
 

 

 

 

 

 

 

 

 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១ 

  

ការអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរមួចំណែកជាគំនិត 
មុខងារណែលនៅនេេេលរ់បេអ់ង្គជំនុជំម្មះវិសាមញ្ញកនងុ្តលុាការកមពុជា (អ.វ.ត.ក.)  

ពាក់ព័នធជនរង្នម្រះ 

 ពេចកតីព្រាងកិចចព្រេមពព្រេៀងបខនែមពៅនឹងកិចចព្រេមពព្រេៀងរវាងអងគការេហព្របជាជាតិ និងរាជរដ្ឋា ភិ្បាលកមពុ

ជា បានព្របពមើលពមើលអំេីរយៈពេលបីឆ្ន ំដំបូង ចាប់គិតេីពេលបញ្ចប់កិចចដំព ើការនីតិវិធតីាមផ្លូវតុលាការ (រួមទងំប

 ត ឹងសាទុកខ) ខដល អ.វ.ត.ក. ព្រតូវបនតអនុវតតមុែងារខដលពៅពេេេល់ជាពព្រចើន (េព្រាប់េ័ត៌ានបខនែម េូមពមើល

៖ ពេចកតីេពព្រមចរបេ់មហាេននិបាតអងគការេហព្របជាជាតិ A/RES/75/257B ចុុះថ្ងៃទី០៧ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០២១1 

ខដលបានអនុម័តយល់ព្រេមពលើកិចចព្រេមពព្រេៀងបខនែមពៅនឹងកិចចព្រេមពព្រេៀងេតីេីការពរៀបចំកនុងពេលអនតរកាល និងការ

បញ្ចប់ការងាររបេ់អងគជំនុំជព្រមុះ វិសាមញ្ា និងរបាយការ ៍របេ់អគគពលខាធិការ A/75/809)2។ 

 គពព្រាងបញ្ចប់ខផ្នការបចចបុបនន ពព្រោងេព្រាប់ការបិទបញ្ចប់េកមមភាេតុលាការ ពៅពព្រកាយព្រតីាេទីបួន 

ឆ្ន ំ ២០២២។ 

 ពយើង ពៅព្រកម យូ ឧតតរា៉ា  និងពៅព្រកម Claudia FENZ ព្រតូវបានចាត់តាងំពដ្ឋយការិយាល័យរដាបាល ជាពៅ

ព្រកមរបាយការ ៍ េព្រាប់មុែងារខដលពៅពេេេល់ាកេ័់នធនឹងជនរងពព្រោុះ។ ានេំព ើឱ្យពយើងផ្តល់របាយ

ការ ៍ព្របឹការួមយា៉ា ងយូរបំផ្ុតព្រតឹមថ្ងៃទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ពដើមបីពរៀបចំខផ្នការយុទធសាស្តេតឱ្យបានទន់ពេលពវលា

េព្រាប់ដំណាក់កាលពៅពេេេល់។ 

 អា តតិការងារជារួមេព្រាប់ពោលបំ ងថ្នរបាយការ ៍ពនុះ គឺការផ្តល់នូវ “ការេនយល ់នងិអនសុាេនអ៍េំី

លទធភាេអនវុតតខដលេមព្រេប នងិព្របកបពដ្ឋយអតែនយ័ េព្រាបជ់នរងពព្រោុះខដលេែតិពព្រកាមយតុាត ធកិាររបេ់អងគជនំុំ

ជព្រមុះ វសិាមញ្ា”។ 

                                                           

1 https://digitallibrary.un.org/record/3931979?ln=en។ 

2 https://undocs.org/A/75/809។ 

https://digitallibrary.un.org/record/3931979?ln=en
https://undocs.org/A/75/809


 

 ជាខផ្នកថ្នអា តតិការងាររបេ់ពយើង និងពដើមបីជាព្របពយាជន៍កនុងការព្របមូលគំនិតពផ្េងៗោន យា៉ា ងទូលំទូលាយ

តាមខដលអាចពធវើពៅបានព ុះ ពយើងេូមអពញ្ជើញអនកាកេ័់នធជាមួយ អ.វ.ត.ក.ទំងអេ់ ដ្ឋក់ជូនជាលាយលកខ ៍

អកេរនូវគំនិតេព្រាប់ការផ្តួចពផ្តើម ាកេ័់នធនឹងជនរងពព្រោុះ ខដល អ.វ.ត.ក. អាចអនុវតតបានតាមលកខែ ឌ ថ្នាព្រតា ២ 

ថ្នពេចកតីព្រាងកិចចព្រេមពព្រេៀបខនែម។ ពទុះបីជា ពយើងចង់ពរៀបចំេិកាខ សាលា ខដលានការចូលរួមពដ្ឋយផ្ទា ល់ និងការ

ខចករំខលកគំនិតពៅវិញពៅមកកតី ប៉ាុខនតជាអកុេលសាែ នភាេជំងឺឆ្លងកូវីត១៩ខដលកំេុងរាតតាត មិនអនុញ្ញា តឱ្យាន

េកមមភាេខបបពនុះបានព ើយ ពៅពេលពនុះ។ 

 ការចូលរួមចំខ កគួររួមាន៖ ទព្រមង់រួមទូលាយ (មិនពលើេេីេីរ (២) ទំេ័រជាភាសាអង់ពគលេ និង/ឬ បី 

ទំេ័រជាភាសាខែមរ) ពដ្ឋយេនយល់ថា ពតើគំនិតផ្តួចពផ្តើមខដលពេនើព ើងានអតែន័យ និងជាជំនួយរយៈពេលខវងពដ្ឋយ

រពបៀបណាចំពាុះពដើមប ត ឹងរដាបបពវ ី ជនរងពព្រោុះថ្នរបបខែមរព្រកហម និងសាធារ ជនទូពៅ។ ការចូលរួម

ចំខ កគួរេពងខបលកខ ៈេិពេេជាគនលឹុះថ្នគពព្រាងពេនើេុំ ខដលរួមានមូលពហតុ ព្រកុមពោលពៅ និងពេលពវលា

ព្របហាក់ព្របខហល។ ខផ្នការអនុវតតលមអិត ឬគពព្រាងងវិកាពេនើព ើង គឺមិនចាបំាច់ព ើយពៅដំណាក់កាលពនុះ។ 

 ាកយ“គំនិតផ្តួចពផ្តើម” គឺមិនខមនានន័យកព្រមិតកំ ត់ពៅពលើទព្រមង់និងែលឹមសារថ្នេំព ើេុណំាមួយព ើយ។ 

 ាកយ “ជនរងពព្រោុះ” គួរបកព្រសាយកនុងន័យទូលាយ ពហើយមិនកព្រមិតកំ ត់ព្រតឹមខតអនកខដលបានចូលរួមពៅ

កនុងកិចចដំព ើការនីតិវិធីផ្លូវចាប់ពៅចំពាុះមុែ អ.វ.ត.ក. ព ើយ។ 

 កនុងចំពណាមកតាត    ខដលអនកចូលរួមចំខ កអាចគិតេិចារណាបានគឺរួមាន៖ 

-  វិសាលភាេថ្នពហតុការ ៍ និងលកខ ៈថ្នឧព្រកិដាកមមខដលបានព្របព្រេឹតត ខដលប៉ាុះាល់ពៅពលើព្របជាជនភាគ

ពព្រចើនពៅពេលព ុះ ពហើយខដលផ្ល វិបាលថ្នឧព្រកិដាកមមព ុះ ពៅបនតានកនុងអារមម ៍របេ់េួកោត់មកទល់ 

បចចបុបនន។ 

- ការេិតខដលថាជាងាក់កណាត លថ្នព្របជាជនកមពជុាបចចបុបនន គឺពកើតពព្រកាយពហតុការ ៍ទងំព ុះ។ 

- អតែិភាេថ្នគពព្រាងខដលអាចបពងកើតព ើង រួមទងំគពព្រាងខដលបានអនុវតតរួចពហើយថាជាការផ្តល់េំ ង និង

 វិធានការពព្រៅផ្លូវតុលាការ3។ 

- រយៈពេលដំបូងេព្រាប់មុែងារខដលពៅពេេេល់ គឺព្របពមើលទុកថាានរយៈពេលបីឆ្ន ំ។ 

                                                           

3 េព្រាប់េ័ត៌ានបខនែម េូមពមើលទំេ័រខាងពព្រកាម៖ 

1. បញ្ជីេំ ង និង វិធានការពព្រៅផ្លូវតុលាការពៅ អ.វ.ត.ក. 

2. បញ្ជីឯកសារពយាង 



 

 ព្រកុមពោលពៅថ្នគំនតិផ្តួចពផ្តើម រួមាន ប៉ាុខនតមិនខមនកព្រមិតព្រតឹមខតជនរងពព្រោុះផ្ទា ល់ និងកូនពៅរបេ់េួកពគ 

ព្រគូបពព្រងៀន េិេេ និេេិតជំ ញពផ្េងៗោន  ទងំជាតិ និងអនតរជាតិ សាធារ ជនទូពៅ និងព្របេ័នធផ្េេវផ្ាយ។ 

 េំព ើេំុគរួដ្ឋកជ់នូជាភាសាអងព់គលេ ឬភាសាខែមរ យា៉ា ងយរូបផំ្តុព្រតមឹថ្ងៃទ១ី៥ ខែតលុា ឆ្ន ំ២០២១ ពផ្ញើរជនូពៅ

ពលាក េឹម េុ រយិា៉ា  (sorya.sim@un.org) នងិពលាក ខកវ េុទធ ិ(keo.sothie@eccc.gov.kh) 

 េូមពធវើការខចកចាយពដ្ឋយពេរី និងពដ្ឋយទូលំទូលាយពៅកនុងចំពណាមអនកាកេ័់នធខដលចាប់អារមម ៍ ពៅ

កនុងព្រកុមបណាត ញរបេ់ពលាក/ពលាកព្រេី។ 

កំណត់សម្គា ល ់

 គំនិតខដលបានព្របមូលផ្តុំ ជាខផ្នកថ្នដំព ើការខេវងយល់ពព្រៅផ្លូវការពនុះ នឹងព្រតូវបានេិចារណា ពហើយដ្ឋក់

បងាា ញពៅកនុងរបាយការ ៍របេ់ពយើង រួមជាមួយទេេនៈ និងការផ្តល់អនុសាេន៍របេ់ពយើង ជូនពៅការិយាល័យរដា

បាល។ អាចានលទធភាេខដលថា គំនិតទងំព ុះនឹងព្រតូវេព្រងីកបខនែម ខកេព្រមួល ឬបញ្ចូលោន  ខដលដូពចនុះពហើយគឺអាច

ែុេេីការរំេឹងទុករបេ់ាច េ់គំនិតផ្តួចពផ្តើមណាមួយព្របេិនពបើយកមកអនុវតត។ ការព្រតួតេិនិតយ និងពេចកតីេពព្រមច

សាែ េរពលើការអនុវតតគំនិតផ្តួចពផ្តើមណាមួយ គឺេែិតពលើការិយាល័យរដាបាល។ 

 អនកចូលរួមចំខ ក នឹងទទួលបានការពលើកេរពេើរពៅកនុងរបាយការ ៍របេ់ពយើងជូនពៅការិយាល័យរដាបា

ល ខដលពយើងនឹងពេនើេុំឲ្យានការពបាុះេុមពផ្ាយ។ 

 មិនានការទូទត់ជាហិរញ្ាវតែពុ ើយ េព្រាប់ការចូលរួមចំខ កពនុះ។ 

េព្រាប់េ័ត៌ានបខនែម ឬចមៃល់ េូមទកទ់ង៖  

ពលាក េឹម េុរិយា៉ា  (sorya.sim@un.org)  

ពលាក ខកវ េុទធិ (keo.sothie@eccc.gov.kh) 

  

mailto:keo.sothie@eccc.gov.kh
mailto:sorya.sim@un.org
mailto:keo.sothie@eccc.gov.kh


 

េែំង្ និង្វិធានការនម្ៅផ្លូវតុលាការ នៅ អ.វ.ត.ក. 

សណំងកនងុសណំ រំ ឿង ០០១ 

ការចងព្រកង និងការផ្េេវផ្ាយពៅពលើពគហទំេ័រផ្លូវការរបេ់អងគជំនុំជព្រមុះ វិសាមញ្ាកនុងតុលាការកមពជុា នូវរាល់ការ

ខងលងេុំពទេ និងការទទួលសាគ ល់ ការទទួលែុេព្រតូវ ខដលខងលងព ើងពដ្ឋយ កាងំ ពហគកអា៊ា វ ពៅ ឌុច ពៅកនុងអំ ុងេវ

 ការ រួមទងំពៅដំណាក់កាលប ត ឹងសាទុកខ។ 

សណំងកនងុសណំ រំ ឿង ០០២/០១ 

ក. គពព្រាងទ១ី៖ ទិវាជាតិការចងចា ំ(ថ្ងៃទី២០ ឧេភា) 

ែ. គពព្រាងទី៣៖ ការសាងេង់េតបូពៅរាជធានីភ្នំពេញ េព្រាប់រមលឹកដល់ជនរងពព្រោុះថ្នការជពមលៀេពដ្ឋយសារការ

ជពមលៀេពដ្ឋយបងខំ 

គ. គពព្រាងទ៥ី៖ វិធីេាបាលតាមរពបៀបការចងព្រកងជាេកខីកមម 

ឃ. គពព្រាងទី៦៖ ព្រកុមជួយែលួនឯង 

ង. គពព្រាងទ៧ី៖ ការតាងំេិេ ៌ជាអចិថ្ស្តនតយ៍ 

ច. គពព្រាងទ៨ី៖ ការតាងំេិេ ៌ចល័ត និងគពព្រាងអបរ់ំ៖ េិកាខេវងយល់អំេីព្របវតតិសាស្តេត និងយុតតិធម៌អនតរកាល 

ឆ្. គពព្រាងទី៩៖ ការបញ្ចូលជំេូកេតីេីការជពមលៀេព្របជាជនពដ្ឋយបងខំ និងទីតាងំេាល ប់មនុេេពៅទួលពាធិ៍ថ្ព្រជ ពៅ

កនុងកមមវិធីេិការបេ់សាលាពរៀនពៅកមពជុា 

ជ. គពព្រាងទី១០៖ ការសាងេង់មជឈម ឌ លេិកាេនតិភាេ 

ឈ. គពព្រាងទី១១៖ គពព្រាងពបាុះេុមពកូនពេៀវពៅអំេីអងគពហតុខដលព្រតូវបានេពព្រមចពេចកតី ពៅកនុងេំ ុំពរឿង០០២/

០១ និងការចូលរួមរបេ់ពដើមប ត ឹងរដាបបពវ ី 

ញ. គពព្រាងទី១២៖ ពបាុះេុមព និងផ្េេវផ្ាយសាលព្រកមេំ ុំពរឿង ០០២/០១ ជាេីរព្របពភ្ទ 

ដ. គពព្រាងទី១៣៖ គពព្រាងផ្ាយព ម្ ុះពដើមប ត ឹងរដាបបពវ ីពៅកនុងពគហទំេ័ររបេ់ អ.វ.ត.ក 

សណំងកនងុសណំ រំ ឿង ០០២/០២ 

ក. គពព្រាងទ១ី៖ កមមវិធីេិកាអំេីព្របវតតិសាស្តេតខែមរព្រកហម 

ែ. គពព្រាងទី២៖ ការអប់រំព្របវតតិសាស្តេតខែមរព្រកហម តាមរយៈការប តុ ុះបណាត ល និងេិកាខ សាលា េព្រាប់ពលាកព្រគូ 

អនកព្រគូ និងសាស្តសាត ចារយមហា វិទាល័យ 

គ. គពព្រាងទី៣៖ គពព្រាងអព ត ើក៖ គពព្រាងអនតរេ័ត៌ានព្របកបពដ្ឋយភាេថ្ចនព្របតិដា ពដើមបីពលើកកមពេ់ការយល់ដឹង

អំេីព្របវតតិសាស្តេត និងភាេកាល ហានរបេ់េលរដាខែមរ 

ឃ. គពព្រាងទី៤៖ គពព្រាងព្របេ័នធផ្េេវផ្ាយេហគមន៍៖ ព្របជាជនចាម និងខែមរព្រកហម 

ង. គពព្រាងទ៥ី៖ ផ្ទក សាល ពព្រកាមអងគការ 



 

ច. គពព្រាងទី៦៖ េពមលងេីជនជាតិភាគតិច៖ ការពលើកកមពេ់ការយល់ដឹងរបេ់សាធារ ជន អំេីការព្របព្រេឹតតពៅពលើ

ជនជាតិពវៀតណាម និងចាម ខដលបានរេ់ពៅកនុងព្របពទេកមពជុា កនុងអំ ុងរបបខែមរព្រកហម 

ឆ្. គពព្រាងទី៧៖ ពរឿងរា៉ា វខដលមិនធាល ប់បានពគដឹងរបេ់ពដើមប ត ឹងរដាបបពវ ីខដលបានចូលរួមពៅកនុងេំ ុំពរឿង 

០០២/០២ ពៅ អ.វ.ត.ក 

ជ. គពព្រាងទី៨៖ ពេលពវលាខដលព្រតូវចងចា៖ំ ការព្របកួតព្របខជងតាក់ខតងបទចពព្រមៀង ឆ្ន ំ២០១៦ របេ់យុវជនទក់ទង

នឹងការចងចាពំៅកមពជុា 

ឈ. គពព្រាងទី៩៖ ផ្ទា ំងគំនូរពដើមបីការចងចាពំៅព្រកាងំតាចាន់ 

ញ. គពព្រាងទី១០៖ ការចូលពមើលកំ ត់ព្រតាតុលាការេតីេី េវ ការជំនុជំព្រមុះខែមរព្រកហម និងេាា ររបេ់ពដើមប ត ឹង

រដាបបពវ ី ពៅមជឈម ឌ លតមកល់ឯកសារចាប់ ាកេ័់នធនឹង អ.វ.ត.ក 

ដ. គពព្រាងទ១ី១៖ ការេាបាលនិងផ្េុះផ្ារ េព្រាប់អនកពៅរេ់រានានជីវិត េីរបបខែមរព្រកហម 

ឋ. គពព្រាងទី១២៖ ការអប់រំខផ្នកចាប់ និងេិទធិេលរដា ដល់ពដើមប ត ឹងរដាបបពវ ី ជាជនជាតិភាគតិច 

ឌ. គពព្រាងទី១៣៖ ការពលើកកមពេ់េុែភាេ និងេុែុាលភាេផ្លូវចិតត និងការកាត់បនែយហានិភ័្យថ្នភាេព្រកីព្រក និង

ការកាត់ផ្ទត ច់េីេងគមថ្នពដើមប ត ឹងរដាបបពវ ីមួយចំនួន និងបុគគលចាេ់ជរា ខដលងាយរងពព្រោុះ ពៅកនុងព្របពទេកមពុ

ជា។ 

  ធិានកា ររៅផ្លូ ត លាកា  

ក. េតបូអនុេាវរីយ៍ ពៅសារមនាីរទួលខេលង 

ែ. ការពលើកកមពេ់េមភាេពយនឌ័រ និងការពធវើឲ្យព្របពេើរព ើង ការទទួលបានយុតតិធម៌ េព្រាប់ស្តេតី និងជនរងពព្រោុះ

ពដ្ឋយអំពេើហឹងាពលើផ្លូវពភ្ទថ្នរបបខែមរព្រកហម 

គ. ព្រេឹតតិការ ៍ផ្េុះផ្ារជាតិ 

ឃ. តុលាការទូរនិមិតត (Virtual Tribunal) អ.វ.ត.ក. 

ង. មូលនិធិជនរងពព្រោុះកមពជុា។ 

  



 

ឯកសារនោង្ 
បញ្ជីពនុះព្រោនខ់តជាេ័ត៌ានប៉ាុពណាណ ុះ។ បញ្ជីពនុះមិនខមនជាបញ្ជីលមអិត អំេីការងារខដលានបចចបុបនន ឬជាការបងាា ញេី

គពព្រាងអ គតព ើយ។ បញ្ជីពនុះរួមានការេាង់មតិ ពេៀវពៅ អតែបទ និងពគហទំេ័រសាែ ប័ន។ 

1. Christoph Sperfeldt & Rachel Hughes ការពព្រោងទុកអំេីេំ ង។ ទេេ វដតីការអនុវតតេិទធិមនុេេ 12, 

2020, 545-565. Oxford University Press។ 

 

2. Julian Poluda, Sineth Siv & Sotheary Yim របាយការ ៍វាយតថ្មលសាែ េរ៖ ការពលើកកមពេ់េមភាេពយនឌ័
រ និងការបពងកើនលទធភាេទទួលបានយុតតិធម៌ េព្រាប់អនករេ់រានានជីវិតជាស្តេតី និងជនរងពព្រោុះថ្នអំពេើហឹងា

ផ្លូវពភ្ទ ពៅកនុងរបបខែមរព្រកហម, ការវាយតថ្មលសាែ េ ពលើគពព្រាងមិនខមនតាមផ្លូវតុលាការ េតីេីពយនឌ័រ របេ់ 

អ.វ.ត.ក (ដំណាក់កាលទី២)។ កមពជុា៖ មូលនិធិោពំ្រទរបេ់អងគការេហព្របជាជាតិ (UN Trust Fund) ពដើមបី

បញ្ចបអ់ំពេើហឹងាពលើស្តេតី VSS/ECCC, TPO, ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៩។ 

 

3. Williams, Timothy, Julie Bernath, Boravin Tann & Somaly Kum យុតតិធម៌និងការផ្េុះផ្ារ េព្រាប់ជនរង
ពព្រោុះេម័យខែមរព្រកហម? ការចូលរួមរបេ់ជនរងពព្រោុះ ពៅកនុងដំព ើការយុតតិធម៌អនតរកាលកមពជុា។ 

Marburg: មជឈម ឌ លេិកាអំេីជពាល ុះ, ភ្នំពេញ៖ មជឈម ឌ លេិកាចាបម់នុេេធម៌, Bern: swisspeace ឆ្ន ំ 

២០១៨។ 

 

4. Christoph Sperfeldt, Melanie Hyde & Mychelle Balthazard, េពមលងថ្នការផ្េុះផ្ារ៖ ការវាយតថ្មលពលើការ
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