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ថ្ងៃទ១ី៥ ខែតលុា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ចៅក្កម យូ ឧតតរា  

ចៅក្កម Claudia FENZ 

សហចៅក្កមរបាយការណ៍សតីពីមុែងារខដ្លចៅចសសសលព់ាកព់ន័្ធន្ងឹជន្រងចក្រោះ 

អងគជាំន្ុាំជក្មោះវសិាមញ្ញកនងុតលុាការកមពជុា 

ផ្លូវជាតចិលែ ៤ សងាា តច់ោមចៅ ែណឌ ចពាធិ៍ខសន្ជយ័ 

ក្រអរស់ាំរកុ្ត ៧១ 

រាជធាន្ភី្នាំចពញ ក្រចទសកមពជុា 

 

សាំចណើសុាំសក្ារជ់ន្រងចក្រោះ 

 

ចៅក្កម យ ូឧតតរា ន្ងិចៅក្កម Fenz ជាទចីររពរារអ់ាន្! 

 

អន្ុចលាមតាម “ចសចកតីអាំពាវនាវចូលរួមផ្តល់គ្ាំន្ិតចោរល់” ររស់ ចលាក-ចលាកក្សីចៅក្កម ចុោះថ្ងៃទី០២ ខែ

កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ែ្ុាំសូមដាក់ជូន្សាំចណើសុាំសក្ារ់គ្ាំន្ិតផ្តួចចផ្តើមពាក់ព័ន្ធន្ឹងជន្រងចក្រោះ ខដ្ល អ.វ.ត.ក អាចអន្ុវតត   

បាន្។ ែ្ុាំជាអតីតជាំនាញការពិចសសររស់អគ្គចលខាធិការ អ.ស.រ ទទួលរន្ទកុសាលាកតីខែែរក្កហម  (២០១២-២០១៨) 

ន្ិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចរចរទទួលរន្ទកុឧក្កិដ្ឋកមែសង្រ្ងាគ ម (១៩៩៧-២០០១) ន្ិងសូមដាក់ជូន្សាំចណើសុាំចន្ោះកនុងនាម

ែលួន្ែ្ុាំផ្ទទ ល់ខតរ ុច ណ្ ោះ។ 

សាំចណើសុាំ៖ 

The Cambodia Tribunal Monitor (www.cambodiatribunal.org) គឺ្ជាចគ្ហទាំព័រមួយខដ្លដាក់ឲ្យដ្ាំចណើរ

ការតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៨ ចក្កាមការក្គ្រ់ក្គ្ងររស់សាលាចារ់ Pritzker ថ្ន្សាកលវិទាល័យ Northwestern ខដ្លជា
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កខន្លង ែ្ុាំធាល រ់រចក្មើការងារជាសាង្រ្សាត ោរយចារ់ (Mayer Brown Robert A Helman Professor of Law)  ោរ់

ពីឆ្ន ាំ២០០៦ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០២០ ន្ិងជានាយកមជឈមណឌ លសិទធិមន្ុសសអន្តរជាតិោរពី់ឆ្ន ាំ២០០៦ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ២០១៩។ (ែ្ុាំបាន្

ចូលន្ិវតតន្៍ពីសាកលវិទាល័យ Northwestern កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ចហើយែ្ុាំបាន្ដឹ្កនាាំការងារក្គ្រ់ក្គ្ង ន្ិងការងារន្ិពន្ធ ចគ្

ហទាំព័រ Cambodia Tribunal Monitor រហូតដ្ល់ចពលែ្ុាំចូលន្ិវតតន្៍)។ មជឈមណឌ លឯកសារកមពជុាធាល រ់ជាអងគការ

ថ្ដ្គូ្ចៅកមពជុាចលើការងារក្គ្រ់ក្គ្ងចគ្ហទាំព័រចន្ោះរហូតមកដ្ល់រ ុនាែ ន្ឆ្ន ាំចុងចក្កាយចន្ោះ។ 

ចគ្ហទាំព័រ Cambodia Tribunal Monitor គឺ្ជាចគ្ហទាំព័រខតមួយគ្ត់ខដ្លក្រមូលឯកសារទាក់ទងន្ឹងអងគ

ជាំន្ុាំជក្មោះវិសាមញ្ញកនុងតុលាការកមពជុា (អ.វ.ត.ក) រួមាន្ ឯកសារតុលាការ អតថរទ ន្ិងសាំចណរអតាថ ធិរាយ ន្ិងជា

ពិចសស ទាំព័រក្រោាំថ្ងៃខដ្លរួមរញ្ចូលចសទើរក្គ្រ់កាំណត់ក្តាសវនាការ។ ទាំព័រទាាំងចន្ោះ (ខដ្លអាចចូលចមើលតាម “Trial 

Observer” ចៅចលើចគ្ហទាំព័រ) ន្ិពន្ធចដាយន្ិសសិតចារ់ថ្ន្សាកលវិទាល័យ Northwestern ខដ្លបាន្រញ្ជូន្មក

រាំចពញការងារចៅរាជធាន្ីភ្នាំចពញ ក្ពមទាាំងចដាយអនកសារព័ត៌ាន្ ន្ិងរុគ្គលចផ្សងចទៀត ខដ្លជួយចដាយសាកលវិទា

ល័យន្ីតិសាង្រ្សត Northwestern ចដ្ើមបរីញ្ចូលចៅចលើចគ្ហទាំព័រផ្ទទ ល់ន្ូវរាល់កាំណត់ក្តាចសទើរក្គ្រ់ថ្ងៃសវនាការ ន្ិងកិចច

ដ្ាំចណើរការន្ីតិវិធីផ្ទទ ល់ាត់។ ចក្ៅពីចគ្ហទាំព័រចន្ោះ ពុាំាន្ចគ្ហទាំព័រ្ាន្រញ្ចូលកាំណត់ក្តាខររចន្ោះចនាោះចទ ចហើយ

ចគ្ហទាំព័រចន្ោះន្ឹងកាល យជាធន្ធាន្ដ៏្សមបូរខររ រងាា ញអាំពីព័ត៌ាន្លមអិតថ្ន្ដ្ាំចណើរការជាំន្ុាំជក្មោះ សក្ារ់សសិសន្សិសិត 

ក្រវតតិ វិទូ ន្ិងជាពិចសសជន្រងចក្រោះ ន្ិងកូន្ចៅជាំនាន្់ចក្កាយ សិកាខសែងយល់នាចពលអនាគ្ត។ 

ចដាយសារងវិកាាន្កក្មិតកនុងអាំឡុងចពលដ្ាំចណើរការចគ្ហទាំព័រ Cambodia Tribunal Monitor ចគ្ហទាំព័រ

ចន្ោះពុាំអាចរកខក្រទាំព័រជាភាសាអង់ចគ្លសចៅកនុង Trial Observer ចៅជាភាសាខែែរបាន្ចនាោះចទ។ ែ្ុាំចជឿថា ចគ្ហទាំព័រ

ចន្ោះចៅខតជាតក្មូវការោាំបាច់មួយផ្តល់លទធភាពឱ្យក្រជាជន្កមពជុា អាន្ ន្ិងទទួលបាន្ព័ត៌ាន្ដ៏្ចក្ចើន្សន្ធឹកសនាធ រ់ពី

ចគ្ហទាំព័រខដ្លាន្ចៅកនុងឯកសារខររចន្ោះ។ ក្រសិន្ចរើរកខក្រចៅជាភាសាខែែរ ជន្រងចក្រោះខដ្លចៅរស់ពីរររចនាោះ 

ន្ិងកូន្ចៅររស់ពួកចគ្ ន្ឹងយល់ដឹ្ងកាន់្ខតទូលាំទូលាយអាំពីឧក្កិដ្ឋកមែដ៏្ចោរចៅ ក្រក្ពឹតតមកចលើក្រជាជន្កមពជុាកនុង

ររររ ុលពត ន្ិងទុកខចវទនាររស់ជន្រងចក្រោះជាចក្ចើន្នាក់ ខដ្លភាគី្ចក្ចើន្បាន្ផ្តល់សកខីកមែកនុងអាំឡុងចពលថ្ន្កិចច

ដ្ាំចណើរការន្ីតិវិធីជាំន្ុាំជក្មោះ ចពាលគឺ្ ទាំព័រចន្ោះបាន្រកាទុកនូ្វចរឿងរា៉ា វោ ងលមអិត។ កាំណត់ក្តាសកខីកមែខររចន្ោះ ខដ្ល

បាន្សរចសរជាទក្មង់ន្ិទាន្កថាគួ្រឱ្យោរ់អារមែណ៍ ដូ្ចចនោះអាចឲ្យអនកអាន្ជន្ជាតិខែែរចូលចមើលអាន្បាន្ចនាោះ គឺ្ាន្

តថ្មលមិន្អាចកាត់ថ្ងលបាន្ចឡើយ ចហើយក្តូវខតរកខក្រជាភាសាខែែរ។ 

ដូ្ចចនោះ ែ្ុាំសូមចសនើថាចធែើោ ង្ចយើងគួ្ររកមូលន្ិធិ (អាចថាពីរដាឋ ភិ្បាល ខដ្លកន្លងមកបាន្ផ្តល់ងវិកាជូន្ អ.

វ.ត.ក ក្ពមទាាំងមូលន្ិធិឯកជន្ ន្ិងាច ស់ជាំន្ួយ) ចដ្ើមបីអាចឲ្យ អ.វ.ត.ក (ឬ អងគការ្មួយចផ្សងចទៀត) ចធែើការ

ចក្ជើសចរើសអនករកខក្រភាសាអង់ចគ្លសចៅជាភាសាខែែរ ចដ្ើមបីសចក្មចការងារដ៏្ធាំចធងចន្ោះ កនុងចនាោះរួមាន្កាំណត់ក្តា 

ក្រោាំថ្ងៃខដ្លបាន្រកាទុកជាចក្ចើន្ឆ្ន ាំមកចហើយ។ ចយើងអាចទាក់ទងរុគ្គលិកមង្រ្ន្តីខដ្លធាល រ់រចក្មើការងារជាអនករកខក្រ 
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ចៅ អ.វ.ត.ក កាលពីចពលមុន្ ឬ កនុងចពលរចចរុបន្ន ឲ្យរាំចពញការងារចន្ោះ។ ចយើងក៏អាចសមលឹងចមើលន្ិសសិតកមពជុាចទើរ

រញ្ចរ់ការសិកាចៅកនុងក្រចទស ខដ្លាន្ជាំនាញ ន្ិងសមតថភាពសាំចណរខាងភាសាអង់ចគ្លស រកខក្រពីភាសាអង់ចគ្លស

ចៅជាភាសាខែែរសក្ារ់គ្ចក្ាងចន្ោះ (ចធែើដូ្ចចនោះវាជាការជួយផ្តល់ការងារែលោះដ្ល់ពួកចគ្ផ្ងខដ្រ)។   

ែ្ុាំក៏សូមចសនើឲ្យចធែើការងតរាល់ឯកសារចៅកនុងចគ្ហទាំព័រ Cambodia Tribunal Monitor រញ្ចូលចៅកនុងឌីស 

ចដ្ើមបរីកាទុកកនុងរណណសារររស់ អ.វ.ត.ក ក៏ដូ្ចជាសាកលវិទាល័យ ន្ិងរ ណ្ ល័យសមក្សរ្មួយកនុងក្រចទស

កមពជុា។ 

ែ្ុាំចក្តៀមែលួន្ផ្តល់មតិខណនាាំ ន្ិងចោរល់ជាំនាញផ្ទទ ល់ែលួន្ររស់ែ្ុាំចលើការងារចន្ោះ។ 
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