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ទំព័រពិត 

សមភព  ិិ ភពមិ ិរ េសិសេ  ិ

 
សមភព  ិិ ភពមិ ិរ េសិសេ  ិ
 
សមភព  ិិ ភពមិ ិរ េសិសេិ ង គិជាេរាល កលសំ៏ ៏ស ខន៏សិទ្ិ

ម ុស្ស នរគតិត ិ េជ  េរ�និ�ខែសងែចំិសស៏ ម ុស្ ងន៏រន្្ 

សិទ្ិទទួាប សិទ្ិម ុស្ រមួចំិសិទ្ិទទួាប  ន ព្តនិែមិសេមជេ ិ�

ខំិពមុុខន៏  ិិ សិទ្ទទួាប េរេរពរពែេរិរ េសិសេិ ិ េេរ

ិ េម្ាិេតុិេ្ិមជេ  �កាែេុិិុរមួ្ ទំិុរេំ្និរទ  ិិ  សតន

ស�� ាិេ ឌ័រត  
 
 
ខន៏  ិិ ិជា ិេបេ�កា្ ភពិរ េសិសេ  ិ
 
ខន៏  ិិ ិជា ិេបេរនស៏រកប �កាងួរ�តេរពរម ុស្ ងន៏រន្ពែ

េរិរ េសិសេិ ង គ នរពបភ ា៏  ិិ  និេាែេុិេរិរ េសិសេិិិាេ

ម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្

សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT) រន៏ស ុែ៏ិ�ិាេ

ពិរពិសែត គិមួេភងនែស  និទសិ�ិាេពិរពិសែ ទំុែ៏ទំ ិ

េំ្និរទក្ខជេ �កា្ េរ ពមិ ពមិគរែ�  តឯនប ិងតត៏ទុែគនទ

ិាេស ពេទាណ ត ខន៏ចំិិ រ ំិសរនំព ិិាេសិទ្ិរែ�   ិិ

សិទ្ិែេុិេរទទួាភពមិ ិរ េសិសេិ (�កាសិទ្ិចំិពែរិ  តឯនប េរពរ 

ិ�ែេុិសិទ្ម ុស្ស នរគតិ) ិេេេិធងេិអេនុងគាចំិិុ នះមមុុ

ិ ្ិេរតន៏ុំួ  េរិតទ នេ ៏  ិិ េរគន៏ិចសព ្ុជរ ិេេេ

េាិិេខស៏ែល្  និទសខំ ួ  បំ ប  ែ៏ិចស នេរ�ែនតិ 

កា៏ពួែិងត  
 
រន្ភពស ន ិិ  េរិរ េសិសេិិេ្ិិទសត រមួ្ េរេមនត៏ម ុស្សសែ

សសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏

ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT) ែេុិេរទទួាប េរករមួេ

គែ៏សែ៏ េរិរ េសិសេិិ េេរ ែ៏ែំេិតិាេិសរ ែភពែេុិេរនិ�ុល

មតិ  ិិ ិធងេបតុែមគេិរាធ  ពមចំិេរនកិិសកធមិ ទទួា

េគ ា៏ទំុែ៏ទំ ិេំ្និរទក្ខជេ គមេំ្នខន៏ត ្ រកបគិ ខេ ត មឯនិអ

េម ុស្នន្រិរទ ទទួាេរនេត៏មិ ិអេ្ ែ្  គា័ែ ុ័ាណ ិកេមណែ

ទទួាប េរទទួាេគ ា៏គមេំ្នខន៏ិិាេិរទរនស៏ិង  ិ ព 

 នសិ ិនេមិ ប ទទួាេរនេត៏ិទ ពួែិង តឯនប និ ំិអេិ�ិ អ

សិគម ិ េមិ ទទួាប េរករសមរមស ិស្សុ៏រិបា េរសិែា

ក្ខិងរិ  ិិ  តឯនប នកិិសធ ្នសិទ្ិគមួា ប  រនស៏ិងត  
 

 
មិ  តឯង ិេេពែ “ម ុស្សសសល៏ិរទក្ខជេ ”? 

ិសរ ែភពែេុិេរនិ�ុលមតិ ង  តឯនប ិងិងសនសិៀត៏ ិ��នាែគិ ខេ ស 

ទងែនស រ ានុ៏ិិែេត  ិិ ទងែនអអេងិែ ិ េេរែ មិខន៏  ិិ ិសខែនែ

 ពិខន៏ប ិធងេិេេិែេុិនំាិេមនត៏ “េរេ្ពងេាេគេិរ

ាធ ខំិពេរសសសល៏ិរទក្ខជេ ”ត  ែរមម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខ

ជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ 

ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT) �តិ�ត នះមមុុ ្ិេរ ែ៏ែំេិតគេរ

ិរ េសិសេិ  ិិ េរេមនត៏ែេុិេរ នម្ាេនុំជេ គេិរាធត   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ពិធែពសុេេ គរនស៏សេងម ហម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរស

សសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិម ុស្នន្រិរទ  (LGBT) 

ែល តឯនប ិងេមនត៏ ិ�ទែ ែរិមួេខំ ួ  រ ែរ  និទសកសទិទសត�កាពិធែ

ពសុេេ គ តឯនប  ន ព្តនិេេិ ិងមិ ិងេល្ ែ្ំំិ្ សមតមែិខុ ្ 

ន ិិ  េរមួេកល្  នសិទ្ភពែេុិេរេរពរសេែខ្ារមួពិធែពសុេេ គ

ិុិេេេ ក្ខិ ្ប ិធងេ ិអេ្ េរ្េ នេរិ េេិិា ពែ

សំែ៏ ែរម  �រា ិេមេ ែ្  ិិ  ែរម �រា ិេមកសទិទសតត  

 

េរិរ េសិសេិែេុិសិគម 
 
ម ុស្�កាគ ា ែល តឯនប ិងេា៏ិងេលគ ម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខ

ជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ ម ុស្នន្រ

ិរទ ា ម ុស្ិរទពែរ ( LGBT) ទទួាេររិទុែសំពែេំែេេ មទុេទសសិគម 

េរបត៏ិខល   ិិភពាំិសសិ ិ�ែ� ំិិធងេេរ ិ�គមេសិរស  ិ�គម

ម ភែរសុ៏រិបា  ិិិ�ទិកបភពិេ្ិិទសតស �ែនតិត នុងគាចំិិុអខ

ទទួា ប េរនិាន លិខលពែេរករ េរសមំុតែំ�េិិ�ែេុិេសិរស  

េរនកិិសធែេុិេរពរបាសុុភព េរនិាន លិខលពែេភ េរ�ាិទទួា

េគ ា៏ពែសំែ៏កពុែ ន្ េ េរនិ ំបសខ្ាម ភែរិពទសសសស នេទ េរនិ ំ

ិរសនេរ ា ្ សេភិព  ិិ ទទួារិេរ្េ នេរិិាេិែនរ លិល ត 

ខំិពម ុស្�កា្ ិរទពែរ េរិរ េសិសេិ�តិ�តតន៏ិេនេមិេេិគំិពែរិពា

តន៏ែំិាេ តមែិមំា ្ ចរែ  ិិ ែុ្រ �កាិែេតមែ្ ិរទពែរគិ ខេ  

ទទួាេរនេត៏  ិិ េរិធងេស នរងម លុុ �កាិធងេិេេិិ េជ  េរេា៏

 ពមរនស៏សមែុំួ  ា ពែសំែ៏កពុែ ន្ េរនស៏ិង ែេុិិជានំាិាុន

នំបត៏ភពុុសជេ ស ភពិ េេរែំិាេ តិរទពែរត 

 
េរទទួាុុស តឯនរនស៏រកប 
 
រកប្ េតពងែិខុេំ្នខន៏ ិកេមណែន�ុែ៏ខន៏  ិិ ិជា ិេបេរនស៏ិង 

មិ ប ិរ េសិសេិិិាេម ុស្ិ េេរ�តទំិុរេំ្និរទ  ិិ សតនស�� ា 

ិេ ឌ័ររនស៏ិងិេេេ  ិិ  តឯនន�ុែ៏  ែនុាណ ខន៏ តឯន�តេនា៏េរ

េរពរ ងន៏ ជ ៏ខំិពេរិរ េសិសេិ�កា នព្តនិ េភងែទែនែត េតពងែិខុិ 

 តឯន�ត្  មិ គននណធមល  នសពាែ   ិិ េសុែលិ េត រកបចំិសស៏ 

មិ  ្  ននតនិេ�សន ា ្ ែរាែ ពិិសសមួេែេុិតំន ៏ិទ  តឯន�ត

ិុ ្នសិទ្ិកា៏ ងន៏ម ុស្ចំិសស៏ត រ ប រិបា �កានកិិសធែេុិេរ

េរពរសិទងិម ុស្ស ្ន៏ម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរស

សសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ 

(LGBT) ងែគេររ ំិសរខន៏ស នរគតិត  
 
 

 ព្តនិេរាល ុិពាេែមិ  
 
ែេុិឆេ ំែ ំិិេែមិ  ្ រកបុំប ិធងេេរុិតុំ ន្ិ� និែេុិេរព ិ្ិេរ

េរពរសិទ្ិម ុស្ស ្ន៏ម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសស

សល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT)ត 
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្  ខន៏េែគិ ខេ ប  តឯនប ិងស ុម័ត រមួចំិខន៏�កាេម

នត៏េរិរ េសិសេិ  ិិ េរ ែ៏ិចសិាេសំិពេអ ែិកបិ េេរេរេរ

ស�ន៏ម ុស្សសសល៏ិរទក្ខជេ  ខន៏ទទួាេគ ា៏ទំុែ៏ទំ ិេំ្និរទ

ក្ខជេ  �កានិៀភពកេសសយាកា៏ម ុស្នន្រិរទែេុិេរទទួាប 

រែេរេំ្នេរ �កាដំុន�ុំិ ពែិរទ�កាិងខិ៏ប ត 
 

 
ែិងា៏សំពែេររ ំិសរសិទ្ិម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរស

សសសល៏ ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ 

(LGBT) គល្ែកន៏  ិិ ែេុិរន្ភពេេនគទែនំេុត  តឯនប ស�មនិ

ិខលក�កាម ិ េេ នេរសិទ្ិម ុស្ស សិគេរសេ នគគតិ តន៏

គំិពែិកេមទសនត្រ ហឆេ ំ ១៩៩០ ត េ នេរចំិិ  រមួន�្ុា េម ន័ ស ្ិ

ស�� �កានិិៀេតិេេិិកេមណែពិ ិតសគម  រកបចំិ�េែេុិេរ ព ព្តន

គមស ្ិស�� សិទ្ិម ុស្ស នរគតិ សេែរេេរាហ ពិិសស  ិិ សេែ

�ំុលេររែរ�សិេ្ិិទសត�កា តឯនប �តិគំិិ េ ែរម ន្ែា

សិទ្ិម ុស្ ិកេមណែិសុេនសិិៀត  ិិ រេេរាហ សំពែន�ព  នះមខំិពមុុ

�េេែសិទ្ិម ុស្ត  

 

ិ�ឆេ ំ២០១០  ែេុិសុ ភរែកល្ េរធសំ៏ ៏ពែសមភពស ម ុស្សសែ

សសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏

ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT) ិ�ទែ ែរិ លា្ នេែ ិសែសងគ

ិា៏សិគេរសេ នគគតិ ប  ងែម្  ប សំពនុនិអេ្ ន ិិ  

េរ ិកេមណែនអកៀ នសំិពេេិិា  ិិ េរិរ េសិសេិិាេម ុស្សសែសសសល៏

ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិ

ពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT)ត ិសែ្  នេស ល “ែេុិុមគ

ម ុស្ នរសសសែ �កា្ សតិសមណ��� ធ ិេេិនកិិសធេរិរ េសិសេិ 

គទ្ិ ិេេេគពិិសសិិាេេរិរ េសិសេិិិាេ ទំិុរេំ្និរទ  ិិ 

សតនស�� ាិេ ឌ័រត ទែ្ ភពគ ត្ិរ្ិសែនណែិរេិគននណ 

ធមល  ិិ សិទ្ិម ុស្គសែា េរទទួាប សិទ្ិ តឯន�តិគង�័េ”ត  
 
 

ខំាុខ តឯនិធងេ 

រកបធ 
 
»មិ  តឯនតត៏ទុែទំុែ៏ទំ ិេំ្និរទក្ខជេ �កា្ េរ ពមិ ពមិគរែ
� គនទិាេស ពេទាណ  

 
 »ស ុម័តខន៏ នឆំិេរិរ េសិសេិ �កាេមនត៏េរិរ េសិសេិិាេទំ
ិុរេំ្និរទ  ិិ សតនស�� ាិេ ឌ័រ ែេុិនស័ិេេរករ សន៏រ ំសុ៏រិ

បា  ិិ េរទទួាប សតនស�� ា  
 
»ស ុម័តខន៏ិកេមណែស មយាកា៏េរទទួាេគ ា៏គមេំ្នខន៏ិិាេិរទ
�កាិងខិ៏ប ិ េជ  េរនេត៏ិអេជ  ែ្  េរនេត៏នន្រិរទ 

េរដំិេត៏នធិែិន�វេ�សន ា េរពរបាិេ្ិមត ាុនិតាខន៏

�កាត មឯនិអេ្ េរនេត៏ិអេជ  ែ្  ខំិពនុងគា�កា

ទទួាេរនេត៏នន្រិរទ  
 

»ិុ េរស ុនតនខន៏ ិស្សុ៏រិបា េរសន៏រ ំតុសេរ  ិិ 
នុងគាិែ�េេែនំិរ េិ ស្ែមិេ្ិិទសត  តឯនប ទទួាេរនកព ត៏ ិកេមណែ

ិុម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  

ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT) ទទួាប 

សមភព ក្ខសេែកសទត 

 
» ិធងេ�េ េរសែមភពេ ែ៏គតិិកេមណែ នតិនតនិខន៏ នឆំិេរិរ េសិសេិ ិ�
 ងន៏ននិស័ិេែេុិសិគមត  

 
 នព័ ្េ្ពុេាេ: 

 
»េនា៏ភពពិត  ិិ មិ ាំិសសិស ម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរស

សសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ 

(LGBT)  ិិ នកព លពែេរ ពយេបរមបសំពែសិទ្ិរនស៏ពួែិងត  
 

»េនា៏គសិមំិកា៏នុងគា  ិិ  ែរម ម ុស្សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្

 នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ 

(LGBT) គមេ�សត ទួទស្ ល  ិិ នទិសុត  
 

សេែ រួមចំិមិតនរនស៏សេែ  ិិ សេែកសទិទសតែលអខខ្ារួមែេុិេរិធងេិអេ

្ ភព និសេរ�ករធ 
 
»េ   ិេេិ�ិពា�កាិសែសេែ ិងេល្ េរិរ េសិសេិិិាេម ុស្
សសែសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្ នរសសសសល៏ិរទក្ខជេ  ម ុស្សសសល៏

ិរទចំិពែរ  ិិ ម ុស្នន្រិរទ ( LGBT) ិចិ េមរន្ភពមួេត  
 

»  នសិ ិនេសេែ មិតនរនស៏សេែ ា ស្�ិែ ងយេររនស៏សេែិ��សេែគ� រិ

ិ ជ ស េរិរ េសិសេិិិាេទំិុរេំ្និរទ ា សតនស�� ាិេ ឌ័រ ចែ៏ទិ

ិ សិគេរសេ នគគតិ សិទ្ិម ុស្ិ េិេសេគសុែ�មាាិ  urgent-
action@ohchr.org 

 
» ស្មែំុេ    ងន៏ជេ សុទ្�តគសេែសសសល៏ិរទេភុេជេ ធ ងួរសួរិតេនុងគា
ិុ្ សកង្ គគិេ   ជត៏្  នព ្ ិនេគនុរស ា ជត៏្ េង មែ ិនេ

ជត៏គ�សនែត  
 
» ស្មែំុេ   រា៏សេែនន្រិរទ  ិិ សេែ្ ិរទពែរ សុទ្�តគម ុស្សសែ
សសសល៏សសែ ា  នរសសសសល៏ នរស  ិពាង ពួែិងអខគសេែសសសល៏ិរទ

េភុេជេ ធ ា ែលសេែសសសល៏ិរទចំិពែរត  
 


