
               
 
 
 

 

1 

សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួរបេ់ OHCHR, UNODC, WHO នងិ UNAIDS េតីពកីារបង្កា រជងំកូឺ្វដី១៩ 
សៅក្នុងពនធនាគារ នងិសៅតាមទកី្ថ្នែងបទិជតិដទទសទៀតថ្ដលមនិអនុញ្ញា តឱ្យមានការសចញចូល   សោយ

សេរ*ី 

 

 

សយើងខ្ុ ំជាថ្នន ក្ដ់ឹក្នាទំនស្ថា បន័ស្ថក្លថ្ដលក្ំពុងស្វើការង្ករពាក្ព់ន័ធនឹងវេ័ិយេុខាភបិាល 
និងការអភវិឌ្ឍ បានរបួរមួគាន សេនើេំុឱ្យមានការយក្ចិតតទុក្ោក្ជ់ាបនាា នម់យួ ពេំីណាក្ស់មដឹក្នាំ
នសោបាយនានា សៅសលើភាពង្កយរងស្គាោះរបេ់ជនជាបឃំុ់ និងជនដទទសទៀតថ្ដល្តូវបានដក្ហូត
សេរភីាព សៅចំសពាោះមុខស្ថា នភាពទនជំងឺរាតតាតកូ្វដី១៩ សនោះ។ សយើងខ្ុ ំេូមជំរញុឱ្យសមដឹក្នាំ
នសោបាយទងំអេ់សមតាត ចាតវ់ធិានការេម្េបទក្ទ់ងនឹងេុខភាពស្ថធារណៈ ក្នុងការការពារ
្បសភទទន្បជាជនង្កយរងស្គាោះទងំសនោះ សៅក្នុងចំសណាម្បសភទសសេងៗទន្បជាជនក្នុងេហគមន ៍
ពិភពសោក្របេ់សយើង។  

សោយទទួលស្ថា ល់ថ្នហានិភយ័ទនការចមែងជំងកូឺ្វដី១៩ ចូលក្នុងពនធនាគារ និងទកី្ថ្នែងឃំុ-
ឃងំនានាមានភាពខុេថ្បែក្គាន ពី្បសទេមយួសៅ្បសទេមយួ សយើងខ្ុ ំេូមគូេបញ្ញា ក្អ់ពំីត្មូវការ
កាតប់នាយក្រណីសក្ើតស ើងទនជំងឺកូ្វដី១៩ សៅតាមទីក្ថ្នែងទងំសនាោះ នងិត្មូវការធានាថ្នវធិានការ
បង្កា រទបស់្ថា ត់្ តូវបានបសងាើតស ើងឱ្យបាន្គប់្ គានស់ដើមបសី្ែើយតបសៅនឹងជំងឺសនោះ ្េបសៅតាម       
អភិ្ ក្មថ្ដលសតត តការយក្ចតិតទុក្ោក្ស់លើសយនឌ្រ័ និងអភិ្ ក្មបង្កា រកុ្ឱំ្យមានក្រណីសាុោះរាលោលជងំ ឺ  
កូ្វដី១៩ ក្នុង្ទង់្ ទយ្ំ។ សយើងខ្ុ ំក្េូ៏មគូេបញ្ញា ក្ស់ងថ្ដរអំពីត្មូវការក្នុងការបសងាើត្បពន័ធេ្មប-
េ្មួលថ្ដលមានលក្ខណៈបចចុបបននភាព សហើយថ្ដលទមទរឱ្យមានការចូលរមួទងំអេ់គាន ពីវេ័ិយ    
េុខាភបិាល និងវេ័ិយយុតតិ្ ម ៌ការសតល់ពត័ម៌ាន្គប់្ គានដ់ល់មន្រនតីពនធនាគារ និងការធានាឱ្យមានការ
សគារពេិទធិមនុេេទងំអេ់សៅក្នុងទីក្ថ្នែងទងំសនាោះ។ 

 

ការកាតប់នាយភាពចសងអៀតថ្ណន 

 ខណៈថ្ដលសយើងជបួ្បទោះបញ្ញា ចសងអៀតថ្ណនសៅតាមទីក្ថ្នែងឃំុឃងំជាស្ចើន សហើយថ្ដល
បានប ោះពាល់ដល់ស្ថា នភាពអនាមយ័ េុខភាព េុវតាិភាព នងិសេចក្តីទលែលនូរក្នុងភាពជាមនុេេ សយើង
េសងាតសឃើញថ្នការស្ែើយតបថ្សនក្េុខាភបិាលថ្តមយ ងសៅចំសពាោះមុខជងំឺកូ្វដី១៩ សៅតាមទីក្ថ្នែង    
បិទជិតទងំសនាោះ គឺមនិ្គប់្ គានស់ ើយ។ បញ្ញា ចសងអៀតថ្ណនបសងាើតជាឧបេគាោ ង្ំស្ងក្នុងការង្ករ
បង្កា រទបស់្ថា ត ់ការស្តៀមសរៀបចំ និងការស្ែើយតបសៅនឹងជំងឺកូ្វដី១៩។ 
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 សយើងខ្ុ ំេូមជំរញុឱ្យសមដឹក្នានំសោបាយទងំអេ់ស្វើការពចិារណាសៅសលើការកាតប់នាយការ    
ដក្ហូតសេរភីាព ថ្ដលរមួបញ្ចូ លទងំការេស្មចឃំុខែួនបសណាត ោះអាេននរងច់ាេំវនាការ សហើយរក្ាទុក្
វធិានការសនោះជាជស្មើេចុងស្កាយ ជាពិសេេក្នុងក្រណីទនភាពចសងអៀតថ្ណន។ សយើងខ្ុ ំក្ជ៏ំរញុឱ្យមាន
ការសលើក្ក្មពេ់ការខិតខំស្បើ្បាេ់វធិានការសសេងៗជំនួេឱ្យការឃំុខែួនសងថ្ដរ។ ក្ិចចខិតខំទងំសនោះគួរ
រាបប់ញ្ចូ លទងំយនតការទនការសោោះថ្លងមនុេេថ្ដលមានហានិភយ័ខពេ់ចំសពាោះការ្ែងជំងឺកូ្វដី១៩ (រមួ
មានមនុេេវយ័ចាេ់ និងមនុេេថ្ដលមានបញ្ញា េុខភាព) សហើយនិងមនុេេដទទសទៀតថ្ដលអាច្តូវ        
សោោះថ្លងសោយមនិស្វើឱ្យប ោះពាល់ដល់េនតិេុខ េុវតាិភាពស្ថធារណៈ (រមួមានជនជាបឃំុ់ថ្ដល្តូវ
បានសតនាា សទេពីបទសលមើេ្ស្ថលគាម នពាក្ព់ន័ធនងឹមស្យបាយឬអំសពើហិងាជាសដើម) សោយស្វើការយក្
ចិតតទុក្ោក្ជ់ាពិសេេសៅសលើន្រេតី និងកុ្មារ/អនីតិជន។ 

 វធិានការស្ែើយតបឱ្យបានមុងឺមា តភ់ាែ មៗ ក្នុងសគាលបំណងសដើមបធីានាការឃត/់ឃំុខែួនមនុេេ
្បក្បសោយេុខភាព និងេុវតាិភាព និងសដើមបកីាតប់នាយបញ្ញា ចសងអៀតថ្ណន គឺជាសរឿងដច៏ាបំាចម់យួ
សដើមបកីាតប់នាយហានិភយ័ទនការចមែង និងការរកី្រាលោលជំងឺកូ្វដី១៩ ក្នុងពនធនាគារ និងក្នុងទកី្ថ្នែង    
ដក្ហូតសេរភីាពនានា។ ការបសងាើនអនាមយ័ស្ថអ តសៅតាមទីក្ថ្នែងដក្ហូតសេរភីាពទងំសនាោះ គឺជា     
ក្ិចចការអាទិភាពេំខានក់្នុងការបង្កា រទបស់្ថា តក់ារនាចូំល ឬការរកី្រាលោលទនសមសរាគសនោះ។ 

មណឌ លឃំុខែួន នងិស្ថត រនតីិេមបទសោយបងខំនានា ថ្ដលក្ំពុង្តូវបានស្បើ្បាេ់សដើមបឃំុី
មនុេេថ្ដលេងេយ័ថ្នបានស្បើ្បាេ់ស្គឿងសញៀន ឬេងេយ័ថ្នបានពាក្ព់ន័ធនឹងការង្ករបស្មើសេវាសែូវ
សភទ សហើយថ្ដលការឃំុខែួនមនុេេទងំសនាោះ មនិ្តវូបានស្វើស ើង្តឹម្តូវ្េបតាមសគាលបំណង
ពយបាល ឬស្ថត រនីតិេមបទ គួរ្តូវបានបិទទងំ្េុង។ វាមនិមានភេ័តុតាងទល់ថ្តសស្ថោះថ្ដលថ្ន
មណឌ លទងំសនាោះមាន្បេិទធភាពេ្មាបក់ារង្ករពយបាលស្ថា នភាពជាបស់ញៀន ឬការង្ករស្ថត រនីត-ិ      
េមបទ។ ការឃំុខែួនមនុេេសៅតាមក្ថ្នែងខាងសលើ បានសចាទជាបញ្ញា រសំោភេិទធិមនុេេ និងបាន      
ប ោះពាល់ដល់េុខភាពរបេ់មនុេេថ្ដល្តូវបានឃំុខែួន សហើយការណ៍សនោះគឺជាការបសងាើនហានភិយ័ទន
ការសាុោះរាលោលជំងកូឺ្វដី១៩។     

 

ការធានាអំពីេុខភាព េុវតាិភាព និងសេចក្តីទលែលនូ ររបេ់មនុេេ 

 ក្នុង្គបក់ាលៈសទេៈ ្គបរ់ដឋទងំអេ់មនិ្តឹមថ្តធានាឱ្យមានេនតិេុខមយួមុខប សុណាណ ោះសទ 
ប ុថ្នតថ្លមទងំ្តូវធានាសលើេុខភាព េុវតាិភាព និងសេចក្តីទលែលនូររបេ់មនុេេថ្ដល្តូវបានដក្ហូត    
សេរភីាព និងថ្ដលក្ំពុងស្វើការង្ករសៅតាមទីក្ថ្នែងដក្ហូតសេរភីាពទងំសនាោះសងថ្ដរ។ កាតពវក្ចិចធានា
សនោះ្តូវអនុវតតចំសពាោះ្គបរ់ដឋទងំអេ់ សទោះបីរដឋសនាោះ្តូវបានោក្ក់្នុងស្ថា នភាពអាេននក្ស៏ោយ។ 

 លក្ខខណឌ រេ់សៅ នងិស្វើការង្ករេមរមយ និងការទទួលបានសេវាេុខភាពចាបំាចស់ោយមនិគិត
ទលែ គឺជាធាតុសេចំមបងទនការអនុវតតកាតពវក្ិចចខាងសលើ សពាលគឺវាមនិ្តូវមានការសរ ើេសអើងស ើយសៅសលើ
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ស្ថា នភាពសែូវចាប ់ឬស្ថា នភាពសសេងសទៀត របេ់បុគាលថ្ដល្តូវបានដក្ហូតសេរភីាពទងំសនាោះ។ សេវា
ថ្លទេុំខភាពសៅក្នុងពនធនាគារ ថ្ដលរមួមានសេវាបង្កា រ គាពំារ និងពយបាល គួរ្តវូសតល់ឱ្យ ្បក្ប
សោយគុណភាពខពេ់បំសុតតាមថ្តអាចស្វើសៅបាន សហើយោ ងសហាចណាេ់ក្វ៏ាមានគុណភាពសេមើនងឹ     
សេវាេុខភាពថ្ដល្តូវបានសតល់ជូនមហាជនសៅតាមេហគមនថ៍្ដរ។ ជាសរឿយៗ វធិានការស្ែើយតបជា
អាទិភាពចំសពាោះជងំឺកូ្វដី១៩ សៅតាមេហគមន ៍ (ថ្ដលរមួមានការរក្ាអនាមយ័ទដ នងិការរក្ា            
គមាែ តេងាម) ្តូវបានអនុវតតបានតិចតួចបសុំត ឬមនិអាចអនុវតតបានទល់ថ្តសស្ថោះ សៅតាមទីក្ថ្នែង    
បិទជិតទងំសនាោះ។  
 

ការធានាការទទួលបានសេវាថ្លទេុំខភាពបនត 

 ក្នុងចំសណាមជនជាបឃំុ់ទងំអេ់ អនក្ថ្ដលមានបញ្ញា សោយស្ថរភាពជាបស់ញៀន ការសាុក្សមសរាគ
ហីុវ/សអដេ៍ សមសរាគរសបង នងិសមសរាគសលែើម្បសភទសប និងសេ គឺមានចនំួនោ ងស្ចើនសលើេលុប។ អ្តា
ទនការ្ែងជំងឺសសេងៗក្នុងចំសណាម្បជាជនជាបឃំុ់ទងំអេ់សនោះ គឺមានេភាពខពេ់ជាអ្តា្ែងជំងកឺ្នុង
ចំសណាម្បជាជនសៅតាមេហគមន។៍ ស្ៅថ្តពីលទធភាពចមែងសមសរាគកូ្វដី១៩ បុគាលថ្ដលមានបញ្ញា
សោយស្ថរភាពជាបស់ញៀន សមសរាគហីុវ/សអដេ៍ សមសរាគសលែើម និងសមសរាគរសបង អាចមានហានិភយ័កានថ់្ត
ខពេ់ទក្ទ់ងនឹងការវវិឌ្ឍនក៍ានថ់្តេមុគស្ថម ញទនស្ថា នភាពជំងឺរបេ់ពួក្សគ ថ្ដលបណាត លមក្ពីជងំឺកូ្វដី
១៩។ 

សដើមបធីានាកុ្ំឱ្យមានការបាតប់ងអ់តា្បសោជនទ៍នការពយបាលជំងឺសៅមុនសពល ឬក្នុងអំ ុង
សពលទនការឃំុខែួន ការសតល់សេវាពយបាលទងំសនោះ្តូវថ្តបានស្វើស ើងសោយ្តូវេហការោ ងជិតេនិទធ
ជាមយួអាជ្ា្រេុខាភបិាលស្ថធារណៈ សដើមបធីានាថ្នជនជាបឃំុ់បនតទទួលបានការពយបាលជាបោ់ប់
ឥតោចស់ៅ្គបដ់ណំាក្ក់ាលទនការឃំុខែួន និងបនាា បព់កីារសោោះថ្លង។ ្បសទេទងំឡាយគួរបញ្ចូ ល
នូវអភិ្ ក្មទន្បពន័ធេុខាភបិាលមយួ ថ្ដលតាមរយៈសនាោះពនធនាគារមនិ្តូវបានកាតត់ត ចស់ចញពី
ដំសណើ រការថ្លទេុំខភាពបនតសោយជាបោ់ប ់ សហើយថ្ដលវា្តូវបានស្វើេមាហរណក្មមសៅក្នុងសេវា   
េុខាភបិាលថ្ដលមានសៅក្នុងេហគមន។៍ 

ដូសចនោះ សយើងចាបំាច់្ តូវមានការសលើក្ក្មពេ់វធិានការបង្កា រទបស់្ថា ត ់ និងវធិានការ្គប់្ គងសៅ
តាមទីក្ថ្នែងបិទជតិ នងិការបសងាើនលទធភាពទទួលបានសេវាេុខាភបិាល្បក្បសោយគុណភាព សោយ
រមួមានការទទួលបានសោយជាបោ់បឥ់តោចនូ់វសេវាបង្កា រ និងពយបាលសមសរាគហីុវ/សអដេ៍ រសបង 
សលែើម និងការសញៀនអាសភៀន។ អាជ្ា្រទងំឡាយ្តូវធានាឱ្យមានការទទួលបាន នងិលំហូរជាបោ់ប ់
ទនេមាា រៈ ឧបក្រណ៍េុខាភបិាល ថ្ដលមានគុណភាព ឱ្យសៅពនធនាគារ និងទីក្ថ្នែងឃំុឃងំនានា។ 
បុគាលិក្ អនក្្បក្បវជិាា ជីវៈថ្លទេុំខភាព និងអនក្សតល់សេវា ថ្ដលក្ំពុងស្វើការង្ករសៅតាមទីក្ថ្នែង      
បិទជិតទងំអេ់ គួរ្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថ្នជា្ក្មុការង្ករដេំ៏ខានេ់្មាបស់្ែើយតបសៅនឹងជងំឺ
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រាតតាតកូ្វដី១៩ សហើយពកួ្សគគួរទទួលបានេមាា រៈ ឧបក្រណ៍ការពារខែួនេម្េប និងការគាំ្ ទ
ចាបំាចន់ានា។  
  
ការសគារពេិទធិមនុេេ 

 សៅក្នុងដំសណើ រការស្ែើយតបសៅនឹងជំងកូឺ្វដី១៩ សៅតាមទីក្ថ្នែងបទិជិតនានា រដឋទងំឡាយ
្តូវសគារពេិទធិមនុេេ របេ់បុគាល្គបរ់បូថ្ដល្តូវបានដក្ហូតសេរភីាព។ ការរតឹតបតិនានាថ្ដលអាច
ស្វើស ើង ្តូវថ្តមានលក្ខណៈចាបំាច ់ ស្វើស ើងសោយថ្សអក្សលើភេ័តុតាង្គប់្ គាន ់ មានលក្ខណៈ              
េមាមា្ត (មាននយ័ថ្នជាជស្មើេរតឹតបតិតិចតួចបំសុត) និងមនិមានលក្ខណៈបំពាន។ សលប ោះពាល់ទន
វធិានការទងំសនោះគួរ្តូវកាតប់នាយោ ងេក្មម ថ្ដលមានដូចជាតាមរយៈការបសងាើនលទធភាពទទួល
បានការស្បើ្បាេ់ទូរេ័ពា ឬមស្យបាយទំនាក្ទ់ំនងឌ្ីជីលល ក្នុងក្រណីការេួរេុខទុក្ខសោយតា ល់្តូវ
បានរតឹតបតិ។ េិទធិេំខាន់ៗ មយួចំនួនរបេ់បុគាលថ្ដល្តូវបានដក្ហូតសេរភីាព នងិវធិានការការពារ      
េម្េប ថ្ដលរមួមានេិទធិតំណាងតាមរយៈសមធាវ ី និងលទធភាពទក្ទ់ងសៅនងឹស្ថា បន័អ្ិការក្ិចច
ខាងស្ៅ សសេងពីស្ថា បន័ថ្ដល្គប់្ គងទ់ីក្ថ្នែងដក្ហូតសេរភីាព ្តូវថ្តបនតសគារពឱ្យបានសពលសលញ។ 
 

ការសគារពតាមវធិាន និងការថ្ណនារំបេ់អងាការេហ្បជាជាតិ 

 សយើងខ្ុ ំសលើក្ទឹក្ចតិតឱ្យសមដឹក្នានំសោបាយ ធានាថ្នវធិានការស្តៀមខែួន និងការស្ែើយតប
្បឆងំនឹងជងំឺកូ្វដី១៩ សៅតាមទីក្ថ្នែងបិទជតិ ្តូវបានក្ំណត ់និងអនុវតត្េបតាមវធិានេិទធិមនុេេ
េំខាន់ៗ  ថ្ដលោក្ស់ចញតាមរយៈសេចក្តីថ្ណនា ំ នងិអនុស្ថេនរ៍បេ់អងាការេុខភាពពិភពសោក្ 
(WHO) សហើយវធិានការទងំសនាោះមនិ្តូវបងាកាែ យសៅជាអសំពើទរណុក្មម និងអំសពើឬទណឌ ក្មមដទទសទៀត
ថ្ដលមានលក្ខណៈសឃរសៅ អមនុេេ្ម ៌ឬបសនាា ក្បនាា បស ើយ។ សៅតាមអងាភាពពនធនាគារ រាល់ការ
ចាតវ់ធិានការអនតរាគមនទ៍ងំឡាយគួរ្តូវស្វើស ើង្េបសៅតាមវធិានបទោឋ នអបបបរមារបេ់េហ-   
្បជាជាត ិេតីពីការ្ប្ពឹតតចំសពាោះជនជាបឃំុ់ (ឬវធិានថ្នលស្ថនម់ា នឌ់្ឺឡា)។ 

 ជនទងំឡាយណាថ្ដល្តូវបានដក្ហូតសេរភីាព សហើយថ្ដលបង្កា ញសរាគេញ្ញា ទនជំងឺកូ្វដី
១៩ ឬ្តូវបានស្វើសតេតរក្សឃើញវជិាមាននូវសមសរាគសនោះ គួរ្តូវបានតាមោន និងពយបាល្េបសៅតាម
សគាលការណ៍ថ្ណនា ំនិងអនុស្ថេនល៍មីៗ ចុងស្កាយ របេ់អងាការេុខភាពពភិពសោក្។ ពនធនាគារ និង
ទីក្ថ្នែងឃំុឃងំនានា្តូវថ្តជាថ្សនក្មយួទនថ្សនការជាតិ្បយុទធ្បឆងំជងំឺកូ្វដី១៩ សហើយថ្សនការសនោះ
្តូវមានការចូលរមួសោយមនិអាចខវោះបានពីក្នុងចំសណាមបគុាលនានាថ្ដលរងសលប ោះពាល់។ ្គបក់្រណី
ទនការ្ែងជំងឺកូ្វដី១៩ សៅតាមទីក្ថ្នែងបិទជតិទងំសនោះ គួរ្តូវបានជូនដណឹំងសៅអាជ្ា្រេុខាភបិាល
ស្ថធារណៈពាក្ព់ន័ធ សហើយអាជ្ា្រេុខាភបិាលទងំសនោះនឹង្តូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ា្រជាតិ នងិ      
អនតរជាតិ។ 



5 

 សយើងខ្ុ ំរងច់ាសំតល់ការគាំ្ ទក្នុងការសេពវសាយភាែ មៗនូវអនុស្ថេនថ៍្ដលបានបញ្ញា ក្ជូ់នខាង
សលើ ្េបសៅតាមអាណតតិការង្កររបេ់សយើងខ្ុ ំ។  

 

 
 

Ghada Fathi Waly  Tedros Adhanom 

Ghebreyesus 

Winnie Byanyima Michelle  

Bachelet 

 

នាយក្្បតិបតតិ 
UNODC 

អគានាយក្  

WHO 

នាយក្្បតិបតតិ 
UNAIDS 

ឧតតមេនងការេហ-
្បជាជាតិទទួលបនាុក្
េិទធិមនុេេ 

 

 

* សយើងខ្ុ ំេូមថ្លែងអណំរគុណដល់ UNDP ថ្ដលបានចូលរមួចំថ្ណក្សងថ្ដរដល់ខែឹមស្ថរទនសេចក្តី 
ថ្លែងការណ៍សនោះ។   

្បភព: 

https://www.who.int/hiv/topics/prisons/en/ 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/who-

health-in-prisons-programme-hipp 

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications_prisons.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19 

https://www.who.int/hiv/topics/prisons/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/who-health-in-prisons-programme-hipp
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/who-health-in-prisons-programme-hipp
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/publications_prisons.html
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19

