
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ផផនការយទុ្ធសាស្ត្រ្ រាប់រយៈពពល ៥ ឆ្ន ាំ 
ចាប់ពីថ្ងៃទ្ី០១ ផែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល ់ថ្ងៃទ្ី៣១ ផែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

(ែលឹមសារ្ពខេប) 
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អាំពីមជ្ឈមណ្ឌ ល្ទិ្ធមិនុ្សកមពុជា  
មជឈមណ្ឍ លសិទ្នមិនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) គឺជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល ឯករាជយ មិនចូលបកស

សមពននមដលធ្វើការធដើមផើធលើកកមពស់នងិ្ការពារលទ្និរបជា្បិធេយយ និង្ការធោរពសិទ្នមិនុសស ជាពិធសសសទិ្និ
ពលរដឌនិង្សិទ្ននិធោបាយធៅទូ្ទាំង្រពះរាជាណាចរកកមពុជា(“កមពុជា”)។ 

អាំពីផផនការយទុ្ធសាស្ត្រ និខែលឹមសារ្ពខេប 

 ខ្លឹមសារសធង្េបធនះធលើកធ ើង្នូវធាេុផសាំសាំខាន់ៗអាំពើមផនការយុទ្នសាស្តសថរបស់ម.ស.ម.ក សរាប់រយៈ
ធពល ៥ ឆ្ប ាំ ចាប់ពើថ្ងងទ្ើ០១ មខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៦ ដល់ថ្ងងទ្ើ៣១ មខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០២០ (“មផនការយុទ្នសាស្តសថ”)។ 
មផនការយុទ្នសាស្តសថធនះ  ធោលបាំណ្ង្ដ្ឋក់ធចញនូវទ្ិសធៅសរាប់ម.ស.ម.ក អនុវេថធៅកបុង្រយៈធពល៥ ឆ្ប ាំ
គឺឆ្ប ាំ២០១៦~២០២០ ធដើមផើសធរមចនូវទ្សសនៈវស័ិយ ទ្ទ្លួធជាគជ័យកបុង្ធបសកកមម និង្ធោលបាំណ្ង្របស់
ម.ស.ម.ក។ ដាំធណ្ើ រការពាក់ព័ននកបុង្ការធរៀបចាំមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះរេូវបានគូសបញ្ជជ ក់លមអិេបមនទមធទ្ៀេធៅ
មផបកទ្ើ២ សថើពើវ ិ្ ើសាស្តសថថ្នមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះ។ ការវវិឌណមួយចាំនួនទាំង្កត្តថ ខាង្ធរៅនិង្ខាង្កបុង្ធកើេធ ើង្
មិនធទ្ៀង្ទេ់មដលមិនអាចពាករណ៍្បានធៅកមពុជា ដូធចបះមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះ  ជាមគគុធទ្សក៏មដលអាចបេ់
មបនបាន ជាជាង្លកេខ្ណ្ឍ      ។ បុ៉មនថ ត្តមអវើមដលានមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះនឹង្ជាមគគុធទ្សក៏រងឹ្ាាំ
សរាប់ម.ស.ម.ក កបុង្រយៈធពល ៥ ឆ្ប ាំខាង្មុខ្ធទ្ៀេកបុង្ការធលើកកមពស់ធោលការណ៍្េាល ភាពនងិ្គណ្ធនយយ
ភាព។ ការរេួេពិនិេយនិង្វាយេថ្មលពាក់កណាថ លអាណ្េថិ  ធលើលទ្នផលថ្នការអនុវេថមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះ
នឹង្ធ្វើធ ើង្ធៅចធ ល្ ះមខ្កញ្ជដ  និង្មខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ប ធ្ ប់ពើការធបាះធឆ្ប េថ្នប ក់ជាេកិបុង្មខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ
២០១៨ ធដើមផើផថល់នូវកាលានុវេថភាពដ៏សមរសបកបុង្ការពិចារណាធៅធលើមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះថ្នធេើពិេជា
អាចឆលុះបញ្ជច ាំង្ពើេរមូវការនិង្ធោលបាំណ្ង្ យុទ្នសាស្តសថ     ម.ស.ម.ក ករមិេណា និង្វាយេថ្មលពើការមរប
របួលបរោិកាសនធោបាយនិង្សិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា   ជាមផបកថ្នដាំធណ្ើ រការធ្ះ។ ប ធ្ ប់ពើការពិនិេយវាយ
េថ្មលធៅពាក់កណាថ លអាណ្េថ ិយុទ្នសាស្តសថធនះអាចនឹង្ានការមកមរបធដើមផើឆលុះបញ្ជច ាំង្នឹង្ការវាយេថ្មល    ។ 

្ាំណួ្រ និខមតិព្លើយតប 
របសិនធបើអបកានសាំណួ្រឬរេវូការព័េ៌ានបមនទមអាំពើខ្លមឹសារសធង្េបធនះ ឬរបសិនធបើានបាំណ្ង្ផថល់

មេិធោបល់ សូមធផញើអុើមម៉លមកកាន់ម.ស.ម.ក ត្តមរយៈ info@cchrcambodia.org  
            ២០១៥ 

ម. .ម.ក 
ផធះធលខ្៧៩៨ ផលូវធលខ្៩៩ សង្កក េ់បងឹ្រេមបក  
ខ្ណ្ឍ ចាំការមន រាជធានើភបាំធពញ របធទ្សកមពុជា 
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និយមន័យ និខពាកយបាំរពួញ 
គ.្.ស គធរាង្្ុរកិចចនិង្សិទ្នមិនុសស 

កមពុជា រពះរាជាណាចរកកមពុជា  

ម.ស.ម.ក មជឈមណ្ឍ លសិទ្នមិនុសសកមពុជា  

វ.ក.ស វស័ិយការង្ករសបូល 

សង្គមសុើវលិ អង្គការសង្គមសុើវលិ 

អ.ស.ម  អបកការពារសិទ្នមិនុសស  

អាយសុើ្ើ ព័េ៌ាន ទូ្រគម្គមន៍ និង្បធចចកវទិ្ា 

អាយែវចិ អង្គការផ្លល ស់បថូរធសរ ើភាពបធចចញមេិអនថរជាេ ិ
ក.ប.យ.ច កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ នងិ្ចាប់ 

រកា រកាមខ្មរ 

ចាប់សាគម អង្គការ ចាប់សថើពើសាគម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 

រកុមអបករសលាញ់ធភទ្
ដូចោប  

ស្តសថើរសឡាញ់ស្តសថើ បុរសរសឡាញ់បុរស អបករសឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពើរ អបកបថូរធភទ្ អនថរ
ធភទ្ និង្ធ្វៀ 

អង្គការ អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 

PESTLE ទ្ិដឌភាពនធោបាយ ធសដឌកចិច សង្គម បធចចកវទិ្ា ចាប់ នងិ្បរសិាទ ន  

ក.ស.ម ការការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន 

RFSU សាគមអប់រ ាំអាំពើផលូវធភទ្របស់របធទ្សសុ៊យមអេ 

រដ្ឋឌ ភិបាល រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 

សិទ្នហិាប់ ជាទ្ើកមនលង្សរាប់និសសេិវយ័ធកមង្កមពុជា និង្សកមមជន្្មកជួបជុាំោប  បធង្កើេ
ទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ោប  ពរង្ើកបណាថ ញ មចករ ាំមលក និង្ជមជកអាំពើបញ្ជា សិទ្នមិនុសស ពិភាកោពើ
របធានបទ្្្ មចករ ាំមលកព័េ៌ាន ធរៀបចាំមផនការ ផថួចធផថើមគាំនិេ នងិ្សកមមភាពរមួ
ោប  រពមទាំង្លាំែធៅធលើអុើន្ណិឺ្េកបុង្បាំណ្ង្ធដើមផើធលើកកមពស់ធសរ ើភាពខាង្ការ
បធចចញមេិធៅធលើអុើន្ណិឺ្េ និង្សិទ្នបិធចចកវទិ្ា។ 
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សូជើ អេថសញ្ជដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបង្កា ញនូវទ្ាំធ្ធយនឌ័រ 

មផនការយុទ្នសាស្តសថ មផនការយុទ្នសាស្តសថសរាប់រយៈធពលពើថ្ងងទ្ើ ០១ មខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៦~៣១ មខ្្បូ ឆ្ប ាំ
២០២០ (រយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំ)  

SWOT ចាំណុ្ចខាល ាំង្ ចាំណុ្ចធខ្ោយ ឱកាស នងិ្ការគាំរាមកាំមែង្ 

អ.ស.ប អង្គការសែរបជាជាេ ិ

វ ើ.អូ.ឌើ សធមលង្របជា្ិបធេយយ 

 

សូមចាំណាាំថ្នវាកយសពធឬពាកយបាំរពួញមដលបានពនយល់កបុង្នយិមន័យខាង្ធលើនងិ្ត្តរាង្ពាកយបាំរពួញរេូវ
បានពនយល់ជាងមើមឋង្ធទ្ៀេកបុង្ការធរបើរបាស់ដាំបូង្ថ្នពាកយទាំង្ធ្ះធៅកបុង្ខ្លឹមសារសធង្េបធនះ។ 
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១. មជ្ឈមណ្ឌ ល្ទិ្ធិមនុ្សកមពុជា 

 
១ .១ ទ្ិដទពពទ្ូពទ  

មជឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) គឺជាអង្គការឯករាជយ មិនចូលបកសសមពននមដលធ្វើការធដើមផើធលើក
កមពស់នងិ្ការពារលទ្និរបជា្បិធេយយ និង្ការធោរពសិទ្នមិនុសស ជាពិធសសសទិ្និពលរដឌនិង្សិទ្ននិធោបាយធៅ
កមពុជា។ ម.ស.ម.ក ពរង្ងឹ្សិទ្នអិាំណាចដល់សង្គមសុើវលិធដើមផើទមទរសិទ្និរបស់ខ្លួននិង្ទមទរឱយានការ
ផ្លល ស់បថូរនិង្ត្តមរយៈការរសាវរជាវនិង្ការវភិាគសុើជធរៅ ត្តមការផថួចធផថើមឱយានការផ្លល ស់បឋូរធោលនធោបាយ
និង្ការេសូ៊មេ។ិ1 ម.ស.ម.ក    សាជិកថ្នថ្ដគូសនធ្ អនថរជាេធិដើមផើធសរ ើភាពបធចចញមេិ (អាយែ៊វកិ) 
មដលជាបណាឋ ញសកលថ្នធសរ ើភាពខាង្បធចចញមេ ិ ជាសាជកិថ្នអង្គការពិភពធលាករបឆ្ាំង្នឹង្អាំធពើ
ទរុណ្កមម (OMCT) សមពននពិភពធលាកធដើមផើការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌ  ងសមពននសារព័េ៌ានអាសុើអាធគបយ ៍
(SEAPA) និង្ជាសាជិកថ្នសមពននពិភពធលាកធដើមផើការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌ។ 

ម.ស.ម.ក បាននឹង្កាំពុង្ធ្វើការង្ករធលើកកមពស់និង្ការពារសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា ជាពិធសសសិទ្នពិលរដឌ
និង្សិទ្ននិធោបាយចាប់ត្តាំង្ពើមខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០២ ។ ម.ស.ម.ក គជឺាអង្គការ    ងមដលផថួចធផថើមឱយានកមមវ ិ្ ើ
ធវទ្ិកាសាធារណ្ៈធៅកមពុជា ធដ្ឋយធបើកឱកាសដល់សាធារណ្ជនធរៀនសូរេនិង្សួរសាំណួ្រ្្ពាក់ព័ននសិទ្និ
និង្លទ្និរបជា្បិធេយយទូ្ធៅ រពមទាំង្បណ្ថុ ះបណាថ លពលរដឌអាំពើសិទ្នមិនុសសនិង្ការេសូ៊មេ ិ និង្ការចង្រកង្
ឯកសារ។ ធវទ្ិកាសាធារណ្ៈទាំង្ធនះរេូវបានផសពវផោយធៅធលើវទិ្យុសធមលង្របជា្ិបធេយយ (“វ ើ.អូ.ឌើ”) មដល ម.
ស.ម.ក បានបធង្កើេកមមវ ិ្ ើវទិ្យុធនះធ ើង្ធៅឆ្ប ាំ២០០៣។ កបុង្មខ្មិងុ្ ឆ្ប ាំ២០០៧ មជឈមណ្ឍ លធដើមផើរបព័នន
ផសពវផោយឯករាជយរេវូបានបធង្កើេធ ើង្ធដើមផើដាំធណ្ើ រការវ ើ.អូ.ឌើជាសាទ នើយវទិ្យុឯករាជយ។ 

ចាប់ត្តាំង្ពើធពលធ្ះមក ម.ស.ម.ក បានពរង្ើកវសិាលភាពការង្ករនិង្កមមវ ិ្ ើ្្ទាំង្ធ្ះរគប      
ដណ្ថ ប់ធលើវស័ិយសាំខាន់ៗជាធរចើនរមួាន សិទ្នដិើ្លើ ្នធាន្មមជាេិ ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេ ិការរបមូលផថុ ាំ 
និង្ខាង្ការបធង្កើេសាគម របព័ននយុេថិ្ម៌ អបកការពារសទិ្និមនុសស បធចចកវទិ្ា គម្គមន៍  ងព័េ៌ាន ្ុរកិចច
និង្សិទ្នមិនុសស សិទ្នសិ្តសថើនងិ្ការចូលរមួរបស់ស្តសថើកបុង្វស័ិយនធោបាយ រពមទាំង្ការការពារសិទ្នរិបស់ស្តសថើ
រសឡាញ់ស្តសថើ បុរសរសឡាញ់បុរស អបករសឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពើរ អបកបថូរធភទ្ អនថរធភទ្ និង្អ  ទ (“រកុមអបក
រសលាញ់ធភទ្ដូចោប ”)។ គធរាង្្្របស់ ម.ស.ម.ក ្ធពលបចចុបផនបានសកមមភាពការង្ករខុ្សៗោប  និង្
គធរាង្ខ្លះានទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ោប  ធែើយសពវថ្ងងធនះ ម.ស.ម.ក បានចាប់ធផថើម  នេិយគធរាង្និង្កមមវ ិ្ ើ្្ធដើមផើ

                                                           

1
 សូមអានបមនទមអាំពើការង្កររបសម់.ស.ម.ក ត្តមរយៈ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=aboutus/aboutus.php&id=2&lang=eng។  
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ធ្វើឱយធរបើរបាស់សកាថ នុពលរបស់ខ្លួនត្តមរយៈការធផ្លថ េការង្ករធលើចាំណុ្ចសាំខាន់ៗមួយចាំនួនរមួាន ធសរ ើភាព
មូលដ្ឋឌ ន កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ ្ុរកិចចនិង្សទិ្និមនុសស សមភាព និង្ការធរ ើសធអើង្។ 
១.២ ព្ចករី្ ពខេបអាំពីអភិបាលកិចច 

ម.ស.ម.ក រេូវបានបធង្កើេធ ើង្កបុង្ឆ្ប ាំ២០០២ ធដ្ឋយធលាក កឹម សុខា មដលធលាកបានបធរមើការង្ករជា
សាជិករដឌសភាពើឆ្ប ាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៩៨ ជាសាជិករពឹទ្នសភាពើឆ្ប ាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្ប ាំ២០០២ ជារបធាន
គណ្បកសសិទ្នមិនុសសពើឆ្ប ាំ២០០៧ ជាអនុរបធានគណ្បកសសធស្តង្កគ ះជាេិកមពុជាពើឆ្ប ាំ២០១២ រែូេមកទ្ល់
បចចុបផនប នងិ្ជាអេើេអនុរបធានរដឌសភាពើឆ្ប ាំ២០១៤ នងិ្២០១៥។ ម.ស.ម.ក បានចុះបចជ ើជាផលូវការជាមួយ
រកសួង្មហាថ្ផធកបុង្មខ្េុលា ឆ្ប ាំ២០០២ និង្ចាប់បានដាំធណ្ើ រការធៅថ្ងងទ្ើ១២ មខ្វចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០០២ កបុង្ទ្ិសធៅ
ធលើកកមពស់និង្ការពារលទ្នរិបជា្ិបធេយយនិង្ធោរពសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា។2 ចាប់ត្តាំង្ពើធពលធ្ះមក ម.ស.
ម.ក រេូវបានរគប់រគង្ធដ្ឋយរកុមរបឹកោភិបាលមដលចូលរមួធដ្ឋយឆនធៈកបុង្បុពវធែេុសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា។  

កបុង្អាំ ុង្ធពលការរគប់រគង្របស់ធលាក កឹម សុខា ម.ស.ម.ក រេូវបានធគសាគ ល់ធដ្ឋយសារបានធរៀបចាំ
ធវទ្ិកាសាធារណ្ៈ្្ធៅទូ្ទាំង្របធទ្សកមពុជា។ ធវទ្កិារទាំង្ធ្ះកាល យជាគធរាង្ដ៏សាំខាន់ថ្នកមមវ ិ្ ើពរង្ឹង្
សិទ្នអិាំណាចដល់សែគមន៍របស់ម.ស.ម.ក ។ កបុង្មខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០០៦  ធលាក កឹម សុខា និង្ថ្នប ក់ដកឹ្ាំសង្គម 
សុើវលិធផសង្ធទ្ៀេរេូវបានចាប់ខ្លួននិង្ដ្ឋក់ពនន្ ោរពើបទ្បរហិារធករ ថ ិ៍ធលើរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា(“រដ្ឋឌ ភិបាល”)។ 
អបកទាំង្ធ្ះរេូវបានធដ្ឋះមលង្វញិប ធ្ ប់ពើយុទ្ន្ការមួយដឹក្ាំធដ្ឋយធលាក អូ៊ វ ើរៈ មដលជារបធានជាំ្ន់
ប ធ្ ប់របស់ ម.ស.ម.ក ។  

ចាប់ត្តាំង្ពើមខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០០៧ ដល់មខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៣ ធលាក អូ៊ វ ើរៈ បានកាល យជារបធាន ម.ស.ម.ក។ 
ធលាកគជឺាសាទ បនកិសមពននភាពធដើមផើធសរ ើភាពបធចចញមេធិៅកមពុជា ធែើយកបុង្ឆ្ប ាំ២០០៧ ធលាកបានទ្ទ្ួល
រង្កវ ន់សិទ្នមិនុសសរ ើបុក (Reebok)  ធដ្ឋយសារយុទ្ន្ការមុនដាំបូង្របស់ធលាកទមទរឱយានការធដ្ឋះមលង្
ធលាក កឹម សុខា អេើេរបធានម.ស.ម.ក នងិ្អបកធផសង្ធទ្ៀេពើពនន្ ោរ និង្ការដកការបរហិារធករ ថ ិ៍ពើបទ្ធលមើស
រពែមទ្ណ្ឍ ធៅកមពុជា។3 កបុង្មខ្មករារែូេដល់មខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤ ធលាកបានធ្វើជារបធានរកុមរបឹកោភិបាលកបុង្
អាំ ុង្អនថរកាលធផធរេាំមណ្ង្ដល់អបករសើ ចក់ សុភាព មដលជាអបកសរធសរបលុកស្តសថើដ៏ធលចធធាល មួយរូប និង្ជា
សកមមជនការពារសិទ្នមិនុសស និង្លទ្និរបជា្បិធេយយមដលរេូវបានមេង្ត្តាំង្ជា្យកិារបេបិេថិ និង្ទ្ទ្ួលេួ
្ទ្ើដឹក្ាំការង្កររបចាាំថ្ងងធៅ ម.ស.ម.ក។ ប ធ្ ប់មក ធលាក អូ៊ វ ើរៈ បានលាមលង្េាំមណ្ង្ពើរកុមរបឹកោភិបាល
កបុង្មខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៤។ កបុង្្មជាសកមមជនេសូ៊មេមិផបកសិទ្នមិនុសសដ៏ធលចធធាល កបុង្របធទ្ស ការង្កររបស់អបក

                                                           

2 លិខិ្េទ្ទ្លួសាគ លក់ារចុះបចជ ើរបសរ់កសងួ្មហាថ្ផធ (ថ្ងងទ្ើ០៣ មខ្េុលា ឆ្ប ាំ២០០២ អាចមសវង្រកបានត្តមរយៈ 
http://www.cchrcambodia.org/resource/eng/registration_eng.pdf។  
3 ធលាក អ៊ូ វ ើរៈ អបកទ្ទ្លួរង្កវ ន ់“ធយើង្ពាោមផ្លល សប់ថូរចាប”់ ការផថួចធផថើមរង្កវ នសិ់ទ្និមនុសស រ ើប៊ុក ឆ្ប ាំ២០០៧ ៖ អាចមសវង្រកបានត្តមរ
យៈ http://www.reebok.com/Static/global/initiatives/rights/awards/recipients/virak.html។  

http://www.cchrcambodia.org/resource/eng/registration_eng.pdf
http://www.reebok.com/Static/global/initiatives/rights/awards/recipients/virak.html
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រសើ ចក់ សុភាព បានទ្ទ្លួសាគ ល់ពើរបធា្្ិបេើសែរដឌអារមិក ធលាក បារ៉ាក់ អូបាា៉4រពមទាំង្ានការ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ពើសង្គមសុើវលិ នងិ្របជាពលរដឌកមពុជាទូ្ធៅ។  

ម.ស.ម.ក ានរច្សមពននរគប់រគង្ធដ្ឋយធោង្ធៅត្តមលកេនថិកៈរបស់សាទ ប័ន។ ម.ស.ម.ក ានរកមុ
របឹកោភបិាល និង្រកមុរបឹកោធោបល់ មដលសាជិករកមុសុទ្នមេជាបចដវន័ថមដលានឆនធៈមុះមុេកបុង្បុពវធែេុ
សទិ្នមិនុសស និង្ជយួរទ្រទ្ង់្ធបសកកមមការង្កររបស់ ម.ស.ម.ក។ ម.ស.ម.ក រេូវបានរគប់រគង្របចាាំថ្ងងធដ្ឋយ  
គណ្ៈកាម ្កិាររគប់រគង្ធរកាមការដឹក្ាំរបស់អបករសើ ចក់ សុភាព ្យកិារបេិបេថ។ិ  

១.៣ ទ្្សនៈវិ្យ័ 

ទ្សសនៈវស័ិយរបស់ធយើង្គឺកមពុជាោម នអាំធពើែងិ្ោ មដលរបជាពលរដឌទ្ទ្ួលបានសិទ្នមូិលដ្ឋឌ ន ានសិទ្និ
ធសមើោប និង្រេូវបានផថល់សទិ្នចូិលរមួកបុង្លទ្និរបជា្ិបធេយយ របជាពលរដឌទាំង្អស់សទិេធៅធរកាមនើេិរដឌនិង្ោម ន
និទ្ណ្ឍ ភាព ពលរដឌរគប់រូបរេូវបានផថល់សិទ្និអាំណាចឱយចូលរមួធដ្ឋយធពញធលញកបុង្ដាំធណ្ើ រការលទ្នរិបជា្ិប
ធេយយ ធែើយអាចទ្ទ្លួបានការមចករ ាំមលកផលរបធោជន៍ពើការអភវិឌណរបធទ្សកមពុជា។ 

១.៤ និមតិររបូ  

 រូបសញ្ជដ សាគ ល់របស់ ម.ស.ម.ក គឺ រូបសេវសាល បពណ៌្សកាំពុង្ធែើរបាំមបកធចញពើរង្វង់្មូលពណ៌្ថ្ផធ
ធម្មដលានន័យថ្នគជឺាការទមទរធសរ ើភាពធៅកមពុជា។5 

១.៥ ពប្កកមម 

 ម.ស.ម.ក ធ្វើការង្ករធដើមផើធលើកកមពស់ ការពារនិង្ធោរពសទិ្និមនុសសនិង្លទ្នរិបជា្ិបធេយយជាពិធសស 
សិទ្នពិលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយធដើមផើ្ ាំមកនូវផលរបធោជន៍ជូនដល់របជាពលរដឌរគប់រូបធៅកមពុជា។ 

១.៦ ទ្ិ្ ពៅ  

 ទ្ិសធៅរបស់ ម.ស.ម.ក បង្កា ញលទ្នផលមដលសមលងឹ្ធឆ្ព ះធៅដល់ការសធរមចការង្ករែួសពើរយៈធពល
យូរអមង្វង្រែូេដល់រយៈធពលថ្នមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះធៅធទ្ៀេ។ ធោលបាំណ្ង្ធៅមផបក ១.៧ ខាង្ធរកាម
ធលើកបង្កា ញពើធោលបាំណ្ង្មដល ម.ស.ម.ក ចង់្សធរមចឱយបានធៅរយៈធពលថ្នមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះ។ 
ទ្ិសធៅរបស់ ម.ស.ម.ក ឆលុះបញ្ជច ាំង្ពើធោលបាំណ្ង្របស់ ម.ស.ម.ក ានដូចខាង្ធរកាម ៖  
 ១. ការធលើកកមពស់ និង្ការការពារសិទ្នមិនុសសធៅរគប់ទ្ិដឌភាពធៅកមពុជា 

                                                           

4 ធគែទ្ាំពរ័ធសេវាិនសែរដឌអាធមរកិ ការោិលយ័ធលខា្ិការទ្ទ្លួបនធុកសារពេ័ា៌ន សុនធរកថ្នរបស់របធា្្ិបេើធៅកមមវ ិ្ ើផថួចធផថើ
មសាកលគលើនេុន ធៅថ្ងងទ្ើ២៣ មខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៤ អាចមសវង្រកបានត្តមរយៈ ៖ https://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2014/09/23/remarks-president-clinton-global-initiative។ 
5 សូមធមើលធលើគរមបធៅទ្ាំពរ័មុខ្ថ្នមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះ។ 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/remarks-president-clinton-global-initiative
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/remarks-president-clinton-global-initiative
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២. ការផ្លល ស់បថូរទាំង្រសុង្នូវវបផ្ម៌មិនធអើធពើចាំធពាះការរ ាំធលាភបាំពានសិទ្នមិនុសស និង្/ឬទ្ទ្ួលយក 
បញ្ជា សិទ្នមិនុសសទាំង្ធ្ះ 

 ៣. ធោរពដល់ធសរ ើភាពជាមូលដ្ឋឌ ន រមួានធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេ ិនិង្សិទ្នបិធចចកវទិ្ា 
 ៤. យុេថិ្ម៌សរាប់ជនរង្ធរោះធដ្ឋយសារការរ ាំធលាភសិទ្នមិនុសសមដលជាំនុាំជរមះពើសាំណាក់េុលាការ
ធពញសមេទភាព និង្ឯករាជយ 
 ៥. ឧេឋមភាពថ្ននើេិរដឌ និង្ោម ននិទ្ណ្ឍ ភាពចាំធពាះអបករ ាំធលាភបាំពានសិទ្នមិនុសស 

៦. ោម នការធរ ើសធអើង្រគប់ទ្រមង់្ទាំង្អស់ នងិ្ានសមភាពដល់រកុមជនង្កយរង្ធរោះ 
៧. សធរមចបាននូវធសរ ើភាព លទ្និរបជា្ិបធេយយ នងិ្ការចូលរមួមផបកនធោបាយសរាប់របជាពលរដឌ
រគប់រូប ជាពិធសសរាប់ស្តសថើ 
៨. មនុសសធកមង្ជាំ្ន់ធរកាយមដលបានចូលរមួធដ្ឋយធពញធលញ ានការយល់ដឹង្ និង្យល់រជួេរជាប
អាំពើសិទ្និមនុសស 
៩. ការផថល់សទិ្នអិាំណាចធពញធលញដល់សែគមន៍ និង្រកមុង្កយរង្ធរោះទាំង្អស់ធដើមផើេសូ៊មេទិម 
ទរសិទ្នរិបស់ខ្លួន 
១០. ការអភិវឌណធសដឌកិចចរបកបធដ្ឋយចើរភាពមដលធោរពដល់សិទ្នមិនុសស និង្ផថល់ផលរបធោជន៍ដល់
របជាពលរដឌរគប់រូប។  

១.៧ ពោលបាំណ្ខ  

 ធោលបាំណ្ង្របស់ ម.ស.ម.ក ធលើកធ ើង្នូវទ្ិសធៅមដលខ្លួនានបាំណ្ង្ធដើមផើសធរមចធៅកបុង្រយៈ
ធពល ២០១៦~២០២០។ មផនការយុទ្នសាស្តសថ និង្កាំមណ្សធង្េបធនះដ្ឋក់ធចញនូវទ្ិសធៅសរាប់ ម.ស.ម.ក 
បនថដាំធណ្ើ រធឆ្ព ះធៅសធរមចនូវធោលបាំណ្ង្ទាំង្ធ្ះ។ ធោលបាំណ្ង្ទាំង្១០ មដលបានឯកភាពធដ្ឋយគណ្ៈ 
កាម ្ិការរគប់រគង្ បុគគលកិ រកុមរបឹកោភិបាលរបស់ ម.ស.ម.ក  ានដូចខាង្ធរកាម ៖  
 ១. ផថល់មេធិោបល់របកបធដ្ឋយធោលការណ៍្អាំពើសិទ្នមិនុសស និង្ធលើកបង្កា ញធ ើង្នូវរបធានបទ្ជាសារ 

វន័ថ និង្និ ប្ ការ្្ 
 ២. ធលើកកមពស់ការយល់ដងឹ្អាំពើការរ ាំធលាភបាំពានសិទ្និមនុសសធៅកមពុជា និង្ទ្ប់សាក េ់អបករ ាំធលាភបាំពានសិទ្និ

មនុសស 
 ៣. ការពារធសរ ើភាពជាមូលដ្ឋឌ នរគប់ោ៉ង្ រមួាន ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេ ិនិង្សិទ្នបិធចចកវទិ្ា 
 ៤. ការេសូ៊មេធិដើមផើយុេថិ្ម៌សរាប់ជនរង្ធរោះសិទ្នមិនុសសត្តមរយៈេុលាការធពញសមេទភាព នងិ្ឯក

រាជយ 
 ៥. ពរង្ងឹ្ នើេរិដឌ និង្របយុទ្នរបឆ្ាំង្ធៅនឹង្សាទ នភាពថ្ននិទ្ណ្ឍ ភាពទាំង្អស់ 



 

5 

 ៦. ធថ្នក លធទសការធរ ើសធអើង្រគប់ទ្រមង់្ទាំង្អស់ និង្ោាំរទ្ោ៉ង្ធពញទ្ាំែងឹ្នូវសមភាពធពញធលញមផបក
សិទ្នមិនុសស 

 ៧. ធលើកកមពស់ធសរ ើភាព លទ្និរបជា្ិបធេយយ និង្ការចូលរមួធពញធលញមផបកនធោបាយ ជាពិធសសការ
ចូលរមួរបស់ស្តសថើ 

 ៨. ជាំរុញ និង្ធលើកទ្កឹចេិថយុវជនកបុង្ការធលើកកមពស់ ការពារ ធោរព និង្ធ្វើការង្ករមផបកសទិ្និមនុសស 
 ៩. ផថល់អាំណាចដល់បុគគល សែគមន៍្្ និង្រកុមង្កយរង្ធរោះកបុង្ការេសូ៊មេធិដើមផើសិទ្នរិបស់ខ្លួន 
 ១០. កាេ់បនទយផលប៉ះពាល់អវជិជានមផបកសិទ្នមិនុសស មដលធកើេានកបុង្ការអភិវឌណធសដឌកិចច។  

១.៨ គណុ្តថ្មល  

  ម.ស.ម.ក រ ាំពឹង្ថ្នបុគគលិករបស់ខ្លួននងឹ្មចករ ាំមលកនូវគុណ្េថ្មលជាក់លាក់មដលឆលុះបញ្ជច ាំង្  
និង្បាំធពញត្តមចកេុវស័ិយ ធបសកកមម ទ្ិសធៅ និង្ធោលបាំណ្ង្របស់ ម.ស.ម.ក រមួានដូចខាង្ធរកាម ៖  

 សមភាព ~ ធយើង្ផថល់គុណ្េថ្មលដល់ការចូលរមួមបបចរមុះ និង្ការយល់ដឹង្វបផ្ម៌ធផសង្ោប  
 សចចភាព ~ ធយើង្ផថល់េថ្មលដល់ភាពមិនលធមអៀង្ និង្ភាពធសាម ះរេង់្រសបត្តមធោលការណ៍្ 
 សុចរេិភាព ~ ធយើង្ផថល់េថ្មលដល់ភាពធសាម ះរេង់្ នងិ្ការធបឋជាញ ចិេថ 
 េាល ភាព ~ ធយើង្ផថល់េថ្មលដល់ការធបើកចាំែ និង្ទ្ាំនួលខុ្សរេូវ និង្ 
 ភាពថ្ចបរបឌិេ ~ ធយើង្ផថល់េថ្មលដល់គាំនិេថ្ឆបរបឌិេងមើ និង្ដាំធណាះរសាយមដលានលកេណ្ៈផ្លល ស់បថូរ។ 
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២. ចាំណុ្ចខ្ល ាំខ ចាំណុ្ចពែោយ ឱកា្ និខការគាំរាមកាំផែខ្រាប់ ម.្.ម.ក 

  

កបុង្បាំណ្ង្វាយេថ្មលពើយុទ្នសាស្តសថរបធសើរបាំផុេមដលធ្វើឱយ ម.ស.ម.ក អាចសធរមចនូវចកេុវស័ិយធជាគ
ជ័យកបុង្ធបសកកមម និង្សធរមចនូវធោលបាំណ្ង្របស់ខ្លួន បុគគលិក ម.ស.ម.ក បានធ្វើការវភិាគសុើជធរៅធៅធលើ
ចាំណុ្ចសាំខាន់ចាំនួនបើោ៉ង្គ ឺ(១) កត្តថ ខាង្ធរៅ ជាពិធសសសិទ្នមិនុសសនិង្សាទ នភាពនធោបាយធៅកមពុជា្
ធពលបចចុបផនប  និង្ធៅរយៈធពលពើរបើឆ្ប ាំប ធ្ ប់ធទ្ៀេ (២) អង្គការសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា និង្ (៣)   ម.ស.ម.ក 
មដលជាអង្គការមួយ។ ធដើមផើធ្វើការវាយេថ្មលធៅធលើចាំណុ្ចទាំង្ធនះ ម.ស.ម.ក វភិាគធដ្ឋយធរបើ “SWOT” ធដើមផើ
ពិនិេយធមើលធៅធលើចាំណុ្ចខាល ាំង្ ចាំណុ្ចធខ្ោយ ឱកាស និង្ការគាំរាមកាំមែង្ មដលបចចុបផនបធនះជាឧបករណ៍្ធរៀប
ចាំមផនការយុទ្នសាស្តសថោ៉ង្សាមចដធៅត្តមវស័ិយ្្។ ការវភិាគអាំពើ SWOT ជួយអង្គការឱយរកធ្ើញបញ្ជា
របឈម្្ ទាំង្កត្តថ ខាង្កបុង្ និង្កត្តថ ខាង្ធរៅ រពមទាំង្ជួយឱយសធរមចនូវទ្ិសធៅយុទ្នសាស្តសថរបស់ពួកធគ។ 
មផបក ៤.១ ថ្នមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះបង្កា ញពើការវភិាគធលើកាលានុវេថភាព និង្ការគាំរាមកាំមែង្អាំពើកត្តថ ខាង្
ធរៅ ចាំមណ្ក មផបក ៤.២ និង្ ៤.៣ ថ្នមផនការយុទ្នសាស្តសថធនះវភិាគអាំពើ SWOT ជុាំវញិចាំណុ្ចខាល ាំង្ ចាំណុ្ច
ធខ្ោយ ឱកាស និង្ការគាំរាមកាំមែង្ធៅធលើអង្គការសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា និង្សរាប់ ម.ស.ម.ក។ ការវភិាគធលើ
កត្តថ ្្ានដូចខាង្ធរកាម ៖   

 សាំខាន់ខាល ាំង្ សាំខាន់ខ្លះៗ មិនសាំខាន់ 

របា
កជា
ធក
ើេធ
 
ើង្ 

/ជា
ទ្ធ
ៅ

 

 

អាទ្ិភាពចមផង្មផបកការរគប់រគង្ 

 

អាទ្ិភាពទ្ើពើរមផបកការរគប់រគង្ មិនអាទ្ិភាព 

អា
ចធ
ក ើេ
ធ 
ើង្

ខ្លះ
 /ជា
ទ្ធ
ៅ

 

អាទ្ិភាពទ្ើពើរមផបកការរគប់រគង្ អាទ្ិភាពទ្ើបើមផបកការរគប់រគង្ មិនអាទ្ិភាព 

ម ិន
ធក
ើេធ
 
ើង្/

 

ម ិន
ទ្ធ
ៅ

 

មិនអាទ្ិភាព6 មិនអាទ្ិភាព មិនអាទ្ិភាព 

                                                           

6 មេោ៉ង្ណាកថើកត្តថ ្្កបុង្មផបកធនះនឹង្អារសយ័ធៅត្តម ម.ស.ម.ក របសិនធបើអវើៗធផសង្ធទ្ៀេានការផ្លល សប់ថូរ ម.ស.ម.ក នឹង្ចាប់ធផថើ
មចាេ់ទុ្កកត្តថ ធ្ះថ្នជាអាទិ្ភាពទ្ើពើរ និង្ានសកាថ នុពល ចមផង្ អាទិ្ភាព និង្ចាេម់ចង្្នធានធៅត្តមធ្ះផង្មដរ។ 
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កបុង្ការកាំណ្េ់កត្តថ ធផសង្ៗនឹង្រេូវបចចូ លកបុង្ត្តរាង្វភិាគអាំពើ SWOT ទាំង្បើ បុគគលកិ ម.ស.ម.ក បាន
ធរបើរបាស់ឧបករណ៍្វភិាគ PESTLE ធដើមផើជាធោលកបុង្ការវភិាគ ពួកធគបានពិចារណាធលើកត្តថ ទាំង្ធ្ះថ្នអាច
រេូវបានផថល់និយមន័យោ៉ង្ទូ្លាំទូ្លាយមផបក ៖ នធោបាយ ធសដឌកិចច សង្គម បធចចកវទិ្ា ចាប់ និង្មផបកបរសិាទ
ន (PESTLE) ។ ធោលបាំណ្ង្ថ្នការវភិាគធលើ PESTLE គឺធដើមផើផថល់និយមន័យទូ្លាំទូ្លាយ សុើជធរៅ នងិ្
ចាស់លាស់ដល់ការវភិាគ SWOT និង្ធដើមផើធា្ថ្នការវភិាគអាំពើ SWOT រេូវបានធ្វើធ ើង្ត្តមមបបមផនយុទ្នសា
ស្តសថមដលអាចធ្វើធៅបាន។ មផបក ២.១ ដល់ ២.៤ ខាង្ធរកាមធលើកធ ើង្រេឹមមេអាទ្ិភាពមផបកការរគប់រគង្បឋម
ត្តមរបអប់នើមួយៗសទិេធៅខាង្ធឆវង្ថ្ដមផបកខាង្ធលើធគ ធដ្ឋយសារការមបង្មចក និង្យុទ្នសាស្តសថសបូល។ ករណ្ើ
ធនះនឹង្ចាាំបាច់កបុង្ការពិនិេយធមើលធៅធលើមផនការយុទ្នសាស្តសថធពញធលញធដើមផើការវាយេថ្មលទូ្លាំទូ្លាយធៅធលើ
ត្តរាង្វភិាគអាំពើ SWOT បានធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក។ 

២.១ ចាំណុ្ចខ្ល ាំខជាអាទ្ិពព  

 ជាអង្គការឈានមុខ្កបុង្ការធលើកកមពស់ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេិនងិ្ធសរ ើភាពជាមូលដ្ឋឌ នធៅកមពុជា 
 បធចចញមេិធដ្ឋយមិនញធញើេ និង្របកបធដ្ឋយធោលការណ៍្ធលើបញ្ជា រធសើប្្ ឧទែរណ៍្ ដូចជា 
ការរបឆ្ាំង្ធៅនងឹ្ការធរ ើសធអើង្ធលើជនជាេិធវៀេណាមជាធដើម 

 ការវភិាគមផបកចាប់ និង្អបកជាំ្ញ  
 ធោលនធោបាយ ការេសូ៊មេិ ការធបាះពុមភផោយត្តមរបព័ននផសពវផោយព័េ៌ាន 
 ានធឈាម ះធៅធលើបណាឋ ញផសពវផោយព័េ៌ានកបុង្រសុក និង្ានទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្លអ 
 ានាច ស់ជាំនួយអនថរជាេិ ថ្ដគូ និង្របព័ននផសពវផោយកបុង្េាំបន់ ានការោាំរទ្ និង្ានទ្ា្ំ ក់ទ្ាំនង្លអ 
 ានការចូលរមួពើយុវជន និង្សិសស នសិសេិ 
 ានសមេទភាពខ្ពស់មផបកព័េ៌ាន គម្គមន៍ បធចចកវទិ្ា និង្ការបស្តញ្ជជ បព័េ៌ាន 
 ភាពរេឹមរេូវត្តមចាប់ ការទ្ទ្ួលខុ្សរេូវ េាល ភាព គណ្ធនយយភាព ទ្ាំនុកចិេថ និង្ឯករាជយភាព 
 បុគគលិកខ្មើឃ្មម េកបុង្ការង្ករ ធឈលៀសវាង្ថ្វ និង្ានការធបថជាញ ចិេថ 

២.២ ចាំណុ្ចពែោយជាចមបខ  

 ការរង្សាព ្ធដ្ឋយសារការបាំពារបាំពាននងិ្អាំណាចរដ្ឋឌ ភិបាល 
 ានចាំណុ្ចធខ្ោយខាង្យុទ្នសាស្តសថមផបកព័េ៌ាន ទូ្រគម្គមន៍ បធចចកវទិ្ានិង្បណាឋ ញផសពវផោយ
ព័េ៌ានសង្គម 

 ការពឹង្មផអកងវកិារធលើាច ស់ជាំនួយ 
 េួ្ទ្ើនិង្ការរបារស័យទក់ទ្ង្ខាង្កបុង្មិនចាស់លាស់ 
 កង្វះការអនុវេថជាលកេណ្ៈយុទ្នសាស្តសថដូចជា ការវាយេថ្មលពើេរមូវការគធរាង្និង្យុទ្នសាស្តសថថ្រអ៉ង្កគ ស
មូលនិ្ិ 
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 កង្វះទ្ិនបន័យ េួធលខ្ និង្សូច្ករសាំខាន់ៗពាក់ព័នននឹង្ផលប៉ះពាល់ធលើគធរាង្និង្បុគគលិកសបូល 
 កង្វះការទ្ទ្ួលបានព័េ៌ានបានផ្លធ ល់ពើកមនលង្ធកើេធែេុ និង្រេឹមរេូវ ជាពិធសសព័េ៌ានមកពើេាំបន់
ជនបទ្។ 

២.៣ ឱកា្ជាអាទ្ពិព  

 ការធបាះធឆ្ប េ្ុាំ/សង្កក េ់ ឆ្ប ាំ២០១៧ នងិ្ការធបាះធឆ្ប េថ្នប ក់ជាេឆិ្ប ាំ២០១៨ ធ្វើការង្ករមផបកធលើកកមពស់
សិទ្ននិធោបាយ 

 ការអនុម័េចាប់មដលានលកេណ្ៈរេឹេផេិ 
 ការោាំរទ្និង្ការការពារធលើអបកការពារសិទ្និមនុសស  
 លទ្នភាពខ្ពស់មផបកព័េ៌ាន ទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ បធចចកវទិ្ានិង្ការបស្តញ្ជជ បព័េ៌ាន 
 ការចូលរមួពើយុវជន និង្សិសស និសសេិ 
 ាច ស់ជាំនយួអនថរជាេ ិ ថ្ដគូ និង្ការរគបដណ្ថ ប់ធលើបណាថ ញព័េ៌ានកបុង្េាំបន់ ការោាំរទ្និង្ការទ្ាំ្ក់
ទ្ាំនង្លអ 

 ការវភិាគមផបកចាប់និង្អបកជាំ្ញ 
 ការបធចចញមេិធដ្ឋយមនិញធញើេ និង្របកបធដ្ឋយធោលការណ៍្ធលើ 
 បញ្ជា រធសើប ឧទែរណ៍្ ដូចជា អបកការពារសិទ្នមិនុសស នងិ្សិទ្នបិធចចកវទិ្ាជាធដើម។ 

២.៤ ការគាំរាមកាំផែខជាអាទ្ិពព  

 ការរង្សាព ្ធដ្ឋយសារការបាំពារបាំពាន និង្អាំណាចរដ្ឋឌ ភបិាល 
 ការអនុម័េចាប់មដលានលកេណ្ៈោបសង្កេ់ 
 ការោាំរទ្និង្ការការពារធលើអបកការពារសិទ្និមនុសស 
 ការរេឹេផេិធលើធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន និង្លាំែសរាប់សង្គមសុើវលិ 
 ការបស្តង្កក បធៅធលើធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេធិៅធលើអុើន្ណិឺ្េ និង្សិទ្នបិធចចកវទិ្ាត្តមរយៈចាប់សថើ
ពើឧរកិដឌកមមត្តមរបព័ននបធចចកវទិ្ា 

 ការពឹង្មផអកងវកិាធលើាច ស់ជាំនយួ។ 
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៣. វិ្យ័ការងារ្នលូ 

ម.ស.ម.ក បានកាំណ្េ់នូវវស័ិយការង្ករសបូលរបស់ខ្លួន មដលជាចាំណុ្ចរេូវអនុវេថជាអាទ្ិភាពកបុង្រយៈ
ធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ (វស័ិយការង្ករសបូល) ។ ជាមួយោប ធនះ ការដ្ឋក់ធឈាម ះថ្នវស័ិយការង្ករសបូលធនះរោន់មេជា
អេទន័យពាកយ និង្បញ្ជា ចមផង្មផបករគប់រគង្ខាង្កបុង្សាទ ប័ន មដលបធង្កើេធ ើង្ធដើមផើពនយល់អាំពើអេថសញ្ជដ ណ្
របស់ ម.ស.ម.ក មដលបានបធង្ថើេនូវវស័ិយការង្ករសបូលរបស់ខ្លួន ធែើយត្តមរយៈធនះជួយសរមលួធលើដាំធណ្ើ រ
ការសាំខាន់ៗ ថ្នការចាេ់មចង្ការង្ករបុគគលកិកបុង្កមមវ ិ្ ើ នងិ្ការធសបើសុាំមូលនិ្សិរាប់កមមវ ិ្ ើពាក់ព័នន្ ្។ វស័ិ
យការង្ករសបូលធនះ ឆលុះបញ្ជច ាំង្មិនរេឹមមេធៅធលើធោលបាំណ្ង្របស់ ម.ស.ម.ក បុ៉ធណាត ះធទ្ បុ៉មនថមងមទាំង្
បចចូ លធសចកថើសនបិដ្ឋឌ នបានមកពើការវភិាគអាំពើ SWOT ធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយបុគគលិករបស់ ម.ស.ម.ក កបុង្ធ្ះរមួាន 
៖ (១) គធរាង្នើមួយៗ (២) ម.ស.ម.ក ជាអង្គការមួយ (៣) សង្គមសុើវលិធៅកមពុជាទាំង្មូល និង្ (៤) 
សាទ នភាពសិទ្នមិនុសសធៅកបុង្របធទ្ស។ ធនះក៏ានសារៈសាំខាន់ផង្មដរចាំធពាះការមសវង្យល់អាំពើការង្កររបស់អង្គ
ការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាលធផសង្ៗធទ្ៀេ និង្អង្គការសង្គមសុើវលិមដលកាំពុង្បាំធពញការង្ករធៅកមពុជា ធដើមផើបធចច ៀស
ការង្ករជាន់ោប  និង្ការរបកួេរបមជង្មិនចាាំបាច់ធៅធពលបធង្កើេនូវវស័ិយការង្ករសបូល។ វស័ិយការង្ករសបូលធនះ
នឹង្រេូវបានបធង្កើេជា “ កមមវ ិ្ ើ ” ្ាំៗ ឬជាកមមវ ិ្ ើប ធ្ ប់បនសា្ំ ្ ជារច្សមពននមួយមដលធ្វើឱយកាន់មេាន
ភាពបេ់មបន និង្ធដើមផើបធង្កើននូវកិចចសែរបេិបេថិការរវាង្កមមវ ិ្ ើ និង្កមមវ ិ្ ើប ធ្ ប់បនសា្ំ ្។ មាង៉្វញិធទ្ៀេ    
វស័ិយការង្ករសបូលងមើធនះនឹង្ធលើកធ ើង្នូវយុទ្នសាស្តសថជាអាទ្ិភាពត្តមលាំដ្ឋប់លាំធដ្ឋយ ធរៅពើធនះធលើកធ ើង្ពើ
្នធាន្្  ទាំង្្នធានមផបកងវកិា និង្្នធានមនុសស មដលនឹង្រេូវធរបើរបាស់សរាប់វស័ិយការង្ករសបូល
មដលានធលើកធ ើង្ជាបនថប ធ្ ប់កបុង្ត្តរាង្។ វស័ិយការង្ករសបូលទាំង្ធ្ះានដូចខាង្ធរកាម ៖  

 

៣.១ ការការពារព្រពីពមលូដ្ឋទ ន 

្ធពលបចចុបផនបធនះ ម.ស.ម.ក កាំពុង្អនុវេថគធរាង្ការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន មដលានធោលបាំណ្ង្
ការពារ ធលើកកមពស់ ធោរពដល់ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នសាំខាន់ៗ ធពាលគឺ ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេិ និង្គាំនិេ 
ធសរ ើភាពខាង្ការបធង្កើេសាគម និង្ធសរ ើភាពខាង្ការជួបរបជុាំ។ ម.ស.ម.ក របឹង្មរបង្បាំធពញការង្ករធដើមផើធដ្ឋះ
រសាយការរេឹេផេិធៅធលើសទិ្នធិសរ ើភាពមដលកាំពុង្ធកើេាន្ធពលបចចុបផនប និង្ការរ ាំធលាភធៅធលើធសរ ើភាពមូល
ដ្ឋឌ នមដលបានរបឈមជាខាល ាំង្ធៅធលើអបកការពារសិទ្នមិនុសស រមួាន ធមដកឹ្ាំសែជើព សកមមជនសិទ្នកិារង្ករ 
សកមមជនសែគមន៍ សកមមជនអុើន្ណិឺ្េ សកមមជននធោបាយ អបកចាប់ និង្អបកសារព័េ៌ាន រពមទាំង្អបក
េវ៉ាធដ្ឋយសនថិវ ិ្ ើ។ ម.ស.ម.ក ធ្វើការង្ករការធលើកកមពស់នូវការយល់ដងឹ្អាំពើសាទ នភាពធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នមដល
កាំពុង្រង្ការរ ាំធលាភបាំពាន កបុង្បាំណ្ង្ចូលរមួជាមយួអបកសធរមចធោលនធោបាយមផបកកាំមណ្ទ្រមង់្របព័នន     
យុេិថ្ម៌ ត្តមរយៈការេសូ៊មេិជាំទស់នឹង្ចាប់មដលានលកេណ្ៈរេឹេផេិមដលរេូវបានធរបើរបាស់រ ាំធលាភធៅធលើ
ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន ជាពិធសសចាប់សថើពើសាគមនងិ្អង្គការ (“ចាប់សាគម អង្គការ”) និង្ចាប់សថើពើសែ



 

10 

ជើពមដលនឹង្រេូវអនុម័េ្ធពលខាង្មុខ្ នងិ្ត្តមរយៈបធង្កើនការទមទរជាសាធារណ្ៈធដើមផើឱយានការទ្ទ្លួ
សាគ ល់ពើធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នធៅកបុង្របធទ្សកមពុជា។ 

ការង្ករការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នរបស់ ម.ស.ម.ក រេូវបានធគចាេ់ទុ្កថ្នជា “ការង្ករសបូល” មាង៉្វញិ
ធទ្ៀេ ការង្ករធនះបានធគទ្ទ្លួសាគ ល់កបុង្រយៈធពលជាង្ពើរបើឆ្ប ាំកនលង្មកធនះ។ ជាការពិេណាស់ ម.ស.ម.ក គឺ
ជាសាជកិរបស់អង្គការអាយែវចិ មដលជាបណាថ ញសាកលានទ្ិសធៅការពារ និង្ធលើកកមពស់ធសរ ើភាពខាង្
ការបធចចញមេ ិធែើយ ម.ស.ម.ក បានជួយអង្គការអាយែវចិធរៀបចាំសនបិសើទ្ IFEX របចាាំឆ្ប ាំកាលពើឆ្ប ាំ២០១៣ 
កបុង្រាជធានើភបាំធពញ។ ត្តមរយៈបទ្ពិធសា្ន៍្ធពលបចចុបផនបរបស់ខ្លួន និង្ធដ្ឋយានការយល់ចាស់ពើេរមូវ
ការមផបកការង្ករធនះកបុង្បរោិកាសនធោបាយ និង្សិទ្នមិនុសស្ធពលបចចុបផនបធៅកមពុជា ម.ស.ម.ក នងឹ្បធង្កើេ
ការង្ករមផបកការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នជាការង្ករអាទ្ិភាពចមផង្របស់ខ្លួន ធរពាះដូចធនះរេូវធរបើរបាស់្នធាន
ធរចើនបាំផុេធៅកបុង្ការង្ករធនះ។ មេោ៉ង្ណា ធៅរយៈធពលជាង្របាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ គធរាង្ការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន
របស់ ម.ស.ម.ក នឹង្រេូវពរង្ើកធៅជាកមមវ ិ្ ើកាន់មេ្ាំត្តមលទ្នភាពមដលអាចធ្វើធៅបាន មដលឆលុះបញ្ជច ាំង្ពើសាទ ន
ភាពមដល ម.ស.ម.ក អាចសរមបខ្លួនធៅនឹង្ការង្ករធនះ។ កមមវ ិ្ ើការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ននងឹ្បាំធពញការង្ករ
របស់ខ្លួនកបុង្បរបិទ្មដលលាំែសរាប់អង្គការសង្គមសុើវលិធៅកមពុជាកាំពុង្មេរមួេូចធដ្ឋយធផ្លថ េសាំខាន់ធៅធលើ
ការង្ករបចចុបផនបរបស់ខ្លួនជាបនថធដើមផើេសូ៊មេទិមទរសិទ្នធិសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នរបស់របជាពលរដឌ។  

បុ៉មនថធទះជាោ៉ង្ណា កមមវ ិ្ ើប ធ្ ប់បនសាំេូចៗ ឬគធរាង្មួយចាំនួននឹង្សទិេធៅធរកាមកមមវ ិ្ ើធនះ។ កមម
វ ិ្ ើប ធ្ ប់បនសាំ ឬកមមវ ិ្ ើនើមួយ អាចនឹង្រេូវរគប់រគង្ធដ្ឋយមស្តនថើគធរាង្ាប ក់ៗ មដលអនុវេថគធរាង្ធដ្ឋយខ្លួនឯង្ 
និង្ជួយោាំរទ្ការង្ករបមនទមដល់កមមវ ិ្ ើការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន។ កមមវ ិ្ ើទាំង្ធ្ះរមួាន (១) យនថការការពារ
អបកការពារសិទ្នមិនុសស និង្មូលនិ្ិមដលានធោលបាំណ្ង្ផថល់ជាំនួយមផបកចាប់ ែរិចដវេទុ សាភ រៈ ថ្នប ាំពាបាល 
ឬជាំនួយផលូវចិេថដល់អបកការពារសិទ្នមិនុសសត្តមការចាាំបាច់កបុង្ធោលបាំណ្ង្ជួយពួកធគអនុវេថនូវការង្ករសិទ្និ
មនុសសមដលរេឹមរេូវត្តមចាប់ នងិ្របកបធដ្ឋយគុណ្េថ្មល (២) យនថការការពាររបហាក់របមែលមដលធផ្លថ េ
សាំខាន់ទាំង្រសុង្ធៅធលើអបកការពារសិទ្នមិនុសសជាស្តសថើ នងិ្ការគាំរាមកាំមែង្ជាក់មសថង្មដលពួកធគរបឈម ាន
ដូចជា ការបាំពារបាំពាន នងិ្ការរ ាំធលាភផលូវធភទ្ ការធរ ើសធអើង្ធយនឌ័រ (ជាក់មសថង្ ម.ស.ម.ក កាំពុង្អនុវេថគធរាង្
មួយដូចការបញ្ជជ ក់ធនះរចួមកធែើយ) និង្ (៣) គធរាង្មួយមដលធផ្លថ េធៅធលើសិទ្នបិធចចកវទិ្ា និង្ធសរ ើភាព
ខាង្ការបធចចញមេិធៅធលើអុើន្ណិឺ្េ។ 

បុគគលិកខ្លះបានធលើកធ ើង្ថ្នធសរ ើភាពបធចចញមេិធៅធលើអុើន្ណិឺ្េ រពមទាំង្ការរ ើកចធរមើនជាលាំដ្ឋប់
មផបកបធចចកវទិ្ា គម្គមន៍   ងព័េ៌ាន ពេិជាានសារៈសាំខាន់ណាស់មដលជាការមបង្មចកនូវបធចចកវទិ្ា 
គម្គមន៍   ងព័េ៌ាន ឬសិទ្នបិធចចកវទិ្ា ឬក៏កមមវ ិ្ ើធសរ ើភាពបធចចញមេិធៅធលើអុើន្ណិឺ្េ។ ជធរមើសធនះ
អាចរេូវបានយកមកពិចារណាធៅរយៈធពលជាង្បើឆ្ប ាំប ធ្ ប់រែូេដល់ការវាយេថ្មលធលើលទ្នផលអនុវេថធៅពាក់
កណាថ លឆ្ប ាំ២០១៨ មដលធនះជាការវវិឌណមួយអាចធកើេធ ើង្ធឆលើយេបធៅនឹង្កាលៈធទ្សៈ។ ធទះជាោ៉ង្ណា
កថើរសបធពលជាមួយោប  គធរាង្ធនះនឹង្ជួយោាំរទ្ការង្ករ នងិ្សែការោ៉ង្ជិេសបិទ្នជាមយួរកុមការង្ករមផបកការ
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ពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន និង្សទេិកបុង្រច្សមពននកមមវ ិ្ ើការពារធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នទាំង្រសុង្។ កមមវ ិ្ ើធនះក៏នឹង្ាន
កិចចសែរបេិបេថកិារជាមួយរកុមអបកការពារសិទ្និមនុសសផង្មដរ ធដ្ឋយធែេុថ្ន អបកការពារសិទ្នមិនុសសជាធរចើន
បចចុបផនបធនះកាំពុង្រង្ការគាំរាមកាំមែង្ និង្ការោយើមផបកេុលាការ ការកាំណ្េ់មុខ្សញ្ជដ ធលើសកមមជនអុើន្ណិឺ្េ 
មដលជាវធិានការធឆលើយេបធៅនឹង្ការបធង្កា ះមេធិោបល់រធសើបមផបកនធោបាយធៅធលើបណាថ ញសង្គមធែវសបុ៊
កនិង្្វើេធទ្ើ។ ានសកាថ នុពលជាខាល ាំង្ផង្មដរចាំធពាះគធរាង្ធនះមនិរេឹមមេការេសូ៊មេជិាំទស់ធៅនឹង្ចាប់សថើ
ពើឧរកិដឌកមមបធចចកវទិ្ាមដលជាការគួរឱយរពួយបារមភខាល ាំង្បានគាំរាមកាំមែង្្ងន់្ងរដល់លាំែអុើន្ណិឺ្េធៅកមពុជា
បុ៉ធណាត ះធទ្ បុ៉មនថមងមទាំង្ធ្វើការបណ្ថុ ះបណាថ លដល់សកមមជនធៅថ្នប ក់មូលដ្ឋឌ ន និង្អបកការពារសិទ្និមនុសសពើ
រធបៀបធរបើរបាស់ឧបករណ៍្បធចចកវទិ្ា គម្គមន៍   ងព័េ៌ាន និង្ពិ្ើការធផសង្ៗធទ្ៀេផង្មដរ។ ជធរមើសដថ្ទ្
ធផសង្ធទ្ៀេ មដលរេូវបានគិេជាយូរមកធែើយធ្ះគឺការបធង្កើេ “មណ្ឍ ល” មដលជាទ្ើកមនលង្ជួបជុាំ ឬ ជាធវទ្ិការ
ធលើអុើន្ណិឺ្េ(ឬទាំង្ពើរ) មដលសកមមជនអាចមកជបួជុាំោប ធដើមផើផ្លល ស់បថូរគាំនិេធោបល់ និង្រកវ ិ្ ើសាស្តសថ 
បធង្កើេទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ និង្ធរៀបចាំរពឹេថិការណ៍្្្ធ្ះធទ្ៀេផង្។  

៣.២ កាំផណ្ទ្រមខរ់បពន័ធយតុរធិ្ម ៌និខចាប ់

វស័ិយសាំខាន់ធផសង្ធទ្ៀេរេូវបានធលើកធ ើង្ថ្នជាមូលដ្ឋឌ នរគឹះចាំធពាះរបេិបេថិការរបស់ ម.ស.ម.ក គឺ
ការង្ករមផបកកាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ និង្ចាប់ មដលរេូវបានគូសបញ្ជជ ក់ថ្នជាចាំណុ្ចខាល ាំង្ពិេរបាកដរបស់
អង្គការ។ ម.ស.ម.ក រេូវបានធគទ្ទ្ួលសាគ ល់ោ៉ង្ទូ្លាំទូ្លាយចាំធពាះជាំ្ញខាង្ការវភិាគចាប់ ទាំង្មផបក   
សវ្ការេុលាការមដលានការរ ាំធលាភបាំពានជាបនថប ធ្ ប់ធៅធលើសិទ្និជាំនុាំជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌ និង្ដាំធណ្ើ រនើេិ
វ ិ្ ើរេឹមរេូវ និង្ការវភិាគធៅធលើចាប់ងមើៗមដលានលកេណ្ៈោបសង្កេ់ធៅធលើសិទ្នមិនុសស។ មេោ៉ង្ណាកថើ 
ានការរា ាំង្សធះមដលអាចយល់បានមួយចាំននួ ជាពិធសសពាក់ព័ននធៅនឹង្កង្វះឆនធៈមផបកនធោបាយពើភាគើរដ្ឋឌ ភិ
បាលមដល្ាំឱយានការប៉ះពាល់ដល់កាំមណ្ទ្រមង់្សាទ ប័នពេិរបាកដ។ ដូធចបះធែើយវស័ិយេុលាការកមពុជា
បាំធពញការង្ករត្តមឆនធៈរបស់សាទ ប័ននើេិរបេបិេថ ិ មដលធ្វើឲ្យសាទ ប័នធនះរង្ការរះិគន់ថ្នោម នរបសិទ្នភាព នងិ្ពុក
រលួយ។ មេោ៉ង្ណាកថើ ានការធលើកធ ើង្ថ្ន កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌គជឺាចាំណុ្ចសាំខាន់មយួ មដលអាច
ជះឥទ្នពិលដល់សាទ នភាពសិទ្នមិនុសសទាំង្រសុង្ធៅកមពុជា និង្ធ្វើឱយប៉ះពាល់ដល់វស័ិយ្្ដូចជា ការរ ាំធលាភ
ធៅធលើធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន និទ្ណ្ឍ ភាពធដ្ឋយសារការបាំពានធៅធលើសិទ្និដើ្លើ នងិ្ការរ ាំធលាភបាំពានធៅធលើសិទ្នជិាំនុាំ
ជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌ជាធដើម មដលបញ្ជា ធនះមិនរេូវរពធង្ើយកធនថើយធ្ះធ ើយ។ មាង៉្វញិធទ្ៀេ របសិនធបើ ម.ស
.ម.ក ធបាះបង់្ធចាលវស័ិយធនះ  ធេើនរណាជាអបកធ្វើកិចចការធនះ?  

គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ ានធោលបាំណ្ង្ចូលរមួជាមួយនិសសេិវយ័ធកមង្កមពុជាផង្មដរកបុង្
បញ្ជា កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ ម៌និង្ធា្ោាំរទ្ដល់ពួកធគកបុង្ការេសូ៊មេឲិ្យានការមកទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌
ត្តមរយៈយុទ្ន្ការធលើបញ្ជា ជាក់លាក់ មដលគធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌បានកាំណ្េ់។ ការកសាង្
សមេទភាព និង្យុទ្នវ ិ្ ើអប់រ ាំមបបធនះអាចធ្វើឱយសធរមចបាននូវកាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ ម៌កាន់មេាននិរនថរភាព
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ធៅថ្នប ក់មូលដ្ឋឌ ន។ មាង៉្ធទ្ៀេ គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ជួយសរមួល និង្ធរៀបចាំសិកាេ សាលាកសាង្
សមេទភាពធលើសិទ្នជិាំនុាំជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌ និង្វ ិ្ ើសាស្តសថសធង្កេការណ៍្សវ្ការដល់អង្គការ និសសេិ និង្ភាគើ
ពាក់ព័ននកបុង្វស័ិយេុលាការ។ គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ក៏បានចូលរមួកបុង្កិចចសនធ្ជាមួយអបកពាក់
ព័នន និង្សាទ ប័នយុេថិ្ម៌សាំខាន់ៗមួយចាំនួនផង្មដរ កបុង្ធ្ះានដូចជាសាលាឧទ្នរណ៍្ និង្រកសួង្យុេថិ្ម៌ 
ធដើមផើមចករ ាំមលកគាំនិេ និង្ធលើកកមពស់ការយល់ដឹង្អាំពើរបកគាំធែើញរបស់គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌
ពាក់ព័ននធៅនឹង្សិទ្នជិាំនុាំជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌។ ជាចុង្ធរកាយ គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌បានផលេិ
ខ្លឹមសារអេទបទ្មួយចាំនួន រមួាន ការវភិាគធៅធលើចាប់ងមើៗ ការវភិាគមផបកេុលាការ នងិ្សារណា កាំណ្េ់រត្ត
សធង្េប ធសចកថើមងលង្ការណ៍្ សលាកប័រេព័េ៌ាន ការវភិាគមផបកចាប់ធឆលើយេបធៅនឹង្ការវវិេថ្ ្កបុង្វស័ិយ
យុេថិ្ ម៌។ 

ម.ស.ម.ក នងឹ្បនថការង្ករសធង្កេការណ៍្របស់ខ្លួនធៅធលើសវ្ការរពែមទ្ណ្ឍ ធៅកបុង្េុលាការកមពុជា 
ធដ្ឋយានបាំណ្ង្ធ្វើរបាយការណ៍្ និង្ធ្វើការេសូ៊មេធិៅនឹង្ការរ ាំធលាភបាំពានធៅធលើសិទ្នជិាំនុាំជរមះធដ្ឋយ
យុេថិ្ម៌របស់ជនជាប់ធចាទ្។ ដរាបណា្នធានាន និង្ដរាបណា ម.ស.ម.ក អាចបង្កា ញព័េ៌ានមផអកធលើ
មូលដ្ឋឌ នមដលានរសាប់ មដលថ្នការឃ្មល ាំធមើលសវ្ការរបស់ខ្លួនានលកេណ្ៈម៉េ់ចេ់ ានសុពលភាព ធែើយ
ពិេជាានលទ្នផលជាក់មសថង្ ដូធចបះានទ្ ាើករណ៍្រងឹ្ាាំមយួធលើកធ ើង្ថ្ន ម.ស.ម.ក គួរបនថការង្ករធនះ ធបើ
ធទះជា្ធពលធនះ ម.ស.ម.ក ធផ្លថ េធៅធលើករណ្ើ អបកការពារសិទ្នមិនុសស និង្ធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ នក៏ធដ្ឋយ។ ជា
ពិធសស ម.ស.ម.ក អាចពរង្ើកវសិាលភាពធនះធដ្ឋយធផ្លថ េធៅធលើការធលើកកមពស់ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេិ
ធៅធលើអុើន្ណិឺ្េមដលផោរភាជ ប់នូវទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ឱយកាន់មេលអរបធសើរជាមួយចាំណាប់អារមមណ៍្ជាខាល ាំង្ធលើ
ឧបករណ៍្បធចចកវទិ្ា គម្គមន៍  ងព័េ៌ាន សទិ្នបិធចចកវទិ្ា និង្ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេិធៅធលើអុើន្ឺ
ណិ្េ។ របសិនធបើរបធទ្សមយួចាំនួនដូចជា របធទ្សថ្ង ធវៀេណាម ចិន និង្ភូា កបុង្សាទ នភាពបចចុបផនបគឺកាំពុង្
មេឈានមុខ្មុនកមពុជា និង្ជាពិធសស របសិនធបើចាប់សថើពើឧរកិដឌកមមត្តមរបព័ននបធចចកវទិ្ារេូវបានអនុម័េធ្ះ 
នឹង្អាចធកើេានករណ្ើ ជាធរចើនធៅរយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំធៅមុខ្ធទ្ៀេ  ជាពិធសសធៅមុនធពលធបាះធឆ្ប េធរជើសធរ ើស
េាំណាង្រាស្តសថឆ្ប ាំ ២០១៨។ 

សកមមភាពធផសង្ធទ្ៀេមដលនងឹ្បាំធពញដល់ការឃ្មល ាំធមើលសវ្ការ និង្ការេសូ៊មេទូិ្ធៅរបស់គធរាង្
កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ម៌ និង្ការវភិាគពាក់ព័ននធៅនឹង្បញ្ជា េុលាការ អាចជាការផថល់ការការពារមបបយុទ្នសា
ស្តសថធលើករណ្ើ រធសើបៗ ជាពិធសស ករណ្ើ ពាក់ព័នននឹង្អបកការពារសិទ្នមិនុសស។ ករណ្ើ ធនះអាចពាក់ព័នននឹង្ការ
មសវង្រកធមធាវ ើការពារកថើជនជាប់ធចាទ្ធៅធលើបណាថ ញសង្គមធែវសបុ៊ក និង្ធៅធលើ្វើេធទ្ើ និង្ោាំរទ្ធមធាវ ើទាំង្
ធ្ះឱយានសាវត្តរធលចធធាល  ធែើយការពារកថើរបកបធដ្ឋយធោលការណ៍្មផអកធលើចាប់សទិ្និមនុសសជាេ ិ និង្អនថរ 
ជាេ។ិ  

ម.ស.ម.ក អាចចូលរមួកាន់មេទូ្លាំទូ្លាយជាមួយសាទ ប័នរដឌ មដលមិនរេឹមមេធ្វើការេសូ៊មេជិាមួយ
េុលាការកមពុជានិង្រកសួង្យុេថិ្ម៌ បុ៉មនថមងមទាំង្ជាមួយរកុមរបឹកោធដើមផើកាំមណ្ទ្រមង់្ចាប់និង្របព័ននយុេថិ្ម៌
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ផង្មដរ មផអកត្តមរបកគាំធែើញនិង្អនុសាសន៍សាំខាន់ៗរបមូលបានកបុង្អាំ ុង្ធពលសធង្កេការណ៍្សវ្ការ
របស់ខ្លួន។ ម.ស.ម.ក បានង្កកមកធផ្លថ េធៅធលើសាលាឧទ្នរណ៍្ (ធរពាះខ្លួនបានចាប់អនុវេថរចួមកធែើយ) និង្
េុលាការកាំពូលមដលជាសាទ ប័នរេូវបចច ប់សាំណុ្ាំ ធរឿង្សាំខាន់ៗ។ ម.ស.ម.ក អាចធរបើរបាស់វ ិ្ ើសាស្តសថានលកេ
ណ្ៈ ចាស់លាស់ជុាំវញិការសធង្កេការណ៍្ផង្មដរមដលធលើកយកមកពិចារណាធលើសទិ្និជាំនុាំជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌
ឱយបានធរចើនរសបត្តមនើេិវ ិ្ ើ។ មាង៉្ធទ្ៀេ ម.ស.ម.ក អាចត្តក់មេង្ធោលនធោបាយសធង្េបសុើជធរៅធលើ
បញ្ជា កាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននយុេថិ្ ម៌7 រពមទាំង្សិទ្នជិាំនុាំជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌និង្ធសចកថើរពាង្ ធែើយនិង្សារណា
មផបកយុេថិ្ម៌ផលូវចាប់ដូចជាសារណាសធង្េប និង្សារណាមផបកយុេថិ្ម៌ដថ្ទ្ធទ្ៀេធៅកាន់រកុមការង្ករអង្គការ
សែរបជាជាេិទ្ទ្លួបនធុកធលើការ្ុាំខ្លួនត្តមអាំធពើចិេថ។ ធដើមផើសធរមចនូវការង្ករធនះ ម.ស.ម.ក អាចសែការ
ោ៉ង្ជិេសបិទ្នជាមួយថ្ដគូអនថរជាេមិដលានឯកធទ្សចាស់លាស់កបុង្វស័ិយទាំង្ធនះដូចជាគណ្ៈធមធាវ ើអនថរ
ជាេិ នងិ្គណ្ៈធមធាវ ើអាធមរកិ។ ជាចុង្ធរកាយ ម.ស.ម.ក អាចពិចារណាធលើការធលើកធ ើង្ពើបញ្ជា និទ្ណ្ឍ ភាព 
ជាពិធសសកបុង្បរបិទ្ថ្នការរ ាំធលាភបាំពានសិទ្និដើ្លើ និង្ការបាំពារបាំពានសិទ្នមិនុសសដថ្ទ្ធទ្ៀេធដ្ឋយរដឌ និង្េួអង្គ
សាជើវកមម និង្ការង្ករជាមួយរបព័ននេុលាការកមពុជាធដើមផើពរង្ឹង្នើេិរដឌ។ កបុង្ទ្ិសធៅសធរមចបាននូវលទ្ន        
ផលរបធសើរបាំផុេធ្ះគឺជារបធទ្សមួយមដលោម នជនណាាប ក់ធៅធលើចាប់។ 

៣.៣ ្មពព និខការពរ ើ្ ពអើខ 

 ម.ស.ម.ក រេូវបានធគសាគ ល់ត្តមរយៈការង្ករមផបកនិ ប្ ការធភទ្និង្អេថសញ្ជដ នធយនឌ័រនិង្ការបង្កា ញ
នូវទ្ាំធ្ធយនឌ័រផង្មដរ។ របាកដណាស់ធដ្ឋយានការោាំរទ្នូវជាំនួយដ៏រងឹ្ាាំពើសាគមអប់រ ាំធយនឌ័រថ្ន
របធទ្សសុ៊យមអេ (RFSU) អស់រយៈធពលជាធរចើនឆ្ប ាំកនលង្មក មដលបចចុបផនបធនះ ម.ស.ម.ក កាំពុង្អនុវេថ
គធរាង្និ ប្ ការធភទ្នងិ្អេថសញ្ជដ ណ្ធយនឌ័រ របកបធដ្ឋយរបសិទ្នភាពខ្ពស់ មដលធលើកកមពស់និង្ការពារសិទ្និ
របស់រកុមអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅរបធទ្សកមពុជាមដលបចចុបផនបធនះរបឈមនងឹ្ការធរ ើសធអើង្ខាល ាំង្។ គធរាង្
ធនះោាំរទ្ធៅធលើសកមមជនជាអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្ជនរង្ធរោះ នឹង្ពរង្ឹង្អាំណាចឱយធចះេសូ៊មេិធដើមផើ
ទមទរសិទ្និមនុសសរបស់ខ្លួនធដើមផើផលរបធោជន៍ដល់សែគមន៍អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្ជនរង្ធរោះជា
អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប ធដ្ឋយសារការបាំពារបាំពាននិង្ការធរ ើសធអើង្។ ម.ស.ម.ក ានបាំណ្ង្បនថគធរាង្
និ ប្ ការធភទ្ និង្អេថសញ្ជដ ណ្ធយនឌ័រសរាប់រយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ ធដ្ឋយទ្ទ្ួលបានការោាំរទ្ែរិចដវេទុពើអង្គ
ការអប់រ ាំពើបញ្ជា ធយនឌ័ររបស់របធទ្សសុ៊យមអេ RFSU និង្ាច ស់ជាំនយួធផសង្ៗធទ្ៀេ និង្រេូវធ្វើការវាយេថ្មលធៅ
ធលើរបសិទ្នភាព លទ្នភាព និង្និរនថរភាពរបស់គធរាង្សូជើ។ 
 មេោ៉ង្ណា ានធលើកធ ើង្ថ្នការបាំពារបាំពាននិង្ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើរកុមអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  គឺ
មិនមមនជាបញ្ជា ្ាំមួយកបុង្ចាំធណាមបញ្ជា សិទ្នមិនុសស្ាំៗធ្ះធទ្ ខ្ណ្ៈមដលសាទ នភាពអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប
                                                           

7
 ឧទែរណ៍្ សូមធមើល កាំណ្េរ់ត្តសធង្េបរបស ់ម.ស.ម.ក “ កាំមណ្ទ្រមង្់យុេថិ្ម ៌” មខ្កុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៣ រាជធានើភបាំធពញ អាចមសវង្រក
បានត្តមរយៈ ៖ www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=29&id=5។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=29&id=5
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កបុង្របធទ្សកមពុជាលអរបធសើរជាង្បណាថ របធទ្សមួយចាំនួនធៅធលើពិភពធលាក។ ករណ្ើ ធនះអាចជាការពិេខ្លះ    
ខ្ណ្ៈមដលវបផ្ម៌កមពុជាានការធរ ើសធអើង្ពើបុរាណ្កាលមកធៅធលើអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  ធែើយធៅមេាន
គាំនិេគិេធដ្ឋយរសពិចរសពលិធៅធលើពួកធគ ធែើយអបកខ្លះធឆមើង្ថ្ឆម ោ៉ង្ណាកថើមស្តនថើរដ្ឋឌ ភិបាលបានោាំរទ្ជាខាល ាំង្
ដល់កិចចរបឹង្មរបង្របស់ ម.ស.ម.ក មដលធនះជាការសបញ្ជជ ក់ថ្នម.ស.ម.ក កាំពុង្មេធ្វើដាំធណ្ើ ររសបត្តមទ្ិស
ធៅ។ មាង៉្វញិធទ្ៀេ ករណ្ើ ទាំង្ធ្ះហាក់ានភាពរបធសើរ ធដ្ឋយការធរ ើសធអើង្បានធាល ក់ចុះធៅកបុង្រយៈធពល
បុ៉ ម្ នឆ្ប ាំចុង្ធរកាយធនះ។ មេោ៉ង្ណាធៅានកិចចការង្ករជាធរចើនមដលរេូវធ្វើបនថធទ្ៀេ ខ្ណ្ៈមដលសកមមជន
អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្របជាពលរដឌធៅមេបនថរង្ធរោះធដ្ឋយសារការបាំពារបាំពាន និង្ការធរ ើសធអើង្រគប់
ទ្រមង់្និង្ធៅរគប់ទ្ើកមនលង្។ ធដ្ឋយសារមេ ម.ស.ម.ក ជាសាទ ប័នធ្វើការធៅធលើវស័ិយងមើធនះ (សរាប់កមពុជា) 
ដូធចបះ ម.ស.ម.ក បនថអនុវេថនូវការង្ករដ៏ានេថ្មលរបស់ខ្លួនធនះបនថធទ្ៀេ ធដ្ឋយសង្ឃមឹថ្ននឹង្ានបុគគលិកចាំនួន
ពើរ្ក់ (ជាជាង្ាប ក់) ធដើមផើបធង្កើនសមេទភាពគធរាង្សូជើ។ 
 មាង៉្ធទ្ៀេ គធរាង្សូជើនឹង្ធ្វើឱយានការផ្លល ស់បថូរនូវសកមមភាពការង្ករជាវជិជានមួយចាំននួដូចជា(១) 
បនថការង្ករជាលកេណ្ៈយុទ្នសាស្តសថធលើករណ្ើ ពាក់ព័នននឹង្សកមមភាពរបស់សកមមជនអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  ឬ 
រកុមជនរង្ធរោះ្្កបុង្ធោលបាំណ្ង្ធលើកកមពស់សិទ្និរបស់អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  (២) បធង្កើននូវកិចច
អនថរាគមន៍របស់ខ្លួនត្តមរយៈការផថល់នូវជាំនួយមផបកចាប់ដល់សកមមជនអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប មដលជាមផបកថ្ន
យនថការការពារអបកការពារសិទ្និមនុសស មដលធរបើរបាស់្នធានធមធាវ ើមដលធាល ប់ទ្ទ្ួលបានការបណ្ថុ ះបណាថ ល
មផបកចាប់និង្មផបកយុទ្នសាស្តសថរចួធែើយពាក់ព័នននឹង្ករណ្ើ ្ាៗំ មផបកសូជើ (៣) ធ្វើការរបឹកោធោបល់បមនទមធទ្ៀេ
ជាមួយសកមមជនអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប និង្ាច ស់សិទ្នធិៅធពលានកិចចអនថរាគមន៍មផបកសិទ្នមិនុសស ឬធចញ
ធសចកថើមងលង្ការណ៍្ធលើបញ្ជា សូជើ (៤) ធរេៀមលកេណ្ៈចូលរមួជាមួយរកុមអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  អង្គការ 
សកមមជន និង្សែគមន៍អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជាទាំង្មូលធដើមផើបធង្កើេនូវបណាថ ញអបករសលាញ់ធភទ្
ដូចោប  និង្ធដើមផើបធង្កើននូវភាពាច ស់ការ ការចូលរមួ ទ្ាំនលួខុ្សរេូវ នងិ្ការពរង្ឹង្សទិ្និអាំណាចដល់សែគមន៍
អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  (៥) ធ្វើការរសាវរជាវនិង្ការេសូ៊មេកិរមិេខ្ពស់ពាក់ព័ននធៅនឹង្សាទ នភាពសិទ្នមិនុសស
របស់អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជានងិ្ផថល់នូវអនុសាសន៍ជាធោលនធោបាយមដលពាក់ព័នន (៦)ផថួចធផថើម
ឱយានយុទ្ន្ការេសូ៊មេមិដលានឥទ្និពលខាល ាំង្ធៅធលើអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប ដូចជាយុទ្ន្ការ“រកា ” ឥនន
្នូ មដលទ្ទ្ួលធជាគជ័យបាំផុេរបស់ ម.ស.ម.ក (រការបថ្ពណ្ើ មខ្មរ) កបុង្រយៈធពលពើរបើឆ្ប ាំកនលង្មក និង្ 
(៧) ជួយសរមបសរមួលរពឹេថិការណ៍្អបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជា ដូចជាសបាថ ែ៍ធាទ្នៈភាពសកល
ធលាករបចាាំឆ្ប ាំជាមួយរកុមអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្អង្គការធៅកមពុជាដថ្ទ្ធទ្ៀេ ដូចជាសែគមន៍ឥនធ្នូ
កមពុជា និង្អង្គការអ្គេយុវជនកមពុជាអាស៊ានជាធដើម។ 
 ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ ម.ស.ម.ក នឹង្បនថកិចចរបឹង្មរបង្មដលធផ្លថ េការង្ករសាំខាន់ធៅធលើទ្ាំនួលខុ្សរេូវ
ចមផង្របស់ខ្លួន គឺការេសូ៊មេិទមទរឱយានការការពារដល់សិទ្និរបស់រកុមអបករសលាញ់ធភទ្ដូចោប  ជាជាង្ធ្វើ
ការង្ករកបុង្វស័ិយសុខ្ភាពនងិ្អប់រ ាំមដលអង្គការនងិ្សាទ ប័នធផសង្ៗបានអនុវេថោ៉ង្ានរបសិទ្នភាពរចួធៅធែើយ
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ធ្ះ។ ជាចុង្ធរកាយ និង្សាំខាន់បាំផុេធ្ះ ម.ស.ម.ក នងឹ្ពិចារណាដ្ឋក់បចចូ លគធរាង្សូជើជាយនថការមួយ
ធៅកបុង្ការង្ករសិទ្នមិនុសសទាំង្អស់ត្តមរយៈអនថរាគមន៍ និង្ការធបាះពុមពផោយ រពមទាំង្ទ្ាំធ្រធយនឌ័រធៅរគប់
កមមវ ិ្ ើ និង្គធរាង្ធផសង្ៗរបស់ខ្លួន។ មាង៉្ធទ្ៀេ គធរាង្និ ប្ ការធភទ្នងិ្អេថសញ្ជដ ណ្ធយនឌ័រមិនរេឹមមេ
ចាេ់ទុ្កកបុង្វស័ិយការង្ករសបូល ឬកមមវ ិ្ ើសបូលធ្ះធទ្ បុ៉មនថគជឺាយនថការមួយជយួោាំរទ្នូវរគប់ការង្ករមផបកសិទ្និ
មនុសសទាំង្អស់របស់ម.ស.ម.ក ។ ម.ស.ម.ក នឹង្ធ្វើការបណ្ឋុ ះបណាឋ លដល់មស្តនថើសរមបសរមលួគធរាង្ធផស
ង្ៗរបស់ខ្លួនធដើមផើឱយពួកធគានការយល់ដឹង្ចាស់លាស់ ធ្វើការវភិាគ និង្ធឆលើយេបធៅនឹង្បញ្ជា និ ប្ ការធភទ្
កបុង្គធរាង្ផ្លធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកធគ។ ឧទែរណ៍្ដូចជាការត្តមដ្ឋនរបស់គធរាង្្ុរកិចច និង្សិទ្នមិនុសសថ្នធេើ
កមមការនិើកាេ់ធដរជាស្តសថើរសលាញ់ស្តសថើរង្ការធរ ើសធអើង្មផបកសូជើោ៉ង្ណា ធែើយប ធ្ ប់មកធ្វើកិចចសែការជាមួយ
គធរាង្សូជើ ធៅធពលានករណ្ើ រ ាំធលាភបាំពានមបបធនះធកើេធ ើង្។ ត្តមចាំណុ្ច ៤ ដូចបានធលើកធ ើង្ខាង្
ធលើ  គធរាង្្ុរកិចចនិង្សទិ្និមនុសសនឹង្ានទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ឱយកាន់មេជិេសបិទ្នជាមួយកមមការនិើកាេ់ធដរជាស្តសថើ
រសលាញ់ស្តសថើសរាប់គធរាង្សូជើកបុង្ធោលបាំណ្ង្បធង្កើននូវទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្  ការោាំរទ្បណាថ ញនិង្យនថការការពារ
ដល់ពួកធគ។ 
 ការផ្លល ស់បថូររច្សមពននដថ្ទ្ធផសង្ធទ្ៀេមដល ម.ស.ម.ក នឹង្អនុវេថធៅរយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ធទ្ៀេ
ធ្ះគឺការធរៀបចាំរច្សមពននគធរាង្សូជើធ ើង្វញិឱយសទិេធៅធរកាមកមមវ ិ្ ើសមភាពនងិ្ការធរ ើសធអើង្។ កមមវ ិ្ ើ
ធនះក៏នឹង្ធ្វើឱយ ម.ស.ម.ក ធផ្លថ េការង្ករសាំខាន់មួយចាំនួនធៅធលើ (១) សិទ្នរិបស់ស្តសថើមដលទក់ទ្ង្ទាំង្រសុង្
ជាមួយអនុសញ្ជដ សថើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្រមង់្ថ្នការធរ ើសធអើង្របឆ្ាំង្្រ ើធភទ្ មដលកមពុជាជារដឌែេទធលខ្ើថ្ន
អនុសញ្ជដ ធនះ ឬអាំពើសិទ្នរិបស់ស្តសថើកបុង្បរបិទ្ការចូលរមួមផបកនធោបាយ ជាមផបកមួយមដល ម.ស.ម.ក ានបទ្
ពិធសា្ន៍ចាស់លាស់ និង្ានទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ការង្កររបស់ខ្លួនោ៉ង្លអធលើការចូលរមួកបុង្វស័ិយនធោបាយទូ្ធៅ 
និង្ (២) សិទ្នជិនជាេធិដើមភាគេិច និង្ជនជាេិភាគេិច ធដ្ឋយធផ្លថ េជាពិធសសធៅធលើការបាំផុសនិ ប្ ការធរ ើស
ធអើង្របឆ្ាំង្នឹង្ជនជាេិធវៀេណាម និង្ការធរ ើសធអើង្ជាេិសាសន៍មដលជះរសធាលធៅធលើរបធទ្សកមពុជាចាប់
ត្តាំង្ពើការចាប់ធផថើមយុទ្ន្ ការធឃ្មស្ធបាះធឆ្ប េសរាប់ការធបាះធឆ្ប េធរជើសត្តាំង្េាំណាង្រាស្តសថធៅឆ្ប ាំ
២០១៣ មដលជាធែេុ្ាំឲ្យ ម.ស.ម.ក ធចញធសចកឋើមងលង្ការណ៍្ធលើកធ ើង្អាំពើករណ្ើ ធ្ះកបុង្អាំ ុង្ធពល
យុទ្ន្ការធបាះធឆ្ប េឆ្ប ាំ២០១៣ រពមទាំង្ធលើកធ ើង្អាំពើសទិ្និរបស់មខ្មរកមពុជាធរកាម។ កមមវ ិ្ ើសមភាព នងិ្ការ
ធរ ើសធអើង្ធនះសទិេធៅកបុង្មផបកទ្ើពើរថ្នវស័ិយការង្ករសបូល របស់ ម.ស.ម.ក ដូធចាប ះធែើយនឹង្រេូវចាេ់មចង្អនុវេថ
ឲ្យរសបធៅត្តមទ្ាំែា្ំ នធានែរិចដវេទុនិង្្នធានមនុសស។  
 

៣.៤ គពរាខធ្ុរកិចចនខិ្ទិ្ធមិនុ្ ស 

 គធរាង្្ុរកិចចនិង្សិទ្នមិនុសសកាំពុង្្រានធនះានធោលបាំណ្ង្សធរមចនូវកាំធណ្ើ នត្តមការទមទរ
របស់សាធារណ្ៈជនធៅកមពុជានិង្ធៅបរធទ្ស ធដើមផើឱយានការធោរពសិទ្នមិនុសសពើសាំណាក់ធរាង្ចរកកាេ់ធដរ
កាំពុង្ធ្វើរបេិបេថកិារធៅកមពុជានិង្ការដ្ឋក់បចចូ លនូវធោលការណ៍្មណ្្ាំសថើពើ្ុរកចិច និង្សិទ្និមនុសសរបស់អង្គ
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ការសែរបជាជាេធិៅកបុង្ធោលនធោបាយ និង្របេិបេថិការរបចាាំថ្ងងរបស់ធរាង្ចរកកាេ់ធដរ។ ម.ស.ម.ក យល់
ធ្ើញថ្ន ខ្ណ្ៈមដលគធរាង្្ុរកិចចនិង្សទិ្នមិនុសសគឺជាវស័ិយសបូលមផបកសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា នងិ្កបុង្េាំបន់ 
គធរាង្មដលធផ្លថ េធលើការង្ករជាក់លាក់និង្ចាស់លាស់មបបធនះ មិនធផ្លថ េធៅធលើបញ្ជា ទូ្លាំទូ្លាយធពកធ្ះធទ្ 
គឺរោន់មេផថល់ឱកាសដល់វស័ិយឯកជនចូលរមួធៅកបុង្កិចចសនធ្អាំពើសិទ្នមិនុសសរសបធពលមដលការវនិិធោគ
កបុង្រសុក និង្អនថរជាេ ិ និង្ការអភិវឌណកាំពុង្រ ើកលូេលាស់ធៅកបុង្របធទ្សកមពុជាមដលជារបធទ្សកាំពុង្ខ្វះនើេិរដឌ
ខាល ាំង្។ ធៅកបុង្រយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ ម.ស.ម.ក ានធោលបាំណ្ង្ពរង្ើកបមនទមនូវរបភពមូលនិ្ រិបស់ខ្លួននិង្
ធផ្លថ េការង្ករសបូលធៅធលើផលប៉ះពាល់ទាំង្មូលធៅធលើ្ុរកចិច នងិ្វនិិធោគកបុង្ទ្ិដឌភាពសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា។ 
ម.ស.ម.ក នងឹ្ធ្វើការរសាវរជាវនិង្ការេសូ៊មេមិផបកធោលនធោបាយកបុង្លកេណ្ៈរទ្ង់្រទយ្ាំ រពមទាំង្ចូល
រមួកបុង្ន័យសាទ ប្ជាមួយវស័ិយឯកជន រពមទាំង្រកសួង្្្របស់រដ្ឋឌ ភិបាល អាជាញ ្រមូលដ្ឋឌ ន អង្គការសង្គម
សុើវលិ និង្បុគគលរង្ផលប៉ះពាល់ធដ្ឋយសារការរ ាំធលាភបាំពានសិទ្និមនុសសត្តមរយៈការរបកប្ុរកិចចធទ្ៀេផង្។ 
ម.ស.ម.ក មិនានបាំណ្ង្កាំែេិការង្កររបស់ខ្លួនធៅធលើមេវស័ិយកាេ់ធដរមេមាង៉្ធ្ះធទ្ បុ៉មនថនងឹ្បចចូ លនូវ   
វស័ិយធផសង្ៗដថ្ទ្ធទ្ៀេ រសបត្តមសាម រេើថ្នការវភិាគ និង្ការចូលរមួរបស់ខ្លួនដូចជា កបុង្វស័ិយកសឧិសោែកមម 
ធសវាកមម ធទ្សចរណ៍្ អចលនៈរទ្ពយ ែរិចដវេទុ និង្ការវនិិធោគជាធដើម។ បមនទមធលើធនះ ម.ស.ម.ក នឹង្ឃ្មល ាំ
ធមើលធៅធលើធសវាកាំសានថ នងិ្ការង្ករមផបកធសវាផលូវធភទ្ មដលនឹង្ជួយោាំរទ្ដល់ការង្ករមផបកនិ ប្ ការធភទ្ និង្អេថ
សញ្ជដ ណ្ធយនឌ័រ សមភាព និង្ការធរ ើសធអើង្។ 
 ម.ស.ម.ក ានមផនការបនថការង្ករធផ្លថ េសាំខាន់ធៅធលើកាំមណ្ទ្រមង់្ដើ្លើធៅកបុង្រយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ 
ធដ្ឋយសារមេវបិេថិដើ្លើរពមទាំង្ការរ ាំធលាភសិទ្នមិនុសសកាំពុង្ធកើេានធ ើង្្ងន់្ងរ មេោ៉ង្ណាានការធលើក
ធ ើង្ជាធរចើនថ្ន ធនះមិនមមនជាចាំណុ្ចខាល ាំង្របស់ ម.ស.ម.ក ធ្ះធទ្។ ធបើធទះជាានការធលើកធ ើង្ធៅត្តម
កិចចពិភាកោេុមូល ធវទ្ិកាពិភាកោពើធោលនធោបាយ និង្ “កមមវ ិ្ ើពិភាកោ” ដថ្ទ្ធផសង្ធទ្ៀេ មដលកាំណ្េ់របភព
រទ្រទ្ង់្គធរាង្ពើមុនោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ ក៏គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្ដើ្លើរបស់ ម.ស.ម.ក ជបួរបទ្ះនឹង្កង្វះខាេមផបក 
(១) ែរិចដវេទុ និង្្នធានមនុសស (២) ជាំ្ញមផបកចាប់ភូមបិាល (៣) បទ្ពិធសា្ន៍ និង្លទ្នភាពសាទ ប័
នខាង្ការឃ្មល ាំធមើលធៅធលើករណ្ើ បាំពានសិទ្នដិើ្លើ និង្ (៤) ការចុះធៅកាន់សែគមន៍ និង្កង្វះព័េ៌ានធដើម
ដាំបូង្មកពើបណាថ ធខ្េថ មដលានករណ្ើ រ ាំធលាភបាំពានសិទ្នដិើ្លើធកើេធ ើង្ធរចើនជាង្ធគ។ 
 ដាំធណាះរសាយប ធ្ ន់គឺដ្ឋក់គធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្ដើ្លើរបស់ ម.ស.ម.ក ឱយសទិេធៅធរកាមកមមវ ិ្ ើ្ុរកិចច 
និង្សិទ្នមិនុសស។ ធ្ះានន័យថ្នគធរាង្កាំមណ្ទ្រមង់្ដើ្លើនឹង្បឋូររទ្ង់្រទយោ៉ង្ធរចើនមដលធផ្លថ េការង្ករជា
ចមផង្ធៅធលើការវនិិធោគ និង្កិចចរបេិបេថិការមផបកឯកជន និង្សាជើវកមម ជាពិធសសអាំពើទ្ធង្វើមដលវនិិធោគធ្វើ
ឱយប៉ះពាល់ដល់សិទ្និដើ្លើរបស់របជាពលរដឌ។ យនថការធនះសមរសបធៅនឹង្ចាំណុ្ចខាល ាំង្របស់ ម.ស.ម.ក ធពាលគឺ
ការេសូ៊មេ ិការរសាវរជាវនិង្សមេទភាពមផបកធោលនធោបាយ។ ឧទែរណ៍្ ម.ស.ម.ក អាចធផ្លថ េធលើការ    
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េសូ៊មេធិដើមផើកាំមណ្ទ្រមង់្ធៅធលើចាប់ភូមិបាលមដលានរសាប់ រកបខ័្ណ្ឍ សាទ ប័ននិង្ធោលនធោបាយជាេ។ិ8 
របការធនះក៏នឹង្ពរង្ឹង្កមមវ ិ្ ើ្ុរកិចចនងិ្សិទ្និមនុសសផង្មដរ មដលធ្វើឱយកិេថសិពធរបស់ ម.ស.ម.ក ានសាំធ ង្
កាន់មេលផើរនធធឺដ្ឋយធចញធសចកឋើមងលង្ការណ៍្កបុង្កាលៈធទ្សៈសមរសបអាំពើទ្ដិឌភាពទូ្លាំទូ្លាយមផបក្ុរកិចចនិង្
សិទ្នមិនុសស។ 
 បុ៉មនថ ធនះរេូវបានបញ្ជជ ក់ថ្នកមមវ ិ្ ើ្ុរកិចចនងិ្សិទ្និមនុសសមិនសទិេធៅកបុង្ទ្ាំនួលខុ្សរេូវដូចបានមចង្
ធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក មផបកសិទ្នពិលរដឌនិង្សិទ្ននិធោបាយធ្ះធទ្ ធទះជាោ៉ង្ណាកមមវ ិ្ ើធនះជួយឱយសធរមចនូវ
ធោលបាំណ្ង្របស់ ម.ស.ម.ក ពាក់ព័ននធៅនឹង្ការកាេ់បនទយនូវផលប៉ះពាល់សិទ្នមិនុសសជាអវជិជានមដលអាច
ធកើេានធ ើង្កបុង្ការអភិវឌណធសដឌកិចច។ ានការធលើកធ ើង្ថ្ន រសបធពលមដល ម.ស.ម.ក ានបាំណ្ង្ធពញ
ធលញកបុង្ការបនថនូវលទ្នភាពការង្ករមផបកធនះ របសិនធបើ្នធានែរិចដវេទុឬ្នធានមនុសសេរមូវធៅកបុង្ដាំណាក់
កាលណាមួយធ្ះ ម.ស.ម.កនឹង្កាំែេិនូវវស័ិយការង្ករសបូលទ្ើ៣របស់ខ្លួន ធ្ះកមមវ ិ្ ើ្ុរកិចចនិង្សិទ្នមិនុសស
អាចនឹង្រេូវបចឈប់។ របសិនធបើ្នធាន្្អាំធណាយផលនិង្ានការធរៀបចាំរច្សមព័ននធ ើង្វញិរេឹមរេូវដូច
បានធលើកធ ើង្ខាង្ធលើ ម.ស.ម.ក ធជឿថ្នកមមវ ិ្ ើ្ុរកិចចនិង្សិទ្នមិនុសសអាចទ្ទ្លួធជាគជ័យនិង្ានរបសទិ្នភាព
ខ្ពស់និង្អាចសធរមចបានត្តមមផនការធៅកបុង្រយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់។ កបុង្ករណ្ើ មដលកមមវ ិ្ ើធនះមិនបនថកបុង្
ដាំណាក់កាលណាមួយធៅរយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំប ធ្ ប់ របាកដណាស់ ម.ស.ម.កនឹង្កាេ់បនទយនូវការង្កររបស់ខ្លួន
ជាធរចើនកបុង្ចាំណុ្ចធ្ះ មដលនឹង្ធផ្លថ េធលើការង្ករជាំ្ញរបស់ខ្លួនជាំនសួវញិគឺការោាំរទ្សិទ្នដិើ្លើ នងិ្សកមមជន
ធផសង្ៗមដលបានរង្ការរ ាំធលាភបាំពានសិទ្នមិនុសសរសបត្តមយុទ្នសាស្តសថអបកការពារសិទ្នមិនុសសរបស់ ម.ស.ម.ក 
ជាពិធសសយនថការការពារអបកការពារសិទ្នមិនុសសនិង្ការោាំរទ្ងវកិា។ មាង៉្វញិធទ្ៀេ ម.ស.ម.ក នឹង្ធ្វើការេសូ៊
មេតិ្តមរយៈកមមវ ិ្ ើកាំមណ្ទ្រមង់្របព័ននេុលាការធដើមផើការពារសកមមជន ឬអបកការពារសិទ្និមនុសសមដលទ្ទ្ួលរង្
ការោយើ ចាប់ខ្លួន ្ុាំខ្លួន កាេ់ធទស ឬដ្ឋក់ពនន្ោរ។ 

៣.៥ ការចូលរមួ ្ទិ្ធ ិនិខកាំផណ្ទ្រមខ់ផផនកនពោបាយ 

 ម.ស.ម.ក មិនានកមមវ ិ្ ើធផ្លថ េកាង្ករជាក់លាក់ធៅធលើ ការចូលរមួ សិទ្និ និង្កាំមណ្ទ្រមង់្នធោបាយ
ធ ើយ ធលើកមលង្មេគធរាង្ខ្លើៗ ដូចជា គធរាង្ធលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់ស្តសថើកបុង្វស័ិយនធោបាយនិង្
គធរាង្មួយធទ្ៀេគឺធលើកកមពស់ការធបាះធឆ្ប េ និង្លាំែលទ្និរបជា្ិបធេយយនងិ្គធរាង្ធផ្លថ េធៅធលើកិចចសនធ្
របស់សែគមន៍អាំពើសិទ្និមនុសស និង្លទ្នរិបជា្ិបធេយយ។ មេោ៉ង្ណាកឋើធដ្ឋយសារមេការធផ្លឋ េសាំខាន់ធលើការ
ង្ករដូចបានធលើកធ ើង្មផបកលទ្និរបជា្ិបធេយយនងិ្សិទ្នពិលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយជាទូ្ធៅ ធនះជាវស័ិយមួយ
មដល ម.ស.ម.ក គរួអនុវេថកបុង្រយៈធពលរបាាំឆ្ប ាំខាង្មុខ្ធនះ។ ត្តមពិេ ធនះគឺជាវស័ិយការង្ករសបូលមួយកបុង្

                                                           

8
 កាំណ្េរ់ត្តសធង្េបរបស ់ម.ស.ម.ក “កាំមណ្ទ្រមង្ដ់ើ ល្ើ” កាំណ្េ់រត្តសធង្េប មខ្មើ្ ឆ្ប ាំ២០១៣ រាជធានើភបាំធពញ អាចមសវង្រកបានត្តម  

រយៈ ៖ www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=32&id=5។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=32&id=5
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ចាំធណាមវស័ិយសបូលរបាាំកបុង្មផនការយុទ្នសាស្តសថឆ្ប ាំ២០១៣~២០១៥ របស់ ម.ស.ម.ក បុ៉មនថកបុង្   វស័ិយសបូល
ធនះ ធយើង្មិនាន្នធានកបុង្ការអនុវេថការង្ករធនះកបុង្រយៈកាលបើឆ្ប ាំកនលង្មកធនះ។ ធទះជាោ៉ង្ណាកថើ វស័ិ
យការង្ករសបូលធនះសទិេធៅកបុង្ចាំណុ្ចអាទ្ិភាពទ្ើបើ មដលនឹង្រេូវបានបធង្កើេធ ើង្របសិនធបើានការធា្ផថល់
មូលនិ្សិមរមយ ធែើយទ្ាំនង្នឹង្ធៅជិេការធបាះធឆ្ប េធរជើសធរ ើសេាំណាង្រាស្តសថកបុង្មខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ អាច
ធៅធដើមឆ្ប ាំ២០១៨ ឬធៅរយៈធពលមុនការធបាះធឆ្ប េធរជើសធរ ើសរកុមរបឹកោ្ុាំសង្កក េ់ឆ្ប ាំ២០១៧។ 

៣.៦ ការរសាវរជាវ ការត្ មូត ិនិខពោលនពោបាយពផសខៗពទ្ៀត 

 ជាចុង្ធរកាយ ម.ស.ម.ក នងឹ្បនថអនុវេថនូវការង្កររសាវរជាវ ការេសូ៊មេិ នងិ្កមមវ ិ្ ើធោលនធោបាយ
ធផសង្ៗធទ្ៀេ។ យុទ្នវ ិ្ ើធនះអនុញ្ជដ េឲ្យ ម.ស.ម.ក ានភាពបេ់មបនធៅត្តម (១) ធផ្លថ េសាំខាន់ធៅធលើបញ្ជា
សិទ្នមិនុសស មដលមិនសទិេធៅធរកាមគធរាង្ ឬកមមវ ិ្ ើ្្របស់ ម.ស.ម.ក (២) ជាការធឆលើយេបចាំធពាះការ
វវិឌណ ឬរពឹេថកិារណ៍្សាំខាន់ៗធដ្ឋយមិនរ ាំពឹង្ទុ្ក (៣) ពិនេិយធៅធលើមផបកសាំខាន់ ឬចាំណុ្ចងមើៗ  (៤) រសាវរជាវ
ឱយកាន់មេសុើជធរៅធៅកបុង្បញ្ជា សិទ្នមិនុសស ការពិនិេយធមើលធៅធលើបុពវធែេុ និង្និ ប្ ការ្្ជាជាង្រោន់មេ
និមមិេរូប និង្ (៥) រកោនូវសាំធលង្របកបធដ្ឋយឯករាជយ និង្ធដ្ឋយធោលការណ៍្ចាស់លាស់អាំពើបញ្ជា សិទ្និ
មនុសសធៅកមពុជា។ ធៅរយៈធពលបុ៉ ម្ នឆ្ប ាំមកធនះ ម.ស.ម.ក បានធចញផោយនូវធសចកថើមងលង្ការណ៍្ 
វចិារណ្កថ្នព័េ៌ាន ធសចកថើរបកាសព័េ៌ាន សលាកប័រេព័េ៌ាន កាំណ្េ់រត្តសធង្េប ការវភិាគចាប់ និង្
របាយការណ៍្រសាវរជាវធលើរបធានបទ្សិទ្នមិនុសសធផសង្ៗធៅកមពុជាជាធរចើន មដលមិនពាក់ព័ននធៅនឹង្ការង្ករ
គធរាង្ ឬកមមវ ិ្ ើ្្។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. យទុ្ធសាស្ត្រ្ រាបឆ់្ន ាំ២០១៦-២០២០ 
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 មផអកត្តមការវភិាគអាំពើ SWOT របស់ ម.ស.ម.ក ផោរភាជ ប់ជាមួយវស័ិយការង្ករសបូលមដលបានពិភាកោ
កបុង្មផបក ៣ ខាង្ធលើ ម.ស.ម.ក ានបាំណ្ង្បនថនូវកិចចរបងឹ្មរបង្របស់ខ្លួនធដើមផើអភិវឌណ ម.ស.ម.ក ធៅជាអង្គ
ការមដលពរង្ឹង្ធលើចាំណុ្ចខាល ាំង្ និង្ធដ្ឋះរសាយនូវចាំណុ្ចធខ្ោយរបស់ខ្លួនត្តមរយៈការធបាះបង់្ធចាលនូវយុទ្ន
សាស្តសថមដលមលង្ានរបធោជន៍ឬមលង្រេូវការនិង្បធង្កើេនូវយុទ្នសាស្តសថងមើៗធដើមផើពរង្ឹង្នូវរបេិបេថិការរបស់ខ្លួន 
និង្ធលើកកមពស់សិទ្និមនុសសធៅរបធទ្សកមពុជា។ ធយើង្សង្ឃមឹថ្នអង្គការធផសង្ធទ្ៀេនឹង្ទ្ទ្ួលសាគ ល់នូវយុទ្នសា
ស្តសថរបស់ ម.ស.ម.ក និង្សិកោពើគាំរធូនះ ដូធចបះពួកធគនឹង្អាចបធង្កើេនូវគាំនិេនិង្ពរង្ឹង្នូវរបសិទ្នភាពការង្ករ
របស់ពួកធគផង្មដរ។ យុទ្នសាស្តសថងមើមដល ម.ស.ម.ក នឹង្ធរបើរបាស់ានដូចខាង្ធរកាមធនះ ៖  

១. ការទញយករបធោជន៍ពើកាលានុវេថភាព សារៈសាំខាន់និង្របសិទ្នភាពមផបកអុើន្ណិឺ្េនិង្ឧបករណ៍្ 
ព័េ៌ាន ទូ្រគម្គមន៍ បធចចកវទិ្ា ដូចជា កមមវ ិ្ ើធលើបណាថ ញផសពវផោយព័េ៌ានសង្គម ទូ្រសពធទ្ាំធនើប 
(Smart phone) និង្ធគែទ្ាំព័រសិទ្និមនុសស “សិទ្និ ” របស់ ម.ស.ម.ក ធ្វើការេសូ៊មេិមផបកសិទ្នមិនុសស 
ធលើកកមពស់ការយល់ដឹង្អាំពើបញ្ជា សិទ្នមិនុសសនិង្រពឹេថិការណ៍្សាំខាន់ៗ នងិ្ធលើកកមពស់សិទ្ន ិ បធចចកវទិ្ា 
និង្ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេធិៅធលើអុើន្ណិឺ្េ។ 
២. បធង្កើេ “សិទ្និហាប់” ធ ើង្វញិជាទ្ើកមនលង្សរាប់និសសេិកមពុជា និង្សកមមជនមកជួបជុាំោប ធដើមផើបធង្កើេ
ទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ ពរង្ើកបណាថ ញរបស់ពួកធគ មចករ ាំមលកគាំនេិធោបល់ ពិភាកោអាំពើបញ្ជា សិទ្និមនុសសឬធៅ
ធលើរបធានបទ្្្ វ ិ្ ើសាស្តសថ បធង្កើេមផនការ ការផថួចធផថើមគាំនិេ និង្ធ្វើសកមមភាពរមួោប  រពមទាំង្បធង្កើេ
ជាធវទ្ិការធលើអុើន្ណិឺ្េធដើមផើធលើកកមពស់ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេធិៅធលើអុើន្ណិឺ្េ និង្សិទ្នបិធចចក
វទិ្ា។ 
៣. បធង្កើេបណាថ ញយុវជនកមពុជា និសសេិ អបកសរធសរបលុក និង្អបកដឹក្ាំវយ័ធកមង្ជាធដើម ជារកុមធោល
ធៅមួយថ្នការង្ករេសូ៊មេ ិ និង្ការង្ករេសូ៊មេរិបស់ ម.ស.ម.ក ធដ្ឋយចូលរមួជាមួយពកួធគកបុង្យុទ្ន្
ការេសូ៊មេ ិការចូលរមួកបុង្បុពវធែេុជាក់លាក់នងិ្ធ្វើការពិភាកោអាំពើបញ្ជា សិទ្និមនុសសទូ្ធៅ និង្  ផថល់ឱ
កាសដល់ពួកធគធ្វើការង្ករមផបកសិទ្នមិនុសស សិកោធលើជាំ្ញចាាំបាច់មដលបង្កា េ់បង្កា ញធដ្ឋយបុគគលិក
មដលានបទ្ពិធសា្ន៍។ 
៤. ផថល់នូវយនថការការពារដល់អបកការពារសិទ្នមិនុសស កបុង្ទ្រមង់្ថ្នការផថល់ជាំនួយមផបកចាប់ ែរិចដវេទុ 
សាភ រៈ ថ្នប ាំពាបាល និង្ចេិថសាស្តសថដល់ពលរដឌមដលរង្ហានិភ័យ ឬបញ្ជា របឈម អាំធពើែងិ្ោ ការោយើ
ផលូវកាយ និង្ផលូវេុលាការ ការចាប់ខ្លួន និង្ការដ្ឋក់ពនន្ ោរ ជាមធ្ាបាយមបបយុទ្នសាស្តសថ នងិ្ជានិរនថរ
ភាពធដើមផើលមអនូវសាទ នភាពសទិ្និមនុសសត្តមរយៈការពរង្ឹង្សិទ្នអិាំណាចដល់របជាពលរដឌធដើមផើេសូ៊មេិ
ទមទរសិទ្នរិបស់ខ្លួន។ 
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៥. ធរៀបចាំយុទ្នសាស្តសថការពារធៅធលើករណ្ើ ្ាំៗ រធសើបៗ ឬករណ្ើ ប៉ះពាល់ដល់ផលរបធោជន៍សាធារណ្ៈ 
ដូចជាករណ្ើ ពាក់ព័ននធៅនឹង្អបកការពារសិទ្និមនុសស ការរ ាំធលាភបាំពានធៅធលើធសរ ើភាពមូលដ្ឋឌ ន ឬការ
បធចចញមេធិៅធលើអុើន្ណិឺ្េ ត្តមរយៈការធលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ធលើបញ្ជា ទាំង្ធ្ះ ទញចាំណាប់
អារមមណ៍្របស់សាធារណ្ៈជន និង្មស្តនថើេុលាការអាំពើចាប់សិទ្នមិនុសសអនថរជាេ ិ និង្ជរមុញដាំធណ្ើ រការ
របព័ននេុលាការរបស់របធទ្សកមពុជាជាមួយករណ្ើ ជាក់មសថង្។ 
៦. ចូលរមួជាងមើ ត្តមរយៈការពរង្ឹង្សិទ្នអិាំណាចរបស់សែគមន៍ មដលជាការោាំរទ្ដល់យុទ្នសាស្តសថ (១) 
ធនះគឺជាការង្ករចើរភាព (២) ានេរមវូការចាាំបាច់ចាំធពាះវគគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពើការេសូ៊មេសិរាប់
សែគមន៍ធៅត្តមមូលដ្ឋឌ ននិង្សកមមភាព្្ (៣) ការអប់រ ាំមិនសូវជាចាាំបាច់ដូចជាការេសូ៊មេ ិនិង្ 
(៤) ដូធចបះធែើយ ម.ស.ម.ក អាចធលើកកមពស់ការយល់ដឹង្ និង្ពរង្ឹង្ទ្ាំ្ក់ទ្ាំនង្ជាមួយ              “
ាច ស់ធឆ្ប េ” និង្ាច ស់សិទ្និទូ្ធៅ។ 
៧. ធលើកកមពស់ភាពឯកធទ្ស និង្កិចចសែរបេិបេថកិារ ធដ្ឋយធា្ថ្ន កមមវ ិ្ ើ្្របស់ ម.ស.ម.ក ធៅ
ធរបើរបាស់សកាថ នុពលឯកធទ្សធពាលគឺ ការេសូ៊មេ ិការវភិាគចាប់ និង្ការវភិាគធោលនធោបាយ មដល
ធ្វើឱយ ម.ស.ម.ក កាល យជាសាទ ប័នជាំ្ញកបុង្វស័ិយការង្ករសបូលរបស់ខ្លួន នងិ្ការបធង្កើេនូវកិចចសែ
របេិបេថិការជាមួយអង្គការសង្គមសុើវលិជាថ្ដគូដថ្ទ្ធផសង្ធទ្ៀេ ធៅធពលមដលជាំ្ញសបូលរបស់ ម.ស.ម
.ក អាចចូលរមួធរជាមមរជង្សែការជាមួយសាទ ប័នដថ្ទ្ ។ 
៨. ធ្វើការវភិាគរបកបធដ្ឋយធោលការណ៍្ ានលកេណ្ៈសមរសប ឥេលធមអៀង្ របកបធដ្ឋយគុណ្េថ្មល 
របស់ខ្លួន និង្អនុធលាមត្តមធោលការណ៍្សិទ្និមនុសស និង្ការេសូ៊មេមិផអកត្តមមូលដ្ឋឌ នធ្ះមេមាង៉្ 
ធដ្ឋយមិនលធមអៀង្ធៅធលើគណ្បកសនធោបាយ បុគគល ឬចល្ណាមយួធ ើយ ធដើមផើឲ្យានការទ្ទ្ួល
សាគ ល់ថ្ន ម.ស.ម.ក ជាសាទ ប័នមដលានសាំធលង្របកបធដ្ឋយធោលការណ៍្ឯករាជយធលើសាទ នភាពសិទ្និ
មនុសសធៅកមពុជា។ 
៩. ផថួចធផថើមឱយានការចូលរមួកបុង្ន័យសាទ ប្ជាមួយសាទ ប័ន្្របស់រដ្ឋឌ ភិបាល នងិ្វស័ិយឯកជន 
ធរពាះធនះគជឺាវ ិ្ ើរបធសើរបាំផុេធដើមផើផថួចធផថើមឱយានកិចចសនធ្  ធលើកធ ើង្នូវគាំនិេ និង្ទ្ ាើករណ៍្្្ 
ការមសវង្រកទ្ាំនុកចិេថ និង្ការធោរពោប ធៅវញិធៅមក ការកសាង្ទ្ាំនុកចិេថ បធង្កើននូវអានុភាព និង្េអួង្គ
មដលានសកាថ នុពល នងិ្មសវង្រកដាំធណាះរសាយ ត្តមរយៈការផថល់នូវអនុសាសន៍ជាធោលនធោបាយ
ធដ្ឋយធសាម ះរេង់្ និង្ការោាំរទ្ោ៉ង្រេឹមរេូវ។ 
១០.ធា្ឱយានការធរបើរបាស់អេទបទ្ធបាះពុមភផោយជាលកេណ្ៈយុទ្នសាស្តសថ ជាជាង្រោន់មេផោយ
ធចាលនូវឯកសារទាំង្ធ្ះ ធដ្ឋយរេូវធលើកធ ើង្នូវខ្លឹមសារថ្នអេទបទ្ទាំង្ធ្ះបមនទមធទ្ៀេធៅធពលាន
ការសធាព ្្្ ឬវចិារណ្ៈកថ្នព័េ៌ានជាធដើម ធដើមផើឆលុះបញ្ជច ាំង្ធ ើង្វញិពើធោលជាំែរកបុង្អេទបទ្ធបាះ
ពុមពផោយទាំង្ធ្ះ និង្ធ្វើការវាយេថ្មលពើគុណ្េថ្មលជាលកេណ្ៈយុទ្នសាស្តសថធៅធលើអេទបទ្ធបាះពុមពផោយ
នើមួយៗធៅធពលសរធសរអេទបទ្ទាំង្ធ្ះ ជាជាង្រោន់មេបធង្កើេសរាប់មេខ្លួនឯង្។  



 

21 

 

យុទ្នសាស្តសថចាស់មដលឈប់អនុវេថានធលើកធ ើង្ដូចខាង្ធរកាម ៖ 
 ១. បចឈប់ការផោយផ្លធ ល់វ ើធដអូ (video live streaming) កបុង្កមមវ ិ្ ើវទិ្យុរបស់ ម.ស.ម.ក មដលទ្ទ្លួបាន

របជារបិយភាព និង្ធជាគជ័យ រែូេការភាជ ប់បណាថ ញអុើន្ណិឺ្េ  និង្ធលផឿនទញយកឯកសារធៅ
ធលើអុើន្ណិឺ្េធៅកមពុជាខាល ាំង្និង្ធលឿនរគប់រោន់អាចធ្វើកិចចការធនះបាន មេធៅធពលបចចុបផនបធយើង្
ធៅរកោការផោយបនថនូវកមមវ ិ្ ើវទិ្យុជាសាំធ ង្មដលធៅមេជាមធ្ាបាយានរបសិទ្នភាពខ្ពស់ថ្នការ
បធង្កើនការធរបើរបាស់របព័ននបធចចកវទិ្ា។ 

 ២. ពាោមមិនធរបើរបាស់វ ើ្ ើសាស្តសថធលើកធ ើង្ចាំធឈាម ះភាល មៗ (naming and shaming) ចាំធពាះអបក
រ ាំធលាភបាំពានសិទ្នមិនុសស ជាពិធសសរកុមែុ៊ននិង្បុគគលមស្តនថើរដ្ឋឌ ភិបាល បុ៉មនថវ ិ្ ើសាស្តសថធៅមេជា
ជធរមើសរបស់ធយើង្ ធបើសិនជាានករណ្ើ រ ាំធលាភសិទ្នមិនុសស្ងន់្ងរមដលរបរពឹេថធដ្ឋយរដ្ឋឌ ភិបាល  

  សាទ ប័នរដឌ ។ 
 ៣.  លុបធចាលការឃ្មល ាំធមើលេុលាការមដលមិនចាាំបាច់និង្ធា្ថ្នសកមមភាព្្ទ្ទ្លួបានលទ្នផល

ជាក់មសថង្និង្ាននិរនថរភាព សាំធៅដល់ការធលើកកមពស់ការអធង្កេធៅធលើសិទ្នជុិាំនុាំជរមះធដ្ឋយយុេថិ្ម៌ 
និង្ដាំធណ្ើ រការរេឹមរេូវកបុង្នើេវិ ិ្ ើរបស់េុលាការទាំង្អស់ នងិ្ជួយធា្ឲ្យានកាំមណ្ទ្រមង់្មផបក  

  សាទ ប័នឲ្យបានទូ្លាំទូ្លាយ និង្សុើជធរៅកបុង្របព័ននយុេថិ្ម៌កមពុជាទាំង្មូល និង្ 

 ៤.បធចច ៀសនូវការបុ៉នប៉ង្ណាមួយកបុង្ការរបកួេរបមជង្ជាមយួអង្គការដថ្ទ្ធផសង្ពាក់ព័នននងឹ្ការឃ្មល ាំ
ធមើលការរ ាំធលាភសិទ្នមិនុសសទូ្ធៅ ធដ្ឋយសារ ម.ស.ម.ក ខ្វះខាេមផបក (១) ្នធានងវកិា និង្្ន
ធានមនុសស (២) ខ្វះខាេជាំ្ញ បទ្ពិធសា្ន៍ និង្សមេទភាពសាទ ប័ន និង្ (៣) កង្វះការចុះធៅ
កាន់សែគមន៍និង្ការទ្ទ្ួលបានព័េ៌ានពើធដើមទ្ើមកពើបណាថ ធខ្េថ មដលជាទ្ើកមនលង្មដលានករណ្ើ
រ ាំធលាភសិទ្និមនុសសជាធរចើនធកើេធ ើង្។    
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៥. ព្ចករី្ននិដ្ឋទ ន ផផនការយទុ្ធសាស្ត្រអទ្ិពពទាំខរបា ាំ 

 

មផនការយុទ្នសាស្តសថអាទ្ិភាពទាំង្របាាំខាង្ធរកាមមដលបធង្កើេធ ើង្ធដ្ឋយមផអកធៅធលើការវភិាគ SWOT 

របស់ម.ស.ម.ក បានធផ្លថ េធៅធលើចាំណុ្ចខាល ាំង្ ចាំណុ្ចធខ្ោយរបស់ ម.ស.ម.ក និង្វាយេថ្មលពើការគាំរាមកាំមែង្ 
និង្កាលានុវេថភាពរបស់ ម.ស.ម.ក កបុង្្មខ្លួនជាអង្គការសិទ្នមិនុសសធៅកមពុជា នងិ្មផអកធលើសាទ នភាពសិទ្និ
មនុសសនិង្នធោបាយទាំង្មូលធៅកបុង្របធទ្ស។ ការវាយេថ្មលទាំង្ធនះានធោលបាំណ្ង្សមលឹង្ធឆ្ព ះរែូេដល់
ការធបាះធឆ្ប េថ្នប ក់ជាេឆិ្ប ាំ២០១៨ និង្ពិចារណាធៅធលើរូបភាពទូ្លាយមវង្ឆ្ង យ ។ ដូធចបះ ទាំង្ធនះធែើយមដល
ជាវស័ិយ ម.ស.ម.ក នឹង្ធរបើធពលធវលា មូលនិ្ិ ្នធានមនុសស និង្មផនការយុទ្នសាស្តសថសបូលធៅកបុង្រយៈធពល 
៣ ធៅ ៥ ឆ្ប ាំប ធ្ ប់ធនះ។ បុគគលិក ម.ស.ម.ក ទាំង្អស់បានចូលរមួបធង្កើេនូវមផនការយុទ្នសាស្តសថជាអាទ្ិភាព
ទាំង្របាាំធនះធ ើង្ រពមទាំង្ានការឯកភាពោប មដលបានដ្ឋក់ធចញនូវកិចចការទាំង្ ៥ ធនះ មផនការយុទ្នសាស្តសថ
ជាអាទ្ិភាពទាំង្របាាំធ្ះានដូចខាង្ធរកាម ៖  
  ១.ការអនុវេថចាប់សាគម អង្គការ និង្ការរេឹេផេិឱកាសសរាប់សង្គមសុើវលិ អបកការពារសិទ្នមិនុសស 

និង្នធោបាយជាំទស់ 
  ២.ឧបករណ៍្មផបកបធចចកវទិ្ា គម្គមន៍  ងព័េ៌ានមដលានសកាថ នុពល សិទ្នបិធចចកវទិ្ា សកមមជន

ធៅធលើរបព័ននអុើន្ណិឺ្េ និង្ធសរ ើភាពខាង្ការបធចចញមេិធៅធលើអុើន្ណិឺ្េ 
  ៣.ចាប់សថើពើឧរកដិឌត្តមរបព័ននបធចចកវទិ្ា ចាប់សថើពើសែជើព និង្ចាប់ធផសង្ៗមដលរេឹេផេិធលើធសរ ើភាព

ជាមូលដ្ឋឌ ន 
  ៤.ការធបាះធឆ្ប េរកុមរបឹកោ្ុាំ~សង្កក េ់ឆ្ប ាំ២០១៧ និង្ការធបាះធឆ្ប េធរជើសត្តាំង្េាំណាង្រាស្តសថធៅឆ្ប ាំ

២០១៨ និង្អាំធពើែងិ្ោពាក់ព័នននឹង្នធោបាយ នងិ្ 
  ៥.និ ប្ ការាច ស់ជាំនួយ និង្ការង្ករអាទ្ិភាពចរនថថ្នការផថល់មូលនិ្ ិនិង្កាលានុវេថភាព។ 
 
    សរាប់ព័េ៌ានបមនទម សូមទក់ទ្ង្ អបករសើ ចក់ សុភាព ្យកិារបេបិេថថិ្នម.ស.ម.ក ត្តមរយៈទូ្រសពធ 

+៨៨(០) ១១ ៩៤៣ ២១៣ ឬត្តមរយៈអុើមម៉ល ៖chaksopheap@cchrcambodia.org។  
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