ទំព័រពិត

សមភាព និង ភាពមិនេរសេអ
សមភាព និង ភាពមិន េរសេអ

ពិធីព្យុះហយា្រតរបស់សហគមន៍មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចគា� មន

សមភាព និង ភាពមិន េរសេអងគឺជាេគាលករណ៏ដ៏សំខន់ៃនច្ប
មនុស្សអន�រជាតិ។

េដយគា�នករែបងែចកអ�ីទំងអស់ មនុស្ស្រ

�សលញ់េភទដូចគា� មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និងមនុស្សប (LGBT )
ក៏្រត�វបានេគហមឃាត់ េនទី្រក�ងមួយចំនួន រីឯ ្របេទសដៃទេទៀត

សិទិទ
� ទួលបានសិទ�ិមនុស្ស រួមទំងសិទ�ិទទួលបាន្រប្រពឹត�ិកម�េស�

ព្យុះហយា្រត្រត�វបាន្រប្រពឹត�េឡង េគមិនេឃញមានកមា�ំងមាន

ចំេពះមុខច្បោប់ និង សិទ�ទទួលបានករករពរពីករេរសេអ

វ ិធានករណាមួយដ៏មាន្របសិទ�ភាពក�ុងករករពរអ�កចូលរួមពិធ

េដយមូលេហតុេផ្សងៗគា� ែដលក�ុងេនាះរួមមានទំេនារផ�ូវេភទ និ
ស��ណេយនឌ័រ។

េនាះេឡយ ដូចេនះវបានេធ� េអយមានករវយ្របហរេ

ករេរសេអងក�ុងសង�

ច្បោ និង េគាលនេយាបាយែដលមានភាពេរ
ច្បោប់ និង េគាលនេយាបាយរបស់រដ� ែដលគួរែតករពរមនុស្ស្
ករេរសេអង គឺជា្របភពផា�ល់ និង ្របេយាលក�ុងករេរសេអ
មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច

សំណាក់្រក�ម ្រជ�លនិយមណាហ្សី និង ្រក�ម្រជ�លនិយមដៃ

មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្

�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរេ( LGBT ) រប់លននាក់េន
ពិភពេលក។ ជាងមួយភាគបីៃន្របេទសេនេលពិភពេលក ទំន
ផ�ូវេភទដូចគា �ែដលមានករ្រពមេ្រព�ងជាឯកជន្រត�វបានេគច
េល�ស្រពហ�ទណ�។ ច្បោប់ទំងេនះរំេលភបំពនេទេលសិទ�ិឯ
សិទិក�
� ុ ងករទទួលភាពមិន េរសេអ(ែដលសិទិទំងពីរេនះ្រត�វបានក
�

េនក�ុងសិទ�មនុស្សអន�រជ) េហយេធ�េអយបុគ�លទំងេនាះ្របឈ

េទនឹងករចប់ខ�ួន ករេចទ្របកន់ និង ករជាប់េទសព
យា ៉ងេហចណាស់ក៏មាន្របេទសចំនួន្របាំ បានដក់េទស
ដល់ពួកេគ។

មនុស្សែដលជា ឬ ក៏្រត�វបានេគយល់េឃញថាជា មនុស្ស�សី�សល
គា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ មនុស្ស

េភទ ឬ មនុស្សេភទពីរ( LGBT ) ទទួលកររងទុកអំពីស�កស�មទុយ៌សសង
ករផាត់េ និងភាពលំេអៀង េនកែន�ងេធ�ករ េនតមសលេរ
មន�ីរសុខភិបាល និងេនទិដ�ភាពេផ្សងេទៀតៃនជីវិត។ បុគ�លទំ
ទទួល បានករបេណ�ញេចញពីករងរ ករសម�ុតកំែហងេនក�ុង
ករបដិេសធក�ុងករព្យោបាលសុខភាព ករបេណ�ញេចញពីផ�ះ ក
ស�ល់ពីសំណាក់ឪពុកមា�យ ករបង�ំឲ្យចូលមន�ីរេពទ្យសៃស្របស
េរៀបករ ឬ មានៃផ�េពះ និង ទទួលរងករវយ្របហរេទេលេក�

ចំេពះមនុស្សែដលមានេភទពីរ ករេរសេអងែតងែតចប់េផ�មេឡងតំង
ចប់កំេណតមកេម�៉ះ មានទរក និង កុមារ ែដលេកតមកមានេភទពីរជា
ទទួលករវះកត់ និង ករេធ�អន�រគមន៏នានា ែដលេធ�េឡងេដយគ
្រពមរបស់សមីខ�ួន ឬ ពីសំណាក់ឳពុកមា�យរបស់េគ ក�ុងេគាលបំណ

រូបភាពៃន វិធានករេរសេអងេផ្សងេទៀត រួមមានករហមឃាត់
�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សល

េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរេភ( LGBT ) ក�ុងករទទួលបានករង
ជាក់លក់ ករេរសេអងេដយករដក់កំហិតេលេសរីភាពក�ុង
មតិ និង េធ�បាតុកម�ជាសធារណៈ ្រពមទំងករបដិេសដធ
ស�ល់ទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទដូច គា�តមផ�ូវច្បោប់។ មានរដ�ជាេ្រច
យមនុស្សប�ូរេភទ ទទួលករវះកត់មិនេអយមានកូនជាល័ក�ខ័ណ�
ទទួលបានករទទួលស�ល់តមផ�ូវច្បោប់េទេលេភ

េ្រពះ

្របសិនេបមិនបានទទួលករវះកត់េទ ពួកេគ្រត�វបានបង�ំេអ
សង�ម េដយមិនទទួលបានករងរសមរម្យ េសវសុខភិបា
ដូចេគឯង និង ្រត�វបានបដិេសធនូវសិទ�ិជាមួលដ�នរបស

មិន្រត��និយាយព“មនុស្ស�សលញ់េភទដូច ”?

បំបាត់ភាពខុសគា�ៃនភាពេដយសរកំេណតេភ

ករទទួលខុស្រត�វរបស់រ
រដ�មានកតព�កិច�ផ�ូវច្បោប់ េដម្បីប��ក់ថាច្បោប់ និង េគាលនេយ
មិនបានេរសេអងេទេលមនុស្សេដយសរែតទំេនារផ�ូវេភទ និង អត
េយនឌ័ររបស់េគេឡយ និង ្រត�វប��ក់ថា ្រកប ខណ�ច្បោប់្រត�វែត

ករពរ្រគប់្រគាន់ចំេពះករេរសេអងែដល្របពឹត�េដយភាគីទីបី។ ក
្រត�វែតមាន មិនថាជាវប្បធម៏ ្របៃពណី និង សសនាណាក៏េដយ។
មិនថា មាន្របវត�ិស�ស� ឬ មានករណីពិេសសណាមួយក�ុងតំបន់េទ 
ធានានូវសិទ�ិដល់្រគប់មនុស្សទំងអស់។ រដ�ភិបាល ែដលបដិេស
ករពរសិទ�ិមនុស្សស្រមាប់មនុស្ស�សី�សលញ់េ

មនុស្ស្រប

�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ

(LGBT ) គីជាកររំេលភច្បោប់អន�

េសរ ីភាពក�ុងករបេ��ញមតិគឺ្រត�វបានេគេគៀបសង�ត់ េនែប៉កជាេ
ទ�ីបអឺរបខងេកត
៉ុ
និង ទ�ីបអ�ហ�ិក

េដយសរក្រមងច្បោប់ និង

្រពងច្បោប់បានេធ�េឡងក�ុងបំណងហ“ករផ្សព�ផ្សោយ
ណៈ ចំេពះករ�សលញ់េភទដូ ”។ ្រក�មមនុស្ស�សី�សលញ់េភទ
គា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ន

មនុស្សប�ូរេភទ( LGBT ) ែតងែត្របឈមមុខនឹងករដក់កំហិត
េរ សេអង និង ករហមឃាត់ក�ុងករ្របមូលផ�ុំគា�ជាស

្រពឹត�ិករណ៏នាេពលថ�ីៗ
ក�ុងឆា�ំកន�ងេទថ�ីៗេនះ មានរដ�ខ�ះបានេធ�ករខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងក
ករពរសិទ�ិមនុស្សស្រមាប់មនុស្ស�សី�សលញ់េ

មនុស្ស្រប�ស

លញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ( LGBT )។
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មាន ច្បោប់ថ�ីជាេ្រចនបាន្រត�វបានេគអនុម័ត រួមទំង

ធានាថាមនុស្ស�សី�សលញ់េភទ

ឃាត់ករ េរសេអង និង ករដក់េទសេលអំេពឧ្រកិដ�េដ

មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ( LGBT ) ទទួលបា

ស�ប់មនុស្ស�សលញ់េភទដូចគា� ច្បោប់ទទួលស�ល់ទំនាក់ទំនង
ដូចគា� ែដលបង�ភាពងយ�ស�លដល់មនុស្សប�ូរេភទក�ុងករទ
ឯកសរផ�ូវករ ែដលឆ�ុះប��ំងពីេភទែដលេគចង់បា

កង�ល់អំពីករ រំេលភសិទ�ិមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដ

មនុស្ស្រប

�សលញ់ េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ
(LGBT ) ជាញឹកញាប់ និង ក�ុងរូបភាពសហវជាទីបំផុត ្រត�វ
េចញដែដលៗ េដយយន�ករសិទ�ិមនុស្សៃនអង�ករសហ្របជាជ
តំងពីេដមទសវត្សរ៍ឆា១៩៩០ ។ យន�ករទំងេនះ រួមប��ូល ស�ប័នស
ស��ែដលបេង�តេឡងេដម្បីពិនិត្យតមដនរដ�ទំងឡាយក�ុងករ
តមសន�ិស��សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ អ�ករយករណ៍ពិេសស និ
ជំនាញករឯករជ្យេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានែតងតំងេដយ
សិទិម
� នុស្ស េដម្បីេសុបអេង�ត និង រយករណ៍អំ
ព ីប��្របឈមចំេ
ែផ�កសិទិម
� នុស្ស

មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

សមភាព ដូចអ�កដៃទ។

» េធ�ែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិេដម្បី្របតិបត�ិច្បោប់្របឆាំងករ
្រគប់វិវិស័យក�ុងសង�ម

្របព័ន�ផ្សព�ផ:
»ផ�ល់ភាពពិត ន ិង មិនលំេអៀងៃ

មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច

�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ

(LGBT ) និង បង�ញពីករ្រព�យបារម�អំពីសិទ�ិរបស់ពួ
»ផ�ល់ជាសេម�ងដល់បុគ�ល ន ិង ្រក
្រប�ស�សលញ់េភទដូច

មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច

មនុស្

មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ

(LGBT ) តមកែសត ទួទស្សន៏ និង វិទ

អ�ក រួម ទំងមិត�របស់អ�ក ន ិ ង អ�កដៃទេទៀតក៏អចចូលរួមក�ុងករេ ធ�
មានភាព្របេសរែដ

»ហ៊ននិយាយេនេពលែដលេលកអ�ក េឃញមានករេរសេអងេទេ
�សី�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

េនឆា២០១០ ក�ុងសុន�រកថាដ៏មានសរៈសំខន់ពីសមភាពៃនមនុ
�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ មនុស្ស�សល
េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរេភ( LGBT ) េនទី្រក�ងញ៉ូវយក េលក
េលខអង�ករសហ្របជាជាតិ បាន គីមូន បានអំពវនាវ
ករ េដម្បីប�ង�បអំេពហិង្សោ និង ករេរសេអងេលមនុស្ស�
េភទដូចគា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស្រប

មនុស្ស�សលញ់េភទទ

ពីរ និង មនុស្សប�ូរេភទ( LGBT )។ េលកមាន្របសស “ក�ុងនាម
មនុស្ស្រប�ស�សី ែដលមានសតិសម្បជ��ៈ េយងបដិេសធករេរស

ជាទូេទ េហយជាពិេសសេទេលករេរសេអងេទេល ទំេនារផ�ូវេ
អត�ស��ណេយនឌ័រ។ ទីណាមានភាពតនតឹងរវងអកប្បកិរិ
ធម៏ និង សិទិម
� នុស្សជាសកល ករទទួលបានសិទ�ិ្រត�វែតេ”។

មនុស្ស�សល

េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរេភ( LGBT ) េទះេ្រកមរូបភាពណ
» ្របសិនេបអ�ក មិត�របស់អ�ក ឬ សមាជិក្រគ�សររបស់អ�កេជឿថាអ�ក
េ្រគាះ ៃនករេរសេអងេទេលទំេនារផ�ូវេភទ ឬ អត�ស��ណេយនឌ័រ 
េទ អង�ករសហ្របជាជាតិ សិទ�ិមនុស្សេដយេផ�ជាអ

urgent-

action@ohchr.org
» សូមកុំស�នថា ្រគប់គា�សុទ�ែតជាអ�ក�សលញ់េភទផ�ុយគា�ៈ គួរសួរថា
េនាះមានៃដគូ ជាជាងស�នថា គាត់មាន្របពន� េបជាបុរស ឬ គាត
គាត់ជា�ស�ី

» សូមកុំស�នថា រល់អ�កប�ូរេភទ និង អ�កមានេភទពីរ សុទ�ែតជាមនុ
�សលញ់�សី ឬ ្រប�ស�សលញ់្រប�ស  េពលគឺពួកេគអចជាអ�ក�
ផ�ុយគា�ៈ ឬ ក៏អ�ក�សលញ់េភទទំងពី

ចំណុច្រត�វេធ�

រដ�ៈ

»មិន្រត�វចត់ទុកទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទដូចគា�ែដលមានករ្រពមេ
ជនជាបទេល�ស្រពហ�ទ

»អនុម័តច្បោប់្របឆាំងករេរសេអង ែដលហមឃាត់ករេរសេ
េនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ ក�ុងវិស័យករងរ អប់រំ សុ
បាល និង ករទទួលបានអត�ស

»អនុម័តច្បោប់េដម្បីស្រម�លដល់ករទទួលស�ល់តមផ�ូវច្បោប
ែដលេគចង់បានេដយគា�នករវះកត់េអយគា�នកូន ករវះកត
ករឆ�ងកត់វិធីេវជ�ស�ស� ឬ ករព្យោបាលេផ្សងៗ។ លុ
ណាែដលត្រម�វេអយមានករវះកត់េអយគា�នកូន ចំេព
ទទួលករវះកត់ប�ូរេ

»ធានាថា ករអនុវត�ច្បោប់ េសវសុខភិបាល ករអប់រំ
បុគ�លិកែផ�កបំេរ េសវកម�េផ្សងេទៀត ្រត�វបានទទួលករបង�ត់ 
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