
 
 

 

យយើងខ្ញុំសូមស្វា គមន៍អតីតសិសសសិទ្ធិផែនដីទុំងអស់មកចូលរមួជាមួយបណ្តា ញរបស់យយើង 

ស្វរបាន 

ចាប់តុំងពីឆ្ន ុំ1999 មក អងគការសិទ្ធិផែនដីអនារជាតិ (EarthRights International) មានសិសសបញ្ច ប់ការ
សិកាជាង600នាក់ តមរយៈ កមមវធីិបណាញ ុះបណ្តា លយែសងៗរបស់ខលួន។ កមមវធីិបណាញ ុះបណ្តា លទុំងយនុះ
រាប់បញ្ចូ លទុំងស្វលាមីយ៉ាន់មា និងសិទ្ធិផែនដីយមគងគ យៅកនញងប្បយទ្សមីយ៉ាន់មា៉ា  និងប្បយទ្សថៃ, វទិ្ា
ស្វា នតស ូមតិផែនកចាប់តុំបន់យមគងគ (MLAI), វគគបណាញ ុះបណ្តា លអនកចាប់យោយភ្ជា ប់ជាមួយអាជីព 
(Bertha Legal Fellow), វគគបណាញ ុះបណ្តា លសញខភ្ជពនិងសិទ្ធិផែនដី (HEARTH), វគគផ្លល ស់បាូរបទ្
ពិយស្វធន៍រវាងថៃ-ឡាវ, និង វគគបណាញ ុះបណ្តា លខលីសាីពីយញតាិធម៌បរសិ្វា ន។ អតីតសិសសរបស់យយើងមកពីទូ្
ទុំងតុំបន់យមគងគ៖ កមពញជា ចិន ឡាវ មីយ៉ា ន់មា៉ា  ថៃ និងយវៀតណ្តម។  

បចចញបបនន អតីតសិសសសិទ្ធិផែនដី យធាើការការពារសិទ្ធិមនញសសនិងបរសិ្វា ន យៅកនញងសហគមន៍របស់ពួកយគ 
យៅទូ្ទុំងតុំបន់យមគងគ យោយការយប្បើប្បាស់នូវជុំនាញ គុំនិត និងកិចចសហការណ៍ ផដលបានបយងកើតយ ើង 
និងផចករ ុំផលកតមរយៈកមមវធីិបណាញ ុះបណ្តា លរបស់អងគការសិទ្ធិផែនដី។ វគគទុំងយនុះបយងកើតឱ្យមានអនក
ការពារសិទ្ធិ។ 

យហតញអាីយយើងបយងកើតបណ្តា លអតីតសិសសជាែលូវការយ ើង?  

យោយស្វរមានការរអិលៃយយប្កាយនូវលទ្ធិប្បជាធិបយតយយ កងាុះការយោរពសិទ្ធិមនញសស នីតិរដឋផដល
យសទើរផតឈប់ដុំយណើ រការ និងជមងឺឆ្លង ការយធាើយញទ្ធនាការស្សបចាប់សប្មាប់សិទ្ធិមនញសស និងធនធានធមម
ជាតិរបស់អតីតសិសសផែនដី ប្បឈមមញខនិងហានិភ័យដ៏សយមបើម។ ហានិភ័យយនាុះបានកុំពញងបនាយកើន
យ ើង យហើយផៃមទុំងមួលបង្កក ត់យធាើឱ្យមានបទ្ឧប្កិដឋចុំយពាុះអនកការពារសិទ្ធិមនញសស និងការយបៀតយបៀន
ប្បព័នធយញតាិធម៌។  

យោលយៅរបស់យយើងខ្ញុំ  



 

អងគការសិទ្ធិផែនដីមានបុំណងបុំពាក់បុំប៉ានអតីតសិសសជាមួយនិងចុំយណុះដឹង ជុំនាញ និងឧបករណ៍
ផដលមានឥទ្ធិពលសប្មាប់ការផ្លល ស់បាូរ។ យយើងខ្ញុំចង់ឱ្យពួកោត់ការពារនូវទ្ុំនាក់ទ្ុំនង និងទ្សសនៈដ៏
មានតថមលមិនអាចកាត់ថៃលបានចុំយពាុះបញ្ហា ប្បឈមទុំងឡាយផដលយពើបប្បទ្ុះយោយសហគមន៍។  

យយើងខ្ញុំមានបុំណងកស្វងនូវឆ្នទៈ យដើមបបីនាការង្កររមួោន យៅយលើយញតាិធម៌បរសិ្វា ន និងគណយនយយភ្ជព 
អនកការពារសិទ្ធិមនញសស និងទ្ុំនួលខញសប្តវូស្វជីវកមម។  

យដើមបីសយប្មចបាននូវយោលយៅយនុះ យយើងខ្ញុំនឹងយធាើការជាមួយយលាកអនក យដើមបីរមួបយងកើតនូវបណ្តា ញ
អតីតសិសសមួយដ៏មានអតាន័យ ប្បសិទ្ធិភ្ជព និងនិរនាភ្ជព។ 

វធីិស្វស្រសារបស់យយើងខ្ញុំ 

យយើងខ្ញុំនឹងកស្វងនូវបណ្តា ញអតីតសិសសពីយប្កាមយ ើងយលើ យោយការស្វា ប់ និងរមួរចនា ជាមួយយលាក
អនក ដូយចនុះវាអាចជួយអនកឱ្យជួបប្បសពាតប្មូវការនិងបញ្ហា ប្បឈមរបស់អនក។ យលាកអនកនឹងប្បាប់យយើង
ខ្ញុំថាយតើប្បព័នធនិងទ្ប្មង់ស្វរព័ត៌មានអាីផដលអាចរកាការតភ្ជា ប់ប្បតិបតាិការបាន។ យធាើឱ្យប្បាកដថា
សញវតាិភ្ជពរបស់អនកជាកតា អាទិ្ភ្ជព។  

យយើងខ្ញុំនឹងយកចិតាទ្ញកោក់បរយិប័ននសងគមនិងផយនឌ័រ យោយមានភ្ជពបរយិប័ននភ្ជពនិងគណយនយយ
ភ្ជពជាគញណតថមលសនូលរបស់បណ្តា ញយនុះ។ ប្កុមមួយផដលមានភ្ជពចប្មុុះថនសមាជិកប្កមុសនូល នឹង
ប្តូវបានយប្ជើសយរ ើស យដើមបយីធាើផែនទី្បង្កា ញែលូវនូវបរបិទ្និងនាុំយៅកាន់ការយធាើផែនការយញទ្ធស្វស្រសា។ 
យោយផែែកយៅយលើមតិយយបល់របស់អតីតសិសសទុំងអស់ សមាជិកប្កុមសនូលនឹងចាប់យែាើមដុំយណើ រការ
យដើមបីយរៀបចុំនូវបណ្តា ញយនុះ។  

បនាទ ប់ពីការយរៀបចុំ យយើងខ្ញុំនឹងប្បមូលែាញុំអតីតនិសសតិទុំងអស់ យដើមបបីយងាើយការយរៀបចុំបណ្តា ញយនុះ។ 

បណ្តា ញយនុះនឹង៖ 

 ោុំប្ទ្អនកការពារសិទ្ធិផែនដីឱ្យទ្ទួ្លបានការបណាញ ុះបណ្តា ល ធនធានហិរញ្ញវតាញនិង
បយចចកយទ្សនានា។ បណ្តា ញយនុះនឹងកាល យជាបណ្តា ញថាន ក់តុំបន់ដ៏ធុំនិងចប្មុុះជាតិស្វសន៍ 
សប្មាប់ការផចករ ុំផលកព័ត៌មាន ការយរៀបចុំបយងកើតយញទ្ធស្វស្រសា និងកិចចសហការ។  



 

 ោុំប្ទ្អតីតសិសសជាមួយនិងធនធានយែសងៗយដើមបីបយងកើតនិងដុំយណើ រការសកមមភ្ជពយៅយលើ
យញតាិធម៌និងគណយនយយភ្ជពបរសិ្វា ន អនកការពារសិទ្ធិផែនដី និងគណយនយយភ្ជពរបស់ស្វជីវក
មម។ 

 យលើកសទួយសញខមាលភ្ជពកនញងចុំយណ្តមអតីតសិសសផដលជាអនកការពារសិទ្ធិផែនដី ដូយចនុះពួកយគ
អាចផៃរកាខលួនឯងបាន។ មជឈមណឌ លយមតស ូ (Mitharsuu Center) នឹងបប្មងុទ្ញកជា
មជឈមណឌ លសប្មាប់ស្វមគគីភ្ជពនិងការយរៀនសូប្ត។ 

 បយងកើតយ ើងនូវលទ្ធភ្ជពទ្ទួ្លបានចុំយណុះដឹង ធនធាន និងការោុំប្ទ្យោយមានការចូលរួម 
ដូយចនុះអនកការពារសិទ្ធិអាចយធាើកិចចការរបស់ពួកយគយោយសញវតាិភ្ជព និងប្បសិទ្ធិភ្ជព ទុំងយៅកនញង 
ប្បព័នធឌីជីៃល និងយៅខាងយប្ៅ។  

 កស្វងសមតាភ្ជពរបស់អតីតសិសស យៅយលើការប្គប់ប្គងហានិភ័យ សញវតាិភ្ជព និងសនាិសញខ 
យហើយនិងការតស ូមតិចុំយពាុះការមួលបង្កក ត់បទ្ឧប្កិដឋ និងការយបៀតយបៀនប្បព័នធយញតាិធម៌។ 

 ោុំប្ទ្អតីតសិសសយៅកនញងប្បយទ្សមីយ៉ាន់មា៉ា ផដលឋិតយៅកនញងភ្ជពអាសនន យោយស្វរ
បរយិកាសអាប់អួរចុំយពាុះសកមមជនយប្កាយពីមានរដឋប្បហារយយធា។ 

បណ្តា ញជាែលូវការយនុះនឹងយឆ្លើយតបរហ័ស យហើយមានប្បសិទ្ធិភ្ជពយៅកនញងការែាល់ឱ្យនូវឧបករណ៍ ទី្
កផនលងផដលមានសញវតាិភ្ជពទុំងយលើប្បព័នធឌីជីៃលនិងយៅខាងយប្ៅ ប្ពមទុំងធនធានយែសងៗ។  

វានឹងជួយកស្វងសមតាភ្ជពរបស់អនកការពារសិទ្ធិ ឱ្យយចុះយរៀបចុំយញទ្ធស្វស្រសា កិចចសហការ និងែាល់ការ
បណាញ ុះបណ្តា លផដលដឹកនាុំយោយសហគមន៍មូលោឋ ន បណាឹ ង និងយញទ្ធនាការយែសងៗ យដើមបីោុំប្ទ្សហ
គមន៍យៅជួរមញខថនវបិតាិបរសិ្វា ន។ វានឹងបយងកើតប្បសិទ្ធិភ្ជពការង្កររបស់ពួកយគយៅថាន ក់តុំបន់ និង
ស្វកលយលាក។  

ឱ្កាសកនញងការចូលរមួពាក់ព័នធនាយពលបចចញបបនននិងអនាគតឆ្ប់ៗយនុះ    

● ផខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ2021 ដល់ផខធនូ ឆ្ន ុំ2022៖ យធាើបចចញបបននភ្ជពស្វា នភ្ជពបចចញបបននរបស់អតីត (យៅសកមម
ឫអត់) យហើយប្ចបាច់បញ្ចូ លព័ត៌មានរបស់អតីតសិសសនិងការង្កររបស់ពួកយគកនញងការការពារ
សិទ្ធិផែនដី។ ផសាងរកសមាជិកប្កមុសនលូរបស់បណ្តា ញអតីតសិសស យដើមបោីុំប្ទ្ការកស្វង និង
សហការយរៀបចុំបណ្តា ញអតីតសិសសថនអងគការសិទ្ធិផែនដីយនុះយ ើង។  



 

● ផខវចិឆិកា ដល់ផខធនូ ឆ្ន ុំ2021៖ យធាើការប្តតួពិនិតយនិងភ្ជា ប់ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងជាមួយអតីតសិសសមកពីទូ្
ទុំងតុំបន់ តមរយៈការប្បជញុំពីចមាង យ យដើមបីពិភ្ជកា ការបយងកើតកិចចសហការ ការែារភ្ជា ប់ 
ប្ពឹតាិការតភ្ជា ប់បណ្តា ញយែសងៗ និងភ្ជពជាថដគូជាមួយអងគការសិទ្ធិផែនដី។  

● ផខកញមភៈ ដល់ផខមិនា ឆ្ន ុំ2022៖ អងគការសិទ្ធិផែនដីនឹងយធាើការសទង់មតិអុំពីតប្មវូការរបស់អតីត
សិសស និងអាីផដលយយើងខ្ញុំអាចយធាើបានយដើមបីោុំប្ទ្ពួកោត់។ យនុះនឹងរមួបញ្ចូ លការយគៀគរឱ្យមាន
ការប្បជញុំរយៈយពលបីថៃង ផដលមានអនកពាក់ព័នធកមមវធីិជាង35នាក់ យដើមបផីចករ ុំផលកការរកយ ើញ
របស់យយើងខ្ញុំ និងពិភ្ជកាការអនញវតានូវអនញស្វសន៍របស់អតីតសិសស។ 

● ផខយមស្វ ដល់ផខធនូ ឆ្ន ុំ2022៖ ោក់បង្កា ញនូវទ្ប្មង់ស្វកលបងរបស់បណ្តា ញអតីតសិសសសិទ្ធិ
ផែនដី យដើមបែីាល់ឱ្កាសយៅកនញងការទ្ទួ្លបានការោុំប្ទ្ហិរញ្ញវតាញ ការបណាញ ុះបណ្តា ល ធនធាន
បយចចកយទ្ស និងបណ្តា ញផចករ ុំផលកព័ត៌មាន ការបយងកើតយញទ្ធស្វស្រសា និងកិចចសហការថាន ក់តុំបន់
ដ៏ធុំនិងចប្មុុះ។ 

● ផខធនូ ឆ្ន ុំ2022៖ ោក់បង្កា ញជាែលូវការនូវបណ្តា ញអតីតសិសសសិទ្ធិផែនដី។  
 

 

រយបៀបទក់ទ្ងមកយយើងខ្ញុំ       

អញីផម៉ាល៖ alumninetwork@earthrights.org or earthrights.alumninetwork@protonmail.com  

យលខទូ្រស័ពទ៖ +66808376233  (Signal/Telegram/WhatsApp) 

 

* យោលបុំណងថនសមាជិកប្កុមសនូល គឺយដើមបីោុំប្ទ្ការកស្វង និងសហការយរៀបចុំបណ្តា ញអតីតសិសស 
ឱ្យយៅជាមជឈមណឌ លធនធាននិងបណ្តា ញមួយសប្មាប់ប្កមុអតីតសិសសមួយប្កុមផដលបានតភ្ជា ប់។  
. 
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