
 

ផផនការយទុ្ធសាស្ត្រ រប្ ់ម.្.ម.ក ឆ្ន ាំ២០១៣   ~២០១៥ 
ខ្លឹមសារ្ង្ខេប 

ង្្ចករីង្ផរើម 
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្រននេះមាននោលបំណងនដើមបើដាក់នេញនូវកមមវធិើផដល មជ្ឈមណឌ ល្ិទ្ធមិនុ្សកមពុជា 

(“ម.្.ម.ក”) នឹងអនុវត្រកនុងរយៈនពល៣ឆ្ន បំនរបន្ទា ប់នទ្ៀត្ (២០១៣~២០១៥) នដើមបើឲ្យរជ្ួត្រជាបពើេកខុវ ិ្ ័យ 
និងនដើមបើឲ្យ្នរមេតាមនោលបណំងរប្់នយើង។  ផផនការយុទ្ធសាស្ត្រននេះ បនងកើត្ន ើងនដាយផផែកនលើកិេចពិភាកា
ជាមួយនឹងគណៈរគប់រគងរប្់ ម.្.ម.ក កនុងឆ្ន ២ំ០១២ និងតាមរយៈការជ្ផជ្កឆ្លងនឆ្លើយជាមួយនឹងមាច ្់ជ្ំនយួ 
ដដគូរន្ទន្ទ រពមទងំរកុមរបឹកាភិបាលរប្់ម.្.ម.ក ។ 

បន្ទា ប់ពើវភិាគនៅនលើបរបិទ្បេចុបបននផដលម.្.ម.កបានបំនពញការងារ េណុំេខ្ល ងំ និងេំណុេនសាយ
រប្់្ងគម្ុើវលិកមពុជារមួទងំ ម.្.ម.ក ផផនការយុទ្ធសាស្ត្រននេះ្ូមនលើកន ើងពើផផនការមួយផដលបនងកើត្យុទ្ធ
សាស្ត្រថ្មើៗ នដាយអភិវឌ្ឍន៍បផនែមនដើមបើឲ្យកមមវធិើរប្់នយើងឲ្យកាន់ផត្រងឹមា ំ និងនបាេះបង់នោលនូវយុទ្ធវធិើមួយេំនួន
ផដលនរបើរយៈនពលយូរកនុងការនលើកកមព្់នូវនោលនៅដនអងគការរប្់នយើង។ តាមការ្មលឹងនមើលយ៉ា ងយកេតិ្រទុ្ក
ដាក់េំន េះនោលបំណងរមួរប្់សាែ ប័នទងំមូល  ម.្.ម.ក ្ងឃមឹថានៅផត្មានការ ក់ព័នធ    និងមានរប្ិទ្ធ
ភាពកនុងការជ្ួយនរជាមផរជ្ងផផនក្ិទ្ធិមនុ្សនៅកមពុជា។ ឯកសារននេះរោន់ផត្ជាអត្ែបទ្្នងខបដនផផនយុទ្ធសាស្ត្រ
ពិសារ រផដលបានដាក់ជូ្ននៅមាច ្់ជ្ំនយួ និងដដគូរន្ទន្ទរប្់ ម.្.ម.ក។ 

្រមាប់ព័ត៌្មានបផនែម ្ូមទក់ទ្ង ម.្.ម.ក តាមរយៈinfo@cchrcambodia.org. 

បរបិទ្្ទិ្ធមិនុ្ ស 
ជារមួមក រកបស័ណឌ េាប់ និងរកបស័ណឌ នោលននយបាយនៅកមពុជាទក់ទ្ិននឹង្ិទ្ធមិនុ្សមានលកខណៈ

លែនរេើន។ ប៉ាុផនរ េំន េះការអនុវត្រន៍ជាក់ផ្រងនៅនលើេាប់ និងនោលននយបាយទងំននេះនៅផត្មានកំហុ្ឆ្គងជា
នរេើន។ ននេះនដាយសារផត្ភាគនរេើន គណបកសរបជាជ្នកមពុជា “រប.ជ្” គជឺាអនករគប់រគងនៅនលើរគប់ទ្ិដឋភាព
ននយបាយ និងរដាឋ ភិបាលទងំអ្់ផដលនធវើឲ្យប៉ាេះ ល់ធងន់ធងរនលើបទ្បបញ្ញត្រនិៅកនុងរដឋធមមនុញ្ញ នងិេាប់ ក់ព័នធដ
ដទ្ៗនទ្ៀត្ ផដលការ រនូវដំនណើ រការលទ្ធិរបជាធិបនត្យយ និង្ិទ្ធិមនុ្ស។ រាជ្រដាឋ ភបិាលកមពុជា (“រដាឋ ភិបាល”) 

mailto:info@cchrcambodia.org


បនរបំបិទ្ន្រ ើភាពបនញ្ចញមត្ ិ និងោប្ងកត់្នលើរកុមមានទ្្សនៈរបឆ្ងំតាមរយៈការោប្ងកត់្ រហូត្ដល់ការ
គំរាមកំផហង និងអំនពើហងិា នដើមបើបនងកើត្ឲ្យមានបរយិកា្ការរត្ួត្ពិនិត្យសលួនឯង។ តុ្លាការផដលងាយបត់្ផបន
តាមននយបាយរត្ូវបាននរបើរបា្់នដើមបើបំបិទ្្ំន ង ឬយយើដល់អនករបឆ្ងំ ដូេជា្មាជ្ិករពឹទ្ធ្ ភាផដលមាន
អំណាេអាេជ្ិេះជាន់ មិននអើនពើនលើ្ ិទ្ធិដើធលើរប្់្ហគមន៍ ន្វា្នរិ្ ុសបំនរ ើផត្ផលរបនយជ្ន៍រប្់អនកមានរទ្ពយ
យ្ នដាយមិនគិត្ដល់ពលរដឋរកើរកនៅតាមទ្ើរកុងនិងជ្នបទ្ ។ ដំនណើ រការនបាេះនឆ្ន ត្សវេះេនន្ទល េះ និងការអប់រផំផនក
ននយបាយ និង្ិទ្ធមិនុ្សនៅមានករមិត្ទប បរយិកា្ោប្ងកត់្ននេះកពុំងផត្ន្ទឲំ្យភាពមាច ្់ការ និងការេូល
រមួរប្់សាធារណៈជ្ននៅកនុងដំនណើ រការលទ្ធិរបជាធិបនត្យយធាល ក់េុេះ។ 

ការគាំរាមកាំផែខ និខកាលានុវត្រភាព្ម្រាប់្ ខគម្ុវីលិង្ៅកមពុជា 

 នបើនទេះបើជា មានឧប្គគន្ទន្ទបានបងាា ញន ើងតាមការនរៀបរាប់កនុងសាែ នភាព្ិទ្ធិមនុ្សខ្ងនលើករើ កា
លានុវត្រភាពគួរឲ្យកត់្្មាគ ល់ផដល ម.្.ម.ក បានពាករណ៍ទុ្ក អាេនឹងបស្តរច បេូលកនុងដំនណើ រការវវិឌ្ឍន៍ដន
សាែ នភាព្ិទ្ធិមនុ្សនៅកមពុជាន្ទនពលននេះ។ លទ្ធភាពនរបើរបា្់បនេចកវទិ្ាព័ត៌្មាន និងទ្ំន្ទក់ទ្ំនង មានការនកើន
ន ើងនៅកនុង្ងគម្ុើវលិ រមួទងំការនរបើរបា្់បណារ ញផសពវផាយ្ងគម ការផេករផំលកព័ត៌្មានកាន់ផត្មានភាព
ងាយរ្ួលជាងពើមុន នងិមានការបនងកើត្ទ្ើកផនលងថ្មើ និងរបកបនដាយរប្ិទ្ធភាព្រមាប់្ងគម្ុើវលិ នងិមានការ
េូលរមួពើសាធារណៈជ្ន។ បផនែមពើននេះនទ្ៀត្  ការេូលរមួពើយុវជ្នរបកបនដាយ្ការ នុពល នទេះនៅនលើបណារ ញអុើ
នធឺផណត្ករើ ឬតាមមនធាបាយនផសងនទ្ៀត្ ការនកើនន ើង្កមមជ្ននៅថាន ក់មូលដាឋ ន និងការពរងឹងអំណាេស្ត្រើនឹង
បនងកើនឲ្យ្ងគម្ុើវលិេូលរមួកាន់ផត្នរេើនន ើងៗ។ ្រុបមក ្ងគម្ុើវលិកំពុងនរបើយនរការការោរំទ្ជាលកខណៈ
អនររជាត្ ិ រពមទងំការពរងើកបណារ ញ្ិទ្ធមិនុ្ស នដើមបើោរំទ្និងជ្ួយនរជាមផរជ្ងដល់សាែ ប័នន្ទន្ទឲ្យ្នរមេបាន
នូវទ្ិ្នៅរប្់សលួន។ 
 នទេះជាដូនេនេះករើ មានអងគការជានរេើននៅកមពុជា រមួទងំ ម.្.ម.ក ផង បនរពឹងផផែកផផនកហរិញ្ញវត្ែុនលើមាច ្់
ជ្ំនួយ ការយិធិបនត្យយនរេើនដំណាក់កាលអាេនឹងបងាែ ក់នោលនៅ និន្ទន ការកនុងការនឆ្លើយត្ប និងការនតរ ត្នៅនលើ
ផត្ករណើ ជាក់លាក់ ជាជាង នលើ្ពើអវើផដលជានិន្ទន ការ នោលននយបាយ នងិយុទ្ធវធិើផដលមិននេេះបត់្ផបន កងវេះ
ផផនការយុទ្ធសាស្ត្រ្ រមាប់រយៈនពលយូរអផងវង អរតាលាឈប់ និងដាក់ជ្ំនួ្ បុគគលិកសព្់ និងនិន្ទន ការកនុងការនរបើ
របា្់មនធាបាយដឹកន្ទំ្ ហគមន៍ ជាជាងការផរល់អណំាេដល់ពួកនគ្រមាប់រយៈនពលយូរ ។ 
 

យទុ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ និខការងារង្តរ ត្្នលូ ្ម្រាបឆ់្ន ាំ២០១៣~២០១៥ 
 ម.្.ម.ក បានកណំត់្នោលននយបាយ ឬកមមវធិើេំននួរបាេំំណុេសលើៗ ផដលមាននោលបណំងបនងកើត្ជា
ការងារនតរ ត្្នូលរប្់សលួន្រមាប់រយៈនពលបើឆ្ន បំន្ទា ប់ ជាមួយនឹងការរសាវរជាវ និងការត្  ្ូមត្និផសងៗ។ ការងារ 



្នូលទងំននេះនឹងឆ្លុេះបរច ងំពើអវើផដល ម.្.ម.ក នឹងពិោរណានៅនលើបរា ្ិទ្ធមិនុ្សទងំរបាផំដលប៉ាេះ ល់ដល់
កមពុជាន្ទនពលបេចុបបននននេះ រមួមាន៖  

 ន្រ ើភាពជាមូលដាឋ ន រមួមាន៖ ន្រ ើភាពខ្ងការបនញ្ចញមត្ិ ន្រ ើភាពខ្ងព័ត៌្មាន ន្រ ើភាពខ្ងការ
បនងកើត្្មាគម និងន្រ ើភាពជ្ួបរបជុ្ំ 
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