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បុព្វកថ 
 

ករណីព្រងកីសិទធដិល់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស
្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ឲយមនដូចមនុស ដៃទេទៀត គឺមនិហួសេហតុ និងមនិសមុគ
ម ញេទ។ មនមូល ្ឋ នេនេលើេគលករណ៍្រគឹះពីរ ែដល្រទ្រទងច់បបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ គឺ សមភព 

និងភពមនិេរ ើសេអើង។ពកយេផ្តើមដំបូងៃនេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស បនបញជ កច់បស់ ស់
ថៈ “មនុស ទងំអស់េកើតមកមនេសរភីព និងសមភពកនុងែផនកេសចក្តីៃថ្លថនូរ និងសិទធិ” ។ 

 

េទះជយ៉ង កេ៏ យ ឥរយិបថស្អបម់នុស ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន  ែដលកបយ៉់ងេ្រជ 
ែដលជេរឿយៗ រមួផ ជំមយួនឹងកង្វះករគពំរែផនកចបបេ់ពញេលញចំេពះករេរ ើសេអើងេ យែផ្អកេលើមូល
េហតុទំេនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ េធ្វើឲយមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់
េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី នងិមនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ជេ្រចើននកេ់ន្រគបវ់យ័ទងំអស់ និង 
េន្រគបតំ់បនទ់ងំអស់កនុងពិភពេ ក ្របឈមេទនងឹអំេពើរេំ ភបំពនដធ៏ងនធ់ងរេលើ សិទធមិនុស របស់ពួក 
េគ។ ពួកេគ្រតូវបនេរ ើសេអើង េនកនុងទីផ រពលកមម េន ម េរៀន នងិ មនទរីេពទយ នងិ្រតូវបនេធ្វើ 
ទុកខេទស និង្រតូវបនែលងទទួល គ ល់ពីសំ ក្់រគួ ររបស់ពកួេគផទ ល់។ េន មដងវថិីននេនកនុងទី
្រកុងតូចនិងទី្រកុងធំេនជុវំញិពភិពេ កពួកេគ ្រតូវបនកំណតជ់េគលេ  េដើមបី យ្រប រេលើ យកយ 
េពលគ្ឺរតូវបន យដំ ចបរ់េំ ភផ្លូវេភទ េធ្វើទរុណកមម នងិេធ្វើឃត។ េហើយេនកនុង្របេទស្របែហល ៧៦
្របេទស ចបបែ់ដលមនភពេរ ើសេអើង ចតទុ់កទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទដូចគន  ែដលមនករ្រពមេ្រព ងជឯកជន 
គឺជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ មននយ័ថេធ្វើឲយបុគគលទងំេនះ្របឈមេទនឹង និភយ័ៃនករចបខ់្លួន ករេចទ 
្របកន ់និងករ កព់នធនគរ។ 

 

កង្វល់អំពីករណីទងំេនះ និង កររេំ ភបំពនពកព់ន័ធ ្រតូវបនសែម្តងេចញដែដលៗ េ យយន្ត
ករសិទធមិនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ ចប់ ងំពីេដើមទសវត រឆ៍ន  ំ១៩៩០មកេម្លះ៉។ យន្តករទងំេនះ រមួ
បញចូ លអងគករសនធិសញញ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបពិីនិតយ ម នរដ្ឋទងំ យកនុងករអនុវត្ត មសនធិ
សញញ សិទធមិនុស អន្តរជតិ នងិ ្រពមទងំអនក យករណ៍ពេិសស នងិ អនកជំនញករឯក ជយេផ ងេទៀត
ែដល្រតូវបនែតង ងំេ យអតីតគណៈកមមករសិទធិមនុស  នងិ ថ បន័សនងបន្តរបស់អងគករេនះ េ ថ  
្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស េដើមបេីសុើបអេងកត នងិ យករណ៍អពំីបញ្ហ ្របឈមចំេពះមុខែផនកសិទធិមនុស ។
េនកនុងឆន  ំ ២០១១ ្រកុម្របកឹ សិទធមិនុស បនអនុមត័េសចក្តសីេ្រមចចិត្តេ យសែម្តងេចញនូវ “កង្វល់
ដខ៏្ល ងំក្ល បផុំត” អពំីអេំពើហិង  នងិ ករេរ ើសេអើងចេំពះបុគគលេ យ រទំេនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណ
េយនឌរ័របស់េគ។ត្រមូវករឲយមនវធិនករបញចបក់ររេំ ភបំពនទងំេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់យ៉ងេ្រចើន
និងទូលំទូ យ េទះបីជមនិ្រតូវបនទទួលយកជសកលក្តី ។ 
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ករបញចបអំ់េពើហិង  និង ករេរ ើសេអើងចេំពះបុគគល េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណ
េយនឌរ័របស់បុគគលទងំេនះ គឺជបញ្ហ ្របឈមជចមបងែផនកសិទធមិនុស ។ ខញុ ំសងឃមឹថ េសៀវេភេនះ ែដល
ពនយល់អំពកីតព្វកិចច មផ្លូវចបបែ់ដលរដ្ឋមនចំេពះមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់
េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ចរមួចំែណកដល់កិចចពភិក ែវក
ែញក ទងំេនថន កជ់ត ិនិងពិភពេ កែដលជករណីែដលចបំច្់រតូវមនករអនុត្ត។ 

 

ចំេពះករលំបកទងំអស់េនះ គឺជេពលេវ ៃនេសចក្តសីងឃមឹ មននយ័ថ រដ្ឋែដលមនចំននួ
េកើនេឡើង បចចុបបននេនះ ទទួល គ ល់ពីភពធងនធ់ងរៃនបញ្ហ េនះ នងិត្រមូវករចបំចឲ់យមនវធិនករ។ េ យ
មនករេប្តជញ ចតិ្ត និងករខិតខ្ំរបឹងែ្របងរមួគន របស់រដ្ឋទងំ យ និងសងគមសីុវលិ ខញុ ំទុកចតិ្តបនថ េយើង
នឹងេមើលេឃើញេគលករណ៍សមភព និង ករមនិេរ ើសេអើង ែដល្រតូវបនែ្របក្ល យេទជតថភពស្រមប់
មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង 
មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) េនជុំវញិពិភពេ ក ។ 

 
 

            

វ ីភី យ 

ឧត្តមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតិ 
ទទលួបនទុកសិទធិមនុស  
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េសចក្តីេផ្តើម 
 
បនទ បពី់រយៈេពលជេ្រចើនទសវត រែ៍ដលពកយ “ទំេនរផ្លូវេភទ” និង “អត្តសញញ ណេយនឌរ័” ក្រម

នឹង្រតូវបនេលើកមកនិយយេនកនុងកចិច្របជុំផ្លូវករអន្តររ ្ឋ ភបិលេនអងគករសហ្របជជតិកិចចពិភក ែវក
ែញកកំពុង ត្រត ងេន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស កនុងទ្ីរកុងហ ុែឺណវអពំីសិទធរិបស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទ 
ដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ។ កិចចពិភក
េន្រកុម្របកឹ សិទធមិនុស េនះ បនយកចិត្តទុក កែ់ផនកនេយបយេទេលើចបប ់ និង ករអនុវត្តែដលមន 
ភពេរ ើសេអើងេនថន កជ់តិ និង េទេលើកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ េដើមបេី ះ្រ យ 
បញ្ហ ទងំេនះ មរយៈវធិនករចបប ់និងវធិនករេផ ងេទៀត ។ 

េនែខ មថុិន ឆន  ំ២០១១ ្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស បនអនុមត័េសចក្តីសេ្រមចេលខ១៧/១៩  ែដល
ជេសចក្តីសេ្រមចេលើកទីមយួស្តីពីសិទធិមនុស ទំេនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់អងគករសហ
្របជជតិ។ េសចក្តីសេ្រមចេនះ ្រតូវបនអនុមត័េ យសេម្លងភគតចិ ប៉ុែន្តជសំខនេ់នះ្រតូវទទួលបន
ករគ្ំរទពសីមជកិ្រកុម្របឹក ែដលមកពី្រគបត់បំនទ់ងំអស់។ ករអនុមត័េលើេសចក្តីសេ្រមចេនះបន្រតួស
្រ យផ្លូវស្រមបរ់បយករណ៍ជផ្លូវករេលើកទមីយួរបស់អងគករសហ្របជជតសិ្តីពីកមមវតថុដូចគន  ែដល្រតូវ
បនេរៀបចេំឡើងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករទទលួបនទុកសិទធិមនុស  ។1 

របយករណ៍របស់ឧត្តមសនងករ បង្ហ ញនូវភស្តុ ងែដលបញជ កអ់ពីំគរូំៃនអេំពើហិង ជ្របពន័ធ និង
ករេរ ើសេអើងចំេពះមនុស េន្រគបត់ំបនទ់ងំអស់ េ យ រទេំនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់
ពួកេគេពលគឺចបព់ីករេរ ើសេអើងេលើករងរ ករែថទសុំខភព និង ករអបរ់ ំ រហូតដល់ករចតទុ់កជបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ  នងិករ យ្រប រេលើរូប ងកយែដល្រតូវបនកណំតជ់េគលេ  សូមបែីតករេធ្វើឃត
កេ៏ យ។ របយករណ៍បនរមួបញចូ លអនុ សនម៍ូយចំននួ ែដល្រតូវបនេលើកេឡើងស្រមបរ់ដ្ឋទងំ យ 
និង្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបពី្រងងឹកិចចគពំរសិទធមិនុស របស់ មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស
្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)2 ។ លទធផល្រ វ្រជវ

                                                            
1របយករណ៍របស់ឧត្តមសនងករជនខ់ពស់ៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ស្តីពី “ចបប ់និង ករអនុវត្តែដលមនភពេរ ើសេអើង 
និងអំពីហិង ចំេពះបុគគល េ យមនមូល ្ឋ នេនេលើទំេនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ េយនឌរ័របស់បុគគលទងំេនះ” (A/HRC/19/41) ។  
2  កយស័ពទ មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទេនកនុងរបយ
ករណ៍ទងំមូល េពលគជឺេរឿយៗ ្រតូវបនបំ្រពួញេទជ LGBT។ កយស័ពទទងំេនះ មនឭសូរេលើពិភពេ ក ប៉ុែន្ត េនកនុងវបបធមន៌ន 
កយស័ពទេផ ងេទៀត (កនុងេនះរមួមន hijra, meti, lala, skesana,motsoalle, mithli, kuchu, kawein, travesti, muxé, fa’afafine, fakaleiti, 

hamjensgara និងមនុស ្របុសមនឫកពរជមនុស ្រសី) េនែត្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបពិីពណ៌នអំពី កបបកិរយិ អត្តសញញ ណ ឬ 
ទំនកទំ់នងេភទដូចគន  និងអត្តសញញ ណេភទពីរ។ េនកនុងចំណុចមយួចំនួនកនុងអតថបទ ករេរ ើសេអើងចំេពះមនុស េភទពីរ 
(មនុស ែដលេកើតមកមនលកខណៈេភទខុសពីធមម ) ក្៏រតូវបនេលើកយកមកេ ះ្រ យផងែដរ ។  
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ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ បនបេងកើតជមូល ្ឋ នស្រមបក់ិចចពិភក ជ្រកុមែដលបនេធ្វើេឡើងេន
្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស េនៃថងទី ៧ ែខ មនី ឆន  ំ២០១២ ជកិចចពិភក េលើកទីមយួេហើយែដល ថ បន័អន្តរ
រ ្ឋ ភបិលមយួៃនអងគករសហ្របជជតិបនេរៀបចំកិចចពិភក ែវកែញកជផ្លូវករេលើបញ្ហ េនះ។ 

េ យបង្ហ ញរបយករណ៍ជូន្រកុម្របឹក សិទធមិនុស េនេពលចបេ់ផ្តើមកចិចពិភក ែវកែញកេនះ 
ឧត្តមសនងករ វ ីភី យ បនជំរុញឲយរដ្ឋទងំ យខិតខំអស់ពីសមតថភព េដើមបជួីយ សរេសរ “ជំពូកថម”ី 
មយួេនកនុង្របវត្តិ ្រស្តៃនអងគករសហ្របជជតិ កនុងេគលបណំងបញចបអ់េំពើហិង  នងិ ករេរ ើសេអើង
ចំេពះមនុស ទងំអស់ េ យមនិគិតអំពីទេំនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពកួេគ ។ ែថ្លង ម
រយៈែខ វេីដអូ េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ បន គីមូន (Ban Ki-moon) បនពិពណ៌ន 
អំេពើហិង  នងិ ករេរ ើសេអើងចំេពះមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   
មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ថជ “េ កនដកមមដធ៏ងនធ់ងរចំេពះអនកពកព់ន័ធ 
និងភពេ ហមងចំេពះមនសិកររមួរបស់េយើង”។ េ កបនកតសំ់គល់ថ កជ៏កររេំ ភបំពនេលើ
ចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិែដលេនជធរមនផងែដរ ។ 

កតព្វកិចច មផ្លូវចបបរ់បស់រដ្ឋកនុងកិចចករពរសិទធមិនុស របស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   
មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) និងមនុស
េភទពីរ្រតូវបនកំណតយ៉់ងចបស់ ស់េនកនុងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតេិ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនេសចក្ត ី
្របកសជសកលស្តីពីសិទធមិនុស  និងបនទ បម់ក សនធិសញញ សិទធមិនុស អន្តរជតែិដល្រតូវបន្រពមេ្រព ង។ 
មនុស ទងំអស់ េ យមនិគិតអំពេីភទ ទំេនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ្រតូវបនផ្តល់នូវសិទធិទទួល
បនករគពំរែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិកនុងេនះរមួមនពកព់ន័ធនឹងសិទធរិស់ ន 
មនជីវតិ សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន និងសិទធិឯកជន សិទធិរចួផុតពកីរេធ្វើទរុណកមម ករចបខ់្លួនេ យរេំ ភបំពន 
និង ករឃុំខ្លួន សិទធិរចួផុតពីករេរ ើសេអើង នងិ សិទធិមនេសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ េធ្វើសមគម និង ជួបជុំ 
េ យសន្តវិធិ ី។ 

េគលបំណងៃនេសៀវេភេនះ គឺេដើមបបីង្ហ ញអំពីកតព្វកចិចដសំ៏ខនែ់ដលរដ្ឋទងំ យមនចំេពះ
មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង 
មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) និងពិពណ៌នអពីំរេបៀបែដលយន្តករៃនអងគករសហ្របជជតិបនអនុវត្តចបបអ់ន្តរ
ជតេិនកនុងបរបិទេនះ។ កនុងរយៈេពលដប្់របបីំ (១៨) ឆន  ំ  កន្លងមកេនះអងគករសនធិសញញ សិទធិមនុស  នងិ
យន្តករពិេសសៃនអងគករសហ្របជជត ិបនចង្រកងជឯក រនូវកររេំ ភបពំនេលើសិទធមិនុស  របស់
មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង 
មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) និងបនវភិគេលើករអនុវត្ត មចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិរបស់រដ្ឋ។ អងគករសនធិ
សញញ សិទធមិនុស  និងយន្តករពេិសសៃនអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនមកជបន្តបនទ បគ់ន នូវភស្តុ ង
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ដេ៏្រចើនែដលបង្ហ ញអពំីរេបៀបែដលបុគគលមន ក់ៗ  ្រតូវបនកំណតជ់េគលេ  េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃន
ទំេនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ និង បនេចញេសចក្តែីណនជូំនរដ្ឋទងំ យ។ ែផនកែដលសថិត
េនជបន្តបនទ បេ់នះ សេងខបអំពលីទធផលរកេឃើញ នងិករែណនរំបស់អងគករសនធិសញញ សិទធមិនុស  នងិ
យន្តករនីតិវធិីពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ េដើមបជីួយ ដល់រដ្ឋឲយអនុវត្តវធិនករចបំច ់ េដើមបេីឆ្លើយតប 
េទនឹងកតព្វកិចចែផនកសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន្រគឹះរបស់ខ្លួន។ េសៀវេភេនះ កប៏នេរៀបចំេឡើង េដើមបជីួយ អនក
ករពរសិទធមិនុស  និងអនកមនសិទធជិទូេទ េដើមបអំីពវនវឲយរដ្ឋទងំ យទទលួខុស្រតូវចំេពះករ្រប្រពឹត្ត 
េលមើសេលើចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជត។ិ 

េសៀវេភេនះ មន្រប ំ (៥) ែផនក។ ែផនកនីមយួៗបង្ហ ញអំពកីតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ ចបបសិ់ទធមិនុស
អន្តរជតិែដលពកព់ន័ធ និងទស នៈរបស់អងគករសនធិសញញ សិទធិមនុស  នងិយន្តករនីតវិធិពីិេសស។ ស្រមង់
េសចក្តពីីរបយករណ៍របស់អងគករសនធិសញញ សិទធិមនុស  និង យន្តករនីតិវធិពីិេសស ផ្តល់នូវឧទហរណ៍
ស្តីព្ីរបេភទៃនកររេំ ភបំពនែដលធ្ល បជ់ួប្របទះ និង ពិពណ៌នអំពរីូបភពដទូ៏លំទូ យៃន ថ នភពរកី
ល លៃនអំេពើហិង  និងករេរ ើសេអើង។ ែផនកនីមយួៗ េធ្វើេសចក្តសីននិ ្ឋ ន េ យផ្តល់នូវអនុ សនដ៍ល់

រដ្ឋទងំ យ ។ 

កិចចគពំរមនុស  េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទេំនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ មនិត្រមូវឲយ
មនករបេងកើតសិទធថិមី ឬ សិទធិពិេសសស្រមបម់នុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទ
ដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)។ ផទុយេទវញិ ត្រមូវឲយមនករអនុវត្ត
ករធនែដល ចអនុវត្តបនជសកល ចំេពះករមនិេរ ើសេអើងេលើករទទលួបនសិទធិទងំអស់។ ករ ម
ឃតក់រេរ ើសេអើង េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទេំនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ មនិក្រមតិ្រតឹមចបប់
សិទធមិនុស អន្តរជតេិនះេទ។ តុ ករេនកនុង្របេទសជេ្រចើន បនអះ ងថករេរ ើសេអើងែបបេនះរេំ ភ 
បំពនេលើបទ ្ឋ នធមមនុញញកនុង្រសុកកដូ៏ចជចបបអ់ន្តរជតិ។ បញ្ហ េនះក្៏រតូវបនេលើកយកមកពិភក េ យ 
្របពន័ធសិទធមិនុស ្របចតំំបន ់ ជពិេសសបផុំតេនះ គឺេ យគណៈកមម ធិករអន្តរ េមរកិទទលួបនទុកសិទធិ 
មនុស  និង្រកុម្របកឹ អឺរ ៉ុប។ 

េសៀវេភេនះ មន្របធនបទែដល្រតូវបនេរៀបចំ មបញ្ហ  ជជង មសិទធិជក់ ក។់ អំេពើ
សកមម ឬ អេំពើអកមម ចេធ្វើឲយអន្ត យដល់សិទធខុិសៗគន ជេ្រចើន។ កម៏និមនលកខណៈទូលំទូ យែដរ។ 
េ យ្រគនែ់ត្រតួតពិនតិយេលើករងររបស់អងគករសនធិសញញ  និងយន្តករនតីិវធិីពេិសសៃនអងគករសហ្របជ
ជតបិ៉ុេ ្ណ ះ ផ្តល់ជចបំចនូ់វទិដ្ឋភពដម៏នក្រមតិអំពីកររេំ ភបំពន ែដលមនុស ទទលួរង នងិសិទធិ
ជក់ កែ់ដលពកព់ន័ធ។ ្របធនបទទងំ្របែំដល្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងេសៀវេភេនះ ជ្របធនបទែដល
ធ្ល បេ់ឃើញញឹកញបបំ់ផុតេនកនុងករងររបស់្រកុមអនកជំនញករសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជត។ិ 
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បញ្ហ សំខនខ់្ល ងំមយួចំនួន មនិទន្់រតូវបនេ ះ្រ យេ យ្រកុមអនកជនំញករសិទធមិនុស របស់អងគករ
សហ្របជជតេិនេឡើយេទ ។ 

េទះបយ៉ីង កេ៏ យេគលករណ៍មនិេរ ើសេអើងមនភព្របទក្់រក គន  េហើយកតព្វកិចចរបស់ 
រដ្ឋទងំ យត្រមូវឲយមនជបនទ ន។់ និយយជ មញញ  មនុស មនិ ច្រតូវបនេរ ើសេអើងចំេពះករទទលួ
បនសិទធិ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័េឡើយ។ ដូចែដលឧត្តម
សនងករបនេលើកេឡើង “េគលករណ៍សកលភពពុំអនុញញ តឲយមនករេលើកែលងេឡើយ។ សិទធិមនុស ពតិ
ជសិទធែិដលមនពីកំេណើ តរបស់មនុស ្រគបរូ់ប” 3 ។ 

េ កអគគេលខអងគករសហ្របជជតិ បន គមីនូ ចូលរមួកនុងកិចចពិភក េលើសមភពៃនមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   
មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ នងិ មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) េនកនុង ករយិល័យ
អងគករសហ្របជជតិ េនទី្រកុងញូវយក៉ នៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០ ។ 

                                                            
3ែថ្លងេ យ្របធនឧត្តមសនងករជនខ់ពស់អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  វ ីភី យ េនកនុងសមយ័្របជំុេពញអងគេលើកទី៦៣ 
ៃនម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ េនទី្រកុងញូវយក៉ េនៃថងទី ១៨ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៨ ។  





   
 

         

េកើតមក មនេសរភីព និង សមភព        14 

អនុ សន៍សេងខប 
─    ជំ នទងំ្រប ំ   ─ 

១. ករពរ មនុស ពីអំេពើហងិ ែដលបងកេឡើងេ យករស្អបក់រ្រស ញ់េភទដូចគន  និង ករប្តូរេភទ។ រមួបញចូ លទំេនរ 
ផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ជចរតិលកខណៈែដល្រតូវបនករពរេនកនុងចបបស់្តីពីឧ្រកិដ្ឋកមមេរ ើសេអើង បេងកើត
្របពន័ធ្របកបេ យ្របសិទធភពេដើមបកីត្់រ  និង យករណ៍អំពីអំេពើហិង ែដល្រតូវបនជំរុញេ យករស្អបេ់ខពើម។ 
ធនឲយមនករេសុើបអេងកត និង ករេចទ្របកនច់រ ី្របកបេ យ្របសិទធភព និងសងសំណងដល់ជនរងេ្រគះ េ យ
អំេពើហងិ ែបបេនះ។ ចបប ់ និង េគលនេយបយស្តីពីសិទធិ្រជកេកនគួរែតទទួល គ ល់ថ ករេធ្វើទុកខបុកេមនញេ យ 

រែតទំេនរផ្លូវេភទ  ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់អនក មន ក ់ ចជមូល ្ឋ នែដលមនសុពលភពស្រមបក់រសំុ 
ទមទរសិទធិ្រជកេកន។ 

 

២. ទប់ ក ត ់ ករេធ្វើទរុណកមម និង ្រប្រពឹត្តកមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ និងេថកទបចំេពះមនុស ្រសី្រស ញ់េភទ 
ដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ែដលកំពុងជបឃុ់ំ 
េ យ មឃត ់ និង ផ្តនទ េទសអំេពើែបបេនះ ្រពមទងំធនថ ជនរងេ្រគះ្រតូវបនផ្តល់នូវសំណង។ េសុើបអេងកត 
ល់អំេពើេធ្វើទុកខេទសរបស់ភន កង់ររដ្ឋ និង ចបប់ញជូ នជនែដលទទួលខុស្រតូវេទជំនំុជ្រមះេទសេនតុ ករ។ ផ្តល់ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសបដល់ម្រន្តី អនុវត្តចបប ់ និងធនឲយមនករពិនិតយ ម ន្របកបេ យ្របសិទធភពេលើ 
កែន្លងឃុខំ្លួន។ 

 

៣. លបុេចល ចបបែ់ដលចតទុ់កករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  រមួទងំចបបទ់ងំអស់ែដល
មឃតអំ់េពើរមួេភទជលកខណៈឯកជន មករ្រពមេ្រព ងរ ងមនុស េពញវយ័ ែដលមនេភទដូចគន ។ ធនថ 

បុគគលទងំ យមនិ្រតូវបនចបខ់្លួន ឬ ឃុំខ្លួន េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ និង មនិ្រតូវឲយ
មនករពិនិតយ ងកយេ យគម នមូល ្ឋ ននិងមនលកខណៈបង្អ បប់េង្អ នែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបកំីណតអំ់ពី
ទំេនរផ្លូវេភទ។   

 

៤. មឃត ់ករេរ ើសេអើងេ យ រទំេនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័។ អនុមត័ចបបែ់ដលមន លកខណៈទូលំ 
ទូ យែដលរមួបញចូ លទំេនរផ្លូវេភទ  និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ជមូល ្ឋ ន មឃតក់រេរ ើសេអើង។ ជពិេសសធន 
ឲយមនសិទធិទទួលបនេស ជមូល ្ឋ នែដលមនិមនលកខណៈេរ ើសេអើង កនុងេនះរមួមនេនកនុងបរបិទករងរ និងករែថ
ទសុំខភព។ ផ្តល់ករអបរ់ ំ និងករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបទីប់ ក តក់រេរ ើសេអើង និងករេធ្វើឲយមន ្ល ក ន ម ទុយស៌ 
ចំេពះមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរ
េភទ (LGBT) និង មនុស មនេភទពីរ ។    

 

៥. ករពរ េសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ េធ្វើសមគម និងជួបជំុេ យសន្តិវធីិរបស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស  
្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT)  និង មនុស េភទពីរ។ ករក្រមតិ 

មយួេលើសិទធិទងំេនះ្រតូវែត្រសបេទនឹងចបបអ់ន្តរជតិ និងមនិ្រតូវមនលកខណៈេរ ើសេអើងេឡើយ។ ករពរបុគគល 
ែដលេ្របើ្របស់សិទធិមនេសរភីពកនុង ករសែម្តងមតិ េធ្វើសមគម និង េសរភីពកនុងករជួបជំុរបស់ខ្លួន ពីអំេពើហិង  
និងករបំភតិបំភយ័របស់បុគគលឯកជន។ 
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កតព្វកិចចផ្លូវចបបស់ខំន់្របរំបសរ់ដ្ឋចំេពះកិចចករពរសទិធិមនុស របស ់
មនុស ្រស្ីរស ញេ់ភទដចូគន  មនុស ្របសុ្រស ញេ់ភទដចូគន  

មនុស ្រស ញេ់ភទទងំពីរ នងិ មនសុ ប្តូរេភទ  (LGBT) 
 
១.  ករពរបុគគលពីអំេពើហងិ េ យ រករស្អប់ករ្រស ញេ់ភទ

ដូចគន  និង ករប្តរូេភទ  
 

អំេពើហងិ ែដល្រតូវបនជរុំញេ យ រករស្អបេ់ខពើមចេំពះមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស
្របសុ្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ  (LGBT) ែដលជទូេទ ្រតវូបន
្រប្រពឹត្តេ យតួអងគមនិែមនរដ្ឋ ដូចជ បុគគលឯកជន ្រកមុែដលមនករចត់ ងំ ឬ អងគករ្រជលុនិយម។ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករខកខនរបស់ ជញ ធររបស់រដ្ឋកនុងករេសុើបអេងកត និង ផ្តនទ េទសអំេពើហិង
្របេភទេនះ គឺជករ្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋែដល្រតវូករពរសិទធរិស់ នមនជីវតិ មនេសរភីពជ
មូល ្ឋ ន និងសន្តសុិខផទ ល់ខ្លួនរបស់មនុស ល់រូប ដូចែដល្រតវូបនធនេ យម្រ  ៣ ៃនេសចក្ត្ីរបកស
ជសកលស្តីពសិីទធមិនុស  និងម្រ  ៦ និងម្រ  ៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ ។ 

េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តពីីសទិធិមនុស  
ម្រ  ៣៖  បុគគលមន ក់ៗ  មនសិទធិរស់ នមនជវីតិ េសរភីព និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ។ 

 

កតកិសញញ អន្តរជតសិ្តពីីសទិធិពលរដ្ឋ និងសទិធិនេយបយ 
ម្រ  ៦៖  ជន្រគបរ់ូបមនសិទធមិនជវីតិជបពី់កំេណើ ត។ សិទធិេនះ្រតូវបនករពរេ យចបប ់។ គម ន 
ជន មន ក ់្រតូវេគ្រប រជីវតិ មអំេពើចិត្តេឡើយ។ 

ម្រ  ៩៖  ជន្រគបរ់ូប មនសិទធិមនេសរភីព និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន ។ 
 

អនសុញញ ពក់ព័នធនឹង នៈៃនជនេភៀសខ្លួន 
ម្រ  ៣៣ (១) ៖ គម នរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ មយួ ្រតូវបេណ្ត ញេចញ ឬ បញជូ ន្រតឡបវ់ញិ (បងខឲំយវលិ
្រតឡបវ់ញិ) នូវជនេភៀសខ្លួន េទះ មលកខណៈែបប កេ៏ យ ឲយេទកន្់រពំែដនៃនទឹកដីែដលជីវតិ ឬ 
េសរភីពរបស់េគ រងករគំ មកែំហង េ យ រែតជតិ សន ៍ សន សញជ តិ សមជិកភពៃន្រកុម
សងគមពិេសស មយួ ឬ ទស នៈនេយបយ ។  
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េគលជំហររបសយ់ន្តករសទិធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ 

 មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ 
និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT) ្របឈមមុខនងឹេ្រគះថន កពិ់េសស មយួៃនអំេពើហិង ែដល្រតូវបនកំណត ់
ជេគលេ  បងកេឡើងេ យ រ ន ៃដរបស់តអួងគឯកជន។ អំេពើហិង ែដលបងកេឡើងេ យករស្អបម់នុស  
្រស ញ់េភទដូចគន  និងករស្អបម់នុស ប្តូរេភទ ្រតូវបនកត្់រ ទុកេន្រគបតំ់បនទ់ងំអស់។ អំេពើហិង  
ែបបេនះ ចបងកេឡើងេទេលើ ងកយ (កនុងេនះរមួមន ករសម្ល ប ់ ករ យដំ ករចបព់្រងត ់ កររេំ ភ 
េសពសនថវៈ និងករបំពនផ្លូវេភទ) ឬ េទេលើចតិ្ត ្រស្ត (កនុងេនះរមួមនករគំ មកំែហង ករបងខិតបងខំ និង 
ករដកហូតេសរភីពេ យបំពន)។4 ករ យ្រប រទងំេនះ ជទ្រមងៃ់នអេំពើហិង េយនឌរ័ ែដល្រតូវបន 
ជំរុញេ យបំណង្របថន ចងផ់្តនទ េទសអនកែដល្រតូវបនយល់េឃើញថបពំនេលើបទ ្ឋ នេយនឌរ័ ។ 

 ករេធ្វើឃតែដល្រតូវបនកំណត់ជេគលេ  

កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋកនុងកចិចករពរ យុជវីតិ ត្រមូវឲយរដ្ឋយកចិត្តទុក ក ់
កនុងករទប់ ក តក់រផ្តនទ េទស និង ករផ្តល់សំណងចំេពះករដកហូតសិទធរិស់ 
នមនជីវតិេ យបុគគលឯកជន កនុងេនះរមួមនករណីែដលជនរងេ្រគះ ្រតូវបន 

កំណតជ់េគលេ េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័ របស់េគ។5 
រដ្ឋទងំ យមនកតព្វកិចចដូចមន ែចងកនុងចបបអ់ន្តរជតិ កនុងករទប់ ក តក់រ 
្រប រជីវតិេ្រក្របពន័ធតុ ករ េសុើបអេងកតេលើករសម្ល បេ់នះដូចែដលបនេកើត 
មនេឡើងនិងចបប់ញជូ នអនកែដលទទលួខុស្រតូវេទជំនុជំ្រមះេទសេនតុ ករ។ 
ម សននបិតអងគករសហ្របជជតិ មរយៈេសចក្តីសេ្រមចមយួចំនួនរបស់ខ្លួនបនអពំវនវដល់រដ្ឋទងំ

យ“ធនឲយមនកិចចករពរសិទធិរស់ នមនជីវតិរបស់ជន្រគបរូ់បែដលសថិតេនេ្រកមែដនសមតថកចិចរបស់ 
ខ្លួន” នងិ េសុើបអេងកតេ យរហ័សទនេ់ពលេវ  និង ហមតច់តេ់លើ្រគបក់រសម្ល បទ់ងំអស់កនុងេនះរមួមន 
ករសម្ល បេ់ យ រទេំនរផ្លូវេភទរបស់ជនរងេ្រគះផងែដរ។6ករខកខន មយួរបស់រដ្ឋកនុងករ មនិយក 
ចិត្តទុក កេ់នកនុងេរឿងេនះ គឺជករបំពនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ដូចមនែចងេនកនុងចបបអ់ន្តរជតិ ។ 
ឃតកមមេលើបុគគលែដល្រតូវបនកំណតជ់េគលេ  េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ  ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ 
របស់ពួកេគ្រតូវបនបញចូ លយ៉ងល្អ្រតឹម្រតូវេទកនុងរបយករណ៍របស់អងគករសនធិសញញ សិទធមិនុស  និង 
                                                            
4 ម្រ  ២ ៃនេសចក្តី្របកសស្តីពីករលុបបំបតេ់ចលអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី កតសំ់គល់ថ អំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី រមួមន អំេពើហិង េនកនុង្រគួ រ និង
សហគមន ៍និងអំេពើហិង ផ្លូវកយ ផ្លូវេភទ ឬ ផ្លូវចិត្ត ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្ត និងេលើកែលងេទសឲយេ យរដ្ឋ េទះបីជ េកើតេនទីកែន្លង កេ៏ យ ។  
5 េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៦ (ស្តីពីសិទធិរស់ នមនជីវតិ) និង េលខ ៣១ (ស្តីពី្របេភទៃនកតព្វកិចច មផ្លូវចបបទូ់េទែដល្រតូវបនក្រមតិេទេលើរដ្ឋភគី
ទងំ យៃនកតិកសញញ េនះ) របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ។  
6 កថខណ្ឌ ទី ៦ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 57/214 ចុះៃថងទី ១៨ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០២ កថខណ្ឌ ទី ៥ (ខ) ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 61/173 ចុះៃថងទី ១៦ ែខ ធនូ 
ឆន  ំ២០០៦ និងកថខណ្ឌ ទី ៦ (ខ) ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 65/208 ចុះៃថងទី ២១ ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១០ របស់ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ ។ 

ករផ្តនទ េទសរបស់រដ្ឋទងំ យ 
ព្រងឹងបុេរនិចឆយ័ែដលមន្រ ប ់
និងចតទុ់កជ្រតឹម្រតូវ មចបប់
នូវអំេពើហិង របស់សហគមន ៍
និងអំេពើេឃរេឃរបស់នគរបល
ចំេពះបុគគលរងេ្រគះ ។  
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យន្តករនីតិវធិីពិេសស។7 ឧទហរណ៍ កនុងករណីរបស់្របេទសែអល ៉ ឌរ័ គណៈកមម ធកិរសិទធមិនុស  
បនបង្ហ ញពៈី 

កង្វល់អំពឧីបបត្តេិហតុែដលមនុស ្រតូវបន យ្រប រ ឬ សម្ល ប ់ េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទរបស់
ពួកេគ (ម្រ  ៩) និង អំពកីរេសុើបអេងកតមយួចំននួតូចេលើអំេពើខុសចបបែ់បបេនះ ...។ រដ្ឋភគីគួរ
ផ្តល់កចិចករពរ្របកបេ យ្របសិទធភពចំេពះអំេពើហងិ នងិករេរ ើសេអើងេ យទេំនរផ្លូវេភទ ។8 

ចប់ ងំពឆីន  ំ១៩៩៩ មក អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជវីតិេ្រក្របពន័ធតុ ករ 
េ យមនិេគរព មនីតវិធី្រតឹម្រតូវ ឬ េ យបំពន បនសំុឲយមនករយកចិត្តទុក កេ់ យេទៀងទត់
ចំេពះជនែដលទទលួករគំ មកែំហងដល់ យុជីវតិ ឬ ្រតូវបនេធ្វើឃត េ យ រែតទេំនរផ្លូវេភទ និង 
អត្តសញញ ណេយនឌរ័។9 មនករណីជេ្រចើនពកព់ន័ធនឹងអនកប្តូរេភទ។10 មរយៈករបង្ហ ញរបយករណ៍ឆន  ំ
២០០៦ របស់គតជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អនក យករណ៍ពេិសសបនែថ្លងថៈ 

បញ្ហ មយួែដលកន្លងមកបនេធ្វើឲយមនភពច្រមូងច្រមស់មយួទកទ់ងនងឹ ណត្តេិនះ មនជប់
ពកព់ន័ធនឹង ថ នភពរបស់បុគគលែដលជមនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រសី្រស ញ់
េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី ឬ មនុស ប្តូរេភទបនទ បព់បីនវះកត។់ ប៉ុែន្តេ យែផ្អក

                                                            
7ក្រមងឯក រស្តីពីករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករេលើ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និងអនកប្តូរេភទ
(LGBT)៖ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសប៉ូឡូញ (CCPR/CO/82/POL) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៨ និងស្រមប់
្របេទសែអល ៉ ឌរ័ (CCPR/CO/78/SLV) ្រតងក់ថណ្ឌ ទី ១៦ ។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ 
េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបបឬ់ េ យបំពន កនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទសមុកិសីុកូ (E/CN.4/2000/3/Add.3) ្រតងក់ថខណ្ឌ
ទី ៩១-៩២ ។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី កនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទសែអល ៉ ឌរ័ 
(A/HRC/17/26/Add.2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៨ ។របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស កនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់
គតេ់ទកន្់របេទសកូឡំុប៊ ី(A/HRC/13/22/Add.3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥០ ។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រក
តុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបបឬ់ េ យបំពន (A/HRC/14/24/Add.2)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៤ ។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈ
កមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេន ្រពិចខងតបូង (CEDAW/C/ZAF/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៩ ។ 
8េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសែអល ៉ ឌរ័ (CCPR/CO/78/SLV) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ ។ 
9សូមេមើលរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបបឬ់ េ យបំពន៖ 
E/CN.4/1999/39 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៧៦ E/CN.4/1999/39 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៦ E/CN.4/2000/3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៥៤ E/CN.4/2001/9 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៨ 
E/CN.4/2002/74 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦២ A/57/138 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៣៨ E/CN.4/2003/3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៦៦ A/59/319 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៦០ A/HRC/4/20 

និង Add.1,A/HRC/4/29/Add.2, A/HRC/11/2/Add.7, A/HRC/14/24/Add.2 និងA/HRC/17/28/Add.1។   
10ករសម្ល បអ់នកប្តូរេភទ៖ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបបឬ់ 
េ យបំពនៈ E/CN.4/2002/3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥៤ (“អនករកសីុផ្លូវេភទជ្របុសចរតិ្រសី” េន្របេទសេ្របសីុល) E/CN.4/2001/9 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៩ 
មនុស ្របុសចរតិ្រសីែដល្រតូវបនបញ់ និងសម្ល បេ់នកនុង្របេទសែអល ៉ ឌរ័) E/CN.4/2003/3/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៨ (អនករកសីុផ្លូវេភទជអនក
ប្តូរេភទ ែដល្រតូវបនសម្ល បេ់នខងេ្រកយម វ ិ រ្រគឹះ សន San Pedro Sula) E/CN.4/2003/3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៦ (ករ្រប រជីវតិ
អនកប្តូរេភទចំនួនបី (៣) នក ់េនរដ្ឋប៊ូលី ៉ េរៀនេវេណសូ៊អុី  េ យគម នករផ្តួចេផ្តើមេសុើបអេងកតពីសំ ករ់ ្ឋ ភបិល) ។   
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េទេលើពត័ម៌នែដលខញុ ំបនទទលួ េនែតលំបកនឹក ម នអំពបីញ្ហ ែដលគួរែតពំុសូវមនភពច្រមូង 
ច្រមសចំេពះ ណត្តិេនះ។ 

សំខនប់ំផុត សមជកិ្រកុមេនះបនជ្រមបដល់ខញុ ំអំពបីរបិទពរី។ ទីមយួ ជបព់កព់ន័ធនងឹអនកែដល 
្រតូវបនសម្ល បេ់ យ រេហតុពតិៃនអត្តសញញ ណេភទរបស់ពកួេគ ែដលជេរឿយៗ េធ្វើេឡើងេ យ
ភន កង់ររបស់រដ្ឋ េហើយករសម្ល បរ់បស់ពួកេគមនិបនផ្តនទ េទសេទ។ មពតិ ករេចទ្របកនម់និ
ធ្ល ប្់រតូវបនេធ្វើេឡើងេទ។ ប៉ុែន្តពួកេគ្រគនែ់តជមនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន ប៉ុេ ្ណ ះ។ ផទុយ 
េទវញិ បរបិទទពីីរជបព់កព់ន័ធនឹងករេចទ្របកនយ៉់ងតងឹរុងឹ េ យមនិេធ្វើេឡើងចំេពះឃតករ 
េនះេទ ប៉ុែន្តែបរជេធ្វើេឡើងចំេពះអនកមនទនំកទ់ំនងផ្លូវេភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងជលកខណៈ 
ឯកជនេទវញិ។ ខញុ ំបន្តទទួលរបយករណ៍ស្តីពបុីគគលទងំេនះែដល្រតូវបនកតេ់ទស្រប រជីវតិ 
េ យ យនងឹដុំថម។ បតុភូតទងំពរីេនះ ជបព់កព់ន័ធនងឹករបដេិសធជមូល ្ឋ ន្រគឹះ នូវសិទធទិងំ 
អស់ែដលតំ ងេ យបទ ្ឋ នសិទធមិនុស ។ ករអនុវត្តែបបេនះ គួរែតជបញ្ហ កង្វល់ដ្៏រជលេ្រជ 
ជជង្របភពច្រមូងច្រមស ។11 

មរយៈរបយករណ៍ឆន  ំ ២០០៧ របស់ខ្លួន កនុងដំេណើ រេបសកកមមេទកន្់របេទស គ េតម៉  
អនក យករណ៍ពេិសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រក្របពន័ធតុ ករេ យមនិេគរព មនីតវិធី ឬ េ យ 
បំពនបនែថ្លងថៈ 

េ យមនិគិតអំពទីំហំែដល ចពកព់ន័ធេ យភន កង់ររបស់រដ្ឋ មនភស្តុ ងបង្ហ ញថ រដ្ឋមន
ករទទលួខុស្រតូវដូចមនែចងេនកនុងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតចិំេពះករសម្ល បែ់ដល មនករ 
រកី ល លេលើ………មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស  
ប្តូរេភទ នងិ មនុស ប្តូរេភទបនទ បពី់បនវះកត.់........។ មននទិទណ្ឌ ភពចេំពះឃតកមម ែដល្រតូវ 
បន្រប្រពតឹ្ត េ យ រករស្អបចំ់េពះជនែដលកំណតថ់ជ មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ប្តូរេភទ នងិ មនុស ប្តូរេភទបនទ ប ់ពបីនវះកត។់ ពត័ម៌ន 
ែដលគរួឲយេជឿបនបង្ហ ញថ មនឃតកមមែបបេនះយ៉ងតិច ៣៥ ករណី េនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៩៥ 
និង ឆន  ំ ២០០៦។ េ យពចិរ េទេលើកង្វះទនិននយ័សថិតិផ្លូវករ នងិភពរញួ កនុងករបង្ហ ញ
ករពតិេហើយ ្របសិនេបើមនិមនភពយល់ដងឹរបស់សមជកិ្រគួ រជនរងេ្រគះេនះេទ មនមូល
េហតុែដលនឲំយេជឿថ ចំននួជកែ់ស្តងពិតជខពស់ជងេ្រចើន ។12 

                                                            
11ករបង្ហ ញេ យផទ ល់មតនូ់វរបយករណ៍ E/CN.4/2006/53 េ យអនក យករណ៍ពិេសស ជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េនៃថងទី ១៩ ែខ កញញ  ឆន  ំ
២០០៦ ែដល ចរកបនេនកនុងវុបិ យៈ www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=060919 (េបើកេនៃថងទី ១ ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១២) ។ 
12របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបបឬ់ េ យបំពន កនុងដំេណើ រ
េបសកកមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទស គ េតម៉  (A/HRC/4/20/Add.2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២ និងទី ៣២ ។ 
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អនក យករណ៍ពេិសស បនេលើកទកឹចិត្តដល់ៈ 

រ ្ឋ ភបិលឲយបន្តកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីរពរសន្តសុិខ នងិ សិទធរិស់ នមនជីវតិរបស់
បុគគលសថិតេនកនុង្រកុមជនភគតចិែផនកផ្លូវេភទ។ អំេពើឃតកមម នងិ ករគំ មកែំហងដល់ យុជវីតិ 
គួរែត្រតូវបនេសុើបអេងកត េ យរហ័សទនេ់ពលេវ  និងហមតច់ត ់ េ យមនិគតិអំពីទំេនរផ្លូវេភទ
របស់ជនរងេ្រគះ។ វធិនករគរួែតរមួបញចូ លេគលនេយបយ នងិ កមមវធិែីដលេរៀបចំេឡើង កនុង 
េគលេ លុបបំបតេ់ចលករស្អប ់ នងិបុេរនចិឆយ័ ចេំពះករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន  និងេធ្វើ 
ឲយម្រន្តី ធរណៈ នងិ ធរណជនទូេទ មនករយល់ដងឹកនែ់តេ្រចើនេឡើងអំពបីទេលមើស នងិ 
អំេពើហងិ ែដល្រតូវបន្រប្រពតឹ្តេលើសមជកិ្រកុមជនភគតចិែផនកផ្លូវេភទ។ អនក យករណ៍៌ពេិសស 
េជឿជកថ់ ករមនិចតទុ់កទេំនរផ្លូវេភទជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ នឹងរមួចំែណកយ៉ងេ្រចើនកនុងករ 
លុបបំបតេ់ចលករចតទុ់កជទុយស៌ចំេពះ   សមជកិ្រកុមជនភគតចិែផនកផ្លូវេភទ នងិ ទប់ ក ត ់
និទទណ្ឌ ភពចេំពះកររេំ ភសិទធមិនុស ចេំពះជនទងំេនះ ។13 

មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ 
និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) កស៏ថិតេនកនុងចំេ មជនរងេ្រគះេ យ រអ្វីែដលេ ថ “ករេធ្វើឃតេដើមបី
កិត្តយិស” ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះអនកែដលសមជិក្រគួ រ ឬ សហគមន ៍ េមើលេឃើញថ បននភំព
ម៉ស់ ឬ ភព បេ់ ន កិត្តយិស មកដល់្រគួ រ ែដលជេរឿយៗ េ យ រករបំពនបទ ្ឋ នេយនឌរ័ 

ឬ កបបកិរយិផ្លូវេភទ កនុងេនះរមួមនសកមមភពផ្លូវេភទរ ងមនុស ែដលមនេភទដូចគន ជកែ់ស្តង ឬ 
មករសនមត។ េទះបជី្រស្តីជទូេទ គឺជេគលេ ៃនករផ្តនទ េទស្របេភទេនះកេ៏ យកក៏រ យ្រប រ 

ទងំេនះ ចេធ្វើេឡើងេលើ្រគបបុ់គគលទងំអស់ េទះបីជបុគគលេនះមនេភទអ្វីកេ៏ យ។14 

  

  

                                                            
13របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទូលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបបឬ់ េ យបំពន(E/CN.4/

2000/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៦ ។ 
14សូមេមើលរបយករណ៍របស់េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី (A/61/122/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២៤។ របយ-
ករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តីៈ E/CN.4/2002/83 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧-២៨ A/HRC/4/34/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
១៩ និងA/HRC/4/34/Add.3 ្រតង់កថខណ្ឌ ទី ៣៤ ។ 
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ករ យ្រប រែដលមិនេ្រគះថន ក់ដល់ យជុីវតិ 

េ្រកពីករេធ្វើជេគលេ ៃនអេំពើឃតកមម មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់
េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ជេរឿយៗ គឺជជនរងេ្រគះេ យ
ទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនអំេពើហងិ  េ យតួអងគមនិែមនរដ្ឋ។15 ករេចទ្របកនម់នុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  
ែដល្រតូវបនបន យ្រប រ រេំ ភេសពសនថវៈ េធ្វើឲយមនៃផទេពះេ យបងខ ំ េហើយេបើមនិដូេចន ះេទ ្រតូវ
បនផ្តនទ េទស េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទទទលួបនពីតំបនជ់េ្រចើន។16 គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រ
េរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តី បនសែម្តងេចញនូវកង្វល់ដខ៏្ល ងំក្ល អំពីបទេលមើសផ្លូវេភទដូចែដលបន យករណ៍ ែដល
្រតូវបន្រប្រពឹត្តចំេពះ្រស្តីេ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទរបស់ពកួេគ។17អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអេំពើ
ហិង ចំេពះ្រស្តី បន យករណ៍អពំីឧបបត្តិេហតុែដល្រតូវបនេចទ្របកនៃ់នកររេំ ភេសពសនថវៈជ្រកុម 
អំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងអំេពើឃតកមម ែដល្រតូវបនទទលួរងេ យ រមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្រសី្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ្រសីប្តូរេភទ េន្របេទសែអល ៉ ឌរ័ ្របេទសគីជី ថ ន និង
្របេទស ្រហ្វកិខងតបូង18ែដលអនក យករណ៍ពិេសសបនកតសំ់គល់ថ“មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន   
្របឈមមុខនឹង និភយ័ខពស់ែដល្រតូវក្ល យជជនរងេ្រគះេ យអំេពើហិង  ជពិេសស អំេពើរេំ ភេសព 
សនថវៈ េ យ រែតបុេរនិចឆយ័ នងិ េទវកថែដល្រតូវបន្របកនយ់កដទូ៏លំទូ យ” កនុងេនះរមួមន 
“ឧទហរណ៍ៈ ែដលអះ ងថ មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  នឹងផ្ល ស់ប្តូរទេំនរផ្លូវេភទបស់ពួកេគ ្របសិន
េបើពកួេគ្រតូវបនរេំ ភេសពសនថវៈេ យបុរស”។19 េនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួនស្តីពី្របេទស
្រហ្វិកខងតបូង គណៈកមម ធកិរលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចេំពះ្រស្តី បនែថ្លងថៈ 

                                                            
15របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តីកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខ្លួនេទកន្់របេទសេគើជី ថ ន A/HRC/14/22/

Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៧-៣៨ (ករេរៀប បអំ់ពីក្រមតិខពស់ៃនអំេពើហិង ចំេពះ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទំងពីរ និងអនកប្តូរេភទ 
កនុងេនះរមួមន កររេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពើហិង កនុង្រគួ រ) ។ 
16សូមេមើល A/HRC/17/26 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤០។ ចូរេមើលផងែដរនូវ A/HRC/14/22/Add.2 ្រតងកថខណ្ឌ ទី ២៣ A/HRC/17/26/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ
ទី២០៤-២១៣ E/CN.4/2002/83 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១០២ A/HRC/4/34/Add.3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៣៤ និងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ
លុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីស្រមបស់ហពន័ធរុស ុ  ី(C/USR/CO/7) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤០-៤១ ។ 
17េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នស្តីពី្របេទស ្រហ្វិកខងតយូង (CEDAW/C/ZAF/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ  ៣៩-៤០ ។ 
18សូមេមើល A/HRC/14/22/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៧-៣៨ និងA/HRC/17/26/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ២៨-២៩ ។ 
19

A/HRC/4/34/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៣២-៦៣៣ ។ ទំងគណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តី និងអនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុក
អំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី បនេ ះ្រ យអ្វីែដលេ ថ បញ្ហ អំេពើរេំ ភេសពសនថវៈ កនុងបំណង”ពយបល” ឬ “ែកែ្រប” ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ យបុរស
ែដលអះ ងថ េចតនរបស់ពួកេគ គឺេដើមប ី“ពយបល” ្រស្តី ្រស ញ់េភទដូចគន របស់ពួកេគ ។ សូមេមើល ឧទហរណ៍ៈ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់
គណៈកមម ធិករ ស្រមប្់របេទស ្រហ្វិកខងតបូង (CEDAW/C/ZAF/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៩ និងរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសកនុង
ដំេណើ រេបសកកមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទសេគើជី ថ ន (A/HRC/14/22/Add.2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៨ ។ 
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គណៈកមម ធិករសែម្តងេចញនូវកង្វល់ដខ៏្ល ងំក្ល អំពបីទេលមើសផ្លូវេភទនងិអេំពើឃតកមមដូចែដលបន
យករណ៍ ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្តចេំពះ្រស្តី េ យ រែតទេំនរផ្លូវេភទរបស់ពួកេគ។ គណៈកមម

ធិករកស៏ែម្តងេចញនូវកង្វល់ដខ៏្ល ងំក្ល អំពកីរអនុវត្តនូវអ្វែីដលេ ថ “កររេំ ភេសពសនថវៈេដើមប ី
ែកែ្រប” េលើមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន ។20 

ដូចករេធ្វើឃតេ្រកតុ ករែដរ ករេរ ើសេអើងែដលមនលកខណៈជផ្លូវករ ចចតទុ់កជ្រតឹម្រតូវ 
មចបបនូ់វអំេពើហិង ែបបេនះ និង បេងកើតឲយមនបរយិកសែដលចរពុីំ្រតូវបន កេ់ទសេទវញិ។ ដូច

អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុកែផនកសុខភព បនកតសំ់គល់ “េទសទណ្ឌ ែដល្រតូវបន កេ់ យរដ្ឋ 
ទងំ យ ព្រងងឹបុេរនិចឆយ័ែដលមន្រ ប ់និងចតទុ់កជ្រតឹម្រតូវ មចបបនូ់វអេំពើហិង របស់សហគមន ៍
និង អំេពើេឃរេឃរបស់នគរបលែដលមនចំេពះបុគគលរងេ្រគះ។21 ដូចេនះ េនកនុងេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់ 

                                                            
20េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីស្រមប្់របេទស ្រហិ្វកខងតបូង (CEDAW/C/ZAF/CO/4) ្រតង់
កថខណ្ឌ ទី ៣៩-៤០ ។  
21របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិរបស់មនុស ល់រូបកនុងករទទួលបនសុខភពផ្លូវកយ និង ផ្លូវចិត្ត មស្តង់ ែដល ច
សេ្រមចបនខពស់បំផុត (A/HRC/14/2០) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២០។ 
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ខ្លួនស្រមបតូ់េ គ  គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស បនផ្តល់អនុ សនេ៍លើករមនិចតទុ់កទនំកទំ់នងផ្លូវេភទ 
មករ្រពមេ្រព ងរបស់មនុស េពញវយ័ែដលមនេភទដូចគន ។ គណៈកមម ធិករេនះែថ្លងបែនថមេទៀតថរដ្ឋ 

គួរែតៈ 
ចតវ់ធិនករចបំចេ់ដើមបបីញចបបុ់េរនចិឆយ័ នងិ ករេធ្វើឲយទុយស៌សងគម ៃនអេំពើមនុស ្រស ញ់
មនុស េភទដូចគន  នងិបញជូ ន រចបស់ ស់ែដលមនិបេ ្ត យឲយមនទ្រមង់ មយួៃនករយយី
រខំន ករេរ ើសេអើង ឬ អេំពើហងិ ចំេពះមនុស  េ យែផ្អកេលើទេំនរផ្លូវេភទរបស់ពួកេគ ។22 

រដ្ឋទងំ យមនកតព្វកិចចអនុមត័ចបបេ់ដើមបី មឃតក់រេរ ើសេអើងរបស់ភគីឯកជនកនុងេនះរមួ 
មន មរយៈចបបស់្តីពីឧ្រកិដ្ឋកមមេរ ើសេអើង។ ករស្អបម់នុស ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន និងករស្អបម់នុស
ប្តូរេភទ។23 កនុងករណីៃនរដ្ឋចៃមក៉ែដលគណៈកមម ធិករបនទទួលរបយករណ៍ស្តីពីទំនុកេ្រច ងែដលញុះ 
ញង ់ឲយមនអំេពើហិង ្របឆងំនឹងមនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  គណៈកមម ធកិរបនែថ្លងថ រដ្ឋជភគី 

“គួរែតធនថបុគគលទងំ យ ែដលញុះញងឲ់យមន អំេពើហិង  
ចំេពះ មនុស ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន ្រតូវបនេសុើបអេងកតនយំក 
មកកតេ់ទស និង កទ់ណ្ឌ កមមេ យសម្រសប”។24 កនុងករណីៃន
្របេទសប៉ូឡូញ គណៈកមម ធកិរសិទធមិនុស បនកតសំ់គល់ េ យ 
មនកង្វល់េលើករេកើនេឡើងដខ៏្ល ងំ ៃនករសែម្តងេចញឲយេឃើញនូវករ 
និយយ យ្រប រ នងិ ភពមនិេចះអតឱ់នេ យ រស្អបចំ់េពះមនុ- 
ស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស  
្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ” ។ 

 

រដ្ឋជភគគីួរែតធនថ ្រគបក់រេចទ្របកនទ់ងំអស់េលើករ យ្រប រ នងិ ករគំ មកែំហង
ចំេពះបុគគលទងំ យែដល្រតូវបនកំណតជ់េគលេ  េ យ រែតទេំនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយន 

                                                            
22េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបតូ់េ គ  (CCPR/C/TGO/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៤ ។ 
23ចបបស់្តីពឧី្រកដិ្ឋកមមេរ ើសេអើង៖ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (CCPR/C/USA/CO/3) ្រតង់
កថខណ្ឌ ទី ២៥ អ៊ូែបគី ថ ន (CCPR/C/UZB/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២ ។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណ
កមមស្រមប្់របេទសប៉ូឡូញ (CAT/C/POL/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩ ្របេទសម៉ុងេ គ លី (CAT/C/MNG/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី២៥ ធរណរដ្ឋ 
ម៉ូលដូ ៉  (CAT/C/MDA/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី២៧។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី កនុងដំេណើ រេបសក
កមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទសេគើជី ថ ន (A/HRC/14/22/Add.2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៩២។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើ
ហិង ចំេពះ្រស្តី កនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទសែអល ៉ ឌរ័ (A/HRC/17/26) ្រតងក់ថខណ្ឌ  ២៨-២៩ និង ៧៧។ របយករណ៍ 
របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនុស របស់ពលករចំ ក្រសុកកនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់គតេ់ទកន្់របេទស ្រហ្វិកខងតបូង 
(A/HRC/17/33/Add.4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៧ (ក) (“េធ្វើឲយអំេពើហិង ចំេពះបុគគលទងំ យ ឬ ្រទពយសមបត្តិ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃន ជនជតិ 
សញជ តិ សន ជតិពនធុ ទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ (‘ឧ្រកិដ្ឋកមមេរ ើសេអើង’) របស់មនុស  ធ្ល កចូ់លកនុង ថ នភពធងនធ់ងរ េឡើងៗ”) ។       
24េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបរ់ដ្ឋចៃមក៉ (CCPR/C/JAM/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ។ 

ត្រមូវឲយរដ្ឋទងំ យ ករពរ “មនុស ្រគបរ់ូប 
េ យមនិគិតអំពី...ទំេនរផ្លូវេភទ (ឬ) 

អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ពកីរេធ្វើទរុណកមម 
និង្រប្រពតឹ្តកមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌
នងិេថកទប ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមម” ។ 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំនងឹករេធ្វើទរុណកមម 
ៃនអងគករសហ្របជជតិ 
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ឌរ័្រតូវបនេសុើបអេងកតេ យហមតច់ត។់ រដ្ឋជភគ ីកគ៏ួរែត...េធ្វើវេិ ធនកមមេលើ្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបកីំណត់
នយិមនយ័អំពកីរនយិយ យ្រប រ និង ឧ្រកដិ្ឋកមមេ យ រករេរ ើសេអើង េ យមនមូល ្ឋ នេនេលើ
ទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ កនុងចេំ ម្របេភទបទេលមើសែដល ច កេ់ទសទណ្ឌ បន នងិ
ព្រងងឹសកមមភពេលើកកមពស់ករយល់ដងឹែដលមនេគលេ េទេលើកងកម្ល ងំនគរបល នងិ ធរណ
ជនទូេទ ។25 

  គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  កប៏នេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍្រសេដៀងគន េនះពកព់ន័ធនឹង្របេទសម៉ុង
េ គ លី េ យែថ្លងថរដ្ឋគួរែត “ធនថមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស  ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT) មនលទធភពទទលួបនយុត្តិធម ៌ នងិ ្រគបក់រ
េចទ្របកន ់ទងំអស់េលើករ យ្រប រ និង ករគំ មកែំហងចំេពះបុគគលទងំ យែដល្រតូវបនកំណត់
ជេគលេ  េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ្រតូវបនេសុើបអេងកតេ យហមតច់ត”់ ។26 

ករទមទរសទិធិ្រជកេកន 

រដ្ឋទងំ យ កម៏នករណីយកិចចផ្តល់ជ្រមក្របកបេ យសុវតថភិពដល់បុគគលទងំ យ ែដលរត់
េចញពីករេធ្វើទុកខបុកេមនញេ យមនទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័។ ម្រ ៣៣ ៃនអនុសញញ ស្តីព ី
នៈៃនជនេភៀសខ្លួនែចងថ រដ្ឋជភគមីនកតព្វកិចចមនិបេណ្ត ញេចញ ឬ បញជូ ន្រតឡបវ់ញិនូវជនេភៀស 

ខ្លួនេទកែន្លងែដលជវីតិ ឬ េសរភីពរបស់េគ នឹង្រតូវបនគំ មកំែហង េ យ រែតជតិ សន ៍ សន 
សញជ តិ សមជកិភពរបស់្រកុមសងគមពិេសស មយួ ឬ ទស នៈនេយបយ។ ឧត្តមសនងករៃនអងគករ 
សហ្របជជតទិទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន (UNHCR) ែណនថំ បុគគលទងំ យែដលភយ័ខ្ល ចករេធ្វើទុកខ 
បុកេមនញ េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ច្រតូវបនចតទុ់កថជសមជកិរបស់ “្រកុម 
សងគមពិេសស មយួ”។ រដ្ឋជភគីៃនអនុសញញ គរួែតធនថ បុគគលែបបេនះ មនិ្រតូវបនបញជូ ន្រតឡប ់
េទរដ្ឋែដលេនទេីនះជីវតិ ឬ េសរភីពរបស់ពួកេគនឹង្របឈមនឹងេ្រគះថន ក ់ និង ឲយែតបុគគលពកព់ន័ធ 
បំេពញ មលកខណៈវនិិចឆយ័ៃន នៈជនេភៀសខ្លួនទទលួ គ ល់ពួកេគជជនេភៀសខ្លួនែដល្រតូវបនេធ្វើ 
្រប្រពឹត្តកមម េ យអនុេ មេទ មបទបបញញត្តិៃនអនុសញញ េនះ ។27 

                                                            
25េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសប៉ូឡូញ (CCPR/C/POL/CO/6) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ។ 
26េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសម៉ុងេ គ លី (CCPR/C/MNG/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៩ និងស្រមប់
្របេទសមុចិសីុកូ (CCPR/C/MEX/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២១ ។ 
27ឯក រកំណតសំ់គល់ែណនសំ្តីពីករទមទរសិទធិជនេភៀសខ្លួនរបស់ឧត្តមសនងករជនខ់ពស់ៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន 
ែដលពកព់័នធនឹងទំេនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័ (សូមេមើលេលខេយងទី ១) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣ ។ សូមេមើលផងែដរនូវឧត្តមសនងករ
ជនខ់ពស់ៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន ពកព់ន័ធនឹងរដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងែដនដ ីនិង Patrick Kwame Otchere ឆន  ំ១៩៨៨ ។  
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ឧត្តមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួនប៉ន្់របមណថ យ៉ងតិច ៤២ រដ្ឋ 
បនផ្តល់សិទធ្ិរជកេកនដល់បុគគលទងំ យែដលមនករភយ័ខ្ល ចចំេពះករេធ្វើទុកខបុកេមនញែដលមនមូល
េហតុចបស់ ស់េ យេហតុថ ទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ េទះបីជតួេលខចបស់ ស់មនិ 
មនកេ៏ យ។រដ្ឋខ្លះផ្តល់សិទធិ្រជកេកនសូមបែីតគម នេគលនេយបយចបស់ ស់េនកនុងេរឿងេនះ ចែំណក
ឯរដ្ឋទៃទេទៀតមនិបន មរកមូលេហតុេដើមបផី្តល់ នៈជនេភៀសខ្លួន ឬ សិទធិ្រជកេកនេទ។ សូមបែីតេន 
កនុង្របេទសែដលទទលួ គ ល់មូល ្ឋ ន្រគឹះទងំេនះ េដើមបផី្តល់សិទធ្ិរជកេកនកេ៏ យកក៏រអនុវត្ត និង នីត ិ
វធីិជេរឿយៗ មនិទនឈ់នដល់បទ ្ឋ នអន្តរជតេិទ។ ករពិនិតយេមើលពកយេសនើសំុជួនកលមនលកខណៈ 
បំពន និងមនិខជ បខ់ជួន។ ម្រន្តី ចមនចំេណះដងឹតចិតួច ឬ ភពងយរងផលបះ៉ពល់េឆព ះេទរកលកខខណ្ឌ  
ែដលមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ នងិ 
មនុស ប្តូរេភទ(LGBT)្របឈមមុខ។28 ជនេភៀសខ្លួន ជួនកល្រតូវទទួលរងអេំពើហិង  និងករេរ ើសេអើង 
េពលេនកនុងមនទីរឃំុឃងំ និង េនេពល ងំទីលំេន ច្រតូវបនផ្តល់ជ្រមក ន កេ់នកនុងសហគមនែ៍ដល 
ពួកេគ្របឈមនឹងេ្រគះថន កែ់ដលទកទ់ងនឹងផ្លូវេភទ និង ពកព់ន័ធនឹងេយនឌរ័បែនថមេទៀត។ ករបងខំឲយវលិ
្រតឡបេ់ទវញិចំេពះអនកែស្វងរកសិទធ្ិរជកេកនែដលរតេ់ចញពីករេធ្វើទុកខបុកេមនញែបបេនះ េធ្វើឲយពួកេគធ្ល ក ់
ចូលកនុងេ្រគះថន កៃ់នអំេពើហិង  ករេរ ើសេអើង និងករចតទុ់កជអំេពើឧ្រកិដ្ឋ។ កនុងករណីខ្លះ ពួកេគ្រតូវបន 
បញជូ ន្រតឡបេ់ទវញិេ យមនករែណន ំ “ឲយេទផទះេ យមនិ្រតូវសែមញង” េពលគឺជយុទធវធិីែដល្រតូវបន 
រះិគនេ់ យឧត្តមសនងករ ៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន ។29 

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន     

េដើមបេីគរព ករពរ នងិ បំេពញសិទធិរស់ នមនជីវតិ និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួនែដល្រតូវបនធន ដូច 
មនែចងកនុងចបបអ់ន្តរជតិ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតេសុើបអេងកត នយំកមកកតេ់ទស នងិផ្តនទ េទសចរ ីែដល
ទទលួខុស្រតូវចំេពះករ្រប រជវីតិេ្រកតុ ករឲយមន្របសិទធភព នងិអនុមត័ចបបស់្តីពឧី្រកិដ្ឋកមមេរ ើស 
េអើងែដលករពរបុគគលទងំ យពីអេំពើហិង  េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ នងិអត្តសញញ ណេយនឌរ័។ ្របពន័ធ 
្របកបេ យ្របសិទធភព គួរែត្រតូវបនបេងកើតឲយមនេឡើង ស្រមបក់ត្់រ  នងិេធ្វើរបយករណ៍ ស្តីព ី អំេពើ 
ហិង ែដលបងកេឡើងេ យ រករស្អប។់ ចបប ់ នងិេគលនេយបយស្តីពសិីទធិ្រជកេកន គួរែតទទលួ 
គ ល់ ថ ករេធ្វើទុកខបុកេមនញេ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ចជមូល ្ឋ នែដលមន 

សុពលភពស្រមបក់រទមទរសិទធិ្រជកេកន ។ 

                                                            
28ឯក រកំណតសំ់គល់ែណនសំ្តីពីករទមទរសិទធិជជនេភៀសខ្លួនរបស់ឧត្តមសនងករជនខ់ពស់ៃនអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៧ និង ៤១ ។  
29ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៥  ២៦ និង ៤១ ។ សូមេមើលផងែដរនូវេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករកពូំលៃនច្រកភពអងេ់គ្លស HJ ( ធរ
ណរដ្ឋអីុ ្ល មអីុរង៉)់ និង HT (កេមរូន) និងរដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងែដនដី [២០១០] UKSC 31 ។ 
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២. ទប់ ក ត់ករេធ្វើទរណុកមម និង ្រប្រពឹត្តកមមដ៏េឃរេឃ អមនុស ធម៌ 
 និង បេនថ កបនទ ប ចំេពះមនុស ្រស្ីរស ញេ់ភទដូចគន   មនុស
 ្របុស្រស ញេ់ភទដូចគន  មនុស ្រស ញេ់ភទទងំពីរ និង មនុស
 ប្តូរេភទ(LGBT)   

រដ្ឋទងំ យមនកតព្វកិចចដូចមនែចងកនុងចបបអ់ន្តរជតិ េដើមបកីរពរបុគគលពីករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្ត 
កមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ ឬ េថកទបេផ ងេទៀត។ េនះរមួបញចូ លទងំកតព្វកិចចេដើមបី មឃតក់រេធ្វើទរណុកមម 
និង ទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករេធ្វើទុកខេទស និង េដើមបផី្តល់នូវសំណងចំេពះអំេពើែបបេនះ។ ករខកខនមនិបនេសុើបអេងកត 
និង មនិបនចបប់ញជូ នចរែីដលេធ្វើទរណុកមម េទជំនំុជ្រមះេទសេនតុ ករ គឺជករ្រប្រពឹត្តេលមើសេលើចបបសិ់ទធ ិ
មនុស អន្តរជតិែតម្តង។ ជងេនះេទៀតករេ្របើ្របស់ ករពិនិតយទ្វ រ មកេ យបងខបំំបនករ មឃតចំ់េពះករេធ្វើ 
ទរុណកមម និង ្រប្រពឹត្តកមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ េថកទបេផ ងេទៀត ។ សិទធទិងំេនះ្រតូវបនធនេ យម្រ ៥ 
ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធមិនុស  ម្រ  ៧ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ 
និងម្រ ២ ៃនអនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម។ 

េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តពីីសទិធិមនុស  
ម្រ  ៥៖ គម នជន មន ក្់រតូវទទួលទរុណកមម ឬ ្រប្រពឹត្តកមមមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ 
បេនថ កបនទ បបនេឡើយ  ។ 
 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីីសទិធិពលរដ្ឋ និងសទិធិនេយបយ 
ម្រ  ៧៖  គម នជន មន ក្់រតូវទទួលទរុណកមម ឬ ្រប្រពឹត្តកមមមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ 
បេនថ កបនទ បបនេឡើយ ។ ជពិេសស មយកជន មន កម់កេធ្វើពិេ ធនខ៌ងេវជជ ្រស្ត ឬ វទិយ ្រស្ត 
េ យគម នករយល់្រពមេ យេសរពីី មខី្លួនេឡើយ ។  

 

អនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម 
ម្រ  ១ (១)៖ េដើមបេីគលបំណងៃនអនុសញញ េនះពកយ “ទរុណកមម” មននយ័ថ អំេពើទងំ យ ែដលនឲំយមន 
ករឈចឺប ់ ឬ កររងទុកខយ៉ងខ្ល ងំេទះផ្លូវកយ ឬ ផ្លូវចិត្តក្តី ្រតូវបនបងកេឡើងេ យេចតនេទេលើជន មន កក់នុង 
េគលបំណងទងំ យ ដូចជទញយកពត័ម៌នពីជនេនះ ឬ តតិយជន មន ក ់ កទ់ណ្ឌ កមមជនេនះចំេពះអំេពើ 

មយួែដលជនេនះ ឬ តតិយជន មន ក ់ បន្រប្រពឹត្ត ឬ សង យ័ថបន្រប្រពឹត្ត ឬ បំភតិបំភយ័ ឬ បងខិតបងខំ 
ជនេនះឬ តតិយជន មន ក ់ឬ េដើមបមូីលេហតុ  េផ ងេទៀត ែដលែផ្អកេលើករេរ ើសេអើង មយួ េបើករឈចឺប ់ឬ 
កររងទុកខបងកេ យម្រន្តី ធរណៈ ឬ ជនេផ ងេទៀត មករញុះញង ់ ឬ ករ្រពមេ្រព ង ឬ េផ្តើមគំនិតរបស់ ម្រន្តី 

ធរណៈ ឬ ជនេផ ង េទៀតែដលបំេពញតួនទីជផ្លូវករ។ ពកយទរុណកមម មនិ បប់ញចូ លនូវករឈចឺប ់ឬ កររងទុកខ 
ែដល េកើតជប ់ឬ ម្តងមក ល ពីទណ្ឌ កមម្រតឹម្រតូវ មចបបេ់ឡើយ។  
ម្រ  ២ (១)៖ រដ្ឋភគី ្រតូវចតវ់ធិនករចបបរ់ដ្ឋបល និង តុ ករ ឬ វធិនករេផ ងេទៀតេដើមបបីងក រកំុឲយមន 
ទរុណកមមេនកនុងេលើែដនដី េ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន ។   
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េគលជំហររបសយ់ន្តករសទិធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំនងឹករេធ្វើទរុណកមម តំ ងពិេសសទទួលបនទុកករេធ្វើទរុណកមម និង 
អងគករសិទធិមនុស  នងិយន្តករេផ ងេទៀត មនចង្រកងជឯក រនូវភស្តុ ងដេ៏្រចើនពីកររេំ ភបំពន 
និងករេធ្វើទុកខេទសេលើមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់
េភទទងំពីរ នងិ មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ែដលបងកេឡើងេ យនគរបល ឆម គុំក និងម្រន្តីអនុវត្តចបបដ់ៃទ
េទៀត។30 គណៈកមម ធិករ្របឆងំនងឹករេធ្វើទរុណកមមបន្រពមនថ “ទងំបុរស និង្រស្តី ទងំេកមង្របសុ 
និងេកមង្រសី ចមនកររេំ ភបំពនេលើអនុសញញ  េ យ រមនិេគរព មជកែ់ស្តងឬ មករយល់ដងឹ
នូវតនួទីេយនឌរ័ែដល្រតូវបនកំណតេ់ យសងគម”។31អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកអេំពើហិង ចំេពះ
្រស្តី មនករេចទ្របកនព់ិ ្ត រអំពកូីនកត3់2 េនកនុង្របេទសេនប៉ល់ ែដល្រតូវបន យដំេ យនគរបល 
ែដលបនទមទរ្របក ់នងិកររមួេភទ ។33 េនកនុងករណីមយួេនកនុង្របេទសែអល ៉ ឌរ័ ្រស្តីប្តូរេភទមន ក ់
្រតូវបនឃុំឃងំេនកនុងបនទបម់យួជមយួនឹងសមជិក្រកុមជនខិលខូចែដលេនទីេនះ នង្រតូវបន ”រេំ ភ
េសពសនថវៈជង ១០០ ដង ជនួកលេ យមនសមគំនតិកនុងកររេំ ភពីសំ កម់្រន្តពីនធនគរេទៀត ។34 

អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុកករេធ្វើទរុណកមម កប៏នេលើកេឡើងពីករេចទ្របកនអំ់ពីករេធ្វើ
ទុកខេទសចំេពះអនកជបព់នធនគរ និង អនកជបឃុ់ំឃងំ េ យ រទេំនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័
របស់ពកួេគេនកនុងរបយករណ៍របស់គត ់។35 េនកនុងរបយករណ៍ឆន  ំ២០០១ គត ់បនសរេសរថៈ 

                                                            
30េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (CCPR/C/US/CO/3)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៥។ េសចក្តីសេងកត
សននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមមស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (CAT/C/USA/CO/2)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣២ និង ៣៧ ស្រមប់
្របេទសេអក្វ ឌរ័ (CAT/C/ECU/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៧ ស្រមប្់របេទស សងទី់ន (CAT/C/C/CR/33/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៦ (ឆ) ស្រមប់
្របេទសេអសីុប (CAT/C/CR/29/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥ (ង)។ េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២១ របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹង
ករេធ្វើទរុណកមម។ សូមេមើលផងែដរនូវេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករស្រមប្់របេទសេអក្វ ឌរ័ (CAT/C/ECU/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី
១៧ ស្រមប្់របេទស សងទី់ន (CAT/C/CR/33/1)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦ ស្រមប្់របេទសេ្របសីុល (A/56/44)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៩ ។ 
31កថខណ្ឌ ទី ២២ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២ របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម ។  
32កូនកតេ់ភទ គឺជ កយស័ពទែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុង្របេទសេនប៉ល់ េដើមបពីិពណ៌នអំពីមនុស ែដល្រតូវបនែបងែចកជេភទ្របុសពីកេំណើ ត 
និងែដលមនអត្តសញញ ណេភទ្រសី ឬ រេបៀបបង្ហ ញពីេយនឌរ័។ 
33របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តីៈ E/CN.4/2006/61/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១ និង ២ និង A/HRC/4

/34/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៤៨-៤៥៤ ។  
34របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី (A/HRC/17/26/Add.2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៨-២៩ ។ 
35របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ េថកទប ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមមៈ 
E/CN.4/2001/66/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី១៩៩ E/CN.4/2005/62/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១០១៩ ១១៦១ E/CN.4/2004/56/Add.1 ្រតង ់
កថខណ្ឌ ទី ១៣២៧ E/CN.4/2003/68/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៤៤៦ ៤៦៣-៤៦៥ និង ១៨៦១ E/CN.4/2002/76/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ 
៥០៧-៥០៨ ៨២៩ ១៧០៩-១៧១៦E/CN.4/2001/66 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៧១ E/CN.4/2000/9 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៤៥ ១៥១ ៧២៦ E/CN.4/

1995/34 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៦១៤ ។ 
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បង្ហ ញឲយេឃើញថ សមជិក្រកុមជនភគតិចែផនកផ្លូវេភទ មនលកខណៈវសិមម្រតកនុងករទទួល
រងករេធ្វើទរុណកមម នងិ ទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករេធ្វើទុកខេទស េ យ រពកួេគខកខនមនិបន 
អនុេ មេទ មកររពឹំងទុកេយនឌរ័ែដល្រតូវបនកំណតេ់ យសងគម។ មពតិករេរ ើសេអើង 
េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ជេរឿយៗ ចរមួចំែណកកនុងដំេណើ រករេធ្វើឲយ
បតល់កខណៈជមនុស ចេំពះជនរងេ្រគះ ែដលជេរឿយៗ ជលកខខណ្ឌ ចបំចស់្រមបប់ងកឲយករ
េធ្វើទរុណកមម នងិករេធ្វើទុកខេទសេកើតមនេឡើង ។36 

គតប់នបញជ កថ់ ជពេិសស អនកជបព់នធនគរែដលប្តូរេភទងយនឹងទទលួរងកររេំ ភបំពន
េលើរូប ងកយ និង ផ្លូវេភទ ្របសិនេបើ្រតូវបន កជ់មយួនងឹអនកជបព់នធនគរទូេទ។37 ឧទហរណ៍ៈ 
អនក យករណ៍ពិេសស បន យករណ៍អំពីករណី្រស្តីប្តូរេភទែដល្រតូវបន យដំេ យេចតនចំេលើសុដន ់
និងឆ្អឹងថព ល់របស់គតេ់ដើមបបីេញចញជតិពុលករណីរបស់្រកុមជនភគតិចែផនកផ្លូវេភទែដល្រតូវទទលួរងភព 
ជជនរងេ្រគះេ យ រនគរបល េនេពល យករណ៍អពីំអេំពើឧ្រកដិ្ឋ និងករណីរបស់ឆម គុំកែដលខកខន
មនិបនអនុវត្តវធិនករសម្រសប េដើមបកីតប់នថយេ្រគះថន កៃ់នអំេពើហិង ែផនក ងកយ ឬ ផ្លូវេភទេទេលើ
ជនជបឃុ់ំឃងំជមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទ 
ទងំពីរ នងិ មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)។38 េនកនុងករណីមយួ គូ ្វ មភីរយិែដលជ មនុស ្រសី្រស ញ់
េភទដូចគន េនកនុង្របេទសេ្របសីុល្រតូវបនេចទ្របកនថ់្រតូវបន យដេំនប៉ុស្តិ៍នគរបល្រតូវបន រេំ ភ 
បំពនេ យពកយសំដី និង ្រតូវបនបងខំឲយរមួេភទ មមត។់39 េនអ៊ូែបគី ថ នអនកករពរសិទធិមនុស មន ក ់
ែដល្រតូវបនេចទ្របកនព់ីបទ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន  ្រតូវបន យដំ និង គំ មកំែហងេ យមនករ 
រេំ ភេសពសនថវៈ ពនីគរបល ។40 

 រដ្ឋទងំ យ្រតូវបនត្រមូវឲយករពរ“មនុស ្រគបរូ់បេ យមនិគិតអពំី..ទំេនរផ្លូវេភទ ឬអត្តញញ ណ 
េយនឌរ័” ពីករេធ្វើទរុណកមម និង ្រប្រពឹត្តកមម ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធមឬ៌ េថកទប 
(ែដលេនកនុងេសៀវេភេនះ េ ថ “ករេធ្វើទុកខេទស”)។41ដូចមនែចងកនុងចបបអ់ន្តរជតិ រដ្ឋទងំ យមន
កតព្វកិចច មឃត ់ទប់ ក តនិ់ងផ្តល់សំណងចំេពះករេធ្វើទរុណកមម នងិ ករេធ្វើទុកខេទសកនុង ្រគបប់របិទ
ទងំអស់ៃនករឃុំឃងំ ឬ ្រតួត្រ របស់រដ្ឋ។42 ករខកខនមនិបនេសុើបអេងកត និង ចបប់ញជូ នេទជំនុំ 
                                                            
36របយករណ៍បេ ្ត ះ សននរបស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេធ្វើទរុណកមម និង្រប្រពឹត្តកមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ េថកទប ឬ 
ករ កទ់ណ្ឌ កមម (A/56/156) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩ ។ 
37A/56/156្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៣ ។ 
38A/56/156្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៨ E/CN.4/2002/76/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ ១៧១១។ 
39

E/CN.4/2001/66/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩៩ ។ 
40

E/CN.4/2004/56/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៨៧៨ និង ១៨៩៩ ។ 
41កថខណ្ឌ ទី ២១ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២ របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម ។ 
42កថខណ្ឌ ទី ១៥ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២ របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម ។ 
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ជ្រមះេទសេនតុ ករចេំពះចរេីធ្វើទរុណកមម ឬ េធ្វើទុកខេទស ចប ្ត លឲយមនករ្រប្រពឹត្តេលមើស ច ់
េ យែឡកេលើចបបអ់ន្តរជតិ។43 េនកនុងេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួនស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ ឧទហរណ៍ 
គណៈកមម ធិករ្របឆងំនងឹករេធ្វើទរុណកមម បនសែម្តងេចញនូវកង្វល់អពីំរបយករណ៍ ស្តីពកីររេំ ភ 
េលើ ងកយ និង ផ្លូវេភទរបស់មនុស “ែដលមនទំេនរផ្លូវេភទេផ ងគន ”។ រដ្ឋជភគគីួរែតធនថ “ម្រន្តី 
អនុវត្តចបបរ់បស់ខ្លួន្រតូវបនេសុើបអេងកតេ យឯក ជយេ យរហ័សទនេ់ពលេវ និងេ យហមតច់តេ់ហើយ 
ចរ្ីរតូវបនេចទ្របកន ់ និង កេ់ទសេ យសម្រសប”។44 កនុងករណី្របេទសកូ ្ត រកី គណៈកមម ធិករ
្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម បនផ្តល់អនុ សនអំ៍ពីកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល និង េលើកកមពស់ករយល់ដឹង
ដល់ម្រន្តនីគរបល អនកយម ម្រពំែដន និង បុគគលិកពនធនគរ េដើមបបីងក រទប់ ក តក់ររេំ ភបំពនេលើ
មនុស  “េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ និង/ឬ អត្តសញញ ណប្តូរេភទបនទ បពី់វះកតរ់បស់ពកួេគ” ។45 

 

 

 

 

                                                            
43កថខណ្ឌ ទី ១៨ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ៣១ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ។ 
44េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមមស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (CAT/C/USA/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣២ និង
៣៧ ។ 
45េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមមស្រមប្់របេទសកូ ្ត រកី (CAT/C/CRI/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១ និង 
១៨ ។ 
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បញ្ហ មយួែដល្រតូវបនេលើកេឡើងេ យអនកជនំញករគកឺរអនុវត្តកនុងករេធ្វើឲយបុរសែដល្រតូវបន 
សង យ័ពីករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន មកពនិិតយទ្វ រ មកេ យមនិមនករយល់្រពម។េនកនុង្របេទស
ខ្លះបុរសែដល្រតូវបនចបខ់្លួនេ យ រករេចទ្របកនព់ីបទ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន ្រតូវបនបងខតិ 
បងខឲំយទទួលករពិនតិយសុខភព េដើមបែីស្វងរកភស្តុ ងរូបវន្តៃនកររមួេភទ មទ្វ រ មក។ េ្រកពីមនិមន
តៃម្លែផនកវទិយ ្រស្ត េតស្តែបបេនះគឺជកររេំ ភបំពនេលើបូរណភពរូបកយ។ កនុងករណីែដលបុរស្រតូវ 
យកមកពិនិតយទ្វ រ មក ្រកុមករងរែផនកករឃុំឃងំបំពនែថ្លងថៈ 

េតស្តទងំេនះ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យបងខំមនចរតិរេំ ភបំពនែតម្តង និង រេំ ភបំពនេលើ 
សិទធែិផនក ងកយរបស់បុគគល ដូចមនែចងកនុងចបបសិ់ទធមិនុស ...េ យេហតុេនះ្រកុមករងរបន 
ពិចរ ថ...ករពិនតិយទ្វ រ មកេ យបងខបំំពនករ មឃតក់រេធ្វើទរុណកមម នងិ ្រប្រពឹត្ត 
កមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ នងិ េថកទបេផ ងេទៀតថេតើដូចេនកនុងករណីបចចុបបនន ្រតូវបន 
េធ្វើេឡើងកនុងេគលបណំងេដើមបី កេ់ទស េដើមបបីងខឲំយមនករ រភព ឬ េធ្វើឲយមនករេកើនេឡើង 
នូវករេរ ើសេអើងែថមេទៀត។ េលើសពេីនះ មនិមនតៃម្លែផនកេវជជ ្រស្ត ស្រមបក់រកំណតថ់េតើ 
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មនុស មន កប់នជបព់កព់ន័ធនឹងទំនកទំ់នងផ្លូវេភទជមយួមនុស មនេភទដូចគន ែដរឬេទ ឬ ថេតើ 
មនុស េនះបនពកព់ន័ធនងឹអំេពើអនចរជទម្ល ប ់ឬេពសយចរបុរសែដរឬេទ ។46 

គណៈកមម ធិករ្របឆងំនងឹករេធ្វើទរុណកមម នងិ អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុកករេធ្វើទរុណ
កមម កប៏នរះិគនេ់លើករេ្របើ្របស់ករពិនតិយទ្វ រ មកេ យបងខេំដើមប ី “បញជ ក”់ អំពកីរ្រស ញ់មនុស
មនេភទដូចគន  ។47អនក យករណ៌ពិេសសទទួលបនទុកករេធ្វើទរុណកមមបនពិពណ៌នអពំី “េកសលយវចិយ័
ែដលមនលកខណៈបំពន ”ជកររេំ ភបំពន នងិ បនទ បបេនថ ក” េ យមនសក្ត នុពល “ែដលបេងកើតេទ 
ជករេធ្វើទរុណកមម ឬ ករេធ្វើទុកខេទស” និង បនជំទស់នឹងករអនុវត្តកនុងករទនំកទ់នំងជមយួនឹងរដ្ឋ 
ទងំ យ។48 

កង្វល់ទីពរី គ ឺអំេពើហិង ផ្លូវេភទ។ យន្តករសិទធមិនុស  បនេលើកេឡើងម្តងេហើយម្តងេទៀតអំពបីញ្ហ
ៃនកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទេលើមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស  
្រស ញ់េភទទងំពីរ នងិ មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ជេរឿយៗ េ យនគរបលជពិេសសេនកែន្លងឃត ់
ខ្លួន។49 អំេពើហិង ែផនកផ្លូវេភទ ចជករេធ្វើទរុណកមមេនេពលែដល ្រតូវបនអនុវត្ត មរយៈ ឬ េ យ 
មនករេផ្តើមគំនិតពី ឬ េ យមនករយល់្រពម ឬ ករ្រសុះ្រសលួពីសំ កម់្រន្តី ធរណៈ។50 េគល 
បំណងមយួកនុងចេំ មេគលបំណងែដល្រតូវបន មឃតេ់្រកមករកំណតអ់ំពីករេធ្វើទរុណកមម គ“ឺករ 
េរ ើសេអើងេទះជ្របេភទ មយួកេ៍ យ”។ កររេំ ភបំពនផ្លូវេភទេលើ មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT) ជេរឿយៗ 
្រតូវបនបងកឲយមនេឡើងេ យ រករេរ ើសេអើង។ អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុកអំេពើហិង  េលើ្រស្តី 
បនកតសំ់គល់ថ “េទះបអីំេពើហិង ែផនកផ្លូវេភទ ជេរឿយៗ ្រតូវបនពនិិតយេមើល ចេ់ យែឡកកេ៏ យ 
ក៏ ជេរឿយៗ ចូលគន ជមយួនឹងទ្រមងេ់ផ ងេទៀតៃនករេរ ើសេអើងកនុងេនះរមួមន េ យមូលេហតុជត ិ

សន ៍ ជតិពនធុ សន អត្តសញញ ណេភទ នៈកនុងសងគម ឬ ពកិរភព”។51 គតប់នបញជ កអ់ំពី 
“ករេរ ើសេអើង និង អំេពើហិង ែដលរកី ល លដូចែដល្រកុម្រស្តីមយួចនំួនទទលួរងេ យ រទំេនរ ផ្លូវ 
                                                            
46កថខណ្ឌ ទី ២៣ និង ២៨-២៩ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ ២៥/២០០៩ របស់្រកុមករងរ្របឆងំនឹងករឃំុឃងំបំពន ស្រមប្់របេទសេអសីុប 
(A/HRC/16/47/Add.1) ។  
47េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមមស្រមប្់របេទសេអសីុប (CAT/C/CR/29/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥-៦ ។ 
48របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករេធ្វើទរុណកមមៈ A/56/156 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៤ A/HRC/4/33/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
៣១៧ A/HRC/10/44/Add.4 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦១ និង A/HRC/16/52/Add.1 ។ 
49កររេំ ភបំពនផ្លូវេភទេលើ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  ្របសុ្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និងអនកប្តូរេភទ(LGBT)៖CAT/C/USA/

CO/2្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣២។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេធ្វើទរុណកមមៈ E/CN.4/2003/68/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤២ 
E/CN.4/2002/76 ្រតងឧ់បសមពន័ធ III A/56/156 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី១៨ និង ២៣ ។ 
50របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករេធ្វើទរុណកមមៈ (A/HRC/7/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៤ ។ 
51អំេពើហងិ ែផនកផ្លូវេភទ និងករេរ ើសេអើងេ្រចើន្របេភទ៖ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី (A/HRC/14/22/

Add.1)្រតងក់ថខណ្ឌ  ១៧ ។ 
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េភទ និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពួកេគ”។ េនកនុងរបយករណ៍របស់គត ់គតប់នបញជ កប់ែនថមេទៀត 
ថៈ 

ដូចមនែចងេនកនុងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជត ិជពេិសស េសចក្ត្ីរបកសស្តីពីករលុបបំបតេ់ចល
អំេពើហងិ េលើ្រស្តី នងិអនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម នងិ្រប្រពឹត្តកមម ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមមដ ៏
េឃរេឃអមនុស ធម ៌ ឬ េថកទប រដ្ឋទងំ យមនកតព្វកចិចកណំតជ់បទេលមើសចំេពះអំេពើ 
ទរុណកមម នងិអំេពើហិង េលើ្រស្តី េចទ្របកនច់រ ី និងផ្តល់នូវសំណងដល់ជនរងេ្រគះ។ េ យ 
េហតុេនះ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតខតិខំឲយអស់ពលីទធភពរបស់ខ្លួន េដើមបបីងក រទប់ ក តក់រ្រប្រពតឹ្តអំេពើ 
ហងិ ែផនកផ្លូវេភទ េ ះ្រ យបញ្ហ អំេពើហងិ ែផនកផ្លូវេភទ មយួ នងិ ផ្តល់ ដំេ ះ្រ យ ម 
ផ្លូវតុ ករដល់ជនរងេ្រគះ។52 

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

បុគគល្រគបរូ់ប្រតូវបនករពរពកីរេធ្វើទរុណកមម និង ្រប្រពឹត្តកមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ េថក 
ទប។ ករពិនតិយទ្វ រ មកេ យបងខំ និង អំេពើហិង ែដលបងកេឡើងេ យភន កង់ររដ្ឋ ចជករេធ្វើទរុណ 
កមម ឬ ្រប្រពតឹ្តកមម ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមមដេ៏ឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ េថកទប។ ដូចមនែចងកនុង ចបបអ់ន្តរ 
ជត ិ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែត មឃត ់ និង កេ់ទសេលើករេធ្វើទរុណកមម និងករេធ្វើទុកខេទស នងិ្រតូវែត 
ផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យដល់ជនរងេ្រគះេ យ រអំេពើែបបេនះ។53 េនះមននយ័ថរដ្ឋ្រតូវែត កំណតក់រេធ្វើ 
ទរុណកមម និង ករេធ្វើទុកខេទសជបទេលមើស េ្រកមចបប្់រពហមទណ្ឌ ជតិ និង ្រតូវែតធនថអំេពើេឃរេឃ 
ទងំអស់ែដលបងកេឡើងេ យម្រន្តអីនុវត្តចបប ់ នងិ ភន កង់រដៃទេទៀតរបស់រដ្ឋ ្រតូវបនេសុើបអេងកតេ យ 
ឯក ជយេ យរហ័សទនេ់ពលេវ  និង េ យហមតច់ត ់និង អនកទទលួខុស្រតូវ្រតូវចបប់ញជូ ន េទជំនុំជ្រមះ 
េទសេនតុ ករ។រដ្ឋទងំ យគួរែតផ្តល់នូវនីតវិធីិែដល មរយៈេនះជនរងេ្រគះេ យ រអេំពើែបប 
េនះ ចែស្វងរកដំេ ះ្រ យកនុងេនះរមួមនសំណងផងែដរ។រដ្ឋទងំ យកម៏នកតព្វកិចចអនុវត្ត វធិន 
ករបងក រទប់ ក តដូ់ចជ ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តអីនុវត្តចបប ់នងិ ករពិនតិយ ម នកែន្លងឃុំឃងំ។ 

  

                                                            
52កតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ េយងេទ មអំេពើហិង ផ្លូវេភទ៖ A/HRC/14/22/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩ ។ 
53េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២០ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ២ របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណ  
កមម ។ 
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៣. មិន្រតូវចត់ទុកករ្រស ញេ់ភទដូចគន ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  

ចបបែ់ដលចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះករ្រស ញ់មនុស មនេភទដូចគន  ប ្ត លឲយមនករ 
រេំ ភបំពនេ យ ចែ់ឡកពីគន មយួចំននួ ប៉ែុន្ត មនករទកទ់ងគន េទវញិេទមក។ ចបបែ់បបេនះ រេំ ភ
បពំនសិទធរិបស់បុគគលែដលរចួផុតពកីរេរ ើសេអើង ែដល្រតូវបនែចងេនកនុងម្រ  ២ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជ 
សកលស្តីពីសិទធមិនុស  និងសនធសិញញ សិទធមិនុស សំខនន់ន កដូ៏ចជសិទធទិទួលបនករពរពកីរេ្រជ ត 
ែ្រជកេ យពុសំមេហតុផលេលើសិទធឯិកជន  និង ករឃុឃំងំេ យបពំន ្រតូវបនករពរេ យម្រ  ១២ 
នងិ ៩ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកល នងិម្រ  ១៧ និង ៩ ៃន កតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធ ិ
នេយបយ។ ជងេនះេទៀតចបបែ់ដល កេ់ទស្រប រជីវតិចេំពះអំេពើរមួេភទ រេំ ភបពំនេលើសិទធរិស់ 
នមនជវីតិ ដូចែដល្រតូវបនធនេ យម្រ  ៣ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកល នងិម្រ  ៦ ៃនកតកិ 

សញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធនិេយបយ។ ចេំពះចបបែ់បបេនះេទះបីជ មនិធ្ល ប្់រតូវបន 
អនុវត្តកេ៏ យ ក៏ បពំនកតព្វកចិចរបស់រដ្ឋ ដូចមនែចងកនុងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជត ិ។ 
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េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តពីីសទិធិមនុស   
ម្រ  ២៖ មនុស មន ក់ៗ ចេ្របើ្របស់សិទធិ និង េសរភីពទងំអស់ែដលបនែចងេនកនុង េសចក្តី្របកសេនះេ យគម ន 
ករែបងែចក មយួមនជ ទិ៍ ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈនេយបយ ឬ ទស នៈេផ ង 
េទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបតិ កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀតេឡើយ ។ 
ម្រ  ៧៖ ជន្រគបរ់ូបមនេសមើភពគន ចំេពះមុខចបប ់និង មនសិទធិទទួលបនករករពរពីចបបេ់សមើៗគន េ យគម នករ 
េរ ើសេអើង។មនុស ្រគបរូ់បមនសិទធិទទួលករករពរេសមើៗគន ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង ែដលរេំ ភេលើេសចក្តី្របកស 
េនះ ្រពមទងំ្របឆងំនឹងករញុះញងឲ់យមនករេរ ើសេអើង។ 
ម្រ   ៩៖ គម ននរ មន ក ់្រតូវបនចបខ់្លួន ឃុំខ្លួន ឬ និរេទសខ្លួន មអំេពើចិត្តេឡើយ ។ 
ម្រ ១២៖ គម នមនុស មន ក្់រតូវរងកររេំ ភេ្រជ តែ្រជក មអំេពើចិត្តកនុងជីវតិឯកជន ្រគួ រ ទីលំេន ករេឆ្លើយឆ្លង 
ឬករេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់កិត្តិយស និងេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ខ្លួនេឡើយ ។  
 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីីសទិធិពលរដ្ឋ និងសទិធិនេយបយ 
ម្រ  ២(១)៖ រដ្ឋភគីនីមយួៗៃនកតិកសញញ បេនះសនយេគរព និងធនជូនបុគគល្រគបរូ់បែដលរស់េនេលើទឹកដីរបស់ 
ខ្លួន និង សថិតេ្រកមែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួននូវសិទធិែដលទទួល គ ល់េ យកតិកសញញ េនះ េ យគម នករែបងែចក  
មយួមនជ ទិ៍ ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈនេយបយ ឬ ទស នៈេផ ងេទៀត េដើមកំេណើ ត 
ជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀតេឡើយ។ 
ម្រ  ៦(២)៖ េនកនុង្របេទសទងំ យែដលមនិទនប់នលុបេចលេទស្រប រជីវតិ ករផ្តនទ េទស្រប រជីវតិ ច 
្រតូវេធ្វើេឡើងេទេលើបទេលមើសធងនធ់ងរបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ េ យអនុេ មេទ មចបបជ់ធរមន េនកនុងេពល្រប្រពឹត្តបទេលមើស 
និង មនិផទុយេទនឹងបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ និង អនុសញញ ស្តីពីករបងក រទប់ ក ត ់និង ករផ្តនទ េទសឧ្រកិដ្ឋកមម 
្របល័យពូជ សនប៍៉ុេ ្ណ ះ។ េទសបបញញ ត្តិេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យអនុេ មែតេទ ម ល្រកម ឬ លដីករ 
ថ ពរែដលសេ្រមច េ យតុ ករសមតថកិចចប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ម្រ  ៩៖ មនុស ្រគបរូ់បមនសិទធិមនេសរភីព និង សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន។ គម នជន មន ក្់រតូវបនចបខ់្លួន ឬ ករឃុំ 
ឃងំេ យបំពនេឡើយ។ គម នជន មន ក្់រតូវបនដកហូតេសរភីពរបស់ខ្លួនបនេឡើយេលើកែលងែតមនេហតុផលនិង 
េ យអនុេ ម មនីតិវធីិែដលមនែចងេនកនុងចបប ់។ 
ម្រ  ១៧៖ គម នជន មន ក្់រតូវទទួលរងករេ្រជ តែ្រជក មអំេពើចិត្ត ឬ េ យខុសចបបក់នុងជីវភពឯកជន ្រគួ រ 
លំេន ្ឋ ន ឬ សំបុ្រតឆ្លងេឆ្លើយរបស់ខ្លួន និង្រតូវរងករបះ៉ពល់េ យខុសចបបេ់ទេលើកិត្តិយស និង េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ខ្លួន 
េឡើយ។ 
ម្រ  ២៦៖ ជន្រគបរូ់ប មនសិទធិេសមើគន ចំេពះមុខចបប ់និង មនសិទធិទទួលបនកិចចករពរពីចបបេ់សមើភពគន េ យគម ន 
ករេរ ើសេអើង។ កនុង្របករេនះចបប្់រតូវ មឃតក់រេរ ើសេអើង និង ្រតូវធនឲយជន្រគបរ់ូបនូវកិចចករពរេ យេសមើភពគន  
និង ្របកបេ យ្របសិទធភពពីករេរ ើសេអើងេ យមូលេហតុដូចជ ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន 
ទស នៈនេយបយ ឬ ទស នៈេផ ងេទៀត េដើម កំេណើ តជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត។       
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េគលជំហររបសយ់ន្តករសទិធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ 

យ៉ងតិច្របេទសចំននួ៧៦ មនចបបែ់ដលកពុំងេនជធរមនែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបកំីណត ់
ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះទនំកទ់នំងផ្លូវេភទេ យមនករយល់្រពមរ ងនីតិជនែដលមនេភទដូច 
គន ។54 ចបបែ់បបេនះជទូេទ មឃត្់របេភទខ្លះៃនសកមមភពផ្លូវេភទ ឬ ភពសនិទធ ន ល មយួ ឬ 
សកមមភពផ្លូវេភទរ ងមនុស មនេភទដូចគន ។ កនុងករណីខ្លះភ ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់សំេ  េទេលើ 
េគលគំនតិែដលមនិចបស់ ស់ និង មនិបនកំណតដូ់ចជ “ឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំនឹងចបបធ់មមជតិ” ឬ “សីល 

ធម”៌ ឬ “អំេពើអនចរ”។55 អ្វែីដលចបបទ់ងំេនះមនលកខណៈរមួគឺករ េ្របើ្របស់ 
ចបបទ់ងំេនះេដើមបយីយីរខំន និង េចទ្របកនបុ់គគលទងំ យេ យ រែត 
ទំនកទំ់នងផ្លូវេភទ ឬអត្តសញញ ណជកែ់ស្តង ឬ មករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ ។56 

ករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចេំពះកររមួេភទជលកខណៈឯកជនេ យ 
មនករ្រពមេ្រព ង រ ងនីតិជនែដលមនេភទ ដូចគន េលមើសនងឹកតព្វកិចចរបស់ 
រដ្ឋដូចមនែចងកនុងចបបអ់ន្តរជតកិនុងេនះ រមួមនកតព្វកិចចកនុងកិចចករពរសិទធិ 
ឯកជន នងិ ធនមនិឲយមនករេរ ើសេអើង។ េនះជេគលជំហរឥតងកេររបស់ 
អនកជំនញែផនកសិទធមិនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ ចប់ ងំែតពឆីន ១ំ៩៩៤ 
េនេពលែដលគណៈកមម  ធិករសិទធមិនុស បនសេ្រមចេលើ េរឿងក្តរីបស់ធូណិន 

ទល់ជមយួ្របេទសអូ្រ ្ត លី ។ 

ករណីរបស់ធូណិន ពកព់ន័ធនងឹករជំទស់នឹងចបបេ់នកនុងរដ្ឋ ម នីៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី ែដល 
ចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទ ជមយួនឹងមនុស មនេភទដូចគន ែដលមនករ្រពមេ្រព ង។ 
គណៈកមម ធិករបនរកេឃើញថ  “មនិមនករគួរឲយសង យ័េទថសកមមភពផ្លូវេភទេ យមន ករ្រពម 
េ្រព ងគន របស់នីតជិនែដលមនលកខណៈឯកជន្រតូវសថិតកនុងវ ិ លភពៃនេគលគំនតិស្តីពសិីទធិឯកជន“  
ែដលមនែចងេនកនុង ម្រ ១៧ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។ មនិ 
មនបញ្ហ អ្វីេទថេ កធូណិនជេដើមបណ្តឹ ងមនិធ្ល ប្់រតូវបនេចទ្របកនេ់ទ។ អតថភិពៃនចបប្់រពហមទណ្ឌ  

                                                            
54“ករស្អបម់នុស ្រស ញ់េភទដូចគន ែដល្រតូវបនគំ្រទេ យរដ្ឋៈ ករអេងកតក្រមតិពិភពេ កេលើចបបែ់ដលចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះ
សកមមភពផ្លូវេភទដូចគន រ ងមនុស េពញវយ័ែដលបន្រពមេ្រព ងគន ” ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសមគមអន្តរជតិបេ្រមើករងរែផនក្រសី្រស ញ់េភទ
ដូចគន  ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ អនកប្តូរេភទ និងអនកមនេភទពីរ (ILGA) េនរដ្ឋធនី្រប៊ុយែសល ែខ  ឧសភ ឆន  ំ២០១១ 
្រតងទំ់ពរ័ទី ៩ ។ 
55សូមេមើល A/HRC/10/21/Add.3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥៦-៥៨ ។ 
56ចបបទ់ំងេនះ ក៏ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង “េបសសម្អ តសងគម”។ សូមេមើលឧទហរណ៍ E/CN.4/1995/11 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៩ 
និង E/CN.4/2005/7 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧១ ។ 

យ៉ងតចិ ្របេទសចនំួន ៧៦ មន 
ចបបែ់ដលកំពុងេនជធរមន ែដល 

្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបកីណំត់
ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករ 

រមួេភទ េ យមនករ្រពមេ្រព ងរ ង
នីតជិនែដលមនេភទដូចគន ។ 



   
 

         

េកើតមក មនេសរភីព និង សមភព        35 

“េ្រជ តែ្រជកជបន្តបនទ ប ់និង េ យផទ ល់េលើសិទធឯិកជនរបស់េដើមបណ្តឹ ង“។57 ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៧ 
បុគគលទងំ យ្រតូវបនករពរពី “ករេ្រជ តែ្រជកេ យបំពន ឬ េ យខុសចបប”់ េលើសិទធឯិកជនរបស់ 
ពួកេគ។ “ករេ្រជ តែ្រជកេ យបពំន” ចជករេ្រជ តែ្រជកែដល្រតូវបនែចងេ យចបបែ់ដលមនិបំេពញ 
លកខខណ្ឌ  ”្រសបេទ មបទបបញញត្តេិគលបំណង និង េគលេ ៃនកតកិសញញ ” និង “សមេហតុផលេន 
កនុង ថ នភពពិេសស”។58 គណៈកមម ធិករបនបក្រ យអំពី “លកខខណ្ឌ សមេហតុផលកនុងករបញជ កថ់ 
ករេ្រជ តែ្រជកេលើសិទធឯិកជន្រតូវែតសមម្រតនងឹេគលេ ែដល្រតូវបនែស្វងរក និង មនលកខណៈច ំ
បចេ់នកនុង ថ នភពៃនករណីជក់ ក់ មយួ។59 ករណីេនះបនសននិ ្ឋ នថចបបេ់ន ម នីមនិមន
សមម្រត ឬ ចបំចេ់ទ។ មនិសេ្រមចេគលបំណងៃនកិចចករពរសុខភព ធរណៈ េហើយ មនិ 
ចបំចក់នុងកិចចករពរសីលធម៌ ធរណៈ ដូចែដលបនបង្ហ ញេ យករពតិែដលថ ចបបែ់ដលចតទុ់ក 
ជបទេលមើសចំេពះករ្រស ញ់មនុស មនេភទដូចគន  ្រតូវបនលុបេចលេនតំបនេ់ផ ងេទៀតៃន ្របេទស 
អូ្រ ្ត លី និងមនិ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងរដ្ឋ ម នីេឡើយ ។60 

ចប់ ងំពេីពលែដលករណីរបស់ធូណិន ្រតូវបនសេ្រមច អងគករសនធសិញញ សិទធិមនុស ៃនអងគករ
សហ្របជជតបិនជរុំញម្តងេហើយម្តងេទៀតឲយរដ្ឋទងំ យេធ្វើកំែណទ្រមងច់បបែ់ដលចតជ់បទេលមើស 
ចំេពះករ្រស ញ់េភទដូចគន ឬ ទំនកទំ់នងផ្លូវេភទរ ងៃដគូែដលមនេភទដូចគន និងកប៏នទទួល ្វ គមន ៍
ករលុបេចលចបបែ់បបេនះ មអំ ចនីតិបបញញត្តិ ឬ មអំ ចតុ ករ។61 ឧទហរណ៍ េនកនុងករណី 
របស់្របេទសឈលីី គណៈកមម ធិករបនែថ្លងថៈ 

                                                            
57កថខណ្ឌ ទី ៨.២ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992 ចុះៃថងទី ៤ ែខ េម  ឆន  ំ១៩៩៤ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិ-
មនុស  ចំេពះេរឿងក្តីរបស់ ធូណិន ទល់ជមយួអូ្រ ្ត លី ។ 
58េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ១៦ ៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  (សិទធិទទួលបនករេគរពេលើសិទធិឯកជន ្រគួ រ លំេន ន និងសំេណរទកទ់ងគន  
និងកិចចករពរេលើកិត្តិយស និងកិត្តិស័ពទ) ។ 
59េរឿងក្តីរបស់ធូណិនទល់ជមយួអូ្រ ្ត លី ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨.៣ ។ 
60 ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨.៥ និង ៨.៦ ។ 
61 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបតូ់ហគូ (CCPR/C/TGO/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៤ ស្រមបអ់៊ូែបគី ថ ន 
(CCPR/C/UZB/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២ ស្រមបេ់្រហគ  (CCPR/C/GRC/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២១ សហភព ធរណរដ្ឋតងហ់ នី 
(CCPR/C/TZA/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២ ស្រមប្់របេទសបូស ៉ ន់  (CCPR/C/BWA/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២៖ េសន ុ ងំសង ់និង
េ្រហគ ឌីន (CCPR/C/VCT/CO/2) ស្រមប្់របេទស ល់េស៊រ ី(CCPR/C/DZA/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៦ ស្រមប្់របេទសឈលីី (CCPR

/C/CHL/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ ស្រមបប់បដូស (CCPR/C/BRB/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៣ ស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (CCPR

/C/USA/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៩ ស្រមប្់របេទសេកនយ៉ (CCPR/C/ CO/83/KEN) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧ ស្រមប្់របេទសេអសីុប (CCPR

/CO/76/EGY) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩ ស្រមប្់របេទសរ ៉ូម៉នី (CCPR/C/79/Add.111) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ ស្រមបេ់ឡសូតូ (CCPR/C/79/Add.106) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៣ ស្រមប្់របេទសេអក្វ ឌរ័ (CCPR/C/79/Add.92) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ស្រមបសីុ់្រពូស (CCPR/C/79 Add.88) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
១១ សហរដ្ឋ េមរកិ (A/50/40) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៨៧ ។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌
ស្រមប្់របេទសេគើជី ថ ន (E/C.12/Add.49) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៧ និង ៣០ ស្រមបសីុ់្រពូស (E/C.12/1/Add.28) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧។ 
េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតេ់ចលករេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីស្រមប្់របេទសអ៊ូ គ ន់  (CEDAW/C/UGA/CO/7) ្រតង់
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ករបន្តសុពលភពៃនចបបែ់ដលចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះទនំកទ់ំនងករ្រស ញ់មនុស មន
េភទដូចគន រ ងនតីជិន មករ្រពមេ្រព ងចួលរមួពកព់ន័ធនងឹកររេំ ភបំពនេលើសិទធឯិកជន ែដល 
្រតូវបនករពរដូចមនែចងេនកនុងម្រ ១៧ ៃនកតកិសញញ នងិ ចព្រងឹងឥរយិបថ ៃនករេរ ើស 
េអើងរ ងមនុស និងមនុស េ យ រទេំនរផ្លូវេភទ។ េហតុដូេចនះ ចបបគួ់រែត្រតូវបនេធ្វើវេិ ធន 
កមម េដើមបលុីបបបំតេ់ចលបទេលមើស រមួេភទ មទ្វ រ មករ ងនីតជិន ។62 

រយៈេពលពរីបីឆន េំ្រកយមកគណៈកមម ធិករបនកតសំ់គល់េ យក្តេីពញចិត្តថចបបេ់ន ្របេទស 
ឈលីី ចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះទំនកទ់ំនងករ្រស ញ់មនុស មនេភទដូចគន រ ងនីតិជន មករ្រពម 
េ្រព ងគន ្រតូវបនលុបេចល ។63 

្រសេដៀងគន េនះែដរ េនកនុងករណីរបស់្របេទសកេមរូន គណៈកមម ធិករបនែថ្លងថៈ 
 

គណៈកមម ធិករេនែតខ្វល់ខ្វ យយ៉ង្រជលេ្រជអពំកីរចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះសកមមភពផ្លូវ
េភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងរ ងនតីជិនែដលមនេភទដូចគន ...។ដូចែដលគណៈកមម ធិករ នងិ 
យន្តករសិទធមិនុស អន្តរជតិេផ ងេទៀត បនេ បញជ កេ់ហើយថ ករចតទុ់កជអំេពើបទេលមើស 
ែបបេនះ រេំ ភបំពនេលើសិទធឯិកជន និង េសរភីពេ យគម នករេរ ើសេអើងែដល្រតូវបនែចង េន 
កនុងកតកិសញញ ...។រដ្ឋភគគីួរែតចតវ់ធិនករបនទ នេ់ឆព ះេទរកករមនិចតទុ់កជបទេលមើស 

ចំេពះសកមមភពផ្លូវេភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងគន រ ងមនុស េពញ 
វយ័ែដលមនេភទដូចគន  េដើមបេីរៀបចំចបបរ់បស់ខ្លួន ឲយ្រសបេទនងឹ 
កតកិសញញ េនះ ។64 
 

ចំេពះសហរដ្ឋ េមរកិជដំបូងគណៈកមម ធកិរបនសែម្តងនូវកង្វល់អំពី 
“កររេំ ភបំពនដខ៏្ល ងំក្ល េលើជីវតិឯកជន” េនកនុងរដ្ឋទងំេនះែដល 

មនេទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះសកមមភពផ្លូវេភទរ ងមនុស េភទដូចគន  
េ យមនករ្រពមេ្រព ងគន នងិផលវបិកៃនចបបែ់បបេនះ ចំេពះ“ករ 
ទទលួបនសិទធិមនុស េផ ងេទៀត េ យគម នករេរ ើសេអើង។65 េ្រកយ 
មក េនេពលែដលតុ ករកពូំល ៃនសហរដ្ឋ េមរកិបនសេ្រមច 

                                                                                                                                                                                          
កថខណ្ឌ ទី ៤៣-៤៤ ស្រមប្់របេទសេគើជី ថ ន (A/54/38) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២៧ និង ១២៨ ។ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ
ទទួលបនទុកសិទធិកុមរស្រមប ់្របេទសឈលីី (CRC/C/CHL/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី២៩ ។   
62េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសឈលីី (CCPR/”C/79/Add.104) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២០ ។ 
63េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសឈលីី (CCPR/”C/CHL/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ ។ 
64 េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសកេមរូន (CCPR/C/CMR/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២ ។ 
65េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (A/50/40) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៨៧ ។ 

ករចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះទនំកទ់នំងផ្លូវ
េភទរ ងមនុស មនេភទដូចគន េ យមន   

ករ្រពមេ្រព ងគន របស់នតីជិន រេំ ភបំពន 
នងឹកតព្វកចិចរបស់រដ្ឋ ដូចមនែចងកនុងចបប ់
អន្តរជតកិនុងេនះរមួមនកតព្វកចិចកនុងកិចច 

ករពរសិទធឯិកជន នងិករធន
មនិឲយមនករេរ ើសេអើង ។ 



   
 

         

េកើតមក មនេសរភីព និង សមភព        37 

ថចបបែ់បបេនះមនិ្រតមឹ្រតូវ មរដ្ឋធមមនុញញ េនកនុងេរឿងក្តីរបស់ ឡរនិស៍ ទល់ជមយួតចិ ស់  គណៈកមម -
ធិករបនទទួល ្វ គមនក៍រសេ្រមចេនះ។66 េនេពលែដលគណៈកមម ធកិរសេងកតេលើករណីរបស់ធូណិន 
សិទធឯិកជននិងសិទធិមនិ្រតូវ បនេរ ើស េអើងរបស់បុគគល្រតូវបនរេំ ភបំពនេទះបីជចបបែ់ដល្រតូវបន 
ពិភក មនិធ្ល ប្់រតូវបនអនុវត្តកេ៏ យ។ េនកនុងេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួនស្រមប្់របេទសេអតយូពី 
គណៈកមម ធិករបនែថ្លងថៈ “កង្វល់របស់គណៈកមម ធកិរ មនិ្រតូវបនជ្រមះបំបត់ មរយៈពត័ម៌នែដល 
្រតូវបនផ្តល់េ យរដ្ឋភគ ីែដលបទបបញញត្តិ ែដលកំពុងពិភក  មនិ្រតូវបនអនុវត្តជកែ់ស្តងេឡើយ” ។67 
 

េនកនុង្របេទសខ្លះែដលមនិបនចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះទនំកទ់ំនងផ្លូវេភទេ យមនករ្រពម 
េ្រព ងគន របស់នតីិជនេនែតមននីតភិពៃនកររមួេភទខុសៗគន ចេំពះទនំកទ់នំងផ្លូវេភទរ ងមនុស េភទ 
ដូចគន  និង េភទផទុយគន ។ យុវជនែដលមនទំនកទំ់នងផ្លូវេភទដូចគន  ចទទួលរងនូវេទស្រពហមទណ្ឌ  
ចំែណកឯយុវជនែដលមនទំនកទំ់នងផ្លូវេភទផទុយគន មនិទទលួរងនូវេទស្រពហមទណ្ឌ េទ។ ដូចែដល គណៈ 
កមមករសនធសិញញ បនបង្ហ ញឲយេឃើញនីតិភពៃនកររមួេភទខុសៗគន  គឺជករេរ ើសេអើងេ យឈរេលើមូល 
្ឋ ន ទំេនរផ្លូវេភទ ។68 
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CCPR/C/USA/CO/3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៩ ។ 
67េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសេអតយូពី (CCPR/C/ETH/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២ ។ 
68ករ្រពមេ្រព ងរបស់មនុស វយ័ខុសគន ៈ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិកុមរស្រមប្់របេទសឈលីី 
(CRC/C/CHL/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៩ ស្រមបេ់កះែមន ច្រកភពអងេ់គ្លស (CRC/C/15/Add.134) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២ ស្រមប្់របេទស       
អូ្រទីស (CRC/C/79/Add.103) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៣ ។ 
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អនក យករណ៍ពេិសស និង្រកុមករងររបស់្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ ែដល 
្រតូវបនដឹងជទូេទថជយន្តករនតីិវធិីពេិសសជញឹកញបប់នសែម្តងនូវកង្វល់អំពកីរចតទុ់កជបទ 
េលមើសចេំពះទំនកទំ់នងផ្លូវេភទរ ងមនុស មនេភទដូចគន ។ យន្តករនីតិវធិពិីេសសទងំេនះ បនសំុឲយ 
យកចិត្តទុក កេ់លើរេបៀបែដល មរយៈេនះ ករចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះ ករ្រស ញ់មនុស េភទដូច 
គន េធ្វើឲយ្រតមឹ្រតូវ មចបបនូ់វបុេរនចិឆយ័ និង ជំរុញឲយមនុស ្របឈមនងឹ ឧ្រកដិ្ឋកមមេរ ើសេអើង កររេំ ភ 
បំពនរបស់នគរបល ករេធ្វើទរុណកមម និងអំេពើហងិ កនុង្រគួ រ។69 ឧទហរណ៍ៈ អនក យករណ៍ពេិសស 
ទទលួបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រក្របពន័ធតុ ករេ យគម នដេំណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ឬ េ យបំពន 
បនកតសំ់គល់ថ “ករចតទុ់កជអំេពើឧ្រកដិ្ឋចំេពះបញ្ហ ៃនទេំនរផ្លូវេភទ” បនបេងកើនករេធ្វើឲយមន ្ល ក  

                                                            
69សូមេមើលឧទហរណ៍ៈរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកអនកករពរសិទធិ
មនុស  (E/CN.4/2002/16/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៥៤។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី (E/CN.4/

1999/68) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៥។ សូមេមើលផងែដរ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេធ្វើទរុណកមមៈ C/CN.4/2002/76 
និងA/56/156 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៨-២៥ ។ 
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ន មទុយស៌េនកនុងសងគម នងិ េធ្វើឲយមនុស  “កនែ់តងយរងេ្រគះេ យ រអំេពើហិង  និង កររេំ ភ 
បំពនសិទធមិនុស  កនុងេនះរមួមនករគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិ និងកររេំ ភបំពនសិទធរិស់ នមនជីវតិ 
ែដលជេរឿយៗ ្រតូវបន្រប្រពតឹ្តេនកនុងបរយិកសនិទទណ្ឌ ភព” ។70  

 េនេពលែដល្របេទសប៊ូរុនឌី កំពុងសថិតេនកនុងដំេណើ រករពិចរ រ អំពេីសចក្ត្ីរពងចបបែ់ដល 
ចតទុ់ក ជអំេពើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចេំពះ ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទរ ងមនុស មនេភទដូចគន  អនកទទលួ 
ណត្តិៃនយន្តករនីតវិធីិពិេសសចំនួនបនួរូបបនេផញើលិខិតរមួមយួែដលជំរុញឲយ្រពឹទធសភទទួល គ ល់ថ 

េសចក្ត្ីរពងចបប ់ ែដលមនលកខណៈផទុយេទនឹងចបប ់ សិទធមិនុស អន្តរជតិ នឹង មនឥទធិពលអវជិជមន
េលើកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ជតកិនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងេឹអដស៍ នងិ េធ្វើឲយអនកករពរ 
សិទធមិនុស ែផនកមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទ 
ទងំពីរ និង មនុស ប្តូរ េភទ (LGBT) ធ្ល កេ់ទកនុង ថ នភពងយរងេ្រគះជេគលេ ដម៏នសក្ត នុពល 
ៃនករ យ្រប រនិង អំេពើបំភតិបំភយ័េ យទងំ ជញ ធរ និង ធរណជន ។71 

េនកនុង ៥ ្របេទសកនុងចេំ ម្របេទសចនូំន ៧៦ កដូ៏ចជតំបនខ់្លះៃន្របេទសយ៉ងតិចចនួំនពីរ 
(២)េផ ងេទៀត េទស្រប រជីវតិ ច្រតូវបនអនុវត្តចំេពះបទេលមើសពកព់ន័ធនឹងករ្រស ញ់មនុស េភទ 
ដូចគន ។72 បែនថមេទេលើករពិតែដលថករចតទុ់កជអំេពើបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះទំនកទំ់នងផ្លូវេភទ 
េ យមនករ្រពមេ្រព ងគន របស់មនុស មនេភទដូចគន  រេំ ភបំពនេលើសិទធឯិកជន និង ករមនិេរ ើសេអើង 
ករ កេ់ទស្រប រជីវតិប ្ត លឲយមនកររេំ ភបំពន ចេ់ យែឡក ដូចមនែចងេនកនុងម្រ  ៦ 
ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ និង ម្រ ៣ ៃនេសចក្តី្របកសជសកល 
ស្តីពសិីទធិមនុស ។ ម្រ ៦ែចងថេនកនុង្របេទសែដលមនិបនលុបេចលេទស្រប រជីវតិ“ករផ្តនទ េទស 
្រប រជីវតិ ច្រតូវបន កែ់តេទេលើអេំពើឧ្រកដិ្ឋធងនធ់ងរបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ”។ បទេលមើសផ្លូវេភទ កនុងេនះរមួមន 
ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទរបស់មនុស មនេភទដូចគន  មនិមនលកខណៈ្រគប្់រគនជ់“អំេពើឧ្រកដិ្ឋធងនធ់ងរបំផុតេនះ 
េទ”។ េសចក្តីសេ្រមចជបន្តបនទ បរ់បស់អតតីគណៈកមមករសិទធិមនុស បនអំពវនវឲយរដ្ឋទងំ យ ធន 

                                                            
70របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសៃនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ទទួលបនទុកករ្រប រជវីតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម
្រតូវ មចបប ់ឬ េ យបំពន (A/57/138) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៧ ។ 
71របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស  (A/HRC/10/12/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៥៣ ។ 
72្របេទសទងំ្រប ំ(៥) មនដូចជ ធរណរដ្ឋអីុ ្ល មេអៀរង៉ ់្របេទសម៉ូរ ី នី ្របេទស ៉ បប់៊ី អូឌតី ្របេទសសូ៊ដង ់និង្របេទសេយែមន៉ ។ 
សូមេមើល“ករស្អបម់នុស ្រស ញ់េភទដូចគន ែដល្រតូវបនគំ្រទេ យរដ្ឋៈ ករអេងកតក្រមតិពិភពេ កេលើចបបែ់ដលចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ
ចំេពះសកមមភពផ្លូវេភទេ យមនុស មនេភទដូចគន រ ងមនុស េពញវយ័ែដលបន្រពមេ្រព ងគន ”ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសមគមអន្តរជតិបេ្រមើ
ករងរែផនក្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទំងពីរ អនកប្តូរេភទ និងអនកមនេភទពីរ (ILGA) េនរដ្ឋធនី្រប៊ុយ
ែសល ែខ  ឧសភ ឆន  ំ២០១១ ្រតងទំ់ពរ័ទី ១០ ។ 
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ថ “េទស្រប រជីវតិមនិ្រតូវបន កេ់ទេលើសកមមភពែដលមនិែមនជអំេពើហិង ដូចជ.......ទំនកទំ់នង 
ផ្លូវេភទរ ងមនុស េពញវយ័ែដលមនករ្រពមេ្រព ងគន េនះេទ ។73 

 

ករងររបស់អងគករសនធសិញញ  និងយន្តករនតិីវធិីពេិសសបញជ កអំ់ពេីគលករណ៍េនះ។74 ពកព់ន័ធ 
នឹង្របេទសសូ៊ដង ់គណៈកមម ធិករបនែថ្លងថៈ 

ករ កេ់ទស្រប រជវីតិេនកនុងរដ្ឋជភគេីទេលើអេំពើេលមើសែដលមនិ ច្រតូវបនកំណតល់កខ
ណៈជបទេលមើសធងនធ់ងរបំផុតកនុងេនះរមួមនករៃគបន្លំ្របករ់បស់ម្រន្តីអេំពើប្លនេ់ យមនេ្របើហងិ  
និងករជួញដូរេ្រគ ងេញ នកដូ៏ចជករអនុវត្តែដលមនិគួរ្រតូវបនចតទុ់កជអំេពើឧ្រកិដ្ឋដូចជ 
សកមមភពផ្លូវេភទដូចគន របស់មនុស ្របេភទទបីីនងិកររមួេភទខុសចបបម់នលកខណៈមនិ្រសប 
ជមយួនងឹម្រ  ៦ ៃនកតកិសញញ ។75  

អនក យករណ៍ពេិសសបនទញករយកចតិ្តទុក កអ់ំពីករ កេ់ទស្រប រជីវតិែដលជករ 
រេំ ភបំពនេលើចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជត។ិ េនកនុងរបយករណ៍ឆន ២ំ០០០របស់ខ្លួន អនក យករណ៍ 
ពិេសសទទួលបនទុកករ្រប រជីវតិេ យគម នដេំណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ឬ េ យបំពនបនពពិណ៌ន 
អំពបីញ្ហ ដូចខងេ្រកមៈ 

ជបុព្វេហតុៃនកង្វល់ដខ៏្ល ងំក្ល ែដលេនកនុងរដ្ឋខ្លះទនំកទ់នំងផ្លូវេភទដូចគន េនែត្រតូវបន ក ់
េទសរហូតដល់ ្ល ប។់ ្រតូវែតបនរឮំកេឡើងវញិថ ដូចមនែចងកនុងម្រ ៦ ៃនកតកិសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ ករផ្តនទ េទស្រប រជវីតិ ច្រតូវបន កែ់តេលើ 
អំេពើឧ្រកដិ្ឋធងនធ់ងរបំផុតប៉ុេ ្ណ ះ ជបញញត្តែិដលដកេចញយ៉ងចបស់អពីំបញ្ហ ទេំនរផ្លូវេភទ ។76 
 

េ យផ្តល់េយបល់អំពកីរអនុវត្តចបប់ សនមូស្លីមេនកនុងែផនកជេ្រចើនៃន្របេទសនីេសរយ៉ី  
អនក យករណ៏ពិសសទទួលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ឬ 
េ យបពំនបនែថ្លងថៈ “ទកទ់ងេទនងឹកររមួេភទ មទ្វ រ មក ករ កេ់ទស្រប រជីវតិេលើទំនក ់

                                                            
73េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស  (ស្តីពីបញ្ហ េទស្រប រជីវតិ)៖ E/CN.4/RES/2005/59 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥ E/CN.4/RES/2004/67 

្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤ E/CN.4/RES/2003/67 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤ E/CN.4/RES/2002/77 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤ ។ 
74េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសសូ៊ដង ់(CCPR/C/79/Add.85) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ។ របយករណ៍របស់ 
អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ឬ េ យបំពនៈ A/HRC/14/24/Add.1 ្រតង ់   
កថខណ្ឌ ទី ៤៥០-៤៥១ E/CN.4/2006/53/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២ E/CN.4/2006/53/Add.4 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៦ ៣៥ ៣៧ និង ១០៤ E/CN.

4/2002/74 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៥ ។  
75េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសសូ៊ដង ់(CCPR/C/SDN/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩ ។ 
76របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ ឬ េ យបំពនៈ 
(E/CN.4/2000/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥៧ ។ 
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ទំនងផ្លូវេភទឯកជនមនលកខណៈមនិ្រសបយ៉ងចបស់ ស់ជមយួនងឹកតព្វកចិចអន្តរជតិរបស់្របេទស 
នីេសរយ៉ី”។77 េនេពលែដល្របេទសនេីសរយ៉ីបនេឆ្លើយតបថ មនករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនន មអងគ 
េហតុចេំពះករ្រប រជីវតិអនក យករណ៍ពិេសសបនគូសបញជ កថ់“’មនែតលទធភពេទែដល ច្រតូវ 
បនេ្របើ្របស់គំ មកំែហងដល់ជនជបេ់ចទអស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន  ំ និង ជទ្រមងៃ់ន្រប្រពតឹ្តកមមដេ៏ឃរ 
េឃអមនុស ធម ៌ ឬ េថកទប ឬ ករ កទ់ណ្ឌ កមម។ ថ នភពរបស់ ែដលជចបបេ់ធ្វើយុត្តិកមមចំេពះ 
ករេធ្វើទុកខបុកេមនញែដលបងកេឡើងេ យ្រកុមអនកករពរ និង ប ្ត លឲយមនកររេំ ភបំពន” ។78 

អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុកសិទធិរបស់មនុស ្រគបរូ់បកនុងករទទួលបនសុខភពផ្លូវកយ នងិ 
ផ្លូវចិត្ត មបទ ្ឋ នខពស់បំផុត េនកនុងរបយករណ៍ឆន  ំ ២០១០ របស់គតែ់ដល្រតូវបន កជូ់ន្រកុម្របកឹ  
សិទធមិនុស ែថ្លងថៈ 

អនក យករណ៍ពេិសសមនករេជឿជកថ់ ករ កេ់ទស្រប រជវីតិេលើទំនកទំ់នងផ្លូវេភទេ យ
មនករ្រពមេ្រព ងគន របស់មនុស មនេភទដូចគន  មនិ្រតឹមែតគម នមនសិករប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ ប៉ុែន្ត 
ែថមទងំជករដកហូតសិទធរិស់ នមនជវីតិេ យបពំនេទៀតផងែដលជកររេំ ភបំពនេលើ 
សិទធរិស់ នមនជីវតិ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងម្រ  ៦ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធ ិ
ពលរដ្ឋ នងិ សិទធនិេយបយ ។79 

កង្វល់មយួេទៀតែដល្រតូវបនសែម្តងេចញេនកនុងបរបិទៃនករចតទុ់កជអំេពើបទេលមើសចំេពះ 
ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទដូចគន  គឺករចបខ់្លួន និងករឃុំខ្លួនេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ។ ទងំកតកិ 
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ និង េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពសិីទធិមនុស ធន 
ដល់សិទធិរចួផុតពកីរចបខ់្លួន ឬ ករឃុំខ្លួនេ យបំពន។ ្រកុមករងរ្របឆងំនងឹករឃំុខ្លួនេ យបពំន 
បនអះ ងេ យឥតងកេរថ ករឃុំខ្លួនបុគគលេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទរបស់ខ្លួន្រតូវបន

មឃតេ់ យចបបអ់ន្តរជតិ ។ 

េនកនុងឆន  ំ ២០១២ ្រកុមករងរបនពិចរ េលើេរឿងក្តីមយួពកព់ន័ធនឹងបុរស ៥៥នក ់ ែដល្រតូវ 
បនចបខ់្លួនេនកែន្លង េំ្រច ងេនេលើទូកេលើទេន្លនីល។ ជនជបឃុ់ំ្រតូវបនេចទ្របកនពី់ “ករ្រប្រពឹត្តអំេពើ
អនចរ” និង “ករែបកបកគ់ន េនកនុងសងគម”។ ្រកុមករងរបនសននិ ្ឋ នថករចបខ់្លួនេ យឈរេលើមូល 

                                                            
77របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ឬ េ យបំពនៈ 
(E/CN.4/2006/53/Add.4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៧ ។ 
78របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ឬ េ យបំពនៈ 
(A/HRC/8/3/Add.3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៦ ។ 
79របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកសិទធិរបស់មនុស ល់រូបកនុងករទទួលបនសុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត មស្តង់ ែដល ច
សេ្រមចបនខពស់បំផុត (A/HRC/14/20) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២០ ។ 
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្ឋ នេនះ មនលកខណៈេរ ើសេអើងែដលជកររេំ ភបំពនេលើម្រ  ២ និង ២៦ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិ 
ស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ នងិ សិទធនិេយបយ និងថេហតុដូេចនះករឃុំខ្លួនមនលកខណៈបពំន។80 េនកនុងឆន  ំ
២០០៦ ្រកុមករងរបនេចញេសចក្តសីេ្រមចពកព់ន័ធនឹងករចបខ់្លួនបុរសចនួំន ១១នក ់ េនកនុង្របេទស 
កេមរូន ដូចមនែចងេនកនុងម្រ  ៣៤៧ សទួនៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដលចតទុ់កជអំេពើបទេលមើសចំេពះ 
ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទរ ងមនុស មនេភទដូចគន ។ ជនិចចកល ្រកុមករងរបនរកេឃើញថករឃុំខ្លួនមន 
លកខណៈ បំពន ែដលជកររេំ ភបំពនេលើចបបអ់ន្តរជតិ។ ្រកុមករងរ បនែថ្លងថៈ 

អតថភិពៃនចបបែ់ដលចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះករ្រប្រពតឹ្តផ្លូវេភទដូចគន រ ងមនុស េពញវយ័ 
មនករ្រពមេ្រព ងគន ជលកខណៈឯកជន នងិ ករអនុវត្តេទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះមនុស ែដល្រតូវ 
បន េចទ្របកនពី់បទ្រប្រពឹត្តែបបេនះ រេំ ភបពំនេលើសិទធឯិកជន នងិ េសរភីពរចួផុតពីករេរ ើស 
េអើង ដូចមនែចងេនកនុងកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធពិលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ។ េហតុដូេចនះ 
េហើយ ្រកុមករងរេនះពចិរ ថ ...ករចតទុ់កជបទេលមើសចំេពះករ្រស ញ់មនុស េភទ 
ដូចគន េនកនុងចបបរ់បស់កេមរូន មនលកខណៈមនិ្រសបជមយួនឹងម្រ  ១៧ និងម្រ  ២៦ 
ៃនកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធពិលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ េពលគជឺ លិខតុិបករណ៍ ែដល 
្របេទសកេមរូនបនផ្តល់សចច បន័ ។81 

្រកុមករងរបនេលើកេឡើងដែដលៗអពំីេសចក្តសីននិ ្ឋ នទងំេនះកនុងករណីែដលេទើបែតមនថមីៗ
េនះ។82 ឧទហរណ៍ ពកព់ន័ធនងឹករចបខ់្លួន នងិករកតេ់ទសបុរសចំននួបនួនកពី់បទ្រប្រពឹត្តអំេពើអនចរ 
េនកនុង្រសុក គូហ  ្របេទសេអសីុប ្រកុមករងរបនែថ្លងថៈ “ករបងខូចេករ ្តិ៍េឈម ះ នងិករេធ្វើទុកខបុកេមនញ 
េលើមនុស េ យ រែត ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទរបស់ពកួេគ ជកររេំ ភបំពនេលើេគលករណ៍ចបបសិ់ទធិ 
មនុស អន្តរជតិ”។83 ្រសេដៀងគន េនះែដរ េនកនុងករណីរបស់ ធរណរដ្ឋអីុ ្ល មអីុរង៉ ់ គណៈកមម ធិករ 
សិទធ ិមនុស បនអពំវនវដល់រដ្ឋជភគីឲយ “ធនថ នរ មន កក់េ៏ យែដល្រតូវបនឃុំខ្លួនេ យ រែត 
សកមមភពផ្លូវេភទែដលមនករ្រពមេ្រព ងេ យេសរ ី នងិេទវញិេទមក ឬ ទេំនរផ្លូវេភទ គួរែត្រតូវបន 
េ ះែលងជបនទ ន ់នងិេ យឥតលកខខណ័្ឌ  ។84 

                                                            
80េសចក្តីសេ្រមចេលខ ៧/២០០២ របស់្រកុមករងរ្របឆងំនឹងករឃំុឃងំបំពន ស្រមប្់របេទសេអសីុប (E/CN.4/2003/8/Add.1) ។ 
81េសចក្តីសេ្រមចេលខ ២២/២០០៦ របស់្រកុមករងរ្របឆងំនឹងករឃំុឃងំបំពន ស្រមប្់របេទសកេមរូន (A/HRC/4/40/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ  
ទី ១៩ ។  
82្រកុមករងរ្របឆងំនឹងករឃំុឃងំបំពន បនេចញេសចក្តីសេ្រមចេលខ ៤២/២០០៨ ស្រមប្់របេទសេអសីុប (A/HRC/13/30/Add.1) និងេលខ 
២៥/២០០៩ ស្រមប្់របេទសេអសីុប (A/HRC/16/47/Add.1)។ សូមេមើលផងែដរនូវរបយករណ៍របស់្រកុមករងរ្របឆងំនឹងករឃំុឃងំបំពន 
(A/HRC/16/47) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ (ង) ៃនឧបសមពន័ធ (ករែបងែចក្របេភទៃនករដកហូតេសរភីពជមូល ្ឋ ន េ យមនមូល ្ឋ នេនេលើករេរ ើស 
េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ ែដលជកររេំ ភបំពនេលើចបបអ់ន្តរជតិ ជលកខណៈបំពន) ។  
83កថខណ្ឌ ទី ២៥ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ ៤២/២០០៨ របស់្រកុមករងរ្របឆងំនឹងករឃុំឃងំបំពន ។ 
84េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប់ ធរណរដ្ឋេអៀរង៉ ់(CCPR/C/IRN/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១០ ។ 
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េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 

ករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចេំពះទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទរ ងមនុស េពញវយ័មនេភទដូចគន
េ យមនករ្រពមេ្រព ងគន ជកររេំ ភបពំនករធន មផ្លូវចបបជ់លកខណៈអន្តរជតនូិវសិទធិឯកជន 
និងករមនិេរ ើសេអើង។ ករអនុវត្តេទស្រប រជីវតិចេំពះទនំកទ់នំងផ្លូវេភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងគន  គឺ  
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ជកររេំ ភបំពនេលើសិទធិរស់ នមនជីវតិ។ ករចបខ់្លួន ឬករឃំុខ្លួនបុគគលទងំ យេ យឈរេលើមូល 
្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ ឬ ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទដូចគន  ្រតូវបន មឃតដូ់ចគន ែដរ មរយៈករធន មនិឲយ 

មនករឃុំខ្លួនេ យបំពន។ េទះបជីមនិធ្ល ប្់រតូវបនអនុវត្តកេ៏ យ ចបប្់រពហមទណ្ឌ ែបបេនះ គឺជករ 
រេំ ភបំពននឹងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ មចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតិ។ រដ្ឋទងំ យគួរែតលុបេចលជបនទ ន ់
នូវចបបទ់ងំអស់ែដលចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទ ដូចគន េ យមនករ្រពម 
េ្រព ង របស់មនុស េពញវយ័ជលកខណៈឯកជន ។ 
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៤. មឃត់ករេរ ើសេអើង េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណ 
េយនឌរ័ 

មនុស ្រគបរូ់បមនសិទធរិចួផុតពកីរេរ ើសេអើងកនុងេនះរមួមនេ យ រទេំនរផ្លូវេភទ នងិ 
អត្តសញញ ណេយនឌរ័។ សិទធេិនះ្រតូវបនករពរេ យម្រ  ២ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធមិនុស  
កដូ៏ចជបទបបញញត្តែិដលមនិេរ ើសេអើងៃនសនធសិញញ សិទធមិនុស អន្តរជតដិសំ៏ខន។់ េលើសពេីនះេទៀត ម្រ  
២៦ ៃនេសចក្ត្ីរបកសែចងថ មនុស ្រគបរូ់បមនភពេសមើគន ចេំពះមុខចបប ់ និង មនសិទធទិទលួ 
បនកចិចករពរេសមើភពគន ពចីបបេ់ យគម នករេរ ើសេអើង ។ 
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េសចក្តី្របកសជសកលស្តពីីសទិធិមនុស  
ម្រ  ២៖ មនុស មន ក់ៗ  ចេ្របើ្របស់សិទធិ និងេសរភីពទងំអស់ ែដលបន្របកស់កនុងេសចក្តី ្របកសេនះ េ យគម ន 
ករែបងែចក មយួ មនជ ទិ៍ ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈ នេយបយ ឬ ទស នៈេផ ង 
េទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបតិ្ត កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត ។ 
ម្រ  ៧៖ មនុស ្រគបរ់ូបមនេសមើភពគន ចំេពះមុខចបប ់ និងមនសិទធិទទួលបនករករពរ ពីចបបេ់សមើៗ គន េ យគម នករ 
េរ ើសេអើង។ មនុស ្រគបរូ់បមនសិទធិទទួលបនករករពរេសមើៗគន  ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង  ែដលជកររេំ ភបំពនេលើ 
េសចក្តី្របកសេនះ ្រពមទងំ្របឆងំករញុះញងឲ់យមនករេរ ើសេអើង។ 

 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីីសទិធិពលរដ្ឋ និង សទិធិនេយបយ 
ម្រ  ២(១)៖ រដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ េនះ សនយេគរព និងធនជូនបុគគល្រគបរូ់បែដលរស់េនេលើទឹកដីនិងសថិតេ្រកមែដន 
សមតថកិចចរបស់ខ្លួននូវសិទធិែដលទទួល គ ល់េ យកតិកសញញ េនះេ យគម នករែបងែចក មយួ មនជ ទិ៍ ពូជ សន ៍
ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈនេយបយ ឬ ទស នៈេផ ងេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបត្តិ 
កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត។ 

ម្រ  ២៦៖ ជន្រគបរូ់បមនសិទធិេសមើភពគន ចំេពះមុខចបប ់ និង មនសិទធិទទួលបនកិចចករពរពីចបបេ់សមើគន េ យគម នករ 
េរ ើសេអើង។ កនុង្របករេនះចបប្់រតូវ មករេរ ើសេអើង និង ្រតូវធនឲយជន្រគបរូ់បនូវករករពរេ យេសមើភពគន  និង ្របកប 
េ យ្របសិទធភព្របឆងំករេរ ើសេអើង ទងំ យមនជ ទិ៍ ពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈ នេយ 
បយ ឬ ទស នៈ េផ ងេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបត្តិ កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត ។ 
 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីីសទិធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ 
ម្រ  ២៖ រដ្ឋភគីទងំ យៃនកតិកសញញ បចចុបបននេនះសនយធនថ សិទធិទងំ យែដលែចងកនុងកតិកសញញ េនះ នឹង 
្រតូវេ្របើ្របស់ េ យគម នករេរ ើសេអើង មយួ ែផ្អកេលើពូជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈនេយបយ 
ឬ ទស នៈេផ ងេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ឬ សងគម ្រទពយសមបត្តិ  កំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត។ 

 

អនុសញញ ស្តពីីសទិធិកមុរ 

ម្រ  ២៖ រដ្ឋភគី  ្រតូវេគរព និងធន សិទធិដូចែចងេនកនុងអនុសញញ េនះដល់កុមរមន ក់ៗ  ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច 
របស់ខ្លួន េ យគម នករេរ ើសេអើង មយួ េ យឥតគិតពីពូជ សន ៍ ពណ៌ សមបុរ េភទ ភ  សន ទស នៈ 
នេយបយ ឬ ទស នៈេផ ងេទៀត េដើមកំេណើ តជតិ ជតិពនធុ ឬ សងគម ្រទពយសមបត្តិ ពិករភព កំេណើ ត ឬ ថ នភព 
េផ ងេទៀតរបស់កុមរ ឬ របស់ឳពុកម្ត យ របស់កុមរ ឬ របស់ ពយបល្រសបចបបរ់បស់កុមរ ។ 
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េគលជំហររបសយ់ន្តករសទិធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ 

បុគគលែដលជមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូច មនុស ្រស ញ់ 
េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) ធ្ល បជួ់ប្របទះករេរ ើសេអើងកនុងទិដ្ឋភពជេ្រចើនខុសៗគន ៃនកររស់ 
េន្របចៃំថង។ពួកេគទទលួរងទងំករេរ ើសេអើងផ្លូវករកនុងទ្រមងជ់ចបប ់និងេគលនេយបយរបស់រដ្ឋ ែដល 
ចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះកររមួេភទដូចគន  ងំពួកេគពីទ្រមងខ់្លះៃនករងរ ឬ បដិេសធពកួេគ 
មនិឲយទទួលបន្របេយជនន៍ន និងកររេរ ើសេអើងមនិផ្លូវករកនុងទ្រមងជ់ ្ល ក ន មទុយស៌សងគម ករផត ់
េចញ និងភពលំេអៀង កនុងេនះរមួមនេនកែន្លងេធ្វើករ េន មលំេន ន េន ម េរៀន នងិេន 
ម្រគះឹ ថ នែថទសុំខភព។ ប៉ុែន្ត ចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតិ មឃតក់រេរ ើសេអើង េ យឈរេលើមូល 
្ឋ នទំេនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេភទ។ ទេំនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ ដូចជ ជតិ សន ៍

េភទ ពណ៌សមបុរ ឬ សន គជឺមូល ្ឋ នមនិ ចអនុញញ តស្រមបក់រែបងែចកេធ្វើឲយខុសគន ។ 

ចបបអ់ន្តរជតិ កំណតនិ់យមនយ័ៃនពកយករេរ ើសេអើងជករែបងែចកេធ្វើឲយខុសគន មយួករ 
ផតេ់ចញកររតិតបតិ ឬ េសចក្តចូីលចិត្ត ឬ ្រប្រពឹត្តកមមខុសគន េផ ងេទៀត ែដលមនមូល ្ឋ នផទ ល់ ឬ មនិ 
ផទ ល់េនេលើមូលេហតុ ែដល្រតូវបន មឃតច់េំពះករេរ ើសេអើង និងែដលមនេគលបំណង ឬ ឥទធពិល 
ៃនករេធ្វើឲយេទជេមឃៈ ឬ ករេធ្វើឲយខូចខតដល់ករទទួល គ ល់ ករទទលួបន ឬ ករេ្របើ្របស់ េ យ 
មនភពេសមើគន នូវសិទធិែដល្រតូវបនធនេ្រកមចបបអ់ន្តរជត។ិ85 ភពខុសគន ៃន្រប្រពតឹ្តកមមេ យែផ្អកេលើ 
មូលេហតុែដល្រតូវបន មឃត្់រតូវបនចតទុ់កជករេរ ើសេអើងលុះ្រ ែតរដ្ឋ ចបង្ហ ញថ មនយុត្តិកមម 
េលើភពខុសគន ៃន្រប្រពតឹ្តកមម ែដលមនលកខណៈសមេហតុផល នងិមនិលំេអៀង ។ 

េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពសិីទធិមនុស  កតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយ 
បយ និងកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និង វបបធម ៌ ទងំអស់រមួបញចូ លជបញជ ី 
មូលេហតុៃនករេរ ើសេអើងែដល្រតូវបន មឃត ់ កនុងករធនែដលមនិមនករេរ ើសេអើងៃនេសចក្តី្របកស 
និង កតកិសញញ ទងំេនះ។ បញជ ីទងំេនះមនិរមួបញចូ ល “ទំេនរផ្លូវេភទ” ឬ “អត្តសញញ ណេយនឌរ័” ចបស់ 

ស់េទ ប៉ុែន្តបញជ ីទងំអស់េនះបនេ្របើឃ្ល ជរមួថ “ ថ នភពេផ ងេទៀត”។ ករេ្របើ្របស់ឃ្ល  “ ថ នភព 
េផ ងេទៀត” បង្ហ ញថ បញជ ីទងំេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកនុងេគលបំណងេ យមនលកខណៈេបើកចំហ និង 
ពនយល់ៈ មយ៉ងេទៀត មូល ្ឋ នៃនករេរ ើសេអើង មនិបិទេទ។ េយង មគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគម- 
កិចច នងិ វបបធមៈ៌ 

                                                            
85កថខណ្ឌ ទី ៧ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ១៨ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  កថខណ្ឌ ទី ៧ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ២០ របស់គណៈកមម - 
ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌។ សូមេមើលម្រ  ១ ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុបបំបតេ់ចល ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងជតិ សន ៍
ម្រ  ១ ៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបតេ់ចល ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទ និងម្រ  ២ ៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិរបស់ជនពិករ ។ 
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លកខណៈៃនករេរ ើសេអើងែ្រប្របួលេទ មបរបិទ នងិវវិត្តជ្របច។ំ ដូចេនះ វធីិ ្រស្តែដលមន
លកខណៈបតែ់បនស្រមបមូ់លេហតុៃន “ ថ នភពេផ ងេទៀត” គឺ្រតូវករចបំច ់េដើមបចីបយ់កទ្រមង ់
េផ ងេទៀតៃន្រប្រពឹត្តកមមខុសគន ែដលមនិ ច្រតូវបនេធ្វើយុត្តកិមម េ យសមេហតុផល និង េ យមនិ 
លំេអៀង និងមនលកខណៈែដល ចេ្រប បេធៀបបនេទនឹងមូលេហតុែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់យ៉ង 
ជក់ ក ់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ២ ៃនម្រ  ២។ មូលេហតុបែនថមទងំេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់ជរមួ 
េនេពលែដល បង្ហ ញបទពិេ ធនរ៍បស់្រកុមសងគមែដលងយរងេ្រគះ នងិបនទទួលរង និងបន្ត 
ទទួលរងភពទនេ់ខ យ ។86 

េនកនុងយុត្តិ ្រស្ត េសចក្តីពនយល់ទូេទ និង េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួន អងគករសនធសិញញ ៃន
អងគករសហ្របជជតិ បនអះ ងេ យឥតងកេរថ ទេំនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ េណេយនឌរ័ ជមូល 
េហតុៃនករេរ ើសេអើងែដល្រតូវបន មឃតដូ់ចមនែចងេនកនុងចបបអ់ន្តរជត។ិ េលើសពេីនះេទៀតយន្តករ 
នីតវិធីិពិេសសៃន្រកុម្របឹក សិទធមិនុស  បនទទួល គ ល់ជយូរមកេហើយចំេពះករេរ ើសេអើង ទងំេលើ 
ទំេនរផ្លូវេភទ នងិ អត្តសញញ ណេយនឌរ័។ 

េនកនុងេរឿងក្តរីបស់ធូណិន គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស បនែថ្លងថ “េសចក្តេីយងចំេពះ‘េភទ’ 
េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ម្រ  ២ និងម្រ ទី ២៦ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងរមួបញចូ លទងំទំេនរផ្លូវេភទ” ។87 

េនកនុងេរឿងក្តរីបស់យុងំទល់នឹង្របេទសអូ្រ ្ត លី ែដល្រតូវបនសេ្រមចេនកនុងឆន  ំ ២០០៣ និង 
េរឿងក្តីរបស់អុកិ ទល់នងឹ្របេទស្របេទសកូឡុំប៊ ី  ែដល្រតូវបនសេ្រមចេនកនុងឆន  ំ២០០៧ គណៈកមម ធិករ 
បនសននិ ្ឋ នថ ភពខុសគន ៃន្រប្រពតឹ្តកមមេនកនុងករផ្តល់្របេយជនេ៍ ធននិវត្តន ៍ដល់ៃដគូែដលមនេភទ
ដូចគន  ជកររេំ ភបំពនេលើសិទធរិចួផុតពីករេរ ើសេអើង“េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនេភទ ឬ ទំេនរផ្លូវេភទ” 
។88 

ចប់ ងំពេីពលមនក្តីររបស់ធូណិនមក េនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នជេ្រចើន គណៈកមម ធិករ 
សិទធមិនុស បនជំរុញរដ្ឋជភគទីងំ យឲយ “ធនឲយមនសិទធេិសមើគន ចំេពះមនុស ទងំអស់ ដូចែដល្រតូវ 
បនកំណតេ់នកនុងកតកិសញញ េ យមនិគិតអំពទីំេនរផ្លូវេភទ”។89រដ្ឋទងំ យមន“កតព្វកិចច មផ្លូវ 
                                                            
86កថខណ្ឌ ទី ២៧ ៃនេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ២០ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌។  
87

CCPR/C/50/d/499/1992 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី៨.៧ ។ 
88េនកនុងេរឿងក្តរីបស់យុងំទល់ជមយួអូ្រ ្ត លី កថខណ្ឌ ទី ១០.៤ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ ៩៤១/២០០០ (CCPR/C/78/D/941/2000) របស់គណៈ
កមម ធិករសិទធិមនុស  េនកនុងេរឿងក្តរីបស់អុិក ទល់ជមយួកូឡុំប៊ ីកថខណ្ឌ ទី ៩ ៃន  េសចក្តីសេ្រមចេលខ ១៣៦១/២០០៥ (CCPR/C/89/D/1361/

2005) របស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ។ 
89ធនឲយមនសិទធេិសមើគន ចេំពះមនុស ទងំអស់ េ យមនិគតិអពីំទេំនរផ្លូវេភទ៖    េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប់
្របេទសឈលីី (CCPR/C/CHL/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៦ ។ សូមេមើលផងែដរនូវេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប់

នម៉រណូី (CCPR/C/SMR/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧ និងស្រមប្់របេទសអូ្រទីស (CCPR/C/AUT/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ។ 
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ទំេនរផ្លូវេភទ នងិ អត្ត
សញញ ណេយនឌរ័ ដូចជ 

ជតិ សន ៍េភទ ពណ៌សមបុរ 
ឬ សន គឺជមូល ្ឋ នមនិ

ចអនុញញ តស្រមប ់
ករែបងែចក ។ 

ចបប.់..េដើមបធីនចំេពះមនុស ល់រូបនូវសិទធិែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងកតិកសញញ ...េ យគម ន 
ករេរ ើសេអើង េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ”។90 ជញឹកញបគ់ណៈកមម ធកិរបនទទលួ ្វ គមន ៍
ចំេពះករអនុមត័ចបបែ់ដលមនែចងរមួទងំពីទំេនរផ្លូវេភទកនុងចំេ មមូលេហតុៃនករេរ ើសេអើងែដល្រតូវ 
បន មឃត។់91 គណៈកមម ធកិរកប៏នសែម្តងនូវកង្វល់េនេពលែដលរដ្ឋទងំ យមនិទទួល គ ល់ករ 
ផ្ល ស់ប្តូរេភទេ យេចេញនូវឯក រអត្តសញញ ណថមនីិងបនកតសំ់គល់េលើចបបអ់នុមត័ែដលផ្តល់ករទទួល 
គ ល់ មផ្លូវចបបច់េំពះករផ្ល ស់ប្តូរអត្តសញញ ណេយនឌរ័ ។92 

គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និង វបបធម ៌បនអះ ងថ ករធនែដល 
មនិមនករ េរ ើសេអើងៃនកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និង 
វបបធម ៌ រមួបញចូ លទងំទំេនរផ្លូវេភទ។ គណៈកមម ធិករេនះបនបង្ហ ញបញ្ហ េនះ ម 
រយៈេសចក្តសីេងកតទូេទពកព់ន័ធនងឹសិទធេិធ្វើករងរសិទធិទទួលបនទកឹ េ្របើ្របស់សិទធ ិ
ទទលួបនសន្តសុិខសងគម សិទធិមនសុខភព មស្តង់ រ ែដល ចសេ្រមចបន 
ខពស់បំផុតកដូ៏ចជពកព់ន័ធនឹងអតថនយ័ទូេទៃនករធនែដល មនិមនករេរ ើសេអើង។93 
េនកនុងឆន ២ំ០០៩ គណៈកមម ធិករបនពនយល់ថ ករធនែដលមនិមនករេរ ើស 

េអើង រមួបញចូ លទងំអត្តសញញ ណេយនឌរ័េ យែថ្លងថ “អនកប្តូរេភទ អនកប្តូរេភទ បនទ បពី់វះកត ់ឬ មនុស
េភទពីរជេរឿយៗ ្របឈមមុខនឹងកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ដធ៏ងនធ់ងរ ដូចជ ករយយរីខំន េន ម 

េរៀន ឬ េន មកែន្លងេធ្វើករ”។94 

              េនកនុងេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួនគណៈកមម ធិករបនសែម្តងេចញនូវកង្វល់អំពកីរេរ ើស 
េអើងចំេពះបុគគលែដលជមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស- 

                                                            
90

CCPR/C/USA/CO/3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៥ ។ 
91ករទទលួ ្វ គមនច៍បបែ់ដលមនិមនករេរ ើសេអើង៖ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទស្រកិច (CCPR/

CO/83/GRC) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥ ស្រមប្់របេទស ្វ ងំឡង ់(CCPR/CO/82/FIN) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣ ស្រមប្់របេទសស្លូ ៉ គី (CCPR/CO/78/SVK) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤ ស្រមប្់របេទសសុ៊យែអត (CCPR/C/SWE/CO/6) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣ ស្រមប្់របេទស ណឺម៉ក (CCPR/C/DNK/CO/5) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤ ស្រមប្់របេទសប ងំ (CCPR/C/FRA/CO/4) ។េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តី
េភទស្រមប្់របេទសម៉ុងេតេណេ្រ គ  (CEDAW/C/MNE/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤(ខ) ។ 
92េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសេអៀរឡង ់(CCPR/C/IRL/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ស្រមបច់្រកភព
អងេ់គ្លស និង្របេទសេអៀរឡងខ់ងេជើង (CCPR/C/GBR/CO/6) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥ ។ 
93ទំេនរផ្លូវេភទ៖ េសចក្តីសេងកតទូេទេលខ ២០ (ករមនិេរ ើសេអើងចេំពះសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម)៌ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣២ េលខ ១៩ 
(សិទធិែផនកសន្តិសុខសងគម) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៩ េលខ ១៨ (សិទធិេធ្វើករងរ) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២(ខ) េលខ ១៥ (សិទធិទទួលបនទឹកេ្របើ្របស់
្រគប្់រគន)់ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៣ េលខ ១៤ (សិទធិមនសុខភព មស្តង់ រែដល ចសេ្រមចបនខពស់បំផុត) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៨ របស់គណៈ
កមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌។ 
94អត្តសញញ ណេយនឌរ័៖ កថខណ្ឌ ទី ៣២ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២០ (ករមនិេរ ើសេអើងចំេពះសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម)៌ របស់
គណៈកមម ធកិរសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌។ 
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ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ កនុងករទទលួបនសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិ វបបធម ៌ នងិបន 
ជំរុញឲយមនករអនុមត័ចបបេ់ដើមបកីរពរពកួេគពីករេរ ើសេអើង។95 ្រសេដៀងគន េនះែដរគណៈកមម ធកិរបន 
សរេសើររដ្ឋទងំ យ ែដលបនអនុមត័ចបបេ់នះ។96 

ដូចគន ែដរ គណៈកមម ធកិរទទលួបនទុកសិទធកុិមរ បក្រ យអពំីសិទធិទទលួបនភពមនិេរ ើសេអើង 
េនកនុងម្រ  ២ ៃនអនុសញញ ស្តីពសិីទធិកុមរេដើមបី កប់ញចូ លទេំនរផ្លូវេភទ97 និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័។98 
េនកនុងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករេនះបនេលើកេឡើងនូវកង្វល់អពំីចបបែ់ដលមនិករ 
ពរបុគគលពីករេរ ើសេអើងេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ និង អំពកីរខិតខំ 
្របឹងែ្របងមនិបនេពញេលញកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើងែបបេនះ។99 ឧទហរណ៍ ចំេពះច្រក- 
ភពអងេ់គ្លស គណៈកមម ធិករេនះបនសែម្តងេចញនូវកង្វល់ថ “ជកែ់ស្តង្រកុមកុមរខ្លះ ដូចជ ...កុមរ 
ែដលជមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី  
និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)...បន្តជួប្របទះនឹងករេរ ើសេអើង និង ្ល ក ន មទុយស៌េនកនុងសងគម” ។100 
គណៈកមម ធិករេនះបនផ្តល់ជអនុ សនថ៍ រដ្ឋគរួែតព្រងឹងករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹ និង វធិនករ 
បងក រេផ ងេទៀតចំេពះករេរ ើសេអើង នងិ ្របសិនេបើចបំចច់តវ់ធិនករេដើមបជី្របេយជនដ៍ល់ ្រកុមកុមរ
េនះ ។ 

អនុសញញ ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម មនិរមួបញចូ លបញជ ីមូល ្ឋ នៃនករេរ ើសេអើងេទ។ ជនំួសមក 
វញិម្រ  ១ ែចងថ ករបងកករឈចឺប ់ ឬ កររងទុកខដធ៏ងនធ់ងរេ យេចតនេដើមបេីគលបណំងមយួចំននួ 
កនុងេនះរមួមនមូលេហតុ “េ យែផ្អកេលើករេរ ើសេអើង មយួកេ៏ យ” ជអេំពើេធ្វើទរុណកមម។ េនកនុង 
េសចក្តសីេងកតទូេទេលខ ២ របស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម បនពនយល់ថ 

                                                            
95េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌ស្រមប្់របេទសប៉ូឡូញ (E/C.12/POL/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
១២ ស្រមប្់របេទសចិន (E/C.12/1/Add.107) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៨ ស្រមប្់រទីនី ដ និងតូបេ គ  (E/C.12/1/Add.80) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៤ ។ 
96េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌ស្រមប្់របេទសេអៀរឡង ់(E/C.12/1/Add.35) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
៥ ស្រមប្់របេទសសុ៊យែអត (E/C.12/1/Add.70) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ស្រមបលី់កធិនេស្តន (E/C.12/LIE/CO/1)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦ ស្រមបម់៉ូ កូ 
(E/C.12/MCO/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣ ស្រមប្់របេទសេ្របសីុល (E/C.12/CO/BRA/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣ ។  
97េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ៤ (សុខភព និងករវវិត្តរបស់មនុស េពញវយ័េនកនុងបរបិទៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦ និងេលខ ៣ 
(េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងសិទធិកុមរ) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ របស់គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិកុមរ ។  
98កថខណ្ឌ ទី ៦០ និងទី ៧២(ឆ) (េ យសងកតធ់ងនថ់ រដ្ឋភគីទងំ យ្រតូវែតេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករេរ ើសេអើងចំេពះ្រកុមកុមរែដលងយរងេ្រគះ 
និងទនេ់ខ យខ្វះឥទធិពល កនុងេនះរមួមនកុមរែដលជកុមរ្ីរស ញ់េភទដូចគន  កុម ្រស ញ់េភទដូចគន  កុមរប្តូរេភទ ឬ កុមរប្តូរេភទបនទ បពី់វះ
កត)់ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ១៣ (សិទធិ េសរភីពរបស់កុមររចួផុតពី ល់ទ្រមងៃ់នអំេពើហិង ) របស់គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ ។ 
99េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិកុមរស្រមប្់របេទសនូែវល៉េសឡង ់(CRC/C/NZL/CO/3-4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៥ 
ស្រមប្់របទសស្លូ ៉ គី (CRC/C/SVK/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧ ស្រមប្់របេទសម៉េឡសីុ (CRC/C/MYS/CO/1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣១ ស្រមប់
្របេទសចិន (CRC/C/CHN/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣១ស្រមបេ់កះែមន ច្រកភពអងេ់គ្លស (CRC/C/15/Add.134) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២ ។ 
100េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិកុមរស្រមបច់្រកភពអងេ់គ្លស និង្របេទសេអៀរឡងខ់ងេជើង (CRC/C/GBR/CP/4) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៤-២៥ ។ 
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កតព្វ កិចចរបស់រដ្ឋភគីទងំ យកនុងករបងក រករេធ្វើទរុណកមម រមួបញចូ លទងំកតព្វកិចចកនុងករធនថ 
“ចបប ់ របស់ខ្លួន្រតូវបនអនុវត្តជកែ់ស្តងេទេលើ្រគបបុ់គគលទងំអស់េ យមនិគិតអំពី ” ចរតិលកខណៈផទ ល់ 
ខ្លួនមយួ ចំននួកនុងេនះរមួមន “ទំេនរផ្លូវេភទ” និង “អត្តសញញ ណេភទ” ផងែដរ។101 េនកនុងេសចក្តីសេងកត 
សននិ ្ឋ ន របស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករេនះបនសែម្តងេចញនូវកង្វល់អំពកីររេំ ភបំពនែផនកផ្លូវេភទ នងិ 
រូប ងកយ េ យម្រន្តនីគរបល នងិម្រន្តពីនធនគរចំេពះបុគគល “េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ 
និង/ឬ អត្ត-សញញ ណប្តូរេភទរបស់ពួកគ”។102 គណៈកមម ធិករេនះែថ្លងថៈ 

គណៈកមម ធិករពចិរ ថ ជពេិសសវធិនស្តីពសីីលធម៌ ធរណៈ ចផ្តល់ដល់នគរបល 
និង េច្រកមនូវអំ ចេធ្វើករសេ្រមចែដល េនេពលគួបផ ជំមយួនឹងបុេរនចិឆយ័ និង  ឥរយិបថ 
ែដលមន លកខណៈេរ ើសេអើង ចនេំទដល់កររេំ ភបំពនចំេពះ្រកុមេនះ ។103 

                                                            
101កថខណ្ឌ ទី ២១ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២ (អនុវត្តម្រ  ២ របស់ភគីរដ្ឋទងំ យ) របស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមម ។ 
102េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ្របឆងំនឹងករេធ្វើទរុណកមមស្រមប្់របេទសកូ ្ត រកី (CAT/C/CRI/CO/2)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១ និង 
១៨ សូមេមើលផងែដរ ស្រមប្់របេទស តវ់ ី (CAT/C/LVA/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៩ (ករេលើកេឡើងនូវកង្វល់អំពីអំេពើហិង  និងករេរ ើសេអើង 
ែដលមនចំេពះសហគមន្៍រសី្រស ញ់េភទដូចគន  ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ  និងអនកប្តូរេភទ (LGBT)ស្រមប់
្របេទសប៉ូឡូញ (CAT/C/POL/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២០ (ករនិយយ យ្រប រ និងភពមនិេចះអតឱ់នចំេពះ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  និង
្រសី្រស ញ់េភទដូចគន ) ស្រមបស់ហរដ្ឋ េមរកិ (CAT/C/USA/CO/2)ស្រមប្់របេទសេអក្វ ឌរ័ (CAT/C/ECU/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៧។ 
103

CAT/C/CRI/CO/2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១ ។ 
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មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី នងិ 
មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)ជួប្របទះ 
ករេរ ើសេអើងេលើទិដ្ឋភពជេ្រចើន 
ខុសៗគន ៃនកររស់េន្របចៃំថង ។

អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបតេ់ចល ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ មនិរមួបញចូ លបញជ ី 
មូល ្ឋ នៃនករេរ ើសេអើងេទ។េទះជដូេចនះក្តីគណៈកមម ធិករលុបបបំតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹ្រស្តីេភទបន 
បញជ កអំ់ពភីពទកទ់ងេទវញិេទមកៃន្រគបទ់្រមងទ់ងំអស់ៃនករេរ ើសេអើងជគន្លឹះសំខនស់្រមបក់រយល់ 

ដឹងអំពី វ ិ លភពៃនកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ ដូចមនែចងេន កនុងអនុសញញ ។ 
“ករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តី េភទ េ យមនមូល ្ឋ នេនេលើេភទ និង េយនឌរ័ 

្រតូវបនផ រភជ បទំ់នកទំ់នងេ យមនិ ចបំែបកបនជមយួនងឹក ្ត េផ ង 
េទៀតែដលបះ៉ពល់ដល់្រស្តីេភទ ដូចជជតិ សន ៍ជតិពនធុ សន ឬ ជំេនឿ 
សុខភព នៈ វយ័ វណ្ណ ៈ នៈកនុងសងគម នងិទេំនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណ 
េយនឌរ័...។ រដ្ឋភគទីងំ យ្រតូវែតទទួល គ ល់ មផ្លូវចបប ់ នូវទ្រមងែ់ដល
ទកទ់ងេទវញិេទមកែបបេនះៃនករេរ ើសេអើង និង ឥទធពិលអវជិជមន ែដល្រតូវ 

បនេធ្វើឲយកនែ់តធងនធ់ងរេឡើងៃនទ្រមងទ់ងំេនះេទេលើ្រស្តីពកព់ន័ធនិង មឃតច់ំេពះទ្រមងទ់ងំេនះ។104 
េនកនុងអនុ សនទូ៍េទេលខ២៧ គណៈកមម ធិករេនះបនពពិណ៌នអំពីករេរ ើសេអើងែដល្រស្តីវយ័ចំ ស់ 
្របឈមមុខថ“ជេរឿយៗ មនទដិ្ឋភពជេ្រចើន េ យមនក ្ត វយ័ែដលេធ្វើឲយកនែ់តធងនធ់ងរេឡើងនូវទ្រមង ់
េផ ងេទៀតៃនករេរ ើសេអើង េ យមនមូល ្ឋ នេនេលើេយនឌរ័ ្របភពេដើម ជតពិនទុ ពិករភព ក្រមតិៃន 
ភព្រក្ីរក ទេំនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័ នៈៃនពលករេទសន្ត ្របេវសន ៍ ថ នភព ពហ៍
ពិពហ៍ និង្រគួ រ អកខរកមម នងិមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត” ។105 

គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ បនសំុឲយមនករយកចតិ្តទុក កេ់លើ 
ករេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ  និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័។106 េនកនុង 
េសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នឆន ២ំ០១០ របស់ខ្លួនស្រមប្់របេទសអ៊ូ គ ន់  គណៈកមម ធិករេនះបនបង្ហ ញពី 
“កង្វល់ដខ៏្ល ងំក្ល អំពកីរយយីរខំន អំេពើហងិ  ឧ្រកិដ្ឋកមមេរ ើសេអើង និង ករញុះញងឲ់យមនករស្អប្់រស្តីេភទ 
ែដល្រតូវបន យករណ៍ េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ នងិ អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពួកេគ។ គណៈកមម - 
ធិករេនះខ្វល់ខ្វ យផងែដរថ ពួកេគ្របឈមមុខនឹងករេរ ើសេអើងកនុងករងរ ករែថទសុំខភព ករអបរ់ ំនិង 
វស័ិយេផ ងេទៀត”។ គណៈកមម ធកិរេនះបនអំពវនវដល់្របេទសអ៊ូ គ ន់ ឲយ “ផ្តល់កិចចករពរ្របកប 

                                                            
104កថខណ្ឌ ទី ១៨ ៃនអនុ សនទូ៍េទេលខ ២៨ (ស្តីពីកតព្វកិចចសំខនៃ់នភគីរដ្ឋទងំ យ ដូចមនែចងេនកនុងម្រ  ២) របស់គណៈកមម ធិករ
លុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទ ។ 
105កថខណ្ឌ ទី ១៣ ៃនអនុ សនទូ៍េទេលខ ២៧ (ស្តីពី្រស្តីវយ័ចំ ស់ និងកិចចករពរសិទធិរបស់ពួកេគ) របស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើស
េអើងចំេពះ្រស្តីេភទ ។ 
106េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទស្រមប្់របេទសប៉ ម៉ (CEDAW/C/PAN/CO/7)្រតង់
កថខណ្ឌ ទី ២២ សូមេមើលផងែដរ ស្រមប្់របេទស ល្លឺមង៉ ់(CEDAW/C/DEU/CO/6)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦១-៦២ស្រមប្់របេទស សងទ់ីន 
(CEDAW/C/ARG/CO/6)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៣-៤៤ ស្រមប្់របេទស ្រហ្វិកខងតបូង (CEDAW/C/ZAF/CO/4)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៩-៤០ស្រមប់
្របេទសេគើជី ថ ន (A/54/38, 20)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២៨ ។ 
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េ យ្របសិទធភពពីអំេពើហិង  និង ករេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទេ យមនមូល ្ឋ នេនេលើទេំនរផ្លូវេភទ 
និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពួកេគ ជពិេសស មរយៈករអនុមត័ចបប្់របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្រគប្់រជុង 
េ្រជយ េ យមនវ ិ លភពកនុងចេំ មក ្ត េផ ងេទៀតេលើករ មឃតទ់្រមងជ់េ្រចើនៃនករេរ ើសេអើង
ចំេពះ្រស្តី េ យឈរេលើ្រគបម់ូល ្ឋ ន្រគះឹទងំអស់ កនុងេនះរមួមនេ យឈរេលើមូល ្ឋ នទំេនរ ផ្លូវេភទ 
និង អត្តសញញ ណេយនឌរ័ផងែដរ” ។107 

 អងគករសនធិសញញ សិទធិមនុស មយួចនំួនកតសំ់គល់ជពេិសសេលើចបបែ់ដលេរ ើសេអើងេ យឈរ េលើមូ
ល ្ឋ នៃនអត្តសញញ ណេយនឌរ័។កនុងករណីរបស់្របេទសគូែវតគណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស បនសែម្តង 
េចញនូវកង្វល់អំពី “បទឧ្រកិដ្ឋថមីៃន ‘ករេធ្វើ្រ ប់ មសមជកិែដលមនេភទផទុយគន ’ និងបនអំពវនវដល់
រដ្ឋភគឲីយលុបេចលចបបេ់នះ”េដើមបេីធ្វើឲយចបបរ់បស់ខ្លួន្រសបេទនឹងកតិកសញញ េនះ”។108គណៈកមម - 
ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និង វបបធម ៌បនសេងកតេ យេសចក្តី្រសងកចិត្តថ អនកប្តូរេភទ និង មនុស  

                                                            
107េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទស្រមប្់របេទសអ៊ូ គ ន់  (CEDAW/C/UGA/CO/7)្រតង់
កថខណ្ឌ ទី ៤៣-៤៤ ។ 
108េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសគូែវត (CCPR/C/KWT/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣០ ។ 
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ចំេពះ្របេយជនក៍រងរ 
រដ្ឋមនិ ចែបងែចកពីភពខុសគន  
រ ងគូ ្វ មែីដល្រស ញ់េភទ 
ផទុយគន នងិ្រស ញ់េភទដូចគន  
េ យមនិទនប់នេរៀបករេទ ។ 

 

េភទពីរ្រតូវបនកំណតច់រតិលកខណៈថមន ជងំឺផ្លូវចិត្ត និង បនសែម្តងេចញផងែដរនូវកង្វល់ចេំពះករ 
រេំ ភបំពនេលើសិទធិទនំកទ់នំងផ្លូវេភទ និងសិទធិបន្តពូជរបស់ពួកេគែដលជកររេំ ភបពំនេលើ ម្រ  
១២ៃនកតិកសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករេនះបនអំពវនវដល់្របេទស ល្លឺមង៉ឲ់យអនុមត័េលើវធិនករ 
ករពរ “បូរណភពបុគគល នងិ សិទធិទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទ នងិ សិទធិបន្តពូជ” របស់អនកប្តូរេភទនិងមនុស េភទ 
ពីរ។109 កនុងករណីរបស់្របេទសកូ ្ត រកី គណៈកមម ធកិរលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទបនទទលួ
្វ គមនប៍ទ ្ឋ នគតយុិត្តអត្តសញញ ណបណ័្ណ ថមីែដលបនេគរពអត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់បុគគល ។110 

វិសយ័ពិេសសែដលគួរឲយបរមម 

សិទធទិទួលបនករពរពីករេរ ើសេអើងេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ និង អត្តសញញ ណ 
េយនឌរ័ អនុវត្តចំេពះករទទលួបនសិទធិពលរដ្ឋ សិទធិនេយបយ សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌
ទងំអស់។ វស័ិយពិេសសៃនករងរ សុខភព នងិករអបរ់ ំ្រតូវបនពិភក េន្រតង់ចំណុចេនះ ប៉ុែន្តអងគករ
សនធសិញញ  និង យន្តករនីតវិធិីពិេសស កប៏នកតសំ់គល់អំពីករេរ ើសេអើងេនកនុងវស័ិយៃនលទធភពទទួល
បនេស ជមូល ្ឋ នេផ ងេទៀត ដូចជ ករផ្តល់ជ្រមក ន កេ់ន និង្របេយជនែ៍ផនកសងគមកិចច ។111 

ករងរ  

ម្រ  ៦ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធេិសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និង វបបធម ៌ ែចងថៈ 
“រដ្ឋភគៃីនកតិកសញញ េនះ ទទលួ គ ល់សិទធេិធ្វើករងររមួមនសិទធិរបស់មនុស ល់រូប 
មនលទធភពចិញច ឹមជីវតិេ យករងរែដលេ្រជើសេរ ើស ឬ ្រពមទទួលយកេ យេសរ ី
និង ចតវ់ធិនករសម្រសបេដើមបកីរពរសិទធេិនះ”។ គណៈកមម ធិករសិទធិ េសដ្ឋកិចច 

                                                            
109េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធមស៌្រមប្់របេទស ល្លឺមង៉ ់(E/C.12/DEU/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
២៦ ។   
110េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទស្រមប្់របេទសកូ ្ត រកី (E)  
111ករេរ ើសេអើងេលើលទធភពទទលួបនេស ជមូល ្ឋ ន៖ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបស់ហពន័ធសរុស ុ ី(CCPR

/C/RUS/CO/6) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧ ស្រមប្់របេទសជប៉ុន (CCPR/C/JPN/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៩។ កថខណ្ឌ ទី ៣២ ៃនេសចក្តី
ពនយល់ទូេទេលខ ២០ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម។៌ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករ
ផ្តល់ជ្រមក ន កេ់ន្រគប្់រគនជ់ែផនកមួយៃនសិទធិមនក្រមតិជីវភពរស់េន្រគប្់រគន ់A/HRC/10/7Add.3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥០ A/HRC/4/18/Add.2 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២៥ E/CN.4/2006/118 ្រតងក់ថខណ័្ឌ ទី ៣០ E/CN.4/2005/43 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៣ ។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍
ពិេសសទទួលបនទុកសិទធរិបស់មនុស ល់រូបកនុងករទទលួបនសុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចតិ្ត មស្តង់ ែដល ចសេ្រមចបនខពស់បំផុតE/CN.4/2004

/49 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៨ E/CN.4/2003/58 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៨។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិទទួលបនករអបរ់ ំ
E/CN.4/2006/45 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៣ E/CN.4/2001/52្រតងក់ថខណ័្ឌ ទី ៧៥។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកជ្រមក
ន កេ់ន្រគប្់រគន ់A/HRC/10/7/Add.3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥០ A/HRC/7/16 និង A/HRC/4/18/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២៥ E/CN.4/2006/118 

្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣០ E/CN.4/2005/43្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៣។ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអំេពើហិង ចំេពះ្រស្តី E/CN.4/

2005/72/Add. 1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៣២-២៣៤ ។ 
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សងគមកិចច និង វបបធម ៌ បនែថ្លងថកតិកសញញ  “ មឃតក់រេរ ើសេអើងេលើលទធភពទទួលបន និង 
រក បនករងរេ យឈរ េលើមូល ្ឋ ន...ទំេនរផ្លូវេភទ”។112 េគលករណ៍មនិេរ ើសេអើង េនះអនុវត្តចំេពះ 
្រគបទិ់ដ្ឋភពទងំអស់ៃនសិទធេិធ្វើករងរ។ ដូេចនះរដ្ឋទងំ យមនកតព្វកិចច
បនទ នក់នុងករធនថសិទធិេធ្វើករងរ នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យគម នករេរ ើសេអើងេទះជ្របេភទ

មយួកេ៏ យ។ រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតេគរព ចំេពះសិទធិេធ្វើ ករងរ េ យបញឈបក់របដិេសធ ឬ ករ
ក្រមតិេលើលទធភពទទួល បនករងរសមរមយចំេពះមនុស ្រគប ់រូប និង ជពេិសសចំេពះ“្រកុម និង បុគគល
បតប់ងឱ់កស្រទ្រទង ់ កររស់េនសមរមយ និង ទនេ់ខ យខ្វះ ឥទធពិល”។113 ករេរ ើសេអើង មយួេលើ
លទធភព េ្របើ្របស់ទីផ រ កម្ល ងំពលកមម ឬ ទទលួបនមេធយបយ និង សិទធិមន ករងរេធ្វើ “គឺជករ
រេំ ភបំពនេលើកតកិសញញ  េនះ” ។114 

ចំេពះ្របេយជនក៍រងរ រដ្ឋមនិ ចែបងែចកពភីពខុសគន រ ងគូ ្វ មែីដល្រស ញ់េភទផទុយគន
និង ្រស ញ់េភទដូចគន េ យមនិទនប់នេរៀបករេទ។ កនុងករណីៃនេរឿងក្តរីបស់អុកិ ជមយួ្របេទសកូឡុបំ៊ ី
គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស បនរកេឃើញថ ករខកខនរបស់រដ្ឋកនុងករព្រងីក្របេយជនេ៍ ធននិវត្តឲយ 
ដល់ ៃដគូ្រស ញ់េភទដូចគន ែដលមនិទនប់នេរៀបករ េនេពលែដល្របេយជនែ៍បបេនះ្រតូវបនផ្តល់េទ 
គូ ្វ ម្ីរស ញ់េភទផទុយគន ែដលមនិទនប់នេរៀបករ គឺ ជកររេំ ភបំពនេលើសិទធិែដល្រតូវបនករពរ 
េ យកតិកសញញ េនះ។115 កនុងករណីៃនេរឿងក្តរីបស់យុងំជមយួអូ្រ ្ត លី ែដលបនពកព់ន័ធនឹងអងគេហតុ 
្រសេដៀងគន យ៉ងខ្ល ងំេនះ គណៈកមម ធិករេនះបនែថ្លងថៈ 

រដ្ឋភគមីនិផ្តល់ករអះ ង មយួអំពកីរែបងែចករ ងៃដគូ្រស ញ់េភទដូចគន ែដល្រតូវបនបដ-ិ 
េសធនម៏និឲយទទួលបន្របេយជនេ៍ ធននវិត្តដូចមនែចងេនកនុងចបប ់ នងិៃដគូ្រស ញ់េភទ
ផទុយគន េ យមនិបនេរៀបករ ែដល្រតូវបនផ្តល់្របេយជនេ៍នះ មនលកខណៈសមេហតុផល នងិ 
មនិលំេអៀង េហើយគម នភស្តុ ង មយួែដលេធ្វើឲយេឃើញនូវអតថភិពៃនក ្ត ែដលេធ្វើយុត្តកិមមេលើករ 
ែបងែចកេនះ ្រតូវបន្របមូលមកបង្ហ ញេឡើយ។ 

កនុងបរបិទេនះ គណៈកមម ធិករេនះរកេឃើញថ រដ្ឋភគីបនរេំ ភបំពនេលើម្រ  ២៦ ៃនកតិក 
សញញ  េនះេ យបដិេសធមនិផ្តល់េ ធននវិត្តឲយេទ មខី្លួន េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនេភទ ឬ  ទេំនរផ្លូវ 
េភទរបស់គត។់116 

                                                            
112កថខណ្ឌ ទី ១២ (ខ)(១) ៃនេសចក្តីសេងកតេទេលខ ១៨ (សិទធិេធ្វើករងរ) របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង  វបបធម ៌។   
113ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៣ ។ 
114ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៣ ។ 
115

CCPR/C/89/D/1361/2005 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧.២ ។ 
116

CCPR/C/78/D/941/2000 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១០.៤ ។  
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េនកនុង្របេទសជេ្រចើន 
អនកប្តូរេភទ ្របឈមមុខនងឹ 
ករលំបកពិេសសកនុង 
ទទលួបនករ
ែថទសុំខភព ។ 

សខុភព 

មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ 
និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) និងមនុស េភទពរីក្៏របឈមមុខផងែដរចំេពះឧបសគគមយួចនំួនកនុងករេ្របើ 
្របស់សិទធែិផនកសុខភព។ ម្រ  ១២(១)ៃនកតិសញញ អន្តរជតិស្តីពសិីទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌
ែចងថៈ“រដ្ឋភគៃីនកតកិសញញ េនះទទួល គ ល់សិទធរិបស់បុគគល្រគបរូ់បមនក្រមតិសុខភពទងំខង ង 
កយ និង ខងផ្លូវ ម រតីខពស់បំផុតែដល ចេធ្វើេទបន”។ េនកនុងេសចក្តសីេងកត 
ទូេទរបស់ខ្លួនេលើម្រ  ១២ គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និង វបបធម ៌
បនែថ្លងថៈ  

សិទធែិផនកសុខភព គឺ មនិ្រតូវយល់ថជសិទធមិនសុខភពល្អប៉ុេ ្ណ ះេទ។ 
សិទធែិផនកសុខភពមនទងំេសរភីព នងិ សិទធទិទួលបន។ េសរភីពរមួ 
បញចូ លសិទធ្ិរគប្់រគងេលើសុខភព នងិ ងកយរបស់ខ្លួន កនុងេនះរមួមន 
េសរភីពែផនកទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទ នងិ សុខភពបន្តពូជ នងិ សិទធរិចួចកផុតពកីរេ្រជ តែ្រជក ដូចជ 
សិទធរិចួចកផុតពកីរេធ្វើទរុណកមម ករពយបលសុខភព នងិ ករពិេ ធន ៍ េ យគម នករយល់ 
្រពម។ ផទុយមកវញិសិទធទិទួលបនរមួបញចូ លសិទធេិ្របើ្របស់្របពន័ធគពំរសុខភពែដលផ្តល់ឱកស 
េសមើគន ដល់មនុស កនុងករទទួលបនសុខភព មក្រមតិខពស់បំផុត ែដលសេ្រមចបន។117 

េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ១៤ គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ បន 
ែថ្លងថកតកិសញញ េនះ “ មឃតក់រេរ ើសេអើងេលើលទធភពទទួលបនករែថទសុំខភព និង ក ្ត កំណត ់
ជមូល ្ឋ នៃនសុខភព កដូ៏ចជទទួលបនមេធយបយ និង សិទធទិទួលបនករងររបស់េគេ យឈរេលើ
មូល ្ឋ ន ... ទំេនរផ្លូវេភទ” ។118 េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ២០ គណៈកមម ធិករេនះ បនពនយល់ថ 
មូល ្ឋ នៃន “ ថ នភពេផ ងេទៀត” េនកនុងម្រ  ២ ៃនកតិកសញញ េនះ រមួបញចូ លទងំទំេនរផ្លូវេភទ នងិ 
អត្តសញញ ណេយនឌរ័។119 ករធនឲយមន“សិទធមិនលទធភពេ្របើ្របស់សមភ រៈសុខភបិល និង ទទលួ 
បនទំនញិ និង េស  េ យឈរេលើមូល ្ឋ នមនិេរ ើសេអើងជពិេសស ស្រមប្់រកុមងយរងេ្រគះ ឬ ទន ់
េខ យ ” គឺជកតព្វកិចចបនទ នរ់បស់រដ្ឋ។120 

                                                            
117កថខណ្ឌ ទី ៨ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ១៤ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌។ 
118ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៨ ។ 
119កថខណ្ឌ ទី ៣២ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ២០ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌។ 
120កថខណ្ឌ ទី ៤៣ (ក) ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ១៤ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌។  
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េទះបជី អងគករសុខភពពិភពេ កបនដកករ្រស ញ់េភទដូចគន  ពី ងចំ តថ់ន កជ់ំងឺ
របស់ខ្លួនេនកនុងឆន ១ំ៩៩២កេ៏ យ្របេទសមយួចំននួេនែតចតថ់ន កក់រ្រស ញ់េភទដូចគន ជជំងឺ 
ដែដល។ អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកករេធ្វើទរុណកមមបនកតសំ់គល់ថ “្រកុមជនភគតចិែផនក 
ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេគនិយយថ ្រតូវបនកំណតេ់ យគម នករសម័្រគចិត្តេនកនុង្រគះឹ ថ នសុខភបិលរបស់រដ្ឋ 
ែដលេនទេីនះ មនករេចទ្របកនថ់ពួកេគ ្រតូវបនត្រមូវឲយទទលួករពយបលេ យបងខំេ យឈរេលើ 
មូល ្ឋ នៃនទេំនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ កនុងេនះរមួមនករពយបលេ យ កឲ់យឆកែ់ខ  េភ្លើង 
និង ‘ករពយបលមនិេពញចតិ្ត’ េផ ងេទៀតែដល មរបយករណ៍ ប ្ត លឲយមនករបះ៉ពល់ដល់ផ្លូវចតិ្ត 
និងផ្លូវកយ” ។121 

ករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទរបស់មនុស មនេភទដូចគន  បះ៉ពល់ 
ដល់សិទធិែផនកសុខភព េ យ រ ងំបុគគលទងំ យមនិឲយករទទួលបនករែថទសុំខភព េ យ 
គម នករភយ័ខ្ល ចថពួកេគ ចបេញចញឲយដងឹជសក្ត នុពលនូវអំេពើឧ្រកិដ្ឋ និង េ យ រ េលើកទឹកចិត្ត 
ដល់ម្រន្តីសុខភបិលបដិេសធករផ្តល់េស ។ េលើសពីេនះេទៀត ករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះ 
ទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទមននយ័ថ ែផនករ និង េគលនេយបយសុខភពជត ិ មនិពចិរ េទេលើេសចក្ត ី
្រតូវករែផនកសុខភពជក់ ករ់បស់សហគមន ៍មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទ 
ដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT)។ េនកនុងរបយករណ៍ឆន  ំ២០១០ របស់ 
ខ្លួនជូនេទ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកសិទធែិផនកសុខភពបនពនយល់ថៈ 

ចបប្់រពហមទណ្ឌ ែដលពកព់ន័ធនងឹទំនកទ់ំនងផ្លូវេភទដូចគន េ យមនករ្រពមេ្រព ង ទំេនរផ្លូវេភទ 
និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័ជេរឿយៗរេំ ភបំពនេលើសិទធិមនុស កនុងេនះរមួមនសិទធែិផនកសុខភព
ផងែដរ។ ជទូេទចបបទ់ងំេនះមនជបជ់មយួនូវករេរ ើសេអើងេហើយដូេចនះ បំពន នងឹលកខខណ្ឌ  
ៃនវធិី ្រស្តសិទធែិផនកសុខភពែដលត្រមូវឲយមនសមភពេលើលទធភពទទួលបនស្រមបម់នុស  
ទងំអស់។ផលបះ៉ពល់ពកព់ន័ធនឹងសុខភពៃនករេរ ើសេអើងេ យមនមូល ្ឋ នេនេលើទំនកទ់ំនង 
ផ្លូវេភទ នងិទេំនរផ្លូវេភទមនទំហំធេំធង នងិ ងំបុគគលទទួលរងេ្រគះមនិឲយមនលទធភពទទួល 
បនសិទធេិសដ្ឋកចិច សងគមកិចច នងិ វបបធមេ៌ផ ងេទៀត។ បនទ បម់ក កររេំ ភបំពនេលើសិទធមិនុស  
េផ ងេទៀតបះ៉ពល់េលើករសេ្រមចបនសិទធែិផនកសុខភព ដូចជ េ យ ងំលទធភពទទលួបន 
ករងរ ឬ លំេន ន ។122 

 
                                                            
121របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេធ្វើទរុណកមម (A/56/156) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៤ ។  
122របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិរបស់មនុស ល់រូបកនុងករទទួលបនសុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត មស្តង់ ែដល ច
សេ្រមចបនខពស់បំផុត (A/HRC/14/20) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦ ។ 
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 អនក យករណ៍ពេិសសបនែបងែចក្របេភទបះ៉ពល់ៃនករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េលើសិទធិ 
ែផនកសុខភពជបយ៉ីងៈ ករ ងំេលើលទធភពទទួលបនេស សុខភព អំេពើហងិ  និង កររេំ ភបំពន 
និង ្ល ក ន មទុយស៌សងគម។ កនុងករណីែដលទនំកទ់ំនងផ្លូវេភទរបស់មនុស មនេភទដូចគន  ្រតូវបនចត ់
ទុកជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បុគគលទងំ យមនិ ចមនលទធភពទទួលបនេស សុខភព្របកបេ យ 
្របសិទធភពនិង វធិនករបងក រែផនកសុខភពមនិ្រតូវបនត្រមូវេទ មេសចក្តី្រតូវកររបស់សហគមនម៍នុស  

្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស  
ប្តូរេភទ(LGBT)េឡើយ។ ម្រន្តសុីខភបិល ចជំទស់មនិ្រពមពយបលអនកជំងឺែដល្រស ញ់េភទដូចគន  ឬ 
ចេឆ្លើយតបេ យមនអរភិព។123ករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ បង្ហ ញនូវ ្ល ក ន មទុយស៌“ ម 

រយៈករព្រងងឹបុេរនិចឆយ័ និង លកខណៈជតួយ៉ងែដលមន្រ ប”់។124 បនទ បម់កករេធ្វើឲយមន ្ល ក ន ម 
ទុយស៌“ ងំដល់ ថ បន័នីតបិបញញត្តិ និង ថ បន័េរៀបចេំគលនេយបយមនិឲយេ ះ្រ យបញ្ហ ពកព់ន័ធ 
នឹងសុខភពបនេពញេលញេនកនុងសហគមន ៍ ែដលងយទទលួរងកររេំ ភបំពនេលើករទទលួបនសិទធិ 
ែផនកសុខភពយ៉ងខ្ល ងំ”។125 េយង មអនក យករណ៍ពិេសសរដ្ឋទងំ យមនិ្រតូវចតទុ់កទនំកទ់នំងផ្លូវ 
េភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងរបស់មនុស មនេភទដូចគន ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េឡើយ”េដើមបបីំេពញកតព្វ 

                                                            
123ករចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និងសុខភព៖ ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៧-២១ ។ 
124ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២២ ។ 
125ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៣ ។ 
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កិចចសនូលៃនសិទធិែផនកសុខភព និង បេងកើតឲយមនបរយិកសែដលជំរុញឲយមនករទទួលបនេ យេពញ 
េលញ នូវសិទធិេនះ ។126 

ករចតទុ់កជបទេលនើស្រពហមទណ្ឌ នូវទំនកទ់នំងផ្លូវេភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងគន កម៏នឥទធិពល
អវជិជមនេលើយុទធនករែផនកសុខភព ធរណៈកនុងករ្របយុទធនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍។127កនុងេរឿងក្តី 
របស់ធូណិនគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស បនបដេិសធករអះ ងរបស់ ជញ ធររដ្ឋ ម នីថចបបែ់ដលចត ់
ទុកជអំេពើបទេលនើស្រពហមទណ្ឌ  នូវទនំកទ់ំនងផ្លូវេភទេ យមនករ្រពមេ្រព ងគន របស់ មនុស មនេភទដូច 
គន ជវធិនករែផនកសុខភព ធរណៈដច៏បំចម់យួ។ផទុយមកវញិដូចែដលរ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លី បនសេងកត 
“ចបបែ់ដលចតទុ់កជបទេលនើស្រពហមទណ្ឌ នូវសកមមភពផ្លូវេភទរបស់មនុស េភទដូចគន មនទេំនរ ងំកមម 
វធីិែផនកសុខភព ធរណៈ មរយៈករជំរុញេ យសមង តនូ់វមនុស ជេ្រចើនឲយ្របឈមនឹងករឆ្លងជំង។ឺ 
ដូចេនះ ករចតទុ់កជបទេលនើស្រពហមទណ្ឌ នូវសកមមភពផ្លូវេភទរបស់មនុស េភទដូចគន នឹង កដូ់ចជមន 
ភពផទុយេទនឹងករអនុវត្តកមមវធីិអបរ់្ំរបកបេ យ្របសិទធភពចំេពះករបងក រេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍”។128 

ផលវបិកជអវជិជមនែផនកសុខភព ធរណៈៃនចបប្់រពហមទណ្ឌ ជញឹកញប្់រតូវបនេលើកេឡើង 
េ យអនក យករណ៍ពិេសស។េនកនុងលិខិតរមួស្តីពកីរេចទ្របកនព់កព់ន័ធនឹងេសចក្ត្ីរពងចបប្់របឆងំ 
នឹង ករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន េន្របេទសអ៊ូ គ ន់  យន្តករនីតវិធីិពិេសសបនួ បនសរេសរថៈ 

្របសិនេបើចបបប់នចូលជធរមន នងឹ ងំដល់លទធភពទទួលបនពត័ម៌ន និង េស ពកព់ន័ធ 
នឹងេមេ គេអដស៍ នងិសុខភព ស្រមបម់នុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់ 
េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) េហតុេនះ ចេធ្វើឲយអន្ត យ 
ដល់ករេឆ្លើយតបរបស់ជតេិទនងឹេមេ គេអដស៍ េ យមនិ្រតមឹែត មរយៈករេធ្វើឲយមនុស ្រសី 
្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស  
ប្តូរេភទ (LGBT) រញួ កនុងករែស្វងរក នងិ ទទលួបនេស ប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំ ងំអនក 
ផ្តល់េស មនិឲយផ្តល់ពត័ម៌ន និងេស ដល់សមជកិសហគមនេ៍នះេទៀតផង ។129 

ពកព់ន័ធនឹងចបបែ់ដល្រតូវបនេសនើេឡើងេន្របេទសប៊ូរុនឌី អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសុខ- 
ភពបនសរេសរថករចតទុ់កជបទេលនើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន  នឹងមនបុេរ 

                                                            
126ដូចេយងខងេលើ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៦ ។ 
127ករចតទុ់កជបទេលមើស និងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ៈ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសកេមរូន 
(CCPR/C/CMR/CO/4) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២ស្រមបច់ៃមក៉ (CCPR/C/JAM/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៩ ។ 
128

CCPR/C/50/D/488/1992 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨.៥ ។ 
129របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករ្រប រជីវតិេ្រកតុ ករ េ យគម នដំេណើ រករ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ឬ េ យបំពន 
(A/HRC/14/24/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៤១ ។ 
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ជេរឿយៗ គេឺនកនុងទីធ្ល បឋ
មសិក ែដលេកមង្របុស ្រតូវបនេកមង 
ដៃទេទៀតចតទុ់កថដូច្រសីេពក ឬ 
េកមង្រសី ែដល្រតូវបនចតទុ់កថ 
្រសីមនឫកពរដូច្របុស ្រតូវ្របឈម 
មុខ នងឹករជន្លជេន្លញ នងិជួនកល 
ករ យ្រប របឋម ។     

និចឆយ័ែដលបះ៉ពល់េលើកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្របេទសប៊ូរុនឌី កនុងករ្របយុទធនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ 
គតប់នែថ្លងថៈ 

េគលនេយបយែផនកសុខភព ធរណៈស្តីពកីររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ 
បង្ហ ញយ៉ងចបស់ ស់ថករចតទុ់កជបទេលនើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន  ែដល 
្រតូវបនភជ បជ់មយួនឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនងឹករេរ ើសេអើងចំេពះមនុស ្រសី្រស ញ់ 
េភទដូចគន  មនុស ្របសុ្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) 
ជឧបករណ៍ដធំ៏មយួ េដើមបី ងំ ក តក់រ ល លៃនេមេ គេនះ។ េ្រកពេីនះ ្របសិនេបើេសចក្ត្ីរពង្រកម 
ែដលកពុំងពិភក ចូលជធរមន នងឹ ងំដល់លទធភពទទលួបនពត័ម៌នករែថទ ំ នងិ ករពយបល 
ចំេពះមនុស ្របតិពទ័ធមនុស េភទដូចគន ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍េនកនុង្របេទសប៊ូរុនឌេីហតុដូេចនះេហើយ 
ចេធ្វើឲយេ្រគះថន កដ់ល់ករេឆ្លើយតបរបស់ជតិេទនងឹកររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍។130 

េសចក្តពីនយល់្រសេដៀងគន េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងពកព់ន័ធនឹងចបបែ់ដល្រតូវបនេសនើេឡើងេនកនុង
ធរណរដ្ឋ្របជធបិេតយយកុងេ គ  ។131 

េនកនុង្របេទសជេ្រចើន អនកប្តូរេភទ្របឈមមុខនឹងករលំបកពិេសសេលើលទធភពទទួលបនករែថ
ទសុំខភព។ ករពយបលប្តូរេភទ កនុងករណីែដលមនជេរឿយៗមនតៃម្លៃថ្ល ស់េហើយមូលនិធិរបស់រដ្ឋ 
ឬ វ ិ លភពៃនករធន ៉ បរ់ងក្រមមន ស់។ ម្រន្តីសុខភបិលជេរឿយៗ 
មនិខ្វល់នឹងេសចក្តី្រតូវករ របស់អនកប្តូរេភទ និងខ្វះករបណ្តុ ះប ្ត ល ជីព 
ចបំច។់132េលើសពេីនះេទៀតកុមរមនេភទពីរែដលេកើតមកមនចរតិលកខណៈ 
េភទមនិែមន្រប្រកតជីេរឿយៗ្រតូវទទលួរងករេរ ើសេអើង និង ករវះកតែ់ផនក 
េវជជ ្រស្ត ែដលមនិចបំច ់ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យគម នករយល់្រពមជ 
មុនពីពួកេគ ឬ ករយល់្រពមពីម បិ របស់ពកួេគកនុង ករប៉ុងបង៉ែកេភទ 
របស់ពកួេគ ។133 

 

                                                            
130របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិរបស់មនុស ល់រូបកនុងករទទួលបនសុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត មស្តង់ ែដល ច 
សេ្រមចបនខពស់បំផុត (A/HRC/14/20/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១៤ (ករបកែ្របភ មនិផ្លូវករ) ។ 
131របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនេសរភីពៃនគំនិតនិងករសែម្តងមតិ (A/HRC/17/27,27) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៧៥ ។ 
132“សិទធិមនុស  និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័” របស់្រកុម្របឹក សនងករអឺរ ៉ុបទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ឆន  ំ ២០០៩ ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣.៣ ។ “ករបងក រ 
និងករពយបលេមេ គេអដស៍ និងជំងឺកមេ គេផ ងេទៀត” របស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ្រតងទំ់ពរ័ទី ៣០-៣១ ។ 
133េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករលុបបំបតក់រេរ ើសេអើងចំេពះ្រស្តីេភទស្រមប្់របេទសកូ ្ត រកី (CEDAW/C/CRI/CO/5-6) ្រតង់
កថខណ្ឌ ទី ៤០ ។ 
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ករអប់រ ំ

ករេរ ើសេអើងេន ម េរៀន នងិ មជឈ ្ឋ នអបរ់េំផ ងេទៀតេធ្វើឲយអនថ់យយ៉ងធងនធ់ងរដល់ លទធ 
ភពរបស់យុវជនែដល្រតូវបនយល់េឃើញថជមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់ 
េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ ឬ មនុស េភទពីរ ែដល្រតូវបនផ្តល់នូវសិទធិ 
ទទលួបនករអបរ់រំបស់ពួកេគ។ កនុងករណីខ្លះ ជញ ធរែផនកអបរ់ ំ និង េរៀន េរ ើសេអើងយ៉ងសកមម 
ចំេពះយុវជនេ យ រែតទេំនរផ្លូវេភទ ឬអត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់ពួកេគជួនកលនេំទដល់ករបដ ិ
េសធករចូលេរៀន របស់ពកួេគ ឬ ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ។134 

េលើសពីេនះេទៀត យុវនរ្ីរស ញ់េភទដូចគន  យុវជន្រស ញ់េភទដូចគន  យុវជនយុវនរ ី
្រស ញ់េភទទងំពរី និងយុវជនយុវនរបី្តូរេភទ (LGBT) និង យុវជនវនរេីភទពីរ ជញឹកញបជ់ួប្របទះ 
នឹងអំេពើហងិ  និងករយយីរខំន កនុងេនះរមួមនករសម្លុតកែំហងេនកនុង េរៀនព ី សំ កម់តិ្តរមួ 
ថន កនិ់ង ្រគូបេ្រង ន។135ករ្របឈមមុខនឹងបុេរនិចឆយ័្របេភទេនះ និង ករបំភតិបភំយ័ត្រមូវឲយមនកិចចខតិខំ 
្របឹងែ្របងរមួពីសំ ក់ ជញ ធរេន ម េរៀន និង ែផនកអបរ់ ំនិង ករេធ្វើសមហរណកមមេគលករណ៍ 
មនិេរ ើសេអើង និង ភពច្រមុះេទកនុងកមមវធិីសិក របស់  េរៀន នងិ កមមវធិីទំនកទ់នំង។ ្របពន័ធផ ព្វ 
ផ យ កម៏នតួនទែីដល្រតូវបនអនុវត្តផងែដរេ យលុបបំបតទ់ម្ល បអ់វជិជមនរបស់មនុស ្រសី្រស ញ់
េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) 
កនុងេនះរមួមនេនកនុងកមមវធិទូីរទស ន ៍ែដលមន្របជ្របយិភពេនកនុងចំេ មយុវជន។ 

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  គណៈកមម ធកិរសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិ វបបធម ៌ នងិគណៈកមម  
ធិករសិទធកុិមរបនសែម្តងេចញនូវកង្វល់អពីំករេរ ើសេអើងេ យ រករស្អបម់នុស ្រស ញ់េភទដូចគន េន 
ម េរៀននិងបនអំពវនវសំុឲយមនវធិនករតបេទនឹងឥរយិបថស្អបម់នុស េភទដូចគន និងករស្អប ់

មនុស ប្តូរេភទ។136 េយង មអងគករអបរ់វំទិយ ្រស្ត នងិ វបបធមៃ៌នអងគករសហ្របជជតិ “ជេរឿយៗ 
េនកនុងទធី្ល បឋមសិក ែដលេកមង្របុស្រតូវបនេកមងដៃទេទៀតចតទុ់កថដូច្រសីេពក ឬ េកមង្រសី 

ែដល្រតូវបនចតទុ់កថជ្រសីមនឫកពរដូច្របុស្រតូវ្របឈមមុខនឹងករជន្លជេន្លញ នងិ ជួនកលករ យ 

                                                            
134

E/CN.4/2006/45 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៣ ។ 
135សូមេមើល ឧទហរណ៍ៈ E/CN.4/2001/52 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៥ និង E/CN.4/2006/45 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៣ ។ 
136សូមេមើលឧទហរណ៍ៈ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសមុកិសីុកូ (CCPR/C/MEX/CO/5) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
២១េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សិទធិែផនកសងគម និងសិទធិែផនកវបបធមស៌្រមប្់របេទសប៉ូឡូញ (E/C.12/POL/CO/5) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២-១៣ និងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៣ (CRC/GC/2003/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ និងេលខ ១៣ (CRC/C/GC/13) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦០ 
និងទី ៧២(ឆ) របស់គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ និងេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករស្រមប្់របេទសនូែវល៉េសឡង ់(CRC/C/NZL/CO/3-4) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៥ ស្រមប្់របេទសស្លូ ៉ គី (CRC/C/SVK/CO/2) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧-២៨ និងស្រមប្់របេទសម៉េឡសីុ (CRC/C/MYS/CO/1) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣១ ។   
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្រប របឋម ែដល្រតូវបនផ រភជ បទ់នំកទំ់នងេទនឹង ករៈខងេ្រក និង កបបកិរយិរបស់ពួកេគែដល 
្រតូវបនចតទុ់កថមនិ្រតូវគន នងឹអត្តសញញ ណេភទផទុយគន ែដលមនជធមមនិយម”។137 

ករ កឲ់យេន ចេ់ យែឡកពីគន  និង ្ល ក ន មទុយស៌េធ្វើឲយមនករធ្ល កទ់ឹកចិត្ត និង បញ្ហ ែផនក
សុខភពេផ ងេទៀត និងរមួចំែណកេធ្វើឲយមនករេគចមនិេទេរៀន អវត្តមនពី េរៀន កុមរែដល្រតូវបងខ ំ
ឲយេបះបងក់រសិក 138 និងកនុងករណីធងនធ់ងរបផុំតករេធ្វើអត្តឃតេ យេ្រគងទុកមុន ឬ ជកែ់ស្តង ។139 
ករអេងកតមយួែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងច្រកភពអងេ់គ្លស បនរកេឃើញថជតិ៦៥ភគរយ ៃនយុវនរ ី
្រស ញ់េភទដូចគន  យុវជន្រស ញ់េភទដូចគន  និងយុវជនយុវនរ្ីរស ញ់េភទទងំពរី ្រតូវបនសម្លុត 
កំែហងេន ម េរៀន េ យ រែតទំេនរផ្លូវេភទ និងជងមយួភគបនួ្រតូវបនរេំ ភបំពនែផនកផ្លូវ 
កយ។140 លទធផលរកេឃើញទងំេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំង មរយៈលទធផលៃនករសិក ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
េនកនុង្របេទសេផ ងេទៀត ។141 

កង្វល់ពកព់ន័ធ គឺករអបរ់ផំ្លូវេភទ។ សិទធិទទួលបនករអបរ់ ំ រមួបញចូ លសិទធទិទលួបនពត័ម៌នដទូ៏លំ 
ទូ យ្រតមឹ្រតូវ និងសម្រសប ម យុស្តីពីទនំកទ់ំនងផ្លូវេភទរបស់មនុស េដើមបធីនថយុវជន ចទទលួ 
បនពត័ម៌នែដលចបំច ់ េដើមបឲីយមនជីវតិរស់េនដច៏េ្រមើនរុងេរឿងេធ្វើករសេ្រមចចិត្តែដលែផ្អកេលើពត័ម៌ន
្រគប្់រជុងេ្រជយ និងករពរខ្លួនឯង នងិអនកដៃទពីជងឺំកមេ គ។142 អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុក 
សិទធទិទួលបនករអបរ់បំនកតសំ់គល់ថ “េដើមបឲីយមនលកខណៈទូលំទូ យ ករអបរ់ផំ្លូវេភទ ្រតូវែតយក 

                                                            
137“ករពិេ្រគះេយបល់អន្តរជតិេលើករសម្លុតកំែហង និងករយយីរខំនេ យ រករស្អបម់នុស ្រស ញ់ េភទដូចគន េនកនុង្រគឹះ ថ នអបរ់”ំ េនកនុង
េសចក្តីកតសំ់គល់នែខ កកក  ឆន  ំ២០១១ របស់អងគករអបរ់ ំវទិយ ្រស្ត និងវបបធមៃ៌នអងគករសហ្របជជតិ ។ សូមេមើលផងែដរ “ករេឆ្លើយតបៃន
វស័ិយអបរ់េំទនឹងករសម្លុតកំែហងេ យ រករស្អបម់នុស ្រស ញ់េភទដូចគន ” ឆន  ំ២០១២ របស់អងគករអបរ់ ំវទិយ ្រស្ត និងវបបធមៃ៌នអងគករសហ
្របជជតិ ។ 
138សូមេមើល ឧទហរណ៍ៈ E/CN.4/2006/45 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១១៣ ។ 
139

E/CN.4/2003/75/Add.1 ្រតង់កថខណ្ឌ ទី ១៥០៨ ។ 
140

Ruth Hunt និង Johan Jensen៖ “បទពិេ ធនរ៍បស់យុវជន្រស ញ់េភទដូចគន  
141”ករផតេ់ចញពីសងគមៃនយុវនរ្ីរស ញ់េភទដូចគន  យុវជន្រស ញ់េភទដូចគន  យុវជនយុវនរ្ីរស ញ់េភទទងំពីរ និងយុវជនយុវនរបី្តូរ
េភទេនអឺរ ៉ុប” សមគម្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស មនេភទពីរេនតំបនអឺ់រ ៉ុប 
និងអងគករអន្តរជតិៃនយុវជន្រស ញ់េភទដូចគន  និងយុវនរ្ីរស ញ់េភទដូចគន  ឆន  ំ២០០៦ ។ 
142សូមេមើលកថខ័ណ្ឌ ទ ី២៦ និងទី ២៨ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ៤ (CRH/GC/2003/4) របស់គណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ ។ សូមេមើលផងែដរ   
កថខណ្ឌ ទី ៧.៤៧ ៃនកមមវធីិសកមមភពេនកនុងសននិសីទអន្តរជតិស្តីពី្របជជន និងករអភវិឌ  កថខណ្ឌ ទី ៧ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេលខ 2009/1 
របស់គណៈកមមករទទួលបនទុក្របជជន និងករអភវិឌ  និងែផនក ២.៣ និង ៣.៤ ៃនេសចក្តីែណនបំេចចកេទសអន្តរជតិស្តីពីករអបរ់េំលើទំនកទំ់នង
ផ្លូវេភទៃនអងគករអបរ់ ំវទិយ ្រស្ត និងវបបធមៃ៌នអងគករសហ្របជជតិ ។  
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ចិត្តទុក កជ់ពិេសសេទេលើភពច្រមុះេ យេហតុថ មនុស ល់រូបមនសិទធិេ ះ្រ យបញ្ហ ទំនកទំ់នង 
ផ្លូវេភទរបស់ខ្លួនផទ ល់” ។143 

ករទទួល គ លទ់ំនក់ទនំង 

េនកនុង្របេទសខ្លះ រដ្ឋផ្តល់្របេយជនដ៍ល់គូ ្វ ម្ីរស ញ់េភទផទុយគន ែដលបនេរៀបកររចួេហើយ 
និង ែដលមនិទនប់នេរៀបករ ប៉ុែន្តបដិេសធ្របេយជនទ៍ងំេនះចំេពះគូ ្វ ម្ីរស ញ់េភទដូចគន ែដលមនិ
ទនប់នេរៀបករ។ ឧទហរណ៍ រមួបញចូ លសិទធិទទួលបនេ ធននិវត្ត លទធភពបន ល់ទុក្រទពយសមបត្តិ 
េទៃដគូែដលេនរស់ នមនជវីតិឱកសរស់េនកនុងជ្រមក ធរណៈបនទ បព់ីមរណភពរបស់ៃដគូ ឬឱកស 
ធននិ សន ្ឋ នស្រមបៃ់ដគូបរេទស។កង្វះករទទួល គ ល់ជផ្លូវករេលើទនំកទ់នំងមនុស មនេភទដូចគន  
និង អវត្តមនៃនករ មឃត់ មផ្លូវចបបេ់លើករេរ ើសេអើង ក៏ ចប ្ត លឲយៃដគូមនេភទដូចគន ទទួលករ 
េរ ើសេអើងពសំី កតួ់អងគឯកជន កនុងេនះរមួមន អនកែថទសុំខភព និង ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង ។ 

ដូចមនែចងេនកនុងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជត ិរដ្ឋទងំ យមនិបនត្រមូវឲយអនុញញ តឲយគូ ្វ ម ី
មនេភទដូចគន េរៀបករេទ។144 សូមបដូីេចន ះកេ៏ យ កតព្វកិចចករពរបុគគលទងំ យពកីរេរ ើសេអើងេ យ 
ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទំេនរផ្លូវេភទ រមួបញចូ លករធនថ គូ ្វ មមីនេភទដូចគន ែដលមនិទនប់នេរៀបករ 
្រតូវបនទទួល គ ល់ដូចគន  និង្រតូវបនផ្តល់នូវសិទធិទទួលបន្របេយជនដូ៍ចគន នងឹគូ ្វ មមីនេភទផទុយគន  
ែដលមនិទនេ់រៀបករែដរ។145 គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  បនទទួល ្វ គមនវ៍ធិនករេដើមបេី ះ្រ យ 
បញ្ហ ៃនករេរ ើសេអើងេនកនុងបរបិទេនះ។ េនកនុងេសចក្តសីេងកតសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួនស្រមប្់របេទសេអៀរឡង ់
គណៈកមម ធិករបនជំរុញឲយរដ្ឋភគីធនថេសចក្តេីសនើចបបែ់ដលកំណតអ់ពីំភពជៃដគូជពលរដ្ឋ “មនិ 
មនលកខណៈេរ ើសេអើងេលើទ្រមងជ់ៃដគូែដលមនិែមនជ្របៃពណី  កនុងេនះរមួមន្របេយជនែ៍ផនកពនធ រ 
និងសុខុមលភព” ។146 

  

                                                            
143

A/65/162 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៣ ។ សូមេមើលផងែដរ “ករអបរ់ផំ្លូវេភទដទូ៏លំទូ យៈ ករផ្តល់ដល់យុវជននូវពត័ម៌ន ជំនញ និងចំេណះដឹងែដល
ពួកេគ្រតូវករចបំច”់ ៃនមូលនិធិសហ្របជជតិេដើមប្ីរបជជន និង “ស្តង់ អបរ់ផំ្លូវេភទេនអឺរ ៉ុប” ៃនករយិល័យ្របចតំំបនអឺ់រ ៉ុបរបស់អងគករ      
សុខភពពិភពេ ក និងមជឈមណ្ឌ លសហព័នធេដើមបកីរអបរ់សុំខភព ្រតងទំ់ពរ័ទ ី២៧ ។  
144

CCPR/C/75/D/902/1999 និង 10 IHRR 40 (2003) ។ 
145

CCPR/C/78/D/941/2000 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១០.៤ ។ 
146េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមប្់របេទសេអៀរឡង ់(CCPR/C/IRL/CO/3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ ។ 
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េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  

រដ្ឋទងំ យ ត្រមូវឲយធនមនិឲយមនភពេរ ើសេអើងកនុងករេ្របើ្របស់សិទធិមនុស ទងំអស់ចំេពះ
មនុស ្រគបរូ់បេ យមនិគិតអំពីទេំនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័។ េនះគឺជកតព្វកចិចបនទ ន ់ និង 
ពហុវស័ិយដូចមនែចងេនកនុងចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជតិ។ រដ្ឋទងំ យគួរែតអនុមត័ចបប្់រគប្់រជុងេ្រជយ 
ែដល មឃតក់រេរ ើសេអើងេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទេំនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័ ទងំេនកនុង 
វស័ិយ ធរណៈនិងឯកជន។ ចបបែ់បបេនះ គួរែតរមួបញចូ លនូវដេំ ះ្រ យស្រមបជ់នរងេ្រគះេ យ 

រករេរ ើសេអើង។ រដ្ឋទងំ យ កគួ៏រែតេ្របើ្របស់យុទធនករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និង កមមវធីិបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល េដើមបបីងក រទប់ ក តក់រេរ ើសេអើង មរយៈករេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនឥរយិបថសងគមែដលមន 
លកខណៈេរ ើសេអើង ។  
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៥. េគរពេសរភីពកនងុករសែម្តងមតិ េធ្វើសមគម និង ជួបជំុេ យ 
សន្តិវិធី 

 
ករក្រមតិលកខខណ្ឌ េលើសិទធេិសរភីពកនុងករបេញចញមតិ េធ្វើសមគម និងជួបជំុេ យសន្តវិធីិ ែដលមន

មូល ្ឋ នេនេលើទេំនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័របស់បុគគល ជកររេំ ភបំពនេលើសិទធែិដល្រតូវបនធនេ យ
ម្រ  ១៩ និង ម្រ  ២០ ៃនេសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពីសិទធមិនុស  នងិម្រ  ១៩ ម្រ  ២១ និង ម្រ  ២២ 
ៃនអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ។ ករក្រមតិលកខខណ្ឌ េលើសិទធទិងំេនះ ្រតូវែត្រសបេទ
នឹងបទបបញញត្តចិបបអ់ន្តរជតិស្តីពីភពមនិេរ ើសេអើង។  
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េសចក្តី្របកសជសកលស្តពីីសទិធិមនុស  
ម្រ  ១៩៖ មនុស ្រគបរ់ូប មនសិទធិមនេសរភីពកនុងករមនមតិ និងករសែម្តងមតិ ។ សិទធិេនះ រមួបញចូ លេសរភីព 
កនុងករ្របកនម់តិេ យគម នករេ្រជ តែ្រជក និងេសរភីពកនុងករែស្វងរក ករទទលួ និងផ ព្វផ យពត័ម៌ន 
និងមតេិយបល់។ 
ម្រ  ២០(១)៖ មនុស ្រគបរូ់ប មនសិទធិមនេសរភីពកនុងករជបួជំុេ យសន្តិវធីិ និងេធ្វើសមគម។ 

 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីីសទិធិពលរដ្ឋ និងសទិធិនេយបយ 

ម្រ  ១៩(២)៖ ជន្រគបរ់បូ ្រតូវមនសិទធិេសរភីពកនុងករករបេញចញមតិ ។ សិទធិេនះ្រតូវរមួបញចូ លេសរភីព 
កនុងករ្រ វ្រជវ ទទួល និងែចកផ យពត័ម៌ន និងមតិេយបល់្រគបែ់បបយ៉ង េ យមនិគិតពីក្រមតិ្រពំែដន េទះ
ជេ យផទ ល់មត ់ជ យលកខណ៍អក រ ឬ េ យេបះពុមពជទ្រមងសិ់លបៈ ឬ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ

មយួេផ ងេទៀតក្តី មករេ្រជើសេរ ើសរបស់ខ្លួន ។ 

ម្រ  ២១៖ សិទធិកនុងករជួបជំុេ យសន្តិវធិ ី្រតូវែតទទួល គ ល់ ។ ករេ្របើ្របស់សិទធិេនះ ចមនកររតិ
តបតិែដលកំណតេ់ យចបបប់៉េុ ្ណ ះ និង ែដលចបំចក់នុងសងគម្របជធិបេតយយ កនុងផល្របេយជនៃ៍នសន្តិសុខជតិ 
ឬ សុវតថិភព ធរណៈ ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ធរណៈ ឬ សីលធម ៌ឬ ករករពរសិទធិ 
និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ ។ 

ម្រ  ២២(១)៖ ជន្រគបរ់បូ មនសិទធិចូលរមួសមគមេ យេសរជីមយួអនកដៃទ បប់ញចូ លទងំសិទធបិេងកើត សហជីព 
និងសិទធិចូលជសមជិកសហជីព េដើមបកីរពរផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន ។ 
 

េគលជំហររបសយ់ន្តករសទិធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ 

េសចក្ត្ីរបកសជសកលស្តីពសិីទធិមនុស ធនចំេពះមនុស ល់រូបនូវសិទធេិសរភីពកនុងករមន 
មត ិនងិ សែម្តងមតិ ករជួបជំុេ យសន្តិវធីិ និងករេធ្វើសមគម។ សិទធដូិចគន ទងំេនះ ្រតូវបនធនេ យ 
ម្រ ១៩ ម្រ ២១ និងម្រ ២២ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយ។ 
េសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ រមួបញចូ លសិទធ ិ“កនុងករែស្វងរក ទទលួ និងែចកផ យពត័ម៌ន និងមតិេយបល់ 
្រគប្់របេភទទងំអស់ េ យមនិគិតអំពកី្រមតិ្រពំែដន េទះជេ យផទ ល់មត ់ជ យលកខណ៍អក រ ឬ 
េ យេបះពុមពជទ្រមងសិ់លបៈ ឬ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ មយួេផ ងេទៀតក្តី មករេ្រជើសេរ ើស 
របស់ខ្លួន”។147 មនលកខណៈសំខនចំ់េពះករទទលួបនសិទធកិនុងករេធ្វើសមគម នងិជបួជុំ ។ េសរភីព 
កនុងករេធ្វើសមគមជរុំញឲយបុគគលទងំ យចូលរមួ្របមូលផ្តុ ំគន  េដើមបរីមួគន បង្ហ ញេលើកកមពស់ ែស្វងរក និង 
ករពរផល្របេយជនរ៍មួ។ 

                                                            
147ម្រ  ១៩(២) ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ ។   
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 េសរភីពកនុងករជបួជុសំំេ េទេលើ្របេភទ មយួៃនករជបួ្របជុំេទះ ជ ធរណៈ ឬ ជ 
លកខណៈឯកជនកនុងេនះរមួមនបតុកមមករេដើរកបួន និង ពយុះហយ្រ ផងែដរ។ ទងំេនះ គឺជសិទធិែដល 
ជែផនកសំខនបំ់ផុតៃនសងគមសីុវលិដស៏កមមនិង្របជធបិេតយយែដលកំពុងែតដេំណើ រករ។ កជ៏សិទធែិដល 
មនលកខណៈចបំចច់ំេពះករងររបស់អនកករពរសិទធនុិស ផងែដរ។ 

ករ កក់ំហិតលកខខណ្ឌ េលើករទទួលបនសិទធមិនេសរភីពកនុងករេធ្វើសមគម ករសែម្តងមតិ និង 
ករជួបជំុរបស់បុគគល និង អងគករែផនកមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និងមនុស ប្តូរេភទ(LGBT) ្រតូវបនចង្រកងជឯក រយ៉ងទូលំទូ យ 
េ យយន្តករសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជត។ិចបបែ់ដល មឃត“់ករផ ព្វផ យជ ធរណៈ 
ចំេពះករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន ” ឬ “ករេឃសនអំពកីរ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន ” ចបញឈប ់
ករពិភក មយួេលើទំនកទ់នំងផ្លូវេភទេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ។េនកនុង្របេទសខ្លះករេដើរកបួនពយុះ 
ហយ្រ  និង ករ្របជំុេផ ងេទៀតរបស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទ ដូចគន  
មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ ្រតូវបនបដិេសធមនិេចញលិខតិអនុញញ តឲយ ឬ្រតូវបន 
្របឈមមុខនឹងករគំ មកែំហង និងអំេពើហិង ពអីនកឃ្ល េំមើល។148 ្រកុមជេ្រចើន្របឈមមុខនឹងករបដេិសធ 
មនិអនុញញ តឲយចុះបញជ ីជផ្លូវករជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ឬ សមគម។ ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីែដល 
                                                            
148សូមេមើលឧទហរណ៍ៈ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកទ្រមងស់ហសមយ័ៃនករ្របកនជ់តិ សន ៍(E/CN.4/2006/16/

Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧២ ។  
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ពកព់ន័ធនឹងករគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិចេំពះេវទកិស្តីពមីនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន មនុស ្រស ញ់ 
្រគបេ់ភទ និង មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  (JFLAG)  េនចៃមក៉ អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុក
សិទធមិនេសរភីពកនុងករមនមតិ និងករសែម្តងមតិបនេផញើលិខតិស្តីពកីរេចទ្របកន ់ េ យសែម្តងេចញ 
នូវកង្វល់ថៈ 

បុគគលនិងសមគមទងំ យែដលករពរសិទធរិបស់បុរស នងិ ្រស្តីែដល្រស ញ់េភទដូចគន  ជ 
ពិេសសសមជិកេវទកិស្តីពមីនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់្រគបេ់ភទ និង មនុស  
្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  (JFLAG) េនចៃមក៉ ច្របឈមមុខនងឹករប៉ុងបង៉របស់ ជញ ធរ 

ធរណៈកនុងករប្រងក បករេ្របើ្របស់េសរភីពកនុងករនិយយស្តីរបស់ពួកេគមយ៉ងេទៀត ្របឈម 
មុខនងឹករ យ្រប រេ យហងិ របស់បុគគលស្អប ់មនុស ្រស ញ់េភទដូចគន  ែដល ចមនករ 
ចប់ រមមណ៍ថ រ ្ឋ ភបិលនងឹមនិ្រប្រពតឹ្តអំេពើហិង ខ្ល ងំក្ល ែបបេនះេទ។149   

បនទ បពី់ពិធីពយុះហយ្រ ជ្របៃពណីរបស់សហគមនម៍នុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស
្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និងមនុស ប្តូរេភទ(LGBT) ្រតូវបន មឃតេ់នទី្រកុង 
មូសគូម គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស បនជំរុញឲយសហពន័ធរុស ុ ី “អនុវត្តវធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបធីន 
ឲយមនករេ្របើ្របស់ជកែ់ស្តងនូវសិទធេិធ្វើសមគម និង ជួបជុំេ យសន្តិវធីិចេំពះសហគមនម៍នុស ្រសី្រស- 

ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និងមនុស ប្តូរេភទ 
(LGBT)”។150េនេពលែដលសភលីទុយ នីបននិងកំពុងែតពចិរ េទេលើេសចក្ត្ីរពងចបបែ់ដលនឹង 

មឃតក់រផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវពត័ម៌នស្តីពមីនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន និងមនុស ្រស ញ់ 
េភទទងំពរី អនក យករណ៍ពេិសសទទលួបនទុកេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករសែម្តងមត ិ និងអនក 
ករពរសិទធិមនុស បនេចញ េសចក្តីអំពវនវរមួគន ជបនទ នម់យួ េ យសែម្តងនូវកង្វល់ថចបប ់នឹង ក្រមតិ
លកខខណ្ឌ េលើសិទធិមនេសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ និង កកំ់ហិតលកខខណ្ឌ េលើ “ករងរ្រតឹម្រតូវ មចបប ់
របស់អនកករពរសិទធិមនុស  ជពិេសសអនកែដលខិតខំពុះពរេដើមបកីរពរសិទធិរបស់មនុស  ្រសី្រស ញ់ 
េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ 
(LGBT)”។151្រសេដៀងគន េនះែដរេនកនុងលិខតិរមួមយួេទៀតែដលពកព់ន័ធនឹងចបបែ់ដល្រតូវ 

                                                            
149របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករសែម្តងមតិ (E/CN.4/2005/64/Add.1) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៩៤និងរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកអនកករពរសិទធិ
មនុស  (E/CN.4/2005/101/Add.1)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៣៤២ ។ 
150េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ស្រមបស់ហពន័ធរុស ុ ី(CCPR/C/RUS/CO/6) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧ ។ 
151របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិ (A/HRC/14/23/Add.1) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី 
១៤០៥ ។ 
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េនកនុង្របេទសខ្លះ ករេដើរកបួន 
ពយុះហយ្រ  នងិករ្របជុំេផ ងេទៀត 
របស់មនុស  ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង
មនុស ប្តូរេភទ ្រតូវបនបដេិសធមនិ
េចញលិខតិអនុញញ តឲយ ឬ 
្រតូវបន្របឈមមុខនឹងករគំ ម 
កំែហង នងិអេំពើហងិ ពអីនកឃ្ល េំមើល។ 

បនេសនើរេឡើងេនកនុង ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ អនក យ 
ករណ៍ពិេសសបនែថ្លងថៈ   

េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ កន៏ងឹមនឥទធពិលអវជិជមនេលើ ថ នភព 
របស់អនកករពរសិទធមិនុស ែដលេធ្វើករងរេលើកកមពស់ នងិ គ ំ
ពរសមភពរបស់មនុស ្រសី ្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស
្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស  
ប្តូរេភទ(LGBT) េនកនុង ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ គ ។ 
េសចក្ត្ីរពងចបបន់ងឹជរុំញឲយអនកករពរសិទធមិនុស  ធ្ល កចូ់ល 
កនុងសភពងយទទលួរងេ្រគះថន កែ់ដលកនែ់តេកើនេឡើងពតិ
្របកដ េ យ រពួកេគ ចក្ល យជចំណុចេគលេ ៃនករ 
យ្រប រ និង អំេពើបំភតិបំភយ័ ទងំព ី ជញ ធរ និង្របជជន 

ទូេទ ។152 

រដ្ឋទងំ យជេរឿយៗេ្របើ្របស់ “សីលធម៌ ធរណៈ” េដើមបេីធ្វើយុត្តិកមមករក្រមតិលកខខណ្ឌ េលើ
សិទធេិសរភីពកនុងករេធ្វើសមគម ករសែម្តងមតិ និង ករជួបជំុរបស់បុគគល និងអងគករទងំ យ។ កតកិ
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធនិេយបយែចងថសិទធិទងំេនះ ច្រតូវបន កក់ហំិតលកខខណ្ឌ  
េនេពលែដលករ កក់ហំិតលកខខណ្ឌ ្រតូវបនែចងេ យចបបម់នលកខណៈចបំច ់ េនកនុងសងគម្របជធបិ 
េតយយ និង គឺេដើមបេីគលេ ្រតមឹ្រតូវ មចបប។់ េគលេ ្រតមឹ្រតូវ មចបប ់ ែដលមនេនកនុងម្រ  ១៩ 
ម្រ  ២១ និងម្រ  ២២ មនលកខណៈ្រសេដៀងគន  េហើយទងំអស់េនះរមួបញចូ ល ករគពំរសុខភព

ធរណៈ នងិ សីលធម។៌ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ចបបែ់ដល កក់ំហិតលកខខណ្ឌ េលើសិទធទិងំេនះ 
“្រតូវែត្រសបេទនងឹបទបបញញត្ត ិ េគលបំណង នងិេគលេ របស់កតិកសញញ ែតម្តង” និង “មនិ្រតូវរេំ ភ
បំពនេលើបទបបញញត្តែិដលមនិមនលកខណៈេរ ើសេអើងៃនកតកិសញញ ” ។153 

ណត្តិរបស់យន្តករនតីិវធិីពេិសសែដលេ ះ្រ យជមយួនឹងអនកករពរសិទធិមនុស  និង សិទធ ិ
េសរភីពៃនគនិំត និង ករបេញចញមតិ មនលកខណៈសកមម ស់កនុងករកត្់រ កររេំ ភបំពនេលើសិទធិ 
របស់អនកករពរសិទធរិបស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស        

                                                            
152របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលសិទធិមនេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិ (A/HRC/17/27/Add.1)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៧៦ (ករបក
ែ្របភ មនិផ្លូវករ) ។ 
153េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៣៤ (ម្រ  ១៩) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៦ សូមេមើលផងែដរនូវេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ២២ (ម្រ  ១៨) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨ 
(“ករក្រមតិលកខខណ្ឌ  ចមនិ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបេីគលបំណងែដលមនលកខណៈេរ ើសេអើង ឬ ្រតូវបនអនុវត្ត មរេបៀបេរ ើសេអើង”) របស់គណៈកមម -  
ធិករសិទធិមនុស  ។ 
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្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ (LGBT) និង មនុស មនេភទពីរ និង អនកែដលេធ្វើករបញ្ហ ពក ់
ពន័ធ។154តំ ងពេិសសរបស់េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកអនកករពរសិទធ ិ
មនុស  បនែថ្លងថៈ 

កនុងករណីជេ្រចើនព្ីរគបត់បំនទ់ងំអស់ ម្រន្តនីគរបល ឬ ម្រន្តរី ្ឋ ភបិល ជចរែីដល្រតូវបនេចទ
្របកនថ់បន្រប្រពតឹ្តអេំពើហិង  និង ករគំ មកែំហងចំេពះអនកករពរសិទធរិបស់មនុស ្រសី
្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី មនុស ប្តូរ 
េភទ និង មនុស េភទពីរ (LGBTI)។ មនករណីមយួចំនួនកនុងចំេ មករណីទងំេនះ ជញ ធរបន 

មឃតក់រេធ្វើបតុកមម សននសីិទ នងិកចិច្របជុំ បនបដេិសធមនិចុះបញជ ីអងគករែដលេធ្វើករេដើមប ី
សិទធរិបស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទ 
ទងំពរី មនុស ប្តូរេភទ  នងិ មនុស េភទពីរ (LGBTI) និង មករេចទ្របកនម់្រន្តនីគរបលបន 
យដំ ឬ រេំ ភបពំនែផនកផ្លូវេភទេលើអនកករពរសិទធរិបស់មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស  

្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរីមនុស ប្តូរេភទ នងិមនុស េភទពរី(LGBTI) 
ទងំេនះ។ ជទូេទ ជញ ធរបនប៉ុនបង៉េធ្វើយុត្តកិមមសកមមភព្របឆងំនងឹអនកករពរទងំេនះេ យ 
អះ ងថ “ ធរណជន” មនិចងឲ់យបតុកមមទងំេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ឬ អងគករទងំេនះ្រតូវបន
ចុះបញជ ីេទ ឬថ “្របជជន” មនិចងឲ់យមនមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់
េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី មនុស ប្តូរេភទ និង មនុស េភទពរី (LGBTI) េនកនុង
សហគមនរ៍បស់ពួកេគេទ។ តំ ងពេិសសបនេលើកេឡើងនូវម្រ  ២ និង ម្រ ១២ ៃនេសចក្ត ី
្របកសស្តីពអីនកករពរសិទធមិនុស េដើមបរីឭំកដល់រដ្ឋទងំ យអំពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន 
ចំេពះកចិចករពរអនកករពរសិទធមិនុស  ពីអេំពើហងិ និងករគំ មកែំហង។155 

                                                            
154ករេលើកេឡើងពី និភយ័ចំេពះអនកករពរសិទធិរបស់្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  ្របសុ្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និងអនកប្តូរេភទ 
(LGBT)៖ របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស ៈA/HRC/16/44 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២៧ ៤៣ និង ៨៥ A/HRC/13/

22/Add.3 និង A/HRC/13/22 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៩ A/HRC/10/12 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ២១ ៦៥ ៧២ ៧៤ និង ៨២ A/HRC/4/37 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៩៣-៩៦ 
របយករណ៍្របចំឆន រំបស់អនក យករណ៍ពិេសស្របចំម សននិបត (A/61/312) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧ របយករណ៍ៃនអនក យករណ៍ពិេសសរបស់
េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស  (C/CN.4/2001/94)្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៨៩ ។ របយករណ៍របស់អនក យ
ករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកករេលើកកមពស់ និងកិចចករពរេសរភីពៃនករសែម្តងមតិ និងគំនិត A/HRC/17/27/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៦៧១-

៦៧៦១៦៥៤-១៦៥៩ ២២២៨-២២៣១ និង ២០១២-២០១៨ A/HRC/14/23/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៨៥-៥០៥១០១៨-១០៤៨ ២៤៨៣-២៤៨៩ 
២៥០៨-២៥១២ ២០៩៣-២១១៣និង ១៤០០-១៤១៤ A/HRC/14/23/Add.2 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥ A/HRC/7/14/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥២៩-៥៣០ 
E/CN.4/2006/55/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១០៤៦ E/CN.4/2005/64/Add.3 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៥-៧៧ E/CN.4/2002/75/Add.1 ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ១២២-

១២៤ E/CN.4/2005/64/Add.1្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៤៩៤ ៦៤៨ ៧៩០ ៩៧២និង ៩៨១ ។ 
155របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសៃនេ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស  (A/HRC/4/37) ្រតង់
កថខណ្ឌ ទី ៩៦ ។ 
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េនកនុងបរបិទៃនម្រ ១៩ យន្តករនីតិវធិីពិេសសពកព់ន័ធរបស់អងគករសហ្របជជតិ បនបញជ ក់
េឡើងវញិថសិទធេិសរភីពកនុងករសែម្តងមតិគជឺសិទធែិដលមនុស ្រគបរូ់បមនេ យមនិគតិអំពីទំេនរផ្លូវេភទ 
និង/ឬអត្តសញញ ណេយនឌរ័។ េ យផ្តល់េយបល់េលើេសចក្ត្ីរពងចបបរ់បស់នីេសរយ៉ីែដលនឹង កេ់ទស 
េលើករតសូ៊មតជិ ធរណៈេ យគ្ំរទដល់សិទធិរបស់ មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស

ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និងមនុស ប្តូរេភទ(LGBT) តំ ងពិេសសទទួលបនទុក 
អនកករពរសិទធិមនុស បនែថ្លងថ“ជពេិសសកង្វល់ដខ៏្ល ងំក្ល ្រតូវបនសែម្តងេចញេ យពិចរ េទេលើ
ករក្រមតិលកខខណ្ឌ ែដលចបបេ់នះនឹងមនេទេលើេសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ និង ករេធ្វើសមគមរបស់ 
អនកករពរសិទធិមនុស  និង សមជកិៃនសងគមសីុវលិ េនេពលតសូ៊មតិេដើមបសិីទធរិបស់្របុស្រស ញ់េភទ 
ដូចគន  និង្រសី្រស ញ់េភទដូចគន ” ។156 

្រសេដៀងគន េនះែដរ េនេពលចបប្់របឆងំនងឹករ្រស ញ់មនុស េភទដូចគន  ្រតូវបនបញចូ លេន
្របេទសអ៊ូ គ ន់ េនកនុងឆន  ំ២០០៩ តំ ងពេិសសពីររូបបនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួែដលេលើកេឡើង 
េ យែផនកថៈ 

ចបបេ់នះនឹង ងំបង្អ កេ់ យមនិសមេហតុផលតេទេទៀតេលើករេ្របើ្របស់សិទធេិសរភីពៃនគំនតិ 
និងករសែម្តងមត ិជបួជុំេ យសន្តវិធិ ីនិង េធ្វើសមគមេ យ មឃតក់រេបះពុមពផ យ នងិករ 
ផ ព្វផ យឯក រស្តីពីករ្រស ញ់េភទដូចគន  កដូ៏ចជករផ្តល់មូលនធិ ិនងិឧបតថមភដល់ សកមម -
ភពពកព់ន័ធ។157  

េនកនុងរបយករណ៍របស់េ កកនុងដំេណើ រទស នកិចចេទកន្់របេទសកូឡុំប៊អីនក យករណ៍
ពិេសសទទលួបនទុកេលើកកមពស់ និង កិចចករពរសិទធិ េសរភីពៃនគនំិត នងិករសែម្តងមតិ បនគូសបញជ ក ់
ថ“ពលរដ្ឋ្រគបរ់ូបកនុងចេំ មក ្ត េផ ងេទៀតេ យមនិគិតអំពទំីេនរផ្លូវេភទមនសិទធសិែម្តងមតិអពីំខ្លួនឯង 
និងែស្វងរក ទទលួ និងែចកផ យពត័ម៌ន” ។158 

 

 

                                                            
156របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសៃនេ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស  (A/HRC/4/37/Add.1) 
្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៥១១ ។ 
157េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួរបស់អនក យករណ៍ពិេសសទទលួបនទុកអនកករពរសិទធិមនុស  និងតំ ងពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនេសរភីព 
ៃនគំនតិនិងករបេញចញមតិ ចុះៃថងទី ១ ែខ មនី ឆន  ំ២០១០ ។ 
158របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទធិមនេសរភីពៃនគំនិត និងករសែម្តងមតិកនុងដំេណើ រេបសកកមមេទកន្់របេទស     
កូឡំុប៊ ី(E/CN.4/2005/64/Add.3) ្រតងក់ថខណ្ឌ ទី ៧៥ និង ៧៦ ។  
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េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

រដ្ឋទងំ យ្រតូវែតធនឲយមនសិទធ ិ េសរភីពកនុងករសែម្តងមត ិ េធ្វើសមគម និង ជួបជុំេ យ
សន្តវិធិចំីេពះមនុស ្រគបរូ់ប េ យមនិគិតអំពេីភទ ទំេនរផ្លូវេភទ ឬ អត្តសញញ ណេយនឌរ័ និង ្រតូវែតធន 
ថករ កកំ់ហិតលកខខណ្ឌ មយួេលើសិទធទិងំេនះមនិមនលកខណៈេរ ើសេអើង។េដើមបកីរពរករេ្របើ្របស់ 
សិទធទិងំេនះរដ្ឋទងំ យ្រតូវែតទប់ ក ត ់ឬ េសុើបអេងកត នងិ ផ្តនទ េទសឲយមន្របសិទធភពេលើអំេពើហិង  
និងករបំភតិបំភយ័ែដលបងកេឡើងេ យភគឯីកជន ។ 
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េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
ដូចែដលជពូំកមុនៗបនបង្ហ ញកចិចករពរមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់

េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT) ពីអេំពើហិង  និងករេរ ើសេអើងមនិ 
ត្រមូវឲយមនករបេងកើតសិទធិជក់ កថ់មីមយួចំននួរបស់ មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស-

ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT)េទ កម៏និត្រមូវឲយមនករ 
បេងកើតស្តង់ សិទធិមនុស អន្តរជតិថមែីដរ។ ចំេពះភព នតឹងនិងភពសមុគ ម ញទងំអស់ៃនករពិភក ែវក 
ែញកែផនកនេយបយអពីំសមភពៃន មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  
មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT) េនឯអងគករសហ្របជជតិេផ្តើមេចញពទីស ន 
វស័ិយចបបប់ញ្ហ េនះមនលកខណៈងយយល់។ កតព្វកិចចែដលរដ្ឋទងំ យ្រតូវែតករពរមនុស ្រសី្រស- 

ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី និងមនុស ប្តូរេភទ 
(LGBT) ពីកររេំ ភបំពនេលើសិទធមិនុស របស់ពួកេគ្រតូវបនកណំតយ៉់ង្រតឹម្រតូវរចួេហើយ និងកំពុងែត 
ភជ បក់តព្វកិចចេទរដ្ឋជសមជកិទងំអស់ៃនអងគករសហ្របជជតិ។ 

េសៀវេភេនះពយយមពនយល់អំព្ីរបភព នងិ វ ិ លភពៃនកតព្វកិចច មផ្លូវចបបទ់ងំេនះេ យ 
េយងេទ មេសចក្តីសេ្រមចអនុ សន ៍និង េសចក្តីែណនដំេ៏្រចើនសនធឹកសនធ បែ់ដល្រតូវបនេចញេ យ 
យន្តករសិទធមិនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ។ ែបងែចកករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋជ្របែំផនកសំខន់ៗ  
ែដល មរយៈេនះវធិនកររបស់ជត ិគ ឺ្រតូវករបនទ នបំ់ផុតេពលគចឺបព់កិីចចគពំរពីអេំពើហិង រហូតដល់ 
ករបងក រ-ទប់ ក តក់រេធ្វើទរុណកមមករមនិចតទុ់កជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករ្រស ញ់មនុស េភទ 
ដូចគន ករ មឃតក់រេរ ើសេអើង និង ករេគរពចំេពះេសរភីពកនុងករសែម្តងមតិេធ្វើសមគមនិងជួបជុំ 
េ យសន្តវិធិ ី។ 

កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងេទថមីៗេនះ រដ្ឋជេ្រចើនមនេធ្វើករខិតខំ្របឹងែ្របងជលកខណៈេប្តជញ ចតិ្ត 
េដើមបពី្រងងឹកិចចករពរសិទធិមនុស េនកនុងែផនកនីមយួៗ។ ចបបថ់មីៗជេ្រចើន្រតូវបនអនុមត័ េពលគកឺនុងេនះ 
រមួមនចបបែ់ដល មឃតក់រេរ ើសេអើង កេ់ទសេលើអេំពើឧ្រកដិ្ឋេ យ រករករស្អបម់នុស ្រស ញ់
េភទដូចគន  ផ្តល់ករទទលួ គ ល់ចំេពះទំនកទំ់នងរបស់មនុស េភទដូចគន និងបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ 
អនកប្តូរេភទកនុងករទទួលបនឯក រផ្លូវករែដលឆ្លុះបញច ំងអំពេីភទែដលគួរជទចូីលចតិ្តរបស់ពួកេគ។ 
កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនេរៀបចំបេងកើតេឡើងស្រមបន់គរបល បុគគលិកពនធនគរ ្រគូបេ្រង ន បុគគលិក 
សងគមកិចច និង បុគគលិកដៃទេទៀត ្រពមទងំគំនតិផ្តួចេផ្តើម្របឆងំនឹងករសម្លុតកំែហង្រតូវបនអនុវត្តេន ម 

េរៀនជេ្រចើន។ 
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េនកនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខេនះកិចចករជេ្រចើនេទៀតចបំច្់រតូវសេ្រមចឲយបនេដើមប្ីរបឈមមុខជ
មយួ បុេរនិចឆយ័ និង ករពរមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស  
្រស ញ់េភទទងំពីរ និង មនុស ប្តូរេភទ(LGBT)េនកនុង្រគប្់របេទសទងំអស់ពីអំេពើហិង  និង ករេរ ើស 
េអើង។ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធមិនុស សងឃមឹថអតថបទេបះពុមព 
ផ យេនះ ចជួយ រមួចែំណកដល់េគលេ េនះេ យផ្តល់ធនធនជកែ់ស្តងដល់មនុស ទងំអស់ែដលខតិ 
ខំពុះពរេដើមបកីរផ្ល ស់ប្តូរេទះជេផ្តើមេចញពីទស នវស័ិយរបស់អងគករសហ្របជជតិអងគករតំបនរ់ ្ឋ ភ ិ
បល ថ បន័សិទធិមនុស ជត ិឬ សងគមសីុវលិកេ៏ យ។ 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

         

េកើតមក មនេសរភីព និង សមភព        76 

ករ កសួរ មយួ គួរែត្រតូវបនបញជូ នេទៈ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ 
ទទួលបនទុកសិទធមិនុស  
ករយិល័យអងគករសហ្របជជតិេនទី្រកុងហ ុែឺណវ  
8-14, Avenue de la Paix 

1211 Geneva ្របេទសស្វុីស 

ករយិល័យ្រកុងញូវយក៉ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ 
ទទួលបនទុកសិទធមិនុស  
អងគករសហ្របជជតិ 
ទី្រកុងញូយក៉ NY 10017 
សហរដ្ឋ េមរកិ 

ករសរេសើរ 
្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករ 
អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចទំី្រកុងញូវយក៉  

ទី្របឹក ៈ Allison Jernow គេ្រមងទំេនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័  
គណៈកមមករអនកចបបអ់ន្តរជតិ (ICJ)ទី្រកុងហ ុែឺណវ  

េរៀបចំរបូថត េ យៈ 
Emma K. Lydersen//េបសកកមមរបស់អងគករសហ្របជជតិេន្របេទសណូរេវ ៉(ទំពរ័ទី ១២) 
Luca Zennaro/EPA (ទំពរ័ទី ១៣) 
Zsolt Szigetvary/EPA (ទំពរ័ទី ២១) 
Jordi Matas (ទំពរ័ទី ២៩) 
Orlando Barria/EPA(ទំពរ័ទី ៣២) 
Gil Yarri/EPA (ទំពរ័ទី ៣៨) 
Tatyana Zenkovich/EPA (ទំពរ័ទី ៤៣) 
Francis R. Malasig/EPA (ទំពរ័ទី ៤៥) 
Jim Lo Scalzo/EPA (ទំពរ័ទី ៥១ និងទំពរ័ទី ៧២) 
Divyakant Solanki/EPA (ទំពរ័ទី ៥៣) 
Jagadeesh NV/EPA (ទំពរ័ទី ៥៨) 
Zsolt Szigetvary/EPA (ទំពរ័ទី ៦៥) 
Abir Sultan/EPA (ទំពរ័ទី ៦៧) 
របូថតៃនអងគករសហ្របជជតិ (ទំពរ័ទី ៧៣) 

ប្លង ់និងករេរៀបចំៈ 
Stefan Einarsson / www.stefaneinarsson.com  

េបះពុមពផ យេនអងគករសហ្របជជតិ កនុងទី្រកុងញូវយក៉



   
 

         

 
      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




