ຄມ
ື ຶກຫັດສຳລ ັບກຳນຮວ
ູ່ ຝ
ູ່ ມງຳນຂອງອ ົງກ
ຳນຈ ັດຕງສາກ
ັັ້
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ົ
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ແ
ີ່
ັ້ ປມາຈາກເອກະ

ຄມ
ື ຶກຫັດສຳລ ັບກຳນຮວ
ູ່ ຝ
ູ່ ມງຳນຂອງອ ົງກຳນ
ສານຕນສະບ
ົົ້
ັບທີ່ ເປັນພຳສຳອ ັງກິດຂອງອ ົງການສະຫະປະຊຳຊຳດ.

NGO
ກຳນແປເອກະສານ

ັ້ ມນບ
ສະບ ັບພຳສຳລາວນແ
ີ່ ູ່ ໄດເັ້ ປັນທຳງກຳນ,

ແຕແ
ີ່ ປເພີ່ ອການນາໃຊເັ້ ຂົັ້າໃນກິດຈະກາວຽກ
ງານຂອງຄະນະກາມາທິການກ ົດໝາຍສາກ ົນເຊິີ່ງໄດຮ
ັ້ ັບທຶນຊວ
ູ່ ຍເຫືອຈຳກສາ
ນ ັກງານວາີ່ ດວ
ັ້ ຍສະຫະພັນເຄືອຈ ັກພົບ ແລະ
ວຽກງານການຕາີ່ ງປະເທດຂອງລາດຊະອຳນຳຈ ັກອ ັງກິດ .
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ົ້ ໂດຍ OHCHR, ເພືູ່ ອຈຸປະສ ົງ
ຍິນດີຕອ
ື ແ
ີົ້ ມນຖື
ົ້ ນຮ ັບເຂົຳົ້ ສສ
ູ່ ະພຳສິດທິມະນຸດ. ຄມ
ູ່ ນ
ູ່ ກສຳົ້ ງຂືນ
ໃນກຳນສຳົ້ ງຄວຳມສະດວກແລະສະໜ ັບສະໜນໃຫແ
ື ີົ້
ົ້ ກວ
ູ່ ຽກງຳນຂອງຕ ົນເອງ. ຫວ ັງວຳູ່ ຄມ
ູ່ ນ
ຈະມີປະໂຫຍດສຳລ ັບທຳູ່ ນ.
ົ້ ນທີູ່ ໃໝລ
ສຳລ ັບຂມ
ງໄດທ
ູ່ ຳົ້ ສຸດແລະບ ັນດຳຄຳແນະນຳຕຳູ່ ງໆແມສຳມຳດເບິູ່
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
ນອກນນທ
ັົ້ ຳູ່ ນຍ ັງສຳມຳດສຶກສຳຕືູ່ ມວຽກງຳນຂອງໂຄງກຳນສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ:
ປືົ້ ມຄມ
ຽູ່ ວກ ັບວິທີເຂົຳົ້ ມີສວ
ື ຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ. ຄມ
ື ເີົ້ ປັນປືົ້ມທີູ່ ໃຊງົ້ ຳຍໆກ
ູ່ ສ
ູ່ ນ
ູ່
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມກ ັບພຳ ລະໜຳົ້
ທີູ່ ແລະກ ົນໄກສິດທິມະນຸດຂອງ ສປຊ. ໃນຄມ
ື ູ່ ມຕ
ີ ົວຢຳູ່ ງວິທີກຳນນຳໃຊທ
ູ່ ກ
ົ້ ູ່ ີດີທູ່ ີສຸດ, ມີທູ່ ີຢູ່ ແລະຕ ົວຢຳູ່ ງ
ຂອງກຳນປະສຳນງຳນຮວ
ື ູ່ ີເປັນ
ູ່ ມມືລະຫວຳູ່ ງພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມແລະ OHCHR. ສຳລ ັບ ປືົ້ ມຄມ
ູ່ ທ
ູ່ ັ ໄດທ
ພຳສຳທຳງກຳນຂອງ ສປຊ ແມນສຳມຳດສ
ງ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ publications@ohchr.org ແລະ ສຳ
ມຳດເຂົົ້ຳເບິູ່ ງໃນເວບຂຳົ້ ງລຸມນີົ້
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/
HumanRightsBasics.aspx

ສະພຳສດ
ິ ທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊຳຊ
ຳດ

ບ ົດນຳສະເໜີ
ສະພຳສິດທິມະນຸດແມນຫຍ
ັງ?
ູ່
ສະພຳສິດທິມະນຸດແມນອ
ູ່ ົງກອນລະຫວຳູ່ ງລ ັດຖະບຳນທີູ່ສຳຄ ັນຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດທີູ່ມີໜຳົ້ ທີູ່ ຮ ັບຜິ ດຊອ
ບວຽກງຳນສິດທິມະນຸດ. ສະພຳປະກອບດວ
ົ້ ຍ 47
ລ ັດພຳຄີທູ່ ີມີວຳລະປະຊຸມກ ັນຢຳູ່ ງຫນອ
ັົ້ ູ່ ປີ ໃນນະຄອນເຈນີວຳ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ.
ົ້ ຍສຳມຄງຕ

ົ້ ແຂງໃນກຳນສູ່ງົ ເສີມແລະປົກປອ
ພຳລະບ ົດບຳດຂອງສະພຳປະກອບດວ
ົ້ ຍກຳນສຳົ້ ງຄວຳມເຂັມ
ົ້ ງສິດທິມະນຸ
ົ້ ະເຫນີເພືູ່ ອແກໄຂກຳນລະເມີ
ດໃນທົູ່ ວໂລກ, ແລະໃຫຂ
ດສິດທິມະນຸດ,
ົ້ ສ
ົ້
ເຊິູ່ ງລວມມີກຳນລະເມີດທີູ່ ຮຳົ້ ຍແຮງແລະເປັນລະບ ົບ.
ສຳນ ັກງຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍ ູ່ (OHCHR) ແມນເປັ
ນເລຂຳທິກຳນໃຫແ
ູ່
ົ້ ກສ
ູ່ ະພຳສິດ ທິມະນຸດ.
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ຄມ
ື ຶ ກຫດ
ັ ສຳລ ັບຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ັັ້
ົນພາກເອກະຊ ົນ
ູ່ ຝ
ູ່ ມຈຳກ ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ

ສະພຳສິດທິມະນຸດເຮັດວຽກແບບໃດ?
ອຳຍຸກຳນຂອງສະມຳຊິກສະພຳແມນສຳມປີ
, ເຮັດວຽກແບບມີກຳນປຶ ກສຳຫຳລື, ສະພຳຈະດຳເນີນງຳນ ແລະ
ູ່
ອອກມະຕິແກໄົ້ ຂບ ັນຫຳຫລຳຍຢຳູ່ ງຕຳມວຳລະແຜນງຳນປະຈຳຄື:
1. ອອກມະຕິກຽູ່ ວກ ັບເລືູ່ອງຂອງອ ົງກຳນແລະຂະບວນກຳນດຳເນີນງຳນ
2. ຮ ັບພິ ຈຳລະນຳບ ົດລຳຍງຳນປະຈຳປີ ຂອງສຳນ ັກງຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍ ູ່ ແລະ
ບ ົດລຳຍງຳນຕຳູ່ ງໆຂອງສຳນ ັກງຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍແ
ູ່ ລະຂອງເລຂຳທິກຳນໃຫຍຂ
ູ່ ອງ ສປຊ
3. ດຳເນີນກຳນສູ່ງົ ເສີມແລະປົກປອ
ົ ທຳງດຳົ້ ນພນ
ົ ລະເຮືອນ, ກຳນເມືອງ,
ົ້ ງສິດທິມະນຸດທັງຫມດ:
ເສດຖະກິດ, ສ ັງຄ ົມແລະວ ັດທະນະທຳ, ລວມໄປເຖິງສິດທິໃນກຳນພດ
ັ ທະນຳ
4. ດຳເນີນກຳນແກໄົ້ ຂສະຖຳນະກຳນສິດທິມະນຸດທີູ່ ເຫັ ນວຳູ່ ມນຈ
ັ ຳເປັນຕອ
ົ້ ງໄດດ
ົ້ ຳເນີນກຳນ
5. ດຳເນີນວຽກງຳນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັນອ ົງກອນແລະກ ົນໄກສິດທິມະນຸດ
6. ດຳເນີນງຳນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຂະບວນກຳນທົບທວນ
7. ດຳເນີນກຳນກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫຳສິດທິມະນຸດໃນປຳເລດສະໄຕແລະເຂດປົກຄອງອຳຣ ັບອືູ່ນໆ
8. ຕິດຕຳມກວດກຳກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຖະແຫງກຳນແລະແຜນງຳນແຫງ
ັົ້
ູ່ ກຸງວຽນນຳ
ົ້ ຊຳດ, ສີຜິ ວ, ຄວຳມກຽດຊ ັງ ແລະ
9. ດຳເນີນກຳນແກໄົ້ ຂບ ັນຫຳກຳນຈຳແນກເຊືອ
ຮບແບບທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ບ ັດຖະແຫລງກຳນແລະແຜນງຳນແຫງ
ັົ້
ົ້ ງບ ັນຫຳຊຳດນິຍ ົມແລະກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ູ່ ເມືອງເດີບຳ
ນ.
10. ໃຫກ
ົ້ ຳນຊວ
ູ່ ຍເຫືອດຳົ້ ນວິຊຳກຳນແລະກຳນສຳົ້ ງຄວຳມອຳດສຳມຳດ
ສະພຳສິດທິມະນຸດຈະດຳເນີນກຳນກວດກຳວຽກງຳນຂອງບ ັນດຳອ ົງກອນແລະກ ົນໄກຕຳູ່ ງໆທີູ່ ຢພ
ູ່ ຳຍໄຕຄ
ົ້ ວຳມ
ຮ ັບຜິ ດຊອບຂອງຕ ົນ, ແລະ
ອຳດຈະຈ ັດກຳນສ ົນທະນຳແລະຈ ັດກິດຈະກຳພິເສດເພືູ່ ອເສີມຂະຫຍຳຍກຳນປຶ ກສຳຫຳລືແລະຄວຳມເຂົຳົ້ ໃຈເຊິູ່ ງ
ກ ັນແລະກ ັນກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫຳສະເພຳະໃດຫນຶູ່ງ.
ນອກຈຳກກອງປະຊຸມສຳມນແລ
ວ
ັ
ົ້ ,
ສະພຳຍ ັງອຳດຈະຈ ັດກອງປະຊຸມພິເສດທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບບ ັນຫຳທີູ່ສຳຄ ັນແລະສະເພຳະໃດໜຶູ່ງທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບລ ັດ
ພຳຄີ.
ນອກຈຳນີົ້ ລ ັດພຳຄີຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ,ລ ັດຜົ້ສ ັງເກດກຳນທີູ່ອຳດລວມມີລ ັດທີູ່ບູ່ ແມນພຳຄີ
,
ູ່
ອ ົງກຳນຈ ັດຕງສຳກ
ັົ້
ົນພຳກລ ັດ, ສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ຊຳດ, ແລະ ອ ົງກຳນ (NGOs)
ແມນອຳດຈະເຂົ
ຳົ້ ຮວ
ູ່
ູ່ ມໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດໄດ.ົ້
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ສະພຳສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ

ສະພຳສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ອ ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ

ກອງປະຊຸມຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດແມນອອກອຳກຳດສ
ົດທຳງເວບແລະພຳບວິດໂ
ີ ອຂອງກອງປະຊຸມທີູ່ ຜຳ
ູ່
ູ່ ນ
ມຳກູ່ ແມນມີ
ື ັນ.
ູ່ ໃຫເົ້ ຂົົ້ຳເບິູ່ ງໄດໃົ້ ນເວບໄຊຄ
ົ້ ກ
ວິທີຈະເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງເຮັດແນວໃດ?
ອ ົງກຳນ NGOs ທີູ່ ມີຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ິ ພິເສດທີູ່ ຈະເຂົຳົ້
ົ້ ກ ູ່ (ECOSOC) ແມນມີ
ູ່ ສດ
ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມສະພຳສິດທິມະນຸດໄດແ
ົ້ ຕຈ
ູ່ ະຢໃູ່ ນຖຳນະເປັນຜສ
ົ້ ັງເກດກຳນ.
ໃນຖຳນະເປັນຜສ
ົ້ ັງເກດກຳນໃນກອງປະຊຸມ NGOs ແມນສຳມຳດ:
ູ່


ເຂົົ້ຳຮວ
ບ
ົ
ູ່ ມແລະສ ັງເກດເບິູ່ງກຳນດຳເນີນກອງປະຊຸມທັງຫມດຂອງສະພຳແຕ
ູ່ ູ່ ສຳມຳດອອ

ກຄຳເຫັ ນໃດໆໃນທີູ່ ປະຊຸມ.


ລຳຍງຳນເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນແລະປຳກເປົູ່ຳໃຫແ
ົ້ ກສ
ູ່ ະພຳສິດທິມະນຸດ



ເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກຳນສ ົນທະນຳ, ກຳນປຶ ກສຳຫຳລື, ແລະ

ົ້ ນ.
ເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມກຳນສ ົນທະນຳແລກປູ່ຽນຂມ


ຈ ັດກິດຈະກຳຄຂ
ັບບ ັນຫຳຕຳູ່ ງໆທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ່ ະໜຳນກຽວກ
ູ່
ົ້ ງກ ັບວຽກງຳນຂອງສະພຳສິດທິມ

ະນຸດ.
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ຄມ
ື ຶ ກຫດ
ັ ສຳລ ັບຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ັັ້
ົນພາກເອກະຊ ົນ
ູ່ ຝ
ູ່ ມຈຳກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ

ກຳນໄດຮ
ົ້ ັບສິດພິເສດ
ອ ົງກຳນ NGO ໃນສະຖຳນະປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC
ທີູ່ ມີສດ
ິ ເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມສະພຳສິດທິມະນຸດແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງຢືູ່ ນໜ ັງສືຂເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມນຳກອງເລ
ຂຳເສຍກອນ.
ູ່
ູ່ງົ ໃຫກ
ໜ ັງສືດງູ່ ັ ກຳູ່ ວແມນຄວນຈະສ
ມທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ູ່
ົ້ ອງເລຂຳລວ
ູ່ ງຫນຳົ້ ກອນກອງປະຊຸ
ູ່
ົ້ ງຈະເ
ປີ ດຢຳູ່ ງຫນອ
ົ້ ຍສອງອຳທິດລວ
ູ່ ງຫນຳົ້ ເພືູ່ ອເວລຳໄວແ
ົ້ ລນ
ູ່ ເອົຳວີຊຳູ່ ນຳ.
ໜ ັງສືຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດດງູ່ ັ ນີ:ົ້


ຕອ
ອ
ົ້ ງມີກຳປະທັບຂອງອ ົງກຳນທີູ່ກຽວຂ
ູ່
ົ້ ງ;



ົ້ ລະໄລຍະເວລຳທີູ່ ຈະເຂົົ້ຳຮວ
ກຳນ ົດຫວ
ົ ຂແ
ູ່ ມກອງປະຊຸມ ເຊັູ່ ນ: "[ຊືູ່ ຂອງ NGO],
ມີສະຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC ແນວໃດ,
ຕອ
X ຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ
ັົ້
ົ້ ງກຳນທີູ່ ຈະສູ່ງົ ຕ ົວແທນຄ ົນໃດເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄງທີ
(ວ ັນທີຂອງກຳນປະຊຸມ) ... "



ຂຽນບ ັນຊີລຳຍຊືູ່ (ຊືູ່ ແລະນຳມສະກຸນ) ຂອງຜົ້ທູ່ ີຈະເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມ.
ຊືູ່ ຕອ
ົ້ ງຕ ົງກ ັບທີູ່ຂຽນໃນໜ ັງສືຜຳ
ູ່ ນແດນ;



ຂຽນລຳຍຊືູ່ ຂອງຜົ້ທູ່ ີຈະເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມ ແລະ ມີບ ັດເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ທູ່ ີອອກໃຫໂ
ົ້ ດຍ
ພະແນກຮ ັກສຳຄວຳມປອດໄພແລະຄວຳມໝນຄ
ັົ້ ົງຂອງ UNOG.



ໜ ັງສືສະເໜີນນຕ
ັົ້ ອ
ົ້ ງມີລຳຍເຊັນຂອງປະທຳນຫືຜົ້ບລິຫຳນຂອງອ ົງກຳນທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງ, ຫື
ມີລຳຍເຊັນຂອງຫອ
ມ
ັົ້
ີ ດ
ິ ໃນກຳ
ົ້ ງຫຳນຕ ົວແທນໃນນະຄອນເຈນນິວຳຖຳົ້ ຫຳກຫອ
ົ້ ງກຳນຕ ົວແທນນນໄດ
ົ້ ສ
ນລ ົງລຳຍເຊັນໃຫອ
ົ້ ຳນຸຍຳດໄດ.ົ້

ໜ ັງສືສຳມຳດສູ່ງົ ຫຳກອງເລຂຳທຳງແຝກຕຳມຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ນີ:ົ້
ກອ
ູ່ ນກອງປະຊຸມເລີູ່ ມ: +41-22-917-9011
ໃນລະຫວຳູ່ ງກອງປະຊຸມ: +41-22-917-0494
ອ ົງກຳນ NGO
ທີູ່ ມີຄວຳມຈຳເປັນຕອ
ົ້ ງໄດຂ
ົ້ ວີຊຳົ້ ຈຳກລ ັດຖະບຳນສະວິດເຊີແລນແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດລ
ົ້ ະບຸລຳຍລະອຽດໃນໜ ັງສືຂເ
ຂຳຮ
ນຄວນຈະປຶ
ກສຳຫຳລືກ ັບສະຖຳນກ ົງສຸນໃກ ົ້
ົົ້ ວ
ັົ້ ກຳນຂວີຊຳົ້ ນນແມ
ັົ້
ູ່ ມປະຊຸມນນ.
ູ່
ບອ
ັົ້ .ູ່ ກຳນຢືູ່ ນຂວີຊຳົ້ ຕອ
ູ່ ນທີູ່ ຜົ້ຂເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມນນຢ
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕຳມເງືູ່ອນໄຂຂອງສະ
ຖຳນກ ົງສຸນແລະຕອ
ົ້ ງຢືູ່ ນພຳຍໃນກຳນ ົດເວລຳທີູ່ ກອງປະຊຸມຈະເປີ ດ.
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ສະພຳສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ອ ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ

ຢຳູ່ ງໃດກູ່ ດີ ຢຳົ້ ລືມວຳູ່ ໜ ັງສືສະໜ ັບສະໜນຂວີຊຳົ້ ນນແມ
ນທຳງຫ
ອ
ັົ້
ູ່
ົ້ ງກຳນສຳນ ັກງຳນ ສປຊ
ໃນນະຄອນເຈນນິວຳເປັນຜົ້ອອກໃຫ.ົ້ ຖຳົ້ ກຳນແລນ
ັົ້ ຳເປັນຕອ
ູ່ ວີຊຳົ້ ນນຈ
ົ້ ງມີໜ ັງສືສະໜ ັບສະໜນ ດງູ່ ັ ກຳູ່ ວ
ຜທ
ັົ້ ອ
ັົ້ ຳຫອ
ົ້ ູ່ ີຈະຂແລນ
ູ່ ວີຊຳົ້ ນນຕ
ົ້ ງຕິດຕູ່ ຂໜ ັງສືສະໜ ັບສະໜນນນນ
ົ້ ງກຳນບລິກຳນ ອ ົງກຳນ NGO
ທີູ່ ສຳນ ັກງຳນ ສປຊ ທີູ່ ນະຄອນເຈນນິວຳໄດທ
ົ້ ູ່ ີ :
ແຝກ: +41 22 917 05 83
ອີເມວ: ungeneva.ngoliaison@unog.ch
ຫມຳຍເຫດ: ໃນເວລຳທີູ່ ມີຜຂ
ົ້ ເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມໃນຈຳນວນຫລຳຍຈຳກ NGO,
ກອງເລຂຳອຳດຈະຈຳກ ັດຈຳນວນຂອງຜຂ
ັົ້ ົງສຳລ ັບກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະຂອງແຕລ
ົ້ ເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມນນລ
ູ່ ະ
ອ ົງກຳນ NGO ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ັົ້ ອ
ົ້ ງ. ຜທ
ົ້ ູ່ ີຂເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຕຳູ່ ງໆນນຕ
ົ້ ງໄດລ
ົ້ ະບຸລະອຽດວຳູ່
ຢຳກເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມໃດລະຫວຳູ່ ງກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ, ຫື ຂເຂົົ້ຳຮ ັບຟັງທຳມະດຳ
(ເບິູ່ ງລຳຍລະອຽດຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ), ຫື ຂເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄຂ
ູ່ ະໜຳບ (ເບິູ່ ງຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ).
ກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມ
ສະພຳສິດທິມະນຸດຈະປະຊຸມກ ັນໃນຫອ
ົ້ ງ XX (ຫອ
ົ້ ງເບີ 20), Palais des
Nations, ທີູ່ ສຳນ ັກງຳນ ສປຊ ທີູ່ ນະຄອນເຈນນິວຳ, ສະວິດເຊີແລນ.
ຕ ົວແທນ NGO ຕອ
ຈະເຂົົ້ຳຫອ
ົ້ ງໄປເອົ ຳບ ັດເຂົົ້ຳຫອ
ົ້ ງປະຊຸມທີູ່ ມີຮບຜກ
ົ້ ຽູ່ ວຕິດຢກ
ູ່ ອນທີູ່
ູ່
ົ້ ງປະຊຸມໄດ,ົ້
ບອ
ູ່ ນເອົ ຳບ ັດແມນ:
ູ່
Palais des Nations - Security entrance Pregny Gate, 8
- 14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 10
ເປີ ດວ ັນຈ ັນຫຳວ ັນສຸກແຕ ູ່ 8:00-5:00
ເວລຳມຳຮອດບອ
ູ່ ນເອົຳບ ັດແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະແດງໜ ັງສືຜູ່ຳນແດນ,
ໜ ັງສືທູ່ ີໄດຮ
ບ ັດເຂົຳົ້ ຮວ
ົ້ ັບອຳນຸຍຳດເຂົຳົ້ ໃນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມກອນທີູ່
ູ່
ູ່ ມປະຊຸມຈະໄດອ
ົ້ ອກໃຫພ
ົ້ ຳຍຫລ ັງເອກະສຳນທີູ່
ກຽູ່ ວຂອ
ັົ້ ົບຖວ
ົ້ ງນນຄ
ົ້ ນ.
ຜແ
ົ້ ທນຈຳກ NGO ທີູ່ ຖືບ ັດເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມປະຊຸມແບບປະຈຳປີ ຫື ຊູ່ວົ ຄຳວທີູ່ ອອກໃຫ ົ້
ໂດຍພະແນກຮ ັກສຳຄວຳມປອດໄພແລະຄວຳມໝນຄ
ນສຳມຳດເຂົ
ຳົ້ ຫອ
ັົ້ ົງນນແມ
ັົ້
ູ່
ົ້ ງປະຊຸມໄດ ົ້ ເລີຍ.
ົ້ ບູ່ ວຳູ່ ຈະເປັນກຳນເດີນທຳງ, ຄຳູ່ ທີູ່ ພກ
ທຸກລຳຍຈຳຍທີູ່
ເກີດຂືນ
ັ ແລະ
ູ່
ອຳຫຳນແມນທຳງຫ
ອ
ູ່
ົ້ ງກຳນ ຫື ຜົ້ກຽວເອງຂອງຜ
ູ່
ົ້ກຽູ່ ວຈະເປັນຜົ້ຮ ັບຜິ ດຊອບ.
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ຄມ
ື ຶ ກຫດ
ັ ສຳລ ັບຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ັັ້
ົນພາກເອກະຊ ົນ
ູ່ ຝ
ູ່ ມຈຳກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ

ກຳນເຂົົ້ຳຮ ັບຟັງໃນກອງປະຊຸມ
ໃນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມແມນມີ
ູ່ ທູ່ ີນງູ່ ັ ຈຳກ ັດໂດຍສະເພຳະແມນຫ
ູ່ ອ
ົ້ ງປະຊຸມໃຫຍ,ູ່ ຫອ
ົ້ ງ XX
ທີູ່ ມີໄວສ
ົ້ ຳລ ັບບຸກຄ ົນຕຳູ່ ງໆ (ນ ັກສຶກສຳ ແລະ ນ ັກວິຊຳກຳນ),
ທີູ່ ຕອ
ົ້ ງກຳນເຂົຳົ້ ຮ ັບຟັງໂດຍບູ່ ກຽູ່ ວກ ັບສິດທິພິເສດທີູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຈຳກກອງປະຊຸມ.
ົ້ ຢກ
ກຳນເຂົຳົ້ ຮ ັບຟັງຂອງຄ ົນທົູ່ວແມນຂື
ູ່ ນ
ູ່ ັບຈຳນວນບອ
ູ່ ນນງູ່ ັ ວຳູ່ ມີພຫືບູ່ ຫື
ມີສະພຳບກຳນອຳນວຍໃຫບ
ົ້ ູ່ .
ູ່ງົ ອີເມວຂໄດ ົ້ 24 ສະໂມງກອນກອງປະຊຸ
ກຳນຮອ
ມຈະເລີມ :
ົ້ ງຂເຂົົ້ຳຮ ັບຟັງແມນສຳມຳດສ
ູ່
ູ່
hrcaccreditation@ohchr.org ໂດຍຕອ
ົ້ ງລະບຸ:


ວ ັນເວລຳແລະຈຸດປະສ ົງໃນກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຮ ັບຟັງ;



ຂຽນຊືູ່ ເຕັມຂອງຜົ້ທູ່ ີຢຳກເຂົຳົ້ ຮວ
ຟ
ູ່ ມ (ຖຳົ້ ກຳຍຫຳົ້ ຄ ົນແມນຄວນໃຊ
ູ່
ົ້ ຳຍເອກເຊວ).

ົ້ ນເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ
ກຳນສູ່ງົ ຂມ
ອ ົງກຳນ NGOs ທີູ່ ມີຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC
ູ່ງົ ຂມ
ົ້ ນ
(ໃນສະຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳແບບພິເສດຫືທູ່ ວ
ົ ໄປ) ແມນສຳມຳດສ
ູ່
ທີູ່ ເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນໃຫແ
ົ້ ກສ
ູ່ ະພຳສິດທິມະນຸດໄດ.ົ້
ູ່ງົ ຂມ
ົ້ ນບູ່ ໃຫເົ້ ກີນ
ອ ົງກຳນ NGOs ທີູ່ ເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳແບບທົູ່ ວໄປແມນອຳດສຳມຳດສ
ູ່
2,000 ຄຳ. NGOs ທີູ່ ມີຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶກສຳແບບພິເສດແມນ
ູ່
ສຳມຳດສູ່ງົ ຂມນບູ່ ໃຫກ
ົ້ ຳຍ1,500 ຄຳ.
ົ້ ນທີູ່ ເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນຈຳກອ ົງກຳນ NGO ແມນຕ
ຂມ
ູ່ ອ
ົ້ ງເຮັດເປັນພຳສຳທຳງກຳນ (ພຳສຳອ ັງກິດ,
ູ່ ັ ຫືສະເປນ). ອ ົງກຳນ NGO ຕອ
ພຳສຳຝຣງ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບຜິ ດຊອບທຸກຢຳູ່ ງທີູ່ ຂຽນລຳຍງຳນມຳ,
ກຳນລຳຍງຳນນນຕ
ັົ້ ອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕຳມມຳດຕະຖຳນຂອງ ສປຊ ແລະ ຫຳົ້ ມໃຊຄ
ົ້ ຳສ ັບທີູ່ບູ່ ເໝຳະສ ົມ.
ົ້ ນແມນກ
ກຳນ ົດເວລຳສູ່ງົ ຂມ
ມເປີ ດສອງອຳທິດ.
ູ່ ອນກອງປະຊຸ
ູ່
ົ້ ນແມນສຳມຳດດຳວໂລດໃດ
ແບບຟອມກຳນສູ່ງົ ຂມ
ທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
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ສະພຳສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ

ສະພຳສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ອ ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ

ູ່ງົ ຂມ
ົ້ ນ:
ກວດກຳລຳຍລະອຽດກອນສ
ູ່
-

ົ້ ນຕິດຕູ່ ສຳລ ັບຜົ້ຕຳງຫນຳົ້ ທີູ່ ສູ່ງົ ຂມ
ົ້ ນເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ (ຊືູ່ , ໂທລະສ ັບມືຖ,ື ອີເມວ).
ຂມ

-

ຈຳນວນລຳຍກຳນຄຳຖະແຫລງໃນວຳລະກອງປະຊຸມ (1-10).

-

ົ້ ນຂອງ ECOSOC NGO,
ຊືູ່ ອ ົງກຳນ NGO ຕຳມທີູ່ ປຳກ ົດໃນຖຳນຂມ
ທີູ່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫັ ນເຖິງສະຖຳນະທີູ່ ປຶ ກສຳໝຳຍຢໃູ່ ນວ ົງເລັ ບ (ທົູ່ ວໄປ, ພິເສດ, ຫືແບບໜນວຽນ).

-

ສຳລ ັບກຳນຖະແຫງກຳນຮວ
ູ່ ມ, ຊືູ່ ຂອງຜທ
ົ້ ູ່ ີໃຫກ
ົ້ ຳນສະຫນ ັບສະຫນນຮວ
ູ່ ມ ECOSOC NGOs
ົ້ ນຂອງ ECOSOC ທີູ່ ມີສະຖຳນະພຳບ (ຕຳມທີູ່ ຂຽນໃນວ ົງເລັ ບ).
ຕຳມທີູ່ ບ ັນທຶກໃນຖຳນຂມ

-

ສຶກສຳເພີູ່ ມໃດທ
ົ້ ູ່ ີ : http://csonet.org/

-

ົ້ ນທີູ່ ໄດມ
ລຳຍກຳນທັງໝ ົດຂອງຂມ
ົ້ ຳຈຳກພຳກສວ
ູ່ ນ NGOs ທີູ່ ບູ່ ໄດເົ້ ປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC
(ທີູ່ ປະກ ົດໃນຟຸດໂນດຂອງເອກະສຳນຂອງກຳນອຳົ້ ງອິງ).

-

ົ້ ນ.
ຂຽນຫວ
ົ ເລືູ່ ອງຕຳມພຳສຳທີູ່ ໃຊໃົ້ ນຕນສະບ
ົົ້
ັບຂອງຂມ

-

ົ້ ນຕອ
ຂມ
ົ້ ງເຮັດເປັນຮບແບບຂອງຟຳຍທຳມະດຳ (ຂຽນໃນຟອນທຳມໂລມນັ 10) ແລວ
ົ້
ກອບປີົ້ ໄປໃສຟ
ູ່ ອມເອກະສຳນທີູ່ ຕຽມໄວ.ົ້

-

ົ້ ວຳມ (ລວມທັງຟຸດໂນດ / ເອກະສຳນອຳົ້ ງອິງ)
ນຳໃຊເົ້ ຄືູ່ ອງມືນ ັບຈຳນວນຄຳສ ັບ. ຄວຳມຍຳວຂອງຂຄ
ແລະ ໃສເູ່ ລກໜຳົ້ ເອກະສຳນ.


ອ ົງກຳນ NGO ໃນສະຖຳນະທີູ່ ເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳແບບທົູ່ ວໄປແມນບ
ູ່ ູ່ ໃຫເົ້ ກີນ: 2,000 ຄຳ



ອ ົງກຳນ NGO ໃນສະຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳແບບພິເສດແລະແບບໜຸນວຽນ: 1,500 ຄຳ

-

ົ້ ນຕອ
ຂມ
ົ້ ງໃຊໂົ້ ປແກມກວດໄວຍະກອນ/ຄຳທີູ່ ພີມຜິ ດ.

-

ົ້ ນທີູ່ ມີຫລຳຍພຳສຳແຕກຕຳູ່ ງກ ັນແມນໃສ
ສຳລ ັບຂມ
ໃູ່ ນແບບຟອມທີູ່ ແຍກຕຳູ່ ງຫຳກ
ູ່
ແຕກ
ູ່ ູ່ ຄວນຈະສູ່ງົ ໃນອີເມລດ
໌ ຽວກ ັນ.
ເອກະສຳນທີູ່ ຍືູ່ ນແລວ
ົ້ ຖືວຳູ່ ຈະບູ່ ມີກຳນປຽູ່ ນແປງອີກຕຳມພຳຍຫລ ັງ.
ູ່ງົ ຫຳ: hrcngo@ohchr.org
ອີເມວຂແບບຟອມແມນສຳມຳດສ
ູ່
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ຄມ
ື ຶ ກຫດ
ັ ສຳລ ັບຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ັັ້
ົນພາກເອກະຊ ົນ
ູ່ ຝ
ູ່ ມຈຳກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ກຳນຂກຳວຖະແຫລງປຳກເປົູ່
ຳ
ູ່
ອ ົງກຳນ NGO
ທີູ່ ມີສິດທິ ພິເສດຫຳກຕອ
ນຄຳຮອ
ົ້ ງກຳນກຳູ່ ວຖະແຫລງໃນທີູ່ ປະຊຸມແມນຄວນຍືູ່
ູ່
ົ້ ງຂຕຳມແບບຟອມອອນ
ໄລນ.໌ ກຳນຮອ
ົ້ ງຂຄວນສງົູ່ ກອ
ູ່ ນບຳູ່ ຍ 2 ຕຳມເວລຳເຈນີວຳ, ສະວິດເຊີແລນ,
1
ໃນວ ັນສຸກກອ
ູ່ ນທີູ່ ກອງປະຊຸມຈະເລີູ່ ມວ ັນຈ ັນ.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ
ກກຳນ ົດຕຳມບລິມະສິດທີູ່ ຂມຳ, ໃນເວລຳທີູ່ ຄຳຮອ
ຮ
ັົ້
ົ້ , ລຳຍຊືູ່ ຂອງຜທ
ົ້ ີູ່ ຈະກຳູ່ ວແມນຈະຖື
ູ່
ົ້ ງຂນນໄດ
ົ້ ັບກຳນຢື ນຢັນ,
ຕູ່ ໄປກູ່ ຈະແມນກຳນຈ
ັດລຳຍຊືູ່ ຜທ
ູ່
ົ້ ີູ່ ຈະກຳູ່ ວ ແລະ ກຳນ ົດເວລຳສຳລ ັບກຳນກຳູ່ ວຖະແຫລງ
(ແຕວ
ູ່ ຳູ່ ສິູ່ ງກຳນ ົດໜີແມນສຳມຳດປ
ູ່
ູ່ຽນແປງໄດຕ
ົ້ ະຫລອດເພຳະວຳູ່ ຈະ ອິງໃສເູ່ ວລຳຕ ົວຈິງ).
ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນສ ັງເກດຄືວຳູ່ ໄລຍະເວລຳກຳູ່ ວຖະແຫລງນນແມ
ນສ
ຳລ ັບກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະແລະກອງປະຊຸມປຶ ກສຳຫຳລື,
ັົ້
ັົ້
ູ່ ນຫລຳຍສ
ູ່ ສຳມຳດເວົົ້ ຳໄດໝ
ດງັູ່ ນນຜ
ັົ້ ທ
ັົ້
ົ້ ີູ່ ມີຊທີູ່ືູ່ ຈະກຳູ່ ວຖະແຫລງນນອຳດຈະບ
ົ້ ົດ ທຸກຄ ົນ.


ທຸກອ ົງກຳນ NGO ທີູ່ ລ ົງທະບຽນເພືູ່ ອຈະກຳູ່ ວດວ
ົ້ ຍຕ ົວເອງແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງຢື ນຢັນໃນກຳນລ ົງທະບຽນພອ
ົ້ ມທັງແຈງົ້
ຊືູ່ ໃຫໜ
ົ້ ວ
ູ່ ຍງຳນທີູ່ ບລິກຳນລ ົງຖະບຽບເຊິູ່ ງຈ ັດໃນຫອ
ົ້ ງ XX ພຳຍໃນ24 ຊວົູ່ ໂມງກອ
ູ່ ນກອງປະຊຸມທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຈະເລີູ່ ມ.



ຖຳົ້ ຜທ
ົ້ ີູ່ ຈະກຳູ່ ວຖະແຫລງຫຳກແມນຜ
ູ່ ທ
ົ້ ີູ່ ບໄດລ
ົ້ ົງທະບຽນໄວ,ົ້ ຜຕ
ົ້ ຳງຫນຳົ້ ອ ົງກຳນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງທີູ່ ມີສິດອຳ
ນຳດແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງມີໜ ັງສືມອບສິດດງັູ່ ກຳູ່ ວໃຫຜ
ົ້ ກ
ົ້ ຽູ່ ວ.



ເພືູ່ ອຈະໄດກ
ັົ້
ົ້ ຳູ່ ວຖະແຫລງຂອງຜທ
ົ້ ີູ່ ມຳຈຳກ NGO ນນ,
ກອ
ນງັູ່ ໄວສ
ົ ແມນຄວນຈະຈອງທີູ່
ູ່ ນອືູ່ ນໝກ
ູ່
ົ້ ອງບອ
ູ່ ນເພືູ່ ອໃຊໃົ້ ນເວລຳທີູ່ ກຳູ່ ວຖະແຫລງຂອງຕ ົນ.



ົ້ ີູ່ ຄວນສ ັງເກດຄືວຳູ່ ເພືູ່ ອເປັນກຳນອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫແ
ຂທ
ົ້ ກກ
ູ່ ອງປະຊຸມ, ສຳເນົຳຖະແຫລງ ກຳນປຳກເປົູ່ ຳ 25
ຊຸດແມນຄວນສ
ງົູ່ ໃຫຄ
ູ່
ົ້ ະນະບລິຫຳນກອງປະຊຸມປະມຳນເຄິູ່ ງສະໂມງ ກອ
ູ່ ນກອງ ປະຊຸມຈະເລີູ່ ມໃຫົ້ ອ ົງກຳນ NGO
ໄດກ
ງັູ່ ຢູ່ດຳົ້ ນຫລ ັງຂອງຫອ
ົ້ ຳູ່ ວຄຳຖະແຫລງ, ສວ
ູ່ ນນຳຍພຳສຳກູ່ ແມນຄວນນ
ູ່
ົ້ ງປະຊຸມສ ົນທະນຳ.
ໃນເລວຳທີູ່ ເອກະສຳນກອບປີົ້ ຂອງຖະແຫລງກຳນປຳກເປົູ່ ຳຫຳກ ຍ ັງບູ່ ທັນໄດສ
ົ້ ງົູ່ ຕຳມກຳນ ົດເວລຳ, ອ ົງກຳນ NGO
ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ຕ
ື ຍຳົ້ ຍ ກຳນກຳູ່ ວຖະແຫລງນນໄປໃສ
ັົ້
ົ້ ງອຳດຈະໄດຖ
ົ້ ກ
ູ່ ອນທົ້ຳຍຂອງກອງປະຊຸມກູ່ ໄດ.ົ້



ສຳເນົຳເອກະສຳນແມນມີ
ູ່ ໃຫຢ
ົ້ ູ່ນອກຫອ
ົ້ ງກຳນຂອງກອງເລຂຳ, ໃນດຳົ້ ນຫລ ັງຫອ
ົ້ ງ XX . ສຳເນົຳຄຳຖະແຫລງປຳກເປົູ່ ຳຂອງ
NGO ອຳດຈະວຳງໄວເົ້ ທິ ງໂຕະໃນດຳົ້ ນຫລ ັງຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຄ ົບຄະນະພຳຍຫລ ັງທີູ່
ກອງເລຂຳໄດຮ
ັົ້ ູ່ ຄວນມີກຳສ ັນຍຳລ ັກ ແລະ ຊືູ່ ຂອງອ ົງກຳນ
ົ້ ັບເອກະສຳນສຳເນົຳທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງແລວ
ົ້ . ເອກະສຳນສຳເນົຳທີູ່ ວຳູ່ ນນກ
NGO (s) ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງນຳດວ
ົ້ ຍ.

1

ຖຳົ້ ຫຳກວຳູ່ ວ ັນສຸກນນເປັ
ນຈະໄດ
ຮ
ັົ້ ນວ ັນພກ
ັ , ລຳຍຊືູ່ ຜທ
ັົ້
ົ້ ີູ່ ຈະກຳູ່ ວນນແມ
ູ່
ົ້ ັບກຳນເປີ ດເຜີຍໃນວ ັນພະຫ ັດຕອນບຳູ່ ຍສອງໃນເວລຳ
ົ້ .
ຂອງນະຄອນເຈນນິວຳກອ
ູ່ ນທີູ່ ກອງປະຊຸມຈະເລີູ່ ມຂືນ
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ສະພຳສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ

ສະພຳສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ອ ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ

ສຳລ ັບຄຳຖະແຫລງກຳນທີູ່ ຈະເຮັດຮວ
ູ່ ມກ ັນກູ່ ຕອ
ົ້ ງໃຊແ
ົ້ ບບຟອມຂອງຖະແຫລງກຳນຮວ
ູ່ ມທີູ່ ສຳມຳດດຳວໂລດໄດທ
ົ້ ີູ່ :

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
ຮບແບບກຳນກຳວສ
ຳລ ັບສະມຳຊິກແລະຜສ
ູ່
ົ້ ັງເກດກຳນທີູ່ລວມທັງອ ົງກຳນ NGOs:

ໝຄ
ູ່ ະນະ

ໃຫເົ້ ບິູ່ ງຕຳມຮບແບບທີູ່ ຢໃູ່ ນເວບສະເພຳະຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ

ກຳນສ ົນທະນຳແລກປຽູ່ ນກ ັບຜົ້

ກຳນປະກອບສວ
ຽູ່ ວຂອ
ູ່ ນແມນຄວນຈະກ
ູ່
ົ້ ງກ ັບບ ົດລຳຍ

ທີູ່ ໄດຮ ັບກຳນມອບໝຳຍໜຳົ້

ງຳນທີູ່ ຢພ
ູ່ ຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນພິຈຳລະນຳ

ທີູ່ ຈຳກຂະບວນກຳນພິເສດ

ຫືຢພ
ູ່ ຳຍໃຕໜ
ົ້ ຳົ້ ທີູ່ ຂອງຜທ
ົ້ ູ່ ີໄດຮ
ົ້ ັບກຳນມອບໝຳຍໜຳົ້
ທີູ່ ຈຳກຂະບວນກຳນພິເສດ

ກຳນສ ົນທະນຳແລກປູ່ຽນກ ັບ

ກຳນປະກອບສວ
ຽູ່ ວຂອ
ູ່ ນແມນຄວນຈະກ
ູ່
ົ້ ງກ ັບບ ົດລຳຍ

ປະທຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍ ູ່

ງຳນທີູ່ ຢພ
ູ່ ຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນພິຈຳລະນຳ ຫື

ເພືູ່ ອສິດທິມະນຸດ

ພຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນປັບປຸງ ຫື ພຳລະໜຳົ້ ທີູ່ ແລະ
ວຽກງຳນຂອງຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍ ູ່

ກຳນສ ົນທະນຳທົູ່ວໄປ

ກຳນປະກອບສວ
ຽູ່ ວຂອ
ູ່ ນແມນຄວນຈະກ
ູ່
ົ້ ງກ ັບລຳຍກຳນ
ດຳເນີນງຳນທີູ່ ຢພ
ູ່ ຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນພິຈຳລະນຳ.

ກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ີ ອ
ູ່ ມທຳງໄກດວ
ົ້ ຍກຳນໄຊຖ
ົ້ ະແຫລງກຳນທຳງວິດໂ
ອ ົງກຳນ NGO ໃນສະຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC ທີູ່ ບູ່ ມີຫອ
ົ້ ງກຳນຫືຕ ົວແທນຢໃູ່ ນເຈນີວຳ,
ົ້ຳຮວ
ແລະບູ່ ມີບກ
ຸ ຄ ົນໃດທີູ່ໄດຮ
ົ້ ັບສິດທິພິເສດໃຫເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຂອງສະພຳແມນອຳດຈະເຂົ
ູ່
ູ່ ມ
ໃນບຳງກອງປະຊຸມຂອງສະພຳໄດດ
ີ ອມຳກູ່ ໄດ.ົ້
ົ້ ວ
ົ້ ຍກຳນສູ່ງົ ຄຳຖະແຫງທີູ່ ເປັນວິດໂ
ອ ົງກຳນ NGO
ູ່ງົ ຄຳຮອ
ທີູ່ ຕອ
ີ ອແມນຄວນຈະສ
ົ້ ງກຳນເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມດວ
ົ້ ຍກຳນສູ່ງົ ຄຳຖະແຫລງເປັນວິດໂ
ູ່
ົ້ ງຂກຳູ່ ວທຳງປຳກເປົູ່ ຳໂດ
ຍນຳໃຊແ
ື ນະນຳສຳລ ັບກຳນລຳຍງຳຍງຳນວິດໂ
ີ ອຂອງ NGO:
ົ້ ບບຟອມອອນໄລນ,໌ ແລະປະຕິບ ັດຕຳມຄມ
ູ່ ແ
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
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ຄມ
ື ຶ ກຫດ
ັ ສຳລ ັບຜົ້ເຂົຳົ້ ຮວ
ັັ້
ົນພາກເອກະຊ ົນ
ູ່ ຝ
ູ່ ມຈຳກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ

ກຳນຈ ັດກິດຈະກຳຄຂ
ູ່ ະໜຳນ
ອ ົງກຳນ NGOs
ທີູ່ ມີສດ
ິ ທິພິເສດອຳດຈະຈ ັດກິດຈະກຳຄຂ
ູ່ ະຫນຳນກຽູ່ ວກ ັບວຽກງຳນຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ.
ຫອ
ື ນຳໃຊ ົ້ ແລະ ຄວນຈະຈອງທຳງອອນໄລນໄ໌ ດທ
ົ້ ງປະຊຸມຈະມີໃຫກ
ົ້ ູ່ ຕູ່ ເມືູ່ ອບູ່ ໄດຖ
ົ້ ກ
ົ້ ູ່ ີ :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
ກຳນ ົດເວລຳທີູ່ໄດແ
ນຕ
ມຈະເປີ ດສອງອຳທິດ.
ັົ້
ົ້ ຈງສ
ົ້ ຳລ ັບກຳນຮອ
ົ້ ງຂຫອ
ົ້ ງປະຊຸມນນແມ
ູ່ ອ
ົ້ ງຂກອນກອງປະຊຸ
ູ່
ຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຈະຖືກພິຈຳລະນຳໃຫຕ
ົ້ ຳມບລິມະສິດກຳນຈອງແລະຕຳມຫອ
ົ້ ງຫວຳູ່ ງທີູ່ ມີ.
ກິດຈະກຳຄຂ
ຖ
ື ຈ ັດເປັນລຳດ ັບຕຳມລຳຍກຳນ
ູ່ ະຫນຳນແບບເປີ ດກວຳົ້ ງຂອງ NGO ແມນໄດ
ູ່
ົ້ ກ
ກອງປະຊຸມທີູ່ ບເປັນທຳງກຳນປະຈຳວ ັນທີູ່ຈະດຳເນີນກຳນຮວ
ູ່ ມກ ັບລ ັດພຳຄີ ຫື ອ ົງກຳນຕຳູ່ ງໆ.
ສຳລ ັບກຳນຈ ັດກິດຈະກຳຄຂ
ູ່ ະໜຳນຮວ
ູ່ ມຂອງ NGO ແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດໃົ້ ຊແ
ົ້ ບບຟອມຮວ
ູ່ ມທີູ່
ສຳມຳດດຳວໂລດໄດທ
ົ້ ູ່ ີ:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
 ອ ົງກຳນ NGO ທີູ່ ຈ ັດກິດຈະກຳຄຂ
ູ່ ະຫນຳນແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງສູ່ງົ ລຳຍຊືູ່ ຜູ່ທູ່ ີຈະເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມທັງມ ົດໃນແບບຟອມເອກ
ົ້ ຕນດ
ແຊວ ໃຫແ
ົົ້ ວ
ົ້ ກກ
ູ່ ອງເລຂຳໄດຮ
ົ້ ັບຊຳບ, ກຳນລຽງຊືູ່ ຕອ
ົ້ ງຂືນ
ົ້ ຍຊືູ່ ແທໃົ້ ນວ ັກໜຶູ່ງແລະນຳມສະກຸນໃສວ
ູ່ ັກໜຶູ່ງ,
ົ້ ເຊີນເຂົົ້ຳຮວ
ຢຳູ່ ງຫນອ
ມຈະເປີ ດ. ບຸກຄ ົນຜົ້ທູ່ ີໄດຖ
ື ເຊືອ
ົ້ ຍພຳຍໃນ 48 ຊູ່ວົ ໂມງກອນກອງປະຊຸ
ູ່
ົ້ ກ
ູ່ ມກອງປະຊຸມ
ົ້ ນຕ ົນເອງເພືູ່ອຮ ັບເອົຳບ ັດເຂົຳົ້ ຮວ
ຄຂ
ນຕ
ັົ້
ູ່ ະໜຳນນນແມ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະແດງເອກະສຳນຢັງຢື
ູ່ ມປະຊຸມທີູ່ ປະຕ Pregny
Palais des Nations, ເຊິູ່ ງບ ັດດງູ່ ັ ກຳູ່ ວຈະໄຊໄົ້ ດພ
ັົ້
ົ້ ຽງແຕໃູ່ ນກອງປະຊຸມຄຂ
ູ່ ະໜຳນ ເທົູ່ ຳນນ.
 ກິດຈະກຳຄຂ
ູ່ ະໜຳນຂອງອ ົງກຳນ NGO ເປັນກອງປະຊຸມສຳທຳລະນະ,
ົ້ ເສຍແຕລ
ເວັນ
ູ່ ະບຸໄວຢ
ົ້ ຳູ່ ງອືູ່ ນຈຳກຜຈ
ົ້ ັດ, ແລະອຳດຈະມີຜເົ້ ຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມຈຳກ NGO ຕຳູ່ ງໆ,
ຜຕ
ົ້ ຳງຫນຳົ້ ພຳລະກິດຖຳວອນ, ພະນ ັກງຳນ ສປຊ ແລະ ບຸກຄ ົນອືູ່ນໆທີູ່ ໄດເົ້ ຂົົ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີູ່ Palais des
Nations.
ົ້ ນເອກະສຳນຂອງ NGO ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
 ຂມ
ປະຊຸມຄຂ
ົ້ ງແມນສຳມຳດແຈກຢຳຍໃນທີູ່
ູ່
ູ່ ະໜຳນໄດ ົ້
ແຕຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບກຳນເຫັ ນດີຈຳກຜຈ
ົ້ ັດເສຍກອ
ູ່ ນ.
ທຸກເອກະສຳນທີູ່ ເຫືອໃນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດນ
ົ້ ຳອອກໄປໃຫໝ
ົ້ ົດພຳຍຫລ ັງທີູ່ກອງປະຊຸມຈ ົບລ ົງ.
ສວ
NGO ຕອ
ັົ້
ູ່ ນເລືູ່ ອງກຳນແປພຳສຳນນທຳງ
ົ້ ງຮ ັບພິຊອບເອງ
ແຕຕ
ກ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດແ
ົ້ ຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ອງເລຂຳໄດຮ
ົ້ ັບຊຳບກອ
ູ່ ນທີູ່ ຈະນຳເອົ ຳຜົ້ໃດໜຶູ່ ງມຳແປພຳສຳໃຫ.ົ້
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ສະພຳສິດທິດ
ມະນຸ
ອ ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ
ສະພຳສິ
ທິດແຫມງູ່ ະນຸ
ດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ



ກຳນບ ັນທຶກພຳບວິດໂ
ີ ອໂດຍຄະນະຜົ້ແທນ NGO ທີູ່ ມີສດ
ິ ທິພິເສດແມນມີ
ູ່ ຄວຳມເປັນໄປ

ໄດໃົ້ ນລະຫວຳູ່ ງກຳນດຳເນີນກິດຈະກຳຄຂ
ູ່ ະຫນຳນຖຳົ້ ຫຳກໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸມ ັດຈຳກທີູ່ປະຊຸມແຕຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດ ົ້
ແຈງເປັ
ົ້ ນລຳຍລ ັກອ ັກສອນໃຫແ
ົ້ ກກ
ູ່ ອງເລຂຳສະພຳສິດທິມະນຸດເຊິູ່ ງມີລຳຍລະອຽດດງູ່ ັ ນີ:ົ້
-

ປະທຳນຂອງກອງປະຊຸມຄວນຈະແຈງໃຫ
ຜ
ົ້
ົ້ ເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຕອນທີູ່ ເລີູ່ ມເປີ ດປະຊຸມໄດຮ
ົ້ ັບຊຳບວຳູ່ ກອງປ

ະຊຸມແມນຈະມີ
ກຳນບ ັນທຶກພຳບ; ແລະ
ູ່
-

ກຳນຖຳູ່ ຍ (ຮບ/ວິດໂ
ີ ອ) ບູ່ ຄວນຈະລ ົບກວນທີູ່ປະຊຸມດວ
ົ້ ຍກຳນໃຊແ
ົ້ ຟດໄຟໃນກອງ.
ົ້

ຂຳຕງກ
ຢ
ັົ້ ອ
ັົ້
ົ້ ງກູ່ ຄວນໄດຮ
ົ້ ັບກຳນຕງໄວ
ົ້ ດ
ູ່ ຳົ້ ນຫືຂຳົ້ ງຂອງຫອ
ົ້ ງປະຊຸມ.
ເອກະສຳນແລະແຫລ
ູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງເອກະສຳນ
ສຳເນົຳເອກະສຳນທຳງກຳນທັງຫມ ົດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ,
ແລະເອກະສຳນອືູ່ ນໆທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບວຽກງຳນຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ, ເຊັູ່ ນ:
ບ ົດລຳຍງຳນສິດທິມະນຸດ, ບ ົດຄວຳມຂອງ NGO, ວຳລະປປະຊຸມ,
ເອກະສຳນປະກອບໃນກອງປະຊຸມ, ຕຳງຕະລຳງປະຈຳວ ັນ, ແລະ
ເອກະສຳນທຳງກຳນຂອງກອງປະຊຸມແມນສຳມຳດເອົ
ຳໃນໂຕະບລິກຳນກອງປະຊຸມໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີຢປ
ູ່ ະຕ 40 ຂອງ
Palais des Nations.

ເອກະສຳນທີູ່ ກຳູ່ ວມຳທັງໝ ົດກູ່ ຄເື ອກະສຳເນົຳບ ົດລຳຍຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດລວ
ູ່ ງໜຳົ້ ແມນມີ
ູ່ ເປັນຟຳຍເອເລັ ກ
ໂຕຣນິກໃນເວັບໄຊຂອງສະພຳ:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
ເອກະສຳນອືູ່ ນໆ, ເຊັູ່ ນ: ລຳຍກຳນປະຈຳວ ັນທີູ່ມີກຳນປູ່ຽນແປງ, ຮຳູ່ ງມະຕິຕ ົກລ ົງເປັນຕຳຕະລຳງ,
ສຳເນົຳຂອງບ ົດຄວຳມທຳງປຳກເປົູ່ຳທີູ່ ພຳກລ ັດ ແລະ
ພຳກສວ
ອ
ຳນຳ ເວບສະເພຳະຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ກຽວຂ
ູ່
ົ້ ງຈະເປັນຄ ົນສະເໜີແມນສຳມຳດເອົ
ູ່
(ຕຳມທີູ່ ຮກ
ົບເນັດ HRC) ເຊິູ່ ງສຳມຳດເຂົົ້ຳຫຳໄດໂົ້ ດຍຜູ່ຳນເວັບໄຊຂ
ົ້ ັນແມນລະບ
ູ່
ົ້ ອງສະພຳ
(ເບິູ່ ງກຳນເຊືູ່ ອມຕູ່ ຂຳົ້ ງເທິງ ).
ລຳຍກຳນປະຈຳວ ັນທີູ່ປຽູ່ ນແປງແມນສຳມຳດເອົ
ຳໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີເວບທະວິດເຕີົ້ຂອງກອງເລຂຳ ຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ນີ.ົ້
www.twitter.com/un_hrc
(ຕອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະໝ ັກທີູ່ www.twitter.com)
ົ້ ວຳມແຈງເຕື
ລຳຍກຳນປະຈຳວ ັນທີູ່ ປຽູ່ ນແປງແມນຍ
ູ່ ັງສຳມຳດໄດຮ
ົ້ ັບທຳງຂຄ
ົ້ ອນ
(ຕອ
ົ້ ງໄດລ
ົ້ ົງທະບຽນທຳງລະບ ົບເນັດ HRC).
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ຄມ
ື ຶ ກຫດ
ັ ສຳລ ັບຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ັັ້
ົນພາກເອກະຊ ົນ
ູ່ ຝ
ູ່ ມຈຳກອ ົງການຈ ັດຕງສາກ

ົ້ ນທີູ່ ສຳຄ ັນອືູ່ນໆ
ຂມ
ກອງປະຊຸມໄລຍະສນຂອງ
NGO
ັົ້
ກອງປະຊຸມໄລຍະສນຂອງ
NGO
ັົ້
ຈະເລີູ່ ມຕຳມປົກກະຕິແມນເປັ
ນປະຈຳອຳທິດຮວ
ູ່
ູ່ ມກ ັບກອງເລຂຳແລະປະທຳນສະພຳສິດທິມະ
ົ້ ນທີູ່ ກຽູ່ ວ
ນຸດ. ຂມ
ົ້ ມນສຳມຳດເບິູ່
ກ ັບກອງປະຊຸມນີແ
ງໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີບ ົດຄວຳມຂອງກອງປະຊຸມບູ່ ເປັນທຳງກຳນ.
ກຳນເຂົຳົ້ ໄປໃນສະຖຳນທີູ່ ແລະ ຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ (ຫອ
ົ້ ງ XX)


ສະຖຳນ Palais des Nations ເປັນບອ
ູ່ ນທີູ່ ຜົ້ແທນ NGO ສຳມຳດເຂົຳົ້ ອອກໃນຊວ
ູ່ ງເວລຳ 8
ໂມງເຊົົ້ ຳ.



ຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຕອ
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕຳມລະບຽບແລະຄຳແນະນຳຂອງພະນ ັກງຳນສະຫະປະຊຳຊຳດແລະພະນ ັກງ
ຳນຮ ັກສຳຄວຳມປອດໄພທີູ່ກຽວຂ
ອ
ູ່
ົ້ ງກ ັບກຳນເຂົຳົ້ ອອກແລະກຳນນຳໃຊສ
ົ້ ະຖຳນທີູ່ ແລະ
ສິູ່ ງອຳນວນຄວຳມສະດວກໃນສຳນ ັກງຳນຫະປະຊຳຊຳດ.



ຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຕອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະແດງບ ັດອຳນຸຍຳດເຂົົ້ຳອອກຕະຫອດເວລຳໃນເວລຳທີູ່ ເຂົົ້ຳອອກ ແລະ
ໃນເວລຳທີູ່ ຍ ັງຢໃູ່ ນສຳນ ັກງຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ.



ຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ື ກວດກຳຄວຳມປອດໄພ.
ູ່ ມອຳດຈະຕອ
ົ້ ງໄດຖ
ົ້ ກ
ກຳນເຂົຳົ້ ໄປໃນສະຖຳນທີູ່ ຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດທີູ່ ມີກະເປົຳຂະຫນຳດໃຫຍແ
ູ່ ມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍຳດ.



ໃນກລະນີທູ່ ີມີຜົ້ຂເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມໃນທີູ່ ປະຊຸມຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດເປັນຈຳນວນຫລວງຫລຳຍ,
ກອງເລຂຳອຳດຈະຈຳກ ັດຈຳນວນຂອງຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ັົ້ ົງສຳລ ັບຜົ້ທູ່ ີມີສດ
ິ ເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມນນລ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນ
ະ. ສຳລ ັບບ ັນດຳຜົ້ແທນ NGO ທີູ່ ບູ່ ໄດມ
ຮ
ີ ດ
ິ ເຂົົ້ຳຮວ
ົ້ ສ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະແມນສຳມຳດໄດ
ູ່
ົ້ ັບອຳນຸ
ຍຳດເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມຮ ັບຟັງໃນກອງປະຊຸມ ຫື ໄດຮ
ົ້ ັບກຳນຈ ັດແຈງໃຫຢ
ົ້ ຳູ່ ງໃດໜຶູ່ ງ.



ກຳນສບຢຳແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍຳດໃນສະຖຳນທີູ່ Palais des Nations.
ກຳນກິນອຳຫຳນແລະດືູ່ ມແມນບ
ູ່ ູ່ ອະນຸຍຳດຢໃູ່ ນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຄ ົບຄະນະແລະກອງປະຊຸມຄຂ
ູ່ ະໜຳນ.



ກຳນນຳໃຊອ
ຸ ະກອນຖຳູ່ ຍຮບຫືຮບແບບກຳນບ ັນທຶກພຳບອືູ່ ນໆແມນບ
ົ້ ປ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍຳດໃນສະຖຳນທີູ່
ົ້ ພຳຍໃນກອງປະຊຸມຄຂ
Palais des Nations, ຍ ົກເວັນ
ູ່ ະຫນຳນຂອງ NGO (ເບິູ່ ງຢຂ
ູ່ ຳົ້ ງເທິງ).

ເຂດສືູ່ ມວນຊ ົນ
ອ ົງກຳນ NGOs ແມນບ
ູ່ ູ່ ອຳນຸຍຳດໃຫຈ
ົ້ ັດກຳນຖະແຫລງຂຳູ່ ວໃນສະຖຳນທີູ່ ຂອງ ສປຊ.
ົ້ ນທຳງສືູ່ ຂອງອ ົງກຳນ
ກຳນຈ ັດກຳນຖະແຫລງຂຳູ່ ວ, ແລະ ເຜີ ຍແຜູ່ຂມ

NGOs

ແມນອຳດເຮັ
ດໄດໂົ້ ດຍຜູ່ຳນທຳງໜວ
ູ່
ູ່ ຍງຳນສືູ່ ມວນຊ ົນທີູ່ໄດຮ
ົ້ ັບອຳນຸຍຳດເຂົົ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີູ່ ຂອງ
ສປຊ (ACANU), ສຳມຳດສອບຖຳນໄດເົ້ ພີູ່ ມທີູ່ acanu.secretary@gmail.com.
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ສະພຳສິດທິມະນຸດ
ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ
ສະພຳສິ
ດແຫທິງູ່ ອມ
ະນຸດຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ
ອຸປະກອນຂອງ NGO


ອຸປະກອນຂອງ NGO (ໃບປິ ວ, ສືູ່ ພີມ, ກະດຳນ, ສ ັນຍຳລ ັກ, ແລະ ອືູ່ ນໆ)

ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ອ
ົ້ ງກ ັບວຽກງຳນຂອງສະພຳແມນອຳດຈະວຳງສະແດງໃນບ
ູ່
ູ່ ນທີູ່ ອຳນຸຍຳດໃຫເົ້ ທົູ່ ຳນນັົ້
(ຢນ
ັົ້ ອ
ູ່ ອກຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ XX). ອຸປະກອນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ວຳູ່ ນນຕ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະແດງເຄືູ່ ອງໝຳຍສ ັນຍຳລ ັກ
ແລະ ຊືູ່ ເຕັມຂອງ NGO ທີູ່ ມີຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກນ
ູ່ ECOSOC.


ກຳນແຈກຢຳຍອຸປະກອນຂອງ NGO ໃນສະຖຳນທີູ່ Palais des Nations

ແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍຳດ ບູ່ ວຳູ່ ຈະຢໃູ່ ນໂຮງອຳຫຳນແລະ ຮຳົ້ ນກິນດືູ່ ມ ແລະ
ສະຖຳນທີູ່ ສຳທຳລະນະໃນຂອບເຂດຂອງ ສປຊ ອືູ່ ນໆ.


ສຳເນົຳເອກະສຳນບ ົດຄວຳມປຳກເປົູ່ຳຂອງ NGO (ພຽງແຕ)ູ່ ອຳນຸຍຳດໃຫ ົ້

ວຳງສະແດງທີູ່ ໂຕະບລິກຳນກອງປະຊຸມທີູ່ ດຳົ້ ນຫລ ັງຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ.


ເອກະສຳນທີູ່ ມີພຳສຳຄຳເວົົ້ຳ ແລະ

ຮບພຳບແບບບູ່ ເໝຳະສ ົມແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອຳນຸຍຳດໃຫເົ້ ອົຳເຂົຳົ້ ມຳໃນສະຖຳນທີູ່ ສປຊ.
ກຳນນຳໃຊສ
ົ້ ັນຍຳລ ັກຂອງອ ົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ


ກຳນນຳໃຊເົ້ ຄືູ່ ອງຫມຳຍສະຫະປະຊຳຊຳດໃສໃູ່ ນເອກະສຳນແລະສືູ່ ພີມທີູ່ ບູ່ ເປັນທຳງກຳນ,

ລວມທັງອຸປະກອນ NGO ແມນຈະຖື
ກຫຳົ້ ມບູ່ ໃຫນ
ູ່
ົ້ ຳໃຊຢ
ົ້ ຳູ່ ງເດັດຂຳດ.


ທຸງຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດແມນບ
ູ່ ູ່ ໃຫວ
ົ້ ຳງສະແດງໃນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຂອງອ ົງກຳນ NGO ,

ົ້ ຖຳົ້ ຫຳກມີກຳນອະນຸຍຳດຈຳກເລຂຳທິກຳນໃຫຍໂູ່ ດຍມີກຳນຂຜູ່ຳນທຳງກອງເລຂຳ.
ຍ ົກເວັນ
ທີູ່ ຢຕ
ູ່ ິດຕູ່
ົ້ ນເພີູ່ ມເຕີມຫືຕອ
ຂມ
ດຕູ່ ໄດທ
ົ້ ງກຳນກຳນຊວ
ູ່ ຍເຫືອແມນສຳມຳດຕິ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
ສຳມຳດຕິດຕູ່ ຫຳໜວ
ູ່ ຍງຳນບລິກຳນແກ ູ່ NGO ຂອງກອງເລຂຳສະພຳສິດທິມະນຸດໃນລະ
ຫວຳູ່ ງກອງປະຊຸມທີູ່ ຕງຢ
ັົ້ ດ
ູ່ ຳົ້ ນຫລ ັງຫອ
ົ້ ງ XX.
ົ້ ນອ ັບເດດຂອງພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມທີູ່ກຽວຂ
ຂມ
ອ
ູ່
ົ້ ງກ ັບວຽກງຳນແລະກ ົນໄກຂອງ ສປຊ
ແມນສຳມຳດເບິູ່
ງໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
ພະແນກປະຊຳສ ັງຄ ົມຂອງສຳນ ັກງຳນ OHCHR ແມນສຳມຳດຕິ
ດຕູ່ ໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
civilsociety@ohchr.org
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