ទំព័រពិត

ច្បោ ប់សិទ�ិម នុស្សអន�រជាតិ ្រ
ទំ េនារផ�ូវេភទ និង អត�ស
� �ណេយនឌ័
េត អី�ជាសិទ�ិមនុស?

មានតួនាទីក�ុងករឃា�ំេមល  ករ្របតិបត�ិេលកតព�កិច�ដូចមា

សិទិមនុស្ស
�
គឺជាសទ�ិ ិែដលមានជាប់មកជាមួយ្រគប់មនុស្ស

ែតងតំងេដយ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សរបស់អង�ករស

េយង្រគប់គា� គឺមានសិទ�េស�
ិ
គ ក�ុងករទទួលបាននូវសិទ�ិមនុ
ា�
គា�នករ េរសេអង មិនថា េយងម
ា នស��តិ
កំេណតជាតិ ឬ សង� ពណ៌សម្បុរ
ដូជជា

លំេនឋ េដម

សសនា ភាស ឬ កត�

អយុ ពិករភាព ស�នភាពសុខភាព ទំេនារផ�

អត�ស��ណេយនឌ័រ។ សិទិទំងេ
�
នះ មិនថាជាសិ ពលរដ� និង សិទិ�
នេយាប េទ (សិទិរ� ស់រន មានជីវិត សមភាពចំេពះមុខច្បោប
េសរ ីភាពក�ុងករបេ��ញម) ឬ សិទិ� េសដ�កិច� សង�ម កិច�  និង វប្បធម
(សិទិ� ក�ុងករទទួលបានករងរ សន�ិសុខ សង�ម និង ករ) គឺជ
សិទិែដលមា
�
អចែបងែចកជាសិទ�ិសកល ែដល្របទក់្រកឡាគ
ពឹងពក់គា�
សិទិមនុស្ស្
�
ត�វបាន
រ
េគបេង�តេឡង និងបង �ញយា៉ងច្បោស់
េសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមន (១៩៤៨) ជាករេឆ�យ
នឹងភាពសហវយង់ឃ�ងរបស់ស �ង�មេលកេល២។ សិទិមនុស្
�
ជាសកលែតងែត្រត�វបាន េគែម�ងេចញ ន
ស
ិង ធានាេដ
ក�ុងទ្រមង់ជាសន�ិស�� ច្បោប់អន�រជាតិ្របៃពណី  េគាលក

សន�ិស�� និង អ�ករយករណ៏ពិេសស និង អ�កជំនាញឯករជ្យេផ្ស
េដម្បីេសុបអេង�ត និង រយករណ៍ពីករ្របឈមមុខរបស់សិទ�ិម

េត វ�សបច្បោប់ែដរឬេទ ក�ុងករេរ សេអងមនុស្ស�សី�សលញ់េភទ
មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទ
មនុស្សប�ូរេភទ ឬ មនុស្សេភទព?
េទ។ សិទិក�ុង
�
ករទទួលបានសមភាព និង ភាពមិនេរសេអង គឺជាេគ
ស�ូល ៃនសិទិមនុស្ស ែដលមានែចងក�ុងធម�នុ��ៃនអង�ករសហ្រប
�
ជ

េសចក�ី

្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមន  និង សន�ិស��សិទ�មនុស្ស។ ពក្យេផ�ម 
េសចក�ី្របកសជាសកលស�ីពីសិទ�ិមន  គឺែចងយា៉ងច្បោស“ ្រគប់មនុស្សទ

អស់ េកតមកមានេសរីភាព និង េស�ភាព េដយទទទួលបានភាពៃថ�ថ�ូ
សិទិ� ”។
ករធានាពីសមភាព និង ភាពមិនេរសេអងផ�ល់េដយច្បោប់សិទ�ិមនុស្
អនុវតច
� ំេពះមនុស្សទំងអស់ មិនថាមានេភទ ទំេនារផ�ូវេភទ និង អ

និង ្របភពេផ្សងេទៀតរបស់ច្បោប់អន�រជាតិ។ ច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអ

េយនឌ័រ  ឬ “ស�នភាពដៃទេទ” ។ វគា�នរូបភាពណាមួយជាក់លក់ ឬ

បានដក់ជាកតព�កិច�ដល់រដ�េអយ្រប្រពឹត� េដយវិធីណាម

ែលងលក់កំបាំងណាមួយ េនក�ុងសន�ិស��សិទ�ិមនុស្សរបស់េយ

និង េជៀសវងអំេពណាមួយជាក់លក់ េដម្បីជាករេលកកម�
ករពរសិទ�ិមនុស្ស និង សិទ�ជាមូលដ�នរបស់បុគ�លឬ ្រក�ម
េដយក�យជាភាគីៃនសន�ិស��អន�រជាតិ រដ�មានកតព�កិច� និង
េ្រកមច្បោប់អន�រជាតិ េដយេគារព ករពរ និង បំេពញនូវសិ
កតព�កិច�ក�ុងករេគារពមានន័យថា រដ�មិន្រត�វេ្រជ�តែ្រជក ជា
មិន្រត�វបន�យនូវករទទួលបាននូវសិទ�ិមនុស្សេទ។ កតព�កិច�ក
ករពរគឺត្រម�វេអយរដ�ករពរបុគ�លឬ្រក�មមនុស្ស ពីករ
នូវសិទិមនុស្សពីសំណាក់ភាគីទីបី
�
េឡយ។ កតព�កិច� ក�ុងករប
មានន័យថារដ� ្រត�វមានសកម�ភាពជាវិជ�មានក�ុង

អនុ��តេអយរដ�ធានានូវសិទ�ិេពញេលញរបស់មនុស្សមួយចំនួន េហ
ហូតសិទិព
� ីអ�កដៃទ េដយេយាងេលមូលដ�នៃនទំេនារផ�ូវេភទ និង អត �
េយនឌ៏រ។
ម៉្យោងវិញេទៀត គណៈកមា�ធិករករសន�ិស��សិទ�ិមនុស្សរបស់អ
្របជាជាតិ ប
ា នប��ក់ថាទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ៏រ
េគរប់ប� � ូល ក�ុងចំេណាមករណីេរសេអងេ្រកមច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអន
េនះមានន៏យថា វជាករខុសច្បោប់ក�ុងករបេង�តភាពខុសគា�ៃន
េដយែផ�កេលករពិតែដលថា មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដ
មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ឬ មនុស្

ដល់ករទទួលបាននូវសិទ�ិមនុស្សជាមូល

(LGBT)  ក៏ដូចជាករខុសច្បោប់ក�ុងករេរសេអងេទេលពណ៌សម្បុរ ជ

េត អី�ជាច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអន� ?

េភទ សសនា

សិទិមនុស្
�
សអន�រជាតិបានដក់នូវកតព�កិច�ែដលរដ�្រត�វែតេគ

ែដល្រត�វបានបេង�តេដយគណៈកមា�ធិករសន�ិស��ដូចជា គណៈក

ប��ក់ម�ងេហយម�ងេទៀត ក�ុងេសចក�ីសេ្រមចចិត�  និង ករែណនាំទួ

រយៈករផ�ល់សច�ប័នៃនសន�ិស��សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ រដ�សន
ក�ុងវ ិធានករ និង ច្បោប់ក�ុង�ស�ក នូវកតព�កិច� និង តួនាទីក�ុងស
របស់ពួកេគ។ េនេពលែដលដំេណរច្បោប់ក�ុង�ស�ក បរជ័យក�ុងក
�សយ កររំេលភសិទ�ិមនុស្ស យន�ករ និង និតីវិធីស្រ

ឬស�នភាពដៃទេទៀត។ ជំហរេនះ ្រត�

អង�ករសហ្របជាជាតិសិទ�ិមនុស្ស គណៈកមា�ធិករសិទ�ិេសដ�កិច� សង�មកិ
រប្បធម៏ គណៈកមា�ធិករសិទ�ិកុមារ គណៈកមា�ធិករ្របឆាំងនឹងករេធ�
និង គណៈកមា�ធិករលុបបំបាត់ករេរសេអងេល�

របស់

បុគ�ល ឬ បណ�ឹ ងមានេនឯថា�ក់តំបន់ និង អន�រជាតិ េដម្ប
ស�ង់ដរៃនសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ ្រត�វបានេគេគារព ្របតិបត�ិ 
បន�ឹងេនក�ុង�ស�ក។ េនថា�ក់អន�រជាតិ យន�ករទំងេនះរួម
កម�ករសន�ិស�� គណះកមា�ធិកជំនាញ បេង�តេដយសន�ិស��
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េត អី�ជាទ្រមង់ទូេទៃនកររំលភសិទ�ិមនុស្សដ៏ញឹកញាប់បំផុ
មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទ
មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ?
ករិយាល័យសិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្របជាជាតិសិទ�ិមនុ
្រកងជាឯកស រយា៉ងទូលំទូលយអំពីកររំេលភសិទ�ិមនុ
្របពឹត�េឡង េទេលបុគ�លេដយសរទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�
េយនឌ៏រ ។

េនែខមិថុនា ឆា២០១១ ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សអង�ករសហ្
បានក�យជាស�ប័នអន�រដ�ភិបាលេលទីមួយរបស់អង�ករស
ែដលបានអនុម័តេសចក�ីសេ្រមចពហុេគាលបំណងស�ីពីសិទ�ិមនុ
ទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ។ េសចក�ីសេ្រ១៧ / ១៩

សែម�ង “ ករ្រព�យបារម�យា៉ង ” ចំេពះអំេពហិង្សោ និង ករេរសេអ
េលបុគ�លេដយសរទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ ្រពម
បានេស�ឲ្យេធ�ករសិក្សោពីវិសលភាព និង ក្រ មិតៃនកររំេ
្រពមទំងវិធានករែដលចំបាច់េដ

ករ រំេលភទំងេនះ រួមម

ករសិក្សោែដលបានេស�សុំេនាះ ែដលបានេធ�េឡងេដយករិ

» ករវយ្របហរជាហិង្សោ ចប់ពីកររំេលភេដយក

ស�ងករសិទ�ិមនុស្ស ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេនែខ២០១១។ វបានចង�

សម�ីយា៉ងកេ្រមាល និង ករគំរមកំែហងផ�ូវចិត� រហូតដល់
្របហរេល រងកយ ករវយតប់ ទរុណកម� ករចប់ជ
ករសមា�ប់ជាេគាល

» ច្បោប់្រពហ�ទណ�ែដលមានករេរសេអង ែតងែត្រត�វបានេគេ្រប
េបៀតេបៀន និង េធ�បាបេលមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មន
្រប�ស�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ឬ 
ប�ូរេភទ (LGBT)   រួមមានច្បោប់ែដលចត់ទុកជាបទេល�ស ្រ
ចំេពះទំនាក់ទំនងេភទដូចគា�ជាឯកជន ែដលជាករបំពន េល

បង �ញេទអំេពហិង្សោ និង ករេរសេអងេទេលបុគ�លេដយសរទ
េភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ។ កររកេឃញ និង អនុសសន៍រប
ករិយាល័យេនះបេង�តបានជាមូលដ�នៃនករពិភាក្សោជា្រក
េឡងេន្រក�ម្របឹក្សោេនែខមី២០១២ ែដលជាេលកដំបូងែដលក
ពិភាក្សោអន�រភិបាលជាផ�ូវករស�ីពី្របធានបទេនះែដលបានេ
អង�ករសហ្របជាជា

បុគ�ល និង េសរ ីភាពពីករ េរសេអ

»    ករេរសេអងដក់កំហិតេលេសរីភាពក�ុងករបេ��ញមតិ និង ម
រ ិតត្បិតេទេលករអនុវត�សិទ�ិេសរីភាពក�ុងករចូលជាសមា
ជួបជុំ រួមមានច្បោប់ែដលហមឃាត់ករផ្សព�ផ្សោយ
សកម�ភាព រួមេភទដូចគា� េ្រកមរូបភាពរឹតត្បិតករផ្ស
”ករេឃា”អំពីមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស្
�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ឬ មនុស្សប

(LGBT)  ។ 
»    ករ្របពឹ�ត�តមករេរសេអង

ែដលអចេកតេឡងក�ុង្រគប់រូភ

ៃថ� រួមមាន កែន�ងេធ�ករ សលេរៀន េគហដ�ន និង មន�ីរេ
េដយគា�នករហមឃាត់ ករេរសេអងក�ុងច្បោប់ជាតិពីភា
េលទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ េធ�េអយករ្របពឹ

េដយេរសេអងេនែតបន�េកតេឡង េដយគា�នករ្រត�តពិនិ
បន្សល់នូវករជួយអន�រគមន៍តិចតួចចំេពះមនុស្សែដលរង
ពល់។  េនក�ុងបរិបទេនះ កង�ះខតៃនករទទួលស�ល់ៃនទ
ទំនងេភទដូចគា� ឬ អត�ស��ណរបស់មនុស្សអចេធ�េអយម

ប៉ះពល់េដយេរងេអងេទេល មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដ
មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំ
មនុស្សប�ូរេភ (LGBT)  ជាេ្រច

េត មហសន�ិបាត និង ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស អង�ករស
បាននិយាយដូចេម�ចខ�ះចំេពះ្របធាន?
េនក�ុងេសចក�ីសេ្រមចមួយចំនួន មហសន�ិបាតអង�ករសហ្
បានអំពវនាវឲ្យរដ�ទំងឡាយ ធានាករករពរសិទ� ិរ
ដល់មនុស្សទំងអស់ែដលស�ិតេនក�ុងសមត�កិច�របស់ខ�ួន និង េដ
េសុបអេង�តជាបនា�ន់ នឹងហ�ត់ចត់ ចំេពះករសមា�ប់ទំងអស់រ
ករសមា�ប់ែដលេកតេឡងេដយទំេនារផ�ូវេភទ និង អត �
េយនឌ័ររបស់ជនរងេ្រគាះ(សូមេមលឧទហរណ៏ េសចក�ីសេ្រម

A/RES/67/168) ។ 
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េត ជំហនជាក់ែស�ងែដលច្បោប់អន�រជាតិត្រម�វឲ្យរដ�ទ
េដ ម្បីករពរសិ ទ�ិរបស់មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មនុស
�សលញ់េភទដូចគា� ម នុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ឬ មនុស្សប?
កតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ស�ូលរបស់រដ�ទក់ទងនឹងកិច�ករពរស
ស្សរបស់មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច
មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំ
មនុស្សប�ូរេភទ រួមទំងកតព�កិ

» ករព បុគ�លកុំឲ្យមានអំេពហិ េដសករស�ប ក�សលញ
េភទដូចគា និង ករប�ូរេភ  និង បង�ករទរុណកម� ន

ករ្រប្រពឹត�សហវ អមនុស្សធម៌ និង បន ា�បបេនា�ក។ អន

ស�ីពី

ឧ្រកិដ�កម េរ សេអង  ែដលមិនេលកទឹក ចិត� ឲ្យមានអំេពហិង្សោ េ
បុគ�លេដយសរទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ េ
បេង�ត្របព័ន�ែដលមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់រយ ករណ
េរ ងេអងែដលជំរុញេដយអំេពហិង្សោ រួមទំងេសុបអេង�ត 
េចទ្របកន់ជន េល�ស និង នាំអ�កទទួលខុស្រត�វមកកត
េធ�ករ បណ�ុះបណា�លដល់ ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់
្រត�តពិនិត្យកែន�ងឃុំខ�ួន និង ផ�ល់ នូវ្របព័ន�ឲ្យជនរងេ្រគាះ 
ដំេណាះ�សយ។ បែន�មពីេនះ ច្បោប់ និង េគាលនេយាបាយស
េកនគួរែតទទួលស�ល់ថា ករេចទ្របកន់ េដយសរទំេន
អចជាមូលដ�ន្របសិទ�ភាពស្រមាប់ករេស�សុំ េ

» លុប

ច្បោប់ែដលចត់ទុកករ�សលញ់េភទដូចគា�ជាបទេល�ស្
រួមទំងច្បោប់ែដលចត់ទុកកររួមេភទឯកជជនរវងនីតិជនត
េ្រព�ង ជាបទេល�ស្រពហ�ទណ�។ ធានាថា គា�បុគ�ល

ចប់ខ�ួន ឬ ឃាត់ខ�ួន េដយសរទំេនារផ�ូវេភទ ឬ អត�ស��ណេយ
េហយមិនស�ិតេ្រកមករ ្រត�ត ពិនិត្យផ�ូវកយបេនា
ែដលមានេគាលបំណងកំណត់អត� ស ��ណេយន ឌ័រេឡយ

» ហមឃាត់ ករេរសេអងេដយសរទំេនារផ�ូវេភទ និង អត �
េយន ឌ័រ។ អនុម័តច្បោប់ែដលហមឃាត់ករេរងេអងេដយម
ទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ។ ផ�ល់ករអប់រំ និង 
បណ�ុះបណា�ល េដម្បីទប់ ស�ត់ករេរស េអង និង

ស

ទុយស៍របស់មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស្រប�ស�
េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ឬ មនុស្សប�ូរេភទ
មនុស្សេភទពីរ

» ករពរ េសរ ីភាពបេ� �ញមតិ េធ�សមាគម និង ករជួបជុំគា�

សន�ិវ ិធី ដល់មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស្រប�ស�
េភទ ដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ឬ មនុស្សប�ូរេភទទ

េហយធានាថា គា�នកររិតត្បិតណាមួយេធ�េឡងេទេលទំងេ
ែតករ រិតត្បិតជាករ�សបច្បោប់ និង មានទំហំសមេហតុសម
សមាមា្រតក៏េដយ ែដលជាករេរសេអងេដយសរទំេនារផ�ូ
អត�ស��ណ េយនឌ័រេឡយ។ េលកកម�ស់វប្បធម៌េស�ភាពគា� និង 
ច្រម�ះ គា�ែដល មានករេគារពសិទ�ិរបស់មនុស្ស�សី�សល
ដូចគា� មនុស្ស្រប�ស �សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទ
ឬ មនុស្សប�ូរេភទ
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