
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

ជំរញុឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាផ្តលេ់ច្ចា ប័នសលើអនុេញ្ញា  របេអ់ងគការអនតរជាតិខាង
ការងារ េតពីីអំសពើហងិានិងការសបៀតសបៀនសៅក្នងុពិភពការងារ ឆ្ន ២ំ០១៩            

(អនុេញ្ញា សលខ១៩០) 

  

ថ្ងៃន េះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប២ឆ្ន ាំថ្ ការអ ុរ័តអ ុសញ្ញា នេខ១៩០ សតីពីអាំនពើហិង្សា ិង្សការ
នបៀតនបៀ  (អ ុសញ្ញា នេខ១៩០) ។ នៅថ្ងៃទី ២១ ខខរិងុនាឆ្ន ាំ ២០១៩ គណៈម្បតិភូថ្ រាជរដ្ឋា
ភិបាេករពុជាបា ចូេររួជារួយរដ្ឋា ភិបាេថ្ ម្បនទសដថ្ទជានម្ចើ នទៀត តាំណាង្ស ិនោជក 
សហជីព  ិង្សអង្សគការសង្សគរសីុវេិរកពីជុាំវញិពិភពនោក បា នបាេះនឆ្ន តនដើរបអី ុរ័តឱ្យមា 
អ ុសញ្ញា នេខ១៩០  ិង្សអ ុសាស ៍នេខ ២០៦ របស់អង្សគការអ តរជាតិខាង្សការងារ នៅកនុង្ស
ស និសីទអ តរជាតិសតីពីការងារ ខដេម្បារពធនៅទីម្កុង្សហសឺខណវម្បនទសសវីស។ ម្បនទសចាំ ួ  ៦ 

បា ផ្តេ់សច្ចា ប័ ដេ់អ ុសញ្ញា នេខ១៩០ ខដេន្វើឱ្យអ ុសញ្ញា ន េះចូេជា្រមា នៅថ្ងៃទី 

២៥ ខខរិងុនាឆ្ន ាំ ២០២១ន េះ។ អ ុសញ្ញា នេខ១៩០ គឺជាបទដ្ឋា  ការងារអ តរជាតិដាំបូង្សបង្សអស់
ខដេមា ចាំណង្សកាតពវកិចាផ្លូវចាប់ខដេទទួេសាគ េ់ ូវសិទធិកនុង្សការទទួេបា ពិភពការងារ
រួយខដេរិ មា អាំនពើហិង្សា ិង្សការនបៀតនបៀ ម្គប់ម្បនភទ  ិង្សធានាថាករមករ ិនោជិតទាំង្ស
អស់មា សិទធិ ទទួេបា  ូវការនោរព ិង្សនសចកតីថ្ងលងនូរនដ្ឋយរិ គិតពីឋា ៈតួនាទី  ិង្សម្បនភទ
ថ្ កិចាស ាការងាររបស់ពួកនគ ទាំង្សវស័ិយការងារកនុង្ស ិង្សនម្ៅម្បព័ ធ។ អ ុសញ្ញា នេខ១៩០ 

ទទួេសាគ េ់ផ្ង្សខដរ ូវបរបិទថ្ កខ លង្សន្វើការខដេម្គបដណត ប់រិ ម្តឹរខតកខ លង្សន្វើការផ្ទា េ់
ប ុនណាណ េះនទប ុខ តររួខងរទាំង្សការន្វើដាំនណើ រនៅរកកខ លង្សន្វើការ ការម្បាស្ស័យទក់ទង្សនានាពាក់
ព័ ធ ឹង្សការងារ  ិង្សកខ លង្សខដេករមករម្តូវបា នគផ្តេ់ម្បាក់ឈ្នួេ នមា ង្សឈ្ប់សម្មាកឬ
សម្មាកញាំអាហាររបស់ករមករ ិនោជិត។  

នយើង្សខ្ុាំជាំរញុឱ្យរដ្ឋា ភិបាេន្វើឱ្យឆ្ន ាំ ២០២១ន េះ ជាឆ្ន ាំខដេម្បនទសករពុជាច្ចត់វធិា ការ
ជាជាំហា បនាា ប់ដ៏សាំខា ់នដើរបបីញ្ញា ក់ពីការនបតជ្ាចិតតរបស់ខលួ កនុង្សការបញ្ា ប់អាំនពើហិង្សា ិង្សការ
នបៀតនបៀ កនុង្សពិភពការងារររួទាំង្សអាំនពើហិង្សាខផ្អកនេើនយ ឌ័រ ិង្សការនបៀតនបៀ ផ្លូវនភទ។      
គណៈកមាម ្ិការថ្ អង្សគការសហម្បជាជាតិ សម្មាប់ការេុបបាំបាត់រាេ់ទម្រង់្សថ្ ការនរ ើសនអើង្ស
ម្បឆ្ាំង្ស ឹង្សនារនីភទ (សីុដ) បា ផ្តេ់អ ុសាស ៍ជាពិនសសដេ់រដ្ឋា ភិបាេករពុជានដើរបផី្តេ់
សច្ចា ប័ នេើអ ុសញ្ញា នេខ១៩០ នៅកនុង្សនសចកតីស និដ្ឋា  បញ្ា ប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ របស់ខលួ  បនាា ប់ពី



ការពិ ិតយន ើង្សវញិថ្ ការអ ុវតតរបស់ម្បនទសករពុជានេើអ ុសញ្ញា សីុដ។ ការផ្តេ់សច្ចា ប័ នេើ
អ ុសញ្ញា នេខ១៩០ន េះ មា  ័យថា រដ្ឋា ភិបាេ ឹង្សន្លើយតបនដ្ឋយនជាគជ័យចាំនពាេះនសចកតី
ស និដ្ឋា  បញ្ា ប់របស់គណៈកមាម ្ិការសីុដ។ 

គណៈកមាម ្ិការបា សខរតង្សការម្ពួយបាររភបខ ែរនទៀតអាំពីអវតតមា ថ្ ចាប់ដ៏ទូេាំ
ទូោយរួយខដេកាំណត់ ិង្សហារឃាត់ោ ង្សមា ម្បសិទធភាព ូវអាំនពើហិង្សា ិង្សការនបៀតនបៀ 
ររួទាំង្សការនបៀតនបៀ ផ្លូវនភទនៅកខ លង្សន្វើការ ជាពិនសសពិច្ចរណាអាំពីអម្ានកើ ន ើង្សថ្ អាំនពើ
ហិង្សាខបបន េះនៅកនុង្សឧសាហករមកាត់នដរ ិង្សនពេន្វើដាំនណើ រនៅ ិង្សរកពីកខ លង្សការងារ។    
គណៈកមាម ្ិការបា ផ្តេ់អ ុសាស ៍ថារដ្ឋា ភិបាេករពុជា "អ ុរ័ត ិង្សអ ុវតតចាប់ទូេាំ
ទូោយនដើរបកីារពារ ិង្សន្លើយតបរាេ់ទម្រង់្សថ្ អាំនពើហិង្សា ិង្សការនបៀតនបៀ  ររួទាំង្សការ
នបៀតនបៀ ផ្លូវនភទនៅកនុង្សពិភពការងារ ិង្សបនង្សកើតយ តការបណតឹ ង្សឯករាជយនដើរបីធានាថាជ រង្ស
នម្ោេះមា សិទធិទទួេបា  ូវការនដ្ឋេះស្សាយ នហើយជ នេមើសម្តូវខតទទួេខុសម្តូវ”។ ចាប់
ខបបន េះម្តវូការ ិយរ ័យចាស់ោស់ថ្ អាំនពើហិង្សាទក់ទង្ស ឹង្សនយ ឌ័រ ិង្សកានបៀតនបៀ ផ្លូវ
វនភទររួទាំង្សដាំនណើ រការជាក់ោក់ខដេអ ុនោរារ បទដ្ឋា  ការងារអ តរជាតិ។ 

ការផ្តេ់សច្ចា ប័ នេើអ ុសញ្ញា នេខ១៩០ គឺមា សារៈសាំខា ់ ិង្សបនាា  ់ជាង្សនពេ
ណាៗទាំង្សអស់ ខដេអាចររួចាំខណកន្វើឱ្យម្បនទសករពុជាសនម្រចបា  ូវរនបៀបវារៈថ្ ការ
អភិវឌឍម្បកបនដ្ឋយចីរភាព ឆ្ន ាំ២០៣០ ជាពិនសសនៅកនុង្សបរបិទថ្ ការន្លើយតប ិង្សការនង្សើប
ន ើង្សវញិពីវបិតតិកូវដី១៩។ វបិតតិកូវដី១៩ បា ន្វើឱ្យសាែ  ភាពការងាររបស់ករមករ ិនោជិតទាំង្ស
អស់កា ់ខត្ៃ ់្ៃរន ើង្សររួទាំង្សភាពអស តិសុខខផ្នកហិរញ្ាវតែុ ភាពអត់ការងារន្វើ ា តឹង្សចិតត 
ការនកើ ន ើង្សថ្ ប ាុកការងារនៅនេើស្តសតីកនុង្សការងារនរើេខងទាំខដេោម  ម្បាក់កថ្ម្រ  ិង្សការ
នកើ ន ើង្សថ្ ហា ិភ័យថ្ អាំនពើហិង្សាកនុង្សម្គួសារខដេប េះពាេ់ដេ់ការងារ។ អ ុសញ្ញា នេខ
១៩០  ិង្សអ ុសាស ៍នេខ ២០៦ ផ្តេ់ ូវម្កបខ័ណឌ ចាប់ចាស់ោស់សម្មាប់វធិា ការច្ចាំបាច់
ទាំង្សអស់នដើរបកីាំណត់នម្ោេះថាន ក់ ិង្សវាយតថ្រលហា ិភ័យថ្ អាំនពើហិង្សា ិង្សការនបៀតនបៀ  ិង្ស
ច្ចត់វធិា ការម្បកបនដ្ឋយម្បសិទធភាពនដើរបកីារពារសុវតែិភាពសុខភាព ិង្សសុខុមាេភាពរបស់
ករមករ ិនោជិតទាំង្សអស់ររួទាំង្ស បរបិទ កូវដី១៩ ផ្ង្សខដរ។ 

 

នសចកតីខងលង្សការណ៍ររួន េះចូេររួោាំម្ទនដ្ឋយ៖ 

១. សហព័ ធសហជីពករមករចាំណីអាហារ  ិង្សនសវាករមករពុជា (CFSWF) 



២. សមាគរ ៍ម្បជា្ិបនតយយឯករាជយថ្ នសដាកិចានម្ៅម្បព ធ័ (IDEA) 

៣. អង្សគការអាក់សិ នអតករពុជា 

៤. គណ:កមាម ្ិការថ្ អង្សគការរិ ខរ រដ្ឋា ភិបាេករពុជា នដើរបីអ ុសញ្ញា េុបបាំបាត់រាេ់
ទម្រង់្សថ្ ការនរ ើសនអើង្សនេើស្តសតី (NGO-CEDAW) 

៥. រជឈរណឌ េសារគគីភាព (SC) 

៦. អង្សគការខែរអ តរជាតិម្បច្ចាំករពុជា 

៧. អង្សគការកាល ហា  

៨. សហពន្ធ័សហជីពកម្ពុជា (CATU) 

៩. សីេកា 

១០. រជឈរណឌ េ្ ធា ស្តសតី (WRC) 

១១. សមាគររន្ត តីរាជការឯករាជយករពុជា (CICA) 

១២. សហព័ ធសហជីពករមករ ិនោជិតវស័ិយនទសចរណ៍ករពុជា (CTWUF) 

១៣. អង្សគការនយ ឌ័រ ិង្សអភិវឌឍ ៍នដើរបកីរពុជា (GADC) 

១៤. បណាត ញនយ ឌ័រ (GADNet) 

១៥. អង្សគការសហគរ ៍អភិឌឍ ៍រិតតជ បទ (RFCD) 

១៦. សហភាពការងារករពុជា (CLC) 

១៧. សហភាពចេនាករមករករពុជា (CCWM) 

១៨. សហជីពនសរកីរមករថ្ ម្ពេះរាជាណាចម្កករពុជា (FTUWKC) 

១៩. អង្សគការរជឈរណឌ េសរព ធ័ភាពការងារ  ិង្សសិទធិរ ុសស (សង់្សម្ាេ់) 

២០. សហជីពម្ទម្ទង់្សសិទធិការងារបុគគេិកករមករខខមរថ្ ម្ករុហ ុ ណាហាគ នវ ើេដ៏ (LRSU) 

២១. ករមវ ិ្ ីអភិវឌឍ ៍្ ធា យុវជ  (YRDP) 

២២. អង្សគការនារនីដើរបីស តិភាព (WPM) 

https://www.facebook.com/rfcd.pursat/


២៣. សហព័ ធសហជីពករមករសាំណង់្ស  ិង្សថ្ម្ពនឈ្ើករពុជា (BWTUC) 

២៤. សហព័ ធសហជីពនដើរបីករមករ  (TUFW) 

២៥. សហព័ ធសហជីពជាតិថ្ ឧសាហករមវាយ ភណឌ័ កាត់នដរករពុជា (NIFTUC) 

២៦. សហព័ ធសហជីពរិតតភាពករមករ (WFUF) 

២៧. សហព័ ធសហជីពឯករាជយ (ITUF) 

២៨. សហព័ ធសហជីពនសរសី្តសតីកាត់នដរ (CFTUWT) 

២៩. សហព័ ធសហជីពនដើរបីករមករ (UCW) 

៣០. សហព័ ធសហជីពការងារស្តសតីករពុជា (CWLUF) 

៣១. សុខ ោាំង្ស, អនកស្សាវម្ជាវខផ្នកនយ ឌ័រ ិង្សសង្សគរវទិា 

៣២. គណៈកមាម ្ិការនដើរបីការនបាេះនឆ្ន តនដ្ឋយនសរ ិីង្សយុតតិ្រ៌នៅករពុជា(ខុរខន្តហវេ) 

៣៣. អង្សគការបណាត ញការងារស្តសតីរបួររួោន  (WNU) 

៣៤. សមាគរអនកបនម្រើការងារារផ្ាេះ (ADW)  

៣៥. សមាគរោាំពារស្តសតីងាយរង្សនម្ោេះ (ASVW) 

៣៦. អង្សគការបនាា យស្សី  

៣៧. អង្សគការករពុជានដើរបីសុខភាព ិង្សការអប់រ ាំសហគរ ៍ (CHEC) 

៣៨. សមាគរខងទាំសុខភាពម្គួសារករពុជា (RHAC) 

៣៩.  ម្កុរស សាំម្បាក់នារ ី(LSG) 

៤០. អង្សគការជាំ ួយខផ្នកចាប់ដេ់កុមារ  ិង្សស្តសតី (LSCW) 

៤១. អង្សគការសករមភាពសង្សគរនដើរបីសហគរ ៍ ិង្សការអភិវឌឍ (SACD) 

៤២.អង្សគការអភិវឌឍស្តសតីម្កីម្កកនុង្សទីម្កុង្ស (UPWD) 


