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ស្ថា នទូតអូស្ត្ស្ថា លី ភ្នំពេញ 
 

ពេចក្ដីប្រកាេេ័ត៌មាន 

រមួគ្នា ជាដៃគូដៃើមបបី្រយទុ្ធប្រឆ ាំងនឹងអាំដ ើហងិាដ ើស្ត្រ ី

នាទិវាអន្តរជាតិប្រយុទធប្រឆាំងនឹ្ងអាំព ើហិងាព ើស្ត្តី ពយើងបាន្រ ាំ ឹកនូ្វអាំព ើហិងាដ៏
ពោរពៅពៅព ើស្ត្តីដដ កាំ ុងដតពកើតមាន្ជាពរៀងរា ់ថ្ងៃ ទាំងពៅប្រពទ្អូស្តរត  ីនិ្ងទូ
ទាំងតាំរន់្។ 

អាំព ើហឹងាព ើស្ត្តីពៅដតរន្តពកើតមាន្ ដដ ជាការរ ាំពោភ្ិទធមនុ្្សយ៉ាងពោរពៅ
រាំផុតកនុងចាំពោមការរ ាំពោភ្ិទធិមនុ្្សនានា។ 

ខណៈដដ មិន្មាន្ភា ខវះខាតថ្ន្កមមវធីិប្រឆាំងនឹ្ងរញ្ហា ពន្ះពៅកនុងប្រពទ្នានា ្ថិ
តិបាន្រង្ហា ញនូ្វរថ ន្ភា មួយដដ មាន្ការរ ាំខាន្យ៉ាងខាល ាំង ពហើយឥទធិ  ថ្ន្អាំព ើហិងាពៅ
ព ើជីវតិរុគ្គ មាន ក់ៗ និ្ង្ុខមា ភា ្ហគ្មន៍្ទាំងមូ ពៅដតមាន្ទាំហាំយ៉ាងធាំពធង។ 

ជាទូពៅពៅព ើ្ក ពោក មាន្ស្ត្តីពប្ចើន្ជាងមួយកនុងចាំពោមរីនាក់ប្តូវរងការវាយ
ដាំ ចារ់រងខាំរមួពភទ ឬរាំពាន្ពោយប្រការពផសងៗ។ ភាគ្ពប្ចើន្ ជន្ថ្ដដ ់ជាមនុ្្សដដ ស្ត្តី
រគ  ់ រមួទាំងរតី ឬ្មាជិកប្គ្ួរររុរ្ដថ្ទពទៀត។ ពៅភាគ្ខលះថ្ន្តាំរន់្បា៉ា ្ីុហវិក អប្ាដដ 
ពគ្បាន្រាយការណ៍មាន្ខព្់រហូតដ ់ ីរនាក់កនុងចាំពោមស្ត្តីរីនាក់។ ពៅប្រពទ្អូស្តរត  ី 
មាន្ស្ត្តីមួយនាក់ប្តូវបាន្ពគ្្មាល រ់ជាពរៀងរា ់្បាត ហ៏ ពោយថ្ដគូ្ព្នហ៍រចចុរបន្នឬអតីត។
ពៅប្រពទ្កមពុជាមាន្ស្ត្តីមួយកនុងចាំពោមរួន្នាក់ធ្លល រ់រងពប្រះនូ្វអាំព ើហឹងារាងកាយ ឬផលូវ
ពភទពៅកនុងជីវតិររ្់ ួកពគ្។ 
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ប្កុមប្រឹកាជាតិអូស្តរត  ី ា្ំរារ់ការកាត់រន្ថយអាំព ើហិងាប្រឆាំងនឹ្ងស្ត្តីនិ្ងកុមារ បាន្
រាយការណ៍ថាពៅឆន ាំ២០០៩ អាំព ើហិងាប្រឆាំងនឹ្ងស្ត្តីបាន្រមួចាំដណកកនុងច នាធ្លល ក់ចូ កនុង
ភា ប្កីប្ក ពោយររការបាត់រង់ចាំណូ និ្ងប្ទ យ្មបតតិ ការចាំោយព ើជមៃឺនិ្ងររួ្ ប្ ម
ទាំងការការដ ង ះនិ្ងការបាក់ដរកប្គ្ួររ។ រាំណុ និ្ងភា ប្កីប្កក៏បាន្ពធវើពោយស្ត្តីនិ្ង
កុមារមីាន្ភា ង្ហយរងពប្រះពប្ចើន្ជាងមុន្ ពៅនឹ្ងការពកងប្រវញ័្ច ផលូវពភទ។ 

ពៅប្រពទ្កមពុជា ការ្ិកាពោយអនកជាំនាញអន្តរជាតិនិ្ងកនុងស្្កុបាន្រង្ហា ញថាស្ត្តី
មាន ក់កនុងចាំពោមរីនាក់ និ្ង រុរ្់មាន ក់កនុងចាំពោមរួន្នាក់ពជឿថាកនុងរថ ន្ភា ជាក់ដ្តង 
អាំ ីអាំព ើហិងាពោយរុរ្ព ើប្រ ន្ធជាពរឿងដដ ោចទទួ យកបាន្។ តឹកាងអន្តរជាតិ
រង្ហា ញថាពយើងោចពធវើការផ្លល ្់រតូរជាចាាំបាច់កនុងការរង្ហា រអាំព ើហិងាទាំងពន្ះពៅព ើស្ត្តីនិ្ង
កុមារ។ ពដើមបីពោះស្រយរញ្ហា ពន្ះ ពយើងគ្របីពធវើការផ្លល ្់រតូរឥរយិរទនិ្ងអករបកិរយិដដ 
ោចរកាចិតត ពចះងលឹងដងលង ពចះអត់ពោន្ ្ពោត ្ ពដើមបីរពញ្ជ ៀ្អាំព ើហិងា។ 

ងមីៗពន្ះ ប្រពទ្អូស្តរត  ីបាន្ោក់ពោយពប្រើប្បា្់ដផន្ការ្កមមភា ព ើកទី២ររ្់
ខលួន្ដដ មាន្ចាំណងពជើងថា “ឈាន្ពឆព ះពៅរកឆន ាំ២០១៣ ដ ់ ២០១៦” ដដ បាន្អាំពាវនាវ
ដ ់្ហគ្មពៅប្រពទ្ អូស្តរត  ីពោយររួរមួរន ពដើមបីកាត់រន្ថយអាំព ើហិងាព ើស្ត្តីនិ្ងកុមារ
កនុងកប្មិតមួយ ដដ ប្បាកដប្រជានិ្ងមាន្ចិរភា ។ កនុងរយៈព  ថ្ន្ការអនុ្វតតដផន្ការ
្កមមភា ព ើកទី២ររ្់ខលួន្ ពយើងរ ាំ ឹងទុកថាផ្លល ្់រតូរវរបធម៌នឹ្ងមាន្វឌ្ឍន្ភា ។ ស្ត្តីនឹ្ងប្តូវ
បាន្ព ើកទឹកចិតតពោយរាយការណ៍អាំ ីរទ ិពរធន៍្ដដ ធ្លល រ់ព ើរប្រទះ ពហើយ្មាជិក
ភាគ្ពប្ចើន្ថ្ន្្ហគ្មពៅប្រពទ្ អូស្តរត  ីនឹ្ងរដិព្ដអាំព ើហិងាជាោច់ខាត។ 

ពោយទទួ រគ  ់ថាអាំព ើហិងាព ើស្ត្តីជារញ្ហា ដដ រ៉ាះពា ់ដ ់ស្ត្តីនិ្ងកុមារពី ើ
 ិភ ពោក ប្រពទ្អូស្តរត  ីបាន្ពរតជាា ចិតតកនុងការរាំប្ទនិ្ងពធវើការកនុងភា ជាថ្ដគូ្ជាមួយ
ប្រពទ្នាន្ពដើមបីរញ្ច រ់អាំព ើហិងាព ើស្ត្តី។ 
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ប្រពទ្អូស្តរត  ីបាន្ចូ រមួវភិាគ្ទន្ចាំនួ្ន្២០ោន្ដុោល រព៍ដើមបរីញ្ច រ់អាំព ើហិងាព ើ
ស្ត្តីពៅកនុងប្រពទ្កមពុជា។ នាពដើមឆន ាំពន្ះពយើងបាន្ចុះហតថព ខាព ើកិចចប្ មពប្ ៀងជាមួយ
រាចរោា ភិបា កមពុជាពដើមបី្ហការរន ព ើរញ្ហា ពន្ះនិ្ងពធវើ ឥរយិរទនិ្ងរង្ហា រអាំព ើហិងា
ពដើមបីពោយស្ត្តីនិ្ងកុមារមីាន្្ុវតថភា ជាងមុន្ពៅកនុង្ហគ្មន៍្ររ្់ ួកពគ្។   

ប្រពទ្អូស្តរត  ីបាន្្ហការជាមួយថ្ដគូ្ជាតិនិ្ងអន្តរជាតិនានាពដើមបីផត ់ព្វាកមម
ដផនក្ុខាភិបា  ផលូវចិតត ជប្មក ្ិការអរ់រ ាំ និ្ងផលូវចារ់ដ ់ស្ត្តីនិ្ងកុមារ ី ដដ រងពប្រះ
ពោយអាំព ើហិងា។ រចចុរបន្នពន្ះស្ត្តីនិ្ងកុមារចីាំនួ្ន្៥០០នាក់បាន្ទទួ ផ អាំ ីជាំនួ្យពន្ះ។  
ពោយមាន្កិចច្ ហការជាមួយអងគការUNWOMEN ពយើងបាន្ជូយប្ក្ួងកិចចការនារ ី រពងាើត
ដផន្ការ្កមមភា ជាតិព ើ ទី២ ពដើមបី រញ្ច រ់អាំព ើហិងាព ើស្ត្តី។ ពយើងមាន្ ទធភា អនុ្វតត
ការ្ិកាដដ ទទួ រគ  ់ជាអន្តរជាតិ ពដើមបីកាំណត់កាំរតិអាំព ើហិងាព ើស្ត្តីកនុងប្រពទ្   
កមពុជា។ 

រយៈព  ៣ឆន ាំខាងមុខ ពយើងនឹ្ងរន្តការរាំប្ទព ើជាំនួ្យពន្ះក៏ដូចជាការ ផត ់ជាំនួ្យ
ដ ់ការរកព ើញនានាពដើមបីរមួរន ជាមួយ្ហគ្មន៍្និ្ងអជាា ធរមូ ោា ន្កនុងប្រពទ្កមពុជា 
កនុងការ ុះពារ ពធវើការផ្លល ្់រតូរឥរយិរទព ើអាំព ើហិងាព ើស្ត្តី។  

រុគ្គ មាន ក់ៗ ្ហគ្មន៍្នី្មួយៗ និ្ងរោា ភិបា  មាន្ការទទួ ខុ្ប្តូវ និ្ង ភារកិចច
កនុងការនិ្យយពោយខាល ាំងៗប្រឆាំងនឹ្ងអាំព ើហិងាព ើស្ត្តី។ ពៅកដន្លងពធវើការ ពៅរោពរៀន្ 
និ្ង្ក វទិា ័យ កនុង្ហគ្មន៍្ និ្ងកនុងផទះពយើងគ្មបីនិ្យយថា “ មមប្គ្រ់ប្រន់្ពហើយ” ។ 

នាយករដាមន្រន្តីអូស្តរត  ីកាំ ុងនាាំមុខជាគ្ាំរជូា ឯកអគ្គរដាទូតរូរ ៌ណ្។ កនុងរដាបា 
ថាន ក់ខព្ ់ថ្ន្ប្រពទ្អូស្តរត  ី នាយករដាមន្រន្តី Abbott បាន្រញ្ហជ ក់ចា្់ថាប្រពទ្អូស្តរត  ី
មាន្ការពយគ្យ ់កាំរតិ្ូន្យចាំពពាះអាំព ើហិងាព ើស្ត្តី។ 
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កិចចខិតខាំប្រឹងដប្រងរមួររ្់ពយើង ទមទរនូ្វ  ការផ្លល ្់រតូរដ៏ប្ជា ពប្ៅកនុង ិភ ពោក
មិន្ប្រន់្ដតពដើមបីស្ត្តីនិ្ងកុមារពីទ ដតពដើមបពីយើងទាំងអ្់រន ៕ 

ពោកស្្ី ោ ី្ុន្ រ ឺរ ៉ា ូឯកអគ្គរាជទូតអូស្តរា  ីប្រចាាំកមពុជា 

ទាំនាក់ទាំន្ង ័តមាន្៖ ពោក រយម៉ាុន្ ដហ វ ឡូវ ព ខាទី១ រថ ន្ទូតអូស្តរា  ីភនាំព ញ 
ទូរ្័ ទព ខ ០២៣ ២១៣ ៤៧០ 

ថ្ងៃទី២៥ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

 


