ប្រះរាជ្ញណាចប្ររមពជ្ញ
ុ

ជ្ញតិ សាសនា ប្រះមហារសប្ត

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្បយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

សុន្រទ កថា
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្តី អេៀង មូល ី ប្រធាន្គណៈកម្មាធិការសប្មរសប្មួលប្រចាំប្រទេស
កនុងសិកាាសាលាពិទប្រោះទោរល់ថានក់ជាត្ិសីព
ត ី
ជាំហាន្ទៅមុខកនុងការរាំពារសងគមទោយការយកចិត្េ
ត ុកោក់ខពស់ទលើទមទោគទេដ្ស៍ទៅកមពជា
ុ
ថ្ងៃេី២ ខខត្ុលា ឆ្នាំ២០១៤
សណ្ឋ
ឋ ររ កាាំរូឌីោ៉ាណ្ឋ

 សូមធ្វើគារវកិចចចំធ

ររធេសកមពុជា

ោះធោក Napoleon Navarro អនុររធានអងគការ UNDP ររចំ

 ឯ.ឧ. ងី ច័នទផល រដឋធលខា្ិការរកសួងមហាផ្ផទ និងជាអនុររធានរកុមររឹកាស្តតរ

ិ យ
និង អភិវឌឍន៍វស
័ កសិកមម និង ជនរេ(CARD)

 ធោករសី Marie-Odile Emont ររធាន UNAIDS ររចំកមពុជា
 សូមស្តវគមន៍ររិយមិត្តមកធលើពីឥណ្ឌ
ា

 សូមធគារព ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករសី នាងកញ្ញា ជាសមាជិក

សមាជិកា អងគសកា
ិ ា ស្តោទាំងអស់
ជារឋម ខ្ុំសម
ូ សម្មតងនូវធសចកតីធស្តមនសសរក
ី រាយម្ដលបានចូលរួមធរើកអងគសកា
ិ ា

ស្តោធនោះ ។ ជាមួយគានធនោះ ខ្ុំកស
៏ ម
ូ សម្មតងនូវការ

អរអរស្តេរចំធ

ិ ីអភិវឌឍ
ោះ កមមវ្

ិ ីរម
អងគការសហររជាជាត្ិ (UNDP) និង កមមវ្
ួ ររស់អងគការសហររជាជាត្ិកុ ងការររយុ
ន
េធ
នឹងជំងឺធអដស៍ (UNAIDS: Joint UN Program on HIV/AIDS) ធៅកមពុជា ម្ដលបាន
ផតួចធផតើមគំនិត្ធរៀរចំធវេិកាដ៏មានស្តរៈសំខាន់ធនោះ និង សូមស្តវគមន៍យ៉ាងកក់ធតត រពមទាំង
ម្លលងអំណរគុណយ៉ា ងរជាលធរៅចំធ

ោះ ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករសី នាងកញ្ញា

ម្ដលបានអធ្ជញ
ើ ចូលរូម ធដើមបីធ្វើការពិធរគាោះផ្លលស់រូ រធយរល់
ត
អំពី ជំហានធៅមុខកនុងការ
គាំ

រសងគមធោយយកចិត្តេុកោក់ខពសធ់ លើធមធរាគធអដស៍ធៅកមពុជា ។
ខ្ុំកស
៏ ម
ូ ធកាត្សរធសើរចំធ

ោះ រកុមររឹកាស្តតរ និង អភិវឌឍន៍វ ិស័យកសិកមម និង ជន

រេ (CARD) ម្ដលបានរារ់រ្ូ ច លអនកផទុកធមធរាគធអដស៍កុ ងរកុ
ន
មអនកងាយរងធរគាោះពិធសស
(Special Vulnerable Group) ម្ដលរត្ូវបានេេួលនូវការគាំ

រសងគម (Social Protection)

និង សូមគាំរេគំនិត្លអម្ដលធលើកធឡើងអំពត្
ី រមូវការកនុងការផាភ្ជជរ់ជាយុេធស្តស្រសត និង ជា
ររព័នធ នូវធសចកតីរត្ូវការនានាម្ដលមានជាពិធសស និង ធៅតាមកាលៈធេសៈកនុងចំធណ្ឌម
អនកម្ដលរស់ធៅជាមួយធមធរាគធអដស៍ និង ររជាជនម្ដលរងផលរ៉ាោះ
ធមធរាគធអដស៍ ធៅកនុងគធរមាងម្ផនការការ

ល់ខាលំងធោយ

រសងគម ។ ធហត្ុធនោះធហើយ ធេើរធយើងអាចធ្វើ

គធរមាងម្ផនការម្ដលធៅថា “ការយកចិត្តេុកោក់ខពសធ់ លើធមធរាគធអដស៍”
tive) ។ ធនោះជាជំហានមួយធ្ពោះធៅរកការគាំ

(HIV-sensi-

រសងគម ឱ្យកាន់ម្ត្េូលេ
ំ ូោយត្ធៅធេៀត្

តាមធគាលការណ៍ “មិនេុកធចលនរណ្ឌមានក់ធឡើយ” (leaving no one behind) ។
ធយើងជួរជុំគានផ្លងធនោះធដើមបី ៖


រធងកើនការយល់ដឹងអំពីត្រមូវការនានាផ្នការផាភ្ជជរ់ នូវធសចកតីរត្ូវការនានា

ម្ដលមានលកាណៈខុសធគ និង ធៅតាមកាលៈធេសៈផ្នអនកម្ដលរស់ធៅជាមួយ
ធមធរាគធអដស៍ និង ររជាជនម្ដលេេួលផលរ៉ាោះ
ម្ផនការគាំ


រសងគម។

ល់ខាលំង ធៅកនុងគធរមាង

រធំ លចធឡើងនូវស្តរៈសំខាន់ផ្នការធឆលើយត្រធៅនឹងការធរស
ើ ធអើង មាក់ងាយ និង
សិេធិមនុសសររស់អនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ



ធោយធមធរាគធអដស៍ធៅកនុងរររ
ិ េផ្នកិចចគាំ

រសងគម ។

សិកាម្សវងយល់ពីរេពិធស្ត្ន៍ររស់ររធេសឥណ្ឌ
ា ម្ដលឈានមុខធគកនុង
ពិភពធោកកនុងការគាំ
ផលរ៉ាោះ



ល់យ៉ាងខាលំង

រសងគម

ក់ព័នធនឹងអនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករង

ល់ខាលំងធោយធមធរាគធនោះ ។

រកឱ្យធឃើញនូវរញ្ញ
ា អាេិភ្ជព និង ធ្វើម្ផនការសកមមភ្ជពធ្ពោះធៅការគាំ
អនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ

ល់ធោយធមធរាគធអដស៍

រដល់

តាមពិត្ធៅ ការររយុេធនឹងធមធរាគធអដស៍ធៅររធេសកមពុជាធយើងបានេេួលធជាគ

ជ័យរួចមកធហើយ ម្ដលគួរឱ្យមានធមាេនៈ ។ អរតាឆលងធមធរាគធអដស៍ធៅម្ត្រនតលយចុោះជា
ររចំ ។ អរតាឆលងកំពុងសថត្
ិ ធៅកនុងរងវង់ ០,៧ និង ០,៦ សរមារ់្នំ២០១៣ ក៏រ៉ាុម្នតអរតា

ធនោះអាចនឹងលយចុោះមក ០,៤ កនុងធពល្រ់ៗធនោះ ។ ម្ត្ធទាោះជាយ៉ា ងធនោះក៏ធោយ អនកផទុក
ធមធរាគធអដស៍ធៅម្ត្រត្ូវការជំនួយ ធដើមបីេេួលបាននូវធសវាពាបាល និង ការគាំរេម្ផនក
សងគមត្ធៅធេៀត្មិនអាចខវោះបានធឡើយ ។ តាមការវាយត្ផ្មលភ្ជពរកីរកធៅកមពុជា កនុង
ចំធណ្ឌមអនកេេួលចំណ្ឌត្់ថានក់រកីរក អនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ
(PLHIV/KAP)

ល់ខាលំង

រត្ូវបានចត្់េុកជាអនករកីរកជាងអនករកីរក្មមតា ម្ដលគាមនផទុកធមធរាគ

ធអដស៍និងម្ដលមិនេេួលផលរ៉ាោះ

ល់ខាលំងធោយធមធរាគធអដស៍ ។ ររការធនោះនាំឱ្យមាន

ការគិត្គូរដល់ការរារ់រ្ូ ច លអនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ
ធមធរាគធអដស៍ កនុងការធ្វើម្ផនការគាំ

រសងគមទាំងមូលធៅកមពុជា

ល់ខាលំងធោយ

(social

protection

scheme in Cambodia) ។ តាមរេពិធស្ត្ន៍កនលងមក ធរតពីការស្តនក់ធៅពាបាលធៅ
តាមមនទីរធពេយ អនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ

ល់ខាលំងធោយធមធរាគធអដស៍

រត្ូវការឱ្យមានលេធភ្ជពចិ្ចម
ឹ រគួស្តរ ឱ្យមានលេធភ្ជពរ្ូ ជ នកូនធៅធៅស្តោធរៀន ឱ្យ

មានលេធភ្ជពធ្វើដំធណើរធៅេេួលថានំ ឬធសវាពាបាលធៅមនទីរធពេយ ឬមណាលសុខភ្ជព ។
ិ ពួកធគរត្ូវការអនកធៅកំដរ
ចំម្ណកអនកជំងឺស្តនក់ធៅមនទីរធពេយ ឬមណាលសុខភ្ជពធនាោះវញ
ជួយធមើលម្លទាំជាធដើម ។ ឯអនកកំដរ និង អនកជួយធមើលម្លទាំធនាោះ

(care givers) ក៏ រត្ូវ

មានលេធភ្ជពចិ្ចម
ឹ ជីវ ិត្ខលួនឯងផងម្ដរ ធេើរអាចធៅកំដរ ឬធៅជួយធមើលម្លទាំអនកជំងឺធៅ
មនទីរធពេយ ឬធៅមនទីរសុខាភិបាលបាន ។

ខ្ុំសម
ូ ស្តវគមន៍គំនិត្រារ់រ្ូ ច លអនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ

ធោយធមធរាគធអដស៍ កនុងចំធណ្ឌមអនកម្ដលរត្ូវធ្វើអត្តសញ្ញាណកមមជនរកីរក

ល់ខាលំង

(ID Poor)

ធដើមបីឱ្យជនទាំងធនាោះ អាចេេួលផលតាមរយៈមូលនិ្ិសម្ម៌ ។ ជាមួយធនាោះ ខ្ុំកស
៏ ម
ូ

ស្តវគមន៍គំនិត្ោត្សនធឹងមូលនិ្ិសម្ម៌ធនោះ ឱ្យរគរដណតរ់ និង ធឆលើយត្រផងម្ដរដល់
ធសចកតីរត្ូវការឯធេៀត្ររស់អនកផទុកធមធរាគធអដស៍ និង អនករងផលរ៉ាោះ

ល់ខាលំងធោយ

ធមធរាគធអដស៍ ធរតពីធសវាពាបាលម្ដលពួកធគកំពុងេេួលធៅតាមមនទីរធពេយ ឬមណាល
សុខភ្ជព ។ តាម្មមតា អនកជំងឺធអដស៍នឹងស្តលរ់ ធរើធគគាមនមធ្ាបាយធៅេេួលធសវា

ពាបាល ។ យ៉ា ងណ្ឌមិញ ធរើមានម្ត្ថានំម្ត្អត្់មធ្ាបាយធៅយកថានំធនាោះ ពួកធគក៏ធៅម្ត្
រងធរគាោះដម្ដល ។

ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករសី នាងកញ្ញា

ខ្ុស
ំ ងឃឹមថាកិចចពិភ្ជកាផ្លងធនោះ នឹងនាំមកនូវគំនិត្លអៗ ឬធាត្ុចូលម្ដលអាចធ្វើឱ្យ

ធយើងធរៀរចំបាននូវយុេធស្តស្រសត និង ម្ផនការសកមមភ្ជពគាំ

រសងគមធៅកមពុជាឱ្យកាន់ម្ត្

រគរ់រជុងធរជាយ និង ឱ្យកាន់ម្ត្លអររធសើរម្លមធេៀត្ ម្ដលជាការរួមចំម្ណកដ៏ពិសដ
ិ ឋមួយ
កនុងការររយុេធនឹងជំងឺធអដស៍ ។

ជាេីរ្ចរ់ ខ្ុំសម
ូ ររសិេធពរជូន ឯកឧត្តម ធោកជំទាវ ធោក ធោករសី នាងកញ្ញា

និង អនកចូលរួមទាំងអស់ សូមមានសុខភ្ជពលអ កមាលំងមាំមួន និង

របាជា្ធឈលៀសផ្វ និង

ជួរររេោះពុេធពរទាំងរួនររការគឺ អាយុ វណណ ៈ សុខៈ និង ពលៈ កុំរីធឃលៀងឃ្លលត្ធឡើយ
រពមទាំងសូមធកាត្សរធសើរផងម្ដរចំធ
ធរៀរចំអងគពិ្ី និង

ចំធ

ោះសមាជិក-សមាជិកាទាំងអស់ ផ្នគណៈកមមការ

ិ ីអភិវឌឍអងគការសហររជាជាត្ិ (UNDP) និង កមមវ ិ្ី
ោះកមមវ្

រួមររស់អងគការសហររជាជាត្ិកុ ងការររយុ
ន
េធនឹងជំងឺធអដស៍ (UNAIDS) ម្ដលបានសហ
ការធរៀរចំសកា
ិ ា ស្តោដ៏មានស្តរៈសំខាន់នាផ្លងធនោះ ។

ខ្ុំសម
ូ ររកាសធរើក សិកាាស្តោពិធរគាោះធយរល់ថានក់ជាត្ិ វគគេី២ សតព
ី ី ជំហានធៅ

មុខកនុងការគាំ

រសងគមធោយការយកចិត្តេុកោក់ខពសធ់ លើធមធរាគធអដស៍ធៅកមពុជា ចរ់ពី

ធពលធនោះត្ធៅ។

សូមអរគុណ!

