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ส่วนที่ I
บทนำ
กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนคืออะไร?
ด้วยกำรใช้กลไกที่เรียกว่ำกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สทิ ธิมนุษยชน(Univer
sal Periodic Review)
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนจะทบทวนกำรปฏิบตั ติ ำมพันธกรณีและคำมัน่ สัญญำด้
ำนสิทธิมนุษยชนของรัฐสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติทงั้ 193 รัฐ
โดยดำเนินกำรเป็ นระยะ
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กระบวนกำรดังกล่ำวทำงำนอย่ำงไร?
กำรทบทวนรัฐใดรัฐหนึ่งจะยึดเอกสำรสำมฉบับเป็ นหลัก คือ:
รำยงำนระดับชำติที่เตรียมโดยรัฐ1ซึ่งถูกทบทวน
บทรวบรวมข้อมูลขององค์กำรสหประชำชำติเกี่ยวกับรัฐนัน้ ซึ่งจัดเตรียมโดยสำนักงำ
นข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR)
และบทสรุปข้อมูลที่ยื่นโดยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ
(รวมถึงผูม้ ีบทบำทภำคประชำสังคม)2 ซึ่ง OHCHR จะตระเตรียมไว้เช่นกัน
ในส่วนของกำรทบทวนนัน้ จะดำเนินกำรที่นครเจนีวำในสมัยประชุมของคณะทำงำน
UPR ซึ่งประกอบด้วยรัฐสมำชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจำนวน 47 รัฐ
กำรทบทวนกระทำในรูปแบบกำรสนทนำแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐที่ถกู ทบทวนกับรัฐสม
ำชิกและรัฐสังเกตกำรณ์ของคณะมนตรี โดยใช้เวลำสำมชัว่ โมงครึ่ง
ภำยหลังกำรสนทนำแลกเปลี่ยนไม่กี่วันคณะทำงำนจะรับรองรำยงำนกำรทบทวน
เอกสำรแสดงผลกำรทบทวนในท้ำยสุด
ซึ่งประกอบด้วยรำยงำนของคณะทำงำนและจุดยืนของรัฐที่ถกู ทบทวนต่อข้อเสนอแนะ
ที่ให้
จะได้รับกำรรับรองในกำรประชุมใหญ่ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนครั้งต่อไปซึ่งถัดจ
ำกกำรทบทวนสองถึงสำมเดือน
โดยจะมีกำรจัดสรรเวลำไว้หนึ่งชัว่ โมงเพื่อรับรองผลลัพธ์แต่ละประกำร
โดยระหว่ำงนัน้ ทัง้ รัฐที่ถกู ทบทวน รัฐอื่นๆ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และ NGO
ที่ร่วมสังเกตกำรณ์จะได้รับจัดสรรเวลำเท่ำกันสำหรับกำรแถลงควำมเห็นโดยวำจำเกี่
ยวกับกำรทบทวนของกระบวนกำร UPR
ในสมัยประชุมสำมัญ เมื่อเสร็จสิ้นกำรรับรองผลของกระบวนกำร UPR
โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแล้ว จะเปิ ดให้มีกำรอภิปรำยทัว่ ไปภำยใต้หัวข้อ 6
ของวำระกำรประชุมซึ่งเป็ นเรื่องกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
(UPR) บำงครั้งรัฐที่ผำ่ นกำรทบทวนภำยใต้กระบวนกำร UPR
จะให้ขอ้ มูลล่ำสุดเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมคำมัน่ สัญญำที่ให้ไว้
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะที่พวกเขำเห็นพ้องจำกกำรตรวจสอบภำยใต้ UPR
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ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภำคประชำสังคมควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรปรึกษำหำรือระดับชำติ ซึ่งนำไปสู่ก
ำรจัดทำรำยงำนของประเทศ
สำมำรถดูขอ้ มูลเรื่องกำรนำเสนอข้อมูลสำหรับรำยงำนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้ที่ :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

กระบวนกำร UPR

ข. คณะทำงำนเรื่อง UPR
• ประชุมในนครเจนีวำปี ละสำมสมัยๆ
ละสองสัปดำห์ และตรวจสอบ 14 รัฐ/สมัย (42
รัฐ/ปี )
• สนทนำหำรือกับรัฐที่ถกู ทบทวน
• รับรองรำยงำนซึ่งรวมข้อเสนอแนะ บทสรุป
และพันธสัญญำโดยสมัครใจ
• รัฐที่ผ่ำนกำรทบทวนบ่งบอกในขัน
้ ตอนนีห้ รือภ
ำยหลัง
(อย่ำงช้ำสุดระหว่ำงกำรประชุมสมัยสำมัญครั้ง
ต่อไปที่เกี่ยวเนือ่ งกันของคณะมนตรี)
ว่ำเห็นพ้อง/ไม่เห็นพ้องกับข้อเสนอใด

ก. กำรเตรียมข้อมูลสำหรับกำรทบทวน
ประกอบด้วย:
• ข้อมูลจำกรัฐ
ซึ่งรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรปรึกษำหำรือวง
กว้ำงในระดับชำติ (รำยงำนของประเทศ)
• ข้อมูลที่รวบรวมจำกองค์กำรสหประชำชำ
ติ (เตรียมโดย OHCHR)
• บทสรุปข้อมูลที่เสนอโดยผูม้ ีส่วนได้ส่ว
นเสีย (เตรียมโดย OHCHR)

วงจรใช้ระยะ
เวลำสี่ปีครึง่
ง. กำรดำเนินกำรตำมผลของกำรทบทวน
• ควำมรับผิดชอบของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะถูกกระตุน้ ให้จัดกำรปรึกษำหำรือวงกว้ำงกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
• กองทุนอำสำเพื่อควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินและวิช
ำกำรถูกทำให้แข็งแกร่งและดำเนินกำร
• คัวแทนองค์กำรสหประชำชำติในระดับชำติหรือภูมิภ
ำคช่วยเหลือรัฐเมื่อได้รับกำรร้องขอ
• ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินและวิชำกำร
ควรสนับสนุนควำมต้องกำรและเรื่องสำคั
ญเร่งด่วนของประเทศ

ค. ประช ุมสมัยสำมัญของคณะมนตรี
สิทธิมน ุษยชน
• คณะมนตรีพิจำรณำเอกสำรแสดงผลกำรท
บทวนแต่ละฉบับรวมเป็ นเวลำหนึ่งชัว่ โมง
• รัฐที่ถกู ทบทวน
รัฐสมำชิกตณะมนตรีและรัฐสังเกตกำรณ์
รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับโอกำสให้แสดงคว
ำมเห็นก่อนกำรรับรองเอกสำรแสดงผลกำรทบท
วน
• คณะมนตรีรับรองเอกสำรแสดงผลกำรทบทวน
•
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วิธีกำรยื่นข้อมูลเพื่อให้รวมไว้ในบทสร ุปข้อมูลของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย?
ผูม้ ีบทบำทภำคประชำสังคมอันรวมถึง NGOs
ไม่ว่ำจะมีหรือไม่มีสถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ
(United Nations Economic and Social Council - ECOSOC)
สำมำรถยื่นข้อมูลได้
ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวควรเป็ นไปตำมแนวทำงที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้รับรองโดยคำตัด
สินที่ 17/119
ควรยื่นข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ใหม่ของ UPR เท่ำนัน้ : https://uprdoc.ohchr.org
จำกนัน้ ข้อมูลที่ใช้ในบทสรุปจะถูกโพสต์เป็ นเอกสำรพื้นควำมรูบ้ นเว็บไซต์ของ OHCHR
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณำเข้ำชมเว็บไซต์ของ OHCHR
และแนวทำงสำหรับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (ดูสว่ นที่ II)
จะเข้ำร่วมกำรประช ุมของคณะทำงำนได้อย่ำงไร?
เฉพำะ NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ
(ECOSOC)
จะสำมำรถได้คำรับรองเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะทำงำนในฐำนะผูส้ งั เกตกำรณ์
NGOs สำมำรถสังเกตกำรณ์กำรประชุมแต่ไม่อำจแถลงโดยวำจำได้ NGOs
อำจจัดกำรประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรเกี่ยวกับกระบวนกำร UPR
ด้วยเป้ำประสงค์เพื่อแบ่งปั นข้อมูลและวิธีปฏิบัติอนั เป็ นเลิศในระดับประเทศ
กำรประชุมของคณะทำงำน UPR จะถูกถ่ำยทอดสดผ่ำนเว็บแพร่ภำพออกอำกำศ
เว็บแพร่ภำพกำรประชุมที่ผำ่ นมำทัง้ หมดได้ถกู เก็บไว้และสำมำรถหำดูได้บนเว็บไซต์ของ
OHCHR
จะเข้ำร่วมกำรประช ุมของคณะมนตรีสิทธิมน ุษยชนซึ่งรับรองผลกำรทบทวนโดย
UPR ได้อย่ำงไร?
เฉพำะ NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ
(ECOSOC)
จะสำมำรถได้คำรับรองเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมเต็มคณะของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในฐ
ำนะผูส้ งั เกตกำรณ์
ระหว่ำงกำรประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน NGOs
อำจยื่นแถลงกำรณ์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดกิจกรรมคูข่ นำน ในกำรประชุมเต็มคณะ
NGOs
สำมำรถสังเกตกำรณ์กำรประชุมและแถลงโดยวำจำหำกพวกเขำมีชอื่ อยูใ่ นรำยชือ่ ผูแ้ ถลง
ซึ่งพวกเขำจะได้รับกำรจัดสรรเวลำให้ 20 นำที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกำรเข้ำร่วมกำรประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน กรุณำดูเพจ
NGO Participation ของกำรประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
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ช่วงกำรประชุมที่จดั สรรเพื่อรับรองเอกสำรแสดงผลของ UPR
จะถูกถ่ำยทอดสดผ่ำนเว็บแพร่ภำพออกอำกำศเช่นเดียวกับวำระหัวข้ออืน่ ๆ
ของคณะมนตรี
ภำพที่แพร่ออกอำกำศทุกครัง้ ถูกเก็บไว้ตำมรัฐทีเ่ กี่ยวข้องภำยใต้เพจ UPR
country

กำรให้คำรับรอง
NGO ใดที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC
และวำงแผนจะเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะทำงำน UPR
จะต้องส่งจดหมำยร้องขอคำรับรองไปยังสำนักเลขำธิกำร
ควรส่งจดหมำยล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมที่จะเข้ำร่วม
และล่วงหน้ำอย่ำงน้อยสองสัปดำห์หำกต้องกำรใบยืนยันเพื่อขอวีซ่ำ
จดหมำยดังกล่ำวจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
 ใช้กระดำษที่มีตรำทำงกำรขององค์กร
 ระบุหัวข้อและระยะเวลำกำรประชุมที่องค์กรประสงค์จะเข้ำร่วม เช่น “[ชือ่
NGO] ซึ่งมีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC
ประสงค์จะเข้ำส่งสมำชิกดังรำยนำมต่อไปนี้เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม สมัยที่ ของ
กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
(วันที่ของกำรประชุม)...”
 ระบุชื่อ (นำมสกุลตัวอักษรใหญ่ ชือ่ ต้น)
ของบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนองค์กรในกำรประชุม
ชือ่ บุคคลเหล่ำนัน้ จะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทำง
 ระบุชื่อสมำชิกผูถ้ ือบัตรประจำตัวที่ยงั มีผลอยูแ่ ละออกโดยแผนกควำมปลอดภั
ยและควำมมัน่ คงขององค์กำรสหประชำชำติในนครเจนีวำ
ซึ่งจะเข้ำร่วมกำรประชุมคณะมนตรี
พร้อมกับระบุดว้ ยว่ำบุคคลดังกล่ำวมีบัตรประจำตัวรำยปี
 จดหมำยจะต้องลงนำมโดยประธำนหรือประธำนบริหำรองค์กร
หรือผูแ้ ทนหลักขององค์กรประจำสำนักงำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ
หำกเขำ/เธอได้รับมอบอำนำจ
กรุณำส่งจดหมำยขอคำรับรองทำงอีเมล์ไปยังสำนักเลขำธิกำรที่ :
upraccreditation@ohchr.org
 NGOs ที่ตอ้ งกำร ‘ใบยืนยันคำรับรอง’ เพื่อยื่นขอวีซ่ำสวิส
ควรระบุอย่ำงชัดเจนในจดหมำยขอคำรับรอง
กรุณำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกงสุลสวิส
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ในประเทศของท่ำนเกี่ยวกับเรื่องกำหนดเวลำยื่นขอวีซ่ำและดำเนินกำรตำมนัน้
พร้อมเอกสำรครบถ้วน พึงจำไว้ว่ำสำนักงำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ
(UNOG) จะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยันที่ใช้ในกำรขอวีซ่ำ
หำกจำเป็ นต้องใช้ใบดังกล่ำวกรุณำส่งสำเนำจดหมำยขอคำรับรองไปยัง เจ้ำห
น้ำที่ประสำนงำน NGO ของสำนักงำนสหประชำชำติในนครเจนีวำที่:
Fax: +41 22 917 05 83
E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch
กรุณำหมำยเหตุไว้ว่ำ: ในกรณีที่มี NGOs จำนวนมำกต้องกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
สำนักเลขำธิกำรอำจจำกัดจำนวนตัวแทน NGO
ที่ได้คำรับรองแต่ละคณะซึ่งจะเข้ำไปในห้องประชุมใหญ่
กรุณำระบุในจดหมำยขอคำรับรองด้วยว่ำท่ำนต้องกำรจะเข้ำไปยังห้องประชุมใหญ่
ที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บน (ดูดำ้ นล่ำงประกอบ) หรือกิจกรรมคูข่ นำนใดหรื อไม่
(ดูดำ้ นล่ำงประกอบ)
กำรเข้ำร่วมกำรประช ุมต่ำงๆ
กำรประชุมของคณะทำงำน UPR
และกำรประชุมเต็มคณะของคณะมนตรีจดั ขึน้ ที่หอ้ ง XX (ห้อง 20)
อำคำร Palais des Nations สำนักงำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผูแ้ ทนองค์กรทัง้ หมดจะต้องได้รับบัตรประจำตัวติดรูปถ่ำยเมื่อมำถึงองค์กำรสหประชำ
ชำติและก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม:
Palais des Nations - Security entrance
Pregny Gate, 8 - 14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
หลังจำกแสดงเอกสำรประจำตัวแล้ว (เช่น หนังสือเดินทำง)
จะมีกำรออกบัตรประจำตัวติดรูปถ่ำยซึ่งมีผลสำหรับระยะเวลำกำรประชุม ผูแ้ ทน NGOs
จะได้รับคำแนะนำให้นำสำเนำจดหมำยรับรอง (ตำมข้ำงต้น) ที่สง่ โดย NGO นัน้ ไปด้วย
ผูแ้ ทน NGOs
ที่ถือบัตรประจำตัวติดรูปถ่ำยทัง้ แบบรำยปี และชัว่ ครำวซึ่งออกโดยแผนกควำมปลอดภั
ยและควำมมัน่ คงของ UNOG
และมีผลระหว่ำงเวลำประชุมจะสำมำรถเข้ำไปในห้องประชุมได้
NGOs หรือผูแ้ ทนจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง ค่ำอำหำรที่พกั
และค่ำประกันสุขภำพเองทัง้ หมด
6

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

กำรเข้ำใช้ที่นงั่ สำธำรณะชัน้ บน
ที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บนจำนวนจำกัดซึ่งอยูเ่ หนือห้องประชุมใหญ่คือห้
อง XX
จัดไว้สำหรับผูท้ ี่ประสงค์จะสังเกตกำรณ์กำรประชุมของคณะทำงำ
น โดยบุคคลเหล่ำนี้ไม่มีคำรับรองสถำนะเป็ นผูเ้ ข้ำร่วม (เช่น
นักเรียนและนักวิชำกำร)
กำรอนุญำตให้เข้ำไปยังที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บนจะขึน้ อยูก่ ับจำนวนที่นงั ่ ที่มแี ละปั จจัยอื่นๆ
บุคคลหรือกลุม่ ที่ประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประชุมจะต้องส่งอีเมล์ไปที่
upraccreditation@ohchr.org
(ก่อนวันที่ตอ้ งกำรเข้ำร่วมเป็ นเวลำ 24 ชัว่ โมง) พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
 วันที่จะเข้ำร่วม
 วัตถุประสงค์ของกำรเข้ำร่วม และ
 ชือ่ เต็มของบุคคลที่ประสงค์จะเข้ำร่วม

กำรขอใช้หอ้ งสำหรับกำรประช ุมอย่ำงไม่เป็ นท
ำงกำร
NGOs
อำจจัดกำรประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรเกี่ยวกับกระบวนกำร UPR
เพื่อแบ่งปั นข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศในระดับประเทศ
ขอชักชวนให้ผจู้ ัดแจ้งกล่ำวรัฐที่ถกู ทบทวนและ/หรือเชื้อเชิญรัฐนัน้
เข้ำมำมีสว่ นเกี่ยวข้องด้วย
สำมำรถยื่นคำขอใช้หอ้ งได้ทำงออนไลน์:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
NgosNhris.aspx
กำหนดเวลำสำหรับยื่นคำขอคือสองสัปดำห์กอ่ นเริ่มกำรประชุม
คำขอเหล่ำนี้จะได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน
โดยขึน้ อยูก่ ับควำมพร้อมของห้องเช่นกัน
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เอกสำรและแหล่งข้อมูล
สำมำรถหำลิงก์เชื่อมไปยังเอกสำรและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงำนของคณะ
ทำงำน ตลอดจนบริกำรเว็บแพร่ภำพออกอำกำศได้ที่:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
Documentation.aspx
สำเนำเอกสำรที่ใช้เป็ นหลักในกำรทบทวนอำจหยิบได้จำกโต๊ะเอกสำรตรงประตู 40
ของอำคำร Palais des Nations
ส่วนสำเนำของร่ำงรำยงำนแสดงผลกำรทบทวนจะถูกแจกจ่ำยในห้องก่อนกำรรับรองโ
ดยคณะทำงำนไม่นำน
สำมำรถหำร่ำงเอกสำรเกี่ยวกับ UPR และสำเนำคำแถลงโดยวำจำที่กล่ำวโดยรัฐ เป็ นต้น
ได้ที่เครือข่ำยภำยนอกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council Extranet)
ภำยใต้แป้น “กลไกและหน่วยงำนในสังกัด HRC (HRC Mechanisms & Subsidiary
Organs)”
เข้ำชมเครือข่ำยภำยนอก (Extranet) ที่:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm
ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลทัว่ ไป (General Information)” ตรงส่วนหัวของ Human Rights
Council Extranet ท่ำนสำมำรถบอกรับบริกำรแจ้งเตือนทำง SMS โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย
ท่ำนสำมำรถรับข้อมูลผ่ำนทำงทวิตเตอร์ (www.twitter.com/un_hrc) เช่นกัน
นอกจำกนัน้ ท่ำนยังสำมำรถดูคู่มือสำหรั บภำคประชำสังคม (Handbook for Civil
Society) ได้ที่:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/
Handbook.aspx
กำรมีสว่ นร่วมโดยทัว่ ไป
กำรเข้ำไปยังอำคำรขององค์กำรสหประชำชำติและห้องประช ุม
ใหญ่ (ห้อง XX)
 ผูแ้ ทน NGOs ที่มีคำรับรองเข้ำอำคำร Palais des Nations
ได้ตงั้ แต่เวลำ 8 นำฬิกำ
 ผูเ้ ข้ำร่วมจะต้องปฏิบัติตำมคำขอและคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่และฝ่
ำยรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสหประชำชำติใน
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เรื่องกำรเข้ำไปใช้สิ่งอำนวยควำมสะดวกและอำคำรขององค์กำรสหประชำชำติ
ผูเ้ ข้ำร่วมจะต้องติดบัตรประจำตัวให้มองเห็นได้ตลอดเวลำทัง้ ตอนเข้ำออก
และระหว่ำงอยูใ่ นอำคำรขององค์กำรสหประชำชำติ
ผูเ้ ข้ำร่วมอำจถูกตรวจอย่ำงละเอียดเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย
ไม่มีกำรอนุญำตให้นำกระเป๋ ำเดินทำงขนำดใหญ่เข้ำไปในอำคำรขององค์กำรสหป
ระชำชำติ
ในกรณีที่มีควำมต้องกำรเข้ำร่วมกำรประชุมมำกขึน้
สำนักเลขำธิกำรอำจจำกัดจำนวนตัวแทน NGO
ที่ได้คำรับรองแต่ละคณะซึ่งจะเข้ำไปในห้องประชุมใหญ่ แต่เพื่อเป็ นกำรทดแทน
ผูเ้ ข้ำร่วมส่วนเกินที่เป็ น NGO
ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำห้องประชุมใหญ่จะได้เข้ำไปใช้ที่นงั ่ สำธำรณะชัน้ บน
หรืออำจมีกำรจัดเตรียมแบบอื่นให้
ไม่อนุญำตให้สบู บุหรี่ในอำคำร Palais des Nations
และไม่อนุญำตให้รับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่มในห้องประชุมใหญ่และห้องประ
ชุมที่ใช้จัดกิจกรรมคู่ขนำน
ไม่อนุญำตให้ใช้อปุ กรณ์บันทึกภำพในอำคำร Palais des Nations
ยกเว้นภำยในที่ประชุมข้อมูลของ NGO (NGO Information Meetings) (ดูดำ้ นล่ำง)

พื้นที่สื่อ
 ไม่อนุญำตให้ NGOs จัดแถลงข่ำวในอำคำรขององค์กำรสหประชำชำติ
กำรสรุปย่อสำหรับสื่อและกำรเผยแพร่ขำ่ วแจกสื่อรวมทัง้ กำรให้คำแนะนำกับสื่อโ
ดย NGOs อำจกระทำได้เพียงผ่ำนสมำคมผูส้ ื่อข่ำวแห่งสหประชำชำติ (Association
of Correspondents Accredited to the United Nations - ACANU)
acanu.secretary@gmail.com
เอกสำรของ NGOs
 เอกสำรของ NGO (เช่น ใบปลิว สิ่งพิมพ์ กระดำนข่ำว ป้ำยโฆษณำ เป็ นต้น)
ที่เกี่ยวข้องกับงำนของคณะทำงำนอำจถูกวำงหรือแสดงไว้ได้เฉพำะบนโต๊ะและกระ
ดำนที่เขียนไว้ชดั เจนเพื่อกำรนี้เท่ำนัน้ (เช่น นอกห้องประชุม XX)
 ไม่อนุญำตให้แจกเอกสำรของ NGOs ตรงบริเวณอื่นๆ ภำยในอำคำร Palais des
Nations อันรวมถึงห้องอำหำรและบำร์ Serpentine และพื้นที่สำธำรณะอื่นๆ
 ไม่อนุญำตให้นำเอกสำรที่ใช้ถอ้ ยคำภำษำหรือรูปภำพก้ำวร้ำวหยำบคำยเข้ำไปในอ
ำคำรขององค์กำรสหประชำชำติ
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 เอกสำรสำหรับจัดแสดงควรระบุตรำองค์กรและชื่อเต็มของ NGO
ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC อย่ำงชัดเจน
กำรประช ุมเรือ่ งข้อมูล
 กำรประชุมเรื่องข้อมูลของ NGO เป็ นกำรประชุมเปิ ด
เว้นแต่ว่ำผูจ้ ัดจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ดังนัน้ NGOs คณะผูแ้ ทนถำวร
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรสหประชำชำติ และบุคคลอื่นๆ
ทัง้ หมดที่สำมำรถเข้ำไปในอำคำร Palais des Nations จึงอำจเข้ำร่วมประชุมได้
 ภำยในห้องประชุมข้อมูลนี้ อำจมีกำรแจกเอกสำรของ NGOs
ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องหำกได้ตกลงกับ NGO ผูจ้ ดั ไว้กอ่ นแล้ว
เอกสำรที่เหลือควรถูกนำกลับไปโดย NGO ผูจ้ ัดเมื่อสิ้นสุดกำรประชุม
 องค์กำรสหประชำชำติจะไม่เตรียมล่ำมแปลให้กบั กำรประชุมเรื่องข้อมูลของ
NGOs ดังนัน้ NGOs อำจต้องนำล่ำมมำเองหำกประสงค์เช่นนัน้
ซึ่งกำรนำล่ำมมำด้วยจะต้องแจ้งให้สำนักเลขำธิกำรทรำบล่วงหน้ำ
 อนุญำตให้มีกำรบันทึกภำพกำรประชุมข้อมูลโดยผูแ้ ทน NGO ที่มีคำรับรอง
หำกได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูจ้ ดั และมีกำรแจ้งกล่ำวแก่สำนักเลขำธิกำรเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยต้องปฏิบัติตำมแนวทำงต่อไปนี้:
 ประธำนที่ประชุมควรแจ้งผูเ้ ข้ำประชุมในตอนเริ่มว่ำมีกำรบันทึกภำพ และ
 กำรถ่ำยภำพ (นิ่งและ/หรือวิดีโอ) ไม่ควรปิ ดบังสำยตำของผูอ้ ื่น
หรือขัดจังหวะกำรประชุม
ควรตัง้ ขำตัง้ กล้องไว้ดำ้ นข้ำงหรือด้ำนหลังของห้อง
กำรใช้ตรำองค์กำรสหประชำชำติ
 ห้ำมไม่ให้มีกำรใช้ตรำองค์กำรสหประชำชำติบนเอกสำรและสิ่งพิมพ์ที่ไม่เป็ น
ทำงกำร รวมทัง้ เอกสำรของ NGOs อย่ำงเด็ดขำด
 ไม่สำมำรถแสดงธงขององค์กำรสหประชำชำติในห้องประชุมที่ NGOs
ใช้จดั กิจกรรม
ยกเว้นแต่ได้รับกำรอนุญำตจำกเลขำธิกำรโดยกำรร้องขอผ่ำนสำนักเลขำธิก
ำร
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ส่วนที่ II
กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมน ุษย ชน:
ข้อมูลและแนวทำงสำหรับกำรนำเสนอเป็ นลำยลักษณ์อกั
ษรโดยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียที่เกีย่ วข้อง3
I – ควำมเป็นมำ
1.

2.

3

4

ในมติที่ 16/21 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเน้นยำ้ อีกครั้งถึงพื้นฐำน หลักกำร
และจุดมุง่ หมำยของกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ
ว้ในวรรค 1, 2, 3 และ 4 ของภำคนวกของมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่ 5/14
มติที่ 16/21
ยังอธิบำยต่อไปถึงจุดหลักและเอกสำรที่จะใช้ระหว่ำงกำรทบทวนว่ำ:
(ก) กำรทบทวนจะยึดเอกสำรสำมฉบับเป็ นหลัก ตำมที่ระบุในวรรค 15
ของภำคนวกของมติคณะมนตรีที่ 5/1 อันได้แก่:
 ข้อมูลที่จดั เตรียมโดยรัฐที่เกีย่ วข้อง
ซึ่งอำจเป็ นในรูปแบบรำยงำนประเทศ
 ข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนจำกรำยงำ
นของคณะกรรมกำรประจำสนธิสญ
ั ญำ
กระบวนกำรพิเศษซึ่งรวมข้อสังเกตและควำมเห็นจำกรัฐที่เกีย่ วข้องนั้
น ตลอดจนเอกสำรทำงกำรอื่นๆ
ขององค์กำรสหประชำชำติที่เกีย่ วเนือ่ งกัน
โดยบทรวบรวมจักต้องไม่เกิน 10 หน้ำ
 ข้อมูลเพิ่มเติม ยืนยันได้
และน่ำเชือ่ ถือที่ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียซึ่งเกีย่ วข้องส่งให้กบั กระบวนกำรทบ
ทวน
และควรได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะมนตรีในระหว่ำงกำรทบทวน
สำนัก

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่อำ้ งถึงในมติที่ 5/1 อันนอกเหนือจำกอย่ำงอื่ น ได้แก่ NGOs
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถำบันวิชำกำรและสถำบันวิจัย
องค์กรระดับภูมิภำค และตัวแทนภำคประชำสังคม
หนึง่ ในหลักกำรเหล่ำนีค้ ือ: “UPR
ควรสร้ำงหลักประกันกำรมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
ซึ่งรวมองค์กรเอกชนและสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยเป็ นไปตำมมติที่ 60/251
ของที่ประชุมสมัชชำใหญ่เมื่อวันที่ 15 มีนำคม ค.ศ. 2006 และมติที่ 1996/31
ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม ค.ศ. 1996 ตลอดรวมถึงคำตัดสินใดๆ
ที่คณะมนตรีอำจมีในเรื่องนี้”
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3.

4.

12

งำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนจะเตรียมบทสรุปข้อมูลเหล่ำนี้
ซึ่งจักต้องไม่เกิน 10 หน้ำ
(ข) กำรทบทวนควรเน้น นอกเหนือจำกสิ่งอื่น
ไปทีก่ ำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำกำร
ของสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในรัฐที่ถกู ทบทวน
(ค) กระตุน้ ให้ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำรติดตำมผลจำกกำรทบทวนก่อ
นหน้ำ
(ง) บทสรุปข้อมูลที่ได้จำกผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องควรหำกเหมำะสมประกอบด้วยส่วนแยกต่ำงหำกสำหรับข้
อมูลสนับสนุนจำกสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของรัฐที่ถกู ทบทวนซึ่
งได้รับกำรรับรองอย่ำงครบถ้วนตำมหลักกำรกรุงปำรีส (Paris
Principles) ข้อมูลที่ได้รับจำกสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอื่นๆ
ที่ถกู รับรองจะได้รับกำรบรรจุไว้เช่นเดียวกับข้อมูลจำกผูม้ ีสว่ นได้ส่วน
เสียอื่นๆ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียที่เกี่ยวข้องจักต้องระลึกไว้ว่ำกำรทบทวนจะอำศัย:
(ก) กฎบัตรสหประชำชำติ
(ข) ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน
(ค) ตรำสำรสิทธิมนุษยชนซึ่งรัฐๆ หนึ่งเป็ นภำคี
(ง) คำมัน่ และพันธสัญญำโดยสมัครใจของรัฐต่ำงๆ
รวมทัง้ บรรดำคำมัน่ และพันธสัญญำที่ให้ไว้ในขณะเสนอผูส้ มัครรับเลื
อกตัง้ เพื่อเข้ำไปอยูใ่ นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และ
(จ) กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศที่นำมำบังคับใช้ได้
ในคำตัดสินที่ 17/119
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรับรองแนวทำงทัว่ ไปดังต่อไปนี้สำหรับกำรเตรียม
ข้อมูลภำยใต้กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
(ก) บทบรรยำยวิธีกำรและกระบวนกำรปรึกษำหำรือวงกว้ำงที่ควรใช้ในก
ำรเตรียมข้อมูลที่ได้รับภำยใต้กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิม
นุษยชน
(ข) พัฒนำกำรตัง้ แต่กำรทบทวนครั้งก่อนเกี่ยวกับภูมิหลังของประเทศที่ถ ู
กทบทวนและโครงสร้ำง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงสร้ำงเชิงบรรทัดฐำนและสถำบัน
สำหรับกำรส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
กฎหมำย มำตรกำรด้ำนนโยบำย หลักกฎหมำยของชำติ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชำติและขอบเขตพันธกรณีระหว่ำงประเทศ (ดูวรรค 3 ข้ำงต้น)

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
(ค) กำรส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่

(ง )
(จ )

(ฉ)

(ช )

กำรดำเนินกำรตำมสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ (ดูวรรค 3
ข้ำงต้น) กำรตรำกฎหมำยของชำติและพันธสัญญำโดยสมัครใจ
กิจกรรมของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
กำรตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยสำธำรณชน
ควำมร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชน....
กำรนำเสนอโดยรัฐที่เป็ นปัญหำเกี่ยวกับกำรติดตำมผลจำกกำ
รทบทวนครั้งก่อน
กำรระบุควำมสำเร็จ วิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ ปัญหำท้ำทำย
และอุปสรรคของกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะทีร่ ับไว้
รวมถึงพัฒนำกำรสิทธิมนุษยชนในรัฐนัน้
เรื่องเร่งด่วน
กำรริเริ่มและคำมัน่ สำคัญระดับชำติที่รัฐซึ่งเป็ นปัญหำได้ดำเนิน
กำรและตัง้ ใจจะดำนินกำรเพื่อขจัดปั ญหำและอุปสรรคดังกล่ำว
อีกทัง้ ปรับปรุงสถำนกำรณ์สทิ ธิมนุษยชนในระดับพื้นที่
ควำมคำดหวังของรัฐทีเ่ ป็ นปัญหำในเรื่องกำรสร้ำงศักยภำพแ
ละคำร้องขอควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรหำกมี
พร้อมควำมสนับสนุนที่ได้รับ
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II – ข้อมูลสนับสน ุนเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ก – เนื้อหำ
1. ขอชักชวนให้ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเสนอข้อมูลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึ่ง :
(ก) จัดทำขึน้ เฉพำะเจำะจงสำหรับกระบวนกำร UPR
(ข) เป็ นข้อมูลจริงและน่ำเชือ่ ถือเกี่ยวกับรัฐภำยใต้กำรทบทวน
และเน้นให้เห็นเด่นชัดถึงกำรติดตำมผลจำกกำรทบทวนครั้งก่อน
(ค) ครอบคลุมระยะเวลำตัง้ แต่กำรกำรทบทวนครั้งล่ำสุด
(ง) ไม่ใช้ภำษำที่กำ้ วร้ำวอย่ำงเห็นได้ชดั
2. เมื่ออ้ำงถึงข้อมูลที่คิดว่ำมำจำกองค์กร/หน่วยงำนขององค์กำรสหประช
ำชำติ และ/หรือกลไกต่ำงๆ ในข้อมูลที่เสนอ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียควรหลีกเลี่ยงที่จะลงรำยชือ่ สนธิสญ
ั ญำทัง้ หมดที่ให้สั
ตยำบัน บทสรุปข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมกำรประจำสนธิสญ
ั ญำสิทธิมนุษยชนและ
/หรือกระบวนกำรพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
หรือรำยงำนขององค์กร/หน่วยงำนสหประชำชำติ
เนื่องจำกข้อเสนอแนะเหล่ำนัน้ ล้วนรวมอยูใ่ นบทรวบรวมข้อมูลจำกองค์ก
ำรสหประชำชำติที่จดั เตรียมโดย OHCHR
3. ข้อมูลลำยลักษณ์อกั ษรที่เสนอควรรวมข้อมูลที่ได้รับโดยตรงด้วยตัวเอง
4. ข้อเสนอแนะต่อรัฐโดยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียควรเชือ่ มโยงกับข้อมูลตำมประเ
ด็นที่กล่ำวไว้
ข – ร ูปแบบ
1. ข้อมูลลำยลักษณ์อกั ษรที่เสนอไม่ควรยำวเกินห้ำหน้ำ (และไม่เกิน 2815
คำ)
ในกรณีกำรยื่นเสนอรำยบุคคลซึ่งเอกสำรเพิ่มเติมอำจผนวกไว้เพื่อกำรอ้
ำงอิง กำรเสนอโดยแนวร่วมผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียอำจยำวได้ถึงสิบหน้ำ
(และไม่เกิน 5630 คำ) อนึ่ง เพื่อให้งำ่ ยต่อกำรอ้ำงอิง
ควรใส่เลขวรรคและหน้ำไว้ดว้ ย
ข้อมูลลำยลักษณ์อกั ษรที่เสนอควรใช้รปู แบบเอกสำร Word เท่ำนัน้
2. ข้อมูลบนเชิงอรรถ/อ้ำงอิงท้ำยเรื่อง
จะไม่ถกู นับรวมกับจำนวนหน้ำที่จำกัด
และจะไม่นำมำพิจำรณำเป็ นบทสรุปย่อของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเช่นกัน
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3. ข้อมูลลำยลักษณ์อกั ษรที่เสนอควรระบุชื่อชัดเจน ดังนัน้
หน้ำปกควรแสดงชือ่ องค์กรที่ยื่นเสนอ (หัวกระดำษ ชื่อ ตรำองค์กร ชือ่ ย่อ
ที่อยูแ่ ละหมำยเลขโทรศัพท์/อีเมล์ที่ติดต่อได้ เว็บเพจ เป็ นต้น)
จะเป็ นกำรดีหำกมีวรรคหนึ่งวรรคบรรยำยถึงกิจกรรมหลักขององค์กร/แ
นวร่วมที่เสนอ สถำนภำพเกี่ยวเนื่องกับ ECOSOC ตลอดจนวันที่ก่อตัง้
โดยเฉพำะถ้ำองค์กรเหล่ำนัน้ เพิ่งจะเริ่มควำมสัมพันธ์กบั องค์กำรสหประชำช
ำติเป็ นครั้งแรก หน้ำปกนี้จะไม่ถกู นับรวมกับจำนวนคำ/หน้ำที่จำกัด
4. ควรยื่นข้อมูลสนับสนุนที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในภำษำทำงกำรขององค์กำร
สหประชำชำติเท่ำนัน้ จะเป็ นกำรดีหำกเป็ นภำษำอังกฤษ ฝรัง่ เศส หรื อสเปน
5. ข้อมูลลำยลักษณ์อกั ษรที่เสนอควรเป็ นฉบับสมบูรณ์
เพรำะตำมหลักกำรแล้วจะไม่รับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทัง้ สิ้น
6. ภำคผนวกไม่ควรรวมรูปภำพ แผนที่ รำยงำนประจำปี ขององค์กร
หรือรำยงำนขององค์กรอื่นๆ
7. กำรเสนอข้อมูลโดยไม่ปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่ได้รบั
กำรพิจำรณำ
ค – วิธีกำร
1. ขอเชิญชวนให้ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียปรึกษำหำรือกันในระดับชำติเกี่ยวกับกำรเ
ตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อกระบวนกำร UPR
จะเป็ นกำรดีหำกเสนอข้อมูลร่วมกันโดยผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียจำนวนมำก
ง – กำรปิดเป็นควำมลับ
1. กลไก UPR
ไม่ปกปิ ดเป็ นควำมลับและดำเนินกำรโดยอำศัยเอกสำรสำธำรณะ
เมื่อได้รับข้อมูลที่นำเสนอตำมแนวทำงดังกล่ำวมำข้ำงต้น
ข้อมูลนัน้ จะถูกรวมอยูบ่ นเว็บไซต์ของ OHCHR
ซึ่งชือ่ ผูย้ ื่นเสนอจะปรำกฏให้เห็นด้วย
2. ด้วยเหตุนี้
ควรอ้ำงอิงกรณีสว่ นบุคคลเฉพำะเมื่อกำรอ้ำงอิงนัน้ จะไม่เป็ นภัยต่อควำมคุ้
มครองบุคคลทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้อง
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แนวปฏิบตั สิ ำหรับภำคประชำสังคม
III – วิธียนื่ ข้อมูลสนับสนนุ เป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียควรส่งข้อมูลผ่ำนระบบกำรยืน่ ข้อมูลสำหรับ UPR
ทำงออนไลน์แบบใหม่ เพื่อที่จะลงทะเบียนในส่วนข้อมูลสนับสนุนเอกสำร UPR
โดยหน่วยงำนสหประชำชำติและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึ่ง (จนถึงวันที่ 4 มีนำคม
ค.ศ. 2013) สำมำรถหำได้ที่ลงิ ก์ตอ่ ไปนี:้
https://uprdoc.ohchr.org และตำมกำหนดเวลำต่ำงๆ ทีร่ ะบุดำ้ นล่ำง
หมำยเหตุสำคัญ: ข้อมูลสำหรับ UPR ทัง้ หลำยจะต้องยื่นและถึงผูร้ ับ

(ผ่ำนระบบออนไลน์เพื่อลงทะเบียนในส่วนข้อมูลสนับสนุน) ไม่เกินวันที่กำหนด
(23:59 น.) ข้อมูลที่สง่ เลยกำหนดเวลำจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
หำกองค์กรใดประสบปั ญหำทำงเทคนิคในกำรใช้ระบบใหม่นี้ กรุณำติดต่อ
UPR Submissions Helpdesk ทำงอีเมล์ตอ่ ไปนี:้ uprsubmissions@ohchr.org
1. กำหนดเวลำยื่นข้อมูลโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะถูกโพสต์ไว้บนเว็บเพจ
OHCHR UPR
2. ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพึงจำไว้ว่ำกำรเสนอข้อมูลลำยลักษณ์อกั ษรต่อ
OHCHR

ควรยื่นอย่ำงน้อยห้ำเดือนก่อนสมัยประชุมที่เกี่ยวเนือ่ งกันของคณะทำง
ำน เนือ่ งจำกต้องคำนึงถึงข้อกำหนดต่ำงๆ
ของฝ่ ำยบริหำรจัดกำรห้องประชุมด้วย
3. ข้อมูลที่ได้รบั ภำยหลังกำหนดเวลำจะไม่ได้รบั กำรพิจำรณำ
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กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน
IV – ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บเพจ OHCHR UPR
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
NgosNhris.aspx

บทที่ VII
ของกำรประสำนควำมร่วมมือกับโครงกำรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประ
ชำชำติ: คู่มอื สำหรับภำคประชำสังคม (Working with the United Nations
Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society)
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/
Handbook.aspx

ทัง้ ภำษำอำหรั บ จีน อังกฤษ ฝรั่ งเศส รั สเซีย และสเปน
นอกจำกนั้นยังมีในรู ปแบบ CD ROM
เป็ นภำษำอังกฤษและฝรั่ งเศสสำหรั บผู บ้ กพร่องทำงกำรมองเห็นหรือมีขอ้
จำกัดทำงกำรพิมพ์ publications@ohchr.org

ติดต่อเรำ
หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรือควำมช่วยเหลือ กรุณำเข้ำไปยังลิงก์:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
NgosNhris.aspx

นอกจำกนัน้ ท่ำนยังอำจติดต่อทีมประสำนงำนกับ NGO
ของสำนักเลขำธิกำรคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนในระหว่ำงช่วงกำรประชุมได้ที่หลัง
ห้อง XX ของอำคำร Palais des Nations
ท่ำนอำจเข้ำชมข้อมูลล่ำสุดของภำคประชำสังคมที่เกี่ยวกับอำณัตแิ ละกลไกของอ
งค์กำรสหประชำชำติผำ่ นทำง:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

ท่ำนสำมำรถติดต่อฝ่ ำยภำคประชำสังคมของ OHCHR ได้ท:ี่
civilsociety@ohchr.org
Tel: +41 22 917 96 56
Fax: +41 22 917 90 11
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