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ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
បណ្ដា ប្បទទសទៅអាស ៊ីអាទនេយ៍ ដដ្លបានចងសម្ពនធជាមួ្យគ្នេ ជាបល កកេ ងតំបន់មួ្យទៅថា សមានម្ប្បជាជាតិអាស ៊ីអាទនេយ៍ (អាស៊ា ន) 
មានភាពខ សគ្នេ ទប្ចើនទលើទំហំភូមិ្សស្តសរ ប្បព័នធប្នប់ប្នង ទសដ្ឋកិចច វបបធម៌្ និងប្កុម្ម្ន សសកេ ងសងគម្របស់ពួកទន។ ដូ្ចគ្នេ ទនេះដដ្រ 
ប្បទទសន៊ីមួ្យៗមានភាពខ សគ្នេ ទលើការទគ្នពយ៉ាងខ្ជា ប់ខាួនតាម្សរង់ដាសិទធិម្ន សសអនររជាតិ និង ការការពារ (ឬការបដិ្ទសធ) របស់ខលួន 
ទៅទលើទសរ ៊ីភាព រមួ្ទំងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿជាសកល។ កេ ងខួបទលើកទ៊ី 50 ឆ្េ ំរបស់អាស៊ា ន នណៈកម្មការសហរដ្ឋអាទម្រកិ
ទទួលបនទ កខ្ជងទសរ ៊ីភាពសសនាអន ររជាតិ (USCIRF) សូម្បង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍ដដ្លមានចំណងទជើងថា សិទធិសប្មាប់ប្នប់គ្នេ ៖ 
ទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿទៅអាស៊ា ន។ របាយការណ៍ទនេះចងប្កងអំព៊ីវធិ៊ីសស្តសររបស់អាស៊ា ននិងរដ្ឋសមាជិកចំទពាេះសិទធិជាមូ្លដាឋ ន
ទនេះ, នូសបញ្ជា ក់អំព៊ីការប្បឈម្នានាពាក់ព័នធនឹងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាកេ ងតំបន់ទនេះរហូតដ្ល់ហួសព៊ីប្ពំដដ្នប្បទទស ប្ពម្ទំងសងកត់
ធងន់ទលើភាពសំខ្ជន់ជាយ ទធសស្តសរននការចូលរមួ្ពាក់ព័នធដ៏្ខ្ជល ំងកាល របស់សហរដ្ឋអាទម្រកិទលើបញ្ជា ទំងទនេះ ជាមួ្យអាស៊ា នជារមួ្ និង 
ជាមួ្យរដ្ឋសមាជិកន៊ីមួ្យៗទំង 10៖ ប្ប៊ា យទណ, ភូមា, កម្ព ជា, ឥណឌូ ទនស ៊ី, ឡាវ, មា៉ា ទេស ៊ី, ហវ៊ីល៊ីព៊ីន, សិងាប រ ៊ី, នៃ និង ទវៀតណ្ដម្។ 

វធិ៊ីសស្តសររបស់អាស៊ា នចំទពាេះសិទធិម្ន សស ជាញឹកញាប់ បានធ្លល ក់ច េះអន់ៃយតាម្រយៈផលប្បទយជន៍ប្បដជងគ្នេ ព៊ីរ៖ ចំណង់របស់រដ្ឋ
សមាជិកកេ ងការទធវើសមាហរណកម្មជាបល កមួ្យ និង ការសងឃឹម្កេ ងទ៊ីជទប្ៅរបស់ពួកទនទៅទលើឯករាជយភាពនិងភាពគ្នម នការទប្ជៀតដប្ជក
កេ ងកិចចការរបស់សមាជិកមួ្យទទៀត។ កេ ងសហនម្ន៍ដដ្លពឹងពាក់គ្នេ ទៅវញិទៅម្ក ភាា ប់ទំនាក់ទំនងគ្នេ ទៅវញិទៅម្កទប្ចើនទេើងៗ
ដូ្ចជាអាស៊ា ន វាពិតជាសំខ្ជន់ណ្ដស់ដដ្លរដាឋ ភិបាលនិងសងគម្ទទួលសគ ល់ (ទំងទៅកេ ងប្បទទស និង ឆ្លងប្ពំដដ្នរបស់ពួកទន) 
ទៅទពលមានការរទំោភបំពានទលើសិទធិមានទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ទហើយប្តូវចាត់វធិ្លនការទដ្ើម្ប៊ីការពាររបូវនរប នគលនិងប្កុម្
ដដ្លសិទធិរបស់ពួកទនប្តូវបានរទំោភបំពាន។ 

សហរដ្ឋអាទម្រកិ ដដ្លបចច បបនេកំព ងបនរចងទម្ប្ត៊ីភាពកេ ងខួបទលើកទ៊ី 40 ឆ្េ ំរបស់ខលួនជាមួ្យអាស៊ា ន បានដាក់ទម្ងន់និងទប្បើឥទធិពលដ៏្
សំខ្ជន់កេ ងតំបន់ទនេះ និង ជាមួ្យរដ្ឋសមាជិកន៊ីមួ្យៗ។ សហរដ្ឋអាទម្រកិប្តូវដតទលើកទឹកចិតររដ្ឋសមាជិករបស់អាស៊ា នឲ្យសទប្ម្ចបាននូវ
ទគ្នលបំណងផាល់ភាពចទប្ម្ើនរ ងទរឿងដ្ល់ប្បជាជនផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកទន ប្ពម្ទំងបំទពញតាម្ទគ្នលការណ៍សេូលដដ្លប្បទទសទំងអស់
យល់ប្ពម្ ទៅទពលចូលរមួ្កេ ងអងគការសហប្បជាជាតិ និង ទៅទពលកាល យជាភាន៊ីមួ្យននលិខិត បករណ៍សិទធិម្ន សសអនររជាតិ។ 

អាស៊ា ន សិទធិម្ន សស និងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ 
អាស៊ា ន និង រដ្ឋសមាជិកន៊ីមួ្យៗមានកំណត់ប្តាមិ្នសូវប្តូវគ្នេ ទេើយអំព៊ីការការពារនិងការទលើកកម្ពស់សិទធិម្ន សស ទហើយកាន់ដតមិ្ន
សូវប្តូវគ្នេ ទប្ចើនទទៀតពាក់ព័នធនឹងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ។ ជាញឹកញាប់ ប្បទទសទៅអាស៊ា នមានកងវេះខ្ជតសនថវៈនិងឆ្នទេះខ្ជល ំង 
កេ ងការទធវើសកម្មភាពតបតនឹងការរទំោភបំពានធងន់ធងរទៅកេ ងប្ពំដដ្នផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកទន និង កេ ងចំទណ្ដម្រដ្ឋសមាជិកទផសងទទៀតនន
បល កទនេះ។ កេ ងឆ្េ ំ 2009 អាស៊ា នបានបទងកើត នណៈកមាម ការអនរររដាឋ ភិបាលទទួលបនទ កខ្ជងសិទធិម្ន សស  (AICHR) ទហើយកេ ងឆ្េ ំ 2012 
ខលួនបានអន ម័្ត ទសចកា៊ីប្បកាសអំព៊ីសិទធិម្ន សសទៅអាស៊ា ន (AHRD)។ អេករេិះនន់បានទចាទសួរអំព៊ីភាពស័កាិសិទធិរបស់ AICHR កេ ងនាម្
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ជាសថ ប័នទទួលបនទ កខ្ជងសិទធិម្ន សស និង AHRD ជាលិខិត បករណ៍សិទធិម្ន សស។ សហនម្ន៍អនររជាតិប្តូវអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសមាជិក
ទគ្នរពតាម្សរង់ដាខពស់ជាងទនេះដដ្លបានរមួ្បញ្ចូ លទៅកេ ងលិខិត បករណ៍សិទធិម្ន សសអនររជាតិ ដូ្ចជា សនធិសញ្ជា អនររជាតិអំព៊ីសិទធិ
ពលរដ្ឋនិងនទយបាយ (ICCPR)។ 

នំទហើញសំខ្ជន់ៗអំព៊ីទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿកេ ងរដ្ឋសមាជិកទំង 10 រមួ្មាន៖ 

• ប្ប៊ា យទណ៖ អតរសញ្ជា ណរបស់រដ្ឋនិងរបូរាងសធ្លរណៈជាឥសល ម្ទប្កាម្ការប្នប់ប្នងរបស់ទសាចស៊ាូតង់ ទពលខលេះបងកឲ្យមាន
ការទចាទសួរទលើទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនារបស់ជនមិ្នដម្នមូ្សល៊ីម្ និង អេកតំាងទ៊ីលំទៅជាមូ្សល៊ីម្ទហទតរ ៉ាដូ្ ក ដដ្លសហនម្ន៍របស់
ពួកទនអាចប្តូវបានហាម្ប្បាម្ឬប្នប់ប្នងទដាយ Shari’ah ៃវ៊ីទបើជាសម្ពនធជាមួ្យពួកទនក៏ទដាយ។ 

• ភូមា៖ ៃវ៊ីទបើឆ្េ ំ 2016 បានកត់សមាគ ល់នូវការផ្ទល ស់បាូរជាប្បវតរិសស្តសរប្បកបទដាយសនរិភាពននរដាឋ ភិបាលភូមាក៏ទដាយ 
និទណឌ ភាពទំងស្សុងចំទពាេះការរទំោភបំពានដដ្លពួកទយធ្លនិងសកម្មជនទប្ៅរដ្ឋខលេះបានទធវើ ប្ពម្ទំងវបិតរិម្ន សសធម៌្ដ៏្
ប្ជាលទប្ៅសប្មាប់អេកផ្ទល ស់ទ៊ីកដនលង បនរជំរ ញឲ្យមានការប្បប្ពឹតរិទោទៅទលើប្កុម្សសនានិងប្កុម្ជនជាតិភានតិច។ 

• កម្ព ជា៖ កម្ព ជាមានការប្បឈម្នផទកេ ងតិចតួចប៉ា ទណ្ដណ េះជាមួ្យនឹងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ប៉ា ដនរអាចទធវើបានទលើសព៊ីទនេះ
ទដ្ើម្ប៊ីគំ្នពារនូវការទបាជាា ចិតររបស់ខលួនកេ ងការទគ្នរពសិទធិម្ន សស ជាពិទសសទប្កាម្អន សញ្ជា សា៊ីព៊ីជនទភៀសខលួន។ 

• ឥណឌូ ទនស ៊ី៖ រដាឋ ភិបាលឥណឌូ ទនស ៊ីជាទរឿយៗដតងទធវើអនររានម្ន៍ ទៅទពលមានការរទំោភបំពានទលើទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនា
ទកើតទេើង ជាពិទសស ទបើការបំពានទំងទនាេះពាក់ព័នធនឹងអំទពើហិងា។ ទទេះជាយ៉ាងទនេះកា៊ី ពួកមិ្នដម្នមូ្សល៊ីម្ និង ពួកមូ្សល៊ីម្
មិ្នដម្នកាន់និកាយស៊ា នន៊ី ប្តូវស៊ាូប្ទំនឹងភាពលំបាកជាបនរបនាទ ប់កេ ងការទទួលនូវការអន ញ្ជា តជាផលូវការឲ្យសងសង់ទ៊ីសកាក រៈ
បូជា, ជួបប្បទេះនូវការបំផលិតបំផ្ទល ញទ៊ីសកាក រៈបូជា ប្ពម្ទំងទទួលរងការទរ ើសទអើង និង ទពលខលេះ ការតវា៉ាទដាយហិងា ដដ្លបង្ហា ក់
រខំ្ជនដ្ល់លទធភាពរបស់ពួកទនកេ ងការទគ្នរពប្បតិបតរិជំទនឿរបស់ពួកទន។ 

• ឡាវ៖ ទៅតំបន់ខលេះននប្បទទសឡាវ អាជាា ធរកេ ងស្សុកទបៀតទបៀននិងទរ ើសទអើងប្បឆំ្ងនឹងពួកជនជាតិភានតិចនិងប្កុម្និកាយ
សសនាភានតិច ប្ពម្ទំងដាក់ទចញនូវបទបញ្ាតរិប្នប់ប្នងនិងបទបញ្ជា ដ៏្សនធឹកសនាធ ប់របស់រដាឋ ភិបាលដដ្លរារាងំដ្ល់
ទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ។ 

• មា៉ាទេស ៊ី៖ ប្បព័នធរដាឋ ភិបាលការពារខលួនរបស់មា៉ា ទេស ៊ីផាល់ន ណប្បទយជន៍ដ្ល់នណបកសកាន់អំណ្ដច និង ប្បជាជនមា៉ា ទេ
ដដ្លជាពួកមូ្សល៊ីម្ស៊ា នន៊ី ទដាយទ កឲ្យជនជាតិភានតិចនិងប្កុម្និកាយសសនាភានតិចទទួលរងផលប៉ាេះពាល់ ដដ្លជា
ញឹកញាប់ទ ើញមានតាម្រយៈការបំដបកទដាយផ្ទទ ល់ព៊ីរដាឋ ភិបាលទលើសកម្មភាពសសនា ការបទញ្ចញម្តិ ឬការដខវងទយបល់។ 

• ហវ៊ីល៊ីព៊ីន៖ ទដាយមានឥទធិពលដ៏្ខ្ជល ំងព៊ីប្ពេះវហិារកាតូលិក ប្ពម្ជាមួ្យនឹងតប្ម្ូវការនានារបស់ប្កុម្សសនាទផសងទទៀត 
ហវ៊ីល៊ីព៊ីនពាយម្រកដំ្ទណ្ដេះស្សយជាមួ្យនឹងការបំដបកទចញព៊ីគ្នេ រវាងប្ពេះវហិារនិងរដ្ឋ ទហើយក៏មានអំទពើហិងាដដ្លបនរប្នប
សងកត់ទលើទំនាក់ទំនងជាមួ្យពួកមូ្សល៊ីម្ទលើទកាេះ Mindanao ផងដដ្រ។ 

• សិងាប រ ៊ី៖ ប្បវតរិននអំទពើហិងាអនររសហនម្ន៍របស់សិងាប រ ៊ីជូនដំ្ណឹងអំព៊ីទគ្នលនទយបាយបចច បបនេរបស់ខលួន ដដ្លផាល់អាទិភាព
ចំទពាេះភាពស ខដ្ ម្រវាងសសនាចម្បងៗរបស់ប្បទទស ដដ្លទពលខលេះមិ្នផាល់តនម្លដ្ល់ទសរ ៊ីភាពននការបទញ្ចញម្តិ និង សិទធិ
របស់សហនម្ន៍សសនាតូចៗទេើយ។ 

• នៃ៖ ភាពចម្បងននព ទធសសនានឺជាបញ្ជា មិ្នដាច់ទស្សចបំផ តចំទពាេះទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿកេ ងទខតរភានខ្ជងតបូងដដ្ល
សម្បូរទដាយពួកមូ្សល៊ីម្មា៉ា ទេជាទប្ចើន ដដ្លទៅកដនលងទនាេះ ភាពតានតឹងជាបនរបនាទ ប់រវាងព ទធសសនិក-មូ្សល៊ីម្ នំាឲ្យមាន
ការទកើនទេើងននជាតិនិយម្ដផាកទលើសសនាទូទំងប្បទទស។ 

• ទវៀតណ្ដម្៖ ទវៀតណ្ដម្បាននិងកំព ងដកលម្ាសថ នភាពននទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនា ប៉ា ដនរអំទពើហិងាធងន់ធងរទៅដតបនរមាន 
ជាពិទសសទៅទលើសហនម្ន៍ជនជាតិភានតិចកេ ងតំបន់ជនបទននទខតរខលេះ។ 
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ការប្បឈម្ 
រដ្ឋសមាជិកទំង 10 ធ្លល ប់ជួបប្បទេះនូវការប្បឈម្ទូទៅនិងការប្បឈម្ដដ្លធ្លល ប់បានឆ្លងកាត់មួ្យចំនួន ដដ្លនូសបញ្ជា ក់ថាទតើអំទពើ
ហិងាននទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ទកើតទេើងឆ្លងប្ពំដដ្ន និង ទៅកេ ងបរកិារណ៍នននិនាេ ការកេ ងតំបន់ធំនិងតំបន់ពាក់ព័នធដូ្ចទម្ាច។ 
អាស៊ា ននួរទទួលសគ ល់និងទធវើការទដ្ើម្ប៊ីដៃលងព៊ីបញ្ជា ខ្ជងទប្កាម្៖ ចទនាល េះប្បទហាងននការការពារជនទភៀសខលួន អេកទសេើស ំសិទធិប្ជកទកាន 
ប នគលដដ្លប្តូវបានជួញដូ្រ និងអេកដដ្លបានផ្ទល ស់ទ៊ីលំទៅកេ ងប្បទទស; ការទប្បើប្បាស់ចាប់ប្បឆំ្ងនឹងភាពប្ជុលនិយម្ និង ប្បឆំ្ងនឹង
ភារវនិយម្ ជាម្ទធាបាយទដ្ើម្ប៊ីកប្មិ្តសកម្មភាពស្សបចាប់របស់សហនម្ន៍សសនា បង្ក្ង្ហក បភាពដខវងនំនិតទដាយសនរិភាព និងចាប់
ម្ន សសដាក់ន ក; ការទប្បើប្បាស់ម្ទនាសទញ្ច តនាជាតិសសន៍របស់ប នគលនិងប្កុម្ដដ្លទប្បើប្បាស់សសនា ទដ្ើម្ប៊ីបងកអនររាយដ្ល់ប្កុម្
ជនជាតិភានតិចនិងប្កុម្និកាយសសនាភានតិចទផសងទទៀត; ការចាប់ខលួន ការ  ំោំង និងការដាក់ន ក ទដាយដផាកទលើជំទនឿសសនា 
ការប្បតិបតរិ ឬសកម្មភាពនានា; ប្ពម្ទំងការមាននិងការអន វតរចាប់បណ្ដា សដដ្លប្តូវបានទប្បើទដ្ើម្ប៊ីញ េះញង់ឬបំផ សឲ្យមានអំទពើ
ហិងា ដដ្លជាទូទៅទដាយសមាជិករបស់ប្កុម្និកាយសសនាភានទប្ចើន ប្បឆំ្ងនឹងប្កុម្ម្កព៊ីសហនម្ន៍និកាយសសនាភានតិច។ 

 

ទគ្នលការណ៍គ្នម នការទប្ជៀតដប្ជករបស់អាស៊ា ន 
ជាធម្មតា រដ្ឋសមាជិកអាស៊ា នអំពាវនាវឲ្យទប្បើទគ្នលការណ៍គ្នម នការទប្ជៀតដប្ជក (ទគ្នលការណ៍អធិបទតយយភាពជាតិ បូរណភាពដដ្នដ្៊ី 
និងឯករាជយភាព) ប៉ា ដនរម្ាងមាក លបានដាក់ទគ្នលការណ៍ទនេះទៅមួ្យដេក ទៅទពលវាមានប្បទយជន៍ដ្ល់ពួកទន។ កេ ងទពលដដ្លទនដឹ្ង
ថា ប្បទទសអាស៊ា នការពារប្បទយជន៍ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់ពួកទនជាម្ ននិងដំ្បូងបំផ ត រដ្ឋន៊ីមួ្យៗប្តូវមានការទទួលខ សប្តូវទូលំទូោយកេ ង
ការទធវើសកម្មភាពទដាយស ខដ្ ម្ជាមួ្យសហនម្ន៍ននបណ្ដា ប្បទទសនានា ជាពិទសសទៅទពលមានបញ្ជា សិទធិម្ន សស រមួ្ទំងទសរ ៊ីភាព
ខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ទកើតទេើងឆ្លងប្ពំដដ្នប្បទទស។ 

 

ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាទម្រកិ-អាស៊ា ន 
កេ ងអំេ ងខួបទលើកទ៊ី 50 ឆ្េ ំ របស់អាស៊ា ន និង បនាទ ប់ព៊ីមានទំនាក់ទំនង 40 ឆ្េ ំ រវាងសហរដ្ឋអាទម្រកិ-អាស៊ា ន សហរដ្ឋអាទម្រកិនួរ
ទលើកកម្ពស់ចំណ្ដប់អារម្មណ៍និងឥទធិពលរបស់ខលួនកេ ងតំបន់ទនេះ ទដ្ើម្ប៊ីបងេំឲ្យរដ្ឋសមាជិកទគ្នរពសរង់ដាសិទធិម្ន សសអនររជាតិ។ ទទេះប៊ីជា
រដ្ឋសមាជិកអាស៊ា នខលេះទបើកចំហចំទពាេះការចូលរមួ្ពាក់ព័នធរបស់សហរដ្ឋអាទម្រកិទលើបញ្ជា សិទធិម្ន សសជាងរដ្ឋទផសងទទៀតកា៊ី ការបងេំដ៏្
ខ្ជល ំងកាល និងជាប់ោប់ព៊ីសហរដ្ឋអាទម្រកិ រមួ្ទំងការពប្ងឹងទេើងវញិជាវជិាមានទៅទពលមានការធ្លនា នឹងបញ្ាូ នសញ្ជា ដ៏្ចាស់ោស់អំព៊ី
អាទិភាពរបស់សហរដ្ឋអាទម្រកិទៅកេ ងតំបន់ទនេះ។ 

 

សនេិដាឋ ន 
អាស៊ា ននិងរដ្ឋសមាជិកន៊ីមួ្យៗប្តូវដតយល់ដឹ្ងថា សហនម្ន៍ប្បជាជាតិសកលសថិតទៅឋិតទៃរ ទៅទពលប្នប់គ្នេ ទគ្នរពបទបញ្ជា
អនររជាតិទដាយមានមូ្លដាឋ នទលើការប្នប់ប្នង ដដ្លរមួ្បញ្ចូ លនូវការទទួលខ សប្តូវកេ ងការទគ្នរពទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ 
ប្ពម្ទំងសិទធិម្ន សសពាក់ព័នធ។ ទនេះមានន័យថា អាស៊ា ន និង រដ្ឋសមាជិកប្តូវចាត់វធិ្លនការទដ្ើម្ប៊ី៖ 

• ទគ្នរពយ៉ាងខ្ជា ប់ខាួនតាម្លិខិត បករណ៍សិទធិម្ន សសអនររជាតិ; 

• សវ នម្ន៍ទសសនកិចចរបស់អេកោល ំទម្ើលសិទធម្ន សសអនររជាតិ; 

• ធ្លនាឲ្យបានថា ប នគលិកជំនួយ អេកសរព័ត៌មានឯករាជយ និងភាន៊ីអនររជាតិពាក់ព័នធទផសងទទៀត អាចទៅដ្ល់កដនលងរបស់
ប្បជាជនដដ្លង្ហយទទួលរងទប្គ្នេះ និង តំបន់មានជទមាល េះ ទដាយគ្នម នកំហិត។ 
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• ល បទចាលនូវចាប់បណ្ដា ស និង ចាប់ពាក់ព័នធ; 

• ទដាេះដលងអេកទទសម្នសិការ; និង 

• ពប្ងឹងទំនាក់ទំនងអនររជំទនឿ។ 
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ឈ ម្ ោះឈេញ៖  ព្េោះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
រដ្ឋា ភិបាល៖ រាជានិយម្អាស្រ័យរដ្ាធម្មនុញ្ញ 
ព្រជាជន៖ 15,957,223 
សារនា/ជំឈនឿដដ្លទទួលសាា ល់ឈដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល៖ ព្េោះេុទធសារនា (សារនាផ្លូវការរររ់រដ្ា); ព្រុម្និកាយសារនាឈផ្េងឈទៀតដដ្ល
ចុោះរញ្ជ ី 
ព្រជាសាស្តររតាម្សារនា៖ 
• េុទធសារនិរ៖ 96.9% 
• មូ្រលីម្៖ 1.9% 
• ព្រិរររររ័ិទ៖ 0.4% 
• ឈផ្េងឈទៀត៖ 0.8% 
 
រំឈ ើញរំខាន់ៗ៖ រម្ពុជាមានការព្រឈម្ផ្ផ្ៃរនុងតិចតួចរ ុឈណាណ ោះជាមួ្យនឹងឈររភីាេខាងសារនាឬជំឈនឿ រ ុដនរអាចឈធវើបានឈលើរេីឈនោះ
ឈដ្ើម្បីគំពារនូវការឈរេជាា ចិតររររ់ខ្លួនរនុងការឈគរេរិទធិម្នុរេ ជាេិឈររឈព្កាម្អនុរញ្ញញ រេីេីជនឈភៀរខ្លួន។ 

 

រម្ពុជារចចុរបនន ដដ្លរថិតឈព្កាម្ការដឹ្រនំារររ់ព្េោះម្ហារេព្ត និង ព្តូវបានព្ររ់ព្រងអំណាចឈដ្ឋយរដ្ារភា បានររ់ឈ ើងវញិឈព្កាយេី
ការរសាងព្រឈទរឈ ើងវញិ រនាៃ រ់េីការដួ្លរលំផ្នរររដខ្មរព្រ ម្ ជាររររុម្មុយនីររមា ររេីុរដ៏្ឈោឈៅ ដដ្លបានឈ ើងកាន់អំឈណាច
រនុងអំ ុងរង្គ្រា ម្រីុវលី ៥ ឆ្ន ំ។ ឈព្កាម្ការព្ររ់ព្រងរររ់ឈម្ដឹ្រនំាផ្ដេ ច់ការ រ ុល េត រររដខ្មរព្រ ម្បានរំរិទដលងឲ្យមានការចាយ
ព្បារ់ ព្ទេយរម្បតរិឯរជន និងសារនា ព្េម្ទំងបានឈធវើឲ្យព្រជាជនសាល រ់ជិតមួ្យភាររួនផ្នព្រជាជនរររុ តាម្រយៈការព្រហារជីវតិ 
ជំងឺ និងភាេអត់ោល ន។ រររឈនោះបានឈផ្ដេ តឈគលឈៅជាេិឈររឈលើព្រុម្ជនជាតិភារតិចនិងព្រុម្និកាយសារនាភារតិចមួ្យចំនួន 
រមួ្មានជនជាតិភារតិចឈវៀតណាម្ ជនជាតិភារតិចចិន និងជនជាតិចាម្មូ្រលីម្ជាឈព្ចើន។ សាលារេីដខ្មរព្រ ម្ដដ្លជាសាលារេីរូនកាត់ 
រនរេិនិតយឈលើការឈចាទព្រកាន់អំេីអំឈេើព្រល័យេូជសារន៍ដដ្លបានឈធវើឈលើជនជាតិចាម្។ 

រេវផ្ងៃ ព្រជាជនរម្ពុជាជាង 96 ភាររយកាន់ព្េោះេុទធសារនាឈងរវាទ និង ព្រមាណ 2 ភាររយរឺជាេួរមូ្រលីម្ ឈ ើយព្រជាជនមួ្យចំនួនតូច
ឈទៀតឈគរេសារនាបាផ្  ជី វ ឈៅដ្ឋយ និងព្រិររ។ ជនជាតិមូ្រលីម្ឈៅរនុងព្រឈទរភារឈព្ចើនរឺកាន់និកាយរា វី រ ុននី (Shafi’i Sunnis) 
រ ុដនររ៏មានចំនួនតិចតួចដដ្រ ដដ្លឈគរេសាឡា វីរ (Salafis), អា ៍មា ឌីរ (Ahmadis) និង អឈនារ ព្គម្ អីុមា ន់-សាន (Iman-San)។ 
រដ្ាធម្មនុញ្ញរម្ពុជាបានឈលើររម្ពរ់ភាេឈរមើគន ឈៅចំឈពាោះមុ្ខ្ចារ់ រព្មារ់េលរដ្ាទំងអរ់ ឈដ្ឋយមិ្នរិតេីព្រឈភទ រមួ្ទំងេូជសារន៍ 
ឈភទ ជំឈនឿសារនា និងឈដ្ើម្រំឈណើ តជាតិ។ ដូ្ចគន ឈនោះដដ្រ រដ្ាធម្មនុញ្ញបានធានានូវឈររភីាេផ្នការរឈញ្ចញម្តិ និង ឈររភីាេខាងជំឈនឿ
សារនា រ ុដនរឈររភីាេទំងេីរឈៅមានរព្មិ្ត ឈដ្ឋយសារឈររភីាេទំងឈនោះព្តូវបានហាម្ព្បាម្មិ្នឲ្យដ្ល់រ ោះពាល់ដ្ល់រណាេ រ់ធាន រ់
សាធារណៈនិងរនរិរុខ្ជាតិឈ ើយ។ ឈលើរេីឈនោះ ព្េោះេុទធសារនាព្តូវបានរត់រមាា ល់ថាជាសារនារររ់រដ្ា ឈព្កាម្បាវចនាជាតិរឺ 
“ជាតិ សារនា ព្េោះម្ហារេព្ត" ឈ ើយរដ្ាធម្មនុញ្ញបានដចងអំេីការរឈងកើតសាលាបាលីនិងវទិាសាថ នេុទធសារនិររររ់រដ្ា។ ព្រុម្និកាយ
សារនាទំងអរ់ រមួ្ទំងសាថ រ័នេុទធសារនា ព្តូវបានតព្មូ្វឈដ្ឋយចារ់ឲ្យចុោះរញ្ជ ីជាមួ្យព្ររួងធម្មការនិងសារនា, ផ្េល់ជូនរដ្ឋា ភិបាល
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នូវេ័ត៌មាននានា រមួ្ទំងព្រភេមូ្លនិធិ និង ជីវព្រវតរិរររ់អនរដឹ្រនំា។ ការចុោះរញ្ជ ីរ៏តព្ម្ូវឲ្យមានការយល់ព្េម្អត់ធមត់ ឈដ្ឋយមិ្នព្តូវ
ឈម្ើលរយព្រុម្សារនាឈផ្េងឈទៀត រឈងកើតជាទំនារ់ ឬរងកអរនរិរុខ្ដ្ល់រងាម្ដដ្រ។ 

រេវផ្ងៃ ជនជាតិភារតិចចាម្ ដដ្លព្រតិរតរិទព្ម្ង់អឈនារ ព្គម្ផ្នសារនាឥសាល ម្រមួ្គន និងបានផ្េុំគន ររ់ឈៅជំុវញិទឈនលឈម្រងា រឹងទឈនលសារ 
និងតាម្តំរន់ឈននររមុ្ព្ទរនុងឈខ្តររំេត បានឈធវើរមា រណរម្មឈៅជារងាម្ដ៏្ធំមួ្យ រ ុដនរឈៅដតរនរជួរព្រទោះការព្រឈម្នឹងឱការ
ទទួលការអរ់រនិំងឱការឈរដ្ារិចច។ េួរឈរព្តូវបានរមាជិរខ្លោះផ្នរ រម្ន៍ឈផ្េងឈទៀតយល់ថាជាអនរព្រតិរតរិ “ម្នរអារម្ងងឹត” ដដ្ល
ឈធវើឲ្យម្េងមាក លទទួលរងនូវការម្េុំគន វាយព្រហារ ឈ ើយជាញឹរញារ់ រ ូលីររនុងស្រុរដតងដតខ្វោះរម្តថភាេរនុងការររក រ។ រដ្ឋា ភិបាលបាន
ចាត់វធិានការឈដ្ើម្បីដងលងអំេីវរិម្ភាេនិងភាេតានតឹងរនុងរងាម្ទំងឈនោះ ឈ ើយអវីដដ្លរួរឲ្យរត់រមាា ល់ឈនាោះរឺតាម្រយៈរំណំុផ្ន
អនុព្រឹតរនុងដខ្មិ្ងុនា ឆ្ន ំ 2015។ រនុងអនុព្រឹតដំ្រូង ព្ររួងអរ់របំានព្រការេីរំណងរររ់ខ្លួនរនុងការជួលព្រូរឈព្ងៀនជាជនជាតិចាម្ 
1500 នារ់ ឈ ើយអនុព្រឹតទីេីរបានអនុញ្ញញ តឲ្យជនជាតិចាម្មូ្រលីម្ឈរលៀររឈម្លៀររំពារ់សារនារនុងររូងតផ្លូវការ។ ឈទោះជាយ ងឈនោះរេី 
ឈដ្ឋយរិតេិចារណាឈលើការឈចាទព្រកាន់អំេីទំនារ់ទំនងរវាងេួរមូ្រលីម្រម្ពុជានិងអំឈេើ ិងារររ់េួរឥសាល ម្ព្ជុលនិយម្ រដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា
បានព្តួតេិនិតយយ ងដិ្តដ្ល់ឈលើការផ្េល់មូ្លនិធិដ្ល់សាលាឈរៀននិងសាថ រ័នឥសាល ម្ ជាេិឈររសាថ រ័នដដ្លពារ់េ័នធជាមួ្យនឹងព្រុម្
អភិររេខាល ំងដូ្ចជាេួរសាឡា វីរដដ្លមានរម្ពនធឈៅឈូងរមុ្ព្ទដេរេ (Gulf-affiliated Salafis) ឬ ចលនា Tablighi Jamaat ដដ្លព្តូវ
បានជំរញុឈដ្ឋយថាន រ់ដឹ្រនំាឈៅអារីុខាងតបូងនិងមា ឈ រីុ។ 

រម្ពុជាបានទទួលរងការរោិះរន់េីអនររជាតិចំឈពាោះការឈនលើយតររររ់ខ្លួនឈលើេួរដរវងរររិទធិព្ជរឈកានម្ ុងតាញា  ដដ្លនលងម្រេីព្រឈទរ
ឈវៀតណាម្។ រនុងព្រឈទររំឈណើ តរររ់ឈរ ព្រុម្ជនជាតិភារតិចព្រូឈតររង់ដ៏្ធំមួ្យឈនោះ ព្តូវបានហាម្ោត់ឈដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលមិ្នឲ្យឈគរេ
ព្រតិរតរិជំឈនឿសារនារររ់ខ្លួន, រមាជិរជាឈព្ចើនររូជួរព្រទោះភាេព្រីព្រឈដ្ឋយសារការដ្ឈណេើ ម្យរដី្ធលី ឈ ើយព្រូរឈងវៀលបានទទួល
ការឈរៀតឈរៀនឬការដ្ឋរ់ទណឌ រម្ម។ រនុងនាម្ជារដ្ា តថឈលខី្ផ្នអនុរញ្ញញ រេីេីជនឈភៀរខ្លួនរររ់អងាការរ ព្រជាជាតិ រដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា
បានឈរេជាា ឈគរេតាម្ឈគលការណ៍មិ្នព្ររល់ជនឈភៀរខ្លួនដដ្លព្រឈម្នឹងការរំរាម្រំដ ងធៃន់ធៃរដ្ល់ជីវតិឬឈររភីាេរររ់េួរឈរ
ឈៅរនុងព្រឈទរឈដ្ើម្រំឈណើ តរររ់េួរឈរ ឈៅព្រឈទររំឈណើ តរររ់េួរឈរវញិឈ ើយ។ ឈទោះជាយ ងឈនោះរេី ឈយងតាម្ឧតរម្រនងការផ្ន
អងាការរ ព្រជាជាតិទទួលរនៃុរខាងជនឈភៀរខ្លួន (UNHCR) រដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជាបានព្ររល់ជនឈភៀរខ្លួនម្ ុងតាញា ដដ្លឈរនើរំុរិទធិ
ព្ជរឈកានយ ងតិច 100 នារ់ ឈៅព្រឈទរឈវៀតណាម្វញិ ចារ់តំាងេីដខ្ររកដ្ឋ ឆ្ន ំ 2015 ឈដ្ឋយមិ្នរំណត់អំេីសាថ នភាេផ្នការឈភៀរខ្លួន
រររ់េួរឈរ។ រនុងដខ្ឈម្សា ឆ្ន ំ 2015 រដ្ឋា ភិបាលបានរញ្ជូ នទហាន 1000 នារ់ ឈៅព្េំដដ្នរម្ពុជាឈវៀតណាម្ ឈដ្ើម្បីរារាងំមិ្នឲ្យេួរ
ម្ ុងតាញា ឈផ្េងឈទៀតនលងចូលរនុងព្រឈទររម្ពុជា។ អនរនំាពារយរាជរដ្ឋា ភិបាលបានរញ្ញជ រ់ថា ការយល់ព្េម្ទទួលជនឈភៀរខ្លួនឲ្យម្រ
តំាងទីលំឈៅជាងមីរនុងព្រឈទររម្ពុជា នឹងខុ្រេីរដ្ាធម្មនុញ្ញ ឈដ្ឋយសាររដ្ាធម្មនុញ្ញបានដចងអំេីអេាព្រឹតភាេរររ់ជាតិ។ រ ូតដ្ល់ដខ្
ម្ររា ឆ្ន ំ 2016 េួរម្ ុងតាញា តិចតួចណារ់ដដ្លបានទទួលការអនុញ្ញញ តឲ្យចុោះរញ្ជ ីឈរនើរំុរិទធិព្ជរឈកាន ដដ្លចារ់តំាងេីឈេលឈនាោះម្រ 
រដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជាបានអោះអាងថា បានវាយតផ្ម្លរណេឹ ងឈរនើរំុទំងអរ់ដដ្លបានដ្ឋរ់ឯរសារ រ ុដនរបានរដិ្ឈរធរំណំុឈរឿងឈរៃើដតទំងអរ់ 
ជាឈ តុឈធវើឲ្យអនរឈរនើរំុរិទធិព្ជរឈកានម្ ុងតាញា ខ្លោះរត់ឈភៀរខ្លួនឈៅព្រឈទរផ្ង ឈដ្ឋយភ័យខាល ចការរញ្ជូ នឈៅមាតុភូមិ្វញិ។ 

រនុងដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ំ 2017 រដ្ឋា ភិបាលអូស្តសារ លីបានឈធវើរិចចព្េម្ឈព្េៀងរញ្ជូ នជនឈភៀរខ្លួនម្រតំាងទីលំឈៅជាងមី ជាមួ្យរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា រងក
ឲ្យមានភាេចព្ម្ូងចព្មារគន ជាមួ្យររណីេីមុ្ន។ ឈរើឈទោះរីជាឈរមិ្នដឹ្ងេ័ត៌មានលម្អិតពារ់េ័នធនឹងព្បារ់ការរ៏ឈដ្ឋយ របាយការណ៍
ជាឈព្ចើនបានឈលើរឈ ើងថាមានរិចចព្េម្ឈព្េៀងដដ្លរមួ្រញ្ចូ លព្បារ់ 40 លានដុ្លាល រអូស្តសារ លី រនុងជំនួយអភិវឌឍន៍រដនថម្ និង 15 លាន
ដុ្លាល រអូស្តសារ លី (ជាង 30 លានដុ្លាល រអាឈម្ររិ និង ជាង 11 លានដុ្លាល រអាឈម្ររិ) រព្មារ់ឈសា  ុយផ្នការតំាងទីលំឈៅជាងមីរររ់
ជនឈភៀរខ្លួនឈៅអូស្តសារ លីដដ្លព្តូវតំាងទីលំឈៅជាងមីឈៅរម្ពុជា ដដ្លេីមុ្ន េួរឈរព្តូវបានដ្ឋរ់ឲ្យររ់ឈៅរនុងម្ជឈម្ណឌ លឃំុោំងឈលើ
ឈកាោះណូរ។ុ ដំ្ណឹងអំេីការឈរៀរចំឈនោះបានទទួលព្រតិរម្មអវជិជមានដ៏្ខាល ំងកាល េីចំឈណាម្អនរដដ្លរំេុងឈរនើរំុរិទធិព្ជរឈកាន។ រដ្ឋា ភិបាល
អូស្តសារ លីបានឈបាោះខិ្តររណណផ្េេវផ្ាយរនុងជំរុឈំៅឈលើឈកាោះណូរ ុឈដ្ឋយេណ៌នាេីព្រឈទររម្ពុជាថាជារដនលងមានរថិរភាេនិងរំេុងមាន
ឈរដ្ារិចចលូតលារ់ជាមួ្យ “ឈររភីាេទំងអរ់ផ្នរងាម្ព្រជាធិរឈតយយ រមួ្ទំងឈររភីាេខាងជំឈនឿសារនា និង ឈររភីាេផ្នការរឈញ្ចញ
ម្តិ”។ រ ូតម្រដ្ល់ឈេលឈនោះ មានដតរុរាលព្បំាមួ្យនារ់រ ុឈណាណ ោះដដ្លបានយល់ព្េម្ម្រតំាងទីលំឈៅជាងមីរនុងព្រឈទររម្ពុជា។ រនុង
ចំឈណាម្អនរព្បំាមួ្យនារ់ឈនាោះ រួននារ់ (មាន រ់ជាេួរមូ្រលីម្រ   ីុូញយ េីព្រឈទរភូមា និង រីនារ់ជាជនជាតិអីុរ  ង) បានឈព្ជើរឈរ ើរឈធវើ
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មាតុភូមិ្និវតរន៍ ឈដ្ឋយមិ្នរិតេីហានិភ័យផ្នការឈធវើទុរខរុរឈម្នញរនុងព្រឈទររំឈណើ តរររ់េួរឈរ។ 

ដូ្ចនឹងររម្មជនផ្នរងាម្រីុវលិឈផ្េងឈទៀតដដ្រ សាថ រ័នសារនារ៏ព្រឈម្នឹងររសិាថ នដដ្លមានការគររងកត់កាន់ដតឈរើនឈ ើង
ផ្ងដដ្ររព្មារ់ការចូលរមួ្ពារ់េ័នធជាសាធារណៈរនុងព្រឈទររម្ពុជា។ ព្រម្ព្េ មទណឌ ឆ្ន ំ 2009 រររ់រម្ពុជាបានហាម្ព្បាម្ការររហិាឈររ រិ៍ 
ដដ្លជាការអោះអាងរំឈផ្លើរឬការទមាល រ់រំ ុរឈដ្ឋយអរុទធចិតរឈលើអំឈេើណាមួ្យដដ្ល "មានទំឈនានំាឲ្យរ ោះពាល់ដ្ល់" រិតរិយរឬរិតរិរេៃ
ផ្នរុរាលឬផ្នសាថ រ័ន។ ការឈចាទព្រកាន់េីរទររហិាឈររ រិ៍ព្តូវបានឈព្រើយ ងទូលំទូលាយព្រឆំ្ងនឹងឈម្ដឹ្រនំាររេព្រឆំ្ង ដដ្លជាការរារាងំ
ដ្ល់ឈររភីាេរនុងការរឈញ្ច ញម្តិ។ ចារ់រេីេីរមារម្និងអងាការឈព្ៅរដ្ឋា ភិបាល (LANGO) ឆ្ន ំ 2015 បានផ្េល់ននាៃ នុរិទធិដ្ល់
ព្ររួងម្ហាផ្ផ្ៃចំឈពាោះការចុោះរញ្ជ ីរររ់ព្រុម្និងការព្រមូ្លផ្េុំជាសាធារណៈ។ រិទធិអំណាចឈនោះរមួ្រញ្ចូ លនូវជឈព្ម្ើររនុងការរដិ្ឈរធព្រុម្
មួ្យ ឈដ្ឋយដផ្អរឈលើការររារនរិភាេ រថិរភាេ រណាេ រ់ធាន រ់សាធារណៈ ឯរភាេជាតិ វរបធម៌្ ព្រផ្េណីផ្នរងាម្រម្ពុជា។ អងាការដដ្ល
បានចុោះរញ្ជ ីព្តូវបានតព្ម្ូវឲ្យឈគរេតាម្ពារយដដ្លមានអតថន័យទូលំទូលាយរឺ “អេាព្រឹតភាេនឈយបាយ”។ ជាេិឈររ ព្េោះរងឃ
េុទធសារនារ៏បានជួរព្រទោះភាេលំបាររនុងការចុោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈឆ្ន ត និង ទទួលអតររញ្ញញ ណរណណអនរឈបាោះឈឆ្ន តដដ្រ។ ដូ្ចគន ឈនោះដដ្រ 
ព្េោះរងឃដដ្លពារ់េ័នធរនុងររម្មភាេទម្ទររិទធិឈលើដី្ធលី ព្តូវបានោត់ខ្លួន ហាម្ព្បាម្មិ្នឲ្យចូលវតរ និងព្តូវបានចារ់ផ្េឹរឈដ្ឋយ
ព្េោះរងឃជាន់ខ្ពរ់ផ្នសាថ រ័នព្េោះេុទធសារនាដដ្លមានរម្ពនធភាេជាមួ្យរដ្ឋា ភិបាល។ ការវាយព្រហារឈលើរមាជិររភាម្រេី
រណររេព្រឆំ្ងរនុងដខ្ឧរភា ឆ្ន ំ 2016 និង ការឈធវើោតអនរវភិារនឈយបាយដ៏្លបលីាញរនុងដខ្ររកដ្ឋ ឆ្ន ំ 2016 បានរឈងកើននូវ
ភាេភ័យខាល ចរនុងការរឈញ្ចញម្តិឈដ្ឋយឈររឈីៅរម្ពុជា។ 
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