របយក
ករណ៍ៃនកិ
កិច្រច បជុំពភក
ភ
ិ
ចង្រកង
ងឯក

រយ
យុវវ័យងយរងេ្រគ
ង
គះេ

យ

រជំងេឺ អដស៍
អ
េនក
កមពុជ

3
េនៃថងទី ១៦
៦ ែខមក

ឆនំ ២០១៤ េវ

េម៉ ង ៨ : ៣០ នទី
ន ្រពឹក េន
ន

េអដស៍ មនេរៀបចំកិចច្របជុំមួយ ស្តីពីករច
ចង្រកងឯក
កមពុជ ។ កិចច្របជុំេនះ
ន បនដឹកនំ
នេ

រយុវវ ័យង
ងយរងេ្រគះ េ

យ ឯក
កឧត្តមេវជជ. ែែតង គនធី អគគ
គគេលខធិករ

ជញធរជ
ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ
យ

រជំងឺេអដស៍
ស៍ េន

ជញធរជ
ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

េអដស៍ ។

េគលបំណងៃនកិច្រច បជំ
ជុំ



ពិនិតយ និង ភក េល
លើេគលនេយ
យបយថមី របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលទក់
ក់ទងនឹងយុវវ
វ ័យ
េរៀបចំចង្រកងឯក
ច

័ ងយរងេ្រគ
រេគល ស្ត
សីពីយុវវយ
ង
ះ េ

យ

រេមេ គេអដស៍ និង េ្រគ ង

េញ នេន
នកមពុជ ។
សមសភព
ពចូលរួមមន
ន៖
កិចច្របជុំេនះ
ះ ្រតូវបនដឹកនំេ

យ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំ
ជងឺេអដស៍ េ

ថ ប័ន និង អងគករៃដគូនន ដូចជ ្រកស
សួងអប់រ ំ យុវជន និង កី

យមនស
សមជិកចូលរួ
ល មពី

អងគករ
ក UNESCO, UNFPA, KH
HANA,

FHI360, National MSSM Network,, EW Networrk, KORSANG
G, PHD, MHSSS, One Worlld, CCHR, CSSSD, CCW, CC
CECM,
CWPD និង Youth LEA
AD ។
រេបៀប រៈៃន
នកិច្រច បជុំ


បង្ហញពីេគលនេយប
គ
បយថមី របស់
ស ជរ ្ឋ ភិបលកមព
ប
យុទធ្របឆំងនឹងជំ
ង ងឺេអដស៍
ស៍ និង
ុជ កនុងករ្របយុ
េមេ គេអដស៍ ។



ករបង្ហញេេ



ករពិភក

យសេងខបពី
ប បញ
្ហ គេ្រ្រមងកំពុងអនុ
អ វត្ត និង បនអនុ
ប
វត្ត ែដ
ដលទក់ទងនឹងយុវវ ័យ
េដើមបី្របមូលពត៌
ល
មន និង ចង្រកង
ងឯក

េអដ៍ និង េ្រគ
្រគ ងេញ នេនកមពុជ ។
ដំេណើរករ និង លទធផលៃនកិ
ល
ចព
ច ិភក

័ ងយ
រៃនយុវវយ
យរងេ្រគះ េ

យ

រេម
មេ គ

បនទប់ពីអនកចូលរួមទំងអស់ បនជួបជុំគន ឯកឧតតមេវជជ. ែតង គនធី អគគេលខធិករ ៃន
នឹងជំងឺេអដស៍ និង ជ្របធនអងគ្របជុំ បន

្វ គមន៍ េ

ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជុំ បនបង្ហញពី
២០១០ និង ករសិក ពីបទពិេ

យបង្ហញពីេគលបំណងចប់េផ្តើមកិចចពិភក

ថ នភពទូេទរបស់យុវវ ័យេនកមពុជ េ
ស្តីពីយុវវ ័យ្របឈមមុខខពស់ េ

ករសិក របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី

ជញធរជតិ្របយុទធ

យ

យែផ្អក

។

មរយៈ

រជំងឺេអដស៍ េនឆនំ

ធន៍ និង ឥរ ិយបទងយ្របឈមរបស់យុវវ ័យ ែដលេធ្វើករកែន្លងកម ន្ត

សបបយ ។
មរយៈករសិក បនបង្ហញថ


មនយុវវ ័យជ្រស្តី្របមណជ ៧០% និង បុរស្របមណជ ៩១% បនេសពេ្រគ ង្រសវ ឹង



យុវវ ័យជ្រស្តី ៣.៥% និង បុរស្របមណជ ១៥.២% េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន



្របមណេលើសពី ៤១% ៃនយុវជន និង ២៣% ៃនយុវតីបនេរៀប ប់ថ ពួកេគមនភពសកមម
កនុងកររួមេភទ ។

េហតុផល និ ង ពត៌មនទំងអស់េនះ បនបង្ហញថ ្របេទសកមពុជេយើង មនយុវវ ័យជេ្រចើនកំពុង

ែត្របឈមមុខនឹងបញ
្ហ ករឆ្លងរ ីក ល

លេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ និង ផលប៉ះពល់េ

េ្រគ ងេញ ន ។ ដូចេនះេហើយ បនជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន
ទប់

ក ត់កររ ីក ល
១.

យ

រ

ក់េចញនូវេគលនេយបយថមី កនុងករ

លេមេ គេអដស៍េនកមពុជ ។ េគលករណ៍ថមីេនះ មន ៧ចំណុចសំខន់រម
ួ មន៖

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវបន្តសហករណ៍ជមួយប

្ត ្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ រួម

ទំងៃដគូអភិវឌ ន៍ និង អងគករសងគមសុីវ ិល េដើមបីជំរញ
ុ
និង េលើកទឹកចិត្ត ឱយមនករេ្របើ្របស់េ្រ

មអន

ម័យ ១០០% េដើមបីសុវតថិភពកនុងកររួមេភទ ឱយរួចចកឆងយពីេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ ។
២. បញូ្វ លករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ និង សុខភពម

ជចំណុចបែនថម ៃនេគលនេយបយភូមិ

ឃុំ មនសុវតថិភព ។
៣.
អភិវឌ ន៍

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍
និង

អងគករសងគមសុីវ ិល

្រកសួងសុខភិបល

និង

្រតូវសហករគនេរៀបចំែផនទីបញ
ជ ក់ពីភូមិ

ជមួយេមេ គេអដស៍ និង ្រកុមងយរងេ្រគះ ែដលរួមមននរ ីបេ្រមើេស កំ
កុមរកំ្រព ែដលឪពុកម្តយ

្ល ប់ េ

ថ ប័នពក់ព័នធ

យ

រជំងឺេអដស៍

ជនចំ

្រស្ត

រូមទំងៃដគូ

ចំនូនអនករស់េន

ន្ត បុរស្រស

ញ់បុរស

ក្រសុក ែដលរស់េនជមួយេមេ គ

េអដស៍ ចំនូន និង ទីកែន្លង មនទីរផ្តល់េស ពយបលជំងឺេអដស៍ ។
៤.

ិ នករណ៍ េធ្វើឱយគណៈកមមធិករ្របយុទធនឹងជំងឺ
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវចត់វធ

េអដស៍្របចំ ជធនី‐េខត្ត ្រកុង ្រសុក ឃុំ សងកត់ មនសកមមភពេឡើងវ ិញ ។ គណៈកមម ធិករេអដស៍េខត្ត

ជមួយអងគករសងគមសុីវ ិល ែដលកំពុងដំេណើករ េនកនុងេខត្តរបស់

នីមួយៗ ្រតូវព្រងឹងលកខណៈជៃដគូ
ខ្លួន ឱយមន្របសិទធភពខពស់ ។
៥.

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ជញធរ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន ្រកសួងម

ៃផទ ្រកសួងសុខ

ភិបល និង ប

្ត ្រកសួងពក់ព័នធ ្រតូវសហករណ៍គន េដើមបីអនុញញតឱយជនងយរងេ្រគះ េ

េអដស៍ ែដលជ

ទិ៍ ៖ នរ ីបេ្រមើេស កំ

ន្ត បុរស្រស

ទទួលបនេស ពយបលជំងឺេអដស៍ បនយ៉ ងទូលំទូ
៦.

៧.

ច

យ។

អងគ

ថ ប័នពក់ព័នធ េដើមបីបេងកើនករអប់រ ំដល់យវុ ជន យុវនរ ី ឱយយល់ដឹងពីេ្រគះថនក់ៃនជំងឺេអដស៍

និង វ ិធីបងករ ករពរឱយបនទូលំទូ

យ។

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ មនតួនទីដឹកនំ ស្រមបស្រមួល និង

ករងរេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍
្រសប

ញ់បុរស អនកេញ នេ្រគ ងេញ នេ្របើមុជល

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រតូវសហករណ៍ជមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី

ករយុវជន

យជំងឺ

ដូចមនែចងកនុងែផនករយុទធ

មករចង្អុលបង្ហញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ

ម

នករអនុវត្ត

២០១៤‐២០១៨

មរយៈគណៈកមមធិករនិតិសមបទ និង អភិវឌ ន៍

កមពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ ។
េ

យេយងេទេលើេគលនេយបយថមីេនះ

ជពិេសសេន្រតង់ចំណុចទី៦

ែដលជករចង្អុល

បង្ហញដ៏សំខន់មួយទំង ជរ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសុីវ ិល និងអនកពក់ព័នធនន្រតូវទទូលខុស្រតូវ កនុង

ករសេ្រមចឱយបននូវេគលនេយបយេនះ ឱយបនមុនឆនំ ២០២០។
មរយៈករបង្ហញេ

យសេងខបរបស់អនកចូលរូម ែដលមកពី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី

ករ UNFPA, UNESCO, KHANA, CCHR, CSSD, EW Network និង តំ
េ

ងប

អងគ

្ត ញយុវជនងយរងេ្រគះ

ិ ី និង សកមមភព ែដលកំពុងែតអនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖
រជំងឺេអដស៍ បនបង្ហពីកមមវធ

យ


កនុងេពលបចចុបបននេនះ មិនទន់មនអងគករ ឬ កមមវ ិធី

ជមួយយុវវ ័យងយរងេ្រគះ េ

យ

មួយែដលអនុវត្ត ឬ េធ្វើករងរផទល់

រជំងឺេអដស៍េនេឡើយេទ ។ កមមវ ិធីភគេ្រចើន គឺេផ្តតេលើ

សុខភពបន្តពូជ ែយនឌ័រ ្របជធិបេតយយ សិទិធ និង ករផ្តល់សិទិធអំ
ចូលរួមេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ឬ កិចចករនន ។


្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី

បនកំពុងែតអនុវត្ត នូវកមមវ ិធីករអប់រ ំសុខភពផ្លូវេភទ្រគប់្រជុង

េ្រជយ ស្រមប់ករអប់រ ំកនុងវ ិស័យអប់រ ំ ចប់ពីថនក់បឋមសិក

កនុងេនះអងគករ PHD ក៏បនចូលរួមអនុវត្តកមមវ ិធីេនះ េន

ម

្រកសួងអប់រ ំ ក៏កំពុងែតបនអនុវត្តកមមវ ិធីេនះ ចំេពះយុវវ ័យេ្រក
អប់រ ំចល័តេនសហគមន៍ ។

ចដល់យុវវ ័យកនុងករ

រហូតដល់

កលវ ិទយល័យ

កលវ ិទយល័យចំនូន ២៩ ។
ផងែដរ

មរយៈករ



អងគករ ខ

(KHANA) ែដលជអងគករធំមួយេនកមពុជ ែដលកំពុងេធ្វើករជមួយអងគករៃដគូ

្របមណជ ៣៨ អងគករ កនុង ២០

្រកុមងយរងេ្រគះ េ

យ

ជធនី‐េខត្ត េលើបទអន្ត គមន៍បងករ ែថទំ និង គំ្រទដល់

រេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ (MSM, TG, EWs, PWUD/PWID)។

េបើេយងេលើនិយមន័យរបស់ថនក់ជតិ ជពិេសស្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី
កំណត់

ែដលបន

យុ ពី១៥ េទដល់ ៣០ ឆនំ ស្រមប់យុវវ ័យេនះ គឺភគេ្រចើនៃន្រកុមេគលេ

្រតូវបន្រគបដណ្តប់សុទធែតជយុវវ ័យ

។

ដូចេនះ

ែដល

េបើេយើងមនបទអន្ត គមន៍ចបស់

ស់

ស្រមប់ពួកេគ គឺជករសំខន់ និង ចំបច់បំផុត ែដលេធ្វើករេឆ្លើយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍
មន្របសិទធភព ។


េនកនុងតំបន់

្ត ញយុវវ ័យងយរងេ្រគះ េ

សុី និង ប៉ សុីភិច មនប

និង ជំងឺេអដស៍ ែដលមនេឈមះថ Youth LEAD ែដលជប
ករងរ

ជតំ

។

្របេទសកមពុជ

យ

ករអភិវឌ

ងសមតថភពស្រមប់យុវវ ័យងយរងេ្រគះ េដើមបីឱយពួកេគ

ក្លយជអនកដឹកនំជំនន់ថីម កនុងករទប់



ឯក



ជំ

យុរបស់យុវវ ័យ និង ្របេភទ

(យុវវ ័យងយរងេ្រគះ ឬ យុវវ ័យទូេទ) ។

្រតូវសិក ឱយបនសុីជេ្រម េទបញ
្ហ និង ត្រមូវករជក់
យ

្រកុមករងរ្រតូវពិនិតយឯក
ទូ



លេមេ គេអដស៍ និង ជំងឺេអដស៍ ។

អនកចូលរួមទំងអស់ បនឯកភពគន េលើចំណុចសំខន់ ដូចខងេ្រកម ៖

វ ័យងយរងេ្រគះ េ


ក ត់កររ ីក ល

រែដល្រតូវចង្រកងេឡើង ្រតូវកំណត់ឱយបនចបស់ ពី

្រកុមេគលេ

ងយុវវ ័យងយ

រជំងឺេអដស៍េនេវទិកថនក់ជតិ និង ថនក់តំបន់ េធ្វើករងរស្រមបស្រមួល

ករគំ្រទ និង ករក

មរយៈករពិភក

ក៏មនជន

្ត ញេនះែដរ េហើយជយុវវ ័យមកពីសហគមន៍្រកុម

ងយរងេ្រគះផទល់ ។ ករងរេគលរបស់ Youth LEAD គឺេដើរតូនទីជអនកតំ
រងេ្រគះ េ

រេមេ គេអដស៍

្ត ញយុវវ ័យែតមួយគត់ ែដលេធ្វើ

ងរបស់យុវវ ័យងយរងេ្រគះេនថនក់តំបន់

បេងគល (Focal Point) េធ្វើករងរស្រមប់ប

យ

ក់របស់យុវវ ័យ ជពិេសសយុវ

រជំងឺេអដស៍ េដើមបីកំណត់នូវយុទធ

្រស្ត និង បទអន្ត គមន៍ ។

រនន ែដលពក់ព័នធនន េដើមបី្របមូលពត៌មន ឱយបនទូលំ

យ។

េរៀបចំកិចច្របជុំពិភក

្រតូវឱយមនករចូលរួម ពីតំ

ងថនក់េខត្ត និង ថនក់សហគមន៍ ។

ន ឬករងរបនទប់ៈ

1. បេងកើត្រកុមករងរសនូល ឬ េលខធិករ ្ឋ ន េដើមបីដឹកនំ និង ស្រមបស្រមួល កនុងដំេណើរករចង
្រកងឯក

រ។

2. ្រកុមករងរសនូល ឬ េលខធិករ ្ឋ ននឹងេដើរតូនទីកុនងករពិនិតយេលើឯក
ជែផនកមួយៃនករ

ក់បញចួ លកនុងឯក

រ ឬ ព័ត៌មននន ែដល

រចង្រកង ។

3. េរៀបចំបេងកើតនូវបទពិពណ៌នករងរ (Term of Reference) ស្រមប់្រកុមករងរ ។

4. េរៀបចំកិចច្របជុំ ជបន្តបនទប់ េដើមបីពិភក េលើេសចក្តីេ្រព ង េលើឯក

រែដលបនចង្រកង ។

បនេឃើញ និង ឯកភព

អនកេធ្វើរបយករណ៍

ឯ.ឧ េវជជ. ែតង គនធី

ផង់ ចនថន

