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យ

េសៀវេភរូបភពេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡង
ធិ ៃទេទៀត
ើ ភគតច
ើ ជពេិ សសសំ ប់សហគមន៍ជនជតេិ ដម
ិ នង
ិ មចស់សិទដ
នង
៌ នសំ ប់ករេលើកសទួយ នង
ធិ នុស ។ េសៀវេភេនះ មនេគលបំណង
ិ ជឧបករណ៍ព័តម
ិ ករករពរសិទម
េលើកកមពស់ករយល់ដឹងជ

ធរណៈ អំពីករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមម

េនកនុងករអភវិ ឌឈន៍េសដ្ឋកច
ិ េិ យគ។
ិ ច នង
ិ ករវន

ទស នទនេនកនុងេសៀវេភេនះ គឺែផ្អកេលើេគលករណ៍ែណនំសី ព
្ត ីធុរកិចច និងសិទម
ិធ នុស ៖ ករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ
របស់អងគករសហ្របជជតិសី ព
្ត ី ករករពរ ករេគរព និង ដំេ
ះ្រ យ ។

This picture book is specially developed for indigenous communities and other
rights holders as an information tool for human rights promotion and protection.
It aims to raise public awareness on the responsibilities of States and business
enterprises in economic development and investment.
The concepts in this publication are based on the United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
Protect, Respect and Remedy Framework.
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សិទិជ
ធ ឯកជន និងសិទិជ
ធ សមូហភពរបស់ជនជតេិ ដម
ើ ភគតិច មនតំកល់េនកនុងេសចក្តី្របកសរបស់
អងគករសហ្របជជតិសី ព
្ត ីសិទិជ
ធ នជតិេដម
ើ ភគតច
ិ នង
ិ កនុងចំេ

មឧបករណ៍អន្តរជតិដៃទេទៀត នង
ិ

មនែចងេនកនុងចបប់កមពុជផងែដរ។

្របករសំ ខន់គឺ ជនជតិេដម
្ល
សិទិទ
ធ ង
ំ អស់េនះ ្រតូវែតទទួលបននូវ
ើ ភគតិច យល់ដង
ឹ អំពស
ី ិ ទិរធ បស់ខួ ន។
ករេគរព និងករពរ។

The individual and collective rights of indigenous peoples are upheld in
the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,
among other instruments, and are enshrined in Cambodian law.
It is important that indigenous peoples know their rights. These rights are
to be respected and protected.
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េតស
ធិ នុស ជអ្វ?
ើ ិ ទម
ី
សិទម
ធិ នុស គស
ធិ មូល ្ឋ នសំ ប់មនុស ្រគប់រូប។ មនុស ្រគប់រូបេនេលើពភ
ឺ ិ ទជ
ិ ពេ
ពណ៌សមបុរ ភ

ជំេនឿ េដើមកំេណើតសងគម ឬ

ថ នភពរស់េនែបប

ក៏េ

យ។

កេនះមនសិទជ
ធិ ប់ពក
ី ំេណើត េទះជមន េភទ

សិទធិមនុស គឺជបទ ្ឋ នអន្តរជតិសំ ប់មនុស ្រគប់រូបែដលទទួលបននូវករ្រប្រពឹត្តិមកេលើខួ នេ
្ល
គមនករេរសេអ
ង
ើ
ើ ។

យេសមើភពគន េ

សិទធិរស់ នមនជីវត
និងសន្តិសុខ
ិ េសរភព
ី
សិទធិស័យ
្វ សំ េរច

សិទរ្ឋិ ច
ួ ផុតពក
ង
ី រេរសេអ
ើ
ើ ្រគប់រូបភព
សិទេធិ បះេឆនត នង
ិ ចូលរួមកនុងជវី ភព

ធរណៈ នង
ិ េធ្វេើ សចក្តស
ី ំ េរចចត
ិ ្ត

សិទេធិ សរភពកន
ី
ិ ជួប្របជុំ
ុ ងករបេញច ញមតេិ យបល់ េដើរេហរើ នង
សិទធិខងជំេនឿ និង

សន

មទំេនៀមទំ

សិទទ
ធិ ទួលបនករអប់រ ំ ម្ហូប

សិទធិេលើដីធ្លី និង្រទពយសមបត្តិ

ប់ និង្របៃពណី

រ សុ ខភព លំ េន ្ឋ ន ករងរ នង
ិ សន្តស
ិ ុ ខសងគម

សិទធិែថរក និងករពរ ដីធ្លី និងទឹកដីែដលបនេ្របើ្របស់ជ្របៃពណី
សិទម
្ឋិ នករយល់្រពម េ
សិទធិចូលរួមេ

យេសរ ី នង
ិ េ

យបន្របប់ឲយដឹងជមុន

យេសរកន
ី ុ ងជីវភពវបបធម៌នសហគមន៍

សិទទ
្ឋិ ទួលបនករជំនុំជ្រមះក្តេី
សិទេ្ឋិ ធ្វេើ សចក្តស
ី ំ េរចេលើ

យភព្រតម
ឹ ្រតូវ ករជួសជុលករខួចខត នង
ិ ករេ

ទភ
ិ ព នង
ិ យុទ្ឋ

្រស្តននស្រមប់ករអភវិ ឌ ន៍
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ះ្រ

យ្របកបេ

សន៍

យករេគរព និង េសចក្តីៃថ្លថូ រន និងេ

ឧទហរណ៍មួយចំនួនៃនសិទម
ធិ នុស របស់ជនជតេិ ដើមភគតច
ិ មនដូចជ ៖

សិទ្ឋិទទួលបនសញជតិ

សន ជតិ

យ្របសិទភ
្ឋិ ព

យ

What are human rights?
Human rights are basic entitlements for everyone. All people in the world regardless of race, color, sex, language, religion,
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status have inherent rights.
Human rights are international standards for all people to be treated equally, with respect and dignity, and without
discrimination.
Some examples of human rights for indigenous people are:
Right to life, liberty and security
Right to self-determination
Right to non-discrimination
Right to a nationality
Right to vote and participate in public life and decision-making
Right to freedom of expression, opinion, movement and assembly
Right to spiritual and religious traditions and customs
Right to education, food, health, housing, work and social security
Right to land and property
Right to conservation and protection of traditional lands and territories
Right to free, prior and informed consent
Right to freely participate in the cultural life of one’s community
Right to fair trial, redress and effective remedy
Right to determine priorities and strategies for development

7

រដ្ឋមនភរកច
ិ ចេគរព ករពរ នង
ិ េធ្វឲ
ើ យទទួលបនេពញ
េលញនូវសិទម
ធិ នុស នង
ល ្ឋ ន។
ិ េសរភពជមូ
ី
The State has the duty to respect, protect and fulfill human rights
and fundamental freedoms.
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ជញធររ ្ឋ ភប
ិ ល នង
ិ តំ

ង្រកុមហ៊ុន ្រតូវេធ្វក
ើ រ

ពេិ ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍
មុននង
ី មបទន។
ឹ ផ្តល់ដស
Government authorities and business representatives need to
consult with communities before granting land concessions.
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11

មុនចប់េផ្តើមសកមមភពរបស់្រកុមហ៊ុន ្រតូវមនករេធ្វើ
េសចក្តស
ួ គនមួយេ
ី េ្រមចចត
ិ ្តរម
ជញធរមូល ្ឋ ន នង
ិ តំ

យសហគមន៍

ង្រកុមហ៊ុន េដម
ើ បទ
ី ប់

ក ត់ផលប៉ះពល់អវជជ
្ឋិ នុស ។
ិ មនេលើសិទម
Before the start of operations, there is a need for joint decision
making by the community, local authorities and business
representatives to prevent negative human rights impact.
12
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ជញធររ ្ឋ ភប
ំ ី
ិ ល នង
ិ អនកជំនញ ្រតូវេធ្វក
ើ រ យតៃម្លអព
ផលប៉ះពល់អវជជ
ិ មនែដល

ចេកត
ើ េចញមកពស
ី កមមភព

របស់្រកុមហ៊ុនេទេលើសហគមន៍ នង
ិ បរ ិ ថ ន។
Government authorities and experts need to assess the likely negative
impacts of business activities on the community and the environment.
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្រកុមហ៊ុន គួរែតេគរពចំេពះ្របៃពណី នង
ិ វបបធម៌
របស់សហគមន៍ជនជតេិ ដម
ើ ភគតច
ិ
មរយៈករេធ្វក
ើ រ យតៃម្លផលប៉ះពល់។
The business should respect the traditions and culture of the
indigenous community by doing an impact assessment.
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សហគមន៍ នង
ិ តំ

ង្រកុមហ៊ុន គួរែតទក់ទង

ពេិ ្រគះេយបល់គនេន្រគប់ដំ
ៃនគេ្រមងវន
ិ េិ យគ េដម
ើ បេី

ក់កលទំងអស់
ះ្រ

យ

ផលប៉ះពល់សិទម
្ឋិ នុស ។
Community and business representatives should engage
in dialogue at all stages of the project to address
human rights impact.
18

19

្រកុមហ៊ុន្រតូវែត្របតប
ិ ត្តិ នង
ិ អនុវត្តន៍ មកតព្វកច
ិ ច
ទំងអស់ែដលមនែចងេនកនុងកច
ច នយ។
ិ ស
The business must comply with all obligations mentioned in
the contract.
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េនេពល្រកុមហ៊ុន បងកឬរួមចំែណកឲយមនផលប៉ះពល់
សិទ្ឋម
ិ មន េនះមនន័យថ្រកុមហ៊ុន រ ំេ
ិ នុស អវជជ

ភ

េលើកច
្ល នង
ិ េិ យគរបស់ខួ ន
ិ ចសនយវន
ិ ចបប់ភូមប
ិ លឆន ំ
២០០១ ្រពមទំងបញញ ត្តច
័ ធដៃទេទៀត។
ិ បប់មនពក់ពន
When a business causes or contributes to negative human rights
impact, it violates its contract, the 2001 Land Law and other
relevant legislation.
22
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ឧទហរណ៍ ករណីៃនផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន
ជអវជជ
ិ មនេនេលើដស
ី ហគមន៍ជនជតេិ ដម
ើ ភគតច
ិ
(ជកររ ំេ

ភចបប់ភូមប
ំ ០០១)។
ិ លឆន២

An example of negative environmental impact on indigenous land
(in violation of the 2001 Land Law)
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25

សមជិកសហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច
ិ ជួប្របជុំ
ពេិ ្រគះេយបល់គនអំពប
ី ញ្ហៃនកររ ំេ

ភបំពនសិទធិ

ជនជតេិ ដម
កតំ
ើ ភគតច
ើ េរសអន
ិ នង
ិ េ្រជស
ើ
េ

ះ្រ

យបញ្ហននជមួយតំ

ងេដម
ើ បី

ង្រកុមហ៊ុន។

Indigenous community members collectively discuss issues
violating indigenous rights and choose their representatives to
resolve issues with the business representatives.
26
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ជញធររ ្ឋ ភប
ិ ល ពន
ិ ត
ិ យេមល
ើ នង
ិ
ផលប៉ះពល់ែដលប

ម

នេមល
ើ េលើ

្ត លមកពស
ី កមមភព្រកុមហ៊ុន។

Government authorities examine and monitor the impact of the
business operations.

28

29

រដ្ឋមនតួនទី នង
ិ កតព្វកច
ិ ច ករពរ នង
ិ រកដំេ
សម្រសប េដើមបេី

ះ្រ

ះ្រ

យ

យបញ្ហននែដលប៉ះពល់

សហគមន៍ជនជតេិ ដម
ើ ភគតច
ិ (ដំេ

ះ្រ

យ)។

The State has a role and duty to protect and find proper solutions to
problems affecting indigenous communities.
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្រកុមហ៊ុនមនករទទួលខុស្រតូវេ
ផលប៉ះពល់ននែដលប

ះ្រ

យចំេពះ

្ត លមកពស
ី កមមភព

របស់ខួ ន
្ល នង
ិ ផ្តល់សំណងសមរមយចំេពះ
ផលប៉ះពល់ទង
ំ េនះ។

The business has the responsibility for addressing the impacts
of its activities and to provide adequate compensation.
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ំ ន េដម
សមជិកសហគមន៍ ជួប្របជុគ
ើ បព
ី ភ
ិ ក រក
ដំេ

ះ្រ

យចំេពះបញ្ហរ ំេ
(ដំេ

ះ្រ

ភបំពន

យ)។

The community meets to discuss solutions to the violation
(remedy).
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សហគមន៍ នង
ិ តំ

ង្រកុមហ៊ុន ជួប្របជុំគនេដើមប ី

ពភ
ិ ក ឯកភពគនេលើដំេ
នង
ិ េលើករផ្តល់សំណង (ដំេ

ះ្រ

យនន
ះ្រ

យ)។

The community and business representatives meet to agree on
solutions and compensation (remedy).
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តំ

ង្រកុមហ៊ុន ផ្តល់សំណងសមរមយ នង
ិ យល់្រពមមន
ិ
បងកផលប៉ះពល់សិទម
្ឋិ នុស អវជជ
ិ មនបែនថមេទៀត
ដល់សហគមន៍េឡយ
ើ ។
The business representatives offer adequate compensation and
agree not to cause additional negative human rights impact
to the community.
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រូបភពបង្ហញព្រី កុមហ៊ុនចូលរួមចំែណក

ដល់ករអភវិ ឌ ន៍សងគមកនុង្របេទសកមពុជ
េ

មរយៈ

េរៀន នង
ិ មណ្ឌលសុ ខភព បែនថមពេី លើករ

ះ្រ

យចំេពះផលប៉ះពល់សិទម
្ឋិ នុស ។

One illustration of a business contributing to social development
in Cambodia through schools and health centers in addition to
addressing human rights impact.
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សហគមន៍មនករ
នង
ិ តំ

ទរចំេពះ

ជញធររ ្ឋ ភប
ិ ល

ង្រកុមហ៊ុនែដលេធ្វក
ើ រ្រប្រស័យទក់ទង

ជមួយខ្លួន នង
ិ ឆនទៈរបស់ពួកេគកនុងករេ
ចំេពះផលប៉ះពល់សិទម
្ឋិ នុស ែដលប

ះ្រ

យ

្ត ល

មកពស
ី កមមភពរបស់្រកុមហ៊ុន។
The community appreciates the engagement of the
government authorities and the business, and their willingness
to address the human rights impact of business activities.
42
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The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights is a set of standards to support the
implementation of the UN Protect, Respect and Remedy Policy Framework.
The UN Guiding Principles highlight what steps States should take to foster business’ respect for human rights.
They provide a blueprint for businesses to become aware and demonstrate to others that they respect human rights and reduce
the risk of causing or contributing to human rights harm.
They constitute a set of benchmarks for stakeholders to assess business’ respect for human rights.
The Guiding Principles also stipulate what both States and business enterprises should do to enhance access to effective remedies
for those whose rights have been harmed.

The Guiding Principles are grounded in recognition of States’ existing obligations to respect, protect and fulfil
human rights and fundamental freedoms. Therefore, the standards on business and human rights are directly
applicable to the Kingdom of Cambodia through their international legal commitments and domestic law.
PROTECT
It is the State duty to protect against human rights abuses by third parties, including business enterprises, through policies,
regulation, and adjudication;
RESPECT
Business enterprises have the corporate responsibility to respect human rights, which means that they should act with due
diligence to avoid infringing on the rights of others and to address the adverse impacts of their activities;
REMEDY
The State, business enterprises and other stakeholders recognize the need for greater access to remedy for victims of business‐
related abuse, both judicial and non‐judicial.
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េគលករណ៍ែណនំសី ព
្ត ធ
ធិ នុស របស់អងគករសហ្របជជតិ គជ
ី ុរកច
ិ ច នង
ិ សិទម
ឺ សំ ណុំៃនេគលករណ៍ទំង

នេយបយរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្តីពី ករករពរ ករេគរព នង
ិ ដេំ
េគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសហ្របជជតិ គូសបញជក់អំពីវធនករទំ
ង
ិ
េគលករណ៍ែណនំេនះ ផ្តល់ជគេ្រមងករណ៍មួយដល់ធុរកិចចទង
ំ

ចំែណកេធ្វឲ
ធិ នុស ។
ើ យអន្ត យដល់សិទម

ះ្រ

យែដលគំ្រទដល់ករអនុវត្តន្រ៍ កបខ័ណ្ឌេគល

យ។

យែដលរដ្ឋននគួរែតចត់េឡើង េដម
ំ
ើ បជ
ី ្រមុញឲយធុរកច
ិ ចទង

យេគរពសិទម
ធិ នុស ។

យឲយបនដង
ធិ នុស នង
ឹ នង
ិ ឲយបង្ហញឲយេគេឃញ
ើ ថពួកេគេគរពសិទម
ិ កត់បនថយ

នភ
័ ៃនក របងករឲយមន ឬរួម
ិ យ

័ ធ េដើមប ី យតំៃលអំពក
ធិ នុស របស់ធុរកច
េគលករណ៍ែណនំេនះ បេងកើតជសំ ណុំៃនខនតរង្វស់សំ ប់អនកពក់ពន
ី រេគរពសិទម
ិ ច។
េគលករណ៍ែណនំេនះ មនែចងផងែដរអំពីអ្វី ែដលទំងរដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមមទង
ំ
្របសិទធភព សំ ប់បគ
ុ គលទំង

្ល
វបនរ ំេ
ែដលសិទធិរបស់ខួ ន្រតូ

យ

េគលករណ៍ែណនំេនះ មនមូល ្ឋ នេលើករទទួល

ភបំពន។

គ ល់កតព្វកច
ិ ច្រ

យគួរែតេធ្វើ េដើមបជ
ី ួយឲយ្របេសើរេឡើងដល់ ករទទួលបននូ វដំេ

ប់របស់រដ្ឋទង
ំ

យ្របកបេ

យ

យ កនុងករេគរព ករពរ នង
ិ េធ្វឲ
ើ យទទួលបនេពញេលញនូវសិទធិ

មនុស និងេសរភពជមូ
ល ្ឋ ន។ ដូេចនះ បទ ្ឋ នស្តីពីធុរកិចច នង
ី
ិ សិទធិមនុស មនតៃម្លអនុវត្តបនេ
ចត
ិ ្តេគរព

ះ្រ

យផទល់េ

យ្រពះ ជ

មចបប់ជតិ នង
្ល
ិ ចបប់អន្តរជតរិ បស់ខួ ន។

ច្រកកមពុជ

មរយៈករេប្តជញ

ករករពរ
រដ្ឋមនតួនទក
ី រពរ្របឆំងនឹងកររ ំេ

ភសិទធិមនុស េ

យភគីទីបី ប់បញចូ លទំងសហ្រគសពណិជជកមម

មរយៈេគលនេយបយ បទបញជ នង
ិ េសចក្តីសំេរច ។

ករេគរព
សហ្រគសពណិជជកមម មនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទម
ធិ នុស
រ ំេ

ភបំពនេលើសិទអ
ធិ នកដៃទ នង
ិ េ

ករេ ះ្រ

ះ្រ

យ ផលប៉ះពល់ធងនធ
់ ងរពក់ពន
័ ធនង
្ល
ឹ សកមមភពរបស់ខួ ន។

យគួរែតេធ្វស
ើ កមមភពេ

្ត ុក
យយកចិតទ

ក់បំផុត េជៀស ងករ

យ

រដ្ឋ សហ្រគសពណិជជកមម និងអនកពក់ពន
័ ធ ទទួល
កិចច ទំង

ែដលមនន័យថ សហ្រគសពណិជជកមមទង
ំ

មរយៈ្របព័នធតុ

ករ និងេ្រក្របព័នធតុ

គ ល់េសចក្តី្រតូវករឲយមនករេ
ករ។

ះ្រ

យទូលំទូ
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យែថមេទៀត សំ ប់ជនរងេ្រគះេ

យអំេពើរ ំេ

ភបំពនទក់ទងនឹងសកមមភពរបស់ធុរ

ករយល័
យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទ
ធិ នុស ្របចំកមពុជ
ិ
ិ ទួលបនទុកសិទម

(ករយល័
យ OHCHR) េធ្វើករកនុងេគលេ
ិ

ករងររបស់

េលើកសទួយ នង
ិ ករពរសិទធិមនុស កនុង្របេទស

ភគតច
ិ កនុង្របេទសកមពុជ ្រសប

កមពុជ។ ករយល័
យ OHCHR ជួយឧបតថមភដល់ ជរ ្ឋ ភប
ិ
ិ ល កនុងករបំេពញកតព្វកិចច
របស់ខួនចំ
្ល េពះសនធស
ធិ នុស ទំង
ិ ញញសិទម

ដឹង សមតថភព

យ ែដលកមពុជបនផ្តលស
់ ចចប័ន។ ករយល័
យ
ិ

ជតេិ ដើមភគតច
ិ េនកនុង្របេទសកមពុជ

េដើមបព
ី ួកេគ
េគលេ

នន

មចស់

នង
ធិ ទួលបនករអប់រ ំ។
ិ េី ផ ងៗ ែដលេលើកកំពស់សិទទ
ិ គំ្រទកមមវធ

្ត ញសហគមន៏ជនជតភ
ិ គតច
ិ

ចមនលទធភពទទួលបនេស ននជមូល ្ឋ ន កនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវជីវភព

“សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច
ើ ខ្លួនឯង េហយ
ិ មនគំនត
ិ ផ្តួចេផ្តម
ើ ្របកន់ខជប់នូវភពជ

កនុងករេរៀបចំចង្រកងសហគមន៍េធ្វក
ើ បេី លើកកំពស់
ើ រតស៊ូមតេិ ដម

្ឋ នេលើជីវភពរស់េន ដីធ្លី ធនធនធមមជតិ និង សងគមរបស់ពួកេគ“ ។

ផទះេលខ១០ ផ្លូវេលខ ៣០២ សងកត់បង
ឹ េកងកង១ ជធនភ
ី េនំ ពញ កមពុជ

ផទះេលខ៩០ ផ្លូវេលខ ៣០៤ សងកត់បង
ឹ េកងកង២ ខ័ណ្ឌចំករមន

ទូរស័ពទករយល័
យ េលខ +៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៥៩០ េលខបន្ត ៣០៦
ិ

ទូរស័ពទករយល័
យ េលខ +៨៥៥ ២៣ ៩៩៧ ៦៥៧
ិ

អុេី ម៉ល ៖ cambodia@ohchr.org
វប
ិ

មគគីភព ្របកន់ខជប់នូវភពជមចស់កុ នងករេរៀបចំចង្រកងសហគមន៍ នង
ិ េធ្វើ

រស់េន និង េធ្វើកររួមគន ករពរ និង្រគប់្រគងដីធ្លី ធនធនធមមជតិ និង្របៃពណីរបស់ពួកេគ“ នង
ិ

រៈសំ ខន់ៃនករេលើកកំពស់សិទធិជន

មរយៈកច
័ ធ
ិ ចសហករជមួយៃដគូពក់ពន

មទស នៈវស័
ិ យ “សហគមន៍ជនជតេិ ដើមភគតច
ិ មនចំេណះ

កនុងេបសកកមម“ េធ្វក
ើ រអភវិ ឌ គំ្រទសមតថភព នង
ិ សកមមភពប

គ ល់ ករពរ និងេគរព។

ករយល័
យ OHCHR េផ្តតជពេិ សសេលើ
ិ

ចសហគមន៍ជនជតេិ ដើម

សកមមភពរួម េដម
ើ បក
ី រពរ នង
ិ ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ សងគម េសដ្ឋកច
ិ ច នង
ិ វបបធម៌របស់ពួកេគ “

OHCHR េធ្វក
ិ ៃដគូអភវិ ឌ ន៍ នង
ើ បី
ើ រផងែដរ ជមួយសងគមសុី វល
ិ ្រកុមសហគមន៍នន េដម
េធ្វើឲយ្របកដថ សិទធិមនុស ្រតូវបនទទួល

យ.សុី .េអស.អូ គក
ឺ រគំ្រទ និងព្រងឹងសិទធិអំ

នង
ិ អនុវត្តនូវសិទ្ឋជ
ិ មូល

ជធនភ
ី េនំ ពញ កមពុជ

អុេី ម៉ល ៖ ppoffice@icso.org.kh

យ ៖ cambodia@ohchr.org

វប
ិ

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
(OHCHR) in Cambodia works for the protection and promotion of human rights in the
country. It assists the Royal Government in fulfilling its State obligations to the
human rights treaties it has ratified. OHCHR also works with the civil society,
development partners and community groups to ensure that human rights are
recognized, protected and respected.

យ ៖ www.icso.org.kh

The Indigenous Community Support Organization (ICSO) works to support and
empower the indigenous communities in Cambodia based on its organizational vision:
“Indigenous communities are well equipped with knowledge, capacity, solidarity, able to take
strong ownership in organizing community and collective actions to protect and manage their
natural, socio-economic and cultural resources”. Its organizational mission is “to develop and
support the capacity of IP community networks and movement so that they have the capacity
to access basic services, to improve their livelihood and work collectively to protect and
manage their land, natural and traditional resources”. It is ICSO’s goal that “indigenous
communities have taken up their own initiatives and hold strong ownership in organizing
community advocacy to enhance and exercise their basic rights to livelihood, land, natural
and social resources”.

OHCHR places particular importance in advancing the rights of indigenous
people in Cambodia through collaboration with relevant partners and assisting
programs that promote rights education.
# 10, Street 302, Boeng Keng Kang I, Chamkar Mon
Phnom Penh, Cambodia
Office: +855 23 993 590 extension 306
Email: cambodia@ohchr.org
Website: cambodia.ohchr.org
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# 90 Street 304 Boeung Keng Kang II, Khan Chamkar Mon
Phnom Penh, Cambodia
Office Phone : (855) 23 997 657
E-mail : ppoffice@icso.org.kh
Website : www.icso.org.kh
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ះ្រ
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Protect, Respect, Remedy:
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A Guide on Business and Human Rights
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