
Section des co-avocats principaux pour les parties civiles     

 

 ០៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ជម្រាបជូនសហអ្នកធ វ្ើរបាយការណ៍សត ីពីមុែងារធៅធសសសល់ ពាក់ព័នធនឹងជនរងធម្ររោះជាទីរាប់អាន! 

 សហធមធាវីនាំមុែតាំណាងធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី សូមស្វវ គមន៍ចាំធពាោះការធសន ើសុាំឱ្យានការផ្តល់ស្វរ

ណាពាក់ព័នធនឹងសកមមភាពធករដ្ាំខណល អ្.វ.ត.ក. និងសូមធកាតសរធសើរចាំធពាោះការទទួលបានគាំនិតផ្តួចធផ្តើម

ននខដ្ល “អាចជាជាំនួយដ៏្ានអ្តថន័យនិងយូរអ្ខងវងសម្រាប់ ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី ជនរងធម្ររោះននរបបខែមរ

ម្រកហម និងស្វធារណជនទូធៅ”។ សហធមធាវីនាំមុែសូមធលើកសាំធណើរមួយចុាំនួន ជាស្វធារណៈ និង កនុងកតី

សងឃឹមថានឹងជាំរុញឱ្យានការធ ល្ើយតបពីអ្នកចាប់អារមមណ៍ បខនថមធទៀត។ 

 ការសធងេតខាងធម្រកាមធនោះធតត តធលើដ្ាំធណើរការននការកាំណត់ និងអ្នុវតតគាំនិតផ្តួចធផ្តើមខដ្លផ្តល់ជាជាំនួយ

ដ៏្ានអ្តថន័យនិងយូរអ្ខងវង៖ 

 ទមីយួ សហធមធាវីនាំមុែផ្តល់អ្នុស្វសន៍ថា កិចចការទាំងធនោះគឺម្រតូវ អ្នុវតតធៅកនុងរចនសមព័នធស្វថ ប័នអ្

ចិន្នតយ៍មួយធោយានការផ្តល់្នធានសមម្រសប។ ការធានថាអ្ងគភាពមួយានការម្រតតួពនិតិយជាលកខណៈស្វថ

បន័ធៅធលើគាំនិតផ្តួចធផ្តើមទាំងអ្ស់ នឹងជួយធ វ្ើឱ្យានកិចចសម្រមបសម្រមួល សងគតិភាព និងធ វ្ើឱ្យាន ជាអ្តិបរា

នូវភាពម្រតឹមម្រតូវ កនុងការខចកចាយជាំនួយដ្ល់ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីនិងជនរងធម្ររោះ។ កិចចសហការ ជាមួយស្វថ

ប័នអ្ចិន្នតយ៍នឹងធាននូវនិរនតរភាពននគធម្រាង និងផ្លម្របធោជន៍ននគធម្រាងទាំងធនោះ។ ចាំធពាោះចាំណចុធនោះ សហ

ធមធាវីនាំមុែរាំម្រទកចិចការរបសម់ជឈមណឌ លតមេលឯ់កស្វរចាបព់ាកព់ន័ធនឹង អ្.វ.ត.ក (ម.ត.ឯ.ច.) ជានិហិោឋ នអ្

ចិន្នតយ៍របស់រដ្ឋទុកោក់ព័ត៌ានពាក់ព័នធនឹងកិចចដ្ាំធណើរការនីតិវិ្ីរបស់ អ្.វ.ត.ក. និង សូមកត់សមគល់ថា ម.ត.ឯ

.ច បានបធងេើតកមមវិ្ីផ្សពវផ្ាយ និងរាំម្រទធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីមួយចាំនួនរួចធហើយ។  

 ទពីរី សហធមធាវីនាំមុែសូមធកាតសរធសើរចាំធពាោះកិចចែិតែាំម្របឹងខម្របងរបស់សហអ្នករាយការណ៍កនុងការ

អ្នុវតតការងាររបស់ែលួនធោយតាល ភាពនិងកនុងលកខណៈពិធម្ររោះធោបល់។ សហធមធាវីនាំមុែសូមធសន ើថា សហ

អ្នករាយការណ៍គួរែិតែាំជាពិធសសធដ្ើមបីធានថាជនរងធម្ររោះែលួនឯងានសាំធេង ធលើបញ្ហា ធករដ្ាំខណល កនុងធនោះ

អង្គភាពសហមេធាវីនាំេខុតាំណាង្មដ្ើេបណ្ត ឹង្រដ្ឋប្បមេណ្ី  
Civil Party Lead Co-Lawyers’ Section 



រួមានការអ្ភិវឌ្ឍគធម្រាងកនុងធរលបាំណងផ្តល់ជាំនួយម្របកបធោយអ្តថន័យនិងយូរអ្ខងវង។ ការណ៍ធនោះានស្វ

រៈសាំខាន់ជាពិធសស និងអាចសធម្រមចបានសម្រាប់ធដ្ើមបណត ងឹរដ្ឋបបធវណី។ ែណៈខដ្លធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី

ជាខផ្នកមួយននសហគមន៍ជនរងធម្ររោះជាទូធៅ ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីគឺជាភាគីខដ្លម្រតូវបានតាំណាងចាំធពាោះមុែ 

អ្.វ.ត.ក និងគួរខតបនតចាត់ទុកថាជាភាគី។ ធោយស្វរធហតុធនោះ ធៅធពលខដ្លធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីនឹងម្រតូវ

សថ ិតកនុងចាំធណាមអ្នកទទួលផ្លពីគធម្រាងនន គួរខតបនតសម្រមបសម្រមួលធោយានការចូលរួមពីតាំណាងតាម

ផ្លូវចាប់របស់ពួកធគ។ ដូ្ធចនោះ សហធមធាវីនាំមុែនិងធមធាវីធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីគួរខតទទួលបានព័ត៌ាននិង

ចូលរួម។ 

 ទបី ី សហធមធាវីនាំមុែ សូមជាំរុញឱ្យសហអ្នករាយការណ៍ផ្តល់អាទិភាពដ្ល់ធរលការណ៍ "មនិប ោះ

ពាល"់ ធៅកនុងអ្នុស្វសន៍របស់ែលួន ធដ្ើមបបីងាេ រកុាំឱ្យានការប ោះទងគចិផ្លូវចិតតធេើងវញិចាំធពាោះជនរងធម្ររោះនិងធដ្ើម

បណត ឹងរដ្ឋបបធវណី និងធដ្ើមបីធានថាការចូលរួមណាមួយឬទាំងអ្ស់ធៅកនុងគធម្រាងគឺខផ្ែកធលើការយលម់្រពម ពុាំ

ានការធកងចាំធណញ នងិធររពឯកជនភាព1។ សហធមធាវីនាំមុែធសន ើថា ធរលការណ៍ទាំងធនោះគួរ ល្ុោះបញ្ហច ាំង

ធៅកនុងការធម្រជើធរីសនដ្គូសហការ និងបញ្ចូលធៅកនុងកិចចសនា ឬលិែិតបញ្ហា ក់ការចូលរួមជាមួយអ្ងគការនន

ខដ្លនឹងានទាំនក់ទាំនងជាមួយជនរងធម្ររោះ និងធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី។ អាចផ្តល់ការពិចារណាកនុងការផ្តល់

ការបណតុ ោះបណាត លអ្ាំពីរធបៀបរបបធ វ្ើការជាមួយជនរងធម្ររោះឬទិដ្ឋភាពពាក់ព័នធនឹងបរិបទកមពុជា (សម្រាប់អ្ងគ

ការបរធទស)។ គួរបនតការទក់ទងជាមួយធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីតាមរយៈតាំណាងតាមផ្លូវចាប់របស់ពួកធគ។ 

 

1 សូមធមើល ឧទហរណ៍ ធរលការណ៍ និងធសចកតីខណនាំជាមូលោឋ នសត ីពីសិទធិទទួលបានដ្ាំធណាោះម្រស្វយនិងសាំណងសម្រាប់ជនរង

ធម្ររោះពីការរំធលាភបាំពានោ ង្ងន់្ងរធលើចាប់សិទធិមនុសសអ្នតរជាតិ និងការរំធលាភបាំពានោ ង្ងន់្ងរធលើចាប់មនុសស្ម៌អ្នតរជាតិ 

A/RES/60/147  ចុោះនងងទី១៦ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៥ ាម្រតា ១០ (“ជនរងធម្ររោះគួរម្រតូវបានម្របម្រពឹតតធោយមនុសស្ម៌និងធររពធសចកតីនងលងនូរនិង

សិទធិមនុសសរបស់ពួកធគ ធហើយវិធានការសមម្រសបគួរម្រតូវបានអ្នុវតតធដ្ើមបីធានសុវតថិភាព សុែុាលភាពរាងកាយ និងផ្លូវចិតត និងឯក

ជនភាពរបស់ពួកធគ ម្រពមទាំងម្រកុមម្រគួស្វររបស់ពួកធគផ្ងខដ្រ។ រដ្ឋគួរខតធានថា ចាប់កនុងម្រសុករបស់ែលួន តាមខដ្លអាចធ្វើធៅបាន 

ខចងថា ជនរងធម្ររោះខដ្លទទួលរងនូវអ្ាំធពើហិងា ឬការប ោះទងគិចផ្លូវចិតត គួរទទួលបានការពិចារណា និងការយកចិតតទុកោក់ជាពិធសស 

ធដ្ើមបីធចៀសវាងការប ោះទងគិចផ្លូវចិតតរបស់រត់ធេើងវិញ ធៅកនុងដ្ាំធណើរការនីតិវិ្ីចាប់ និងរដ្ឋបាលខដ្លបានធរៀបចាំធេើងធដ្ើមបីផ្តល់នូវ

យុតតិ្ម៌និងសាំណង”)។ 



 ជាងធនោះធទៀតសហធមធាវីនាំមុែ សូមធ វ្ើការសធងេតមួយចាំនួនដូ្ចខាងធម្រកាមពាក់ព័នធនឹងម្របធភទនន

គធម្រាង ខដ្លសហអ្នករាយការណ៍គួរពិចារណាកនុងការផ្តល់អ្នុស្វសន៍៖ 

ទមីយួ ជាការសាំខាន់ខដ្លងវិកាម្រតូវបានវិភាជន៍សម្រាប់តាំណាងតាមផ្លូវចាបរ់បសធ់ដ្ើមបណត ងឹរដ្ឋ

បបធវណកីនុងការជបួជាមយួកនូកតរីបសែ់លួន។ ការជួបជាមួយកូនកដីគឺជាខផ្នកខដ្លមិនអាចែវោះបានននការចូលរួម

របស់ភាគីធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី ប ុខនតកនលងមកធមធាវីធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីជាធម្រចើនានការសនាផ្តល់ជាំនួយ

ពងីវិការានកម្រមិតពីខាងធម្រៅ។ ការរាំម្រទខផ្នកងវិការពីខាងធម្រៅគួរខតបនតធទៀត។ ធហើយែណៈខដ្លតុលាការ

ែលួនឯងទទួល (ឬអាចទទួល) ងវិកាខដ្លានធរលបាំណងបធម្រមើផ្លម្របធោជន៍ជនរងធម្ររោះ សហធមធាវីនាំមុែ

ធសន ើសុាំថា ខផ្នកមួយននងវិកាគួរម្រតូវបានធម្របើម្របាស់ធដ្ើមបីរាំម្រទដ្ល់ការចូលរួមរបស់ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី។ 

ការងារធនោះានស្វរៈសាំខាន់ធៅកនុងដ្ាំណាក់កាលបចចុបបននននការងារតុលាការធនោះ។ សម្រាប់សាំណុាំធរឿង០០២/

០២ គឺជាការសាំខាន់ខដ្លថា ធម្រកាយពីស្វលដី្ការធលើបណត ឹងស្វទុកខម្រតូវបានធចញ ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីាន

លទធភាពជួបជាមួយធមធាវីរបស់ពួកធគធដ្ើមបីខសវ ងយល់អ្ាំពីលទធផ្លននសាំណុាំធរឿង ខដ្លជាការម្រសបរន ជាមួយ

ការអ្នុវតតធម្រកាយពីការធចញស្វលដី្កាកនុងសាំណុាំធរឿង០០២/០១ និង ស្វលម្រកមកនុងសាំណុាំធរឿង០០២/០២។ 

ការណ៍ធនោះការពារសិទធិរបស់ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីកនុងការទទួលបានការជូនដ្ាំណឹងនិងធានថាពួកធគមិនម្រតូវ

បានធបាោះបង់ធៅចុងបញ្ចប់ននការងារតុលាការ ធោយរម នលទធភាពខសវ ងយល់ពីរធបៀបខដ្លកិចចដ្ាំធណើរការនីតិ

 វិ្ីម្រតូវបានបញ្ចប់ ខដ្លកនុងកិចចដ្ាំធណើរការនីតិវិ្ីទាំងធនោះពួកធគគឺជាភាគី។ ធៅធពលបញ្ចប់សាំណុាំធរឿងដ្នទ

ធទៀតធៅចាំធពាោះតុលាការ ដ្ាំធណើរការម្រសធដ្ៀងរន គួរខតម្រតូវបានអ្នុវតតសម្រាប់ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីខដ្លបាន

ចូលរួមកនុងសាំណុាំធរឿងទាំងធនោះ។ 

 ទពីរី សហធមធាវីនាំមុែសូមធសន ើថា ែណៈខដ្លគធម្រាងងមីននពាក់ព័នធនឹងគធម្រាងសាំណងខដ្លម្រតូវ

បានអ្នុវតតរួចធហើយធនោះ គួរផ្តល់ការពិចារណាថាធតើការពម្រងីកឬបធងេើតគធម្រាងទាំងធនោះនឹងផ្តល់តនមលបខនថម ឬ

ោ ងណា។ 

 ទបីី សហធមធាវីនាំមុែសូមធសន ើថា សាំធណើននខដ្លានធរលធៅ វាយតនមល ពនយលន់ិង  

អ្ភរិកសការងាររបស ់ អ្.វ.ត.ក អាចានលកខណៈសមម្រសប និងសីុសងាវ ក់ជាមួយសិទធិរបស់ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋ

បបធវណី និងសិទធិរបស់ជនរងធម្ររោះកនុងការ “ទទួលបានយុតតិ្ម៌ម្របកបធោយម្របសិទធភាពនិងធសម ើភាពរន ” និង 



“ទទួលបានព័ត៌ានពាក់ព័នធការរំធលាភបាំពាន”2។ ធហតុដូ្ចធនោះ សហធមធាវីនាំមុែជាំរុញកិចចែិតែាំម្របឹងខម្របងកនុង

ការផ្លិត 

សាា រៈ(កនុងទម្រមង់ធផ្សងៗ)អ្ាំពីកិចចដ្ាំធណើរការនីតិវិ្ី និងលទធផ្លននកិចចដ្ាំធណើរការនីតិវិ្ីទាំងធនោះ។ មកទល់

នឹងធពលធនោះ ានតួអ្ងគមួយចាំនួនបានចូលរួមធៅកនុងការងារធនោះ កនុងធនោះរួមានសហធមធាវីនាំមុែ ខដ្លផ្លិត

សាា រៈពាក់ព័នធជាពិធសសធៅនឹងធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណី។ កិចចសហការ និងការខចករំខលកព័ត៌ានអាចជួយ

សធម្រមចបានម្របសិទធផ្ល និងបធងេើតបានជាមូលោឋ នសម្រាប់គធម្រាងឱ្យកាន់ខតទូលាំទូលាយ ខដ្លសាំធៅចាំធពាោះ

ជនរងធម្ររោះនិងសហគមន៍ទាំងមូល។ សហធមធាវីនាំមុែក៏នឹងអាចផ្តល់តនមលដ្ល់ គធម្រាងខដ្លជាំរុញ និងរាំម្រទ

ជនរងធម្ររោះកនុងការចូលពិនិតយប័ណណស្វររបស់ អ្.វ.ត.ក និង ការម្របមូលចងម្រកងពីសាំណាក់ ម.ត.ឯ.ច.។ 

 ទបីនួ សហធមធាវីនាំមុែសូមរមលឹកថា ធដ្ើមបណត ឹងរដ្ឋបបធវណីបានអ្ាំពាវនវជាយូរមកធហើយចង់បានការ

ស្វងសងធ់ចតយិ ធដ្ើមបីរមលឹកដ្ល់ជនរងធម្ររោះននរបបកមពុជាម្របជា្ិបធតយយ ធហើយសាំធណើធនោះ មិនទន់បាន

សធម្រមចធៅធេើយធទ។ 

 ធយើងែុ្ាំសងឃឹមថាសហអ្នកធ វ្ើរបាយការណ៍នឹងគិតថាអ្នុស្វសន៍ទាំងធនោះានម្របធោជន៍ ធហើយធយើងែុ្ាំ

ធម្រតៀមែលួនជាធម្រសចកនុងការផ្តល់នូវធាតុចូលណាមួយធផ្សងធទៀត ឬរាំម្រទ តាមការចាាំបាច់។ 

 សូមសហអ្នកធ វ្ើរបាយការណ៍ទទួលនូវការរាប់អានដ៏្ធស្វម ោះអ្ាំពីធយើងែុ្ាំ។ 

 

 

ពេជ្រ អង្គ     Megan Hirst 

សហធមធាវីនាំមុែជាតិ    សហធមធាវីនាំមុែអ្នតរជាតិ 

 

 
2 សូមធមើល ឧទហរណ៍ ធរលការណ៍និងធសចកតីខណនាំជាមូលោឋ នសត ីពីសិទធិទទួលបានដ្ាំធណាោះម្រស្វយ និងសាំណងសម្រាប់ជនរង

ធម្ររោះពីការរំធលាភបាំពានោ ង្ងន់្ងរធលើចាប់សិទធិមនុសសអ្នតរជាតិ និងការរំធលាភបាំពានោ ង្ងន់្ងរធលើចាប់មនុសស្ម៌អ្នតរជាតិ 

A/RES/60/147  ចុោះនងងទី១៦ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៥ ាម្រតា ១១, ១២, ២២ (ែ) (“ការពិនិតយបញ្ហា ក់អ្ាំពីអ្ងគធហតុ និងការផ្សពវផ្ាយការ

ពិតទាំងម្រសុង និងជាស្វធារណៈ, ២២ (្) (“ការរំឮក និងការធររពចាំធពាោះជនរងធម្ររោះ”), ២២ (ជ) (“ការោក់បញ្ចូលនូវការ

ពិពណ៌នម្រតឹមម្រតូវអ្ាំពីការរំធលាភបាំពានននខដ្លបានធកើតធេើង ធៅកនុងការបណតុ ោះបណាត លអ្ាំពីចាប់សិទធិមនុសសអ្នតរជាតិ និងចាប ់

មនុសស្ម៌អ្នតរជាតិ និងឯកស្វរអ្ប់រំធៅម្រគប់កម្រមិតទាំងអ្ស់”)។ 


