
ដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើឱ្យពិភព
ការងារលែងមាន
អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន

••តើហេតុអ្វីបានជាអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ របស់អង្គការ ILO ស្ដីពីអំពើហិង្សានិ
ងការបៀតបៀនមានសារសំខាន់ចំពោះកម្មករនិយោជិតនៅទូទាំងពិភពលោក?

••អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ ការពារកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ក្នុងវិស័យសា
ធារណៈ និងវិស័យឯកជន កម្មករនិយោជិតក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ 
និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

••អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ រួមទាំងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀ
នផ្អែកលើយេនឌ័រផងដែរ ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ក្នុងអនុសញ្ញានេះ

••ពិភពការងារដែលមានភាពប្រែប្រួល និងជំងឺកូវីដ-១៩
••កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងនិយោជកក្នុងការបង្ការ 

និងបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន 
••អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងពិភពការងារ
••កិច្ចសន្ទនាសង្គម សេរីភាពសហជីព និងការចរចារអនុសញ្ញារួម 
••សកម្មភាពដែលសហជីពអាចធ្វើដើម្បីជួយជំរុញឱ្យមានការផ្ដល់សច្ចាប័នលើ

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ 
••កិច្ចព្រមព្រៀងគំរូស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ
••ព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែមទៀត



តើហេតុអ្វីបានជាអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ របស់អង្គការ ស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនមានសារសំខាន់
ចំពោះកម្មករនិយោជិតនៅទូទាំងពិភពលោក?

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ (C190) របស់អង្គការ ILO ស្ដីពីអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន គឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជា
តិថ្មីស្រឡាងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដែលផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានការការពារពីអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន រួមទាំង
អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រផងដែរ ជូនដល់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់។ សហជីពនៅទូទាំងពិភពលោក 
បានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីឱ្យមានអនុសញ្ញានេះ ហើយអនុញ្ញាត្រូវបានអនុម័ត 
ដោយសន្និសិទការងារអន្តរជាតិ (ស្ថាប័នសម្រេចចិត្តត្រីភាគីរបស់អង្គការ ILO) នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ 
២០១៩។ បន្ទាប់ពីបានទទួលសច្ចាប័នពីប្រទេសអ៊ុយរូហ្គាយ និងហ្វីជី អនុសញ្ញាបានចូលជាធរមាននៅខែមិថុនា 
ឆ្នាំ ២០២០។ អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយអនុសាសន៍លេខ ២០៦ (R206) ដែលបានផ្ដល់
ការចង្អុលបង្ហាញលម្អិតស្ដីពីរបៀបដែលគួរយកអនុសញ្ញាមកអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិ។  

អនុសញ្ញានេះ ជាអនុសញ្ញាមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារ អាច
បង្កើតទៅជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ហើយមានភាពមិនអនុលោមតាមការងារសមរម្យ៖

“...សិទ្ធិរបស់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានពិភពការងារគ្មានអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន រួមទាំងអំពើហិង្សា 
និងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ... អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារអាចបង្កើតទៅជាការល្មើស 
ឬការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ហើយអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន គឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះឱកាសស្មើគ្នា 
គឺជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាន និងមិនអនុលោមតាមការងារសមរម្យ។” (បុព្វកថារបស់អនុសញ្ញាលេខ 
១៩០)

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ អំពាវនាវឱ្យមានអភិក្រមបែបបរិយាបន្ន ចម្រុះ និងមានភាពឆ្លើយតបផ្នែកយេនឌ័រក្នុងការបង្
ការ និងលុបបំបាត់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារ។ អនុសញ្ញានេះ បង្កើតឱ្យមានបទដ្ឋានអប្បរមា ដែ
លផ្ដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវសព្វជ្រុងជ្រោយសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាសង្គម រវាងសហជីពជាមួយនិយោជក ក្នុងការបង្ការ 
និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារ។ ខាងក្រោម មានកិច្ចព្រមព្រៀងគំរូដែលមានសេចក្ដីព្រាងមាត្រា ដើ
ម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការចរចារកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសញ្ញារួម ។ 

ក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចាំបាច់ត្រូវមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាល និងនិយោជក ដើម្បីធានាឱ្យ
បានថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានពិភពការងារមួយដែលគ្មានអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន។ 

ការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ គឺជាការចាំបាច់ណាស់ចំពោះកិច្ចខិតខំទាំងអស់នេះ។ ITUC និងសហជីពសាកល 
ព្រមជាមួយ CNV Internationaal និងសហជីពនៅទូទាំងពិភពលោក បានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្ម និងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបា
លឱ្យផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះ តាមរយៈយុទ្ធនាការ #Ratify190។
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អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ ការពារកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ក្នុងវិស័យសាធារណៈ 
និងវិស័យឯកជន កម្មករនិយោជិតក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ គឺសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដំបូងបំផុតដែលស្ថាបនាសិទ្ធិរបស់ជនគ្រប់រូបដើម្បីទទួល
បានពិភពការងារគ្មានអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន រួមទាំងអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រផងដែរ។ 
អនុសញ្ញានេះ ឆ្លើយតបចំពោះការរើសអើង និងភាពងាយរងគ្រោះ ដែលកម្មករនិយោជិតគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្
ចទាំងអស់ត្រូវជួបប្រទះ ទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន ទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ 
និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ។ ថ្វីបើ កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រហែលជាពំុមាននិយោ
ជកក្ដី បុ៉ន្ដែ អនុសញ្ញានេះទទួលស្គាល់ថា អាជ្ញាធរសាធារណៈដើរតួនាទីក្នុងការដាក់ឱ្យមានវិធានការ 
និងធនធានដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន ដែលកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវជួ
បប្រទះ។ 

អនុសញ្ញានេះ គ្រប់ដណ្ដប់លើកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ មិនថាពួកគេមានស្ថានភាពកិច្ចសន្យាប្រភេទណាក្ដី  
រួមទាំងអ្នកហ្វឹកហាត់ការងារ កម្មសិក្សាការី អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើផងដែរ។ 
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អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ រួមទាំងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រផងដែរ 
ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ក្នុងអនុសញ្ញានេះ

អនុសញ្ញានេះ មានវិសាលភាពទូលំទូលាយ និងទទួលស្គាល់ថា អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន គឺជា អាកប្បកិរិយា ឬការអនុវត្ត ឬការគំរាម
កំហែងមិនអាចទទួលយកបានជាច្រើនប្រភេទ មិនថាកើតឡើងតែមួយដងរួចឈប់ ឬកើតមានច្រំដែល ដែលមានបំណង ផ្ដល់លទ្ធផល ឬទំនង
ជាផ្ដល់លទ្ធផលធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែករាងកាយ ផ្នែកផ្លូវចិត្ត ផ្នែកផ្លូវភេទ ឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងរួមទាំងអំពើហិង្សា និង
ការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រផងដែរ។•   

អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់ជាសក្ដានុពលទាំងអស់ ដែលមានផលប៉ះពាល់មកលើពិភពការងារ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្រោមវិសាល
ភាពនៃអនុសញ្ញានេះ។ អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនទាំងនេះ រួមមានទាំងអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនប្រព្រឹត្តដោយភាគីទីបី (ដោយភ្ញៀវ 
អតិថិជន អ្នកជំងឺ សិស្ស និងសាធារណជនទូទៅ) ក៏ដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ នៅពេលដែលអំពើហិង្សាទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់ពិភពការ
ងារ។ 

អនុសញ្ញានេះ មានភាពរឹងមាំជាពិសេសក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ ដែលត្រូវបានកំណត់និយមន័យថាជាអំពើហិង្សា និង
ការបៀតបៀនផ្ដោតឆ្ពោះទៅរកបុគ្គល ដោយសារតែភេទ ឬយេនឌ័ររបស់ជននោះ ឬប៉ះពាល់ដល់មនុស្សក្នុងភេទ ឬយេនឌ័រជាក់លាក់ណាមួយ 
ក្នុងសមមាត្រធំធេងជាភេទ ឬយេនឌ័រដទៃ ហើយរួមមានទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទផងដែរ។ អនុសញ្ញានេះ ទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាល
ត្រូវអនុវត្តអភិក្រមដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបផ្នែកយេនឌ័រ ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារតាមរយៈ
ការឆ្លើយតបចំពោះបុព្វហេតុប្ញសគល់ និងកត្តាហានិភ័យនានា។ បុព្វហេតុប្ញសគល់ និងកត្តាហានិភ័យទាំងនេះ រួមមានដូចជា 
ផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលផ្នែក

យេនឌ័រ ការរើសអើងពហុទម្រង់ និងការរើសអើងក្នុងទម្រង់ប្រសព្វគ្នា ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងអំណាចផ្អែកលើយេនឌ័រមិនស្មើភាពគ្នា។
អនុសញ្ញានេះ ទទួលស្គាល់ថាកម្មការិនី និងកម្មករនិយោជិតដែលជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា និងវិសមភាព និងអ្នកស្ថិតក្នុងក្
រុមងាយរងគ្រោះមួយ ឬក្រុមងាយរងគ្រោះច្រើន ឬក្រុមទាំងឡាយដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ គឺរងផលប៉ះពាល់ពីអំពើហិង្សា និ
ងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារក្នុងសមាមាត្រយ៉ាងធំធេង។ ថ្វីបើ អនុសញ្ញាពំុបានកំណត់និយមន័យពាក្យថាក្រុមងាយរងគ្រោះក្
ដី បុ៉ន្ដែ ឯកសារអនុសាសន៍បានកត់សម្គាល់ថាក្រុមងាយរងគ្រោះ និងក្រុមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ គួរត្រូវបានបកស្រាយអនុ
លោមតាមបទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិ និងលិខិតតូបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្រុមទាំងនោះអាចរួមមានក្រុមផ្សេងៗជាច្រើន 
ដែលជួបបទពិសោធន៍ការរើសអើងដូចជា ក្រុមអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច និងកម្មករនិយោជិតទេសន្តប្រវេសន៍ជា
ដើម។ 
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ពិភពការងារដែលមានភាពប្រែប្រួល និងជំងឺកូវីដ-១៩

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ មានភាពពាក់ព័ន្ធជាខ្លាំងក្នុងបរិបទការរាតត្បាតជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ មានការកើនឡើងគួរឱ្យព្រួ
យបារម្ភនៃអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនមកលើកម្មករនិយោជិតដែលផ្ដល់សេវាជួរមុខ។ យើងបានឃើញករណីជាច្រើន ដែលកម្មករនិ
យោជិតត្រូវបានគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ រងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ និងការឈ្លានពានផ្នែកពាក្យសម្ដីមកលើបុគ្គលិកសុខាភិបាល 
អ្នកបម្រើការងារក្នុងហាងនិងផ្សារទំនើប និងអ្នកបម្រើការងារផ្នែកដឹកជញ្ជូន។ មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើនឡើងក្នុងអំឡុ
ងពេលការបិទការធ្វើដំណើរ (Lockdowns) ដែលបានប៉ះពាល់ដល់កម្មការិនីជាច្រើនដែលត្រូវបានជាប់ឃាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន 
ហើយត្រូវបំពេញការងារពីចម្ងាយ។ ភារកិច្ចផ្ដល់ការថែទាំ របស់និយោជកមកលើកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួន គួរត្រូវបានយកមកអនុវត្
តមិនថាពួកគេកំពុងធ្វើការនៅទីណាក្ដី។ 

ពិភពការងារ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងអនុសញ្ញានេះ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងបរិយាកាស
សាធារណៈ និងឯកជន ដែលជាកន្លែងបំពេញការងារ។ បរិយាកាសសាធារណៈ អាចជាផ្សារ ឬជាកន្លែងដែលកម្មករនិយោជិតក្នុ
ងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវជាដើម។ បរិយាកាសឯកជន អាចរួមមានដូចជា ផ្ទះឯកជនដែល
នាងត្រូវបានជួលឱ្យធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះ ឬជាអ្នកថែទាំ ឬអាចជាកន្លែងដែលកម្មករនិយោជិតធ្វើការនៅផ្ទះដេរ
សម្លៀកបំពាក់ពីផ្ទះរបស់ខ្លួនជាដើម។ ពិភពការងារក៏គ្របដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជំុ កម្មវិធីសង្គម និងការបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្
ធជាមួយការងារដែលកើតមាននៅឆ្ងាយពីកន្លែងការងារជាក់ស្ដែង ហើយត្រូវ

អនុវត្តផងដែរចំពោះកន្លែងទាំងឡាយណាដែលកម្មករនិយោជិតបានទទួលប្រាក់ឈ្នួល ឈប់សម្រាកចន្លោះម៉ោងការងារ  
ឬសម្រាកញ៉ាំអាហារ ឬប្រើប្រាស់បរិក្ខាអនាម័យ លាងសម្អាត និងផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ជាដើម។ ចំណុចពាក់ព័ន្ធផងដែរសម្រា
ប់ការបំពេញការងារពីចម្ងាយក្នុងចំនួនកាន់តែកើនឡើង គឺការប្រាស្រ័យទាក់ទងពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារ ដោយក្នុងនោះការបៀតបៀនកើត
មានឡើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងប្រាស្រ័យទាក់ទង រួមមានដូចជា ការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអី៊នធឺណេត តាមរយៈអី៊ម៉ែល និង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាដើម។ 

សម្រាប់កម្មករនិយោជិតជាច្រើន ការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងត្រឡប់ពីធ្វើការវិញ គឺមានលក្ខណៈប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ 
ជាពិសេសគឺការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់។ ដោយហេតុនេះ ជាការសំខាន់ដែលអនុសញ្ញាត្រូវគ្របដណ្ដប់ផងដែរលើការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការ 
និងមកពីធ្វើការវិញជាផ្នែកមួយនៃពិភពការងារ ដែលអាចនាំរដ្ឋាភិបាលឱ្យកែលម្អសុវត្ថិភាពក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារ
ណៈ។ ចំណុចនេះក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរចំពោះកន្លែងស្នាក់នៅដែលនិយោជកផ្ដល់ឱ្យផងដែរ ដែលមានសារសំខាន់សម្រាប់កម្មករនិ
យោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ឬកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដោយក្នុងនោះ និយោជកផ្ដល់អន្តេវាសិកដ្ឋាន ឬសម្រាប់កម្មក
រនិយោជិតធ្វើការងារតាមផ្ទះដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនិយោជករបស់ខ្លួន។  
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កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងនិយោជកក្នុងការបង្ការ 
និងបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន 
 
នេះក៏ជាលើកទីមួយផងដែរ ដែលសន្ធិសញ្ញាសាកលលើកឡើងអំ
ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សា 
និងការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ។ ក្នុងកិច្ចការនេះ រដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានស្

នើសំុឱ្យអនុម័តច្បាប់ដែលដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើនិយោជកក្នុងការអនុវត្តគោ
លនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការ នីតិវិធីបណ្ដឹងតវ៉ា ការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យក្នុ

ងផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងមគ្គុទេស
ក៍ណែនាំក្នុងកន្លែងធ្វើការ។ ដោយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្

លាលើអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ ចំណុចនេះមានសារសំខាន់យ៉ាងធំធេងចំពោះវិស័យសេដ្ឋ
កិច្ចដែលជួលស្ត្រីក្នុងចំនួនច្រើនឱ្យធ្វើការដូចជា នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវាយនភ័ណ្ឌ កសិកម្ម 

សេវាសុខាភិបាល និងសេវាថែទាំ ការងារតាមផ្ទះ ការអប់រំ និងវិស័យដទៃទៀត។ 

បន្ថែមលើនេះ រដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានអំពាវនាវឱ្យដាក់ឱ្យមានអភិក្រមបែបចម្រុះ ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀននៅក្នុងច្បាប់ 
និងគោលនយោបាយស្ដីពីការងារនិងមុខរបរ សមភាពនិងការមិនរើសអើង ទេសន្ដប្រវេសន៍ សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារ 
និងឧក្រឹដ្ឋកម្មរបស់ខ្លួន។

និយោជក គួរមានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យ ដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន។ 
ហានិភ័យនេះរួមមានទាំង ហានិភ័យផ្នែកចិត្តសង្គម ដែលកើតចេញពីការរៀបចំចាត់ចែងការងារមិនបានល្អ លក្ខខណ្ឌការងារ 
ឬខ្លឹមសារនៃមុខរបរ។ ចំណុចនេះអាចរួមមានដូចជា របៀបដែលការងារត្រូវបានរៀបចំក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្ម ដែលអាចផ្ដល់លទ្ធផ
លធ្វើឱ្យមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ចំពោះការបៀតបៀនជាដើម។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ កាលបរិច្ឆេទកំណត់ខ្លីពេក គោលដៅ
ផលិតកម្មតាមខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមិនសមហេតុផល និងការធ្វើការងារច្រើនម៉ោងពេក គឺសុទ្ធតែជាកត្តាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខ
ភាព និងសុខុមាលភាពរបស់កម្មការិនី ហើយក៏អាចបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលផ្ដល់លទ្ធផលធ្វើឱ្យមានសម្ពាធការងារ ភាពតានតឹង 
និងការបៀតបៀន រួមទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទផងដែរ។  

បទដ្ឋាននេះ ក៏អំពាវនាវឱ្យមានវិធានការដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនប្រព្រឹត្តដោយភាគីទីបី និងប្រព្រឹត្តចំពោះភាគីទីបី ព្រម
ទាំងធានាឱ្យបានថាភាគីទីបីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និង
ធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបចំពោះហានិភ័យនៃអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន ដែលកម្មករនិយោជិតបំពេញការងារត្រូវជួបជាមួយអតិថិជនតែង
ជួបប្រទះជាប្រចាំ។ 

មានការអំពាវនាវឱ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀត ដើម្បីអនុញ្ញាត្តឱ្យជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនអាចមានលទ្ធភា
ពទទួលបានការគាំទ្រ សេវា និងសំណង ដូចជា ការប្រឹក្សាយោបល់ សេវាព័ត៌មាន និងសេវាក្នុងគ្រាអាសន្ន ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ 
និងការព្យាបាល ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសង្គម ជំរក និងមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកមានវិបត្តិដទៃទៀត ព្រមទាំងអង្គភាពនគរបាលឯកទេស 
ឬមន្ត្រីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេស។ 

ក្នុងវិស័យការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ និងការផ្ដល់សំណង អនុសញ្ញាដាក់ឱ្យមានតួនាទីសម្រាប់អធិការការងារ នគរបាល 
និងវិស័យយុត្តិធម៌ ដែលគួរទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបផ្នែកយេនឌ័រ ឬមគ្គុទេសក៍ណែនាំស្ដីពីការប
ញ្ចប់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ និងការរើសអើងមកលើកម្មករនិយោជិត។
ជាការសំខាន់ផងដែរ ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថា និយោជក និងសហជីព ត្រូវបានស្នើសំុឱ្យបង្កើតឱ្យមានវគ្គបណ្
ដុះបណ្ដាល និងគោលការណ៍ណែនាំ ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ពួកគេក្នុងការបង្ការ និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សា 
និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារ។
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មាត្រា ៩ របស់អនុសញ្ញានេះចែងថា៖   

សមាជិកនីមួយៗត្រូវអនុម័តឱ្យមានច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ ដែលតម្រូវឱ្យនិយោជកត្រូវចាត់វិធានការសមស្របសមា
មាត្រជាមួយកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងាររួមទាំង អំពើហិង្សា 
និងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ និងជាពិសេសវិធានការដូចខាងក្រោមឱ្យតែវិធានការទាំងនោះអាចអនុវត្តបានយ៉ាងសមហេតុផល៖

(ក) អនុម័តឱ្យមាន និងអនុវត្តគោលនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការ ស្ដីពីអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក
ម្មករនិយោជិត និងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេ

(ខ) ពិចារណាលើអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន ព្រមទាំងហានិភ័យផ្នែកចិត្តសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាព 
និងសុវត្ថិភាពការងារ

(គ) កំណត់រកគ្រោះថ្នាក់ និងប៉ាន់ប្រមាណរកហានិភ័យ និងអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន ដោយមានការចូលរួមពីកម្មករនិយោជិត 
និងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេ ហើយត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីបង្ការ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនោះ និង

(ឃ) ផ្ដល់ព័ត៌មាន និងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កម្មករនិយោជិត និងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងទម្រង់ដែលពួកគាត់អាចទទួលយក
បានតាមការសមស្រប ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកំណត់ឃើញ និងហានិភ័យនៃអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន ព្រមទាំងវិធានការបង្ការ 
និងការពារដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងស្ដីអំពីសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត និងមនុស្សពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទាក់ទងជា
មួយគោលនយោបាយដូចមានលើកឡើងក្នុងកថាខណ្ឌរង (ក) នៃមាត្រានេះ។

(ង)  មាត្រានេះ ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញបន្ថែមទៀតដោយបទបញ្ញត្តិមានចែងក្នុងអនុសាសន R206 ដែលបញ្ជាក់ថាគោល
នយោបាយកន្លែងធ្វើការ គួររួមមានសេចក្ដីថ្លែងដែលចែងថាមិនមានការអត់ឱនចំពោះអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀនឡើយ 
មានការចែងអំពីកម្មវិធីបង្ការ សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត និងនិយោជក ព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីដាក់ពាក្យបណ្
ដឹង និងការស៊ើបអង្កេត និងស្ដីអំពីឯកជនភាព និងការរក្សាការសម្ងាត់។ បន្ថែមលើនេះ កិច្ចការពារត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យចំពោះអ្នក
ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ជនរងគ្រោះ សាក្សី និងអ្នករាយការណ៍ ដើម្បីកំុឱ្យពួកគាត់ធ្លាក់ទៅជាជនរងគ្រោះ ឬជាកម្មវត្ថុនៃការគំុគួន។ 

| 7 |



អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងពិភពការងារ

អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាទម្រង់មួយនៃអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការ ដែលប៉ះពាល់មកលើជីវិតរបស់ស្
ត្រីដែលជាអ្នកធ្វើការ។ ជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ មានឱកាសតិចតួចដើម្បីបន្ដបំពេញការងារ និងមានការឈានឡើងក្
នុងអាជីពរបស់ខ្លួន។ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ អាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពជនរងគ្រោះ ហើយអាចមានសក្ដានុពលប៉ះពាល់ដល់អ្
នករួមការងាររបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការ។ ការធ្វើបាបរាងកាយ និងការពួនស្ទាក់ធ្វើបាប អាចកើតមានឡើងនៅកន្លែងធ្វើការ ដោយ
ហេតុថាកន្លែងធ្វើការជាកន្លែងដែលអ្នករំលោភបំពានអាចមករកស្ត្រីឃើញ។ ក្នុងអំឡុងការបិទមិនឱ្យធ្វើដំណើរដោយសារជំងឺ
កូវីដ-១៩ ការកើនឡើងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្លាយជាបញ្ហាក្នុងកន្លែងធ្វើការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រូវបំពេញការ
ងារពីចម្ងាយ។ 

ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការរបស់សហជីពសម្រាប់អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ គឺការដាក់បញ្ចូលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
ទៅក្នុងអនុញ្ញានេះ ហើយនេះគឺជាជំហានជោគជ័យដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយទៀតសម្រាប់កម្មករនិយោជិត។ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ 
ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងបុព្វកថារបស់អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ ថា៖ ដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុ
ងគ្រួសារ អាចប៉ះពាល់ដល់មុខរបរ ផលិតភាព និងសុខភាព ព្រមទាំងសុវត្ថិភាព ហើយរដ្ឋាភិបាល អង្គការនិយោជក 
និងអង្គការកម្មករនិយោជិត ព្រមទាំងស្ថាប័នទីផ្សារការងារអាចជួយដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃវិធានការដទៃទៀតក្នុងការទទួលស្គា
ល់ ឆ្លើយតប និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។•

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ ទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីទទួលស្គាល់ផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្
រួសារ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមកលើពិភពការងារឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចអនុវត្តបាន។ 
អនុសាសន៍នេះ រៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដូចជា ការសំុច្បាប់ឈប់សម្រាកសម្
រាប់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការរៀបចំដើម្បីបំពេញការងារអាចបត់បែនបាន កិច្ចការពារពីការបញ្ឈប់ពីការងារ និងកា
រធានាឱ្យបានថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យកន្លែងធ្វើការ ហើយការបញ្ជូនករ
ណីត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់សេវាផ្នែកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ព្រមជាមួយវិធានការនានា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង។ 

កិច្ចសន្ទនាសង្គម សេរីភាពសហជីព និងការចរចារអនុសញ្ញារួម  

អនុសញ្ញានេះ ទទួលស្គាល់សារសំខាន់នៃសេរីភាពសហជីព និងការទទួលស្គាល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសិទ្ធិក្នុងកា
រចរចារអនុសញ្ញារួមនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ ដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការបង្ការ និងដោះស្រាយអំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន។ 
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការនិយោជក និងអង្គការកម្មករនិយោជិត គឺជាស្នូលដ៏សំខាន់នៃការបង្កើត ការអនុវត្ត 
និងការពិនិត្យតាមដានច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដើម្បីបង្ការ និងបញ្ចប់អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀននៅក្នុងពិភពការងារ។ 

ចំណុចនេះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ស្ដីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ សមភាព ការមិនរើសអើង និងទេសន្ដប្រវេសន៍ ហើយក៏ពង្
រីកទៅគ្រប់ដណ្ដប់លើកម្មករនិយោជិតដែលមានភាពងាយរគ្រោះបំផុតផងដែរ។ 

ការចរចារអនុសញ្ញារួម នៅតែជាឧបករណ៍ដ៏មានសារសំខាន់បំផុតមួយ ដើម្បីអនុវត្តបទដ្ឋានថ្មីៗ រួមទាំងការអនុវត្តបទដ្ឋាន
ទាំងនោះតាមរយៈការចរចារអនុសញ្ញារួមនៅកន្លែងធ្វើការ ឬការចរចារអនុសញ្ញារួមតាមវិស័យ ព្រមទាំងសង្វាក់ការផ្គត់ផ្គង់
សាកលទាំងមូល តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌសាកលរវាងសហជីពសាកលជាមួយក្រុមហុ៊នពហុជាតិ។ ម្យ៉ាងទៀត បើទោះបី
ជារដ្ឋាភិបាលនៅពំុទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះក្ដី បុ៉ន្ដែអនុសញ្ញាព្រមជាមួយអនុសាសន៍របស់អនុសញ្ញា
នេះ គឺជាឯកសារគោលសម្រាប់ការចរចារនៅកន្លែងធ្វើការ និងការចរចារអនុសញ្ញារួម។ សូមមើលកិច្ចព្រមព្រៀងគំរូខាងក្រោម និង
សេចក្ដីព្រាងមាត្រាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងអនុសញ្ញារួម ។
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សកម្មភាពដែលសហជីពអាចធ្វើដើម្បីជួយជំរុញឱ្យមានការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ 

• បញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់ឱ្យផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ និងកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអង្គការនានាដែលមានការគាំ
ទ្រចំពោះអនុសញ្ញានេះ៖ #Ratify C190!

• 

• ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់អ្នកតំណាងសហជីពស្ដីពីរបៀបប្រើប្រាស់បទដ្ឋាននានាជាមូលដ្ឋាននៃការចរចារ
នៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់អនុសញ្ញារួម ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការ ការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យ និងដើម្បីធានាឱ្យបានថាអំពើ
ហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យនៅកន្លែងធ្វើការទាំងអស់នាពេលអនាគត

• 

• កសាងការយល់ដឹងស្ដីអំពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន រួមទាំងការធានាឱ្យបានថានីតិវិធីបណ្ដឹងតវ៉ានៅកន្លែងធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាព 
និងមានការរក្សាការសម្ងាត់ ព្រមទាំងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយកម្មករនិយោជិត ដើម្បីឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពក្នុងការរាយកា
រណ៍ករណីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន។

• 
• រៀបចំស្ថាប័នរបស់អ្នកឱ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ និងធានាឱ្យបានថាគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងសហជីពរបស់អ្នកអនុលោមតាម

បទដ្ឋានអប្បបរមាដូចមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ និងអនុសាសន៍ អ ២០៦។ 
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កិច្ចព្រមព្រៀងគំរូស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ

សេចក្ដីព្រេងមាត្រាសម្រាប់ចរចារអនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសញ្ញារួមស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ រួមទាំងអំពើហិង្
សានិងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ [អាចកែសម្រួលឱ្យស្របទៅតាមកន្លែងធ្វើការ ក្រុមហុ៊ន ពហុក្រុមហុ៊ននិងកិច្ចព្រមព្រៀងតាមវិស័យ]

[ក្រុមហុ៊ន] ប្ដេជ្ញាចិត្តបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ (ផ្លូវកាយ ផ្លូវភេទ និងចិត្តសង្គម) នៅក្នុងពិភពការងារ។ 
អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនទាំងនេះ រួមមានទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ និងរាល់អកប្បកិរិយាទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្ដីថ្លៃថ្
នូររបស់ស្ដ្រី ឬបុរសនៅកន្លែងធ្វើការ និងអកប្បកិរិយាបង្កើតឱ្យមានការបំភិតបំភ័យ ភាពជាសត្រូវ ការបន្ទាបបន្ថោក ការបន្ទុបបង្អាប់ 
ឬបរិស្ថានបង្កឱ្យមានការអាម៉ាស់។ ចាំបាច់ត្រូវសង្គត់ធ្ងន់ជាពិសេសលើការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រក្នុងការទទួ
លស្គាល់ថាស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ធំធេងជាងបុរស។ 

[ក្រុមហុ៊ន] អនុលោមតាមបទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ របស់អង្គការ ILO 

ស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន និងអនុសាសន៍លេខ ២០៦ ហើយបទដ្ឋានទាំងនេះមានភាពពាក់ព័ន្ធបើទោះបីជាការផ្ដល់សច្ចាប័ននៅក្នុង 
[បន្ថែមឈ្មោះប្រទេស] នៅពំុទាន់បានធ្វើឡើងក្ដី។ 

អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននឹងត្រូវទប់ស្កាត់ ពិនិត្យរក និងឆ្លើយតបតាមរយៈគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហុ៊ន រួមទាំងគោលន
យោបាយស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព និងគោលនយោបាយធនធានមនុស្សជាដើម។ ភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹង៖

1. អនុវត្តវិធានការបង្ការ ដែលឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ ដោយធានាថាការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការ
បៀតបៀន គឺមានលក្ខណៈឆ្លើយតបផ្នែកយេនឌ័រ និងផ្ដល់លទ្ធផលធ្វើឱ្យមានផែនការបង្ការដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបផ្នែកយេ
នឌ័រ។ 

2. ឆ្លើយតបចំពោះកត្តាជាមូលដ្ឋានប្ញសគល់ ដែលនាំឱ្យមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទដូចជា ការធ្វើការងារច្រើនម៉ោង សម្ពាធផលិតកម្ម 
កាលបរិច្ឆេទកំណត់មិនសមហេតុផល វប្បធម៌ការងារនិងការរៀបចំចាត់ចែងការងារដែលនាំឱ្យមានហានិភ័យចំពោះកម្មការិនី។

3. បង្កើតឱ្យមានគោលនយោបាយកន្លែងធ្វើការងារសព្វជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន រួមទាំងប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យបណ្
ដឹងនិងវិធានការដើម្បីបង្ការនិងបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន រួមទាំងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្អែកលើយេនឌ័រ។ 

4. ដាក់ឱ្យមានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការ និងធានាឱ្យបានថាប្រព័ន្ធបណ្ដឹងតវ៉ាមានជាធរមាន 
ដែលទទួលការទុកចិត្តពីកម្មករនិយោជិត អនុវត្តនីតិវិធីផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ា និងធានាឱ្យជនប្រព្រឹត្តត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវ។ 

5. អនុវត្តសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មាន និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជូនដល់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ និងបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្
រង និងប្រធានផ្នែកស្ដីពីការបង្ការ និងបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន ។

6. ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន រួមទាំងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ ក្នុងនោះមានដូចជា ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការ
ផ្ដល់ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួល។

7. ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតាមរយៈការផ្ដល់ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់អ្នករងគ្រោះ
ដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (១០ថ្ងៃ អាចពន្យារពេលបន្ថែមក្នុងករណីពិសេស) ការកែសម្រួលផ្នែកការងារ ការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យ 
និងការធ្វើផែនការសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងលំនៅស្ថានក្នុងករណីគ្រាអាសន្ន។

គណៈកម្មាធិការរួមគ្នារវាងសហជីព និងនិយោជកនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ដោយមានក្របខណ្ឌពេ
លវេលាព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជំុ និងការរាយការណ៍។ 
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ព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែមទៀត

ឯកសារបោះពុម្ពដោយ CNV Internationaal មានចំណងជើងថា អំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើកា ពំុមែនជាផ្នែកមួយនៃការងារ៖ 
មគ្គុទេសក៍ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការ។ 

https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/8f205ccd716f814f44e00870006dd58e7731fa70/CNV_

Internationaal_Stop_Violence_At_Work_webversie%20clickable.pdf

អត្ថបទសង្ខេបស្ដីពីអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការក្នុងបរិបទកូវិដ-១៩៖ 
http://dvatworknet.org/content/dvwork-covid-19-briefings

អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ របស់អង្គការ ILO (២០២០)៖ វិធីចំនួន ១២ យ៉ាងដែលអនុសញ្ញានេះអាចគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតប និងការស្ថារឡើងវិញ
ពីជំងឺកូវីដ-១៩។ 
https://www.ilo.org/global/topics/working-conditions-2/WCMS_744782/lang--en/index.htm

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយ ILO (២០២០)។ អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ និងអនុសាសន៍លលេខ ២០៦ របស់អង្គការ ILO 

ស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀន 
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/briefingnote/wcms_749786.pdf

កម្រងឯកសារសង្ខេបផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ ILO (២០២០) ស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅក្នុងពិភពការងារ 
(គ្របដណ្ដប់លើអនុសញ្ញាលេខ ១៩០ និងអនុសាសន៍លេខ ២០៦ ដោយពិនិត្យមើលនៅកម្រិតទូទៅ ស្ដីពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទ 
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ អំពើហិង្សាបៀតបៀនមកលើជនមានពិការភាព អំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយជំងឺអេដស៍/មេរោគអេដស៍ 
និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារ)៖ 

https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/resources/WCMS_738113/lang--en/index.htm

យុទ្ធនាការសម្រាប់អនុសញ្ញាលេខ ១៩០ របស់ International Domestic៖ 
https://idwfed.org/en/campaigns/K190

យុទ្ធនាការរបស ITUC ដើម្បីផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ ១៩០៖  
https://www.ituc-csi.org/GBV

 (2017) សំណេររបស់លោកស្រ Pillinger, J (២០១៧) មានចំណងជើងថា អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនមកលើស្ត្រីនិងបុរសក្នុងពិភពការងារ៖ 
ទស្សនៈយល់ឃើញ និងសកម្មភាពរបស់សហជីព។ (ILO ទីក្រុងសឺណែវ)។ 
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_546645/lang--en/index.htm
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About CNV Internationaal 

CNV Internationaal works on social dialogue, on the employability of young 
people and on labour rights in (international) production chains, and is active in 
the palm oil, sugar, mining, textiles and metal industries, among others. We are 
the development organisation of the Dutch trade union CNV, and we work closely 
with international partner unions. We train colleagues from abroad to become 
strong negotiating partners in their own countries and strengthen the voices  
of young people and women. We do this by providing courses, exchanging 
knowledge and using our network. In addition, we work together with the Dutch 
government and the Dutch business community in making their international 
production chains more sustainable, e.g. by providing advice and laying 
down commitments for international responsible business conduct in IRBC 
agreements. 

CNV Internationaal is an independent foundation. In the Netherlands, it is  
affiliated to the National Confederation of Christian Trade Unions (CNV). 
Together with its partner organisations, CNV Internationaal protects and 
promotes workers’ rights based on the principles of international solidarity, 
personal responsibility, social dialogue and pluralism. In the Netherlands, 
CNV Internationaal contributes, working with the CNV confederation, 
to improving working conditions through lobbying, policy influencing and  
awareness building. 


