
សេចក្តីថ្លែងការណ៏ក្ក្ុងម ៉ែលប៊ន 

នៅទីជំនួបជារបពពណីរបសរ់រុមមនុសស Wurungdjeri,  Boonerwrung, Taungurong, 

Djajawurrung និង Wathaurung ជាអនរដដលបានដថររាទឹរដីមុនដំបូងនេបងអស ់ និង រងឹមំ  
ដដលបានបនងកើតនឡើងនូវរបជាជាត ិKulin នយើងជួបជុំគ្នន នៅររុងដម៉ែលប៊ន នដើមបីវាយតពមលវឌ្ឍន
ភាពពនការនឆលើយតបនៅនឹងជំងឺនអដសជ៍ាសរល និង ទិសនៅអនាេត នៅរនុងសននិសទីអនតរ
ជាតិនលើរទី២០ សតពីីជំងឺនអដស ៍ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

នយើងជាហតថនលខ ីនិង ជាអនរផតលក់ារគំ្នរទនលើនសចរតីរបកាសននេះ សមូបញ្ជជ រ់អេះអាង
ថា ការមិននរ ើសនអើង េឺជាមូលដ្ឋា នរេឹេះពនការនឆលើយតបនៅនឹងនមនោេនអដសន៍ដ្ឋយដផអរនលើ   
ភ័សតុតាង ដផអរនលើសទិធ ិនិង ការផ្លល សប់តូ រនយ៉ែនឌ្័រ និង េនរមងរមមវធិីសខុភាពសាធារណៈដដល
របរបនដ្ឋយរបសទិធភាព ។  

នដើមបីយរឈនេះនមនោេនអដស ៍និង សនរមចបានការទទួលបាននសវាបង្កក នមនោេនអដស ៍
ពាបាល  ដថទំ និង គំ្នរទ ជាសរលននាេះ េឺគ្នម ននរណាមន រ់រតូវបាននធវើឱ្យកាល យជាឧររិដាជន 
ឬនរ ើសនអើង នដ្ឋយសារដត នភទ អាយ ុជាតិសាសន ៍អំបូរជនជាត ិពិការភាព សាសនា ឬជំននឿ 
របនទសរំនណើ ត សាថ នភាពរបនទសជាត ិ ទំននារផលូ វនភទ អតតសញ្ជា ណនភទ ឋានៈរបសព់ួរនេ
ជាអនរបនរមើនសវាផលូ វនភទ ពិរទុធជន ឬ ជនជាបឃ់ុឃំាង នដ្ឋយសារដតពួរនេនរបើរបាស ់ឬបាន
នរបើរបាសន់រេឿងនញៀនខុសចាប ់ ឬរន៏ដ្ឋយសារពួរនេរំពុងដតរសន់ៅជាមួយនឹងនមនោេ     
នអដសន៍ឡើយ ។  

នយើងសមូបញ្ជជ រ់អេះអាងថា មនុសសរេប់របូ ស្តសត ីបុរស អនរដរនភទ អនតរនភទ ជាមនុសស
នពញវយ័ និង រុមរ រតូវទទួលបានសទិធិនសមើភាព និង ទទួលបានដូចគ្នន នូវសទិធិទទួលនសវាបង្កក
នមនោេនអដស ៍ដថទំ និង ពាបាល ព័ត៌មន និងនសវារមម ។ ការនលើររមពសស់មភាពនយ៉ែនឌ្័រ 
េឺមនសារៈសខំានរ់នុងការនឆលើយតបទំងឡាយនៅនឹងនមនោេនអដស ៍ដដលពិតជារសបនៅនឹង
តរមូវការរបសអ់នរដដលរងផលប៉ែេះពាលខ់ាល ំងបំផុត ។ នលើសពីននេះ អនរដដលលរ ់និង បានលរ់



នសវាផលូ វនភទ អនរនរបើរបាស ់ ឬអនរដដលបាននរបើរបាសន់រេឿងនញៀនខុសចាប ់ រតូវបានទទួល
សទិធិដូចអនរដពទនទៀតដដរ រមួទំងការមិននរ ើសនអើង និង ការររាការសមា ត់រនុងការទទួលនសវា
ដថទំ និង ពាបាលនមនោេនអដស ៍។  

នយើងសមូសដមតងពីរតរីងវលជ់ារមួ និង ធំនធងរបសន់យើង ចំនពាេះការបនតនូវការពរងឹងការ
អនុវតតចាប់ដដលមនលរខណៈនរ ើសនអើង បនាទ បបននាថ រ ដ្ឋរ់ឱ្យកាល យនៅជារពហមទណឌ  និង 
បងកឱ្យមននរគ្នេះថាន រ ់ ដដលបណាត លឱ្យនគ្នលននោបាយ និង ការអនុវតតន៍នគ្នលននោបាយ
បនងកើននូវភាពង្កយរងនរគ្នេះចំនពាេះនមនោេនអដស ៍ ។ ចាប ់ នគ្នលននោបាយ និង ការអនុវតត
ទំងននេះ បន ឆ្ េះឱ្យមនអំនពើហងឹាធាន់ធារដលរ់រុមរបជាជនដដលនេទុរេននលៀតជញ្ជជ ំង ពរងឹង
នូវអារមមណ៍មិនទទួលយរ និង បំផ្លល ញរមមវធិីរបយទុធនឹងនមនោេនអដស ៍ ដដលទំងននេះជា
ជំហាននដើរថយនរកាយេួរឱ្យរត់សមគ លច់ំនពាេះយតុតិធម៌សងគម សមធម ៌សទិធិមនុសស ការទទួល
បាននសវាដថទំសខុភាព ទំងអនរដដលរំពុងរសន់ៅជាមួយនមនោេនអដស ៍និង អនរដដលង្កយ
របឈមនឹងការឆលងនមនោេនអដសប៍ំផុត ។  

របនទសជាង៨០ មនចាប់ដដលដ្ឋរ់នទសទណឌ ខាងរពហមទណឌ ចំនពាេះអនរដដលមន 
ទំននារផលូ វនភទនផសង ដដលមិនអាចទទួលយរបាន ។ មនុសសទំងអស ់ រមួមន ស្តសតរីសឡាញ់
ស្តសត ីបុរសរសឡាញប់ុរស អនររបរពឹតតផលូ វនភទពីរនភទ អនរដរនភទ និង អនរអនតរនភទ សទុធដតមន
សទិធិដូចអនរដពទនទៀតដដរ ។ មនុសសរេប់របូនរើតមរមនសទិធិនសរភីាព និង នសមើភាព នហើយជា
សមជិរនសមើភាពគ្នន ពនរេួសារមនុសសជាតិ។  

អនរផតលន់សវាសខុភាពដដលនរ ើសនអើងជាមួយអនររសន់ៅជាមួយនមនោេនអដស ៍ ឬ ររុម
ង្កយរបឈមនឹងការឆលងនមនោេអដស ៍ ឬការេំោមរំដហងសខុភាពដពទនទៀត រនំោភបំពាន
នលើកាតពវរិចចពនររមសលីធម៌វជិាជ ជីវៈរបសព់ួរនេ រនុងផតលក់ារពាបាល និង ដថទំមនុសស
នដ្ឋយគ្នម នភាពលនមអៀង ។  



ដូនចនេះនយើងសមូអំពាវនាវ ឱ្យមនការរបឆំ្ងជាបនាទ ន ់ និង រមួគ្នន ចំនពាេះទនងវើនរ ើសនអើង 
និង អារមមណ៍មិនទទួលយរទំងននេះ  នហើយទទូចសុរំេប់ភាេីទំងអសឱ់្យរបកាន់យរវធិី 
សាស្តសតដដលកាន់ដតមនសមធម ៌និងមនរបសទិធភាព តាមរយៈសរមមភាពដូចតនៅននេះ ៖ 

 រដ្ឋា ភិបាលរតូវដតលបុនោលចាប់ដដលបំបារ ់ និង នគ្នលននោបាយដដលមននគ្នលនៅ 
បងកឱ្យមនការនរ ើសនអើង ការអនុវតតដដលមិនទទួលយរ ដដលបនងកើនភាពង្កយរងនរគ្នេះ
ចំនពាេះនមនោេនអដស ៍ នដ្ឋយតារ់ដតងចាប់ដដលនលើររមពសស់មភាពឱ្យបានសរមមផង
ដដរ ។  

 អនរនធវើការសនរមចចិតត មិនរតូវនរបើរបាសរ់ិចចរបជុ ំ ឬសននិសទីសខុាភិបាលអនតរជាតិនផសងៗ 
ជានវទិកា នដើមបីនលើររមពសច់ាប ់ និង នគ្នលននោបាយដដលមនលរខណៈនរ ើសនអើង 
ដដលបំផ្លល ញសខុភាព និង សខុមលភាព ។  

 ការផ្លត់នចញពីមូលនិធិផតលន់ដ្ឋយមច សជ់ំនួយ ចំនពាេះរមមវធិីនមនោេនអដស ៍អងគការសាថ ប័ន
ទំងឡាយណាដដលនលើររមពសភ់ាពមិនអត់ឱ្ន និង ការនរ ើសនអើងរបឆំ្ងនៅនឹងបុេគល ឬ
ររុមមនុសស ដដលរមួមនការរបកាន់ទំននារផលូ វនភទនផសង ការសអប់នខពើមអនររសឡាញន់ភទ
ដូចគ្នន  និង ភាពសអប់នខពើមអនរដរនភទ ។  

 អនរផតលន់សវាដថទំសខុភាពទំងឡាយ រតូវបង្កា ញការអនុវតតនគ្នលននោបាយមិននរ ើស 
នអើង ដដលជាការបំនពញលរខខណឌ ដំបូងសរមប់ការផតលម់ូលនិធិេនរមងរមមវធិ ី នានពល
អនាេត ។  

 ោោំងការផតលម់ូលនិធ ិ ដូចជាការសនារបឆំ្ងនឹង នពសារមម ការហាមរបាណការទិញ
មជុល និង សោុឺំង រតូវបានដរនចញ ដដលវាោំងសទេះ ោ៉ែ ងសរមម ចំនពាេះការរបយទុធរបឆំ្ង 
នមនោេនអដស ៍ ជំងឺឆលងផលូ វនភទ ជំងឺរោរនថលើមរបនភទC រនុងចំនណាមអនរបនរមើនសវាផលូ វនភទ 
និង អនរោរ់នរេឿងនញៀន ។   

 



 ការផតលក់ារគំ្នរទជាសាធារណៈពហីតថនលខីទំងអសព់ននសចរតីរបកាសននេះ ចំនពាេះនគ្នល
ការណ៍ោប់ប ជ្ូ ល អរពហមទណឌ នីយរមម ការមិននរ ើសនអើង និង ការអត់ឱ្នអធារសយ័ ។  

សរបុមរ នយើងសមូនធវើការអេះអាងនូវការនបតជាា ចិតតមិនោថយ ចំនពាេះសមធម ៌ ការទទួល 
បាននសវាដថទំ និង ពាបាលសខុភាពជាសរល និង គំ្នរទនសចរតីពថលថនូ រដដលមនជាប់មរ
ជាមួយ និង សទិធិមនុសសជាតិទំងអស ់។  

មនុសសទំងអសទ់ទួលបានសទិធិ និង ការការពារដដលអាចររបានពីររបខ័ណឌ សទិធិ
មនុសសអនតរជាតិ ។ 

ការលបុបំបាត់ជំងឺនអដសអ៍ាចនធវើនៅបាន លេុះរតាដតនយើងជំនេះឧបសេគទំងឡាយពន 
រពហមទណឌ នីយរមម អារមមណ៍មិនទទួលយរ និង ការនរ ើសនអើង ដដលនៅដតជារតាត ជំរញុជា
េនលឹេះពនការឆលងោលដ្ឋលនមនោេនអដស ៍។   

(នសចរតីថ្លែងការណ៏ដដលបរដរបនរៅផលូ វការននេះ ដររសង់ទំងរសុងនចញពីនេហទំព័រ 
http://www.aids2014.org/declaration.aspx) 
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