ការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចព្ររមពជានៅរន
ងរ
ិ ចព្រជុុំព្រុមអ្នរជុំនាញនលកា
ើ រអ្នុវត្ត
ុ
ុ ច

អ្នុសាសន៍ននការរនិ ព្រះនោបល់ នង
ិ ការព្ត្ួត្រន
ិ ត្
ិ យន ង
ើ វិ ញថ្ននរ់ជាត្ិ នលឧ
ើ បសគ្គគ្ត្យ
ិ ុត្តិ
នង
ិ នរលននោបាយ នដើមបទ
ី ទួលបាននសវានមនរាគ្នអ្ដស៍ជាសារល
ថ្ងៃទី៤-៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
អាម៉ា រ ិ បាតាយ៉ា
1. ជាការបនតរតាមដាន ការអនុវត្តអនុសាសន៍ថ្នការពិគររោះគយបល់ និងរត្ួត្ពិនិត្យ

គឡើងវ ិញថ្ននក់ជាត្ិគលើឧបសគ្គគ្ត្ិ យុត្ិ ត និ ងគរលនគយបាយកនុងការទទួ លបានគសវ
គមគរគ្គអដស៍ជាសាកល គ្ណៈរបត្ិ ភូកមពុជាខដលរួមមន ឯកឧត្តម
អនុរបធានអាជាាធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដស៍

ទា ផល្លា

គលកស្សី ណាម៉ា ដា អាចារ ិយ៉ា មន្រនតី

ត្ាំណាងអងគការ UNAIDS គលក ហ៊ន បុណយវ ីរៈ ត្ាំ ណាងបណា
ត ញអនកផទុកគមគរគ្គអដស៍
CPN+ បានចូលរួមជាមួយសមជិកគ្ណៈរបត្ិភូចាំនួន៥៩នាក់មកពីបណា
ត របគទសចាំនួន
១២គផេងគទៀត្ គដើមបីជខជកអាំពីបទពិគសាធន៍ ថ្នការ

រត្ួត្ពិ និត្យគឡើងវ ិញថ្ននក់ ជាត្ិ

គសចកតីរាងខផនការសមមភាពរបស់របគទស និ ងរបចាាំត្ាំបន់ កុងការអនុ
ន
វត្តតាម អនុ សាសន៍

ទាំងគនាោះ។ កិចចរបជុាំទទួលបានការឧបត្ថមភពីរកុមរាំរទអងគការ UNAIDS ត្ាំ បន់ កមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍអងគការសហរបជាជាត្ិ

(UNDP)

និងគ្ណៈកមមការគសដឋកិចច សងគមត្ាំបន់អាសុី

បា៉ា សុីហិក
វ (UN-ESCAP) និ ងគដាយមនការចូលរួមរបស់បណា
ត ញ អនកផទុកគមគរគ្ គអដស៍
ត្ាំបន់ ត្ាំ ណាងរកុមរបជាជនរបឈមមុ ែែពស់នឹងការឆលងគមគរគ្ គអដស៍គៅកនុងត្ាំ បន់ អាសុី
បា៉ា សុីហិក
វ ។

2. ខចករ ាំខលកបទពិគសាធន៍ គមគរៀនខដលបានគរៀនសូរត្ ជូ នដល់បណា
ត របគទសកនុងត្ាំ បន់
អាសុីបា៉ាសុីហិក
វ

a. ឯកឧត្តម គវជជបណិ ឌ ត្ ទា ផល្លា អនុរបធានអាជាាធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដស៍ គលក
ហ៊ន បុណយវ ីរៈ រត្ូវបានអគ្ជើញចូ លរួមគធវើបទបង្ហាញអាំ ពីបទពិ គសាធន៍ និ ង គមគរៀន
ខដលបានគរៀនសូរត្គលើការពិ គររោះគយបល់ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យគឡើងវ ិញថ្ននក់ ជាត្ិ គលើ
ឧបសគ្គគ្ត្ិយុត្ិត និង គរលនគយបាយកនុងការទទួ លបានគសវគមគរគ្គអដស៍ជា

សាកលគៅកមពុជា។
b. បទបង្ហាញសងកត្់ធៃន់គលើ គលើសាថនភាពបចចុបបនន និ ងការគឆលើយត្បគៅនឹ ងគមគរគ្

គអដស៍ និ ងជាំងឺគអដស៍ ជាមួ យការអនុ វត្តរបស់កមពុជានូ វគរលគៅសូនយបី ថ្ន វ ិស័យ
សុខាភិបាល ខដលែិត្ែាំរបឹងខរបងយ៉ា ងខាលាំងអនុវត្តសកមមភាពអទិភាព ថ្នការបនត

ការបង្ហករ ខងទាំ និងពាបាល គដើមបីជាំរញ
ុ ការស្សាវរជាវករណីងមី ជាំរញ
ុ គអាយបានជា
អត្ិបរមការមកទទួលការពាបាលគអាយបានជាប់លប់ និង គរៀបចាំគដើមបីនិរនតរ
ភាព។ បទបង្ហាញបញ្ជ
ជ ក់ផងខដរនូ វត្ាំ រវូ ការថ្នការយល់ដឹងពី ការរាំារសងគម កនុង
របគទសខដលមនអរតាគរបវឡង់ សាលប់ ែពស់បងគួរ និ ងមន ការរគ្បដណតប់ ែពស់ថ្ន

ការផតល់ឱសងរបឆ្ាំងគមគរគ្គអដស៍ដល់អនកផទុកគមគរគ្ខដលមនលកខែ័ណឌវ ិនិ ច័ យ
ឆ
រត្ូវទទួលបានឱសងពាបាល ។

c. ឧបសគ្គរ ាំខានខដលមនរវងការមកទទួ លការពាបាលជាប់ លប់ មនអរតាទបបងគួ
រ (៧៤% ខដលបានមកជាប់លប់ដល់រយៈគពល៦០ខែ) និងការគធវើបាំលស់ទី

(គទសនតររបគវសន៍ ) បានគចាទជាសាំាធបញ្ជ
ា ធៃន់ធៃរមួយគទៀត្ខដលគ្ួរខត្រត្ូវ
ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខផនកាក់ព័នធទាំងអស់។
d. អងគសិកាខសាលមនរត្ូវបានគធវើគអាយចាប់អារមមណ៍ គលើការបគងកើត្បណា
ត ញចាំរោះ
ុ
ថ្នអនក តាក់ខត្ងគរលនគយបាយ អនកគ្ាំ គរងអនុ វត្តកមមវ ិធី ត្ាំ ណាងអនកផទុកគមគរគ្
គអដស៍ និងរកុមរបជាជនង្ហយរបឈមមុែនឹងការឆលងគមគរគ្គអដស៍តាាំងពីត្ាំបន់

រស់គៅដល់ថ្ននក់ជាត្ិគលើការបរ ិយកាសរាំរទ ខដលរត្ូវបាននិងកាំពុងសាំរប សាំរល
ួ
ផតល់បទអនតរគ្មន៍ដល់របជាជានខដលរត្ូវការគសវនានា។ គ្ាំ និត្ផតួចគផតើម ភាពជា
ថ្ដគ្ូ ជាមួយនគ្របាលសហគ្មន៍ គ្ឺជាឧទហរណ៍មួយថ្នបណា
ត ញ ទាំងគនាោះ។

3. ខផនការសកមមភាព

ខផែកគលើការចូលរួមទាំងឡាយថ្នអងគរបជុាំថ្ងៃទី១ រកុមគ្ណៈរបត្ិ ភូកមពុជា បានគធវើការខក

សាំរល
ួ អនុសាសន៍ថ្នការពិ គររោះគយបល់ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យគឡើងវ ិញថ្ននក់ ជាត្ិ គលើឧបសគ្គ
គ្ត្ិយុត្ិត និងគរលនគយបាយកនុងការទទួ លបានគសវគមគរគ្គអដស៍ជាសាកល និ ង
ផតល់គចញជាតារងសកមមភាពដូចត្គៅ៖

a. ការអនុម័ត្ និងការផេពវផាយ៖ របាយការណ៍រត្ួត្ពិនិត្យគរលនគយបាយ និង
ចាប់ជាត្ិនឹងរត្ូវបានដាក់ជូនអាជាាធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំងឺគអដស៍អនុម័ត្ និង ផេពវ
ផាយជូនគៅរកុមការង្ហរបគចចកគទសចាំរោះ
ុ ខផនកគមគរគ្គអដស៍ ជាំងឺគអដស៍ថ្ន រជរដាឋ
ភិបាល និងថ្ដគ្ួអភិវឌ្ឍន៍។ រកុមការង្ហរជាត្ិ គរលនគយបាយ និងចាប់
នឹងកសាងខផនការសកមមភាពជាក់លក់មួយគដាយគរបើរបាស់សាថប័នាក់ព័នធ និង
យនតការគដើមបីគឆលើយត្បគៅនឹងអនុសាសន៍ ថ្នរបាយការណ៍រត្ួត្ពិនិត្យគរល
នគយបាយ និងចាប់ជាត្ិ គឡើងវ ិញ។
b. សកមមភាពតាមដាន៖ សកមមភាពមួយចាំនួនរត្ូវបានគសនើគឡើង ដូចជា ការពរងឹង
មគ្គុគទទសភាព និងការសាំរបសាំរល
ួ គ្ាំ និត្ផតួចគផតើមភាពជាថ្ដគ្ូ ជាមួ យនគ្របាល
សហគ្មន៍ កិចចសនទនាជាមួយត្ាំណាងរស្រសតគលើកិចចការចាប់ និងគរល
នគយបាយមួយចាំនួន ខដលរត្ូវការខកសាំរល
ួ និងការរាំរទ ការការារសិទធថ្ន
របជាជនជាគ្នលឹោះខដលរងផលប៉ា ោះាល់គៅកនុងចាប់ និងគរលនគយបាយខដលមន
ស្សាប់ ដូចជាចាប់សីព
ត ីការបង្ហករ និងការរបយុទធទប់សាកត្់ការរ ីករលដាល គមគរគ្

គអដស៍/ជាំងឺគអដស៍ និងចាប់រពហមទណឌ ចាប់របឆ្ាំងនិងការជួញដូរ មនុសេ (ឧទ.
អាយុថ្នអនកផតល់ការយល់រពម និងការទទួលបានការគធវើគត្សត ឈាម និងគសវ
សុែភាពនានា) ការរត្ួត្ពិ និត្យគឡើងវ ិញ មគ្គុគទសន៍ ថ្ននក់ ជាត្ិ (គសចកតីខណនាាំ)

គដើមបីអនុវត្តចាប់គអដស៍ ពរងឹងបណា
ត ញសហគ្មន៍ (គវទិ កា បណា
ត ញ អនកផទុក

គមគរគ្គអដស៍ និងរបជាជនង្ហយរបឈមមុែនឹងការឆលងគមគរគ្គអដស៍ែពស់ )ពីថ្ននក់
មូលដាឋនដល់ថ្ននក់ជាត្ិ ពរងីកគសវកមមចាប់សាំរប់ របជាជនជាគ្នលឹោះខដលរងផល
ប៉ាោះាល់ យកអនុសាសន៍គ្នលឺោះថ្នការរត្ួត្ពិ និត្យ ចាប់ ជាត្ិ ប្ូច លគៅកនុង ខផនការ
យុទធសាស្រសតជាត្ិទី៤ និងកសាងឯកសារ ទសេនៈទន( Concept note) សាំរប់ការ
អនុវត្តន៍គ្ាំរផ
ូ តល់មូនិធិងីម ចូលរួមកិចច សនទនាអនតររបគទសគតតត្គលើគមគរគ្គអដស៍
និងគទសនតររបគវសន៍ ។
គសចកតីរាងខផនការសកមមភាពគនោះ នឹងរត្ូវបានដាក់ជូនរកុមការង្ហរគរល
នគយបាយ សិទធមនុសេ បរ ិយកាសរាំរទ ថ្នអាជាាធរជាត្ិរបយុទធនឹងជាំងឺ គអដស៍
គដើមបីពិនិត្យគឡើងវ ិញ និ ងប្ចប់ ចុងគរកាយ។

