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Executive Summary |
ខលឹម្សរសទងេប
ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅ
បណ្ដ
ា ប្បទទសទៅអាស៊ីអាទនេយ៍ ដដ្លបានចងសម្ពនជា
ធ ម្ួយគ្នេជាបលកកេងតំបន់ម្ួយទៅថា សមានម្ប្បជាជាតិអាស៊ីអាទនេយ៍ (អាស៊ាន)
មានភាពខសគ្នេទប្ចើនទលើទំហំភូម្ិសស្តសរ ប្បព័នប្ធ នប់ប្នង ទសដ្ឋកិចច វបបធម្៌ និងប្កុម្ម្នសសកេងសងគម្របស់ពួកទន។ ដ្ូចគ្នេទនេះដដ្រ
ប្បទទសន៊ីម្ួយៗមានភាពខសគ្នេទលើការទគ្នពយ៉ា ងខ្ជាប់ខួានតាម្សរង់ដាសិទិធម្នសសអនររជាតិ និង ការការពារ (ឬការបដ្ិទសធ) របស់ខួន
ល
ទៅទលើទសរ ៊ីភាព រួម្ទំងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿជាសកល។ កេងខួបទលើកទ៊ី 50 ឆ្េំរបស់អាស៊ាន នណៈកម្មការសហរដ្ឋអាទម្រ ិក
ទទួលបនទកខ្ជងទសរ ៊ីភាពសសនាអនររជាតិ (USCIRF) សូម្បង្ហាញជូននូវរបាយការណ៍ដដ្លមានចំណងទជើងថា សិទិស
ធ ប្មាប់ប្នប់គ្នេ៖

ទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿទៅអាស៊ាន។ របាយការណ៍ទនេះចងប្កងអំព៊ីវ ិធ៊ីសស្តសររបស់អាស៊ាននិងរដ្ឋសមាជិកចំទពាេះសិទិជា
ធ ម្ូលដាឋន
ទនេះ, នូសបញ្ជ
ា ក់អំព៊ីការប្បឈម្នានាពាក់ព័នន
ធ ឹងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាកេងតំបន់ទនេះរហូតដ្ល់ហួសព៊ីប្ពំដដ្នប្បទទស ប្ពម្ទំងសងកត់
ធងន់ទលើភាពសំខ្ជន់ជាយទធសស្តសរននការចូលរួម្ពាក់ព័នដ្
ធ ៏ខ្ជលំងកាលរបស់សហរដ្ឋអាទម្រ ិកទលើបញ្ជ
ា ទំងទនេះ ជាម្ួយអាស៊ានជារួម្ និង
ជាម្ួយរដ្ឋសមាជិកន៊ីម្ួយៗទំង 10៖ ប្ប៊ាយទណ, ភូមា, កម្ពជា, ឥណូឌ ទនស៊ី, ឡាវ, មា៉ា ទេស៊ី, ហវ៊ីល៊ីព៊ីន, សិងាបរ ៊ី, នៃ និង ទវៀតណ្ដម្។
វ ិធ៊ីសស្តសររបស់អាស៊ានចំទពាេះសិទិម្
ធ នសស ជាញឹកញាប់ បានធ្លលក់ចេះអន់ៃយតាម្រយៈផលប្បទយជន៍ប្បដជងគ្នេព៊ីរ៖ ចំណង់របស់រដ្ឋ
សមាជិកកេងការទធវើសមាហរណកម្មជាបលកម្ួយ និង ការសងឃឹម្កេងទ៊ីជទប្ៅរបស់ពួកទនទៅទលើឯករាជយភាពនិងភាពគ្នមនការទប្ជៀតដប្ជក
កេងកិចចការរបស់សមាជិកម្ួយទទៀត។ កេងសហនម្ន៍ដដ្លពឹងពាក់គ្នេទៅវ ិញទៅម្ក ភាាប់ទំនាក់ទំនងគ្នេទៅវ ិញទៅម្កទប្ចើនទេើងៗ
ដ្ូចជាអាស៊ាន វាពិតជាសំខ្ជន់ណ្ដស់ដដ្លរដាឋភិបាលនិងសងគម្ទទួលសគល់ (ទំងទៅកេងប្បទទស និង ឆ្លងប្ពំដដ្នរបស់ពួកទន)
ទៅទពលមានការរ ំទោភបំពានទលើសិទិមា
ធ នទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ទហើយប្តូវចាត់វ ិធ្លនការទដ្ើម្ប៊ីការពាររូបវនរបនគលនិងប្កុម្
ដដ្លសិទិរធ បស់ពួកទនប្តូវបានរ ំទោភបំពាន។
សហរដ្ឋអាទម្រ ិក ដដ្លបចចបបនេកំពងបនរចងទម្ប្ត៊ីភាពកេងខួបទលើកទ៊ី 40 ឆ្េំរបស់ខួនជាម្ួ
ល
យអាស៊ាន បានដាក់ទម្ងន់និងទប្បើឥទធិពលដ្៏

សំខ្ជន់កងតំ
េ
បន់ទនេះ និង ជាម្ួយរដ្ឋសមាជិកន៊ីម្ួយៗ។ សហរដ្ឋអាទម្រ ិកប្តូវដតទលើកទឹកចិតររដ្ឋសមាជិករបស់អាស៊ានឲ្យសទប្ម្ចបាននូវ
ទគ្នលបំណងផាល់ភាពចទប្ម្ើនរងទរឿងដ្ល់ប្បជាជនផ្ទទល់ខួលនរបស់ពួកទន ប្ពម្ទំងបំទពញតាម្ទគ្នលការណ៍សេូលដដ្លប្បទទសទំងអស់
យល់ប្ពម្ ទៅទពលចូលរួម្កេងអងគការសហប្បជាជាតិ និង ទៅទពលកាលយជាភាន៊ីម្ួយននលិខិតបករណ៍សិទិម្
ធ នសសអនររជាតិ។

អាស៊ាន សិទិម្
ធ នសស និងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ
អាស៊ាន និង រដ្ឋសមាជិកន៊ីម្ួយៗមានកំណត់ប្តាម្ិនសូវប្តូវគ្នេទេើយអំព៊ីការការពារនិងការទលើកកម្ពស់សិទិម្
ធ នសស ទហើយកាន់ដតម្ិន
សូវប្តូវគ្នេទប្ចើនទទៀតពាក់ព័នន
ធ ឹងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ។ ជាញឹកញាប់ ប្បទទសទៅអាស៊ានមានកងវេះខ្ជតសនថវៈនិងឆ្នទេះខ្ជលំង
កេងការទធវើសកម្មភាពតបតនឹងការរ ំទោភបំពានធងន់ធងរទៅកេងប្ពំដដ្នផ្ទទល់ខួលនរបស់ពួកទន និង កេងចំទណ្ដម្រដ្ឋសមាជិកទផសងទទៀតនន
បលកទនេះ។ កេងឆ្េំ 2009 អាស៊ានបានបទងកើត នណៈកមាមការអនរររដាឋភិបាលទទួលបនទកខ្ជងសិទិម្
ធ នសស (AICHR) ទហើយកេងឆ្េំ 2012

ខលួនបានអនម្័ត ទសចកា៊ីប្បកាសអំព៊ីសិទិម្
ធ នសសទៅអាស៊ាន (AHRD)។ អេករ ិេះនន់បានទចាទសួរអំព៊ីភាពស័កិស
ា ិទិរធ បស់ AICHR កេងនាម្
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ជាសថប័នទទួលបនទកខ្ជងសិទិម្
ធ នសស និង AHRD ជាលិខិតបករណ៍សិទិធម្នសស។ សហនម្ន៍អនររជាតិប្តូវអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសមាជិក
ទគ្នរពតាម្សរង់ដាខពស់ជាងទនេះដដ្លបានរួម្បញ្ូច លទៅកេងលិខិតបករណ៍សិទិម្
ធ នសសអនររជាតិ ដ្ូចជា សនធិសញ្ជាអនររជាតិអំព៊ីសិទិធ
ពលរដ្ឋនិងនទយបាយ (ICCPR)។

នំទហើញសំខ្ជន់ៗអំព៊ីទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿកេងរដ្ឋសមាជិកទំង 10 រួម្មាន៖
•

ប្ប៊ាយទណ៖ អតរសញ្ជាណរបស់រដ្ឋនិងរូបរាងសធ្លរណៈជាឥសលម្ទប្កាម្ការប្នប់ប្នងរបស់ទសាចស៊ាូតង់ ទពលខលេះបងកឲ្យមាន
ការទចាទសួរទលើទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនារបស់ជនម្ិនដម្នម្ូស៊ីម្
ល និង អេកតាំងទ៊ីលំទៅជាម្ូស៊ីម្
ល ទហទតរដ្
៉ាូ ក ដដ្លសហនម្ន៍របស់
ពួកទនអាចប្តូវបានហាម្ប្បាម្ឬប្នប់ប្នងទដាយ Shari’ah ៃវ៊ីទបើជាសម្ពនជា
ធ ម្ួយពួកទនក៏ទដាយ។

•

ភូមា៖ ៃវ៊ីទបើឆ្េំ 2016 បានកត់សមាគល់នូវការផ្ទលស់បូរជាប្បវតរ
ា
ិសស្តសរប្បកបទដាយសនរិភាពននរដាឋភិបាលភូមាក៏ទដាយ

និទណឌភាពទំងស្សុងចំទពាេះការរ ំទោភបំពានដដ្លពួកទយធ្លនិងសកម្មជនទប្ៅរដ្ឋខលេះបានទធវើ ប្ពម្ទំងវ ិបតរិម្នសសធម្៌ដ្៏
ប្ជាលទប្ៅសប្មាប់អេកផ្ទលស់ទ៊ីកដនលង បនរជំរញឲ្យមានការប្បប្ពឹតិទរ ោទៅទលើប្កុម្សសនានិងប្កុម្ជនជាតិភានតិច។
•

កម្ពជា៖ កម្ពជាមានការប្បឈម្នផទកេងតិចតួចប៉ាទណ្ដណេះជាម្ួយនឹងទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ប៉ាដនរអាចទធវើបានទលើសព៊ីទនេះ
ទដ្ើម្ប៊ីគ្នំពារនូវការទបាជាាចិតររ បស់ខួនកេ
ល
ងការទគ្នរពសិទិម្
ធ នសស ជាពិទសសទប្កាម្អនសញ្ជាសា៊ីព៊ីជនទភៀសខលួន។

•

ឥណូឌ ទនស៖
៊ី រដាឋភិបាលឥណូឌ ទនស៊ីជាទរឿយៗដតងទធវើអនររានម្ន៍ ទៅទពលមានការរ ំទោភបំពានទលើទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនា
ទកើតទេើង ជាពិទសស ទបើការបំពានទំងទនាេះពាក់ព័នន
ធ ឹងអំទពើហិងា។ ទទេះជាយ៉ា ងទនេះកា៊ី ពួកម្ិនដម្នម្ូស៊ីម្
ល និង ពួកម្ូស៊ីម្
ល
ម្ិនដម្នកាន់និកាយស៊ានន៊ី ប្តូវស៊ាូប្ទំនឹងភាពលំបាកជាបនរបនាទប់កេងការទទួលនូវការអនញ្ជាតជាផលូវការឲ្យសងសង់ទ៊ីសកាករៈ

បូជា, ជួបប្បទេះនូវការបំផិត
ល បំផ្ទលញទ៊ីសកាករៈបូជា ប្ពម្ទំងទទួលរងការទរ ើសទអើង និង ទពលខលេះ ការតវា៉ា ទដាយហិងា ដដ្លបង្ហាក់
រ ំខ្ជនដ្ល់លទធភាពរបស់ពួកទនកេងការទគ្នរពប្បតិបតរិជំទនឿរបស់ពួកទន។
•

ឡាវ៖ ទៅតំបន់ខលេះននប្បទទសឡាវ អាជាាធរកេងស្សុកទបៀតទបៀននិងទរ ើសទអើងប្បឆ្ំងនឹងពួកជនជាតិភានតិចនិងប្កុម្និកាយ
សសនាភានតិច ប្ពម្ទំងដាក់ទចញនូវបទបញ្ា តិប្រ នប់ប្នងនិងបទបញ្ជ
ា ដ្៏សនធឹកសនាធប់របស់រដាឋភិបាលដដ្លរារាំងដ្ល់
ទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ។

•

មា៉ា ទេស៖
៊ី ប្បព័នរធ ដាឋភិបាលការពារខលួនរបស់មា៉ាទេស៊ីផាល់នណប្បទយជន៍ដ្ល់នណបកសកាន់អំណ្ដច និង ប្បជាជនមា៉ា ទេ
ដដ្លជាពួកម្ូស៊ីម្
ល ស៊ានន៊ី
ញឹកញាប់ទ

•

ទដាយទកឲ្យជនជាតិភានតិចនិងប្កុម្និកាយសសនាភានតិចទទួលរងផលប៉ាេះពាល់

ដដ្លជា

ើញមានតាម្រយៈការបំដបកទដាយផ្ទទល់ព៊ីរដាឋភិបាលទលើសកម្មភាពសសនា ការបទញ្ចញម្តិ ឬការដខវងទយបល់។

ហវល
៊ី ព
៊ី ៊ីន៖ ទដាយមានឥទធិពលដ្៏ខ្ជលំងព៊ីប្ពេះវ ិហារកាតូលិក ប្ពម្ជាម្ួយនឹងតប្ម្ូវការនានារបស់ប្កុម្សសនាទផសងទទៀត
ហវ៊ីល៊ីព៊ីនពាយម្រកដ្ំទណ្ដេះស្សយជាម្ួយនឹងការបំដបកទចញព៊ីគ្នេរវាងប្ពេះវ ិហារនិងរដ្ឋ ទហើយក៏មានអំទពើហិងាដដ្លបនរប្នប
សងកត់ទលើទំនាក់ទំនងជាម្ួយពួកម្ូស៊ីម្
ល ទលើទកាេះ Mindanao ផងដដ្រ។

•

សិងប
ា រ ៊ី៖ ប្បវតរិននអំទពើហិងាអនររសហនម្ន៍របស់សិងាបរ ៊ីជូនដ្ំណឹងអំព៊ីទគ្នលនទយបាយបចចបបនេរបស់ខួន
ល ដដ្លផាល់អាទិភាព
ចំទពាេះភាពសខដ្ម្រវាងសសនាចម្បងៗរបស់ប្បទទស ដដ្លទពលខលេះម្ិនផាល់តនម្លដ្ល់ទសរ ៊ីភាពននការបទញ្ចញម្តិ និង សិទិធ
របស់សហនម្ន៍សសនាតូចៗទេើយ។

•

នៃ៖ ភាពចម្បងននពទធសសនានឺជាបញ្ជ
ា ម្ិនដាច់ទស្សចបំផតចំទពាេះទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿកេងទខតរភានខ្ជងតបូងដដ្ល
សម្បូរទដាយពួកម្ូស៊ីម្
ល មា៉ា ទេជាទប្ចើន ដដ្លទៅកដនលងទនាេះ ភាពតានតឹងជាបនរបនាទប់រវាងពទធសសនិក-ម្ូស៊ីម្
ល នាំឲ្យមាន
ការទកើនទេើងននជាតិនិយម្ដផាកទលើសសនាទូទំងប្បទទស។

•

ទវៀតណ្ដម្៖ ទវៀតណ្ដម្បាននិងកំពងដកលម្ាសថនភាពននទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនា ប៉ាដនរអំទពើហិងាធងន់ធងរទៅដតបនរមាន
ជាពិទសសទៅទលើសហនម្ន៍ជនជាតិភានតិចកេងតំបន់ជនបទននទខតរខលេះ។
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ការប្បឈម្
រដ្ឋសមាជិកទំង 10 ធ្លលប់ជួបប្បទេះនូវការប្បឈម្ទូទៅនិងការប្បឈម្ដដ្លធ្លលប់បានឆ្លងកាត់ម្ួយចំនួន ដដ្លនូសបញ្ជ
ា ក់ថាទតើអំទពើ
ហិងាននទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ទកើតទេើងឆ្លងប្ពំដដ្ន និង ទៅកេងបរ ិការណ៍នននិនាេការកេងតំបន់ធំនិងតំបន់ពាក់ព័នដ្
ធ ូចទម្ាច។
អាស៊ាននួរទទួលសគល់និងទធវើការទដ្ើម្ប៊ីដៃលងព៊ីបញ្ជ
ា ខ្ជងទប្កាម្៖ ចទនាលេះប្បទហាងននការការពារជនទភៀសខលួន អេកទសេើសំសិទិប្ធ ជកទកាន

បនគលដដ្លប្តូវបានជួញដ្ូរ និងអេកដដ្លបានផ្ទលស់ទ៊ីលំទៅកេងប្បទទស; ការទប្បើប្បាស់ចាប់ប្បឆ្ំងនឹងភាពប្ជុលនិយម្ និង ប្បឆ្ំងនឹង
ភារវនិយម្ ជាម្ទធាបាយទដ្ើម្ប៊ីកប្ម្ិតសកម្មភាពស្សបចាប់របស់សហនម្ន៍សសនា បង្ក្ង្ហកបភាពដខវងនំនិតទដាយសនរិភាព និងចាប់
ម្នសសដាក់នក; ការទប្បើប្បាស់ម្ទនាសទញ្ចតនាជាតិសសន៍របស់បនគលនិងប្កុម្ដដ្លទប្បើប្បាស់សសនា ទដ្ើម្ប៊ីបងកអនររាយដ្ល់ប្កុម្
ជនជាតិភានតិចនិងប្កុម្និកាយសសនាភានតិចទផសងទទៀត; ការចាប់ខួន
ល ការ

ំោំង និងការដាក់នក ទដាយដផាកទលើជំទនឿសសនា

ការប្បតិបតរិ ឬសកម្មភាពនានា; ប្ពម្ទំងការមាននិងការអនវតរចាប់បណ្ដ
ា សដដ្លប្តូវបានទប្បើទដ្ើម្ប៊ីញេះញង់ឬបំផសឲ្យមានអំទពើ
ហិងា ដដ្លជាទូទៅទដាយសមាជិករបស់ប្កុម្និកាយសសនាភានទប្ចើន ប្បឆ្ំងនឹងប្កុម្ម្កព៊ីសហនម្ន៍និកាយសសនាភានតិច។

ទគ្នលការណ៍គ្នមនការទប្ជៀតដប្ជករបស់អាស៊ាន
ជាធម្មតា រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យទប្បើទគ្នលការណ៍គ្នមនការទប្ជៀតដប្ជក (ទគ្នលការណ៍អធិបទតយយភាពជាតិ បូរណភាពដដ្នដ្៊ី
និងឯករាជយភាព) ប៉ាដនរម្ាងមាកលបានដាក់ទគ្នលការណ៍ទនេះទៅម្ួយដេក ទៅទពលវាមានប្បទយជន៍ដ្ល់ពួកទន។ កេងទពលដដ្លទនដ្ឹង
ថា ប្បទទសអាស៊ានការពារប្បទយជន៍ផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
ពួកទនជាម្ននិងដ្ំបូងបំផត រដ្ឋន៊ីម្ួយៗប្តូវមានការទទួលខសប្តូវទូលំទូោយកេង
ការទធវើសកម្មភាពទដាយសខដ្ម្ជាម្ួយសហនម្ន៍ននបណ្ដ
ា ប្បទទសនានា ជាពិទសសទៅទពលមានបញ្ជ
ា សិទិម្
ធ នសស រួម្ទំងទសរ ៊ីភាព
ខ្ជងសសនាឬជំទនឿ ទកើតទេើងឆ្លងប្ពំដដ្នប្បទទស។

ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាទម្រ ិក-អាស៊ាន
កេងអំេងខួបទលើកទ៊ី 50 ឆ្េំ របស់អាស៊ាន និង បនាទប់ព៊ីមានទំនាក់ទំនង 40 ឆ្េំ រវាងសហរដ្ឋអាទម្រ ិក-អាស៊ាន សហរដ្ឋអាទម្រ ិកនួរ
ទលើកកម្ពស់ចំណ្ដប់អារម្មណ៍និងឥទធិពលរបស់ខួនកេ
ល
ងតំបន់ទនេះ ទដ្ើម្ប៊ីបងេំឲ្យរដ្ឋសមាជិកទគ្នរពសរង់ដាសិទិម្
ធ នសសអនររជាតិ។ ទទេះប៊ីជា
រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានខលេះទបើកចំហចំទពាេះការចូលរួម្ពាក់ព័នរធ បស់សហរដ្ឋអាទម្រ ិកទលើបញ្ជ
ា សិទិម្
ធ នសសជាងរដ្ឋទផសងទទៀតកា៊ី ការបងេំដ្៏

ខ្ជលំងកាលនិងជាប់ោប់ព៊ីសហរដ្ឋអាទម្រ ិក រួម្ទំងការពប្ងឹងទេើងវ ិញជាវ ិជាមានទៅទពលមានការធ្លនា នឹងបញ្ូា នសញ្ជាដ្៏ចាស់ោស់អំព៊ី
អាទិភាពរបស់សហរដ្ឋអាទម្រ ិកទៅកេងតំបន់ទនេះ។

សនេិដាឋន
អាស៊ាននិងរដ្ឋសមាជិកន៊ីម្ួយៗប្តូវដតយល់ដ្ឹងថា សហនម្ន៍ប្បជាជាតិសកលសថិតទៅឋិតទៃរ ទៅទពលប្នប់គ្នេទគ្នរពបទបញ្ជ
ា
អនររជាតិទដាយមានម្ូលដាឋនទលើការប្នប់ប្នង ដដ្លរួម្បញ្ូច លនូវការទទួលខសប្តូវកេងការទគ្នរពទសរ ៊ីភាពខ្ជងសសនាឬជំទនឿ
ប្ពម្ទំងសិទិម្
ធ នសសពាក់ព័នធ។ ទនេះមានន័យថា អាស៊ាន និង រដ្ឋសមាជិកប្តូវចាត់វ ិធ្លនការទដ្ើម្ប៊ី៖
•

ទគ្នរពយ៉ា ងខ្ជាប់ខួនតាម្លិ
ា
ខិតបករណ៍សិទិម្
ធ នសសអនររជាតិ;

•

សវនម្ន៍ទសសនកិចចរបស់អេកោលំទម្ើលសិទម្
ធ នសសអនររជាតិ;

•

ធ្លនាឲ្យបានថា បនគលិកជំនួយ អេកសរព័ត៌មានឯករាជយ និងភាន៊ីអនររជាតិពាក់ព័នទធ ផសងទទៀត អាចទៅដ្ល់កដនលងរបស់
ប្បជាជនដដ្លង្ហយទទួលរងទប្គ្នេះ និង តំបន់មានជទមាលេះ ទដាយគ្នមនកំហិត។
3
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•

លបទចាលនូវចាប់បណ្ដ
ា ស និង ចាប់ពាក់ព័ន;ធ

•

ទដាេះដលងអេកទទសម្នសិការ; និង

•

ពប្ងឹងទំនាក់ទំនងអនររជំទនឿ។
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Cambodia | រម្ពុជា
ឈ្មោះឈេញ៖ ព្េោះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
រដ្ឋាភិបាល៖ រាជានិយម្អាស្រ័យរដ្ាធម្មនុញ្ញ
ព្រជាជន៖ 15,957,223
សារនា/ជំឈនឿដដ្លទទួលសាាល់ឈដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល៖ ព្េោះេុទធសារនា (សារនាផ្លូវការរររ់រដ្ា); ព្រុម្និកាយសារនាឈផ្េងឈទៀតដដ្ល
ចុោះរញ្ជី

ព្រជាសាស្តររតាម្សារនា៖
• េុទធសារនិរ៖ 96.9%
• ម្ូរីម្
ល ៖ 1.9%
• ព្រិររ
រ រ ិរ័ទ៖ 0.4%
• ឈផ្េងឈទៀត៖ 0.8%
រំឈ

ញ
ើ រំខាន់ៗ៖ រម្ពុជាមានការព្រឈម្ផ្ផ្ៃរុងតិ
ន
ចតួចរុឈណាណោះជាម្ួយនឹងឈររ ីភាេខាងសារនាឬជំឈនឿ រុដនរអាចឈធវើបានឈលើរេីឈនោះ

ឈដ្ើម្បីគំពារនូវការឈរេជាាចិតររររ់ខ្ួនរន
ល ុងការឈគរេរិទិម្
ធ នុរេ ជាេិឈររឈព្កាម្អនុរញ្ញញរេីេីជនឈភៀរខ្លួន។

រម្ពុជារចចុរបនន ដដ្លរថិតឈព្កាម្ការដ្ឹរនាំរររ់ព្េោះម្ហារេព្ត និង ព្តូវបានព្ររ់ព្រងអំណាចឈដ្ឋយរដ្ារភា បានររ់ឈ ើងវ ិញឈព្កាយេី
ការរសាងព្រឈទរឈ ើងវ ិញ រនាៃរ់េីការដ្ួលរលំផ្នរររដខ្មរព្រ ម្ ជាររររុម្ុយនី
ម
រមា
រ ររេុរ
ី ដ្៏ឈោឈៅ ដដ្លបានឈ ើងកាន់អំឈណាច
រនុងអំ ុងរង្គ្រាម្រុីវ ីល ៥ ឆ្នំ។ ឈព្កាម្ការព្ររ់ព្រងរររ់ឈម្ដ្ឹរនាំផ្ដេច់ការ រុល េត រររដខ្មរព្រ ម្បានរំរិទដលងឲ្យមានការចាយ
ព្បារ់ ព្ទេយរម្បតរិឯរជន និងសារនា ព្េម្ទំងបានឈធវើឲ្យព្រជាជនសាលរ់ជិតម្ួយភាររួនផ្នព្រជាជនររុរ តាម្រយៈការព្រហារជីវ ិត
ជំងឺ និងភាេអត់ោលន។ រររឈនោះបានឈផ្ដេតឈគលឈៅជាេិឈររឈលើព្រុម្ជនជាតិភារតិចនិងព្រុម្និកាយសារនាភារតិចម្ួយចំនួន
រួម្មានជនជាតិភារតិចឈវៀតណាម្ ជនជាតិភារតិចចិន និងជនជាតិចាម្ម្ូរីម្
ល ជាឈព្ចើន។ សាលារេីដខ្មរព្រ

ម្ដដ្លជាសាលារេីរូនកាត់

រនរេិនិតយឈលើការឈចាទព្រកាន់អំេីអំឈេើព្រល័យេូជសារន៍ដដ្លបានឈធវើឈលើជនជាតិចាម្។
រេវផ្ងៃ ព្រជាជនរម្ពុជាជាង 96 ភាររយកាន់ព្េោះេុទធសារនាឈងរវាទ និង ព្រមាណ 2 ភាររយរឺជាេួរម្ូរីម្
ល ឈ
ឈទៀតឈគរេសារនាបាផ្

ជី

ើយព្រជាជនម្ួយចំនួនតូច

វ ឈៅដ្ឋយ និងព្រិរ។
រ ជនជាតិម្ូរីម្
ល ឈៅរនុងព្រឈទរភារឈព្ចើនរឺកាន់និកាយរា

រុដនររ៏មានចំនួនតិចតួចដដ្រ ដដ្លឈគរេសាឡា

ីរ
វ (Salafis), អា

ីវ រុននី (Shafi’i Sunnis)

៍មាឌីរ (Ahmadis) និង អឈនារព្គម្ អុីមាន់-សាន (Iman-San)។

រដ្ាធម្មនុញ្ញរម្ពុជាបានឈលើររម្ពរ់ភាេឈរមើគនឈៅចំឈពាោះម្ុខ្ចារ់ រព្មារ់េលរដ្ាទំងអរ់ ឈដ្ឋយម្ិនរិតេីព្រឈភទ រួម្ទំងេូជសារន៍

ឈភទ ជំឈនឿសារនា និងឈដ្ើម្រំឈណើតជាតិ។ ដ្ូចគនឈនោះដដ្រ រដ្ាធម្មនុញ្ញបានធានានូវឈររ ីភាេផ្នការរឈញ្ចញម្តិ និង ឈររ ីភាេខាងជំឈនឿ
សារនា រុដនរឈររ ីភាេទំងេីរឈៅមានរព្ម្ិត ឈដ្ឋយសារឈររ ីភាេទំងឈនោះព្តូវបានហាម្ព្បាម្ម្ិនឲ្យដ្ល់រោះពាល់ដ្ល់រណា
េ រ់ធានរ់
សាធារណៈនិងរនរិរុខ្ជាតិឈ

ើយ។ ឈលើរេីឈនោះ ព្េោះេុទធសារនាព្តូវបានរត់រមាាល់ថាជាសារនារររ់រដ្ា ឈព្កាម្បាវចនាជាតិរឺ

“ជាតិ សារនា ព្េោះម្ហារេព្ត" ឈ

ើយរដ្ាធម្មនុញ្ញបានដចងអំេីការរឈងកើតសាលាបាលីនិងវ ិទាសាថនេុទធសារនិររររ់រដ្ា។ ព្រុម្និកាយ

សារនាទំងអរ់ រួម្ទំងសាថរ័នេុទសា
ធ រនា ព្តូវបានតព្ម្ូវឈដ្ឋយចារ់ឲ្យចុោះរញ្ជីជាម្ួយព្ររួងធម្មការនិងសារនា, ផ្េល់ជូនរដ្ឋាភិបាល
1
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នូវេ័ត៌មាននានា រួម្ទំងព្រភេម្ូលនិធិ និង ជីវព្រវតរិរររ់អនរដ្ឹរនាំ។ ការចុោះរញ្ជីរ៏តព្ម្ូវឲ្យមានការយល់ព្េម្អត់ធមត់ ឈដ្ឋយម្ិនព្តូវ
ឈម្ើលរយព្រុម្សារនាឈផ្េងឈទៀត រឈងកើតជាទំនារ់ ឬរងកអរនរិរុខ្ដ្ល់រងាម្ដដ្រ។
រេវផ្ងៃ ជនជាតិភារតិចចាម្ ដដ្លព្រតិរតរិទព្ម្ង់អឈនារព្គម្ផ្នសារនាឥសាលម្រួម្គននិងបានផ្េំុគនររ់ឈៅជុំវ ិញទឈនលឈម្រងា រឹងទឈនលសារ
និងតាម្តំរន់ឈននររម្ុព្ទរនុងឈខ្តររំេត បានឈធវើរមា

រណរម្មឈៅជារងាម្ដ្៏ធំម្ួយ រុដនរឈៅដតរនរជួរព្រទោះការព្រឈម្នឹងឱការ

ទទួលការអរ់រ ំនិងឱការឈរដ្ារិចច។ េួរឈរព្តូវបានរមាជិរខ្លោះផ្នរ
ឈធវើឲ្យម្េងមាកលទទួលរងនូវការម្េំុគនវាយព្រហារ ឈ

រម្ន៍ឈផ្េងឈទៀតយល់ថាជាអនរព្រតិរតរិ “ម្នរអារម្ងងឹត” ដដ្ល

ើយជាញឹរញារ់ រូលីររនុងស្រុរដតងដតខ្វោះរម្តថភាេរនុងការររករ។ រដ្ឋាភិបាលបាន

ចាត់វ ិធានការឈដ្ើម្បីដងលងអំេីវ ិរម្ភាេនិងភាេតានតឹងរនុងរងាម្ទំងឈនោះ ឈ

ើយអវីដដ្លរួរឲ្យរត់រមាាល់ឈនាោះរឺតាម្រយៈរំណុំផ្ន

អនុព្រឹតរនុងដខ្ម្ិងុនា ឆ្នំ 2015។ រនុងអនុព្រឹតដ្ំរូង ព្ររួងអរ់រ ំបានព្រការេីរំណងរររ់ខ្ួនរន
ល ុងការជួលព្រូរឈព្ងៀនជាជនជាតិចាម្
1500 នារ់ ឈ

ើយអនុព្រឹតទីេីរបានអនុញ្ញញតឲ្យជនជាតិចាម្ម្ូរីម្
ល ឈរលៀររឈម្លៀររំពារ់សារនារនុងរូរងតផ្លូវការ។ ឈទោះជាយងឈនោះរេី

ឈដ្ឋយរិតេិចារណាឈលើការឈចាទព្រកាន់អំេីទំនារ់ទំនងរវាងេួរម្ូរីម្
ល រម្ពុជានិងអំឈេើ

ិងារររ់េួរឥសាលម្ព្ជុលនិយម្ រដ្ឋាភិបាលរម្ពុជា

បានព្តួតេិនិតយយងដ្ិតដ្ល់ឈលើការផ្េល់ម្ូលនិធិដ្ល់សាលាឈរៀននិងសាថរ័នឥសាលម្ ជាេិឈររសាថរ័នដដ្លពារ់េ័នជា
ធ ម្ួយនឹងព្រុម្
អភិររេខាលំងដ្ូចជាេួរសាឡា

ីរ
វ ដដ្លមានរម្ពនឈធ ៅឈូងរម្ុព្ទដេរេ (Gulf-affiliated Salafis) ឬ ចលនា Tablighi Jamaat ដដ្លព្តូវ

បានជំរញ
ុ ឈដ្ឋយថានរ់ដ្ឹរនាំឈៅអារុីខាងតបូងនិងមាឈ

រុី។

រម្ពុជាបានទទួលរងការរ ិោះរន់ េីអនររជាតិចំឈពាោះការឈនលើយតររររ់ខ្ួនឈលើ
ល
េួរដរវងរររិទិព្ធ ជរឈកានម្ុងតាញា ដដ្លនលងម្រេីព្រឈទរ
ឈវៀតណាម្។ រនុងព្រឈទររំឈណើតរររ់ឈរ ព្រុម្ជនជាតិភារតិចព្រូឈតររង់ដ្៏ធំម្ួយឈនោះ ព្តូវបានហាម្ោត់ឈដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលម្ិនឲ្យឈគរេ
ព្រតិរតរិជំឈនឿសារនារររ់ខ្ួន,
ល រមាជិរជាឈព្ចើនរូរជួរព្រទោះភាេព្រីព្រឈដ្ឋយសារការដ្ឈណើេ ម្យរដ្ីធីល ឈ
ការឈរៀតឈរៀនឬការដ្ឋរ់ទណឌរម្ម។ រនុងនាម្ជារដ្ា

តថឈលខ្ីផ្នអនុរញ្ញញរេីេីជនឈភៀរខ្លួនរររ់អងាការរ

បានឈរេជាាឈគរេតាម្ឈគលការណ៍ម្ិនព្ររល់ជនឈភៀរខ្លួនដដ្លព្រឈម្នឹងការរំរាម្រំដ

ើយព្រូរឈងវៀលបានទទួល

ព្រជាជាតិ រដ្ឋាភិបាលរម្ពុជា

ងធៃន់ធៃរដ្ល់ជីវ ិតឬឈររ ីភាេរររ់េួរឈរ

ឈៅរនុងព្រឈទរឈដ្ើម្រំឈណើតរររ់េួរឈរ ឈៅព្រឈទររំឈណើតរររ់េួរឈរវ ិញឈ ើយ។ ឈទោះជាយងឈនោះរេី ឈយងតាម្ឧតរម្រនងការផ្ន
អងាការរ ព្រជាជាតិទទួលរនៃុរខាងជនឈភៀរខ្លួន (UNHCR) រដ្ឋាភិបាលរម្ពុជាបានព្ររល់ជនឈភៀរខ្លួនម្ុងតាញាដដ្លឈរនើរុំរិទិធ

ព្ជរឈកានយងតិច 100 នារ់ ឈៅព្រឈទរឈវៀតណាម្វ ិញ ចារ់តាំងេីដខ្ររកដ្ឋ ឆ្នំ 2015 ឈដ្ឋយម្ិនរំណត់អំេីសាថនភាេផ្នការឈភៀរខ្លួន
រររ់េួរឈរ។ រនុងដខ្ឈម្សា ឆ្នំ 2015 រដ្ឋាភិបាលបានរញ្ូជ នទហាន 1000 នារ់ ឈៅព្េំដដ្នរម្ពុជាឈវៀតណាម្ ឈដ្ើម្បីរារាំងម្ិនឲ្យេួរ

ម្ុងតាញាឈផ្េងឈទៀតនលងចូលរនុងព្រឈទររម្ពុជា។ អនរនាំពារយរាជរដ្ឋាភិបាលបានរញ្ញ
ជ រ់ថា ការយល់ព្េម្ទទួលជនឈភៀរខ្លួនឲ្យម្រ
តាំងទី លំឈៅជាងមីរុនងព្រឈទររម្ពុជា នឹងខ្ុ រេី រដ្ាធម្មនុញ្ញ ឈដ្ឋយសាររដ្ាធម្មនុញ្ញបានដចងអំ េីអេាព្រឹតភាេរររ់ជាតិ។ រ

ូតដ្ល់ដខ្

ម្ររា ឆ្នំ 2016 េួរម្ុងតាញាតិចតួចណារ់ដដ្លបានទទួលការអនុញ្ញញតឲ្យចុោះរញ្ជីឈរនើរុំរិទិព្ធ ជរឈកាន ដដ្លចារ់តាំងេីឈេលឈនាោះម្រ
រដ្ឋាភិបាលរម្ពុជាបានអោះអាងថា បានវាយតផ្ម្លរណឹេ ងឈរនើរុំទំងអរ់ដដ្លបានដ្ឋរ់ឯរសារ រុដនរបានរដ្ិឈរធរំណុំឈរឿងឈរៃើដតទំងអរ់
ជាឈ

តុឈធវើឲ្យអនរឈរនើរុំរិទិព្ធ ជរឈកានម្ុងតាញាខ្លោះរត់ឈភៀរខ្លួនឈៅព្រឈទរផ្ង ឈដ្ឋយភ័យខាលចការរញ្ូជ នឈៅមាតុភូម្ិវ ិញ។

រនុងដខ្រញ្ញញ ឆ្នំ 2017 រដ្ឋាភិបាលអូស្តសារលីបានឈធវើរិចចព្េម្ឈព្េៀងរញ្ូជ នជនឈភៀរខ្លួនម្រតាំងទីលំឈៅជាងមី ជាម្ួយរដ្ឋាភិបាលរម្ពុជា រងក
ឲ្យមានភាេចព្ម្ូងចព្មារគនជាម្ួយររណីេីម្ុន។ ឈរើឈទោះរីជាឈរម្ិនដ្ឹងេ័ត៌មានលម្អិតពារ់េ័នន
ធ ឹងព្បារ់ការរ៏ឈដ្ឋយ របាយការណ៍
ជាឈព្ចើនបានឈលើរឈ

ើងថាមានរិចចព្េម្ឈព្េៀងដដ្លរួម្រញ្ូច លព្បារ់ 40 លានដ្ុលាលរអូស្តសារលី រនុងជំនួយអភិវឌឍន៍រដនថម្ និង 15 លាន
ដ្ុលាលរអូស្តសារលី (ជាង 30 លានដ្ុលាលរអាឈម្រ ិរ និង ជាង 11 លានដ្ុលាលរអាឈម្រ ិរ) រព្មារ់ឈសា ុយផ្នការតាំងទីលំឈៅជាងមីរររ់
ជនឈភៀរខ្លួនឈៅអូស្តសារលីដដ្លព្តូវតាំងទីលំឈៅជាងមីឈៅរម្ពុជា ដដ្លេីម្ុន េួរឈរព្តូវបានដ្ឋរ់ឲ្យររ់ឈៅរនុងម្ជឈម្ណឌលឃុំោំងឈលើ
ឈកាោះណូរុ។ ដ្ំណឹងអំេីការឈរៀរចំឈនោះបានទទួលព្រតិរម្មអវ ិជជមានដ្៏ខាលំងកាលេីចំឈណាម្អនរដដ្លរំេុងឈរនើរុំរិទិព្ធ ជរឈកាន។ រដ្ឋាភិបាល
អូស្តសារលីបានឈបាោះខ្ិតររណណ ផ្េេវផ្ាយរនុងជំរុ ំឈៅឈលើឈកាោះណូរុ ឈដ្ឋយេណ៌នាេីព្រឈទររម្ពុជាថាជារដនលងមានរថិរភាេនិងរំេុងមាន

ឈរដ្ារិចល
ច ូតលារ់ជាម្ួយ “ឈររ ីភាេទំងអរ់ផ្នរងាម្ព្រជាធិរឈតយយ រួម្ទំងឈររ ីភាេខាងជំឈនឿសារនា និង ឈររ ីភាេផ្នការរឈញ្ចញ
ម្តិ”។ រ

ូតម្រដ្ល់ឈេលឈនោះ មានដតរុរាលព្បាំម្ួយនារ់រុឈណាណោះដដ្លបានយល់ព្េម្ម្រតាំងទីលំឈៅជាងមីរុងព្រឈទររម្ព
ន
ុជា។ រនុង

ចំឈណាម្អនរព្បាំម្ួយនារ់ឈនាោះ រួននារ់ (មានរ់ជាេួរម្ូរីម្
ល រូ

ុីញយេីព្រឈទរភូមា និង រីនារ់ជាជនជាតិអុីរង) បានឈព្ជើរឈរ ើរឈធវើ
2
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មាតុភូម្ិនិវតរន៍ ឈដ្ឋយម្ិនរិតេីហានិភ័យផ្នការឈធវើទុររ
ខ ុរឈម្នញរនុងព្រឈទររំឈណើតរររ់េួរឈរ។
ដ្ូចនឹងររម្មជនផ្នរងាម្រុីវ ិលឈផ្េងឈទៀតដដ្រ សាថរ័នសារនារ៏ព្រឈម្នឹងររ ិសាថនដដ្លមានការគររងកត់កាន់ដតឈរើនឈ
ផ្ងដដ្ររព្មារ់ការចូលរួម្ពារ់េ័នជា
ធ សាធារណៈរនុងព្រឈទររម្ពុជា។ ព្រម្ព្េ
ដដ្លជាការអោះអាងរំឈផ្លើរឬការទមាលរ់រំ

ើង

ទ
ម ណឌឆ្នំ 2009 រររ់រម្ពុជាបានហាម្ព្បាម្ការររ ិហាឈររ ិ៍ រ

ុរឈដ្ឋយអរុទធចិតឈរ លើអំឈេើណាម្ួយដដ្ល "មានទំឈនានាំឲ្យរោះពាល់ដ្ល់" រិតិយ
រ រឬរិតិរ
រ េៃ

ិ៍ រ វបានឈព្រើយងទូលំទូលាយព្រឆ្ំងនឹងឈម្ដ្ឹរនាំររេព្រឆ្ំង ដដ្លជាការរារាំង
ផ្នរុរាលឬផ្នសាថរ័ន។ ការឈចាទព្រកាន់េីរទររ ិហាឈររព្តូ
ដ្ល់ឈររភា
ី េរនុងការរឈញ្ចញម្តិ ។ ចារ់ រីេេីរមារម្និ ងអងាការឈព្ៅរដ្ឋាភិ បាល (LANGO) ឆ្នំ 2015 បានផ្េល់ននាៃនុរិទិដ្
ធ ល់

ព្ររួងម្ហាផ្ផ្ៃចំឈពាោះការចុោះរញ្ជីរររ់ព្រុម្និងការព្រម្ូលផ្េំុជាសាធារណៈ។ រិទិអ
ធ ំណាចឈនោះរួម្រញ្ូច លនូវជឈព្ម្ើររនុងការរដ្ិឈរធព្រុម្
ម្ួយ ឈដ្ឋយដផ្អរឈលើការររារនរិភាេ រថិរភាេ រណា
េ រ់ធានរ់សាធារណៈ ឯរភាេជាតិ វរបធម្៌ ព្រផ្េណីផ្នរងាម្រម្ពុជា។ អងាការដដ្ល
បានចុោះរញ្ជីព្តូវបានតព្ម្ូវឲ្យឈគរេតាម្ពារយដដ្លមានអតថន័យទូលំទូលាយរឺ “អេាព្រឹតភាេនឈយបាយ”។ ជាេិឈររ ព្េោះរងឃ

េុទធសារនារ៏បានជួរព្រទោះភាេលំបាររនុងការចុោះឈ្មោះឈបាោះឈឆ្នត និង ទទួលអតររញ្ញញណរណណ អនរឈបាោះឈឆ្នតដដ្រ។ ដ្ូចគនឈនោះដដ្រ
ព្េោះរងឃដដ្លពារ់េ័នធរុងររម្ម
ន
ភាេទម្ទររិទិឈធ លើដ្ីធីល ព្តូវបានោត់ខ្ួន
ល ហាម្ព្បាម្ម្ិនឲ្យចូលវតរ និងព្តូវបានចារ់ផ្េឹរឈដ្ឋយ
ព្េោះរងឃជាន់ខ្ពរ់ផ្នសាថរ័នព្េោះេុទធសារនាដដ្លមានរម្ពនធភាេជាម្ួយរដ្ឋាភិបាល។ ការវាយព្រហារឈលើរមាជិររភាម្រេី

រណររេព្រឆ្ំងរនុងដខ្ឧរភា ឆ្នំ 2016 និង ការឈធវើោតអនរវ ិភារនឈយបាយដ្៏លបីលាញរនុងដខ្ររកដ្ឋ ឆ្នំ 2016 បានរឈងកើននូវ
ភាេភ័យខាលចរនុងការរឈញ្ចញម្តិឈដ្ឋយឈររ ីឈៅរម្ពុជា។
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