ការត្រួរពិនិរយជាសាកលតាមពពលពវលាកំណរ់
ស្តព
ី ី ត្រពេស្កមពុជា
កិច្ចត្រជុពំ លើកេី១៨
ខែមករា/កុមភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៤

សារណារ ួមពោយ៖

មជឈមណ្ឌលសទ្
ធិ នុសសកមពុជា (ម.ស.ម.ក)
ិ ម
www.cchrcambodia.org

ាំ នឺ អដស៍តប
បណ្ត
ត ញរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ នង
ាំ ន់អាសុប
ិ ជង
៊ី ៉ា សុភ
៊ី ច
ិ (APN+)
http://www.apnplus.org

អងគការផតួចនផតម
ធិ ូ វនភទ្
ល
(SRI)
៊ី ខផនកសទ្
ិ ផ
www.sexualrightsinitiative.org
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ពាកយគនល៖
ាំ ូលាយ, នន្ន
ឹ នមនរាគនអដស៍, ការអប់រ ាំផលូវនភទ្នោយភាពទ្ូលទ្
ិ ន ការនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ,
ការទ្ទ្ួលនសវាខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្នង
ង
ធិ នុសស។
ិ សុែភាពបនតពូជ, ការនរសនអ
៊ី
៊ី , រពមទាំងសទ្
ិ ម
ែលម
ឹ សារសនងេប៖
១. សារណ្តននេះ បនតាក់ខតងនឡង
ធិ នុសសកមពុជា1 នង
ត ញរបជាពលរដឋរស់នៅ
៊ី នោយមជឈមណ្ឌលសទ្
ិ ម
ិ បណ្ត
ជាមួយនមនរាគនអដស៍តាំបន់អាសុ៊ីប៉ាសុ៊ីភិច

(APN+)2

សិទ្ធិទ្ទ្ួលបនការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្3 ( SRI)។

នោយន្វ៊ីការសហការជាមួយនឹងអងគការផតួចនផត៊ីម

២. សារណ្តននេះ បង្ហាញព៊ីទ្ិដឋភាពនល៊ីសាថនភាពទ្ូនៅននសុែភាពផលូវនភទ្និងសុែភាពបនតពូជ រពមទាំងសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបនការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ នង
ិ សុែភាពបនតពូជ (SRHR) នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា នោយពិនត
ិ យ
នលប
។ សារណ្តននេះ ោក់បញ្ចូ លទ្ន
័ លមអត
៊ី របទ្ចាប់
ិ
ិ ននយ
ិ ននទ្ដ
ិ ឋភាពជាក់ខសតងពស
៊ី ុ ែភាពផលូវនភទ្ នង
ិ
សុែភាពបនតពូជ

រពមទាំងសិទ្ធិ

នោយន្វ៊ីការវាយតនមលព៊ីករមិតននការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាព

របកបនោយគុ ណ្ភាពនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា កនុងនន្នេះ ោក់បញ្ចូ លការពិភាកាសត៊ីព៊ីសាថនភាពទ្ូនៅខផនក
1

ម.ស.ម.ក គជា
ឺ អងគការឈានមុែ មិនខមនរោឋភិបល ឯករាជយ មិនចូលបកសសមពនធ ខដលន្វកា
៊ី រនដ៊ីមបន៊ី ល៊ីកកមពស់ និងការពារលទ្ធិរបជា្ប
ិ

នតយយ រពមទាំងនោរពសិទ្ធិមនុសស ជាពិនសស សិទ្ធិពលរដឋ នង
ិ សិទ្ធិននោបយនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។ ការផតល់អាំណ្តចដល់សងគមសុ៊ីវ ិល

របស់ ម.ស.ម.ក នង
ិ ជាំរុញឲ្យមានការផ្លលស់បូ រត នង
ិ តាមរយៈការរសាវរជាវ នង
ិ ការវ ិភាគលមអត
ិ បនងក៊ីតនោលននោបយផ្លលស់បូ រត នង
ិ ោាំរទ្ឲ្យ
មានការអនុវតតន៍នោលននោបយនន្នេះ។ ម.ស.ម.ក គជា
ឺ អងគការតសូមតម
ិ ួយ នោយជួយសរមួលដល់របជាពលរដឋសាមញ្ដឲ្យបនចូលរួម
តាមរយៈការផតល់អាំណ្តចដល់សហគមន៍មូលោឋន
របរស័យទក់ទ្ងខបបសាថបន្នរវាងសងគមសុ៊ីវ ិល

តាមរយៈការអប់រ ាំពស
៊ី ទ្
ិ ធិខផនកននោបយ នង
ិ សទ្
ិ ធិពលរដឋ។ ននេះជួយសរមួលឲ្យមានការ

នង
ិ សហគមន៍អនតរជាតិនដ៊ីមបោ
៊ី រាំ ទ្ការយល់ដឹងដ៏របនស៊ីរខផនកសិទ្ធិមនុសសរបស់របជាពលរដឋ

កមពុជា។ អាចរកបនតាម៖http://www.cchrcambodia.org/
2

APN+

គជា
ត ញននរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ នៅកនុងតាំបន់អាសុប
ត ញននេះរតូវបនបនងក៊ីតនឡង
ឺ បណ្ត
៊ី ៉ា សុភ
៊ី ច
ិ ។ បណ្ត
៊ី នដ៊ីមប៊ី

នឆលយ
៊ី តបនៅនឹងតរមូវការនដ៊ីមបស
៊ី ាំនឡងជារកុមសរមាប់របជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍នៅកនុងតាំបន់
បនកាន់ខតនរបន៊ី សរ៊ី ជាមួយបណ្ត
ត ញរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍សកល(GNP+)

នដ៊ីមបផ
៊ី ារភាជប់ទ្ាំន្នក់ទ្ាំនងឲ្យ

នង
ត ញអនកផទុកនមនរាគនអដស៍នៅទ្ូទង
ាំ
ិ បណ្ត

ពិភពនលាក រពមទាំងនដ៊ីមបោ
ង
៊ី រាំ ទ្ការនឆល៊ីយតបតាមតាំបន់ នល៊ីនរឿងអាមា៉ាស និងការនរសនអ
៊ី
៊ី នហយ
៊ី នឹងនដ៊ីមបទ្
៊ី ទ្ួលបនការពាបល និងខែទាំ
នអាយកាន់ខតរបនស៊ីរនឡង
៊ី ។ អាចរកបនតាម៖ (http://www.apnplus.org/
3

អងគការផតួចនផត៊ីមសិទ្ធិផូ វនភទ្
ល
គជា
ឺ សមពនធមួយ រួមមាន៖ សកមមភាពនដ៊ីមបក
៊ី ាំនណ្៊ីនរបជាជន នង
ិ ការអភិវឌឍន៍កាណ្តោ(របនទ្សកាណ្តោ)

សមពនធននស្តសត៊ីរសលាញ់ ស្តសត៊ីអាស្តហវក
ឌ ) អាកាហា
ិ (របនទ្សអាស្តហវក
ិ ) ការបនងក៊ីត្នធានសរមាប់ការផតល់អាំណ្តច និងសកមមភាព(របនទ្សឥណ្ត
តា(អានមរកឡាទ្
ន
៊ី នដ៊ីមបស
ិ
៊ី ) អងគការផតួចនផតម
៊ី ិទ្ធិបុគគល (របនទ្សនអហសុប
៊ី ) សហព័ននធ ដ៊ីមបស្ត៊ី សត៊ី នង
ិ ខផនការរគួសារ(របនទ្សប៉ាូឡូញ) និងមាន
អងគការដនទ្ៗនទ្ៀត (អាចរកបនតាមរយ៖www.sexualrightsinitiative.com)។
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នសវាខែទាំសុែភាព ជាពិនសស បញ្ញារបឈមខដលបនបងកនឡង
៊ី តាមរយៈការកាំណ្ត់ជាបទ្នលម៊ីសរពហម
ទ្ណ្ឌនល៊ីការរបកបរបរផលូវនភទ្

បញ្ញារបឈមរបស់របជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍

(PLHIV)

នង
ិ កងវេះការអប់រ ាំអាំព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្។ បន្នទប់ព៊ីនន្នេះ សារណ្តននេះ ោក់បញ្ចូ លនូវកច
ិ ចពភា
ិ កាសតព
៊ី កា
៊ី រ
នរសនអ
ង
៊ី
៊ី ខផអកនលន
៊ី ន្ន
ិ ន ការនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ នៅតាមមជឈោឋនន្នន្ន រួមមាន រគួសារ សហ
គមន៍ កខនលងការង្ហរ និងមណ្ឌលខែទាំសុែភាព រពមទាំងភានក់ង្ហរអនុវតតចាប់។ នៅកនុងបរបទ្ននេះ
សារ
ិ
ណ្តននេះ

ពិនិតយនម៊ីលនល៊ីការអនុវតតន៍អនុសាសន៍ខដលបនន្វ៊ីនឡង
៊ី នោយរដឋជាសមាជិករបស់ អ.ស.ប

កនុងអាំឡុងការពិនិតយសាថនភាពសិទ្ធិមនុសសទ្ូនៅនល៊ីរបនទ្សកមពុជានៅឆ្ន២
ាំ ០០៩ ជាការផាភាជប់នៅនឹង
របធានបទ្ សាំខាន់ៗទាំងននេះ។ សារណ្តននេះ ភាជប់មកជាមួយនូវអនុសាសន៍ន្នន្នជូនដល់រាជរោឋភប
ិ ល
ននរបនទ្សកមពុជា (រោឋភិបល) សតព
៊ី ៊ីរនបៀបន្វ៊ីឲ្យរបនស៊ីរដល់ការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនត
ពូជ នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។
បរបទ្ចាប់
ិ
៣. មារតា ៣១ ននរដឋ្មមនុញ្ដននរពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា (រដឋ្មមនុញ្ដ) ខចងថា “របជាពលរដឋខែមរមានភាព
នសម៊ីោនចាំនពាេះមុែចាប់ មានសិទ្ធិនសរភាព
និងករណ្៊ីកិចចដូចោនទាំងអស់ នោយឥតរបកាន់ពូជសាសន៍
៊ី
ព័ណ្៌សមបុរ នភទ្ ភាសា ជាំននឿសាសន្ន នង
ិ នន្ន
ិ ន ការននោបយ

នដ៊ីមកាំនណ្៊ីត ជាតិ ឋានៈសងគម ្ន

ធាន ឬសាថនភាពឯនទ្ៀតនឡយ
៊ី ”។ រដឋ្មមនុញ្ដ មន
ិ បនខចងពន
៊ី ន្ន
ិ ន ការនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ
ឬសុែភាពនោយខផអកនល៊ីការនរសនអ
៊ី
៊ីងខដលរតូវបនហាមរបមនន្នេះនទ្។ មារតា ៧២ ននរដឋ្មមនុញ្ដខចង
ថា “សុែភាពរបស់របជាពលរដឋរតូវបនធាន្ន។ រដឋរតូវយកចិតតទ្ុកោក់ដល់ការការពារជមងឺ និងពាបល
ជមងឺ។ របជាពលរដឋ រករ៊ី ករតូវបនទ្ទ្ួលការពន
ិ ត
ិ យនរាគ នោយឥតបងន់ ែលនៅតាមមនទរ៊ី នពទ្យ គលា
ិ នោឋន
នង
ិ មនទរ៊ី សមភពសាធារណ្ៈ”។
៤. មារតា ៣១ ននរដឋ្មមនុញ្ដ ទ្ទ្ួលសាគល់ និងនោរពសិទ្ធិមនុសស ដូចមានខចងនៅកនុង នសចកត៊ីរបកាសជា
សកលសតព
ធិ នុសស (“ស.ស.ស.ម”) កតកា
ត៊ី ៊ី សទ្
ធិ លរដឋ នង
ធិ នោបយ
៊ី ៊ី សទ្
ិ ម
ិ សញ្ញដអនតរជាតិសព
ិ ព
ិ សទ្
ិ ន
(“ក.ស.ព.ន”) និងកតិកាសញ្ញដអនតរជាតិសត៊ីព៊ី សិទ្ធិនសដឋកិចច សងគម និងវបប្ម៌ (ក.ស.ស.ស.វ) កនុងឆ្ន ាំ
១៩៩២នោយការបនងក៊ីតបនជាបទ្បបញ្ដតតិចងកាតពវកិចចផូ វចាប់
ល
ទង
ាំ ននេះមកនល៊ីរបនទ្សកមពុជា។ នោយ
នហតុ ថា ក.ស.ព.ន និង ក.ស.ស.ស.វ រតូវបនោក់បញ្ចូ លនៅកនុងចាប់ជាតិកមពុជា នោយរតូវបន
បញ្ញជក់តាមរយៈនសចកតស
ាំ ០០៧ ខដលខចង
៊ី នរមចរបស់រកុមរបក
ឹ ា្មមនុញ្ដ ចុេះនែងទ្១
៊ី ០ ខែកកកោ ឆ្ន២
4
ថា “កតកា
ិ សញ្ញដអនតរជាតិខដលកមពុជាបនទ្ទ្ួលសាគល់នហយ
៊ី ” បនងក៊ីតបនជាខផនកមួយននចាប់កមពុជា។

4

រកុមរបក
ាំ ០០៧។
ឹ ា្មមនុញ្ដននរពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា, នសចកតស
៊ី នរមច នលែ ០៩២/០០៣/២០០៧, នែងទ្១
៊ី ០ ខែកកកោ ឆ្ន២
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រសបនពលជាមួយោនននេះ លិែិតុបករណ្៍អនតរជាតិ ខដលកមពុជាបនផតល់សច្ចចប័ន ដូចជា ស.ស.ស.ម
និង ក.ស.ស.ស.វ ែកខានខចងឲ្យបនចាស់លាស់ព៊ីនិន្ននការនភទ្ និងអតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ ដូចបន
ហាមរបមព៊ីមូលនហតុននការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី សនធិសញ្ញដរបស់ អ.ស.ប បននលក
៊ី នឡង
៊ី មតងនហយ
៊ី មតងនទ្ៀតព៊ី
“សាថនភាពដនទ្ៗ” មានែលម
ឹ សាររគប់រោន់តាមខផនកនម
៊ី ួយៗ ខែមទាំងមានខចងនៅកនុងរដឋ្មមនុញ្ដ ខដល
រតូវបននគបករសាយព៊ីការោក់បញ្ចូ លនិន្ននការនភទ្ និងអតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រនន្នេះផង។
៥. រកមរពហមទ្ណ្ឌកមពុជាឆ្ន២
ាំ ០០៩ បនបញ្ញជក់ព៊ីមូលោឋនខដលរតូវហាមរបមចាំនពាេះការនរសនអ
៊ី
៊ីងដូចខាង
នរកាម៖ (១) សមាជិក ឬមិនខមនជាសមាជិក ននរកុមជនជាតភា
័ ៌ សមបុរ
ិ គតិច ជាតិសាសន៍ ឬក៏ពណ្
(២) សមាជិក ឬមន
័ ធខផនកននោបយ (៤) សកមមជន
ិ ននសាសន្ន (៣) ការពាក់ពន
ិ ខមនជាសមាជក
5
សហជ៊ីព (៥) សាថនភាពរគួសារ (៦) នយនឌ័រ (៧) សាថនភាពសុែភាព នង
ិ (៨) ពកា
ិ រភាព។ ពុាំ

មានចាប់របឆ្ាំងនឹងការនរសនអ
៊ី
៊ីងបខនថម នដ៊ីមបន៊ី ោេះរសាយការនរសនអ
៊ី
៊ីងនោយខផអកនល៊ី និន្ននការនភទ្ និង
អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ។
៦. អាពាហ៍ពិពាហ៍ខដលរតូវបនកាំណ្ត់ទង
ាំ នៅកនុងមារតា ៤៥ ននរដឋ្មមនុញ្ដ និងមារតា ៣ ននចាប់សត៊ីព៊ី

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ ជាកិចរច ពមនរពៀង ឬកិចចសនាមួយរវាងបុ រសមានក់ និងស្តសត៊ីមានក់ ែណ្ៈខដល
អាពាហ៍ពិពាហ៍នភទ្ដូចោនរតូវបនហាមឃាត់ោច់ខាតនៅកនុងមារតា៦ ននចាប់សត៊ីព៊ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង
រគួសារ។

័ ផលូវនភទ្ ឆ្ន២
៧. ចាប់សត៊ីពកា
ាំ ០០៨ កាំណ្ត់ជាបទ្នលមស
៊ី របស្តង្ហកបអាំនព៊ីជួញដូរមនុសស នង
ិ ការនកងរបវញ្ច
៊ី រពហម
ទ្ណ្ឌនល៊ីការបបួល “អនកដនទ្នៅទ្៊ីសាធារណ្ៈកនុងនោលបាំណ្ងរបរពឹតតនពសាច្ចរនោយែលួនឯង" និង
នដ៊ីមបទ្
៊ី ទ្ួលបនអាំនព៊ីនពសាច្ចរ (ជាំពូក៤ មារតា ២៣-៣២) នៅកនុងន័យដនទ្នទ្ៀត ន្វឲ្
៊ី យកាលយនៅជា
ទ្រមងន់ នអាំនព៊ីនពសាច្ចរែុសចាប់ទង
ាំ អស់។

៨. មារតា១៨ ននចាប់សព
ត៊ី ៊ីការការពារ នង
ិ រគប់រគង នមនរាគនអដស៍ /ជាំងឺនអដស៍ ខចងថា “ ហាមឃាត់ោច់
ខាតចាំនពាេះអនកខដលដឹងថាែលួនមាននមនរាគនអដស៍/ជាំងឺនអដស៍នៅរបរពឹតក
ត ុ ងនចតន្នចាំ
ន
លងនៅអនកដនទ្”។
មារតា ៥០ ខចងថា ជនណ្តខដលរបរពឹតតផុ យន
ទ
ឹងមារតា ១៨ ននចាប់ននេះ រតូវផតន្នទនទសោក់ពនធន្នោរ
ព៊ី១០ (ដប់) ឆ្ន ាំ ដល់ ១៥ (ដប់របាំ) ឆ្ន។
ាំ ជាំពូក៨ មារតា ៣៦ ដល់ ៤២ ហាមរបមបខនថមនទ្ៀតនូវ
រាល់ទ្រមង់ននការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី ខផអកនល៊ីនមនរាគនអដស៍។

5

ជាំពូក៥ ខផនក២ „ការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី ‟ មារតា ២៦៥ កថាែណ្ឌទ្៊ី ១-៨។
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៩. មារតា ២៣ ននចាប់អប់រ ាំកមពុជា ផតល់អាំណ្តចដល់រកសួងអប់រ ាំកនុងការកាំណ្ត់កមមវ ិ្៊ីសិកាសរមាប់រគប់
ករមិតននកមមវ ិ្៊ីអប់រ ាំនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។ ខផនការយុទ្ធសាស្តសតអប់រ ាំឆ្ន ាំ ២០០៩ ដល់ ២០១៣ របស់

រកសួងអប់រ ាំ យុវជន នង
នៅតាមកមមវ ិ្ប
ឹ នង
៊ី
ិ កឡា
៊ី
៊ី ន្នទប់បនសាំ ១.៦ នោយោក់បញ្ចូ ល ”ការពរងង
ិ ពរងក
កមមវ ិ្ន៊ី លក
ត លដល់ "បុគគលក
៊ី សទួយសុែមាលភាពនៅតាមរគេះឹ សាថនសក
ិ ា" ខដលផតល់ការបណ្ុ ត េះបណ្ត
ិ
ថានក់នរកាមជាតិ

សត៊ីព៊ី សុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជ នមនរាគ នអដស៍/ ជាំងឺនអដស៍ ការយល់ដឹង

ព៊ីអាំនព៊ីហង
័ ធន្នន្ន"។ នោងតាមខផនការយុទ្ធសាស្តសត
ិ ា នយនឌ័រ ថាននាំ ញៀន និងរបធានបទ្ខដលពាក់ពន
ទ្ឹករបក់ចាំនួន ៧,៦០០ លាននរៀល ខដលរតូវនរោងផតល់សរមាប់ “បនងក៊ីនការយល់ដឹង ការអប់រ ាំសុែភាព
នោយនផ្លតតនល៊ី សុែភាពផលូវនភទ្ សុែភាពបនតពូជ នង
ឺ ម
ិ សទ្
ិ ធិ រួមទាំងនមនរាគនអដស៍/ជាំងឺនអដស៍ ជាំងកា
នរាគ ថាននាំ ញៀន និងរបធានបទ្ខដលពាក់ពន
័ ធន្នន្ន”។
ការអនុវតតនអ
៍ នុសាសន៍ជាក់លាក់សព
ត៊ី កា
ធិ នុសសសកល
៊ី រពន
ិ ត
ិ យសាថនភាពសទ្
ិ ម
១០. របនទ្សកមពុជា បនទ្ទ្ួលយកអនុសាសន៍ទង
ាំ អស់ចាំនួន ៩១ ខដលបនន្វន៊ី ឡង
៊ី កនុងអាំឡុងនពលការពិ

នត
ធិ នុសសសកលរបស់ែួ លននលក
ាំ ០០៩ នោយោក់បញ្ចូ លអនុសាសន៍
ិ យសាថនភាពសទ្
ិ ម
៊ី ដាំបូងនៅខែ្នូ ឆ្ន២

6
ជានរចន
៊ី នលក
៊ី នឡង
៊ី ជាច្ចាំបច់នដ៊ីមបឲ្
៊ី យរោឋភិបលនោេះរសាយសាថនភាពខផនកខែទាំសុែភាព ។ អនុសាសន៍

កាលព៊ីឆ្ន២
ាំ ០០៩មិនរតូវបននគនោេះរសាយឲ្យបនជាក់លាក់នល៊ីនិន្ននការនភទ្និងអតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ
សិទ្ធិផូ វនភទ្
ល
សុែភាពបនតពូជ ការរបកបរបរផលូវនភទ្ សិទ្ធិរបស់របជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍
ឬក៏បញ្ញាដនទ្ៗនទ្ៀត នន្នេះនទ្។
ការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាពរបកបនោយគុណ្ភាព
១១. មានអនុសាសន៍ចាំនួន១២ មកពស
ល ុ ងការ
៊ី ហភាពរុសសុ៊ី នសន៊ីឲ្យរោឋភប
ិ ល “បនតនូវកច
ិ ចរបង
ឹ ខរបងរបស់ែួ នកន
របយុទ្ធរបឆ្ាំងនឹងភាពរក៊ីរក ធាន្នការអភិវឌឍន៍ជាចិរកាល ពរងឹងការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាព និង
ការអប់រ ាំ និងការសនរមចនោលនៅអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ”។
៍

អនុសាសន៍ចាំនួន៧៦ នសន៊ីឲ្យរោឋភិបល

“បនងក៊ីនការចាំណ្តយជាសាធារណ្ៈសត៊ីព៊ីការអនុវតតន៍នល៊ីវ ិស័យ នសដឋកិចច សងគម

និងសិទ្ធិខផនកវបប្ម៌

់ នោយបនតនូវកច
(របនទ្សហូឡង)
ិ រច បង
ឹ ខរបង កនុងការបរមុងទ្ុក្នធាននរចន
៊ី បខនថមនទ្ៀតនដ៊ីមបធា
៊ី ន្នការ
់ ាំណ្ុចការកាត់
ន្វ៊ីឲ្យរបនស៊ីរនល៊ីវ ិស័យនសដឋកិចច និងសិទ្ធិសងគមរបស់របជាពលរដឋ ជាពិនសស នៅរតងច
បនថយភាពរក៊ីរក សមភាពននជនបទ្-ទ្៊ីរកុង ការអប់រ ាំ នសវាសាធារណ្ៈជានដ៊ីម (របនទ្សនវៀតណ្តម)
អនុវតតនូវកិចចរបឹងខរបងសាំខាន់ៗ នដ៊ីមបប
៊ី នងក៊ីនការចាំណ្តយសរមាប់កមមវ ិ្៊ីខផនកសងគម ជាពិនសស កមមវ ិ្៊ី
ពាក់ពន
័ ធនៅនឹងការអប់រ ាំ
6

នង
ិ ការទ្ទ្ួលបនទ្ជ
៊ី រមក

(របនទ្សមុិចសុក
៊ី ូ)

បនងកន
៊ី បខនថមនទ្ៀតនូវការ

សូមនមល
ត៊ី កា
ធិ នុសសសកលគរមប់ែួបនលក
៊ី កថាែណ្ឌ៩ ទក់ទ្ន
ិ នៅនង
ឹ អនុសាសន៍សព
៊ី រពន
ិ ត
ិ យសាថនភាពសទ្
ិ ម
៊ី ទ្៊ី១ កថាែណ្ឌ១២ នង
ិ ៧៦។
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ចាំណ្តយថានក់ជាតិរបស់ែួ ននល
ល
៊ីវ ិស័យសុខាភិបល និងវ ិស័យអប់រ ាំ នដ៊ីមបស
៊ី នរមចបនរសបតាមនោលនៅ
់)”។
អភិវឌឍន៍សហសសវតសរ(អានហសនបហសង
៍

១២. ែវ៊ីនប៊ីការខែទាំខផនកសុែភាពនៅកនុងរបនទ្សកមពុជាបនរបនស៊ីរនឡង
ាំ ព៊ីឆ្ន២
ាំ ០០៩មក វ ិស័យននេះ
៊ី ច្ចប់តាង
នៅខតរបឈមនិងការែវេះខាតខផនកមូលនិ្ិ និងបុគគលិកជាខាលង
ាំ ។ របការននេះមានឥទ្ធិពលោ៉ាងខាលង
ាំ នល៊ី
ទ្ិដឋភាពខផនកខែទាំសុែភាពទាំងអស់ រួមទាំងសុែភាពផលូវនភទ្ និងការការពារ រពមទាំងការពាបលជាំងឺ
ឆលងកាមនរាគនន្នេះផង។ ជាងននេះនៅនទ្ៀត ការែកខានកនុងផតល់នសវាខែទាំសុែភាពឲ្យបនទ្ូលាំទ្ូលាយ
នង
ធិ ុគគលកនុងការទ្ទ្ួលបននូវការ
ិ ការែកខានពុាំបនោក់បញ្ចូ លនសវាខែទាំសុែភាពគជា
ឺ ការរ ាំនលាភសទ្
ិ ប
ខែទាំសុែភាពផលូវកាយ និងសុែភាពផលូវចិតតតាមសតង់ោែពស់បាំផុត ។
១៣. ឯកសារសត៊ីព៊ីនសវាខែទាំការសរមាលទរកឆ្ន២
ាំ ០១២
នលាក និងរកសួងសុខាភិបលកមពុជា កត់សមាគល់ន
ខត៤៣%

ខដលបនចងរកងនោយ

អងគការសុែភាពពិភព

ញ
ាំ ០១០ “មានមណ្ឌលសុែភាពរតឹម
៊ី ថា កនុងឆ្ន២

កនុងចាំនណ្តមមណ្ឌលសុែភាពន្នន្នបនផតល់កញ្ច ប់ែវ ិកាអបបបរមានល៊ីនសវាន្នន្ន

[នង
ិ ថា]

មានការករមិត រួមទាំងការពុាំមានបុគគលិកជាំន្នញ ពុាំមានការផគតផ
់ គង់ឱសែរគប់រោន់ រពមទាំង ពុាំតរមូវឲ្យ
មាននោលការណ្៍ខណ្ន្នាំននកិចចដាំនណ្៊ីការដនទ្ៗនទ្ៀត”7។

បញ្ញាសរមាលកូនរបស់ស្តសត៊ីនៅខតសថិតនៅ

លាំោប់ែពស់កុ នងបញ្ជ ៊ីននការន្នាំនៅរកការបងកនមនរាគចាំនួន១០្ាំៗ នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។8
១៤. របព័នធអប់រ ាំនៅកនុងរបនទ្សកមពុជានៅមានករមត
រួមទាំងករមិតថានក់សាកលវ ិទ្ាល័យ នង
ិ
ិ កងវេះឱកាស

បណ្ុ ត េះបណ្ត
ត លរគប់រោន់ដល់បុគគលក
ិ ខែទាំសុែភាព ន្នាំឲ្យជាខផនកដ៏្នាំ នវ ិស័យសុខាភប
ិ ល ខដលកាំពុង
ខតមិនរតូវបននគផតល់ការខែទាំ និងការពិនរោេះនោបល់ឲ្យបនរគប់រោន់។ ឧទហរណ្៍ ការសិកាមួយ
ន្វ៊ីនឡង
ត ញការង្ហរអាសុ៊ីប៉ាសុ៊ីភិច បនរកន ញ
ទ
ជានរច៊ីនន្នក់
៊ី នោយបណ្ត
៊ី ថា មានស្តសត៊ីផុ កនមនរាគនអដស៍
បននិោយថា ពួកនគរតូវបនផតល់ពត៌មានពុាំរតឹមរតូវព៊ីសាំណ្តក់បុគគលិកខែទាំសុែភាពនៅនពលននការ
ន្វ៊ីនរាគវ ិនច
ត ញការង្ហរអាសុប
ិ ឆ័យដល់ពួកនគ។ ស្តសតម
៊ី ួយរូប ខដលបណ្ត
៊ី ៉ា សុភ
៊ី ច
ិ បនសមាភសនន្នេះ រតូវបន
9
នគផតល់ពត
័ មា
៌ នថា “អាចរតូវបនឆលង” រវាងន្នង នង
ិ សាវម៊ីរបស់ន្នង។

១៥. កាំណ្ត់ជាបទ្នលមស
៊ី ននអាំនព៊ីនពសាច្ចរតាមរយៈ ចាប់សត៊ីពកា
៊ី របស្តង្ហកបអាំនព៊ីជួយដូរមនុសស នង
ិ ការនកងរប–
័ ផលូវនភទ្ មានផលប៉ាេះពាល់អវ ិជជមាន្ងន្
វញ្ច
់ ងរនល៊ីការខែទាំសុែភាពដល់ន្នររបកបរបរផល
៊ី
៊ី ជា
ូ វនភទ្ នហយ
7

អងគការសុែភាពពិភពនលាក „ឯកសារសត៊ីពន៊ី សវាខែទាំការសរមាលទរក‟៖ របនទ្សកមពុជា ២០១២ (ឆ្ន២
ាំ ០១២) អាចរកបនតាម៖

www.wpro.who.int/health_services/service_delivery_profile_cambodia.pdf
8
9

មានរបភពដូចខាងនល៊ី

បណ្ត
ត ញអាសុប
ាំ ០១២)
៊ី សុភ
៊ី ច
ិ ននរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ „ផលវ ិជជមាន នង
ិ ការមាននផទនពាេះ នតអ
៊ី នកហាននទ្‟ (ឆ្ន២
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ពិនសស នល៊ីការបង្ហករនមនរាគនអដស៍។ ស្តសតរ៊ី បកបរបរផលូវនភទ្ ខលងរតូវបនសាគល់ និងខលងរតូវបន
កាំណ្ត់ជាមុែសញ្ញដព៊ីសាំណ្តក់បុគគលិកខែទាំសុែភាពនហយ
៊ី

នោយសារខតការបិទ្ទ្៊ីតាង
ាំ នពសាច្ចរជា

នរចន
័ នក៊ីននឡង
៊ី កខនលង នង
ិ ហានិភយ
៊ី នោយសារការោយព
៊ី ស
៊ី ាំណ្តក់នគរបល។ មា៉ាងវ ិញនទ្ៀត នគរប
លរតូវបននគរាយការណ្៍ថា កាំណ្ត់យកនរសាមអន្នម័យជាភសតុតាងននអាំនពន៊ី ពសាច្ចរ ជានហតុ ន្វឲ្
៊ី យ
ស្តសតរ៊ី បកបរបរផលូវនភទ្ជានរច៊ីនឈប់យកនរសាមអន្នម័យជាប់នឹងែលួន នហយ
៊ី មានអងគការតិចតួចមានឆនទៈ
កនុងការខចកច្ចយនរសាមអន្នម័យ។10

១៦. របជាពលរដឋខដលផទុកនមនរាគនអដស៍នៅកមពុជា
របនហាងខាងខផនកខែទាំសុែភាព។

រតូវបនគាំរាមកាំខហងោ៉ាង្ងន់្ងរនោយសារចនន្នលេះ

ការនរសនអ
៊ី
៊ីងនឹងរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍

នៅខត

នក៊ីតមាននឡង
ត លរតឹមរតូវ
៊ី ជានិចច ជាពិនសស ខផនកខែទាំសុែភាព រសបនពល កងវេះននការបណ្ុ ត េះបណ្ត
បនន្វឲ្
ន
របក
៊ី យបុគគលក
ិ ខែទាំសុែភាពពុាំមានលកេណ្ៈសមបតតិរគប់រោន់កុ ងការពាបល
ឹ ានោបល់ នង
ិ

ការបញ្ចូ នរបជាពលរដឋខដលផទុកនមនរាគនអដស៍នៅមណ្ឌលសុែភាពដនទ្ៗនទ្ៀតឲ្យបនរតម
ឹ រតូវ។ រតឡប់
មកវ ិញ របការននេះន្នាំឲ្យរបជាពលរដឋខដលផទុកនមនរាគនអដស៍ជានរច៊ីន មានការភ័យខាលចមិនហានបង្ហាញ
អតតសញ្ញដណ្របស់ែួ ននៅកាន់
ល
អនកមានវ ិជាជជ៊ីវៈខផនកសុខាភិបល និងសមាជិករកុមរគួសាររបស់ែួ លន។

១៧. ការសិកាន្វ៊ីនឡង
ត ញការង្ហរអាសុ៊ីប៉ាសុ៊ីភិច សត៊ីព៊ី ស្តសត៊ីមានគភ៌ខដលមានផទុកនមនរាគនអដស៍
៊ី នោយបណ្ត
បនរកន

ញ
៊ី ថា

៍ នរច៊ីនន្នក់នៅកនុងរបនទ្សកមពុជារបឈមនឹងការនរសនអ
មានស្តសត៊ីផុ កនមនរាគនអសដ
ទ
ជា
៊ី
៊ីង

បន្នទប់ព៊ីបនបង្ហាញថាែលួនមាននមនរាគនអដស៍នៅដល់ញាតិសាច់នែលខដលជានរឿយៗបនន្វ៊ីការសត៊ីបនន្នទស

នលព
ួ នគព៊ីការន្នាំយកនមនរាគនអដស៍ចូលមកកនុងរកុមរគួសារ។ ស្តសតជា
៊ី ក
៊ី នរចន
៊ី មន
ិ រពមបង្ហាញថា ែលួនមាន
នមនរាគនអដស៍នៅកាន់រគូនពទ្យឯកនទ្សខាងជាំងឺស្តសត៊ីនន្នេះនទ្ នោយសារខតខាលចការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី នង
ិ បដិនស្
នសវាខែទាំន្នន្ន។ មាន៣៥% កនុងចាំនណ្តមស្តសត៊ីខដលបនសមាភសន៍រតូវបនជរមុញកនុងការសនរមចចិតត

មិនយកគភ៌ ជាទ្ូនៅ ព៊ីសាំណ្តក់នវជជបណ្ឌិតឯកនទ្សខាងជាំងឺស្តសត៊ី ឬគិលានុបោឋក នហយ
៊ី នពលែលេះនទ្ៀត
ពស
ិ រកុមខែទាំសុែភាពមានមូលោឋននៅតាមនគហោឋនពន៊ី រពាេះខតនមនរាគនអដស៍របស់ពួកនគនន្នេះ
៊ី មាជក
។11

10

មជឈមណ្ឌលសុែភាព នង
ត នង
ធិ នុសសកមពុជា និងចាប់មនុសស្ម៌នៅសាកលវ ិទ្ាល័យ
ិ សមភាពនយនឌ័រ (ការផ្លលស់បូ រ)
ិ មជឈមណ្ឌលសិទ្ម

ាំ ឺនអដស៍ និងសុែភាពផលូវនភទ្៖ សិទ្ធិមនុសសសរមាប់
អានមរក
ិ រដឋធាន្នវា៉ា សុ៊ីននតាន មហាវទ្ាល័យចាប់ „ការជួញដូរមនុសស នមនរាគនអដស៍/ជង
ទាំងអស់ោន‟(ឆ្ន២
ាំ ០១០)អាចរកបនតាម៖

www.genderhealth.org/files/uploads/change/publications/Human_Trafficking_HIVAIDS_and_the_Sex_Sector.pdf
11

បណ្ត
ត ញការង្ហររបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍តាំបន់អាសុ៊ីប៉ាសុ៊ីភិច „ ផទុកនមនរាគនអដស៍ និងការមាននផទនពាេះ នត៊ីអនកហាននទ្‟

(ឆ្ន២
ាំ ០១២)។
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១៨. កងវេះការអប់រ ាំព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្ឲ្យបនរគប់រោន់នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា

ន្នាំឲ្យរបជាពលរដឋជានរច៊ីនមិន

បនយល់ដឹងព៊ីបញ្ញារបឈមសុែភាព និងនសវាខែទាំសុែភាពខដលមាន។

នហតុផលចមបងមួយនន្នេះ

គថា
ននេះជាការហាមរបមខផនកវបប្ម៌នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា ខដលជានហតុន្វ៊ីឲ្យមានការពភា
ឺ
ិ កាោន នល៊ី
័
ការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ នង
ងទ្ទ្ួលចាំនណ្េះដឹងពកា
ិ សុែភាពបនតពូជ នៅកនុងរគួសារ។ មនុសសវយនកម
៊ី រ

ខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជ មកព៊ីបណ្ត
ត ញផសពវផាយ និងមិតតភកតិរបស់ែួ ននសទ
ល
៊ីរខតទាំង
រសុង ខដលនរឿយៗ នន្នេះគឺជារបភពពត៌មានមិនចាស់លាល់។ ែវ៊ីនប៊ីមានការរកចនរម
៊ី
៊ីនននកមមវ ិ្៊ីអប់រ ាំសត៊ីព៊ី
ការយល់ដឹងសុែភាពផលូវនភទ្ថានក់ជាតិ

នោយរតូវបនអនុវតតនៅតាមរគឹេះសាថនសិកានៅទ្ូទង
ាំ របនទ្ស

នន្នេះកត៊ី ការអប់រ ាំផលូវនភទ្នៅតាមរគេះឹ សាថនសក
ិ ាពត
ិ ជាករមនកត
៊ី មាន។ កមមវ ិ្អ
៊ី ប់រ ាំសតព
៊ី កា
៊ី រយល់ដឹងសុែ
ភាពផលូវនភទ្រតូវបននគអនុវតតមានលកេណ្ៈសតួចនសត៊ីងណ្តស់រគូបនរងៀនមានការសាទក់នសទ៊ីរកនុងការពិភាកា

ព៊ីការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជនៅកនុងថានក់នរៀន និងមាននពលនវលាតិចតួចសរមាប់ថានក់
អប់រ ាំអាំព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្។
១៩. ភាពអាមា៉ាស់ពាក់ពន
័ ធនៅនឹងការរសលាញ់ នភទ្ដូចោនខដលនក៊ីតនឡង
៊ី នៅកនុងរគួសារតាមសហគមន៍ អាជាញ

្រមូលោឋន ននិ ោជក និងបុ គគលិកខែទាំសុែភាព ន្វ៊ីឲ្យអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនជនជាតិកមពុជាជានរច៊ីន
ន្នក់អាក់ខានពុាំទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាពជាប់លាប់។ ោ៉ាងណ្តកត៊ី ទ្ិនននយ
័ បង្ហាញថា អនករសលាញ់
នភទ្ដូចោន ជាពនិ សសនន្នេះ គប
ន
ងនមនរាគ
ឺ ុរសរួមនភទ្ជាមួយបុរស (MSM) មានហានភ
ិ ័យែពស់កុ ងការឆល
នអដស៍ និងការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាព។ នៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១០ ការរករាលោលនមនរាគនអដស៍
កុ ង
ន
៊ី

ចាំនណ្តមបុរសរួមនភទ្ជាមួយបុរសនៅថានក់ជាតិមានរបមាណ្ ២,១%12 នប៊ីន្ៀបនៅនិងរបជាជនទ្ូនៅអ
រតាឆលងខត ០,៧% ប៉ាុនណ្តណេះ។ ខផនកខាងនរកាមនោេះរសាយោ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយនឹងបញ្ញាអាមា៉ាស់ និង
ការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី របឈមពអ
៊ី នកខដលមាននន្ន
ិ ន ការនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រនផសងោន ខដលនផ្លតតនលប
៊ី រប
ិ
ទ្ខដលសទ្
ិ រធិ បស់ពួកនគរតូវបនរ ាំនលាភបាំពាន។
ការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី ខផអកនលន
៊ី ន្ន
ិ ន ការនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ
២០. រកុមស្តសតរ៊ី សលាញ់ ស្តសត៊ី បុរសរសលាញ់ បុរស អនករសលាញ់ ទង
ាំ ពរ៊ី នភទ្ និងអនកបតូរនភទ្ នៅកនុងរបនទ្សកមពុ
ជាមិនអាចរស់នៅតាមខដលែលួនរបថានបននន្នេះនទ្ នោយសារខតភាពខាមសនអៀនខាងសងគម និងសមាព្
ខាងកនុងរគួសារ។ ឪពុកមាតយជានរច៊ីន មិនហានោាំរទ្បុរត្៊ីតារបស់ែួ លនជាសាធារណ្ៈនន្នេះនទ្
12

នោយ

UNDP „រូបភាពរបនទ្សកមពុជា - នមនរាគនអដស៍ និងបុរសរួមនភទ្ជាមួយបុរស‟ (ខែ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១២) អាចរកបន៖http://www.snap-

undp.org/elibrary/Publications/HIV-2012-MSM-Snapshots-Cambodia.pdf។
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ខាលចការនរសនអ
៊ី
៊ីងព៊ីសងគម។ “ការបង្ហាញនឡង
៊ី ” នៅកាន់រគួសាររបស់ពួកនគ ជានរឿយៗគឺជាបទ្ពិនសា្ន៍
៏ វ ិជជមានមួយ។
ដអ

ជួនកាលឪពុកមាតយបនណ្តញបុរត្៊ីតារបស់ែួ លននចញព៊ីផទេះ នោយកាត់កាលពួកនគ

នច្ចលទាំងខផនកផលូវអារមមណ្៍ នង
ិ ការោាំរទ្ខផនកហរិ ញ្ដវតថុ ខដលនរឿយៗន្នាំឲ្យយុវជនកាលយជាជនអន្នថានៅ
នលដ
៊ី ងផលូវ ខដលពួកនគរបឈមនង
ឹ ការនរសកឃាលន ោមនទ្ជ
៊ី រមក នង
ិ ង្ហយរបឈមនៅនង
ឹ ការបាំពានព៊ី
ជនអនធពាល និងមស្តនត៊ីអនុ វតតចាប់។ ការយល់រចឡាំខាងសងគម ន្នាំឲ្យឳពុកមាតយមួយចាំនួនយល់ថាបុរស
រសលាញ់ បុរស គឺជាមនុសសវ ិកលចរត
ិ

នហយ
ល
នពទ្យ
៊ី ន្វ៊ីការពាបលនោយយកបុរតរបស់ែួ ននៅរករគូ

បុរាណ្ (“រគូខែមរ”) នដ៊ីមបន៊ី រសាចទ្ឹក និង “ពាបល” ជាំងឺរសលាញ់ នភទ្ដូចោននន្នេះ។13
័
២១. មនុសសវយនកម
ងនៅកនុងរបនទ្សកមពុជារបឈមសមាព្ដ៏្ងន្
់ ងរផងខដរ

ចាំនពាេះការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព៊ី

មជឈោឋនសងគម និងរគួសាររបស់ែួ ន
ល ខដលជានរឿយៗ កាន់ខតបខនថមការលាំបក នោយអនករសលាញ់ នភទ្
ដូចោនរបឈមនង
ល
ឹ បញ្ញាសខមតងមតិនោយនសរព
៊ី ប
៊ី ញ្ញាសុែភាពផលូវនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័ររបស់ែួ ន
ខដលន្នាំឲ្យពួកនគលាក់បង
ាំ ឬនោយមូលនហតុ ការោបសងកតន់ ល៊ីពួកនគ។ នៅកនុងករណ្៊ីជានរចន
៊ី សមាព្
ននេះន្នាំនៅរកការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្តសត៊ី

នហយ
៊ី នៅខតមានសកមមភាពរសលាញ់ នភទ្ដូចោនដខដ

ល។14 នោងតាមការសិកាមួយកាលព៊ីឆ្ន២
ាំ ០០០ នោយអងគការសុែភាពរគួសារអនតរជាតិ ជិត៩% នន
បុរសបនអេះអាងថា “ែលួនរួមនភទ្ជាមួយបុរសដូចោន” (MSM) រតូវបននរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍។15 ពត៌មាន
ពាក់ពន
័ ធនៅនឹងការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី ខដលបនឆលងកាត់នោយស្តសតរ៊ី សលាញ់ ស្តសត៊ី

នង
ិ បុរសខតងែលួនជាស្តសត៊ី

មា៉ាង

នរពាេះខតការឆលងនមនរាគនអដស៍ព៊ីស្តសត៊ីនៅស្តសត៊ីនៅមានករមិតទប។
២២. នប៊ីនទេះជា „បុរសរសលាញ់ បុរស‟ មានការនក៊ីននឡង
៊ី នៅកនុងទ្៊ីរកុងននរបនទ្សកមពុជា ផលប៉ាេះពាល់នោយ
មិនបនដឹងព៊ីសមាជិកននសហគមន៍អនករសលាញ់ នភទ្ដូចោន ជាពិនសសចាំនពាេះអនកខដលនៅខាងនរៅទ្៊ី
រកុង និងការនរសនអ
៊ី
៊ីងខដលរាលោលបនតមាននៅតាមសហគមន៍ ។
បណ្ត
ត លមកពន
៊ី ន្ន
ិ ន ការនភទ្

បទ្នលម៊ីសនោយសារការសអបន់ ែព៊ីម

នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រនៅនល៊ីជនរងនរោេះនៅខតជានរឿង្មមតានៅកនុង

របនទ្សកមពុជា។ នប៊ីនទេះជាកងវេះចាំនួនទ្ិនននយ
័ រគប់រោន់ មានរបយការណ្៍ជានរច៊ីនសត៊ីព៊ីជនអនធពាលន្វ៊ី

13

បណ្ត
ត ញអភវិ ឌឍបុរស-ស្តសត៊ីកមពុជា និង សិកាេសាលារបស់ ម.ស.ម.ក (រាជធាន៊ីភនាំនពញ នែងទ្១
ាំ ០១១) នៅកនុងអតថបទ្ „ឥនទ្នូ
៊ី ៨ ខែ្នូ ឆ្ន២

ខែមរ៖ ខរបការនរសនអ
ាំ ០១២) អាចរកបនតាម៖
៊ី
៊ីងនៅជានមាទ្នភាព‟ (របយការណ្៍) (ខែ្នូ ឆ្ន២

<www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=85&id=5
14
15

ម.ស.ម.ក „ឥនទ្នូខែមរ៖ ខរបការនរសនអ
ាំ ០១២)។
៊ី
៊ីងនៅជានមាទ្នភាព‟ (របយការណ្៍)(ខែ្នូ ឆ្ន២

អងគការសុែភាពរគួសារអនតរជាតិ „អាកបបកិរោខាងនភទ្
ជាំងឺកាមនរាគ និងនមនរាគនអដស៍កុ ងចាំ
ន នណ្តមបុរសខដលរួមនភទ្ជាមួយនឹងបុរស
ិ

នៅកនុងរាជធានភ
ាំ ០០០‟ (ឆ្ន២
ាំ ០០០) អាចរកបនតាម៖
៊ី នាំនពញ របនទ្សកមពុជាឆ្ន២

www.fhi360.org/en/HIVAIDS/pub/survreports/MSMCambodia/Index.htm ។
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ការវាយដាំនៅនល៊ីអក
ន រសលាញ់ នភទ្ដូចោនខដលន្វ៊ីការជួបជុាំនៅតាមសួនចារក៏ដូចជារបយការណ្៍ព៊ីការ
“បងេាំរម
ួ នភទ្” ជាពិនសសនក៊ីតនឡង
៊ី នៅនល៊ីអនកបតូរនភទ្(រស៊ីរសស់)ឬអនកខដលមានសក់ខវង។
២៣. មានរបយការណ្៍ជានរច៊ីនផងខដរព៊ីការោយន៊ី ៅនល៊ីអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោននៅកមពុជា ព៊ីសាំណ្តក់អាជាញ
្រ នង
៍ ាប់ និងនោលននោបយមន
ង
ិ ភសតុតាងននការអនុ វតតនច
ិ រតម
ឹ រតូវចាំនពាេះការនរសនអ
៊ី
៊ី នង
ិ ការនៅ
មុែសញ្ញដនៅនលអ
៊ី នករសលាញ់ នភទ្ដូចោន។ នោលននោបយភូមិ
សុែ និងសណ្ត
ត ប់ធានប់សាធារណ្ៈ
ភាពនៅកនុង ភូ មិ

ុ ាំ សុវតថិភាព នផ្លតតសាំខាន់នលស
៊ី នតិ

រពមទាំងតរមូវឲ្យអាជាញ្រមូលោឋនលុបបាំបត់នូវបទ្នលម៊ីសរគប់រូប

ុ/ាំ សង្ហកត់ នោយមានការកាំណ្ត់នោលនៅចាស់លាស់នៅនល៊ីបញ្ញាថាននាំ ញៀនែុសចាប់

អាំនពន៊ី ពសាច្ចរ ការរត់ពនធមនុសស អាំនពហ
៊ី ង
ិ ាកនុងរគួសារ សកមមភាពអុ កឡុក ខលបងសុស
៊ី ងែុសចាប់ នង
ិ
ការនរបរ៊ី បស់អាវុ្ែុសចាប់។ ខតោ៉ាងណ្តកត៊ី នោលននោបយននេះ កាំពុងខតរតូវនគនរបជា
៊ី មន្ាបយ
មួយនដ៊ីមបោ
៊ី បសងកត់ និងរគប់រគងរបជាពលរដឋនៅតាមទ្៊ីជនបទ្ និងនៅនែតត រកុង រពមទាំងភូមិន្នន្ន
តាមរយៈការផតល់អាំណ្តចដល់នគរបល និងអាជាញ្រមូលោឋន នដ៊ីមបន៊ី ្វ៊ីការពិនិតយពិចយ
័ លអិតលអនន់ ៅនល៊ី
ជវ៊ី ភាពរស់នៅរបស់របជាពលរដឋកមពុជា នង
ិ នៅមុែសញ្ញដរបជាពលរដឋខដលគួរឲ្យសងស ័យ ខដលជាការ
រ ាំនលាភនៅនល៊ីសទ្
លោឋនរបស់ពលរដឋ។
ិ នធិ សរភាពជាមូ
៊ី

នោងតាមទ្ិននន័យពប
ត ញការង្ហរអនក
៊ី ណ្ត

រសលាញ់ នភទ្ដូចោននៅតាមនែតតន្នន្ន នោលននោបយ ភូមិ
របស់ជាពិនសសនៅមុែសញ្ញដនល៊ីអក
ន រសលាញ់ នភទ្ដូចោន

ុ ាំ សុវតថិភាព កាំពុងខតរតូវបននគនរប៊ី

ខដលជារកុមង្ហយទ្ទ្ួលរងនរោេះជាងអនក

ឯនទ្ៀតនោយសារថា ជានរឿយៗ ពួកនគោមនជនរម៊ីស នោយន្វ៊ីការជួបរបជុាំោននៅទ្៊ីងងឹត និងមិនសាគល់
ទ្ស
ិ តាំបន់ននទ្៊ីរកុង ដូចជា សួនចារ ជាការពាោមនដ៊ីមបន៊ី ជៀសវាងការច្ចប់អារមមណ្៍ពរ៊ី កុមរគួសាររបស់
ែលួន នង
ង
នង
ិ អាជាញ្រ។ នោយសារខតមានការនរសនអ
៊ី
៊ី រករាលោល
៊ី
ិ ទ្មាលប់អវ ិជជមាន ជាទ្ូនៅ អាជាញ្រស
នមតថា
់
រកុមអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនទាំងនន្នេះជាអនករកសុ៊ីផូ វនភទ្
ល
ពាក់ពន
័ ធនៅកនុងការនបយនដនៅនភញៀវ

និងអាំនព៊ីនពសាច្ចរ ខដលជានរឿយៗ ពួកនគកាំពុងខតន្វ៊ីការរបរស័យទក់ទ្ងោន្មមតា និងការបង្ហាញែលួន
16
ឯងនោយនសរតាមអវ
៊ី
៊ីខដលពួកនគអាចន្វ៊ីនៅបន។ របការននេះបនោក់អនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនឲ្យមាន

ការរបឈមនង
័
ននការច្ចត់ទ្ុកនោយលនមអៀង នង
ល៊ី ពកា
ឹ ហានិភយ
ិ គន ន
៊ី រអនុវតតន៍ចាប់ នហយ
៊ី នៅកនុង
ករណ្៊ីែលេះ មានការនច្ចទ្របកាន់ព៊ីបទ្នលម៊ីសរពហមទ្ណ្ឌ។

២៤. ការនរសនអ
ង
៊ី
៊ី នៅនល៊ីអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោននៅកខនលងន្វកា
៊ី រនៅខតជានរឿង្មមតានៅរបនទ្សកមពុជា។
ចាប់ការង្ហរកមពុជា បនអនុមត
័ នៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ែកខានពុាំបនបញ្ញជក់ឲ្យបនចាស់លាស់ព៊ីនន្ន
ិ ន ការ

នភទ្ និងអតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ ខដលជាមូលនហតុ ការនរសនអ
៊ី
៊ីងរតូវបនហាមរបម។ មារតា១២ ខចងព៊ី
16

ម.ស.ម.ក „ឥនទ្នូខែមរ៖ ខរបពន៊ី រសនអ
ង
ាំ ០១២)។
៊ី
៊ី មកជានមាទ្នៈ‟ (របយការណ្៍)(ខែ្នូ ឆ្ន២
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សមភាពនយនឌ័រនៅកខនលងការង្ហរ
ភាពនិងរបកដរបជានន្នេះនទ្។

ប៉ាុខនតមិនបនការពារដល់អនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនបននោយរបសិទ្ធ
កងវេះការហាមរបមជាក់លាក់ននការនរសនអ
៊ី
៊ីងនៅកខនលងការង្ហរនៅនល៊ី

អនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនន្នាំឲ្យអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោន

រតូវបនបដនិ ស្មន
ិ ឲ្យន្វ៊ីការង្ហរជារបច្ចាំតាមរ

យៈការសខមតងកាយវ ិការ នង
ិ នន្ន
ិ ន ការនភទ្ខដលអាចដឹងបន។ នោយខឡក មានអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោន
់
ជានរច៊ីនន្នក់រតូវបនបងេិតបងេាំឲ្យចូលបនរម៊ីផូ វនភទ្នដ
ល
៊ីមបប
៊ី ាំនពញតាមចាំណ្ង។
័ ផលូវនភទ្
២៥. ជាងននេះនៅនទ្ៀត ជាលទ្ធផលនន ចាប់សព
ត៊ី កា
៊ី របស្តង្ហកបអាំនព៊ីជួយដូរមនុសស នង
ិ ការនកងរបវញ្ច
(ខដលបនបទ្
ិ នូវបននពសាច្ចរខដលអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនជានរចន
៊ី កាំពុងខតន្វ៊ីការ)
ប៉ាេះពាល់អវ ិជជមាននោយពុាំសមនហតុ ផលនសាេះនៅនល៊ីអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោន។

ន្វឲ្
៊ី យមានផល

អនករបកបរបរផលូវនភទ្

អនករសលាញ់ នភទ្ដូចោនជានរច៊ីនន្នក់ រតូវបនបងេាំចិតតរបកបរបរតាមដងផលូវ រពមទាំងបនជាប់ពាក់ពន
័ ធ
់ វ៊ី ភាពែលួនឯង
នៅនង
ឹ សកមមភាពរពហមទ្ណ្ឌកនុងការផគត់ផគងជ

ែណ្ៈខដលពួកនគបនជួបបញ្ញាបត់បង់

របក់ចាំណ្ូល ខដលជាផលវ ិបកមួយនោយសារការអនុវតតន៍ចាប់។
អនុសាសន៍
២៦. អនុសាសន៍នៅកាន់រោឋភិបលជាការោាំរទ្ដល់របជាពលរដឋកមពុជាកនុងការទ្ទ្ួលបននូវ៖
សុែភាពរបកបនោយគុណ្ភាព

នសវាខែទាំ

ន្វឲ្
៊ី យមានគុណ្ភាពរបនសរ៊ី នននសវាខែទាំតាមរយៈពរងឹងការទ្ទ្ួល

បនព័តមា
៌ នសត៊ីព៊ីសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផលូវនភទ្ រពមទាំងនសវាន្នន្ន

និងការកាត់បនថយភាព

អាមា៉ាស និងការនរសនអ
៊ី
៊ីង ខដលបននក៊ីតនឡង
៊ី ចាំនពាេះអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោន៖
ក. រកសួងសុខាភិបលគួរខតោក់នចញនូវនោលការណ្៍ខណ្ន្នាំសត៊ីព៊ីការមិននរសនអ
៊ី
៊ីង នោយខផអកនល៊ីសិទ្ធិ និង
ន្វ៊ីការបណ្ុ ត េះបណ្ត
ត លដល់បុគគលក
ិ ខែទាំសុែភាព

នដម
៊ី បឲ្យមានការខែទាំសុែភាពឲ្យបនរបនសរ៊ី សទ្
ិ ធិ

មនុសស នង
ិ តរមូវការរបស់របជាជនកមពុជា ជាពនិ សសនន្នេះ គអ
ឺ នករសលាញ់ នភទ្ដូចោន នង
ិ របជាពលរដឋ
រស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍
ែ. កនុង “ការពរងឹង និងពរង៊ីកនូវកមមវ ិ្៊ីនល៊ីកកមពស់សុែមាលភាពតាមរគឹេះសាថន” របស់ែួ ន
ល រកសួងអប់រ ាំគួរ
ធាន្ននូវការអនុវតតន៍នពញនលញននការអប់រ ាំការយល់ដឹងខផនកសុែភាពផលូវនភទ្ ខដលរតូវទ្ទ្ួលបនចាំនពាេះ

័
មនុសសវយនកម
ងទាំងអស់ គស
ធិ មូលោឋន ការមន
ង
ឺ ទ្
ិ ជា
ិ នរសនអ
៊ី
៊ី នង
ិ ការោក់បញ្ចូ លយុទ្ធសាស្តសតជាក់លាក់
នដ៊ីមបន៊ី ោេះរសាយការនិយមនយនឌ័រអវ ិជជមាន និងប៉ាេះពាល់ដល់ វបប្ម៌-របនពណ្៊ី។
គ. រដឋសភាគួរបាំនពញការង្ហរនឆ្ពេះនៅរកការន្វ៊ីវ ិនសា្នកមមនលប
៊ី ទ្បបញ្ដតតិនៅកនុង “ជាំពូកដនទ្ៗ” មានខចង
នៅកនុងរដឋ្មមនុញ្ដនដ៊ីមបោ
៊ី ក់បញ្ចូ លអាំណ្េះអាំណ្តងជាក់លាក់សត៊ីព៊ីនិន្ននការនភទ្ និងអតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ
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ខដលជាមូលោឋនហាមរបមមិនឲ្យមានការនរសនអ
៊ី
៊ីង។ ចាប់ជាក់លាក់គួរខតលុបបាំបត់ការសអបន់ ែព៊ីម និង
ការនរសនអ
៊ី
៊ីងខដលនក៊ីតមាននឡង
៊ី នល៊ីអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោននៅកខនលងន្វ៊ីការ។
. រដឋសភាគួរខតន្វវ៊ី ិនសា្នកមមចាប់ការង្ហរកមពុជាឆ្ន១
ាំ ៩៩៧

នដម
៊ី បោ
៊ី ក់បញ្ចូ លបទ្បបញ្ដតតិមួយ

ជាកច
ិ ច

ការពាររបជាពលរដឋពកា
ង
៊ី រនរសនអ
៊ី
៊ី នោយមូលនហតុ នន្ន
ិ ន ការនភទ្ នង
ិ អតតសញ្ញដណ្នយនឌ័រ
ង. រដឋសភាគួរន្វ៊ីវ ិនសា្នកមមរដឋ្មមនុញ្ដ និងចាប់សត៊ីព៊ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ នដ៊ីមបអ
៊ី នុញ្ញដតឲ្យមាន
ការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នភទ្ដូចោនបន
ច. រកសួងមហានផទគួរន្វ៊ីការខណ្ន្នាំព៊ីការអនុវតតនន៍ ោលននោបយភូមិ

ុ ាំ សុវតថិភាព នដ៊ីមបឲ្
៊ី យអាជាញ្រមូល

ោឋនអាចអនុវតតតាមបនចាស់លាស់ នង
ិ
ឆ. រដឋសភាគួរខតមិនច្ចត់ថាជាបទ្នលម៊ីសចាំនពាេះការរបកបរបរផលូវនភទ្ និងជាការរសបចាប់នល៊ីបននពសាច្ចរ

នដ៊ីមបកា
៊ី ត់បនថយនូវលទ្ធផលសុែភាពអវ ិជជមាន ការសអបន់ ែព៊ីម និងការនរសនអ
៊ី
៊ីងខដលបននក៊ីតមាននឡង
៊ី
ចាំនពាេះអនករបកបរបរផលូវនភទ្

ជ. រោឋភិបលគួរខតពរងង
៉ា ដល់
ឹ នង
ិ អនុវតតយុទ្ធសាស្តសតនៅរគប់វ ិស័យទាំងអស់ កនុងនោលបាំណ្ងបាំពាក់បាំបន
នគរបល និងមស្តនតអ
សចចភាពននបុគគលមន
៊ី នុវតតចាប់នដ៊ីមបប
៊ី ាំនពញតាមតរមូវការ នង
ិ
ិ សាំខាន់ៗ ជា
ពិនសស អនករបកបរបរផលូវនភទ្ អនករស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ និងអនករសលាញ់ នភទ្ដូចោន។
ឈ. រោឋភិបលគួរខតធាន្ននោលននោបយនល៊ីកនឡង
ាំ អស់ រតូវបនផតល់មូលនិ្ិ រពមទាំងរតូវ
៊ី ខាងនល៊ីទង
បនអនុវតតឲ្យបននពញនលញនៅទ្ូទង
ាំ របនទ្ស។
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