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Japan’s Assistance for  
the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) 

 
On 19 January 2023, the Government of Japan decided to contribute 

US$220,000 for the Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia (ECCC) for 2023. 
  

The ECCC has played an important role for the conclusion of entire peace 
process in Cambodia, deliberation of justice to the victims of the Khmer Rouge and 
strengthening the rule of law in Cambodia and beyond. Furthermore, the ECCC is 
expected to succeed its legacy to the next generation and to disseminate the 
significance of accomplishment of the Khmer Rouge trials to the public under its residual 
function. 
 

The Government of Japan has been assisting the ECCC since its inception and, 
as of today, the financial assistance from Japan amounts to US$88.9 million including 
the aforementioned contribution, approximately 27% 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 

 

សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 
 

 

លេខៈ 04 PR-23/EoJ                ថ្ងៃទី ២៦  ខខម្ររា ឆ្ន ាំ២០២៣ 

 

 

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

 

កាេរីថ្ងៃទី១៩ ខខម្ររា ឆ្ន ាំ២០២៣រនលងលៅលនះ រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបានសលប្ម្ចផ្តេ់
វភិាគទានចាំនួន២២០.០០០ (ថ្ម្ៃរីរម្៉ុ៉ឺន) ដ៉ុល្លល អាលម្ររិ ជូនអងគជាំន៉ុាំជប្ម្ះវសិ្ថម្ញ្ញរន៉ុងត៉ុល្លការរម្ព៉ុជា 
(អ.វ.ត.រ) សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០២៣។  
 

អ.វ.ត.រ បានលដើរតួនាទីយ ងសាំខាន់រន៉ុងការបញ្ច ប់ដាំល ើ រការសនតិភារទាាំងមូ្េលៅរម្ព៉ុជា,
ការរិភារាររយ៉ុតតិធម៌្ជូនជនរងលប្រះថ្នរបបខខែរប្រហម្ និងការរប្ងឹងនីតិរដាលៅរម្ព៉ុជាជាលដើម្។ 
លេើសរីលនះលៅលទៀត អ.វ.ត.រ ប្តវូបានរ ាំរឹងថានឹងបនតលររដាំខ េរបស់ខលួន លៅអនរជាំនាន់លប្កាយ 
និងផ្សរវផ្ាយរីស្ថរសាំខាន់ ថ្នសមិ្ទធិផ្េខដេសលប្ម្ចបានរីការកាត់រតីខខែរប្រហម្ ដេ់ស្ថធារ 
ជន តាម្រយៈម្៉ុខងារលសសសេ់របស់ខលួន។  
 

រដ្ឋា ភិបាេជប ៉ុនបាន និងរាំរ៉ុងជួយដេ់ អ.វ.ត.រ តាាំងរីលដើម្ដាំបូងលរៀងម្រ លហើយគិតប្តឹម្ថ្ងៃ
លនះ ជាំនួយហិរញ្ញវតា៉ុរីប្បលទសជប ៉ុនសាំរាប់ត៉ុល្លការលនះ ានចាំនួន៨៨,៩ល្លនដ៉ុល្លល អាលម្ររិលដ្ឋយ
គិតរមួ្ទាាំងវភិាគទានខាងលេើ ខដេប្បខហេ ២៧% ថ្នងវកិាសរ៉ុបផ្ដេ់លដ្ឋយប្បលទសផ្ដេ់ជាំនួយ ជូន
ភាគីជាតិ និងភាគីអងគការសហប្បជាជាតិថ្នអ.វ.ត.រ ។ លេើសរីលនះលៅលទៀត ប្បលទសជប ៉ុនរមួ្ជាមួ្យ
ប្បលទសបារាាំង រន៉ុងឋានៈជាសហប្បធានថ្នប្រមុ្រិចចប្បជ៉ុាំមិ្តដរបស់ អ.វ.ត.រ. បានតាម្ដ្ឋនដាំល ើ រការ
របស់ត៉ុល្លការលនះយ ងសរម្ែ។  
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
ស្ថា នទូតជប ៉ុន អាស័យដ្ឋា នលេខ ១៩៤ មហាវថិីព្រះនលោតដម ទូរសរទ័: (០២៣) ២១៧ ១៦១/៤ ទរូស្ថរ: (០២៣) ២១៦ ១៦២ 
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