6th International Summer School 2014
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិល

ក
ើ ទី០៦

សតីពី
“ គោលនគោបាយដីធ្លីទូលទ
ំ ូលាយ~មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នងការអភិ
វឌ្ឍទីគក្ុង
ុ
និងទីជនបទគបក្បគដ្ឋយចីរភាព ”
សហក្ខរលរៀបចំលោយ
មហាវ ិទា

័យលរៀបចំ ដែន្ែី ន្ិ ងរែឋបា

នន្សាក

វ ិទា

ែី ធ្ី ល (FLMLA)

័យភូ មិន្ទកសិកមម (RUA)

ក្កសួងលរៀបចំដែន្ែី ន្គរូបន្ីយកមមន្ិងសំណង់ (MLMUPC)
វ ិទាសាាន្វាស់ដវង ក្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ភូមិសាស្តសត ន្ិងលរៀបចំដែន្ែី នន្សាក
មុយន្ិក សាធារណរែឋសហព័ន្ធអា

វ ិទា

័យបលចេកលទស

ឺម
ល ៉ង់

ឧបតាមលភ ោយ:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ន្ិងសាាន្ទូតអា

ឺម
ល ៉ងក្បចំលៅក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា

នងៃទី១២-១៣ ដែវ ិចឆិក្ខ ឆ្ន២
ំ ០១៤
រាជធាន្ីភំលន ពញ
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រគបៀបវារៈ
នងៃពុធ្ទី១២ ដែវ ិចឆិក្ខ ឆ្នំ២០១៤

រយៈគពល

សក្មមភាព

ទីកដន្លង
08:00-08:30

វា្មិន

អនក្សគមបសគមួល

ទីសីក្ខ
ដ រក្កសួងលរៀបចំដែន្ែី ន្គរូបន្ីយកមម ន្ិងសំណង់
សិក្ខាក្ខមអល្ជើញែ

់ ន្ិងក្ខរចុះល្មះ

កមមវ ិធ្ីលបើកអងគសិក្ខាសាលា ន្ិងក្ខរដងលងសុន្រទ កថា
08:30-09:20

កមមវ ិធ្ីលបើកអងគសិក្ខាសាលា

លលាក ជាម សុផ

រលបៀបវារៈ ន្ិ ងលោរពលភលងជាតិ (១០នាទី)

ក្បធាន្មជឈមណុត ះបណុត ះ បណា
ត
វ ិជាជជីវៈ ក្កសួង ែន្ស

សុន្ទរកថាសាាគមន្៏ របស់សាក

វ ិទា

័យ

មករា

លលាកបណិឌ ត ល ៉ បុន្ថាន្

RUA (១០នាទី)

សាក

វ ិទាធ្ិក្ខរនន្សវភក

(RUA)
សុន្ទរកថាសាាគមន្៏ របស់ GIZ (១០នាទី)

លលាក ជាម សុផ

លលាកបណិឌ ត habil. FranzVolker Müller, GIZ Land Rights

សុន្ទរកថាសាាគមន្៏ របស់សាក

វ ិទា

័យ

បលចេកលទសនន្ទីក្កុងមុ យន្ិក (TUM) (១០នាទី)

Program II

ក្បធាន្មជឈមណុត ះបណុត ះ
បណា
ត វ ិជាជជីវៈ

ឯ.សាស្តសាតចរយបណិឌ ត Holger

ក្កសួង ែន្ស

Magel
ទីក្បឹកាបលចេកលទសរបស់ ឯ.ឧ
លទសរែឋមន្រន្តី អុឹម ឈុន្

សុន្ទរកថាសាាគមន្៏ របស់សាាន្ទូតអា

ឺម
ល ៉ង់

ឹម

លលាកបណិឌ ត Baron
Marschall von Bieberstein,

(១០នាទី)

អគគរែឋទូតនន្សាាន្ទូតអា

ឺម
ល ៉ ង់

ក្បចំក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា
09:20-10:00

10:00-10:30

សុន្ទរកថាលបើកសិក្ខាសាលា

ឯ.ឧ លទសរែឋមន្រន្តី អុឹម ឈុន្

“ែីគឺជាជីវ ិត - ពាក់ព័ន្ធន្ឹងទិ ែឋភាពន្លោបាយ

រែឋមន្រន្តី ក្កសួងលរៀបចំដែន្ែី

នន្លោ

ន្គរូបន្ីយកមមន្ិងសំណង់

ន្លោបាយែី ធ្ីល ន្ិងលសៀវលៅែី ធ្ីល”

សក្មាកពិសារអហារសក្មន្់
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មករា

ឹម

10:30-12:00

បទប ា ញ :
“សតីពីលោ

ឯ.សាស្តសាតចរយបណិឌ ត Holger
ន្លោបាយែីធ្ីលទូ

Magel

ំទូលាយ- មូ

ោឋន្ក្គឹះកនុង ក្ខរអភិវឌ្ឍទី ក្កុង ន្ិងទីជន្បទ

ទីក្បឹកាបលចេកលទសរបស់ ឯ.ឧ

ក្បកបលោយចីរភាព”
12:00-13:00

លទសរែឋមន្រន្តី អុឹម ឈុន្

ន្លោបាយែីធ្ីល កនុងបរ ិបទសក

ខាធ្ិក្ខរ

ក្កសួង ែន្ស
Associate Professor
RUA

ន្ិង អន្តរជាតិ

I. លចញពី MDG លឆ្ពះលៅក្ខន្់ SDG - សតីពី ទំនាក់ទំន្ងនន្លោ
លចញពី MDG លឆ្ពះលៅក្ខន្់ SDG: ផ
អាចទទួ

ន្លោបាយែីធ្ីន្
ល ិង SDG
ដែ

លលាកបណិា ត Andreas Lange

បាន្ សក្មាប់ ក្ខរអភិវឌ្ឍ ន្ិងសហ

ក្បតិបតតិក្ខរអន្តរជាតិ
13:30-14.00

រែឋល

សក្មាកពិសាអាហារនងៃក្តង់

ក. ពាក់ព័ន្ធ ន្ឹងលោ

13:00-13:30

ឹម

ឯ.ឧ សរ សុវណណ

ផ

ប៉ះពា

់ដែ

SDG សក្មាប់លោ
អភិបា

កិ ចេ

អនកក្គប់ក្គងគលក្មាងវ ិស័យែី ធ្ីល
GIZ

គិតទុកជាមុន្កនុងបរ ិបង

ឯកឧតតមបណិឌ ត ដប៉ន្ សុផ

ន្លោបាយែីធ្ីល ន្ិង

រែឋល

ក
អ ុងក្បលទសកមព
ន
ុជា

ខាធ្ិ ក្ខរក្កសួង ែ.ន្.ស

ឯ.ឧ សរ សុវណណ
រែឋល

ខាធ្ិក្ខរ

ក្កសួង ែន្ស
Associate Professor
RUA

II. គំន្ិតផតួចលផតើមសដីពីសូចន្ករែីធ្ីជា
ល សក
14:00-14:30

គំន្ិតផគួចលផដើមសដីពីសូចន្ករែី ធ្ីលជាសក
ន្ិងទិន្នន្័យរែឋបា

លលាក Luc Yniesta ទីក្បឹកា

របស់ក្បលទសកមពុជា

របស់ធ្នាោរពិភពលលាកន្ិង
GIZ

ឯ.ឧ សរ សុវណណ
រែឋល

ខាធ្ិក្ខរ

ក្កសួង ែន្ស
Associate Professor
RUA

14:30-15:00
III. លោ

សក្មាកពិសាអាហារសក្មន្់

ក្ខរណ៍ដណនាំលោយសម័ក្គចិតស
ត ីព
ត ីក្ខរទទួ

ែុសក្តូវអភិបា

កិចនេ ន្សិទិក្ខ
ធ ន្់ក្ខប់ែីធ្ីល

(VGGT)
15:00-15:30

ទំនាក់ទំន្ងនន្លោ

ន្លោបាយែីធ្ីល ន្ិង

លោ

ក្ខរណ៍សម័ក្គចិតតសីព
ត ី សិទិធក្ខន្់ ក្ខប់ែីធ្ីល

ទទួ

ែុសក្តូវែីធ្ីលលន្សាទ ន្ិ ងនក្ពលឈើ លៅ

កនុងបរ ិបទនន្សន្តិសុែលសបៀងជាតិ ( VGGT )
លន្ះ (លសចកតីក្ពាង ចំ ណងលជើ ង )
ទសសន្វ ិស័យសក្មាប់ នងៃទី 2: លោ

ន្លោបាយែីធ្ីជា
ល តិ
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លលាកស្សី Clara Park
ក្ខរ ិោ

័យFAO ក្បចំតំបន្់

កនុងទីក្កុងបាងកក

ឯ.ឧ សរ សុវណណ
រែឋល

ខាធ្ិក្ខរ

ក្កសួង ែន្ស
Associate Professor
RUA

15:30-16:00

លោ

ន្លោបាយែីធ្ីលន្ិង កំដណទក្មង់ែីធ្ីលលៅ

កនុងក្បលទសចិន្: សាាន្ភាពបចេុបបន្ន ន្ិងលមលរៀន្
ដែ ក្តូវបាន្លរៀន្សក្មាប់លព អនាគត
16:00-16:30

ក្ខរអភិ វឌ្ឍលោ

ន្លោបាយែីធ្ីលថានក់ជាតិ

Dr. Michael Klaus
ក្បធាន្គលក្មាង, Hanns Seidel
Foundation

ឯ.ឧ សរ សុវណណ
រែឋល

Anothai Chanthalasy,

សក្មាប់ក្បលទសឡាវ

អន្ុក្បធាន្នាយកោឋន្ចាប់
នន្នាយកោឋន្រែឋបា

ែីធ្ីល

ខាធ្ិក្ខរ

ក្កសួង ែន្ស
Associate Professor
RUA

ក្កសួងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ ន្ិ ងប
រ ិសាាន្ក្បលទសឡាវ
16:30-17:30

កិចេពិភាកាលពញអងគ ជាមួ យន្ឹងវាគមិន្:

លលាកបណិា ត Andreas

" ន្ិរន្តរភាព ន្ិង អភិ បា

Lange
អនកក្គប់ក្គងគលក្មាង

កិចេែីធ្ីល

អ"

វ ិស័យែីធ្ីល GIZ
17:30-17:45

បូកសរុបក្បចំនងៃ

ឯ.សាស្តសាតចរយបណិឌ ត Holger
Magel
ទីក្បឹកាបលចេកលទសរបស់ ឯ.ឧ
លទសរែឋមន្រន្តី អុឹម ឈុន្

ឹម

ឯ.ឧ សរ សុវណណ
រែឋល

ខាធ្ិក្ខរ

ក្កសួង ែន្ស
Associate Professor
RUA

នងៃក្ពហសបតិ៍ ទី ១៣ ដែវ ិចឆិក្ខ ឆ្នំ ២០១៤
រយៈលព

សកមមភាព

ទីកដន្លងៈ
ែ. លោ

ទីសីក្ខ
ដ រក្កសួងលរៀបចំដែន្ែី ន្គរូបន្ីយកមម ន្ិងសំណង់ (MLMUPC)

ន្លោបាយែីធ្ីល ន្ិងក្កុមអនក

08:00-08:10

ក្ខរចូ
លោ

យរងលក្ោះ

រួមរបស់ក្កុមន្ិ សិសតល

ន្ិងអនក
08:10-08:30

អនកសក្មបសក្មួ

ើបញ្ហ
ា ែីធ្ីល

អតីតន្ិសសិត ន្ិងន្ិសសិត
មហាវ ិទា

យរងលក្ោះ

ន្លោបាយជាតិ សីព
ដ ី

ំលៅសាាន្ន្ិង

័យលរៀបចំដែន្ែី

ឯ.ឧ បណិឌ ត លបងហុង

សំណង់បលណា
ត ះអាសន្ន

សុជាតិលែមរ ៉ូ
អគគនាយកនន្នាយកោឋន្
ំលៅោឋន្ ក្កសួង ែ.ន្.ស

08:30-08:50

ក្បវតតិសលងាបរបស់សមព័ន្ធអាសុីសក្មាប់ សិទិធ

លលាក Maurice Leonhardt ,

ំលៅោឋន្ CDF ន្ិងកិចេចរចរជាមួយសហ
គមន្៍ក្កីក្កពាក់ព៍ន្ធន្ឹងែីធ្ីល ន្ិង
ក្បលទសកមពុជា
08:50-09:10

ក្ខរលរៀបចំលោ

សមព័ន្ធភាពអាសុីលែើមបីសិទិធ

ំលៅឋាន្កនុង

ន្លោបាយែីធ្ីល ដែ

ពាក់ ព័ន្ធ

ន្ឹងលយឌ្័រ

ំលៅោឋន្ (ACHR )
ក្បលទសនង
លលាកស្សី Carla Silbert
ក្ខរ ិោ

4

័យ UN Women

ឯកឧតតមបណិឌ ត
ដប៉ន្សុផ
រែឋល

ខាធ្ិ ក្ខរ

ក្កសួង ែ.ន្.ស

ក្បចំក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា

ឯកឧតតមបណិឌ ត
ដប៉ន្សុផ

09:10-09:40

លយន្ឌ្័ រ ន្ិងក្ខរក្គប់ ក្គងជលមាលះ ន្ិង ក្ខរអភិ វឌ្ឍ

លលាកស្សី Mylah Faye

រែឋល

ខាធ្ិ ក្ខរ

ដផន្ក្ខរកនុងតំបន្់

Aurora B. Cariño នាយក

ក្កសួង ែ.ន្.ស

ក្បចំតំបន្់ នន្អជាាធ្រអភិវឌ្ឍ
លសែឋកិចេជាតិតំបន្់ទី១៣
ខារា៉ ក្ខរ ក្បលទសភី

09:40-10:00

សក្មាកពិសាអាហារសក្មន្់

10:00-10:10

ក្ខរចូ

រួមរបស់ន្ិសិសតសដីពីែីធ្ីល ន្ឺងជន្ជាតិ

អតីតន្ិសសិត ន្ិង ន្ិសសិត

លែើមភាគតិ ច
10:10-10:30

ីពីន្

មហាវ ិទា

ក្បលទសកមពុជា: សិទិធរបស់ជន្ជាតិលែើមភាគតិច
ល ើែីធ្ីល ដែន្ែី ន្ិងធ្ន្ធាន្នានា

័យលរៀបចំដែន្ែី

លលាក ភាព សុជា
ជន្ជាតិពនង ក្បធាន្សមាគម
យុវជន្ ជន្ជាតិលែើមភាគតិច
កមពុជា

10:30-10:50

លលាក សួន្ សូផា

ក្ខរចុះប្ជី ជន្ជាតិលែើមភាគតិច លៅកនុង

នាយកគលក្មាងលរៀបចំដែន្ែី

ក្បលទសកមពុជា
10:50-11:10

បញ្ហ
ា ក្បឈម ន្ិងភាពលជាគជ័យកនុងលរឿងសុវតាិ

12:10-13:30
គ. លោ

ន្លោបាោែីធ្ីលន្ិងក្កុមអនក

13:30-13:50

ក្កសួង ែ.ន្.ស

Volker Müller, GIZ Land

លលាក លហង ភកតី
នាយករងក្បតិបតតិ

យរងលក្ោះ

NGOs Forum Cambodia

សំរាកពិសារអាហានងៃក្តង់
ំទូលាយន្ិង កំដណទក្មង់ែីធ្ីលល ៅកនុងតំបន្់អាសុី

I. ក្បធាន្បទដែរទាក់ទងន្ឹងលោ

ខាធ្ិ ក្ខរ

លលាកបណិឌ ត habil. Franz-

ក្ខរពិភាកាលពញអងគ

ន្លោបាយែីធ្ីល ទូ

រែឋល

Rights Program II

លៅកនុងក្បលទសកមពុជា

លោ

ដប៉ន្សុផ

ក្កសួងែ.ន្.ស

ភាពក្ខន្់ ក្ខប់ែីសក្មាប់ ជន្ជាតិលែើមភាគតិច

11:10-12:10

ឯកឧតតមបណិឌ ត

ន្លោបាយែីធ្ីល

ក្ខររួមចំដណករបស់លសវាកមមក្បព័ន្ធលអកូ ឡូសុី

លៅន្ឹងក្ខរលក្បើក្បាស់ែីធ្ីលក្បកបលោយន្ិរន្តរភាព
ន្ិង ក្ខរក្គប់ ក្គងែីធ្ីល

លលាកស្សី Neang Malyne
ន្ិងសិសស
នាយកនន្មជឈមណឌ
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ស្សាវក្ជាវ ECOLAND នន្
មហាវ ិទា

័យលសែឋកិចេ

កសិកមម ន្ិងក្ខរអភិវឌ្ឍ
ជន្បទ RUA
13:50-14:10

ផ

ប៉ះពា

់ល

ើ ក្ខរអភិវឌ្ឍន្៍ លសែឋកិចេន្ិងក្ខរ

អភិវឌ្ឍជី វភាពរស់លៅតាមទី ជន្បទកនុងក្ចក

សុជាតិលែមរ ៉ូ
អគគនាយក

ំលៅោឋន្

ក្កសួង ែ.ន្.ស

លលាក Sanjay Gathia,
នាយកោឋន្កមមវ ិធ្ីអភិវឌ្ឍន្៍

រលបៀងលសែឋកិចេនន្មហាអន្ុតំបន្់លមគងគ
II. លោ

ឯ.ឧ បណិឌ ត លបងហុង

លមគងគ, វ ិទាសាាន្លមគងគ

ន្លោបាយែីធ្ីល ថានក់ជាតិ

14:10-14:30

លោ

ន្លោបាយែីធ្ីលជាតិកុនងតំបន្់ អាសុី ន្ិ ង

សងគមសុីវ ិ

ទសសន្ៈសតីពីលោ

លលាក មុី ផលាល

ន្លោបាយែីធ្ីល

ក្ខរឆលុះបញ្ហ
េ ំងន្ិងក្ខររ ំពឹ ងទុក

14:30-15:00

អនកសក្មបសក្មួ

កមមវ ិធ្ី

Save Vulnerable
Cambodians (SVC)

ទសសន្វ ិស័យសក្មាប់ ក្ខរអន្ុ វតតលោ

សុជាតិលែមរ ៉ូ
អគគនាយក

ឯ. សរ សុវណណ

ន្លោបាយែីធ្ីល

រែឋល

ឯ.ឧ បណិឌ ត លបងហុង

ខាធ្ិ ក្ខរក្កសួងែ.ន្.ស

ំលៅោឋន្

ក្កសួង ែ.ន្.ស

Associate Professor
លៅសាក

វ ិទា

័យភូមិន្ទ

កសិកមម
15:00-15:30

សំរាកពិសារអាហារសក្មន្់

15:30-16.00

លោ

ន្លោបាយែីធ្ីល- បញ្ហ
ា កនុងក្ខរផាលស់បូរ?
ត

លលាកសាស្តសាតចរយបណិា ត
Fabian Thiel សាក

វ ិទា

័យវ ិទាសាស្តសតអន្ុវតត
Frankfurt

ឯ.ឧ បណិឌ ត លបងហុង
សុជាតិលែមរ ៉ូ
អគគនាយក

ំលៅោឋន្

ក្កសួង ែ.ន្.ស
16:00-17:00

អនកសក្មបសក្មួ

ក្ខរពិ ភាកាលពញអងគជាមួ យតំណាងវាគមិន្ន្ិង
សិសាន្ុ សិសស “លោ

ន្លោបាយែី ធ្ីល -បញ្ហ
ា

ឯ.សាស្តសាតចរយបណិឌ ត

ក្បឈមសក្មាប់ក្ខរអន្ុ វតត”

Holger Magel

ពិធ្ីបិទ Summer School ជាផលូវក្ខរ
17:00-17:10

លោប

់ពីសាាន្ទូតអាឡឺម៉ង់

លលាកស្សីបណិឌ ត Ludgera
Klemp
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:

សាាន្ទូតអា

ីម
ល ៉ង់ក្បចំ

ក្បលទសកមពុជា
17:10-17:30

លសចកតីសលងាបនន្Summer School

ឯ.សាស្តសាតចរយបណិឌ ត
Holger Magel

17:30-17:50

សុន្ទរកថាបិទវគគសិកាSummer School

.ស
Associate Professor

កសិកមម
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វ ិទា

ំលៅោឋន្

ក្កសួង ែ.ន្.ស

ខាធ្ិ ក្ខរក្កសួងែ.ន្

លៅសាក

សុជាតិលែមរ ៉ូ
អគគនាយក

ឯ. សរ សុវណណ
រែឋល

ឯ.ឧ បណិឌ ត លបងហុង

័យភូមិន្ទ

