ទទួ បាន្រមភាព មនិ្ថ្នពួកចេជាន្រណា ចេេិតដូេ     
ចម្េ ឬកព៏ួកចេស្រឡាញ់អ្នកណា ចន្នះច ើេ។ 
 

  ចដើមបរីចស្មេបាន្នូ្វចគ្ន បាំណងចន្ះ ចេើងបាន្ចធែើការស្របចៅតាមេាំនិ្តស្ដ ថ្ន ចបពី់ចរឿង    
តូេៗ ចធែើឱ្យចរឿងធាៗំ អាេរកី ូតលារ់បាន្ មាន្ន្េ័ថ្ន េិត្េាំនិ្តមេួស្តូវបាន្ផ្អល រ់បូ្រ ពត័ម៌ាន្មេួស្តូវ
បាន្ស្េករ ាំស្ ក ការអ្នុ្វត្មេួមាន្ កខណៈកាន្ស់្តស្បចរើរជាងមុន្។ ចេើងចធែើឲ្យេាំនិ្តចៅជារកមមភាព 
ចេើង្្ ់ឧបករណ៍ ចហើេចេើងបាន្ចតវ់ធិាន្ការស្េបស់្បបយ៉ា ងចៅចព ចាំបាេ។់ 
 
 តាមរេៈេចស្មាងេុតិ្ធមឥ៌ន្ទធនូ្ (Rainbow Justice) របរ់ចេើង អ្ងគការចគ្ន ចៅេុត្ិធម ៌មាន្
ចគ្ន បាំណងជស្មុញការេរចរចៅតាំបន្អ់ារីុអាចេនេរ៍្ីពីនិ្ន្នន ការចេទ អ្ត្រញ្ហា ណចេន្ឌរ័ ការបង្ហា ញ
ចេន្ឌរ័ និ្ងេរតិ កខណៈចេទ ចហើេចដើមបី្ ្ ់នូ្វឧបករណ៍តររូមតិដ ់អ្នកស្ដ ចធែើការចដើមបកីារផ្អល រ់   
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