
 

 

 
 

 

   សន្ន ិសីទសដ ីពី «ការកំណត់អតតសញ្ញា ណ 

ន្ិងការប្រឈមន្ឹងការរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយហូឡូខសស 

ន្ិងមមមរៀន្អាស ីអាមននយ៍» 
 

កមម វធិ ី

ថ្ងៃទ២ី៣-២៦ ផ្ខវចិ្ឆ ិកា ឆ្ន ២ំ០២១ 

សន្ន ិសីទនន្េះ គឺជាផ្ននករបស់គនរោង «ការកណំត់អតតសញ្ញា ណ 

ន្ិងការប្រឈមន្ឹងការរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយហូឡូខសស និ្ងមមមរៀន្មៅអាស ីអាមននយ៍» 

របតិបតត ិនោយសោគម Never Again Association និ្ងគាំរទនោយសមព័ន្ធចងចាំហូឡូខសស អន្តរជាតិ 

(IHRA) និ្ងមូលនិ្ធិនហន្រចិបូលកមព ុជា 

កន ុងនគលបាំណងនធវ ើការកាំណត់អតតសញ្ញា ណនរឿងរ៉ា វជ ាំ វញិការនិ្យាយអាំពីហូឡូខសស ន ើមបនី ល្ ើយតប 

និ្បនងក ើត  វធីិស្រ្សត ទប់ទល់ន្ងងការបាំ ផ្នលងរទង់រទង់របស់ហូឡូខសសនអាសស ីសនគនយ  

និ្ងន ើមបីជាំរ ញឲ្យោន្ការជផ្ជកពិភាកាអាំពីបញ្ញា ជនោល េះ 

និ្ងអាំនពើរបល័យពូជស្រសន្ ផ្ លបាន្នកើតោន្នអាកន ុងតាំបន់្សស ី។ សន្ន ិសីទ ន្ងងរបរពងតតនឡើង 

ផ្ លោន្ជាភាស្រអង់នគលស ជាមួយជនរមើសបកផ្របរបន ញជាភាស្រផ្ខែរ ភាស្រភូោ និ្ងភាស្រថៃ។ 

សូមច េះន ែ្ េះចូលរមួទីនន្េះ៖ HERE.  

 

 

 

ថ្ងៃទ២ី៣ ផ្ខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ំ២០២១ 

ម ៉ោ ងមៅឥណឌ ូច្ិន្ 

ន្ិងម ៉ោ ងសដ ង់ដាភានខាងមកើត 

17:30-17:45 Cambodia                                         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRmFNJVWrq_d7lCuWqP62qTz-mL8JHuWDrByY2iWcQ5pjt_Q/viewform


 

 

 មសច្កត ីផ្ងែងមរើកកមម វធិី និ្ងការផ្ណនអំំពីនមប្ ង - 

ស្ររស្រត ចរយ  Rafal Pankowski, សហស្រា បនិ្កសោគម  NEVER AGAIN Association ទីរកងុ Warsaw 

របនទសប ូ ឡូញ   

17:45-18:00 Cambodia  

សន្ទរកថាមរើកកមម វធិ ី- បណឌ ិត. Kunnaya Wimooktanon, របធាន្កមែ វធីិ BALAC 

មហាវទិាល័យសិលបៈ ស្រកលវទិាល័យជូឡាល ងកន្ ទីរកងុបាងកក របនទសថៃ 

18:00-19:30 Cambodia                      

កមម វធិីវភិានស ន្ទរកថារិិះនន្់  វធិសី្រ្សត សិកពពី ការផ្ងែងប្រឆ្ងំន្ងឹជន្ជាតិភានតិច្ 

ការប្រកាន្់ពូជស្រសន្៍ន្ិងការរដិមសធន្អ៍ំមពើប្រលយ័ពូជស្រសន្៍ - 

Teun van Dijk, ស្ររស្រត ចរយថន្ស្រកលវទិាល័យ Pompeu Fabra, ទីរកងុ Barcelona របនទសនអសប ញ 

អនកសរមបសរមួល៖ បណឌ ិត Verita Sriratana នាយកោា ន្ភាស្រអង់នគលស  មហាវទិាល័យសិលបៈ 

ស្រកលវទិាល័យជូឡាល ងកន្ ទីរកងុបាងកក របនទសថៃ អនករស្រវរជាវ នអាវទិាស្រា ន្ Raoul 

Wallenberg ស្រកលវទិាល័យ Lund របនទសស  យផ្អត 

 

 

 

ថ្ងៃទ២ី៤ ផ្ខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

17:00-17:10 Cambodia                                      

ការស្រា នមន្៍ ន្ិងមសច្កត ីផ្ណនអំំពីនមប្ ង - Natalia Sineaeva, សោគម  NEVER AGAIN 

Associationទីរកងុ Warsaw របនទសប ូ ឡូញ 

17:10-17:20 Cambodia  

សន្ទរកថាមរើកកមម វធិ ី- Paula Assubuji, មូលនិ្ធិ នហន្រចិបូល កមព ុជា នអាទីរកងុភន ាំនពញ (Heinrich 

Böll Stiftung Cambodia) 

 

17:20-17:30 Cambodia  

ទិដឋភាពទូមៅសដ ីពីរញ្ញា រំផ្លែងប្ទង់ប្ាយ ហូឡូខសស និ្ងការពាក់ព័ន្ធមៅន្ឹប្រឆ្ំងជន្ជាតិជាីហា  

Robert Williams, ជាអន្ របធាន្ផ្ននកកិចចការអន្តរជាតិ ថន្ស្ររមន្ទ ីររំឭកចងចាំពីហូឡូខសស 

សហរ ាសនមរកិ និ្ងជារបធាន្គណៈកោែ ធិកាសដ ីពីលទធិរបឆាំងជន្ជាតិជវើហវ  

និ្ងការប ិនសធន្ ហូឡូខសស នអាវ៉ា ស ីន្នោន្ឌីស ី សហរ ាសនមរកិ 

 

17:30-18:00 Cambodia  

រទរង្ហា ញអំពីអតថន្យ័ថ្ន្ហូឡូខសស មករតំផ្ណល និ្ង រញ្ញា ប្រឈមច្ំមពាិះការរំឭក - ស្ររស្រត ចរយ   

Yehuda Bauer, ជារបធាន្អធិបតីថន្សមព ័ន្ធចងចាំហូឡូខសស អន្តរជាតិ IHRA 

និ្ងជាស្ររស្រត ចរយផ្ននករបវតត ិស្រ្សត  និ្ងការសិកាអាំពីហូឡូខសស នអាវទិាស្រា ន្នរគឿងសហសម័យ 

Hebrew ថន្ស្រកលវទិាល័យ Avraham Harman នអាទីរកងុ នជរសូ្រឡងម 

https://www.yadvashem.org/author/yehuda-bauer.html
https://www.yadvashem.org/author/yehuda-bauer.html


 

និ្ងទីរបងកាបណឌ ិតសភាសកិាថន្ Yad Vashem របនទសអ ីរស្រផ្អល  

                                               

18:00-18:10 Cambodia  

ការពិភាកព ន្ិងឆ្លិះរញ្ញច ំង - អនកសរមបសរមួល៖  Foysal Shahriar Ratul ថន្ស្រកលវទិាល័យ  

Jahangirnagar មជឈមណឌ លសិកាពីអាំនពើរបលយ័ពូជស្រសន្  និ្ងយ តត ិធម៌ ស្ររមន្ទ ីររំនោេះសរគា ម 

ទីរកងុ Dhaka របនទសបង់កាល ន ស 

 

18:10-18:30 Cambodia  

សប្ ក មធាសី ម ធិសប្មួលច្ិតតអារមមណ ៍-រពេះនតជគ ណ  Lablu Barua (Thirasattho), ស្រកលវទិាល័យ 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, របនទសថៃ 

 

18:30-18:45 Cambodia   

អំពីអនករដិមសធអំមពើប្រលយ័ពូជស្រសន្ ៍-ស្ររស្រត ចរយ  Rafal Pankowski សោគម  NEVER AGAIN 

Association ទីរកងុ Warsaw របនទសប ូ ឡូញ  

       

18:45-19:00 Cambodia            

ដំម ិះប្ស្រយប្រឈមន្ងឹអតីតកាល មៅប្រមទសកមព លជា 

កន លងរររិទរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយអំមពើប្រលយ័ពូជស្រសន្ ៍- នសើ ស្រយានា វទិាស្រា ន្សន្ត ិភាពកមព ុជា 

ភន ាំនពញ 

 

19:00-19:15 Cambodia        

ស្ររមន្ទ ីរឧប្កិដឋកមម ប្រលយ័ពូជស្រសន្ទួ៍លផ្សែ ង ជាស្រកសីថ្ន្ការរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយប្រវតតសិ្រ្សត  - ហង់ 

និ្សស័យ របធាន្ស្ររមន្ទ ីរ  

 

19:15-19:30 Cambodia  

ការពិភាកព ន្ិងឆ្លិះរញ្ញច ំង  

អនកសប្មរសប្មួល៖ មោក ស៊ន្ វសិ្រល មខតតបាត់ដំរង ប្រមទសកមព លជា 

 

19:30-20:00 Cambodia                 

សប្ ក៖ ទសសន្កិច្ចរយៈមពលខែ ី អំពីជន្ជាតិជាហីា  មៅទីប្កងុ Warsaw 

 

20:00-20:30 Cambodia             

មសច្កត ីផ្ងែងអំពីការរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយ និ្ងរដិមសធអំមពើប្រល័យពូជស្រសន្៍មៅអាស ីអាមននយ៍ 

ន្ិងទូាងំសកលមោក - ស្ររស្រត ចរយ Ben Kiernan ថន្កមែ វធីិសិកាអន្តរជាតិ 

និ្ងនាយកកមែ វធីិសិកាពីអាំនពើរបល័យពូជស្រសន្ នអាស្រកលវទិាល័យផ្យល សហរ ាសនមរកិ។ 

 

20:30-21:00 Cambodia               

ការពិភាកព ឆ្លិះរញ្ញច ំង និ្ងសន្នដិាឋ ន្ - វគែ ិន្ពិភាកា៖ បណឌ ិត Theresa de Langis 

ជានាយកមជឈមណឌ លសិកាសស សីនគនយ  ថន្ស្រកលវទិាល័យសនមរកិាាំងភន ាំនពញ របនទសកមព ុជា 

 

អនកសរមបសរមួល៖ ស្ររស្រត ចរយ  Rafal Pankowski សោគម  NEVER AGAIN Association ទីរកងុ 

http://mcupress.mcu.ac.th/En/in_intl.php
https://history.yale.edu/people/ben-kiernan


 

 

Warsaw របនទសប ូ ឡូញ  

 

 

 

 

ថ្ងៃទ២ី៥ ផ្ខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០២១ 

16:00-16:10 Cambodia 

កិច្ចចារ់មលដើម ន្ងិការស្រា នមន្៍   - រពេះនតជគ ណ  Lablu Barua (Thirasattho),  

ស្រកលវទិាល័យ Mahachulalongkornrajavidyalaya University, របនទសថៃ                                        

នសើ ស្រយានា វទិាស្រា ន្សន្ត ិភាពកមព ុជា ភន ាំនពញ 

 Natalia Sineaeva, សោគម  NEVER AGAIN Association ទីរកងុ Warsaw របនទសប ូ ឡូញ 

 

16:10-16:40 Cambodia                                 

ការមឆែ ើយតរច្ំមពាិះការរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយហូឡូខសស កន លងរររិទជផ្ជកពិភាកពអន្តរជំមន្ឿ 

មៅអាស ីអាមននយ ៍- 

Jeremy Jonesជានាយកផ្ននកអន្តរជាតិ និ្ងកិចចការសហគមន្  ថន្រកមុរបងកាកិចចការជវើហវ  អូរស្រត លី 

និ្ងជាអគាពិនិ្តយជាន់្ខពស់ថន្អ ីរស្រផ្អល អូរស្រត លី រ ើវយូ នអាទីរកងុស ីតនី្ របនទសអូរស្រត លី 

                     Michael Schudrich របធាន្ Rabbi ថន្ប ូ ឡូញ, ទីរកងុ Warsaw ថន្របនទសប ូ ឡូញ  

រពេះនតជគ ណ  Lablu Barua (Thirasattho)  

 ស្រកលវទិាល័យ Mahachulalongkornrajavidyalaya University របនទសថៃ     

                                                          

                  

16:40-16:50 Cambodia                                             

ការពិភាកព ន្ិងឆ្លិះរញ្ញច ំង 

 

16:50-17:20 Cambodia             

ផ្ដន្ដថី្ន្ស្រន មញញឹម  ហសុ ីឡូយឆ្យ និ្ងក មម លយន្សីត ហ ៊ឺហា៖ 

ជំមន្ឿផ្ទទ ល់ខ្នួ្ ន្ិង «ប្រជាពិឃាត និ្ងភាពប្ពមងើយកមន្ត ើយអំពីហូឡូខសស» មៅប្រមទសថ្ង - 

 បណឌ ិត Verita Sriratana នាយកោា ន្ភាស្រអង់នគលស  មហាវទិាល័យសិលបៈ 

ស្រកលវទិាល័យជូឡាល ងកន្ ទីរកងុបាងកក របនទសថៃ និ្ងជាអនករស្រវរជាវ នអាវទិាស្រា ន្ Raoul 

Wallenberg ស្រកលវទិាល័យ Lund របនទសស  យផ្អត              

   

17:20-17:35 Cambodia                                  

ការពិភាកព ន្ិងឆ្លិះរញ្ញច ំង                

                                  

17:35-18:05 Cambodia                                    

ប្រមទសភូ  -ន្ឹងរញ្ញា កច់្ំណងមជើងប្រធាន្រទ -  

បណឌ ិត Ronan Lee ជាអនកជាំនាញរស្រវរជាវ នអាស្រកលវទិាល័យ  

ឃ្វ ើន្ ោ រ ើ ស្រលាចបប់ថន្ទីរកងុឡុង   និ្ងកមែ វធីិឧរកិ ាកមែអន្តរជាតិ និ្ងជាអនកនិ្ពន្ធនសៀវនៅ 

«អាំនពើរបលយ័ពូជស្រសន្ នលើរ៉ាហូិងយា  ថន្របនទសភូោ៖ របវតត ិស្រ្សត  និ្ងការផ្ៃលងនរ ើសនអើង» 

http://mcupress.mcu.ac.th/En/in_intl.php
http://mcupress.mcu.ac.th/En/in_intl.php


 

ទីរកងុឡុង   ចរកភពអង់នគលស  

                                                 

18:05-18:15 Cambodia                               

ការពិភាកព ន្ិងឆ្លិះរញ្ញច ំង   - 

អនកសប្មរសប្មួល៖  Foysal Shahriar Ratul ថ្ន្ស្រកលវទិាលយ័  Jahangirnagar 

មជឈមណឌ លសិកពពីអំមពើប្រលយ័ពូជស្រសន្៍ ន្ងិយ តតធិម៌ ស្ររមន្ទរីរំមដាិះសប្ង្ហា ម ទីប្កងុ Dhaka 

ប្រមទសរង់កាែ មដស 

 

18:20-18:50 Cambodia             

ភូ ជាីហាជាផ្លនកថ្ន្សងាមពហ ន្ិយមមៅកន លងប្រមទសភូ  - Sammy Samuels 

អនក ងកនាាំសហគមន្ ជវើហវ  ទីរកងុយា ាំងហកន្ របនទសភូោ 

 

18:45-18:55 Cambodia                          

ពិភាកព ឆ្លិះរញ្ញច ំង 

 

18:55-19:00 Cambodia 

សប្ ក 

 

19:00-20:30 Cambodia                              

ពិភាកព «រញ្ញា ប្រឈមន្ងឹការរំផ្លែងប្ទង់ប្ាយអំមពើប្រល័យពូជស្រសន្៍»  - Konstanty Gebert 

អនកស្ររព័ត៌ោន្ អនកនិ្ពន្ធ និ្ងអនកអប់រំ ទីរកងុWarsaw របនទសប ូ ឡូញ   

Barbara Thimm ទីរបងកា CPS សអងាការអភិវឌឍអន្តរជាតិសលល ឺម ង់ GIZ 

របចាំនអាស្ររមន្ទ ីរឧរកិ ាកមម របល័យពូជស្រសន្ ទួលផ្សលង ភន ាំនពញ កមព ុជា 

Mofidul Hoque ស្រា បនិ្កថន្ស្ររមន្ទ ីររំនោេះសរគា មបង់កាល ន ស 

មជឍមណឌ លសិកាអាំនពើរបលយ័ពូជស្រសន្  និ្ងយ តត ិធម៌ ទីរកងុ Dhaka 

Nickey Diamond បកខជន្បណឌ ិតផ្ននកន្នយាបាយ និ្ងន្រវទិាផ្ននកចបប់ ថន្ស្រកលវទិាល័យ 

Konstanz របនទសសលល ឺម ង់ ជាសកមែជន្សិទធិមន្ សសភូោ និ្ងទីរបងកាសិទធិ Fortify Rights Konstanz 

របនទសសលល ឺម ង់                              

អនកសរមបសរមួល៖ ស្ររស្រត ចរយ  Rafal Pankowski សោគម  NEVER AGAIN Association ទីរកងុ 

Warsaw របនទសប ូ ឡូញ  

 

 
ថ្ងៃទ២ី៦ ផ្ខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

កិច្ចពិភាកព 

17:00-18:00 Cambodia            

រទរង្ហា ញសដ ីពីនំន្ិតលដ ចួ្មលដើមស្ររមន្ទរីពីរ មៅប្រមទសថ្ង 

ន្ិងការពិភាកពអំពីនមប្ ងររសស់្ររមន្ទ ីរ ៦ ត ោ៖ ការច្ងប្កងឯកស្ររ រ ា ស្ររដាឋ ន្ 

និ្ងមណឌ លសលិបៈ Patani មៅតំរន្់ជម ែ ិះថ្ន្ប្រមទសថ្ង មៅ «ឯនយភានខាងតបូ ង» (Deep 

South) - 



 

 

Patporn (Aor) Phoothong អនករស្រវរជាវនដដ តនលើស្ររមន្ទ ីរ 

និ្ងបណ្ណា ស្ររោា ន្សដ ីពីអាំនពើហិងាន្នយាបាយអតីតកាល និ្ងជនោល េះបន្តបនាាប់ ទីរកងុបាងកក 

របនទសថៃ 

Arjan Jehabdulloh Jehorhoh នាយកនិ្ងស្រា បនិ្កមណឌ លសិលបៈ Patani Art Space របនទសថៃ 

អនកសរមបសរមួល៖ បណឌ ិត Verita Sriratana នាយកោា ន្ភាស្រអង់នគលស  មហាវទិាល័យសិលបៈ 

ស្រកលវទិាល័យជូឡាល ងកន្ ទីរកងុបាងកក របនទសថៃ អនករស្រវរជាវ នអាវទិាស្រា ន្ Raoul 

Wallenberg ស្រកលវទិាល័យ Lund របនទសស  យផ្អត 

18:00-18:15 Cambodia                      

ពីជំរ ំ មៅសា វ៊ិច្ច មៅប្រមទសភូ  - Maung Zarni  សកមែជន្ភូោសា ិតកន ុងការនិ្រនទស 

និ្ងជាទីរបងកាស្រា ប័ន្ឃ្ល ាំនមើលអាំនពើរបល័យពូជស្រសន្  និ្ងអនករស្រវរជាវ 

ថន្មជឈមណឌ លឯកស្ររកមព ុជា និ្ងចរកភពអង់នគលស  

 

 18:15-18:45 Cambodia          

មសច្កតសីន្ន ិដាឋ ន្ សន្ទរកថារិទកមម វធិ ី- អនករយការណ ៖ Alena Fomenko មជឈមណឌ លអធារស័យ 

និ្ងស្ររមន្ទ ីរជវើហវ  Alina Scheitza របនទសសលល ឺម ង់ 

 

សូមាក់ទងតាម៖ info@neveragainassociation.org  

នគហទាំព័រ៖ https://holocausteducation-asia.org/, https://www.nigdywiecej.org/en/ 

 

 

mailto:info@neveragainassociation.org
https://holocausteducation-asia.org/

