ស្ថានទូតអូស្ត្ស្ថាលី ភ្នំពេញ
ពេចក្ដីប្រកាេេ័ត៌មាន
រ ួមគ្នាជាដៃគូដៃើមប ីប្រយុទ្ធប្រឆ ាំងនឹងអាំដ ហ
ើ ង
ិ ាដ
នាទិវាអន្តរជាតិ ប្រយុទធប្រឆាំងន្ឹងអាំព ើហិងាព
ពោរពៅពៅព

ើស្ត្តីដដ

កាំ ុងដតពកើតមាន្ជាពរៀងរា

ស្តើ ្រី

ើស្ត្តី

ពយើងបាន្រ ាំ

ឹកន្ូវអាំព ើហិងាដ៏

់ថ្ងៃ

ទាំងពៅប្រពទ្អូស្តរត

ីន្ិងទូ

ទាំងតាំរន្់។
អាំព ើ ហឹងាព

ើស្ត្តីពៅដតរន្តពកើតមាន្

ដដ

ជាការរ ាំពោភ្ិទធមន្ុ្សយ៉ា ងពោរពៅ

រាំផុតកនុងចាំពោមការរ ាំពោភ្ិទិ ធមន្ុ្សនានា។
ខណៈដដ

មិ ន្មាន្ភា ខវះខាតថ្ន្កមមវ ិធី ប្រឆាំងន្ឹ ងរញ្ហ
ា ពន្ះពៅកនុងប្រពទ្នានា ្ថិ

តិបាន្រង្ហាញន្ូវរថន្ភា មួយដដ
ព

ើជីវ ិតរុគ្គ

មានក់ៗ ន្ិង្ុខមា

ជាទូពៅពៅព

ើ្ក

មាន្ការរ ាំខាន្យ៉ា ងខាលាំង ពហើយឥទធិ

ភា ្ហគ្មន្៍ ទាំងមូ

ពៅដតមាន្ទាំហាំយ៉ាងធាំពធង។

ពោក មាន្ស្ត្តីពប្ចើ ន្ជាងមួ យកនុងចាំ ពោមរី នាក់ ប្តូវរងការវាយ

ដាំ ចារ់រងខាំរម
ួ ពភទ ឬរាំពាន្ពោយប្រការពផសងៗ។ ភាគ្ពប្ចើន្ ជន្ថ្ដដ
រគ

ថ្ន្អាំព ើហិងាពៅ

់ជាមន្ុ្សដដ

ស្ត្តី

់ រួមទាំងរតី ឬ្មាជិកប្គ្ួរររុរ្ដថ្ទពទៀត។ ពៅភាគ្ខលះថ្ន្តាំរន្់បា៉ា្ុីហិក
វ អប្ាដដ

ពគ្បាន្រាយការណ៍មាន្ខព្់រហូតដ

់ ីរនាក់ កុងចាំ
ន
ពោមស្ត្តីរីនាក់។

មាន្ស្ត្តីមួយនាក់ ប្តូវបាន្ពគ្្មាលរ់ ជាពរៀងរា

់្បាតហ៏

ពៅប្រពទ្អូ ស្តរត

ី

ពោយថ្ដគ្ូ ព្នហ៍រចចុរបន្នឬអតី ត។

ពៅប្រពទ្កមពុជាមាន្ស្ត្តីមួយកនុងចាំពោមរួ ន្នាក់ ធ្លលរ់ រងពប្រះន្ូ វអាំព ើ ហឹងារាងកាយ ឬផលូវ
ពភទពៅកនុងជី វ ិតររ្់ ួកពគ្។
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ប្កុមប្រឹកាជាតិអូស្តរត

ី្ាំរារ់ ការកាត់រន្ថយអាំព ើហិងាប្រឆាំងន្ឹងស្ត្តីន្ិងកុមារ បាន្

រាយការណ៍ថាពៅឆនាំ២០០៩ អាំព ើហិងាប្រឆាំងន្ឹ ងស្ត្តីបាន្រួមចាំដណកកនុងច
ភា ប្កីប្ក ពោយររការបាត់ រង់ចាំណូ
ទាំងការការដ

ង

ន្ិងប្ទ យ្មបតតិ ការចាំោយព

ះន្ិងការបាក់ដរកប្គ្ួររ។

រាំណុ

នាធ្លលក់ចូ

កនុង

ើជមៃឺន្ិងររួ្ ប្ ម

ន្ិងភា ប្កីប្កក៏ បាន្ពធវើពោយស្ត្តីន្ិង

កុមារ ីមាន្ភា ង្ហយរងពប្រះពប្ចើន្ជាងមុន្ ពៅន្ឹងការពកងប្រវ ័ញ្ចផលូវពភទ។
ពៅប្រពទ្កមពុជា ការ្ិកាពោយអនកជាំនាញអន្តរជាតិ ន្ិងកនុងស្្ុកបាន្រង្ហាញថាស្ត្តី

មានក់កុងចាំ
ន
ពោមរីនាក់

ន្ិង

អាំ ីអាំព ើហិងាពោយរុរ្ព

រុ រ្់មានក់ កុងចាំ
ន
ពោមរួ ន្នាក់ ពជឿថាកនុងរថន្ភា ជាក់ដ្តង

ើប្រ ន្ធជាពរឿងដដ

ោចទទួ

យកបាន្។

តឹកាងអន្តរជាតិ

រង្ហាញថាពយើងោចពធវើការផ្លល្់រូរជាចាាំ
ត
បាច់ កុងការរង្ហ
ន
ា រអាំព ើ ហិងាទាំងពន្ះពៅព

ើស្ត្តីន្ិង

កុមារ។ ពដើមបីពោះស្រយរញ្ហ
ា ពន្ះ ពយើងគ្របីពធវើការផ្លល្់រូតរឥរ ិយរទន្ិងអករបកិរ ិយដដ
ោចរកាចិតត ពចះងលឹងដងលង ពចះអត់ពោន្ ្ពោ
ត ្ ពដើមបីរពញ្ជៀ្អាំព ើហិងា។
ងមីៗពន្ះ ប្រពទ្អូស្តរត
ខលួន្ដដ
ដ

មាន្ចាំណងពជើងថា “ឈាន្ពឆពះពៅរកឆនាំ២០១៣ ដ

់្ហគ្មពៅប្រពទ្ អូស្តរត

កនុងកប្មិតមួយ
្កមមភា ព
បាន្ព

ីបាន្ោក់ពោយពប្រើប្បា្់ដផន្ការ្កមមភា ព

ដដ

បាន្អាំពាវនាវ

ីពោយរួររួមរនពដើមបីកាត់រន្ថយអាំព ើហិងាព

ប្បាកដប្រជាន្ិងមាន្ចិ រភា ។

កនុងរយៈព

ើស្ត្តីន្ិងកុមារ

ថ្ន្ការអន្ុវតតដផន្ការ

ើកទី២ររ្់ខួន្
ល ពយើងរ ាំ ឹ ងទុ កថាផ្លល្់រូរវរបធម៌
ត
ន្ឹងមាន្វឌ្ឍន្ភា ។ ស្ត្តីន្ឹងប្តូវ

ើកទឹកចិតតពោយរាយការណ៍អាំ ីរទ ិពរធន្៍ដដ

ភាគ្ពប្ចើន្ថ្ន្្ហគ្មពៅប្រពទ្ អូស្តរត
ពោយទទួ
ិភ ពោក

់ ២០១៦” ដដ

ើកទី ២ររ្់

រគ

់ថាអាំព ើហិងាព

ប្រពទ្អូ ស្តរត

ធ្លលរ់ព ើរប្រទះ

ពហើយ្មាជិក

ីន្ឹងរដិព្ដអាំព ើហិងាជាោច់ខាត។
ើស្ត្តីជារញ្ហ
ា ដដ

រ៉ាះពា

់ដ

់ស្ត្តីន្ិងកុមារ ីព

ើ

ីបាន្ពរតជាាចិតតកុងការរាំ
ន
ប្ទន្ិ ងពធវើការកនុងភា ជាថ្ដគ្ូ ជាមួយ

ប្រពទ្នាន្ពដើមបីរញ្ចរ់អាំព ើហិងាព

ើស្ត្តី។
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ប្រពទ្អូ ស្តរត

ីបាន្ចូ

ស្ត្តីពៅកនុងប្រពទ្កមពុជា។
រាចរោាភិបា

រួមវ ិភាគ្ទន្ចាំ ន្ួន្២០ោន្ដុោលរ ៍ពដើមបីរញ្ចរ់អាំព ើហិងាព

នាពដើមឆនាំពន្ះពយើងបាន្ចុះហតថព

កមពុជាពដើមបី្ហការរនព

ើរញ្ហ
ា ពន្ះន្ិងពធវើ

ខាព

ើ

ើកិចចប្ មពប្ ៀងជាមួយ

ឥរ ិយរទន្ិងរង្ហារអាំព ើហិងា

ពដើមបីពោយស្ត្តីន្ិងកុមារ ីមាន្្ុវតថភា ជាងមុន្ពៅកនុង្ហគ្មន្៍ររ្់ ួកពគ្។
ប្រពទ្អូស្តរត
ដផនក្ុខាភិ បា

ីបាន្្ហការជាមួយថ្ដគ្ូជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិនានាពដើមបីផត

ផលូវចិតត ជប្មក ្ិការអរ់រ ាំ ន្ិងផលូវចារ់ដ

ពោយអាំព ើហិងា។

់ព្វាកមម

់ស្ត្តីន្ិងកុ មារ ី ដដ

រចចុរបន្នពន្ះស្ត្តីន្ិងកុមារ ីចាំន្ួន្៥០០នាក់បាន្ទទួ

ផ

រងពប្រះ

អាំ ីជាំន្ួយពន្ះ។

ពោយមាន្កិច្
ច ហការជាមួយអងគការUNWOMEN ពយើងបាន្ជូយប្ក្ួងកិចកា
ច រនារ ី រពងាើត
ដផន្ការ្កមមភា ជាតិព
ការ្ិកាដដ

ទទួ

រគ

ើ

ទី២ ពដើមបី រញ្ចរ់អាំព ើហិងាព
់ជាអន្តរជាតិ

ើស្ត្តី។ ពយើងមាន្

ពដើមបីកាំណត់កាំរ ិតអាំព ើហិងាព

កមពុជា។
រយៈព
ដ

់ការរកព

៣ឆនាំខាងមុខ ពយើងន្ឹងរន្តការរាំប្ទព

រុគ្គ

ើអាំព ើហិងាព

មានក់ៗ ្ហគ្មន្៍ន្ីមួយៗ ន្ិងរោាភិបា

កនុងការន្ិយយពោយខាលាំងៗប្រឆាំងន្ឹងអាំព ើហិងាព
ន្ិង្ក

វ ិទា

ថានក់ខ្
ព ់ថ្ន្ប្រពទ្អូស្តរត
មាន្ការពយគ្យ

ើស្ត្តី។

់ជាំន្ួយ

ោាន្កនុងប្រពទ្កមពុជា

មាន្ការទទួ

ខុ្ប្តូវ ន្ិង ភារកិចច

ើស្ត្តី។ ពៅកដន្លងពធវើការ ពៅរោពរៀន្

័យ កនុង្ហគ្មន្៍ ន្ិ ងកនុងផទះពយើងគ្មបីន្ិយយថា “

នាយករដាមន្រន្តីអូស្តរត

ើស្ត្តីកុងប្រពទ្
ន

ើជាំន្ួយពន្ះក៏ដូចជាការ ផត

ើញនានាពដើមបីរម
ួ រនជាមួយ្ហគ្មន្៍ន្ិងអជាាធរមូ

កនុងការ ុះពារ ពធវើការផ្លល្់រូរឥរ
ត
ិយរទព

ទធភា អន្ុវតត

ម
ម ប្គ្រ់ប្រន្់ពហើយ” ។

ីកាំ ុងនាាំមុខជាគ្ាំរជា
ូ
ឯកអគ្គរដាទូតរូរ ៌ណ្។ កនុងរដាបា

ី នាយករដាមន្រន្តី Abbott បាន្រញ្ហ
ជ ក់ចា្់ថាប្រពទ្អូស្តរត

់កាំរ ិត្ូន្យចាំពពាះអាំព ើហិងាព

ើស្ត្តី។
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ី

កិចចខិតខាំប្រឹងដប្រងរួមររ្់ពយើង ទមទរន្ូវ ការផ្លល្់រូរដ៏
ត ប្ជា

មិន្ប្រន្់ដតពដើមបីស្ត្តីន្ិងកុមារ ីពទ ដតពដើមបីពយើងទាំងអ្់រន៕
ពោកស្្ី ោ

្
ី ុន្ រឺរ ៉ាូ ឯកអគ្គរាជទូតអូស្តរា

ទាំនាក់ទាំន្ង ័តមាន្៖ ពោក រយម៉ាុន្ ដហវ

ពប្ៅកនុង ិ ភ ពោក

ប្ី រចាាំកមពុជា

ឡូវ ព

ខាទី១ រថន្ទូតអូស្តរា

ទូរ្័ ពទ ខ ០២៣ ២១៣ ៤៧០

ភ
ី ាំពន ញ

ថ្ងៃទី២៥ ខែវ ិចឆិកា ឆ្ន២
ំ ០១៤

16B National Assembly Street, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkamon, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia
Telephone: 855 23 213470
Facsimile: 855 23 213413

