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ការបណ្តុះបណ្តាល  l  ការដោះដូរ  l  ជំនួប 

Programme

ការបោះទីតាំងសាលាជាអន្តរជាតិនៅអាស៊ី ឆ្នាំ ២០១៤

ភ្នំពាញ បាទាសកម្ពុជា l ចាប់ពីថ្ងាទី ១៦ ដល់ ១៨ ខា  ក៊ម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤



ថ្ងាអាទិនតាយ ទី16  ក៊ម្ភៈ
15h30 /  18h30 សា្វាគមន៏អ្នកចូលរួម

បញ្ចាំងខាសាភាពយន្តរឿង 
« S21, la machine de mort khmere rouge » 

ដោយ Rithy Panh

ពិភាកាសា

M. Pierre-Olivier Sur,  បាធានគណៈ មាធាវីនាទីកាុងប៉ារីស
M. Rithy Panh, អ្នកផលិតខាសាភាពយន្ត បរាំង-កម្ពុជា

19h30 ពិធីពិសារភាសជ្ជ: សា្វាគមន៏នៅ FCC

ថ្ងា ចន្ទ័ ទី17 ក៊ម្ភៈ្ភ
8h30 /  9h00 ការបើកទីតាំងកំរិតអន្តរជាតិន ឯកឧត្តម    Serge Mostura, អគ្គរដ្ឋទូតនា បាទាសបរាំង នៅកម្ពុជា

M. Pierre-Olivier Sur, បាធានគណៈមាធាវីនាទីកាុងប៉ារីស  
លោក ប៊៊ន ហ៊ន, បាធានគណៈមាធាវីនា ពាះរាាណចកាកម្ពុជា
ឯកឧត្តម  អង្គ វងាសវឌាឍានា, រដ្ឋមនា្តី កាសួង   យុត្តិធម៌នា ពាះរាាណចកា កម្ពុជា

9h00 /  11h00 សាចក្តីផ្តើមនីតិន និនង សា្ថាប័ន័កម្ពុជា M. Philippe Dupichot, មាធាវីនាគណៈមាធាវីទីកាុងប៉ារីស, សាសា្តចារាយនៅ 
l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), អគ្គលាខាធិការនាសមាគម  
Henri Capitant  des amis de la culture juridique française

M. Olivier de Bernon, នាយកផ្នាកសិកាសា នៅ  l’Ecole française d’extrême 
orient (EFEO), អ្នកអភិរកាសបាតិកភណ្ឌ
M. Gregory Mikaelian, អ្នកបាវត្តិសាសា្ត ទទួលបន្ទុជកខាងសាាវជាាវ,សហនិពន្ធ
នាយករង នា Revue Péninsule. សិកាសាាអន្តរវិស័យ លើ អាសុីអាគ្នាយ៏
M. Hisham Mousar,សាសា្តចារាយ និង នាយកកិត្តិយស ថ្នាក់ពិសាសផ្នាកចាបាប់  
នៅសកលវិទាយាល័យ នីតិសាសា្ត និង វិទាយាសាសា្តសាដ្ឋកិច្ច  នៅភ្នំពាញ, 

សមាជិកកាុមបាឹកាសានាសមាគម  Henri Capitant des amis de la culture 
juridique civiliste au Cambodge

M. Laurent Mesmann, បាធានគំរោងសហបាតិបត្តិការបរាំង នៅ 
សកលវិទាយាល័យ នីតិសាសា្ត និង វិទាយាសាសា្តសាដ្ឋកិច្ច  នៅភ្នំពាញ

11h15 /  13h15 ការបាឈមគ្នារវាងបាព័ន្ធចាាប់ទាំងពីរ :  
អង្គជំន៊ំជមាះវិសាមញ្ញក្នុងត៊លាការកម្ពុជា

M. Pierre-Olivier Sur, បាធានគណៈ មាធាវីកាុងប៉ារីស,ចុះបញ្ជីនៅគណៈ 
មាធាវី  នៅភ្នំពាញ
M. François Roux, មាធាវី  (h),  សហមាធាវីរបស់ជនាប់ចោទ ដុច 
នៅក្នុជងសំនុំរឿង 001 នា អវតក, បាធានការិយាល័យផ្នាកការពារ 
(chef du Bureau de la Défense)  នៅតុលាការ ពិសាសនៅលីប៉ង់

13h15 /  14h15 ជំនួបាមួយបាធានគណៈមាធាវី និង អនុបាធាន គណៈមាធាវី នាទីកាុង ប៉ារីស
ពិសារអាហារ

14h15 /  16h15 ជំនួបជាមួយបាានគណៈមាាវីនាទីកា៊ងប៉ារីស  : 
គោលនយោបយអន្តរជាតិននាគណៈមាាវី, 
សហបាតិនបត្តិនការអន្តរជាតិន

M. Pierre-Olivier Sur, បាធានគណៈមាធាវី នាទីកាុងប៉ារីស
លោក ប៊៊ន ហ៊ន, បាធានគណៈមាធាវីនា បាទាសកម្ពុជា
M. Laurent Martinet, អនុបាធានគណៈមាធាវី នាទីកាុងប៉ារីស

16h15 /  18h15 ការអន៊វត្តៅបរទាស, ម៊ខងារមាាវី និនង កាម 
សីលធម៌ មាាវី 

(បាទាសបរាំង និនងបាទាសម្ចាស់ផ្ទះ) 

M. Laurent Martinet, អនុបាធានគណៈមាធាវីនាទីកាុងប៉ារីស
M. Dominique Borde, មាធាវីនាគណៈមាធាវីទីកាុងប៉ារីស,សមាជិកកាុម 
បាឹកាសា គណៈមាធាវី , លាខា ធិការ របស់ គណៈ កម្មកការអន្តរាតិនាគណៈ 
មាធាវីទីកាុងប៉ារីស 
M. Gilles Cardonnel, មាធាវីនាគណៈ មាធាវីទីកាុងប៉ារីស , 
Gide Loyrette Nouel Hong Kong

Mme Scarlett Cramer Chevallier, មាធាវី នាគណៈមាធាវីទីកាុងប៉ារីស, 
ទទួល បន្ទុជក សំរប សំរួលទីតាំងកំរិត អន្តរាតិ 

19h30 ការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅនិវាសនដ្ឋានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនាសាធារណរដ្ឋបរាំង



ថ្ងាអងា្គារ 18 ក៊ម្ភ
9h00 /  11h00 បទបងា្ហាញពីនយោបយ   និនង  សាដ្ឋកិនច្ចនៅ ASEAN

ការវិនិនយោគៅ ASEAN : ឱកាស និនង ការរឹតតាបិនត

ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  និនង ហិនរញ្ញវត្ថុៅ ASEAN

រចនាសម្ព័ន្ធចាាប់ និនង ពន្ធដរនាការទិនញ ៅ 
ASEAN

អាជា្ញាកណ្តាល ៅ ASEAN

M. Jean-Jacques Guillaudeau, ទីបាឹកាសាសាដ្ឋកិច្ច, បាធាន ផ្នាកសាវា សាដ្ឋកិច្ច
នាសា្ថានទូតបរាំងនៅកម្ពុជា 

M. Nicolas Audier, មាធាវីនាគណៈ មាធាវី ទីកាុងប៉ារីស , Audier & Partners 
Vietnam,  សមាជិកគណៈកម្មកការ បាតិបត្តិនា Eurocham Vietnam

Mme Samantha Campbell, មាធាវី (Solicitor) (England & Wales), 
Gide Loyrette Nouel Vietnam

M. Thierry Gougy, មាធាវីនាគណៈមាធាវីទីកាុងប៉ារីស , DFDL Vietnam

M. Olivier Monange, មាធាវីនាគណៈ មាធាវីទីកាុងប៉ារីស , DS Avocats 

11h15 /  13h15 ការវិនិនយោគបរទាសៅកម្ពុជា
នីតិនកា៊មហ៊៊ន
នីតិន  កម្មសិនទ្ធបញ្ញា

M. Jean-Jacques Guillaudeau, ទីបាឹកាសាសាដ្ឋកិច្ច, បាធាន ផ្នាកសាវា សាដ្ឋកិច្ច
នាសា្ថានទូតបរាំងនៅកម្ពុជា 
M. Arnaud Darc, បាធានសភា ពាណិជ្ជកម្មក បរាំង-កម្ពុជា, 

នាយក Thalias Cambodge
M. Antoine Fontaine, មាធាវីនាគណៈមាធាវីទីកាុងប៉ារីស, 
Bun & Associates Cambodge 
M. Tum Thach, មាធាវីនាគណៈមាធាវី ទីកាុងប៉ារីស, Epatoffice

រួមទាំងអ្នកតំណងកាុមហ៊ុនបរាំងដាលមានទីតាំងក្នុជងតំបន់

13h15 /  14h00 ពិសារអាហារាមួយ អ្នកតំណងកាុមហ៊ុនបរាំង ដាលមានវត្តមាននៅកម្ពុជា

14h00 /  16h00 យន្តការហិនរញ្ញវត្ថឆុ្លាស់គ្នា :  ខ្វាងគ្នារវាង បរំាង-អាសី៊ M. Philippe Dupichot, មាធាវីនាគណៈ មាធាវីទីកាុង ប៉ារីស, សាសា្តចារាយ 
l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), អគ្គលាខាធិការនាសមាគម 

Henri Capitant des amis de la culture juridique française
M. Antoine Fontaine, មាធាវីនាគណៈ មាធាវី ទីកាុងប៉ារីស, 
Bun & Associates Cambodge
M. Luc Cardyn,  នាយក  BNP Paribas Vietnam, ទីបាឹកាសាពាណិជ្ជកម្មកកាា 
បាទាស របស់បាទាសបរាំង. សមាជិក គណៈកម្មកការ បាតិបត្តិនាៃ 
Eurocham Vietnam
M. Arnaud de Villepoix, ទីបាឹកាសានា ធនាគារាតិនាកម្ពុជា (រកាសាសិទ្ធកាបាា)
  

16h15 /  18h15 ជំនួបជាមួយនាយកផ្នាកចាាប់ : 
ការរំពឹងរបស់ សហគាាស 
និនងភាពឈ្លាសវានាមាាវី 

អ្នកសមាុះសមាួល :

M. Cédric Fischer, មាធាវីនាគណៈ មាធាវីទីកាុងប៉ារីស , 
Fischer Tandeau de Marsac Sur & Associés 

សមាជិក :

M. Martin McCarthy, នាយក Total Cambodge, 
ទីបាឹកាសាពាណិជ្ជកម្មកកាាបាទាសនាបាទាសបរាំង
 M. Bruno Dubigeon, នាយក Kiwi, ទីបាឹកាសាពាណិជ្ជកម្មកកាាបាទាសនា 
បាទាសបរាំង
M. Luc Cardyn,  នាយក BNP Paribas Vietnam, ទីបាឹកាសាពាណិជ្ជកម្មក កាា 
បាទាស   នាបាទាសបរាំង, សមាជិក គណៈកម្មកការ បាតិបត្តិន 
Eurocham Vietnam

18h15 /  19h15 ការបិនទទីតាំងកំរិតអន្តរជាតិន M. Pierre-Olivier Sur, បាធានគណៈ មាធាវី  នាទីកាុងប៉ារីស
M. Laurent Martinet, អនុបាធានគណៈមាធាវីនាទីកាុងប៉ារីស

20h30 ពិធីជប់លៀងបិទកម្មកវិធីនៅភោជនីយដ្ឋានទីតានីក មាត់ទន្លា

សន្និសីទនៅសណ្ឋាគារ Sofitel



20h validées  
au titre de la formation 
continue des avocats

Ordre des avocats de Paris  
11, place Dauphine

75 053 Paris Cedex 01 
www.avocatparis.org 
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កាាមការគំទាពី អង្គការ អន្តរជាតិន នាបណ្តា បាទាសនិនយាយភាសាបរំាង

 ជាដាគូររបស់យើង 

ordre des avocats 
du royaume du cambodge


