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កិច្ចប្រជ ុំរ ៀបច ុំផែនការថ្នា ក់តរំន់ររស់សហព័នធអនតរជាតិដ ើម្បីកម្មក ការងារតាម្ែទះ ស្ត ីព ី
ការម្និសដតត សប្រណី ល់អដំពើហិង្សាផែែកដលើដេនឌ័រសប្ារ់កម្មក ការងារតាម្ែទះ ដៅកាុង្សពភិពការងារ 

ថ្ងៃទ២ី៧-២៩ ផែដម្សា ឆ្ា ២ំ០១៩ ដៅសតា គារ ប៉ាឡាហសូ, ទបី្កុង្សបង្សកក ប្រដទសថ្ង 
ដសច្កតផីងែង្សការណ៍សប្ារ់ទវិាការងារអនតរជាតិ 

 
 យ ើងទាំងអស់គ្នា  ជាអាកចូលរមួ កិច្ចប្រជុរំ ៀបច ុំផែនការថ្នា ក់តរំន់ររស់សហព័នធអនតរជាតិដ ើម្បីកម្មក ការងារ
តាម្ែទះ ក្រោមររធានរទ ការម្ិនសដតត សប្រណី ល់អដំពើហិង្សាផែែកដលើដេនឌ័រសប្ារ់កម្មក ការងារតាម្ែទះ ដៅកាុង្ស
ពភិពការងារ ដែលបានក្ ៀរចំក្ ើងោលពើថ្ងៃទើ២៧ ែល់ ២៩ ដែក្មសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្ៅសណ្ឋា គា   ប៉ា ឡាហ្សូ, ទើក្កុងបង
កក ក្រយទសថៃ ក្ោយមានោ ចូល មួ រស់តំណ្ឋងកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ មកពើររក្ទសរងោ់ា ក្ែស កមពុជា ហុងកុង ឥណ្ឌូ
ក្ណ្សុើ ឥណ្ឋឌ  កូក្ ៉េខាងតបូង ក្ណ្បា៉េ ល់ មា៉េ ក្ សុើ ហវើលើពើន និងថ្ង។ កនុងឱោសទិវាោ ងា អនត ជាតិ ក្យើងែំុ្ សូមអំពាវនាវ
ែល់  ោា ភិបាលកនុងទវើរអាសុើ ឲ្យក្ វ្ើោ ក្ ា្ើយតរចំក្ពាះសាា នភាពថ្នអំក្ពើហងិាក្យនឌ ័ ដែលកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ បាន
ររឈម និងសូមឲ្យ ោា ភិបាលចាត់វធិានោ ។  
 កនុងករមិតសាកលក្ោក ស្តសតើមាន កក់នុងចំក្ណ្ឋមរើនាក់ បានទទួល ងោ ក្រៀតក្រៀនផ្ាូវោយនិង/ឬផ្ាូវក្ភទ កនុង
ទរមង់ណ្ឋមួយ ក្ៅកនុងជើវតិ រស់ែាួន (តាមោ បា៉េ ន់ររមាណ្ រស់អងគោ សុែភាពពិភពក្ោក)។ កមមក ោ ងា តាមផ្ទះ 
មានភាពងាយ ងក្រគាះរំផុ្ត ក្ោយសា ដតពួកក្េជាស្តសតើភាេក្រចើនរំផុ្តដែលក្ចញមកពើសហេមនែ៍វះខាតជើវភាពខាា ងំ 
ដែលកំពុងក្ វ្ើោ កនុងរេួសា  រស់និក្ោជក។ ក្យើងបានឮក្ ឿងរ៉េ វថ្នោ រំពានក្នះក្រចើនរេររ់គាន់ក្ហើយ។ អាក្ែលើណ្ឋ
ក្ៅ ដែលកមមក ចំណ្ឋករសុកក្ វ្ើោ តាមផ្ទះជនជាតិឥណ្ឌូ ក្ណ្សុើ បានសាា រ ់ ក្ោយសា ោ ក្ វ្ើទា ុណ្កមម្ៃន់្ៃ ពើនិក្ោ
ជក រស់នាងកនុងររក្ទសមា៉េ ក្ សុើ។ សារ ើណ្ឋខាទន ់ កមមក ោ ងា តាមផ្ទះជាអនើតិជនមាន ក ់ ក្ៅកនុងររក្ទសឥណ្ឋឌ  រតូវ
បានកូន រស់និក្ោជកនិងអនកក្រើករ  ក្ងយនត រស់រេួសា ក្នាះ  កំ្ោភក្សពសនធវៈ និងបានសាា រ។់ ជនក្លើមសថ្នក ណ្ើ
ទាងំពើ  ក្ៅដតកំពុង ស់ក្ៅក្ោយក្ស ើក្ៅក្ ើយ! 
 អាក្ែលើណ្ឋ និង សារ ើណ្ឋ រគានដ់តជាក ណ្ើ មួយចំនួនកនុងចំក្ណ្ឋមក ណ្ើ ជាក្រចើនក្ទៀត ដែលទទួល ងអំក្ពើ
ហងិានិងោ ក្រៀតក្រៀន។ ោ សទងម់តិ រស់សហ្ពន័្ធអន្តរជាតិយ ើមបើកមមក ការងារតាមផ្ទះសតើពើអំក្ពើហងិាក្យនឌ ័ កនុង
ចំក្ណ្ឋមសមាជិក រស់ក្យើងកនុងទវើរអាសុើ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ បានរងាា ញថា កមមក ោ ងា តាមផ្ទះ ររឈមនឹងហានិភយ័ថ្ន
អំក្ពើហងិានិងោ ក្រៀតក្រៀន ក្ៅកនុងរេួសា ដែលពួកក្េកំពុងក្ វ្ើោ  ក្ៅកនុងររក្ភទនិងករមិតក្ផ្េងៗគាន ។ ោ រំពាន
សាមញ្ញៗរំផុ្តដែលកមមក ោ ងា តាមផ្ទះររឈមមុែ េឺោ រំពានដផ្នកហ ិញ្ញវតាុ/ក្សែាកិចច  មួមាន របាកក់ថ្រមទារនិង
កថ្រមក្ជើងសា ែពស់ពើទើភាន ក់ងា ផ្តល់ោ ងា  ជាពិក្សសសរមារក់មមក ចំណ្ឋករសុក។ ទរមងថ់្នោ រំពានក្ផ្េងក្ទៀត មាន
អំក្ពើហងិានិងោ ក្រៀតក្រៀនផ្ាូវោយ ផ្ាូវចិតត ពាកយសមតើ និងផ្ាូវក្ភទ។ ោ រំពានទាងំក្នះ នាមំកនូវផ្លរ៉េះពាល់អវជិជមាន
្ៃន់្ ៃ ចំក្ពាះកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ និងជើវតិរេួសា  រស់ពួកក្េ។ ករ៏៉េុដនត ជាក្ ឿយៗ ពួកក្េមានោ ភយ័ខាា ចកនុងោ រយ
ោ ណ៍្ អំពើោ ក្រៀតក្រៀននិងោ រំពានផ្ាូវក្ភទទាងំក្នះ។  
 រដនាមពើក្លើក្នះ អំក្ពើហងិាកនុងរេួសា  នាមំកនូវផ្លរ៉េះពាល់ ខំានក្ៅក្លើជើវតិនិងោ ងា  រស់កមមក នានា។ ជា
ក្ ឿយៗ សាា នភាពអំក្ពើហងិាកនុងរេួសា  រនេល់ទុកឲ្យកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ នូវរនទុកហ ិញ្ញវតាុនិងរនទុកផ្ាូវចិតតរដនាមក្ទៀត 
រ៉េុដនត ពួកក្េមិនទានទ់ទួលបានោ គារំទរេររ់គានក់្ៅក្ ើយក្ទ។  
 អំក្ពើហងិាដែលវសិ័យកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ ររឈមមុែ ក្ៅដតរនតក្កើតក្ ើងោ៉េ ងក្រចើន និងោា យក្ៅជាភាព
សាមញ្ញ ក្ោយសា ដតោ ងា តាមផ្ទះ មិនរតូវបានទទួលសាគ ល់និងរតូវបានក្េឲ្យតថ្មាទារ ងវើតបតិដតពួកក្េបាន មួចំដណ្ក
ោ៉េ ងក្រចើន ែល់ក្សែាកិចច និងផ្លិតកមមសងគមកក៏្ោយ។ ពួកក្េទទួល ងោ ក្ ើសក្អើងនិងរតូវបានក្េផាតក់្ចញជាររពន័ធ ពើ
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សិទធិោ ងា ជាមូលោា ន។ ពួកក្េររឈមនឹងោ ក្ ើសក្អើងក្រចើនរសទារ ់ ក្ោយសា មូលក្ហតុ ក្យនឌ ័ ពូជសាសន ៍ ពណ៌្
សមបុ  ឋានៈសងគម សាសនា ក្ែើមកំក្ណ្ើ ត ជាតិពនធុ អតតសញ្ញញ ណ្ក្យនឌ ័ និនាន ោ ផ្ាូវក្ភទ សមតាភាព ឋានៈរេួសា  អាយុ 
និងវណ្ណៈសងគម។  
 កមមក ោ ងា តាមផ្ទះ រតូវោ ោ ោ ពា រនាទ នរ់រឆ្ងំនឹងរល់ទរមង់ថ្នោ រំពាន ោ ក្រៀតក្រៀន និងអំក្ពើហងិា 
(ែូចមានដចងក្ៅកនុងអនុសញ្ញញ អងគោ អនត ជាតិខាងោ ងា  C១៨៩ មារតា ៣, ៤, ៥ និង ១១) ក្ោយ មួទាងំ អំក្ពើហងិា
ក្យនឌ័ ។ ក្យើងក្ជឿជាកថ់ា សមភាពក្យនឌ ័និងយុតតិ្ម៌ក្យនឌ័  និង ោ មិនទុកន ណ្ឋមាន កក់្ចាលពើោ ងា សម មយ េឺជា
មូលោា នរេឹះថ្នោ អភិវឌឍន៍និងនិ នត ភាពសងគម។  
 អារស័យក្ហតុែូក្ចនះក្ហើយ ក្យើងែំុ្ សូមអំពាវនាវែល់ ោា ភិបាលកនុងទវើរអាសុើ៖ 

1. គារំទែល់អនុសញ្ញញ អនត ជាតិ រស់អងគោ អនត ជាតិខាងោ ងា  សតើពើ “រញ្ចរអំ់ក្ពើហងិានិងោ ក្រៀតក្រៀន ក្ៅកនុង
ពិភពោ ងា ” ដែលមានរដនាមក្ោយអនុសាសន ៍ក្ៅកនុងសននិសើទ រស់អងគោ អនត ជាតិខាងោ ងា  កនុងដែមិងុនា
ខាងមុែក្នះ។ 

2. ផ្តល់សចាច រ័នអនុសញ្ញញ អងគោ អនត ជាតិខាងោ ងា  ILO C189 សតើពើ ោ ងា សម មយសរមារក់មមក ោ ងា តាម
ផ្ទះ។ ទទួលសាគ ល់កមមក ោ ងា តាមផ្ទះ ជាកមមក  ក្ៅកនុងចារនិ់ងក្គាលនក្ោបាយទាងំអស់។ ោ ោករ់ញ្ចូ ល
កមមក ោ ងា តាមផ្ទះក្ៅកនុងចារស់តើពើោ ក្រៀតក្រៀនផ្ាូវក្ភទក្ៅក្លើស្តសតើក្ៅកដនាងោ ងា  ក្ៅកនុងររក្ទសឥណ្ឋឌ  េឺ
ជាឧទាហ ណ៍្មួយថ្នោ ោករ់ញ្ចូ លក្នះ។  

3. ក្លើកកមពស់និងសក្រមចឲ្យបានតាមក្គាលោ ណ៍្និងអនុសញ្ញញ សតើពើសិទធិមនុសេទាងំអស់ រពមទាងំក្គាលក្ៅអភិវ
ឌឍនរ៍រករក្ោយចើ ភាព (SDG) ក្គាលក្ៅក្លែ៥ សតើពើ សមភាពក្យនឌ ័ និង ក្គាលក្ៅក្លែ៨ សតើពើោ ងា 
សម មយ។  

4. រក្ងកើតចារនិ់ងក្គាលនក្ោបាយ ក្ែើមបើោ ពា ជន ងក្រគាះថ្នអំក្ពើហងិាកនុងរេួសា ។ 
5. ធានាឲ្យមានោ ពរងឹងោ អនុវតតនិងតាមោនចារនិ់ងក្គាលនក្ោបាយពាក់ពន័ធ។ 

********* 

សហ្ព័ន្ធអន្តរជាតិយ ើមបើអាកយ វ្ើការងារតាមផ្ទះ (IDWF) 
សហជើពជាតិកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ (NDWWU), ររក្ទសរង់ោា ក្ែស 
រណ្ឋត ញកមមក ោ ងា តាមផ្ទះកមពុជា (CDWN), ររក្ទសកមពុជា 
សមាេមអនករក្រមើោ ងា តាមផ្ទះ (ADW), ររក្ទសកមពុជា 
សហព័នធសហជើពកមមក ោ ងា តាមផ្ទះក្ៅអាសុើ ររចាទំើរកុងហុងកុង (FADWU), ហុងកុង 
រណ្ឋត ញតស ូមតិថាន ក់ជាតិក្ែើមបើកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ (Jala PRT), ររក្ទសឥណ្ឌូ ក្ណ្សុើ 
សហព័នធជាតិកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ (NDWF), ររក្ទសឥណ្ឋឌ  
ចលនាជាតិកមមក ោ ងា តាមផ្ទះ (NDWM), ររក្ទសឥណ្ឋឌ  
សមាេមស្តសតើមានមុែ រ ផាទ ល់ែាួន (SEWA), ររក្ទសឥណ្ឋឌ  
សហក ណ៍្ជាតិអនករេររ់េងផ្ទះ (NHMC), ររក្ទសកូក្ ៉េខាងតបូង 
សហជើពក្ណ្បា៉េ ល់កមមក ោ ងា តាមផ្ទះ (HUN), ររក្ទសក្ណ្បា៉េ ល ់
សមាេមកមមក និក្ោជិតហវើលើពើនក្រៅររក្ទស (AMMPO), ររក្ទសមា៉េ ក្ សុើ 
អងគោ កមមក ោ ងា តាមផ្ទះ រួ មួគាន ររក្ទសហវើលើពើន (UNITED), ររក្ទសហវើលើពើន 
រណ្ឋត ញកមមក ោ ងា តាមផ្ទះររក្ទសថ្ង (NDWT), ររក្ទសថ្ង 


