សិក្ខាសាលា
សតីពីក្ខរផ្តលច
់ ំណ

េះដឹងផ្ផ្ែកចាប់ណលីបញ្ហ
ា បរិសាាន

WORKSHOP ON
MAINSTREAMING LEGAL KNOWLEDGE OF ENVIRONMENTAL ISSUES
សហការររៀបចំរោយតុលាការកំពូល និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី
Co-organized by Supreme Court of Cambodia and Asian Development Bank
រាជធាន៊ីភំរន ពញ ២១-២២ ខែស៊ីហា និង រែតតរសៀមរាប ២៤-២៥ ខែស៊ីហា ឆ្ន២
ំ ០១៧
(PhP & SRp, 21-22 &24-25, August, 2017)
rrrtsss

រណបៀបវារៈ
ថ្ងៃទី ១
ក្ខរចេះណ្មេះ - 8:00am – 9:00am
-

អនកចូលរួមអរ្ជើញមកដល់ - 8:00am – 8:45am

-

វាគ្មិន និងរភញៀវកិតិយ
ត សអរ្ជញ
ើ មកដល់ - 8:30am – 8:50am

-

គ្ណៈអធិបត៊ីអរ្ជើញមកដល់ – 09:00am

-

តំណាងគ្ណៈកមមការររៀបចំ ប្បកាសអំព៊ីសមាសភាពគ្ណៈអធិបត៊ី វាគ្មិន និង
អនកចូលរួម
ដំណ

រគារពរភេងជាតិននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា
ីរក្ខរកម្មវិធីណបីកសិក្ខាសាលាជាតិ
9:00am – 10:00am
-

សុនរទ កថារបើក (៥នាទ៊ី)

ឯកឧត្តម្ ជីវ ណកង, អនុប្បធានតុលា
ការកំពូល តំ ណាងតុលាការកំពូល

មតិស្វាគ្មន៍ រោយតំណាង ADB
(០៥ នាទ៊ី)
កំណត់សំគាល់ រោយតំណាង US-EPA
(៥នាទ៊ី)
រសចកត៊ីរ្តើមននអងគសិកាាស្វលា (១៥នាទ៊ី)

-

រោយរលាក Samiuela T. Tukuafu,

-

រោយ រៅប្កម Mary Kay Lynch,

-

- ទសសនៈវ ិស័យអំ ព៊ីប្បធានបទ និ ងសិកាា

នាយក ADB ប្បចំប្បរទសកមពុជា

EPA’s Environmental Appeals Board
រោយ រលាក Gregorio Rafael P.
Bueta,

ស្វលា

អនកជំនាញរគាលនរោបាយ

និងចាប់, ទ៊ីប្បឹកា ADB

1
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- ទសសនៈវ ិស័យអំ ព៊ីបណា
ត ញរៅប្កម
អាសុ៊ីស៊ីព
ត ៊ីបរ ិស្វាន និងកិចចការរបស់ប្កុម
ជំនាញ ADB ជាមួយរៅប្កមបរ ិស្វាន
និងអំព៊ីចាប់ស៊ីព
ត ៊ីការខប្បប្បួលអាកាស
ធាតុ
-

ការថតរូបរួមគាន (១៥ នាទ៊ី)
សប្មាកអាហារសប្មន់ – 10:00am – 10:20am
កិចប្ច បជុំរពញអងគវគ្គទ៊ី១៖ បញ្ហ
ា បរ ិស្វាន និងស្វានភាពចាប់សព
៊ីត ៊ីបរ ិស្វានរៅកមពជា
ុ
10:20 am – 12:00nn
អនកសប្មបសប្មួលៈ ប្កុមការងារ ADB Team

(1) បទបងាាញអំព៊ី៖ តួនាទ៊ីស្វលាជប្មះកត៊ី និងតុលាការបរ ិស្វាន – បទពិរស្វធន៍អនតរជាតិ

,

រោយ រលាក Matthew Baird អនកជំនាញខ្នកអភិវឌ្ឍសមតាភាពចាប់អនតរជាតិ
ទ៊ីប្បឹកាចាប់ ADB (១៥ នាទ៊ី)
(2) បទបងាាញអំព៊ី៖ U.S. EPA’s Environmental Appeals Board – រសចកត៊ីរ្តើមអំព៊ី
ស្វលាជប្មះកត៊ីបរ ិស្វាន របស់ EPA រហើយ រតើស្វលាជប្មះកត៊ីរនះសាិតរៅប្តង់ណានន
រចនាសមព័នធស្វលាជប្មះកត៊ីរៅកនុងសហរដឋអារមរ ិក រោយ រៅប្កម Judge Mary Kay

,

Lynch US-EPA Environmental Appeals Board (១៥ នាទ៊ី)
(3) បទបងាាញអំព៊ីលទធ្លននការសរងេតមុនសិកាាស្វលា៖ រោយរលាក ស្ស៊ី Ma. Cecilia T.
Sicangco, អនកជំ នាញខ្នកការប្គ្ប់ ប្គ្ងពុ ទិធ (Knowledge Management Specialist Consultant), ADB និ ង រលាក Gregorio Rafael P. Bueta, អនកជំនាញរគាលនរោបាយ

និងចាប់, ទ៊ីប្បឹកា ADB
សប្មាកអាហារនថៃប្តង់ – 12:00nn – 1:30pm
កិចប្ច បជុំរពញអងគវគ្គទ៊ី២៖ ចាប់ស៊ីព
ត ៊ីបរ ិស្វានរៅកមពុជា និ ងរសចកត៊ីប្ាងប្កមបរ ិស្វានថម៊ី
1:30 pm – 3:00 pm
អនកសប្មបសប្មួល ៖ រោយរលាក Matthew Baird អនកជំនាញខ្នកអភិវឌ្ឍ

សមតាភាពចាប់អនតរជាតិ (ទ៊ីប្បឹកាចាប់) ADB
(1) បទបងាាញ៖

សរងាបអំ ព៊ីទសសនាទានននចាប់ បរ ិស្វានសំខាន់ ៗរបស់ប្បរទសកមពុជា

រោយ រលាក Matthew Baird អនកជំនាញខ្នកអភិវឌ្ឍសមតាភាពចាប់អនតរជាតិ ទ៊ីប្បឹកា
ចាប់ ADB (២០នាទ៊ី)
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(2) បទបងាាញ៖ រគាលការណ៍ចាប់ បរ ិស្វានរៅកមពុជា រោយរៅប្កម ចយ ច័នតា
ទ រាវណណ
ស្វលាឧទធរណ៍ ប្បរទសកមពុជា (២០នាទ៊ី)

(3) បទបងាាញ៖ យនតការរោះស្ស្វយជរមាេះ រៅកនុងរសចកត៊ីប្ាងប្កមសត៊ីព៊ីបរ ិស្វាន និង
ធនធានធមមជាតិ រោយ រលាករមធាវ ៊ី Sam Long (២០នាទ៊ី)
(4) សកមមភាពចូលរួម៖ ខបងខចក (TBD)
(5) សំណួរចរមេើយ
សប្មាកអាហារសប្មន់ – 3:00pm – 3:20pm
កិចប្ច បជុំរពញអងគវគ្គទ៊ី៣៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ វ ិធានពិ រសសសប្មាប់ ររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន
3:20 pm – 4:45 pm
អនកសប្មបសប្មួល/វាគ្មិន ៖ រៅប្កម Mary Kay Lynch និងរៅប្កម Kathie Stein ព៊ី US EPA
(1) បទបងាាញ៖ តាមរយៈកិចចប្បជុំរនះ រៅប្កម និងប្ពះរាជអាជាញនឹង៖




ពិ ចរណាអំ ព៊ីតួនាទ៊ីតុលាការកនុងររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន

ពិចរណាអំព៊ីរគាលការណ៍ខណនាំននន៊ីតិវ ិធ៊ីជំនុំជប្មះររឿងកត៊ីទាក់ទងនឹងបរ ិស្វាន
ពិភាកាអំព៊ីការរប្បើ វ ិធានន៊ី តិវ ិធ៊ី (use of procedural rules) អធិបញ្ហ
ជ (Standing
Order) និងឯកស្វររគាលការណ៍ខណនាំ (Guidance documents) សប្មាប់ជា




មរធោបាយកនុងការអភិ វឌ្ឍន៍ វ ិធានតុលាការសប្មាប់ ររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន, កំណត់រកន៊ី
តិវ ិធ៊ី រដើមប៊ីរប្បើប្បាស់/រលើកសទួយវ ិធានខដលរៅជាធរមានសប្មាប់ ររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន

សិកាអំព៊ីការអនុ វតតន៍លអ ព៊ី តុលាការរ្សងៗ រដើ មប៊ីអភិ វឌ្ឍវ ិធានតុលាការពិរសស
[special court rules] (កនុងរនាះមានឧទាហរណ៍ព៊ី ប្បរទសហា៊ីល៊ីព៊ីន និងចិ ន)។

សិកាអំព៊ីមរធោបាយសប្មាប់ជាជរប្មើ សននការរោះស្ស្វយជរមាេះររឿងបរ ិស្វាន
រប្ៅតុលាការ (alternative means of resolving environmental disputes)

(2) សកមមភាពចូលរួម៖ អនកចូលរួមនឹងប្តូវខបងខចកជាប្កុម។ រោយរប្បើប្បាស់ព័ត៌មានខដល
្តល់ឲ្យតាមប្កុមន៊ីមួយៗ

យកមកពិភាកា

្តល់ជាគ្ំនិត

ប្បរភទណាខដលសមស្សបសប្មាប់ តុលាការកមពុជា។

ថារតើ វ ិធានន៊ី តិវ ិធ៊ី បរ ិស្វាន

បនាទប់មក

តាមប្កុមប្តូវរាយ

ការណ៍អំព៊ីគ្ំនិតសំខាន់ ៗខដលប្កុមបានពិភាកា។
(3) សំណួរ និងចរមេើយ

រសចកត៊ីសរងាបសិកាាស្វលានថៃទ៊ី១ - 4:45pm – 5:15pm
អនកសប្មបសប្មួលៈ រលាក Gregorio Rafael P. Bueta, អនកជំនាញរគាលនរោបាយ និងចាប់
ទ៊ីប្បឹកា ADB

As of 18 August 2017

ថ្ងៃទី ២
កិចប្ច បជុំរពញអងគវគ្គទ៊ី៤៖ ការវាយតនមេរហតុ បះាល់បរ ិស្វាននិងការរធាើខ្នការអភិវឌ្ឍន៍
8:30am – 10:00am
អនកសប្មបសប្មួល/វាគ្មិន៖ រលាក Matthew Baird អនកជំនាញខ្នកអភិវឌ្ឍសមតាភាព
ចាប់អនតរជាតិ (ទ៊ីប្បឹកាចាប់) ADB
(1) បទបងាាញ៖ តាមរយៈកិចចប្បជុំរនះ រៅប្កម និងប្ពះរាជអាជាញនឹង៖


យល់ដឹងអំព៊ីទសសនាទានសត៊ីព៊ីការវាយតនមេរហតុបះាល់បរ ិស្វាន (EISs) និង
ការរធាើខ្នការអភិវឌ្ឍន៍



យល់ដឹងអំព៊ីនិនានការចុងរប្កាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍



សិកាថារតើ EISs ខដលជាឧបករណ៍មានស្វរៈសំខាន់ ោងដូចរមតចសប្មាប់ការ
ការារបរ ិស្វាន និង ររបៀបខដល EISs អាចជួយដល់ការរធាើរសចកត៊ីសរប្មចរបស់
តុលាការ (Judicial Decision-Making)។

(4) សកមមភាពចូលរួម៖

អនកចូលរួមនឹងប្តូវខបងខចកជាប្កុម។

ប្កុមន៊ីមួយៗវាយតនមេរលើ

ករណ៊ីខដលជាសមមតិកមម (hypothetical case) ដូ ចឯកស្វរសំណួរខដលបាន្តល់ជូនជា
មុនព៊ីអក
ន សប្មបសប្មួល ខដលជាសំណួរអរងេតមុនអងគសិកាាស្វលា។ បនាទប់មក តាម
ប្កុមប្តូវរាយការណ៍អំព៊ីគ្ំនិតសំខាន់ៗខដលប្កុមបានពិភាកា។
(2) សំណួរ និង ចរមេើយ
សប្មាកអាហាសប្មន់ – 10:00am – 10:20am
កិចប្ច បជុំរពញអងគវគ្គទ៊ី៥៖ ការពិ និតយភសតតាងកន
ុ
ុងររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន

10:20am – 12:00 pm
អនកសប្មបសប្មួល/វាគ្មិន៖ រៅប្កម Judge Kathie Stein, មកព៊ី US EPA
(1) បទបងាាញ៖ តាមរយៈកិចចប្បជុំរនះ រៅប្កម និងប្ពះរាជអាជាញនឹង៖



ពិ ចរណារលើបញ្ហ
ា ទាក់ទងនឹ ងភសតុតាងរៅកនុងររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន
បានយល់ដឹងអំព៊ីការរប្បើប្បាស់ប្បរភទននភសតុតាងរ្សងៗគាន

(ឧទារណ៍៖

អំព៊ី

បរចចករទស អំ ព៊ីវ ិទោស្វស្រសត អំ ព៊ីរសដឋកិចច ។ល។)


សិកាអំព៊ីប្បភពរដើមប៊ីរធាើការវាយតនមេភសតុតាង
ទទួលយកបាន

និ ងសតង់ោខដលតុលាការអាច

(Learn about the threshold assessments of evidence and

standards for admissibility
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សិកាអំព៊ីបរចចករទស ឧបករណ៍ និ ងជំនាញរ្សងៗ កនុងការប្គ្ប់ ប្គ្ង ររបៀបកនុង
ការបងាាញភសតុតាងកនុងររឿងកត៊ីបរ ិស្វាន (managing the presentation of
evidence in environmental cases) រោយមានការជំនួយព៊ីអក
ន ជំនាញ



សិកាអំព៊ីការថេឹងខថេង

ិទោស្វស្រសតខដលបានបងាាញ
និ ងការវាយតនមេភសតតាងវ
ុ

និងការពិចរណាកនុងករណ៊ីែាះភាពជាក់ លាក់ ។

(2) សកមមភាពចូលរួម៖ អនកចូលរួមនឹងប្តូវខបងខចកជាប្កុម។ ប្កុមន៊ី មួយៗនឹងឲ្យរធាើការវាយ
តនមេករណ៊ីជាសមមតិកមម (hypothetical case) ដូចឯកស្វរសំណួរខដលបាន្តល់ជូនជា
មុន រោយខ្អករលើរគាលការណ៍នានាខដលបានរធាើបទបងាាញរួច

រហើយរសនើឲ្យរធាើការ

សរប្មចអំព៊ីប្បរភទភសតតាងខដលចំ
បាច់ រដើមប៊ីបញ្ហ
ជ ក់ /អះអាង នូវជំហរដ៏ជាក់លាក់ ថាៈ
ុ
មានធាតុអ៊ីាែេះខដលសំខាន់ ជាស្វរវ ័នតអាចទទួលយកបាន។

បនាទប់មកប្កុមប្តូវរ

ើង

រាយការណ៍អំព៊ីលំហាត់ របស់ែួន។
េ
(3) សំណួរ និង ចរមេើយ
សប្មាកអាហារនថៃប្តង់ 12:00pm – 1:30pm
កិចប្ច បជុំរពញអងគវគ្គទ៊ី៦៖ ចាប់សព
៊ី ត ៊ីការខប្បប្បួលអាកាសធាតុ៖ រគាលការណ៍ទូរៅ និងការអនុ
វតតលប្អ បរសើរ

1:30pm –2:45pm

អនកសប្មបសប្មួល/វាគ្មិន៖ រលាកស្ស៊ី Ma. Cecilia T. Sicangco, អនកជំនាញខ្នក
ការប្គ្ប់ប្គ្ងពុទិធ (Knowledge Management Specialist - Consultant), ADB
បទបងាាញ៖ កិចចប្បជុំរនះនឹង្តល់ជារសចកត៊ីរ្តើមសរងាបអំព៊ីចាប់ស៊ីព
ត ៊ីការខប្បប្បួលអាកាសធាតុ
ប្កបែណឌចាប់អនតរជាតិ អំព៊ីករណ៊ីខប្បប្បួលអាកាសធាតុ និង បញ្ហ
ា រ្សងៗខដលកំពុងជាប់
បណឹត ងរៅតាមស្វលាជប្មះកត៊ីនានា។ បទបងាាញនឹងរលើករ


ើងអំព៊ី៖

វ ិធានអនតរជាតិសំខាន់ ៗ (the prevailing international regime) មានដូចជា ឯកស្វររបស់
ស្វាប័ន និងកិចចប្ពមរប្ពៀង (ប្កបែណឌអងគការសហប្បជាជាតិស៊ីព
ត ៊ីការខប្បប្បួលអាកាស
ធាតុ (UNFCCC), កិចចប្ពមរប្ពៀងទ៊ីប្កុងបារ ៊ី (Paris Agreement) ។ល។)



កាតពាកិចចរបស់ប្បរទសកមពុជា និងការរួមភាគ្ទានរប្កាមវ ិធានអនតរជាតិ (contributions
under the international regime)។



្លវ ិបាករោយស្វរការខប្បប្បួលអាកាសធាតុរៅរលើប្កុមជនងាយរងរប្គាះ
(vulnerable groups)



ឧទាហរណ៍ៈ ររឿងកត៊ីអំព៊ីការខប្បប្បួលអាកាសធាតុ
សប្មាកអាហាសប្មន់ 2:45pm -3:00pm
ការវាយតនមេសិកាាស្វលា
3:00pm – 4:00pm
អនកសប្មបសប្មួល៖ TBD
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លទធ្លសិកាាស្វលានឹងយកមកពិភាកា, រកចំណុចគ្នេឹះសំខាន់ៗ និងសិកាខសាងយល់រៅ
រលើបទបងាាញ

និងកិចចពិភាកា។

អនកចូលរួមទាំងអស់នឹងប្តូវស្វកសួររដើមប៊ីឲ្យ្តល់ការកត់

សំគាល់ជំហានបនាទប់សប្មាប់តុលាការ និងររបៀបននការអនុវតតរមររៀនបទពិរស្វធន៍ព៊ីអងគសិកាា
ស្វលា។
ពិធីបិទសិក្ខាសាលា
4:00pm – 5:00pm
សំរោគ្/ជំហានបនាទប់សប្មាប់តុលាការ
ប្កុមការងារ ADB Team និងតុលាការកំពូល
សុនទរកថាបិទ

តុលាការកំពូល, ADB និង US-EPA

កមមវ ិធ៊ី្ល
ត ់វ ិញ្ហាបនប័ ប្តដល់អនកចូ លរួម

តុលាការកំពូល និង ADB

Awarding of Certificates
ចប់សិក្ខាសាលា

