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รายชื่ อและเอกสารที่ ระบุในหนังสือเล่มน้ี 

มิไดม้ีนัยยะเพื่ อสะทอ้นตวามคิดเห็นของส านักเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ ยวกับสถานะทางกฎหมายของป

ระเทศ อาณาเขต เมืองหรือพื้นที่ ใดหรือของหน่วยงานใด 

หรือเกี่ ยวกับการก าหนดพรมแดนหรือเสน้แบ่งเขตแดนใด 
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อารมัภบท 

 

การเขยีนอารัมภบทใหก้บัหนงัสอืคู่มือเลม่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการเร่ิมปฏิบตัหินา้ท่ีของขา้พเจา้ในฐานะขา้หลว

งใหญ่สทิธิมนษุยชนคนใหม ่ขา้พเจา้คิดว่าเป็นหว้งเวลาท่ีเหมาะสมอย่างย่ิง 

เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้นน้ย า้ถึงความเชือ่ที่ขา้พเจา้ยึดมัน่อย่างแนว่แนต่ลอดชวีิตการท างานที่

ผา่นมา นัน่คือความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของภาคประชาสงัคมที่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงได ้ตามความเป็นจริง 

คงไมม่ใีครสามารถคาดหวงัสงูไปกว่านีก้บับทบาทของภาคประชาสงัคมที่มตีอ่การพฒันามาตรฐานสทิธิมนุ

ษยชนระหว่างประเทศ การรณรงค ์ตลอดจนการด าเนนิงานของกลไกสทิธิมนษุยชนซ่ึงกลา่วถึงในคู่มือเลม่นี ้

ปัจจบุนั มมุมอง 

ความรูเ้ชงิปฏิบตัแิละงานวิชาการของภาคประชาสงัคมลว้นมคึวามส าคญัตอ่การเคลือ่นไหวดา้นสทิธิมนษุย

ชนดัง่เชน่ที่เคยเป็นมาในการมุง่แสวงหาความยตุธิรรมและความเสมอภาคใหก้บัคนทัง้ปวง 

โดยแทจ้ริงแลว้ 

ความร่วมมอืระหว่างภาคประชาสงัคมและหนว่ยงานของขา้พเจา้ยงัคงเป็นยทุธศาตร์ส าคญัประการหนึง่ 

เนือ่งจากเป็นการหนนุเสริมจดุมุง่หมายเดยีวกนั ชว่ยจดัการกบัขอ้กงัวลที่มร่ีวมกนั 

รวมทัง้สนบัสนนุพนัธกิจและแนวคิดริเร่ิมตา่งๆ ของหนว่ยงานของขา้พเจา้ 

ไมว่่าทีส่  านกังานใหญ่หรือระดบัพื้นที ่

นอกจากนัน้ 

ความสนบัสนนุจากผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัเกื้อตอ่การท างานของผูเ้ชีย่วชาญอิสระภายใตก้ลไกสทิธิ

มนษุยชนที่จดัตัง้มายาวนาน ดงัเชน่ คณะกรรมการและกระบวนการพิเศษตามสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

ที่ส าคญั พลงัและความรูข้องพวกเขาไดถ้กูน ามาใชใ้นการปฏิบตังิานของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

ซ่ึงเป็นองคก์รระหว่างรัฐบาลองคก์รใหมท่ี่ตัง้ขึน้แทนคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชนในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 

2006 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชน องคก์รเอกชนและผูม้ีบทบาทอื่นๆ 

ในภาคประชาสงัคมท างานดา้นสทิธิมนษุยชนดว้ยวิธกีารหลากหลาย พวกเขาแบ่งปันขอ้มลู 

ร่วมสง่เสริมและตรวจตราการปฏิบตัติามหลกัสทิธิมนษุยชน รายงานการละเมดิสทิธิ 

ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการกระท าทารณุ และรณรงคเ์ร่ืองการพฒันามาตรฐานสทิธมินษุยชน 

พวกเขาท างานเหลา่นีผ้า่นการเฝ้าสงัเกตชมุชนและเขตพื้นที่ของพวกเขาเอง 

พวกเขาชว่ยสง่เสยีงแทนคนทีไ่รห้นทางในสถานทีซ่ึ่งอาจอยู่ไกลเกินเอื้อมส าหรับผูเ้สยีหาย 

อนัไดแ้ก่วงเสวนาและกลไกสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

เป็นเร่ืองที่เห็นไดช้ดัว่าผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจ าเป็นจะตอ้งมคึวามเขา้ใจลกึซ้ึงและคอยสอดสอ่งการปฏิ

บตังิานของสถาบนัสทิธมินษุยชนทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาต ิดงันัน้ 

คู่มือเลม่นีจ้ึงมจีดุมุง่หมายท่ีจะตอบสนองความจ าเป็นดงักลา่ว 
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ในทา้ยสดุ ขา้พเจา้อยากย า้ว่าคู่มือเลม่นีอ้อกมาในชว่งจงัหวะอนัสอดคลอ้งกบัวโรกาสครบรอบ 60 

ปีของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนษุยชน เพราะค ามัน่สญัญาดงัที่ปฏิญญาฯ 

บญัญัตไิวใ้นเร่ืองความยตุธิรรม ศักดิศ์รีความเป็นมนษุย ์

และสทิธิมนษุยชนของปวงชนทัง้หลายยงัคงตอ้งถกูท าใหบ้รรลผุลอย่างสมบรูณ ์

พวกเราจกัตอ้งเพียรพยายามที่จะท าใหห้ลกัการของปฏิญญาฯ บงัเกิดผลในชมุชนตา่งๆ 

ที่พวกเราใหค้วามชว่ยเหลอือยู ่

ขา้พเจา้คาดหวงัว่าจะมกีารน าคู่มือเลม่นีไ้ปใชเ้พื่อเอื้อใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเขา้ใจและเขา้ถึงระบบสทิ

ธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

คู่มือเลม่นีเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูเรียบงา่ยแต่ส าคญัยิ่งตอ่ความเพียรพยายามร่วมกนัของพวกเราท่ีจะท าใหส้ทิธมินุ

ษยชน ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์และความเสมอภาคเป็นจริงขึน้ไดใ้นทกุแห่งหน 
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บทน า 

 

เกี่ยวกบัคู่มือ 

การประสานความร่วมมือกับโครงการสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ: 

คู่มือส าหรับภาคประชาสังคม (Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for 

Civil Society) มจีดุมุง่หมายเพื่อสนบัสนนุผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทัง้หลาย 

ผูซ่ึ้งในแตล่ะวนัและอยู่ทัว่ทกุภมูภิาคของโลกมสีว่นร่วมในการสง่เสริม คุม้ครอง 

และพฒันาความกา้วหนา้ใหก้บัสทิธิมนษุยชน  

หนงัสอืเลม่นีจ้ดัท าขึน้ภายหลงัการส ารวจความเห็นของผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากคู่มือทีไ่ดร้ับการตพีมิพค์รั้งแรกใน

ชือ่-การประสานความร่วมมือกับส านักงานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: 

คู่มือส าหรับองค์กรเอกชน ค.ศ. 2006 (Working with the Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights: A Handbook for NGOs 2006)-

สว่นฉบบัพิมพค์รั้งที่สองซ่ึงแกไ้ขและปรับปรงุขอ้มลูใหท้นัสมยัและสมบรูณย์ิ่งขึน้ฉบบันีใ้หค้วามส าคญักบัค

ณะกรรมการและกลไกสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิทัง้นี ้

เพื่อประโยชนใ์นการสือ่สารกบัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอนัไมใ่ชเ่ฉพาะเพียงองคก์รเอกชน (NGOs) 

คู่มือเลม่นีบ้รรยายถึงวิธีการทีภ่าคประชาสงัคมสามารถมบีทบาทร่วมกบัคณะกรรมการและกลไกสทิธมินษุ

ยชนตา่งๆ ขององคก์ารสหประชาชาต ิทางส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) 

คาดหวงัว่าคู่มือเลม่นีจ้ะชว่ยใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถใชแ้ละเรียกรอ้งสทิธมินษุยชนของพวกเขาผา่นคณะก

รรมการและกลไกดงักลา่ว 

 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมคือใคร? 

โดยวตัถปุระสงคข์องคู่มือเลม่นี ้

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมคือผูท้ีอ่าสาเขา้มามสีว่นร่วมทัง้ผา่นรปูแบบการมสีว่นร่วมของประชาชนและกา

รด าเนนิงานเกี่ยวกบัผลประโยชน ์จดุมุง่หมาย หรือค่านยิมร่วม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารสหประชาชาต ิ

คู่มือเลม่นีม้ ุง่เนน้ไปทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการสง่เสริมและปกป้องสทิธิมนษุยชนทัง้ม

วล ยกตวัอย่างเชน่: 

 นกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

 องคก์รสทิธมินษุยชน (NGOs, สมาคม กลุม่ผูเ้สยีหาย) 

 องคก์รที่ท างานดา้นประเด็นเฉพาะซ่ึงมคีวามเชือ่มโยง 

 พนัธมติรและเครือขา่ย (สทิธิสตรี สทิธเิด็ก สทิธิดา้นสิง่แวดลอ้ม) 

 ผูพ้กิารและองคก์รตวัแทนของพวกเขา 

 กลุม่ฐานชมุชน (ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ ชนกลุม่นอ้ย) 

vii ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
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คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 

 

 กลุม่ความเชือ่ (โบสถ ์กลุม่ศาสนา) 

 สหภาพ (สหภาพการคา้ เชน่เดยีวกบักลุม่วิชาชพีอย่างเชน่ สมาคมผูส้ือ่ขา่ว สมาคมทนายความ 

สมาคมผูพ้ิพากษา สหภาพนกัเรียนนกัศึกษา) 

 กลุม่เคลือ่นไหวทางสงัคม (การเคลือ่นไหวเพื่อสนัตภิาพ การเคลือ่นไหวของนกัเรียนนกัศึกษา 

การเคลือ่นไหวเพื่อประชาธิปไตย) 

 ผูเ้ชีย่วชาญที่มสีว่นสนบัสนนุโดยตรงตอ่การใชห้ลกัสทิธิมนษุยชน (คนท างานดา้นมนษุยธรรม 

ทนายความ แพทย ์และคนท างานดา้นการแพทย)์ 

 ญาตขิองผูเ้สยีหาย และ 

 สถาบนัสาธารณะที่ด าเนนิกจิกรรมโดยมเีป้าหมายเพื่อสง่เสริมสทิธิมนษุยชน (โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั องคก์รดา้นวิจยั) 

ภาคประชาสงัคมที่เขม้แข็งและเป็นอิสระ สามารถด าเนนิการอย่างเสรี 

ตลอดจนมคีวามรูแ้ละทกัษะในเร่ืองสทิธมินษุยชน 

เป็นหนึง่ในองคป์ระกอบหลกัของการสรา้งหลกัประกนัใหก้บัการคุม้ครองสทิธมินษุยชนในประเทศ ดงันัน้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจึงเป็นภาคีส าคญัในระบบสทิธมินษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

แมว้่าหนว่ยงานที่มบีทบาทส าคญัในการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชนอย่างสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งช

าต ิ(National Human Rights Institutions - NHRIs) ไมไ่ดร้ับการกลา่วถึงในคู่มือเลม่นี ้

แตก็่สามารถคน้หาขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูเกี่ยวกบั NHRIs ไดจ้ากเว็บไซตข์อง OHCHR ยิ่งกว่านัน้ 

ผูอ้่านยงัสามารถตดิตอ่ฝ่ายสถาบนัแห่งชาต ิ(National Institute Unit) ของ OHCHR ไดท้ี่ niu@ohchr.org 

 

เน้ือหาของคู่มือเลม่น้ี 

คู่มือเลม่นีเ้ร่ิมตน้ดว้ยการแนะน า OHCHR (บทท่ี I) โครงการทนุการศึกษาและฝึกอบรมของ OHCHR (บทท่ี 

II) และสิง่พิมพก์บัเอกสารขอ้มลูของ OHCHR (บทท่ี III) 

จากนัน้จะกลา่วถึงคณะกรรมการและกลไกสทิธิมนษุยชนตา่งๆ ขององคก์ารสหประชาชาต ิ

รวมถึงวิธกีารน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ซ่ึงไดแ้ก:่ 

 คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน (บทที่ IV) 

 คณะมนตรีสทิธมินษุยชนและกลไกภายใตก้ ากบั อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา เวทีสภาสงัคม 

เวทีสภาชนกลุม่นอ้ย กลไกผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธิของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

คณะท างานดา้นสทิธใินการพฒันา 

และกลไกจ านวนหนึง่ที่เกี่ยวเนือ่งกบัปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิาร (Durban Declaration and 

Programme of Action) (บทท่ี V) 

 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  viii 
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 กระบวนการพิเศษ (บทท่ี VI) 

 กระบวนการทบทวนสถานการณส์ทิธิมนษุยชนในประเทศสมาชกิ (บทที่ VII) และ 

 การยื่นขอ้รอ้งเรียนกรณีละเมดิสทิธิมนษุยชน (บทท่ี VIII) 

ในบทสดุทา้ยจะเป็นการใหข้อ้มลูเรื่องกองทนุและเงนิอดุหนนุ (บทท่ี IX) ซ่ึงมบีางสว่นที่บริหารจดัการโดย 

OHCHR 

เพื่อใหเ้ป็นการงา่ยส าหรับผูอ้่านในการเขา้ถึงขอ้มลู แตล่ะบทถกูเขยีนขึน้ในลกัษณะทีเ่ป็นเอกเทศจากบทอื่นๆ 

และสามารถดาวนโ์หลดแตล่ะบทไดจ้ากเว็บไซตข์อง OHCHR เชน่เดยีวกบัคู่มือฉบบัเต็ม 

เป็นสิง่ส าคญัที่ตอ้งค านงึว่าคู่มอืเลม่นีไ้มใ่ชแ่นวทางที่สมบรูณใ์นตวัเองหรือตายตวั หากเป็นไปได ้

ควรดขูอ้มลูอา้งองิในเว็บไซตข์อง OHCHR และแหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ ที่ระบไุวเ้พือ่ที่ผูอ้่านจะไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูลา่สดุ 

ขอแนะน าใหผู้อ้่านใชแ้หลง่ขอ้มลูดงักลา่วประกอบกนัไปดว้ย 

 

โครงรา่งของคู่มือ 

โดยทัว่ไป บทตา่งๆ จะแบ่งออกเป็นสามสว่น ไดแ้ก:่ 

 คณะกรรมการ/กลไกคืออะไร; 

 คณะกรรมการ/กลไกท างานอย่างไร; และ 

 ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามารถเขา้ถึงและท างานร่วมกบัคณะกรรมการ/กลไกเหลา่นีไ้ดอ้ย่างไ

ร 

นอกจากนัน้ แตล่ะบทจะมรีายชือ่ส าหรับตดิตอ่กบั OHCHR และลิง้คท์ี่เชือ่มไปยงัแหลง่ขอ้มลูอื่น 

 

ความคิดเห็นของท่าน 

คู่มือเลม่นีเ้ป็นเคร่ืองมอืแห่งพลวตั ฝ่ายภาคประชาสงัคมของ OHCHR 

ยินดรีับฟังความคิดเห็นจากผูอ้่านทกุท่าน กรณุาสง่ความเห็นและขอ้แนะน าไปท่ี: 

Civil Society Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

E-mail: CivilSocietyUnit@ohchr.org 
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I.  แนะน าส านกังานขา้หลวงใหญ่ 

สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

 

ก. โครงการสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

โครงการสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations human rights programme) 

ด าเนนิงานเพื่อสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนของคนทัง้ปวง ไมว่่าจะอยู่แห่งหนใด 

โดยต าเนนิโครงการผา่นสถาบนัและหนว่ยงานสทิธิมนษุยชนหลายแห่ง 

รวมทัง้คณะกรรมการและกลไกสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตดิงัที่กลา่วถึงในคู่มอืเลม่นี ้

ซ่ึงลว้นมเีป้าหมายเดยีวกนัคือการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนที่นานาประเทศมขีอ้ตกลงร่วมกนั 

นัน่คือสทิธิดา้น-พลเมอืง วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมอืงและสงัคม-

อนัเป็นสทิธิที่ไดร้ับการบญัญัตไิวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสทิธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) เป็นเวลานานกว่า 60 ปี 

ในฐานะผูร้ับผดิชอบเร่ืองสทิธมินษุยชนทัว่โลก 

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 

มบีทบาทการน าในโครงการสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

และในการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชนที่บญัญัตอิยู่ในกฎบตัรสหประชาชาติ (Charter of the United 

Nations) และกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

วิสยัทศันข์องส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติคือโลกแห่งการเคารพสทิธิมนษุยชนขอ

งคนทกุคนอย่างเต็มเป่ียม OHCHR 

เพียรพยายามตอ่สูเ้พื่อบรรลซ่ึุงการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนของประชาชน 

เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ับประชาชนในการไดม้าซ่ึงสทิธขิองพวกเขาอย่างแทจ้ริง 

และเพื่อชว่ยเหลอืผูม้หีนา้ท่ีผลกัดนัสทิธิดงักลา่วใหบ้งัเกิดขึน้จริง 

 

ข. ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

OHCHR เป็นสว่นหนึง่ของส านกัเลขาธิการสหประชาชาต ิและมขีา้หลวงใหญ่สทิธมินษุยชน (High 

Commissioner for Human Rights) ซ่ึงเป็นต าแหนง่ที่จดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1993
1
 เป็นผูน้  า OHCHR 

ร่วมมอืกบัผูม้บีทบาทจ านวนมากมาย อนัประกอบดว้ยรฐับาล NHRIs, NGOs 

และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ เพื่อขยายพนัธะรับผดิชอบออกไปในวงกวา้งสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้

                                                           
1
 ดมูติที่ประชมุสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 48/141 เดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 OHCHR ด าเนินงานตามแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติ 

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน และตราสารสิทธิมนษุยชนที่เกิดขึ้นภายหลัง อันรวมถึงปฏิญญากรงุเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ค.ศ. 1993 

และเอกสารผลการประชมุสดุยอดผูน้ าทัว่โลก ค.ศ. 2005 (มติที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชาชาติที่ 60/1 วันที่ 16 กนัยายน ค.ศ. 2005) 
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ในฐานะผูร้ับผดิชอบหลกัดา้นงานสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ขา้หลวงใหญ่ท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลหลกัศีลธรรมและเป็นปากเสยีงใหก้บัผูเ้สยีหาย 

ขา้หลวงใหญ่ก าหนดทิศทางพนัธกจิและเร่ืองส าคญั ระบปุระเด็นเร่งดว่น 

และขบัเคลือ่นกจิกรรมของส านกังาน 

ขา้หลวงใหญ่ออกแถลงการณแ์ละเรียกรอ้งใหเ้กิดความสนใจในสถานการณแ์ละวิกฤตสิทิธิมนษุยชน 

ร่วมพดูคยุหารือกบัรัฐบาลเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ในการคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ตลอดจนเดนิทางไปยงัสถานทีต่า่งๆ 

เพื่อสง่สาสน์สทิธิมนษุยชนใหด้งัไปทัว่โลกและเพื่อรับฟังบคุคลที่ถกูปฏิเสธสทิธิ 

พรอ้มทัง้ประสานความร่วมมอืกบัผูม้หีนา้ท่ีรับผดิชอบ 

ขา้หลวงใหญ่ด าเนนิการใหม้าตรฐานสทิธิมนษุยชนไดร้ับการบรูณาการอยู่ในทกุโครงการขององคก์ารสหป

ระชาชาต ิโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหง้านสนัตภิาพและความมัน่คง งานพฒันา และงานสทิธมินษุยชน-

ซ่ึงเป็นสามเสาหลกัของระบบสหประชาชาต-ิเชือ่มโยงและหนนุเสริมซ่ึงกนัและกนั 

อีกทัง้เพื่อใหห้ลกัสทิธิมนษุยชนเป็นรากฐานของกิจกรรมทกุประเภทขององคก์ารสหประชาชาติ 

เนือ่งจากขา้หลวงใหญ่ตอ้งแถลงอย่างเปิดเผยตอ่สาธารณชนเกี่ยวกบัสถานการณส์ทิธิมนษุยชนทัว่โลก 

และตอ่ตา้นการยกเวน้โทษโดยใหร้ัฐทัง้หลายตอ้งรับผดิชอบตอ่การกระท าและงดการกระท าของพวกเขา 

จึงเป็นเร่ืองคาดการณไ์ดว้่าบางครั้งขา้หลวงใหญ่และส านกังานจะไดร้ับค าวิจารณจ์ากภาคสว่นตา่งๆ ดงันัน้ 

เมือ่ตอ้งน ามมุมองและแนวทางสทิธิมนษุยชนเขา้มาสูก่ารอภปิรายถกเถียงซ่ึงมกัถกูท าใหก้ลายเป็นเร่ืองการเ

มอืง ความเป็นรปูธรรม ความเที่ยงตรง 

และความเป็นสากลของหลกัสทิธิมนษุยชนจึงเป็นสิง่ส าคญัเหนอืสิง่อื่นใดท่ีจะชว่ยท าใหง้านของส านกังานแข็

งแกร่งขึน้ 

ขา้หลวงใหญ่คนปัจจบุนัคือ นางสาวนาวานเีท็ม พิลเลย ์(Ms. Navanethem Pillay) 

ซ่ึงเขา้รับต าแหนง่เมือ่เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 ขา้หลวงใหญ่คนก่อนหนา้นางสาวพิลเลยป์ระกอบดว้ย 

นางสาวหลยุส ์อารเ์บอร ์(Ms. Louise Arbour, ค.ศ. 2004 – 2008) นายเซอรจ์ิโอ วิเอรา เดอ เมลโล ่(Mr. 

Sergio Vieira de Mello, ค.ศ. 2002 – 2003)
2
 นางสาวแมร่ี โรบินสนั (Ms. Mary Robinson, ค.ศ. 1997 – 

2002) และนายโฮเซ่ อยาลา่ ลาสโซ่ (Mr. Jose Ayala Lasso, ค.ศ. 1994 – 1997) สว่นนายเบอรต์รานด ์จี. 

แรมชาราน (Mr. Bertrand G. Ramcharan) ท าหนา้ท่ีรักษาการขา้หลวงใหญ่ระหว่าง ค.ศ. 2003 – 2004 

ส านกังานใหญ่ของ OHCHR ตัง้อยู่ที่ Palais Wilson ในนครเจนวีา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

และมสี านกังานตัง้อยู่ ณ ส านกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาตทิี่นครนวิยอรก์อีกดว้ย 

ในจ านวนเจา้หนา้ท่ีกว่า 900คน 

มมีากกว่าคร่ึงหนึง่ท างานในระดบัพื้นที่ทัง้ในรปูแบบทีมงานและส านกังานระดบัประเทศ 

ส านกังานระดบัภมูภิาค ที่ปรึกษาดา้นสทิธิมนษุยชน 

และหนว่ยรับผดิชอบงานสทิธมินษุยชนในภารกิจเพื่อสนัตภิาพขององคก์ารสหประชาชาติ   

                                                           
2
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2003 Sergio de Mello ถูกฆ่าตายพร้อมเจ้าหนา้ที่สหประชาชาติจ านวน 21 รายในกรงุแบกแดด 

โดยในขณะนัน้เขาก าลงัท าหนา้ที่ผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเทศอิรัก 
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แนะน าส านกังานขา้หลวงใหญ่ 

สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

 

อาณติัของขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชน 

 
 
ขา้หลวงใหญ่ไดร้ับอาณัตจิาก 

มตทิี่ 48/141 ของที่ประชมุ 

สมชัชาใหญ่สหประชาชาตใิห;้ 

 สง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยช

นของคนทัง้ปวง; 

 จดัท าขอ้เสนอแนะตอ่หนว่ยงานภา

ยใตอ้งคก์ารสหประชาชาตเิพื่อพฒั

นางานสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิม

นษุยชน; 

 สง่เสริมและคุม้ครองสทิธิที่จะไดร้ั

บการพฒันา 

 ชว่ยเหลอืดา้นวิชาการแก่กิจกร
รมสทิธมินษุยชน; 

 ประสานงานโครงการใหค้วามรู้
และขอ้มลูเร่ืองสทิธิมนษุยชนแก่

ประชาชนทัว่ไปขององคก์ารสห

ประชาชาต;ิ 

 แสดงบทบาทส าคญัในการป้อง

กนัการละเมดิสทิธิมนษุยชนที่เกิ

ดขึน้อย่างตอ่เนือ่ง 

 ร่วมพดูคยุหารือกบัรัฐบาลดว้ย
จดุมุง่หมายเพื่อสรา้งหลกัประกั

นการเคารพสทิธิมนษุยชน; 

 สง่เสริมความร่วมมอืระหว่างป
ระเทศ; 

 อธิบายความสมเหตสุมผล 
ประยกุตใ์ช ้สรา้งความเขม้แข็ง 

และปรับปรงุประสทิธิภาพของก

ลไกสทิธิมนษุยชนภายใตอ้งคก์า

รสหประชาชาต ิ

  

  

 

 

 

  

 

 

 

ค. งานและกิจกรรมของ OHCHR 

OHCHR ตดิตามตรวจตราการน ามาตรฐานสทิธมินษุยชนไปปฏิบตัใินชวีิตประจ าวนัของผูค้นทัว่ทกุแห่งหน 

ในการด าเนนิงานสูเ่ป้าหมายนี ้OHCHR ร่วมมอืกบัรฐับาล รัฐสภา เจา้หนา้ท่ีตลุาการ 

ต ารวจและเจา้หนา้ท่ีเรือนจ า NHRIs NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอืน่ๆ 

ในวงกวา้งนอกเหนอืจากพนัธมติรขององคก์ารสหประชาชาติ 

ดว้ยเป้าประสงคเ์พื่อสรา้งการตระหนกัและเคารพสทิธิมนษุยชน ยิ่งกว่านัน้ OHCHR 

ยงัสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บับคุคลที่เรียกรอ้งสทิธขิองตน 

รวมถึงใหค้วามชว่ยเหลอืรัฐทัง้หลายในการยึดมัน่กบัพนัธกรณีสทิธิมนษุยชนของพวกเขา 
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NGOs ทัง้ในระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาต ิ

และระดบันานาชาตเิป็นสว่นส าคญัของการเคลือ่นไหวสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ 

และลว้นเป็นพนัธมติรส าคญัของ OHCHR พวกเขาเตอืนใหโ้ลกตระหนกัถึงการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

พวกเขาปกป้องผูเ้สยีหาย สง่เสริมสทิธผิา่นการใหค้วามรู ้

รวมทัง้รณรงคเ์พื่อใหเ้กิดการปรับปรงุแกไ้ขและความกา้วหนา้ ความสมัพนัธร์ะหว่าง OHCHR 

และภาคประชาสงัคมเป็นพลวตัแห่งการชว่ยเหลอืซ่ึงกนัและกนั อนัซึมซาบอยู่ในทกุองคาพยพของ OHCHR 

งานของ OHCHR ทอดขา้มทกุมติขิองสทิธิมนษุยชน 

กิจกรรมแตล่ะประเภทมคีวามเกี่ยวโยงและเอื้อหนนุกนัและกนั ซ่ึงถือเป็นสว่นส าคญัตอ่พนัธกจิของ OHCHR 

งานเฉพาะประเด็นของ OHCHR บ่งชีแ้ละมุง่เป้าไปท่ีชอ่งว่างของระบบสทิธิมนษุยชนในปัจจบุนั 

อนัจะชว่ยน าไปสูก่ารใหค้วามคุม้ครองและงานวิจยั 

นอกจากนีย้งัมองประเด็นปัญหาร่วมสมยัเชน่การเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศและความรนุแรงตอ่เพศสภาพจ

ากภายในกรอบของสทิธิมนษุยชน 

ในเร่ืองการวางมาตรฐาน OHCHR สนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาบรรทดัฐานใหม่ๆ  

เพื่อยกระดบัการคุม้ครองและการน าหลกัสทิธิมนษุยชนมาปฏิบตั ิ

งานติดตามตรวจตราของ OHCHR 

มจีดุมุง่หมายเพื่อสรา้งหลกัประกนัว่ามาตรฐานเหลา่นีไ้ดร้ับการปฏิบตัติาม 

ซ่ึงจะท าใหส้ทิธิมนษุยชนเป็นจริงขึน้ได ้

สว่นงานเกี่ยวกบัการอนวุติัการหลกัสทิธิมนษุยชนในพื้นที่ OHCHR 

เสาะหาสญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้ของวิกฤตสิทิธิมนษุยชนและสถานการณท์ี่ก าลงัเลวรา้ยลง OHCHR 

ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นวิชาการแก่รัฐบาล ตลอดรวมถึงมคีวามพรอ้มที่จะระดมเจา้หนา้ท่ีและทรัพยากรอื่นๆ 

ในกรณีที่เกิดวิกฤตขิึน้ 

นอกเหนอืจากนัน้ OHCHR ด าเนนิงานเพือ่เพิ่มพนูความร ูเ้รือ่งสิทธิมนษุยชนและการตระหนกั OHCHR 

พยายามสรา้งพลงัใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงสทิธิของพวกเขา 

และกลายเป็นผูน้  าการเปลีย่นแปลงดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากคณะกรรมการและกลไกสทิธิมนษุยชนของสหป

ระชาชาตอิย่างเกิดประสทิธิผล-นีค่ือเป้าหมายหนึง่ที่สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัการจดัท าคู่มอืเลม่นี ้

กิจกรรมของ OHCHR ไดร้ับทนุสนบัสนนุจากงบประมาณปกตขิององคก์ารสหประชาชาต ิ

และจากเงนิชว่ยเหลอืที่ไดร้ับจากรัฐสมาชกิ องคก์รระหว่างรัฐบาล มลูนธิิ และบคุคลทัว่ไป 

ขอบเขตประเด็นงาน 

OHCHR มองหาขอบเขตใหม่ๆ  

ของงานคุม้ครองและวางมาตรฐานสิทธิมนุษยชนผ่านการเก็บรวบรวมประเดน็และปัญหาอย่างท่ัวถึง 

OHCHR ใหค้ าปรึกษาเร่ืองกฎหมายและนโยบาย ท างานวจัิยอย่างมีนัยส าคัญ  

อ านวยความสะดวกในการอภิปรายถกเถียงและการปรึกษาหารือเกี่ ยวกับประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นและแนวโน้

มขา้งหนา้ ตลอดจนแสวงหาการเป็นพันธมติรกับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดา้นสิทธิมนุษยชนตามประเดน็เฉพาะ 

เพื่ อสง่เสริมใหเ้กิดวธีิปฏิบัติที่ ดทีี่ สดุ 

ขอบเขตประเดน็งาน ไดแ้ก:่ 



 การตอ่ตา้นการเลอืกปฏิบตั ิ

 เด็ก 

 การเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศและสิง่แวดลอ้ม 

 สทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงรวมถึงสทิธใินสขุภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร และน า้ 

 เอชไอวี/เอดส ์

 การประเมนิและวางแผนสทิธมินษุยชนระดบัชาต ิ

 สทิธิมนษุยชนและธรุกิจ 

 สทิธิมนษุยชนและการตอ่ตา้นการก่อการรา้ย 

 สทิธิมนษุยชนและความพิการ 

 การศึกษาและฝึกอบรมดา้นสทิธิมนษุยชน 

 การน าสทิธิมนษุยชนมายึดปฏิบตัเิป็นหลกั 

 การตดิตามตรวจตราและสบืสวนกรณีสทิธิมนษุยชน 

 สทิธิมนษุยชนในภารกิจเพื่อสนัตภิาพ 

 ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ และชนกลุม่นอ้ย 

 เป้ามายการพฒันาแห่งสหัสวรรษและสทิธิในการพฒันา ตลอดจนการลดความยากจน 

 การเหยียดเชือ้ชาต ิ

 หลกันติธิรรมและประชาธิปไตย อนัรวมถึงกระบวนการยตุธิรรม ธรรมาภบิาล ความรับผดิชอบ 

การตอ่ตา้นการยกเวน้โทษ และการตอ่ตา้นทจุริตคอรัปชัน่ 

 นโยบายดา้นความมัน่คง 

 การคา้และโลกาภวิฒัน ์

 การคา้ท่ีผดิกฎหมาย 

 ยตุธิรรมเปลีย่นผา่น 

 สทิธิมนษุยชนของสตรีและเพศสภาพ 

 

 

โครงการเหลา่นีม้ ุง่ประสงคท์ี่จะสอดใสค่วามเชีย่วชาญและแนวคิดใหม่ๆ  

เขา้ไปในประเด็นที่เกี่ยวโยงกนัซ่ึงถกูคดัสรรไวว้่ามคีวามส าคญัอย่างยิ่งตอ่โครงการสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประ

ชาชาต ิเชน่ความเสมอภาคและการหา้มเลอืกปฏิบตั ิ

ประเด็นเหลา่นีส้มัพนัธก์บักลุม่และปัญหาที่สมควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ อย่างเชน่ 

ผูเ้สยีหายจากการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิชนกลุม่นอ้ยและชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ สทิธิสตรีและเพศสภาพ ความพิการ 

การคา้ท่ีผดิกฎหมาย และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส ์
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การท างานรว่มกนัในเรือ่งการยกเวน้โทษและหลกันิติธรรม 

 

 

หลกัการต่อตา้นการยกเวน้โท

ษชดุปรบัปรงุลา่สดุ (Updated 

Set of principles to combat 

impunity) 

และหลกัการและแนวทางขัน้พ้ื

นฐานว่าดว้ยสิทธิท่ีจะไดร้บักา

รเยียวยาและชดใชค่้าเสียหาย 

(Basic Principles and Guidelines 

on the Right to a Remedy and 

Reparation) 

ไดร้ับการจดัท าเสร็จสิน้สมบรูณใ์

นปี ค.ศ. 2005 
 
ภายหลงัการยกร่างฉบบัแรก 

OHCHR 

จดัใหม้กีารประชมุพดูคยุหารือเ

พื่อรับฟังความเห็น 

โดยมอีงคก์รเอกชนระหว่างประเ

ทศจ านวนมากเขา้ร่วม 

ซ่ึงมคีณะกรรมการนกันิติศาส

ตรส์ากล (International 

Commission of Jurists) 

องคก์ารนิรโทษกรรมสากล 

(Amnesty International) 

ฮิวแมนไรทว์อทช ์(Human 

Rights Watch) 

และศนูยน์านาชาติเพ่ือยติุธร

รมเปลี่ยนผ่าน (International 

Centre for Transitional 

Justice) รวมอยู่ดว้ย NGOs 

เหลา่นีไ้ดใ้หม้มุมองในฐานะหนว่

ยงานพนัธมติรระดบัชาตแิละระ

ดบัสากล อนัท า 

 

 

 

 
ใหค้วามตอ้งการและประสบ 

การณจ์ากระดบัพื้นที่ถกูบรรจไุว้

ในร่าง 

ทีป่ระชมุสมขัขาใหญ่สหประชาช

าตริับรองหลกัการและแนวทางขั้

นพื้นฐานว่าดว้ยสทิธิที่จะไดร้ับก

ารเยียวยาและชดใชค้่าเสยีหายใน

ปี ค.ศ. 2005 นอกจากนัน้ 

ในปีเดยีวกนัคณะกรรมาธกิารสิ

ทธิมนษุยชนในอดตียงัรับไวซ่ึ้งห

ลกัการตอ่ตา้นการยกเวน้โทษชดุ

ปรับปรงุลา่สดุดว้ย 

 

OHCHR 

จดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารอย่า

งตอ่เนือ่งเพื่อเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่ว

กบัหลกัการทัง้สองชดุ 

พรอ้มทัง้จดัอภปิรายในเร่ืองยทุ

ธศาสตรก์ารด าเนนิ 

งานระดบัชาตติามหลกัการดงัก

ลา่ว 

นอกจากเจา้หนา้ท่ีจากส านกังาน

ระดบัพืน้ที่ของ OHCHR 

และคณะผูแ้ทนสนัตภิาพขององค์

การสหประชาชาตแิลว้ ยงัม ี

NGOs 

จากประเทศทีเ่พิ่งกา้วขา้มความขั

ดแยง้เขา้ร่วมการประชมุดว้ยคว

ามกระตอืรือรน้ NGOs 

ระดบัทอ้งถิ่นเหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองมื

อในการเผยแพร่หลกัการและท าใ

หเ้กิดการปฏิบตัติามหลกัการใน

ระดบัพืน้ที่ได ้การท างานกบั 

 

 

 
รัฐบาลเพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าม

าตรฐานดงักลา่วจะไดร้ับการป

ฏิบตัติามและมผีลบังคบัถือเป็น

บทบาทส าคญัที่ NGOs 

ยงัคงตอ้งด าเนนิการตอ่ไปเพื่อ

ท าใหบ้รรดาสทิธิที่ก าหนดไวใ้นเ

อกสารทัง้สองเป็นจริงขึน้มาได ้ 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาด:ู 

 หลกัการส าหรับคุม้ครองแล
ะสง่เสริมสทิธมินษุยชนดว้ย

การตอ่ตา้นการยกเวน้โทษชุ

ดปรับปรงุลา่สดุ 

(E/CN.4/2005/102/Add.

1); และ 

 หลกัการและแนวทางขัน้พื้นฐ

านว่าดว้ยสทิธิที่จะไดร้ับการเ

ยียวยาและชดใชค้่าเสยีหายข

องผูเ้สยีหายจากการละเมดิก

ฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่า

งประเทศอย่างรา้ยแรง 

และการละเมดิขัน้รนุแรงตอ่ก

ฎหมายมนษุยธรรมระหว่าง

ประเทศ 

(มตทิี่ประชมุสมชัชาใหญ่สห

ประชาชาตทิี่ 60/147)
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การวางมาตรฐานและการติดตามตรวจตรา 

OHCHR ด าเนินงานเพื่ อใหค้ณะกรรมการและกลไกสิทธิมนุษยชนหลักขององค์การสหประชาชาติไดรั้บผลงานวจัิย 

ความเชี่ ยวชาญ ค าแนะน า และบริการดา้นบริหารจัดการที่ สูงสดุดว้ยคณุภาพ 

เน่ืองจากวา่คณะกรรมการและกลไกเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีวางมาตรฐานและติดตามตรวจตรา 

สนับสนุนการพัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 

ตลอดจนด าเนินการเพื่ อใหเ้กิดการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ มขีอ้ตกลงร่วมกัน 

คณะกรรมการและกลไกดังกล่าวประกอบดว้ย: 

 คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน (Human Rights Council) และกลไกภายใตก้ ากบั เชน่ กระบวนการพิเศษ 

กลไกทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศสมาชกิ กระบวนการรอ้งเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา เวทีสภาสงัคม เวทีสภาชนกลุม่นอ้ย 

กลไกผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธิของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ; และ 

 คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน (Human Rights Treaty Bodies) 

OHCHR 

มุง่มัน่ในการสรา้งศักยภาพที่เขม้แข็งใหก้บัภาคประชาสงัคมในการใชป้ระโยชนจ์ากโครงการสทิธิมนษุยชนขององคก์

ารสหประชาชาตอิย่างเกิดประสทิธิผล บทตา่งๆ 

ที่ตามมาจะวเิคราะหว์ธิีการหลากหลายท่ีภาคประชาสงัคมสามารถมสีว่นร่วมและสนบัสนนุคณะกรรมการและกลไก

สทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตผิา่นทาง OHCHR: 

 บทที่ IV กลา่วถึงคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

 บทที่ V กลา่วถึงคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนและกลไกภายใตก้ ากบั ไดแ้ก่ กระบวนการพเิศษ 

กลไกทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศสมาชกิ กระบวนการรอ้งเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

เวทีสภาสงัคม เวทีสภาชนกลุม่นอ้ย กลไกผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธิของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

คณะท างานดา้นสทิธใินการพฒันา 

และกลไกจ านวนหนึง่ที่เกี่ยวเนือ่งกบัปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิาร 

 บทที่ VI กลา่วถึงกระบวนการพิเศษ 

 บทที่ VII กลา่วถึงกระบวนการทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศสมาชกิ 

 บทที่ VIII อธิบายเร่ืองการยื่นขอ้รอ้งเรียนกรณีละเมดิสทิธิมนษุยชน 

 

ดขูอ้มลูปัจจบุนัเกี่ยวกบังานวางมาตรฐานและติดตามตรวจตราของ OHCHR ได ้

ทีเ่ว็บไซต ์OHCHR . 

 

 การน าหลกัสิทธิมนษุยชนมาใชใ้นทางปฏิบติั 

มาตรฐานสทิธมินษุยชนจะแทบไรค้ณุค่าหากไมม่กีารน าไปปฏิบตั ิรัฐที่เพิ่งกา้วขา้มความขดัแยง้ 

หรือขาตทรัพยากรหรือผูเ้ชีย่วชาญจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้ับความชว่ยเหลอืเพื่อใหส้ามารถบรรลพุนัธกรณีดา้นสทิธมินุ

ษยชน ดงันัน้ OHCHR 

จึงทุ่มเททรัพยากรมากมายใหก้บัการสนบัสนนุความพยายามของประเทศเหลา่นัน้ในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชน 

ดว้ยความร่วมมอืกบัประเทศตา่งๆ OHCHR มมุานะที่จะอดุชอ่งว่างในการอนวุตักิารมาตรฐานสทิธิมนษุยชน 

ซ่ึงรวมถึงชอ่งว่างทางความรู ้ศักยภาพ ความมุง่มัน่และความมัน่คง 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

ภายใตข้อบเขตงานดา้นอนุวัติการหลักสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่  OHCHR มีเป้าประสงค์ท่ีจะท าให:้ 

 หนว่ยงานในประเทศไดร้ับทราบขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

และวิธีการน ามาตรฐานเหล่านีไ้ปบัญญตัใินกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของประเทศตน 

 เจา้หนา้ที่รัฐและภาคประชาสงัคมมศีกัยภาพสงูขึน้ในการแกปั้ญหาสิทธิมนษุยชน 

 หนว่ยงานตา่งๆ ของรัฐบาลทราบถึงพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนของพวกเขา 

และด าเนนิการแกไ้ขปัญหาอย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อเอาชนะอปุสรรคที่ขดัขวางไมใ่หส้ิทธิมนษุยชนเป็นจริงได ้

 ผูท้รงสิทธิไดร้ับความคุม้ครองมากขึน้จากนโยบายที่เป็นภยัตอ่ความมัน่คงส่วนบคุคล และ 

 OHCHR มสีถานะดีขึน้ในการตอบสนองความตอ้งการดา้นสิทธิมนษุยชนในระดบัพื้นที่ 

ส านกังานและการประจ าการของ OHCHR 

ในพืน้ที่ชว่ยพฒันาการตัง้รับกบัปัญหาสทิธิมนษุยชนไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

บนพื้นฐานความร่วมมอืใกลช้ดิกบัรัฐบาล ระบบสหประชาชาต ิและ NGOs รวมทัง้สมาชกิอืน่ๆ 

ของภาคประชาสงัคม ยกตวัอย่างเชน่ OHCHR 

ใหค้วามชว่ยเหลอืการพยายามบรรจมุาตรฐานสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศไวใ้นกฎหมายของประเทศ 

และใหค้ าแนะน าเรื่องการจดัตัง้และการปฏิบตัหินา้ท่ีของ NHRIs ที่มคีวามเป็นอิสระ นอกจากนัน้ OHCHR 

ยงัท างานร่วมกบัและจดัฝึกอบรมแกเ่จา้หนา้ท่ีตลุาการ สารวตัรทหาร 

และรัฐสภาในเร่ืองมาตรฐานระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานของพวกเขา 

ใหค้ าแนะน าเร่ืองคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาและการจดัท ารายงานสถานการณส์ทิธมินษุยชนของประ

เทศส าหรับกระบวนการทบทวน ตลอดรวมทัง้พฒันาโครงการใหก้ารศึกษาดา้นสทิธิมนษุยชน 

ภาคประชาสงัคมเป็นพนัธมติรที่ส าคญัตอ่กิจกรรมทัง้หลายของ OHCHR ในระดบัพื้นที่ 

ดา้นลา่งคือตวัอย่างการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมและความร่วมมอืกบั OHCHR ในพื้นที่ 

 เตอืนให ้OHCHR ทราบถึงสถานการณส์ิทธิมนษุยชนทีเ่ลวรา้ยลงและแนวโนม้ขา้งหนา้ 

 ใหข้อ้มลูกบั OHCHR ในเร่ืองสถานการณส์ิทธิมนษุยชน ความคืบหนา้ และการละเมดิทัง้ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

 ท างานร่วมกบั OHCHR ในเวทีสมัมนาและการประชมุเชงิปฏิบตัิการเร่ืองสิทธิมนษุยชน 

ในโครงการฝึกอบรมเร่ืองสทิธิมนษุยชน และในโครงการระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค 

ดว้ยจดุมุง่หมายเพื่อยกระดบัการรับร ูด้า้นสิทธิมนษุยชน และ 

 ท างานร่วมกบั OHCHR 

เพื่อส่งเสริมใหม้กีารใหส้ตัยาบนัสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนและการอนวุัตกิารสนธิสญัญาเหล่านัน้ 

การประจ าการในพืน้ที่ของ OHCHR หมายความรวมถึงส านกังานระดบัประเทศ ส านกังานระดบัภมูภิาค 

หนว่ยงานสทิธมินษุยชนภายในภารกิจเพื่อสนัตภิาพขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ที่ปรึกษาดา้นสทิธิมนษุยชนในทีมงานของสหประชาชาตปิระจ าประเทศ 

และกระบวนการตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่วิกฤตสิทิธิมนษุยชนที่เกิดขึน้ 

1. ส านกังานระดบัประเทศ  

OHCHR ไดจ้ดัตัง้ส านกังานเพิม่ขึน้ในหลายประเทศ 

ซ่ึงด าเนนิกิจกรรมอนัประกอบดว้ยการตดิตามตรวจตราสถานการณส์ทิธิมนษุยชน 

การจดัท ารายงานตอ่สาธารณะ การชว่ยเหลอืดา้นวิชาการ 

และการชว่ยเหลอืรฐับาลในการพฒันานโยบายและเป้าหมายดา้นสทิธิมนษุยชนอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 
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แนะน าส านกังานขา้หลวงใหญ่

สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 
 
   

    การท างานรว่มกบัส านกังาน OHCHR ประจ าประเทศยกูนัดาเพ่ือ 

   ค ุม้ครองและสง่เสรมิสทิธิของผ ูพิ้การอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านกังาน OHCHR  

ประจ าประเทศยกูนัดาท างานร่วม

กบัสมาคมผูพ้ิการดว้ยจดุมุง่หมา

ยเพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจว่าคว

ามพิการเป็นประเด็นสทิธมินษุยช

นอย่างหนึง่ 

เพื่อเพิม่การรับรูเ้ร่ืองมาตรฐานสิ

ทธิมนษุยชนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

รวมทัง้สง่เสริมใหม้าตรฐานเหลา่

นีถ้กูรวมไวใ้นกฎหมาย นโยบาย 

และแผนงานของประเทศ 

ส านกังานในประเทศยกูนัดาไดร่้ว

มมอืกบั NGOs 

ด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

 ส านกังานจดัใหม้กีารปรึกษา

หารือเพื่อใหค้ าแนะน าดา้นวชิ

าการในเร่ืองความสอดคลอ้ง

ระหว่างกฎหมายและนโยบาย

ของประเทศว่าดว้ยผูพ้ิการกั

บมาตรฐานสทิธิมนษุยชน 

 

 

 

 

 ส านกังานจดักจิกรรมตดิต

ามตรวจตราและสนทนากบั

กลุม่เป้าหมายในเร่ืองสถาน

การณข์องผูพ้ิการ 

ซ่ีงชว่ยสง่เสริมการมสีว่นร่

วมอย่างเต็มทีข่อง NGOs 

ของผูพ้ิการในกลไกประสา

นงานดา้นสทิธมินษุยชนตา

มอ าเภอตา่งๆ  

 ส านกังานสนบัสนนุสหภาพ

ผูพ้กิารแห่งชาตใินการรวบ

รวมลายมอืชือ่เพื่อยื่นขอ้เรี

ยกรอ้งใหร้ฐับาลใหส้ตัยาบั

นอนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิขอ

งผูพ้กิาร 

มกีารรวบรวมลายมอืชือ่ได ้

มากกว่า 1,000 

รายในวนัสทิธิมนษุยชนสา

กลเมือ่ปี ค.ศ. 2007 

 ส านกังานมอบทนุสนบัสนนุ

การก่อสรา้งทางลาดสูอ่าค

ารหลกัของฝ่ายบริหาร  

 

 

        

ในอ าเภอซาโรตเิพื่อใหส้ะดวก

ตอ่ผูพ้ิการในการเขา้ออกอาค

าร สาธารณะ ดา้น NGOs 

ยงัคงรณรงคต์อ่เนือ่งใหม้กีา

รสรา้งทางลาดมากขึน้ในเมอื

ง และ 

 ส านกังานจดัฝึกอบรมใหก้บัผู้

พิการในเร่ืองมาตรฐานสทิธิม

นษุยชนระหว่างประเทศ 

รวมทัง้กฎหมายและนโยบายข

องประเทศที่เกี่ยวขอ้งกนั 

โดยมกีารท าเอกสารเป็นอกัษ

รเบรลลด์ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส านกังานระดบัภมิูภาค 

OHCHR ระบปัุญหาสทิธิมนษุยชนที่ส าคญัตอ่ประเทศตา่งๆ ภายในภมูภิาค จากนัน้ OHCHR 

เสนอที่จะใหค้วามชว่ยเหลอืแกภ่มูภิาคหรือประเทศเหลา่นัน้โดยสง่เสริมใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ป

ระสบการณร์วมถึงวิธีปฏิบตัทิีเ่หมาะสมที่สดุ ยิ่งกว่านัน้ ส านกังานระดบัภมูภิาคของ OHCHR 

ยงัเป็นแหลง่รวบรวมผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะประเด็น และท างานใกลช้ดิกบัหนว่ยงานของภมูภิาคและรัฐบาล 

ทีมงานสหประชาชาตปิระจ าประเทศ องคก์รระหว่างประเทศและระดบัภมูภิาค NHRIs และภาคประชาสงัคม 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 
 
 
 

3. หน่วยสิทธิมนษุยชนภายในภารกิจเพ่ือสนัติภาพขององคก์ารสหประชาชาติ 

OHCHR มคีวามเชือ่มโยงกบังานรักษาและสรา้งสนัตภิาพขององคก์ารสหประชาชาต ิ

และมบีทบาทส าคญัในหนว่ยสทิธิมนษุยชนของงานปฏิบตักิารร่วมภาคสนามที่ด าเนนิการโดยแผนกปฏิบตัิ

การรกัษาสนัตภิาพและกิจการทางการเมอืงขององคก์ารสหประชาชาติ (United Nations Departments of 

Peacekeeping Operations and Political Affairs) ยิ่งกว่านัน้ OHCHR 

ยงัมสีว่นสนบัสนนุการท างานของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ

ซ่ึงรับผดิชอบดา้นสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ 

บทบาทท่ีกลา่วมาแสดงใหเ้ห็นว่าสทิธิมนษุยชนถกูวางอยูใ่จกลางงานขององคก์ารสหประชาชาตใินทกุมติิ 

OHCHR ไดร้ะบปุระเด็นส าคญัไวส้ีป่ระเด็นซ่ึง OHCHR ตอ้งการบรรจอุยู่ในภารกิจเพื่อสนัตภิาพ: 

 การใหห้ลกัประกนัความยตุธิรรมและความรับผดิชอบภายใตก้ระบวนการสรา้งสนัตภิาพ 

 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

 การสรา้งศักยภาพและความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัแห่งชาติ และ 

 การท าใหส้ทิธิมนษุยชนเป็นแกนหลกัหนึง่ในทกุโครงการขององคก์ารสหประชาชาต ิ   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 

 

4.  ท่ีปรกึษาดา้นสิทธิมนษุยชนในทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศ 

ที่ปรึกษาดา้นสทิธิมนษุยชนคือผูเ้ชีย่วชาญซ่ึง OHCHR 

ว่าจา้งใหส้นบัสนนุทมีงานสหประชาชาตปิระจ าประเทศตามค ารอ้งขอของผูแ้ทนสหประชาชาตปิระจ าประเท

ศ 

พวกเขาคอยใหค้ าแนะน าเร่ืองยทุธศาสตรก์ารสรา้งหรือเสริมความแข็งแกร่งใหก้บัศักยภาพและสถาบนัขอ

งประเทศในการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน นอกจากนัน้ 

ที่ปรึกษาดา้นสทิธิมนษุยชนยงัร่วมมอืกบัผูม้บีทบาทอื่นๆ ในชาต ิ(รัฐบาลและภาคประชาสงัคม) 

เกี่ยวกบัวิธีการสง่เสริมและอนวุตักิารมาตรฐานสทิธิมนษุยชนอย่างเกิดประสทิธผิล 
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  การท างานเรือ่งสิทธิสตรรีว่มกบัผ ูแ้ทนสหประชาชาติ 

ในประเทศซดูาน 

ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม ค.ศ. 2008 เป็นตน้มา 

ผูแ้ทนสหประชาชาติในส านกังานสิทธิมนุ

ษยชนปร ะจ าปร ะ เทศซูด าน  (UNMIS) 

ไดผ้ลิตรายการวิทยโุดยความร่วมมือกับ

กลุม่รณรงคข์องสตรีในมาลากาลและ  

ส ถ า นี วิ ท ยุ ม า ล า ก า ล 

เพื่อสรา้งการตระหนักเกี่ยวกับสิทธิสตรี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสทิธิที่พวกเธอจะมีชีวิต

เสรีปลอดจากความรุนแรงทางเพศ 

สมาชิกของสมชัชานิติบัญญัติของรัฐไนล์

ตอนเหนอื 

และผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมร่วมอ

ยู่ ใ น โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย 

อีกทัง้มกีารเชือ่มโยงโครงการริเร่ิมนี้กั

บการประชมุเชิงปฏิบัติการส าหรับชมุ

ชนทอ้งถิ่นเชน่กนั 
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คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 
5.  หน่วยตอบสนองอยา่งรวดเรว็กบัวิกฤติสิทธิมนษุยชนท่ีเกิดขึ้น 

นอกเหนือจากความร่วมมือกบัประเทศตา่งๆ ผา่นการประจ าการในพื้นที่แลว้ หนว่ยตอบสนองอยา่งรวดเร็วของ OHCHR 

ว่าจา้งบคุลากรที่ผา่นการฝึกอบรมใหช้ว่ยเหลือในการป้องกนัหรือรับมือกบัสถานการณสิ์ทธิมนษุยชนที่เลวรา้ยลงทัว่ทกุ

มมุโลก OHCHR 

อาจจดัตัง้หรือสนบัสนนุคณะคน้หาขอ้เท็จจริงและคณะกรรมาธิการไตส่วนเพื่อสอบสวนกรณีมีค ากลา่วหารา้ยแรงเร่ืองละ

เมิดสิทธิมนษุยชน 

หนว่ยงานดงักลา่วยงัท าหนา้ที่ประสานความร่วมมือระหว่าง OHCHR 

กบัหนว่ยงานดา้นสิทธิมนษุยชนในภารกิจเพื่อสนัติภาพ โดย OHCHR ใหค้วามชว่ยเหลือดา้นการสรรหา 

การคดัเลือกคนมาด ารงต าแหนง่ และการฝึกอบรม ตลอดจนค าแนะน าเกี่ยวกบันนโยบายส าคญัและโครงการต่างๆ 

โครงการทนุการศึกษาและฝึกอบรมของ OHCHR 

OHCHR 

จดัตัง้โครงการทนุการศึกษาและฝึกอบรมขึน้โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อยกระดบับทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาสงั

คมในกลไกสิทธิมนษุยชน โครงการดงักลา่วไดแ้ก่: 

 โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

 โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนกล ุม่นอัย 

 โครงการทนุการศึกษาดา้นสิทธิมนษุยชนส าหรบัประเทศดอ้ยพฒันา และ 

 ทนุการศึกษาส าหรบัเจา้หนา้ท่ีสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทนุการศึกษาและฝึกอบรม 

ของ OHCHR กรณุาดบูทท่ี II ของคู่มือเลม่นี้ 

 
สิ่งพิมพแ์ละเอกสารขอ้มลูของ OHCHR 

OHCHR ผลิตส่ิงพิมพด์า้นสิทธิมนษุยชนออกมาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อน าเสนอขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่รัฐบาล NHRIs 

ภาคประขาสงัคม สาธารณชนทัว่ไป และส่ือ ทา่นสามารถดาวนโ์หลดส่ิงพิมพแ์ละขอ้มลูมากมายไดจ้ากเว็บไซตข์อง 

OHCHR หรืออาจขอไดจ้ากฝ่ายสิ่งพิมพแ์ละขอ้มลู (Publications and Information Desk) ของ OHCHR 

 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งพิมพแ์ละเอกสารขอ้มลูของ OHCHR กรณุาดบูทท่ี III  

ของคู่มือเลม่นี้ และติดตอ่ publications@ohchr.org หรือ library@ohchr.org  

 

กองทนุและเงินอดุหนนุ 

ทนุและเงนิอดหนนุจากองคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงบางสว่นบริหารจัดการโดย OHCHR เอง กอ่ใหเ้กิดประโยชนท์างตรงตอ่ 

NGOs องคก์รรากหญา้ สมาคมวิชาชพี และผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

กองทนุและเงนิอดุหนนุที่บริหารจัดการโดย OHCHR ไดแ้ก่ 

 กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือผ ูเ้สียหายจากการทรมาน 

 กองทนุเพ่ือประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

 กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่ 

 โครงการ “รว่มดว้ยช่วยเหลือชมุชน (ACT)”   
 
 

ส าหรับขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุและเงินอดุหนนุ กรณุาดบูทท่ี IX ของคู่มือเลม่นี้ 
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ง. โครงสรา้งของส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

OHCHR อยู่ภายใตก้ารน าของขา้หลวงใหญ่และรองขา้หลวงใหญ่ 

โดยไดร้ับการสนบัสนนุจากส านกัฝ่ายบรหิารซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ของกองอ านวยการบรหิารและฝ่ายบรหิา

ร 

นอกจากนี ้กองอ านวยการบริหารและฝ่ายบริหารยงัประกอบดว้ย 

 ส านกังานท่ีนครนิวยอรก์ 
ซ่ึงด าเนนิการเพื่อใหส้ิทธิมนษุยชนถกูบรูณาการอย่างสมบรูณอ์ยู่ในวาระพฒันาและความมัน่คงข

ององคก์ารสหประชาชาต ิ

รวมทัง้ใหค้วามสนบัสนนุอย่างส าคญัในประเด็นสทิธิมนษุยชนแก่ที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

คณะมนตรเีศรษฐกิจและสงัคม (Economic and Social Council) คณะมนตรคีวามมัน่คง 

(Security Council) และองคก์รระหว่างรัฐบาลอืน่ๆ 

 แผนกนโยบาย วางแผน ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของ 
OHCHR 

เพื่อใหว้ิสยัทศันด์า้นยทุธศาสตรข์องส านกังานขา้หลวงใหญ่ถกูแปรเป็นเร่ืองส าคญัล าดบัตน้ที่ประ

จกัษไ์ดพ้รอ้มแผนด าเนนิงาน 

อีกทัง้เพื่อใหส้ามารถตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลสะทอ้นที่ตามมาไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

 แผนกส่ือสารขอ้มลู ซ่ึงจดัท าและด าเนนิขัน้ตอนในการปรับปรงุความรูท้ัว่ไปเร่ืองสทิธมินษุยชน 
และแจง้ใหป้ระชาคมโลกทราบถงึพฒันาการดา้นสทิธมินษุยชนและงานของ OHCHR 

 แผนกความสมัพนัธก์บัแหลง่ทนุและบคุคลภายนอก 
ซ่ึงชว่ยใหร้ัฐสมาชกิไดร้ับทราบอย่างครบถว้นถึงแผนงาน เร่ืองเร่งดว่น 

และความจ าเป็นดา้นเงนิทนุของ OHCHR 

รวมทัง้ระดมทรพัยากรเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิโครงการตา่งๆ ของ OHCHR 

 แผนกความปลอดภยัและมัน่คงในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงรับผดิชอบดา้นความมัน่คงปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีและสถานที่ท างานที่ตัง้อยู่ทกุหนแห่ง 

โดยวิธีการประสานงานกบัแผนกความปลอดภยัและความมัน่คงขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ฝ่ายภาคประชาสงัคมที่จดัตัง้ขึน้ใหมก็่สงักดักองอ านวยการบริหารและฝ่ายบริหารเชน่กนั 

ฝ่ายดงักลา่วเป็นจดุผา่นแรกส าหรับผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมที่ตอ้งการตดิตอ่กบั OHCHR 

ฝ่ายภาคประชาสงัคมใหข้อ้มลูและค าปรึกษาเกี่ยวกบัเร่ืองนานาชนดิ 

ใหค้ าแนะน าเร่ืองนโยบายและยทุธศาตรใ์นการเสริมสรา้งความร่วมมอื 

และพฒันาเคร่ืองมอืทีช่ว่ยใหภ้าคประชาสงัคมสามารถมสีว่นร่วมกบัคณะกรรมการและกลไกสทิธิมนษุยชนข

ององคก์ารสหประชาชาต ิซ่ึงคู่มือเลม่นีก็้เป็นตวัอย่างหลกัของเคร่ืองมอืดงัที่กลา่ว 

ฝ่ายสนบัสนนุและบรหิารจดัการโครงการของ OHCHR ใหก้ารสนบัสนนุเร่ืองบริหารจดัการ 

งบประมาณและการเงนิ การคดัเลอืกและทรพัยากรบคุคล จดัซ้ือ บริหารสนิทรพัย ์

และสนบัสนนุงานธรุการทัว่ไปส าหรับกิจกรรมในพืน้ที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดรวมถึงการพฒันาและฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี 

นอกเหนอืจากกองอ านวยการบริหารและฝ่ายบริหารรวมทัง้ฝ่ายสนบัสนนุและบริหารจดัการโครงการแลว้ 

OHCHR ยงัประกอบดว้ยแผนกส าคญัสีแ่ผนก คือ: 
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แนะน าส านกังานขา้หลวงใหญ่ 

สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

 

 แผนกคณะมนตรสิีทธิมนษุยชนและสนธิสญัญา 

ซ่ึงชว่ยสนบัสนนุใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนกบักลไกใตส้งักดั 

รวมทัง้คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนเป็นไปอย่างราบร่ืน นอกจากนี ้

แผนกดงักลา่วยงัสนบัสนนุกจิกรรมที่ด าเนนิการภายใตก้องทนุสหประชาชาตเิพื่อชว่ยเหลอืผูเ้สยีหา

ยจากการทรมาน 

และประสานความเรียบรอ้ยของเอกสารทางการทัง้หลายที่ตระเตรียมส าหรับใชโ้ดยองคก์รระหว่าง

รัฐบาล 

 แผนกกระบวนการพิเศษ 

ซ่ึงสนบัสนนุงานของกระบวนการพเิศษโดยจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญดา้นประเด็น 

การคน้หาขอ้เท็จจริงและกฎหมาย การท างานวิจยัและวิเคราะห ์

และการชว่ยเหลอืดา้นงานบริหารจดัการและธรุการ 

แผนกยงัคอยเอื้ออ านวยใหเ้กิดความร่วมมอืและการประชมุระหว่างผูท้รงอาณัตแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเ

สยี อนัรวมถึงภาคประชาสงัคม 

 แผนกปฏิบติัการในพ้ืนท่ีและความรว่มมือทางวิชาการ 

ซ่ึงประสานดา้นงานพฒันาและด าเนนิการตามแผนยทุธศาสตรข์อง OHCHR 

ในเร่ืองการมสีว่นร่วมของประเทศ จดัการโครงการความร่วมมอืดา้นวิชาการ 

และท าหนา้ท่ีเป็นจดุผา่นเขา้ถึงส านกังานประจ าพื้นที่ของ OHCHR และ 

 แผนกวิจยัและสิทธิในการพฒันา ซ่ึงจดัท าวิจยัตามประเด็นสทิธิมนษุยชน 

อนัรวมถึงการสนบัสนนุดา้นวชิาการแก่ภาคสนาม นอกจากนัน้ 

แผนกดงักลา่วยงับริหารจดัการศนูยข์อ้มลูเอกสารของ OHCHR และโครงการสิง่พมิพ ์

โดยผลติเคร่ืองมอืมากมายเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัแิละชดุการเรียนรูส้ าหรับใชใ้นประเทศรวมทัง้ทีส่  านกัง

านใหญ่ เพื่อเป้าประสงคใ์นการสรา้งศักยภาพใหก้บัสถาบนัแห่งชาต ิภาคประชาสงัคม 

และพนัธมติรอืน่ๆ 

จ. แหลง่ขอ้มลูของ OHCHR 

 เว็บไซตข์อง OHCHR 

ขอเชือ้เชญิใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเขา้ชมเว็บไซตข์อง OHCHR 

เพื่อจะไดท้ราบขอ้มลูลา่สดุและขอ้มลูอื่นๆ เกี่ยวกบังานและกิจกรรมของ OHCHR 

สว่นขอ้มลูเกี่ยวกบักลไกสทิธิมนษุยชนหลากหลายประเภท 

รายงานประจ าปีว่าดว้ยกิจกรรมและผลสมัฤทธ์ิของ OHCHR (Annual Reports on Activities and 

Results) และแผนยทุธศาตรบ์รหิารจดัการของขา้หลวงใหญ่ (High Commissioner’s Strategic 

Management Plan) ก็มปีรากฏอยู่บนเว็บไซตข์อง OHCHR เชน่กนั 

   

เขา้ดเูว็บไซตข์อง OHCHR ไดท้ี:่ http//www.ohchr.org 

 

 
คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 

 

ฉ. ติดต่อ OHCHR 

 

ท่ีอย ู ่

 

Palais Wilson: 
 
52 rue des Pâquis 
 
CH-1201 Geneva, Switzerland 

 

Motta Building: 
 
48 avenue Giuseppe Motta CH-

1202 Geneva, Switzerland 

 

Postal address 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais 

des Nations 
 
8–14, avenue de la Paix CH–

1211 Geneva 10 
 
Phone: +41 (0)22 917 90 00 
 
E-mail: InfoDesk@ohchr.org (ค าถามทัว่ไป) 

Website: http://www.ohchr.org 
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 II 

II. โครงการทนุการศึกษาและฝึกอบรมของ OHCHR 

 

โครงการทนุการศึกษาและฝึกอบรม (Fellowship and Training Programmes) 

ที่กลา่วถึงในบทนีไ้ดร้ับการจดัตัง้ขึน้โดยส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) 

ดว้ยวตัถปุระสงคท์ี่จะยกระดบับทบาทและการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในกลไกสทิธมินษุยชน 

ความสนบัสนนุประกอบกบัความร่วมมอือย่างแขง็ขนัของภาคประชาสงัคมจะน าไปสูก่ารบรรลสุทิธิมนษุยชนที่แ

ทจ้ริงยิ่งชึน้ 

บทนีก้ลา่วถึงความส าคญัที่คนท างานในภาคประชาสงัคมควรเขา้ร่วมโครงการทนุการศึกษาและการอบรมเชงิป

ฏิบตักิารของ OHCHR 

การมีสว่นรว่มหรอืการเขา้โครงการและการประชมุเชิงปฏิบติัการดงัท่ีบรรยายในบทน้ี ทัง้ NGOs 

และผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมไม่จ าเป็นตอ้งมีสถานะท่ีปรกึษาของคณะมนตรเีศรษฐกิจและสงัคมแ

ห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) 

ก. โครงการทนุการศึกษา 

โครงการทนุการศึกษาเปิดโอกาสใหบ้คุคลท่ีผา่นการคดัเลอืกไดเ้รียนรูอ้ย่างเขม้ขน้เกี่ยวกบักลไกสทิธิมนษุยช

นและสถาบนัระหว่างประเทศ 

OHCHR จดัใหม้โีครงการทนุการศึกษาสีป่ระเภท 

ซ่ึงลว้นแตส่รา้งศักยภาพอนัเขม้แข็งใหก้บักลุม่หรือบคุคลจ าเพาะเพื่อการท างานดา้นสทิธิมนษุยชน 

 โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Indigenous Fellowship Orogramme) 

สนบัสนนุใหส้มาชกิกลุม่ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเร่ืองสทิธมินษุยชน 

 โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนกล ุม่นอัย (Minorities Fellowship Programme) 

สนบัสนนุใหบ้คุคลท่ีเป็นชนกลุม่นอ้ยทางสญัชาต ิเชือ้ชาต ิ

ศาสนาหรือภาษาเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเร่ืองสทิธิมนษุยชน 

 โครงการทนุการศึกษาดา้นสิทธิมนษุยชนส าหรบัประเทศดอ้ยพฒันา (Human Rights LDC 

Fellowship Programme) สนบัสนนุใหน้กัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัจากประเทศดอ้ยพฒันา (LDC) 

เขา้ร่วมการฝึกอบรมเร่ืององคก์ารสหประชาชาตกิบัสทิธิมนษุยชน และ 

 โครงการทนุการศึกษาส าหรบัเจา้หนา้ท่ีสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (Fellowship for National 

Human Rights Institutions Staff) สนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ท่ีจาก NHRIs 

เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเร่ืองสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศกบัการร่วมงานระหว่าง OHCHR และ 

NHRIs 

  

  
คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการติดต่อขอทนุ 

 

 

 

Indigenous Fellowship Programme Indigenous Peoples 

and Minorities Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 08 or +41 (0)22 928 90 66 E-mail: 

fellowship@ohchr.org 

 

Minorities Fellowship Programme Indigenous Peoples 

and Minorities Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 928 98 45 

Fax: +41 (0)22 928 90 10 

E-mail: minorities@ohchr.org 

 

Fellowship for Students from Least Developed Countries United Nations 

Institute for Training and Research (UNITAR) 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH-1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 917 86 40 

Fax: +41 (0)22 917 80 47 

Website: http://www.ohchr.org or http://www.unitar.org/diplomacy 

 

Fellowship for NHRIs Staff National 

Institutions Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10- Switzerland 

Phone: + 41 (0)22 928 92 83 or + 41 (0)22 928 96 63 Fax: + 

41 (0)22 928 90 18 

E-mail: niu@ohchr.org 
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โครงการทนุการศึกษาและ 

ฝึกอบรมของ OHCHR 
 
 
 

1. โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Indigenous Fellowship Orogramme) เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1997 

โดยเป็นความคิดริเร่ิมที่จะด าเนนิการตามเป้าหมายทศวรรษสากลของปวงชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิทัว่โลก (International 

Decade of the World’s Indigenous People, 1995 – 2004) 

จดุมุง่หมายหลกัคือการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัตวัแทนชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิและชมุชนของพวกเขาดว้ยการเสริมสรา้

งความรูแ้ละศกัยภาพในการเขา้ถึงระบบสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

โครงการเนน้ที่จะเปิดโอกาสใหช้นทอ้งถิ่นดัง้เดมิทัง้ชายและหญิงไดร้ับความรูเ้ร่ืองสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศโดย

ทัว่ไป พรอ้มทัง้สทิธขิองชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเป็นการเฉพาะ 

เพื่อชว่ยใหอ้งคก์รและชมุชนของพวกเขาสามารถปกป้องและสง่เสริมสทิธิของตวัเอง ในตอนทา้ยของโครงการ 

ผูไ้ดร้ับทนุควรจะสามารถจดัฝึกอบรมภายในชมุชนและองคก์รของตนเองเกี่ยวกบัสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศใน

วงกวา้งและสทิธิเฉพาะของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ อีกทัง้สามารถถ่ายทอดขอ้มลูและความรูท้ี่ไดร้ับระหว่างศึกษา 

โครงการเนน้ประโยชนท์ี่จะเกิดกบับคุคลผูไ้ดท้นุ องคก์รของพวกเขา แตท่ี่ส าคญัที่สดุคือชมุชนของพวกเขานัน่เอง 

โครงการทนุการศึกษาเพื่อชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเปิดสอนในสีภ่าษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษารสัเซีย 

และภาษาสเปน ในแตล่ะปีมผีูไ้ดร้ับการคดัเลอืกประมาณหา้คนส าหรับแตล่ะภาษา 

 โครงการที่นครเจนวีา (ภาษาองักฤษ) 

 โครงการที่มหาวิทยาลยัดสุโต (ภาษาสเปน) 

 โครงการที่เมอืงดชิอง (ภาษาฝรัง่เศส) และ 

 โครงการที่กรงุมอสโคว ์(ภาษารสัเซีย) 

โครงการท่ีนครเจนีวาด าเนนิการโดย OHCHR ในนครเจนวีา 

โดยเร่ิมในเดอืนพฤษภาคมของแตล่ะปีและใชร้ะยะเวลาสีเ่ดอืน 

หลกัสตูรการสอนเนน้ไปที่กลไกและสถาบนัสทิธิมนษุยชน 

โครงการใชว้ธิีการสนทนาแลกเปลีย่นและสรปุย่อในหัวขอ้ตา่งๆ รวมทัง้มอบหมายงานใหท้ าเป็นรายบคุคลและกลุม่ 

โครงการท่ีมหาวิทยาลยัดสุโตเป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยัดสุโต (University of Duesto) 

ในเมอืงบิลเบาของประเทศสเปนกบั OHCHR โดยปกตจิะใชเ้วลาสีเ่ดอืนและแบ่งเป็นสองชว่ง 

คือในชว่งแรกการเรียนการสอนจดัขึน้ทีม่หาวิทยาลยัดสุโต และในชว่งท่ีสองจดัท่ี OHCHR ในนครเจนวีา 

โครงการนีม้ลีกัษณะคลา้ยกบัโครงการที่นครเจนวีา 

โดยพยายามกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปลีย่นระหว่างผูไ้ดร้ับทนุกบัองคก์รอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเชน่ NGOs 

และรัฐบาลทอ้งถิ่นในแควน้บาสก ์
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 
 
 
 
โครงการท่ีเมืองดิชองเป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยับรูก์อญ (University of Bourgogne) 

ในเมอืงดชิองของประเทศฝรัง่เศสกบั OHCHR 

และมุง่เนน้ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิซ่ึงใชภ้าษาฝรัง่เศสเป็นหลกัหรือเป็นภาษาท่ีสอง โครงการใชเ้วลาสบิสปัดาห ์(4 

สปัดาหท์ี่มหาวิทยาลยัดชิอง 4 สปัดาหท์ีส่  านกังาน OHCHR ในนครเจนวีา และอกี 2 สปัดาหท์ี่องคก์ารการศึกษา 

วิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ในกรงุปารีส) 

โครงการท่ีกรงุมอสโควเ์ป็นความร่วมมอืระหว่างสมาคมชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิในตอนเหนอืของประเทศรัสเซีย 

(Russian Association of Indigenous Peoples of the North – RAIPON) ซ่ึงตัง้อยูใ่นกรงุมอสโควก์บั OHCHR 

หลกัสตูรนีป้ระกอบดว้ยการอบรมกบั RAIPON ส านกังาน OHCHR ประจ ากรงุมอสโคว ์

และส านกังานของหนว่ยงานสหประชาชาตอิื่นๆ ในกรงุมอสโควเ์ป็นเวลา 4 สปัดาห ์

จากนัน้เป็นการอบรมที่ส านกังาน OHCHR ในนครเจนวีาอีก 4 สปัดาห ์

โครงการทนุการศึกษาเหลา่น้ีใหเ้บ้ียเลี้ยงรายเดือนเป็นคา่ท่ีพกัและอาหาร ค่าเดินทาง 

ประกนัสขุภาพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 

 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นสมาชกิของกลุม่ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิกลุม่หนึง่ 

และควรไดร้ับการสนบัสนนุจากชมุชนหรือองคก์รของตน 

 แมว้่าไมม่กีารจ ากดัอาย ุแตผู่ส้มคัรที่มอีายรุะหว่าง 25 – 35 ปีจะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ผูท้ี่ไมผ่า่นการศึกษาในระบบจะไมถ่กูจ ากดัการเขา้ร่วมโครงการทนุการศึกษานี ้

เนือ่งดว้ยชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิจ านวนมากมายตอ้งเผชญิกบัอปุสรรคในการเขา้ศึกษาในระบบ 

 ผูส้มคัรควรมคีวามสามารถและความตัง้ใจทีจ่ะฝึกอบรมชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิคนอื่นๆ 

ภายหลงัจากกลบัมายงัชมุชน/องคก์รของตน 

 จะเป็นสิง่พึงประสงคห์ากองคก์รที่สนบัสนนุมฐีานหรือสมาชกิภาพมัน่คง 

 การคดัเลอืกผูไ้ดร้ับทนุค านงึถงึดลุยภาพทางเพศและภมูภิาค และ 

 ผูส้มคัรจะตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งดีในภาษาทีใ่ชใ้นโครงการ 

หลกัสตูรในภาษาเหลา่น้ีจดัข้ึนทกุปีและก าหนดเวลาการรบัสมคัรจะแตกต่างกนัไป 

เฉพาะใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มลูอยา่งครบถว้นเท่านัน้ท่ีจะไดร้บัการพิจารณา 

และตอ้งสง่ใบสมคัรทางโทรสารหรอืไปรษณีย ์ใบสมคัรท่ีสง่ทางอีเมลจ์ะไม่ไดร้บัการพิจารณา 

เวน้เสียแต่ว่ามีการลงลายมือช่ือและสแกนสว่นท่ี I และ II ของใบสมคัรสง่มาดว้ย 
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โครงการทนุการศึกษาและ 

ฝึกอบรมของ OHCHR 
 

 

สง่ใบสมคัรไปท่ี 

II  
Indigenous Fellowship Programme Indigenous 

and Minorities Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 08 หรือ +41 (0)22 928 90 66 E-

mail: fellowship@ohchr.org 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัโครงการทนุการศึกษา รวมทัง้ขอแบบฟอรม์ใบสมคัรทัง้สีภ่าษาไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง OHCHR 

 

2. โครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนกล ุม่นอัย  

ดว้ยโครงการทนุการศึกษาเพ่ือชนกล ุม่นอัย (Minorities Fellowship Programme) OHCHR 

มุง่ที่จะชว่ยใหบ้คุคลท่ีเป็นชนกล ุม่นอ้ยทางสญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนาหรอืภาษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนชายหญิง มโีอกาสไดร้ับความรูเ้ร่ืองสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศโดยทัว่ไป 

พรอ้มทัง้สทิธขิองชนกลุม่นอ้ยเป็นการเฉพาะ 

เป็นที่คาดหวงัว่าเมือ่เสร็จสิน้โครงการผูไ้ดร้ับทนุทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีจ้ะมคีวามรูท้ัว่ไปในเร่ืองกลไกสทิธมินษุย

ชนขององคก์ารสหประชาชาตใินสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัชนกลุม่นอ้ย 

อีกทัง้สามารถจดัการอบรมภายในชมุชนและองคก์รของตนตามขอ้มลูและความรูท้ี่ไดร้ับจากโครงการ 

 

การฝึกอบรมโดยมีชมุชนเป็นแกนน าในประเทศบลักาเรยี 

ซ่ึงจดัโดยผ ูท่ี้เคยไดร้บัทนุการศึกษาเพ่ือชนกล ุม่นอ้ย 

 

OHCHR ใหก้ารสนบัสนนุโครงการ   น า “ทศวรรษแห่งการผนวกโรมา  สทิธิและชวีิตประจ าวนัของพวกเขาไดร้ับ 

ที่เสนอโดยผูท้ี่เคยไดร้ับทนุการ (Decade of Roma Inclusion)” ค.ศ.  ผลกระทบ พวกเขาเสนอใหส้ภาเทศบาลจดั 

ศึกษาเพื่อชนกลุม่นอ้ยจากชมุชน 2005 – 2015 ไปสูก่ารปฏิบตั ิ  ตัง้องคก์รถาวรของตวัแทนชนกลุม่นอ้ยใน 

โรมาในประเทศบลักาเรยี เพือ่จดั จริงได ้ดงัที่ก าหนดขึน้โดยเกา้  ทอ้งถิ่นเพื่อใหป้ระเด็นปัญหาของชนกลุม่ 

อบรมในเทศบาลโปลสกี้ แทรมเบช ประเทศในทวีปยโุรปกลางและ  นอ้ยถกูบรรจไุวใ้นนโยบาย ทัง้นี ้ขอ้เสนอ 

ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2006 โครง ตะวนัออกเฉียงใต ้ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ดงักลา่วไดร้ับการตอบรับโดยนายก 

การดงักลา่วท าใหอ้งคก์ารของเขา วางแผนยทุธศาสตรส์ง่เสริมการม ี  เทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล 

ที่มชีือ่ว่า Roma Together สามารถ สว่นร่วมของชนกลุม่นอ้ยโรมาใน 

จดัการอบรมเชงิปฏิบตักิารเพือ่ให ้ การตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ของทาง 

ชมุชนทอ้งถิ่นโรมามสีว่นร่วมและ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นทีซ่ึ่ง 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 
ปัจจบุนั OHCHR ด าเนนิโครงการทนุการศึกษาเพื่อชนกลุม่นอ้ยอยู่สองโครงการ 

คือในภาษาองักฤษและภาษาอาหรับ 

โครงการที่ใชภ้าษาองักฤษจดัขึน้ในเดอืนเมษายนของทกุปีเป็นระยะเวลาสามเดอืน โดยมผีูเ้ขา้ร่วมประมาณหา้คน 

โครงการน าร่องที่ใชภ้าษาอาหรับเร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 2007 และมผีูเ้ขา้ร่วมสีค่นในการอบรมที่ OHCHR 

ในนครเจนวีาเป็นเวลาหนึง่เดอืน โครงการทนุการศึกษาใหเ้บีย้เลีย้งรายเดอืนเป็นค่าท่ีพกัและอาหาร 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ค่าเดนิทางไปกลบัเจนวีา รวมทัง้ประกนัสขุภาพ 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 

 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นชนกลุม่นอ้ยทางสญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนาหรือภาษา 

 แมว้่าไมม่กีารจ ากดัอาย ุแตผู่ส้มคัรที่มอีายรุะหว่าง 25 – 35 ปีจะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ผูท้ี่ไมผ่า่นการศึกษาในระบบไมถ่กูจ ากดัการเขา้ร่วมโครงการทนุการศึกษาเพื่อชนกลุม่นอ้ยนี ้

หากมปีระสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งเป็นที่ประจกัษ ์

 จะเป็นสิง่พึงประสงคห์ากองคก์รหรือสมาคมที่สนบัสนนุท างานดา้นประเด็นชนกลุม่นอ้ย 

และประกอบดว้ยสมาชกิที่เป็นชนกลุม่นอ้ย 

 ผูส้มคัรควรมคีวามสามารถและความตัง้ใจทีจ่ะฝึกอบรมชนกลุม่นอ้ยคนอืน่ๆ 

ภายหลงัจากกลบัมายงัชมุชน/องคก์รของตน 

 ผูส้มคัรควรมหีนงัสอืแสดงการสนบัสนนุจากชมุชนหรือองคก์รของตน และ 

 ผูส้มคัรจะตอ้งมคีวามรูร้ะดบัท างานของภาษาที่ใชใ้นโครงการ (อาหรับหรือองักฤษ) 

เฉพาะใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มลูอยา่งครบถว้นเท่านัน้ท่ีจะไดร้บัการพิจารณา 

และตอ้งสง่ใบสมคัรทางโทรสารหรอืไปรษณีย ์ใบสมคัรท่ีสง่ทางอีเมลจ์ะไม่ไดร้บัการพิจารณา 

เวน้เสียแต่ว่ามีการลงลายมือช่ือและสแกนสง่มา 

 

 

สง่ใบสมคัรไปท่ี 

Minorities Fellowship Programme Indigenous 

and Minorities Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 928 98 45 

Fax: +41 (0)22 928 90 10 

E-mail: minorities@ohchr.org 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัโครงการทนุการศึกษานี ้รวมทัง้ขอแบบฟอรม์ใบสมคัรไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 
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โครงการทนุการศึกษาและ 

ฝึกอบรมของ OHCHR 
 
 

 

3. โครงการทนุการศึกษาดา้นสิทธิมนษุยชนส าหรบัประเทศดอ้ยพฒันา 

โครงการทนุการศึกษาดา้นสิทธิมนษุยชนส าหรบันกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัในประเทศดอ้ยพฒันา 

(Human Rights LDC Fellowship Programme) เร่ิมด าเนนิการในปี ค.ศ. 2007 ภายใตก้ารบริหารจดัการของ OHCHR 

ร่วมกบัสถาบนัเพื่อการฝึกอบรมและการวิจยัแห่งสหประชาชาต ิ(UNITAR) 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อยกระดบัความเขา้ใจของผูไ้ดร้ับทนุทีม่าจากประเทศดอ้ยพฒันาในเร่ืองประเด็นสทิธมินษุยชน

สากลในปัจจบุนั และชว่ยใหพ้วกเขาเกิดความเขา้ใจลกึซ้ึงถึงงานขององคก์ารสหประชาชาตแิละ OHCHR 

ในขณะเดยีวกนัก็เพื่อให ้OHCHR และกลไกสทิธมินษุยชนอืน่ๆ 

ขององคก์ารสหประชาชาตไิดร้บัความชว่ยเหลอืและการสนบัสนนุจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัหรือผูส้ าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาซ่ึงมบีทบาทโดดเดน่จากประเทศดอ้ยพฒันา 

โครงการนีจ้ดัขึน้ที่ส านกังาน OHCHR ณ นครเจนวีาโดยใชภ้าษาองักฤษในการสอน 

หลกัสตูรประกอบดว้ยการอบรมและภาคปฏิบตักิบังานของ OHCHR ในรปูแบบสมัมนาและฝึกทกัษะปฏิบตังิานจริง 

จากนัน้มกีารมอบหมายใหท้ างานในแผนกหนึง่ของ OHCHR 

ความตอ่เนือ่งของโครงการนีใ้นอนาคตขึน้อยู่กบัความพรอ้มของเงนิสนบัสนนุทีไ่ดร้ับ 

โครงการทนุการศึกษาดา้นสทิธิมนษุยชนเปิดกวา้งส าหรับผูส้มคัรจาก LDCs
3
 

ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัหรือผูไ้ดร้ับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบังานขององคก์ารสหประชาชาต ิ

(เชน่ กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐศาสตร ์สงัคมศาสตร ์หรือประวตัศิาสตร)์ ผูส้มคัรควรมอีายตุ า่กว่า 30 

ปีในขณะสมคัร 

โครงการจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง พรอ้มทัง้เงนิส าหรับค่ากินอยู่ในนครเจนวีา นอกจากนัน้ 

โครงการยงัรับผดิชอบค่าจดัท าวีซ่า ค่าท่ีพกั ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตอุีกดว้ย 

เนือ่งจากความตอ่เนือ่งของโครงการจะขึน้อยู่กบัการไดร้ับเงนิทนุสนบัสนนุที่เพียงพอ 

ผูท้ี่สนใจจึงควรดขูอ้มลูในเว็บไซตข์อง OHCHR และ UNITAR อยู่เสมอ 

   ติดต่อโครงการทนุการศึกษาดา้นสิทธิมนษุยชนไดท่ี้ 

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) 
 
Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 
 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 917 86 40 

Fax: +41 (0)22 917 80 47 

  

                                                           
3
 ดขูอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหลกัเกณฑใ์นการก าหนดประเทศดอ้ยพัฒนาโดยองคก์ารสหประชาชาติไดท้ี่ http://www.unohrlls.org/  

 

    21 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งหประชาชาติ   

 

 

http://www.unohrlls.org/


 
 
 
 
 
 

4. โครงการทนุการศึกษาส าหรบัเจา้หนา้ท่ีสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 

โครงการทนุการศึกษาส าหรบัเจา้หนา้ท่ีสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (Fellowship for National Human 

Rights Institutions Staff) เร่ิมด าเนนิการในปี ค.ศ. 2008 และบริหารจดัการโดยฝ่ายสถาบนัแห่งชาติของ OHCHR 

โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมไดร้ับความรูแ้ละประสบการณเ์ชงิปฏิบตัเิกี่ยวกบัระบบสทิธิมนษุยชนขอ

งองคก์ารสหประชาชาต ิการท างานของ OHCHR ร่วมกบัและส าหรับ NHRIs 

ตลอดจนประเด็นวิชาการและสาระส าคญัที่เชือ่มโยงกบั NHRIs เป็นที่คาดหวงัว่าผูไ้ดร้ับทนุจะกลบัไปยงั NHRIs 

และสรา้งศักยภาพดา้นสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศขององคก์รใหเ้ขม้แข็งขึน้ 

โครงการนีจ้ดัขึน้ที่ส านกังาน OHCHR ในนครเจนวีา 

จะมกีารคดัเลอืกผูไ้ดร้ับทนุสองคนในแตล่ะปีเพื่อศึกษาเป็นระยะเวลาหกเดอืน โดยคนหนึง่เร่ิมในเดอืนมกราคม 

สว่นอีกคนหนึง่เร่ิมในเดอืนกรกฎาคม ผูไ้ดร้ับทนุทัง้สองคนจะไดร้ับฟังการบรรยายสรปุเป็นระยะๆ 

เกี่ยวกบัระบบสทิธิมนษุยชนกบัประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

พรอ้มทัง้ท างานทีไ่ดร้ับมอบหมายและเขา้ไปมสีว่นร่วมในโครงการตา่งๆ  

ผูส้มคัรจะตอ้งมปีระสบการณโ์ดยตรงอย่างนอ้ยสามปีในการท างานกบั NHRI 

ซ่ึงมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยนานาชาต-ิตามหลกัการกรงุปารีส (Paris Principles)
4
-

และมปีระสบการณต์อ่เนือ่งในการท างานดา้นประเด็นเกี่ยวกบั NHRI ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค 

และระดบันานาชาตหิากเป็นไปได ้

ผูส้มคัรควรมจีดหมายรับรองจาก NHRIs ทีต่นท างานอยู่ 

และมคีวามมุง่มัน่ที่จะถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้ับใหก้บัเพือ่นร่วมงานหลงัจากกลบัมาแลว้ 

ยิ่งกว่านัน้ พวกเขาควรมคีวามรูภ้าษาองักฤษและ/หรือภาษาฝรัง่เศสอย่างคลอ่งแคลว่ OHCHR 

ใหท้นุในรปูแบบของค่าใชจ้่ายรายเดอืนตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ผูส้มคัรควรยื่นใบสมคัร (จดหมายแสดงถึงแรงจงูใจ ประวตั ิจดหมายรับรองจาก NHRIs ที่ท างานอยู่) ไปท่ี 

OHCHR โดยตรง 

ฝ่ายสถาบนัแห่งชาตจิะคดัเลอืกผูส้มคัรโดยปรึกษาหารือกบัส านกัคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศดา้นส

ถาบนัแห่งชาตเิพื่อการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน (International Coordinating Committee of National 

Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC) 

       
  ยื่นใบสมคัรไดท่ี้ 

 National Institutions Unit 
 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
 

 Palais des Nations 
 

 8–14, avenue de la Paix 
 

 CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 
 

 Phone: + 41 (0)22 928 92 83 หรือ + 41 (0)22 928 96 63 
 

 Fax: + 41 (0)22 928 90 18 
 

 
E-mail: niu@ohchr.org 

 

 
ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัโครงการทนุการศึกษาส าหรบั NHRI ไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 
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โครงการทนุการศึกษาและ 

ฝึกอบรมของ OHCHR 
 

 

ข. การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเปิดโอกาสใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบักลไกสทิธิมนษุยชนประเภ

ทเฉพาะ รวมทัง้ว่าพวกเขาจะมสีว่นร่วมกบักลไกเหลา่นีอ้ย่างเขม้แข็งมากขึน้ไดอ้ย่างไร 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเรือ่งการติดตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุ

ยชน 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเรือ่งการติดตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาจดัขึน้ส าห

รับผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมระดบัชาต ิ

ดว้ยจดุมุง่หมายที่จะสรา้งศกัยภาพของพวกเขาในการมสีว่นร่วมกับคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

OHCHR จดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารและสมัมนาส าหรับผูม้บีทบาทระดบัชาตใินประเทศของพวกเขา 

เพื่อสรา้งศักยภาพทีแ่ข็งแกร่งในการสนบัสนนุกระบวนการจดัท ารายงานตามสนธิสญัญา 

ตลอดจนตดิตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา OHCHR ประสานกบั NHRIs NGOs 

และตวัแทนสือ่ระดบัชาตใินการประชมุเชงิปฏิบตักิารเหลา่นีเ้พือ่สรา้งศักยภาพและผลกัดนัใหเ้กิดการจดัตัง้เครือขา่ย

ของผูม้บีทบาทระดบัชาต ิ

ดว้ยจดุมุง่หมายที่จะสนบัสนนุใหม้กีารด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุย

ชน 

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2003 เป็นตน้มา OHCHR 

ไดจ้ดัฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารเกีย่วกบัการตดิตามขอ้เสนอแนะในทกุภมูภิาคทัว่โลก 

โครงการฝึกอบรมเปรียบเสมอืนกรอบท่ีใชจ้ดัตัง้กลุม่เครือขา่ยภาคประชาสงัคมระดบัชาตเิพือ่เป้าประสงคใ์นการติ

ดตามกระบวนการจดัท ารายงานตามสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

รวมถึงความตอ่เนือ่งของการพดูคยุหารือระดบัชาตอิย่างสรา้งสรรคใ์นประเด็นทีเ่กี่ยวโยงกบังานของคณะกรรมก

ารประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชน นอกจากนัน้ OHCHR 

ยงัจดัอบรมโดยตรงใหก้บัรัฐบาลที่สนใจโดยผา่นวธิีการประชมุเชงิปฏิบตักิารและการสมัมนา 

อีกทัง้ยงักระตุน้ใหภ้าคประชาสงัคมเขา้ร่วมในกิจกรรมเหลา่นี ้

 

 

 

   ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในเรือ่งการติดตาม 

   ขอ้เสนอแนะ กรณุาติดต่อ: 

 
Human Rights Treaties Branch Treaties and 

Follow-up Unit 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 
 
8–14, avenue de la Paix 
 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 917 90 22 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 
นอกจากโครงการฝึกอบรมดงักลา่วขา้งตน้แลว้ OHCHR 

ไดจ้ดัฝึกอบรมและประชมุเชงิปฏิบตักิารระดบัชาตเิพือ่สรา้งเสริมศกัยภาพ 

รวมถึงจดัสมัมนาส าหรับภาคประชาสงัคมอย่างสม า่เสมอในเร่ืองประเด็นและกลไกสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

โดยด าเนนิการผา่นผูแ้ทนที่ประจ าอยู่ในพื้นที่มากมายหลายแห่ง  

 

  ส าหรับขอ้มลูโดยละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธินษุยชน กรณุาดบูท 

  ท่ี IV (คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน) ในคู่มือเลม่นี ้

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ    24 
 
 



 

III. สิง่พิมพแ์ละเอกสารขอ้มลูของ OHCHR 

ก. สิ่งพิมพข์อง OHCHR 

โครงการสิง่พมิพข์องส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 

มจีดุประสงคท์ี่จะยกระดบัการรับรูเ้ร่ืองสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐาน 

รวมถึงประชาสมัพนัธว์ิธกีารสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนทัว่โลก 

โครงการดงักลา่วยงักระตุน้ใหเ้กิดการอภปิรายถกเถียงประเด็นสทิธิมนษุยชนภายใตก้ารทบทวนในองคก์รตา่งๆ 

ของสหประชาชาต ิมสีิง่พมิพห์ลกัอยู่หา้ประเภท อนัไดแ้ก ่

1. ใบสรปุขอ้มลูส าคญั (Fact Sheet) ซ่ึงใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัหัวขอ้หลากหลายของสทิธมินษุยชน 

2. เอกสารประเด็นพิเศษ (Special Issue Papers) ซ่ึงวิเคราะหป์ระเด็นที่คดัสรรมาในเชงิลกึยิ่งขึน้ 

3. เอกสารฝึกอบรมและการศึกษาของ OHCHR (Training and Educational Materials) ซ่ึงประกอบ 

ดว้ยแนวทาง ต าราและคู่มอืส าหรับชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ ชนกลุม่นอ้ย กลุม่วิชาชพี และสถาบนั การศึกษา 

4. เอกสารอา้งอิง (Reference Material) ซ่ึงใหข้อ้มลูเร่ืองกฎหมายและหลกักฎหมายท่ีส าคญัแก่ผู ้

ปฏิบตังิานดา้นสทิธมินษุยชน และ 

5. สิทธิมนษุยชนเบ้ืองตน้ (Human Rights Basics) 

ซ่ึงใหค้วามรูแ้ก่สาธารณชนเกีย่วกบังานสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

 

1. ใบสรปุขอ้มลูส าคญั 

 

ใบสรปุขอ้มลูส าคญัของ OHCHR ใหข้อ้มลูเร่ืองสทิธมินษุยชนขัน้พื้นฐาน 

บางครั้งใบสรปุขอ้มลูส าคญัจะเกี่ยวโยงกบัประเด็นหรือกลุม่เฉพาะ ในขณะที่คราวอ่ืนๆ 

จะอธิบายถึงคณะกรรมการดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตแิละกระบวนการตา่งๆ นอกจากนี ้

ใบสรปุขอ้มลูส าคญัยงัใหแ้นวทางปฏิบตัเิกี่ยวกบัการท างานร่วมกบัโครงการสทิธมินษุยชนขององคก์ารสหประชาช

าต ิ

 

2. เอกสารประเด็นพิเศษ 

 

เอกสารประเด็นพิเศษวิเคราะหป์ระเด็นที่คดัสรรมาในเชงิลกึยิ่งขึน้ การเลอืกหัวขอ้ดจูากพืน้ที่เฉพาะแห่ง 

ความเร่งดว่น และพฒันาการลา่สดุ ตวัอย่างเอกสารประเด็นพิเศษที่เพิ่งออกมาเมือ่ไมน่านมานีไ้ดแ้ก:่ 

วธีิปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (Good Governance Practices fot the Protection of 

Human Rights); การเรียกรอ้งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ: แนวทางดา้นสิทธิมนุษยชน (Claiming the 

Millennium Development Goals: a human rights approach); 

เคร่ืองมือของหลักนิติธรรมส าหรับใชกั้บรัฐที่ เพิ่ งกา้วขา้มความขัดแยง้ (Rule-of-law tools for post-conflict States); 

การประเมินประสิทธิภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (Assessing the Effectiveness of National Human Rights 

Institutions)(จัดพมิพร่์วมกับสภาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยนโยบายสิทธิมนุษยชน – International Council on Human 

Rights Policy)); และสิทธิของผูท้ี่ มิใชพ่ลเมือง (The Rights of Non-citizens) 

 
คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 
 

3. เอกสารฝึกอบรมและการศึกษา 

เอกสารฝึกอบรมและการศึกษาของ OHCHR ใหภ้าพรวมกวา้งๆ ของระบบสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

พรอ้มเคร่ืองมือส าหรับน าไปใชก้ับโครงการฝึกอบรมและใหก้ารศึกษากลุม่คนทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ เจา้หนา้ที่ต ารวจ 

เจา้หนา้ที่เรือนจ า ผูพ้ิพากษา สมาชกิรัฐสภา ผูต้รวจสอบสิทธิมนษุยชน ผูต้รวจสอบการเลือกตัง้ และนกัสงัคมสงัเคราะห์ 

หรือกลุม่หรือบคุคลจ าเพาะ 

ชดุฝึกอบรมกล ุม่วิชาชีพ (Professional Training Series) 

ประกอบดว้ยคูม่ือและต าราที่ชว่ยยกระดับการรับร ูเ้ร่ืองมาตรฐานระหว่างประเทศ 

โดยเนน้กลุม่คนที่สามารถมีบทบาทในสถานการณสิ์ทธิมนษุยชนของประเทศ 

แมว้่าในเบ้ืองตน้เอกสารเหลา่นี้ถกูออกแบบใหเ้กื้อหนนุกิจกรรมฝึกอบรมของ OHCHR 

แตข่ณะเดียวกนัก็เป็นเคร่ืองมือท่ีองคก์รซ่ึงใหค้วามร ูด้า้นสิทธิมนษุยชนแกก่ลุม่วิชาชพีสามารถน าไปใชป้ฏิบัติไดจ้ริง 

ชดุฝึกอบรมดงักล่าวปรับเปล่ียนไดต้ามความจ าเป็นและภมูิหลงัทางวัฒนธรรม 

การศึกษาและประวัติศาสตรข์องผูใ้ชห้ลากหลายประเภทในกลุม่เป้าหมาย ในกรณีที่สมควร 

ขอ้มลูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนจะถกูรวมไวด้ว้ยเพื่อชว่ยผูอ้บรมในการใชค้ ูม่ือเหลา่นี้ 

ชดุเรยีนร ูเ้รือ่งสิทธิมนษุยชน (Human Rights Education Series) 

ประกอบดว้ยเอกสารทีส่นบัสนนุความพยายามของพนัธมิตรในการใหค้วามร ูท้ัว่ไปเร่ืองสิทธิมนษุยชน 

ชดุเรียนร ูน้ี้รวมขอ้มลูเกี่ยวกบัโครงการระดบัโลกเพื่อการศึกษาเร่ืองสิทธิมนษุยชน (World Programme for Human Rights 

Education) งานศึกษาเร่ืองการใหค้วามร ูเ้กี่ยวกบัสิทธิมนษุยชนและสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

การรวบรวมบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศและระดบัภมูิภาคที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหค้วามร ูเ้ร่ืองสิทธิมนษุยชน 

รวมทัง้จลุสารทีใ่หค้ าแนะน าซ่ึงน าไปปฏิบัติไดจ้ริงแกน่กัการศึกษาและครใูนโรงเรียน 

ในทา้ยสดุ ชดุแนะแนว (Guide Series) 

ประกอบดว้ยชดุขอ้มลูส าหรับกลุ่มหรือบคุคลจ าเพาะในเร่ืองวิธีการแสวงหาความคุม้ครองสิทธิของพวกเขาผา่นกระบวนกา

รระดบัสากลและระดับภมูิภาคต่างๆ ชดุแนะแนวนี้รวมแนวทางสหประชาชาติส าหรับประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม (United 

Nations Guide for Indigenous Peoples) และ แนวทางสหประชาชาติส าหรับชนกลุ่มนอ้ย (United Nations Guide for Minorities) 

ไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยแผน่พบั 14 

ชดุเกี่ยวกับวิธีการที่ชนกลุม่นอ้ยจะสามารถใชก้ระบวนการสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติและกลไกระดับภมูิภาค 

4. เอกสารอา้งอิง 

เอกสารอา้งอิง 

ชว่ยใหน้กัวิจยัและผูป้ฏิบัติงานดา้นกฎหมายสิทธิมนษุยชนทราบถึงตราสารสิทธิมนษุยชนที่ส าคญัและขอ้มลูจ าเป็นอื่นๆ 

ตวัอยา่งเชน่ เอกสารรวบรวมตราสารสิทธิมนษุยชนเชน่ สนธิสัญญาส าคัญล่าสดุวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

(New Core International Human Rights Treaties) และหลกักฎหมายจากคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนเชน่ 

ค าตัดสินที่ คัดเลือกไวข้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนภายใตพ้ิธีสารเลือกรับ (Selected Decisions of the Human Rights 

Committee under the Optional Protocol) หรือค าตัดสินที่ คัดเลือกไวข้องคณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน (Selected 

Decisions of the Committee against Torture)  

5. สิทธิมนษุยชนเบ้ืองตน้ 

วัตถปุระสงคข์องเอกสารนี้ซ่ึงไดแ้กโ่ปสเตอรเ์กี่ยวกับประเด็นตา่งๆ 

ดา้นสิทธิมนษุยชนคือการบอกกลา่วใหส้าธารณชนทัว่ไปรับร ูถึ้งงานสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

อีกทัง้ตอบค าถามที่ถกูถามบ่อยท่ีสดุเกี่ยวกับโครงการสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 
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วธีิกำรขอสิ่ งพิมพข์อง OHCHR 

OHCHR ปรับปรงุรายการส่ิงพิมพใ์หล้า่สดุตลอดเวลา สิง่พมิพส์ว่นใหญ่ของ OHCHR 

จดัท าในหกภาษาทางการขององคก์ารสหประชาชาต ิอนัไดแ้ก่ ภาษาอาหรับ (A) ภาษาจีน (C) ภาษาองักฤษ (E) 

ภาษาฝรัง่เศส (F) ภาษารัสเซีย (R) และภาษาสเปน (S) 

สิง่พิมพท์ี่มเีคร่ืองหมาย (w) จะสามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์อง OHCHR ไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 

สว่นสิง่พิมพท์ี่มเีคร่ืองหมาย (*) เป็นส่ิงพิมพเ์พ่ือการขายขององคก์ารสหประชาชาติ 

และอาจหาซ้ือไดจ้ากรา้นหนงัสอืและผูจ้ดัจ าหนา่ยทัว่โลก 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาดเูว็บไซตร์า้นหนงัสอืขององคก์ารสหประชาชาตใินนครนวิยอรก์ 

(ผูอ้่านในภมูภิาคเอเซียแปซิฟิก ละตนิอเมริกา และอเมริกาเหนอื) หรือในนครเจนวีา (ผูอ้่านในทวีปแอฟริกา ยโุรป 

และตะวนัออกกลาง)  

 

 

หากตอ้งการขอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัสิง่พิมพข์อง OHCHR กรณุาดเูว็บเพจส่ิงพิมพข์อง OHCHR 

 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีป่ระสงคจ์ะรับขา่วสารทางอเีมลเ์กี่ยวกบัสิง่พมิพใ์หม่ๆ  ขอใหต้ดิตอ่ไปที่ 

publications@ohchr.org   
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สิ่งพิมพแ์ละเอกสารขอ้มลูของ OHCHR 
 
การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

สามารถหาส่ิงพิมพส์ว่นใหญ่ของ OHCHR ไดท้างออนไลน ์นอกจากนัน้ อาจสัง่ซ้ือสว่น   

ท่ีเป็นเลม่ฉบบัเกี่ยวกบัขอ้มลูจ าเพาะและกิจกรรมฝึกอบรมซ่ึงมีจ านวนเล็กนอ้ยไดจ้าก:  

 

 

 

Publications and Information Desk 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 

10 - Switzerland 

Phone: +41 (0)22 928 9224 

Fax: +41 (0)22 928 90 10 

E-mail: publications@ohchr.org 

 

เม่ือสัง่ซ้ือส่ิงพิมพข์อง OHCHR ท่านควรระบใุหช้ดัเจนถึง: 

 วตัถปุระสงคข์องการใชส้ิง่พิมพเ์หลา่นัน้ กรณุาใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัหลกัสตูรฝึกอบรม เป้าหมาย วันที่อบรม 

ผูเ้ขา้ร่วม และอื่นๆ 

ท่านอาจถกูขอใหส้ะทอ้นความคิดเห็นโดยทางไปรษณียห์รืออเีมลห์ลงัจากการฝึกอบรมหรือกิจกรรมใหค้

วามรูเ้สร็จสิน้ลงแลว้ 

 จ านวนสิง่พมิพแ์ตล่ะเลม่ 

 ชือ่ผูต้ดิตอ่ 

 ชือ่องคก์ร (หากม)ี 

 ที่อยู่ไปรษณีย ์

 หมายเลขโทรศพัท ์

 หมายเลขโทรสาร 

 อีเมล ์

 
 

หากตอ้งการดาวนโ์หลดใบสัง่ซ้ือ กรณุาดเูว็บเพจส่ิงพิมพข์อง OHCHR 

หากมีส่ิงพิมพท่ี์ท่านตอ้งการส ารองอย ู ่

ท่านจะสามารถรบัไดด้ว้ยตนเองท่ีส านกังานสหประชาชาติใกลท่้าน 

โปรดจ าไวว่้าจ านวนส่ิงพิมพมี์จ ากดัและช่องว่างบนรายการหมายถึงว่าส่ิงพิมพน์ัน้ขาดตลาด  

 

 

 

 

 
 
ส านกัพมิพเ์ชงิพาณิชยท์ี่ตอ้งการพมิพห์รือผลดิเอกสารซ า้จากสิง่พิมพข์อง OHCHR ควรสง่ค าขอไปยงั United 

Nations Office at Geneva, Sales Section, Palais des Nations, 8 – 14, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, 

Switzerland อีเมล:์ unpubli@unog.ch  
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สิ่งพิมพแ์ละเอกสารขอ้มลูของ OHCHR 
 
 

ข. หอ้งสมดุของ OHCHR 

หอ้งสมดุของ OHCHR 

ในนครเจนวีาใหบ้ริการดา้นขอ้มลูและสิ่งอา้งอิงอย่างรอบดา้นแกพ่นัธมิตรของ OHCHR 

กลไกและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของ OHCHR 

หอ้งสมดุดงักลา่วเก็บรวบรวมเอกสารสิทธิมนษุยชน สิ่งพิมพ ์

และเอกสารอ่ืนไวเ้ป็นพิเศษทัง้ในรปูแบบเลม่ฉบบัและอิเล็กทรอนกิส ์

หอ้งสมดุซ่ึงรวบรวมขอ้มลูการใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนษุยชนไวด้ว้ยถกูเชื่อมโยงกบั

องคก์ารสหประชาชาตแิละหอ้งสมดุรวมทัง้สถาบนัวิจัยใหญ่ๆ ทัว่โลก 

ซ่ึงใหบ้ริการคน้หาและอา้งอิงออนไลนแ์กผู่ใ้ช ้

นอกจากหอ้งสมดุของ OHCHR จะใหบ้ริการแกป่ระชาคมนานาชาตแิลว้ 

หอ้งสมดุยงัเปิดกวา้งส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีสนใจซ่ึงอยู่ภายนอกองคก์รดว้ย NGOs 

ท่ีตัง้อยู่ในนครเจนวีาและมีค ารบัรองจากส านกังานสหประชาชาติท่ีนครเจนวีาจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้

ใชห้อ้งสมดุอย่างสะดวก ในขณะที่นกักิจกรรม NGOs และภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ 

อาจไดร้บัเพียงบตัรผา่นเขา้ออกชัว่คราว 

หอ้งสมดุเปิดวันจนัทรถึ์งศกุร ์ระหว่างเวลา 9.30 – 12.30 น. ในภาคเชา้ และ 14.00 – 17.00 

น. ในภาคบ่าย ผูม้าเยือนจะตอ้งมีบตัรประจ าตวัพรอ้มภาพถ่ายท่ียงัไม่หมดอาย ุ

(บตัรขององคก์ารสหประชาชาต ิหนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบขบัขี)่ 

ประชาชนทัว่ไปไมส่ามารถยืมหนงัสืออา้งอิงไดแ้ละตอ้งอ่านหนงัสือในหอ้งสมดุเท่านัน้ 

การเขา้หอ้งสมดุเป็นไปตามกฎและระเบียบการใชห้อ้งสมดุของ OHCHR ย่ิงกว่านัน้ OHCHR 

ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กเขา้ไปในหอ้งสมดุตามล าพงั 

วธีิกำรติดต่อหอ้งสมดุของ OHCHR 

 
 
   หอ้งสมดุของ OHCHR ตัง้อย ูช่ ัน้ลา่งของอาคาร Giuseppe Motta 

   (48, Avenue Giuseppe Motta, Geneva) 

หอ้งสมดุเปิดวันจนัทรถึ์งศกุร ์ระหว่างเวลา 9.30 – 12.30 น. ในภาคเชา้ และ 

14.00 – 17.00 น. ในภาคบ่าย 

ผูม้าเยือนจะตอ้งมีบตัรประจ าตวัพรอ้มภาพถ่ายท่ียงัไมห่มดอาย ุ

(บตัรขององคก์ารสหประชาชาต ิหนงัสือเดินทาง 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบขบัขี)่ 

Phone: +41 (0)22 928 97 90 
 
Fax: +41 (0)22 928 90 65 
 
E-mail:  library@ohchr.org 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 
 
 

ค. เอกสารขอ้มลูอ่ืนๆ ของ OHCHR 

 

เว็บไซตข์อง OHCHR เป็นแหลง่ขอ้มลูท่ีมปีระโยชนต์อ่การคน้หาสิง่พิมพต์า่งๆ เอกสารขอ้มลู 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักลไกสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ ตลอดรวมถึงกิจกรรมของ OHCHR 

หนา้หลกัของเว็บไซต ์OHCHR มกีลอ่งคน้หาที่จะน าผูใ้ชไ้ปสูข่อ้มลูสทิธิมนษุยชน ซ่ึงรวมเอกสารทางการทัง้หลาย 

ขอ้มลูรายประเทศ รายประเด็น หรือตามความสนใจของผูป้ระกอบวิชาชพี 

นอกจากนัน้ 

ยงัสามารถเขา้ดเูอกสารทางการทัง้หมดขององคก์ารสหประชาชาตทิางออนไลนผ์า่นระบบเอกสารทางการของ

องคก์ารสหประชาชาต ิ

ศนูยส่ื์อ 

สามารถดูแถลงการณ์และขา่วแจกสื่ อที่ เกี่ ยวกับกิจกรรมของ OHCHR 

และกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติไดท้างออนไลน์โดยผ่านศูนย์สื่ อ อีกทัง้สามารถหาดูขา่วล่าสดุ 

ปฏิทินการประชุมและกจิกรรม แถลงการณ์ของขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 

และขา่วแจกสื่ อที่ เก็บไวไ้ดจ้ากเวบ็ไซต์ของ OHCHR 

ส าหรับสื่ อทัง้หลายที่ ก าลังคน้หาขอ้มูล บทสัมภาษณ์ หรือความเห็นต่างๆ ควรติดต่อแผนกสื่ อสารขอ้มูลที่  

E-mail: press-info@ohchr.org 

Phone: +41 (0)22 917 97 67 (โฆษก OHCHR) 

+41 (0)22 917 93 83 (เจา้หนา้ท่ีขอ้มลู) 

 
    หากตอ้งการรับแจง้เตอืนขา่วทางอีเมล ์กรณุาสง่ค าขอไปที่ press-info@ohchr.org 

 
 

ส าหรับขอ้มลูของ OHCHR ที่เกี่ยวเนือ่งเฉพาะกบัคณะกรรมการและกลไกสทิธมินษุยชนใดๆ 

ขององคก์ารสหประชาชาต ิกรณุาดบูทที่เกี่ยวขอ้งในคู่มือเลม่นี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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IV. คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

สิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 
 
 
 

เขา้ใจคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนอยา่งรวดเรว็ 

 

คณะกรรมการคืออะไร? 

คณะกรรมการประจ าสนธิ 

สญัญาสิทธิมนษุยชนคือคณะกร

รมการที่ประกอบ 

ดว้ยผูเ้ชีย่วชาญอิสระซ่ึงท าหนา้ท่ี

ตรวจตราการอนวุตักิารสนธิสญั

ญาสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสห

ประชาชาตโิดยรัฐภาคี 

ดว้ยวิธีการทบทวนรายงานตามว

าระของรฐัภาคีว่าดว้ยขัน้ตอนที่รัฐ

ใชเ้พื่อด าเนนิ 

การตามบทบญัญัตขิองสนธิสญั

ญา 

สว่นใหญ่คณะกรรมการประจ าสน

ธิ 

สญัญาสทิธมินษุยชนมอี านาจหนา้

ที่รับและพิจารณาขอ้รอ้งเรียนสว่

นบคุคล 

โดยทีห่ลายคณะอาจท าการสอบส

วนดว้ย คณะหนึง่ก็คือคณะอน ุ

กรรมการว่าดว้ยการป้องกนัก

ารทรมาน 

ซ่ึงไดร้ับอาณัตใิหต้รวจเยี่ยมสถาน

ที่ท่ีอาจมคีนถกูลดิรอนเสรีภาพ 

เพื่อที่จะ

ป้องกนัไมใ่หเ้กิดการทรมานขึน้ 

 

คณะกรรมการท างานอยา่งไร? 

 

นอกจากพนัธกรณีที่จะตอ้งปฏิบั

ตติามบทบญัญัตสิ าคญัในสนธสิั

ญญาท่ีตนเป็นภาคี 

รัฐภาคีทัง้หลายถกูก าหนดใหย้ืน่

รายงานตามวาระซ่ึงระบวุ่าพวกเ

ขาไดด้ าเนนิการตามบทบญัญตัใิ

นสนธิสญัญาไปอย่างไรบา้งคณ

ะกรรมการประจ าสนธิ 

สญัญาสทิธมินษุยชนที่เกี่ยวขอ้ง

จะพิจารณารายงานเหลา่นีต้อ่ห

นา้ผูแ้ทนของรฐันัน้ 

พรอ้มขอ้มลูทัง้หมด 

อนัไดแ้ก่ขอ้มลูเพิ่มเตมิเป็นลายลั

กษณอ์กัษรทีน่  าเสนอโดยรัฐภาคี

ดงักลา่ว 

ตลอดจนขอ้มลูท่ีใหโ้ดยวาจาระห

ว่างการพจิารณารายงาน 

ยิ่งกว่านัน้ คณะ 

กรรมการยงัรับขอ้มลูจากหนว่ย

งานตา่งๆ 

ขององคก์ารสหประชาชาติ

สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NGOs 

สมาคมวิชาชพี 

และสถาบนัวิชาการ 

ดว้ยกระบวนการดงัที่กลา่วมา 

คณะ 

กรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิ

ธิมนษุยชนจะใชส้ิง่ที่เรียกว่า 

“บทสรปุขอ้สงัเกต (concluding 

observations)” 

ซ่ึงจะกลา่วถึงดา้นบวกของการป

ฏิบตัติามสนธิ 

สญัญาโดยรฐัภาคี 

พรอ้มทัง้สว่นทีค่ณะกรรมการป

ระจ าสนธิ 

สญัญาเสนอแนะตอ่รัฐนัน้เพื่อด า

เนนิการเพิม่เตมิ 

นอกเหนอืจากการพิจารณาราย

งานของรัฐภาคีแลว้ 

คณะกรรมการประจ าสนธิ 

สญัญายงัท าหนา้ท่ีอืน่ๆ 

เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการ

ปฏิบตัติามสนธิสญัญา ดงันี:้ 
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คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 คณะกรรมการสิทธิมนษุยช

น คณะกรรมการ 

ว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิ

บติัทางเช้ือชาติ คณะ 

กรรมการต่อตา้นการทรมา

น 

คณะกรรมการว่าดว้ยการข

จดัการเลือกปฏิบติัต่อสตร ี

คณะ 

กรรมการว่าดว้ยการค ุม้ 

ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ิ

นฐานและสมาชิกในครอบครั

ว 

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิข

องผ ูพิ้การ 

และคณะกรรมการว่าดว้ยการ

บงัคบับคุคลใหส้ญูหาย 

(ยงัไมไ่ดจ้ดัตัง้ก่อนเดอืนกนัยา

ยน ค.ศ. 2008) 

อาจพิจารณาขอ้รอ้งเรียนหรือ

ขอ้ค าถามจากบคุคลใด 

(หรือจากกลุม่บคุคลในกรณีขอ

งคณะกรรมการว่าดว้ยการขจั

ดการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิ

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดั

การเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

และคณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิ

ของผูพ้ิการ) 

ซ่ึงกลา่วอา้งว่ามกีารละเมดิสทิ

ธิของพวกเขาโดยรฐัภาคี 

สว่นพิธีสารเลือกรบัของกติก

าระหว่างประเทศว่าดว้ยสิท

ธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรมนัน้ 

เมือ่มผีลบงัคบัแลว้จะพิจารณา

ขอ้รอ้งเรียนรายบคุคลไดเ้ชน่กั

น ภายใตก้ลไกรอ้งเรียนนี ้

คณะกรรมการประจ าสนธิสญั

ญาสามารถน ามาตรการชัว่คร

าวมาใชใ้นกรณีฉกุเฉนิเพื่อคงส

ถานการณไ์วไ้มใ่หเ้ลวรา้ยลงจน

กว่าพวกเขาจะมคี าตดัสนิ 

 คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรม

าน 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดั

การเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี คณะ 

กรรมการว่าดว้ยสทิธิของผูพ้กิ

าร 

และคณะกรรมการว่าดว้ยการ

บงัคบับคุคลใหส้ญูหายอาจริเร่ิ

มการไตส่วนหากไดร้ับขอ้มลูท่ี

นา่เชือ่ถืออนัมขีอ้บ่งชีส้มเหตสุม

ผลถึงการละเมดิสนธิสญัญาอ

ย่างรา้ยแรง ในวงกวา้ง 

หรือเป็นระบบในรัฐภาคีใด 

 คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดั

การเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิ

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 

คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรม

าน คณะ 

กรรมการว่าดว้ยการขจดัการเ

ลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

และคณะกรรมการว่าดว้ยแรงง

านยา้ยถิ่นฐานมขีัน้ตอนวิธีการ

แกไ้ขไมว่่าจะเป็นขอ้รอ้งเรียนหรื

อขอ้พพิาทระหว่างรฐั และคณะ 

กรรมการว่าดว้ยการขจดัการเ

ลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตไิดพ้ฒัน

าขัน้ตอนเกี่ยวกบัมาตรการเตอื

นภยัลว่งหนา้และการด าเนนิกา

รเร่งดว่น 

นอกจากนี ้

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา

สทิธิมนษุยชนยงัลงมตริับรองควา

มเห็นทัว่ไปและจดัใหม้กีารอภปิราย

ตามประเด็นในหัวขอ้เฉพาะเพื่อใหเ้กิ

ดแนวทางส าคญัตอ่การปฏิบตัติาม 

วธีิกำรเขำ้ถึงและท ำงำนร่วม 

กบัคณะกรรมกำรประจ ำสนธิ 

สญัญำสทิธิมนษุยชน 

การประสานความร่วมมอืกบัคณะ

กรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิ

มนษุยชนไดพ้ิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่าเป็น

วิธีการหนึง่ที่มปีระสทิธภิาพส าหรั

บภาคประชาสงัคมในการสนบัสนนุ

ใหส้ทิธิมนษุยชนเป็นจริงขึน้ได ้

และในการพฒันามาตรการสทิธิมนุ

ษยชน 

มชีอ่งทางมากมายที่ภาคประชาสงั

คมสามารถมสีว่นร่วมกบัระบบคณ

ะกรรมการประจ าสนธิ  

สญัญาสทิธมินษุยชน โดยค านงึ 

ถึงขอ้ตกลงจ าเพาะของสนธิ 

สญัญาแตล่ะฉบบั ตวัอย่างเชน่ 

 ผลกัดนัใหม้กีารใหส้ตัยาบนัสน
ธิสญัญา 

 ตรวจตราการปฏิบตัติามพนัธ
กรณีดา้นรายงานของรัฐภาคี 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 

 ยื่นขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กั

ษรและเอกสารตอ่คณะกรร

มการประจ าสนธิ 

สญัญาสทิธมินษุยชน 

อนัรวมถึงรายงานทีเ่ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

 เขา้ร่วมการประชมุของคณะ 

กรรมการประจ าสนธิ 

สญัญาสทิธมินษุยชนในฐาน

ะผูส้งัเกตการณ ์

หรือโดยการน าเสนอดว้ยวา

จา ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบักฎของคณะกรรม

การประจ าสนธิ 

สญัญาสทิธมินษุยชนแตล่ะค

ณะ 

 ตดิตามบทสรปุขอ้สงัเกตขอ

งคณะกรรมการประจ าสนธิ

สญัญาสทิธมินษุยชน 

 

 ยื่นขอ้รอ้งเรียนของบคุคลใด
ตอ่คณะกรรมการประจ าสน

ธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

(คณะกรรมการสทิธมินษุย

ชน 

คณะกรรมการว่าดว้ยการข

จดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

คณะ 

กรรมการตอ่ตา้นการทรมา

น 

คณะกรรมการว่าดว้ยการข

จดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ช

าต ิ

และคณะกรรมการว่าดว้ยแ

รงงานยา้ยถิ่นฐาน) 

 ใหข้อ้มลูเพื่อน าไปสูก่ารไตส่วน
ทางลบั 

(คณะกรรมการตอ่ตา้นการทร

มาน คณะ 

กรรมการว่าดว้ยการขจดัการเ

ลอืกปฏิบตัติอ่สตรี) 

 

 ใหข้อ้มลูส าหรับกระบวนการ
เตอืนภยัลว่งหนา้และเร่งดว่น 

(คณะกรรมการว่าดว้ยการข

จดัการเลอืกปฏิบตัิทางเชือ้ช

าต)ิ และ 

 ยื่นขอ้มลูตอ่ที่ประชมุระหว่าง
คณะกรรมการประจ าสนธิ 

สญัญาสทิธมินษุยชน 

 

 

 

 

 

   
   

 

ติดต่อคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

สามารถตดิตอ่คณะกรรมการทัง้หลาย 

โดยผา่นส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาตใินนครเจนวีาที่: 

[ช่ือคณะกรรมการ] 
 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 

+41 (0)22 917 90 29 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
  
ก. คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนคืออะไร? 

สนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศทัง้เกา้ฉบบัท่ีคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนตอ้งตดิตา

มตรวจตราก่อใหเ้กิดพนัธกรณีทางกฎหมายส าหรับรัฐในการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน  

หลงัจากรฐัใดยอมรับสนธิสญัญาฉบบัหนึง่โดยผา่นการใหส้ตัยาบนั
5
 หรือภาคยานวุตัิ

6
 

รฐันัน้จะกลายเป็นรัฐภาคีของสนธิสญัญาดงักลา่ว 

และมพีนัธะทางกฎหมายท่ีจะอนวุตักิารสทิธิที่บญัญัตไิวใ้นสนธิสญัญานัน้
7
 

สนธิสญัญาเหลา่นัน้จะน าไปสูก่ารจดัตัง้คณะกรรมการผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระระหว่างประเทศ 

(คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชน) 

เพื่อด าเนนิการตรวจตราการอนวุตักิารบทบญัญัตขิองสนธิสญัญาทัง้ปวงภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรม

การในประเทศที่ไดใ้หส้ตัยาบนัหรือภาคยานวุตัิ
8
 

ระบบคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาขององคก์ารสหประชาชาตมิบีทบาทหลกัในการสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ั

บการคุม้ครองสทิธมินษุยชนในชาต ิ

อาณัตสิ าคญัซ่ึงเหมอืนกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนทัง้หลายคือการติดตามตรวจสอบก

ารอนวุติัการสนธิสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้งโดยวิธีการทบทวนรายงานซ่ึงรัฐภาคีสง่ใหต้ามวาระ 

ก่อนเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 มคีณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนเกา้คณะ ไดแ้ก่: 
 

 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน (Human Rights Committee) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ค.ศ. 1966) และพิธีสารเลอืกรับ; 

 
5 ทัง้การใหส้ตัยาบัน การยอมรับ และการอนมุตัิลว้นเป็นการกระท าที่รัฐใดรัฐหนึง่ใหค้วามยินยอมต่อการถกูผกูพันโดยสนธิสญัญาฉบับหนึง่ 

การลงนามในสนธิสญัญาซ่ึงเป็นขัน้ตอนหนึ่งก่อนการใหส้ตัยาบันก็ท าใหเ้กิดพันธกรณีแก่รัฐนัน้ไดเ้ช่นกนัในช่วงระหว่างการลงนามกบัการใหส้ตัยาบัน 

การยอมรับ หรือการอนมุตัิ โดยที่รัฐนัน้จะตอ้งแสดงความจริงใจในการหลีกเลี่ยงไม่กระท าการอันเป็นการท าลายเจตจ านงและจดุประสงคข์องสนธิสญัญา 

(ดมูาตรา 18 ของอนสุญัญากรงุเวียนนาว่าดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา ค.ศ. 1969 (1969 Vienna Convention of the Law of Treaties) 
 

 

6 การใหภ้าคยานวุัติคือการกระท าที่รัฐใดรัฐหนึง่ซ่ึงยังมิไดล้งนามในสนธิสัญญาแสดงความยินยอมที่จะเป็นภาคีของสนธิสญัญาฉบับนัน้ โดยการก าหนด 

“กรอบเวลาในการย่ืนภาคยานวุัติสาร (instrument of accession)” ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 

การใหภ้าคยานวุัติมีผลบังคบัทางกฎหมายเช่นเดียวกบัการใหส้ัตยาบัน การยอมรับ หรือการอนมุตัิ  
 

 

7 การส ารองบทบัญญตัิของสนธิสญัญาซ่ึงรัฐนัน้ท าขอ้สงวนไว ้

ขอ้สงวนคือค าแถลงโดยรัฐใดรัฐหนึง่ที่ประสงคจ์ะตดัหรือแกไ้ขผลบังคบัทางกฎหมายของบางบทบัญญตัิในสนธิสญัญาหากน ามาใชก้บัรัฐนัน้ 

ขอ้สงวนอาจท าใหร้ัฐหนึ่งสามารถมีส่วนร่วมในพหสุนธิสญัญาฉบับหนึง่ได ้ซ่ึงมิเช่นนัน้จะไม่สามารถหรือไม่เต็มใจเขา้ร่วมไดเ้ลย รัฐต่างๆ 

สามารถท าขอ้สงวนต่อสนธิสญัญาฉบับใดในขณะลงนาม ใหส้ตัยาบัน ยอมรับ อนมุตัิ หรือใหภ้าคยานวุัติก็ได ้ทว่า 

ขอ้สงวนจะตอ้งไม่ขดักบัเจตจ านงและจดุประสงคข์องสนธิสัญญานัน้ 
 

 

8 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมมิไดบ้ัญญตัิชดัเจนในเร่ืองการจัดตัง้คณะกรรมการตามนธิสัญญา 

แต่ใหอ้าณตัิทัว่ไปแก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม (ECOSOC) ในการตรวจตราการปฏิบัติตามกติกา ในปี ค.ศ. 1985, 

คณะท างานเฉพาะสมยัประชมุซ่ึงจัดตัง้โดย ECOSOC 

เพ่ือใหช้่วยในการพิจารณารายงานของรัฐภาคีถกูสรา้งขึน้ใหม่ในรปูแบบคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาโดยใชช้ื่อว่า 

“คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม” (มติของ ECOSOC ที่ 1985/17) คณะกรรมการชดุนีซ่ึ้งเร่ิมประชมุครั้งแรกในปี ค.ศ. 

1987 จึงถกูจัดว่าเป็นคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

 คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights) ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม (ค.ศ.1966); 

 คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ (Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

(ค.ศ.1965); 

 คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตร ี(Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารอนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตร ี(ค.ศ.1979); 

 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน (Committee against Torture) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ 

อยา่งโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรอืย า่ยศีกัด์ิศร ี(ค.ศ.1984); 

 คณะอนกุรรมการว่าดว้ยการป้องกนัการทรมาน (Subcommittee on Prevention of Torture) 

ซ่ึงจดัตัง้โดยพิธีสารเลอืกรับของ อนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ 

อยา่งโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรอืย า่ยศีกัด์ิศร ี(ค.ศ.2002); 

 คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (ค.ศ.1989) และพิธีสารเลอืกรับ; 

 คณะกรรมการว่าดว้ยแรงงานยา้ยถ่ินฐาน (Committee on Migrant Workers) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการค ุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ิ

นฐานและสมาชิกในครอบครวั (ค.ศ.1990); และ 

 คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) 

ซ่ีงตรวจตราการอนวุตักิารอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิผ ูพิ้การ (ค.ศ.2006)
9
 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนคณะที่สบิคือ 

คณะกรรมการว่าดว้ยการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย (Committee on Enforced Disappearances) 

จะถกูตัง้ขึน้หลงัจากอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการค ุม้ครองบคุคลจากการบงัคบัใหส้ญูหาย 

(2006) มผีลบงัคบัแลว้
10

 

 
9 การใหส้ตัยาบันและภาคยานวุัติสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนโดยรัฐต่างๆ เพ่ิมจ านวนสงูขึน้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก่อนวันที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 2008 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมี 162 รัฐภาค ีกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมมี 159 

รัฐภาคี อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทกุรปูแบบมี 173 รัฐภาคี 

อนสุญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัตติ่อสตรีในทกุรปูแบบมี 185 รัฐภาคี อนสุัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบัติหรือลงโทษอ่ืนๆ อย่างโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรม หรือย า่ยีศักดิ์ศรีมี 145 รัฐภาคี อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กมี 193 รัฐภาคี 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัวมี 39 รัฐภาคี และอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิผูพิ้การมี 40 

รัฐภาคี. 
 

 

10 ก่อนวันที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 2008 อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบคุคลจากการบังคบัใหส้ญูหายมีหา้รัฐภาคี 

สนธิสญัญานีจ้ะมีผลบังคบัต่อเมื่อไดร้ับสตัยาบันหรือภาคยานวุัติโดย 20 รัฐแลว้ 
 

 

 
 

35 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ    

 

 

 



 

 

การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 
 
ดงัที่ชีใ้หเ้ห็นขา้งตน้ บางสนธิสญัญามพิีธีสารเลอืกรบั (Optional Protocol) ประกอบ 

ซ่ึงรฐัภาคีของสนธิสญัญานัน้อาจใหส้ตัยาบนัเชน่กนั
11

 

พิธีสารเลอืกรับบญัญัตสิทิธิทีส่  าคญัมากขึน้หรือเพิม่เตมิกระบวนการตรวจสอบ ทัง้นี ้

มพีธิีสารเลอืกรับเจ็ดฉบบัของสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ: 

 พิธีสารเลือกรบัของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 พิธีสารเลือกรบัฉบบัท่ีสองของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ซ่ึงม ุ่งเนน้เรือ่งการยกเลกิโทษประหารชีวิต 

 พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตร ี

 พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กในเรือ่งความเกี่ยวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนั

ดว้ยก าลงัอาวธุ 

 พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กในเรือ่งการคา้เด็ก 

การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกเกี่ยวกบัเด็ก 

 พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ อยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรม หรอืย า่ยีศกัด์ิศร ีและ 

 พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ
12

 

 
คณะมนตรีสทิธมินษุยชนรับรองพธิีสารเลอืกรับของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรมเมือ่วนัที่ 18 มถินุายน ค.ศ. 2008
13

 

คณะกรรมการทกุคณะประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญอิสระจ านวน 10 ถึง 23 คน 

ซ่ึงมคีวามสามารถเป็นที่ยอมรบัในสาขาสทิธมินษุยชน 

พวกเขาไดร้ับการเสนอชือ่และเลอืกโดยรัฐภาคีใหด้ ารงต าแหนง่ซ่ึงมวีาระสีปี่และอาจตอ่เวลาได ้

แตจ่ านวนสนธิสญัญาใหม่ๆ  

ที่เพิ่มขึน้อาจท าใหว้าระของสมาชกิคณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาถกูจ ากดัเหลอืเพียงสองปี 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนทัง้หมดไดร้ับการสนบัสนนุจากฝ่ายสนธิสญัญาและตดิตามของแผ

นกสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนภายใตส้ านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

ซ่ึงท าหนา้ท่ีรับขอ้เสนอ รายงาน และจดหมายตดิตอ่ใหก้บัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา เตรียมรายงาน   

 
11

 รัฐๆ หนึง่อาจใหส้ตัยาบันพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กหากไดล้งนามในอนสุัญญาแลว้แต่ยงัไม่ใหส้ตัยาบันหรือภาคยานวุัติ 

12
ก่อนวันที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 2008 พิธสีารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมี 111 รัฐภาคี 

พิธีสารเลือกรับฉบบัที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซ่ึงมุ่งเนน้เร่ืองการยกเลิกโทษประหารชีวิตมี 68 รัฐภาคี 

พิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัตติ่อสตรีในทกุรปูแบบมี 92 รัฐภาคี 

พิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กในเร่ืองความเกี่ยวพันของเด็กในความขดัแยง้กันดว้ยก าลงัอาวธุมี 123 รัฐภาคี 

พิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กในเร่ืองการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกบัเด็กมี 129 รัฐภาคี 

พิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการประติบัติหรือลงโทษอ่ืนๆ อย่างโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรือย า่ยีศักดิ์ศรีมี 35 รัฐภาคี 

และพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิผูพิ้การมี 24 รัฐภาคี 

13
เป็นที่คาดหวังว่าที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชาชาติจะรับรองพิธสีารเลือกรับนีใ้นปี ค.ศ. 2008  

 
  

 

 

      

 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งหประชาชาติ    36 

 

 



 

 

 

 

ท าวิจยั ใหค้วามร่วมมอืดา้นวิชาการ ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่รัฐภาคี 

จดัประชมุและด าเนนิงานชว่ยเหลอืดา้นอื่นๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

การประชมุของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาทัง้หมดจดัขึน้ที่นครเจนวีาหรือนวิยอรก์
14

 

(โดยปกตจิะจดัท่ีอาคารหลกัของ OHCHR ในนครเจนวีา—Palais Wilson—แตบ่างคราวก็จดัท่ี Palais des Nations) 

OHCHR ก าลงัด าเนนิการเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกในการใชห้อ้งประชมุ เอกสารและเทคโนโลยี่ 

อนัจะท าใหผู้เ้ชีย่วชาญ คณะผูแ้ทน 

และตวัแทนภาคประชาสงัคมซ่ึงเป็นผูพ้ิการสามารถมสีว่นร่วมในงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 สมยัประชมุเดือนมีนาคม (“ฤดใูบไมผ้ลิ”) ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนจัดขึน้ที่นิวยอรก์ 

สมยัประชมุของคณะกรรมการว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีจัดขึน้ทัง้ที่นวิยอรก์และเจนวีา 
 

 
37 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  

 

 
 



คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 
ระบบคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน   

คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน สนธิสญัญาท่ีจดัตัง้ 

พิธีสารเลือกรบัของ 
สนธิสญัญาท่ีจดัตัง้   

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1977 

 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพ

ลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

(ICCPR) 

 

พิธีสารเลือกรบัของกติการะหว่างป

ระเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง    
 

 รับรองในปี ค.ศ. 1966 (ซ่ึงเปิดใหม้กีารยื่นขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุ

คล) 

รับรองในปี ค.ศ. 1966   
 

   
  

 

  พิธีสารเลือกรบัฉบบัท่ีสองของกติก

าระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมื

องและสิทธิทางการเมือง 

ซ่ึงเนน้การยกเลิกโทษประหารชีวิต 

รับรองในปี ค.ศ. 1989 
  

 

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิทางเศรษ

ฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1985  

 

 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิท

างเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

(ICESCR) 

รับรองในปี ค.ศ. 1966 

 

 

พิธีสารเลือกรบัของกติการะหว่างป

ระเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม 

ผา่นการรับรองโดยคณะมนตรีสทิธมินุ

ษยชนในเดือนมถินุายน ค.ศ. 2008 

พิธีสารที่คาดว่าจะถกูรับรองในปี 

2008 นี ้

จะเปิดใหม้กีารยื่นขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุค

ลหลงัจากมผีลบงัคบัแลว้ 

 

 
 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเ

ลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1970 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยก

ารขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติใ

นทกุรปูแบบ (ICERD) 

รับรองในปี ค.ศ. 1965 

ไมม่พีิธีสารเลือกรับ 

  
 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเ

ลือกปฏิบติัต่อสตรี 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1982 

อนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืก

ปฏิบติัต่อสตรีในทกุรปูแบบ 

(CEDAW) 

รับรองในปี ค.ศ. 1979 

พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้

ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีใ

นทกุรปูแบบ 

(ซ่ึงเปิดใหม้กีารยื่นขอ้รอ้งเรียนและการ

ไตส่วนรายบคุคล) 

รับรองในปี ค.ศ. 1999 
  

 

คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1987 

อนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและกา

รปฏิบติัหรือลงโทษอ่ืนๆ 

อยา่งโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม 

หรือย า่ยีศกัด์ิศร ี(CAT) 

รับรองในปี ค.ศ. 1984 

ดกูล่องถดัไป 

  
 

 
      ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 38a 

  



การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม  

 
 
 
 

  

คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน สนธิสญัญาท่ีจดัตัง้ 

พิธีสารเลือกรบัของ 
สนธิสญัญาท่ีจดัตัง้ 

 

  

 

คณะอนกุรรมการว่าดว้ยการป้องกนั

การทรมาน 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2006 

 

 

พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาต่อตา้

นการทรมานและการประติบติัหรือล

งโทษอ่ืนๆ อยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรม หรือย า่ยีศกัด์ิศรี 

(OPCAT) 

(ซ่ึงจดัตัง้กลไกตรวจสอบระดบัประเทศ

และระหว่างประเทศ) 

รับรองในปี ค.ศ. 2002 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1991 

 

อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) 

รับรองในปี ค.ศ. 1989 

พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่า  

ดว้ยสิทธิเด็กในเรื่องความเก่ียวพนั

ของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยก าลั

งอาวธุ 

รับรองในปี ค.ศ. 2000 

 

พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้

ยสิทธิเด็กในเรื่องการคา้เด็ก 

การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกท่ีเ

ก่ียวกบัเด็ก 

รับรองในปี ค.ศ. 2000 
 

  

คณะกรรมการว่าดว้ยการค ุม้ครอง

สิทธิของแรงงานยา้ยถ่ินฐานและสม

าชิกในครอบครวั 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2004 

 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยก

ารค ุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ิน

ฐานและสมาชิกในครอบครวั 

(ICRMW) 

รับรองในปี ค.ศ. 1990 

ไมม่พีิธีสารเลือกรับ 

 

  

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้ก

าร 

ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2008 

 

อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ 

รับรองในปี ค.ศ. 2006 

พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้

ยสิทธิผ ูพิ้การ 

(ซ่ึงเปิดใหม้กีารยื่นขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุ

คล) 

รับรองในปี ค.ศ. 2006 
 

  

คณะกรรมการว่าดว้ยการบงัคบับคุ

คลใหส้ญูหาย 

(ยงัไมไ่ดจ้ดัตัง้กอ่นเดือนกนัยายน ค.ศ. 

2008) 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยกา

รค ุม้ครองบคุคลจากการบงัคบัใหส้ ู

ญหาย 

ไมม่พีิธีสารเลือกรับ 

 

   

รับรองในปี ค.ศ. 2006 

(ยงัไมม่ผีลบงัคบักอ่นเดือนกนัยายน 

ค.ศ. 2008)  
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

   ขอ้มลูของ OHCHR เกี่ยวกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ 

และคณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR และในใบสรปุขอ้มลูส าคญัของ 

OHCHR ดงัตอ่ไปนี:้ 

 ฉบบัท่ี 10 (แกไ้ขครัง้ท่ี 1): สิทธิเด็ก 

 ฉบบัท่ี 12:   คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

 ฉบบัท่ี 15 (แกไ้ขครัง้ท่ี 1): สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 

 ฉบบัท่ี 16 (แกไ้ขครัง้ท่ี 1): คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 ฉบบัท่ี 17:   คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน 

 ฉบบัท่ี 22:   การเลือกปฏิบติัต่อสตรี อนสุญัญาและคณะกรรมการ 

 ฉบบัท่ี 24 (แกไ้ขครัง้ท่ี 1): อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยแรงงานยา้ยถ่ินฐานและคณะกรรมการ 

ประจ าอนสุญัญา 

 ฉบบัท่ี 30:   ระบบคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนขององคก์าร 

สหประชาชาติ: แนะน าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนฉบบัหลกั และคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา และ 

 ฉบบัท่ี 7 (แกไ้ขครัง้ท่ี 1):  กระบวนการรอ้งเรียน 

กรณุาเขา้ชมเว็บไซตข์อง OHCHR เพื่อดรูายการใบสรปุขอ้มลูส าคญัล่าสดุ 

หากตอ้งการเรียนร ูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกบัการรายงานโดยรัฐภาคี 

ใหด้รูายงานวธิีการท างานของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนในเร่ืองกระบวนการรายงานโดยรัฐภาคี 

(HRI/MC/2008/4) 

 

ข. คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนท างานอยา่งไร? 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนท าหนา้ท่ีหลากหลายดว้ยเป้าประสงคท์ี่จะตรวจตราว่ารัฐภาคีไดอ้นุ

วตักิารสนธิสญัญาอย่างไรบา้ง แมว้่าทกุคณะจะประสานกิจกรรมกนั 

แตก่ระบวนการและวธิีปฏิบตัก็ิแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะคณะ 

ความแตกตา่งส าคญัซ่ึงเกี่ยวโยงกบังานของภาคประชาสงัคมมจี าแนกไวใ้นภาคผนวกตอนทา้ยของบทนี้ 

1. พนัธกรณีของรฐัภาคีในการจดัท ารายงาน 

ภายหลงัจากที่รัฐภาคีใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานวุตัสินธิสญัญาฉบบัหนึง่แลว้ 

นอกเหนอืจากพนัธกรณีที่จะตอ้งปฏิบตัติามบทบญัญัตติา่งๆ ของสนธิสญัญาดงักลา่ว 

รัฐภาคีมพีนัธกรณีที่จะตอ้งยื่นรายงานตามวาระตอ่คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองมาตรการทีใ่ชอ้นวุตักิารสน

ธิสญัญา รายงานที่ยื่นจะตอ้งระบถุึงมาตรการทางกฎหมาย ปกครอง ตลุาการและอืน่ๆ ที่รฐัน ามาใช ้

ตลอดจนกลา่วถึงปัญหาที่ประสบ ในทา้ยสดุ 

รายงานเหลา่นีจ้ะถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งตอ่หนา้ผูแ้ทนของรัฐนัน้ 

โดยปกต ิจะมกีารก าหนดใหย้ืน่รายงานฉบบัแรกภายในหนึง่ถงึสองปีนบัจากท่ีสนธิสญัญามผีลบงัคบัในรัฐ 

ก าหนดการยืน่รายงานตามวาระถดัจากนัน้จะแตกตา่งกนัไปตัง้แตส่องถึงหา้ปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับทบญัญัตขิอง 

   
      ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 39 

 



การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 
 
สนธิสญัญาและการตดัสนิใจของคณะกรรมการ อนึง่ มคีณะกรรมการหลายคณะยอมรับรายงานรวม 

ซ่ึงหมายความว่ารฐัภาคีอาจรวมรายงานของแตล่ะรอบเวลาที่ตอ้งสง่ใหค้ณะกรรมการจ านวนสองรายงานหรือมา

กกว่าไวใ้นรายงานฉบบัเดยีว 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสว่นใหญ่จะระบใุนบทสรปุขอ้สงัเกตถึงก าหนดเวลาย่ืนสง่รายงานครั้งตอ่ไป 

รัฐภาคีทัง้หลายจะถกูกระตุน้ใหด้วูิธีการเตรียมรายงานของพวกเขาเพื่อยื่นตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

ซ่ึงไมเ่พียงแตถ่ือเป็นการบรรลพุนัธกรณีระหว่างประเทศประการหนึง่เท่านัน้ 

แตย่งัเป็นโอกาสทีพ่วกเขาจะไดป้ระเมนิสถานะการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนภายในประเทศตนเองดว้ย 

อนัจะเป็นประโยชนก์บัการวางแผนนโยบายตอ่ไป 

2. การพิจารณารายงานของรฐัภาคีโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

รายการประเด็น 

ก่อนสมยัประชมุที่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาจะพจิารณารายงานของรฐัภาคีใด 

คณะกรรมการจะตระเตรียมรายการประเด็นพรอ้มค าถามเพื่อสง่ตอ่ไปยงัรัฐภาคีนัน้ 

โดยทัว่ไปรัฐภาคีจะยื่นค าตอบตามรายการเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซ่ึงค าตอบเหลา่นีม้ปีรากฏอยู่บนเว็บไซตข์อง 

OHCHR 

ค าตอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามประเด็นในรายการจดัเป็นสว่นประกอบของรายงานของรฐัภาคีดงักลา่ว 

และมคีวามส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีทีเ่กิดความลา่ชา้นบัจากย่ืนรายงานตามวาระจนถึงการตรวจสอบราย

งาน 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม 

และคณะกรรมการว่าดว้ยสทิธเิด็กจะตัง้คณะท างานขึน้ก่อนสมยัประชมุหนึง่สปัดาหเ์พื่อเตรียมรายการประเด็นและ

ค าถามเกี่ยวกบัรายงานของรัฐภาคีที่ก าลงัจะไดร้ับการพิจารณา 

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนมอบหมายหนา้ท่ีดงักลา่วใหก้บัหน่วยเฉพาะกิจดา้นรายงานของประเทศ (country 

report task forces)
15

 ซ่ึงจะประชมุกนักอ่นเร่ิมสมยัประชมุตรวจสอบรายงานของรัฐทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

คณะกรรมการสว่นมากจะแตง่ตัง้สมาชกิคนหนึง่ใหเ้ป็นผ ูร้ายงานเรือ่งประเทศ (country rapporteur) 

ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีแกนน าในการจดัเตรียมรายการประเด็นของแตล่ะประเทศเป็นการเฉพาะ 

แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ  

นอกจากรายงานของรัฐภาคี 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนอาจไดร้ับขอ้มลูเรื่องการปฏิบตัติามบทบญัญัตขิองสนธิสญัญาจา

กหนว่ยงาน กองทนุและโครงการขององคก์ารสหประชาชาตแิละองคก์รระหว่างรัฐบาลอืน่ๆ NHRIs 

รวมทัง้ภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะ NGOs (ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต)ิ สมาคมวิชาชพี และสถาบนัวิชาการ  

 

15 หนว่ยงานเฉพาะกิจดา้นรายงานของประเทศประกอบดว้ยผูร้ายงานเร่ืองประเทศหนึง่คน 
และสมาชิกคณะกรรมการสี่ถึงหกคนที่ไดร้ับการเสนอชื่อโดยประธาน 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
การพิจารณารายงานของรฐัภาคี 

รัฐภาคีจะไดร้ับเชญิใหเ้ขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอรายงานของพวกเขา 

ตอบค าถามของสมาชกิคณะกรรมการ และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแก่คณะกรรมการ หากขอ้มลูมพีรอ้มครบถว้นแลว้ 

คณะกรรมการจะตรวจสอบรายงานร่วมกบัผูแ้ทนรัฐบาลเหลา่นัน้ 

โดยมวีตัถปุระสงคใ์หเ้กิดการพดูคยุหารืออย่างสรา้งสรรคเ์พือ่ชว่ยเหลอืรฐัดงักลา่วในความพยายามที่จะอนวุตักิารส

นธิสญัญาอย่างเต็มที่และมปีระสทิธิภาพมากที่สดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญามใิชอ่งคก์รตลุาการ แตจ่ะเพียงท าหนา้ท่ีตรวจตราการอนวุตักิารสนธิสญัญา 

ตลอดจนใหก้ าลงัใจและค าแนะน าแก่รัฐทัง้หลาย 

 

   ดขูอ้มลูที่ปรับใหล้่าสดุอยู่เป็นประจ าเกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

  ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้น พรอ้มทัง้รฐัที่ถกูนดัหมายใหป้รากฏตวัในที่ประชมุ ไดท้ี่ฝ่ายคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 

  สิทธิมนษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

 

บทสรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

จากการพดูคยุหารือกบัรัฐหนึง่ ประกอบกบัขอ้มลูอื่นที่ไดร้ับ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนจะน าสิง่ที่ร ูจ้กักนัทัว่ไปว่าบทสรปุขอ้สงัเกต (concluding 

observations)
16

 มาใช ้ซ่ึงระบถุึงดา้นบวกของการอนวุตักิารสนธิสญัญาฉบบัหนึง่โดยรัฐนัน้ 

และดา้นที่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญามขีอ้เสนอแนะแกร่ฐัเพื่อด าเนนิการเพิม่เตมิ 

เป็นสิง่ส าคญัที่รฐัดงักลา่วจะตอ้งรายงานกลบัมายงัคณะกรรมการในรายงานตามวาระถดัจากนัน้ว่าไดด้ าเนนิขัน้ตอ

นอย่างไรบา้งตามขอ้เสนอแนะ เชน่เดยีวกบัตามบทบญัญตัขิองสนธิสญัญา 

การติดตามขอ้เสนอแนะ 

ดว้ยจดุประสงคท์ี่จะชว่ยเหลอืรฐัตา่งๆ ในการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนทัง้หลายไดเ้ร่ิมใชก้ระบวนการที่ท าใหเ้กิดการตดิตามผลของบทสรปุ

ขอ้สงัเกตอย่างมปีระสทิธิภาพ 

บางคณะเรียกรอ้งในบทสรปุขอ้สงัเกตใหร้ฐัรายงานกลบัมาท่ีผูร้ายงานเร่ืองประเทศหรือตดิตามผลภายในกรอบเวล

าท่ีตกลงกนัเกี่ยวกบัมาตรการที่จะน ามาใชต้อบสนองขอ้แนะน าใดเฉพาะ หรือ ”ขอ้กงัวลส าค ญล าดบัตน้ (priority 

concerns)” จากนัน้ ผูร้ายงานจะรายงานตอ่ไปยงัคณะกรรมการ 

สมาชกิบางคนของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาไดเ้ดนิทางไปยงัประเทศตา่งๆ ตามค าเชญิของรัฐภาคีเหลา่นัน้ 

เพื่อตดิตามรายงานและผลการปฏิบตัติามบทสรปุขอ้สงัเกต 

 

3. การพิจารณาขอ้รอ้งเรยีนจากบคุคลท่ีกลา่วอา้งว่าสิทธิของพวกเขาถกูละเมิดโดยรฐั

ภาคีรฐัหน่ึง 

 
 
 
16 คณะกรรมการบางคณะเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า “บทสรปุความเห็น (concluding comments)” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัค าในสนธิสญัญาที่รับผิดชอบ
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม  
 
ในกรณีที่เขา้เงือ่นไขบางประการ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนเจ็ดคณะอาจพิจารณาขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้ค าถามจากบคุคลท่ีอา้งว่

าสทิธิของพวกเขาถกูละเมดิโดยรัฐภาคีรฐัใด 

คณะกรรมการเหลา่นีป้ระกอบดว้ยคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ 

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี คณะกรรมการว่าดว้ยแรงงานยา้ยถิน่ฐาน 

คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิของผูพ้กิาร และคณะกรรมการวา่ดว้ยการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย 

กอ่นเดือนกนัยายน ค.ศ. 2008 

กลไกรอ้งเรยีนของคณะกรรมการว่าดว้ยแรงงานยา้ยถ่ินฐานยงัไม่มีผลบงัคบั 

และกลไกรอ้งเรยีนของคณะกรรมการว่าดว้ยการบงัคบับคุคลใหส้ญูหายยงัมิไดร้บัการจดัตัง้ 

สว่นพิธีสารเลอืกรับของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรมนัน้จะรับพิจารณาขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายหลงัจากมผีลบงัคบัแลว้ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาไมอ่าจพิจารณาขอ้รอ้งเรียนที่พวัพนักบัรัฐภาคีใด 

เวน้เสยีแตว่่ารัฐนัน้จะไดร้ับรองไวอ้ย่างชดัเจนว่าคณะกรรมการมอี านาจกระท าการดงักลา่ว 

ไมว่่าโดยการออกค าประกาศภายใตม้าตราท่ีเกี่ยวขอ้งในสนธสิญัญา 

หรือโดยการยอมรับพธิีสารเลอืกรับท่ีเกี่ยวโยงกนั 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเร่ืองขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลไดใ้นบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

นอกจากนัน้ ยงัหารายละเอียดเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลท่ียื่นตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

(หรือที่เรียกว่าค ารอ้ง) 

อนัรวมถึงค าแนะน าและค าสัง่เร่ืองวิธกีารยืน่ขอ้รอ้งเรียนไดจ้ากฝ่ายคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยช

นบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

 
 

4. ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้พิพาทระหว่างรฐั 

สนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนหลายฉบบับญัญัตใิหร้ัฐภาคีตา่งๆ 

สามารถรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองว่าดว้ยการละเมดิสนธิสญัญาโดยรัฐใดรั

ฐหนึง่ กระบวนการเช่นน้ีไม่เคยถกูใชก้อ่นเดือนกนัยายน ค.ศ. 2008 

5. การไต่สวน 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสีค่ณะ-ประกอบดว้ยคณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิของผูพ้ิการ 

และคณะกรรมการว่าดว้ยการบงัคบับคุคลใหส้ญูหาย (ภายหลงัจากตัง้ขึน้แลว้)-

อาจริเร่ิมการไตส่วนทางลบัหากพวกเขาไดร้ับขอ้มลูนา่เชือ่ถือที่บ่งชีอ้ย่างสมเหตสุมผลว่าเกดิการละเมดิอนสุญัญาเ

หลา่นีอ้ย่างรา้ยแรง ในวงกวา้ง และเป็นระบบ 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
ในรฐัภาคีหนึง่ การไตส่วนอาจน ามาใชไ้มไ่ดก้บัรัฐภาคีที่เลอืกอยู่นอกกระบวนการนี้ 

ซ่ึงท าใหอ้ านาจของคณะกรรมการในการไตส่วนถกูตดัออกไปอย่างเห็นไดช้ดั
17

 

ในกรณีที่มกีารรับประกนัและไดร้ับความยินยอมจากรฐัภาคี การไตส่วนอาจรวมถงึการตรวจเยี่ยมรฐัดว้ย 

ภายหลงัการตรวจสอบผลที่ไดร้ับจากการไตส่วน 

คณะกรรมการจะสง่ผลดงักลา่วไปยงัรัฐนัน้พรอ้มกบัความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

กระบวนการไตส่วนเป็นความลบั และจะตอ้งไดร้ับความร่วมมอืจากรฐัภาคีตลอดกระบวนการ 

 

   

 ขอ้มลูล่าสดุเกีย่วกบัเร่ืองการไตส่วนสามารถหาดไูดจ้ากใบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 30 ระบบคณะกรรมกำร 

  ประจ ำสนธิสญัญำสิทธิมนุษยชน (The United Nations Human Rights Treaty System) 

 

 

 

6. กระบวนการเตือนภยัลว่งหนา้และด าเนินการเรง่ด่วน 

ตัง้แต ่ค.ศ. 1993 เป็นตน้มา 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติไดพ้ฒันากระบวนการเตือนภยัลว่งหนา้และด าเนินก

ารเรง่ด่วน (early warning and urgent action)
18

 ขึน้ 

กระบวนการเตอืนภยัลว่งหนา้มเีป้าหมายที่จะป้องกนัไมใ่หปั้ญหาที่ด ารงอยูใ่นรัฐภาคียกระดบัไปสูค่วามขดัแยง้ครั้ง

ใหม ่หรือป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ขึน้ใหม ่

กระบวนการด าเนนิการเร่งดว่นมเีป้าหมายท่ีจะรับมอืกบัปัญหาซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดร้ับความสนใจโดยพลนั 

เพื่อป้องกนัหรือจ ากดัขอบเขตหรือจ านวนการละเมดิอย่างรา้ยแรงของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัก

ารเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติในทกุรปูแบบ อนึง่ ในทางปฏิบตั ิกระบวนการเหลา่นีม้กัถกูใชค้วบคู่กนัไป 

และอาจเป็นการใชโ้ดยคณะกรรมการเองหรือฝ่ายที่สนใจอนัรวมถึงผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมดว้ยอย่างเชน่กลุม่

ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ 

 

7.   ขอ้คิดเห็นทัว่ไป 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนแตล่ะคณะจะจดัพิมพอ์รรถาธิบายบทบญัญตัขิองสนธิสญัญาสทิธิ

มนษุยชนที่คณะกรรมการรับผดิชอบตรวจตราอยู่ โดยใชร้ปูแบบขอ้คิดเห็นทัว่ไป (general comments) 

(คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ 

และคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรีใชค้ าว่า “ขอ้เสนอแนะทัว้ไป (general recommendations)”) 

ขอ้คิดเห็นทัว่ไปจะใหแ้นวทางการอนวุตักิารอนสุญัญา 

โดยครอบคลมุหลากหลายเร่ืองตัง้แตก่ารอธิบายบทบญัญัตทิี่มสีาระส าคญัอย่างรอบดา้นจนถึงค าชีแ้นะทัว่ไปในเร่ื

องขอ้มลูที่โยงกบัมาตราใดเป็นการเฉพาะซ่ึงรฐัภาคีควรยื่นรายงาน 
17 ในขณะใหส้ตัยาบันหรือภาคยานวุัติ รัฐภาคีของอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานอาจเลือกที่จะไม่อยู่ในกระบวนการนี ้โดยท าเป็นค าประกาศภายใตม้าตรา 28 

ในท านองเดียวกัน 

รัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทกุรปูแบบอาจตดัอ านาจของคณะกรรมการโดยท าค าประกาศภายใตม้า

ตรา 10 รัฐใดที่เลือกจะไม่ใชก้ระบวนการเชน่นีอ้าจเปลี่ยนใจยอมรับในภายหลงัได  ้
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 
 

  ขอ้คิดเห็นรว่มและขอ้เสนอแนะรว่มของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนจะถกู 

  รวบรวมไวใ้นแตล่ะปี สามารถหาดพูรอ้มขอ้มลูเกีย่วกบัวนัท่ีก าลงัจะมีการอภิปรายไดท่ี้ฝ่าย 

 คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

 
 

8. วนัอภิปรายทัว่ไป/การถกเถียงรายประเด็น 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนจ านวนหนึง่จดัใหม้กีารอภปิรายทัว่ไปเกี่ยวกบัประเด็นหรือปัญหาเฉ

พาะเร่ืองหนึง่เป็นเวลาหลายวนั การอภปิรายรายประเด็นมกัเปิดใหบ้คุคลภายนอกเขา้ร่วม เชน่ 

พนัธมติรขององคก์ารสหประชาชาต ิคณะผูแ้ทนจากรัฐภาคีและผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะ NGOs 

สถาบนัวิชาการ สมาคมวิชาชพี และผูเ้ชีย่วชาญ 

ผลลพัธท์ี่ไดอ้าจชว่ยใหค้ณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนสามารถร่างขอ้คิดเห็นทัว่ไปฉบบัใหมข่ึน้มา 

อีกทัง้ยงัชว่ยใหร้ัฐตา่งๆ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นเขา้ใจขอ้ก าหนดของสนธิสญัญา 

9. การประชมุรว่มประจ าปีของประธานคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

และการประชมุระหว่างคณะกรรมการ  

การประชมุรว่มประจ าปีของประธานคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนจดัขึน่ที่นครเจนวีา 

และเป็นเวทีเพื่อใหส้มาชกิคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนสนทนาแลกเปลีย่นกนัในเร่ืองงานของพวก

เขา รวมทัง้พจิารณาวิธีการที่จะท าใหร้ะบบคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาโดยรวมมปีระสทิธิภาพมากขึน้ 

ประเด็นทีพ่ดูคยุกนัในที่ประชมุเหลา่นีค้รอบคลมุถึงการกระชบัปรับปรงุกระบวนการรายงานสถานการณส์ทิธมินษุ

ยชนใหเ้กิดประสทิธิผลในทกุดา้น วิธีการท างานอย่างสอดคลอ้งกนัของคณะกรรมการทกุคณะ 

การตดิตามผลการประชมุระดบัโลก และประเด็นการเงนิ นอกจากนี ้

การหารืออย่างไมเ่ป็นทางการกบัรัฐภาคีและพนัธมติรขององคก์ารสหประชาชาตริวมทัง้ NGOs 

ก็เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการประชมุร่วมของประธานเชน่กนั 

การประชมุระหว่างคณะกรรมการประกอบดว้ยประธานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนทกุ

คณะ และสมาชกิสองคนจากแตล่ะคณะ 

การมตีวัแทนมากขึน้ในที่ประชมุระหว่างคณะกรรมการนีท้ าใหเ้กิดการอภปิรายอย่างลงลกึในรายละเอียดของขอ้เส

นอแนะตอ่ประเด็นตา่งๆ ทีเ่กี่ยวโยงกบัวิธีการท างานและประเด็นอื่นๆ 

ไดม้ากกว่าการประชมุร่วมประจ าปีของประธาน 

 ดขูอ้มลูล่าสดุของการประชมุรว่มประจ าปีของประธานคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา  

 สิทธิมนษุยชนและการประชมุระหว่างคณะกรรมการ ไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง OHCHR 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 

10. การปฏิรปูคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

กระบวนการและวธิีการท างานของคณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการพดูคยุหา

รือ โดยเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิรปูระบบโดยรวมที่องคก์ารสหประชาชาตไิดด้ าเนนิการในชว่งหลายปีที่ผา่นมา
19

 

จนถึงปัจจบุนั 

การปฏิรปูคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนมุง่เนน้ไปที่การประสานงานและความสอดคลอ้งกนัของวิ

ธีการท างาน อนัรวมถึงการรบั "วิธีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ” 

และการปรับปรงุขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรายงานโดยรัฐภาคผีา่นการใชเ้อกสารหลกัแบบเดียวกนั (common core 

document) และรายงานเฉพาะตามสนธิสญัญาท่ีเป็นเป้าหมาย
20

 

 

ยิง่กว่านัน้ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนก าลงัด าเนนิการเพื่อสรา้งความร่วมมอือยา่งมปีระสทิธิภาพระหว่า

งคณะกรรมการและคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

โดยเฉพาะในสว่นที่เกี่ยวกบักลไกทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน (universal periodic review – UPR) แบบใหม ่

และเพื่อพฒันาแบบนยิมตา่งๆ ส าหรับการเพิม่ปฏิสมัพนัธก์บัผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ
21

 

ในดา้นการเผยแพร่ขอ้มลูเร่ืองคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนและกระบวนการตา่งๆ 

ไดม้กีารหารือมากขึน้เชน่กนัถงึการปฏิรปูโครงสรา้ง ซ่ึงรวมขอ้เสนอโดยอดตีขา้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยชนทีช่ือ่หลยุส ์

อารเ์บอรใ์นปี ค.ศ. 2005 เกี่ยวกบัการจดัตัง้คณะกรรมการสามญัร่วมประจ าสนธิสญัญาขึน้ชดุหนึง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 ในรายงานปี ค.ศ. 2002 ของเขาภายใตห้วัขอ้ “การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ารสหประชาชาติ: วาระแห่งการเปลี่ยนแปลงไปขา้งหนา้ (Strengthening the 

United Nations: an agenda for further change)” (A/57/387 และแกไ้ขครั้งที่ 1) เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนัน้คือนายโคฟ่ี อันนาน 

เรียกรอ้งใหค้ณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนปรับแต่งแนวทางการด าเนนิกิจกรรมของพวกเขาใหป้ระสานกนัมากขึน้ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005 

ในรายงานของเขาที่มีชื่อว่า “ภายใตเ้สรีภาพอันกวา้งขวางกว่าเดิม: เดินหนา้สู่การพัฒนา ความมัน่คงและสิทธิมนษุยชนของชนทัง้ปวง (In larger freedom: 

towards development, security and human rights for all)” อดีตเลขาธิการเรียกรอ้งให ้

“จัดท าและใชคู้่มือการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาทกุคณะเพ่ือที่ว่าคณะกรรมการเหล่านีจ้ะสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นระบบเดียวกนั 

(A/59/2005, วรรค 147) 
 

 

20 ด ู“คู่มืออันสอดคลอ้งกันในการรายงานภายใตส้นธิสญัญาสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

รวมถึงคู่มือเอกสารหลกัเดียวกนัและเอกสารตามสนธิสญัญาเฉพาะที่เป็นเป้าหมาย (Harmonized guidelines on reporting under the international human rights 

treaties, including guidelines on a common core document and treaty-specific targeted documents)” (HRI/MC/2005/3). 
 

 

21 ด ู“การด าเนนิการตามตราสารสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพันธกรณีดา้นรายงานภายใตต้ราสารสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

(Effective implementation of international instruments on human rights, including reporting obligations under international instruments on human rights)” 

(A/62/224). 
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 การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 

ค. วิธีการเขา้ถึงและท างานรว่มกบัคณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

การประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนไดพ้ิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่าเป็นวิธีการห

นึง่ที่มปีระสทิธิภาพส าหรับภาคประชาสงัคมในการสนบัสนนุใหเ้กิดสทิธมินษุยชนในทางปฏิบตั ิ

และในการพฒันาแนวทางสทิธมินษุยชนที่แทจ้ริง ในระดบัชาตนิัน้ 

ภาคประชาสงัคมมบีทบาทส าคญัตอ่การตรวจสอบ 

สง่เสริมและตดิตามกจิกรรมที่เกี่ยวเนือ่งกบังานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

การมสีว่นร่วมแขง็ขนัโดยภาคประชาสงัคมในขัน้ตอนตา่งๆ 

ของรอบการจดัท ารายงานและในกระบวนการอย่างเชน่การยืน่ขอ้รอ้งเรียน 

การไตส่วนและการเตอืนภยัลว่งหนา้ลว้นแตเ่ป็นประโยชนก์บังานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุ

ยชน 

โดยทัว่ไป NGOs 

เป็นผูม้บีทบาทหลกัของภาคประชาสงัคมซ่ึงมสีว่นร่วมกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ประชมุคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา ผูม้บีทบาทอื่นๆ ของภาคประชาสงัคมเชน่ 

ผูเ้ชีย่วชาญรายบคุคลและนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน ตวัแทนสถาบนัวิชาการและงานวิจยั 

ตลอดจนสมาชกิกลุม่วิชาชพีก็มสีว่นสนบัสนนุกระบวนการจดัท ารายงานตามสนธิสญัญาอยู่บ่อยครั้ง 

การเขา้มาเกี่ยวขอ้งของพวกเขา 

โดยเฉพาะในการน าเสนอขอ้มลูตอ่คณะกรรมการหรือการร่วมการประชมุของคณะกรรมการ มกัถกูผลกัดนัโดย 

NGOs ที่คุน้เคยและกระตอืรือรน้กบัระบบการรายงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

ทัง้อนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิเด็ก 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานยา้ยถิน่ฐานและสมาชกิในครอบครัว 

และอนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิของผูพ้กิารมองทะลถุึงบทบาทส าหรับ “องคก์รอื่นๆ ที่มคีวามเชีย่วชาญ” 

ในงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ซ่ึงในกรณีของอนสุญัญาสองฉบบัแรกมกีารตคึวามว่าหมายถึง NGOs นอกจากนัน้ 

คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

และคณะกรรมการว่าดว้ยสทิธเิด็กไดน้ าแนวทางการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมมาใชใ้นงานของตน (NGOs 

ไดร้ับการเนน้เป็นการจ าเพาะในกรณีเหลา่นี้
22

) 

วิธีการปฏิสมัพนัธก์บัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมแตกตา่งกนัไปตามคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุ

ยชนแตล่ะคณะ ซ่ึงปรากฏอย ูใ่นภาคผนวกของบทน้ี 

 

1. การสง่เสรมิใหมี้การรบัรองตราสารระหว่างประเทศฉบบัใหม่และการ 

ใหส้ตัยาบนัหรอืภาคยานวุติัสนธิสญัญาฉบบัปัจจบุนั 

ภาคประชาสงัคมสามารถแสดงบทบาทส าคญัในการพฒันาและการรับรองตราสารระหว่างประเทศฉบบัใหม ่

ดว้ยการสนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาสนธิสญัญาใหมข่ึน้รวมทัง้การรับรองโดยรัฐทัง้หลาย 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัสามารถชว่ยค า้จนุบรรทดัฐานระหว่างประเทศและการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนเชน่

กนั 

22 ด ู“การมีส่วนร่วมของ NGO ในกิจกรรมของคณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม (NGO participation in the activities of the 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights)” (E/C.12/2000/6) และแนวทางการมีส่วนร่วมของพันธมิตร (NGOs และผูเ้ชี่ยวชาญรายบคุคล 

)ในคณะท างานก่อนสมัยประชมุของคณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก ((Guidelines for the participation of partners (NGOs and individual experts) in the pre-

sessional working group of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/90, ภาคผนวก VIII) 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

   

 

 

 

 บทบาทของภาคประชาสงัคมในการพฒันามาตรฐานใหม่ๆ ของ 

   สิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

 

อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้ก

ารและพิธีสารเลอืกรบั 

ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2006 

ที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชา 

ชาตริับรองอนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิ

ของผูพ้ิการและพิธีสารเลอืกรบัขอ

งอนสุญัญา 

ภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะผูพ้กิาร

และองคก์รตวัแทนของพวกเขามบี

ทบาทส าคญัในทกุขัน้ตอนที่น าไปสู่

การรับรองตราสารดงักลา่ว 

ตวัแทนภาคประชาสงัคมไดเ้ขา้ร่วม

ในการเจรจาดา้นเนือ้หาและปัจจบุั

นยงัคงมบีทบาทแข็งขนัในการสง่เ

สริมใหร้ัฐตา่งๆ ใหส้ตัยาบนั

 

การเจรจาเกี่ยวกบัอนสุญัญาว่

าดว้ยสทิธิของผูพ้ิการเกิดขึน้ร

ะหว่างปี ค.ศ. 2002 และ 

2006 

ซ่ึงเป็นการเจรจาเร่ืองสนธิสญั

ญาสทิธิมนษุยชนที่ใชเ้วลานอ้ย

ที่สดุ 

ในวโรกาสของการรับรองอนสุั

ญญาฉบบันี ้

ขา้หลวงใหญ่ในขณะนัน้คือหลุ

ยส ์อารเ์บอร ์

ไดย้ า้ถึงความร่วมมอืซ่ึงไมเ่คยเ

กิดขึน้มาก่อนระหว่างรัฐ 

องคก์ารสหประชาชาต ิ

ภาคประชาสงัคม และ NHRIs 

ในการยกร่างสนธิสญัญาฉบบั

ใหมน่ี ้โดยกลา่วว่า:

 

ขา้พเจา้ใคร่ขอ.......สรรเสริญประช

าคมผูพ้กิารที่ ทุม่เทแรงดลใจอย่าง

แน่วแน่เพื่ อชว่งเวลาอันส าคัญย่ิงน้ี 

บทบาทของพวกเขาถือเป็นบทบาท

ของการสร้างความเปล่ียนแปลง 

ซึ่ งมีค่าเหนือกวา่ปฏิญญาหรือถอ้

ยแถลงใดๆ 

การขับเคล่ือนของผูพ้ิการไดพ้สูิจน์

ใหเ้ห็นวา่พวกเขาสามารถ-

ไมว่า่จะใชค้ าพูดใด-

ต่อสูกั้บความเฉื่ อยชา 

การเมินเฉยและบ่อยคร้ังคือการต่

อตา้น 

เพื่ อน าพลังทางกฎหมายมาใชใ้นกา

รบรรลซุึ่ งความใฝ่ฝันอันชอบธรร

มของพวกเขาที่ จะไดรั้บความเสมอ

ภาคและความยุติธรรม 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

  อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการค ุม้ครองบคุคลจากการบงัคบัใหส้ญูหาย    
 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดยเฉ

พาะสมาคมของครอบครัวผูเ้สยีหา

ยจากการบงัคบัใหส้ญูหายมสีว่นร่

วมอย่างกระตอืรือ 

รน้ในการประชมุของคณะท า 

งานภายใตอ้ดตีคณะ 

กรรมาธิการสทิธิมนษุยชนซ่ึงท าก

ารร่างอนสุญัญาฉบบันี ้

นางสาวมารต์า โอแคมโป เดอ 

วาสเกซ 

ผูซ่ึ้งลกูสาวของเธอเป็นเหยื่อของก

ารบงัคบัใหส้ญูหายในประเทศอารเ์

จนตนิา ไดร้ณรงคต์ลอดเวลา 30 

ปีที่ผา่นมาเพื่อขจดัวิธีการบงัคบับุ

คคลใหส้ญูหาย 

รวมทัง้เพื่อใหม้กีารบญัญัตติราสา

รระหว่างประเทศในเร่ืองนี ้

โดยเธอเป็นตวัแทนของสหพนัธส์ม

าคมญาตผิูส้ญูหายระหว่างถกูคมุ

ขงัแห่งทวีปอเมริกา (American 

Federation of Associations for 

Relatives of the Detained-

Disappeared - FEDEFAM) 

ในการประชมุของคณะ ท างานดว้ย 

ตอ่มาในชว่ง

พิธเีปิดการประชมุคณะมนตรีสทิธิ

มนษุยชนเมือ่วนัที่ 22 มถินุายน 

ค.ศ. 2006 

ก่อนการรับรองอนสุญัญานี ้

นางสาว เดอ วาสเกซ กลา่วว่า: 

ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1977 

ขา้พเจา้เขา้ร่วมการเคล่ือนไหวอย่า

งไร้ประสบการณ์ของกลุ่มแม่ๆ  

ในพลาซา่ เดอ มาโย (Mothers of 

the Plaza de Mayo)... 

ซึ่ งพร้อมกับผูห้ญิงเหล่านั้น 

ขา้พเจา้เร่ิมกระบวนการเรียนรู ้

ขา้พเจา้เร่ิมตระหนักวา่ขา้พเจา้ไมเ่พี

ยงก าลังพยายามคน้หาลูกสาวและ

ลูกเขยของตัวเอง 

แต่ก าลังคน้หาลูกชายและลูกสาวข

องประเทศอาร์เจนตินาและทวปีละ

ตินอเมริกาทุกคนที่ ถูกบังคับใหสู้ญ

หายไป และในวันน้ีเป็นการคน้หา 

“บุคคลที่ ถูกบังคับใหสู้ญหาย 

(Desaparecidos)” ท่ัวโลก 

ขา้พเจา้ปรารถนาท่ีจะใหพ้วกทา่นท

ราบวา่ 

หลังเหตุการณ์คมุขังและหายตัวไป

ที่ เกิดกับคนที่

เรารัก 

เราไดเ้ดนิมาถึงจุดส้ินสดุอันเจบ็ปว

ดของการไร้ค าตอบ ไมม่ีที่ ใหพ้ึ่ งพา 

ไมม่ีหมายเรียกใหพ้าตัวมาศาลหรื

อค าส่ังศาลที่ จะใหค้วามคุม้ครอง 

ดว้ยความทุกขร์ะทมพวกเราจงึตอ้

งออกไปหาประชาคมโลก 

แต่ก็กลายเป็นเพียงเพื่ อจะพบวา่ไม่

มีกฎหมายใดที่ จะชว่ยเหลือเราไดอ้

ย่างเหมาะสม ทา่นประธานที่ เคารพ 

น่ันคือเหตุผลวา่ท าไมพวกเราจงึมา

ยืน ณ ตรงน้ีอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ เรามาก็เพื่ อเรียกร้องต่อทา่นและ

ผูแ้ทนอันทรงเกียรติของคณะมนต

รีสิทธิมนุษยชนใหรั้บรองอนุสัญญ

าฉบับน้ีในที่ สดุ 

พวกเราเดนิทางมายาวนานพรอ้ม

กับความส าเร็จและความทอ้แทผิ้ด

หวัง 

ในวันน้ีพวกเราหันมาหาทา่นทัง้หล

ายเพื่ อที่ จะท าใหไ้มม่ีใครในโลกน้ีตอ้

งตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรมต่อ

มวลมนุษยชาติดว้ยการบังคับใหสู้

ญหายเพิ่ มขึ้นอีกต่อไป 

  

 
หากรัฐใดยงัไมใ่หส้ตัยาบนัหรือภาคยานวุตัสินธิสญัญาหรือพธิีสารฉบบัใด 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมระดบัชาตอิาจผลกัดนัใหร้ัฐบาลด าเนนิการดงักลา่ว โดยประสานความพยายามกบั NHRIs 

และสือ่ในชาต ิและ/หรือโดยการยกระดบัการรับรูข้องสาธารณชนเกี่ยวกบัเร่ืองนี้ 

 
   สามารถดสูถานภาพการใหส้ตัยาบนัสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนตา่งๆ พรอ้มพิธีสารเลอืกรบัได ้

 ที่เว็บไซตข์อง OHCHR 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

2. การติดตามตรวจตราพนัธกรณีดา้นรายงานของรฐัภาคี 

ไมเ่สมอไปที่รัฐภาคจีะสามารถ-ดว้ยเหตผุลตา่งกนั-บรรลพุนัธกรณีดา้นรายงานที่ผกูพนัพวกเขาอยู่ 

ภาคประชาสงัคมอาจผลกัดนัรฐับาลใหจ้ดัท ารายงานทนัก านดเวลา 

และสามารถชว่ยยกระดบัการรบัรูข้องสาธารณชนเกี่ยวกบัพนัธะของรัฐที่จะตอ้งยื่นรายงานตามเวลาท่ีก าหนด 

นอกจากนี ้

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัสามารถใหข้อ้มลูเสริมกบัรัฐในเร่ืองการด าเนนิการตามสนธิสญัญาท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไ

วร้ะหว่างจดักจิกรรมของพวกเขา อีกทัง้ท างานเป็นพนัธมติรกบัรัฐในการอนวุตักิารสนธิสญัญา 

หากรัฐภาคีใดไมย่ื่นรายงานหลงัจากพน้ก าหนดเวลา และไมส่นองตอบค ารอ้งขอรายงานจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนอาจพิจารณาสถานการณข์องประเทศนัน้ในที่ประชมุคณะกรรมการโ

ดยปราศจากรายงาน กระบวนการเชน่นีเ้รียกกนัว่ากระบวนการทบทวน (review procedure) 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ตลอดจนองคก์รพนัธมิตรขององคก์ารสหประชาชาติสามารถสนบัสนนุกระบวนการทบทวนในดา้นขอ้มลู 

จากขอ้มลูดงักลา่วประกอบกบัการพดูคยุหารอืกบัรฐัภาคีนัน้ 

คณะกรรมการจะจดัท าบทสรปุขอ้สงัเกตซ่ึงรวมขอ้เสนอแนะเอาไวด้ว้ย 

3. การยืน่รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ตลอดวงจรการจดัท ารายงาน 

คณะกรรมการเปิดรับขอ้มลูเพิม่เตมิในทกุดา้นที่ตกอยู่ภายใตส้นธิสญัญาที่พวกเขารับผดิชอบอยู่ 

เพื่อที่จะตรวจสอบการด าเนนิการของรัฐไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

วิธีที่ไดผ้ลท่ีสดุส าหรับการยื่นขอ้มลูเพิ่มเตมิโดยผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมคือการยื่นรายงานเป็นลายลกัษณอ์กั

ษร 

รายงานที่เป็นประโยชนส์ดุมกัเป็นรายงานที่จดัท าผา่นการประสานความร่วมมอืระหว่างผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม

จ านวนมาก ดงันัน้ 

จึงตอ้งผลกัดนัใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยื่นรายงานของประเทศซ่ึงเกิดจากการจดัท าร่วมกนั 

แบบนยิมตา่งๆ ส าหรับการยื่นขอ้มลูแตกตา่งกนัไปตามคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนแตล่ะคณะ 

โดยทัว่ไป 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรยื่นขอ้มลูและเอกสารภายหลงัจากที่รัฐภาคียื่นรายงานตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิ

สญัญาและก่อนที่จะเร่ิมมกีารพจิารณารายงาน 

คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

และคณะกรรมการว่าดว้ยสทิธเิด็กเปิดรับขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก NGOs ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

เชน่เดยีวกบัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ชีย่วชาญรายบคุคล สถาบนัวิชาการ 

สมาคมวิชาชพีและสมาชกิรัฐสภา) 

ผา่นคณะท างานที่ตัง้ขึน้ก่อนสมยัประชมุเพื่อน าไปใชใ้นการจดัเตรียมรายการประเด็น 

คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิเด็กก าหนดใหต้อ้งยื่นขอ้มลูท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่คณะท างานก่อนสมยัประชมุเป็นเวล

าสองเดอืน นอกจากนัน้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอนัรวมถึงสถาบนัวิชาการและสมาคมวิชาชพียงัสามารถย่ืนขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรใ

หก้บัหนว่ยเฉพาะกิจดา้นรายงานประเทศภายใตค้ณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมานและคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนไ

ดเ้ชน่กนั 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 

 

สว่นใหญ่แลว้ 

ขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่ย่ืนตอ่คณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนถือว่าเป็นขอ้มลูสาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเก็บรักษาขอ้มลูเหลา่นีไ้วเ้ป็นความลบัในกรณีที่มกีารรอ้งขอเป็นพิเศษ 

รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่ย่ืนโดยผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไมใ่ชเ่อกสารทางการขององคก์ารสหประชาชาต ิ

และไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารเรียบเรียงหรือแปล ฉะนัน้ 

จึงเป็นสิง่ส าคญัทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะตอ้งพิจารณาว่าควรยื่นขอ้มลูในภาษาใด 

อีกทัง้รายงานที่ยื่นก็ควรใชภ้าษาทางการภาษาหนึง่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

กอ่นการยืน่ขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นเรือ่งส าคญัท่ีจะตอ้งตรวจด:ู 

 ว่ารัฐนัน้ไดใ้หส้ตัยาบนัหรือภาคยานวุตัติราสารที่เกี่ยวขอ้งแลว้หรือไม ่และถา้ใหแ้ลว้ 

รัฐมกีารท าขอ้สงวนส าหรับบทบญัญัตขิองสนธิสญัญาไวอ้ย่างไร 

(โดยปกตขิอ้สงวนไมก่ีดกนัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในการยกประเด็นจ าเพาะขึน้มาน าเสนอตอ่คณะกร

รมการ) 

 ว่ารายงานของรฐัฉบบัต่อไปถึงก าหนดสง่เม่ือไหรแ่ละคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งจะประชมุครั้งหนา้เมื่

อไหร่ ก าหนดวนัเหลา่นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดก้ระทนัหัน 

ดงันัน้จึงเป็นสิง่ส าคญัที่จะตอ้งคงการตดิตอ่อย่างสม า่เสมอกบัส านกัเลขาธิการของคณะกรรมการที่เกี่ยว

ขอ้งไปจนถงึก าหนดการประชมุแตล่ะสมยั 

 ประเด็นหลกัที่ก าลงัถกูพิจารณาหรือไดร้ับการพิจารณาไปแลว้ 

เป็นเร่ืองส าคญัทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะตอ้งคุน้เคยกบัเน้ือหาในรายงานฉบบักอ่นหนา้นัน้ของ

รฐัภาคี ตลอดจนบทสรปุขอ้สงัเกตครัง้กอ่น และรายการประเด็นท่ีผ่านมา และ 

 แนวทางการรายงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนแตล่ะคณะ 

(เพื่อทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะสามารถชว่ยตรวจสอบขอบเขตรายงานของรัฐภาคีว่าสอดคลอ้งกบั

แนวทางหรือไม)่ 
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การยืน่รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

   

วิธีที่เป็นประโยชนท์ี่สดุส าหรับผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในการยื่นขอ้มลูตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิ

มนษุยชนคือการจดัท ารายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรขนานไปกบัรายงานของรัฐ 

ก่อนที่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะเร่ิมร่างรายงานของพวกเขา 

ขอแนะน าใหท้ าความเขา้ใจกบัแนวทางเฉพาะในการรายงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนชดุนั้

น รายงานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรควรมโีครงสรา้งคลา้ยกบัรายงานอย่างเป็นทางการของรฐั 

และควรมุง่ประสงคท์ี่จะวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบในดา้นกฎหมาย 

นโยบายและวิธีปฏิบตัขิองรฐัภาคีนัน้ว่าสอดคลอ้งกบัหลกัการและมาตรฐานของสนธิสญัญามากนอ้ยเพียงใด 

รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรควร: 

 ชดัเจนและเที่ยงตรง ถกูตอ้งและไมม่อีคต ิ

 เนน้สิง่ทีผ่ ูเ้ขยีนเห็นว่าเป็นปัญหาในการอนวุตักิารสนธิสญัญา 

และควรมขีอ้เสนอแนะที่เป็นจริงไดเ้พือ่ปรับปรงุสถานการณส์ทิธิมนษุยชนในประเทศดงักลา่ว และ 

 ถกูยื่นเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าไดก้่อนถึงก าหนดเวลาตรวจสอบรายงานของรัฐ 

เนือ่งจากจะชว่ยใหค้ณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนน าไปพิจารณาระหว่างตระเตรียมรายกา

รประเด็นตา่งๆ จดัเตรียมการประชมุ และร่างบทสรปุขอ้สงัเกต 

แนวทาง: 

 ขอ้มลูท่ีผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยื่นใหจ้ะตอ้งเกี่ยวโยงกบัประเทศใดเป็นการจ าเพาะ 

และสมัพนัธก์บัอาณัตขิองคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนทีร่ับขอ้มลู หากเป็นไปได ้

ควรมกีารอา้งอิงโดยตรงถึงมาตราของสนธิสญัญาท่ีบญัญัตสิทิธิซ่ึงถกูละเมดิไว ้

 ขอ้รอ้งเรียนกรณีละเมดิสทิธมินษุยชนควรมหีลกัฐานและเอกสารสนบัสนนุ 

 ขอ้มลูทัง้หมดควรมกีารอา้งองิอย่างถกูตอ้ง 

หากอา้งถึงเอกสารองคก์ารสหประชาชาตก็ิควรระบเุลขวรรคดว้ย 

เพราะเลขหนา้อาจไมต่รงกนัในภาษาท่ีแตกตา่งกนั ซ่ึงเชน่เดยีวกบัการอา้งอิงรายงานของรัฐ 

โดยจะตอ้งระบตุามภาษาทางการขององคก์ารสหประชาชาตทิีใ่ช ้

 ควรมอบฉบบัอิเล็กทรอนกิสห์นึง่ชดุและเลม่ฉบบัหลายชดุแกส่ านกัเลขาธิการของคณะกรรมการประจ าสนธิ

สญัญาสทิธมินษุยชนที่เกี่ยวขอ้ง 

เนือ่งดว้ยส านกัเลขาธกิารไมส่ามารถท าส าเนาเอกสารจากภาคประชาสงัคมได ้

 จะไมม่กีารรับเอกสารทีใ่ชภ้าษาหยาบคาย 

สามารถดรูายงานจากภาคประชาสงัคมที่ย่ืนตอ่ที่ประชมุเฉพาะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาไดท้ี่ฝ่ายสนธิสั

ญญาสิทธิมนษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

หรือในกรณีเกี่ยวกบัคณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิเด็กใหด้เูว็บไซตข์องเครอืข่ายขอ้มลูเรือ่งสิทธิเด็ก (Child Rights 

Information Network) (กล ุม่ NGO ท่ีท างานดา้นอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก) 

กรณุาดกูลอ่งในตอนทา้ยของบทน้ีเกี่ยวกบัการยื่นขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการประจ าสน

ธิสญัญาสิทธิมนษุยชนแต่ละคณะ 
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  การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเรือ่งการเขียนรายงานการอนวุติัการกติกา 

 ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 

 

ในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 2007 

ผูแ้ทนภาคสนามของ OHCHR 

ในประเทศจอรเ์จียไดจ้ดัประชมุเ

ชงิปฏิบตักิารส าหรับตวัแทนจ าน

วน 20 คนจาก NGOs ใน Tbilisi 

เกี่ยวกบัวิธีการเขยีนรายงานเสน

อตอ่คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิท

างเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม 

มสีมาชกิคณะกรรมการสองคนเ

ป็นผูด้ าเนนิการประชมุดงักลา่วซ่ึ

งพยายามที่จะ: 

 สรา้งการรับรูเ้ร่ืองตราสาร 

 

สทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

กลไกการตรวจสอบภายใตต้ราสา

รเหลา่นี ้และบทบาทจ าเพาะของ 

NGOs 

 เสริมสรา้งความเขา้ใจเร่ื

องหลกัการความเสมอภ

าค 

การหา้มเลอืกปฏิบตัแิละ

การมสีว่นร่วมในการอนุ

วตักิารกตกิาระหว่างปร

ะเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศร

ษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม 

และ 

 

 เพิม่ระดบัความรูเ้กี่ยวกบั

บทบาทของภาคประชาสงั

คมในการตดิตามตรวจต

ราความคืบหนา้ของการ

ด าเนนิการตามกตกิา 

ดว้ยวตัถปุระสงคท์ี่จะตดิตาม

ผลการอบรมเพือ่สรา้งศักยภา

พดงักลา่ว 

การประชมุโตะ๊กลมกบั NGOs 

ถกูจดัขึน้หลายครัง้ภายในปี 

ค.ศ. 2007 

 

4. การเขา้รว่มและมีสว่นรว่มในการประชมุของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

สิทธิมนษุยชน 

การเขา้ประชมุ 

 

รายงานของรฐัภาคีจะไดร้ับการพจิารณาโดยที่ประชมุเปิด 

ซ่ึงผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมในฐานะผูส้งัเกตการณ ์

การเขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนชว่ยใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสาม

ารถที่จะ: 

 สรปุขอ้มลูใหค้ณะกรรมการทัง้คณะหรือสมาชกิรายบคุคลทราบ 

 สงัเกตการหารือระหว่างคณะกรรมการและรฐั และ 

 เรียนรูโ้ดยตรงเกี่ยวกบัปัญหาที่ถกูหยิบยกขึน้มาและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

กฎเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัทิี่ใชก้ ากบัดแูลการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในการประชมุคณะกรรมการ 

รวมทัง้ชว่งเวลาก่อนสมยัประชมุจะแตกตา่งกนัไป 

 
ควรยื่นเรือ่งลว่งหนา้เพ่ือขอค ารบัรองใหเ้ขา้รว่มการประชมุของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิม

นษุยชนจากส านกัเลขาธิการท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

การมีสว่นรว่มในท่ีประชมุ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอนัรวมถึงผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการและตวัแทนกลุม่วิชาชพี 

อาจมบีทบาทแข็งขนัในการประชมุคณะกรรมการ 

แมว้่าพวกเขาไมม่สีว่นร่วมในการหารือระหว่างรัฐภาคีกบัคณะกรรมการ 

แตพ่วกเขาอาจน าเสนอประเด็นที่อยู่ในรายงานลายลกัษณอ์กัษรต่อสมาชกิคณะกรรมการได ้
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
คณะกรรมการสว่นใหญ่จดัเวลาตา่งหากไวใ้หผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมน าเสนอโดยวาจา 

กรณุาดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเร่ืองการน าเสนอขอ้มลูโดยวาจาในที่ประชมุคณะกรรมการและตอ่คณะท างานก่อนสมยัประช ุ

มในภาคผนวกของบทนี ้

การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

และคณะกรรมการว่าดว้ยแรงงานยา้ยถิ่นฐานจดัสรรเวลาไวส้ าหรับการน าเสนอขอ้มลูโดยวาจาระหว่างการประชมุ

พิจารณารายงาน 

ซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเสนอประเด็นปัญหาส าคญัที่อยู่ในรายงานลายลกัษณอ์กัษรของพวกเข

าตอ่คณะกรรมการ 

 คณะท างานกอ่นสมยัประชมุ 

คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

และคณะกรรมการว่าดว้ยสทิธเิด็กจดัสรรเวลาไวใ้หผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเป็นการเฉพาะเพื่อใหพ้วกเขามสีว่น

ร่วมในคณะท างานก่อนสมยัประชมุ 

แมว้่าคณะกรรมการชดุอื่นอาจไมเ่ปิดชอ่งทางอย่างเป็นทางการส าหรับการมสีว่นร่วมเชน่นัน้ 

แตก็่ยงัอาจเป็นไปไดท้ี่จะจดัการประชมุอย่างไมเ่ป็นทางการกบัสมาชกิคณะกรรมการโดยตดิตอ่ผา่นส านกัเลขาธิกา

รของคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

ขอ้มลูที่ไดร้ับระหว่างการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในคณะท างานก่อนสมยัประชมุอาจถกูบรรจรุวมไวใ้นราย

การประเด็นทีจ่ะสง่ใหร้ัฐภาคี นอกจากนี้ 

คณะท างานก่อนสมยัประชมุยงัใหโ้อกาสผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยื่นขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือรายงาน 

คณะกรรมการสว่นใหญ่ไมอ่นญุาตใหค้ณะผูแ้ทนรัฐบาลเขา้ร่วมการประชมุก่อนสมยัประชมุพิจารณารายงาน 

 แนวทางการน าเสนอขอ้มลูโดยวาจาในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิ  

 มนษุยชน และในการประชมุของคณะท างานกอ่นสมยัประชมุพิจารณารายงานประเทศ 

 

 การน าเสนอขอ้มลูโดยวาจาจะตอ้งสมัพนัธก์บัสนธิสญัญาใดเฉพาะ 

 การแถลงโดยวาจาจะตอ้งเคารพกรอบเวลาท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ 

 โดยปกตจิะมกีารอ านวยความสะดวกดา้นลา่มแปลภาษาในที่ประชมุเหลา่นี ้

และตวัแทนภาคประชาสงัคมควรแนใ่จว่าพวกเขาเตรียมบทน าเสนอโดยวาจาเป็นลายลกัษณอ์กัษรส าหรับ

ลา่ม 

 คณะผูแ้ทนชดุเล็กที่ประสานงานกนัอย่างดมีกัมปีระสทิธิภาพสงูกว่ากลุม่ใหญ่ที่ประกอบดว้ยผูแ้ทนส าหรับ

แตล่ะประเด็น ภาษาหยาบคายหรือกา้วรา้วจะไมเ่ป็นที่ยอมรับ 

ผูใ้ดใชภ้าษาในลกัษณะดงักลา่วจะถกูกนัใหอ้อกจากที่ประชมุ 

NGOs 

และผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมจะไดร้บัการเตือนใหติ้ดต่อส านกัเลขาธิการของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้

งลว่งหนา้เพ่ือแจง้อยา่งเป็นทางการถึงรปูแบบการมีสว่นรว่มท่ีพวกเขาวางแผนไว ้
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

  

การสรปุค าช้ีแจงอยา่งไม่เป็นทางการ 

โดยทัว่ไป 

การประชมุคณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมพบกบัสมาชกิคณะกรรมการอย่างไมเ่ป็นทาง

การ การสรปุค าชีแ้จงอย่างไมเ่ป็นทางการซ่ึงมกัถกูเตรียมการโดย NGOs 

อาจถกูจดัขึน้เคียงขา้งกนัไประหว่างพกัการประชมุทีเ่ป็นทางการ 

ที่พบเห็นบ่อยสดุคือชว่งพกัรับประทานอาหารกลางวนัตัง้แต่ 13.00 ถึง 15.00 น. 

กรณุาหมายเหตไุวว้่าจะไมม่กีารจดัลา่มแปลใหส้ าหรับการสรปุค าชีแ้จงในชว่ง “พกัรับประทานอาหาร” นี ้

การประชมุอย่างไมเ่ป็นทางการนีค้วรเนน้ประเด็นและรัฐที่คณะกรรมการก าลงัพจิารณา 

โดยปกตกิารสรปุค าชีแ้จงอย่างไมเ่ป็นทางการจะจดัขึน้ในวนักอ่นหนา้หรือวนัเดยีวกบัวนัพิจารณารายงานของรัฐที่

เกี่ยวขอ้ง 

การสรปุค าชีแ้จงที่เป็นระบบและประสานกนัมโีอกาสไดร้ับความสนใจทีจ่ะเขา้ร่วมจากสมาชกิคณะกรรมการมากกว่

า อีกทัง้มปีระสทิธิภาพมากกวา่การชีแ้จงหลายรอบในประเด็นมากมาย ดงันัน้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจึงควรประสานงานกนัในเร่ืองการด าเนนิการของพวกเขา  

ในบางประเทศ ส านกัเลขาธิการของคณะกรรมการอาจชว่ยอ านวยความสะดวกโดยจดัหาหอ้งและอปุกรณใ์ห ้

ตลอดจนแจง้สมาชกิคณะกรรมการใหท้ราบถึงการสรปุชีแ้จงดงักลา่ว 

5. การติดตามบทสรปุขอ้สงัเกตของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

สิทธิมนษุยชน 

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุและบทสรปุขอ้สงัเกตผา่นการรับรองแลว้ 

ภาคประชาสงัคมสามารถด าเนนิกิจกรรมตดิตามผลในระดบัชาต ิ

ดว้ยเป้าประสงคท์ี่จะสรา้งการรับรูเ้กี่ยวกบัขอ้เสนอแนะและกระตุน้ใหร้ัฐถาคีนัน้ปฏิบตัติามบทสรปุขอ้สงัเกต 

 

โดยเชน่นี ้

จึงเป็นสิง่ส าคญัทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรท าความเขา้ใจในเร่ืองบทรปุขอ้สงัเกตที่คณะกรรมการใหก้ารรับ

รองแลว้ 

  กรณุาเขา้ชมเว็บไซตข์อง OHCHR เพื่อสมคัรขอรับการแจง้เตือนทางอีเมลใ์นเรือ่งขอ้เสนอแนะ 

  ของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา  

ภาคประชาสงัคมอาจตดิตามบทสรปุขอ้สงัเกตของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนโดย: 

 ท างานร่วมกบัรัฐบาลเพื่อชว่ยใหส้ามารถบรรลพุนัธกรณี 

ภาคประชาสงัคมมกัมบีทบาทกระตุน้ใหเ้กิดการสง่เสริมการปฏิรปูกฎหมายในชาตแิละการก าหนดนโยบาย

ของชาต ิ

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัสามารถใชบ้ทสรปุขอ้สงัเกตของคณะกรรมการเป็นหลกัในการหารือกบัรั

ฐบาลและแผนปฏิบตักิารของตนไดด้ว้ย 

 ตรวจตราสถานการณส์ทิธมินษุยชนในบางประเทศเป็นการเฉพาะ 

รวมทัง้ขัน้ตอนทีใ่ชด้ าเนนิการตามบทสรปุขอ้สงัเกตของคณะกรรมการ 

 สรา้งการรบัร ูเ้ร่ืองกระบวนการประชมุของคณะกรรมการ ขอ้เสนอแนะที่ก าหนดใหร้ัฐภาคีปฏิบตั ิ

และวิธีการน าบทสรปุขอ้สงัเกตมาใชเ้พื่อสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัสทิธิมนษุยชนในชาต ิซ่ึงอาจท า 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
ไดโ้ดยการจดัอภปิรายเฉพาะประเด็น สนทนาโตะ๊กลม สมัมนาและประชมุเชงิปฏิบตักิาร 

หรือโดยการแปลและจดัพมิพบ์ทสรปุขอ้สงัเกต หรือโดยการร่วมมอืกบั NHRIs และสือ่ในประเทศ 

 มีสว่นรว่มในงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนโดยบอกกลา่วคณะกรรมการ

ถึงความคืบหนา้ของรัฐบาลในการปฏิบตัติามบทสรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

ตลอดจนใหข้อ้มลูส าคญัและตรงเป้าหมายแกค่ณะกรรมการ 

6. วิธีการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนรายบคุคลต่อคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

สิทธิมนษุยชน 

บคุคลซ่ึงกลา่วอา้งว่าสทิธิของเขาหรือเธอภายใตส้นธิสญัญาใดถกูละเมดิโดยรัฐภาคีของสนธสิญัญานัน้อาจสง่ขอ้ร้

องเรียนไปยงัคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

แต่มีขอ้แมว่้ารฐัดงักลา่วไดย้อมรบัอ านาจของคณะกรรมการในการรบัขอ้รอ้งเรยีนแลว้ 

บคุคลท่ีสามซ่ึงรวมผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจยืน่ขอ้รอ้งเรียนในนามบคุคลหนึง่ไดเ้ชน่กนั 

หากไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อการนี ้(“ใบมอบอ านาจ” อ านาจด าเนนิการ) 

หรือหากบคุคลนัน้ไมส่ามารถใหค้วามยินยอมดงัที่กลา่วได ้

ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลอาจยื่นไดต่้อเม่ือการเยียวยาจากภายในประเทศไรผ้ล 

และมีคณุสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขอ่ืน 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเร่ืองขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคล กรณุาดภูาคผนวกของบทน้ี และบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ่

 
 
 

7. การใหข้อ้มลูส าหรบัการไต่สวนทางลบั 

ดว้ยการใหข้อ้มลูตอ่คณะกรรมการ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจโนม้นา้วการตดัสนิใจของคณะกรรมการใหใ้ชว้ธิีการไตส่วนทางลบั 

ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการเปิดทางใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมน าเร่ืองการละเมดิและสถานการณอ์นันา่กงัวลมาสู่

ความสนใจของคณะกรรมการ 

การไตส่วนทางลบัสว่นใหญ่ถกูผลกัดนัจากขอ้มลูท่ียื่นโดย NGOs ยกตวัอย่างเชน่ 

การไตส่วนทางลบัเจ็ดกรณีที่ด าเนนิการโดยคณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน (เกี่ยวกบัประเทศบราซิล อียิปต ์

เม็กซิโก เปร ูเซอรเ์บียและมอนเตเนโกร ศรีลงักาและตรุกี) ลว้นเกิดขึน้จากขอ้มลูท่ีไดร้ับจาก NGOs ทัง้นี ้

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรีไดไ้ดส่วนทางลบัเสร็จสิน้หนึง่กรณีแลว้ (ประเทศเม็กซิโก) 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิไดอ้ีกระหว่างการด าเนนิการไตส่วนทางลบั 
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  การมีสว่นรว่มของ NGO ในการรเิริม่ใหมี้การไต่สวนทางลบั 

 

การไตส่วนครั้งแรกตามมาตรา 8 

ของพธิีสารเลอืกรับของอนสุญัญา

ว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่

สตรีเร่ิมขึน้โดยอาศัยขอ้มลูท่ีคณะก

รรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืก

ปฏิบตัติอ่สตรีไดร้ับจาก NGOs 

สามองคก์ร อนัไดแ้ก—่Equality 

Now, Casa Amiga และ Mexican 

Committee for the Defence and 

Promotion of Human Rights—

เกี่ยวกบัการถกูเขน่ฆา่และหายตวัไ

ปของผูห้ญิงกว่า 200 คนในเมอืง 

Ciudad Juarez 

ของประเทศเม็กซิโก ในการนีท้าง 

NGOs 

ไดย้ื่นขอ้มลูรายละเอียดเร่ืองค ากล่

าวหาว่ามกีารลกัพาตวั 

ขม่ขนืและฆาตกรรมผูห้ญิงตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 1993 

คณะกรรมการเห็นว่าขอ้มลูดงักลา่

วมคีวามนา่เชือ่ถือและบ่งชีย้ืนยนัถึ

งการละเมดิสทิธิที่บญัญัตใินอนสุั

ญญาอย่างรา้ยแรงและเป็นระบบ  

ระหว่างการไตส่วนทีเ่กิดขึน้ในเดอื

นตลุาคม ค.ศ. 2003 NGOs 

ยื่นขอ้มลูเพิม่เตมิและมสีว่นร่วมอย่

างแข็งขนักบัการเยือนประเทศเม็ก

ซิโกของสมาชกิคณะกรรมการสอง

คน 

การมสีว่นร่วมอย่างกระตอืรือรน้ข

องNGOs 

และรัฐภาคีสง่ผลใหเ้กิดรายงานโด

ยละเอียด 

ทัง้ดา้นการละเมดิและเหตกุารณท์ี่เ

กิดขึน้ในบริบททางสงัคมและวฒัน

ธรรม 

โดยมุง่เนน้ไปท่ีสาเหตรุากฐานของ

ความรนุแรงตอ่สตรี 

และใหข้อ้เสนอแนะอย่างแนว่แนท่ี่เป็

นหลกัประกนัว่าสทิธิที่บญัญัตไิวใ้น

อนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอื

กปฏิบตัติอ่สตรีจะเกิดเป็นจริงได ้

รายงานดงักลา่วและค าตอบจาก

รัฐบาลเม็กซิโกปรากฏอยู่บนเว็บไ

ซตข์องแผนกความกา้วหนา้ขอ

งสตร ี(Division for the 

Advancement of Women) 

   
 

 
 
 
 

 
 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีต่อ้งการยืน่ขอ้มลูส าหรับการไต่สวนทางลบั สามารถสง่ไปที:่ 

[ช่ือคณะกรรมการ] 

c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 917 90 29 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

 

 

8. การใหข้อ้มลูเกี่ยวกบักระบวนการเตือนภยัลว่งหนา้และการค าเนินการเรง่ด่วน 

ขอ้มลูท่ีผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสง่ใหน้ัน้สามารถชว่ยชกัน าใหเ้กิดกระบวนการเตอืนภยัลว่งหนา้และการค าเนนิ

การเร่งดว่นโดยคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิในอดตีทีผ่า่นมา 

กระบวนการเหลา่นีล้ว้นถกูริเร่ิมดว้ยขอ้มลูท่ีไดร้ับจาก NGOs และชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิทัง้สิน้ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเร่ืองขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคล กรณุาดภูาคผนวกของบทน้ี และบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ่

 

 
 

9. การเขา้รว่มและมีสว่นรว่มในการประชมุรว่มประจ าปีของประธานคณะกรรมการแล

ะการประชมุระหว่างคณะกรรมการ 

การประชมุเหลา่นีเ้ปิดใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเขา้ร่วมในฐานะผ ูส้งัเกตการณ ์

การประชมุระหว่างคณะกรรมการมวีาระที่อนญุาตให ้NGOs 

พดูคยุโดยตรงกบัสมาชกิคณะกรรมการในประเด็นทัว่ไปเกี่ยวกบัการปฏิบตัหินา้ท่ี กระบวนการ 

และวิธีท างานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

 

ง. แหลง่ขอ้มลูของ OHCHR 

เว็บเพจของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนของ OHCHR  

ขอ้มลูและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนเปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมไดบ้นเว็บ

ไซตข์อง OHCHR 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาแตล่ะคณะมเีว็บเพจที่เนอืงแนน่ไปดว้ยขอ้มลูเร่ืองสนธิสญัญาที่รับผดิชอบ 

การใหส้ตัยาบนัทีผ่า่นมา การประชมุคณะกรรมการในอดตีและที่ก าลงัจะเกิดขึน้ วิธีการท างานและอื่นๆ 

อีกมากมาย  

ยิ่งกว่านัน้ ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

ยงัเปิดใหเ้ขา้ชมเอกสารหลากหลายในเร่ืองที่สมัพนัธก์บัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

ซ่ึงไดแ้กร่ายงานของรฐัภาคี บทสรปุขอ้สงัเกต ขอ้คิดเห็นทัว่ไป และค าตดัสนิกรณีการรอ้งเรียนเป็นรายบคุคล 

ใบสรปุขอ้มลูส าคญัของ OHCHR 

นอกเหนอืจากนัน้ ใบสรปุขอ้มลูส าคญัของ OHCHR 

ยงัใหข้อ้มลูเร่ืองสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศและคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชน 

ดรูายการใบสรปุขอ้มลูส าคญัปัจจบุนัของ OHCHR 

ที่มกีารปรับปรงุใหล้า่สดุอยู่เสมอไดใ้นสว่นฝ่ายสิง่พิมพบ์นเว็บไซตข์อง OHCHR 
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DVD ของ OHCHR เรือ่งคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา “น าสิทธิมนษุยชนกลบับา้น” 

OHCHR ไดผ้ลติเคร่ืองมอืส าหรับใชฝึ้กอบรมเร่ืองงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาในรปูแบบ DVD 

โดยมชีือ่ว่า “คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา: น าสทิธิมนษุยชนกลบับา้น (Bringing Human Rights Home)” 

สามารถขอ DVD นีไ้ดจ้ากฝ่ายส่ิงพิมพแ์ละขอ้มลูของ OHCHR กรณุาตดิตอ่ที ่publications@ohchr.org 

เครอืข่ายภายนอกองคก์ร 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนสามคณะมเีพจบนเครือขา่ยภายนอกองคก์ร (extranet) 

ของOHCHR นัน่คือ: คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี 

และคณะกรรมการว่าดว้ยแรงงานยา้ยถิ่นฐาน 

เพจเกี่ยวกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาแตล่ะคณะบนเครือขา่ยภายนอกองคก์รนีเ้ก็บบนัทึกรายละเอียดราย

งานของรัฐภาคี รายงานของภาคประชาสงัคม ขอ้มลูเร่ืองการประชมุคณะกรรมการ ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ 

ที่เกี่ยวเนือ่งกนั  

 

หากตอ้งการเขา้ชมเพจบนเครือขา่ยภายนอกองคก์รที่ตอ้งใชร้หัสผา่นนี ้

กรณุากรอกแบบฟอรม์ออนไลนใ์นเพจคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

จากนัน้ท่านจะไดร้ับชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นทางอีเมล ์

 

ดชันีช้ีวดัสิทธิมนษุยชนทัว่โลก 

ดชันีช้ีวดัสิทธิมนษุยชนทัว่โลก – ดชันีช้ีวดั (Universal Human Rights Index - Index) 

คือเคร่ืองมอืขอ้มลูออนไลนท์ี่ถกูออกแบบมาเพื่อจดุประสงคห์ลกัในการอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงเอกสารสิ

ทธิมนษุยชนทีจ่ดัท าโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตแิละกระบว

นการพิเศษภายใตค้ณะมนตรีสทิธิมนษุยชน เว็บไซตใ์หมน่ี ้(ซ่ึงสามารถเขา้ชมผา่นทางเว็บไซตข์อง OHCHR) 

รวบรวมบทสรปุขอ้สงัเกตทัง้หมดของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 

และขอ้สรปุพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประเทศเฉพาะโดยกระบวนการพเิศษของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนที่ถกูน า

มาใชต้ัง้แตปี่ ค.ศ. 2006 ในอกีไมน่านขา้งหนา้ 

ดชันชีีว้ดันีจ้ะรวมขอ้เสนอแนะทีจ่ดัท าขึน้ภายในกรอบของกลไกทบทวนสถานการณส์ทิธิมนษุยชนของคณะมนตรีสิ

ทธิมนษุยชนไวเ้ชน่กนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ       
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

ภาคผนวก: ขอ้มลูโดยรวมเกี่ยวกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

แมค้ณะกรรมการจะมกีิจกรรม กระบวนการและวธิีปฏิบตัเิดยีวกนั กระนัน้ก็ตาม 

แตล่ะคณะก็มขีอ้ก าหนดเฉพาะของตนเอง 

ขอ้มลูดา้นลา่งจะชว่ยใหเ้ห็นภาพคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนแตล่ะคณะ 

 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 

กำรติดตำมตรวจสอบ 

กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิพลเมอืงและสทิธิ 

ทางการเมอืง (ICCPR) รวมทัง้พิธีสารเลอืกรับ 

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิแปดคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด ารง

ต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอีกได ้

กำรประชมุ 

คณะกรรมการประชมุปีละสามสมยัโดยแตล่ะสมยัใชเ้ว

ลาสามสปัดาห ์

ปกตจิะจดัขึน้ในเดอืนมนีาคมทีส่ านกังานใหญ่องคก์าร

สหประชาชาตใินนครนวิยอรก์ 

และเดอืนกรกฎาคมกบัเดอืนตลุาคม/พฤศจิกายนที่อง

คก์ารสหประชาชาตใินนครเจนวีา 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาหนึง่ปีหลงัจากเ

ขา้เป็นภาคีกตกิา 

และถดัไปตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 

(ระหว่างสามถึงหา้ปี) 

โดยปกตบิทสรปุขอ้สงัเกตของรายงานฉบบัก่อนหนา้

จะก าหนดเวลาย่ืนรายงานฉบบัตอ่ไปไว ้

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่สถาบนัวิชาการหรือวิจยัและสมาคมวิชาชพีอาจยื่

นขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือรายงานตอ่ส านกัเล

ขาธิการของคณะกรรมการ โดยอาจเป็นเวลาใดก็ได ้

แตค่วรสองสปัดาหก์่อนการประชมุตรวจสอบรายงา

นประเทศ 

และหกสปัดาหก์่อนการประชมุหนว่ยเฉพาะกิจดา้นรา

ยงานประเทศซ่ึงจะก าหนดรายการประเด็นทีจ่ะมกีาร

พดูคยุในที่ประชมุครั้งตอ่ไปของคณะกรรมการ 

 

 

จะตอ้งยื่นขอ้มลูทัง้หมดในรปูแบบอิเล็กทรอนกิสแ์ละเ

ลม่ฉบบั (ส าเนาอย่างนอ้ย 25 ชดุ) 

ใหก้บัส านกัเลขาธกิารของคณะกรรมการตามที่อยู่ดา้

นลา่ง 

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

อาจเขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการในฐานะผูส้ั

งเกตการณ ์

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลขาธิกา

รตามที่อยู่ดา้นลา่ง 

ในวนัแรกของการประชมุซ่ึงจะมกีารพิจารณารายงาน

ของรฐัภาคี 

คณะกรรมการอาจจดัเวลาใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสั

งคมโดยเฉพาะ NGOs 

บรรยายสรปุโดยวาจาในที่ประชมุปิด 

บ่อยครั้งที่อนญุาตใหม้กีารสรปุย่อเพิ่มเตมิในชว่งรับ

ประทานอาหารเชา้หรืออาหารกลางวนัเพื่อที่ NGOs 

และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

จะสามารถใหข้อ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัประเทศใดเป็นการ

จ าเพาะ 

หนว่ยเฉพาะกิจดา้นรายงานประเทศจะประชมุกนันอก

รอบระหว่างที่มกีารประชมุคณะกรรมการ 

ทัง้นีเ้พื่อตระเตรียมรายการประเด็นที่เกี่ยวโยงกบัราย

งานของประเทศที่ก าลงัจะถกูพจิารณาโดยคณะกรรม

การในชว่งถดัไป ในการนี ้

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจจดัใหม้กีารบรรยายส

รปุอย่างไมเ่ป็นทางการกบัสมาชกิคณะกรรมการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตพ้ธิีสารเลอืกรับฉบบัแรกของกตกิาไปท่ี: 

 

 

     Petitions Team 

Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: + 41 (0)22 917 90 22 

(โดยเฉพาะขอ้รอ้งเรียนฉกุเฉนิ) 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org  

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

Human Rights Committee 

c/o Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8-14, avenue de la Paix 

 

 CH-1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: + 41 (0)22 917 90 29 

Phone: +41 (0)22 917 93 32 หรือ 

+41 (0)22 917 93 95 

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกี่ยวกบัคณะ 

กรรมการสิทธิมนษุยชน 

กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 15 (Fact 

Sheet No.15) (แกไ้ขครัง้ท่ี 1) 

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกี่ยวกบัพิธีสารเลอืกรับ

ฉบบัแรกของกตกิา กรณุาเขา้ชมฝ่ายคณะ 

กรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนบนเว็บไ

ซตข์อง OHCHR 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีนปรากฏอยู่ในภาคผนวกขอ

งบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) 

ของคู่มือเลม่นี ้

 

    

    

 

 

   

    

   

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรร
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มเร่ืองคณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธิทางเศ

รษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 

 

ติดตำมตรวจสอบ 

กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิ

จ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) 

พึงจ าไวว้่าคณะมนตรีสทิธมินษุยชนไดร้ับรอง

พิธีสารเลอืกรับของกตกิาในเดอืนมถินุายน 

ค.ศ. 2008 

เป็นที่คาดหวงัว่าที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประช

าชาตจิะรับรองในปี ค.ศ. 2008 เชน่กนั 

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิแปดคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่

อด ารงต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอกีได ้

กำรประชมุ 

คณะกรรมการประชมุปีละสองสมยั 

โดยแตล่ะสมยัใชเ้วลาสามสปัดาห ์

ซ่ึงรวมการประชมุคณะท างานก่อนสมยัประช ุ

มเป็นเวลาหนึง่สปัดาห ์

ปกตกิารประชมุจะจดัขึน้ในเดอืนพฤษภาคมแล

ะเดอืนพฤศจิกายนที่องคก์รสหประชาชาตใินน

ครเจนวีา 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

 

 

 

 

 

 

แมว้่ากตกิามไิดร้ะบวุาระการท ารายงานไว ้

แตต่ามธรรมเนยีมปฏิบตัริัฐภาคีจะตอ้งสง่รายงา

นเบื้องตน้ภายในเวลาสองปีหลงัจากเขา้เป็นภาคีก

ตกิาและทกุหา้ปีหลงัจากนัน้ 

หรือตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ  

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่มลูนธิิดา้นวิจยั สมาคมวิชาชพี 

และกลุม่ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิอาจยื่นขอ้มลูเป็นลายลั

กษณอ์กัษรหรือรายงานส าหรบัการประชมุพิจาร

ณารายงานหรือก่อนสมยัประชมุตอ่ส านกัเลขาธิ

การ โดยอาจยื่นเวลาใดก็ได ้

แตค่วรลว่งหนา้อย่างนอ้ยหนึง่สปัดาหท์ัง้ในรปูแ

บบอิเล็กทรอนกิสแ์ละเลม่ฉบบั 

โดยสง่ไปตามที่อยู่ดา้นลา่ง 

ควรสง่ส าเนาเลม่ฉบบัอย่างนอ้ย 25 

ชดุส าหรับการประชมุพิจารณารายงานประเทศ 

และอย่างนอ้ย 10 

ชดุส าหรับการประชมุคณะท างานก่อนหนา้นัน้ 

พึงจ าไวว้่าส านกัเลขาธิการจะเตรียมขอ้มลูลายลั

กษณอ์กัษรทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไดย้ื่นไว้

อย่างเป็นทางการอนัเกี่ยวโยงกบัการพิจารณา 



คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานของรฐัภาคีเพือ่สง่ใหผู้แ้ทนรัฐนัน้โดยเร็ว

ที่สดุ เวน้แตม่กีารระบวุ่าเป็น “ความลบั” 

NGOs ท่ีมีสถานะท่ีปรกึษาของ ECOSOC 

(หรอืเป็นพนัธมิตรกบั NGO 

ใดท่ีมีสถานะดงักลา่ว) 

อาจยื่นค าแถลงกบัส านกัเลขาธิการเพ่ือจดัพิ

มพเ์ป็นภาษาทางการของคณะกรรมการระ

หว่างการประชมุพิจารณารายงานก็ได ้

ค าแถลงของ NGO 

จะตอ้งตรงประเด็นตามมาตราในกตกิาโดยเนน้ป

ระเด็นที่ส าคญัที่สดุจากมมุมองของภาคประชาสั

งคม 

และจะตอ้งมาถึงส านกัเลขาธกิารภายในเวลาสาม

เดอืนก่อนการประชมุที่เกี่ยวขอ้งกบัค าแถลงดงัก

ลา่ว 

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมการประ

ชมุของคณะกรรมการในฐานะผูส้งัเกต การณ ์ 

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลข

าธิการตามที่อยู่ดา้นลา่ง NGOs, NHRIs 

และผูเ้ชีย่วชาญรายบคุคลอาจแถลงโดยวาจาในช่

วงเชา้ของการประชมุคณะ 

ท างานก่อนสมยัประชมุ ซ่ึงมกัเป็นวนัจนัทรต์ัง้แต ่

10.30 ถึง 13.00 น. 

เชน่เดยีวกบัการรับฟังขอ้มลูจาก NGOs 

ซ่ึงจดัขึน้ในวนัแรกของการประชมุพจิารณารายง

านแตล่ะครั้ง จากเวลา 15.00 ถึง 16.00 น. 

โดยจ ากดัเวลาการแถลงไว ้15 นาท ี

ในการประชมุแตล่ะสมยั 

คณะกรรมการจะใชเ้วลาหนึง่วนั 

ซ่ึงปกตเิป็นวนัจนัทรข์องสปัดาหท์ี่สาม 

ส าหรับการอภปิรายประเด็นเร่ืองสทิธิประเด็นห

นึง่หรือดา้นใดดา้นหนึง่ของกตกิาเป็นการเฉพาะ 

NGOs 

ที่เชีย่วชาญเฉพาะดา้นและผูเ้ขา้ร่วมคนอืน่ๆ 

จากภาคประชาสงัคม อนัไดแ้ก่ นกั วิชาการ 

นกัวิจยัและสมาชกิกลุม่วิชาชพีอาจยื่นเอกสารเกี่

ยวกบัความเป็นมา 

หรือเขา้ร่วมวนัที่มกีารอภปิรายทัว่ไป 

 

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

 

Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights 

c/o Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 

+41 (0)22 917 90 29 

กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 16 (Fact Sheet 

No.16) (แกไ้ขครัง้ท่ี 1) 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิเร่ืองคณะกรรมการว่าด้

วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

กรณุาเขา้ชมฝ่ายคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาบนเ

ว็บไซตข์อง OHCHR 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิเร่ืองการมสีว่นร่วมของภา

คพลเมอืงในงานของคณะกรรมการ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

ติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืก

ปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ (ICERD) 

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิแปดคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด าร

งต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอีกได ้

กำรประชมุ 

คณะกรรมการประชมุในเดอืนกมุภาพนัธแ์ละสงิหาค

มของทกุปีที่องคก์ารสหประชาชาตใินนครเจนวีา 

โดยการประชมุแตล่ะสมยัใชเ้วลาสามสปัดาห ์ 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาหนึง่ปีหลงัจา

กเขา้เป็นภาคีอนสุญัญา และถดัไปทกุสองปี ทว่า 

วรรคสดุทา้ยของบทสรปุขอ้สงัเกตมกัจะระบกุ าหนด

เวลาย่ืนรายงานฉบบัตอ่ไปไว ้

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่สมาคมวิชาชพี สถาบนัวิชาการ 

กลุม่ชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิและสถาบนัเชีย่วชาญพิเศษซ่ึง

ท างานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบังานบรรเทาทกุขข์อง

คณะกรรมการอาจยืน่ขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรห

รือรายงานตอ่ส านกังานเลขาธกิาร 

โดยอาจเป็นเวลาใดก็ได ้

แตค่วรสองเดอืนก่อนการประชมุของคณะกรรมการ 

ควรยื่นขอ้มลูดงักลา่วในรปูแบบอิเล็กทรอนกิสแ์ละเ

ลม่ฉบบัจ านวน 37 

ชดุใหก้บัส านกัเลขาธิการตามทีอ่ยู่ดา้นลา่ง 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมระดบัชาตทิี่มทีรพัยากร

จ ากดัและมปัีญหาในการตอ้งปฏิบตัติามขอ้ก าหนดเ

หลา่นีอ้าจขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากองคก์ร Anti-

Racism Information Service (ARIS) ซ่ึงเป็น NGO 

ระหว่างประเทศที่ตัง้อยู่ในนครเจนวีาและคอยชว่ยรับ

สง่ขอ้มลูใหค้ณะกรรมการ ARIS ใหบ้ริการดา้นนีแ้ก ่

NGOs ทัง้ระดบัภมูภิาคและ 

ระดบัประเทศ กลุม่สทิธมินษุยชนและบคุคลอื่นๆ 

นอกจากนี ้

ในกรณีรัฐภาคีซ่ึงขาดสง่รายงานมาอย่างนอ้ยหา้ปีแ

ลว้ 

คณะกรรมการจะยอมรับขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษ

รจากภาคประชาสงัคมโดยไมต่อ้งมรีายงานที่เกี่ยวเนื่

องกบัการทบทวนการอนวุตักิารอนสุญัญาของรัฐนั้

น 

และที่เกี่ยวกบักระบวนการเตือนภยัลว่งหนา้และ

ด าเนินการเรง่ด่วน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

NGOs 

อาจสง่ขอ้มลูไปยงัคณะกรรมการเพื่อรอ้งขอใหร้ับมื

อกบัสถานการณท์ีพ่วกเขาเห็นว่าจ าเป็นเร่งดว่นภาย

ใตก้ระบวนการเหลา่นี ้

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมการประชมุข

องคณะกรรมการในฐานะผูส้งัเกตการณเ์ท่านัน้ 

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลขาธิก

ารตามที่อยู่ดา้นลา่ง คณะ 

กรรมการจะไมจ่ดัประชมุกบั NGOs 

หรือผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นใดระหว่างชัว่โมง

ประชมุอย่างเป็นทางการ 

แตผู่ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจจดัการประชมุบร

รยายสรปุอย่างไมเ่ป็นทางการในชว่งพกัรับประทาน

อาหารกลางวนัในวนัแรกของการพิจารณารายงาน

แตล่ะฉบบั คือระหว่าง 13.45 ถึง 14.45 น. 

โดยเชญิสมาชกิคณะกรรมการเขา้ร่วม 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรขอใหส้ านกัเลขาธกิ

ารจองหอ้งหนึง่หอ้งไวใ้หส้ าหรบัการประชมุดงักลา่ว 

พวกเขาอาจขอความชว่ยเหลอืจาก ARIS 

ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการประชมุบรรยายสรปุไดเ้ชน่กนั 

ยิ่งกว่านัน้ 

คณะกรรมการยงัจดัใหม้กีารอภปิรายทัว่ไปในประเด็

นที่เกียวขอ้งกบัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติและอนสุั

ญญา ซ่ึงจะเชญิผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเชน่ 

นกัวิชาการ ผูเ้ชีย่วชาญรายบคุคล NGOs 

และสถาบนัเชีย่วชาญพิเศษ 

เขา้ร่วมดว้ยเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อภปิ

รายกนั 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 
ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใต ้

มาตรา 14 ของอนสุญัญาไปท่ี: 

Petitions Team 

Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 22 

(โดยเฉพาะขอ้รอ้งเรียนฉกุเฉนิ) 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org 

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination 

c/o Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  

Fax: +41 (0)22 917 90 29 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั ARIS ไดจ้าก: 

Website: http://www.antiracism-

info.org
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E-mail: centre-docs@antiracism-info.org 

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกี่ยวกบัคณะกร

รมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัท

างเช้ือชาติ 

กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 12 

(Fact Sheet No.12) 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีนปรากฏอยู่ในภาคผ

นวกของบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมน ุ

ษยชน) ของคู่มือเลม่นี ้
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คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 

 

    คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

ติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรีใ

นทกุรปูแบบ (CEDAW) และพิธสีารเลอืกรับ 

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระยี่สบิสามคนทีไ่ดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด า

รงต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอีกได ้

กำรประชมุ 

คณะกรรมการประชมุปีละสองหรือสามสมยัทัง้ในน

ครเจนวีาและนวิยอรก์ 

โดยประชมุแตล่ะสมยัใชเ้วลาสองสปัดาห ์

และมกัเสริมดว้ยการประชมุคณะท างานก่อนสมยัป

ระชมุอีกหนึง่สปัดาห ์ 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาหนึง่ปี 

หลงัจากเขา้เป็นภาคีอนสุญัญา 

และถดัไปอย่างนอ้ยทกุสีปี่ 

รวมทัง้ตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่กลุม่สตรี องคก์รตามพื้นฐานความเชือ่ ผู ้

เชีย่วชาญอิสระและสมาชกิรัฐสภาอาจยื่นขอ้มลูเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรหรือรายงานตอ่ส านกัเลขาธิการ 

โดยอาจเป็นเวลาใดก็ได ้

แตค่วรสองสปัดาหก์่อนการประชมุคณะท างาน 

หรือสองเดอืนก่อนสมยัประชมุของคณะกรรมการ 

ควรยื่นขอ้มลูดงักลา่วในรปูแบบอิเล็กทรอนกิสแ์ละเ

ลม่ฉบบัจ านวนอย่างนอ้ย 35 

ชดุใหก้บัส านกัเลขาธิการตามทีอ่ยู่ดา้นลา่ง ทัง้นี ้

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ เชน่ 

สถาบนัวิชาการ 

อาจเลอืกที่จะสง่ส าเนาขอ้มลูของตนไปยงั 

International Women’s Rights Action Watch 

Asia Pacific (IWRAW- AP)  

ซ่ึงเป็น NGO 

เชีย่วชาญพิเศษที่ชว่ยรับสง่ขอ้มลูใหก้บัคณะกรรมก

าร
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กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมการประชุ

มของคณะกรรมการในฐานะผูส้งัเกต การณ ์

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลขา

ธิการตามที่อยู่ดา้นลา่ง 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะ NGOs 

อาจแถลงโดยวาจาตอ่ที่ประชมุคณะท างานก่อนสมั

ยประชมุ (ซ่ึงมกัเป็นชว่งเชา้ของวนัแรก) 

จากนัน้คณะท างานก่อนสมยัประชมุจะประชมุกนัเ

มือ่เสร็จสิน้การประชมุในวนันัน้ 

ก่อนที่จะมกีารประชมุเพื่อทบทวนรายงานของรัฐ

บาลตามที่ก าหนดไว ้นอกจากนี ้NGOs 

อาจแถลงโดยวาจาตอ่คณะกรรมการในวนัแรกขอ

งแตล่ะสปัดาหข์องการประชมุ 

บางครั้งอาจขอจดัการประชมุอย่างไมเ่ป็นทางการ

กบัสมาชกิคณะ 

กรรมการไดโ้ดยตดิตอ่ส านกัเลขาธิการตามที่อยู่ด ้

านลา่ง  

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

สามารถสง่ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายใต ้

พิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาไปที่: 

Petitions Team 

Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 22 

(โดยเฉพาะขอ้รอ้งเรียนฉกุเฉนิ) 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org 

แนวทางการรอ้งเรยีนภายใตพ้ิธีสารเลอืกรับขอ

งอนสุญัญาปรากฏอยู่ในภาคผนวกของ 

 
 
24 OHCHR ไม่รับผิดชอบเนือ้หาบนเว็บไซตภ์ายนอก และการระบลุิงคใ์นหนา้นีม้ิไดม้ีนยัยะว่า OHCHR มีความเชื่อมโยงกบัเนือ้หาดงักล่าว

 

 
64 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ       

mailto:tb-petitions@ohchr.org


คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 

 

บทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) 

ของคู่มือเลม่นี ้สามารถหาแบบ 

ฟอรม์การรอ้งเรียนไดท้างออนไลนใ์นภาษาทางการข

ององคก์ารสหประชาชาตทิี่เว็บไซตข์องแผนกเพื่อควา

มกา้วหนา้ของสตรี (Division for the Advancement of 

Women) 

กำรไต่สวนทำงลบั 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดย เฉพาะ 

NGOsอาจยื่นขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ส านกัเลข

าธิการเกี่ยวกบักรณีละเมดิสนธิสญัญาอย่างรา้ยแรง 

ในวงกวา้งหรือเป็นระบบ 

ขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งนา่เชือ่ถือและบ่งชีว้่ารัฐภาคีนัน้

ก าลงัละเมดิสทิธิในสนธิสญัญาอย่างเป็นระบบ 

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women 

c/o Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8-14, avenue de la Paix 

CH-1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 9029 

E-mail: cedaw@ohchr.org 

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัคณะ 

กรรมการ กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 

22 (Fact Sheet No.22) 

และใบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 7 (Fact Sheet 

No. 7) 

ส าหรับค าแนะน าเร่ืองกระบวนการจดัท ารายงานเ

ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ยื่นตอ่คณะกรรมการ 

กรณุาดเูว็บไซตข์อง IWRAW-AP 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 

  

 

คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน 

ติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมาน 

และการปฏิบตัหิรือลงโทษอื่นๆ อนัโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศกัดิศ์รี (CAT)  

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด ารงต า

แหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอกีได ้

กำรประชมุ 

ปกตคิณะกรรมการประชมุในนครเจนวีาปีละสองส

มยั โดยแตล่ะสมยัเป็นการประชมุเต็มคณะ 

(สามสปัดาหใ์นเดอืนพฤษภาคมและสองสปัดาหใ์นเ

ดอืนพฤศจิกายน) 

และเสริมดว้ยการประชมุคณะท างานก่อนสมยัประช ุ

มแตล่ะครัง้เป็นเวลาหนึง่สปัดาห ์

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาหนึง่ปีหลงัจา

กเขา้เป็นภาคีอนสุญัญา และถดัไปทกุๆ สีปี่ 

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่กลุม่ผูเ้สยีหาย องคก์รตามพื้นฐานความเชือ่ 

ผูแ้ทนสหภาพการคา้และสมาคมวิชาชพีอาจยื่นขอ้มลู

เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือรายงานตอ่ส านกัเลขาธิกา

ร โดยอาจเป็นเวลาใดก็ได ้

แตค่วรหกสปัดาหก์่อนการประชมุคณะกรรมการ 

ควรยื่นขอ้มลูส าหรับใชใ้นการจดัท ารายการประเด็น

สามเดอืนก่อนครบก าหนดเวลา 

ควรยื่นขอ้มลูทัง้หมดในรปูแบบอิเล็กทรอนกิสแ์ละเล่

มฉบบัอย่างนอ้ย 15 

ชดุใหก้บัส านกัเลขาธิการตามทีอ่ยู่ดา้นลา่ง 

พึงจ าไวว้่าส านกัเลขาธิการจะจดัเตรียมขอ้มลูลายลกั

ษณอ์กัษรที่เกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาราย 

งานของรัฐภาคีใดทีผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยื่นไ

วอ้ย่างเป็นทางการใหก้บัผูแ้ทนรัฐภาคี 

นัน้โดยเร็วท่ีสดุเท่าที่เป็นไปได ้

เวน้แตจ่ะมกีารระบไุวว้่า “เป็นความลบั”

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมการประชุ

มของคณะกรรมการในฐานะผูส้งัเกตการณ ์

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลขา

ธิการตามที่อยู่ดา้นลา่งผูม้บีทบาทภาคประชาสงัค

มโดย เฉพาะ NGOs 

อาจบรรยายสรปุโดยวาจาตอ่คณะกรรมการระห

ว่างการประชมุ โดยทัว่ไป NGOs 

จะอ านวยความสะดวกใหผู้เ้สยีหายรายบคุคลเขา้ร่

วมการบรรยายสรปุ 

ซ่ึงเนน้ทีละประเทศและมกักระท าในชว่งเวลา 

17.00 – 18.00 น. 

ของวนัก่อนหนา้การพดูคยุหารือระหว่างคณะกร

รมการและรัฐภาคี  

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

สามารถสง่ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายใตม้าตรา 

22 ของอนสุญัญาไปที:่ 

Petitions Team 

Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 22 

(โดยเฉพาะขอ้รอ้งเรียนฉกุเฉนิ) 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีนปรากฏอยู่ในภาค 

ผนวกของบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยช

น) ของคู่มือเลม่นี ้

กำรไต่สวนทำงลบั 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจยื่นขอ้มลูเป็นลา

ยลกัษณอ์กัษรตอ่ส านกัเลขาธกิารเกี่ยวกบักรณี

ละเมดิสนธิสญัญาอย่างรา้ยแรง 

ในวงกวา้งหรือเป็นระบบ 

ขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งนา่เชือ่ถือและมขีอ้บ่งชีส้มเห

ตสุมผลว่ามกีารใชว้ิธีทรมานอย่างเป็นระบบในอ

าณาเขตของรฐัภาคีนัน้ 
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รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

Committee against Torture 

c/o Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 29  

 

 

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัคณะ 

กรรมการ กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบั 

ท่ี7 (Fact Sheet No. 17) 

 

 

 

   
 

 



 

คณะอนกุรรมการป้องกนัการทรมาน 

 

ติดตำมตรวจสอบ 

พิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมาน 

และการปฏิบตัหิรือการลงโทษอื่นๆ อนัโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศกัดิศ์รี (OPCAT)  

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด ารงต าแ

หนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกไดอ้กีเพียงวาระเดยีว 

สมาชกิจะเพิม่เป็น 25 

คนภายหลงัการใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานวุตัขิองพธิี

สารเลอืกรับครั้งที่หา้สบิ (ดมูาตรา 5) 

กำรประชมุ 

คณะอนกุรรมการประชมุปีละสามสมยัโดยใชเ้

วลาสมยัละหนึง่สปัดาหท์ี่องคก์ารสหประชาช

าตใินนครเจนวีา 

นอกจากนัน้ยงัไปตรวจเยี่ยมสถานที่ตา่งๆ 

ซ่ึงมปีระชาชนถกูลดิรอนเสรีภาพสม า่เสมอ 

เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กิดการทรมาน 

และการปฏิบตัหิรือลงโทษอื่นๆ อนัโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศกัดิศ์รี

ขอ้ก ำหนดส ำหรบัรฐั 

รัฐภาคีจะตอ้งจดัตัง้ 

แตง่ตัง้หรือธ ารงไวซ่ึ้งคณะกรรมการตรวจเยี่

ยมหนึง่หรือหลายชดุในประเทศ (อาจเป็น 

NHRIs, ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

คณะกรรมาธิการของรัฐสภา หรือ NGOs) 

เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กิดการทรมานและการปฏิบั

ตหิรือการลงโทษอื่นๆ อนัโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศกัดิศ์รี 

อีกทัง้รัฐภาคีจะตอ้งยนิยอมใหค้ณะอนกุรรม

การและคณะ 

กรรมการของพวกเขาตรวจเยีย่มสถานที่ใดภ

ายใตเ้ขตอ านาจและการควบคมุของตนซ่ึงมบีุ

คคลถกูหรืออาจถกูละเมดิเสรีภาพ 

ในกรณีที่จ าเป็น 

การตรวจเยี่ยมดงักลา่วมเีป้าประสงคเ์พื่อสร้

างความแข็งแกร่งใหก้บัการคุม้ครองบคุคลจ

ากการทรมาน 

และการปฏิบตัหิรือการลงโทษอื่นๆ 

อนัโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศักดิศ์รี  

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัคณะอ

นกุรรมการป้องกนัการทรมาน 

กรณุาดเูว็บไซตข์อง OHCHR 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

 

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

ติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิเด็ก (CRC) 

และพิธีสารเลอืกรับ  

สมำชิกภำพ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิแปดคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด าร

งต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอีกได ้

กำรประชมุ 

คณะกรรมการประชมุปีละสามสมยัรวมเป็นเวลาทัง้

สิน้สามสปัดาห ์

พรอ้มทัง้การประชมุคณะท างานก่อนสมยัประชมุแต่

ละครั้งเป็นเวลาหนึง่สปัดาห ์

โดยประชมุในเดอืนมกราคม 

พฤษภาคมและกนัยายนที่องคก์ารสหประชาชาตใินน

ครเจนวีา 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาสองปีหลงัจา

กอนสุญัญามผีลบงัคบั และถดัไปทกุๆ หา้ปี 

รัฐภาคีของพธิีสารเลอืกรับจะตอ้งยื่นรายงานครัง้แ

รกภายใตก้รอบพธิีสารเหลา่นีใ้นเวลาสองปีหลงัจาก

มผีลบงัคบั 

และจากนัน้ยืน่ประกอบรายงานปกตทิี่ตอ้งยื่นตอ่ค

ณะกรรมการ 

(หรือทกุหา้ปีหากรัฐนัน้เป็นภาคีของพธิีสารฉบบัเดี

ยวหรือทัง้สองฉบบัแตไ่มใ่ช่ภาคีของอนสุญัญา) 

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่องคก์รเด็ก องคก์รตามพืน้ฐานความเชือ่ 

สมาคมวิชาชพีและองคก์รบริการสงัคมอาจยื่นขอ้มลูเ

ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือรายงานตอ่ส านกัเลขาธกิาร 

โดยอาจเป็นเวลาใดก็ได ้

แตค่วรอย่างนอ้ยสองเดอืนก่อนการประชมุคณะท างา

นที่เกี่ยวขอ้ง ควรยื่นส าเนาเลม่ฉบบัอย่างนอ้ย 20 

ชดุพรอ้มดว้ยในรปูแบบส าเนาอิเล็กทรอนกิสใ์หก้บัส า

นกัเลขาธิการตามที่อยู่ดา้นลา่ง 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจรอ้งขอใหเ้ก็บรายงา

นลายลกัษณอ์กัษรที่น าเสนอเป็นความลบั 

NGOs 

ที่ย่ืนขอ้มลูตอ่คณะกรรมการอาจประสงคจ์ะตดิตอ่กลุ่

ม NGO เพื่ออนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิเด็ก (NGO Group 

for the Convention on the Rights of the Child) 

ซ่ึงเป็นแนวร่วมองคก์รระหว่างประเทศที่ท างานเพื่อให้

เกิดการปฏิบตัติามอนสุญัญา กลุม่ NGO 

นีม้หีนว่ยประสานงานส าหรับสนบัสนนุการมสีว่นร่ว

มของ NGOs 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวร่วมระดบัชาตใินกระบวน 

การรายงานของคณะกรรมการ ดงันัน้ 

จึงมกีารผลกัดนัใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอืน่ๆ 

นอกเหนอืจาก NGOs 

มสีว่นสนบัสนนุดา้นขอ้มลูผา่นการประสานงานกบัแน

วร่วม CRC ในประเทศของพวกเขาถา้ม ี

สามารถตดิตอ่ NGO Group ไดท้ี่: 

NGO Group for the Convention on the Rights of 

the Child 

Secretariat 

1, rue de Varembé 

CH-1202 Geneva – Switzerland 

Phone: +41 (0)22 740 4730 

Fax: +41 (0)22 740 1145 

E-mail: secretariat@childrightsnet.org  

Website: http://www.childrightsnet.org
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กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมการประชมุเพื่

อพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพียงในฐานะผู้

สงัเกตการณ ์

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลขาธิกา

รตามที่อยู่ดา้น ลา่ง 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 
นอกจากนัน้ ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัได ้

รับเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชมุกบัคณะท างานก่อนสมยัป

ระชมุเป็นเวลาสามชัว่โมงซ่ึงพวกเขาอาจใหข้อ้มลูเพิ่

มเตมิได ้

ผูเ้ชีย่วชาญและสมาชกิองคก์รเยาวชนมบีทบาทส าคั

ญตอ่การประชมุของคณะท างานก่อนสมยัประชมุ 

ควรยื่นค าขอเขา้ร่วมไปยงัส านกัเลขาธิการอย่างนอ้

ยสองเดอืนก่อนเร่ิมประชมุกบัคณะท างานที่เกี่ยวข ้

อง ทัง้นี ้จากขอ้มลูลายลกัษณอ์กัษรที่ย่ืนไว ้คณะ 

กรรมการจะออกจดหมายเชญิเพื่อคดัเลอืกผูม้บีทบ

าทภาคประชาสงัคม ซ่ึงมกัจะป็น NGOs 

(ซ่ึงขอ้มลูของพวกเขาเกี่ยวโยงกบัการพิจารณารา

ยงานของรัฐภาคี) 

ใหเ้ขา้ร่วมการประชมุคณะท างานก่อนสมยัประชมุ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจากประเทศที่เกี่ยวขอ้ง

ซ่ึงเขา้ร่วมประชมุมเีวลาจ ากดัไมเ่กนิ 15 

นาทีในการกลา่วค าแถลงน า 

ตามมาดว้ยบคุคลอื่นคนละ 5 นาที 

ซ่ึงจะท าใหม้เีวลาเพียงพอส าหรบัการพดูคยุอย่างส

รา้งสรรค ์

ในแตล่ะปีคณะกรรมการยงัจดัใหม้กีารอภปิรายทัว่

ไปหนึง่วนัและเปิดโอกาสใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงั

คม 

รวมถึงเด็กและเยาวชนและผูเ้ชีย่วชาญมสีว่นร่วมเช่

นกนั

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำรCommi

ttee on the Rights of the Child 

c/o Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights Palais 

des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 29 

กรณุาเขา้ชมเว็บไซตข์อง NGO Group 

เพื่อดแูนวทางการรายงานต่อคณะ 

กรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

สามารถดแูนวทางของคณะกรรมการเรื่

องการมีสว่นรว่มของ NGO 

และผ ูเ้ช่ียวชาญรายบคุคลในคณะท างา

นกอ่นสมยัประชมุไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัคณะก

รรมการว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 10 

(Fact Sheet No. 10) (แกไ้ขครัง้ท่ี 1) 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

คณะกรรมการว่าดว้ยการค ุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ินฐาน 

และสมาชิกในครอบครวั 

ติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิของแรงงา

นยา้ยถิ่นฐานและสมาชกิในครอบครัว (ICRMW)  

สมำชิกภำพ 

ปัจจบุนัมผีูเ้ชีย่วชาญอิสระสบิคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่

อด ารงต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกอกีได ้

สมาชกิจะเพิม่เป็น 14 

คนภายหลงัการใหส้ตัยาบนัอนสุญัญาโดยรฐัที่สีส่ิ

บเกา้ (ดมูาตรา 72) 

กำรประชมุ 

โดยปกต ิ

คณะกรรมการประชมุปีละสองสมยัในเดอืนเมษาย

นและพฤศจิกายนที่นครเจนวีา 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาหนึง่ปีหลงัจ

ากเขา้เป็นภาคีอนสุญัญา และถดัมาทกุๆ หา้ปี  

กำรยื่นขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอั์กษร  

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เชน่องคก์รบริการสงัคม ผูเ้ชีย่วชาญรายบคุคล 

และสหภาพการคา้อาจยื่นขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษ

รหรือรายงานตอ่ส านกัเลขาธกิารในเวลาใดก็ได ้

ควรยื่นขอ้มลูทัง้หมดในรปูแบบส าเนาอิเล็กทรอนกิ

สแ์ละส าเนาเลม่ฉบบัอย่างนอ้ย 15 

ชดุใหก้บัส านกัเลขาธิการตามทีอ่ยู่ดา้นลา่ง 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีย่ื่นขอ้มลูตอ่คณะกรร

มการอาจประสงคจ์ะตดิตอ่ International NGO 

Platform for the Migrant Workers Convention 

ซ่ึงเป็นแนวร่วมองคก์รระหว่างประเทศที่ท างานร่วม

กนัเพื่อเกื้อหนนุใหเ้กิดการสง่เสริม การปฏิบตัติาม 

และการตดิตามตรวจสอบอนสุญัญา  

สามารถตดิตอ่ไดท้ี:่ 

NGO Platform 

c/o December 18 

Rue de Varembé 1 

P.O.Box 96 

CH-1211 Geneva 20 – Switzerland 

Phone: +41 (0)22 919 1042 

Fax: +41 (0)22 919 1048 

E-mail: ipmwc@december18.net 

Website: http://www.december18.net
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กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจเขา้ร่วมการประชมุเ

ปิดของคณะกรรมการในฐานะผูส้งัเกตการณ ์

โดยก่อนอื่นจะตอ้งยืน่ขอค ารับรองจากส านกัเลขาธิ

การตามที่อยู่ดา้นลา่ง 

ในการเตรียมการเพื่อพิจารณารายงานของรฐัภาคี 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะ NGOs 

ไดร้ับเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นการสว่นตวักบัคณะ

กรรมการเพื่อรายงานโดยวาจาเกี่ยวกบัสถานการ

ณข์องแรงงานยา้ยถิ่นฐานในรฐัภาคีนัน้ 

และเพื่อตอบค าถามสมาชกิ 

การประชมุเชน่นีม้ขีึน้ในชว่งประชมุก่อนที่คณะ 

กรรมการจะเร่ิมพิจารณารายงานของรัฐภาคีใด 

ในระหว่างการตรวจสอบรายงานของรัฐภาคี 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมที่ไดย้ื่นขอ้มลูเป็นลายลั

กษณอ์กัษรไวจ้ะไดร้ับโอกาสใหน้ าเสนอขอ้มลูโดยวา

จาตอ่คณะกรรมการในที่ประชมุเปิดก่อนการตรวจ

สอบรายงานของรัฐภาคีโดยคณะ 
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คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 
 
 

กรรมการ ทัง้ NGOs 

นกัวิชาการและตวัแทนจากกลุม่วิชาชพีและอื่นๆ 

จะถกูเชญิใหเ้ขา้ร่วมในวนัที่มกีารอภปิรายประเด็นทัว่ไ

ปซ่ึงคณะกรรมการจะจดัขึน่เป็นชว่งๆ 

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

คณะกรรมการจะสามารถพิจารณาขอ้รอ้งเรียนหรือ

ขอ้ค าถามสว่นบคุคลตอ่เมือ่มรีฐัภาคี 10 

รัฐยอมรับกระบวนการตามมาตรา 77 

ของอนสุญัญา 

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

Committee on the Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 

c/o Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 29 

E-mail: cmw@ohchr.org 

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัคณะก

รรมการ 

กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 24 

(Fact Sheet No. 24) (แกไ้ขครัง้ท่ี 1) 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 

คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ 

ติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิของผูพ้กิาร 

และพิธีสารเลอืกรับ  

สมำชิกภำพ 

ในเบื้องตน้ คณะกรรมการจะประกอบดว้ยผู ้

เชีย่วชาญอิสระสบิสองคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด าร

งต าแหนง่สีปี่โดยอาจถกูรับเลอืกไดอ้ีกวาระเดยีว 

และควรรวมผูเ้ชีย่วชาญซ่ึงเป็นผูพ้กิารไวด้ว้ย 

ภายหลงัการใหส้ตัยาบนัหรือภาคยนวุตัอินสุญัญ

าเพิ่มอีก 60 รัฐ จ านวนสมาชกิจะเพิ่มเป็น 18 คน 

มกีารเชญิชวนใหร้ัฐภาคีน าผูพ้กิารและองคก์รตวัแ

ทนของพวกเขาเขา้มามสีว่นร่วมอย่างเต็มที่ระหว่า

งการเสนอชือ่บคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการ 

กำรประชมุ 

ก่อน ค.ศ. 2008 ยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะ 

กรรมการ 

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาสองปีหลงัจ

ากเขา้เป็นภาคีอนสุญัญา 

และถดัไปอย่างนอ้ยทกุๆ สีปี่ 

หรือตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ  

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

คณะกรรมการจะสามารถพิจารณาขอ้รอ้งเรียนจ

ากบคุคลหรือกลุม่บคุคล 

แบบฟอรม์ขอ้รอ้งเรยีนปรากฏอยู่ในภาคผนวก

ของบทท่ี VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยช

น) ของคู่มือเลม่นี ้

กำรไต่สวนทำงลบั 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดย เฉพาะ NGOs 

อาจยื่นขอ้มลูตอ่ส านกัเลขาธกิารเกี่ยวกบักรณีละเมิ

ดอนสุญัญาอย่างรา้ยแรง ในวงกวา้งหรือเป็นระบบ 

ขอ้มลูดงักลา่วจะตอ้งนา่เชือ่ถือและบ่งชีว้่ารัฐภาคีนั้

นก าลงัละเมดิสทิธใินอนสุญัญาอย่างเป็นระบบ 

มำตรำ 33 

อนสุญัญามบีทบญัญตัพิเิศษบทหนึง่เกี่ยวกบับทบา

ทของภาคประชาสงัคมในการตรวจสอบการอนวุตัิ

การอนสุญัญา มาตรา 33 

ระบวุ่าจกัตอ้งใหภ้าคประชาสงัคมมสีว่นเกี่ยวขอ้งแ

ละเขา้ร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการตรวจสอบท่ีจดั

ตัง้ขึน้โดยรัฐภาคี 

เมือ่เป็นเชน่นีจ้งึท าใหภ้าคประชาสงัคมมบีทบาทหลั

กในการสง่เสริมใหเ้กิดการปฏิบตัติามอนสุญัญา 

รำยละเอียดกำรติดต่อส ำนกัเลขำธิกำร 

Committee on the Rights of the Child 

c/o Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 29 

E-mail: crpd@ohchr.org 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบังานของ OHCHR 

ในประเด็นอนสุญัญาและความพิการโดยทัว่ไป 

ไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัอนสุญัญาแล

ะพิธีสารเลือกรบั กรณุาดสูิง่พิมพข์อง OHCHR 

ที่ชือ่ว่า จำกกำรกีดกนัสูค่วำมเสมอภำค: 

กำรท ำใหส้ทิธิของผูพิ้กำรเป็นจริง (From 

Exclusion to Equality: Realizing the Rights of 

Persons with Disabilities) (HR/PUB/07/6) 

 
 
 
 
 

72 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ     



คณะกรรมการประจ า 

สนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

 

คณะกรรมการว่าดว้ยการบงัคบัใหส้ญูหาย 

(กอ่นเดือนกนัยายน ค.ศ. 2008 ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้) 

จะติดตำมตรวจสอบ 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบคุ

คลจากการบงัคบัใหส้ญูหาย 

สมำชิกภำพ 

คณะกรรมการจะประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญอิส

ระสบิคนทีไ่ดร้ับเลอืกตัง้เพื่อด ารงต าแหนง่สีปี่โ

ดยอาจถกูรับเลอืกไดอ้ีกเพียงวาระเดยีว  

ขอ้ก ำหนดเร่ืองรำยงำน 

รัฐภาคีจะตอ้งรายงานเบื้องตน้ในเวลาสองปีห

ลงัจากเขา้เป็นภาคีอนสุญัญา 

กำรด ำเนินกำรเร่งด่วน 

คณะกรรมการจะสามารถรับค ารอ้งขอฉกุเฉิน

จากบคุคลว่าจ าเป็นจะตอ้งมกีารคน้หาผูส้ญูหา

ยคนหนึง่ใหพ้บ 

และผูส้ญูหายคนนัน้จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขต

อ านาจของรัฐภาคีหนึง่ของอนสุญัญา  

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

คณะกรรมการจะสามารถพิจารณาขอ้รอ้งเรีย

นสว่นบคุคลเกี่ยวกบัรัฐภาคีทีย่อมรับกระบวน

การตามมาตรา 31 ของอนสุญัญา 

กำรไต่สวน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดยเฉพาะ 

NGOs 

จะสามารถยื่นขอ้มลูทีบ่่งชีว้่ารฐัภาคีหนึง่ก า

ลงัละเมดิบทบญัญัตขิองอนสุญัญาอย่างรา้

ยแรงภายใตม้าตรา 33 นอกจากนัน้ 

คณะกรรมการไดร้ับมอบอ านาจใหน้ าเสนอ

ขอ้มลูตอ่ที่ประชมุสมชัชาใหญ่โดยเร่งดว่นว่

าวิธีการบงัคบัใหบ้คุคลสญูหายก าลงัขยาย

วงกวา้งอย่างเป็นระบบในรฐัภาคีหนึง่ 

หากตอ้งการทราบเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการส ู

ญหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจ 

กรณุาดใูบสรปุขอ้มลูส าคญัฉบบัท่ี 6 

(Fact Sheet No. 6) (แกไ้ขครัง้ท่ี 2) 
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V. คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน  
 
 
 
 
 
 

เขา้ใจคณะมนตรสีิทธิมนษุยชนอยา่งรวดเรว็ 

 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนคืออะไร? 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชน (Human 

Rights Council) 

คือองคก์รหลกัระหว่างรัฐบาลของอ

งคก์ารสหประชาชาตทิีร่ับผดิชอบเร่ื

องสทิธิมนษุยชน 

โดยการจดัตัง้ตามมตทิี่ 60/ 251 

ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

คณะมนตรีเขา้แทนทีแ่ละสบืทอดอา

ณัต ิกลไก 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบสว่นใหญ่

ที่เคยอยู่ภายใตค้ณะกรรมาธกิารสทิ

ธิมนษุยชนในอดตี 

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยช

นแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) 

ท าหนา้ท่ีเป็นส านกัเลขาธกิารของค

ณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

เชน่เดยีวกบัท่ีเคยท าใหก้บัคณะกรร

มาธิการสทิธมินษุยชน 

คณะมนตรีฯ ท ำงำนอยำ่งไร? 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนเป็นองคก์

รระหว่างรฐับาลของรัฐสมาชกิจ าน

วน 47 รัฐและตัง้อยู่ทีน่ครเจนวีา 

แตล่ะปีคณะมนตรีฯ 

ประชมุเป็นเวลาอย่างนอ้ยสบิสปัดา

หโ์ดยแบ่งเป็นชว่งไมน่อ้ย

กว่าสามสมยั 

และสามารถจดัประชมุพเิศษไดอ้ีกดว้

ย 

ในขณะที่คณะกรรมาธกิารสทิธิมนษุ

ยชนเป็นหนว่ยงานในสงักดัคณะมน

ตรีเศรษฐกิจและสงัคม (ECOSOC) 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนขึน้กบัที่ปร

ะชมุสมชัชาใหญ่ 

โดยมบีทบาทในการแกไ้ขปัญหาละเมิ

ดสทิธิมนษุยชนซ่ึงรวมถึงการละเมดิ

ในวงกวา้งและอย่างเป็นระบบ 

และบทบาทในการสง่เสริมการประส

านความร่วมมอือย่างมปีระสทิธิภา

พตลอดจนการบรรจสุทิธิมนษุยชนเ

ป็นแกนหลกัในระบบขององคก์ารสห

ประชาชาต ิ

เมือ่วนัที่ 18 มถินุายน ค.ศ. 

2007 

ซ่ึงหลงัจากการประชมุสมยัแรกได้

หนึง่ปี 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนรบัรองชุ

ดแผนงานจดัตัง้กระบวนการ 

กลไก 

และโครงสรา้งส าหรับวางรากฐาน

การท างานในอนาคต มตทิี ่5/1 

รบัรองชดุแผนงานดงักลา่วซ่ึงปร

ะกอบ ดว้ยวาระของคณะมนตรี 

โครงการด าเนนิงาน รวมทัง้ขอ้

บงัคบัการประชมุ 

และแกไ้ขปรับปรงุระบบการใหค้ าแ

นะน าโดยผูเ้ชีย่วชาญตลอดจนกระ

บวนการรอ้งเรียนที่ตอ่ 

เนือ่งมาจากสมยัคณะ 

กรรมาธิการสทิธิมนษุยชน 

นอกจากนี ้มตทิี ่5/1 

ยงัวางรปูแบบการด าเนนิการของ

กลไกใหมใ่นการทบทวนสถานการ

ณส์ทิธิมนษุยชน 

และจดัตัง้กระบวนการทบทวน 

อธิบายความสมเหตสุมผลและปรั

บปรงุอาณัตขิองกระบวน 

การพิเศษทัง้หลาย 

วธีิกำรเขำ้ถึงและท ำงำนร่วม 

กบัคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

รวมทัง้อำณติัและกลไก 

มตทิี่ 60/251 

ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่รับทราบ

ความ ส าคญัของบทบาทของ 

NGOs 

และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่

นๆ ทัง้ระดบัชาต ิ

ระดบัภมูภิาคและระดบัสากลในกา

รสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุย

ชน  

  
 

คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 
 
 
การเขา้ร่วมของผูส้งัเกต 

การณซ่ึ์งรวม NGOs 

ในการประชมุของคณะมนตรีจะ 

ขึน้อยู่กบัการเตรียมการและวธิี

ปฏิบตัทิี่เคยใชก้บัคณะ 

กรรมาธิการในอดตี 

วิธีปฏิบตัแิละการเตรียมการเห

ลา่นีย้งัคงพฒันาและวิวฒันอ์ยา่

งตอ่เนือ่ง พรอ้มๆ 

ไปกบัการก าหนด 

ใหค้ณะมนตรี 

“ไดร้ับความสนบัสนนุจากผูส้งัเ

กตการณอ์ย่างมปีระสทิธผิล“
2

7
 

แมว้่าเฉพาะ NGOs 

ที่มสีถานะท่ีปรกึษาของ 

ECOSOC 

จะไดค้ ารับรองฐานะผูส้งัเกตกา

รณใ์นการประชมุของคณะมนต

รี NGOs 

ที่ไมม่สีถานภาพดงักลา่วและผูม้ี

บทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

ก็ยงัคงสามารถสนบั 

สนนุงานโดยรวมของคณะมนต

รีสทิธิมนษุยชนกบังานของกลไ

กไดใ้นหลายทาง ยิง่กว่านัน้ 

มกีารถ่ายทอดสดการประชมุบ

นเว็บแพรภ่าพออกอากาศขอ

ง OHCHR ดว้ย 

อีกทัง้เอกสารและขอ้มลูจ านวน

มากก็รวมอยู่ในหนา้หลกัและเ

พจเครอืข่ายภายนอกองคก์ร

ของคณะมนตรี 

ตลอดจนมกีารโพสตข์อ้มลูจ าเพ

าะเกี่ยวกบัการประชมุบนหนา้ห

ลกัสองสปัดาหก์่อนการประชมุ

แตล่ะสมยัเป็นปกตอิยู่แลว้  
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน  

 
 
 
 
 
 

   หน่วยงานหลกัส าหรบัการติดต่อคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 

Human Rights Council Branch 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10 – Switzerland 

Phone: +41 (0)22 917 92 56 

Fax: +41 (0)22 917 90 11 

 

OHCHR Civil Society Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 917 90 00 

E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org 

 

ส าหรบัค ารอ้งขอหรอืขอ้มลูเกี่ยวกบัสถานะท่ีปรกึษาของ ECOSOC 

United Nations headquarters 

NGO Section 

United Nations Department of Economic and Social Affairs Section 

One UN Plaza, Room DC-1-1480 

New York, NY 10017 

Phone: +1 212 963 8652 

Fax: +1 212 963 9248 

E-mail: desangosection@un.org 
 

ส านักงานสหประชาชาติในนครเจนีวา (UNOG) 

NGO Liaison Office 

Office of the Director-General 

Office 153, Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix CH-1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 917 21 27 

Fax: +41 (0)22 917 05 83 

E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch 

 

หน่วยงานหลกัส าหรบัติดต่อกลไกภายใตค้ณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแต่ละกลไกถกูรวมไวใ้นสว่นต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งตลอดบทน้ี  
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 
 
  
คณะมนตรสีิทธิมนษุยชนคืออะไร? 

 การเปลี่ยนผ่านจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชนส ูค่ณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน (Human Rights Council) จดัตัง้ขึน้โดยมติท่ี 60/ 251 

ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชาชาตเิมือ่วนัที่ 15 มนีาคม ค.ศ. 2006 

และเป็นองคก์รหลกัระหว่างรัฐบาลขององคก์ารสหประชาชาตทิี่รับผดิชอบเร่ืองสทิธิมนษุยชน 

คณะมนตรีเขา้มาแทนที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน (Commission on Human Rights) 

ซ่ึงเคยเป็นศนูยก์ลางระบบสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตมิานานกว่า 60 ปี 

คณะกรรมาธิการจดัประชมุครัง้สดุทา้ยโดยเป็นสมยัที่หกสบิสองในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2006 

ความส าเร็จของคณะกรรมาธกิารในการวางบรรทดัฐานและมาตรฐานตา่งๆ 

ไดก้ลายมาเป็นรากฐานใหก้บังานของคณะมนตรีในเวลาตอ่มา 

ในขณะที่คณะกรรมาธกิารสทิธิมนษุยชนเป็นหนว่ยงานสงักดัคณะมนตรเีศรษฐกิจและสงัคม (ECOSOC) 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนกลบัอยู่ภายใตท่ี้ประชมุสมชัชาใหญ่ 

การยกระดบัขึน้นีเ้นน้ใหเ้ห็นว่าสทิธิมนษุยชนเป็นหนึง่ในสามเสาหลกัขององคก์ารสหประชาชาตคิวบคู่ไปกบังานพั

ฒนาและงานดา้นสนัตภิาพและความมัน่คง 

การจดัตัง้คณะมนตรียงัย า้ใหเ้ห็นความมุง่มัน่ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ในการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บักลไกสทิธิม

นษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ดว้ยเป้าหมายที่จะใหห้ลกัประกนัสทิธิมนษุยชนทกุดา้นแก่คนทัง้ปวงอย่างมปีระสทิธิผล-ทัง้สทิธิความเป็นพลเมอืง 

การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม อนัรวมถึงสทิธใินการพฒันา 

ในมต ิ60/ 251 ที่ประชมุสมชัชาใหญ่มอบหมายใหค้ณะมนตรีสทิธิมนษุยชนท าหนา้ท่ีทบทวน 

และในกรณีที่จ าเป็นด าเนนิการปรับปรงุและอธิบายความสมเหตสุมผลของอาณัต ิกลไก 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบที่รับชว่งตอ่จากคณะกรรมาธิการ 

คณะมนตรีถกูก าหนดใหด้ าเนนิการดงักลา่วเสร็จสิน้ภายในเวลาหนึง่ปีหลงัจากการประชมุสมยัแรก นอกจากนี ้

ยงัมกีารก าหนดวิธกีารท างานของคณะมนตรีให:้ 

 โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นกลาง 

 มุง่ส ูผ่ลสมัฤทธิ์จริง 

 ผลกัดนัไปสูก่ารพดูคยุหารืออย่างจริงใจ 

 เปิดกวา้งส าหรับการอภปิรายเพื่อตดิตามผลและการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะ 

รวมถึงการเปิดกวา้งส าหรับการปฏิสมัพนัธก์บักลไกตา่งๆ ในสงักดั 

ที่ประชมุสมชัชาใหญ่จะทบทวนสถานภาพของคณะมนตรีภายในเวลาหา้ปี
28

 

 
 
 
 
 
28 ดมูติท่ 60/251 ซ่ึงที่ประชมุสมชัชาใหญ่เรียกรอ้งอีกดว้ยว่าคณะมนตรีควรทบทวนงานและการปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองหลงัจากจัดตัง้แลว้เป็นเวลาหา้ปี 

และรายงานใหท้ี่ประชมุสมชัชาใหญ่ทราบ 
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน  

 

 

ชดุแผนงานเสรมิสรา้งสถาบนัของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน (มติท่ี 5/1) 

เมือ่วนัที่ 18 มถินุายน ค.ศ. 2007 หนึง่ปีหลงัจากการประชมุสมยัแรกและตดิตาม “การเสริมสรา้งสถาบนั” 

คณะมนตรีเห็นพอ้งกบัชดุแผนงานจดัตัง้กระบวนการ กลไก และโครงสรา้ง 

ชดุแผนงานดงักลา่วผา่นการรบัรองโดยมติท่ี 5/1 

ว่าดว้ยเร่ืองการเสริมสรา้งสถาบนัของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ
29

 และประกอบดว้ย: 

 วาระใหมแ่ละกรอบโครงการด าเนนิงาน 

 วิธีการท างานแบบใหม ่

รวมทัง้ขอ้บงัคบัการประชมุตามกฎเกณฑท์ี่ก าหนดส าหรับคณะกรรมการภายใตก้ ากบัของที่ประชมุสมชัช

าใหญ่ 

 กระบวนการรอ้งเรียน (ซ่ึงใชแ้ทนกระบวนการ 1503) 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

(ซ่ึงแทนทีค่ณะอนกุรรมาธิการว่าดว้ยการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน) 

 หลกัการ 

กระบวนการและรปูแบบเพือ่เป็นแนวทางด าเนนิการส าหรับกลไกใหมใ่นการทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุ

ยชน (UPR) และ 

 หลกัเกณฑก์ารทบทวน การอธบิายเหตผุล 

และการปรับปรงุอาณัตขิองกระบวนการพิเศษทัง้หลายอย่างตอ่เนือ่ง 

 

คณะมนตรสีิทธิมนษุยชนพรอ้มทัง้กลไกและอาณติัท างานอยา่งไร? 

สมาชิกภาพ 

คณะมนตรีประกอบดว้ยรฐัสมาชกิ 47 รัฐ ซ่ึงไดร้ับเลอืกตัง้ทางตรงเป็นรายๆ 

โดยการลงคะแนนลบัของสมาชกิสว่นมากของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ ในการเลอืกตัง้ดงักลา่ว 

ทัง้ประวตัดิา้นสทิธมินษุยชนและค ามัน่กบัพนัธสญัญาโดยสมคัรใจในเร่ืองสทิธิมนษุยชนของรัฐที่สมคัรจะถกูน ามา

พิจารณาประกอบ รฐัสมาชกิของคณะมนตรีมวีาระต าแหนง่สามปี 

และหลงัจากครบสองวาระตดิตอ่กนัแลว้จะไมม่สีทิธิไดร้ับเลอืกตัง้อีกในวาระถดัมา 

หากรัฐสมาชกิของคณะมนตรีกระท าการละเมดิสทิธมินษุยชนในวงกวา้งและอย่างเป็นระบบ 

ที่ประชมุสมชัชาใหญ่อาจระงบัสทิธิสมาชกิภาพของรัฐนัน้ในคณะมนตรีไดด้ว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของรัฐสมาชิ

กที่เขา้ร่วมประชมุ  
 
 
 
 
 
  ดรูายชือ่รฐัสมาชกิของคณะมนตรีชดุปัจจบุนัไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR   
 
 

 

29 มติที่ 5/1 ผ่านการรับรองโดยมติ 62/219 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่    
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
  
 

 

การประชมุ 

ในขณะที่คณะกรรมาธกิารในอดตีเคยประชมุกนัปีละครั้งเป็นเวลาหกสปัดาห ์คณะมนตรีจะประชมุสมยัสามญัที่ 

Palais des Nations ในนครเจนวีาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดอ์ย่างนอ้ยปีละสามสมยั 

โดยรวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ไมต่ า่กว่า 10 สปัดาห ์ปกตกิารประชมุใหญ่ (สีส่ปัดาห)์ 

ของคณะมนตรีจะจดัขึน้ในเดอืนมนีาคม 

คณะมนตรีอาจจดัประชมุสมยัพิเศษตามค ารอ้งขอของรัฐสมาชกิรัฐหนึง่ 

หากค ารอ้งขอนัน้ไดร้ับการสนบัสนนุจากอย่างนอ้ยหนึง่ในสามของรัฐสมาชกิของคณะมนตรี
30
 ก่อนเดอืนกนัยายน 

ค.ศ. 2008 คณะมนตรีจดัประชมุสมยัพิเศษจ านวนทัง้สิน้เจ็ดครั้ง
31

 

นอกจากนัน้ คณะมนตรียงัจดัอภปิรายและกิจกรรมพิเศษ 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กิดการพดูคยุหารือและสรา้งความเขา้ใจร่วมในประเด็นใดเฉพาะ กอ่นเดอืนกนัยายน ค.ศ. 

2008 คณะมนตรีจดักิจกรรมหกครั้ง
32 
ซ่ึงรวมเวทีอภปิรายประจ าปีในเร่ืองสทิธิของผูพ้กิาร

33
 

และการบรูณาการมมุมองเร่ืองเพศสภาพเขา้ไปในงานของคณะมนตรีและกลไกใตส้งักดั
34

 

 

อาณติัและกลไก 

ก. กระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน (UPR) 

กระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน (UPR) คือกลไกสทิธมินษุยชนแบบใหม ่ดว้ยกระบวน 

การนีค้ณะมนตรีจะทบทวนความส าเร็จของรัฐสมาชกิองคก์ารสหประชาชาตจิ านวน 192 

รัฐในเร่ืองพนัธกรณีและความมุง่มัน่ดา้นสทิธมินษุยชน UPR 

เป็นกลไกแห่งความร่วมมอืบนพื้นฐานการพดูคยุกบัรัฐที่ถกูทบทวน 

และมจีดุมุง่หมายเพื่อเสริมงานของคณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาโดยไมม่กีารซ า้ซอ้นกนั 

 
30 คณะมนตรีไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บเสยีงสนบัสนนุจากรัฐเพื่อจดัประชมุพิเศษมากเท่ากบัสมยัคณะกรรมาธิการ (หนึง่ในสามของ 47 รัฐสมาชกิแทนที่จะตอ้งไดเ้สนีงสว่นใหญ่จาก 

53 รัฐสมาชกิ). คณะกรรมาธิการเคยจดัประชมุพิเศษเพียงหา้คร้ัง. 
 

 

31 การประชมุพิเศษสามคร้ังเป็นเร่ืองเกีย่วกบัดนิแดนปาเลสไตนท์ี่ถกูยึดครอง (เดอืนกรกฎาคมและพฤศจกิายน ค.ศ. 2006 และเดอืนมกราคม ค.ศ. 

2008)หนึง่คร้ังเกีย่วกบัประเทศเลบานอน (เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2006) หนึง่คร้ังเป็นเร่ืองดารฟู์ร ์(เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2006) หนึง่คร้ังเกีย่วกบัประเทศพมา่ (เดอืนตลุาคม 

ค.ศ. 2007) และการประชมุพิเศษตามประเด็นเกี่ยวกบัวิกฤตอิาการโลก (เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2008) 
 

 

32 กจิกรรมสองคร้ังในเร่ืองการรับรองและบังคับใชอ้นสุญัญาว่าดว้ยสทิธผิูพ้ิการ (เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2007 และเดอืนมถินุายน ค.ศ. 2008) 

หนึง่คร้ังเกีย่วกบัรา่งแนวทางขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยการใชแ้ละเง่ือนไขการดแูลทางเลือกส าหรบัเด็ก(Draft United Nations Guidelines for 

theAppropriate Use and Conditions of Alternative Care for Children) (เดอืนมถินุายน ค.ศ. 2008) หนึง่คร้ังเกีย่วกบัการพดูคยุขา้มวัฒนธรรมในเร่ืองสทิธิมนษุยชน 

(เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2008) หนึง่คร้ังในเร่ืองเป้าหมายโดยสมคัรใจของสทิธมินษุยชน (เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2008) และอีกคร้ังเกีย่วกบับคุคลผูส้ญูหาย(เดอืนกนัยายน ค.ศ. 

2008) 
 

 

33 การอภปิรายคร้ังแรกถกูก าหนดไวว้่าจะจดัขึน้ที่การประชมุสามญัครังท่ีสบิของคณะมนตรี 

จะเนน้มาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญส าหรับการใหส้ตัยาบันและการปฏิบัตติามอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิผ ูพิ้การอย่างมปีระสทิธภิาพ OHCHR 

ไดรั้บการรอ้งขอใหเ้ตรียมการศึกษาเชงิประเด็นในหัวขอ้นี ้โดยปรึกษาหารือกบัองคก์รภาคประชาสงัคมและอ่ืนๆ 
 

 

34 ดมูตทิี่ 6/30 ลงวันที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 2007 การประชมุคร้ังแรกเร่ืองปัญหาความรนุแรงต่อสตรีจดัขึน้ที่การประชมุคร้ังท่ีแปด โดยประกอบดว้ยคณะผูอ้ภปิรายสองชดุ 

ซึ่งชดุหนึง่อภปิรายเร่ืองความรนุแรงต่อสตรีและอีกชดุเร่ืองอัตราการตายของมารดา  ในเดอืนเดอืนกนัยายน ค.ศ.  2008 

คณะมนตรีจดัอภปิรายเร่ืองการบรูณาการมมุมองดา้นเพศสภาพไวใ้นงานของคณะมนตรี 
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UPR เป็นกระบวนการทีป่ระกอบดว้ยเจ็ดขัน้ตอนภายในวงจรระยะเวลาสีปี่ 

 การเตรียมขอ้มลูท่ีจะตอ้งใชใ้นการทบทวน (รวมถึงขอ้มลูซ่ึงจดัท าโดยรัฐที่ถกูทบทวน – 

รายงานของประเทศ) 

การรวบรวมขอ้มลูขององคก์ารสหประชาชาตทิี่เตรียมโดยส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งส

หประชาชาติ (OHCHR) และบทสรปุขอ้มลูท่ีน าเสนอโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซ่ึงตอ้งตระเตรียมโดย OHCHR 

เชน่กนั 

 การทบทวนจดัขึน้โดยคณะท างาน UPR อนัประกอบดว้ยรฐัสมาชกิทัง้ 47 

รัฐของคณะมนตรีซ่ึงจะประชมุกันปีละสามสมยัๆ ละสองสปัดาห์
35
  

 การพิจารณาและรับรองเอกสารแสดงผลการทบทวนโดยคณะมนตรีระหว่างการประชมุสมยัสามญั 

 การตดิตามการด าเนนิการตามผลของการทบทวนโดยรัฐที่ถกูทบทวน  

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซ่ึงเกี่ยวขอ้งอนัไดแ้ก่ องคก์รเอกชน (NGOs) นกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

สถาบนัวิชาการและสถาบนัวิจยั องคก์รภมูภิาค 

และตวัแทนภาคประชาสงัคมอาจเขา้ไปมสีว่นร่วมในขัน้ตอนดงักลา่วบางขัน้ตอน  

 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเกี่ยวกบักระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน กรณุาดบูทที่ VII 

(กระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 
 

ข.  คณะกรรมการท่ีปรกึษาของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) เป็นหนว่ยงานใตส้งักดัของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

ซ่ึงมาแทนทีค่ณะอนกุรรมาธิการว่าดว้ยการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนภายใตค้ณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยช

นในอดตี 

คณะกรรมการที่ปรึกษาท าหนา้ท่ีเป็นมนัสมองใหก้บัคณะมนตรีโดยเนน้ไปท่ีงานศึกษากบัค าแนะน าอิงงานวิจยัตามวธิี

การและรปูแบบที่คณะมนตรีรอ้งขอ 

ถึงแมค้ณะกรรมการที่ปรึกษาจะไมส่ามารถมมีตหิรือค าวินจิฉยั 

หรือจดัตัง้หนว่ยงานภายใตก้ ากบัโดยปราศจากอ านาจที่มอบหมายจากคณะมนตรี 

แตก็่สามารถแนะน าคณะมนตรีให:้ 

 เสริมสรา้งประสทิธิภาพเชงิกระบวนการของตนเอง และ 

 ด าเนนิการวิจยัขอ้เสนอตา่งๆ ตอ่ไปภายในขอบเขตงานของตน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ 18 

คนซ่ึงคดัสรรตามสดัสว่นจากกลุม่ภมูภิาคขององคก์ารสหประชาชาตทิัง้หา้กลุม่ (แอฟริกา เอเซีย ยโุรปตะวนัออก 

ละตนิอเมริกาและคาริบเบียน และยโุรปตะวนัตกกบัแถบอื่นๆ) สมาชกิปฏิบตัหินา้ท่ีโดยสว่นตวัขณะอยู่ในวาระสามปี 

และมสีทิธิไดร้ับเลอืกตัง้ซ า้อกีเพียงครัง้เดยีว
36

 คณะกรรมการประชมุปีละสองครั้งเป็นระยะเวลารวมทัง้สิน้ 10 

วนัท าการ อีกทัง้ยงัสามารถจดัประชมุเป็น 

 
35 คณะท างาน UPR ทบทวนรัฐ 16 รัฐในการประชมุแต่ละครั้ง-รวมจ านวนทัง้สิ้น-48 รฐัต่อปี 

 

 

36 อย่างไรก็ตาม มติ 5/1 ก าหนดว่าในวาระแรก สมาชิกหนึง่ในสามจะด ารงต าแหนง่เพียงหนึ่งปี และอีกหนึง่ในสามด ารงต าแหนง่สองปี 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสบัเปลี่ยนสมาชิก 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 
 
 
 
การเฉพาะกจิไดห้ากคณะมนตรีอนมุตั ิ

 

ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัคณะกรรมการท่ีปรกึษาไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 

 
 
 

ค. กระบวนการรอ้งเรยีน 

กระบวนการรอ้งเรยีน (complaint procedure) 

บ่งบอกถึงรปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานอย่างแพร่หลายและยืนยนัไดว้่าเป็นจริง 

ซ่ึงก าลงัเกิดขึน้ในสว่นหนึง่สว่นใดของโลกและภายใตท้กุสภาพการณ ์กระบวนการนีม้พีืน้ฐานมาจากกระบวนการ 

1503 ของคณะกรรมาธกิารในอดตี ซ่ึงไดร้ับการปรับปรงุเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าเป็นกระบวนการที่เป็นกลาง 

เป็นรปูธรรม มปีระสทิธิภาพ มผีูเ้สยีหายเป็นศนูยก์ลาง และด าเนนิการไดท้นัเวลา 

กระบวนการรอ้งเรียนอาศัยการสือ่สารจากบคุคล 

กลุม่หรือองคก์รซ่ึงกลา่วอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

หรือว่าไดร้ับทราบขอ้มลูโดยตรงและนา่เชือ่ถือเกี่ยวกบัการละเมดิ มคีณะท างานแยกกนัสองคณะ-

คือคณะท างานดา้นขอ้รอ้งเรียนและคณะท างานดา้นสถานการณ-์

ซ่ึงรับผดิชอบตามล าดบัในการตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้ับและน ารปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพ

ขัน้พืน้ฐานอย่างแพร่หลายและยืนยนัไดไ้ปรายงานใหค้ณะมนตรีทราบ 

คณะมนตรีจะตรวจสอบรายงานของคณะท างานเร่ืองสถานการณโ์ดยทางลบั (เวน้แตจ่ะตดัสนิใจเป็นอย่างอื่น) 

และอาจ: 

 ยตุกิารพิจารณาสถานการณห์ากไมม่เีหตอุนัสมควรพิจารณาหรือด าเนนิการตอ่ไป 

 ตรวจสอบสถานการณต์อ่ไปและเรียกรอ้งใหร้ัฐนัน้ใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิภายในเวลาอันสมควร 

 ตรวจสอบสถานการณต์อ่ไปและแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระและทรงคณุวฒิุสงูใหค้อยตดิตามตรวจสอบและร

ายงานใหค้ณะมนตรีทราบ หรือ 

 เสนอแนะให ้OHCHR ใหค้วามร่วมมอืดา้นวิชาการ ความชว่ยเหลอืดา้นการเสริมสรา้งศกัยภาพ 

หรือใหค้ าแนะน าแกร่ัฐทีเ่ป็นปัญหาดงักลา่ว 

 

  หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบักระบวนการรอ้งเรยีน กรณุาดบูทที่ VIII 

(การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

ง. กระบวนการพิเศษ 

“กระบวนการพิเศษ (Special procedures)” เป็นชือ่เรียกกนัทัว่ไปส าหรับกลไกที่จดัตัง้ขึน้โดยคณะ 

กรรมาธิการในอดตี ซ่ึงคณะมนตรีรับสบืทอดมาใชเ้พือ่ตดิตามตรวจสอบ ใหค้ าแนะน า และรายงานอย่างเปิด 
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน  
 
 

 
เผยเกี่ยวกบัสถานการณส์ทิธิมนษุยชนในประเทศหรืออาณาเขตใดเป็นการเฉพาะ (อาณติัรายประเทศ) 

หรือเกี่ยวกบัปรากฏการณส์ าคญัของการละเมดิสทิธมินษุยชนทัว่โลก (อาณติัรายประเด็น) 

ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน ค.ศ. 2007 เป็นตน้มา คณะมนตรีไดเ้ร่ิมตน้กระบวนการทบทวน อธิบายความสมเหตสุมผล 

และปรับปรงุอาณตัขิองกระบวนการพิเศษทกุประเภททีร่ับสบืเนือ่งมา 

คณะมนตรียกเลกิและแกไ้ขอาณัตบิางประการ ก าหนดอาณตัใิหม ่

พฒันากระบวนการใหมเ่พื่อใชค้ดัเลอืกและแตง่ตัง้ผูท้รงอาณตั ิ

ตลอดจนจดัท ามาตรฐานจรรยาบรรณส าหรบัผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษ (Code of Conduct for 

Special Procedures Mandate-holders) (มตทิี ่5/2) 

ผูท้รงอาณัตทิัง้หลาย (ผูร้ายงานพิเศษ ผูแ้ทนพิเศษ ผูแ้ทน ผูเ้ชีย่วชาญอิสระและสมาชกิคณะท างาน) 

ลว้นท างานโดยสว่นตวั กิจกรรมของพวกเขาอาจรวมถึง: 

 การรับ แบ่งปัน และวิเคราะหข์อ้มลูดา้นสถานการณส์ทิธมินษุยชน 

 การตอบสนองขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

 การจดัท างานศึกษา 

 การสง่ค าอทุธรณห์รือหนงัสอืสือ่สารขอ้รอ้งเรียนไปยงัรัฐบาล 

 การเดนิทางไปยงัประเทศตา่งๆ ตามค าเชญิของรัฐบาล 

และจดัท ารายงานขอ้เท็จจริงทีค่น้พบพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะที่เกิดจากการตรวจเยี่ยมประเทศเหลา่นัน้ 

 การใหต้ าแนะน าเร่ืองความร่วมมอืทางวิชาการในระดบัประเทศ และ 

 การเขา้ร่วมในกิจกรรมสง่เสริมทัว่ไป 

 
OHCHR ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษในดา้นบคุลากร 

อปุกรณแ์ละงานวิจยัเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานตามอาณัตขิองพวกเขา  

 
 หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบักระบวนการพิเศษ กรณุาดบูทที ่VI  (กระบวนการพิเศษ) 

ของคู่มือเลม่นี ้

 

จ. คณะท างานของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

คณะท างานแบบปลายเปิดในเรือ่งสิทธิในการพฒันา 

คณะท างานแบบปลายเปิดในเรือ่งสิทธิในการพฒันา (Open-ended Working Group on the Right to 

Development) จดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชน
37

 ในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2007 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนไดต้อ่ระยะเวลาอาณัตอิอกไปอกีสองปี (มตทิี ่4/4) 

คณะท างานจะประชมุประจ าปีเป็นเวลาหา้วนัท าการ โดยมอีาณัตใินการ: 

 ตรวจตราทบทวนความคืบหนา้ของการสง่เสริมและด าเนนิการเร่ืองสทิธิในการพฒันา 
 
 
37

 ดมูติที่ 1998/72 ของคณะกรรมาธิการ และมติที่ 1998/269 ของ ECOSOC 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม  

 

 

 พิจารณารายงานและขอ้มลูอื่นที่ย่ืนใหโ้ดยรัฐ 

หนว่ยงานขององคก์ารสหประชาชาตแิละองคก์รระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ NGOs และ 

 น าเสนอตอ่คณะมนตรีในการพจิารณารายงานตามวาระ พรอ้มค าแนะน าส าหรับ OHCHR 

เกี่ยวกบัการด าเนนิการเร่ืองสทิธิในการพฒันา 

อีกทัง้แนะน าโครงการความชว่ยเหลอืดา้นวิชาการที่เป็นไปไดต้ามค ารอ้งขอจากประเทศที่สนใจ  

ในมตเิดยีวกนั 

คณะมนตรีไดต้อ่ระยะเวลาอาณัตอิีกสองปีใหก้บัหน่วยเฉพาะกิจระดบัสงูว่าดว้ยการอนวุติัการสิทธิในการพั

ฒนา (high-level task force on the implementation of the right to development) 

ซ่ึงจดัตัง้ขึน้ภายในกรอบของคณะท างานเร่ืองสทิธิในการพฒันา 

หนว่ยเฉพาะกิจมจีดุประสงคท์ีจ่ะชว่ยเหลอืคณะท างานในดา้นทกัษะความเชีย่วชาญตา่งๆ 

ที่จ าเป็นเพื่อใหค้ณะท างานสามารถจดัท าขอ้เสนอแนะอนัเหมาะสมกบัผูม้บีทบาทจ านวนมากมายเกี่ยวกบัประเด็นที่

ระบไุวส้ าหรับการด าเนนิการตามสทิธิในการพฒันา 

หนว่ยเฉพาะกิจประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญหา้คนที่ไดร้ับการเสนอชือ่โดยประธานคณะท างานเร่ืองสทิธิในการพฒันา 

ผา่นการหารือกบัแตล่ะกลุม่ภมูภิาคขององคก์ารสหประชาชาตแิละสมาชกิสถาบนัอื่นๆ 

อนัไดแ้ก่ผูแ้ทนจากสถาบนัดา้นการคา้ การเงนิและการพฒันาระหว่างประเทศตามที่ก าหนด 

หนว่ยเฉพาะกิจจดัประชมุประจ าปีเป็นเวลาเจ็ดวนัท าการและสง่รายงานใหก้บัคณะท างาน 

ฉ. เวทีสภาสงัคม 
 

ในปี ค.ศ. 2007 คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนไดต้อ่ระยะเวลาอาณัตขิองเวทีสภาสงัคม (Social Forum) 

เพื่อธ ารงไวใ้หเ้ป็น 

“พื้นทีพ่ิเศษส าหรับการพดูคยุหารือระหว่างกลไกสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตกิบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทั้

งหลาย ซ่ึงรวมองคก์รระดบัรากหญา้ดว้ย และเพื่อเนน้ความส าคญัของความพยายามร่วมกนัทัง้ในระดบัชาต ิ

ระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาตทิี่จะสง่เสริมความเป็นปึกแผน่ทางสงัคมบนหลกัการของความยตุธิรรม 

ความเสมอภาคและตวามเป็นเอกภาพในสงัคม 

เชน่เดยีวกบัการมองมติทิางสงัคมและความทา้ทายของกระบวนการโลกาภวิฒันท์ี่ก าลงัด าเนนิอยู่” (มตทิี่ 6/13) 

จากการริเร่ิมโดยคณะอนกุรรมาธิการในอดตี เวทีสภาสงัคม
38
เพื่อพดูคยุเร่ืองสทิธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรมถกูจดัขึน้เป็นเวลาสองวนัก่อนหนา้สมยัประชมุประจ าปีของคณะอนกุรรมาธิการ 

ในขณะนัน้เวทีสภาสงัคมเป็นสว่นย่อยของคณะอนกุรรมาธกิารแตปั่จจบุนัไดก้ลายเป็นกลไกอิสระของคณะมนตรีสิ

ทธิมนษุยชน 

เวทีสภาสงัคมจดัขึน้ประจ าปีเป็นเวลาสามวนัท าการ เพื่อมุง่การพดูคยุไปทีป่ระเด็นเฉพาะซ่ึงคณะมนตรีก าหนดให ้

ในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 สภาสงัคมประชมุกนัครั้งแรกในสถานะกลไกของคณะมนตรี 

และมผีูท้รงอาณัตขิองกระบวนการเฉพาะบางประเด็นเขา้ร่วมตามค ารอ้งขอโดยคณะมนตรี 

เวทีสภาสงัคมถกูขอใหจ้ดัท าขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะเพื่อยื่นผา่นคณะมนตรีไปยงัหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยเนน้: 

 
38

 กรณุาอย่าสบัสนกบัเวทีสภาสงัคมโลก (World Social Forum) 
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน  

 
 
 

 ค าถามเร่ืองการขจดัความยากจนในบริบทของสทิธิมนษุยชน 

 การยึดถือตน้แบบวิธีปฏิบตัใินการตอ่สูก้บัความยากจนตามขอ้เท็จจริงที่น าเสนอในเวทีโดยประชาชนรากห

ญา้ และ 

 มติทิางสงัคมในกระบวนการโลกาภวิฒัน ์

ประธานเวทีสภาสงัคมคือประธานผูร้ายงานที่ประธานคณะมนตรีแตง่ตัง้ในแตล่ะปีจากผูท้ี่กลุม่ภมูภิาคเสนอ 

 

   ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัเวทีสภาสงัคมไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 
 

 

ช. เวทีหารอืประเด็นชนกล ุ่มนอ้ย 

เวทีหารอืประเด็นชนกล ุม่นอ้ย
39

 

เกิดขึน้แทนทีค่ณะท างานเร่ืองประเด็นชนกลุม่นอ้ยของคณะอนกุรรมาธิการในอดตี 

และเป็นเวทีสง่เสริมการพดูคยุและความร่วมมอืในประเด็นที่เกี่ยวโยงกบับคุคลท่ีเป็นชนกลุม่นอ้ยทางสญัชาต ิ

เชือ้ชาต ิศาสนาหรือภาษาโดย: 

 ใหก้ารสนบัสนนุและทกัษะความรูแ้กง่านของผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นชนกล ุม่นอ้ย และ 

 ระบแุละวิเคราะหว์ิธีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ ปัญหาทา้ทาย โอกาส 

และความคิดริเร่ิมในการด าเนนิการตอ่ไปตามปฏญิญาว่าดว้ยสิทธิของบคุคลท่ีเป็นชนกล ุม่นอ้ยทางสั

ญชาติ เช้ือชาติ ศาสนาหรอืภาษา 

เวทีจดัขึน้เป็นเวลาสองวนัท าการในแตล่ะปีเพื่อพดูคยุตามประเด็น 

และเป็นที่คาดหวงัว่าเวทีนีจ้ะชว่ยเกิ้อหนนุความพยายามของขา้หลวงใหญ่ในการพฒันาความร่วมมอืระหว่างกลไก 

คณะกรรมการและหนว่ยงานเชีย่วชาญ ตลอดจนกองทนุและโครงการขององคก์ารสหประชาชาติ 

เพื่อด าเนนิกจิกรรมสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิของบคุคลท่ีเป็นชนกลุม่นอ้ย ซ่ึงรวมถงึในระดบัภมูภิาคเชน่กนั
40

 

เนือ่งจากประธานของเวที (ซ่ึงประธานคณะมนตรีแตง่ตัง้ในแตล่ะปีโดยหมนุเวียนไปตามภมูภิาค) 

เป็นผูร้ับผดิชอบการตระเตรียมบทสรปุของการพดูคยุในเวที 

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นชนกล ุม่นอ้ยจึงท าหนา้ท่ีแนะแนวการท างานและเตรียมการประชมุประจ าปี 

นอกจากนัน้ 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระยงัไดร้ับเชญิใหบ้รรจขุอ้เสนอแนะตามประเด็นของเวทีประกอบกบัขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประเด็นหัว

ขอ้ครั้งตอ่ไปไวใ้นรายงานของเขาหรือเธอดว้ย เพื่อการพิจารณาโดยคณะมนตรี 

หลงัจากจดัไดส้ีปี่ เชน่ ในปี ค.ศ. 2012 คณะมนตรีจะตอ้งด าเนนิการทบทวนผลงานของเวทีดงักลา่ว 

     ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัเวทีหารอืประเด็นชนกล ุม่นอ้ยและผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นชนกล ุม่นอ้ย 

ไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 

 
39 จัดตัง้โดยมติที่ 6/15 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน วันที่ 28 กนัยายน ค.ศ. 2007 

 

 

40 ในช่วงพิธิเปิดของวันที่ 15 และ 16 ธนัวาคม ค.ศ. 2008 เป็นที่คาดกนัว่าจะมีการพิจารณาเร่ืองชนกลุ่มนอ้ยกบัการเขา้ถึงการศึกษา 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 

  
 

ซ. กลไกผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิของปวงชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

กลไกผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นสทิธิของปวงชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ
41

 

คือกลไกซึ่งมาแทนทีค่ณะท างานเร่ืองประชากรทอ้งถิ่นดัง้เดมิของคณะอนกุรรมาธิการในอดตี 

ดว้ยสถานะที่อยู่ภายใตส้งักดัคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

กลไกผูเ้ชีย่วชาญท าหนา้ท่ีใหท้กัษะความรูเ้ชงิประเด็นแก่คณะมนตรีในเร่ืองสทิธขิองชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิตามวิธีการแ

ละรปูแบบที่คณะมนตรีรอ้งขอ กลไกผูเ้ชีย่วชาญรายงานประจ าปีตอ่คณะมนตรี 

โดยสว่นใหญ่เนน้ไปท่ีงานศึกษาและค าแนะน าอิงวิจยั 

และอาจสง่ขอ้เสนอภายในขอบเขตงานของตนไปยงัคณะมนตรีเพื่อพิจารณาและอนมุตั ิ

กลไกผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญอิสระหา้คน 

และมวีาระการท างานสามปีโดยอาจไดร้ับเลอืกซ า้อีกวาระหนึง่ กลไกผูเ้ชีย่วชาญอาจประชมุไมเ่กนิหา้วนัตอ่ปี 

ซ่ึงเป็นการผสมผสานของการประชมุอย่างเปิดเผยและการประชมุปิดลบั 

กลไกผูเ้ชีย่วชาญมอีิสระในการเลอืกวิธีท างานดว้ยตนเองแมว้า่จะไมส่ามารถมมีตหิรือค าตดัสนิในเร่ืองใด   

นอกจากนี ้ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณสิ์ทธิมนษุยชนและเสรภีาพพ้ืนฐานของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

พรอ้มทัง้สมาชกิสภาถาวรว่าดว้ยประเด็นชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Permanent Forum on Indigenous Issues) 

ยงัเขา้ร่วมและมสีว่นสนบัสนนุการประชมุประจ าปีของกลไกผูเ้ชีย่วชาญอกีดว้ย 

 

   ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบักลไกผ ูเ้ช่ียวชาญ และ ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณสิ์ทธิ 

   มนษุยชนและเสรภีาพพ้ืนฐานของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิมไดท่ี้เว็บไซตข์อง OHCHR 

 

ฌ. ปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการ 

ในปี ค.ศ. 2001 การประชมุระดบัโลกว่าดว้ยการตอ่ตา้นการเหยียดเชือ้ชาต ิการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิ

ความเกลยีดชงัคนตา่งชาต ิและการไมย่อมรับความแตกตา่งในทกุรปูแบบจดัขึน้ที่เมอืงเดอรบ์าน 

ประเทศแอฟริกาใต ้ที่ประชมุรบัรองปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการ (Durban Declaration and Programme 

of Action) ซ่ึงสะทอ้นความมุง่มัน่ของรัฐตา่งๆ ที่จะร่วมกนัขจดัการเหยียดเชือ้ชาต ิการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิ

ความเกลยีดชงัคนตา่งชาต ิและการไมย่อมรับความแตกตา่ง 

ปฏิญญานีเ้ป็นแผนยทุธศาสตรเ์ชงิปฏิบตัิเบ็ดเสร็จทีแ่นะแนวทางในการท าใหห้ลกัการความเสมอภาคและไมเ่ลอืกป

ฏิบตัเิป็นจริงขึน้ได ้

ในปี ค.ศ. 2006 ที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชาชาตมิมีตทิี่จะเร่ิมการประชมุทบทวนใน ค.ศ. 2009 

เกี่ยวกบัการอนวุตักิารปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิาร 

ที่ประชมุรอ้งขอใหค้ณะมนตรีสทิธิมนษุยชนรับผดิชอบเร่ืองเตรียมการ 

โดยใหใ้ชก้ลไกตรวจสอบท่ีด าเนนิงานอยู่อย่างตอ่เนือ่ง
42
 

ในการจดัท าแผนงานทีช่ดัเจนและสง่มอบความคืบหนา้พรอ้มกบัรายงานประจ าปีของประเด็นดงักลา่วตัง้แต ่ค.ศ. 

2007
43
 เป็นตน้ไป คณะ    

 
41 จัดตัง้ขึน้โดยมติที่ 6/36 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนวันที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 2007 

 

 

42 คณะท างานระหว่างรัฐบาลเร่ืองการด าเนินการตามปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบัติการอย่างเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มผูท้รงคณุวฒุิอิสระดา้นการด าเนนิการตามปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบัติการ และคณะท างานผูเ้ชี่ยวชาญดา้นประชากรเชื้อสายแอฟริกนั  
 

43
 ดมูติ 61/149 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่    
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 
เตรียมการประชมุทบทวนของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนลงความเห็นที่จะจดัการประชมุทบทวนในเดอืนเมษายน 

ค.ศ. 2009 ณ นครเจนวีา 

1. คณะท างานระหว่างรฐับาลเรือ่งการอนวุติัการปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการอยา่งเกิดป

ระสิทธิผล  
 

คณะท างานระหว่างรฐับาลเรือ่งการอนวุติัการปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการอยา่งเกิดประสิทธิ

ผล (Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme 

of Action) จดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน (มตทิี่ 2002/68) ในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 2006 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนไดต้อ่ระยะเวลาของอาณัตขิองคณะท างานออกไปอีกสามปี (มตทิี่1/5) 

คณะท างานระหว่างรฐับาลชดุนีไ้ดร้ับอาณัตใิห:้ 
 

 จดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อการอนวุตักิารปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิารอย่างเกิดประสทิธิผล  
 

 จดัเตรียมมาตรฐานเสริมระหวา่งประเทศเพื่อสรา้งพลงัและความคืบหนา้ใหก้บัดา้นตา่งๆ 

ของตราสารระหว่างประเทศในการตอ่ตา้นการเหยียดเชือ้ชาต ิการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิ

ความเกลยีดชงัคนตา่งชาต ิและการไมย่อมรับความแตกตา่ง  

 ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัคณะท างานระหว่างรฐับาลไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง OHCHR 
 

V 
 

2. กล ุม่ผ ูท้รงคณุวฒิุอิสระดา้นการอนวุติัการปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการ  

การประชมุระดบัโลกเรียกรอ้งใหข้า้หลวงใหญ่ร่วมมอืกบัผ ูท้รงคณุวฒิุอิสระหา้คนเพื่อตดิตามการด าเนนิการตาม

บทบญัญัตขิองปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิาร
44

 

 

ในปี ค.ศ. 2003 ผูท้รงคณุวฒิุอิสระ (หนึง่คนจากแตล่ะกลุม่ภมูภิาค) 

ไดร้ับการแตง่ตัง้โดยเลขาธกิารสหประชาชาตใินขณะนัน้คือนายโคฟ่ี อนันนั 

จากจ านวนผูส้มคัรทัง้หมดท่ีประธานคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชนเสนอชือ่ภายหลงัปรึกษาหารือกบักลุม่ภมูภิา

คแลว้ 

พวกเขามอีาณัตทิี่จะ:
45

 
 

 ตดิตามการด าเนนิการตามบทบญัญัตขิองปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิารโดยความร่วมมอืกบัขา้ห

ลวงใหญ่; และ 

 ชว่ยขา้หลวงใหญ่ในการจดัเตรียมรายงานความคืบหนา้ประจ าปีส าหรับคณะมนตรีและที่ประชมุสมชัชาให

ญ่ตามขอ้มลูและความคิดเห็นทีไ่ดร้ับจากรัฐตา่งๆ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนที่เกี่ยวโยงกนั กระบวนการพิเศษและกลไกอืน่ๆ 

ของคณะมนตรี องคก์รระหว่างประเทศและระดบัภมูภิาค NGOs และสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

(NHRIs) 

 
  
43 ดวูรรค 191 (b) ของแผนปฏิบัตกิาร และมติ 56/266 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

 
 

44 ดมูต ิ2003/30 ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน อีกท้ังดมูติ 59/177 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 
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 การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

 
  หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัผ ูท้รงคณุวฒิุอิสระ รวมทัง้ขอ้มลูลา่สดุ 

  ของคณะท างานผูเ้ชีย่วชาญดา้นประชากรเชือ้สายแอฟริกนั กรณุาดเูว็บไซตข์อง OHCHR 

 

 

 

3.  คณะท างานผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นประชากรเช้ือสายแอฟรกินั 

คณะท างานผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นประชากรเช้ือสายแอฟรกินั (Working Group of Experts on People of African 

Descent) 

คือกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีซ่ึงจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการตามค าเรียกรอ้งของทีป่ระชมุระดบัโลกดงั

ที่กลา่วมา 

คณะท างานประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญอิสระหา้คนที่ไดร้ับแตง่ตัง้บนพืน้ฐานความเท่าเทียมของตวัแทนภมูิภาค 

คณะท างานจดัประชมุปีละหา้วนัและเดนิทางไปประเทศตา่งๆ ตามค าเชญิของรัฐบาล 

ดว้ยจดุประสงคท์ี่จะเกิดความเขา้ใจเชงิลกึถึงสถานการณข์องประชากรเชือ้สายแอฟริกนัในภมูภิาคตา่งๆ ทัว่โลก 

นอกจากนัน้ คณะท างานจะเสนอรายงานประจ าปีตอ่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

คณะท างานมอีาณตัทิี่จะ:
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 ศึกษาปัญหาการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตทิี่ประชากรเชือ้สายแอฟริกนัซ่ึงอยู่กระจดักระจายทัว่ไปตอ้งเผชิ

ญ และรวบรวมขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองดงักลา่วจากรัฐบาล NGOs และแหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ 

รวมถึงผา่นการจดัประชมุสาธารณะ 

 เสนอมาตรการที่ใหห้ลกัประกนัการเขา้ถึงระบบยตุธิรรมอย่างเต็มที่และมปีระสทิธผิลแก่ประชากรเชือ้สา

ยแอฟริกนั 

 ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการออกแบบ 

การด าเนนิการและการบงัคบัใชม้าตรการทีม่ปีระสทิธิภาพเพือ่ขจดัการเพ่งเล็งกลุม่ประชากรเชือ้สายแอฟ

ริกนัดว้ยเหตแุห่งลกัษณะทางเชือ้ชาต ิ

 แจกแจงขอ้เสนอแนะระยะสัน้ 

ระยะกลางและระยะยาวส าหรับขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตติอ่ประชากรเชือ้สายแอฟริกนั 

 จดัท าขอ้เสนอแนะว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตติอ่ชาวแอฟริกนัและประชากรเชือ้สายแอฟ

ริกนัทัว่โลก และ 

 จดัการกบัทกุปัญหาทีเ่กี่ยวโยงกบัความเป็นอยู่ที่ดขีองชาวแอฟริกนัและประชากรเชือ้สายแอฟริกนัดงัที่ก

ลา่วถึงในปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบตักิาร 

4. คณะกรรมการเฉพาะกิจดา้นรายละเอียดของมาตรฐานเสรมิระหว่างประเทศ 

ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2006 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจดา้นรายละเอียดของมาตรฐานเสรมิระหว่างประเ

ทศ (Ad Hoc Committee on the elaboration of complementary standards) 

ซ่ึงมอีาณตัจิ าเป็นเร่งดว่นที่จะพฒันามาตรฐานเสริม 

ไมว่่าดว้ยรปูแบบอนสุญัญาหรือพิธีสารเพิ่มเตมิของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิา

งเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ มาตรฐานเสริมเหลา่นีจ้ะ:
 47
   

 
46 ดมูติที่ 2002/68 และ 2003/30 ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน 

 

47 ดคู าตดัสินที่ 3/103 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน และมติที่ 6/21  

 
       ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 87 



คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 เตมิเต็มชอ่งว่างในอนสุญัญาใหส้มบรูณ ์และ 

 ใหม้าตรฐานเชงิกฎเกณฑท์ี่มุง่ประสงคจ์ะตอ่ตา้นการเหยียดเชือ้ชาตยิคุใหมใ่นทกุรปูแบบ 

ซ่ึงรวมการยัว่ยใุหเ้กิดความเกลยีดชงัดว้ยเหตขุองเชือ้ชาตแิละศาสนา 

คณะกรรมการเฉพาะกิจจดัประชมุประจ าปีเป็นเวลาสบิวนัท าการเพื่อจดัท าตราสารดา้นกฎหมายท่ีจ าเป็น 

คณะกรรมการเร่ิมประชมุอย่างเป็นทางการในเดอืนกมุภาพนัธ ์ค.ศ. 2008 

และตอ้งรายงานความกา้วหนา้ใหค้ณะมนตรีทราบสม า่เสมอ 

5. คณะกรรมการเตรยีมการประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน 

และคณะท างานระหว่างรฐับาลแบบปลายเปิดระหว่างสมยัประชมุเพ่ือติดตามงานของคณะกรรม

การเตรยีมการประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน   
 
ในปี ค.ศ. 2007 เพื่อบรรลอุาณัตทิี่ไดร้ับมอบหมายจากที่ประชมุสมชัชาใหญ่

48
 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนจดัตัง้คณะกรรมการเตรยีมการประชมุทบทวนปฏญิญาเดอรบ์าน (Preparatory 

Committee for the Durban Review Conference)
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 คณะกรรมการดงักลา่วจดัประชมุองคก์รเมือ่เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 

2007 ตามมาดว้ยการประชมุในสาระส าคญัอกีสองครัง้รวมเป็นเวลาสบิวนัท าการในเดอืนเมษายนและตลุาคม 

ค.ศ. 2008 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อตดัสนิใจเร่ืองแบบวิธีของการประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน อย่างเชน่: 

 วตัถปุระสงค ์

 โครงร่างของเอกสารแสดงผลการทบทวน 

 ระดบัของการประชมุ 

 การประชมุเตรียมการในระดบัภมูภิาคและกิจกรรมอืน่ๆ รวมทัง้ในระดบัชาต ิและ 

 วนัและสถานที่ประชมุ 
 
คณะท างานระหว่างรฐับาลแบบปลายเปิดระหว่างสมยัประชมุเพ่ือติดตามงานของคณะกรรมการเตรยีม

การประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน (intersessional open-ended intergovernmental working group to follow up 

the work ofthe Preparatory Committee for the Durban Review Conference) 

จดัตัง้ขึน้โดยคณะมนตรีสทิธมินษุยชนในทีป่ระชมุสาระส าคญัครั้งแรกของคณะกรรมการเตรียมการเมือ่เดอืนเมษา

ยน ค.ศ. 2008 โดยมอีาณัตทิีจ่ะ:
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  หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัคณะกรรมการเตรยีมการประชมุทบทวนปฏญิญา 

 เดอรบ์าน และคณะท างานระหว่างรฐับาลแบบปลายเปิด กรณุาดเูว็บไซตข์อง OHCHR  

 ตดิตามงานของคณะกรรมการเตรียมการ 

ผา่นการทบทวนความสนบัสนนุและการเร่ิมเจรจาเกี่ยวกบัร่างเอกสารแสดงผล และ 

 ทบทวนความสนบัสนนุเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพิม่เตมิและรายงานเร่ืองดงักลา่วตอ่คณะกรรมการเตรียมก

าร 
 
48 ดมูติที่ 61/149 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

 

 

49 ดมูติที่ 3/2 และมติที่ 6/23 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 
 

 

50 ดคู าตดัสินที่ PC.2/4. 
 

 

  



 

การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 
 

วิธีการเขา้ถึงและท างานรว่มกบัคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน รวมทัง้อาณติัและกลไก 

 ขอ้ตกลงและหลกัปฏิบติัส าหรบัการมีสว่นรว่มของ NGOs 

ในการประชมุของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

“....การมีสว่นร่วมและการปรึกษาหารือกับผูสั้งเกตการณ์ อันรวมถึงรัฐที่ ไมใ่ชส่มาชิกคณะมนตรี 

หน่วยงานเชี่ ยวชาญ องคก์รระหวา่งรัฐบาลอ่ืนๆ และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติเชน่เดยีวกับองค์กรเอกชน 

จักตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงต่างๆ รวมทัง้มติที่  1996/31 ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในวันที่  25 

กรกฎาคม ค.ศ. 1996  และตามหลักปฏิบัติที่ ยึดถือโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

โดยในขณะเดยีวกันตอ้งใหค้วามม่ันใจต่อการมีสว่นร่วมอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสดุขององคก์รเหล่าน้ีดว้ย”
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ในมตทิี่ 60/251 ที่ประชมุสมชัชาใหญ่รับรองบทบาทส าคญัของ NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคและระดบัสากลในการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน นอกจากนี ้

ยงักลา่วว่าการมสีว่นร่วมของ NGOs ในคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนจะ: 

 เป็นไปตามขอ้ตกลงและหลกัปฏิบตัทิี่คณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนยึดถือ (ซ่ึงรวมมติท่ี 

1996/31ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม) และ 

 ตอ้งท าให ้NGOs และผูส้งัเกตการณอ์ื่นมสีว่นร่วมอย่างเกิดประสทิธผิลสงูสดุ  

ขอ้ตกลงและหลกัปฏิบตัสิ าหรบัการมสีว่นร่วมของ NGO 

ที่ยึดถือโดยคณะกรรมาธกิารสทิธิมนษุยชนถกูสง่ตอ่ดว้ยผลส าเร็จมายงัคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

หลกัปฏิบตัแิละขอ้ตกลงเหลา่นีย้งัคงไดร้ับการพฒันาและวิวฒันอ์ย่างตอ่เนือ่ง 

ดว้ยความสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนที่จะตอ้งใหห้ลกัประกนั 

“การมสีว่นร่วมอย่างเกิดประสทิธิผลสงูสดุ” ของผูส้งัเกตการณ ์ 

การมีสว่นรว่มในฐานะผ ูส้งัเกตการณข์อง NGOs ท่ีมีสถานะท่ีปรกึษาของ ECOSOC 

ในการประชมุคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

บทบาทของ NGOs มีความส าคัญต่อการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดับชาติ 

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การมีสว่นร่วมของ NGOs 

ในชว่งสองปีแรกของการกอ่ต้ังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหลักประการหน่ึงในการสร้างเสริมความ

น่าเชื่ อถือขององค์การสหประชาชาติ NGOs 

ไดม้ีสว่นสนับสนุนอย่างเดน่ชัดในการสร้างความเป็นสถาบันใหกั้บคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนผ่านการป้อนขอ้มูลท่ีมี

คณุค่าและส าคัญย่ิง อีกทัง้ผ่านการอภิปรายถกเถียงระหวา่งการพิจารณาวาระทัง้หลายของคณะมนตรี  

ย่ิงกวา่นั้น งานเชงิเสริมดา้นสทิธิมนุษยชนของ NGOs ถูกมองวา่เป็นการยกระดับการขับเคล่ือนจากนโยบาย 

“กล่าวร้ายใหอั้บอาย” แบบดัง้เดมิไปสูก่ารเกี่ ยวขอ้งร่วมมือมากขึ้นกับรัฐบาลและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ 

การมีสว่นร่วมอย่างรับผิดชอบเชน่น้ีจึงควรมุง่เป้าไปท่ีการปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่  

ดว้ยเหตุน้ี การมีสว่นร่วมและการใหข้อ้มูลของ NGOs ในทอ้งถ่ินจึงเป็นสิ่ งจ าเป็น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันซึ่ งคณะมนตรีประชุมกันบ่อยขึ้น 

อีกทัง้ตอ้งค านึงดว้ยวา่มกีระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอยู่ หากกล่าวอย่างย่อ 

ปัญหาทา้ทายท่ีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและประชาคม NGO เผชญิคือการ 
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ดมูต ิ60/251 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ และมตทิี ่5/1 ภาคผนวก ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน 

 
       ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 89 



 

คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 

 

 

ขับเคล่ือนใหก้ารมีสว่นร่วมของภาคประชาสังคมในงานของคณะมนตรีไปไกลถึงการเป็นพันธมิตรอย่างแทจ้ริงระห

วา่งรัฐสมาชกิกับภาคประชาสังคม 

เอกอคัรราชฑตู Luis Alfonso de Alba ของประเทศเม็กซิโก 

ประธานคนแรกของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน (ค.ศ. 2006-2007) 

NGOs ยินดกีบัการไดม้สีว่นร่วมระดบัหนึง่ในคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

ซ่ึงตอ่เนือ่งมาจากสมยัคณะกรรมาธิการและเป็นเร่ืองพเิศษในระบบสหประชาชาต ิในทางกลบักนั 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนซ่ึงเป็นองคก์รระหว่างรัฐบาลก็เป่ียมดว้ยคณุภาพมากขึน้เพราะความรูแ้ละความเชีย่วชาญ 

บทบาทการเป็นสกัขพียาน และความสมัพนัธก์บัระดบัรากหญา้ท่ีลว้นแตไ่ดร้ับมาจาก NGOs 

นบัแตก่ารประชมุสมยัแรกในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 2006 NGOs 

ไดป้ลาบปลืม้กบัระดบัการมสีว่นร่วมในคณะมนตรีสทิธมินษุยชนอย่างส าคญัและครอบคลมุทัว่ถึง ในเดอืนมนีาคม 

ค.ศ. 2008 มตีวัแทน 1116 คนจาก NGOs 180 องคก์รเขา้ร่วมการประชมุสามญัสมยัที่เจ็ดของคณะมนตรี 

ในที่ประชมุดงักลา่ว NGOs ยื่นค าแถลง 98 ฉบบั กลา่วแถลงโดยวาจา 224 ครั้งและจดักจิกรรมคู่ขนาน 69 

ประเภท ฝ่ายประธานและเลขาธิการไดพ้ยายามก าหนดหลกัปฏิบตัแิละขอ้ตกลงตามที่คณะกรรมาธกิารเคยใช ้

ตลอดจนวิธีปฏิบตัทิีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

โดยค านงึว่าคณะมนตรีสทิธมินษุยชนและกลไกทัง้หมดจะยงัตอ้งพบปะกนัอีกในหลากหลายเวทีตลอดปีนัน้ 

เฉพาะ NGOs ท่ีมีสถานะท่ีปรกึษาของ ECOSOC 

สามารถไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนในฐานะผูส้งัเกตการณ ์

พวกเขาจึงมอีภสิทิธิ์ท่ีจะตดัสนิใจไดเ้องว่าใครควรเป็นตวัแทนของพวกเขา 

เมือ่ไดค้ ารับรองฐานะผูส้งัเกตการณแ์ลว้ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

จะไดร้ับสทิธิพเิศษและการจดัเตรียมหลายประการใหใ้นการประชมุของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

พวกเขาจะสามารถ: 
 

 ยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 

 แถลงแทรกโดยวาจาในทกุประเด็นของวาระของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

 มสีว่นร่วมในการถกเถียง พดูคยุแลกเปลีย่น และการอภปิราย และ 

 จดั “กิจกรรมคู่ขนาน” ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบังานของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

 
นอกจากนัน้ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

มคีวามรับผดิชอบท่ีจะตอ้งปฏิบตัติามหลกัการก ากบัควบคมุสถาบนัองคก์รและลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิปรึกษา 

นัน่คือ มตทิี ่1996/31 ของ ECOSOC ก าหนดว่า NGO ใด (รวมทัง้ผูใ้ตส้งักดัและผูก้ระท าการแทน) 

ที่นอกเหนอืจากเร่ืองอื่นๆ 

ละเมดิสถานภาพตนเองอย่างเห็นไดช้ดัโดยกระท าการในรปูแบบอนัขดักบัวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัรสห

ประชาชาติ (Charter of the United Nations) 

อาจถกูระงบัชัว่คราวหรือตดัออกจากการเขา้ร่วมประชมุขององคก์ารสหประชาชาต ิ

หรือถกูถอนสถานภาพที่ปรึกษา 
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ค ารบัรอง 

ผูแ้ทน NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

ควรขอค ารับรองเพื่อเขา้ร่วมการประชมุของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนที่ตนตอ้งการจะเขา้ร่วม 

จดหมายขอค ารับรองควร: 

 ใชก้ระดาษทีม่ตีราทางการขององคก์ร 

 ระบชุดัเจนถึงหัวขอ้และระยะเวลาการประชมุที่องคก์รประสงคจ์ะเขา้ร่วม 

 ลงลายมอืชือ่โดยประธานหรือผูแ้ทนหลกัขององคก์รในนครเจนวีา และ 

 ระบชุือ่บคุคลผูจ้ะเป็นตวัแทนขององคก์รในที่ประชมุคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

จ าไวว้่าชือ่บคุคลเหลา่นัน้จะตอ้งตรงกบัเอกสารประจ าตวัโดยใชต้วัอกัษรใหญ่ส าหรับนามสกลุ 

 

เพื่อใหไ้ดค้ ารับรอง NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC ควรส่งจดหมายทางโทรสารเป็นการล่วงหนา้กอ่น 

การประชมุ โดยส่งไปที่: Fax: +41 (0)22 917 90 11 

 

ค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ก่อนประชมุคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนตามก าหนดการ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

อาจยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรทีเ่กี่ยวกบังานของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนตอ่คณะมนตรี 

ทัง้โดยล าพงัหรือร่วมกบั NGOs อื่น ค าแถลงดงักลา่วจะตอ้งเป็นเร่ืองที่ NGOs เหลา่นัน้มอี านาจเกี่ยวขอ้งเป็นพิเศษ 

หลงัจากส านกัเลขาธกิารคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนไดร้ับและด าเนนิการแลว้ ค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรของ 

NGO จะกลายเป็นสว่นหนึง่ของเอกสารทางการของที่ประชมุคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

กรณุาระลกึไวว้่า: 

 NGOs ที่มสีถานะท่ีปรกึษาทัว่ไปของ ECOSOC อาจยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรจ านวนไมเ่กิน 

2000 ค า และ  

 NGOs ที่มสีถานะท่ีปรกึษาพิเศษของ ECOSOC 

หรืออยู่ในทะเบียนอาจยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรจ านวนไมเ่กิน 1500 ค า  

ขอให ้NGOs ดหูมายเหตขุอ้มลูทัว่ไปที่แผนกคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

ควรยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ส านกัเลขาธิการคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนที่: hrcngo@ohchr.org 
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 
 
 
 
ค าแถลงโดยวาจา 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC อาจแถลงแทรกโดยวาจาในทกุประเด็น ทัง้ระหว่างการอภปิรายถก 

เถียงทัว่ไปหรือการสนทนาโตต้อบในที่ประชมุคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

ส าหรับแบบวิธีส าหรับการแถลงแทรกโดยวาจาของ NGOs ซ่ึงจะมวีิวฒันาการขึน้เร่ือยๆ 

หากค านงึถึงการประชมุตอ่เนื่องตลอดทัง้ปีของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

สามารถหาดไูดท้ี่สว่นเครือขา่ยภายนอกองคก์รของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนในเพจขอ้มลูการประสานงานกบั 

NGOs 

ตวัแทน NGOs ที่ประสงคจ์ะแถลงแทรกโดยวาจาควรลงทะเบยีนดว้ยตนเองที่โตะ๊ “รายชือ่ผูพ้ดู” ในหอ้งประชมุ 

(ใหญ่) 

สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ลงทะเบียนประเภทรายบคุคลและการแถลงร่วมไดจ้ากหนา้หลกัของคณะมนตรีสทิธิ

มนษุยชน และควรน าตดิตวัไปที่โตะ๊ลงทะเบียนดว้ย 

กรณุาจ าไวว่้าไม่มีการอนญุาตให ้NGOs แจกเอกสาร แผ่นพบัหรอืเอกสารอ่ืนใดในหอ้งประชมุใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม อาจวางส าเนาค าแถลงโดยวาจาไวบ้นโตะ๊ที่จดัใหต้รงสว่นทา้ยของหอ้งประชมุใหญ่ สว่นเอกสารอื่นๆ 

ของ NGOs อาจวางไวบ้นโตะ๊ NGOs ที่อยู่นอกหอ้งประชมุใหญ่ 

กิจกรรมค ู่ขนาน 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

และไดร้ับค ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนแลว้ 

อาจจดักิจกรรมสาธารณะทีเ่กีย่วโยงกบังานของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน กิจกรรมเหลา่นี้เป็นที่เรียกกนัว่า 

“กิจกรรมคู่ขนาน” ซ่ึงจะจดัขึน้ในชว่งว่างของการประชมุและปกตมิกัเป็นชว่งพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

กิจกรรมคู่ขนานที่โดยสว่นมากจะเป็นการน าเสนอตอ่หนา้ฝูงชนและเปิดใหม้กีารอภปิรายพรอ้มกนัไปดว้ย จะชว่ยให ้

NGOs มพีื้นที่แบ่งปันประสบการณข์องพวกเขาและร่วมพดูคยุหารือกบั NGOs อื่นๆ รัฐ 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หลาย (รวมถึงผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ) 

ในประเด็นปัญหาและสถานการณส์ทิธิมนษุยชนที่เกี่ยวขอ้งและส าคญัตอ่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

จะมกีารเตรียมหอ้งส าหรับกิจกรรมคู่ขนานใหโ้ดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย แตก่ารจองหอ้งเป็นไปตามหลกั “มาก่อน 

ไดก้่อน” NGOs ที่ตอ้งการร่วมจดักิจกรรมคู่ขนานควรกรอก “แบบฟอรม์ร่วมสนบัสนนุ”
52

 ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์

NGOs 

ที่จดักิจกรรมคู่ขนานอาจเชญิบคุคลท่ีไมม่คี ารับรองการเขา้ร่วมประชมุของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนใหเ้ขา้ร่วมกิจก

รรมของตนได ้โดยจะตอ้งยื่นรายชือ่ผูไ้ดร้ับเชญิใหก้บัส านกัเลขาธิการคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

รวมทัง้ฝ่ายรักษาความปลอดภยัเป็นเวลา 48 ชัว่โมงก่อนเร่ิมกิจกรรมเพื่อที่จะไดท้ าการรับรองผูท้ี่ถกูเชญิ อนึง่ 

ผูไ้ดร้ับเชญิจะไดค้ ารับรองเฉพาะเพื่อร่วมกิจกรรมคู่ขนานเท่านัน้  

NGOs ที่จดักิจกรรมคูข่นานจะรับผดิชอบเนือ้หาและควบคมุดแูลผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม นอกจากนี ้พึงจ าไวว้่า:
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 ส านกัเลขาธิการจะไมจ่ดัเตรียมลา่มส าหรับกิจกรรมคู่ขนานของ NGOs ดงันัน้ NGOs 

อาจตอ้งน าลา่มมาเองถา้จ าเป็นตอ้งใช ้และควรแจง้ใหส้ านกัเลขาธิการทราบลว่งหนา้ และ 

 ไมแ่นะน าใหใ้ชก้ลอ้งถ่ายภาพ/วดิโีอในกิจกรรมคูข่นาน 

ยกเวน้ผูส้ือ่ขา่วและชา่งภาพที่ไดร้ับค ารับรองจากส านกังานสหประชาชาตใินนครเจนวีา (UNOG)  

 

 

ส าหรับการจองหอ้งเพื่อจดักิจกรรมค ู่ขนาน ควรสง่ค าขอไปที่: 

Fax: + 41 (0) 22 917 90 11 

ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัการออกค ารบัรอง ค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ค าแถลงโดยวาจา 

และกิจกรรมค ู่ขนาน ไดท้ีเ่พจขอ้มลูการประสานกบั NGOs บนเตรือขา่ยภายนอก (Extranet) 

ของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน  

 
 

การเขา้รว่มและมีสว่นรว่มกบัอาณติัและกลไกของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

ก. กระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน 

 

หากตอ้งการทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัการเขา้ถึงและมสีว่นร่วมในกระบวนการทบทวนสถานการณสิ์

ทธิมนษุยชน (universal periodic review) กรณุาดบูทที่ VII 

(กระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

ข. คณะกรรมการท่ีปรกึษาของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

กำรมีสว่นร่วมและสนบัสนนุงำนของคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

 
คณะอนกุรรมาธกิารในอดตีก่อนที่จะกลายมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาไดร้ับประโยชนใ์หญ่หลวงจากการมสีว่น

ร่วมของ NGOs ซ่ึงมสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC ก่อนเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 

ในขณะที่คณะกรรมการที่ปรึกษาก าลงัจดัท ากฎเกณฑข์อ้บงัคบัการประชมุและวธิีการท างาน 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนไดเ้รียกรอ้งใหค้ณะกรรมการที่ปรึกษากระท าการตามอาณัตโิดยสรา้งปฏิสมัพนัธก์บั 

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ ยิ่งกว่านัน้ 

รัฐทัง้หลายยงัถกูโนม้นา้วใหป้รึกษาหารือกบัภาคประชาสงัคมก่อนจะเสนอชือ่ผูส้มคัรเพือ่รบัการแตง่ตัง้เป็นคณะก

รรมการที่ปรึกษา 

NGOs 

มสีทิธิที่จะเขา้ร่วมในงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาตามที่ก าหนดโดยขอ้ตกลงและหลกัปฏิบตัซ่ึิงคณะกรรมาธิกา

รสทิธิมนษุยชนและคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนยึดถือ ซ่ึงรวมมตทิี่ 1996/31 ของ ECOSOC 

โดยที่ยงัคงใหห้ลกัประกนัการมสีว่นร่วมอย่างเกิดประสทิธผิลสงูสดุของ NGOs 

NGOs ที่สนใจจะเขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการที่ปรึกษาในฐานะผูส้งัเกตการณค์วรตดิตอ่ส านกัเลขาธิการ 
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 

   หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิีการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการท่ีปรกึษา   

  กรณุาตดิตอ่:  
 

HRCAdvisoryCommittee@ohchr.org. 

 

ค. กระบวนการรอ้งเรยีน 

 

หากตอ้งการทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูใหก้บักระบวนการรอ้งเรยีน 

กรณุาดบูทที่ VIII (การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้หรือตดิตอ่ 

CP@ohchr.org 

ง. กระบวนการพิเศษ 

 
 

หากตอ้งการทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการเขา้ถึงและมสีว่นร่วมกบักระบวนการพิเศษ 

กรณุาดบูทที่ VI (กระบวนการพิเศษ) ของคู่มือเลม่นี ้

  

จ. คณะท างานของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 
 

คณะท างานแบบปลายเปิดในเรือ่งสิทธิในการพฒันา 
 

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะท ำงำน 

 
เนือ่งจากเป็นคณะท างานแบบปลายเปิด NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

อาจเขา้ร่วมในชว่งการประชมุทีเ่ปิดกวา้งส าหรับสาธารณะ สว่น NGOs 

ที่เขา้ร่วมการประชมุของหน่วยเฉพาะกิจระดบัสงูว่าดว้ยการด าเนินการตามสิทธิในการพฒันาจะมโีอกาสได้

กลา่วค าแถลงในชว่งเปิดการประชมุ 

   NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC ซ่ึงสนใจจะเขา้ร่วมในคณะท างานหรือหน่วยเฉพาะกิจ 

ระดบัสงู ควรกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียน (หาไดจ้ากเพจทีก่ลา่วถึงเรื่องนีบ้นเว็บไซตข์อง  

OHCHR) และสง่แนบไปกบัค าขอค ารับรองซ่ึงลงลายมอืชือ่เรียบรอ้ยไปที่: 

The Accreditation Officer 

Fax: +41 (0)22 928 9010 

Tel: +41 (0)22 928 9829 

 

กำรสนบัสนนุงำนของคณะท ำงำน 

 
หนา้ท่ีหลกัประการหนึง่ที่คณะท างานไดร้ับมอบหมายคือการตรวจสอบรายงานและขอ้มลูทัง้หมดในเร่ืองความเชือ่

มโยงระหว่างกิจกรรมของ NGOs กบัสทิธิในการพฒันาท่ี NGOs สง่ให ้คณะท างานยินดรีับการสนบัสนนุจาก 

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ ทีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะสว่นหนึง่มาจากงานของหนว่ย 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

เฉพาะกิจระดบัสงูซ่ึงเปิดกวา้งใหท้ัง้ภาคประชาสงัคมและ NGOs เขา้มสีว่นร่วมในการประชมุสาธารณะดว้ย 

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ จะถกูเชญิชวนใหย้ื่นค าแถลงและเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรม แผนงาน 

และการด าเนนิการเร่ืองขอ้เสนอแนะของคณะท างาน  

ฉ. เวทีสภาสงัคม 

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของเวทีสภำสงัคม 

 เวทีสภาสงัคมเปิดกวา้งส าหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท่ีสนใจ อนัไดแ้ก่:
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 องคก์รระหว่างรัฐบาล 

 หนว่ยงานตา่งๆ ของระบบสหประชาชาต ิ

โดยเฉพาะผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการตามประเด็นส าคญัและกลไกการขบัเคลือ่นสทิธมินษุยชน 

 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจระดบัภมูภิาค 

 หนว่ยงานและองคก์รเชีย่วชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) 

ธนาคารโลก (World Bank) กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) 

และองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization) 

 ผูแ้ทนที่ไดร้ับมอบหมายโดย NHRIs และ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC และ 

 NGOs อื่นๆ โดยเฉพาะทีก่ าลงัเร่ิมมบีทบาทอย่างเชน่กลุม่เล็กๆ 

และสมาคมในชนบทและเมอืงจากประเทศพฒันาและประเทศดอ้ยพฒันา กลุม่ตอ่ตา้นความยากจน 

องคก์รชาวไร่ชาวนารวมทัง้สมาคมระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองพวกเขา องคก์รอาสา 

สมาคมเยาวชน องคก์รชมุชน สหภาพการคา้และสมาคมคนงาน ตลอดจนตวัแทนจากภาคเอกชน 

ธนาคารระดบัภมูภิาค และสถาบนัการเงนิกบัหนว่ยงานพฒันาระหว่างประเทศอืน่ๆ  

การมสีว่นร่วมของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในเวทีสภาสงัคมเป็นไปตามขอ้ตกลง อนัรวมถึงมตทิี ่1996/31 

ของ ECOSOC ประกอบกบัหลกัปฏิบตัซ่ึิงคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชนยึดถือ 

โดยที่ยงัคงใหห้ลกัประกนัการมสีว่นร่วมอย่างเกิดประสทิธผิลสงูสดุขององคก์รดงัที่ไลเ่ลยีงขา้งตน้ นอกจากนัน้ 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนยงัขอให ้OHCHR 

เสาะหาวิธีที่มปีระสทิธิภาพในการท าใหเ้กิดการปรึกษาหารือกบัการมสีว่นร่วมของตวัแทนจากทกุภมูภิาค 

โดยเฉพาะจากประเทศดอ้ยพฒันา ในเวทีสภาสงัคมอย่างกวา้งขวางท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

ตลอดรวมถึงการเป็นพนัธมติรกบั NGOs ภาคเอกชน และองคก์รระหว่างประเทศ
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ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีส่นใจจะเขา้ร่วมเวทีสภาสงัคมควรตดิตอ่ส านกัเลขาธกิารของเวที

สภาสงัคม 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

socialforum@ohchr.org 

 
53 ดมูติที่ 6/13 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

 

 

54 ดมูติที่ 6/13 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน
   

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ        99 

  

mailto:socialforum@ohchr.org


คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 
 
 

ช. เวทีหารอืประเด็นชนกล ุ่มนอ้ย 

กำรเขำ้ร่วมเวทีหำรือประเด็นชนกลุม่นอ้ย 

 
เวทีหารือประเด็นชนกลุม่นอ้ยเปิดกวา้งส าหรับ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC และ NGOs อื่นๆ 

ที่มเีป้าหมายและวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัจิตวิญญาณ วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาต ิ

ยิ่งกว่านัน้ ยงัเปิดส าหรับผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

ซ่ึงรวมถึงนกัวิชาการและผูเ้ชีย่วชาญในประเด็นชนกลุม่นอ้ยเชน่กนั  

 

   ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมที่สนใจอยากมสีว่นร่วมหรือสนบัสนนุงานของเวทีหารอืประเด็นชน 

   กล ุม่นอ้ยควรตดิตอ่ส านกัเลขาธิการของเวทีหารือประเด็นชนกลุม่นอ้ย 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเตมิ กรณุาตดิตอ่: minorityforum@ohchr.org. 

 

กำรเสนอช่ือผูส้มคัรเพ่ือรบักำรแต่งตัง้เป็นประธำนของเวที 

 
โดยเป็นไปตามมตทิี่ 5/1 ของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

และผูส้งัเกตการณอ์ื่นๆ ของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน พรอ้มทัง้รัฐสมาชกิของคณะมนตรี 

สามารถเสนอชือ่ผูส้มคัรเพื่อรบัการแตง่ตัง้เป็นประธานของเวทีสภาชนกลุม่นอ้ย  

ซ. กลไกผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

กำรเขำ้ร่วมกำรประชมุของกลไกผูเ้ช่ียวชำญ 

การประชมุประจ าปีของกลไกผูเ้ชีย่วชาญเปิดกวา้งส าหรับผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม ซ่ึงรวม NGOs 

และองคก์รของประชากรทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

กองทุนอำสำเพ่ือประชำกรทอ้งถ่ินดัง้เดิม 
 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรทราบถึงกองทนุอาสาเพ่ือประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

ซ่ึงจดัตัง้ขึน้เพื่อชว่ยเหลอืดา้นเงนิอดุหนนุแก่ตวัแทนชมุชนและองคก์รของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิในการเขา้ร่วมประชมุขอ

งกลไกผูเ้ชีย่วชาญและสภาถาวรว่าดว้ยประเด็นชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

 

 ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีส่นใจอยากมสีว่นร่วมหรือสนบัสนนุงานของกลไกผ ูเ้ช่ียวชาญ 

 ควรตดิตอ่ส านกัเลขาธกิารของกลไกผูเ้ชีย่วชาญที:่ expertmechanism@ohchr.org 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบักองทนุอาสาเพ่ือประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Voluntary Fund for Indigenous 

Populations) รวมทัง้หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูร้ับทนุ กรณุาดบูทท่ี IX (กองทนุและเงินอดุหนนุ) ของคู่มอืเลม่นี ้
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
 
 

กำรเสนอช่ือผูส้มคัรเพ่ือรบักำรแต่งตัง้ใหร่้วมกลไกผูเ้ช่ียวชำญ 

 
โดยเป็นไปตามมตทิี่ 5/1 ของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน NGOs และองคก์รสทิธิมนษุยชนอื่นๆ 

อาจเสนอชือ่ผูส้มคัรเพื่อรับการแตง่ตัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญอิสระในกลไกผูเ้ชีย่วชาญ 

อีกทัง้บคุคลใดก็สามารถเสนอตวัเป็นผูส้มคัรได ้

หลกัเกณฑส์ าหรับการไดร้ับแตง่ตัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญอิสระคือ ทกัษะความรู ้ประสบการณใ์นประเด็นของอาณัต ิ

ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความซ่ือตรงและความเที่ยงธรรม นอกจากนีย้งัตอ้งค านงึถึงสมดลุแห่งเพศสภาพ 

สดัสว่นเท่าเทียมของตวัแทนภมูภิาค และการเป็นตวัแทนของระบบกฎหมายท่ีแตกตา่งกนั 

 

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิถึงวิธีการเสนอช่ือผ ูส้มคัร และการท างานของกระบวนการแตง่ตัง้ 

กรณุาติดต่อส านกัเลขาธิการคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน: 

E-mail: hrcexpertmechanism@ohchr.org. 
 
Fax: +41 (0)22 917 9011 
 
Tel: +41 (0)22 917 9223 

 
 

ญ. ปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการ 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัการมสีว่นร่วมและสนบัสนนุงานของกลไกของคณะมนตรสิีทธิมนษุย

ชนท่ีสมัพนัธก์บัการประชมุระดบัโลกท่ีเดอรบ์าน กรณุาตดิตอ่: 

Anti-Discrimination Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10, Switzerland E-mail: 

adusecretariat@ohchr.org 

Tel: +41 (0)22 928 92 08 

Fax: +41 (0)22 928 90 50 

 

 

 

 

1. คณะท างานระหว่างรฐับาลเรือ่งการอนวุติัการปฏิญญาเดอรบ์านและแผนปฏิบติัการอยา่งเกิดป

ระสิทธิผล  

 
เนือ่งจากเป็นคณะท างานแบบปลายเปิด NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC และ NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกอาจเขา้ร่วมการประชมุเปิดของคณะท างานได ้NGOs 

ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุมโีอกาสท่ีจะไดก้ลา่วแถลงโดยวาจาและอาจยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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คณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

 

 

2.  กล ุม่ผ ูท้รงคณุวฒิุอิสระ 

 

NGOs ที่สนใจจะยื่นรายงานตอ่กลุม่ผูท้รงคณุวฒิุอิสระควรตดิตอ่ฝ่ายต่อตา้นการเลอืกปฏิบติัของ OHCHR  

3.  คณะท างานผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นประชากรเช้ือสายแอฟรกินั 

NGOs ทีม่สีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC และ NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกอาจเขา้ร่วมการประชมุของคณะท างานได ้NGOs 

ทีเ่ขา้ร่วมการประชมุจะมโีอกาสยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและน าเสนอขอ้มลูโดยวาจา 

 ดขูอ้มลูลา่สดุเร่ืองการมสีว่นร่วมในคณะท างานบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

 

NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ ไดร้ับเชญิใหป้้อนขอ้มลูและสง่รายงานใหก้บัคณะท างานเชน่กนั 

เพื่อที่คณะท างานจะสามารถด าเนนิการตามอาณัตขิองตน นอกจากนี ้NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอืน่ๆ 

ยงัอาจใหค้วามร่วมมอืกบัคณะท างานระหว่างที่คณะท างานเดนิทางลงพืน้ที่ โดยใหข้อ้มลูสถานการณท์ีเ่ป็นอยู่ 

ตลอดจนจดัแจงใหป้ระชาชนไดพ้ดูคยุกบัคณะท างาน  

4.  คณะกรรมการเฉพาะกิจดา้นรายละเอียดของมาตรฐานเสรมิระหว่างประเทศ 

 
NGOs ทีม่สีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC และ NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกอาจเขา้ร่วมการประชมุเปิดของคณะท างาน 

และมโีอกาสกลา่วแถลงโดยวาจา  

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมถกูเชือ้เชญิใหส้นบัสนนุดา้นขอ้มลูและงานศึกษาของคณะกรรมการเฉพาะกจิ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีส่นใจควรตดิตอ่ฝ่ายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัของ OHCHR 

5. คณะกรรมการเตรยีมการประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน 

และคณะท างานระหว่างรฐับาลแบบปลายเปิดระหว่างสมยัประชมุเพ่ือติดตามงานของคณะกรรม

การเตรยีมการประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน   
 
คณะกรรมการเตรียมการและคณะท างานระหว่างรฐับาลแบบปลายเปิดถกูจดัตัง้ขึน้เพื่อเตรียมการประชมุทบทวน 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้ตกลงดา้นลา่งน ามาใชก้บัการมสีว่นร่วมของ NGOs ในการประชมุของคณะกรรมการเตรียมการ 

NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุเหลา่นีอ้าจมสีว่นร่วมในการประชมุของคณะท างานระหว่างรัฐบาลแบบปลายเปิด

ไดเ้ชน่กนั  

 NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC  

จะไดร้ับเชญิใหเ้ขา้ร่วมอย่างเต็มที่ในการประชมุทกุครัง้ของคณะกรรมการเตรียมการ อนัเป็นไปตามมตทิี่ 

1996/31 ของ ECOSOC 

 NGOs 

ที่ไมม่สีถานะดงักลา่วแตเ่คยไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกรวมทัง้กลไกตดิตามตรวจสอบตา่ง

ๆ ของการประชมุโลกนัน้ จะไดร้ับเชญิใหเ้ขา้ร่วมอย่างเต็มที่ในการประชมุของคณะกรรมการ 

ยกเวน้ว่ามคี าถามจากรัฐบาลใดในเร่ืองค ารับรองเชน่ที่ว่า หากเกิดค าถามเร่ืองค ารับรองของ NGO 

ใดก็จะมกีารเปิดโอกาสให ้NGO นัน้ตอบ และคณะกรรมการเตรียมการจะท าการ 

ตด้สนิใจขัน้สดุทา้ยตามกระบวนการมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้นมตทิี่ 1996/31 
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 NGOs 

ที่ไมม่สีถานะที่ปรึกษาและไมเ่คยไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกรวมทัง้กลไกตดิตามตรวจสอ

บตา่งๆ ของการประชมุโลกนัน้ 

อาจสง่ใบสมคัรขอเขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการเตรียมการไปที่ส านกัเลขาธิการของคณะกรรมก

าร จากนัน้ส านกัเลขาธิการจะตรวจสอบใบสมคัรทัง้หมดเพื่อดวู่ามคีณุสมบตัติรงตามที่มต ิ1996/31 

ก าหนดหรือไม ่และ 

 ตวัแทนประชากรทอ้งถิน่ดัง้เดมิที่ไดค้ ารับรองตามมตทิี่ 1995/32 ของ ECOSOC 

และแสดงความตัง้ใจที่จะเขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการเตรียมการจะไดร้ับค ารับรองใหเ้ขา้ร่วมปร

ะชมุได ้สว่นตวัแทนประชากรทอ้งถิ่นดัง้เดมิคนอื่นๆ 

ที่สนใจก็สามารถไดค้ ารับรองตามขัน้ตอนกระบวนการที่ก าหนดในมต ิ1996/31   

 
NGOs 

ที่เขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการเตรียมการและคณะท างานระหว่างรัฐบาลแบบปลายเปิดจะไดร้ับโอกาสให้

กลา่วแถลงโดยวาจา อีกทัง้อาจใหย้ื่นค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

ยิ่งกว่านัน้ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC และ NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกรวมทัง้กลไกตดิตามตรวจสอบตา่งๆ ของการประชมุโลกนัน้ 

ซ่ึงรวมคณะกรรมการเตรียมการดว้ย อาจเขา้ร่วมการประชมุทบทวนไดเ้ชน่กนั
55

 

ที่ผา่นมา เคยมกีารเชือ้เชญิ NGOs 

ที่ไมม่สีถานะที่ปรึกษาและไมเ่คยไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประชมุระดบัโลกรวมทัง้กลไกตดิตามตรวจสอบตา่งๆ 

ของการประชมุโลกนัน้ ใหย้ื่นใบสมคัรขอเขา้ร่วมการประชมุทบทวนเหมอืนกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 ด ู“รายงานของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนว่าดว้ยการเตรียมการประชมุทบทวนปฏิญญาเดอรบ์าน: รายงานการประชมุครั้งแรกโดยคณะเตรียมการ (Report 

of the Human Rights Council on the preparations for the Durban Review Conference: Report of the Preparatory Committee on its first session)” (A/62/375, 

rule 66). 
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แหลง่ขอ้มลูของ OHCHR 

เว็บเพจของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรเขา้ชมหนา้หลกัของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนอยู่เสมอเพื่อดขูา่วสารลา่สดุและขอ้มู

ลเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมการประชมุของคณะมนตรี 

ปกตขิอ้มลูการประชมุจะถกูโพสตบ์นเว็บไซตส์องสปัดาหก์่อนการประชมุสามญัแตล่ะสมยั  

เครอืข่ายภายนอกองคก์ร 

เครอืข่ายภายนอกองคก์รเชือ่มโยงกบัหนา้หลกัของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน และประกอบดว้ย: 

 ร่างมตแิละค าตดัสนิของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

 ขอ้มลูท่ีเขยีนอย่างไมเ่ป็นทางการโดยรัฐและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ และ 

 ค าแถลงโดยวาจาของรัฐสมาชกิ รัฐสงัเกตการณ ์และ NGOs 

พรอ้มทัง้ผูเ้ขา้ร่วมคนอืน่ในที่ประชมุสมยัสามญัและสมยัพิเศษของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

ตลอดจนในการประชมุขององคก์ร  

นอกจากนัน้ เครือขา่ยภายนอกองคก์รยงัมเีพจขอ้มลูการประสานกบั NGOs 

ซ่ึงแสดงขอ้มลูการประชมุเป็นการจ าเพาะและลา่สดุอยู่เสมอ 
    

การเชา้ชมเพจเครือขา่ยภายนอกองคก์รตอ้งใชร้หัสผา่น 

ขอใหก้รอกแบบฟอรม์ออนไลนบ์นเพจคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนของเว็บไซต ์OHCHR 

หลงัจากนัน้ท่านจะไดร้ับชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นทางอีเมล ์

 

เว็บแพรภ่าพออกอากาศ 

สามารถชมการประชมุเปิดสาธารณะของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนและกลไกบางชนดิไดท้างเว็บแพร่ภาพออกอากา

ศสด ซ่ึงนอกจากนัน้ยงัมแีฟ้มวิดโีอของการประชมุครั้งก่อนๆ อีกดว้ย 

ท่านจะตอ้งดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรท์ี่เหมาะสมหากตอ้งการชมเว็บแพร่ภาพออกอากาศ 

 

บริการเว็บแพร่ภาพออกอากาศปรากฏอยู่ในเพจคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 
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กลไกต่างๆ เก่ียวกบั 

      ปฏิญญาเดอร์บาน 

      และแผนปฏิบัติการ 

 
 
      กลไกผ ูเ้ช่ียวชาญดา้น 

      สิทธิของชนทอ้งถ่ิน 

      ดัง้เดิม 

 

 

      เวทีหารือประเด็น 

      ชนกล ุม่นอ้ย 

      

 
      เวทีสภาสงัคม 

 

 

    คณะ  คณะท างาน 

    มนตรี  คณะท างานแบบปลาย 

    สิทธ ิ  เปิดวา่ดว้ยสิทธิในการ 

    มนษุย  พัฒนา 

ชน 

  กระบวนการพิเศษ 

  อาณัติรายประเทศ 

  อาณัติรายประเด็น 

  กระบวนการรอ้งเรยีน 

  คณะท างานดา้น 

  ขอ้ร้องเรียน 

  คณะท างานดา้น 

สถานการณ์ 

   

 

      คณะกรรมการท่ี 

      ปรึกษาของคณะ 

      มนตรีสิทธิมนษุยชน 

  

      กระบวนการทบทวน 

      สถานการณสิ์ทธิ 

      มนษุยชน 

      คณะท างาน UPR 
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ภาคผนวก: การเขา้ถึงและท างานรว่มกบัคณะมนตรสีิทธิมนษุยชนรวมทัง้อาณติัและกลไก 

 

 

 

การประชมุ/กลไก 

 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถเขา้รว่มกา

รประชมุของกลไก? 

  

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงั

คมเหลา่น้ีจะมีส่วนรว่มได้

อยา่งไรบา้งในการประชมุ

ท่ีพวกเขาเขา้รว่ม? 

 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถสนบัสนนุง

านของกลไกต่างๆ (นอก 

เหนือจากการเขา้รว่มประชมุ)? 

  

การสนบัสนนุสามารถกระท า

ใน 

รปูแบบใดบา้ง? 

  

         

 

การประชมุสมยัสามญัและสมยั

พิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนษุ

ยชน 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC และไดค้ ารับรองแลว้ 

 

 การยื่นค าแถลงเป็นลายลั

กษณอ์กัษร 

 ค าแถลงโดยวาจา 

 การจดักจิกรรมคู่ขนาน 

เฉพาะ NGOs 

ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

สามารถยื่นค าแถลงเป็นลายลกัษ

ณอ์กัษรตอ่ที่ประชมุสมยัสามญัแ

ละสมยัพิเศษ 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

ควรดแูนวทางเร่ืองค าแถลงเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

  

          

 

กระบวนการทบทวน 

สถานการณสิ์ทธิมนษุยชน 

 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC และไดค้ ารับรองแลว้ 

 

 การจดัประชมุดา้นขอ้มลู 

 สามารถท าบทสรปุย่อคว

ามเห็นทัว่ไปกอ่นการรับร

องเอกสารแสดงผลในที่ป

ระชมุสมยัสามญัของคณะ

มนตรีสิทธิมนษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 

 ท างานร่วมกบัรัฐบาลในกา

รเตรียมรายงานระดบัชาติ 

 สนบัสนนุขอ้มลูที่น าเสนอโด

ยผูม้สี่วนไดส้่วนเสียเพื่อที่อ

าจจะถกูรวมไวใ้นบทสรปุย่

อของ OHCHR 

 ท างานเพื่อตดิตามผลของ 

UPR (ขอ้สรปุ ขอ้เสนอแนะ 

ค ามัน่/พนัธสญัญาโดยสมั

ครใจ)    

 

       

 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาของค

ณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC และไดค้ ารับรองแลว้ 

 

 การยื่นค าแถลงเป็นลายลั

กษณอ์กัษร 

 ค าแถลงโดยวาจา 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

  การเสนอชือ่ผูส้มคัรเพื่อรับ

การแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมก

ารที่ปรึกษา 
 

        

กระบวนการรอ้งเรียน ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไมส่า

มารถเขา้ร่วมการประชมุของกระ

บวนการรอ้งเรียนหรือคณะท างา

นเนือ่งจากเป็นการประชมุปิดลบั   

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นค ารอ้งภายใตก้ระบ

วนการรอ้งเรียน 

 

        



       
 V

  

        
 

การประชมุ/กลไก ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถเขา้รว่มกา

รประชมุของกลไก? 

 ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัค

มเหลา่น้ีจะมีส่วนรว่มไดอ้ย่

างไรบา้งในการประชมุท่ีพว

กเขาเขา้รว่ม? 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถสนบัสนนุง

านของกลไกต่างๆ 

(นอกเหนือจากการเขา้รว่มปร

ะชมุ)? 

 การสนบัสนนุสามารถกระท า

ในรปูแบบใดบา้ง? 

 

        
  

กระบวนการพิเศษ NGOs 

และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่

นๆ 

อาจจดัประชมุกบัผูท้รงอาณัตใินช่

วงระหว่างการประชมุสามญัประ

จ าปีของกระบวนการพิเศษ 

 

 การพดูคยุแลกเปลี่ยนกบั 

ผูท้รงอาณัตใินชว่งระหว่า

งการประชมุสามญัประจ า

ปีของกระบวนการพิเศษ 

 NGOs 

ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

สามารถเขา้ร่วมพดูคยุแล

กเปลี่ยนกบัผูท้รงอาณัตใิน

ชว่งการประชมุสามญัของ

คณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นอทุธรณฉ์กุเฉิน/กร

ณีรายบคุคล 

 การใหค้วามสนบัสนนุการต

รวจเยี่ยมประเทศ 

 การท างานรณรงค ์เผยแพร่ 

ตดิตามและด าเนนิงานของก

ระบวนการพิเศษ 

 การประชมุกบัผูท้รงอาณัต ิ

 การเสนอชือ่ผูส้มคัรเป็นผูท้ร

งอาณัต ิ
 

       

คณะท างานแบบปลายเปิดในเรื่

องสิทธิในการพฒันา 

 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC และไดค้ ารับรองแลว้ 

สามารถเขา้ร่วมชว่งเปิดสาธารณ

ะของการประชมุคณะท างาน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจ านว

นมากสามารถเจา้ร่วมการประชมุ

เปิดสาธารณะของหนว่ยเฉพาะกจิ

ระดบัสงู 

NGOs 

ที่เขา้ร่วมการประชมุของหน่วยเฉ

พาะกิจระดบัสงูมโีอกาสที่จะไดก้ล่

าวแถลงเปิด 

อย่างไรก็ตาม 

การประชมุคณะท างานไมเ่ปิดโอกา

สเชน่นีใ้ห ้

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นค าแถลงตอ่คณะท างา

น 

 การร่วมท างานกบัหนว่ยเฉพ

าะกจิ 

 การด าเนนิงานตามขอ้เสนอแ

นะของคณะท างาน 

 

 

เวทีสภาสงัคม ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจ านว

นมากสามารถเจา้ร่วมการประชมุ 

 

 สะทอ้นความคิดเห็นเร่ืองงา

นดา้นสิทธิมนษุยชนของกลไ

กระหว่างประเทศในที่ประช ุ

ม 

 แลกเปลี่ยนตน้แบบวิธีปฏิบั

ตใินที่ประชมุ 

 น าเสนอขอ้มลูในที่ประชมุโด

ยระดบัรากหญา้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การใหข้อ้มลูแกเ่วทีสภาสงั

คม 

 

         
 

 



 

 

การประชมุ/กลไก ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถเขา้รว่มกา

รประชมุของกลไก? 

 ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงั

คมเหลา่น้ีจะมีส่วนรว่มได้

อยา่งไรบา้งในการประชมุ

ท่ีพวกเขาเขา้รว่ม? 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถสนบัสนนุง

านของกลไกต่างๆ 

(นอกเหนือจากการเขา้รว่มประ

ชมุ)? 

 การสนบัสนนุสามารถกระ

ท าในรปูแบบใดบา้ง? 

 
 

         
 

 

เวทีหารือประเด็นชนกล ุม่นอ้ย ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจ านว

นมาก รวมถึง NGOs 

นกัวิชาการและผูเ้ชีย่วชาญประเด็

นชนกลุ่มนอ้ย 

 

 การเสนอขอ้มลู/การแถลงโ

ดยวาจา 

 ค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กั

ษร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นขอ้มลูใหก้บัเวที 

 NGOs 

ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

สามารถเสนอชือ่ผูส้มคัรเ

พื่อรับแตง่ตัง้เป็นประธานเ

วท ี  
 

 
       

 
 

 

กลไกผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิของ

ประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจ านว

นมาก รวมถึง NGOs 

และประชากรกบัองคก์รทอ้งถ่ินดั้

งเดมิ 

 

 การเสนอขอ้มลู/การแถลงโ

ดยวาจา 

 ค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กั

ษร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นขอ้มลูใหก้บักลไกผูเ้

ชีย่วชาญ 

 การเสนอชือ่ผูส้มคัรเพื่อรั

บแตง่ตัง้เป็นผูเ้ชีย่วชาญอิ

สระ  
 

 

       
 

 

คณะท างานระหว่างรฐับาลเรื่อ

งการด าเนินการตามปฏิญญาเ

ดอรย์านและแผนปฏิบติัการอย่

างเกิดประสิทธิผล 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประช ุ

มระดบัโลกที่เดอรบ์าน 
 

 การเสนอขอ้มลูโดยวาจา 

 ค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กั

ษร 

เฉพาะผูม้บีทบาทภาคประชาสงัค

มที่เขา้ขา่ยประเภทที่ระบอุยู่ดา้นซ้

ายอาจสนบัสนนุดา้นขอ้มลูแกค่ณ

ะท างานระหว่างรัฐบาล 

 

 การยื่นขอ้มลูใหก้บัคณะท า

งาน 

 
 

       

 

 

กล ุม่ผ ูท้รงคณุวฒิุอิสระ โดยหลกัการเป็นการประชมุปิด 

ทว่า 

ทางกลุ่มอาจเชญิผูม้บีทบาทภาค

ประชาสงัคมเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนค

วามคิดเห็น  

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตา

มค าเชญิของกลุ่ม 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นขอ้มลูใหก้บักลุ่ม 

 

       
 



 
 

         
 

         
  

        
 

การประชมุ/กลไก 

 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถเขา้รว่มก

ารประชมุของกลไก? 

 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงั

คมเหลา่น้ีจะมีส่วนรว่มได้

อยา่งไรบา้งในการประชมุ

ท่ีพวกเขาเขา้รว่ม? 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ประเภทใดสามารถสนบัสนนุง

านของกลไกต่างๆ 

(นอกเหนือจากการเขา้รว่มปร

ะชมุ)?  

การสนบัสนนุสามารถกระ

ท าในรปูแบบใดบา้ง? 

  

         
 

         
  

คณะท างานผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นป

ระชากรเช้ือสายแอฟริกนั 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประช ุ

มระดบัโลกที่เดอรบ์าน 

 

 การน าเสนอขอ้มลูโดยวาจา 

 การยื่นค าแถลงเป็นลายลกั

ษณอ์กัษร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นขอ้มลูใหก้บัคณะท า

งาน 

 การใหข้อ้มลูเร่ืองสถานกา

รณร์ะหว่างการตรวจเยี่ย

มประเทศของคณะท างาน 

 การประชมุกบัสมาชิกคณะ

ท างานระหว่างการตรวจเ

ยี่ยมประเทศ 
 

        
 

คณะกรรมการเตรียมการปร

ะชมุทบทวนปฏิญญา 

เดอรบ์าน 

 

คณะท างานระหว่างรฐับาลแ

บบปลายเปิดระหว่างสมยัประ

ชมุเพ่ือติดตามงานของคณะ

กรรมการเตรียมการประชมุท

บทวนปฏิญญา 

เดอรบ์าน 

  

 NGOs 

ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

 NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมก

ารประชมุระดบัโลกที่เดอร์

บาน 

 NGOs 

(ที่ไมม่สีถานะที่ปรึกษาและ

ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมการประชมุระ

ดบัโลกดงักล่าว) 

สามารถยื่นใบสมคัรเพื่อข

อเขา้ร่วม 

 ตวัแทนประชากรทอ้งถ่ิน

ดัง้เดิม  

 การแถลงโดยวาจา 

 การยื่นค าแถลงเป็นลายลกั

ษณอ์กัษร 

เฉพาะผูม้บีทบาทภาคประชาสงัค

มที่เขา้ขา่ยประเภทที่ระบอุยู่ดา้นซ้

ายอาจสนบัสนนุดา้น 

ขอ้มลูแกค่ณะกรรมการ 

เตรียมการและคณะท างานแบบป

ลายเปิดระหว่างสมยัประชมุ 

 

 

 การยื่นค าแถลงเป็นลายลั

กษณอ์กัษรตอ่คณะ 

กรรมการเตรียมการและค

ณะท างานแบบปลายเปิดร

ะหว่างสมยัประชมุ 

 

        
 

 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ดา้นรายละเอียดของ 

มาตรฐานเสริม 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ 

ECOSOC 

NGOs 

ที่ไดค้ ารับรองใหเ้ขา้ร่วมการประช ุ

มระดบัโลกที่เดอรบ์าน  

 การน าเสนอขอ้มลูโดยวาจา 

 การยื่นค าแถลงเป็นลายลกั

ษณอ์กัษร 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ที่เกีย่วขอ้ง 

 

 การยื่นขอ้มลูและงานศึกษ

าใหก้บัคณะกรรมการเฉพ

าะกจิ 

 

          
 

 



 
 

VI. กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 
 

 

เขา้ใจกระบวนการพิเศษอยา่งรวดเรว็ 

 

กระบวนกำรพิเศษคืออะไร?      

“กระบวนการพิเศษ” 

คือชือ่ที่โดยทัว่ไปใชเ้รียกกลไกที่จดั

ตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนษุยชน 

และน ามาใชต้อ่ยอดโดยโดยคณะม

นตรสิีทธิมนษุยชนเพื่อตรวจตรา 

ตดิตาม 

ใหค้ าแนะน าและรายงานเปิดเผยเร่ือ

งสถานการณส์ทิธิมนษุยชนภายใน

ประเทศหรืออาณาเขตใดเป็นการเฉ

พาะ (อาณติัรายประเทศ) 

หรือปรากฏการณส์ าคญัของการล

ะเมดิสทิธมินษุยชนทัว่โลก 

(อาณติัรายประเด็น) 

ก่อนเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 

มกีระบวนการพเิศษ 38 ประเภท 

(30 อาณัตริายประเด็น และ 8 

อาณัตริายประเทศ) 

ปฏิบตัหินา้ท่ีอย ู ่

บคุคลท่ีไดร้ับแตง่ตัง้ส าหรับกระบว

นการพิเศษคือผูเ้ชีย่วชาญอิสระ 

(ผูท้รงอาณัต)ิ 

และอาจเป็นทีร่ ูจ้กักนัในชือ่ผูร้ายงา

นพิเศษ ผูแ้ทน  

 

 

ผูแ้ทนพเิศษ ผูเ้ชีย่วชาญอิสระ 

หรือสมาชกิคณะท างาน 

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมน ุ

ษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) จดัหาบคุลากร 

อปุกรณเ์คร่ืองใชแ้ละความชว่ย 

เหลอืดา้นวิจยัเพื่อสนบัสนนุพวกเข

าในการด าเนนิงานตามอาณัต ิ

กระบวนกำรพิเศษท ำงำนอยำ่ง

ไร? 

กระบวนการพิเศษ: 

 ปฏิสมัพนัธใ์นแตล่ะวนักบัผู ้
เสยีหายและผูท้ี่อาจเป็นผู ้

เสยีหายของการละเมดิสทิธิมนุ

ษยชน 

และรณรงคเ์ร่ืองการคุม้ครอง

สทิธิของพวกเขา 

 ด าเนนิการกบัขอ้กงัวลเร่ืองสทิ
ธิมนษุยชน 

ไมว่่ารายบคุคลหรือในประเด็น

ทัว่ไป 

โดยผา่นการสือ่สารกบัรัฐบาล 

 

 จดัคณะคน้หาขอ้เท็จจริงเพื่อ 

เดนิทางไปยงัประเทศตา่งๆ 

และจดัท ารายงานพรอ้มขอ้เ

สนอแนะ 

 เตรียมงานศึกษาตามประเด็
นที่จะใชเ้ป็นแนวทางสรา้งบร

รทดัฐานและมาตรฐาน และ 

 สรา้งความตระหนกัของสาธ
ารณะผา่นสือ่เกี่ยวกบัประเด็

นในขอบเขตอาณัตขิองตน 

 ตา่งจากคณะกรรมการประ

จ าสนธิสญัญาขององคก์ารส

หประชาชาต ิ

กระบวนการพิเศษถกูน ามาใ

ชง้านไดแ้มว้่ารัฐยงัไมไ่ดใ้หส้ั

ตยาบนัตราสารหรือสนธิสั

ญญาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

และไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารเยียว

ยาที่ลม้เหลวจึงจะเขา้ถึงกระ

บวนการพิเศษได ้

 

 

  

 

 

 

คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 

  
 
 
 
 
กำรเขำ้ถึงและท ำงำนร่วมกบักร

ะบวนกำรพิเศษ 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

ทัง้รายบคุคลและเป็นกล ุม่ 

อาจเขา้ถึงและท างานรว่มกบัก

ระบวนการพิเศษ 

พวกเขาสามารถท าไดโ้ดย: 

 ยื่นกรณีรายบคุคลใหก้บั

กระบวนการพิเศษ 

 ใหข้อ้มลูและงานวิเคราะห์

ปัญหาสทิธิมนษุยชนเฉพ

าะเร่ือง 

 

 ใหก้ารสนบัสนนุการตรว

จเยี่ยมประเทศของกระบว

นการพิเศษ 

 ท างานทัง้ในระดบัทอ้ง 

ถิ่นและระดบัชาตเิพื่อรณร

งค ์ตดิตาม 

และด าเนนิงานของกระบว

น การพิเศษ 

 เชญิผูท้รงอาณัตขิองกระ

บวนการพิเศษเขา้ร่วมใน

กิจกรรมของพวกเขา และ 

 พบปะผูท้รงอาณัตเิป็นรา

ยบคุคลตลอดทัง้ปี 

 

อีกทัง้เขา้ร่วมการประชมุ

ประจ าปีของผูท้รงอาณัติ

ของกระบวนการพิเศษ 

นอกจากนัน้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงั

สามารถเสนอชือ่ผูส้มคัรเป็นผู้

ทรงอาณัตขิองกระบวนการพิเ

ศษไดเ้ชน่กนั 

 

 

 

    การติดต่อผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษ 

E-mail: SPDInfo@ohchr.org (ส าหรับค าถามและขอ้มลูทัว่ไป) 

urgent-action@ohchr.org (ส าหรับกรณี/ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลเท่านัน้) 

Fax: +41 (0)22 917 90 06 Post:

 Quick Response Desk 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมตวรระบตุรงช่องหวัขอ้ของอีเมลห์รอืโทรสาร 

หรอืบนซองจดหมายว่าตอ้งการติดต่อกระบวนการพิเศษประเภทใด 

เนือ่งจากกระบวนการพเิศษทกุประเภทใชท้ี่อยู่ตดิตอ่เดยีวกนั 

การระบชุดัเจนถึงหัวขอ้หลกัหรือจดุประสงคข์องการตดิตอ่จะท าใหไ้ดค้ าตอบภายในเวลาสมควรมากขึน้ 
 

เป็นสิง่ส าคญัเชน่กนัที่จะตอ้งระบวุ่าการตดิตอ่นัน้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อยื่นขอ้มลูเพิม่เตมิมากขึน้ 

ยื่นขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล หรือเป็นค าขออืน่ๆ (เชน่ จดหมายเชญิเขา้ร่วมการประชมุ 

ค ารอ้งขอประชมุกบัผูท้รงอาณัต ิและ/หรือผูช้ว่ยของพวกเขา)  

 
       ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 111 

 

  



กระบวนการพิเศษ 

 
 
 
 

กระบวนการพิเศษคืออะไร? 

แนะน ากระบวนการพิเศษ 

“กระบวนการพิเศษ” คือชือ่ที่โดยทัว่ไปใชเ้รียกกลไกทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน 

และน ามาใชต้อ่ยอดโดยโดยคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

เพื่อแกไ้ขสถานการณส์ทิธมินษุยชนภายในประเทศใดหรือปัญหาประเด็นใดเป็นการเฉพาะในทกุสว่นของโลก 

แกนหลกัหนึง่ของกระบวนการพิเศษคือความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วตอ่กรณีละเมดิสทิธิมนษุยชนซ่ึง

เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลาและทกุหนแห่งในโลก 

โดยทัว่ไป อาณัตขิองกระบวนการพเิศษจ าเป็นตอ้งมผีูท้รงอาณัตเิพือ่ตรวจตรา 

ใหค้ าแนะน าและรายงานเปิดเผยเร่ืองสถานการณส์ทิธิมนษุยชนภายในประเทศหรืออาณาเขตใดเป็นการเฉพาะ 

(อาณติัรายประเทศ) หรือเร่ืองปรากฏการณส์ าคญัของการละเมดิสทิธมินษุยชนทัว่โลก (อาณติัรายประเด็น) 

มกีารอธิบายถึงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษแตล่ะประเภทไวใ้นมตทิี่จดัตัง้กระบวนการพเิศษนัน้ขึน้มา 

อาณัตริายประเด็นจะถกูตอ่อายทุกุสามปีในขณะที่อาณัตริายประเทศจะไดรัับการตอ่ทกุปี 

เวน้แตว่่าคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนจะตดัสนิใจเป็นอย่างอื่น
56
 ก่อนเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 มกีระบวนการพิเศษ 

38 ประเภทปฏิบตัหินา้ท่ีอย ู-่30 อาณัตริายประเด็น และ 8 อาณัตริายประเทศ (ดภูาคผนวกของบทนี)้  

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษอาจเป็นบคุคล (ผูร้ายงานพิเศษ ผูแ้ทนพิเศษของเลขาธกิาร ผูแ้ทนเลขาธิการ 

หนอืผูเ้ชีย่วชาญอิสระ) หรือกลุม่บคุคล (คณะท างาน)
57 

ผูท้รงอาณัตทิ างานโดยสว่นตวัในวาระไมเ่กินหกปีโดยปราศจากเงนิเดอืนหรือเงนิค่าตอบแทนอื่นใด 

สถานภาพอิสระของผูท้รงอาณตัเิป็นสิง่ส าคญัยิ่งตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างเป็นกลางของพวกเขา 

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) จดัหาบคุลากร 

อปุกรณเ์คร่ืองใชแ้ละความช่วยเหลอืดา้นวิจยัเพื่อสนบัสนนุผูท้รงอาณัตใินการด าเนนิงานตามอาณัตขิองพวกเขา  

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ: 
 

 รับและวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัสถานการณส์ทิธมินษุยชนจากแหลง่ตา่งๆ อย่างสม า่เสมอ 
 

 สรา้งเครือขา่ยและแบ่งปันขอ้มลูกบัพนัธมติรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและภายนอกองคก์ารสหประช

าชาต ิ

 แสวงหา-บ่อยครั้งที่ตอ้งเร่งดว่น-ค าอธิบายจากรัฐบาลกรณีละเมดิสทิธิ 

และหากจ าเป็นก็ตอ้งรอ้งขอใหร้ัฐบาลด าเนนิมาตรการคุม้ครองเพือ่รับประกนัหรือท าใหบ้งัเกิดสทิธิมนษุยช

นขึน้  
 

 

 

 
56 ดมูติที่ 5/1 ภาคผนวก วรรค 60 และ “วาระด ารงต าแหนง่ของผูท้รงอาณตัิของกระบวนการพิเศษ (Terms of office of special procedure mandate-holders)” 

(A/HRC/PRST/8/2) 
 

 

57 โดยทัว่ไปคณะท างานจะประกอบดว้ยสมาชิกหา้คน ซ่ึงมาจากแต่ละกลุ่มภมูิภาคทัง้หา้ขององคก์ารสหประชาชาติ: แอฟริกา เอเซีย ยโุรปตะวันออก 

ละตินอเมริกาและคาริบเบียน และยโุรปตะวันตกกบัแถบอ่ืนๆ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

 

 สรา้งการตระหนกัเร่ืองสถานการณแ์ละปรากฏการณจ์ าเพาะดา้นสทิธิมนษุยชน 

รวมทัง้ภยัคกุคามและการละเมดืสทิธิมนษุยชน 
 

 สือ่สารขอ้กงัวลของพวกเขาผา่นทางสือ่และแถลงการณส์าธารณะอืน่ๆ ถา้สภาพการณเ์อื้ออ านวย  
 

 ตรวจเยี่ยมประเทศเพื่อประเมนิสถานการณส์ทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วโยงกบัอาณัตขิองพวกเขา 

และจดัท าขอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาลเพื่อจดุประสงคใ์นการปรับปรงุสถานการณ์เหลา่นัน้ 

 รายงานพรอ้มขอ้เสนอแนะตอ่คณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

และที่ประชมุสมชัชาใหญ่หากเกีย่วขอ้งกบัอาณัตขิองพวกเขา 

(ในบางกรณีอาจรวมคณะมนตรีความมัน่คงดว้ย) ในเร่ืองกิจกรรมปกตภิายใตอ้าณัต ิการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

แนวโนม้ภายหนา้และปรากฏการณข์องประเด็นใดเฉพาะ 

 สนบัสนนุงานศึกษาตามประเด็นตอ่การพฒันาบรรทดัฐานและมาตรฐานที่มอี านาจบงัคบัในหัวขอ้ภายใตอ้า

ณัต ิและอาจใหท้กัษะความรูเ้กีย่วกบัประเด็นจ าเพาะ 
  

การทบทวน การอธิบายความสมเหตสุมผล และการปรบัปรงุระบบกระบวนการพิเศษ  

โดยมติท่ี 60/251 ที่ประชมุสมชัชาใหญ่ก าหนดใหค้ณะมนตรีสทิธิมนษุยชนด าเนนิการทบทวน 

อีกทัง้ถา้จ าเป็นใหท้ าการปรับปรงุและอธิบายความสมเหตสมผลของระบบกระบวนการพิเศษ สว่นในมติท่ี 5/1 

ซ่ึงเกี่ยวกบัเรือ่งการเสรมิสรา้งสถาบนัของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ

คณะมนตรีไดแ้จกแจงรายละเอยีดของกระบวนการคดัเลอืกและแตง่ตัง้ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ 

รวมถึงจดัตัง้กระบวนการเพื่อทบทวน อธิบายความสมเหตสุมผล และปรับปรงุอาณัตขิองกระบวนการพเิศษ 

นอกจากนัน้ คณะมนตรียงัรับรองมติท่ี 5/2 

ซ่ึงก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณส าหรับผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษภายใตค้ณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

อาณัตสิ าหรับสองประเทศ (เบลารสุและคิวบา) สิน้สดุลงภายหลงัการรับรองมตทิี่ 5/1 ทัง้นี ้

ก่อนจบการประชมุสามญัสมยัที่เกา้ คณะมนตรีไดจ้ดัตัง้อาณตัริายประเด็นขึน้สองอาณัต ิ

(ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งรปูแบบการคา้ทาสยคุใหม่ พรอ้มทัง้สาเหตแุละผลกระทบท่ีตามมา และ 

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนท่ีสมัพนัธก์บัการเขา้ถึงน ้าด่ืมสะอาดและสขุาภิบาล) 

ตลอดจนยกเลกิอาณัตอิีกสองประเทศ (สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโกและไลบีเรีย) 

 

ส าหรับขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบัคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน กรณุาดบูทท่ี V 

(คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้
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กระบวนการพิเศษ 
 
 

 
การคดัเลือกและแต่งตัง้ผ ูท้รงอาณติั 

หลกัเกณฑท์ัว่ไปส าหรบัการแต่งตัง้ 

ตามมตทิี่ 5/1 ใหใ้ชห้ลกัเกณฑท์ัว่ไปดงัตอ่ไปนีใ้นการเสนอชือ่ คดัเลอืก และแตง่ตัง้ผูท้รงอาณตัิ: 
 

 ทกัษะความเชีย่วชาญ 

 ประสบการณใ์นประเด็นของอาณัติ 

 ความเป็นอิสระ 

 ความเป็นกลาง 

 ความซ่ือตรง และ 

 ความเที่ยงธรรม 

นอกจากนี ้การแตง่ตัง้ผูท้รงอาณัตยิงัตอ้งค านงึถึงสมดลุแห่งเพศสภาพ สดัสว่นเท่าเทียมของตวัแทนภมูภิาค 

และการเป็นตวัแทนของระบบกฎหมายที่แตกตา่งกนั 

ใครมีคณุสมบติัท่ีสมควรไดร้บัการแต่งตัง้? 

บคุคลผูม้คีณุสมบตัสิงูดว้ยความสามารถ ความเชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประสบการณท์ างานตอ่เนือ่งในดา้นสทิธิมนษุยชน และความยืดหยุ่น/ความพรอ้มดา้นเวลา 

จดัว่าเป็นผูส้มคัรที่สมควรไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูท้รงอาณัติ
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บคุคลท่ีด ารงต าแหนง่ระดบัตดัสนิใจในรฐับาล หรือในองคก์รหรือหนว่ยงานอื่นใด (ซ่ึงรวมถงึ NGOs 

สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิและองคก์รสทิธิมนษุยชนอื่นๆ) 

ที่อาจน าไปสูผ่ลประโยชนท์บัซอ้นกบัความรับผดิชอบที่เกิดจากอาณัตจิะถกูตดัออกไป 

หลกัการไมร่วบยอดหนา้ท่ีดา้นสทิธิมนษุยชน (principle of non-accumulation of human rights functions) 

จะตอ้งไดร้ับการยึดถือเมือ่มกีารแตง่ตัง้ผูท้รงอาณัต ิ

ซ่ึงหมายความว่าไมค่วรใหบ้คุคลใดไดร้ับอาณัตหิลายประเภทขององคก์ารสหประชาชาตใินคราวเดยีวกนั 

ใครสามารถเสนอช่ือผ ูส้มคัรได?้ 

ผูท้ี่อาจเสนอชือ่ผูส้มคัรเป็นผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษประกอบดว้ย:  

 รัฐบาล 

 กลุม่ภมูภิาคที่ด าเนนิการภายในระบบสทิธมินษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

 องคก์รระหว่างประเทศ หรือส านกังานตา่ง ของพวกเขา (เชน่ OHCHR) 
 

 NGOs;  
 

 องคก์รสทิธมินษุยชนอืน่ๆ และ 

 บคุคล  
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 ดมูติที่ 6/102 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนเช่นกนั 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 
 
 

รายช่ือผ ูส้มคัรและรายช่ือต าแหน่งว่าง 

ภายหลงัจากไดร้ับรายชือ่ที่เสนอ OHCHR จะตระเตรียม เก็บรกัษา 

และปรับรายชือ่ผูส้มคัรที่มคีณุสมบตัคิรบถว้นอยู่เสมอ ซ่ึงรวมขอ้มลูสว่นตวั 

สาขาที่เชีย่วชาญและประสบการณท์ างาน นอกจากนัน้ OHCHR ยงัลงประกาศต าแหนง่อาณัตทิี่ก าลงัจะว่างดว้ย 

 

ดรูายช่ือผ ูส้มคัรไดท้ี่สว่นกระบวนการพิเศษบนเครอืข่ายภายนอกองคก์ร (Extranet) 

ของคณะมนตรี  

 

 

กล ุม่ท่ีปรกึษา 

กลุม่ที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชกิหนึง่คนจากแตล่ะกลุม่ภมูภิาคทัง้หา้และท างานโดยสว่นตวั 

จะตรวจสอบรายชือ่ที่ OHCHR 

เปิดเผยและจากนัน้จะเสนอรายชือ่ผูส้มคัรที่กลุม่จดัท าขึน้เพื่อใหป้ระธานคณะมนตรีสทิธมินษุยชนพจิารณา 

จะตอ้งมกีารเปิดเผยรายชือ่ที่กลุม่เสนอและมกีารยืนยนัตวัตนแทจ้ริง  

เม่ือพิจารณาความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์ทกัษะและคณุสมบติัท่ีเกี่ยวขอ้งของผ ูส้มคัรแต่ละคนแลว้ 

กล ุม่ท่ีปรกึษาจะน าความเห็นของผ ูมี้สว้นไดส้ว่นเสียรวมทัง้ผ ูท้รงอาณติัคนปัจจบุนัหรอืท่ีก าลงัจะพน้ต า

แหน่งมาพิจารณาประกอบตามความเหมาะสม กลุม่ที่ปรึกษาไดร้ับความชว่ยเหลอืจาก OHCHR 

 

การแต่งตัง้ผ ูท้รงอาณติั 

จากขอ้เสนอแนะโดยกลุม่ที่ปรึกษาและหลงัจากการหารือในวงกวา้งแลว้ 

ประธานคณะมนตรีจะจดัท ารายชือ่ของเขา/เธอขึน้มาซ่ึงระบชุือ่ผูส้มคัรทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะต าแหนง่ 

จากนัน้รายชือ่จะถกูเสนอไปยงัสมาชกิคณะมนตรีและรัฐสงัเกตการณอ์ย่างนอ้ยสองสปัดาหก์่อนการประชมุ 

ในกรณีที่จ าเป็น ประธานจะจดัใหม้กีารปรึกษาหารือเพิม่เตมิเพือ่ใหแ้นใ่จว่าผูส้มคัรที่เขา/เธอเสนอไดร้ับการรับรอง 

กระบวนการแตง่ตัง้จะเสร็จสิน้สมบรูณเ์มือ่คณะมนตรีอนมุตัริายชือ่ที่ประธานเสนอ 

 

ดรูายช่ือผ ูส้มคัรทัง้ท่ีจดัท าโดยกล ุม่ท่ีปรกึษาและโดยประธานไดท้ีส่ว่นกระบวนการพิเศษบนเครอื

ข่ายภายนอกองคก์ร (Extranet) ของคณะมนตรี  
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กระบวนการพิเศษ 

 
 
 

การประชมุประจ าปีและคณะกรรมการประสานงานของกระบวนการพิเศษ 

ตัง้แต ่ค.ศ. 1994 

การประชมุประจ าปีของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษทีน่ครเจนวีาจดัขึน้เพื่อเป็นการตดิตามผลการประชมุสิ

ทธิมนษุยชนระดบัโลกท่ีกรงุเวียนนา ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบติัการซ่ึงที่ประชมุโลกไดร้ับรอง 

เพื่อเนน้ความส าคญัของการธ ารงและสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บักระบวนการพิเศษ 

อีกทัง้เพื่อก าหนดว่าควรด าเนนิการใหก้ระบวนการพิเศษสามารถประสานและอธิบายความสมเหตสุมผลของงานขอ

งพวกเขาผา่นการประชมุเป็นระยะๆ  

การประชมุประจ าปียงัเป็นโอกาสท่ีผ ูท้รงอาณติัจะไดพ้บปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัรฐัสมาชิก 

ส านกัคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน NGOs 

และผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ 

ตลอดจนผ ูแ้ทนจากส านกัเลขาธิการและหน่วยงานกบัโครงการขององคก์ารสหประชาชาติ 

ในประเด็นอยา่งเช่นการติดตามผลการตรวจเยี่ยมประเทศและขอ้เสนอแนะของพวกเขา  

 

   ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัการประชมุประจ าปีของกระบวนการพิเศษไดบ้นเว็บไซตข์อง OHCHR 
 

 

คณะกรรมการประสานงานของกระบวนการพิเศษ (Coordination Committee of special procedures) 

จดัตัง้ขึน้โดยท่ีประชมุประจ าปีของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพเิศษสมยัที่สบิสองในปี ค.ศ. 2005 

คณะกรรมการประสานงานจะคอยเอื้อหนนุใหเ้กิดการประสานงานระหว่างผูท้รงอาณัตทิัง้หลาย 

และท าหนา้ท่ีเป็นสะพานเชือ่มระหว่างกระบวนการพิเศษกบั OHCHR 

ระบบสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตใินขอบเขตกวา้งขึน้ และกบัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเชน่กนั  

คณะกรรมการประสานงานประกอบดว้ยผูท้รงอาณัตหิกคนที่ไดร้ับเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่โดยมวีาระหนึง่ปี 

และมสีมาชกิหนึง่คนเป็นประธาน
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การเลอืกตัง้สมาชกิคณะกรรมการจดัขึน้ในการประชมุประจ าปีโดยค านงึถึงความจ าเป็นของสมดลุทางภมูภิาคและเ

พศสภาพ 

ตลอดจนความจ าเป็นของการมตีวัแทนที่สมดลุจากผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษทัง้ประเภทรายประเด็นและร

ายประเทศ งานของคณะกรรมการประสานงานไดร้ับความสนบัสนนุจากแผนกกระบวนการพิเศษของ OHCHR 

 

  ดขูอ้มลูลา่สดุเกี่ยวกบัคณะกรรมการประสานงานของกระบวนการพิเศษไดบ้นเว็บไซตข์อง 

 OHCHR 
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 ประธานคนก่อนยงัคงอยู่ในคณะกรรมการโดยต าแหน่งอีกหนึ่งปี 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

กระบวนการพิเศษท างานอยา่งไร? 

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษมเีคร่ืองมอืจ านวนหนึง่ส าหรับใชเ้พื่อบรรลหุนา้ท่ีตามอาณัติ: 
 

 การรับขอ้รอ้งเรียน 

 การตรวจเยี่ยมประเทศ 

 การจดัพิมพร์ายงาน 

 การเตรียมงานศึกษาดา้นประเด็นเฉพาะ และ 

 การออกขา่วแจกสือ่ 

ผูท้รงอาณัตยิงัมคี ู่มือกระบวนการพิเศษและมาตรฐานจรรยาบรรณส าหรบัผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการ

พิเศษเป็นแนวทางในการท างานอีกดว้ย  

ก. มาตรฐานจรรยาบรรณและค ู่มือส าหรบักระบวนการพิเศษ 

มาตรฐานจรรยาบรรณส าหรบัผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษ  

มาตรฐานจรรยาบรรณส าหรบัผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษผา่นการรับรองโดยคณะมนตรีสทิธมินษุ

ยชนใน ค.ศ. 2007 

วตัถปุระสงคข์องมาตรฐานดงักลา่วคือการท าใหร้ะบบกระบวนการพิเศษมปีระสทิธิภาพมากขึน้ 

โดยใหค้ าจ ากดัความของมาตรฐานความประพฤตอิย่างมจีริยธรรมและดา้นวิชาชพีซ่ึงผูท้รงอาณัตขิองกระบวนกา

รพเิศษจะตอ้งปฏิบตัติามในระหว่างท าหนา้ท่ีตามอาณัต ิ 

ค ู่มือส าหรบักระบวนการพิเศษ  

ค ู่มือส าหรบักระบวนการพิเศษซ่ึงจดัท าโดยผูท้รงอาณตัมิจีดุมุง่หมายที่จะใหแ้นวทางการปฏิบตัหินา้ท่ีแก่ผูท้รงอ

าณัตทิัง้หลาย นอกจากนัน้ 

คู่มอืยงัมุง่ที่จะเอื้อใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกิดความเขา้ใจมากขึน้เกี่ยวกบังานของผูท้รงอาณตั ิ

คู่มอืพยายามสะทอ้นใหเ้ห็นวธิปีฏิบตัทิี่ดแีละสนบัสนนุความพยายามของผูท้รงอาณตัใินการสง่เสริมและคุม้ครองสิ

ทธิมนษุยชน 

ในแรกเร่ิม คูม่อืไดร้ับการรับรองโดยที่ประชมุประจ าปีของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษสมยัที่หกในปี ค.ศ. 

1999 ตัง้แตบ่ดันัน้มา 

คู่มอืถกูแกไ้ขปรับปรงุเพื่อใหแ้สดงโครงสรา้งที่ก าลงัเปลีย่นแปลงของกลไกสทิธมินษุยชนขององคก์ารสหประชาชา

ต ิพฒันาการใหม่ๆ  ของอาณัต ิและวิวฒันาการของวธิีการท างานของผูท้รงอาณัต ิในการแกไ้ขครัง้ลา่สดุ 

มกีารขอความร่วมมอืดา้นขอ้มลูจากรัฐบาล NGOs และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

คู่มอืจะตอ้งไดร้ับการทบทวนเป็นระยะและท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในมาตรฐานจรรยาบรรณ 

 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัค ู่มือส าหรบักระบวนการพิเศษ 

กรณุาเขา้ชมในกระบวนการภายนอกบนเครอืข่ายภายนอกองคก์ร (Extranet)  
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กระบวนการพิเศษ 
 
 

 

ข. การสื่อสารขอ้รอ้งเรยีน 

กิจกรรมหลกัประการหนึง่ของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษคือการด าเนนิการกบักรณีสว่นบคุคล 

โดยอาศัยขอ้มลูท่ีไดร้ับจากแหลง่ที่เกี่ยวขอ้งและเชือ่ถือได ้(สว่นมากจากผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม) 

โดยทัว่ไป การยื่นมอืเขา้ไปยุ่งเกี่ยวจะท าดว้ยการสง่จดหมายไปถึงรัฐบาล (จดหมายสือ่สารขอ้รอ้งเรียน) 

เพื่อขอขอ้มลูและค าชีแ้จงตอ่ขอ้รอ้งเรียน รวมทัง้ขอใหร้ัฐบาลด าเนนิการเชงิป้องกนัหรือสบืสวน (ค าอทุธรณฉ์กุเฉิน) 

หากจ าเป็น การกา้วก่ายเชน่นีเ้ป็นที่เรียกกนัว่า “การสือ่สารขอ้รอ้งเรียน” 

 
 
 
 

 

การส่ือสารขอ้รอ้งเรยีนใน ค.ศ. 2007 
 

มกีารสือ่สารขอ้รอ้งเรียนจ านวน 1003 ครั้งใน ค.ศ. 2007 

โดย 49 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นการสือ่สารร่วม 

ครอบคลมุ 2294 กรณีสว่นบคุคล; ซ่ึง 13 เปอรเ์ซ็นตเ์กี่ยวขอ้งกบัผูห้ญิง 

รัฐบาลตอบ 52 เปอรเ์ซ็นตข์องขอ้รอ้งเรียนเหลา่นี ้

รวมทัง้สิน้ม ี128 ประเทศไดร้บัการสือ่สารขอ้รอ้งเรียน 

 
 

 

ค าอทุธรณฉ์กุเฉินจะถกูสง่ออกไปเมือ่กรณีละเมดิท่ีรอ้งเรียนนัน้มเีงือ่นเวลาเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

โดยเป็นเร่ืองของการสญูเสยีชวีิต สถานการณค์กุคามชวีิต 

หรือความเสยีหายรนุแรงที่จวนเจียนจะเกิดหรือก าลงัเกิดกบัเหยื่ออย่างตอ่เนือ่ง 

สว่นจดหมายส่ือสารขอ้รอ้งเรยีนจะถกูสง่ออกไปเมือ่ไมส่ามารถน ากระบวนการอทุธรณ์ฉกุเฉินมาใช ้

ทัง้นีเ้พื่อสือ่สารขอ้รอ้งเรียนและขอใหม้กีารชีแ้จงเร่ืองละเมดิสทิธิมนษุยชนที่ถกูกลา่วหา  

ผูท้รงอาณัตอิาจสือ่สารขอ้รอ้งเรียนร่วมหากกรณีใดเขา้ขา่ยมากกว่าหนึง่อาณัต ิ

การตดัสนิใจว่าจะกา้วก่ายรัฐบาลใดหรือไมข่ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ 

ตลอดจนขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑท์ีพ่วกเขาก าหนดและหลกัเกณฑใ์นมาตรฐานจรรยาบรรณ นอกจากนี ้

ผูท้รงอาณัตจิะตอ้งค านงึอย่างรอบคอบในเวลาพอสมควรถึงขอ้มลูเร่ืองสถานการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาณัตขิองพวกเข

าตามที่รัฐนัน้สง่ให ้

ในการรวบรวมขอ้มลู ผูท้รงอาณัตจิะตอ้ง: 
 

 ใชห้ลกัการของดลุยพินจิ ความโปร่งใส ความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรมเป็นแนวทาง  
 

 รักษาความลบัของผูใ้หข้อ้มลูถา้การเปิดเผยพวกเขาจะท าใหเ้กดิอนัตรายกบัคนทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 

 ยึดถือขอ้เท็จจริงที่เที่ยงตรงและเชือ่ถือไดต้ามมาตรฐานดา้นหลกัฐานซ่ึงเหมาะกบัลกัษณะของรายงานและข ้

อสรปุที่ไมใ่ชค่ าพพิากษาที่พวกเขาจะตอ้งเขยีน และ  
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 เปิดโอกาสใหผู้แ้ทนของรัฐที่ถกูรอ้งเรียนแสดงความคิดเห็นตอ่การประเมนิของพวกเขา 

พรอ้มทัง้ตอบโตค้ ากลา่วหาได ้ยิ่งกว่านัน้ 

ค าตอบโดยย่อเป็นลายลกัษณอ์กัษรของรัฐดงักลา่วจะไดร้ับการผนวกไวก้บัรายงานของผูท้รงอาณัตดิว้ย   

ค. การตรวจเยีย่มประเทศ  

การตรวจเยี่ยมประเทศหรอืพ้ืนท่ี (หรือปฏิบตักิารคน้หาขอ้เท็จจริง) 

เป็นเคร่ืองมอืส าคญัที่จดัเตรียมไวใ้หผู้ท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ โดยปกตแิลว้ 

ผูท้รงอาณัตจิะสง่จดหมายไปยงัรัฐบาลเพื่อขอไปตรวจเยี่ยมประเทศ 

หากรัฐบาลนัน้ยินยอมก็จะออกจดหมายเชญิให ้บางประเทศสง่ “ค าเชิญถาวร” ใหซ่ึ้งหมายความว่า 

โดยหลกัการพวกเขาพรอ้มที่จะรับการเยือนของผูท้รงอาณตัขิองกระบวนการพเิศษทัง้หลายไดท้กุเมือ่ 

แนวทางในการตรวจเยี่ยมประเทศเป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานจรรยาบรรณและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะคน้หาขอ้เท็จจรงิโดยกระบวนการพิเศษ
60

 

 

กอ่นเดือนกนัยายน ค.ศ. 2008 มีรฐัมากกว่า 60 รฐัท่ีออกค าเชิญถาวร 

 

ดรูายชือ่รฐัที่ออกค าเชิญถาวรใหก้บักระบวนการพิเศษไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 

 

 

การตรวจเยี่ยมประเทศท าใหผู้ท้รงอาณัตสิามารถประเมนิสถานการณส์ทิธิมนษุยชนโดยทัว่ไป 

และ/หรือสถานการณจ์ าเพาะในดา้นสถาบนั กฎหมาย 

ตลุาการและการปกครองของรัฐดงักลา่วภายใตข้อบเขตอาณัตขิองพวกเขา ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

พวกเขาจะพบกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ ตวัแทนภาคประชาสงัคม ผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

ทีมขององคก์ารสหประชาตปิระจ าประเทศ นกัวิชาการ ประชาคมนกัการฑตูและสือ่  

จากขอ้เท็จจริงที่คน้พบ พวกเขาจะจดัท าขอ้เสนอแนะไวใ้นรายงานตอ่สาธารณะ 

ซ่ึงจะถกูยืน่ตอ่คณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

ผูท้รงอาณัตบิางคนจะจดัแถลงตอ่สือ่และออกรายงานเบื้องตน้เกี่ยวกบัสิง่ที่คน้พบเมือ่เสร็จสิน้การตรวจเยี่ยมประเ

ทศแลว้ 

การตรวจเยี่ยมจะประสบความส าเร็จไดก็้โดยการสนบัสนนุอยา่งเต็มทีผ่า่นความมุง่มัน่ของรฐับาลและการมสีว่นร่ว

มของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมที่จะสนบัสนนุงานของผูท้รงอาณัต ิทัง้ก่อน ระหว่าง และภายหลงัการตรวจเยี่ยม 

ง. การรายงานและมีสว่นสนบัสนนุคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษจะตอ้งสง่รายงานประจ าปีใหก้บัคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

ซ่ึงในรายงานจะบรรยายถึงกจิกรรมที่ด าเนนิการในชว่งปีที่ผา่นมา ในบางสถานการณ ์

คณะมนตรีอาจรอ้งขอใหผู้ท้รงอาณัตริายงานในเร่ืองเฉพาะประเด็นหรือหัวขอ้ที่สนใจ 

รายงานจะเป็นทีเ่ปิดเผยและถกูน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมอือนันา่เชือ่ถือส าหรับการตดิตามหรือรณรงคใ์นขอบเขตของอา

ณัต ิ

60 ขอบเขตงานดา้นตรวจเย่ียมประเทศผ่านการรับรองโดยที่ประชมุประจ าปีครั้งที่สี่ (1997) ของกระบวนการพิเศษ (E/CN.4/1998/45) 

และมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางส าหรับรัฐบาลในการตรวจเย่ียมประเทศ. 
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กระบวนการพิเศษ 

 
 
 
 
 
รายงานประจ าปีประกอบดว้ยขอ้มลูเร่ืองวธิีการท างาน บทวิเคราะหเ์ชงิทฤษฎี 

แนวโนม้ทัว่ไปและพฒันาการของอาณัต ิอีกทัง้ยงัอาจรวมขอ้เสนอแนะโดยทัว่ไปไวด้ว้ย นอกจากนี ้

รายงานอาจมบีทสรปุย่อของขอ้รอ้งเรียนที่สือ่สารไปยงัรัฐบาลและค าตอบที่ไดร้ับ 

รายงานเกี่ยวกบัการตรวจเยี่ยมประเทศมกัถกูน าเสนอเป็นสว่นเพิม่เตมิของรายงานประจ าปี 

กลไกบางประเภทจะไดร้ับการรอ้งขอใหส้ง่รายงานไปยงัที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชาชาต ิ

ซ่ึงจดัขึน้ที่นครนวิยอรก์ระหว่างเดอืนกนัยายนและธนัวาคมของทกุปี  

นอกเหนอืจากนัน้ ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษจะใหก้ารสนบัสนนุดา้นทกัษะความเชีย่วชาญกบังานดา้นอื่นๆ 

ของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนเชน่กนั 

   ดรูายงานของกระบวนการพิเศษท่ียื่นต่อคณะมนตรไีดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 

 
 

 

การประชมุสมยัพิเศษว่าดว้ยวิกฤติอาหารโลก 

 

ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 

ผูร้ายงานพเิศษเร่ืองสทิธใินอาหาร

คือนายโอลวิิเยร ์เดอ 

สคตัเตอร(์Mr. Olivier De Schutter) 

รอ้งขอใหค้ณะมนตรีสทิธมินษุยชน

จดัประชมุสมยัพิเศษว่าดว้ยวิกฤตอิ

าหารโลก 

เพื่อเป็นการตอบสนองค ารอ้งขอ 

คณะมนตรีจดัประชมุสมยัพิเศษใน 

 

หัวขอ้ 

“ผลกระทบเชงิลบตอ่การใชส้ทิธิใน

อาหารท่ามกลางความเลวรา้ยลงข

องวิกฤตอิาหารโลกที่เกิดจากราคา

อาหารที่พุง่พรวดนอกเหนอืจากสา

เหตอุื่นๆ (The  negative impact on 

the realization of the right to food 

of the worsening of the world food 

crisis,  

 

 

caused inter alia by the soaring 

food prices)” เมือ่วนัที ่22 

พฤษภาคม ค.ศ. 2008 

ผูร้ายงานพเิศษเร่ืองสทิธใินอาห

ารเขา้ร่วมอย่างแข็งขนัในการปร

ะชมุดงักลา่วซ่ึงเป็นครั้งแรกที่มกี

ารจดัประชมุเกี่ยวกบัประเด็นเฉพ

าะ  

    

จ. งานศึกษาเชิงประเด็น 

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษสามารถตระเตรียมงานศึกษาเชงิประเด็นซ่ึงเป็นเคร่ืองมอืทีม่ปีระโยชนใ์นการชีแ้

นะรฐับาลตลอดจนภาคประชาสงัคมเกี่ยวกบัเนือ้หาและการด าเนนิการเชงินโยบายตามบรรทดัฐานและมาตรฐานสิ

ทธิมนษุยชน 

นอกจากนัน้ผูท้รงอาณัตยิงัเป็นผูจ้ดัและเขา้ร่วมการประชมุผูเ้ชีย่วชาญว่าดว้ยประเด็นเฉพาะของสทิธมินษุยชน 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

การประชมุเชิงปฏิบติัการของผ ูเ้ช่ียวชาญ – 

สรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัการค ุม้ครองสตรจีากการทรมาน 

 

ในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2007 

OHCHR 

จดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารว่าดว้

ย 

“การสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บักา

รคุม้ครองสตรีจากการทรมาน” 

ในนามของผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่ง

การทรมานและการปฏิบติัหรอืล

งโทษอยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรอืย า่ยีศกัด์ิศร ี

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนนุใหเ้

กิดการบงัคบัใชโ้ครงสรา้งระหว่าง

ประเทศจดัการกบัปัญหาขอ้กงัวลข

องสตรีมากขึน้ในเร่ืองการทรมานอ

ย่างเป็นระบบ 

รวมทัง้เพื่อสรา้งความแข็งแกร่งให้

กบัการคุม้ครองพวกเธอ 

มผีูเ้ชีย่วชาญยี่สบิหา้คนจากภมูภิา

คตา่งๆ 

และองคก์รเอกชนรวมทัง้องคก์รระ

หว่างรัฐบาลมากมาย 

(พรอ้มทัง้กลไกตอ่ตา้นการทรมาน

ระดบัภมูภิาคและขององคก์ารสหป

ระชาชาต)ิ 

เขา้ร่วมพดูคยุแลกเปลีย่นในครัง้นั้

น  

ฉ. ข่าวแจกสื่อ 

กระบวนการพิเศษสามารถ-ทัง้โดยสว่นบคุคลหรือรวมกลุม่-

ออกขา่วแจกสือ่โดยเนน้สถานการณจ์ าเพาะหรือบรรทดัฐานระหว่างประเทศทีร่ัฐตา่งๆ จะตอ้งเคารพปฏิบตั ิ 

 

   สามารถหาส าเนาข่าวแจกส่ือ แถลงการณ ์และขอ้ความข่าวอ่ืนๆ ท่ีออกโดยกระบวนการ 

   พิเศษไดท้ี่แผนกกระบวนการพิเศษบนเว็บไซตข์อง OHCHR  

 

 

การเขา้ถึงและท างานรว่มกบักระบวนการพิเศษ 

“ภาคประชาสังคมท่ัวไป โดยเฉพาะ NGOs ระดับสากล 

ระดับภูมิภาคและระดับชาติใหก้ารสนับสนุนอย่างมีคณุค่าย่ิงต่อระบบกระบวนการพิเศษ 

พวกเขาใหข้อ้มูลและบทวเิคราะห์ ชว่ยเผยแพร่ผลการตรวจสอบของกระบวนการพเิศษ 

และชว่ยเหลือกิจกรรมเฝ้าติดตาม 

ซึ่ งถือเป็นการชว่ยจัดท าและด าเนินนโยบายและโครงการระดับชาติในดา้นสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่ อปรับปรุงสถานกา

รณ์ของประเดน็ต่างๆ ภายใตก้ระบวนการพเิศษ 

การประชุมกับตัวแทนของพวกเขาเป็นสิ่ งเหมาะสมส าหรับงานของกระบวนการพิเศษในทุกดา้น 

ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมของพวกเขาในนครเจนีวาและนิวยอร์ก ในพื้นที่ และโดยท่ัวแห่งหน ดังนั้น 

จึงเป็นการสมควรที่ ผูท้รงอาณัติจะตอ้งพิจารณาค าเชญิจาก NGOs 

และสถาบันวชิาการดว้ยความรอบคอบและทันเวลาเพื่ อที่ จะเขา้ร่วมกิจกรรมของพวกเขาอย่างเชน่การประชุม 

การโตว้าที การสัมมนาและการปรึกษาหารือในภูมิภาค และ OHCHR 

ควรไดรั้บการแจง้กล่าวเกี่ ยวกับกิจกรรมทัง้หลายของผูท้รงอาณัติที่ เชื่ อมโยงกับภาคประชาสังคมดว้ยเชน่กัน”  

 

ค ู่มือการปฏิบติังานของกระบวนการพิเศษภายใตค้ณะมนตรสิีทธิมนษุยชน (Manual of Operations of the 

Special Procedures of the Human Rights Council) (วรรค 133) 

 

       ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 121

 
 



กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 
ในชว่งหลายปีที่ผา่นมา 

กระบวนการพิเศษไดส้รา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอนัหลากหลาย 

กระบวนการพิเศษไดช้ว่ยเหลอืพวกเขาในการใหค้วามคุม้ครองผูเ้สยีหายหรือผูท้ี่อาจเป็นผูเ้สยีหาย 

ตลอดจนมสีว่นสนบัสนนุการเสริมสรา้งพลงัของพวกเขา 

อาณัตแิตล่ะประเภทไดพ้ฒันารปูแบบการมสีว่นร่วมและความร่วมมอืที่แตกตา่งกนั 

ในทางกลบักนั 

ประสทิธิภาพของระบบกระบวนการพิเศษในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนและป้องกนัการละเมดิสทิธิก็ขึน้อยู่กบัการมี

สว่นร่วมอย่างแขง็ขนัของผูม้บีทบาทดา้นสทิธิมนษุยชนอืน่ๆ ซ่ึงรวมภาคประชาสงัคมดว้ย ทัง้นี ้NGOs ระดบัสากล 

ระดบัภมูภิาคและระดบัชาตกิบัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

เป็นผูม้สีว่นร่วมอนัส าคญัยิ่งของระบบกระบวนการพิเศษ นอกจากนัน้ 

ภาคประชาสงัคมไดย้นือยู่แถวหนา้ของการวางมาตรฐานสทิธิมนษุยชนและการรณรงคเ์พื่อจดัตัง้อาณัตใิหม่ๆ 

มาเป็นเวลายาวนาน 

ประเภทของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมที่มสีว่นร่วมกบักระบวนการพิเศษไดแ้ก่: 

 องคก์รสทิธมินษุยชน (NGOs สมาคม กลุม่ผูเ้สยีหาย) 

 นกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

 องคก์รที่ท างานในประเด็นเกี่ยวเนือ่ง 

 แนวร่วมและเครือขา่ย (สทิธิสตรี สทิธเิด็ก สทิธชินกลุม่นอ้ย สทิธิดา้นสิง่แวดลอ้ม) 

 ผูพ้กิารและองคก์รตวัแทนของพวกเขา 

 กลุม่ชมุชน (ประชากรทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ชนกลุม่นอ้ย) 

 กลุม่ตามความเชือ่ (โบสถ ์กลุม่ศาสนา) 

 สหภาพ (สหภาพการคา้และสมาคมวิชาชพี เชน่สมาคมผูส้ือ่ขา่ว สมาคมทนายความ สมาคมผูพ้พิากษา 

สหภาพนกัเรียนนกัศึกษา) 

 กลุม่เคลือ่นไหวทางสงัคม (การเคลือ่นไหวเพื่อสนัตภิาพ การเคลือ่นไหวของนกัเรียนนกัศึกษา 

การเคลือ่นไหวเพื่อประชาธิปไตย); 

 ผูเ้ชีย่วชาญที่มสีว่นสนบัสนนุโดยตรงตอ่การใชห้ลกัสทิธิมนษุยชน (คนท างานดา้นมนษุยธรรม 

ทนายความ แพทย ์และคนท างานดา้นการแพทย)์; 

 ญาตขิองผูเ้สยีหาย; และ 

 สถาบนัสาธารณะที่ด าเนนิกจิกรรมโดยมเีป้าหมายเพื่อสง่เสริมสทิธิมนษุยชน (โรงเรียน มหาวิทยาลยั 

องคก์รดา้นวิจยั) 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการพิเศษกบัผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมใน ค.ศ. 2007 (เปอรเ์ซ็นต)์ 
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ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม ทัง้สว่นบคุคลและเป็นกล ุม่ อาจเขา้ถึงและท างานรว่มกบักระบวนการพิเศษ 

ต่างกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาขององคก์ารสหประชาชาติ 

กระบวนการพิเศษถกูน ามาใชง้านไดแ้มว่้ารฐัยงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนัตราสารหรอืสนธิสญัญาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

และไม่จ าเป็นตอ้งมีการเยียวยาท่ีลม้เหลวจึงจะเขา้ถึงกระบวนการพิเศษได ้ดงันัน้ 

จึงสามารถใชก้ระบวนการพิเศษไดก้บัทกุประเทศหรอืสิทธิมนษุยชนทกุประเด็น 

ตราบเท่าท่ีอย ูภ่ายในขอบเขตของอาณติัท่ีมีอย ู ่

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามารถสนบัสนนุงานของกระบวนการพิเศษโดย: 

 ยื่นขอ้รอ้งเรียนกรณีละเมดิสทิธิมนษุยชนรายบคุคลใหก้บัผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษที่เกี่ยวขอ้ง 

 สนบัสนนุการตรวจเยี่ยมประเทศ 

และใหข้อ้มลูพรอ้มบทวิเคราะหก์รณีละเมดิสทิธมินษุยชนแก่ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษตา่งๆ 

 ท าหนา้ท่ีป้องกนัโดยใหข้อ้มลูกบักระบวนการพิเศษเกี่ยวกบักฎหมายใหมท่ี่น ามาใชซ่ึ้งอาจน าไปสูก่ารละเมิ

ดสทิธิมนษุยชน 

 ตดิตามขอ้เสนอแนะของกระบวนการพิเศษทัง้ในระดบัทอ้งถิ่นและระดบัชาติ 

อีกทัง้ในวงกวา้งกว่านัน้ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมก็สามารถชว่ยเผยแพร่งานและผลการตรวจสอบของ

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษภายในพืน้ที่ของตนเชน่กนั 

อาณัตขิองผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณข์องนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธอ์ย่าง

ส าคญัระหว่างกระบวนการพิเศษและภาคประชาสงัคม 
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กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณข์องนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการ

ณข์องนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน

คือใคร? 

อาณัตขิองผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งส

ถานการณข์องนกัปกป้องสิทธิม

นษุยชน (Special Rapporteur on the 

situation of human rights 

defenders)(ก่อนหนา้นัน้คือผูแ้ทนพิเศ

ษของเลขาธกิารในเร่ืองสถานการณ์

ของนกัปก ป้องสทิธมินษุยชน) 

ไดร้ับการจดั ตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 2000 

โดยมตทิี่ 2000/61 

ของคณะกรรมาธิ 

การสทิธมินษุยชนเพื่อใหเ้ป็นกลไกก

ระบวนการพเิศษประเภทหนึง่ 

การจดัตัง้กลไกนีเ้ป็นการยอมรับบท

บาทส าคญัของนกัปกป้องสทิธมินษุ

ยชนทัว่โลก 

ซ่ึงบ่อยครั้งตอ้งเสีย่งกบัอนัตราย 

การ 

“คุม้ครอง”นกัปกป้องสทิธมินษุยชน

เป็นขอ้กงัวลสงูสดุของผูแ้ทนพเิศษ 

และเป็นที่เขา้ใจกนัว่าจะตอ้งรวมถึงก

ารคุม้ครองนกัปกป้องสทิธิควบคู่ไป

กบัการคุม้ครองสทิธิทีจ่ะปกป้องสทิ

ธิมนษุยชน 

บทบาทหลกัของผูร้ายงานพิเศษคือ: 

 เสาะหา รับมา ตรวจ สอบ 

และตอบสนองขอ้มลูเร่ืองสถานการ

ณแ์ละสทิธิของคนทัง้ปวง 

ไมว่่าจะกระท าเป็นการสว่นบคุคลหรื

อเกี่ยวโยงกบัผูอ้ื่น 

ดว้ยเป้าประสงคเ์พื่อสง่เสริมและคุม้ 

ครองสทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้

พื้นฐาน 

 สรา้งความร่วมมอื

และจดัใหม้กีารพดูคยุหารือกบัรั

ฐบาลและผูม้บีทบาทอื่นๆ 

ที่สนใจในเร่ืองการสง่เสริมและก

ารอนวุตักิารปฏิญญาว่าดว้ยสิ

ทธิและความรบัผิดชอบของบ ุ

คคล 

กล ุม่และองคก์รในสงัคมท่ีจะ

สง่เสรมิและค ุม้ครองสิทธิมน ุ

ษยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐาน

อนัเป็นท่ียอมรบัทางสากล 

(Declaration on the Right and 

Responsibility of Individuals, 

Groups and Organs of Society to 

Promote and Protect Universally 

Recognized Human Rights and 

Fundamental Freedoms) 

(มกัร ูจ้กักนัในชือ่ 

“ปฏิญญาว่าดว้ยนกัปกป้องสทิ

ธิมนษุยชน - Declaration on 

Human Rights Defenders”) 

อย่างเกิดประสทิธผิล และ 

 เสนอยทุธศาสตรท์ี่คุม้

ครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชนไ

ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้ 

และตดิ 

ตามการด าเนนิการตามขอ้ 

เสนอแนะเหลา่นี ้

ใครคือนกัปกป้องสิทธิมนษุย

ชน? 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชนคือใคร 

ก็ไดซ่ึ้งมสีว่นเกี่ยวขอ้งทัง้โดย 

สว่นบคุคลและรวมกลุม่ในการ 

สง่เสริม 

คุม้ครองและท าใหส้ทิธพิลเมอืงและท

างการเมอืง สทิธิทางเศรษฐกจิ 

สงัคมและวฒันธรรมบงัเกิดขึน้จริง 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชนจะตอ้งยอม

รับความเป็นสากลของสทิธมินษุยช

นดงัที่บญัญัตใินปฏิญญาสากลว่า

ดว้ยสิทธิมนษุยชน 

ไมม่บีคุคลใดสามารถอา้งตวัเองเป็น

นกัปกป้องสทิธมินษุยชนโดยทีป่ฏิเส

ธสทิธิมนษุยชนบางสทิธิ 

เพราะเขาหรือเธอจะตอ้งรณรงคต์อ่

สูเ้พื่อทกุคน  

ผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมคือนั

กปกป้องสิทธิมนษุยชนหรอืไม่? 

เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรระดบั 

ชาตแิละระหว่างประเทศที่ท างานกบั

ภาคประชาสงัคมและ NGOs 

สถาบนัหรือสมาคมซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั

ปัญหาสทิธิมนษุยชนทัว่โลกอาจถกูจั

ดเป็นนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน 

ปฏิญญาว่าดว้ยนกัปกป้องสิทธิม

นษุยชนคืออะไร? 

ดว้ยการรับรองโดยที่ประชมุสมชัชา

ใหญ่ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1998 

ปฏิญญาว่าดว้ยนกัปกป้องสทิธิมนุ

ษยชนนยิามค าว่า “ปกป้อง” 

สทิธิมนษุยชนว่าเป็นสทิธิหนึง่ในตวั

มนัเอง 

อีกทัง้ยงัรับรองบคุคลใดที่ท างานด้

านสทิธิมนษุยชนว่าเป็น 

“นกัปกป้องสทิธ ิ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
  
 

มนษุยชน” 

ปฏิญญาสนบัสนนุและคุม้ครองนกั

ปกป้องสทิธิมนษุยชนภายใตบ้ริบ

ทงานของพวกเขา 

ปฏิญญาไมไ่ดส้รา้งสทิธใิหม ่

แตข่ยายความสทิธิที่ด ารงอยู่ดว้ย

วิธีที่ชว่ยใหน้ าไปใชก้บับทบาทในค

วามเป็นจริงและสถานการณข์องนั

กปกป้องสทิธิมนษุยชนไดง้า่ยดาย

ขึน้  

บทบาทส าคญัประการหนึง่ของผูร้

ายงานพิเศษคือการรายงานสถาน

การณข์องนกัปกป้องสทิธมินษุยช

นในทกุหนแห่งของโลก 

และรายงานเร่ืองแนวทางอนัเป็น 

ไปไดข้องการเสริมสรา้งความคุม้ค

รองใหก้บัพวกเขาตามบท 

บญัญัตใินปฏิญญา  

วิธีติดต่อผ ูร้ายงานพิเศษ

หรอืยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิ

ดนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน  
 
ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามา

รถตดิตอ่ผูร้ายงานพิเศษตามทีอ่ยู่

ดงัตอ่ไปนี ้

(พึงจ าไวว้่าจดหมายตดิตอ่ทัง้หลา

ยควรอา้งอิงอย่างชดัเจนถึงอาณัติ

นกัปกป้องสทิธมินษุยชน): 

Special Rapporteur on the 

situation of human rights 

defenders 

Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix  

CH–1211 Geneva 10 

E-mail:

ส าหรับยื่นขอ้รอ้งเรียนกรณีละเมิ

ด: 

urgent-action@ohchr.org 
 
ส าหรับตดิตอ่ผูท้รงอาณัตดิว้ยวั

ตถปุระสงคอ์ื่น: 

defenders@ohchr.org 
 
Fax: +41 (0)22 917 90 06 

Phone: +41 (0)22 917 12 34 

– 

นีค่ือหมายเลขระบบสลบัสายของอ

งคก์ารสหประชาชาตใินนครเจนวีา 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ผูโ้ทรเขา้ควรขอพดูกบัเจา้หนา้ที่ 

OHCHR 

ที่ท างานกบักระบวนการพเิศษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ท่ีผูช้ว่ยง

านดา้นอาณัตขิองผู ้

รายงานพิเศษเร่ืองสถานการณข์อ

งนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน  

 
 

นกัปกป้องสิทธิมนษุยชนหญิง 
 

ใน ค.ศ. 2002 

ผูแ้ทนพเิศษของเลขาธิการในเร่ืองส

ถานการณข์องนกัปกป้องสทิธมินษุ

ยชนใน ขณะนัน้คือนางสาวฮินา 

จิลาน ิ(Ms. Hina Jilani) 

เป็นแนวหนา้ในการรณรงคร์ะหว่าง

ประเทศเป็นเวลาถึงสามปี 

โดยสิน้สดุในการประชมุระดบัโลกว่า

ดว้ยนกัปก 

ป้องสทิธิมนษุยชนหญิงซ่ึงจดัขึน้ที่ป

ระเทศศรีลงักา 

มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเพศสภาพและนกัป

กป้องสทิธิมนษุยชนหญิงระดบัผูน้  า

จากกว่า 

70 ประเทศเขา้ร่วมการประชมุ 

ในระหว่างที่เธอด ารงต าแหนง่ ผู ้

แทนพิเศษกลา่วย า้หลายครั้งวา่นกัป

กป้องสทิธิมนษุยชนหญิงตกอยู่ในภา

วะสุม่เสีย่งตอ่ความรนุแรงและขอ้จ ากั

ดบางรปูแบบ 

ซ่ึงท าใหพ้วกเธอตอ้งเผชญิกบัอคต ิ

การกีดกนัและการปฏิเสธโดยกองก า

ลงัของรัฐและผูม้บีทบาททางสงัคม 

โดย 

เฉพาะเมือ่เกี่ยวกบัการปกป้องสทิธิส

ตรี
61

 ผูแ้ทนพิเศษไดด้ าเนนิ 

การเร่ืองละเมดินกัปกป้องสทิธมินษุย

ชนหญิงถึง 449 

กรณีซ่ึงเกี่ยวโยงกบันกัปกป้องสทิธิม

นษุยชนหญิงจ านวน 1,314 

คนในชว่งท่ีเธอด ารงต าแหนง่อยู่ 

โดยมกีารสือ่สารขอ้รอ้งเรียนหกสบิห้

ากรณีร่วมกบัผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่ง

ความรนุแรงต่อสตร ี

สาเหตแุละผลกระทบท่ีตามมา 

(Special Rapporteur on violence 

against women, its causes and 

consequences) 
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กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 

ก. การยืน่ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลต่อผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษ 

ทกุคนสามารถสง่ขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและไวใ้จไดเ้กี่ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนไปยงัผ ูท้รงอาณติัของกร

ะบวนการพิเศษซ่ึงไดร้บัอาณติัท่ีจะรบัขอ้มลูการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

การยื่นขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลตอ่กระบวนการพิเศษเป็นหนทางที่มปีระสทิธิภาพที่สดุทางหนึง่ในการแสวงหาความ

ชว่ยเหลอืโดยตรงส าหรับกรณีสว่นบคุคล 

บ่อยครั้งที่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจท าตวัเป็นชอ่งทางผา่นใหบ้คุคลเสาะหาความคุม้ครองจากการละเมดิสทิ

ธิมนษุยชน 

การสง่และรับขอ้รอ้งเรียนมกักระท าอย่างลบัและจะยงัคงเป็นเชน่นัน้จนกระทัง่รายงานของผูท้รงอาณัตทิี่สง่ไปยงัค

ณะมนตรีสทิธมินษุยชนถกูเปิดเผย 

เวน้เสยีแตว่่าผูท้รงอาณัตติดัสนิใจออกแถลงการณส์าธารณะในชว่งตน้ของกระบวนการ 

รายงานดงักลา่วประกอบดว้ยขอ้มลูรอ้งเรียนที่ถกูสง่ไปยงัรฐับาลและค าตอบที่ไดร้ับเกี่ยวกบักรณีเฉพาะทัง้หลาย 

กรณุาระลกึไวว้่าชือ่ของผูเ้สยีหายตามที่กลา่วอา้งจะถกูระบใุนรายงาน 

ยกเวน้ถา้เป็นเด็กหรือผูเ้สยีหายประเภทจ าเพาะอื่นๆ เชน่ผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศ 

เนือ่งจากรายงานของกลไกกระบวนการพิเศษมลีกัษณะเปิดเผย 

จึงเป็นสิง่ส าคญัที่องคก์รซ่ึงกระท าการแทนผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชนจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้สยีหายรับรูว้่าเร่ื

องของเขา/เธอก าลงัถกูสง่ไปยงักลไกกระบวนการพิเศษ ชือ่ของเขา/เธอจะปรากฏในการสือ่สารกบัทางการ 

และชือ่ของเขา/เธอ (หรือชือ่ย่อ) จะปรากฏในรายงานสาธารณะของกระบวนการพิเศษ อย่างไรก็ตาม 

ควรจ าไวว้่าผูเ้สยีหายไมจ่ าเป็นตอ้งมอบอ านาจในการยืน่เร่ืองของเขา/เธอเสมอไป (เชน่ 

ในกรณีที่ไมส่ามารถตดิตอ่ผูเ้สยีหายไดเ้พราะเขา/เธอถกูคมุขงัอยู่ หรือดว้ยเหตแุห่งสถานการณอ์ื่นๆ) 

อาณัตมิากมายไดจ้ดัท าแบบสอบถามพิเศษขึน้ส าหรับใชก้บัการยื่นขอ้มลูเร่ืองละเมดิสทิธิมนษุยชน 

กระบวนการพิเศษแต่ละประเภทมีขอ้ก าหนดในการยื่นขอ้รอ้งเรยีนแตกต่างกนั ทว่า 

อย่างนอ้ยท่ีสดุจะตอ้งรวมขอ้มลูตอ่ไปนีไ้วเ้พื่อการประเมนิขอ้รอ้งเรียน: 

 ขอ้มลูประจ าตวัผูก้ลา่วอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหาย 

 ขอ้มลูประจ าตวัของผูถ้กูกลา่วหาว่ากระท าละเมดิ 

 ขอ้มลูประจ าตวัของบคุคลหรือองคก์รที่ย่ืนขอ้รอ้งเรียน (ขอ้มลูนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบั) 

 วนัและสถานที่เกิดเหต ุและ 

 การบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกบัพฤตกิารณข์องการละเมดิตามที่รอ้งเรียน 

สามารถหาแบบสอบถามมาตรฐานของอาณัตจิ าเพาะไดภ้ายใตส้ว่นอาณัตติา่งๆ 

เพื่อการรายงานกรณีรอ้งเรียนเร่ืองละเมดิไดบ้นเว็บไซตข์อง OHCHR 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัอาจยื่นขอ้มลูใหม่เพ่ิมเติมใหก้บัผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพเิศษว่าประเด็น/ส

ถานการณส์ทิธิมนษุยชนทีก่ลา่วถึงในขอ้รอ้งเรียนก่อนหนา้ไดพ้ฒันาดขีึน้หรือไม ่

ขอ้มลูใหมน่ีจ้ะเป็นประโยชนใ์หญ่หลวงตอ่ผูท้รงอาณตัเิพราะผูท้รงอาณัตบิางคนจะใชแ้นวโนม้ขา้งหนา้ของสถานกา

รณท์ี่ระบใุนกระบวนการสือ่สารเป็นหลกัในการรอ้งขอเพื่อไปตรวจเยี่ยมประเทศ  

ขอ้มลูท่ีสง่ใหก้บักระบวนการพิเศษไม่ควรเกิดจากแรงจงูใจทางการเมือง ใชค้ ากา้วรา้วหยาบคาย 

หรอือิงรายงานจากส่ือเท่านัน้ 

 

สามารถสง่คดี/ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลทางอีเมลโ์ดยสง่ไปที่: 

E-mail: urgent-action@ohchr.org 
 

Fax: +41 (0)22 917 90 06; หรือ 
 
ทางไปรษณียท์ี:่ OHCHR-UNOG, 8-14 avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland. 
 
 

เม่ือสง่ขอ้รอ้งเรยีน 

กรณุาระบช่ืุอกลไกกระบวนการพิเศษท่ีท่านตอ้งการสง่ขอ้มลูถึงในช่องหวัขอ้บนอีเมลห์รอืโทรสาร 

หรอืบนซองจดหมาย  

 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัวิธีการสง่ขอ้มลูการละเมดิสทิธิมนษุยชนใหก้บักระบวนการพิเศษ 

กรณุษดบูทท่ี VIII (การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้และตดิตอ่ 

SPDInfo@ohchr.org 

 

ข. การสนบัสนนุการตรวจเยีย่มประเทศ 

การตรวจเยี่ยมประเทศโดยผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษเป็นสิง่ส าคญัส าหรับการรวบรวมขอ้มลูโดยตรง 

เนือ่งจากท าใหส้ามารถสงัเกตการณส์ถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศใดดว้ยตวัเอง ทัง้ NGOs 

ระหว่างประเทศและระดบัชาต ิ

สมาชกิภาคประชาสงัคมและการตืน่ตวัในระดบัรากหญา้ลว้นสามารถเป็นสว่นสนบัสนนุที่ส าคญัตอ่ทกุขัน้ตอนของ

กระบวนการตรวจเยี่ยม 

 

1.  การเสนอใหต้รวจเยี่ยมประเทศ 

 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจกระตุน้ใหร้ฐับาลเชญิผูท้รงอาณัตมิาตรวจเยี่ยมประเทศ 

หรือสง่ค าเชญิเปิดกวา้งไปยงักระบวนการพเิศษ 

การแจง้เตอืนผูท้รงอาณัตเิกี่ยวกบัประเด็นปัญหาในรฐัใดอาจท าใหผู้ท้รงอาณัตติดัสนิใจว่าจะรอ้งขอไปตรวจเยี่ยม

ประเทศเป็นการเฉพาะหรือไม ่เพราะการทีผ่ ูท้รงอาณัตบิางคนจะขอตรวจเยี่ยมประเทศขึน้อยู่กบัระดบัขอ้มลูท่ีไดร้ับ 

(ขอ้รอ้งเรียน/กรณีสว่นบคุคล) ที่ผา่นมาผูท้รงอาณัตบิางคนไดด้ าเนนิการตรวจเยี่ยมประเทศรว่มกนั 
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 กระบวนการพิเศษ 

 

2. หลงัจากไดร้บัค ายืนยนัใหต้รวจเยี่ยมประเทศ 

เมือ่ไดร้ับค ายืนยนัใหต้รวจเยี่ยมประเทศแลว้ 

(คือเมือ่รัฐอนมุตัคิ าขอตรวจเยีย่มของผูท้รงอาณัตแิละมกีารเห็นพอ้งกนัเร่ืองวนั) 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจบอกกลา่วใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบถึงการตรวจเยี่ยม 

นอกจากนัน้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามารถย่ืนขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งและหยิบยกขอ้กงัวลมาสูผ่ ูท้รงอาณัตกิ่อนการตรวจเยี่ยม

ประเทศจะเร่ิมขึน้ ซ่ึงจะชว่ยใหผู้ท้รงอาณัตเิสนอประเด็นจ าเพาะแก่รัฐบาลลว่งหนา้ 

และหากจ าเป็นก็จะด าเนนิการใหร้วมประเด็นเหลา่นัน้ไวใ้นก าหนดการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการ (อย่างเชน่ 

โดยการขอเขา้เยี่ยมสถานที่คมุขงัใดจ าเพาะหรือค่ายผูล้ีภ้ยั 

หรือโดยการเตรียมพบปะกบัหนว่ยงานใดเฉพาะทัง้ระดบัชาตหิรือระดบัทอ้งถิ่น หรือบคุคลใด)  

 
 

การประสานงานระดบัชาติของ NGOs ในประเทศบราซิล 

 

กลุม่ NGOs ของประเทศบราซิล 

(Plataforma Dhesc) 

ไดจ้ดัตัง้ระบบตรวจสอบสทิธมินุ

ษยชนที่จ าลองแบบกระบวนการพิ

เศษ 

แตล่ะแกนของแกนหลกัทัง้หกท าง

านในประเด็นเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม-

สทิธิในที่อยู่อาศัย การศึกษา 

สิง่แวด ลอ้ม อาหาร สขุภาพ 

หรือการงานอย่างเพียงพอ-

และจดัท ารายงานประเทศในประเ

ด็นซ่ึงจะถกูสง่ไปยงัผูท้รงอาณตัขิ

องกระบวนการพเิศษทีเ่กี่ยวเนือ่ง

กนั 

การจดัสรรประเด็นเฉพาะใหแ้กน

หลกัแตล่ะแกนท าใหเ้กิดการใชท้รั

พยากรและความเชีย่วชาญเต็มรู

ปแบบอีกทัง้ลดการซ า้ซอ้น 

อนัน าไปสูก่ารสนบัสนนุงานของก

ระบวนการพเิศษอย่างมปีระสทิธิ

ภาพมากขึน้   

 

 

3.  ระหว่างการตรวจเยี่ยมประเทศ 

ในระหว่างการตรวจเยี่ยมประเทศ ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจขอพบผูท้รงอาณัตไิดโ้ดยตดิตอ่ผูท้รงอาณัต ิ

หรือเจา้หนา้ท่ี OHCHR ในนครเจนวีาหรือในพืน้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยตดิตอ่ทางโทรสาร ไปรษณียห์รืออีเมล ์

 

กรณุาดเูว็บไซตข์อง OHCHR 

ในเร่ืองการตดิตอ่ส านกังานประจ าพ้ืนท่ีหรอืเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่งที่เกี่ยวขอ้ง 

 

4. ภายหลงัการตรวจเยี่ยมประเทศ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจมบีทบาทส าคญัในการตดิตามผลสรปุและขอ้เสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมประเท

ศโดย: 
 

 การเผยแพร่ขอ้เสนอแนะใหค้นในพื้นทีข่องตนทราบ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 การประชาสมัพนัธง์านของกระบวนการพิเศษและสรา้งการตระหนกัโดยทัว่ไป 

 การจดัท าแผนปฏิบตักิารและกจิกรรมเพื่อตอ่ยอดงานทีริ่เร่ิมจากการตรวจเยี่ยมประเทศ 

 การท างานร่วมกบัรัฐบาลในเร่ืองการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะของกระบวนการพิเศษ 

 การป้อนขอ้มลูใหก้บัรายงานเฉพาะในเร่ืองการตดิตามผลท่ีจดัท าโดยผูท้รงอาณัตบิางคน และ 

 การตดิตามตรวจสอบขัน้ตอนที่รัฐบาลด าเนนิการเพือ่บรรลขุอ้เสนอแนะ 

และบอกกลา่วใหผู้ท้รงอาณัตทิราบถึงความคืบหนา้ของรัฐในการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 

 

การพฒันาเครอืข่ายเพ่ือท างานรว่มกนัในการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ

กระบวนการพิเศษ 

ภายหลงัการตรวจเยี่ยมประเทศ

ญ่ีปุ่นของผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งร ู

ปแบบรว่มสมยัของการเหยยีดเ

ช้ือชาติ 

การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

ความเกลียดชงัคนต่างชาติ 

และการไม่ยอมรบัความแตกต่

างในอดตีคือนาย Doudou Diene 

เมือ่ปี ค.ศ. 2005 

แนวร่วมระหว่างประเทศว่าดว้ยกา

รตอ่ตา้นการเหยียดเชือ้ชาตใินทกุ

รปูแบบ (International 

Movement Against All Forms of 

Racism - IMADR) 

พรอ้มทัง้กลุม่ชนกลุม่นอ้ยและกลุ่

ม

สทิธิมนษุยชนไดร่้วมกนัจดัตัง้เครื

อขา่ย NGO 

ดว้ยจดุประสงคท์ี่จะขจดัการเลอืก

ปฏิบตัทิางเชือ้ชาตโิดยอิงรายงาน

การตรวจเยี่ยมของเขา 

เครือขา่ยนีเ้ป็นศนูยก์ลางของ 

NGOs 

ทอ้งถิ่นในการแลกเปลีย่นขอ้มลูเกี่

ยวกบัการเหยียดเชือ้ชาตแิละการเ

ลอืกปฏิบตัใินประเทศญ่ีปุ่น 

รวมถึงการมสีว่นร่วมในกลไกระห

ว่างประเทศ 

ผูร้ายงานพเิศษยนิดกีบัการจดัตัง้เ

ครือขา่ยดงักลา่วตลอดจนการพดู

คยุอย่างสรา้งสรรคร์ะหว่างทางก

าร NGOs และสมาชกิชมุชนสว่น

ใหญ่ที่ไดร้ับผลกระทบจากการเหยี

ยดเชือ้ชาตแิละความเกลยีดชงัคน

ตา่งชาต ิซ่ึงไดแ้ก่ชนเอน ุ(Ainu) 

(ไดร้ับการยอมรับอย่างเป็นทางก

ารโดยประเทศญ่ีปุ่นใน ค.ศ. 

2008 ว่าเป็นชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ) 

ชนกลุม่นอ้ยในชาต ิ

(ชาวบรุากแุละชาวโอกนิาวา) 

ประชากรที่สบืเชือ้สายจากเมอืงขึน้

ของญ่ีปุ่นในอดตี (เกาหลีและจนี) 

และคนยา้ยถิ่นฐานมาจากประเทศ

อื่นในเอเซีย จากแอฟริกา 

อเมริกาใตแ้ละตะวนัออกกลาง) 

 

 

 

ค. การใหข้อ้มลูกบัผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษ 

 

NGOs สามารถน าขอ้มลูสถานการณส์ทิธมินษุยชนเฉพาะประเด็นในประเทศใดประเทศหนึง่ 

หรือกฎหมายและวิธีปฏิบตัทิี่พวัพนัเร่ืองสทิธิมนษุยชนไปสูค่วามสนใจของกระบวนการพิเศษ 

บางครั้งผูท้รงอาณัตอิาจขอขอ้มลูจ าเพาะเกี่ยวกบัหัวขอ้ที่อยู่ภายใตอ้าณัตขิองพวกเขา 

หรือจดัใหม้กีารปรึกษาหารือเป็นการพิเศษกบั NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

ซ่ึงรวมสถาบนัวิจยัและวิชาการดว้ย 
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ภาคประชาสงัคมรว่มมือกบัผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิในการศึกษาในการจดัท ารา

ยงานว่าดว้ยสิทธิในการศึกษาของผ ูพิ้การ 

  

ใน ค.ศ. 2007 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิใ

นการ ศึกษา (Mr. Vernor 

Muñoz Villalobos) 

อทุิศเนือ้ทีใ่นรายงานประจ าปี

ฉบบัท่ีสามของเขา (A/HRC/ 

4/29) 

ใหก้บัเร่ืองสทิธใินการศึกษาข

องผูพ้ิการ 

ดว้ยเหตวุ่าพวกเขาเป็นหนึง่ใ

นกลุม่คนที่ถกูกีดกนัออกจา

กการศึกษามากที่สดุ 

รายงานดงักลา่วประกอบ 

ดว้ยบทวิเคราะหเ์ชงิลกึของโ

ครงสรา้งสถาบนัและกฎหมา

ยของสทิธิในการ 

ศึกษาของผูพ้ิการ 

อีกทัง้ยงัพจิารณาความหมา

ยโดยนยัของ 

“การศึกษาแบบรวม” 

ในเชงิเป็นองค ์

ประกอบตามธรรมชาติ

และพื้นฐานของสทิธิในการ 

ศึกษา 

ตลอดจนกลา่วถึงอปุสรรคแ

ละปัญหาหลกัๆ 

ที่คกุคามการบงัเกิดสทิธใินก

ารศึกษาของผูพ้กิาร 

ในการจดัท ารายงาน ผู ้

รายงานพิเศษปรึกษา 

หารือกบัองคก์รระดบัชาตแิล

ะระดบัภมูภิาค 

ซ่ึงรวมองคก์รของผูพ้ิการ 

และได ้รับขอ้มลูทางตรง 

(ทัง้งานศึกษา 

สถิตแิละมมุมอง) 

มาจากองคก์รระดบัทอ้งถิ่นแ

ละภมูภิาคที่มฐีานมัน่คง 

ขอ้มลูเหลา่นัน้ชว่ยใหเ้ขาสาม

ารถระบปัุญหาทา้ทายและอปุ

สรรคท่ีปิดกัน้การบงัเกิดสทิ

ธิในการ 

ศึกษาของผูพ้ิการอย่างแทจ้ริ

ง รวมทัง้สามารถ

จดัท าขอ้เสนอแนะอีกดว้ย 

นอกจากนัน้ OHCHR 

ยงัร่วมมอืกบัผูร้ายงานพิเศษ

เพื่อจดัการสมัมนาผู ้

เชีย่วชาญในเร่ืองสทิธิในการ

ศึกษาของผูพ้ิการเป็นเวลาส

องวนั 

ซ่ึงมผีูพ้กิารและคนที่ท างานด้

านประเด็นความพกิารเขา้ร่ว

มอย่างแข็งขนั 

ความสนบัสนนุจากตวัแทนภ

าคประชาสงัคมในการสมัมน

าปรากฏอยูใ่นรายงานของผู้

รายงานพิเศษซ่ึงไดร้ับการเผ

ยแพร่อย่างกวา้งขวางไปยงัผู้

พิการและองคก์รตวัแทนของ

พวกเขา มหาวิทยาลยั 

หนว่ยงานรฐับาล 

ตลอดรวมถึงกลุม่ภาคประชา

สงัคมอื่นๆ  
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

การสนบัสนนุของสถาบนัวิชาการแก่อาณติัของผ ูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการในปร

ะเด็นสิทธิมนษุยชนและบรรษทัขา้มชาติรวมทัง้กิจการธรุกิจอ่ืนๆ  

 

 

สถาบนัวิชาการจ านวนมากมายทัว่

โลกไดม้สีว่นร่วมในงานของผ ูแ้ทน

พิเศษของเลขาธิการในประเด็น

สิทธิมนษุยชนและบรรษทัขา้มช

าติรวมทัง้กิจการธรุกิจอ่ืนๆ  

 

ความสนบัสนนุเป็นไปในรปูแบบงา

นวิจยัในประเด็นจ าเพาะตามที่รอ้ง

ขอหรือเห็นพอ้งโดยผูแ้ทนพิเศษ 

การมสีว่นร่วมในการปรึกษาหารือ

และการประชมุกบัผูเ้ชีย่วชาญที่จดั

ขึน้โดยผูแ้ทน 

และการแสดงความคิดเห็นรวมทัง้

ขอ้เสนอแนะตอ่ผูแ้ทนพิเศษเกี่ยวกั

บประเด็นตา่งๆ 

ภายใตอ้าณัตขิองเขา 

การสนบัสนนุทัง้หลายที่ผูแ้ทนพิเศ

ษไดร้ับนีป้รากฏอยู่บนเว็บไซตท์ี่ด า

เนนิการโดยศนูยข์อ้มลูธรุกิจและสิ

ทธิมนษุยชน (Business & Human 

Rights Resource Centre)
62

 

 
 
 
 

ง. การท างานในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ หรอืระดบัภมิูภาคเพ่ือรณรงค ์เผยแพร ่

ติดตามและด าเนินการตามงานของกระบวนการพิเศษ 

งานของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษที่ด าเนนิอย่างตอ่เนือ่ง รวมทัง้รายงานและขอ้เสนอแนะ 

เป็นขอ้มลูท่ีมคีณุค่ายิ่งซ่ึงผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามารถน าไปบรรจไุวใ้นงานรณรงคข์องพวกเขา 

อนัอาจไดแ้ก:่ 

1.  การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของกระบวนการพิเศษในระดบัชาติ 

การรณรงคต์ดิตามผลกบัรฐับาลเพื่อใหด้ าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของกระบวนการพเิศษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัการตรวจเยี่ยมประเทศ 

เป็นบทบาทส าคญัที่ภาคประชาสงัคมอาจกระท าไดเ้พื่อสรา้งความคืบหนา้ใหก้บัสทิธมินษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจตดิตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของรัฐบาลในการด าเนนิตามขอ้เสนอแนะ 

หรืออาจพยายามปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะดว้ยตวัเองหากมสีว่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัภาคประชาสงัคม 

2. การวางมาตรฐานระดบัชาติหรอืทอ้งถ่ิน 

มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎหมายตน้แบบ 

หรือวิธีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิซ่ึงถกูบนัทึกไวโ้ดยผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษสามารถถกูน าไปใชเ้พื่อสรา้งการรับรู้

เร่ืองประเด็นเฉพาะใดๆ เพื่อรณรงคใ์หเ้กิดมาตรฐานระดบัชาตหิรือทอ้งถิ่นที่สงูขึน้ 

หรือเพื่อเป็นเกณฑม์าตรฐานในการตคีวามกฎหมายของประเทศ 

 
 
 
 
62 OHCHR ไม่รับผิดชอบเนือ้หาบนเว็บไซตภ์ายนอก และการระบลุิงคใ์นหนา้นีม้ิไดม้ีนยัยะว่า OHCHR มีความเชื่อมโยงกบัเนือ้หาดงักล่าว. 

 

 
       ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 131



กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 
 
นอกจากนัน้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมยงัอาจจดักิจกรรมและโครงการฝึกอบรมเพือ่เป้าประสงคใ์นการพฒันาการวางมาตรฐา

น และการท างานเพื่อสรา้งศักยภาพของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

ในการใชป้ระโยชนแ์ละมสีว่นร่วมกบักระบวนการพเิศษ 

ผูท้รงอาณัตมิกัจะสนบัสนนุกิจกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพเหลา่นี้ 

3. เครอืงมือส าหรบัการพฒันาแนวทางปฏิบติังาน 

งานของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษสามารถใหข้อ้มลูโดยละเอียดในเร่ืองสทิธิและพนัธกรณีที่ภาคประชาสงัค

มอาจน าไปใชจ้ดัท าแนวทางปฏิบตังิานภายในได ้ยกตวัอย่างเชน่: 

 

 งานของผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิในการศึกษาใหแ้นวทางที่เป็นประโยชนก์บัสถาบนัศึกษา 

 งานของผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งทรมานและการปฏิบติัหรอืลงโทษอยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรอืย า่ยีศกัด์ิศรสีามารถน าไปใชโ้ดยศนูยค์มุขงัและเรือนจ าในการจดัท ามาตรฐานการฝึกอ

บรมและการปฏิบตังิานภายในองคก์ร และ 

 งานของผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งความรนุแรงต่อสตร ีสาเหตแุละผลท่ีตามมา 

สามารถเป็นประโยชนต์อ่การอธิบายความหมายของความรนุแรงตอ่สตรี 

สาเหตแุละวิธีดทีี่สดุในการขจดัปัญหา ทัง้นี ้อาจน าทัง้แนวทาง นยิามและกระบวนการไปใชใ้นโรงเรียน 

เรือนจ า ศนูยพ์กัพิงส าหรับผูห้ญิง 

หรือองคก์รอื่นทีก่ าลงัพยายามสรา้งสภาพแวดลอ้มอนัปลอดภยัใหก้ับสตรี  

จ. การประชมุกบัผ ูท้รงอาณติัของกระบวนการพิเศษ  

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษพรอ้มที่จะประชมุพบปะผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมโดยเป็นสว่นหนึง่ของการปรึ

กษาหารือในนครเจนวีาและนวิยอรก์ (ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมที่ประชมุสมชัชาใหญ่) 

และระหว่างการตรวจเยี่ยมประเทศของพวกเขา 

การประชมุเหลา่นีส้  าคญัอย่างยิ่งเพราะเป็นการชว่ยสรา้งความเป็นพนัธมติรตอ่เนือ่งระหว่างผูท้รงอาณัตแิละภาคปร

ะชาสงัคม สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีที่ท างานใหผู้ท้รงอาณัตใิน OHCHR 

ไดต้ลอดทัง้ปีเพือ่จดัเตรียมการประชมุดงักลา่ว 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 
 

แหลง่ขอ้มลูของ OHCHR 

เว็บเพจของกระบวนการพิเศษ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรเขา้ชมสว่นกระบวนการพิเศษบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

อยู่เสมอเพื่อดขูา่วสารลา่สดุและขอ้มลูเกี่ยวกบักระบวนการพิเศษ เว็บเพจมทีัง้ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส 

รัสเซียและสเปน สว่นภาษาอาหรับและจีนก าลงัอยู่ระหว่างด าเนนิการ 

เว็บเพจของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรเขา้ชมสว่นคณะมนตรีสทิธมินษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

อยู่เสมอเพื่อดขูา่วสารลา่สดุและขอ้มลูเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมการประชมุของคณะมนตรี 

ตลอดจนขอ้มลูการน าเสนอรายงานของกระบวนการพิเศษ 

เครอืข่ายภายนอกองคก์ร 

ขอ้มลูหลายๆ ดา้นของระบบกระบวนการพเิศษมรีวมอยู่บน: 

 สว่นกระบวนการพิเศษของเครอืข่ายภายนอกองคก์รของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน และ 

 เครอืข่ายภายนอกองคก์รของกระบวนการพิเศษ 

กระดานข่าวของกระบวนการพิเศษ 

OHCHR ผลติกระดานขา่วทกุสามเดอืนเกี่ยวกบักิจกรรมของกระบวนการพิเศษ 

หาดกูระดานขา่วไดบ้นเว็บเพจกระบวนการพิเศษของ OHCHR  

 
 

หากตอ้งการเขา้ชมเพจเครอืขา่ยภายนอกองคก์รของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชนที่ตอ้งใชร้หัสผา่น 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ออนไลนท์ี่ปรากฏอยู่ จากนัน้ท่านจะไดร้ับชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นทางอีเมล ์

หากตอ้งการเขา้ชมเพจเครอืขา่ยภายนอกองคก์รของกระบวนการพิเศษที่ตอ้งใชร้หัสผา่น กรณุากรอก 

แบบฟอรม์ออนไลน ์

 

 

ขอ้เท็จจรงิและสถิติของกระบวนการพิเศษ 

OHCHR ผลติขอ้มลูประจ าปีเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงและสถิตงิานของกระบวนการพเิศษ 

ซ่ึงรวมขอ้มลูและสถิตขิองการสือ่สารขอ้รอ้งเรียน การตรวจเยี่ยมประเทศ รายงาน ขา่วแจกสือ่ 

กิจกรรมประสานงานและกิจกรรมเชงิประเด็น 

สามารถดขูอ้มลูขอ้เท็จจริงและสถิตเิหลา่นีไ้ดใ้นสว่นกระบวนการพเิศษบนเว็บไซตข์อง OHCHR 
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กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 

 

การรวบรวมขอ้เสนอแนะประจ าปีของกระบวนการพิเศษ 

OHCHR ผลติเอกสารรวบรวมขอ้เสนอแนะประจ าปีของกระบวนการพิเศษ โดยเรียงตามประเทศ 

สามารถหาดไูดใ้นสว่นกระบวนการพิเศษบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

ดชันีช้ีวดัสิทธิมนษุยชนทัว่โลก 

ดชันีช้ีวดัสิทธิมนษุยชนทัว่โลก (ดชันีช้ีวดั) 

เป็นเคร่ืองมอืขอ้มลูออนไลนท์ี่ถกูออกแบบมาเพื่อจดุประสงคห์ลกัในการอ านวยความสะดวกใหก้บัการเขา้ถึงเอกสา

รสทิธิมนษุยชนที่จดัท าโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตแิละกระ

บวนการพิเศษภายใตค้ณะมนตรีสทิธมินษุยชน เว็บไซตใ์หมน่ี ้(ซ่ึงสามารถเขา้ชมผา่นทางเว็บไซตข์อง OHCHR) 

รวบรวมบทสรปุขอ้สงัเกตทัง้หมดของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาตัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 

และขอ้สรปุพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประเทศใดเฉพาะโดยกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนที่น า

มาใชต้ัง้แตปี่ ค.ศ. 2006 ในอกีไมน่านขา้งหนา้ 

ดชันชีีว้ดันีจ้ะรวมขอ้เสนอแนะทีจ่ดัท าขึน้ภายในกรอบของกลไกทบทวนสถานการณส์ทิธิมนษุยชนของคณะมนตรีสิ

ทธิมนษุยชนไวเ้ชน่กนั  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ      
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ภาคผนวก 

ก่อนเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 มกีลไกกระบวนการพิเศษอยู่ 38 ประเภทซ่ึงปฏิบตัหินา้ท่ีอยู ่(อาณัตริายประเด็น 30 

อาณัต ิและอาณัตริายประเทศ 8 อาณัต)ิ 

 
 

 

ดรูายชือ่กลไกกระบวนการพเิศษไดท้ี่สว่นกระบวนการพเิศษบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

 

 

ก. ตารางอาณติัรายประเด็น 

 

  

ช่ือ / อาณติั 

อาณติัถกูจดัตัง้ข้ึน อาณติัถกูขยายเวลา   

  

ในปี โดย ในปี โดย 

  

     

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการมีท่ีอย ูอ่าศยั

เพียงพออนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ

สิทธิในมาตรฐานการด ารงชีวิตอยา่ง

เพียงพอ 

2000 มตทิี่ 2000/9 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/27 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

         

  

คณะท างานผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นประชากรเช้ื

อสายแอฟรกินั 

2002 มตทิี่ 2002/68 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 9/14 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)   

         

  คณะท างานเรือ่งการคมุขงัโดยพลกา

ร 

1991 มตทิี่ 1991/42 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/4 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี) 

  

    

         

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการคา้เด็ก 

การคา้ประเวณีเด็ก 

และส่ือลามกท่ีเกี่ยวกบัเด็ก 

1990 มตทิี่ 1990/68 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/13 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

         

         

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิในการศึกษ

า 

1998 มตทิี่ 1998/33 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/4 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

         

  

คณะท างานเรือ่งบคุคลสญูหายโดยถ ู

กบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจ 

1980 มตทิี่ 20 (XXXVI) 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 7/12 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

         

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องการสงัหารนอกกร

ะบวนการยติุธรรม 

อยา่งรวบรดัหรือโดยพลการ 

1982 มตทิี่ 1982/35 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/3 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)   
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กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 

 

ช่ือ / อาณติั 
อาณติัถกูจดัตัง้ข้ึน อาณติัถกูขยายเวลา   

 

ในปี โดย ในปี โดย 
  

 

   
 

ผูเ้ชีย่วชาญอิสระว่าดว้ยค าถามเร่ืองสทิธิ

มนษุยชนกบัความยากจนสดุขดี 

1998 มตทิี่ 1998/25 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/11 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)   
 

       
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิในอาหาร 2000 
มตทิี่ 2000/10 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/2 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

 

       
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการสง่เสรมิและ

ค ุม้ครองสิทธิท่ีจะมีเสรภีาพในการแส

ดงความคิดเห็นและแสดงออก  

1993 มตทิี่ 1993/45 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/36 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

 

       
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งเสรภีาพทางศา

สนาหรอืความเช่ือ 

1986 มตทิี่ 1986/20 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/37 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)   
 

       
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิของบคุคลท ุ

กคนท่ีจะไดร้บัมาตรฐานสงูสดุของส ุ

ขภาพทางกายและจิตใจ 

2002 มตทิี่ 2002/31 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/29 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

 

       
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณข์อง

นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

(เดมิคือผูแ้ทนพเิศษของเลขาธกิารสหปร
ะชาชาต)ิ 

2000 มตทิี่ 2000/61 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/8 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

 

       
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งความเป็นอิสระข

องผ ูพิ้พากษาและทนายความ 

1994 มตทิี่ 1994/41 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/6 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี) 
 

 VI 
 

   

   

  
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณสิ์ท

ธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานขอ

งประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

2001 มตทิี่ 2001/57 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/12 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

 

       
 

ผ ูแ้ทนของเลขาธิการสหประชาชาติว่

าดว้ยสิทธิมนษุยชนของบคุคลพลดัถ่ิ

นในประเทศ 

2004 

มตทิี่ 2004/55 
ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/32 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)   

 

       
 

คณะท างานเรือ่งการใชท้หารรบัจา้งเ

ป็นเครือ่งมือละเมิดสิทธิมนษุยชนและ

ขดัขวางประชาชนในการใชสิ้ทธิก าห

นดเจตนจ์ านงของตนเอง 

2005 มตทิี่ 2005/2 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/21 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)   
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ช่ือ / อาณติั 

อาณติัถกูจดัตัง้ข้ึน อาณติัถกูขยายเวลา  
 

  

ในปี โดย ในปี โดย 
 

 

    
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิของผ ูย้า้ยถ่ิ

นฐาน 

1999 
มตทิี่ 1999/44 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/10 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)  

 

        
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นชนกล ุม่

นอ้ย 

2005 

มตทิี่ 2005/79 
ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/6 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)  

 

        
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งรปูแบบรว่มสมยั

ของการเหยียดเช้ือชาติ 

การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 

ความเกลียดชงัคนต่างชาติ 

และการไม่ยอมรบัความแตกต่าง 

1993 มตทิี่ 1993/20 
ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/34 
ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี) 
 

 

        
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งรปูแบบของการ

คา้ทาสยคุใหม่ 

พรอ้มทัง้สาเหตแุละผลกระทบท่ีตาม

มา 

2007 มตทิี่ 6/14 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)    
 

        
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นสิทธิมนษุยชนแ

ละความเป็นปึกแผ่นของนานาชาติ 

2005 
มตทิี่ 2005/55 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/5 
ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)  
 

        
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นผลกระทบของ

หน้ีสินต่างชาติและพนัธกรณีดา้นการ

เงินระหว่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งของรั

ฐต่อการบงัเกิดสิทธิมนษุยชน 

โดยเฉพาะสิทธิทางเศรษฐกจิ 

สงัคมและวฒันธรรมอยา่งสมบรูณ ์

2000 มตทิี่ 2000/82 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/4 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี) 

 
 

        
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นพนัธกร

ณีสิทธิมนษุยชนท่ีสมัพนัธก์บัการเขา้

ถึงน ้าด่ืมสะอาดและสขุาภิบาล  

2008 มตทิี่ 7/22 
ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี)    
 

        
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการสง่เสรมิและ

ค ุม้ครองสิทธิมนษุยชนระหว่างต่อตา้

นการกอ่การรา้ย 

2005 

มตทิี ่2005/80 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2007 มตทิี่ 6/28 

ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)  

 

        
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการทรมานและ

การปฏิบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ 

อยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรอืย า่ยีศกัด์ิศร ี

1985 มตทิี่ 1985/33 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/8 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี)  
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กระบวนการพิเศษ 
 
 
 
 

 

ช่ือ / อาณติั 
อาณติัถกูจดัตัง้ข้ึน อาณติัถกูขยายเวลา 

 

ในปี โดย ในปี โดย 
 

 
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องผลกระทบดา้นล

บของการเคลื่อนยา้ยและการท้ิงผลิต

ภณัฑแ์ละของเสียท่ีเป็นพิษและอนัตรา

ยอยา่งผิดกฎหมายท่ีเกิดกบัการใชส้ิท

ธิมนษุยชน  

1995 มตทิี่ 1995/81 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 9/1 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี) 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งมิติสิทธิมนษุยช

นของการคา้มนษุย ์

โดยเฉพาะผ ูห้ญิงและเด็ก 

2004 

มตทิี่ 2004/110 
ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/12 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี) 

 

     
 

ผ ูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชา

ชาติว่าดว้ยสิทธิมนษุยชนและบรรษทั

ขา้มชาติรวมทัง้กิจการธรุกจิอ่ืนๆ 

2005 มตทิี่ 2005/69 
ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 8/7 
ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 3 ปี) 
 

     
 

ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งความรนุแรงต่อ

สตร ีสาเหตแุละผลท่ีตามมา 

1994 
มตทิี่ 1994/45 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/24 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 3 ปี) 

 

 

     
 

 
 
 
 
 
 

 

VI 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

  
 

 

ข. ตารางอาณติัรายประเทศ 

 

  
ช่ือ / อาณติั 

อาณติัถกูจดัตัง้ข้ึน อาณติัถกูขยายเวลา 
 

  

ในปี โดย ในปี โดย 
 

   
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระเรือ่งสถานการณสิ์ท

ธิมนษุยชนในประเทศบรุนุดี 

2004 มตทิี่ 2004/82 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 
(ไมร่ะบรุะยะเวลาของอ
าณัต)ิ 

2008 มตทิี่ 9/19 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(ไมร่ะบรุะยะเวลาของอ
าณัต)ิ 

 

       
 

  

ผ ูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชา

ชาติว่าดว้ยสิทธิมนษุยชนในประเทศกั

มพชูา 

1993 
มตทิี่ 1993/6 

ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 9/15 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 

(เป็นเวลา 1 ปี) 
 

       
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องสถานการณส์ิทธิม

นษุยชนในสาธารณรฐัประชาชนประชา

ธิปไตยเกาหลี 

2004 
มตทิี่ 2004/13 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/15 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 1 ปี) 

 

       
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นสถานการณส์ิทธิม

นษุยชนในประเทศเฮติท่ีแต่งตัง้โดยเลขา

ธิการสหประชาชาติ  

1995 มตทิี่ 1995/70 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 แถลงการณฉ์บบัท่ี 

A/HCR/PRST/9/1ข
องประธานคณะมนตรี
สทิธิมนษุยชน 

(เป็นเวลา 2 ปี) 
 

       
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องสถานการณส์ิทธิม

นษุยชนในประเทศพม่า 
1992 

มตทิี่ 1992/58 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/32 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 1 ปี) 

 

       
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องสถานการณส์ิทธิม

นษุยชนในดินแดนปาเลสไตนท่ี์ถกูยดึคร

องตัง้แต่ ค.ศ. 1967 

1993 มตทิี่ 1993/2A 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

(“จนถึงสิน้สดุการครอ
บครองโดยอิสราเอล”)   

 

       
 

  

ผ ูเ้ช่ียวชาญอิสระท่ีแต่งตัง้ส าหรบัสถานก

ารณส์ิทธิมนษุยชนในประเทศโซมาเลีย  
1993 

มตทิี่ 1993/86 

ของคณะกรรมาธิการ
สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 7/35 
ของคณะมนตรีสทิธิม

นษุยชน 
(เป็นเวลา 1 ปี) 

 

       
 

  

ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องสถานการณส์ิทธิม

นษุยชนในประเทศซดูาน 

2005 

มตทิี่ 2005/82 
ของคณะกรรมาธิการ

สทิธิมนษุยชน 

2008 มตทิี่ 9/17 

ของคณะมนตรีสทิธิม
นษุยชน 

(เป็นเวลา 9 เดอืน) 
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VII. กระบวนการทบทวนสถานการณ ์

 สิทธิมนษุยชน 
 
 
 
 
  

เขา้ใจกระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชนอยา่งรวดเรว็ 

  

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำ

รณส์ทิธิมนษุยชนคืออะไร? 

ดว้ยการจดัตัง้โดยมติท่ี 60/251 

ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

กระบวนการทบทวนสถานการณส์ิ

ทธิมนษุยชน (UPR) 

คือกลไกใหมด่า้นสทิธมินษุยชน 

ซ่ึงคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนใชท้บท

วนการบรรลพุนัธกรณีและค ามัน่สั

ญญาดา้นสทิธิมนษุยชนของรฐัสม

าชกิองคก์ารสหประชาชาตจิ านวน 

192 รัฐโดยทบทวนเป็นระยะ UPR 

เป็นกลไกความร่วมมอือนัมเีป้าประ

สงคเ์พื่อสนบัสนนุงานของคณะกร

รมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิม

นษุยชนโดยไมท่ างานซ า้ซอ้นกนั  

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำ

รณส์ทิธิมนษุยชนท ำงำนอยำ่ง

ไร? 

มติท่ี 5/1 

ของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนริ

เร่ิมการวาง

ระยะเวลาและกระบวนการ 

โดยให ้UPR 

ด าเนนิการเป็นวงจรสีปี่ 

และประกอบดว้ยหลายขัน้ตอน 

ตวัอย่างเชน่: 

 การเตรียมขอ้มลูท่ีจะตอ้งใช ้
ในการทบทวน 

ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มลูท่ีจดัเตรียมโด

ยรัฐที่ถกูทบทวน 

(รายงานประเทศ) 

ขอ้มลูรวบรวมของสหประช

าชาตเิกี่ยว 

กบัรัฐที่ถกูทบทวนซ่ึงส านกั

งานขา้หลวงใหญ่สิทธิมน ุ

ษยชนแห่งสห ประชาชาติ 

(OHCHR) 

จะเป็นผูจ้ดัเตรียม 

รวมทัง้ขอ้มลูสรปุท่ีผูม้สีว่นไ

ดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

(รวมผูม้บีทบาทภาคประชา

สงัคม) ยื่นไวซ่ึ้ง OHCHR 

จะจดั เตรียมเชน่กนั 

 ในสว่นการทบทวนนัน้จะกระ
ท าท่ีนครเจนวีาในที่ประชมุค

ณะท างาน UPR

อนัประกอบดว้ยรัฐสมาชกิขอ

งคณะมนตรีจ านวน 47 รัฐ 

โดยด าเนนิการในรปู 

แบบพดูคยุหารือระหว่างรฐัที่

ถกูทบทวนกบัรัฐสมาชกิและรั

ฐสงัเกต 

การณข์องคณะมนตรี 

คณะท างานจะประชมุกนัสาม

สมยัตอ่ปีเป็นระยะเวลาครั้งล

ะสองสปัดาห ์

ในการประชมุแตล่ะสมยัจะทบ

ทวนรัฐ 16 รัฐ 

ดงันัน้แตล่ะปีจะมรีัฐรวมทัง้สิ้

น 48 รัฐไดร้ับการทบทวน 

 กลุม่สามประเทศทีม่หีนา้ท่ีรา
ยงาน (“troika”) 

จะถกูเลอืกจากรัฐสมาชกิของ

คณะมนตรีเพื่อรับผดิชอบตร

ะเตรียมการทบทวนแตล่ะรัฐ 

 คณะท างานจะรับรองเอกสาร

แสดงผลเมือ่สิน้สดุการทบทว

น  

 
 
 
คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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 ปกตกิารพิจารณาและรับรองเอ

กสารแสดงผลของ UPR 

โดยคณะมนตรีจะกระท าในสมยั

ประชมุสามญัครั้งตอ่ไป และ 

 การตดิตามตรวจสอบโดยรัฐที่

ถกูทบทวนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสี

ยอื่นๆ 

รวมถึงภาคประชาสงัคมในเร่ือ

งการด าเนนิการตามขอ้สรปุแล

ะขอ้เสนอแนะที่อยูใ่นเอกสารแส

ดงผล 

วธีิกำรมีสว่นร่วมกบักระบวนกำ

รทบทวน 

มตทิี่ 5/1 

ก าหนดการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไ

ดส้ว่นเสยีทัง้ปวงในกระบวนการ 

ดงันัน้ 

จึงเป็นที่คาดการณว์่าองคก์รระหว่

างรัฐบาลในระดบัภมูภิาค 

สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

พรอ้มทัง้ตวัแทนภาคประชาสงัคมซ่ึ

งรวม NGOs 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

สถาบนัวิชาการและสถาบนัวิจยัจะเ

ขา้ไปมสีว่นร่วมในขัน้ตอนตา่งๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

สถานะท่ีปรกึษาของคณะมนตรี

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประช

าชาต ิ(ECOSOC) 

เป็นขอ้ก าหนดในการเขา้ร่วมการ

ประชมุของคณะท างาน UPR 

และการประชมุของคณะมนตรีสิ

ทธิมนษุยชน กระนัน้ก็ตาม 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจ

สนบัสนนุงานของ UPR 

นอกเหนอืจากดา้นอื่นๆ โดย: 

 เขา้ร่วมการปรึกษาหารือที่จั
ดโดยรัฐบาลเพือ่ตระเตรียมร

ายงานประเทศในเร่ืองสถาน

การณส์ทิธมินษุยชนของประ

เทศตนเอง 

 ตระเตรียมการน าเสนอขอ้มลู
สถานการณส์ทิธมินษุยชนใน

รัฐที่ถกูทบทวนเพื่อที่อาจจะไ

ดร้ับการบรรจรุวมไวใ้นบทส

รปุย่อขอ้มลูท่ีน าเสนอของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีซ่ึงจดัเตรียมโ

ดย OHCHR 

คณะท างานจะน าบทสรปุย่อข

อง OHCHR 

ไปพิจารณาในขณะทบทวนรั

ฐ 

 มสีว่นสนบัสนนุการด าเนนิ 
การตามผลของการทบทวน 

 

การประชมุของคณะท างานจะถู

กถ่ายทอดสดบนเว็บแพรภ่าพ

ออกอากาศของ OHCHR 

และจะหาดเูอกสารและขอ้มลูมา

กมายเกี่ยวกบั UPR ไดท้ี่สว่น 

UPR บนเว็บไซตข์อง OHCHR 

รวมทัง้เพจ UPR 

บนเครอืข่ายภายนอกของคณ

ะมนตรีสทิธมินษุยชน  
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กระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชนคืออะไร? 

การจดัตัง้กระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน 

กระบวนการทบทวนสถานการณส์ทิธิมนษุยชน (UPR) จดัตัง้ขึน้โดยมตทิี่ 60/251 

ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่เมือ่วนัที่ 15 มนีาคม ค.ศ. 2006 และถกูขยายความใหล้ะเอียดขึน้โดยมตทิี่ 5/1 

ของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนในวนัที่ 18 มถินุายน ค.ศ. 2007 UPR เป็นกลไกใหมด่า้นสทิธมินษุยชน 

ซ่ึงคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนใชด้ าเนนิการตามอาณัตทิี่ไดร้ับมอบหมายใหท้บทวนเร่ืองการบรรลพุนัธกรณีและค ามั ่

นสญัญาดา้นสทิธิมนษุยชนของรัฐสมาชกิองคก์ารสหประชาชาตจิ านวน 192 รัฐเป็นระยะ UPR 

เป็นกลไกความร่วมมอืบนพื้นฐานการพดูคยุหารือระหว่างรัฐที่ถกูทบทวนกบัรัฐสมาชกิและรัฐสงัเกตการณข์องคณ

ะมนตรี 

ดว้ยเป้าประสงคเ์พื่อสนบัสนนุงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนโดยจะไมท่ างานซ า้ซอ้นกั

น  

ดว้ยการด าเนนิงานในวงจรสีปี่ UPR ประกอบดว้ยหลายขัน้ตอน ไดแ้ก่ การเตรียมเอกสารเพื่อใชใ้นการทบทวน 

การทบทวน และการตดิตามขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะที่เกิดจากการทบทวน 

เป็นที่คาดการณว์่าองคก์รระหว่างรัฐบาลในระดบัภมูภิาค สถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

พรอ้มทัง้ตวัแทนภาคประชาสงัคมซ่ึงรวม NGOs นกัปกป้องสทิธิมนษุยชน 

สถาบนัวิชาการและสถาบนัวิจยัจะเขา้ไปมสีว่นร่วมในขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการทบทวนที่เกี่ยวขอ้ง  

ในตอนสิน้สดุวงจรแรกของ UPR 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนอาจตรวจสอบแบบวิธีและความสม า่เสมอของการทบทวนทัง้หมด 

โดยยึดวิธีปฏิบตัอินัเป็นเลศิและบทเรียนที่ถอดเป็นพืน้ฐาน  
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หลกัการและจดุม ุ่งหมายที่เป็นแนวทางใหก้บักระบวนการทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชน 

มหีลกัการจ านวนหนึง่ที่เป็นแนวทางใหก้บัขัน้ตอนตา่งๆ ของ UPR นัน่คือ UPR จะตอ้ง: 

 สง่เสริมความเป็นสากล ความอิสระ ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

และความเกี่ยวโยงซ่ึงกนัและกนัของสทิธมินษุยชน 

 เป็นกลไกแห่งความร่วมมอืบนพื้นฐานของขอ้มลูท่ีเป็นจริงและนา่เชือ่ถือ และการพดูคยุหารือกนั 

 ใหห้ลกัประกนัการครอบคลมุทัว่ถึงและการปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีมโดยรัฐทัง้ปวง 

 เป็นกระบวนการระหว่างรฐับาล ขบัเคลือ่นโดยสมาชกิสหประชาชาต ิและเนน้การกระท า 

 ดงึประเทศที่ถกูทบทวนเขา้มาเกี่ยวขอ้งเต็มรปูแบบ 

 เสริมแตไ่มซ่ า้ซอ้นกบักลไกสทิธมินษุยชนอื่นๆ จึงเป็นการเพิ่มคณุค่าขึน้ 

 ด าเนนิการอย่างเที่ยงตรง โปร่งใส ไมเ่ลอืกขา้ง สรา้งสรรค ์ไมเ่ผชญิหนา้และไมท่ าใหเ้ป็นเร่ืองการเมอืง  

 ไมส่รา้งภาระเกินควรใหก้บัรัฐที่เป็นปัญหา หรือกบัวาระของคณะมนตรี 

 ไมใ่ชเ้วลานานเกินไป 

ควรตัง้อยู่บนความจริงและไมเ่สยีเวลารวมทัง้ทรพัยากรดา้นบคุคลและการเงนิโดยไมจ่ าเป็น 

 ไมล่ดศักยภาพของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนที่จะรับมอืกบัสถานการณส์ทิธิมนษุยชนฉกุเฉิน 

 บรรจมุมุมองดา้นเพศสภาพไวค้รบถว้น 

 ค านงึถึงระดบัการพฒันาและบริบทเฉพาะของประเทศ และ 

 ใหห้ลกัประกนัการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด รวมถึงNGOs ดว้ย โดยเป็นไปตามมตทิี ่

60/251 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ประกอบกบัมติท่ี 1996/31 ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม 

(ECOSOC) เชน่เดยีวกบัค าตดัสนิใดของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนที่อาจเคยใหไ้วใ้นเร่ืองนัน้  

จดุมุง่หมายของ UPR คือ: 
 

 การปรับปรงุสถานการณส์ทิธมินษุยชนในพืน้ที ่

 การบรรลพุนัธกรณีและค ามัน่สญัญาเร่ืองสทิธิมนษุยชนของรัฐ 

และการประเมนิพฒันาการทางบวกและปัญหาทา้ทายที่รัฐเผชญิ 

 การเสริมสรา้งศักยภาพของรฐัและการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นวิชาการ 

ผา่นการปรึกษาหารือและดว้ยความยินยอมของรัฐทีเ่ป็นปัญหา 

 การแบ่งปันวธิีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิในหมูร่ัฐทัง้หลายและกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 

 การสนบัสนนุความร่วมมอืในการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน และ 

 การจงูใจใหเ้กิดความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมอย่างเต็มทีก่บัคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

องคก์รสทิธมินษุยชนอืน่ๆ และ OHCHR 

มกีารจดัตัง้กลไกการเงนิสองประเภทขึน้คือกองทนุ UPR (UPR Voluntary Trust Fund) 

และกองทนุช่วยเหลอืดา้นการเงินและวิชาการ (Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance)
63  

เพื่อเอื้อใหเ้กิดการมสีว่นร่วมของประเทศก าลงัพฒันา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศดอ้ยพฒันา) ในกลไก UPR 

และสนบัสนนุการตดิตามผลในระดบัชาตติามล าดบั  
63

 ดมูติที่ 6/17 ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 
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กระบวนการทบทวนสถานการณ ์

สิทธิมนษุยชน 

 
 

กระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชนท างานอยา่งไร? 

ก. ความสม ่าเสมอ การจดัล าดบั และหลกัท่ีใชใ้นการทบทวน 

ความสม ่าเสมอ 

UPR ด าเนนิการเป็นวงจรสีปี่ ในสมยัประชมุครั้งที่หกเมือ่เดอืนกนัยายน ค.ศ. 2007 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนไดร้ับรองปฏิทนิการทบทวนทกุรัฐสมาชกิขององคก์ารสหประชาชาตริะหว่างวงจรแรก  

 

 
 

 

  ดลู าดบัของรฐัท่ีไดร้บัการทบทวนในวงจรแรก (ค.ศ. 2008-2011) ไดบ้นเว็บไซตข์อง OHCHR 

 

การจดัล าดบัการทบทวน 

การจดัล าดบัรฐัที่จะถกูทบทวนเป็นไปตามหลกัความเป็นสากลและการปฏิบตัอิย่างเท่าเทียม มตทิี่ 5/1 

ยงัวางขอ้ก าหนดตอ่ไปนีไ้วเ้ชน่กนัเพื่อการจดัล าดบั: 

 รัฐสมาชกิทัง้หมดของคณะมนตรีสทิธมินษุยชนจกัตอ้งไดร้ับการทบทวนระหว่างวาระสมาชกิภาพ 

 รัฐสมาชกิเร่ิมแรกของคณะมนตรี 

โดยเฉพาะรัฐที่ไดร้ับการเลอืกตัง้เป็นวาระหนึง่หรือสองปีควรถกูทบทวนก่อนเป็นล าดบัตน้ 

 รัฐสมาชกิและรัฐสงัเกตการณค์วรถกูทบทวนปะปนกนัไป และ 

 ควรค านงึถึงสดัสว่นเท่าเทียมตามภมูภิาคในการเลอืกรัฐที่จะทบทวน  

หลกัท่ีใชใ้นการทบทวน 

แตล่ะรัฐจะถกูตรวจสอบโดยยึดหลกัของ:  

 กฎบตัรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) 

 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights) 

 ตราสารสทิธมินษุยชนทีร่ัฐนัน้เป็นภาคี 

 ค ามัน่และพนัธสญัญาโดยสมคัรใจ รวมถึง (หากเกี่ยวเนือ่งกนั) 

ที่ใหไ้วใ้นขณะเสนอตวัเป็นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นคณะมนตรี และ  

 กฎหมายระหว่างประเทศทีน่  ามาบงัคบัใชไ้ด ้

ข. กระบวนการทบทวน 

1. การเตรยีมเอกสารประกอบ 

การจดัเตรียมขอ้มลูส าหรับการทบทวนเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการ 

การทบทวนรฐัจะอาศัยขอ้มลูในเอกสารสามฉบบั: 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 

 ขอ้มลูท่ีเตรียมโดยรัฐที่ถกูทบทวน 

 ขอ้มลูขององคก์ารสหประชาชาตทิี่รวบรวมและจดัเตรียมโดย OHCHR และ 

 บทสรปุย่อของขอ้มลูท่ีน าเสนอโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (เตรียมโดย OHCHR)  

เอกสารทัง้สามฉบบันีใ้หม้มุมองทีแ่ตกตา่งแตเ่สริมซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองสถานการณส์ทิธิมนษุยชนในแตล่ะรฐัที่ก าลงั

ถกูทบทวน ควรเตรียมเอกสารดงักลา่วใหพ้รอ้มอย่างนอ้ยหกสปัดาหก์่อนการทบทวนแต่ละครั้ง 

พรอ้มทัง้โพสตไ์วใ้นสว่น UPR บนเว็บไซตข์อง OHCHR ดว้ย 

(ก) ขอ้มลูท่ีเตรยีมโดยรฐัท่ีถกูทบทวน (รายงานประเทศ) 
 

รัฐๆ หนึง่จะน าเสนอขอ้มลูท่ีเตรียมมาส าหรับการทบทวน ซ่ึงอาจเป็นในรปูรายงานประเทศ 

โดยน าเสนอดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การน าเสนอเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะจ ากดัจ านวนไมเ่กนิ 20 หนา้ รฐัต่างๆ 

จะถกูกระต ุน้ใหเ้ตรยีมขอ้มลูผ่านกระบวนการปรกึษาหารอือยา่งกวา้งขวางภายในประเทศกั

บผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมดท่ีเกี่ยวขอ้ง อนัรวมถึงภาคประชาสงัคมดว้ย 

(ข) ขอ้มลูขององคก์ารสหประชาชาติท่ีรวบรวมและจดัเตรยีมโดย OHCHR   
 

OHCHR 

จะจดัเตรียมขอ้มลูท่ีรวบรวมจากรายงานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชน 

กระบวนการพิเศษ และเอกสารทางการอื่นๆ ขององคก์ารสหประชาชาตทิีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจ ากดัไมเ่กนิ 

10 หนา้   

(ค) บทสรปุยอ่ของขอ้มลูท่ีน าเสนอโดยผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียซ่ึงเตรยีมโดย OHCHR  
 

OHCHR จะจดัเตรียมบทสรปุย่อของขอ้มลูท่ีน าเสนอโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ ของ UPR (ไดแ้ก ่

NHRIs และ NGOs ตลอดจนผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ) โดยจ ากดัไมเ่กิน 10 หนา้ 

จะมกีารพิจารณาบทสรปุย่อของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระหว่างการทบทวนเชน่กนั  

แนวทางทัว่ไปส าหรบัการจดัเตรยีมขอ้มลูเพ่ือการทบทวน 

ในค าตดัสินใจท่ี 6/102 คณะมนตรีสทิธมินษุยชนไดว้างแนวทางทัว่ไปส าหรับการเตรียมขอ้มลูภายใต ้UPR 

แนวทางเหลา่น้ีจะถกูใชก้บัรฐัและผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ รวมทัง้ OHCHR 

เพ่ือการตระเตรยีมเอกสารท่ีตนรบัผิดชอบ 

และแนวทางดงักลา่วยงัก าหนดว่าขอ้มลูท่ีน าย่ืนเพื่อการทบทวนควรประกอบดว้ย: 

 บทบรรยายถึงวิธีการและกระบวนการปรึกษาหารือในวงกวา้งที่น ามาปฏิบตัใิชเ้พื่อจดัเตรียมขอ้มลูท่ีไดร้ับ

มา 

 เบื้องหลงัและโครงสรา้ง (โดยเฉพาะในเชงิบรรทดัฐานและสถาบนั) 

ส าหรับการสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชนในรัฐ อนัไดแ้ก่: รัฐธรรมนญู กฎหมาย 

มาตรการเชงินโยบาย หลกักฎหมายในชาต ิโครงสรา้งสทิธมินษุยชน (เชน่ NHRIs) 

และขอบเขตพนัธกรณีระหว่างประเทศทีร่ะบไุวใ้น “หลกัที่ใชใ้นการทบทวน” (ดขูา้งตน้) 
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 การสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในระดบัพื้นที่ 

ซ่ึงรวมการปฏิบตัติามพนัธกรณีสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศทีร่ะบไุวใ้น “หลกัที่ใชใ้นการทบทวน” 

กฎหมายของประเทศและพนัธสญัญาโดยสมคัรใจ กจิกรรมของ NHRIs 

การตระหนกัร ูข้องสาธารณชนในเร่ืองสทิธิมนษุยชน และความร่วมมอืกบักลไกสทิธมินษุยชน และ 

 การระบถุึงความส าเร็จ วิธีปฏิบตัทิี่ดทีี่สดุ ปัญหาทา้ทายและอปุสรรค  

นอกจากนัน้ แตล่ะรัฐควรระบ/ุใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั:  
 

 เร่ืองส าคญัเร่งดว่นของชาต ิ

ความคิดริเร่ิมและพนัธสญัญาที่รัฐตัง้ใจจะด าเนนิการเพือ่เอาชนะปัญหาทา้ทายและอปุสรรคตา่งๆ 

ตลอดจนเพื่อปรับปรงุสถานการณส์ทิธมินษุยชนในระดบัพืน้ที่ 

 ความคาดหวงัดา้นการสรา้งศกัยภาพและค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืดา้นวิชาการหากตอ้งการ 

 ขอ้มลูอื่นๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวขอ้ง และ 

 การตดิตามผลจากการทบทวนครั้งกอ่น  

2. คณะท างานดา้นกระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน  

แทจ้ริงแลว้ การทบทวนรัฐเกิดขึน้ในการประชมุคณะท างาน UPR 

ซ่ึงมปีระธานคณะมนตรีสทิธมินษุยชนเป็นประธาน และประกอบดว้ยรัฐสมาชกิของคณะมนตรีทัง้ 47 รัฐ 

คณะท างานประชมุกนัสามสมยัตอ่ปีเป็นเวลาสองสปัดาหใ์นแตล่ะสมยัเพื่อทบทวนรัฐ 16 รัฐ—จ านวนรวมทัง้สิน้ 

48 รัฐตอ่ปี- คณะท างานเร่ิมประชมุสมยัแรกเมือ่เดอืนเมษายน ค.ศ. 2008 

การพดูคยุหารือระหว่างรัฐที่ถกูทบทวนกบัรัฐสมาชกิและรัฐสงัเกตการณข์องคณะมนตรีจะใชเ้วลาสามชัว่โมง 

โดยในชว่งนัน้รฐัสมาชกิและรฐัสงัเกตการณม์เีวลาสองชัว่โมงเพื่อสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะแก่รัฐที่ถกูทบทวน 

ในทางกลบักนั รฐันัน้ก็จะมเีวลาหนึง่ชัว่โมงเพื่อน าเสนอขอ้มลูที่เตรียมไวต้อ่คณะท างาน 

ตอบค าถามและขอ้เสนอแนะทีร่ฐัตา่งๆ เสนอไวล้ว่งหนา้และระหว่างการพดูคยุหารือ 

ตลอดจนเพื่อท าความเห็นสรปุในตอนทา้ยของการทบทวน
64

 

NGOs ท่ีมีสถานะท่ีปรกึษาของ ECOSOC อาจเขา้รว่มการประชมุของคณะท างาน UPR 

แต่จะไม่มีสว่นรว่มในการพดูคยุหารอื 

ดขูอ้มลูที่ปรับใหล้า่สดุอยู่เป็นประจ าเกี่ยวกบัการประชมุของคณะท างาน รวมทัง้บนัทึกขอ้มลูส าหรับ 

NGOs ไดท้ี่สว่น UPR บนเว็บไซตข์อง OHCHR 

 

ดขูอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัสถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

ไดท้ี่เว็บไซตข์องแผนกกิจการเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ารสหประชาชาต ิ
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 ด ู“รปูแบบและวิธีปฏิบัติส าหรับกระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน (Modalities and practices for the universal periodic review process)” 

(A/HCR/PRST/8/1). 
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ทรอยกา้ 

กลุม่ผูร้ายงานสามคน (“ทรอยกา้ - troika)” จะคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ตล่ะรัฐ 

โดยทรอยกา้จะแตกตา่งกนัไปในการทบทวนแตล่ะรัฐและประกอบดว้ยสมาชกิ 

(จากกลุม่ภมูภิาคขององคก์ารสหประชาชาต)ิ 

ที่ไดร้ับคดัเลอืกดว้ยวิธีจบัสลากในหมูร่ฐัสมาชกิของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน
65

 OHCHR 

จะคอยใหค้วามชว่ยเหลอืสมาชกิทรอยกา้ในการปฏิบตัหินา้ท่ี 

รัฐทัง้หลายมโีอกาสที่จะตัง้ค าถาม/ประเด็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้เกี่ยวกบัรัฐที่ถกูทบทวน
66

 

ทรอยกา้รับผดิชอบเร่ืองการรบัค าถาม/ประเด็นเหลา่นี ้อีกทัง้จดัไวเ้ป็นกลุม่หากตดัสนิใจว่าควรท าเชน่นัน้
67

 

จากนัน้ทรอยกา้จะสง่ค าถาม/ประเด็นไปยงัส านกัเลขาธกิารของ UPR ซ่ึงจะสง่ตอ่ไปยงัรัฐทีถ่กูทบทวนภายใน 10 

วนัท าการก่อนการทบทวนเร่ิมขึน้ นอกจากนัน้ 

ค าถาม/ประเด็นเหลา่นีจ้ะถกูสง่เวียนในหมูร่ัฐสมาชกิและรัฐสงัเกตการณด์ว้ย 

3. คณะท างานเรือ่งเอกสารแสดงผลของรฐัท่ีถกูทบทวน 

ภายหลงัการพดูคยุหารือเร่ืองรัฐแตล่ะรัฐ 

ทรอยกา้ท่ีไดร้ับมอบหมายจะอ านวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารแสดงผลการทบทวน (รายงาน) 

ดว้ยความชว่ยเหลอืจากส านกัเลขาธิการของ UPR ประกอบกบัการมสีว่นร่วมเต็มที่ของรฐัทีถ่กูทบทวน 

คณะท างานจะจดัสรรเวลาไมเ่กนิ 30 นาทีเพื่อพิจารณาและรับรองเอกสารแสดงผลหลงัการทบทวนไมน่อ้ยกว่า 

48 ชัว่โมง รายงานประเทศของคณะท างานจะถกูรับรองเพื่อขอความเห็นชอบโดยใหร้ัฐตา่งๆ 

มเีวลาสองสปัดาหใ์นการเปลีย่นแปลงเรียบเรียงค าแถลงของตนเอง 

เอกสารแสดงผลประกอบดว้ยบทย่อของขัน้ตอนการทบทวน ขอ้สรปุ และ/หรือขอ้เสนอแนะ 

รวมทัง้ค ามัน่และพนัธสญัญาโดยสมคัรใจของรัฐที่ถกูทบทวน 

รัฐที่ถกูทบทวนแตล่ะรัฐจะไดร้บัโอกาสใหบ้่งบอกว่าสนบัสนนุขอ้สรปุ/ขอ้เสนอแนะดงัที่ปรากฏในเอกสารแสดงผลห

รือไม ่โดยจะสามารถท าเชน่นีไ้ด:้ 

 

 ระหว่างการประชมุของคณะท างาน 

 ชว่งระหว่างสมยัประชมุของคณะท างานกบัสมยัประชมุครั้งตอ่ไปของคณะมนตรี หรือ 

 ระหว่างการประชมุของคณะมนตรีเพื่อรับรองเอกสารแสดงผลของคณะท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
65 รัฐที่ถกูทบทวนอาจรอ้งขอใหห้นึง่ในสามคนควรมาจากกลุ่มภมูิภาตของตน และอาขขอใหม้ีคนส ารองหนึง่คนไดเ้พียงครั้งเดียว 

สมาชิกคนใดคนหนึง่ของทรอยกา้อาจรอ้งขอที่จะไม่เขา้ร่วมการทบทวนใดเป็นการเฉพาะก็ได ้
 

 

66 ค าถาม/ประเด็นเหล่านีถ้กูส่งไปใหท้รอยกา้ และควรอิงเอกสาร UPR สามฉบับเป็นหลกั 
 

 

67 ในการกระท าดงักล่าว ทรอยกา้จะตอ้งไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของค าถาม/ประเด็นแต่อย่างใด 
และจะตอ้งละเวน้จากการประเมินค าถาม/ประเด็นหรือสถานการณส์ิทธิมนษุยชนในรัฐที่ถกูทบทวน 
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กระบวนการทบทวนสถานการณ ์

สิทธิมนษุยชน 

 
 
ขอ้เสนอแนะที่รฐันัน้เห็นชอบจะถกูระบไุวใ้นเอกสารแสดงผล 

ขอ้เสนอแนะที่รฐันัน้ไมเ่ห็นชอบจะถกูหมายเหตไุวใ้นเอกสารแสดงผลพรอ้มทัง้ความคิดเห็นตา่งๆ ที่รัฐอาจแสดงไว ้

4. การรบัรองเอกสารแสดงผลโดยคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

เมือ่คณะท างาน UPR รับรองรายงานแลว้ 

รายงานของแตล่ะประเทศที่ถกูทบทวนจะถกูสง่ตอ่ไปยงัคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

โดยปกตคิณะมนตรีจะพจิารณาและรับรองเอกสารแสดงผลเหลา่นีใ้นการประชมุสามญัสมยัตอ่ไป 

ซ่ึงจะใชเ้วลาไมเ่กินหนึง่ชัว่โมงตอ่รายงานหนึง่ฉบบั  

ทัง้นี ้ตามมตทิี่ 5/1 ก่อนที่จะมกีารรับรองเอกสารแสดงผลแตล่ะฉบบั: 

 รัฐที่ถกูทบทวนจะไดร้ับโอกาสเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอ้สรปุ/ขอ้เสนอแนะ 

ค ามัน่และพนัธสญัญาโดยสมคัรใจ 

และน าเสนอค าตอบตอ่ค าถามหรือประเด็นทีไ่มไ่ดถ้กูพดูถึงอย่างเพียงพอระหว่างการพดูคยุหารือของคณะ

ท างาน 

 รัฐที่ถกูทบทวนพรอ้มทัง้รฐัสมาชกิและรฐัสงัเกตการณข์องคณะมนตรีจะไดร้ับโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกั

บผลการทบทวน และ 

 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ (ไดแ้ก่ NHRIs และ NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC) 

จะไดร้ับโอกาสแสดงความเห็นทัว่ไป  

ในขณะท าการรับรองเอกสารแสดงผล 

คณะมนตรีจะตดัสนิใจว่าจ าเป็นจะตอ้งมกีารตดิตามผลการทบทวนเป็นการจ าเพาะหรือไม ่และเมือ่ไหร่ 

5. การติดตามผลการทบทวน 

ขอ้สรปุ/ขอ้เสนอแนะในเอกสารแสดงผลซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากรัฐที่ถกูทบทวนจะถกูใชเ้ป็นพื้นฐานในการตดิตาม

ผล UPR 

ในเบื้องตน้ รัฐที่ถกูทบทวนมคีวามรับผดิชอบท่ีจะปฏิบตัติามผลของ UPR (ไดแ้ก่ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะ 

และค ามัน่กบัพนัธสญัญาโดยสมคัรใจ) ทว่า มติท่ี 5/1 ก าหนดใหผ้ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีเกีย่วขอ้งอ่ืนๆ 

ซ่ึงรวมผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมรว่มมีบทบาทในการด าเนินการตามนัน้ดว้ย 

ประชาคมนาชาตจิะชว่ยเหลอืรฐัทัง้หลายในการปฏิบตัติามผลการทบทวน 

ทัง้ดา้นการสรา้งศักยภาพและความชว่ยเหลอืดา้นวิชาการโดยผา่นการปรึกษาหารือและดว้ยความยินยอมของพวกเ

ขา  

วงจรทบทวนครั้งถดัมาจะเนน้ที่การด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะโดยแตล่ะรัฐนอกเหนอืจากเร่ืองอื่น 

และในทา้ยสดุหากเหมาะสม คณะมนตรีอาจพดูถึงกรณีที่กลไก UPR ไมไ่ดร้ับความร่วมมอือย่างตอ่เนือ่ง 

แมไ้ดพ้ยายามทกุวิถีทางที่จะกระตุน้ใหร้ัฐร่วมมอื 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข. คณะท างาน UPR  

 ประชมุที่นครเจนวีาปีละสามครั้งๆ 
ละสองสปัดาหเ์พ่ือตรวจสอบ16 รัฐ/ครั้ง (48 รัฐ/ปี) 

 จัดพดูคยุหารือกบัรัฐที่ถกูทบทวน 

 รับรองรายงานซ่ึงประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะ 
ขอ้สรปุและค ามัน่โดยสมัครใจเพื่ อขอความเห็นชอบ 

 รัฐที่ถกูทบทวนระบใุนขัน้ตอนนี้หรือภายหลัง 
(อย่างชา้ที่สดุระหว่างประชมุสมยัสามญั) 

ว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรสี่ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ค. 

สมยัประชมุสามญัของคณะมนตรสีิท

ธิมนษุยชน 

 คณะมนตรีพิจารณาเอกสารฉบับละห

นึง่ชัว่โมง 

 รัฐที่ถกูทบทวน 
รัฐสมาชิกคณะมนตรีและรัฐสงัเกตกา

รณ ์และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอ่ืนๆ 

ไดร้ับโอกาสแสดงความเห็นก่อนการรั

บรองเอกสารแสดงผลการทบทวน 

 คณะมนตรีรับรองเอกสารแสดงผลกา

รทบทวน 

 

 

 ง. 
การด าเนินการตามผลการทบทวน 

 ความรับผิดชอบของรัฐที่ถกูทบทวน 
และหากเหมาะสมใหร้วมผูม้ีส่วนไดส้่วนเ

สียที่เกี่ยวขอ้ง 

 ประชาคมนานาชาติช่วยเหลือดา้นการส
รา้งศักยภาพและดา้นวิชาการ 

 คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนสามารถพดูถึง

การไม่ใหค้วามร่วมมือต่อเนือ่งกบั UPR 

หลงัจากพยายามทกุวิถีทางแลว้ 

 

ก. การเตรยีมขอ้มลูส าหรบัการท
บทวน 

ประกอบดว้ย 

 ขอ้มลูเกี่ยวกบัรัฐ 
รวมถึงที่ไดม้าจากการปรึกษาหารื

ออย่างกวา้งขวาง 

(รายงานประเทศ) 

 ขอ้มลูขององคก์ารสหประชาชาติที่
รวบรวมโดยOHCHR 

บทสรปุย่อของขอ้มลูที่น าเสนอโดยผู้

มีส่วนไดส้่วนเสีย (เตรียมโดย 

OHCHR) 



 

  กระบวนการทบทวนสถานการณ ์

สิทธิมนษุยชน 

 

 

วิธีการมีสว่นรว่มกบักลไกกระบวนการทบทวน 

ภาคประชาสงัคมมบีทบาทส าคญัในขัน้ตอนของ UPR ที่เกี่ยวพนักนั—

คือในการเตรียมน าเสนอขอ้มลูเพื่อการทบทวน การเขา้ร่วมการทบทวน 

และโดยมสีว่นร่วมในการตดิตามผลการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะและขอ้สรปุของ UPR  

ก. การท างานรว่มกบัรฐัในการเตรยีมรายงานประเทศ 

มตทิี่ 5/1 

กระตุน้ใหร้ัฐเตรียมขอ้มลูท่ีจะยืน่เพือ่การทบทวนสถานการณใ์นประเทศของพวกเขาโดยใชว้ิธปีรึกษาหารืออย่างกว้

างขวางในชาตกิบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด ซ่ึงอาจรวม NHRIs และตวัแทนภาคประชาสงัคมอย่างเชน่ NGOs 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชน สถาบนัวิชาการและสถาบนัวิจยั 

ประสบการณข์อง UPR จวบจนทกุวนันีแ้สดงใหเ้ห็นตวัอย่างหลากหลายของ “วธิีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ” 

ส าหรับความร่วมมอืระหว่างภาคประชาสงัคมกบัรัฐบาลในการเตรียมจดัท ารายงานประเทศ 

 

 

 

การมีสว่นรว่มในการจดัเตรยีมขอ้มลูของรฐั (รายงานประเทศ) 

 

ก่อนที่จะมกีารทบทวนสถานก

ารณใ์นประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

ในการประชมุสมยัที่สองของค

ณะท างาน UPR 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 

2008 แนวร่วม NGOs 

ที่ตัง้อยู่ในประเทศ 32 

องคก์รไดป้ระชมุกนัเพื่อประสา

นงานการเตรียมจดัท าขอ้มลูท่ี

จะน าเสนอโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเ

สยี 

การประชมุดงักลา่วเกิดขึน้จา

กการประสานงานโดยสามองค์

กร 

(องคก์รนริโทษกรรมสากล – 

Amnesty 

International/Swiss section, 

Humanrights.ch และ 

CODAP) “แนวร่วม NGOs” 

ไดเ้ตรียมและสง่ร่างฉบบัแรกใ

หก้บัรัฐบาลสวิส 

รัฐบาลกลางสวิสแบ่งปันร่างรา

ยงานประเทศกบั UPR 

และแนวร่วม NGOs 

อีกทัง้เชญิสมาชกิแนวร่วมใหเ้ข ้

าร่วมการประชมุกบัรัฐบาล 

ในที่ประชมุดงักลา่ว 

แนวร่วมไดแ้สดงความเห็นที่มปี

ระโยชนต์อ่ร่างรายงานของรัฐบ

าล พรอ้มทัง้น าเสนอชดุขอ้ 

เสนอแนะ 

ความเห็นจ านวนหนึง่ของแนวร่

วมถกูบรรจรุวมอยู่ในร่างฉบบั

สดุทา้ยของรายงานประเทศที่ยื่

นตอ่ UPR 

โดยรัฐบาลแบ่งสว่นหนึง่ในราย

งานส าหรับระบแุละเนน้ขอ้กงัวล

หลกัๆ ที่แนวร่วมหยิบยกขึน้มา  

 

ข. การน าเสนอขอ้มลูโดยผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

ตามมตทิี ่5/1 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีถกูเชือ้เชญิใหจ้ดัท าขอ้มลูเกีย่วกบัรัฐที่ถกูทบทวน 

เพื่อที่อาจจะรวมไวใ้นบทสรปุย่อการน าเสนอขอ้มลูของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท่ี OHCHR จะจดัเตรียม 

บทสรปุย่อของขอ้มลูท่ีน าเสนอโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นหนึง่ในเอกสารที่จะถกูยึดเป็นหลกัในการทบทวน 

ขอ้มลูของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีควร 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 
 
ประกอบดว้ยขอ้มลูตามความเป็นจริงและมคีวามนา่เชือ่ถือเกีย่วกบัประเทศที่ถกูทบทวน 

OHCHR จะอา้งอิงขอ้มลูของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หลายที่บรรจอุยู่ในเอกสารสรปุย่อ 

สามารถหาดขูอ้มลูท่ีน าเสนอโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในรปูแบบตน้ฉบบัเดมิไดใ้นสว่น UPR section บนเว็บไซตข์อง 

OHCHR 

 
 

 

 

การจดัเตรยีมและยืน่เสนอขอ้มลูของผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียต่อ OHCHR 

 

คณะท างานดา้นสิทธิมนษุยช

น (HRWG) 

ในประเทศอินโดนีเซีย 

ซ่ึงเป็นแนวร่วมขององคก์รดา้น

สทิธิมนษุยชนในอนิโดนเีซีย 

ไดร่้วมกนัจดัท าขอ้มลูของผูม้สีว่

นไดส้ว่นเสยีส าหรับการทบทวน

สถานการณใ์นประเทศอินโดนีเ

ซียในการประชมุสมยัแรกของค

ณะท างาน UPR 

เมือ่เดอืนเมษายน ค.ศ.2008

ในการจดัท าขอ้มลูดงักลา่ว 

HRWG ใชก้ระบวนการ 

“จากลา่งสูบ่น” โดยเชญิ NGOs 

ในประเทศที่ท างานตามประเด็นเ

ขา้ร่วมประชมุเพื่อพดูคยุเร่ืองก

ลไก UPR 

และจดัท ากรอบและโครงสรา้งข

องขอ้มลูท่ีจะน าเสนอ 

ภายหลงัการประชมุ NGO 

แตล่ะองคก์รไดร้ับมอบหมายคว

ามรับผดิชอบในการเตรียมขอ้มู

ลท่ีเกี่ยวเนือ่งกบัเร่ืองที่ตนเชีย่ว

ชาญ ในขณะที ่

HRWG 

รับผดืชอบดา้นเรียบเรียงก่อนส่

งใหส้ านกัเลขาธกิาร UPR 

ของOHCHR 

นอกจากนัน้ HRWG-

อินโดนเีซียยงัร่วมมอืกบัสถาบนั 

Komnas HAM 

ซ่ึงเป็นสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งช

าตขิองอินโดนเีซีย 

และเขา้ร่วมการหารือกบักระทรวง

การตา่งประเทศอินโดนเีซียเกี่ยวกั

บเร่ืองการจดัท าขอ้มลูเพื่อน าเสนอ

โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

 

 

รปูแบบของการน าเสนอขอ้มลู 

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียไดรั้บการเชื้อเชิญใหน้ าเสนอขอ้มูลต่อ OHCHR ซึ่ ง: 

 เป็นไปตามโครงสรา้งในแนวทางทัว่ไปของการเตรียมขอ้มลูภายใต ้UPR ดงัที่ก าหนดโดยมติท่ี 6/102 

ของคณะมนตรี (ดสูว่นก่อนหนา้นี)้ 

 มคีวามยาวไมเ่กนิ 5 หนา้ หรือ 10 หนา้ในกรณีที่แนวร่วมผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมขีนาดใหญ่ 

 ครอบคลมุระยะเวลาสงูสดุไมเ่กินสีปี่ 

 เขยีนในภาษาทางการขององคก์ารสหประชาชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษ ฝรัง่เศสหรือสเปน 

 ใหข้อ้มลูสัน้ๆ หนึง่วรรคเกี่ยวกบัวตัถปุระสงคแ์ละงานขององคก์รที่ย่ืนเสนอขอ้มลู 

 อยู่ในรปูขอ้ความที่ใชค้อมพิวเตอร ์โดยใสเ่ลขวรรคและหนา้ 

 รวมวรรคน าซ่ึงสรปุย่อประเด็นส าคญั  
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สิทธิมนษุยชน 

 ระบคุ าหลกัเกี่ยวกบัขอ้มลูท่ีพวกเขาน าเสนอ (เชน่ ความรนุแรงในครอบครัว) 

 งดเวน้การกลา่วซ า้ถึงบทสรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

หรือกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน แมว้่าพวกเขาอาจอา้งอิงขอบเขตการด าเนนิการ
68

 

และ 

 งดเวน้การอา้งอิงหรือแนบรายงานจากองคก์รอืน่  

กรณุาจ าไวว้่า: 

 การเสนอขอ้มลูเกนิ 5 หรือ 10 หนา้ตามที่ก าหนดจะไมไ่ดร้ับการพิจารณา 

 ขอ้มลูท่ีเสนอในภาษาอื่นนอกเหนอืจากหกภาษาทางการขององคก์ารสหประชาชาตจิะไมไ่ดร้บัการพจิารณา 

 ขอ้มลูท่ียื่นเสนอภายหลงัเวลาที่ก าหนดจะไมไ่ดร้ับการพิจารณา 

 การเสนอขอ้มลูดว้ยภาษาท่ีกา้วรา้วหยาบคายอย่างเห็นไดช้ดั (เชน่ ยยุงใหเ้กิดความรนุแรง 

ภาษาท่ีเป็นการเหยียดเชือ้ชาติ) จะไมไ่ดร้ับการพิจารณา  

     
ขอใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมดสูว่น UPR บนเว็บไซตข์อง OHCHR 

เพื่อจะไดท้ราบก าหนดเวลาย่ืนเสนอขอ้มลูส าหรับการประชมุแตล่ะสมยัของคณะท างาน โดยทัว่ไป 

ควรยื่นขอ้มลูของผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียต่อ OHCHR 

เป็นเวลาลว่งหนา้เจ็ดเดือนกอ่นสมยัประชมุของคณะท างาน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอ้มลูให ้OHCHR 

พิจารณาและอาจถกูรวมไวใ้นขอ้มลูท่ีรวบรวมจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ควรสง่ขอ้มลูดงักลา่วไปท่ี 

UPRsubmissions@ohchr.org 

แมว้่าผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไมค่วรสง่ขอ้มลูฉบบัพิมพท์างโทรสารหรือไปรษณียไ์ปยงัส านกัเลขาธิการของ 

OHCHR แตพ่วกเขาอาจสง่ไปทีห่มายเลขโทรสาร +41 (0)22 917 90 11 

ในกรณีที่ประสบปัญหายุ่งยากทางอีเมล ์

นอกจากนี ้ขอใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมศึกษาแนวทางวิธีการยื่นเสนอขอ้มลูโดยผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

(technical guidelines for thesubmission of stakeholders' information) 

ค. การเขา้รว่มการประชมุคณะท างานดา้นกระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน 

ส าหรับ NGOs ที่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิที่ปรึกษาของ ECOSOC 

เมือ่ไดค้ ารับรองแลว้ก็อาจเขา้ร่วมการประชมุของคณะท างาน UPR ได ้แตจ่ะไมส่ามารถแถลงโดยวาจาในที่ประชมุ 

ดขูอ้มลูเร่ืองวธิีการไดค้ ารบัรองเพ่ือเขา้รว่มการประชมุของคณะท างาน UPR ไดบ้นเว็บไซตข์อง 

OHCHR  

 
 
 
 
68 ขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนกบัการะบวนการพิเศษถกูบรรจรุวมไวใ้นบทรวบรวมขอ้มลูขององคก์ารสหประชา

ชาติที่จัดเตรียมโดย OHCHR 
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คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม  
 
 

ช่วงเวลาอภิปรายเรือ่งขอ้มลู 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC หากไดค้ ารับรองเพื่อเขา้ร่วมการประชมุของคณะท างานแลว้ 

อาจจดัใหม้ชีว่งอภปิรายเร่ืองขอ้มลูระหว่างการประชมุคณะท างาน NGOs 

ที่สนใจจะจดัชว่งดงักลา่วควรตดิตอ่ส านกัเลขาธิการ UPR  

 

ง. การเขา้รว่มการประชมุของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

NGOs ที่มสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC หากไดค้ ารับรองแลว้ 

อาจเขา้ร่วมการประชมุสมยัสามญัของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน ซ่ึงจะพิจารณาและรับรองเอกสารแสดงผล UPR  

NGOs ท่ีมีสถานะท่ีปรกึษาของ ECOSOC 

จะไดร้บัโอกาสแสดงความเห็นทัว่ไปโดยยอ่กอ่นท่ีจะมีการรบัรองเอกสารแสดงผลการทบทวนโดยคณะม

นตรสิีทธิมนษุยชน 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเร่ืองวิธกีารไดค้ ารบัรองเพ่ือเขา้รว่มการประชมุของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

กรณุาดบูทท่ี V (คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

จ. การท างานดา้นติดตามตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิ 

มตทิี ่5/1 ก าหนดใหค้วามรับผดิชอบหลกัตกกบัรฐัในการปฏิบตัติามผลของการทบทวน 

(อนัไดแ้ก่ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะ พรอ้มทั้งค ามัน่และพนัธสญัญาโดยสมคัรใจ) มติท่ี 5/1 

ยงักลา่วต่อไปว่าใหผ้ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง รวมถึงผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคม 

รว่มมีบทบาทในการด าเนินการตามนัน้เช่นกนั  

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม ซ่ึงรวม NGOs ภาควิชาการ สือ่ 

สหภาพการคา้และกลุม่วิชาชพีสามารถท างานดา้นตดิตามผลสมัฤทธิ์ของ UPR ไดห้ลายทาง ยกตวัอย่างเชน่: 
 

 ท างานร่วมกบัหนว่ยงานในชาต ิ(ไดแ้ก่รฐับาล รัฐสภา ตลุาการ และ NHRIs) 

เพื่อชว่ยรัฐในการบรรลพุนัธกรณี 

ภาคประชาสงัคมมกัเป็นตวัเร่งการสง่เสริมการปฏิรปูกฎหมายในประเทศและการจดัท านโยบายแห่งชาต ิ

นอกจากนัน้ ภาคประชาสงัคมยงัอาจใชผ้ลของ UPR 

เป็นพืน้ฐานการพดูคยุหารือกบัหนว่ยงานของรัฐตลอดจนการก าหนดแผนการปฏิบตังิานของตนเอง 

 ตรวจสอบสถานการณส์ทิธิมนษุยชนและขัน้ตอนที่ใชใ้นประเทศเพื่อด าเนนิการตามผลของ  UPR 

 สรา้งการตระหนกัร ูเ้กี่ยวกบั UPR ผลการทบทวนทีร่ัฐจะตอ้งปฏิบตัติาม 

และวิธีการน าผลเหลา่นัน้มาใชเ้พื่อปรับปรงุการบรรลสุทิธมินษุยชนในชาต ิ

โดยอาจกระท าดว้ยการจดัอภปิรายเชงิประเด็น พดูคยุโตะ๊กลม สมัมนาและประชมุเชงิปฏิบตักิาร 

ดว้ยการแปลและจดัพมิพผ์ลของ UPR ดว้ยการท างานร่วมกบั NHRIs และสือ่ระดบัชาต ิ

ตลอดรวมถึงการสรา้งความตระหนกัเร่ืองผลของ UPR ในหมูส่าธารณชนและภาคประชาสงัคม  
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 เขา้ร่วมกบัหนว่ยงานระดบัชาตใินการจดัเตรียมขอ้มลูส าหรับการทบทวนในวาระถดัไป และ 

 ร่วมมอืกบัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในการเตรียมและเสนอขอ้มลูตอ่ OHCHR 

เกี่ยวกบัการตดิตามการปฏิบตัติามผลของ UPR  

 

 

 การท างานเพ่ือติดตามผลของ UPR 

 

กำรติดตำมรำยงำนท่ีรบัรองโดย

คณะท ำงำน UPR 

ภายหลงัการทบทวนและรับรองราย

งานเร่ืองประเทศบราซิลโดยคณะท า

งานในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2008 

Conectas 

ซ่ึงเป็นองคก์รดา้นสทิธิมนษุยชนของ

บราซิลไดด้ าเนนิกจิกรรมดงั ตอ่ไปนี:้ 

 แปลขอ้เสนอแนะและพนัธสญัญาโ

ดยสมคัรใจที่อยูใ่นรายงานของค

ณะท างานเป็นภาษาโปรต์เุกส 

 วิเคราะหเ์นือ้หาในรายงานของค
ณะท างาน 

ซ่ึงขอ้สรปุถกูน าไปสูค่วามสนใจข

องรัฐบาลบราซิล และถกูระบโุดย 

Conectas 

ในการกลา่วแถลงที่การประชมุส

มยัท่ีแปดของคณะมนตรี และ 

 ดว้ยความร่วมมอืกบัแนวร่ว
ม NGOs ของประเทศบราซิล 

(Comitê 

 

Brasileiro de Direitos 

Humanos e Política 

Externa) Conectas 

ไดจ้ดัใหม้กีารอภปิรายสาธา

รณะกบัคณะ 

กรรมาธิการสทิธิมนษุยชนข

องรัฐสภาบราซิลในเร่ืองกระ

บวน การ UPR 

โดยเว็บแพร่ภาพออกอากาศ

บางสว่นของการทบทวนสถ

านการณใ์นประเทศบราซิลได้

รับการทบทวนในที่ประชมุดว้

ย   

กำรติดตำมรำยงำน UPR 

ท่ีรบัรองโดยคณะมนตรีสทิธิ

มนษุยชน 

นบัตัง้แตค่ณะมนตรีรับรองรา

ยงานฉบบัสมบรูณเ์กี่ยว 

กบัประเทศบราซิล Conectas 

ได:้ 

 ท างานดา้นตดิตามขอ้ 
เสนอแนะของ UPR 

และพนัธสญัญาโดยสมคัรใจ

ดว้ยการสรา้งพนัธมติร

 

กบั NGOs 

ที่ท างานในประเด็นจ าเพาะเพื่อ

ประเมนิความคืบหนา้ของบรา

ซิลในการปฏิบตัติามผลของUP

R และ 

 ท างานร่วมกบัรัฐบาลในกระ

บวนการตอ่เนือ่งเพือ่ระบขุัน้

ตอนและนโยบายท่ีเป็นจริงได้

ส าหรับการปฏิบตัติามขอ้เส

นอแนะของ UPR 

และบรรลพุนัธสญัญาโดยสมั

ครใจ  

นอกจากนัน้ Conectas 

ยงัไดแ้บ่งปันประสบการณก์บัองค์

กรพนัธมติรในประเทศอารเ์จนตนิ

า เปร ูฟิลปิปินส ์

และแอฟริกาใตเ้พือ่สนบัสนนุการท

บทวนสถานการณใ์นประเทศเหลา่

นัน้  
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แหลง่ขอ้มลูของ OHCHR 

เว็บเพจของกระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรเขา้ชมสว่น UPR บนเว็บไซตข์อง OHCHR 

อยู่เสมอเพื่อดขูา่วสารลา่สดุและขอ้มลูเกี่ยวกบัการประชมุของคณะท างาน 

เว็บเพจของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรเขา้ชมสว่นคณะมนตรีสทิธมินษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 

อยู่เสมอเพื่อดขูา่วสารลา่สดุและขอ้มลูเกี่ยวกบัสมยัประชมุของคณะมนตรี 

โดยปกตจิะมกีารโพสตข์อ้มลูการประชมุเฉพาะไวบ้นเว็บเพจสองสปัดาหก์่อนการประชมุสมยัสามญัแตล่ะครั้ง 

เครอืข่ายภายนอกองคก์ร 

เครอืข่ายภายนอกองคก์รเชือ่มกบัหนา้หลกัของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน โดยมหีนา้ UPR 

ที่ใหข้อ้มลูเฉพาะของการประชมุคณะท างานแตล่ะครั้ง อนัประกอบดว้ย: 

 รัฐที่จะไดร้ับการทบทวนในการประชมุ 

 เอกสารที่การทบทวนใชอ้า้งอิง 

 ค าถามจากรัฐสมาชกิของคณะมนตรีที่ย่ืนลว่งหนา้ใหก้บัรัฐซ่ึงถกูทบทวน 

 ค าแถลงโดยวาจาของรัฐสมาชกิและรัฐสงัเกตการณร์ะหว่างการทบทวน และ 

 เอกสารผลการทบทวนที่คณะท างานรับรอง 

 

 

 

  หากตอ้งการเขา้ชมเพจเครือขา่ยภายนอกที่ตอ้งใชร้หัสผา่น กรณุากรอกแบบฟอรม์ออนไลนท์ี่ให ้

  ไว ้จากนัน้ท่านจะไดร้ับชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นทางอีเมล ์

 
 

เว็บแพรภ่าพออกอากาศ 

สามารถดกูารถ่ายทอดสดการประชมุของคณะท างานไดบ้นเว็บแพร่ภาพออกอากาศของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

เว็บแพร่ภาพออกอากาศนีย้งัมแีฟ้มวิดโีอของการประชมุที่ผา่นมา 

หากตอ้งการเขา้ชมเว็บแพร่ภาพออกอากาศท่านจะตอ้งดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรท์ี่เหมาะสม 

 
 

 
   หาเว็บแพร่ภาพออกอากาศไดจ้ากเพจคณะมนตรีสทิธมินษุยชนบนเว็บไซตข์อง OHCHR 
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VIII. การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 
 
 
 
 

 

 

เขา้ใจกระบวนการรอ้งเรยีนอยา่งรวดเรว็ 

 

กระบวนกำรรอ้งเรียนคืออะไร? 

กระบวนการรอ้งเรียนเร่ืองสทิธิม

นษุยชนเป็นกลไกส าหรับน ากรณีล

ะเมดิสทิธมินษุยชนไปสูค่วามสนใจ

ขององคก์ารสหประชาชาต ิ

มกีลไกดงักลา่วอยู่สามประเภท: 

 ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายใต้
สนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระห

ว่างประเทศ (ค ารอ้ง) 

 การสือ่สารขอ้รอ้งเรียนสว่นบุ

คคลภายใตก้ระบวนการพิเศ

ษของคณะมนตรสิีทธิมนษุย

ชน และ 

 กระบวนการรอ้งเรยีนของค
ณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

กระบวนกำรรอ้งเรียนท ำงำนอยำ่ง

ไร? 

แตล่ะกระบวนการมขีอ้ก าหนด 

ประโยชนแ์ละขอ้จ ากดัของตวั

เอง จึงตอ้งพิจารณากระบวน 

การตา่งๆ 

อย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจเลอืกใ

ชก้ระบวนการใด: 

 สามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนสว่นบุ
คคลเกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมิ

นษุยชนภายใตส้นธิสญัญาสิ

ทธิมนษุยชนระหว่างประเท

ศหลกัหา้ฉบบั 

 การสือ่สารขอ้รอ้งเรียนสว่นบุ
คคลด าเนนิการภายใตอ้าณัตเิ

ชงิประเด็นและเชงิภมูศิาสตรข์

องกระบวนการพเิศษของคณะ

มนตรีสทิธิมนษุยชน และ 

 กระบวนการรอ้งเรียนของคณ
ะมนตรีเนน้ทีร่ปูแบบคงท่ีของก

ารละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรี

ภาพขัน้พื้นฐานทัง้หลายอย่าง

รา้ยแรงและยนืยนัได ้

ซ่ึงเกิดขึน้ในทกุภาคสว่นของโล

กและทกุสภาพแวดลอ้ม 
  

วธีิกำรเขำ้ถึงและท ำงำนร่วมกั

บกระบวนกำรรอ้งเรียน 

เมือ่ดขูอ้ก าหนดจ าเพาะของแตล่ะก

ระบวนการแลว้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทกุค

นสามารถเขา้ถึงกระบวนการเหลา่

นีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งค านงึถึงสถานภาพ

กบัองคก์ารสหประชาชาต ิ

ผูท้ี่เผชญิกบัการละเมดิสทิธิมนษุย

ชนหรือบคุคลท่ีสามที่กระท าแทนผู้

นัน้อย่างเชน่ NGOs 

สามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนภายใตก้ร

ะบวนการเหลา่นี ้

บ่อยครั้งที่ผูม้บีทบาทภาคประชาสั

งคมอาจท าตวัเป็นทางผา่นส าหรับ

บคุคลท่ีแสวงหาความชว่ยเหลอืจา

กการถกูละเมดิสทิธิมนษุยชนดว้ย

การตระเตรียม เสนอ 

หรือยื่นขอ้รอ้งเรียนในนามพวกเข

า อย่างไรก็ตาม บคุคลใดที่ย่ืนขอ้ 

 

 
คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 
 
รอ้งเรียนแทนผูอ้ืน่ควรแนใ่จว่

าไดร้ับความยินยอมจากผูน้ัน้ 

อีกทัง้บคุคลนัน้ทราบถึงผลท่ี

ตามมาของการยืน่ขอ้รอ้งเรีย

นดว้ย อนึง่ 

ควรปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของ

แตล่ะกระบวนการอย่างรอบค

อบ 

เพื่อที่จะมัน่ใจไดว้่าขอ้รอ้งเรีย

นจะถกูรับไวพ้จิารณา  

 
 
 

 

สถานท่ีหลกัส าหรบัการติดต่อกลไกรอ้งเรยีนเรือ่งสิทธิมนษุยชน 

ขอ้รอ้งเรยีนภายใตส้นธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

(ถึง คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ หรือ คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ) 

Petitions Team 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 917 90 22 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org 

การส่ือสารขอ้รอ้งเรยีนภายใตก้ระบวนการพิเศษ 

Special Procedures Division 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 917 90 06 

E-mail: urgent-action@ohchr.org 

กระบวนการรอ้งเรยีนของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 

Human Rights Council Branch (complaint procedure) 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 917 90 11 

E-mail: CP@ohchr.org 
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การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิท

ธิมนษุยชน 

 

กระบวนการรอ้งเรยีนคืออะไร? 

โดยสว่นใหญ่ ระบบขององคก์ารสหประชาชาตมิุง่เนน้ไปท่ีพนัธกรณีของรฐัและด าเนนิการในระดบัรัฐบาล ทว่า 

ระบบสทิธิมนษุยชนของสหประชาชาตยิงัก าหนดกระบวนการหลากหลายประเภทซ่ึงเปิดใหบ้คุคลและกลุม่บคุคลรอ้

งขอใหอ้งคก์ารสหประชาชาตจิดัการกบัปัญหาสถานการณส์ทิธิมนษุยชนของพวกเขา 

ซ่ึงเรียกกนัว่ากระบวนการรอ้งเรียนเร่ืองสทิธมินษุยชน 

ดว้ยกระบวนการเหลา่นี ้บคุคลตา่งๆ 

อาจน าปัญหาเร่ืองสทิธิมนษุยชนของตนไปสูค่วามสนใจขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ซ่ึงทกุปีจะมปีระชาชนนบัพนัคนทัว่โลกกระท าเชน่นัน้ 

อาจยื่นขอ้รอ้งเรียนเร่ืองสทิธมินษุยชนไดภ้ายใตก้ลไกสามประเภทดงันี้:  

 สนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ (ค ารอ้ง) 

 กลไกกระบวนการพิเศษของคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน และ 

 กระบวนการรอ้งเรยีนของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

ในบางสถานการณ ์กระบวนการที่แตกตา่งกนัเหลา่นีอ้าจเสริมกนั จงึอาจใชก้ระบวนการไดม้ากกว่าหนึง่ประเภท 

กระบวนการรอ้งเรยีนท างานอยา่งไร? 

เป็นสิง่ส าคญัที่จะตอ้งพิจารณาอย่างถ่ีถว้นว่ากระบวนการรอ้งเรียนประเภทใดเหมาะสมที่สดุกบักรณีใด 

แตล่ะกระบวนการมจีดุแขง็ ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัของตวัเอง 

ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาเพือ่ประโยชนข์องผูเ้สยีหายและบคุคลหรือองคก์รที่ย่ืนขอ้รอ้งเรียน  

ก. ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตส้นธิสญัญาสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

สนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศเจ็ดฉบบัอนญุาตใหย้ื่นขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลตอ่คณะกรรมการประจ าส

นธิสญัญาสทิธมินษุยชนได:้ 
 

 กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ภายใตพิ้ธีสารเลอืกรบัฉบบัแรกของกตกิา 

 อนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรอืย า่ยีศกัด์ิศร ีภายใตม้าตรา 22 

 อนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรใีนทกุรปูแบบ 

ภายใตพิ้ธีสารเลอืกรบัของอนสุญัญา (สนธิสญัญานีเ้ปิดรบัขอ้รอ้งเรียนจากกลุม่บคุคลเชน่กนั) 

 อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏบิติัทางเช้ือชาติในทกุรปูแบบ 

ภายใตม้าตรา 14 (สนธิสญัญานีเ้ปิดรับขอ้รอ้งเรียนจากกลุม่บคุคลเชน่กนั)  
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 

 อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการค ุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ินฐานและสมาชิกในครอบ

ครวั ภายใตม้าตรา 77 ทว่า บทบญัญัตนิีจ้ะมผีลบงัคบัตอ่เมือ่มรีัฐภาคี 10 รัฐประกาศบงัคบัใช ้
69

 

 อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ ภายใตพิ้ธีสารเลือกรบัของอนสุญัญา 

(สนธิสญัญานีเ้ปิดรับขอ้รอ้งเรียนจากกลุม่บคุคลเชน่กนั) และ 

 อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการค ุม้ครองบคุคลจากการบงัคบัใหส้ญูหาย ภายใตม้าตรา 31 

ก่อนเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2008 อนสุญัญายงัไมม่ผีลบงัคบั 

หลงัจากมผีลบงัคบัแลว้ พธิีสารเลอืกรับของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม
70

 จะรบัขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลเชน่กนั 

จดุแข็ง 

 ประโยชนอ์ย่างหนึง่ของการยื่นขอ้รอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาคือ 

เมือ่รัฐภาคีไดท้ าค าประกาศที่เกี่ยวขอ้งภายใตส้นธิสญัญานัน้แลว้ 

ก็ควรจะตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีของตนภายใตส้นธิสญัญา 

อนัรวมถึงพนัธกรณีที่จะเยียวยาอย่างมปีระสทิธิภาพตอ่การละเมดิสนธิสญัญา 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนที่สมัพนัธก์นัจะใชอ้ านาจผา่นขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลโดยตั

ดสนิว่ามกีารละเมดิหรือไม ่

และรัฐที่เป็นปัญหามพีนัธกรณีที่จะตอ้งใหอ้ านาจคลา้ยกนัแก่ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการประจ า

สนธิสญัญา 

 คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนสามารถออกมาตรการชัว่คราวในกรณีฉกุเฉินเพื่อคงสถา

นการณไ์วจ้นกว่าจะมคี าตดัสนิในเร่ืองดงักลา่ว มาตรการชัว่คราวนีจ้ะคงอยูจ่นกว่าจะมคี าตดัสนิ 

 ค าตดัสนิของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนสามารถไปไกลกว่าสถานการณร์ายบคุคล 

และใหแ้นวทางเชงิรกุเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กิดการละเมดิแบบเดยีวกนัในอนาคต 

 คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนสามารถพิจารณาขอ้รอ้งเรียนที่ก าลงัไดร้ับการพิจารณา

หรือผา่นการพิจารณาโดยกระบวนการพิเศษประเภทใดก็ได ้
  

ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัเฉพาะ 

 กรณีของผูร้อ้งจะตอ้งเขา้ขา่ยสนธิสญัญาใดท่ีเปิดรับขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล 

 รัฐที่เป็นปัญหาจะตอ้งเป็นภาคีของสนธิสญัญาและจะตอ้งใหส้ตัยาบนัพิธีสารเลอืกรับท่ีเกี่ยวเนือ่งกนัแลว้ 

หรือยอมรับอ านาจในการรับขอ้รอ้งเรียนของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนใดเป็นการเ

ฉพาะ 

 ในการยื่นค ากลา่วหาตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนใด 

จะตอ้งปฏิบตัติามขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงการยินยอมหรือการมอบอ านาจโดยผูเ้สยีหาย 

หากไมป่ฏิบตัติามขอ้ก าหนดหรือไมป่รากฏขอ้ก าหนดเหลา่นี้ ขอ้รอ้งเรียนจะไมไ่ดร้ับการพจิารณา 
  
 
69 ก่อนเดือนกันยายน ค.ศ. 2008 มีเพียงรัฐเดียวที่ท าค าประกาศดงักล่าว 

 

70 คณะมนตรีรับรองพิธีสารเลือกรบัเมื่อวันที่ 18 มิถนุายน ค.ศ. 2008 และเป็นที่คาดหวังว่าต่อมาที่ประชมุสมชัชาใหญ่จะรับรองในปี ค.ศ 2008 
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 ภายใตอ้นสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ 

จะตอ้งยื่นขอ้รอ้งเรียนภายในหกเดอืนนบัจากมคี าตดัสนิถึงทีส่ดุในกรณีดงักลา่วโดยหนว่ยงานในชาติ 

 ผูย้ื่นขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งไมส่ามารถไดร้ับการเยียวยาอย่างมปีระสทิธิภาพภายในประเทศของตนก่อนทีจ่ะส่

งขอ้รอ้งเรียนไปยงัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา-

การเยียวยาท่ีถือว่ามปีระสทิธภิาพคือการใหค้วามคาดหวงัตามสมควรแกผู่ร้อ้งเรียนว่าจะมกีารแกไ้ขปัญ

หาท่ีเผชญิ 

 โดยเฉลีย่จะใชเ้วลาประมาณสองถึงสามปีจึงจะมคี าตดัสนิถึงทีส่ดุส าหรับขอ้รอ้งเรียน 

 โดยทัว่ไป 

ขอ้รอ้งเรียนที่สง่ไปยงัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนคณะหนึง่ไมเ่กี่ยวเนือ่งกบัรปูแบบก

ารละเมดิสทิธิมนษุยชนในวงกวา้ง 

 คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนอาจจะไมพ่ิจารณากรณีที่ก าลงัไดร้ับการพจิารณาโดยกระ

บวนการวินจิฉยัขอ้รอ้งเรียนระหว่างประเทศหรือระดบัภมูภิาค
71

 

 

  ส าหรับขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน กรณุาด ู 

  บทท่ี IV (คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

ข. การรบัขอ้รอ้งเรยีนภายใตก้ระบวนการพิเศษ 

กลไกกระบวนการพิเศษจ านวนหนึง่อนญุาตใหย้ืน่ค ากลา่วหาเกี่ยวกบับคุคลเป็นรายกรณีหรือรปูแบบทัว่ไปของกา

รละเมดิสทิธิมนษุยชน 

บคุคลทกุคนหรือบคุคลอื่นที่กระท าการแทนสามารถย่ืนกรณีสว่นบคุคลตอ่ผูท้รงอาณตัขิองกระบวนการพิเศษ 

หากอาณัตอินญุาตใหท้ าได ้

บ่อยครั้งที่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามารถชว่ยบคุคลทัง้หลายในการแสวงหาความคุม้ครองจากการละเมดิสิ

ทธิมนษุยชนได ้

จดุแข็ง 

 การรับขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายใตก้ระบวนการพเิศษเป็นกระบวนการที่อาจน ามาใชใ้นกรณีรายบคุคล 

เชน่เดยีวกบัรปูแบบการละเมดิทัว่ไป 

 กลไกเหลา่นีอ้าจเป็นเคร่ืองมอืที่มปีระโยชนใ์นกรณีฉกุเฉนิ 

เนือ่งจากอนญุาตใหด้ าเนนิการเร่งดว่นหรือเชงิป้องกนั (ดงัทีร่ ูจ้กักนัว่าค าอทุธรณฉ์กุเฉนิ) 

 อาจยื่นกรณีเหลา่นีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งค านงึว่าเป็นรัฐใดท่ีเกิดการละเมดิขึน้ 

และรัฐนัน้ไดใ้หส้ตัยาบนัสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนฉบบัใดหรือไม ่

 ไมจ่ าเป็นที่จะตอ้งค านงึว่าการเยียวยาทกุชนดิจากภายในประเทศลม้เหลวก่อนจะใชก้ระบวนการนี ้

 การสือ่สารขอ้รอ้งเรียนไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการโดยผูเ้สยีหายเอง 

แมว้่าแหลง่ที่มาของขอ้มลูจะตอ้งมคีวามนา่เชือ่ถือ และ 

 อาจยื่นขอ้รอ้งเรียนไปยงัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนคณะหนึง่และกระบวนการพิเศษ

ประเภทหนึง่ในคราวเดยีวกนั (หากมอีาณัตหินึง่เกี่ยวพนักนั)  
          
71 อาจเป็นองคก์รตามสานธิสญัญาอ่ืน เช่นศาลสิทธิมนษุยชนแห่งทวีปยโุรป หรือศาลสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา 

แต่ไม่รวมกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 

ขอ้จ ากดั 

 จะตอ้งมกีระบวนการพเิศษที่ครอบคลมุถึงประเด็นสทิธิมนษุยชนเฉพาะนัน้หรือรัฐนัน้อยู่ 

(ไมใ่ชว่่าผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษทกุประเภทจะสามารถยุ่งเกี่ยวกบักรณีรายบคุคลได)้ 

 กระบวนการพิเศษไมใ่ชก่ลไกทีม่ผีลผกูพนัทางกฎหมาย 

แตเ่ป็นเร่ืองดลุยพินจิของแตล่ะรัฐว่าจะปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษหรือ

ไม ่และ 

 กระบวนการพิเศษแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะอาณัต ิ  
 
 

 

  ส าหรับขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบักระบวนการพิเศษ กรณุาดบูทท่ี VI (กระบวนการพิเศษ)  

  ของคู่มือเลม่นี ้

 
 

ค. กระบวนการรอ้งเรยีนของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

บคุคลหรือกลุม่ใดท่ีกลา่วอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชนอาจยื่นขอ้รอ้งเรียนภายใตก้ระบวนการ

นี ้เชน่เดยีวกบับคุคลหรือกลุม่อื่นใดท่ีร ูเ้ห็นโดยตรงอย่างเชือ่ถือไดเ้กี่ยวกบัการละเมดิดงักลา่ว 

กระบวนการรอ้งเรียนของคณะมนตรีเป็นกระบวนการรอ้งเรียนสากลประเภทเดยีวที่ครอบคลมุสทิธิมนษุยชนและเ

สรีภาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงในทกุรัฐ 

การรับขอ้รอ้งเรียนภายใตก้ระบวนการนีไ้มผ่กูมดักบัการยอมรับพนัธกรณีตามสนธิสญัญาโดยประเทศที่เป็นปัญห

า หรือการมอียูข่องอาณัตกิระบวนการพิเศษ 

กระบวนการรอ้งเรียนเกี่ยวขอ้งกบัรปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างแพร่หลายในรฐัหนึง่ 

อีกทัง้ไมช่ดเชยใหก้บัผูส้ยีหายหรือเสาะหาการเยียวยาใหก้บักรณีรายบคุคล 

จดุแข็ง 

 กระบวนการสามารถจดัการกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานทกุชนิด 

รัฐไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นภาคีของสนธิสญัญาใดจงึจะสามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวโยงกบัสนธิสญัญานัน้ภายใ

ตก้ระบวนการได ้

 อาจยื่นขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัรฐัใดก็ได ้ 

 ขอ้รอ้งเรียนอาจถกูยืน่โดยผูส้ยีหายเองหรือใครก็ไดท้ี่กระท าการแทนผูเ้สยีหาย 

และไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารมอบอ านาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยผูเ้สยีหาย 

 ผูร้อ้งเรียน (คนเขยีนขอ้รอ้งเรียน) จะไดร้ับการบอกกลา่วถึงการตดัสนิใจที่เกิดขึน้ในขัน้ตอนหลกัๆ 

ของกระบวนการ และ 

 โดยสว่นใหญ่ หลกัเกณฑก์ารรบัขอ้รอ้งเรียนจะเขม้งวดนอ้ยกว่ากลไกรอ้งเรียนอื่นๆ 
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ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปได ้

 กระบวนการอาจใชเ้วลานาน เนือ่งจากขอ้รอ้งเรียนตอ้งผา่นขัน้ตองการพิจารณาหลายขัน้ 

ดงันัน้จึงอาจไมเ่หมาะสมกบักรณีฉกุเฉิน 

 ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งไมส่ามารถไดร้ับการเยียวยาอย่างมปีระสทิธิภาพภายในประเทศกอ่นที่จะสง่ขอ้มลูภายใ

ตก้ระบวนการนี ้

 ไมม่กีารด าเนนิมาตรการฉกุเฉนิชัว่คราวเพื่อคุม้ครอง 

 โดยทัว่ไปขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งสมัพนัธก์บัรปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธมินษุยชน 

หรือกลา่วอีกอย่างคือสง่ผลกระทบตอ่บคุคลจ านวนมากแทนที่จะเป็นรายบคุคล 

 เนือ่งจากเป็นเร่ืองความลบั 

กระบวนการนีอ้าจไมไ่ดร้ับความสนใจจากสาธารณะในเร่ืองสถานการณส์ทิธิมนษุยชนในรัฐที่เป็นปัญหา 

และ 

 กรณีที่ดเูหมอืนเป็นรปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธิมนษุยชนในวงกวา้งซ่ึงก าลงัถกูพิจารณาโดยกระบวน

การพิเศษประเภทหนึง่ องคก์รตามสนธิสญัญาหรือหนว่ยงานอื่นของสหประชาชาต ิ

หรือกระบวนการรอ้งเรียนเร่ืองสทิธิมนษุยชนที่คลา้ยคลงึกนัในระดบัภมูภิาค 

จะไมถ่กูรับไวเ้พื่อพิจารณาภายใตก้ระบวนการนี้ 

 

  ส าหรับขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบักระบวนการรอ้งเรยีน กรณุาดบูทท่ี V (คณะมนตรสิีทธิ 

  มนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

 

วิธีการเขา้ถึงและท างานรว่มกบักระบวนการรอ้งเรยีน 

เมือ่ค านงึถึงขอ้ก าหนดจ าเพาะของแตล่ะกระบวนการแลว้ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทกุคนสามารถเขา้ถึงกระบวนการรอ้งเรียนตา่งๆ ได ้

ผูท้ี่เผชญิกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนหรือบคุคลท่ีสามที่กระท าแทนผูน้ัน้อย่างเชน่ NGOs 

สามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนภายใตแ้ตล่ะกระบวนการเหลา่นี ้

ปกตผิูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะท าตวัเป็นทางผา่นส าหรบับคุคลท่ีแสวงหาความชว่ยเหลอืจากการถกูละเมดิสทิ

ธิมนษุยชนดว้ยการตระเตรียม เสนอ หรือยื่นขอ้รอ้งเรียนแทนพวกเขา อย่างไรก็ตาม 

บคุคลใดที่ย่ืนขอ้รอ้งเรียนแทนผูอ้ื่นควรแนใ่จว่าไดร้ับความยนิยอมจากผูน้ัน้ 

อีกทัง้บคุคลนัน้ทราบถึงผลท่ีตามมาของการยืน่ขอ้รอ้งเรียนดว้ย ยกตวัอย่างเชน่ 

หลงัจากขอ้มลูถกูสง่ใหก้บักระบวนการพิเศษนีแ้ลว้ 

ผูท้รงอาณัตจิะสือ่สารกบัรฐัที่เป็นปัญหาเกี่ยวกบักรณีรอ้งเรียนดงักลา่ว 

ซ่ึงในทา้ยสดุจะถกูรวมไวใ้นรายงานสาธารณะ 

เมือ่ขอ้รอ้งเรียนถกูสง่ไปยงัคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนคณะใด 

ขอ้มลูเกี่ยวกบัผูร้อ้งจะไดร้ับการเปิดเผยตอ่รัฐบาล ดว้ยเหตนุี ้

จึงเป็นสิง่ส าคญัเบื้องตน้ที่ผูก้ลา่วอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายจะตอ้งรบัทราบว่ากระบวนการรอ้งเรียนแตล่ะประเภทท างาน

อย่างไร 

อนึง่ ควรปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของแตล่ะกระบวนการอย่างรอบคอบ 

เพื่อที่จะมัน่ใจไดว้่าขอ้รอ้งเรียนจะถกูรับไวพ้ิจารณา  
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ก. ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตส้นธิสญัญาสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

ขอ้รอ้งเรียนอาจถกูยืน่โดยบคุคลหรือบคุคลท่ีสามซ่ึงไดร้ับมอบอ านาจอย่างถกูตอ้ง อย่างเชน่ทนายความ NGOs 

หรือกลุม่วิชาชพี ใหก้ระท าแทนบคุคลท่ีอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

สว่นตอ่ไปนีจ้ะพิจารณาขอ้ก าหนดและองคป์ระกอบหลกัของขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล  

ขอ้ก าหนด 

1. การใหส้ตัยาบนัโดยรฐัภาคี 

อาจมกีารยื่นขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัรัฐใดในกรณีละเมดิสทิธิมนษุยชนภายใตส้นธิสญัญาสทิธมินษุยชนฉบบัหนึง่ไดห้

าก: 

 รัฐนัน้เป็นภาคีของสนธิสญัญาดงักลา่ว โดยไดใ้หส้ตัยาบนัหรือยอมรับดว้ยวิธีอืน่ และ 

 รัฐภาคีนัน้ไดย้อมรับอ านาจของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตส้นธิสั

ญญาฉบบัดงักลา่วใหพ้ิจารณาขอ้รอ้งเรียนที่ย่ืน 

ซ่ึงจะเป็นการก าหนดใหร้ัฐตอ้งเป็นภาคีของพิธีสารเลอืกรับท่ีเกี่ยวขอ้ง 

หรือท าค าประกาศที่จ าเป็นภายใตส้นธิสญัญานัน้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสนธิสัญญดงักลา่ว  

ควรจ าไวว้่ามรีฐัภาคีจ านวนหนึง่ไดจ้ดัท าขอ้สงวนหรือค าประกาศในสาระส าคญัซ่ึงอาจจ ากดัขอบเขตของพนัธกร

ณีสทิธิมนษุยชนทีผ่กูพนัพวกเขาภายใตส้นธิสญัญาเหลา่นัน้ 

จึงควรมกีารทบทวนเมือ่ตอ้งวนิจิฉยัว่าขอ้รอ้งเรียนใดสามารถท าไดต้ามบทบญัญัตบิางประการของสนธิสญัญาห

รือไม่
72

 

2. การละเมิดรายบคุคล 

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายใตค้ณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาอาจน ามาใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีละเมิดสิทธิมนษุยช

นท่ีเกี่ยวขอ้งกบับคุคลเฉพาะจ านวนหน่ึงคนหรอืมากกว่านัน้ 

และโดยสว่นมากจะไมเ่หมาะสมกบัรปูแบบการละเมดิสทิธมินษุยชนทัว่ไปซ่ึงไมม่กีารระบตุวับคุคล 

3. การเยียวยาภายในประเทศ 

ขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคลภายใตส้นธิสญัญาสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศอาจยื่นไดเ้ฉพาะเมือ่ไม่มีการเยียวยาอยา่

งมีประสิทธิภาพภายในประเทศ เชน่ คด/ีขอ้รอ้งเรียนไดผ้า่นขัน้ตอนตา่งๆ ของระบบศาลในประเทศแลว้ 

หรือผา่นขัน้ตอนทางการปกครองที่สามารถใหก้ารเยียวยาอย่างมปีระสทิธิภาพภายในเวลาอนัสมควรแลว้ 

กฎเกณฑน์ีไ้มส่ามารถน ามาใชห้ากการเยียวยาภายในประเทศไรป้ระสิทธิภาพหรอืถกูยืดเวลาออกไปอยา่งไม่ส

มควร การก าหนดว่าอะไรคือ “การยืดเวลาเกินควร” 

ไมส่ามารถท าไดโ้ดยรวมและจะตอ้งไดร้ับการประเมนิเป็นรายๆ ไป 

 

 

72 หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการใหส้ตัยาบันและค าประกาศ/ขอ้สงวนของรัฐภาคีต่อสนธิสญัญาแต่ละฉบับรวมทัง้พิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวขอ้ง 

ใหค้ลิกตรงน้ี 
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4. การยืน่ขอ้รอ้งเรยีนในนามผ ูเ้สียหาย 

บคุคลหรือองคก์รสามารถย่ืนขอ้รอ้งเรียนแทนบคุคลอื่น 

โดยมขีอ้แมว้่าผูเ้สยีหายคนนัน้ไดใ้หค้วามยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรในรปูแบบของ “ใบมอบอ านาจ” หรือ 

“อ านาจกระท าการ”
73

 

 

5. กระบวนการรอ้งเรยีนประเภทอ่ืน 

หากกรณีใดก าลงัไดร้บัการพิจารณาโดยกระบวนการวินิจฉยัขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงานอ่ืนขององคก์ารส

หประชาชาติ องคก์รระหว่างประเทศหรอืระดบัภมิูภาค 

โดยทัว่ไปกรณีดงักลา่วจะไมส่ามารถถกูพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาขององคก์ารสหประชาชาต ิ

อนึง่ 

หากกรณีนัน้เคยไดร้ับการพิจารณาและยกค ารอ้งโดยศาลสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศในทวีปอเมรกิาหรอื

ศาลสิทธิมนษุยชนแห่งทวีปยโุรป 

บางครั้งขอ้รอ้งเรียนเดยีวกนันัน้อาจเขา้ขา่ยการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา นอกจากนี ้

กรณีที่ย่ืนภายใตอ้าณัตขิองกระบวนการพิเศษประเภทหนึง่ก็ยงัสามารถย่ืนตอ่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาได ้

6. รปูแบบของขอ้รอ้งเรยีน 

แมว้่าผูร้อ้งเรียนถกูขอใหใ้ชแ้บบฟอรม์ตวัอย่างขอ้รอ้งเรียน (ดภูาคผนวก I และ II ของบทนี)้ 

แตก่ารตดิตอ่ในรปูแบบใดพรอ้มขอ้มลูประกอบท่ีเกี่ยวขอ้งก็ถอืว่าเพียงพอแลว้โดยหลกัการ 

ควรยื่นขอ้รอ้งเรียนในภาษาทางการของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนที่เกี่ยวขอ้งกนั
74

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 ความยินยอมดงักล่าวไม่จ าเป็นหากมีเหตผุลหนกัแนน่อันเชื่อไดว่้าเป็นไปไม่ไดท้ี่จะไดร้ับความยินยอมเช่นนัน้ภายใตส้ถานการณท์ี่เป็นอยู่ 

 

 

74 ภาษาเหล่านีป้ระกอบดว้ยภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรัง่เศส รัสเซียและสเปน แต่ขอแนะน าใหผู้ร้อ้งตรวจสอบจากเว็บไซตข์อง OHCHR 

เพ่ือยืนยนัภาษาทางการของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
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ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตค้ณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาควรประกอบดว้ยข้

อมลูอะไรบา้ง? 

 ขอ้มลูสว่นตวัเบ้ืองตน้ของผูท้ี่กลา่วอา้งว่าถกูละเมดิสทิธมินษุยชน (ชือ่ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกิด) 

 ชือ่รฐัภาคีที่ขอ้รอ้งเรียนอา้งถึง 

 หากเป็นขอ้รอ้งเรียนแทนผูอ้ื่น ตอ้งแนบหลกัฐานความยนิยอมหรือการมอบอ านาจโดยบคุคลนัน้ 

(“ใบมอบอ านาจ” เป็นฉบบั) 

หรืออีกทางหนึง่คือใหเ้หตผุลว่าท าไมจึงไมม่คีวามยินยอมหรือการมอบอ านาจหรือท าไมจึงไมส่ามารถสง่

มอบใหไ้ด ้

 การบรรยายขอ้เท็จจรงิโดยละเอียดซ่ึงน าไปสูข่อ้รอ้งเรียน น าเสนอล าดบัเหตกุาณอ์ย่างชดัเจน 

 รายละเอียดขัน้ตอนท่ีด าเนินการเพ่ือหาการเยียวยาทางตลุาการในศาลทอ้งถ่ิน 

เช่นเดียวกบัการเยียวยาทางปกครองท่ีมีประสิทธิภาพทัง้หลายซ่ึงอาจมอียู่ในรฐัที่เป็นปัญหา 

 รายละเอียดการยืน่กรณีหรอืขอ้เท็จจรงิท่ีเกี่ยวขอ้งผา่นชอ่งทางอื่นของการสอบสวนหรือการตกลงระ

หว่างประเทศ ถา้ม ี

 การบรรยายขอ้โตแ้ยง้ว่าเหตใุดขอ้เท็จจริงในคดีจึงเทียบเท่ากบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนที่ระบใุนส

นธิสญัญาซ่ึงบทบญัญัตถิกูยกขึน้มาใช ้

จะเป็นประโยชนห์ากมกีารระบมุาตราท่ีเกี่ยวขอ้งของสนธิสญัญาดว้ย 

 เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งทัง้หมดกบัค ากลา่วอา้งและขอ้โตแ้ยง้ (ค าพิพากษาของศาล เป็นตน้) 

ส าเนากฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งถา้ม ี

 ตามปกต ิขอ้รอ้งเรียนที่ใชภ้าษาหยาบคายกา้วรา้วจะไมไ่ดร้บัการพจิารณา 
  

 

7. ขอ้จ ากดัเวลา 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบเป็นสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนฉ

บนัเดยีวที่ก าหนดเวลาการยื่นขอ้รอ้งเรียนไวอ้ย่างเป็นทางการ กระนัน้ก็ด ี

ตามหลกัการแลว้ขอ้รอ้งเรียนควรถกูยื่นโดยเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะท าไดห้ลงัจากเกิดการละเมดิตามที่กลา่วอา้งและกา

รเยียวยาภายในประเทศลม้เหลว 

การยื่นโดยลา่ชา้อาจท าใหเ้ป็นการยากส าหรับรัฐภาคีที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสม 

และส าหรับคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาที่จะประเมนิความเป็นมาของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างถึ่ถว้น 

ขอ้รอ้งเรียนเร่ืองการละเมดิซ่ึงเกิดขึน้ก่อนที่กลไกรอ้งเรียนจะมผีลบงัคบักบัรัฐภาคีที่เกี่ยวขอ้งนัน้จะไมไ้ดร้ับการตร

วจสอบ (เวน้แตถ่า้สง่ผลกระทบตอ่เนือ่งในการละเมดิสนธิสญัญา) 

ขอ้รอ้งเรียนภายใตอ้นสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบจะตอ้งยืน่ภ

ายในหกเดือนนบัแตม่คี าตดัสนิถึงที่สดุในกรณีดงักลา่วโดยหนว่ยงานภายในประเทศ 
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8. การด าเนินการเรง่ด่วน   

คณะกรรมการตล่ะคณะอาจด าเนนิการเร่งดว่นดว้ยการใชม้าตรการชัว่คราวในกรณีที่จะไมส่ามารถแกไ้ขภยันัน้ไดก้่

อนการตรวจสอบกรณีรอ้งเรียนตามวิธีปกต ิโดยทัว่ไป 

มาตรการดงักลา่วถกูน ามาใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หเ้กิดการกระท าท่ีไมส่ามารถแกไ้ขไดภ้ายหลงั 

ยกตวัอย่างเชน่การลงโทษประหารชวีิตหรือการเนรเทศบคุคลท่ีก าลงัตกอยู่ในความเสีย่งท่ีจะถกูทรมาน 

บคุคลหรอืองคก์รท่ีรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนพิจารณาใชม้าตรการชัว่ค

ราวควรจะตอ้งอธิบายเรือ่งน้ีอยา่งชดัเจนในขอ้รอ้งเรยีนของพวกเขา  

9. ประเด็นอ่อนไหว 

ในกรณีที่มปีระเด็นอ่อนไหวเชงิลกัษณะสว่นตวัหรือสว่นบคุคลซ่ึงเกิดขึน้ในขอ้รอ้งเรียน 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการตดัชือ่ผูเ้สยีหายออกจากค าตดัสนิทา้ยสดุ 

เพื่อที่ว่าเขา/เธอจะไมไ่ดร้ับการเปิดเผยตอ่สาธารณะ  

องคป์ระกอบของกระบวนการ 

หากขอ้รอ้งเรียนมอีงคป์ระกอบส าคญัดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ 

กรณีนีก็้จะถกูจดัไวใ้นรายการอย่างเป็นทางการเพื่อการพจิารณา (นัน่คือ การถกูลงทะเบียนไว)้ 

โดยคณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนที่เกี่ยวขอ้ง  

จากนัน้ กรณีนีจ้ะถกูสง่ตอ่ไปยงัรัฐภาคีที่เป็นปัญหาเพื่อเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 

เมือ่รัฐภาคีนัน้ใหค้ าตอบแลว้ ผูร้อ้งจะไดร้ับโอกาสใหแ้สดงความเห็นเกี่ยวกบัค าตอบจากรัฐเชน่กนั ณ จดุนัน้ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนก็จะพรอ้มท าค าตดัสนิได ้

แตถ่า้รัฐดงักลา่วไมใ่หค้ าตอบแมว้่าจะไดร้ับการเตอืนเพียงครัง้เดยีวหรือหลายครัง้ 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนจะตดัสนิกรณีนัน้โดยใหน้ า้หนกักบัค ากลา่วอา้งของผูร้อ้งเรียน 

ขัน้ตอนหลกัของกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนมอียู่สองขัน้ตอน 

ซ่ึงเป็นที่ทราบกนัว่าคือขัน้ตอน “รับขอ้รอ้งเรียน” และ “พิจารณาขอ้เท็จจริง” ในขัน้แรก 

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาจะพิจารณาว่าขอ้รอ้งเรียนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระบวนการหรือไม ่

หากเห็นว่าควรรับขอ้รอ้งเรียนไวก็้จะด าเนนิการพจิารณาขอ้เท็จจริงในขอ้รอ้งเรียน 

แมว้่าทัง้สองขัน้ตอนมกัไดร้ับการพิจารณาไปพรอ้มกนั 

แตก็่อาจแยกพจิารณาไดต้ามค ารอ้งขอโดยรัฐภาคีที่เป็นปัญหา ในกรณีที่ไมผ่า่นขัน้ตอนการรับขอ้รอ้งเรียน 

ก็อาจไมม่กีารพจิารณาขอ้เท็จจริงตอ่ไป  

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนจะพิจารณาแตล่ะคดโีดยการประชมุปิด 

เมือ่คณะกรรมการประจ าสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนตดัสนิแลว้ ค าตดัสนิจะถกูสง่ไปยงัผูร้อ้งเรียนและรัฐพรอ้มกนั 

หากคณะ 

กรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนตด้สนิว่าผูร้อ้งเรียนเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชนโดยรัฐภ

าคีภายใตส้นธิสญัญาที่เกี่ยวขอ้งจริง ปกตคิณะกรรมการจะก าหนดเร่ืองการเยียวยาท่ีควรจดัให ้

อีกทัง้เชือ้เชญิใหร้ัฐภาคีสง่ขอ้มลูการตดิตามผลภายในเวลาท่ีก าหนด (โดยทัว่ไปคือหกเดอืน) 

ในเร่ืองขัน้ตอนที่รัฐไดด้ าเนนิการเพื่อใหบ้งัเกิดผลตามการตรวจสอบของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินุ

ษยชน
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 
เนือ้หาของค าตดัสนิถึงที่สดุเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงของคด ีหรือค าตดัสนิที่จะไมร่ับคดไีดร้ับการโพสตไ์วบ้นเว็บไซตข์อง 

OHCHR โดยเป็นสว่นหนึง่ของหลกักฎหมายของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสทิธมินษุยชน 

 
 
 

   สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตส้นธิสญัญาสิทธิมนษุยชน 

   ไปท่ีไหน 

ควรสง่ขอ้รอ้งเรียนไปที:่ 
 

Petitions Team 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 22 (เฉพาะกรณีเร่งดว่น ควรรวมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดในรปูเลม่ฉบบั) 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org 

กรณุาระบทุกุครัง้ว่าท่านเขียนถึงคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนคณะใด 

 

 
 
 
 
 
 

ข. การรอ้งเรยีนภายใตก้ระบวนการพิเศษ 

กลไกนีอ้นญุาตใหม้กีารรอ้งเรียนเกี่ยวกบับคุคลเป็นรายกรณีหรือรปูแบบการละเมดิสทิธมินษุยชนโดยทัว่ไป 

บคุคลหรือกลุม่หรือองคก์รที่กระท าการแทนบคุคลใดสามารถย่ืนคดตีอ่ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมมกัท าตวัเป็นทางผา่นส าหรับบคุคลที่แสวงหาความคุม้ครองจากการถกูละเมดิสทิธิมนุ

ษยชน 

บคุคลหรือองคก์รที่ประสงคจ์ะยื่นขอ้รอ้งเรียนภายใตอ้าณัตขิองกระบวนการพเิศษประเภทใดควรก่อนอื่นตรวจดวู่

ามอีาณัตริายประเทศหรือรายประเด็นเกี่ยวขอ้งกบักรณีของพวกเขาหรือไม ่นอกจากนัน้ 

พวกเขาควรอ่านหลกัเกณฑเ์ฉพาะอย่างละเอียดถี่ถว้นซ่ึงจะตอ้งปฏิบตัติามกอ่นที่ขอ้รอ้งเรียนจะถกูรับไว ้

ทัง้คณะท างานเรือ่งการคมุขงัโดยพลการ (Working Group on Arbitrary Detention) 

และคณะท างานเรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจ (Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances) ตา่งมหีลกัเกณฑจ์ าเพาะของตนซ่ึงแตกตา่งจากของอาณตัอิื่นๆ 

เมือ่รับกรณีสว่นบคุคลไวแ้ลว้ 

การตดัสนิใจว่าจะเขา้ไปยุ่งเกี่ยวหรือไมข่ึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษ 

โดยอาศัยหลกัเกณฑท์ี่ผูท้รงอาณัตกิ าหนดไวแ้ละควรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานจรรยาบรรณส าหรบัผ ูท้รงอาณั

ติของกระบวนการพิเศษ ตามปกตหิลกัเกณฑจ์ะสมัพนัธก์บั: 

 ความนา่เชือ่ถือของแหลง่ที่มา ซ่ึงไมค่วรอิงแตร่ายงานของสือ่เพียงอย่างเดยีว 

 ความนา่เชือ่ถือของขอ้มลูท่ีไดร้บั ซ่ึงไมค่วรเกิดจากแรงจงูใจทางการเมอืง  
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การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณีละเมิดสิท

ธิมนษุยชน 

  

 รายละเอียดที่ให ้และ 

 ขอบเขตของอาณัต ิ 

 
เพื่อเป็นการสะดวกตอ่การตรวจสอบกรณีละเมดิท่ีไดร้ับรายงาน 

มแีบบสอบถามที่เกี่ยวเนือ่งกบัอาณัตหิลายประเภททางออนไลนส์ าหรับผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้ขอ้มลูกรณีละเมดิดงัที่มกี

ารกลา่วอา้ง (ดดูา้นลา่ง) อย่างไรก็ดี ควรจ าไวว้่าขอ้รอ้งเรียนจากบคุคลหรือผูเ้ขยีนขอ้รอ้งเรียนคนอื่นๆ 

นัน้จะถือเสมอืนไมม่คีวามแตกตา่งถา้หากยื่นในรปูแบบสอบถาม 

ผูท้ี่เขยีนขอ้รอ้งเรียนควรสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิอย่างสม า่เสมอจากที่ไดย้ื่นไวแ้ลว้  

ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตก้ระบวนการพิเศษควรประกอบดว้ยขอ้มลูอะไรบา้ง? 

 ขอ้มลูประจ าตวัผ ูก้ลา่วอา้งว่าเป็นผ ูเ้สียหาย 

 ขอ้มลูประจ าตวัผ ูถ้กูกลา่วหาว่ากระท าความผิดฐานละเมดิ 

 ขอ้มลูของบคุคลหรอืองคก์รท่ียื่นขอ้รอ้งเรยีน (ขอ้มลูนีจ้ะถกูปกปิดเป็นความลบั) 

 วนัและสถานท่ีเกิดเหต ุและ 

 การบรรยายโดยละเอียดถึงพฤติการณก์ารละเมิดทีก่ลา่วอา้ง 

หมายเหต:ุ 
 

 โดยทัว่ไป ขอ้รอ้งเรียนที่ใชภ้าษาหยาบคายกา้วรา้วจะไม่ไดร้ับการพิจารณา 

 ขอ้รอ้งเรียนควรชดัเจนและตรงประเด็น 

 ควรระบทุกุครั้งว่าตอ้งการยื่นขอ้รอ้งเรียนใหก้บักลไกกระบวนการพิเศษประเภทใด 

 ควรดขูอ้ก าหนดของแต่ละอาณติัส าหรับการยื่นขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล และ 

 สามารถท าขอ้รอ้งเรียนเป็นภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส หรือสเปนก็ได ้
  
 

 

  สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนสว่นบคุคลภายใตก้ระบวนการพิเศษไปท่ีไหน 

Special Procedures Division 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 917 90 06 

E-mail: urgent-action@ohchr.org 

กรณุาระบปุระเภทกลไกกระบวนการพิเศษที่ตอ้งการสง่ขอ้รอ้เรียนในชอ่งหัวขอ้เร่ืองบนอีเมลห์รือโทรสารหรือซอง

จดหมาย พงึจ าไวว้่าอาณัตขิองกระบวนการพิเศษบางประเภทมขีอ้ก าหนดจ าเพาะส าหรับขอ้รอ้งเรียน 

สามารถดรูายละเอียดขอ้ก าหนดเหลา่นีไ้ดภ้ายใตแ้ตล่ะอาณัตบินเว็บไซตข์อง OHCHR  
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

  

 

โดยอาศัยขอ้มลูความเป็นจริงและนา่เชือ่ถือท่ีไดร้ับจากผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชนตามที่กลา่วอา้ง 

ผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษสามารถส่ือสารขอ้รอ้งเรยีนไปยงัรฐับาล โดยสง่ผา่น OHCHR 

และอาจท าในรปูแบบค าอทุธรณฉ์กุเฉินถา้ปรากฏว่าการละเมดิอย่างรา้ยแรงดงักลา่วยงัคงเป็นไปอย่างตอ่เนือ่งห

รือก าลงัจวนเจียนจะเกิดขึน้ หรือรปูแบบจดหมายกลา่วหาถา้การละเมดิท่ีกลา่วอา้งนัน้เกดิขึน้แลว้ 

ดว้ยรปูแบบการสือ่สารเหลา่นี ้

ผูท้รงอาณัตจิะรอ้งขอใหร้ัฐบาลท่ีเป็นปัญหาท าการชีแ้จงเกี่ยวกบักรณีใดเป็นการเฉพาะ 

และ/หรือด าเนนิมาตรการเยียวยาอย่างเพียงพอ 

อีกทัง้ผูท้รงอาณัตสิามารถขอใหร้ัฐบาลแจง้ผลการสอบสวนและการด าเนนิการตา่งๆ ของพวกเขาใหท้ราบ 

พวกเขาอาจเลอืกที่จะไตส่วนเพิม่เตมิหรือจดัท าขอ้เสนอแนะเฉพาะ โดยทัง้นีข้ึน้อยู่กบัค าตอบที่ไดร้ับจากรัฐบาล 

ในบางสถานการณ ์พวกเขาอาจเลอืกที่จะออกแถลงการณส์าธารณะในกรณีดงักลา่ว 

ภายใตก้ฎที่วางไวโ้ดยคณะมนตรีสทิธมินษุยชน 

กระบวนการพิเศษทกุประเภทจกัตอ้งรายงานกิจกรรมของพวกเขาในที่ประชมุประจ าปี 

การสือ่สารที่สง่ออกไปและไดร้บัมามกัเป็นความลบัและจะยงัคงเป็นเชน่นัน้จนกว่าจะมกีารเปิดเผยรายงานประจ าปี

ของกระบวนการพิเศษที่เกี่ยวขอ้งตอ่สาธารณะ เวน้แตว่่าผูท้รงอาณัตติดัสนิใจที่จะออกแถลงการณแ์จกสือ่
75 

 

กรณุาระลกึไวว้่าชือ่ของผูท้ี่กลา่วอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายจะปรากฏอยู่ในรายงานของผูท้รงอาณตัขิองกระบวนการพิเ

ศษ ยกเวน้ในกรณีที่เป็นเด็กหรือดว้ยสถานการณจ์ าเพาะ 

เนือ่งจากรายงานของกลไกกระบวนการพิเศษจะเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

จึงเป็นสิง่ส าคญัที่บคุคลหรือองคก์รที่กระท าการแทนผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธิมนษุยชนจะตอ้งแนใ่จว่าผูเ้สยีหา

ยเหลา่นัน้รับทราบถึงการสง่คดขีองพวกเขาไปยงักลไกกระบวนการพิเศษ 

การที่ชือ่ของพวกเขาอาจอยู่ในการสือ่สารไปยงัหนว่ยงานของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และการทีช่ือ่ (หรือชือ่ย่อ) 

ของพวกเขาอาจปรากฏในรายงานสาธารณะของกระบวนการพิเศษทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 นอกเหนอืจากรายงานประจ าปี ผูท้รงอาณัติบางรายจะจัดท าเอกสารอ่ืนๆ ที่ช่วยอธิบายการท างานของพวกเขา รวมทัง้ขอบเขตของอาณตัิ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง คณะท างานว่าดว้ยการคมุขงัโดยพลการจะออก "ค าแจกแจงรายละเอียด" ของเร่ืองทัว่ๆ ไป และ "ความคิดเห็น" 

เกี่ยวกบัเร่ืองขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุคล ส่วนคณะท างานว่าดว้ยการสญูหายโดยถกูบังคบัหรือไม่สมคัรใจ จะออก “ความเห็นทัว่ไป” 

เกี่ยวกบัปฏิญญาว่าดว้ยการคุม้ครองบคุคลจากการบังคบัใหส้ญูหาย  
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 มแีบบสอบถามมาตรฐานส าหรับการรายงานเร่ืองละเมดิสทิธิมนษุยชนภายใตอ้าณัตดิงัตอ่ไปนี้: 

 คณะท างานเรือ่งการคมุขงัโดยพลการ  

 คณะท างานเรือ่งการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรอืไม่สมคัรใจ 

 คณะท างานเรือ่งการใชท้หารรบัจา้งเป็นเครือ่งมือขดัขวางประชาชนในการใชสิ้ทธิก าหนดเจตน์

จ านงของตนเอง 

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรื่องการสงัหารนอกกระบวนการยติุธรรม อยา่งรวบรดัหรือโดยพลการ 

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการสง่เสรมิและค ุม้ครองสิทธิท่ีจะมีเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออก  

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสิทธิมนษุยชนของผ ูย้า้ยถ่ินฐาน 

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และสื่อลามกท่ีเกีย่วกบัเด็ก 

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการทรมานและการปฏิบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ อยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรอืย า่ยีศกัด์ิศร ี

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งการคา้มนษุย ์โดยเฉพาะสตรแีละเด็ก 

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งความรนุแรงต่อสตร ีตน้เหต ุและผลท่ีตามมา และ 

 ผ ูร้ายงานพิเศษเรือ่งสถานการณข์องนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

อย่างไรก็ตาม ขอ้รอ้งเรียนจากบคุคลและแหลง่อื่นๆ จะไดร้ับการพิจารณาเชน่กนั 

แมว้่าจะไมไ่ดย้ื่นในรปูแบบสอบถาม 
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ค. กระบวนการรอ้งเรยีนของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชน 

ภายใตก้ระบวนการรอ้งเรียนของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

อาจยื่นขอ้รอ้งเรียนโดยบคุคลหรือกลุม่ใดก็ไดท้ี่อา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชน 

หรือรูเ้ห็นโดยตรงอย่างนา่เชือ่ถือเกี่ยวกบัการละเมดิดงักลา่ว 

องคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการปรากฏอยู่ดา้นลา่ง 

 

 

 

ขอ้รอ้งเรยีนภายใตก้ระบวนการรอ้งเรยีนของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชนควรประกอ

บดว้ยขอ้มลูอะไรบา้ง? 

 ขอ้มลูประจ าตวัของบคุคลหรอืองคก์รท่ียื่นขอ้รอ้งเรยีน 

(ขอ้มลูนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบัหากมกีารรอ้งขอ) จะไมม่กีารรบัขอ้รอ้งเรียนที่ไมร่ะบชุือ่ 

 การบรรยายขอ้เท็จจรงิท่ีเกีย่วขอ้งโดยละเอียดที่สดุเท่าท่ีจะท าได ้และระบชุือ่ผ ูเ้สียหายท่ีกลา่วอา้ง 

วนั สถานท่ีและหลกัฐานอ่ืนๆ 

 วตัถปุระสงคข์องการรอ้งเรียน และสิทธิท่ีกลา่วอา้งว่าถกูละเมิด 

 ค าอธิบายว่ากรณีดงักลา่วอาจแสดงถึงรปูแบบการละเมิดสิทธิมนษุยชนอยา่งรา้ยแรงและยืนยนัได้

ว่าเกิดข้ึนจรงิ แทนที่จะเป็นการละเมดิเฉพาะบคุคล และ 

 รายละเอียดที่ว่าไม่สามารถไดร้บัการเยียวยาจากภายในประเทศ 

หรือค าอธิบายว่าการเยียวยาดงักลา่วจะไรป้ระสทิธิภาพหรือกนิเวลาเกนิควรอย่างไร 
   

หมายเหต:ุ 
 

 ขอ้รอ้งเรียนทัง้หลายจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

กรณุาจ าไวว้่าเป็นการไมเ่พียงพอที่จะองิแตร่ายงานของสือ่ 

หากท่านประสงคจ์ะยื่นรายงานสทิธิมนษุยชนเป็นหลกัฐาน 

ท่านควรแนบจดหมายปะหนา้เพื่อบ่งบอกถึงตวัท่าน อธิบายว่าท่านตอ้งการท าคดอีะไร 

และท่านตอ้งการใหพ้ิจารณาขอ้รอ้งเรียนของท่านดว้ยกระบวนการรอ้งเรียนของคณะมนตรีสทิธิมนษุยช

น  

 ขอแนะน าใหจ้ ากดัอยูเ่พียง 10-15 หนา้ อาจยื่นขอ้มลูเพิ่มเตมิในภายหลงัได ้

 สามารถท าขอ้รอ้งเรียนในภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส รัสเซียหรือสเปน 

เอกสารซ่ึงใชภ้าษาอื่นควรไดร้บัการแปลหรือสรปุย่อเป็นภาษาใดภาษาหนึง่ดงัทีก่ลา่วมา และ 

 ขอ้รอ้งเรียนที่ใชภ้าษาเสมอืนหยาบคายหรือดหูมิน่จะไมไ่ดร้ับการพิจารณา  
  
 
 

รายละเอียดของรปูแบบและกระบวนการของกลไกรอ้งเรียนประเภทนีไ้ดร้ับการแจกแจงในมตทิี่ 5/1 

ของคณะมนตรี ขอ้มลูในสว่นนีน้  ามาจากบทบญัญัตใินมตดิงักลา่ว 

เป็นที่คาดหวงักนัว่าบทบญัญตัแิละวิธีการท างานเบื้องตน้เหลา่นี ้

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผูร้อ้งผา่นขัน้ตอนตา่งๆ 

ของกระบวนการจะไดร้ับการพฒันาตอ่ไปอกี  
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ขัน้ตอนของกระบวนการรอ้งเรียน: 

ขัน้ตอนท่ี 1: การคดัสรรเบ้ืองตน้ 
 

ส านกัเลขาธิการของ OHCHR ร่วมกบัประธานคณะท างานดา้นขอ้รอ้งเรียนจะตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนทัง้หมด 

(ค ารอ้ง) ที่ไดร้ับโดยยึดหลกัเกณฑก์ารรับ และจะคดัสว่นที่ไมม่มีลูหรือไมร่ะบชุือ่ออกไป 

หากขอ้รอ้งเรียนถกูรับไวส้ าหรบัขัน้ตอนตอ่ไป ผูเ้ขยีนค ารอ้งจะไดร้ับแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และขอ้รอ้งเรียนจะไดร้ับการสือ่สารไปยงัรฐับาลที่เกี่ยวขอ้งเพือ่ตอบกลบั  

ขัน้ตอนที่ 2: คณะท างานดา้นขอ้รอ้งเรยีน 
 

คณะท างานดา้นขอ้รอ้งเรยีนประกอบดว้ยสมาชกิที่ไดร้ับการแตง่ตัง้หา้คนจากคณะกรรมการท่ีปรกึษาของค

ณะมนตรสิีทธิมนษุยชน และไดร้ับอาณัตใิหป้ระชมุกนัอย่างนอ้ยสองสมยัตอ่ปีเป็นเวลาหา้วนัในแตล่ะสมยั 

คณะท างานจะตรวจสอบค ารอ้งที่ผา่นการคดัสรรเบื้องตน้ประกอบกบัค าตอบท่ีไดร้ับจากรฐับาลเพื่อที่จะสง่เร่ืองส

ถานการณจ์ าเพาะที่ดเูหมอืนแสดงใหเ้ห็นรปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานอย่างรา้ย

แรงและยืนยนัความนา่เชือ่ถือไดว้่าเกิดขึน้จริงไปใหค้ณะท างานดา้นสถานการณพ์จิารณาตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 3: คณะท างานดา้นสถานการณ ์
 

คณะท างานดา้นสถานการณป์ระกอบดว้ยสมาชกิหา้คนของคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นการสว่นตวัและไดร้ับอาณัตใิหป้ระชมุกนัอย่างนอ้ยสองสมยัตอ่ปีเป็นเวลาหา้วนัในแตล่ะสมยัเพื่อพิ

จารณาสถานการณท์ี่คณะท างานดา้นขอ้รอ้งเรียนสง่ตอ่มาให ้คณะท างานชดุนีจ้ะประเมินกรณีตา่งๆ 

ที่ไดร้ับมาและจดัท ารายงานสง่ใหค้ณะมนตรีสทิธิมนษุยชนพรอ้มขอ้เสนอแนะจ าเพาะเกี่ยวกบัสิง่ที่จะตอ้งด าเนนิกา

รในเร่ืองสถานการณท์ี่แสดงใหเ้ห็นรปูแบบคงท่ีของการละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างรา้ยแรง ในทางกลบักนั 

คณะท างานอาจตดัสนิใจที่จะเก็บสถานการณน์ัน้ไวเ้พื่อการทบทวนตรวจสอบหรือยกค ารอ้งนัน้  

 

 

 

  หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัคณะกรรมการท่ีปรกึษาของคณะมนตรสิีทธิ 

 มนษุยชน กรณุาดบูทที ่V (คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน) ของคู่มือเลม่นี ้

 

ขัน้ตอนท่ี 4: คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน 
 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนจะพจิารณาในทีป่ระชมุเต็มคณะเกี่ยวกบัสถานการณท์ี่คณะท างานดา้นสถานการณส์ง่ม

าอย่างบ่อยครั้งเท่าที่จ าเป็น แตอ่ย่างนอ้ยปีละหนึง่ครั้ง 

คณะมนตรีจะตรวจสอบรายงานที่คณะท างานดา้นสถานการณส์ง่ใหด้ว้ยวิธีปิดลบั เวน้แตจ่ะตดัสนิใจเป็นอย่างอืน่ 

จากการพิจารณาสถานการณ ์คณะมนตรีอาจลงมอืด าเนนิการซ่ึงมกัเป็นไปในรปูแบบมตหิรือค าตดัสนิ 

โดยอาจตดัสนิใจใชม้าตรการตอ่ไปนี:้ 
 

 ยตุกิารพิจารณาสถานการณน์ัน้หากไมม่เีหตอุนัสมควรพจิารณาหรือด าเนนิการตอ่ไป 
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 คงสถานการณไ์วภ้ายใตก้ารทบทวน 

และรอ้งขอรฐัที่เป็นปัญหาใหม้อบขอ้มลูเพิ่มเตมิภายในเวลาอนัสมควร 

 คงสถานการณไ์วภ้ายใตก้ารทบทวน 

และแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระที่ทรงคณุวฒิุสงูใหต้ดิตามตรวจสอบสถานการณแ์ละรายงานกลบัใหท้ราบ 

 ยตุกิารทบทวนเร่ืองดงักลา่วภายใตก้ระบวนการรอ้งเรียนแบบปิดลบั 

เพื่อด าเนนิการพิจารณาแบบเปิดเผย 

 เสนอแนะว่า OHCHR ควรใหค้วามร่วมมอืดา้นวิชาการ ความชว่ยเหลอืดา้นการสรา้งศักยภาพ 

หรือบริการใหค้ าปรึกษาแก่รฐัที่เป็นปัญหา 

เอกสารทัง้หมดที่บคุคลและรัฐบาลสง่ใหเ้กี่ยวกบัสถานการณท์ี่ก าลงัไดร้ับการพจิารณา 

รวมถึงค าตดัสนิในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการ จะคงเป็นความลบั 

ในท านองเดยีวกบัสถานการณท์ี่การพจิารณายตุลิง 

 

  สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนภายใตก้ระบวนการรอ้งเรยีนของคณะมนตรี 

  สิทธิมนษุยชนไปท่ีไหน 

Human Rights Council Branch (complaint procedure) 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 

10 – Switzerland 

Fax: +41 (0)22 917 90 11 

E-mail: CP@ohchr.org 
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การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณี 

ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

  
ภาคผนวก I – ตวัอยา่งแบบฟอรม์ส าหรบัการรอ้งเรยีนภายใต:้ 

 พิธีสารเลือกรบัของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 อนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรอืลงโทษอ่ืนๆ อยา่งโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรอืย า่ยีศกัด์ิศร ีหรือ 

 อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏบิติัทางเช้ือชาติในทกุรปูแบบ 

 
 

กรณุาระบช่ืุอกระบวนการใดจากดา้นบนท่ีท่านก าลงัสง่ค ารอ้งถึง 

วนัที่: _____________ 

I. ขอ้มลูเกี่ยวกบัผ ูร้อ้ง:  

 นามสกลุ 

 ชือ่ตน้ 

 สญัชาต ิ

 วนัเดอืนปีและสถานที่เกิด 

 ที่อยู่ส าหรับตดิตอ่เร่ืองค ารอ้ง 

 ระบวุ่าท่านก าลงัยื่นค ารอ้ง:  

- ในนามตนเอง  
- แทนผูอ้ื่น  

[หากก าลังย่ืนค าร้องแทนผูอ่ื้น] 

 กรณุาใหร้ายละเอียดขอ้มลูสว่นตวัของบคุคลนัน้: 

 นามสกลุ 

 ชือ่ตน้ 

 สญัชาต ิ

 วนัเดอืนปีและสถานที่เกิด 

 ที่อยู่ปัจจบุนั  

หากท่านกระท าการดว้ยการรบัรูแ้ละความยินยอมของบคุคลนัน้ 

กรณุาแสดงการมอบอ านาจใหท้่านยื่นค ารอ้งนีแ้ทน  

หรือ 

หากท่านไมไ่ดร้ับมอบอ านาจ กรณุาอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับคุคลนัน้ 

และใหร้ายละเอียดว่าเหตใุดท่านจึงเห็นสมควรที่จะยื่นค ารอ้งแทน 

II. รฐัท่ีเกี่ยวขอ้ง / มาตราท่ีถกูละเมิด  

 ชือ่รัฐทีเ่ป็นภาคีของพธิีสารเลอืกรับ (กรณีรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน) 

หรือไดท้ าค าประกาศที่เกี่ยวโยงกนัไว ้(กรณีรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน 

หรือคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ) 

 มาตราของกตกิาหรืออนสุญัญาท่ีกลา่วอา้งว่าถกูละเมดิ 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 

 

III. ความพยายามหาการเยียวยาภายในประเทศ/การบงัคบัใชก้ลไกระหว่างประเทศอ่ืนๆ  

 ขัน้ตอนที่ด าเนนิการโดยหรือในนามผูท้ีก่ลา่วอา้งว่าเป็นผูเ้สยีหายเพื่อใหไ้ดร้ับความชว่ยเหลอืภายในรฐั

ที่เป็นปัญหาเร่ืองการละเมดิ-รายละเอียดของขัน้ตอนทีด่ าเนนิการ 

อนัรวมถึงการพึ่งพาศาลและหนว่ยงานรฐัอื่นๆ ท่านรอ้งเรียนเร่ืองใด เวลาใดและผลลพัธเ์ป็นอย่างไร 

 หากท่านมไิดเ้สาะหาการเยียวยาเหลา่นีเ้นือ่งจากจะใชเ้วลานานเกินควร ไรป้ระสทิธิภาพ 

ไมม่พีรอ้มอยู่ส าหรับท่าน หรือดว้ยเหตผุลอื่นๆ กรณุาอธิบายเหตผุลของท่านโดยละเอียด 

 ท่านไดเ้คยยื่นเร่ืองเดยีวกนัเพื่อรับการตรวจสอบภายใตก้ระบวนการอืน่ของการสอบสวนหรือการตก

ลงระหว่างประเทศ (เชน่คณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศในทวีปอเมริกา 

ศาลสทิธิมนษุยชนแห่งทวีปยโุรป 

หรือคณะกรรมาธิการว่าดว้ยสทิธิมนษุยชนและสทิธิของประชาชนแห่งทวีปแอฟริกา? 

 หากเคย ใหร้ายละเอียดขัน้ตอนที่เคยหรือก าลงัด าเนนิการ ท่านรอ้งเรียนเร่ืองใด 

เวลาใดและผลลพัธเ์ป็นอย่างไร  
   

IV. ขอ้เท็จจรงิในค ารอ้ง 

 รายละเอียดตามล าดบัเหตกุารณ ์ขอ้เท็จจริงและพฤตกิารณข์องการละเมดิท่ีกลา่วอา้ง 

ใหร้วมทกุเร่ืองที่อาจเกี่ยวพนักบัการประเมนิหรือพจิารณากรณีของท่าน 

กรณุาอธิบายว่าท าไมท่านจึงเห็นว่าขอ้เท็จจริงและพฤตกิารณด์งัที่บรรยายเป็นการละเมดิสทิธิของท่

าน  

 ลงลายมอืชือ่ผูเ้ขยีน  

 
V. รายการเอกสารประกอบ (ส าเนาท่ีตอ้งแนบมากบัค ารอ้งโดยไม่ใชต้น้ฉบบั):  

 การมอบอ านาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้ระท าการ 

(หากท่านก าลงัยื่นค ารอ้งในนามบคุคลอื่นและไมไ่ดใ้หเ้หตผุลของการขาดใบมอบอ านาจเพื่อการเฉพาะ

)   
 

 ค าตดัสนิของศาลและหนว่ยงานภายในประเทศในกรณีของท่าน 

(ส าเนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศจะเป็นประโยชนเ์ชน่กนั)  
 

 ค ารอ้งที่สง่ไปและค าตดัสนิโดยกระบวนการอืน่ของการสอบสวนหรือการตกลงระหว่างประเทศ  
 

 เอกสารหรือหลกัฐานประกอบอื่นๆ ที่ท่านมซ่ึีงสนบัสนนุค าบรรยายของท่านในขอ้ IV (ดา้นบน) 

เกี่ยวกบัขอ้เท็จจริงของการรอ้งเรียนและ/หรือขอ้โตแ้ยง้ของท่านว่าขอ้เท็จจริงดงักลา่วเป็นการละเมิ

ดสทิธิของท่าน  

ในกรณีท่ีท่านมิไดแ้นบขอ้มลูน้ีและจ าเป็นจะตอ้งขอจากท่านเป็นการเฉพาะ 

หรอืท่านมิไดแ้นบเอกสารในภาษาทางการของส านกัเลขาธิการ 

อาจท าใหก้ารพิจารณาค ารอ้งเกิดความลา่ชา้ข้ึน  
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การยื่นขอ้รอ้งเรยีนกรณี 

ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

  
ภาคผนวก II – แนวทางจดัท าค ารอ้งเพ่ือการสื่อสารขอ้มลูภายใต:้ 

 

 พิธีสารเลือกรบัของอนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรใีนทกุรปูแบบ  

 

 

1. ขอ้มลูเกี่ยวกบัผ ูเ้ขียนขอ้รอ้งเรยีน  

 นามสกลุ 

 ชือ่ตน้ 

 วนัเดอืนปีและสถานที่เกิด 

 สญัชาต/ิสถานะพลเมอืง 

 เลขหนงัสอืเดนิทาง/บตัรประชาชน (ถา้ม)ี 

 เพศ 

 สถานภาพสมรส/บตุร 

 อาชพี 

 ภมูหิลงัเชือ้ชาต ิศาสนาที่นบัถือ กลุม่สงัคม (ถา้เกี่ยวขอ้ง) 

 ที่อยู่ปัจจบุนั 

 ที่อยู่ไปรษณียส์ าหรับการตดิตอ่ปิดลบั (หากมนีอกเหนอืจากที่อยู่ปัจจบุนั) 

 โทรสาร/โทรศพัท/์อเีมล ์

 ระบวุ่าท่านก าลงัยื่นขอ้รอ้งเรียนในฐานะ:  

– ผูเ้สยีหายตามที่กลา่วอา้ง หากมผีูเ้สยีหายเป็นกลุม่ ใหข้อ้มลูเบื้องตน้ของแตล่ะคนดว้ย  

– แทนผูเ้สยีหายตามที่กลา่วอา้ง แสดงหลกัฐานการใหค้วามยนิยอมโดยผูเ้สยีหาย 

หรือเหตผุลของการยื่นขอ้รอ้งเรียนโดยปราศจากความยินยอมดงักลา่ว  

2. ขอ้มลูเกี่ยวกบัผ ูเ้สียหายตามท่ีกลา่วอา้ง (หากไม่ใช่ผ ูเ้ขียน)  

 นามสกลุ 

 ชือ่ตน้ 

 วนัเดอืนปีและสถานที่เกิด 

 สญัชาต/ิสถานะพลเมอืง 

 เลขหนงัสอืเดนิทาง/บตัรประชาชน (ถา้ม)ี 

 เพศ 

 สถานภาพสมรส/บตุร 

 อาชพี 

 ภมูหิลงัเชือ้ชาต ิศาสนาที่นบัถือ กลุม่สงัคม (ถา้เกี่ยวขอ้ง) 

 ที่อยู่ปัจจบุนั 

 ที่อยู่ไปรษณียส์ าหรับการตดิตอ่ปิดลบั (หากมนีอกเหนอืจากที่อยู่ปัจจบุนั) 

 โทรสาร/โทรศพัท/์อเีมล ์

3. ขอ้มลูเกี่ยวกบัรฐัท่ีเป็นปัญหา  

 ชือ่ของรัฐภาคีนัน้ (ประเทศ) 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 

 
4. ลกัษณะของการละเมิดตามท่ีกลา่วอา้ง 

ใหข้อ้มลูละเอียดเพื่อสนบัสนนุการรอ้งเรียนของท่านโดยประกอบดว้ย: 

 การบรรยายถึงการละเมดิท่ีกลา่วอา้ง และผูก้ระท าละเมดิ 

 วนั 

 สถานที ่

 บทบญัญัตขิองอนสุญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรปูแบบที่กลา่วอา้งว่าถกูละเมิ

ด หากขอ้รอ้งเรียนอา้งถึงมากกว่าหนึง่บทบญัญตั ิใหอ้ธิบายแตล่ะประเด็นแยกกนั 

5. ขัน้ตอนท่ีด าเนินการเพ่ือขอรบัการเยียวยาภายในประเทศ 

บรรยายการด าเนนิการขอรับการเยียวยาภายในประเทศ ยกตวัอย่างเชน่ 

การพยายามใหไ้ดร้ับการเยียวยาโดยทางกฎหมาย การปกครอง การออกกฎหมาย 

นโยบายหรือโครงการตา่งๆ ตลอดจน: 

 ประเภทของการเยียวยาท่ีเสาะหา 

 วนั 

 สถานที ่

 ใครริเร่ิมด าเนนิการ 

 ด าเนนิการกบัหนว่ยงานหรือองคก์รใด 

 ชือ่ศาลท่ีไตส่วนคด ี(ถา้ม)ี 

 หากการเยียวยาภายในประเทศลม้เหลว ใหอ้ธิบายเหตผุล 
  

หมายเหต:ุ ใหแ้นบส าเนาเอกสารทกุอย่างท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6. กระบวนการระหว่างประเทศอ่ืนๆ 

เคยมกีารตรวจสอบเร่ืองเดยีวกนั 

หรือก าลงัไดร้ับการตรวจสอบภายใตก้ระบวนการอื่นของการสอบสวนหรือการตกลงระหว่างประเทศหรือไม?่ 

หากใช ่ใหอ้ธิบาย: 

 ประเภทของกระบวนการ 

 วนั 

 สถานที ่

 ผลลพัธ ์(ถา้ม)ี 

หมายเหต:ุ ใหแ้นบส าเนาเอกสารทกุอย่างท่ีเกี่ยวขอ้ง 

7. วนัท่ีและลายมือช่ือ 

วนัที่/สถานที่: _____________________ 

ลายมอืชือ่ของผูเ้ขยีน และ/หรือ ผูเ้สยีหาย:___________________ 

8. รายการเอกสารแนบ (อยา่สง่ตน้ฉบบั ใหส้ง่เฉพาะส าเนา) 
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IX. กองทนุและเงินอดุหนนุ 

 

มกีองทนุและเงนิอดุหนนุจ านวนหนึง่ ซ่ึงบางสว่นส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) บริหารจดัการโดยตรง สามารถก่อประโยชนแ์ก่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไดอ้นัรวมถึงองคก์รเอกชน 

(NGOs) องคก์รระดบัรากหญา้ สมาคมวิชาชพีและบคุคลในวิชาชพีตา่งๆ 

กองทนุและเงนิอดุหนนุเหลา่นีส้ามารถสนบัสนนุการเงนิแก่กิจกรรมดา้นสทิธิมนษุยชนบางประเภทของภาคประชาสงั

คม  

กองทนุเป็นเงนิสนบัสนนุกิจกรรมภายในอาณัตขิองพวกเขา OHCHR และส านกังานอืน่ๆ 

ขององคก์ารสหประชาชาตบิริหารไดจ้ดัการกองทนุและเงนิอดุหนนุหลายประเภทเพื่อสนบัสนนุผูม้บีทบาทภาคประชา

สงัคมในบางสถานการณ ์กองทนุจะไดร้ับเงนิสมทบโดยสมคัรใจจากรัฐบาล NGOs องคก์รอืน่ๆ 

ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทัง้คนทัว่ไปเพื่อจดัสรรตามอาณัตขิองพวกเขา 

โดยทัว่ไป องคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ NGOs องคก์รระดบัรากหญา้ 

กลุม่ชมุชนและสมาคมวิชาชพีสามารถสมคัรขอรับเงนิจากกองทนุและเงนิอดุหนนุได ้

ในบางกรณีบคุคลก็อาจสมคัรไดเ้ชน่กนั 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทีต่อ้งการสมคัรควรดคู าแนะน าอย่างถี่ถว้นและปฏิบตัติามขอ้ก าหนดดา้นบริหารจดัการ

และดา้นอื่นๆ  

สถานะท่ีปรกึษาของคณะมนตรเีศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ไม่เป็นขอ้ก าหนดส าหรบั 

NGOs และผ ูมี้บทบาทภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ ในการเขา้รว่มหรอืเขา้ถึงกองทนุหรอืเงินอดุหนนุใดๆ เหลา่น้ี 

ก. กองทนุและเงินอดุหนนุคืออะไร? 

กองทนุและเงนิอดุหนนุที่บริหารจดัการโดย OHCHR ไดแ้ก่: 

 กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือผ ูเ้สียหายจากการทรมาน (United Nations Voluntary Fund for 

Victims of Torture) ใหเ้งนิอดุหนนุผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมที่ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการแพทย ์จิตวิทยา 

สงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย มนษุยธรรมหรืออื่นๆ แกผู่เ้สยีหายจากการทรมานและสมาชกิในครอบครัว 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมซ่ึงเขา้ขา่ยรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NGOs ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นฟ้ืนฟู 

สมาคมผูเ้สยีหาย มลูนธิิและโรงพยาบาล ตลอดจนนกัปกป้องสทิธิมนษุยชนแตไ่มบ่่อยครัง้นกั เชน่ 

ทนายความที่ด าเนนิการแทนผูเ้สยีหาย  
 
 
 

คู่มือเล่มนี้หาดไูดใ้นรปูแบบดิจิทลับนเว็บไซตข์อง OHCHR ที่: http//www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ ในนัน้ท่านจะพบบทต่างๆ 

ในคู่มือที่พรอ้มส าหรับการดาวนโ์หลด เช่นเดียวกบัลิงกอ์า้งอิงที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
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 กองทนุเพ่ือประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Voluntary Fund for Indigenous Populations) 

ใหเ้งนิอดุหนนุค่าเดนิทางแก่ตวัแทนชมุชนหรือองคก์รของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเพือ่เขา้ร่วมการประชมุขององค์

การสหประชาชาตทิีเ่กี่ยวกบัประเด็นชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ 

 กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่ (United Nations Voluntary Trust 

Fund on Contemporary Forms of Slavery) 

ใหเ้งนิอดุหนนุโครงการขนาดเล็กเป็นการเฉพาะแก่องคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ NGOs, 

กลุม่ชมุชนและเยาวชน สหภาพการคา้ หรือสมาคมวิชาชพีที่ใหค้วามชว่ยเหลอืเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม ่

และ 

 โครงการ “รว่มดว้ยช่วยเหลือชมุชน ” (Assisting Communities Together - ACT) 

ใหเ้งนิอดุหนนุขนาดเล็กแก่กจิกรรมอบรมและใหค้วามรูเ้ร่ืองสทิธิมนษุยชนในทอ้งถิน่ 

ในบทนีจ้ะกลา่วถึงกองทนุอีกสองประเภทที่สนบัสนนุกจิกรรมของภาคประชาสงัคมในเร่ืองประเด็นส าคญั คือ: 

 กองทนุเพ่ือประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ (United Nations Democracy Fund) 

ใหท้นุสนบัสนนุโครงการจดัตัง้และสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัสถาบนัประชาธิปไตย สง่เสริมสทิธิมนษุยชน 

และสรา้งหลกัประกนัการมสีว่นร่วมของทกุกลุม่ในกระบวนการประชาธิปไตย และ 

 กองทนุสหประชาชาติเพ่ือผ ูพิ้การ (United Nations Voluntary Fund on Disability) 

ใหท้นุขนาดเล็กเพื่อสนบุสนนุกจิกรรมทีม่จีดุมุง่หมายในการสรา้งศักยภาพใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมสาม

ารถมสีว่นร่วมในการด าเนนิการตามอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ  

แมว้่ากองทนุเหลา่นีจ้ะถกูบริหารจดัการโดยส านกังานอื่นๆ ขององคก์ารสหประชาชาต ิแต ่OHCHR 

ก็ไดร้ับมอบหมายบทบาทในกองทนุดงักลา่วเชน่กนั 
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รายละเอียดการติดต่อ 

กองทุนท่ีบริหำรจัดกำรโดย OHCHR 
 

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: 

+41 (0)22 917 93 15 

Fax: +41 (0)22 917 90 17 E-mail: 

unvfvt@ohchr.org 

Voluntary Fund for Indigenous Populations 

Voluntary Fund for Indigenous Populations 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Phone: +41 (0)22 928 91 64 or +41 (0)22 928 91 42 

Fax: +41 (0)22 928 90 66 

E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 

United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery 

United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Phone: +41 (0)22 928 93 81 or +41 (0)22 928 91 64 

Fax: +41 (0)22 928 90 66 

E-mail: SlaveryFund@ohchr.org 

‘Assisting Communities Together’ (ACT) Project 

ACT Project 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: +41 

(0)22 928 90 61 
 
E-mail: ACTProject@ohchr.org
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กองทุนท่ีบริหำรจัดกำรโดยส ำนกังำนอ่ืนๆ ขององคก์ำรสหประชำชำติ โดยท่ี OHCHR 

ไดร้บัมอบหมำยบทบำทในกองทุนดงักล่ำวดว้ย 
 

United Nations Democracy Fund 
 
United Nations Democracy Fund (UNDEF) 

United Nations 

One UN Plaza, Room DC1-1330 

New York, NY 10017 

United States of America 

Phone: +1 917 367 42 10 or +1 917 367 80 62 

Fax: +1 212 963 14 86 

E-mail: democracyfund@un.org 

United Nations Voluntary Fund on Disability 

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Department for Economic and 

Social Affairs 

United Nations 

Two UN Plaza, DC2-1372 

New York, NY 10017 

United States of America 

Fax: +1 212 963 01 11 

E-mail: enable@un.org 

 
 

ข. กองทนุและเงินอดุหนนุท างานอยา่งไร? 

1.  กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือผ ูเ้สียหายจากการทรมาน 

อาณัตขิองกองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลอืผ ูเ้สียหายจากการทรมานคือการใหเ้งินอดุหนนุโครงการชว่ยเ

หลอืดา้นมนษุยธรรม (การแพทย ์จิตวิทยา กฎหมาย สงัคม และการเงนิ) 

แก่ผูเ้สยีหายจากการทรมานและสมาชกิในครอบครัว 

โดยผา่นชอ่งทางความชว่ยเหลอืที่จดัตัง้อยู่แลว้ซ่ึงสว่นมากคือผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม เชน่ NGOs 

ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นฟ้ืนฟู สมาคมผูเ้สยีหาย มลูนธิิและโรงพยาบาล 

ตลอดจนนกัปกป้องสทิธมินษุยชนแตไ่มบ่่อยครั้งนกั จะไมม่กีารรับใบสมคัรจากองคก์รรฐับาล 

รัฐสภาหรือทางการปกครอง พรรคการเมอืง หรือกลุม่เคลือ่นไหวเสรีนยิม   

กองทนุเพื่อชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการทรมานเป็นกองทนุขนาดใหญ่สดุท่ีจดัการโดย OHCHR 

ซ่ึงใหก้ารสนบัสนนุโครงการของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในมากกว่า 60 ประเทศ 

เลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาติเป็นผูบ้ริหารกองทนุนีด้ว้ยค าแนะน าจากคณะกรรมการดแูลกองทนุซ่ึงจะประชมุกั

นปีละสองครั้ง 

โดยการประชมุในเดอืนกมุภาพนัธจ์ะเกี่ยวกบัประเด็นนโยบายและในเดอืนตลุาคมเกี่ยวกบัการอนมุตัเิงนิอดุหนนุ 

คณะกรรมการจะตรวจสอบรายงานการใชจ้่ายเงนิอดุหนนุทีผ่า่นมา รวมทัง้รับรองขอ้สนอแนะเร่ือง 
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เงนิอดุหนนุรอบใหม ่

อีกทัง้จะประชมุร่วมกบัผูท้ีใ่หก้ารสนบัสนนุกองทนุอย่างสม า่เสมอเชน่เดยีวกบัแหลง่ทนุเชงิสถาบนัอื่นๆ 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการจะอภปิรายกนัในประเด็นเกี่ยวกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการทรมาน 

ส านกัเลขาธิการและคณะกรรมการของกองทนุตัง้อยู่ที่ OHCHR ในนครเจนวีา 

ส านกัเลขาธิการจะตดัสนิใจเร่ืองการรับใบสมคัรขอเงนิอดุหนนุโครงการ 

ในขณะที่คณะกรรมการจะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะใหท้นุแกร่ายใดโดยดจูากขอ้ดขีองโครงการ 

คณะกรรมการจะพจิารณาองคป์ระกอบบางประการดงันี:้ 
 

 จ านวนผูเ้สยีหายจากการทรมานและสมาชกิในครอบครัวท่ีจะไดร้ับความชว่ยเหลอืจากโครงการ 

 ประเภทของการทรมานที่ตอ้งอดกลัน้เผชญิและอาการที่ตามมา 

 ประเภทความชว่ยเหลอืที่จ าเป็น 

 ประสบการณข์องเจา้หนา้ท่ีโครงการในดา้นชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการทรมาน 

 กรณีศึกษาจากผูเ้สยีหายท่ีจะไดร้ับความชว่ยเหลอื และ 

 ความจ าเป็นในการชว่ยโครงการขนาดเล็กที่ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมแก่ผูเ้สยีหายจากการทรมา

นในภมูภิาคส าคญัเร่งดว่นคือแอฟริกา เอเซีย เอเซียกลางและยโุรปตะวนัออก 

ซ่ึงสว่นใหญ่ไดร้ับทนุสนบัสนนุนอ้ยมาก  

เงนิอดุหนนุจากกองทนุจะครอบคลมุระยะเวลา 12 เดอืน และสามารถย่ืนใบสมคัรใหม่เพื่อด าเนนิโครงการตอ่ได ้

ซ่ึงการจะไดเ้งนิอดุหนนุกอ้นใหมข่ึน้อยูก่บัว่าคณะกรรมการไดร้ับรายงานอนัเป็นท่ีน่าพอใจเกี่ยวกบักิจกรรม 

การเงินและการตรวจสอบบญัชีการใชเ้งินอดุหนนุท่ีผ่านมา  

วงจรของเงนิอดุหนนุในแตล่ะปีเป็นดงัตอ่ไปนี:้ 

 ก าหนดเวลารับใบสมคัรและรายงานการใชจ้่ายเงนิอดุหนนุก่อนหนา้นี:้ 1 เมษายน; 

 พิเคราะหใ์บสมคัรโดยส านกัเลขาธิการ พรอ้มทัง้เยี่ยมผูท้ี่ใบสมคัรถกูรับไวแ้ลว้ก่อนท าการคดัสรร: 

เมษายนถึงกนัยายน; 

 ประชมุคณะกรรมการ: ตลุาคม; 

 สง่ขอ้มลูไปยงัผูส้มคัรตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ: พฤศจิกายน; 

 จ่ายเงนิอดุหนนุ: มกราคมของปีถดัจากการสมคัร 

วิธีการเขา้ถึงกองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือผ ูเ้สียหายจากการทรมาน
76

 

ผ ูใ้ดมีสิทธิไดร้บัเงินอดุหนนุ? 

 เฉพาะองคก์รเอกชนเท่านัน้ที่สามารถสมคัรได ้ซ่ึงรวมถงึ NGOs ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นฟ้ืนฟู 

สมาคมผูเ้สยีหาย มลูนธิิและโรงพยาบาล ตลอดจนนกัปกป้องสทิธิมนษุยชนแตไ่มบ่่อยครัง้นกั เชน่ 

ทนายความที่ด าเนนิการแทนผูเ้สยีหาย 

 ใบสมคัรจากองคก์รรฐับาล กลุม่เคลือ่นไหวเสรีนยิมหรือพรรคการเมอืงจะไมไ่ดร้ับการพิจารณา   

  
 
76 รัฐบาล NGOs และองคก์รภาคเอกชนหรือภาครัฐสามารถใหก้ารสนบัสนนุกองทนุได ้ส าหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการสมทบเงนิกองทนุ 

กรณุาติดต่อส านกัเลขาธิการ 
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 ผูไ้ดร้ับประโยชนโ์ดยตรงจากโครงการจะตอ้งเป็นผูเ้สยีหายจากการทรมาน ดงัเป็นทีเ่ขา้ใจตามมาตรา 1 

ของปฏิญญาว่าดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการทรมานและการปฏิบตัหิรือลงโทษอืน่ๆ 

อย่างโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศักดิศ์รี หรือสมาชกิในครอบครัว 

 เจา้หนา้ท่ีที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการควรมปีระสบการณใ์นการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรงแก่ผูเ้สยีหายจากกา

รทรมาน และควรด าเนนิโครงการอยู่แลว้ในขณะยื่นขอเงนิอดุหนนุ 

 การสมคัรจะตอ้งใชแ้บบฟอรม์ใบสมคัรออนไลนข์องกองทนุ ซ่ึงพบไดใ้นเว็บไซตข์อง OHCHR 

 จะตอ้งยื่นใบสมคัรไปที่ส านกัเลขาธิการของกองทนุก่อนวนัที่ 1 เมษายนของทกุปี  

ผูท้ี่สมคัรขอเงนิอดุหนนุจากกองทนุเป็นครั้งแรกควร: 

 ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัองคก์รของตน 

 แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ท่ีขององคก์รมปีระสบการณด์า้นการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรงแก่ผูเ้สยีหายจากกา

รทรมาน (ควรแนบประวตัมิาดว้ย) 

 อธิบายจดุมุง่หมายและความสมเหตสุมผลของโครงการ และ 

 ใหข้อ้บงัคบัขององคก์รมาดว้ย 
  

โครงการประเภทใดท่ีจะถกูรบัไวพิ้จารณา? 

 ใบสมคัรขอรับเงนิอดุหนนุควรมุง่ประสงคท์ี่จะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการแพทย ์จิตวิทยา สงัคม 

เศรษฐกจิ กฎหมาย มนษุยธรรมหรืออื่นๆ แก่ผูเ้สยีหายจากการทรมานและสมาชกิในครอบครัว 

 ใบสมคัรส าหรับโครงการที่เกี่ยวกบัการน าผูเ้สยีหายจากการทรมานกลบัคืนสูส่งัคมทัง้ดา้นเศรษฐกิจและ

สงัคม อนัรวมถึงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บัผูเ้สยีหาย จะถกูรับไวพ้ิจารณา 

 อาจใหเ้งนิอดุหนนุจ านวนจ ากดัส าหรับการฝึกอบรมผูป้ฏิบตังิานหรือการจดัประชมุและสมัมนาที่เนน้การ

ดแูลรักษาผูเ้สยีหายจากการทรมานเป็นการพิเศษ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มของทนุ 

 ใบสมคัรส าหรับโครงการที่มุง่รณรงคเ์พื่อตอ่ตา้นการทรมาน ป้องกนัการทรมาน 

หรือชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่โครงการอื่นจะไมถ่กูรับไวพ้ิจารณา 

 ใบสมคัรส าหรับโครงการที่เกี่ยวกบัการสบืสวน ศึกษา วิจยั จดัพิมพจ์ดหมายขา่ว 

หรือกิจกรรมคลา้ยคลงึกนัจะไมถ่กูรับไวพ้ิจารณา 

 โดยทัว่ไป ใบสมคัรส าหรับโครงการที่มจีดุมุง่หมายเพือ่สนบัสนนุเงนิทนุจดัตัง้ NGO 

หรือองคก์รภาคประชาสงัคมขึน้ใหมจ่ะไมถ่กูรับไวพ้ิจารณา 

 NGOs และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอื่นๆ 

ที่ย่ืนใบสมคัรส าหรับโครงการซ่ึงใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรงดา้นกฎหมายแก่ผูเ้สยีหายจากการทรมานควร

ใหข้อ้มลูว่าฝ่ายตลุาการสามารถจดัหาความชว่ยเหลอืทางกฎหมายใหก้บัผูเ้สยีหายโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตา

มกฎหมายภายในประเทศหรือไม ่นอกจากนี ้

ควรใหร้ายชือ่ผูเ้สยีหายท่ีจะไดร้ับความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายมาพรอ้มกบัใบสมคัร 

 กองทนุจะไมใ่หค้่าชดเชยแก่ผูเ้สยีหาย  
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เงินทนุฉกุเฉิน 

อาจมขีอ้ยกเวน้ใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมสามารถย่ืนค ารอ้งขอความชว่ยเหลอืฉกุเฉินในชว่งระหว่างการประชุ

มสองสมยัของคณะกรรมการส าหรับโครงการที่ไดร้ับเงนิอดุหนนุจากกองทนุและก าลงัเผชญิปัญหาดา้นการเงนิ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมควรสง่ค ารอ้งขอเงนิทนุฉกุเฉินโดยใชใ้บสมคัรออนไลนข์องส านกัเลขาธกิาร 

พรอ้มกบัจดหมายอธิบายโดยละเอียดถึงเหตผุลท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้ับความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเร่งดว่น 

ใบสมคัรจะถกูจดัว่าเขา้ขา่ยเฉพาะในกรณีเกิดสถานการณท์ี่คาดไมถ่ึงซ่ึงสง่ผลใหจ้ านวนผูเ้สยีหายที่ไดร้ับความชว่ยเ

หลอืเพิม่ขึน้ (เชน่ เป็นผลมาจากการทะลกัของผูเ้สยีหายจากการทรมานดว้ยเหตขุองวิกฤตดิา้นมนษุยธรรม 

 
 
 

 

วิธีการสมคัรกบักองทนุ 

โดยทัว่ไป ควรกรอกใบสมคัรผา่นระบบจัดการเงนิอดุหนนุทางออนไลน ์ในกรณียกเวน้ 

อาจสง่ใบสมคัรเป็นโดยไปรษณียท์างอากาศหรืออเีมล ์สามารถขอแบบฟอรม์ใบสมคัรไดจ้ากส านกัเลขาธิการ  
 

สง่ใบสมคัรไดท่ี้ไหน 

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: +41 (0)22 917 

93 15 

Fax: +41 (0)22 917 90 17 

E-mail: unvfvt@ohchr.org 
 

เม่ือยื่นใบสมคัร กรณุาจ าไวว่้า: 
 

 ส านกัเลขาธิการของกองทนุจะไมร่ับใบสมคัรที่ไมใ่ชแ้บบฟอรม์ของกองทนุ ไมใ่หข้อ้มลูทัง้หมดตามที่ขอ 

ไมไ่ดล้งลายมอืชือ่และวนัที่โดยหัวหนา้โครงการ หรือใบสมคัรใดๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามค าแนะน าของกองทนุ 

 ใบสมคัรอาจเป็นภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส หรือสเปน  

หากตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลอืผ ูเ้สียหายจากการทรมาน 

กรณุาดเูว็บไซตข์อง OHCHR 
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2. กองทนุเพ่ือประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

มุง่ที่จะเอื้อหนนุการมสีว่นร่วมของตวัแทนชมุชนหรือองคก์รของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิในการประชมุของหนว่ยง

านสหประชาชาตสิองหนว่ยงานที่ท างานประเด็นสทิธิของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ คือ: 
 

 กลไกผ ูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous 

Peoples) และ 

 สภาถาวรว่าดว้ยสิทธิของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม (Permanent Forum on Indigenous Rights) 

กลไกผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธิของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเป็นกลไกใหมข่องคณะมนตรสิีทธิมนษุยชน
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ซ่ึงเขา้มาแทนทีค่ณะท างานเรือ่งประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิมของคณะอนกุรรมาธิการว่าดว้ยการสง่เสริมและคุม้ค

รองสทิธมินษุยชนในอดตี 

 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเกี่ยวกบักลไกผ ูเ้ช่ียวชาญ กรณุาดบูทที่ V (คณะมนตรสิีทธิมนษุยชน) 

ของคู่มือเลม่นี ้

 

สภาถาวรว่าดว้ยสทิธิของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเป็นหนว่ยงานที่ปรึกษาของคณะมนตรเีศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหป

ระชาชาต ิและเป็นหนว่ยงานระดบัสงูซ่ึงตัง้อยู่ในนครนวิยอรก์ที่สนบัสนนุดา้นความร่วมมอืระหว่างหนว่ยงานตา่งๆ 

ในประเด็นชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ กองทนุเพื่อประชากรทอ้งถิ่นดัง้เดมิซ่ึงบริหารโดย OHCHR 

ใหเ้งินอดุหนนุค่าเดินทางแกต่วัแทนของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิและอวคก์รที่ท างานกบัพวกเขาเพื่อเขา้ร่วมการประชมุข

องหนว่ยงานเหลา่นี ้ดว้ยความชว่ยเหลอืดงักลา่ว 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิจะสามารถแบ่งปันทกัษะความเชีย่วชาญของพวกเขาและน าความ

รูท้ี่ไดร้ับกลบัไปดว้ย  

กองทนุนีบ้ริหารจดัการโดยเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาตติามระเบียบและกฎเกณฑด์า้นการเงนิขององคก์ารส

หประชาชาต ิ

ดว้ยค าแนะน าจากคณะกรรมการดแูลกองทนุซ่ึงสมาชกิทกุคนลว้นมปีระสบการณใ์นเร่ืองชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ 

วิธีการเขา้ถึงกองทนุเพ่ือประชากรทอ้งถ่ินดัง้เดิม
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การมสีว่นร่วมสนบัสนนุอย่างกระตอืรือรน้ของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมทัง้ระดบัทอ้งถิน่ 

ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตไิดม้สีว่นชว่ยอย่างใหญ่หลวงตอ่การคืบหนา้ของประเด็นชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิในเวทีโลก 

หนว่ยงานขององคก์ารสหประชาชาตใินเร่ืองประชากรทอ้งถิน่ดัง้เดมิเป็นเคร่ืองมอืปฏิบตักิารที่ส าคญัส าหรับผูม้บี

ทบาทภาคประชาสงัคมซ่ึงท างานกบัชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

และส าหรับกลุม่ภาคประชาสงัคมของชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิเองเชน่กนั 

เงนิอดุหนนุค่าเดนิทางมเีป้าประสงคท์ี่จะเพิ่มจ านวนและความหลากหลายของปวงชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิในการเขา้ร่วม

การประชมุของหนว่ยงานเหลา่นี้ 

 
 
 
 
77 จัดตัง้ขึน้โดยมติที่ 6/36 ในวันที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 2007 

 

 

78 รัฐบาล NGOs และองคก์รภาคเอกชนหรือภาครัฐสามารถใหก้ารสนบัสนนุกองทนุได ้ส าหรับขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัวิธีการสมทบเงนิกองทนุ 

กรณุาติดต่อส านกัเลขาธิการ
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ผ ูใ้ดมีสิทธิไดร้บัเงินอดุหนนุ? 

ตวัแทนที่เป็นชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิขององคก์รและชมุชนทอ้งถิ่นดัง้เดมิ 
 

 ผูท้ี่ไมม่โีอกาสเขา้ร่วมการประชมุของกลไกผูเ้ชีย่วชาญหรือสภาถาวร และ  

 ผูส้ามารถมสีว่นร่วมในการใหค้วามรูเ้ชงิลกึแก่กลไกผูเ้ชีย่วชาญหรือสภาถาวรเกี่ยวกบัปัญหาท่ีสง่ผลกระ

ทบตอ่ประชากรทอ้งถิ่นดัง้เดมิ และผูท้ี่จะเป็นตวัแทนทางภมูศิาสตรไ์ดใ้นขอบเขตกวา้งขึน้ 

ขอ้ก าหนดในการสมคัร 

 เงนิอดุหนนุค่าเดนิทางจะใหเ้ป็นรายบคุคล-

องคก์รหรือผูไ้ดร้ับประโยชนร์ายใดไมส่ามารถขอเปลีย่นตวับคุคลได ้

 ใบสมคัรจากบคุคลจะตอ้งแนบจดหมายรับรองที่ลงลายมอืชือ่โดยฝ่ายบริหารหนึง่คนขององคก์รชนทอ้ง

ถิ่นดัง้เดมิของพวกเขา คณะกรรมการจะไมพ่ิจารณาจดหมายที่ลงลายมอืชือ่โดยผูส้มคัร 

 อาจมผีูส้มคัรไดไ้มเ่กินสองคนจากหนึง่องคก์ร 

 ผูส้มคัรจะถกูขอใหย้ื่นแบบฟอรม์ใบสมคัรและจดหมายรับรองในภาษาทางการของส านกัเลขาธิการของค

ณะกรรมการ (องักฤษ ฝรัง่เสศ หรือสเปน) 

 ผูส้มคัรจะถกูขอใหร้ะบหุนา้ท่ีรบัผดิชอบของตนภายในองคก์รหรือชมุชน 

การอนมุตัโิดยคณะกรรมการใหผู้ส้มคัรคนใดเขา้ร่วมการประชมุของสภาถาวรไมจ่ ากดับคุคลนัน้จากการไ

ดร้ับอนมุตัใิหเ้ขา้ร่วมการประชมุของกลไกผูเ้ชีย่วชาญ หรือในทางกลบักนั 
   
 
 

 

จะยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ไหน 

สามารถหาแบบฟอรม์ใบสมคัรขอเงนิอดุหนนุไดจ้ากเว็บไซตข์อง OHCHR และควรยื่นใบสมคัรก่อนวนัที ่1 

ตลุาคม ของทกุปี โดยสง่ไปที่: 

Voluntary Fund for Indigenous Populations 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Phone: +41 (0)22 928 91 64 or +41 (0)22 928 91 42 

Fax: +41 (0)22 928 90 66 

E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 
 

ดขูอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบังานดา้นชนทอ้งถ่ินดัง้เดิมของ OHCHR ไดท้ี่เว็บไซตข์อง OHCHR 
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คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 

3. กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่  

กองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่ใหเ้งินอดุหนนุโครงการขนาดเล็กเป็นการเ

ฉพาะแก่องคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ NGOs, กลุม่ชมุชนและเยาวชน สหภาพการคา้ 

หรือสมาคมวิชาชพีทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่ (เชน่ แรงงานเด็ก การคา้มนษุย ์

การบงัคบัใชแ้รงงาน) 

วตัถปุระสงคข์องเงนิอดุหนนุโครงการคือการขยายความชว่ยเหลอืทางกฎหมายและการเงนิผา่นชอ่งทางท่ีจดัตัง้อยู่

แลว้ไปยงับคุคลท่ีถกูละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างรา้ยแรงอนัเป็นผลมากจากรปูแบบการคา้ทาสยคุใหม ่

เงนิอดุหนนุนีช้ว่ยใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมซ่ึงมกัท างานกบัระดบัรากหญา้สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้สยีหา

ยจ านวนมากมายไดโ้ดยตรงดว้ยเงนิทนุเพียงเล็กนอ้ย 

วิธีการเขา้ถึงกองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่ 

ปัจจบุนั ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมมากมายก าลงัตอ่สูแ้ละคุม้ครองเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหมใ่นสว่นตา่งๆ 

ของโลก 

สว่นใหญ่การปฏิบตัเิยี่ยงทาสมกัถกูชอ่นเรน้และผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจมบีทบาทส าคญัในการเปิดโปงการ

ละเมดิสทิธมินษุยชนทีเ่ชือ่มโยงกบัรปูแบบการคา้ทาสยคุใหมไ่ด ้ค าว่า “ความเป็นทาส” 

ในทกุวนันีห้มายความรวมถึงการละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างหลากหลาย 

นอกเหนอืจากระบบทาสแบบดัง้เดมิและการคา้ทาสแลว้ การละเมดิเหลา่นีย้งัรวมการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก 

สือ่ลามกเกี่ยวกบัเด็ก การแสวงหาประโยชนจ์ากแรงงานเด็ก การขลบิอวยัวะเพศเด็กหญิง 

การใชเ้ด็กในความขดัแยง้ทีใ่ชอ้าวธุห า้หัน่กนั แรงงานขดัหนี ้การคา้มนษุยแ์ละการขายอวยัวะมนษุย ์

การแสวงหาประโยชนจ์ากการดา้ประเวณี ตลอดจนวิธีปฏิบตัภิายใตก้ารแบ่งผวิและระบอบจกัรวรรดนิยิม  

เงนิอดุหนนุโครงการเป็นการเฉพาะแก่องคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ NGOs, กลุม่ชมุชนและเยาวชน สหภาพการคา้ 

หรือสมาคมวิชาชพีมุง่ที่จะยกระดบัการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในการขจดัความเป็นทาสทัว่โลก 

ผ ูใ้ดมีสิทธิไดร้บัเงินอดุหนนุโครงการ? 

 องคก์รที่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางตรงแก่บคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธมินษุยชนอนัเป็นผลมากจากรปูแบบการคา้ท

าสยคุใหม ่โดยสว่นมากเงนิอดุหนนุจะไดร้ับการอนมุตัเิพื่อความชว่ยเหลอืทางตรง 

เงนิจะถกูสง่ไปยงัผูร้ับผา่นองคก์รภาคประชาสงัคมที่ไดร้ับการอนมุตัแิละจดัตัง้อยู่ก่อนแลว้หรือเครือขา่ยร

ะดบัลา่งซ่ึงใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรม กฎหมายและการเงนิแก่ผูเ้สยีหาย 

 องคก์รที่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางออ้มแก่ผูเ้สยีหายผา่นมาตรการเชงิป้องกนัและการฝึกอบรม 

หลายโครงการทีไ่ดร้ับการอนมุตัจิะเป็นโครงการดา้นฟ้ืนฟูและใหก้ารศึกษา 

เพื่อที่จะชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายใหส้ามารถพึง่พาตนเองและมคีวามเสีย่งนอ้ยลงจากการถกูเอาเปรียบ  
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ขอ้ก าหนดในการสมคัร 

 จะตอ้งสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรตน้ฉบบัซ่ึงหาไดท้างออนไลนโ์ดยไปรษณียท์างอากาศ 

พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่และวนัทีก่ ากบั ใบสมคัรอาจเป็นภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส หรือสเปน 

 องคก์รหนึง่สามารถขอเงนิอดุหนนุจากกองทนุไดไ้มเ่กินทนุละ US$ 15,000 

 จะคดัเลอืกโครงการจากทกุภมูภิาคเพื่อที่จะไดเ้ห็นภาพรปูแบบการคา้ทาสยคุใหม่ทัว่โลกในวงกวา้งที่ส ุ

ดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 โครงการควรค านงึถึงความสมดลุทางเพศสภาพ 

 เงนิอดุหนนุโครงการควรไดร้ับการจดัสรรส าหรับใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรงกบัเหยื่อและองคก์รภาคป

ระชาสงัคมในทอ้งถิ่น เงนิอดุหนนุอาจถกูสง่ผา่น NGO ระหว่างประเทศ 

ดว้ยขอ้แมว้่าจะไมม่กีารเก็บเงนิสว่นใดไวเ้พื่อกิจกรรมของตนเอง 

 คณะกรรมการจะไมพ่ิจารณาใบสมคัรที่ส านกัเลขาธกิารมไิดร้ับขอ้มลูอนันา่พอใจเพิ่มเตมิตามที่ขอ 

หลงัจากมกีารแจง้เตอืนครั้งทีส่องแลว้  
 

 

โครงการท่ีไดป้ระโยชนจ์ากกองทนุช่วยเหลือเหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่  

Mahila Seva Samithi, 

ประเทศอินเดีย: ในปี ค.ศ. 2005 

เงนิชว่ยเหลอืจ านวน US$ 2,000 

ไดช้ว่ยเหยือท่ีเป็นแรงงานเด็กใหไ้ดเ้

ขา้เรียนในโรงเรียนระดบัอนบุาลแล

ะระดบัประถม 

พรอ้มทัง้อปุกรณก์ารเรียน 

โครงการไดต้ดิตามประเมนิผลทกุสี่

เดอืนเพื่อดคูวามกา้วหนา้ของเด็กเ

หลา่นี ้

Jadakris, ประเทศไนจีเรยี: ในปี 

ค.ศ. 2006 

เหยื่อการคา้มนษุยจ์ านวน 30 

รายไดร้ับความสนบัสนนุเป็นจ านว

นเงนิ US$ 6,400 

ส าหรับการฟ้ืนฟูและการฝึกอบรม

อีกครั้ง 

เพื่อชว่ยใหพ้วกเขาสามารถหาเลีย้ง

ชพีได ้
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จะยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ไหน 

ควรยื่นแบบฟอรม์ใบสมคัรขอรับเงนิอดุหนนุก่อนวนัที ่15 กนัยายน ของทกุปี โดยสง่ไปที:่ 

United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

Phone: +41 (0)22 928 93 81 or +41 (0)22 928 91 64 

Fax: +41 (0)22 928 90 66 

E-mail: SlaveryFund@ohchr.org 

ผูส้มคัรควรยื่นแบบฟอรม์ใบสมคัรที่กรอกครบถว้น โดยหาแบบฟอรม์ไดจ้ากเว็บไซตข์อง OHCHR 

 
 

    หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาดแูผ่นพบัเร่ืองกองทนุสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือ 

   เหยื่อของการคา้ทาสยคุใหม่  

 

4. โครงการ “รว่มดว้ยช่วยเหลือชมุชน”  

ในปี ค.ศ. 1998 OHCHR และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - 

UNDP) จดัตัง้โครงการ “รว่มดว้ยช่วยเหลอืชมุชน (ACT)” 

ซ่ึงใหเ้งนิอดุหนนุขนาดเล็กแก่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม อยา่งเชน่ NGOs สมาคมในทอ้งถิน่ 

สถาบนัการศึกษาและกลุม่วิชาชพีที่ด าเนนิงานดา้นการศึกษาเรือ่งสิทธิมนษุยชนและกิจกรรมฝึกอบรมในชมุช

นทอ้งถ่ิน ตลอดเวลาหลายปีที่ผา่นมา 

เงนิอดุหนนุมุง่เนน้ที่จะสนบัสนนุกิจกรรมภายใตบ้ริบทของทศวรรษสหประชาชาตเิพื่อการศึกษาดา้นสทิธิมนษุยชน 

(United Nations Decade for Human Rights Education) (1995-2004) 

รวมทัง้ของโครงการระดบัโลกเพื่อการศึกษาดา้นสทิธมินษุยชน (World Programme for Human Rights Education) 

(2005-ปัจจบุนั) ตัง้แต ่ค.ศ.1998 OHCHR และ UNDP ไดส้นบัสนนุโครงการมากกว่า 800 โครงการใน 73 

ประเทศ 

การบริหารจดัการโดยรวมของโครงการ ACT อยู่ภายใตก้ารประสานงานของส านกังานใหญ่ OHCHR 

ในแตล่ะประเทศที่เขา้ร่วมจะม ี“หนว่ยเฉพาะกิจ ACT” อนัประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานระดบัประเทศของ 

UNDP และตวัแทน OHCHR ในพื้นที ่(ถา้ม)ี ตลอดจนจากหนว่ยงานสหประชาชาตอิื่นๆ 

ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบการเผยแพร่แบบฟอรม์ใบสมคัร คดัเลอืกกิจกรรมที่จะไดร้ับเงนิอดุหนนุ 

และตติามตรวจสอบการด าเนนิกิจกรรมโดยตดิตอ่ทางตรงกบัผูไ้ดร้ับเงนิอดุหนนุ  

โครงการ ACT ใชแ้นวทางจากลา่งสูบ่น 

โดยผลกัดนัใหม้กีารด าเนนิการในระดบัชมุชนดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาการเคารพสทิธมินษุยชนในทางปฏิบตัไิด ้

จริงซ่ึงเกี่ยวโยงกบัสภาวะจ าเพาะของประชาชน ตามหลกัการแลว้ โครงการ ACT 

มุง่หมายที่จะสรา้งศกัยภาพอนัเขม้แข็งของทอ้งถิ่นเพื่อการศึกษาดา้นสทิธิมนษุยชน 

การฝึกอบรมและขอ้มลูสาธารณะ ยกตวัอย่างเชน่ โครงการไดใ้หท้นุแก่: 
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 การประชมุเชงิปฏิบตักิารและการฝึกอบรมเร่ืองสทิธมินษุยชนใหก้บักลุม่ตา่งๆ ไดแ้ก่คร ูผูห้ญิง 

นกัสงัคมสงเคราะห ์เจา้หนา้ท่ีรฐั และปวงชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

 การรณรงคด์ว้ยกิจกรรมดา้นวฒันธรรมเพื่อใหต้ระหนกัเร่ืองสทิธิมนษุยชน อย่างเชน่ การแสดงละคร 

นทิรรศการศิลปะ และคอนเสริต์ดนตรีร็อด 

 การผลติ/แปลเอกสารดา้นสทิธิมนษุยชนและการเผยแพร่ผา่นสือ่ 

 การจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูเพื่อสง่เสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน 

 โครงการการศึกษาส าหรับกลุม่ความเสีย่งโดยเฉพาะ เชน่นกัโทษ ผูข้ายบริการทางเพศ ผูต้ดิเชือ้เอชไอวี 

เด็กก าพรา้ คนพลดัถ่ินภายในประเทศ และ 

 กิจกรรมการศึกษาเร่ืองสทิธมินษุยชนส าหรับเด็กและเยาวชน เชน่การจดัแขง่ขนัในโรงเรียน 

และการจดัตัง้ชมรมเยาวชนเพือ่สทิธิมนษุยชน  
  

วิธีการเขา้ถึงโครงการ ACT  

โครงการ ACT ใหค้วามสนบัสนนุดา้นการเงนิแกผู่ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในระดบัลา่ง โดยเฉพาะ NGOs 

ในทอ้งถิ่น สถาบนัการศึกษา กลุม่วิชาชพี 

สือ่ทอ้งถิ่นและองคก์รของสตรีที่ลว้นด าเนนิกจิกรรมใหก้ารศึกษาเร่ืองสทิธมินษุยชน  

ขอ้ก าหนดในการสมคัร 

 ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นองคก์รหรือสมาคมของภาคประชาสงัคมทีม่ศีักยภาพในการด าเนนิโครงการที่ก าลงัยื่น

เสนอ 

 โครงการที่เสนอตอ้งมนีวตักรรม น าไปเป็นตน้แบบได ้

และถกูออกแบบมาเพื่อท าใหเ้กดิประโยชนย์ัง่ยนืสงูสดุแก่ทอ้งถิ่น 

 ระยะเวลาของโครงการไมค่วรเกินหกเดอืน ดว้ยงบประมาณไมเ่กนิ US$ 5,000 

 ศนูยป์ระสานงาน ACT 

ขององคก์ารสหประชาชาตปิระจ าประเทศที่เขา้ร่วมจะเผยแพร่และเก็บรวบรวมในสมคัรภายในเวลาท่ีก าห

นด ผูไ้ดร้ับเงนิอดุหนนุจะตอ้งท าขอ้ตกลงกบัส านกังาน UNDP ประจ าประเทศหรือกบั OHCHR 

 สามารถย่ืนใบสมคัรและรายงานของโครงการเป็นภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส หรือสเปน  
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ตวัอยา่งโครงการท่ีไดร้บัเงินอดุหนนุจากโครงการ ACT  

 
 

ในประเทศ Madagascar โครงการ 

ACT 

สนบัสนนุโครงการทีเ่นน้เร่ืองสทิธิ

ของเด็กพิการ 

ซ่ึงรวมกิจกรรมหุ่นเชดิและการจดั

เตรียมกบัแจกจ่ายคูม่อืที่เกี่ยวขอ้ง 

โครงการเขา้ถึงนกัเรียนจ านวนกว่

า 6,000 คนใน 14 โรงเรียน 

ผูอ้ านวนการโรงเรียนไดเ้สนอแนะ

ว่าควรจดักิจกรรมดงักลา่วทกุตน้

ปีการศึกษา 

 

สภาส่ือของสตรภีาคใต ้(South 

Women's Media Forum) 

ในเมอืงราฟาหท์างตอนใตข้องฉน

วนกาซ่าซ่ึงเป็นดนิแดนปาเลสไตน์

ที่ถกูครอบครอง 

ไดร้ับการจดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 

2005 

ส าหรับหญิงสาวโดยเฉพาะผูท้ีท่ าง

านดา้นสือ่ 

ผูก้่อตัง้มคีวามเชือ่ว่าเป็นสิง่ส าคั

ญที่จะตอ้งมพีื้นที่ใหก้บัผูห้ญิงที่ท า

งานดา้นสือ่ 

เนือ่งจากเป็นการยากส าหรับพวก

เธอมากกว่าผูช้ายท่ีจะมาพบปะพดู

คยุ 

สรา้งเครือขา่ยและแลกเปลีย่นควา

มเห็นเกี่ยวกบังานของพวกเธอ 

อีกทัง้ผูก้อ่ตัง้ยงัตระหนกัว่าไมม่กี

ารกลา่วถึงสทิธิสตรีในสือ่อย่างเพี

ยงพอ เงนิอดุหนจุาก ACT 

สนบัสนนุการอบรมเร่ืองสทิธมินษุ

ยชนโดยเนน้ที่สทิธิของสตรีใหก้บั

นกัขา่วหญิงจ านวน 15 

คนจากตอนใตข้องฉนวนกาซ่า 

สนบัสนนุการผลติแมกกาซีนฉบบั

พิเศษฉบบัแรกส าหรับผูห้ญิงในวง

การสือ่โดยเนน้เร่ืองสทิธิมนษุยชน 

และสนบัสนนุการประชมุเชงิปฏิบตัิ

การหา้ครัง้ส าหรับผูห้ญิงจากพื้น

ที่ตา่งๆ ในตอนใตข้องฉนวนกาซ่า 

 
 
 

วิธีการติดต่อโครงการ ACT  

 

ACT Project 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 

+41 (0)22 928 90 61 

E-mail: ACTProject@ohchr.org 

 

ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการ ACT กรณุาดแูผ่นพบั ACT Project Assisting Communities 

Together brochure ว่าดว้ยขัน้ท่ี I และ II ของโครงการ บนเว็บไซตข์อง OHCHR 
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5. กองทนุเพ่ือประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ 

กองทนุเพ่ือประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติจดัตัง้ขึน้เมือ่เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 

สบืเนือ่งมาจากการประชมุระดบัโลกปี 2005
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โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสนบัสนนุกระบวนการสรา้งประชาธิปไตยทัว่โลกดว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่องคก์รรัฐ 

องคก์รเอกชน องคก์รระดบัชาต ิระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาตอินัรวมถึงแผนก ส านกังาน กองทนุ 

โครงการและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งขององคก์ารสหประชาชาต ิกองทนุ UNDEF 

นีใ้หเ้งนิสนบัสนนุโครงการเสริมสรา้งและสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัประชาธิปไตย สง่เสริมสทิธมินษุยชน 

และใหห้ลกัประกนัการมสีว่นร่วมของทกุกลุม่ในกระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมทีเ่ขา้ขา่ยไดแ้ก่: 
 

 การพดูคยุอย่างเป็นประชาธิปไตยและการสนบัสนนุกระบวนการตามรัฐธรรมนญู 

 การสรา้งพลงัของภาคประชาสงัคม 

 การศึกษาภาคพลเมอืง 

 การลงทะเบียนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และการสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัพรรคการเมือง 

 การเขา้ถึงขอ้มลูโดยพลเมอืง 

 สทิธิมนษุยชนและเสรีภาพ และ 

 ความรับผดิชอบ ความโปร่งใสและความเที่ยงตรง 

กองทนุ UNDEF บริหารจดัการโดยส านกังานเพื่อความเป็นพนัธมติรแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Office 

for Partnerships) ณ ส านกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาตใินนครนวิยอรก์ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาซ่ึงมสีมาชกิ 19 

คนถกูจดัตัง้ขึน้เพื่อใหแ้นวทางดา้นนโยบายและเสนอแนะโครงการขอรับทนุเพื่อการอนมุตัโิดยเลขาธิการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบดว้ยรัฐสมาชกิ ตวัแทน NGOs ระหว่างประเทศและผูแ้ทนสว่นตวัของเลขาธิการ 

ในรอบแรกของการคดัเลอืกโครงการและจ่ายเงนิในปี ค.ศ. 2006 เลขาธกิารในขณะนัน้คือนายโคฟ่ี อนันนั 

ไดอ้นมุตัโิครงการจ านวน 125 โครงการมลูค่ารวมทัง้สิน้ US$ 36 ลา้นโดยครอบคลมุทกุภมูภิาค 

วิธีการเขา้ถึงกองทนุเพ่ือประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ 

กองทนุ UNDEF 

อาจรับใบสมคัรจากผูท้ างานดา้นประชาธิปไตยและธรรมาภบิาลจ านวนมากมายอนัรวมสถาบนัสทิธิมนษุยชนแห่งช

าต ิ(NHRIs) แตจ่ะเนน้องคก์รภาคประชาสงัคมเป็นพเิศษ อย่างเชน่  NGOs ระดบัชาตแิละระหว่างประเทศ 

สถาบนัวิจยัและนโยบาย และสมาคมวิชาชพี 

โครงการที่ไดร้ับเงนิอดุหนนุจากกองทนุ UNDEF จะตอ้งเขา้ขา่ยขอ้ก าหนดดงันี:้  

 โดยทัว่ไป โครงการจะตอ้งด าเนนิการดว้ยระยะเวลาสองปี 

 ตามหลกัการ เงนิอดุหนนุจะไมเ่กิน US$ 500,000 ตอ่โครงการ และไมต่ า่กว่า US$ 50,000 

 จะพิจารณาใบสมคัรจากทกุประเทศ รวมทัง้โครงการระดบัภมูภิาคและระดบัโลก และ 

 ผูส้มคัรจากประเทศและภมูภิาคท่ีปัญหาเร่ืองประชาธิปไตยเป็นที่นา่วิตกอย่างแพร่หลาย 

เชน่ประเทศที่ฟ้ืนตวัจากความขดัแยง้ ประเทศทีป่ระชาธิปไตยเพิ่งเกิดและที่เพิ่งกลบัคืนสูป่ระชาธิปไตย 

ประเทศดอ้ยพฒันา ตลอดจนประเทศที่มรีายไดต้ า่และปานกลาง 
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กองทนุ UNDEF มจีดุมุง่หมายที่จะสนบัสนนุโครงการสง่เสริมประชาธิปไตย 

ซ่ึงผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัอย่างเชน่ความสมัพนัธร์ะหว่างภาคประชาสงัคมและองคก์รของรัฐ 

การครอบคลมุทัว่ถึง และการมสีว่นร่วมของกลุม่ชายขอบภายในสงัคมรวมทัง้กลุม่เปราะบาง 

หรือการผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมอืในหมูป่ระเทศดอ้ยพฒันา  

 

วิธีการสมคัรขอเงินอดุหนนุจากกองทนุ UNDEF 

องคก์รที่ประสงคจ์ะสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุจากกองทนุ UNDEF ควรดเูว็บไซตข์ององคก์ร 

ซ่ึงพวกเขาจะสามารถกรอกใบเสนอโครงการออนไลนไ์ดค้รบถว้นสมบรูณ ์โดยอาจใชภ้าษาองักฤษหรือฝรัง่เศส 

กองทนุจะไมร่ับใบเสนอโครงการที่ย่ืนทางอีเมล ์ไปรษณียธ์รรมดา โทรสาร ดว้ยการน าสง่ถงึมอืหรือคนสง่เอกสาร 

หรือชอ่งทางอื่นใด  

วิธีการติดต่อ UNDEF 

United Nations Democracy Fund (UNDEF) 

United Nations 

1 UN Plaza, Room DC1-1330 New 

York, NY 10017 

United States of America 

Phone: +1 917 367 42 10 or +1 917 367 80 62 

Fax: +1 212 963 14 86 

E-mail: democracyfund@un.org 

ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติม กรณุาดเูว็บไซตข์อง UNDEF 
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6. กองทนุสหประชาชาติเพ่ือผ ูพิ้การ 

กองทนุสหประชาชาติเพ่ือผ ูพิ้การไดร้ับการจดัตัง้ขึน้ตามมตทิี่ 32/133 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

ซ่ึงเกี่ยวโยงกบัการเตรียมการส าหรับปีผูพ้กิารสากล ค.ศ.1981 ตัง้แตบ่ดันัน้มา 

ที่ประชมุสมชัชาใหญ่ไดต้ดัสนิใจว่ากองทนุควรคงอยู่ตอ่ไป 

ปัจจบุนักองทนุใหเ้งนิอดุหนนุขนาดเล็กเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมที่มุง่สรา้งศักยภาพขององคก์รภาคประชาสงัคมในก

ารมสีว่นร่วมอนวุตักิารอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ  

กองทนุใหเ้งนิอดุหนนุขนาดเล็กเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทีม่บีทบาทกระตุน้และเป็นเร่ืองใหม่ๆ  เพื่อ: 
 

 สง่เสริมการรับรูเ้พิม่ชึน้เกี่ยวกบัอนสุญัญาและประเด็นความพิการ 

รวมทัง้สนบัสนนุการอนวุตักิารอนสุญัญา  

 เปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ ์

พรอ้มทัง้การเผยแพร่นโยบายและวิธิปฏิบตัแิบบครอบคลมุและเขา้ถึงได ้

 สง่เสริมการบรรจเุร่ืองความพกิารไวใ้นวาระงานพฒันา และ 

 สรา้งศักยภาพของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการพฒันาความเป็นอยู่และชวีิตท่ีดขีองผูพ้กิารในประเทศก าลงัพั

ฒนา และในการอนวุตักิารอนสุญัญา (ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอาจรวมองคก์รของผูพ้กิาร 

องคก์รภาคประชาสงัคมอืน่ๆ รัฐบาล องคก์รภาคเอกชน และแหลง่ทนุระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา) 

กองทนุนีบ้ริหารจดัการโดยแผนกกิจการเศรษฐกิจและสงัคมที่ส านกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาตใินนคร

นวิยอรก์ 

วิธีการเขา้ถึงกองทนุสหประชาชาติเพ่ือผ ูพิ้การ 

ตัง้แตก่่อตัง้ในปี ค.ศ. 1981 

กองทนุไดส้นบัสนนุกิจกรรมทีม่เีป้าประสงคใ์นการสรา้งศักยภาพของชาตแิละสถาบนัตา่งๆ 

เพื่อพฒันาความเป็นอยู่และชวีติที่ดขีองผูพ้ิการในประเทศก าลงัพฒันา นอกจากนัน้ 

กองทนุยงัไดส้นบัสนนุการยกระดบัการรับรูเ้ร่ืองอนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิของผูพ้ิการ เชน่การฝึกอบรม 

กิจกรรมสง่เสริมการสือ่สารและขอ้มลูสาธารณะ กองทนุนีใ้หก้ารสนบัสนนุทัง้องคก์รภาคประชาสงัคมและรฐับาล 

แตจ่ะไมใ่หเ้ป็นรายบคุคล  

จะเปิดรับใบแสนอโครงการตลอดทัง้ปี 

องคก์รภาคประชาสงัคมที่ประสงคจ์ะยื่นใบเสนอโครงการจะตอ้งไดร้ับจดหมายสนบัสนนุหรือไมค่ดัคา้นจากเจา้หนา้

ที่รัฐที่เกี่ยวขอ้งก่อนยื่นค าขอความชว่ยเหลอืจากกองทนุ องคก์รภาคประชาสงัคมอาจจะตอ้งปรึกษาส านกังาน 

UNDP ในพื้นที่เกี่ยวกบัขัน้ตอนการไดร้ับจดหมายดงักลา่ว 
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การประสานความร่วมมอืกบัโครงการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  
คู่มือส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
  
 
 
 

   วิธีการสมคัรขอรบัเงินอดุหนนุจากกองทนุสหประชาชาติเพ่ือผ ูพิ้การ 

 

มแีมแ่บบใบเสนอโครงการที่ใหไ้วเ้พื่อใชใ้นการสมคัรขอรับความชว่ยเหลอื 

ใบเสนอโครงการในรปูแบบอื่นจะถกูรับไวเ้ชน่กนัหากว่ามขีอ้มลูจ าเป็นทัง้หมดรวมอยู่ 

อาจยื่นใบเสนอโครงการในภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส หรือสเปน สามารถหาแมแ่บบใบเสนอโครงการไดจ้ากเว็บไซต ์

United Nations Enable 

ควรสง่ใบเสนอโครงการทางอเีมล ์โทรสาร หรือไปรษณีย ์(แตก่ารยื่นทางอเีมลจ์ะดกีว่า) ไปท่ี: 
 

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Department for 

Economic and Social Affairs 

United Nations 

Two UN Plaza, DC 2-1372 New 

York, NY 10017 

United States of America 

Fax: +1 212 963 01 11 

E-mail: enable@un.org 
 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทนุ อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผ ูพิ้การ 

และการท างานขององคก์ารสหประชาชาติในประเด็นความพิการ กรณุาดเูว็บไซต ์United Nations Enable  
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