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สว่นท่ี I 
 

บทน ำ 
 

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชนคืออะไร? 
 

ดว้ยกำรใชก้ลไกที่เรียกว่ำกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ทิธิมนษุยชน(Univer

sal Periodic Review) 

คณะมนตรีสทิธมินษุยชนจะทบทวนกำรปฏิบตัติำมพนัธกรณีและค ำมัน่สญัญำด้

ำนสทิธิมนษุยชนของรัฐสมำชกิองคก์ำรสหประชำชำตทิัง้ 193 รัฐ 

โดยด ำเนนิกำรเป็นระยะ 
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แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

กระบวนกำรดงักลำ่วท ำงำนอยำ่งไร? 

 

กำรทบทวนรัฐใดรัฐหนึ่งจะยึดเอกสำรสำมฉบับเป็นหลกั คือ: 

รำยงำนระดับชำติที่เตรียมโดยรัฐ
1
ซ่ึงถกูทบทวน 

บทรวบรวมขอ้มลูขององคก์ำรสหประชำชำติเกี่ยวกบัรัฐนัน้ซ่ึงจัดเตรียมโดยส ำนกังำ

นขำ้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR) 

และบทสรปุขอ้มลูที่ย่ืนโดยผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ 

(รวมถึงผูม้ีบทบำทภำคประชำสงัคม)
2
 ซ่ึง OHCHR จะตระเตรียมไวเ้ชน่กนั 

ในสว่นของกำรทบทวนนัน้จะด ำเนินกำรที่นครเจนีวำในสมยัประชมุของคณะท ำงำน 

UPR ซ่ึงประกอบดว้ยรัฐสมำชกิของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนจ ำนวน 47 รัฐ 

กำรทบทวนกระท ำในรปูแบบกำรสนทนำแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐที่ถกูทบทวนกบัรัฐสม

ำชกิและรัฐสงัเกตกำรณข์องคณะมนตรี โดยใชเ้วลำสำมชัว่โมงคร่ึง 

ภำยหลงักำรสนทนำแลกเปล่ียนไมก่ี่วันคณะท ำงำนจะรับรองรำยงำนกำรทบทวน  

เอกสำรแสดงผลกำรทบทวนในทำ้ยสดุ 

ซ่ึงประกอบดว้ยรำยงำนของคณะท ำงำนและจดุยืนของรัฐที่ถกูทบทวนตอ่ขอ้เสนอแนะ

ที่ให ้

จะไดร้ับกำรรับรองในกำรประชมุใหญ่ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนครั้งตอ่ไปซ่ึงถัดจ

ำกกำรทบทวนสองถึงสำมเดือน 

โดยจะมีกำรจดัสรรเวลำไวห้นึ่งชัว่โมงเพื่อรับรองผลลพัธแ์ต่ละประกำร 

โดยระหว่ำงนัน้ทัง้รัฐที่ถกูทบทวน รัฐอื่นๆ สถำบันสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ และ NGO 

ที่ร่วมสงัเกตกำรณจ์ะไดร้ับจดัสรรเวลำเทำ่กนัส ำหรับกำรแถลงควำมเห็นโดยวำจำเกี่

ยวกบักำรทบทวนของกระบวนกำร UPR  

ในสมยัประชมุสำมญั เมื่อเสร็จส้ินกำรรับรองผลของกระบวนกำร UPR 

โดยคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแลว้ จะเปิดใหม้ีกำรอภิปรำยทัว่ไปภำยใตห้ัวขอ้ 6 

ของวำระกำรประชมุซ่ึงเป็นเร่ืองกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณสิ์ทธิมนษุยชน 

(UPR) บำงครั้งรัฐที่ผำ่นกำรทบทวนภำยใตก้ระบวนกำร UPR 

จะใหข้อ้มลูลำ่สดุเกี่ยวกบัควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำมัน่สญัญำที่ใหไ้ว ้

รวมทัง้ขอ้เสนอแนะที่พวกเขำเห็นพอ้งจำกกำรตรวจสอบภำยใต ้UPR 

 
 
 
 
 

1 ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภำคประชำสงัคมควรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรปรึกษำหำรือระดบัชำติซ่ึงน ำไปสู่ก

ำรจัดท ำรำยงำนของประเทศ 
 

 

2 สำมำรถดขูอ้มลูเร่ืองกำรน ำเสนอขอ้มลูส ำหรับรำยงำนของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดท้ี่: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx. 
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กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 
 
 
 

กระบวนกำร UPR 
 
 
 
 
 
 

ก. กำรเตรยีมขอ้มลูส ำหรบักำรทบทวน 
 
ประกอบดว้ย: 
 
• ขอ้มลูจำกรัฐ 
ซ่ึงรวมขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรปรึกษำหำรือวง

กวำ้งในระดบัชำติ (รำยงำนของประเทศ)  

• ขอ้มลูที่รวบรวมจำกองคก์ำรสหประชำชำ
ติ (เตรียมโดย OHCHR)  

• บทสรปุขอ้มลูที่เสนอโดยผูม้ีส่วนไดส้่ว
นเสีย (เตรียมโดย OHCHR)  

 
 
 
 
 
 
ข. คณะท ำงำนเรื่อง UPR  

• ประชมุในนครเจนวีำปีละสำมสมยัๆ 
ละสองสปัดำห ์และตรวจสอบ 14 รัฐ/สมยั (42 

รัฐ/ปี)  

• สนทนำหำรือกบัรัฐที่ถกูทบทวน  

• รับรองรำยงำนซ่ึงรวมขอ้เสนอแนะ บทสรปุ 
และพันธสญัญำโดยสมคัรใจ  

• รัฐที่ผ่ำนกำรทบทวนบ่งบอกในขัน้ตอนนีห้รือภ

ำยหลงั 

(อย่ำงชำ้สดุระหว่ำงกำรประชมุสมยัสำมญัครั้ง

ต่อไปที่เกี่ยวเนือ่งกนัของคณะมนตรี) 

ว่ำเห็นพอ้ง/ไม่เห็นพอ้งกบัขอ้เสนอใด   

 

วงจรใชร้ะยะ 

เวลำสี่ปีครึง่ 

 
ง. กำรด ำเนินกำรตำมผลของกำรทบทวน  
 
• ควำมรับผิดชอบของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 

ซ่ึงจะถกูกระตุน้ใหจ้ัดกำรปรึกษำหำรือวงกวำ้งกบั

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด  

• กองทนุอำสำเพ่ือควำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินและวิช
ำกำรถกูท ำใหแ้ข็งแกร่งและด ำเนนิกำร   

• ควัแทนองคก์ำรสหประชำชำติในระดบัชำตหิรือภมูิภ
ำคช่วยเหลือรัฐเมื่อไดร้ับกำรรอ้งขอ  

• ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินและวิชำกำร 

ควรสนบัสนนุควำมตอ้งกำรและเร่ืองส ำคั

ญเร่งด่วนของประเทศ  

ค. ประชมุสมยัสำมญัของคณะมนตรี 
สิทธิมนษุยชน  

 
• คณะมนตรีพิจำรณำเอกสำรแสดงผลกำรท

บทวนแต่ละฉบับรวมเป็นเวลำหนึ่งชัว่โมง  
 
• รัฐที่ถกูทบทวน 

รัฐสมำชิกตณะมนตรีและรัฐสงัเกตกำรณ ์

รวมทัง้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดร้ับโอกำสใหแ้สดงคว

ำมเห็นก่อนกำรรับรองเอกสำรแสดงผลกำรทบท

วน  
 
• คณะมนตรีรับรองเอกสำรแสดงผลกำรทบทวน  

•   
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แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
วิธีกำรยื่นขอ้มลูเพ่ือใหร้วมไวใ้นบทสรปุขอ้มลูของผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย? 

ผูม้ีบทบำทภำคประชำสงัคมอนัรวมถึง NGOs 

ไมว่่ำจะมีหรือไมม่ีสถำนะท่ีปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชำชำติ 

(United Nations Economic and Social Council - ECOSOC)  สำมำรถยื่นขอ้มลูได ้

ซ่ึงขอ้มลูดงักล่ำวควรเป็นไปตำมแนวทำงที่คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนไดร้ับรองโดยค ำตดั

สินที่ 17/119 

ควรยื่นขอ้มลูผำ่นระบบออนไลนใ์หมข่อง UPR เทำ่นัน้: https://uprdoc.ohchr.org 

จำกนัน้ขอ้มลูที่ใชใ้นบทสรปุจะถกูโพสตเ์ป็นเอกสำรพื้นควำมร ูบ้นเว็บไซตข์อง OHCHR 

ส ำหรับขอ้มลูเพิ่มเติมกรณุำเขำ้ชมเว็บไซตข์อง OHCHR 

และแนวทำงส ำหรับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (ดสูว่นที่ II) 

จะเขำ้รว่มกำรประชมุของคณะท ำงำนไดอ้ยำ่งไร? 

เฉพำะ NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชำชำติ 

(ECOSOC) 

จะสำมำรถไดค้ ำรับรองเพื่อเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะท ำงำนในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ์ 

NGOs สำมำรถสงัเกตกำรณก์ำรประชมุแตไ่มอ่ำจแถลงโดยวำจำได ้NGOs 

อำจจดักำรประชมุอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรเกี่ยวกบักระบวนกำร UPR 

ดว้ยเป้ำประสงคเ์พื่อแบ่งปันขอ้มลูและวิธีปฏิบัติอนัเป็นเลิศในระดบัประเทศ 

กำรประชมุของคณะท ำงำน UPR จะถกูถ่ำยทอดสดผำ่นเว็บแพร่ภำพออกอำกำศ 

เว็บแพร่ภำพกำรประชมุที่ผำ่นมำทัง้หมดไดถ้กูเก็บไวแ้ละสำมำรถหำดไูดบ้นเว็บไซตข์อง 

OHCHR 

จะเขำ้รว่มกำรประชมุของคณะมนตรสีิทธิมนษุยชนซ่ึงรบัรองผลกำรทบทวนโดย 

UPR ไดอ้ยำ่งไร? 

เฉพำะ NGOs ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชำชำติ 

(ECOSOC) 

จะสำมำรถไดค้ ำรับรองเพื่อเขำ้ร่วมกำรประชมุเต็มคณะของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนในฐ

ำนะผูส้งัเกตกำรณ ์

ระหว่ำงกำรประชมุคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน NGOs 

อำจยื่นแถลงกำรณเ์ป็นลำยลกัษณอ์กัษรและจดักิจกรรมคูข่นำน ในกำรประชมุเต็มคณะ 

NGOs 

สำมำรถสงัเกตกำรณก์ำรประชมุและแถลงโดยวำจำหำกพวกเขำมีชือ่อยูใ่นรำยชือ่ผูแ้ถลง 

ซ่ึงพวกเขำจะไดร้ับกำรจดัสรรเวลำให ้20 นำท ี

ส ำหรับขอ้มลูเพิ่มเติมเร่ืองกำรเขำ้ร่วมกำรประชมุคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน กรณุำดเูพจ 

NGO Participation ของกำรประชมุคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน: 

      http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm 
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กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 
ชว่งกำรประชมุที่จดัสรรเพื่อรบัรองเอกสำรแสดงผลของ UPR 

จะถกูถ่ำยทอดสดผำ่นเว็บแพร่ภำพออกอำกำศเชน่เดยีวกบัวำระหัวขอ้อืน่ๆ 

ของคณะมนตรี 

ภำพที่แพร่ออกอำกำศทกุครัง้ถกูเก็บไวต้ำมรัฐทีเ่กี่ยวขอ้งภำยใตเ้พจ UPR 

country  

กำรใหค้ ำรบัรอง 

 

NGO ใดที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC 

และวำงแผนจะเขำ้ร่วมกำรประชมุของคณะท ำงำน UPR 

จะตอ้งสง่จดหมำยรอ้งขอค ำรับรองไปยงัส ำนกัเลขำธิกำร 

ควรสง่จดหมำยลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุที่จะเขำ้ร่วม 

และลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ยสองสปัดำหห์ำกตอ้งกำรใบยืนยนัเพื่อขอวีซ่ำ 

จดหมำยดงักลำ่วจะตอ้งประกอบดว้ยสิ่งต่อไปน้ี: 

 ใชก้ระดำษที่มีตรำทำงกำรขององคก์ร 

 ระบหุัวขอ้และระยะเวลำกำรประชมุที่องคก์รประสงคจ์ะเขำ้ร่วม เชน่ “[ชือ่ 

NGO] ซ่ึงมีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC 

ประสงคจ์ะเขำ้สง่สมำชกิดงัรำยนำมตอ่ไปนี้เพื่อเขำ้ร่วมกำรประชมุสมัยท่ีของ

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณสิ์ทธิมนษุยชนของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

(วันที่ของกำรประชมุ)...” 

 ระบชุื่อ (นำมสกลุตวัอกัษรใหญ่ ชือ่ตน้) 

ของบคุคลที่จะเป็นตวัแทนองคก์รในกำรประชมุ 

ชือ่บคุคลเหลำ่นัน้จะตอ้งตรงกบัชื่อในหนงัสือเดินทำง 

 ระบชุื่อสมำชกิผูถื้อบัตรประจ ำตวัที่ยงัมีผลอยูแ่ละออกโดยแผนกควำมปลอดภั

ยและควำมมัน่คงขององคก์ำรสหประชำชำติในนครเจนีวำ 

ซ่ึงจะเขำ้ร่วมกำรประชมุคณะมนตรี 

พรอ้มกบัระบดุว้ยว่ำบคุคลดงักล่ำวมีบัตรประจ ำตวัรำยปี  

 จดหมำยจะตอ้งลงนำมโดยประธำนหรือประธำนบริหำรองคก์ร 

หรือผูแ้ทนหลกัขององคก์รประจ ำส ำนกังำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ 

หำกเขำ/เธอไดร้ับมอบอ ำนำจ 

กรณุำสง่จดหมำยขอค ำรับรองทำงอีเมลไ์ปยงัส ำนกัเลขำธิกำรที่: 

upraccreditation@ohchr.org 

 NGOs ที่ตอ้งกำร ‘ใบยืนยนัค ำรับรอง’ เพื่อย่ืนขอวีซ่ำสวิส 

ควรระบอุยำ่งชดัเจนในจดหมำยขอค ำรับรอง 

กรณุำปรึกษำเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกงสลุสวิส 
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แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 
ในประเทศของท่ำนเกี่ยวกบัเร่ืองก ำหนดเวลำยื่นขอวีซ่ำและด ำเนินกำรตำมนัน้

พรอ้มเอกสำรครบถว้น พึงจ ำไวว้่ำส ำนกังำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ 

(UNOG) จะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัที่ใชใ้นกำรขอวีซ่ำ 

หำกจ ำเป็นตอ้งใชใ้บดงักลำ่วกรณุำสง่ส ำเนำจดหมำยขอค ำรับรองไปยงัเจำ้ห

นำ้ที่ประสำนงำน NGO ของส ำนกังำนสหประชำชำติในนครเจนีวำที่: 

Fax: +41 22 917 05 83 

E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch 

กรณุำหมำยเหตไุวว้่ำ: ในกรณีที่มี NGOs จ ำนวนมำกตอ้งกำรเขำ้ร่วมกำรประชมุ 

ส ำนกัเลขำธิกำรอำจจ ำกดัจ ำนวนตวัแทน NGO 

ที่ไดค้ ำรับรองแตล่ะคณะซ่ึงจะเขำ้ไปในหอ้งประชมุใหญ่ 

กรณุำระบใุนจดหมำยขอค ำรับรองดว้ยว่ำทำ่นตอ้งกำรจะเขำ้ไปยังหอ้งประชมุใหญ่ 

ที่นัง่สำธำรณะชัน้บน (ดดูำ้นล่ำงประกอบ) หรือกิจกรรมคูข่นำนใดหรือไม ่

(ดดูำ้นลำ่งประกอบ) 

กำรเขำ้รว่มกำรประชมุต่ำงๆ 

 

กำรประชมุของคณะท ำงำน UPR 

และกำรประชมุเต็มคณะของคณะมนตรีจดัขึน้ที่หอ้ง XX (หอ้ง 20) 

อำคำร Palais des Nations ส ำนกังำนสหประชำชำติในนครเจนีวำ 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ผูแ้ทนองคก์รทัง้หมดจะตอ้งไดร้ับบัตรประจ ำตวัติดรปูถ่ำยเมื่อมำถึงองคก์ำรสหประชำ

ชำติและกอ่นเขำ้ร่วมกำรประชมุ: 

Palais des Nations - Security entrance 

Pregny Gate, 8 - 14 Avenue de la Paix 

1211 Geneva 10 

หลงัจำกแสดงเอกสำรประจ ำตวัแลว้ (เชน่ หนงัสือเดินทำง) 

จะมีกำรออกบัตรประจ ำตวัติดรปูถ่ำยซ่ึงมีผลส ำหรับระยะเวลำกำรประชมุ ผูแ้ทน NGOs 

จะไดร้ับค ำแนะน ำใหน้ ำส ำเนำจดหมำยรับรอง (ตำมขำ้งตน้) ที่สง่โดย NGO นัน้ไปดว้ย 

ผูแ้ทน NGOs 

ที่ถือบัตรประจ ำตวัติดรปูถ่ำยทัง้แบบรำยปีและชัว่ครำวซ่ึงออกโดยแผนกควำมปลอดภั

ยและควำมมัน่คงของ UNOG 

และมีผลระหว่ำงเวลำประชมุจะสำมำรถเขำ้ไปในหอ้งประชมุได ้

NGOs หรือผูแ้ทนจะตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำง ค่ำอำหำรที่พกั 

และคำ่ประกนัสขุภำพเองทัง้หมด 
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กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 

กำรเขำ้ใชท่ี้นัง่สำธำรณะชัน้บน 
 

ที่นัง่สำธำรณะชัน้บนจ ำนวนจ ำกัดซ่ึงอยูเ่หนือหอ้งประชมุใหญ่คือห้

อง XX 

จดัไวส้ ำหรับผูท้ี่ประสงคจ์ะสงัเกตกำรณก์ำรประชมุของคณะท ำงำ

น โดยบคุคลเหล่ำนี้ไมม่ีค ำรับรองสถำนะเป็นผูเ้ขำ้ร่วม (เชน่ 

นกัเรียนและนกัวิชำกำร)  

 
กำรอนญุำตใหเ้ขำ้ไปยงัที่นัง่สำธำรณะชัน้บนจะขึน้อยูก่ับจ ำนวนที่นัง่ที่มแีละปัจจยัอื่นๆ 

 
บคุคลหรือกลุม่ที่ประสงคจ์ะเขำ้ร่วมกำรประชมุจะตอ้งสง่อีเมลไ์ปที่ 

upraccreditation@ohchr.org 
 

(กอ่นวันที่ตอ้งกำรเขำ้ร่วมเป็นเวลำ 24 ชัว่โมง) พรอ้มขอ้มลูต่อไปนี้: 

 วันที่จะเขำ้ร่วม 

 วัตถปุระสงคข์องกำรเขำ้ร่วม และ 

 ชือ่เต็มของบคุคลที่ประสงคจ์ะเขำ้ร่วม 

  

กำรขอใชห้อ้งส ำหรบักำรประชมุอยำ่งไมเ่ป็นท

ำงกำร 

 

NGOs 

อำจจดักำรประชมุอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรเกี่ยวกบักระบวนกำร UPR 

เพื่อแบ่งปันขอ้มลูและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดบัประเทศ 

ขอชกัชวนใหผู้จ้ัดแจง้กล่ำวรัฐที่ถกูทบทวนและ/หรือเชื้อเชญิรัฐนัน้

เขำ้มำมีสว่นเกี่ยวขอ้งดว้ย  
 
สำมำรถยื่นค ำขอใชห้อ้งไดท้ำงออนไลน:์ 
 

  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ 

NgosNhris.aspx 
 

ก ำหนดเวลำส ำหรับยื่นค ำขอคือสองสปัดำหก์อ่นเร่ิมกำรประชมุ 

ค ำขอเหลำ่นี้จะไดร้ับกำรด ำเนินกำรอยำ่งเร่งดว่น 

โดยขึน้อยูก่ับควำมพรอ้มของหอ้งเชน่กนั 
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แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

เอกสำรและแหลง่ขอ้มลู 

สำมำรถหำลิงกเ์ชื่อมไปยงัเอกสำรและแหลง่ขอ้มลูเกี่ยวกบังำนของคณะ

ท ำงำน ตลอดจนบริกำรเว็บแพร่ภำพออกอำกำศไดท้ี่:  

  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ 

 Documentation.aspx 

ส ำเนำเอกสำรที่ใชเ้ป็นหลกัในกำรทบทวนอำจหยิบไดจ้ำกโต๊ะเอกสำรตรงประต ู40 

ของอำคำร Palais des Nations 

สว่นส ำเนำของร่ำงรำยงำนแสดงผลกำรทบทวนจะถกูแจกจำ่ยในหอ้งกอ่นกำรรับรองโ

ดยคณะท ำงำนไมน่ำน 

สำมำรถหำร่ำงเอกสำรเกี่ยวกับ UPR และส ำเนำค ำแถลงโดยวำจำที่กลำ่วโดยรัฐ เป็นตน้ 

ไดท้ี่เครือขำ่ยภำยนอกของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน (Human Rights Council Extranet) 

ภำยใตแ้ป้น “กลไกและหนว่ยงำนในสงักดั HRC (HRC Mechanisms & Subsidiary 

Organs)” 

เขำ้ชมเครือขำ่ยภำยนอก (Extranet) ที่: 

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm 

ภำยใตห้ัวขอ้ “ขอ้มลูทัว่ไป (General Information)” ตรงสว่นหัวของ Human Rights 

Council Extranet ทำ่นสำมำรถบอกรับบริกำรแจง้เตือนทำง SMS โดยไมเ่สียคำ่ใชจ้ำ่ย 

ทำ่นสำมำรถรับขอ้มลูผำ่นทำงทวิตเตอร ์(www.twitter.com/un_hrc) เชน่กนั 

นอกจำกนัน้ ทำ่นยงัสำมำรถดคูู่มือส ำหรับภำคประชำสังคม (Handbook for Civil 

Society) ไดท้ี่: 

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

 Handbook.aspx 

กำรมีสว่นรว่มโดยทัว่ไป 

กำรเขำ้ไปยงัอำคำรขององคก์ำรสหประชำชำติและหอ้งประชมุ

ใหญ่ (หอ้ง XX) 

 ผูแ้ทน NGOs ที่มีค ำรับรองเขำ้อำคำร  Palais des Nations 

ไดต้ัง้แตเ่วลำ 8 นำฬิกำ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมจะตอ้งปฏิบัติตำมค ำขอและค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ที่และฝ่

ำยรักษำควำมปลอดภยัขององคก์ำรสหประชำชำติใน  
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กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 
เร่ืองกำรเขำ้ไปใชส่ิ้งอ ำนวยควำมสะดวกและอำคำรขององคก์ำรสหประชำชำติ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมจะตอ้งติดบัตรประจ ำตัวใหม้องเห็นไดต้ลอดเวลำทัง้ตอนเขำ้ออก 

และระหว่ำงอยูใ่นอำคำรขององคก์ำรสหประชำชำติ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมอำจถกูตรวจอยำ่งละเอียดเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยั 

ไมม่ีกำรอนญุำตใหน้ ำกระเป๋ำเดินทำงขนำดใหญ่เขำ้ไปในอำคำรขององคก์ำรสหป

ระชำชำติ 

 ในกรณีที่มีควำมตอ้งกำรเขำ้ร่วมกำรประชมุมำกขึน้ 

ส ำนกัเลขำธิกำรอำจจ ำกดัจ ำนวนตวัแทน NGO 

ที่ไดค้ ำรับรองแตล่ะคณะซ่ึงจะเขำ้ไปในหอ้งประชมุใหญ่ แตเ่พื่อเป็นกำรทดแทน 

ผูเ้ขำ้ร่วมสว่นเกินที่เป็น NGO 

ซ่ึงไมส่ำมำรถเขำ้หอ้งประชมุใหญ่จะไดเ้ขำ้ไปใชท้ี่นัง่สำธำรณะชัน้บน 

หรืออำจมีกำรจดัเตรียมแบบอื่นให ้  

 ไมอ่นญุำตใหส้บูบหุร่ีในอำคำร Palais des Nations 

และไมอ่นญุำตใหร้ับประทำนอำหำรหรือเคร่ืองดื่มในหอ้งประชมุใหญ่และหอ้งประ

ชมุที่ใชจ้ัดกิจกรรมคู่ขนำน  

 ไมอ่นญุำตใหใ้ชอ้ปุกรณบ์ันทึกภำพในอำคำร Palais des Nations 

ยกเวน้ภำยในที่ประชมุขอ้มลูของ NGO (NGO Information Meetings) (ดดูำ้นล่ำง)  

พ้ืนท่ีสื่อ 

 ไมอ่นญุำตให ้NGOs จดัแถลงขำ่วในอำคำรขององคก์ำรสหประชำชำติ 

กำรสรปุยอ่ส ำหรับส่ือและกำรเผยแพร่ขำ่วแจกส่ือรวมทัง้กำรใหค้ ำแนะน ำกบัส่ือโ

ดย NGOs อำจกระท ำไดเ้พียงผำ่นสมำคมผูส่ื้อขำ่วแห่งสหประชำชำติ (Association 

of Correspondents Accredited to the United Nations - ACANU) 

acanu.secretary@gmail.com 

เอกสำรของ NGOs 

 เอกสำรของ  NGO (เชน่ ใบปลิว สิ่งพิมพ ์กระดำนขำ่ว ป้ำยโฆษณำ เป็นตน้) 

ที่เกี่ยวขอ้งกบังำนของคณะท ำงำนอำจถกูวำงหรือแสดงไวไ้ดเ้ฉพำะบนโต๊ะและกระ

ดำนที่เขียนไวช้ดัเจนเพื่อกำรนี้เทำ่นัน้ (เชน่ นอกหอ้งประชมุ XX) 

 ไมอ่นญุำตใหแ้จกเอกสำรของ NGOs ตรงบริเวณอื่นๆ ภำยในอำคำร Palais des 

Nations อนัรวมถึงหอ้งอำหำรและบำร ์Serpentine และพื้นที่สำธำรณะอื่นๆ 

 ไมอ่นญุำตใหน้ ำเอกสำรที่ใชถ้อ้ยค ำภำษำหรือรปูภำพกำ้วรำ้วหยำบคำยเขำ้ไปในอ

ำคำรขององคก์ำรสหประชำชำติ  
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แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 

 เอกสำรส ำหรับจดัแสดงควรระบตุรำองคก์รและชื่อเต็มของ NGO 

ที่มีสถำนะที่ปรึกษำของ ECOSOC อยำ่งชดัเจน 

กำรประชมุเรือ่งขอ้มลู 

 กำรประชมุเร่ืองขอ้มลูของ NGO เป็นกำรประชมุเปิด 

เวน้แตว่่ำผูจ้ัดจะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น ดงันัน้ NGOs คณะผูแ้ทนถำวร 

เจำ้หนำ้ที่องคก์ำรสหประชำชำติ และบคุคลอื่นๆ 

ทัง้หมดที่สำมำรถเขำ้ไปในอำคำร Palais des Nations จึงอำจเขำ้ร่วมประชมุได ้

 ภำยในหอ้งประชมุขอ้มลูนี้ อำจมีกำรแจกเอกสำรของ NGOs 

ที่มีสว่นเกี่ยวขอ้งหำกไดต้กลงกบั NGO ผูจ้ดัไวก้อ่นแลว้ 

เอกสำรที่เหลือควรถกูน ำกลบัไปโดย NGO ผูจ้ัดเมื่อส้ินสดุกำรประชมุ 

 องคก์ำรสหประชำชำติจะไมเ่ตรียมลำ่มแปลใหก้บักำรประชมุเร่ืองขอ้มลูของ 

NGOs ดงันัน้ NGOs อำจตอ้งน ำล่ำมมำเองหำกประสงคเ์ชน่นัน้ 

ซ่ึงกำรน ำลำ่มมำดว้ยจะตอ้งแจง้ใหส้ ำนกัเลขำธิกำรทรำบลว่งหนำ้ 

 อนญุำตใหม้ีกำรบันทึกภำพกำรประชมุขอ้มลูโดยผูแ้ทน NGO ที่มีค ำรับรอง 

หำกไดร้ับกำรอนมุตัิจำกผูจ้ดัและมีกำรแจง้กลำ่วแก่ส ำนกัเลขำธิกำรเป็นลำย

ลกัษณอ์กัษร โดยตอ้งปฏิบัติตำมแนวทำงตอ่ไปนี้:  

 ประธำนที่ประชมุควรแจง้ผูเ้ขำ้ประชมุในตอนเร่ิมว่ำมีกำรบันทึกภำพ และ 

 กำรถ่ำยภำพ (นิ่งและ/หรือวิดีโอ) ไมค่วรปิดบังสำยตำของผูอ้ื่น 

หรือขดัจงัหวะกำรประชมุ 

ควรตัง้ขำตัง้กลอ้งไวด้ำ้นขำ้งหรือดำ้นหลงัของหอ้ง 

กำรใชต้รำองคก์ำรสหประชำชำติ 

 หำ้มไมใ่หม้ีกำรใชต้รำองคก์ำรสหประชำชำติบนเอกสำรและส่ิงพิมพท์ี่ไมเ่ป็น

ทำงกำร รวมทัง้เอกสำรของ NGOs อยำ่งเด็ดขำด 

 ไมส่ำมำรถแสดงธงขององคก์ำรสหประชำชำติในหอ้งประชมุที่  NGOs 

ใชจ้ดักิจกรรม 

ยกเวน้แตไ่ดร้ับกำรอนญุำตจำกเลขำธิกำรโดยกำรรอ้งขอผำ่นส ำนกัเลขำธิก

ำร  

 
 

 

  

  

  10  



กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

สว่นท่ี  II 

กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุย ชน: 

ขอ้มลูและแนวทำงส ำหรบักำรน ำเสนอเป็นลำยลกัษณอ์กั

ษรโดยผ ูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีเกีย่วขอ้ง
3
 

I – ควำมเป็นมำ 

 

1. ในมตทิี่ 16/21 คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนเนน้ย ำ้อีกครั้งถึงพื้นฐำน หลกักำร 

และจดุมุง่หมำยของกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชนดงัทีบ่ญัญัตไิ

วใ้นวรรค 1, 2, 3 และ 4 ของภำคนวกของมตคิณะมนตรีสิทธิมนษุยชนที่ 5/1
4
 

2. มตทิี่ 16/21 

ยงัอธิบำยตอ่ไปถึงจดุหลกัและเอกสำรที่จะใชร้ะหว่ำงกำรทบทวนว่ำ:  

(ก) กำรทบทวนจะยึดเอกสำรสำมฉบบัเป็นหลกั ตำมที่ระบใุนวรรค 15 

ของภำคนวกของมตคิณะมนตรีที่ 5/1 อนัไดแ้ก:่  

 ขอ้มลูที่จดัเตรียมโดยรัฐที่เกีย่วขอ้ง 

ซ่ึงอำจเป็นในรปูแบบรำยงำนประเทศ 

 ขอ้มลูที่รวบรวมโดยส ำนกังำนขำ้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนจำกรำยงำ

นของคณะกรรมกำรประจ ำสนธิสญัญำ 

กระบวนกำรพิเศษซ่ึงรวมขอ้สงัเกตและควำมเห็นจำกรัฐที่เกีย่วขอ้งนั้

น ตลอดจนเอกสำรทำงกำรอื่นๆ 

ขององคก์ำรสหประชำชำตทิี่เกีย่วเนือ่งกนั 

โดยบทรวบรวมจกัตอ้งไมเ่กนิ 10 หนำ้ 

 ขอ้มลูเพิ่มเตมิ ยืนยนัได ้

และนำ่เชือ่ถือที่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียซ่ึงเกีย่วขอ้งสง่ใหก้บักระบวนกำรทบ

ทวน 

และควรไดร้ับกำรพิจำรณำโดยคณะมนตรีในระหว่ำงกำรทบทวน 

ส ำนกั   
 
3 ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่อำ้งถึงในมติที่ 5/1 อันนอกเหนือจำกอย่ำงอ่ืน ไดแ้ก่ NGOs 

สถำบันสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน สถำบันวิชำกำรและสถำบันวิจัย 

องคก์รระดบัภมูิภำค และตวัแทนภำคประชำสงัคม 
 

4 หนึง่ในหลกักำรเหล่ำนีค้ือ: “UPR 

ควรสรำ้งหลกัประกนักำรมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด 

ซ่ึงรวมองคก์รเอกชนและสถำบันสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ โดยเป็นไปตำมมติที่ 60/251 

ของที่ประชมุสมชัชำใหญ่เมื่อวันที่ 15 มีนำคม ค.ศ. 2006 และมติที่ 1996/31 

ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม ค.ศ. 1996 ตลอดรวมถึงค ำตดัสินใดๆ 

ที่คณะมนตรีอำจมีในเร่ืองนี้”
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    แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 งำนขำ้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนจะเตรียมบทสรปุขอ้มลูเหลำ่นี้ 

ซ่ึงจกัตอ้งไมเ่กิน 10 หนำ้  

(ข) กำรทบทวนควรเนน้ นอกเหนือจำกส่ิงอื่น 

ไปทีก่ำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะที่ไดร้ับกำรยอมรับและพฒันำกำร

ของสถำนกำรณสิ์ทธิมนษุยชนในรัฐที่ถกูทบทวน 

(ค) กระตุน้ใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งร่วมสนบัสนนุขอ้มลูเพื่อกำรติดตำมผลจำกกำรทบทวนกอ่

นหนำ้ 

(ง) บทสรปุขอ้มลูที่ไดจ้ำกผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งควรหำกเหมำะสมประกอบดว้ยสว่นแยกต่ำงหำกส ำหรับข ้

อมลูสนบัสนนุจำกสถำบันสิทธิมนษุยชนแห่งชำติของรัฐที่ถกูทบทวนซ่ึ

งไดร้ับกำรรับรองอยำ่งครบถว้นตำมหลกักำรกรงุปำรีส (Paris 

Principles) ขอ้มลูที่ไดร้ับจำกสถำบันสิทธิมนษุยชนแห่งชำติอ่ืนๆ 

ที่ถกูรับรองจะไดร้ับกำรบรรจไุวเ้ชน่เดียวกบัขอ้มลูจำกผูม้ีสว่นไดส้่วน

เสียอ่ืนๆ  

3. ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียที่เกี่ยวขอ้งจกัตอ้งระลึกไวว้่ำกำรทบทวนจะอำศัย:  

(ก) กฎบัตรสหประชำชำติ 

(ข) ปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิมนษุยชน 

(ค) ตรำสำรสิทธิมนษุยชนซ่ึงรัฐๆ หนึ่งเป็นภำคี  

(ง) ค ำมัน่และพนัธสญัญำโดยสมคัรใจของรัฐต่ำงๆ 

รวมทัง้บรรดำค ำมัน่และพนัธสญัญำที่ใหไ้วใ้นขณะเสนอผูส้มคัรรับเลื

อกตัง้เพื่อเขำ้ไปอยูใ่นคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน และ 

(จ) กฎหมำยมนษุยธรรมระหว่ำงประเทศที่น ำมำบังคบัใชไ้ด ้

4. ในค ำตดัสินที่ 17/119 

คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนรับรองแนวทำงทัว่ไปดงัตอ่ไปนี้ส ำหรับกำรเตรียม

ขอ้มลูภำยใตก้ระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณสิ์ทธิมนษุยชน  

(ก) บทบรรยำยวิธีกำรและกระบวนกำรปรึกษำหำรือวงกวำ้งที่ควรใชใ้นก

ำรเตรียมขอ้มลูที่ไดร้ับภำยใตก้ระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณสิ์ทธิม

นษุยชน 

(ข) พฒันำกำรตัง้แตก่ำรทบทวนครั้งกอ่นเกี่ยวกบัภมูิหลงัของประเทศที่ถู

กทบทวนและโครงสรำ้ง 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งโครงสรำ้งเชงิบรรทดัฐำนและสถำบัน 

ส ำหรับกำรสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชน รัฐธรรมนญู 

กฎหมำย มำตรกำรดำ้นนโยบำย หลกักฎหมำยของชำติ 

โครงสรำ้งพื้นฐำนของสิทธิมนษุยชนซ่ึงรวมสถำบันสิทธิมนษุยชนแห่ง

ชำติและขอบเขตพนัธกรณีระหว่ำงประเทศ (ดวูรรค 3 ขำ้งตน้) 
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กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 
(ค) กำรสง่เสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในระดบัพื้นที่ 

กำรด ำเนนิกำรตำมสทิธิมนษุยชนระหว่ำงประเทศ (ดวูรรค 3 

ขำ้งตน้) กำรตรำกฎหมำยของชำตแิละพนัธสญัญำโดยสมคัรใจ 

กิจกรรมของสถำบนัสทิธมินษุยชนแห่งชำต ิ

กำรตระหนกัเร่ืองสทิธิมนษุยชนโดยสำธำรณชน 

ควำมร่วมมอืกบักลไกสทิธิมนษุยชน.... 

(ง) กำรน ำเสนอโดยรฐัที่เป็นปัญหำเกี่ยวกบักำรตดิตำมผลจำกกำ

รทบทวนครั้งกอ่น 

(จ) กำรระบคุวำมส ำเร็จ วิธีปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ ปัญหำทำ้ทำย 

และอปุสรรคของกำรด ำเนนิกำรตำมขอ้เสนอแนะทีร่ับไว ้

รวมถึงพฒันำกำรสทิธิมนษุยชนในรัฐนัน้  

(ฉ) เร่ืองเร่งดว่น 

กำรริเร่ิมและค ำมัน่ส ำคญัระดบัชำตทิี่รัฐซ่ึงเป็นปัญหำไดด้ ำเนนิ

กำรและตัง้ใจจะด ำนนิกำรเพื่อขจดัปัญหำและอปุสรรคดงักลำ่ว 

อีกทัง้ปรับปรงุสถำนกำรณส์ทิธิมนษุยชนในระดบัพื้นที่ 

(ช) ควำมคำดหวงัของรัฐทีเ่ป็นปัญหำในเร่ืองกำรสรำ้งศักยภำพแ

ละค ำรอ้งขอควำมชว่ยเหลอืดำ้นวิชำกำรหำกม ี

พรอ้มควำมสนบัสนนุที่ไดร้ับ 
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แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 
II – ขอ้มลูสนบัสนนุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ก – เน้ือหำ 

1. ขอชกัชวนใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเสนอขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอ์กัษรซ่ึง:  

(ก) จดัท ำขึน้เฉพำะเจำะจงส ำหรับกระบวนกำร UPR 

(ข) เป็นขอ้มลูจริงและนำ่เชือ่ถือเกี่ยวกบัรัฐภำยใตก้ำรทบทวน 
และเนน้ใหเ้ห็นเดน่ชดัถึงกำรติดตำมผลจำกกำรทบทวนครั้งกอ่น  

(ค) ครอบคลมุระยะเวลำตัง้แตก่ำรกำรทบทวนครั้งลำ่สดุ 

(ง) ไมใ่ชภ้ำษำที่กำ้วรำ้วอยำ่งเห็นไดช้ดั 

2. เมื่ออำ้งถึงขอ้มลูที่คิดว่ำมำจำกองคก์ร/หนว่ยงำนขององคก์ำรสหประช

ำชำติ และ/หรือกลไกตำ่งๆ ในขอ้มลูที่เสนอ 

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียควรหลีกเล่ียงที่จะลงรำยชือ่สนธิสญัญำทัง้หมดที่ใหส้ั

ตยำบัน บทสรปุขอ้สงัเกต 

และขอ้เสนอแนะโดยคณะกรรมกำรประจ ำสนธิสญัญำสิทธิมนษุยชนและ

/หรือกระบวนกำรพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

หรือรำยงำนขององคก์ร/หนว่ยงำนสหประชำชำติ 

เนื่องจำกขอ้เสนอแนะเหล่ำนัน้ลว้นรวมอยูใ่นบทรวบรวมขอ้มลูจำกองคก์

ำรสหประชำชำติที่จดัเตรียมโดย OHCHR  

3. ขอ้มลูลำยลกัษณอ์กัษรที่เสนอควรรวมขอ้มลูที่ไดร้ับโดยตรงดว้ยตัวเอง 

4. ขอ้เสนอแนะต่อรัฐโดยผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียควรเชือ่มโยงกบัขอ้มลูตำมประเ

ด็นที่กลำ่วไว ้

ข – รปูแบบ 

1. ขอ้มลูลำยลกัษณอ์กัษรที่เสนอไม่ควรยำวเกินหำ้หนำ้ (และไมเ่กิน 2815 

ค ำ) 

ในกรณีกำรยื่นเสนอรำยบคุคลซ่ึงเอกสำรเพิ่มเติมอำจผนวกไวเ้พื่อกำรอ้

ำงอิง กำรเสนอโดยแนวร่วมผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียอำจยำวไดถึ้งสิบหนำ้ 

(และไมเ่กิน 5630 ค ำ) อนึ่ง เพื่อใหง้ำ่ยตอ่กำรอำ้งอิง 

ควรใสเ่ลขวรรคและหนำ้ไวด้ว้ย 

ขอ้มลูลำยลกัษณอ์กัษรที่เสนอควรใชร้ปูแบบเอกสำร Word เทำ่นัน้ 

2. ขอ้มลูบนเชงิอรรถ/อำ้งอิงทำ้ยเร่ือง 

จะไมถ่กูนบัรวมกบัจ ำนวนหนำ้ที่จ ำกดั 

และจะไมน่ ำมำพิจำรณำเป็นบทสรปุยอ่ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเชน่กัน  

 

 
 

 14  



กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณส์ิทธิมนษุยชน 

 
 

3. ขอ้มลูลำยลกัษณอ์กัษรที่เสนอควรระบชุื่อชดัเจน ดงันัน้ 

หนำ้ปกควรแสดงชือ่องคก์รที่ยื่นเสนอ (หัวกระดำษ ชื่อ ตรำองคก์ร ชือ่ย่อ 

ที่อย ูแ่ละหมำยเลขโทรศัพท/์อีเมลท์ี่ติดตอ่ได ้เว็บเพจ เป็นตน้) 

จะเป็นกำรดีหำกมีวรรคหนึ่งวรรคบรรยำยถึงกิจกรรมหลกัขององคก์ร/แ

นวร่วมที่เสนอ สถำนภำพเกี่ยวเนื่องกบั ECOSOC ตลอดจนวันที่ก่อตัง้ 

โดยเฉพำะถำ้องคก์รเหลำ่นัน้เพิ่งจะเร่ิมควำมสมัพนัธก์บัองคก์ำรสหประชำช

ำติเป็นครั้งแรก หนำ้ปกนี้จะไมถ่กูนบัรวมกบัจ ำนวนค ำ/หนำ้ที่จ ำกัด  

4. ควรยื่นขอ้มลูสนบัสนนุที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรในภำษำทำงกำรขององคก์ำร

สหประชำชำติเท่ำนัน้ จะเป็นกำรดีหำกเป็นภำษำองักฤษ ฝรัง่เศส หรือสเปน 

5. ขอ้มลูลำยลกัษณอ์กัษรที่เสนอควรเป็นฉบับสมบรูณ ์

เพรำะตำมหลกักำรแลว้จะไมร่ับกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ทัง้ส้ิน 

6. ภำคผนวกไมค่วรรวมรปูภำพ แผนที่ รำยงำนประจ ำปีขององคก์ร 

หรือรำยงำนขององคก์รอื่นๆ 

7. กำรเสนอขอ้มลูโดยไม่ปฏิบติัตำมแนวทำงดงักลำ่วขำ้งตน้จะไม่ไดร้บั

กำรพิจำรณำ  

ค – วิธีกำร 

1. ขอเชญิชวนใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียปรึกษำหำรือกนัในระดับชำติเกี่ยวกบักำรเ

ตรียมขอ้มลูเพื่อเสนอตอ่กระบวนกำร UPR 

จะเป็นกำรดีหำกเสนอขอ้มลูร่วมกนัโดยผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียจ ำนวนมำก  

ง – กำรปิดเป็นควำมลบั 

1. กลไก UPR 

ไมป่กปิดเป็นควำมลบัและด ำเนินกำรโดยอำศัยเอกสำรสำธำรณะ 

เมื่อไดร้ับขอ้มลูที่น ำเสนอตำมแนวทำงดงักลำ่วมำขำ้งตน้ 

ขอ้มลูนัน้จะถกูรวมอยูบ่นเว็บไซตข์อง OHCHR 

ซ่ึงชือ่ผูย้ื่นเสนอจะปรำกฏใหเ้ห็นดว้ย 

2. ดว้ยเหตนุี้ 

ควรอำ้งอิงกรณีสว่นบคุคลเฉพำะเมื่อกำรอำ้งอิงนัน้จะไมเ่ป็นภัยต่อควำมคุ้

มครองบคุคลทัง้ปวงที่เกี่ยวขอ้ง  
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   แนวปฏิบตัสิ ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 

 

III – วิธียืน่ขอ้มลูสนบัสนนุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีควรสง่ขอ้มลูผำ่นระบบกำรยืน่ขอ้มลูส ำหรบั UPR 

ทำงออนไลนแ์บบใหม ่เพื่อที่จะลงทะเบียนในสว่นขอ้มลูสนบัสนนุเอกสำร UPR 

โดยหนว่ยงำนสหประชำชำตแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  ซ่ึง (จนถึงวนัที่ 4 มนีำคม 

ค.ศ. 2013) สำมำรถหำไดท้ี่ลงิกต์อ่ไปนี:้ 
 

  https://uprdoc.ohchr.org และตำมก ำหนดเวลำตำ่งๆ ทีร่ะบดุำ้นลำ่ง 
 

หมำยเหตสุ ำคญั: ขอ้มลูส ำหรบั UPR ทัง้หลำยจะตอ้งยื่นและถึงผูร้ับ 

(ผำ่นระบบออนไลนเ์พื่อลงทะเบยีนในสว่นขอ้มลูสนบัสนนุ) ไมเ่กินวนัที่ก ำหนด 

(23:59 น.) ขอ้มลูท่ีสง่เลยก ำหนดเวลำจะไมไ่ดร้ับกำรพิจำรณำ 

หำกองคก์รใดประสบปัญหำทำงเทคนคิในกำรใชร้ะบบใหมน่ี ้กรณุำตดิตอ่ 

UPR Submissions Helpdesk ทำงอีเมลต์อ่ไปนี:้ uprsubmissions@ohchr.org 
 

1. ก ำหนดเวลำย่ืนขอ้มลูโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะถกูโพสตไ์วบ้นเว็บเพจ 

OHCHR UPR 

2. ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีพึงจ ำไวว้่ำกำรเสนอขอ้มลูลำยลกัษณอ์กัษรตอ่  

OHCHR 

ควรยื่นอย่ำงนอ้ยหำ้เดอืนก่อนสมยัประชมุที่เกี่ยวเนือ่งกนัของคณะท ำง

ำน เนือ่งจำกตอ้งค ำนงึถึงขอ้ก ำหนดตำ่งๆ 

ของฝ่ำยบริหำรจดักำรหอ้งประชมุดว้ย  

3. ขอ้มลูท่ีไดร้บัภำยหลงัก ำหนดเวลำจะไม่ไดร้บักำรพิจำรณำ 
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IV – ขอ้มลูเพ่ิมเติม 

เว็บเพจ OHCHR UPR 

  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ 

 NgosNhris.aspx 

บทที ่VII 

ของกำรประสำนควำมร่วมมอืกบัโครงกำรสทิธมินษุยชนแห่งสหประ

ชำชำต:ิ คู่มอืส ำหรับภำคประชำสงัคม (Working with the United Nations 

Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society) 

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

 Handbook.aspx 

ทัง้ภำษำอำหรับ จนี อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน 

นอกจำกนั้นยังมีในรูปแบบ CD ROM 

เป็นภำษำอังกฤษและฝร่ังเศสส ำหรับผูบ้กพร่องทำงกำรมองเห็นหรือมีขอ้

จ ำกัดทำงกำรพิมพ ์publications@ohchr.org 

 

ติดต่อเรำ 

 

หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเตมิหรือควำมชว่ยเหลอื กรณุำเขำ้ไปยงัลงิก:์ 

  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ 

 NgosNhris.aspx 

นอกจำกนัน้ ท่ำนยงัอำจตดิตอ่ทีมประสำนงำนกบั NGO 

ของส ำนกัเลขำธกิำรคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนในระหว่ำงชว่งกำรประชมุไดท้ี่หลงั

หอ้ง XX ของอำคำร Palais des Nations 

ท่ำนอำจเขำ้ชมขอ้มลูลำ่สดุของภำคประชำสงัคมที่เกี่ยวกบัอำณัตแิละกลไกของอ

งคก์ำรสหประชำชำตผิำ่นทำง: 

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

ท่ำนสำมำรถตดิตอ่ฝ่ำยภำคประชำสงัคมของ OHCHR ไดท้ี:่ 

civilsociety@ohchr.org 

Tel: +41 22 917 96 56 

Fax: +41 22 917 90 11
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