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ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលននអង្គជំនុំជម្ុះ
វិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា(អ.វ.ត.េ)

េ្្មវិធីសន្និសីទ | ១៣  - ១៤ េញ្្ញ  ២០១២
កធវើកៅសណ្ឋា គារ  Raffles Le Royal

សហការររៀបចំរោយៈ អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (ECCC)  និង 
គណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្មននអង្គការ-សម្គ្ការពារសិទ្ិ្នុស្សក្្នុជា (CHRAC)
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ទស្សនៈចមមរុះអំពីកករដំណែលអង្គជំនរំជមមុះវិសាមញ្ញក្នុងតរលាការកម្នុជា(អ.វ.ត.ក)
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ទនិដឋាភាពរួ្

កគាលបំែង ននិងកគាលកៅសន្និសីទ

សន្ិសីទស្ី្ីទស្សនៈចម្ុរះអំ្ីរករដំណណលននអង្គជំនុំ ជម្រះ វិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (អ.វ.ត.ក) ម្នរោលបំណង្មងីកនូវកិច្ច 
្ិភាក្សា រៅ ក្នុងចំរោ្ ្នន្ីអ.វ.ត.ក ្នន្ីរាជរោឋាភិបាល ្នន្ីតុលាការជាតិ អ្កររៀបចំបរងកើតច្បាប់ អ្កអនុវត្ច្បាប់ សង្គ្សុីវិល និង 
សាធារណជនទូរៅ ណដលពាក់្័ន្នរឹងរករដំណណល របស់ សាលាក្ី កូនកាត់រនរះ ក្នុង បរិបទននមបរទសក្្នុជា ក្នុងតំបន់អាសុី ម្្ទាំងច្បាប់ 
អន្រជាតិ និង រោលនរោបាយ ជាទូរៅ។

បរងកើតរ�ើងតា្រយៈកិច្ចខិតខំមបរឹងណមបងណដលបានរធវើរួចកន្លង្ក ក្នុងការររៀបចំកិច្ច្ិភាក្សា្ីរករដំណណល និងគរមម្ងជារមចើន ណដល ទាក់ 
ទង នរឹងរករដំណណល សន្ិសីទរនរះ គឺម្នបំណងបរងកើនការជណជក្ិភាក្សា ណដល កំ្ុងរធវើក្នុងចំរោ្អ្កពាក់្័ន្រ្្សងៗចំរពារះបញ្ហារករ
ដំណណលនន អ.វ.ត.ក។ រោលបំណងននសន្ិសីទរនរះ គឺរដើ្្បី្្ល់ជារវទិកា្ួយ ណដលក្នុងរោរះ ្ នន្ីននអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុង តុលាការ 
ក្្នុជា ្ នន្ីរាជរោឋាភិបាល ្ នន្ីតុលាការជាតិ អ្កររៀបចំបរងកើតច្បាប់ អ្កអនុវត្ច្បាប់ សង្គ្សុីវិល និងសាធារណជនទូរៅ អាចគិត្ិចារោ 
អំ្ីរករដំណណលរបស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងកម្ិតជាតិ កម្ិតតំបន់ និងកម្ិតសាកលរលាក។

រោយសារណតដំរណើរការជំនុំជម្រះក្ីរោយ អ.វ.ត.ក កាន់ណតរបារះជំហានរៅ្ុខ ដូចរនរះ បញ្ហា រករដំណណល គឺជាមបធានបទណដលម្ន ភា្ 
ទាក់ទងដ៏សំខាន់្ួយ និងជាណ្្កននយុទ្សានស្ននរករដំណណលនន សាលាក្ីកូនកាត់្ួយរនរះ។ ក្នុងចំរោ្រោលបំណងជារមចើន សន្ិសីទ 
រនរះម្នបំណង្្តួចរ្្ើ្ឲ្យម្នការ្ិភាក្សា និងដំរណើរការ្ិរមោរះរោបល់ថ្នាក់ជាតិនូវទិដ្ឋភា្ោោជុំវិញបញ្ហារករដំណណលរបស់ តុលាការ។ 
ជាងរនរះរទៀត រយើងសង្ឃរឹ្ថ្ នរឹងជម្ុញកិច្ច្ិភាក្សាណដលកំ្ុងបន្រនរះ នូវររបៀបណដលអាចឲ្យរយើងទទួលបាន ចំរណរះដរឹងដ៏ម្ន មបសិទ្ 
ភា្ សមម្ប់រ្ទេរ្ីតុលាការរនរះរៅមប្័ន្តុលាការជាតិ ម្្ទាំង្ិភាក្សាទស្សនៈទាន ននច្បាប់អន្រជាតិ និងការរមបៀបរធៀបស្ី្ី យុត្ិសានស្ 
នន អ.វ.ត.ក និង្ិចារោ្ីរ្ររៀនបទ្ិរសាធន៍្ី ដំរណើរការ អ.វ.ត.ក សមម្ប់តុលាការអន្រជាតិោោ ្ងណដរ។

រករដំណណល គឺជាពាក្យរ្ចន៍ណដលម្នន័យទូលំទូលាយ នរឹងមតរូវការបញ្ជក់អំ្ីអត្ថន័យរនរះ ឲ្យម្ន ភា្ជាក់លាក់។ និយ្ន័យណដល 
បានរមបើមបាស់សា្ញ្ញបំ្ុត ណដលកំណត់រោយការិោល័យអង្គការសហមបជាជាតិននឧត្្ស្ងការសិទ្ិ្នុស្ស បានកំណត់ និយ្ន័យ 
នន រករដំណណល  ថ្៖ 

“ជាលទ្្លយូរអណងវងរបស់តុលាការកូនកាត់រៅរលើការកសាងនីតិរដ្ឋក្នុងសង្គ្្ួយជាក់លាក់ រោយររៀបចំ ឲ្យម្ន  ការ 
កាត់រសចក្ីមបកបរោយមបសិទ្ភា្ ឈានរៅបញ្ចប់នូវអំរ្ើនិទណ្ឌភា្, ្ មងរឹងស្ត្ថភា្សាថាប័នតុលាការក្នុងមសុក។ 
រោល បំណងរបស់រករដំណណល គឺរដើ្្បីឲ្យលទ្្លរនរះបន្ជាប់រហូត សូ្្បីណតរៅរមកាយរ្លណដលតុលាការ កូន  កាត់ 
រនរះ  បានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លតួនក៏រោយ។“

ឧបករណ៍នីតិរដ្ឋសមម្ប់រដ្ឋម្នជរម្លរះដំបូង,
ការបរងកើតឲ្យម្នអតិបរម្ននរករដំណណលរបស់តុលាការកូនកាត់,

OHCHR 2008, pp.4-5  

តា្រយៈទស្សនៈទាន, មបធានបទ និងរ្ររៀនបទ្ិរសាធន៍ជារមចើនរ្្សងៗោនា បងាហាញថ្ នរឹង្ិនទំនងជាម្នរករដំណណលណត្ួយរបស់ 
អ.វ.ត.ក រោរះរទ ប៉ុណន្្ទេនុយ្កវិញ គឺម្នរករដំណណលជារមចើន។ រោយណ្អែករលើការយល់ដរឹងរបស់រយើង វាគួរណតរយើងោំោនានិោយថ្ 
វាម្នរករដំណណលរមចើនសោឋាន។ កាន់ណតច្បាស់លាស់ជាងរនរះ គឺថ្ វាម្នវិធីសានស្ជារមចើន ណដលរគគួរ្ិភាក្សាអំ្ីបញ្ហារករដំណណល 
គឺក្នុងមកបខណ្ឌ ក្នុងមសុក និងមកបខណ្ឌអន្រជាតិ។ រោយរោងរលើ្ូលរហតុរនរះ សន្ិសីទរនរះ ណបងណចកបញ្ហារករដំណណល ជា្ីរ (១) 
រករដំណណលកម្ិតក្នុងមសុក និង(២) រករដំណណលកម្ិតអន្រជាតិ។ អ.វ.ត.ក អាចម្ន្្ល់្ល វិជ្ជម្នរលើកំណណទម្ង់ច្បាប់ និង  មប្័ន្ 
តុលាការ ណដលអាចជាមបរភទ្ួយននរករដំណណលសមម្ប់តុលាការក្នុងមសុក។ យុត្ិសានស្ខ្លរះនន អ.វ.ត.ក ជាយុត្ិសានស្អន្រជាតិអាចនរឹង 
បន្សល់  ទុក នូវ លទ្្លរយៈរ្លយូរ ឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនរឹងយុត្ិសានស្របស់ អ.វ.ត.ក ស្ី្ីសហមោសឧមកិដ្ឋក្្មរួ្ និងការចូលរួ្ 
របស់ ភាគីរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្ប រវណី។ រ្ររៀនបទ្ិរសាធន៍ និងយុត្ិសានស្ រចញ្ីអ.វ.ត.ក អាចចូលរួ្ចំណណករៅដល់អភិវឌ្ឍភា្ ននមប្័ន្ 
យុត្ិធ្៌ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ។

រៅក្នុងសន្ិសីទរនរះ ទស្សនៈចម្ុរះននរករដំណណល នរឹងមតរូវ្ិភាក្សាក្នុងចំរោ្អ្កជំោញោោ។ រទារះបីជាការយកចិត្ទុកោក់នរឹង រ្តោតចំរពារះ 
រករដំណណលណ្្កច្បាប់ និងណ្្កយុត្ិសានស្ក្ី សន្ិសីទនរឹងរលើករ�ើង្ងណដរ អំ្ីរករដំណណលរមរៅតុលាការ ដូចជា ការរំលរឹកការចង់ចាំជារដើ្។
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រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី១            ន្ងៃទី ១៣ ណែ េញ្្ញ  ២០១២

ថ្ងៃទី១	 កេរដំណែល	តាម	វិស័យក្សេងៗ
៧.៣០-៨.១៥	 ការចុះឈ ម្ ះ	ឈ្ញៀវ	ចូលរមួ
៨.១៥-៨.២០	 គោរពគ្លេងជាតិនិងពិធីគ�ើកអង្គសន្ិសីទ
៨.២០	៩.០០	 ការណែនាំគោយសគងខេ�អំពីសន្ិសីទ

	 ចំណា�់អារម្មែ៍ៈ
	 -	 ឯកឧត្តម	Hady Riad		កុងសុ៊ល	នៃ	ស្ថា ៃទូត	ស្ធារណរដ្ឋ	សហពៃ័្ធ	អា	លឺ្ល	ម	៉ង់
	 -	 ឯកឧត្តម	Tom Barthel Hansen	ប្រធាៃ	ស្ថា ៃ	អគ្គរាជទូត	នៃ	ប្រឈទស	ដា	ណឺ	ម៉ក	(Danida)

	 សុៃ្ទរ	ក	ឋា	ឈដាយ	ឯកឧត្តម	អគ្គរដ្ឋទូត	David Schefferអ្នកជំនាញការ	ពិឈសស	រ្រស់	អគ្គឈលខាធិកា	រ	
នៃ	អង្គការសហប្រជាជាតិ	សបម្រ	់កមមវធិី	ជំៃួយ	រ្រស់	អង្គ	សហប្រជាជាតិ	ឈលើ	ការ	កាតឈ់សចក្តី	អតីត	
ឈមដឹកនា	ំខែមរ	បកហម	(្រញ្ចា ំង	តាម	viDEO)

	 សុន្ទរកថាគ�ើកកម្មវិធីៈ
	 -	 ឯកឧត្តម	ក្កាញ់តូនី	ប្រធាៃស្តីទី	ការយិាល័យ	រដ្ឋបាល	នៃ	អ.វ.ត.ក

កិច្ចពិភាក្សាទី១	 គករដំណែលណដលមានលកខេែៈជាក្�ព័ន្ធ -ការទទួលខុសក្តរូវ,យុត្ិធម៌ក្ពហ្មទែ្ឌនិងកំណែទក្មង់
ច្បា�់-ទស្សនវិស័យគ្្សងៗោ្្

	 គោល�ំែងនិងទិសគៅននសន្ិសីទ
	 -	 ឈោក	Simon Meisengberg 	ទីប្រឹកសា	ខ ្្នក	ចបា្រ	់នៃ	CiM/ECCC

៩.00-៩.៥០	 ក្�ធានក្កុមពិភាក្សាៈ	ឈោក	ឈៅបកម	Rowan Downing ឈៅបកម	អង្គ	្រុ	ឈរ	ជំៃំុជបមះ	នៃ	អ.វ.ត.ក

	 វាគ្មិនៈ
	 -		 ឯកឧត្តម Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូត	ឈោចរ	 នៃ	ការយិាល័យ	យុត្តិធម៌	បពហមទណ្ឌ 	សកល	នៃ	

បកសួងការ្ររឈទស	សហ	រដ្ឋ	អាឈមរកិ	ៃិង	ជា	អតីត	អគ្គ	រដ្ឋអាជាញ 	នៃ	តុោការ	ពិឈសស	សបម្រ	់ប្រឈទស	
ឈស	រ៉ា	ឈេ	អូៃ	្រង្ហា ញ	អំពី	“ទស្សៃៈទាៃ	អៃ្តរជាតិ	ឈលើ	ឈករដំខណល	នៃ	អ.វ.ត.ក”

	 -		 ឯកឧត្តម	 	ស៊ុយម៉ុងលាង	អគ្គឈលខាធិការ	នៃ	ឈលខាធិការដា្ឋ ៃ	បករុមប្រកឹសា	កំខណទបមង	់ចបា្រ	់ៃិង	
ប្រពៃ័្ធយុត្តិធម	៌្រង្ហា ញ	អំពី	“ទស្សៃៈទាៃ	កបមតិ	ជាតិ	ឈៅឈលើ	ឈករដំខណល	នៃ	អ.វ.ត.ក”

	 -		 ឈោក	Andrew Cayley	ជា	សហ	បពះរាជអាជាញ 	អៃ្តរជាតិ	នៃ	អង្គជំៃំុជបមះ	វសិ្មញ្ញ 	ក្នុង	តុោការ	កម្ុជា	
្រង្ហា ញ	អំពី	“ឈករដំខណល	ខ ្្នក	ការកាតឈ់ទាស	រ្រស់	អ.វ.ត.ក”	

	 -		 ឈោក	James Heenan	អ្នកតំណាង	ស្តីទី	នៃ	ការយិាល័យ	ឧ	ត្ត	ម	ស្នងការ	សហប្រជាជាតិ	ទទួល្រៃ្ទុក	
សិទ្ធិមៃុស្ស	ប្រចា	ំប្រឈទស	កម្ុជា	្រង្ហា ញ	អំពី	“អាណត្តិ	រ្រស់	ការយិាល័យ	ឧ	ត្ត	ម	ស្នងការ	សហប្រជាជាតិ	
ទទួល្រៃ្ទុក	សិទ្ធិមៃុស្ស	ៃិង	ឈោលៃឈយាបាយ	រ្រស់	អង្គការសហ	ប្រជា	ជាតិ	ស្តីពី	្រញ្ហា 	ឈករដំខណល”	

	 -	 ឈោកបសី	្រណ្ឌិ ត	គហណែនចារវីស	ទីប្រឹកសា	រាជរដា្ឋ ្បិាល	កម្ុជា	្រង្ហា ញ	ពី	“ឈតើ	ចំណាយឈពល	យូរ	
្រ៉ុណាណា 	ទបម	ំក្តី	រពឹំងទុក	កា្ល យជា	ការពិត៖	្រទពិឈស្ធៃ	៍នៃ	អ.វ.ត.ក”

៩.៥០-១០.២០	 សំណួរ	ៃិង	ចឈម្លើយ	នៃ	កិចចាពិភាកសា	បករុមទី១
១០.២០-១០.៤០		 សបមក	អាហារសបមៃ់
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រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី១            ន្ងៃទី ១៣ ណែ េញ្្ញ  ២០១២

កិច្ចពិភាក្សាទី២:		 គក្�ៀ�គធៀ�គករដំណែល-គករដំណែលននតុលាការក្ពហ្មទែ្ឌ(ណដលមានលកខេែៈ)អន្រជាតិគ្្សងៗ
១០.៤០-១១.៣០:		 ក្�ធានក្កុមពិភាក្សាៈ	 ឈោកបសី	ឈៅបកម	Agnieszka Klonowiecka-Milart	 ឈៅបកម	អង្គជំៃំុជបមះ	

តុោការ	កំពូល	នៃ	អ.វ.ត.ក

	 វាគ្មិនៈ
	 -		 ឈោកបសី	Viviane Dittrich	 ឈ្រក្ខជៃ	្រណ្ឌិ ត	ឈៅ	ស្ោ	ឈសដ្ឋកិចចា	 នៃ	ទីបករុង	London	្រង្ហា ញ	អំពី	

“ឈករដំខណល	នៃ	តុោការ	បពហមទណ្ឌ 	អៃ្តរជាតិៈ	ទិដ្ឋភាព	រមួ	នៃ	គំៃិត”
	 -		 ឈោកបសី	ឈៅបកម	Renate Winter ឈៅបកម	អង្គជំៃំុជបមះ	ស្ោឧទ្ធរណ៍	នៃ	តុោការ	ពិឈសស	សបម្រ	់

ប្រឈទស	ឈស	រ៉ា	ឈេ	អូៃ	្រង្ហា ញ	ពី	“ឈក	រដំខណល	នៃ	តុោការ	ពិឈសស	សបម្រ	់ប្រឈទស	ឈស	រ៉ា	ឈេ	អូៃ”	
	 -		 ឈោក	្រណ្ឌិ ត	Ousman Njikam	មនៃ្តី	ចបា្រ	់នៃ	តុោការ	បពហមទណ្ឌ 	អៃ្តរជាត	ិសបម្រ	់អតីត	យូ	ឈហា្គ 	ស្្ល 	វ	ី

្រង្ហា ញ	អពីំ	“ឈករដំខណល	នៃ	តុោការ	បពហមទណ្ឌ 	អៃ្តរជាតិ	សបម្រ	់អតីត	យូ	ឈហា្គ 	ស្្ល 	វ”ី
	 -		 ឈោកបសី	Caitlin Reiger	អតីត	នាយិកា	កិចចាការ	ទំនាកទ់ំៃង	ៃឈយាបាយ	អៃ្តរជាតិ	នៃ	ម	ជ្ឈមណ្ឌ ល	

អៃ្តរ	ជាតិ	សបម្រ	់យុត្តិធម	៌អៃ្តរកាល	្រង្ហា ញ	អំពី	“ឈករដំខណល	នៃ	តុោការ	ពិឈសស	ឈៅ	ប្រឈទសទី	ម	័រ	
ខាងឈកើត”

១១.៣០-១២.០០:	 សំណួរ	ៃិង	ចឈម្លើយ	នៃ	កិចចាពិភាកសា	ទី២
១២.០០-១៣.៣០:		 សបមក	ពិស្	អាហារ	ន ង្ៃបតង់

កិច្ចពិភាក្សាទី៣: គករដំណែលណ្្កយុតិ្សាសស្

១៣.៣០-១៤.៤៥:		 ក្�ធានក្កុមពិភាក្សាៈ	ឯកឧត្តម	គង់ក្សុីម	ប្រធាៃ	អង្គជំៃំុជបមះ	តុោការ	កំពូល	នៃ	អ.វ.ត.ក

 វាគ្មិនៈ
	 -		 ឈោក	ស្នស្្ត ចារ្យ	Nina Jorgensen	ជំៃួយការ	ស្នស្្ត ចារ្យ	ឈៅ	សកល	វទិយាល័យ	ចិៃ	នៃ	ទីបករុង	

ហុងកុង	្រង្ហា ញ	អំពី	“ឈករ	ដ	ខណ	ល	ខ្្នក	យុត្តិស្នស្ត	រ្រស់	អ.វ.ត.ក	អំពី	ទបមង	់នៃ	ការទទួលែុសបតរូវ”
	 -		 ឯកឧត្តម	យូ�៊ុនគែង	សហ	ឈៅបកម	ឈសើុ្រអឈងកេត	នៃ	អ.វ.ត.ក	្រង្ហា ញ	អំពី	“ឈករដំខណល	ខ្្នក	ៃីតិវធីិ	

រ្រស់	អ.វ.ត.ក”
	 -		 ឈោក	ឈមធាវ	ីMichael karnavas	សហ	ឈមធា	រ	ីអៃ្តរជាតិ	ការពារ	ក្តី	ឈៅ	អ.វ.ត.ក	្រង្ហា ញ	អំពី	“ការឈធវើ	

ឲ្យ	សំណំុឈរឿង	ក្នុងបសរុក	មៃ	លក្ខណៈ	អៃ្តរជាតិ	-	ការអៃុវត្ត	សំណំុឈរឿង	រ្រស់	អ.វ.ត.ក	ឈៅ	កបមតិ	ជាតិ”
	 -	 ឈោកបសី Anne Heindel	ទីប្រឹកសា	ចបា្រ	់នៃ	មជ្ឈមណ្ឌ ល	ឯកស្រ	កម្ុជា	្រង្ហា ញ	អំពី	“ការចូលរមួ	រ្រស់	

ជ	ៃ	រងឈបោះ	ឈៅ	អ.វ.ត.ក	ៃិង	ឈមឈរៀៃ	សបម្រ	់ការ	ជបមះក្តី	បពហមទណ្ឌ 	អៃ្តរជាតិឈ្្សងៗឈទៀត”
	 -		 ្រណ្ឌិ ត	Binxin Zhang	អ្នកបស្វបជាវ	ឈៅ	ស្កលវទិយាល័យ	ស៊្	ឈម	៉ៃ	្រង្ហា ញ	អំពី	 “្រទពិឈស្ធៃ	៍

ឈចញពី	ការពិៃិត្យ	ឈប្រៀ្រឈធៀ្រ	នៃ	បក្រែណ័្ឌ 	ការចូលរមួ	រ្រស់	ជៃ	រងឈបោះ	ចំឈពាះមុែ	អ.វ.ត.ក	ៃិង	
តុោការ	បពហមទណ្ឌ 	អៃ្តរជាតិ”

១៤.៤៥-១៥.១៥:	 សំណួរ	ៃិង	ចឈម្លើយ	នៃ	កិចចាពិភាកសា	ទី៣

១៥.១៥-១៥.៣០:		 សបមក	អាហារសបមៃ់
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កិច្ចពិភាក្សាទី៤: គករដំណែលគក្រៅតុលាការ*

១៥.៣០-១៦.៤៥:		 ក្�ធានក្កុមពិភាក្សាៈ	ឈោក	ឈៅបកម		ម៉ុងមុន្ីចរិយា	ឈៅបកម	អង្គជំៃំុជបមះ	តុោការ	កំពូល	នៃ	អ.វ.ត.ក
	
	 វាគ្មិនៈ
	 -	 ឈោក	ស្នស្ត	ចា	រ្យ	David Cohen	ស្នស្្ត ចារ្យ	ឈៅ	សកល	វទិយាល័យ	កាលីហវ័រ	ៃី	្រឺ	ឈ្្ល	្រង្ហា ញ	អំពី	

“ឈករដំខណល	ប្រវត្តិស្នស្ត	ខដលជា	ប្រវត្តិស្នស្ត	រស់	រឈវ ើក:	ការ	ចងបកង	ការង្រ	នៃ	តុោការ	ឧបកិដ្ឋកមម	
សនង្្គ ម	ក្នុង	សមយ័កាល	ជាកខ់ស្តង	មយួ”

	 -	 ឈោក	តាន់វិសាល	អ្នកបគ្រប់គង	គឈបមង	វធិាៃការ	មៃិខមៃ	តុោការ	នៃ	អង្គភាព	ោពំារ	ជៃរងឈបោះ	
្រង្ហា ញ	អំពី	“ឈធវើ	ឲ្យ	វធិាៃការ	មៃិខមៃ	តុោការ	ឈៅក្នុង	អាណ	តិ្ត	អ.វ.ត.ក		កា្ល យជា	ការពិត	ជាកខ់ស្តង”

	 -	 ឈោកបសី	Theresa de Langis អ្នកឯកឈទស	ជាៃែ់្ស់	ខ្្នក	សិទ្ធិ	នស្តី	“ការៃិទាៃឈ្្សង/	ឧបកិដ្ឋកមម	ខដល	
ឈសងៃៀមស្ងៃ ត៖់	ការ	ខ ្្លង	ពី្រទ	ពិឈស្ធៃ	៍រ្រស់	នស្តី	ក្នុង	រ្រ្រ	ខែមរបកហម”	

	 -	 ឈោក	David Taylor	អ្នកបស្វបជាវ	ៃិង	ទីប្រឹកសា	ឈោលៃឈយាបាយ	នៃ	អង្គការ	ឃ្្ល ឈំមើល	ៃិ	ទណ្ឌ 	ភាព	
្រង្ហា ញ	អំពី	“ឈករដំខណល	ឈៅឈបរៅ	្រៃ្ទ្រ	់សវនាការ៖	ទំនាកទ់ំៃង	រវាង	ពិធី	រលឹំក	ការចងចា	ំៃិង	យុត្តិធម	៌
បពហមទណ្ឌ ”

	 -	 ឈោក	ឈវជ្ជ	្រ	ណិ្ឌ 	ត	ឈឹមសុធារ៉្	នាយក	អង្គការ	ចិត្ត	សង្គម	អៃ្តរ	វ្រ្បធម	៌	្រង្ហា ញ	អំពី	“ការឈដាះបស្យ	
ជាមយួ	អតីតកាល	តាម	ទស្សៃទាៃ	ខ្្នក	ចិត្ត	វទិយា”

	 -	 ឈោក	ឈមធាវីសូមូគស្សន្ី្រង្ហា ញ	អំពី	“ការបគ្រប់គង	សំណំុឈរឿង	តាម	ទស្សៃទាៃ	ឈមធាវ	ីការពារ	ក្តីៈ	្រញ្ហា 	
ប្រឈម	ៃិង	ឧិ	កាស	”

១៦.៤៥-១៧.១៥:	 សំណួរ	ៃិង	ចឈម្លើយ	នៃ	បករុម	ពិភាកសា	ទី៤

១៧.៣០:		 �ដិសណា្្រកិច្ច(ការអគ្ជើញគោយណែកសក្មា�់អ្កក្តរូវអគ្ជើញជាក់លាក់�៉ុគណាណ្ះ)
	 សុៃ្ទរកថា	ស្វ គមៃ៍
	 ឈោក	ធនសារយ	ប្រធាៃ	សបម្រសបមរួល	គ	ណៈ	ក	មម 	ធិ	ការ	ប្របពឹត្តិកមម
	 សឈមភោ 	ធ	ឯកស្រ	ស្តីពី	ឧ្រករណ៍	ឈោលៃឈយាបាយ	ឈករដំខណល		
	 ឈោក	James Heenan អ្នកតំណាង	ស្តីទី	 នៃ	ការយិាល័យ	ឧ	ត្ត	ម	ស្នងការ	សហប្រជាជាតិ	ទទួល្រៃ្ទុក	

សិទ្ធិមៃុស្ស	ប្រចា	ំប្រឈទស	កម្ុជា

* ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាចរងកមកាយកនុះ ម្រធាន្រទនានានឹងមតរូវបាន្រង្្ញក�ើងថា នឹងមតរូវបានពិនិត្យពិច័យ្រណនថែមកៅក្នុងកវទិកាផ្្ស់្រ្តូរគំនិតផ្តួចកផ្ើមការចងចាំអន្រជាតិមួយ 
ណដលមតរូវបានករៀ្រចំកោយអង្គការមិនណមនរោ្្ភិបាលណដលមានមូលោ្្នកៅែឺដឺក�ន អង្គការ impunity Watch ជាមួយអង្គការដដគូកម្នុជា ណដលនឹងមបារព្ធកធវើកៅ ទី 
មករង  ភ្ំកពញ្រនា្្្រ់ពីសិកា្្សាលាកករដំណែល។ កវទិកាផ្្ស់្រ្តូរ នឹងនិយាយលម្ិតអំពីកករដំណែលមិនណមនតរលាការ ជាពិកសសភាពទំនាក់ទំនងរវាងយរត្ិធម៌មពហ្ម ទែ្ឌ 
និងពិធីរំលឹកការចងចាំ។

រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី១            ន្ងៃទី ១៣ ណែ េញ្្ញ  ២០១២
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ថ្ងៃទី២:	េិច្ចពិភាេសសា	កេរុមការងារ	និង	ការបងា្សញ	អនរុសាសន៍	ចំកោះ	តួអង្គសំខាន់ៗស្ីពី	កេរដំណែល

គោល�ំែងៈបករុមការង្រ	ៃឹងបតរូវ	ប្រជំុោ្ន 	ពិភាកសា	ជុំវញិ	ប្រធាៃ្រទ	នានា	នៃ	កិចចាពិភាកសា	ឈហើយ	ការពិភាកសា	ខដល	បាៃ	្រំខ្រក	ៃឹងបតរូវ	ឈធវើឈេើង	
ឈៅឈពល	បពឹក	ឈដាយ	សំលឹងឈមើល	យ៉ាង	ជាកោ់ក	់ឈលើ	្រញ្ហា 	ខដល	បាៃ	ឈលើកយក	មកពី	កិចចាពិភាកសា	នានា	ៃិង	ការដាក	់សំណួរ	្រខៃថាមឈទៀត។	
កិចចាការ	រ្រស់	បករុមការង្រ	នានា	គឺ	ៃឹង	ពិចារណា	ពី	្ររ្ិរទ	សកល	នៃ	្រញ្ហា 	នានា	ខដល	បាៃ	ពិភាកសា	ឈហើយៃឹង	្រឈងកេើត	“ជំហាៃ	្រៃ្ត”	ៃិង	អៃុស្សៃ	៍
នានា	សបម្រ	់ដំឈណើ រការ	នៃ	ការ	ធានាថា	្រចចាុ្រ្បៃ្ន	សកមមភាព	យុត្តិធម	៌អៃ្តរកាល	កំពុងដំឈណើ រកា	រ	ក្នុងប្រឈទស	កម្ុជា	(ជាពិឈសស	គឺ	ការង្រ	
នៃ	អ.វ.ត.ក)	ទទួលបាៃ	ៃូវ	លទ្ធ្ល	ជា	អតិ្ររម។	អ្នកជំនាញ	នានា	ៃឹងបតរូវ	ឈៅ	មក	សួរ/្រញ្្ជ ក	់ចំឈពាះ	សំណួរ	ខដល	បាៃ	សួរ	ឈដាយ	បករុម	
ៃីមយួៗ។	បករុមៃីមយួៗ	ៃឹងមៃ	អ្នកចូលរមួ	ប្រខហល	៣០នាក។់	បករុមៃីមយួៗ	ៃឹង	ដឹកនា	ំឈដាយ	អ្នកសបម្រសបមរួល	ម្ន ក	់ (ឬ	សហ	អ្នក	
សបម្រសបមរួល)	ខដល	បតរូវបាៃ	កំណតឈ់េើង	មុៃឈពល	សិកា្ខ ស្ោ។	អ្នក	សបមរួល	សបមរួល	គឺ	ទទួលែុសបតរូវ	ចំឈពាះ	(១)	ការឈរៀ្រចំ	បករុមការង្រ	
(២)ការសបម្រសបមរួល	(៣)ការ	កត	់កំណតឈ់ហតុ/អៃុស្សៃ។៍	អ្នកសបម្រសបមរួល	ៃឹងបតរូវ	្ ្តល់ជូៃ	ៃូវ	ឈោល	ខណនា	ំៃិង	ទបមង	់គំរូ	មយួ	
ឈដាយ	អ្នកឈរៀ្រចំ	សិកា្ខ ស្ោ។

បករុមការង្រៃីមយួៗ	ៃឹង	ចាតត់ាងំ	អ្នករាយការណ៍	ម្ន ក	់ក្នុងចំឈណាម	សមជិក	បករុម	ពិភាកសា	ខដល	ៃឹង	រាយការណ៍	ពី	លទ្ធ្ល	នៃ	ការពិភាកសា	
ឈៅក្នុង	អង្គ	សិកា្ខ 	ទាងំមូល	ឈៅឈពល	រឈសៀល។	បករុមការង្រ	ៃឹង	ចា្រឈ់្្តើម	ជាមយួៃឹង	សុៃ្ទរកថា	ចំណា្រអ់ារមមណ៍	ឈដាយ	វាគមិៃ	មយួចំៃួៃ	មុៃឈពល	
ដំឈណើ រការ	ពិភាកសា។	ឈៅ	ន ង្ៃ	ចុង្រញចា្រ	់នៃ	សិកា្ខ ស្ោ	បករុម	អ្នកជំនាញ	ៃឹងបតរូវ	ប្រជុំោ្ន 	ឈដាយ	ការ្រញចាូ ល	អ្នករាយការណ៍	(៦នាក)់	ៃិង	
អ្នកជំនាញ	(៦នាក)់	ឈដើម្ប	ី្រឈងកេើតជា	អៃុស្សៃសំ៍ខាៃ់ៗ ឈដាយ	ខ្អែកឈលើ	ការពិភាកសា។

ណ���ទនឹងដំគែើរការដូចខាងគក្កាមៈ

៨.១៥-៩.១៥:	 ចំណា្រអ់ារមមណ៍	រ្រស់	វាគមិៃ
៩.១៥-១០.១៥:	 កិចចាពិភាកសា	ស្តីពី	“ជំហាៃ	្រនា្ទ ្រ”់	/គឈបមង	សបម្រ	់អនាគត
១០.១៥-១០.៣០:	 សបមក	អាហារសបមៃ់
១០.៣០-១២.០០:	 អៃុស្សៃ៍
៨.០០-៨.១៥:	 ការប្រកាស	ជូៃដំណឹង	អំពី	បករុមការង្រ

៨.១៥-១២.០០:	 ក្កុមទី១:	ក្កុមការងារណ្្កតុលាការ

	 ក្កុមទី១(ក):	គករដំណែលណ្្កយុតិ្សាសស្ននអ.វ.ត.ក
	 អ្នកសបម្រសបមរួលៈ	ឈោក	ឈៅបកម	ហួតវុទ្ធី	ឈៅបកម	អង្គ	្រុ	ឈរ	ជំៃំុជបមះ	នៃ	អ.វ.ត.ក

 វាគ្មិនទី១:		 ឈោក	ឈៅបកម	សុិនរិទ្ធ	ឈៅបកម	នៃ	អង្គជំៃំុជបមះ	តុោការ	កំពូល	នៃ	អ.វ.ត.ក	្រង្ហា ញ	
អំពី	“យុត្តិស្នស្ត	នៃ	អ.វ.ត.ក	តាម	ទស្សៃទាៃ	ជាតិ”

 វាគ្មិនទី២:		 ឈោក	ឈៅបកម	Chang-Ho Chung	ឈៅបកម	អង្គ	្រុ	ឈរ	ជំៃំុជបមះ	នៃ	អ.វ.ត.ក	្រង្ហា ញ	ពី	
“យុត្តិស្នស្ត	ជា	លក្ខណៈ	អៃ្តរជាតិ	ឈៅ	អ.វ.ត.ក”

 វាគ្មិនទី៣:		 ឈោក	អាងឧត្ម	សហ	ឈមធាវ	ីការពារ	ក្តី	ឈៅ	អ.វ.ត.ក	្រង្ហា ញ	អំពី	 “យុត្ិសានស្ ជា 
បទ្ិរសាធន៍ ជា ក្នុងោ្ ជា រ្ធាវី ការពារ ក្ី រៅ អ.វ.ត.ក”

 វាគ្មិនទី៤:		 ឈោក	សុកសំគអឿន	នាយក	ប្រតិ្រត្តិ	នៃ	បករុមអ្នកចបា្រ	់ការពារ	សិទ្ធិ	កម្ុជា	្រង្ហា ញ	អំពី	
“ជំៃួយ	ខ្្នក	ចបា្រ	់ឈៅក្នុង	ប្រពៃ័្ធតុោការ	ក្នុងបសរុក”

រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី២            ន្ងៃទី ១៤ ណែ េញ្្ញ  ២០១២
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 វាគ្មិនទី៥:		 ឈោកសួនវិសាល	អគ្គឈលខាធិការ	នៃ	គណៈឈមធាវ	ីនៃ	បពះរាជាណាចបក	កម្ុជា	“ខប្រកា្ល យ	
ឈករដំខណល	ខ ្្នក	យុត្តិស្នស្ត	រ្រស់	អ.វ.ត.ក	ឲ្យ	ឈៅជា	ការអៃុវត្ត	ជាកខ់ស្តង”	

ក្កុមទី១(ខ): គករដំណែលណ្្កយុត្ិសាសស្ននអ.វ.ត.កក្នុង�រិ�ទននការចូលរួមរ�ស់ភាគីគដើម
�ែ្ឹងរដ្ឋ�្បគវែី
អ្នកសបម្រសបមរួលៈ	ឈោក	សួន�៊ុនស័ក្ិ	ឈលខាធិការ	ប្រតិ្រត្តិ	នៃ	គណៈកមម ធិការ	ប្របពឹត្តិកមម

 វាគ្មិនទី១: ឈោក	គពជអង្គ	សហ	ឈមធាវ	ីនាមំុែ	ជាតិ	តំណាង	ឈដើម	្រណ្តឹ ងរដ្ឋ្រ្បឈវណី	្រង្ហា ញ	អំពី	
“ទិដ្ឋភាព	ឈករដំខណល	ខ ្្នក	យុត្តិស្នស្ត	ទាកទ់ង	ៃឹង	ការចូលរមួ	រ្រស់	ភាគី	ឈដើម្រណ្តឹ ង	
រដ្ឋ្រ្បឈវណី	សបម្រ	់ប្រពៃ័្ធ	ចបា្រ	់កម្ុជា”	

 វាគ្មិនទី២: ឈោកបសី	Elisabeth Simmoneau Fort សហ	ឈមធាវ	ីនាមំុែ	អៃ្តរជាតិ	តំណាង	ឈដើម្រណ្តឹ ង	
រដ្ឋ	ឈវ	ណី	្រង្ហា ញ	អំពី	 “ការចូលរមួ	រ្រស់	ភា	គី	ឈដើម្រណ្តឹ ង	រដ្ឋ្រ្បឈវណី	តាម	ទស្សៃទាៃ	
អៃ្តរជាតិ”

	 វាគ្មិនទី៣:	 ឈោកបសី	ទីក្សុីនណា	សហ	ឈមធាវ	ីតំណាង	ឈដើម	្រណ្តឹ ងរដ្ឋ្រ្បឈវណី	្រង្ហា ញ	អំពី	“ការ	
តំណាង	ឈដើម	្រណ្តឹ ងរដ្ឋ្រ្បឈវណី	ចំឈពាះមុែ	អ.វ.ត.ក”		

	 វាគ្មិនទី៤:		 ឈោក	ហុងគឹមសួន	សហ	ឈមធាវ	ីតំណាង	ឈដើម	្រណ្តឹ ងរដ្ឋ្រ្បឈវណី	្រង្ហា ញ	អំពី	“្រទពិឈស្ធៃ	៍
ពី	ការចូលរមួ	រ្រស់	ភាគី	ឈដើម	្រណ្តឹ ងរដ្ឋ្រ្បឈវណី	ក្នុងការ	អៃុវត្ត	ជាកខ់ស្តង”

	
 ក្កុមទី២:�ទពិគសាធន៍គចញពីការឃ្្ំគមើលតុលាការ

អ្នកសបម្រសបមរួលៈ	ឈោក	បសី	Kris Baleva នាយក	កមមវធិី	AiJi Cambodia

 វាគ្មិនទី១:		 ឈោកបសី	Clair Duffy អ្នកឃ្្ល ឈំមើល	តុោការ	នៃ	អង្គការ	OSJi ្រង្ហា ញ	អំពី	“ការឃ្្ល ឈំមើល	
អ.វ.ត.ក		ជា	ស្ថា ្រៃ័	មយួ”

 វាគ្មិនទី២:		 ឈោក	Florian Hansen	អ្នកសបម្រសបមរួល	កមម	វធិី	ឃ្្ល ឈំមើល	ឈៅ	សកល	វទិយាល័យ	
Marburg	្រង្ហា ញ	អំពី	“ការ្រឈងកេើត	ៃូវ	កមមវធីិ	ឃ្្ល ឈំមើល	តុោការ,	ឈជាគជយ័	ៃិង	ការលំបាក”	

 វាគ្មិនទី៣:		 ឈោក	អ៊ូវីរៈ	ប្រធាៃ	មជ្ឈមណ្ឌ ល	សិ	ទិ្ធ	មៃុស្ស	កម្ុជា	អ	ង្ហា 	ញ	អំពី	“ដំឈណើ រការ	ឃ្្ល ឈំមើល	
តុោការ	ក្នុងបសរុក	ៃិង	អតថាប្រឈយាជៃ	៍រ្រស់	វា”

	 វាគ្មិនទី៤:		 ឈោក	្រណ្ឌិ ត	 គៅម៉ុងនហ	អ្នកវភិាគ	ឯករាជ្យ	ៃិង	អតីត	អ្នកបស្វបជាវ	ជាៃែ់្ស់	 ឈៅ	
គណៈកមមការ	សិ	ទិ្ធ	មៃុស្ស	អាសីុ	្រង្ហា ញ	អំពី	“្រទពិឈស្ធៃសំ៍ខាៃ់ៗ ឈចញពី	ការឃ្្ល ឈំមើល	
ដំឈណើ រការ	អ.វ.ត.ក”

	 	
ក្កុមទី៣:សកម្មភាព្ ្សព្វ្្សាយនិងការគធ្វើ�ែ្ណសារនិងចងក្កងឯកសារការងាររ�ស់អ.វ.ត.ក

អ្នកសបម្រសបមរួលៈ	ឈោក	គថាងសុជាតិ	ប្រធាៃ	ឈលខាធិការដា្ឋ ៃ	ឈករដំខណល	រ្រស់	អ.វ.ត.ក

	 វាគ្មិនទី១:		 ឈោក	ឌឹមសុវណាណ្រុំ	ប្រធាៃ	ខ្្នក	កិចចាការ	ស្ធារណៈ	នៃ	អ.វ.ត.ក	្រង្ហា ញ	អំពី	“សកមមភាព	
្្សពវ្សាយ	រ្រស់	អ.វ.ត.ក	-	ការ	្រៃ្សល់ទុក	ៃូវ	ឈករដំខណល	”

រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី២            ន្ងៃទី ១៤ ណែ េញ្្ញ  ២០១២
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	 វាគ្មិនទី២:		 ឈោក	អឹុងហ្សឺឌី	មនៃ្តី	កមមវធិី	នៃ	គណៈកមម ធិការ	ប្របពឹត្តិកមម	្រង្ហា ញ	អំពី	“តួនាទី	រ្រស់	
សង្គម	សីុវលិ	ក្នុងការ	ចូលរមួ	រ្រស់	ឈដើម	្រណ្តឹ ងរដ្ឋ្រ្បឈវណី	-	ការរកីចំឈរ ើៃ	ឈ្្ះឈៅ	ការចូលរមួ	
រ្រស់	ជៃ	រងឈបោះ”

	 វាគ្មិនទី៣:		 ឈោក	ឡាត់គី	អ្នកសបម្រសបមរួល	កមម	វធិី	តុោការ	ខែមរបកហម	នៃ	សមគម	អាដហុក	
្រង្ហា ញ	អំពី	“សកមមភាព	្ ្សពវ្សាយ	នៃ	តួអង្គ	សង្គម	សីុវលិ	ពាកព់ៃ័្ធ	ៃឹង	អ.វ.ត.ក”

	 វាគ្មិនទី៤:		 ឈោក	ហាស�៊ុនថន	អៃុប្រធាៃ	ខ ្្នក	iCT ្រង្ហា ញ	ពី	“តុោការ	ទូរ	ៃិ	មិម	ត	ឈៅ	អ.វ.ត.កៈ			
្រទពិឈស្ធៃ	៍ប្រពៃ័្ធ	ឌី	ចី	្ 	ល៍	សបម្រ	់តុោការ	ក្នុងបសរុក”

ក្កុមទី៤:	គករដំណែលខាងចិត្វិទ្យៈការោំពារសាក្សីនិងការវាយតនមលេខាងចិត្វិទ្យ
អ្នកសបម្រសបមរួលៈ	ឈោក	ឈវជ្ជ្រណ្ឌិ ត	មុន្ីសុតា្្រ	អ្នក	ចិត្ត	វទិយា	នៃ	អង្គការ	ចិត្ត	សង្គម	អៃ្តរ	វ្រ្បធម	៌/	កញ្្ញ 	
Judith Strasser	ទីប្រឹកសា	GiZ ប្រចា	ំអង្គការ	ចិត្ត	សង្គម	អៃ្តរ	វ្រ្បធម៌

 វាគ្មិនទី១: ឈោកបសី	Wendy Lobwein	ប្រធាៃ	អង្គភាព	ោពំារ	ស្ក្ស	ីៃិង	អ្នកជំនាញ	នៃ	អ.វ.ត.ក	
្រង្ហា ញ	ពី	“្រទពិឈស្ធៃ	៍នៃ	ការ	ោពំារ	ស្ក្ស	ីឈៅ	អ.វ.ត.ក”	

 វាគ្មិនទី២ៈ		 ឈោកបសី	គសកសុីសុខុម	ប្រធាៃ	ឈដ	ប៉ាត	់ម	៉ង	់ចិត្ត	វទិយា	នៃ	ស្កលវទិយាល័យ	្ ូមៃិ្ទ	្ ្នឈំពញ	
្រង្ហា ញ	អំពី	“ការវាយតនម្ល	ខាង	ចិត្ត	វទិយា	ៃិង	ការទទួលែុសបតរូវ	បពហមទណ្ឌ ”

 វាគ្មិនទី៣:		 ឈោក	ឈវជ្ជ្រណ្ឌិ ត	Steen-Holger Hansen អៃុប្រធាៃ	ខ្្នក	ឈកាសល	វ	ិច្ជ	័យ	ចតិ្តស្នស្ត	នៃ	
ស្កលវទិយាល័យ	Copenhagen, បករុមប្ឹរកសា	ស្្ត រៃីតិសម្បទា	អៃ្តរជាតិ	សបម្់រ	ជៃរងឈបោះ	
ឈដាយស្រ	ទារណុកមម	(iRCT) ្រង្ហា ញ	អពីំ	“ការ	ឈប្រើ	បបាស់		ការពៃិិត្យ	ឈកាសល	វ	ិចចា	័យ	ឈៅក្នុង	
ៃីតិវធីិ	តុោការ៖	ឈមឈរៀៃ	ពី		អ.វ.ត.ក”

ក្កុមទី៥:គករដំណែលននអ.វ.ត.កស្ីពីការទទួលបានយុត្ិធម៌សក្មា�់សស្ី
អ្នកសបម្រសបមរួលៈ	ឈោក	អ៊ីមសុភា	ប្រធាៃ	កមមវធិី	្ ្សពវ្សាយ	នៃ	អង្គភាព	ោពំារ	ជៃរងឈបោះ	នៃ	អ.វ.ត.ក

 វាគ្មិនទី១:		 ឈោក	ដួងសាវន	អ្នកសបម្រសបមរួល	គឈបមង	នៃ	បករុមអ្នកចបា្រ	់ការពារ	សិ	ទិ្ធ	មៃុស្ស	កម្ុជា	
្រង្ហា ញ	អំពី	“្រញ្ហា 	រឈំោច	ឈយៃឌរ័	ឈៅក្នុង	្ររ្ិរទ	នៃ	អ.វ.ត.ក”

 វាគ្មិនទី២:		 ឈោក	្រណ្ឌិ ត	Andreas Selmici	អ្នកបគ្រប់គង	គឈបមង	“ការទទួលបាៃ	យុត្តិធម	៌សបម្រ	់
នស្តី”	នៃ	អង្គការ	GiZ	ប្រចា	ំកម្ុជា	្រង្ហា ញ	អំពី	“យុត្តិធម	៌ខ ្្នក	ឈយៃឌ	័រៈ	ការប្រឈមើលឈមើល	
ៃិង	្រញ្ហា 	ប្រឈម”	

 វាគ្មិនទី៣:		 ឈោកបសី	លីវិជ្ចនុតា	នាយិកា	ប្រតិ្រត្តិ	 នៃ	អង្គការ	ជំៃួយ	ខ្្នក	ចបា្រ	់ដល់	កុមរ	ៃិង	នស្តី	
្រង្ហា ញ	អំពី	“ការអៃុវត្ត	យុត្តិធម	៌ខ ្្នក	ឈយៃឌរ័	ឈៅក្នុង	ប្រពៃ័្ធ	ថា្ន កជ់ាតិ”

១២.០០-១៣.៣០:		 សបមក	អាហារ	ខ ង្ៃ	បតង់
កិច្ចពិភាក្សាក្នុងអង្គសន្ិសីទរួម

១៣.៣០-១៤.៣០:		 កិច្ចពិភាក្សាអង្គសន្ិសីទរ�ស់ក្កុមការងារ១(ក)-១(ខ),៣
សហ	អ្នកសបម្រសបមរួល:	ឈោក	គង់សុ្ ីប្រធាៃ	ខ ្្នក	បគ្រប់គង	តុោការ	នៃ	អ.វ.ត.ក	/	ឈោក	Simon 

Meisenberg ទីប្រឹកសា	iCM/ECCC

រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី២            ន្ងៃទី ១៤ ណែ េញ្្ញ  ២០១២



កម្មវីធី ទំព័រ 8

អ្នករាយការណ៍	ឈធវើ	ឈសចក្តីរាយការណ៍	បតេ្រ	់ឈចញពី	កិចចាពិភាកសា	កាលពីឈពល	បពឹក	(១០នាទី	សបម្រ	់
បករុម	ពិភាកសាៃីមយួ)
សំណួរ	ៃិង	ចឈម្លើយ	ពី	អ្នកជំនាញ	ៃិង	អ្នកចូលរមួ	(រយៈឈពល	៣០នាទី)

១៤.៣០-១៥.៣០:		 កិច្ចពិភាក្សាអង្គសន្ិសីទរ�ស់ក្កុមការងារ២,៤,៥
សហ	អ្នកសបម្រសបមរួល:	ឈោក	្រណ្ឌិ ត	Ignaz Stegmiller ជាទី	ប្រឹកសា	GiZ/CPS	ប្រចា	ំគណៈ	ក	មម 	ធិ	
ការ	ប្របពឹត្តិកមម	/	ឈោកបសី	្រណ្ឌិ ត	Laura McGrew ទស្សៃៈកិចចា	វទូិរ	នៃ	មជ្ឈមណ្ឌ ល	សបម្រ	់សិកសា	នៃ	
អំឈពើ	ប្រល័យពូជស្សៃ	៍ដំឈណាះបស្យ	ជឈម្ល ះ	ៃិង	សិ	ទិ្ធ	មៃុស្ស	ស្កលវទិយាល័យ	Rutgers

អ្នករាយការណ៍	ឈធវើ	ឈសចក្តីរាយការណ៍	បតេ្រ	់ឈចញពី	កិចចាពិភាកសា	កាលពីឈពល	បពឹក	(១០នាទី	សបម្រ	់
បករុមៃីមយួ)
សំណួរ	ៃិង	ចឈម្លើយ	ពី	អ្នកជំនាញ	ៃិង	អ្នកចូលរមួ	(រយៈឈពល	៣០នាទី)

១៥.៣០-១៦.០០:		 សបមក	អាហារសបមៃ់

១៦.០០-១៧.០០:		 ការ�គងកើតនិងការ�ងា្្ញអំពីអនុសាសន៍រួមនិង�ិទកម្មវិធីសន្ិសីទ
ឈោក	គង់សុ្ ីប្រធាៃ	ខ្្នក	បគ្រប់គង	តុោការ	នៃ	អ.វ.ត.ក	/	ឈោក	Simon Meisenberg	ទីប្រឹកសា	iCM/

ECCC

ឈោក	្រណ្ឌិ ត	Ignaz Stegmiller ជាទី	ប្រឹកសា GiZ/CPS	ប្រចា	ំគណៈ	ក	មម 	ធិ	ការ	ប្របពឹត្តិកមម	/	ឈោកបសី	
្រណ្ឌិ ត	Laura McGrew ទស្សៃៈកិចចា	វទូិរ	នៃ	មជ្ឈមណ្ឌ ល	សបម្រ	់សិកសា	នៃ	អំឈពើ	ប្រល័យ	ពូជស្សៃ	៍
ដំឈណាះបស្យ	ជឈម្ល ះ	ៃិង	សិ	ទិ្ធ	មៃុស្ស	ស្កលវទិយាល័យ	Rutgers

គណៈ	វាគមិៃ	ៃឹង	្រង្ហា ញ	ៃូវ	អៃុស្សៃ	៍ៃិង	ចូលរមួ	ឈៅក្នុង	កិចចាពិភាកសា	ចុងឈបកាយ,	កិចចាពិភាកសា	សឈង្ខ្រ។	
អៃុស្សៃ	៍ចុងឈបកាយ	ៃឹង	ទាកទ់ង	ៃឹង	អ.វ.ត.ក,	បករុមប្ឹរកសា	កំខណទបមង	់ចបា្រ	់ៃិង	ប្រពៃ័្ធតុោការ	ៃិង	
អ្នកចូលរមួ	ពាកព់ៃ័្ធ	ដនទឈទៀត។

ឈោក	គរងឈង	មនៃ្តីរដ្ឋបាល	ជាៃែ្់ស់	ៃិង	ជា	ប្រធាៃ	ខ្្នក	ោពំារ	ជៃរងឈបោះ	នៃ	អ.វ.ត.ក	មៃមតិ	ឈៅឈលើ	
លទ្ធ្ល	រមួ	នៃ	អង្គ	សៃ្និសីទ

សុន្ទរកថា�ិទកម្មវិធី	ឈដាយ	ឈោក	ធនសារយ		ប្រធាៃ	សបម្រសបមរួល	នៃ	គណៈកមម ធិការ	ប្របពឹត្តិកមម	
ៃិង	ជា	ប្រធាៃ	សមគម	អាដហុក											

សំោល់៖	សហ	អ្នកឈរៀ្រចំ	សូម	សិទ្ធិ	ខកខប្រ	កមមវធីិ	ប្រសិៃឈ្រើ	ចាបំាច។់

រកបៀបវារៈ ន្ងៃទី២            ន្ងៃទី ១៤ ណែ េញ្្ញ  ២០១២
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មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា

គលាកអាងឧត្ម សហរ្ធាវីជាតិការពារក្ីឲ្យជនជាប់រចាទ គអៀងសារី រៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (អ.វ.ត.ក) 
ចាប់តាំង្ីឆ្នាំ២០០៧។ រលាកម្នបទ្ិរសាធន៍ជារមចើនក្នុងការងារការពារក្ីរៅក្នុងមបរទសក្្នុជា។ រៅ្ុនរ្លណតងតាំងជាសហ 
រ្ធាវី ជាតិការពារក្ីរៅអ.វ.ត.ក រលាកធាលប់ជារ្ធាវីការពារររឿក្ីម្ហ្មទណ្ឌ រៅមកុ្អ្កច្បាប់ការពារសិទិ្ក្្នុជា និងអង្គការជំនួយណ្្ក 
ច្បាប់ននក្្នុជា និងធាលប់ជាមបធានអង្គភា្ច្បាប់នន្ជ្ឈ្ណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គ្។ រលាកបានកាលយជាសម្ជិកគណៈរ្ធាវីក្្នុជាតាំង្ី
ឆ្នាំ១៩៩៧ និងបានបរងកើតនិងមគប់មគងការិោល័រ្ធាវី្ទាល់ខ្លតួន ចាប់តាំង្ីឆ្នាំ១៩៩៩ ្ក។

កញ្្BALEVA Mary Kristerie គឺជារ្ធាវីសញ្ជាតិហវីលី្ីនកំ្ុងបំររីការងារជាមបធានក្្មវិធីរបស់អង្គការ AiJi មបចាំក្្នុជា។ កញ្ញាគឺជាអ្ក 
មគប់មគងក្្មវិធីឃ្លំរ្ើលការជំនុំជម្រះក្ីននសាលាក្ីណខ្មរមកហ្ និង្្ស្វ្្សាយសហគ្ន៍ ម្្ទាំងមកុ្អ្កច្បាប់ណដលចូលរួ្ជួយររៀបចំ
ខ្លរឹ្សារននតុលាការទូរនិ្ិ្មតរបស់សាលាក្ីណខ្មរមកហ្ ណដលជាគំររាងសហការរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា ជា ្ ួយ នរឹង 
អង្គការ EWC អង្គការ WCSC និងវិទ្យាសាថាន Hoover ននសាកលវិទ្យាល័យ Standfort។ កញ្ញា ក្គីស្បានសិក្សារៅសាកលវិទ្យាល័យហវីលី្ីន 
ជាកណន្លងណដលកញ្ញាទទួលបានរ្ោយសមម្ប់អ្កររៀន្ូណក្ីម្រឹទ្បុរសសាកលវិទ្យាល័យ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ កញ្ញាទទួលបានសញ្ញាប័មត
អនុបណ្ឌិតណ្្កសិទិ្្នុស្ស្ីសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង។ ្ ុនរ្លកញ្ញាចូលរួ្ក្នុងគរមម្ងរនរះ កញ្ញាបានបំររីការងារជាោយិកាសមម្ប់
កិច្ចការនីតិក្្មរៅក្នុងម្រឹទ្សភា ហវីលី្ីន និងជារ្ធាវីរៅការិោល័យរ្ធាវី SyCip Salazar Hernandez Gatmaitan។

គលាកហាស�៊ុនថន បានចូលបំររីការរៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជាក្នុងរដើ្ណខធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ជាអនុមបធានណ្្កបរច្ចក វិជាជា 
្័ត៌ម្ន និងទំោក់ ទំនង (iCT) សមម្ប់ការិោល័យរដ្ឋបាលតុលាការ។ ្ុនការចូលបំររីការរៅ អ.វ.ត.ក រលាកបានបំររីការរៅសាកល
វិទ្យាល័យន័រតុនជាម្រឹទ្បុរសនន្ហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសានស្អស់រយៈរ្ល ៩ឆ្នាំ។ រលាកក៏បានបំររីការជាមបធានោយកោឋានស្ថិតិមបជាសា
នស្ ជំររឿន និងការសទេង់្តិ និងជាអគ្គោយក រងទទួលបនទេនុកបរច្ចកវិជាជា្័ត៌ម្ន និងទំោក់ទំនងននវិទ្យាសាថានជាតិស្ថិតិ (NiS) ននមកសួងណ្នការ។ 
រលាកធាលប់បំររីការរៅវិទ្យាសាថានជាតិស្ថិតិ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩១។ រលាក ប៊ុនថន ម្នសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតចំនួន្ីរ គឺសញ្ញាប័មត អនុបណ្ឌិត 
ណ្្កវិទ្យាសានស្បរច្ចកវិជាជារៅសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle មកុងម្៉ានីល មបរទសហវីលី្ីន និងសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កស្ថិតិ រៅ 
សាកលវិទ្យាល័យ Polytechnic មបរទសហវីលី្ីន ម្្ទាំងម្នសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មតណ្្ករសដ្ឋកិច្ច រៅវិទ្យាសាថានរសដ្ឋកិច្ច រាជធានីភ្ំរ្ញ 
មបរទសក្្នុជា។

គលាកANDREW Cayley, QC, មតរូវបានណតងតាំងជាសហម្រះរាជអាជាញាអន្រជាតិននអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (អ.វ.ត.ក) 
ចាប់្ីណខឆ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។ រៅ្ុនរនរះ រលាកគឺជារដ្ឋអាជាញាជាន់ខ្ស់រៅតុលាការម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ និងបានទទួលបនទេនុកររឿងក្ីោហវតួ (Dar-

fur) ដំបូង។ រលាកក៏ធាលប់បានបរម្ើការជារដ្ឋអាជាញា បោទាប់្កជា  រដ្ឋអាជាញាជាន់ខ្ស់រៅតុលាការម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិសមម្ប់អតីតមបរទ
សយ៉ូរហាគោសាលវី។ រលាកជារ្ធាវីជាន់ខ្ស់្ួយរូបននគណៈរ្ធាវី  Inner Temple និងម្នបរិញ្ញាប័មត និងសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កនីតិ
សានស្ ្ីសាកលវិទ្យាល័យ�នុងដ៍។ រលាកក៏ជា្នន្ីជំោញ្ួយរូបណដលបានបញ្ចប់ការសិក្សា្ីរាជបណ្ឌិតសភារោធា Sandhurst 

ននចមកភ្អង់រគ្លស្ងណដរ។ 

គលាកគវជជ�ែ្ឌិតឈឹមសុធារ៉្គឺជាអ្កជំោញខាងណ្្កចិត្វិកល និងោយកមបតិបត្ិ ននអង្គការចិត្សង្គ្អន្រវប្បធ្៌ក្្នុជា (TPO 

Cambodia) ណដលជាអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាល្ួយោំ្ុខរគ ក្នុងវិស័យសុខភា្្្លនូវចិត្រៅក្នុងមបរទសក្្នុជា។ រលាកបានបំររីការ អស់ 
រយៈ រ្ល ១៧ឆ្នាំ ្ករហើយ ក្នុងវិស័យចិត្វិកល រហើយម្នចំោប់អារ្្មណ៍្ិរសសរលើសុខភា្សហគ្ន៍ ការប៉រះទង្គិច្្លនូវចិត្ និងចិត្ 
វិកលអន្រវប្បធ្៌ក្នុងមបរទសរមកាយសនងាគោ្ និងបរិបទរមកាយអំរ្ើមបល័យ្ូជសាសន៍។ រលាក ក៏ជាសានស្ចារ្យចិត្វិកលវិទ្យា រៅ 
រដបា៉ាត់្៉ង់ចិត្វិទ្យា រៅសាកលវិទ្យាល័យភ្ំរ្ញ។ រលាកបានទទួលអាហារូបករណ៍ភា្ជាអ្កដរឹកោំននមបរទសអូនសាតោលី (Australian 

Leadership Award) រដើ្្បីសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត រៅសាកលវិទ្យាល័យ្៉ូោហ្ស ទីមកុងណ្លប៊ន មបរទសអូនសាតោលី។ ការងារមសាវមជាវរបស់រលាក 
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ស្ីអំ្ីការអភិវឌ្ឍ និងការបញ្ជាក់ននររាគសញ្ញាការប៉រះទង្គិច្្លនូវចិត្របស់មបជាជនក្្នុជា ណដលរៅថ្ “ជំងឺបាក់ស្បាត” ណដលតា្ន័យ 
អក្សសានស្មតរូវបានបកណមបថ្ “ជំងឺធាលក់ទរឹកចិត្” ណដលជាមបរភទជំងរឹ Post Traumatic Stress Disorder។

គលាកCHUNG Chang-Hoគឺជារៅមក្រៅអង្គបុររជំនុំជម្រះននអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញាក្នុងតុលាការក្្នុជា ណដលមតរូវបានណតងតាំង រោយ 
អង្គការសហមបជាជាតិ ចាប់្ីណខសីហា ឆ្នាំ២០១១។ ្ុនរ្លការណតងតាំងរនរះ រលាកបានបំររីការជារសោនុ្័ន្ច្បាប់មបចាំសាថានទូត 
សាធារណរដ្ឋកូររេ និងជារបសកជនអចិននន្យ៍រៅទីមកុងវីណយ៉ន។ ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៤ រលាកបានបំររីការជារៅមក្រៅតុលាការជាន់ខ្ស់ 
ក្នុងមបរទសកូររេខាងត្បនូង។ ្ ុនរ្លរនរះរទៀត រលាកបានបំររីការជារៅមក្រៅតុលាការថ្នាក់មសុកអស់រយៈរ្ល ៨ឆ្នាំ និងជារៅមក្រៅ
តុលាការសរឹកអស់រយៈរ្ល ៣ឆ្នាំ។ រលាកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័មតណ្្កនីតិសានស្ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតណ្្កនីតិសានស្  រៅ 
សាកល វិទ្យាល័យជាតិរសអ៊ូល។ រលាកក៏ជាអ្កមសាវមជាវជាន់ខ្ស់្ួយរូបរៅសាលារសដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសានស្នរោបាយននទីមកុង �នុងដ៍ 
និងរៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង្ងណដរ។

គលាកCOHEN David គឺជាសានសាតោចារ្យថ្នាក់ឧត្្សិក្សារៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហវ័រនីញ៉ា ប៊ឺឃ្លី និងជាោយកសាថាបនិក្ជ្ឈ្ណ្ឌល 
សិក្សា ឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្ប៊ឺឃ្លី។ ្ុនរ្លរធវើជាសានស្ចារ្យ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៧៩ រលាកបានមបកបវិជាជាជីវៈអស់រ្លជា យូររៅសាកលវិទ្យា
ល័យកាលីហវ័រនីញ៉ា ប៊ឺឃ្លី និងម្នតំោងជាសានសាតោចារ្យននោយកោឋានរវាហាសានស្ ្ ងណដរ។ ចាប់្ីឆ្នាំ២០០០ រលាកបានសហការរលើ 
គរមម្ង សិទិ្្នុស្សរៅអាសុីជា្ួយ្ជ្ឈ្ណ្ឌល East West ទីមកុង Honolulu ណដលជា្ជ្ឈ្មសាវមជាវ អាសុីបា៉ាសុីហវិកណដលបាន្្ល់្ូល 
និធិ រដ្ឋ សហ ្ ័ន្។ រៅទីរោរះ រលាកបំររីការជាោយកននអង្គការគំនិត្្តួចរ្្ើ្យុត្ិធ្៌អន្រជាតិអាសុី និងជាអ្កមសាវមជាវជាន់ខ្ស់ណ្្ក 
ច្បាប់ អន្រជាតិ។ រលាកគឺជាអ្កមសាវមជាវរៅវិទ្យាសាថាន Hoover រៅសាកល វិទ្យាល័យ Sanford និងចាប់្ីឆ្នាំ ២០១២ ជាសានសាតោចារ្យច្បាប់ 
រៅ សាកល វិទ្យា ល័យ Hawaii។ រៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ្ជ្ឈ្ណ្ឌលសិក្សាឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្ និងបោណាល័យនិងបោណាសារ 
Hoover រលាកបានសហការរលើគរមម្ងទុកឯកសារ និងបរច្ចកវិទ្យារៅមបរទសក្្នុជា មបរទសចិន និងជា្ួយតុលាការ្ិរសសសមម្ប់
មបរទសរសរា៉ារ�អូន និងតុលាការម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិសមម្ប់អតីតយូរហាគោសាលវី។ រលាកសានសាតោចារ្យក៏រធវើជាទីមបរឹក្សាមបចាំ្ជ្ឈ្ណ្ឌល
ធនធានសិទិ្្នុស្ស ណដលជាបោតាញសាកលវិទ្យាល័យអាសា៊ាន រៅសាលកវិទ្យាល័យឥណ្ឌឌូរនសុី ោទីមកុងហ្សាកាតា។ 

គលាកក្សី�ែ្ឌិតDE LANGIS Theresa គឺជាអ្កមបរឹក្សារោបល់អន្រជាតិរលើសិទិ្នស្ីក្នុងមបរទសម្នជរម្លរះ មបរទសរមកាយជរម្លរះ និង
មបរទសស្ថិតក្នុងតំោក់កាលអន្រកាល រោយម្នជំោញ្ិរសសខាងណ្្កអនុសញ្ញាស្ី្ីការររីសរអើងមបឆ្ំងនរឹងនស្ី រភទ (CEDAW), 

រសចក្ីសរម្ចចិត្របស់អង្គការសហមបជាជាតិ (UNSCR 1325) និងស្ង់ោរបទោឋានរ្្សងៗ ណដលម្នរោលបំណងរដើ្្បីធាោឲ្យម្ន
កិច្ចការពារមបកបរោយន័យដល់នស្ីរៅក្នុងសាថានភា្មបរទសជរម្លរះមបោប់អាវុធ និងការចូលរួ្ក្នុងដំរណើរការសន្ិភា្ និងសន្ិសុខយូរ 
អណងវង។ បច្ចនុប្បន្រនរះ រលាកមសីស្ថិតរៅទីមកុងភ្ំរ្ញ កំ្ុងមសាវមជាវនិងសររសរអំ្ីវិធានការស្រ្្យរដើ្្បីរោរះមសាយចំរពារះអំរ្ើ ហិង្សា 
្្លនូវរភទនិងរយ៉នឌ័រ ណដលជាណ្្ក្ួយននអំរ្ើសាហាវរឃ្ររៅោោ មបម្រឹត្រ�ើងក្នុងរបបណខ្មរមកហ្។ 

គលាកឌឹមសុវណាណ្រុំបច្ចនុប្បន្គឺជាមបធានណ្្កកិច្ចការសាធារណៈរៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (អ.វ.ត.ក)  ណដល តំណណង 
រនរះចាប់រ្្ើ្្ីណខ្ករា ឆ្នាំ២០១០។ ្ុនរ្លកាលយជាមបធានណ្្កកិច្ចការសាធារណៈ រលាកគរឹជា្នន្ីសារ្័ត៌ម្នរៅអ.វ.ត.ក ចាប់ 
្ីឆ្នាំ២០០៩-២០១១។ បណន្ថ្រលើការងាររបស់រលាករៅ អ.វ.ត.ក រលាក សុវោណារុំ ក៏បំររីការជាអ្ក្លិតវីរដអូវិជាជាជីវៈសមម្ប់រោឋាភិបាល 
ណ្្កឯកជន និងអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាល្ងណដរ ម្្ទាំងទទួលជាសានសាតោចារ្យ និងបានបរមងៀនអំ្ី្ុខវិជាជាទំោក់ទំនងសាធារណៈ 
(ឆ្នាំ២០០៩-២០១១) រៅសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច និងមប្័ន្រសាតទស្សន៍ (ឆ្នាំ២០០៧-២០០៨) 
រៅសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេភ្ំរ្ញ សមម្ប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត (ចំរពារះនិសិ្សតណដលសិក្សាណ្្កភាសាបារាំង)។ អស់រយៈរ្លជាង ១៤ឆ្នាំ 
្ករនរះ រលាកធាលប់រធវើជាអ្កយក្័ត៌ម្ន និងជាអ្កសម្បសម្រួលដ៏ល្បីរឈាមារះរៅទូរទស្សន៍ជាតិក្្នុជា (TVK) ជា កណន្លងណដលរលាក 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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បាន ្ លិតក្្មវិធីទូរទស្សន៍រា៉ាប់រយជាភាសាណខ្មរនិងភាសាបារាំង ដូចជា ក្្មវិធីទស្សោវដ្ីទូរទស្សន៍ ឯកសារ និងណខ្សរភា្យន្ រលើវិស័យជា 
រមចើន (កសិក្្ម ឧស្សាហ៍ក្្ម កីឡា វប្បធ្៌ រទសចរណ៍ ។ល។) រលាកទទួលបានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតរៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌលសិក្សាណ្្ក កាទូត 
និងយុទ្សានស្ (Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques) និងសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មតណ្្កសារ្័ត៌ម្នរៅោយកោឋានភាសា
បារាំងននសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេភ្ំរ្ញ។

គលាកក្សីDITRICH Viviane បច្ចនុប្បន្ គឺជាអ្កមសាវមជាវថ្នាក់រមកាយបញ្ចប់ឧត្្សិក្សា រៅោយកោឋានទំោក់ទំនងអន្រជាតិរៅ 
សាលារសដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសានស្នរោបាយននទីមកុង�នុងដ៍។ ការមសាវមជាវរបស់រលាកមសីរ្តោតរលើសាថាប័នអន្រជាតិ ជា ្ ិរសស សាលា
ក្ីឧមកិដ្ឋក្្ម(ណដលម្នលក្ខណៈ)អន្រជាតិ និង យុត្ិធ្៌ និងសន្ិភា្រមកាយជរម្លរះ។ រលាកមសីបាននរឹងកំ្ុង្ិនិត្យអំ្ីការវិវឌ្ឍណ្្ក 
សាថាប័ន ននសាលាក្ី្ិរសសជារមចើន ក្នុងការឈានរឆ្ពរះរៅរកការបិទបញ្ចប់ដំរណើរការ និង ការគិតគូរអំ្ីបញ្ហារករដំណណល។ ោរ្លបច្ចនុប្បន ្
រលាកមសីកំ្ុងបំររីការជាជំនួយការសានសាតោចារ្យរៅសាលារសដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសានស្នរោបាយននទីមកុង�នុងដ៍ និង្ុនរ្លរនរះ បាន 
បំររី ការជាសម្ជិកបុគ្គលិកបរោតារះអាសន្រៅវិទ្យាសាថានអប់រំអន្រជាតិរៅទីមកុងវា៉ាសុីនរតាន ឌីសុី ក្នុងឋានៈជាជំនួយការសានសាតោចារ្យរៅ
្ហាវិទ្យាល័យ Wellesley និងជាសម្ជិកគរមម្ង Afric@ction ណដលជាគរមម្ងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍រ្តោតរលើមបរទសនីរហ្ស។ រលាកមសី 
Viviane បានទទួលសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កទំោក់ទំនងអន្រជាតិ ្ ីសាលារសដ្ឋកិច្ច និងវិទ្យាសានស្នរោបាយននទីមកុង�នុងដ៍ និងស
ញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កវិទ្យាសានស្នរោបាយ ្ីសាកលវិទ្យាល័យរៅទីមកុងបា៉ារីស(សញ្ញាប័មត្ីរ)។

គលាកDOWNING Rowan គឺជារៅមក្រៅអង្គបុររជំនុំជម្រះណដលមតរូវបានណតងតាំងរោយអង្គការសហមបជាជាតិ។ រលាកជារ្ធាវីជាន់
ខ្ស់សញ្ជាតិអូនសាតោលី និងបានទទួលតំណណងច្បាប់ជាន់ខ្ស់រៅក្នុងតំបន់បា៉ាសុីហវិក ម្្ទាំងរធវើជារៅមក្រៅសាលាឧទ្រណ៍ និង 
តុលាការកំ្ូលននមកុង Vanuatu ណដលភាគរមចើនជាររឿងក្ីម្ហ្មទណ្ឌ និងររឿងក្ីរដ្ឋប្បរវណី ។ រលាកបានរធវើការជាលក្ខណៈអន្រជាតិ ក្នុង 
វិស័យកំណណទម្ង់ច្បាប់អស់រយៈរ្ល២០ឆ្នាំ (រោយរ្តោតរលើច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ពាណិជ្ជក្្ម), ច្បាប់សិទិ្្នុស្ស, ការអនុវត្ 
កាត្វ កិច្ចសិទិ្្នុស្សរៅក្នុងសន្ិសញ្ញា, ច្បាប់ស្ី្ីជនរភៀសខ្លតួន, ច្បាប់រដ្ឋបាល, ច្បាប់មបឆ្ំងអំរ្ើ្ុករលួយ និង ការរសើុបអរងកត និង 
ការ កាត់រទាសឧមកិដ្ឋក្្មឆ្លងណដន។ រលាក ក៏បានរធវើការជា្ួយអង្គការ្ហុរតាភាគី្ួយចំនួនរដើ្្បីរធវើឲ្យមបរសើររ�ើងនូវឯករាជ្យភា្ នន 
តុលាការ និងបូរណភា្ជាមប្័ន្រៅក្នុងមប្័ន្ច្បាប់រៅមបរទសរ្្សងៗជារមចើន។ រលាកជារ្ធាវីការពារសិទិ្្នុស្ស និងជាអ្ក្្ល់ 
រោបល់ ដំបូោមានដល់រោឋាភិបាលទាក់ទងនិងសិទិ្នស្ី និងកុម្រ។ រលើស្ីរនរះ រលាកធាលប់ម្នបទ្ិរសាធន៍បណ្តរះបោតាលរ្ធាវី និង 
្នន្ី តុលាការក្នុងតំបន់អាសុីអារគ្យ៍និងបា៉ាសុីហវិក ្ ងណដរ។ រលាកបាន្្ល់ការបណ្តរះបោតាលជារមចើនដល់កងការពារអូនសាតោលីទាក់ ទង
នរឹងច្បាប់ឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្, សិទិ្្នុស្ស និងច្បាប់សនងាគោ្។

គលាកក្សីDUFFY Clair គឺជារ្ធាវីសញ្ជាតិអូនសាតោលី-សកនុតណ�ន និងបានកំ្ុងឃ្លំរ្ើលដំរណើរការកាត់រទាសអតីតរ្ដរឹកោំណខ្មរមកហ្ 
រោយអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា អស់រយៈរ្ល២ឆ្នាំរហើយ ក្នុងោ្ឲ្យអង្គការគំនិត ្ ្តួចរ្្ើ្យុត្ិធ្៌សង្គ្រសរី ណដល ម្ន 
្ូល ោឋានរៅទីមកុងញនូយ៉ក សហរដ្ឋអារ្រិក។ រៅ្ុនរ្លចូលកាន់តំណណងរនរះ រលាកមសីបានចំោយរ្លជាង៥ឆ្នាំ ជា ្ ួយតុលាការ
ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិសមម្ប់មបរទសរូវា៉ាន់ោ ទីមកុងអារេូហ្សា មបរទសតង់ហ្សាោ។ ជីវមបវត្ិណ្្កច្បាប់អន្រជាតិរបស់រលាកមសី្ី្ុន គឺថ្ 
រលាកមសីធាលប់ជាម្រះរាជអាជាញាសហ្័ន្របស់មបរទសអូនសាតោលី។

គលាកដួងសាវនគឺជាអ្កសម្បសម្រួលសមម្ប់គរមម្ងហិង្សា្្លនូវរភទរមកា្របបណខ្មរមកហ្ននមកុ្អ្កច្បាប់ការពារសិទិ្ក្្នុជា (CDP)។ 
ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ឆ្នាំ២០០៩ រលាកបានបំររីការជាអ្កសម្បសម្រួលការ្្ស្វ្្សាយច្បាប់ពាក់្័ន្នរឹងណខ្សភា្យន្របស់ អ.វ.ត.ក 
រៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គ្ (CSD)។ រលាកក៏ធាលប់ជាសានសាតោចារ្យរៅសាកលវិទ្យាល័យ្ួយចំនួនរៅរាជធានីភ្ំរ្ញ រហើយរលាកបាន 
សររសរ និងរបារះ្ុ្្រសៀវរៅស្ី្ីហិង្សា្្លនូវរភទជារមចើនពាក់្័ន្នរឹងជនរងរមោរះ និងសាក្សី ណដលធាលប់ឆ្លងកាត់របបណខ្មរមកហ្។ រលាក 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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បានទទូលសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាណ្្កអប់រំភាសាអង់រគ្លសរៅវិទ្យាសាថានភាសាបររទស (iFL) ននសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេភ្ំរ្ញ និងបានបញ្ចប់
ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតណ្្កច្បាប់អន្រជាតិ រៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសានស្ក្្នុជា (PUC)។ 
 
គលាកHANSEN Florian គឺជាសហសាថាបនិក និងជាអ្កសម្បសម្រួលននក្្មវិធីឃ្លំរ្ើលសាលាក្ីរៅសាកលវិទ្យាល័យ Marburg 

មបរទសអាលឺ្ល្៉ង់។ ការទទួលខុសមតរូវចំបងរបស់រលាក រួ្ម្ន ការ ធាោ ការ មចបាច់បញ្ចនូលោនានូវក្្មវិធីរៅ្ហាវិទ្យាល័យរ្្សងោនាជា 
រមចើន រៅ សាកលវិទ្យាល័យណដលម្នដូចជា សក្្មភា្រមជើសតាំង ការររៀបចំអ្កឃ្លំរ្ើលសមម្ប់ការងាររៅតា្ទី កណន្លងចុរះរធវើការ និង 
សរម្ចចិត្រលើបុគ្គលិក ជារដើ្។ រលាក Hansen ក៏ជាសាមាក្ីហាត់ការរៅតុលាការថ្នាក់មសុក Gieben។ រៅ្ុនរ្លមបកបវិជាជាជីវៈ 
បច្ចនុប្បន្រនរះ រលាក Hansen ធាលប់បានរធវើជាអ្កឃ្លំរ្ើលការជំនុំជម្រះក្ីរបស់អ.វ.ត.ក របស់អង្គការ្្តួចរ្្ើ្យុត្ិធ្៌អន្រជាតិរៅអាសុី 
(AiJi)។

គលាកHANSEN Tom Barthel គឺអ្កតំោងននសាថានទូតម្រះរាជាោចមកោណឺម្៉ាករៅភ្ំរ្ញ, DANiDA។ កាល្ី្ុន រលាកបាន បំររី 
ការជាមបធានទីមបរឹក្សាបរច្ចករទសសមម្ប់ទីភានាក់ងារ DANiDA សមម្ប់រលខាធិការអចិននន្យ៍ មបចាំរៅមកសួង រសដ្ឋកិច្ច Lesotho និង 
សមម្ប់ រដ្ឋ្នន្ីមកសួងហិរញ្ញវត្ថនុ មបចាំរៅទីមកុងនណរេូប៊ី មបរទសរកនោ៉ា។ រលាកធាលប់រធវើការរៅមកសួង ការ បររទសននមបរទសោោម្៉ាក 
ចាប់តាំង្ី១៩៩២។ រលើស្ីរនរះរទៀត រលាកធាលប់បានរធវើការរៅសាថាទូតោោម្៉ាក មបចាំ រៅមបរទស្ួយចំនួនដូចជា រៅមបរទសនី 
ការា៉ា ហ្គ័រ (ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត) រៅមបរទសបង់កាលរដស (ជាអនុមបធានរបសកក្្ម)។ រៅ្ុនរ្លចូលតំណណងរៅសាថានទូតោោម្៉ាក 
មបចាំ រៅមបរទសក្្នុជា រលាកធាលប់ជាមបធានោយកោឋានសមម្ប់ការធាោរា៉ាប់រងគុណភា្ននជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ននមកសួងកិច្ចការបររទស
រៅCopenhagen។ មបរទសោណឺម្៉ាកបាន្្ល់វិភាគទានថវិកា ចំនួន៣លាន រដនីសមករូណឺ (មបណហល ៥០០,០០០ ដុលាលរសហរដ្ឋអារ្រិក) 
ដល់សាលាក្ីណខ្មរមកហ្។ DANiDA គឺជាអ្កសម្បសម្រួលម្ចាស់ជំនួយោំ្ុខ ននមកុ្ការងារបរច្ចករទសកំណណទម្ង់ច្បាប់ និងមប្័ន្យុត្ិធ្៌ 
រៅក្នុងមបរទសក្្នុជា។

គលាកគវជជ�ែ្ឌិតHANSEN Steen-Holger (ក្្នុជា) បំររីការជាអនុមបធានណ្្កនីតិរវជ្ជសានស្ខាងវិកលវិទ្យារៅសាកលវិទ្យាល័យ 
Copenhagen មបរទសោណឺម្៉ាក ជាទីណដលរលាកបានបំររីការចាប់តាំង្ីឆ្នាំ១៩៩៨្ក។ រលាករវជ្ជបណ្ឌិត គឺជា អ្កឯករទសខាងកាយវិភាគ 
ជំងឺ សតិជាលិកាវិទ្យា និងជាអ្កឯករទសនីតិរវជ្ជសានស្។ ចាប់្ីឆ្នាំ២០០១ ្ ទាល់ខ្លតួន ឬក្នុងឋានៈជាអ្កមគប់មគងម្នាក់ធាលប់បានរធវើការ  ្ ិនិត្យ 
អ្ករស់រានម្នជីវិតននអំរ្ើទារុណក្្មនិងការរធវើបាបរ្្សងៗរាប់រយោក់ជុំវិញ្ិភ្រលាក។ រលាកធាលប់ជាជនសក្្មក្នុងរបសកក្្មណសវង
រកការ្ិត រៅអតីតមបរទសយូរហាគោសាលវី រប៉រូ រូវា៉ានោ និងក្្នុជា។

គលាកHEENAN James គឺជាតំោងស្ីទីននការិោល័យឧត្្ស្ងការសហមបជាជាតិទទួលបនទេនុកសិទិ្្នុស្ស មបចាំក្្នុជា។ រលាក បាន 
បំររីការក្នុង្ុខតំណណងរ្្សងៗជារមចើន រៅការិោល័យឧត្្ស្ងការសហមបជាជាតិទទួលបនទេនុកសិទិ្្នុស្សក្នុងអំ�នុងទសវត្សរ៍កន្លងរៅ
រនរះ រលើបញ្ហារអដស៍ នីតិរដ្ឋ និងជាសម្ជិករលខាធិការោឋានមកុ្មបរឹក្សាសិទិ្្នុស្ស។ រលាកធាលប់បានដរឹកោំរលខាធិការោឋានរបសក ក្្ម 
របក គំរហើញ ណដលដរឹកោំរោយ Archbishop Desmond Tutu ក្នុងករណីបាញ់រភាលងរលើភូ្ិ Beit Hanoun រៅក្នុងណដនដីណដលបាន កាន់ 
កាប់របស់កាហ្សាក្នុងឆ្នាំ២០០៧ និងជាសម្ជិកគណៈក្្មការរសើុបអរងកតអំរ្ើហរឹង្សាសអែប់ជនរបររទស រៅមបរទសអានហវិកខាងត្បនូង 
ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ ្ុនការចូលបំររីការរៅអង្គការសហមបជាជាតិ រលាក Heenan គឺជាសម្ជិកោយកោនានច្បាប់រៅសាកលវិទ្យាល័យ 
ទវីបអឺរេុបរៅទីមកុង Florence មបរទសអ៊ីតាលី។ រលាកមតរូវបានទទួលសាគោល់ឲ្យមបកបវិជាជាជីវៈជារ្ធាវីរៅមបរទសអូនសាតោលី និងអង់រគ្លស 
និងទទួលសញ្ញាប័មតរៅសាកលវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យទវីបអឺរេុប។

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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គលាកក្សីHEINDEL Anne ធាលប់ជាទីមបរឹក្សាច្បាប់មបចាំ្ជ្ឈ្ណ្ឌលឯកសារក្្នុជា(DC-Cam) ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៧។ រលាកមសី 
គឺជាអ្កសររសរអត្ថបទវិភាគ មបចាំសបាតោហ៍ស្ី្ីរបកគំរហើញច្បាប់ អ.វ.ត.ក សមម្ប់គរមម្ងអ្កឃ្លំរ្ើលសាលាក្ីក្្នុជា (http://www.

cambodiatribunal.org/commentary/expert-commentary-legal-filings) និងជាសហអ្កនិ្ន្រសៀវរៅ ស្ី្ី “យុត្ិធ្៌ចម្ុរះ៖ អង្គ ជំនុំ 
ជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា” ណដលមតរូវរបារះ្ុ្្ភរោយសាកលវិទ្យាល័យ Michigan Press រៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ្ុនរ្ល្កកាន់ 
មបរទស ក្្នុជា រលាកមសីធាលប់ជាជំនួយការោយក ននការិោល័យមសាវមជាវឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្រៅ្ហាវិទ្យាល័យច្បាប់វា៉ាសុីនរតាន 
ននសាកលវិទ្យាល័យ អារ្រិ កាំង ។

គលាកក្សីគហងយូគែង គឺជាអ្កមគប់មគងសំណុំររឿងសមម្ប់មកុ្រ្ធាវីរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណីរៅណ្្កោំពារជនរងរមោរះ (vSS) របស់ 
អង្គ ជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (អ.វ.ត.ក) ។ រលាកមសី ក៏ជាសម្ជិកគណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជា រហើយធាលប់ បំររី 
ការ រៅអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលជារមចើន និង្ូលនិធិអង្គការសហមបជាជាតិរដើ្្បីកុម្រ (UNICEF)។

គលាកហុងគឹមសួន គឺជារ្ធាវីរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណីរៅ្ុខអ.វ.ត.ក ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៧។ រលាកបានមបកបវិជាជាជីវៈច្បាប់ម្ហ្ម ទណ្ឌ ចាប់ 
្ី ឆ្នាំ១៩៩៤។ រលាក ហុងគឹមសួនបានចូលជារ្ធាវីរៅគណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ រលាកធាលប់ជា សម្ជិក 
ននមកុ្មបរឹក្សាគណៈរ្ធាវី រៅឆ្នាំ២០០៦។ រលាក ហុង គរឹ្សួន បានបំររីការជារ្ធាវីការពារក្ីរៅមកុ្អ្កច្បាប់ការពារសិទ្ិក្្នុជា (CDP) 
ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៤ រហូតដល់បច្ចនុប្បន្ និងមតរូវបានណតងតាំងឲ្យរធវើជាមបធានមកុ្រ្ធាវីនិងជាសម្ជិកគណៈកម្មាធិការមបតិបត្ិននអង្គការ 
្ងណដរ រៅឆ្នាំ២០០៦។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ រលាកទទួលបានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កនីតិសាធារណៈ។

គលាកហួតវុទ្ធី គឺជារៅមក្រៅអង្គបុររជំនុំជម្រះ ននអ.វ.ត.ក ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៦។ ្ី្ុនរនរះ រលាកបានបំររីការជាម្រះរាជអាជាញា រៅតុលា
ការរខត្កោតាលចាប់្ីឆ្នាំ២០០១។ បណន្ថ្្ីរលើតួោទីរបស់រលាកក្នុងតុលាការ រលាកបានបរមងៀន អប់រំច្បាប់ដល់សហគ្ន៍ និង បណ្តរះ 
បោតាល្នន្ី្ូលោឋានអំ្ីច្បាប់ក្្នុជា រួ្ទាំងច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌនិងនីតិវិធីម្ហ្មទណ្ឌ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ រលាក ហួត វុទ្ី មតរូវបានណតង តាំង
ជាសម្ជិកននមកុ្មបរឹក្សាកំណណទម្ង់ច្បាប់និងមប្័ន្យុត្ិធ្៌ រោយរាជរោឋាភិបាលក្្នុជា។ រលាកទទួលបានអនុបណ្ឌិតណ្្កនីតិសានស ្
្ីសាកលវិទ្យាល័យមកុង Metchninos ននទីមកុង Odessae មបរទសអ៊ុយណនហ្គន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ រហើយចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៦ រលាកជា សានសាតោ 
ចារ្យច្បាប់រៅសាលកវិទ្យាល័យ Norton។ រលាកធាលប់រធវើ ជា ទីមបរឹក្សាច្បាប់សមម្ប់គរមម្ងស្ី្ីការមសាវមជាវអំ្ីឧមកិដ្ឋក្្មមបល័យ្ូជ  
សាសន៍ របស់្ជ្ឈ្ណ្ឌលឯកសារក្្នុជា្ងណដរ។

គលាកអីុមសុភា គឺជាមបធានក្្មវិធី្្ស្វ្្សាយននអង្គភា្ោំពារជនរងរមោរះ របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជាចាប់្ី 
ឆ្នាំ២០១០។ ្ុនរ្លរនរះ រលាកបានបំររីការជាទីមបរឹក្សារោបល់រសរី (iS&DC) ជាោយករងរៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គ្ (CSD)។ 
រលាកបានទទួលសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្ករដ្ឋបាលសាធារណៈ ្ ី ្ ហាវិទ្យាល័យរោលនរោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ននសាកល
វិទ្យាល័យក្្នុជាក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និងបរិញ្ញាប័មតណ្្កបរមងៀនភាសាអង់រគ្លស ្ីវិទ្យាសាថានភាសាបររទស (iFL) ននសាលកវិទ្យាល័យភូ្ិនទេ 
ភ្ំរ្ញ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។ 

គលាកក្សី�ែ្ឌិត JARVIS Helen បាន្កទស្សនកិច្ចមបរទសក្្នុជា ជារលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧ ប៉ុណន្វាម្នរយៈរ្ល២០ឆ្នាំ ្ុនរ្ល
ណដលរលាកមសីបានវិលមត�ប់្កជួយកសាងបោណាល័យជាតិរបស់មបរទសក្្នុជា។ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៥-២០០១ រលាកមសីធាលប់ជាអ្ក 
មបរឹក្សា រោបល់រលើឯកសារសមម្ប់ក្្មវិធីមបល័យ្ូជសាសន៍ក្្នុជា រៅសាកលវិទ្យាល័យរយល។ រលាកមសី គឺជាទីមបរឹក្សាឲ្យរាជរោឋា 
ភិបាលក្្នុជា និងបានបំររីការចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៩ ជា្ួយមកុ្ការងារស្ី្ីសាលាក្ីណខ្មរមកហ្ ណដលម្នឯកឧត្្ឧបោយករដ្ឋ្នន្ី សុខ
អាន ជាមបធាន។ រលាកមសីបណ្ឌិត Jarvis គឺជាមបធានណ្្កកិច្ចការសាធារណៈដំបូងរគ និងបោទាប់្កជាមបធានណ្្ោំពារជនរងរមោរះរៅ

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា (អ.វ.ត.ក) ្ ីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០១០។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ រលាកមសីបណ្ឌិត បាននិ្ន្រួ្ោនាជា្ួយ 
Tom Fawthrop នូវរសៀវរៅ ស្ីអំ្ី “Getting away with genocide? Elusive Justice and the Khmer Rouge Trials”។ រលាកមសីបានទទួល 
សញ្ញាប័មតបណ្ឌិតសមម្ប់ការសិក្សាអំ្ីមបរទសឥណ្ឌឌូរនសុី និង រៅ្ុនរនរះរទៀត រលាកមសី ធាលប់រធវើជាសានសាតោចារ្យ និងជាមបធានសាលា្័ត៌ម្ន 
បោណាល័យ និងបោណាសារ រៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ទីមកុងសុីដនី មបរទសអូនសាតោលី។   

គលាកក្សីJORGENSEN Nina គឺជាជំនួយការសានសាតោចារ្យ រៅ្ហាវិទ្យាល័យច្បាប់ននសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង មបរទសចិនចាប់ ្ ី ឆ្នា ំ
២០១០។ រៅ្ុនរនរះ រលាកមសីបានរធវើការអស់រយៈរ្ល៨ឆ្នាំ ក្នុងតំណណងខុសៗ ោនា (សាថាប័នអយ្យការ សភារៅមក្ អង្គភា្ការពារក្ី) 
រៅ តុលាការ ្ ិរសសសមម្ប់រសរា៉ារ�អូន រៅទីមកុង Freetown និងទីមកុងឡារអ អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា ភ្ំរ្ញ និង 
តុលាការ ឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិសមម្ប់អតីតមបរទសយូរហាគោសាលវី និងមបរទសរូវា៉ាន់ោ រៅទីមកុង ឡារអ និងអារូសា។ រលាកមសីក៏ធាលប់បំររី ការ 
ឲ្យការិោល័យ OSCE សមម្ប់វិទ្យាសាថានមបជាធិបរតយ្យ និងសិទិ្្នុស្សរៅទីមកុង Warsaw ណដលរៅទីរោរះ រលាកមសី គឺជាទីមបរឹក្សា 
ច្បាប់សមម្ប់ការអត់ឱន និងការ្ិនររីសរអើង។ ្ុនរ្លចាត់តាំងឲ្យរធវើការរនរះ រលាកមសីជាអ្កមសាវមជាវរមតៀ្បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតណ្្ក
ច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ រៅសាកលវិទ្យាល័យ Leiden ។ រលាកមសី ទទួលបានសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មត (Bristol) និងសញ្ញាប័មត បណ្ឌិត 
រៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford។ មបធានបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់រលាកមសីម្នរឈាមារះថ្ “The Responsibility of State for international 

Crimes” ធាលប់មតរូវបានរបារះ្ុ្្ភ្្សាយរៅសាកលវិទ្យា London រហើយរលាកមសីបានរបារះ្ុ្្ភ្្សាយឯកសារជារមចើន រៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ 
ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ។ រលាកមសី ម្នសញ្ញាប័មតមបកបវិជាជាជីវៈច្បាប់ រហើយបច្ចនុប្បន្ជារ្ធាវី និងម្ន្ុខោទីរៅសភា Argent ទីមកុង�នុងដ៍។

គលាកKARNAVAS Michael G គឺជារ្ធាវីណដលម្នបទ្ិរសាធន៍រយៈរ្ល៣០ឆ្នាំ ក្នុងររឿងក្ីម្ហ្មទណ្ឌ។ ក្នុងឋានៈជាសហរ្ធាវី 
អន្រជាតិរបស់ រលាក គអៀងសារី រៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា និងជារ្ធាវីោំ្ុខឲ្យរលាកបណ្ឌិត  Jadrako Prlic 

និងរលាកវររសនីយឯក Vidoje Blagojevic រៅតុលាការឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិសមម្ប់អតីតមបរទសយូរហាគោសាលវី (ICTY) រលាក KARNAVAS 
ម្នបទ្ិរសាធន៍ជាង១១ឆ្នាំ ក្នុងករណីររឿងក្ីឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិណដលស្មនុមគសាមាញ និងម្នរមចើនភាគី។ អស់រយៈរ្ល២២ឆ្នាំរនរះ រលាក 
បានបរមងៀនអំ្ីជំោញតស៊ូ្តិរៅក្នុងសវោការដល់រ្ធាវីជារមចើនរៅក្នុងក្្មវិធីនិងសាថាប័នរ្្សងៗោនា រួ្ម្ន សាលាការពារក្ីឧមកិដ្ឋក្្ម 
សាលាច្បាប់ Cardozo និង្ជ្ឈ្ណ្ឌល Grotious ននសាកលវិទ្យាល័យ Leiden។ រលាកក៏បានចូលរួ្ក្នុងកិច្ច្ិភាក្សាតុ្ូលអំ្ីច្បាប ់
ឧមកិដ្ឋ ក្្មអន្រជាតិនិងនីតិវិធី និងបានចូលរួ្ជាអ្កមបរឹក្សា្្ល់ រោបល់ដល់តុលាការក្នុងររឿងក្ីស្មនុមគសាមាញ្ងណដរ។ រលាកបានរបារះ 
្ុ្្្្សាយអត្ថបទជារមចើនស្ីអំ្ី ច្បាប់អន្រជាតិ និងនីតិវិធី និងរសៀវរៅស្ី្ីការតស៊ូ្តិក្នុងសវោការ។ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ២០០១ 
រលាកជាោយកមបតិបត្ិ និងជាមបធាន គណៈក្្មការវិរសាធនក្្មច្បាប់ Brcko (BLRC) ក្នុងឋានៈជាអ្កដរឹកោំការងារណកទម្ង់តុលាការ 
គណៈក្្មការរនរះបានមពាង និង រធវើវិរសាធនក្្មច្បាប់ និងនីតិវិធីជាធរម្ន រដើ្្បីបរងកើតជាមប្័ន្ច្បាប់រួ្្ួយរៅក្នុងទូទាំងមសុក Brcko 

ននមបរទស បូស្ី និង រហរស្សហ្គនូរវនី ណដលបរងកើតរោយ កិច្ចម្្រម្ៀងតុលាការ Dayton (សូ្រ្ើល ការបរងកើតមកបខណ្ឌច្បាប់រៅមសុក 
Brcko ននមបរទសបូស្ី និងរហរស្សហ្គនូរវនី៖ គំរូសមម្ប់តំបន់ និងមបរទសរមកាយសនងាគោ្, ទស្សោវដ្ីច្បាប់អារ្រិកាំង, វេុល៩៧ រលខ១ 
(ណខ្ករា ២០០៣), ទំ្័រ១១១-១៣១។

គលាកក្សីKLONOWIECKA-MILART Agnieszka គឺជារៅមក្រៅអង្គជំនុ ំជម្រះតុលាការរៅ អ.វ.ត.ក ណដលបានណតងតាំង 
រោយអង្គការសហមបជាជាតិ។ ្ុនរ្លការណតងតាំងរនរះ រលាកមសីជារៅមក្ ណដលបានណតងតាំងរោយអង្គការសហមបជាជាតិរៅក្នុង
របសកក្្មរដ្ឋបាលបរោតារះអាសន្របស់អង្គការសហមបជាជាតិរៅកូសូវេូ ជាកណន្លងណដលរលាកមសីបានមតរូវណតងតាំងជារៅមក្រៅ តុលាការ 
កំ្ូល កូសូវេូ រដើ្្បីរធវើការវិនិច្័យរៅរលើឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្ អំរ្ើមបល័យ្ូជសាសន៍ ឧមកិដ្ឋក្្មមបឆ្ំងនរឹង្នុស្សជាតិ អំរ្ើរភរវក្្ម និង 
ឧមកិដ្ឋ ក្្មធ្ងន់ធ្ងរជារមចើនរទៀត។ ្ ុនរ្លការណតងតាំងជារៅមក្អន្រជាតិ រលាកមសី KLONOWIECKA-MILART ជាជំនួយការសានសាតោចារ្យរៅ 
្ហា វិទ្យាល័យ ច្បាប់ រៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ក្នុងមកុង Lublin មបរទសប៉ូ�នូញ។ រលាកមសីបានចូលបំររីការរៅសាថាប័នតុលាការរៅ 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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ឆ្នាំ១៩៩១ រហើយរលាកមសីមតរូវបានរមជើសតាំងជារមចើនដងឲ្យរធវើការរៅមកសួងយុត្ិធ្៌រោយរធវើការសម្បច្បាប់ប៉ូ�នូញឲ្យមសបតា្ 
ស្ង់ោរច្បាប់អន្រជាតិ ណដលសំខាន់រោរះគរឹអនុសញ្ញាអឺរេុបស្ី្ីសិទិ្្នុស្ស និងច្បាប់សហភា្អឺរេុប។ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៨ រលាកមសីបានចូលរួ្ 
ោ៉ាង សក្្ម រៅក្នុងកំណណទម្ង់នីតិរដ្ឋ រួ្ម្ន ក្្មវិធីកំណណទម្ង់ច្បាប់និងតុលាការ របស់អង្គការសហមបជាជាតិរៅក្នុងមបរទសបូស្ី 
ម្៉ារសដូនី និងអាហវហាកានីសាថាន។

គលាកគង់សុ្ី គឺជាមបធានណ្្កមគប់មគងតុលាការ រៅ អ.វ.ត.ក។ ជាដំបូង រលាកបានមតរូវណតងតាំងជាអ្កបកណមបភាសារៅ អ.វ.ត.ក 
រោយមករឹត្យរាជរោឋាភិបាលក្្នុជា រៅនថ្ងទី១៨ ណខសីហា ឆ្នាំ២០០៦។ ្ ុនការចូលរួ្រៅ អ.វ.ត.ក រលាកបានកាន់្ុខតំណណងជារមចើនរៅ
ទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ី រួ្ម្នដូចជា៖ ជាអគ្គរលខាធិការរង ននមកុ្មបរឹក្សាសមម្ប់កំណណទម្ង់រដ្ឋបាល អនុមបធានោយកោឋាន និង ជា 
ោយក ននក្្មវិធីមកុ្របសកក្្មអាទិភា្ (PMG) ោយកគរមម្ងអភិបាលកិច្ច សហការជា្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ជា អ្កបកណមបភាសាសមម្ប ់
រលខាធិការោឋានមកុ្មបរឹក្សាកំណណទម្ងរដ្ឋបាល និងជាជំនួយការអ្កមគប់មគងក្្មវិធីសមម្ប់ក្្មវិធីជាតិសមម្ប់កំណណទម្ង់រដ្ឋបាល។ 
រលាក គង់ សុភី បានទទួលសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កមគប់មគងសាធារណៈរៅសាកលវិទ្យាល័យ Potsdam មបរទសអាល្លឺ្៉ង់ សញ្ញា ប័មត 
្នន្ីការទូតរដ្ឋបាលសាធារណៈជាន់ខ្ស់រៅសាលាភូ្ិនទេរដ្ឋបាល និងសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មតចំនួន្ីរ គឺបរិញ្ញាប័មតណ្្កនីតិសានស្្ី ្ ហា
វិទ្យាល័យច្បាប់និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច និង បរិញ្ញាប័មតណ្្កមគប់មគង ្ីវិទ្យាសាថានជាតិមគប់មគងរៅរាជធានីភ្ំរ្ញ។

ឯកឧត្មគង់ក្សុីម មតរូវបានណតងតាំងជាមបធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំ្ូល និងជារៅមក្ជាតិមបចាំការរៅ អ.វ.ត.ក រោយម្រះរាជ មករឹត្យ 
ចុរះ នថ្ងទី៧ ណខឧសភា ឆ្នាំ២០០៦។ ្ ុនរ្លចូលកាន់តួោទីរនរះ ឯកឧត្្ ជាអគ្គម្រះរាជអាជាញារងននការិោល័យអយ្យការអ្សាលាឧទ្រណ៍ 
ម្រះរាជអាជាញាននការិោល័យអគ្គម្រះរាជអាជាញាអ្សាលាឧទ្រណ៍ អនុមបធានការិោល័យអយ្យការននោយកោឋានកិច្ចការម្ហ្មទណ្ឌ និង 
រដ្ឋប្បរវណី ននមកសួងយុត្ិធ្៌ និងជា្នន្ីមកសួងយុត្ិធ្៌។ ឯកឧត្្ធាលប់មតរូវបានណតងតាំងជាអនុមបធានតុលាការកំ្ូល និងជាសម្ជិក
ឧត្្មកុ្មបរឹក្សាននអង្គរៅមក្។ ឯកឧត្្ ក៏ជាសានសាតោចារ្យណ្្កច្បាប់រៅសាកលវិទ្យាល័យជារមចើនក្នុងទីមកុងភ្ំរ្ញ្ងណដរ។ ឯកឧត្្ 
បានទទួលបរិញ្ញាប័មតច្បាប់្ី្ហាវិទ្យាល័យណ្្កនីតិសានស្ននសាកលវិទ្យាល័យទីមកុងហូជី្ីញ មបរទសរវៀតោ្ និង សញ្ញាប័មតអនុ
បណ្ឌិតឯករទសនីតិឯកជន ្ីសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្ និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច រាជធានីភ្ំរ្ញ។

ឯកឧត្មក្កាញ់តូនី គឺជាមបធានការិោល័យរដ្ឋបាលស្ីទី រៅអ.វ.ត.ក ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៩។ ឯកឧត្្បានមតរូវណតងតាំងជាោយកបម្ុង 
និងមបធានណ្្កមគប់មគងតុលាការរបស់ អ.វ.ត.ក ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់ណខធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។ ឯកឧត្្បានទទួលការបណ្តរះបោតាល
រៅមបរទសបារាំង និងវិលមត�ប់្កមបរទសក្្នុជាវិញ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ជា រ្លរវលាណដលឯកឧត្្បានចូលរួ្ជាទីមបរឹក្សាច្បាប់មបចាំ មកុ្ 
ការងារគណៈកម្មាធិការសភាធ្្មនុញ្ញរមកាយការរបារះរឆ្នាតនថ្ងទី៩ ណខឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៣ ររៀបចំរមកា្ការមគប់មគងរបស់អង្គការសហ 
មបជាជាតិ។ ចាប់្ីរ្លរោរះ្ក ឯកឧត្្បានបំររីការរៅការិោល័យទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ី រហើយបានទទួលបនទេនុកបន្ោនារលើ្ុខតំណណង 
ដូចជា៖ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៤-២០០១ ជាទីមបរឹក្សាច្បាប់ឲ្យរទសរដ្ឋ្នន្ីទទួលបនទេនុកទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ី ជាសម្ជិកមកុ្មបរឹក្សាអ្កច្បាប់ 
ជាទី មបរឹក្សា ឲ្យមកុ្ការងាររោឋាភិបាលសមម្ប់សាលាក្ីណខ្មរមកហ្ និងចាប់្ីឆ្នាំ២០០៤ ឯកឧត្្បានមតរូវណតងតាំងជាអនុរដ្ឋរលខាធិការ
រៅទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ី។ ឯកឧត្្ក៏ជារ្ធាវីណដលបានចុរះបញ្ជីរៅគណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជា។ ឯកឧត្្ ក្កាញ់តូនី បាន 
បញ្ចប់ការសិក្សា ណ្្កច្បាប់រៅសាកលវិទ្យាល័យ Paris i Pantheon-Sorbonne: សញ្ញាប័មតបរិញ្ញា ប័មតច្បាប់ធុរកិច្ចនិងការងារ (ឆ្នាំ១៩៨៩) 
សញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កនីតិសង្គ្ (ឆ្នាំ១៩៩០) និង សញ្ញាប័មតបណ្តរះបោតាលរដ្ឋបាល (ឆ្នាំ១៩៩២)។ ឯកឧត្្ ក្កាញ់តូនី រួ្ជា
្ួយោយករងការិោល័យរដ្ឋបាល្្ល់កិច្ចសហការ និងការណណោំរៅដល់មគប់ណ្្ក និងអង្គភា្រៅក្នុងការិោល័យរដ្ឋបាល រដើ្្បីធាោ 
ថ្ ដំរណើរ ការតុលាការមតរូវបានោំមទោ៉ាងរ្ញរលញ។ ឯកឧត្្ក៏ទទួលបនទេនុកក្នុងការទាក់ទងជា្ួយភាគីោោននកិច្ចម្្រម្ៀង និង 
សហគ្ន៍ ម្ចាស់ ជំនួយ ោោ។ ឯកឧត្្មតរូវបានជួយោំមទរោយ្នន្ីច្បាប់ ណដល្្ល់រោបល់ដល់ការិោល័យរដ្ឋបាលរលើមកបខណ្ឌ 
ណដល អនុវត្ រទៀង ទាត់ ម្្ទាំងការរធវើរសចក្ីមពាង និងរធវើការមតរួត្ិនិត្យរ�ើងវិញនូវឯកសារ្្លនូវការោោ។

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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គលាក�ែ្ឌិតគៅម៉ុងនហគឺជាអ្ករធវើការអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលណដលបានចូលនិវត្ន៍ និងជាអ្កកំ្ុងតា្ោនសវោការ សំណុំររឿង 
០០២ រៅអ.វ.ត.ក ជាមបចាំ។ ចាប់្ីពាក់កោតាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ ដល់ការបរងកើត្ិតមបាកដននអ.វ.ត.ក រលាកបណ្ឌិតបានតស៊ូ្តិ
ជាសាធារណៈចំរពារះការបរងកើតសាលាក្ី្ួយ រដើ្្បីកាត់ក្ីរ្ដរឹកោំណខ្មរមកហ្ រោយយកលំោំតា្សាលាក្ីរៅ Nuremberg។ រលាក
ធាលប់ជាមបតិភូរៅកាន់ដំរណើរការសន្ិភា្ ណដលបានបញ្ចប់រៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ ជា្ួយកិច្ចម្្រម្ៀងទីមកុងបា៉ារីស ណដលបានឈានរៅ ដល់
បញ្ចប់ជរម្លរះរៅក្នុងមបរទសក្្នុជា។ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៥ រហូតដល់រ្លចូលនិវត្ន៍របស់រលាកក្នុងឆ្នាំ២០០៩ រលាកបណ្ឌិតបានចូលរួ្ 
ោ៉ាង សក្្មរៅក្នុងការបណ្តរះបោតាល និងក្នុងការតស៊ូ្តិអំ្ី នីតិរដ្ឋ សិទិ្្នុស្សនិងលទិ្មបជាធិបរតយ្យ និងការឃ្លំរ្ើលតុលាការ រៅ 
មបរទស ក្្នុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ រលាកជាសានសាតោចារ្យទស្សនៈកិច្ចរៅសាកលវិទ្យាល័យតូរេុនតូ មបរទសកាោោ។ រៅទីរោរះ រលាក 
បណ្ឌិត បាន បរមងៀន្ុខវិជាជានរោបាយអាសុី្ីរឆម្សបន្ោនា។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ រលាកបានទទួលរងាវាន់្ីអង្គការឃ្លំរ្ើលសិទិ្្នុស្ស 
សមម្ប់ ការងារ សិទិ្្នុស្សរបស់រលាក និងក្នុងឆ្នាំ២០០២ រ្ោយ Nansen ្ីឧត្្ស្ងការសហមបជាជាតិទទួលបនទេនុកជនរភៀសខ្លតួន 
សមម្ប់ ការងារ របស់ រលាករលើការងារជនរភៀសខ្លតួន។  

គលាកឡាត់គី បានបំររីការរៅសម្គ្ការពារសិទិ្្នុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍រៅក្្នុជា(ADHOC) ជាអ្កឃ្លំរ្ើល/អ្ករសើុបអរងកតសិទិ្្នុស្ស 
និងអ្កតស៊ូ្តិចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៦។ ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៨ រលាកជាអ្កសម្បសម្រួលក្្មវិធីសាលាក្ីណខ្មរមកហ្និងតុលាការម្ហ្មទណ្ឌអន្រ 
ជាតិ។ រលាកបានរធវើការ្្ស្វ្្សាយឲ្យម្នការយល់ដរឹងអំ្ី អ.វ.ត.ក ដល់មបជាជនសា្ញ្ញរៅទូទាំងមបរទស និងជួយរមជា្ណមជងដល់ 
ជនរងរមោរះចូលរួ្ក្នុងដំរណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ ជាភាគីរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណី។ ក្នុង្ុខតំណណងរនរះ រលាកបានរធវើការរោយ 
្ទាល់ជា្ួយរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណី រដើ្្បី្្ល់សិទិ្អំោចឲ្យ្ួកោត់ និង សម្រួលការចូលរួ្របស់្ួករគឲ្យយល់ដរឹងកាន់ណតច្បាស់អំ្ី
ដំរណើរការជម្រះក្ី និង្្ល់្័ត៌ម្នជារទៀងទាត់ដល់្ួករគអំ្ីវិវឌ្ឍភា្សំខាន់ៗននការជម្រះក្ី្ងណដរ។ ជារួ្្ករោល រៅ របស់ 
រលាកនិងរបស់សម្គ្អាដហុក  គឺរដើ្្បីធាោឲ្យម្នការចូលរួ្រដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណីមបកបរោយន័យ រៅក្នុងសាលាក្ីណខ្មរ មកហ្។ 

គលាកក្សីLOBWEIN Wendy គឺជាមបធានអង្គភា្ោំពារសាក្សី និងអ្កជំោញ (WESU) រៅណ្្កមគប់មគងតុលាការ (CMS) ននអ.វ.ត.ក។ 
្ុនរ្លណតងតាំង រលាកមសី Lobwein បានបំររីការរៅតុលាការម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិសមម្ប់អតីតមបរទសយូរហាគោសាលវី (ICTY) អស់រយៈរ្ល 
៧ឆ្នាំ ជាទីណដលរលាកមសីបានបំររីការជាមបធានស្ីទី និងជាអនុមបធានណ្្កោំពារជនរងរមោរះ និងសាក្សី (VWS) រហើយទទួលខុសមតរូវ 
មគប់មគងការោំពារសាក្សី ការការពារ និងរសវាក្្មមបតិបត្ិការរ្្សងៗ។ ្ុនរ្លបំររីការរៅតុលាការ ICTY រលាកមសីក៏បានរធវើការ្ួយ
ចំនួនរោយរ្តោតរលើការរៀបចំជាបឋ្រលើការក្្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ ការមគប់មគង និងការ្្ល់រសវាក្្មសុខភា្ និងសុខម្លភា្ ជា្ិរសស 
ឯករទសខាងរសវាក្្មសាតោរនីតិស្្បទាសមម្ប់អ្ករស់រានម្នជីវិត្ីការររំរលាភបំពាន្្លនូវរភទ និងបោទាប់្កជា្ួយអ្ករស់រានម្នជិវិត
ននអំរ្ើទារុណក្្មនិងការប៉រះទង្គិច្្លនូវចិត្ណដលបាន្ករៅមបរទសអូនសាតោលីជាជនរភៀសខ្លតួន។ រលាកមសីធាលប់បានទទួលខុសមតរូវសមម្ប់
ការ្្ល់ក្្មវិធីបណ្តរះបោតាលជាតិ និងអន្រជាតិស្ី្ីការយល់ដរឹង្លប៉រះពាល់ននអំរ្ើរំរលាភ អំរ្ើទារុណក្្ម និងការប៉រះពាល់ទង្គិច្្លនូវ 
ចិត្រោយសារសនងាគោ្ និងបានបរមងៀនរៅោយកោឋានចិត្សានស្ននសាកលវិទ្យាល័យ Victoria ក្នុងការមបរឹក្សារោបល់វប្បធ្៌ចម្ុរះ។ 
រលាកមសីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័មតណ្្កកិច្ចការសង្គ្ រៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland មបរទសអូនសាតោលីក្នុងឆ្នាំ១៩៨២។

គលាកក្សីលី វិជជនុតា ជាោយិកា ននអង្គការជំនួយ្្លនូវច្បាប់ដល់កុម្រ និង នស្ី (LSCW)។ អង្គការជំនួយ្្លនូវច្បាប់ដល់កុម្រ និងនស្ី 
ជាអង្គការ្ិនគិតកំនរេ ្ិនណ្ននរោបាយ ណដលមតរូវបានបរងកើតរ�ើងក្នុងឆ្នាំ២០០២ ណដលម្នរបសកក្្មរបស់ខ្លតួនរដើ្្បីរួ្ចំណណកដល់
ការ កសាងនីតិរដ្ឋ ការរលើកក្្ស់សិទ្ិក្នុងការទទួលបានយុត្ិធ្៌ និងការពារសិទិ្្នុស្ស។ រលាកមសី លី ជាមគរូបរមងៀនរមរៅរម្៉ាង 
រលើការសិក្សារយ៉នឌ័រ រៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសានស្ក្្នុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ រលាកមសី បានមតរូវអរញ្ជើញឲ្យរធវើជាសាក្សីជំោញរៅ 
តុលាការ នស្ី មកុងបា៉ាលី (Bali) មបរទសឥណ្ឌឌូរនសុី។ ក្នុងឆ្នាំ២០១១ រលាកមសីបានមតរូវអរញ្ជើញឲ្យរធវើជាវាគ្មិនសមម្ប់ម្រឹត្ិការណ៍សវោ
ការ នស្ីរលើកទី១ រៅរាជធានីភ្ំរ្ញ។ រលាកមសីទទួលបានសញ្ញាប័មតច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ និង្ុនរនរះរទៀត ទទួលបានសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មត 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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(ឆ្នាំ១៩៩២) និងសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតគី្ីវិទ្យា (ឆ្នាំ១៩៩៤) រៅមបរទសកាោោ។  

គលាកក្សី�ែ្ឌិតMcGREW Laura ជាអ្កអនុវត្/អ្កមសាវមជាវ ណដលម្នសញ្ញាប័មតបណ្ឌិត្ក្ី្ជ្ឈ្ណ្ឌលសមម្ប់ការសិក្សាមសាវ 
មជាវ សន្ិភា្និងការ្្សរះ្្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Coventry ននចមកភ្អង់រគ្លស ។ សារោបណ្ឌិតរបស់រលាកមសីម្នចំណងរជើង 
ថ្ “ការ្្សរះ្្សាក្នុងមបរទសក្្នុជាៈ ការរស់រៅរួ្ោនា និងការរស់រៅណបកោនា”។ រលាកមសីបានទទួលសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិត្ក្ីសាលា 
សិក្សា អន្រជាតិឈាន្ុខរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins និងសាកលវិទ្យាល័យ Emory។ រលាកមសី Laura បាន រធវើការជា ្ ួយ 
អង្គការសហមបជាជាតិនិងអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលជារមចើនក្នុងមបរទសក្្នុជា ម្ំណដនក្្នុជា-នថ ប៊ូស្ី រូវា៉ាន់ោ មសីលងាកា អាហវហាកានីសាថាន 
រនបា៉ាល់ អានហវិកខាងលិច និងសហរដ្ឋអារ្រិក ក្នុងវិស័យសិទិ្្នុស្ស នីតិរដ្ឋ ការរលើកក្្ស់ការរួ្រស់ជា្ួយោនា ការររៀបចំគរមម្ង 
ការមសាវមជាវ ការតា្ោន និងការវាយតន្្ល។ រលាកមសីក៏ជាអ្កនិ្ន្អត្ថបទជារមចើន ស្ីអំ្ី យុត្ិធ្៌អន្រកាលក្្នុជា អភិបាលកិច្ច 
និងការកសាងសន្ិភា្ ្ងណដរ។

គលាកMEISENBER Simonគឺជាទីមបរឹក្សាច្បាប់ រៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជាចាប់្ីណខវិច្ិកា ឆ្នាំ២០១១ តា្រយតា្រយៈការ 
បរងកើត និងោំមទថវិការរោយ្ជ្ឈ្ណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍និងរទសន្រមបរវសន៍អន្រជាតិ (CiM) (អង្គការជួយ្្ល់ ធនធាន្នុស្សសមម្ប់កិច្ច
សហការអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺ្៉ង់)។ ្ ុនរ្លចូលកាន់្ុខតំណណងរនរះ រៅរដើ្ឆ្នាំ២០០៥ រលាកគឺជា ្ នន្ីច្បាប់ជាន់ខ្ស់រៅតុលាការ ្ ិរសស 
សមម្ប់រសរា៉ារ�អូន ជាតំណណងណដលរលាកបានរធវើកាល្ីឆ្នាំ២០០៣្្ងរួចរហើយ។ ្ុនរនរះរទៀត រលាកបានបំររីការក្នុង្ុខតំណណង 
ខុសៗោនា រៅក្នុងមកុ្ការពារក្ីរៅតុលាការអន្រជាតិសមម្ប់មបរទសអតីត យូរហាគោសាលវី និង រៅអង្គជំនុំជម្រះរៅតុលាការឧមកិដ្ឋក្្មអន្រ
ជាតិសមម្ប់មបរទសរ្េ៉ាន់ោ។ រលាក ធាលប់រធវើការរៅវិទ្យាសាថាន សមម្ប់ច្បាប់អន្រជាតិស្ី្ីសន្ិភា្និងជរម្លរះមបោប់អាវុធរៅសាកល 
វិទ្យាល័យ Ruhr មកុង Bochum មបរទសអាល្លឺ្៉ង់។ រលាក បានសិក្សាច្បាប់រៅមបរទសអាល្លឺ្៉ង់ និង មបរទសសវីស។ រលាកបាន សររសរ 
របារះ្ុ្្្្សាយអត្ថបទជារមចើន ក្នុងវិស័យ ច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ និងជាសហអ្ករបារះ្ុ្្្្សាយរបាយការណ៍ច្បាប់របស់តុលាការ 
្ិរសស សមម្ប់រសរា៉ារ�អូន (Brilll Publisher)។

គលាកម៉ុងមុន្ីចរិយា (ក្្នុជា) គឺជារៅមក្រៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំ្ូលននអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា។ រលាកជា 
មបធាន រៅមក្រៅសាលាដំបូងរខត្ម្រះសីហនុចាប់តាំង្ីឆ្នាំ២០០៩។ រលាក មតរូវបានណតងតាំងជា រៅមក្តុលាការ កំ្ូលក្នុងឆ្នាំ២០០២ 
និងបំររីការជារៅមក្រៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្ំរ្ញតាំង្ីឆ្នាំ១៩៩៦។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ រលាក គឺជា រៅមក្ក្្មសិក្សារៅមកសួង យុត្ិធ្៌។ 
រលាកជាសម្ជិកគណៈកម្មាធិការររៀបចំរសចក្ីមពាងមក្រដ្ឋប្បរវណី និងមក្ នីតិវិធីរដ្ឋប្បរវណីចាប់្ីឆ្នាំ១៩៩៩។ ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៤ 
រលាក គឺជាសានស្ចារ្យច្បាប់រៅសាលាភូ្ិនទេរៅមក្ និង្ជ្ឈ្ណ្ឌល បណ្តរះបោតាលវិជាជាជីវៈរ្ធាវី។ រលាក គឺជានិស្សិតមសាវមជាវ ថ្នាក់ 
បណ្ឌិតរៅសាកលវិទ្យាល័យរបៀលមបាយ។ រៅឆ្នាំ១៩៩៣ រលាកទទួលបានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតច្បាប់្ីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ កាហ្សាក ់
សាថាន រៅសាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់សាថាន (រដ្ឋអតីត សហភា្សូរវៀត)។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ រលាក បានទទួលវិញ្ញាបនប័មតវិជាជាជីវៈរៅមក្។ 
រលាក បានបំររីការជារៅមក្ក្្មសិក្សា រៅមកសួងយុត្ិធ្៌អស់រយៈរ្ល២ឆ្នាំ ជារៅមក្សាលាដំបូងរាជធានីភ្ំរ្ញអស់រយៈរ្ល៧ឆ្នាំ 
ជារៅមក្តុលាការកំ្ូល អស់រយៈរ្ល៧ឆ្នាំ និងជាមបធានរៅមក្សាលាដំបូងរខត្ម្រះសីហនុអស់រយៈរ្ល៦ណខ។ ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៤ 
ដល់ឆ្នាំ២០០៥ រលាក បានចូលរួ្វគ្គបណ្តរះបោតាលរបស់ក្្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហមបជាជាតិ (UNDP) រៅសាលាភូ្ិនទេរៅមក្ 
និងម្រះរាជអាជាញា។ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ រលាក បានចូលរួ្វគ្គបណ្តរះបោតាលស្ី្ីតុលាការឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិណដលររៀបចំ រ�ើងរោយទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ី 
សហការជា្ួយ្ជ្ឈ្ណ្ឌលសមម្ប់យុត្ិធ្៌តា្ណបបសាតោរ�ើងវិញរៅអាសុី (Centre for Restorative Justice in Cambodia)។

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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គលាកគវជជ�ែ្ឌិតមុន្ីសុតា្្រ គឺជាសានសាតោចារ្យ រវជ្ជបណ្ឌិតចិត្វិកល និងមបធានណ្្ក្្យាបាលជំងឺចិត្វិកល រៅ្នទេីររ្ទ្យម្រះកុស្ៈ 
រាជធានីភ្ំរ្ញ។ រលាក គឺបរម្ើការងារជារវជ្ជបណ្ឌិតចិត្វិកល អស់រយៈរ្លជាង១៤ឆ្នាំ។ រលាក គឺជា សានសាតោចារ្យ រៅសាកល វិទ្យា 
ល័យ វិទ្យាសានស្សុខាភិបាល រហើយបច្ចនុប្បន្ជាទីមបរឹក្សាបរច្ចករទសរៅអង្គការចិត្សង្គ្អន្រវប្បធ្៌ (TPO) ។

គលាក�ែ្ឌិតNJIKAM Ousman បច្ចនុប្បន្បំររីការជា្នន្ីច្បាប់រៅតុលាការឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិសមម្ប់មបរទសអតីតយូរហាគោសាលវី (iCTY)។ 
្ុនចូលរួ្ក្នុងតុលាការឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិ រលាកបានបំររីការរៅអង្គភា្អយ្យការននការិោល័យម្រះរាជអាជាញារៅ តុលាការឧមកិដ្ឋក្្ម 
អន្រជាតិ(iCC)។ រលាក ធាលប់ជាជំនួយការមសាវមជាវរអាយសានសាតោចារ្យ Kai Ambos រៅសាកលវិទ្យាល័យ Gottingen មបរទសអាល្លឺ្៉ង់។ 
រលាក ទទួលបានសញ្ញាប័មតបណ្ឌិតច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិរៅសាកលវិទ្យាល័យ Gottingen មបរទសអាល្លឺ្៉ង់ និងបានសររសរនិង
របារះ្ុ្្្្សាយអត្ថបទជារមចើនទាក់ទងនរឹងច្បាប់ឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិ។ រលាកទទួលបានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតទស្សនៈវិជាជាច្បាប់ ្ ី សាកល 
វិទ្យាល័យ Yaoundre ii មបរទសការ្រូន និងសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតច្បាប់ ឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិ ្ ីសាកលវិទ្យាល័យ Teramo មបរទសអ៊ីតាលី 
បណន្ថ្រលើសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតច្បាប់្ីសាលកវិទ្យាល័យ Gottingen មបរទសអាល្លឺ្៉ង់។ រលាក គឺអ្កសម្ុរះសម្រួល និង 
ទទួលបានការបណ្តរះបោតាលជាន់ខ្ស់ ខាងដំរោរះ មសាយជរម្លរះរៅសាលាច្បាប់ននសាកលវិទ្យាល័យ Tulane និង វិទ្យាសាថាន für 

Anwaltsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin មបរទសអាល្លឺ្៉ង់។

គលាកអឹុងហ្សឺឌីបានបំររីការជា្នន្ីក្្មវិធីរៅរលខាធិការោឋានននគណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម នន អង្គការ-សម្គ្ការពារ សិទិ្្នុស្សក្្នុជា 
(CHRAC) ចាប់្ីពាក់កោតាលឆ្នាំ២០០៥។ ក្នុង្ុខតំណណងរនរះ រលាកទទួលខុសមតរូវរលើការសម្បសម្រួលក្្មវិធី្្ស្វ្្សាយ និង 
រករដំណណលរបស់សាលាក្ីណខ្មរមកហ្។ រលាករធវើការសហការោ៉ាងសក្្មជា្ួយនដគូជាតិនិង អន្រជាតិ ក៏ដូចជាអង្គភា្ោោរបស់សាលាក្ី 
(ដូចជាណ្្កកិច្ចការសាធារណៈ និងអង្គភា្ោំពារជនរងរមោរះ) រលើណ្្កកំណណទម្ង់ច្បាប់ និងកំណណទម្ង់មប្័ន្តុលាការ។ ្ុន ចូល 
បរម្ើ ការងាររៅ CHRAC រលាក ធាលប់រធវើការរៅ អង្គការ្ូលនិធិអាសុី គណៈកម្មាធិការខុ្ណនហវល និងអង្គការសិទ្ិ្នុស្សក្នុង មសុក ្ ួយ 
ចំនួន រទៀត។ រលាក ទទួលសញ្ញាប័មត អនុបណ្ឌិតណ្្កទំោក់ទំនងអន្រជាតិ ្ ីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសានស្ក្្នុជា និងសញ្ញាប័មត នីតិសានស្ 
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ភូ្ិនទេ នីតិសានស្ និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច។ រលាក ជាអ្កតំោងគណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម ក្នុងការ ររៀបចំ សន្ិសីទ 
ស្ី្ី រករដំណណលរនរះ។

គលាកអ៊ូវីរៈគឺជាមបធាន្ជ្ឈ្ណ្ឌលសិទិ្្នុស្សក្្នុជា (CCHR) ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ រលាកទទួលបានរងាវាន់សិទិ្្នុស្ស រីប៊ុក (Reebok 

Human Rights Award) រលើយុទ្ោការសង្គ្សុីវិលសមម្ប់រសរីភា្បរញ្ចញ្តិ និងការោំឲ្យម្នការរោរះណលង អ្កតស៊ូ្តិសិទិ្ ្ នុស្ស 
ណដលមតរូវបានឃុំខ្លតួនរោយសារការរចាទមបកាន់ថ្បានរិរះគន់រោឋាភិបាលក្្នុជា។ រលាក ធាលប់មតរូវបាន ណតងតាំងសមម្ប់រងាវាន់រសរីភា្ 
ចនហ៍ ហ៊្នហវី (John Humphrey Freedom Award)។ រលាក ដរឹកោំស្្័ន្សមម្ប់រសរីភា្ បរញ្ចញ្តិក្នុងមបរទសក្្នុជា (AFEC) 

ណដល កំ្ុងរធវើការជា្ួយអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលរ្្សងៗរទៀត រដើ្្បីរលើកសទេតួយ និងការពាររសរីភា្បរញ្ចញ្តិ ្ ័ត៌ម្ន និងការមប្ូល 
្្នុំក្នុងមបរទសក្្នុជា។ រលាក គឺជាអនុមបធាន មកុ្ការងារអង្គការ ្ិនណ្នរោឋាភិបាលក្្នុជាសមម្ប់ការបរងកើតគណៈក្្មការសិទិ្្នុស្ស
ជាតិ និងសាថាប័នសិទិ្្នុស្សអាសុី។

គលាកគពជអង្គ ជាសហរ្ធាវីោំ្ុខជាតិតំោងរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណីរៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុង តុលាការក្្នុជា។ រលាកទទួល 
បាន សញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតច្បាប់ ឯករទសច្បាប់ឯកជននិងច្បាប់សិទិ្្នុស្ស និងសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មត្ីទីមកុងលីយ៉ុង មបរទសបារាំង។ 
្ុន រ្លមតរូវបានណតងតាំងក្នុង្ុខតំណណងបច្ចនុប្បន្ រលាក គឺជាសានស្ចារ្យរៅសាកល វិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋ 
កិច្ច និងសាកលវិទ្យាល័យរបៀលមបាយ។ រលាកក៏ជារ្ធាវីរៅការិោល័យក្្នុជា និងជាជំនួយការច្បាប់រៅមកសួងកិច្ចការោរី។

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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គលាកRAPP Stephen ជាឯកអគ្គររដ្ឋទូតរោចរសហរដ្ឋអារ្រិក ទទួលបនទេនុកមគប់មគងការិោល័យ យុត្ិធ្៌ម្ហ្មទណ្ឌសកលរៅ 
មកសួងការបររទសសហរដ្ឋអារ្រិក។ រលាកបានមតរូវបានណតងតាំងរោយរលាកមបធាោធិបតី អូបាម្៉ា និងទទួលតំណណងរនរះក្នុង ណខ កញ្ញា 
ឆ្នាំ២០០៩។ ្ុនតួោទីរនរះ រលាក គឺជាម្រះរាជអាជាញារៅតុលាការ្ិរសសសមម្ប់ មបរទសរសរា៉ារ�អូន (២០០៧-២០០៩) ទទួល 
ខុសមតរូវក្នុងការ ដរឹក ោំការកាត់រទាសមបធាោធិបតីលីប៊ី រលាក Charles Taylor និង្នុស្សដនទរទៀត ណដលជាអ្កទទួល ខុស មតរូវ ខ្ស់ បំ្ុត 
សមម្ប់ អំរ្ើរឃ្ររៅណដលបានមបម្រឹត្ក្នុងអំ�នុងសនងាគោ្ សុីវិលរៅមបរទសរសរា៉ារ�អូន។ ្ ុន្ុខតំណណងរនរះរទៀត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rapp 

បានបំររីការជាសាមាក្ីជាន់ខ្ស់ និងជាមបធាន អយ្យការរៅតុលាការម្ហ្មទណ្ឌ អន្រជាតិសមម្ប់មបរទសរ្េ៉ាន់ ោ (២០០១-២០០៧)។ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rapp គឺជារ្ធាវី រៅ Northern District of iowa សហរដ្ឋអារ្រិក (១៩៩៣-២០០១) ក្នុងោ្ជារ្ធាវីឯកជន 
និងបរម្ើការជាមបធានបុគ្គលិក រៅអនុគណៈកម្មាធិការយុតាតោធិការម្រឹទ្សភា រលើបទរល្មើសអនីតជន រហើយ រលាក ក៏ ជា ជា សម្ជិក ណដល 
បាន ជាប់រឆ្នាតរៅអង្គភា្ នីតិបញ្ញត្ iowa សហរដ្ឋអារ្រិក។

គលាកក្សីREIGER Caitlin គឺជារ្ធាវីអូនសាតោលី រធវើការងាររលើវិស័យយុត្ិធ្៌អន្រកាល និងនីតិរដ្ឋរមកាយជរម្លរះ ឯករទសរ្តោត 
រលើតុលាការចម្ុរះ អស់រយៈរ្លជាង្ួយទសវត្សរ៍្ករហើយ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០១-២០០២ រលាកមសីបាន សហការបរងកើត ក្្មវិធីឃ្លំរ្ើល
មប្័ន្តុលាការរៅមបរទសទី្័រខាងរកើត។ ឆ្នាំ២០០៣-២០០៥ រលាកមសី គឺជា្នន្ីច្បាប់ជាន់ខ្ស់របស់រៅមក្ រៅតុលាការ្ិរសស
សមម្ប់មបរទសរសរា៉ារ�អូន។ រយៈរ្ល ៧ឆ្នាំចុងរមកាយរនរះ រលាកមសី រធវើការរៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌលអន្រជាតិ សមម្ប់យុត្ិធ្៌អន្រកាល 
រោយសរងកតរលើម្រឹត្ិការរៅក្្នុជា រលាកមសី ក៏ជាអ្កដរឹកោំការចូលរួ្រោលនរោបាយអន្រជាតិ ឲ្យ្ជ្ឈ្ណ្ឌលណដរ។ បច្ចនុប្បន្ រលាក 
មសីគឺអ្កមបរឹក្សារោបល់ឯករាជ្យរៅរាជធានីភ្ំរ្ញ។ 

គលាកRIAD Hady គឺជាអ្កមបរឹក្សារោបល់និងជាមបធានណ្្កអភិវឌ្ឍន៍រៅសាថានទូតសាធារណរដ្ឋសហ្័ន្អាល្លឺ្៉ង់ រៅរាជធានីភ្ំរ្ញ 
រលាកកាន់្ុខតំណណងណដលរលាកបានចូលកាន់ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៩។ ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩ រលាកគឺជាអនុមបធាន អង្គភា្សមម្ប់ធាោ ោរ 
អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ និងIFAD រៅមកសួងកិច្ចសហមបតិបត្ិការរសដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍សហ្័ន្អាល្លឺ្៉ង់ (BMZ)។ ឆ្នាំ២០០១-២០០៥ រលាក 
ជាមបធានណ្្កកិច្ចសហមបតិបត្ិការអភិវឌ្ឍន៍រៅសាថានទូតអាល្លឺ្៉ង់ រៅមកុង Dar es Salam មបរទសតង់ហ្សានី។ រលាកបានចូលបំររីការ
រៅBMZក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ និងបានបរម្ើការរៅអង្គភា្ោោ រោយរ្តោត រលើបោតារដ្ឋរៅទវីបអានហវិក និង្ជ្ឈរឹ្បូពា៌ តាំង្ីរ្លរោរះ្ក។ 
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ រលាក Raid គឺជារលខធិការទី្ីររៅ របសកក្្មអចិននន្យ៍អាល្លឺ្៉ង់រៅអង្គការសហមបជាជាតិ។

ឯកឧត្មគរងឈងគឺជា្នន្ីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ស់ និងជាមបធានណ្្កោំពារជនរងរមោរះ(vSS) រៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុង តុលាការក្្នុជា 
(អ.វ.ត.ក)។ ្ ុនរ្លចូលបរម្ើការរៅ អ.វ.ត.ក ឯកឧត្្ គឺជាអនុមបធាន និងជាអគ្គរលខាធិការនន គណៈកម្មាធិការជាតិសមម្ប់មបជា
្លរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍន៍ និងជាោយកមបតិបត្ិននអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលក្នុងមសុក្ួយ។ ឯកឧត្្ ធាលប់បរមងៀន្ុខវិជាជា មគប់មគងធនធាន្នុស្ស 
ភា្ជាអ្កដរឹកោំ និងការមគប់មគង រៅតា្សាកលវិទ្យាល័យជារមចើន រៅរាជធានីភ្ំរ្ញ។ ឯកឧត្្ ររាង ឈង ទទួលបានបរិញ្ញាប័មតអប់រំ 
ណ្្កគណិតវិទ្យា ្ ីសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេភ្ំរ្ញ និងសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតទំោក់ទំនងឧស្សាហ៍ក្្ម ជំោញខាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន្នុស្ស 
្ីសាកលវិទ្យាល័យហវីលី្ីន។ រលាក ក៏ទទួលបានសញ្ញាប័មតបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈរៅសាកលវិទ្យាល័យហវីលី្ីន្ងណដរ។

គលាកSCHEFFER David ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត គឺជាអ្កជំោញការ្ិរសសរបស់អគ្គរលខាធិការអង្គការសហមបជាជាតិ រលើជំនួយ អង្គការ 
សហ មបជាជាតិសមម្ប់សាលាក្ីណខ្មរមកហ្។ រលាក គឺជាសានសាតោចារ្យច្បាប់ និងជាោយក្ជ្ឈ្ណ្ឌលសិទិ្្នុស្ស អន្រជាតិ ្ហា វិទ្យា 
ល័យ ច្បាប់ រៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern មកុងឈុីការហាគោ (Chicago)។ រលាក គឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរោចរទី្ួយសមម្ប់បញ្ហា 
ឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្ (១៩៩៧-២០០១) និងបានដរឹកោំគំនិត្្តួចរ្្ើ្របស់អារ្រិក ក្នុង ការបរងកើតតុលាការឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្ក្នុងអំ�នុង 
ទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០។ ក្នុងចំរោ្របក្ខជនដនទ រលាកបានមតរូវរមជើសតាំងរោយ ទស្សោវដ្ី រោលនរោបាយបររទស ជា “អ្ករិរះគិត 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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សកលជា ខ្ស់មបចាំឆ្នាំ២០១១” (Top Global Thinker of 2011) និងជាអ្កនិ្ន្រសៀវរៅ “All the Missing Souls: A Personal History 

of the War Crimes Tribunals” (Princeton University Press, 2012) និោយ្ីបទ្ិរសាធន៍អ្កខាងក្នុងចំរពារះណល្បងអន្រជាតិក្នុងការ
កាត់រទាសអ្កទទួលខុសមតរូវចំរពារះឧមកិដ្ឋក្្មសាហាវរឃ្ររៅ។ រលាក បានសររសរ និងរបារះ្ុ្្្្សាយោ៉ាងទូលំទូលាយស្ីអំ្ី 
ច្បាប់អន្រជាតិ និងនរោបាយ ។

គលាកក្សីគសកសុីសុខុមបរម្ើការរៅសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេភ្ំរ្ញចាប់្ីឆ្នាំ១៩៨៧ ក្នុងតួោទីដំបូងជាអនុមបធាន ោយកោឋាន គរុកុសល្យ  
ចិត្ វិទ្យា រហើយបានមតរូវតរ្្លើងឋានៈរៅជាមបធានោយកោឋានចិត្វិទ្យាក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ រលាកមសី ទទួល បានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតការមគប់ 
មគង អប់រំ ្ ីសាកលវិទ្យាល័យ Sofia មបរទសប៊ុលការី (១៩៨៧) និង សញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិត អប់រំចិត្វិទ្យារៅសាកលវិទ្យាល័យ Brussels 

មបរទសណប៊លហ្សិក(១៩៩៦)។ 

គលាក�ែ្ឌិត SELMICI Andreas រកើតរៅឆ្នាំ១៩៦៣ រៅមបរទសសវីស បូជាវិជាជាជីវៈរបស់រលាកចំរពារះការោំមទជនរងរមោរះនន អំរ្ើ 
រំរលាភបំពានសិទ្ិ្នុស្ស។ ្ីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០១១ រលាក បានសម្បសម្រួលក្្មវិធីរបស់រសវាក្្មអភិវឌ្ឍន៍ អាល្លឺ្៉ង់(GiZ) 

ណដលម្នរឈាមារះថ្ “យុត្ិធ្៌ និងការ្្សរះ្្សាក្នុងមបរទសក្្នុជា”។ ក្្មវិធីរនរះោំមទដល់ការចូលរួ្របស់ជន រងរមោរះរៅសាលាក្ីណខ្មរមកហ្។ 
បច្ចនុប្បន្ រលាកគឺជាអ្កមគប់មគងគរមម្ង “សិទ្ិទទួលបានយុត្ិធ្៌សមម្ប់នស្ី” ណដលជាការ សហការននរសវាក្្មអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺ្៉ង់ (GiZ) 
ជា្ួយមកសួងកិច្ចការោរីមបរទសក្្នុជា។

គលាកក្សីSIMMONEAU-FORT Elisabeth គឺជាសហរ្ធាវីោំ្ុខអន្រជាតិ តំោងឲ្យភាគីរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណីក្នុង សំណុំររឿង០០២ 
ចំរពារះ្ុខអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា។ រលាកមសី បានទទួលសញ្ញាប័មតច្បាប់្ីសាកល វិទ្យាល័យបា៉ារីស ii Assas and X 

Nanterre ។ រលាកមសី ម្នបទ្ិរសាធន៍ជារ្ធាវីអស់រយៈរ្លជាង៣០ឆ្នាំរៅ្៉ុងរប៉លីរយ៉ មបរទសបារាំង។ រលាកមសី បានបូជា  រ្ល 
រវលាក្នុងវិជាជាជីវៈរបស់រលាកមសីរដើ្្បីការពារសិទិ្ជនរងរមោរះរៅតុលាការឧមកិដ្ឋក្្ម រោយរ្តោតជា្ិរសសរៅរលើសិទ្ិ នស្ី និងកុម្រ។ 
រលាកមសី គឺជាអ្កចូលរួនបរងកើតសម្គ្ “រ្ធាវីនិងកុម្រ” (l’ Avocat et l’ Enfant) រហើយ រលាកមសី ជា សម្ជិកមកុ្ រ្ធាវី ស្ម័មគចិត្
ណដលជួយដល់អនីតិជនឧមកិដ្ឋជន។  

គលាក�ែ្ឌិតសុីនរិទ្ធ គឺជារៅមក្រៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំ្ូលននអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុជា។ រលាក បាន សិក្សា ច្បាប ់
អស់រយៈរ្ល១០ឆ្នាំរៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិកាហ្សាក់សាថាន និងទទួលបានសញ្ញាប័មតបណ្ឌិតច្បាប់្ីសាកល វិទ្យាល័យជាតិកា ហ្សាក់ 
សាថានក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ រលាក បានចាប់រ្្ើ្បំររីការជា្នន្ីច្បាប់រៅមកសួងយុត្ិធ្៌ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ រលាក ទទួលបាន ការ 
ណតងតាំងជាម្រះរាជអាជាញារងរៅតុលាការរខត្បាត់ដំបង និងរៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥ រលាកទទួលបានការណតងតាំងជាអគ្គម្រះរាជអាជាញាអ្ 
តុលាការ កំ្ូល។ រលាករៅមក្ បានបំររីការជាសម្ជិកគណៈកម្មាធិការ ររៀបចំរសចក្ីមពាងមក្រដ្ឋប្បរវណីនិងមក្នីតិវិធីរដ្ឋប្បរវណី
សមម្ប់មបរទសក្្នុជា។ រលាក ជាសានស្ចារ្យឧមកិដ្ឋវិទ្យា និងច្បាប់ ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិរៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជាជាជីវៈតុលាការ និង សាកល 
វិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច។ 

គលាកសូមូគស្សន្ីបានស្បថចូលជាសម្ជិកគណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជាក្នុងណខធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣។ ចាប់្ីរ្លរោរះ្ក រលាក 
បានការពាតកូនក្ីមកីមកជារមចើនក្នុងសំណុំររឿងម្ហ្មទណ្ឌ និងបណ្រឹងសុីវិល។ ្ ុនរនរះ រលាកបានបំររីការរៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌល អភិវឌ្ឍន៍  សង្គ្ 
(CSD) ណដលជាអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលក្នុងមសុក ក្នុងតួោទីជាអនុមបធានគរមម្ងឃ្លំរ្ើលតុលាការ។ រលាកទទួលសញ្ញាប័មតអនុ បណ្ឌិត 
ច្បាប់រៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសានស្រ រៅឆ្នាំ២០១០។ រលាក បានចូលរួ្ក្នុងមកុ្ការពារក្ីរបស់ រលាក គអៀងសារី ជាអ្ក មគប់មគង 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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សំណុំររឿងក្នុងឆ្នាំ២០០៧។

គលាកសុកសំគអឿនគឺជាោយកមបតិបត្ិននមកុ្អ្កច្បាប់ការពារសិទិ្្នុស្សក្្នុជា (CDP) ។ រលាក បានបរម្ើការរៅអង្គការ 
តាំង្ីឆ្នាំ១៩៩៥។ រមកា្ការដរឹកោំរបស់រលាក អង្គការ CDP បានទទួលពានរងាវាន់អន្រជាតិ ស្ី្ីសិទិ្្នុស្ស ្ីគណៈរ្ធាវី អារ្រិក។ 
រលាកជាមបរឹក្សាភិបាលននអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលក្្នុជាជារមចើន។ រលាក បានររៀបចំសិកាខាសាលាជារមចើនពាក់្័ន្ កំណណទម្ង់រដ្ឋ បាល 
យុត្ិធ្៌រៅមបរទសក្្នុជា និងវគ្គបណ្តរះបោតាលជារមចើនសមម្ប់ប៉ូលីស ្ នន្ីរោឋាភិបាល និងសង្គ្សុីវិល។ រលាក គឺជាសានសាតោចារ្យរៅ
សាកលវិទ្យាល័យជារមចើន ម្នដូចជា សាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច (RULE) សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញា សានស្ 
ក្្នុជា (PUC) និងសាកលវិទ្យាល័យរខ្រៈ។ រលាកក៏បានសររសរ និងរបារះ្ុ្្ភ្្សាយ រសៀវរៅជារមចើនស្ី្ីបញ្ហាទាក់ទងសិទិ្្នុស្ស 
ម្នដូចជា ការជួញដូរ្នុស្ស ការរបារះរឆ្នាត និងលទិ្មបជាធិបរតយ្យរៅមបរទស ក្្នុជា និងបរច្ចករទសរសើុបអរងកតម្ហ្មទណ្ឌ។ រលាក 
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ ឈុីវីនីង ្ ីចមកភ្អង់រគ្លស  (a British Chevening Fellow) រៅសិក្សាជំោញឯករទសស្ី្ីលទិ្មបជា ធិបរតយ្យ 
រៅសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ រលាកបានទទួលការបណ្តរះបោតាលស្ី្ីរកាសល្យវិច័យរវជ្ជសានស្ រៅ្ហាវិទ្យា
ល័យរវជ្ជសានស្ខូ�នូ្បូ (មបរទសមសីលងាកា ក្នុងឆ្នាំ២០០២) ទទួលការបណ្តរះបោតាលស្ី្ីសិទិ្្នុស្សរៅអង្គការសហ មបជាជាតិ 
(ឆ្នាំ១៩៩២) និងរៅវិទ្យាសាថាន សិទិ្្នុស្សោណឺម្៉ាក ក្នុងមបរទសោណឺម្៉ាក (ឆ្នាំ២០០៥) និងបណន្ថ្រលើរនរះ រលាកទទួលបាន សញ្ញា 
ប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្ក ធុរកិច្ចរៅសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt (មបរទសអូនសាតោលី) ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

គលាក�ែ្ឌិត STEGMILLER Ignaz បណ្ឌិតច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ ្ក្ីសាកលវិទ្យាល័យ Georg-August Gottingen មបរទស 
អាល្លឺ្៉ង់។ និរក្ខបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់រលាករ្តោតរលើ “ដំោក់កាល្ុនការរសើុបអរងកតរបស់តុលាការម្ហ្មទណ្ឌ អន្រជាតិ”។ ក្នុងរយៈ
រ្លននការមសាវមជាវរបស់រលាក រលាក គឺជាអ្កមសាវមជាវទស្សនៈកិច្ចរៅសាកលវិទ្យាល័យណយល (Yale University) និងបានបំររីការ
ជាអ្កវិជាជាជីវៈទស្សនៈកិច្ច រៅណ្្កមបរឹក្សារោបល់ច្បាប់រៅការិោល័យម្រះរាជអាជាញា ននតុលាការម្ហ្មទណ្ឌ អន្រជាតិ។ ្ុនរ្លរនរះ 
រលាកបានបំររីការជាជំនួយការមសាវមជាវសមម្ប់សានសាតោចារ្យបណ្ឌិត Kai Ambos រៅសាកលវិទ្យាល័យ Gottingen រហើយរលាកបាន
របារះ្ុ្្ភ្្សាយអត្ថបទជារមចើនក្នុងវិស័យច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ។ រលាក បានសិក្សាច្បាប់រៅ សាកលវិទ្យាល័យ GieBen (Justus-Liebig 

University) រៅទីមកុងបា៉ារីស (University X-Nanterre) និងរៅទីមកុង Berlin (Humboldt University)  ម្្ទាំងរៅ Gottingen (Georg-

August University, doctoral degree) និង រៅ Bremen (Referendariat)។ ចាប់្ីណខវិចិ្កា ឆ្នាំ២០១១ រលាក គឺជាទីមបរឹក្សារសវាក្្ម 
អភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺ្៉ង់(GiZ) មបចាំគណៈកម្មាធិការ មបម្រឹត្ិក្្មននអង្គការសម្គ្ការពារសិទិ្្នុស្សក្្នុជា (CHRAC)។ ក្នុងតួោទីរបស់ 
រលាក រៅគណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម រលាក បានោំឲ្យម្នការ្្តួចរ្្ើ្គំនិតជុំវិញ រករដំណណលសាលាក្ីណខ្មរ មកហ្  ដូច ជាការរចោ 
និងការររៀបចំណ្នការ សន្ិសីទស្ី្ីរករដំណណលរនរះ។

គលាកក្សី STRASSER Judith គឺជាអ្កចិត្សានស្ រហើយបច្ចនុប្បន្បំររីការរៅអង្គការចិត្សង្គ្ អន្រវប្បធ្៌ (TPO Cambodia)។ ក្នុង ឋានៈ 
ជាទីមបរឹក្សាជាន់ខ្ស់របស់រសវាក្្មអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺ្៉ង់(GIZ) កញ្ញា បរងកើតនិងមគប់មគងការអន្រាគ្ន៍ខាងចិត្សានស្ រដើ្្បីរោរះ មសាយ 
បញ្ហាការប៉រះទង្គិច្្លនូវចិត្រមកាយជរម្លរះ និងរដើ្្បីោំមទសាក្សី និងរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណីរៅសាលាក្ីណខ្មរមកហ្ ោត់ កាន់ តួោទី រនរះ 
ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៨្ក។

គលាកសួន�៊ុនស័ក្ិគឺជារលខាធិការមបតិបត្ិ ននគណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្មននអង្គការសម្គ្ការពារសិទិ្្នុស្សក្្នុជា (CHRAC) 

ចាប់្ីពាក់កោតាលឆ្នាំ២០០៦។ រលាក ជាអ្កទទួលខុសមតរូវចំបងរលើការរធវើរបាយការណ៍រៅ គណៈកម្មាធិការគន្លរឹរះ របស់គណៈកម្មា 
ធិការមបម្រឹត្ិក្្ម និងរ្ើលការខុសមតរូវរលើការមគប់មគងការងារមបចាំនថ្ងរបស់គណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម និងបុគ្គលិករលខាធិការោឋាន។ 
គណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម សម្បសម្រួលអង្គការសម្ជិកចំនួន២១ រៅរាជធានីភ្ំរ្ញ និង គណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្មរខត្ (PACs)។ 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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រលាក រ្ើលរលើក្្មវិធីទាំងអស់របស់គណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម ណដលរួ្ម្នការ កសាងទំោក់ទំនងជា្ួយអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាល
ពាក់្័ន្រ្្សងៗ ជា្ួយម្ចាស់ជំនួយ និងអ្កពាក់្័ន្ោោ។ រលាក ទទួលបរិញ្ញាប័មតច្បាប់្ីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន រាជធានីភ្ំរ្ញ។ 
ចាប់តាំង្ីមប�នូក្នុងវិស័យការងារ ណដលចាប់រ្្ើ្ដំបូង ជា្ួយ អាជាញាធរបរោតារះអាសន្អង្គការសហមបជាជាតិក្នុងមបរទសក្្នុជា (UNTAC) 

ក្នុងតួោទីជា្នន្ីររៀបចំការរបារះរឆ្នាតរបស់អង្គការ សហមបជាជាតិ និងជាអ្កបកណមប រលាក ទទួលបានបទ្ិរសាធន៍ការងារជាង១០ឆ្នាំ
ក្នុងវិស័យសិទិ្្នុស្សនិងលទិ្មបជាធិបរតយ្យ។ រលាក ធាលប់រធវើការងារជា្ួយអង្គការអន្រជាតិនិងអង្គការក្នុងមសុក។ បច្ចនុប្បន្ រលាក 
កំ្ុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរដ្ឋ បាលសាធារណៈ។

គលាកសួនវិសាលគឺជារ្ធាវីណដល្្ល់អាជាញាបណ្ណឲ្យមបកបវិជាជាជីវៈ និងជាសម្ជិកគណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជា ចាប់្ី 
ឆ្នាំ១៩៩៧។ រលាក ម្នបទ្ិរសាធន៍ជាង១៤ឆ្នាំក្នុងការការពារក្ីទាក់ទិននរឹងសិទិ្្នុស្ស អាពាហ៍្ិពាហ៍និង មគរួសារ ការជួញដូរ និង 
ដីធ្លី។ រលាក ម្នបទ្ិរសាធន៍រមចើនក្នុងការវិភាគច្បាប់ រធវើរសចក្ីមពាងច្បាប់ និងការ្្ល់្តិរោបល់ ច្បាប់ និងការតស៊ូ្តិ្្លនូវច្បាប់។ 
រលាក គរឹជាម្ចាស់និងជាមបធានការិោល័យមកុ្រ្ធាវីណខ្មរអប្សារា ម្្ទាំងជាអគ្គរលខាធិការនន គណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជា
ោ រ្ល បច្ចនុប្បន្។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ រលាកបានមតរូវណតងតាំងឲ្យបំររីការជាសម្ជិកមកុ្ មបរឹក្សាអ្កច្បាប់ននទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ីននរាជរោឋា
ភិបាល ក្្នុជា ជាកណន្លងណដលរលាក្្ល់រោបល់ច្បាប់ រធវើរសចក្ីមពាងច្បាប់ និងមតរួត្ិនិត្យរ្ើលច្បាប់្ុននរឹងច្បាប់ទាំងរនរះមតរូវបាន 
បញ្ជនូនរៅ មកុ្ មបរឹក្សាគណៈរដ្ឋ្នន្ីរដើ្្បីឯកភា្។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ រលាក ជាទីមបរឹក្សាច្បាប់ជាន់ខ្ស់រៅអង្គការ្ូលនិធីអាសុី (The Asia 

Foundation)។ រលាកក៏បានមតរូវរបារះរឆ្នាតឲ្យរធវ ើជា មបធានគណៈរ្ធាវីននម្រះរាជាោចមកក្្នុជា្ងណដរក្ នុងឆ្នាំ២០០៤។ 
្ុនការកាន់តំណណងទាំងរនរះ រលាកបានបរម្ើការរៅ មកុ្អ្កច្បាប់ការពារសិទ្ិ្នុស្សក្្នុជា(CDP) ជាមបធានមកុ្រ្ធាវីអស់រយៈរ្ល១០ឆ្នាំ។ 
រលាកបានសិក្សារៅសាលា ច្បាប់ រៅសាកលវិទ្យាល័យសាននហាវាន់សុីសកនូ (San Francisco School of Law) រៅមបរទសអារ្រិក 
និងមតរូវបានទទួលសាគោល់ជា មគរូ បរមងៀន ច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥។ រលាកទទួលបានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតច្បាប់ណ្្កសិទិ្្នុស្សអន្រជាតិ 
្ីសាកលវិទ្យាល័យ ហុងកុង(ឆ្នាំ២០០២)។ រលើស្ីរនរះរទៀត រលាក ក៏ជារបក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់រៅសាកលវិទ្យាល័យឯករទស ក្្នុជា 
(CUS) ្ងណដរ។

ឯកឧត្មស៊ុយម៉ុងលាងគឺជាអគ្គរលខាធិការននមកុ្មបរឹក្សាកំណណទម្ង់ច្បាប់ និងមប្័ន្យុត្ិធ្៌ (តាំង្ីឆ្នាំ២០០២)។ រលាកបាន 
ទទួលបរិញ្ញា ប័មតច្បាប់ណ្្កនីតិសាធារណៈ ្ី្ហាវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច រៅរាជធានីភ្ំរ្ញ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៤ 
សញ្ញាប័មតបណ្ឌិត វិទ្យា សានស្នរោបាយរៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ទូលូ មបរទសបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥, សញ្ញាប័មតឧត្្សិក្សាជាន់ខ្ស់
ណ្្ករដ្ឋបាលសហ មោស រៅ insitute de preparation aux Affaires ទីមកុងទូលូ មបរទសបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ និង a D.E.A., Programme 

Doctoral de Gestion, Ecole suprérieure de commerce, Ecully, ទីមកុងលីយ៉ុង មបរទសបារាំងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥។ ឯកឧត្្ គឺជាអនុរដ្ឋរលខាធិការ 
ននមកសួង ការបររទស និងកិច្ចសហមបតិបត្ិការ (ឆ្នាំ១៩៩៧-១៩៩៨)។ បច្ចនុប្បន្ រលាកគឺជាសម្ជិកននមកុ្មបរឹក្សាអ្កច្បាប់រៅ ទី ស្ី 
ការគណៈរដ្ឋ្នន្ី (តាំង្ីឆ្នាំ១៩៩៩)។

គលាកតាន់វិសាលជាអ្កមគប់មគងក្្មវិធីសំណងនិងវិធានការ្ិនណ្នតុលាការ រៅណ្្កោំពារជនរងរមោរះ ននអ.វ.ត.ក។ ្ុន ការ ចូល 
រួ្ ក្នុង សាលាក្ីរនរះ រលាកបានបំររីការជា្នន្ីរសវាក្្ម្ូលោឋាន និងជាមបធានមកុ្ថ្នាក់រខត្ រៅ្ូលនិធិអង្គការសហមបជាជាតិរដើ្្បី 
កុម្រ(UNiCEF) ជាទីមបរឹក្សារដ្ឋបាលក្នុងមសុក ជា្ួយក្្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហមបជាជាតិ(UNDP/PLG) ជា អ្កសម្បសម្រួលក្្ម វិធី 
ថ្នាក់រខត្និងជាអ្កមគប់មគងគរមម្ង (គរមម្ងការកាត់បន្ថយរមោរះធ្្មជាតិ និងការរមតៀ្ររៀបចំណ្នការសក្្មភា្ជា្ួយអង្គការ CARE 
ក្នុងមបរទសក្្នុជា) ជាអ្កសម្បសម្រួលធនធាន្នុស្ស និងជាអ្កសម្បសម្រួលថ្្្លជា្ួយអង្គការអន្រជាតិ CARE និងជា្នន្ី
ក្្មវិធីនិងអ្កបណ្តរះបោតាល PACT។ រលាកទទួលបានសញ្ញាប័មតអនុបណ្ឌិតណ្្កមគប់មគងអភិវឌ្ឍន៍ និងសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មត ណ្្ក 
នីតិសានស្ ្ក្ីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន រាជធានីភ្ំរ្ញ។ 

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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គលាក TAYLOR David ជាទីមបរឹក្សាមសាវមជាវ និងរោលនរោបាយរៅអង្គការឃ្លំរ្ើលនិទណ្ឌភា្អន្រជាតិ (NGO impunity Watch) 

ណដលម្ន្ូលោឋានរៅមបរទសហូ�ង់។ បច្ចនុប្បន្ រលាកក៏ជារបក្ខជនបណ្ឌិតរៅសាកលវិទ្យាល័យ Maastricht រៅមបរទសហូ�ង់ណដរ។ 
រៅអង្គការឃ្លំរ្ើលនិទណ្ឌភា្អន្រជាតិ រលាករធវើការចំបងរលើការមសាវ មជាវនូវមបធានបទទាក់ទងនរឹងការចងចាំបោទាប់្ីជរម្លរះ និង រលើ 
ការ ររៀបចំមបរទស ណដលការមសាវមជាវរនរះរធវើរៅមបរទស Burundi។ រលាកម្នបទ្ិរសាធន៍រៅមបរទស Burundi និង Rwanda រហើយ 
រលាកក៏ម្នចំោប់អារ្្មណ៍រលើយុត្ិធ្៌អន្រកាល ជា្ិរសស រ្តោតរលើតម្រូវការនិងការរំ្រឹងទុករៅថ្នាក់្ូលោឋាន រមកាយ្ីអំរ្ើហរឹង្សា 
និងការធាោវិធីសានស្្ីថ្នាក់រមកា្រៅរលើ ចំរពារះការរោរះមសាយជា្ួយអតីតកាល។

គលាកគថាងសុជាតិ ជាសម្ជិក្ួយរូបននគណៈមគប់មគងរដ្ឋបាលននអ.វ.ត.ក និងជាមបធានណ្្កថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថនុ (ណ្្ក ក្្នុជា) 
របស់អ.វ.ត.ក។ ្ ុនរ្លចូលបំររីការរៅអ.វ.ត.ក រលាកបានកាន់តំណណងជាន់ខ្ស់រៅក្នុងណ្្កមគប់មគងហិរញ្ញវត្ថនុ រៅទីស្ីការគណៈរដ្ឋ្នន្ី, 
មកុ្មបរឹក្សាកាត់រំសាយកងកំលាំងមបោប់អាវុធ និងមកុ្មបរឹក្សាកំណណទម្ង់រដ្ឋបាល។  រលើស្ីរនរះ រលាក ក៏ធាលប់ជា មបធានោយកោឋានរដ្ឋបាល 
បុគ្គលិក ហិរញ្ញវត្ថនុ ភ័ស្នុភារ និង្័តម្ន ននអាជាញាធរកំចាត់្ីន និងជួយជនរងរមោរះ រោយសារ ្ ីនក្្នុជា និងធាលប់ជាទីមបរឹក្សារៅធោោរ 
្ិភ្ រលាកជារមចើនឆ្នាំ។ រលាករថ្ង សុជាតិ បានទទួលសញ្ញាប័មត អនុបណ្ឌិតណ្្កមគប់មគង ្ ីសាកលវិទ្យាល័យរបៀលមបាយ និង សញ្ញា 
ប័មតបរិញ្ញាប័មតណ្្ករសដ្ឋកិច្ច្ី្ហាវិទ្យាល័យនីតិសានស្ និង វិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច។ បច្ចនុប្បន្ រលាកក៏ជារបក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតរៅសាកល 
វិទ្យាល័យ Western  ្ងណដរ។

គលាកធនសារយ ជាមបធានសម្គ្ការពារសិទិ្្នុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍រៅក្្នុជា (ADHOC)។ រលាកក៏ជាមបធានសម្បសម្រួល នន 
គណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្មននអង្គការសម្គ្ការពារសិទិ្្នុស្សក្្នុជា (CHRAC) ជាស្្័ន្ននសម្គ្អង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលជាតិ 
ចំនួន ២១ ណដលកំ្ុងរធវើការក្នុងវិស័យ សិទិ្្នុស្ស លទិ្មបជាធិបរតយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។ ជា្ួយនរឹងសហការីរបស់រលាក្ួយចំនួន រលាក ធន
សារយបានសហការបរងកើតសម្គ្អាដហុកណដលជាអង្គការសិទិ្្នុស្សរលើកដំបូងក្នុងមបរទសក្្នុជា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ បោទាប់្ីកិច្ចម្្
រម្ៀងសន្ិភា្ក្្នុជាបានមតរូវសរម្ចរៅទីមកុងបា៉ារីស។ រមកា្ការដរឹកោំរបស់រលាក សម្គ្អាដហុក និងគណៈកម្មាធិការមបម្រឹត្ិក្្ម 
បានចូលរួ្ណចកចំណណកជាវិជ្ជម្នក្នុងការបរងកើនការយល់ដរឹង្ីបញ្ហាសិទិ្្នុស្ស និងលទិ្មបជាធិបរតយ្យក្នុងមបរទសក្្នុជា។ សម្គ្របស់រលាក 
ជាសម្គ្្ួយក្នុងចំរោ្សម្គ្ អង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលជាតិ និងអន្រជាតិ្ួយចំនួនសំខាន់ៗ ណដលបានជំរុញឲ្យម្នការបរងកើត
សាលាក្ីណខ្មរមកហ្ ណដលម្នលក្ខណៈជាតុលាការឯករាជ្យបរងកើតរដើ្្បីរោរះមសាយការរំរលាភសិទិ្្នុស្សធ្ងន់ធ្ងរណដលរកើតរ�ើងក្នុង របប 
ណខ្មរមកហ្។ រោយរួ្ជា្ួយអង្គការ្ិនណ្នរោឋាភិបាលជាតិជារមចើនរ្្សងៗរទៀត រលាកបានជំរុញឲ្យម្នការទទួលសាគោល់សិទិ្របស់ជន
រងរមោរះននរបបណខ្មរមកហ្ក្នុងការចូលរួ្ោ៉ាងសក្្មក្នុងដំរណើរការរបស់សាលាក្ីរនរះ។ រលាក ធនសារយ ធាលប់ បាន ទទួលរងាវាន់ រ្ោយ 
ណ្្កសិទិ្្នុស្ស្ួយចំនួន្ីអង្គការអន្រជាតិ្ួយចំនួន សមម្ប់កិច្ចមបរឹងណមបងដ៏អង់អាចរបស់រលាកក្នុងការជួយរលើកសទេតួយអ្កការពារ 
សិទិ្្នុស្ស រៅក្នុងមបរទសក្្នុជា។ បច្ចនុប្បន្ សម្គ្អាដហុក គឺជាសម្ជិកននអង្គការោោមបចាំតំបន់ ដូចជា ស្្័ន្អន្រជាតិរដើ្្បី 
ការពារសិទ្ិ្នុស្ស (FiDH) ណដលម្ន្ូលោនានរៅមកុងបា៉ារីស និងរវទិកាអាសុីសមម្ប់សិទិ្្នុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ (Forum-Asia) 

ណដលម្ន្ូលោឋានរៅទីមកុងបាងកក ។

គលាកក្សីទីក្សុីនណា បច្ចនុប្បន្ជារ្ធាវីតំោងរដើ្បណ្រឹងរដ្ឋប្បរវណី អ.វ.ត.ក។ រលាកមសី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតណ្្កនីតិសានស្ 
រៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសានស្ក្្នុជា ជំោញនីតិអន្រជាតិ និងច្បាប់ម្ហ្មទណ្ឌ។ រលាកមសីមតរូវបានចូលជាសម្ជិកននគណៈរ្ធាវី
ននម្រះរាជាោចមក្ក្្នុជាក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ ្ ុនរ្លបរម្ើការរៅ អ.វ.ត.ក រលាកមសី មសុីនោ ធាលប់បានបំររីការរៅអង្គការជំនួយណ្្កច្បាប់ននក្្នុជា 
(LAC) ការិោល័យរ្ធាវី Pana Asean និងរៅមកុ្រ្ធាវីអន្រជាតិ អាសុីបា៉ាសុីហវិក (Asia Pacific international Law Firm)។

មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា
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មបវត្និរូបសកងខេបរបស់វាគ្មនិនសន្និសីទ ស្ីពី ទស្សនៈចម្រុះអំពីកេរដំណែលនន
អង្គជំនុំជម្ុះវិសា្ញ្ញេ្រងតុលាការេ្្រជា

គលាកក្សីWINTER Renate ជារៅមក្រៅសាលាឧទ្រណ៍ននតុលាការ្ិរសសសមម្ប់រសរា៉ារ�អូន ណដលបានណតងតាំងរោយអង្គការ 
សហមបជាជាតិ។ រលាកមសីគឺជាមបធាន រៅមក្ចាប់្ីឆ្នាំ២០០៨ដល់ឆ្នាំ២០០៩ និងបានបំររីការជាមបធានស្ីទីចាប់្ីណខ្ីោដល់ ណខឧសភា 
ឆ្នាំ២០០៤។ ្ុនការណតងតាំងរបស់រលាកមសីរៅតុលាការ្ិរសសសមម្ប់រសរា៉ារ�អូន ឆ្នាំ២០០២ រលាកមសី Winter បានបំររីការជា 
រៅមក្  អន្រ ជាតិ រៅតុលាការកំ្ូលកូសូវេូ ជាណ្្កននរបសកក្្មរដ្ឋបាលអង្គការសហមបជាជាតិ។ រលាកមសី ជាអ្កជំោញច្បាប់មគរួសារ 
ម្្ទាំងមប្័ន្ យុត្ិធ្៌អនីតិជន បញ្ហាយុត្ិធ្៌នស្ី អំរ្ើអោចារ ្ លរក្្មកុម្រ និងតួោទីសារ្័ត៌ម្នក្នុងការតស៊ូ្តិ។ ចាប់្ីឆ្នាំ១៩៨១ 
រលាកមសី ធាលប់ ជារៅមក្រៅតុលាការយុវជនវីរយន ជាកណន្លងណដលរលាកមសីបានរធវើការងារលើគរមម្ងជារមចើន រដើ្្បីជួយសាតោនីតិ ស្្ប ទា 
យុវជនរញៀនថ្នាំ និង្ិការ្្លនូវចិត្។ រលាកមសី Winter ក៏បានរធវើការងាររលើគរមម្ងទាក់ទងនរឹងយុវជននិងទាហា៊ានកុម្រសមម្ប់អង្គការ 
សហ មបជាជាតិ រួ្ម្នរៅបោតាមបរទសរៅទវីប អានហវិកជារមចើន។ រលាកមសី ម្នបទ្ិរសាធន៍ទូលំទូលាយរលើបញ្ហាច្បាប់ទាក់ទង 
ឧមកិដ្ឋ ក្្ម ណដល បាន ររៀប ចំ និងការសាតោរយុត្ិធ្៌។ ចាប់តាំង្ីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ្ក រលាកមសី Winter បាន រធវើជាមបធានសន្ិសីទអន្រ
ជាតិជារមចើនទាក់ទងររឿងយុត្ិធ្៌អនីតិជន និងបញ្ហាយុត្ិធ្៌រយនឌ័រ។ បច្ចនុប្បន្ រលាកមសីក៏ជាមបធានសម្គ្យុវជនអន្រជាតិ និង ជា 
រៅមក្តុលាការមគរួសារ ្ ងណដរ។ 

ឯកឧត្មយូ�៊ុនគែងជាសហរៅមក្រសើុបអរងកតជាតិ រៅអ.វ.ត.ក ចាប់តាំង្ីការចាប់រ្្ើ្តុលាការរនរះចាប់រ្្ើ្ដំរណើរការ្ក។ 
ឯកឧត្្ ជារៅមក្សាលាឧទ្ណ៍ក្្នុជាចាប់តាំង្ីឆ្នាំ១៩៩៣ រហើយមតរូវបានណតងតាំងជាមបធានសាលាឧទ្ណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ រៅ ្ ុន 
រនរះ ឯកឧត្្បានបំររីការងាររៅក្នុងមកសួងយុត្ិធ្៌អស់រយៈរ្ល១១ឆ្នាំ ម្្ទាំងជាមបធានការិោល័យកិច្ចការរដ្ឋប្បរវណី។ ឯកឧត្្ 
យូ�៊ុនគែង បានទទួលសញ្ញាប័មតបរិញ្ញាប័មតណ្្កនីតិសានស្ ្ីសាកលវិទ្យាល័យទីមកុងហូជី្ីញ មបរទសរវៀតោ្ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៩។ 
បោទាប់្ក ឯកឧត្្បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត្ីសាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ ឯកឧត្្បាន 
ទទួលការបណ្តរះបោតាលណ្្ករសើុបអរងកតររឿងក្ីឧមកិដ្ឋក្្មអន្រជាតិរៅ ទីមកុងឡារអ មបរទសហុល្លង់ និងបានទទួលសញ្ញាប័មតជារមចើន
្ងណដរ ដូចជា សញ្ញាប័មតវិជាជាជីវៈតុលាការ វចនស័្ទេបរច្ចករទសច្បាប់ជាភាសាអង់រគ្លស និងមប្័ន្ច្បាប់និងតុលាការ។  ឯកឧត្្ ជា 
សានសាតោចារ្យណ្្កច្បាប់ រៅសាលាភូ្ិនទេរដ្ឋបាល សាកលវិទ្យាល័យភូ្ិនទេនីតិសានស្ និងវិទ្យាសានស្រសដ្ឋកិច្ច សាលាភូ្ិនទេរៅមក្ និងម្រះ 
រាជ អាជាញា និង្ជ្ឈ្ណ្ឌលបណ្តរះបោតាលវិជាជាជីវៈរ្ធាវី។ ឯកឧត្្ក៏ជាសម្ជិកននមកុ្មបរឹក្សាភិបាល ននរាជបណ្ឌិតសភាសមម្ប់វិជាជាជីវៈ 
តុលាការ្ងណដរ។

គលាកក្សី�ែ្ឌិតZHANG Binxin គឺជាអ្កមសាវមជាវថ្នាក់រមកាយបណ្ឌិតរៅសាលាច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យសា៊ារ្៉ន។ រលាកមសី បាន 
ទទួល សញ្ញាប័មតបណ្ឌិតច្បាប់អន្រជាតិរៅសាកលវិទ្យាល័យ Renmin មបរទសចិន។ ចំោប់អារ្្មណ៍ការមសាវមជាវចំបងរបស់រលាក មសី 
គឺច្បាប់និងនីតិវិធីម្ហ្មទណ្ឌអន្រជាតិ រហើយរលាកមសីបានរបារះ្ុ្្ភ្្សាយរសៀវរៅ្ួយស្ីអំ្ីឧមកិដ្ឋក្្មសនងាគោ្ និងអត្ថបទជារមចើនស្ី 
អំ្ី បញ្ហាោោទាក់ទងនីតិវិធីម្ហ្មទណ្ឌ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ រលាកមសីជាសម្ជិក្ួយរូបរៅមកុ្ឃ្លំរ្ើលការជម្រះក្ីរបស់អង្គការ គំនិត ្ ្តួច 
រ្្ើ្យុត្ិធ្៌អន្រជាតិអាសុី(AiJi) រលាកមសីបានបំររីការជាអ្កឃ្លំរ្ើលការជម្រះក្ីសំណុំររឿងឌុច រៅអ.វ.ត.ក។
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ព័ត៌មានអំពីអ្េករៀបចំ

	 សៃ្និសីទឈៃះ	 បតរូវបាៃឈរៀ្រចំរួមោ្ន ឈដាយអង្គជំៃំុជបមះវសិ្មញ្ញ ក្នុងតុោការកម្ុជា	 (ECCC)	 ៃិងគណៈកមម ធិការ	 ប្របពឹត្តិកមម	
នៃអង្គការ-សមគមការពារសិទ្ធិមៃុស្សកម្ុជា	(CHRAC)។

អង្គជំនុំជក្មះវិសាម្្ញក្នុងតុលាការកម្នុជា(ECCC):	ECCC	ឬ	អ.វ.ត.ក	បតរូវបាៃ្រឈងកេើតឈេើងឈៅ ្្ន ២ំ០០៦	
ឈដើម្បកីាតឈ់ទាសឈមដឹកនាជំាៃែ្់ស់	ៃិងអ្នកទទួលែុសបតរូវចំឈពាះឧបកដិ្ឋទាងំឡាយខដលបាៃប្របពតឹ្តក្នុងអំេុង	
រ្រ្រ	កម្ុជាប្រជាធិ្រឈតយ្យពីន្ងៃទី១៧	ខែឈមស្	 ្្ន ១ំ៩៧៥	ដល់ន្ងៃទី៧	ខែមករា	 ្្ន ១ំ៩៧៩។	ក្នុងអំេុង	រយៈ	
ឈពលឈនាះ	មៃអ្នកស្្ល ្រច់ំៃួៃយ៉ាងឈហាចណាស់១,៧	ោៃនាក	់បតរូវបាៃឈគឈជឿជាកថ់ា	ស្្ល ្រឈ់ដាយស្រ	ការ	
្រងអែតអ់ាហារ	អំឈពើទារុណកមម	ការសម្ល ្ររ់ង្្គ ល	ៃិងការ្រង្ខំឲ្យឈធវើការជាទំងៃ។់	ជាតុោការមយួ	ខដល	្រឈងកេើត	
ឈេើង	តាម	រយៈ	កិចចាបពមឈបពៀងរវាងរាជរដា្ឋ ្បិាលកម្ុជា	ៃិងអង្គការសហប្រជាជាតិ	អ.វ.ត.ក	គឺជាតុោការ	កម្ុជា	
្រឈណា្ត ះអាសៃ្នមយួ	 ឈដាយមៃការចូលរមួរ្រស់អៃ្តរជាតិ	ៃិងខដលឈគឈជឿជាកថ់ា	តុោការឈៃះៃឹងនាយំក	
យុត្តិធមស៌បម្រប់្រជាជៃកម្ុជា	ពបងឹងៃីតិរដ្ឋឈៅ	ក្នុងប្រឈទស	ៃិងឈលើកស្ទួយការ្្សះ្សារជាតិ។

គែៈកមា្្ធិការក្�ក្ពឹត្ិកម្មននអង្គការ-សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្នុជា(CHRAC):CHRAC បតរូវ	បាៃ	្រឈងកេើត	
ឈេើង	ក្នុង	្ ្ន 	ំ១៩៩៤	ឈដាយបករុមអង្គការឈបរៅរដា្ឋ ្បិាលក្នុងបសរុក	ៃិងសមគមជាឈបចើៃ	ក្នុងឈោល្ំរណង	សហការ	
រមួ	ោ្ន 	ឈដើម្បឈីលើកកម្ស់សិទ្ធិមៃុស្ស,	លទ្ធិប្រជាធិ្រឈតយ្យឈសរ,ី	ៃិងការអ្វិឌ្ឍបពះរាជាណាចបកកមុ្ជា។	ចា្រ់
តាំងពីការ្រឈងកេើតរ្រស់ែ្លួៃមកសមជិក្មីជាឈបចើៃបាៃចូលរួមឈដាយឈជាគជ័យជាមួយ	CHRAC។	្មីៗឈៃះ	
សម្ៃ័្ធអង្គការ-សមគមឈៃះមៃសមជិកចំៃួៃ២១	ឈហើយសមជិកទាងំអស់ជាសមគម	អង្្គ ការឯករាជ្យ,	
មៃិលំឈអៀង,	មៃិមៃៃិនា្ន ការៃឈយាបាយ,	ៃិងមៃិខសវងរកបបាកច់ំឈណញ	ខដលកំពុងប្រតិ្រត្តិការក្នុងបពះរាជា
ណាចបកកម្ុជា។

ព័ត៌មានទំនាេ់ទំនងននសហអ្េករៀបចំ

អង្គជំនុំជក្មះវិសាម្្ញក្នុងតុលាការកម្នុជា(អ.វ.ត.ក)
អាស័យដា្ឋ ៃៈ	្្លូវជាតិឈលែ	៤,	សង្កេ តឈ់ចាមឈៅ,	ែណ្ឌ ដឈង្កេ ,	 ្្នឈំពញ

ទំនាកទ់ំៃងអុីឈមល៉ៈ	info@eccc.gov.kh

ទូរស័ព្ទ: 023 219814 | ទូរស្រ: 023 219814

ឈគហទំពរ័: www.eccc.gov.kh

គែៈកមា្្ធិការក្�ក្ពឹត្ិកម្មននអង្គការ-សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្នុជា(CHRAC)

អាស័យដា្ឋ ៃៈ	្្ទះឈលែ	៩Eo	្្លូវឈលែៈ	៣៣០,	ែណ្ឌ ចំការមៃ,	 ្្នឈំពញ
ទំនាក់ទ់ំៃងអុីឈមល៉ៈ	chracsecretariat@yahoo.com

ទូរស័ព្ទ: 023 301 415/ 023 305 609 | ទូរស្រ: 023 218 759

ឈគហទំពរ័: www.chrac.org
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ព័ត៌មានអំពីអ្េផល្់្វិកា ននិងអ្េគំាមទ

គំៃិតចូលរមួក្នុងការឈរៀ្រចំសៃ្និសីទស្តីពី	ឈករដំខណល	បតរូវបាៃចូលរមួ ្្តួចឈ្្តើមរមួោ្ន ឈដាយឈោក	Simon Meisenberg (ជា	ទីប្រឹកសាចបា្រន់ៃអង្គការ	
CiM	ប្រចាឈំៅស្ោដំ្រូងនៃអ.វ.ត.ក),	ឈោកបសី	Michelle Staggs Kelsall	(ជាមនៃ្តីខ្្នកចបា្ររ់្រស់ការយិា	ល័យ	ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមៃុស្ស	
ប្រចាឈំៅកម្ុជា)	ៃិងឈោក្រណ្ឌិ ត	ignaz Stegmiller (ទីប្រឹកសារ្រស់អង្គការ	GiZ ប្រចាឈំៅ	គណៈកមម ធិការ	ប្របពឹត្តិកមម	នៃអង្គការ-សមគម	
ការពារសិទ្ធិមៃុស្សកម្ុជា)។

សៃ្និសីទឈៃះ	បតរូវបាៃឧ្រតថាមភោោបំទ្វកិាឈដាយស្ថា ្រៃ័សំខាៃ់ៗ 	រមួមៃដូចជា៖

មាចា ស់ជំនួយ

ក្កសួងសហក្�តិ�ត្ិការគសដ្ឋកិច្ចនិងអ្ិវឌ្ឍន៍សហព័ន្ធអាលឺលេម៉ង់ (BMZ):	BMZ គឺជាបកសូងមួយនៃ	
ស្ធារណរដ្ឋសហពៃ័្ធអាល្លឺមង៉។់	 បកសួងឈៃះបតរូវ្រឈងកេើតឈេើងក្នុង ្្ន 	ំ១៩៦១	ឈដាយ្រឈងកេើតៃូវឈសចក្តី	ខណនា	ំ
សបម្រ	់ការឈោលៃឈយាបាយអ្វិឌ្ឃៃរ៍្រស់ប្រឈទសអាល្លឺមង៉។	BMZ	បាៃ	្ ្តល់មូលៃិធិ	ជំៃួយអ្វិឌ្ឍៃឈ៍បរៅ	
ប្រឈទស	តាមរយៈកិចចាសហប្រតិ្រត្តិការឈទវរភាគី	ៃិងពហុភាគី	ៃិងតួអង្គមៃិខមៃរដ្ឋ	ជា	ឈបចើៃ	ឈទៀត។	សបម្រ	់ពត័	
មៃ	្រខៃថាម	សូមអាៃ	www.bmz.de

ភា្្ក់ងារអ្ិវឌ្ឍន៍អន្រជាតិោែឺមា៉្ក(DANIDA):	DANIDA	គឺជាអង្គការ	ដាណឺម៉កមយួសថាិត	ឈៅ	ក្នុង	បកសួង	
កិច្ជការ្ររឈទស	នៃប្រឈទសដាណឺម៉កខដល	្រឈងកេើតឈេើងឈដើម្បី្ ្តល់ជួយ��ខ្្នក	មៃុស្ស	ធម	៌ៃិង	ជំៃួយ	ក្នុង	កិចចា	អ្វិឌ្ឍ	
ឈៅប្រឈទស	ឈ្្សងៗឈទៀត	ឈដាយឈ ្្ត តឈលើការអ្វិឌ្ឍប្រឈទស។	វា	បាៃ	្រឈងកេើត	ក្នុង ្្ន 	ំ១៩៦២។

អ្េគំាមទ

អង្គការអាលលេឺម៉ងគដើម្បីសហក្�តិ�ត្ិការអន្រជាតិ(GIZ):	GiZ  គឺជាសហបោសរ្រស់រដ្ឋសហពៃ័្ធ	ៃិងោបំទ	រដា្ឋ 	
្បិាល	អាល្លឺមង៉ក់្នុងការសឈបមចឈោល្រំណងសហប្រតិ្រត្តិការអៃ្តរជាតិ	ឈដើម្បឲី្យមនាការអ្វិឌ្ឍប្រក្រឈដាយ
ចិរភាព។	សបម្រព់ត័មៃ្រខៃថាម	សូមឈមើល	www.giz.de

The Centrum fur international Migration und Entwicklung (CIM):	CiM	គឺអង្គការខដល	ជួយ��	ឈរៀ្រចំ	ចាត	់
ខចង	ធៃធាៃមៃុស្ស	សបម្រក់ិចចាសហប្រតិ្រត្តិការអ្វិឌ្ឍអាល្លឺមង៉។	CiM	្្តល់	ៃូវ	អ្នក	ជំនាញ	្រឈចចាក	ឈទស	ៃិង	
ការោបំទជាឈបចើៃ។		ឈដើម្បបី្រតិ្រត្តិការរមួោ្ន 	CiM	មៃការោបំទពីនដគូដរ៏ងឹ	ម	ំចំៃួៃ	ពីរៈ	អង្គការ	GiZ ៃិងភា្ន កង់្រ		
កិចចាការសហពៃ័្ធអាល្លឺមង៉	(BA)។	សបម្រព់ត័មៃ្រខៃថាម	សូម	ឈមើល	www.cimonline.de

គសវាសន្ិភាពសក្មា�់ជនសុីវិល(CPS):	CPS	ោបំទគឈបមងពាកព់ៃ័្ធៃឹង	ការង្រឈបកាយជឈម្ល ះ	ៃិង	ការ	កស្ង	
សៃ្តិភាព។	សបម្រព់ត័មៃ្រខៃថាម	សូមឈមើល	www.ziviler-friedensdient.org

ការិយាល័យឧត្មស្ងការសហក្�ជាជាតិទទួល�ន្ទនុកសិទ្ធិមនុស្ស(OHCHR):	OHCHR គឺតំណាង	ឲ្យ	ការឈ្រ្តជាញ 	
ចិត្តរ្រស់ពិ្ពឈោកចំឈពាះឧត្តមគតិជាស្កលនៃឈសចក្តីខ្្ល្្នូររ្រស់មៃុស្ស។	វាមៃ	អាណ	ត្តិការង្រខតមយួ	
គតព់ីសហគមៃអ៍ៃ្តរជាតិ	ឈដើម្បឈីលើកកម្ស់	ៃិងការពារសិទ្ធិមៃុស្ស។	OHCHR បតរូវបាៃដឹកនាឈំដាយឧត្តមស្នង
ការសហប្រជាជាតិទទួល្រៃ្ទុកសិទ្ធិមៃុស្ស	ៃិងជាខ្្នកមយួនៃឈលខាធិការដា្ឋ ៃសហប្រជាជាតិ	ខដល	មៃ	ការយិា	
ល័យ	បករុងហ្សខីណវ៕

DANIDA


