ន្ចក្តី្នងខបនគាលននយាបាយស្រសាវរជាវ

ហានិភ័យរតីរុណ៖ អំនពើហិងាចំនពា្ះស្ត្តីពិការក្នុង
របនទ្ក្មជុជា

ការក្ំណត់បញ្ហ
ា
ស្ត្តីពិការ នៅនលើពិភពនោក្ ជួបរបទះបញ្ហ
ា អំនពើហិងាក្នុងក្រមិត

ខ្ព្់ខាលំងជាងស្ត្តីមិនពិការ ។ ពួក្គាត់ទទួលរងនរគាះទំង្ុខ្ភាព
ផលូវកាយ និងផលូវចិតធ
ត ងន់ធងរនោយសារការបងកពីអំនពើហិងា នហើយពួក្
គាត់្ិត
ថ ក្នុងក្រមិត

ហានិភ័យខ្ព្់ដនការជួបនឹងបញ្ហ
ា សាលក្សានម

ហានិភ័យរតីរុណ (Triple Jeopardy) ជារនរមាងស្រសាវរជាវ
រយៈនពលបីឆ្នំរតូវបាននធវើការ្ិក្ានដើមបីផតល់នូវព័ត៌មាន

នរបៀបនធៀបអំពីជីវ ិតរ្់នៅរប្់ស្ត្តីពិការនៅក្នុងរបនទ្ក្មពុជា ។

ទុយ៍្ ការនរ ើ្នអើង និងការរ ំនោភ្ិទិធនផេងៗនទៀត ។ ប៉ុមនតមាន

បទពិនសាធន៍ដនអំនពើហិងា

ទិននន័យតិចតួចអំពីពិការភាព និងនភទ ទក្់ទងនឹងអំនពើហិងាអនតរ

លទធផលបង្ហាញថាគាមនភាពខ្ុ្គានខាលំង

បុរគលបានបញ្ូច លនៅក្នុងតំបន់អា្ុីបា៉្ុីហិក្
វ ។



អំនពើហិងានលើរាងកាយឬ ហិងាផលូវនភទពីដដរូរន
និងស្ត្តីមិនពិការ

សារ្ំខាន់ៗ

ស្ត្តីពិការនៅក្នុងរបនទ្ក្មពុជា

ជួបរបទះនូវ

ឥរ ិយាបទ

និងរងអំនពើហិងា

លទធផលដនការវ ិភារទំងមបបបរ ិមាណ និង រុណភាពនៅនលើអំនពើ

ស្ត្តីពិការ

ជាងពីដដរូរ នបើនរបៀបនធៀបជាមួ យស្ត្តីមិនពិការ។

មដលបានចូលរួមនៅក្នុងការ្ិក្ាននះ

រតូវបាន

មិនពិការ

o ៥,៧% រងការរ ំនោភផលូវនភទពី្មាជិក្ររួសារ

ស្ត្តីពិការជួបវ ិបតតិផូវចិ
ល តតនរចើនជាងស្ត្តីមិនពិការ នោយមិនរិត
ពីការរងអំនពើហិងា

ឧប្រគក្ុងការោតរតោងពី
ន
អំនពើ ហិងា និង ការទទួលបាន
ន្វារឺមានលក្ខណៈមិនលអនោយសារ
រប្់ពួក្គាត់

និង

ជាងហា្ិបភាររយឬ៥២,៥ ភាររយដនអនក្ចូលរួមជាស្ត្តីពិការបាន
ស្ត្តីមិនពិការ ៣៥,២% ។ មួ យភារបួនរ ឺ២៥,៤%ដនស្ត្តីពិការបាន

o ២៥,៤% រងការរ ំនោភផលូវកាយ

ទន់នខ្ាយមផនក្ហិរញ្ដវតថុ

ហិងាមផនក្ផលូវចិតត ផលូវកាយ ផលូវនភទក្ំរ ិតខ្ព្់ពីណាក្់្មាជិក្ររួសារ

រាយការណ៍ ពីកាទទួលរងអំនពើហិងានលើផូវចិ
ល តត នរបៀបនធៀបជាមួយ

o ៥២,៥% រងការរ ំនោភផលូវចិតត



ដងនរចើនជាងស្ត្តីមិនពិការ ។
ហិងាក្នុងចំនណាមស្ត្តីពិការបានបង្ហាញថា ស្ត្តីពិការជួបរបទះអំនពើ

ក្ត់រានូវអរាអំនពើហិងាក្នុងររួសារមាន្ថិតិខ្ព្់ជាងស្ត្តី



ប៉ុមនតស្ត្តីពិការទំនងជាជួបរបទះនូវការោក្់

ររប់រប
ូ ភាព (ផលូវចិតត ផលូវកាយ និ ងផលូវនភទ) ពី្មាជិក្ររួសារ
នបើនរបៀបនធៀបជាមួយស្ត្តីមិនមមនពិការ ។



។

ើយ រវាងស្ត្តីពិការ

ក្រមិត្ក្មមភាព និងទីក្មនលងរប្់ពួក្គាត់ ពី្ំណាក្់ដដរូ ៤,២

ររប្ងកត់ក្ុងក្រមិ
ន
តខ្ព្់ពីដដរូជិត្និទធ



មផនក្អរាមដលជួបរបទះ

ស្ត្តីពិការមានភាព

អំណាចតិចតួចនៅក្នុងជីវ ិត

មានតរមូវការបន្ទទន់មួយក្នុងការនលើក្ក្មព្់

នគាលននយាបាយ និងន្វាក្មម នដើមបីបពា្ឈប់អំនពើហិងា និង
ការនរ ើ្នអើង មដលជួបរបទះនោយស្ត្តីពិការ។

រាយការណ៏អំពីអំនពើហិងានលើ ផូវកាយ
ល
ស្ត្តីមិនពិការ)។

(នធៀបជាមួយ១១,៤%ដន

៥,៧ ភាររយរាយការណ៍ពីអំនពើហិងាផលូវនភទពី

្មាជិក្ររួសារ(នធៀបជាមួយ១,១%ដនស្ត្តីមិនពិការ)។

ទំងននះបមនថមនៅនលើការទទួលរងការររប់ររង និងការររមាមក្ំមហង
មផនក្ឥរ ិយាបទដូចជា

ការ្ុំការអនុញាតពីមនុ្េក្នុងររួសារមុន

នៅទទួលការមថទំ្ុខ្ភាព។ ការ្ិក្ាបានរក្ន

ើញពីការទក្់ទងគាន

យា៉ ងចា្់រវាងអំនពើហិងា និងពិការភាព និងក្រមិតនក្ើនន

ើងដន

បញ្ហ
ា ផលូវចិតត ។ នទះជាយា៉ ងណាក្៏នោយ ស្ត្តីពិការ ជួបរបទះនូវ
បញ្ហ
ា ផលូវចិតតខ្ព្់ជាងស្ត្តីមិនពិការ

នោយមិនរិតពីក្រមិតរបឈម

នឹងអំនពើហិងានផេងនទៀតន

ើយ ។ ននះបានរូ្បញ្ហ
ជ ក្់ពី្មាពធដន

បញ្ហ
ា ផលូវចិតតមដលជួបរបទះនោយស្ត្តីពិការក្នុងរបនទ្ក្មពុជា ។

ការរបយុទធរបឆ្ំងជាមួយឥរ ិយាបទនរ ើ្នអើង មដលខ្ុ្ឆគង នហើយ

ស្ត្តីមដលបានចូលរួមមួយចំនួនតូច បានោតរតោងអំពីបញ្ហ
ា អំនពើ
ឬម្វងរក្ន្វាគាំរទ

មិនថាពួក្នរ

ជាជនពិការឬមិនពិការក្៏នោយ ។ ស្ត្តីពិការ ហាក្់បីដូចជាមានការ
ោតរតោងពីបញ្ហ
ា អំនពើហិងាពីដដរូរតិចជាង នបើនរបៀបនធៀបជាមួយ
ឧប្រគក្ុងការោតរតោងពី
ន
អំនពើ ហិងា

ម្វងរក្ន្វាក្មមគាំរទពី្មាជិក្ររួសារ
ចំនពា្ះររប់ស្ត្តីទំងអ្់ជាជាងពីដដរូរ។
ហិងានិង

និងការ

មានលក្ខណៈធងន់ធងរ

ឥទធិពលអវ ិជជមានដនអំនពើ

ពិការភាពមានសាថនភាពរ ឹតមតអារក្ក្់្រមាប់ ស្ត្តីពិការ

មដលមាន្វ័យភាពហិរញ្ដ វតថុទប

ជិវ ិតរប្់ពួក្គាត់ជាងស្ត្តីមិនពិការ។

ភានក្់ង្ហរជំនួយតិចតួចនៅក្នុង

នៅក្នុងរបនទ្ក្មពុជា

មដលន្ទំឲ្យមាន

មផអក្យា៉ ងមុតមាំនៅនលើ្ិទិម
ធ នុ្េ
នយនឌ័រមដលមានភាពមិនន្មើគាននដើមបី

នៅមិនទន់មាននគាលននយា

ើយ ។ មានតរមូវការជាបន្ទទន់

មួយក្នុងការមក្មរបឥរ ិយាបទនរ ើ្នអើង និងការបនងកើនការយល់ដឹងពី
បមនថមពី ននះ

នៅនលើមផនក្នគាលននយាបាយ និង ក្មមវ ិធី
នោយមផអក្នលើទិ្នៅនគាលននយាបាយទំងននះ

ការ្ិក្ាបានរ ំនលចពី

ន្វាក្មមមដលអាចរក្បាននរចើនបំផុត រឺនតតតនលើតរមូវការរប្់ស្ត្តី
មដលបានជួបរបទះអំនពើហិងាពីដដរូ។ ស្ត្តីពិការក្នុងរបនទ្ក្មពុជា
ហាក្់ដូចជាមិនមានដដរូនធៀបជាមួយស្ត្តីមិនពិការ ក្៏ទំនងជាជួប



នតតតនលើការផតួចនផតើមមដលបង្ហាញពីការរប្ពវគានដន

នយនឌ័រ និងពិការភាព



គាំរទនគាលននយាបាយ

និងក្មមវ ិធីរប្់អងគភាបញ្ច្ញ្ហ
ច ប

មដលក្ំណត់ និងផតល់ន្វានៅដល់ស្ត្តីពិការ



ផតល់គម្រោងហិរញ្ញ វត្ថុដែលទទួលស្គាល់ និងពិចារណាម្ៅ

ែល់ភាពចរមរុះរបស់ស្តសតីពិការ (ឧទាហរណ៍ សោជិកភាព

ពរងឹងនគាលននយាបាយអំនពើហិងាទក្់ទងនឹងនយនឌ័រ និង
ពិការភាព និង នលើក្ក្មព្កា
់ រនឆលើយតបជាលក្ខណៈសាថប័ន៖


មផនការ្ក្មមភាពជាតិនដើមបីទប់សាកត់អំនពើហិងានលើស្ត្តី ្ថិត
ក្នុងដំនណើរការបនងកើត) រួរមតបញ្ូច ល

បញ្ហ
ា អំនពើហិងាក្នុងររួសារកាន់មតខ្ព្់មដរ ពី្ំណាក្់្មាជិក្ក្នុង

យុទសា
ធ
ស្ត្តជាក្់ោក្់

នដើមបីការពា្រររប់ទំរង់ដនអំនពើហិងានលើស្ត្តីពិការ មដលរួមមាន

ររួសារ ។ នគាលននយាបាយ និងក្មមវ ិធី្ីតពីអំនពើហិងា រតូវមតនធវើ

អំនពើហិងាពី្មាជិក្ររួសារ

ការមក្ដចននដើមបីនឆលើយតបចំនពា្ះភាពខ្ុ្គានននះ ។

និងបនងើកនការទទួលសាគល់ថា

ពិការភាពនធវើឲ្យស្ត្តីកាន់មតង្ហយរងនរគាះពីអំនពើហិងា។

ការចូលរួមយា៉ ងខាលំងកាល រប្់ស្ត្តីពិការក្នុងការនធវើមផនការ និង
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ើយ ។ អវតតមានដន្នមលងននះ មិនរតឹមមតជះឥទធិពល

ប៉ុមនតមថមទំងអាចរតូវបាននរ
ឬ

្ហការណ៍កាន់មតជិត្និតរវាងអនក្បនងកើត នគាលននយាបាយ
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បទពិនសាធន៍នយនឌ័ររប្់ជនពិការ

នដើមបីនោះស្រសាយភាពខ្វះចនន្ទលះនិង

ននរករមជនជាត្ិភាគត្ិច)

អំនពើហិងា៖

នមើលរ ំលងដល់

ការ្ិក្ា្ូម

នលើក្ក្មព្់នគាលននយាបាយ និង ក្មមវ ិធី៖

តរមូវការជាក្់ោក្់រប្់ស្ត្តីពិការមដលបានជួបរបទះបញ្ហ
ា

ដល់អាទិភាពដនអងគការប៉ុនណាណះនទ

នលើក្ក្មព្់ការមចក្រ ំមលក្

ការផតល់អនុសា្ន៍ន្ទន្ទ

ទិ្នៅនគាលននយាបាយ្ំខាន់ៗមួយចំនួន៖

ជនពិការន

និងវ ិធីសាស្ត្តនធវើការតល្់បូរត

អំណាច ការររប់ររងធនធាន និងការ្ំនរចចិតត ។

ការក្ំនត់មូលនិធិនគាលនៅ

ោក្់ មដលជួបរបទះនោយស្ត្តីពិការ ឬមានចាប់គាំរទ ការត្ូមតិ

សាថនភាពស្ត្តីពិការផងមដរ។

រតូវការឲ្យមាន

ការចូលរួមមផនក្នគាលននយាបាយរយៈនពលយូរ និង្ថិតន្ថរ នោយ

បាយណាមួយ មដលអាចនោះស្រសាយររប់ របនភទដនអំនពើហិងាជាក្់
ឬន្វាផតល់ជរមក្្រមាប់ពួក្គាត់ន

អំនពើហិងាចំនពា្ះស្ត្តីពិការ

ផតល់អនុសា្ន៍មួយចំនួន៖

ទិ្នៅនគាលននយាបាយ
បចចុបបននននះ

នគាលននយាបាយឬក្មមវ ិធី ។

នឹងអំនពើហិងា៖

និងការទទួលបានន្វាគាំរទ

ស្ត្តីមិនពិការ។

ក្មដលរបឈមនោយស្ត្តីពិការ នៅនពលបនងកើត

ការមក្មរបឥរ ិយាបទ និងអាក្បបក្ិរ ិយាមដលគាំរទ

ឧប្រគចំនពា្ះការោតរតោងពីអំនពើហង
ិ ា

ហិងាដល់មនុ្េជុំវ ិញខ្លួន

ក្៏ឧប្រគនោយម

ចំណុចរប្ពវ។


ភានក្់ង្ហរមិនមមនរោាភិបាល

និងនយនឌ័រ

នឹងជួយឆលុះបញ្ហ
ច ំងពី

និងភានក្់ង្ហរោាភិបាល

មដល

ពា្ក្់ព័ននធ ៅក្នុងនគាលននយាបាយពិការភាព និងនយនឌ័រ រួរ
ក្ំណត់អាទិភាពនធវើការវាយតដមល្ក្មមភាពនៅក្នុងក្មម



វ ិធី និង ដំននើរការ ដនពិការភាព និងនយនឌ័រ ។

តំបន់អា្ុីបា៉្ុីហិក្
វ

អងគការ

International Development, 3. 2009 ។
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រតូវមតម្វងយល់ឲ្យចា្់ពី

រនបៀបមដលនយនឌ័រជះឥទធិពលដល់
ពិការភាព

និងនៅវ ិញនៅមក្

ក្មមវ ិធីនដើមបីឆុះបញ្ហ
ល
ច ំងពីតរមូវការ

បទពិនសាធន៍រប្់
ើងវ ិញនលើ

និងនធវើការពិនិតយន

និងអាទិភាពដ៏ជាក្់ោក្់

រប្់ស្ត្តី និងបុរ្ពិការ ។


ការពិនិតយន

ើងវ ិញនលើក្មមវ ិធី
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រក្ុមស្រសាវរជាវ បានបនងកើតឧបក្រណ៏បណុត ះបណា
ត លមួយចំនួន

មដលមានតដមលទប
អង់នរល្

និង

(CBM

Australia)

មដលអាចទញយក្បាន

ទំងភាសា

ភាសាមខ្មនោយន្រ ីពីបណា
ត នរហទំព័ររប្់

អងគការបន្ទទយស្រ្ី (Banteay Srei), ការ្ុីប៊ីអិម អូស្តសាតលី
និងន្វាក្មមមដលមានស្រសាប់

មដលទក្់ទងទំងស្ត្តី និងបុរ្ពិការ ។

អងគជនពិការក្មពុជា

(CDPO)

និងន្ទរ ីអនតរជាតិនដើមបីអភិវឌឍ( IWDA) ។

ការបង្ហករអំនពើហិងា៖


ក្ំណត់្ក្មមភាពអប់រ ំនដើមបីរបយុទធរបឆ្ំងនឹង
ការបនងកើន្មតថភាពរប្់មនុ្េក្នុងការក្ំណត់

ការនរ ើ្នអើង
អំនពើហិងា

ការនធវើការគាំរទដល់អនក្មដលជួបនឹងបញ្ហ
ា អំនពើហិងា ការជួយ
ជរមុញការគាំរទ និងការជួយម្វងរក្បណា
ត ញជំនួយមដលរតូវ
បានអនុវតតនៅក្នុង្ហរមន៍ ។


អងគភាព និង អនក្ផតល់ន្វាក្មម រតូវនោះស្រសាយបញ្ហ
ា របឈម

មដលជួបរបទះនោយស្ត្តីពិការ នោយរួមមាន ការនតតតនៅនលើ
អំនពើហិងាពី្មាជិក្ររួសារ
វ ិបតតិរយៈនពលយូរ

ការរបឹក្ានយាបល់

នៅនលើ

នដើមបីនោះស្រសាយបញ្ហ
ា ផលូវចិតក្
ត រមិតខ្ព្់

និង ម្វងរក្វ ិធីនដើមបីបនងកើនការទទួលការមថទំ្ុខ្ភាព ។


នលើក្ក្មព្់ស្ត្តីពិការ

ាមរយៈការអប់រ ំនៅនលើ

្ិទិធមផនក្

ផលូវនភទ និង្ុខ្ភាពបនតពូជ មដលអាចមានឥទធិពលខាលំងនៅ
នលើលទធភាពក្នុងការររប់ររងជនរមើ្ក្នុងជីវ ិត

និងបនងកើន

្ុខ្ុមាលភាព ។


ក្មមវ ិធីអំនពើហឹងាទក្់ទងនឹងនយនឌ័រ
នោះស្រសាយនហោារចន្ទ្មព័នធ

រួរពិចារណា

ការទំន្ទក្់ទំនង

និង

ឬឧប្រគ

នផេងៗក្នុងការទទួលបានន្វាជំនួយ មដលរបឈមមុខ្នោយ
ស្ត្តីពិការ ។
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