
 
 

ការកកាោះអក្ជើញអតតីសសិស្នៃអង្គការសទិ្ធផិែៃដទីាំង្អស!់  
យ ើងខ្ញ ុំសូមស្វា គមន៍អតីតសិសសននអងគការសិទ្ធិផែនដីទុំងអស់ពីតុំបន់យមគងគ យោ ចូលរួម

យៅក្នញងបណ្តា ញរបស់យ ើងខ្ញ ុំ។ 
 

ស្វរបាន 

ចាប់តុំងពីឆ្ន ុំ1999មក្ អងគការសិទ្ធិផែនដីអនារជាតិ (EarthRights International) មានសិសសបញ្ច ប់ការ
សិក្ាជាង600នាក់្តមរ ៈក្មមវធីិបណាញ ុះបណ្តា លយែសងៗរបស់ខលួន។  

ទុំងយនុះរួមមានស្វលាសិទ្ធិផែនដីមីយ៉ា ន់មា៉ា  និងយមគងគ យៅក្នញងប្បយទ្សមីយ៉ា ន់មា៉ា និងប្បយទ្សនៃ, វទិ្ា
ស្វា នតស ូមតិផែនក្ចាប់តុំបន់ទ្យនលយមគងគ (MLAI), វគគបណាញ ុះបណ្តា លអនក្ចាប់យោ ភ្ជា ប់ជាមួ ោជីព, 

វគគបណាញ បណ្តា លសញខភ្ជពនិងសិទ្ធិផែនដី (HEARTH), វគគផ្លល ស់បាូរបទ្ពិយស្វធន៍រវាងនៃ-ឡាវ, និងវគគខលី
ទក់្ទ្ងនិង ញតាិធម៌បរសិ្វា ន។ អតីតសិសសរបស់យ ើងខ្ញុំ មក្ពីទូ្ទុំងតុំបន់ទ្យនលយមគងគ៖ ក្មពញជា ចិន ឡាវ 
មីយ៉ា ន់មា៉ា  នៃ និងយវៀតណ្តម។  

បចចញបបននយនុះ អតីតសិសសននអងគការសិទ្ធិផែនដី យធាើការការពារសិទ្ធិមនញសសនិងបរសិ្វា នយៅក្នញងសហគមន៍
របស់ពួក្យគយៅទូ្ទុំងតុំបន់យមគងគ យោ ការយប្បើប្បាស់នូវជុំនាញ គុំនិត និងកិ្ចចសហការនានាផដល
បានទ្អភិវឌ្ឍន៍និងផចក្រ ុំផលក្តមរ ៈក្មមវធីិបណាញ ុះបណ្តា លដ៏ក្ប្មរបស់អងគការសិទ្ធិផែនដី។ អនក្
ការពារសិទ្ធិជាយប្ចើនប្តូវបានបយងកើតយ ើងយោ ក្មមវធីិទុំងយនុះ។  

យហតញអាីយ ើងខ្ញុំក្ស្វងនូវបណ្តា ញអតីតសិសសជាែលូវការមួ យនុះយ ើង? 

យោ ស្វរការយដើរប្ត ប់ៃ យប្កា របស់លទ្ធិប្បជាធិបយត យ, ក្ងាុះការយោរពសិទ្ធិមនញសស, ការយធាើយោ
 មានភ្ជពរោក់្រអួលនីតិរដឋ, និងជមងឺរាតតាត អតីតសិសសននអងគការសិទ្ធិផែនដីផដលយធាើ ញទ្ធនាការ
យ៉ាងប្តឹមប្តូវសប្មាប់សិទ្ធិមនញសសនិងធនធានធមមជាតិ ក្ុំពញងជួបប្បទ្ុះហានិភ័ យែសងៗដ៏ធុំសយមបើម។ 
ហានិភ័ ទុំងយនុះ ក្ុំពញងបនាយក្ើនយ ើង រួមទុំងការមួលបង្កក ច់ថាប្បប្ពឹតាិបទ្ឧប្កិ្ដឋ និងការយបៀតយបៀន
ភ្ជពស្សបចាប់។  
 



 

យោលយៅរបស់យ ើងខ្ញុំ 

អងគការសិទ្ធិផែនដីមានបុំណងចង់ោុំប្ទ្អតីតសិសសនូវចុំយណុះដឹង ជុំនាញ និងឧបក្រណ៍ដ៏មានសកាា នញ
ពលក្នញងការផ្លល ស់បាូរ។ យ ើងខ្ញុំចង់យោ ពួក្យគផៃរក្ាចុំណងទក់្ទ្ងនិងទ្សសនៈដ៏មានតនមលមិនោច
កាត់នៃលបាន ចុំយពាុះការផ្លល ស់បាូរ ផដល សហគមន៍ទុំងឡា ជួបប្បទ្ុះ។  

យ ើងខ្ញុំចង់ក្ស្វងនូវឆនទៈ យដើមបីបនាកិ្ចចសហការចុំយពាុះ ញតាិធម៌និងគណយន យភ្ជពបរសិ្វា ន អនក្
ការពារសិទ្ធិផែនដី (សិទ្ធិមនញសសនិងបរសិ្វា ន) និងគណយន យភ្ជពរបស់ស្វជីវក្មម។  

យ ើងខ្ញុំនឹងយធាើការជាមួ អនក្ យដើមបីសហការបយងកើតយ ើងនូវបណ្តា ញអតីតសិសសដ៏មានអតាន័  ប្បសិទ្ធិ
ភ្ជព និងនិរនាភ្ជពមួ  យដើមបីសយប្មចបាននូវយោលយៅខាងយលើយនុះ។  

វធីិស្វស្រសារបស់យ ើងខ្ញុំ 

យ ើងខ្ញុំនឹងស្វា បនាយ ើងនូវបណ្តា ញអតីតសិសស តមរយបៀបពីយប្កាមយ ើងយលើ យោ ការស្វា ប់និងសហ
ការយរៀបចុំជាមួ អនក្ ដូយចនុះការយនុះជួ យោ អនក្រក្យ ើញនូវតប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមយែសងៗរបស់
អនក្។ អនក្នឹងជាអនក្ប្បាប់មក្យ ើងខ្ញុំនូវប្បព័នធនិងយវទិ្កាអនឡាញអាីផដលដុំយណើ រការបានក្នញងការរក្ា
ទ្ុំនាក់្ទ្ុំនង។ យធាើយោ ប្បាក្ដថាសញវតាិភ្ជពរបស់គឺជាោទិ្ភ្ជពមួ ។  

យ ើងខ្ញុំនឹងយធាើការចាប់ោរមមណ៍ចុំយពាុះការែាភ្ជា ប់នូវផែនក្សងគមនិងផ នឌ័្រ យោ មានភ្ជពរួមបញ្ចូ ល 
និងតមាល ភ្ជព ជាគញណតនមលសនូលននបណ្តា ញយនុះ។ ប្ក្ុមសមាជិក្សនូលមួ ប្ក្ុមមក្ពីប្បយទ្សយែសងៗោន
នឹងប្តូវបានយប្ជើសយរ ើស យដើមបីយោ យធាើក្ុំណត់នូវបរបិទ្ និងដឹក្នាុំការយធាើផែនការ ញទ្ធស្វស្រសាយប្កា ពី
ទ្ទួ្លបានមតិយយបល់ទុំងអស់របស់អតីតសិសស ពួក្យគនឹងចាប់យែាើមដុំយណើ រការក្នញងការយរៀបចុំនូវប
ណ្តា ញយនុះយ ើង។  

យប្កា ពីការយរៀបចុំ នឹងខ្ញុំនឹងប្បមូលែាញុំអតីតសិសសទុំងអស់យដើមបីបយងាើ ការយរៀបចុំបណ្តា ញយនុះ។  

បណ្តា ញយនុះនឹង៖  

 ោុំប្ទ្អនក្ការពារសិទ្ធិផែនដីយោ ទ្ទួ្លបានការបណាញ ុះបណ្តា ល ធនធានហិរញ្ញវតាញនិងបយចចក្ 
យទ្សនានា។ បណ្តា ញយនុះនឹងកាល  ជាបណ្តា ញថាន ក់្តុំបន់ដ៏ធុំនិងចប្មុុះជាតិស្វសន៍ សប្មាប់
ការផចក្រ ុំផលក្ព័ត៌មាន ការយរៀបចុំបយងកើត ញទ្ធស្វស្រសា និងកិ្ចចសហការ។  



 

 ោុំប្ទ្អតីតសិសសជាមួ និងធនធានយែសងៗយដើមបីបយងកើតនិងដុំយណើ រការសក្មមភ្ជព យៅយលើ ញតាិ  
ធម៌និងគណយន យភ្ជពបរសិ្វា ន អនក្ការពារសិទ្ធិផែនដី និងគណយន យភ្ជពរបស់ស្វជីវក្មម។  

 យលើក្សទួ សញខមាលភ្ជពក្នញងចុំយណ្តមអតីតសិសសផដលជាអនក្ការពារសិទ្ធិផែនដី ដូយចនុះពួក្យគ
ោចផៃរក្ាខលួនឯងបាន។ មជឈមណឌ លយមតស ូ (Mitharsuu Center) នឹងបុំរញងទ្ញក្ជា
មជឈមណឌ លននស្វមគគីភ្ជពនិងការយរៀនសូប្ត។  

 បយងកើតយ ើងនូវលទ្ធភ្ជពទ្ទួ្លបានចុំយណុះដឹង ធនធាន និងការោុំប្ទ្យោ មានការចូលរួម 
ដូយចនុះអនក្ការពារសិទ្ធិ ោចយធាើកិ្ចចការរបស់ពួក្យគយោ សញវតាិភ្ជព និងប្បសិទ្ធភ្ជព ទុំងយៅក្នញង
ប្បព័នធឌី្ជីឌ្ល និងយៅខាងយប្ៅ។ 

 ក្ស្វងសមតាភ្ជពរបស់អតីតសិសស យៅយលើការប្គប់ប្គងហានិភ័  សញវតាិភ្ជពនិង សនាិសញខ 
យហើ និងការតស ូមតិចុំយពាុះការមួលបង្កក ត់បទ្ឧប្កិ្ដឋ និងការយបៀតយបៀនភ្ជពស្សបចាប់។ 

 ោុំប្ទ្អតីតសិសសយៅក្នញងប្បយទ្សមីយ៉ា ន់មា៉ា យៅក្នញងភ្ជពោសននទុំងឡា  យប្កា ពីមាន
បរយិកាសោប់អួរសប្មាប់សក្មមជនបនាទ ប់ពីការយធាើរដឋប្បហារ។  

បណ្តា ញជាែលូវការយនុះនឹងយឆលើ តបរហ័សយហើ មានប្បសិទ្ធិភ្ជព យៅក្នញងការែាល់យោ នូវឧបក្រណ៍ ទី្
ក្ផនលងផដលមានសញវតាិភ្ជពទុំងយលើប្បព័នធឌី្ជីឌ្លនិងយៅខាងយប្ៅ ប្ពមទុំងធនធានយែសងៗ។ 

វានឹងជួ ក្ស្វងសមតាភ្ជពរបស់អនក្ការពារសិទ្ធិ យោ យចុះយរៀបចុំ ញទ្ធស្វស្រសា កិ្ចចសហការ និងែាល់
ការបណាញ ុះបណ្តា លផដលដឹក្នាុំយោ សហគមន៍មូលោឋ ន បណាឹ ង និង ញទ្ធនាការយែសងៗ យដើមបីោុំប្ទ្
សហគមន៍ យៅជួរមញខននវបិតាិបរសិ្វា ន។ វានឹងបយងកើនប្បសិទ្ធភ្ជពការង្កររបស់ពួក្យគយៅថាន ក់្តុំបន់និង
ស្វក្លយលាក្។    

គយប្មាងយពលយវលានិងជុំហា នដុំបូងៗ  

យដើមបីក្ស្វងបណ្តា ញយនុះយ ើង យ ើងមានបុំណងចង់ែារភ្ជា ប់ជាមួ អនក្ យដើមបផីសាង ល់ថាយតើ នា
យពលបចចញបបនន អនក្មានពាក់្ព័នធនិងកិ្ចចការការពារសិទ្ធិផែនដីផដរឫយទ្ ប្បសិនយបើមាន យតើអាីជាោទិ្ភ្ជព 
តប្មូវការ និងបញ្ហា ប្បឈមរបស់អនក្?  

ជាជុំហា នបនាទ ន់ យ ើងខ្ញុំនឹងទក់្ទ្ងយៅអនក្តមយពលយវលាដូចខាងយប្កាម៖  



 

 ផខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ 2021: យធាើបចចញបបននភ្ជពនូវស្វា នភ្ជពបចចញបបននរបស់អតីតសិសស (យៅសក្មមឫអត់) 
យហើ ប្ចបាច់បញ្ចូ លព័ត៌មានរបស់អតីតសិសសនិងកិ្ចចការការពារសិទ្ធិផែនដីរបស់ពួគយគ។ 
សមាជិក្ប្ក្មុសនលូរបស់បណ្តា ញអតីតសិសស* ប្តូវបានក្ុំណត់យដើមបីោុំប្ទ្ការក្ស្វងនិង
សហការយរៀបចុំបណ្តា ញអតីតសិសសននអងគការសិទ្ធិផែនដីយនុះយ ើង ជាមជឈមណឌ លធនធាន
និងបណ្តា ញសប្មាប់ែារភ្ជា ប់អតីតសិសសមួ ប្ក្ុម។ 

 ផខវចិឆិកា-ធនូ ឆ្ន ុំ 2021: យធាើការទក់្ទ្ង និងែារភ្ជា ប់អតីតសិសសពីទូ្ទុំងតុំបន់យៅក្នញងការប្បជញុំ
តមអនឡាញ យដើមបីពិភ្ជក្ាបយងកើតកិ្ចចសហការ ការែារភ្ជា ប់ ប្ពឹតាិការបណ្តា ញយែសងៗ និង
ភ្ជពជានដគូជាមួ អងគការសិទ្ធិផែនដី។  

 យដើម-ពាក់្ក្ណ្តា លផខមក្រា ឆ្ន ុំ 2022: យធាើការសទង់មតិអុំពីតប្មូវការ យដើមបកី្ុំណត់យោ ដឹងនូវអាី
ជាតប្មូវការរបស់អនក្ និងរយបៀបផដលយ ើងខ្ញុំោចោុំប្ទ្អនក្បាន។ ការសទង់មតិយនុះនឹងយធាើយ ើង
តមរ ៈការទក់្ទ្ងតមប្បព័នធទ្ុំនាក់្ទ្ុំនងចល័តមានសញវតាិភ្ជពឫតមទូ្រស័ពទនដ។  

ចូលរមួជាមួ បណ្តា ញអតីតសិសសរបស់យ ើងខ្ញុំ 
តមរ ៈអញីផម៉ាល៖ alumninetwork@earthrights.org និង earthrights.alumninetwork@protonmail.com  

 

* យោលបុំណងននសមាជិក្ប្ក្ុមសនូល គឺយដើមបីោុំប្ទ្ការក្ស្វងនិងសហការយរៀបចុំបណ្តា ញអតីតសិសស
យោ យៅជាមជឈមណឌ លធនធាននិងបណ្តា ញមួ សប្មាប់ែារភ្ជា ប់ប្ក្ុមអតីតសិសសមួ ប្ក្ុម។  
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