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សិទ�ិផ��វេភទនិង សុខ��ព បន�ពូជ��ន ទំ��ក់ទំនង�៉�ង ជិត ស�ិទ�ិ េហើយ ��ន ែផ�ក ��េ�ចើនមិន��ចែបង
ែចក ��ច់ ពី���េឡើយ។ េយើងខ��ំ េរៀបចំរច��សម�័ន�ៃនេសចក�ីសេង�បេ��លនេ����យេនះេចញ��ពីរ
ែផ�កេដើម�ីផ�ល់��ព��យ�សួលដល់មិត�អ�ក��ន ប៉ុែន�េយើងខ��ំសូមប���ក់��សិទ�ិផ��វេភទនឹងមិន ��ច 
សេ�មច ��នេពញេលញេឡើយេបើ ���ន សិទ�ិសុខ ��ព បន�ពូជ ទន�ឹម���េនះែដរ សិទ�ិសុខ ��ព បន�ពូជក៏
ក៏នឹងមិន ��ចសេ�មច ��នេពញេលញេបើ ���ន  សិទ�ិ ផ��វេភទ។

"...បុគ�ល�គប់រូបេ��យ មិន គិត 
អំពីេភទ ��វ�� ��តិ ពន�� ពិ��រ��ព
អត� ស���េយនឌ័រ ឬ និ�����រេភទ

�តូវ ��ន សិទ�ិស�័យសេ�មចេលើ
��ង ��យ និង េរឿង��ាវផ��វ េភទរបស់ ខ��ន

និងមិន គួរ���យ��កម�វត��ទទួល រង
��រ េរើស េអើង និង ��រ េបៀត េបៀន

ឬ  អំេពើហិង�េឡើយ។"
– RFSU 1

1. RFSU "What are SRHR": <https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/in-english/about-rfsu/what-is-srhr/> 

ឯក��រេនះេធ�ើេឡើង��មរយៈ��រ�តួតពិនិត�រ��យ��រណ៍���វ���វ �កបខណ�េ��លនេ����យ
និងច�ប់��ក់ព័ន�����ែដល��ន���ប់។  េយើងខ��ំសង�ឹម��ឯក��រេនះនឹងផ�ល់នូវមូល���ន�គឹះ 
និងជ�មុញឲ���ន��រ���វ���វសុីជេ�����ក់ទងនិង���ន��ពបច��ប�ន���ពៃន��រអនុវត�ន៍ និង ��រ
ទទួល��នសិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ��ពបន�ពូជបែន�មេទៀត  �ពម��ំងេដើម�ីចង�កងព័ត៌��នថ�ីៗស�ីពី
េ��លនេ����យ��ក់ព័ន�េ��កម����។



សិទ�ិសុខ��ព បន� ពូជ�តូវ ��ន កំ ណត់ និយម ន័យ �� ��  សិទ�ិ ក��ង ��រ េ�ជើស េរើស េ��យ េសរ� ចំេ��ះចំ នួន និង គ���តៃន 
��រ  ��ន កូន  និង ��រ ទទួល ��ន នូវ ព័ត៌��ន  ��រ អប់ រ�  និង មេធ�ោ��យ  ស���ប់  អនុវត� សិទ�ិ េនះ ។

េតើសិទ�ិផ��វ េភទ ��ន ន័យ  ដូច េម�ច? 

េតើ សិទ�ិ សុខ��ពបន� ពូជ ��ន ន័យ  ដូច េម�ច?

សិទិ� ផ��វ េភទ មិ ន ��ន់ �តូវ ��ន កំ ណត់ និយមន័យ��ក់��ក់េ�� េឡើយ េ�� ក��ង កិច� �ពមេ�ពៀង អន�រ �� តិេ��យ ��រ ែត��រ
 យល់ េឃើញជុំវ�ញេរឿង��ាវេនះ េ�� ��ន ��ព �ប ��ញ �ប ទង់ ក��ងចំេ��មបណ�ា�បេទស��េ�ចើន ។ �កុមអ�ក តស៊ូ មតិ��ន 
អះ��ង�� សិទ�ិ ��ំង អស់ េនះ��ន��ក់ប���លរួចេហើយេ��ក��ង �កប ខណ� សិទ�ិ មនុស� អន�រ ��តិ ដូច��េ��ក��ង
អនុស���និងសិន�ិស������� របស់  អង���រ សហ�ប ����តិ។ [2]

េសចក�ីសេង�បេ��លនេ����យ េនះ��នេ�បើ���ស់និយមន័យែដល��នែចងេ��ក��ងេសចក�ី�ប��ស��ងេលើ  ��
�កប ខណ�េ��លេដើម�ីេធ�ើ��រវ���គនិងេផ��ង���ត់ ��រ អនុវត�ន៍និង��រ ទទួល ��ន សិទ�ិ ផ��វ េភទ�បកបេ��យ សម ��ពនិង
សមធម៌េ��ក��ង�ពះ������ច�កកម����។

* េយើងខ��ំ���ស់��ក� “��ពេពញចិត�” េដើម�ីចង��លប���ញចំណ�ចដ៏សំ��ន់េ��ក��ងជីវ��ពផ��វេភទរបស់�ស�ី�គប់រូប និង�គប់អត�ស���ណេយនឌ័រ ែដលែតងែត�តូវ��នេមើលរ�លងនិងមិនទទួល��ន��រយកចិត�ទុក��ក់ពីសំ��ក់
�កុមអ�កបេង�ើតេ��លនេ����យនិងសង�ម។ េយើងខ��ំសូមប���ក់��េយើងខ��ំទទួល���ល់នូវបទពិេ��ធន៍ផ��វេភទរបស់ស��ជិកសហគមន៍អ�ក���នចំណង់ផ��វេភទ េហើយ���នេ��លេ����ត់�កុមេនះេចញអំពី��រពិ��ក�េនះែដរ។

អង���រ ��� ��ន សូម  ប���ក់  �� បុគ�ល�គប់រូប��ន សិទិ�  ទទួល ��ន នូវ ជីវ��ព  ផ��វ េភទ ែដល  េ��រ េពញេ��យ   ��ព េពញ 
ចិត�*  និង សុវត�ិ��ព  និង��ន េសរ� ��ពេពញបរ�បូរណ៍  ក��ង ��រ  សេ�មច ចិត�  �� ពួក េគ ចង់ រួម េភទ ឬមិនចង់ និងចង់រួមេភទ
េ�� េពល �� រួមេភទេ��យវ�ធី�� និង��ន��ព ញឹក��ប់ ប៉ុ��� ។

េសចក�ី �ប ��ស ស�ី ពី សិទ�ិ ផ��វ េភទ ���ំ ២០១១  របស់សហព័ន�ែផន��ររ�គួ��រអន�រ��តិ (IPPF) ��នផ�ល់ និយម ន័យ សិទ�ិ 
ផ��វ េភទ  �� �� សិទ�ិ  ��ំង ��យ ��ែដល ��ក់ ទង និងេរឿង��ាវ ផ��វ េភទរបស់មនុស�។[1]  ែផ�កេលើ េសចក�ី �ប ��ស េនះ សិទ�ិ 
��ំង េនះ រួម ��ន��រទទួល��ននូវបណ��ំ ៃន  សិទ�ិ ���� ែដល ��នែចងេ�� ក��ង ឧបករណ៍ សិទ�ិ មនុស� អន�រ ��តិសំ��ន់ៗ
ដូច��៖

េសរ���ព                     
សម��ព                            
ស�័យ ��ព                      

1. RFSU "What are SRHR": <https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/in-english/about-rfsu/what-is-srhr/> 
2. IPPF (2008) Sexual Rights Declaration: <https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_pocket_guide.pdf>
3. Supra note, 2.
4. IPPF (1995) SRHR Charter: <https://bit.ly/35aQwKZ>

��ម��ក់ែស�ង��រែថ��ំសុខ��ព បន� ពូជែដលល��តឹម�តូវេ��ះគឺត�មូវឲ���ន��រ ែថ ��ំដ៏ល�ស���ប់សុខ ��ព ����រួម
��ំង��រផ�ល់ េស��ែថ��ំ��តុ ��ព   និង ��រ ផ�ល់ កំ េណើត  រួម ��ន ��រ ែថ ��ំ និងសេ����ះ ប���ន់េពល ស���លកូន និង 
ចំេណះ ដឹង��ក់ទងេរឿង��ាវផ��វេភទ និង ��រ បន�  ពូជ �ពម��ំង��រ ទទួល ��ន នូវ ��រ ពន�រ កំ េណើត  និង ��រ រ� លូត កូន   េ��យ 
សុវត�ិ��ព ។

េសចក�ីសេង�បេ��លនេ����យ េនះ��នេ�បើ���ស់និយមន័យែដល��នែចងេ��ក��ងេសចក�ី�ប��សៃនសិទ�ិ  ផ��វ េភទ និង 
បន� ពូជ���ំ១៩៩៥ [4]  របស់សហព័ន�ែផន��រ�គួ��រអន�រ��តិ េដើម�ីេធ�ើ��រ វ���គ���ន��ព និង��រអនុវត�ន៍សិទ�ិ 
សុខ ��ព បន� ពូជ ក��ង�ពះ������ច�ក កម����  ។ ទន�ឹម  េនះ  អង���រ �����ន សេ�មច  េ�ជើស េរើសយកេសចក�ី �ប ��ស ស�ី 
អំពី សិទ�ិ ផ��វ េភទ  ែដល��ឯក ��រឆ��ះប���ំងអំពី សិទ�ិ មួយ េនះ��េ��ល ពីេ���ះេយើងខ��ំ  ចង់ ប���ក់អំពី ��រៈ សំ ��ន់ ៃន ��រ 
បេង�ើត ឲ�  ��ន ��ព ច�ស់  ��ស់ អំពី ចំ ណង ��ក់ ទង រ��ង សិទ�ិ មនុស� និង ប��� ៃន ��រ ផ�ល់  េស��  ��ក់ ព័ន����� និងសិទ�ិ
ទទួល ��ននូវ  ឯកជន ��ព  និង សិទ�ិ ទទួល ��ននូវ ��រ រក� ��រ ស���ត់ េ�� េពល ែស�ង រក េស��ែថ��ំសុខ��ព។
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សុចរ�ត��ព           
ឯកជន ��ព                        
េសចក�ីៃថ�ថ��រ                      



នីតិ��ពៃន��រ �ពមេ�ពៀង និង
��រ េរៀប����ហ៍ពិ��ហ៍

0១

េ��ង����� ៩៤៨ ៃន �កម រដ�ប�េវណី�បេទសកម������នកំណត់��
�ប��ពលរដ���ំងពីរេភទ ( បុរស និង�ស�ី)  ��ចេរៀប����ហ៍ពិ��ហ៍
��នេ����យុ១៨���ំ (ឬ១៦���ំ េ��យ ��ន ��រ�ពម េ�ពៀងពី ឪពុក 
���យ) ខណៈ ែដល �កម �ពហ� ទណ� កំណត់អំពីនីតិ��ព ( ��យុ �សប 
ច�ប់)  ក��ង ��រ រួម េភទ�តឹម ��យុ ១៥���ំ។ [1]

ចុងេ���យ ����� ��រ េរៀប����ហ៍ ពិ��ហ៍ វ័យ េក�ង��ន ក�មឹត ខ�ស់ េ��យ
��រែត កង�ះ��រ អប់រ�និងចំេណះដឹង អំពី ��រ រួម េភទេ��យសុវត�ិ��ព និង 
��រ ពន�រកំេណើតែដល បណ�ាល ឲ� ��ន ៃផ�េ��ះវ័យ េក�ង (យុវវ័យ) េហើយ  
��លទ�ផលពួកេគ�តូវ��ន��ត់ែចង េរៀបចំឲ�  េរៀប��រ និង/ឬ  បង�ំឲ� េរៀប
��រ ប���ប់ ពី ��ន ៃផ�េ��ះ។

1. RGC, Criminal Code of Cambodia, Art 239 - RGC, Civil Code of Cambodia, Art 948
2. UNICEF Cambodia, (2017) "Girls not brides: Ending child marriage in Cambodia", online: <https://bit.ly/3lgtMPm> 
3. Khmer Times, ‘Addressing Child Marriage in Cambodia’, Khmer Times, 27 August 2020, online: https://bit.ly/38nLD1V    

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

សម�ឹងេ���ះ េ��មុខ

ផល ប៉ះ��ល់

����ហ៍ពិ��ហ៍កុ��រ ក��ង �បេទស កម����
េ��ង ��ម រ��យ��រណ៍អេង�ត �ប�����ស� និង សុខ��ព កម�������ំ 
២០១៤ មធ�ម��គៃន��យុរបស់ �ស�ី េ���បេទស កម����េរៀប��រ��
េលើក ដំបូងក�� ងរង�ង់��យុ�ប��ណ ២១���ំ ចំែណកបុរសវ�ញគឺេ��ក��ង 
��យុ ២៣���ំ។ គិត��មធ�ម��គ�ស�ី��ប់េរៀប��រ��ងបុរស
�ប��ណ ២ ���ំ។

��រស�ង់មតិដែដល េនះ��ន ��យ��រណ៍�������  ����ហ៍ ពិ��ហ៍ 
កុ��រ េ��កម���� ��ន��រ ��� ក់ ចុះ ក��ង ទសវត� ថ�ីៗេនះ    �������គរយ
ៃនេក�ង �សី  ែដល េរៀប��រ េ���ម ��យុ១៨���ំ ��ន��រ ���ក់ចុះ ពី២៨%
ក��ង ���ំ ១៩៨៩ មក �តឹម ១៩% ក��ង ���ំ ២០១៤។     �������គរយៃន
េក�ង�សី ែដលេរៀប��រេ���ម ��យុ ១៥���ំ��ន ���ក់  ចុះ ��ន់ ែតេ�ចើន 
ក��ង រយៈេពល ដូច  ���គឺ���ក់ ចុះ ពី៧%ក��ង ���ំ១៩៨៩មក េ���តឹម ២%
ក��ង ���ំ ២០១៤។

េ��ះបី �� ��ន ��រ ���ក់ចុះ���ំងៃន ����ហ៍ពិ��ហ៍កុ��រ�  ��យុ េ���ម  
១៥  ���ំ ក៏េ��យ អង��� រែភ�ន អន�រ��តិ��ន��យ ��រណ៍ �� ����ហ៍ 
ពិ��ហ៍ កុ��រក��ង �បេទស កម����េ��ែត ��ន ����� ខ�ស់ ���ំងែដរ។
េ��ង ��ម អង���រ យូនីេសហ� េក�ង �សីេ����ម ជន បទទំនង �� ��ច
��នៃផ�េ��ះដល់េ��ចំនួន  ពីរ ដង េបើ េ�បៀប េធៀ ប��មួយ និង  េក�ង �សី 
េ��តំបន់ ទី�បជុំ។

�បៃពណីនិង ទំេនៀម ទ���ប់ ��ម តំបន់ក��ង ចំេ��ម �កុម ��តិ ពន�� ��គ 
តិច  និ ង �កុម ជន ��តិ េដើម ��គតិចក៏�តូវ ��នចង��លប���ញ����នរួម
ចំែណកក��ង ��រ ែដលជ�មុញឲ���ន េក�ង�សី េរៀប��រ មុន ��យុ ១៨
���ំែដរ៖ អង���រ យូនី េសហ���នរកេឃើញ ��េ����នជំេនឿ  �� ទូេ����
េក�ង �សី ែដល េរៀប��រ េ�� វ័យ េក�ង“��ន តៃម�និង ��នស�មស់” ខណៈ
�ស�ី ែដលមិន ��ន់ េរៀប��រេ���យ ��យុ១៨-២០���ំ �តូវ េគ   ��ត់ ទុក�� 
���សី��ស់ មិន ��ច េរៀប��រ��ន េទ។ [2]

គូ�សករ មិន ��ន់ �គប់ ��យុ��េរឿយៗ��នេរៀប��រ េ��យ ���ន សំបុ�ត 
����ហ៍  ពិ��ហ៍ ឬ ���ន��រ អនុ���ត �តឹម �តូវ ��ម លក�ខណ�ពី �����ធរ 
ឃុំ េ��យ ��រ  ែត កូនកេ���ះ និង កូន �កមុំេ��ែត �តូ វ ��ន ��ត់ទុក����ន
េរៀប��ររួច��ល់ ��ម  ែបប�បៃពណី េហើយ។

ក��� េសដ�កិច�  ក៏��ន រួម ចំែណក�៉�ង សំ��ន់ ចំេ��ះ ��រ េរៀប ����ហ៍ 
ពិ��ហ៍ វ័យេក�ង ែដរ េ��យ��រ ឪពុក���យែស�ង រក ក���ំង ពលកម�របស់កូន 
�ប��រ  �បុស វ័យ េក�ងេដើម�ី ជួ យ ��រ��រ �គួ��រ។ ករណីេនះ��ន េកើត េឡើង 
�� ពិេសសេ��ក��ង េខត� ��គឥ��ននិង តំបន់ ែដល រង ��រ ប៉ះ��ល់ 
េ��យ ��រ អសន�ិសុខ  ដី ធ�ីនិង េស��ង ����រ។ [3]

����ហ៍ ពិ��ហ៍ កុ��រ��ន ផលប៉ះ��ល់ �៉�ង ���ំងេ��េលើ ជីវ�ត  កុ��រ  ��
ពិេសសេ��េលើ សុខ��ព ��រ អប់រ� ��រ អភិវឌ�ន៍ ែផ�ក ចិត����ស� ជីវ�ត សង�ម
និង  ទំ��ក់ទំនង សង�ម។ េក�ង �សីែដល េរៀប��រមុន ��យុ១៨���ំ �បឈម��
មួយ ��និភ័យ��ន់ែតខ�ស់ ក��ង អំឡ�ងេពល ��ន ៃផ�េ��ះ និង��យទទួល រង 
��រឈឺ��ប់ ៃន ��រ  រលូត កូន ឬ កូន���ប់ក��ងៃផ�។   ��រក ែដល ��នជីវ�តក៏
ទំនង���បឈម��មួយបញ្ាទម�ន់  មិន���ប់���ន់ េពល េកើត កង�ះ����រ
រូបត�ម� និង ��រ អភិវឌ���ង��យនិង ពុទ�ិ យឺត។ ��រក ែដល េកើត ពី ឪពុក ���យ
�� យុវវ័យក��ង �បេទស កម����ក៏ទំនង �� មិន  ទទួល ��ន សំបុ�ត កំេណើត ែដរ
ែដល  ��ច ��ំ ឲ� ��ន ��រ �បឈម ធ�ន់ ធ�រ ែផ�ក រដ���ល េពញមួយ ជីវ�ត   ពួកេគ។

����ហ៍ ពិ��ហ៍ ែដល េរៀបចំេឡើង េ��យ��គី��ំង ពីរមិន��នទទួល ព័ត៌��ន
និង មិន��ន �ពមេ�ពៀង េពញេលញ (ែផ�ក  េលើ ��យុរបស់ ពួកេគគឺមិន ��ចេ��
រួចេទ) បេង�ើ ត ឲ���ន��រ រ�េ��ភបំ��ន សិទ�ិមនុស�។ ����ហ៍ ពិ��ហ៍  កុ��រ
ក៏បង�ផលប៉ះ ��ល់ ដល់ ��រ អប់រ�និង ស�័យ ��ព េសដ� កិច� របស់ េក�ង �សី
េ��យ ��រ  ែត េក�ង �សី�� េ�ចើន  �តូវ រង ��រ ��ប សង�ត់ ឲ� េ��ះ បង់  ��រ សិក�
េដើម�ី ជួយ េធ�ើែ�សចំ��រ  ឬជួយេធ�ើ កិច� ��រ ផ�ះេផ�ង ៗ េទៀត។

ែផន��រយុទ���រ�រតនៈទី៤ (២០១៤-២០១៨) កំណត់ �� ����ហ៍ ពិ��ហ៍  
កុ��រគឺ ��  ក����បឈម ចម�ងែដល ����ំង ដល់ ឱ��ស  ព�ងីក ��រអប់រ�និង
បណ��ះ បណ�ាលស���ប់ េក�ង �សី និង �ស�ី េ�� កម����។ ក៏ប៉ុែន� ��រអនុវត�ន៍
សកម���ព ែដល ��ន��រ ស�មស�មួល ល� ��ន ��រ គិតគូរ ែផ�ក វប�ធម៌ និង  
��ន ��រ ផ�ល់ មូល និធិ�គប់���ន់េ��ែត �� ត�មូវ ��រ ��ំ��ច់ក��ង េ��ល បំណង
  េដើម�ី��ត់  បន�យ ���������ហ៍ ពិ��ហ៍ កុ��រ។  គេ���ង ផ��ច េផ�ើម ែបប េនះ ក៏ 
គួរ  ��ក់ប���លគេ���ង  ��ត់ បន�យ��ព�កី�ក និង សុខ��ល��ព សង�ម និង
��រ លុប បំ��ត់  “��រ ទ����ន ដីធ�ី” ែដល បង�ំ ឲ� �គួ��រ េ��ជនបទ  និង �គួ��រ 
ជន ��តិ េដើម��គតិច ���ក់  ចូល  ក��ង  ���ន��ព�កី�កេ��ក �៉�ក ែដល �តូវ បង�ំ
ចិត� េធ�ើ ��រ សេ�មច ចិត� ដ៏លំ��ក ��ក់ ទង  និង ��រ អប់រ� និង ���ន��ព ����ហ៍ 
ពិ��ហហ៍ របស់ កូន�សី។
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ប��� ែដល ��ន់ែត គួរ ឲ� ��រម�មួយ េទៀត��ក់ទង េ��និង សិទ�ិផ��វេភទ 
និង េសរ���ព សែម�ង មតិរបស់ �ស�ីេ��កម����គឺប���  “សីលធម៌”។
សំ��ធសង�ម េនះមិន ែមន  �� ប��� ថ�ី េ��ះ េទ បទ���ន េនះ ��នកំណត់
េ��ក��ង “ច�ប់ �សី” ែដល �� �កមសីលធម៌មួយែដល��ន��យុ  ��ល
�� ងមួយ សតវត�មក  េហើយ េហើយ��ននឹងកំពុងបន�េ�បើ���ស់��
���ត���នេដើម�ីកំណត់ "ឥរ���បថ��រ��បៃព" របស់�ស�ីែខ�រ។

��ក់ែស�ង��រ ��បសង�ត់ េលើេរឿង��ាវនិងស�័យ��ពផ��វេភទ�ស�ីគឺ េផ�ើម
េឡើង និង បន�អនុវត�េ��យ��រែតផ�ត់គំនិតសង�មែដល��នឲ�តៃម� 
�ស�ី ឬ  េក�ង  �សីេ��េលើ��រែថ រក���ពបរ�សុទ�។ �ប��រេនះ េធ�ើ ឲ� 
��ន ��រ ស�ី បេ���ស េ�� េលើ  �ស�ី��មរូប��ព និងក�មឹតេផ�ង ៗ ��� េ��
េពល ែដល �ស�ី   រងេ���ះ អំេពើហិង� ផ��វេភទ។ �ស�ី  ែដលមិន ��ន “��ត់ 
វ���ន��រ”  ��រ��រ  “កិត�ិ យស” របស់ខ��នឲ���ន�គប់���ន់��េរឿយៗ
�តូវ ��នស�ីបេ���ស ឬ េ��ទ����ន ចូល ៃដ េ�� ក��ង   អំេពើបទេល�ើស 
ែដល �ប�ពឹត�ិ�ប��ំងពួកេគេ��វ�ញ។

1. Amnesty International (2020) "Cambodia: Drop discriminatory ‘pornography’ charges against Facebook seller," online:  https://bit.ly/3ld3HAV
2. Royal Government of Cambodia, (2020) Draft Law on Public Order
3. Amnesty International (2020) Joint Statement on Gendered Elements of Cambodia's Draft Public Order Law 
 <https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/2949/2020/en/>

ទស�នៈច�មូងច���សអំពី
'សីលធម៌'

េសចក�ីែថ�ង��រណ៍រួមរបស់អង���រសង�មសុីវ�លស�ីពី
េសចក�ី���ងច�ប់សណ�ាប់���ប់����រណៈ

ែខសី�� ���ំ២០២០

“ក��ង អំឡ�ងេពលែថ�ង សុន�រក�� ��លពីៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ���ំ 
២០២០ សេម�ច  ��យក រដ� ម�ន�ី  ហ៊ុន ែសន ��ន ប��� ឲ� �����ធរ 
��ត់ វ���ន��រ �� ប���ន់េ��េលើ �ស�ីែដល េស��ក ��ក់ “បេ��ញ��ច់
���ំង” េ��េពល ផ�យ���ល់េលើបណ�ាញសង�ម  Facebook េដើម�ី 
លក់ ផលិត ផល ។ សេម�ច  ហ៊ុន ែសន ��ន ែថ�ង�� �កុម�ស�ី ��ំងេ��ះ
��នេធ�ើ  ឲ� តៃម� វប�ធម៌ែខ�រ ���ក់ ចុះ និង��ន បេ���ស�� ��កប�កិរ��� 
��ំង េនះ ��  េហតុ បង� ឲ� ��ន អំេពើ ហិង� ផ��វ េភទ។ សេម�ច ��យករដ� 
ម�ន�ី ��ន ប��� បែន�ម ឲ����ក់��រ  រ��� ភិ��លែស�ង រក �ស�ី��ំងេ��ះ
និង��ំពួកេគ
េ��េធ�ើ��រ “អប់រ�” ។” [1]

�����៣៦ ៃនេសចក�ី���ងច�ប់សណ�ាប់���ប់����រណៈ

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

... រ��� ភិ��លនឹងមិន ��ចេ��ះ���យ  អំេពើហិង� ផ��វ េភទ 
និង ��រ េបៀតេបៀន ផ��វ េភទែដលកំពុងែតេកើត ��នក��ងក�មឹតខ�ស់
��នេទ េបើសិន�� ���ន ��រ េលើកកម�ស់ សិទ�ិ�គប់�គងបូរណ��ព

��ង��យនិង ស�័យ��ពផ��វ េភទ របស់�ស�ី និង���ន ��រ
េ���លេ��ស និងផ���� េ��ស ជន េល�ើស ែដល �ប�ពឹត� 

��ល់ទ�មង់ នូវ អំេពើហិង� ផ��វ េភទ េ��ះេទ។

����� ៣៦៖

��មេស��ក��ក់ែដល ប៉ះ��ល់
�បៃពណី��តិ  និង េសចក�ីៃថ�ថ��រ េ��

��មទី����រណៈ����ទ�៖

ក. បុរស េស��ក ែត េ��អត់ ��ក់��វ 
េ��ទី�បជុំ ជន ឬ េស��ក ែត េ�� �ទ��ប់ 

ប���ញែផ�ក ខ�ះ ៃន េករ��េភទ។

ខ. ��រ�េស��ក ��ក់ខ�ីេខើច េលើ េខើច េ���ម ឬ េស��ក ��ក់
េស�ើង េមើល េឃើញ េករ��េភទ ឬ េស��ក ��ក់ ប���ញ ែផ�ក ខ�ះ 

ៃន េករ��េភទ។

ក��ងកំឡ�ង ែខ សី�� ���ំ២០២០ អង���រ �����ន ��នសហ��រ 
��មួយ អង���រ សង�ម សុីវ�ល ��េ�ចើន េទៀតេចញ ផ�យេសចក�ីែថ�ង
��រណ៍ រួមអំ��វ ��វ ឲ� រ��� ភិ��ល ទ���ក់ េ��លេសចក�ី���ង  ច�ប់ 
េនះ �� ប���ន់និង េ��ះ���យ អំេពើហិង� ែផ�កេលើ េយនឌ័រ និង  ��រ 
េបៀត  េបៀនផ��វេភទ ��ម រយៈ ��រេធ�ើកំែណទ�មង់ ច�ប់ និង ���ស់់ ប��រ 
េ��ល នេ�� ��យ។[3]

បរ�បទ

��រេ���តេ��លេ��ចំេ��ះអ�កេធ�ើ��ជីវកម�
េលើបណ�ាញសង�ម

េ��េពល ែដល អ�ក តស៊ូមតិ សិទ�ិ �ស�ី សែម�ងមតិជំ��ស់នឹង� �រ��ក់
គំ��បេ�� េលើ �កុមសហ�គិន �ស�ី េនះ ពួកេគទទួលរង��រេបៀតេបៀន 
និង ចំអក េមើល ��យ ពីសំ��ក់�កុមអ�ក េ�បើ���ស់ បណ�ាញសង�ម
និង អ�ក នេ�� ��យ ��ន់  ខ�ស់េ����ម បណ�ាញ��រព័ត៌��ន។

េសចក�ី���ង ច�ប់ ស�ីពីសណ�ាប់ ���ប់ ����រណៈ
ប���េនះ��ន់ែតតឹងែតង េឡើង  េ��ក��ងកំឡ�ង ែខកក��� ���ំ២០២០
េ��េពល ែដល េសចក�ី  ���ង ច�ប់ ស�ីពីសណ�ាប់���ប់ ����រណៈ  
��នែបក���យេ��េលើបណ�ាញសង�ម។ េសចក�ី���ងច�ប់ េនះ 
��ន បទប���តិ�  ែដល ច�មូងច���ស់និង េ���ត េ��លេ��រ�តត�ឹត
 េ��យ ���ល់េលើ ជេ�មើសៃន��រ េស��ក ��ក់  របស់ �ស�ី េ���មេលស
ៃន��រ��រ��រ “�បៃពណី��តិនិង េសចក�ីៃថ�ថ��រ។ ” [2]



0៣

េ��ះបី����ជ រ��� ភិ��លនិង អង���រ សង�ម សុីវ�ល ��នខិតខំេធ�ើ
��រ��រ��េ�ចើនេដើម�ី ព�ងឹង  �កប  ខណ�ច�ប់និង េ��ល 
នេ����យ ��ក់ទងនិងអំេពើហិង�និង ��រ េបៀត េបៀន ផ��វ េភទ 
ក៏ អំេពើេនះេ��ែត បន� រ�ក��ល��ល  េហើយ ជន�ប�ពឹត���គេ�ចើន 
មិន�តូវ��ន ��ក់ទណ�កម� េឡើយ។ 

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

អំេពើហិង�ផ��វេភទ៖
�កបខណ�ច�ប់

អំេពើ រ�េ��ភេសពសន�វៈ

េ��ះបី�កម �ពហ�ទណ�  និង ច�ប់ ស�ីពី��រ ��រ��នេធ�ើ��រ ��ម��ត់
អំេពើេនះក៏េ��យ  ប���ចម�ងេ�� ក��ង បរ�បទ    កម����គឺប���កង�ះនូវ
និយមន័យ��ក់��ក់ឬ េពញេលញអំពី អំេពើ េបៀត េបៀន ផ��វ េភទ េហើយ
ក���េនះទំនង����ច��ំឲ�ជនរងេ���ះមិន��ច ទទួល ��ននូវ
ដំេ��ះ���យ��ម ផ��វ ច�ប់។  អំេពើ េបៀតេបៀន  ផ��វេភទ��មទី
����រណៈក៏មិន ��ន់ប���ល�� បទេល�ើស�ពហ�ទណ� េ�� េឡើយ។

អំេពើេបៀតេបៀនផ��វេភទ

 ��រ ស�ង់មតិ ���ក់ ��តិ ���ំ ២០១៥ ចង��លប���ញ��   �ស�ីកម����
�ប��ណ២០% ��ន��យ ��រណ៍����ន ទទួល   រង អំេពើហិង� 
ផ��វ ��យ  ឬ  ផ��វេភទពីសំ��ក់ ៃដគូស�ិទ����ល។[1]  បែន�ម  េលើ
េនះមជ� មណ�លសិទ�ិ មនុស� កម����រកេឃើញ���ស�ី  ប��រ េយនឌ័រ 
គឺ��បុគ�ល��យ  រង េ���ះ  ��ពិេសសអំេពើ ហិង�  ែផ�ក េលើ 
េយនឌ័រ។ រ��យ��រណ៍ មួយ េទៀតេ��ះ ពុម� ផ�យ ក��ង ���ំ 
២០១៦  ប���ញ  អំពី��រ រ�េ��ភ បំ��ន�ប��ំង�ស�ី  ប��រេយនឌ័រ
េ�� ��មទី កែន�ង����រណៈក��ង�����ខ�ស់គួរឲ��ពួយ
��រម�ណ៍ េ��យ ក��ង  េ��ះ ៣១% ��ន ��យ��រណ៍ �����ប់
ទទួល រង ��រ បំ��ន ផ��វ េភទ និង   ២៥% ��យ ��រណ៍ �����ប់
រងេ���ះអំេពើ រ�េ��ភ េសព សន�វៈ។[2]

1. Royal Government of Cambodia, (2015), National Survey on Women's Health and Life Experiences in Cambodia
2. CCHR, (2016) "Discrimination against transgender women in Cambodia's urban centres," online: <https://bit.ly/38p1T41> 
3. LICADHO (2015) "Getting Away With It: The Treatment of Rape in Cambodia's Justice System," online: <https://bit.ly/32olw8w>
4. NGO CEDAW (2007) "Violence Against Women: How Cambodian Laws Discriminate Against Women," online: <https://bit.ly/3n7yG1L>
5. CCHR (2018) Fact Sheet: Violence Against Women in Cambodia, online: <https://bit.ly/35c8o8z>

តួេលខ េនះចង��ល ប���ញ��អំេពើ រ�េ��ភ េសពសន�វៈ�� ប��� ដ៏
ធ�ន់ ធ�រ និង រ�ក ��ល ��ល   េ��  កម���� េហើយក៏ �សបនិងអ�ីែដល  
អង���រ លី��ដូ ��នេលើកេឡើងក��ង ���ំ ២០១៥�� “េស��កម�
��ំ��រ�គប់�បេភទ ស���ប់ ជន រង េ���ះ ៃនអំេពើ រ�េ��ភ េសព 
សន�វៈេ����នកង�ះ��ត�៉�ង���ំង ��ពិេសស�� រព�ងឹង��រ
អនវុត�ន៍ ច�ប់”។ [3]

ទន�ឹមនិង��រ អំ��វ��វ ឲ�បេង�ើន��រ��ប់ខ��ន ��រ េសុើប អេង�ត
និង ��រផ���� េ��ស �កុមអង���រ សិទ�ិ�ស�ី ក៏��ន អំ��វ��វ ឲ� ��ន 
��រ េធ�ើ វ�េ��ធន៍ កម� េ��េលើ ច�ប់  មួយ ចំនួនេទៀត េដើម�ីព�ងឹង 
�កបខណ�ច�ប់  ែដល ��រ��រ �ប��ំង  និង អំេពើហិង� ផ��វ េភទ និង
��ក់ទណ�កម� េ��េលើ ជន េល�ើស។

 អង���រ NGO CEDAW ��នវ���គ�� “ច�ប់   ែដល ��ន ���ប់
��ក់ព័ន�និងអំេពើរ�េ��ភ េសព សន�វៈ ��នខក��ន ក��ង��រ កំណត់ 
និយម ន័យៃនបទ េលើ�ស  េសពសន�វៈ ឲ���នច�ស់��ស់ េហើយ
សំ��ន់��ងេនះេទៀតគឺ ��នខក��នក��ង��រចង��លប���ញអំពី��រ
ផ�ល់កិច� �ពម េ�ពៀង”។  អំេពើ  រ�េ��ភ េសព សន�វៈ ��នកំណត់
និយម ន័យ េ��ក��ង�កម �ពហ�ទណ�សំេ��ដល់អំេពើប���ល
  អង���តិែដល �ប�ពឹត�ិេ��យ “ េ��រ េ��   បង�ិត បង�ំ ឬ ឆ�ក់ 
ឱ��ស” ��រកំណត់ែបបេនះ ��ំ ឲ���នផលវ���កេ��ក��ង��រ
អនុវត�ន៍ ��ក់ែស�ងេ��យ��រ ម�ន�ីតុ����រយល់�� អំេពើរ�េ��ភ
េសពសន�វៈ�តូវ ែត��ន  ��ក់ព័ន���មួយនិង អំេពើហិង� និង 
���ន��ពរបួស ធ�ន់ ធ�រ។ �ប��រ េនះ ��ំឲ���ន��រ��ត់េ��ល
នូវអំេពើ រ�េ��ភ េសព សន�វៈ �� េ�ចើនែដល ��ន េកើត េឡើងេហើយ
មិន��នបន��លទុកនូវ របួស ធ�ន់ ធ�រ។ ��ពចេ���ះ�បេ��ងេ��ក��ង
 បទប���ត�ិ ច�ប់ ��ំឲ���ន��និភ័យ ៃន��រ ព�ងឹង  ឥរ��� បទ 
សង�មែដល ស�ី បេ���ស ឬ ��ក់��យជន�ស�ី រងេ���ះេ��យអំេពើ 
រ�េ��ភ េសព សន�វៈ។[4]

ខណៈ អំេពើបំ��ននិង ហិង� ផ��វ េភទ ��នែចង េ��ក��ង ច�ប់ ស�ីពី 
��រ ទប់ ���ត់  អំេពើហិង� ក��ង �គួ��រនិងកិច���រ��រជនរងេ���ះ 
���ំ២០០៥ ��រ���វ���វ��នប���ញ�� ��ក់ែស�ង��រ   អនុវត� ន៍
ច�ប់  និង ទស�នៈសង�មមិន ��ន ��ត់ទុក អំេពើ រ�េ��ភ េសព សន�វៈ
�ប�ពឹត�េ��េលើសហព័ទ���បទេល�ើសេឡើយ។ មជ�មណ�លសិទ�ិ 
មនុស� កម���� ��នប���ញទន�ិន័យ��៩៨.៥% ៃន �ស�ីកម����
េជឿ��ពួកេគ�តូវែត “���ប់ ប���ប់” ប�ី របស់  ខ��ន។ េនះគឺ��
���ន��ពគួរឲ��ពួយ��រម�។ [5]



េស����ំ��រ�គប់�បេភទ 
ស���ប់ជន រង េ���ះ

 ៃនអំេពើរ�េ��ភ េសព សន�វៈ
េ����នកង�ះ��ត�៉�ង���ំង

��ពិេសស�� រព�ងឹង
��រអនវុត� ន៍ច�ប់។

0៣ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

 មជ�មណ�ល សិទ�ិ មនុស� កម����អះ��ង�� អំេពើហិង� ែផ�ក េលើ 
េយនឌ័រ ��ន និងកំពុងែត  បន� េកើត  េឡើង េ��  កម���� េ��យ ��រែត 
�បព័ន�យុត�ិ ធម៌ែដល  “ទទួល  រង ��រ រ�ះគន់ �៉�ង���ំង  �� ���ន  
�បសិទ���ព មិន យក ចិត� ទុក ��ក់ និង ពុករលួយ។” ��ព��អ�ក
តំ��ងរបស់�ស�ី��នចំនួនតិចតួច េ��ក��ង វ�ស័យ  យុត�ិធម៌ក��ងេ��ះ
�ស�ីែដល��ន់តួ��ទី�� េ�� �កម ��ន �តឹម  ១៤% េហើយេម��វ� វ�ញ
��ន�តឹម២០% ែត ប៉ុេ���ះ។ រ��យ��រណ៍ អំពី ��រមិនគិតគូរ
ដល់ត�មូវេយនឌ័រេ��ក��ង�បព័ន�តុ����រ��នេកើត េឡើង ��
ហូរែហរ េហើយ ជន រង េ���ះ  ៃន អំេពើហិង� ែផ�ក េលើ េយនឌ័រមួយ  
ចំនួន��ន��យ��រណ៍����នទទួលរង “��រស�ី បេ���ស  េសើច
ចំអក ឬ េធ�ើ ឲ� ប៉ះទង�ិច ផ��វ ចិត� េឡើង វ�ញ ពីសំ��ក់�កុម  អ�ក�បកប 
វ����ជីវៈ ក��ង វ�ស័យ  យុត�ិធម៌” [8]

អំេពើហិង�ផ��វេភទ៖
�កបខណ�ច�ប់ (ត)
អំេពើជួញដូរផ��វេភទ

�បេទសកម����េ��ែត �� “ �បភព តំបន់ឆ�ង��ត់ និង�បេទស 
េ��លេ�� ស���ប់  ជួញ ដូរ�ស�ី។” ប៉ុែន��កុម  អ�ក  ជំ��ញែផ�ក
សិទ�ិ
មនុស���នរ�ះគន់�៉�ង ���ំងេ��េលើច�ប់ ស�ីពី��រប����ប ��រ
 ជួញដូរ មនុស� និង ��រ េកង�បវ័��ផ��វ េភទេ��យ��រ ែត ច�ប់ 
េនះ��ន កំណត់របររកសុី ផ��វ េភទ��បទេល�ើស �ពហ�ទណ�
េហើយ��េរឿយៗ ����� ធរ��ន េ�បើ ច�ប់េនះេដើម�ីេកង �បវ័�� 
និងបំ��នេ��េលើអ�ក�បកបរបររកសុីផ��វ េភទ  �� ពិេសស
�កុមអ�ក   ���ស់ ប��រេយនឌ័រ។ [6]

����� ២៤៦ ៃន �កម �ពហ�ទណ� បទ�បទូសេករ�����ស�តូវផ����
េ��ស ��ក់  ពន� �� ��រ��ប់   ពី ១ េ�� ៣ ���ំ។ បទេល�ើស េនះ
��ន��ត់ទុក����ន ក�មិត តិច ��ង បទេល�ើស រ�េ��ភ េសព
សន�វៈេ�ចើន  (ផ����េ��ស ពី ៥ ដល់១៥���ំ)។ អង���រ លី
��ដូ ��យ ��រណ៍អំពី ��រ  ផ����េ��សបទេល�ើស�បទូសេករ�� ���ស 
ជំនួសឲ���រផ����េ��សអំេពើរ�េ��ភេសពសន�វៈ េ��ក��ង
ក រណីែដលជនរងេ���ះ��នេ��ទ�ប��ន់ពីបទរ�េ��ភ  េសព
 សន�វៈ  េហើយ គួរែត��ន��រ���វ���វេធ�ើេឡើង  េដើម�ី រកឲ� 
េឃើញ ��េតើ បទេល�ើស រ�េ��ភ េសព សន�វៈ��នេកើតេឡើង ឬ
អត់។ ក��ង ករណី �� េ�ចើន “���ន��រប���ញមូលេហតុច�ស់
��ស់អំពី ��រ ���ស់ ប��រ បទេ��ទេទ ប៉ុែន�  អ�ក���ំ េមើល របស់ 
អង���រ លី��ដូ សន�ិ���ន�� ���ន��ពេនះទំនង �� េកើត េឡើង 
េ��យ��រ ែត េ�� �កម  ��ន  ��រ យល់ ខុសអំពីច�ប់ឬេ��យ��រ
 ែតអំេពើពុករលួយ”។[7] តួ�៉�ង អ�ក េធ�ើ េ��សល� វ�ច័យ��ច �តូវ
��ន ប���ះប���លឲ�បន��របន�យ ភ័ស����ង��ក់ទង និងអំេពើ 
រ�េ��ភ  េសព សន�វៈ េហើយ  លទ�ផល�តួតពិនិត�េនះ��ច��ំ 
ឲ���ន��រកំណត់បទេ��ទ��បទ �បទូស េករ�� ���ស  េ��វ�ញ
ខណៈែដលអវត� ��ន ៃនរបួស ធ�ន់ធ�រែផ�កផ��វ ��យមិន ��ច 
ប���ក់ �� អំេពើ រ�េ��ភេសពសន�វៈមិន ��ន េកើត េឡើងេ��ះេទ។

បទ�បទូសេករ�����ស

��រទទួល��នយុត�ិធម៌

6. Supra note, 2.
7. Supra note, 3. 
8. Supra note, 5. 

 អង���រ លី��ដូ , ២០១៥
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ជំពូក ទី៧ ៃន ែផន��រ យុទ����ស� ៥���ំេនះ ��នសំណ�ំ  អនុ��សន៍
 េពញ េលញ  ស���ប់ អ�ក េធ�ើ េ��ល នេ�� ��យ និង អ�ក បេង�ើត ច�ប់
េ��យ រួម ��ន ��ំង ចំណ�ច  ��ង េ���ម េនះ ែដ ល ��ក់ទង នឹង អំេពើ 
ហិង� ផ��វ េភទ៖  

អំេពើហិង�ផ��វេភទ៖
�កបខណ�េ��លនេ����យ

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

��រ�រតនៈទី៤៖ ែផន��រ យុទ����ស�៥���ំេដើម�ី
សម��ព េយនឌ័រ និង ��រ ព�ងឹង ��ព អង់��ច របស់ 
�ស�ី (២០១៣-២០១៨)៖

ែផន��រ សកម���ព ស�ីពី ��រ ទប់���ត់ អំេពើហិង� 
េលើ �ស�ី (២០១៣-២០១៨)៖

ែផន��រ សកម���ព ស�ីពី ��រ ទប់���ត់ អំេពើហិង� េលើ �ស�ី គឺ�� 
ឯក ��រ េ��ល នេ�� ��យ ដ៏សំ��ន់ មួយ  ែដល ��ប់��ក់ទង 
េ��នឹង ��រ ទប់���ត់ និង ��រ េឆ�ើយ តប េ��នឹង អំេពើហិង� ផ��វ េភទ 
េ��កម����។ ឯក��រ េនះ កំណត់ រក េឃើញ នូវ ប��� សំ��ន់ ចំនួន 
បី ែដល �តូវ េ���ត   �� ��ទិ��ព ខ�ស់ បំផុត ស���ប់ ��រ ទប់���ត់។

- ���� ����រ ពិនិត�េ��សល� វ�ច័យបង�លក�ណៈ��យ�សួល ក�� ង  
��រ ទទួល ��ន  ��ន ��ព សម�ស ប និង មិន បង់ កៃ�ម និង ������ 
បុគ�លិកេពទ���ន ជំ��ញ ក��ង ��រ េធ�ើ ��រ �តួត ពិនិត� េនះ។

- សេ�មច ឲ� ��ន ��រ �៉�ន់ �ប��ណ អំពី េ��គជ័យ និង ប��� 
�បឈម���� េ�� ក��ង   ��រ េឆ�ើយ តបៃន �បព័ន�ច�ប់ ែដល បេង�ើត ��ន 
�� អនុ��សន៍ ស���ប់ ��រ ែក លម� និង យុទ����ស� តស៊ូ មតិេ��េលើ 
អំេពើហិង� េលើ�ស�ី/ េយន ឌ័រ។ ប���ក់ ឲ�  ច�ស់ និង/ឬពិនិត� េឡើង 
វ�ញេ��េលើ ច�ប់ បទប� ��ត�ិ និង នីតិវ�ធី [ែដល ��ក់ ព័ន�]។

- េរៀបចំបេង�ើតគេ���ង ជំនួយ ែផ�ក ច�ប់ ទូលំទូ��យមួយ ស���ប់ 
��រ ផ�ល់ េស��   កម� ែផ�កច�ប់មិន គិត កៃ�ម ស���ប់ �ស�ី និង  េក�ង  �សី   
រងេ���ះេ��យ អំេពើ  ហិង� �ពម ��ំង បេង�ើន មូលនិធិដល់ គណៈ 
េម��វ�កម����និង អង���រ ���� ែដល   កំពុងផ�ល់ ��រ �បឹក�េ��បល់ 
ែផ�ក ច�ប់ េ��យ មិន គិត កៃ�ម េដើម�ី���� ឲ�  ��ន  ��រ ទទួល ��ន 
យុត�ិធម៌ �បកប េ��យ �បសិទ���ព ។ 

ខណៈែដល ��ក�េពចន៍ ��ង េលើ ��ន ��ព ច�ស់ ��ស់ និង 
េពញេលញ ��រ អនុវត�  ��ក់ែស�ង ៃន អនុ��សន៍ ��ំង េនះ
��ន ��រ ��យ ឡំ ប���ល ��� ��ស េព ញ រយៈ េពល  ៃន េ��ល 
នេ�� ��យ េនះ។ �� េពល បច��ប�ន� េនះ ែផន��រ ��រ�រតនៈទី៥
កំពុង េ�តៀម ប��ប់។

១. អំេពើហិង� ក��ង �គួ��រ
២. ��រ រ�េ��ភេសព សន�វៈនិង អំេពើហិង� ផ��វ េភទ និង 
៣. អំេពើហិង� េលើ �ស�ីែដល��យរងេ���ះដូច�� �ស�ី ��ន ពិ��រ 
��ព �ស�ីរស់ េ�� ��មួយ េមេ��គ ហុីវនិង អ�ក �បកបរបរ ផ��វ េភទ។ 

- េលើកកម�ស់ ��រ េ�បើ ���ស់ ដី����រ��រ និង កត់��� ទុក នូវ ចំនួន
ដី��។

- េលើកកម�ស់យុទ����ស� សហគមន៍េដើម�ីសុវត�ិ��ព របស់ �ស�ី   និង 
េក�ង �សី េ�� ទី ����រណៈនិង ����េរៀន។

- េលើកកម�ស់��រ មិន សេណ�ោ ស �បណីេ��េលើ��រ េបៀត េបៀន ផ��វ 
េភទ  េ�� កែន�ង េធ�ើ ��រ  ��ំង អស់។



េ��ះបី�� ច�ប់ និង
េ��ល នេ�� ��យ ស���ប់ េ��ះ

���យ អំេពើហិង� េលើ�ស�ី
�តូវ ��ន �ប��ស ��ក់ ឲ� េ�បើ ���ស់ 

ក៏ ��រ អនុវត� េ��ែត �� ប��� 
�បឈម។
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អំេពើហិង�ផ��វេភទ៖
�កបខណ�េ��លនេ����យ (ត)

េ��ង ��ម ែផន��រ យុទ����ស���រ�រតនៈទី៤ “េ��លនេ����យ
 ភូមិឃុំ ��ន  សុវត�ិ ��ព កំណត់ �� អំេពើ រ�េ��ភេសពសន�វៈ អំេពើ
ហិង�ក��ង�គួ��រ និង ��រ �ប��ំង  ��រ  ជួញដូរមនុស� �� វ�ស័យ 
��ទិ��ព ស���ប់ �កុម �បឹក� ឃុំ/ ស���ត់ �កុង �សុក/ ខណ� និង 
េខត� ក��ង ��រ េ��ះ���យ។”  អង���រ សង�ម សុីវ�ល  ��ន  រ�ះគន់ �៉�ង
���ំងេលើេ��លនេ����យេនះេ��យេលើក េឡើង �� េ��ល 
នេ����យ េនះ ��ំ ឲ� ��ន ��រ េកើនេឡើង �៉�ង ���ំង ៃនអំេពើហិង�
និង ��រ  េបៀត េបៀន   ��ម ផ��វ តុ����រ េ��េលើ អ�ក�បកបរបររកសុី ផ��វ 
េភទ និង �� ពិេសស  េ�� េលើ  អ�ក  ���ស់ ប��រអត�ស���ណេយនឌ័រ។
[1]

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

េ��លនេ����យ ភូមិឃុំ ��ន សុវត�ិ��ព

�កម�បតិបត�ិ �បព័ន� ផ�ព�ផ�យក��ង��រ ��យ��រណ៍
អំេពើហិង� េលើ�ស�ី៖

�ប��ស រួម រ��ង �កសួង កិច� ��រ ��រ�  និង�កសួង ព័ត៌��ន ែដល ��ន 
��ក់ ឲ� េ�បើ ���ស់ ក��ង ���ំ២០១៨ ែចង អំពី ��រ ��ម��ត់ ��រ េ��ះ
ពុម�ផ�យ ព័ត៌��ន  រួម  ��ំង រូប��ពែដល បេ��ញអត�ស���ណ 
របស់ ជន រងេ���ះ និង ��ច់ ��តិ េ�� ក��ង  ករណី អំេពើហិង� េលើ
�ស�ី។ �ប��សរួមេនះ ក៏��ន ��ម ��ត់ ��រ េ��ះ ពុម� ផ�យ  រូប ��ព
ែដល ប���ញអំពី��រ ���ប់ របួស និង រូប �����ត ��យ។ ក៏ប៉ុែន�
�កម �បតិ បត�ិ េនះ មិន ��ន កំណត់ អំពី េ��ស ទណ� ��មួយ �បសិន 
េបើ �បព័ន�  ផ�ព� ផ�យ  ឬ  អ�ក ��រ ព័ត៌ ��ន ខក ��ន មិន ��ន អនុេ��ម 
��ម អនុ��សន៍ ��ំង ��យ េ��ះេទ។

1.  Women’s Network for Unity, (2019) Shadow Report on “The Situation of the Female and Transgender Sex Workers and Entertainment Workers in
Cambodia” online: <https://bit.ly/3o3oyIx>

NAPVAW 2, p. 3.

-   េលើក កម�ស់ បរ�����សកែន�ង ��រ��រ ែដល ��ន �បសិទ� ��ព
សុវត�ិ��ព និង ���ន ��រ េបៀត េបៀន។

- ែកលម� ��រ ទទួល ��ន យុត�ិធម៌ស���ប់ ជន រងេ���ះ េ��យ   អំេពើ
ហិង� េលើ �ស�ី។

ខ�ឹម��រ  េ��ក��ង ែផន��រ សកម���ព ស�ីពី ��រ ទប់���ត់ អំេពើហិង� 
េលើ �ស�ី េលើក ទី២ ែដល ��ប់��ក់ទង នឹង អំេពើហិង� ផ��វេភទ រួម
��ន ដូច ��ង េ���ម៖

- បេង�ើន ចំេណះដឹង និង ជំ��ញ របស់យុវជន េដើម�ី េលើកកម�ស់ 
និង ក��ង ទំ��ក់ទំនង ែបប អហិង�និង ��ន់ ែត ��ន សម��ព 
េយនឌ័រ (រួម ��ំង  សិទ�ិ ផ��វ េភទ) 
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�����ៃន��រឆ�ង េមេ��គហុីវេ��កម���� ��ន ��រ ���ក់ ចុះ �៉�ង ���ំង 
��ប់ ��ំង ពី ទសវត� ���ំ២០០០។ ��ន��រ �៉�ន់ ���ន �� ���ក់ ចុះ
��គ រយ ៃន ��រ ឆ�ង  េមេ��គហុីវថ�ី ៗ រ��ង ���ំ ២០១០និង ២០១៧គឺ
ចំនួន ៦៣%។[1] ក��ង���ំ២០១៧ ����� ��ល��ល ���ក់��តិ �តូវ 
��ន  �៉�ន់ ���ន ��ន  ក�មិត ០.៥% (០.៦% ក��ង ចំេ��ម �ស�ី)
ខណៈក��ង  ចំេ��ម មនុស�  វ័យ េក�ង ��យុ១៥-២៤ ����� ��ល
��ល េមេ��គហុីវគឺ០.២% ស���ប់  �ស�ី[2] និង ០.១% ស���ប់ 
បុរស។[3] ����� ឆ�ង ពី���យ េ��កូនក៏ ��ន  ��រ ថយ ចុះពី២៥%
ក��ង ���ំ២០០៥ មក េ���តឹម៨% ក��ង���ំ ២០១៤ េ��យ ��រ ែត
��ន ��រ   េធ�ើ េតស��ែស�ងរកេមេ��គ ហុីវ��នេ�ចើនក��ងចំេ��ម  �ស�ី 
��ន  ៃផ�េ��ះ និង��ន ��រ ព���លេ��យេ�បើ ���ំ ARV ស���ប់�ស�ី 
��ន ៃផ� េ��ះ  ផ��ក េមេ��គហុីវ។ ថ�ីៗេនះ�ស�ី��ន ៃផ� េ��ះ ៩៥% ែដល
 ផ��ក េមេ��គ េអដស៍ កំពុង  េ�បើ���ស់ ��រ ព���ល  ARV។ [4]

េ��ះ បី �� លទ�ផល ល�ែបបេនះក៏េ��យ ក៏�កុមយុវជន ែដល  េគ ��ត់  
ទុក ����  “�កុម��យរងេ���ះ បំផុត” េ��ក��ង វ�ស័យ េស�� កំ��ន�
អ�ក�បកបរបររកសុី ផ��វ េភទ បុរសរួម េភទ ��មួយ បុរស និង អ�ក ប��រ 
អត�ស���ណេយនឌ័រ ពលរដ�ចំ��ក�សុក និង  អ�ក   ��ក់ ���ំេញ�ន
�តូវ ��ន ��យ��រណ៍��ទំនង����ច  ទទួល រង ��រ ឆ�ង េមេ��គហុីវ
េ�ចើន ��ង�កុមយុវជន េផ�ង េទៀត រហូតដល់ ២ េ�� ៥ដង។  េដើម�ី 
ផ�ល់��រ��ំ�ទ �ប��ពលរដ��កុមេនះ��ន ��រ��រ   ��េ�ចើនបែន�ម 
េទៀត ែដល រ���ភិ��ល�តូវ េធ�ើ េ��យេ��� តេ��ល េ��េ��យចំេ��ះ
េដើម�ីជួយដល់�ប��ពលរដ��កុមេ��ះឲ���ន �គប់���ន់។ 

1. UNAIDS (2018): Cambodia Country Data, Phnom Penh, Cambodia
2. The studies referenced use language reflecting a simple gender binary. We have attempted to use inclusive language where possible, namely where this
did not risk distorting findings. For instance, we cannot assume that findings concerning ‘pregnant women’ are the same as or include pregnant trans men,
so cannot replace the language to ‘pregnant people.’
3.  UNAIDS (2017): HIV Country Factsheet Cambodia, Phnom Penh, Cambodia
4. Kingdom of Cambodia (2019) Cambodia Report On the occasion of the 25th Anniversary of the Fourth World Conference on Women and the adoption of
the Beijing Declaration and Platform for Action
5. RHAC (2016) Cambodia Country Advocacy Brief – Comprehensive Sexuality Education: The Way Forward
6. RGC. (2014) Cambodia Demographic and Health Survey 2014 
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ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិផ��វេភទ

��ព��ល��ល ៃន េមេ��គហុីវ/ជំងឺេអដស៍

��រយល់ ដឹង អំពីវ�ធី���ស�ទប់���ត់ េមេ��គហុីវ
��រ អេង�ត �ប�����ស� និង សុខ��ព កម���� ���ំ២០១៤ ប���ញ��
�ស�ី ចំនួន ៧៧% និង  បុរស  ចំនួន ៨៧% ��ន ចំេណះ ដឹង អំពី វ�ធីទប់
���ត់ ��រ ឆ�ង េមេ��គហុីវរួម ��ន ��ម រយៈ ��រ ��ន ៃដគូ រួម េភទ ែត
���ក់ែដល ���ន េមេ��គហុីវនិង ���ន ៃដគូ េផ�ង  និង ��រ េ�បើ ���ស់ 
េ���ម អ�� ម័យ។ ដូច���   ែដរ ��ន�ស�ីនិង បុរស េ�ចើន ��ង ៣��គ៤
េ��  កម���� ដឹង អំពី កែន�ង េ��  េធ�ើ  េតស�  រក េមេ��គ ហុីវ។ េ��ះ�� �៉�ង 
េនះ ក�ី�ប�� ពលរដ� េពញវ័យ �� េ�ចើន  ��ន ��យ ��រណ៍  ��ខ�ះ ចំេណះ
ដឹង សុ�កឹត� អំពី រេបៀប ែដល េមេ��គហុីវ��ច និង មិន ��ច ចម�ង
��ន។ េ��េពល សួរ សំណ� រ េនះ ��ន មនុស� ែត ២��គ៣��គរយ
ប៉ុេ���ះ  ��នដឹង �� មនុស� ែដល េមើលេ����ន សុខ��ព ល���ច 
��ន (និង ��ច ចម�ង) េមេ��គ  ែដល បណ�ាល ឲ�េកើត ជំងឺេអដស៍។

ឥរ���បថសង�មចំេ��ះ អ�ក ផ��ក េមេ��គហុីវ
េ��ះបី�� ��ន��រ រ�កចេ�មើន ក��ង ��រ ទប់���ត់ ��រ រ�ក��ល��ល ៃន 
��រ ឆ�ង េមេ��គថ�ីៗ  ក៏ េ��យ ក៏ឥរ���បថសង�មចំេ��ះអ�ក ផ��ក 
េមេ��គហុីវ  ��ន��រ ���ស់ ប��រ��វ�ជ���ន យឺត �៉�វេ�� េឡើយ។
រ��យ��រណ៍ អេង�ត �ប�����ស� និង សុខ��ព ���ំ២០១៤ ��ន 
ប���ញ �� ��ន �ស�ីែត៣��ក់ ក��ង ចំេ��ម ១០��ក់ និងបុរសជិត 
៤ ��ក់ ក��ង ចំេ��ម ១០ ��ក់  ប៉ុេ���ះ ែដល�ពម ទទួល យក 
ឥរ��� បថែចងក��ងសូច��ករ ��ំង បួន ដូច�� សុខចិត� ទិញ បែន�ពី
អ�ក លក់ ែដល ផ��ក េមេ��គហុីវ, ���ប់ អ�កដ៏ៃទ អំពី    ស��ជិក �គួ��រ
ែដល��នេមេ��គហុីវ, ែថ��ំ ��ច់ ��តិ ែដល ��នផ��ក េមេ��គ   
េអដស៍  េ��ក��ង ផ�ះរបស់ ខ��ន និង ��េតើ �ស�ី�គូបេ�ងៀន  ែដល ��ន
ផ��ក េមេ��គ ហុីវ ប៉ុែន� ��ន ����រៈល�ធម���គួរ អនុ��ត� ឲ� បន� ��រ 
បេ�ងៀន ែដរឬ េទ។

�ស�ីនិង បុរស �� េ�ចើន  ��ន ជំេនឿ ខុសេ��យយល់ �� ជំងឺេអដស៍
ក៏��ច ចម�ង��ន េ��យ  ��រ  មូស ��ំែដរក��ង មនុស� ��ន �ស�ី ចំនួន
ែត៧០% និង បុរស ចំនួន ែត  ៧៣% ប៉ុេ���ះ ែដល បដិេសធ 
ចំេ��ះ ជំេនឿេ��យ ខុស ឆ�ង េនះ។

បរ�បទ
េមេ��គហុីវ /ជំងឺេអដស៏

ចំេណះដឹងអំពីវ�ធី��រ��រេមេ��គហុីវ (២០១៤)

ដឹងអំពីវ�ធី��រ��រេមេ��គហុីវ (២០១៤)
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ច�ប់ស�ីពី ��រប���រ និង��រ�បយុទ�ទប់���ត់��ររ�ក��ល��ល
េមេ��គហុីវ/ជំងឺេអដស៍  (២០០២) ែចង អំពី ��រទទួល ខុស�តូវ
របស់រដ� ក�� ង��រ ��ត់ វ���ន��រ េដើម�ី េ��ះ ���យ ប��� រួម េភទ ���ន
សុវត�ិ��ពនិង ក��ង ��រ េឆ�ើយ តប េ��នឹង ��រ រ�ក��ល��ល េមេ��គ 
ហុីវ។

1. RGC (2014) Neary Rattanak IV
2. NGO CEDAW (2013) "Shadow Report Assessing the Royal Government of Cambodia’s Progress in Implementing the United Nations Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women"

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិសុខ��ពបន�ពូជ

ទិដ���ពេ��លនេ����យ

ែផន��រ យុទ����ស� ��តិេនះ��ន េ��ល បំណង ��ក់ ��ក់ ៤ គឺ៖
១. ����ឱ���ន��រប���លអន���គមន៍ �បយុទ� នឹង េមេ��គហុីវនិង ជំងឺ 
េអដស៍ េ��យែផ�កេលើភស����ងវ�ទ����ស� ��ម រយៈ វ�ធី ���ស�
ស�មបស�មួល និង ពហុ វ�ស័យ។

២. ស��ហរណកម�កម�វ�ធីប���រ ែថ��ំ និង ��រ ព���ល អ�ក ផ��ក 
េមេ��គ ហុីវនិងជំងឺ េអដស៍េ�� ក��ង �បព័ន�សុ��ភិ��ល េដើម�ី  ទទួល 
��ន នូវ ��រ េឆ�ើយ តប �បកប េ��យ�បសិទ���ព និង ចីរ��ព។

៣.  បេង�ើនលទ���ពទទួល��ននូវយន���រ��ំ��រសង�ម និង េស�� 
សង�ម ស���ប់  អ�ក ផ��កេមេ��គហុីវនិង អ�ក ជំងឺ េអដស៍។

៤. បេង�ើនថវ�����តិ និង អន�រ��តិ ��ំ�ទ ដល់ ��រ ផ�ល់ េស�� ��ំ��រ
សំ��ន់ៗ ែដល អនុវត� េ��យ អង���រសង�មសុីវ�ល េដើម�ី ព�ងឹង ចីរ��ព 
ៃន ��រ េឆ�ើយ តប េ�� នឹង េមេ��គ េអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍។ 

េដើម�ីសេ�មច ��ន នូវ េ��ល បំណង េនះ ែផន��រ ��រ�រតនៈទី៤ ��ន 
��ក់េចញសកម� ��ព ចំនួន ពីរ៖

១. ស�មប ស�មួលនិង ���ំេមើល ��រ អនុវត� ែផន��រ យុទ����ស�  
��តិ ស�ីពី  េមេ��គ េអដស៍ និង ជំងឺ េអដស៍ ២០១១-២០១៥
២. អនុវត� ែផន��រ យុទ����ស�ស�ីពី�ស�ីនិងេក�ង �សីនិង េមេ��គ ហុីវ
និង  ជំងឺេអដស៍ ក��ង �បេទស កម����។

�កសួងកិច� ��រ ��រ� ក៏��ន េធ�ើ បច��ប�ន� ��ព េ��លនេ�� ��យ��តិ 
ស�ីពី�ស�ីនិង េក�ង�សីនិង េមេ��គ ហុីវ/ជំងឺេអដស៍  និង ជំងឺ��មេ��គ
េ��ក��ង ���ំ  ២០១៥ េដើម�ី ឆ��ះ ប���ំង ពី ��រ ���ស់ ប��រ��ក់ទង និង 
��រ រ�ក��ល��ល និង បរ���  ��ស  េ��ល នេ�� ��យ។ ��រេធ�ើ 
បច��ប�ន� ��ពេ��ល នេ����យ េនះ ��ន��ក់ប���លនូវទិសេ��
េ��លនេ�� ��យ ចំនួន ៨ចំណ�ច រួម��ំង��ក់េចញនូវវ���ន��រ
 ��រ ��ត់ បន�យ ��និភ័យ��ក់ទង និង  េមេ��គ ហុីវ/ជំងឺ េអដស៍ និង
  ផល ប៉ះ��ល់ េលើ �ស�ីនិងេក�ង �សី ��ម រយៈ ែផន ��រ យុទ� ���ស�  
��តិ េឆ�ើយតប ចំេ��ះេមេ��គហុីវនិង ជំងឺ េអដស៍ែបប េពញេលញ
និងពហុវ�ស័យ ���ំ ២០១៥-២០២០។

អង���រ សង�ម សុីវ�ល ដូច �� អង���រ  NGOCEDAW ��ន អំ��វ��វ 
ដល់ រ��� ភិ��ល  ឲ� ព�ងឹង ��រ អនុវត�ន៍ ច�ប់ ទប់���ត់ ��រ េរើសេអើង
េលើ �ស�ី និង �ស�ីប��រេយនឌ័រ ែដល ផ��ក េមេ��គ ហុីវនិង ជំងឺេអដស៍ ��
ពិេសសអ�ក �បកបរបររកសុី ផ��វ េភទ និង��នអំ��វ��វឲ���ន
��រ េធ�ើ វ�េ��ធន៍កម�ឬ េ��ឃៈ��ព ច�ប់ ��ែដល អនុ���ត�ឲ� ��ន 
អំេពើ េបៀតេបៀនេ��េលើ ពួកេគ��ម�បព័ន� តុ����រ។[2]

ែផន��រយុទ����ស�៥��� ំ (២០១៤-២០១៨) េដើម�ីសម��ព
េយនឌ័រ វ�ស័យយុទ����ស�����ទិ��ពទី២ ��ក់ព័ន�និងលទ���ព
ទទួល��នេស��សង�មនិង��រ���ំ�រសង�ម។ ចំណ�ច២.២�គប
ដណ�ប់េ��េលើែផ�កសុខ��ព  េមេ��គ ហុីវនិងជំងឺេអដស៍ និង����
រូបត�ម�ស���ប�់ស�ីនិងេក�ង�សី��នែចងដូច��ងេ���ម៖

"េលើកកម�ស់សម��ព េយនឌ័រក��ង វ�ស័យ សុ�� ភិ��ល…��មរយៈ 
��រ ព�ងីក ��រ  ទទួល  ��ន ព័ត៌��ន  និងេស��សុ��ភិ��លែដល
��នគុណ��ព ខ�ស់ និងតៃម�សមរម�   រួម ��ំង េស��ែថ��ំសុខ��ព បន� 
ពូជ សុខ��ពផ��វេភទនិង ផ��វ ចិត� �ពម ��ំង  ទប់ ���ត់   ជំងឺ ឆ�ងដូច
��េមេ��គហុីវ  ជំងឺ ��ម េ��គ និង  ជំងឺ មិន  ឆ�ងេផ�ងេទៀត។”[1]

ែផន��រយុទ����ស���តិទូលំទូ��យនិងពហុវ�ស័យេឆ�ើយ តបនិង
 េមេ��គ ហុីវ/ជំងឺេអដស៍េលើកទី៥���ំ២០១៩-២០២៣៖ េ��លេ��
 ែផន��រ យុទ� ���ស�  ��តិ េលើកទី៥េនះ គឺ �� ��រេធ�ើដំេណើរ េ���ះេ��
ប��ប់ ជំងឺេអដស៍ ែដល  �� ��រ   គំ��ម កំែហង ដល់ សុខ��ព 
����រណៈ ឲ���ន មុន ���ំ ២០២៥។

ច�ប់និង េ��ល នេ�� ��យ ��ក់��ក់ អំពី 
េមេ��គហុីវ/ជំងឺេអដស៍៖

�ប��រសំ��ន់ គឺពី�����៣៦-៤២  ៃនច�ប់ េនះែចង ច�ស់អំពី ��រ 
��ម   ��ត់ ��ល់ ទ�មង់ ៃន��រ េរើសេអើង េ��េលើ អ�ក ផ��កេមេ��គហុីវ។

េមេ��គហុីវ /ជំងឺេអដស៏

��រ�រតនៈទី៤៖
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Rizvi  et.al (2020) ��នែថ�ង�� “េ��យ��រ  វ័យេក�ង ��ពអត់
��រ��រ  និង ស�័យ��ព ក��ង  ��រ ែស�ងរក េស�� ែថ��ំ សុខ��ព��ន
ក�មិត��បក��ងចំេ��ម យុវតី និង  �ស�ី េ��កម������នេធ�ើឲ�ពួកេគ
 មិន ទទួល��នេស�� ពន�រកំេណើត …”។  ��រ សិក�េនះក៏��ន 
េលើកេឡើង�� េយើង �តូវ អនុវត� កម�វ�ធីអប់រ�ផ�ល់ ចំេណះដឹង ��ក់ទង
និងសិទ�ិ ផ��វ េភទ និង សុខ��ព បន� ពូជ ែដលសម�សប  វប�ធម៌
េដើម�ី បេង�ើន ��រ ទទួល ��ន ��រ ពន�រកំេណើត ែបប   ទំេនើប
និង បេង�ើន ស�័យ ��ព��ង��យ របស់ �ស�ី។ [4]

��រ ពន�រកំេណើត
��ព��ច រក ��ន  & ��រទទួល��ន

េស��កម� េធ�ើ ែផន��រ �គួ��រ ��ន ��រៈសំ��ន់��ស់ ក��ង ��រ េធ�ើ
ឲ� សុខ ��ព  ���យនិង��រកល��បេសើរេឡើង។ េ��ង ��ម រ��យ 
��រណ៍ �ប�����ស� និង សុខ��ព កម����   ���ំ ២០១៤ ��គរយៃន 
�ស�ី ែដល េរៀប��រ រួចេហើយមិន ��ន េស��កម�   េធ�ើ ែផន��រ �គួ��រ
��ន ��រ ���ក់ ចុះ ក��ង អំឡ�ង មួយ ទសវត� ចុង េ���យ គឺ ���ក់ចុះពី  
២៥% ក��ង ���ំ២០០៥ និង ១៧% ក��ង ���ំ២០១០ មកេ���តឹម
១២% ក��ង ���ំ ២០១៤។ ��េពលបច��ប�ន�េនះ៥៦%ៃនត�មូវ ��រ 
��ំង អស់�តូវ ��ន បំេពញ េ��យ វ�ធី ���ស�    ទំេនើប។ [2]

ក៏ប៉ុែន� អង���រ �៉�រ�ស��បអះ��ង�� “េ����នកិច���រ��េ�ចើន
េទៀតែដលេយើង�តូវ េធ�ើ េដើម�ីសេ�មចេ��លេ��េនះ ពីេ���ះ ែត 
�ស�ី �� េ�ចើន ែដល កំពុងែត�តូវ ��រេស�� ពន�រកំេណើត  ពួកេគមិន
 ��ន ដឹង ច�ស់   �� ពួកេគ  �តូវ េ�� រក េស�� ែដល ��ន គុណ��ព និង 
សុវត�ិ��ព េ��កែន�ង �� េ��ះ េទ េហើយម�៉ាងេទៀតពួកេគក៏េ�� 
ែត��ន ��រ ភ័យ ���ច ក��ង ��រេ�� ទទួល េស��េ��ះ េ��យ��រ ែត  
វប�ធម៌សង�មេ��ែត�ប ��ថ ��ក់ ��យ�ស�ីែដលែស�ងរកេស��
េ��ះ េហើយ��រ��ក់��យេ��ះេធ�ើេឡើង��ន់ែត���ំងចំេ��ះ�ស�ី 
វ័យ េក�ង  និង�ស�ីែដល  មិន��ន េរៀប��រ។”[3]

េ��ង ��ម ��រសិក�មួយេធ�ើេឡើងក��ង ���ំ២០២០ កំេណើនៃន 
េស��េធ�ើ ែផន��រ �គួ��រ និង ��រ  អភិវឌ� េសដ�កិច�សង�ម  េ��ក��ង  
កម���� ��ន េធ�ើ ឲ� ��ន “��រ  េកើនេឡើង �៉�ង  ���ំង  នូវ ����� ៃន��រ
េ�បើ ���ស់េស�� ពន�រកំេណើត…  ��មរ យៈ��រ េកើន   េឡើង នូវ 
ក�មិតសិក�  អប់រ� និង ��រ ចូលរួមេ��ក��ង ទីផ�រ��រ��រ េ���ផ�ះ
�ស�ីកម������ន េដើរ តួ��ទី ��ន់ែត សំ��ន់ ក��ង ��រេធ�ើេសចក�ី 
សេ�មច ចិត���ក់ព័ន�និងប���  ក��ង  �គួ��រ។” [1]

1. Lai, S, & Nai-Peng T. "Contraceptive use in Cambodia: does household decision-making power matter?" Culture, Health & Sexuality (2020): 1-16.
2. RGC. (2014) Cambodia Demographic and Health Survey 2014, p 87. 
3. Marie Stopes, "Where We Work: Cambodia" (online): https://www.mariestopes.org/where-we-work/cambodia/
4. Rizvi, F, Williams, J, Bowe, S. & Hoban, E. (2020) "Factors influencing unmet need for contraception amongst adolescent girls and women in Cambodia."
5. RHAC & ARROW (2019) "National Baseline Research:  Abortion related stigma and discrimination in Cambodia", online: <https://bit.ly/35bx15l> 

��រសិក�ថ�ីមួយ ែដល ដឹក��ំ េ��យ  អង���រ ��ាក់ [�កុម���វ���វ]
��នេលើកសំណ�រេ���កុម�ស�ី ��  េតើ េ��េពល �� ែដល �ស�ី��ច
��ន ៃផ�េ��ះេ��ះប���ប់ ពី ��រ  រួម េភទក��ង កំឡ�ងវដ�ឈម រដូវ
របស់ពួកេគ។ ��ន �ស�ី ែត ១៤% ប៉ុេ���ះ ែដ ល��នផ�ល់ចេម�ើយ 
�តឹម �តូវ�� �ស�ី��ច ��ន ៃផ�េ��ះ�បសិន េបើ ��ង រួម េភទេ����ក់
កណ�ាល ៃន រយៈេពល ��ំង ពីរ។ [5]

ក��ង រយៈេពល ពីរ ទសវត� 
ចុង េ���យេនះ [េយើង] េឃើញ ��ន
កំេនើន�����ៃន ��រេ�បើ ���ស់ េស�� 

ពន�រ កំេណើត  េកើនេឡើង 
ពី ៧% ដល់ ៣៩%

�៉�រ�ស��បកម���� ២០១៨
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�ស�ី េស�ើរ ែត ��ំង អស់ (៩៨%)ែដល��នចូលរួមេ��ក��ង ��រ សិក�
 របស់អង���រ��ាក់ ���ប់��ន ឮ អំពី ទ�មង់  មួយ  ចំនួន ៃនមេធ�ោ��យ
 ពន�រ កំេណើត (ែដល��ក់ប���លេ��ក��ង ប��ីក�មងសំណ�រ��
 “�ប��រ ែដល បុរស  ឬ �ស�ី ��ច េធ�ើ េដើម�ី ទប់���ត់ កុំឲ� ��ន 
ៃផ�េ��ះ”)។ ក��ង ចំេ��ម �ស�ី  ��ំង  េនះ �ស�ី�គប់រូបសុទ�ែត ��ន ឮ
អំពីវ�ធី���ស� ៃន��រ ពន�រ កំេណើត ��ម ែបប ទំេនើប �៉�ងេ��ច
��ស់ក៏មួយែដរក��ងចំេ��មមេធ�ោ��យ��េ�ចើន េ��ះ េហើយ
គិត��មធ�ម��គ ��ន �ស�ី ��គ េ�ចើនែដល  ��ន ដឹង�៉�ងេ��ច
��ស់ពីបីេ��បួន វ�ធី���ស�ៃន ��រ ពន�រកំេណើត ��ម ែបប 
ទំេនើប។

��រ ពន�រកំេណើត (ត)
��ព��ច រក ��ន  & ��រទទួល��ន

6. Ibid. p 24. 
7. Ibid. p 26.

វ�ធីពន�រកំេណើត  ែដល �ស�ី��ន ដឹងនិងេ�បើ���ស់េ�ចើន បំផុត គឺ
��រ េលប ���ំ កង ��ក់  េ���ម ែស�ក និងកង��ក់ក��ងស��ន។  ��ន
�ស�ីេលើស ��ក់កណ�ាលអះ��ង����នដឹងអំពីវ�ធី���ស�
 នីមួយៗែដលេរៀប��ប់��ងេលើ។ ��រ េលប ���ំ�ប��ំៃថ��តូវ ��ន 
ដឹងេ��យ�ស�ីេស�ើរែត ��ំង អស់���េ��កម���� គឺ�ប��ណ៩០% 
ៃន�ស�ី ែដល��ន ចូលរួម សិក�េ��ក��ង េខត� ��ំង ពីរ។  ��រ ចង
បំពង់ េមជីវ�ត បុរស េ���ម អ��ម័យ �ស�ី និង ��រ ពន�រកំេណើត 
ប���ន់ ��វ�ធី���ស�ែបប ទំេនើប ែដល េគ មិន សូវ ��ន ដឹង េ��យ
��ន�ស�ីតិច ��ង ៥%��នអះ��ង����នដឹងវ�ធី���ស�េនះ។[6]

 �� ទូេ�� េ��ក��ង វប�ធម៌ សង�ម កម����  ��រ រួម េភទមុនេពល េរៀប
��រ មិន��ន់ �តូវ ��ន ទទួល យក េ��េឡើយ េទ េហើយ �ស�ី  ែដល
មិន ��ន់ េរៀប��រ ��ច ��ន ��រ ���ក់ េស�ើរ  ក��ង ��រ ពិ��ក� អំពី
េរឿង��ាវ េនះ។ េ��ក��ង ��រ ���វ���វរបស់ អង���រ ��ាក់ ��ន �ស�ី
ែដល មិន ���ប់ េរៀប��រឬ ���ន ៃដគូស�ិទ���លចំនួនែត២.៦%
ប៉ុេ���ះ ែដល��ន ��យ ��រណ៍�� ��ន រួម េភទ។

��ង េ���មេនះគឺ����រ  រក េឃើញ��ក់ទង និង លទ���ពៃន��រ
េធ�ើេសចក�ី សេ�មច ចិត� និង ជេ�មើសមេធ�ោ��យ ពន� រកំេណើត 
របស់ �ស�ី ៖

- �ស�ីចំនួន ៧០% ���កដ ច�ស់ ក�� ងចិត� ��ំង �សុង�� ពួកេគ 
��ច ���ប់ ប�ី/ៃដគូ �� ពួកេគ ចង់ េរៀបចំ េធ�ើ ែផន��រ �គួ��រ។ 

- �ស�ី ចំនួន ៦៧% ���កដ ច�ស់ ក�� ងចិត� ��ំង �សុង�� ពួកេគ 
��ច េ�បើ ���ស់��រ េធ�ើ ែផន��រ �គួ��រ។ 

- �ស�ី ចំនួន ៥៣% ���កដ ច�ស់ ក�� ងចិត� ��ំង �សុង�� ពួកេគ 
��ច េ�បើ ���ស់មេធ�ោ��យេធ�ើ ែផន��រ �គួ��រ េ��ះបី�� ប�ី/ៃដ
គូរបស់ ខ��នមិន ចង់ ក៏េ��យ។ [7]
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1.  Janet Lee, (2003) Menarche and the (Hetero) Sexualization of the Female Body, in “The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance, and
Behavior,” 85
2. UNICEF Cambodia (2018) “From taboo to empowerment through menstrual management and education,” hhttps://bit.ly/3l1yH6G
3. RHAC (2016) Cambodia Country Advocacy Brief – Comprehensive Sexuality Education: The Way Forward, https://bit.ly/2TXmggw 

��រមក��មរដូវ
ែដល���ន ស���រៈផ�ត់ ផ�ង់

និង បរ����រ ��ំ ��ច់ ស���ប់េ�បើ
���ស់ ��ចបណ�ាល ឲ� េក�ង
�សី ខក��ន េ��េរៀន ឬ  ចុង

េ���យ ��ចនឹងេ��ះបង់ ��រ 
សិក���ំង�សុង ែដល េធ�ើ ឲ� 
ពួកេគ ��ត់ បង់ សិទ�ិ ��មូល 
���ន និង សមត���ពក��ង ��រ 
��ន េ��ដល់់ ស���នុពល 
េពញេលញេ��ក��ង ជីវ�ត និង

ក��ង សង�ម។

��រែថ��ំនិងអ��ម័យ
 េពល មក ��មរដូវ

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិសុខ��ពបន�ពូជ

��រែថ��ំនិងអ��ម័យ េពល មក��ម រដូវមិន �តឹម ែត �� �� ��  �ស�ី និង យុវតី   (ក៏ ដូច  ��
 បុរស ប��រ េយនឌ័រ  អ�ក  មិនកំណត់អត�ស���ណេយនឌ័រ  និង បុគ�ល េផ�ង េទៀត ែដល 
មក��ម រដូវ) ទទួល ��ន ស���រៈ និង បរ����រស���ប់េ�បើ���ស់�គប់�គង ��ម រដូវ 
ប៉ុេ���ះ េទ  ែថម ��ំង�តូវ ���� ��ពួក េគ កំ ពុង ែត រស់ េ�� ក��ង បរ�����សសង�ម មួយ ែដល 
អនុ���ត ឲ�  ពួក េគ  ទទួល ��ន ព័ត៌ ��ន  �គប់ ���ន់និងពិត���កដ អំពី វដ�ៃន ��មរដូវ  និង 
��ច �គប់ �គង ��ម រដូវ របស់ ខ��ន �បកប េ��យ េសចក�ី ៃថ� ថ��រ ។

ក��ងកិច�ខិតខំ�បឹងែ�បងេដើម�ី េ��ះ ���យ ប���កង�ះចំ េណះ ដឹង ស�ី ពី ��រ �គប់ �គង
 សុខ ��ព អ�� ម័យ េពល ��ន ��មរដូវ េនះ  �ក សួង អប់ រ� យុវជន និង កី ��  ��ន េធ�ើ ��រ  �� 
ៃដ គូ �� មួយ អង� ��រ យូនីេសហ� ��កល វ�ទ� ល័យកូឡ�ំេបៀ និង អង���រយូអិន េអហ�ភីេអ 
( UNFPA) ��ន េរៀប ចំ បេង�ើត េសៀវ េ�� ែណ��ំ មួយ ស�ី អំពី  “ ��រ លូត ��ស់  និង ��រែ�ប
�បួល ”  េដើម�ី  ផ�ល់ ��រ ែណ ��ំ ដល់ សិស�  និស�ិត អំពី ��ព េពញ វ័យ និង ��រ �គប់ �គង
អ��ម័យ េពល មក��ម រដូវ។ ��ប់ ��ំង ពី ���ំ ២០១៤  មក  េសៀវ េ�� ចំ នួន ជិត  ១៥ មុឺន 
ក�ល  �តូវ ��ន ែចក  ��យ េ�� ដល់ សិស� េ�� ��ម  ���� បឋម សិក� េ�� ក��ង  េខត�  ចំ នួន 
១១ ។ [2]

េ��ះបី����ន�ប��ពលរដ��ប��ណ��ក់កណ�ាលៃន�ប��ពលរដ�សុរបេ��ក��ងសកល
េ��ក ែតងែត��ន��មរដូវ���ប��ំ ��រជែជកពិ��ក�អំពី�ប ��ន បទ  េនះេ�� ែត ហ៊ុំព័ទ�
ប���  េហើយក៏��នបណ�ាសង�មនិង   វប�ធម៌  �� េ�ចើនែដល��ត់ទុក ��មរដូវ��  “��ន 
ក�ិន មិន ល�” “កខ�ក់ ” “គួរ ឱ� �� �៉�ស ” “មិន ���ត” ឬ  “��ច ចម�ង  េ��គ ។”  [1] ទស�នៈ េនះ 
ក៏��ននិងកំពុងែត េកើត េឡើង េ��  កម����ែដរ  េហើយទស�នៈ សង�ម ែបប េនះ   ��ន����ំង មិន 
ឱ� ��ន  ��រ ពិ��ក�េ��យេបើក ចំហ និង ��រ អប់ រ� អំពី ��រែថ��ំនិងអ��ម័យ េពល ��ន 
��មរដូវ ។ ��គេ�ចើន សិស� និស�ិត កម���� ទទួល ��នព័ត៌��ន  អំពីរេបៀបែថ��ំ  អ��ម័យ 
េពល មក ��មរដូវ  ពី សំ��ក់ស��ជិក �គួ��រ �� �ស�ី  េហើយ��គេ�ចើនៃនព័ត៌��នេ��ះ
  ប���ល នូវ ជំេនឿនិងរេបៀបែថ��ំែដលខុស ឆ�ង ។ ��ក់ែស�ង  ��រែណ��ំមិន ឲ� ងូត ទឹក �� 
�ប ��ំ ក��ង េពល ��នឈម  រដូវ  ��រមិន អនុ���ត� ឲ� ��ន ��រ រួម េភទ និ ង មិនឲ�ែហល ទឹក 
េពលកំពុង ��ន��ម  រដូវ   និង ��រែណ��ំមិនទទួល��ន����រែដល ��ន រស ��តិ ជូរ  �តី 
���ប់ ទុក ទឹក កក  ឬ ទឹក ដូង  ។ល។

បែន�ម ពី េលើ េនះ  ��រ តស៊ូ មតិ សំ ��ន់ ៗ ែដល��នេធ�ើកន�ងេឡើង  ��ន ជ�មុញឲ�  ��ន ��រ 
��ក់ ប���ល កម�វ�ធី អប់ រ� អំពី េរឿង��ាវផ��វ េភទ េពញ េលញ (CSE) ចូល េ��  ក��ង កម� វ�ធី អប់ រ� 
សុខ��ព ���ក់ ��តិ។ េ��ះ���៉�ង��  េសចក�ី ��យ ��រណ៍កន�ងមក��នចង��លប���ញ 
�� េយើងេ����ន��រ��រ��  េ�ចើន េទៀតែដល�តូវេធ�ើបែន�មេទៀត��ក់ទង និង ��រអនុវត�ន៍ 
េ�� ក�មិត ���ក់ េរៀន ។  អង���រ  ��ាក់ អះ��ង�� ��រេធ�ើបច��ប�ន���ពេ��េលើេសៀវេ��សិក�
អំពី េរឿង��ាវផ��វ េភទ េពញ េលញ  គឺ��ត�មូវ ��រ ចំ ��ច់  ៖ “េយើង�តូវ េធ�ើ��រ ែកលម�េសៀវេ��
សិក�  អំពីេរឿង��ាវ ផ��វ េភទ េពញ  េលញ េនះ ឲ�ល��បេសើរ  េដើម�ីឲ��សប ��ម បទ���ន 
អន�រ��តិ  និង េឆ�ើយ តប ចំ េ��ះ���ន��ព និង ជួយ យុវវ័យ េ��   កម���� ឲ� េ��ះ���យប���
�ប ឈម ���� េ�� ក��ងដំេណើរវ�វឌ�ន៍��នេ�� រក��ព  េពញ វ័យ ”។ [3]]

កង�ះនូវ ចំេណះដឹង

យូនីេសប កម����

http://unicefcambodia.blogspot.com/2018/03/from-taboo-to-empowerment-through.html
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4. Ibid.
5. Connolly, S., & Sommer, M. (2013). Cambodian girls' recommendations for facilitating menstrual hygiene management in school. Journal of water,
sanitation and hygiene for development, 3(4), 612-622. https://bit.ly/32hgc6S
6.  Connolly, S., & Sommer, M. (2013). Cambodian girls' recommendations for facilitating menstrual hygiene management in school. Journal of water,
sanitation and hygiene for development, 3(4), 612-622. <https://bit.ly/32hgc6S>

��រ ទទួល ��ន ទឺកនិងបរ���� រ អ�� ម័យ  គឺ �� ប��� �ប ឈមមួយ   េទៀត ��ក់ ទង   និង ��រ �គប់ �គង  អ��ម័យ េពល  ��ន ��មរដូវ  
េ�� កម����  �� ពិេសស េ�� ��ម ���� េរៀន ។ ��រ សិក� ក��ង ���ំ ២០១៣  ��ន រក េឃើញ �� ទឹកនិងស���រៈ បរ���� រ អ�� ម័យេ�� 
បរ�េវណ ���� េរៀន ��ំង េ�� ក��ង តំ បន់ ទី �កុង និង ជន បទ  េ��មិន ��ន់ ��ន�គប់ ���ន់ ��ម ត�មូវ ��រ របស់ សិស� េ��ះ េទ ។[6]
ប��� មួយេទៀត គឺ  អ��� ៃន ចំនួនបន�ប់ ទឹក េធៀប និង ចំ នួន សិស� គឺ មិន  �គប់ ���ន់   ែដលេធ�ើ ឱ� ប៉ះ ��ល់ េ�� ដល់ គុណ  ��ព
 អ�� ម័យ ។ ស���រៈ បរ���� របន�ប់ ទឹកមិន�តូវ��ន ស���ត��  េទៀង  ��ត់  និង ខ�ះ   ទឹក�គប់���ន់ ស���ប់ ��រ  �� ងស���ត ៃដ 
ស���ប់��ក់ទឹក បង�ន់  ឬស���ប់ ��ង ���ម  �ប ��ក់ ��ម រដូវ េ��យ ៃច ដន� ។  ��ង េនះ េទៀត  �� ទូេ��  ��ក់ ធុង ស���មគឺ 
��ក់ េ�� េ��� បន�ប់ ទឹក ��េហត្ុ  េធ�ើ ឲ� ��ន ��រ លំ ��ក ក��ង ��រ េ��ះ  េ��ល ស���រៈ អ��ម័យ��មរដូវេ��យ ���នអ�កេឃើញ។
��ន��រ   រក េឃើញ �� អវត� ��ន ៃនទឹកនិងស���ៈបរ����រ អ�� ម័យ �គប់ ���ន់ ស���ប់ េក�ង �សី េ�� ��ម ���� េរៀន ��ន ��រ ��ប់ 
��ក់ ព័ន�  េ�� និង   អវត� ��ន របស់ េក�ង �សី េ�� ក��ង �� �� េរៀន េ��យ ��រ ែត ពួក េគ  ចង់ េ�បើ បន�ប់ ទឹក េ��លំេ�����ន របស់ ��ង ។
ប�����ំងអស់េនះ  ��ច ��ំ ឲ� េក�ង �សី េ��ះ បង់ េ��ល��រ សិក� ��ំង �សុង ។

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិសុខ��ពបន�ពូជ

��រមិន ��ច រក ផលិតផល ស���ប់ េ�បើ���ស់េពល ��ន��ម រដូវ ��ន  េ�� ក��ង បរ�េវណ  ���� េរៀន�� ប��� �ប ឈម  មួយ  េទៀត  
��ក់ ទង និង��រែថ��ំនិង �គប់ �គង អ�� ម័យ េពល ��ន ��មរដូវ េ��   កម����។ ខណៈ  ែដល���� េរៀន េ�� ក��ង តំ បន់ ទី �កុង��ន 
 ទី��ំង េ�� ជិត ផ�រ ែដល��នលក់ សំ ឡី អ�� ម័យ េ��ះ  ���� េរៀន េ�� ��ម ទី ជន បទ េ�ចើនែត ��ន ទី ��ំង ���យ ពី កែន�ង លក់  
សំ ឡី អ�� ម័យ ។ ដូេច�ះ េពល  សិស� �តូវ ��រ សំ ឡី អ�� ម័យ េ�� ���� េរៀន   ពួក េគ �តូវ ែត សុំ ពី មិត� ភក�ិ  ឬ �តូវ �ត ឡប់ មក ផ�ះ វ�ញ ។
�ប ��រ  េនះ ក៏ �� ច  េធ�ើឲ�  េក�ង �សី ខក ��ន ក�� ង ��រ េរៀន សូ�ត �៉�ង ���ំង  ែដរ ។ 

បែន�ម  េលើ េនះ   តៃម�   ផលិត ផល អ�� ម័យ��មរដូវ គឺ �� បន��ក មួយ េទៀតែដរ  ស���ប់��រែថ��ំនិង �គប់ �គង អ�� ម័យ េពល ��ន
��ម រដូវ  េ��  កម���� �� ពិ េសស ស���ប់ អ�ក ែដល រស់ េ�� តំបន់ ជន បទ ។ េ��យ ��រ ែត��រ ចំ ��យ េនះ គឺ��បន��កស���ប់
េក�ង �សី  �ស�ី និង អ�ក េផ�ង េទៀត ែដល មក��ម រដូវ  ពួកេគទំ នង ���តូវ េ�បើ ���ស់ �ក ��ត់ ���ប់ េដើម�ី ទប់ ��ម  ឬ េ�បើ ���ស់ 
សំ ឡី  អ�� ម័យ ដែដល ក��ង រយៈ េពល មួយ ែវង ែដល ��ច ��ំ ឲ� ��ន ��រ  ឆ�ង េ��គ ��ន ។

គួរកត់ស���ល់��សព�ៃថ�េនះ��ន ��រ េកើនេឡើង ៃនសហ���ស សង�ម   ែដល កំ ពុង ែត ផ�ល់ នូវ  ផលិត ផល អ�� ម័យ ��មរដូវ
ែដល��នតៃម�សមរម�និង  និរន�រ ��ព ស���ប់  �ស�ី   េក�ង �សី  និងអ�កដ៏ៃទេទៀតែដល��ន��មរដូវេ��  កម���� ។ ផលិត ផល 
��ំំងេនះ រួម ��ន  ែពង ��មរដូវ ែដល ែណ ��ំ ឱ� េ�បើ ���ស់�� ដំ បូង េ��យ��ង  Restore One។  ផលិត ផល  មួយ េទៀត គឺផលិត
េឡើងេ��យ�កុម�ស�ីសហ ���ស  សង�ម  Green Lady ែដល ��នេធ�ើ �ក��ត់អ��ម័យែដល ��នតៃម�សមរម� និង  ��ច េ�បើ 
���ស់ េឡើង វ�ញ ��ន រហូត ដល់ រយៈ េពល បី ���ំ ។

េ��ះ បី �� ��ន កិច� �បឹងែ�បង ពី សំ��ក់��ជ រ��� ភិ��ល និង អង� ��រ សង�ម សុី វ�ល �� េ�ចើន   ក៏ ���ន ��ព ��រែថ��ំនិងអ�� ម័យ 
េពល ��ន ��មរដូវ ក��ង  �ប េទស កម����  គឺ�តូវ��រ��រយកចិត�ទុក��ក់�� បន� ប���ប់និង ��រ េប���� ចិត� រយៈ េពល ែវង  េដើម�ី េ��ះ 
���យ  ប��� �ប ឈម  ��ំង អស់ េនះ  �� ពិេសស��រ ���ស់ ប��រ ផ�ត់ គំ និត មិន �តឹម �តូវ ជុំ វ�ញ ��រ  មក��ម រដូវ េនះ។ គួរែត��ន��រ 
េលើក កម�ស់ បែន�ម េទៀតជុំវ�ញ��រ អប់ រ� អំពី ��រ ែថ��ំនិង�គប់ �គង អ��ម័យ េពល ��ន ��មរដូវ    េហើយ   គួរ ែត  េលើក ទឹក ចិត�
កុ��រៗ ឲ� ��៊នសួរ សំ ណ�រ អំពី�ប ��ន បទ េនះ។ចំណ�ច ទី ពីរ  ���� េរៀនគួរ ពិ��រ�� ផ�ល់ ស���រៈែថ��ំំអ�� ម័យ��មរដូវ
 េ��យ មិន  គិត ៃថ�ដល់ សិស� និស�ិត  ឬ េរៀបចំឲ� ��ន��រ លក់ ស���រៈ��ំងេនះក��ង បរ�េវណ ���� េរៀន  ក��ង តៃម� ��ប  េដើម�ី  បង� 
លក�ណៈ ��យ �សួល ឲ�ពួកេគ ទទួល ��ន  ផលិត ផល  ��ំង អស់ េនះ ។ ចំណ�ច ទី បី ����េរៀន  គួរ ែត េរៀបចំ បរ����រ បន�ប់ ទឹក  
េឡើង វ�ញ  ��ម រយៈ ��រ ផ�ត់ ផ�ង់ទឹក និង បរ����រអ�� ម័យ ឱ� ��ន �គប់ ���ន់ េ�� ��ម ����រ។ កុ��រ គួរ ទទួល ��ន ��រ បេ�ងៀន �� 
ពួក េគ ��ច េ�បើ ���ស់ បន�ប់ ទឹក ែដល សម �សបបំ ផុត េ��និង អត� ស���ណ េយន ឌ័រ និង ត�មូវ ��រ របស់ ពួក េគ ។

ទឹក  និងស���រៈ បរ����រ អ�� ម័យ

��រ ទទួល ��ន ផលិត ផល  ស���ប់ េ�បើ���ស់េពល ��ន��ម រដូវ

��រ សម�ឹង េ���ះ េ�� មុខ

��រែថ��ំនិងអ��ម័យ
 េពល មក ��មរដូវ (ត)

េ��យ ែឡក    ��រ��យតៃម�របស់ អង���រ  ��ាក់ ��ន កំ ណត់ ��  ��រ អប់ រ� អំពី េរឿង��ាវផ��វ េភទេពញ េលញ �� េពល បច��ប�ន� េនះ 
“ ខ�ះ ��ត ��រ ពិ��ក� អំពី វដ� ជីវ�ត   រួម ប���ល ��ំង ��រែ�ប�បួល  ែផ�ក ��ង ��យ  និង ែផ�ក សង�ម េ�� េពល េពញ វ័យ  [និង] ក��ង វ័យ 
បន� ពូជ ” ។ [4] ��ង េនះ េទៀត  ��រ សិក� មួយ ស�ី អំពី ��រ �គប់ �គង អ��ម័យ េពល ��ន��ម រដូវ ក��ង �ប េទស កម����  ��ន រក 
េឃើញ �� �� េរឿយ ៗ  �គូបេ�ងៀន��ំង �គូ �បុស និង �គូ �ស�ី  េ����ន ��ព ���ស់ េអៀន ក��ង ��រ បេ�ងៀន  ឬ ខ�ះ  ទំ នុក ចិត� េដើម�ី  បេ�ងៀន    
េម េរៀន អំពី សុខ ��ព បន� ពូជ��ំង េ��ះ ឲ�  ��ន �ប សិទ� ��ព ។ [5]

https://bit.ly/32hgc6S
https://bit.ly/32hgc6S


��រ រ�លូត កូនមិន ែមន�� 
��រ ពន� កំ េណើត េទ ។

�ស�ី ��ន  សិទ�ិ  រ�លូត កូន ...
េយើង មិន ��ម ��ត់
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េ��ះ បី ����រ រ�លូត កូនេ��  កម�����តូវ��នទទួល���ល់េ��យច�ប់ែដលបេង�ើត
េឡើង េ��ក��ង   ���ំ ១៩៩៧  ក៏ េ��យ  ព័ត៌��ន��េ�ចើនចង��ល ប���ញ ��  �ស�ី េ�� ែត��ន 
��ព ���ក់ េស�ើរ ក��ង ��រ េ�បើ េស�� រ�លូត កូន  េហើយ  េ�� េពល ែដល ពួក េគ េ�បើ���ស់
េស��េនះ   ពួក េគ �តូវរង��រ  �ប ��ថ ��ក់ ��យ�៉�ង ���ំងពី សង�ម  ។ [1]

ច�ប់  អនុ���តឲ� េធ�ើ ��រ រ� លូត កូន ��ម ��រ  េស�ើសុំ េ��េពលែដលគត៌ ក��ង ៃផ� ��ន   
��យុ រហូតដល់១២ ស���ហ៍  េហើយ ក��ង ��លៈ េទសៈ មួយ ចំនួនេទៀត ��ររ�លូត  
��ច េធ�ើ ��ន ក��ង អំ ឡ�ង�តី��ស ទី ២។ ច�ប់ េនះ  ��ន បេង�ើត េឡើង េដើម�ី ��ត់ បន�យ 
អ���  មរណៈ��ពៃន ���� ែដលេកើតេឡើងក��ង ក�មិត ខ�ស់�� េពល េ��ះ ។   ��ន��រ 
េជឿ ��ក់�������មរណៈ��ព   ៃន���� មួយចំនួនធំគឺ  បណ�ាលមកពីផលវ���ក
ែដលបង�េឡើងេ��យ  ��រ រ�លូត កូន េ��យ ���ន សុវត�ិ ��ព  ។  [2]

សូម�ី ��ន��រេធ�ើកំ ែណទ�មង់  ច�ប់   រ�លូត កូនេនះ ��រ ���វ ���វ េ�� ែត ប���ញ ��   
��រ ផ�ល់ េស��  រ�លូត កូន េ��យ សុវត�ិ��ពេ�� ��ន ��ពយឺត �៉�វ  េហើយ��រផ��ច េផ�ើម 
ែក លម�រេស�� រ�លូត កូន  េ��យ សុវត�ិ��ព  េទើប ែត េធ�ើេឡើង ក��ង េពល ថ�ី ៗ  ប៉ុេ���ះ ។  
េ��ង ��ម  Petitet et al “កង�ះ ��រ យល់ ដឹង អំពី ច�ប់ និង កង�ះ េស�� រ� លូត កូន  
េ��យ សុវត�ិ��ពែដល ��ច រក ��ន េនះ  ��ន ន័យ ��  �ស�ី �� េ�ចើន េ��ែតបន� េធ�ើ ��រ 
រ�លូត កូន េ��យខ��នឯង ��ម រយៈ��រ េ�បើ ���ស់ ���ំ ែដល មិន ��ន ចុះ ប��ី �តឹម �តូវ 
ឬ េ�បើ���ស់េស��រ�លូតែដល���ន សុវត�ិ��ព េហើយ  ��ច បណ�ាល ឱ� ��នផល
វ���កក��ង ��រ ែថ��ំ េ���យ ��រ រ�លូត។” [3]

��រ រ�លូត កូន

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិសុខ��ពបន�ពូជ

1. RHAC & ARROW (2019) "National Baseline Research:  Abortion related stigma and discrimination in Cambodia", online: <https://bit.ly/35bx15l> 
2. Petitet, P. H, Ith, L, Cockroft, M, & Delvaux, T (2014) Towards safe abortion access: an exploratory study of medical abortion in Cambodia. Reproductive
Health Matters, 22(sup44), 47-55.
3. Ibid., p. 47. 
4. NGO-CEDAW, (2019) Joint Submission by CSOs for the Pre-sessional Working Group for the 74th session of the CEDAW Committee, p. 12. 

Pich Sothy, NMCHC, 2020

េ��ង ��ម អង���រ  NGO CEDAW មូល េហតុ ចម�ង ែដល �ស�ី កម���� េធ�ើ��រ រ�លូត 
កូន ��ច��ក់ព័ន�  េ�� និង ប��� សុខ��ព មិន ល�  ��រ ��ន ៃផ�េ��ះមុន/េ���
����ហ៍ពិ��ហ៍ ចេ���ះគ���ត  កំេណើត  ខ�ី   ��រ  ទទួល ខុស �តូវ ក��ង �គួ ��រ  និង 
��ព �កី �ក ។ �ប ភព ដែដល  ��ន កត់ស���ល់ ែដរ ��  ��រចង�កង  ទិន�ន័យអំពី��រ 
រ�លូត កូន េ���ប េទស កម���� េ����នតិចតួច និងមិនេពញេលញ។ [4]
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��រ រ�លូត កូន (ត)

ប�����ក់ទងនិងសិទ�ិសុខ��ពបន�ពូជ

5. Ibid. 
6. Supra note 2.
7. Phnom Penh Post, (22 July 2020), "National body finds 40% of abortions illegal"  online: <https://bit.ly/3kdQUwA> 
8. Supra note 4.
9. Supra note 2. 

េ��ះបី����រ រ�លូត កូន �តូវ ��ន  េ�បើ ���ស់ េ�ចើន េ��យ �ស�ី វ័យ  ចំ ��ស់   អង� ��រ  NGO CEDAW ��យ ��រណ៍ ��  
អ��� យុវវ័យ��ន គភ៌��ន ក�មិត ខ�ស់ រហូត ដល់ ១២ % េនះគឺ��ប���ចម�ងមួយែដល  ជះ ឥទ�ិពលេ��េលើអ���
ៃន��រ រ�លូត កូនែដល ���ន សុវត�ិ��ពក��ងចំេ��មយុវវ័យ  ។  វប�ធម៌សង�ម��ន �ប ��ថ  ��ក់ ��យ�៉�ង���ំង េ�� 
េលើ �ស�ី ែដល ែស�ង រកេស�� រ�លូត កូន  �� ពិេសស �ស�ី វ័យ េក�ង ។ អ�ក ផ�ល់ េស�� រ�លូតកូន�� េរឿយ ៗ   ��ន ��រ ���ក់ 
េស�ើរ េ�� ក��ង  ��រ អនុវត� ន៍��រ រ�លូត  កូន  េ��យ �សប  ច�ប់  េ��យ ��រ  ែត ខ�ះ ��រ យល់ ដឹង សម �សប អំពីសិទ�ិ    ផ��វ េភទ  
និង សុខ ��ព បន� ពូជ របស់ �ស�ី  �ពម ��ំង គំ ��ប  ក���  សង�ម វប�ធម៌។ [5]

ប���ប់ ពី ទទួល��ន��រ អនុម័ត របស់ �ក សួង សុ��ភិ��ល  េ��ក��ង ���ំ ២០១០  ���ំ  រ�លូត កូន ��ម ែបប េវជ� ���ស� 
"Medabon" ��ន ��ក់ លក់ េ�� ��ម ឱសថ ���ន  និង េ����ម ទី��ំង  សុ�� ភិ��ល មួយ ចំ នួន ក��ង �ប េទស កម���� ។ 

Petitet et al រក េឃើញ ��  ខណៈ េពល ែដល ក�មិត ៃន��រ បណ��ះ បណ�ាល ក��ង ចំ េ��ម អ�ក លក់ ���ំ និង អ�ក ផ�ល់  
េស��រ�លូតកូន��ន ��ពខុសៗ���   ក៏ ចំ េណះ ដឹង អំពី រេបៀប ៃន ��រ េ�បើ ���ស់ ���ំ រ�លូត កូន េនះ   និង ផល ប៉ះ ��ល់  ��ន 
��ព ល� �តឹម �តូវ។ ��រួម �ស�ីែដល��នចូលរួម េ�� ក��ង ��រ សិក�  េនះ ��នប���ញ��រ  េពញ ចិត� ចំ េ��ះ េស�� កម� 
ែដល ពួកេគ��នទទួល។ ដូេច�ះ��រ រ�លូត កូន ��ម ែបប េវជ� ���ស�  គឺ �� ជំ ��ន វ�ជ���ន មួយ េ���ះេ�� ទប់ ���ត់ និង 
��ត់ បន�យ ��រ អនុវត�ន៍ ��រ រ�លូត កូនែដល ���នសុវត�ិ��ព េ�� កម���� ។ [9]

��រ រ�លូត កូន ��ម ែបប េវជ����ស�

��រ រ�លូត កូន  ែដល ���នច�ប់ អនុ���តិ( ���ន����� ប័ណ�) 

េ��ះ បី �� ��ន ��រ រ� ក ចេ�មើន គួរ ឱ� កត់ ស���ល់េ�� ក��ងរយៈ ប៉ុ���ន ���ំ ថ�ី ៗ  េនះ ក��ង��រេ���ះ េ�� ព�ងឹង េស��  រ�លូត 
កូន េ��យ  សុវត�ិ��ព   ��រ រ�លូត កូន េ��យ���ន សុវត�ិ��ពេ��  ែត��ក���ចម�ង  មួយបណ�ាលឲ���ន មរណ ��ព 
����។ ��ន��រសិក� ចង �កង ឯក ��រ អំពី បទ ពិេ��ធន៍ របស់ �ស�ីកម����  ែដល��ន េ�បើ ���ស់  វ�ធី ���ស� រ�លូត 
កូន េ��យ មិន��ច់ វះ ��ត់  “��ម ែបប �ប ៃព ណី ”។ េ�� ��ម  ទី ជន បទ  �ស�ី េលប ���ំ បុ��ណ  ឬ ផឹក ��� ស និង ���ំ 
បុ��ណ  ែដលលក់ េ��យ �គូ ែខ�រ  និង  ���ប់ ���ំ ែដល េគ េ�� ��  ��� ១១”។ េគក៏��នរកេឃើញ�� ��ន��រ េកើន 
េឡើងក��ងចំេ��ម�ស�ី កម����ែដល  េ�បើ ���ស់ ផលិតផល ឱសថ    �� ពិេសស ��រ េ�បើ ���ស់ ���ំ ែដល មិន ��ន ចុះ 
ប��ី �តឹម�តូវែដល អ�ក �សុក េ�� �� “���ំ ចិនែស ” �� េដើម។ [6]

ថ�ី ៗ  េនះ  មជ�មណ�ល ��ំ ��រ សុខ ��ព ���� និង ��រក ���ក់ ��តិ  ��ន េធ�ើ ��រ �៉�ន់ ���ន   ��  ៤០%  ៃន ��រ រ� លូតកូន 
េ�� ក��ង រយៈ េពល ៥ ���ំ ចុង េ���យ េនះ  គឺ   ��ន េធ�ើ េឡើង េ��យអ�ក អនុវត�  ែដល ���ន ����� ប័ណ� ។[7] េ��យ ��រ 
ែត  ��រ ខ�ះ ��រ ែថ ��ំ សុខ ��ព បន� ពូជ េ��យ សុវត�ិ��ព េនះ  អ�ក �បកបរបររកសុី ផ��វ េភទ ��ក់ ទទួលរង នូវ អ��� 
មរណ��ព ���� ខ�ស់េហើយ ��េរឿយៗ��ក់ព័ន� និង  ��រ រ�លូត កូន  ។ [8]



អង���រ �����ន �����ប័នឯក��ជ� និង�ប��ន់
េ��ល��រណ៍�ស�ីនិយមែបបច�មុះ ែដល��នេបសកកម�
បេង�ើតបរ�����សសង�មែដល�ស�ី�គប់រូប��ចទទួល��ន
សម��ព យុត�ិធម៌ និង��ចេ�បើ���ស់ស���នុពលរបស់
ខ��នេពញេលញ។
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