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ยินดีตอ้ นรับสูค่ ณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
แนวปฏิบตั เิ ล่มนีจ้ ดั ทำโดย OHCHR
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนงำนของท่ำน
เรำหวังว่ำท่ำนจะได้รับประโยชน์จำกแนวปฏิบตั นิ ี้
สำหรับข้อมูลล่ำสุดและคำแนะนำ กรุณำดู:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx

ขอเชือ้ เชิญให้ท่ำนดูเอกสำรกำรประสำนควำมร่วมมือกับโครงกำรสิทธิมนุษยชนแ
ห่งสหประชำชำติ: คู่มอื สำหรับภำคประชำสังคม (Working with the United
Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society)
ซึ่งเป็ นคูม่ อื ทีง่ ำ่ ยต่อกำรทำควำมเข้ำใจเรื่องกำรมีสว่ นร่วมกับอำณัตแิ ละกลไกสิท
ธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ
มีกำรรวบรวมตัวอย่ำงวิธีปฏิบตั อิ นั เป็ นเลิศและข้อมูลหลักสำหรับกำรติดต่อไว้
อีกทัง้ ยังชีใ้ ห้เห็นถึงงำนหลำกหลำยด้ำนที่ภำคประชำสังคมและ OHCHR
สำมำรถร่วมมือกันได้ สัง่ ซื้อคูม่ อื ในภำษำทำงกำรขององค์กำรสหประชำชำติได้ที่
publications@ohchr.org และเข้ำชมทำงออนไลน์ได้ท:ี่
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/HumanRightsBasics.aspx

บทนำ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนคืออะไร?
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนเป็ นองค์กรหลักระหว่ำงรัฐบำลขององค์กำรสหประชำชำ
ติซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนสิทธิมนุษยชน คณะมนตรีประกอบด้วยรัฐสมำชิก 47
รัฐซึ่งจะประชุมกันอย่ำงน้อยสำมสมัยต่อปี ในนครเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บทบำทของคณะมนตรีคือกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั กำรส่งเสริมและคุม้ ค
รองสิทธิมนุษยชนทัว่ โลก
และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปั ญหำละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรวมทัง้ กำรละเมิดอย่ำงร้ำยแรงและเป็ นระบบ
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Office of the UN High
Commissioner for Human Rights - OHCHR)
ทำหน้ำที่เป็ นสำนักเลขำธิกำรของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
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คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนทำงำนอย่ำงไร?
รัฐสมำชิกของคณะมนตรีซึ่งได้รับเลือกตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นวำระสำมปี จะอภิปรำยถกเถียง
ดำเนินกำร และผ่ำนมติที่เกีย่ วข้องกับหัวข้อต่ำงๆ ของวำระกำรประชุมสำมัญ:
1. ภำรกิจด้ำนองค์กรและขัน้ ตอนกำรทำงำน
2. รำยงำนประจำปี ของข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
และรำยงำนของสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ รวมทัง้ ของเลขำธิกำรสหประชำชำติ
3. ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน อันได้แก่สิทธิพลเมือง
สิทธิทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้ สิทธิในกำรพัฒนำ
4. สถำนกำรณ์ดำ้ นสิทธิมนุษยชนซึ่งต้องได้รับควำมสนใจจำกคณะมนตรี
5. หน่วยงำนและกลไกสิทธิมนุษยชน
6. กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนเป็ นระยะ
7. สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในปำเลสไตน์และดินแดนอำหรับอื่นๆ ที่ถกู ยึดครอง
8. กำรติดตำมผลและอนุวัตกิ ำรปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบตั กิ ำร
9. กำรเหยียดเชือ้ ชำติ กำรเลือกปฏิบตั ิทำงเชือ้ ชำติ ควำมหวำดกลัวคนต่ำงชำติ
และรูปแบบกำรไม่ยอมรับควำมแตกต่ำงอื่นๆ ที่เกีย่ วเนือ่ งกัน
กำรติดตำมผลและอนุวัตกิ ำรปฏิญญำเวียนนำและแผนปฏิบตั กิ ำร
10. กำรช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรและกำรสร้ำงศักยภำพ
คณะมนตรีจะพิจำรณำกิจกรรมของอำณัตแิ ละกลไกสิทธิมนุษยชนภำยใต้กำกับ
และอำจจัดอภิปรำยและกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้ำงกำรพูดคุยหำรือและควำมเข้ำใจร่วมกันในป
ระเด็นเฉพำะเจำะจง
นอกเหนือจำกกำรประชุมสำมัญ
คณะมนตรีอำจจัดกำรประชุมพิเศษที่เกีย่ วข้องกับปั ญหำเฉพำะประเทศหรือเฉพำะประเด็น
นอกเหนือจำกรัฐสมำชิกของคณะมนตรี ผูส้ งั เกตกำรณ์ซึ่งรวมถึงรัฐที่ไม่ได้เป็ นสมำชิก
องค์กรระหว่ำงรัฐบำล สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และองค์กรเอกชน (NGOs)
อำจเข้ำร่วมกำรประชุมได้เช่นกัน
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กำรประชุมของคณะมนตรีจะได้รับกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงเว็บแพร่ภำพออกอำกำ
ศ ส่วนกำรประชุมในอดีตจะถูกเก็บรักษำไว้

จะสำมำรถเข้ำร่วมกำรประช ุมของคณะมนตรีได้อย่ำงไร?
เฉพำะ NGOs
ที่มสี ถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ
(ECOSOC)
เท่ำนัน้ ที่จะได้รับคำรับรองให้เข้ำร่วมกำรประชุมของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนในฐำ
นะผูส้ งั เกตกำรณ์
ในฐำนะผูส้ งั เกตุกำรณ์ NGOs สำมำรถกระทำกำรนอกเหนือจำกสิง่ อื่นๆ
ได้ดงั ต่อไปนี้
เข้ำร่วมและสังเกตกำรณ์กระบวนกำรทัง้ ปวงของคณะมนตรี
ยกเว้นกำรพิจำรณำภำยใต้กระบวนกำรร้องเรียนของคณะมนตรี
ยื่นคำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
แถลงแทรกโดยวำจำต่อคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
เข้ำร่วมในกำรอภิปรำยถกเถียง สนทนำโต้ตอบ
กำรอภิปรำยของผูเ้ ชีย่ วชำญ และกำรประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
จัด “กิจกรรมคู่ขนำน”
ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับงำนของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน

3

แ

แนวปฏิบตั สิ ำหรับ NGOs ที่เข้ำร่วมประชุม

กำรรับรอง
NGOs ที่มสี ถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC
ซึ่งวำงแผนจะเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนจะต้
องส่งจดหมำยร้องขอคำรับรองไปยังสำนักเลขำธิกำร
จะต้องส่งจดหมำยล่วงหน้ำพอควรก่อนกำรประชุมทีเ่ กี่ยวข้องกัน
และอย่ำงน้อยที่สดุ สองสัปดำห์หำกต้องกำรคำรับรองเพื่อขอวีซ่ำ
จดหมำยขอคำรับรองจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ใช้กระดำษที่มตี รำทำงกำรขององค์กร
ระบุหัวข้อและระยะเวลำกำรประชุมที่องค์กรต้องกำรเข้ำร่วม อย่ำงเช่น “[ชือ่
NGO] ในสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC
มีควำมประสงค์ที่จะส่งสมำชิกตำมรำยชือ่ ต่อไปนี้เข้ำร่วมกำรประชุมสมัยที่
Xth ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (วันที่ของกำรประชุม)...”
รำยชื่อ (นำมสกุลใช้ตวั อักษรใหญ่ ชือ่ ต้น)
บุคคลผูจ้ ะเป็ นตัวแทนขององค์กรในที่ประชุม
ชือ่ ของบุคคลเหล่ำนัน้ จะต้องตรงกับชือ่ ที่ระบุในหนังสือเดินทำง
รำยชื่อสมำชิกผูม้ ีบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยแผนกควำมมัน่ คงและควำมปลอด
ภัยของ UNOG แล้ว และมีแผนจะเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะมนตรี
โดยระบุดว้ ยว่ำบุคคลดังกล่ำวถือบัตรประจำตัวรำยปี อยู่
จดหมำยจะต้องได้รับกำรลงนำมโดยประธำนหรือผูบ้ ริหำรสูงสุด ขององค์กร
หรือผูแ้ ทนหลักขององค์กรประจำสำนักงำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ
หำกเขำ/เธอมีอำนำจรับรอง
กรุณำส่งจดหมำยร้องขอคำรับรองทำงโทรสำรไปยังสำนักเลขำธิกำรของคณะมนตรีสิ
ทธิมนุษยชน
ก่อนกำรประช ุม: +41-22-917-9011
ระหว่ำงกำรประช ุม: +41-22-917-0494
NGOs ที่ตอ้ งกำร “หลักฐำนยืนยันคำรับรอง”
สำหรับยื่นขอวีซ่ำประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ควรระบุอย่ำงชัดเจนในจดหมำยร้องขอคำรับรอง
กรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่กงสุลสวิสในประเทศของท่ำนเกี่ยวกับกำหนดเวลำกำ
รยื่นขอวีซ่ำเพื่อดำเนินกำรยื่นให้ทันเวลำพร้อมกับเตรียมเอกสำรให้เรียบร้อย
พึงจำไว้ว่ำหลักฐำนยืนยันเพื่อขอวีซ่ำออกโดยสำนัก
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งำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ หำกท่ำนต้องกำรหลักฐำนยืนยันเพื่อขอวีซ่ำ
กรุณำส่งสำเนำจดหมำยไปยังเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประสำนงำนกับ NGOs
ของสำนักงำนสหประชำชำติในนครเจนีวำด้วย โดยส่งไปที่:
Fax: +41 22 917 05 83
E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch
หมำยเหตุ: หำกมี NGOs จำนวนมำกประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประชุม
สำนักเลขำธิกำรอำจจำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่มคี ำรับรองใน NGO
แต่ละคณะซึ่งสำมำรถเข้ำห้องประชุมใหญ่ได้
กรุณำระบุในจดหมำยร้องขอคำรับรองว่ำท่ำนต้องกำรเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่
เข้ำไปยังที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บน (ดูเพิ่มเติมด้ำนล่ำง) หรือเข้ำร่วมกิจกรรมคู่ขนำน
(ดูเพิ่มเติมด้ำนล่ำง) หรือไม่
กำรเข้ำร่วมประช ุม
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะประชุมกันในห้อง XX (ห้องที่ 20) ที่ Palais
des Nations สำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติในนครเจนิวำ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมือ่ มำถึงองค์กำรสหประชำชำติ ผูแ้ ทน NGOs
จะต้องรับบัตรประจำตัวที่มภี ำพถ่ำยปรำกฏอยู่ ก่อนที่จะเข้ำร่วมประชุม โดยรับได้ท:ี่
Palais des Nations – Security entrance
Pregny Gate, 8 – 14 Avenue de la Paix 1211 Geneva
10
เปิดวันจันทร์ถึงศ ุกร์ ตัง้ แต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น.
หลังจำกแสดงเอกสำรแสดงตน (เช่น หนังสือเดินทำง) และสำเนำจดหมำยร้องขอคำรับรองจำก
NGOs นัน้ แล้ว
เจ้ำหน้ำที่จะออกบัตรประจำตัวที่มภี ำพถ่ำยให้ซึ่งสำมำรถใช้ได้ตลอดช่วงระยะเวลำของกำรประชุ
มคณะมนตรี
ผูแ้ ทน NGOs ที่มบี ตั รประจำตัวพร้อมภำพถ่ำยชนิดรำยปี หรือชัว่ ครำว
ซึ่งออกให้โดยแผนกควำมมัน่ คงและควำมปลอดภัยของ UNOG
และยังมีผลใช้ได้ในช่วงระยะเวลำของกำรประชุม จะสำมำรถเข้ำห้องประชุมได้
NGOs หรือผูแ้ ทนของตนจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ที่พกั และประกันสุขภำพทัง้ หมดเอง
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กำรเข้ำใช้ที่นงั่ สำธำรณะชัน้ บน
ที่นงั ่ จำนวนจำกัดบริเวณที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บนเหนือห้องประชุม
ใหญ่หรือห้อง XX จะจัดไว้สำหรับบุคคล
(อย่ำงเช่นนักเรียนและนักวิชำกำร)
ที่ประสงค์จะสังเกตกำรณ์กำรประชุมโดยไม่ตอ้ งมีคำรับรองเป็ น
ผูเ้ ข้ำร่วม จะมีกำรอนุญำตให้บคุ คลหรือกลุม่ เข้ำใช้ที่นงั ่ นี้ได้
แต่ตอ้ งขึน้ อยูก่ ับควำมพร้อมในกำรรองรับและสถำนกำรณ์อื่น
ๆ ด้วย
ควรส่งคำร้องโดยทำงอีเมล์ไปยัง hrcaccreditation@ohchr.org ล่วงหน้ำ 24
ชัว่ โมงพร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้
วันที่และวัตถุประสงค์ของกำรเยี่ยมชม
ชือ่ เต็มของผูท้ ี่ประสงค์จะเข้ำร่วม (หำกมำกกว่ำ 5 คนให้ใช้ Excel
spreadsheet)
กำรยื่นคำแถลงเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC (สถำนะทัว่ ไป
สถำนะพิเศษ หรือสถำนะบัญชีรำยชือ่ )
อำจยื่นคำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อักษรต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
NGOs
ที่มีสถำนะที่ปรึกษำทัว่ ไปอำจส่งคำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรยำว
ไม่เกิน 2,000 คำ NGOs
ในสถำนะที่ปรึกษำพิเศษและบัญชีรำยชื่ออำจส่งคำแถลงเป็ นลำยลั
กษณ์อกั ษรยำวไม่เกิน 1,500 คำ
คำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจะถูกแจกจ่ำยโดยไม่ตดั ต่อในภำษำที่ได้รับ (อังกฤษ
ฝรัง่ เศส หรือสเปน) จำก NGOs และ NGOs
ดังกล่ำวจะต้องรับผิดชอบทุกประกำรต่อเนื้อหำในคำแถลงของพวกเขำ
ซึ่งควรธำรงมำตรฐำนขององค์กรสหประชำชำติอย่ำงเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงกำรใช้ภ
ำษำทีห่ ยำบคำย
โดยปกติ
กำหนดเวลำกำรยื่นคำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรสิ้นสุดลงสองสัปดำห์กอ่ นกำรประชุ
ม
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รำยกำรตรวจสอบก่อนยื่นแบบฟอร์ม:
ข้อมูลกำรติดต่อสำหรับตัวแทนผูย้ ื่นคำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(ชือ่ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์)
เลขหัวข้อของวำระสำมัญ (1-10) ในคำแถลง
ชือ่ NGOs ตำมที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล NGOs ของ ECOSOC
ซึ่งระบุสถำนะที่ปรึกษำไว้ในวงเล็บ (สถำนะทัว่ ไป พิเศษ หรือในบัญชีรำยชือ่ )
สำหรับคำแถลงร่วม มีรำยชื่อของ NGOs
ทีร่ ่วมสนับสนุนซึ่งปรำกฏอยูใ่ นฐำนข้อมูล ECOSOC พร้อมสถำนะ (ในวงเล็บ)
ดู http://csonet.org/
รำยชื่อทัง้ หมดของ NGOs ที่ไม่มีสถำนะของ ECOSOC ซึ่งสนับสนุนคำแถลง
(จะปรำกฏเป็ นเชิงอรรถของชื่อคำแถลง)
บันทึกชือ่ คำแถลงในภำษำดัง้ เดิมของคำแถลง
คำแถลงต้องอยูใ่ นรูปแบบเอกสำร MS Word (ใช้ตวั อักษร Times New Roman
10) โดยถูกคัดลอกและวำงลงในแบบฟอร์ม
ใช้เครื่องมือนับจำนวนคำ ควำมยำวของข้อควำม (รวมเชิงอรรถ /
อ้ำงอิงท้ำยเรื่อง) และรำยงำนจำนวนคำในพื้นที่ที่กำหนด
 NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำทัว่ ไป: 2,000 คำ
 NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำพิเศษและในบัญชีรำยชือ่ : 1,500 คำ
จะต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบคำสะกด/ไวยำกรณ์
ควรจัดวำงรูปแบบภำษำที่แตกต่ำงกันของคำแถลงเดียวกันในแบบฟอร์มแยกกั
น แต่ควรส่งในอีเมลเดียว
เอกสำรที่สง่ เข้ำมำทัง้ หมดถือเป็ นที่สิ้นสุดและไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้หลังจำกนัน้
ส่งแบบฟอร์มทำงอีเมล์ไปที่ hrcngo@ohchr.org
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กำรร้องขอแถลงโดยวำจำ
NGOs ที่ได้รับคำรับรองและประสงค์จะแถลงโดยวำจำ
ควรส่งคำร้องขอโดยใช้แบบฟอร์มทำงออนไลน์
ตวรยื่นคำร้องขอภำยในเวลำ 14.00 น.
ตำมเวลำในนครเจนีวำประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ของวันศุกร์กอ่ นเริ่มกำรประชุม1

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.asp
โดยทัว่ ไป
รำยชือ่ ผูแ้ ถลงจะถูกกำหนดบนพื้นฐำนควำมสำคัญของเรื่องที่รอ้ งขอเวลำที่คำร้องถูกยื่น
จำนวนคำร้องที่ได้รับต่อช่วงเวลำกำรแถลง และเวลำที่จดั สรรภำยใต้แผนดำเนินงำน
(อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเนือ่ งจำกกำรบริหำรจัดกำรเวลำ)
โปรดทรำบว่ำช่วงเวลำกำรพูดมีจำกัดมำกสำหรับกลุ่มผูบ้ รรยำยและกำรอภิปรำย
และไม่ใช่บคุ คลทัง้ หมดทีล่ งทะเบียนจะได้ขนึ้ กล่ำว
NGOs
ทัง้ หมดซึ่งลงทะเบียนเพือ่ จะแถลงด้วยตนเองจะต้องยืนยันกำรลงทะเบียนรวมทัง้ ชื่
อของผูแ้ ถลงที่โต้ะรำยชือ่ ผูแ้ ถลงในห้อง XX อย่ำงน้อย 24
ชัว่ โมงก่อนกำรประชุมที่เกีย่ วโยงกัน
หำกผูแ้ ถลงไม่ได้มำจำก NGOs ที่ลงชือ่ ไว้ ผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอำนำจจำกNGOs
นัน้ จะต้องให้คำอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในกำรขึน้ กล่ำวแถลง ผูแ้ ถลงจำก NGOs
ควรใช้โต้ะประชุมที่มสี องที่นงั ่ ซึ่งสำรองไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้
พึงจำไว้ว่ำ
เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกกับกำรทำงำนของฝ่ ำยดูแลกำรประชุมรวมทัง้ ล่ำ
ม ควรส่งสำเนำ 25 ชุดของคำแถลงโดยวำจำให้เจ้ำหน้ำที่ดแู ลกำรประชุม
ซึ่งนัง่ อยูท่ ี่ดำ้ นหลังของห้องประชุมใหญ่
ครึ่งชัว่ โมงก่อนเริ่มกำรทำรำยชือ่ ผูแ้ ถลงจำก NGOs
ตำมหัวข้อหรือหัวข้อย่อยเฉพำะของวำระ
สำนักเลขำธิกำรสงวนสิทธิ์ที่จะย้ำยผูแ้ ถลงจำก NGOs
ไปอยู่ทำ้ ยรำยชือ่ หำกไม่ส่งสำเนำตำมกำหนดเวลำ
มีกำรจัดเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้นอกสำนักงำนเลขำธิกำรซึ่งอยู่หลังห้องXX
จะสำมำรถวำงสำเนำคำแถลงโดยวำจำของ NGOs
ไว้บนโต๊ะที่อยู่ดำ้ นหลังของห้องประชุมใหญ่ได้ตอ่ เมือ่ เสร็จสิ้นกำรอ่ำนคำแถลงแล้ว
และจะต้องแสดงโลโก้และชือ่ เต็มของ NGOs ที่แถลงไว้อย่ำงชัดเจน
1 หำกวันศุกร์ก่อนกำรประชุมเป็ นวันหยุดรำชกำร กำรลงชื่อผูแ้ ถลงจะเริ่มเวลำ 14.00 น.
ตำมเวลำในนครเจนีวำ ของวันพฤหัสบดีก่อนกำรประชุม
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หำกต้องกำรร่วมสนับสนุนคำแถลงใด
กรุณำดำวน์โหลดและยื่นแบบฟอร์มผูร้ ่วมสนับสนุนที่:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
รูปแบบกำรแถลงที่เป็ นที่นิยมของสมำชิกและผูส้ งั เกตกำรณ์ รวมทัง้ NGOs:
คณะผูอ้ ภิปรำย

ดูรปู แบบที่โพสต์บน HRC Extranet

กำรสนทนำโต้ตอบกับ
ผูท้ รงอำณัติของกระบวน
กำรพิเศษ

คำแถลงแทรกควรเชือ่ มโยงกับรำยงำนที่กำลัง
ได้รับกำรพิจำรณำ หรือกับอำณัติและงำนของ
ผูท้ รงอำณัติกระบวนกำรพิเศษที่เกี่ยวข้อง

กำรสนทนำโต้ตอบกับ
ข้ำหลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ

คำแถลงแทรกควรเชือ่ มโยงกับรำยงำนที่กำลัง
ได้รับกำรพิจำรณำ กับข้อมูลล่ำสุดของข้ำหลวง
ใหญ่ หรือกับอำณัติและงำนของข้ำหลวงใหญ่

กำรอภิปรำยถกเถียงทัว่ ไป

คำแถลงแทรกควรเชือ่ มโยงกับหัวข้อของวำระ
ที่กำลังพิจำรณำ

กำรร่วมประช ุมทำงไกลผ่ำนคำแถลงวิดิทศั น์
NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC ซึ่งไม่มีสำนักงำนหรือตัวแทนในนครเจนีวำ
และไม่มีบคุ คลที่ได้รับคำรับรองเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรี
อำจมีสว่ นร่วมในกำรประชุมบำงครั้งของคณะมนตรีโดยกำรส่งคำแถลงวิดีทศั น์ที่บันทึ
กไว้กอ่ นหน้ำนัน้
NGOs ที่ประสงค์จะมีสว่ นร่วมผ่ำนข้อควำมวิดีโอควรยื่นคำร้องขอแถลงโดยวำจำ
โดยใช้แบบฟอร์มทำงออนไลน์และปฏิบัติตำมคำแนะนำสำหรับคำแถลงวิดที ศั น์ของ
NGOs
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
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กำรจัดกิจกรรมคขู่ นำน
NGOs
ที่ได้รับคำรับรองอำจจัดกิจกรรมคู่ขนำนที่เกีย่ วข้องกับงำนของคณะมนตรีสิ
ทธิมนุษยชน จะมีกำรจัดสรรห้องให้ตำมควำมพร้อม
ควรยื่นคำร้องขอจองห้องทำงออนไลน์ไปที่
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
ขีดกำหนดเวลำสำหรับคำร้องขอคือสองสัปดำห์กอ่ นเริ่มกำรประชุม
คำขอจะถูกพิจำรณำตำมลำดับควำมสำคัญ และขึน้ อยู่กบั ควำมพร้อมของห้อง
กิจกรรมคู่ขนำนสำธำรณะของ NGOs รวมทัง้ ที่จดั โดยรัฐหรือหน่วยงำนอื่นๆ
จะถูกระบุไว้ในกระดำนข่ำวรำยวันของกำรประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
หำกต้องกำรร่วมสนับสนุนกิจกรรมคู่ขนำนของ NGO ใด
กรุณำดำวน์โหลดและยื่นแบบฟอร์มขอร่วมสนับสนุนที:่
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
NGOs
ผูจ้ ดั กิจกรรมคู่ขนำนจะต้องส่งรำยชือ่ ครบถ้วนของแขกให้สำนักเลขำธิกำรในร ูปแบบ
Excel โดยใส่ชอื่ ต้นในคอลัมน์หนึง่ และนำมสกุลในคอลัมน์ที่สอง อย่ำงน้อย 48
ชัว่ โมงก่อนกำรประชุม
บุคคลที่ได้รับเชิญให้มสี ่วนร่วมเฉพำะในกิจกรรมคู่ขนำนควรแสดงเอกสำรประจำตัวที่
Pregny Gate ของสำนักงำนสหประชำชำติเพื่อรับบัตรประจำตัว
ซึ่งจะใช้ได้เฉพำะระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำนเท่ำนัน้
กิจกรรมคู่ขนำนของ NGOs เป็ นกำรประชุมสำธำรณะ
เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่ำงอื่นโดยผูจ้ ดั งำน และอำจมีผแู้ ทนถำวรของ NGOs
ประจำองค์กำรสหประชำชำติ
เจ้ำหน้ำที่สหประชำชำติและบุคคลที่สำมำรถเข้ำมำในอำคำรสหประชำชำติเข้ำร่วมกิจก
รรมด้วย
สำมำรถจัดวำงเอกสำรทีเ่ กีย่ วเนือ่ งของ NGO ไว้ภำยในห้องจัดกิจกรรมคู่ขนำน
โดยควำมยินยอมของ NGO ที่จดั งำน
เอกสำรใดที่ตกค้ำงเหลืออยู่จะต้องถูกนำออกไปโดย NGO
ที่จดั งำนเมือ่ สิ้นสุดกำรประชุม
องค์กำรสหประชำชำติจะไม่จดั หำล่ำมแปลภำษำสำหรับกิจกรรมคู่ขนำนของ NGOs
ทว่ำ NGOs อำจนำล่ำมมำเองได้ถำ้ พวกเขำต้องกำร และในกำรทำเช่นนัน้ NGOs
จะต้องแจ้งให้สำนักเลขำธิกำรทรำบล่วงหน้ำ
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คณะมนตรีสิทธิมน ุษยชนแห่งสหประชำชำติ
อนุญำตให้ผแู้ ทนของ NGOs
ที่ได้รับคำรับรองบันทึกภำพระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำนได้
หำกผูจ้ ดั กิจกรรมยินยอมและมีกำรแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อสำนักเลขำธิกำรขอ
งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน โดยเป็ นไปตำมเงือ่ นไขต่อไปนี้
 ประธำนของที่ประชุมควรแจ้งให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมทรำบในช่วงเริ่มต้นกำรประชุม
ว่ำจะมีกำรบันทึกภำพ และ
 กำรถ่ำยภำพ (ภำพนิง่ และ/หรือวิดีโอ)
ไม่ควรกีดขวำงแนวสำยตำของผูร้ ่วมประชุมคนอื่น
หรือขัดขวำงกำรดำเนินกำรประชุม
ควรวำงขำตัง้ กล้องไว้ทดี่ ำ้ นข้ำงหรือด้ำนหลังของห้อง

กำรเตรียมเอกสำรและแหล่งข้อมูล
อำจหยิบสำเนำของเอกสำรทำงกำรทัง้ หมดที่ออกโดยองค์กำรสหปร
ะชำชำติและเอกสำรอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับงำนของคณะมนตรี
อย่ำงเช่นรำยงำนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
คำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรของ NGOs วำระกำรประชุม
วำระประกอบ
คำสัง่ ประจำวันและกระดำนข่ำวของกำรประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
ได้ที่โต๊ะเอกสำรตรงประตูที่ 40 ของ Palais des Nations
สำมำรถหำเอกสำรที่กล่ำวมำทัง้ หมดรวมทัง้ สำเนำล่วงหน้ำของรำยงำนของคณะมนตรีได้
ทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่ำนหน้ำเว็บของคณะมนตรีที่
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
สำมำรถหำเอกสำรอื่น ๆ เช่น กำหนดกำรล่ำสุดประจำวัน ร่ำงมติตำมตำรำงที่ทำไว้
สำเนำคำแถลงโดยวำจำของรัฐต่ำงๆ
และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ในเว็บเครือข่ำยภำยนอกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
(ที่รจู้ กั กันว่ำ HRC Extranet) ซึ่งเข้ำชมได้ผำ่ นทำงหน้ำเว็บของคณะมนตรี (ดูลิงค์ดำ้ นบน)
สำมำรถรับกำหนดกำรล่ำสุดประจำวันผ่ำนทำงทวิตเตอร์ของสำนักเลขำธิกำรที่
www.twitter.com/un_hrc
(ต้องลงทะเบียนที่ www.twitter.com)
สำมำรถรับกำหนดกำรประจำวันล่ำสุดได้ผำ่ นทำงบริกำรแจ้งเตือน SMS
(จะต้องลงทะเบียนผ่ำนหน้ำหลักของ HRC Extranet)
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แนวปฏิบตั สิ ำหรับ NGOs ที่เข้ำร่วมประชุม

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
กำรบรรยำยสร ุปของ NGOs
โดยปกติ กำรบรรยำยสรุปโดย NGOs
ต่อประธำนและสำนักเลขำธิกำรของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะเกิ
ดขึน้ ทุกสัปดำห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรประชุมเหล่ำนี้ได้รับกำรเผยแพร่ไ
ว้ในกระดำนข่ำวของกำรประชุมไม่เป็ นทำงกำร
กำรเข้ำไปในอำคำรขององค์กำรสหประชำชำติและห้องประชุมใหญ่ (ห้อง XX)
ผูแ้ ทน NGOs ที่ได้รับคำรับรองสำมำรถเข้ำไปในอำคำร Palais des Nations
ได้ตงั้ แต่เวลำ 08.00 น.
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตำมกำรร้องขอและคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่สหป
ระชำชำติและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรเข้ำไปและใช้สงิ่ อำนว
ยควำมสะดวกและสถำนที่ของสหประชำชำติ
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะต้องติดบัตรประจำตัวของพวกเขำอย่ำงเห็นได้ชดั ตลอดเว
ลำเมื่อเข้ำออก และขณะที่อยูใ่ นสถำนที่ของสหประชำชำติ
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมอำจจะถูกขอตรวจเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย
ไม่อนุญำตให้นำกระเป๋ ำขนำดใหญ่เข้ำมำในสถำนที่ของสหประชำชำติ
ในบำงครำวทีม่ คี วำมต้องกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยช
นเพิ่มขึน้
สำนักเลขำธิกำรอำจจำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่ได้รับคำรับรองของ NGO
แต่ละคณะในกำรเข้ำห้องประชุมใหญ่ ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมส่วนเกินของ NGOs
ทีไ่ ม่ได้เข้ำห้องประชุมใหญ่จะสำมำรถเข้ำไปยังที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บนหรือจะมีก
ำรจัดเตรียมอื่น ๆ ให้
ห้ำมสูบบุหรี่ในอำคำร Palais des Nations
ไม่อนุญำตให้รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มในห้องประชุมใหญ่และห้องทำกิ
จกรรมคูข่ นำน
ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพหรือนำอุปกรณ์กำรบันทึกในรูปแบบใดๆ
เข้ำมำในอำคำร Palais des Nations
ยกเว้นภำยในห้องกิจกรรมคู่ขนำนของNGOs (ดูดำ้ นบน)
พื้นที่สำหรับสื่อ
ไม่อนุญำตให้ NGOs จัดแถลงข่ำวในสถำนที่ของสหประชำชำติ
กำรบรรยำยสรุปต่อสื่อและกำรเผยแพร่ขำ่ วแจกสื่อรวมทัง้ รำยงำนต่อสื่อโดย
NGOs อำจทำได้ผำ่ นสมำคมผูส้ ื่อข่ำวที่ได้รับกำรรับรองโดยสหประชำชำติ
(Association of Correspondents Accredited to the United Nations - ACANU)
เท่ำนัน้ acanu.secretary@gmail.com
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คณะมนตรีสิทธิมน ุษยชนแห่งสหประชำชำติ
เอกสำรของ NGOs
อำจนำเอกสำรของ NGOs (แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ กระดำนข่ำว ป้ำย ฯลฯ )
ที่เกี่ยวข้องกับงำนของคณะมนตรีมำวำงได้เฉพำะบนโต๊ะและแผ่นกระดำนทีร่ ะ
บุไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อกำรนี้ (นอกห้องประชุมใหญ่ XX)
เอกสำรเหล่ำนี้ควรแสดงให้เห็นโลโก้และชือ่ เต็มของ NGOs
ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC ไว้อย่ำงชัดเจน
ไม่อนุญำติให้มีกำรแจกเอกสำรของ NGOs ในอำคำร Palais des Nations
รวมทัง้ ในโรงอำหำรและบำร์ Serpentine ตลอดจนพื้นที่สำธำรณะอื่นๆ
สำเนำคำแถลงโดยวำจำของ NGOs ทีก่ ล่ำวแล้ว (เท่ำนัน้ )
จึงจะอำจถูกวำงไว้บนโต๊ะตรงด้ำนหลังของห้องประชุมใหญ่
ไม่อนุญำตให้นำเอกสำรทีใ่ ช้ภำษำหรือรูปภำพหยำบคำยหรือก้ำวร้ำวเข้ำมำใ
นสถำนที่ของสหประชำชำติ
กำรใช้สญ
ั ลักษณ์ขององค์กำรสหประชำชำติ
กำรใช้สญ
ั ลักษณ์ขององค์กำรสหประชำชำติในเอกสำรและสิ่งพิมพ์ที่ไม่เป็
นทำงกำร รวมทัง้ เอกสำรของ NGOs เป็ นสิ่งต้องห้ำมชัดเจน
ไม่อำจแสดงธงสหประชำชำติในห้องประชุมที่ NGOs จัดกิจกรรม
เว้นแต่ว่ำได้รับอนุญำตจำกเลขำธิกำรสหประชำชำติ
โดยกำรร้องขอผ่ำนสำนักเลขำธิกำร

ติดต่อเรำ
หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรือควำมช่วยเหลือ กรุณำเข้ำไปที่ลิงค์
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
นอกจำกนี้ ท่ำนคุณยังอำจติดต่อทีมประสำนงำนกับ NGOs
ของสำนักเลขำธิกำรคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระหว่ำงกำรประชุมได้ทดี่ ำ้ นหลังห้อง
XX
สำมำรถดูขอ้ มูลล่ำสุดของภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้องกับอำณัติและกลไกขององค์กำร
สหประชำชำติได้ที่
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
ติดต่อฝ่ ำยภำคประชำสังคมของ OHCHR ได้ที่
civilsociety@ohchr.org
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