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ទំព័រពិត 

ច្បោបិទិិ� មិបុស សិរនតិជាព� ំរ  

ទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រ 
   

 
 
េតស�ីនបិទិិ� មិបុ? 

  
បិទិិ� មិបុជ គនបិទិិ�ិែដិនបោ�ាន�មេា បោ� មិបុ ំរសបោស  

េេរា បោ គ់ ជ គដិបិទិិេបិ គ់ ាគមរករទទមែរិ �ិូបិទិិ� មិបុជេនេ  

់ិិករេរ បេសរជ�ិិិជេេរដិបសា តិជែំេ លិជេេទជ េ ិ� 

ាំេ� តនតិជ ជបរង�  ព�៌ប� ម្រជ បនជន ជ ជាស េរុរជ
�ិជនជ េមជពិករនពជ ា ិនពបមននពជទំេនររផ�ូេេទជ ជ

សតសបស� �េេិន័រសជបិទិិ ំរេិនជ�ិិិនបិទិជ ពែរិ�ជិិរ  បិទិិ

ិេយរេេទ  (បិទិិរបោរិជដិជីូតិជប�នពចំេចន�មនច្បោជិិរជ

េបរនីពាគមរករបេបេ��តិ)  ជបិទិិ េបិ�ាិចេជបរង� ាិចេជិិរ  ូប្ប�៌  

(បិទិិ  ាគមរករទទមែរិករករជបិសិបមនជបរង�ជិិរជករសបោរ)ំ  គន  

បិទិិ�ិែដិ   ច�បរ�ចានបិទិិបាែជ�ិែាប ាោាាក គ់ ជិិរជ

ពឹរចាោ គ់ សជ  
 
បិទិិ� មិបុាតរូរិេ បេរបតេរជិិរជបក �យរច្បោេ ាគមរជ

េបចាសីាបកបនបាែបសីពីបិទិិ� មិបុ  (១៩៤៨) នករេរផេតប  

ិឹរនព សូេរោយគររបបោបសកង �េាេែាទីជ២សជបិទិិ� មិបុ  

នបាែ�តរ�តាតរូ រិជេ ប��សរេច�ជិិរជិនេនេច្បោជ

ាគមរទា�រោនបិិិបស� ជច្បោសិសរនតិាបាព�ីជជេ់ែករ�េ ទ�េកជ

ិិរជាបេពេរុរេទេតរបបោច្បោសិសរនតិសជច្បោបិទិិ� មិបុសិសរនតិជជ

រិនាោនកតព�ាិចេិែោរិ�េ េាបាពឹតសជេនេូបីិេ�មេនាោាោជ

ិិរជេជេបវរសំេពេ�មេនាោាោជេ ិ�្ីនករេែាា�របោជិិរជ

ករចរបិទិិ� មិបុជិិរជបិទិន��ែន� ិរបបោបម ងែជ ជាា �េ�មេសជ  
 
េនេកផ េនន ីាិបិិិបស� សិសរនតិជរិ�ដិកតព�ាិចេជិិរជតមនទីជ

េាក�ច្បោសិសរនតិជេនេេ់រពជករចរជិិរជបំេព� �ិូបិទិ� មិបុសជ

កតព�ាិចេាគមរករេ់រពដិិ័េិជរិ��ិិាតរូេាជតត�ាជាជន�មេិឹរជ ជ

�ិិាតរូបិាេ �ិូករទទមែរិ �ិូបិទិិ� មិបុេទសជកតព�ាិចេាគមរករ  

ករចរ គតា�រូេ េរិ�ករចរបម ងែ ាា �� មិបុជពីកររេំេបំចិ  

�ិូបិទិិ� មិបុពីបំេាោន ីទីបីេេសជកតព�ាិចេជាគមរករបំេព�ជ

ដិិ័េិរិ�ជាតរូដិបា�ិនពនូជិាដិាគមរករបា�ុែ

ិែោករទទមែរិ �ិូបិទិិ� មិបុន��ែន� ិស  
 
េតស�ីនច្បោបិទិិ� មិបុស សិរនតិ? 

  
បិទិិ� មិបុសិសរនតិរិនាោ �ិូកតព�ាិចេ�ិែរិ�ាតរូ �តេ់រពសជ�  

រេៈកររសែោបសេ ប័ិាិបិិិបស� បិទិិ� មិបុសិសរនតិជរិ�បិដនាោ

ាគមរូ ិិ ិករជិិរជច្បោាគមរកប ាជ �ិូកតព�ាិចេជិិរជតមនទីាគមរបិិិបស�

របបោពមាេ សជេ េពែ�ិែិំេ� រច្បោាគមរកប ាជបរជ័េាគមរករេនន  

ក េជកររេំេបិទិិ� មិបុជេិសករជិិរជិិតីូបីិបាដបោតវ  របបោ

បម ងែជ ជប�សឹ រដិេ ន គិ ាោតំប ោិជិិរជសិសរនតិជេ ិ�្ីិនិជ

បសរោនរាិបិទិិ� មិបុសិសរនតិជាតរូរិេ េ់រពជាបតិបតសិជិិរជរតឹ  

បិសឹរេ ាគមរកប ាសជេ គិ ាោសិសរនតិជេិសករ ំរេិនរម�ដិជ �ៈ  

ា�កិរបិិិបស� ជ �នាដិបិកជំន�ជបេរបតេនេបិិិបស� ជិិរជ  

ដិតមនទីាគមរករកផ េំ�ែជជករាបតិបតសិេែកតព�ាិចេ �ិចដិ�ចរាគមរ  

បិិិបស� ជិិរជសគារេករ�េ ពិេបបជិិរជសគាជំន�នារជកេរុរេទេតជ

�តរំរេនេាា �ាបឹារបិទិិ� មិបុរបបោសរងករប់ាបននតិជ

េ ិ�្ីេបមបសេរងតជិិរជរេករ� ពីករាប��មនរបបោបិទិិ� មិបុស  
 
េតវកបបច្បោ�ិរ េទជាគមរករេរ បេសរ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ

� មិបុាប បកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ

� មិបុបស�រេេទជ ជ� មិបុេេទពីរ? 
 
េទសជបិទិ�ាគមរករទទមែរិប�នពជិិរជនព�ិិេរ បេសរជ គនេ់ែករ�េ

បគ�ែជាិបិទិិ� មិបុជ�ិែដិ�ចរាគមរប�ិ មិប�ាិសរងករប់ាបននតិជ េបចាសី

ាបកបនបាែបសីពីបិទិិ� មិបុ ជិិរជបិិិបស� បិទិ� មិបុសជចាកេរស�ជាិជ

េបចាសីាបកបនបាែបសីពីបិទិិ� មិបុ ជ គ�ចរយរច្បោិជ“ ា បោ�ិមបុ ំរ

សបោជេាត�ាដិេបរនីពជិិរជេបិនពជេនេទទទមែរិនពាាផាគ�រជិិរជ

បិទិិ”ស 

ករិនពីប�នពជិិរជនព�ិិេរ បេសររសែោេនេច្បោបិទិិ� មិបុសិសរនតិជ

ស មិូតសចំេចន� មិបុ ំរសបោជ�ិិិដិេេទជទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �

េេិន័រជជ ជ“ ា ិនពិាទេទេត” សជវ់ិិរ�បនពេ�មេនាោាោជ ជនេែា

�ែរាោាំរំរេ�មេជេ ាគមរបិិិបស� បិទិិ� មិបុរបបោេេរជ�ិែ

ស មិស� តេ េរិ�ិន �ិូបិទិិេព�េែ�របបោ� មិបុ�មេចំ មិិជេ ់េជិា

�់តបិទិិពីសគាិាទជេនេេយរេែ��ែន� ិាិទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �

េេិនេរស  

 
�ដរូ�ិេទេតជ �ៈាដិបិករករបិិិបស� បិទិិ� មិបុរបបោសរងករប់

ាបននតិជរិបសា ាោិទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិនេរជាតរូរិ

េ របោបបា� ែជាគមរចំេេ�ារ�ីេរ បេសរេាក�ច្បោបិទិិ� មិបុសិសរនតិសជ

េិនដិ េិេិជវនករនមបច្បោាគមរករបេរបតនពនមប គ់ ាិបិទិិ� មិបុ

េនេ�រផាេែករពិត�ិែិជ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ

� មិបុាប បកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ� មិបុបស�រេេទ

(LGBT)ជាេ �ិចនករនមបច្បោាគមរករេរ បេសរេកេែព�៌ប� ម្រជនតិ ប េិជ

េេទជ បនជ  ា ិនពិាទេទេតសជជំ់រេិនជាតរូរិេ 

បសា ាោ�សរេ ់េ�សរេទេតជាគមរេបចាសីបេា�ចចិតសជជិិរជករ��នំទមេកជ

�ិែាតរូរិបេរបតេនេ �ៈាដិបិករបិិិបស� �ិចនជ �ៈាដិបិករ

សរងករប់ាបននតិបិទិិ� មិបុជ �ៈាដិបិករបិទិិេបិ�ាិចេជបរង�ាិចេជិិរជ

រប្ប�េជ �ៈាដិបិករបិទិិាមដរជ �ៈាដិបិករាបិំរិឹរករេប� រម�ា�ិជ

ិិរជ �ៈាដិបិករែមបបំរតោករេរ បេសរេែងបសីស  
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េតស�ីនទា�រោទ�េកាិកររំេបិទិិ� មិបុ េិ�ឹាសបោបំរមតេកេែជ 

� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុាប បកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ

� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជិិរជ� មិបុបស�រេេទ? 

ករយិែ័េបិទិិ� មិបុសរងករប់ាបននតិបិទិិ� មិបុជរិចរ

ាារននា រយរទ�ែំទ�េសំពីកររេំេបិទិិ� មិបុជ�ិែជ

ាបពឹតសេរជេកេែបម ងែេនេ រទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �ជ

េេិនេរជស  

 

កររេំេ ំរេិនជរម�ដិៈជ  

»  ករវេាបសរន់ិររជសបោពីកររេំេេនេករេាបារបោចាក
ប�សីយរាេាដែជិិរជករ ំរ�ាំ�់ររផ�ូចិតសជរ �់តិែោករវេជ

ាបសរេែជររកេជករវេតបោជ រម�ា�ិជករសបោជំរតិជិិរជ

ករបដផ បោនេ់ែជេាស  

»  ច្បោាព់ទិ�� �ិែដិករេរ បេសរជ�តរ�តាតរូរិេ េាបេ ិ�្ីជ
េបេតេបេិជិិរជេប�របេែ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុជ

ាប បកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ� មិបុជ

បស�រេេទ (LGBT)ជជរម�ដិច្បោ�ិែសតោទមានបទេែិបជាព់ទិ��

ចំេចនទំនាោទំិរេេទ �ិច គ់ ននាជិជ�ិែនករបំចិជេែបិទិិជ

បម ងែជិិរជេបរនីពពីករេរ បេសរស  

»ជជជករេរ បេសរនាោាំ់ិតេែេបរនីពាគមរករបេបេ��តិជិិរជដិករជ

រតិត្ិតេកេែករស មិូតសបិទិិេបរនីពាគមរករច�ែនបដ �ជិិរជ

ជមបជមំជរម�ដិច្បោ�ិែស�កតោកររុព�ររេព័តេដិពីជ

បា�ិនពជរម�េេទ �ិច គ់ ជេាក�រ�បនពរតឹត្ិតកររុព�ររេាិជ

”ករេកបន”សំពី� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុាប បជ

កប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ� មិបុបស�រេេទ

(LGBT)ជសជ

»ជជជករាបពឹសតស�ករេរ បេសរជ�ិែ ចេាតេរាគមរា បោរ�នពាបសំជ

ាា�ជរម�ដិជា�ិផរេប�ករជ េរេិជេ ់ន� ិជិិរជ�ិិីរេពទកសជ

េនេ់ិិករស�កតោជករេរ បេសរាគមរច្បោនតិពីន ីទីបីជេកជ

េែទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រជេប�េ េករាបពឹសតសជ

េនេេរ បេសរេ �តបិសេាតេរជេនេ់ិិករាតរតពិិិតកជេនេ

បិុែោ �ិូករជមេសិសរ � ិតិចតមចចំេចន� មិបុ�ិែររករបន

ចែោសជជេ ាគមរបរបិទេិនជារ�ន�តាិករទទមែ ង ែោាិទំនាោជ

ទំិរេេទ �ិច គ់ ជ ជសតសបស� �របបោ� មិបុ ចេប�េ េដិរែជ

បនចែោេនេេរ រេសរេកេែជ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ

� មិបុាប បកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ

� មិបុបស�រេេទ (LGBT)ជនេាចិស  

 
េត�សប គិិរតជិិរជាា �ាបឹារបិទិិ� មិបុជសរងករប់ាបននតិជ

រិិិយេ �ិចេ�សចនផនចំេចនាបិិបទេិន? 

េ ាគមរេបចាសីបេា�ច�មេចំ មិិជ�សបិគិរតសរងករប់ាបននតិ

រិសំចូនូនករិ� ំរកេជិនករករចរបិទិិរបោរិដិជីូតិ

ិែោ� មិបុ ំរសបោ�ិែបាិតេ ាគមរប�តាាិចេរបបោនផមិជិិរជេ ិ�្ី

េបមបសេរងតនបនិ ោិជិឹរ់តិោចតោជចំេចនករបដផ បោ ំរសបោរម� ំរជ

ករបដផ បោ�ិែេាតេរេនេទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �

េេិន័ររបបោជិររេា់នសជ(ប��េ�ែឧ ់រ�េ ជេបចាសីបេា�ចជ

A/RES/67/168)សជ 

េ �ន�ិាមនជ គិ ំជ២០១១ជាា �ាបឹារបិទិិ� មិបុសរងករប់ាបននតិជ

រិកផ េន ា ប័ិសិសរន� េិរែេែទី�មេរបបោសរងករប់ាបននតិ

�ិែរិស មិ�័តេបចាសីបេា�ចព ម់េ់ែបំ�របសីពីបិទិិ� មិបុជ

ទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រសជេបចាសីបេា�ច១៧ /១៩ជ

ប��សរ“ករាពុេររ�ាយរ�ផ ំរ ”ជចំេចនសំេព់ិររជិិរជករេរ បេសរេកជ

េែបម ងែេនេ រទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រជាព� ំរជ

រិេបគនកេប�ករបិារពីូ ិែនពជិិរជាា�ិតាិកររេំេ ំរេិនជ

ាព� ំរូ ិិ ិករ�ិែសំរចោេននក េសជ  

ករបិារ�ិែរិេបគបមំេននជ�ិែរិេប�េរេនេករយិែ័េឧតស�

បគរករបិទិិ� មិបុជាតរូរិរុព�ររេេ �នបគ�ជ គិ ំជ២០១១សជវរិចរផមែ

បក �េកសំេព់ិររជិិរជករេរ បេសរេកេែបម ងែេនេ រទំេនររផ�ូ

េេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រសជកររាេយ�ជិិរជស មិ ប ិរបបោ

ករយិែ័េេិនបេរបតរិន��ែន� ិាិករពិនារនាា ��ិែរិេប�

េរេ ាា �ាបឹារេ �ន�ីនជ គិ ំជ២០១២ជ�ិែនេែាិំប�រ�ិែករ

ពិនារសិសរេិរែនរផ�ូករបសីពីាបិិបទេិន�ិែរិេាតេរេ  

សរងករប់ាបននតិសជ  
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េតជំសិនាោ�បសរ�ិែច្បោស សិរនតិតា�ុូនករ �ិ ំរកេេប� 

េ ិ�្ីករចរបិទិិរបបោ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុាប បជ

កប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ� មិបុបស�រេេទ? 
 

កតព�ាិចេ�រផ�ូច្បោបគ�ែរបបោរិ� ាោទរិឹរាិចេករចរបិទិិ� មិ

បុរបបោ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ

� មិបុាប បកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ

� មិបុបស�រេេទជរម� ំរកតព�ាិចេៈ  

 
»   ករចរជបម ងែាមំនកដិសំេព់ិររ េនេ រករបផបោករកប�ោ

េេទ �ិច គ់  ិិរជករបស�រេេទ ជិិរជបកប ករ រម�ា�ិជិិរជ

ករាបាពឹតស សូជស� មិបុប�៌ជិិរជបនិបបេនា ាសជស មិ�័តច្បោ បសីពី

ឧាាិិ�ា�ិ េរ បេសរ ជ�ិែ�ិិេែាទឹាជចិតសជនកដិសំេព់ិររជេកេែ

បម ងែេនេ រទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រជេ ់េ

បេរបតាបព័ិិ�ិែដិាបបិទិនពបាដបោរេជករ� សំពីករជ

េរ រេសរ�ិែជំរម�េនេសំេព់ិររជរម� ំរេបមបសេរបតជិិរជ

េសទាបក ោិជិជេែិបជិិរជនំសគាទទមែនមបាតុូ �ាកតោេ បសជ

េប�ករជប�សម នបេស ែិែោជ�សិសីស មិូតសច្បោជិិរ

ាតុតពិិិតកា�ិផរយមំនផមិជិិរជរសែោជ �ិូាបព័ិិនកជិររេា់នជ�ប�ររា

ិំេេនក េសជប�ិា�ពីេិនជច្បោជិិរជេ់ែិេយរេបសីពីាជា

េកិ មរ�តទទមែ ង ែោិជករេសទាបក ោិជេនេ រទំេនររផ�ូេេទជ

 ចន��ែន� ិាបបិទិនពបាដបោករេបគបមំជេានាេកិសជ  
 

»   ែមបជ

ច្បោ�ិែសតោទមាករកប�ោេេទ �ិច គ់ នបទេែិបាព់ទិ�� ជ

រម� ំរច្បោ�ិែសតោទមាកររម�េេទនាជជិរវរិីតិជិ�ករាព�

េាពតរជនបទេែិបាព់�ទ�� សជិនិជ គ់ បម ងែេាតរូរិ

សបោនផមិជ ជកតោនផមិជេនេ រទំេនររផ�ូេេទជ ជសតសបស� �េេិន័រជ

េ ់េ�ិិបាិតេាក�ករជាតុតជពិិិតករផ�ូកេបេនា ាបនិបជ

�ិែដិេ់ែបំ�រាំ�តោសតសជបស� �េេិជន័រេេសជ  
 
»   ស�កតោជជករេរ បេសរេនេ រទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �

េេិជន័រសជស មិ�័តច្បោ�ិែស�កតោករេរ រេសរេនេ��ែេ់តម

ទំេនររផ�ូេេទជិិរជសតសបស� �េេិន័រសជរសែោករសបោរជំិិរជករ

ប�សម នបេស ែជេ ិ�្ីទបោជ ប តោករេរ បជេសរជិិរជ ផ ា គ �

ទមេបរបបោ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុាប បកប�ោជ

េេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ� មិបុបស�រេេទជិិរជ

� មិបុេេទពីរស  

»   ករចរជជ េបរនីពបេបេ��តិជេប�បដ �ជិិរជករជមបជមំ គ់ េនេជ

បិសិូបីិជិែោ� មិបុកបីកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុាប បកប�ោជ

េេទជ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ ជ� មិបុបស�រេេទ ំរសបោជ

េ ់េិនិជ់ិិកររតិត្ិតេ�មេេប�េរេកេែ ំរេិនជប��្ិជ

�តកររតិត្ិតនករកបបច្បោជិិរជដិទំ់ំប�េ់តមប�រែជិិរជ

បដដាតាេេនេជ�ិែនករេរ បេសរេនេ រទំេនររផ�ូេេទជិិរជ

សតសបស� �ជេេិន័រេេសជេែាា�របោូប្ប�៌េបិនព គ់ ជិិរជនពជ

ចា� នជ គ់ �ិែជដិករេ់រពបិទិិរបបោ� មិបុកបីកប�ោេេទជ

�ិច គ់ ជ� មិបុាប បជកប�ោេេទ �ិច គ់ ជ� មិបុកប�ោេេទ ំរពីរជ

 ជ� មិបុបស�រេេទស  

 


