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Japan’s Assistance for  

the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) 

 

On 28 December 2018, the Government of Japan disbursed an amount of US$1.2 million 

as its 2018 Fiscal Year contribution to the United Nations component of the ECCC budget. 

 

 The Government of Japan decided to make this contribution to continue to support the 

judicial process of the Khmer Rouge tribunal. Japan notes the recent progress of the ECCC 

especially the Judgement by the Trial Chamber of Case 002/02 while encouraging the ECCC to 

proceed with the remaining cases in a fair, efficient, and expeditious manner, given the advanced 

age and frail health of the persons accused and in order to achieve the long overdue justice for the 

people of Cambodia. 

 

The Government of Japan attaches importance to the Khmer Rouge Tribunal from three 

points of view. Firstly, the Khmer Rouge trials are the completing stage of the Cambodian peace 

process in order to prevent the recurrence of atrocities committed during the Khmer Rouge regime. 

Secondly, the Tribunal will help deliver justice to the victims of the Khmer Rouge and, therefore, 

contribute to national reconciliation. Thirdly, the Tribunal will contribute to strengthening the rule of 

law in Cambodia.  

 

The Government of Japan has been assisting the ECCC since its inception and, as of today, 

the financial assistance from Japan amounts to US$87.54 million including the aforementioned 

disbursement, approximately 29% of the total funds contributed by donors to the national and UN 

components of the ECCC. Moreover Japan, along with France, has actively followed the 

proceedings of the ECCC as co-chair of the Friends of the ECCC. 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

 

សេចក្ដីប្រកាេពត័៌មាន 
 

លេខៈ 59 PR-18/EoJ                ថ្ងៃទី២៨ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

ជំនួយររេជ់រ ៉ុនេរំារ ់
អង្គជនំ៉ុំជប្រះវសិារញ្ញក្ន៉ុង្ត៉ុលាការក្រព៉ុជា (អ.វ.ត.ក្) 

 

កាេរីថ្ងៃទី ២៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបានបល ច្ ញប្បារ់ចាំនួន១,២លានដ៉ុលាា         
អាលម្ររិ ជាវភិាគទានសាំរាប់ឆ្ន ាំស្ថរលរើរនធ ២០១៨ របស់ខាួន លដើម្បផី្ដេ់ជូនភាគីអង្គការសហប្បជាជាតិ 
ថ្នងវកិាអង្គជាំន៉ុាំជប្ម្ះ វសិ្ថម្ញ្ញរន៉ុង្ត៉ុលាការរម្ព៉ុជា ។  
 

រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបានសាំលរចចិតដផ្ដេ់វភិាគទានលនះ លដើម្បីបនដប្ទប្ទង់្ដាំលរើ រការរបស់ស្ថលារដី
ខខែរប្រហម្ ។ ប្បលទសជប ៉ុនរត់សាំគាេ់នូវការវវិឌ្ឍកាេរីលរេងែីៗលនះថ្ន អ.វ.ត.រ ជារិលសសស្ថេ
ប្រម្របស់អង្គជាំន៉ុាំជប្ម្ះស្ថលាដាំបូង្ លេើសាំរ៉ុាំ លរឿង្ ០០២/០២ លហើយទនទឹម្នឹង្លនះលេើរទឹរចិតដឱ្យ អ.វ
.ត.រ បនដដាំលរើ រការលេើសាំរ៉ុាំ លរឿង្ខដេលៅលសសសេ់រន៉ុង្រលបៀបមួ្យមានភារប្តឹម្ប្តូវ មានប្បសិទធ
ភារ និង្ឆ្ប់រហ័ស លដ្ឋយលហត៉ុថា ជនជាប់លចទមានវយ័កាន់ខតចស់ជរា និង្ស៉ុខភារទន់លខោយ 
និង្លដើម្បីសាំលរចបាននូវយ៉ុតដិធ្ម៌្ ខដេរាំរ៉ុង្ប្តវូបានទនទឹង្រង់្ចាំអស់រយៈលរេយ ង្យូរម្រលហើយ       
សាំរាប់ប្បជាជនរម្ព៉ុជា ។   
 

រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនផ្ដេ់ស្ថរៈសាំខាន់លៅលេើស្ថលារដីខខែរប្រហម្ លដ្ឋយខផ្ែរលេើទសសនៈចាំនួនបី។ 
ទីមួ្យ ការកាត់រដីខខែរប្រហម្គឺជាដាំណារ់កាេប ច្ ប់ថ្នដាំលរើ រការខសែង្ររសនដិភារលៅរម្ព៉ុជា លដើម្បី
បង្កា រទប់ស្ថា ត់ការលរើតមានល ើង្វញិថ្នអាំលរើលោលៅ ខដេបានប្បប្រឹតដល ើង្លៅរន៉ុង្របបខខែរប្រហម្ ។ 
ទីរីរ ស្ថលារដីខខែរប្រហម្លនះនឹង្ជួយខសែង្ររយ៉ុតដិធ្ម៌្ជូនជនរង្លប្គាះថ្នរបបខខែរប្រហម្ ខដេប្បការ
លនះនឹង្រមួ្ចាំខររដេ់ការផ្សះផ្ោជាតិល ើង្វញិ ។ ទីបី ស្ថលារដីលនះនឹង្រមួ្ចាំខររដេ់ការរប្ងឹ្ង្នីតិ
រដាលៅរម្ព៉ុជា ។  
 

រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបាន និង្រាំរ៉ុង្ជួយដេ់អង្គជាំន៉ុាំជប្ម្ះវសិ្ថម្ញ្ញរន៉ុង្ត៉ុលាការរម្ព៉ុជា តាំង្រីលដើម្
ដាំបូង្លរៀង្ម្រ លហើយគិតប្តឹម្ថ្ងៃលនះ ជាំនួយហិរញ្ញវតា៉ុរីប្បលទសជប ៉ុនសាំរាប់ត៉ុលាការលនះ មានចាំនួន 
៨៧,៥៤លានដ៉ុលាា អាលម្ររិលដ្ឋយគិតរមួ្ទាាំង្ការបល ច្ ញងវកិាលេើរលនះ ខដេប្បហារ់ប្បខហេនឹង្ 
២៩%  ថ្នងវកិាសរ៉ុបផ្ដេ់លដ្ឋយប្បលទសផ្ដេ់ជាំនួយ ជូនភាគីជាតិ និង្ភាគីអង្គការសហប្បជាជាតិថ្ន    
អ.វ.ត.រ ។ លេើសរីលនះលៅលទៀត ប្បលទសជប ៉ុនរមួ្ជាមួ្យប្បលទសបារាាំង្ រន៉ុង្ឋានៈជាសហប្បធានថ្ន  
មិ្តដរបស់ អ.វ.ត.រ. បានតម្ដ្ឋនដាំលរើ រការរបស់ត៉ុលាការលនះយ ង្សរម្ែ។  

 
 

ស្ថា នទូតជប ៉ុន អាស័យដ្ឋា នលេខ ១៩៤ ម្ហាវងីិប្រះនលរាតដម្   ទូរសរទ័: (០២៣) ២១៧ ១៦១/៤  ទូរស្ថរ: ០២៣-២១៦ ១៦២ 

លវបស្ថយផ្ាូវការ: www.kh.emb-japan.go.jp 
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