
វាចារអ្នកនិពន្ធ                                   ២-៤

លទ្ធភាពទទួលបានជាសកល  នូវសុខភាព 
ផ្ូវ ភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និងភាពជាសកល 
នន សិទ្ធិផ្ូវភេទ  និងបន្តពូជ៖  ភ�ើភ�ើង កំពុងភ្វើ 
ការងារ  ដែល មិន មាន លទ្ធភាព ទទួល  ភជាគ ជ័�  
ឬ ?

អ�្ថបទឆ្ុុះបញ្ចា ងំបចចាុប្បន្នភាព            ៥-៣១

ចលាចល ឯភកានិ�ម  និងការបបឆាងំសស្តើ៖ 
រែ្ឋ         បាលភលាកបរា ំនិងសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព
បន្តពូជ និងសិទ្ធិ

កិចចាបពមភបពៀងពាណិជ្ជកម្ម ភោលភៅ អេិ-  
វឌ្ឍ  ន៍បបកប ភោ� ចើរភាព  និង លទ្ធភាព ជា 
សកល   ភែើម្បើ ទទួល បាន សុខភាព ផ្ូវភេទ   សុខ 
ភាព   បន្ត   ពូជ និងសិទ្ធិ

កងវុះ�ំណភា្ជ ប់    រវាងការផ្ដល់ភាពរងឹមាដំផ្នក  
ភសែ្ឋកិចចាែល់សស្តើជាម�ួសុខភាផ្ូវភេទ    សុខ ភាព       
បន្តពូជ  និងសិទ្ធភិ�ើភេ�ុអវើបានជាប�រូវចា�់អាទិ 
ភាព   សុខភាព   ផូ្វភេទ  សុខភាពបន្តពូជ  និង សិទ្ធិ  
ក្នុង ការភ្វើកម្ម វ ិ្ ើ   និងភ្វើភោលនភោបា�  ស្ដើពើ  
ការ ដបប បបរួល អាកាសធា�ុ ការផ្្ស់ប្ដូរទើ រាងំ 
ភោល ជំេស្ដើពើ សិទ្ធិ ផ្ូវភេទ ភៅអង្គ ការ សេ 
បបជាជា�ិ  ភ�ើភេ�ុ អវើ បាន ជា  សស្ដើ ភៅ ដ� បន្ដ ស្្ប ់ 

ភបាុះពុម្ពផសា�ភបកាមការោបំទមូលនិ្ិភោ�
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ភោ� ការរលូំ� កូនោ្ម នសុវ�្ថិភាព?
អ្នករកសុើផ្ូវភេទ ប�រូវរបូ� ភចញ រាមចភ្្ុះ  

បបភោង  ដែលមានភៅ ក្នុងភោលភៅអេិវឌ្ឍ 
បបកបភោ�ចើរភាព

ភពលមនុស្សមួ�ចំនួន ប�រូវបានទុកភចាល 
បានន�័ថាមនុស្សទាងំអស់ប�រូវបានទុកភចាល៖ 
ទស្សនវសិ័�សកម្មជន សស្តើនិ�ម �ុវជន Trans 
មកពើ�ំបន់អាសុើបា៉ា សុើេវកិ

សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ 
និងរភបៀបវារៈឆា្ន ២ំ០៣០៖ ភ�ើអវើខ្ុះជាការងារ 
ចភំពាុះមុខសបមាប់មនុស្សវ�័ភក្មង ជាអ្នកផ្ុក 
ជំងភឺអែស៍ និងរងផលប៉ាុះពាល់ពើជំងឺភអែស៍?

សភមង្ពើភាគខាង�្ូបង                  ៣២-៣៤

ការរកសា សុទិែ្ឋិនិ�មសបមាប់សស្តើរស់ភៅជាមួ� 
ជំងភឺអែស៍ និងសស្តើជាអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿងភញៀនក្នុង
  កិចចាសន្្ជាមួ� Baby Rivona

ការពិនិ�្យរាមោនសកម្មភាពថា្ន ក់ជា�ិ និងថា្ន ក់
�ំបន់                                             ៣៤-៣៥

ភោលការណ៍ YOGYAKATA៖ សម្ឹង ប�ឡប់   
ភបកា� សម្ឹងភឆា្ព ុះភៅមុខ

សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ 

របស ់សស្ដើ និងការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ៖ ករណើ  
អំពើ �ំបន់មើនែូរ ៉ាូបបភទសេវើលើពើន

ការភលើកកងវល់ភឡើង ភែើម្បើជួ� ឱ្យ មនុស្ស 
វ�័ ភក្មងបានទទួលសុខភាពផ្ូវភេទ និង សុខ -  
ភាព  បន្តពូជនិងសិទ្ធ៖ិ ការោក់ម�ិជូនសបមាប់  
ការពិនិ�្យភឡើងវញិ ជា រ�ៈកបមិ�សកល របស់
បបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន

ភបកាមែំភណើ រការែឹក្ ំ ភោ��ុវជនការ 
ពបងើក  បពំ ដែនឱ្យកានដ់� ទូលំទូលា�ដែម  ភទៀ�៖  
ការ �ស៊ូ ម�ិភែើម្បើ ទាមទារ សិទ្ធទិទួល បាន ការ 
រលូំ� កូនភោ�សុវ�្ថិភាពក្នុងបបភទសេវើលើពើន

បបេព្នធានបានមក ពើមជ្ឈមណ្ឌ លដចករដំលក
ចំភណុះែឹងដផ្នកសុខភាពផ្ូវភេទ  និងសុខភាព
បន្តពូជ និងសិទ្ធិរបស់ ARROW          ៤០-៤២

បបេព្នធានរបស់ ARROW  ម�ួចំនួន
ភទៀ�                                         ៤២-៤៣

និ�មន័�                                    ៤៣-៤៥

ទិែ្ឋភាពគួរពិចារណា                        ៤៥-៤៩

ភ�ើបញ្ហា សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង
សិទ្ធិប�រូវបានែកភចញពើ�ុពិភាកសាឬ?

បករុមការងារនិពន្ធ និងផលិ�កម្ម           ៥០

ភបាុះពុម្ពភោ� 
មជ្ឈមណ្ឌ ល្នធាន និងបស្វបជាវសបមាប់សស្តើ 

អាស៊្ន-បា៉ា សុើេវកិ

សខុភាពផ្លូវភេទ សខុភាពបន្តពលូជ និងសទិ្ិ ភៅក្ងុ
សករាជ ននភោលភៅអេិវឌ្ឍន៍ បបកបភោយចីរភាព
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អង្គការដែទាសុំខភាព បគរួស្រកម្ពុជា (រ៉ា ក់)
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លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលនូវសុខភាពផ្លូវភេទ និង
សុខ ភាពបន្តពូជ និងភាពជាសកលននសិទ្ធិផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ៖ 
ភ�ើភ�ើងកំពុងភ្វើការងារដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលភជាគជ័�ឬ?

និពន្ធភោ� Sivananthi Thanenthiran
្�កបប�ិប�្តិ ARROW 

អុើដម៉ាល៖ siva@arrow.org.my
ទវើ�្័រ៖ @SivannanthiT

លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលនូវសុខភាពផ្ូវភេទ និង
សុខភាពបន្តពូជ (SRH) និងភាពជាសកលននសិទ្ធិផ្ូវភេទ
និងបន្តពូជ (SRR) គឺជាការអំពាវ្វភកា្ត បរមួទូភៅបបកប
ភោ�មេចិ្ិរាមួ� ដែលចង់ឱ្យរោ្ឋ េិបាលននបបភទស្្
ធា្បំភពញឱ្យបាននូវសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង 
សិទ្ធិ (SRHR) របស់បបជាជនឱ្យបានភពញភលញបំផុ�រាម
ដែលអាចភ្វើបាន។ ការអំពាវ្វទាងំពើរភនុះប�រូវបានឆ្ុុះបញ្ចា ងំ
រាមលក្ខណៈ និងមភ្យោបា�ភផ្សងៗោ្ន  ភៅក្នុងសន្និសើទ
អន្តរជា�ិស្ដើពើបបជាជន និងកម្មវ ិ្ ើសកម្មភាព ការអេិវឌ្ឍន៍
(ICPDPoA) ភវទិកាសកម្មភាពបករុងភប៉ាកាងំ(BPfA) ភៅក្នុង
អនុសញ្ញា  និងភសចក្តើសភបមចស្ដើពើសិទ្ធិមនុស្សជាភបចើន 
ភេើ�  បចចាុប្បន្នភនុះ ក៏មានភៅក្នុងភោលភៅអេិវឌ្ឍ បបកប 
ភោ�ចើរភាព (SDGs) ផងដែរ។

ភែើម្បើដសវង�ល់ឱ្យបានភពញភលញនូវសកា្ត នុលពល និង
លទ្ធភាពដែលអាចមានភៅក្នុង SDGs សបមាប់ឱ្យភ�ើងជំរុញ
រភបៀបវារៈរបស់ភ�ើង�ភៅមុខភទៀ� ភ�ើងចាបំាច់ពិនិ�្យភោ�
�កចិ�្តទុកោក់ភលើចភ្្ុះបបភោង្្ ដែលមានក្នុងរ�ៈ 
ភពល ប៉ាុ ្្ម នឆា្ន កំន្ងភៅភនុះ។

លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលនូវសុខភាពផ្ូវភេទ និង
សុខភាពបន្តពូជ។ បបសិនភបើ ភ�ើងពិចារណាភលើលទ្ធ ភាព 
ភែើម្បើ ទទួល បាន ជា សកល នូវ សុខ ភាពផ្ូវ ភេទ និង សុខ ភាព 
បន្តពូជ ពាក្យ ភនុះបគបែណ្ដ ប់លក្ខខណ្ឌ វនិិច្័� សំខាន់ ៗ   បើ 
គឺ៖ អវើ? សបមាប់នរណា? និងភោ�រភបៀបណា? ភបើ ងាក  
ប�ឡប់ ភៅភមើលរាងំពើឆា្ន ១ំ៩៩៤ មក ICPD PoA1 បាន 
កំណ�់និ�មន័� «អវើ» ែូចខាងភបកាម៖ 

ក្នុងចំភណាមភសវាែនទភទៀ� ការដែទាសុំខភាពបន្តពូជ 
គួរ  រមួបញចាូ ល  ទាងំ ការបបកឹសា ភោបល់ ព័�៌មាន ការអប់រ ំការ 
បបាបស័�ទាក់ទង និងភសវាកម្មស្ដើពើដផនការបគរួស្រ  ការ អប់រ ំ   
និងភសវា សបមាប់ការដែទាមុំនភពលសបមាល ការ សបមាល 
កូន ភោ�សុវ�្ថិភាព និងការដែទា ំភបកា� ភពល សបមាល ជា 
ពិភសស គឺការបំភៅកូន នងិការដែទាសុំខភាពទារក និង សស្តើ 
ការ ទប់ស្កា �់ នងិការពយោបាលោ៉ា ងសមបសបចំភពាុះ បញ្ហា  
ោ្ម ន   កូន ការរលូំ�ែូចមានបញ្្ជ ក់ក្នុងវាក្យខ័ណ្ឌ ៨.២៥2 រមួ 
ទាងំ ការ ទប់ស្កា �់ការរលូំ� និងការបគប់បគងផលវបិាកននការ 
រលូំ� ការពយោបាលភមភរគភៅរាមបបព័ន្ធបន្តពូជ ជំងឺកាមភរគ    
និងលក្ខខណ្ឌ សុខភាពបន្តពូជ ែនទភទៀ� បពម ទាងំ ព័�៌ មាន 
ការអប់រ ំនិងការបបឹកសាភោបល់រាមការគួរស្ដើពើបញ្ហា ផ្ូវភេទ 
រ បស់ មនុស្ស  សុខភាពបន្តពូជ និងភាពជាឪពុកមា្ដ �បបកប 
ភោ� ការទទួលខុសប�រូវ។ គួរមានភសវាការបញ្ជូ នភៅរក ភសវា   
ដផ ន ការ បគរួស្រ និងការភ្វើភរគវនិិច្័� និង ពយោបាល បដន្ថម  
ភទៀ� សបមាប់ជំងឺស្មុគស្្ម ញភកើ�មានក្នុងភពល មាន នផ្ ភពាុះ    
ការសបមាល និងការរលូំ� ភាពោ្ម នកូន ភម ភរគ ភៅ រាម 
បបព័ន្ធ បន្តពូជ មោរ ើកសុែន់ និងមោរ ើក ក្នុង បបព័ន្ធ បន្ត ពូជ 

ជំងឺ  កាមភរគ រមួទាងំ HIV/AIDS ជា   បបចារំាម�បមរូវការ។  
ការ  រ រងំ ោ៉ា ងសកម្មចំភពាុះការអនុវ�្តបបកប ភោ �ភបោុះថា្ន ក់ 
ែូចជាការកា�់ភឆ្តញ (សិរ) របស់សស្តើជាភែើមក៏គួរក្ា�ជា 
សមាសធា�ុែ៏សំខាន់ ននការដែទាសុំខភាពបឋម រមួទាងំកម្ម
វ ិ្ ើដែទាសុំខភាពបន្តពូជផងដែរ។ (វាក្យ ខ័ណ្ឌ  ៧.៦)

ភៅក្នុងបកបខ័ណ្ឌ ភសវាសុខភាពបន្តពូជ ការរលូំ�កូនប�រូវ
បានចា�់ទុកជាបបធានបទចបមរូងចបមាស ភេើ�ជានិចចាកាល 
ដ�ង ភា្ជ ប់មកជាមួ�ពាក្យ ភ�ឿន បពមានជាមុនថា «ភោងរាម  
ចបាប់» និង «មិនដមនជាវ ិ្ ើស្សស្តននការភ្វើដផន ការ បគរួស្រ»។ 
ការភ�ឿនបពមានភនុះ ភៅដ�មាន ទំេ ំ្ ំភ្ង រេូ� មក ែល់
បចចាុប្បន្ន។ ក្នុងចំភណាមភសវា្្ជាភបចើន ភលើកដលងដ�ជំងឺ
HIV/AIDS ភ�ើងភ�ើញថាភសវាសុខភាពផ្ូវភេទសបមាប់ជំងឺ រ ើក
រលោល ជាស្មញញាែូចជា ជំងឺបបភមុះទឹកថ្ា ជំងឺស្វ � ជំងឺ 
បបភមុះ  ទឹក បា� និង HPV ប�រូវបានោក់បញចាូ លភៅភបកាមលក្ខ 
ខណ្ឌ  សុខភាពបន្តពូជ ដែលជាការភ្វើឱ្យបញ្ហា ននជំងឺទាងំភនុះ 
បា�់ រូបរង។

ICPD PoA ក៏ផ្ដល់អនុស្សន៍ថា ភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និង
សុខភាពបន្តពូជភពញភលញ គួរក្ា�ជាសមាសធា�ុែ៏ចាបំាច់
ដែលប�រូវដ�មានភៅក្នុងភសវាដែទាសុំខភាពបឋម៖ ភពាលគឺ
ជាកបមិ�ននការដែទាសុំខភាព ដែលបបជាជនភាគភបចើនមាន
លទ្ធភាពអាចទទួលបាន។ ប៉ាុដន្តការបភងកាើ�បបព័ន្ធដែទាសុំខភាព
បឋមភៅទូទាងំបបភទស និងក្នុងបណា្ដ បបភទស្្ គឺមាន
របា�មិនភស្មើោ្ន ភឡើ� ភោ�ក្នុងភ្ុះអនុស្សន៍ភនុះអាច  
ងា� បសរួល សភបមចបានភៅក្នុង បណា្ដ បបភទសដែលមាន  
បបជាជន �ិច ជាពិភសសបបសិនភបើបបភទសភ្ុះមានលក្ខណៈ
ជាទើ បករុង ទំភនើប ប៉ាុដន្ត មិនងា�សភបមច បាន ក្នុង បណា្ដ  បបភទស 
ដែលមានបបជាជនភបចើន ឬបបជាជនមានស្្ថ នភាពខុស ដប្ក 
ោ្ន ខ្ាងំ។

លក្ខខណ្ឌ វនិិច្័�ទើពើរ «សបមាប់នរណា» ក៏ប�រូវបាន 
បញ្្ជ ក់  ភៅក្នុង ICPD PoA ផងដែរថា៖ សស្ដើ និង បុរសទាងំ  
អស់  រមួទាងំមនុស្សវ�័ភក្មង ទាងំលក្ខណៈជាបុគ្គល និង ជា 
គូ បសករ។

បបសិនភបើ ភ�ើងពិនិ�្យភលើទិែ្ឋភាពននការផ្ដល់ភសវាសុខភាព
ភ�ើង ភ�ើញថា លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលភៅដ�ជាភោល
ភៅមួ�ស្ថិ�ភៅឆាងា �ភៅភឡើ� ជាពិភសសសបមាប់ជនបកើបក
និងរងការភរ ើសភអើងដែលកំពុងប�រូវការភសវាភនុះខ្ាងំបំផុ�។
ការអំពាវ្វឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានជាសកល ប�រូវបាន
ររងំភៅកបមិ�ជាភបចើនភោ�ស្រករា្ត ភផ្សងៗ។

លក្ខខណ្ឌ វនិិច្័�ទើបើ «ភោ�រភបៀបណា» គឺជាករា្ត កំណ�់
មួ�ដែលនឹងជុះឥទ្ធិពល្ំភ្ងភលើបបភេទភសវាកម្ម (អវើ)
ដែល ប�រូវ បានផ្ដល់ឱ្យ និងអ្នកទទួលភសវា កម្ម (សបមាប់ 

នរណា)។ ភេ�ុភនុះ ជាការចាបំាច់ដែលប�រូវពិនិ�្យ លម្ិ� 
បដន្ថម   ភទៀ�ភលើចំណុចភនុះ។

ទើមួ� ភោលគំនិ�ដែលបានភលើកភឡើងែំបូងក្នុងទសវ�្ស
៨០ គឺចង់ឱ្យរោ្ឋ េិបាល គួរដ�ផ្ដល់ភសវាសុខភាពជា  សិទ្ធិ 
របស់ ពលរែ្ឋទាងំអស់។ ភសចក្ដើដែ្ងការណ៍ទើបករុង Alma 
Ata បានអំពាវ្វែល់រោ្ឋ េិបាល បបភទស្្ឱ្យ ចា�់ 
កញចាប់ែវកិាោ៉ា ងភោចណាស់ភស្មើនឹង ៧% ននែវកិាបបចា ំ
ឆា្ន  ំរបស់ខ្ួន សបមាប់ការផ្ដល់ភសវាសុខភាព។ បណា្ដ បបភទស   
មួ�ចំនួនបានបភងកាើ�គំរូែូចដែលបានភពាលខាង ភលើ ជា មុន 
រចួ  ភបសចមកភេើ� ជាភេ�ុភ្វើឱ្យភគអាចផ្ដល់ភសវា  សុខ 
ភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជភាគភបចើន(ែវើភបើមិន ដមន 
ទាងំ អស់ក្ដើ) រាមរ�ៈគំរូននការផ្ដល់ការដែទាសុំខភាព  របស់ 
ពួក ភគ។ ឧទាេរណ៍ បបភទស ចិនអាច កា�់ បន្ថ� អបរា ស្្ប់  
របស់ មារា និង បភងកាើនលទ្ធភាពទទួលបានមភ្យោបា� ពនយោរ 
កំភណើ � រាមរ�ៈការវនិិភោគភលើបបព័ន្ធសុខាេិបាល ស្ថិ�
ភបកាម ការបគប់បគងភៅថា្ន ក់កណា្ដ ល ភេើ�ភសវាអាចចូលភៅ
ែល់បបជាជនោ៉ា ងទូលំទូលា�។ បបភទសមា៉ា ភឡសុើ សិងហាបុរ ើ 
និងបបភទសនែ បានវនិិភោគភលើបបព័ន្ធសុខាេិបាលរបស់ខ្ួន
ភៅភែើមទសវ�្សទើ៨០ ភេើ�ភសវាអាចចូលភៅែល់បបជាជន
ក្នុងកបមិ�ែ៏បបភសើរ ភោ�អបរាបបជាជនរបស់បបភទសទាងំ
ភនុះមានចំនួន�ិច។ ្ភពលែ្មើៗភនុះ បបភទសភវៀ�ណាមក៏
អាចភ្វើបានែូចោ្ន ភនុះផងដែរ។
  
…លទ្ធភាពទទួលបានជាសកល មិនមានលក្ខណៈសុើ
សងាវ ក់ោ្ន ភៅទូទាងំបបភទស និងរវាងបណា្ដ បបភទស
្្ភឡើ�។ សូម្បើដ�ក្នុងបបភទសដែលមានលទ្ធផល
ដផ្នកសុខភាពល ្រាមនិ�មន័�កំណ�់ភោ�សូច្- 
ករ SDG ក្ដើក៏ភៅដ�មានគម្ា�គួរជាទើក�់សមា្គ ល់ 
សបមាប់ជនជា�ិភែើមភាគ�ិច ជនចំណាកបសរុក ជន 
បកើ  បក និងបបជាជនដែលរស់ភៅក្នុង�ំបន់ ដែល ពិបាក 
ចូលភៅែល់…

ភៅចុងទសវ�្សទើ៩០ បណា្ដ បបភទស្ំៗមួ�ចំនួនែូចជា
បបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើ បា៉ា គើស្្ថ ន និងេវើលើពើនជាភែើម បានភ្វើ
វមិជ្ឈការ វសិ័�សុខាេិបាលភៅភបកាមការបគប់បគងរបស់
រោ្ឋ េិបាលថា្ន ក់ភខ�្ត ភោ�ដលងជាភារកិចចារបស់ថា្ន ក់កណា្ដ ល
ក្នុងការចា�់កញចាប់ែវកិា ភ្វើដផនការ និងអនុវ�្ត។ ភោ�ស្រ
ការភ្វើវមិជ្ឈការវសិ័�សុខាេិបាល ភ្វើឱ្យវសិ័�ភនុះប�រូវក្ា�ជា
កម្មវ�្ថុននែវកិា និងចបាប់ភៅថា្ន ក់មូលោ្ឋ ន ភេើ�វសិ្លភាព 
និងគុណភាពភសវាដែលប�រូវបានផ្ដល់ជូនែល់បបជាជន ក៏ដបប
ភៅជាមានលក្ខណៈខុសដប្កោ្ន ខ្ាងំ។ បបជាជនរស់ភៅក្នុង
�ំបន់ បកើបក មានលទ្ធភាពកាន់ដ��ិចក្នុងការទទួលបានភសវា 
កម្ម ភេើ�ភៅភពលដែលចាបំាច់ ប�រូវចា�់អាទិភាពែវកិាភសវា 
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កម្មប�រូវបានកា�់បន្ថ� ភេើ�ែវកិាសបមាប់ សុខភាពផ្ូវភេទ 
និង សុខភាពបន្តពូជ ក៏ប�រូវបានកា�់បន្ថ�កាន់ដ�ខ្ាងំដែម  
ភទៀ�។ មយោ៉ាងភទៀ�ភោ�ភមើលភ�ើញថា កន្ងមកកម្មវ ិ្ ើដផន 
ការបគរួស្រភបចើនដ�សងកា�់្ងាន់ភលើការពនយោរកំភណើ � ភ្វើឱ្យ
ចបាប់ ស្ស្ និងបបនពណើ ក្នុងមូលោ្ឋ នភស្ើរដ�ដលងចង់
និោ� ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណ�់ចំនួនកូន ភបពាុះភគចា�់ទុកថា
ភនុះជា�ំណមស្ស្មិនឱ្យមានពិភាកសាភលើការបពា្ឈប់
កំភណើ �។

ប៉ាុដន្តភៅភែើមទសវ�្សឆា្ន ២ំ០០០ គំរូដែលបានទទួលការ
ោ ំបទពើរោ្ឋ េិបាល បានងាកភៅរកទបមង់ដផ្កភលើវសិ័�ឯកជន
សុខាេិបាល ដែលអនុញ្ញា �ឱ្យអ្នកផ្ដល់ភសវា្្អាចចូល
ក្នុងកាន់ទើផសារ និងចាប់ភផ្ដើមោក់ឱ្យមានភសវាភោ�គិ�នែ្
(ដែល ប�រូវការបង់បបាក់ភចញពើភោភ ៉៉ា  ឬរាមរ�ៈគភបមាង
ធា្រ៉ាប់រងភផ្សងៗ)។ ក្នុងឆា្ន កំន្ងភៅែ្មើៗភនុះ ភៅភបកាម
រូបភាពវធិានការ «រ�ឹ�្ប�ិ» ភ�ើងភ�ើញថារោ្ឋ េិបាលបាន 
ែក ខ្ួន ែ�ជាបភណ្ដើ រៗ ពើវសិ័�សុខាេិបាល។ រោ្ឋ េិបាល 
ដែលបានវនិិភោគ ភលើភសវាែ៏ភបចើនរចួមកភេើ� មិន អាច  កា�់ 
បន្ថ� ភសវាកម្ម ទាងំ  បសរុងបានភឡើ�  ភនុះមាន ន័� ថា ជា នភោ  
បា�  ភែើរ ែ� ភបកា� សបមាប់ ពល រែ្ឋ របស់ ខ្ួន ភេើ� ពួក ភគ 
ក៏  មិនពបងើកភសវារបស់ខ្ួនបដន្ថមភទៀ�ដែរ។ ភទាុះោ៉ា ងណា 
បណា្ដ បបភទសបកើបក ដែលមិនទាន់អាចវនិិភោគភលើភសវា្្
បាន  ភបចើនភៅភឡើ� ភេើ�ជាបបភទសពឹងដផ្កភលើមាចា ស់ជំនួ�
សបមាប់មូលនិ្ិសុខាេិបាលវញិ គឺនឹងភែើររាមគន្ងផ្ូវភផ្សង
ពើភនុះ។

ភៅក្នុងទិែ្ឋភាពភនុះ ការស្្បស្ង់ម�ិដផ្នកសុខភាពបបជា  
ស្សស្ត និងកបមងទិន្នន័�បបជាជនបានបងាហា ញឱ្យភ�ើញថា   
លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលមិនមានលក្ខណៈសុើសងាវ កោ់្ន    
ភៅ  ទូទាងំបបភទស និងរវាងបណា្ដ បបភទស្្ភឡើ�។ សូម្បើដ�
ក្នុងបបភទសដែលមានលទ្ធផលដផ្នកសុខភាពល ្រាមនិ �មន័� 
កំណ�់ភោ�សូច្ករ SDG ក្ដើ ក៏ភៅដ�មានគម្ា�គួរជាទើក�់
សមា្គ ល់សបមាប់ជនជា�ិភែើមភាគ�ិច  ជនចំណាកបសរុក  ជន
បកើ បក និងបបជាជនដែលរស់ភៅក្នុង�ំបន់ដែលពិបាកចូលភៅ
ែល់។ ភៅក្នុងបរោិកាសដែលមាន្នធានមិនបគប់បោន់ 
បករុម  ទាងំអស់ភនុះ មិនសូវបានភគ�កមកពិចារណាភទ ភោ�
ភេ�ុ ថាភៅមានចភ្្ុះបបភោងភបចើនភទៀ�រវាងបបជាជនបកើបក
អ្នករស់ភៅរាមទើជនបទ និងអ្នកមិនសូវទទួលបានការអប់រ ំ
ខ្ពស់។ 3,4 

ទើពើរ លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលគួរមានន័�ថា លទ្ធភាព
ទទួលបានភសវាបគប់បជរុងភបជា�ក្នុងវែ្ដជើវ�ិទាងំមូល។ ជាក់ 
ដស្ដង  ភៅក្នុងបណា្ដ បបភទសដែលបានវនិិភោគ ភែើម្បើ ស្្ថ ប្  
បបព័ន្ធ សុខាេិបាលរបស់ខ្ួន ភបើភទាុះ បើ ជា  មិន ទាន់ ផ្ដល់ភសវា  
ទាងំ  អស់  ប៉ាុដន្ត ក៏ បាន ផ្ដល់ ភសវាភាគភបចើន រចួភេើ�ដែរ ែូចជា 
បបភេទ ភមភរគ ឆ្ងរាមបបព័ន្ធបន្តពូជ និងជំងឺកាមភរគ (ភលើក 
ដលងដ�ជំងឺភអែស៍) ជាទូភៅប�រូវបានភគទុកថាជាការងារ 
ប្្ប់  បន្ស។ំ ភសវាទាងំភនុះភពលខ្ុះ អាចទទួលបានរាមរ�ៈ 
បណា្ដ ញសុខភាពមា្ដ � បណា្ដ ញ HIV/AIDS ប៉ាុភណាណ ុះ ជាលទ្ធ 
ផល  ភ្វើឱ្យបបជាជនជាភបចើនមិនបានទទួល ការពិនិ�្យ និង 
ពយោបាល។ បដន្ថមពើភនុះភទៀ�  បបជាជនបកើបក និង រងការភរ ើស 

ភអើងភបចើន ដ�មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានព័�៌មាន ការ ពិនិ�្យ 
និងពយោបាលជំងឺមោរ ើកបបព័ន្ធបន្តពូជ ភ្ុះ ភឡើ� ភេើ� 
ែូច  ោ្ន   ភនុះដែរសបមាប់លទ្ធភាព ទទួល បាន ការ ពយោបាល ជំងឺ 
ោ្ម ន កូន។ អបរាភកើ�ជំងឺែូចជាបូសអន្ង់ និងបសរុ�ស្ូបន 
មិនប�រូវបានភគភលើក�កមកពិភាកសា ឬប�រូវបានភឆ្ើ� �ប 
ភឡើ�។ លទ្ធភាពទទួលបានការរលូំ�កូនភោ� សុវ�្ថិភាពភៅ
ក្នុងបបភទសដែលការរលូំ�កូនជាភរឿងបសបចបាប់ ប�រូវបានរ�ឹ 
បន្ដឹងកាន់ដ�ខ្ាងំភឡើងភោ�ឈរភលើមូលោ្ឋ នជាភបចើន៖ ការ 
បកបស្�កាន់ដ��ឹងរុងឹ ចំភពាុះលក្ខណៈសម្ប�្តអិាចទទួល 
ចូល មកពយោបាល អ្នកផ្ដល់ភសវាអាចភលើក�កបបការស្ដើពើ «ការ 
បែិភស្មិនផ្ដល់ភសវា ភោ�ស្រករា្ត មនសិកា» ជាមូលោ្ឋ ន 
ភែើម្បើមិនផ្ដល់ភសវា ឬមិនបញ្ជូ ន និងការរលូំ�កូនដែលប�រូវ បាន 
កំណ�់ និ�ម ន័� ថាជា «ការរលូំ�កូនដផ្កភលើការភបជើសភរ ើស 
ភេទទារក» ប�រូវបានភគោមឃា�់។

ភោលវ ិ្ ើ ទទួល បាន ភស វា ភព ញ វ ែ្ដ ជើ វ ិ  � មិនដម ន   ជានិ ោម           
អនុវ�្ត  ភៅក្នុង ការ ផ្ដល់ភសវាភទ។  សស្តើ អា �ុ ចាប់ពើ ១ ៥  ែ ល់  
៤៩ ឆា្ន  ំក្នុងវ�័បន្តពូជ គឺទ ទួ ល   បានកា រ � ក ចិ �្ត ទុ ក ោក់  ដផ្នក 
ភស វា  ព នយោរ កំភណើ � និងសុខភាពមារា។ ការ អប់ រ ំផ្ូវ ភេទ បគប់ 
បជរុង  ភបជា� និង    ភស វា សុខ ភាព ផ្ូវ ភេ ទ សុខ ភាព បន្ត ពូជ ស 
បមាប់    បប ជា  ជន វ�័   ភក្មង  ( ជា ពិ ភសស អ្នក មិន ទាន់ ភរៀប ការ ) មិន   
ប�រូវ បាន ភគ ភអើ ភពើ ភឡើ� ភទាុះបើជាបបជាជនទាងំភនុះមាន ចំនួន 
ភបចើនក្ដើ ។  សស្ដើ ភលើសពើ អា�ុ ៤៩ឆា្ន  ំរាម្ម្មរាមិនប�រូវ បាន ភគ 
ភផ្្ដ � ជាភោលភៅសបមាប់ការផ្ដល់ព័�៌មាន និង ការ  ពិនិ�្យ រក 
ភមភរគ  ភអែស៍ ផងដែរ   ភោ� ពួក ភគ ប�រូវ បាន ចា�់ ទុក ថា ជា 
បករុម មិនមានសកម្មភាព ផ្ូវ ភេទ ភបពាុះ  ពួក  ភគ   ស្ថិ�   ក្នុង   បករុម 
អា�ុ េួស វ�័ បន្តពូជ។

ទើបើ លទ្ធភាពទទួលបានជាសកល មានន័�ថា បគប់ បករុម 
ម  នុស្សទាងំអស់ក្នុងសេគមន៍  អាចមានលទ្ធភាពទទួលបាន 
ភសវា។ ភទាុះោ៉ា ងណាក្ដើ បករុមមួ�ចំនួនែូចជា បបជាជនវ�័ 
ភក្មង សស្ដើមិនទាន់ភរៀបការ អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  អ្នករកសុើ 
ផ្ូវភេទ និងជនចំណាកបសរុក បន្តបបឈមជាមួ�ឧបសគ្គរប់ 
មិន អស់ ដែលមានបបេពមកពើភាពលភម្ៀងជា បបព័ន្ធ ឥរោិបែ 
របស់   អ្នក ផ្ដល់ ភសវា ការភរ ើសភអើង និងការមាក់ងា� ភៅភពល  
ពួកភគពយោោមចូលភៅទទួលភសវា។ លទ្ធភាព ទទួល បានជា    
សកល គួរដ�មានន័�ថា បុរស និងភក្មង បបរុស ប�រូវបាន ភផ្្ត � 
ភោលភៅភស្មើោ្ន ផងដែរ សបមាប់ការផ្ដល់ព័�៌មាន និងភសវា 
ប៉ាុដន្តរ�ៈភពល ៣០ឆា្ន កំន្ងមកភនុះ អ្នកចូលរមួជា  បុរស ភៅក្នុង
ការពនយោរកំភណើ �ភៅដ�ប�រូវបានភគបំភេ្ចភចាល។

ទើបួន  បណា្ដ បបភទសមួ�ចំនួន ដែលមានភោលនភោ  
បា� កា�់បន្ថ�អបរាមានកូនបានឈានភៅសភបមចភោល 
ភៅ រចួភេើ�។ ប៉ាុដន្តបចចាុប្បន្នភនុះ បបភទសទាងំភ្ុះកំពុង 
បបឈមជាមួ�បញ្ហា កំភណើ នបបជាជនវ�័ ចំណាស់ «ែ៏គួរឱ្យ 
ខ្ាច»។  បបភទស មាន ចំណូលខ្ពស់ ែូច ជា បបភទសជប៉ាុន សិងហា 
បុរ ើ និងកូភរ ៉ាខាង�្ូបង និងបបភទស មាន  ចំណូលកបមិ�ម្្យម 
និងកបមិ�ទាប ែូចជាបបភទសចិន បបភទសមា៉ា ភឡសុើ និង 
បបភទស នែជាភែើម។ បករុមបបភទសមានចំណូលកបមិ�ម្្យម 
និងកបមិ�ទាប បានពយោោមដកសបមរួលភោលនភោបា� 
និង អនុញ្ញា �ឱ្យមានការភកើនភឡើងនូវអបរាមានកូនសរុប 

(ឧទាេរណ៍ បបភទសចិន បានបន្ធូរភោលនភោបា�មានកូនដ� 
មួ�  របស់ ខ្ួន )។ រច្សម័្ពន្ធ បបជាជន មិនដមនប�រូវ  បាន កំណ�់  
ភោ�ការមានកូនដ�មួ�មុខភទ ភោ� ភោលនភោបា� 
ចំណាក បសរុក អាចជំរុញឱ្យ�ុវវ�័ភ្វើចំណាកបសរុកផងដែរ។ 
ភទាុះជាោ៉ា ងណា ែំភណើ រការវវិឌ្ឍន៍ ដផ្នក នភោ បា�ថា្ន ក់ជា�ិ 
បគបែណ្ដ ប់ភោ�ជា�ិនិ�មដបបជា�ិពន្ធុ និង ស្ស្ ជា 
ភរឿ�ៗ ដ�ងដ�ចងភា្ជ ប់សស្តើស្ថិ�ក្នុងបករុមបបជាជនភាគភបចើន 
និង ស្ស្ភាគភបចើន ជាមួ��ួ្ទើបន្តពូជសបមាប់ពូជ 
ស្សន៍ ស្ស្ និងជា�ិភ្ុះ ភ្វើឱ្យ�ួ្ទើជាវជិ្ជមានដែល 
អាចមានចំណាកបសរុក ដបបជាមានភាពបសពិចបសពិល។ 
ចំណុចភនុះ ប�រូវបានក�់សមា្គ ល់ភ�ើញថា បណា្ដ បបភទសមួ� 
ចំនួនែូចជា បបភទសឥណា្ឌ  និងបសើលងាកា ជាភែើម។

... លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលគួរមានន័�ថា បគប់
បករុមមនុស្សទាងំអស់ក្នុងសេគមន៍អាចមានលទ្ធភាព
ទទួលបានភសវា។ ភទាុះបើជា បករុមមួ�ចំនួនែូចជា 
បបជាជនវ�័ភក្មង សស្ដើមិនទាន់ភរៀបការ អ្នកបសឡាញ់ 
ភេទែូចោ្ន  អ្នករកសុើផ្ូវភេទ និងជនចំណាកបសរុក 
បន្តបបឈមជាមួ�ឧបសគ្គរប់មិនអស់... 

ទើបបា ំែវើភបើមានការអំពាវ្វសំុឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបាន
ជាសកលនូវភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និង 
ទទួល  បាន ជាសកលនូវសិទ្ធិផ្ូវភេទ និងសិទ្ធិបន្តពូជ ប៉ាុដន្ត 
រោ្ឋ េិ បាល និងមាចា ស់ជំនួ�ភបចើនភផ្្ដ �ការ�កចិ�្តទុកោក់ភៅ
ភលើការផ្ដល់ភសវាសុខភាពបន្តពូជ រមួទាងំភសវាសុខភាពមារា 
និង ភមភរគភអែស៍ ជំងឺភអែស៍ខ្ាងំជាង។ បបសិនភបើភ្ៀប ជា 
មួ� ការ បភងកាើ�ឱ្យមាន និងការអុះអាងភលើសិទ្ធិផ្ូវភេទ និង សិទ្ធិ 
បន្តពូជ។ 

ទាងំសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និងការ ទទួល 
បាន  ជាសកលនូវសិទ្ធិផ្ូវភេទ និងការ បន្តពូជ គឺសុទ្ធដ�ចាបំាច់ 
និងជំរុញ ឱ្យោ្ន ភៅវញិភៅមក។ ែវើភបើការកា�់បន្ថ�វសិមភាព 
សុខភាពអាចមានឥទ្ធិពល្ំភ្ងភលើសស្តើ (ភោ�ស្រ សស្តើ 
មាន ចំនួនភបចើនភលើសលប់ក្នុងចំភណាមជនបកើបក) ប៉ាុដន្ត ឆ្ង 
រាម បទពិភស្្ន៍ក្នុងរ�ៈភពលប៉ាុ ្្ម នទសវ�្ស កន្ង មក ភនុះ 
បងាហា ញ ឱ្យភ�ើងភ�ើញថា ការភផ្្ដ �ភៅភលើ ដផ្នកភនុះ  ដ�  មួ� មុខ 
គឺភៅមិនទាន់បោប់បោន់ភៅភឡើ�។ ការ រ ើក ស្� ភា� នន 
បញ្ហា  «ចបមរូងចបមាស» ្្ែូចជាការភចៀរ បបោប់ភេទសស្តើ 
(FGM) អាពាេ៍ពិពាេ៍វ�័ភក្មង លទ្ធភាព ទទួល បាន ភសវា 
រលូំ� លទ្ធភាពទទួលបានភសវាពនយោរកំភណើ � និងភសវា រមួ 
ភេទ ភោ�សុវ�្ថិភាពសបមាប់អ្នកមិនទាន់ភរៀបការ គឺជាលទ្ធ 
ផលភកើ�ភចញពើការមិនវនិិភោគឱ្យបានភស្មើភាពោ្ន ភៅក្នុង 
ទិែ្ឋភាព ដផ្នកសិទ្ធិជាការងារភ្វើភឡើងភោ�រោ្ឋ េិបាល និង មាចា ស់ 
ជំនួ�ដ�ប៉ាុភណាណ ុះភទ។ ការវនិិភោគកាន់ដ�ភបចើនបដន្ថមភទៀ� ភលើ 
ដផ្នកសិទ្ធិផ្ូវភេទ និងសិទ្ធិបន្តពូជ បបាកែជាអាចជំរុញឱ្យ មាន 
ការ  ភោរពចំភពាុះសវ័�ភាព និងការសភបមចចិ�្តរបស់សស្ដើភៅ ក្នុង 
ភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ភបពាុះថាការចា�់  
ទុក សស្តើមានឋានៈទាបភៅក្នុងសង្គម ភបចើនដ�ភ្វើឱ្យសស្តើមិនសូវ 
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ប�រូវបានភគភមើលភ�ើញថា ជាមាចា ស់សិទ្ធិ ភេើ�សម�្ថភាព
ក្នុងការអនុវ�្តសិទ្ធិដ�ងមានភាពខុសដប្កោ្ន ពើបករុមសស្តើមួ� 
ភៅ បករុមសស្តើមួ�ភទៀ�  ភោងភៅរាមបុពវសិទ្ធិសង្គមរបស់ 
ពួក ភគ។5  ការភបបើបបាស់បកដសដេ្នក «សុខភាព» ជាបកដស 
ដេ្នក ចម្បង សបមាប់សុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ ក៏ 
បាន បណា្ដ ល ឱ្យភកើ�មានការអនុវ�្តដផ្នកភោលនភោបា�ែ៏
គួរ ឱ្យអស់សំភណើ ចមួ�ចំនួន ែូចជាការដបបក្ា�ការវុះកា�់ 
បបោប់ ភេទសស្តើមានលក្ខណៈភវជ្ជស្សស្ត ភៅរាមបរោិកាស 
មន្ើរ ភពទ្យ ភែើម្បើឱ្យការអនុវ�្តភនុះអនុភលាមរាម «សុខ ភាព» ។6

ការទទួលបានជាសកលននសិទ្ធិផ្ូវភេទ និងការបន្តពូជ។    
ចំណុចភនុះ្ភំ�ើងភៅែល់រប�់គំនិ�សំខាន់មួ�ភទៀ�
នន រភបៀបវារៈរបស់ភ�ើងភពាលគឺ ការទទួលបាន ជា សកល នន 
សិទ្ធិ ផ្ូវ ភេទ និងការបន្តពូជ។ ទិែ្ឋភាពភនុះ ទាក់ទង ជាមួ� 
ការ ភោរព ការទទួលស្្គ ល់ និងការសភបមចបាននូវសិទ្ធិផ្ូវ 
ភេទ និងការបន្តពូជ មិនប�ឹមដ�ភែើម្បើធា្ឱ្យមានភសវា
សុខ  ភាព ផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជសបមាប់មនុស្ស បគប់ 
រូបប៉ាុភណាណ ុះភទ ប៉ាុដន្តក៏ប�រូវសងកា�់្ងាន់ភលើសវ័�ភាពដផ្នក រង 
កា� និង ភសច ក្តើ នែ្ែ្នូរដផ្នករងកា� បពមទាងំជំរុញនូវ 
លក្ខណៈ សវ័�ភាព និងជភបមើសសបមាប់បុគ្គលផងដែរ។ 
ទិែ្ឋភាពភនុះបបាប់ភ�ើងថា ភបើភទាុះបើជាមានការវនិិភោគគួរ
ជាទើក�់សមា្គ ល់ភលើដផនការបគរួស្រ  និងភសវាសុខភាពមា្ដ �
ភេើ�ក្តើ ប៉ាុដន្តភៅដ�មានភាពខុសោ្ន ទាក់ទងនឹងការសំុការ
�ល់ បពមពើគូបសករ  និងឪពុកមា្ដ � ភែើម្បើទទួល បាន  ភសវា  
ភនុះភៅភឡើ�។7  ម៉ាយោងភទៀ�ភែើម្បើឱ្យ ភសវា ដផនការ បគរួស្រ មាន
ភាពបសបចបាប់ក៏ភៅមាន�បមរូវការឱ្យមានការទទួល�ក ជា
 លក្ខណៈ សេគមន៍រាមរ�ៈអ្នកែឹក្សំ្ស្ផងដែរ។
ទាក់ទិនជាមួ�ចំណុចភនុះ សូច្ករភៅក្នុង SDG ស្ដើពើ
សមភាពភ�នឌ័រពាក់ព័ន្ធជាមួ� FGM ការភរៀបការក្នុងវ�័
ភក្មង អំភពើេងិសាផ្ូវភេទ និងសិទ្ធិបន្តពូជ គឺមានបបភោជន៍អាច
ជួ�ភ�ើងក្នុងការជំរុញរភបៀបវារៈរបស់ភ�ើងបន្តភៅភទៀ� ភបពាុះ
ថាភពលភនុះរោ្ឋ េិបាលចាបំាច់ប�រូវពិនិ�្យរាមោន និងរ�ការណ៍
ភលើបញ្ហា ទាងំអស់ភនុះ។

ភទាុះជាោ៉ា ងណា       អ ្  គ �   នន កា រ ស ភបម ច   បា ន   ភា ព       ជា      
សកល    នន     សិ ទ្ធិ       ផូ្ វ ភេ ទ   និ ង សិ ទ្ធិ ប ន្ត ពូ ជ ោ ក់ មា ន ភា ព បស ពិ ច 
បស ពិ ល  ភោ � ភេ �ុ ថា  អ �ើ � កា ល ប�រូ វ បា ន ស្្ថ  ប ្  ភឡើ ង ភលើ   
មូ ល ោ្ឋ  ន ទ ន់ បជា � ដែ ល មា ន ភា ព ដបប បបរួ ល ជា ខ្ា ំង ។   
   

...  ែវើភបើមានការអំពាវ្វសំុឱ្យមានលទ្ធភាព ទទួល 
បានសុខភាព ផ្ូវភេទ  និងសុខភាពបន្តពូជជាសកល  
និងភាពជាសកលននសិទ្ធផិ្ូវភេទ  និងសិទ្ធបិន្តពូជក្ដើ 
ប៉ាុដន្តរោ្ឋ េបិាល និងមាចា ស់ជំនួ�ភបចើនភផ្្ដ �ការ�ក
ចិ�្ត ទុក ោក់ភៅភលើការផ្ដល់ភសវាសុខភាពបន្តពូជ... 
ខ្ាងំជាង បបសិនភបើភ្ៀបជាមួ�ការបភងកាើ�ឱ្យមាន  
និងការអុះ អាង ភលើសិទ្ធផិ្ូវភេទ និងសិទ្ធបិន្តពូជ។

ទើមួ� ភៅក្នុងឯកស្រ   និងកិចចាបពមភបពៀងអន្តរជា�ិទាងំ
អស់រមួទាងំអនុសញ្ញា ស្ដើពើសិទ្ធិមនុស្ស គឺមានការអនុញ្ញា �ិឱ្យ
មានភាពខុសដប្កោ្ន  ភោងភៅភលើអ្ិបភ��្យភាពជា�ិ

ភេើ� ការសភបមចបានភោលភៅភនុះ គឺជាកម្មវ�្ថុននស្ស្ 
និងបបនពណើ របស់បបភទសនើមួ�ភរៀងៗខ្ួន។ ភនុះគឺជារបាងំ
ររងំការធា្ឱ្យមានសមភាពភ�នឌ័រក្នុងបគរួស្រ និងការ
ជំរុញ ឱ្យសស្តើ មនុស្សវ�័ភក្មង ជនជា�ិភាគ�ិចដផ្នកផ្ូវភេទ 
ពូជស្សន៍ និងស្ស្ អាចសភបមចបាននូវសិទ្ធផ្ូវភេទ 
និង សិទ្ធិបន្តពូជរបស់ខ្ួន។ សូម្បើដ�បគរួស្រដែលជាអង្គភាព
មូលោ្ឋ នបំផុ�របស់សង្គម ជាកដន្ងដែលវសិមភាពភ�នឌ័រ
មានភាពរ ើកស្�ភា�ោ៉ា ងខ្ាងំ៖ អំភពើេងិសារមួទាងំអំភពើ
េងិសាផ្ូវភេទ គឺភកើ�មានជាស្មញញា ភាពលភម្ៀងក្នុងការដបង
ដចក្នធាន្ភពលបចចាុប្បន្ន និង្ភពលអ្គ� (រមួទាងំ
អាោរ ការអប់រ ំការភលងកមសាន្ត) ក៏ែូចជាការស្នងម�៌កប�រូវ 
បានភ្វើភឡើងក្នុងលក្ខណៈអំភណា�ផលែល់បុរស និងភក្មង
បបរុសភបចើនជាងសស្តើ និងភក្មងបសើ ភសរ ើភាពក្នុងការចុុះកិចចាសនយោ
ភលើ ពេុអាពាេ៍ពិពាេ៍ និងការដលងលុះោ្ន  ភៅដ�បគប 
ែណ្ដ ប់ភោ�បុរស (ជាពិភសសក្នុងបណា្ដ បបភទសដែល មាន 
ចបាប់ស្ស្) ភេើ�ការអនុវ�្ត្្ែូចជាការភរៀបការ ភៅ
វ�័ភក្មង និង FGM ភៅដ�ប�រូវបានភ្វើភឡើងក្នុងអង្គភាពបគរួស្រ។
ភេ�ុភនុះ ការធា្ឱ្យមានសវ័�ភាពបុគ្គល  និងភសចក្តើនែ្ែ្នូរ
ដផ្នករងកា�   អាចជំរុញឱ្យមានការផ្្ស់ប្តូរការអនុវ�្តដែល
ចាក់ឫសោ៉ា ងភបរៅភៅក្នុងស្្ថ ប័នបគរួស្រ។ 

ទើពើរ   ស្្ថ ប័នបគរួស្រភនុះផ្្ល់បានទទួលការពារោ៉ា ខ្ាងំ
ក្ាពើបករុមនភោបា�ជា�ិនិ�មដបបពូជស្សន៍ និងស្ស្
ដែលោក់បគបែណ្ដ ប់ភលើទិែ្ឋភាពនភោបា�ក្នុងបណា្ដ បបភទស
្្ជាភបចើន។ ការផ្្ស់ប្តូរភៅក្នុងស្្ថ ប័នបគរួស្រភែើម្បើធា្
ឱ្យមានសមភាព    ែូចជាការធា្ឱ្យមានការស្នងមរ�កែើ្្ើ
និង្នធានែនទភទៀ�, សិទ្ធិក្នុងការដលងលុះ និងអាោរកិចចា, 
ការផ្្ស់ប្តូរ�ួ្ទើក្នុងការដែទាភំៅក្នុងបគរួស្រ, ការធា្សិទ្ធិ
ឯកភរាភាគើ    របស់សស្ដើក្នុងការទទួលបានមភ្យោបា�ពនយោរ
កំភណើ � និងភសវារលូំ� បពមទាងំការជំរុញលទ្ធភាពបបជាជន
វ�័ភក្មងមិនទាន់ភរៀបការឱ្យទទួលបាន សុខភាពផ្ូវភេទ  និង
សុខភាពបន្តពូជ    ប�រូវបានភមើលភ�ើញថាជាការគបមាមែល់
ស្្ថ ប័នបគរួស្រ  និងបំផ្្ញសិទ្ធិក្នុងការបប�ិប�្តិរាមបបនពណើ  
និងស្ស្របស់ពួកភគភៅក្នុងបគរួស្រ។     ភនុះមានន័�ថា 
បគរួស្រ និងសេគមន៍ភៅដ�បគបែណ្ដ ប់ភោ�បុរស ែវើភបើមាន
ការផ្្ស់ប្តូរភលើការសភបមចបានដផ្នកអប់រ ំ និងការចូលរមួក្នុង
ទើផសារការងាររបស់សស្តើ និងភក្មងបសើក្ដើ។

ចាបំាច់ប�រូវពបងឹងការ�ស៊ូម�ិភៅថា្ន ក់ ជា�ិ និងថា្ន ក់    
�ំបនភ់ោ�សងកា�់្ងាន់ភលើគណភន�្យភាព របស់    
រោ្ឋ េបិាល  និងកិចចាសេបប�ិប�្តកិារ�្ូបង-�្ូបង និង កិចចា 
សេ  បប�ិប�្ត ិការថា្ន ក់�ំ ប ន់   ក្នុ ង ភព ល ដែ ល  ្  ន ធាន 
មាចា ស់ ជំនួ�មានការែ�ចុុះ (ភបកា�ភពលការកា�់បន្ថ� 
ែវកិារបស់រោ្ឋ េិបាលភលាកបរា)ំ និងអាទិភាព សបមាប់ 
�ំបន់របស់ភ�ើងប�រូវបានែកភចញ។ ចាបំាច់ប�រូវមាន  
កចិចា ខ�ិខំខ្ាងំក្ាបដន្ថមភទៀ� ភែើម្បើភលើកកម្ពស់ រភបៀប 
វារៈស្ដើពើសិទ្ធផិ្ូវភេទ និងសិ ទ្ធ ិប ន្ត ពូ ជ      ភេើ  �   ធា្        
ោ៉ា   ង    ណាឱ្យ  កា រ ផ្ដ ល់ ភស វា  សុខភាពផ្ូវភេទ នងិ 
សុខភាព បន្តពូជ ឈរភលើមូលោ្ឋ នសិទិ្ធសស្តើ ជា សិទ្ធ ិ
មនុស្ស ជា បបចា។ំ 

ទើបើ   ភៅក្នុងបរបិទទាងំអសភ់នុះ ពាក្យផ្ូវភេទប�រូវបាន
កបមិ�ភៅប�មឹបកបខ័ណ្ឌ ននអាពាេ៍ពិពាេ៍ និងបគរួស្រ ភេើ�
សកម្មភាពផូ្វភេទទាងំឡា�ណាភៅភបរៅរងវងអ់ាពាេ៍ពិពាេ៍
នងិបគរួស្រ ប�រូវបានភគភមើលភ�ើញថាជាភរឿង «ខុសចបាប»់។ 
ភោលបំណងននការរមួភេទ ឬភែើម្បើបន្តពូជ ភេើ�ការរមួភេទ
មនិដមនក្នុងបណំងបន្តពូជ ប�រូវបានចា�ទុ់កថាជាភរឿងខុសចបាប។់
ភេ�ុភនុះ ការរមួភេទមុនភពលភរៀបការប�រូវបានភគរុិះគន់ និង
ោកទ់ណ្ឌ កម្មោ៉ា ងខ្ាងំ ែូចោ្ន ជាម�ួការបសឡាញ់ភេទែូច
ោ្ន ដែរ។ ឪពុកមា្ដ �ដែលមិនធ្ាប់បានទទួលការអប់របំគប់បជរុង 
ភបជា�អពំើបបធានបទផ្ូវភេទ ភបចើនដ��លប់ចលំ និងបន្តុុះ 
បង្ាប់ កម្មវ ិ្ ើសកិសា និងោកស់មា្ព ្ភលើអាជាញា ្រស្លាភរៀនបពម 
ទាងំអាជាញា ្ររោ្ឋ េិបាលថា្ន ក់មូលោ្ឋ ន និងថា្ន ក់ជា�ឱិ្យលុប 
កម្មវ ិ្ ើទាងំភនុះភចាល។ «ការស្្ដ រនើ�សិម្បទារ» របសអ់្នក
បសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  គជឺាកម្មវ ិ្ ើដែលប�រូវបានផ្សពវផសា�ភោ�
អាជាញា ្រ នងិបករុមស្ស្ ែូចដែលភ�ើងបានភ�ើញមានភៅ
ក្នុងបបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើ នងិមា៉ា ភឡសុើ។ ភនុះមនិដមនជាសញ្ញា ែ៏

ល ្ជាពិភសសគចឺភំពាុះសទិ្ធផិ្ូវភេទ និងសិទ្ធបិន្តពូជរបសម់នុស្ស
វ�័ភក្មង ជនមាននិ្ ្ន ការផ្ូវភេទភាគ�ចិ  និងសស្តើដែលមិន
អនុ ភលាមរាមទំភនៀមទម្ាប់សង្គមភ្ុះភឡើ�។

ទើបនួ ភ�ើងភ�ើញមានភច�្ោ៉ា ងចបាសព់ើបករុមពន្ធុ 
ស្ស្ន�ិម  ក្នុងការបផ្ំ្ញបកបខណ័្ឌ ដផ្នកចបាប់ ដបបមិន
ភផ្្ដ �ភលើស្ស្ ភេើ�ភ្វើឱ្យបកបខណ័្ឌ ការងារទាងំភនុះ
អនុភលាមរាមចបាប់ស្ស្ នងិបបនពណើ ភៅក្នុងបណា្ដ បបភទស
ទាងំភ្ុះ ភែើម្បើពបងឹងអ�្តសញ្ញា ណស្ស្របសជ់ា�។ិ ភោ� 
ភេ�ុភនុះ ការភលើកកម្ពស់សមភាព និងការសភបមចចិ�្តភស្មើ ភាព 
របស់សស្តើ ដែលជាសិទ្ធបិ�រូវបានធា្ភៅក្នុងរែ្្ឋ ម្មនុញញាប�រូវ បាន 
បន្ន់រចួបកបស្�ជាែ្មើ រាមរ�ៈភោលនភោបា�ែនទភទៀ�។ 
ក្នុងទសវ�្សចុងភបកា�ភនុះ ភ�ើងភ�ើញមានការ�កបកមសើល 
្មក៌្នុងការភសៀ្កពាក់ និងការោកប់បមាមភោចរមកអនុវ�្តភលើ 
សស្តើ នងិភក្មងបសើក្នុងបបភទសឥណា្ឌ  នងិរែ្ឋអាភឆននបបភទស 
ឥណ្ឌូ ភនសុើ។ បកមសើល្មក៌្នុងការភសៀ្កពាក់ និង ការោក់ 
បបមាម ភោចរ រាមពិ�គជឺាបកមដែលភរៀបចំជាពាក្យភពចន៍ ភឡើង 
ភែើម្បើប�រួ�បរាភលើដផ្នកសង្គម និងផ្ូវភេទរបសស់ស្តើ។

ភ�ើងភៅមានផ្ូវែដ៏វងឆាងា �ប�រូវភែើរភៅមុខភទៀ� ភែើម្បើឱ្យ
រោ្ឋ េិបាលទទលួស្្គ ល់ ភោរព និងបភំពញរាមសិទ្ធផិ្ូវភេទ នងិ
សទិ្ធបិន្តពូជរបស់បបជាជនឱ្យបានភពញភលញ។ ភែើម្បើអាច
សភបមចភោលភៅភនុះបានប�មឹឆា្ន  ំ២០៣០ ែូចមានដចងភៅ
ក្នុងរភបៀបវារៈសបមាប់ការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព ឆា្ន ំ
២០៣០ ភ�ើងចាបំាចប់�រូវដ�បភងកាើនកិចចាខ�ិខរំបសភ់�ើង ជា
�ុទ្ធស្សស្ត និងខ្ាងំក្ាជាងភនុះដែមភទៀ�។ ចាបំាចប់�រូវពបងឹង
ការ�ស៊ូម�ភិៅថា្ន កជ់ា�ិ នងិថា្ន ក�់បំន់ ភោ�សងកា�់្ ងានភ់លើ
គណភន�្យភាពរបស់រោ្ឋ េិបាល និងកិចចាសេបប�បិ�្តកិារ
�្ូបង-�្ូបង និងកិចចាសេបប�ិប�្តកិារថា្ន ក�់បំន់ ក្នុងភពលដែល
្នធានមាចា ស់ជំនួ�មានការែ�ចុុះ (ភបកា�ភពលការកា�់
បន្ថ�ែវកិារបស់រោ្ឋ េិបាលភលាកបរា)ំ និងអាទិភាពសបមាប់
�បំនរ់បសភ់�ើងប�រូវបានែកភចញ។ ចាបំាចប់�រូវមានកិចចាខ�ិខំ 
ខ្ាងំក្ាបដន្ថមភទៀ� ភែើម្បើភលើកកម្ពសរ់ភបៀបវារៈស្ដើពើសទិ្ធផិ្ូវ 
ភេទ និងសិទ្ធបិន្តពូជ ភេើ�ធា្ោ៉ា ងណាឱ្យការផ្ដលភ់សវា 
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កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង

1  UNFPA, International Conference on Population and Develop-
ment Programme of Action, Twentieth Anniversary Edition, 2014, 
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/ programme_of_ac-
tion_Web%20ENG  LISH.pdf.
2    វាក្យខ័ណ្ឌ  ៨.២៥ នន ICPD PoA ដចងថា ៖ «មិនមាន ករណើ ណាមួ�ដែល  
ការ រលូំ�កូន ប�រូវបានភលើកស្ួ�ជាវ ិ្ ើស្សស្តមួ�ននការភ្វើដផនការ បគរួស្រ ភ្ុះ 
ភឡើ�។  រោ្ឋ េិបាល និងអង្គការអន្តររោ្ឋ េិបាល និង អង្គការមិនដមន រោ្ឋ េិបាល 
ពាក់ ព័ន្ធ ទាងំអស់ប�រូវ បានភលើកទឹកចិ�្តភប្តជាញា ចិ�្តរបស់ខ្ួនចំភពាុះ សុខភាពសស្តើ  
ភែើម្បើ ភោុះបស្�ជាមួ�ផលប៉ាុះពាល់ដផ្នកសុខភាពននការរលូំ�កូន ភោ�ោ្ម ន 
សុវ�្ថិភាព ជាកងវល់សុខភាពដផ្នកស្ធារណៈែ៏្ំមួ� និងភែើម្បើកា�់ បន្ថ�ការ 
ងាក  ភៅរកការរលូំ�កូនរាមរ�ៈភសវាដផនការបគរួស្រកាន់ដ� ទូលំ ទូលា� និង  

បបភសើរ ភឡើង។ ការទប់ស្កា �់ការមាននផ្ភពាុះដែលមិនចង់បាន ជានិចចាជាកាល បាន 
ទទួលអាទិភាពខ្ពសប់ំផុ� ភេើ�បគប់ការពយោោមទាងំអស់ គួរប�រូវបានភ្វើភឡើង 
ភែើម្បើលុបបំបា�់�បមរូវការឱ្យមានការរលូំ�កូន។ បសើ្តដែលមាននផ្ភពាុះភោ�មិន 
ចង់បានគួរមានលទ្ធភាពរចួជាភបសច ភែើម្បើទទួលបានព័�៌មានគួរជាទើទុកចិ�្ត និង
ការបបឹកសាបបកបភោ�ចិ�្តអាណិ�អាសូរ។  រល់វធិានការ និងការផ្្ស់ប្តូរទាក់ទង
ជាមួ�ការរលូំ�កូនភៅក្នុងបបព័ន្ធសុខាេិបាលអាចប�រូវបានកំណ�់ដ�ភៅថា្ន ក់ជា�ិ  
ឬថា្ន ក់មួលោ្ឋ នភោងរាមែំភណើ រការដផ្នកចបាប់របស់ជា�ិ។ ក្នុងស្្ថ នភាពដែល 
ការ រលូំ�កូនមិនបបឆាងំជាមួ�ចបាប់ ការរលូំ�កូនភនុះ គួរដ�មានសុវ�្ថិភាព។ 
បគប់ ករណើ ទាងំអស់ សស្តើប�រូវមានសុវ�្ថិភាពទទួលបានភសវាបបកបភោ�គុណ
ភាព ភែើម្បើបគប់បគងភលើបញ្ហា ស្មុគស្្ម ញភកើ�មានពើការរលូំ�កូន»។
3  T.K. Sundari Ravindran, “Lao PDR,” in Reclaiming and Redefining 
Rights: Pathways to Universal Access to Reproductive Health Care 
in Asia, Thematic Series 2 (Kuala Lumpur:  ARROW, 2011), 41-56, 
http://arrow.org.my/wpcontent/ uploads/2015/09/THEMAT1.pdf.
4  «កងវុះសម�្ថភាពភៅថា្ន ក់មូលោ្ឋ ន ការភ្វើដផនការអន់ភខសា�មូលនិ្ិមិន 
បគប់បោន់ និងបបព័ន្ធសុខាេិបាលអេិវឌ្ឍអន់ភខសា� គឺជាករា្ត រ�ឹ�្ប�ិគួរជាទើក�់ 

សមា្គ ល់ ដែលចាបំាច់ប�រូវដ�ភឆ្ើ��បជំុវញិវមិជ្ឈការ និងភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ 
និងបន្ត»។ សូមភមើល៖ T.K. Sundari Ravindran and Helen de Pinho 
(eds.), The Right Reforms? Health Sector Reform and Sexual and 
Reproductive Health (Johannes  burg: Women’s Health Project, 
School of Public Health, University of the Witwatersrand, South 
Africa, 2005)។
5  W. A. Rogers, “Feminism and Public Health Ethics,” Journal of 
Medical Ethics, 32, no. 6 (2006): 351-354, http://dx.doi.org/10.1136/
jme.2005.013466.
6  G.I. Serour, “Medicalisation of Female Genital Mutilation/Cutting,” 
African Journal of Urology 19, iss 3 (2013): 145-149, http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/ S1110570413000271.
7  CRR and UNFPA, “Right to Contraceptive Information and Services 
for Women and Adolescents,” Briefing Paper (New York: CRR and 
UNFPA, 2010), http://www.unfpa.org/resources/rights-contraceptive- 
information-and-services-women-andadolescents.

សុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ  ឈរភលើមូលោ្ឋ នសិទិ្ធ 
សស្តើជាសទិ្ធមិនុស្សជាបបចា។ំ 
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អាភមរកិ ភបើភ្ៀបជាមួ�ទឹកបបាក់បបមាណ ៦០០លាន   ែុល្ារ  
អាភមរកិក្នុងមូលនិ្ិ ដផន ការ បគរួស្រ ភបកាមរបប បបធា្្ិប�ើ 
មកពើគណៈបក្សស្ធារណរែ្ឋកាលពើភលើក មុន។7 

GGR បភងកាើ�ឱ្យមានការដបងដចកអង្គការភៅជាពើរបបភេទ
ក្នុងពិេពសុខាេិបាលសកលភលាក ភពាលគឺបណា្ដ អង្គការ
ដែលទទួល�កមូលនិ្ិសេរែ្ឋអាភមរកិ និង អង្គការដែល 
មិន ទទួល មូលនិ្ិសេរែ្ឋអាភមរកិដែល អាចផ្ដល់ ឬបញ្ជូ ន 
អ្នកជំងឺភៅទទួលភសវារលូំ� បបឹកសាភោបល់ភលើជភបមើស 
ការមានគេ៌ភពញភលញ និងការ�ស៊ូម�ិឱ្យមានការផ្្ស់ ប្តូរ 
ចបាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួ�អបរាស្្ប់របស់មា្ដ � និងការរលូំ� ជា 
មភ្យោបា�មួ�ននដផនការបគរួស្រ។

ពិ�ជាមានការលំបាកខ្ាងំណាស់ សូម្បើដ�ក្នុងការចាប់
ភផ្ដើមោក់សម្ម�ិកម្មអំពើផលប៉ាុះពាល់កបមិ�សកលនន GGR 
របស់ ភលាក បរា ំភទាុះបើជាភ�ើងរពំឹងថា នឹងអាចភ�ើញមាន
ផលប៉ាុះពាល់ទូភៅពើរបបភេទគឺ៖ ការរខំានចំភពាុះការផ្ដល់ភសវា
និងទំ្ក់ទំនង។ ែវើភបើភ�ើងមិនមានទិន្នន័�បគប់បជរុង 
ភបជា�  ស្ដើពើផលប៉ាុះពាល់ដផ្នកសុខភាព និងផលប៉ាុះពាល់ភលើ 
សង្គម សុើវលិបណា្ដ លមកពើ GGR ក្ដើ ប៉ាុដន្តភ�ើងភ�ើញថា 
GGR ជាបព់ាក់ព័ន្ធជាមួ�លទ្ធភាពែ�ចុុះក្នុងការទទួល
បានមភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ �8  ការភកើនភឡើងករណើ រលូំ� 
(ភោ� ក្នុងបរបិទភនុះ ភាគភបចើនជាការរលូំ�ភោ�ោ្ម នសុវ�្ថិ
ភាព)9  ការបពា្ឈប់ការដចកចា�ភបស្មអ្ម័�10  និង ការ 
បិទ ទាវ រគ្ើនិក។

កដន្ងែ៏ជាក់ចបាស់បំផុ�ដែលភ�ើងរពំឹងថានឹងភ�ើញការ
ែួលរលំភសវា គឺភៅកដន្ងដែលអង្គការ  Marie Stopes 
International (MSI) និង International Planned
Parenthood Federation (IPPF) ធ្ាប់ផ្ដល់ភសវា ភោ� 
ភបបើមូល និ្ិសេរែ្ឋអាភមរកិ ភោ�ភេ�ុថា បកមសើល្ម៌ 
អង្គការរបស់ពួកភគកំណ�់ថា ពួកភគមិនទទួល�ក GGR 
របស់ ភលាក បរា។ំ  អង្គការ MSI បានសរភសរថា ក្នុងរ�ៈ 
ភពល ប៉ាុ ្្ម នដខភបកា�ភបោុះ រញ្ជួ �ែើែ៏បំផ្ិចបំផ្្ញភៅ 
បបភទសភនបា៉ា ល់ក្នុងដខភមស្ ឆា្ន ២ំ០១៥  ពួកភគបាន ភបបើ 
បបាស់ ជំនួ�សេរែ្ឋអាភមរកិ ភែើម្បើផ្ដល់ការពិនិ�្យទូភៅ និង 
ការពិនិ�្យភរគសស្តើចំនួន ២៨៤៣ ករណើ  ផ្ដល់ការោក់កង 
ភបកាមដស្បកពនយោរកំភណើ �  ៥៨៦ ករណើ  ដចកកញចាប់ 
សបមាល  កូនភោ�សុវ�្ថិភាពចំនួន ៣៥៥ កញចាប់ និងផ្ដល់ 
ការពិនិ�្យសុខភាពមុនភពល និងភបកា�ភពលសបមាលែល់សស្តើ 
និងទារកចំនួន ៨៨៦ករណើ ។11   បបសិនភបើពួកភគប�រូវបានផ្ដល់ 
មូលនិ្ិរាមរ�ៈជំនួ�សុខាេិបាលសកល សេរែ្ឋ អាភមរកិ 
ភសវាែូចដែលបានបញ្្ជ ក់ខាងភលើរបស់ MSI បបាកែ ជា ប�រូវ 
បាន លុបបំបា�់ភៅភបកាម GGR មិនខាន។12

ចលាចល ឯភកានិ�ម និងការបបឆាំងសស្តតី៖ 
រែ្ឋបាលភលាកបរាំ និងសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសិទ្ធ

និពន្ធភោ� Beirne Roose-Snyder
្ក�កដផ្នកភោលនភោបា�ស្ធារណៈ
ននមជ្ឈមណ្ឌ លភែើម្បើសុខភាព និងសមភាព

ភ�នឌ័រ (CHANGE)
អុើដម៉ាល៖ broosesnyder@genderhealth.org

ការចាបភ់ផ្ដើមននរែ្ឋបាល ភលាក បរា ំបានភ្វើឱ្យបា�ប់ង់
ស្ថរិភាព បបំាកសុ់ទិែ្ឋនិ�ិម និងបផំ្ចិបផ្ំ្ញជាខ្ាងំែល់
បបជា្បិភ��្យ និងែភំណើ រភឆា្ព ុះភៅសភបមចបានសុខភាពផូ្វភេទ
នងិសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ (SRHR) ក្នុងសេរែ្ឋអាភមរកិ 
នងិទូទាងំសកលភលាក។ រែ្ឋបាលភនុះ បានភស្នើឱ្យមានការកា�់
មូលនិ្សិបមាប់ដផនការបគរួស្រ ការែកមូលនិ្រិបស់អង្គការ
សេបបជាជា�សិបមាប់បបជាជន (UNFPA)នងិពបងើកចបាប់
ររងំការរលូំ�កូនសកល (GGR) ោ៉ា ងសន្ធកឹស ្្ធ បដ់ែល
ជួ�ជរំញុែល់រភបៀបវារៈអេរិក្សនិ�មជាសកល វា�បបោរ
ភលើស្្ថ បន័បបជា្បិភ��្យ បពា្ឈបវ់ឌ្ឍនភាពភលើដផ្នកសុខភាព
បន្តពូជសកល និងភ្វើឱ្យខូចខា�ែលសុ់ខភាពសស្តើនងិភសរ ើភាព
សុើវលិ។ ស្ថ�ិក្នុងបរោិកាសចលាចលដផ្នកនភោបា�ដបប
ភនុះ រោ្ឋ េិបាល អ្នកផ្ដលមូ់លនិ្ិ នងិសង្គមសុើវលិជា�ិ នងិមាចា ស់
ជនំ�ួ ចាបំាចប់�រូវបបកានខ់ា្ជ បនូ់វអាទភិាពរបសខ់្នួ។ �ុទ្្ធ ការ
ទាមទារសិទ្ធរិលូំ�កូន សិទ្ធមិនុស្ស នងិភសចក្តើប�រូវការរបសស់ស្ដើ 
បបាកែជាមានភាព�ូរអដងវងជាងរែ្ឋបាលែភ៏ ្្ម ងងឹ�ភនុះ។ 

ការពបងើកចបាប់ររងំការរលូំ�កូនសកល។ ក្នុងឆា្ន ១ំ៩៨៤
រែ្ឋបាលភលាក រ ើភេ្គន (Reagan) បានបបកាសោកឱ់្យភបបើនូវ 
ភោលនភោបា�បករុងមិុចសិុច (MCP) ឬភៅម៉ាយោងភទៀ�ថា 
ចបាបរ់រងំការរលូំ�កូនសកល (global gag rule) ជាភោល 
នភោបា�ដែលោមឃា�មិ់នឱ្យផ្ដលមូ់លនិ្ដិផន ការបគរួស្រ  
អន្តរជា�រិបសស់េរែ្ឋអាភមរកិែលស់្្ថ បន័ មនិមានទើរាងំភៅ 
សេរែ្ឋអាភមរកិទាងំឡា� ណាដែល ផ្ដលភ់សវាបញ្ជូ ន បបកឹសា 
ភោបល់ ឬ�ស៊ូម�ឱិ្យមាន «ការ  រលូំ� កូន ជា មភ្យោ បា�      ម�ួ 
ននដផនការបគរួស្រ។ «បបភោគភនុះ ប�រូវបាន កណំ�់ ន�ិមន�័
ភៅក្នុងភោលការណ៍ដណ្ភំោលនភោបា�ថា ជា ការរលូំ�កូន
សបមាប់ភោលបំណងពនយោរកំភណើ � ភោ�មនិរប់បញចាូ លការ 
រលូំ� ក្នុងករណើ ការរភំលាេភសពសន្ថវៈការរមួភេទជា ម�ួ 
ស្ច់   ឈាម បភងកាើ� និងស្្ថ នភាពបបឈមភបោុះថា្ន កែ់ល់ 
ជើវ�ិ។ ជាទូភៅ  ចបាបភ់នុះដ�ងឈានភជើងចូលមកក្នុងអឡុំង
ភពល  បបធា្្ិប�ើឈ្នុះភឆា្ន �មកពើ គណៈបក្សស្ធារណរែ្ឋ 
ភេើ�ែកខួ្ន ែ� ក្នុងភពលបបធា្្ិប�ើឈ្នុះភឆា្ន �មកពើ 
គណៈ បក្សបបជា្បិភ��្យ។

GGR គជឺាការរ�ឹ�្ប�ិការបភញចាញម�ិ ភេើ�ពបងើកវសិ្លភាព
ភៅេសួពើអវើដែលអាច និងមិនអាចភ្វើបានភោ�ភបបើបបាក់
របស់សេរែ្ឋអាភមរកិ។ ចបាប់ភនុះ រ�ឹបន្ដងឹភលើរភបៀបដែល
អង្គការមួ�ផ្ដល់ភសវាក៏ែូចជារភបៀបដែលអង្គការភ្ុះ�សូ៊ម�ិ
ជាម�ួរោ្ឋ េិបាល និងសង្គមសុើវលិ។  ក្នុងរ�ៈភពលបើទសវ�្ស
កនង្មក  មានការបបឆាងំរាមផ្ូវចបាបជ់ាភបចើនភលើចបាបភ់នុះ
ប៉ាុដន្តរល់ការបបឆាងំទាងំភ្ុះមនិទទួលបានភជាគជ័ភឡើ�។1

សកម្មភាពែបូំងម�ួប្្បព់ើការចូលកានែ់ដំណងភលាក
បរា ំបានចុុះេ�្ថភលខាភលើអនុស្សរណៈបបធា្្ិប�ើកាល
ពើនែងាទើ២៣ ដខមករ ឆា្ន ២ំ០១៧ ភែើម្បើោកឱ់្យ GGR រសរ់ន

ភឡើង វញិ ែូចធ្ាបភ់កើ�មានក្នុងរែ្ឋបាលរបសភ់លាក ប៊សូ(Bush)
ដែរ។ ប្្បម់កអនុស្សរណៈភនុះ បញ្្ជ ឱ្យរែ្ឋមសន្តើបកសងួការ
បរភទសែកឹ្ែំភំណើ រការភែើម្បើពបងើក GGR ភៅអនុវ�្តក្នុង 
«ជំន�ួ សុខាេបិាលកបមិ�សកលទាងំអស»់ ។2  អនុស្សរណៈ
បបធា្្ិប�ើភនុះ អពំាវ្វឱ្យទើភា្ន កង់ារ្្ ែូចជា USAID 
ជាភែើម ប�រូវបភងកាើ�ភោលការណ៍ដណ្ ំនិងបទបញញា�ិ្តកចិចា 
សនយោ ស្ដង់ោរភែើម្បើអនុវ�្តភោលនភោបា�ភនុះ។

ែវើភបើភោលនភោបា�ភនុះ ដ�ជាភោលនភោបា�ដែល
បរជ�័ នងិបងកាភបោុះថា្ន កក់្ដើ ប៉ាុដន្ត GGR របស់ភលាក បរា ំមាន
លក្ខណៈកានដ់�្ងាន់្ ងារមិនធ្ាបម់ានពើមុនមកភោ�ស្រចណុំច
ជាភបចើន។3  ពេិពភលាកមានការផ្្សប់្តូរ ភោ�ក្នុងភ្ុះមាន ជាង 
៤០ បបភទសបានភ្វើចបាបរ់លូំ�កូនរបសខ់្នួឱ្យមានលក្ខណៈភសរ ើ
ចាបរ់ាងំពើឆា្ន ១ំ៩៨៤ មកទលប់ចចាុប្បន្ន។4  5  ភនុះមានន័�ថា 
GGR គជឺាដផ្នកម�ួដែលទាញបណា្ដ បបភទស្្  ឱ្យ ែ� 
ភបកា�  ពើ ទសិ ភៅដែលពលរែ្ឋ នងិរោ្ឋ េិបាលរបស់បណា្ដ  
បបភទស ទាងំភ្ុះចង់ឈានភឆា្ព ុះភៅ។ បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� 
បបពន័្ធ សុខាេបិាលសកលមានការផ្្សប់្តូរផងដែរ។ មាចា ស់
ជនំ�ួ នងិសង្គមសុើវលិជាភបចើនបានភផ្្ដ �ការ�កចិ�្តទុកោក់
ភលើការភ្វើកម្មវ ិ្ ើភផ្្ត �ភលើសស្តើ សមាេរណកម្ម និងភាពជា 
មាចា ស់ របស់បបភទស។6

ភៅដខមើ្  ឆា្ន ២ំ០១៧ ែំណាកក់ាលែបូំងនន GGR របស់
ភលាក បរា ំប�រូវបានោកឱ់្យអនុវ�្តរាមរ�ៈបទបញញា�្តសិ្ដង់ោរ
ពើការោិល�័សុខភាពបបជាជន និងសុខភាពបន្តពូជរបស់ 
USAID។  ែំណាកក់ាលទើពើរដែលបានពបងើក GGR  ភៅក្នុង
ជនំ�ួសុខភាពសកលែនទភទៀ�ទាងំអស់ ប�រូវបានអនុម�័ និង 
បបកាសជាផ្ូវការភៅនែងាទើ១៥ ដខឧសភា  ឆា្ន ២ំ០១៧ ភោ� 
រែ្ឋមសន្តើបកសងួការបរភទស ភរ ៉ាច បទើលរ័សុន (Rex Tillerson)។

ពិេពភលាកមានការផ្្សប់្តូរ ភោ�ក្នុងភ្ុះបបភទស
ជាង ៤០ បានភ្វើចបាបរ់លូំ�កូនរបស់ខ្នួឱ្យមាន 
លក្ខណៈ  ភសរ ើចាបរ់ាងំពើឆា្ន ១ំ៩៨៤ មកទល់បចចាុប្បន្ន។
ភនុះ មានន�័ថា GGR គជឺាដផ្នកដែលភលើស ដែលទាញ
បណា្ដ  បបភទស្្ែ�ភបកា�ពើទិសភៅដែលពលរែ្ឋ
និង រោ្ឋ េិបាលរបស់បណា្ដ បបភទសទាងំភ្ុះចង់ឈាន
ភឆា្ព ុះភៅ។ 

ភបកា�ពើបានប្ដូរភឈា្ម ុះភៅជា «ការការពារជើវ�ិក្នុងជំនួ�
សុខាេិបាលសកល» ការពបងើកការអនុវ�្ត GGR ប�រូវបាន
បញចាូ លភៅក្នុងការផ្ដល់មូលនិ្ិសបមាប់កម្មវ ិ្ ើសុខភាពអន្តរជា�ិ
ែូចជា HIV សុខភាពមា្ដ � និងកុមារ ជំងឺបគរុនចាញ់ ការភ្វើ
ដផនការបគរួស្រ និងជំងឺេ្ុសើកា។ GGR របស់ភលាក បរា ំប�រូវ
បាន អនុវ�្តសបមាប់ទឹកបបាក់ជិ� បបាបំួនពាន់ លានែុល្ារ  
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ការរខំានដែលមនិសូវដស្ដងភចញឱ្យភ�ើញចបាស់ និងកាន់
ដ�កាចស្ោវដែមភទៀ�ភ្ុះ គឺការរខំានចភំពាុះទំ្ កទ់នំង 
នងិការ�ស៊ូម�។ិ អ្នក�ស៊ូម�បិានកពុំងភ្វើការភោ�ឥ�ភនឿ�
េ�់ ជាភរឿ�ៗ គកឺ្នុងលក្ខខណ្ឌ ែល៏បំាក ឬមានភបោុះថា្ន ក់
ភែើម្បើភឆ្ើ��បចភំពាុះចបាបព់ាកព់ន័្ធជាម�ួមរណភាព មា្ដ � 
នងិការរលូំ�កូនភោ�សុវ�្ថភិាពភៅទូទាងំពិេពភលាក។ 
បបភទសជាភបចើនែូចជាបបភទសភកនោ៉ា  នងិបបភទសសវើស ែ្មើៗ  
ភនុះបានភ្វើភសរ ើភាវបូនើ�កម្មរាមរ�ៈរែ្្ឋ ម្មនុញញារបសខ់្នួ 
មាន ន�័ថា ចបាបរ់បសព់កួភគដលងចា�ទុ់កការរលូំ�កូនជា
បទ ឧបកែិ្ឋ ឬបភងកាើ�ឱកាសកានដ់�ភបចើនឱ្យការរលូំ�កូនជា 
ទភងវើ បសបចបាប។់ បបភទសែនទភទៀ� ែូចជាបបភទសកម្ពុជា 
នងិ  ម៉ាូេសាបំ៊កិ ជាភែើមមានចបាបដ់ែលបានវវិ�្តចាបរ់ាងំពើភពល
ភោល នភោបា�ែំបូងរបស់ភលាករ ើភេ្គន មក។ ចបាប់បបភទស
ឥណ្ឌូ ភនសុើបានផ្្សប់្តូរក្នុងឆា្ន  ំ២០០៩ ភែើម្បើអនុញ្ញា �ឱ្យមាន
ការរលូំ�កូនភែើម្បើសភសងា្គ ុះសស្តើ នងិករណើ រភំលាេភសពសន្ថវៈ ឬ 
ការខូចខា�្ងាន់្ ងារចភំពាុះគេ។៌

ការផ្្ស់ប្តូរ្ភពលែ្មើៗ ភៅក្នុងជំនួ�អេវិឌ្ឍសេរែ្ឋអាភមរកិ។
គរួ�លថ់ា ភោលនភោបា�អន្តរជា�ែិនទភទៀ�របសរ់ែ្ឋបាល
ភលាក បរា ំស្ដើពើសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ
(SRHR) មិនពឹងដផក្ភលើេស្តុរាងអវើភឡើ�  ផុ្�ភៅវញិគឺ
ដផ្កភលើមូលោ្ឋ នរងឹ�្ងឹននភាពកបមដែលប�រូវបានបបឌ�ិភឡើង
ដែលប៉ាុះពាល់ខ្ាងំបំផុ�ភលើបបជាជនរងការលំបាករចួភៅភេើ�។

ភៅនែងាទើ២៣ ដខឧសភា ឆា្ន ២ំ០១៧ ភលាកបបធា្្ិប�ើ
បរា ំបានភចញសភំណើ ែវកិាឆា្ន សំ្រភពើពន្ធ ២០១៨ របសខ់្នួ 
ភបកាមចំណងភជើង «មូលោ្ឋ នែ្មើសបមាប់ភាពអស្ចា រ្យរបស់
អាភមរកិ»។ បសបភពលដែលអ្នក�សូ៊ម�សិង្គមសុើវលិចបាស់ជា
នងឹប្ដូរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខួ្នភៅរកសភាសេរែ្ឋអាភមរកិ
ភែើម្បើធា្ោ៉ា ងណាកំុឱ្យការកា�ែ់វកិាទាងំអស់ភនុះអាចភកើ�
មានបានក្ដើ ប៉ាុដន្តសកម្មភាពរែ្ឋបាលរបសភ់លាក បរា ំផ្ដលស់ញ្ញា
បងាហា ញការផ្្សប់្ដូរងាកភៅរកនិ ្្ន ការឯភកាន�ិម។ ភៅក្នុង
ប្្�ផ់្ដលមូ់លនិ្ដិែលប៉ាុះពាលែ់លសុ់ខភាពផ្ូវភេទ និង
សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ទូទាងំសកលភលាក ភ�ើងភ�ើញ
ការកា�ប់ន្ថ�ែវកិា ១៧% សបមាបមូ់លនិ្សិកលការកា�់
បន្ថ� ១១% សបមាប់ PEPFAR ភទវភាគើ នងិកា�ទ់កឹបបាក់
ភទវភាគើ ៦៥ លានែុល្ារសបមាបសុ់ខភាពមា្ដ � និងកុមារ នងិ
ការលុបបបំា�ទ់ាងំបសរុងនូវមូលនិ្ដិផនការបគរួស្រអន្តរជា�។ិ13 

ការ ែកភចញនូវការភ្វើដផនការបគរួស្រភនុះ បបាកែជាប៉ាុះពាល់
ភោ�ផ្្លែ់ល់ ៤០ បបជាជា�ោិ៉ា ងភោចណាស់ រមួទាងំការ 
បា�ប់ង់ទកឹបបាក់ (ដផក្ភលើការផ្ដលមូ់លនិ្ឆិា្ន សំ្រភពើ 
ពន្ធ ២០១៥) ចនំនួ ២៧ លានែុល្ារអាភមរកិ ក្នុងបបភទស 

បង់ក្ាដែស ១៤ លានែុល្ារអាភមរកិសបមាប់មភ្យោបា� 
ពនយោរ  កភំណើ � ភៅបបភទសឥណា្ឌ  នងិ ១៨ លានែុល្ារ អាភមរកិ 
ក្នុង បបភទសេវើលើពើន។14

ភៅនែងាទើ៣០ ដខមើ្  ឆា្ន ២ំ០១៧ រែ្ឋបាលភលាក បរាបំាន  
ផ្ដល់ ការភប្តជាញា ចិ�្តដែលមានសុពលភាពលុបភចាល ការផ្ដល់ 
មូលនិ្ែិលអ់ង្គការ UNFPA។15  ការែកភចញនូវការផ្ដល់
មូលនិ្ែិល់ UNFPA ប�រូវបានភ្វើភឡើងភ្ាមៗ ភេើ�មនិ�បមរូវ
ឱ្យមានការអនុម័�ពើសភាភឡើ�។ ភោ�ភេ�ុថា ការែកមូល
និ្ ភិនុះ គឺជាសកម្មភាពបានទទលួការជំរញុទឹកចិ�្តពើនភោបា�
មនិដផក្ភលើព�័ម៌ាន និងការរកភ�ើញែ្មើៗ ណាម�ួភ្ុះ ការ 
សភបមចចិ�្តភនុះ ចបាស់ជាមនិអាចែកែ�វញិបានរេូ�ទាល់ 
ដ� មានបបធា្្ិប�ើែ្មើ ដែលមានឆនៈ្ភ្វើការភប្តជាញា ចិ�្តជាែ្មើ 
ភទៀ�។ ែវើភបើបានទទលួការអនុញ្ញា �ពើដផ្នកជាកល់ាកណ់ាម�ួ
ននចបាប់ និងប�រូវបានជំរញុភោ�មភ្គមនវ៍ជិា្ជ បបឆាងំការភ វ្ើ 
ដផនការបគរួស្រ ការែកមូលនិ្ភិចញពើ UNFPA គរួ ប�រូវ បាន 
ចា�់ ទុកថា ជាអ្នក្មុំខននការបបឆាងំ (និងការ �ល់ បចឡ ំ
របស់) ពេុភាគើ។ មានភសចក្ដើបពាងសកម្មភាពបប�បិ�្តិ ដែល 
បាន លចិឮជាព�័ម៌ានមកថា មានការភស្នើការកា�ែ់វកិាែ៏្ ំ 
សភម្បើម ពើក្នុងការចូលរមួចំដណករបស់អង្គការសេបបជា ជា�ិ 
ភៅ ក្នុងទើភា្ន កង់ារទាងំអស។់ ការវា�បបោរែគួ៏រឱ្យខ្ាចភ វ្ើ 
ភឡើង ភោ�រែ្ឋបាល ភលាក បរា ំចភំពាុះសុខភាពផ្ូវភេទ និង   
សុខភាព  បន្តពូជ និងសិទ្ធិ គជឺាការបនំេភ្ាស្ «ការ ផ្ដលភ់ាព 
អង់ អាចដផ្នកភ�នឌរ័» ជាការបផ្ំ្ញទំ្ កទ់នំង ចភំពាុះភោល 
នភោបា�  នងិការវនិភិោគក្នុងវសិ�័ដផនការបគរួស្រ មា�ុភាព 
ភោ� សុវ�្ថភិាព ការរលូំ�កូន និងសទិ្ធដិផ្នកផ្ូវភេទ ដែលជា 
មូលោ្ឋ ន ខ្មឹស្រសកម្មភាពភនុះ។ ក្នុងដខែំបូងប្្ប់ការចូល 
កាន់ ែំដណង ភ�ើងបានភ�ើញបពឹ�្តកិារណ៍សេបគិនភាពរបស់សស្តើ 
ែ៏ ល្បើ ភឈា្ម ុះ ជាមួ�ជនជា�កិាណាោ16  ភេើ�អុើវា៉ាណាកា បរា ំ  
(Ivanka Trump) ដែលជាអ្នក�ណំាងផ្ូវការរែ្ឋបាលអាភមរកិ  
ភៅក្នុងកិចចាបបជុកំពូំល W20 ភោ�ក្នុងភ្ុះ ្ងមិនបានបញ្ជូ ន 
ស្រស្ដើអំពើភោលនភោបា� ឬជំភនឿរបសឪ់ពុក្ងភឡើ�  
ផ្ុ� ភៅវញិ ្ងបានភលើកភឡើងអពំើរភបៀបដែល ភលាក បរា ំ
បបបពឹ�្ត ចំភពាុះ្ងភៅវញិ។17  សកម្មភាពទាងំភនុះភកើ�មានម្ដង  
ភេើ�ម្ដងភទៀ� ភោ�ក្នុងភ្ុះ រមួមានទាងំមជ្ឈមណ្ឌ លសបមាប់ 
បគរួស្រ និងសិទ្ធមិនុស្ស (C-Fam) ជាបករុមបបឆាងំដែលប�រូវបាន  
ចា�រ់ាងំភោ�មានភោលជំេរបបឆាងំោចខ់ា� ចភំពាុះការ 
រលូំ� កូន និងបបឆាងំោចខ់ា�ចភំពាុះ អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន   
ក្នុង ្ មជាសង្គមសុើវលិ ភៅក្នុងចភំណាមមសន្តើបប�េូិសេរែ្ឋ 
អាភមរកិ ភៅកានគ់ណៈកមា្ម ្ិការអង្គការសេបបជាជា�ទិទួល
បនុ្កស្្ថ នភាពសស្ដើ (CSW)។18

ភ�ើងបានភ�ើញភាស្បំនេ្បសភែៀងោ្ន ភនុះដែរពើរែ្ឋបាល
ភលាក បរា ំទាងំភៅក្នុងបញ្ហា សទិ្ធអិ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន នងិ
អភំពើេងិសាដផ្នកភ�នឌរ័ (GBV)។ ឯកអគ្គរជទូ�សេរែ្ខអាភមរកិ
បបចា ំUN Nikki Haley បាននោិ�អពំើការរភំលាេបពំានសិទ្ធិ 
មនុស្សែគួ៏រឱ្យ�ក់សុ្�ភលើបុរសបសឡាញ់បុរសភៅបបភទស
Chechnya បសបភពលដែលជាការបំផ្្ញក្នុងភពលែណំាល
ោ្ន ទាងំចភំពាុះស្្ថ បន័អន្តរជា�និងិបកបខណ័្ឌ សទិ្ធផិ្ូវភេទ ដែល
ោបំទែលព់កួភគក្នុង្មជាបុគ្គល។19  ឆនៈ្របសោ់�ក់្នុងការ

ការែកភចញនូវការភ្វើដផនការបគរួស្រភនុះ បបាកែជា 
ប៉ាុះ ពាល់ភោ�ផ្្ល់ែល់បបជាជា�ិោ៉ា ងភោចណាស់
៤០ រមួទាងំការបា�់បង់ទឹកបបាក់ចំនួន ២៧ លានែុល្ារ
អាភមរកិក្នុងបបភទសបង់ក្ាដែស ១៤ លានែុល្ារអាភមរកិ
សបមាប់មភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ � ភៅបបភទសឥណា្ឌ  
និង ១៨ លានែុល្ារអាភមរកិក្នុងបបភទសេវើលើពើន។

ភ្វើែូចភនុះ គួរភ្វើឱ្យភ�ើងទាងំអសោ់្ន ផ្្កម�ួរ�ៈ។ ការភបបើ  
បបាស់ ែ៏ភបោុះថា្ន កនូ់វពាក្យភពចនប៍បឆាងំ GBV បូករមួជាម�ួ
ឯភកាន�ិម និងការេ�័�កស់្ុ�ចភំពាុះឥស្្ម អាចប�រូវបាន
ភមើលភ�ើញក្នុងសភំណរ ទាងំភៅក្នុងការោមឃា�ជ់នជា�ិ 
មូស្ើម របសរ់ែ្ឋបាលភនុះ (សកម្មភាពដែលបផ្ំ្ញការភប្តជាញា
ច�ិ្តស្នូលចភំពាុះសេគមនស៍កល ភេើ�បចចាុប្បន្ន ប�រូវបាន
�ុលាការសេរែ្ឋអាភមរកិព្យរួទុក)។ ឯកស្របប�បិ�្តកិាររបស់
ភសចក្តើបញ្្ជ បប�បិ�្តទិាងំពើរភនុះ គឺមានភៅក្នុងការ�បមរូវបបមូល
ទនិ្នន�័សបមាប់ GBV បបបពឹ�្តភោ�ជនជា�បិរភទសក្នុងសេ 
រែ្ឋអាភមរកិ។ ការភបបើបបាស់ GBV ភែើម្បើភលើកកម្ពសម់ភ្ គមន៍ 
វជិា្ជ េ�័ខ្ាចចភំពាុះឥស្្មនិ�មភនុះ ការោកប់ញចាូ លការ 
អរា្ថ ្បិបា� ែខុ៏សឆ្គង ដែលចា�ទុ់កថា GBV ភកើ�មាន ដ� 
ចភំពាុះ មូស្ើម ឬបបភទសមិនដមនភលាកខាងលិចដ�ប៉ាុភណាណ ុះ។

ការភឆ្ើ��បរបស់ពិេពភលាក។ ភៅចំភពាុះមុខរប�ែ់៏ ្ ងាន់ 
្ងារ ចភំពាុះសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ទូទាងំ 
សកល ភលាក ភ�ើមានអវើខុ្ះដែលអាចភ្វើបាន?

ភោ�រែ្ឋបាលអាភមរកិងាកភចញក្នុងលក្ខណៈបបកបភោ�
ភបោុះមេន្តរ�ភចញពើភាពនឹងែកាល់ និងរច្សម័្ពន្ធននសកល 
ភាពដែលផ្ដលភ់ោ�រភបៀបវារៈឆា្ន ២ំ០៣០ ភគអាច ភមើល ភ�ើញ 
ថា ភនុះជាឱកាសម�ួសបមាបស់កម្មជនសស្តើន�ិម ភែើម្បើរខំាន 
ែលរ់ប�ក់ារអេវិឌ្ឍន។៍ បុពវសទិ្ធរិបសរ់ោ្ឋ េិបាលមាចា ស់ 
ជនំ�ួ នងិ រច្សម័្ពន្ធនូវអាណានិគមនិ�មននអណាច ដែល 
រោ្ឋ េិបាល ទាងំ ភនុះភកា្ដ បកា្ត ប់ មានផលប៉ាុះពាលោ់៉ា ង្ភំ្ង  
នងិ បបកបភោ�ភបោុះថា្ន ក់ភលើការបភងកាើ�សង្គមសុើវលិដែល 
រងឹ មា ំនងិ្នប់ទា ំនិងរបសរ់ោ្ឋ េិបាលដែលកណំ�់ និង រកសា 
អាទិភាពរបសខ់្នួ។20

ែវើភបើែភំណាុះបស្�រ�ៈភពលដវងអាចប�រូវបានពភន្ឿនរាម
រ�ៈរែ្ឋបាលភលាក បរា ំបបកបភោ�ចលាចល ភាពទភទស្្�
ននភាពជាអ្នកែកឹ្ដំផ្នកេរិញញាវ�្ថុ នងិនភោបា� ទនំងជា
ប៉ាុះ  ពាល់្ ភំ្ងភលើបបជាជន ដែលរងការលបំាករចួជាភបសចភៅ 
ភេើ� ែូចជាអ្នករកសុើផ្ូវភេទ និងសស្ដើវ�័ជទំង់ នងិបពមទាងំ  
សស្ដើ វ�័ ភក្មង ដែល្ម្មរាដ�ងជាអាទិភាពទាបសបមាបរ់ោ្ឋ េិបាល
របស់ពកួភគ។ បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� ភ�ើងភមើលភ�ើញរោ្ឋ េិបាល  
ភលាក ប៊សូ បញ្ជូ នមូលនិ្ ែិភ៏បចើនភៅឱ្យ NGO ដបបស្ស្ 
អេរិក្ស ន�ិមដផ្នកសង្គម ដែលបផ្ំ្ញែលក់ារផ្ដលភ់សវា (ទាងំ 
ចភំពាុះបករុមបបជាជន ែូចជាបុរសរមួភេទជា ម�ួ បុរស អ្នក រក 
សុើ ផ្ូវភេទ និងសស្តើមនិទានភ់រៀបការ បពមទាងំ ចភំពាុះ ទនំញិ ម�ួ 
ចនំនួ ែូចជាភបស្មអ្ម�័ មភ្យោបា�ពនយោរកភំណើ �ទភំនើប    
នងិការពនយោរកំភណើ �ក្នុងបោអាសន្ន បពមទាងំបភងកាើ�បរសិ្្ថ ន 
ជា សប�រូវដែលភៅដ�មានផលប៉ាុះពាល់្ សំភម្បើមក្នុងបណា្ដ  
បបភទស ្ ្ ែូចជាបបភទសភកនោ៉ា  នងិ �ូភេ្គនោជាភែើម។ 
មាចា ស់ជំន�ួមនិអាចបោនដ់�បភំពញចភ្្ុះដផ្នកទនំញិ ភេើ� 
ទុក សង្គមសុើវលិឱ្យធ្ាក់ែ�ភបកា�ចូលភៅក្នុងភាពជាសប�រូវ
កាន់ ដ�ខ្ាងំភ្ុះភឡើ�។

រោ្ឋ េិបាលមាចា សជំ់ន�ួ រមួទាងំរាមរ�ៈ�ន្តការែ្មើៗ ននការ 
ោបំទែូចជា She Decides ជាភែើម នឹងពិន�ិ្យ ភែើម្បើបភំពញ 
ចភ្្ុះបបភោងក្នុងការផ្ដលភ់សវា បន្សលទុ់កភោ�ការវនិភិោគ   
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ក្៊ងឆ្្២ំ០១៥ សមាជិកទាងំអសរ់្រសអ់ង្គការ សហប្រជា 
ជាតបិានដ វ្កីារដ្រតេជាញា សដបេចឱ្យបាន ដោលដៅអភវិឌ្ឍប្រក្រ 
ដោយចរីភាព (SDGs) បតរឹេឆ្្ ំ២០៣០។1  ដោលដៅេី 
៣ ដ្រតេជាញា ដ�េី្ ី«ធានាឱ្យមានជវីតិប្រក្រដោយស៊ខភាព ល្អ 
នងិដលីក កេ្ពសស៊់ខ៊មាលភាពសបមា្រជ់នប្រ្់ររ្ូរ ដៅ ប្រ្រ់ 
វយ័»។ ដោលដៅេី ៣ខ ភាជា ្់រេនំាកេំ់នង�ច៏ាបំាចរ់វាងការ 
សដបេច បានដោលដៅដនះ ជាេយួការអន៊វតតេកចិ្ចបពេដបពៀង 
ពាណិជជាកេ្ម ជាពដិសសក្៊ងករណីកាតពវកចិ្ច កេ្មសិេ្ធិ ្រញ្ញា  
្រែះពាល�់លស៊់ខភាពសាធារណៈ។ ដោលដៅ ដនះ តបេរូវ  ឱ្យ 
្រណ្ដា  ប្រដេស ទាងំឡាយបតរូវ៖ 

ោបំេការបសាវ បជាវ និង ការ អភិវឌ្ឍ នថ្៍្ ំ្រង្កា រ និង 
ឱសថ សបមា្រ់ ជំងឺឆ្លង  និងជំងឺេិនឆ្លង ម�ល្រែះពាលជ់ា 
ចេ្ង �ល់ ្រណ្ដា ប្រដេសកព៊ំងអភិវឌ្ឍ ផដាល់ លេ្ធភាពេេលួ  
បាន ឱសថ ម�លចាបំាច់ និងថ្្្ំរង្កា រក្៊ង តមេ្ល សេរេ្យ 
អន៊ដោេតាេដសចកតេមីថ្លងការណ៍េីបករុង Doha សដាពីី 
កិច្ច បពេដបពៀង TRIPS និងស៊ខភាពសាធារណៈម�ល 
អះ អាងនូ វសិេ្ធរិ្រស្់រណ្ដា ប្រដេសកព៊ំងអភិវឌ្ឍ ក្៊ង 
ការ   ដប្របីបាស់ យែ ងដពញដលញនូវ្រេ្រញញាតតេក្៊ងកចិ្ច បពេ 
ដបពៀងសដាពីីេិ�្ឋភាព ពាក់ ពន័្ធ ជាេយួពាណិជជាកេ្មមន កេ្ម 
សិេ្ធិ ្រញ្ញា  ទាកេ់ង ជា េយួ ភាព អាច្រតម់្រនបាន ដ�ីេ្ ី
ការពារស៊ខភាពសាធារណៈ និងជា ពិដសស ដ�ីេ្ ីផដាល់ 
លេ្ធភាពេេលួបានឱសថសបមា្រ់ េន៊ស្សប្រ្ររ់្ូរ។

ការបពេដបពៀងដលី SDGs  បតរូវបានដ្វដី�ងីរយៈដពលពីរ
េសវត្សដបកាយកិច្ចបពេដបពៀង សដាពីេី�ិ្ឋភាពពាកព់ន័្ធជាេយួ
ពាណិជជាកេ្មមនកេ្មសិេ្ធ្ិរញ្ញា  (TRIPS) រ្រសអ់ង្គការពាណិជជាកេ្ម
ពភិពដោក (WTO) បានចូលជា្រមាន។ TRIPS តបេរូវ
ឱ្យប្រដេសជាសមាជិក WTO ទាងំអស់  បតរូវផដាលអ់ាជាញា ្័រណ្ណ
មាែ កយដីោ (patent) រយៈដពល២០ ឆ្្ចំដំពាះប្រ្់រវសិយ័
ទាងំអសម់ន្រដច្ចកវេិយា រេួទាងំផលិតផលឱសថ �ូចជាថ្្ ំ
ដពេ្យ ជាដ�េី។2  ប្រ្រស់មាជិក WTO ជា្រណ្ដា ប្រដេសកព៊ំង
អភិវឌ្ឍទាងំអសប់តរូវអន៊វតតេតាេការតបេរូវដនះបតរឹេ ឆ្្២ំ០០៥    
ចមំណក្រណ្ដា ប្រដេសេនិសូវអភិវឌ្ឍ (LDC) មានដពល រហូត 
�លឆ្់្២ំ០៣៣ ដ�េី្ចីា្រអ់ន៊វតតេ។

តាេ្េ្មតា សិេ្ធផិ្ដា ចេ៊់ខម�លផដាលដ់ោយអាជាញា ្័រណ្ណមាែ ក
យ ីដោ មតងនាឱំ្យមានការរកស៊ផី្ដា ចេ៊់ខដលីឱសថ នងិមាន
តមេ្ល ខ្ពស់ ម�លជាកងវលេ់យួបតរូវបាន្រញ្ជា កយ់ែ ងចបាសត់ាេ
រយៈដោលដៅេី ៣ខ។ ក្៊ង្ររ្ិរេស៊ខភាពផ្លូវដភេ និងស៊ខភាព
្រនតេពូជ និងសិេ្ធិ (SRHR) មានការដលីកដ�ងីថ្ «ឧសសាហកេ្ម
ឱសថដ�រីតនួាេ�ីស៏ខំាន់ ដៅក្៊ងកងវះលេ្ធភាពេេលួបាន 
ឱសថ ជាចាបំាចស់បមា្រក់ារមថទា ំស៊ខភាព ផ្លូវដភេ និង ស៊ខ 
ភាព    ្រនតេពូជ តាេរយៈ ក) ការ វនិដិយ្រដលី ផលតិផល  សបមា្រ់ 
េូលដហត៊ រក បបាក់ ចដំណញ ដ្រដីទាះ ជា  មានផល ្រែះ  ពាល់  

អវជិជាមាន មផក្ ស៊ខភាព កដាី (ឧ.ការពយាបាល ដោយជនំសួ  អរ័េែនូ) 
ខ) ការដ្វេីផីសារឱសថ សារវនតេថ្មីៗ ក្៊ង តមេ្ល ហសួ សេត្ថភាព 
រ្រស្់រណ្ដា ប្រដេសម�ល បតរូវ ការ ឱសថ  ដនាះខា្ល ងំ    ្រផ៊ំត(ឧ.
ថ្្្ំរង្កា រជងំឺ HPV) និង ្រ) ការ ខកខាន េិន បាន វនិដិយ្រ 
ដលីការអភិវឌ្ឍនផ៍លតិផលថ្មីៗ  (ឧ. ថ្្ ំ សមា្ល ្រ់  េីបករុ្រ និង  ថ្្ ំ     
បោ្់ររលូំតកូនម្រ្រដវជជាសាសសតេ»។3  កចិ្ច បពេ ដបពៀង ពាណិជជា កេ្ម 
នងិអាជាញា ្័រណ្ណ មាែ កយដីោ បបាក� ជា  ្រងកា ឱ្យ  មាន  ឧ្រស្រ្គទាងំ 
អសដ់នះទាងំសបមា្រល់េ្ធភាពេេលួ បាន ឱសថ នងិ ការ មច្ ប្រឌិត 
្រដងកាតី ថ្ម។ី

ឧទាហរណ៍អពំកីារពយាបាលជំងដឺអ�ស៍ និងេោរកីស៊�ន់
នរឹងបតរូវដលីកេកពិភាកសាលេ្អតិខាងដបកាេ្រមន្ថេដេៀត ្រែ៊មនតេ 
ផល  ្រែះពាលម់នការការពារអាជាញា ្រណ័្ណមាែ កយដីោដលីជងំឺ នងិ
លក្ខខណឌា សខំាន់ៗ �មេដេៀតពាកព់ន័្ធជាេយួស៊ខភាពផ្លូវដភេ 
ស៊ខភាព្រនតេពូជ និងសិេ្ធ ិកដ៏កីតមានផងម�រ ឧទាហរណ៍ ដៅ 
ក្៊ង  ការទាេទារឱ្យមានថ្្្ំរង្កា រ HPV ក្៊ងតមេ្លសេរេ្យ4 នងិការ 
ពយាបាលដោយតមេ្លសេរេ្យសបមា្រ់ ជងំេឺោរកីមាត់ស្ូន 
នងិ   េោរកីប្ររូសាដា ត។5

េសវត្សកន្លងេក វ្ិរតតេកិ្៊ងការបសាវបជាវ និងអភវិឌ្ឍ (R&D)
ឱសថបានដលចដចញកានម់តចបាស់ ដោយ្រណៈកមា្ម ្កិារ
អង្គការស៊ខភាពពិភពដោក (WHO) េេួល្រន្៊កកេ្មសិេ្ធិ
្រញ្ញា  ការមចប្្រឌតិ្រដងកាតីថ្មី នងិស៊ខភាពសាធារណៈ (CIPIH)
បានរកដ�ញីភសតេ៊តាងតចិតចួម�ល្រង្ហា ញថ្ ការអន៊វតតេ TRIPS
ចដំពាះប្រដេសកព៊ំងអភវិឌ្ឍអាចជយួជំរញ៊ R&D ដលីជងំមឺ�ល
ជះឥេ្ធពិលភា្រដបចីន ដលីប្រដេសកំព៊ងអភវិឌ្ឍ។6 កងវះR&D 
ក្៊ងមផក្ស៊ខភាព្រនតេពូជ និងស៊ខភាពមាដា យ ្រជឺា ឧទាហរណ៍ 
េយួ។7  កងវះការពយាបាលថ្មីៗ  សបមា្រ់ ជងំឺ ប្រដេះ េរឹក បាយ 
ស៊ា ំ  ជាេយួថ្្កំានម់តដបចីនដ�ងី ្ឺរជា ឧទាហរណ៍ េយួដេៀត។ 
ដយងតាេអង្គការ WHO «ការអភវិឌ្ឍនថ្៍្អំង់េ្ី៊ីរយែេិូក ថ្មីៗ  
េិន  សូវមានលក្ខណៈទាកទ់ាញខា្ល ងំសបមា្រប់ករុេហ៊៊ន ឱសថ ម្រ្រ  
ពាណិជជាកេ្មដ�យី។ ការពយាបាលដោយថ្្ដំនះបតរូវចណំ្យ 
ដពលខ្ល្ីរែ៊ដណ្្ណ ះ (េនិ�ូចឱសថសបមា្់រជំងរ៊ឺាមំរ ែដហយី ថ្្ ំទាងំ 
ដនះ មលងសូវមានប្រសេិ្ធភាពដៅដពលម�លភាពស៊ាដំកីតមាន
ដ�ងី បាននយ័ថ្ ការផ្គតផ់្គង់ឱសថថ្មីៗ  ្រឺ ជា តបេរូវ ការជាប្រចា ំ
ដ�េី្អីាចយកេកជំនសួថ្្ចំាស។់8   អង្គការ WHO និងការ ផដាួច 
ដផដាេី្ំរនិតឱសថសបមា្់រជងំមឺ�លបតរូវ បាន ដ្រ្រដំភ្លច (DNDi) 
្រច្ច៊្រ្ន្ បានចា្រស់ដមា្ព ្ភាពជាម�្ូរក្៊ងការ បសាវ បជាវ និង 
អភវិឌ្ឍថ្្អំង់េ្ីរ៊យីែេូកិសកល (ដ�េី្ដី្វកីារបសាវបជាវ និង 
អភវិឌ្ឍសបមា្រក់ារពយាបាល្រញ្ហា ដេដរា្រចូល ក្៊ងឈាេ  ក៊្ង 
ទារក ដេី្រដកីតជំងកឺាេដរា្រ ស៊ាជំាេួយថ្្ ំនងិ អង់េ្ីរ៊យីែេូកិ 
សបមា្រក៊់មារ ដោយមានសដំណីលេ្ធភាពេេលួបានឱសថ     
ក្៊ងដោល្រណំង ដ�ីេ្្ីរបំាតក់ារតភាជា ្ររ់វាងការចណំ្យដលី     
R&D ដចញពីតមេ្លផលតិផល។9

អាជាញា ្រណ័្ណមាែ កយដីោ  ភាព្រតម់្រនរ្រស់ TRIPS  និង
ការពយាបាលជំងដឺអ�ស ៍ក្៊ងរយៈដពល ៥ ឆ្្្ំរន្ា្រពី់ WTO 
ដកីតមាន ជំងដឺអ�សប៍ានរាតតបាតដៅពាសដពញេវ្ីរអាសហវកិ 
េវ្ីរ អាស៊ី នងិអាដេរកិឡាេីន។ តមេ្លទា្រ្ំរផ៊តដបកាយ្រញ្ច៊ ះតមេ្ល 
រចួ សបមា្រថ្់្បំ្រឆ្ងំដេដរា្រដអ�ស៍ (ARVs) ម�ល ផដាលជូ់ន 
ដោយ មា្ច សអ់ាជាញា ្័រណ្ណមាែ កយដីោ ម�លតាេ្េ្មតា ្ឺរជា បករុេ 
ហ៊៊ន ឱសថ ពហ៊ជាតិ (MNCs) សបមា្រអ្់កជំងដឺៅក្៊ង ប្រដេស 
កព៊ំងអភវិឌ្ឍ ្របឺ្រមាណ ១០.០០០ �៊ោ្ល រក្៊ងេយួឆ្្។ំ ក្៊ង 
ឆ្្ ំ២០០១ បករុេហ៊៊នម�លេិនមានអាជាញា ្័រណ្ណមាែ កយដីោ (ដជដន 
រកិ) េយួ រ្រស ់ឥណ្ឌា  បាន ប្រកាស ថ្ បករុេ ហ៊៊ន អាច ផដាលឱ់សថ 
ARVs  ជំ៊េេួីយ ក្៊ងតមេ្លតចិជាង ១ �៊ោ្ល រក្៊ងេួយមថងៃ។ ដពល 
ដបកាយៗេកដេៀត ការ  ប្រកតួ ប្រមជង រវាងបករុេហ៊៊នឱសថ 
ដជដនរកិ ដ្វឱី្យតមេ្លថយច៊ះមថេដេៀត ម�លជាធាត៊�៏ចាបំាចក់្៊ង 
ការ ផដាល់ ARVs តមេ្លទា្រ និងពបងីកកេ្មវ ិ្ ពីយាបាលរ្រស់ រោ្ឋ ភិ 
បាល ដៅេូទាងំសកលដោក។ (សូេដេលីបកាហវចិេ១ី)ដបកាយ េក 
ក្៊ងឆ្្�ំម�លដនាះ ដៅមខវចិ្កិា ឆ្្២ំ០០១ សមាជកិ WTO ទាងំ 
អសប់ានច៊ះហត្ថដលខាដលីដសចកតេមីថ្លងការណ៍េី បករុង Doha 
សដាពីី TRIPS និងស៊ខភាពសាធារណៈម�លមចង ថ្ «កិច្ច បពេ 
ដបពៀងដនះ (TRIPS) អាច និង្ររួបតរូវបាន្រកបសាយ នងិ 
អន៊វតតេ ក្៊ងលក្ខណៈប្រក្រដោយការោបំេចដំពាះ សេិ្ធិ រ្រស់ 
សមាជិក WTO ក្៊ងការការពារស៊ខភាពសាធារណៈ និងជា 
ពដិសស ដ�ីេ្ដីលីកកេ្ពសល់េ្ធភាព េេលួបានឱសថសបមា្់រ  
េន៊ស្សប្រ្ររូ់្រ»។10  ដសចកដាមីថ្លងការណ៍េបីករុង Doha ្រញ្ជា ក់ 
ជាថ្មី នូវសិេ្ធរិ្រសប់្រដេសទាងំឡាយក៊្ងការការដប្រី បបាស់  
វធិាន ការការពារមានមចងដៅក្៊ងកិច្ចបពេដបពៀង TRIPS ម�ល 
អាចដៅេែយាងដេៀតថ្ ភាព្រតម់្រនរ្រស់ TRIPS ដ�ីេ្ធីានា 
នូវលេ្ធភាពេេលួបានឱសថ ដ្ីរដទាះ្ីរជាមានការតបេរូវឱ្យ 
ប្រ្រល់ អាជាញា ្រណ័្ណមាែ កយដីោរយៈដពល២០ ឆ្្សំបមា្រឱ់សថ 
ដនាះកដា។ី

ភាព្រតម់្រនទាងំអសដ់នះដហយី ម�លបតរូវបានដលីកដ�ងី
ដៅក៊្ងដោលដៅេី ៣ខ។

ការច៊ះហត្ថដលខាដលីដសចកតេមីថ្លងការណ៍េបីករុង Doha បតរូវ 
បានជរំញ៊ឱ្យដកីតមានដោយសារមតប្រដេស កំព៊ងអភវិឌ្ឍជា 
ដបចីន បានជ្ួរការលបំាកកានម់តខា្ល ងំដ�ងីៗ ក្៊ងការ េេលួ បាន 
ឱសថ ARVs ប្រដភេដជដនរកិ ដបពាះមតការតបេរូវរ្រស់ TRIPS 
នងិដោយសារមតការ្របមាេោក្់រណដារឹ ងតាេផ្លូវចបា្់រ រ្រស់ 
MNCs និងការេណឌា កេ្មពាណិជជាកេ្ម បពេទាងំវវិាេដលីកដ�ងីដោ
យ្រណ្ដា ប្រដេសកំព៊ងអភវិឌ្ឍ។11  ក្៊ងឆ្្១ំ៩៩៩ វដិសា្ន  កេ្ម 
ដៅដលីចបា្រឱ់សថរ្រសអ់ាសហវកិខាងត្ូង ដ�ីេ្អីន៊ញ្ញា តឱ្យ 
មាន ការនាចូំលក្៊ងដពលបស្រោ្នូវឱសថដជដនរកិបាន ដ្វឱី្យ មាន
ពាក្យ្រណដារឹ ងដ្វដី�ងីដោយបករុេហ៊៊នចនំនួ ៣៩។



10
arrow for change  |  vol. 23  no. 2  2017 spotlight

ការខឹងសម្បារកមម្រិតសកលលលើករណើ បណឹ្ងលេះ បាេល្វើឱ្យ
មាេការលបាះបង់បណឹ្ងលេះក្នុងឆ្្ ំ២០០១ េរិងនាឱំ្យមាេការ
ចនុះហត្ថលលខាលលើលសចក្ើថ្លែងការណ៍ទើមករុង Doha ក្នុងឆ្្លំនាះ
ថែរ។

មបលទសកំពនុងអភរិវឌ្ឍជាលមចើេ កពំនុងលមបើមបាស់ភាពបត់ថបេ
របស ់TRIPS កាេថ់តលមចើេល�ើងៗ លែើម្្ើធានាលទ្ធភាពទទលួ
បាេ ARVs។ មបលទសថ្បាេលចញអាជាញា បណ័្ណជាកាតពវករិច្ច
ក្នុងឆ្្២ំ០០៧ េរិង ២០០៨ ែលល់ទ្ធភាពទទលួបាេថ្្ ំ
ARVs មបលភទលេលេរ រិក ែូចជា efavirenz  េរិង lopinavir/
ritonavir កែូ៏ចជាឱស្សមមាបេ់ងំមឺ្ហារ ើក េរិងលបះែូង។12 

ចបាបអ់ាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហា របសឥ់ណ្ឌា លមបើមបាសភ់ាពបត់ 
ថបេ មួ្យថបបល្សេងលទៀត លោលគកឺារដាកល់ក្ខខណឌា  វ រិេរិច្យ័ 
តងឹ រនុងឹ សមមាបក់ារ្ល្អ់ាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើ លដាយលចញឱ្យថត 
«ឱស្្្ើមសឡាង»13 ប៉ានុលណ្្ណ ះ លហើយ ម្រិេ មបគល់ អាជាញា  បណ័្ណ 
មា៉ា កយើលហាែលឱ់ស្ចាស់្ លរិតក្នុងទមម្ង់្ ្ើល�ើយ លលើក 
ថលងថតឱស្លនាះបង្ហា ញមបសរិទ្ធរិភាពលកើេល�ើងគរួជាទើកត់ 
សមាគា ល។់ ឧទាហរណ៍ ការសនុដំាកោ់ក្យមា៉ា កយើលហាសមមាប់ 
ថ្្ទំកឹ nevirapine ថែលជាឱស្លម្លោគលអែសេ៍នុទំើម្យួ ែ៏

សខំាេថ់ែលមាេវត្តមាេរចួលហើយក្នុងទមម្ងថ្់្មំរាប់ ប៉ានុថេ្ត ថ្្ ំ 
ក្នុង ទមម្ងជ់ាថ្្ទំកឹមាេសារៈសខំាេ់ សមមាបក់ារ ពយាបាល 
កនុមារមាេេងំលឺអែស៍ មតរូវបាេបែរិលស្។ ក្នុងមបលទសឥណ្ឌា  
ថ្្AំRVs េនុទំើម្យួ េរិងេនុទំើពើរ ភាគលមចើេជាថ្្រ្ំាេអាជាញា បណ័្ណ
មា៉ា កយើលហា អាមស័យលដាយការលមបើមបាសភ់ាពបតថ់បេ 
TRIPs ែ៏មាេភាពចាបំាចល់េះ លែើម្្ើ អេនុញ្ញា ត ែល់ ្ លរិតកម្្ 
ឱស្លេលេរ រិក េរិងការនាលំចញអាចបេ្តលទៀតបាេ។

បច្ចនុប្េ្ ៨០% ថេមបជាេេកពំនុងរសល់ៅជាម្យួេងំលឺអែស៍
ចេួំេេរិត ១៧ លាេនាក់ ថែលកពំនុងទទលួការពយាបាល14  គឺ
លមបើមបាសឱ់ស្លេលេរ រិក។15  មករុម្ហ៊នុេឱស្លេលេរ រិក កប៏ាេ
ល្វើ ឱ្យការពយាបាលេងំលឺអែសក៍ាេថ់តមាេភាពសាម្ញញា តាម្
រយៈ ការបូក ARVs ចូលលៅក្នុងបេសេថ្ំ្មំ្រិេថមបមបរួល(FDCs)។
សូម្្ើថតថ្េការមរាអាសេរ្បស់មបធានា្រិបតើអាលម្រ រិកសមមាប់
េេួំយេងំលឺអែស៍ (PEPFAR) កម៏្រិេអាចរកសាេហំរក្នុងការ
ការពឹងថ្អែកថតលលើឱស្ មាេអាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហាបាេថែរ។
ក្នុងឆ្្២ំ០០៨ PEPFAR សេសេបំាេទកឹមបាកម់បមាណ២១៥ 
លាេែនុលាលែ រតាម្រយៈការទរិញ ៩០% ថេថ្្ ំARVs របសខ់លែេួ ពើ 
្លរិតករឱស្លេលេរ រិក។16

អាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហា េរិងេងំមឺ្ហារ ើកសនុែេ ់្លប៉ាះោល់
អវ រិេ្ជមាេថេអាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហា កល៏កើតមាេលៅក្នុងការល្វើ
លោគវ រិេរិច្យ័ េរិងពយាបាលម្ហារ ើកសនុែេ់្ ងថែរ។ ថមបមបរួល 
ថេ ថហសេេ BRCA1 េរិង BRCA2 គោឺកព់េ័្ធជាម្យួហាេរិភយ័ 
លកើេ ល�ើង គួរជាទើកតស់មាគា លថ់េម្ហារ ើកសនុែេ់ េរិង ម្ហារ ើក 
មកលពញអូថវរ។17  ក្នុងបណ្្មបលទសជាលមចើេមករុម្ហ៊នុេ មួ្យ 
ល្្ះ Myriad គជឺាមករុម្ហ៊នុេថតមួ្យគតថ់ែល្ល្ក់ារល្វើលោគ 
វ រិេរិច្យ័ េរិងការពរិេរិត្យសមមាបក់ារផ្លែ សប់្តូរថហសេេលេះ លដាយ 
សារ ពកួលគមាេអាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហាលលើថហសេេលេះផ្ទា ល។់   
ចណំនុ ចលេះ កប៏លងកើតឱ្យមាេឧបសគគាចលំោះការមសាវមជាវ បថេ្ថម្ 
លទៀតក្នុងការល្វើលោគវ រិេរិច្យ័ ឬ បថមម្បមម្រួល ថហសេេ ែថទ លទៀត 
្ងថែរ។18  ក្នុងឆ្្២ំ០១៣ តនុលាការកពូំលអាលម្រ រិក សលមម្ច 
ថ្ «ថហសេេ េរិង ពត័ម៌ាេ ថែល ជាលលខកូែរបសថ់ហសេេទាងំលនាះ 
ម្រិេមាេ លក្ខណៈ សម្្ត្តរិ អាចទទលួបាេ អាជាញា  បណ័្ណមា៉ា ក 

យើ លហា …មរាេ់ ថត លដាយ សារពកួលគមតរូវបាេថញក លចញពើ  
សមាភា រៈ លសេរិទរិកលៅ េនុវំ រិញខលែេួ ល�ើយ»។19 ការពរិេរិត្យ ការ  ផ្លែ ស់ 
ប្តូរ ទាងំអស់លេះ  បច្ចនុប្េ្ មតរូវបាេ្ល្ល់ដាយមករុម្ ហ៊នុេ  ែថទ 
លទៀតក្នុងតថម្លែ ២៤៩ ែនុលាលែ រលបើលមបៀបល្ៀបជា ម្យួ តថម្លែ របស់ 
មករុម្ហ៊នុេ Myriad ថែលមាេតថម្លែ ៤.០០០ ែនុលាលែ រ។20 

 សមមាបស់ស្តើម្យួចេំេួ ថែលមាេេំងមឺ្ហារ ើកសនុែេម់បលភទ
HER221  ឱស្ trastuzumab  ថែលជាឱស្លមកាម្អាជាញា
បណ័្ណមា៉ា កយើលហារបសម់ករុម្ហ៊នុេ Roche ពើឆ្្ ំ១៩៩៤ លហើយ
តាម្្ម្ត្ាមតរូវបាេលកជ់ាថ្្ ំHerceptin អាចមាេមបសរិទ្ធរិភាព
ពយាបាលបាេ។ លបើលទាះបើឱស្លេះ លពលលេះគរួថតថលង
ជាប់ អាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហាក្ើ ប៉ានុថេ្តមករុម្ហ៊នុេ Roche បាេ
ដាក់ោក្យសនុអំាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហាេនុទំើពើរជាលមចើេ ជាលហតនុ
ល្វើឱ្យរយៈលពល ន្ុតកណំតអ់ាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហា មតរូវបាេ
រពឹំង ថ្េឹងបេ្តរហូតែលឆ្់្២ំ០៣៣។ លៅអាសហវរិចខាងត្ូង 
តថម្លែ ការពយាបាលក្នុងម្យួឆ្្កំ្នុងវ រិសយ័ឯកេេគឺ ៣៨.៣៦៥
ែនុលាលែ រ លហើយលៅក្នុងមគះឹសា្ថ េសាធារណៈម្យួចេំេួតថម្លែ
ពយាបាលក្នុងម្យួឆ្្គំឺ ១៥.៧៣៥ ែនុលាលែ រ។ លៅមបលទស 
លមបសនុើលមាេតថម្លែ ១៧.៥៦២ ែនុលាលែ រ លៅមបលទសមា៉ា ល�សនុើ
មាេតថម្លែ ១៧.៩២៩ ែនុលាលែ រ លហើយលៅមបលទសឥណ្ឌា មាេ
តថម្លែ ១០.៩៣៨ ែនុលាលែ រ។22  លៅមបលទសឥណ្ឌា ការដាកោ់ក្យ 
សនុលំក្ខខណឌា វ រិេរិច្យ័ លក្ខណៈអាចមាេអាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើ
លហា   តងឹរនុងឹ បាេល្វើឱ្យការដាកោ់ក្យសនុអំាជាញា បណ័្ណមា៉ា កយើលហា 
េនុទំើពើររបស់មករុម្ហ៊នុេ Roche មតរូវបាេបែរិលស្ ឬ ន្ុតអាយនុ 
កាល ថែលអេនុញ្ញា តឱ្យមាេការចូលម្កែលរ់បស់ ្ លរិត ករ 
ឱស្មាេធាតនុ្សេ ំេើវសាសស្តមបហាកម់បថហល (biosimilar) 

មបភព៖ MSF Access Campaign, “Untangling the Web of Antiretroviral Price Reductions,” 14th ed., 2011, 
https://www.msfaccess.org/content/untangling-webantiretroviral-price-reductions.

មកាហវរិចទើ ១៖ ការមបកួតមបថេងរបស់មករុម្ហ៊នុេឱស្លេលេរ រិក គឺជាកាតាលើករល្វើឱ្យមាេការបញ្ចនុ ះតថម្លែ
ការធាលែ ក់ចនុះតថម្លែរបស់បេសេថ្ំ្េំនុំទើម្ួយថេថ្្ ំStavudine (d4T) Lamivudine (3TC) េរិង Nevirapine (NVP) ចាប់ពើឆ្្ ំ២០០០
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ភ�ើងទាមទារ�ុ�្តិ្ មស៌បមាប់  Tobeka Daki ជា
សកម្មជនមិនភចុះេ�័ខ្ាចមកពើអាបេិវចខាង �្ូបង ដែល 
មានជំងឺមោរ ើកសុែន់ HER2+ រាងំពើឆា្ន ២ំ០១៣។ ែវើ 
ភបើ ្ ងជាភបក្ខជនែ៏ល ្សបមាប់ការ ពយោបាលភោ �  
trastuzumab ប៉ាុដន្ត Tobeka មិន មាន លទ្ធភាពអាច  
ទទលួបានពយោបាលភនុះភឡើ� អាបស�័ ភោ� ថា្ន ភំនុះមាន  
�នមែ៏្ដសន ខ្ពស។់ ភៅនែងាទើ១៤ ដខ វចិ្កិា ឆា្ន ២ំ០១៦ ្ង  
បាន បា�់ បង់ជើវ�ិក្នុង ផុ្ះរ បស់ ្ ង។ ភ�ើងមិន ែឹង ថា 
trastuzumab  អាច ជ�ួ សភសងា្គ ុះជើវ�ិ Tobeka បាន    
ឬ អ�ភ់្ុះភឡើ� ភបពាុះ trastuzumab មនិ ដមនដ�ងដ�  
បានទទលួផលបគបភ់ពលភ្ុះភឡើ�។ ប៉ាុដន្ត ភ�ើង ែឹង 
បបាកែថា Tobeka មនិដែលបានទទលួឱកាស ភែើម្បើ 
ពយោបាលភឡើ�។ ែវើភបើ្ ងកពុំងដ�ឈខ្ឺាងំ ជិ� ស្្បភ់េើ� 
មានថា្ន ភំនុះរចួកភ៏ោ� ប៉ាុដន្្ត ងមិនដែលបានទទលួឱកាស
ភែើម្បើសកល្បងភបបើបបាស់ថា្ន ភំឡើ�។

ផ្្ងំបោដែលបងាហា ញរបូ  Tobeka Daki  ប�រូវបាន  
ភបបើ បបាស់ក្នុងការ�វា៉ាកបមិ�សកល បបឆាងំ   ការ កណំ�់ 
�នម្  ថា្ន  ំរបសប់ករុមេុ៊ន Roche ភលើ ថា្ន  ំពយោបាលមោរ ើក  
សុែន់ ប�រូវបានភ្វើភឡើងក្នុងដខកុមភាៈ ឆា្ន ២ំ០១៧។ របូ ភាព 
បានមកពើ�ុទ្្ធ ការ Tobeka Daki សបមាប់ លទ្ធភាព ទទលួ 
បាន ឱសែ  trastuzumab ក្នុង �នម្ សមរម្យ។

្ូរនែជ្ាងមុន ភបើភទាុះបើជា�នមភ្ៅដ�ខ្ពសក់្ដើ។

�ុទ្្ធ ការ ែូភបកា ោគើ (Tobeka Daki) ភែើម្បើ ទាម 
ទារលទ្ធភាព ទទលួបានថា្ន  ំTrastuzumab23  មាន �នម្ 
សមរម្យ បាន្ឱំ្យមានការ�វា៉ាជាសកលក្នុង ឆា្ន ២ំ០១៧ 
បបឆាងំ ការកណំ��់នមអ្មនុស្ស្ម៌ ភេើ�កលវ ិ្ ើរាមផ្ូវ 
ចបាប់   ភលើឱសែភនុះរបសប់ករុមេុ៊ន Roche។ ក្នុង ការ ភបបើ បបាស់  
មួ�ដបបភទៀ�ននភាពប�ដ់បន TRIPS។ គណៈកមា្ម ្កិារ  ការ 
បបកួ�បបដជងអាសេវចិខាង�្ូបងបចចាុប្បន្ន កពុំង អភងកា�ភៅភលើការ 
កណំ��់នមរ្បសប់ករុមេុ៊ន Roche 24 បសបភពលដែលសកម្ម 
ជន្្ក៏កំពុងទាមទារឱ្យបណា្ដ បបភទស្្ភចញអាជាញា  
បណ័ណជាកា�ពវកចិចា ភែើម្បើឱ្យមានលទ្ធភាពទទលួបានឱសែ 
ជនួំសក្នុង�នម្សមរម្យ។

កចិចាបពមភបពៀងពាណិជ្ជកម្មភសរ ើ នងិការគរំមភកើ�ភឡើង  
ែ្មើៗ  ចភំពាុះការពយោបាលក្នុង�នមស្មរម្យ៖ ករណើ  CEP។ ក្នុង 
ភពលដែលបណា្ដ បបភទសកំពុងអេវិឌ្ឍ កំពុងជួបការលំបាក
ក្នុង ការអនុវ�្តការងារភៅក្នុងបកបខណ័្ឌ  WTO ភែើម្បើផ្ដល់ 
លទ្ធភាព ទទលួបានឱសែ បបភទសអេវិឌ្ឍកពុំងពយោោម 
ភែើម្បើ ឱ្យ «នែគូ» ពាណិជ្ជកម្មរបសខ់្នួចុុះេ�្ថភលខាភលើកចិចា
បពមភបពៀងពាណិជ្ជកម្មភសរ ើ FTAs)។ FTA ប�រូវបានចរចា 
ភោ�បបភទសម្ដងម�ួៗ ឬរាមប្ុក�បំន់ ភេើ� រាម ្ ម្មរា ប�រូវ 
បាន បងាហា ញរមួ ជាមួ��បមរូវការភែើម្បើឱ្យមានភសរ ើភាវបូនើ�ក
ម្ម  ពាណិជ្ជកម្មកានដ់�ភបចើនដែមភទៀ�  ដែលភៅថាបទបញញា�្តិ  
TRIPs-បូក ដែលភៅេសួឆាងា �ពើកា�ពវកចិចាភៅភបកាមកចិចា 
បពមភបពៀង TRIPs និងោកក់េំ�ិ ឬលុបភចាលភាពប�ដ់បន 
TRIPs ។

FTA មួ�ដែលមានលក្ខណៈែូចដែលបានភពាលខាងភលើ
គជឺានែគូភសែ្ឋកចិចាបគបប់ជរុងភបជា�ថា្ន ក�់បំន់ (RCEP) ដែល 
ប�រូវ បានចរចារវាងបណា្ដ បបភទសចនំនួ ១៦ មកពើ�បំនអ់ាសុើ 
បា៉ា សុើេិវចរាងំពើឆា្ន  ំ២០១២ មកភម៉ាុ្ះ។ ភោ�កចិចាបពមភបពៀង 
ភនុះ រមួមានបបភទសអេវិឌ្ឍ (អូសស្្ត លើ ជប៉ានុ ញូេ្ុសើដលន 
សងិហាបុរ ើ និងកូភរ ៉ាខាង�្ូបង) បបភទសកពុំងអេវិឌ្ឍ (បប៊�ុភណ 
ោរសូ្ឡមឹ ចិន ឥណា្ឌ  ឥណ្ឌូ ភនសុើ មា៉ា ភឡសុើ េវើលើពើន នែ 
នងិ ភវៀ�ណាម) និងបបភទសមិនសូវអេវិឌ្ឍ (កម្ពុជា ឡាវ នងិ 
េូមា)។ 

មនិខុសពើ FTA ែនទភទៀ�ភឡើ� RCEP ប�រូវបានចរចាជា
សមាងា �។់ ក្នុងឆា្ន ២ំ០១៦ ការដបកធ្ា� ព�័ម៌ានស្ដើពើជពូំកទាក់ 
ទងនឹងកម្មសិទ្ធបិញ្ញា  និងការវនិភិោគបានផ្ដលក់ារអុះអាងែល់ 
ការេ�័ខ្ាចរបសស់កម្មជន ដែលបពរួ�បារមភាថា បទបញញា�្តសិ្ដើ 
ពើកម្មសិទ្ធបិញ្ញា របស់ TRIPs-បូក ប�រូវបានភស្នើភឡើងភោ�
បបភទសជប៉ានុ និងកូភរ ៉ាខាង�្ូបងអាចររងំផលិ�កម្ម ការចុុះបញ្ជ ើ
ការែកឹជញ្ជូ ន និងការ្ភំចញឱសែភជភនរកិ។ បចចាុប្បន្នមាន
េស្តុរាងស្ដើពើផលប៉ាុះពាលរ់បសប់ទបញញា�្តិ TRIPs-បូកចភំពាុះ
លទ្ធភាពទទលួបានឱសែ។ ការសិកសាម�ួស្ដើពើភាពផ្្ដ ចមុ់ខ
ននទនិ្នន�័ននបបភទស Jordan (ដែលប�រូវបានោកឱ់្យមាន 
ភោ� FTA រវាងសេរែ្ឋអាភមរកិ និងបបភទស Jordan)បាន
រកភ�ើញថាឱសែ ១០៣ មុខដែលបានចុុះបញ្ជ ើ នងិសភមា្ព ្ 
ចាប់ រាងំពើឆា្ន ២ំ០០១ មកដែលបចចាុប្បន្ន មិនមានការការពារ 
អាជាញា បណ័ណមា៉ា ក�ើភោោ៉ា ងភោចណាស់ ៧៩% មិនមានការ

បបកួ�បបដជងពើឱសែភជភនរកិសមមូលភឡើ�។26

ផលិ�ករ  និងអ្នកផ្គ�ផ់្គង់ឱសែភជភនរកិែច៏ាបំាចច់នំនួបើ
ស្ថ�ិក្នុងការចរចា RCEP ភពាលគ៖ឺ បបភទសចនិ ឥណា្ឌ  នងិ
នែ។ ភ�ើងោកភ់�ើញថា បណា្ដ បបភទសកពុំងអេវិឌ្ឍជាពិភសស
គបឺបភទសឥណា្ឌ 27 និងបុ្កអាស៊្ន28 កំពុងពយោោមភលើកភឡើង 
បបឆាងំការទាមទាររបស់ TRIPs-បូក។ ភទាុះជាោ៉ា ងណាភៅ  
ភពលសមា្ព ្ឱ្យចុុះកចិចាបពមភបពៀងភនុះកានដ់�្ភំឡើង ភគភៅ ដ� 
ភ�ើញ ថា បណា្ដ បបភទសកពុំងអេវិឌ្ឍក្នុង RCEP នឹងបបឆាងំ 
ការ ទាមទាររបស់បបភទសអេវិឌ្ឍ។

លទ្ធភាពជាសកលភែើម្បើទទលួបានសុខភាពផ្ូវភេទ និង

សុខ ភាព បន្តពូជ និងសិទ្ធកិ្នុង�ុគ្គសម�័ WTO និង FTAs។ 
ែវើភបើកចិចាបពមភបពៀងពាណិជ្ជកម្ម ជ�ួពបងឹងការការពារកម្មសទិ្ធិ 
បញ្ញា ក្ដើ ប៉ាុដន្តមានការពយោោមគរួជាទើក�ស់មា្គ ល់ ភែើម្បើ ភ្វើឱ្យ 
ការភប្ដជាញា ចិ�្តជាអន្តរជា�ិ ភលើបញ្ហា សុខភាពមានភាពចុុះ  ភខសា�។ 
ភោលភៅទើ៣ខ របស់ SDG ផ្្ល់ គឺជាឧទាេរណ៍មួ�ននភោល 
ភៅ ែម៏ានស្រៈសខំាន់ ប៉ាុដន្តមានដែនកណំ�។់ អវើដែលគរួឱ្យ 
អស់  សភំណើ ចភ្ុះ គឺរែ្ឋមសន្តើបកសងួពាណិជ្ជកម្ម និង អ្នក  
�ណំាង  ដែលចុុះេ�្ថភលខាភលើភសចក្ដើដែង្ការណ៍ទើបករុង Doha 
ក្នុងឆា្ន ២ំ០០១ បានភ្វើការភប្តជាញា ចិ�្តទូលទូំលា�ដែមភទៀ� ក្នុង 
ការធា្លទ្ធភាពទទួលបានឱសែ សបមាប់មនុស្សបគប់របូ 
ប៉ាុដន្ត អាបស័�ភោ�ភោលជេំររបស់បបភទសអេវិឌ្ឍ ភ្វើឱ្យការ 
ភប្ដជាញា  ច�ិ្តភនុះមានភៅប�មឹដ�ឱសែ «ស្រវន្ត»។

រោ្ឋ េិបាលចាបំាចប់�រូវចា�ទុ់ក SDG3 ថាជាជំោនែ៏ 
សខំាន់ ភៅក្នុងការឈានភឆា្ព ុះភៅរកសិទ្ធទិទលួបានសុខភាព។
គរួរលឹំកភឡើងវញិផងដែរថា MDG ភផ្្ដ �ការ�កចិ�្តទុកោក់
ដ�ភៅភលើអបរាស្្បរ់បសកុ់មារ សុខភាពមា្ដ � ជំងភឺអែស៍ 
ជងំឺ រភបង និងជំងបឺគរុនចាញ់ដ�ប៉ាុភណាណ ុះ។ ភេ�ុភនុះ SDG3 
�ណំាង ឱ្យការពបងើកបដន្ថមជំោនប្្បែ់ស៏ខំានភ់ទៀ� នន 
ភោល ភៅ សុខភាពអន្តរជា�។ិ ភទាុះោ៉ា ងណាក្ដើសទិ្ធទិទលួបាន 
បទោ្ឋ នសុខភាពកបមិ�ខ្ពសប់ផុំ�រាមដែលអាចភ្វើបាន ភ្ុះ 
ភេើ� ដែលកណំ�ក់ា�ពវកចិចាថា្ន កអ់ន្តរជា�ិ នងិថា្ន កជ់ា�រិបស់ 
រោ្ឋ េិបាលភៅភលើបញ្ហា សុខភាព។

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� ែវើភបើមាន FTA និងការចរចាកិចចាបពម
ភបពៀងការវនិភិោគកានដ់�ភបចើនភឡើងក្ដើ ប៉ាុដន្ត SDG ភលើកភឡើង
�ចិ�ចួប៉ាុភណាណ ុះអពំើ FTA និងការចរចា ឬផលប៉ាុះពាលន់ន FTA
នងិការចរចាទាងំភ្ុះ។ ផ្ុ�ភៅវញិភោលភៅពាណិជ្ជកម្ម
ក្នុងភោលភៅទើ១៧ ប�រូវបានចា�ទុ់កថាជាមភ្យោបា�ភែើម្បើ 
អនុវ�្ត SDG។  រ�ៈភពលប�មឹដ�ប៉ាុ្ ្ម នដខមុនភពលការ
អនុម�័ SDG ភសចក្តើដែង្ការណ៍រមួម�ួភោ�ជំ្ ញការ
អង្គការសេបបជាជា�ិ នងិអ្នកភឆ្ើ�ឆង្ ពិភសសអង្គការ
សេបបជាជា�ចិនំនួ ១០ ្ក់ បានបងាហា ញអពំើកេុំសដែល
មានភៅក្នុងភោលវ ិ្ ើភនុះ ភោ�បានបញ្្ជ កថ់ា មាន «កងវល់
បសបចបាបដ់ែលទាងំសន្ធសិញ្ញា  ការវនិភិោគភទវភាគើ នងិ
ពេុភាគើ អាចភ្វើឱ្យបញ្ហា ភាពបកើបក្ងាន់្ ងារកានដ់�មានភាព
អាបកកភ់ឡើង បផ្ំ្ញែលក់ារចរចាភឡើងវញិ ភលើបណុំល
អន្តរជា�ិ ភោ��ុ�្តិ្ ម៌ និងបបកបភោ�បបសទិ្ធភាព និង
ជុះឥទ្ធពិលភលើជនជា�ភិែើមភាគ�ចិ ជនភាគ�ចិ ជនពិការ 
ជនវ�័ចណំាស់ និងមនុស្សែនទភទៀ�ដែលកពុំងរសភ់ៅក្នុង
ស្្ថ នភាពងា�រងភបោុះ»។29 ក្នុងរ�ៈភពលពើរដខប្្ប់ពើការ
អនុម�័ SDG អគ្គភលខា្កិារអង្គការសេបបជាជា�បិាន
បភងកាើ�បករុមការងារជានខ់្ពសទ់ទលួបន្ុកលទ្ធភាព ទទលួបាន
ឱសែ (High-Level Panel on Access to Medicines)
ភោ�ទទលួស្្គ លនូ់វអន្តរទំ្ កទ់នំងរវាងសុខភាព និងការ
អេវិឌ្ឍ។ របា�ការណ៍ដខកញ្ញា  ឆា្ន ២ំ០១៦ របសប់ករុមការងារ
ភនុះ ក៏បានភលើកភឡើងនូវកងវលែ់៏្ ងាន់្ ងារស្ដើអពំើ FTA ភេើ�បាន
ផ្ដលអ់នុស្សនថ៍ា៖ «រោ្ឋ េិបាលដែលចូលរមួក្នុងសន្ធសិញ្ញា
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវនិភិោគភទវភាគើ នងិថា្ន ក�់បំនគ់រួធា្
ឱ្យបានថា កិចចាបពមភបពៀងទាងំអសភ់នុះមនិោកប់ញចាូ លបទ 



12
arrow for change  |  vol. 23  no. 2  2017 spotlight

បញញា�្តិ ទាងំឡា�ណា ដែលភបជៀ�ដបជកែលក់ា�ពវកចិចារបស់ 
ខ្នួ ក្នុងការសភបមចបានសិទ្ធទិទលួបានសុខភាព»។30

ភាពរាន�ងឹរវាងសិទ្ធទិទលួបានសុខភាព និងកិចចាបពមភបពៀង
ពាណិជ្ជកម្មភកើ�មានរាងំពើភៅភពលបភងកាើ� WTO ភេើ�ភបើ
ភទាុះបើជា FTA �ណំាងឱ្យការគរំមែ៏្ ភំ្ងដែមភទៀ�ចភំពាុះ
លទ្ធភាពទទលួបានបភចចាកវទិយោ និងការសភបមចបាន SDG3
ក្ដើ ប៉ាុដន្តគរួរលឹំកភឡើងវញិថាបបភទសកពុំងអេវិឌ្ឍកពុំងជបួបបទុះ
ផលប៉ាុះពាលជ់ាអវជិ្ជមានរបស់ TRIPs ចភំពាុះលទ្ធភាពទទលួ
បានឱសែ។ បណា្ដ បបភទសមានចំណូលម្្យមប�រូវបានផ្�់
ភចញពើ�ន្តការផ្ដលអ់ាជាញា បណ័ណភោ�ស្មប័គច�ិ្ត ដែលប�រូវបាន
អនុម�័ភោ� MNCs ភែើម្បើកំុឱ្យមានការរុិះគន់ និងទបស់្កា �់
រោ្ឋ េិបាលកំុឱ្យភបបើបបាសភ់ាពប�ដ់បនរបស់ TRIPs។ ភោ�
ជាបក់្នុងអ្្ករ់បស់ FTA និងទទលួសមា្ព ្ពាណិជ្ជកម្មពើ
បណា្ដ បបទសអេវិឌ្ឍ រោ្ឋ េិបាលទាងំភនុះ ជាបោ់ងំភៅក្នុងការ
ចរចា�នម្ជាមួ�មាចា ស់អាជាញា ប័ណណមា៉ា ក�ើភោដែលរាម្ម្មរា
បភងកាើ�ឱ្យមាន�នម្មនិអាចទទួល�កបាន បរមិាណឱសែមាន
កបមិ�កណំ�់ ភេើ�ជាលទ្ធផលភ្វើឱ្យការពយោបាល របស់
រោ្ឋ េិបាលប�រូវបានកា�ប់ន្ថ�។ ជំនសួឱ្យការចរចា�នមភ្នុះ 
ភោងរាមការកភ�ើញរបសគ់ណៈកមា្ម ្កិារកបមិ�ខ្ពស់ ស្ដើពើ
លទ្ធភាពទទលួបានឱសែបានឱ្យែងឹថា  រោ្ឋ េិបាលប�រូវស្ថ�ិ
ក្នុងកា�ពវកចិចាភែើម្បើ «ការពារសិទ្ធពិលរែ្ឋរបសខ់្នូ�រាមរ�ៈ
ការភបបើបបាស់ភាពប�ដ់បនរបស់ TRIPs»។31 ទាកទ់ងជាម�ួ
ការចរចា FTA ដែលកពុំងបន្តែូចជា RCEP ជាភែើម ការពិភបោុះ
ភោបលជ់ាស្ធារណៈមានភាពចាបំាចណ់ាស់ ភេើ�រោ្ឋ េិបាល
ចាបំាចប់�រូវដ�ភចញផសា�អ�្ថបទការចរចា។ បដន្ថមភលើភនុះ ែូច
ដែលបានបញ្ចា កភ់ៅក្នុងភសចក្ដើសន្នោិ្ឋ នរបសគ់ណៈកមា្ម ្កិារ
ជានខ់្ពសថ់ា «បរជ�័ក្នុងការអនុវ�្តការវា��នមផ្លប៉ាុះពាល់
ឱ្យបានរងឹមាមុំនភពលចុុះកចិចាបពមភបពៀងបបភេទភនុះ ភស្មើនងឹ
ការបភំេច្កា�ពវកចិចារបសរ់ែ្ឋ ក្នុងការការពារសិទ្ធទិទលួបាន 
សុខភាព»។32  បទបញញា�្តិ TRIPs-បូក គរួប�រូវបានបែភិស្
ភៅក្នុងកិចចាបពមភបពៀងបបភេទភនុះ។

ភៅក្នុងភសណារ ើ�៉ាូភនុះ សកម្មភាពដបបសកម្មជន ការ�ស៊ូ

ផលប៉ាុះពាលន់នឱសែជាបអ់ាជាញា បណ័ណមា៉ា ក�ើភោមាន�នមខ្្ពសភ់លើបបពន័្ធសុខាេបិាល

«…ក្នុង្មជាសស្តើវ�័ភក្មងមា្ន កដ់ែលជាអ្នករស់រនមានជើវ�ិពើមោរ ើកសុែន់ មានភពលម�ួខញាុបំ�រូវបបឈមជាម�ួ�ែភាពននបញ្ហា  និងវបិ�្តដិែលបងកាភឡើងភោ�អាជាញា បណ័ណមា៉ា ក�ើភោ។ 
ខញាុបំ�រូវភបបើថា្ន  ំHerceptin ភោ�ស្រខញាុមំានមោរ ើក HER+2។ ខញាុមិំនមានលទ្ធភាពទិញថា្ន ភំឡើ� ភោ�ស្រជំន�ួដផ្នកភវជ្ជស្សស្តរបស់ខញាុ ំ អឺ! ខញាុនិំោ�ភនុះ គឺចង់សភំៅភលើមន្ើរភពទ្យឯកជន គឺ 
ចង់និោ�ពើវសិ�័សុខាេិបាលឯកជន ភបពាុះថាអ្នក ជំន�ួភវជ្ជស្សស្តរបសខ់ញាុនិំោ�ថា ថា្ន ភំនុះនែខ្្ាងំណាស់ ភេ�ុភនុះ ភគមិនអនុញ្ញា �ឱ្យខញាុទំទលួការពយោបាលភោ�ឱសែ Hercep tin 
ភឡើ�។ ខញាុបំ�រូវដ��ស៊ូ និងបបឈមមុខជាម�ួនែ្ចណំា� ភពាលគឺការចំណា� ភែើម្បើភោុះបស្�ជាម�ួជំន�ួបឋមភវជ្ជស្សស្តរបសខ់ញាុរំាមផ្ូវចបាប់ និងចណំា�ក្នុងការពយោោមសភសងា្គ ុះ 
ជើវ�ិ របស់ ខញាុរំាមរ�ៈការភៅពិន�ិ្យភៅមន្ើរភពទ្យស្ធារណៈ។ ចណុំចភនុះ មានន�័ថា ខញាុបំ�រូវបានភគភបាុះបងភ់ចញពើវសិ�័ឯកជនភៅក្នុងស្្ថ នភាពសុខភាពស្ធារណៈ។ ភពល ភៅែល់ វសិ�័ 
សុខភាពស្ធារណៈ ខញាុបំានែឹងថាភគមិនផ្ដល់ Herceptin ែលអ់្នកជំងឺមោរ ើកសុែនភ់ទ ភេើ�រាមការបស្វបជាវរបស់ខញាុ ំ ខញាុបំានរកភ�ើញថា ភៅអាសេវចិខាង�្ូបងមានដ�មន្ើរភពទ្យ [Kimberly] 
ដ� ម�ួគ�ដ់ែលផ្ដលថ់ា្ន  ំHerceptin ែលអ់្នកជំងឺរបស់ខ្នួ… ក្នុងកញចាបែ់វកិារបសខ់្នួ មន្ើរភពទ្យភនុះ អនុញ្ញា �ឱ្យដ�ចភំពាុះអ្នកជំងឺរបស់ខ្នួប៉ាុភណាណ ុះ…រាមការបស្វបជាវរបស់ខញាុ ំ ខញាុបំានែឹងថា 
ទាល់ ដ�ឆា្ន  ំ២០៣៣ ភទើបអាជាញា បណ័ណមា៉ា ក�ើភោជំុវញិថា្ន  ំHerceptin នឹងប�រូវបញចាប់ … ឆា្ន ២ំ០៣៣ មានន�័ថា ជាភសចក្តើស្្បច់ភំពាុះរបូខញាុ»ំ។ សក្ខើកម្មរបស់ Babalwa Malgas ភមធាវ ើ 
សកម្មជន និងជងរងភបោុះពើមោរ ើកសុែន់ ភៅក្នុងសវ្ការ ភៅទើបករុង Johannesburg របសគ់ណៈកមា្ម ្កិារកបមិ�ខ្ពសអ់ង្គការសេបបជាជា�ទិទលួបន្ុកលទ្ធភាពទទលួបានឱសែ 
ដខមើ្  ឆា្ន ២ំ០១៧។25 

ម�ិ នងិអន្តរគមនផ៍្ូវចបាបភ់ោ�បករុមែកឹ្ភំោ�សេគមន៍
នងិអង្គការសុខភាពស្ធារណៈ ដែលមានភាពចាបំាចក់្នុងការ 
ការពារសុវ�្ថភិាពស្ធារណៈ និងលទ្ធភាពទទលួបានឱសែ។   
ចល្កបមិ�សកលបានភកើ�មានភឡើងជំុវញិការចរចា FTA 
ដែលបានទទលួភជាគជ័�ែ៏ចាបំាច។់ �ុទ្្ធ ការភៅបបភទស
ឥណា្ឌ ភ្វើភឡើងភោ�បករុម្្ភៅក្នុងបបភទស បានភ្វើឱ្យ 
រោ្ឋ េិបាល បបកាន់�កភោលជេំរស្ធារណៈ បបឆាងំការ 
ទាម ទាររបស់ TRIPs-បូក ភៅក្នុងកិចចាបពមភបពៀងរបស់ EU 
ជាមួ�ឥណា្ឌ 33  នងិ RCEP។ សភាអឺុរ ៉ាបុបានបែភិស្កចិចា 
បពម ភបពៀងពាណិជ្ជកម្មបបឆាងំឱសែដកង្ក្ា� (ACTA)
ភោ� ដផក្ភលើផលប៉ាុះពាលរ់បសកិ់ចចាបពមភបពៀងភនុះ ភលើផល
បបភោជន៍ស្ធារណៈ34  នងិផ្្កកិចចាបពមភបពៀងភាពជានែគូ
អន្តរបា៉ា សុើេវកិ (TPPA) ដែលគឺជាភជាគជ័�គរួជាទើក�ស់មា្គ ល់
សបមាប់បករុមដបបវឌ្ឍនភាពភៅទូទាងំសកលភលាក។35  សកម្មជន
នងិអង្គការ្្ ភ្វើការភលើបញ្ហា សុខភាពស្ធារណៈបចចាុប្បន្ន
កពុំងភបបើបបាស់្ នធានែស៏្ដួចភស្ដើង  ភែើម្បើចូលរមួជំុការចរចា 
RCEP ជាបន្តប្្បភ់ែើម្បើភលើកភឡើងនូវកងវលទ់ាងំអសភ់នុះ 
ភោ� ផ្្លជ់ាម�ួអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្ម និងភែើម្បើធា្ ថា
បទបញញា�ិ្ត TRIPs-បូក ប�រូវបានែកភចញ។36

បណា្ដ ញបបជាជនរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស៍ ដែលស្ថ�ិភៅ
ជួរមុខរាងំែបូំងក្នុងការបបឆាងំជាមួ�អាជាញា ប័ណណមា៉ា ក�ើភោ
នងិ FTA បចចាុប្បន្ន បានទទលួការចូលរមួពើសម័្ពន្ធភាពសុខភាព
ទូលទូំលា�ដែមភទៀ�។ បករុម្្ដែលកពុំងភ្វើការភលើសុខភាព
នងិសិទ្ធផិ្ូវភេទ និងបន្តពូជចាបំាចប់�រូវចូលរមួក្នុងការ�ស៊ូភនុះ
ជាប្្នភ់ែើម្បើធា្ថាសទិ្ធទិទលួបានសុខភាព និងលទ្ធភាព
ជាសកល  ភែើម្បើទទលួបានសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្ូវភេទ 
នងិសិទ្ធ មិនប�រូវបានបផ្ំ្ញភោ�កចិចាបពមភបពៀងពាណិជ្ជកម្ម។

កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង
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ែវើភបើមានម�ឯិកចន្ជ្ាអន្តរជា�ែិ�ូ៏រភេើ�ដែល ចា�ទុ់ក 
ថា ការផ្ដលភ់ាពរងឹមាដំផ្នកភសែ្ឋកចិចាែលស់ស្តើជាករា្ត  ជរំញុ 
គន្ុឹះ សបមាបស់មភាពភ�នឌរ័ (ែូចភ�ើញមានក្នុងភវទិកា 
សកម្មភាពទើបករុងភប៉ាកាងំ1 ក្នុងឆា្ន ១ំ៩៩៥ និង ២០ឆា្ន ភំបកា�មក  
ភទៀ� ភៅក្នុងភោលភៅអេវិឌ្ឍ បបកបភោ�ចើរភាព) ក្ដើប៉ាុដន្ត  
វឌ្ឍនភាពភលើដផ្នកភនុះភៅមិនទាន់ភស្មើោ្ន ភៅភឡើ�។ ទនិ្នន�័ 
ែ្មើៗ ភនុះ ពើអង្គការអន្តរជា�ខិាងពលកម្ម (ILO)2 គូស បញ្្ជ ក់ 
ឱ្យភ�ើញវសិមភាព3 គរួជាទើក�ស់មា្គ លក់្នុងទើផសារ ការងារ សកល 
ភលាក ែូចជាការចូលរមួរបស់កម្ាងំពលកម្មជាសស្តើមានការ 
ែ� ចុុះ4  ភាពឥ�ការងារភ្វើជុះឥទ្ធពិលភលើសស្តើវ�័ភក្មង ភបចើន    
កងវុះកចិចាោពំារសង្គម5 នងិសស្តើប�រូវចំណា�ភពលភបចើនភលើ 
ការងារ ដែទាដំែលោ្ម នបបាក់ឈ្នលួ។6

ភ�ើមានកងវុះ�ណំភា្ជ បណ់ាម�ួឬភទ? ភែើម្បើភឆ្ើ��បកងវល់
ភនុះ ក្នុងឆា្ន ២ំ០១៥ អគ្គភលខា្កិារអង្គការសេបបជាជា�បិាន 
បភងកាើ�គណៈកមា្ម ្ិការជានខ់្ពស់ ទទលួបន្ុកផ្ដលភ់ាពរងឹមាដំផ្នក 
ភសែ្ឋកចិចាែលស់ស្តើ7 ដែលបានកណំ�ក់រា្ត ជរំញុការ ផ្្ស់ ប្តូរ 
ចនំនួ ៧8។ របា�ការណ៍កបមិ�សកលែនទភទៀ� ភ្វើ ភឡើង 
ភោ� អ្នកជុះឥទ្ធពិល្ំៗ  ែូចជាមូលនិ្រិបិូ�វ�្ថុ អន្តរជា�ិ 
(IMF)9 និងបករុមេុ៊នពិភបោុះភោបលភ់ឈា្ម ុះ McKinsey10  
បានពិន�ិ្យភលើអន្តរទំ្ កទ់នំងរវាងភាពរងឹមាដំផ្នក ភសែ្ឋ កចិចា 
របសប់សើ្ត ជាម�ួកភំណើ នភសែ្ឋកចិចាពេិពភលាក។ ភទាុះ ជា ោ៉ា ង  
ណា ភបរៅពើការភ្វើឱ្យភាពរងឺមាដំផ្នកភសែ្ឋកចិចារបស់ សស្តើ ក្ា� ជា 
ឧបករណ៍ែសំ៏ខាន់ភេើ�ភ្ុះ ភៅមិនទាន់មានការភផ្្ដ �ការ 
�ក ច�ិ្តទុកោក់ភៅកបមិ�សកលឱ្យបានភបចើនបគប់បោន់ភលើ  
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ (SRHR) នងិ ថាភ�ើ 
អវ�្តមានននសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធភិនុះ ជុះ
ឥទ្ធពិលោ៉ា ងណាខុ្ះភលើសន្តសុិខភសែ្ឋកចិចារបសស់ស្តើ ភេើ� 
សន្តសុិខភសែ្ឋកចិចារបសស់ស្តើ ជុះឥទ្ធពិលោ៉ា ងណាភលើសុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាព បន្តពូជ និង សទិ្ធិ របស់ សស្តើភៅភឡើ�។

លទ្ធភាពរបស់សស្តើ ភែើម្បើបគប់បគងភលើរងកា�របស់ខ្នួ សស្តើ 

អាចសភបមចចិ�្តថា ភ�ើគរួរមួភេទជាម�ួនរណា ញឹកញាបក់បមិ� 
ណា គរួមានកូន ឬមនិមានកូន និងមានកូនប៉ាុ្ ្ម ន្ក់ សុទ្ធសឹង 
ដ�មានផលប៉ាុះពាលែ់៏្ ភំ្ងភលើលទ្ធភាពរបសស់ស្តើចូល រមួ ក្នុង 
សកម្មភាពភសែ្ឋកចិចា។ ការសិកសាបានបងាហា ញឱ្យភ�ើញថាភៅ 
ទូទាងំ សកលភលាក ការចូលរមួជាកម្ាងំពលកម្មរបសស់ស្តើ 
ែ�ចុុះ ១០ ភៅ ១៥% សបមាបកូ់ននើម�ួៗដែលោ�ម់ាន 
សបមាបស់ស្តើអា�ុ ២៥ ែល់ ៣៩ឆា្ន 1ំ1។ បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� 
ការមាននផ្ភពាុះ នងិផលវបិាកភកើ�ភចញពើការសបមាលកូនភៅ
ដ� ជាបុពវភេ�ុ្មុំខភគននការស្្ប់ និងពិការភាពរបសស់ស្តើក្នុង 
វ�័បន្តពូជ ក្នុងបណា្ដ បបភទសកពុំងអេវិឌ្ឍបចចាុប្បន្នភនុះ។12   
សបមាបស់ស្តើបកើបកនងឹជបួការលបំាកភៅក្នុងពិេពភលាកដែល 
ភាគ ភបចើនភ្វើការ ក្នុង វសិ�័ភសែ្ឋកិចចាភបរៅបបពន័្ធ កងវុះ សុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ អាចរញុ បចានពកួ ភគ ឱ្យ 
ធ្ាក់  ចុុះភៅក្នុងវែ្ដែអ៏ាបកក់ននភាពបកើបកកាន់ដ�ភបរៅដែម
ភទៀ�។ ភែើម្បើ អាចសភបមចបានភោលភៅអេវិឌ្ឍ បបកប ភោ� 
ចើរភាពភោ�បបសទិ្ធភាពប�មឹឆា្ន ២ំ០៣០ ភ�ើង ចាបំាច់  ប�រូវ 
ទទលួស្្គ លនូ់វ ទំ្ ក់ ទនំង ពេុទិែ្ឋភាព និង  ស្មុគស្្ម ញ  ក្នុង 
ចំភណាមភោលភៅទើ១ (ោ្ម នភាពបកើបក)ទើ៣ (សុខភាព  ល ្
នងិសុខុមាលភាព) ទើ៥ (សមភាពភ�នឌរ័) ទើ៨ (ការងារ 
សមរម្យ និងកភំណើ នភសែ្ឋកចិចា) និងទើ១០ (កា�ប់ន្ថ� វសិម 
ភាព)។

ភពលភ�ើងបភងកាើ�ចណំង�ភា្ជ បអ់ន្តរទំ្ កទ់នំងបដន្ថមភទៀ� 
ភ�ើងចាបំាចប់�រូវចងចាថំា ការ�ស៊ូភែើម្បើកណំ�រ់កការងារសមរម្យ 
នងិមានលទ្ធភាពទទលួបានសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ
មាន អ�្ថន�័ខុសដបក្ោ្ន សបមាបស់ស្តើក្នុងបករុមអា�ុខុសៗោ្ន ដែរ។
សស្ដើវ�័ភក្មងជបួបបទុះបញ្ហា បបឈម ពិភសសោចភ់ោ�ដឡក 
អាបស័�ភោ�អា�ុ និងភ�នឌរ័ផងដែរ ភោ�ភេ�ុថា ពកួ
ភគ ភទើបចាបភ់ផ្ដើមចូលក្នុងវសិ�័ការងារចាបភ់ផ្ដើមចូលភៅរកភសវា
សុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និង ភ្វើែភំណើ រ ចូល ភៅ រក 
ភាព ជាមនុស្សភពញវ�័របស់ខួ្ន។

អណំុះអណំាង សបមាប�់ណំភា្ជ បរ់វាង�ុ�្តិ្ ម៌ ដផ្នក 
ភសែ្ឋកចិចា  នងិ�ុ�្តិ្ មដ៌ផ្នកសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ 

កម្មវ ិ្ ើ «សស្តើវ�័ភក្មងភៅទើបបជុជំន៖ ជាជភបមើសជើវ�ិ និង 
ជើវភាព រសភ់ៅ» (YUWP) ប�រូវបានផ្ដួចភផ្ដើមភឡើង ភោ� 
អង្គការ ActionAid ក្នុងដខកកកាោ ឆា្ន ២ំ០១៣ ភែើម្បើ ភឆ្ើ� �ប 
ចភំពាុះ សវ�័ភាពរងកា�របសស់ស្ដើ នងិសន្តសុិខដផ្នកភសែ្ឋកចិចា 
ភោ� ភបបើបបាស់ភោល វ ិ្ ើ ដផក្ ភលើសទិ្ធមិនុស្ស។ ភោ� បាន 
អនុវ�្តក្នុងបបភទសោ្គ ណា ឥណា្ឌ  នងិអាសេវចិខាង�្ូបង កម្ម 
វ ិ្ ើភនុះទទលួស្្គ លភ់ាព ងា� រងភបោុះ ជា ពភិសស ភោ�ដឡក  
របស់ សស្តើវ�័ភក្មងភៅទើបបជុជំន (អា�ុ ១៥ ែល់ ២៥ ឆា្ន )ំ  
នងិ ោបំទពួកភគឱ្យដសវងរកឱកាសការងារសមរម្យ រកសា�ុល្យ 
ភាព ការ ទទលួខុសប�រូវក្នុងការភមើលដែ ភោ� ោ្ម ន បបាក់ ឈ្នលួ 
លទ្ធភាពទទលួ បានភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ 
នងិោក់ការទាមទារ  ភែើម្បើភ្វើការសភបមចចិ�្តភលើអ្គ� របស់ 
ខ្នួ។ ភៅចភ្្ុះឆា្ន ២ំ០១២ ែល់ ២០១៧ មាន ការ សកិសាដបប  
គុណភាព13  ជាភបចើនប�រូវបានភ្វើភឡើង ក្នុងភោលបណំងដសវង 
�ល់ ថា ភ�ើទែិ្ឋភាពភផ្សងៗ ទាងំអសភ់នុះ ជើវ�ិរបសព់កួភគ
មានភាពបបទាកប់កឡាោ្ន ោ៉ា ងណាខុ្ះ។ ភ�ើងបានរកភ�ើញ 
េស្តុរាង ែ៏រងឹមា ំភែើម្បើោបំទសម្ម�កិម្មរបសភ់�ើងដែលចា�់ 
ទុក ថា ការផ្ដលភ់ាពរងឹមាដំផ្នកភសែ្ឋកចិចា មានចណំងទាកទ់ង 
ប�បាញ់ ចូលោ្ន ោ៉ា ងរងឹមាជំាម�ួសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព 
បន្តពូជ និងសិទ្ធ។ិ អ�្ថបទភនុះ ចងបកងការរកភ�ើញរបសភ់�ើង 
ភែើម្បើ ជាអណំុះអណំាងទាមទារឱ្យមានការ�លែ់ងឹបគបប់ជរុង 
ភបជា� បដន្ថមភទៀ�អពំើចណំងទាកទ់ងភនុះ។

បសើ្តវ�័ភក្មង សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ  
នងិវសិ�័ភសែ្ឋកិចចាភបរៅបបពន័្ធ។ ភៅរាមទើបករុង្ 1្4 ដែល 
កម្មវ ិ្ ើភនុះ ប�រូវបានអនុវ�្តសស្តើវ�័ភក្មងភៅ�បំនទ់ើបករុងស្ថ�ិភៅ
ដផ្នកខាងភបកាមបផុំ�ននពើរ៉ាមើ� ពកួភគស្ថ�ិក្នុងចភំណាមអ្នក 
ប�រូវ ភ្វើការភៅក្នុងផុ្ះ ភោ�ោ្ម នបបាកឈ់្នលួ កម្មករ នភិោជិក 
ភៅ រាម ផុ្ះ ឬោ៉ា ងភបចើនបផុំ�ភ្ុះគបឺានប�មឹភ្វើ ការងារមាន 
បបាកឈ់្នលួភបរៅបបពន័្ធ និងការងារម្ដងមាកា ល។ និ ្្ន ការភនុះ 
ោក់ មានការភកើនភឡើងជាលោំប។់ ការបញ្ជូ នផលិ�កម្មភៅ 

More Affordable: Welcome to the Post-Patent World,” April 21, 2015, 
https://www.theverge.com/2015/4/21/8458553/color breast-cancer-
gene-testing-brca-myriad.
21   HER2  គឺជាបបរូភ�អុើនមួ�បបភេទ ដែលភ្វើឱ្យភកាសិកាមោរ ើកសុែន់លូ�លាស់។
22   Press Release, “Global Day of Action Against Roche’s Inhuman-
ity #Rochegreedkills; Activists Around the World March #Fortobeka,” 
February 7, 2017, https://tac.org.za/news/globalday-of-action-
against-roches-inhumanity-rochegreedkills/.
23   Fix the Patent Laws, http://www.fixthepatentlaws.org, and 
Cancer Alliance, https://www.canceralliance.co.za/.
24  Fix the Patent Laws, “Coalition Welcomes Landmark Competition 
Commission Probe into Prices of Cancer Medicines,” Johannesburg, 
13 June 2017, https://tac.org.za/news/access-to-quality-and-afforda-
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ស្ថា នភាពអសន្តិសុខផ្នែកសសដ្ឋកតិច្ច នតិងការងារមតិនស�ៀងទាត់
តតរូវបានបងាហា ញសចញតាមរយៈ ជំងផឺ្នែករាងកាយជាសតចើនដូចជា 
ការឈកឺនែុងខ្លួន ការឈកឺបាល ឈសឺោះ សមតថាភាព ផ្នែក កានផ់ត  
យ៉ា បយុ់នឺ នតិងជលួបបញ្ហា ជាមលួយសរ ើរាង្គបន្ពូជ។ ស្ថា ន ភាព សនះ 
មានលក្ខណៈស្យភាយជាពតិសសស កនែុងករណើ  សស្ើវយ័ សកមេង ផដល 
ស្វើ ការ សៅតាម្ះ្សៅ Hyderabad ជាពតិសសសអនែក ស្វើកងដដ 
ផដល ការងាររបសព់លួកគាតស់្វើឱ្យពលួកគាតប់៉ាះ ជា មលួយ សណំ នតិង 
ស្រ ធាតុ គើមើសតគាះថ្នែ កដ់ដ�ស�ៀត។ សៅ Hyderabad សស្ើ វយ័ 

សកមេង កត៏តរូវស្វើការសៅកនែុង karkhanas (សរាងចតកសតរៅ្ូ្វការ) 
តូច 1ៗ7 ផដលសៅកផនង្ទាងំអស់សោះ ពលួកសគខវះខាតបនប្�ឹ់ក
ស្អា តផដលមានដំសណើ រការលអា តពមទាងំខវះ�ឹកបរ តិសភាគ ជាសេតុ 
ស្វើ ឱ្យមានសមសរាគតាមតបពន័្ធបន្ពូជ នតិងតបពន័្ធតតមងសោម។   
សទាះយ៉ា ងណា បញ្ហា ទាងំអសស់នះ មតិនមានវត្មានសៅកនែុង 
រសបៀប វារៈដនការស្វើសគាលនសយបាយស្ើពើការ្ល្ភ់ាពរងឹមា ំ
ផ្នែកសសដ្ឋកតិច្ចដលស់ស្ើស�ើយ។

កផនង្ផដលសស្ើវយ័សកមេងស្វើការ នតិងកងវះការអនុវត្ យនក្ារ 
ការោរោកព់ន័្ធ ផដលពលួកគាតជ់លួបតប�ះសៅកផនង្ស្វើការរបស់ 
ខ្លួន គឺប៉ាះោលដ់លសុ់ខភាព នតិងសតិ�្ធត្ិ ្ូវស្� នតិងសតិ�្ធបន្ពូជ
របស់ ពលួកគាតផ់ដរ។ រាងកាយរបសស់ស្ើវយ័សកមេង ជាសរឿយៗ តតរូវ 
បាន សគសមើលស�ើញថ្ ជា�នំតិញផដលមានវតម្ាន សដើម្ើ្ ល្់ ភាព 
សបបាយរ ើករាយចសំោះអនែករលួមការងារជាបុរស នតិងតបធាន។ 
ឧទាេរណ៍ ការសតិកសារបស់សយើងបានរកស�ើញ ថ្ មានការ 
សបៀត   សបៀន ្ ្ូវស្�គលួរជា�ើកតស់មា្គ លស់ៅកផនង្ស្វើការ សោយ 
មតិន មានយន្ការសោះតស្យតបកបសោយតបសតិ�្ធភាពសោះ
ស�ើយ។ ចបាបផ់ដលោកព់ន័្ធកនែុងតបស�សឥណាឌា  មតិនបានតគប 
ដណ្ប ់សលើ សស្ើកនែុងវ តិសយ័សសដ្ឋកតិច្ចសតរៅតបពន័្ធសោះស�ើយ។

កមមេករនតិសយជតិកជាសស្ើស្វើការសៅតាម្្ះកនែុង Hyderabad
បានរងការសបៀតសបៀន្្ូវស្�ពើឈមេលួញកណ្ាល សពលពលួកសគសៅ 
កនែុង karkhanas សស្ើវយ័សកមេងតតរូវបានសគស្វើបាបសពលសតបើតបាស់ 
តជរុង ងងឹតសតមាបប់សោ្របង។់ សស្ើវយ័សកមេងសៅអាសេវតិចខាងត្ូង
រង ការបោ្ឈប់ការងារសតកាយពើបានបដតិសស្មតិនឱ្យ មានការ លូក 
លាន ្់ ្ូវស្�ពើតបធានរបសខ់្លួន។ ការតស្វតជាវរបសអ់ង្គការ 
ActionAid កប៏ានរកស�ើញថ្ បណ្ាតបស�សផដលមានសស្ើ 
តបកបការងារសោយខ្លួនឯង ឬសស្ើស្វើការកនែុង�តមងង់ាយរង 
សតគាះ កានផ់តសតចើន ជាម្្យមគឺផតងផតោកព់ន័្ធជាមលួយអតតា 
កាន់ ផត ខ្ពស់ដនអសំពើេតិងសា សោយដដគូជតិតសនែតិ�្ធ (IPV)។

្្ុយសៅវ តិញ សៅសពលសស្ើវយ័សកមេងកានផ់តមានសមតថាភាព
ខ្ពស់ កនែុងការរកចណូំលសោយឯករាជ្យ ពលួកសគកក៏ានផ់តមាន
សមតថាភាព��លួលបានមស្យោបាយពនយោរកសំណើ ត នតិងមាន
ល�្ធភាព��លួលបានការផែទាសុំខភាពជា�ូសៅ។ ការមាន
ស្ថា ន ភាពេតិរញ្ញវតថាុកានផ់តតបសសើរ អាចជលួយ្ល្ភ់ាពរងឹមាឱំ្យ
ពលួកសគចូលរលួមកនែុងការសសតមចចតិតស្ោយឯករាជ្យ ឬការពតិសតគាះ
សយបល់ សដើម្ើស្វើការសសតមចចតិតក្ានផ់តសតចើនស�ើងទាក�់ង ជា
មលួយសុខភាព្្ូវស្� នតិងសុខភាពបន្ពូជរបស់ខ្លួន នតិងសដើម្ើ
តបឆាងំ ជាមលួយអសំពើេតិងសា។ ចសំោះសស្ើវយ័សកមេងផដលសរៀបការ
រលួច សន្តិសុខផ្នែកសសដ្ឋកតិច្ចផ្្សប់្ូរតុល្យភាពអណំាច ស្វើឱ្យ
អសំណាយ្លដលស់ស្ើ។ សទាះបើជាសស្ើវយ័សកមេងអាចសមើលស�ើញ
ចណំងតភាជា បគ់ានែ សៅវ តិញសៅមក រវាងសសរ ើភាពផ្នែកេតិរញ្ញវតថាុជា 
មលួយសវយ័ភាព្្ូវស្�ក្ើ ប៉ាុផនម្តិនផមនជានតិច្ចជាកាលពលួកសគ 
ផតង ផត សថាតិតកនែុងជំេរ សដើម្ើជមនែះសលើការតតរួតតតារបសដ់ដគូខ្លួន 
មកសលើ រាងកាយរបស់ពលួកសគស�ើយ។18

សយើងបានរកស�ើញចណំងទាក�់ងសោយផ្្ល់ រវាង  ការ 
��លួលខុសតតរូវ កនែុងការ្ល្ក់ារផែទាជំាមលួយសុខភាព
្្ូវស្� សុខភាពបនពូ្ជ នតិងសតិ�្ធតិ។ តបសតិនសបើ សស្ើវយ័
សកមេង មតិនមានចសំណះដឹង នតិងពត័ម៌ានចាបំាចទ់ាក�់ងជា

ស វ្ើសៅខាងសតរៅ តាមរយៈការបសងកើតសងាវ កត់ដមស្កល15 បានោ ំ
ឱ្យ មានការសកើតសចញនូវការងារស្វើសៅតាម្ះ្កនែុងសល្ឿនយ៉ា ង
សលឿន ផដលតគបដណ្បស់ោយសស្ើវយ័សកមេង  សេើយភាគសតចើន  
ពលួកសគមតិនតតរូវបានអនែកខាងសតរៅសមើលស�ើញស�ើយ។ លក្ខណៈ 
សម្ត្តិ ជាកល់ាករ់បសក់ារងារវ តិសយ័សសដ្ឋកតិច្ចសតរៅតបពន័្ធ 
(ដូចជា បរ តិស្ថា នការងារគាមេ នសន្តិសុខ កងវះប�បញ្ញត្តិសមតសប  
ឬ កងវះការជរំញុការអនុវត្ប�បញ្ញតតិ្ ចបាបក់ារងារជា្រមាន) 
បសងកើត  ភាព រង សតគាះ មលួយ ជាន់ ផែមស�ៀតសតមាបស់ស្ើវយ័សកមេង 
ផដល  មាន្លប៉ាះោល់ សៅសលើសន្តិសុខសសដ្ឋកតិច្ច នតិង សុខភាព 
្្ូវស្� សុខភាពបន្ពូជ នតិងសតិ�្ធតិរបសព់លួកសគ។

ជាដំបូងសយើងស�ើញថ្ បរ តិស្ថា នការងារគាមេ នសុវតថាតិភាព 
បន្សល់ �ុក្លប៉ាះោល់ សោយផ្្លស់លើសុខភាពបនពូ្ជរបស់
សស្ើវយ័សកមេង។ សស្ើវយ័សកមេងតតរូវបានបង្ខឱំ្យសបាះបង់ការងារមាន
តបាកឈ់នែលួលសចាលទាងំតសរុង សតកាយសពលសតមាលកូនរលួច 
អាតស័យ សលើពលួកគាតត់តរូវ��លួលខុសតតរូវសមើលផែទាកូំន ឬសបើមតិន 
ដូសចានែ ះស� កត៏តរូវសគបសណ្ញសចញពើការងារសោយស្រផតគាត ់
តតរូវ ចណំាយសពលសដើម្ើសះសស្ើយស�ើងវ តិញ។ តសបសពលជា 
មលួយ គានែ សនះផដរ សស្ើវយ័សកមេងតតរូវបានបង្ខឱំ្យវ តិលតត�បស់ៅស្វើ
ការងារ វ តិញ មតិនយូរប៉ាោុមេ ន បោ្បព់ើការមានដ្ស្ោះដ៏លបំាក 
អាតស័យសោយការបង្ខផំ្នែកសសដ្ឋកតិច្ច ជាសេតុស្វើឱ្យមានការ
លះបងយ់៉ា ងខ្ពស់ ចសំោះសុខភាពរបសខ់្លួនផ្្ល់ នតិង សុខភាព 
របស់  កូន ស�ើបនឹង សកើត។ សតិ�្ធតិមាតុភាពកនែុងវ តិសយ័សសដ្ឋកតិច្ច 
សតរៅ តបពន័្ធ ផដល ្ ល្់ សណំងសសមេើនងឹតបាកឈ់នែលួលផដលតតរូវ
បាត់ គឺអវតម្ានសស្ើរ ផត ទាងំ តសរុងកនែុងបណ្ាតបស�សទាងំបើ 
ផដលតគបដណ្បស់ោយគសតមាងសនះ។ សូម្ើ ផតការ អនុវត្ ោ 
សពល ែមេើៗ សនះ ចបាបរ់បសរ់ោ្ឋ ត្ិបាលឥណាឌា ផដលបានអនុមត័ 
អស់រយៈ សពល ជាយូរមកសេើយ ស្ើពើអតថា តបសយជន៍ មាតុភាព 
គសឺៅមតិនទានត់គបត់គាន់ សដើម្ើស្្ើយតបចសំោះការ បាត ់បង់ 
តបាក់ ឈនែលួលសៅស�ើយស�។16   

...សៅសពលសស្ើវយ័សកមេងកាន់ផតមាន សមតថាភាព ខ្ពស់ 
កនែុងការរកចំណូលសោយឯករាជ្យ ពលួកសគក៏កាន់ផតមាន
សមតថាភាព��លួលបានមស្យោបាយពនយោរកំសណើ ត នតិង
មាន ល�្ធភាព ��លួលបានការផែទាសុំខភាពជា�ូសៅ។ 
ការមានស្ថា នភាពេតិរញ្ញវតថាុកាន់ផតតបសសើរ អាចជលួយ  
្ល់្ ភាពរងឹមា ំឱ្យពលួកសគចូលរលួមកនែុងការសសតមចចតិត្
សោយឯករាជ្យ ឬការពតិសតគាះសយបល់ សដើម្ើស្វើការ
សសតមចចតិត្កាន់ផតសតចើនស�ើងទាក់�ងជាមលួយសុខ
ភាព ្ ្ូវស្� នតិងសុខភាពបន្ពូជរបស់ខ្លួន នតិងសដើម្ើ 
តបឆាងំជាមលួយអំសពើេតិងសា។

មលួយ សុខភាព្ូ្វស្� សុខភាពបនពូ្ជ នតិងសតិ�្ធតិ សេើយ
មាន ល�្ធភាពតតិចតលួច ឬមតិនមានល�្ធភាព��លួលបានសសវា
សុខភាព្ូ្វស្� នតិងសុខភាពបន្ពូជ ជាសេតុ បណ្ាល 
ឱ្យ មានដ្្សោះមតិនបានសតគាង�ុក នតិង មាន ដ្ស្ោះ សតចើន 
ដង។ ស្ថា នភាពសនះ ស្វើឱ្យពលួកសគតតរូវសបាះបង់ការសតិកសាពើ
តបពន័្ធការអបរ់ ំ្ ្ូវការ ប៉ាះោល ់ដលស់ន្តិសុខសសដ្ឋកតិច្ច 
របស់ពលួកសគ នតិងបសងកើនការ��លួលខុសតតរូវកនែុងការ្ល្់
ការ ផែទា។ំ

ដណំភាជា បរ់វាង ការ្ល្ភ់ាពរងឹមាផំ្នែកសសដ្ឋកតិច្ច ការងារ
ផែទាសំោយគាមេ នតបាកឈ់នែលួលជាមលួយសុខភាព្ូ្វស្� សុខភាព 
បន្ពូជ នតិងសតិ�្ធតិ។ បផំណងផចក ពលកមមេ ផដល មាន លក្ខណៈ 
សយនឌរ័ គជឺាមូលសេតុដ៏សខំានម់លួយ ផដល ស្វើ ឱ្យ សយើង ផតង 
សមើល ស�ើញសស្ើសៅបាតខាងសតកាមដនសងាវ កក់ារងារ។ បន្ុក 
សមាស ផដលសស្ើតតរូវរា៉ាបរ់ងកនែុងការរកចណូំល ្ ង នតិង ��លួល 
បន្ុក កតិច្ចការ្ះ្ គាមេ នតបាកឈ់នែលួល្ង   អាច មាន �េំ ំ្ ំ េលួស 
តបមាណ កនែុងជើវ តិតរបសស់ស្ើ។ សយើងបានរកស�ើញចណំងទាក�់ង 
សោយផ្្លរ់វាងការ��លួលខុសតតរូវ កនែុងការ្ល្ក់ារផែទា ំជាមលួយ 
សុខភាព្្ូវស្� សុខភាពបនពូ្ជ នតិងសតិ�្ធតិ។ តបសតិនសបើសស្ើវយ័  
សកមេង មតិនមាន ចសំណះ ដងឹ នតិងពត័ម៌ានចាបំាចទ់ាក�់ងជាមលួយ   
សុខភាព្ូ្វស្� សុខភាពបនពូ្ជ នតិងសតិ�្ធតិ សេើយ មាន ល�្ធភាព  
តតិច តលួច ឬមតិនមានល�្ធភាព��លួលបានសសវាសុខភាព្្ូវស្� 
នតិង សុខភាពបន្ពូជ19 ជាសេតុបណ្ាលឱ្យមានដ្ស្ោះមតិនបាន 
សតគាង �ុក នតិងមានដ្ស្ោះសតចើនដង។ ស្ថា នភាពសនះ ស្វើឱ្យ ពលួក 
សគ តតរូវសបាះបង់ការសតិកសាពើតបពន័្ធការអបរ់ ំ្ ្ូវការ ប៉ាះ ោល់ ដល់  
សន្តិ សុខ  សសដ្ឋកតិច្ចរបសព់លួកសគ នតិងបសងកើនការ��លួលខុសតតរូវកនែុងការ 
្ល្់ ការផែទា។ំ សៅអាសេវតិចខាងត្ូង សស្ើវយ័សកមេងជាសតចើនក្ាយ
ជាម្ាយសៅអាយុវយ័សកមេងយ៉ា ងខ្ាងំ សេើយចាបំាចត់តរូវសបាះបង់ការ 
សតិកសា។20  ជាល�្្ធ ល តបស�សអាសេវតិចខាងត្ូងមានអតតា 
យុវជន គាមេ នការងារស្វើខ្ពស់ ជាពតិសសសសស្ើវយ័សកមេង។21 តបស�ស 
សនះមតិនបាន្ល្ឱ់្យមានកមមេវ ត្ិ ើផែទាកុំមារផដលគាតំ�សោយ រោ្ឋ  
្តិបាលយ៉ា ងសពញសលញដ៏រងឹមា ំផដលងាយតសរួល រក បាន នតិង 
មាន តដមស្មរម្យជាសកលសោះផដរ។

ែវើសបើដូចសនះក្ើ ចណំងទាក�់ងរវាងការមានដ្ស្ោះសៅ
អាយុតតិចកនែុងអតតាដខ៏្ពស់ ការ��លួលខុសតតរូវកនែុងការ្ល្ក់ារ 
ផែទា ំនតិងការងាររបសយុ់វជន កតមតតរូវបានសតិកសាផសវងយល់ 
សៅកតមតិតសគាលនសយបាយ សេើយកម៏តិនមានការ្ល្ស់សវា 
ស្ធារណៈ មានលក្ខណៈស្្ើយតបផបបសយនឌ័រសៅកនែុងអា�តិភាព
សគាលនសយបាយ។  សូម្ើផតកនែុងតបស�សឥណាឌា  កមមេវ ត្ិ ើអ្តិវឌ្ឍ 
កុមារផបបរលួមបញ្ចូ ល ផដលមានដំសណើ រការជាយូរមកសេើយ85  
មតិនអាចតតរូវបានសមើលស�ើញថ្ ជាកមមេវ ត្ិ ើផែទាកុំមារតបកប 
សោយ  តបសតិ�្ធភាពបានផដរ សតោះមានចសោ្ះតបសោងជាសតចើន 
សៅ កនែុង ការអនុវត។្22  តកបខណ័ឌា ការងារសគាលនសយបាយមា៉ា តករូ 
សសដ្ឋកតិច្ច តគបដណ្ប់ បានផ្្សប់្ូរអា�តិភាពឱ្យងាកសចញពើការ  
្ល្ ់សសវា ស្ធារណៈ សៅជាឯកជនភាវបូនើយកមមេ សលើ្ នធាន
ស្ធារណៈ។ ការស្វើផបបសនះ បាន្ល្់្ លប៉ាះោលស់ៅសលើ 
សសវា សុខភាព្្ូវស្� នតិងសុខភាពបន្ពូជ នតិងសសវាផែទាកុំមារ
ផដល្ល្មូ់លនត្ិ តិសោយ វ តិសយ័ស្ធារណៈ ជាសេតុស្វើឱ្យសស្ើ
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ជាពិសេេសេ្តីវយ័ស្មេងត្រូវទទលួបន្ទុ្ដ្សេញនូវសេវារបេ់
រដ្ឋ។23

សៅសពលរដ្ឋតា្់ត្ងសោលនសោបាយមទុខរបរ
េតរាបស់េ្តីអ្តីតដលសយតីងស�តីញេំណទុ េខវ្ះខា្គឺការ
យល់ដងឹថ្តីសបតីការផ្លា េទ់តីសេ្តីេូលសៅ្្ទុងមទុខរបរ្្ទុង
តបពន័្ធវាអាេជយួបសងកតីនឯ្រាជ្យភាពត្្្ សេដ្្ឋ េិ្ច
របេព់ួ្ សគតមនប៉ទុតន្ការស្្តីតបបសនវះត្មយួមទុខ
មិនអាេបសងកតីនេម ្្ថភាពរបេ់ពួ្ សគ្ ្ទុងការធានា
សេេ្ ្តីថថលាថ្ូរត្្្ របូរាងកាយរបេខ់លានួបានស�តីយ
ស�តីយ្ មិ៏នអាេកា្ប់ន្ថយបន្ទុ្ការងារត្្្ការតថទាំ
សោយោមេ នតបា្់ឈ្លួរបេ់ពួ្ សគបានតដរ។

ការអពំាវនាវឱ្យរានការទទលួស្គា លអ់ន្រទនំា្ទ់នំង។
សយតីងទាងំអេេ់ទុទ្ធត្រានទន្ិនយ័។សយតីងដឹងអពំតី្ថភាពការ
រេស់ៅរបេស់េ្តីឆលាទុវះបញ្្ច ងំនូវការសរ តីេសអតីងត្អ្ែ សលតីសយនឌរ័មនិ
ត្មឹត្សៅ្តនលាងស្្តីការប៉ទុស ណ្ វះសទប៉ទុតន្្ រ៏ានសៅ្្ទុង្វ្ះនងិ
េ�គមន៍របេព់ួ្ សគ្ងតដរ។សយតីងេ្ថិ្ សៅ្្ទុងសពលសវលា
ដ៏ត្មឹត្រូវ្្ទុងតបវ្្សិ្សេ្សដតីម្តីទាញតបសោជនព៍តីការសផ្ដោ ្
ការយ្េិ្ទ្ទ្ុ ោ្ជ់ាថមេតីស�តីងវញិសលតីការ្ដោលភ់ាពពរងឹរាតំ្្្
សេដ្្ឋ េិ្ចដល់សេ្ត្ី ងតដរ។សោលសៅអភវិឌ្ឍតប្បសោយេតីរភាព
គជឺាស្រមូលោ្ឋ នមយួតដលរមួបញ្ចូលការោតំទគ៖ឺ«មិនទទ្ុ 
នរ្រ្ា្់សោលស�តីយ»។សទាវះោ៉ង្សដតីម្តីឱ្យសយតីង
ពិ្ ជាអាេរានល្្ខណៈរមួបញ្ចូលនិងធានាបានថាសេ្តីវយ័
ស្មេងត្តីត្ទូទាងំពភិពសលា្អាេរានលទ្ធភាពតគប់តគងសលតី
អនាគ្សេដ្្ឋ េិ្ចរបេខ់លានួនិងអាេេសតមេបានតាមសោលសៅ
ទតី១ទតី៣ទតី៥ទតី៨និងទតី១០តពមទាងំសោលសៅដថទសទៀ្
សយតីងោបំាេស់ផ្ដោ ្្រាលា ងំនិង្ នធានរបេ់សយតីងសលតីសោលវ ិ្ តី
ទាងំឡាយ្តដលពិ្ជារានល្្ខណៈផ្លា េប់្ូរស្្ថ នភាពឱ្យ
តបសេតីរស�តីង។

ការ្ដោលភ់ាពរងឹរាតំ្្្សេដ្្ឋ េិ្ចដលស់េ្តីគជឺាសរឿងដ៏េមេទុគស្មេ ញ
ស�តីយ្សារភាជា បោ៉់ងេទុតីជសតរៅជាមួយទដិ្ឋភាពជាសតេតីនជាមយួ
ជតីវ ិ្ របេ់សេ្តី។សៅសពលរដ្ឋតា្ត់្ងសោលនសោបាយមទុខរបរ
េតរាបស់េ្តីអ្តីតដលសយតីងស�តីញថាសៅខវ្ះខា្គកឺារយលដ់ងឹ
ថ្តីសបតីការផ្លា េទ់តីសេ្តីេូលសៅមទុខរបរ្្ទុងតបពន័្ធអាេជយួបសងកតីន
ឯ្រាជ្យភាពត្្្ សេដ្្ឋ េិ្ចរបេព់ួ្ សគប៉ទុតនក្ារស្្តីតបបសនវះត្
មយួមទុខមិនអាេបសងកតីនេម្្ថភាពរបេព់ួ្ សគ្្ទុងការធានា
សេេ្្តីថថលាថ្ូរត្្្ របូរាងកាយរបេខ់លានួបានស�តីយស�តីយ្៏
មនិអាេកា្ប់ន្ថយបន្ទុ្ការងារត្្្ ការតថទាសំោយោមេ នតបា្់
ឈ្លួរបេព់ួ្ សគបានតដរ។ស� ទ្ុសនវះ្ិេ្ចេនន្ាអពំតីការ្ ដោល់
ភាពរងឹរាតំ្្្ សេដ្្ឋ េិ្ចដលស់េ្តីោំបាេ់ត្រូវឈានឱ្យ�ួេពតី
ដសំ្វះតស្យតដលសយតីងធាលា បស់�តីញ្្ទុងការ្ដោលឥ់ណទាននិង
េ�តគិនភាព(តដលពិ្ជារានស្រៈេំខាន)់ស ព្ វះសៅការ្ ដោល់
ជសតមតីេជនំេួត្្្ សេដ្្ឋ េិ្ចតដលទទលួស្គា លនូ់វព�ទុភាពថន
ការរសំលាភបពំានេិទ្ធិ្ ្ទុងជតីវ ិ្ របេស់េ្តី។

ឥ�ូវសនវះជាសពលតដលសយតីងត្រូវទទលួស្គា លនូ់វេណំង្ភាជា ប់
ជារមួថនត្បខណ័្ឌ ការងារសោលនសោបាយរ៉ាត្រូសេដ្្ឋ េិ្ច

្ំណ្់េំ្ំនិងឯ្ស្រសោង

1សវទិកាេ្មមេភាពទតីត្រុងសប៉កាងំទទួលស្គា ល់វ្្រានវេិមភាពសយនឌ័រសៅ
្្ទុង“រេនាេម័ពន្ធនិងសោលនសោបាយត្្្េដ្ឋ្ិេ្ច្្ទុងតគប់ទតមង់ទាងំអេ់ថន
េ្មមេភាពតដលរាន្លិ្ភាពនិងលទ្ធភាពទទួលបាន្នធាន។”United
Nations,“BeijingDeclarationandPlatformforAction,”1995,http://
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.
2InternationalLabourOrganisation,WomenatWork:Trends
2016(Geneva:ILO,2016),http://www.ilo.org/gender/Informationre-
sources/Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm.
3្្ទុង្្ំ២០១៦អងគាការILOបាន្្់េរាគា ល់សៅ្្ទុងអ ្្ថបទេសង្ខបថន
របាយការណ៍រានេំណងសជតីងថានិន្ាការសេ្តី្្ទុងវេិ័យការងារ្្ំ២០១៦ថា
“រានការេសតមេបានភាពតបសេតីរស�តីង្ិេ្ួេប៉ទុស ណ្ វះោប់ពតីេន្ិេតីទ
ពិភពសលា្សលតី្ទតី៤សេ្តីពតីសេ្តីសៅទតីត្រុងសបក៉ាងំ្្ទុង្្ំ១៩៩៥”េដោតីពតីការ្ដោល់
ភាពរងឹរាតំ្្្សេដ្ឋ្ិេ្ចដល់សេ្តី។
4ការេូលរមួ្រាលា ងំពល្មមេរបេ់សេ្តីបានធាលា ្់េទុវះពតី៥២,៤%ម្សៅត្ឹម
៤៩,៩%េំតណ្្ួសលខបទុរេរានការស្តីនស�តីងជា្ិេ្ចសឆលាតីយ្ប្្ទុង្តមិ្
៧៩,៩%និង៧៦,១%។គរាលា ្សនវះរ ត្ី កាន់ត្្ំស�តីងជាពិសេេសៅ្ំបន់
អាេទុតីអាសគ្យ។៍
5្មមេ្រនិសោជិ្ជាសេ្តីកាន់ត្សតេតីនស�តីង្្ទុងអនទុ្ំបន់ស្ហារ៉ា(៦៣,២%)
និងអាេទុតីខាង្្ូង(៧៤,២%)មិនរានលទ្ធភាពទទួលបាន្ិេ្ចោពំារេងគាមសនាវះ
សទមទុខរបរ្្ទុងសេដ្្ឋ ិេ្ចសតរៅតបព័ន្ធគឺជាមទុខរបរភាគសតេតីនសលតីេលប់េតរាប់សេ្តី
្្ទុង្ំបន់ទាងំសនវះ។
6ថ្តីសបតីសេ្តីេំ្យសពល២,៥ដង្្ទុងការបសំពញការងារ្្វះនិងការងារ
តថទាំោមេ នតបា្់ឈ្ួលសលតីេបទុរេ្ដោតីប៉ទុតន្សៅទូទាងំេ្លសលា្ជាម្្យម
សេ្តីបានទទួលតបា្់ឈ្ួល២៤%្ិេជាងបទុរេ។
៧០“EconomicEmpowerment,”https://www.empowerwomen.org/
en/who-we-are/initiatives/sg-high-level-panel-on-womenseconomic-
empowerment.
7្ត្ាជំរទុញទាងំ៧រាន៖បរសិ្្ថ នអំស្យ្ល(រមួទាងំសោលនសោបាយ
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ពូជ និងសិទ្ធិប�រូវ បានចា�់ជាអាទិភាព  ភៅក្នុង ភោល នភោ-
បា� បដបមបបមរួល អាកាសធា�ុ �ុទ្ធស្សស្ត េរិញញាវ�្ថុ និង 
កម្មវ ិ្ ើ។

ការសិកសាភ្វើភឡើងភោ�នែគូរបស់ ARROW ក្នុង  បណា្ដ   
បបភទសអាស៊្ន បបាបំើ3  បានរកភ�ើញថា ការដបប បបរួល អាកាស  
ធា�ុ ភ្វើ ឱ្យ បញ្ហា ភ�នឌ័រ និងបញ្ហា សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព   
បន្តពូជ និងសិទ្ធ ិកាន់ដ�មានភាពអាបកក់ភឡើង។ ក្នុង បណា្ដ  
បបភទស កំពុងអេិវឌ្ឍ សស្តើកំពុងបបឈមមុខជាមួ�នឹងវសិម
ភាព ភ�នឌ័រ និងភាពបកើបករចួជាភបសចភេើ�ភ្ុះ ការដបប 
បបរួល អាកាសធា�ុោក់បន្ុកលំបាកដែមភទៀ�សបមាប់ពួក
ភគ។4  ភោ�ស្រដ�បពឹ�្តិការណ៍្ងាន់្ងារ ដែលបណា្ដ លមកពើ 
ការ ដបបបបរួលអាកាសធា�ុ5  ការលំបាកក្នុងការទទួលបាន
មហាូបអាោរ6  អាចប៉ាុះពាល់ែល់ការបរភិភាគអាោររបស់ 
សស្តើ (ជាពិភសសែូចក្នុងបណា្ដ បបភទសជាភបចើនក្នុង�ំបន់
ដែល សស្តើប�រូវញុា�ិំចជាងភគ និងញុាភំបកា�ភគ)7 ភ្វើឱ្យ មាន 
បញ្ហា បបឈមកាន់ដ�ខ្ពស់ចំភពាុះបញ្ហា កងវុះអាោរូប�្ថមភា និង 
បញ្ហា សុខភាពែនទភទៀ�។8 សស្តើមានបញ្ហា កងវុះអាោរូប�្ថមភា
បបឈមមុខនឹងោនិេ័�កាន់ដ�ខ្ពស់ ក្នុង ភពលមាននផ្ភពាុះ 
និងភពលសបមាលកូនដែលជាបញ្ហា ស្មុគស្្ម ញ ការមិន មក 
រែូវ និង ជំងឺ ោ្ម នកូន ចំដណកភក្មងបសើអាចជួបភាព��ឺោ៉ា វក្នុង
ការមករែូវែំបូង។9

ឧទាេរណ៍ែនទភទៀ�ស្តើអំពើ ការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ 
ជុះ ឥទ្ធិពលភលើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង សិទ្ធិ 
របស់ សស្តើមាន៖ (i) ការដបបបបរួលសើ�ុណហា ភាព និងទបមង់ ការ 
ធ្ាក់ភេ្ៀង បភងកាើ�ឱ្យមានទើរាងំពងមូសកាន់ដ�ភបចើន ជាភេ�ុ  
ភ្វើឱ្យមានជំងឺ ភកើ�ភោ�ស�វចម្ងភរគ ែូចជាជំងឺបគរុនចាញ់ 
ដែលជាលទ្ធផលភ្វើឱ្យមានការ ភកើនភឡើងនូវ ោនិ េ័�នន ការ 
រលូ�កូនភ្ាមៗ ការឆ្ងទភន្មុនភពលកំណ�់ កូនស្្បក់្នុង 
ភពាុះ និងទារកភកើ�មកមិនបគប់ទមងាន់ក្នុងចំភណាមសស្តើមាន
នផ្  ភពាុះ (ii)ការភកើនភឡើងកម្ពស់ទឹកសមុបទ និងទឹកជំនន់ភៅ
�ំបន់ភឆ្នរ ដែលជាភេ�ុ្ឱំ្យមានការេូរចូលទឹកនបបភៅក្នុង
ទឹកបរភិភាគ ជាភេ�ុភ្វើឱ្យមានបញ្ហា បបមរុងបកឡាភេ្ើង និង 
បកឡា ភេ្ើង និងជំងឺភឡើងសមា្ព ្ឈាមចំភពាុះសស្តើ (iii)និង
ទំ្ស់ភលើ្នធាន (ែូចជា ទឹក និងែើោែុំុះ) ជាភេ�ុភ្វើឱ្យ
មានការបា�់បង់ទើជបមក និងភ្វើឱ្យលទ្ធភាពទទួលបានភសវា
សុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ និងសមាភា រៈផ្គ�់ផ្គង់ចំភពាុះសស្តើមាន
កបមិ�កំណ�់។10 ក្នុងភពលភវលាលំបាក សស្តើដ�ងដ�បំភេ្ច
សុខភាពខ្ួនឯង រមួទាងំ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ 
និងសិទ្ធិផងដែរ ជាភេ�ុភ្វើឱ្យពួកភគមានោនិេ័�កាន់ ដ�  
ខ្ពស់ ចំភពាុះជំងឺ និងការស្្ប់។11 បន្ុកការងាររបស់សស្តើ ភកើន 
ភឡើងក្នុងភពលមានការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ ភោ� ភេ�ុ 
ថា �ួ្ទើ ភ�នឌ័រ ជាភរឿ�ៗ ដ�ងចា�់រាងំសស្តើឱ្យជា អ្នក 
ភមើល  ដែអ្នកជំងឺកូនភក្មង និងមនុស្សចាស់ ភេើ�ពួកភគ  ក៏ ប�រូវ  
ទទួល បន្ុកភ្វើមហាូបអាោរ និងែងទឹក បពមទាងំបបេព  ចម្ិន 
និង បំេ្ឺ សបមាប់បគរួស្រផងដែរ។12  បសើ្តក៏មាន ភាពងា�រង  
ភបោុះ  ចំភពាុះការភបៀ�ភបៀនផ្ូវភេទ ការ រភំលាេភសពសន្ថវៈ 
និង អំភពើ េងិសាដផ្នកភ�នឌ័រែនទភទៀ� ក្នុង ភេ�ុ ការណ៍ ្ ងាន់ 
្ងារ បងកា ភឡើង ភោ� ការដបបបបរួល អាកាស ធា�ុ ឧទាេរណ៍ 
ភៅភពលភែើរភៅែងទឹក ឬរកអុស ឬភៅភពលរស់ ភៅក្នុងជំរុ ំ
បភណា្ដ ុះអាសន្នជាភែើម។13 បដន្ថមពើភលើភនុះភទៀ� នែ គូរបស់ 
ភ�ើងភៅបបភទសបង់ក្ាដែស ភនបា៉ា ល់ និង េវើលើ ពើន14 
បានរ�ការណ៍ថា ការឆាប់ភរៀបការ និងភរៀប ការ ភៅ វ�័ 
ភក្មង ក្នុងចំភណាមភក្មងបសើដែលកំពុងដ�ភកើ�មានភឡើង។ 
ការរកភ�ើញបានចង្ុលបងាហា ញថា បគរួស្របកើបកភបបើបបាស់ ការ 
ភរៀប ការ ភៅវ�័ភក្មង ជា�ុទ្ធស្សស្តទប់ទល់ភែើម្បើភគចភវស

ពើ ភាពបកើបកភកើ�ភឡើងភោ�ស្រការដបបបបរួលអាកាស ធា�ុ។ 
បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� វសិមភាពភ�នឌ័ររ�ឹ�្ប�ិការផ្្ស់ទើ របស់   
សស្តើ និងររងំសស្តើ មិនឱ្យភរៀនសូប� ជំ្ញក្នុងការរស់រន មាន  
ជើវ�ិ (ឧទាេរណ៍ ដេលទឹក និងការភឡើងភែើមភឈើ) ជា 
ភេ�ុ  បងកាឱ្យពួកភគប�រូវបបឈមមុខនឹងោនិេ័�កាន់ដ�ខ្ពស់ក្នុង
ការរងរបួស ឬស្្បភ់បើភបបៀបជាមួ�បុរស។15

ផលប៉ាុះពាល់ ននការដបបបបរួលអាកាសអា�ុភលើសុខភាព
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ែូចបានពិពណ៌្ខាងភលើ
បានជុះឥទ្ធិពលភលើសស្តើទាងំដផ្នករូបរងកា� និងចិ�្តគំនិ�ទាងំ  
រ�ៈភពល ខ្ើ និងរ�ៈភពលដវង។ ការផ្ដល់ភសវា សុខភាពផ្ូវ 
ភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិដផ្កភលើសិទ្ធិមនុស្ស ែល់សស្តើ 
និងព័�៌មានភៅក្នុងបរបិទ ននការដបបបបរួលអាកាសធា�ុអាច 
មាន គុណសម្ប�្តិសបមាប់សស្តើផង និងបរសិ្្ថ នផង។ ជា ទូភៅ 
សស្តើដ�ងចង់មានកូន�ិច (ែូចដែលបានភ�ើញភៅក្នុង ភសច 
ក្តើ ប�រូវការដែលមិនប�រូវបានភឆ្ើ��បសបមាប់ការ  ភ្វើ ដផនការ 
បគរួស្រ) និង ជើវ�ិមានសុខភាពល ្និង មានភាពរងឹមាដំែម  
ភទៀ� ភោ�ក្នុងភ្ុះពួកភគអាចចិញចា ឹមកូនកាន់ដ�មានសុខ  
ភាព ល ្អាចមានការងារដែលអាចរកចំណូលបាន ភបចើន 
ដក លម្ ស្្ថ នភាពសង្គមភសែ្ឋកិចចា របស់ បគរួស្រខ្ួន និង 
អេិរក្ស្នធាន្ម្មជា�ិ និង បរសិ្្ថ ន ក្នុង សេគមន៍ របស់  
ខ្ួន បានកាន់ដ�បបភសើរដែមភទៀ�។ ទាងំអស់ភនុះ គឺ ជា ការចូល 
រមួចំដណករបស់សស្តើដែលអាចភ្វើភឡើងបានរាមរ�ៈ លទ្ធភាព 
ជាសកល ភែើម្បើទទួលបានសុខភាព ផ្ូវភេទ សុខ ភាព  បន្ត 
ពូជ និងសិទ្ធិ ក្នុងការស្្ថ ប្សេគមន៍ ដែល មាន  ភាពសុ្ ំ
ជាមួ�នឹងអាកាសធា�ុ។ មានភេ�ុផលជាភបចើន ដែល   ភ្វើ 
ឱ្យសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ មិន ដមនជា  
អាទិភាពភៅក្នុងភោលនភោបា��ុទ្ធ ស្សស្ត ការ ផ្ដល់  
េរិញញាវ�្ថុ និងកម្មវ ិ្ ើ ស្ដើពើកាដបបបបរួលអាកាសធា�ុ។16  ទើ ១ 
មានកងវុះការ�ល់ែឹងទាក់ទងជាមួ�ផល ប៉ាុះពាល់ នន ការ 
ដបប បបរួល អាកាសធា�ុ ភលើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ 
និងសិទ្ធិ និងផលប៉ាុះពាល់ននសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្ត  
ពូជ និងសិទ្ធិភលើការដបបបបរួលអាកាសធា�ុភៅក្នុង ចំភណាម 
រោ្ឋ េិបាល និងសូម្បើដ�ក្នុងចំភណាមបករុមសស្តើ និងCSOs។ 
របា�ការណ៍ភ្វើភឡើងភោ�បករុមការងារអន្តរ រោ្ឋ  េិបាលភលើក  

www.statsghana.gov.gh/docfiles/DHS_Report/Ghana_DHS_2014-
KIR-21_May_2015.pdf.
19   របា�ការណ៍សូច្ករគន្ឹុះការស្្បស្ង់ម�ិដផ្នកបបជាស្សស្ត និង 
សុខភាព ឆា្ន  ំ២០១៦ របស់អាេវបិចខាង�្ូបងបញញ្្ជ ក់ថា ១៦% ននសស្តើ SA 
បានចាប់ភផ្ដើមមានកូនភៅចភ្្ុះអា�ុ ១៥-១៩ ឆា្ន ។ំ សូមភមើល៖ South Africa 
Demographic and Health Survey, May 15, 2017, http://www.statssa.
gov.za/?s=teenage+pregnancy.
20   Lynsey Chutel, “Record Unemployment Affects These South 
Africans the Most,” Quartz Media, November 23, 2016, https://
qz.com/844825/south-africas-unemployment-rate-is-at-a-13-year-
high-most-affecting-women-and-the-youth/

21   Anganwadi គឺជាមជ្ឈមណ្ឌ លដែទាមំា្ដ � និងទារកភៅរាម�ំបន់ជនបទមួ�
បបភេទក្នុងបបភទសឥណា្ឌ  ដែលប�រូវបានចាប់ភផ្ដើមភឡើងភោ�រោ្ឋ េិបាលឥណា្ឌ
ក្នុងឆា្ន  ំ១៩៧៥ ជាដផ្នកមួ�ននកម្មវ ិ្ ើភសវាអេិវឌ្ឍកុមារដបបរមួបញចាូ ល ភែើម្បើ 
បប�ុទ្ធ បបឆាងំភាពអ�់ឈ្ាន និងបញ្ហា កងវុះអាោរូប�្ថមភារបស់កុមារ។ Angan-
wadi មានន័�ថា “ទើធ្ាផ្ដល់ជបមក” ក្នុងភាស្ឥណា្ឌ ។ សូមភមើល៖ https://
en.wikipedia.org/wiki/Anganwadi.
22   សកម្មជនឥណា្ឌ ក�់សមា្គ ល់ថា “ភសវាអេិវឌ្ឍកុមារដបបរមួបញចាូ លដែល
ប�រូវបានភរៀបចំរច្សម្ព័ន្ធភឡើងវញិ បានោក់ឱ្យមានកដន្ងភមើលភក្មង និង 
anganwadi ចំនួន ៧០ ០០០ ភៅក្នុងរ�ៈភពលដផនការ ៥ ឆា្ន  ំភលើកទើ ១២។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លបបភេទភនុះ  មិនភលើសពើ ៥០០ ប�រូវបានោក់ឱ្យមានបប�ិប�្តិការ
ក្នុងរ�ៈភពល ៣ ឆា្ន  ំកន្ងមក។” សូមភមើល៖ “Public Hearing on Maternity 

Entitlements and Child-Care Provisions: 3rd May 2016,” India Resists, 
April 27, 2016, http://www.indiaresists.com/maternity-entitlements-
right-to-food/.
23   Michael Thomson, Alexander Kentikelenis, and Thomas Stubbs, 
“Structural Adjustment Programmes Adversely Affect Vulnerable 
Populations: A Systematic-Narrative Review of Their Effect on Child 
and Maternal Health, Public Health Reviews, July 10, 2017, https://
publichealthreviews.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40985-017-
0059-2.
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ទើពើរ ភបើភទាុះបើជា�ួ្ ទើរបសស់ស្តើជាភា្ន កង់ារននការផ្្សប់្តូរ 
ក៏ ែូចជា្នធាន និងសម�្ថភាពរបសព់កួភគ ប�រូវបានទទលួ
ស្្គ ល់ ភៅក្នុងបកបខណ័្ឌ  ការងារអនុសញ្ញា  ស្ដើពើការ ដបបបបរួល 
អាកាស ធា�ុ (UNFCCC) ក្ដើ ប៉ាុដន្តភៅកបមិ�អនុវ�្ត ការ ចូល 
រមួរបស់ សស្តើ «ជាភរឿ�ៗប�រូវបានភមើលរលំង»18  អាបស�័ភោ�
វសិមភាពភ�នឌរ័។ ជាភរឿ�ៗ សស្តើប�រូវបានបានភមើលភ�ើញថា
ជា «ជនរងភបោុះ» ចភំពាុះភបោុះមេន្តរ� ពាកព់ន័្ធជាម�ួ
អាកាសធា�ុ ភេើ�សភំឡង និងភសចក្តើប�រូវការរបសព់កួភគ រមួ 
ទាងំ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ មនិ ប�រូវ បាន 
�កចិ�្តទុកោកភ់ឡើ�។ ជាទូភៅបញ្ហា ទាងំភនុះមនិប�រូវបាន 
ោក់ បញចាូ លក្នុងែភំណើ រការននការសភបមចចិ�្ត និងការអនុវ�្ត 
សកម្ម ភាពពាកព់ន័្ធជាម�ួអាកាសធា�ុ ដែលជាភរឿ�ៗ ដ�ង 
មនិប�រូវ�កចិ�្តទុកោកច់ភំពាុះភសចក្តើប�រូវការរបសព់កួភគ រមួ 
ទាងំសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធផិងដែរ។

ទើបើ អាបស�័ភោ�បបពន័្ធ និងរច្សម្ពន័្ធបិរា្បិភ��្យ 
រាម្ម្មរា ភសចក្តើសភបមចចិ�្តភៅដ�ប�រូវបានភ្វើភឡើងភោ�
អ្នកែកឹ្ជំាបុរស ឬអ្នកភ្វើភោលនភោបា�ជាបុរស ភបើភទាុះ
បើជាពាកព់ន័្ធជាម�ួរងកា�របសស់ស្តើកភ៏ោ� រមួទាងំសុខភាព
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធរិបសស់ស្តើផងដែរ។ និ ្្ន ការ
ភនុះ មនិដមនកបមិ�ភៅប�មឹបណា្ដ បបភទសកំពុងអេវិឌ្ឍភ្ុះភឡើ�។
ឧទាេរណ៍មួ�្ភពលែ្មើៗ ភនុះ គឺការចុុះេ�្ថភលខាភលើ Global

Gag Rule/Mexico City Policy ភោ�បបធា្្ិប�ើអាភមរកិ។19

ករា្ត ទើបនួ គឺកងវុះ�ម្ាភាពភៅក្នុងែភំណើ រការ និងការសភបមច
ច�ិ្តភពលចរចាអំពើបញ្ហា ការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ ដែលភកើ�
មានភៅថា្ន កមូ់លោ្ឋ នថា្ន កជ់ា�ិ នងិថា្ន កអ់ន្តរជា�។ិ ឧទាេរណ៍
ភៅក្នុងសន្នសិើទរបសភ់ាគើ (COP) អ្នកអភងកា�ការណ៍សង្គមសុើវលិ
រមួទាងំបករុមសស្តើផងដែរ មានលទ្ធភាព�ចិ�ចួឬមិនមានលទ្ធភាព
ចូលភៅក្នុងការចរចាកបម�ិខ្ពស់ភ្ុះភឡើ�។ បដន្ថមភលើភនុះ 
ភទៀ� អ្នកអភងកា�ការណ៍សង្គមសុើវលិមានលទ្ធភាព�ចិ�ចួ ឬ ោ្ម ន 
លទ្ធភាពទទួលបានឯកស្រ ភេើ�កាលបរភិច្ទ នងិ រភបៀបវារៈ 
ស្ដើពើបពឹ�្តកិារណ៍ដែលបានកណំ�ភ់្វើភឡើងប�រូវបានបបកាស ផ្សពវ 
ផសា� ��ឺ។20  ភសណារ ើ�៉ាូបបោក់បបដេលោ្ន ភនុះ បានភកើ� 
មាន ភៅក្នុងកិចចាបបជុបំករុមបបឹកសាេបិាលមូលនិ្អិាកាសធា�ុ 
នប�ង (Green Climate Fund)។ 

ប្្បម់កភទៀ� សណួំរប�រូវបានសរួភែញភៅែលថ់ាភ�ើមាន
អវើខុ្ះដែលអាចភ្វើបានភែើម្បើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ
នងិសិទ្ធបិ�រូវបានចា�ជ់ាអាទិភាព ភៅក្នុងការកណំ�ក់ារដបប 
បបរួល  អាកាសធា�ុ?

១. មានភសចក្ដើប�រូវការជាប្្នក់្នុងការបភងកាើ�ការ�លែ់ងឹ 
ក្នុងចភំណាមបករុមសស្តើ នងិ CSOs រមួទាងំ CSOs ភ្វើការ ដផ្នក  
បរសិ្្ថ ន ស្ដើពើផលប៉ាុះពាលជ់ាអវជិ្ជមាន ននការដបប បបរួល អាកាស 
ធា�ុ  មក ភលើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ របស់ 
សស្តើ។ ការោបំទអាចប�រូវបានពបងឹងរាមរ�ៈការស្្ថ ប្កចិចា 
សន្្អន្តរចល្ នងិសម្ពន័្ធភាពជាម�ួបករុមសស្តើ នងិ CSOs 
កាន់ដ�ទូលទូំលា�ដែមភទៀ�។ ប្្បម់កស្្ថ បន័ទាងំភនុះ អាច 
បភងកាើ�ការ�លែ់ងឹ និង�ស៊ូម�កិ្នុងចភំណាមអាជាញា ្រ/អ្នក ភ្វើ 
ភោលនភោបា�ថា្ន កជ់ា�ិ នងិថា្ន កមូ់លោ្ឋ នរបសខ់្នួស្ដើ ពើ 
ការោក់បញចាូ លសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធភិៅ  
ក្នុង  ភោលនភោបា� ែវកិា នងិ កម្មវ ិ្ ើស្តើពើការដបបបបរួល 
អាកាស ធា�ុ។ ពកួភគកគ៏រួដ�ពនិ�ិ្យរាមោនរោ្ឋ េិបាល និង ភ្វើ 
ោ៉ា ង ណាឱ្យរោ្ឋ េិបាលមានគណភន�្យភាពផងដែរ។

២. ប�រូវសងកា�់្ ងានឱ់្យបានភបចើនភលើចណំងទាកទ់ងរវាង កចិចា  
បពម ភបពៀងទើបករុងបា៉ា រ ើស និងភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ� 
ចើរភាព (SDGs) ភៅថា្ន កអ់ន្តរជា�។ិ ភបរៅពើភោលភៅ អេវិឌ្ឍ 
បបកប ភោ�ចើរភាព ១៣21 ដែល ភផ្្ដ � ការ �កចិ�្ត ទុក ោក់ 
ភលើសកម្មភាពការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ មនុស្ស ជាភបចើន    
មនិបានែងឹ អពំើអន្តរទំ្ កទ់នំងរវាង កចិចាបពមភបពៀងទាងំពើរភនុះ 
នងិចណំងទាកទ់ងអវើខុ្ះដែលអាច �កមកបប�បិ�្តកិារ ជាក់ 
ដស្ដង ភៅថា្ន កប់បភទសភ្ុះភឡើ�។ ឯកស្រការងារភ្វើភឡើង 
ភោ� វទិយោស្្ថ ន្នធានពិេពភលាក(World Resources 
Institute) បញ្្ជ កឱ់្យភ�ើញថា ភបើរាមលក្ខណៈបទឹស្តើ ភោល
ភៅ ទាងំ ១២ រមួទាងំចណុំចភៅភស្ើរទាងំអស់ ផសារភា្ជ បជ់ា 
ម�ួសកម្មភាពអាកាសធា�ុភៅ Intended Nationally
Determined Contributions (INDCs)22   ភបកាមកិចចាបពម
ភបពៀងទើបករុងបា៉ា រ ើស។23  ឯកស្រភនុះ គូសបញ្្ជ កថ់ា រាមរ�ៈ
ការភលើកកម្ពស់ ភាពសុើសងាវ ក់ ោ្ន រវាងកិចចាបពមភបពៀងទើបករុង
បា៉ា រ ើស និងភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាពភៅថា្ន ក់ជា�ិ
អាចផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានអ�្ថបបភោជន៍ភៅវញិភៅមក។24 

៥. ទើភា្ន កង់ារអង្គការសេបបជាជា�ិ នងិ មាចា ស់ជំន�ួ ចាំ
បាចប់�រូវដ�សេការជាម�ួបករុមសស្ដើ នងិ CSOs ភៅថា្ន កជ់ា�ិ 
ភោ�ក្នុងភ្ុះបករុមសស្តើ នងិ CSOs ភៅថា្ន កជ់ា�ិ អាចប�រូវបាន 
ភកៀងគរសបមាបក់ារស៊ូម�ិ នងិ�ុទ្្ធ ការភលើកម្ពសក់ារ�ល់ 
ែងឹ ស្ដើពើផលប៉ាុះពាល់ននការដបបបបរួលអាកាសធា�ុចំភពាុះ សស្តើ 

េស្តុរាងភនុះ ផ្ដលមូ់លោ្ឋ នបគុឹះែល់ CSOs ភែើម្បើ�ស៊ូម�ិ
ឱ្យរោ្ឋ េិបាលភ វ្ើការងារភឆា្ព ុះភៅបន្ុសើការអនុវ�្ត ភោលភៅអេវិឌ្ឍ
បបកបភោ�ចើរភាព និងភោលនភោបា�ការផ្គ�ផ់្គង់េរិញញាវ�្ថុ
នងិការភ្វើកម្មវ ិ្ ើ INDCs ជាម�ួោ្ន ។ ភោលវ ិ្ ើភនុះ អាចមាន
លក្ខណៈដបបការអនុវ�្តជាកដ់ស្ដង ភោ�ភេ�ុថា បបភទសកពុំង
អេវិឌ្ឍភាគភបចើនមាន្នធាន នងិសម�្ថភាពមានកបម�ិ
កណំ�។់ ែូចោ្ន ភនុះដែរ រាមរ�ៈភោលវ ិ្ ើភនុះ បញ្ហា ឆង្វសិ�័
្្ែូចជាភាពបកើបក សុខភាព រមួទាងំសុខភាពផ្ូវភេទ 
សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ការអបរ់ ំភ�នឌរ័ រមួទាងំការផ្ដល់
ភាពរងឹមាែំលស់ស្តើ នងិការស្្ថ ប្ភាពស៊ូបទារំបសស់ស្ដើចភំពាុះ
ផល ប៉ាុះពាល់ការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ និងការអេវិឌ្ឍន៍អាចប�រូវ
បាន�កភៅពិចារណាភៅក្នុងការភ្វើដផនការ ការភ្វើែវកិា នងិ
ការអនុវ�្ត។

៣. ភោ�ភេ�ុថា របា�ការណ៍វា��នមភ្លើកទើ ៥ របស់
គណៈកមា្ម ្ិការអន្តររោ្ឋ េិបាលទទួលបនុ្កភលើការដបបបបរួល
អាកាសធា�ុ (IPCC) ទទលួស្្គ លល់ទ្ធភាពទទលួបានភសវា
សុខភាពបន្តពូជថាជា «អ�្ថបបភោជនរ៍មួោ្ន » ភនុះគជឺាចណុំច
ចូលម�ួសបមាបអ់្នក�ស៊ូម�សុិខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ 
នងិសិទ្ធិ ភែើម្បើោកស់មា្ព ្រោ្ឋ េិបាលឱ្យោកប់ញចាូ លសុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ25  ភៅក្នុងភោលនភោបា� 
ការផ្ដល់េរិញញាវ�្ថុ នងិកម្មវ ិ្ ើការដបបបបរួលអាកាសធា�ុរបស់ 
ខ្នួ រមួទាងំគភបមាងកា�ប់ន្ថ�ផលប៉ាុះពាល់ និង ការ បនសា ំផង 
ដែរ។26  ការផ្ដលភ់សវាសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព បន្តពូជ និង 
សទិ្ធិ ជាចម្បង ប�រូវភឆ្ើ��បភសចក្តើប�រូវការដែលមិនទាន់ បាន  
ភឆ្ើ� �ប រាមរ�ៈភោលវ ិ្ ើដផក្ភលើសទិ្ធិ ភេើ�មនិប�រូវ�កភៅ 
ភបបើ បបាស់សបមាប់រភបៀបវារៈក្នុងការបគប់បគងចំនួនបបជាជនភ្ុះ
ភឡើ�។

៤. អ្នក�ស៊ូម�ដិផ្នកសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព បន្ត ពូជ និង 
សទិ្ធិ ចាបំាចប់�រូវដ��បមងទ់សិចរន្តការដបបបបរួល  អាកាស ធា�ុ 
ោ៉ា ង សបស្ក់ សបស្ ំនិងចរចាកបម�ិភឆា្ព ុះភៅែភំណាុះបស្� 
ដផក្ ភលើ ភ�នឌ័រ27  នងិ ភោល វ ិ្ ើ ដផក្ ភលើសទិ្ធិ ក៏ ែូចជា ដណ្ ំ
ឱ្យ  មាន ការោកប់ញចាូ លសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង 
សទិ្ធិ ភៅក្នុង ភោល នភោ បា�ផ្ដលេ់រិញញាវ�្ថុ នងិ កម្មវ ិ្ ើ ការដបប 
បបរួល អាកាសធា�ុ។ ពកួភគចាបំាចប់�រូវដ�ទាមទារឱ្យសស្តើ28  មាន 
លទ្ធភាពទទលួបាន និងចូលរមួភៅក្នុងកម្មវ ិ្ ើពាកព់ន័្ធជាម�ួ 
នងឹ  ការ ដបបបបរួល អាកាស ធា�ុ ភៅ បគបក់បមិ�ទាងំអស។់

ការផ្ដល់ភសវាសុខភាពផូ្វភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង
សិទ្ធ ិជាចម្បង ប�រូវភឆ្ើ��បភសចក្តើប�រូវការដែលមនិទាន់
បានភឆ្ើ��បរាមរ�ៈភោលវ ិ្ ើដផ្កភលើសិទ្ធិ ភេើ�មិន
ប�រូវ�កភៅភបបើបបាស់សបមាប់រភបៀបវារៈក្នុងការបគប់បគង
ចំនួនបបជាជនភ្ុះភឡើ�។

ទើ៥ ស្តើពើការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ (IPCC ទទួល ស្្គ ល់ 
ភសវា សុខភាពបន្តពូជថា «សេអ�្ថបបភោជន៍» ដែលជា  
សកម្ម ភាពមនុស្សក្នុងការជួ�កា�់បន្ថ�ការ ដបបបបរួល អាកាស  
ធា�ុ ភេើ�ក៏ផ្ដល់អ�្ថបបភោជន៍សុខភាព មនុស្សផង ដែរ។17  
ភទាុះ ោ៉ា ងណាក្ដើ របា�ការណ៍ភនុះមិនបាននិោ�  អំពើ   
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង សិទ្ធិ ភឡើ�។ សុខ 
ភាព ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ អាច មាន ន័� ថា 
ជា ការផ្ដល់សិទ្ធិសស្តើ ឧទាេរណ៍ សិទ្ធិ ក្នុងការ  ភបជើស ភរ ើស 
មនុស្ស ដែល ្ ងចង់ភរៀបការជាមួ� និង ភែើម្បើ  សភបមច ចិ�្ត  
ថា ភ�ើពួក ភគចង់បានកូនប៉ាុ ្្ម ន្ក់ និង ភពល ណា ពួក   ភគ  
ចង់បានកូនបពមទាងំការរស់ភៅភោ�រចួផុ�ពើ អំភពើ េងិសា 
ដផ្នក ភ�នឌ័រ។ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ 
គឺជាដផ្នកមួ�ននសិទ្ធិមនុស្ស របស់សស្តើ ដែល អាច ចរចា  លុប 
បំបា�់ បាន។ រែ្ឋមិនអាចភបជើសភរ ើសជាជភបមើស ថា ភ�ើ សិទ្ធិ  
មនុស្ស  មួ�ណាដែលខ្ួនចង់ឱ្យសស្តើភ្ុះភឡើ�។

សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ ិអាចមាន
ន�័ថាជាការផ្ដលសិ់ទ្ធសិស្តើ ឧទាេរណ៍ សិទ្ធកិ្នុងការ 
ភបជើស ភរ ើសមនុស្សដែល្ងចង់ភរៀបការជាម�ួ និង
ភែើម្បើ សភបមចចិ�្តថា ភ�ើពកួភគចង់បានកូនប៉ាុ្ ្ម ន្ក់
និងភពលណាពកួភគចង់បានកូន បពមទាងំការរសភ់ៅ
ភោ�រចួផុ�ពើអភំពើេងិសាដផ្នកភ�នឌរ័។ សុខភាពផ្ូវភេទ
សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ ិគឺជាដផ្នកម�ួននសិទ្ធមិនុស្ស
របស់សស្តើដែលមិនអាចចរចាលុបបំា�ប់ាន។ រែ្ឋ មិន អាច  
ភបជើសភរ ើសជាជភបមើស ថាភ�ើសិទ្ធមិនុស្សម�ួ ណា ដែល 
ខ្នួ ចង់ឱ្យសស្តើភ្ុះភឡើ�។
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កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង

1   ភោលភៅទើ ៣ ដចងថា “ប�ឹមឆា្ន  ំ២០៣០ ប�រូវធា្លទ្ធភាពទទួលបានភសវា
ដែទាសុំខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជជាសកល រមួទាងំសបមាប់ការភ្វើដផនការបគរួស្រ
ព័�៌មាន និងការអប់រ ំបពមទាងំការោក់បញចាួ លសុខភាពបន្តពូជភៅក្នុងដផនការ
�ុទ្ធស្សស្តជា�ិ និងកម្មវ ិ្ ើជា�ិ។” អង្គការសេបបជាជា�ិ “ភោលភៅទើ ៣៖ 
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អាចភ្វើការភបជើសភរ ើសដផ្កភលើព័�៌មានប�ឹមប�រូវ ស្ដើពើការពនយោរកំភណើ � និងការ
កំណ�់ចំនួនកូន។ ចាបំាច់មិនប�រូវភបបើបបាស់ភសវាសុខភាពបន្តពូជ ជាមភ្យោបា�ភែើ
ម្បើប�រូ�បរាភលើកំភណើ នបបជាជនភ្ុះភឡើ� ភោ�ជាភរឿ�ៗ ការភ្វើដបបភនុះ 
ដ�ង្ឱំ្យមានការរភំលាេបំពាន ការបង្ខិ�បង្ខំ និងការរភំលាេភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់
សស្តើសបមាប់ភោលបំណងននការកា�់បន្ថ�ការបំភា�ឧស្ម័នផ្ុះកញចាក់។ ែវើភបើ
របា�ការណ៍ IPCC បោន់ដ�ផសារភា្ជ ប់ភសវាសុខភាពបន្តពូជ ជាមួ�ការកា�់បន្ថ�
ោនិេ័�ក្ដើ ប៉ាុដន្តជាការចាបំាច់បំផុ�ដែលប�រូវផសារភា្ជ ប់សុខភាព និងសិទ្ធិផ្ួវភេទ 
និងបន្តពូជជាមួ�ការសបមបខ្ួន។ គភបមាងការសបមបខ្ួនជាទូភៅ រមួបញចាូ លនូវ  
សមាសធា�ុការអេិវឌ្ឍន៍។ ការោក់សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ
ចបាស់ជាអាចចូលរមួចំដណកឱ្យមានអ�្ថបបភោជន៍មិនដមនកបូន/អ�្ថ បបភោជន៍ 
ដផ្នកសង្គម និងភ�នឌ័រ។
27    បករុមសស្តើ និង CSOs អាចភបបើបបាស់ឧបករណ៍ដែលប�រូវបានបភងកាើ�ភឡើង
ភោ�អង្គការបរសិ្្ថ ន និងការអេិវឌ្ឍន៍របស់សស្តើ (WEDO) ភែើម្បើរាមោនភលើការ
ោក់បញចាូ លភ�នឌ័រក្នុងភោលនភោបា�ដបបបបរួលអាកាសធា�ុ និង ឯកស្រ ្ ្ 
ភៅថា្ន ក់អន្តរជា�ិ និងថា្ន ក់ជា�ិ។ សូមភមើល៖ “WEDO Launches Gender 
Climate Tracker Mobile App,” November 15, 2016, http://wedo.org/
gender-climate-tracker-app/.
28     ក្នុងភ្ុះ រមួមានទាងំសស្តើមកពើបករុមបបជាជនជនជា�ិភែើមភាគ�ិច ជនងា� 
រងភបោុះ និងជនប�រូវបានភគផ្�់ភចញ។

រមួ ទាងំ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធផិងដែរ វ ិ្ ើ 
្្ ភែើម្បើកា�ប់ន្ថ�ផលប៉ាុះពាលទ់ាងំភ្ុះ និង�ុទ្ធស្សស្ត 
បនសា ំភែើម្បើភឆ្ើ��បផលប៉ាុះពាលទ់ាងំភ្ុះ។ បករុម ភោលភៅ 
សបមាប់ �ុទ្្ធ  ការទាងំអសភ់នុះ អាច ជាអ្នក ភ្វើ ភោល នភោ- 
បា� ទើភា្ន កង់ាររោ្ឋ េិបាលភៅថា្ន កក់ណា្ដ ល និងថា្ន កមូ់លោ្ឋ ន 
បពមទាងំសេគមនមូ៍លោ្ឋ ន ជាពិភសសគសឺស្ដើ។ 

៦. ភែើម្បើភ្វើការភឆា្ព ុះភៅបន្ុសើការអនុវ�្ត SDGs និងភោល
នភោបា�ការផ្ដលេ់រិញញាវ�្ថុ នងិការភ្វើកម្មវ ិ្ ើ INDCs រោ្ឋ - 
េបិាល ចាបំាចប់�រូវធា្ឱ្យបានថា បគបប់កសងួទាងំអសភ់្វើ 
ការ រមួោ្ន  ជនំសួឱ្យការភ្វើការងារដ�មា្ន កឯ់ងោច់ៗ ពើោ្ន ។ 
បកសងួ ្ ្ប�រូវោកប់ញចាួ លែភំណាុះបស្�មានលក្ខណៈភឆ្ើ�
�ប ចភំពាុះ ភ�នឌរ័ រមួទាងំការោកប់ញចាូ លសុខភាពផ្ូវភេទ 
សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ភៅក្នុងដផនការ និងែវកិារបសខ់្នួ 
ភេើ�បសបភពលជាមួ�ោ្ន ភ្ុះប�រូវពិចារណាថា ែភំណាុះ
បស្� ទាងំអសភ់នុះ អនុភលាមរាមសកម្មភាពជា�សិ្ដើពើការ
ដបបបបរួល អាកាសធា�ុរបស់ខួ្ន។
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ការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគោលជំហរស្ីពីសិទ្ិផ្ដូវគេទគៅ
អង្គការសហបបជាជាតិ

ពន្ធដោយ Meghan Doherty
ការផ្ដួចដផ្ើមគំនិត/សកម្មភាពសិទ្ធផិ្លូវដេទ (SRI)  
ប្រដទសកាណាោ សបរា្់រសុខភាពផ្លូវដេទ និងសិទ្ធិ
អុើមមែល៖ meghan@sexualhealthandrights.ca

ប្រធាន្រទមដួយចនំដួន  ឆ្ុុះ្រញ្ចា ងំឱ្យដ�ើញយែ ងចបាសន់លូវ
ទដិ្ឋភាពដ៏អាបកក់ និងឆនទ្ៈរ្រសរ់ដ្ឋនានា និងអ្នកតស៊លូមតដិៅ 
អង្គការសហប្រជាជាត(ិUN)មដលចលូលចតិ្តសិទ្ធផិ្លូវដេទ។ នយ័ 
ដនុះក្ាយជាចណុំចឆ្ុុះ្រញ្ចា ងំពើេលូមសិាសស្តនដយបាយ ដហើយ 
ជា ដរឿយៗ មតងបតរូវបាន្រកបសាយខុសឆ្គងដោយអ្នកដដើរតដួនាទើ
ជា ដបចើនយែ ងទលូលំទលូលាយ។

ថ្ើដ្រើរានការឈានដ�ើងជាដបចើនទាងំមផ្នកចបា្រ់ និងយុត្តិ 
សាសស្តស្ើពើសទិ្ធផិ្លូវដេទ ដៅក្នុងប្រពន័្ធសទិ្ធមិនុស្សអន្តរជាតិក្ើ 
្រែុមន្តមនុស្សមដួយចនំដួន ដៅមត្រន្ត្រដដិសធវត្តរានសិទ្ធដិនុះដោយ
ដចតនា ចមំណកមនុស្សមដួយចនំដួនដទៀតបានោកប់ពមំដនអត្ថនយ័
រ្រសព់ាក្យដនុះ ថារាននយ័សដំៅដលើននិា្ន ការផ្លូវដេទ និងអត្ត 
សញ្ញា ណផ្លូវដេទមត្រែុដណាណ ុះ។ មនុស្សមដួយចនំដួនដទៀតពយាយម
្រមំ្រកសុខភាពផ្លូវដេទ និង្រន្តពលូជ ឱ្យោចដ់ចញពើសទិ្ធផិ្លូវដេទ 
សទិ្ធ្ិរន្តពលូជ និងសិទ្ធនិានា ពាកព់ន័្ធជាមដួយដយនឌរ័ោក់ ្រញចាលូ ល 
ដៅ ក្នុង ប្រអ្់រដផ្សងៗគ្្ន ថា ជា្រញ្ហា ដោយម�កពើគ្្ន ។ កងុ្ះការ 
យលដឹ់ងជារដួមស្ើពើសទិ្ធផិ្លូវដេទ ជាសទិ្ធសិកល ម្រ្រ វជិ្ជរាន អន្តរ 
វសិយ័ និងរានមលូលោ្ឋ នដលើស័យ្ភាព បានដលើក ទកឹចិត្តឱ្យ រាន 
យុទ្ធវធិើមនិឯកភាពគ្្ន  ដៅក្នុង្រញ្ហា សុខភាពផ្លូវដេទ សុខភាព្រន្ត 
ពលូជ និងសិទ្ធ(ិSRHR)1  ដៅក្នុងប្រពន័្ធអង្គការ សហប្រជាជាត។ិ 
ដោយរានការអនុមត័ដលើរដ្រៀ្រវារទៈឆ្្ន  ំ២០៣០ សបរា្រក់ារ 
អេិវឌ្ឍ នប៍្រក្រដោយចើរភាព ជាការល្អក្នុង  ការ    ឆ្ុុះ្រញ្ចា ងំដលើ   
បចក ដធ្ើដដំណើ ររ្រសសិ់ទ្ធផិ្លូវដេទដៅក្នុងប្រពន័្ធអង្គការសហ ប្រជា  
ជាតិ និងដដើម្ើពចិារណារកដគ្លវធិើ ចបមរុះ ជា ដបចើន មដល រាន 
សកា្ត  នុពល ដដើម្ើផ្្ស្់រ្តលូរមលូលោ្ឋ ន ដធ្ើ យែ ង ណាឱ្យដយើងអាច 
ឈាន ដឆ្ព ុះដៅរកចក្ុវសិយ័ រាន លកណ្ទៈ រដួ្ររដួម គ្្ន  សបរា្រ់ សទិ្ធិ 
ផ្លូវដេទ ក្នុងដគ្លនដយ បាយ សកល។

ការដកៀងគរមប្រក្ាយជា្រញ្ហា នដយបាយ និងការតស៊លូមតិ 
ដធ្ើដ�ើងដោយអ្នកសស្តើនយិម ទលូទាងំពេិពដលាកដឆ្ព ុះដៅរកនិង  
ក្នុងដពលសន្នសិើទពិេពដលាកស្ើ ពើ សទិ្ធិ មនុស្ស ដៅទើបករង     
Vienna សន្នសិើទអន្តរជាតិស្ើពើប្រជាជន នងិ ការ  អេវិឌ្ឍន៍ 
(ICPD) ដៅទើបករង Cairo និងសន្នសិើទពិេព ដលាក ដលើក ទើ ៤ 
ស្ើពើ សស្តើ  ដៅ ទើបករង ដ្រែងកាងំ (Beijing) ឆ្្ន ១ំ៩៩៥ បាន ផ្្ស់ ្រ្តលូរ 
ចរន្ត នងិទសិដៅ រ្រសដ់គ្លនដយបាយស្តើពើប្រជាជនការអេិ - 
វឌ្ឍ នងិសិទ្ធសិស្តើដោយឥតងាកដបកាយវញិ។ ក្នុង ចដំណាម ដជាគ 
ជយ័ ជាដបចើន សិទ្ធ្ិរន្តពលូជបតរូវបានទទដួលសា្គ ល់ នងិ កណំត់ 
នយិម នយ័យែ ងជាកច់បាស់ សិទ្ធសិស្តើបតរូវបានអុះអាងដោយមតិ 
ឯកច្ឆនថ្ាជា សិទ្ធមិនុស្ស ដហើយសទិ្ធសិស្តើក្នុងការបគ្រ់ បគង ដលើ 
ផ្លូវ ដេទរ្រសខ់្ដួន បតរូវបានោក្់រញចាលូ លដៅក្នុងកិចចាបពមដបពៀង 
ឯកច្ឆន្ អន្តរជាតិ មនិ ចងកាតពក្ចិចា។

សមិទ្ធផលមដលបានមកឆ្ងតាមរយទៈការតស៊លូដល៏បំាកទាងំ
អសដ់នុះ បតរូវបានអ្រអរសាទរយែ ងបតមឹបតរូវ ្រែុមន្តកប៏តរូវរានការ 

លុះ្រងយ់ែ ងធំ មុនដពលទទដួលបានផងមដរ។អ�ុំងដពលចរចា 
ICPD ភាសាទនេ់ន្់ និង្រលូរណភាពជាតិ ទាក ់ទង ជាមដួយការ 
រលំលូតកលូន បតរូវបានទទដួលយកជាការសបម្រ សបមរួល សិទ្ធិ 
ផ្លូវដេទ បតរូវបានលុះ្រងដ់ដើម្ើទទដួលបានផល ចដំណញ ដទទដទៀត 
ដហើយ្រទ្រញញាត្តសិ្ើពើសុខភាពផ្លូវដេទ នងិ សុខភាព ្រន្តពលូជ 
រ្រសម់នុស្សវយ័ជំទង់បតរូវបានកបមតិដៅ បតមឹជងំឺ នងិ  ការទ្់រ 
សាកា តក់ាររានទផដ្ពាុះ។ ដៅក្នុងទើបករងដ្រែកាងំឆ្្ន  ំ ្រន្ា្់រ មក 
ភាគដបចើនទនភាសា ICPD ស្ើពើការរលំលូតកលូន បតរូវ បាន ចមង្ 
ដ�ើងវញិ ដហើយសលូម្ើមតវាក្យខណ្ឌ  បានទទដួលការ ដសញើច 
សរដសើរ ជាដបចើន ស្ើពើសទិ្ធសិស្តើក្នុងការបគ្រប់គងដលើផ្លូវដេទ 
រ្រសខ់្ដួន បតរូវបានកណំតគុ់ណភាពដោយបក្រខណ័្ឌ នយិម 
អ្នកបសឡាញ់ដេទផ្ុយគ្្ន ។2

ថ្ើដ្រើការពិនតិ្យដ�ើងវញិជាដៅដលើ ICPD និងទើបករងដ្រែងកាងំ
ក្នុងរយទៈដពល ២០ ឆ្្ន  ំដបកាយមករានភាពរ ើកចដបមើនមដួយ
ចនំដួនក្ើ ្រែុមន្តភាគដបចើនរដ្ឋទាងំឡាយមតងជមជកដដញដោលដលើ
ភាសាមដលបានបពមដបពៀងគ្្ន ពើខាងដដើមមក ដហើយរានការ
ឈានដ�ើងតចិតដួច្រែុដណាណ ុះ។ កងុ្ះយន្តការគណដនយ្យភាព
ប្រក្រដោយអត្ថន័យ ការត្រប្រឆ្ងំលទ្ធផលទទដួលបានដៅ 
ក្នុងទើបករង Cairo និងទើបករងដ្រែងកាងំការមប្រប្ររួល ចដំពាុះ  
អាទភិាព  ការផល្ម់លូលនិធិ វ្ិរត្តហិរិញញាវត្ថុការយក Global Gag 
Rule បត�្់រមកដប្រើបបាសវ់ញិ នងិ ការ ធ្ាក់ ចុុះ ទនសទិ្ធផិ្លូវដេទ 
នងិ ្រន្តពលូជក្នុងដគ្លដៅ អេវិឌ្ឍសហស្សវត្សរ ៍(MDGs) (រដួម 
ទាងំ រយទៈដពល ៧ ឆ្្ន ដំោយគ្្ម នចណុំចដៅស្ើពើសុខភាព ្រន្ត 
ពលូជ) គឺជាកតា្ត មដួយចនំដួនមដលចលូលរដួមចមំណក ទាមទារ យក
ឈ្នុះសទិ្ធផិ្លូវដេទដៅអង្គការសហប្រជាជាត។ិ

ថ្ើដ្រើជដួ្រការលបំាកមផ្នកនដយបាយក្ើ ្រែុមន្តអ្នកតស៊លូមតិ 
បាន កណំតដ់�ើញឱកាសនានា សបរា្់រការឈានដៅមុខដៅ 
ក្នុងប្រពន័្ធសទិ្ធមិនុស្សអង្គការសហប្រជាជាត។ិ ដោយបានចា្រ់ 
ដផ្ើមដពញទហំងឹក្នុងឆ្្ន  ំ២០០២ អ្នកតស៊លូមតដិធ្ើការដៅគណទៈ
ករា្ម ធកិារ អង្គការសហប្រជាតទិទដួល្រន្ុកសិទ្ធមិនុស្ស (្ុរព្ 
្ុររសទនបករមប្រកឹសាសទិ្ធមិនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ) បាន 
ចា្់រ ដផ្ើមដប្រើបបាសប់ក្រខណ័្ឌ ការងារដនុះ ដដើម្ើ្រដងកាើតវថិើ ជា 
ជដបមើស ជនំដួស មដួយ ដដើម្ើជរំញុការឈានដ�ើងមផ្នកសិទ្ធផិ្លូវដេទ 
ដៅ អង្គការសហប្រជាជាត។ិ ដគ្លវធិើដនុះ មផ្អកដលើការកណំត់ 
រក អ្នកជារាចា សស់ទិ្ធិ បពមទាងំសិទ្ធមិដលពដួកដគបតរូវទទដួលបាន 
ដហើយមដួយមផ្នកដទៀត ជាការកណំតរ់កអ្នករានភារកិចចាទទដួល 
ខុស  បតរូវ បពមទាងំកាតពក្ចិចារ្រសព់ដួកដគចដំពាុះភាគើរ្ាង ដទៀត។ 
ការដប្រើបបាសប់្រពន័្ធជំនាញការឯករាជ្យ3 មដលបតរូវ បានផល្់ 
អាណត្តិ ដោយអង្គការសហប្រជាជាតដិដើម្ើវភិាគ និងរាយ 
ការណ៍ ស្ើ អពំើ្រញ្ហា ដផ្សងៗ មផ្នកជាដបចើនទនសទិ្ធមិនុស្ស នងិ 
សា្ថ នភាពប្រដទស ភាពស្មុគសា្ម ញទនជើវតិមនុស្ស បតរូវបានដលើក 
យកមក និងោកជ់ាស្នលូលដៅដបកាមការឆ្ុុះ្រញ្ចា ងំស្ើពើ គណ 

ដនយ្យភាពរ្រសរ់ដ្ឋ។ ការផ្្ស្់រ្តលូរការកណំតប់ក្រខណ័្ឌ  សទិ្ធិ  
ផ្លូវ ដេទឱ្យឈានដចញពើទដង្ើរ្រស្ុ់រគ្គលដៅជាការទទដួលខុស 
បតរូវ រ្រសរ់ដ្ឋ ដលូចរានមចងក្នុងសន្នសិញ្ញា សិទ្ធមិនុស្សអន្តរជាតិរាន 
ភាពចាបំាចណ់ាស់ ដដើម្ើជរំញុការយលដ់ងឹអពំើវធិើនានាមដល 
ផ្លូវដេទ ដយនឌរ័ នងិ ការ្រន្តពលូជរានអន្តរទនំាកទ់នំងជាមដួយ 
គ្្ន ដៅវញិដៅមក និងថាដតើចណុំចទាងំដនុះ ប្រសពគ្្្ន ជាមដួយ 
ពលូជសាសន៍ វណណទៈ ជាតិពន្ធុ ពកិារភាព េលូមសិាសស្តសា្ថ នភាព
ចណំាក បសរក សាសនាជាដដើម ដោយរដ្រៀ្រណាខុ្ះ និងកាតព្ 
កចិចាជាវជិ្ជរានរ្រសរ់ដ្ឋក្នុងការដោុះបសាយចដំពាុះការរដំលាេ
្រពំាន និង្រដងកាើតឱ្យរាន្ររយិសកាអដំណាយផលសដបមច  
បានដលើសទិ្ធផិ្លូវដេទ។

ការផ្្ស្់រ្តដួរការកណំតប់ក្រខណ័្ឌ សិទ្ធផិ្លូវដេទ 
ឱ្យ  ឈាន ដចញពើទដង្ើរ្រស្ុ់រគ្គលដៅជាការទទដួល 
ខុស បតរូវ រ្រស់ រដ្ឋ ដលូចរានមចងក្នុងសន្នសិញ្ញា  សិទ្ធ ិ
មនុស្សអន្តរជាតរិាន ភាព ចាបំាច់ណាស់ ដដើម្ើ 
ជំរញុការយលដ់ងឹអពំើវធិើ នានា មដលផ្លូវដេទ ដយនឌរ័ 
និង ការ្រន្តពលូជរានអន្តរទនំាក់ ទនំង ជាមដួយ គ្្ន ដៅ 
វញិ ដៅមក និងថាដតើចណុំចទាងំ ដនុះ ប្រសពគ្្្ន  
ជា មដួយពលូជសាសន៍ វណណទៈ ជាតិពន្ធុ ពិការភាព 
េលូមិសាសស្ត សា្ថ នភាព ចណំាកបសរក សាសនាជាដដើម 
ដោយរដ្រៀ្រណាខុ្ះ និងកាតព្កិចចាជាវជិ្ជរានរ្រសរ់ដ្ឋ 
ក្នុង ការដោុះបសាយចដំពាុះការរដំលាេ្រពំាន និង្រដងកាើតឱ្យ 
រាន ្ររកិាសអដំណាយផលសបរា្រក់ារសដបមចបាន 
សិទ្ធផិ្លូវដេទ។

មលូលោ្ឋ នបគឹុះដរ៏ងឹរា ំមដលបតរូវបានអេវិឌ្ឍអសរ់យទៈដពល 
្រែនុា្ម នឆ្្ន ដំនាុះ បាននាឱំ្យរានវឌ្ឍនភាពគដួរជាទើកតស់រា្គ លដ់លើ
្រញ្ហា សិទ្ធផិ្លូវដេទ ជាដបចើនដៅបករមប្រកឹសាសទិ្ធមិនុស្សអង្គការ 
សហប្រជាជាត។ិ4  ដទាុះយែ ងណាក្ើ ដៅមតរានភាពតភា្ជ ្រជ់ា  
មដួយដដំណើ រការអេវិឌ្ឍនស៍កល។ ដោយ MDGs បានឈាន
មកដលទ់ើ្រញចា្រដ់ោយមនិសលូវអធិកអធម ដហើយ ICPD និង  
កចិចា  បពមដបពៀងទើបករងដ្រែងកាងំកពុំងជតិអសដ់ពលដវលា បពម 
ទាងំ  ដៅសលកិ់ចចាការមនិទានស់ដបមចបានធំៗ ជាដបចើន អ្នក តស៊លូ   
មតិ ទលូទាងំពិេពដលាក បានោកកិ់ចចាខតិខទំាងំបសរងរ្រស់  ខ្ដួន 
ចលូលដៅក្នុងការចរចាដបកាយឆ្្ន  ំ២០១៥ ដដើម្ើជរំញុឱ្យរាន    
ការោក្់រញចាលូ លប្រក្រដោយអត្ថនយ័នលូវ ្រទោ្ឋ ន សទិ្ធមិនុស្សទាក់ 
ទង  ជាមដួយផ្លូវដេទ ដយនឌរ័ នងិការ ្រន្តពលូជ ចលូល  ដៅក្នុង ឯកសារ 
លទ្ធផលរពំងឹទុក។ ដៅទើ្រផុំតភាសា  សា្ថ ពរ ទនដគ្លដៅ អេវិឌ្ឍ  
ប្រក្រដោយចើរភាព (SDGs) រានការមកលម្អគដួរជាទើកត់
សរា្គ លជ់ាដបចើន ដ្រើដប្រៀ្រដធៀ្រជាមដួយ MDGs។ ដទាុះ យែ ង 
ណាក្ើ សទិ្ធផិ្លូវដេទបតរូវបានកាតផ្់្ចជ់ាថ្មើមង្ដទៀតពើ សទិ្ធ ្រន្ត 
ពលូជ ដហើយការចរចាបតរូវបាន្របងរួមវសិាលភាពឱ្យពិចារណា ជា
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ចម្បងភលើភាពពាកព់ន័្ធននសទិ្ធផិ្ូវភេទ ជាម�ួនិ្ ្ន ការ ផ្ូវភេទ 
ក្នុងបរបិទអភំពើេងិសា និងការមិនភរ ើសភអើង។ អណំុះ អណំាង  
សបមាប់ ការោកប់ញចាូ លសិទ្ធផិ្ូវភេទ ដផក្ភលើ  សវ�័ភាព អន្តរ 
វសិ�័ និងសវ�័កណំ�មិ់នទទលួបានការចាប់ អារម្មណ៍បគប់ 
បោនភ់ៅែណំាកក់ាលែបូំងទានភ់ពល ភែើម្បើ�កមក ោក់ 
បញចាូ ល    ក្នុង ការចរចាភឡើ�។

ែវើភបើសទិ្ធផិ្ូវភេទ មិនប�រូវបានោកប់ញចាូ លោ៉ា ងជាកច់បាស់
ភៅក្នុងឯកស្រភោលសបមាប់ភោលភៅអេវិឌ្ឍ បបកបភោ�
ចើរភាពក្ដើ ប៉ាុដន្តមានបបសទិ្ធផលទទលួបានគរួជាទើក�ស់មា្គ ល់
ដែលផ្ដលឱ់កាស ភែើម្បើជរំញុសិទ្ធផិ្ូវភេទភៅថា្ន កជ់ា�ថិា្ន ក់ 
�បំន់ និងថា្ន កស់កលភលាក។ ទើម�ួ ភសចក្តើដែង្ការណ៍
នភោបា�អុះអាងភឡើងវញិនូវភាពចាបំាច់ ននសទិ្ធមិនុស្សចភំពាុះ
ការអេវិឌ្ឍន៍ និងបានភលើកភឡើងជាភបចើនទាកទ់ងជាម�ួសន្ធសិញ្ញា
សទិ្ធមិនុស្សអន្តរជា�សុិខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង
សទិ្ធិ វសិមភាព ការភរ ើសភអើង ការទទលួបាន�ុ�្តិ្ ម៌ និងការ
ភប្តជាញា  ច�ិ្ត ភែើម្បើចូលភៅែល់បបជាជនងា�រងភបោុះបំផុ�។
ទើពើរ សូច្ករមួ�ចំនួនរបស់ភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�
ចើរភាព អនុភលាមរាមសិទ្ធផិ្ូវភេទ និងសិទ្ធបិន្តពូជ ជា ពភិសស 
ទាកទ់ងជាម�ួការមិនភរ ើសភអើង (៥.១. ១ ១០.៣.១)
ការសភបមចចិ�្តភោ�សវ�័ភាព ក្នុងទំ្ កទ់នំង ផ្ូវភេទ 
មភ្យោ  បា� ពនយោរកភំណើ � និងមភ្យោបា�ដែទាសុំខភាព 
បន្តពូជ (៥.៦.១) កា�ពវកចិចារបសរ់ែ្ឋក្នុងការធា្ទទលួបាន
សុខភាព ផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ (៥.៦.២) ការដញកទនិ្នន�័
សបមាប់  ការឆង្ភមភរគភអែសែ៍្មើ ទាងំ  បបជាជនសកម្ម (៣.៣.១)
នងិ    លក្ខណៈ អាចទទលួ�កបាននូវភសវាសុខភាព (១៦.៦.២) ។ 
ទើបើ ការសងកា�់្ ងានក់ារចូលភៅែលអ់្នកដែលស្ថ�ិភៅភបកា�ភគ
បផុំ� មុនភគបផុំ� ផ្ដលភ់ាពរងឹមាែំលរ់ែ្្ឋ ្ ឱ្យពិចារណា
នងិភោុះបស្�បញ្ហា ការភរ ើសភអើង និងការផ្�់ភចញជារច្
សម័្ពន្ធ និងជាសម័្ពន្ធ ភ្វើឱ្យការរភំលាេបពំានសិទ្ធផិ្ូវភេទ ក្ា�
ជា ភរឿងដែលភគភមើលមិនភ�ើញ។

បចចាុប្បន្ន រែ្ឋម�ួចនំនួកពុំងភរៀបចភំោលនភោបា�អេវិឌ្ឍ
របស់ខួ្នភឡើងវញិ ភែើម្បើបន្ុសើជាមួ�ភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកប
ភោ�ចើរភាព ភេើ��ន្តការដផ្នកស្្ថ បន័របស់អង្គការសេ     
បប ជាជា�បិ�រូវបានោកឱ់្យបប�បិ�្តកិារ។ ចណុំចភនុះ ដស្ដងភចញ 
ឱ្យភ�ើញនូវឱកាសែព៏ភិសសមិនធ្ាប់មានពើមុនមកភែើម្បើធា្ 
ឱ្យបានថា មាន�ណំភា្ជ បប់�រូវបានភ្វើភឡើងរវាងការស្្ថ ប្
លខិ�ូិបករណ៍សិទ្ធមិនុស្សអន្តរជា�ិ នងិការភប្ដជាញា ចិ�្តភោ�
ស្មប័គច�ិ្តភែើម្បើ�សូ៊ម�ិ ភែើម្បើឱ្យមានការបន្ុសើបដន្ថមភទៀ�នន
សូច្ករភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព ជាមួ�
សូច្ករសិទ្ធមិនុស្ស5 នងិទាមទារឱ្យភោលការណ៍សទិ្ធមិនុស្ស
ស្ដើពើការចូលរមួ គណភន�្យភាព �ម្ាភាព កិចចាសេបប�បិ�្តកិារ
អន្តរជា�ិ ការផ្ដលភ់ាពរងឹមា ំចើរភាព និងការមិនភរ ើសភអើង 
ប�រូវបាន�កភៅអនុវ�្តជាបបពន័្ធភៅបគបក់បមិ�ទាងំអសន់នការ
អនុវ�្ត និងែភំណើ រការពិន�ិ្យរាមោនបន្ត។

ភវទកិានភោបា�កបមិ�ខ្ពសប់បចាឆំា្ន  ំ(HLPF) ស្ដើពើភោល
ភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព ភៅទើស្្ន ក់ការកណា្ដ លអង្គការ 
សេបបជាជា�កិ្នុងបករុងញ៉ាូ�ក គឺជាទើរាងំែជ៏ាកច់បាសម់�ួ 
ភែើម្បើ �សូ៊ម�ឱិ្យមានចក្ខុវស័ិ�ឱ្យបគប់បជរុងភបជា�បដន្ថមភទៀ� 

អពំើសទិ្ធផិ្ូវភេទដែលដផក្ភលើទស្ស្ទាននិោម និងបទោ្ឋ ន 
សទិ្ធមិនុស្ស។ ភទាុះោ៉ា ងណាក្ដើ �ុទ្ធស្សស្តភនុះ មនិ ដមន  ោ្ម ន 
ោនេិ�័ភ្ុះភឡើ�។ សកា្ត នុពលដែលមាន បកប ខណ័្ឌ  
ការងារ សទិ្ធមិនុស្សអាចក្ា�ជារបាងំលាកមុ់ខ របស់ រភបៀប 
វារៈ ការអេវិឌ្ឍនដ៍ែលមិនមានមូលោ្ឋ នបបោក់ បបដេល ភៅ 
ភលើសទិ្ធផិ្ូវភេទ ភេើ�ទើបផុំ�អាចភ្វើឱ្យបកបខណ័្ឌ ការងារសិទ្ធិ 
មនុស្សចុុះភខសា�។ ោនេិ�័ម�ួភទៀ� មាន បបេព មកពើ
ការ  កា�ប់ន្ថ�បញ្ហា សិទ្ធផិ្ូវភេទភោ�ដឡកណាម�ួ ភៅក្នុង
ភពល ដែលមានលក្ខណៈប�មឹប�រូវដផ្នកនភោបា� ជាភេ�ុភ្វើ
ឱ្យបផ្ំ្ញែលភ់ោលការណ៍បគបែណ្ដ បទូ់ភៅស្ដើពើសវ�័ភាព។
ទែិ្ឋភាពភនុះ ប�រូវបានបងាហា ញឱ្យភ�ើញោ៉ា ងចបាសប់ផុំ� ភោ�
ការខិ�ខរំបសរ់ែ្ឋក្នុងការភលើកកម្ពសល់ទ្ធភាពទទលួបានដផន
ការ  បគរួស្រ ប៉ាុដន្តមនិោបំទែលល់ទ្ធភាពទទលួបានការរលូំ�កូន
ភោ�សុវ�្ថភិាព6  នងិភវាោរសពដ្ែលភបបើបបាសសិ់ទ្ធសិស្តើ 
ជាឧបករណ៍ ភែើម្បើសភបមចបានការអេវិឌ្ឍន៍ដផ្នកភសែ្ឋកិចចា។7 

បដន្ថម  ភលើភនុះភទៀ� ែវើភបើមានការដក លមជ្ាភបចើនភលើ MDGs 
ភេើ� ក្ដើ ប៉ាុដន្តបបពន័្ធគណភន�្យភាពដែលមានវ�្តមានបចចាប្បន្ន
សបមាប់ភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព ប�រូវបានរង
ការរុិះគន់ោ៉ា ងទូលំទូលា�8 ភោ�ភេ�ុថា បបពន័្ធភនុះដផក្
ភលើ  ការពិន�ិ្យភឡើងវញិភោ�ស្មប័គច�ិ្តភរៀបចភំោ�រែ្ឋ ភេោ្ឋ
រច្សម័្ពន្ធបបមូលទិន្នន�័ ភែើម្បើវាសដ់វងវឌ្ឍនភាពភលើភោល
ភៅ្្ មានភាពមិនបគប់បោន់ក្នុងបណា្ដ បបភទសជាភបចើន
ភេើ�ការចូលរមួជាផ្ូវការ របសស់ង្គមសុើវលិប�រូវបានកណំ�់
ន�ិមន័�មិនបានល។្

អ្នក�ស៊ូម�ដិផ្នកសិទ្ធផិ្ូវភេទ ចាបំាចប់�រូវដ�ឃ្ាភំមើលភៅក្នុង
កចិចាខ�ិខរំបសខ់្នួ ភែើម្បើចូលរមួជាម�ួែំភណើ រការ ភោលភៅ
អេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព និងពិចារណារកចំណុច ភែើម្បើ 
ពបងឹង សទិ្ធផិ្ូវភេទ។ បករុមបបកឹសាសទិ្ធមិនុស្ស នងិ ស្្ថ បន័សន្ធិ 
សញ្ញា  ភស្នើ ជាបចកចូលមួ�។ ភៅភបកាមការពិន�ិ្យ  ភឡើង វញិ ជា 
កបមិ�សកល (UPR) រែ្ឋសមាជិកអង្គ   ការ សេបបជាជា�ទិាងំ
១៩៣ប�រូវបានពិន�ិ្យភឡើងវញិជាភរៀងរល៤់ ឆា្ន កំនុ្ះម្ដង ភៅ
ភលើកណំ�ប់រាសិទ្ធមិនុស្សទាងំមូលរបសខ់្នូ។ ែំភណើ រការពិន�ិ្យ
ភឡើងវញិភោ�បករុមភនុះ ដែលមានធា�ុចូលរមួគរួជាទើក�ស់មា្គ ល់
ពើសង្គមសុើវលិ និងសកម្មភាពភៅថា្ន កជ់ា�ិ បានក្ា�ជាឧបករណ៍
ដែលមានស្រៈបបភោជន៍ ភែើម្បើភលើកភឡើងបញ្ហា សទិ្ធផិ្ូវភេទ
ដែលប�រូវបានបភំេច្ភចាល។ នើ�វិ ិ្ ើោចភ់ោ�ដឡក ែូចជាជំ្ញ
ការឯករជ្យ (ជាភេ�ុភ្វើឱ្យពកួភគមនិស្ថ�ិភៅភបកាមគភំនៀបនន
នភោបា�អន្តររបស់រោ្ឋ េិបាល) ភៅដ�បន្តការពបងើកការវភិាគ
ស្ដើពើសទិ្ធផិ្ូវភេទ រាមរ�ៈរបា�ការណ៍រាមវសិ�័ ការចុុះ
ទស្សនកចិចាភៅរាមបបភទស និងបបពន័្ធបបាបស�័ទាកទ់ងរបស់ 
ខ្នួ។ ស្្ថ បន័សន្ធសិញ្ញា  ដែលបានទទលួភាពបសបចបាបរ់បស់ 
ខ្នួពើចបាបអ់ន្តរជា�ជិជើកចូលភៅភលើចណុំចលម្�ិ�ូចៗក្នុង 
ចបាប់ភោលនភោបា� នងិការអនុវ�្្ត ្ដែលររងំែល់ការ
សភបមចបានសិទ្ធផូ្ិវភេទភៅកបម�ិបបភទស ភេើ�ផ្ដល់ជា
�ុទ្ធស្សស្តរាមរ�ៈបបពន័្ធភាពអនុភលាម រា ម ចបាប់ ភោ� 
ោច់ ដឡកនើម�ួៗ។

បចកចូលមួ�ភទៀ� រាមរ�ៈភវទកិាអេវិឌ្ឍបបកបភោ� 
ចើរភាពថា្ន ក�់បំនប់ភងកាើ�ភឡើង ភែើម្បើផ្ដលព់�័ម៌ានសបមាប់ 

HLPF បបចាឆំា្ន ។ំ ភវទកិាទាងំអសភ់នុះ អាចផ្ដលច់ភ្្ុះសបមាប់
ការជដជកភែញភោលភៅរាមបរបិទជាក់ដស្ដង និងបបកបភោ�
ផលិ�ភាពខ្ពសដ់ែមភទៀ�ភលើបញ្ហា ដែល�បំនន់ើម�ួៗជបួបបទុះ
ោចភ់ោ�ដឡក ភោ�ស្រដ�ភវទកិាទាងំភនុះ ែឹក្ភំោ�
អ្នកែកឹ្ថំា្ន ក�់បំន់ ឈរភលើព�័ម៌ានផ្ដលភ់ោ�អង្គការសង្គម
សុើវលិក្នុងមូលោ្ឋ ន ភេើ�អាចដផក្ភលើស្្ថ បន័សិទ្ធមិនុស្សថា្ន ក់
�បំន់ដែលមានវ�្តមានរចួជាភបសចភេើ�។ 

បចកចូលជាជភបមើសជំនួសទាងំអស់ភនុះ ក៏មិនដមនជួបបបទុះ
បញ្ហា បបឈមផ្្លខ់្នួភ្ុះដែរ។ ភៅបករុមបបកឹសាសទិ្ធមិនុស្ស
មានការវា�បបោរឥ�ឈប់ឈរភលើសទិ្ធផូ្ិវភេទ និងសិទ្ធិ
បន្តពូជប�រូវបានភរៀបចភំឡើងភោ�បបរុងបប��័្ន ភោ�សម័្ពន្ធ
របស់រែ្ឋមកពើ�បំន់្ ្ ដែលអាចរមួមានែូចជា បបភទសរសូ្ុសើ
ភអេ្ុសើប បា៉ា គើស្្ថ ន El Salvador ឥណា្ឌ  អារ៉ាបប់៊ើស្អូឌើ នើភេ្ស-  
រ ើោ៉ា  អូេកា៉ានោ់ ចនិ ភេើ�បចចាុប្បន្ន ក៏ រមួ មាន សេ រែ្ឋ អាភមរកិ 
បពមទាងំបបភទសែនទភទៀ� អាបស័�ភៅរាមបញ្ហា នើមួ�ៗ។ 
ភាពចាក់ឫសោ៉ា ងភបរៅននភសចក្តើសបមចស្ដើពើ «ការការពារ
បគរួស្រ» ដែលោបំទភោ�រែ្ឋភាគភបចើន ដែលបានភរៀបរបខ់ាង
ភលើ បានបភងកាើ�ឱ្យមាន�ុទ្ធស្សស្តែភ៏បោុះថា្ន កដ់ែលខិ�កាន់
ដ�ជ�ិភៅរកភាពអនុភលាមរាមការការពារពិភសស សបមាប់
បគរួស្រដែលបសឡាញ់ភេទផុ្�ោ្ន  នងិបគរួស្រដបបបិរា្បិភ��្យ
បពមទាងំបផំ្ចិបផ្ំ្ញែលសិ់ទ្ធរិចួផុ�ពើអភំពើេងិសាក្នុងបរោិកាស
បគរួស្រ។9  ទាកទ់ងជាម�ួភវទកិាអេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព
ថា្ន ក�់បំន់ ភេើ��បំនម់�ួចនំនួប�រូវបានបគបែណ្ដ បភ់ោ�រែ្ឋ
ដែល មានភាពជាសប�រូវោ៉ា ងខ្ាងំក្ាជាម�ួសទិ្ធផិ្ូវភេទ ភេើ�
កខ៏វុះស្្ថ បន័សិទ្ធមិនុស្សបបចា�ំបំនែ់រ៏ងឹមា ំដែលជាការោក់
កបមិ� កណំ�ភ់លើឱកាសសបមាបឱ់្យមានកិចចាសន្្  និងវឌ្ឍនភាព
បបកបភោ�អ�្ថន័�។

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� ការចូលរមួជាម�ួ�ន្តការ  អង្គការ
សេបបជាជា�បិ�រូវពឹងដផក្ភលើសម�្ថភាព របសស់ង្គមសុើវលិ
នងិសកម្មជនដែលអាចភរៀបចំចងបកងភោ�ភសរ ើ បងាហា ញម�ិ
ជទំាស់ ភ្វើែភំណើ រចូលរមួបបជុំ នងិចូលរមួជាម�ួរោ្ឋ េិបាល 
នងិមសន្តើអង្គការសេបបជាជា�ិ ក្នុងលក្ខណៈស្្ថ ប្ភោ�
មនិេ�័ខ្ាចចភំពាុះការគំុគនួ។ ការភងើបភឡើងននរបបផ្្ដ ច់ ការ 
ន�ិម និងការភកើនភឡើងជាកិចចាភឆ្ើ��បននឥទ្ធពិលរបសអ់្នក 
មាន�ួ្ ទើឈានែ�ភបកា� ដែលមានភច�្ការពារនិោម  
ដបបបិរា្បិភ��្យ ចភ្្ុះទើរាងំសបមាប់ការ�សូ៊ម�ដិផ្នក សទិ្ធិ 
ផ្ូវភេទ កានដ់�រមួ�ូចភៅបគបក់បមិ�ទាងំអស់។10 ជាចុងភបកា
�បញ្ហា ទាកទ់ងជាម�ួថាភ�ើនរណា ឬសខំានជ់ាងភនុះភទៀ� គឺ
នរណាមនិចូលរមួក្នុងែភំណើ រការរបស់អង្គការ សេបបជាជា�ិ 
្ឱំ្យមានសណួំរោ៉ា ង្ងាន់្ ងារថាភ�ើនរណាជាអ្នក�ណំាងឱ្យ 
«សង្គមសុើវលិ» ភៅក្នុងភវទកិាទាងំអសភ់នុះ ភ�ើពកួភគកពុំងមា
នបណំងនិោ��ណំាងឱ្យនរណា និងចុងភបកា�បំផុ�ភ�ើ 
អង្គការ សេបបជាជា�មិានភាពពាកព់ន័្ធអវើខុ្ះជាម�ួបរបិទ ក្នុង 
បបភទស បបសនិភបើការអេវិឌ្ឍន៍មិនប�រូវបានបបាបស័�ទាកទ់ង និង 
មនិ បានផ្សពវផសា�បបកបភោ�បបសទិ្ធភាពភៅថា្ន ក់មូលោ្ឋ ន
ភទភ្ុះ។

ភបើភទាុះបើជាមានបញ្ហា បបឈមទាងំអសភ់នុះ ក្ដើ ការ សងកា�់ 
្ងាន់ ដែល មាន ភៅក្នុងបកបខណ័្ឌ ការងារ សិទ្ធិ មនុស្ស ភផ្្ដ � ភលើ  
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គណភន�្យ ភាព របសរ់ែ្ឋ និង សកល ភាព  នន  សទិ្ធិ បភងកាើ�  ឱ្យ 
មាន ចណុំច ចូលែច៏ាបំាច់ ដែល មាន សកា្ត នុពល រខំាន ែល់ 
�ែភាព ដបបវលិជំុននអ្បិភ��្យភាពរបស់រែ្ឋ នងិ   ភបបៀប 
ភ្ៀប នោិម ដបប វប្ប្មដ៌ែលជាភរឿ�ៗដ�ងបិទបាងំ  ចរន្ត 
សកលភលាកស្ដើពើសទិ្ធផិ្ូវភេទ។ ការសបមប សបមរួល កាន់ 
ដ�  រងឹ  មា ំដែម ភទៀ�  រវាង �ន្តការ ទាងំអសភ់នុះ របស់ អង្គការ 
សេ បបជាជា�ិ រមួទាងំភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ� 
ចើរភាព ក៏ ែូច ជាការភឆ្ើ��បកងវលជ់ាប្្នែូ់ចបានក�់
សមា្គ ល់ ខាងភលើ គមឺាន ភាព ចាបំាច់ ណាស់ ភែើម្បើ ដក លម្ 
គណភន�្យ ភាព  សបមាប់ កា�ពវកចិចារបសរ់ែ្ឋភែើម្បើភោរព ការពារ 
នងិបភំពញចភំពាុះសទិ្ធផិ្ូវភេទ ដែលមានអន្តរទំ្ កទ់នំងោ្ន  
ោ៉ា ង ទូលទូំលា�។ ឥទ្ធពិលរមួោ្ន ននែំភណើ រការគណភន�្យ 
ភាព ទាងំអស់ភនុះ ោកស់មា្ព ្ភៅភលើរែ្ឋនើម�ួៗឱ្យភ្វើការផ្្ស់ 
ប្តូរដែលចាបំាច់ ភលើចបាប់ ភោល នភោបា� រែ្ឋបាល និង ែវកិា 
ដែល អាចចូលរមួចដំណកឈាន ភៅសភបមចបានសិទ្ធផិ្ូវភេទ 
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9    Naureen Shameem, Rights at Risk: Observatory on the Universal-
ity of Rights Trends Report 2017 (Toronto: Association of Women’s 
Rights in Development, 2017), https://www.oursplatform.org/wp-
content/uploads/Rights-At-Risk-OURs-Trends-Report-2017.pdf.
10      ទិែ្ឋភាពភនុះ ប�រូវបានសភងកា�ភ�ើញ្ភពលែ្មើៗភនុះ ក្នុងករណើ  Botswana។ 
កន្ងមក រោ្ឋ េិបាលបបឆាងំការោក់បញចាូ លការអប់រផំ្ូវភេទដបបបគប់បជរុងភបជា� 
(CSE) ក្នុងភសចក្ដើសភបមចរបស់អង្គការសេបបជាជា�ិ។ ភបកា�រ�ៈភពលជា 
ភបចើន ឆា្ន នំនការ�ស៊ូម�ិភៅថា្ន ក់ជា�ិ អនុស្សន៍ពើ CEDAW (CEDAW/C/BOT/
CO/3 para 36), អ្នកភឆ្ើ�ឆ្ងពិភសសទទួលបានសិទ្ធិអប់រ ំ[ECN.4/2006/45/
Add.1 para 76 (k)], ការចូលរមួភៅក្នុង ការភប្តជាញា ចិ�្តភៅថា្ន ក់ រែ្ឋមសន្តើស្ដើពើ 
ការអប់រផំ្ូវភេទបគប់បជរុងភបជា� និងការផ្ដល់ភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ 
ែល់មនុស្សវ�័ជំទង់ និងមនុស្សវ�័ភក្មង ក្នុង�ំបន់អាសេវចិខាងភកើ� 
និងអាសេវចិខាង�្ូបង សបមបសបមរួលភោ�អង្គការ  UNESCO  ភោលនភោបា�
របស់ Botswana បានផ្្ស់ប្តូរ ភេើ�រោ្ឋ េិបាលបានភបាុះ ភឆា្ន �ោបំទែល់ CSE 
ភៅបករុមបបឹកសាសិទ្ធិមនុស្ស ដែលជារែ្ឋអាសេវចិមួ�ក្នុងចំភណាមរែ្ឋអាសេវចិ�ិច�ួច
ប៉ាុភណាណ ុះ ដែលភ្វើែូភច្នុះ។ ែវើភបើ Botswana ោបំទែល់ CSE ភៅបករុមបបឹកសាសិទ្ធិ
មនុស្សក្ដើ ប៉ាុដន្តបសបភពលជាមួ�ោ្ន ភ្ុះ បបភទសភនុះ ក៏បបឆាងំោ៉ា ង ខ្ាងំក្ា 
ចំភពាុះរល់ការជដជកភែញភោលទាងំឡា�ណា ពាក់ព័ន្ធជាមួ�និ ្្ន ការផ្ូវភេ និង 
អ�្តសញ្ញា ណភ�នឌ័រ ភោ�បងាហា ញឱ្យភ�ើញនូវ�បមរូវការក្នុងការបន្តបភងកាើ�ចំណង 
ទាក់ទងបដន្ថមភទៀ� រវាងសិទ្ធិផ្ូវភេទជាភបចើន។

ភលើ ទស្សនៈ ដែលចា�ទុ់កថា សិទ្ធមិនុស្សមិនអាចែកេូ� 
បាន របស់ ជនមា្ន ក់ៗ ក្នុងការបគបប់គង និងសភបមចចិ�្តភោ� 
ភសរ ើភលើបគបប់ញ្ហា ទាងំអស់ ទាកទ់ងជាម�ួផ្ូវភេទ ភ�នឌរ័ 
នងិការបន្តពូជ។

ក្នុង្មជា េ�្ថភលខើននលខិ�ូិបករណ៍សិទ្ធមិនុសុ្សអន្តរជា�ិ
រែ្្ឋ ្ចាបំាចប់�រូវមានគណភន�្យភាព ចភំពាុះសកម្មភាព
របស់ខ្នួ ឬអសកម្មភាពរបសខ់្នួទាកទ់ងជាម�ួចណុំចភនុះ
បគបទ់ើកដនង្ និងបគបភ់ពលដែលអាចភ្វើបាន។ ការ�ស៊ូម�ភិៅ 
អង្គការសេបបជាជា�ិ គបឺោនដ់�ជាចដំណកម�ួននវសិ�័សទិ្ធិ 
ផូ្វភេទែទូ៏លំទូលា� ភេើ�បបាកែជាភចៀសមនិផុ�ពើមានចភ្្ុះ 
បបភោងភ្ុះភឡើ� ប៉ាុដន្តការ�ស៊ូម�ទិាងំភនុះ កប៏ានភ្វើភឡើង 
នងិ បន្តចូលរមួវភិាគទានមិនអាចបបដកកបានភៅក្នុងភោល 
នភោបា�្្ ដែលពបងឹងែលប់បពន័្ធចាបំាចស់បមាបក់ារពារ
សទិ្ធរិបសជ់នបគបរ់បូ ភែើម្បើអាចរសភ់ៅភោ�ភសចក្តើនែែ្្នូរ។
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អ្នកសបមបសបមរួល អង្គការភាពជានែគូសបមាប់

ការរលូំ�កូនភោ�សុវ�្ថភិាពភៅអាសុើ 
អុើដម៉ាល៖ suchidoc@hotmail.com

ភសចក្ដើភផ្ដើម 

ភែើម្បើឱ្យសស្ដើសភបមចបាន សកា្ដ នុពលរបស់ខួ្នក្នុងភាពជា
មនុស្សក្នុងសង្គម សស្ដើចាបំាចប់�រូវដ�អាចបគបប់គងភលើការមាន
កូនរបសខ់្នួបាន។ ភោ�ភេ�ុថា ការមាននផភ្ពាុះ គឺជាភារៈ
ដែលសស្ដើជាអ្នកបភំពញភោ�ភបបើបបាស់ រងកា�របសខ់្នួ ការ
បបែុ�បបថានចភំពាុះសុខភាពរបសខ់្នួ ភេើ�ភពលខុ្ះប�រូវបា�់ 
បង់ជើវ�ិភទៀ� សស្ដើគរួដ�អាចភ្វើការសភបមចចិ�្តថាភ�ើខ្នួចង់
មាន នផភ្ពាុះ ឬមិនចង់ នងិថាភ�ើខ្នួប�រូវបន្ដការមាននផភ្ពាុះឬ
មនិគួរ។

ក្នុងទសវ�្សរក៍នង្ភៅភនុះ ភ�ើងភ�ើញថា កបមិ�អា�ុរបស់
សស្ដើដែលមានរែូវជាភលើកែំបូង បានធ្ាក់ចុុះរេូ�ែល់អា�ុ
១០ ឆា្ន  ំចដំណកអា�ុការអសរ់ែូវបន្ដស្ថ�ិភៅក្នុងខង្់ ៥០ ឆា្ន ។ំ1

ភេ�ុភនុះភក្មងបសើបចចាុប្បន្នដែលមានអា�ុ ១០ ឆា្ន  ំអាចរពឹំងថា
ប�រូវបបឈមជាម�ួវែ្ដការមានរែូវចនំនួ ៤៨០ ែងក្នុងម�ួជើវ�ិ
បសបភពលដែលភគបបាថា្ន ចង់បានកូនមា្ន ក់ ឬពើរ្ក។់ ភេ�ុភនុះ
សស្ដើចាបំាចប់�រូវការមភ្យោបា�ពនយោរកភំណើ � ដែលអាចការពារ
ខ្នួភគពើការមាននផភ្ពាុះភោ�មនិចង់បានចនំនួ ៣៩៨ ែង
ភោ�មនិមានភលើកណាដែលការពនយោរកំភណើ �ភ្ុះមនិែភំណើ រ
ការភឡើ�។

មភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ �
ក្នុងបបភទសកំពុងអេវិឌ្ឍបបមាណ ពាក់កណា្ដ លននសស្ដើ

ដែលសកម្មក្នុងផ្ូវភេទក្នុងអា�ុបន្ដពូជ (ឬភស្មើនងឹសស្ដើចនំនួ 
៨១៨ លាន្ក)់ ចង់ភចៀសវាងការមាននផភ្ពាុះ ប៉ាុដន្ដបបមាណ 
១៧% ននសស្ដើទាងំភ្ុះ (ឬ ១៤០ លាន្ក)់ មិន ភបបើបបាស់  
វ ិ្ ើ ស្សស្ដ  ដផនការបគរួស្រណាម�ួភ្ុះភឡើ� ចដំណក 
៩% (ឬ ៧៥ លាន្ក)់ កពុំងភបបើបបាសវ់ ិ្ ើស្សស្ដដបប  
បបនពណើ 2    ដែលមិនសូវមានបបសទិ្ធភាព ឬប�រូវបានចា�ទុ់កថា 
មាន �បមរូវ ការ មនិទានប់�រូវបានភឆ្ើ��បសបមាប់ មភ្យោបា� 
ពនយោរ កភំណើ �  ទភំនើប។3 បញ្ហា ្្ែូចជា កងវុះ ចភំណុះែឹង 
ទស្សនៈ ខុសឆ្គង និង ការ�លខុ់សកែូ៏ចជាដែនកណំ�់្ ្ 
នន សវ�័ភាពរបស់ សស្ដើ នងិសិទ្ធជិាភា្ន កង់ាររបសស់ស្ដើ មាន ន�័  
ថា4លទ្ធភាពទទួលបាន មភ្យោបា�ទាងំភនុះជាភរឿ�ៗដ�ងប�រូ
វបានកបមិ�ភោ�សស្ដើ  ម�ួ ចនំនួដែលមនិមានលទ្ធភាពចរចា 
ភែើម្បើទាមទារ មភ្យោបា� ទាងំភនុះភឡើ�។

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� ការភបបើបបាស់មភ្យោបា�ពនយោរ កំភណើ � 
មនិអាចលុបបបំា�ទ់ាងំបសរុង នូវ�បមរូវការភសវារលូំ�កូនភោ� 
សុវ�្ថភិាពភ្ុះភឡើ�។ អង្គការសុខភាពពិេពភលាក (WHO) 
បា៉ា នប់បមាណថាអ្នកភបបើបបាសម់ានចនំនួ ៣៣ លាន ្ កទូ់ ទាងំ 
សកលភលាក នឹងអាចជបួករណើ មាន នផភ្ពាុះ ភោ� នចែន្យ ជា 
ភរៀងរល់ឆា្ន  ំភៅភពលភបបើបបាស់មភ្យោបា� ពនយោរកំភណើ �។5  
ភបើភទាុះបើជាអ្នកភបបើ បបាសទ់ាងំអស់ ប�រូវ អនុវ�្ត រាម ការដណ្ ំ

ឱ្យបានប�មឹប�រូវ ឥ�ភខាចា ុះក្ដើ ប៉ាុដន្ដភៅដ�មានការមាននផភ្ពាុះ 
ភោ� នចែន្យជិ�៦លានករណើ ក្នុងម�ួឆា្ន  ំភោងរាមការបា៉ា ន់ 
បបមាណ្ភពលកនង្មករបស់ WHO ។6

 
ការមាននផ្ភពាុះដែលមិនចង់បាន

បដន្ថមភលើបញ្ហា ននការទទួលបានមភ្យោបា�ពនយោរ កំភណើ � 
ដែលបរជ�័ សស្ដើជបួបបទុះនូវស្្ថ នភាពជើវ�ិភផ្សងៗោ្ន ជា 
ភបចើន ភទៀ� ដែលភ្វើឱ្យពកួភគចង់បពា្ឈបក់ារមាននផភ្ពាុះ ែូចជា 
ការមាន នផ្ភពាុះពើការរភំលាេភសពសន្ថវៈ ក្នុងករណើ មាននផភ្ពាុះ 
ដែល បងកាឱ្យមានោនេិ�័ចភំពាុះសុខភាព និង ចភំពាុះ ជើវ�ិ 
របស់ សស្ដើ ក្នុងករណើ  ភាពមិនបបបក�ើរបសគ់េ៌ មាន ភេ�ុផល 
ដផ្នក ភសែ្ឋកិចចា នងិភេ�ុផលផ្្លខ់្នួែនទភទៀ�ែូចជា ធ្ាប់ 
មាន ទំ្ កទ់នំងននការរភំលាេបពំាន ការមានកូន�ូច ែនទ ភទៀ� 
ឬមានភេ�ុផល ែនទភទៀ� ដែល ភ្វើ ឱ្យ ប៉ាុះ ពាល់ ែល់ សម�្ថភាព 
ពកួភគក្នុងការបន្ដការមាននផភ្ពាុះរេូ�ែលភ់ពលភកើ� និង 
ចញិចា ឹម បើបាចកូ់នែនទភទៀ�។ ភៅភពលដែលមាន ការភកើន ភឡើង 
នន វបិ�្ដិ មនុស្ស្ម៌ សស្ដើជាភបចើនកានដ់�បបឈមមុខ នងឹករណើ      
ការមាននផ្ភពាុះដែលមិនចង់បាន ដែលជាការចាបំាចក់្នុងការភៅ 
រកភសវាការរលូំ�កូនភោ�សុវ�្ថភិាព។

វ ិ្ ើស្សស្ដននការរលូំ�
ការមាននផ្ភពាុះដែលមិនចង់បានអាចប�រូវបានបពា្ឈប់ភោ�

ភបបើបបាស់វ ិ្ ើស្សស្ដដបបវុះកា�់ ឬភបបើបបាស់ថា្ន បំោប់ដបបភវជ្ជ- 
ស្សស្ដ។ វ ិ្ ើស្សស្ដទើពើរភនុះ អាចជាការបន្សនំនថា្ន  ំ Mife-
pristone និង Misoprostol ឬ Misoprostol ដ� ម�ួ មុខ  
ភៅភពលថា្ន  ំ Mifepristone មិនទានប់ានចុុះ បញ្ជ ើ ក្នុង   បបភទស 
ភ្ុះ។7  វ ិ្ ើទាងំពើរភនុះ មានគុណសម្ប�្ដិ នងិ គុណ វបិ�្ដិ ភរៀងៗ 
ខួ្ន។8

ឧបសគ្គររងំលទ្ធភាពទទួលបានភៅអាសុើ
ការបគបប់គងភលើលទ្ធភាពទទលួបានការរលូំ�កូន គឺជាដផ្នក

មួ�ននការ�សូ៊ជាបបវ�្ដសិ្សស្ដែ៏ដវងឆាងា �ភោ�មានវប្ប្ម៌ដបប
បរិា្បិភ��្យ ការភលើកស្ួ�ភាពជាមា្ដ � ស្ស្នភោបា�
នងិភសែ្ឋកចិចាភែើរ�ួ្ ទើោ៉ា ង្ភំ្ងភៅបគបជំ់ោនទាងំអស។់ ភៅ
ភពលសស្ដើចង់បពា្ឈ ការមាននផភ្ពាុះដែលមិនចង់បានម�ួ មិនថា
ការមាននផ្ភពាុះភ្ុះ ជាការភបោងទុក ឬមិនដមនជាការភបោងទុក
ក្ដើ ជាភរឿ�ៗ ពកួភគដ�ងប�រូវជបួបបទុះឧបសគ្គែភ៏បចើនសន្ធកឹស ្្ធ ប។់
ឧបសគ្គទាងំភនុះ មានរបច់ាបរ់ាងំពើចបាបដ់ែលមានលក្ខណៈ
រ�ឹ�្ប�ិ9  ឥរោិបែអវជិ្ជមានរបសអ់្នកផ្ដលភ់សវា10  នងិការមិន
មានភច�្បកបស្�ចបាប់ឱ្យបានភពញភលញ11 កងវុះការ ផ្តល់ 
ភសវា បរកិា្ខ រ12  នងិមិនមានថា្ន បំោប់ សបមាប់ ការ រលូំ� កូន រាម 
ដបប វជិ្ជស្សស្ដ បពមទាងំមូលភេ�ុភផ្សងៗជាភបចើនភទៀ�។

ការបគប់បគងភលើលទ្ធភាព ទទួលបានការ រលូំ�កូន 
គឺ ជា ដផ្នកមួ�ននការ  �ស៊ូជាបបវ�្ដសិ្សស្ដែ៏ដវងឆាងា �

ភោ� មានវប្ប្ម៌ដបបបិរា្ិបភ��្យ ការភលើក ស្ួ� 
ភាព ជា មា្ដ � ស្ស្ នភោបា� នងិភសែ្ឋ កិចចា ភែើរ 
�ួ្ទើ ោ៉ា ង្ំភ្ងភៅបគប់ជំោនទាងំអស់។

ចំនួនការរលូំ�កូនភោ�ោ្ម នសុវ�្ថិភាពភៅ អាសុើ  ោក់បើ  
ែូចជាបានភកើនភឡើង ពើចំនួន ៩,៨ លានករណើ ក្នុងឆា្ន  ំ
២០០៣ ភៅែល់ ១០,៨ លានករណើ ក្នុងឆា្ន ២ំ០០៨។13  14 
សូម្បើដ�ក្នុងបណា្ដ បបភទសដែលមានចបាប់ដបបភសរ ើនិ�ម 
ែូចជា បបភទសឥណា្ឌ  និងភនបា៉ា ល់ក្ដើ ក៏ភៅមានការលំបាកក្នុង 
ការទទួលបានភសវា ភេើ�សស្ដើប�រូវបន្ដ ស្្ប់ ភោ�ស្រ ការ 
រលូំ� កូនភោ�ោ្ម នសុវ�្ថិភាព។15 សស្ដើ ដែលដសវងរកការរលូំ�
កូនភៅក្នុងប�ើមាសទើពើរ ប�រូវបបឈមឧបសគ្គកាន់ដ�្ំ ដែម 
ភទៀ�។16

រ�ៈភពលពើរទសវ�្សរចុ៍ងភបកា�ភនុះ ភ�ើងបានភ�ើញបន្ុក
ែ្មើៗភកើ�មានភឡើង ដែលររងំលទ្ធភាពទទួលបានភសវាក្នុង
បណា្ដ បបភទសអាសុើមួ�ចំនួន ជាលទ្ធផលភកើ�ភចញមកពើ 
ការ កំណ�់ភេទ និងភោលនភោបា�បពមទាងំ កម្មវ ិ្ ើ 
ភឆ្ើ�   �ប ជាមួ�សកម្មភាពភនុះ។17 ភោលវ ិ្ ើដបប ការពារ 
និ�មទាងំភនុះ ឆ្ុុះបញ្ចា ងំឱ្យភ�ើញនូវ កងវុះការ�ល់ែឹងភលើ 
ការ ភរ ើសភអើងដផ្នកភ�នឌ័រដែលមានក្នុងសង្គម ជាឫសគល់ 
នន ការកំណ�់ភេទរបស់កូន ភេើ�កងវុះការទទួលស្្គ ល់ ការ 
រលូំ�កូនភោ�សុវ�្ថិភាព គឺជាបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធជាមួ�សិទ្ធិ សស្ដើ 
ឬបញ្ហា សវ័�ភាពភលើរងកា�របស់សស្ដើ។18

ចបាប់ និងផលប៉ាុះពាល់ភៅភលើលទ្ធភាពទទួលបានភសវាក្នុង
ទវើបអាសុើ

ចបាប់ក្នុងបបភទសជាភបចើនក្នុងទវើបអាសុើ បន្ដដផ្កភលើបកម
បពេ្មទណ្ឌ របស់បបភទសអាណានិគមរបស់ខ្ួន19  ភបើភទាុះបើ 
ជាបណា្ដ បបភទសអឺរ ៉ាុបជាអ្នកោក់អាណានិគមទាងំភ្ុះ 
ភោ� បានឈានភៅមុខេួសពើការ�ល់ែឹងរបស់ពួកភគ 
ភេើ�ក្ដើ។ 

ក្នុងបបភទសភនបា៉ា ល់ ការរលូំ�កូនប�រូវបានោក់ឱ្យបសប  
ចបាប់ ភលើមូលោ្ឋ នោ៉ា ងទូលំទូលា�ក្នុងឆា្ន ២ំ០០២ វាភលច 
ភឡើង ឱ្យ ភ�ើញថា ភាពស្មុគស្្ម ញពាក់ព័ន្ធជាមួ�ការរលូំ� 
កូនកំពុងែ�ចុុះ។ ការសិកសា្ភពលែ្មើៗភនុះក្នុងបសរុក 
ចំនួន ៨ បានរកភ�ើញថា បញ្ហា ស្មុគស្្ម ញពាក់ព័ន្ធជាមួ�ការ 
រលូំ�  កូនមានអបរា ៥៤% ននជមងាឺរបស់មា្ដ �ទទួលបានការ 
ពយោបាលភៅ បគប់បគឹុះស្្ថ ន ទាងំអស់ក្នុងឆា្ន ១ំ៩៩៨ ប៉ាុដន្ដ មាន 
អបរាប�ឹមដ� ២៨% ក្នុងឆា្ន ២ំ០០៨-២០០៩។20   ផ្ុ�ភៅ  
វញិ ក្នុងបណា្ដ បបភទស្្ែូចជា បបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើ និង 
េវើលើពើន ដែលអនុវ�្តចបាប់ស្ដើពើការរលូំ�កូន មាន លក្ខណៈ 
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រ�ឹ�្ប�ិ ភេើ�លទ្ធភាពទទួលបានភសវាបបកប ភោ� បបសិទ្ធ 
ភាពជួបការលំបាក អបរាស្្ប់របស់មា្ដ � អាបស័� ភោ�ការ
រលូំ�កូនោ្ម នសុវ�្ថិភាពមានអបរាខ្ពស់ោ៉ា ងខ្ាងំ ។21   22

ែវើភបើបណា្ដ បបភទសជាភបចើនភទៀ� បានភ្វើឱ្យចបាប់រលូំ� 
កូនរបស់ ខ្ួន មានលក្ខណៈភសរ ើក្នុងទសវ�្សរក៍ន្ងមក ក្ដើ23  
ប៉ាុដន្ត ភៅដ�មានភសចក្ដើប�រូវការជាភបចើនដែមភទៀ�។ ភៅ ភពល 
និោ� ភៅកាន់សន្និបា�អង្គការសេបបជាជា�ិក្នុង ដខ�ុលា 
ឆា្ន ២ំ០១១ អ្នកភឆ្ើ�ឆ្ងពិភសសអង្គការសេបបជាជា�ិ 
ទទួល  បន្ុក ដផ្នកសុខាេិបាល្ភពលភ្ុះគឺ Anand Grover 
បានភ្វើការអំពាវ្វជាប្្ន់មួ�ភៅែល់ រោ្ឋ េិបាល ឱ្យ ែក 
ភទាស ពិន័�ភៅភលើការរលូំ�កូនទាងំបសរុង។24 

រាមពិ�រេូ�មកែល់ភែើមស�វ�្សរទ៍ើ១៩ មានការោម
ឃា�់ ដផ្នកចបាប់�ិច�ួចប៉ាុភណាណ ុះពើការបបឆាងំការរលូំ�កូន និង 
ឆ្មបដែលបានផ្ដល់ ភសវា រលូំ� កូនដែលមានវប្ប្ម៌ និង ទើ រាងំ 
ខុសៗោ្ន ជាភបចើន ។ ការរលូំ�កូនបានក្ា�ជាបទភល្មើសជា 
បភណ្ដើ រៗភៅទវើបអឺរ ៉ាុប ជាភរឿ�ៗភោ�ដស្ដងភចញជារូបភាព 
ខាង ភបរៅ ក្នុងការបំេ័ន្ដថាជា «ការការពារ» សស្ដើ។ បបវ�្ដិ វ ិទូ 
ជា  ភបចើន បានអុះអាងថា ដផ្នកមួ�ននគំនំុបបឆាងំ សស្ដើ ចំភពាុះ 
ការ �ស៊ូ កាន់ដ�ភបចើនភឡើង ភែើម្បើទាមទារសិទ្ធិ សស្ដើ ដែល កំពុង 
ដ�ភកើ�មាន ភឡើង្ភពលភនុះ។ ការប�រួ�បរា ភលើ លទ្ធភាព 
ទទួលបានការ រលូំ� កូន បានភ្វើ ឱ្យ កាន់ ដ� មានភាព ងា� 
បសរួល  ក្នុង ការ រ�ឹបន្ដឹងសស្ដើឱ្យស្ថិ�ភបកាម�ួ្ទើ ចិញចា ឹម បើ បាច់ 
កូន  រាម ដបបបបនពណើ ។

ការររងំសស្ដើឆ្មបបុរណ មិនឱ្យផ្ដល់ ភសវា រលូំ� កូន  ទាងំ  
អសភ់នុះ គឺជាជំោនមួ�ភទៀ�25 ភោ�ក្នុងភ្ុះ ភវជ្ជ បណ្ឌិ � 
ពយោោម បភងកាើ�សិទ្ធិផ្្ដ ច់មុខភែើម្បើបបកបវជិា្ជ ជើវៈដផ្នកភវជ្ជ ស្សស្ដ។
ភេ�ុភនុះ សមាគមភវជ្ជស្សស្ដអាភមរកិ (AMA) ដែលភទើប
បាន បភងកាើ�ែ្មើអុះអាងថា ការរលូំ�កូន គឺជា ទភងវើ អសើល្ម៌  
និងបបកបភោ�ភបោុះថា្ន ក់ផងដែរ ។ មកែល់ឆា្ន ១ំ៩១០ រែ្ឋ 
ទាងំអស់ក្នុងសេរែ្ឋអាភមរកិ ភលើកដលងដ�រែ្ឋមួ�ប៉ាុភណាណ ុះ 
បាន ចា�់ទុកការរលូំ�កូនជាបទឧបកិែ្ឋ ភលើកដលងដ� ករណើ  
ចា ំបាច ់ ភបកា� ការវនិិច្័�របស់ភវជ្ជបណ្ឌិ � ភែើម្បើ សភសងា្គ ុះ 
ជើវ�ិ របសស់ស្ដើប៉ាុភណាណ ុះ។ ការរលូំ�កូនភោ�បសបចបាប់ប�រូវ 
បាន ដបបក្ា�ភៅជាការបបកបវជិា្ជ ជើវៈដែលអាចអនុវ�្ដបាន 
ភោ�ភជាគជ័� «ភោ�បគរូភពទ្យដ�ប៉ាុភណាណ ុះ»។

ក្នុងរ�ៈភពលប៉ាុ ្្ម នឆា្ន ែំ្មើៗភនុះ សេព័ន្ធសមភាព និងភរគ
សស្ដើឥណា្ឌ  (FOGSI) និងសមាគមភវជ្ជស្សស្ដឥណា្ឌ  (IMA) 
បានភែើរ�ួ្ទើបបោក់បបដេលោ្ន ភនុះដែរ។ ស្្ថ ប័នទាងំពើរ ភនុះ 
បបឆាងំសំភណើ ភលើកភឡើងភោ�រោ្ឋ េិបាល ភែើម្បើភ្វើវភិស្្ន 
កម្ម  ភលើចបាប់រលូំ�កូន ភែើម្បើអនុញ្ញា �ឱ្យមានបទបញញា�្ដិ 
សបមាប់ ភវជ្ជបណ្ឌិ � និងគិលានុបោ្ឋ កភបរៅបបព័ន្ធអាចភ្វើ 
ការងារ ភនុះបានដែរ ែវើភបើមានការសិកសាបងាហា ញថា អ្នក ផ្ដល់ 
ភសវា ទាងំអស់ភនុះ អាច ទទួល  ការបណ្ដុ ុះបណា្ដ ល ភែើម្បើភ្វើ 
ការ ងារទាងំអស់ភនុះបានភោ�សុវ�្ថិភាពក្ដើ។26   27

នភោបា� និងភសែ្ឋកិចចា  ចាប់រាងំពើឆា្ន ១ំ៩៨៤ ភៅភពល
ដែលភោលនភោបា�មិុចសិុចកូភលើកែំបូង (ឬ Global   
Gag Rule) ប�រូវបានអនុវ�្ដសិទ្ធិការរលូំ�កូន ក្ា�ភៅជាបញ្ហា   
ន ភោ បា�មួ�កបមិ�សកល ភោ�ក្នុងភ្ុះ សេរែ្ឋ 
អាភមរកិ គឺជាស្នូលកណា្ដ លននចបាប់ភនុះ។ ក្នុងឆា្ន ១ំ៩៩៤ 
សន្និសើទ អន្ដរជា�ិស្ដើពើបបជាជន និងការអេិវឌ្ឍន៍ (ICPD) គឺ 
ជាជំពូក ែ៏សំខាន់មួ� ភៅក្នុងនភោបា�កបមិ�សកលភនុះ 
ភបពាុះ ថាសន្និសើទភនុះ បានកំណ�់និ�មន័�ការរលូំ�កូនថា 
ជាបញ្ហា កបមិ�សកលែ៏្ំមួ� ភេើ�ផ្ដល់ភាពបសប ចបាប់ 
ែល់ ទស្ស្ទានននសិទ្ធិបន្តពូជ។ ភទាុះជាោ៉ា ងណាក៏ភោ� 
កម្ម-  វ ិ្ ើ សកម្មភាព ICPD ប�រូវោក់បញចាូ លភាស្ដបបសបមប 
សបមរួល  ដែលភស្នើសំុឱ្យមានការរលូំ�កូនភែើម្បើ «មាន សុវ�្ថិ - 
ភាព  ភៅ បគប់កដន្ងដែលមាន ភាព  បសប  ចបាប់»។ ចាប់ រាងំ ពើ 
ភពល ភ្ុះមក ភ�ើងចាបំាច់ប�រូវបែិភស្ថា ការរលូំ�កូន គឺ
ជាវ ិ្ ើស្សស្ដក្នុងការភ្វើការដផនការបគរួស្រ វាចបាស់ណាស់ថា 
ទភងវើភ្ុះគឺប�រូវបានភ្វើភឡើង សបមាប់ សស្ដើមួ�ចំនួន ភេើ� 
ភ�ើង  ចា ំបាច់ ប�រូវ �ល់បសបថា «ការរលូំ� កូនភបចើនែង» ប�រូវដ�  
ទទួល បាន ការបបឹកសាភោបល់បដន្ថមភទៀ�ស្ដើ អំពើ មភ្យោ  បា�  
ពនយោរកំភណើ �។ ភ�ើងបានទទួលស្្គ ល់ថា ការរលូំ� កូនមិន 
ប�ឹម ដ�ប�រូវភ្វើភឡើងភោ�សុវ�្ថិភាព និង ជា ភរឿង បសប ចបាប់ 
ប៉ាុភណាណ ុះភទ ប៉ាុដន្ដក៏ជាករណើ  «កបម» ផងដែរ ភេើ�   ភ�ើង ចា ំ
បាច់ប�រូវភ្វើការ�វា៉ា ភោ�ទន់េ្ន់ ភែើម្បើភលើកភឡើងថា មភ្យោ 
បា� ពនយោរកំភណើ �ភកើនភឡើង គឺជាែំភណាុះបស្� ភែើម្បើ 
កា�់បន្ថ�អបរាននការរលូំ�កូន។28

Global Gag Rule ដែលបបធា្្ិប�ើអាភមរកិ បានចុុះ
េ�្ថភលខាភៅនែងាទើ០៣ ននការចូលកាន់អំណាច នឹងបន្សល់
ទុកោនននការបំផ្ិចបំផ្្ញ និងការស្្ប់របស់សស្ដើរាងំពើភែើម
ែំបូងននការចាប់អនុវ�្ដគភបមាងភនុះ។ ក្នុងបណា្ដ បបភទសជា
ភបចើនែូចជា បបភទសកម្ពុជា មើោ៉ា ន់មា៉ា  និងសូម្បដ�បបភទស
ភនបា៉ា ល់ ដែលមូលនិ្ិរបស់អង្គការ USAID ោបំទ ែល់ 
អង្គការអន្ដរជា�ិ និងអង្គការក្នុងបសរុកជាភបចើន ភែើម្បើផ្ដល់
មភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ �ក៏ែូចជា ការបញ្ជូ នភៅរកភសវា 
រលូំ� កូនភោ�សុវ�្ថិភាព ឬផ្ដល់ភសវាភនុះ ទំនងជាផ្ដល់
លទ្ធ ផលឱ្យមានការបញចាប់ការមាននផ្ភពាុះភោ� មិន បាន  
ភបោងទុកចំនួន ២ លានករណើ  បងកាឱ្យមាន លទ្ធភាព ការ  
រលូំ� កូនភោ�ោ្ម នសុវ�្ថិភាពចំនួន ៥ មឺុន ករណើ  ជា ភរៀង 
រល់ ឆា្ន ។ំ29

�ួ្ ទើរបស់ Big Donors និង Big Pharma ក្នុងការ
សភបមចចិ�្តភលើអាទិភាពបភងកាើ�បពដំែន និងកណំ�ភ់ឡើងវញិ
នូវសុខភាពបន្ដពូជ គឺជាបញ្ហា ែ៏្ ងាន់្ ងារម�ួ ដែលសង្គមសុើ
វលិភៅមនិទាន់បាននោិ�ភចញមកបបឆាងំឱ្យបានបគប់ បោន់ 
ភៅភឡើ�។ ភ�ើភវជ្ជបណ្ឌិ �ដែលភ្វើការសបមាប់ បបពន័្ធ ការផ្ដល់ 

ភសវា «gagged» ប�រូវបានរពឹំងឱ្យលាកប់ាងំចភំណុះ ែឹ ងស្ដើពើ 
ការរលូំ�កូនភោ�សុវ�្ថភិាពពើសស្ដើភោ�ែឹង ចបាស់ ថា ការភ្វើ
ដបបភនុះ អាច្ឱំ្យមានការស្្បស់ស្ដើម�ួ ចនំនួ ភ្ុះ  ឬ? ភ�ើជា
ការអាចទទលួ�កបានភទសបមាបក់ម្មវ ិ្ ើ «ដផនការ បគរួស្រ» ដែល
បាន ទទលួមូលនិ្ោិ៉ា ងភបចើនសន្ធកឹ ស ្្ធ បក់្នុងការបភងកាើ�កម្មវ ិ្ ើ
ននការស្្បជ់ាលក្ខណៈកម្មវ ិ្ ើភៅ ក្នុងការោក់ បញចាូ លវ ិ្ ើស្សស្ដ
ពនយោរកំភណើ �រ�ៈភពលដវង? ភ�ើលទ្ធភាពននមភ្យោបា�ពនយោរ
កំភណើ �ដែលបរជ�័  គរួ ប�រូវ បាន ទទលួ ស្្គ លដ់ែលអាច្ឱំ្យ
សស្ដើម�ួចនំនួដែលប�រូវការការរលូំ�កូន ភោ� សុវ�្ថិភាពប�រូវ 
បពា្ឈប់ការមាននផ្ភពាុះដែលខ្ួនមិន ចង់បាន ភៅភពល ដែល  
ពួកភគបានភៅទើភ្ុះ ភែើម្បើទប់ស្កា �់ឬ ភទ? រល់ភពល ការ 
ពិភាកសាទាងំអស់ស្ដើពើ ការធា្ឱ្យមាន មភ្យោបា�ពនយោរ 
កំភណើ �ភបកា�ការរលូំ�កូន ភ�ើភ�ើងនឹង ជដជក អំពើការ ធា្ 
អំពើការរលូំ�កូន ភបកា� ការ ភបបើ មភ្យោ  បា�  ពនយោរ កំភណើ � 
បាន ភៅ ភពលណា?

ភពលដែលភោលនភោបា�ភសែ្ឋកិចចា ភសរ ើនិ�មែ្មើ បានកា្ដ ប់
អំណាចកាន់ដ��ឹងភឡើងភលើពួកភ�ើង ភេើ� ភ�ើង មាន ភោល 
ភៅ អេិវឌ្ឍបបកបភោ�និរន្ដរភាព (SDGs) ដែល សងកា�់ ្ ងាន់ 
ភលើភាពជានែគូរវាងវសិ័�ស្ធារណៈ និងឯកជន (PPP)។ 
ភបរៅពើភនុះ មានមូលនិ្ិោច់ភោ�ដឡកជួ�សបមបសបមរួល
«ភាពបបសពវោ្ន » ភបើភទាុះបើជាមាន ការរុិះគន់ជាភបចើនភលើ
ែំភណើ រ ការភនុះក្ដើ។30  31  32  33 

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� អនុស្សន៍សបមាប់ការបបគល់ភសវា
ដែទាសុំខភាពភៅឱ្យវសិ័�ឯកជន មិន មាន ភោលការណ៍ ដណ 
្ថំា ភៅភលើភសវាដែលប�រូវបានភគចា�់ទុកថាជាភសវា ចា ំ
បាច់ ភេ�ុភនុះភេើ�ភសវាភនុះគួរដ�បន្ដរកសាភៅក្នុងកា�ពវ 
កិចចា និង   គណភន�្យភាពរបស់វសិ័�ស្ធារណៈ។ មយោ៉ាងភទៀ� 
ក៏ មាន ភាពមិនចបាស់លាស់ ក្នុងការបបគល់ភៅឱ្យ PPP គឺជា 
ែំភណើ រ ការមានភពលភវលាកំណ�់ ដែលក្នុងភពលជាមួ�ោ្ន   
ភ្ុះក៏មានការកស្ងសម�្ថភាពែល់វសិ័�ស្ធារណៈ 
ភែើម្បើ ទទួល�កការងារភនុះប�ឡប់មកវញិភបកា� ភពល  ជាក់   
លាក់ ណាមួ�។ ភបើមិនែូចភ្ុះភទ ភ�ើភ្វើោ៉ា ង ណា ភែើម្បើ 
ធា្ឱ្យ មាន ការ ផ្ដល់ភសវាទាងំភនុះ បបកបភោ�និរន្ដរភាព 
និង  បបសិទ្ធភាព ភែើម្បើអាច�កមក បញចាូ លោ្ន  ជា មួ� វសិ័� 
សបមាប់ រកបបាក់ចំភណញ្ភពលភបកា� ដែលជាភេ�ុ អាច 
បន្សល់ ទុកនូវអ្នកដែលអាចពឹងដផ្កភៅ ភលើដផ្នក ស្ធារណៈ 
របស់  PPP ភោ�មិនមានភសវាបរកិា្ខ រណាមួ�ដែលអាច 
ទទួលបាន?34

ភ�ើមានអវើភកើ�ភឡើង បបសិនភបើរោ្ឋ េិបាលបបគល់ភសវាការ
រលូំ�កូនភោ�សុវ�្ថិភាពភៅឱ្យ PPP ភេើ�ទុកសមាមាប�ែ៏
្ំននែវកិារបស់ខ្ួនចូលភៅក្នុងភ្ុះ ជាជាងវនិិភោគភលើការ
ពបងឹងភសវារបស់ខ្ួន ភេើ�ក្នុងរ�ៈភពល ១០ ឆា្ន ភំបកា�មក
បករុមឯកជនភ្ុះបិទទាវ រឬផ្្ស់ភចញភៅកាន់�ំបន់មាន�បមរូវ
ការខ្ពស់ភផ្សងភទៀ�? ភ�ើនរណាជាអ្នកផ្ដល់ភសវាទាងំអស់
ភ្ុះែល់សស្ដើ? ភ�ើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសប�រូវ?35

សស្ដើ គឺជាភា្ន ក់ងារននការផ្្ស់ប្ដូរបពំដែន ននការផ្ដល់ 
ភសវារលូំ� កូនរចួភបសចភៅភេើ�។

�ួ្ទើរបស់ Big Donor នងិ Big Pharma ភែើរ�ួ្ទើ 
ក្នុងការសភបមចចិ�្តភលើអាទិភាពបភងកាើ�បពំដែន និង 
កំណ�់ភឡើងវញិនូវសុខភាពបន្តពូជ គឺជាបញ្ហា ែ៏្ងាន់្ងារ 
មួ�ដែលសង្គមសុើវលិភៅមិនទាន់បាននិោ�ភចញ 
មកបបឆាងំឱ្យបានបគប់បោន់ភៅភឡើ�ភទ។
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ភ�ើភ�ើងចង់បានអវើខ្ុះ្ភពលអ្គ�? 
ភ�ើងចង់បានលទ្ធភាពជាសកលភែើម្បើទទួលបានការរលូំ�

កូនភោ�សុវ�្ថិភាព ភោ�មានជភបមើសរវាងវ ិ្ ើស្សស្ដដបបវុះ
កា�់ និងវ ិ្ ើស្សស្ដដបបភវជ្ជស្សស្ដ លទ្ធភាពទទួលបានការ
រលូំ�កូនភបកា�ការភបបើបបាស់មភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ � 
និង ការដែទាភំោ��កចិ�្តទុកោក់និងទាន់ភពលភវលាភៅ 

ការនច្នបបឌិ�បភងកាើ�ែ្មើៗ ក្នុងការផ្ដល់ភសវា មានការបា៉ា ន់
បបមាណថា បចចាុប្បន្នមានអ្នកភបបើបបាស់ទូរសព្ទំភនើបចំនួន 
២.៨៨២ លាន្ក់ក្នុង�ំបន់អាសុើ និងបា៉ា សុើេវកិ។ ការ ភបបើ 
បបាស់ បបព័ន្ធផ្សពវផសា�សង្គម និងបភចចាកវទិយោដផ្កភលើទូរស័ព្ 
ទំភនើប ឬមភ្យោបា�បភចចាកវទិយោ ផ្តល់ព័�៌មានសុខភាព 
(mHealth)36  អាច ជា ឧបករណ៍ ដែល ជួ�ជំរុញ ឬ្ឱំ្យ  
មាន   ការខូចខា�  ែល់ មភ្យោបា�របស់អ្នកផ្តល ់ភសវា ដែ ទា ំ  
សុខភាព  និងភវជ្ជបណ្ឌិ � ភេើ�អាចចូលភៅ រក អ្នក ទទួល 
ផល ដ� ម្ដង ។37

សស្ដើ គឺជាភា្ន ក់ងារននការផ្្ស់ប្ដូរបពំដែន ននការផ្ដល់ភសវា 
រលូំ�កូនរចួភបសចភៅភេើ�។ «អ្នកផ្ដល់ភសវា» ដែទាសុំខ 
ភាព  បានផ្្ស់ប្តូរ�បមរូវការភសវាពើការវុះកា�់ភោ� ភវជ្ជបណ្ឌិ � 
ភៅការភបបើ ថា្ន បំោប់រលូំ�កូនភោ�គិលានុប ោ្ឋ ក ភេើ�ពើ  
គិលានុប ោ្ឋ ក   ភៅ សស្ដើខ្ួនឯងផ្្ល់។ ភសវាភនុះអាចជំរុញ 
ែល់   សស្ដើ បបសិន ភបើ ប�រូវ បាន ោក់ បញចាូ លភៅ  ក្នុង �ុទ្ធស្សស្ដ 
សម បសប ប៉ាុដន្ដ បបសិនភបើវាមិន អាច មាន លក្ខណៈ   ដបបភ្ុះ 
ភទ សស្ដើប�រូវបានភគទុកភចាលឱ្យ ភមើល ដែ  ខ្ួន ឯង ភោ� ស្រ    
ដ�  វសិ័�  ស្ធារណៈមិនបានបំភពញ �ួ្ទើ របស់ខ្ួន។ 
ចបាប់ ចា�់ ទុកអ្នកផ្ដល់ភសវា និង សស្ដើដែល ភបបើ បបាស់ វ ិ្ ើ 
ភនុះភោ� ខ្ួន ឯងជាជនឧបកិែ្ឋ។ ការភបបើ បបាស់   ថា្ន បំោប់ 
រលូំ�កូនដបបភវជ្ជ ស្សស្ដភោ�ខ្ួនឯងគឺជា បា�ុេូ� 
អវជិ្ជមាន ចុងភបកា� បំផុ� ដែល ទាក់ ទាញការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ជាស្ធារណៈ38  39  ភៅ ភពល  ដែល �ែភាព ជាក់ ដស្ដង 
សបមាប់សស្ដើភាគភបចើន គឺជា វ ិ្ ើ មាន សុវ�្ថិភាព ជាជាង ការ 
ផ្ដល់ ភសវា របស់វសិ័�ភបរៅ បបព័ន្ធ រាម  ដបប បបនពណើ ។40 
ការភបបើបបាស់ឱសែសុវ�្ថិភាពភោ� ខ្ួនឯង (ជាមភ្យោបា� 
ននការភ្វើឱ្យខូចខា�ននចរន្ដទូភៅ ដែល មិន អនុញ្ញា �ឱ្យ ពួក 
ភគ មានលទ្ធភាពទទួលបាន) មិន គួរ ប�រូវ បាន ភបបើ បបាស់ ជា 
ភលស ភេើ� វសិ័�ស្ធារណៈ ចាបំាច់ ប�រូវ មាន គណ ភន�្យ 
ភាពចំភពាុះកងវុះភសវារលូំ�កូនដបបភវជ្ជស្សស្ដ ភៅ  ក្នុង 
ភសវា  សុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្ដពូជភផ្សងៗជាភបចើន 
ភទៀ�។41  

ការភបបើបបាស់ឱសែសុវ�្ថភិាពភោ�ខ្ួនឯង (ជា
មភ្យោបា�ននការភ្វើឱ្យខូចខា� ននចរន្ដទូភៅដែល មិន  
អនុញ្ញា � ឱ្យពួកភគមានលទ្ធភាពទទួលបាន) ដែល ប�រូវ 
បាន ភបបើ បបាស់ជាភលស វសិ័�ស្ធារណៈចាបំាច់ប�រូវ មាន 
គណភន�្យភាពចំភពាុះកងវុះភសវារលូំ�កូនដបបភវជ្ជ 
ស្សស្ដ ភៅក្នុងភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្ដ
ពូជភផ្សងៗជាភបចើនភទៀ�។

ភ�ើងប�រូវការឱ្យរោ្ឋ េិបាលវនិិភោគែវកិាបគប់បោន់ ភែើម្បើ
ផ្ដល់ភសវាក្នុងវសិ័�ស្ធារណ និងធា្ឱ្យមានការភ្វើនិ��័កម្ម
ភលើភសវា (គុណភាព និងការចំណា�) ក្នុងវសិ័�ឯកជន។

ភ�ើងប�រូវការវ ិ្ ើស្សស្ដកាន់ដ�បបភសើរដែមភទៀ�សបមាប់ការ
បបមូលទិន្នន័� ការពិនិ�្យរាមោន និងការវា��នម្មិនដមន
ប�ឹមដ�គុណភាពដផ្នកបភចចាកភទសប៉ាុភណាណ ុះភទ ប៉ាុដន្ដក៏ដែម 
ទាងំ អំពើ  ទស្សនៈ�ល់ភ�ើញរបស់សស្ដើផងដែរ។ ភ�ើងចា ំបាច់     
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ដ�ធ្ាកភ់ចញរាមរ�ៈចភ្្ុះបបភោង ននភោលភៅអេវិឌ្ឍ
បបកបភោ�ចើរភាព (SDGs) ែវើភបើអ្នកភៅក្នុងការងារ
ផ្ូវ ភេទ1  មានសិទ្ធទិទលួបានសិទ្ធដិផ្នកភសែ្ឋកចិចា នភោបា�
សង្គម ពលរែ្ឋ និងបរោិកាសដផ្នកវប្ប្មក៌្តើ។ អ្នកភែើរ �ួ្ ទើ 
រែ្ឋ និងមនិដមនរែ្ឋ បន្តបពំានសិទ្ធរិបសអ់្នករកសុើផ្ូវភេទ
ភោ�  នទិណ្ឌ ភាព។ ការភរ ើសភអើង និងអភំពើេងិសាបបឆាងំ អ្នក  
ភ្វើការផ្ូវភេទ គឺមានចណំងទាកទ់ងជាម�ួទស្សនៈ�ល់ 
ភ�ើញដែលចា�ទុ់កពកួភគថា ជាពលរែ្ឋមិនសូវភស្មើភាពជាម�ួ 
មនុស្សែនទ ជាភេ�ុ្ឱំ្យមានការរភំលាេបពំានជា បបពន័្ធ 
នងិ បទងប់ទា�្ំមកភលើសទិ្ធមិនុស្ស នងិសិទ្ធជិា មូលោ្ឋ ន   របស ់
ពកួភគ ែូចជាសទិ្ធមិានជើវ�ិ សិទ្ធទិទលួ បាន ភសចក្តើ នែ្ ែ្នូរ 
សមភាព និងការការពារភស្មើភាពចភំពាុះមុខ ចបាប។់ ការរភំលាេ  
បពំានជាកល់ាកភ់កើ�មានភឡើងអាបស�័ភោ�  ស្្ថ ន ភាពប�រូវ 
ភគផ្�ភ់ចញក្នុង្មជាអ្នករកសុើផ្ូវភេទ ជា  ភេ�ុ ភ្វើ ឱ្យភោល  
ភៅ អេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព គឺ ជា ភោល ភៅ មនិ អាច  
សភបមច បានម�ួសបមាបអ់្នករកសុើផ្ូវភេទ ភបើ ភទាុះបើ ជា 
បញ្ហា ទាងំអសភ់នុះ ប�រូវបានភឆ្ើ��បភៅក្នុង លក្ខណៈ មាន ភពល 
ភវលា កណំ�់ និងជា�ុទ្ធស្សស្តក្តើ។

និ្ ្ន ការសុខភាពមិនល។្ ភោលភៅទើបើនន ភោលភៅ 
អេវិឌ្ឍ   បបកបភោ�ចើរភាព មាន បណំង ភែើម្បើ «ធា ្  ឱ្យមាន 
ជើវ�ិ បបកបភោ�សុខ ភាព ល ្នងិភលើក កម្ពស់ សុខុមាល   
ភាព សបមាប់ មនុស្ស បគបរ់បូបគបវ់�័»។ អ្នករកសុើ    ផ្ូវភេ ទ 
មានភាពងា�រងភបោុះចភំពាុះលក្ខខណ្ឌ សុខភា ជាក់ លាក់ 
ែូចជាភមភរគភៅរាមបបពន័្ធបន្តពូជ (RTI) ជំងឺ កាមភរគ 
(STI) មោរ ើកមា�ស់្ូបន និងជំងឱឺកាសន�ិម អាបស័
�ភោ�ការចុុះភខសា�បបពន័្ធភាពសុ្។ំ ទាក់ ទង ជា ម�ួ   
ការមាកង់ា� និងភាពងា�រងភបោុះដផ្នកភសែ្ឋកចិចា និង 
ដផ្នកសង្គម អ្នករកសុើផ្ូវភេទមនិអាចមានលទ្ធភាពទទលួបាន 
ទនំញិម�ួចនំនួ(ឧទាេរណ៍ភបស្មអ្ម�័) ការ ភ្វើ  ភ�ស្ត 
ភរគវនិចិ្�័ (ឧទាេរណ៍ការពិន�ិ្យ ភមើល  មា�់ ស្ូបន (specu

-
lum) និងកញចាក់ Pap) ការមាននផភ្ពាុះ និងភសវារលូំ�កូន 
បពម ទាងំការពយោបាលទូលទូំលា�សបមាបភ់មភរគឆង្ និង ជងំឺ  
្្ ែូចជាមោរ ើកជាភែើម។2 

ភៅក្នុង ចរន្តជុវំញិការ រ� �បា�ភមភរគភអែស៍ អ្នករក សុើ 
ផ្ូវភេទ ប�រូវ បានកណំ�ថ់ា ជា ភា្ន ក់ ងារចមង្ជំងឺ ភេ�ុភនុះ 
ភេើ� ពកួភគជា ទើ រាងំ សបមាប់ ការប�រួ�ពនិ�ិ្យ នងិនិ��័កម្ម។ 
ចាប ់រាងំពើទសវ�្សរឆ៍ា្ន ១ំ៩៨០ មក មានការភកើនភឡើងជាលោំប់
នូវ េស្តុរាងជាភបចើនទាកទ់ងជាម�ួអភំពើេងិសា ដែលអ្នករក
សុើផ្ូវភេទជបួបបទុះចភំពាុះោនេ័ិ�ភមភរគភអែស៍ ភោ�ភេ�ុ
ថាការរមួភេទភោ�ោ្ម នការការពារ គជឺានោិមភៅក្នុងករណើ
ភ្វើឱ្យភកើ�មានអភំពើេងិសាផ្ូវភេទ ភោ�ក្នុងភ្ុះសម�្ថភាព

អ្នក រកសុើផូ្វភេទក្នុងការចរចាអពំើការភបបើបបាសភ់បស្មអ្ម�័
ប�រូវបានកា�ប់ន្ថ�បដន្ថមភៅភលើភនុះ ស្្ន មរបសួ ដែលភបចើន 
ភកើ� មានក្នុងអឡុំងភពលសកម្មភាពរមួភេទភោ�េងិសា។3 ឯក 
ស្រ  ជាភបចើនសន្ធកឹស ្្ធ ប់ ដែលបបមូលបានពើទស្សនៈ�ល់ 
ភ�ើញ វសិ�័សុខភាពស្ធារណៈ បានភមើលភ�ើញអភំពើេងិសា 
បបឆាងំអ្នករកសុើផ្ូវភេទ ថាមានោនេិ�័ខ្ពសច់ភំពាុះភមភរគ 
ភអែស៍ និងជំងកឺាមភរគែនទភទៀ� ភេើ�គដឺផក្ភលើសញ្ញា ណ 
ដែលចា�ទុ់កថាអ្នករកសុើផ្ូវភេទ គជឺាភា្ន កង់ារចម្ងជំង។ឺ 
ការ   សន្ម�ភនុះ ប�រូវបានផ្ដលេ់ស្តុរាងបងាហា ញថា ជាការ សន្ម� 
មនិ ប�ឹម ប�រូវ ភោ�មានការទទលួស្្គ លក់ានដ់� ភបចើន ភឡើងថា 
អ្នករកសុើផ្ូវភេទ គបឺោនដ់�ជា�ណំភា្ជ បភ់ៅក្នុង បណា្ត ញ ទូលំ 
ទូលា� ននការចម្ងភមភរគភអែសរ៍ាមផ្ូវភេទ ភេ�ុភនុះភ្វើ 
ឱ្យ  មានការជដជក ភែញភោលែស៏្មុគស្្ម ញ។4   5   6

អ្នករកសុើផ្ូវភេទមិនថាជាសស្តើ បុរស ឬអ្នកប្តូរភេទ 
ភបចើន ដ�មានចភ្្ុះបបភោងពើភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកប 
ភោ� ចើរភាព (SDGs) ភបើភទាុះបើជាអ្នករកសុើ ផ្ូវភេទ 
មាន  សិទ្ធ ិទទលួបាន សិទ្ធដិផ្នកភសែ្ឋកិចចា នភោបា� 
សង្គម សុើវលិ និងបរោិកាសដផ្នកវប្ប្មក៌ភ៏ោ�។

អ្នករកសុើផ្ូវភេទ ចាបំាចប់�រូវមានលទ្ធភាពអាចទទលួបាន 
ភសវាសុខភាព ដែលោ្ម នការមាកង់ា�រមួទាងំការពិន�ិ្យ សុខភាព 
ជារ�ៈ និងការពយោបាលមុនជារ�ៈ សបមាបជ់ងំកឺាមភរគ ដែល 
មនិភចញភរគសញ្ញា  ការពយោបាលភោ�ថា្ន បំបឆាងំភមភរគ ភអែស៍  
ភោ�ឥ�គ�ិនែ្ និងកម្មវ ិ្ ើប្តូរម្ជុល និងសឺរុងំ សបមាប់ អ្នក រក 
សុើផ្ូវភេទដែលចាកភ់បគឿងភញៀន។ សមាភា រៈផ្គ�់ផ្គង់ជា ភបស្ម 
អ្ម�័បុរស ភបស្មអ្ម�័សស្តើ នងិទកឹរអិំល ចា ំបាច ់
ប�រូវ ែកការមាកង់ា�ភចញ ភេើ�ោកឱ់្យមានសបមាប់ អ្នក 
រកសុើផ្ូវភេទរាមរ�ៈបបពន័្ធ ដែទា ំសុខភាព ក្នុង មូលោ្ឋ ន។

បញ្ហា ដផ្នកភ�នឌរ័  សមភាពភ�នឌរ័  នងិការផ្តលភ់ាព
រងឹ មាែំលស់ស្តើ នងិភក្មងបសើ ែូចបានបញ្្ជ កក់្នុង SDG5 ភៅដ�
មានកបម�ិកណំ�់ ភពល�កភៅអនុវ�្តចភំពាុះអ្នករកសុើផ្ូភេទ។
អភំពើេងិសាដផ្នកភ�នឌរ័ ប�រូវបានកណំ�ប់កបខណ័្ឌ ទាងំភៅ
ក្នុង    ចរន្តទូភៅ នងិវសិ�័សកិសាបស្វបជាវថាជាអភំពើេងិសា 
បបឆាងំ នងឹសស្តើ។ ទែិ្ឋភាពក្នុងចរន្តនន«អ្នករកសុើផ្ូវភេទ» ដែល   
ភាគភបចើនមានជាសស្តើ ប៉ាុដន្តការពិភាកសាជំុវញិអភំពើ េងិសា ភលើសស្តើ 
កបមោកប់ញចាូ លអ្នករកសុើផ្ូវភេទជាសស្តើណាស។់ បដន្ថម ភលើ 
ភនុះ ភទៀ� ការពិភាកសាភលើអភំពើេងិសាបបឆាងំ អ្នក រក សុើ ផ្ូវ ភេទ 
ជា សស្តើ ជា បុរស នងិជាអ្នកប្តូរភេទ គមឺនិ  មាន  ភៅក្នុង  ចរន្ត  
សកល ភលាកស្តើពើអភំពើេងិសាដផ្នកភ�នឌរ័ភឡើ�។7  8 មាន ការ 
ពន្យល់ពើរសបមាបច់ភ្្ុះ បបភោងគរួជាទើក�់ សមា្គ ល់ ភនុះ។ 
ករា្ត  ទើម�ួ គឺ ទស្សនៈ �លភ់�ើញោ៉ា ងទូលទូំលា�ដែលចា�់  
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ទុក  ថា ភពសយោ កម្ម គឺជាអភំពើេងិសាក្នុងខ្នួផ្្លភ់េើ� «ការ រក 
សុើ  ផ្ូវភេទ» គជឺាទភងវើខុសនិោមសង្គម។ ភេ�ុ ភនុះ អភំពើ េងិសា 
ដែល  អ្នក រកសុើផ្ូវភេទប�រូវជបួបបទុះ ប�រូវ បាន ចា�់ ទុក ថា ជា ដផ្នក 
នងិ ចដំណកម�ួនន «ស្្ថ បន័» ការងារផ្ូវភេទ។

ករា្ត ទើពើរ គកឺារោកប់ញចាូ លោ្ន ននការរកសុើផ្ូវភេទជាម�ួ
ការ ជញួែូរ ដែលបផ្ំ្ញែលសិ់ទ្ធមិនុស្សរបសអ់្នករកសុើផ្ូវភេទ 
នងិរ�ឹ�្ប�ិសទិ្ធរិបសស់ស្តើអ្នករកសុើជាជនចណំាកបសរុក។ ករា្ត  
ភនុះ ភ្វើឱ្យខកខានក្នុងការធា្សទិ្ធិ ជនដែលប�រូវបានភគជញួ 
ែូរ រាមរ�ៈការបដងវរ្នធានក្នុងទសិភៅខុសឆ្គងចូលភៅក្នុង  
ការរាមឃ្ាភំមើលការងារផ្ូវភេទ ជាជាងក្នុងការកណំ�រ់ក អ្នក 
ដែលប�រូវបានភគបង្ខឱំ្យរកសុើផ្ូវភេទ  នងិផ្តលក់ារោបំទសម 
បសប ែលព់កួភគ។ ករា្ត ភនុះ ភ្វើឱ្យកងវុះ�ន្តការដផ្នកចបាប់ ភែើម្បើ  
ភោុះបស្�ចភំពាុះអភំពើេងិសាភនុះកានដ់�មានភាពអាបកកភ់ឡើង 
ភេើ�ភ្វើឱ្យខូចខា�ែលក់ចិចាខ�ិខរំបសអ់្នករកសុើផ្ូវភេទក្នុង 
ការ�ស៊ទូាមទារពើការទទលួស្្គ លដ់ផ្នកចបាប់ និងដផ្នកសង្គម 
ចភំពាុះ សទិ្ធិ ទទលួភសចក្តើនែែ្្នូរ និងជើវភាពរសភ់ៅរបសព់កួភគ។9 

វធិាន ការ ដបបការពារនិ�មលា�ឡជំាម�ួការប�រួ�បរាដបប 
បរិា្បិភ��្យ ភលើការផ្្សទ់ើរបសស់ស្តើ បាន្ឱំ្យមាន ការរ�ឹ 
�្ប�ិ  ែលក់ារភែើរភេើររបសស់ស្តើភៅក្នុង និងភបរៅបពដំែនបបភទស។10 
ចណុំចភនុះ បានោកប់ពដំែនកណំ�ភ់លើលទ្ធភាព និង ឱកាស 
របស់ សស្តើ ក្នុងការភ្វើែភំណើ រភចញឆាងា �ពើបគរួស្រ ឬភចញ ឆាងា � ពើ 
ស្ច់ ញា�ិ ភែើម្បើដសវងរកជើវ�ិកានដ់�បបភសើរ។

ែវើភបើប្្�ខ់ណ្ឌ ដចក រវាងការែកឹជញ្ជូ នភោ�ភបាកបបាស់
នូវ ជនណាមា្ន ក់ ជាម�ួឆនៈ្របស់្ ងក្នុងការភ្វើែភំណើ រអាច
មានភាពបសពចិបសពលិ (ភោ�សស្តើប�រូវបបឈមជាម�ួស្្ថ នភាព
ណាម�ួក្នុងចណុំចភផ្សងៗោ្ន ក្នុងជើវ�ិរបសខ់្នួ) ការរ�ឹ�្ប�ិ
ការផ្្សទ់ើរបសស់ស្តើ មនិដមនជាចភម្ើ��បភ្ុះភឡើ�។ ការជរំញុ 
ឱ្យមានការោកភ់ទាសបពេ្មទណ្ឌ ភលើ�បមរូវការភសវា ភៅ កបមិ� 
សកល្ភពលបចចាុប្បន្ន ក្នុង្មជា�ុទ្ធស្សស្ត ភែើម្បើ បប�ុទ្ធ 
បបឆាងំ ការជួញែូរមនុស្ស គឺកពុំងរញុបចានអ្នករកសុើផ្ូវភេទឱ្យ 
ចូលភៅក្នុងស្្ថ នភាពការងារបបកបភោ�ភបោុះ ថា្ន ក់ និង ភ្វើឱ្យ 
ពកួ ភគប�រូវជបួបបទុះជាម�ួអភំពើេងិសាក្នុងកបមិ�កានដ់�ខ្ពស់ 
ដែមភទៀ�។

រែ្្ឋ ្ចាបំាចប់�រូវទទលួស្្គ លសិ់ទ្ធរិបសអ់្នករកសុើផ្ូវភេទ
ក្នុង ការភ្វើចណំាកបសរុក ភែើម្បើទទលួបានឱកាសមានជើវភាព
រស់ភៅកានដ់�បបភសើរ សទិ្ធកិ្នុងការទទលួបានការការពារភស្មើ
ោ្ន ចភំពាុះមុខចបាបភ់ៅក្នុងបបភទសកំភណើ � នងិបបភទសភោលភៅ
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បពមទាងំជភបមើសក្នុងការផ្្សទ់ើបបកបភោ�សុវ�្ថភិាព។ �ុទ្ធ 
ស្សស្ត បបឆាងំការជួញែូរ មិនប�រូវភផ្្ត �ភោលភៅបបឆាងំអ្នក 
រក សុើ ផូ្វភេទជាមនុស្សភពញវ�័ ដែលបពមភបពៀងភ វ្ើការងារភនុះ 
បពម ទាងំអ�ែិជិនរបសភ់គភឡើ�។ ចបាបដ់ែលចា�ទុ់កមនុស្ស 
ភពញវ�័ដែលបពមភបពៀងទិញ ឬលក់ភេទជាទភងវើឧបកិែ្ឋ  ឬ សកម្ម 
ភាព ែូចជាការរស់ភៅចិញចា ឹមជើវ�ិភោ�បបកបរបររកសុើផូ្វភេទ 
ការ ភបើកផុ្ះបន និងការរកម៉ា�ូសបមាបភ់ពសយោកម្ម ចា ំបាច់ ប�រូវ 
លុប ភចាល។ រែ្្ឋ ្ចាបំាចប់�រូវចា�វ់ធិានការ ភែើម្បើធា្ ឱ្យ 
មាន  លក្ខ ខណ្ឌ  ការងារ បបកបភោ�សុវ�្ថភិាពសបមាបអ់្នក រក សុើ 
ផ្ូវ ភេទ រាមរ�ៈការលុបភចាលការផ្្ត ្ ភទាសឧបកែិ្ឋដែលបាន
បភងកាើ�ភឡើងសបមាប់ការងារផូ្វភេទ។

ការរកសុើផូ្វភេទជាការងារសមរម្យ SDG 8 មានបណំង
ភលើកកម្ពសក់ភំណើ នភសែ្ឋកចិចានងឹនរមានការរមួបញចាូ ល និងមាន
ចើរភាព ការងារភពញភលញ និងមានផលិ�ភាព បពមទាងំ
ការងារសមរម្យសបមាប់មនុស្សបគប់របូ។ អង្គការអន្តរជា�ខិាង
ពលកម្ម (ILO) និងអង្គការ UNDP បានសងកា�់្ ងានភ់លើ�បមរូវ
ការក្នុងការផ្តលស់ទិ្ធបិសបចបាប់ ដែលអាចជរំញុការអនុវ�្តបាន
ែលអ់្នករកសុើផ្ូវភេទ ភែើម្បើទទលួបានសុខភាព និងសុវ�្ថភិាព
ការងារ និងសិទ្ធចូលរមួក្នុងែភំណើ រការអេវិឌ្ឍន៍បទោ្ឋ នសុខភាព
នងិសុវ�្ថភិាពភៅកដនង្ភ្វើការ។11   12

ការ�ល់អំពើការងារសមរម្យ ែូចបានភលើកភឡើងភោ�
អង្គការ ILO ភកា្ត បភលើធា�ុផ្សបំនួគ៖ឺ មុខរបរ កចិចាោពំារសង្គម
សទិ្ធកិម្មករ និងកិចចាសន្្ សង្គម។ អសភ់ពលជា�ូរមកភេើ�
អ្នករកសុើផូ្វភេទបានភ វ្ើការ ភែើម្បើសភបមចបានភោលបំណង
ទាងំអសភ់នុះភៅក្នុងសេគមនរ៍បសខ់្នួ។ សិទ្ធទិទលួបាន
ការងារសមរម្យ គឺមនិគិ�អពំើភោលជេំរដផ្នកសើល្ម៌ ឬដផ្នក
ចបាបរ់បសរ់ែ្ឋ ឬសង្គម ភពាលគមុឺខរបរជាកល់ាកភ់្ុះភឡើ�។ 
សទិ្ធរបសក់ម្មករ ចាបំាចប់�រូវទទលួបានការភោរព ការការពារ
នងិការបំភពញឱ្យបានភពញភលញភោ�មនិគិ�ថា ភ�ើរោ្ឋ េិបាល
ថា្ន កជ់ា�ិ ទទលួស្្គ លក់ាររកសុើផ្ូវភេទជាការងារ ឬមិនទទលួ
ស្្គ ល់ភ្ុះភឡើ�។13 

ភបើចង់ឈានឱ្យេួសពើការអនុវ�្ត បោន់ដ�ជា្មភ្ុះ
ស្្ថ ប័ន និងភា្ន ក់ងារភ្វើភោលនភោបា� និងចបាប់
ចា ំបាច់ប�រូវមាន�ម្ាភាព គណភន�្យភាព អាចភឆ្ើ�
�បបាន និងមានលក្ខណៈការរមួបញចាូ លែ៏ពិ� បបាកែ 
ចំភពាុះអ្នករក សុើផ្ូវភេទភៅបគប់ែំណាក់កាលនន ែំភណើ រ 
ការបភងកាើ�និងអនុវ�្តភោលនភោបា� និងចបាប់។ បករុម  
អ្នករកសុើផ្ូវ ភេទភៅទូទាងំសកលភលាកទើភា្ន ក់ងារ អង្គការ
សេបបជា�ិអ្នកបស្វបជាវនងិ  សកម្មជនបាន អុះអាងថា 
ភាពជាសកល សិទ្ធមិនុស្ស និងការមិនទុកនរណាមា្ន ក់  
ភចាល គួរប�រូវបានបក បស្�ចូលភៅក្នុងភោល នភោ- 
បា� ចបាប់និង ការអនុវ�្ត្្ដែលការពារ ភោរព  និង 
បំភពញនូវសិទ្ធរបស់អ្នករកសុើផ្ូវភេទ។

ទិែ្ឋភាពែ៏សំខាន់មួ�ននកំភណើ នភសែ្ឋកិចចាគឺភាពជាមាចា ស់
ែើ្្ើ និងបទព្យសម្ប�្តិរបស់សស្តើ។អ្នករកសុើផ្ូ វ    ភេទជា ភរឿ�ៗ 

គឺជាអ្នករកចំណូលចម្បង ដែល មាន សម�្ថភាព អាច  បភងកាើ�  
បទព្យសម្ប�្តិ ភៅ ក្នុង បគរួស្រ របស់ខ្ួន។ពួក  ភគ  មិន អាចទទួល  
ផលពើចំណូលភនុះភឡើ� ភោ� ស្រ ដ�ការ លំបាក ក្នុងការ  
ទទួល បានេស្តុរា ងបញ្្ជ ក់ អ�្តសញ្ញា ណភែើម្បើមានលទ្ធភាព 
ទទួលបានបទព្យ សម្ប�្តិ ឬ ភ្វើជាមាចា ស់កម្មសិទ្ធិបទព្យសម្ប �្តិ  
ភបើក គណនើ្្ោរ ឬ មាន លទ្ធភាពទទួលបានផ្ុះសដម្បង 
បបកបភោ�សុវ�្ថិភាព និងសន្តិសុខ ក្នុង្មជាសស្តើភៅលើវ 
ពើវសិ័�មិនមានការចងបកងប�ឹមប�រូវ។ 

សិទ្ធិទទួលបានការងារសមរម្យ ចាបំាច់ប�រូវអនុវ�្តភោ�
ភស្មើភាព និងភោ�មិនមានការភរ ើសភអើង ៖អ្នក រក សុើផ្ូវភេទ   
ចាបំាច់  ប�រូវបានទទួលសិទ្ធិភស្មើោ្ន ចំភពាុះមុខចបាប់ រមួ ទាងំសិទ្ធិ 
ក្នុងការផ្្ស់ទើ បភងកាើ�ស្្ថ ប័ន�ំណាង និង ដសវង រក កំដណ 
ទបមង់ ដផ្នកចបាប់ ទាមទារឱ្យមានលក្ខខណ្ឌ     ការ ងារ បបកប 
ភោ�សុវ�្ថិភាព និងមានសុខភាពលក្្នុង លក្ខណៈោ្ម ន ការភរ ើស 
ភអើង មានលទ្ធភាពទទួលបានភសវាសង្គម និង សុខភាព និង 
ទទួលបានការការពារដផ្នកចបាប់ និង ការ ការពារ ក្នុង ទបមង់ ែនទ 
ភទៀ� ភែើម្បើរចួផុ�ពើការភកង បបវញ័ចា ន៍ ការរភំលាេបំពាន និង 
អំភពើេងិសា។

ការកំណ�់និ�មន័� ននការរមួបញចាូ លោ្ន ស្រជាែ្មើ
សិទ្ធទទួលបានការអប់រ ំការចូលរមួដផ្នកនភោបា� (រមួ  

ទាងំអ្នក�ំណាងភៅថា្ន ក់ជា�ិ និងថា្ន ក់អន្តរជា�ិ) ភាព ជា 
ពលរែ្ឋ ជើវភាព សុខភាព និងសមភាពចំភពាុះមុខចបាប់ អាច
សភបមចបានភពញភលញដ�ក្នុងករណើ ដែលការភរ ើសភរ ើងប�រូវបាន
លុបបំបា�់ភចញពើបគប់វសិ័�ទាងំអស់។ ភោលវ ិ្ ើបគប់បជរុង ភបជា�
ភែើម្បើសភបមចបានសិទ្ធិមនុស្ស របស់អ្នករកសុើផ្ូវភេទ និង
អន្តរគមន៍ ដែលជុះឥទ្ធិពលភលើអ្នករកសុើផ្ូវភេទ ចាបំាច់ ប�រូវ 
ភ្វើភឡើងរាមរ�ៈ ការពិភបោុះភោបល់ ការចូលរមួ និងភាព
ជាអ្នកែឹក្រំបស់អ្នករកសុើផ្ូវភេទ។ ការលុបបំបា�់ការភរ ើស 
ភអើងភលើការងារផ្ូវភេទ គឺជាបុភរលក្ខខណ្ឌ  ភែើម្បើធា្បាននូវ
ភាពមិនអាចរភំលាេបំពានបាន ទាងំដផ្នករងកា� និងផ្ូវចិ�្ត 
របស់អ្នករកសុើផ្ូវភេទ ក៏ែូចជាសិទ្ធិរបស់ពួកភគក្នុងការ រស់  
រន  មាន ជើវ�ិ សិទ្ធិទទួលបានភសរ ើភាពពលកម្ម សុខភាព បន្ត 
ពូជ សុខភាពផ្ូវភេទ និងសិទ្ធ។14  15 

ភបើចង់ឈានឱ្យេួសពើការ អនុវ�្ត បោន់ដ�ជា្មភ្ុះ 
ស្្ថ ប័ន និងភា្ន ក់ងារភ្វើភោលនភោបា� និងចបាប់ចាបំាច់ ប�រូវ 
មាន�ម្ាភាព គណភន�្យភាពអាចភឆ្ើ��បបាន និងមាន
លក្ខណៈការរមួបញចាូ លែ៏ពិ�បបាកែ ចំភពាុះអ្នករកសុើផ្ូវភេទ  
ភៅ បគប់ ែំណាក់កាលននែំភណើ រការបភងកាើ� និងអនុវ�្ត ភោល 
នភោបា� និងចបាប់។ បករុមអ្នករកសុើផ្ូវភេទភៅទូទាងំ 
សកល  ភលាក ទើភា្ន ក់ងារអង្គការសេបបជា�ិ អ្នកបស្វបជាវ 
និង សកម្មជនបានអុះអាងថា   ភាពជាសកល សិទ្ធិមនុស្ស 
និង ការមិនទុកនរណាមា្ន ក់ភចាល ប�រូវបានបកបស្�ចូលភៅ
ក្នុងភោលនភោបា�ចបាប់ និងការអនុវ�្ត្្ដែលការពារ 
ភោរព និងបំភពញនូវសិទ្ធ របស់អ្នករកសុើផ្ូវភេទ។ ភោល  
នភោបា� និងចបាប់ទាងំភនុះ ចាបំាច់ប�រូវការពារ និង អុះ   
អាង  សិទ្ធិ របស់អ្នករកសុើផ្ូវភេទក្នុងការទទួ ល បាន ការងារ   
សមរម្យ (ស្តង់ោររបស់អង្គការ ILO) សិទ្ធ បបឆាងំអំភពើ 

េងិសា និងការភកងបបវញ័ចា ន៍ក្នុងកដន្ភ្វើការទប់ស្កា �់ការ   អនុវ�្ត  
ខុសចបាប់ របស់ ប៉ាូលិស និង ផ្តល់ ឱ្យ ពួកភគ នូវ សមភាព ចំភពាុះ 
មុខចបាប់ និង ែំភណើ រ ការ រាម នើ�ិវ ិ្ ើ ប�ឹម ប�រូវ។

in our own words
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ភពលមនុស្សមួ�ចំនួនប�រូវបានទុកភចាល មានន័�ថាមនុស្ស 
ទាំងអស់ ប�រូវបានទុកភចាលដែរ៖ ទស្សនវិស័�សកម្មជន សស្តតីនិ�ម
�ុវជនបំដប្ងភេទ មកពតី�ំបន់អាសុតីបា៉ាសុតីេវិក

នពិន្ធភោ� Miki Wali
ជំនួ�ការកម្មវ ិ្ ើ Haus of Khameleon /

សកម្មជន�ុវជន និងអ្នកសស្តើន�ិម
អ្នកប្ដូរភ�នឌ័រ/អ្នកការពារសទិ្ធមិនុស្ស
អុើដម៉ាល៖ mikiwali7@gmail.com
hausofkhameleon@gmail.com

ទវើ�្័រ៖ @MikiWali/@HKhameleonសទិ្ធមិនុស្ស គឺសបមាប់មនុស្សបគប់របូ។ �ែភាពជាមូលោ្ឋ ន
ភនុះ ចាបំាច់ប�រូវសភបមចឱ្យបាន នងិទទួលឱ្យបានការភោរព
ភៅក្នុងការចរចាកបមិ�អន្តរជា�។ិ ោ្ម ន ភពលណាដែលអាច ែក 
សេគមន៍ណាមួ�ភចញបានភឡើ� រមួទាងំសេគមន៍មនុស្ស  
វ�័ ភក្មង ដែលមានទិ ្្ន ការផ្ូវភេទ អ�្តសញ្ញា ណភ�នឌរ័ នងិ  
លក្ខណៈ ភេទ (SOGIESC)។ ភកាុះកពុំងដ�លចិចុុះភៅក្នុង 
ទកឹ សមុបទភេើ�។ ភបើរាមន�័ប�ង់ ភ�ើងកពុំង ដ� លង់ ទកឹ។ 
បគបពូ់ជស្សនទ៍ាងំអស់ រមួទាងំមនុស្សរង ផល ប៉ាុះពាលព់ើការ  
ដបបបបរួល អាកាសធា�ុ និងអ�ុ�្តិ្ មដ៌ផ្នកភ�នឌរ័។ ទែិ្ឋភាព 
ភនុះ ជា មេន្តរ�  សបមាប់ អ្នកមក ពើ រែ្ឋ ែើ ភកាុះ  ដែល កពុំង 
អេវិឌ្ឍ ែ៏�ូចម�ួក្នុង�បំនប់ា៉ា សុើេវកិ ដែលមាន ភាព ងា� រង 
ភបោុះ ចភំពាុះកចិចាបពមភបពៀងភសរ ើភាវបូនើ�កម្ម ពាណិជ្ជកម្មែ៏ 
អ�ុ�្តិ្ ម៌។ រភបៀបវារៈសបមាប់ការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ� 
ចើរភាព ឆា្ន ២ំ០៣០ កែូ៏ចជាបកបខណ័្ឌ ការងារអនុវ�្ត 
រភបៀប វារៈភនុះភៅក្នុង�បំនអ់ាសុើបា៉ា សុើេវកិ ភពាល គឺ ដផន 
ទើ  បងាហា ញផ្ូវថា្ន ក�់បំន់ សបមាបក់ារអនុវ�្តរភបៀបវារៈឆា្ន  ំ
២០៣០ គឺភៅដ�ជារភបៀបវារៈ បបកបភោ�មេចិរ្ា ខ្ពស់ 
ដែល ភៅឆាងា �ពើក្តើរពឹំងដែលភ�ើង ចង់ បានកាលពើែបូំង។ 
បញ្ហា  ្ ្របស់មនុស្សវ�័ភក្មង និង សស្តើ បសឡាញ់ សស្តើ បុរស 
បសឡាញ់បុរស អ្នកបសឡាញ់ ភេទទាងំពើរ អ្នក ប្តូរ ភេទ 
អន្តរភេទ និងអ្នកមាននិ្ ្ន ការផ្ូវ ភេទ  (LGBTIQ) ប�រូវ បាន 
បចាន ភចាល ឬប្តូរជាបដំណក ភែើម្បើភោុះែូរក្នុងអឡុំង ការ ចរចា 
អន្តររោ្ឋ េិបាល ជាលទ្ធផលភ្វើឱ្យមានការផ្�ភ់ចញ សទិ្ធិ 
ផ្ូវភេទ សិទ្ធិ LGBTIQ និងការអបរ់ផំ្ូវភេទបគបប់ជរុង ភបជា� ភៅ 
ក្នុង កចិចាបពមភបពៀងចុងភបកា�។

ភទាុះជាោ៉ា ងណា ភគមនិដមនភចុះដ�អាចកា�ភ់ចាលសិទ្ធិ 
របស់ ភ�ើងភ្ុះភឡើ�! ភ�ើងមិនដមនជាបំដណកសបមាប់ការ  
ភោុះ ែូរភ្ុះភឡើ�។ បែវិ�្តនភ៍កើ�មានភៅទើភនុះ ភៅភលើភកាុះ   
បា៉ា សុើេវកិ ដែលភាគភបចើនែកឹ្ភំោ�សកម្មជនសស្តើន�ិម 
នងិ អ្នកការពារ សទិ្ធមិនុស្សបគប់ ពូជ ស្សន៍ ទាងំអស់ ។ ភ�ើង 
បបឆាងំ ជាម�ួការជំទាសដ់ែលបែភិស្ មិន ទទលួស្្គ ល់ ពកួ 
ភ�ើង និងបានសិទ្ធសិភបមចរបសភ់�ើង។ ភ�ើង នោិ� ដបប 
ភនុះ  ជូនចភំពាុះរែ្ឋអណំាចថា្ន កក់ណា្ត លភៅទើ បករុងញូវ�៉ាក 
្្ោរភៅទើបករុងឡុង និងភស្្ិការនភោបា�ថា្ន ក�់បំន់ 

្្ ដែល នោិ� អពំើការរមួបញចាូ លោ្ន  ប៉ាុដន្ត  វាបរជ�័ ម្តង 
ភេើ�   ម្តង ភទៀ� ក្នុងការចូលរមួបបកបភោ�អ�្ថន�័ ឬ ចា�់ 
អាទិភាព បករុមប�រូវ បាន ភគផ្�ភ់ចញែូចជាពកួភ�ើង។ ភ�ើងភថាកា ល  
ភទាស សកម្មភាព បបកបភោ�ភបោុះថា្ន ក់របស់រែ្ឋបាល សេរែ្ឋ 
អាភមរកិ ក្នុងការែកភចញកិចចាបពមភបពៀងអាកាសធា�ុទើ បករុង 
បា៉ា រ ើស និងការពបងើក Global Gag Rule ភពាលគឺ ជា សកម្ម 
ភាព  ដែលជុះឥទ្ធពិលអវជិ្ជមានរចួជាភបសចភៅភេើ�មកភលើ 
ជើវ�ិរបសព់កួភ�ើង។ ភ�ើងកសូ៏មនិោ�ថាភទ ចភំពាុះកចិចា បពម 
ភបពៀងពាណិជ្ជកម្មែគ៏រួឱ្យសប្ភ់ខ្ពើម ែូចជាកិចចាបពមភបពៀងអាសុើបា៉ា
សុើេវកិស្តើពើ ទំ្ កទ់នំងភសែ្ឋកចិចាជ�ិស្នទិ្ធបូក (PACER Plus) 
ដែលគរំមែលសិ់ទ្ធមិនុស្សជាមូលោ្ឋ នរបសភ់�ើង រមួទាងំ
សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្ូវភេទ និងសិទ្ធ (SRHR)។1

ភ�ើងសូមទាញចណំាបអ់ាម្មណ៍អ្នកឱ្យងាកមកភមើលបជរុង
ជាភបចើនននវសិមភាព និងភាពបកើបក។ ភ�ើងសូមរលឹំករោ្ឋ េិបាល
ទាងំឡា� ឱ្យចងចានូំវកិចចាបពមភបពៀងរបសខ់្នួ ភបើភទាុះបើជា
ពកួភគបានភប្តជាញា ចិ�្តចភំពាុះរភបៀបវារៈឆា្ន ២ំ០៣០ កែូ៏ចជា 
ចភំពាុះ សន្នសិើទអន្តរជា�សិ្តើពើបបជាជន និងការអេវិឌ្ឍនឆ៍ា្ន  ំ
១៩៩៩ (ICPD)។ ICPD គឺជាចរន្តែម៏ានឥទ្ធពិលោ៉ា ង្ភំ្ង
ម�ួ  ភៅក្នុងការជដជកភែញភោលស្តើពើបបជាជន និង ការ  
អេវិឌ្ឍ ន៍   ដែល បានផ្្សប់្តូរ ភោ�ភផ្្ត �ការ�កចិ�្តទុកោក់ 
របស់  អ្នក  ភ្វើភោល នភោបា� អ្នកបស្វបជាវ និងអ្នក�ស៊ូម�ិ 
ឱ្យងាកមក ភោរព សទិ្ធមិនុស្ស ភលើកកម្ពសស់មភាព និងសុខភាព 
ជា ពភិសស  គសុឺខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ។ិ ការ 
ភប្តជាញា  ច�ិ្ត ទាងំ អសភ់នុះ ប�រូវបានពបងឹងបដន្ថមភទៀ�ភៅឆា្ន  ំប្្ប់ 
មកភោ� ភវទកិាសកម្មភាពទើបករុងភប៉ាកាងំ ឆា្ន  ំ១៩៩៥ (BPfA) 
ដែល បាន ោក់ បញចាូ លសិទ្ធរិបសស់ស្តើ នងិ សមភាព ភ�នឌរ័ភៅ 
ក្នុង  ការ អេវិឌ្ឍនស៍កល។ ភោលការណ៍ Yogyakarta កច៏ា ំ
បាច់ ប�រូវ  �ក មកអនុវ�្តក្នុងបរបិទ�បំនប់ា៉ា សុើេវកិផងដែរ។

ការផ្គ�ផ់្គង់េរិញញាវ�្ថុ គជឺាធា�ុផ្សែ៏ំសខំានម់�ួ ក្នុងកដំណ
ទបមងសុ់ខាេបិាល។ ចាបរ់ាងំពើឆា្ន ១ំ៩៩៤ មក រោ្ឋ េិបាល ដែ
លជាអ្នកទទលួជំន�ួពាកព់ន័្ធជាម�ួបបជាជន បានខិ�ចូល  
ជ�ិ មកកិចចាបបជុកំ្នុងការភប្តជាញា ចិ�្តដផ្នកេរិញញា វ�្ថុ ភ្វើ ភឡើង ភៅ ទើ 
បករុង Cairo ជាងអវើដែលបណា្ត បបភទសមាចា សជំ់ន�ួធ្ាបប់ាន 

ភ វ្ើ។2   ភទាុះែូភច្នុះក្តើ ការសិកសារាមបបភទសបងាហា ញឱ្យភ�ើញថា 
ក្នុង បណា្ត បបភទសភាគភបចើន កម្មវ ិ្ ើសុខភាពបន្តពូជ ភៅដ�ពងឹ 
ដផ្កជាខ្ាងំភលើជនំ�ួអន្តរជា�។ិ

ក្នុងដខកញ្ញា  ឆា្ន ២ំ០១៥ ភៅក្នុងមោសន្នបិា�អង្គការសេ 
បបជាជា�ិ សមាជិករែ្ឋទាងំអសប់ានភប្តជាញា ចិ�្តថា «មិនទុក 
នរណា មា្ន កភ់ចាលភទ» ប៉ាុដន្តរេូ�មកទលភ់ពលភនុះ បបភទស 
ភាគ  ភបចើនភៅមនិទានប់ានោកប់ញចាូ លសេគមន៍ អ្នកបសឡាញ់
ភេទែូចោ្ន ភៅក្នុងភោលនភោបា� នងិកម្មវ ិ្ ើថា្ន កជ់ា�រិបស់
ខ្នួភៅភឡើ�ភទ។ ភសចក្តើនែែ្្នូរដផ្នករងកា� នងិសវ�័ភាព មនិ 
អាចបោនដ់�ជាបទឹស្តើទភទស្្�បានភ្ុះភឡើ�។ សុចរ�ិភាព 
នងិសវ�័ភាព ចាបំាចប់�រូវដ�ជាភោលការណ៍ដែលប�រូវបានឱ្យ
�នម្ ភេើ�ប�រូវស្ថ�ិភៅជាស្នូលកណា្ត លននសុខភាព និងសិទ្ធិ
ផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ និងសមភាពភ�នឌរ័។ ភនុះជាស្នូលែស៏ខំាន់
ននសកម្មភាពជាឯករជ្យ ភេ�ុភនុះ គឺជាបុភរលក្ខខណ្ឌ ភែើម្បើ
សភបមចបានសិទ្ធមិនុស្សែនទភទៀ�ទាងំអស់។

រោ្ឋ េិបាលក្នុង�បំនប់ា៉ា សុើេវកិ សភបមចបានវឌ្ឍនភាពភៅ
ក្នុងរ�ៈភពលប៉ាុ្ ្ម នឆា្ន កំនង្ភៅភនុះ ភឆា្ព ុះភៅសភបមចបានសិទ្ធិ 
មនុស្សរបស់ភ�ើង។3  សមិទ្ធផិលទាងំភនុះរមួមានការែក
បទឧបកែិ្ឋភចញពើការបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន ភោ� Palau ក្នុង
ឆា្ន  ំ២០១៤ ការទទលួស្្គ លក់ារភរ ើសភអើងភលើមូលោ្ឋ ន SOGIE
ភៅក្នុងបទបញញា�្តរិែ្្ឋ ម្មនុញញាជា�ឆិា្ន  ំ២០១៣ភបកាមនែងាទើ២៦
ននភសចក្តើភស្នើចបាបស់្តើពើសទិ្ធភៅបបភទស Fiji ការែកបទភល្មើស
ឧបកិែ្ឋនន fa’afafine4 ក្នុងបបភទស Samoa ក្នុងឆា្ន  ំ២០១៣
ភោ�មានការោកឱ់្យនិរករណ៍ននចបាបស់្តើពើការដកង្ភេទជា
សស្តើ ការអនុម�័សមភាពអាពាេ៍ពិពាេ៍សបមាបG់uam និង
ការសភមាភា ្កបមិ�ខ្ពសក់្នុងឆា្ន  ំ២០១៥ នន�ុទ្្ធ ការភសរ ើ នងិ 
ភស្មើភាពបា៉ា សុើេវកិ។ សមិទ្ធផិលសខំាន់ៗ ក្នុងការ និរករណ៍
ចបាប់ និងភោលនភោបា�ទាងំអស់ ដែលចា�ទុ់កទំ្ កទ់នំង 
ភេទែូចោ្ន ជាបទឧបកែិ្ឋក្នុងរែ្ឋែើភកាុះ អេវិឌ្ឍ�ូចៗក្នុង�បំន់ 
បា៉ា សុើេវកិ និងក្នុងការទទលួស្្គ លម់នុស្សទាងំអសដ់ែល 

Mission to India, 1 April 2014, A/HRC/26/38,” UN Human Rights 
Council, http://www. refworld.org/docid/53982c3e4.html.
10  Barbara Grossman Thompson, “Protection and Paternalism: 
Narratives of Nepali Women Migrants and the Gender Politics of 
Discriminatory Labour Migration Policy,” Refuge 32, no. 16 (2016):
40-48, https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/
download/40339/36417.
11   “ILO Recommendation Concerning HIV and AIDS and the World 

of Work, 2010 (No 200),” Geneva: ILO,  2010, http://www.ilo.org/
aids/WCMS_142706/lang--en/index.htm.
12   UNDP, Sex Work and the Law in Asia and the Pacific (Bang-
kok: UNDP, 2012), 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-
2012-SexWorkAndLaw.pdf.
13  ក្នុងបរបិទបបភទសឥណា្ឌ  �ុលាការកំពូលបានោក់បញចាូ លសិទ្ធិចិញចា ឹមជើវ�ិ ជា
សមាសធា�ុែ៏ចាបំាច់ននសិទ្ធិរស់រនមានជើវ�ិ។

14  NGO ‘Tais Plus,’ “Shadow Report to the Third Periodic Report of 
Kyrgyzstan to the CEDAW Committee,” Kyrgyz Republic, 2008, http://
swannet.org/files/swannet/CEDAW_2008_Convence_TaisPlus_ENG.pdf.
15 UN CEDAW, “Concluding Observations of the Committee on the Elimi-
nation of Discrimination against Women addressed to the Government 
of the Kyrgyz Republic,” Forty-second Session, 20 October-7 November 
2008, http://  www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-
C-KGZ-CO-3.pdf.
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មាន SOGIE មិនបសបរាមនិោមបសឡាញ់ភេទផ្ុ� ោ្ន  
ថា ជា មាចា ស់ សទិ្ធភពញភលញ និងភស្មើភាព។ អ្នកែកឹ្�ំបំន់ 
បា៉ា សុើេវកិ ក៏ មាន ការភប្តជាញា ចិ�្តោ៉ា ងរងឹមា ំភែើម្បើធា្នូវ 
សុខភាព បន្តពូជ សុខភាពផ្ូវភេទ និង សទិ្ធ សបមាប់ បបជាជន 
ទាងំអសរ់បសភ់�ើង ភោ�  ោ្ម នការ ភរ ើស ភអើងភៅ ក្នុងភសចក្តើ 
ដែង្ ការណ៍ទើបករុង Moana ឆា្ន ២ំ០១៣។5

ែវើភបើែូភច្នុះក្តើ ការភកើនភឡើងននទបមងប់បសពវោ្ន ជាភបចើននន
ការេ�័ខ្ាចចភំពាុះមនុស្ស ការេ�័ខ្ាចមនុស្ស (homopho-
bia) ការេ�័ខ្ាចអ្នកប្ដូរេទ (trasnphobia) និង ការមាក់ 
ងា� ការភរ ើសភអើងក្នុងទបមងែ់នទភទៀ� និងអភំពើេងិសា បបឆាងំ 
មនុស្ស SOGIESC ភផ្សងៗោ្ន  បានររងំការអេវិឌ្ឍនប៍បកប 
ភោ� ចើរភាព និងគរំមែលវ់ឌ្ឍនភាពកបមិ�សកលកបមិ� 
�បំន់ និងថា្ន កជ់ា�សិបមាប់ SDG ។ បញ្ហា ទាងំអសភ់នុះ មាន 
ភាពស្មុគស្្ម ញជាពិភសស ភបពាុះថាសេគមន៍ អ្នកបសឡាញ់ភេទ 
ែូចោ្ន  មានលក្ខណៈចបមរុុះោ្ន ោ៉ា ងពិ�បបាកែ។ ការភរ ើសភអើង 
នងិផ្�ភ់ចញដែលបបជាជន អ្នកបសឡាញ់ភេទ ែូចោ្ន  ជបួ 
បបទុះ ភាគភបចើនជាអវើដែលភគភមើលមិនភ�ើញ ភបពាុះោក់ 
ោ្ម នការោបំទទូលទូំលា� ភោ�អ្នកទទលួភារកិចចាក្នុងការ 
បបមូលទិន្នន�័ភៅថា្ន កជ់ា�ិ ថា្ន ក�់បំន់ និងថា្ន កស់កលោ៉ា ង 
សុើចងាវ ក់ និងបគបប់ជរុងភបជា�ភឡើ�។ ការោិល�័ស្ថ�ិថិា្ន ក់ 
ជា�ចិាបំាចប់�រូវ្មុំខភគភលើការងារភនុះ។ ភៅក្នុងែភំណើ រការ 
ថា្ន កជ់ា�ិ នងិថា្ន ក�់បំន់ ការវាសដ់វងការរមួបញចាូ លបបជាជន
អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  ក៏ចាបំាច់ប�រូវអនុញ្ញា �ឱ្យមានការ
ចូលរមួដផ្នកនភោបា� និងការចូលរមួពើពលរែ្ឋ (ដែលប�រូវ
បានទទលួស្្គ លរ់ចួភេើ�ក្នុងកា�សិញ្ញា អន្តរជា�ិ ស្តើពើសទិ្ធិ
ពលរែ្ឋ និងនភោបា�)។ ចាបំាចប់�រូវមានកដំណទបមងច់បាប់ 
ភែើម្បើធា្ឱ្យមានការទទលួស្្គ លផ់្ូវចបាបដ់ផ្នកភ�នឌរ័ ថាជា
ដផ្នកម�ួននសទិ្ធភិលើរងកា�របសខ់្នួ។ បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� 
ការែកបទឧបកែិ្ឋភចញពើបបជាជន អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  
មានភាពចាបំាចណ់ាស់ ភែើម្បើធា្ថា ភ�ើងអាចអនុវ�្តភសរ ើ  
ភាព ក្នុងការបបមូលផ្តុកំារជួបបបជុំ នងិការសដម្តងម�។ិ

SDG3 ស្តើពើសុខភាពល ្និងសុខមាលភាពកច៏ាបំាចប់�រូវ
ភឆ្ើ��ប និងទទលួស្្គ លថ់ាមានវសិមភាពភៅ ក្នុង
លទ្ធភាពទទលួបានសុខភាព និងលទ្ធផលសុខភាពដែល 
សេគមន៍ អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  ជបួបបទុះរមួទាងំ 
ការបន្តចា�ទុ់កបបជាជនប្តូរភេទថា មានជំងឺផង ដែរ។ 
ក្នុងភ្ុះកច៏ាបំាច់ ប�រូវរមួបញចាូ លការភោរពខ្ពសប់ផុំ�  
ចភំពាុះ ភសចក្តើនែែ្្នូរដផ្នករងកា� និងសវ�័ភាពរបស់ 
មនុស្ស បគបរ់បូ រមួទាងំអ្នកប្ដូរភ�នឌរ័ និងបុគ្គលអន្តរ 
ភេទ ផងដែរ។

SDG5 ស្តើពើសមភាពភ�នឌរ័ អាចប�រូវបានភ្វើឱ្យមាន
លក្ខណៈរមួបញចាូ លបដន្ថមភទៀ� ភែើម្បើធា្សមភាពសបមាប់
ភ�នឌរ័ទាងំអស់ និងផ្តលភ់ាពរងឹមាែំលស់ស្តើបសឡាញ់សស្តើែូច
ោ្ន  អ្នកបសឡាញ់ភេទទាងំពើរ និងសស្តើប្តូរភេទផងដែរ ។ អ្នក
បសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  កអ៏ាចជាអាទិភាពែស៏ខំានម់�ួភៅក្នុង

 SDG5 ផងដែរ។ ជាការពិ�ណាស់  បបជាជន  អ្នកបសឡាញ់
ភេទែូចោ្ន  ចាបំាចប់�រូវមានលទ្ធភាពទទលួបានការអបរ់ ំរមួ
ទាងំ ការអបរ់ផំ្ូវភេទបគបប់ជរុងភបជា� (CSE) ភេើ�បបពន័្ធ
អបរ់ ំចាបំាចប់�រូវដ�ដផក្ភលើសទិ្ធិ ភេើ�ភឆ្ើ��បរាមភសចក្តើ
ប�រូវការរបសភ់�ើងផងដែរ។ ជាងភនុះភទៀ� ការអបរ់ផំ្ូវភេទសពវ
បជរុងភបជា� ឬសុខភាព និងសិទ្ធផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ កច៏ាបំាច់
ប�រូវរមួបញចាូ លសមាភា រស្តើពើ SOGIESC ផងដែរ។ SDG4 ស្តើពើ
ការអប់របំបកបភោ�គុណភាពចាបំាច់ប�រូវភឆ្ើ��បភលើចំណុច
ភនុះ កែូ៏ចជាការអេវិឌ្ឍនសូ៍ច្ករដែលភកើ�មានក្នុង�បំនផ់ង
ដែរ។ SDG3 ស្តើពើសុខភាពល ្នងិសុខមាលភាព កច៏ាបំាច់
ប�រូវភឆ្ើ��ប និងទទលួស្្គ លថ់ាមានវសិមភាពភៅក្នុងលទ្ធភាព
ទទលួបានសុខភាព និងលទ្ធផលសុខភាពដែលសេគមន៍ 
អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  ជបួបបទុះ រមួទាងំការបន្តចា�ទុ់ក
បបជាជនប្តូរភេទថាមានជំងផឺងដែរ។ ក្នុងភ្ុះកច៏ាបំាចប់�រូវរមួ 
បញចាូ លការភោររពខ្ពសប់ផុំ�សបមាបភ់សចក្តើនែែ្្នូរ ដផ្នករងកា� 
នងិសវ�័ភាពរបសម់នុស្សបគបរ់បូ រមួទាងំអ្នកប្ដូរភ�នឌរ័ នងិ 
បុគ្គល អន្តរភេទផងដែរ។ ការពយោបាលភោ�អរម៉ានូមាន�នម្ 
ខ្ពស់ ខ្ាងំណាស់ ប៉ាុដន្ត ភនុះគជឺាភសចក្តើប�រូវការែស៏ខំានរ់បស់ 
សេគមនអ៍្នកប្ដូរភ�នឌរ័*។6  កងវុះលទ្ធភាពទទលួ បានភបស្ម 
អ្ម�័ ការភ្វើភ�ស្តជំងភឺអែស៍ ការបបកឹសាភោបលប់គបប់ោន់ 
កែូ៏ចជាលទ្ធភាពទទលួបានការពយោបាលសបមាប់ អ្នកមាន 
ភមភរគ ភអែសវ៍ជិ្ជមាន និងការភរ ើសភអើង កជ៏ាបញ្ហា សបមាប់ 
សេគមនបុ៍រសបសឡាញ់បុរស និងអ្នកប្តូរភេទផងដែរ។7 

បសប  ភពលជាម�ួោ្ន ភនុះដែរ លក្ខណៈដែលភគភមើលមិន ភ�ើញ 
ននអ�្តសញ្ញា ណរបសស់ស្តើ បសឡាញ់សស្តើ ជាលទ្ធផល ភ្វើឱ្យ មាន 
កងវុះព�័ម៌ាន ស្តើពើការរមួភេទ ភោ�សុវ�្ថភិាព ទិន្នន�័នងិការ 
ពយោបាលជាលក្ខណៈបងាកា ភរគ។8   បកសងួ របស ់រោ្ឋ េិបាល ចា ំ
បាច់ ប�រូវធា្ថាមានការ�កចិ�្តទុកោកដ់ែ ទាចំភំពាុះពកួភ�ើង 
ភេើ�បកសងួរបសរ់ោ្ឋ េិបាល និងវសិ�័ឯកជន ចាបំាច់ ប�រូវ 
មាន គណភន�្យភាពភពលដែលសិទ្ធរបស់ភ�ើងប�រូវបានរភំលាេ
បពំាន។ ភៅេសួពើភសចក្តើសភបមចរបសប់ករុមបបកឹសាសន្តសុិខ 
ភលើ ១៣២៥ ១៨២០ ១៨៨៨ និង ១៩៦០បពមទាងំ�ុវជន 
សន្តភិាព និងសន្តសុិខមនុស្ស ២២៥០ ស្្ថ ប�្យកម្មសន្តសុិខ 
មនុស្ស ថា្ន ក�់បំនច់ាបំាចប់�រូវពិចារណាភលើសន្តសុិខផ្្ល់ ខ្នួ និង 
អំភពើ  េងិសាដែលបបជាជនអ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន ប�រូវបបឈម 
មុខផងដែរ។ បគបវ់សិ�័សន្តសុិខទាងំអស់ រមួទាងំ�ុលាការ 
នងិវសិ�័ចបាបច់ាបំាច់ ប�រូវ ធា្ ថាភោលការណ៍ និង �នម្ នន 
នើ�រិែ្ឋ ប�រូវ បានទទលួស្្គ លភ់ៅភពលពិចារណាអពំើការបណ្តុ ុះ 
បណា្ត ល ស្តើពើភាពងា�រភសើបដផ្នកភ�នឌ័រសបមាប់បុគ្គលិក 
របស់ខ្នួ និងប�រូវធា្ថាមានការបសញ្្ជ បភ�នឌ័រភៅក្នុងកម្ម 
វ ិ្ ើរបសខ់្នួ។ SDG16 ស្តើពើសន្តភិាព�ុ�្តិ្ មនិ៌ងស្្ថ បន័ែរ៏ងឹមា ំ
ចាបំាចប់�រូវភឆ្ើ��បចភំពាុះចណុំចភនុះ។

សុខុមាលភាពដផ្នកភសែ្ឋកចិចាែូចជាគម្ា�ចណូំល និងភាព
បកើបកកបមិ�ខ្ពសរ់បសស់េគមន៍ អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  ក៏ 
ចា ំបាចប់�រូវភឆ្ើ��បផងដែរ។ ចបាបស់្តើពើការងារ និងភោល
នភោបា�ស្តើពើការមិនភរ ើសភអើង ចាបំាចប់�រូវដ�ជាស្នូលនន 
SDG8 ស្តើពើការងារសមរម្យនិងកភំណើ នភសែ្ឋកចិចា។ បករុមការងារ 
SDG ថា្ន កជ់ា�ិ នងិថា្ន ក�់បំនប់�រូវបានបភងកាើ�ភឡើងភៅ�បំន់ 

បា៉ា សុើេវកិភនុះ។ បករុមការងារទាងំភនុះ ចាបំាចប់�រូវបងាហា ញឱ្យ 
ភ�ើញ នូវការ�លែ់ងឹថា ភាពរមួបញចាូ លមិនដមនបោនដ់� ពាក្យ
សរភសរភៅភលើបកោសដ�ប៉ាុភណាណ ុះភទ ប៉ាុដន្តគជឺាភោលការណ៍  
ម�ួ ដែលប�រូវបានអនុវ�្តភោ�បគបអ់្នកភែើរ�ួ្ ទើទាងំអស់ 
ភៅ ក្នុង �ុចរចា។ មានភាពចាបំាចដ់ែលប�រូវទទលួស្្គ ល់ ោ៉ា ង 
ភពញភលញនូវបបជាជនដែលមាន SOGIESC ភផ្សងៗោ្ន  ភោ� 
ោ្ម ន ពនយោរភពល ភបពាុះពកួភ�ើងជាបករុមបបជាជនដែល ប�រូវបាន 
ទុកភចាលពើែភំណើ រការនភោបា�ជាភបចើន។ ជាង ភនុះភទៀ� 
រោ្ឋ េិបាលប�រូវធា្ឱ្យមានបរសិ្្ថ នអំភណា�ផល  នងិផ្តល់ 
មូល និ្ សិបមាប់ការកស្ងចល្ភោ�ភេ�ុថាចល្របស់
ភ�ើង និងការចងបកងអ្នកប្ដូរភ�នឌរ័កពុំងខវុះខា�្នធាន។ ការ 
ភងើបភឡើងភែើម្បើជម្នុះបញ្ហា បបឈមជួបបបទុះភៅក្នុងភកាុះបា៉ា  សុើ 
េវកិ របសភ់�ើង និងភៅក្នុង�បំនម់ោសមុបទភនុះ ទាមទារនូវ 
ភោល វ ិ្ ើ ដបបអន្តរវស័ិ�ដែលវភិាគបបកបភោ�លក្ខណៈរុិះ
គន់ ភៅ ភលើ ទែិ្ឋភាពដផ្នកនភោបា� របូវន័្តភអកូឡូសុើភសែ្ឋកចិចា 
វប្ប្ម៌  នងិសង្គមននកងវលប់�រួ�សុើោ្ន  នងិអន្តរវសិ�័ទាងំ ភ្ុះ
រាមរ�ៈបកបខណ្ឌ ដបបបគប់បជរុងភបជា�ទាមូំលមួ�។ ការ ្  ំ
�កវសិ�័សម្ពន័្ធភាព និងបកសងួរបសរ់ោ្ឋ េិបាល្្មក 
រមួោ្ន  គជឺាការចាបំាច់ណាស់ ភែើម្បើធា្ឱ្យមានរភបៀបវារៈ
ដបបផ្្សប់្តូរែព៏�ិបបាកែសបមាប�ុ់�្តិ្ មដ៌ផ្នកភ�នឌរ័សង្គម
ភអកូឡូសុើ នងិភសែ្ឋកចិចា ភៅក្នុង�បំនប់ា៉ា សុើេវកិនិងក្នុងសកល
ភលាកទាងំមូល។ រលភ់ោលនភោបា� ឬកម្មវ ិ្ ើទាងំឡា�
ពាកព់ន័្ធជាម�ួសេគមនរ៍បសភ់�ើង ចាបំាចប់�រូវបានផ្តួចភផ្តើម
នងិអនុវ�្តភោ�សេគមនរ៍បសភ់�ើង និងសម្ពន័្ធភាពដែលភ�ើង
ជាអ្នកភបជើសភរ ើសភោ�ភ វ្ើការភចញពើបកបខ័ណ្ឌ  ការងារសិទ្ធិ
មនុស្ស នងិសមភាពភ�នឌរ័ ដែលទទលួស្្គ លភ់ោលការណ៍
សស្តើន�ិម។

ែវើភបើមានការរ�ឹ�្ប�ិភលើទរំាងំរបសស់ង្គមសុើវលិនិងការផ្តល់
មូលនិ្ែិ�ចុុះក្តើ ប៉ាុដន្តភ�ើងជាអ្នកសស្តើន�ិមវ�័ភក្មងនឹង បន្ត  
�ស៊ូ ភែើម្បើធា្ឱ្យបានថា បញ្ហា  និងអាទិភាពរបសភ់�ើង ប�រូវ 
បាន ភគស្្ត បឮ់ ភេើ�អ្នកែកឹ្មំានគណភន�្យភាព។ ភាព 
ចបមរុុះ ោ្ន របសភ់�ើងភៅក្នុង�បំនប់ា៉ា សុើេវកិ គឺព�ិជាចណុំច ខ្ាងំ 
របស់ភ�ើងែ៏ព�ិបបាកែ។

ភ�ើងខញាុដំែលមកពើ Haus of Khameleon (HK) ជា
ចល្សស្តើន�ិមែកឹ្ភំោ��ុវជន trasns មានមូលោ្ឋ ន
ភៅ Suva ក្នុង�បំនប់ា៉ា សុើេវកិច ដែលជាដផ្នកម�ួននសម្ពន័្ធភាព
ភសែ្ឋកិចចាភាគខាង�្ូបង។9  ភប្តជាញា ចិ�្តធា្ឱ្យបានថាែភំណើ រ
ការ SDG ភៅកបមិ�្្ក្នុង�បំនអ់ាសុើនងិបា៉ា សុើេវកិទាងំមូល 
ភលើកភឡើងោ៉ា ងចបាសអ់ពំើសេគមន៍ អ្នកបសឡាញ់ភេទ
ែូចោ្ន  នងិបញ្ហា របសភ់�ើង ភាពបបសពវោ្ន ននបញ្ហា របសភ់�ើង
ជាម�ួបញ្ហា ចល្ែនទភទៀ� និងសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព 
បន្តពូជនិងសិទ្ធិ គជឺាដផ្នកែស៏ខំានមិ់នអាចកា�ផ់្្ត ចភ់ចញ
បាន ភែើម្បើឈានភឆា្ព ុះភៅសភបមចបានរភបៀបវារៈ ឆា្ន ២ំ០៣០។ 
ភ�ើងខញាុភំៅទើភ្ុះភែើម្បើរសភ់ៅ នងិធា្ឱ្យបាន ថាសទិ្ធរិបស់
ភ�ើងប�រូវបានភគទទលួស្្គ ល់ ភោរពការពារ នងិសភបមចឱ្យ
បានអនុភលាមរាមភោលការណ៍ «មិនបងការភបោុះថា្ន ក»់ និង 
«សមភាពសបមាប់មនុស្សបគប់របូ» ភពាលគមឺនិដមនសបមាប់ ដ� 
មនុស្ស ម�ួ ចនំនួភឡើ�។

in our own words
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សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ និងរភបៀបវារៈឆានាំ២០៣០៖
ភ�ើអវតីខ្វះជាការងារចំភពាវះមុខសបមាប់មនុស្សវ័�ភក្មងជាអនែកផ្នុកជំងឺ
ភអែស៍ និងរងផលប៉វះពាល់ពតីជំងឺភអែស៍?

នពិន្ធភោ� Jeffry P. Acaba
មសន្តើកម្មវ ិ្ ើ APCASO
ទវើ�្័រ: @jpacaba

មនុស្សវ�័ភក្មងចភ្្ុះពើអា�ុ ១៥ ឆា្ន ែំល់ ២៤ ឆា្ន មំាន
ចនំនួភស្មើ ៣៧% ននការឆង្ភមភរគភអែសែ៍្មើក្នុង�បំនអ់ាសុើ 
នងិបា៉ា សុើេវកិ។1  ក្នុងចភំណាម�ភួលខភនុះ ៩៥% ននការឆង្ 
ែ្មើ ភកើ�ភឡើងមានក្នុងចភំណាមអ្នកដែលប�រូវបាន ចា�ទុ់កថា 
«បបឈម  ោនេិ�័ខ្ពសប់ផុំ�ចភំពាុះ ជងំភឺអែស»៍។2  មនុស្ស 
វ�័  ភក្មង «បបឈមោនេិ�័ខ្ពសប់ផុំ�» ឬ «បបជាជន 
សកម្ម»។3 បុរស វ�័ភក្មងដែល ជាអ្នកបសឡាញ់បុរស និងបុរស 
បសឡាញ់បុរស ែនទ ភទៀ�  មនុស្សវ�័ ភក្មងដែល ជា អ្នក លក់ 
ភេទ4  អ្នក ប្តូរភេទ ដែលជា មនុស្ស វ�័ ភក្មង5 នងិ  មនុស្សវ�័ភក្មង 
ដែល ភបបើបបាស់ថា្ន ភំញៀន  ចាក់ ដែល ភៅ ភស្ើរ បគប់  បបភទសទាងំ  
អស់ រងផលប៉ាុះពាលោ់៉ា ង ្ ងាន់្ ងារ ភោ� ការ រ ើករ� �បា� នន 
ជងំឺ ភអែស។៍ ក្នុងចភំណាមមនុស្ស វ�័ ភក្មង ៤្ក់ ននបករុម 
បបជាជនសកម្មមាន ៣្ក់ ដែល  មនិែងឹអពំើ ស្្ថ នភាព ជងំឺ 
ភអែសរ៍បសខ់្នួ ភៅភពលដែល ការ បគ ប ែណ្ត ប់ នន ការ ទប់ 
ស្កា �ជំ់ងភឺអែស៍ ក្នុងចភំណាមបករុម បបជា ជន ទាងំ ភនុះ មាន 
អបរា ៥ ភៅ ១៨% ទាបជាងអ្នក ដែល  មាន អា�ុ ២៥ឆា្ន  ំ
នងិភលើសពើភនុះ។6   7 ភៅភពល ប�រូវ បាន ភ្វើ  ភរគ វនិចិ្�័ ថា មាន 
ភ�ស្តជំងភឺអែសវ៍ជិ្ជមានមនុស្សវ�័ភក្មង ជា ភបចើនដែលរសភ់ៅ 
ជាម�ួជងំភឺអែសក៍្នុង�បំន់ មិនមានលទ្ធភាព  ទទលួបាន ការ 
ពយោបាលជាបឋមភ្ុះភឡើ� បូកបដន្ថមជា ម�ួកងវុះការោបំទ 
ដផ្នកេរិញញាវ�្ថុ នងិដផ្នកផ្ូវចិ�្តភែើម្បើអាចសភបមចបាន គុណ ភាព 
ជើវ�ិកាន់ដ�បបភសើរ។8

បញ្ហា ម�ួស្តើពើលទ្ធភាពរបសម់នុស្សវ�័ភក្មង ក្នុងការទទលួ 
បានភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ។ មនុស្ស វ�័  
ភក្មង ប�រូវ ការមានលទ្ធភាពទទលួបានព�័ម៌ាន និង ភសវា បគប់ 
បជរុង  ភបជា�អពំើជងំភឺអែស៍ ភែើម្បើការពារខ្នួពើជងំកឺាមភរគ 
(STIs) រមួទាងំជងំភឺអែសផ៍ងដែរ។ ប៉ាុដន្តបបជាជនសកម្ម ជា 

ភរឿ�ៗ  ដ�ង ប�រូវបានោមឃា�មិ់នឱ្យមានលទ្ធភាព ចូល ភៅ 
រក  ភសវាទាងំភនុះ ភឡើ�។ ក្នុងបណា្ត បបភទសភាគភបចើនភៅ 
�បំន់ អាសុើ នងិ បា៉ា សុើេវកិ  ចបាបស់្តើពើអា�ុដែលអាចផ្តលក់ារ 
បពម ភបពៀង9  រ�ឹ�្ប�ិអនើ�ជិនមិនឱ្យមានលទ្ធភាពទទលួបាន 
ព�័ម៌ាន ភសវា និង ទនំញិពាកព់ន័្ធជាម�ួសុខភាពផ្ូវភេ និង 
សុខភាពបន្តពូជ (SRH) រមួ ទាងំ មភ្យោបា�ពនយោរ និងភបស្ម  
អ្ម�័ ផង ដែរ។

ទស្ស្ទានស្តើពើសម�្ថភាពកពុំងវវិ�្តរបសកុ់មារ ដែលប�រូវ
បាន ដណ្ជំាភលើកែបូំង ភៅក្នុងអនុសញ្ញា ស្តើពើសទិ្ធកុិមារ
(CRC) ក្នុងឆា្ន ១ំ៩៨៩ ទទលួស្្គ លស់ម�្ថភាពរបសកុ់មារភៅ 
ក្នុង «ការបភងកាើ�ទស្សនៈ�លភ់�ើញរបសខ់្នួផ្្ល់ និងសទិ្ធិ 
ភែើម្បើ បភញចាញទស្សនៈទាងំអស់ភ្ុះ ភោ�ភសរ ើចំភពាុះបគប់បញ្ហា  
ដែល ប៉ាុះពាល់ែលកុ់មារ»។10 ភទាុះោ៉ា ងណាក្តើចបាបស់្តើពើផ្តល់ 
អាទិភាពភៅភលើការទទលួខុសប�រូវ ដផ្នក សើល្ម៌ របស់ ឪពុក 
មា្ត � ឬអាណាពយោបាលភោ�ទុកការសភបមចចិ�្តស្តើ ពើ 
លទ្ធភាពទទលួបានព�័ម៌ាន ទនិំញ ឬភសវាឱ្យឪពុកមា្ត � ឬ 
អាណាពយោបាលរាង្មឱ្យកុមារ។ បដន្ថមភលើសពើភនុះភទៀ�
ក្នុង បណា្ត បបភទស ែូចជាឥណ្ឌូ ភនសុើ នងិមា៉ា ភឡសុើជាភែើមដែល 
ការសន្្ ពាកព់ន័្ធជាម�ួសុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជប�រូវ  បាន 
�បមងទ់សិភឆា្ព ុះភៅគូបសករភរៀបការរចួ មនុស្សវ�័ភក្មងដែលមាន  
ស្្ថ នភាពពលរែ្ឋ «ភៅលើវ» ប�រូវបានបែភិស្មនិឱ្យមាន 
លទ្ធភាព ទទលួបានភសវា ឬទនិំញពាកព់ន័្ធជាម�ួសុខភាព នងិ  
សុខភាព ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ឬជំងភឺអែស៍ លុុះ 
បរា ណា ដ� ពកួ ភគ បងាហា ញ េស្តុរាងបញ្្ជ កក់ារ�លប់ពមពើនែគូ
របស់ខ្នួ។11

ការដែទាបំន្តសបមាបប់បជាជនសកម្មវ�័ភក្មង ចាប់ ពើការ 
អប់រ ំ ផូ្វភេទបគប់បជរុងភបជា�មានលក្ខណៈភឆ្ើ��បរាមអា�ុ 

រេូ� ែលក់ារភ្វើភរគវនិចិ្�័ជងំកឺាមភរគ និង ជងំឺ ភអែស៍ ភៅ 
ែល់ ការ ពយោបាល និងការបញ្ជូ នភៅ រកភសវា ពាក់ ពន័្ធ ជាម�ួ  
សុខភាព ជា ភបចើន ែនទភទៀ� គឺមានភាពចាបំាច់   ជាខ្ាងំ ប៉ាុដន្ត ភោល 
វ ិ្ ើបគប់ បជរុង ភបជា� ភែើម្បើផ្តល់ ភសវា ទាងំអស់ ភនុះ ជូន ែល់ បករុម 
បបជាជនទាងំអសភ់នុះ ភៅមាន កបមិ� កណំ�់ ជា ខ្ាងំ។12

ក្នុង្មជាបុរសវ�័ភក្មងដែលបសឡាញ់បុរសែូចោ្ន  បាន
្ធំា�ភ់ឡើងក្នុងបបភទសេវើលើពើន ខញាុ�ំលភ់�ើញថាមានការ 
លបំាក ជាខ្ាងំ ក្នុងការដសវងរកភសវាដែលអាចផ្តលក់ារដែទា ំ
សុខភាព ផ្ូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជក្នុងលក្ខណៈបគប់ បជរុង 
ភបជា�។ ព�័ម៌ានស្តើពើជងំកឺាមភរគ និងជំងភឺអែស៍ ប�រូវ បាន 
កបមិ� ប�ឹម ដ� ចភំណុះែឹងអនុវ�្តជាកដ់ស្តង របសអ់្នកផ្តលភ់សវា 
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ទំ្ កទ់នំងស្នទិ្ធស្្ន លរបសខ់ញាុ ំ នងិភសចក្តើ ប�រូវ ការ ដផ្នកសុខ ភាព  
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ ភោ�ក្នុងភ្ុះ រមួ បញចាូ ល 
ទាងំ ការពិភាកសា អពំើការភបើកបងាហា ញការ�លបពម និង  ការ  រមួ 
ភេទ  ភោ�សុវ�្ថភិាព បពមទាងំចណុំចភផ្សងៗ ជាភបចើន ភទៀ�។ 
ភាពបបសពវោ្ន ននបទពិភស្្រស់ភៅជាក់ដស្តងភៅមនិ ទាន់ បាន 
ឆ្ុុះ បញ្ចា ងំចូលភៅក្នុងកម្មវ ិ្ ើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព បន្ត ពូជ  
នងិ សទិ្ធិ ភៅថា្ន កជ់ា�ភិៅភឡើ�ភទ។

ភោលភៅអេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព និង ចណុំចភៅ  
ភអែស៍ ។ ជងំភឺអែសប៍ចចាុប្បន្ន គឺជាបុពវភេ�ុ្ជំាងភគបផុំ� 
លោំប់ ទើពើរននការស្្បរ់បសម់នុស្សវ�័ជទំង់អា�ុ ពើ ១០ែល់ 
១៩ ឆា្ន ភំៅទូទាងំសកលភលាក។13  ការ សភមាភា ្ របា� ការណ៍ 
ឆា្ន  ំ២០១៧ ស្តើពើទាងំអសោ់្ន រមួោ្ន ភែើម្បើបពា្ឈបជំ់ងភឺអែស៍  
របស់ មនុស្សវ�័ជទំង់របសអ់ង្គការ UNICEF បងាហា ញឱ្យភ�ើញ 
ថាភក្មងបសើវ�័ជទំង់ រងផលប៉ាុះពាលោ់៉ា ង្ភំ្ងភោ�ស្រដ�
វសិមភាពភ�នឌ័រ ការរមួភេទដែលមានលក្ខណៈខុសដប្កោ្ន
ភៅរាមអា�ុ និងអភំពើេងិសាភលើនែគូស្នទិ្ធស្្ន ល។14 បដន្ថម 
ភលើសភនុះភទៀ� ែវើភបើភោលភៅអេវិឌ្ឍ បបកបភោ�ចើរភាព 
(SDG) អាចភែើរ�ួ្ ទើជាប�ើវសិ�័ការអេវិឌ្ឍនស៍បមាបប់ណា្ត  
បបភទស្្ ក្នុងការភឆ្ើ��បជាម�ួបញ្ហា ជំងភឺអែស1៍5 ភោល 
នភោបា�មនិចងកា�ពវកចិចារបសភ់ោលភៅភនុះ ភ្វើឱ្យមាន 
ការ លបំាក ចភំពាុះបណា្ត បបភទស្្ ក្នុងការភឆ្ើ��បឧបសគ្គ   
ដផ្នក ចបាប់ភែើម្បើអាចសភបមចបានចំណុចភៅរបស់ខួ្ន។ បដន្ថ ម 
ភលើភនុះភទៀ� បបជាជនដែលប�រូវបានចា�ទុ់កថា មានភទាសរាម 
បបវ�្តសិ្សស្តែូចជាបបជាជនសកម្មវ�័ភក្មង និង បបជា ជនវ�័ភក្មង  
ដែលរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស៍ ប�រូវបាន ទុក ភចាល ភៅ ក្នុង ការ 
ភឆ្ើ��បភនុះ។

ភែើម្បើភឆ្ើ��បបញ្ហា ភនុះ សង្គមសុើវលិ និងសេគមនប៍បជាជន
សកម្ម បានភ្វើការជាម�ួអង្គការសេបបជាជា�ភិែើម្បើោក់ 
សមា្ព ្  ភលើសមាជិករបសខ់្នួ និងភរៀបចកិំចចាបបជុកំបមិ�ខ្ពស់
ម�ួ  ស្តើ ពើ ជងំភឺអែស/៍ភមភរគភអែសក៍្នុងដខមែុិ្ ឆា្ន ២ំ០១៦ 
ដែលបាន អនុម�័ភលើភសចក្តើដែង្ការណ៍ដផ្នកនភោបា� 
សបមាប់ ការ  រាម  ោនរេ័សភលើការបប�ុទ្ធបបឆាងំជំងភឺអែស៍ 
នងិភែើម្បើបញចា ប់ ការរ ើករ��បា�ននជងំភឺអែស៍ប�ឹមឆា្ន ២ំ០៣០ 
នងិបានអនុម�័ភលើការភប្តជាញា ចិ�្ត ការរាមោនរេ័ស (Fast 
Track Commitments) ចនំនួ១០។16  ការភប្តជាញា ចិ�្តភនុះបាន 
ចា�់ភបសកកម្ម ថា្ន ក�់បំន់ និងរែ្ឋសមាជិកភ្វើដផនការ ដផនទើ 
ចង្ុល ផ្ូវ ភែើម្បើបញចាបក់ាររ ើករ��បា�។ សខំានជ់ាងភនុះភទៀ� 
ភសចក្តើ ដែង្ការណ៍ដផ្នកភោលនភោបា�ភនុះគរួ បញ្្ជ ក់ ឱ្យ 
ភ�ើញ  នូវ ភសចក្តើប�រូវការក្នុងការភឆ្ើ��ប  ចភំពាុះជងំឺ ភអែស៍ 
ភោ� ភបបើបបាស់ភោលវ ិ្ ើដបបបបសពវោ្ន រាមរ�ៈការ�ភា្ជ ប់ 
ភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព ជាភបចើនរមួបញចាូ លោ្ន  
ជាពិភសសគឺ SDG ទើ៣ (សុខភាពល ្នងិសុខមាលភាព) ទើ៥ 
(សមភាពភ�នឌរ័) ទើ១០ (កា�ប់ន្ថ�វសិមភាពភ�នឌរ័)ទើ 
១៦ (សន្តភិាព �ុ�្តិ្ ម៌ និងស្្ថ បន័ែរ៏ងឹមា)ំ និងទើ១៧ (ភាព 
ជានែគូសបមាបភ់ោលភៅទាងំអស)់។ ការ�ភា្ជ បភ់នុះ បភងកាើ�ជា
ភវទកិា ភែើម្បើ�ភា្ជ បជំ់ងភឺអែសជ៍ាម�ួសុខភាព និងសិទ្ធផិ្ូវភេទ

ែវើភបើបបភទសមួ�ចំនួនបានធា្ការចូលរមួរបស់បបជាជន
វ�័ភក្មងក្នុងការសភបមចចិ�្ត និងការអនុវ�្តកម្មវ ិ្ ើសុខភាពផ្ូវ 
ភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិភៅកបមិ�ការចូលរមួជាភបចើន 
ក្តើ ប៉ាុដន្តបបជាជនសកម្មវ�័ភក្មង ភៅ ដ� ជួប ការ លំបាកក្នុងការ  
ចូលរមួអាបស័�ភោ�ការែកភចញ ការមាក់ងា�  និង ការ    
ភរ ើស ភអើងបពមទាងំសញ្ញា ណជារូបភាពស្តើពើកងវុះសម�្ថភាព 
ក្នុង ការចូលរមួ អាបស័�ភោ�អា�ុរបស់ពួកភគ។ ភោ� 
ដឡក សស្តើវ�័ភក្មង ដែលភបបើបបាស់ ភបគឿងភញៀន សស្តើវ�័ ភក្មង 
ជា អ្នក លក់ភេទ និងសស្តើ ចំណាក បសរុកជាអ្នកប្ដូរភ�នឌ័រ វ�័ 
ភក្មង ប�រូវ បានផ្�់ភចញពើក្នុងការសន្្ទាងំអស់ភនុះ ភេើ� 
បញ្ហា  សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិរបស់ពួកភគ
មិនបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍បគប់បោន់ អាបស័� ភោ� 
ការ មាក់ ងា� និងការភអើសភអើងក្នុងទបមង់ជាភបចើនដែលពួក
ភគ ប�រូវ ជួបបបទុះ។ ឧទាេរណ៍ សស្តើចំណាកបសរុកជាអ្នកប្ដូរ 
ភ�នឌ័រ វ�័ភក្មងមា្ន ក់ ដែលលក់ភេទប�រូវបាន ភគនិរភទសភចញ 
ភោ� ស្រ ដ�អ�្តសញ្ញា ណដផ្នកភ�នឌ័ររបស់ខ្ួន ប�រូវ បាន 
ភគ ចា�់ ទុក ថាមានភទាស ភេើ�ប�រូវបានអ្នកជំរុញការអនុវ�្ត 
ចបាប់ ភ្វើបានអាបស័�ភោ�មុខរបររបស់ោ�់ ភេើ�ប�រូវ 
បាន ររងំភោ�បគឹុះស្្ថ នភសវាសុខភាពអាបស័� ភោ� ស្្ថ ន 
ភាព ជាពលរែ្ឋរបស់្ង។ ជំនួសឱ្យការោក់បបជាជនទាងំ 
អស់ភនុះ ឱ្យភៅឯភកា ភ�ើងចាបំាច់ប�រូវទទួលស្្គ ល់�បមរូវការ
សបមាប់អង្គការសេគមន៍ និងអង្គការសង្គមសុើវលិឱ្យមករមួ 
ោ្ន  និងអំពាវ្វឱ្យមានការោក់បញចាូ លបបជាជនសកម្មវ�័    
ភក្មង ភៅក្នុងបកបខ័ណ្ឌ រភបៀបវារៈ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខ ភាព 
បន្ត ពូជ និងសិទ្ធិ ឱ្យកាន់ដ�ទូលំទូលា�ដែមភទៀ�។17

បបសិនជាភ�ើងចង់ បពា្ឈប់ជំងឺភអែស៍ប�ឹមឆា្ន  ំ២០៣០ 
ភៅក្នុងចំភណាមបបជាជនសកម្មវ�័ភក្មង ភ�ើង ចាបំាច់ប�រូវ  
ធា្ ឱ្យបានថា បញ្ហា ្្ទាក់ទងជាមួ�សុខភាពបន្ត 
ពូជ សុខភាពផ្ូវភេទ និងសិទ្ធ សមភាពភ�នឌ័រ និងអា�ុ 
ភែើម្បើផ្តលក់ារ�លប់ពមប�រូវ  បាន ភោុះបស្�រាមរ�ៈភោល វ ិ្ ើ 

នងិបន្តពូជ រមួជាម�ួោ្ន ដែលមិនជាន់ ឬប�រួ�ភលើោ្ន ភ្ុះភឡើ� 
ប៉ាុដន្តទាងំពើរភនុះ សុទ្ធដ�ភឆ្ើ��បបញ្ហា របសម់នុស្សវ�័ភក្មង
មកពើបណា្ត បករុមបបជាជនសកម្មភោ�ភបបើភោលវ ិ្ ើ�កមនុស្ស
ជាចណុំចស្នូលសខំានប់ផុំ�។

សិទ្ធផិ្ូវភេទ និងសិទ្ធបិន្តពូជ មិនដមនបោនដ់�ជាសិទ្ធ ិភែើម្បើ
លអំបដន្ថមឱ្យបសសស្់្�ភ្ុះភឡើ� ប៉ាុដន្តគឺជាសិទ្ធកិា�់
ផ្្ត ចភ់ចញមិនបានពើសញ្ញា ណសមូេភាព   ស្តើពើសិទ្ធិ
មនុស្សរបសភ់�ើង ដែលជុះឥទ្ធពិលែលក់ារសភបមចបាន 
ការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព និងគុណភាពជើវ�ិ 
សបមាប់  មនុស្សបគបរ់បូ។ សិទ្ធទាងំអស់ភនុះ ប�រូវអាបស័�
ភលើការសភបមចបានការអេវិឌ្ឍន៍លបំ្ផុ�របស់មនុស្សវ�័
ភក្មង ភេើ�រមួបញចាូ លទាងំមនុស្សវ�័ភក្មង ក្នុង បករុម 
បបជាជនសកម្ម ផងដែរ។ ភបរៅពើជំងឺភអែសម៍នុស្សវ�័ 
ភក្មង ក្នុងបករុមបបជាជនសកម្ម កម៏ានបញ្ហា សុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធ ិផងដែរ ភេើ� ពកួភគ 
ចាបំាច់  ប�រូវបានទទលួការទទលួស្្គ លភ់លើកកម្ពស់ និង 
ការពារ។

�កមនុស្សជាស្នូល សខំាន់ ភោល វ ិ្ ើដផក្ភលើ សទិ្ធដែល  ទទលួ  
ស្្គ ល់ភាពបបសពវោ្ន នន បទ ពភិស្្ ជើវ�ិ ជាកដ់ស្តង របស់  បករុម  
បបជាជនសកម្មវ�័ភក្មង។ សទិ្ធិ សុខភាព ផ្ូវភេទ និង សុខភាព 
បន្តពូជ មនិដមន បោនដ់�  ជា សទិ្ធិ ភែើម្បើ លអំ   បដន្ថមឱ្យ បសស់ ស្្�
ភ្ុះភឡើ� ប៉ាុដន្ត  គឺ ជាសទិ្ធកិា�់   ផ្្ត ច់  ភចញ មនិបានពើ សញ្ញា ណ 
សមូេ ភាព ស្តើពើ   សទិ្ធិ មនុស្ស របសភ់�ើងដែលជុះ ឥទ្ធពិល ែល់  
ការ  សភបមចបាន   ការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព នងិ គុណភាព  
ជើវ�ិ សបមាប់  មនុស្សបគបរ់បូ។ សិទ្ធទិាងំអសភ់នុះប�រូវ អាបស�័ 
ភលើ  ការ សភបមច   បាន ការអេវិឌ្ឍនល៍ប្ផុំ�របស់ មនុស្សវ�័ 
ភក្មង ភេើ�  រមួ បញចាូ លទាងំមនុស្សវ�័ភក្មងមកពើ បករុម បបជា ជន      
សកម្មផង ដែរ។ ភបរៅពើជងំភឺអែសម៍នុស្សវ�័ ភក្មងមក ពើ     បករុម 
បបជាជន  សកម្ម កម៏ានបញ្ហា សុខភាពបន្តពូជ សុខភាព ផ្ូវ ភេទ 
នងិ សទិ្ធ ផងដែរ ភេើ�ពកួភគចាបំាច់ ប�រូវ ទទលួ ស្្គ ល់ ភលើក   កម្ពស់ 
នងិ ការពារ។ 

in our own words
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ការរក្សាសុទិែ្ឋិនិ�មសបមាប់សស្តតីរស់ភៅជាមួ�
ជំងឺភអែស៍ និងសស្តតីជាអនែកភបបើបបាស់ភបគឿងភញៀន
កនែនុងកិច្ចសន្្ជាមួ� Baby Rivona

កចិចាសមាភា សន៍ភ្វើភឡើងភោ� Maria Melinda 
(Malyn) Ando

អ្នកបគប់បគងនិពន្ធ្�ករបស់ ARROW for 
Change នងិមសន្តើកម្មវ ិ្ ើជាន់ខ្ពស់ដផ្នកការ

ភបាុះពុម្ពផសា� 
ការបបាបស័�ទាក់ទង និងការ�សូ៊ម�ិរបស់ ARROWភៅក្នុងកិចចាសមាភា សនភ៍នុះ ARROW ជបួនិោ�ជាម�ួ 

Baby Rivona ជាសស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស៍ និងជាអ្នក
�ស៊ូម�ដិផ្នកជំងភឺអែសភ៍ជើងចាសរ់បសឥ់ណ្ឌូ ភនសុើ។ Baby 
គជឺាសេស្្ថ បនិក និងជាអ្នកសបមបសបមរួលរបស់បណា្ត ញ 
សស្តើផ្ុកភមភរគភអែសឥ៍ណ្ឌូ ភនសុើ (IPPI) ដែលជាបណា្ត ញ
ថា្ន កជ់ា�ដិ�ម�ួគ�ក់្នុងបបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើសបមាបស់ស្តើរសភ់ៅ
នងិរងផលប៉ាុះពាល់ ពើជងំភឺអែស៍ ភេើ�ដែលបចចាុប្បន្នមាន
សមាជិកជាសស្តើបបមាណ ៦០០ ្កម់កពើភខ�្តចនំនួ ២៥។
ភោ�បានបភងកាើ�ភឡើងក្នុងឆា្ន  ំ២០០៦ IPPI មានបណំងស្្ថ ប្
ចល្ែ៏រងឹមាមំ�ួរបសស់ស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស៍ និងសស្តើ
រងផលប៉ាុះពាលស់ខំាន់ៗ ពើជងំភឺអែស៍ អេវិឌ្ឍចភំណុះែឹងរបស់
ពកួភគទាកទ់ងជាម�ួសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង 
សទិ្ធិ (SRHR)។ ដកលអំលទ្ធភាពរបសព់កួភគក្នុងការទទលួ 
បានភសវា និងបភងកាើនការចូលរមួបបកបភោ�អ�្ថន័�របស់ 
ពកួ ភគ ភៅក្នុងទើរាងំ និងភោលនភោបា� នងិការ�ស៊ូម�ិ។1  

Baby បានដចករដំលកបបាបព់កួភ�ើងអពំើបញ្ហា បបឈមរបស់ 
សស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស៍ និងសស្តើជាអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿង 
ភញៀន កែូ៏ចជាការលបំាកក្នុងការទទលួបានមូលនិ្ិ សបមាប់ 
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ នងិសបមាប់ ការ 
ពបងឹង  ដផ្នកស្្ថ ប័ន។

សូមបបាបភ់�ើងភោ�សភង្ខបអពំើែភំណើ រជើវ�ិជាសកម្មជន 
របស់អ្នក។ ភ�ើភ្វើែូចភម្តចភទើបអ្នកបានចាបភ់ផ្តើមភ្វើការងារ ភលើ
បញ្ហា ជំងឺភអែស៍ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ 
និង សិទ្ធសស្តើជាអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿងភញៀន និងសស្តើរស់ភៅជា
ម�ួជំងឺភអែសនិ៍ងរងផលប៉ាុះពាល់ពើជំងឺភអែស?៍

កាលពើមុន ខញាុធ្ំាបភ់បបើបបាសភ់បគឿងភញៀន ភេើ�ខញាុបំានភៅ
ភ វ្ើការភៅបបភទមា៉ា ភឡសុើជាអ្នកមភបបើការងាររាមផ្ុះ ក្នុងឆា្ន ទំើ
ពើរដែលខញាុភំ្វើការភៅទើភ្ុះ ខញាុបំានែងឹថាខញាុមំានជំងភឺអែសវ៍ជិ្ជមាន
ភេើ�ប�រូវភគបញចាូ នប�ឡប់មកបបភទសវញិ។ ខញាុោំ្ម នការងារោ្ម ន 
បបាក់ ោ្ម នព�័ម៌ាន ខញាុរំង់ចាដំ�ស្្បម់�ួមុខប៉ាុភណាណ ុះ។ ប្្ប់ 
មក ខញាុបំានអានភសៀវភៅ។ ខញាុបំានចូលរមួបករុមោបំទសបមាបជ់ងំឺ 
ភអែស។៍ ខញាុបំានចុុះភៅមូលោ្ឋ ន ភេើ�ភរៀនសូប�ពើភវជ្ជបណ្ឌិ � 
អ�ែិជិន ពើបគរួស្រ រចួភេើ�ខញាុក្ំា�ជាម�ិ្តេក្តសិបមាបអ់�ែិ-ិ
ជន។  ប្្បម់ក ក្នុងឆា្ន ២ំ០០៦ ភបកា�ពើស៊ណូាមើភៅរែ្ឋ
Aceh ខញាុបំានចាបភ់ផ្តើមអង្គការរបសខ់្នួឯង។  ចាបព់ើភពលភ្ុះ

បណា្ត ញជាភបចើនរបស់បករុមបបជាជនសកម្មែនទភទៀ� រាងំពើ
ភពលភ្ុះមក បានដកសបមរួលម៉ាឌុូលសិកសាភនុះសបមាប់សមាជិក
របស់ខ្នួផ្្ល់ រមួទាងំសេគមនអ៍ន្តរជា�រិបសស់ស្តើ រសភ់ៅជា
ម�ួជងំភឺអែសប៍បចា�ំបំនអ់ាសុើបា៉ា សុើេវកិ (ICWAP) ក្នុង
ឆា្ន ២ំ០១៤ និងបណា្ត ញជា�អិ្នករកសុើផ្ូវភេទឥណ្ឌូ ភនសុើក្នុង
ឆា្ន ២ំ០១៥។ ែ្មើៗ ភនុះ បករុមម�ួដែលភ្វើការភែើម្បើកា�ប់ន្ថ�
ភបោុះថា្ន ក់ កច៏ង់ដកសបមរួលម៉ាឌុូលសិកសាភនុះដែរ។ ទាកទ់ងជា
ម�ួជោំនប្្ប់ ខញាុចំង់ភ្វើការវា��នមប្គបប់ជរុងភបជា�ម�ួភលើ
ផលប៉ាុះពាលរ់បសម់៉ាឌុូលសិកសា និងភ្វើបចចាុប្បន្នភាពម៉ាឌុូលសិកសា
ភនុះ។ ភ�ើងកច៏ង់ឱ្យមានសស្តើដែមទាងំបានទទលួការបណ្តុ ុះ

មក ខញាុបំានក្ា�ជាសកម្មជនភោ�ពាកម់កួភផ្សងៗជាភបចើន ៖
ជាសស្តើរស់ភៅជាមួ�ជងំភឺអែស៍ ជាមនុស្សភបបើបបាស់ភបគឿង
ភញៀន និងជាអ�ើ�កម្មករចណំាកបសរុក (ខញាុបំានចូលរមួជាម�ួ
គណៈកមា្ម ្ិការភអែស៍ជា�កិ្នុងការអេវិឌ្ឍន៍ដផនការ�ុទ្ធស្សស្ត
សបមាបជ់នចណំាកបសរុក)។ ខញាុកំជ៏ាមា្ត �មា្ន កផ់ងដែរ។ ក្នុងឆា្ន ំ
២០០៩ ខញាុរំន្ធ�ណ់ាសដ់ែលបានែងឹថាខញាុមំាននផភ្ពាុះភៅអា�ុ
៤២ ឆា្ន ។ំ ភទាុះោ៉ា ងណាក្តើ ខញាុសំណំាងណាស់ ភបពាុះខញាុអំាច
មានលទ្ធភាពទទលួបានភសវា បងាកា រការចមង្ពើមា្ត �ភៅកូន
(PMCT) ដែលខញាុបំានជ�ួអេវិឌ្ឍភឡើង។

ភ�ើអ្នកអាចបបាបព់កួភ�ើងបានភទ ថាភ�ើភេ�ុអវើ IPPI 
សភបមចចិ�្តភផ្្ត �ការ�កចិ�្តទុកោកភ់លើសុខភាព ផ្ូវភេទ 
សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធភិេើ�ភ�ើអ្នកបានភ្វើអវើខុ្ះ ភែើម្បើ 
ភឆ្ើ��ប ចភំពាុះ ចភ្្ុះបបភោងភនុះ?

ក្នុងឆា្ន ២ំ០១១ ភ�ើងបានចាបភ់ផ្តើមសរួសមាជកិរបសភ់�ើង
ថាភ�ើពកួភគប�រូវការអវើឱ្យពិ�បបាកែ និងចង់ភផ្្ត �ការ�កចិ�្ត
ទុកោកភ់លើអវើសបមាបក់ារកស្ងសម�្ថភាព និងការ�ស៊ូម�។ិ
អាទិភាពទើម�ួ ដែលប�រូវបានកណំ�ឱ់្យភ�ើញការស្្បសង្់
ម�ភិនុះ គឺ�បមរូវការព�័ម៌ានស្តើពើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ
នងិសិទ្ធិ នងិការអនុវ�្តសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង
សទិ្ធិ ចភំពាុះសស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស។៍

ភោ�ពចិារណាភ�ើញថា មិនមាននរណាមា្ន ក់ក្នុងចំភណាម
ពកួភ�ើង បានែងឹពិ�បបាកែអពំើបបធានបទភនុះ ភ�ើងបានសំុ 
ជនំ�ួពើជំ្ ញការជាភបចើន ភែើម្បើអេវិឌ្ឍវគ្គបណ្តុ ុះបណា្ត ល
ជា ម�ួភ�ើង។2  ក្នុងែភំណើ រការភនុះ ភ�ើងបានដចករដំលក
បទ ពភិស្្នរ៍បសភ់�ើង ក្នុង្មជាសស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំឺ
ភអែស៍ ស្តើពើបញ្ហា ការរលូំ�កូន ជំងកឺាមភរគ អភំពើ េងិសាភលើ 
សស្តើ លទ្ធភាពទទលួបានការពយោបាល និងបញ្ហា ភ�នឌរ័បពមទាងំ 
បញ្ហា ែនទភទៀ�។ ែវើភបើមូលនិ្មិានកបមិ�កណំ�ក់្តើ ប៉ាុដន្តភ�ើង 
បានបណ្តុ ុះបណា្ត លអ្នកសបមបសបមរួលជាភបចើន ្ ក់ ដែលភបកា� 
មកបានបន្តភ្វើការបណ្តុ ុះបណា្ត លជូនែល់ សស្តើ ជាអ្នករស់ ភៅ 
ជា ម�ួ ជងំឺ ភអែសែ៍នទភទៀ�។
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ការ�ល់ែងឹកាន់ដ�ភបចើនអំពើលទ្ធភាពចូលភៅរកភសវាសុខភាព
ផ្ូវភេទ និង សុខភាពបន្តពូជ  ែូចជាកញចាក់ pap និងបានែងឹ
ថាការពនយោរកភំណើ �ភោ�បង្ខំ នងិការបពា្ឈបក់ភំណើ � ភោ�បង្ខំ
គជឺាការរភំលាេបពំានសិទ្ធរបសព់កួភគភោ�ផ្្ល។់

ភទាុះោ៉ា ងក្តើ  ភៅមានចភ្្ុះបបភោងម�ួចនំនួភៅភឡើ� 
ែូចជាម៉ាឌុូលសិកសាមិនបានោកប់ញចាូ លព�័ម៌ាន ដែលភផ្្ត �ការ
�កចិ�្តទុកោកភ់ោ�ចភំពាុះភលើសស្តើ ជាអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿង
ភញៀន បពមទាងំភសចក្តើប�រូវការដផ្នកសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព
បន្តពូជនិងសិទ្ធិ ជាកល់ាករ់បសព់កួភគ។ ឧទាេរណ៍ ភ�ើងមិន
មានព�័ម៌ានស្តើពើផលប៉ាុះពាលន់នភបគឿងភញៀន រមួទាងំថា្ន ភំមរា
ែូន ភលើសស្តើមាននផភ្ពាុះ។ បញ្ហា ្្ទាកទ់ងនឹងនិ ្្ន ការផ្ូវភេទ 
នងិអ�្តសញ្ញា ណ និងការដស្តងភចញដផ្នកភ�នឌរ័ (SOGIE) ក៏ មនិ 
ប�រូវបានោកប់ញចាូ លដែរ។

«ក្នុងទស្សនៈ�លភ់�ើញរបស់ខញាុ ំ សស្តើទាងំអស់ចា ំបាច់ 
ប�រូវ ែឹងអពំើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធរិមួ 
ទាងំការបងាកា រកំុឱ្យមាននផភ្ពាុះ ដែលខ្នួមិនចង់បាន ជំងឺ  
កាមភរគ និងជំងឺភអែសភ៍ោ�មិនគិ�អពំើអា�ុ នងិ  
ថា  ភ�ើ ្ ងជាសស្តើ “រងផលប៉ាុះពាល់សខំាន”់ ឬ “មាន 
ោនិេ�័  ខ្ពស”់ ភ្ុះភឡើ�»។

vocies from the global south
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បណា្ត លផងដែរ ភបពាុះថាបចចាុប្បន្នមានដ� ១៥%ប៉ាុភណាណ ុះនន
សមាជិក IPPI បានទទលួការបណ្តុ ុះបណា្ត ល។ភទាុះោ៉ា ង
ណាក្តើ ការដសវងរកមូលនិ្មិនិដមនជាភរឿងងា�បសរួលភឡើ�។

ភ�ើអ្នកអាចបបាបភ់�ើងបានភទថា ភ�ើមានកងវលដ់ផ្នក សុខភាព
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ អវើខុ្ះរបស់សស្តើកពុំងរស់
ភៅជាមួ�ជំងឺភអស៍ និងរបស់សស្តើជាអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿងភញៀន
ដែលមានលក្ខណៈភោ�ដឡកភៅក្នុង�បំនភ់នុះ?

មនុស្សជាភបចើនភៅដ�េ�័ខ្ាចចភំពាុះជងំភឺអែស៍ ភេ�ុភនុះ
ភៅដ�មានការមាកង់ា� និងការភរ ើសភអើង។ ប៉ាុដន្តភៅភពល
នោិ�អពំើសុខភាពបន្តពូជ មនុស្សបគបោ់្ន ងា�បសរួលទទលួ
�កថាភនុះ គឺជាភរឿងសំខានស់បមាបស់ស្តើភរៀបការរចួ ភបើភទាុះបើ
ជាអ្នកភ្ុះកពុំងរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែសក៍្តើ។ ប៉ាុដន្តចណុំចភនុះ 
ភៅដ�ជា បញ្ហា សបមាបម់នុស្សវ�័ជទំង់មនិទានភ់រៀបការ និង
មនុស្សវ�័ភក្មងជាទូភៅ ភបពាុះថាការរមួភេទភៅដ�ប�រូវបានចា�់
ទុកថាជា�ណំមសបមាបព់កួភគ។ ក្នុងទស្សនៈ�លភ់�ើញរបស់ 
ខញាុ ំ សស្តើទាងំអសច់ាបំាចប់�រូវែងឹអពំើ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្ត  
ពូជ និងសិទ្ធិ រមួទាងំការបងាកា រកំុឱ្យមាននផភ្ពាុះដែលខ្នួមិនចង់ 
បាន ជំងកឺាមភរគ និងជំងភឺអែសភ៍ោ�មនិគិ�អពំើអា�ុ និង 
ថាភ�ើ្ ងជាសស្តើ «រងផលប៉ាុះពាលស់ខំាន»់ ឬ «មានោនេិ�័ 
ខ្ពស»់ ភ្ុះភឡើ�។

អភំពើេងិសាភលើសស្តើ នងិការបពា្ឈបក់ភំណើ �ភោ�បង្ខំ គជឺា
បញ្ហា សំខានស់បមាបស់ស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស។៍ ភ�ើងបាន 
ភ្វើការសិកសាម�ួភលើបញ្ហា ភនុះ ក្នុងបបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើក្នុងឆា្ន  ំ
២០១២3  និងបានរកភ�ើញថា ៣០,២% ននអ្នកភឆ្ើ��បធ្ាប់   
ជបួបទពភិស្្នអ៍ភំពើេងិសាដផ្នកភសែ្ឋ កចិចា ២៩,៧% ធ្ាប់ ជបួ 
បទពិភស្្អភំពើេងិសាផ្ូវចិ�្ត ២៨,៩% ធ្ាបជ់បួបទពិភស្្ 
អភំពើេងិសាដផ្នកផ្ូវភេទ ២៤,៨% ធ្ាបជ់បួបទពិភស្្អភំពើេងិសា
ដផ្នករងកា� និង ១៣,៥% ធ្ាបឆ់ង្កា�ក់ារបពា្ឈបក់ភំណើ �
ភោ�បង្ខ។ំ រាមពិ�ក្នុងឆា្ន  ំ២០១២ ខញាុបំានភលើកភឡើងនូវបញ្ហា  
ស្តើពើការបពា្ឈបក់ភំណើ �ភោ�បង្ខកំ្នុងចភំណាមសស្តើរសភ់ៅជា 
ម�ួ ជងំភឺអែសភ៍ៅក្នុងគណៈកមា្ម ្កិារ CEDAW។ ភ�ើងមិន 
បាន ឮអពំើករណើ បដន្ថមភទៀ� ស្តើពើការបពា្ឈបក់ភំណើ �ភោ�បង្ខំ 
ភបកា�ពើភពលភ្ុះភឡើ� ប៉ាុដន្តភៅមុនភនុះក្នុងដខឧសភាកន្ង
ភៅ ភនុះ ភ�ើងបានឮអពំើករណើ សស្តើអា�ុ ២៣ ឆា្ន មំា្ន ក់ ដែល រស់
ភៅជាម�ួជងំភឺអែសប៍ានបពា្ឈបក់ភំណើ �។ ភ�ើង ភៅ កពុំង  
បបមូល េស្តុរាងអពំើមូលភេ�ុដែលភ្វើឱ្យ្ងទទលួ  �កនើ�ិ 
វ ិ្ ើបពា្ឈបក់ភំណើ �ភនុះ ភេើ�បបសនិ ភបើ ភ�ើង ព�ិ ជា រក ភ�ើញ 
ថា ្ងបានទទលួការបង្ខឱំ្យភ្វើដបបភនុះ ភ�ើងនឹងភលើកភឡើង 
នូវ បញ្ហា ភនុះជាែ្មើម្តងភទៀ�។

សបមាប់សស្តើ ដែភបបើបបាស់ភបគឿងភញៀន បញ្ហា គឺទាក់ទងជា
មួ�វែ្តរែូវរបស់សស្តើសបមាប់សស្តើភបបើបបាស់ភបគឿងភញៀន។ បញ្ហា
គថឺាវែ្តរែូវរបស់សស្តើដែលភបបើថា្ន ភំមរាែូន ដលងមកភទៀងទា�់
ភ្វើឱ្យកានដ់�លបំាកសបមាបព់កួភគក្នុងការែងឹថា ភ�ើពកួភគមាន
រែូវ ឬមិនមានភ្ុះភឡើ�។ រាម្ម្មរា ពកួភគបានែងឹថាខ្នួ
មាននផភ្ពាុះ ភៅភពលពកួភគស្ថ�ិភៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌ លស្្ត រនើ�ិ
សម្បទា។ ភៅភពលពកួភគបានែងឹថា ខ្នួមាននផភ្ពាុះ ភ�ើអវើ
ជាជភបមើសលប្ផុំ�សបមាបព់កួភគ? ថាប�រូវរលូំ�កូន ឬប�រូវបន្ត
ការមាននផ្ភពាុះភៅភពលកំពុងបន្តការភបបើបបាស់ថា្ន ភំមរាែូន?

ែូចបានបញ្្ជ កព់ើខាងភែើមភេើ�ថា កងវុះមូលនិ្សិបមាប់ 
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ សបមាបស់ស្តើរសភ់ៅ
ជាម�ួជងំភឺអែស៍ គឺជាកងវលែ់គ៏ន្ុឹះម�ួរបសព់កួភ�ើង។ កងវុះ
ការោកប់ញចាូ លភៅក្នុងភោលនភោបា� អាចជាករា្ត ម�ួដែល
ភ វ្ើឱ្យមនិមានមូលនិ្រិបស់រោ្ឋ េិបាល សបមាប់ការងារភនុះ។4

ែវើភបើភ�ើងបានោកប់ញចាូ លសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ
នងិសិទ្ធិ រចួ ភេើ�ការោកប់ញចាូ លភសវាអភំពើេងិសា និងភសវា  
ជងំឺ ភអែសភ៍ៅក្នុង�ុទ្ធស្សស្តជា�ិ នងិដផនការសកម្ម ភាព ជា�ិ 
សបមាបជំ់ងភឺអែស៍ និងការភឆ្ើ��បជំងភឺអែសឆ៍ា្ន  ំ២០១៥-
២០១៩ ក្តើ ប៉ាុដន្តឯកស្រភនុះ ភៅមនិទានប់ានចុុះេ�្ថភលខា
ភោ�បកសងួសុខាេបិាលភៅភឡើ�។ ការោកប់ញចាូ លភសវា 
អភំពើេងិសា និងភសវាជំងភឺអែស៍ គឺបានទទលួមូលនិ្ិ ប៉ាុដន្តភៅ 
មនិ ទានម់ានការផ្តលមូ់ល និ្ ិ  សបមាប់ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខ 
ភាព បន្តពូជនិងសិទ្ធិ ភៅ ភឡើ�។ កាលពើឆា្ន មុំន UNFPA បាន 
ោ ំបទពកួភ�ើង ភេើ�បណា្ត ញជា�រិបសអ់្នករកសុើផ្ូវភេទ បាន 
ទទលួ មូលនិ្មិ�ួចនំនួ ភែើម្បើផ្ដលក់ារបណ្តុ ុះបណា្ត លរមួោ្ន ែល់ 
អ្នកសបមបសបមរួល ប៉ាុដន្តមូលនិ្ភិនុះ មិនសមមូលជាម�ួការ 
ភ្វើកម្មវ ិ្ ើបបកប ភោ� ចើរភាពភឡើ�។ ជាអកុសលភ�ើង ោក់ 
មនិ មាន   េស្តុរាង គរួ ឱ្យ ភជឿជាកប់គបប់ោន់ ភែើម្បើ បងាហា ញ ថា 
សុខភាព ផ្ូវ ភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ គពឺ�ិជាបញ្ហា ែ៏ 
សខំាន់  ដែល ប�រូវភឆ្ើ��បសបមាប់ សស្តើ កពុំង រស់ ភៅ ជា ម�ួ ជងំឺ 
ភអែស៍។

ភ�ើសេគមនស៍ស្តើរស់ភៅជាម�ួជំងឺភអែស៍ និងសស្តើរងផលប៉ាុះ 
ពាល់ពើជំងឺភអែស៍ និងសស្តើជាអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿងភញៀនភែើរ
�ួ្ ទើអវើខុ្ះក្នុងការអនុវ�្ត និងការពិនិ�្យរាមោនភោលភៅ
អេិវឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព? ភ�ើអាចជំរញុ�ួ្ ទើទាងំអស់
ភនុះបានភោ�រភបៀបណា?

បចចាុប្បន្ន សកម្មជនជំងភឺអែស៍ និងសេគមន៍ ភៅខវុះការ
�លែ់ងឹអពំើស្រៈសខំានរ់បស់ ភោលភៅអេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�
ចើរភាព ភបើគ�ិភៅភលើចំណុចថាបកបខណ្ឌ ការងារកបមិ�សកល
ែ្មើភនុះ មានទាងំចណុំចភោលភៅសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្ត 
ពូជ និងសិទ្ធិ  នងិជំងភឺអែស។៍ 

ទាកទ់ងជាម�ួការភ្វើឱ្យមានការចូលរមួ ពើសង្គមសុើវលិ
របស់រោ្ឋ េិបាលភៅក្នុងការអេវិឌ្ឍន៍ដផនការ�ុទ្ធស្សស្តសបមាប់
អនុវ�្តភោលភៅអេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព ខញាុគំ�ិថា ពកួភគ
ចាបំាចប់�រូវមាន�ម្ាភាពដែមភទៀ� អពំើថាភ�ើ នរណាខុ្ះដែល
រោ្ឋ េិបាលអភញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួ និងភេ�ុអវើនងឹប�រូវធា្ឱ្យមាន
ភាពចបមរុុះខ្ពស។់ ភពលខញាុសំរួភៅរោ្ឋ េិបាលពកួភគនោិ�ថា
អង្គការម�ួចនំនួ បានចូលរមួរចួភេើ�ជាម�ួការោិល�័ 
ដផន ការជា�។ិ ខញាុនំោិ�ថា មនិអើភទ ប៉ាុដន្តភលើកភបកា�សូម

កំុភេច្អភញ្ជ ើញខញាុឱំ្យចូលរមួផង ភបពាុះខញាុចំាបអ់ាម្មណ៍ ភេើ�ខញាុ ំ
ចង់ភលើកភឡើងអពំើបញ្ហា សស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស។៍

ែវើភបើរោ្ឋ េិបាល មានភសវាសបមាបស់ស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំឺ
ភអែសក៍្តើ ប៉ាុដន្តចាបំាចប់�រូវមានការចូលរមួបដន្ថមភទៀ�ពើសេគមន៍
ទាក់ទងនឹងការវា��នម្គុណភាពភសវាទាងំអស់ភនុះភៅមូល
ោ្ឋ នមិនដមនបោន់ដ�បភបមើអ្នកទទួលផលភ្ុះភឡើ�។ រាមពិ�
ភនុះគជឺាវស័ិ�មួ�ដែលភ�ើងបានោក់បញចាូ លភៅក្នុងសំភណើ
ជុែំ្មើៗ  ភនុះភៅកានមូ់លនិ្សិកលក្នុងកិចចាសេការ ជាម�ួ
បកសួងសុខាេបិាល។

ភ�ើអ្នកមានអនុស្សន៍អវើខុ្ះ ជូនែលរ់ោ្ឋ េបិាល អង្គការសេ 
បបជាជា�ិ និងមាចា ស់ជំន�ួ ភឆា្ព ុះភៅធា្ឱ្យបានថា សុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ របសស់ស្តើរស់ភៅជា ម�ួ 
ជំងឺភអែស៍ និងរងផលប៉ាុះពាល់ពើជំងឺភអែស៍ និងសស្តើភបបើបបាស់
ភបគឿងភញៀនមិនប�រូវបានភគបំភេ្ច?

ចាបំាចប់�រូវមានការវនិភិោគបដន្ថមភទៀ�សបមាប់ សុខភាព
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ របសស់ស្តើរសភ់ៅជាម�ួជងំឺ
ភអែសក៍្នុងបបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើ ទាងំរោ្ឋ េិបាល និងមាចា សជំ់ន�ួ។ 
ចភំណុះែឹងអពំើសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្ត ពូជ និងសិទ្ធិ មាន
ស្រៈសខំានខ្់ាងំណាសស់បមាបស់ស្តើរសភ់ៅ ជាម�ួជងំភឺអែស៍ 
ភែើម្បើឱ្យពកួភគរសភ់ៅក្នុងជើវ�ិរបសខ់្នួ ឱ្យ បានល ្នងិភែើម្បើ 
ការពារ ពកួភគពើការមាននផភ្ពាុះភោ�មនិ ចង់ បាន និង ជងំឺ 
កាមភរគ។

បញ្ហា គន្ុឹះម�ួភទៀ� គឺភសចក្តើប�រូវការឱ្យមាចា សជំ់ន�ួផ្តល់
មូលនិ្ែិលក់ារពបងឹងស្្ថ បន័។ ែវើភបើមាចា សជំ់ន�ួបបដេលជា
ចាបអ់ារម្មណ៍ក្នុងការផ្តលមូ់លនិ្ែិលក់ម្មវ ិ្ ើម�ួចនំនួរបស់
ភ�ើងក្តើ ប៉ាុដន្តពកួភគមនិផ្តលប់បាកដ់ខែលភ់�ើងភឡើ�។ ភ�ើភ�ើង
អាចរស់ភៅបានភោ�រភបៀបណា បបសនិភបើមនិមានបបាក់ដខ
ភ្ុះ? ភ�ើងបានចណំា�ភពល និងកម្ាងំរបសភ់�ើងរចួភេើ�
សូមកំុចា�ទុ់កភ�ើងជាអ្នកស្មប័គច�ិ្ត។ សូមភមើលមកភ�ើងខញាុ ំ
ជាអ្នកជំ្ញ ភបពាុះភ�ើងបានរសភ់ៅឆង្កា�ភ់រឿងទាងំអស់
ភនុះ ជំ្ញរបសភ់�ើងបានមកពើបទពិភស្្នរ៍បសព់កួភ�ើង
ផ្្ល។់ 

ខញាុកំភ៏ស្នើសំុែូចោ្ន ភនុះពើរោ្ឋ េិបាលផងដែរ។ រោ្ឋ េិបាលក៏
ប�រូវផ្តល់ការោបំទែលអ់ង្គការសស្តើផងដែរ ភែើម្បើឱ្យអង្គការទាងំ
ភ្ុះ អាចចាបភ់ផ្តើមការភលើកកម្ពសក់ារ�លែ់ងឹ ជាពិភសស
ភៅភលើ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ នងិភែើម្បើ
ពបងឹងស្្ថ បន័។ រោ្ឋ េិបាលចាបំាចប់�រូវផ្តលមូ់លនិ្ែិលភ់�ើង
នងិភមើលភ�ើញថា សកម្មភាពភនុះ ជាការទទលួខុសប�រូវរបស់
រោ្ឋ េិបាល ជាជាងឱ្យភ�ើងភៅដសវងរកមាចា សជំ់ន�ួភៅភបរៅ
បបភទស។ រោ្ឋ េិបាលចាបំាចប់�រូវបភងកាើ��ន្តការផ្តលមូ់លនិ្ិ
សបមាប់អង្គការសង្គមសុើវលិភចញពើែវកិាជា�។ិ

ទាកទ់ងជាម�ួចបាប់ និងភោលនភោបា� ចបាបស់្តើពើការ 
បបឆាងំការភរ ើសភអើង ចំភពាុះបបជាជនរសភ់ៅជាម�ួជងំភឺអែស៍ 
ចាបំាចប់�រូវអនុវ�្តឱ្យបានសមបសប។ ឧទាេរណ៍ ែ្មើៗ ភនុះ 
កុមារ មា្ន ក់មិនប�រូវបានស្លាភរៀនទទួលឱ្យចូលភរៀនភទភោ�
ស្រដ�ជងំភឺអែស៍។ សបមាប់ការភបបើបបាស់ភបគឿងភញៀនភ�ើងភៅ
ដ�មានភទាសបបោរជើវ�ិសបមាប់អ្នកជួញភបគឿងភញៀន ភេើ�

បណា្ត ញអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿងភញៀនឥណ្ឌូ ភនសុើ (PKNI) បានភ្វើ
ការសិកសាមួ�ភលើបញ្ហា ទាងំភនុះ។

«ែវើភបើរោ្ឋ េិបាល មានភសវាសបមាបស់ស្តើរស់ភៅជាមួ�
ជងឺំភអែសក៍្តើ ប៉ាុដន្តចាបំាច់ប�រូវចូលរមួបដន្ថមភទៀ�ពើសេគមន៍
ទាក់ទងនងឹការវា��នម្គុណភាពភសវាទាងំអស់ភនុះភៅ
មូលោ្ឋ នមិនដមនបោន់ដ�បភបមើអ្នកទទួលផលភ្ុះភឡើ�»។

vocies from the global south
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ចភំពាុះអ្នកភបបើបបាសភ់បគឿងភញៀនម�ួចនំនួ ភៅមណ្ឌ លស្្ត រ
នើ�សិម្បទា ភេើ�ម�ួចនំនួភទៀ�ភៅដ�ប�រូវជាបព់ន្្ធ ោរ។
ភ�ើងមានក្តើបារមភាអពំើចណុំចភៅដែលរោ្ឋ េិបាលបានកណំ�ថ់ា
ប�មឹឆា្ន  ំ ២០២០ បបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើនងឹក្ា�ជាបបភទសោ្ម ន
ភបគឿងភញៀន និងសសងា្គ មភបគឿងភញៀនដែលជាលទ្ធផលភកើ�
ភចញពើភ្ុះ។ បបសនិភបើការោិល័�ជា�បិបឆាងំភបគឿងភញៀន
មនិអាចសភបមចបានរាមភោលភៅបបចាឆំា្ន រំបស់ខួ្ន របស់អ្នក
ភបបើបបាស់ភបគឿងភញៀន ប�រូវចូលភៅមណ្ឌ លស្្ត រនើ�សិម្បទា ភ�ើ
អ្នកអាចគិ�ភ�ើញភទថានឹងមានអវើភកើ�ភឡើង? ចបាប់ និងភោល 
នភោបា�ចាបំាចប់�រូវដ�ដផក្ភលើសទិ្ធ។

ទាកទ់ងជាម�ួលទ្ធភាពទទលួបានឱសែ និងការពយោបាល
ភ�ើងកពុំង�ស៊ូម�ឱិ្យរោ្ឋ េិបាលផ្តលឱ់សែ សបមាបជំ់ងភឺែ្ើម
បបភេទភស។ បចចាុប្បន្នភនុះ ថា្ន ភំនុះភៅមនិទានម់ានក្នុងមន្ើរភពទ្យ
បបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើភៅភឡើ�ភេើ�មានដ�រាមរ�ៈ ការទិញ
ក្នុង�នមភ្ទវែងនន�នមល្កក់្នុងបបភទសឥណា្ឌ  ភេ�ុភនុះបណា្ត ញ
្្ចាបំាចប់�រូវភៅរកថា្ន ទំាងំភនុះ ពើបបភទសឥណា្ឌ ឆង្រាម
បបភទសនែ។5  ការភ្វើភ�ស្តមន្ើរពិភស្្កម៏ាន�នមខ្្ពសខ្់ាងំ
ណាស់ដែរសបមាប់សេគមន៍ ភេើ�ការភ វ្ើភ�ស្តភនុះចាបំាច់
ប�រូវឥ�គ�ិនែ្ ឬមាន�នម្សមរម្យជាងភនុះ។

ជាចុងភបកា�ការធា្រ៉ា ប់រងសុខភាពជា�ិ ដែលប�រូវបាន
ផ្តលភ់ោ�រោ្ឋ េិបាលសបមាបប់គបព់លរែ្ឋទាងំអស់ បចចាុប្បន្ន
ដចងថា បបសនិភបើអ្នកឈភឺោ�ស្រដ�ភបគឿងភញៀនភ្ុះអ្នក
មនិបានទទលួនែព្យោបាលភនុះភឡើ�។ ចាបំាចប់�រូវែកមាបរា
ចបាបទ់ាងំភ្ុះភចញ។ បបសនិភបើអ្នកចង់ផ្តលឱ់្យថា្ន ភំនុះគរួដ�
សបមាប់មនុស្សបគប់របូ។

ភ�ើអ្នកមានចងប់ដន្ថមអវើភទៀ�ភទ? 

ឥឡូវភនុះ ខញាុមំានអារម្មណ៍ភនឿ�េ�ក់្នុង្មជាអ្នករសភ់ៅ
ជាម�ួជងំភឺអែស៍ ភបពាុះថាចនំនួអ្នកផ្ុកភមភរគភអែសដ៍�ង
ដ�ភកើនភឡើង ភេើ�ភៅដ�មានការភរ ើសភអើង។ ភ�ើងមានសន្នសិើទ
ជាភបចើន ប៉ាុដន្តភេ�ុអវើបានជាម្សលិមិុញមានការបពា្ឈបក់ភំណើ �
ភោ�បង្ខមំ្តងភទៀ�ភេើ�? ភ�ើភេ�ុអវើបានជាកូនបបរុសរបសខ់ញាុ ំ
(ដែលមិនមានជំងភឺអែស៍វជិ្ជមាន) ប�រូវបានបចានភចញពើស្លា
ភរៀនភោ�ស្រដ�ឪពុកមា្ត �ទាងំឡា�មានការេ�័ខ្ាច?
ក្នុងខរួកបាលខញាុមំានគនិំ�ជាភបចើនអពំើអវើ ដែលភ�ើងភៅមនិទាន់
សភបមចបាន ភបើភទាុះបើជាភ�ើងខិ�ខំបបងឹដបបងោ៉ា ងខ្ាងំភេើ�ក្តើ។

ភបើគិ�ភៅភលើចណុំចទាងំអសភ់នុះ ភ�ើអវើខុ្ះដែលរកសាគនិំ�
សុទិែ្ឋនិិ�មរបស់អ្នក? ភ�ើអវើដែលជំរញុអ្នកឱ្យភៅដ�បន្តភៅ
មុខជានិចចា?
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«បញ្ហា គន្ុឹះម�ួភទៀ� គឺភសចក្តើប�រូវការឱ្យ មាចា ស់ជំន�ួ  
ផ្តលមូ់លនិ្ិែលក់ារពបងឹងស្្ថ បន័។ ែវើភបើមាចា ស់ជំន�ួ 
បបដេល ជា ចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុងការ ផ្តល់ មូលនិ្ិ ែល់ 
កម្មវ ិ្ ើម�ួចនំនួរបស់ភ�ើងក្តើ ប៉ាុដន្តពកួភគមនិផ្តល់ បបាក់ 
ដខែលភ់�ើងភឡើ�។ ភ�ើភ�ើងអាចរស់ ភៅបាន ភោ� 
រភបៀបណា បបសិនភបើមិនមានបបាកដ់ខភ្ុះ? ភ�ើង 

បានចណំា�ភពល និងកម្ាងំរបសភ់�ើងរចួភេើ� សូម 
កំុចា�់ ទុកភ�ើងជាអ្នកស្មប័គចិ�្ត។ សូមភមើលមក ភ�ើង 
ខញាុ ំ ជាអ្នកជំ្ញភបពាុះភ�ើងបានរស់ភៅឆង្កា�ភ់រឿង 
ទាងំអស់ភនុះ ជំ្ញរបស់ភ�ើងបានមកពើបទពិភស្្ 
របស់ភ�ើងផ្្ល»់។

vocies from the global south
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ន�ិមន�័ SOGI។ ន�ិមន�័ទូលទូំលា�របស់ SOGI 
ភៅ  ក្នុង YPs ភចៀសវាងភោ�បបរុងបប��័្ន នូវអ្្ក់  នន  ការ   ការ 
ពារ ដ�ភៅភលើអ�្តសញ្ញា ណដែល ប�រូវបាន កណំ�់ រចួ ជាភបសច 
ែូច ជា បុរសបសឡាញ់បុរស សស្តើ បសឡាញ់សស្តើ អ្នកបសឡាញ់ 
ភេទ ទាងំពើរ ឬអ្នកប្តូរភេទ និងបាន ពបងើកដែនការពារោ៉ា ង 
ចបាស់ៗ  ភែើម្បើបគបែណ្ត បភ់លើមនុស្សទូលទូំលា�ដែ ម ភទៀ�   
ភោ� អ្នក ទាងំអសភ់្ុះអាចជាភោលភៅ ននការ វា� បបោរ   
ទាងំភោ�ស្រ អាកប្ប ករិោិ ផ្ូវភេទសកម្មភាពផ្ូវភេទ អ�្ត 
សញ្ញា ណ ផ្ូវភេទ ការ ដស្តង  ភចញ ដផ្នកភ�នឌរ័ ឬ អ�្តសញ្ញា ណ 
ដផ្នកភ�នឌរ័របស់ ពកួភគ។ ភៅ បបភទសអាេ្សង់ ទើន ចបាប់ 
អ�្តសញ្ញា ណភ�នឌរ័ ល្បើលបាញជាបបវ�្តសិ្សស្តបាន ខចាើ   ន�ិម 
ន�័ពាក្យ អ�្តសញ្ញា ណភ�នឌរ័ របសខ់្នួ  មកពើ ភោល ការណ៍ 
Yogyakarta។4 ក្នុង  បបភទស  ឥណា្ឌ  ស្ល បកម �ុលាការ ជាន់ 
ខ្ពស់ ទើ បករុង Delhi ក្នុង សណំុំ ភរឿង Naz Foundation v. 
NCR Delhi អាន ចុុះ ភៅ  ដផ្នក ៣៧៧ ននបកមបពេ្មទណ្ឌ ឥណា្ឌ  
កែូ៏ច ជា ស្ល បកម �ុលាការកពូំលដែលបានទទលួ ស្្គ ល់ សទិ្ធិ 
អ្នកប្តូរភេទភៅក្នុង សណំុំ ភរឿង National Legal Services 
Authority v. Union of India (NALSA) ភោ� បាន ែក 
បសង់ ភោលការណ៍ Yogyakarta។5 

ការអេវិឌ្ឍន៍សិទ្ធទិទលួបានការទទលួស្្គ លច់ភំពាុះមុខ 
ចបាប់  ភោលការណ៍ទើ៣ ដចងឱ្យមានការទទលួស្្គ លច់ភំពាុះមុខ 
ចបាប់6  ការបភងកាើ�ែ្មើរាមរ�ៈការ�កសិទ្ធភិនុះ ភៅអនុវ�្ត ចភំពាុះ 
អ�្តសញ្ញា ណភ�នឌរ័ នងិនិ ្្ន ការផ្ូវភេទ។ ភនុះគជឺា អក្សស័្នូល  
ម�ួ ននការ�ស៊ូ សបមាបអ់្នកប្តូរភេទទូទាងំសកលភលាក។ 
បបពន័្ធ  ចបាបទូ់ទាងំសកលភលាក រាម្ម្មរាដ�ងបែភិស្មនិ  
ផ្តល់ ការទទលួស្្គ លដ់ផ្នកចបាប់ ែលព់កួភគភៅក្នុងភ�នឌរ័ ជា 
ជភបមើស របស់ ពកួភគ ភ្វើឱ្យពកួភគក្ា�ជា «ជនោ្ម នសិទ្ធ»ិ 
រាម  រ�ៈការបែភិស្សទិ្ធិ ទទលួបានអ�្តសញ្ញា ណភោ� 
ភបបើ ភ�នឌ័រជាជភបមើសរបស់ខួ្ន។ ចាប់ពើភពលភ្ុះមក ភោល 
ការណ៍ទើ ៣ បានប�រួសបរា�ផ្ូវភៅក្នុងបទោ្ឋ នគ��ុិ�្តកិ្នុង 
បសរុករបស់បបភទសអាេ្សង់ទើ7  Ireland8  នងិ Malta9  ភោ� 
បបភទសទាងំអសភ់នុះ សុទ្ធដ�ទទលួស្្គ លសិ់ទ្ធកិ្នុងការភបជើស 
ភរ ើស ភ�នឌរ័ របសប់បជាជន។

ការឈានផុ�ពើបពំដែនឯកជនភាព ភោលការណ៍ទើ៦ ភនុះ
ដចងអពំើសទិ្ធទិទលួបានឯកជនភាពដែលរាម្ម្មរា ប�រូវបាន
ភមើល ភ�ើញថា ជាសិទ្ធមិនិប�រូវបានរខំានភៅក្នុងការរសភ់ៅ
ភោ�   សុខសន្តភិាពក្នុងផុ្ះរបសខ់្នួ។ ភោលការណ៍ Yogya

-
karta បានភ្វើែភំណើ រេសួការ�លែ់ងឹែូចខាងភលើ ភេើ� 

ោក់  បញចាូ ល «ការសភបមចចិ�្ត និងជភបមើសទាកទ់ងជាម�ួ
រង កា� របសខ់្នួ និងទំ្ កទ់នំងផ្ូវភេទភោ�ការ�លប់ពម
នងិទំ្ កទ់នំងែនទភទៀ�ជាម�ួជនែនទ»។ ភោលការណ៍ទើ៦ 
ព្្�ខ្មឹស្រសញ្ញា ណឯកជនភាពេសួពើ «ឯកជនភាពដផ្នក  
ទើរាងំ» ភេើ�ឈានភៅោកប់ញចាូ លអវើដែលភគធ្ាបភ់ៅថា 
«ឯក ជនភាពភលើការសភបមចចិ�្ត» និង «ឯកជនភាពភលើទំ្ ក់ 
ទនំង»។ ភេ�ុភនុះ ភៅភពលភ�ើងនិោ�ថា ចបាបប់បឆាងំការ  
ដស្ដងភចញដផ្នកភេទ (anti-sodomy laws) បពំាន សទិ្ធិ ឯក 
ជន   ភាព ភ�ើងមិនដមនភលើកភឡើងអពំើការ�លែ់ងឹរាមដបប 
បរិា ្ បិភ��្យថា «ផុ្ះរបសបុ់រស គឺជាវមិានរបសបុ់រស» 
(ភពាល គឺ សទិ្ធមិនិអាចភបៀ�ភបៀនបាន ក្នុងការភ្វើអវើៗ ដែល 
ភ�ើង  ចង់ភ្វើភៅក្នុងបរភិវណផុ្ះរបសភ់�ើង) ភ្ុះភឡើ� ប៉ាុដន្ត
ភ�ើង  ចង់បញ្្ជ កថ់ា ការបភងកាើ�ទំ្ កទ់នំងជិ�ស្នទិ្ធជាម�ួអ្នក
ែនទ គឺមកបពមជាម�ួបណ្តុ ំ ននការការពារសិទ្ធរិបសអ់្នកក្នុង
ការ បភងកាើ�ទំ្ កទ់នំងជាម�ួមនុស្សដែលអ្នកភបជើសភរ ើស និង
សទិ្ធរបសអ់្នកក្នុងការភបជើសភរ ើសថា ភ�ើអ្នកចង់បភងកាើ�ចណំង 
ទាក់ ទងទាងំភនុះជាមួ�នរណា។ រាមរ�ៈការពបងើកសញ្ញា ណ
ឯកជនភាពឱ្យេសួពើបកបខណ័្ឌ  «ទើរាងំ» YPs បភងកាើ�ចណំង  
ទាកទ់ងជាម�ួបកបខណ្ឌ ការងារដផ្នកទស្ស្ទាន  ដែល  ដចង 
ភោ� «ភសចក្តើនែែ្្នូរ» និង «សវ�័ភាព»។ ចណំង ទាកទ់ង 
រវាង ភសចក្តើនែែ្្នូរឯកជនភាព និងភសរ ើភាព ប�រូវបានបភងកាើ� 
ភឡើង  ោ៉ា ងមានឥទ្ធពិលខ្ាងំក្ាក្នុង�ុរា្ត ្កិារ បបភទសឥណា្ឌ 10

អាសេវកិខាង�្ូបង11  នងិសេរែ្ឋអាភមរកិ12 ភោ�ក្នុងភ្ុះ
ភោលការណ៍ដែលដចងភែើម្បើឯកជនភាព ការពិ� គភឺែើម្បើបភងកាើ�
ដែនការសភបមចចិ�្តក្នុងទំ្ កទ់នំងជិ�ស្នទិ្ធដែលអាចភកើ�មាន។

ការភឆ្ើ��បភសចក្តើប�រូវការ ភែើម្បើទទលួបានការការពារពើ
ការរភំលាេបពំានដផ្នកភវជ្ជស្សស្ត ភោលការណ៍ទើ១៨ បញ្្ជ ក់ 
ថា ការបគបប់គង និងការភ្វើន�ិ�័កម្មភលើ SOGI ភកើ� មាន ភឡើង 
មនិដមនដ�រាមរ�ៈរែ្ឋ និង ចបាបដ់� ប៉ាុភណាណ ុះភទដ�ក៏  រាមរ�ៈ 
ស្្ថ បន័សង្គមជាភបចើន ភេើ�ភឆ្ើ��ប ចភំពាុះ  អ្នករភំលាេ 
បពំានសិទ្ធដិែលអាចមានភផ្សងភទៀ� ភពាល គភឺៅ ក្នុង  វជិា្ជ ជើវៈ 
ភវជ្ជស្សស្ត។ ការរភំលាេបពំាន ដផ្នកភវជ្ជស្សស្ត ែូច បាន កណំ�់ 
ន�ិមន័�ក្នុងភោលការណ៍ បានអ្បិបា�លមិ្�នូវបរបិទបើ 
ភោ�ក្នុងភ្ុះ ជនមា្ន កអ់ាចប�រូវបានបង្ខឱំ្យភ្វើអវើមយោ៉ាងដផក្ភលើ 
SOGI៖

- នើ�វិ ិ្ ើពយោបាល ឬការភ្វើភ�ស្តដផ្នកភវជ្ជស្សស្ត ឬផ្ូវចិ�្ត
- ការបងា្ខ ងំភៅក្នុងបគុឹះស្្ថ នភវជ្ជស្សស្ត និង
- ការចា�ប់បភេទ SOGI ភនុះផ្្លមិ់នដមនជា លក្ខខណ្ឌ  

ភែើម្បើទទលួការពយោបាលឱ្យបា�់ ឬការបសងាកា បដផ្នកភវជ្ជ ស្សស្ត 
ភ្ុះភឡើ�។

ការអេវិឌ្ឍន៍ដផ្នក�ុទ្ធ ស្សស្តភនុះ គឺជាការពបងើកែច៏ាបំាច់ 

ភោលការណ៍ YOGYAKARTA៖ សម្លឹងប�ឡប់ភបកា� សម្លឹងភឆាពវះភៅមុខ

ទែិ្ឋភាពគនឹ្ុះមួ�ននភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ� 
ចើរភាព (SDG) គឺការភប្តជាញា ចិ�្តក្នុងការ «មិនទុកនរណាមា្ន ក់
ភចាល» និងភែើម្បើែភំណើ រការភឆា្ព ុះភៅមុខភោ�ឈរភលើមូលោ្ឋ ន
ចា�ទុ់កថា «ភសចក្តើនែែ្្នូររបសម់នុស្ស គជឺាមូលោ្ឋ នបគុឹះ»។
ទែិ្ឋភាពទាងំពើរភនុះ គឺចាបំាចប់�រូវភលើកភឡើងភៅក្នុងបរបិទការ
�ស៊និូ ្្ន ការផ្ូវភេទ និងអ�្តសញ្ញា ណភ�នឌរ័ ភបពាុះថារេូ�
មកទាលប់ចចាុប្បន្នភនុះ ចបាបភ់ៅដ�ចា�ទុ់កការដស្តងភចញ នងិ
អ�្តសញ្ញា ណទាកទ់ងនឹងផ្ូវភេទ និងភ�នឌរ័ក្នុងកដនង្ជាភបចើន 
ក្នុងពិេពភលាក ជាបទភល្មើសភៅភឡើ�។ សញ្ញា សមា្គ លជ់ា 
ចបាប់ �បមរូវែស៏ខំានម់�ួ ភៅក្នុងការ�ស៊ូបបឆាងំការភរ ើស ភអើង 
នងិ អភំពើ េងិសាភលើមូលោ្ឋ ន និ ្្ន ការផ្ូវភេទ និង អ�្តសញ្ញា ណ 
ភ�នឌរ័ (SOGI) គឺការអនុម�័ក្នុងឆា្ន  ំ២០០៦ នូវ ភោល 
ការណ៍ Yogyakarta (YPs) ស្តើពើ SOGI ភោ�បករុមជំ្ញ 
ការអង្គការសេបបជាជា�ិ ភមធាវ ើសទិ្ធមិនុស្ស នងិអ្នកសិកសា 
បស្វបជាវចនំនួ ២៨ របូ។1   ភៅខបួទើ ១០ ននឯកស្រ ចបាប់ 
ភនុះ ភ�ើងមិនប�មឹដ�ចាបំាចប់�រូវចងចាអំភំពើេងិសាេសួការស្្ម ន 
ដែលបានបបបពឹ�្តភលើជន អ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន  ជុវំញិពេិព 
ភលាកដ�ប៉ាុភណាណ ុះភទ ប៉ាុដន្តកប៏�រូវភ្វើការភឆា្ព ុះភៅរកអ្គ�ម�ួ  
ដែល អភំពើេងិសាបបភេទភនុះចាបំាចប់�រូវបពា្ឈបផ់ងដែរ។

ការ�ស៊ូភែើម្បើបងាហា ញឱ្យភ�ើញថា LGBTI គឺជា 
មនុស្ស ភេើ�ប�រូវមានសិទ្ធទិទួលបានការពិចារណា
ភពញ ភលញ ដផ្នកសើល្ម៌ ភៅដ�ជាការ�សូ៊ដែលភ�ើង 
ប�រូវ  បន្ត ជម្នុះ។

នពិន្ធភោ� Pooja Patel
អ្នកបគប់បគងកម្មវ ិ្ ើ (សិទ្ធសិស្តើ នងិសិទ្ធ ិLGBTI) 

ភសវាអន្តរជា�សិបមាប់សិទ្ធមិនុស្ស និង Arvind Narrian
្�កបបចាបំករុងសឺដណវរបស់ ARC International
អុើដម៉ាល ៖ p.patel@ishrr.ch   ទវើ្ ័រ ៖ @Pooja_ISHR

អុើដម៉ាល ៖ anarrain@gmail.com ទវើ្ ័រ ៖ @anarrain

ភេ�ុភនុះ ភ�ើភ្វើោ៉ា ងណា ភទើបភ�ើងអាចវា��នមអ្ពំើ
សមិទ្ធផិលដែល YP សភបមចបាន?

ការសងកា�់្ ងានភ់លើសកលភាពននសទិ្ធ ិទស្សនវជិា្ជ ដែលជា
មូលោ្ឋ នបគុឹះភៅក្នុង YPs គឺមានដចងក្នុងភោលការណ៍ទើ១ 
ដែល ដចងថា៖ «មនុស្សទាងំអស់ ភកើ�មកមានភសរ ើភាព និង 
ភស្មើភាព ោ្ន ក្នុងភសចក្តើនែែ្្នូរ និងសិទ្ធ»ិ និង «មនុស្ស មាននិ ្្ន
ការភេទ និងអ�្តសញ្ញា ណភ�នឌរ័ទាងំអសទ់ទលួបានសទិ្ធិ 
មនុស្ស ភពញភលញទាងំអស»់។2   បចចាុប្បន្នភោលការណ៍ សកល 
ភាពភនុះ ភៅដ�បន្តប�រូវបានបែភិស្ក្នុងបណា្ត បបភទស្្ ជុំ 
វញិ ពេិពភលាក។ ការ�ស៊ូភែើម្បើបងាហា ញឱ្យភ�ើញថា LGBTIគឺ 
ជាមនុស្ស ភេើ�ប�រូវមានសិទ្ធទិទលួបានការ ពចិារណាភពញ 
ភលញ ដផ្នកសើល្ម3៌ ភៅដ�ជាការ�ស៊ូដែលភ�ើង 
ប�រូវបន្តជម្នុះ។ 

...ភៅភពលភ�ើងនិោ�ថាចបាប់បបឆាងំ ដស្ដងភចញ    
ដផ្នក   ភេទ (anti-sodomy laws) បពំានសិទ្ធ ិឯកជនភាព    
ភ�ើង មិន ដមន ភលើក ភឡើង អពំើ ការ �ល់ ែឹង រាម  ដបប បិរា 
្ិបភ��្យ ថា «ផុ្ះ របស់  បុរសគជឺា វមិានរបសបុ់រស» 
(ភពាល  គឺ សិទ្ធមិិន  អាច ភបៀ� ភបៀនបាន ក្នុង ការ ភ្វើអវើៗ  ដែល 
ភ�ើងចង់ ភ្វើ ភៅ ក្នុង បរភិវណ ផុ្ះរបស់ ភ�ើងភ្ុះភឡើ� 

ប៉ាុដន្ត ភ�ើង ចង់បញ្្ជ កថ់ា ការ បភងកាើ� ទំ្ កទ់នំង  ជិ�  ស្នទិ្ធ 
ជា ម�ួ អ្នកែនទ គឺមក បពម ជា ម�ួ បណ្តុ ំ ននការការពារ 
សិទ្ធ ិ របស់អ្នកក្នុងការបភងកាើ� ទំ្ ក់ ទនំង ជាម�ួមនុស្ស 
ដែល អ្នក ភបជើសភរ ើស និងសិទ្ធ ិរបស់ អ្នកក្នុងការភបជើសភរ ើស  
ថា  ភ�ើអ្នកចង់បភងកាើ�ចណំងទាកទ់ងទាងំភនុះជាម�ួ 
នរណា។

monitoring national and regional activities
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កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង

1  “The Yogyakarta Principles: The Application of International Human 
Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity,” http://
www.yogyakartaprinciples.org/.
2  ភោលការណ៍ភនុះ មានបបេពមកពើមាបរា ១ ននភសចក្តើដែ្ងការណ៍ជាសកលស្ដើពើ 
សិទ្ធិមនុស្ស (UDHR) ដែលដចងថា “មនុស្សទាងំអស់ភកើ�មកមានភសរ ើភាព បពមទាងំ 
សិទ្ធិ និងភាពនែ្ែ្នូរភស្មើៗោ្ន ។” មាបរា ១ នន UDHR គឺជា ឧបករណ៍ភបកើនរលំឹកស�ិ 
ដែល  គួរឱ្យរន្ធ�់ននបបវ�្តិស្សស្តក្នុងការភ្វើទុក្ខបុកភម្នញ ទារុណកម្ម និងការសម្ាប់របស់ពួក
ណាេ្ុសើមកភលើជនជា�ិជវើស Romas Slavs ជនពិការ និងអ្នកបសឡាញ់ភេទែូចោ្ន ។ 
3  អ្នកនិពន្ធ�ល់បសបថា ែវើភបើ “សើល្ម៌” និង “ភាពមានសើល្ម៌” មានបងកាប់ ន័� 
ជាក់ លាក់ ដែលអាចចាប់�កភៅក្នុងអេិបបា�ដបបស្ស្ក្ដើ ប៉ាុដន្តចាបំាច់ប�រូវដ� 
ទាមទារ �កខ្ឹមស្រទាងំអស់ភនុះមកវញិ។ ឧទាេរណ៍ស្ដើពើការទាមទារ�កមកវញិ 
ភៅ ក្នុងចបាប់ គឺគំនិ�ស្ដើពើ “ពលរែ្ឋបបកបភោ�សើល្ម៌ភពញភលញ” ដែល ប�រូវបាន 

ភោលការណ៍ទើ១៨ បញ្្ជ កថ់ាការបគបប់គង និង ការ 
ភ្វើ និ��័កម្មភលើ SOGI ភកើ�មានភឡើងមិនដមនដ�រាម 
រ�ៈរ ែ្ឋ និងចបាបដ់�ប៉ាុភណាណ ុះភទ ដ�ករ៏ាមរ�ៈស្្ថ បន័
សង្គមជាភបចើន ភេើ�ភឆ្ើ��បចភំពាុះអ្នករភំលាេ បពំាន
សិទ្ធ ិដែលអាចមានភផ្សងភទៀ� ភពាលគ ឺភៅក្នុងវជិា្ជ ជើវៈ 
ភវជ្ជស្សស្ត។

ការសមឹ្ងភឆា្ព ុះភៅមុខ ក្នុងរ�ៈភពល ១០ឆា្ន  ំចាបព់ើ YPs 
ប�រូវ បានបភងកាើ�ភឡើងមានការលូ�លាសែ់៏្ ភំ្ងដផ្នក �ុទ្ធ ស្សស្ត 
SOGI ប៉ាុដន្តភៅដ�មានផូ្វែដ៏វងឆាងា �ភឆា្ព ុះភៅមុខ� ភៅភទៀ�។ 
ឧទាេរណ៍មួ�គកឺារភបបើបបាស់ ពាក្យ «លក្ខណៈ សម្ប�្តិ  ផ្ូវភេទ»  
ភែើម្បើជាទស្ស្ ទាន មូលោ្ឋ ន នន  ទារក អន្តរ ភេទ ដែលជា  កម្ម វ�្ថុ  
នន អន្តរគមន៍ ភវជ្ជស្សស្តមនិ ចា ំបាច។់ សិទ្ធិ របស់ អ្នក រកសុើផ្ូវ 

នន ការការពារពើការរភំលាេបពំានដផ្នកភវជ្ជស្សស្តែលជ់នទាងំ 
ឡា�  ណា ដែលអាចរងផលប៉ាុះពាលឈ់រភលើមូលោ្ឋ ន SOGI
របស់ខ្នួ។ ចណុំចភនុះ ប�រូវអនុវ�្តភោ�កម្ាងំែ៏្ ភំ្ងភៅក្នុង
បរបិទននរងកា�របសកូ់នភក្មង គឺជាកម្មវ�្ថុននការវុះ កា�ដ់ផ្នក 
ភវជ្ជ ស្សស្តមនិអាចប�លបភ់បកា�វញិបាន ភោ�ជាភរឿ�ៗ គឺ
ភៅភបកាមការបំេន័្តថាជាការការពារឧ�្តមបបភោជន៍របស់ កុមារ។ 
ភោលការណ៍ភនុះ គឺជាចណុំចចាបភ់ផ្តើមក្នុងការ អេវិឌ្ឍ នប៍កប 
ខណ័្ឌ  ការងារដផ្នកចបាប់ ជំុវញិការោកក់ារវៈកា�ទ់ាងំ ភនុះ ឱ្យ ភៅ 
ភបរៅ ចបាប់។

ភេទ អ្នកប្ដូរភ�នឌរ័ នងិជន ភេៀស ខ្នួ ដែល ជា LGBT ក៏  ែូចជា 
ការ ដស្តងភចញដផ្នកភ�នឌរ័ អាច�បមរូវឱ្យ មាន  ការ  អ្បិបា�  
លម្�ិ ភៅក្នុងបកបខណ័្ឌ ការងារ YPs។

ជាការចាបំាចណ់ាស់ ដែលប�រូវភ្វើឱ្យភោលការណ៍ភនុះ មាន
ភាពរស់រភវ ើកភឡើងវញិ នងិប�រូវបំភពញចភ្្ុះបបភោងរបស់
ភោលការណ៍ភនុះភែើម្បើឱ្យភោលការណ៍ Yogyakarta បន្តជា
ភបុះែូងដែលកពុំងភលា�របស�ុ់រា្ត ្កិារ SOGI ភៅក្នុងឆា្ន ំ
ខាងមុខ។ បបសនិភបើ ភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព 
ព�ិជា “មិនទុក នរណាមា្ន កភ់ចាល” និង ចង់ “ការពារភសចក្តើ
នែែ្្នូររបសម់នុស្ស” ជាការចាបំាចភ់ចៀសមិនផុ� ដែល YPs 
ប�រូវ
ក្ា�ជាដផ្នកមួ�ននបកបខណ្ឌ ការងារសបមាប់ការអនុវ�្ត។
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tion for Gay and Lesbian Equality and Another v. Minister of Justice and 
Others (CCT11/98) [1998] ZACC 15; 1999 (1) SA 6; 1998 (12) BCLR 
1517 (9 October 1998). Also see Ambedkar’s speech in the Constituent 
Assembly cited by C.J.Shah  in Naz Foundation v. NCT Delhi,  https://
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9  “ជំពូក ៥៤០ អ�្តសញ្ញា ណភ�នឌ័រ ការដស្ដងភចញដផ្នកភ�នឌ័រ និងលក្ខណ 
សម្ប�្តិ ដផ្នកភេទ” នែងាទើ ១៤ ដខភមស្ ឆា្ន  ំ២០១៥
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument. aspx? app= lom& 
itemid=12312&l=1.
10  សូមភមើល “National Legal Services Authority v. Union of India,” https://
indiankanoon.org/doc/193543132/.
11  សូមភមើលភសចក្តើសភបមច�ល់បសបរបស់ភៅបកម Sachs ភៅក្នុង “National 
Coalition for Gay and Lesbian Equality and Another v Minister of Justice 
and Others (CCT11/98) [1998] ZACC 15; 1999 (1) SA 6; 1998 (12) 
BCLR 1517 (9 October 1998),” South African Legal Information Institute-
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1998/15.html.
12  សូមភមើលស្លបកមភាគភបចើនរបស់ភៅបកម Kennedy ភៅក្នុង “Lawrence 
v. Texas 539 US 558,” 2003, https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/539/558/. 
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ដបបបបរួលអាកាសធា�ុ៖ ករណតីអំពតី�ំបន់មតីនែូរ៉ូបបភទសេវតីលតីពតីន
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ដផនែើកំពុងភកើនកភរៅ្ដ  ការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ កំពុងភកើ� 
មានបគប់ទើកដន្ង។1   ផលប៉ាុះពាល់ អវជិ្ជមានននការដបបបបរួល 
អាកាស   ធា�ុ កំពុងជុះឥទ្ធពិលភលើមនុស្សជា�ិ នងិ្នធាន ដែល 
មនុស្សពឹង អាបស័� ភលើ។ បបសនិភបើ មនុស្សបគប់របូមិនទទួល  
ខុស ប�រូវ  ភ្វើការ  ភបជើសភរ ើសោ៉ា ងប�ឹមប�រូវ និង ភ្វើ សកម្មភាព ភទ 
ភ្ុះ បា�ុេូ�ភនុះនងឹបន្ត ភេើ�នងឹោកស់មា្ព ្មកភលើមនុស្ស
ទាងំអស់បពមទាងំេពដផនែើ។

បពឹ�្តកិារណ៍្្ែូចជា ការភឡើងកម្ពសទឹ់កសមុបទ និង
ទបមងអ់ាកាសធា�ុ្ងាន់្ ងារ្្ បចចាុប្បន្នកានដ់�មានភាពភលច
ភធ្ា នងិខុសោ្ន ោ៉ា ងខ្ាងំភបបៀបភ្ៀបជាមួ�ប៉ាុ្ ្ម នទសវ�្សរ ៍
កនង្មក។ ភោងរាមសនស្្សនោ៍នេិ�័អាកាសធា�ុសកល
របស់ Germanwatch បបភទសេវើលើពើន ជាបបភទសងា� រង
ភបោុះបំផុ�មួ�របស់ពិេពភលាកចំភពាុះការដបបបបរួលអាកាស
ធា�ុ ភេើ�រងភបោុះោ៉ា ង ង្ាន់ ង្ារពើបពឹ�្តកិារណ៍អាកាសធា�ុ
្ងាន់្ ងារ បពមជាម�ួបបភទសនេទើក្នុងឆា្ន ២ំ០១២។2  និ្ ្ន ការ 
ទនិ្ន  ន�័ កប៏ងាហា ញឱ្យភ�ើញកភំណើ នសើ�ុណហា ភាព ជាម្្យម 
បបមាណ ០.០១ អងសាភស ក្នុងម�ួឆា្ន កំ្នុងរ�ៈភពល ៥ ទស-
វ�្សរ ៍ កន្ងមក3  ដែលបងកាភបោុះថា្ន កែ់លសុ់ខភាព មនុស្ស នងិ 
ស្្ថ នភាព របស់្ នធាន្្។ ការរកភ�ើញភនុះែូចោ្ន ជាម�ួ
លទ្ធផលននការវា��នមភ្្វើភឡើងក្នុង�បំនជ់ើវៈចបមរុុះបា�សមុបទ
គន្ុឹះភៅ Verde Island Passage (VIP) ក្នុងបបភទស
េវើលើពើន។4  ភោ�បានពិពណ៌្ថាជា «មជ្ឈមណ្ឌ ល 
កណា្ត ល» របសជ់ើវស្សស្តចបមរុុះមចជ្ា�ិ5  ភឆ្នរសមុបទក្នុង
ពេិព ភលាក ព�័ម៌ាន្្បានចង្ុលបងាហា ញឱ្យភ�ើញ អពំើ
ភអកូឡូសុើមួ� ដែលមានភាពងា�រងភបោុះចំភពាុះការដបបបបរួល
អាកាសធា�ុ។ ការភកើនភឡើងសើ�ុណហា ភាពភៅនផ្សមុបទកំពុង
ផ្ដលល់ទ្ធផលឱ្យមានការភកើនកម្ពសទ់កឹសមុបទ និងកភំណើ ន
ភាពញឹកញាបរ់បសព់្ុយុះ បពមទាងំភាពខ្ាងំក្ាននទកឹជំននក់្នុង
�បំនភ់ឆ្នរ6   ភោ�មានបបជាជនជាង ៧លាន្កក់្នុងបរភិវណ
ភនុះ ការដបបបបរួលភនុះ បងកាោនេិ�័ែលក់ារបភំពញមុខងារ នងិ
ភសវារបសប់បពន័្ធភអកូឡូសុើ មានជាអាទិ៍ ទឹក ខ្យល់ អាោរ 
ចណូំល និងជើវភាពរសភ់ៅដែលបបជាជន បានទទលួមកពើ
្នធានរបស់ពួកភគ។

ភខ�្ត Oriental Mindoro គជឺាភកាុះម�ួភៅក្នុង VIP ដែល
មានបបជាជនរសភ់ៅសរបុ ៨៤៤ ០៥៩ ្កក់្នុងឆា្ន ២ំ០១៥។7

ភាពបកើបក (៤៧.១% ក្នុងឆា្ន  ំ២០០៦)8  នងិអបរាកភំណើ �
របស់មនុស្សវ�័ជទំង់ (៥៧% ក្នុងឆា្ន  ំ២០១៣) មានអបរា
ខ្ពស។់9សមាមាប�ននការស្្ប់របស់មា្ដ �ភៅមនិទាន់ប�រូវបាន
កា�ប់ន្ថ�ឱ្យបានភលឿនបគបប់ោនភ់ៅភឡើ� (២០៩/១០០ ០០០
កភំណើ �រសក់្នុងឆា្ន  ំ១៩៩០ ភ្ៀបនឹង ២២១ ្ក់ ក្នុងឆា្ន ំ
២០១១) ភេើ�អបរាស្�ភា�មភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ �
ភៅមានកបមិ�ទាបក្នុងអបរា ៥៥.១% ក្នុងឆា្ន  ំ២០១៣។10

ទាងំភនុះ ជាឧបសគ្គចភំពាុះការដកលមស្្្ថ នភាពសុខភាពផ្ូវភេទ

សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធរិបសស់ស្តើ (SRHR) ។ បដន្ថមភលើភនុះ
ភទៀ� សកម្មភាពរបស់មនុស្ស ែូចជាការភនស្ទខុសចបាប់ ឬ 
ការភនស្ទដែលមានលក្ខណៈបផំ្ចិបផ្ំ្ញ ការបពុំល និង
ការ អនុវ�្តក្នុងការភបបើបបាសែ់ើដែលមិនមានចើរភាព ចូលរមួ 
ចដំណក ភ្វើឱ្យមានការបា�ប់ង់ជើវស្សស្តចបមរុុះ គរំមែល់ 
មូលោ្ឋ ន ភនស្ទបបកបភោ�ផលិ�ភាពរបស់ VIP។ ចណុំច
ទាងំ អសភ់នុះ ភ្វើឱ្យសស្តើ �ុវជន និង អ្នកភនស្ទកានដ់� ងា� 
រង   ភបោុះ  ចំភពាុះការដបបបបរួលអាកាសធា�ុ។

សស្តើមានលទ្ធភាព និងជាស្នូលែ៏ សខំាន់ នន ែំភណាុះ 
បស្� ប៉ាុដន្តពកួភគកប៏�រូវការការោបំទ ភែើម្បើ ស្្ថ ប្ ភាព 
្នប់ទា ំចំភពាុះផលប៉ាុះពាល់ននការដបបបបរួលអាកាស ធា�ុ 
ដែរ។ ភេ�ុភនុះ រោ្ឋ េិបាលចាបំាចប់�រូវអនុវ�្តភោលនភោ
បា� និងកម្មវ ិ្ ើ�កសស្តើជាចម្បង....

េស្តុរាងម�ួដែលជា Jovita ដែលភរៀបការ ជា ម�ួ អ្នក 
ភនស្ទ មា្ន ក់ ភៅអា�ុ ១៧ឆា្ន  ំភេើ�រសភ់ៅរាមបភណា្ដ �ភឆ្នរ 
របស់ VIP។ ភៅអា�ុ ៣៩ឆា្ន  ំ្ងមានកូន ៩្ក។់ ែវើ ភបើ 
្ង ែឹង ថា សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធសិ្ថ�ិ ភៅ 
ក្នុងការ ភ្វើដផនការបគរួស្រ សុខភាពបន្តពូជ និង ភាពជា ឪពុក  
មា្ត � បបកប  ភោ�ការទទលួខុសប�រូវ ក្ដើ ប៉ាុដន្ត ្ ង មនិ ដែល បាន 
ភៅពនិ�ិ្យនផ្ភពាុះ ភេើ�មិនមានបបាក់សន្សសំបមាប់ការភៅ 
សបមាល   កូនភៅបគុឹះស្្ថ នសុខាេបិាលភឡើ�។ ការ ចាប់ ប�ើបាន   
�ចិ និងអាកាសធា�ុមនិអាចពយោករណ៍បាន ភ្វើឱ្យ ការ ចញិចា ឹម  
ជើវ�ិមានការលបំាក ភេើ�ជាអកុសលប្តើរបស់្ងនឹង មនិ 
អាច  ភនស្ទបានភទៀ�ភឡើ�ភបកា�ពើជបួភបោុះ ថា្ន ក់ ម�ួ។ 
ភែើម្បើ ផ្គ�ផ់្គង់បគរួស្រ ្ង�បាញកភនល្ nipa បពម ភពល ជា 
ម�ួ  ការដែទាកូំន�ូចៗរបសខ់្នួ។ កូនបសើច្បងរបសព់កួភគ 
បានឈប់ភរៀន  ភែើម្បើភ វ្ើការជាអ្នកបភបមើការងាររាមផ្ុះ។

សបមាប់ Jovita នងិសស្តើជាភបចើនភៅ VIP មិនមានពាក្យជា
ភាស្ក្នុងបសរុក ភែើម្បើភៅការដបបបបរួលអាកាសធា�ុភ្ុះភឡើ�
ប៉ាុដន្តមានដ�បទពិភស្្ន៍ ដែលបន្តពើម�ួនែងាភៅម�ួនែងា។11

ភាពងា�រងភបោុះរបស់ពកួភគ ជាបទ់ាកទ់ងោ៉ា ងជិ�ស្នទិ្ធជា 
ម�ួឧបសគ្គក្នុងការទទលួបានព�័ម៌ាន និងភសវាសុខភាព និង 
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ បបនពណើ  នងិទភំ្រ 
ច�ិ្ត �ួ្ ទើភទវែងរបស់សស្តើក្នុង្មជាអ្នកភមើលដែផង នងិ អ្នក 
ផ្គ�ផ់្គង់បគរួស្រផង និងឱកាសភសែ្ឋកចិចាមានកបមិ�កណំ� ់«ដែល 
ោកប់ន្ុក ភលើសស្តើ» ជាបភងា្គ លបគរួស្រ ជាបភងា្គ ល សបមាបដ់ផនែើ 
នងិធា�ុែច៏ម្បងភៅក្នុងការងារការដបបបបរួល អាកាសធា�ុ។

សស្តើមានលទ្ធភាព និងជាស្នូលែស៏ខំានន់នែំភណាុះបស្� 
ប៉ាុដន្តពកួភគកប៏�រូវការការោបំទ ភែើម្បើស្្ថ ប្ភាព្នប់ទាចំភំពាុះ
ផលប៉ាុះពាល់ននការដបបបបរួលអាកាសធា�ុដែរ។ ភេ�ុភនុះ

រោ្ឋ េិបាលចាបំាចប់�រូវអនុវ�្តភោលនភោបា� នងិកម្មវ ិ្ ើ�ក
សស្តើជាចម្បង ភែើម្បើស្្ថ ប្ភាពសុ្ជំាម�ួោនេិ�័។ ភោល
នភោបា� នងិកម្មវ ិ្ ើទាងំអសភ់នុះ ចាបំាចប់�រូវោកប់ញចាូ ល
ធា�ុផ្សែូំចខាងភបកាម៖ 

១) សកម្មភាព ដែលភលើកម្ពសអ់ាកប្បកិរោិដសវងរកសុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ បពម ទាងំ លទ្ធភាព 
ទទលួ បានភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ 
នងិ សទិ្ធិ ភោ�សុវ�្ថភិាព មានបបសទិ្ធភាព មាន �នម្ 
សមរម្យ និងអាចភៅរកបាន

២) ឱកាសភស្មើោ្ន  ភែើម្បើមានផលិ�ភាពដផ្នកភសែ្ឋកចិចា និង 
ជើវភាពបបកបភោ�ចើរភាព ជ�ួជរំញុែលច់ណូំល 
បបកបភោ�ភស្ថរភាពសបមាប់បគរួស្រ

៣) រកសាចើរភាព ការ�លែ់ងឹភៅរាមសេគមន៍ និង 
សកម្មភាព ្ ្ ស្ដើពើចណំងទាកទ់ងរវាងសុខភាពផ្ូវ 
ភេទសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ការរកសាសុខភាព និង 
ការ ដបប បបរួលអាកាសធា�ុ និង

៤) ធា្សទិ្ធសិស្តើ នងិភាពរងឹមារំបសស់ស្តើ បពមទាងំ ស្្ថ ប្ 
សម�្ថភាព ភែើម្បើឱ្យពួកភគចូលរមួបបកបភោ�អ�្ថ 
ន�័  ក្នុង ែំភណើ រការននការសភបមចចិ�្ត ការ ភ្វើ ភោល 
នភោបា� នងិ ការអនុវ�្តភោលនភោបា�។ បបសនិ 
ភបើ  មាន  ធា�ុទាងំអសភ់នុះ សស្តើបបាកែជាអាចភ្វើដផនការ 
បគរួស្រ របស់ខ្នួ ដែទាសុំខភាពរបសខ់្នួ បគបប់គង 
្នធានរបសខ់្នួ ស្្ថ ប្សម�្ថភាព ភែើម្បើចូលរមួ 
បបកប ភោ�អ�្ថន�័ មានផលិ�ភាពដផ្នកភសែ្ឋកចិចា និង 
បភងកាើ�ឱ្យមានភាពខុសដប្ក។
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ការភលើកភឡើងនូវកងវល់ ភែើម្បតីជួ�ឱ្យមនុស្សវ័�ភក្មងបានទទួល
សុខភាពផ្លូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ 
ការោក់ម�ិជូនសបមាប់ការពិនិ�្យភឡើងវិញជារ�ៈកបមិ�សកលរបស់បបភទសបា៉ាគតី

ស្ថាន ភបកាមែំភណើរការែលឹក្ំភោ��ុវជន

ពន្ធភោ� Noor Imran1

Bargad៖ អង្គការសបមាប់អេិវឌ្ឍ�ុវជន 
បបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន

អុើដម៉ាល៖: noor.imran@bargad.org.pk

ចាបរ់ាងំពើការភ្វើវភិស្្នកម្មភលើកទើ១៨ ភៅភលើរែ្្ឋ ម្មនុញញា
បា៉ា គើស្្ថ នក្នុងឆា្ន ២ំ០១០ «កិចចាការ�ុវជន» បានក្ា�ជា�ុទ្ធ- 
ស្សស្តម�ួននរោ្ឋ េិបាលថា្ន កភ់ខ�្ត។ ក្នុងរ�ៈភពល៧ឆា្ន មំានដ� 
ភខ�្ត2  ចនំនួពើរប៉ាុភណាណ ុះក្នុងចភំណាមភខ�្តទាងំបនួដែល បាន 
អនុម�័   ភលើភោលនភោបា��ុវជនរបសខ់្នួ ចំដណកភសចក្តើ 
បពាងរ បសភ់ខ�្តពើរភផ្សងភទៀ� ប�រូវបានអេវិឌ្ឍភឡើង ប៉ាុដន្ត ការោិ- 
្បិភ��្យ និងអភស្ថរភាពនភោបា� បានបងកាឱ្យមានការ��ឺ 
ោ៉ា វ ភលើការអនុម�័ភលើភសចក្តើបពាងទាងំភនុះ។ ភៅភពលភោល 
នភោបា�សុខាេបិាលជា�ិ របស់បបភទសបា៉ា គើស្្ថ នប�រូវបាន  
បភងកាើ�ភឡើងក្នុងឆា្ន  ំ២០០១ មិនទានម់ាន ភោល នភោ បា�   ថា្ន ក់ 
ភខ�្តណាម�ួប�រូវបានបភងកាើ� ភឡើង ភឡើ� រេូ� ែល់ ឆា្ន ២ំ០១០។ 
បទបញញា�្តមិ�ួចនំនួ ស្ដើពើ សុខភាព  ផ្ូវភេទ និង សុខភាពបន្តពូជ 
នងិ  សទិ្ធិ (SRHR) របស់ មនុស្ស វ�័ ភក្មង ក្នុង បបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន 
ប�រូវ បាន បងាហា ញ ភៅ ក្នុង ភោល នភោបា�3  ប៉ាុដន្តភាគភបចើនភៅ 
មនិ  ទានប់ានអនុវ�្តភៅភឡើ�។ បបភទសបា៉ា គើស្្ថ នក៏ ជា 
េ�្ថភលខើ  ម�ួ ននកចិចាបពមភបពៀងអន្តរ ជា�ិ   ដែល ពាកព់ន័្ធ  ជា 
ភបចើន   ផង  ដែរ។4

បកបខណ័្ឌ  ការងារ ដផ្នក ភោល នភោបា� មានកបមិ�កណំ�់ 
ក្នុង បបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន ប�រូវបាន បូក បដន្ថម ភទៀ� ភោ� ករា្ត  
កណំ�់ ដផ្នកសង្គម ែូចជានិោមដផ្នកវប្ប្ម៌ និង ភាព លភមៀ្ង 
របស់ អ្នកផ្ដល់ភសវា ដែលោកដ់ែនកណំ�ប់ដន្ថមភទៀ�ែល់ 
លទ្ធភាព ទទលួបានភសវា និងព�័ម៌ានសុខភាពផ្ូវភេទ និងសុខ 
ភាព បន្តពូជរបសប់បជាជន ជាពិភសស គឺសស្តើវ�័ភក្មង។ ស្្ថ ន 
ភាព ែ៏អាបកកភ់នុះ ប�រូវបានឆ្ុុះបញ្ចា ងំក្នុងលទ្ធផល សុខភាព 
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ សបមាបម់នុស្សវ�័ភក្មង។ 
អាពាេ៍ ពពិាេ៍វ�័ភក្មងមានលក្ខណៈស្�ភា�ោ៉ា ងខ្ាងំក្នុង
បបភទសភនុះ ភោ�អា�ុជាម្្យមននការភរៀបការ សបមាប់ ភក្មង
បសើក្នុងបបភទសបា៉ា គើស្្ថ នគឺ១៩,៥ ឆា្ន ។ំ5 មាន ករណើ  ការរភំលាេ 
បពំានផ្ូវភេទកុមារចនំនួ ៥០៨ ករណើ  ប�រូវ បាន រ� ការណ៍ ក្នុង 
ឆា្ន ២ំ០១៤ ដែលមានអបរាភកើនភឡើង១៧% ពើឆា្ន កំនង្មក។6  
មនុស្សវ�័ភក្មង (ភបកាម៣០ ឆា្ន )ំ ភៅដ�មនិទានប់ានបពំាក់ 
បបំ៉ាន ចភំណុះែឹងបគបប់ោន់ ភែើម្បើភោុះបស្�បញ្ហា សុខភាពស្មុគ
ស្្ម ញ ដែលខ្នួជបួបបទុះ អាបស�័ភោ�ព�័ម៌ានមនិបគបប់ោន់ 
កងវុះលទ្ធភាពទទួលបាន្នធាន និងកងវុះអណំាចភ្វើការសភបមច 

ច�ិ្ត។7 អាបស�័ភោ� ការផ្្ត ្ ភទាសបពេ្មទណ្ឌ ភលើការ បសឡាញ់  
ភេទែូចោ្ន 8  ដផ្នកផ្ូវភេទ និងភ�នឌរ័របសជ់នជា�ភិាគ�ចិក្នុង  
ភ្ុះ រមួមាន  ទាងំ�ុវជនផងដែរ មានភាពស្្កភ់ស្ើរមិនោ៊ន  
បងាហា ញ និ្ ្ន ការ ផ្ូវភេទ និងអ�្តសញ្ញា ណ ភ�នឌរ័ របស់  ខ្នួ 
បបាប់ ែលអ់្នក ផ្ដល់ ភសវាសុខភាព ភេើ�ជា ភរឿ�ៗដ�ង ជបួ ការ 
រភំលាេ បពំាន និង ការភរ ើសភអើង។9

ភែើម្បើភលើកបញ្ហា ទាងំអសភ់នុះភឡើង សម័្ពន្ធភាពរបស់ 
បា៉ា គើស្្ថ ន «ភៅទើភនុះ ក្នុងភពលឥឡូវភនុះ» (RHRN)10 

សេការ   ភៅក្នុងការោកជូ់នម�រិបស�ុ់វជនជាភលើកទើម�ួ  
ភៅ កាន់ការពនិ�ិ្យភឡើងវញិជារ�ៈកបមិ�សកល (UPR)11   

របស់បបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន។ ការោកជូ់នម�ភិនុះ ប�រូវបាន  បពាង 
ភោ�មនុស្សវ�័ភក្មង ដែលមានការបស្វបជាវជាបឋមប�រូវបាន 
ភ្វើភឡើងភោ�អ្នក�ណំាង�ុវជន12 របស់សមាជកិរបស់អង្គការ 
សង្គមសុើវលិទាងំ១១ របស់ RHRN។

... មាន�បមរូវការជាប្្នឱ់្យរោ្ឋ េបិាលបបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន
ប�រូវភឆ្ើ��បបញ្ហា សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និង 
សិទ្ធ ិរបស�ុ់វជន រមួទាងំការផ្ដល់ និងការជរំញុ លទ្ធភាព 
ឱ្យ មាន ព�័ម៌ាន និងភសវាដែលមានលក្ខណៈងា�បសរួល
ភបបើបបាសស់បមាប�ុ់វជន និងមានការ�កចិ�្តទុកោក់ 
ខ្ពស់ ចភំពាុះភ�នឌរ័ សបមាបម់នុស្សបគបរ់បូភោ�ប�រូវ 
�កចិ�្តទុកោក់ ជាពិភសសចភំពាុះបករុមប�រូវភគផ្�់ភចញ 
ការអបរ់បំណិំនជើវ�ិមូលោ្ឋ ន (LSBE) រមួទាងំ សមាស 
ធា�ុ ចាបំាច់្្ ននការអបរ់ផំ្ូវភេទបគបប់ជរុង ភបជា� 
សបមាប់ �ុវជនភៅក្នុងស្លាភរៀន និង ភៅភបរៅស្លា 
ភរៀន បពមទាងំលិខិ�បទោ្ឋ នគិ��ុ�្តបិគប់បជរុងភបជា� 
ភែើម្បើ ភឆ្ើ� �បអភំពើេងិសាផ្ូវភេទ និងភ�នឌរ័ (SGBV) 
និងការអនុវ�្តដផ្នកវប្ប្ម៌បបកបភោ�ភបោុះថា្ន ក់...

អនុស្សនដ៍ែលបានមកពើែភំណើ រការភនុះ ប�រូវបានោកជូ់ន
ដែលជាដផ្នក ម�ួននរបា�ការណ៍បសភមាលសបមាប់ UPR ្ 
ភពល  ខាង  មុខរបសប់ា៉ា គើស្្ថ ន ភែើម្បើគូសបញ្្ជ កឱ់្យភ�ើញអពំើ 
ចភ្្ុះបបភោង ននលទ្ធភាពទទលួបានព�័ម៌ាន និង ភសវា 
សុខភាព   ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ជាពិភសស សបមាប់ 
មនុស្សវ�័ភក្មង និងភែើម្បើទាមទារឱ្យមានសកម្មភាពជាប្្ន់ពើ
រែ្ឋ។ ដផក្ភលើការពិភបោុះភោបលទ់ាងំអសភ់នុះ �ុវជនមានអនុ
ស្សនម៍�ួចនំនួដែលមានលក្ខណៈភលចភធ្ាោ៉ា ងចបាសល់ាស៖់
មាន�បមរូវការជាប្្ន់ឱ្យរោ្ឋ េិបាលបបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន ប�រូវភឆ្ើ�
�បបញ្ហា  សុខភាពផ្ូវភេទសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធរិបស�ុ់វជន
រមួទាងំការផ្ដល់ និងការជំរញុលទ្ធភាពឱ្យមានព�័ម៌ាន និងភសវា
ដែលមានលក្ខណៈងា�បសរួលភបបើបបាស់សបមាប់�ុវជន និង
មានការ�កចិ�្តទុកោកខ់្ពសច់ភំពាុះភ�នឌរ័ សបមាបម់នុស្សបគប់
របូភោ�ប�រូវ�កចិ�្តទុកោកជ់ាពិភសស ចភំពាុះបករុមដែល ប�រូវភគ  
ផ្�់ភចញ ការអបរ់បំណិំនជើវ�ិមូលោ្ឋ ន (LSBE) រមួទាងំ 
សមាស  ធា�ុចាបំាច់្ ្ននការអបរ់ភំោល គនិំ� ផ្ូវ បគប់ បជរុង   
ភបជា�   សបមាប�ុ់វជន ភៅក្នុងស្លាភរៀន និងភៅ ភបរៅ ស្លា 
ភរៀន បពមទាងំលិខ�ិបទោ្ឋ នគ��ុិ�្តបិគប់បជរុងភបជា�ភែើម្បើភឆ្ើ�

សមាជិកភវទកិា�ុវជនរបស់ RHRN របស់បបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន 
បានចូលរមួភៅក្នុងសិកា្ខ ស្លា13 ភរៀបចភំឡើងភោ� ARROW
នងិ dance4life ដែលមានបណំងពបងឹងចភំណុះែឹងស្ដើពើ 
បបសទិ្ធ ភាព UPR ជាឧបករណ៍ការ�ស៊ូម�ិ នងិឧបករណ៍
គណភន�្យភាពមួ� ភែើម្បើពនិ�ិ្យរាមោន និងដកលម្ ស្្ថ ន - 
ភាព សិទ្ធមិនុស្ស អនុស្សនដ៍ែលបបភទសបា៉ា គើស្្ថ នបាន

ទទលួ កនង្មក និងស្្ថ នភាព សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព បន្ត - 
ពូជ  នងិសិទ្ធិ ក្នុងបបភទសបា៉ា គើស្្ថ ន។ ប្្បព់ើសកិា្ខ ស្លាភនុះ 
សកិា្ខ កាមបានពិភបោុះភោបលជ់ាម�ួអ្នកដែលខ្នួ�ណំាងឱ្យ 
រាម រ�ៈការស្្បសង្ម់�ិ  នងិការពភិាកសាបករុមភោលភៅស្ដើពើ  
លទ្ធភាពរសម់នុស្សវ�័ភក្មង ក្នុងការទទលួបានព�័ម៌ាន និង 
ភសវា  ស្ដើពើ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ14 ។ គណៈ 
កមា្ម ្កិារភសចក្ដើបពាងប�រូវបានភបជើសភឡើង ភែើម្បើចងបកងដសវង  
រក វភិាគ លទ្ធផល និងភ្វើភសចក្តើបពាង ោកគ់និំ�ជូនភៅ 
UPR។15  ែភំណើ រការភនុះ ចណំា�ភពលអស់៣ ដខកនុ្ះ និង 
បាន បងាហា ញភោ�មនុស្សវ�័ភក្មងចនំនួ ១៩៧ ្ក។់

UPR កអ៏ាចចូលរមួចដំណកពបងឹងការអនុវ�្ត SDGs
ភៅ ថា្ន ក់ ជា�ិ ភោ�ភេ�ុថា រភបៀបវា�ៈឆា្ន  ំ២០៣០
ឈរ ភលើមូលោ្ឋ ន និងភែើររាមភោលការណ៍ និងលិខិ�
�ូបករណ៍សិទ្ធមិនុស្ស។

monitoring national and regional activities
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កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង

1 អ្នកនិពន្ធក៏សូមដែ្ងអំណរគុណចំភពាុះ Samreen Shahbaz ភ្វើការភៅ ARROW 
ចំភពាុះការោបំទក្នុងការអេិវឌ្ឍន៍អ�្ថបទភនុះ។
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សស្តើ ប�រូវទទលួ�កវ ិ្ ើស្សស្តោ្ម នសុវ�្ថភិាព ភោ�  លាក់ 
ភលៀមភោ�ស្រដ�ការោមឃា�ប់ពេ្មទណ្ឌ   ភលើ  ការរលូំ�កូន     

ភោ� ោ្ម នករណើ ភលើកដលងចបាស់លាស់។2   ភៅភបកាមបកម 
បពេ្ម ទណ្ឌ ដកសបមរួលភឡើងវញិ (RPC) របស់បបភទសេវើលើពើន  
ភករ ្ត ិ៍  ែដំណល អាណានិគមនិ�មពើបកមបពេ្មទណ្ឌ  Spanish 
CódigoPenal របសភ់អសបា៉ាញរាងំពើឆា្ន  ំ១៨៧០ មក សស្តើ ដែល 
�ល់ បពម និងទទលួ�កការរលូំ�កូនអាចប�រូវជាបព់ន្្ធ ោរ 
រេូ�ែល់ ៦ ឆា្ន  ំភេើ�ជនទាងំឡា�ណាដែលជ�ួ ភបជាម 
ដបជង ្ ង ប�រូវជាបព់ន្្ធ ោររេូ�ែល់ ២០ឆា្ន ។ំ3  ការ ោក់ 
ោក់ ទណ្ឌ កម្មភនុះ ប�រូវបានជំរញុការអនុវ�្តភៅភពលសមាជិក 
គណៈ កមា្ម ្កិារ្ម្មនុញញាឆា្ន ១ំ៩៨៦ បានបបកាន�់កទស្សនៈរបស់ 
ឋា្នុបកម4  បពុះវោិរកា�ូលកិបបកបភោ�ភជាគជ័� ដែល 
បាន ោក់ បទបញញា�្តភិៅក្នុងរែ្្ឋ ម្មនុញញារបសប់បភទសេវើលើពើន 

ឆា្ន ១ំ៩៨៧ ដែលបបកាសថា រោ្ឋ េិបាលប�រូវ «ការពារភស្មើោ្ន នូវ  
ជើវ�ិ របស់មា្ត � នងិជើវ�ិរបសកូ់នមនិទានភ់កើ�»។5
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អមនុស្ស្ម៌ និងប្្បបភ ្្ថ ក។ ស្្ថ បន័សិទ្ធិ្ ្បាន 
ផ្តលអ់នុស្សនឱ៍្យបបភទស េវើលើពើន ប�រូវពិនិ�្យ ភឡើង 
វញិ និងភ្វើវភិស្្នកម្មចបាបដ់ែលមាន លក្ខណៈោម 
ឃា�់ ភលើការរលូំ�កូនរបស់ខ្នួ និង ែក  ការ ោក់ ភទាស 
បពេ្មទណ្ឌ ភលើការរលូំ�កូន ភោ� ឈរ ភលើ មូលោ្ឋ ន ម�ួ 
ចនំនួ។

ការអនុវ�្តោ៉ា ងភពញភលញ នូវចបាបស់្តើពើការទទលួខុសប�រូវ 
ភាព  ជា ឪពុកមា្ត � នងិចបាបសុ់ខភាពបន្តពូជ (RPRH ដែល  
ប�រូវ បានអនុម�័ក្នុងឆា្ន  ំ២០១៣ ភបកា�ភពល អង្គការ សទិ្ធិ សស្តើ 
បាន �ស៊ូភោ�ភជាគជ័�ឱ្យមានការអនុម�័ភលើចបាបភ់នុះកពុំង 
ជាបោ់ងំភោ�ស្រការកា�ក់ញចាបែ់វកិា នងិភសចក្តើបញ្្ជ រ�ឹ
�្ប�ិ បភណា្ត ុះអាសន្ន (TRO) ភលើលទ្ធកម្មនងិការដចកចា�
មភ្យោបា�ពនយោរកំភណើ �។10  TRO មានបបេពមកពើការបបឆាងំ
របស់ពកួអេរិក្សនិ�ម និងបករុមស្ស្ដែលអុះអាងថា
មភ្យោបា�ពនយោរកភំណើ �មានលក្ខ ណៈសម្ប�្តែូិចការរលូំ�
កូន។ ការបងាកា ចប់ង្ខូចបបឆាងំមភ្យោបា�ពនយោរកភំណើ �ភនុះ
បានបភញ្ុះកភរៅ្ត ឱ្យ ការមាក់ងា�បដន្ថមភទៀ�ចំភពាុះសកម្មភាព
ជុវំញិការរលូំ�កូន។ ែវើភបើចបាបភ់នុះដចងថាសស្តើមានសិទ្ធិ «ទទលួ
បានការដែទាភំបកា�ការរលូំ�កូនក្នុង្មជាមនុស្ស បបកប
ភោ�ក្តើអាណិ�អាសូរោ្ម នការវនិចិ្�័» ក្តើ ប៉ាុដន្តពកួភគភៅដ�
េ�័ខ្ាចក្នុងការដសវងរកការពយោបាលដផ្នកភវជ្ជស្សស្ត ភបកា�
ពើមានភាពស្មុគស្្ម ញបណា្ត លមកពើការរលូំ�កូន ភោ�ោ្ម ន
សុវ�្ថភិាព ភោ�ស្រដ�េ�័ខ្ាចការោកភ់ទាសបពេ្មទណ្ឌ  
នងិការមាក់ងា�។11

PINSAN ៖ ការបភងកាើ�ទើរាងំសុវ�្ថភិាពសបមាបក់ចិចាសន្្  
នងិ កចិចាសេការ។ លក្ខខណ្ឌ ដផ្នកវប្ប្ម៌ និងចបាប់ ក្នុង  បបភទស 

ភនុះ ភ្វើឱ្យមានការលបំាកសបមាបស់ស្តើ នងិអ្នក�ស៊ូម�កិ្នុង 
មូលោ្ឋ នក្នុងការដសវងរកភវទកិា ភែើម្បើអាចជដជកពិភាកសាភោ�   
ភបើក ចេំ អពំើផលប៉ាុះពាលន់នការរលូំ�កូន ភោ�ោ្ម នសុវ�្ថភិាព 
នងិ ភសចក្តើប�រូវការជាប្្ន់នូវការដែទាភំបកា�ការរលូំកូន 
សម       បសប។ ែវើភបើែភំណើ រការទាកទ់ងជាម�ួការអនុម�័ ចបាប់ 
RPRH ផ្តលច់ភ្្ុះម�ួចនំនួសបមាបក់ារ ពភិាកសា  ស្តើ អពំើ 
ការ  រលូំ�កូន ភេើ�សូម្បើដ�មានអ្នកោបំទម�ួ ចនំនួបាន   
ផុសភឡើងភចញពើែភំណើ រការភនុះក្តើ ប៉ាុដន្តសកម្មជន សិទ្ធិ សស្តើ   
ម�ួចនំនួ�លភ់�ើញថា ចរន្តស្តើពើការរលូំ�កូនជា ដផ្នក ែ៏ 
សខំានម់�ួននសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិ 
(SRHR) ភៅមានភាពខវុះខា�ភៅភឡើ�។ ភេ�ុភនុះភៅឆា្ន  ំ
២០១៥ អង្គការសិទ្ធសិស្តើ ភមធាវ ើ អ្នកសិកសាបស្វបជាវ នងិ អ្នក 
�ស៊ូម�ិ បានបភងកាើ�បណា្ត ញម�ួភែើម្បើអាចភ្វើការភោ�ភបើក  
ចំេ ភលើបញ្ហា ការរលូំ�កូន។

បណា្ត ញ�សូ៊ម�កិាររលូំ�កូន ភោ�សុវ�្ថភិាពបបភទស
េវើលើពើន (PINSAN) បានបភងកាើ�ទើរាងំ សុវ�្ថភិាពម�ួ ដែល
អ្នក�ស៊ូម�អិាចជដជកភោ�ភបើកចេំ នងិសេការោ្ន ភលើ
សកម្មភាពភែើម្បើភឆ្ើ��បចភំពាុះបញ្ហា ការរលូំ�កូន ភពាលគជឺា
បណា្ត ញែបូំងបំផុ�ភៅក្នុងបបភទសភនុះ រាមរ�ៈការងារការ
បបាបស�័រាមបណា្ត ញ អុើភ ើ្ណិ�12  នងិមិនរាមបបពន័្ធអុើភ ើ្ 
ភណ�របសខ់្នួ PINSAN ភឆ្ើ��បបញ្ហា ការមាកង់ា� ជម្នុះ 
ភលើ ទស្សនៈខុសឆ្គង និងផ្សពវផសា�ព�័ម៌ានប�ឹមប�រូវ និង ព�័៌ 
មាន  ដបបវទិយោស្សស្តស្តើពើការរលូំ�កូន។ បចចាុប្បន្ន PINSAN
កពុំង ភ្វើការសិកសាម�ួ ភែើម្បើចាប�់ក�ែភាពរសភ់ៅជាកដ់ស្តង
របស ់សស្តើ នងិសេគមនរ៍បសខ់្នួស្តើពើការរលូំ�កូន។ បណា្ត ញ
ភនុះបានបណ្តុ ុះបណា្ត លបុគ្គលិក NGO  អ្នកែកឹ្ភំៅរាម
សេគមន៍ និងអ្នកែកឹ្សំ្ស្ស្តើពើការលុបបបំា�ក់ារ មាក់ 
ងា�ភលើការរលូំ�កូន ភេើ�អ្នកដែលបានទទួលការបណ្តុ ុះ 
បណា្ត លកប៏ានភ្វើការពិភាកសា ចុុះអបរ់រំាមសេគមនព៍បងើក 
ការបគបែណ្ត បរ់បសប់ណា្ត ញ របសខ់្នួរចួភេើ�ផងដែរ។ 

បទពភិស្្របស់ PINSAN បងាហា ញេស្តុរាង ឱ្យ ភ�ើញ 
ថាពិ�ជាអាចភលើកកម្ពស់លទ្ធភាព ទទលួភសវារលូំ�កូន
និងកា�ប់ន្ថ�ការមាកង់ា� ភៅក្នុងបរោិកាសដែល
មានលក្ខណៈរ�ឹ�្ប�ិ ក៏ែូចជាការបងាហា ញឱ្យភ�ើញអពំើ
ភាពចាបំាចមិ់នអាចខវុះបាន ក្នុងការធា្ោ៉ា ងណាឱ្យ
សម�្ថភាពរបសអ់្នក�ស៊ូម�ិ ថា្ន កមូ់លោ្ឋ នប�រូវបាន
ស្្ថ ប្ ភេើ�ផ្តលក់ារោបំទែលព់កួភគភែើម្បើទាញ�ក
បបភោជន៍ពើឱកាសការ�សូ៊ម�ិ បគប់ភពលដែលអាច 
ចាប់�កឱកាសភ្ុះបាន។

 PINSAN កប៏ាន�ស៊ូម�ឱិ្យមានការដែទាបំបកបភោ�
គុណ ភាព ភៅភបកា�ការរលូំ�កូនផងដែរ។ ការចូលរមួដផ្នក
ភោលនភោបា� បានផ្តលល់ទ្ធផលឱ្យភកើ�មានភោលនភោបា�
ជា�សិ្តើពើការទបស់្កា �់ និងការបគបប់គងបញ្ហា ស្មុគស្្ម ញបណា្ត ល
មកពើការរលូំ�កូន (PMAC) របសប់កសងួសុខាេបិាល។13 

ភោល នភោបា�ភនុះមានបណំងផ្តលក់ារដែទា ំនងិភសវាមាន
លក្ខណៈមនុស្ស្ម៌ មានការភោរព ោ្ម នការវនិចិ្�័ 
នងិបបកប ភោ�ភមរា្ត ្ម៌ ចភំពាុះសស្តើដែលរងការលបំាក 
ពើបញ្ហា ស្មុ គ ស្្ម ញ ភកើ�ភចញពើការរលូំ�កូនភោ�មាន

សុវ�្ថភិាព និងការ រលូំ�កូនភ្ាមៗ។ ភោលនភោបា� 
ភនុះកនឹ៏ងកា�ប់ន្ថ�អបរាស្្ប់ និងអបរាឈរឺបសម់ា្ត �  ោ៉ា ង 
ភបចើន រាមរ�ៈការ ោក់ ឱ្យ  មាន ការដែ ទា ំភបកា�  ការ រលូំ� 
ភៅ បគប់កបម�ិននការដែទាទំាងំភៅ ក្នុងបរោិកាសដែលមាន 
្នធាន ភបចើន និង�ចិ។

ជាភរឿ�ៗ ដ�ងមានម�អិុះអាងថា មានការលបំាកជំរញុ
សទិ្ធទិាកទ់ងជាម�ួលទ្ធភាពទទលួបានការរលូំ�កូន ភោ�
សុវ�្ថភិាព មានការរ�ឹ�្ប�ិខ្ពសអ់ាបស�័ភោ�នោិមវប្ប្ម៌
ដបបអេរិក្សនិ�ម  ភាពស្�ភា�ពាសភពញននការមាក់ងា�
ពាកព់ន័្ធជាម�ួការរលូំ�កូន ការភរ ើសភអើង និងការផ្្ត ្ ភទាស
បពេ្មទណ្ឌ ភលើសស្តើ នងិអ្នកផ្តលភ់សវារលូំ�កូនបពមទាងំករា្ត
ភផ្សងៗែនទភទៀ�។ បទពភិស្្របស់ PINSAN បងាហា ញ
េស្តុរាងឱ្យភ�ើញថា ពិ�ជាអាចភលើកកម្ពសល់ទ្ធភាពទទលួ
ភសវារលូំ�កូន និងកា�ប់ន្ថ�ការមាកង់ា�ភៅក្នុងបរោិកាស
ដែលមានលក្ខណៈរ�ឹ�្ប�ិកែូ៏ចជា ការបងាហា ញឱ្យភ�ើញអពំើ
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បប ភោល និងការចណំា�ដផ្នកឱកាស (ឧ. ការចណំា� 
ក្នុង ការភ្វើ ែភំណើ រភៅ  និងមកពើបគុឹះស្្ថ នសុខាេបិាល 
នងិ ការចណំា�ភពលមិនបានភៅភ្វើការ)។ លទ្ធភាព 
ទទលួបានរងឥទ្ធពិលពើបបពន័្ធបគបប់គង  េរិញញាវ�្ថុ 
សុខាេបិាល ោ៉ា ង ទូលំ ទូលា� នងិភោ� ចណូំល 
របស់ បគរួស្រ។

• លក្ខណៈអាចទទលួ�កបាន។ ទិែ្ឋភាពភនុះភកា្ត បភលើ 
ឆន្ៈរបស់បបជាជនក្នុងការដសវងរកភសវា។ ភាពអាច  
ទទលួ �ក បានមានកបមិ�ទាប ភៅភពលអ្នកជំងភឺមើល 
ភ�ើញភសវា ថា ោ្ម នបបសទិ្ធភាព ឬភៅភពល ករា្ត  ដផ្នក 
សង្គម និងវប្ប្ម៌្ ្ ែូចជា ភាស្ ឬអា�ុ ភេទ 
ជា�ពិន្ធុ ឬស្ស្របសអ់្នកផ្ដលភ់សវា ររងំពកួភគ 
មនិឱ្យដសវងរកភសវាភ្ុះ»។3 

និ�មន័� និពន្ធភោ� Maria Melinda Ando
អ្នកនិពន្ធ្�ក  ARROW for Change និងមសន្តើកម្មវ ិ្ ើជាន់ខ្ពស់របស់ ARROW 
អុើដម៉ាល៖ malyn.ando@arrow.org.my, malyn.ando@gmail.com

«មានកបមងករា្ត ពើរបករុមដែលជុះឥទ្ធពិលភលើ លទ្ធភាពទទលួ 
បានគឺ៖ “ដផ្នកខាងការផ្គ�ផ់្គង់” ឬករា្ត  ដផ្នកបបពន័្ធសុខា េបិាល 
ដែលរមួមានែូចជា �នម្ សមរម្យការមាន ភសវាភាព អាចទទួល 
�កបាន និង គុណភាព បពម ទាងំ ករា្ត  “ដផ្នក�បមរូវការ” ែូចជា 
កងវុះ ព�័ម៌ាន អណំាច ក្នុងការ សភបមច ច�ិ្ត ការ រ�ឹ �្ប�ិ ការ ផ្្ស់ 
ទើ ការ ផ្�ភ់ចញដផ្នកសង្គម និង ការ ភរ ើស ភអើង។»4

ការបគបែណ្ដ ប់ជាសកលដផ្នកសុខាេបិាល៖ ភោលភៅ 
៣.៨ ននភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព ភផ្្ដ � ការ�ក 
ច�ិ្តទុកោកភ់លើ «សភបមចបានការ បគប ែណ្ដ ប់ ជា សកល 
ដផ្នក   សុខាេបិាល រមួទាងំការកាពារោនេិ�័ ដផ្នកេរិញញាវ�្ថុ 
លទ្ធភាព ទទលួបានភសវាដែទា ំសុខភាព សខំានស់្រវន្ត បបកប 
ភោ�  គុណភាព និងលទ្ធភាព ទទលួ បាន ឱសែែ៏សខំានស់្រវន្ត 
នងិថា្ន  ំ  បងាកា រមានសុវ�្ថភិាព បបកប ភោ� បបសទិ្ធភាព មាន 
គុណភាព នងិមាន�នម្សមរម្យ សបមាប់មនុស្សបគប់ៗរបូ»។ 
UHC បចចាុប្បន្ន គជឺាភោលភៅជាអាទិភាពមួ�របស់អង្គការ
សុខភាព ពេិពភលាក (WHO)។ WHO កណំ�និ់�មន�័ 
UHC ថា «ជាការធា្ឱ្យបានថា មនុស្សទាងំអសម់ាន 
លទ្ធភាព ទទលួ បាន  ភសវាសុខាេបិាលភលើកកម្ពសសុ់ខភាព 
បងាកា រ ជងំឺ ពយោបាល និងស្្ដ រនើ�សិម្បទាដែលខ្នួប�រូវការ 
ដែលមានគុណភាពបគប់បោន់ ឱ្យមានបបសទិ្ធភាព បសបភពលភ្ុះ 
កប៏�រូវធា្ផងដែរថា បបជាជន មនិរងការលបំាកដផ្នកេរិញញាវ� ្
ែុភៅភពលប�រូវចំណា�ភលើ  ភសវា ទាងំភនុះ»។5 

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� WHO ពន្យលថ់ា UHC «ភកា្ត បភលើ 
ភោល  បណំងពាកព់ន័្ធចនំនួ ៣ គឺ៖

• សមភាពក្នុងការទទួលបានភសវាសុខាេបិាលភពាលគឺ 
អ្នកដែលប�រូវការភសវា ប�រូវអាចទទលួបានភសវា មិន 
ដមន ដ�អ្នកអាចបង់បបាក់ភែើម្បើទញិភសវាភ្ុះភឡើ�។ 

• គុណភាពរបស់ភសវាសុខាេបិាលលប្គប់បោន់ភែើម្បើដក
លមសុ្ខភាពរបសអ់្នកទទលួភសវា និង

• ការការពារពើោនេិ�័ដផ្នកេរិញញាវ�្ថុភពាល គឺជាការ 
ធា្ឱ្យបានថា នែច្ណំា�ក្នុងការភបបើបបាសភ់សវាដែ
ទា ំសុខភាព មិនភ វ្ើឱ្យមនុស្សបបឈមោនេិ�័ននការ 
លបំាកដផ្នកេរិញញាវ�្ថុភឡើ�»។6

ឯកស្រម�ួរបស់ WHO  ដែលបានភបាុះពុម្្ព ភពលកនង្ 
មក ក៏បានភរៀបរបល់ម្�ិផងដែរថា ការសភបមចបានការបគប 
ែណ្ដ បជ់ាសកល «រមួមានវឌ្ឍនភាពភលើទែិ្ឋភាព ៣ គឺ៖

• ការែករបាងំេរិញញាវ�្ថុ  ចភំពាុះលទ្ធភាពទទលួបានការ 
ដែទា ំនងិការផ្ដលក់ារការពារដផ្នកេរិញញាវ�្ថុពើការ 
ចណំា� បបកបភោ�មេន្តរ� ចភំពាុះអ្នក ភបបើបបាស់ 
ភសវាអ្នកដែទាសុំខភាព

• បភងកាើនទេំដំែនបគបែណ្ដ បក់ារដែទាសុំខភាព៖ ភសវា អវើ
ខុ្ះដែលប�រូវបានោកប់ញចាូ លក្នុងកញចាបភ់សវាបឋម និង 

ប�រូវ បានផ្ដលឱ់្យក្នុង�នមឧ្ប�្ថមភាទុន/ មិនអសន់ែ្
• បភងកាើនទេំកំារបគបែណ្ដ បភ់លើបបជាជន៖ មនុស្សណា 

ខ្ុះដែលបគបែណ្ដ ប់»។7

គរួក�ស់មា្គ លថ់ា «ការបគបែណ្ដ បជ់ាសកលដផ្នកសុខភាព
ជាម�ួអ្នកទទលួភសវាដែលពកួភគចង់បាន និងបានទទលួអ�្ថ 
បបភោជនព៍ើការការពារពើោនេិ�័ មនិអាចភកើ�មានបាន 
ភឡើ� លុុះបរាណាដ�មានលទ្ធភាពទទលួបានជាសកលនូវ
ភសវាសុខភាព ដែលជាឱកាស និងសម�្ថភាពក្នុងការភ្វើបាន 
ទាងំពើរ ចំណុចខាងភលើ»។8  ជាការពិ�ណាស ់«ការបគបែណ្ត ប់ 
ជាសកល ពិ�ជាចាបំាចណ់ាស់ ប៉ាុដន្តមនិដមនជាលក្ខខណ្ឌ  បគប់ 
បោន់ សបមាប់អនុញ្ញា �ឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានជាសកលភៅ
ភឡើ�។ ែវើភបើមានការបគបែណ្ត បជ់ាសកលក្ដើ ប៉ាុដន្តបបដេលជា 
ភៅ មនិទាន់អាចសភបមចបានលទ្ធភាពទទួលបានភសវាជាសកល
ភៅភឡើ� ភោ�ស្រមានឧបសគ្គ ភផ្សងៗ ភទៀ� ភៅ «ដផ្នកការ 
ផ្គ�ផ់្គង់» ែូចជាវ�្តមានននចណុំចផ្តលភ់សវា នងិភសវា ជាកល់ាក់ 
នងិកអ៏ាច ភោ�ស្រឧបសគ្គ «ដផ្នក�បមរូវការ» ភោ�ក្នុងភ្ុះ 
រមួ មានទាងំករា្ត ដផ្នកវប្ប្ម៌ ការ�លភ់�ើញអពំើ គុណភាព និង 
បបសទិ្ធភាព ននភសវា បពមទាងំទំ្ កទ់នំងអណំាចដផ្នកភ�នឌរ័ 
ដែលអាចររងំការដែទាដំផ្នកសុខភាព»។9

គណភន�្យភាពរបស់រោ្ឋ េិបាលទាក់ទងជាមួ��ួ្ទើ 
របស់វសិ�័ឯកជន៖ ក្នុងការពភិាកសាស្តើអពំើលទ្ធភាពទទលួបាន
ជាសកល និងការបគបែណ្ដ បជ់ាសកល ជាការចាបំាចណ់ាស់ 
ដែលប�រូវសងកា�់្ ងានថ់ា គណភន�្យភាព និងការទទលួខុស
ប�រូវសំខានក់្នុងការធា្សុខភាពបបជាជន គឺស្ថ�ិភៅភលើ 
រោ្ឋ េិបាល។ សកម្មជន និងអ្នក�ស៊ូម�ិ ចាបំាចប់�រូវមាន
ការ�កចិ�្តទុកោកខ់្ពស់ ចភំពាុះការពបងើក�ួ្ ទើរបសវ់សិ�័
ឯកជនក្នុងការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព រមួទាងំក្នុងការ
ផ្ដល់ភសវាសុខាេបិាលផងដែរ។ ភោ�គ�ិភៅភលើការពយោោម
បភងកាើនមូលនិ្សិ្ធារណៈកន្ងមក ភាគភបចើនភផ្្ត �ការ�ក
ច�ិ្តទុកោកភ់លើការផ្ដលភ់សវាដផ្នកស្្ថ បន័ ភេើ�ភាគភបចើននន
ភសវាសុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ ភាគភបចើនភលើសលបគឺ់
បគបែណ្ដ បភ់ោ�វសិ�័ឯកជនភេើ�ភ្ុះ ភ្វើឱ្យ សុខភាព
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ កានដ់�ភៅេសួពើលទ្ធភាព
ទទួលបានរបស់មនុស្សបគប់របូ ភលើកដលងដ�អ្នកដែលមាន
បបាកអ់ាចបង់នែប្ានប៉ាុភណាណ ុះ។10

�ួ្ ទើកានដ់�ភបចើនភឡើងរបសវ់សិ�័ឯកជន ប�រូវបានសបមប
សបមរួលបដន្ថមភទៀ� ភោ�រភបៀបវារៈការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�
ចើរភាពឆា្ន  ំ២០៣០ ែូចមានេស្តុរាងបងាហា ញភោ�របា�
ការណ៍ភោ�ស្មប័គច�ិ្តថា្ន កជ់ា�ភិវទកិានភោបា�កបមិ�ខ្ពស់
(HLPF) ឆា្ន  ំ២០១៧ ភោ�ក្នុងភ្ុះ «៩០%  ននបណា្ដ   
បបភទស បានពិភបោុះ ភោបលជ់ាម�ួវសិ�័ឯកជន ក្នុង ការ 
ពនិ�ិ្យ ភឡើង វញិភៅភលើ�ុទ្ធស្សស្តជា�ិ នងិវឌ្ឍនភាព របស់ ខ្នួ  

definitions
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កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង
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than Ever: World Health Report 2008 (Geneva: WHO, 2008), cited in 
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ភលើភោលភៅ អេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព... ៦៨%... ទទលួ 
ស្្គ ល់ ការ វនិភិោគ ឯកជនថា ជាមភ្យោបា� ជា ជភបមើស 
ជនំសួែច៏ាបំាច់ ក្នុងការបភំពញបដន្ថម ែលក់ារចណំា� 
ស្ធារណៈ ភលើភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភា ពភេើ� 
៤៣% ... បានបញ្្ជ ក់ ថា មានកិចចាខ�ិខភំ្វើភឡើងភោ� បបភទស 
ភ្ុះ ភែើម្បើអេវិឌ្ឍភាពជានែគូវសិ�័ស្រធារណៈ និង ឯកជន 
បដន្ថមភទៀ�ភលើការ អនុវ�្ត ភោលភៅអេវិឌ្ឍនប៍បកប ភោ� 
ចើរភាព»។11

សុខភាពបន្តពូជ៖ សភាពននសុខុមាលភាពភពញភលញទាងំ
ដផ្នករងកា� ផ្ូវចិ�្ត និងសង្គម ភេើ�មនិដមនបោនដ់�ជា
អវ�្តមាន ននជងំឺ ឬភាពចុុះភខសា�ភ្ុះភឡើ� ភៅបគបប់ញ្ហា
ទាងំអស់ ទាកទ់ងជាម�ួបបពន័្ធបន្តពូជ និងចភំពាុះការបភំពញ
មុខងារ នងិែភំណើ រការរបសប់បពន័្ធបន្តពូជ។ ភេ�ុភនុះ សុខភាព
បន្តពូជមានន�័ថា មនុស្សមានសម�្ថភាពអាចទទលួការភពញ 
ច�ិ្ត និងមានជើវ�ិផ្ូវភេទគរួជាទើភពញចិ�្ត និងបបកប ភោ� 
សុវ�្ថភិាព ភេើ�ពកួភគមានលទ្ធភាពអាចបន្តពូជ នងិមាន 
ភសរ ើភាព  ក្នុងការសភបមចចិ�្តថាភ�ើ ខ្នួចង់បន្តពូជ ឬមិនចង់ 
ភៅ ភពល ណា និងញឹកញាបប់៉ានុណា។ ចណុំចែជ៏ាកច់បាសម់�ួ 
ក្នុងលក្ខខណ្ឌ ចុងភបកា�ភនុះ គឺសទិ្ធរិបសបុ់រស និងសស្តើក្នុងការ  
ទទលួ បានព�័ម៌ាន និងក្នុងការមានលទ្ធភាពទទលួបានវ ិ្ ើ 
ស្សស្ត  ភ្វើដផនការបគរួស្រ ដែលមានសុវ�្ថភិាពបបសទិ្ធភាព�នម្ 
សមរម្យ និងអាចទទួល�កបានរាមជភបមើសរបស់ខួ្នក៏ ែូចជា 
វ ិ្ ើស្សស្តែនទភទៀ� រាមជភបមើសរបស់ខួ្នសបមាប់ការបគប់ 
បគង ភលើលទ្ធភាព មានកូនដែលមិនផ្ុ�ជាម�ួចបាប់ និង សទិ្ធិ 
មានលទ្ធភាពទទួលបានភសវា ការដែទាសុំខភាពសមបសប 
ដែល  អាច អនុញ្ញា �ឱ្យសស្តើអាចឆង្កា�ក់ារមាននផភ្ពាុះ និងការ 
សបមាល កូន ភោ�សុវ�្ថភិាព បពមទាងំផ្ដលឱ់្យគូបសករភ្ុះនូវ
ឱកាសបបភសើរបំផុ� ក្នុងការមានកូនមានសុខភាពល»្។12

សទិ្ធបិន្តពូជ៖ ភកា្ត បភលើសទិ្ធមិនុស្សមួ�ចំនួនដែលប�រូវបាន
ទទលួស្្គ លរ់ចួភេើ�ក្នុងចបាបជ់ា�ិ ឯកស្រសិទ្ធមិនុស្ស
អន្តរជា�ិ និងឯកស្រជាឯកចន្ែ្នទភទៀ�។ សទិ្ធទិាងំភនុះគឺ 
ឈរភលើការទទលួស្្គ លសិ់ទ្ធជិាមូលោ្ឋ នរបស់គូបសករ និង
បុគ្គលទាងំអស់ក្នុងការសភបមចចិ�្តភោ�ភសរ ើ នងិភោ�ការ
ទទលួខុសប�រូវអពំើចនំនួកូន ចភ្្ុះរ�ៈភពលននការមានកូន
នងិការកណំ�ភ់ពលភវលាននការមានកូន របស់ខ្នួបពមទាងំ
ក្នុងការទទលួបានព�័ម៌ាន និងមភ្យោបា� ភែើម្បើអាចសភបមច
បានភោលបណំងទាងំភនុះ បពមទាងំមានសិទ្ធអិាចទទលួបាន
បទោ្ឋ នសុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជខ្ពសប់ផុំ�រាមដែលអាច
ទទលួបាន។ សទិ្ធភិនុះ ករ៏មួបញចាូ លទាងំសិទ្ធកិ្នុងការសភបមច
ច�ិ្តទាកទ់ងជាម�ួការបន្តពូជ ភោ�ោ្ម នការភរ ើសភអើងការ
បង្ខ�ិបង្ខំ និងអភំពើេងិសាែូចមានភលើកភឡើងបញ្្ជ កក់្នុងឯកស្រ
សទិ្ធមិនុស្ស។ “13

សុខភាពផូ្វភេទ៖ «សភាពននសុខុមាលភាពផ្ូវកា� ផ្ូវ
អារម្មណ៍ ផ្ូវចិ�្ត និងដផ្នកសង្គមទាកទ់ងជាម�ួផ្ូវភេទ ដែល
មនិដមនបោប់ដ�ជាអវ�្តមានននជងំឺ ការមិនបំភពញ មុខងារ 
ឬភាពចុុះភខសា�ភ្ុះភឡើ�។ សុខភាពផ្ូវភេទ�បមរូវឱ្យ មាន 
ភោលវ ិ្ ើ ជាវជិ្ជមាន និងមានការភោរពចភំពាុះលក្ខណៈផ្ូវភេទ 
នងិទំ្ កទ់នំងផ្ូវភេទ កែូ៏ចជាលទ្ធភាពក្នុងការទទលួបាន បទ 

ពភិស្្នផ៍្ូវភេទគរួជាទើរ ើករ� និងមានសុវ�្ថភិាពភោ�ោ្ម ន 
ការបង្ខ�ិបង្ខកំារភរ ើសភអើង និងអភំពើេងិសា។ សបមាបសុ់ខភាព 
បន្តពូជ ភែើម្បើអាចទទលួបាន និងរកសាបាននូវសិទ្ធផិ្ូវភេទ សិទ្ធិ 
ផ្ូវភេទរបសម់នុស្សបគបរ់បូ ចាបំាចប់�រូវបានទទលួ ការភោរព 
ការពារ និងបំភពញរាម»។14

សទិ្ធផិ្ូវភេទ៖ «ភកា្ត បភលើសទិ្ធមិនុស្ស ដែលប�រូវបានទទលួ
ស្្គ លរ់ចួភេើ�ក្នុងចបាបជ់ា�ិ ឯកស្រសិទ្ធមិនុស្សអន្តរជា�ិ  
នងិឯកស្រជាឯកចន្ែ្នទភទៀ�។ សទិ្ធទិាងំភនុះ រមួបញចាូ ល
ទាងំសិទ្ធរិបស់មនុស្សបគប់របូភោ�ោ្ម នការបង្ខ�ិបង្ខំ ភោ�
ោ្ម នការភរ ើសភអើង និងអភំពើេងិសាក្នុងការទទលួបានបទោ្ឋ ន
សុខភាពខ្ពសប់ផុំ�រាមដែលអាចទទលួបាន ទាកទ់ងជាម�ួ
ផ្ូវភេទ រមួទាងំលទ្ធភាពទទលួបាន ភសវាដែទាសុំខភាពផ្ូវភេទ 
នងិបន្តពូជ ការដសវងរកការទទលួ និងការផ្ដល់ព�័ម៌ានទាកទ់
ងជាម�ួផ្ូវភេទ ការអបរ់ដំផ្នកផ្ូវភេទ ការភោរពភសចក្តើនែែ្្នូរ
ដផ្នករងកា� ការភបជើសភរ ើសនែគូរបសខ់្នួ ការសភបមចចិ�្តថា 
ខ្នួ មានលក្ខណៈសកម្មដផ្នកផ្ូវភេទ ឬមិនសកម្ម ទំ្ កទ់នំង 
ផូ្វភេទភោ�ការបពមភបពៀង អាពាេ៍ពិពាេ៍ ភោ� ការបពម 
ភបពៀង ការសភបមចថាភ�ើខ្នូចង់មានកូន ឬភទ នងិមាន ភៅ ភពល 
ណា បពមទាងំការភ្វើោ៉ា ងណាទទលួបានជើវ�ិផ្ូវភេទគរួជាទើ
ភពញចិ�្ត មានសុវ�្ថភិាព និងមានគរួជាទើរ ើករ�»។15 
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រាងំពើែបូំងមក ភ�ើងអាចភមើលភ�ើញថា ភពលភនុះភៅ
ឆាប់ភពកភៅភឡើ�។ ពើរឆា្ន ភំបកា�ពើបានបពមភបពៀងោ្ន ភលើ
រភបៀបវារៈឆា្ន  ំ២០៣០ និង ភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�
ចើរភាព បបភទសភាគភបចើនភៅដ�ស្ថ�ិក្នុងែភំណើ រការ(ឬភទើប
ដ�បានបញចាប)់ ក្នុងការកណំ�វ់ធិានការភផ្សងៗ ភែើម្បើអនុវ�្ត
នងិពិន�ិ្យរាមោនរភបៀបវារៈ និងភោលភៅទាងំអស់ភនុះ ភៅ
ថា្ន កជ់ា�ភិៅភឡើ� រមួទាងំក្នុងការកណំ�អ់ាទិភាពថា្ន កជ់ា�ិ
នងិអេវិឌ្ឍបកបខ័ណ្ឌ ការងារ ពិន�ិ្យរាមោនការអេវិឌ្ឍន៍។ 
ភេ�ុ ភនុះ ក្នុងចភំណាមរបា�ការណ៍ទាងំ ១២ ដែលបានោក់
ជូនរបា�ការណ៍ចនំនួ ៧ បានភផ្្ដ �ការ�កចិ�្តទុកោកទ់ាងំ
បសរុងដ�ភៅភលើការដចករដំលកអពំើអវើដែលខ្នួបានភ្វើ ឬភបោង
នងឹភ្វើភលើទែិ្ឋភាពទាងំអសភ់នុះ ភេើ�មនិបានភផ្្ត �ការ�កចិ�្ត
ទុកោកភ់លើវឌ្ឍនភាពដែលមានភ្វើភឡើងចភំពាុះភោលភៅស្ថ�ិ
ភបកាមការពិន�ិ្យភឡើងវញិភ្ុះភឡើ�។

អវើដែលគរួឱ្យខកចិ�្តភ្ុះ គឺក្នុងចភំណាមបណា្ដ បបភទស
អាសុើបា៉ា សុើេវកិទាងំ ៥ រមួមានឥណា្ឌ  ឥណ្ឌូ ភនសុើ មា៉ា ភឡសុើ 
Tajikistan នងិបបភទសនែ ដែលបានរ�ការណ៍ស្ដើពើវឌ្ឍន
ភាពរបស់ភោលភៅទាងំភនុះ មនិមានបបភទសណាមួ�ភលើក
ភឡើងអពំើលទ្ធភាពទទលួបានភសវាការដែទា ំសុខភាពផ្ូវភេទ 
នងិសុខភាពបន្តពូជ សកលភឡើ� (ភោលភៅ ៣.៧ ) 

ឬលទ្ធភាពជាសកល ភែើម្បើទទលួបានសុខភាពផ្ូវភេទ 
សុខភាព បន្តពូជ និងសិទ្ធបិន្តពូជ (ភោលភៅ៥.៦)។ សុខភាព
ផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ ោកមិ់នស្ថ�ិភៅភលើបញ្ជ ើ
អាទិភាពរបស់រែ្ឋជាសមាជិកអាសុើបា៉ា សុើេវកិភឡើ� ភេើ�ភនុះ
ជាសញ្ញា ចង្ុលបងាហា ញឱ្យភ�ើញថា ចណុំចភៅទាងំភនុះ ស្ថ�ិ
ក្នុងចំណុចដែលភគសប់្បំផុ�ក្នុងអំឡុងការចរចាភបកា�ឆា្ន  ំ
២០១៥ ភេើ�ោកចូ់ល HLPF ពើភវទកិាអាសុើបា៉ា សុើេវកិ
ស្ដើពើការអេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព មិនបានបញ្្ជ កអ់ពំើ 
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ ផងដែរ។7

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� រែ្ឋសមាជិកអាសុើបា៉ា សុើេវកិ បានរក
ភ�ើញថា បញ្ហា ជាកល់ាកម់�ួចនំនួមានលក្ខណៈគរួជាទើភពញ
ច�ិ្តជាងបញ្ហា ម�ួចនំនួភទៀ�។ ផ្ុ�ពើកងវុះការរ�ការណ៍
ស្ដើពើចណុំចភៅទាងំពើររបសសុ់ខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជ 
នងិសិទ្ធិ បបភទសទាងំ ៥ បានរ�ការណ៍ស្ដើពើវឌ្ឍនភាព SDGs 
របស់ខ្នួ និងបានរ�ការណ៍ភោ�ផ្្លស់្ដើពើអបរា ស្្ប់ របស់ 
មា្ដ � (ភោលភៅ ៣.១ ឬបានរ�ការណ៍ស្ដើពើកម្មវ ិ្ ើអ�្ថ 
បបភោជន៍ មា្ដ �របស់ខួ្ន។ មានដ�បបភទសមា៉ា ភឡសុើដ�
ប៉ាុភណាណ ុះ ដែលបានរ�ការណ៍អពំើជងំភឺអែស៍ (ភោលភៅ 
៣.៣) ភៅភពលដែលមានដ�បបភទសឥណ្ឌូ ភនសុើដ�មួ� 
ប៉ាុភណាណ ុះ  ដែលបានរ�ការណ៍អពំើអាពាេ៍ពិពាេ៍កុមារ (ភោល 
ភៅ ៥.៣)។ មនិមានបបភទសណាម�ួបានរ�ការណ៍ ស្ដើពើ 
អំភពើ េងិសាបបឆាងំសស្ដើ នងិភក្មងបសើ (ភោលភៅ ៥.២) ភ្ុះ 
ភឡើ�។

អាបស�័ភោ�ភសណារ ើ�៉ាូដបបភនុះ សកម្មជន និងអ្នក�ស៊ូ
ម�ិ មានចដំណកការងាររបសភ់�ើងប�រូវបានកា�ភ់ចញ ភែើម្បើ
រលឹំកែលរ់ោ្ឋ េិបាលជាែ្មើម្ដងភទៀ� ថាភ�ើ ភេ�ុអវើបានជាការ
ភឆ្ើ��បជាម�ួ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធកិ្នុង
លក្ខណៈបគប់បជរុងភបជា� (ភេើ�មិនដមនបោន់ដ�អំពើមរណភាព
របស់មា្ដ �ដ�ប៉ាុភណាណ ុះភទ) មានភាពចាបំាច់ភែើម្បើសភបមចបាន
ការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព។ ភ�ើងចាបំាចប់�រូវភ្វើឱ្យ
រោ្ឋ េិបាលមានគណភន�្យភាពរល់ការភប្តជាញា ចិ�្តរបស់ខួ្ន រមួ
ទាងំការភប្តជាញា ចិ�្តចភំពាុះលទ្ធភាពជាសកល ភែើម្បើទទលួបាន
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធ។ិ បដន្ថមភលើភនុះ
ភទៀ� ភ�ើងចាបំាចប់�រូវរកវ ិ្ ើ ភែើម្បើ្ �ំកការពិភាកសាភលើ 
បញ្ហា គនឹ្ុះ្្ ដែលប�រូវបានទម្ាក់ភចាលពើ�ុចរចាភបកា�
ឆា្ន  ំ២០១៥ ឬមិនបានឈានចូលមកែល់�ុចរចារាងំពើែបូំង
ភឡើងវញិែូចជា បញ្ហា ការរលូំ�កូន សិទ្ធផិ្ូវភេទនិ្ ្ន ការ
ផ្ូវភេទ និងអ�្តសញ្ញា ណ និងកាសដម្តងភចញដផ្នកភ�នឌរ័ នងិ
លក្ខណៈសម្ប�ិ្តផ្ូវភេទ (SOGIESC) និងការអបរ់អំពំើផ្ូវភេទ
ដបបបគប់បជរុងភបជា�។ ែូចបានរពឹំងទុកភេើ�ថា មិនមានបបភទស

ភ�ើសុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសិទ្ធប�រូវបានែកភចញពតី
�ុពិភាក្សា ឬ?
ការពិនិ�្យភឡើងវិញនូវស្រចម្បងចំភពាវះរែ្ឋសមាជិកកនែនុង
�ំបន់ អាសុតីបា៉ាសុតីេវិកភៅ HLPF
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ក្នុងភពលការចរចាភលើបបធានបទដែលភៅភពលភបកា�មក
ប�រូវបានភៅថា រភបៀបវារៈសបមាប់ការអេវិឌ្ឍន៍ បបកបភោ�
ចើរភាព ឆា្ន ២ំ០៣០ សកម្មជនសិទ្ធសិស្តើបានសងកា�់្ ងានថ់ា ភ�ើ 
គណភន�្យភាពមានភាពចាបំាច់កបមិ�ណាចំភពាុះភជាគជ័�
ននរភបៀបវារៈក្នុងចក្ខុវសិ�័ែ្មើភនុះ។ ភេ�ុភនុះ ភ�ើងបានអពំាវ
្វឱ្យមាន�ន្តការគណភន�្យភាពដែលជាកា�ពវកចិចា និងមាន
លក្ខណៈជាសកល ភេើ�ដែលស្្ថ ប្បដន្ថមភលើ�ន្តការ
គណភន�្យភាពសិទ្ធមិនុស្សដែលមានបស្ប់។1    2 

ភទាុះោ៉ា ងណាក្ដើ រោ្ឋ េិបាលបានែកខួ្នែ�ពើពាក្យ 
«គណភន�្យភាព» ភេើ�ភបជើសភរ ើស�កពាក្យ «រាមោនបន្ត 
នងិពិន�ិ្យភឡើងវញិ» (FUR) ដែលមានន�័បស្លជាងភោ�  
ក្នុងភ្ុះភវទកិានភោបា�កបមិ�ខ្ពស់ (HLPF) គឺជា ភវទកិា 
សកលសខំាន់ ម�ួ។ បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� រែ្ឋសមាជិក បោន់ 
ដ�បានបពមភបពៀងចភំពាុះការរ�ការណ៍ភោ�ស្មប័គច�ិ្ត ភោ� 
មានការ�លថ់ា ពកួភគ នឹងសបមបភៅរាមចណុំចភៅភៅរាម 
ស្្ថ នភាពថា្ន ក់ ជា�។ិ3  ភៅក្នុងភវទកិាអាសុើបា៉ា សុើេវចិ ស្ដើពើការ 
អេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព (APFSD) ឆា្ន ២ំ០១៦ រែ្ឋ 
សមាជិកមកពើអាសុើបា៉ា សុើេវកិ កប៏ានភោុះបស្�ថាមនិមាន 
«ការ�បមរូវឱ្យរ�ការណ៍បដន្ថម» ភៅថា្ន ក�់បំនភ់្ុះដែរ។4

ពើរ ឆា្ន  ំភបកា�មក ភ�ើមានអវើដែលកពុំងភកើ�មានជាម�ួ 
ែភំណើ រការននការរាមោនបន្ត និងពិន�ិ្យភឡើងវញិ? ភៅឯ 
ភវទកិាបកសងួ (Ministerial Segment) របស់ HLPF 
បបារព្ធ ភឡើងកាលពើនែងាទើ ១៧-១៩ ដខកកកាោ ឆា្ន  ំ២០១៧ 
មាន បបភទស ចនំនួ ៤៣ បានភ្វើបទបងាហា ញពើការពិន�ិ្យភឡើង 
វញិ  ថា្ន ក់ ជា�ភិោ�ការស្មប័គច�ិ្ត (VNRs) របសខ់្នួ ដែល 
មាន ចនំនួ ភស្ើរភទវែងននចនូំនដែលបានភ្វើបទបងាហា ញ ក្នុង  ឆា្ន  ំ
២០១៦។5  ក្នុង ចភំណាមបបភទសទាងំ ៤៣ ភ្ុះ មាន បបភទស 
ចនំនួ ១២ មកពើ�បំនអាសុើ នងិបា៉ា សុើេវកិ។

ឆា្ន ភំនុះ គជឺាភពលភវលាែល៏ ្ភែើម្បើឱ្យរោ្ឋ េិបាលរបស់ភ�ើង
មានគណភន�្យភាពចភំពាុះការភប្តជាញា ចិ�្ត របសខ់្នួចភំពាុះ
សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធ(ិSRHR) ភោ�
ភេ�ុថា HLPF បានពិន�ិ្យភឡើងវញិកិចចាខ�ិខកំ្នុងការអនុវ�្ត
ភោលភៅអេវិឌ្ឍបបកបភោ�ចើរភាព (SDGs) ទើ ៣
(ធា្ឱ្យមានសុខភាពល ្នងិសុខុមាលភាព) និងទើ ៥
(សភបមចបានសមភាពភ�នឌ័រ) រមួោ្ន ជាមួ�ភោលភៅចំនួន
៤ ភផ្សងភទៀ�។6  ភេ�ុភនុះ វាមាន�នមណ្ាសក់្នុងការសរួថា 
ភ�ើ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ ប�រូវបាន�កមក 
ោកភ់លើ�ុចរចា ឬភទ? ភបើភោងភៅភលើភពលភវលាមាន កបមិ� 
កណំ�ដ់ែលមានភៅសល់ �បមរូវការក្នុងការរ�ការណ៍ ស្ដើពើ 
វឌ្ឍន ភាពក្នុងែភំណើ រការបភងកាើ� និង�ន្តការសបមាបអ់នុវ�្ត និង 

ពនិ�ិ្យ រាមោន ភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព 
កែូ៏ចជាវឌ្ឍនភាពភលើភោលភៅ នងិចណុំចភៅ្្
ថាភ�ើរោ្ឋ េិបាលបានរ�ការណ៍ភលើចំណុចភៅទាក់ទងជា
ម�ួសុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ ឬភទ? 

ការពិន�ិ្យភៅភលើស្រសំខាន់ៗ  ោកជូ់នភោ�បបភទស
បា៉ា សុើេវកិទាងំ១២ ទាកទ់ងជាម�ួការរ�ការណ៍របសភ់គភៅ 
ភលើចណុំចភៅពាកព់ន័្ធជាម�ួ សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាព
បន្តពូជ និងសិទ្ធិ បងាហា ញឱ្យភ�ើញលទ្ធផលគរួជាទើខកច�ិ្ត។ 
ចា ំបាច់ ប�រូវមានការវភិាគបដន្ថមភទៀ�ភលើរបា�ការណ៍ទាងំមូល 
ប៉ាុដន្ត ការពិន�ិ្យជាបឋមភនុះ ផ្ដលក់ារចង្ុលបងាហា ញែស៏ខំានអ់ពំើ
អវើ ដែល បណា្ដ បបភទស្្ភមើលភ�ើញថា ជាអាទិភាពរបសខ់្នួ។
(សូមភមើលរារងទើ ១ សបមាបព់�័ម៌ានលម្�ិបដន្ថម)។

ភ�ើងកច៏ាបំាចប់�រូវបបរុងបប��័្នខ្ពស់ចំភពាុះ�ួ្ ទើ និង
ឥទ្ធពិលកានដ់�ភកើនភឡើងរបស់វសិ�័ឯកជន ភៅក្នុង
ការ ផ្គ�ផ់្គង់េរិញញាវ�្ថុ ការអនុវ�្ត និងការពិនិ�្យរាមោន
ភោលភៅអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព ភៅថា្ន កជ់ា�ិ
ផងដែរ។
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ណាម�ួបានភលើកភឡើងអពំើបញ្ហា សិទ្ធរិបសស់ស្តើ នងិមនុស្សវ�័
ភក្មងែច៏ាបំាចភ់នុះ ភៅក្នុង VRN របសខ់្នួភឡើ� ប៉ាុដន្តភ�ើងចាំ
បាចប់�រូវភលើកទកឹចិ�្ត និងជំរញុឱ្យពកួភគោកភ់ោលភៅឱ្យបាន 
ខ្ពស។់ ភទាុះោ៉ា ងណាក្ដើ រភបៀបវារៈឆា្ន  ំ២០៣០ មានបណំង 
ភែើម្បើ ជាដផនការបបកបភោ�មេច្ិរិាមួ� ភពាលគមឺនិដមន
ជាការរ�ប់បណាងំភៅរកចំណុចទាបបំផុ�ភ្ុះភឡើ�។

សង្គមសុើវលិ និងចល្សង្គមកច៏ាបំាចប់�រូវភចាទសរួថា
ភ�ើការភ វ្ើជា�ូបនើ�កម្ម/មូលោ្ឋ ននើ�កម្មភលើ ភោលភៅ
អេវិឌ្ឍនប៍បកបភោ�ចើរភាព និងែភំណើ រការ VNR មានការ រមួ 
បញចាូ ល និង�ម្ាភាពកបម�ិណាផងដែរភៅថា្ន ក់ជា�ិ ភបើ សូម្បើ  
ដ� ការចូលរមួភៅក្នុង HLPF ខ្នួឯង កប៏ងកាឱ្យមានការ លបំាក 
ផង ដែរ។8  ែវើភបើបណា្ដ បបភទសចនំនួ ១១ ក្នុងចភំណាមបបភទស 
ទាងំ ១២ ភៅអាសុើ នងិបា៉ា សុើេវកិបញ្្ជ កថ់ា ខួ្នបានភ្វើឱ្យ 
មាន ការចូលរមួពើសង្គមសុើវលិ និង NGOs ជាភាគើពាកព់ន័្ធក្ដើ 
ភ�ើងចាបំាចប់�រូវសរួថា ភ�ើការចូលរមួមានកបមិ�ណា និងភ�ើ 
ការ ចូលរមួភ្ុះមានលក្ខណៈពិ�បបាកែ និងបបកបភោ� 
អ�្ថន�័ កបមិ�ណា? ភ�ើអ្នក�ណំាងសង្គមសុើវលិដែលជាដផ្នក   
ម�ួ ននរច្សម័្ពន្ធផ្ូវការ សបមាប់ ការអនុវ�្តភោលភៅ 
អេវិឌ្ឍន៍  បបកបភោ�ចើរភាព និងការពនិ�ិ្យរាមោនភោល 
ភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាពឬភទ? បបសនិភបើដមន 
ភ�ើ នរណា ខ្ុះ ដែលប�រូវបានអភញចា ើញឱ្យមកចូលរមួភៅ�ុ 
ពភិាកសា? ភ�ើ មាន  ដ�មនុស្សមាន អេ�័ឯកសិទ្ធភិទ ដែល 
ប�រូវ   បានភបជើស ភរ ើស ម�ួចនំនួ�ូច ឬមានចភងាកា មមនុស្ស 
ចបមរុុះ ោ្ន  ជាភបចើនមាន បបេព មកពើស្្ថ បន័ និងចណុំចភផ្្ដ � 
ការ  �ក ច�ិ្តទុកោក់ ភផ្សងៗ ោ្ន ជាភបចើន? ក្នុងអឡុំង HLPF 
មាន អន្តរគមនជ៍ាភបចើនពើ Major Groups បានបបឆាងំ 
ជាម�ួការភលើកភឡើងរបសរ់ោ្ឋ េិបាល ដែលភពាលថា សង្គម 
សុើវលិ បានទទួលការពិភបោុះភោបល់ជាមួ�ក្នុងែភំណើ រការ
ភនុះ។9 ភេ�ុភនុះ ភ�ើងចាបំាចប់�រូវបន្តទាមទារឱ្យមានការោក់ 
បញចាូ លការចូលរមួរបសស់ង្គមសុើវលិភៅក្នុងស្្ថ បន័ភៅបគប់ 
កបមិ�ទាងំអស។់ ជាការពិ�ណាស់ ទពំរ័របសប់បភទសភៅក្នុង 
ភវទកិាចំភណុះែឹងការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព ប�រូវោក់ 
បញចាូ ល ទាងំរបា�ការណ៍ របស់រោ្ឋ េិបាល និងរបា�ការណ៍ ជា 
ជភបមើសជំនួស ភែើម្បើឱ្យមាន �ម្ាភាពខ្ាងំជាងមុនបដន្ថមភទៀ� 
នងិមានការរ�ការណ៍បបកបភោ�ការរមួបញចាូ លដែមភទៀ�។

ភ�ើងកច៏ាបំាចប់�រូវបបរុងបប��័្នខ្ពសច់ភំពាុះ�ួ្ ទើ នងិឥទ្ធពិល
កានដ់�ភកើនភឡើង របសវ់សិ�័ឯកជន ភៅក្នុងការផ្គ�ផ់្គង់
េរិញញាវ�្ថុ ការអនុវ�្ត និងការពនិ�ិ្យរាមោនភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍
បបកបភោ�ចើរភាពភៅថា្ន ក់ជា�ផិងដែរ។ ភលើកដលងដ�បបភទស
ឥណា្ឌ មួ�ភចញ បណា្ដ បបភទសអាសុើបា៉ា សុើេវកិទាងំអស់ែនទ
ភទៀ� បញ្្ជ កថ់ា វសិ�័ឯកជនជាភាគើពាកព់ន័្ធគន្ុឹះភៅក្នុង
រភបៀបវារៈ។ ការវភិាគែនទភទៀ�បងាហា ញថា ៦៨% នន VRN
ទាងំ ៤៣ ទទលួស្្គ លក់ារវនិភិោគឯកជនថា ជាមភ្យោបា�
បភំពញបដន្ថមក្នុងការផ្គ�ផ់្គង់េរិញញាវ�្ថុែល់ ភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍
បបកបភោ�ចើរភាព។10  ការសងកា�់្ ងានភ់លើស្រៈសខំានន់នភាព
ជានែគូជាម�ួវសិ�័ឯកជនភនុះ កប៏�រូវបានភមើលភ�ើញផង
ដែរភៅ HLPF ភោ�ក្នុងភ្ុះ ភវទកិាអាជើវកម្មភោលភៅ
អេវិឌ្ឍន៍ បបកបភោ�ចើរភាពប�រូវបានចា�រ់ាងំឱ្យមានភៅ

បដន្ថមភលើភនុះភទៀ� ភ�ើងចាបំាចប់�រូវភបបើបបាសប់ចកភផ្សងៗ
ដែលមានក្នុង�ន្តការ HLPF រមួទាងំការោកធ់ា�ុចូលសបមាប់
កចិចាបបជុបំករុមជំ្ញការ នងិរាមរ�ៈបករុម្ំៗ ្្ ភែើម្បើពនិ�ិ្យ
រាមោនភលើវឌ្ឍនភាព របស់ភោលភៅអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�
ចើរភាពភ វ្ើរបា�ការណ៍ជភបមើសជំនួស ឬរបា�ការណ៍«បសភមាល» 
ចូលរមួជាដផ្នក ម�ួននបប�េូិថា្ន កជ់ា�បិញចាុ ុះ បញចាូ ល រោ្ឋ េិបាល
នងិភ្វើអន្តរគមនភ៍ោ�ផ្្លភ់ៅក្នុងវគ្គ HLPF បពមទាងំ�ស៊ូ
ម�ភិែើម្បើភ វ្ើឱ្យែភំណើ រការភនុះ កាន់ដ�បបកបភោ�បបសទិ្ធភិាព
នងិមានអ�្ថន័�ដែមភទៀ�។ ភោ�ស្្ថ ប្បដន្ថមភលើភមភរៀន
ទទលួបានពើ HLPF ឆា្ន  ំ២០១៧ ភ�ើងចាបំាចប់�រូវចាបភ់ផ្ដើម
ចូលរមួជាម�ួរោ្ឋ េិបាលដែលនឹងប�រូវផ្ដល់ VNR ក្នុងឆា្ន ំ
២០១៨ និងជំរញុឱ្យអ្នកដែលមិនទានោ់កក់ារភប្តជាញា ចិ�្ត ភែើម្បើ
ឱ្យឈានមកភប្តជាញា ចិ�្តភ្វើ VNR ។

ភលើសពើរភបៀបវារៈឆា្ន  ំ២០៣០ និង�ន្តការ FUR របស់
រភបៀបវារៈភនុះ ចូរភ�ើងកំុភេ្ចថាភ វ្ើោ៉ា ងណាបន្តភែើររាមបចក
បំភពញបដន្ថម ភែើម្បើភ វ្ើឱ្យរោ្ឋ េិបាលមានគណភន�្យភាពែូច
ជាវគ្គរបសគ់ណៈកមា្ម ្ិការទទលួបន្ុកបបជាជន និងការអេវិឌ្ឍន៍
(CPD) និងគណៈកមា្ម ្ិការទទលួបន្ុកស្្ថ នភាពសស្តើ (CSW)
នងិ�ន្តការគណភន�្យភាព សិទ្ធមិនុស្សរងឹមាជំាងភនុះភផ្សង 
ភទៀ� ែូចជាUniversal Periodic Review  និងគណៈកមា្ម ្កិារ 
CEDAW។ ភៅក្នុងការបំភពញការងារទាងំអសភ់នុះ ភ�ើងចាំ
បាចប់�រូវរមួកម្ាងំោ្ន ជាសមូេភាព ភេើ�ប�រូវមានស្មគ្គើភាព
ជាម�ួចល្សស្តើទូទាងំសកលភលាក កែូ៏ចជាជាម�ួចល្
សង្គមែនទភទៀ�ផងដែរ។

ភៅចភំពាុះមុខជា�និ�ិម ដបបជា�សិ្សន៍ ស្ស្ន�ិម 
នងិការែ�ចុុះននការផ្ដលមូ់លនិ្ិ នងិវបិ�្តែិនទភទៀ� ជាង 
ភពល ណាៗទាងំអស់ ភ�ើងចាបំាចប់�រូវអុះអាងថាភ�ើងមិនអាច
មានសមភាពភ�នឌរ័ �ុ�្តិ្ មស៌ង្គម និងការអេវិឌ្ឍនប៍បកប
ភោ�ចើរភាពោ៉ា ងពិ�បបាកែ បានភឡើ� លុុះបរាណាដ� សស្តើ 
មានសម�្ថភាពអាចភ វ្ើការសភបមចចិ�្តដផ្កភលើព�័ម៌ានប�មឹប�រូវ 
ស្ដើពើរងកា� លទ្ធភាពមានកូន និងផ្ូវភេទរបសខ់្នួ។

បណា្ដ បបភទសអាសុើបា៉ា សុើេវកិ ដែល បាន ភ្វើ 
ការ  ពិនិ�្យ ភឡើងវញិ ថា្ន ក់ ជា�ិ ភោ� ស្ម័បគ 
ចិ�្ត    ក្នុង   ឆា្ន  ំ២០១៨*
▬- អូសស្្ត លើ
▬- បាោដរ ៉ាន
▬- ប៊ូរាន
▬- ស្ធារណៈរែ្ឋបបជា្ិបភ��្យឡាវ
▬- សិងហាបុរ ើ
▬- បសើលងាកា
-▬ រែ្ឋបា៉ា ភឡស្ើន
▬- ភវៀ�ណាម

ភែើម្បើចូលរមួភៅក្នុងកបមិ�សកល និងថា្ន ក់
�ំបន់សូមរាមោនព័�៌មានរាមរ�ៈ៖
▬  ARROW: @ARROW_Wom-
en
▬ The AP RCEM Women’s 
Constituency and Thematic Work-
ing Group on Gender, Sexuality, and 
SRHR: @AP_RCEM
▬ Women’s Major Group: @
Women_Rio20

*គិ�ប�ឹមនែងាទើ ១៥ ដខសើោ ឆា្ន  ំ២០១៧។ សូម ពិនិ�្យ 
ភមើល ភលើភគេទំព័រ “ការពិនិ�្យភឡើងវញិថា្ន ក់ជា�ិភោ� 
ស្ម័បគ ចិ�្ត « របស់ភវទិកាចំភណុះែឹង ការអេិវឌ្ឍន៍ បបកប 
ភោ� ចើរភាព ភែើម្បើភមើលព័�៌មានបចចាុប្បន្នភាព៖https://
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.

ក្នុងស្លមោសន្នបិាទអង្គការសេបបជាជា�ិ ភបើភទាុះបើជា
ការភស្នើសំុជាភបចើនរបស់សង្គមសុើវលិឱ្យភរៀបចំ កម្មវ ិ្ ើដបបភនុះ
ប�រូវបានបែភិស្ក្ដើ។11  ផលប៉ាុះពាលជ់ាទូននននការជុះឥទ្ធពិល
ភនុះចំភពាុះការអេវិឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាពភលើសទិ្ធមិនុស្ស
នងិភលើអ្នកដែលប�រូវទុកភចាលខ្ាងំជាងភគបផុំ� ចាបំ�រូវមាន
ការពិន�ិ្យរាមោនភោ��កចិ�្តទុកោក់។

ភៅចភំពាុះមុខជា�ិនិ�ម ដបបជា�ិស្សនស៍្ស្ 
និ�ម និងការែ�ចុុះននការផ្ដល់មូលនិ្ិ និងវបិ�្តែិនទ 
ភទៀ� ជាងភពលណាៗទាងំអសភ់�ើងចាបំាច់ប�រូវអុះអាង
ថា ភ�ើងមិនអាចមានសមភាពភ�នឌរ័ �ុ�្តិ្ មស៌ង្គម 
និងការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាពោ៉ា ងពិ�បបាកែ 
បាន ភឡើ� លុុះបរាណាដ�សស្តើមានសម�្ថភាពអាច ភ្វើ 
ការសភបមចចិ�្តដផក្ភលើព�័ម៌ានប�មឹប�រូវ ស្ដើពើ រង កា� 
លទ្ធភាពមានកូន និងផ្ូវភេទរបសខ់្នួ។ 
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រារងទើ  ១ ការរ�កាណ៍ស្ដើពើចំណុចភៅពាក់ព័ន្ធជាមួ� សុខភាពផ្ូវភេទ សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិ ភៅក្នុងស្រចម្បងរបស់បណា្ដ បបភទសក្នុង�ំបន់អាសុើ និងបា៉ា សុើេវកិ 
សបមាប់ការរ�ការណ៍ថា្ន ក់ជា�ិភោ�ស្ម័បគចិ�្តនូវ HLPF ឆា្ន  ំ២០១៧

Afghanistan Bangladesh ឥណា្ឌ ឥណ្ឌូ ភនសុើ អុើរ ៉ាង់ ជប៉ាុន

     ²  បានរ�ការណ៍អំពើកម្មវ ិ្ ើអ�្ថបបភោជន៍មា�ុភាព

▬▬  ²²មិនមានភទ ប៉ាុដន្តបានបញ្្ជ ក់អំពើការភ្វើឱ្យមានការចូលរមួ
               ជាមួ�អ្នកែឹក្សំ្ស្ និងអ្នកែឹក្នំភោបា�ភោ�ចំភពាុះ។

factfile

ចំណុចភៅ/សូច្ករ Afghanistan Bangladesh ឥណា្ឌ ឥណ្ឌូ ភនសុើ អុើរ ៉ាង់ ជប៉ាុន

ភ�ើបានរ�ការណ៍ស្ដើពើវឌ្ឍនភាព SDGs ឬភទ?   P P  

ភ�ើបានរ�ការណ៍អំពើវឌ្ឍនភាពចំណុច ៣.១ ស្ដើពើ 
សមាមាប� មរណភាពមា្ដ � ឬភទ?   ² P  

ភ�ើបានរ�ការណ៍អំពើ ចំណុច ៣.៣.១ ស្ដើពើជំងឺភអែស៍ 
ឬភទ?      

ភ�ើបានរ�ការណ៍អំពើ ចំណុច ៣.៧ ស្ដើពើលទ្ធភាព ជា 
សកល ភែើម្បើទទួលបានភសវាការដែទាសុំខភាពផ្ូវភេទ 
និងបន្តពូជ ព័�៌មាន និងការអប់រ ំឬភទ?

     

ភ�ើបានរ�ការណ៍អំពើ ចំណុច ៥.២ ស្ដើពើអំភពើេងិសា 
បបឆាងំ សស្ដើ និងភក្មងបសើទាងំអស់ ឬភទ?      

ភ�ើបានរ�ការណ៍អំពើ ចំណុច ៥.៣ ស្ដើពើការអនុវ�្តបបក
បភោ�ភបោុះថា្ន ក់ ែូចជាអាពាេ៍ពិពាេ៍កុមារ អាពាេ៍ 
ពិពាេ៍វ�័ភក្មង និងអាពាេ៍ពិពាេ៍ភោ�បង្ខំ ឬភទ?

   P  

ភ�ើបានរ�ការណ៍អំពើ ចំណុច ៥.៦ ស្ដើពើលទ្ធភាព ជា 
សកល ភែើម្បើទទួលបានសុខភាពផ្ូវភេទ 
សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិបន្តពូជ ឬភទ?

     

ភ�ើបានបញ្្ជ ក់អំពើការភ្វើឱ្យមានការចូលរមួ/ការចូលរមួ 
របស់ សង្គមសុើវលិ/NGOs ឬភទ? P P ²² P P P

ភ�ើបានបញ្្ជ ក់អំពើការភ្វើឱ្យមានការចូលរមួ/ការចួលរមួ 
របស់ វសិ័�ឯកជន ឬភទ? P P  P P P
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បបេពឯកស្រ៖ «ការពិនិ�្យភឡើងវញិថា្ន ក់ជា�ិភោ�ស្ម័បគចិ�្ត» ភវទិកាចំភណុះែឹងការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.

មា៉ា ភឡសុើ ម៉ាាល់ឌើវ ភនបា៉ា ល់ Qatar Tajikistan នែ

P    P P

P    P P

P     

     

     

     

     

P   P P 

P P  P P 


បាទ/ចាស រមួទាងំ 
ការ ោក់ បញចាូ ល ភៅ 
ក្នុង គណៈ កមា្ម ្ិការ 

បភចចាក ភទស

ភទ បានរ�ភឈា្ម ុះចំណុចភៅថា្ន ក់ជា�ិមិនដមន
វឌ្ឍនភាពជាក់ដស្ដង
ភទ ប៉ាុដន្ត បានបញ្្ជ ក់ចំណុចភនុះថាជាភោលភៅ
បាទ/ចាស ជាសមាជិកននការសបមបសបមរួល និង
គណៈកមា្ម ្ិការការងារសបមាប់ភោលភៅអេិវឌ្ឍន៍
បបកបភោ�ចើរភាព


បាទ/ចាស ជាសមាជិក 
របស់គណៈកមា្ម ្ិការ 
សបមាប់ការអេិវឌ្ឍន៍  
បបកប  ភោ�ចើរភាព 

(CSD)

កំណ�់ចំណា ំនិងឯកស្រភោង

1  អន្តរគមន៍ភ្វើភឡើងភោ�អ្នកនិពន្ធ រាង្មឱ្យបករុមសំខាន់ៗរបស់ សស្តើ ដែល  
�ំណាង ឱ្យ អង្គការសិទ្ធិសស្តើជាង ៦០០ ភៅទូទាងំសកលភលាកភៅឯកិចចាចរចា អន្តរ
 រោ្ឋ េិបាលភបកា�ឆា្ន  ំ២០១៥ កាលពើដខកុមភាៈ ឆា្ន  ំ២១០៧ សូមអាន បដន្ថម ភៅ 
៖https://www.facebook.com/ARROW.Women/posts/831086936949512?
match=YWNjb3VudGFiaWxpdHk%3D. The video is here: https://www.
youtube.com/watch?v=spGqy9dpTR4.
2 សបមាប់សំភណើ បគប់បជរុងភបជា�ស្ដើពើគណភន�្យភាព និងបកបខ័ណ្ឌ ការងាររាម 
ោនភោ� Women’s Major Group សូមភមើល៖ “អនុស្សន៍របស់ Women’s 
Major Group សបមាប់គណភន�្យភាព និងការពិនិ�្យរាមោនការពិនិ�្យភឡើងវញិ
របស់រភបៀបវារៈភបកា�ឆា្ន  ំ២០២៥” នែងាទើ ១៨ ដខឧសភា ឆា្ន  ំ២០១៥ ភបើក ភមើល 
ភៅ នែងាទើ ១២ ដខមិែុ្ ឆា្ន  ំ២០១៧ http://www.twn.my/title2/unsd/2015/
unsd150503.htm.
3  វាក្យខ័ណ្ឌ  ៧៤A ននរភបៀបវារៈការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព ឆា្ន  ំ២០៣០ ដចង 
ថា ការរាមោនបន្ត និងការពិនិ�្យភឡើងវញិប�រូវ “ដផ្កភលើការស្ម័បគចិ�្ត និងែឹក្ ំ
ភោ� បបភទសនើមួ�ៗ ភោ�ប�រូវពិចារណាភលើ�ែភាពជាក់ដស្ដងថា្ន ក់ជា�ិ សម�្ថភាព  
និងកបមិ�ការអេិវឌ្ឍន៍ដែលមានលក្ខណៈខុសៗោ្ន  ភេើ�នឹងភោរពទើរាងំ និង 
អាទិភាព ភោលនភោបា�។ ភោ�ភេ�ុថា ភាពជាមាចា ស់ភៅថា្ន ក់ជា�ិ គឺជាគន្ឹុះ ភែើម្បើ 
សភបមច បានការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព លទ្ធផលបានទទួលពើែំភណើ រការភៅ 
ថា្ន ក់   ជា�ិគឺជា មូលោ្ឋ នបគឹុះសបមាប់ការពិនិ�្យភឡើងវញិភៅថា្ន ក់�ំបន់ និងថា្ន កស់កល 
អាបស័�  ភោ� ការពិនិ�្យភៅថា្ន ក់សកល ប�រូវដផ្កជាចម្បងភលើបបេពទិន្នន័�ផ្ូវ ការ 
ថា្ន ក់ ជា�ិ។ ” សូមភមើល៖ អង្គការសេបបជាជា�ិ ការផ្្ស់ដបបពិេពភលាករបស់ភ�ើង៖ 
រភបៀបវារៈសបមាប់ការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាពឆា្ន  ំ២០៣០ (២០១៥) ភបើក 
ភមើល ភៅ នែងាទើ ១៣ ដខមិនែុ្ ឆា្ន  ំ២០១៧ https://sustainabledevelopment.
un.org/post 2015 /transformingourworld.
4  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, E/ESCAP/
FSD(3)/4 Report of the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 
on Its Third Session (2016), accessed on June 13, 2017, http://www.un-
escap.org/ sites/default/files/pre-ods/APFSD_2016_Report_English.pdf.
5  ភៅឆា្ន  ំ២០១៦ បណា្ដ បបភទសអាសុើបា៉ា សុើេវកិទាងំអស់ភនុះ ប�រូវបាន ពិនិ�្យ ភឡើង 
វញិ៖ ចិន េវើលើពើន ស្ធារណរែ្ឋកូភរ ៉ា និង Samoa។ បណា្ដ បបភទសភៅភបកាមការ 
ពិនិ�្យ ភឡើងវញិក្នុង HLPF ឆា្ន  ំ២០១៧ មាន Afghanistan, អាេ្សង់ទើន, Azerbai

-
jan, បង់ក្ាដែស, Belarus, ដប៊លេ្សចិ, Belize, Benin, Botswana, ភបបសុើល, 
Chile, Costa Rica, Cyprus, ស្ធារណរែ្ឋដឆក, Denmark, El Salvador, 
Ethiopia, Guatemala, Honduras, ឥណា្ឌ , ឥណ្ឌូ ភនសុើ, ភអៀរ ៉ាង់, អុើរាលើ, ជប៉ាុន, 
Jordan, Kenya, Luxembourg, មា៉ា ភឡសុើ, មា៉ា ល់ឌើវ, Monaco, ភនបា៉ា ល់, េូឡង់, 
Nigeria, Panama, Peru, Portugal, Qatar, Slovenia, សុ៊�ដអ�, Tajikistan, 
នែ, Togo, Uruguay, និង Zimbabwe។ មិនមានបបភទសបា៉ា សុើេវកិបានស្ម័បគ ចិ�្ត
 សបមាប់ជំុឆា្ន  ំ២០១៧ ភទ។ សូមភមើលបដន្ថមភៅទើភនុះ៖ “ការពិនិ�្យ ថា្ន ក់  ជា�ិ  ភោ�
ស្ម័បគចិ�្ត” ភវទិកាចំភណុះែឹងការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�ចើរភាព ភបើក  ភមើល ភៅ នែងាទើ 
១៣ ដខមិែុ្ ឆា្ន  ំ២០១៧ https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.
6  SDGs ែនទភទៀ� ភៅភបកាមការពិនិ�្យភឡើងវញិ មានភោលភៅទើ ១៖ បពា្ឈប់    
ភាព  បកើបក ភោលភៅទើ ២៖ បពា្ឈប់  ភាពអ�់ឃ្ាន ភោលភៅទើ ៩៖ ដកលម្ ភេោ្ឋ   
រច្  សម័្ពន្ធ ឧសសាេូបនើ�កម្ម និងការបភងកាើ�ែ្មើ ភោលភៅទើ ១៤៖ ការ អេិរក្ស មោ 
សមុបទ សមុបទ  ្នធានភបកាមសមុបទ និង ភោលភៅទើ ១៧៖ ការស្្ថ ប្ភាពជានែ 
គូ សបមាប់ការអនុវ�្តភោលភៅទាងំអស់។
7   មិនមានការភលើកភឡើងអំពើសុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ និងសិទ្ធិឬសមាសធា�ុ 
ណា មួ�របស់សុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ និងសិទ្ធិ ភៅក្នុងភវទិកាអាសុើបា៉ា សុើេវកិ 
ស្ដើពើ ការ អេិវឌ្ឍ ន៍បបកបភោ�ចើរភាព (APFSD) ដែលរ�ការណ៍ភៅ HLPF 
ភឡើ�។ មាន ដ�លទ្ធភាពទទួលបានភសវាសុខភាពដ�មួ�ប៉ាុភណាណ ុះ ដែលប�រូវ បាន 
ភលើក ភឡើងភោ� បានបញ្្ជ ក់ថា សុខភាពផ្ូវភេទ និងបន្តពូជ និង សិទ្ធិ មិន ប�រូវ 
បានភមើលភ�ើញថា ជា អាទិ ភាព មួ�របស់រោ្ឋ េិបាលក្នុង�ំបន់ភឡើ�។ សូម ភមើល៖ 
UNESCAP “ធា�ុ ចូល  ពើ ភវទិកាអាសុើបា៉ា សុើេវកិ ស្ដើពើការអេិវឌ្ឍន៍បបបកភោ�ចើរភា
ពភលើកទើ ៤ ជូនភៅភវទិកា នភោបា�កបមិ�ខ្ពស់ ស្ដើពើការអេិវឌ្ឍន៍បបកបភោ�
ចើរភាព៖ កំណ�់ សមា្គ ល់ របស់ ភលខា្ិការោ្ឋ ន” (២០១៧) ភបើកភមើលភៅនែងាទើ 
១៣ ដខមិែុ្ ឆា្ន  ំ២០១៧ http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.1&Lang=E.
8  Biplabi Shrestha, “Taking Stock of Gains and Losses—Thoughts 
from the 2017 High-Level Political Forum (HLPF),” August 1, 2017, 
http://arrow.org.my/takingstock-gains-lossesthoughts-2017-high-level-
political-forum-hlpf/      
9  អុើដម៉ាលរបស់ Sascha Gabizon ជូនចំភពាុះ Women’s Major Group ភៅនែងាទើ 
២២ ដខកកកាោ ឆា្ន ២ំ០១៧
10  “Growing Role of the Private Sector in the 2030 Agenda,” GRI, 
August 9, 2017, https://www.globalreporting.org/information/news-
and-press-center/Pages/Growing-role-for-theprivate-sector-in-the-
2030-Agenda.aspx
11  WILPF, “Beyond #HLPF2017: Integrating Feminist Peace in the 
2030 Agenda,” http://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/07/Second-
High-Level-Political-Forum-2017-HLPF-Blog-report.pdf.
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ក្រុមនពិន្ធ

Sivananthi Thanenthiran នាយ្ក្រត្ិរត្ិ

Maria Melinda Ando នពិន្ធនាយ្ នងិអ្្ន ក្ 
សកមរួលឯ្សាររ្រស់ ARROW for Change មនន្រី ជាន់ 
ខ្ពស់  ្ ម្មវធិរី  ក្្្ន  បោះពុម្្ព សាយ ការ កោកសរ័យ ទា្ទ់ង នងិ  
ការ  តស៊ូ មតិ

Mangala Namasivayam អ្្ន ក្រ្រក់្រង្ម្មវធិរី 
សករា្រ់ ក្្្ន  ពរ័តរ៌ាន និងការកោកសរ័យទា្ទ់ង

Sai Jyothir Mai Racherla នាយ្្ម្មវធិរី

ជនំាញការកតរួតពិនតិ្យពរីខាងបករៅ

Babu Ram Pant  
នាយ្្ម្មវធិរីសរា្រមអង្គការយុវជន
បនោ៉ា ល់ (AYON) ក្របទសបនោ៉ា ល់ សរាជិ្  (ក្របទស
បនោ៉ា ល)់ សម្ពរ័ន្ធភាពយុវជនសករា្រសិ់ទ្ធិ្ ្ូវបេទ និង 
្រន្ ពូជ

Cai Yiping សរាជិ្ ្រណៈ្រា្ម ធកិារក្រត្ិរត្ិ អង្គការ 
អេិវឌ្ឍន៍ ជបកមរីសជនំសួ ជាមយួនស្រ្ី ្នុងយុ្រសមរ័យថ្មរី 
(DAWN)

Emilia Reyes នាយ្្ម្មវធិរីបោលនបោោយថវកិា
សករា្រស់មភាព និងការអេវិឌ្ឍន៍ក្រ្្របោយចរីរភាព
បៅ្្នុង NGOs មិុចសិុច្ូ នស្រីនយិមសមភាពបយនឌរ័រ៖ 
ភាពជាពលរដ្ឋការងារ នងិក្ររួសារ

Lotti Rutter ក្រធានក្្្ន បោលនបោោយ នងិ្ម្មវធិរី  
រ្រសយុ់ទ្ធនាការស្ម្មភាពពយាោល (TAC)

Ranja Sengupta   អ្្ន កសាវកជាវជានខ់្ពស់ និងអ្្ន  
សកម្រ   សកមរួល រ្រស់្ ម្មវធិរីអេវិឌ្ឍពាណិជ្្ជ ម្ម ្រណ្ដា ញ  
តតិយបោ្

Renu Khanna, ករាសធ់រីសាថា ្រនិ្ រ្រសអ់ង្គការសង្គម 
សករា្រ់ ជបកមរីសជនំសួក្្្ន សុខភាព (SAHAJ), 
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