អង�ករសហ្របជា
មហសនិ
� ប

ែចកចយ មានក្រម
៧ មិថុនា២០១៦

ឯកសរេដីម៖ អង់េគ�

សម័យ្របជុំេលីកទ៧០

ចំណុចទី១១ ៃនរេបៀបវរ
ករអនុវត�េសចក�ី្របកសស�ីពីករេប�ជា�ចិត�អំពីេមេរ/ជំងេឺ អដស៍ នង
ិ េសចក�ី្របកសនេយាបាយស�ី
េរគេអដស/ជំងេឺ អដស៍

េសចក�ី្រពងេសចក�ីសេ្រមចែដលដក់ ប��ូនេដយ្របធនម
ា
េសចក�ី្របកសនេយាបាយស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍៖ ទក់ទងនឹងករពេន��នករ្របយុទ
េអដស៍ និងករប� �ប់ក ររីករលដលជំងឺេអដស៍្រត២០៣០

មហសន�ិប

អនុម័តេសចក�ី្របកសនេយាបាយស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ ជាឧបសម�័ន�ភា�ប់េទនឹងេសចក
បច�ុប្បន�

ឧបសម័ន
� �

េសចក�ី្របកសនេយាបាយស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍៖ ទក់ទងនឹ
ងករពេន��នករ្របយុទ


េអដស៍ នង
ិ ករប� �ប់ក ររីករលដលជំងឺេអដស៍្រត២០៣០

១. េយង
ី ្របមុខរដ� និងរដ�ភិបាល និងតំណាងរដ� និងរដ�ភិបាល បានជួបជុំគា�េនឯអង�ករស

ៃថ�ទី៨ ដល់ ១០ មិថុនា ២០១៦ ប��ក់េឡង
ី វិញពីករេប�ជា�ចិត�របស់េយីងេដីម្បីប��ប់កររីករ

ជំងឺេអដស៍្រតឹមឆា២០៣០ ជាមរតករបស់េយីងស្រមាប់មនុស្សជំនាន់បច�ុប្បន� និងអនាគត េដីម្ប
និងព្រងីកករ្របយុទ�នឹងេមេរគេអដស៍ និងប��ប់ជំងឺេអដស៍ េដីម្បីសេ្រមចចំណុចេដ េដីម្បីច

យកឱកសថ�ែដលផ�ល់េដយរេបៀបវរៈឆ២០៣០ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពពេន��ន
សកម�ភាព និងេដីម្បីតែ្រមត្រមង់យុទ�វិធីរបស់េយីងចំេពះជំងឺេអដ៍ ែផ�
ស
កេលីសក� េគាលេ

អភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព េដីម្បីពេន��នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរួមគា� និង្របកបេដយនិរន�
ដឹកនំា េឆា�ះេទកន់ករប��ប់កររីករលដលជំងឺេអដស៍ េហីយេយីងសន្យោបេងខំ្របឹងែ្រ េឆា�
េទរកេគាលេដៃនកម�វិធីបង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទ ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ែដ ក

ឆ�ងថ�ីបានយា៉ងេ្រចីន បេង�ីនអយ ុកលរំពឹងទុក និង គុណភាពជីវិត ករេ
លី កកម�ស់ ករ ក

បំេពញសិទ�ិមនុស្សទំងអស់ និងេសចកៃថថ
� �ូររបស់អ�ករស់េនជាយ ្របឈមមុខ និរងផលប៉ះពល
េដយេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ និង្រគ�សររបស់ពួ

២. ប��ក់េឡង
ី វិញពីេសចក�ី្របកសឆ២០០១ស�ីពីករេប�ជា�ចិត�ចំេពះេមេរគេ/ជំងេឺ អដស៍ នង
ិ េសច

ក�ី្របកសនេយឆា�២០០៦ នង
ិ ២០១១ ស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និត្រម�វកបនា�ន
េដីម្បីព្រងីកកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងឱ្យបានខ�ំងេឆា�ះេទរកេគាលេដៃនករទទួលប ានជបង�រ
ករព្យោបាល ករែថទំ និង្រគប់្រជ�ងេ្

៣. ប��ក់េឡង
ី វិញពីរេបៀបវរៈឆា២០៣០ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព រួមទំងករតំ
រដ�ជាសមាជិក េម្បីប��ប់ក ររីករលដលជំងឺេអដស៍្រត២០៣០ នង
ិ រេបៀបវរៈសកម�ភាព អឌ

អបា(Addis Ababa) ៃនសន�ិសីទអន�រជាតិេី
�
ល កទីបីស�ីពីហិរ�ប្បទនស្រមាប់ករ
៤. ប��ក់េឡង
ី វិញពីសិទ�ិអធិបេតយ្យរបស់រដ�ជាសមា

ដូចែដលបានែចងេនក�ុងធម�នុ��របស់អង�ក

សហ្របជាជ និងភាពចំបាច់ែដល្របេទសទំងអស់្រត�វអនុវត�ករេប�ជ�ចិត� និងករស
ន្យោ
ា
ក�ុងេសចក�ី្របកសបច�ុប្ ្រសបតមច្បោប់ជាតិ អទិភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងសិទ�ិមនុ

៥. ប��ក់េឡង
ី វិញពីេសចក�ី្របកជសកលស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស កតិកស��អន�រជតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� ន
ា
នេយាបាយ កតិកស��អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិេសដ�កិច សង�ម និងវ
�
ប្បធម៌ េសចក�ី្របកស្រក�ងេប

េវទិកស្រមាប់សកម

នង
ិ លទ�ផលៃនករពិនិត្យេឡីងវិញរបស់ខ�ួន ឯកសរលទ�ផលៃនសម័យ្រប

ពិេសសេលីកទី ២៣ ៃនមហសន�ិបាត កម�វិធកម�ភាពៃនសន�ិសីអន�រជាតស�ីពី្របជាជននិងករអភិវ

សកម�ភាពសំខន់ៗស្រមាប់ករអនុវត�បែន� និងលទ�ផលៃនករពិនិត្យេឡីងវិញរបស់ខ�ួន េហកត់

សមា�ល់ពីឯកសរលទ�ផលៃនសន�ិសីទពិនិត្យេឡីងវិញថា�ក់តំបន់ េដយប��ក់ថា ឯកសរល
សន�ិសីទពិនិត្យេឡីងវិញថា�ក់តំបន់ទំងេនះ ផ�ល់នូវករែណនាំជាក់លក់េទតមតំបន់អំពី្រប

អភិវឌ្ឍហួសពីឆា២០១៤ ស្រមាប់តំបន់នីមួយៗែដលបានអនុម័តឯកសរលទ�ផលជាក់លក់ អ
ស�ីពីសិទ�ិកុមារ អនុស��ស�ីពីករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរ្របឆាំង�ស�ី ឯរលទ�ផលៃន

សម័យ្របជុំពិេសសរបស់មហសន�ិបាតអង�ករសហ្របជា២០១៦

ស�ីពីប��េ្រគឿងេញ�នពិភ

េលក េសចក�ី្របស�ីពីករលុបបំបាត់អំេពីហិង្សោ្របឆាំង�ស�ី និងអនុសសិទ�ិជ
នពិករ
�

៦. រំលឹកេឡង
ា
ី វិញេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់ ECOSOC ឆា�២០១៥ ស�ីពីកម�វិធីអង�ករសហ្របជាជតិរួមគា�ស
េមេរគេអដស/ជំងឺេអដស៍ (UNAIDS) ែដលបានប��ក់ពីតៃម�ៃនេមេរៀែដលបានទទួលពីករេឆ�ីយត

ចំេពះជំងឺេអដស៍ជាសកលស្រមាប់រេបៀបវរៈអភិវឌ្ឍន៍េ២០១៥ េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹ
សន�ិសុខ េលខ ១៩៨៣ ស�ីពីផលប៉ះពល់ៃនកររីករលដលេមេរគេអដស៍េនក�ុងមានជេមា�
និងេ្រកេពលមានជេមា េសចក�ីសេ្រមចេី
ល ក៦
ទ ០ស�ីពី�ស�ី េក�ង្រសី និងេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដ

របស់គណៈកម�ករស�ីពីស�នភាព� ែដល្រត�វបានអនុម័តឯសម័យ្របជុំរបស់គណៈកម�ករស�ីស�
ភាព�ស� និងេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិេលខ ១៧/១៤ ស�ីពីសិទ�ិរបស់មនុស្្រគបរូប

ចំេពករទទួលបាននិយាមខ�ស់បំផុតៃនសុខភាពផ�ូវកយនិងផ�ូ ក�ុងបរិបទៃនករអភិវឌ្ឍ និង 
ទទួលបាឱសថ េសចក�ីសេ្រមេលខ ១៦/២៨ នង
ិ ១២/២៧ ស�ីពីករករពរសិទ�ិមនុស្សក�ុងបរិ

េរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និេសចក�ីសេ្រមេលខ ១២/២៤ ស�ីពីករទទួលបានឱសថក�ុងបរិបទៃនសិទ
របស់មនុស្ស្រគប់រក�ុងកទទួលបាននិយាមខ�ស់បំផុតៃនសុខភាពផ�ូវកយនិងផ�ូវច
៧. ប��ក់េឡង
ី វិញពីករេី
ល កកម�ស់ និងករពរ និងេសិទ�ិមនុស្ស និងេសរីភាពជាមូលដ�នរបស់មន
្រគប់រូប រួមទំងសិទ�ិចំេពះករទទួលបានករអភិវឌ្ឍ ែដលមានលក�ណៈជាសកល មិនអ
មានលក�ណៈពឹងព នង
ិ ពក់ព័ន�គា�េទវិញេទមក គួរ្រត�វប បេទក�ុងេគាលនេយាបយ និ
ា

វិធីេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ទំងអស់ និងប��ក់េងវិញផងែដរអំពីភាពចំបាច់ែដល្រត�វចត
ករ េដីម្បីធានាថាស្ស្រគប់រូបមនសិទ�ិចូលរួម រួមចំែណក និងទទួ
ករអភិវឌេសដ�កិច� សង�ម
ា

វប្បធម៌ និងនេយាបាយ េហេគគួរយកចិត�ទុកដក់េដយេស�ីភាព និងពិចរណាជាបនា�ន់េ
េលីកកម�ស់ កររ នង
ិ បំេពញសិទ�ិមនុស្សទំងអ

៨. ប��ក់ពីសរៈសំខន់ៃនករជំរុញសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ េដីម្បីគំ្រទដល់កិច�ខិតខ
របស់រដ�ជា
ា
សមាជិក េដីម្បីសេ្រមចេគាលេដសុខភាព ចណ
ំ ុ ចេដៃនករប��ប់កររីករលដលជំងឺេអដស៍
ឆា�២០៣០ អនុវត�ករទទួលបានជាសកលនូវេសវសុខភា នង
ិ េដះ្រសយកត�្របឈសុខ

ភា

៩. ទទួលស�ល់ថា រេបៀបវរៈ២០៣០

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ្រត�វបា

េគាលបំណង និងេគាលករណ៍ៃនធម�នុ��របស់អង�ករសហ្រ រួមទំងករេគារពចអន�រជាត

េពញេលញ។ ខ�ឹមសរេនះមានែចងេនក�ុងេសចក�ី្របកសសកស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស សន�ិស��សិទ�ិ
ល
អន�រជាតិ េសចក�ី្របកសសហស្សវត្សរ៍ និងលទ�ផលពីកិច�្របជុំកំពូលពិភព២០០៥។

វម

ប��ក់ផងែដរេនក�ុងលិខិតូបករណ៍េផ្សងេទៀត ដូចជាេសចក�ី្របកសស�ទ�ិក�ុងករទទួលបាន
អភិវឌ្។
១០. ទទួលស�ល់ថា េមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េនែតជាប��បនា�ន់សកលមួយ បង�ជាដ៏ធំ
បំផុតមូយចំេពះករអភិវឌ្ឍ វឌ្ឍ នភាព និងស�ិរភាពៃនសង�មរបស់េយីង និងពទំងមូល េហីយ
្រត�វកករេឆ�ីយតជាសកល្រគប់្រជ�ងេ ែដលពិចរណាពីករពិតែកររីករលដលេមេរ

ដស៍ ជាេរឿយៗគឺជាមូលេហតុ និងផលវិបាកមួយៃនភាព្រកី្រក វិសមភាព្របសិទ�ភាពៃនករេឆ

តបនឹងេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស

មានសរៈសំខន់ខ�ំងបំផុតចំេពះករសេ្រមចបានរេប

២០៣០ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពេនក�ុងទិដ�ភាពបី- េសដ�កិច� សង�ម និងបរិស�

- ែដលទទួលស�ល់ថា ករលបបំបាត់ភាព្រកី្រក្រគប់ទ្រមង់ និងទិដ�ភាព រួម
ុ
ទំងភាព្រកី្រកធ
ជាកត�្របឈមសកលធំបំផុត និងជាលក�ខណ�ត្រម�វែដលមិនអចខ�ះបានស្រមាប់ករអភិ
ចីរភាព េហីយថេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់មនុស្សគឺជាមដ�ន្រគឹះ េហីយ្របេទសទំងអស់្រត�វែតសេ្រ

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព និងចំណុចេដែដលស្រមាប់ជា្របេយាជន៍ដល់្
និង្រគប់ែផ�កទំងអស់ៃនសង�ម េដីម្បថា ពុំមាននរណាមា�ក់្រេគទុកេចេឡយ
ដូេច�ះបេង�ីត
ី

បានជាផលជះជាេ្រចីន និងវឌ្ឍនភាពកន់ែតមេទៀតេនទូទំងរេបៀបវរៈ២០៣០ស្រមាប់

អភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព េដយចងចំទុកក�ភាពសកល សមាហរណកម និងភាពមិនអចបំែ

បានៃនរេបៀបវរៈថ�ីេ

១១. អំពវនាវមានសកម�ភាពជាបនា�ន់ក�ុងរយៈេពល្របាំឆា� ំបនា�ប់ េដ ពុំមាននរណាមា�ក់្រត
ទុកេចលេនក�ុងករេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺេអ

ដស៍ ធានាករសេ្រមចបានផលចំេណញែដលមិ

មុនមកៃនករវិនិេយាគែដលបានេធ�ីេឡីងក�ុងរយៈេពលជាេ្រចីនទសវត្សរ៍កន�ងមក ្រពមទំងេធ�
្របឹងែ្របង រួមទំងតមរយៈសមគ�ីភាពសកល ករទទួលខុស្រត�វរួមគា�កដឹកនាំនេយា
ជាពិេសស េដយេយាងតមកំេណីន្របជាជនអ ២៥ឆា�ំ េនក�្របេទសែដលមានបន�ុកខ�ជ
េ្រចីន េដីម្បីេជៀសហនិភ័យៃនករេកីតេឡីងវិញនូវកររីករៃនជំងេឺ អដស៍េនក�ុងតំបន់ខ�ះៃ

ពិភពេលក និងេដីម្បីេដះអ្រតែដលកំពុងែតេកីនេឡីងៃនភាពសុំនឹងឱសថ្របឆាំង
ែដល


អចបណា�លឱ្យមានករខតបង់ដល់អយុជីវិតមនុស្សនិងេសដ�កិច�ក ្រពទំងសំែដងករ្រ

បារម�អពីករខងបង់េដករមិនេធ�ីសកម�ភ

ក�ុងេពលមានវិបតេកីតេ
ឡង
�
ី ទក់េទនករទទួ

បាន និងករមានេសវព្យោបាល និងវឌ្ឍនភាពនិងធនធានមស្រមាប់ករបង�បាល ែថទ
នង
ិ គាំ្
១២. ប��ក់េឡង
ី វិញថា សុខភាពគឺជាបុេរលក� មួយស្រមាប់ និងជាលទ និងសូចនាករៃនទិដ�ភទំ
បីៃនករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព អចសែតេនេព

ណាែដលគាេ្របវ៉ឡង់ខ�ស់ជំងឺឆង
� និងជំងឺមន
� រួមទំងជំងឺែដលេកីតេឡីងថ�ី និងជំងឺែដលេកីតេឡី
ិ ឆង
វិញ។

១៣.ទទួលស�ល់ថ ភាព្រកី្រក និងសុខភាពមិនល� មានករផ្សោរភា�ប់គ�យ
ា ភាព្រកី្រកអចបេហ
និភ័យៃនករវិវឌ្ឍពីេមេរគេអដស៍េទជាជំងឺេអដស៍ េដកង�ះខតករទទួលបានព្យោ

្រគប់្រជ�ងេ្រនិងអហរូបត�ម�្រគប់្រគន់ និងេសវែថទំ និងេដយសរែតកង�ះខតលទ�ភ
ា
ករចំណាយែដលទក់ទងនឹងេសបាល រួមទមធ្យោបាយេធ�ីដំេផងែដរ។

១៤. សង�ត់ធ�ន់ពីសរៈសំខន់ជា

(ជាពិេសសែផ�កេលីមគ�ុេទ�សករបស់អង�ករសុខភាពពិភពេលក

២០១៥ ែដលផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យចប់េមករព្យោបាលេដយឱសថេមេរស្រមាប់មនុស្ស្រគប
ែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ ែដលមានេក CD4 ចំនួនប៉ុនា�នក៏េដ) ៃនវិធីស�ស�រួមប��ូ

និងជាលក�ណៈ្របព័េដីម្បីជំរុញករទទួលបានេសវែថទំសុខភាព្របកបេដយគុណភាព ន

មនុស្ ក�ុងលក�ណៈរួមប��ូលកន់ែតេ្រចីន ក�ុងបរិបទៃនករេលីកកម�ស់សិទ�ិក�ុងករទទួលបានស

និងសុខុមាលភផ�ូវកយនិងផ�ូវចិត�ែដលមានស�ង់ដរខ�ស់បំផុត ករទទួលបានជាសកលនូវសុខ

េភទ និងបន�ពូជ និងសិទ�ិសុខភាពបន�ពូ េយាងតមកម�វិធីសកម�ភាពរបស់សន�ិអន�រជាតិស�ីពី្ជ

ជន និងករអភិវឌ្ឍ និងេវទិកេប៉កំងស្រមាប់ និងឯកសរលទ�ផលៃនសន�ិសីពិនិត្យេឡីងវិញ

ករ្រគបដណ�ប់សុខភាពជាសកល ករគាំស្រមាប់្របជាពលរដ�ែដលស�ិតក�ុងស�នភ

េ្រគាះ សុខភាពេនមូលដ�ន ថា�ក់ជាតិ និងអ ន�រជាតិ និងករព្រងឹង្របព័ រួមទំង្របព័ន�

គមន៍ ករេឆ�ីយតច្រម�ះចំេពះជំងឺមិនឆ�ង និងេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងករេ្រតៀមបង�រ
េដះ្រសយករផ�ុះជំងឺែដលកំពុងេចញេឡីងថ�ីៗ ដូចជា

បានរកេឃីញ និងករគំរមកំែហងមកេលីសុខភាពេផ្សងេ

េអបូឡា ហ្សុីក និងជំងឺេផ្សងៗេទៀត

១៥. ប��ក់ថា េដីម្ធាននិរន�រភាពៃនេសវ
បង�រេមេរគេអដស៍ ព្យោបល ែថទំ 
ជំងេឺ អដស៍
ា
ា

ព័ត៌មាន និងករអប់រំែដលព្រងឹងគា�េទវិញេទមក េសវទំងេនះគួរ្រត�វបានដក់ប��ូលជា
េសវសុខភិបាលជាតិ េដីម្បីេដះ្រសយករឆ�ងជំងឺ្រព

នង
ិ ករមជំងេឺ ផ្សងៗក�ុងេព

ែតមួយ ជាពិេសស រេបង ករេសពេ្រគឿងេញ�ន និងវិបត�ិផ�ូវចិត� ក៏ដូចជា េសវសុខភាពផ�ូវេភទនិងប
រួមទំងករបង�រ ករពិនិត្យ្រសវ្រជាវរក និងក រព្យោបមែដលបង�េដយវីរុស និងជំង
មហីក ក៏ដូចជា ជំងឺកម
រួមទំងវីរុស human papillomavirus នង
រ
ិ េសវនានាេដីម្បីេឆ�ីយត

អំពីហិង្សោផ�ូវេភទនិងពក់ព័ន�នឹងេយន ទនម
របស់
�ឹ គា�េនះ កត់សមា�ពីភាពងយរងេ្រគះជាពិេសស
ា
នង
ិ េក�ង្រសីចំេពះកងជំងឺ នង
ិ ករមានជំ្រពមេពលជាមួយគា�ទំ

១៦. ទទួលស�ល់ថា ករបំេពញត្រម�វករជរួម និងសិទ
អ�ករស់េនជាយ ្របឈមមុខ និងប៉ះពល់េ
ា

េមេរគេអដស៍ េនទូទំងែខ្សជីវិតរបស់ព នឹង្រត�វកកិច�សហករយា៉ងជិតស�ិទ�េដីម្បីប��ប់ភាព្រ

និងភាពអត់ឃា�នេន្រគប់ទីកែន�ង បេង�ីនសន�ិសុខេស្ប�ងនិងអហរូបត�ម� និងករទទួលបានក
និងមធ្យមសិក្សោេដយឥតគិត និងគា�នកេរីសេអង
ី
សុខុមាលភ

េលីកកម�ស់ជីវិត្របកបេដយផាសុ

និង

ធានាករទទួលបានករគាំពរសង�មែដលយកចិត�ទុកដក់េលីេមេរគេអដស

អស់គា�រួមទំងស្រមាប់កុមារ កត់បន�យវិសមភាពេនក�ុង្របេទស និងក�ុងចំេណាម្របេ
បាសមភាពេយនឌ័រ និងកផ�ល់ភាពអង់អចដល់�ស�ី និងេក�ង្ទំងអស់ ផ�ល់ករងរសមរម្យ ន

អង់អចែផ�កេស�កិច� និង
ដ
េលីកកម�ស់ទី្រក�ង្របកបេដយផាសុកភាព លំេនស�ន្របកបេ
និងសង�ម្របកបេដយយុត�ិធម៌ និងបរិយាប័ន�ស្រមាប់ទំងអ

១៧. ទទួលស�ល់ថា ជំងឆ
ំ ុច
ឺ �ងរលដលជាេននិងច្រម�ះ េហីយថាេដីម្បីសេ្រមចបានក  និងចណ
េដព្យោ ៩០-៩០-៩០ របស់ UNAIDS ្រតឹមឆា២០២០ និងេដីម្បីប��ប់ក ររីករលដលជំងឺេ

្រតឹមឆា២០៣០

ែដលករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស្រត�វសេ្រមចឱ្យបាន្រផលកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀ

និងេផា�តេលីភ័ស�ុត ទីតំងភូមិស�ស� ្របជាជនខ�ស់នឹងករឆ�ង គំរូៃនករផ�ល់េសវ នវនុវត
នង
ិ កម�វិធីនានាែដលនឹងផ�ល់ផលជះធំបំផុត េហក�ុងន័យេនះ កត់សមា�ល់ពីត្រមកចំបាច់ឱ្យម

េឆ�ីយតបរបស់អង�ករសហ្របជជា តិរួមមួយ េដីម្បីជួយ្របេទ
ា
េរៀបចក
ំ រេឆ�ីយតបរបស់ខ�ួ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដយពិច រណទជាត រួមទំករណីបនា�ន់មនុស្សធេនក�ុងស�ន
មានជេមា�ះ និងេ្រកយេពលមាន។

១៨. ប��ក់េឡង
ី វិញេដយមានករ្រព�យបារម�លេ្រជថា ទ�ីបអ�ហ�ិក ជាអនុទ�ីបអ�ហ�ិក
ហរ៉ េនែតជាតំបន់ែដលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រប ំផុត េ ចំបាច់្រត�វមានវិធានករបនា�ន់និង

្រគប់ក្រមិតថាេដីម្បីប�្ឈប់ផលប៉ះពល់ដ៏មហន�រយៃនជំងឺឆ�ងេនះ ជាពិេសសមកេលី�ស�ី និងេក
័
់ នង
វយជំទង
និងស�ប័នថា�ក់តំបន់េដ
ិ ទទួលស�ល់ពីករេប�ជា�ចិត�ជាថ�ីរបស់រដ�ភិបលអ�ហ�ិក 
ា
ករេឆ�ីយតបរបស់ពួេគចំេពះេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស

១៩. សំែដងករ្រព�យបាយា៉ង្រជាលេ្រជថា េមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ប៉ះពល់ដល់្រគប់តំបន
ពិភពេលក េហីយថា តំបន់ករីេបៀនេនែតមានេ្របវ៉ឡង់ខ�ស់ជាងេគបំផុតេនខងេ្រកអ
�ហ�ិកសហ

ខណៈែដលចំនួនៃនករណីឆង
� េមេរគេអដស៍ថ�ីកំពុងែតេកីនេឡីងេនក�ទ�ីបអរ៉ុបខងេកីត
ឺ

នង
ិ អសុីកណា�ល េហីយកត់ស ល់ថា ៩០%ៃនអ�កែដលេទីបឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ី េនក�ុងែ ៣៥

្របេទសប៉ុេណា�ះ

២០. ស�គមន៍ និងេលីកទឹកចិត�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្ថា��ក់តំបន់េដីម្បីកំណត់ចំណុចេដ្របកបេដច�ត

្រពមទំងតក់ និងអនុវត�យុទ�ស�ស�ស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងកត់សមា�ល់ពីយុទ�ស
ស�ីពីជំងឺេអដស៍អរ៉ប (២០១៤-២០២០) ែផនទីបង�ញផ�ូវសហភាពអ�ហ�ិកស�ីពីជំងឺេអដស៍ រេបង 

្រគ�នច (២០១២-២០១៥ ពន្យោរេពលដល់ឆ២០២០) យុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់ស�ីពីេមេរគេអដស៍/ជ
េអដស៍ (២០១៣-២០១៧) របស់សមាគមន៍អសុីខងត្បូងស្រមាប់សហ្របតិបត�ិករថា�កចក�ី
្របកសអស៊នស�ីពីករេប�ជា�ចិសេ្រមចបានេគាលេដគា�នករឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�
េរីសេអីង គា�នករសែដលបណា�លមកពីជំងឺេអស៍ ្រកបខ័ណ�យុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់ករីេបៀនស�ី

េរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍២០១៤-២០១៨ កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីសហ្របតិបត�ិកររបស់្ CIS េន
ក�ុងករេឆ�ីយតបករឆ�ងេមេរគេអដ ែផនករសកម�ភសហភាអឺរ៉ុបស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអ

ស៍េនក�ុងទ�ីបអឺរ៉ុប និង្របេទសជិតខ ២០១៤-២០១៦

រេបៀបវរៈរួមគ ស�ីពីសុខភាពផ�ូវេភទនិ

សុខុមាលភាពបា៉សុីហ�២០១៥-២០១៩ និងយុទ�ស�សពក់ដៃទេទៀត

២១. សង�ត់ធ�ន់ថា ករចូលរ្របកបេដយអត�ន័យរបស់អ�ករស់េនជាមួយ ្របឈមមុខ និងប៉ះពល
េរគេអដស៍ និង្រក�ម្របឈមមុខខ�ស់ចំករឆ�េមេរគេអដស៍ ជួយស្រម�លដល់ករសេ្រមចប
េឆ�ីយតបនង
ឹ ជំងឺេអដស៍កន់ែតមាន្របសិទ�ភាព េអ�ករស់េនជាមួយ ្របឈមមុខ និងប៉ះ

េដយេមេរគេអដស៍ គួរទទួលបានសិទ�ិមនុស្សទំងអស់េដយេស�ីគា� ្រពមទំងទទួលបា

េដយេស�ីភាពេនក�ុងជីសុីវិល នេយាបាយ សង�ម េសដ�កិច� និងវប្បធម៌ េដ នបុេរនិច័យ
�
ក
មាក់ងយ ឬក រេរីសេអីងណាមួយ

២២. េកតសរេសីដល់ស�ប័ហិរ��វត�ុ ថា�ក់អនុតំបន់ តំបន់ និងសកល រួមទំងមូលនិធិសកលេដីម្បី្របយុទ
ជំងឺេអដស៍ រេបង និង្រគ�នចញ់ ស្រមាប់តួនាទីែដលមនអចខ�ះ
ិ
ពួកេគេនក�ុងករេកៀងគរថវ

ស្រមាប់ករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដសស់្របេទស និងថា�ក់តំបន់ រួមទស្រមាសង�មសុីវិល និងេនក�ុ

ករែកលម�ភាពអចព្យោករណ៍បានៃនហិរ��ប្បទនក�ុងរយៈេពលែវង រួមទំងករវិនិេយ
ែផនករេ្រគាះអសន�របស់្របធានាធិបតីសហរដ�អេមរិកស្រមាប់ជំនួយសេ�ង�

(PEPFAR)

និងស�គមនករគាំ្រទរបស ស់ជំនួយ ខណៈែដលកត់សមា�ល់ថា ករវិនិេយាគេនះេនមិនទន់្រ
េដីម្បីពេន��នវឌ្ឍនភាពបែន�មេឆា�ះេទរកករវិនិេយាគេ្រចីនពីដំបូងេដីម្បីប��ប់កររីករល
្រតឹមឆា២០៣០

២៣. េកីតសរេសីរដល់ករងររបស់ឧបករណ៍សុខភាពនវនុវត�ន៍អន�រជតិ និង្របព័ន�ទ
UNITAD ែផ�ក
ា

េលី្របភពនវនុវត�ន៍ហិរ��ប្បទ ន និងេផា�តករទទួលប គុណភាព និងរប��ុះតៃមៃ� នឱសថ

្របឆាំងនេមេរគេអដស

នង
ិ ស�គមនករព្រងីកវិសលភាពករងររបស់បណ�ុំ្របកសនីយប

ឱសថែដលេរៀបចំេឡង
ី េដយ

UNITAD

េដីម្ជំរុ
ប ញភាពជាៃដគូេដយស�័្រគចិត�េដីម្បីេឆនង
ឹ ជំងឺ

រលកេថ�ីម្របេភទេស និងរេបង េដយឆ�ុះប��ំងពីសរៈសំខនដក់ប��ូលករេឆ�ីយតបនឹងជំ
េអដស៍េទក�ុងរេបៀបវរៈសុខសកលទូលំទូល

២៤. កត់សមា�ល់អំពីយុទ�ស�ស�សកលថ�ីរបរបស់អគ�េលខធិករស្រមាប់សុខភាព�ស�ី

កុមមនុស្

័
់ ែដលបន�ព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បីកត់បន�យឱ្យបានេនូវចន
វយជំទង
ំ ន
ួ ករណីស�ប់របស

័
់ ទរកេទីបនឹងេកីត និងកុមអយេ្រកម្របាំឆា�ំ ជាប��ែដល្រត�វយកចិត
មា�យ មនុស្វយជំទង
ជាបនា�

២៥. កត់សមា�លេដយមានករេកតសរេសីរ នូវកិច�ខិតខំ្របឹរបស់សហភាពអន�រសភា េនក�ុងករ
សភាជតិេដីម្បីេដះ
្រសយឧបសគ� នេយាបាយ និងច្បោប់ េដីម្បីធានាឱ្យមាន
ា

ផល ែដលគាំ្រទដល់ករេឆ�ីយតបថា�ក់ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពចំេពះេមេរគេអដស៍ ន

២៦. កត់សមា�ល់ពីរបាយករណ៍របស់អគ�េលខធិករ  "វិធីរហ័ សេដីម្បីប��ប់ក ររីករលដលជំងឺេអដ
និងកត់សមា�ល់ពីយុទ�ស�របស់ UNAIDS ឆា�២០១៦-២០២១ រួមទំងេគាលេដ និងចំណុចេដ

យុទ�ស�ស�េនះ ក៏ដូចជា យុទ�ស�ស�វិស័យសុខភិបាលស�ីពីេមេរគេអ២០១៦-២០២១ របស់អង�
ករសុខភាពពិភពេ

២៧. កត់សមា�ល់េដយមានកតសរេសីរ ពីយុទ�ស�ស�ែដលពក់ព័ន�នឹងេមេរគេអដស៍រសហឧបត�ម�

ៃនកម�វិធីអង�ករសហ្របជារួមគា ស�ីពីេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ (UNAIDS) និងេកតសរេសីរេល

ធិករដ� ន នសហឧបត�ម�ទំងេនះចំេពះកររួមចំែណករបស់ពួកេគេទក�ុងេគាលនេយាបាយ 
យុទ�ស�ស�

និងករស្រមបស្រម�លទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍ និងករគាំ្រទែដលពួកេគផ�ល់ដ

ទំងឡាតមរយៈកម�វិធីរួមគ េនះ។

២៨. កត់សមា�ល់ពីអនុសសន៍ែដលបានេធ�ីេឡីងេដយគណ ករសកលេលកស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងច្
ែដលេកះ្របជុំេដយកម�វិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង�ករសហ្របជាជ UNAIDS

និងគណៈកមាករ

UNAIDS-Lancet "យកឈ�ះេលីជំងឺេអដស៍ ជំរុញសុខភាពសកល" េនក�ុងករជំរុញវឌ្ឍនភាពេឆា
ករប� �ប់ក ររីករលដលជំងឺេ

២៩. ទទួលស�ល់តួនារបស់អង�ករេសហគមន៍

រួមទំអង�កែដលដឹកនាំនិងចត់ែចងេដយអ�ករស

ជាមួយេមេរគេអដ េនក�ុងករគាំ្រទ និងធានានិករេឆ�ីយតបនឹងេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដ
េនថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់មូលដ�ន េដយ ្រគបដណ�ប់េលីមនុស្សទំងអស់ែដលរស់េនជាមួយ
ផ�ល់េសវបង �រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទ និងព្រងឹង្របព័ន�សុខភិបាល ជាពិេសស យុទ�

បឋម

៣០.ស�គមន៍ករដឹកនាំ និងករេប�ជាែដលបានបង�ញេនក�ុងរល់ទិដ�ភាពៃនករេឆ�ីយតបនឹងេម
ស៍ នង
ិ ជំងឺេអដស៍ េដយរដ�ភិ ស�ប័នពក់ព័ន�នានារបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ អង�ករថ

នង
ិ អនុតំបន់

ក៏ដូចជាអ�ករស់េនជាមួយ ្របឈមមុខ និងប៉ះពល់េដយេមេរ េមដឹកន ា

នេយាបាយ និងសហគមន៍ តំណាងរ�ស� សហគមន៍ ្រគ�សរ អង�ករសសនា អ�កអ�ក្របក
វិជា ជីវៈសុខភិបាល មា�ស់ជំនួយ សហគសប្បុរសជន កមា�ំងករងរ វិស័យឯកជន ្របព័ន�ផ្ស
នង
ិ សង�មសុីវិល រួមទំងអង�ករ�ស�ី និងអង�ករេនសហ ្រក�ម�ស�ី អង�ករែដលដឹកនាំេដយយុ

ស�ប័នសិទ�ិមនុស្សថា�ក់ជាតិអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស និងទទួលស�ល់កររួមចំែណករបស់ពួកេគ
ករសេ្រមចបានេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្ស៦

ស�ីពីជំងេឺ អដស៍

នង
ិ អនុវត�ករេប�ជា�ចិត�ែដល

កំណត់េនក�ុងេសចក�ី្របកសនេយាប២០១១ស�ីពីេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និអំពវនាវដ
ភាគីពក់ព័ ឱ្យគាំ្រទដល់រដ�ជាសមាជិក េនក�ថា ែផនករយុទ�ស�ស�ស�ីពីេមេរគេអដស

ជំងេឺ អដស៍ស្រមាប់្របេទស អចេជឿទុកចិត�បត្រម�វកថវិកស្រមាប់អនុវត� ែផ�កេលីភ័ស�ុត ង
យាប័ន� មាននិរន�រ េឆ�ីយតបនង
ឹ េយនឌ័រ នង
ិ ្រគប់្រជ�ងេ្ ្រត�វបានផ�ល់ថវិក និងអនុវត�ឱ

ឆាប់បំផុតតមែដលអចេធ�ីេទបាន ្របកបេដយតមា�ភាព គណេនយ្យភាព និ

២០១១-២០១៦៖ ករឆ�ុះប� �ំងពសមិទ�ផលែដលមន
ិ ធា�ប់មានពីមុនមក និងករទទួលសអ�កែដល្រត�វប
េគទុកេច

៣១.ទទួលស�លថា ករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស៍មានករផា�ស់ប�ូរយា៉ងខ�ំង េដយបង�ញពីស
ក៏េលចេធា� និងករទទួល្រត�វរួមគា� ករអភិ្រកមអន�រវិស័យនិងេផា�តេលីមនុស្ស្របកបេដយនវនុ
ចំេពះសុខភាពស
មានពីមុនមក។

និងករជំរុញករ្រសវ្រជាវនិងករអភិវឌ្ឍ្រគបក�ុងក្រមតែដលមិនធា�ប

៣២. ស�គមន៍ករសេ្រមចបាន ចំណុចេដៃនេមេរគេអដស៍ និងជំងៃនេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្
៦ នង
ិ ទទួលស�លថា ខណៈែដលវឌ្ឍនភាពជាេ្រចីន្រត�វបានេគេធ�ីេឡីងេទេលីេគាលេដអភ

វត្សរ៍ទំងអស

េគចំបាច់្រត�វេធ�ីករខិតខំ្របឹងែ្របងជាបនា�ន់េដីម្បីប��ប់កិច�ករែដលេន

េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវ នង
ិ េសចក�ី្របកសនេយាបា២០១១ ខណៈែដលេយង
ី អនុវត�រេបៀប
វរៈឆា២០៣០
២០៣០។

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព េដីម្បីប��ប់កររីករលដលជំងឺេ

៣៣. កត់សមា�ល់េដយមានករ្រព�យបារម�យា៉ង្រជាេ្រជថា កររីករលដលៃនេមេ
ល

្របឈមែផ�កសុខភាព ករអភិវឌ្ឍ សមនុស្ និងសង�មដ៏ធំមយ
ួ
ែដលបងក
� រឈឺចប់ដ៏មហិមាមក

្របេទស សហគមន៍ និង្រគ�សរ េនទពិភពេលក េហីយថា ចប់តករចប់េផ�ីមរលដៃន
ជំងឺេនះ មានករឆេមេរគេអដស្របមា៧៦លនករណី េហីយមនុស្ស្របម៣៤លននាក់

ស�ប់េដយសរជំងឺេអដស៍។ ជំងឺេអដស៍គឺជាមូលនាំមុខៃនករស�ប់ក�ុងចំេណាម�ស�ី និងេក�ង្រស

័
វយបន�ពូជ
(១៥-៤៩) េនទូទំងសកលេលក កុមារ្ ១៤លននាក់ បានក�យជាេក�
េដយសរជំងឺេអដស៍ េយជាេរៀងរល់ៃថ� មានករឆ�ងថ�ី្ ៦០០០ ករណី ភាគេ្រចីនេនក

្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ កត់សមា�ល់េដយមានករភា�ក់េផ�ីលថា កមនុស្ស ៣៦,៩លននាក
ែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ មនុស្១៩លននាក់ មិនដឹងពីស�នភាពរបស់

៣៤.ស�គមនសមិទ�ផលដ៏ធំេនក�ុងករព្រលទ�ភាពទទួលបានករព្យោបាលេដយងេមេរគេអ

ស៍េទដល់មនុស្សជ ១៥ លននាក់ ែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍្រ២០១៥ ប៉ុែន�សំែដងក
្រព�យបារម�យា៉ងខ� ំងថា េទះបីជាតមអនុសសន៍ៃនលក�វិនច
� ៃនករព្យោបាលស្រម
ិ ័យ

រស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ទំក៏េដ ក៏ជាងពក់កណា�លៃនអ�ករស់េនជាមួយេមេរមិន

ទនដឹងពីស�នភាពរបស់ពួកេ ២២លននាក់ៃនអ�កែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍េនមិ

ទទួលករពបាលឱសថ្របឆេមេរគេអដស

េហីយមានមនុស្សជាេ្រចីនែដលកទទួលករព្យ

េដយឱសថ្របឆេមេរគេអដស ជួប្របទះឧបសគ�ែផ�កសង�មនិងរចនាសម�័ន�ចំេពះករបានសុ
ភាពល េដយរួមប��ូលទករែថទំែដលមានគុណភាពម ប��ែផ�កេសដ�កិច� ករមាក់ងយ និ

េរីសេអីង ករអនុវតនិងជំេនឿ្របកបេដេ្រគាះថា�ក់ គំរូផ�ល់េសវគា�ន្របសិទ�ភាព អហរូបត�ម�

កង�ះខតេស្ប�ហរ ផលរំខនរបស់ឱសថ និងករេ្របីឱសថេដយមិន្រតឹម្រត�វ និងកង�ះខ
សង�ម្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ករែថទំ និងករគជាលទ�ផលេធ�ីេអករចប់េផ�ីមព្យោបាលមិនទ
េវល ករលំបាកក�ុងករ្របកន់ខ�ប់តមករព្យោបាល និកត់បន�យចំនួេមេរឱ្យេ

ក�ុងក្រមិមួយទបបំផុេនក�ុងឈម ែេធ�ីឱ្យមានករ្របឈមនឹងករេកីតេឡីងនូវេមេរគែដល
ឱសថ

ែដលបង�ករគំរមកំែហងចំេពះករព្រងីកករព្យោបាល និងករបង�រេមេរគ

្របសិទ�ភាព

៣៥.កត់សមា�ល់េដយមានករ្រព�យបារម�យា៉ងខ�ំងដ៏ទបខ�ំងេែដលមន
ិ អចទទលយកបា

ចំេពះករេធ�ីេតស� និងករព្យោបាលក�ុងចំេណាមកុមារេនក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េ

ែផ�កសង�ម និងរចនាសម�័ន្រសេដៀងគ នឹងមនុស្សេពញវ័យែដរ ក៏ដូចជាឧបសគ�ជាក់លក់េទត
រួមទំងអ្រតដ៏ទបៃនករេធ�ីេរគវិនិច�័យទរកពីដំបូង ករែស�ងរកមិនន់នូវករណីឆ�ងចំេព
កុមារេនខងកម�វិធីបង�រករចម�ងេមេរគេអដស៍ពីមា�យេទកូន ករពយូរេនក�ុងករផ�

លទ�ផលេតស�

ឧបសគ�ក�ុ ងករប��ូនកុមារេទរកករ

ករបណ� ុះបណា�លមិនបាន្រគប់

ស្រមាប់បុគ�លិកសុខភអំពីករេធ�ីេតស�រកេមេរគេអដស៍ក�ុងកុ ករព្យោបល និងក
រែថទ
ា

កុមារ កត�្របឈមក�ុងករ្របកន់ខ�ប់តមករព្យោបកង�ះខតរូបមន�ឱសថ្របឆេមេរ
េអដស៍ែដលមាលក�ណៈងយ្រស�លនិង្របសិទ�ភាពស្រមាប់កុមារ េនក�ុង្របេទស និងត
ចំនួន េនែតមករមាក់ងយងករេរីសេអីង និងកង�ះខតេគាំរែផ�កសង�ម្រគប់្រគាន់ ស្
កុមារ និងអ�កផ�ល់ករែថ
៣៦.ទទួលស�ល់ពីវឌ្ឍនភាពែដលបានេធ�ីេឡីងចប់តំងពីករ្របកសដក់ឱ្យអនុវត�ែផនក
ករលុបបំបាត់ករឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ី ក�ុងចំេណាមកុមរក្សោជីវិតមា�យរបស់ពួកេគ េដយក�ុង
្របេទស្របម ៨៥ ស�ិតក�ុងករឈនសេ្រមចបានេគាលេដលុបបំបាត់ករឆ�ងពីមា�យេទកូ

កត់សមា�ល់ថកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងជាបន�េ្រត�ករចំបា ។

៣៧. ប��ក់េឡង
ី វិញថា ករទទួលបានឱសថនិងផលិតផល្របកបេដយសុវត�ិភាព ្របសិទ�ភាព និ

រម្យស្រមាប់ទំងអស់គា�  នករេរីសេអីង ក�ុងបរិបទៃនកររល ដូចជាេមេរគេអដស និងជំងឺ
េអដស៍ គជាមូល
ដ �ន្រគឹះចំេពះករសេ្រមចបានេពញេលញនូវសិទ�ិរបស់មនុស្ស្រគប់រូប ក�ុ
ឺ

ស�ង់ដរខ�ស់បំផុតៃនសុខភាពផ�ូវកយនិងផ�ូវច ក៏ប៉ុែន�កត់សមា�ល់េដយមានករ្រព�យបារម�យា៉ងខ
មនុស្ដ៏េ្រចីែដលមិនបានទទួលឱស េហីយ្រព�បារម�ថនិរន�រភាពៃនករផ�ល់ករព្យោបាលជំង

មួយជីវិត ្របកបេដយសុវត�ិភាព ្របសិទ�ភាព និងតៃម�សមរម្យ េនែត្របឈមនឹងករគំរម

នានា ដូចជាភាព្រកី្រក និងចំណាក្រស�ក កង�ះខតករទទួភាពមិន្រគប់្រគាន់ និងភ
អចពករបានៃនថវិក ជាពិេសសស្រមាប់អ�កែដល្រត�វបានេ និងប��ក់ថា ករទទួលប

សថនឹងសេ�ង�ះជីវិតបានរប់លន

៣៨.ស�គមន៍ករកត់បន�យចំនួនស�ប់ក�ុងចំេណាមអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ េនក�ុង្របេទ
ជាពិេស

ករកត់បន�យចំនួនករណីស�ប់ែដលទក់ទងនឹងជំងឺរេបងក�ុងចំេណាមអ�ករស់េន

េរគេអដស៍ ែដលបានធា�ក់ចុះចំន ៣២% ចប់តំងពីឆ២០០៤ ប៉ុែន�កត់សមា�លេដយមានករ្
បារម�យា៉ង ខ�ំងថា ក�ុងចអ�កែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ ជំងឺរេបងេនែតជាមូលេហតុ
ៃនករស�

េហីយជំងឺរលកេថ�ីមបង�េដយវីរុសគឺជាមូលេហតុដ៏ធំមួយៃនប��សុខភាព និងករ

េហីយថា

ជំងឺស�យពីកំេណីតេនែតប៉ះព�ស�ីយា៉ងេ្រចីនែដល្របឈមមុខនឹងករឆ�ងេមេរគេ

្រពមទំងទរករបស់ពួ

៣៩.សំែដងករ្រព�យបាយា៉ងខ�ថា មនុស្សវ័យេក�ងអយុ១៥ ដល់ ២៤ឆា�ំ ម្របមជាមួយភាបី
ៃនករណីឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ីទំងអស់ ក�ុងចំេណាមមនុស្សេពញវ័យ េដយក�ុងេនាះមនុស្ស

្របមា ២០០០នាក់ ឆ�ងេមេរគេអដស៍ជាេរៀងរល់ៃ សំែដងករ្រព�យបារម�ែដលថា ក
័
់
េដយសរជំងឺេអដស៍កំពុងែតេកីនេឡីងក�ុងចំេមនុស្វយជំទង

ែដលេធ�ីឱ្ជំងឺេអដស៍ក�យជាម

័
់ទូទំងសកលេលក េហីយកត់សមា�ល់ែដ
េហតុចម្បងទីពីរៃនករស�ប់ក�ុងចំមនុស្វយជំទង
មនុស្សវ័យេក�ងជាេ្រជួប្របទករលំបាកក�ុងទទួលបានករអប់រំ្របកបេដយគុណភាព អ
មានជីវជាតិ ករងរសមរម្យ និងកែន�ងក ក៏ដូចជាេសវសុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជ និងកម�វិធី
ផ�ល់ផលិតផល ជំនាញ ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពែដលពួកេគ្រត�វករេដីម្បីករពរខ�ួនពីេមេ។

សំែដងករ្រព�យបារម�ែដរថា ម៣៦ភាគរយៃនបុរសវ័យេក�ង និង២៨ភាគរយៃន�ស�ីវ័យេក�ងប៉ុេណា�
(អយុ១៥-២៤ឆា�ំ មានចំេណះដឹង្រម្រត�វអំពីេមេរគេអដស៍ េហីយថា ច្បោប់និងេគាលន
ក�ុងករណីខ�ះ ផាត់េចញយុវវ័យពីករទទួលបានេសវសុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជ និងេសវែដលព

នឹងេមេរគេអដស៍ ដូចជ ករេធ�ីេតស�េមេរគេអដស៍េដយស�័្រគចិតរក្សោសមា�ត់ ករផ�ល់្របឹ
ព័ត៌មាន និងករអប់រ ខណៈេពលទទួលស�ល់ពីសរៈសំខនករកត់បន�យឥរិយាបថែដឈមមុខ

និងករេី
ល កទឹកចិតឥរិយាបថផ�ូវេភទ្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ រួមទំងករេ្របីេ្រ
បាន្រតឹម្រត�វនិងជាប់ជផងែដរ

៤០. ទទួលស�ល់ត្រម�វចំបាច់ែដល្រត�វេលីកកម�ស់ ករពរ និងបំេពញសិទ�ិកុមាង្រគ�សរែដល
កុមារជាេម្រគ ជាពិេសស ្រគ�សរែដលមានេក�ង្រសីជាេម្រគ�សបណា�លមកពីករស
របស់ឪពុកមា�យ និងអណាព្យោបាល្ នង
ិ តថភាពេសដ�កិច� សង�ម និងនេយាបាយដៃទេទ
្រពមទំងសំែដងករ្រព�យបារម�យា៉ងខ�ំងថា ផលប៉ះពល់ៃនកររីករល រួមទំងជំងឺ និ
ករស�ប់ កររួមតូចនូវ្រគ�សរធំ ភាព្រកី្រកកន់ែតធ�ន់ធ�រ ភាពគា�នករងរេធ�ី និងករងរ
ចំណាក្រស�ក ក៏ដូចជា នគរូបនីយ បានរួមចំែណកដល់ករេកីនេឡីងនូវចំនួន្រគ�សរែដលមាន
េម្រគ�ស

៤១. បន�្រព�យបារម�យា៉ងខ�

េនទូទំកលេលក �ស�ីនិងេក�ង្រសីេនែតរងផលប៉ះពល់ខ�ំង

េដយជំងឺឆ�ងេនះ េហីយថា ពួកេគរ៉ប់រងបន�ុកផ�ល់ករែថទំយា៉ងធ�ន់។ កត់សមា�ល់ថេឆា�ះេ
រកសមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល់ភាពអង់អចដល់�ស�ី និងេក�ង្រសី មានលក�ណៈយឺតហួសេហតុ
សមត�ភាពរបស់�ស�ីនិងេក�ង្រសីេដីម្បីករពរខ�ួនពីេមេរគេអដសប៉ះពល់េដកត�សរីរស�ស
វិសមភាពេយនឌ័រ រួមទំងទំនាក់ទំនងអំណាចមិនេស�ីគា�េនក�ុងសង�មរវង�ស�ី និងបុរស េក�ង្
េក�ង្រស ស�នភាពច្បោប់ េសដ�កិច� និងសង�មមិនេស�ីគា� ករទទួលបានសុខភាពមិន្រគប់្រគ
រួមទំងសុខភាពផ�ូវេភទ និងសុខភាពបន�ពូជ ក៏ដូចជា រល់ទ្រមង់ៃនករេរីសេអីងនិងអំេពីហិង
វិស័យសធារណៈ និងឯកជន រួមទករជួញដូរមនុស្ស អំេពីហិង្សោផ�ូវេភទ ករេកង្របវ័�� និងក

្របកបេដយេ្រគាះ

៤២. កត់សមា�លេដយមានករភេផ�ីលពីវឌ្ឍនភាពយេនក�ុងករកត់បន�យករឆ�ងថ�ីទំហំមានក្រមិត
កម�វិធីបង�ររួមគា� េដយសង�ត់ធ�ន់ថា ្របេទសនគួរែតកំណត់ពី្រក�ម្របជាជនេគាលេដែដល
ចំេពះក ររីករលដល និងករេឆ�ីយតបេដយែផ�កេលីបរិបទេអពីេដមីស�ស�េន និងកត់សមា�ល

េដយមានករ្រព�យបារម�យា៉ងខ�ំងថា �ស�ីនិជំទង់ ជាពិេសសេនក�ុងតំបន់អនុទបអ�ហ�ិស
ហរ ែដលទំនងជកឆ�ងេមេរគេអដស៍េី
ល ជាងពីរដេធៀបនង
ឹ េក�ង្រប�សែដលមានអយុដូចគ�
ា

េដយកត់សមា�ល់ផងែដរថា កម�វិធីបង�រ េធ�ីេតស� និងព្យោបាលេមេរគេជាតិជាេ្រចីន ផ�ល់
មន
ិ ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់�ស�ី និងេក�ង្រសី ជនចំណាក្រស�ក និង្រក�មេគាលេដសំខន់ៗ 
តមភ័ស�ុតងេអពីេដមស�

បង�ញមានករ្របឈមមុខខ�ស់ចំេពះករឆ�ងេមេរគេអដស

សកលេលក ជពិេសសអ�កចក់េ្រគឿងេញ�ន ែដលទំន
ងជាឆង
� ករឆ�ងេមេរ២៤ដងេលីស
ា

មនុស្សេពញវ័យេនក�ុងចំេណាម្របជាជនទូេទ អ�ករកសុីផ�ូវេទំនងជាឆ�ងេមេរគេអដស៍េ្រ
ជាង ១០ដង បុរសរួមេភទជាមួយបុរសែដលទំនងជាឆ�ងេមេរគេអេ្រចីនជា ២៤ដង មនុស្សបំែល
េភទ ែដលទំនងជាឆ�ងេមេរគេ្រចីន ៤៩ដង នង
ិ អ�កេទសជាប់ពន�ធន ែដលទំនងជាឆ�ងេមេរ
េអដស៍េ្រចីនជា៥ដង េលីសពីមនុស្សេពញវ័ក�ុងចំេណា្របជាទូេទ

៤៣.កត់សមា�ល់ថា ្របនិងតំបន់ខ�ះមានវឌ្ឍនភាពយា៉ងេេនក�ុងករព្រកម�វិធីកត់បន�យហនិភ
ែដលទក់ទងនឹងសុខភាព និងកម�វិកត់បន�េ្រគាះថា េយាងតមច្បោប់ជាតិចជាករព្

េដយឱសថ្របឆេមេរ

និងអន�រគមន៍ពក់ព័ន�ដៃទេទៀត ែដលបង�រករចម�ងេមេរគេអដស៍

រលកេថ�ីមែដលបង�េដយវីរុស និងជំែដលឆង
� តឈមដៃទេទៀត ែដលពក់ព័ន�នឹងករេ្របីេ្រគឿង

ក៏ប៉ុែន�កត់តសមា�ល់ពីកង�ះខតវឌ្ឍនភាពទូទំងសកលេលក េនក�ុងករកត់បន�េរគេអ

ស៍ក�ុងចំេណាមអ�កេ្របីេ្រគឿងេ ជាពិេសសអ�កចក់េ្រគឿងេញ�ន ្រពមទំងអំពវនាវឱ្យមា

ទុកដក់េទេលីករ្រគបដណ�ប់មិន្រគាន់របស់កម�វិធីេនះ និងកម�វិធីព្បន្សោបេ្រេញ�ន េដីម្ប

បេង�ីនករ្របកន់ខ�ប់េទនឹងេសវព្យោបាលេ-េ្រគឿងេញ�ន ែដលសម្រសបកងបរិបទៃនកមវិធី
�

ជតិ ករផាត់េចញនិងក រេរីសេអ�កេ្របីេ្រគឿងេញ�ន តមករអនុវត�ច្បែដលមានលក�ណតឹងរឹង
ជាពិេសសេលីអ�កចក់េ្រគឿងេញ�នែដលេធ�ីេអយប៉ះពល់ដល់ករទទួលេសវេមេ

េហីយក�ុង

ន័យេនះ ពិចរណាធានាករទបទអន�រគមន៍ែបបេនះ រួមទំងេនងបរិបទេសវព្យោបាចុះ
អប់រំផា�ល

ពន�នាគារ និងកែនសំចតដៃទេទៀត

និងជំរុញករេ្របី្រសម្រសបនូវមគ�ុេទ�សក

បេច�កេទសរបស់អង�ករ WHO, UNODC និង UNAIDS ស្រមាប់្របេទសទំងឡាយេដីម្បីកំណត
េដស្រមាប់ករទទួលបានជាសកលនូវេសវបង�រ ព្យោបាល និងែថទំេមេរគេអដស៍ស្រ

េញ�ន ្រមទំងកត់សមា�ល់េដយមានករ្រពថា ករមាក់ងយ និងេរីសេអីងពក់ព័ន�នឹងេយ
និងជាក់លក់តមអជាេរឿយៗ គឺឧបសគ�បែនម
� េទៀតចំេពះ�ស�ី និងមនុស្សវ័យេក�ង ែដលេ្របីេ្
េញ�ន ជពិេសស អ�កែដលចក់េ្រគឿងេញ�ក�ុងកទទួលបានេស

៤៤. សំែដងករ្រព�យបារម�យា៉ងខ

េទះបីជាមានករធា�ក់ចុះជាទូេទនូវអកប្បកិរ

នេយាបែដលមានលក�ណៈេរីសេអីងចំេពះអ�ករស់េនជេមេរគេអដស អ�កែដល្រត�វបានេគសន
ថាកំពុងរស់េនជាេមេរគេអដស អ�ក្របឈមមុខ និងអ�កែដរងផលប៉ះពល់េដយេមេរគេអដ
រួមទំងអ�កែដលឆ�ងជំងឺរេបងក�ុេពលជាមួយគា� ជាពិេនក�ុង្របេទសែដលមានបន�ុកជំងឺរេបង

េរគេអដស៍ខ�ស់ ករេរីសេអីងេនែតេកីតេឡីង េហីយថា ្រកបខ័ណ�ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយ
ទំង្រកបខ័ណ�ែដលទក់ទងនឹងករចម�ងេមេរគេអដស៍ផងែដរររំងមនុស្សពីករទទួលប
បង�រ ព្យោបាល ែថទំ និង

៤៥. កត់សមា�ល់េដយមានករ្រម�យា៉ងខ�ំងថា េទះបីជាមានករទទួលស�ល់ពីភាពចំ
េលីកកម�ស់ ករពរ និងបំេពញសិទ�ិមនុស្ស និងេសរីភាពជាមូលដ�ន្រគឹះរបស់ជនពិករ រួមទំ

មានែចងេនក�ុងអនុស��ស�ីពីសិទ�ិជនពិករ េទះបីជាមានភាពងយរងេ្រគាះកន់ែតេ្រច
ឆ�ងេមេរគេអដស៍ក�ងចំេណាម�ស�ីនិងេក�ង្រសីែដលរស់េនក�ុងពិករភាព េដយសរែតវិសមភាពែ
និងេសដ�កិច� អំេពីហិង្សោផ�ូវេភទនិងអំេពីហិង្សោែដលពក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ ករេរីសេអីង និងកររំេ

មនុស្ស ករេរៀបចំករេឆ�ីយតបចំេពះេអដស៍ក�ុងសកលេលក េនែតមិនទបានករយកចិត�ទុកដ
ឱ្យបានប់្រគាដល់ជនពិក និងេនែតមិនទន់ទទបាេដយជនពិករេនេឡ
៤៦. េនែតមានករ្រព�យបា

ច្បោនង
ិ េគាលនេយាបាយែដលមានលក�ណៈេរីសេអីង ែដលររ

ចលនារបស់អ�ករស់េនជាមួយេមេរគេ អបណា�លឱ្យមានេ្រគាះថា�ក់េ្រចីបដិេសធេសវ
េមេរគេអដស៍ ខណៈេពលទទួលស�ពីវិធានករែដលចត់េធ�ីេឡីងេដយ្របេទសខ�ះេនក�ុង
ករដក់កំហិតេលីករចូល ករស�ក់េន និងកររស់េន េដយែផ�កេលីស�នភាពេមេរគ

េមដឹកនាំ្រក�មហ៊ុនជាេ្រចីនបានជំរុញករណីធុរកិច�ស្រមាប់ករមិន

៤៧. កត់សមា�ល់េដយមានករ្រព�យបារម�យា៉ ត្រម�វករជារ និងសិទ�ិមនុស្សរបស់អ�ករស់េនជាម
្របឈមមុខ និងប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ និងមនុស្សវ័យេក�ង េនែតមិន្រត�វបានបំេពញ

្រគាន់េនេឡីយ េដយកង�ះខតករដក់ប��ូលេសវស រួមទំងេសវសុខភាពផ�ូវេភទ 
សុខភាពបន�ពូជ និងេសវេមេរគេអដស៍ និងស្រមាប់អ�កែដលរងេ្រគាះេដយអំេពីហិង្សោផ�ូវេភ
ហិង្សោពក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ ក៏ដូចជាេសវបង�រេ្រកយេ/្របឈមមុ េសវច្បោប់ និងករ

សង�មផងែដរ

៤៨. ស�គមន៍វឌ្ឍនភាពដ៏សំខន់ែដលសេ្េនក�ុងក្រសវ្ស្រមាឧបករណ៍ជីវេវជ�ស�ស�ថ�

ស្រមាប់បង�រ ជាពិេសស ទក់ទងេទនឹងេដីម្បីបង �រ ករបង�រមុនេពលប៉ះ(PrEP) នង
ិ
សរធាតុសមា�ប់េមេរគែផ�ឱសថ្របឆាេមេរ

នង
ិ ករកត់ចុងលិង�តមេវជ�ស�ស�េដយស�័្

ប៉ុែន�ក៏ទទួលស�ល់ផងែដរថា េគ្រត�វែតពេន��នករ្រសវ្រជាវ និងក រអភិវឌ្ឍ រួមប��រូបមន�
ែដលមានសកម�ភាពរយៈេពលែវងៃ PrEP

ព្យោដែទេទៀត

ថា�ំបង �រ និងថា�ំព្យោបាលេមេរគេអអន�រគមន

៤៩. ទទួលស�ល់ថា ្របេទសនីមួយៗជួប្របទះប��ជាក់លក

ក�ុងករសេ្រមចបានករអភ

្របកបេដយចីរភាព េហីយេយីងប��ក់ពីកត�្របឈមពិេសសែដល្របេទសងយរងេ្រគាះបំផុ
្របទះ និង ជាពិេសស ្របេទសអ�ហ�ិក ្របេទសែដលមានករអភិវឌ្ឍតិចបំផុត ្របេទសកំពុ

ែដលហុំព័ទ�ជុំវិញេដយដ នង
ិ រដ�កំពុងអភិវឌ្ឍន៍េនេលីេកះតូចៗ ក៏ដូចជា ្របឈមជាក់លក់

្របេទសែដមា្របាចំណូលមធ្យកំពុងជួប្របទះ េហីយកត់សមា�ថា ្របេទសទំងឡាយែដល

េនក�ុងស�នភាពមានជេមា�ះក៏្រត�វករករយកចិត�ទុកដក

៥០. ទទួលស�ល់ករេកៀងគរធនឱ្យបានេ្រចីនជាសកលេលក ែដលបានទទួ ១៩,២ពន់ល
ដុល�រអេមរិកស្រមាបវិធីេមេរគេអដស៍ េនក�ុង្របែដលមាន្របាក់ចំណូលទប និងេនក�ុ
ឆា�២០១៤
េទមក។

នង
ិ ទទួលស�ល់ពីតួនាទីដ៏សំខន់របស់្របភពហិរ��ប្បែដលបំេពញប�ង�ប់ឱ្យគា�េទ

៥១. ស�គមន៍ករបេង�ីនជិតបីដងនូវករវិនិេយាគេលីេមេរគេអដស៍ពីថវិកក�ុង្រស�២០០៦ ដល់ ២០១៤
េដយក�ុងេនាះ្របភពថវិកក�ុង្រស�កមា ៥៧% ៃនករវិនិេយាគសរុបេនក�ុង២០១៤ េហីយ
កត់សមា�ល់ពីតួនាទីរបស់ែផនទីបង�ញផ�ូវរបស់សហភាពអ�ហ�ិកស�ីពីករទទួលខុស្រត�វរួមគា�
ភាពសកលស្រមាប់ករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស៍ រេបង និង្រគ�នចញ់ េនក�ុងទ�ី េនក�ងន័យេនះ

៥២. េដយទទួលស�ល់ថា េនែតមានកង�ះខតេនក�ុងហិរ��ប្បទនស្រមាប់េមេរគេអដស៍/ជ
ត្រម�វករចំបាច់ែដល្រត�វេលីកទឹកចិត�បែន�មេទៀតដល់ករេផ�របេច�កយមានករឯកភាពគា�េ
េទមក បេង�ីនករទទួលបានេនក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងព្រងីកករកសភាព និងក

្រសវ្រជាវ និងអភិវ

៥៣.កត់សមា�ល់ថា ្របេទសជាេមានសមត�ភាពវិនិេេ្រចីនជាងបច�ុប្បន� ក�ុងចំេណាម្របេទសអភិវ
មានែត្របេទសបួនេទែដលវិនិេយាគមួយចំែណកៃនធនធានអន�រជាតិសរុបែដលមានស្រមាប់ជំ
ែដលេលីសពីសមាមារបស់្របេទសពួកេគៃនផលទុនក�ុង្រស�កសររបស់ពិភពេលក េហីយថា ទ
្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គួរេធ�ីកររួមគា�េឆា�ះេទរកករបេង�ីនថវិកឱ្យបានេ្រចី

ក�ុង្រស�កផងែដរ ស្រមាប់ករេឆ�ីយតបនឹងេមេរគេអស៍/ជំងឹ

៥៤. ទទួលស�ល់ថា ្របសិនេបីេយីងមិនពេន��នករេតបេនទូទំងេសវបង�រ និងព្យោបាលក�ុងរយ
ឆា�ំបនា�ប់េទ េដយបេង�ីន និងករវិនិេយាគឱ្យេ្រចីនពីដំបូង និងករព្រងីកករ្រគបដណ�ប់
ស៍ឱ្យបានេ្រចីនបំផុត សំេដកត់បន�យអ្រតឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ី និងករស�ប់ែដលទក់ទងនឹ
េនាះេទ ជំងឺឆ�ងេនះអ ចរីករលេឡង
ី វិញេនក�ុង្របេទសខ�ះ េហីយេយីងអចនឹងមិនសេ្រ

ចំណុចេដ្របកបេដយមហិច�ត តមេពលេវលែដលបា នកំណត់ និងករេប�ជា�ចិត�ែដលប

េឡយ
ី រួមទំងចំណុចេដព្យ៩០-៩០-៩០ របស់អង�ករUNAIDS ្រតឹមឆា២០២០ និងចំណុចេដ

ៃនករប� �បកររលដលជំងឺេអដស៍្រតឹម២០៣០

ឆា�២០១៦-២០២១៖ ភាពជាអ�កដឹកនាំសកល៖ ករេធ�ីកររួមគា�េដីម្បីពេន��នករេឆ�ីយតបនឹងេមេរគ
ជំងេឺ អដស៍
៥៥. េប�ជា�ចិត�ចប់យកចំណុចរបត់េេនក�ុងក ររីករលដលេមេរគេអដស៍ និង តមរយៈភាពជា
ច្បោស់លស់ ្របយបរិយាប័ន� និងគណេនយ្យភាព បន�ជាថ�ី និងបេករេឆ�ីយតចំេពះេមេរគ
ដស៍និងជំងឺេអដស៍ជសកលនិង្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដយេប�ជា�ចិត�េឡីងវិញចំេពះករេប�ជា�

េធ�ីេឡង
ី េនក�ុងេសចក�ី្របកស២០០១ស�ីពីករេប�ជា�ចិត�ចំេពះេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ និងេស

្របកសនេយាបា២០០៦ និង២០១១ ស�ីពីេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងេដយអនុវត�យេពញ

េលញនូវករេប�ជា�ចិត� េគាលេដ និង ចំណុចេដែដលមានេនក�ុងេសចក�ី្របក
៥៦. េប�ជា�ចិត�សេ្រមចឱ្យបាន ចំណុចេដស្រ២០២០

េដីម្បីេធ�ីករេឆា�ះេទរកករកចំនួនអ�ក

េទីបឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ីក�ុងសកលេល មក្រតឹមតិចជា ៥០០.០០០ នាក់ក�ុងមួយឆា�ំ ក៏ដូចជា
បំបាត់ករមាក់ងយ និងករេរីសេអីងទក់ទងនឹងេមេរ

៥៧. េប�ជា�ចិតេធ�ីកែបងែចកភពខុសគា�ៃនករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស៍ ែផ�កេលីភាពជាមា�ស់្របេទស
ជាអ�កដឹកនាំ អទិភាពក�ុង្រស�ក កត�ជំរុញ ភាពងយរង ែដលេធ�ីឱ្យរឹតែតធ�ន់ធ� ្រក�ម្របជ
ែដលរងផលប៉ះពល់ និងព័ត៌មានជាយុទ�ស�ស� និងភ័ស�ុតង និងេដីម្បីកំណត់ពីចំណុចេដែ
្របកបេដយមហិច�ត តមែដលសម្រសប អ្រស័យេលីបរិបទេស�ស� និងសង�ម ែដលត្រម�វ

តមកលៈេទសៈជាតិេនក�ុងករគាំ្រទេគាល

៥៨. ទទួលសល់ថា ករសេ្រមចណ
ំ ុ ចេដពេន��ករេឆ�ីយតអចគាំ្រទដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ
សកលេដីម្បីលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនភាព្រកី្រក និងវិសមធម៌ ក៏ដូចជា េដីម្បីសេ្រមចបាន

ន៍្របកបេដយចីរភាព ែដលជាេគាលេ មានលក�ណៈរួប��ូល នង
ិ មិនអចបំែបកបាន េហ

ក�ុងន័យេនះ េយង
�ី និងករវិនិេយធនធាឱ្យបានេ្រចីនពីដំបូង េដីម្បីពេន��នករេឆ�ីយ
ី គួរែតបេងន

ជំងឺេអដស៍ នង
ិ ជំរុញឱ្យមានវឌ្ឍនភាពេទេលីែផ�កជាយុទ�ស�ស�ចំនួន្របាំែដលទក់ទងនឹងេ

េដយទទួលស�ល់ផងែដរ ករវិនិេយាគេនក�ុងកិច�ខំ្របឹងែ្របងេដីម្បីបំេពញចំណុចេដជាេ្
េដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយច នឹងគាំ្រទដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បីប��ប់កររីករលដលជំ

ករបេង�ីនឱ្យបានខ�ំងពីដំបូងពិពិធកម�ធនធា
េអដស៍

គជាក
ត �សំខន់បំផុតេដីម្បីពេន��នករេឆ�ីយតបចំេព
ឺ

៥៩(ក)៖ េប�ជា�ចិត�បេង�ីន និងេធ�ីករវិនិេយាគឱ្យខ�ំងពីដ ំបូង េដីម្បីសចណ
ំ ុ ចេដពេន��ករេឆ�ីយត
្រតឹមឆា២០២០ ជា្រពឹត�ិករណ៍សរវ័ន�មួយេឆា�ះេទរកចំណុចេដៃនករប��ប់កររីករលដ
្រតឹមឆា២០៣០ និងរួមចំែណកជាវិជ�មានដល់លទ�ផលៃនករអភិវឌ្ឍយា៉ង
៥៩(ខ)៖ េប�ជា�ចិត�បេង�ីនករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស៍ និងផ�ល់ថវិកេពញេញពី្រគប់្របភព រួមប��ូ
ល
ល
ហិរ��ប្បទែដលមាលក�ណៈៃច�្របឌិថ�ី

នង
ិ ករសេ្រមចបានករវិនិេយាគហិរ��វត�ុជារួម

្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ចំនួនយា៉ងត ២៦ពន់លនដុល�រអេមរិក/ឆា�ំ ្រ២០២០ ដូចែដលបា៉ន់ស
េដយ

UNAIDS

េដយបេង�ីនជាបន�ពីក្រមិតបច�ុប្បន�ៃន្របភពសធារណៈនិងឯកជនេនក

េយាងតមសមត�ភាពរបស់្របេទសនីមួយៗ បំេពញបែន�មេដយជំនួយអន�រជាតិសធារណៈ
និងព្រងឹងសមគ�ីភាពសកល ្រពមទំងជំរុញឱ្យភាគីពក់ព័ន�ទំងអស់ រួមចំែណកដល់ករបំ

ថវិកេលីកទ៥ នង
ិ ថវិកជាបន�បនា�ប់េទៀតរបស់មូលនិធិសកលេដីម្បី្របយុជំងឹេអដស៍ រេបង និង
្រគ�នច

៥៩(គ)៖ អំពវនាវឱ្យ្រគប់ភាគីពទំងអស់ ភ�ិតគមា�តធនស្រមាប់េមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ 
ធនធានែដលមានបច�ុប្បន� និងធែដល្រត�វករេដីម្បីសេ្រមចបា ចេដពេន��ន្រតឹមឆា២០២០
៥៩(ឃ)៖ ប��ក់េឡង
ី វិញពីករេប�ជា�ចិត�ដ៏ខ�ំងក�របស់េយីងចំេពះករអនុវត�េពញេលញ និងទន
ៃនេគាលនេយាបាយនិងសកម�ភាពជាក់ែស�ងៃនរេបៀបវរៈស Addis Ababa េដីម្េដះ្រ
ប

កង�ះខធនធានស្រមាប់េឆ�ីយតបេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ក�ុងសកលេលក និងេដីម្បីផ�
េពញេលញដល់ករេឆ�ីយតបនឹងេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ ែដលមានចំណុចេដប��ប់ករ
ដលជំងឺេអដស៍្រតឹមឆ២០៣០។ រេបៀបវរសកម�ភាព Addis Ababa ែដលទក់ទងេទនឹងធន
សធារក�ុង្រស�ក ធុរកិច�និងហិរ��វត�ុឯកជនក�ុង្រស�កនិងអន�រជ សហ្របតិបត�ិករអភិវឌ្ឍន៍អ
ជាតិ ពណិកម�អន�រជាតិ ជាមា៉សុីនមួយស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ បំណុល និភាពបំណុល ករេ
្រសយប��ជាណៈ្របព័ន� និងវិទ្យោស�ស� បេច�កវិទ្យោ នវនុវត�ន៍ និងករកសងស

ទិន�ន័យ ករ្រត�តពិនិត្យតមដន និងត

៥៩(ង)៖ ទទួលស�ល់ថា ស្រមាប់្របេទសទ ំងអនេយាបាយសធារណៈនិងករេកៀងគរធនធ
្រស�ក ែដលប��ក់េដយេគាលករណ៍ៃនភាពជាមា�ស់ថា�ក់ជាតិ គឺជាចេគាលេដរ
របស់េយង
ី េដីម្បីសេ្រមចបានករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព រួមទំងករសេ្រមចបានេ

្របកបេដយចីរ

នង
ិ ករេប�ជា�ចិត�ព្រងឹងបែន�មេទៀតនូវករេកៀងគរ និងករេ្របី្របាស

្របសិទ�ភាពនូវធនធានក�ុង្

៥៩(ច)៖ ទទួលស�ល់បែន�មេទៀតថា សកម�ភាពធុរកិច�ឯកជន ករវិនិេយាគ និងនវនុវត�៍ គឺជាកត�ជំរ
ផលិតភាព កំេណីនេសដ�កិច�បរិយាប័ន� និងករបេង�ីតករងរ េ លំហូរមូលធនវិនិេយាគឯកជន

ជាពិេសស ករវិនិេយាគេដយផា�ល់ពីបរេទស រួមជាមួយ្របព័ន�ហិរ��វត�ុអន�រជាតិែដលមានស
ករបំេពញបែន�មដ៏សំខន់បំផុតេទេលីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអភិវឌ្

៥៩(ឆ)៖ ទទួលថា ហិរ��វត�ុសធារណៈអន�រជាតិេដីរតួយា៉ងសំខន់េនក�ុងករបំេពញបដល់កិច�ខិតខំ
្របឹងែ្របងរបស់្របេទស េដីម្បីេកៀងគរធនធានសធារណៈក�ុង្រស�ក ជាពិេសស េនក�ុង
បំផុត នង
ិ ងយរងេ្រគាះបំផុត ែដលមានធនធានក�កមានក្រមិត។ ករព្រងីកករគាំ្រទ

េអកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព រួមទំងហិរ��ប្បទនងមន
ិ ែមនសម្បទគជាករចំ
ឺ

៥៩(ជ)៖ ប��ក់េឡង
ី វិញថា ករបំេពញករេប�ជា�ចODA ទំងអស់ េនែតមានសរៈសំខន់យា៉ងខ�
ផ�ល់ ODA ប��ក់េឡង
ី វិញពីករេប�ជា�ចិត ODA េរៀងៗខ�ួនរបស់ពួកេគ រួមទំងករេប�ជា�ចិត�រ

្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចីន េដីម្បីសេ្រមចបានច ០,៧ ភាគរៃន ODA/GNI និង ០,១៥ េទ
០,២០ភាគរយៃន ODA/GNI ដល់្របេទសែដលមានករអភិវឌ្ឍតិចបំផុត។ េយីង្រត�វបានេលីកទ

េដយ្របេទមួយចំនួនតូចទំងេនាះ ែដលបានសេ្រមច ឬេធ�ីបានេលីសពីករេប�ជា�ចិត�របស់ខ�ួ

០,៧ភាគរៃន ODA/GNI និងចំណុចេដ ០,១៥ េទ ០,២០ភាគរយៃន ODA/GNI ចំេពះ្របេ

ែដលមាករអភិវឌ្ឍតិចបំផុត។ េយីងអំពវនាវដល់្របេទសដៃទេទៀតឱ្យបេង�ីនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្រ

បេង�ីន ODA របស់ខ�ួន និងេដីម្បីខិតខំបែន�មេទៀេឆា�ះេទរកចំណុចេ ODA របសខ�ួន។ បនា�ប់មក

េយង
ី ស�គមន៍ករសេ្រមចចិត�េដយសហភាពអឺ

ែដលប��ក់េឡង
ី វិញពីករេប�ជា�ចិត�រួមរបស់ខ�

េដីម្បីសេ្រមច ០,៧ភាគរយៃនចំណុចេដ ODA/GNI េនក�ុងគេ្រមាងេពលៃនរេបៀបវរៈ២០៣០

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកេបេដ ្រពមទំងខិតខំសេ្រមចឱ្យបានរួមគា�នូវចំ ០,១៥ េទ

០,២០ភាគរយ ៃនODA/GNI ចំេពះ្របេទសែមានករអភិវតិចបំផុតេនក�ុងរយៈេពលខ�ី និងេដីម្
សេ្រមចប ០,២០ភាគរយៃនODA/GNI ចំេពះ្របេទសែដលមានករអភិវឌ្ឍតិចបំផុត េនក�ុ

េពលៃនរេបៀបវរៈឆា២០៣០ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព។ េយីងេលីកទឹកចិត�ដល់អ

ODA ឱ្ពិចរណកំណត់ចំណុចេដមួយេដីម្បីផយា៉ងតិច ០,២០ភាគរយៃន ODA/GNI ដល់្របេទ
ែដលមាករអភិវឌតិចបំផុត

៥៩(ឈ)៖ ទទួលស�លថា សហ្របតិបត�ិករខង-ខងត្បូង គឺជាធាតុដ៏សំខន់មួយៃនកិច�សហ្រប
ករអន�រជតិស
្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ ជាករបំេពញបែន�មមួយ មិនែមនជាករជំនួស ឱ្យកិច�ស
ា
ខងេជី-ខងត្បូង េនាះេ េយង
ី ទទួលស�ល់ពីសរៈសំខន់កន់ែតេ្រចីនរបស់វ ្របវត�ិេផ្ស
លក�ណៈពិេសស ្រពមទំងប��ក់ថា សហ្របតិបត�ិករខ-ខងត្បូង គ្រត�វបានចត់ទុក

សំែដងពីសមគ�ីភាពក�ុងចំេណាម្របជាជន និង្របេទសេនភាគខងត្បូង ែផ�កេលីបទព

េគលបំណងរួមគា �។ កិច�សហ្រតិបត�ិករេនះគួរបន�ែណនាំេដយករណ ៃនករេគារពអធិបេត
ភាពជតិ និងភាពជាមា�ស់ថ
ា
ា�ក់ជាតិ និងភាពឯករជ្យ សមភាព និងភាពគា�នលក�ខណ�
េនក�ុងកិច�កក�ុង្រស�ក និងអត�្របេយាជន៍េទវិញ
៥៩(ញ)៖

ស�គមន៍កររួមចំែណកកន់ែតេ្រចកិច�សហ្របតិបខងត្ប
-ខងត្បចំេពះករលុបបំប
�ត

ភាព្រកី្រក និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព។ េយីងេលីកទឹកចិត�ដល់្របេទសកំពុងអភិវឌ្
ចិត�បេង�ីនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករខ-ខងត្ប

នង
�ី ្របសិទ�ភាព
ិ បេងន

ករភិវឌ្ឍរបស់ខ�ួន េយាងតមប��ត�ិឯកសរលទ�ផល្រក�ងៃណរ៉ូប៊ីរបស់សន�ិសីទអង�ករសហ្

ក្រមិតខ�ស់ស�ីពកិច�សហ្របតិបត�ិករខងត-ខងត្បូង។ េយក៏េប�ជា�ចិត�ផងែដក�ុងកព្រងឹងស
្របតិបត�ិក្រតេកណ ជាមេធ្ៃនករនាំមកនូវបទពិេសធន៍និងជំនាញែដលពក់ព័ន�េដីម្ប

សហ្របតិបតក�ុ
� ងករអភិវឌ្ឍ

៥៩(ដ)៖ ទទួលស�ល់ថា កត�្របឈមែផ�កនិរន�រភាពបំណុលែដល្របេទសអភិវឌ្ឍន៍តិចបំផុ នង
ិ រដ�
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍េនេលីេកះតកំពុងជួប្របទ

្រត�វករដំេណាះ្រសយប នា�ន់ និងសរៈសំ

ធានានិរន�របំណុលចំេពះអន�រកលេដយរលូនរ្របេទសទំងឡាយែដលបានឈនេចំ

ណាត់ថា�្របេទសែដលមានករអភិវឌ្ឍតិចបំផុត។ េយីងក៏ទទួលស�ល់ផងែដរពីត្រម�វករេដ
្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍េនក�ុងករសេ្រមចបាននិរន�រភាពបេពលែវង

តមរយេគា

នេយាបាយែដលមានករស្រមបស្រម�ល ក�ុងេគាលបំណងជំរុញហិរ��ប្ ជំនួយស្រមា
បំណុល ករេរៀបចំរចនាសម�័ន�បំណុលេឡីងវិញ និងករ្រគបបំណុលឱ្យបានល� តមែដលសម្
េហីយនឹងបន�គាំ្រទដល់្របេទសែដលេឆ�ីយតប HIPC ែដលេនេសសសល ែដលកំពុងេធ�ីករេដីម្
ប�� ប់ដំេណីរករHIPC

៥៩(ឋ)៖ មានករ្រព�យបារម�អំពីផលប៉ះពល់ែដលលំហូរហិរ��វត�ុខុស (IFFs) មានមកេីករបង�
ល
ធនធានេចញពី្របេទសែដលប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។ លំហូរហិរ��វត�ុខុសច្
ផលប៉ះពល់អវិជ�មានមកេលីករេកៀងគរធក�ុង្រស�

និងមកេលីនិរន�រភាពហិរ��វត�ុសធារណ

សកម�ភាពែដលបង�ញពីលំហូរហិរ��វត�ុខុសច្បោប់ ដូចជា អំេពីពុករលួយ ករលួចលុយព/ស�ប័ន
ករេកងបន�ំ ករេគចពន ទីកែន�ងសុវត�ិភាព ែដលបេង�ីតជាេ្រគឿងេលីកទឹកចិត�ស្រមាប់កេទេ្រ
្របេទសៃន្រទព្យសម្បត�ិែដលបានលួ ករលងសមា�ត្របក់ និ
ងករេកង្របវ័��េដយខ
ា

ធនធានធម�ជតិ 
ា មានផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រមកេលីករអភិវឌ្ឍែដរ។ េយីងសង�ត់េលីសរៈសំខន់ៃន

កររួមគា� រួមទំងតមរយៈករបេង�ីនកិច�សហ្របតិអន�រជាត េដីម្បីប�ង�បអំេពីពុករលួយ និងែស
រក

បង�ក

នង
ិ ្របមូលយកមវិញនូវ្រទព្យសម្បត�ិែដលបានលួច ្រពមទំង្របគល់្រទព្

្របេទសេដីមវិញ ្រសបតUNCAC

៥៩(ឌ)៖ ទទួលស�លថា ភាគជាៃដគូពហុភាគី ដូចជាសម�័ន�សកលស្រមាប់ថា�ំបង�រ និងករផ�
(GAVI) និងមូលនិធិសកលេដីម្បី្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ រេបង និង្រគ�នចញ់ សេ្រមចបានល
ក�ុងវិស័យសុខភិបាល

េយង
ី េលីកទឹកចិត�ដល់ករដក់ត្មកន់ែត្របេសីរនូវគំនិតផ�ួចេផ�ីមែបបេន

្រពមទំងេលីកទឹកចិត�ពួកេគបេង�ីនវិភាគទនរបស់ពួកេគស្រមាប់ព្រងឹង្របព័ន�ស

៥៩(ធ)៖ ស�មន៍វឌ្ឍនភាពែដលបានេធ�ីេចប់តំងពីករមូលមតិគា Monterrey េដីម្េរ
ប ៀបចំ នង
ិ
េកៀងគរករគាំ្រទស្រមាប់្របភព និថ�ីៗៃនករបែន�មហិរ��ប្បទន ជាពិេសស ្រក�មស�ីពី

ហិរ��ប្បទននវនុវត�ន៍ស្រមាប់ករអភ

េយង
ី អេ��ីញ្របេទសេ្រចីនែថមេទៀតឱ្យស�័្រគចិត�ចូ

ក�ុងករអនុវតយន�ករ ឧបករណ៍ និងគំរូថ�ីៗ ែដលមិបង�ជាបន�ុកមិនសម្រសបដល់្របេទសកំពុងអភិ

ន៍។ េយង
ី េលីកទឹកចិត�ដល់ករពិចរណាអថាេតយន�ករែដលមាន្រសប់ ដូចជាគេ្រមាងហិរ��វ

ជាតិស្រមាប់ផ�ល់ថា�ំបង�រGAVI អ្រត�វបចម�ងតដូចេមច
� េដីម្េដះ្រ
ត្រម�វករអភិវឌ្
ប
កន់ែតទូលំទូល េយង
ី ក៏េលីកទឹកចិត�ដល់ករែស�ងរកយន�ករថ�ីៗបែន�មេទៀត ែផ�កេគំរូែដលរួម

ប��ូលធនធានសធារណៈនិងឯកជន ដូចជាមូលប្រតវ៉ក់សំង េដីម្បីគាំ្រទដល់យុទ�

ហិរ��ប្បទ

េអដស៍

នង
ិ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងពហុភាគី ជាមេធ្យោបាយមួយេដីម្បីពេន��នករេឆ�ីយ

៥៩(ណ)៖ កត់សមា�ល់េដយមានករ្រព�យបារម�យា៉ងខ�ំងថា និរន�រភាពៃនកលេមេរគេអដស
មួយជីវិត េនែបន�ទទួលរងកគំរមកំែហងពីកត�នានា ភាព្រកី្ កង�ះខតករទទួលបា
ព្យោ នង
ិ ថវិកមិន្រគប់្រគាន់ និងមិនអចព្យោករណ៍បាន ជាពអ�កែដលមិនទន់ប
ទទួលករព្យោបាលេនេឡីយ។ កត់សមា�ល់ផងែដរថា េទះបីជាមានវឌ្ឍនភាពយា៉ងេ្រច
េយង
ី ទទួលយកស�នភាពដែេដយគា�នករផា�ស់ប�

កររីករលនឹងេកីតេឡង
ី វិញេនក�ង

្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចីន មនុស្សកន់ែតេ្រចីនឆង
� េមេរគេអដស៍ េហីយនឹងស�
េដយសជំងន
ុ ០៣០
ឺ ានាែដលទក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍េនក� ២

ចំណាយេីក
ល ព្យោនង
ឹ េកីនេឡង
ី

ដូេច�ះ

េ្រចីនជាងកងឆា�២០១៥

ក

សហគមន៍អន�រជាតិគួរែតធាន ត្រម�វករធន

្របមា ១៣ពន់លនដុល�រអេមរិក ្រត�វបានេកៀងគកបំេពញថវិកេឡង
ី វិញេលីកទី្រប

របស់មូលនិធិសកល

៥៩(ត)៖ េប�ជា�ចិត�េកៀងគរត្រម�វករធនធានចំ១៣ពន់លនដុល�រអេមស្រមាកបំេពញថវិកេឡង
ី
វិញេលីកទី្របាំរបស់មូលនិធិស។ តមរយករជំរុញភាពេជឿនេលឿនែផ�កវិទ្យោស និងករអនុវត

ដំេណាះ្រសយ គិត្រតឹមដំណាច់ឆ២០១៦ ភាពជាៃដេនះស�ិតេនេីផ�ូវេឆា�ះេទរកករសេ�ង�ះ
ល
មនុស្សចំនួន ២២លននាក់ ចប់តំងពីករបកម�វិធីេនះមក។ ករបំេពញថវិកជាថ�ីបានសេ
ជីវិតមនុស្សចំនួន ៨លននាក់បែន�មេទៀត ្រតឹម២០២០ នង
�
ច�រហូត
ិ ផ�ល់ផលចំេណញែផកេសដ�កិ
ដល់្របមា២៩០ពន់លនដុល�រអេមរិកក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំ

ករធានាករទទួលបានេសវេធ�ីេតកព្យោេនក�ុក្របយុទ�នឹេមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដស
៦០(ក)៖ េប�ជា�ចិតសេ្រមចឱ្យបានចំណុៃនករព្យ ៩០-៩០-៩០ នង
ិ ធានា មនុស្សចំនួ៣០
លននាក់ ែដលរស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ ទទួលបានករព្យោ២០២០ េដយេផា�

ពិេសសេទេីករផ�ល់ដល់កុមារចំន
១,៦លននាក់ (អ ០-១៤ឆា�ំ នូវករព្យោបាលេដ
ល

្របឆាេមេរគេអដស្រតឹមឆា២០១៨ េហីយថា កុមារ យុ វវ័យ និងមនុស្សេពញវ័យែដលរស់េនជា
េរគេអដស៍ ដងពីស�នភាពរបស់ពួកេគ េហីយ្រត�ផ�ល់ជូនភា�ម នង
ិ ជានិរននូវករព្យ្របក

គុណភាែដលមនតៃម�សមរម្យ និងអទទួលយកបា ក�ុងរយៈេពលយូរអែងង
� េដីម្បីធានាករប

បន�ុកេមេរគេអដស៍ក�ុងឈដល់ក្រមិមួយទបបំផុ នង
ិ ប��ក់ពីភាពនា�ន់ៃនករភ�ិតគមា�តៃនក

េតស�

៦០(ខ)៖ េប�ជា�ចិត�េ្រយុទ�ស�ស� និងគំរូច្រម�ះ រប��ូលទំ ករេធ�ីេតស�េនថា�ក់សហគមន៍េដយស�័្រគ
រក្សោសមា�ត់ មានព័ត៌មានេពញេលញ និងមានសុវត�ិភាព បរិបទជាត េដីម្ផ
ប �ល់េសវដល
មនុស្សរប់លននាក់ែដលមិនដឹងពីស�នភាពរបស់ខ�ួន រួមទំងអ�ករយេមេរគេអដស៍ និងផ�ល
ព័ត៌មានមុនេពលេធ�ីេតស

ករផ�ល់្របឹក្សោ រប��ូនេ្រកយេពលេធ�ីេតស� និងករត
ក
មដ

ស្រម�លដល់ករតភា�ប់េទនឹងេសវែថទំ គាំ្រទ រួមប��ូលទំងករតមដនេមីលបេម
េរ

និងេដះ្រសយរបាំងែផ�កសង�មេសដកិច�ចំេពះករេធ�ីេត
�
ករព្យោបាល រួមប��ូ

ឧបសគ�ែផ�កច្បោប់ បទប្ប��ត�ិចំេពះករេធ�ីេតស�េន

និងេប�ជា�ចិត�ព្រងីកនិងជំរុញករេ

េតស�និងផ�ល់្របឹក្សោេដយស�័្រគចិរក្សោសមា�ត់ រួមប��ូលទករេធ�ីេតស�និងផ�ល់្របឹក្សោ

េមេរគេអដស៍ែដលផ�ួចេផ�ីមេដយអ�កផ�ល់េស្រពមទំងបេង�យុទ�នាករជាតិជំរុញករេធ�ីេតស�ស
េមេរគេអដស៍ និងជំងឺកមេរគេផ្សង

៦០(គ)៖ េប�ជា�ចិត�ចត់វិធានករសម្រសបទំងអស់េដីម្បីលុបបំបាត់ករឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ីក�ុង
និងធានាថា សុខភាពនិងសុខុមាលភាព យ្រត�វគាំ្រទតករព្យោបាលភ�
ា មៗនិងមួយជីវិ
ប��ូលទំងស្រមាប់�ស�ីមានៃផ�េពះ និង�ស�ីបំេបកូនេដយទឹកេដះ ែដលកំពុងរស់េន
េអដស៍ តមរយៈករេធ�ីេតេរគវិនិច�័យទរកេទីបនឹងេ កីត ករលុបបំបាត់ក�ុងេពលែតមួយនូវជំង
កំេណីត នង
ិ ករព្យោបាលៃដគូបុរសរបស់ពួ កេអនុវត�្របព័ន�ថ�ីែដលតម និងផ�ល់េសវ្រគប់្រ

េ្រជាយដល់ទំងម�យនិងទរក ត
ែថទំបន� ករព្រងីកករែស�ងរក ក�ុងចំេណាមកុមារ
ា

ក�ុង្រគប់មូលដ�នែថទំសុខភាព ែករផ្ភា�ប់េទនឹងករព្យោបាល ករបេង�ីននិងគាំ្

ដល់ករេគារពតមករព្យោបាល ករអភិវឌ្ឍគំរូៃនករែថទំស្រមាប់កុមារែដលែបងែ

ករលុបបំបាត់ក ប់មាតែដលអចបង�របាន និងករជំរុញករចូលរួមពីៃដគូបុរសេនក�ុ
និងព្យោបាល និងករចត់វិធានេទរកករសេ្រមចបានករេចញវិ��េដយអង�កសុខ
ភាពពិភពេលកប��ក់ពីករលុបបំបាត់កេមេរគេអដស៍ពីមា�យេទ

៦០(ឃ)៖ េប�ជា�ចិត�កសង្របព័ន�យកមនុស្ជាមជ្ឈមណស្រមាប់សុខភាព េដយព្រងឹង្របព័ន
បាលនិងសង�ម រួមប��ូលទំងរក�ម្រ
្
ែដលភ័ស�ុតងេអពីេដមីស�ស�បង�ញថា ្របឈមមុ

េទនឹងករឆនឹងេមេរ នង
ិ េដយព្រងីកករផ�ល់េសវដឹកនាំេដយ េដីម្បី្រគបដណ�ប់យ

តិច ៣០%ៃនករផ�ល់េសវទំងអស់្រតឹ២០៣០ នង
ិ តមរយករវិនិេយាគេនក�ុងធនធានម
ស្រមាប់សុខភាព ក៏ដូចជាឧបករណ៍និងឱសថែដលច េហីយករជំរុញេគាលនេយាបាយែប គឺ
ែផ�កេលីករមិនេរីសេអីង ែដលេគារ េលីកកម�ស់ និងករពរសិទ�ិមនុស្ស និងេដយកសងស

របស់អង�ករសង�មសុីវិេដីម្បីផ�ល់េសវបង�រ ព្យោបាលេមេរ

៦០(ង)៖ េធ�ីករេឆា�ះេទរកករសេ្រមចបានករ្រគបដណ�ប់សុខភាពសកលែដលរួមមានក
េដយសមធម៌ និងជាសកលនូវេសវែថទំសុខភាព្របកបេដយគុណភាព រួងេសវសុខភ
ផ�ូវេភទនង
ិ សុខភាពបន�ពូជ េសវគាសង�ម នង
ិ កករពរពីហនិភ័យែផ�កហរិ��វត�ុ ករទទួ

បានឱសថសរវ័ន� និងថា�ំបង�រែដលមានសុវត�ិភព ្របសិទ�ភាព គុណភាព និង
ស្រមាប់ទ
ា

អស់គា� រួមទំងករបេង�ីតគំរូផ�ល់េសវថ�ី េដីម្បីបេង�ីន្រប តៃម�ទបជាងមុន ្រពមទំង
ផ�ល់េសវរួមប��ូលកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀតស្រមាប់េមេរគេអដស៍ រេបង ជំងឺរលកេថ�ីមែដ

វីរុស ជំងក
ឺ មេរគ ជំងឺមិនឆេផ្សងេទៀ ដូចជជំងម
ឺ ហីកមាត់ស្បូន ករេញ�នថា�ំ ចំណីអហ
រ
័ សុខភាពបុរស សុខភាពផ�ូវចិត� និងសុខភាពផ
គាំពរែផ�កអហរូបត�ម� សុខភាពមាត កុមាវយ

េភទ នង
ិ សុខភាពបន�ពូ នង
ិ េដីម្បីេដះ្រសយអំេពីហិង្សោពក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រនិងផ�ូវេភទ 

បំណងព្រងឹងសហគមន៍ក�ុងករេឆ�ីយតបនប��ទំងេនះ ក៏ដូចជាករផ�ុះជំងឺនាេពល

៦០(ច)៖ េប�ជា�ចិតចត់វិធានករបនា�ន់េនជាតិនិងថា�ក់សកល តមែដលសម្រសប េដីម្បីដក
េស្ប�ងអហរនិងករគាំ្រទែផ�កអហរូបត�ម�េទក�ុងកម�វិធីនានា ែដលេផា�តេគាលេ
ពល់េដយេមេរគេអដស៍ េដីម្បីធានាកចំណីអហរ្រគប់្រគាន់ មានសុវត�ិភាព និង

ែដលនឹងជួយឱ្យបុគ�លទំងេនះបំេពញត្រម�វករអហរូបត�ម�របស់ពួកេគ េដីម្បីទទួលបានជីវ

និងមានផាសុកភាព ជាែផ�កមួយៃនករេឆ�ីយតប្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេទនឹងេមេរគេអដស៍ន

៦០(ឆ)៖ ករេប�ជា�ចិេធ�ីកររួមគា�េឆា�ះេចំណុចេដៃនករកត់បន�យករស�ប់ែដលទក់េបង ក�ុង
ចំេណាមអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេចន
ំ ន
ួ ៧៥% ្រតឹមឆា២០២០ ដូចែដលបានដក់េចញេនក
យុទ�ស�ស�ប� �ប់ជំងឺរេបងរបស់អង�ករសុខភាពពិភពេលក ក៏ដូចជាេប�ជផ�ល់ថវិក និងអនុវត�យុទ

ស�ស�េនះេដីម្បីសេ្រមចបាន ចំណុចេដែដលបានកំណតងភាពជាៃដគូេដីម្បីប�្ឈងឺរេបងែដល
ជាែផនករសកលមួយេដីម្បីប��ប់ជំងឺរេបង២០១៦-២០២០

ក�ុងេគាលបំណងសេ្រមចបានចំ

េដ ៩០-៩០-៩០ ែដលក�ុងេនាះនឹង្រគបដណ�ប់េល ៩០%ៃនអ�កជំងឺទំងអស់ែដល្រត�វករករ

ជំងឺរេបង រួមទំង ៩០%ៃន្រក�ម្របជាជន្របឈខ�ស់ និងសេ្រមចឱ្យបានេជាគជ័យៃនក

យា៉ងតិច ៩០% រួមទំងតមរយៈករព្កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បី្របយុទជំងឺរេបង ក៏ដូចជាជំង

រេបងែដលសំនឹងឱសថ េដយែកលម�ករបង�រ ករពិនិត្យ្រស
ុ
វ្រជាវរកករណីជំងឺ ករេធ�ីេរគ
ព្យោបាលែដលមានតៃម�សមរម្យ និងករទទួលបានករព្យោបាលេដយឱសថ្របឆាំង
ករ្បដណ�ប់
េអដស៍

១០០%ៃនកបេងន
�ី ករែស�ងរកករណីរេបក�ុងចំេណាអ�ករស់េនជាមួយេមេ

េដយយកចិត�ទុកដក់ជាពិេសសេទ្រក�ម្របជាជនែដលមិនទន់បានទទួលេសវ្រគ

នង
ិ អ�ក្របឈមមុខ រួមទំងកុមារផងែដរ េ្របី្របាស់ឧបករណ៍ថ�ី ក�ុងេនាះមានដូចជា េតស

រហ័ ស តមរយកម�វិធីរួមគា� ករដក់ប��ូ នូវេសវេដយេផា�តេលីអ�កជំងឺ និងករដក់ក�ុងទីត

មួយនូវេសវេមេរគេអដស៍ និងរេបង ករធនាថាពិធីសរជាតិស្រមាប់ករឆ�ងរួមគា�ៃ
ា

រេបង ្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពក�ុងរយៈេពលពីរឆា�ំ េដីម្បីឆ�ុពីអនុសសន៍ចុេ្រកយបំតរបស់អង�
ករសុខភាពពិេល

៦០(ជ)៖ េប�ជា�ចិត�កត់បន�យអ្រតដ៏ខ�ករឆ�ងរួមគ នូវេមេរគេអដស៍ និងជំងឺរលកេថ�ីម្របេភទេប 
េស និងធានាថា ្រតឹ២០២០ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង្រត�វេធ�ីេឡីងេដីម្បីកត់បន�យ ៣០% ៃន
ករណីថ�ីៃនជំងឺរលកេថ�ីមរៃរ៉្របេភទេបនិងេស េហីយថា មនុស៥លននាក់ ទទួលបានកបាលជំង

រលកេថ�ីម្របេទសេប និងព្យោបាលម ៣លននាក់ ែដលជំងឺរលកេថ�ីម្របេភទេសរុំៃរ៉ 

ពិចរណាករផ្សោរភា�ប់េទនឹងករេឆ�ីយតបនឹងជំងឹេអដស៍ និងេមេរៀនជាបទពិេសធន

បាពីករេឆ�ីយតបនឹងជំងឹេអដស ដូចជករេី
ល កកម�ស់ នងករករពរសិទ�ិមន ករកត់បន�យ
មាក់ងយ និងក រេរីសេ ករចូលរួមរបស់សហគមន៍ ករដក់ប�គា កន់ែតខ�ំងនូវករផ�ល់

េមេរគេអដស៍ និងជំងឺរលកេថ�ីម្របេភទេប និងេស កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេឆា�ះេទរកករ

បាឱសថែដលមានតៃម�សមរម្ និងអន�រគមន៍បង �រ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ជាពិេសស ស្

្របជាជនែដលងយរងេ្រគាះ និង្របជាស�ុតងេអពីេដមីស�ស�បង្របឈមមុខខ�ស់នឹ
ករឆ�

៦០(ឈ)៖

េប�ជា�ចិត�អនុវត�វិធានករនានាេដីករទទួលបានឱសថែដលមានសុវភព តៃម�សមរម្យ

នង
ិ ស័ក�ិសិទ�ិ រួមទំងឱសថេជេនរិក េរគវិនិច�័យ និងបេច�កវិទ្យោសុខភាពពក់ព័ន� េដយេ្រប

ឧបករណ៍ែដលមានទំងអស់ េដីម្បីកត់បន�យតៃម�ៃនឱសថសេ�ង�ះជីវិករេធ�េរគវិនិច�័យ េហី
កត់សមា�លពីករបេង�ីតគណៈកម�ករថា�ក់ខ�ស់ស�ីពីករទទួលបានឱស្រត�វបេកះ្របជុំេ
អគ�េលខធិក

៦០(ញ)៖ ទទួលស�ល់ពីសរៈសំខន់យា៉ងខ�ំងៃនឱសថែដលមានតៃម�សមរម្យ រួមទំងឱសថេជេនរិ
ករព្រងីកករទទួលបានករព្យោបាលេមេរគេអដស៍ែដលមានតៃម�សមរម្យ និងទទួលស
ថា វិធានករករពរនិងអនុវត�ច្បោប់ស្រមាប់កម�សិទអនុវត�តមកិច�្រពមេ្រពៀងអង�ករព
កម�ពិភពេលកស�ីពីទិដ�ភាពែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ៃនកម�សិទ�ិប�� (កិច�្រពមេ TRIPS)
េហីយគួរែត្រត�វបានបក្រសយ និងអនុវត�េដីម្បីជាករគាំ្រទដល់សិទ�ិរបស់រដ�ជាសមាជិសុខ

ភាសធារណៈ េដីម្បីេលីកកម�ស់ករទទួសថស្រមាប់ទំងអស់គ� និងស
�គម

ន៍ករ
ា

េដយ្រក�ម្របឹ TRIPS កលពីែខវិច�ិក ឆ២០១៥ េសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករពន្យោររយៈេពលអន
េ្រកមមា ៦៦.១ ៃនកិច�្រពមេ្រពៀ TRIPS ស្រមាប់្របេទសែដលមានករអភិវឌ្ឍតិចបំផុ
កតព�កិច�មួយចំនួន ទក់ទងេទនឹងផលិតផល

៦០(ដ)៖ កត់សមា�ល់េដយមានករ្រព�យបារម�ថា បទប្ប��ត�ិ េគាលនេយាបាយ និងករអបទ

ប្ប��ត�ិ និងេគាលនេយាបាយនានាែដលដក់កំហិតេលីពណិជ�កម�្រសបច្បោប់េនក�ុ

អចកំហិតករទទួលបានករេមេរគេអដស៍ែដលមានតៃម�សមរម

និងផលិតផលឱសថដៃទ

េទៀតេនក�ុង្របេទសែដលមានចំណូលទប និងមធ្យម ្រពមទំងទទួលស�ល់ថអច្រត�វ

េធ�ីេឡង
កម� និងករ្រគប់្រគងសង�ក់ផ�ត់
ី តមរយៈច្បោប់ជាតិ េគាលនេយាបយប��ត�ិ
ា
សមា�ល់

េគអចែស�ងរករកត់បន�យរបចំេពះផលិតផលែដលមានតៃម�សមរម្យ ក�ុល

បំណងេដីម្បីព្រងីកករទទួលបន
ា ផលិតផលបង�រេមេរគេអដស៍ែដលមន
ា សុវត�ិភាព ្របសិ
សមរម្យ និងមានគុណភាពល� េរគវិនិច�័យ ឱសថ ថា�ំបង�រ និងផលិតផលព្យោបាលស្រម
ស៍ រួមទំងស្រមាប់ជំងឺឱកសនិយម និងជំងឺែដលឆ�ងក�ុងេពលជាមួយគា
៦០(ឋ)៖ េប�ជា�ចិត�លុបបំបាត់ជាបនា�ន់និងេនេពលណាអចេធ�ីេទបាន នូវឧបសគ�ែដលររ
របស់្របេទសែដល្របាក់ចំណូលទម និងមធ្យមក�ុងករផ�ល់ផលិតផលបង�រនិងព្យោបាលេ

េរគវិនិច�័យ ឱសថ និងផលិតផល និងផលិតឱសថេផ្សងេទែដលមានតៃម�សមរម្យ និងមាន្រប
ភា ក៏ដូចជកព្យោបាលស្រមាប់ជំងឺឱកសនិយម ជំងឺែដលេកីតក�ុងេពលជាមួយគា� និងករឆ�
េពលែតមួយ

្រពមទំងេប�ជា�ចិត�កត់បន�យករចំណាយែដលពក់ព័ន�នឹងករែថទំរុ ំៃរ៉មួ

ប��ូលទំងករេធ�ីវិេសធនកម�ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិជាតិ ែដលរដ�ភិបាលចត់ទុកថ
បេង�ីនជាអតិបរនូវ៖

(ក) ករេ្របី្របាស់ ចំណុចបត់ែបនែដលមាន្រសប់ឱ្យបានេពញេលញ េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងស
ទក់ទងនឹងពណិជ�កម�ៃនកម�សិទ�ិប

ជាពិេសត្រមង់េឆា�ះេទរកករជំរុញករទ

នង
ិ េធ�ី

ពណិជ�កមឱសថ េហីយខណៈែដលទទួលស�ល់ពីសរៈសំខន់ៃនរបបកម�សិទ�ិប��ក�ុងកររួមច
ដល់ករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស៍្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ធានថាប��ត�ិពក់ព័ន�នឹងកម�សិទ�ិ
ា
កិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម� មិនបំផា�ញដល់ ចំណុចបត់ែបនែដលមាន្រសប់ទំងេនះ ដូចែដ

េនក�ងេសចក�ី្របកស្រក�ងដូហ ស�ីពីកិច�្រពមេTRIPS នង
ិ សុខភាពធារណៈ ្រពមទំងអំព

ឱ្យទទួលយវិេសធនកម�មា្ ៣១ ៃនកិច�្រពមេ្រពៀ TRIPS ែដលបានអនុម័តេដយអគ�្រក�ម្រ
ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលកេនក�ុងករសេ្រមចចិត�របស់ខ�ួន ចុ៦ ែខធ�ូ ឆា�២០០៥

(ខ) េដះ្រសយឧបសគ� បទប្ប��ត�ិ េគាលនេយាបាយ និងករអនុររំងដល់ករទទួលប
ព្យោបាលេមេរគេអដស៍ែដលមានតៃម�សមរម្យ េដយជំរុញករ្របកួត្របែជងឱសថេជេនរ
បំណងជួយកត់បន�យករចំណាយែដលទក់ទងនឹងករែថទំជំងឺរុំៃរ៉េពញមួយជីវិត និងេដ
ចិត�ដល់រដ�ទំងស់អនុវត�វិធានករ និងនីតិវិធីស្រមាប់ព្រងឹងកម�សិទ�ិប�� េដីម្បីេជៀសវងក
ឧបសគ�ចំេពះពណិជ�កម�្រសបច្បោប់េនក�ុងឱសថ និងេដីម្បីផ�ល់កិច�ករពរទប់ទល់នឹងក


ករ និងនីតិវិធីែបបេន។

(គ) េលីកទឹកចិត�ដល់ករេ្របី្រេដយស�័្រគចិត�នយន�ករថ� តមែដលសម្រសប ដូភាពជាៃដគូ ថវ
ជំនួយឥតសំណង រង�ន តៃម�តមក្រមិតថា� ក់ ករែចករំែលក្របភព្របកសនីយប្រតតក�កម� 
បណ�ុំ្របកសនីយប្រតក�

ែដលផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍទំងអស់ រួម

រយៈនីតិបុគ�លនានា ដូចជាបណ ្របកសនីយប្រតក�កម�ឱសថ េដីម្បីជួយកត់បន�យករចំណ

ព្យោបាល និងេលីកទឹកចិត�ដល់ករបេង�ីតរូបមន�ព្យោបាលេមេរគេអដស៍ថ�ី រួមទំងឱសថេម
និងេរគវិនិច�័យេនកែន�ងែថទំ ជាពិេសស ស្រមា

៦០(ឌ) េប�ជា�ចិតបេង�ីត្របព័ន�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេដីម្បី្រត្យតមដន បង�រ និងេឆ�ីយតបន
េកីតេឡង
ុ
េនក�ុង្រក�មមនុស្ស ននា និងភាពសុ
ី នូវ្របេភេមេរេអដស៍ែដលសំនឹងឱស
ា

្របឆាំងេមេរគក�ុងចំេណាមអ�ករស់េនជាមួយេមេរ

៦០(ធ) េប�ជា�ចិត�ជំរុញនិរន�រភាពៃនករបង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេមេរគេអជាក��ប់ែថទ
មួយស្រមាប់អ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដស៍ រេបង និង/ឬ្រគ�នចញ់ េ នក�ុងស�នភ
មនុស្សធម៌ និមាជេមា� េដយេហតុថា ្របជាជនែដលផា�ស់ប�ូរទីលំេន និងអ�កែដលប៉ះ
េ្រគាះអសន�មនុស្សធម៌ ្របឈមមុខនឹងប��ជាេ្រចីន រួមទំងភាពងយរងេ្រគាះចំេព
ហនិភ័យៃនករអកដល់ករព្យ
្របកបេដយគុណភាព និងអហរែដលមាន

នង
ិ ករទទួលបានមិន្រគប់្រគាន់នូវករែថទ

ករជំរុញករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដែដលមានករផា�ស់ប េដីម្បីរួមចំែណកដ់សមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល
ល
អង់អចដ់�ស�ី និងេក�ង្រសីទំង
ល
៦១(ក)៖ ទទួលស�លថស�នភាពសង�មេសដ�កិច�មិនេស�ីគា�របស់�ស�ីេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់សមត�ភាពរបស
ក�ុងករបង �រេមេរគេអដស៍ ឬកត់បន�យផលប៉ះពល់ៃនជំងឺេអដស៍ និងទទួលស�ល់ទំនាក់ទំ
គា�េទវិញេទមក រវងករសេ្រមចបានសមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល់ភាពអង់អចដល់�ស�
ទំងអស់ និងករលុបបំបាត់ភាព្រកី្រក។ ប��ក់ជាថ�ីថា ករេលីកកម�ស់និងករករពរ និ
មនុស្ស និងេសរីភាពជាមូលដ�នរបស់�ស�ី គួរ្រត�វបានដក់ប��ូលេទក�ុង្រគប់េគាលនេ

វិធី ែដលមានេគាលបំណងលុបបំបាត់ភាព្រក

៦១(ខ)៖ សង�ត់ធ�ន់ក�ុងន័យេនះថា កង�ខតករករពរនិងករេលីកកម�ស់សិទ�ិមរបស់�ស�ីទំងអស និង
សុខភាពផ�ូវេភទនិងសុខភាពបន�ពូជ ្រពមទំងសិទ�ិបន�ពូជរបស់ពួកេគ េយាងតមកម�វិធីសកម�

សន�ិសីទអន�រជាតិស�ីពី្របជាជននិងករអភិឌ្ឍ េវទិកេប៉កំងេដីម្បីសកម�ភាព និងឯកស
សន�ិសីទពិនិត្យេឡីងវិ

នង
ិ ករទទួលបានមិនបាន្រគប់្រគាន់នូវសុខភាពផ�ូវកយនិងផ�ូវច

ស�ង់ដរខ�ស់បំផុត បង�ផលប៉ពល់រឹតែតធ�ន់ធ�ៃនកររីករលដលៃនេម ជាពិេសសក�ុងចំេណាម�ស
និងេក�ង្រសី េដយបេង�ីនភាពងយរងេ្រគាះរបស់ពួកេគ និងេធ�ីឱ្យេ្រគាះថា�ក់ដល់កមនុស្

ជំនាន់បច�ុប្បន� និងអនាគ

៦១(គ)៖ សន្យោលុបបំបាត់វិសមភាពេយនឌ័រ និងកររំេល និងអំេពីហិង្ពក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ បេង�ី
សមត�ភាពរបស់�ស�ី និងេក�ង្រសីជំទង់ េដីម្បីករពរខ�ួនពួកេគពីហនិភ័យៃនករឆ�ងេមេរ

ពិេសស តមរយៈករផ�ល់េសវែថទំសុខភាព នេផ្សងៗេទៀត ដូចជាសុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ព
ក៏ដូចជាករទទបាេដយេពញេលញនូវព័ត៌មានងករអប់រំ្រគប់្រជ�ងេ្រជា�ស�ីអចេ្រ
្របាស់សិទ�ិរបស់ខ�ួនេដីម្បី្រគប់្រគង និងសេ្រមចចិត�េដយេសរីនិង្របកេ
ប ដយករទទួខុស
ល

នានា ែដលទក់ទងនឹងផ�ូវេភទរបស់ពួ រួមទំងសខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជ េដគា�នករបង�ំ 
េរីសេអីង និងអំេពីហិង្សោ េដីម្បីបេង�ីនសមត�ភាពរបស់ពួកេគក�ុងករករពរខ�ួនឯងពីករឆ�ង

ស៍

្រពមទំងចត់វិធានករចំបាច់ទំងអស់ េដីម្បីបេង�ីតបរិយាកសអំេណាផ�ល់ភា

អង់អចដល់�ស�ី ្រពមទំងព្រងឹងភាពែផ�កេសដ�កិច�របស់ពួកេគ េហីយក�ុងបរិបទេនះ ប��ក់

េឡង
ី វិញពីសរៈសំខន់ៃនតួនាទីរបស់បុរសនិងេក�ង្រប�សេនក�ុងករសេ្រមចបានសម

៦១(ឃ)៖ េប�ជា�ចិត�សេ្រមចឱ្យបានសមភាពេ នង
ិ ករផ�ល់ភាពអង់អចដល់�ស�ីនិងេក�ង្រសីទំង
េប�ជា�ចិត�េគារព េលីកកម�ស់ និងករសិទ�ិមនុស្សរបស់ពួកេគ ករអប់រំ និងសុខភាព រួមទំងស
ផ�ូវេភទនិងបន�ពូជ េដយេធ�ីករវិនិេយាគេនយុទ�វិធីេឆយ
�ី តបនង
ឹ េយនឌ័រ នង
ិ ករធានាដក់ប

េយនឌ័រេន្រគប់ក្រមិតថា�ក់ គាំ្រទដល់ភាពជាអ�កដឹកនាំរបស់�ស�ីេនក�ុងករេឆ�ីយតបនឹ
ជំរុញករចូលរួមរបសបុរសនង
ិ េក�ង្រប�ស ទទួលស�លសមភាពេយនឌ័រ និងបទដ�នេយនឌែដលមា

លក�ណៈវិជ�មាន េី
ល កកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករេឆ�ីយតបចំេពះេមេរ

៦១(ង)៖ េប�ជា�ចិត�េដះ្រសយបទដ� រួមទំងតមរយៈករេដកត�ជំរុញពក់ព័ន� ែដលដ
បន�ុកេដយមិនេស�ីភាពៃនករែថទំែដលគា�ន្របាក់ឈ�ួល និងករងរផ�ះសែម្បងទក់ទង

អ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអដមកេលី�ស�ីនង
ិ េក�ង្រស

៦១(ច)៖ េប�ជា�ចិត�កត់បនចំនួនេក�ង្រសីជំទង់ និង�ស�ីវ័យេក�ង អយ ១៥-២៤ឆា�ំ ែដលឆ�ងេមេគេអដស៍
ថ�ីទូទំងសកលេលក ក�ុងឆា�ំនីមួយៗ មក្រតឹមេ១០០.០០០នាក់ ្រតឹមឆ២០២០

៦១(ឆ)៖ េប�ជា�ចត�ចត់វិធានករបនា�ន់ ជាេនក�ុងអនុទ�ីបអ�ហ�សហរ៉ េដីទប់ស�ត់ និងេដ
្រសផលជះដ៏មហន�រៃនជំងឆ
ឺ �ងេនះ មកេលី�ស�ី នង
ិ េក�ង្រសីជំទង

៦១(ជ)៖ េប�ជា�ចិត�ប��ប់រល់ទ្រមង់ៃនអំេពីហិង្សោ និងករេរីសេអីង្របឆាំង�ស�ី និង េក�ង្រសី ដូចជ
ពក់ព័ន�នឹងេយនឌ័រ ផ�ូវេភទ ក�ុង្រគ�សរ និងពីៃដគូជិតស�ិទ� េដយលុបបំបាត់ករេកង្របវ័��ផ�ូវេ
េក�ង្រសី និងេក�ង្រប�ស ករជួញដូរមនុស្ស ករទរកេភទ្រ ករបំពន កររំេលភេសពសន�

ក�ុង្រគប់កលៈេទសៈ និងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀតៃនអំេពីហិង្សោផ�ូវេភទ ច្នលក�ណៈេរីសេអីង នង
ិ

បទដ�នសង�មែលបង�េ្រគថា�ក់ ែដបង�េអយមានស�វិសមភាពរបស់�ស�ីនិងេក�ង្រសី ក៏ដូ

ករអនុវត�្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់ ដូចជាករេរ ឬមុនអយុ្រគប់េដយបង� ករមានៃផ�េ
េដយបង�ំ កេ្របីវិធីករពេណីតអចិៃ�នយ
� ៍េដយបង�ំ ជាពិេ�ស�ីែដលរស់េនជាមួយេមេរគ
ស៍ កររំលូតកូនេដយបង�ំ និងករកត់ចុង្របដប់េភទ្រសី រួមទំងេនក�ុងស�នភាព
មានជេមា�ះ េ្រកយជេមា�ះ និងមនុស្សធម៌ដ េដយសរែតវអចមានផលប៉ះពល់ធ� ន់ធ

រយៈេពលែវងមកេលីសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់�ស�ី េក�ង្រសីេនទូទំងវដ�ជីវិត និងបេង�ី
ងយរងេ្រគាះរបស់ពួកេគេទនឹងេមេរគ

៦១(ឈ)៖ េប�ជា�ចិតអនុម័ត ពិនិត្យេឡីងវិញ និងពេន��នករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃនែដល

ដក់េទសដល់អំេពីហិង្សោ្របឆាំង�ស�ី និងេក�ង្រសី ក៏ដូច នង
ិ េសវនក�ុងកបង�រ ករព

និងផ�នា�េទសែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ច្រម�ះ និងេឆ�ីយតបនឹងេយនឌ័រ េដីម្បរល

ទ្រមង់ៃនអំេពីហិង្សោ្របឆាំង�ស�ីនិងេក�ង្រសីទ េនក�ុងវិស័យសធារណៈនិងឯកជន ក៏ដូច
អនុវត�្របកបេដយេ្រគាះ
៦១(ញ)៖ េដះ្ររល់ផលវិបាកចំេពះសុខភាពទំងអស់ រផលវិបាកសុខភាពផ�ូវកយ ផ�ូត� ផ�ូវ
េភទ នង
ិ បន�ពូជ ែដលបណា�លមកពអំេពីហិង្សោេលី�ស�ី និងេក�ង្រសី េដយផ�ល់េសវែថទំ
ែដលេឆ�ីយតបេទនឹងកប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�

និងរួមប��ូលឱសថែដលមានតៃម�សមរម្យ មានសុវត�ិ

្របសទ�ភាព និងគុណភាពល� ករគភា�ម ករព្យោបាលរបួស និងករគាំ្រទែផ�កចិត�សង�ម និងផ�
ករករពរកំេណីតបនា�ន់ កររំលូតកូនេដយសុវ ែដលេសវែបបេនះ្រត�វបានអនុេដច្បោ
ជាតិ

ករបង �រេ្រកយេពលប៉ះពល់បង�រករឆេមេរគេអដស៍

ករេធ�េរគវិនិច�័យនិងក

ព្យោបាលស្ជំងក
ឺ មេរគ ករបណ�ុះបណា�លដល់អ�ក្របកបវិជា�ជីវសុខភិបាល េដីម្ប
ស��ណ និងព្យោបាល�ស�ីែដលទទួលរងអំេពីហិង្សោ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ក៏ដូចជាក
វិច័យេដយបុគ�លិក ែដលបានទទួលករបណ�ុះបណា�ល្រតឹ

៦១(ដ)៖ េប�ជា�ចិត�បេង�ីត និងព្រងឹងេគាលនេយាបាយជាតិ បទដ�ន និងវិធានករស្រមាប់្
សំេដេី
ល កកម�ស់ករយល់ដឹង ករបង�រ និងករដក់ទណ�េលីរល់ទ្រមង់ៃនអំេពីហិង្សោ និង

្របឆាំង�ស�ី និងេក�ង្រសី ក៏ដបេង�ីតេគាលនេយាបាយែដលមានេគាលបំណង ត់អំេពីហិង្សោផ�

័
េភទ នង
ិ ផ�ល់ករែថទំ្រគប់្រជ�ងស្រមាប់កុ នង
ិ យុវវយែដល្រត�វបានេគរំេលភបំពនផ�ូ

៦១(ឋ)៖ េប�ជា�ចិតធានាករទទួលបានជាសកលនូវេសវែថទំសុខភាពផ�ូវេភទនិងសុខភាពបន�ព
េមេរគេអដស៍មានគុណភាព តៃមរម្យ និង្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ ព័ត៌មាននិងផលិតផលនានា 
ទំងផលិតផលបង �រែដលផ�ួចេផ�ីមេដយ�ស�ី រួមទំងេ្រសមអនាម័យ�ស�ី ករបង�រមុនេ
េពលប៉ះពល់ មេធ្យោបាយករពរកំេណីតបនា�ន់ និងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀតៃនមេធ្យោប
ទំេនីបតមជេ្រមីស េដយមិនគិតពីអយុ ភាពអពហ៍ពិពហ៍ និងធានាថា េសវទ

តមស�ង់ដរសិទ�ិមនុស្ស េហី រល់ទ្រមង់ៃនអំេពីហិង្សោ ករេរីសេអីង និងករអនុវត�េដយបង�
មូលដ�នសុខភិបាល ្រត�វបានលុបបំបាត់េចល ន

៦១(ឌ)៖ េប�ជា�ចិត�កត់បន�យហនិភ័យៃនករឆ�ងេមេរគេអដស៍ក�ុងចំេណាមេក�ង្រសីជំទង់ និង�ស�ីវ
េដយផ�ល់ដល់ពួកេគនូវព័ត៌មា ន និងករអប្របកបេដយគុណ ករបង�ត់បង�ញ ករគាំព

និងេសវសង�ម ែដលភ័ស�ុតងបងថាកត់បនករ្របរបស់ពួកេគចំេពះករឆ�ងេមេរគស៍

េដយធថាេក�ង្រទទួលបា និងឆង
� កត់បឋភូមិសិក្សោេទកន់មធ្យមសិក្សោ និងឧត�មស
េដះ្យឧបសគ�ចំេពះកររពួកេគក�ុងករសិក្សោ និងេដយផ�ល់ដល់�ស�ីនូវករគាំ្រទចិត�ស

ករបណ� ុះបណា�លវិជា�ជី
សមរម្

េដីម្បីជួយស្រម�លដល់អន�រកលរបស់ពួកេគពីករអប់រំេទក

៦១(ធ) េប�ជា�ចិត�គាំ្រទ និងេលីកទឹកចិត�ដល់ស�ប័នអង�ករសហ្របជាជាតិ ស�ប័នហិរ��វត�ុអន�រជ
ពក់ព័ន�ដៃទេទៀត េដីម្បីគាំ្រទដល់ករអភិវងករព្រងឹងសមត�ភាព្របព័នភិបាជាត

និង

បណា�ញសង�មសុីវិល ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ជំនួយ្របកបេដយនិរន�រភាពដល់�ស�ីែដលរស់េេម
េរគេអដស ្របឈមមុខ និងប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ េនក�ុងស�នភាពជេមា�ះ និងេ

៦១(ណ)៖

េប�ជា�ចិត�ធាន

យុទ�ស�ស�សមភាពេយនឌ័រក៏េដះ្រសយផលប៉ះពល់ៃនបទដ�

្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់ រឥរិយាបពន្យោរេក�ុងកែស�ងរកករែថទំសុខភាព អ្រត្រគ
ទបចំេពះេសវេធ�ីេតស�និងព្យោបាលេមេរគេអដស៍ និងករស�ប់ែដលទក់ទងនឹងេមេរ
ខ�ស់ក�ុងចំេណាមបុរស េដីម្បីលទ�ផលសុខភាពកន់ែត្របេសីរស្រមាប់បុរស និងេដីម្បីកត

ចម�ងេមេរគេអដស៍ដល់ៃដគ

ករធានាករទទួលបានេសវ ផលិតផល និងករបង�រេមេរគេអដស៍្របកបេដយគុណភា

ព្រងីកករ្រគបដណ� ពិពិធកមយ
� ុទ�វិធី នង
ិ បេង�ីនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បី្របយុទ�នឹងេមេរគេអដស
ប�� ប់កររីករលដលជំងឺេអដ

៦២(ក)៖ ទទួលស�លថា ករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដស៍អច្រត�វបានពេន��នតមរយៈករករពរ 
កម�ស់ករទទួលបានព័ត៌មាន ករអប់រំ និងេសវេមេរគេអដស៍សម្រសប មានគុណភាកេលី
ភ័ស�ុតង េដយគា�នករមាក់ងយ និងករេ េដយេគារពយា៉ងេពញេលញដល់សិទ�ិក�ុងក
ភាពជាឯក កសមា�ត់ និងករយល់្រពមេដយមានព្រគប់្រគ នង
ិ ប��ក់ជាថ�ីថា កម�វិ

បង�រ ករព្យោបាល ករែថទំ និងករគាំ្រទ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយៃនេមេរគេអដស៍ ក
េឆ�ីយតបថា�ក់ជតិ ថា�ក់តំប
ន់ និងអន�រជាតិចំេពះកររីករលដលេម
ា
៦២(ខ)៖

េប�ជា�ចិត�បេង�ីេទ�ដងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងបង�រេមេរគេអដយគា�នករេរីសេអីង េដយ

វិធានករទំងអស់ េដីម្បីអនុវត�យុទ�វិធីបង�រ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយនិងែផ�កេលីភ័ស�ុតង េដីម្

ឆ�ងេមេរគេអដស៍ថ�ី រួមទំងករេធ�ីយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ និងករអប់រំអំ
េដីម្បីេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងជាស

៦២(គ)៖

េប�ជា ចិត�ពេន��នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្រេដីម្បីព្រងីកករអបសម្រសបតអយ

នង
ិ ្រគប់្រជេ្រជ

េដយែផ�កេីវិទ្យោស
ពក់ព័ន�នឹងបរិបទវប្បធម៌ ែដលផ�ល់ដល់េក�ង្រសីនិងេក�ង្រប�សវ័យជំទង់
ល

័
�ស�ី នង
ទំងេនក�ុងនិងេ្រកសល ្រសបតមសមត�ភងមានករផា�ស់ប�ូររ
ិ បុរសវយេក�ង

ពួកេគ ជាមួយនិព័ត៌មានអំពីសុខភាពផ�ូវេភទ និងបន�ព នង
ិ ករបង �រេមេរគេអដស៍ សមភាពេយន

័ និង
និងករផ�ល់ភាពអង់អចដល់�ស�ី សិទ�ិមនុស្ស ករអភិវឌ្ឍែផ�កផ�ូវកយ ផ�ូវចភាេពញវយ

អំណាចេនក�ុងទំនាក់ទំនងរវង�ស�ីនិងបុរស េដីម្បីជួយក�ុងកកសងករផ�ល់តៃម�ដល់ខ�ួនឯ
ករេធ�ីករសេ្រមចចិត�ែផ�កេលីព័ត៌មាន ជំ្រស័យទក់ទង និងកត់បករ្របឈមម នង
ិ

អភិវឌ្ឍទំនាក់ទំ្របកេដយករេគ េនក�ុងភាពជាៃដគូេពញេលញជាមួយមនុស្សវ័យេក�ង
មា�យ អណាព្យោបាល្រសបច្បោប់ អ�កផ�ល់ករែថទរអប់រំ និងអ�កផ�ល់ករែថទំសុខភាព ក
េគាលបំណជួយពួកេគក�ុងកករពរពួកេគពីករឆ�ងេមេរគេ

៦២(ឃ)៖ េប�ជា�ចិតផ�ល់ដល់តំបន់ែដលមានអំងសុីដង់េមេរគេអដស៍ខ�ស់ ភាពរួមគា�អន�រគមន៍បង 
ែដលត្រម�វតមស�នភាពជាក់ែស�ង រករចុះមូលដ�នតមរយៈយន�ករតម្របៃពណី និង
ផ្សព�ផ្សោយសង�ម និងដឹកនាំេដយមិត� កម�វិធីេ្រសមអនាម័យបុរសនិង�ស�ី ករកត់ចុង្រ
តមេវជ�ស�ស�េដយស�័្រគ និងវិធានករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពសំេដកត់បន�យផលវិប

ៃនសុខភាពសធារណៈនិងសង�ករបំពនេ្រគឿងេញ�ន រួមកម�វិធីព្យោបាលេដយឱ
្រសប កម�វិធផ�ល់ឧបករណ៍ចក់ ករបងមុនេពលប៉ះពល (PrEP)ស្រមាប់អ�កែដល្របឈមមុខខ
នង
ឹ ករឆ�ងេមេរគេអដស៍ ករលេដយឱសថ្របឆេមេរ

នង
ិ អន�រគមន៍ពក់ព័ន�ដៃទេទៀ

ែដលបង�រករចម�ងេមេរគេអដស៍ េដយេផ�តជាពិេសសេលីមនុស្សវ័យេក�ង
ជាពិេសស �ស�ីវ័
ា

េក�ង្រសី និងេី
ល កទឹកចិតដល់ករគាំ្រទែផ�កហរិ��វត�ុ និងបេច�កេទសពីៃដគូអន�រជាតលក�ណៈសម
្រស

៦២(ង)៖

េលីកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍ និងករទទួលបាបង�រ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយៃនេមេរគេអដស៍

លក់ស្រមាប់�ស�ី និងេក�ង្រសីជំទង់ទំងអស់ ជនចំណាក្រស�ក និង្រក�ម្របជាជនេ

៦២(ច)៖ េលីកទឹកចិត�ដល់រដ�ជាសជិក ែដលមានអំងសុីដង់េមេរគេអខ�ស់ ឱ្យចត់វិធានករស
ទំងអស់េដីម្បីធា ៩០%ៃនអ�កែដល្របឈមនឹងករឆ�ងេមេរគេអ ្រត�វបាន្រគបដណ�ប់

េសវបង �រ្រគប់្រជ�ងេ ែដលថា មនុស៣លននាក់ែដល្របឈមមុខខ�ស់ ទទួលបានក របង

័
េពលប៉ះពល (PrEP) នង
នួន២៥លននាក់បែន�មេទៀត ្រត�វបានកត់ចុង្រទ
ិ បុរសវយេក�ងចំ
េដយស�័្រគចិត�តមេវជ�ស្រតមឆា�២០២០ េនក�ុងតំបន់ែដលមានអំងសុីដង់េមេរគេអដស៍ខ�ស់
ធានាផ�ត់ផ�ង់េ្រសមអនាម័យច២០ពន់លនេ្រសមេនក�ុង្របេទសែដលមាន្របាក់ចំ
មធ្យ
៦២(ឆ)៖ េប�ជា�ចិត�ធានាថា ធនធានហិរ� ស្រមាកបង� មាន្រគប់្រគាន់ និងមិនតិចជាងមួយភា
ករចំណជាមធ្េលីជំងឺេអដស៍ទូទំងសកលេលក និងេផា�តេគាលេដេទេលីវិធានករ

េលីភ័ស�ុតង ែដលឆ� ុះ��ង
ំ ពីលក�ណៈជាក់លក់កររីករលរបស់្របេទសនីមួយៗ េដយេផ
េលីទីតំងភូមិស�ស� បណា�ញសង�ម និង្រក�ម្របជាជនែដល្របឈមមុខខ�ស់នឹងករឆ�ងេមេ
េដីម្បីធានាថា ធនធប់បង�រេមេរគេអដស៍ ្រត�វបានចំណាយឱ្យមាន្របសិទ�ភាពប
អចេធ�ីេទបាន និងេដីម្បីធានករយកចិត�ទុកដក់ជាពិេសសេទេលី្រក�ម្របជ
ខ�ស់
ា
ទំងេន អ្រស័យេកលៈេទសៈេនមូលដ�ផា�ល

៦២(ជ)៖ េប�ជា�ចិត�ធានាថា ត្រម�វករនិងសិទ�ិមនុស្សរបស្រត�វបានពិចរណាេនក�ុងករត
េឆ�ីយតបទំងអស់ចំេពះេមេរគេអដស៍ េហីយថា កម�វិធីបង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេម

ដូចជាេសវនិងព័ត៌មានអំពីករែថទំសុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជ ្រត�វបានផ�ល់ជ
៦២(ឈ)៖

េលីកទឹកចិត�ដល់រដ�ជាសមាជិក ឱ្យព្រងឹង្របពពរសង�មនិងកុមរបស់ជាតេដីម្បីធាន

្រតឹមឆា២០២០ ៧៥%ៃនអ�ករស់េនជាមេមេរគេអដស ្របឈមមុខ និងប៉ពលេដយេមេរគេ
ស៍ ែដល្រត�វករជំន ទទួលអត�្របេយាជន៍ពីករគាំពរសង�មែដលយកចិត�ទុកដក់េលីេមេរ

រួមទំងករេផ�រសច់្របក់ និងករទទួលបានេដយេស�ីភាព
ន នង
ា
ិ កម�វិធីគាំ្រទស្រមាប់ក

ជាពិេសសេក�ងកំ្រព និងេក�ងអនាថា េក�ង្រសី យុវវ័យែដលរស់េនជាមួយ ្របឈមមុខនឹង 

េដយេមេរគេអដស៍ ក៏ដូច ្រគ�សរនិងអ�កផ�ល់ករែថទំរបស់ពួកេគ រួមទំងតមរយៈករ
េស�ីភាពេដីម្បីគាំ្រទដល់ករអភិវឌ្ឍកុមារឱ្យទទួលបេពញេលញរបស់ខ�ួន

ជាពិេសសត

រយៈករទទួលបានេដយេស�ីភាពនូវេសវអភិវឌ្ឍន៍កុ ករគាំករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត� និងករគា
ែផ�កចិត�សង�ម នង
ិ ករអប់រំ េនេពលែដលពួកេគអន�រកលពីយុវវ័យ ករបេង�ីតបរិយាកសស
មានសុវត�ិភាព និងមិនេរីសេអី ្របព័ន�ច្បោប់ែដលមានលក�ណៈគំ្រទនិងក
រគាំពរ រួមទំ
ា
អ្រតនុកូលដ

៦២(ញ)៖ េប�ជា�ចិតលុបបំបាត់ឧបសគ� រួមទំងករមាក់ងយ និងករេរីសេអី ងេនក�ុងមូលដ�
ធានាករទទួលបានជាសកលនូវេសវេរគវិនិច�័យ បង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេ
អ�ករស់េនជាមេមេរគេអដស ្របឈមមុខនឹង និងប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ បុគ�លែដល្រ
ដកហូតសិទ�ិេសរីភាព ្របជាជនេដីមភាគតិច កុមារ យុវវ័យ មនុស្សវ័យេក�ង �ស�ី និង្រក�ម្
ងយរងេ្រគាះេផ្សង

ជំរុញករអនុវត�ច្បោប់ េគាលនេយបាយ 
និងករអនុវត�នានាេដីម្បីស្នេសវ និងប� �ប់ក
ា
មាក់ងយនិងក រេរីសេអីងែដលទក់ទងនឹងេមេរគ

៦៣(ក)៖ ប��ក់ជាថ�ីថ ករទទួលបានេពញេលញនូវសិទ�ិមនុស្ស និងេសរីភាពជាមូលដ�នទំងអ

ទំងអស់គា� គឺគាំ្រទដល់ករេឆ�ីយតបជាសកកររលដលជំងឺេអដស៍ រួមទំងេនក�ុងែផ�ក
ព្យោបាល ែថ និងគាំ្រទ ្រពមទំងទទួលស�ល់ថា កប��មាក់ងយ និងក រេរីសេអ�ក

រស់េនជាមេមេរគេអដស អ�កែដល្រត�វបានេគគិតថារស់េនេមេរគេអដស អ�ក្របឈមមុខនឹង
និងអ�កប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ ធាតុដ៏សំខន់មួយេនក�ុងករ្របយុទ�នឹងកររីករ

េអស៍ក�ុងសកលេល

៦៣(ខ)៖ េប�ជា�ចិត�ព្រងឹងវិធានករេនថា�ក់អន�រជាតិ តំប ន់ ជាតិ  និងមូលដ�ន និងថា�ក់សហគមន៍

ស�ត់បទេល�ីស និងអំេពីហិង្សោ្របឆាំងនឹងអ�ករស់េេមេរគេអដស អ�ក្របឈមមុខនឹង និងអ�
រងផលប៉ះពល់េដយសរេមេរគេអដស៍ ្រពមទំងជំរុញករអភិវឌ្ឍ និងសង�ម ដក់ប��ូ
វិធានករែបបេនះេទក�ុងកិច�ខិតខំអនុវត�ន៍ច្បោប់ទ និងេគាលនេយាបយនិង
វិធីេមេរគេអដស
ា

្រគប់្រជ�ងេ្ ជាគន�ឹះក�ុងករសេ្រមចបាន ចំណុចេដរហ័សៃនជំងឺេអដស៍ក�ុងសកលេលក 

េដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព។ ពិនិត្យេឡីងវិញ និងែកទ្រមង់តមត្រម�វករជាកប់ែដល

អចបេង�ីតជាឧបសគ� ឬព្រងឹងករមាក់ងយនិងករង ដូចជា ច្បោប់ស�ីែដលទក់ទងពីក

េ្រពៀងែផ�កេីអ
ច្បោប់ែដលទក់ទងនឹងករមិនបង�ញព័ត៌មានអំពីេមេរ ករប៉ះពល់ ន
ល
ករចម�ងេមេរគេអដស៍ ប��តិេគាលនេយាបាយ និងេគាលករណ៍ែណនាំ ែដលររំងដ

េសវក�ុចំេណាមយុវវ័យ ករដក់កំហិតក�ុងករដំេណីរ និងករេធ�ីេតស�េដបង�ំ រួមទំង�ស�ីមានៃ

េពះ ែដលគួេនែ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឱ្យេធ�ីេេមេរគេអដស៍ េដីម្បីលុបបំបាតប៉ះពល

អវិជ�មានមកេលីករអនុវត�កម�វិធីបង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេមេរគេអដស៍ មា
្របសិទ�ភាព និងសមធម៌ស្រមាប់អ�ករស់េនជាមួយេមេរ
៦៣(គ)៖

េប�ជា�ចិត�បេង�ីនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងថា�ក់ជាតិ េដីម្បីបេង�ីត្រកបខ័ណ�ច្បោប់ សង

នេយាបាយែដលមានលក�ណៈអំេណាយផលេនក�ុងបរិបទជាតិ ក�ុងេគាលបំណងលុប
មាក់ងយ ក រេរីសេអីង និងអំេពីហិង្សោែទងេទនឹងេមេរគេអដស រួមទំងកផ្សភា�ប់អ�កផ�ល

េសវេកែន�ងផ�ល់េសវែថទំសុខភាព ទីកែន�ងេធ�ីកទីកែនង
� អប់រំ និងទីកែន�ងេផ្សៗេទៀត ្រពមទ

ជំរុញករទទួលបានេសវបង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេមេរគេអដស៍ និងករទទ
េរីសេអីងនូវេសវអប់រំ ែថទំសុខភ ករងរ និងសង�ម ផ�ល់ករករពរែផ�កច្បោប់ស្រមាប

ជាមួេមេរគេអដស អ�ក្របឈមមុខនឹង និងអកប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ រួមទក់ទងេទន
បុព�សិទ�ិ និង ករេគារពភាពជាឯកជន និងភាព ្រពមទំងេលីកកម�ស់ និងករពរសិទ�ិមនុស្
េសរីភាពជាមូលដ�នទំ

៦៣(ឃ)៖ ប��ក់ពីត្រម�វករចំបាច់ែដល្រត�វកត់បន�យផលប៉ជំងឺរលដលេនះ មកេលីកម�ករ ន
្រគ�សររស់ពួកេគ និងអ�កេនក�ុងបន�ុក ទីកែន�ងេធ�ីករ និងេសដ� រួមទំងេដយពិចរណាពីអន

ែដលពក់ព័ន�ទំងអស់ៃនអករអន�រជតិខ
ងករងរ កករែណនាំែដលបានផ�ល់េដ
ា

សសន៍ពក់ព័ន�របស់អង�ករអន�រជាតិខងករងរ រួមទំងអនុសសន៍ស�ីពីេមេរគេអដស៍ និង
នង
ិ ពិភពករងរ ឆ២០១០ (េលខ ២០០) នង
ិ អំពវនាវដល់និេយ ពណិជ�ក សហជីព
និេយាជិត និងអ�កស�័្រគចិត� ចត់វិធានករេដីម្បីលុករមាក់ងយ នរេរីសេអង
ី ករពរ េល

កម�ស់ នង
ិ េគារពសិទ�ិមនុស្ស និងជួយស្រម�លដល់ករទទួលបានករបង�រ ករព្យោបល
ា
ករគាំ្រទេមេរគេ

៦៣(ង)៖ េប�ជា�ចិត�អនុវត�យុទ�ស�ស�ជំងឺេអដស៍ជាតិ ែដលផ�ល់ភាពអង់អចដល់អ�ករស់េេមេរគេ
ដស៍ អ�ក្របឈមមុ និងអ�កប៉ះពល់េដយេមេរគេអ ឱ្យដឹងពីសិទ�ិរបស់ពួកេគ និងទទួលប

យុត�ិធម៌ និងេសវច្បោប់ េដីម្បីទប់ស�ត់ និងតទល់នឹងអំេពីរំេលភសិទ�ិមនុស្ស រួមទំង នង
ិ កម�
វិធីនានាែដលមានេគាលបំណងប���បដល់ម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់ សមាជិកសភា និងអង�ុល
ត

បណា�លបគ�លិកសុខភិបស�ីពីកមន
ិ េរីសេអីង និងកររក្សសមា�ត និងករយល់្រពមេដ

ព័ត៌មា្រគប់្រគ គាំ្រទដល់យុទ�នាករសិក្សោអំពីសិទ�របស់ជាតិ ក៏ដូចជា ្រត�តពិនិត្យ
ផលប៉ះពល់ៃនបរិយាកសច្បោប់មកេលីករបង�រ ករព្យោបាល និងករែថទំ និងករ

៦៣(ច)៖ េប�ជា�ចិត�េលីកកម�ស់ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយែដលធានាដល់ករសេ្រមចបានសិទ
េសរីភាពជាមូលដ�នទំស្រមាប់កុមារ យុវវ័យ និងមនុ ស្សវ័យេក�ង ជាពិេសស អ�កែដល

ជាមួេមេរគេអដស អ�ក្របឈមមុខនឹង និងអ�កប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ សំេដលុបបំ
មាក់ងយ និងក រេរីសេែដលពួកេគជួប្របទ

៦៣(ឆ)៖ េលីកទឹកចិត�ឱ្យរដ�ជាសមាជិក េដះ្រ សយប��ភាពងយរងេ្រគាះចំេពះេមេរគេអ
ករែថទំសុខភាពជាករបស់ជនចំណាក្រស�ក នជនចល័ត ក៏ដូចជា ជនេភៀសខ�ួន និង្រម្រប

ជនែដលប៉ះពល់េដយវិបត�ិ និងចត់វិធកត់បន�យករមាក់ងយ ករេរីសេអីង និងអំេពីហិ
ដូចជាពិនិត្យេឡីងវិញេគាលនេយាបាយនានាែដលទកករហមឃាត់ករចូលេដយែផ

ស�នភាពេមេរគេអដស៍ ក�ុងេគាលបំណងលុបបករដកំហិតែបបេនះ នង
ិ ករប��ូន្រតឡប់វ

េដយែផ�កេីស�នភាពេមេរគេអដស៍របស់ពួកេគ និងេដីម្បីគាំ្រទដល់ក
រទទួលបា
ល

ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេមេរគេអដស៍របស់្រក�ម្រប
ករចូលរួម និងករគាំ្រទរបស់អ�ករស់េនេមេរគេអដស

អ�ក្របឈមមុ នង
ិ អ�ករងផលប៉ះពល់េដ

េមេរគេអដស៍ ក៏ដូចភាគីពក់ព័ន�េងេទៀតេនក�ុងករេឆ�ីយតបនឹងជំងឺេអដ

៦៤(ក)៖ អំពវនាវឱ្យមានករបេង�ីន និងនិរន�ររវិនិេយាគេនក�ុងតួនតស៊ូមតិ នង
ិ ដឹកនាំ ករចូលរួ
នង
ិ ករផ�ល់ភាពអង់អចដល់អ�ករស់េនេមេរគេអដស

អ�ក្របឈមមុ

នង
ិ អ�កប៉ះពល់េដ

េមេរគេអដស៍ �ស�ី កុមា េដយចងចំទុកក�ុងចិតួនាទីនិងទំនួលខុស្រត�វរបស់ឪពុកម មនុស្

័
័
វយេក�ង
ជាពិេស�ស�ីវយេក�ង
នង
ិ េក�ង្រសី អ�កដឹកនាំមូលដ�ន អង�ករេនសហគមន៍ សជន

ជាតិេដីម និងសង�មសុីវិល ជាទូជាែផ�កមួយៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងទូលំទូលយមួយេដីម្ប
យា៉ងតិច ៦%ៃនធនធានស្រមាប់ជំងឺេអដស៍ក�ុងសកលទំងអស់ ្រត�វែបងែចកស្រមាប់ក

ជំរុញក�ុងសង�ម រួមទំងកតស៊ូមតិ ករេកៀងគរសហគមន៍ និងនេយាបាយ ករ្រត�តពិនិត
របស់សហគមន៍ ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ កម�អប់រំេនមូលដ�ន េដីម្បីបេង�ីនករទទ
េតស�

នង
� រហ័ ស
ិ កេធ�ីេរគវនច
ិ ័យ

ក៏ដូចជកម�វិធីសិទ�ិមនុស្ស ដូចជាកំែណទ្រមង់ច្បោប់ន

នេយាបាយ និងករកត់កមាក់ងយ និងក រេរីសេ

៦៤(ខ)៖ េប�ជា�ចិតេលីកទឹកចិត� នង
ិ គាំ្រទដល់ករចូលរួមេដយសកម� និងករដឹកនាំរបស់មនុស្សវ័
ពិេសស�ស�ី រួមទំងអ�ករស់េនជាមួយេមេរគេអ េនក�ុងករ្របយុទ�កររលដលៃនេមេរ

ស៍េនះេនថា�ក់មូលដ�ន អនុតំបន់ តំបន់ ជាតិ និងសកល និងយល់្រពអ�កដឹកនាំថ�ីទំងេនះ េដីម

ជួយបេង�ីតវិធានករជាក់លក់ ស្រមាប់ឱ្យមានករចូលរួមពីមនុស្សវ័យេក�ងអំពីេមេរគេអដ
ក�ុងសហគមន៍ ្រគ�សរ សលេរៀន ្រ នឧត�មសិក្សោ មជ្ឈមណ�លកម្សោន� និងទីកែន�ងេ

៦៤(គ)៖

គាំ្រទ និងេលីកទឹកចិត�ដករចូលរួមជាយុទ�ស�ស�ពីសំណ ាក់វិស័យឯកជន េដីម្បីគា

្របេទស ជាមួយករវិនិេយាគ ក៏ដូចជាករផ ករព្រងឹងសង�ក់ផ�ត់ផ�ង់ គំនិតផ�ួចេផេនកែនង
� េធ�ី
ករ

និងករផ្សព�ផ្សោយទីផ្សោរសង�មៃនផលិតផលសុខភាព និងេដីម្បីគាំ្រទដល់ក រផា�ស

៦៤(ឃ)៖

ជំរុញដល់ករវិនិេយាគកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀតេនក�ុងករ្រសវ្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍្

េដីម្បីពេន��នករេឆ�ីយ

េដីម្បីស្រម�លដល់ករទទួលបានសមា�រៈេធ�ីេរគវិនិច�័យកន់រ

នង
ិ មានតៃម�សមរម្យេនកែ

ែថទំផា�ល់ ផលិតផលបង�រ រួមថា�ំបង �រ និងព្យោបាល និងផលិតផលបង�រែដលផ�ួចេផ�ីមេដ

បេច�កវិទ្យោនិងផលិតផលសុខភាពែដលកន់ែតធន់ មានភពស័
ក
រួមទំងរូបមន
ា
�ិសិទ�ិ និងតៃម

ឱសថែដលសម��ជាងមុ ន និងមាន្ទ�ភាពជាងនស្រមាប់កុ មនុស្សវ័យជំទង នង
ិ មនុស្
័ ករព្យោបាលជួរទីពីរ និងជួរទីបី ឱសថថ�ី និងសមា�រៈេរគវិនិច�័យស្រមាប់ជំងឺរេប
េពញវយ

តមដនបន�ុ កវីរុស ថា�ំសមា�ប់េមេរគ និងករព្យោបាលតមមុខងរ ខណៈេពល

្របព័ន�ែដលមាននិរន�រស្រមាប់លទ�កម�ថា�ំបង�រ និងករែបងែចក្របមធម៌ ្រត�វបានបេង�
េឡង
ី ផងែដរ

េហីយក�ុងបរិបទេនះ

េលីកទឹកចិត�ដល់ទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនករេលីកទឹកចិត�ស្ក

្រសវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ករែស�ងរក្របព័ន�េលីកទឹកចិត�ថ�ី រួមទ្របព័ន�ទំងឡាយែដលត្រម
ចំណាយស្រមារ្រសវ្រជាវនិងអភិវ ្រត�វបានផា�ច់េចញពីតៃម�ផលិ

៦៤(ង)៖ ទទួលស�ល់ពីតួនាសំខនរបស់វិស័យឯកជន េនក�ុងករ្រសវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ឱសថថ�
ទឹកចិត�ដល់ករេ្របី តមែដលសម្រសប នូវយន�ករហិរ��ប្បទនេផ្សង ស្រមាប់ករ្រស

ន៍ ជាកត�ជំរុញៃននវវត�ន៍ស្រមាប់ឱសថថ�ី និងមុខងរថ�ីៃនឱសថ និងែស�ងរកឱកសេដីម្បីផ
ចំណាយេលីករ្រសវ្រជាវនិងអភិវឌតៃមផ
� លិតផលសុខភា

៦៤(ច)៖

េប�ជា�ចិត�សេ្រមចឱ្ឥទ�ិពលេពញេលញៃននវនុវត�ន៍េនក�ុងករ្រសវ្រជាវ វិទ្យ

បេច�កវិទ្យោ និងេធករេឆា�ះេទរកកពណិជ�កម� និងេគាលនេយាបាយពណិជ�កម�ដៃទេទ
្រទដល់េគាលេដសុខភាពសធារណៈ េ្រកម្រកបខ័ណ�សិទ�ិកអភិវឌ្ឍន

៦៤(ឆ)៖ ទទួលស�ល់បរិបទែដលមានករផា�ស់ប�ូរ ជំងឺឆ�ងរលដល និងករេឆ�ីយតប ្រត�វករក
បេច�កេទស្របកបេដយគុណភន់ែតេ្រចីនែថមេទៀត េដីម្បីព្រសមត�ភាព និងស�ប័ន ែដលដ
ត្រម�វតមេគាលក ៃនភាពជាមា�ស់និងករដឹកនាំរបស់្របេទស ្ពៃនជំនយ
ួ

និងតៃម�ជ

្របាក់ េហីនិរន�រភាពរយៈេពលែវងៃនករទទួលបានផលិែដលទក់ទងនឹងេមេរគេអដស៍ រ

ទំងតមរករផលិតេនក�ុង្រស�កនូវផលិតផលឱ ្រត�វករករជំរុញករេផ�របេច�កវិទ្យោេដ
ចិត�តមលក�ខណ�ែដលបានឯកភាពគ� រួ
ា
ករែចករំែលកជំនាញបេច�កេទស នសមត�ភាជំនា

េដីម្បីព្រងសមត�ភាពផលិតក�ុង្រស

៦៤(ជ)៖ េប�ជា�ចិតគាំ្រទដល់ករេរៀបចំេផ�របេច�កវិទ្យោ ែដបេង�ីនករផ�ត់ផ�ង់ និងតៃម�ស
ឱសថ នង
ល
ិ
បេច�កវិទ្យោសុខភាពែដលពក់ព័ន� េហីយក�ុងន័យេនះ េលីកទឹកចិត�ដល់ករេ្របីេវទិកពហុភាគីស

ស�ស� បេច�កវិទ្យោ និងនវនុវត�ន៍ស្រមាប់េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព ែដល
ជាសមាសភាគមួយៃនយន�ករស្រម�លដល់បេច�កវិទ្យោ េដីម្ នង
ិ ពិនិត្យេមីលត្រម�វករនិងក
ខតែផ�កបេច�កវិទ

៦៤(ឈ)៖ គាំ្រទនិងេលីកទឹកចិត� តមថវិកក�ុង្រស�ក និងអន�រជាតិ និងករជំនយ
ួ បេច�កេទស ក
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ករអភិវឌ្ឍេហដ�រចនាសម�័ន�្រសវ្រជាវជាតិ និងអន�រជាត
ពិេសធន៍ និង្របព័ន�តនែដល្របេសីរជាងម និងករ្របមូល ករែកៃច� និងករផ្សព�ផ្សោយ

និងករបណ� ុះបណាអ�ក្រសវ្រជាវក្រមិតមូលដ�ន និងែផ�កគ�ីនិក និងអ�កវិទ្យោស�ស�សង
បេច�កេទស េដយេផា�តេលី្របេទសទំងឡរងផលប៉ះពល់ខ�ំងបំផុតេដយេមេរគេអដស៍ 
ឬទទួលរង នង
ិ ្របឈមមុខនឹកររីករលដលយា៉ងឆាប់រហ័សៃនជំងឺឆ

កេ្របី្របភាពជាអដឹកនាំ

នង
ិ ស�ប័នថា�ក់តំបន

មាសរៈសំខន់ជាសរវ័ន�ចំេពះករេឆ�ីយតបន

េអដស៍េអកន់ែតមាន្របសិទ

៦៥. េលីកទឹកចិត�ដល់តំបន់ទំងអសឱ្យេធ�ីករជាមួយអង�ករថា�ក់តនិងអនុតំបន់ អ�ករស់េនជាមេមេរ
េអដស៍ អ�ក្របឈមមុខនឹង និងអ�កប៉ះពល់េដយេមេរគេ ភា�ក់ងររបស់អង�ករសហ្តិ
ែដលពក់ព័ន� វិស័យឯកជន និងភាគីពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត េឆា�ះេទរកករសេ្រមចបាន
េ្រកមេនះ្រតឹម២០២០

ដូចែដលដក់េចញជាគំរូេនក�ុងយុទ�វិពេន��នករេឆ�ីយតបរហ័

េដីម្ប

ប�� ប់កររីកលដលជំងឺេអដស៍្រតឹមឆ២០៣០ េហីយក�ុងន័យេនះ អំពវនឱ្យមានករព្សមគ�
ភាជសកល និងករទទួលខុស្រត�វរួមគា� េដីម្បីធាន ាថាមានថវិក្រគប់្រគាន់េដីម្បីគាំ្រទ

ខិតខំ្របឹងែ្របងេន

័
៦៥(ក)៖ េធ�ីករេឆា�ះេទរកករកតចន
ំ ន
ួ ករណីឆង
� ថ�ីក�ុងចំេណាមមនុសវយេក�ង
នង
ិ មនុស្សេពញវ័យ
(អយុ១៥ឆា�ំេឡីងេទចំនន
ួ ៧៥% េនក�ុងទ�ីបអសុី និងតំបន់បា៉សុីហ�ិក្រតឹម៨៨.០០០ េនក�ុ

ទ�ីបអរ៉ុប
ឺ នង
ិ អសុីកណា�ល មក្រត ៤៤.០០០ េនក�ុងតំបនអ�ហ�ិខងេកីត និងខងត្ប មក្រតឹម
២១០.០០០ េនក�ុងទ�ីបអេមរិកឡាទីន និងតំបន់ករីេបៀន មក្ ៤០.០០០ េនក�ុតំបន់មជ្ឈឹ
បូព៌ និងអ�ហ�ិកខងេជីង និងអេមរិកខងេជីង មក៥៣.០០០

៦៥(ខ)៖ េធ�ីករេឆា�ះេទរកករកតចន
ំ ន
ួ ករណីឆង
� ថ�ីក�ុងចំេណាមកុមារ នមនុស្សវ័យជំទង (អយ

េ្រក ១៥ ឆា�ំ) ឱ្យបានចំន ៩៥% េនក�ុងទ�ីបអសុី និងតំបន់បា៉សុីហ�ិក មក្រ ១.៩០០ េនក�ុ
ទ�ីបអឺរ៉ុបខងេកីត និងអសុីកណា�ល មក្រតឹមតិ ១០០ េនក�ុងទ�ីបអ�ហ�ិកខងេកីត និងខងត
មក្រតឹម ៩.៤០០ េនក�ុងទ�ីបអេមរិកឡាទីន និងករីេបៀន មក្រតឹមត ៥០០ េនក�ុងតំបន់មជ្ឈ

បូព៌ និងអ�ហ�ិកខងេជីង មក្រតឹមតិ២០០ េនក�ុងតំបន់អ�ហ�ិកខងលិចនិងកណា�ល មក្
៦.០០០ េនក�ុងតំបន់អឺរ៉ុបខងលិចនិង
កណា�ល និងអេមរិកខងេជីង មក្រតឹម ២០០ ក�ុង
ចំេណាមកុម

៦៥(គ)៖ េធ�ីករេឆា�ះេទរកករបេដល់យា៉ងតិច ៨១% ៃនចន
ំ ន
ួ មនុស្សវ័យេក�ង និងមនុស្សេពញវ័
(អយុ ១៥ េឡង
ី េទ) ទទួលបានករព្យោបាលក២០២០ េនក�ុងទ�ីបអស នង
ិ តំបន់បា៉សុីហ�ិ ឱ្

េឡង
១,៤លននា េនក�ុងទ�ីប
ី ដល់ ៤,១ លននាក់ ក�ទ�ីបអរ៉ុបខងេកីត និងអសុីកណា�ល ដ
ឺ
�ហ�ិកខងេកីតនិងខងត្បូង ដ ១៤,១លននាក់ ក�ុងទ�ីបអេមរិកឡាទ និងក រីេបៀន ដល់ ១,៦

លននាក់ េនក�ុងតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ និងអ�ហ�ិកខងេជ ២១០.០០០នាក់ ក�ុងទ�ីបអ�ហ�ិក
លិចនិងកណា�ល ដល់ ៤,៥លននាក់ អឺរ៉ុបខងលិច និងកណា�ល និងអេមរិកខងេជី ២ល
នាក់ េដយធានាករទទួលបានេដគា នូវករព្យោបាលស្រមាប់�ស�ី ន

៦៥(ឃ)៖

័
់ (អយុេ្រក
េធ�ីករេឆា�ះេទរកករធានាថា ៨១%ៃនចន
ំ ន
ួ កុមារ និមនុស្វយជំទង

១៥ឆា�ំ) ទទួលបករព្យោបាលក� ២
ុ ០២០

េនក�ុងទ�ីបអសុី និងតំបន់បា៉សុីហ�ិក េឡីងដ

៩៥.០០០នាក់ េនក�ុងទ�ីបអ�ហ�ិកខងេកីតនិងខង ដល់ ៦៩០.០០០នាក់ េនក�ុង េនក�ុងតំ
មជ្ឈឹមបូព៌ និងអ�ហ�ិកខងេជីង ៨.០០០នាក់ ក�ុងទ�ីបអ�ហ�ិកខងលិចនិងកណា�ល

៣៤០.០០០នាក់ េនក�ុអឺរ៉ុបខងេកី នង
ិ អសុកណា�ល ដល់ ៧.៦០០នាក េនក�ុងទ�ីបអេមរិ

ទីន នង
ិ ក រីេបៀន ដល់ ១៧.០០០នាក់ និងក�ុងទ�ីបអឺរ៉ុបខងលិច និងកណា�ល និងអ េមរិកខងេ
ដល់ ១.៣០០នាក េដយធានាករទទួលបានេដយេស�ីភាពនូវករពេក�ង្រសី និងេក�

្រប�

៦៦. េលីកទឹកចិត� និងគាំ្រទដល់ក រផា�ស់ប�ូរក�ុងច្របេទស និងតំបននានូវព័ត៌មាន ករ្រសវ្រជាវ

តង ករអនុវត�បំផុត និងបទពិេសធន៍ ស្រមាប់អនុវត�វិធា នករ និងករេប�ជា�ចិត�នាន

េទនឹងករេឆ�ីយតបនឹងេមេរគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ជាសកល ជាពិេសស វិធានករនិងករេប�

ក�ុងេសចក�ី្របកសបច�ុប្បន� ក៏ដូចជាកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងករស្ថា�ក់អនុតំបន់ ថា�

តំបន់ នង
ិ អន�រជាតិ ្រពមទំងមានឥទ�ិពលេលីករែតមួយគត់ៃនស�ប័ននេយាបាយ និងេសដ�ក
ទំងេន

៦៧. បន�េលីកទឹកចិត�្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច� និងសង�ម េដីម្បីេស�ីសុំគណៈកម�ករថា� េនក�ុងអណត�ិន

ធនធារបស់ពួកេគ ឱ្យគាំដល់ករពិនិត្យេឡីងវិញតមេពលកំណនង
ិ មានលក�ណៈរួមប��ូៃនកិច�
ខិតខំ្របឹងែ្របងថា�ក់ជាតិ និងវឌ្ឍនភាពែដបានេធ�
ីេឡីងេនក�ុងតំបន់េរៀងៗខ�ួនរបស់ពួកេ
ល

្របយុទ�្របឆនង
ឹ េមេរគេអដស៍ និងប��ក់ក�ុងន័យេនះនូវគំរូដ៏មានតៃម�ែដលផ�ល់េដយន�ករពិនិត

េឡង
ី វិញេដយមិត�អ�ហ�ិករបស់សហភាពអ� (African Peer Review Mechanism of the

African

Union)

នង
ិ ពិចរណា តមែដលសម្រសប ករពិនិត្យេឡីងវិញែផ�កេលីមិត�ថា�

(regional peer-based reviews) ជាេទៀងទត់ៃនករេឆ�ីយតបនឹងេមេរគេអដស៍ ែដលស្រម
ករចូលរួមរបស់្រកសួងសុខភិបល និង្
រកសួងពក់ព័ន�ដៃទេទៀត កនាំទី្រក�ងនិងមូលដ�ន 
ា

ទំងធានាករចូលរួម្របកបេដយអត�ន័យរបស់អង�ករសង�មសុីវិល ជាពិេសសពីសំណាក
ជាមួយេមេរគេអដស៍ ្រក�ម�ស�ី និងយុវជន ។

៦៨. េដយពិចរណាពីកត�្របឈមជាេ្រទ�ីបអ�ហ�ិកជួប្របទះ ជំរុញឱ្យមានករគាំ្រទជា
ដំេណីរករៃនករបេងតមជ្ឈមណ �អ�ហ�ិកស្រមាប់្រត�តពិនិត្យនិងបង�រជ

ំងឺឆ�ង េដីម្បីគាំ្

នានាក�ុងទ�ីបអ�ហ�ិក ក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បីបង�រ ្រសវ្រជាវរក និងេឆ�ីយតបចំ
េដយ្របសិទ�ភាព និងកសងសមត�ភាពែដល្រត�វករេដីម្បីករពរសហគមន៍ទំងឡប

េនះ

៦៩. េប�ជា�ចិតព្រងឹងសមត�ភថា�ក់តំបន់ អនុតំបន់ ថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់មូលដ�ន េដីម្បីអភិវឌ្ឍ ផលិត 
ឱសថែដលធានាគុណភាព និងតៃម�សមរម្យ ដូចជា ឱសថេជេនរិក សមា�រៈេធ�ីេរគវិនិច�័យ ឧប

ែវងអងសុីដង់ែដលអចេជឿទុកចិត�បា ផលិតផលបង�រជីវេវជ�ស�ស� ផលិតផលដៃទេទៀត រួមទ
តមរយៈបរិយាកសច្បោប់ េគាលនេយាបាយ និងបទប្បញត�ិែដលមានលក�ណៈអំេណ

េលីកទឹកចិត�ដល់ករអភិវឌ្ឍទីផ្សោរថា�ក់ រួមទំតមរយៈករេលីកកម�ស់សហ្របតិបត�ិករខ-

ខត្បូង ខត្បូ-ខត្បូង និង្រតីេក នង
ិ សង�ត់ធ�ន់េលីត្រម�វករចំបាច់ែដលបេង�ីនស�័យពឹង
ែផ�កចំេពឱសថេនក�ុងតំបន់ទំងអស់ រួមទតមរយៈករបេង�ីនករផលិតក�ុង្រស�ក និងសម

ផលិតរបស់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ លទ�កមជាបណ�
�
ុ ំ ករព្យោករណ៍្រតឹម្រត�វ និងបុេរស្រមា

េវល េដីម្បីេធ�ីឱ្យ្របេសីងនូវកម�វិធីបង�រ ព្យោបាល ែថទំ និងគាំ្រទេមេរគេអដស៍ ក៏ដូច
នានាស្រមាប់ជំងឺរេបង សុខភាពផ�ូវេភទនិងបន�ពូជ សុខភាពមាតនិងទរក ន
ករេី
ល កកម�ស់អភិបាលកិច� ករ្រត�តពិនិត្ នង
ិ គណេនយ្យភាព នឹងផ�ល់លទ�ស្រមាប់ និងជា
្របជា

៧០. េប�ជា�ចិតេលីកកម�ស់យន�ករគណេនយ្យភាពេទវិញេទមកែផ�ក្របតិបត�ិ េដយភ័ស�ុតង ែដ
មានតមា�ភាព និងបរិយាប័ន� េដយមានករចូលរួមដ៏សកម�ពីអ�ករសេមេរគេអដស

អ�ក

្របឈមមុខនឹង និងអ�កប៉ះពល់េដយេមេរគេអដស៍ និងភាគីពក់ព័ន�សង�មសុីវិលនិងវិស័
េដីម្បីគ្រទដល់ករអនុវត�និងករ្រត�តពិនិត្យតមដនវឌ្ឍនភាពេលីែផនករពេន��នករអន
ពហុវិស័យ េដីម្បីសេ្រមចបានករេប�ជា�ចិត�េនក�ុងេសចក�ី្របកសប

៧១. ពេន��នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បីបេង�ីនករផ�ត់ផ�ង់ទិន�ន័យែដលមានគុណភាពខ�ស់ ទន់ នង
ិ

អចេជឿទុកចិត�ប រួមទំ ទិន�ន័យស�ីពីអំងសុីដង់ និងេ្របវ៉ឡង់ បំែបកេទតម្របាក់ចំណ

ផ�ូវៃនករចម�ង អយុ (រួមទំងស្រមាប ១០ ដល់ ១៤ឆា�ំ និងេលីពី ៤៩ឆា�ំ) សសន៍ ជាតិពិន

ស�នភាពេទសន�រ្របេវ ពិករភាព ស�នភាពអពហ៍ពិពហ៍ ទីតំងភនិងចរិតលក�ណៈដៃទ

េទៀតែដលពក់ព័នេនក�ុងបរិបទជាតិ ក៏ដូករព្រងឹងសមត�ភាពជាតិស្រមាប់ករេ្របី្របា

ទិន�ន័យែបបេនះ នង
ិ ស្រមាប់វយតៃមច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដីមេធ�ីេអយ្របេសីរេឡករបា៉ន់ស�នទ

្របជាជន ករែបងែចកធនធានេទតម្របជាជន និងទីតំង និេសវ និងេដីម្បំេពញ

គមា�ទិន�ន័យសំខន់ៗបំផុត និងផ�ល់ព័ត៌មានដល់ករអភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយ្របកបេដយ
េដយពិចសម្រសបេទេលីេគាលករណ៍ៃនភាពសម�ត់ និង្រកមសីលធម៌វិជ
ា
ា�ជីវៈ និងេដ

កម�ស់ករគាំ្រទដល់ករកសងសមត�ភាពស្រមាប់្របេទសកំពុ

រួមទំងស្រមាប់្របេទ

មានករអភិវឌ្ឍតិចបំផុត ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ែដលហុំព័ទ� និងរដ�កំពុងអភិវឌ្ឍន៍េលីេកះតូច
ស្រមាប់េគាលបំណង នង
ិ ផ�ល់សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ រួមទំងតមរយៈកែផ�កបេច�កេទស
និងហិរ��វត�ុ េដីម្បីព្រងឹងបែន�មនូវត�ភាពរបស់អជរនិងក រិយាល័យស�ិតិជ

៧២. េស�ីសុំដល់កម�វិធីអង�ករសហ្របជជា តិរួមគា�ស�ី
ា
ពីេមេរគេអដស៍និងជំងឺ (UNAIDS) ឱ្យបន�គាំ
ដល់រដ�ជាសមាជិកេនក�ុងអរបស់ពួកេគ

េដីម្បីេដះ្កត�ជំរុញែផ�កសង�ម េសដ�កិច�

នេយាបាយ និងរចនាសម�័ន� រួមទំងតមរយៈករេលីកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល
ដល់�ស�ី និងសិទ�ិមនុស្ស ៃនកររីករលដលជំងឺេអដស៍ េដីម្បីសេ្រមចបានលទ�ផលអភច្រម�ះ រួ
ទំងសកម�ភាពនានាេដីម្បីលុបបំបាត់ភាព្រកី្រក និងល់ករទទួលបានករគាំពរសង�

ករគាំពរកុមារ ែកលម�សន�ិសុខេស្ប�ង ស�ិរភាពល និងករទទួលបានករអប់រំ្របក

គុណភាព និងឱកសេសដ�កិច� សេ្រមចបានសមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល់ភាពអង់អចដល់�ស�ី

្រសីទំងអស់ និងេលីកកម�ស់ទី្រក�ង្របកបេដយផាសុកភាព និលមានយុត�ិធម៌និងបរិយាប័ន

និងរួមចំែណកបែន�មេទៀតដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអន�រវិស័យ ែដលមានសរៈសំខន់ជាចំេព
េគាលេដសុខភាពសកល និងធានាវឌ្ឍនភាពេនទូទំងរេ២០៣០ េនក�ុង្រគប់បរិបទ រួមទ

មនុស្សធម ក�ុងេគាលបំណងេដីម្សេ្រមចបានេគាលេដរួមែដលមិនទុកនរណាមា េដយម

ករចូលរួមយា៉ងេពញេលញពីរដ�ជាសមាជិក និងភាគីព

៧៣. អំពវនដល់សហគមន៍អន�រជាតិ ឱ្យេ្របី្រមេធ្យោបាយ/្របព័ជំងឺេអដស៍ េដីម្បីេដះ្រស

្របឈមសុខភាពក�ុងសកលេទំងមូ នង
ិ េដីម្បីធថា ពុំមាននរណាមា�ក់បានទុកេចល

ក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយ

៧៤. ធាថា អង�ករសហ្របជានលក�ណៈសម្រសបេដីម្បេ្រមលទ�ផលតមរេបៀបវរៈឆ២០៣០
េដយព្រងឹង និងព្រងីកយុ ទ�វិធីអភិវឌ្ឍន៍ និងែផ�កេលីសិ ែដលមានលក�ណពហុវិស័យ ពហុភាគីព
ព័ន�ៃនកម�វិធីអង�ករសហ្របជជាតិស�ីពីេមេរគ
នង
ា
ិ ជំងឺេអដស៍ (UNAIDS) េហីយក�ុងន័យេនះ

ប��ក់េឡង
ី វិញតមេសចក�ីសេ្រមចរបសECOSOC E/RES/2015/2 ថកម�វិធីេនះផ�ល់ដល់្របព័ន�ស

្របជាជាតិនូវឧទហរណ៍ដ៏មានសរៈ្របេ ស្រមាប់ពិចតមករគួរ ទក់ទងេងសង�តិ
ភាពជាយុទ�ស�ស� ករស្រមបស្រម�ល ករលទ�ផល អភិបាលកិច�បរិយាប័ន� និងផលប៉ះព
េនថា�ក់្របេទស ែផ�កេលីបរិបទនិងអទិភ
៧៥. េលីកទឹកចិត� នង
ិ គាំ្រទដល់ក រផា�ស់ប�ូរក�ុងចំេណាម្របេទស និងតំបន់នានា នូវព័ត៌មាន ក

ស�ុតង និងបទពិេសធន៍សប់អនុវត�វិធានករ និងករេប�ជា�ចិត�ែដលទក់ទងេទនឹងករេឆ�

េមេរគេអដស៍ និងជំងឺេអដសសកល ជាពិេសស វិធានករនិងករេប�ជា�ចិត�ទំងឡាយែដលម
ក�ុងេសចក�ី្របកសបច�ុប្ប ជួយស្រម�លដល់ករបេង�ីនសហ្របតិបត�ិករខ-ខត្បូង ខត្បូ-

ខត្បូង និង្រតីេក ក៏ដូចជាសហ្របតិបត�ិករ និងករស្រមបស្រម�លថា�ក់អនុតំបន់ ថា�ក់ត

អន�រតំបន់ េហីយក�ុងន័យេនះ បន�េលីកទឹកចិត�ដល់្រក�ម្របឹក្សោេសដកិច�និងសង�ម ឱ្យេស�ីសុំគណៈ
�

ថា�ក់តំបន់ ែផ�កតមអណត�ិ និងធនធានេរៀងៗខ�ួន ឱ្យគាំ្រទដល់ករពិនិត្យេឡីងវិញត
និងបរិយាប័ន នូវកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងជាតិ និងវឌ្ឍនភាពែដលបានេធ�ីេឡីងេនក�ុងតំបន់េរៀងៗខ
ពួកេគ េដីម្បី្របយុទ�នឹងេមេរគេអ

ករតមដនបនករពេន��នវឌ្ឍន
៧៦. េស�ីសុំអគ�េលខធិក េដយមានករគាំ្UNAIDS ឱ្យផ�ល់ដល់មហសន�ិ េនក�ុងករពិនិត្យេ
វិញ្របចំឆា�ំរបស់ខ�ួន នូវរបាយករណ៍្របចំឆា�ំមួយស�ីែដលសេ្រមចបានេនក�ុងករេប�ជា
ែដលបានេធ�ីេឡីងេនក�ុងេសចក�ី្របកសបច�ុប្បន� ្រពមទំងេស�ីសុំករគាំ UNAIDS េដីម្បីជួ

្របេទសទំងឡាយផ�ល់របាយករណ៍្របចំឆា�ំអំពីករេឆ�ីយតបនឹង

៧៧. េស�ីសុំអគ�េលខធិករ េដយមានករគា UNAIDS ឱ្យរួមចំែណកដល់ករពិនិត្យេឡីងវិញេលីវ
ភាពទក់ទងេទនឹងរេបៀបវរ២០៣០ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ែដលបានេរ

េនឯេវទិកនេយាប ក់ខ�ស់ េដីម្បីធានាថា ករតមដនបន� និងដំេណីរករពិនិត្យេឡីងវ

ពីវឌ្ឍនភាពទក់ទងនឹងករេឆ�ីយតបចំេពះជំងឺេ

៧៨.

េស�ីសុំអគ�េលខធិករឱ្យព្រងឹងសហ្របតិបត�ិករក�ុស�ប័ន្របព័ន�សហ្របជាជាតិែដលពក
េ្រកមករដឹកនាំរ UNAIDS េដីម្បីព្រងឹងករេឆ�ីយតបរហ័សេទនឹងជំងឺេអដស៍ និងេស�ី UNAIDS

ឱ្យគាំ្រទដល់រដ�ជាសមាជិក រួមទំងតមរយៈករព្រងឹងយន�ករគណេនយ្យភាដល់ក
ចូលរួមរបស់ភាគីពក់ព័ េដីម្បីអនុវត�តមលទ�ផលៃនេសចក�ី្របកសេនះ ្រសបតមអណត�ិ

នង
ិ ធនធានេរៀងៗខ�ួនរបស់ពួកេ ។

៧៩. សេ្រមចេកះ្របថា�ក់ខ�ស់ស�ីពីេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ឱ្យពិនិត្យេឡីងវិញេលីវឌ្ឍនភាពស�ីពីក
ចិត�ែដលបានេធ�ីេឡីងេនក�ុងេសចក�ី្របកសបច�ុប្បន� េឆា�ះេទរកករប��ប់កររីករលដ

្រតឹមឆា២០៣០ នង
ិ វិធីែដលករេឆ�ីយតប េនក�ុងទិដ�ភាពសង�ម េសដច� នង
ិ នេយាបាយរបស់ខ�ួន 
ែតរួមចំែណកេ្រចីនបំផុតដល់វឌ្ឍនភាពែដលបានេធ�ីេឡីងទក់ទងេទនឹងរេបៀប២០៣០ ស្រមា

ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព និងេគាលេដសុខភាពសកល ្រពឈនដលករ្រពមេ្រ
ស�ីពីកលបរិេច�ទស្ប់េកះ្របជុំថា�ក់ខ�ស់ ប់ស�ីពីេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ មិនឱ្យយូរជាងស

្របជុំេលីកទ៧៥ ៃនមហសន�ិប។

