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 ទិដ�ភាពទូេទៃនវស័ិយេនះ៖ អនាគតមនិច្បាស់លស់ ស្រមាប់

និេយាជិតជា�ស�ី 

 

មុនេពលមានកររតត្បាតៃនជំងឺកូវដី ១៩ ឧស្សោហកម�រមួប��ូ លគា� ៃនវស័ិយកតេ់ដរ 

វយនភណ័�  និងែស្បកេជង (GTF) េនក�ុងតំបនអ់សីុ និងប៉ាសីុហ�ិក មានតៃម�នាេំចញ

ចំននួ ៤០១ពនល់នដុល� រអេមរកិ េស�នឹង ៦០ភាគរយៃនតៃម�ឧស្សោហកម�សកល 

(អង�ករ ILO 2019g)។ 

េនឆា� ២ំ០១៩ តំបនេ់នះបានផ�ល់ករងរដល់និេយាជិតវស័ិយកតេ់ដរចំនួន្របមាណ ៦៥លននាក ់ រមួទងំអ�កទងំ

ឡាយេនក�ុងករងរេសដ�កិច�ក�ុង្របពន័� និងេ្រក្របពន័� ចំនួនេនះេស�នឹង ៧៥ភាគរយៃននិេយាជិត GTF េនទូទងំ

ពិភពេលក និងមានសមាមា្រតគួរឱ្យកតស់មា� ល់មយួៃនករងរចំនួន្របមាណ ៤៥៣លនករងរ ែដលទកទ់ងនឹងស

ង� កផ់�តផ់�តស់កល (អង�ករ ILO កម�វធីិករងរកនែ់តល�្របេសរ និងសកលវទិ្យោល័យ Cornell 2020; ILO 2016b)

។ េនក�ុងតំបនេ់នះ ករងរ GTF មានចំនួនេស�នឹង ៣ េទ ៤ភាគរយៃនចំនួនករងរសរុប េដយេ្រប�បេធៀបេទនឹង

ភាគរយករងរចំនួន ១,៦ភាគរយេនក�ុងតំបនេ់ផ្សងេទៀត (អង�ករ ILO កម�វធីិករងរកនែ់តល�្របេសរ និងសកល

វទិ្យោល័យ Cornell 2020)។ 

ស្រមាបតំ់បនេ់នះ េនក�ុងទសវត្សថ�ីៗេនះ វស័ិយេនះបានអភវិឌ្ឍជំុវញិគំរូមយួ ែដលឈរេលមូលដ� នៃនកមា� ងំករងរ

ភាគេ្រចនជា�ស�ីែដលមាន្របាកឈ់�ួល និងជំនាញទប ស្រមាបទី់ផ្សោរនានា ជាពិេសស សហរដ�អេមរកិ អឺរ ៉ុប និង

្របេទសជប៉ុន េទះបីជាណា េនេពលបច�ុប្បន� ្របេទសចិនកំពុងក� យេទជាទីផ្សោរដធំ៏បំផុតរបស់ពិភពេលក ស្រមាបវ់ ិ
ស័យកតេ់ដរ។ ជាសកល និេយាជិតក�ុងវស័ិយកតេ់ដរចំនួន្របមាណ ៨០ភាគរយ គឺជា�ស�ី (កម�វធីិករងរកនែ់តល�

្របេសរ 2019c)។ �ស�ីសរុបចំនួន៣៥លននាក ់េធ�ករងរេនក�ុងវស័ិយ GTF េនតំបនអ់សីុ និងប៉ាសីុហ�ិក (អង�ករ 

ILO និងកម�វធីិករងរកនែ់តល�្របេសរ និងសកលវទិ្យោល័យ Cornell ឆា� ២ំ០២០)។ េនអសីុ មានែតេនក�ុង្របេទស

ឥណា�  និងប៉ាគីស� នប៉ុេណា� ះ ែដលវស័ិយកតេ់ដរេ្រប្របាស់និេយាជិតជាបុរសភាគេ្រចន េទះបីជាយ៉ាងណា េនក�ុង

េពលប៉ុនា� នឆា� ចុំងេ្រកយេនះ សមាមា្រតៃននិេយាជិតជា�ស�ីបាននិងកំពុងេកនេឡង។ បែន�មេលេនះ វស័ិយេនះផ�ល់

ករគា្ំរទេដយ្របេយាលដល់មនុស្សរបល់ននាកេ់ផ្សងេទៀតេនក�ុង្រគ�សរ សហគមន ៍ និងធុរកិច�ពក់ពន័� ែដលេន

ឆា� យពីមជ្ឈមណ� លនានា ែដលមានមូលដ� នេរងច្រកកតេ់ដរ។ 

ករជែជកែវកែជកគួរជាទីពិចរណាេនក�ុងទសវត្សថ�ីៗេនះ រមួទងំេនក�ុងចំេណាមអ�ក្រសវ្រជាវែដលគា្ំរទ�ស�ី បាន

េផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់លតុល្យភាពរវងផលបះ៉ពល់វជិ�មាន និងផលបះ៉ពល់្របកបេដយេ្រគាះថា� កៃ់នករងរ

េសដ�កិច�ក�ុង្របពន័�េលស� នភាពរបស់�ស�ី េនក�ុងផលិតកម�ក�ុងវស័ិយកតេ់ដរស្រមាបក់រនាេំចញ។  

 ជាញឹកញាបបំ់ផុត ទិដ�ភាពវជិ�មាន ែដល្រត�វបានគូសប�� ក ់ រមួមាន ឱកសនានា ែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ�ស�ីេន

ក�ុងស� នភាពមយួ ែដលគា� នបណា� ញសុវត�ិភាពសង�ម និងេនេពលែដលករងរជំនួសដសំ៏ខនៃ់នករងរេសដ�

កិច�េ្រក្របពន័�ផ�ល់នូវេសចក�ីរពឹំងទុកកនែ់តអ្រកកយ៉់ាងខ� ងំ។ ពកព់ន័�នឹងករងរែបបេនះ គឺករែកលម�ចំេពះ

ស�័យគារវៈ និងស�័យភាពែផ�កសង�ម និងហិរ�� វត�ុ (Kabeer 2004) រមួគា� ជាមយួនឹងលទ�ភាព ទទួលបានកិច�
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ករពរែផ�កករងរ និងតវកលិកែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ (ឧទហរណ៍ ស្រមាកលំែហមាតុភាព) ែដលមានជាបម់ក

ជាមយួនឹងករងរេសដ�កិច�ក�ុង្របព័ន� េទះជាយ៉ាងណា ក្រមតិៃនករអនុវត�មានភាពែ្រប្រប�លខ� ំង។ េទះបីជា

យ៉ាងណាក�ី េដម្បឱី្យនិេយាជិតេ្រជសេរ សករងររបស់ពួកេគេដយេសរ ីអភវិឌ្ឍ          សក� នុពលរបស់ពួកេគ

ឱ្យបានេពញេលញបំផុត និង ទទួលបានរង� នែ់ផ�កេសដ�កិច�ែដលពួកេគសមនឹងទទួលបាន សមភាព និងភាពគា� ន

ករេរ សេអង្រត�វែតទទួលបានករេគារព (ILO 2019a)។ 

 

 ផលបះ៉ពល់្របកបេដយេ្រគាះថា� ក់ែដល្រត�វចង្រកងជាឯកសរច្បាស់លស់ ស្រមាប់និេយាជិត�ស�ីេនក�ុងវស័ិ

យកតេ់ដរ (ែដលមានលក�ណៈខុសៗគា� ពី្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ) រមួមាន៖ 

 ្របាកឈ់�ួលទប និង គមា� ត្របាកឈ់�ួលេទតមេយនឌរ័ (ថ�េីបមានករបេង�នក្រមតិ្របាកឈ់�ួល           

អប្បបរមា និងករេប�ជា� ចិត�របស់រដ� ភបិាលចំេពះសមធម្៌របាកឈ់�ួលេនក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នឆា� ថំ�ីៗ

េនះក�ី)  

 ករេធ�ករងរយៈេពលែវង  

 ករេរ សេអងជា្របពន័� (រមួទងំ ែផ�កេលមូលដ� នៃនករមានៃផ�េពះ) 

 កង�ះេគាលនេយាបាយ និងកម�វធីិ េដម្បេីដះ្រសយយ៉ាង្រគប្់រគានចំ់េពះបន�ុកេទ�រដងៃនករងរែដល

ទទួល និងមិនទទួលបាន្របាកឈ់�ួល ែដលភាគេ្រចនអនុវត�េដយ�ស�ី  

 អំពីហិង្សោេយនឌរ័0

1 និងករេបៀតេបៀន 

 ឱកសមានក្រមតិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍជំនាញ និងភាពរកីចេ្រមនែផ�កអជីពករងរ 

 ឧបសគ�ក�ុងករចូលរមួេនក�ុងភាពជាអ�កដឹកនា ំនិងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េន្រគបក់្រមតិ។  

 
បនា� បពី់េសដ�កិច�សកលទទួលរងកររខំនពីកររតត្បាតជំងឺកូវដី ១៩ ែដលមានឥទ�ិពលយ៉ាងធ�នធ់�រេលសង� កផ់�ត់

ផ�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនទូទងំពិភពេលក េនេពលបច�ុប្បន� េសចក�ីរពឹំងទុកេនេពលអនាគត ស្រមាប�់ស�ីេនក�ុងវស័ិ

យេនះ មានភាពមនិច្បាស់លស់។ និេយាជិតវស័ិយកតេ់ដរទូេទេនអសីុបានបាតប់ងក់រងរយ៉ាងេហចណាស់រយៈ

េពលពីរេទបនួសបា� ហ៍ េហយមានែតនិេយាជិតចំនួនបីនាក់ប៉ុេណា� ះក�ុងចំេណាម្របានំាក្់រត�វបានេហ្រតលបម់កេធ�
ករងរេនេរងច្រកវញិ (ILO កម�វធីិករងរកនែ់តល�្របេសរ និងសកលវទិ្យោល័យ Cornell 2020)។ មានករប៉ាន់

ស� នថា ករងរក�ុងវស័ិយកតេ់ដររបល់ន្រត�វបានបាតប់ង ់ េដយសរកររខំនេនះ។ ករងរចំនួនរបល់នបែន�ម

េទៀតអចនឹង្រត�វបាតប់ងេ់នក�ុងរលកទីពីរៃនករបាតប់ងក់រងរ េដយសរែ្របន៊សកលព្យោយាមបន�យតៃម� កត់

បន�យករប�� ទិញ និងពន្យោរេពលករទូទតេ់ទដល់អ�កផ�តផ់�ងប់ែន�មេទៀត (Anner 2020)។  

កររតត្បាតេនះបានបង�ភាពធ�នធ់�របែន�មេទៀតចំេពះវសិមភាព និងថាមវន័�េយនឌរ័េនក�ុងវស័ិយេនះេនអសីុ (ILO 

កម�វធីិករងរកនែ់តល�្របេសរ និងសកលវទិ្យោល័យ Cornell 2020)។ េដយសរពួកេគ្របមូលផ�ុ ំេនក�ុងករងរែដល

មានជំនាញ និង្របាកឈ់�ួលទប �ស�ីេនវស័ិយេនះទទួលរងឥទ�ិពលក�ុងក្រមតិមនិេស�គា� ពីករបាតប់ងក់រងរ។ ពួកេគ

កប៏ាន្របឈមមុខនឹងទំនួលខុស្រត�វកនែ់តេ្រចនចំេពះករងរែថទែំដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល វបិត�ិតនតឹង

 
1 អំេពហិង្សោេល�ស�ី្រត�វបានកណំតន់យិមនយ័េនឆា� ១ំ៩៩៣ េដយេសចក�ី្របកសអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពី ករលុបបបំាតអ់ំេព
ហិង្សោេល�ស�ី ថា “អំេពទងំឡាយៃនអេំពហិង្សោេយនឌរ័ ែដលបង� ឬទំនងជាបង�េ្រគាះថា� ក ់ ឬករឈចឺបផ់�ូវកយ ផ�ូវេភទ ឬផ�ូវចតិ�

ចំេពះ�ស�ី     រមួទងំករគរំមេ្រប្របាស់អំេពទងំេនាះ ករបង�តិបង�ំ ឬករដកេសរភីាពតមទំេនងចតិ� េទះជាេកតេឡងេនតមជីវតិ

សធារណៈ ឬជីវតិឯកជនក�ី”។ េសចក�្ីរបកសេនះែចងថា អំេពហងិ្សោែបបេនះរបប់��ូ លទងំ “ករេបៀតេបៀនផ�ូវេភទ និងករបភំតិ

បំភយ័េនកែន�ងករងរ េនក�ុង្រគឹះស� នអបរ់ ំនងិេនកែន�ងេផ្សងេទៀត”  (Cruz និង Klinger 2011)។ 
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ក្រមតិខ�ស់ កំេណ នអំេពហិង្សោេយនឌរ័ ភាព្រកី្រកកនែ់តខ� ំង និងបំណុលកនែ់តខ�ស់ េដម្បឧីបត�ម�្រគ�សរ ែដលែលង

មាន្របាកចំ់ណូល។ េដយសរភាពខ្សតេ់ខ្សោយករងរេនក�ុងេសដ�កិច�ទងំមូល ែដលបង�េឡងេដយកររតត្បាត

េនះ �ស�ីេនក�ុងវស័ិយេនះក្៏របឈមមុខនឹងលទ�ភាពែដលបុរសនឹងទទួលយកករងរេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរក�ុង្របពន័�

ផងែដរ។ 

ករពិចរណាដសំ៏ខនម់យួេនក�ុងបរបិទេនះ គឺកំេណ នជាសក� នុពលៃនផលបះ៉ពល់រយៈេពលែវងពីកររតត្បាតេនះ

េលករេរៀបចំរចនាសម�ន័�េឡងវញិ និងករបេង�នបេច�កវទិ្យោេនក�ុងវស័ិយណាមយួ រមួមានឌីជីថលនីយកម� និង

ស�័យ្របវត�ិកម� (អង�ករ ILO 2020g)។ េនក�ុងក្រមតិែដលករអភវិឌ្ឍែបបេនះេកតេឡងេនក�ុងបរបិទអសីុ ប��

សំខនម់យួែដលេលចេឡង គឺទំនាកទំ់នងរវងករអភវិឌ្ឍបេច�កវទិ្យោ និងនិនា� ករសក� នុពលេឆា� ះេទរកករបន�យ

ចំនួននិេយាជិតជា�ស�ី។ ជាករពិត ករ្រសវ្រជាវរបស់អង�ករ ILO បង� ញអំពី ទំនាកទំ់នងរវងភាពរកីចេ្រមនែផ�កប

េច�កវទិ្យោ និងករបន�យចំនួន�ស�ីេនក�ុងកមា� ងំករងរៃនវស័ិយកតេ់ដរ (Kucera និង Tejani 2014)។  

េដយសរតួអង�ក�ុងវស័ិយេនះសម�ងឹេឆា� ះេទរករយៈេពលៃនករស� រេឡងវញិពីកររតត្បាតេនះ ធាតុចូលរបស់អ�ក

ពកព់ន័�េនក�ុងករេរៀបចំឯកសរេនះ បានបង� ញថា មកដល់េពលបច�ុប្បន� ដំេណ រករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� និង

ដំេណ រករកិច�សន�នាសង�មពកព់ន័�ភាគេ្រចនមនិមានសេម�ង និងភាពតំណាងរបស់�ស�ីេឡយ។ ប�� េនះមនិែមនជា

ប�� គួរឱ្យភា� កេ់ផ�លេឡយ េដយសរ�ស�ីមានភាពជាតំណាងទបជាទូេទ េនក�ុងតួនាទីដឹកនា ំ និងតួនាទីេធ�េសចក�ី
សេ្រមចចិត�េនក�ុងសហជីព អង�ករនិេយាជក អ�ក្រគប្់រគងេរងច្រក ស� បន័វស័ិយដៃទេទៀត និងស� បន័ែផ�កពិភពករ

ងរ។ គំេហញៃនករអេង�តទូេទមយួរបស់អង�ករ Care International (2020a) េនក�ុង្របេទសចំនួន ៣០ រមួជាមយួ

នឹងបទពិេសធនអ៍នុវត�ជាកែ់ស�ងេនមូលដ� ន និងមូលដ� នភស�ុតងរបស់អង�ករេនះ បានបង� ញបែន�មេទៀតថា គ

ណៈកមា� ធិករជាតិភាគេ្រចន ែដល្រត�វបានបេង�តេឡង េដម្បេីឆ�យតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ មនិមានភាពតំណាងេស�គា�

រវង�ស�ី និងបុរសេឡយ។ 

ផលវបិាកៃនកង�ះសេម�ង និងភាពតំណាងេនះ គឺថា អទិភាព និងត្រម�វករជាកល់ករ់បស់និេយាជិតជា�ស�ីរបល់ន

នាកេ់នក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ (និងវស័ិយដៃទេទៀត) មនិ្រត�វបានេគស� បលឺ់េឡយ េនេពលេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� េហយ

េសចក�ីសេ្រមចចិត�េនះមានឥទ�ិពលេលជីវតិរបស់ពួកេគ។ ស� នភាពេនះមានទំនាកទំ់នងជាមយួកត� នានា ដូចជា ឥទ�ិ
ពលៃននិយាមសង�មែបបេរ សេអង ែដលផាត�់ស�ីេចញពីករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� និងកង�ះេពលេវលរបស់�ស�ីភាគ

េ្រចន េដយសរបន�ុកករងរែថទមំនិទទួលបាន្របាកឈ់�ូល ក�ុងក្រមិតមនិេស�ភាពគា� ។  

ប�� ្របឈមែផ�កេយនឌរ័ដធ៏�នធ់�រពីមុនមកេនក�ុងឧស្សោហកម�កតេ់ដរអសីុ ទំនងមានលក�ណៈកនែ់តធ�នធ់�របែន�ម

េទៀត េដយសរផលបះ៉ពល់ែដលរពឹំងេឃញៃនវបិត�ិអកសធាតុ ែដលកំពុងេកនេឡង។ ទិដ�ភាព ែដលមានទំនាក់

ទំនងគា� ចំនួនបី ្រត�វបានគូសប�� ក ់ ែដលទកទ់ងនឹងចីរភាពបរសិ� ន និងករែ្របែ្របអកសធាតុ ភាព្របសព�គា� ៃន

ប�� ទងំពីរេនះជាមយួនឹងេយនឌរ័ និងអនាគតៃនឧស្សោហកម�កតេ់ដរេនសមយ័េ្រកយជំងឺ កូវដី១៩។  
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 ទីមយួ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុនឹងទំនងជាបេង�នផលបះ៉ពល់ជាក់ែស�ង និងផលបះ៉ពល់សក� នុពលេល
ឧស្សោហកម�េនះ និងកមា� ងំករងរៃនឧស្សោហកម�េនះ ែដលភាគេ្រចនជា�ស�ី។ ឧទហរណ៍ វបិត�ិបណា� លពីកេម�

កំពុងបង�ករខូចខតរចួេហយេទេលសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់និេយាជិតជា�ស�ី ្រគ�សរ និងសហគមន៍

របស់ពួកេគ េនក�ុងតំបនេ់នះ េហយវបិត�ិេនះស�ិតក�ុងចំេណាមប�� េផ្សងៗេទៀត ែដលបែន�មេលបន�ុកករែថទំ

ែដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួលរបស់�ស�ី (អង�ករ ILO 2019i)។ 

 

 ទីពីរ ឧស្សោហកម�េនះផា� ល់ គឺជាឧស្សោហកម�មយួក�ុងចំេណាមឧស្សោហកម�នានាែដលបំពុលភពែផនដីេនះខ� ងំ

បំផុត េហយឧស្សោហកម�េនះនឹងមានផលបះ៉ពល់េលករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងបរសិ� ន ែដលជា្របភពដ៏

សំខនម់យួៃនករបេ��ញឧស�័នជាសកល និងទងំជាឧស្សោហកម�ដ៏សំខនែ់ដលេ្រប្របាស់ និងបំពុលធនធាន

ទឹក ែដលែតងមនិមានភាពរងឹមា។ំ 

 ទីបី “វប្បធមម៌៉ូដរហ័ស/េ្របរចួេបាះេចល” ជាសកលៃនឧស្សោហកម�ម៉ូដ ដកស់មា� ធមិនស�ិតេស�រេលបរសិ� ន រមួ

ទងំកកសំណល់មនិចបំាច។់ ករសិក្សោេនេពលថ�ីៗេនះបានរកេឃញថា កំេណ នៃនសមាមា្រតៃនអ�កេ្រប
្របាស់អឺរ ៉ុប និងអេមរកិខងេជង េមលេឃញថា ចីរភាពៃនផលិតផល ែដលពួកេគទិញ គឺជាកត� ដសំ៏ខន ់េនក�ុង

េសចក�ីសេ្រមចចិត�ទិញ (Granskog et al. ឆា� ២ំ០២០)។ 
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ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ឧបសគ�មយួចំនួនចំេពះករផា� ស់ប�ូរបានបង� ញខ�ួន

េឡង។ ឧបសគ�ដំបូង និងសំខនបំ់ផុត គឺជាថាមវន័�អំណាចៃនគំរូតៃម� 

ករទិញ និងកិច�សន្យោែដលស�ិតេ្រកមករដឹកនាៃំនែ្របន៊របស់វស័ិយ

េនះ។ គំរូេនះពឹងែផ�កេល “ករ្របកួត្របែជងក�ុងករកតប់ន�យករ

ចំណាយ” ែដលស�ិតេ្រកមករដឹកនាៃំនក្រមតិ្របាកឈ់�ួលទប ផល

ចំេណញទប កមា� ងំករងរចំនួនេ្រចនែដលទទួលករងរបន�េ្រកផ�ូវ

ករ និងងយរងេ្រគាះ “ែដលេនេ្រកករ្រត�តពិនិត្យ” និងករយល់ដឹង

ក្រមតិទបេនក�ុងចំេណាមអ�កេ្រប្របាស់អំពី តៃម�ពិត្របាកដៃនសេម��

កបំពក ់ ែដលពួកេគទិញ (ថ�ីេបមានយុទ�នាករអ�កេ្រប្របាស់ក្រមតិ

ខ�ស់េនក�ុងទីផ្សោរខងលិចក�ី)។ 

កររតត្បាតៃនជំងឺកូវដី ១៩ ទំនងជាបានេធ�ឱ្យថាមវន័�ែបបេនះមាន

ភាពខ� ងំក� ។ េទះបីជាយ៉ាងណាក�ី ទន�ឹមនឹងេនះែដរ កររតត្បាតេនះ

បានបង� ញឱកសថ�ីៗេនក�ុងវស័ិយេនះ ស្រមាបក់រេលកកម�ស់ករ

ផា� ស់ប�ូរវជិ�មានចំេពះស� នភាពរបស់�ស�ី។ ក�ុងក្រមតិកនែ់តទូលំ

ទូលយ សរេនះ្រត�វបានគូសប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីអំពវនាវអំពីជំងឺកូ

វដី ១៩ ជាសកល េនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរសកល ែដល្រត�វបានេរៀបចំ

េឡងេដយអង�ករនិេយាជកអន�រជាតិ  សហពន័�សហជីពអន�រជាតិ  

និងសហជីព IndustriALL សកល និងស�ិតេ្រកមករស្រមបស្រម�ល

ៃនអង�ករ ILO (ILO 2020d)។ រមួជាមយួនឹង្រកបខណ� ករងរសកល

េផ្សងេទៀត ែដលពកព់ន័�នឹងអនាគតវស័ិយកតេ់ដរសកល កិច�្រពម

េ្រព�ងេនះផ�ល់នូវ្រកបខណ� ករងរបែន�មដសំ៏ខនម់យួ ស្រមាបក់រ

ចូលរមួរបស់អ�កពកព់ន័�ជាេ្រចនទំងេនក�ុងករកតប់ន�យផលបះ៉

ពល់ៃនកររតត្បាតេនះ និងករផ�ល់នូវមូលដ� ន ស្រមាបឧ់ស្សោហ

កម�កតេ់ដរ ែដលកនែ់តមានភាពយុត�ិធម ៌ និងភាពធន ់ តមរយៈករ

បេង�ត្របពន័�កិច�គា្ំរទសង�ម្របកបេដយចីរភាព និងកិច�ករដៃទេទៀត 

(ILO 2020e)។ 
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 ករបេង�តសន�ុះ ស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរវស័ិយេនះ៖ សរគន�ឹះ 

 

ចបត់ងំពីទសវត្សឆា� ១ំ៩៧០មក កំេណ នៃនវស័ិយកតេ់ដរស្រមាបក់រនាេំចញេន

អសីុ្រត�វបានអមមកជាមយួេដយគំនិតផ�ួចេផ�មច្រម�ះគា� យ៉ាងេ្រចន ស្រមាបក់រេដះ

្រសយវសិមភាពេយនឌរ័ ែដលចកឬ់សយ៉ាងេ្រជ និងកង�ះនិរន�រភាពជំុវញិរចនាសម�ន័�

ៃនឧស្សោហកម�េនះ។ 

េដយែផ�កេលករវភិាគអំពី ករអភវិឌ្ឍេនក�ុងតំបនេ់នះ ្រពមទងំករសមា� សជាមយួអ�កពកព់ន័�ែដល្រត�វបានេ្រជស

េរ ស ឯកសរេនះកំណតប់ាននូវសរគន�ឹះមយួចំនួនេនក�ុងករគា្ំរទដល់សកម�ភាពយ៉ាងខ� ងំក�  និងករេធ�កររមួគា�  

េដម្បេីលកកម�ស់សមភាពេយនឌរ័ និងភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីេនក�ុងសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរេន អសីុ។ 

សកម�ភាព និងករេធ�កររមួគា� ទងំេនះមានវស័ិយ “P” សំខន់ៗ ចំនួន្របាពីំរ គឺ លទ�ភាព/Possibility (ស្រមាបក់រ

ផា� ស់ប�ូរ) អំណាច/Power ករចូលរមួ/Participation ភាពជាៃដគូ/Partnership ភពែផនដី/Planet េគាលនេយាបាយ/

Policy និងវឌ្ឍនភាព/Progress។ 

លទ�ភាព៖  

ដូចមានែចងេនក�ុងេសចក�ីអំពវនាវ (សូមេមលអនុសសនខ៍ងេ្រកម) វបិត�ិែដលបង�េឡងេដយកររតត្បាតជំងឺកូវដី 

១៩ បង� ញនូវឱកសដក៏្រម េដម្បេីលកកម�ស់រេបៀបវរៈផា� ស់ប�ូរ ែដលអចសេ្រមចបាននូវអនាគតៃនករងរេនក�ុងវ ិ
ស័យកតេ់ដរសកល ែដលគា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� សង�ម និងបរសិ� ន្របកបេដយចីរភាព។ សមភាពេយនឌរ័ 

និងនិរន�រភាពបរសិ� ន្រត�វែតជាចំណុចសំខនេ់នក�ុងបរបិទេនះ ទងំជាកត� ដឹកនា ំស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរ និងជាលទ�ផល

េនក�ុងសិទ�ិរបស់ពួកេគផា� ល់។ េនេពលជាមយួគា� េនះែដរ                ករសេ្រមចបាននូវលទ�ភាពេនះក្៏រត�វែតទទួល

ស� ល់សរគន�ឹះៗដូចខងេ្រកម សរនីមយួៗគឺចបំាចចំ់េពះ                យុទ�ស�ស� និងសកម�ភាព្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព ស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរ។ 

អំណាច៖  

កររតត្បាតជំងឺេនះបានគូសប�� កនូ់វភាពខុសគា� ៃនអំណាចេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ រវងែ្របន៊ និងអ�កផ�តផ់�ង ់ រវង

និេយាជិត និងនិេយាជក និងរវង�ស�ី និងបុរស។ ករអធិប្បាយភាពេ្រចនេនក�ុងបរបិទេនះមានគូសប�� កនូ់វវធីិ ែដល

េនទីបំផុត តុល្យភាពអំណាចជារមួេនក�ុងគំរូធុរកិច�ៃនវស័ិយេនះេនេពលបច�ុប្បន� ផ�ល់ភាពអនុេ្រគាះ ចំេពះែ្របន៊អន�រ

ជាតិ និងអ�កទិញ។ ្រសបេពលែដលអ�កផ�តផ់�ង ់ និងកមា� ងំករងរភាគេ្រចនជា�ស�ីេនក�ុងវស័ិយេនះ ្រគ�សរ និងសហ

គមនរ៍បស់ពួកេគបានទទួលបន�ុកយ៉ាងធំៃនករបាត់បង់ករងរ និង្របាកចំ់ណូល។ េសចក�ី្រត�វករករថ�ឹងែថ�ងថាមវន័�

អំណាចេឡងវញិ្រត�វបានគូសប�� កេ់ដយអ�កពកព់ន័�ជាេ្រចនថា ជាករចបំាច ់ េដម្បធីានានូវវស័ិយមយួែដលកនែ់ត

មាននិរន�រភាព ែដលមានភាពធន ់សមធម ៌និងផលិតភាព និងែដលនាំមកនូវវបុិលភាពរមួស្រមាបម់នុស្ស្រគបគ់ា� ។ កត�

ដឹកនាគំន�ឹះមយួស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរែបបេនះ គឺករបេង�នសេម�ង ភាពតំណាង និងភាពជាអ�កដឹកនារំបស់�ស�ីេនក�ុង

្រក�មហុ៊ន អង�ករនិេយាជក និងអង�ករនិេយាជិត និងដំេណ រករកិច�សន�នាសង�មេនក�ុងវស័ិយេនះ។ 
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េគាលនេយាបាយ៖  

មូលដ� នដច៏បំាច ់ ស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ គឺករធានាថា មាន្រកបខណ�  េគាលនេយាបាយសធារ

ណៈ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព មានភាពពកព់ន័� និងែផ�កេលភស�ុតងេនថា� កស់កល តំបន ់ និង្របេទស។ ្រកបខណ�

ករងរទងំេនះចបំាច្់រត�វទទួលបានករគា្ំរទពីករេប�ជា� ចិត�របស់រដ� ភបិាលចំេពះេគាលេដអភវិឌ្ឍន្៍របកបេដយ

ចីរភាព (SDGs) ្រកបខណ� ករងរសិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ បទដ� នករងរអន�រជាតិ និងករេប�ជា� ចិត�ចំេពះបរសិ� នអន�រ

ជាតិ។ វស័ិយេគាលនេយាបាយពកព់ន័� មានចបពី់សមភាពករងរ និងេយនឌរ័រហូតដល់កិច�ករពរពណិជ�កម� និង

សង�ម។ កង�ះទិន�នយ័តមវស័ិយជា្របពន័� ែដលអចេ្រប�បេធៀបបាន ែដលយកចិត�ទុកដកចំ់េពះេយនឌរ័ និងែដល

្រត�វបំែបកេទតមេភទ គឺជាឧបសគ�ចម្បងចំេពះករេរៀបចំេគាលនេយាបាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនក�ុងបរបិ

ទេនះ រមួទងំពកព់ន័�នឹងវស័ិយសំខន់ៗ  ែដល្រត�វបានពិភាក្សោេនក�ុងឯកសរេនះ។ 

ករចូលរមួ៖  

ភាពចបំាច ់ ស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរមុខតំែណងរបស់និេយាជិតជា�ស�ីេនទូទងំវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុេនក�ុង “ភាពធម�

ត” ថ�ីេនេ្រកយសមយ័កូវដី ១៩ គឺករធានាថាសេម�ង ភាពតំណាង និងភាពជាអ�កដឹកនារំបស់�ស�ីស�ិតេនចំេបះដូង

ៃនកិច�សន�នា ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយ និងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េនក�ុងយុទ�ស�ស� និងែផនករអនាគត។ ្រត�វ

ព្រងីកអទិភាពេទេលេគាលនេយាបាយ និងវធិានករនានា ែដលបេង�នេល្ប�នចលនាៃន�ស�ី្របកបេដយគុណវុឌ្ឍេិន

ក�ុងតួនាទីដឹកនាេំន្រគបក់្រមតិៃនឧស្សោហកម�េនះ។ ករធានានូវភាព្របសព�គា� េនក�ុងេគាលនេយាបាយ និងករអនុ

វត�នានារវងេយនឌរ័ និង្របេភទេផ្សងេទៀតៃនករេរ សេអង រមួទងំជាតិសសន ៍ ពិករភាព ជាតិពន�ុ ស� នភាពចំណា

ក្រស�ក អយុ ស� នភាព្រគ�សរ ស� នភាពេមេរគេអដស៍ ទំេនារផ�ូវេភទ កជ៏ាករចបំាច ់ស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរផងែដរ។ 

ករធានាថា និេយាជិតែដលមិនសូវទទួលបានករយកចិត�ទុកដកបំ់ផុតេនក�ុងវស័ិយេនះ គឺជាែផ�កមយួៃនករេធ�េសចក�ី
សេ្រមចចិត�វស័ិយ គឺជាករចបំាចេ់ដម្បធីានាថា គា� នអ�កណាមា� ក្់រត�វបានទុកេចលេឡយ។ 

ភាពជាៃដគូ៖  

កត� មយួចំនួនមានសរសំខនចំ់េពះភាពជាៃដគូរវងតួអង�ៃនវស័ិយេនះ ស្រមាបស់មភាពេយនឌរ័ ភាពអងអ់ចរបស់

�ស�ី និងនិរន�រភាពបរសិ� ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ កត� ទងំេនះរមួមានចំណាបអ់រម�ណ៍ និងេគាលបំណងរមួ បរយិា

បន័� (រដ� ភបិាល អ�កទិញ អ�កផ�ត់ផ�ង ់និេយាជិត និងតួអង�េផ្សងេទៀត) ករែចករែំលកអំណាច និងករត្រមងទិ់សេទរក

លទ�ផលឈ�ះឈ�ះ។ កិច�សន�នាសង�មែបបបរយិាបន័�េយនឌរ័ និងភាព្រតីភាគី គឺជាយានដសំ៏ខនស់្រមាប់ករបេង�ត

ភាពជាៃដគូែបបេនះ ជាមយួនឹងករចរចអនុស�� រមួេនក្រមតិសហ្រគាស និងវស័ិយ គឺសមាសធាតុគន�ឹះ ស្រមាប់

ទំនាកទំ់នងែបបេនះ។ ករចូលរមួរបស់�ស�ីរមួជាមយួគា�  ្រពមទងំជាមយួសហករជីាបុរសរបស់ពួកេគ តមរយៈអង�

ករនិេយាជិត និងអង�ករនិេយាជក អង�ករ និងបណា� ញ�ស�ី សមាគមអ�កេ្រប្របាស់ យុទ�នាករអន�រជាតិ និងទ្រមងៃ់ន

អង�ករេផ្សងេទៀតជាេ្រចនេនទូទងំវស័ិយេនះ គឺជាករចបំាច ់ េដម្ប ី “ផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកតស់មា� ល់” 

េនក�ុងបរបិទេនះ។ 

ភពែផនដី៖  

និេយាជិតជា�ស�ីជាេ្រចនទទួលរងរចួេហយនូវផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�របំផុតៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ដូចជា ករេឡង

កេម� េនកែន�ងករងរ និងកររខំនេនកែន�ងករងរ េដយសរអកសធាតុអ្រកកបំ់ផុត។ ស្រមាបពួ់កេគ ទំនាក់

ទំនងរវងសមភាពេយនឌរ័ សិទ�ិករងរ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងចីរភាពបរសិ� ន           គឺជាតថភាព្របចៃំថ�។ 
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កររតត្បាតជំងឺកូវដី ១៩ គឺជាឱកសមយួ េដម្បេី្រប្របាស់ទំនាកទំ់នង និងកររបួរមួគា� ែបបេនះ េដម្បបីេង�នកិច�ខិតខំ

្របឹងែ្របងេឆា� ះេទរកនិរន�រភាពបរសិ� នកនែ់តខ� ងំេនក�ុងផលិតកម�វយនភណ័�  និងកតេ់ដរ។ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង

ែបបេនះគប្បសី�ិតេ្រកមករដឹកនាៃំនេគាលករណ៍ “្រគានែ់តេធ�អន�រកល” និងមានបំណងកតប់ន�យស� កស� មចំេពះ

បរសិ� នៃនវស័ិយេនះ តមរយៈមេធ្យោបាយនានា ដូចជា ផលិតកម� និងករងរៃបតងេន្រគបក់្រមតិ ្រសបេពលែដលក៏

រមួចំែណកចំេពះករបេង�នភាពធន ់សមធម ៌និងផលិតភាពេនក�ុងវស័ិយេនះផងែដរ (អង�ករ ILO 2015b)។  

វឌ្ឍនភាព៖  

េនទីប��ប ់ ចំណាតក់រេនះ គឺជាអ�ីែដល្រត�វរបប់��ូ ល េនក�ុងករផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកត់សមា� ល់េឆា� ះ

េទរកសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរ ែដលកនែ់តមានភាពធន់ សមធម ៌ និងផលិតភាពបែន�មេទៀតេនទូទងំតំបន់

េនះ។ ករផា� ស់ប�ូរវជិ�មាននឹងបន�េកតេឡងពីចំណាតក់រយ៉ាងដចខ់ត ែដលគា្ំរទេដយភាពច្បាស់លស់ៃនចក�ុវស័ិ

យ និងេគាលនេយាបាយរមួគា�  ករចូលរមួ និងភាពជាៃដគូបរយិាបន័�។ ្រក�មករងរអន�រជាតិៃនឧស្សោហកម�កតេ់ដរ 

ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេនេ្រកមេសចក�ីអំពវនាវ (សូមេមលខងេ្រកម) ផ�ល់នូវចំណុចេយាងយ៉ាងសំខនម់យួ

ទកទ់ងនឹងករផា� ស់ប�ូរេនះ។ សូម្បែីតេនក�ុងឧបសគ� និងប�� ្របឈមនានា ែដលបង�េឡងេដយកររតត្បាតជំងឺកូវ ី
ដ ១៩ ក�ី ករែចករែំលក និងករេ្រប្របាស់ករអនុវត� បទពិេសធន ៍និងេមេរៀនល�ៗែដលមាន្រសបេ់នទូទងំតំបនេ់នះ 

គឺជាកត� រមួចំែណកគន�ឹះមយួេនក�ុងករព្រងឹងផលបះ៉ពល់ៃនគំនិតផ�ួចេផ�មផា� ស់ប�ូរ និងកររក្សោសន�ុះស្រមាបក់រ

ផា� ស់ប�ូរជា្របពន័�។1

2   

 

 

 ករសម�ងឹេទមុខ៖ យុទ�ស�ស� ស្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរ 

 

របាយករណ៍េគាលរបស់អង�ករ ILO ែដលមានចំណងេជងថា ជំហនដស៏�ួចេស�ងស្រមាបស់មភាពេយនឌរ័៖ េដម្បី
អនាគតករងរកនែ់តល�្របេសរ ស្រមាបម់នុស្ស្រគបរ់ូប (A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better 
Future of Work for All) (2019a) បានឱ្យដឹងថា “ករផា� ស់ប�ូរនឹងមនិេកតេឡងេដយឯកឯង ឬ តមរយៈជំហនែដល

មនិទនពិ់ត្របាកដ និងគា� នភាពរមួគា� េឡយ” ។ េដយឈរេលករយល់េឃញេនះ ្រទឹស�ីៃនករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានេស�
េឡង េដម្បេីធ�ជាមគ�ុេទសកស៍្រមាបកិ់ច�សហ្របតិបត�ិកររវងអ�កពក់ពន័� និងចំណាតក់រនានាេនក�ុងទូទងំតំបនេ់នះ 

ស្រមាបក់រេលកកម�ស់សមភាពេយនឌរ័ និងភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ ក�ុងលក�ណៈរមួគា� ជាមយួ

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងនានា េដម្បេីឆ�យតបចំេពះផលបះ៉ពល់ៃនកររតត្បាតជំងឺកូវដី ១៩។ ចំណុចខងេ្រកមមានសរ

សំខនចំ់េពះ្រទឹស�ីៃនករផា� ស់ប�ូរ៖ 

 ករសេ្រមចបាននូវសមធម្៌របាកឈ់�ួលេនក�ុងវស័ិយេនះ 

 
2 ឯកសរេបាះពុម�ែដលនងឹេចញមករបស់អង�ករ ILO ែដលនឹងអមមកជាមយួនឹងរបាយករណ៍េនះ ពណ៌នាអំពីករណីសិក្សោៃនករ

អនុវត�ល�ៗ ៃនករេធ�ករងរ េដម្បសីមធមេ៌យនឌរ័ នងិភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីេនក�ុងសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ។ 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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 ករប��បក់រេរ សេអង ករេបៀតេបៀន និងអំេពហិង្សោ 

 ករថ�ឹងែថ�ងេឡងវញិនូវករទទួលខុស្រត�វចំេពះករែថទែំដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល និង 

 ករសេ្រមចបាននូវសេម�ង ភាពតំណាង និងភាពជាអ�កដឹកនាេំស�គា� របស់�ស�ីេន្រគបក់្រមតិៃនវស័ិយេនះ។ 

អនុសសនន៍ានាខងេ្រកម ្រត�វបានេស�េឡងបែន�មេទៀត ស្រមាបចំ់ណាតក់ររមួគា� ៃនអ�កពកព់័ន� េដម្បទីញ

្របេយាជនពី៍ឱកសនានា ែដលបេង�តេឡងេដយកររតត្បាតេនះ េដម្បកំីណតរ់ូបរង និងតួនាទីៃនវស័ិយេនះេឡង

វញិ ស្រមាបអ់នាគត ែដលកនែ់តមានភាពធន ់សមធម ៌និងផលិតភាពបែន�មេទៀត។  

 

 

 អនុសសន ៍  

 

អនុសសនខ៍ងេ្រកមមានបំណងផ�ល់នូវមូលដ� នមយួ ស្រមាបកិ់ច�សន�នារមួជាមយួអ�កពកព់ន័� និងចំណាតក់រេន

ថា� កតំ់បន ់ និងថា� កជ់ាតិេនក�ុងសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរអសីុ។ េដយមានលក�ណៈឯករជ្យពីគា� យ៉ាងខ� ងំ និង

ព្រងឹងឱ្យគា� េទវញិេទមក អនុសសនទ៍ងំេនះព្យោយាមេដម្ប ី ៖ (i) គា្ំរទចំណាតក់ររបស់រដ� ភបិាល និេយាជក 

និេយាជិត អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ទីភា� កង់រអន�រជាតិ និងតួអង�េផ្សងេទៀត ទងំក�ុងលក�ណៈរមួគា�  និងលក�ណៈ

ផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ និង (ii) ទទួលយកពិពិធភាពជាតិ និងព្រងឹងបែន�មេលគំនិតផ�ួចេផ�មជាេ្រចន និងច្រម�ះគា� ែដល

កំពុងអនុវត�េនក�ុងទូទងំតំបនេ់នះ។ 

អនុសសនទ៍ងំេនះផ�ល់ភស�ុតងបែន�មេទៀតដល់ែផនទីបង� ញផ�ូវែដលបំេពញឱ្យគា� េទវញិេទមក និងែដល្រត�វបាន

បេង�តេឡង្រសបគា� ជាមយួនឹងរបាយករណ៍េនះ៖ សូមេមល អង�ករ ILO – ករផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកត់
សមា� ល់៖ សមភាពេយនឌរ័ និងករងរសមរម្យេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ (ឆា� ២ំ០២១)។ ែផនទីបង� ញផ�ូវេនះ

ផ�ល់្រកបខណ� ករងរកនែ់តលម�តិស្រមាបកិ់ច�សន�នាពហុអ�កពក់ពន័� និងចំណាតក់ររមួ េដម្បសីេ្រមចបាននូវ

សមភាពេយនឌរ័ និងភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនក�ុងតំបន។់ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ករផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកតស់មា� ល់៖ សមភាពេយនឌរ័ និងករងរសមរម្យ

េនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ 

12      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចតអ់ទិភាព និងេលកកម�ស់ចំណាតក់ររមួរបស់អ�កពកព់ន័�េន្រគបក់្រមតិៃនវស័ិយេនះ េដម្បី
បន�េដះ្រសយផលបះ៉ពល់ៃនកររតត្បាតជំងកូឺវដី ១៩ ្រសបេពលែដលេនក�ុងេពលតំណាល

គា�  ព្រងឹងសមភាពេយនឌរ័េនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុក�ុងរយៈេពលកនែ់តែវង។  

 េ្រប្របាស់េសចក�ីអំពវនាវចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ របស់អង�ករ ILO ស្រមាបវ់ស័ិយកតេ់ដរសកល ជា្រកបខណ�

ករងរគន�ឹះ ស្រមាបកិ់ច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា� ទកទ់ងនឹងកិច�ករេនះ ជាពិេសស េនក�ុងបណា� ្របេទសអសីុ

នានា ែដល្រត�វបានកំណតជ់ាអទិភាពដំបូងេដយ្រក�មករងរអន�រជាតិ ែដល្រត�វបានបេង�តេឡង េដម្បេីលក

កម�ស់ និងស្រមបស្រម�លេសចក�ីអំពវនាវេនះ2

3។ ផ្សោរភា� បក់រអនុវត�េសចក�ីអំពវនាវេនះជាមយួនឹងេវទិក និង

កិច�្រពមេ្រព�ងអន�រជាតិែដលមាន្រសបដ់ៃទេទៀត ែដលគា្ំរទដល់ករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងសង� ក ់              ផ�តផ់�ង់

សកល និងតំបន។់3

4 

 
3 ្របេទសទងំេនះ គឺ៖ បងក់� េដស កម�ុជា ឥណា�  ឥណ�ូ េនសីុ មយ៉ីានម៉់ា នងិប៉ាគីស� ន។ 
4 េវទកិ និងកិច�្រពមេ្រព�ងទងំេនះរមួមាន៖ 

• េសចក�ី្របកសគ្រមបម់យួសតវត្សរបស់អង�ករ ILO ស�ីព ីអនាគតៃនករងរ 

• េសចក�ី្របកសរបស់អង�ករ ILO ស�ីព ីយុត�ិធមស៌ង�មស្រមាបស់កលភាវូបនីយកម�េដយេស�ភាពគា�  

• េសចក�ី្របកសរបស់អង�ករ ILO ស�ីព ីេគាលករណ៍ជាមលូដ� ន និងសិទ�ិេនកែន�ងករងរ 

• េសចក�ី្របកស្រតភីាគសី�ីព ីេគាលករណ៍នានាពកព់ន័�នងឹសហ្រគាសពហុជាតិសសន ៍នងិេគាលនេយាបាយសង�ម 

(េសចក�ី្របកស MNE) 

• េគាលករណ៍មគ�ុេទសករ៍បស់អង�ករសហ្របជាជាតសិ�ីពី ធុរកិច� និងសិទ�មិនុស្ស 

• េគាលករណ៍ែណនាៃំនអង�ករកិច�សហ្របតិបត�កិរេសដ�កចិ� និងករអភវិឌ្ឍ (OECD) ស្រមាបស់ហ្រគាសពហុជាតិ
សសន ៍

• េសចក�ីែណនារំបស់ OECD ស្រមាបក់រយកចិត�ទុកដក្់រប�ង្របយត័�ខ�ស់ ស�ីព ីសង� កផ់�តផ់�ង្់របកបេដយករទទលួខុស

្រត�វេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ និងែស្បកេជង និង 

 ករផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកតស់មា� ល់៖ សមភាពេយនឌរ័ និងករងរសមរម្យ
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 េលកកម�ស់ និងអនុវត�េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងវធិានករនានា េដម្បធីានាថា ករេប�ជា� ចិត�ចំេពះ

សមភាពេយនឌរ័ និងភាពអងអ់ចរបស់�ស�ី រមួផ្សជំាសមាសធាតុសំខនៃ់នករេឆ�យតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ និង

ករស� រេឡងវញិទងំេនក�ុងទិដ�ភាពផ�ូវករ និងទិដ�ភាពេ្រកផ�ូវករេនក�ុងវស័ិយេនះ។ 

 ធានាថា ករអនុវត�ករទិញ ែដលមានឥទ�ិពលេល្របាកឈ់�ួល និងលក�ខណ� ករងររបស់�ស�ីេនក�ុងវស័ិយេនះក៏

្រត�វបានេដះ្រសយជាែផ�កមយួៃនកិច�សន�នា និងគំនិតផ�ួចេផ�មកំែណទ្រមងវ់ស័ិយពហុអ�កពកព់ន័�េនះផងែដរ។ 

 ព្រងឹងសមត�ភាពរបស់ស� បន័ពិភពករងរ េដម្បចីតវ់ធិានករយ៉ាងមុតមា ំ និងពេន��នសមភាពេយនឌរ័េនក�ុងវ ិ
ស័យកតេ់ដរ។ 

ចតអ់ទិភាពេលករយកចិត�ទុកដកច់ំេពះសមទិ�ផលៃន្របាកឈ់�ួលេស�គា�  ស្រមាបក់រងរ

ែដលមានតៃម�េស�គា� េនទូទងំវស័ិយកតេ់ដរ េដយអនុេលមេទតមអនុស�� ស�ីពី ្របាក់

ឈ�ួលេស�គា�  ឆា� ១ំ៩៥១ (េលខ ១០០)។ 

 ព្រងឹង តមដន្រត�តពិនិត្យ និងអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងច្បាបជ់ាតិស�ីពី ្របាកឈ់�ួលេស�គា� ស្រមាបក់រងរ 

ែដលមានតៃម�េស�គា�  ្រពមទងំក្រមតិ្របាកឈ់�ួលអប្បបរមា ្រសបេទតមករេប�ជា� ចិត�អន�រជាតិ និងេសចក�ី
ែណនាពីំបទដ� នករងរអន�រជាតិ។ 

 ធានាថា សេម�ង ភាពតំណាង និងភាពដឹកនារំបស់�ស�ី គឺជាស�ូលៃនគំនិតផ�ួចេផ�មទងំអស់ និងកិច�សន�នាសង�ម

ពក់ព័ន�នឹងសមធម៌េយនឌ័រៃន្របាក់ឈ�ួល និងក្រមិត្របាក់ឈ�ូលអប្បបរមា។ ចត់អទិភាពចំេពះវស័ិយ

ែដលមាននិេយាជិតជា�ស�ីភាគេ្រចន េដម្បទីទួលបានករយកចិត�ទុកដកេ់នក�ុងករចរចស�ីពីក្រមតិ្របាកឈ់�ួល

អប្បបរមាជាតិ។ 

 េនក្រមតិ្រក�មហុ៊ន/និេយាជក ពិនិត្យេឡងវញិ និងែកស្រម�ល្របពន័�្របាកឈ់�ួល និងេបៀរវត្ស េដម្បធីានានូវករេ្រប
្របាស់ករវយតៃម�ករងរេដយអព្យោ្រកឹតែផ�កេយនឌរ័ េដម្បកំីណត ់“ករងរែដលមានតៃម�េស�គា� ”។ 

ចតអ់ទិភាព េរៀបចំ នងិគា្ំរទេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងវធិានករនានា េដម្បបីេង�នស

េម�ង ភាពតំណាង និងភាពដកឹនារំបស់�ស�ីេនក�ុង្រគបទ់ដិ�ភាពៃនវស័ិយកតេ់ដរ។  

 េលកកម�ស់ ព្រងឹង និងអនុវត�េគាលនេយាបាយ ច្បាប ់ យុទ�ស�ស� និងែផនករជាតិែដលមាន្រសបស់�ីពី ករ

េលកកម�ស់�ស�ីេនក�ុងភាពជាអ�កដឹកនា ំនិងករ្រគប្់រគងេន្រគបក់្រមតិ រមួទងំេនក�ុងធុរកិច� (ឧទ. ករផ�ល់កូត

ជាតិ េនេពលែដលមានកូតែបបេនះ)។ 

 ផ�ួចេផ�ម និងេលកកម�ស់េគាលនេយាបាយ និងវធិានករនានា េដម្បេីលកកម�ស់សេម�ង ភាពតំណាង និងភាព

ដឹកនារំបស់�ស�ីេនក�ុងដំេណ រករកិច�សន�នាសង�មេន្រគបក់្រមតិៃនវស័ិយេនះ (ពីថា� កជ់ាតិរហូតដល់ក្រមតិសហ

្រគាស) រមួទងំករេឆ�យតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ និងករស� រេឡងវញិ និងករចរចអនុស�� រមួ។ 

 បេង�តេគាលនេយាបាយ និងវធិានករនានា េដម្បបីេង�នចំនួន និងករចូលរមួរបស់�ស�ីេនក�ុងតួនាទីដឹកនា ំ និង

្រគប្់រគងេនក�ុងអង�ករនិេយាជក និងអង�ករនិេយាជិតេនក�ុងវស័ិយេនះ រមួទងំតមរយៈករបេង�តកូត ឬេគាល

េដេយនឌរ័ និងករផ�ល់ឱកសអភវិឌ្ឍនភ៍ាពជាអ�កដឹកនា ំករបង�ឹក និងកម�វធីិគា្ំរទស្រមាប�់ស�ី។ 

 ផ�ួចេផ�ម និងគា្ំរទវធិានករនានា េដម្បបីេង�នចំនួន និងករចូលរមួរបស់�ស�ីេនក�ុងតួនាទីគណៈកមា� ធិករដឹកនាំ 

្រគប្់រគង ្រត�តពិនិត្យ និងគណៈកមា� ធិករ្រតីភាគី។ េនក�ុងបរបិទេនះ េដះ្រសយឧបសគ�នានា ែដលបង�កររងំ

 
• ្រកបខណ� អង�ករសហ្របជាជាតិ ស្រមាបក់រេឆ�យតបែផ�កេសដ�កចិ�សង�មជាបនា� នច់េំពះជំងកូឺវដី ១៩។  
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ស�ះចំេពះសេម�ង ភាពតំណាង និងភាពជាអ�កដឹកនារំបស់�ស�ី រមួមានឥទ�ិពលៃននិយាមសង�មែបបេរ សេអង ក

ង�ះករែថទកូំនែដលមានគុណភាព និងតៃម�សមរម្យ អំេពហិង្សោ និងករេបៀតេបៀន និងកង�ះឱកសអភវិឌ្ឍនជំ៍នា

ញ។ 

 េលកកម�ស់គំរូវជិ�មានរបស់�ស�ីេនក�ុងភាពជាអ�កដឹកនា ំ និងអ�ក្រគប្់រគងេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ ្រពមទងំេនក�ុង

េសដ�កិច�ទងំមូល។ 

ចតអ់ទិភាព េរៀបចំ និងគា្ំរទេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងវធិានករនានា េដម្បលុីបបំបាត់

អំេពហិង្សោ និងករេបៀតេបៀនេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ រមួទងំអំេពហិង្សោេយនឌរ័ េដយអនុេលម

េទតមអនុស�� របស់អង�ករ ILO ស�ីពី អំេពហិង្សោ និងករេបៀតេបៀន ឆា� ២ំ០១៩ (េលខ 

១៩០)។ 

 ចតអ់ទិភាពចំេពះករេលកកម�ស់ ករអនុវត� និងករផ�ល់សច� បន័អនុស�� េលខ ១៩០ និងអនុសសនេ៍លខ 

២០៦ ែដលអមមកជាមយួនឹងអនុស�� េនះ អនុស��  និងអនុសសនេ៍នះេផា� តករយកចិត�ទុកដកជ់ាចម្បងេល
ករែស�ងរកមតិគា្ំរទ និងចំណាត់ករលក�ណៈពហុអ�កពកព់ន័�េនក�ុងវស័ិយេនះ េដយផ្សោរភា� បជ់ាមយួនឹងគំនិត

ផ�ួចេផ�មនានា េដម្បបំីេពញេគាលបំណងេនះេនក�ុងសង�មទងំមូល។ 

 ធានាករេលកកម�ស់ និងករអនុវត�េគាលនេយាបាយ ច្បាប ់ និងយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពី សមភាពេយនឌរ័ អំេព
ហិង្សោេយនឌរ័ សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់�ស�ី រមួទងំសុខភាពផ�ូវេភទ និងបន�ពូជ និងសិទ�ិចំេពះសុខភាព

ផ�ូវេភទ និងបន�ពូជ េនក�ុងវស័ិយេនះ។ 

 ធានាថា សេម�ង ភាពតំណាង និងភាពជាអ�កដឹកនារំបស់�ស�ី មានតួនាទីសំខនេ់នក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�

ទងំអស់េនក�ុងវស័ិយ និងកិច�សន�នាសង�មស�ីពី េគាលនេយាបាយ និងវធិានករនានាពកព់ន័�នឹងអំេពហិង្សោ និង

ករេបៀតេបៀន រមួទងំអំេពហិង្សោេយនឌរ័។ 

 ធានាថា អង�ករនិេយាជក និងអង�ករនិេយាជិតដឹង និងរមួចំែណកចំេពះករអនុវត�ករេប�ជា� ចិត�ជាអន�រជាតិនិង

េគាលនេយាបាយ និងច្បាបជ់ាតិ េដម្បលុីបបំបាតអំ់េពហិង្សោ និងករេបៀតេបៀនេនក�ុងពិភពករងរ រមួទងំអំេព
ហិង្សោេយនឌរ័។ 

 តមរយៈដំេណ រករកិច�សន�នាសង�ម ែដលមានករចូលរមួរបស់និេយាជក និងនិេយាជិត បេង�តេគាល

នេយាបាយសហ្រគាស នីតិវធីិ និងយន�ករបណ�ឹ ងេដយសុវត�ិភាព គណៈកមា� ធិករេនកែន�ងករងរ កម�វធីិ

បណ�ុ ះបណា� លស្រមាបអ់�ក្រគប្់រគង និង្របធាន និងកម�វធីិករយល់ដឹងរបស់និេយាជិត េដម្បលុីបបំបាតអំ់េព
ហិង្សោ និងករេបៀតេបៀនេនក�ុងពិភពករងរ រមួទងំអំេពហិង្សោេយនឌរ័ េដយអនុេលមេទតមអនុស�� េលខ 

១៩០ និងអនុសសនេ៍លខ ២០៦។ 
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ចតអ់ទិភាពេលករយកចិត�ទុកដកច់ំេពះករទទួលស� ល់ ករកតប់ន�យ នងិករែបងែចក

េឡងវញិនូវទំនួលខុស្រត�វករងរែថទមំនិទទួលបាន្របាកឈ់�ូលែដលមនិសមាមា្រតគា�  ែដល

អនុវត�េដយ�ស�ីេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរ េដយអនុេលមេទតមអនុស�� ស�ីពនីិេយាជិត និង

ទំនួលខុស្រត�វ្រគ�សរ ឆា� ១ំ៩៨១ (េលខ ១៥៦) នងិអនុស�� ស�ីពកីិច�គាពំរមាតុភាព ឆា� ំ

២០០០ (េលខ ១៨៣)៖4

5 

 េលកកម�ស់ករអបរ់ ំ និងករយល់ដឹងជាសធារណៈ េដម្បតីតងំ និងផា� ស់ប�ូរនិយាមសង�មែបបេរ សេអស ែដល

ទកទ់ងនឹងតួនាទីរបស់�ស�ី និងបុរសពកព់ន័�នឹងករងរែថទែំដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល។ 

 ជំរុញ និងេលកកម�ស់ករចូលរមួរបស់បុរសេនក�ុងករងរែថទែំដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល។ 

 េរៀបចំេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� វធិានករ និងករវនិិេយាគ ស្រមាបេ់សវែថទ្ំរបកបេដយគុណភាព និង

ករងរែថទសំមរម្យេនក្រមតិកែន�ងករងរ និងសហគមន ៍ តមរយៈករេ្រប្របាស់កិច�សន�នា្រតីភាគី និងករ

ចូលរមួរបស់និេយាជិតជា�ស�ី។ 

 ព្រងីក និងបេង�នសិទ�ិ និងកិច�គាំពរមាតុភាពែដលទទួលបានហិរ��ប្បទនរមួ ្រពមទងំលំែហរមាតុភាព និង

លំែហរបិតុភាព េដយអនុេលមេទតមបទដ� នករងរអន�រជាតិ។ 

 ផ្សោរជាបទំ់នាកទំ់នងៃនគំនិតផ�ួចេផ�មនានាជាមយួនឹងេសចក�ីអំពវនាវទកទ់ងនឹងជំងឺកូវដី ១៩ េនក�ុងឧស្សោហ

កម�កតេ់ដរសកល និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងដៃទេទៀត ក�ុងករព្រងីកេគាលនេយាបាយគាពំរសង�ម និងករ្រគប

ដណ� ប ់ េដម្បេីឆ�យតបចំេពះត្រម�វកររបស់�ស�ី ជាពិេសស �ស�ីេនក�ុងស� នភាពេ្រកផ�ូវករ និងងយរងេ្រគាះ 

ែដលកនែ់តមានលក�ណៈធ�នធ់�របែន�មេទៀត េដយសរកររតត្បាតជំងឺកូវដី ១៩។ 

ចតអ់ទិភាព េលកកម�ស់ និងអនុវត�កចិ�សន�នាសង�មែបបបរយិាបន័�េយនឌរ័េន្រគបក់្រមតិ រមួ

ទងំេនក�ុងកែន�ងករងរ 

 ធានាថា បរយិាបន័�េយនឌរ័េកតេឡងយ៉ាងពិត្របាកដ ជាេរឿងសំខន ់ និងមានមូលដ� នេលវធិានករែដលមាន

លក�ណៈជា្របពន័� អចតមដនបាន និងមានគណេនយ្យភាព េដម្បសីេ្រមចបាននូវសមភាពពកព់ន័�នឹងសេម�ង 

ភាពតំណាង និងភាពជាអ�កដឹកនាំ។ 

ពេន��នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករផ�ល់សច� បន័ អនុវត� និងតមដន្រត�តពិនិត្យអនុស�� ករងរ

អន�រជាតិ និងអនុសសនន៍ានា ែដលមានឥទ�ពិលយ៉ាងជាកល់កេ់លវសិមភាពេយនឌរ័េនក�ុង

ពិភពករងរ។ 

 
5 ក្រមងេពញេលញៃនេគាលនេយាបាយ និងវធិានកររបស់អង�ករ ILO ពកព់ន័�នងឹសមភាពេយនឌរ័ជុំវញិករងរែថទែំដលមនិ

ទទួលបាន្របាកឈ់�ួល ្រត�វបានែចងេនេ្រកម្រកបខណ� ករងរ 5R ៃនអង�ករ ILO ស្រមាបក់រងរែថទសំមរម្យ។ ្រកបខណ� ករងរ 5R 

េនះ គឺ៖ ទទួលស� ល់/Recognize កតប់ន�យ/Reduce និងែបងែចកេឡងវញិ/Redistribute ករងរែថទែំដលមនិទទលួបាន្របាក់

ឈ�ួល ផ�ល់រង� នេ់លកទកឹចតិ�/Reward ចេំពះករងរែថទែំដលទទលួបាន្របាកឈ់�ួល តមរយៈករេលកកម�ស់ករងរសមរម្យ

កនែ់តេ្រចនស្រមាបន់េិយាជិតែផ�កករែថទ ំ និងធានានូវភាពតណំាង/Representation របស់និេយាជតិែផ�កករែថទ ំ កិច�សន�នា

សង�ម នងិករចរចអនុស�� រមួ។ េគាលករណ៍ នងិវធិានករ 5R ស�ិតេ្រកមករដកឹនាៃំនបទដ� នករងរអន�រជាតិ (ILO 2018a)។ 



 
 

 ករផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកតស់មា� ល់៖ សមភាពេយនឌរ័ និងករងរសមរម្យ

េនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ 

16      

 េ្រប្របាស់អនុស�� ែបបេនះ និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង និងយុទ�នាករស្រមាបក់រផ�ល់សច� បន័ពកព់ន័� េដម្បចីត់

អទិភាព និងេលកកម�ស់េគាលនេយាបាយ និងវធិានករនានា ែដលរមួចំែណកចំេពះសមភាពេយនឌរ័ និងករ

អនុវត�បទដ� នករងរអន�រជាតិេនក�ុងសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ។ 

ធានាថា ទិដ�ភាពសមភាពេយនឌរ័្រត�វបានប��� បេទក�ុងេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� 

ែផនករ និងគំនិតផ�ួចេផ�មវស័ិយកតេ់ដរេន្រគបក់្រមតិ េដម្បពី្រងឹងនិរន�រភាពបរសិ� ន និងេដះ

្រសយផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (ឧទ. ករេលកកម�ស់ករងរ និងជនំាញៃបតង 

និងករវនិិេយាគេលដំេណ រករផលិតកម�ៃបតង)។ 

 ្រសេដៀងគា� េនះែដរ ធានាថា េគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� ែផនករ និងគំនិតផ�ួចេផ�មទកទ់ងនឹងសមភាពេយន

ឌរ័ និងករផ�ល់ភាពអងអ់ចដល់�ស�ីេន្រគបក់្រមតិ គិតពិចណាអំពីនិរន�រភាពបរសិ� ន និងករែ្រប្រប�លអកស

ធាតុ។ ករពិចរណាទងំេនះរមួមានទងំផលបះ៉ពល់េកតេចញពីករអភវិឌ្ឍនានាេទេលសុខភាព និងសុខុមាល

ភាពរបស់និេយាជិតជា�ស�ី ្រពមទងំផលិតភាព ដូចជា (i) កំេណ នសីតុណ� ភាពេនកែន�ងករងរ និង (ii) ករេកត

េឡងនូវអកសធាតុអ្រកកក់នែ់តខ� ងំ និងកនែ់តញឹកញាប។់  

 

បេង�នផលបះ៉ពល់ជារមួៃនយុទ�នាករអ�កពកព់ន័� កម�វធិី និងគេ្រមាងនានា ែដលេលកកម�ស់

សមភាពេយនឌរ័េនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនទូទងំតំបនេ់នះ តមរយៈ (១) ករែស�ងរកគំនិតផ�ួច

េផ�មរមួ េនេពលែដលអច និង (២) ករែចករែំលកចំេណះដងឹ បទពិេសធន ៍េមេរៀន និងករអនុ

វត�ល�ៗ  េដម្បផី�ល់ផល្របេយាជន ៍និងមានផលបះ៉ពល់កនែ់តទូលំទូលយ។ 

 ជំរុញ ស្រមបស្រម�ល និងគា្ំរទកិច�សហករយ៉ាងសកម�េនក្រមតិតំបន ់អនុតំបន ់និងក្រមតិជាតិរវងតួអង� នានា 

ែដលេធ�ករងរេលសមភាពេយនឌរ័េនក�ុងវស័ិយេនះ រមួទងំតមរយៈេវទិកពហុអ�កពកព់ន័� ក�ុងករណីពកព់ន័� 

េដម្បបីេង�នផលបះ៉ពល់ ព្រងឹងករ្របា្រស័យទកទ់ងគា� ជា្របច ំ និងធានានូវករេ្រប្របាស់ធនធានែដលមាន

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

 ទញយក្របេយាជនពី៍បណ�ុ ំ ចំេណះដឹងេនតម្របពន័�អីុនធឺែណតថា� កតំ់បន ់ ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

គេ្រមាងករងរសមរម្យេនក�ុងសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនអសីុរបស់អង�ករ ILO េដម្បផី្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន 

ករ្រសវ្រជាវ និងករវភិាគ គំេហញពីករវយតៃម� េមេរៀន និងករអនុវត�ល�ៗ។ 

ព្រងឹងករ្របមលូ ករេ្រប្របាស់ និងករផ្សព�ផ្សោយជា្របពន័�នូវទិន�នយ័ែដលមានបច�ុប្បន�ភាព 

អចេ្រប�បេធៀបគា� បាន បំែបកេទតមេភទ និងគតិគូរអំពេីយនឌរ័ េដម្បផី�ល់ជាភស�ុតងស្រមាប់

ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយ វធិានករ និងដំេណ រករកិច�សន�នាសង�ម សំេដព្រងឹងសមភាពេយ

នឌរ័ និងភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីេនក�ុងសង� កផ់�តផ់�ងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ។ វធិានាករជាក់

លក ់គប្បរីមួមាន៖  

 ករអេង�តអំពីកមា� ងំករងរកនែ់តញឹកញាបជ់ា្របចេំនក�ុង្របេទសផលិតសេម��កបំពក ់ ែដលមនិទន់មានករ

អេង�តែបបេនះ និង 



 
 

 ករផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកតស់មា� ល់៖ សមភាពេយនឌរ័ និងករងរសមរម្យ

េនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ 

17      

 ករអេង�តេលករេ្រប្របាស់េពលេវលកនែ់តញឹកញាប ់ េដម្ប្ីរបមូលទិន�នយ័ស�ីពីថាមវន័�េយនឌរ័ៃនករងរែដល

មនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល5

6 រមួទងំ ជាែផ�កមយួៃនករអេង�តអំពីកមា� ងំករងរ េដយអនុេលមេទតមេសចក�ី
សេ្រមចៃនសន�ិសិទអន�រជាតិេលកទី ១៩ ៃនអ�កជំនាញែផ�កស�ិតិករងរ (ឆា� ២ំ០១៣)។6

7  

 ករព្រងឹងករ្របមូល ករវភិាគ និងករមានទិន�នយ័អំពី និនា� ករ ប��  និងជេ្រមសេគាលនេយាបាយពកព់ន័�នឹង

សមធម្៌របាកឈ់�ួល ករេរ សេអង អំេពហិង្សោ និងករេបៀតេបៀន ករងរែថទែំដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល និង

សេម�ង ភាពជាអ�កដឹកនា ំនិងភាពតំណាងរបស់�ស�ីេនក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�េនក�ុងវស័ិយេនះ។ 

 េរៀបចំែផនករពហុអ�កពកព់ន័� េដម្ប ី(១) េធ�ែផនទីភាពខ�ះចេនា� ះៃនទិន�នយ័សំខន់ៗ និង (២) ព្រងឹង និងគាំ្រទករ

ស្រមបស្រម�លកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងែផ�កស�ិតិរបស់រដ� ភបិាល វស័ិយឯកជន សហជីព និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងែផ�ក

ស�ិតិពកព់ន័�ដៃទេទៀតក�ុងេគាលបំណងដូចគា� េនះ រមួទងំេនក�ុងវស័ិយខងេល។ 

 

 

េនះគឺជាេសចក�ីសេង�ប និងអនុសសនពី៍របាយករណ៍ស�ីពី “ករ
ផា� ស់ប�ូរស� នភាពក�ុងក្រមតិគួរឱ្យកតស់មា� ល់៖ សមភាពេយនឌរ័ 
នងិករងរសមរម្យេនក�ុងវស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ”។ សូមអន

របាយករណ៍េពញេលញ7

8 ែដលមានេនេលេគហ៍ទំពរ័អង�ករ ILO 

េដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានលំអិតបែន�ម។ 

 
6 អង�ករ ILO កំពុងសិក្សោអពំីសក� នុពលស្រមាបក់រេ្រប្របាស់វធិសី�ស�ទកទ់ងនងឹករេ្រប្របាស់េពលេវល ែដលអចភា� បជ់ាមយួ

នឹងករអេង�តអំពីកមា� ងំករងរេនក�ុងទ្រមងជ់ាម៉ឌុូល េដម្បជីួយ ដល់ករ្របមលូទិន�នយ័ជា្របចអំពំីេពលេវល ែដល្រត�វចំណាយេល
សកម�ភាពផលិតកម�ែដលមនិទទួលបាន្របាកឈ់�ួល ែដលបំេពញបែន�មចំេពះករអេង�តជាតអិំពកីរេ្រប្របាស់េពលេវល (ILO, 

n.d.-e)។ 
7 សន�ិសិទអន�រជាតិេលកទី ១៩ ៃនអ�កជនំាញែផ�កស�ិតកិរងរ េនឆា� ២ំ០១៣ ្រត�វបានេគចតទុ់កយ៉ាងទូលំទូលយថា ជា្រពឹត�ករណ៍

េលកដំបងូ និងនាមំកនូវករផា� ស់ប�ូរយ៉ាងធំមយួ។ សន�សិិទេនះបានអនុមត័នូវេសចក�ីសេ្រមចចនំួន្របាពំកព់ន័�នងឹស�ិតអិំពកីរងរ 

មុខរបរ នងិករេ្រប្របាស់ករងរមនិបាន្រគប្់រគាន ់ ករងរបែន�មេលពលកម�េដយបង�ំ កិច�សហករគា�  និងេទសន�រ្របេវសនេ៍ដម្បី
ែស�ងរកករងរ នងិកចិ�ដំេណ រករៃនសនិ�សិទេនះ (ILO, n.d.-f). 

8 https://ilo.org/asia/publications/WCMS_789822/lang--en/index.htm 

 


