
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 

 

េហសៅប្ក្មរបាយការណ៍ដាក្់ជូនរបាយការណ៍ររេ់ខ្លនួ  

េតីពីមុខ្ងារសៅសេេេល់ពាក្់ព័នធនឹងជនរងសប្រោះ  

 

 

នៅថ្ងៃន េះ សហនៅក្រមរបាយការណ៍សតីពីមុែងារនៅនសសសល់ពារ់ព័ ធ ឹងជ រងនក្រេះ គឺនោរ

នៅក្រម យូ ឧត្តរា  ិង នោរក្សីនៅក្រម Claudia Fenz បា ដារ់ជូ របាយការណ៍ខែលមា មតិ្នោបល់ 

 ិងអ ុសាស ន៍ានា សតីពីគាំ ិត្ផ្តួចនផ្តើមសមក្សបនានាពារ់ព័ ធ ឹងជ រងនក្រេះថ្ របបខែែរក្រហម ខែល  

អ.វ.ត្.រ អាចបាំនពញជាខផ្នរថ្ មុែងាររបស់ែលួ ខែលនៅនសសសល់។  

 

នាឱកាសន េះ មា ការក្បគល់ជូ របាយការណ៍ផ្លូវការែល់ឯរឧត្តម ក្កាញ់ តូ្ ី ក្បធា សតីទី

ការិោល័យរែឋបាល  ិងនោរ Knut Rosandhaug អ ុក្បធា ការិោល័យរែឋបាល  ិងនដាយមា វត្តមា 

ពីនោរ ហងស វណណ ៈ ក្បធា អងគភាពរាំពារជ រងនក្រេះ នៅអងគជាំ ុាំជក្មេះ វិសាមញ។។ 

 

នោរនៅក្រម យូ ឧត្តរា បា នកាត្សរនសើរការិោល័យរែឋបាល ចាំនពាេះការចាប់នផ្តើមែាំនណើរការន េះ  ិងបា 

ខងលងអាំណរគុណែល់អនរចូលរួមចាំខណរនានាខែលបា ដារ់សារណាែ៏មា ត្ថ្មលរបស់ែលួ ៖ “នយើងទទួលបា 

 ូវការនលើរទឹរចិត្ត តាមរយៈការបងាា ញ ូវការចាប់អារមែណ៍ោ៉ា ងទូលាំទូោយ។ ន ល្ៀត្ឱកាសន េះ ែ្ញាំសូម

នលើរទឹរចិត្តភាគីពារ់ព័ ធែថ្ទនទៀត្ នដាយរមលឹរក្បាប់ពួររត់្ថា ពួររត់្នៅមា ឱកាស  ិងនពលនវោរនញង

ការចូលរួមចាំខណររនញងែាំនណើរការន េះ នដាយសារខត្ែាំនណើរការន េះនទើបខត្ចាប់នផ្តើមប៉ាុនណាណ េះ”។ នៅក្រម យូ 

ឧត្តរា បា បខ ែមនទៀត្ថា ស ្ញេះជុាំវិញជ រងនក្រេះ អាចជា “យុត្តិសាស្រសតែ៏គួរឲ្យរំន ើបមួយសក្មាប់តុ្ោការ

នានពលអនាគត្”។ 



 

 

នោរក្សីនៅក្រម Claudia FENZ បា នកាត្សរនសើរចាំនពាេះសមិទធិផ្លរបស់ អ.វ.ត្.រ ពារ់ព័ ធ ឹងជ រង

នក្រេះ៖ អ.វ.ត្.រ អាចមា នមាទ ភាពចាំនពាេះគនក្មាងថ្ ការចូលរួមរបស់ជ រងនក្រេះ ការត្ាំណាង  ិង

សាំណងខែលែលួ បា បនងកើត្ន ើង។ វាមា លរខណេះពិនសស  ិងមា ការទទួលសាគ ល់ោ៉ា ងទូលាំទូោយថាជា

សមិទធិផ្លែ៏សាំខា ់មួយ។ ែ្ញាំនជឿជារ់ថា ែាំណារ់កាលនៅនសសនសសរបស ់អ.វ.ត្.រ ទទួលសាគ ល់នដាយែលួ 

ឯងថាជាការចូលរួមចាំខណរែល់ែាំនណើរការពាបាលរបួសសាន មរបស់ជ រងនក្រេះ  ិងការជក្មញញជាក្ទង់

ក្ាយធ្ាំែល់ការផ្សេះផ្ារជាតិ្។ ជាងែីមតងនទៀត្ នៅនពលន េះ អ.វ.ត្.រ អាចជាអនរនាាំផ្លូវ តាមរយៈការប ត

ចូលរួមោ៉ា ងសរមែជាមួយជ រងនក្រេះ ភាគីពារ់ព័ ធ  ិងក្បជាជ ជាទូនៅ។ មា យុត្តិសាស្រសតតិ្ចតួ្ចសក្មាប់

ររណីន េះ ខែលនធ្វើឲ្យវាកាល យជារិចចការកា ់ខត្មា អត្ែ ័យបខ ែមនទៀត្”។  

 

ឯរឧត្តម ក្កាញ់ តូ្ ី  ិងនោរ Knut ROSANDHAUG សាវ គម ច៍ាំនពាេះរបាយការណ៍របសស់ហនៅក្រម

របាយការណ៍  ិងបា ខងលងអាំណរគុណោ៉ា ងនសាែ េះសរែល់អនរចូលរួមចាំខណរាាំងអស់ ចាំនពាេះការចូលរួម

ោ៉ា ងសរមែ  ិងសារណារបស់ពួររត់្។ ក្បធា សតីទីការិោល័យរែឋបាល  ិងអ ុក្បធា ការិោល័យរែឋ  

បាល បា គូសបញ្ជា រ់អាំពីការនបតជ្ាចិត្តរបស់ អ.វ.ត្.រ រនញងការផ្សពវផ្ាយសនមលងរបស់ជ រងនក្រេះ

នដាយសារឧក្រិែឋរមែអ តរជាតិ្ នលើរទឹរចិត្តភាគីពារ់ព័ ធាាំងអស់ឲ្យនៅប តចូលរួមជាមួយគាំ ិត្ផ្តួចនផ្តើមន េះ 

 ិងរង់ចាាំតាមដា  ូវការវិវឌ្ឍ ៍ងែីៗបខ ែមនទៀត្។ ក្បធា សតីទីការិោល័យរែឋបាល  ិងអ ុក្បធា 

ការិោល័យរែឋបាលមា ក្បសាស ៍ថា “នយើងយល់ក្សបជាមួយ ឹងសហនៅក្រមរបាយការណ៍ខែលថា 

ែាំណារ់កាលងែីែ៏គួរឲ្យចាប់អារមែណ៍នៅរនញងក្បវត្តិសាស្រសតថ្  អ.វ.ត្.រ បា ចាប់នផ្តើមនបើរចាំហចាប់ពីនពលន េះ

ត្នៅ”។ 

 

 

សាវតារ៖ នៅថ្ងៃទី០២ ខែររកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ការិោល័យរែឋបាលបា ចាត្់តាាំងនោរនៅក្រម យ ូឧត្តរា 

 ិងនោរក្សនីៅក្រម Claudia Fenz ជាសហនៅក្រមរបាយការណ៍ នែើមបីពិ ិត្យនៅនលើ នសចរតីក្ពាង

រិចចក្ពមនក្ពៀងបខ ែម នៅនលើរិចចក្ពមនក្ពៀងរវាងអងគការសហក្បជាជាតិ្  ិងរាជរដាឋ  ិបាល សតីពីការ

នរៀបចាំអ តរការ  ិងការបញចបក់ារងាររបសអ់ងគជាំ ុាំជក្មេះវសិាមញ។។ ជាពិនសស ការិោលយ័រែឋបាល

បា នសនើសុាំឲ្យសហនៅក្រមរបាយការណ៍ដារ់ជូ របាយការណម៍ួយខែលមា មតិ្នោបល ់  ិងអ ុ

សាស ៍របសែ់លួ អាំពីការចាត្់ វធិា ការសមក្សប  ិងក្បរបនដាយអត្ែ យ័ ចាំនពាេះជ រងនក្រេះថ្ របប

ខែែរក្រហម នៅរនញងយតុាត ធិ្ការរបស់ អ.វ.ត្.រ។ 

 

https://undocs.org/en/A/RES/75/257B
https://undocs.org/en/A/RES/75/257B


 

 

សហនៅក្រមរបាយការណ៍បា នចញ ការអាំពាវនាវឲ្យមា ការចូលរួមចាំខណរជាគាំ ិត្ ជាចាំហមួយ 

នែើមបីក្បមូល “គាំ ិត្ឲ្យបា ទលូាំទូោយតាមខែលអាចនធ្វើបា ”។ មតិ្នោបល់ខែលដារ់ជ ូ ក្តូ្វបា 

យរមរពិភារានៅរនញងរបាយការណ៍របស់ែលួ ។ 

 

ការសមលងឹនៅមែុ៖ ក្ពេះររណុាក្ពេះបាទ  នរាត្តម សហីម ុី ក្ពេះមហារសក្ត្ថ្ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពញជា

បា ឡាយក្ពេះហសែនលខាក្បកាសឲ្យនក្បើរិចចក្ពមនក្ពៀងបខ ែម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិចឆកិា ឆ្ន ាំ២០២១ បន្ាប់

ពីរែឋសភា  ិងក្ពឹទធសភាបា អ ុម័ត្។ អ.វ.ត្.រ  ឹងចាបន់ផ្តើមមុែងារខែលនៅនសសសល់របស់ែលួ ជា

ផ្លូវការសក្មាបរ់យៈនពលបីឆ្ន ាំែាំបូង នក្កាយនពលបាំនពញរិចចែាំនណើរការ ីតិ្វិធី្តាមផ្លូវតុ្ោការចប់សពវ

ក្គប់។ 

 

នែើមបីបាំនពញនៅតាមរិចចក្ពមនក្ពៀងបខ ែម  ិងអ សុាស ៍របសស់ហនៅក្រមរបាយការណ ៍ អ.វ.ត្.រ 

មា បាំណងនរៀបចាំសកិាខ សាោ/ស និសីទមួយ នៅរនញងខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នែើមបីឲ្យមា ការពិភារា

ខបបបរោិប ័នរវាងជ រងនក្រេះ ថ្ែគ ូ ិងភាគពីារ់ព័ ធាាំងអសខ់សវងររ វិធី្សាស្រសតមួយនែើមបីែាំនណើរការ

នៅមុែ។ ព័ត៌្មា បខ ែមអាំពីក្ពឹត្តិការណ៍ន េះ ឹងក្បកាសជូ រនញងនពលសមក្សប។ 

 

លរខែណឌ ការងារសក្មាបម់ស្រ តីក្គប់ក្គងរមែវិធី្ មជឈ តិរី  ិងមស្រ តីសក្មបសក្មួល សក្មាប់ក្ពឹត្តិការណ៍

ននាេះមា ផ្សពវផ្ាយនៅនលើ នគហទាំព័រ UNAKRT ។ 

  
 

 

សក្មាប់ព័ត៌្មា បខ ែម សូមារទ់ង៖ 

 

នោរ ន ក្ត្  ស្រកាត  

ក្បធា ខផ្នររិចចការសាធារណៈ  ិងជាអនរនាាំពារយ 

ទូរស័ព៖្ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦ 

អុីខមល៖ neth.phektra@eccc.gov.kh 

https://eccc.gov.kh/en/articles/call-contribution-ideas-extraordinary-chambers-courts-cambodia-eccc-residual-functions
http://www.unakrt-online.org/recruitment
mailto:neth.phektra@eccc.gov.kh

