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ยินดตีอ้นรับสูค่ณะมนตรีสทิธมินษุยชนแห่งสหประชำชำต ิ

แนวปฏิบตัเิลม่นีจ้ดัท ำโดย OHCHR 

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่ออ ำนวยควำมสะดวกและสนบัสนนุงำนของท่ำน 

เรำหวงัว่ำท่ำนจะไดร้ับประโยชนจ์ำกแนวปฏิบตันิี ้
 
ส ำหรับขอ้มลูลำ่สดุและค ำแนะน ำ กรณุำด:ู 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx 

ขอเชือ้เชญิใหท้่ำนดเูอกสำรกำรประสำนควำมร่วมมอืกบัโครงกำรสทิธมินษุยชนแ

ห่งสหประชำชำต:ิ คู่มอืส ำหรับภำคประชำสงัคม (Working with the United 

Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society) 

ซ่ึงเป็นคูม่อืทีง่ำ่ยตอ่กำรท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรมสีว่นร่วมกบัอำณัตแิละกลไกสทิ

ธิมนษุยชนขององคก์ำรสหประชำชำต ิ

มกีำรรวบรวมตวัอย่ำงวิธีปฏิบตัอินัเป็นเลศิและขอ้มลูหลกัส ำหรับกำรตดิตอ่ไว ้

อีกทัง้ยงัชีใ้หเ้ห็นถงึงำนหลำกหลำยดำ้นที่ภำคประชำสงัคมและ OHCHR 

สำมำรถร่วมมอืกนัได ้สัง่ซ้ือคูม่อืในภำษำทำงกำรขององคก์ำรสหประชำชำตไิดท้ี่ 

publications@ohchr.org และเขำ้ชมทำงออนไลนไ์ดท้ี:่

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HumanRightsBasics.aspx 

mailto:publications@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HumanRightsBasics.aspx
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HumanRightsBasics.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทน ำ 

 

คณะมนตรสีิทธิมนษุยชนคืออะไร? 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนเป็นองคก์รหลกัระหว่ำงรัฐบำลขององคก์ำรสหประชำชำ

ตซ่ึิงมหีนำ้ท่ีรับผดิชอบดำ้นสทิธิมนษุยชน คณะมนตรีประกอบดว้ยรัฐสมำชกิ 47 

รฐัซ่ึงจะประชมุกนัอย่ำงนอ้ยสำมสมยัตอ่ปีในนครเจนวีำ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

บทบำทของคณะมนตรีคือกำรเสริมสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บักำรสง่เสริมและคุม้ค

รองสทิธมินษุยชนทัว่โลก 

และจดัท ำขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปัญหำละเมดิสทิธิมนษุยชน 

ซ่ึงรวมทัง้กำรละเมดิอย่ำงรำ้ยแรงและเป็นระบบ 

ส ำนกังำนขำ้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำต ิ(Office of the UN High 

Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

ท ำหนำ้ท่ีเป็นส ำนกัเลขำธกิำรของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน
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แนวปฏิบตัสิ ำหรับ NGOs ที่เขำ้ร่วมประชมุ 

 

คณะมนตรสีิทธิมนษุยชนท ำงำนอยำ่งไร? 

รัฐสมำชกิของคณะมนตรีซ่ึงไดร้ับเลอืกตัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่เป็นวำระสำมปีจะอภิปรำยถกเถียง 

ด ำเนนิกำร และผำ่นมตทิี่เกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ตำ่งๆ ของวำระกำรประชมุสำมญั: 

1. ภำรกจิดำ้นองคก์รและขัน้ตอนกำรท ำงำน 

2. รำยงำนประจ ำปีของขำ้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำต ิ

และรำยงำนของส ำนกังำนขำ้หลวงใหญ่ รวมทัง้ของเลขำธิกำรสหประชำชำติ 

3. ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชนในทกุดำ้น อนัไดแ้กส่ิทธิพลเมอืง 

สิทธิทำงกำรเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม รวมทัง้สิทธิในกำรพฒันำ 

4. สถำนกำรณด์ำ้นสิทธิมนษุยชนซ่ึงตอ้งไดร้ับควำมสนใจจำกคณะมนตรี 

5. หนว่ยงำนและกลไกสิทธิมนษุยชน 

6. กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชนเป็นระยะ 

7. สถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชนในปำเลสไตนแ์ละดินแดนอำหรับอื่นๆ ที่ถกูยึดครอง 

8. กำรตดิตำมผลและอนวุัตกิำรปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบตักิำร 

9. กำรเหยียดเชือ้ชำต ิกำรเลือกปฏิบตัิทำงเชือ้ชำต ิควำมหวำดกลวัคนตำ่งชำต ิ

และรปูแบบกำรไมย่อมรับควำมแตกตำ่งอื่นๆ ที่เกีย่วเนือ่งกนั 

กำรตดิตำมผลและอนวุัตกิำรปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบตักิำร  

10. กำรชว่ยเหลือดำ้นวิชำกำรและกำรสรำ้งศกัยภำพ 

คณะมนตรีจะพิจำรณำกจิกรรมของอำณัตแิละกลไกสิทธิมนษุยชนภำยใตก้ ำกบั 

และอำจจดัอภปิรำยและกจิกรรมพิเศษเพื่อเสริมสรำ้งกำรพดูคยุหำรือและควำมเขำ้ใจร่วมกนัในป

ระเด็นเฉพำะเจำะจง 

นอกเหนอืจำกกำรประชมุสำมญั 

คณะมนตรีอำจจดักำรประชมุพิเศษที่เกีย่วขอ้งกบัปัญหำเฉพำะประเทศหรือเฉพำะประเด็น 

นอกเหนอืจำกรัฐสมำชิกของคณะมนตรี ผูส้งัเกตกำรณซ่ึ์งรวมถึงรัฐที่ไมไ่ดเ้ป็นสมำชกิ 

องคก์รระหว่ำงรัฐบำล สถำบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชำต ิและองคก์รเอกชน (NGOs) 

อำจเขำ้ร่วมกำรประชมุไดเ้ชน่กนั 
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คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

 

 

กำรประชมุของคณะมนตรีจะไดร้ับกำรถ่ำยทอดสดผำ่นทำงเว็บแพร่ภำพออกอำกำ

ศ สว่นกำรประชมุในอดตีจะถกูเก็บรักษำไว ้

จะสำมำรถเขำ้รว่มกำรประชมุของคณะมนตรไีดอ้ยำ่งไร? 

เฉพำะ NGOs 

ที่มสีถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชำชำต ิ

(ECOSOC) 

เท่ำนัน้ที่จะไดร้ับค ำรับรองใหเ้ขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนในฐำ

นะผูส้งัเกตกำรณ ์

ในฐำนะผูส้งัเกตกุำรณ ์NGOs สำมำรถกระท ำกำรนอกเหนอืจำกสิง่อื่นๆ 

ไดด้งัตอ่ไปนี ้

 เขำ้ร่วมและสงัเกตกำรณก์ระบวนกำรทัง้ปวงของคณะมนตรี 

ยกเวน้กำรพจิำรณำภำยใตก้ระบวนกำรรอ้งเรียนของคณะมนตรี 

 ยื่นค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรแก่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

 แถลงแทรกโดยวำจำตอ่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

 เขำ้ร่วมในกำรอภปิรำยถกเถียง สนทนำโตต้อบ 

กำรอภปิรำยของผูเ้ชีย่วชำญ และกำรประชมุอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร 

 จดั “กิจกรรมคู่ขนำน” 

ในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบังำนของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน
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แ  แนวปฏิบตัสิ ำหรับ NGOs ที่เขำ้ร่วมประชมุ 

 

 

กำรรบัรอง 
 

NGOs ที่มสีถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC 

ซ่ึงวำงแผนจะเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนจะต้

องสง่จดหมำยรอ้งขอค ำรับรองไปยงัส ำนกัเลขำธกิำร 

จะตอ้งสง่จดหมำยลว่งหนำ้พอควรก่อนกำรประชมุทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

และอย่ำงนอ้ยที่สดุสองสปัดำหห์ำกตอ้งกำรค ำรับรองเพื่อขอวีซ่ำ 

จดหมำยขอค ำรบัรองจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

 ใชก้ระดำษที่มตีรำทำงกำรขององคก์ร 

 ระบหุัวขอ้และระยะเวลำกำรประชมุที่องคก์รตอ้งกำรเขำ้ร่วม อยำ่งเชน่ “[ชือ่ 

NGO] ในสถำนะท่ีปรึกษำของ ECOSOC 

มีควำมประสงคท์ี่จะสง่สมำชกิตำมรำยชือ่ต่อไปนี้เขำ้ร่วมกำรประชมุสมยัที่ 

Xth ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน (วันที่ของกำรประชมุ)...” 

 รำยชื่อ (นำมสกลุใชต้วัอกัษรใหญ่ ชือ่ตน้) 

บคุคลผูจ้ะเป็นตวัแทนขององคก์รในที่ประชมุ 

ชือ่ของบคุคลเหล่ำนัน้จะตอ้งตรงกบัชือ่ที่ระบใุนหนงัสือเดินทำง 

 รำยชื่อสมำชกิผูม้ีบัตรประจ ำตวัซ่ึงออกโดยแผนกควำมมัน่คงและควำมปลอด

ภยัของ UNOG แลว้ และมีแผนจะเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะมนตรี 

โดยระบดุว้ยว่ำบคุคลดงักลำ่วถือบัตรประจ ำตวัรำยปีอยู่ 

 จดหมำยจะตอ้งไดร้ับกำรลงนำมโดยประธำนหรือผูบ้ริหำรสงูสดุขององคก์ร 

หรือผูแ้ทนหลกัขององคก์รประจ ำส ำนกังำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ 

หำกเขำ/เธอมีอ ำนำจรับรอง 

กรณุำสง่จดหมำยรอ้งขอค ำรับรองทำงโทรสำรไปยงัส ำนกัเลขำธิกำรของคณะมนตรีสิ

ทธิมนษุยชน 
 

กอ่นกำรประชมุ: +41-22-917-9011 

ระหว่ำงกำรประชมุ: +41-22-917-0494 

 NGOs ที่ตอ้งกำร “หลกัฐำนยืนยันค ำรับรอง” 

ส ำหรับยื่นขอวีซ่ำประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ควรระบอุยำ่งชดัเจนในจดหมำยรอ้งขอค ำรับรอง 

กรณุำปรึกษำเจำ้หนำ้ที่กงสลุสวิสในประเทศของทำ่นเกี่ยวกบัก ำหนดเวลำกำ

รยื่นขอวีซ่ำเพื่อด ำเนินกำรยื่นใหท้ันเวลำพรอ้มกบัเตรียมเอกสำรใหเ้รียบรอ้ย 

พึงจ ำไวว้่ำหลกัฐำนยืนยนัเพื่อขอวีซ่ำออกโดยส ำนกั 
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คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

 
 
 

งำนสหประชำชำตใินนครเจนวีำ หำกท่ำนตอ้งกำรหลกัฐำนยืนยนัเพื่อขอวีซ่ำ 

กรณุำส่งส ำเนำจดหมำยไปยงัเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยประสำนงำนกบั NGOs 

ของส ำนกังำนสหประชำชำตใินนครเจนวีำดว้ย โดยสง่ไปที่: 
 

Fax: +41 22 917 05 83 

E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch 
 

หมำยเหต:ุ หำกม ีNGOs จ ำนวนมำกประสงคจ์ะเขำ้ร่วมกำรประชมุ 

ส ำนกัเลขำธิกำรอำจจ ำกดัจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชมุที่มคี ำรับรองใน NGO 

แตล่ะคณะซ่ึงสำมำรถเขำ้หอ้งประชมุใหญ่ได ้

กรณุำระบใุนจดหมำยรอ้งขอค ำรับรองว่ำท่ำนตอ้งกำรเขำ้ร่วมกำรประชมุใหญ่ 

เขำ้ไปยงัที่นัง่สำธำรณะชัน้บน (ดเูพิ่มเตมิดำ้นล่ำง) หรือเขำ้ร่วมกจิกรรมคู่ขนำน 

(ดเูพิ่มเตมิดำ้นล่ำง) หรือไม ่

 

กำรเขำ้รว่มประชมุ 

 

คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนจะประชมุกนัในหอ้ง XX (หอ้งที่ 20) ที่ Palais 

des Nations ส ำนกังำนใหญ่องคก์ำรสหประชำชำติในนครเจนวิำ 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

เมือ่มำถึงองคก์ำรสหประชำชำต ิผูแ้ทน NGOs 

จะตอ้งรับบตัรประจ ำตวัที่มภีำพถ่ำยปรำกฏอยู่ กอ่นที่จะเขำ้ร่วมประชมุ โดยรับไดท้ี:่ 

Palais des Nations – Security entrance 

Pregny Gate, 8 – 14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 
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เปิดวนัจนัทรถึ์งศกุร ์ตัง้แต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. 

หลงัจำกแสดงเอกสำรแสดงตน (เชน่ หนงัสือเดินทำง) และส ำเนำจดหมำยรอ้งขอค ำรับรองจำก 

NGOs นัน้แลว้ 

เจำ้หนำ้ที่จะออกบตัรประจ ำตวัที่มภีำพถ่ำยใหซ่ึ้งสำมำรถใชไ้ดต้ลอดชว่งระยะเวลำของกำรประช ุ

มคณะมนตรี 

ผูแ้ทน NGOs ที่มบีตัรประจ ำตวัพรอ้มภำพถ่ำยชนดิรำยปีหรือชัว่ครำว 

ซ่ึงออกใหโ้ดยแผนกควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัของ UNOG 

และยงัมผีลใชไ้ดใ้นชว่งระยะเวลำของกำรประชมุ จะสำมำรถเขำ้หอ้งประชมุได ้ 

NGOs หรือผูแ้ทนของตนจะรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำง 

ที่พกัและประกนัสขุภำพทัง้หมดเอง
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แนวปฏิบตัสิ ำหรับ NGOs ที่เขำ้ร่วมประชมุ 

 

กำรเขำ้ใชท่ี้นัง่สำธำรณะชัน้บน 
 

ที่นัง่จ ำนวนจ ำกดับริเวณที่นัง่สำธำรณะชัน้บนเหนือหอ้งประชมุ

ใหญ่หรือหอ้ง XX จะจดัไวส้ ำหรับบคุคล 

(อยำ่งเชน่นกัเรียนและนกัวิชำกำร) 

ที่ประสงคจ์ะสงัเกตกำรณก์ำรประชมุโดยไมต่อ้งมีค ำรับรองเป็น

ผูเ้ขำ้ร่วม จะมีกำรอนญุำตใหบ้คุคลหรือกลุม่เขำ้ใชท้ี่นัง่นี้ได ้

แตต่อ้งขึน้อยูก่ับควำมพรอ้มในกำรรองรับและสถำนกำรณอ์ื่น 

ๆ ดว้ย 
 

ควรสง่ค ำรอ้งโดยทำงอีเมลไ์ปยงั hrcaccreditation@ohchr.org ลว่งหนำ้ 24 
ชัว่โมงพรอ้มดว้ยขอ้มลูต่อไปนี้ 

 วันที่และวัตถปุระสงคข์องกำรเยี่ยมชม 

 ชือ่เต็มของผูท้ี่ประสงคจ์ะเขำ้ร่วม (หำกมำกกว่ำ 5 คนใหใ้ช ้Excel 

spreadsheet)  
 

กำรยื่นค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 

NGOs ที่มีสถำนะท่ีปรึกษำของ ECOSOC (สถำนะทัว่ไป 

สถำนะพิเศษ หรือสถำนะบัญชรีำยชือ่) 

อำจยื่นค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์ักษรตอ่คณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

NGOs 

ที่มีสถำนะที่ปรึกษำทัว่ไปอำจสง่ค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรยำว

ไมเ่กิน 2,000 ค ำ NGOs 

ในสถำนะที่ปรึกษำพิเศษและบัญชีรำยชื่ออำจสง่ค ำแถลงเป็นลำยลั

กษณอ์กัษรยำวไมเ่กิน 1,500 ค ำ 

ค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจะถกูแจกจำ่ยโดยไมต่ดัตอ่ในภำษำที่ไดร้ับ (องักฤษ 

ฝรัง่เศส หรือสเปน) จำก NGOs และ NGOs 

ดงักลำ่วจะตอ้งรับผดิชอบทกุประกำรตอ่เนื้อหำในค ำแถลงของพวกเขำ 

ซ่ึงควรธ ำรงมำตรฐำนขององคก์รสหประชำชำติอยำ่งเคร่งครัดและหลีกเล่ียงกำรใชภ้

ำษำทีห่ยำบคำย 

โดยปกติ 

ก ำหนดเวลำกำรย่ืนค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส้ินสดุลงสองสัปดำหก์อ่นกำรประช ุ

ม 
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คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

 

รำยกำรตรวจสอบกอ่นยื่นแบบฟอรม์: 

 ขอ้มลูกำรติดตอ่ส ำหรับตวัแทนผูย้ื่นค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

(ชือ่หมำยเลขโทรศัพทม์ือถือ อีเมล)์ 

 เลขหัวขอ้ของวำระสำมญั (1-10) ในค ำแถลง 

 ชือ่ NGOs ตำมที่ปรำกฏในฐำนขอ้มลู NGOs ของ ECOSOC 

ซ่ึงระบสุถำนะที่ปรึกษำไวใ้นวงเล็บ (สถำนะทัว่ไป พิเศษ หรือในบัญชรีำยชือ่) 

 ส ำหรับค ำแถลงร่วม มีรำยชื่อของ NGOs 

ทีร่่วมสนบัสนนุซ่ึงปรำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลู ECOSOC พรอ้มสถำนะ (ในวงเล็บ) 

ด ูhttp://csonet.org/ 

 รำยชื่อทัง้หมดของ NGOs ที่ไมม่ีสถำนะของ ECOSOC ซ่ึงสนบัสนนุค ำแถลง 

(จะปรำกฏเป็นเชงิอรรถของชื่อค ำแถลง) 

 บันทึกชือ่ค ำแถลงในภำษำดัง้เดิมของค ำแถลง 

 ค ำแถลงตอ้งอยูใ่นรปูแบบเอกสำร MS Word (ใชต้วัอกัษร Times New Roman 

10) โดยถกูคดัลอกและวำงลงในแบบฟอรม์  

 ใชเ้คร่ืองมือนบัจ ำนวนค ำ ควำมยำวของขอ้ควำม (รวมเชงิอรรถ / 

อำ้งอิงทำ้ยเร่ือง) และรำยงำนจ ำนวนค ำในพื้นที่ที่ก ำหนด  

 NGOs ที่มีสถำนะท่ีปรึกษำทัว่ไป: 2,000 ค ำ  

 NGOs ที่มีสถำนะท่ีปรึกษำพิเศษและในบัญชรีำยชือ่: 1,500 ค ำ 

 จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบค ำสะกด/ไวยำกรณ ์

 ควรจดัวำงรปูแบบภำษำที่แตกตำ่งกนัของค ำแถลงเดียวกนัในแบบฟอรม์แยกกั

น แตค่วรสง่ในอีเมลเดียว 

 เอกสำรที่สง่เขำ้มำทัง้หมดถือเป็นที่ส้ินสดุและไมอ่ำจเปล่ียนแปลงไดห้ลงัจำกนัน้ 

 สง่แบบฟอรม์ทำงอีเมลไ์ปที ่hrcngo@ohchr.org 
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แนวปฏิบตัสิ ำหรับ NGOs ที่เขำ้ร่วมประชมุ 

 

กำรรอ้งขอแถลงโดยวำจำ 

 

NGOs ที่ไดร้ับค ำรับรองและประสงคจ์ะแถลงโดยวำจำ 

ควรสง่ค ำรอ้งขอโดยใชแ้บบฟอรม์ทำงออนไลน ์

ตวรยื่นค ำรอ้งขอภำยในเวลำ 14.00 น. 

ตำมเวลำในนครเจนวีำประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ของวันศกุรก์อ่นเร่ิมกำรประชมุ
1 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.asp 

โดยทัว่ไป 

รำยชือ่ผูแ้ถลงจะถกูก ำหนดบนพื้นฐำนควำมส ำคญัของเร่ืองที่รอ้งขอเวลำที่ค ำรอ้งถกูยื่น 

จ ำนวนค ำรอ้งที่ไดร้ับตอ่ชว่งเวลำกำรแถลง และเวลำที่จดัสรรภำยใตแ้ผนด ำเนนิงำน 

(อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงเนือ่งจำกกำรบริหำรจดักำรเวลำ) 

โปรดทรำบว่ำชว่งเวลำกำรพดูมจี ำกดัมำกส ำหรับกลุ่มผูบ้รรยำยและกำรอภปิรำย 

และไมใ่ชบ่คุคลทัง้หมดทีล่งทะเบียนจะไดข้ึน้กล่ำว 

 NGOs 

ทัง้หมดซ่ึงลงทะเบียนเพือ่จะแถลงดว้ยตนเองจะตอ้งยืนยนักำรลงทะเบียนรวมทัง้ชื่

อของผูแ้ถลงที่โตะ้รำยชือ่ผูแ้ถลงในหอ้ง XX อย่ำงนอ้ย 24 

ชัว่โมงกอ่นกำรประชมุที่เกีย่วโยงกนั 

 หำกผูแ้ถลงไมไ่ดม้ำจำก NGOs ที่ลงชือ่ไว ้ผูแ้ทนที่ไดร้ับมอบอ ำนำจจำกNGOs 

นัน้จะตอ้งใหค้ ำอนญุำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 ในกำรขึน้กล่ำวแถลง ผูแ้ถลงจำก NGOs 

ควรใชโ้ตะ้ประชมุที่มสีองที่นัง่ซ่ึงส ำรองไวส้ ำหรับวัตถปุระสงคน์ี ้

 พึงจ ำไวว่้ำ 

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกกบักำรท ำงำนของฝ่ำยดแูลกำรประชมุรวมทัง้ล่ำ

ม ควรส่งส ำเนำ 25 ชดุของค ำแถลงโดยวำจำใหเ้จำ้หนำ้ที่ดแูลกำรประชมุ 

ซ่ึงนัง่อยูท่ี่ดำ้นหลงัของหอ้งประชมุใหญ่ 

คร่ึงชัว่โมงกอ่นเร่ิมกำรท ำรำยชือ่ผูแ้ถลงจำก NGOs 

ตำมหวัขอ้หรือหวัขอ้ย่อยเฉพำะของวำระ 

ส ำนกัเลขำธิกำรสงวนสิทธ์ิที่จะยำ้ยผูแ้ถลงจำก NGOs 

ไปอยู่ทำ้ยรำยชือ่หำกไมส่่งส ำเนำตำมก ำหนดเวลำ 

 มกีำรจดัเคร่ืองถ่ำยเอกสำรไวน้อกส ำนกังำนเลขำธิกำรซ่ึงอยู่หลงัหอ้งXX 

จะสำมำรถวำงส ำเนำค ำแถลงโดยวำจำของ NGOs 

ไวบ้นโตะ๊ที่อย ู่ดำ้นหลงัของหอ้งประชมุใหญ่ไดต้อ่เมือ่เสร็จสิ้นกำรอ่ำนค ำแถลงแลว้ 

และจะตอ้งแสดงโลโกแ้ละชือ่เต็มของ NGOs ที่แถลงไวอ้ย่ำงชดัเจน 

1 หำกวันศกุรก์่อนกำรประชมุเป็นวันหยดุรำชกำร กำรลงชื่อผูแ้ถลงจะเร่ิมเวลำ 14.00 น. 

ตำมเวลำในนครเจนวีำ ของวันพฤหสับดีก่อนกำรประชมุ 
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คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

 

 

 หำกตอ้งกำรร่วมสนบัสนนุค ำแถลงใด 

กรณุำดำวนโ์หลดและยื่นแบบฟอรม์ผูร้่วมสนบัสนนุที่: 
 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx 

รปูแบบกำรแถลงที่เป็นที่นิยมของสมำชกิและผูส้งัเกตกำรณ ์รวมทัง้NGOs: 

    

 คณะผูอ้ภิปรำย ดรูปูแบบที่โพสตบ์น HRC Extranet 

    

 

  กำรสนทนำโตต้อบกบั 

  ผูท้รงอำณัติของกระบวน 

  กำรพิเศษ 

ค ำแถลงแทรกควรเชือ่มโยงกบัรำยงำนที่ก ำลงั 

ไดร้ับกำรพิจำรณำ หรือกบัอำณัติและงำนของ 

ผูท้รงอำณัติกระบวนกำรพิเศษที่เกี่ยวขอ้ง 

    

กำรสนทนำโตต้อบกับ 

ขำ้หลวงใหญ่สิทธิ 

มนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

ค ำแถลงแทรกควรเชือ่มโยงกบัรำยงำนที่ก ำลงั 

ไดร้ับกำรพิจำรณำ กับขอ้มลูลำ่สดุของขำ้หลวง 

ใหญ่ หรือกบัอำณัติและงำนของขำ้หลวงใหญ่ 

   

กำรอภิปรำยถกเถียงทัว่ไป ค ำแถลงแทรกควรเชือ่มโยงกบัหัวขอ้ของวำระ 

ที่ก ำลงัพิจำรณำ 

 

    

    

 

กำรรว่มประชมุทำงไกลผำ่นค ำแถลงวิดิทศัน ์

 

NGOs ที่มีสถำนะท่ีปรึกษำของ ECOSOC ซ่ึงไมม่ีส ำนกังำนหรือตวัแทนในนครเจนีวำ 

และไมม่ีบคุคลที่ไดร้ับค ำรับรองเพื่อเขำ้ร่วมกำรประชมุที่เกี่ยวขอ้งของคณะมนตรี 

อำจมีสว่นร่วมในกำรประชมุบำงครั้งของคณะมนตรีโดยกำรสง่ค ำแถลงวิดีทศันท์ี่บันทึ

กไวก้อ่นหนำ้นัน้ 

NGOs ที่ประสงคจ์ะมีสว่นร่วมผำ่นขอ้ควำมวิดีโอควรยื่นค ำรอ้งขอแถลงโดยวำจำ 

โดยใชแ้บบฟอรม์ทำงออนไลนแ์ละปฏิบัติตำมค ำแนะน ำส ำหรับค ำแถลงวิดทีศันข์อง 

NGOs 
 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
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 แนวปฏิบตัสิ ำหรับ NGOs ที่เขำ้ร่วมประชมุ 

 

กำรจดักิจกรรมค ู่ขนำน 
 

 

NGOs 

ที่ไดร้ับค ำรับรองอำจจดักจิกรรมคู่ขนำนที่เกีย่วขอ้งกบังำนของคณะมนตรีสิ

ทธิมนษุยชน จะมกีำรจดัสรรหอ้งใหต้ำมควำมพรอ้ม 

ควรยื่นค ำรอ้งขอจองหอ้งทำงออนไลนไ์ปที่ 
 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx 

 

ขดีก ำหนดเวลำส ำหรับค ำรอ้งขอคือสองสปัดำหก์อ่นเร่ิมกำรประชมุ 

ค ำขอจะถกูพิจำรณำตำมล ำดบัควำมส ำคญั และขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มของหอ้ง 

กจิกรรมคู่ขนำนสำธำรณะของ NGOs รวมทัง้ที่จดัโดยรัฐหรือหนว่ยงำนอื่นๆ 

จะถกูระบไุวใ้นกระดำนขำ่วรำยวันของกำรประชมุอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร  

หำกตอ้งกำรร่วมสนบัสนนุกจิกรรมคู่ขนำนของ NGO ใด 

กรณุำดำวนโ์หลดและยื่นแบบฟอรม์ขอร่วมสนบัสนนุที:่ 
 

  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx 
 

 NGOs 

ผูจ้ดักจิกรรมคู่ขนำนจะตอ้งส่งรำยชือ่ครบถว้นของแขกใหส้ ำนกัเลขำธิกำรในรปูแบบ 

Excel โดยใส่ชือ่ตน้ในคอลมันห์นึง่และนำมสกลุในคอลมันท์ี่สอง อย่ำงนอ้ย 48 

ชัว่โมงกอ่นกำรประชมุ 

บคุคลที่ไดร้ับเชญิใหม้สี่วนร่วมเฉพำะในกจิกรรมคู่ขนำนควรแสดงเอกสำรประจ ำตวัที่ 

Pregny Gate ของส ำนกังำนสหประชำชำตเิพื่อรับบตัรประจ ำตวั 

ซ่ึงจะใชไ้ดเ้ฉพำะระยะเวลำกำรจดักจิกรรมคู่ขนำนเท่ำนัน้ 

 กจิกรรมคู่ขนำนของ NGOs เป็นกำรประชมุสำธำรณะ 

เวน้แตจ่ะระบเุป็นอย่ำงอื่นโดยผูจ้ดังำน และอำจมผีูแ้ทนถำวรของ NGOs 

ประจ ำองคก์ำรสหประชำชำต ิ

เจำ้หนำ้ที่สหประชำชำตแิละบคุคลที่สำมำรถเขำ้มำในอำคำรสหประชำชำตเิขำ้ร่วมกจิก

รรมดว้ย 

 สำมำรถจดัวำงเอกสำรทีเ่กีย่วเนือ่งของ NGO ไวภ้ำยในหอ้งจดักจิกรรมคู่ขนำน 

โดยควำมยินยอมของ NGO ที่จดังำน 

เอกสำรใดที่ตกคำ้งเหลืออยู่จะตอ้งถกูน ำออกไปโดย NGO 

ที่จดังำนเมือ่สิ้นสดุกำรประชมุ 

 องคก์ำรสหประชำชำตจิะไมจ่ดัหำล่ำมแปลภำษำส ำหรับกจิกรรมคู่ขนำนของ NGOs 

ทว่ำ NGOs อำจน ำล่ำมมำเองไดถ้ำ้พวกเขำตอ้งกำร และในกำรท ำเชน่นัน้ NGOs 

จะตอ้งแจง้ใหส้ ำนกัเลขำธิกำรทรำบล่วงหนำ้ 
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คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

 

 

 อนญุำตใหผู้แ้ทนของ NGOs 

ที่ไดร้ับค ำรับรองบนัทึกภำพระหว่ำงกำรจดักจิกรรมคู่ขนำนได ้

หำกผูจ้ดักจิกรรมยินยอมและมกีำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรตอ่ส ำนกัเลขำธิกำรขอ

งคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขตอ่ไปนี้ 

 ประธำนของที่ประชมุควรแจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชมุทรำบในชว่งเร่ิมตน้กำรประชมุ

ว่ำจะมกีำรบนัทึกภำพ และ 

 กำรถ่ำยภำพ (ภำพนิง่และ/หรือวิดีโอ) 

ไมค่วรกดีขวำงแนวสำยตำของผูร่้วมประชมุคนอื่น 

หรือขดัขวำงกำรด ำเนนิกำรประชมุ 

ควรวำงขำตัง้กลอ้งไวท้ีด่ำ้นขำ้งหรือดำ้นหลงัของหอ้ง 

กำรเตรยีมเอกสำรและแหลง่ขอ้มลู 
 

อำจหยิบส ำเนำของเอกสำรทำงกำรทัง้หมดที่ออกโดยองคก์ำรสหปร

ะชำชำตแิละเอกสำรอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบังำนของคณะมนตรี 

อย่ำงเชน่รำยงำนคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

ค ำแถลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรของ NGOs วำระกำรประชมุ 

วำระประกอบ 

ค ำสัง่ประจ ำวันและกระดำนขำ่วของกำรประชมุอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร 

ไดท้ี่โตะ๊เอกสำรตรงประตทูี่ 40 ของ Palais des Nations 

สำมำรถหำเอกสำรที่กล่ำวมำทัง้หมดรวมทัง้ส ำเนำล่วงหนำ้ของรำยงำนของคณะมนตรีได้

ทำงอิเล็กทรอนกิสโ์ดยผำ่นหนำ้เว็บของคณะมนตรีที ่

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 

 

สำมำรถหำเอกสำรอื่น ๆ เชน่ ก ำหนดกำรล่ำสดุประจ ำวัน ร่ำงมตติำมตำรำงที่ท ำไว ้

ส ำเนำค ำแถลงโดยวำจำของรัฐตำ่งๆ 

และผูม้สี่วนไดส้่วนเสียไดใ้นเว็บเครือขำ่ยภำยนอกของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

(ที่ร ูจ้กักนัว่ำ HRC Extranet) ซ่ึงเขำ้ชมไดผ้ำ่นทำงหนำ้เว็บของคณะมนตรี (ดลูิงคด์ำ้นบน) 

สำมำรถรับก ำหนดกำรล่ำสดุประจ ำวันผ่ำนทำงทวิตเตอรข์องส ำนกัเลขำธิกำรที่ 

 

www.twitter.com/un_hrc 

 

(ตอ้งลงทะเบียนท่ี www.twitter.com) 

สำมำรถรับก ำหนดกำรประจ ำวันล่ำสดุไดผ้ำ่นทำงบริกำรแจง้เตอืน SMS 

(จะตอ้งลงทะเบียนผำ่นหนำ้หลกัของ HRC Extranet) 
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แนวปฏิบตัสิ ำหรับ NGOs ที่เขำ้ร่วมประชมุ 

ขอ้มลูส ำคญัอ่ืนๆ 
 

กำรบรรยำยสรปุของ NGOs 
 

 โดยปกติ กำรบรรยำยสรปุโดย NGOs 

ตอ่ประธำนและส ำนกัเลขำธิกำรของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนจะเกิ

ดขึน้ทกุสัปดำหข์อ้มลูเกี่ยวกบักำรประชมุเหลำ่นี้ไดร้ับกำรเผยแพร่ไ

วใ้นกระดำนขำ่วของกำรประชมุไมเ่ป็นทำงกำร 

กำรเขำ้ไปในอำคำรขององคก์ำรสหประชำชำติและหอ้งประชมุใหญ่ (หอ้ง XX) 

 ผูแ้ทน NGOs ที่ไดร้ับค ำรับรองสำมำรถเขำ้ไปในอำคำร Palais des Nations 

ไดต้ัง้แตเ่วลำ 08.00 น. 

 ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุจะตอ้งปฏิบัติตำมกำรรอ้งขอและค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ที่สหป

ระชำชำติและเจำ้หนำ้ที่รักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรเขำ้ไปและใชส่ิ้งอ ำนว

ยควำมสะดวกและสถำนที่ของสหประชำชำติ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุจะตอ้งติดบัตรประจ ำตวัของพวกเขำอย่ำงเห็นไดช้ดัตลอดเว

ลำเมื่อเขำ้ออก และขณะที่อยูใ่นสถำนที่ของสหประชำชำติ  

 ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุอำจจะถกูขอตรวจเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย 

ไมอ่นญุำตใหน้ ำกระเป๋ำขนำดใหญ่เขำ้มำในสถำนที่ของสหประชำชำติ 

 ในบำงครำวทีม่คีวำมตอ้งกำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะมนตรีสิทธิมนษุยช

นเพิ่มขึน้ 

ส ำนกัเลขำธิกำรอำจจ ำกดัจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชมุที่ไดร้ับค ำรับรองของ NGO 

แตล่ะคณะในกำรเขำ้หอ้งประชมุใหญ่ ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุสว่นเกินของ NGOs 

ทีไ่มไ่ดเ้ขำ้หอ้งประชมุใหญ่จะสำมำรถเขำ้ไปยงัที่นัง่สำธำรณะชัน้บนหรือจะมีก

ำรจดัเตรียมอื่น ๆ ให ้

 หำ้มสบูบหุร่ีในอำคำร Palais des Nations 

ไมอ่นญุำตใหร้ับประทำนอำหำรและเคร่ืองดื่มในหอ้งประชมุใหญ่และหอ้งท ำกิ

จกรรมคูข่นำน 

 ไมอ่นญุำตใหถ้่ำยภำพหรือน ำอปุกรณก์ำรบันทึกในรปูแบบใดๆ 

เขำ้มำในอำคำร Palais des Nations 

ยกเวน้ภำยในหอ้งกิจกรรมคู่ขนำนของNGOs (ดดูำ้นบน) 

พ้ืนท่ีส ำหรบัสื่อ 

 ไมอ่นญุำตให ้NGOs จดัแถลงขำ่วในสถำนที่ของสหประชำชำติ 

กำรบรรยำยสรปุตอ่ส่ือและกำรเผยแพร่ขำ่วแจกสื่อรวมทัง้รำยงำนตอ่ส่ือโดย 

NGOs อำจท ำไดผ้ำ่นสมำคมผูส่ื้อขำ่วที่ไดร้ับกำรรับรองโดยสหประชำชำติ 

(Association of Correspondents Accredited to the United Nations - ACANU) 

เทำ่นัน้ acanu.secretary@gmail.com 
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คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ 

 

 

เอกสำรของ NGOs 
 

 อำจน ำเอกสำรของ NGOs (แผน่พบั ส่ิงพิมพ ์กระดำนขำ่ว ป้ำย ฯลฯ ) 

ที่เกี่ยวขอ้งกบังำนของคณะมนตรีมำวำงไดเ้ฉพำะบนโต๊ะและแผน่กระดำนทีร่ะ

บไุวอ้ยำ่งชดัเจนเพื่อกำรนี้ (นอกหอ้งประชมุใหญ่ XX) 

เอกสำรเหลำ่นี้ควรแสดงใหเ้ห็นโลโกแ้ละชือ่เต็มของ NGOs 

ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC ไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 ไมอ่นญุำติใหม้ีกำรแจกเอกสำรของ NGOs ในอำคำร Palais des Nations 

รวมทัง้ในโรงอำหำรและบำร ์Serpentine ตลอดจนพื้นที่สำธำรณะอื่นๆ 

 ส ำเนำค ำแถลงโดยวำจำของ NGOs ทีก่ลำ่วแลว้ (เทำ่นัน้) 

จึงจะอำจถกูวำงไวบ้นโต๊ะตรงดำ้นหลงัของหอ้งประชมุใหญ่ 

 ไมอ่นญุำตใหน้ ำเอกสำรทีใ่ชภ้ำษำหรือรปูภำพหยำบคำยหรือกำ้วรำ้วเขำ้มำใ

นสถำนที่ของสหประชำชำติ 

กำรใชส้ญัลกัษณข์ององคก์ำรสหประชำชำติ 

 กำรใชส้ญัลกัษณข์ององคก์ำรสหประชำชำติในเอกสำรและส่ิงพิมพท์ี่ไมเ่ป็

นทำงกำร รวมทัง้เอกสำรของ NGOs เป็นสิ่งตอ้งหำ้มชดัเจน 

 ไมอ่ำจแสดงธงสหประชำชำติในหอ้งประชมุที่ NGOs จดักิจกรรม 

เวน้แตว่่ำไดร้ับอนญุำตจำกเลขำธิกำรสหประชำชำติ 

โดยกำรรอ้งขอผำ่นส ำนกัเลขำธิกำร 

ติดต่อเรำ 
 

หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมหรือควำมชว่ยเหลือ กรณุำเขำ้ไปที่ลิงค ์

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx  

นอกจำกนี้ ท่ำนคณุยงัอำจติดตอ่ทีมประสำนงำนกบั NGOs 

ของส ำนกัเลขำธิกำรคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนระหว่ำงกำรประชมุไดท้ีด่ำ้นหลงัหอ้ง 

XX  

สำมำรถดขูอ้มลูลำ่สดุของภำคประชำสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัอำณัติและกลไกขององคก์ำร

สหประชำชำตไิดท้ี่ 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 

 

ติดตอ่ฝ่ำยภำคประชำสงัคมของ OHCHR ไดท้ี่ 

civilsociety@ohchr.org 
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