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ັ ຳລບພຳກປະຊຳສ
ັ
ັ ມ
ົ
ູ່ ຝ
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ຄມ
ື ຶກຫັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ

ສານຕນສະບ
ົົ້
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ບ
ົ
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ພຳກທີ I
ບ ົດສະເໜີ
ຂະບວນກຳນທົບທວນແມນຫຍ
ັງ?
ູ່
ົ້ ກ ັນວຳູ່ ເປັນຂະບວນກຳນທົບທວນ, ຂະບວນກຳນນີົ້
ດຳເນີນງຳນຕຳມກ ົນໄກນີເົ້ ອີນ
ແມນເປັ
ນຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດທີູ່ ດຳເນີນກຳນທົບທວນຄວຳມຄືບໜຳົ້ ຂອງລ ັດພຳ
ູ່
ຄີຂອງອ ົງກຳນ ສປຊ ໃນກຳນປະຕິບ ັດຕຳມພ ັນທະ ແລະ
ຄຳໝນສ
ັ ົ້ ັນຍຳຂອງຕ ົນທີູ່ໃຫໄົ້ ວຈ
ົ້ ຳກບ ັນດຳລ ັດພຳຄີ ຈຳນວນ 193 ລ ັດ.

1

ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
ຂະບວນກຳນທົວບທວນເຮັດວຽກແບບໃດ?
1
ກຳນທົບທວນຂອງລ ັດແມນອີ
ັ : ບ ົດລຳຍງຳນແຫງ
ູ່ ງໃສສ
ູ່ ຳມເອກະສຳນຫກ
ູ່ ຊຳດທີູ່ ກະກຽມໂດຍລ ັດພຳຄີ

ພຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນທົບທວນ;
ົ້ ນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ເອກະສຳນຂມ
ກກະກຽມໂດຍສຳນ ັກງຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍ ູ່
ົ້ ງກ ັບລ ັດທີູ່ຖືກທົບທວນແມນຈະຖື
ູ່
2
ົ້ ນຈຳກພຳກສວ
(OHCHR) ແລະ ບ ົດສະຫບ
ຼຸ ສ ັງລວມຂມ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງອືູ່ ນໆ (ບ ັນດຳພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ)

ຖືກກະກຽມໂດຍ OHCHR.

ກຳນດຳເນີນກຳນທົບທວນແມນຈ
ູ່ ັດຢໃູ່ ນນະຄອນເຈນີວຳໃນລ ັກສະນະແບບເປັນກອງປະຊຸມຂອງໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນ
UPR, ຊຶູ່ ງປະກອບດວ
ົ້ ຍ 47 ລ ັດພຳຄີຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ.
ກຳນທົບທວນແມນໃຊ
ເົ້ ວລຳໃນກຳນປຶ ກສຳຫຳລືປະມຳນສຳມສະໂມງເຄິູ່ ງໃນກຳນຖຳມຕອບລະຫວຳູ່ ງລ ັດພຳຄີພຳຍໃ
ູ່
ຕກ
ົ້ ຳນທົບທວນແລະຄະນະສະມຳຊິກພອ
ົ້ ມດວ
ົ້ ຍລ ັດຜສ
ົ້ ັງເກດກຳນຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ. ພຳຍຫລ ັງສອງສຳມມືົ້
ຫງັ ຈຳກກຳນປຶ ກສຳຫຳລືແລວ
ົ້ ,
ໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນກູ່ ຈະໃຫກ
ົ້ ຳນຮ ັບຮອງເອົ ຳເປັນບ ົດສະຫລຸບລຳຍງຳນຈຳກກຳນທົບທວນດງູ່ ັ ດຳູ່ ວ.
ເອກະສຳນຜນ
ົ ສະຫລຸບສຸດທຳົ້ ຍທີປະກອບມີບ ົດລຳຍງຳນຂອງໜວ
ິ ິຍຳໂຕກ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນທົບທວນແລະປະຕິກລ
ົ້ ັ
ບຕູ່ ເອກະສຳນສະຫລຸບຜນ
ນຈະໄດ
ຖ
ົ ກຳນທົບທວນຈຳກລ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ັົ້
ື ຮ ັບຮອງເອົຳຢໃູ່ ນກອງປະຊຸມປຶ ກສ
ົ້ ງນນແມ
ູ່
ົ້ ກ
ົ້ ສຸດລ ົງ.
ຳຫຳລືຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດພຳຍໃນສອງສຳມເດືອນຫງັ ຈຳກກອງປະຊຸມທົບທວນສີນ
ກຳນຮ ັບຮອງເອົຳແຕລ
ເົ້ ວລຳປະມຳນຫນຶູ່ ງຊູ່ວົ ໂມງ, ແລະ
ົ ກຳນທົບທວນແມຈະໃຊ
ູ່ ະຜນ
ູ່
ົ້ ມນເທົູ່
ແຕລ
ມຳນີແ
ຳກ ັນ,
ັົ້ ູ່ ຈະໄດຮ
ູ່ ະລ ັດພຳຄີພຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນທົບທວນນນກ
ົ້ ັບກຳນແບງູ່ ເວລຳດງູ່ ັ ທີູ່ ກຳວ
ູ່
ູ່
ສວ
ູ່ ນລ ັດອືູ່ນໆ, ສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ຊຳດ, ແລະ ຜສ
ົ້ ັງເກດກຳນ NGO
ກຈະໄດຮ
ົ້ ັບສິດເພືູ່ ອໃຫສ
ົ້ ະແດງຄວຳມເຫັ ນກຽູ່ ວກ ັບກຳນທົບທວນຂອງ UPR ໄດ.ົ້

ໃນກອງປະຊຸມສຳມນຂອງສະພຳສິ
ດທິມະນຸດກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນກຳນທົບທວນແມນຈະໄດ
ມ
ັ
ີ ຳນຮ ັບຮອງເອົ ຳຜນ
ົ ກຳ
ູ່
ົ້ ກ
ນທົບທວນຂອງ UPR ພອ
ີ ຳນຈ ັດກຳນສ ົນທະນຳພຳຍໃຕພ
ົ້ ມທັງຈະໄດມ
ົ້ ກ
ົ້ ຳລະບ ົດບຳດທີູ່ກຳນ ົດໃນໝວດທີ 6
ຂອງວຳລະກອງປະຊຸມ. ຕຳມປົກກະຕິລ ັດພຳຄີທູ່ ີໄດຮ
ົ້ ັບກຳນທົບທວນພຳຍໃຕ ົ້ UPR
ຈະຕອ
ບ ັດຕຳມຄຳຫມນສ
ັົ້
ັົ້ ັນຍຳທີູ່ຕ ົນໄດໃົ້ ຫໄ
ົ້ ງລຳຍງຳນຄວຳມຄືບຫນຳົ້ ຂອງຕ ົນກຽູ່ ວກ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ວເົ້ ພືູ່ ອທີູ່ ຈະ
ົ້ ະເຫນີແນະຂອງ UPR ທີູ່ ໄດໄົ້ ປຜນ
ເອົ ຳຂສ
ັ ຂະຫຍຳຍຕູ່ ໄປ.

1

ພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມຄວນໄດຮ
ົ້ ັບກຳນມີສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມໃນຂະບວນກຳນປຶ ກສຳຫຳລືໃນລະດ ັບຊຳດເພືູ່ອກະກຽມບ ົດ
ລຳຍງຳນແຫງ
ູ່ ຊຳດ.

2

ົ້ ນຂຳູ່ ວສຳນທີູ່ ຈະປະກອບໃສບ
ຂມ
ທ
ູ່ ົດລຳຍງຳນຂອງພຳກສວ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆແມນສຳມຳດຫຳໄດ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.

2

ກ

ບທວນ

ົນໄກກຳນທົ
ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ຂະບວນກຳນຂອງ UPR

B. ໜວ
ູ່ ຍງຳນປະຕິບ ັດກຳນທົບທວນຂອງ UPR

A.
ົ້ ນເພືູ່ ອໄປສກ
ກຳນກະກຽມຂມ
ູ່ ຳນທ ົບທວນຄື

•
ດຳເນີນງຳນຢນ
ູ່ ະຄອນເຈນນິວຳເຊິູ່ ງຈະໃຊເົ້ ວລຳ

ນປະກອບມີ:

ຢສ
ັົ້ ູ່ ປີ ,
ູ່ ອງອຳທິດຕູ່ ຄງັົ້ ແລະ ຈະຈ ັດຢສ
ູ່ ຳມຄງຕ

ົ້ ນຂອງພຳກລ ັດ,
• ຂມ

ຈະກວດກຳຢູ່ 14 ລ ັດ/ພຳລະກິດ

ົ້ ນຈຳກກຳນປຶ ກສຳຫຳລືແຫງູ່ ຊຳ
ລວມທ ັງຂມ
ດ (ບ ົດລຳຍງຳນແຫງູ່ ຊຳດ) •

• ຮ ັບຮອງບ ົດສະຫລຸບທີູ່ ມີຄຳແນະນຳ,
ແລະຄຳຫມນສ
ັົ້ ັນຍຳແບບສະຫມກໃຈຂອງລ
ັ
ັດພຳ

ົ້ ນລວມຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ
ຂມ

ຄີ

(ກະກຽມໂດຍ OHCHR)

•

ົ້ ນຂອງພຳກສວ
• ບ ົດສະຫຼຸບຂມ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆ
(ກະກຽມໂດຍ OHCHR).

ວ ົງຮອບສີູ່ປີ ເຄິູ່ ງ

ົ້ ືຕຳມ
ລ ັດທີູ່ຖືກທົບທວນຕອ
ົ້ ງໂຕກ
ົ້ ັບຢໃູ່ ນເລວຳນີຫ
ຫລ ັງ
(ຊຳົ້ ສຸດແມນໃນໄລຍະກອງປະຊຸ
ມສຳມນທີູ່
ັ ຈະຈ ັ
ູ່

D. ກຳນປະຕິບ ັດຕຳມຜນ
ົ ກຳນທົບທວນ
•

ດຕູ່ ໄປ ຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ)
C. ກອງປະຊຸມສຳມນຂອງສະພຳສິ
ດທິມະນຸດ
ັ
ຖຳົ້ ເຫັ ນວຳູ່ ບ ົດສະຫລຸບລຳຍ ງຳນນນບ
ັົ້ ູ່ ເໝຳະສ ົມ

•

ຄວຳມຮ ັບຜິ ດຊອບຂອງລ ັດທີູ່ກຽວຂ
ອ
ູ່
ົ້ ງທີູ່ ຈະຕອ
ົ້ ງ

ສະພຳຈະໃຊເົ້ ວລຳພິຈຳລະນຳແຕລ
ູ່ ະຜ ົນກຳ

ດຳເນີນກຳນປຶ ກສຳຫຳລືກ ັບສວ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງອືູ່ ນໆ

ນທ ົບທວນແມນຫນຶູ່
ງຊູ່ວົ ໂມງ
ູ່

•
ກອງທຶນອຳສຳເພືູ່ ອຊວ
ູ່ ຍເຫືອທຳງກຳນເງິນແລະ
ົ້ ແຂງໃນກຳນຈ ັດຕ ັົ້
ວິຊຳກຳນເພືູ່ ອສຳົ້ ງຄວຳມເຂັມ

• ລ ັດທີູ່ຖືກທ ົບທວນ,
ຄະນະສະພຳແລະລ ັດສ ັງເກດກຳນແລະພຳ

ງປະຕິບ ັດ

ກສວ
ຮ
ູ່ ນອືູ່ ນໆແມນໄດ
ູ່
ົ້ ັບໂອກຳດກຳູ່ ວຄຳເຫັ

• ຕຳງຫນຳົ້ ສປຊ

ນກອ
ູ່ ນກຳນຮ ັບຮອງບ ົດສະຫຼຸບ

ໃນພຳກພືົ້ນຈະໃຫຄ
ົ້ ວຳມຊວ
ູ່ ຍເຫືອ

•

ຕຳມກຳນຮອ
ົ້ ງຂຈຳກລ ັດ

ສະພຳຈະໃຫກ
ົ ກຳນທ ົບ
ົ້ ຳນຮ ັບຮອງເອົ ຳຜນ

•

ທວນ

ກຳນຊວ
ູ່ ຍເຫືອທຳງກຳນເງິນແລະດຳົ້ ນວິຊຳກຳນ
ຄວນໃຫເົ້ ໝຳະສ ົມຕຳມກຳນຮຽກຮອ
ົ້ ງແລະຕຳມບ
ລິມະສິດ

ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
ົ້ ນເພືູ່ ອປະກອບໃສບ
ວິທີສູ່ງົ ຂມ
ູ່ ົດສະຫລຸບຂອງພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆ?
ພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມລວມທັງອ ົງກຳນ NGO
ທີູ່ ມີສະຖຳນະເປັນແລະບູ່ ໄດເົ້ ປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກສ
ູ່ ະພຳເສດຖະກິດແລະສ ັງຄ ົມສະຫະປະຊຳຊຳດ (ECOSOC)
ູ່ງົ ຂມ
ົ້ ນເພືູ່ ອປະກອບໃສໃູ່ ນບ ົດສະຫລຸບ
ແມນສຳມຳດສ
ູ່
ົ້ ນທີູ່ ວຳູ່ ນີແ
ົ້ ມນຄວນຈະປະຕິ
ຂອງພຳກສວ
ບ ັດໄປຕຳມຄມ
ື ູ່ ີໄດຮ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆໄດ.ົ້ ຂມ
ູ່
ູ່ ທ
ົ້ ັບກຳນຮ ັບຮອງຈຳກມະຕິເລກທີ
ົ້ ນຄວນສູ່ງົ ຜູ່ຳນລະບ ົບອອນໄລນແ
17/119 ຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ. ຂມ
໌ ບບໃໝຂ
ູ່ ອງ UPR:
https://uprdoc.ohchr.org.
ົ້ ນທີູ່ ໃຊໃົ້ ນບ ົດສະຫບ
ຂມ
ຼຸ ແມນຈະໄດ
ລ
ູ່
ົ້ ົງໃສໃູ່ ນເວບຂອງ OHCHR
ົ້ ນເພີູ່ ມເຕີມແມນສຳມຳດເບິູ່
ເຊິູ່ ງຈະຖືວຳູ່ ເປັນເອກະສຳນພືົ້ນຖຳນໃນເວບໄຊ.ົ້ ສຳລ ັບຂມ
ງທີູ່ ເວັບໄຊທ໌ OHCHR,
ູ່
ແລະ ຄມ
ື ຳລ ັບຜົ້ມສ
ີ ວ
ູ່ ສ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຕຳູ່ ງໆ (ເບິູ່ ງບ ົດທີູ່ II).
ວິທີເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸມໜ
ູ່ ວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັກກຳນ?
ພຽງແຕອ
ູ່ ົງກຳນ NGO ທີູ່ ມີສະຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳ (ECOSOC)
ແມນມີ
ິ ພິເສດທີູ່ ຈະໄດເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ສດ
ູ່ ມໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸມ
ູ່ ໜວ
ູ່ ຍງຳນໃນຖຳນະເປັນຜົ້ສ ັງເກດກຳນ. ອ ົງກຳນ
NGO ແມນບ
ູ່ ູ່ ສຳ ມຳດອອກຄຳເຫັ ນໃດໆໃນທີູ່ ປະຊຸມ,
ົ້ ນທີູ່ ມີໃນຂະບວນຂອງ UPR
ແຕສ
ັບຂມ
ູ່ ຳມຳດຈ ັດກອງປະຊຸມພິເສດກຽວກ
ູ່
ົ້ ນແລະຍຸດທະວິທີລະດ ັບປະເທດ. ກອງປະຊຸມຂອງໜວ
ເພືູ່ ອເປັນກຳນແລກປຽູ່ ນຂມ
ູ່ ຍງຳນ UPR
ແມນຈະໄດ
ຮ
ູ່
ົ້ ັບກຳນຖຳູ່ ຍທອດສ ົດທຳງເວບໄຊ.ົ້
ກຳນອອກອຳກຳດຂອງກອງປະຊຸມໄລຍະຜູ່ຳນມຳກູ່ ແມນໄດ
ຮ
ູ່
ົ້ ັກສຳແລະສຳມຳດເຂົົ້ຳເບິູ່ ງໄດໃົ້ ນເວັບຂອງ
OHCHR.
ວິທີກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ົ ກຳນທົບທວນຂອງ UPR ໃນສະພຳສິດທິມະນຸດໄດແ
ູ່ ມໃນຂະບວນກຳນຮ ັບຮອງຜນ
ົ້ ນວໃດ?
ມີພຽງແຕອ
ູ່ ົງກຳນ NGO ໃນສະຖຳນະທີູ່ ເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກສ
ູ່ ະພຳເສດຖະກິດແລະສ ັງຄ ົມ (ECOSOC)
ແມນຈະມີ
ສດ
ິ ພິເສດໃນກຳນເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດໃນຖຳນະເປັນຜົ້ສ ັງເກດກຳນເ
ທົູ່ ຳນນ.
ັົ້ ໃນລະຫວຳູ່ ງກອງປະຊຸມຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດ, ອ ົງກຳນ NGO
ູ່ງົ ຖະແຫລງກຳນເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ, ແລະຈ ັດກິດຈະກຳໃດໜຶູ່ ງທີູ່ ຄຄ
ແມນສຳມຳດສ
ູ່
ູ່ ະໜຳນ.
ໃນກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ, ອ ົງກຳນ NGO
ສຳມຳດສ ັງເກດເບິູ່ງຂະບວນກຳນດຳເນີນງຳນແລະໃຫຄ
ົ້ ຳຄິດເຫັ ນໃນທີູ່ ປະຊຸມ
ໄດສ
ຳເຫັ ນໃນເວລຳທີູ່ ກຳນ ົດຊຳວນຳທີ.
ົ້ ະເພຳະໃນກລະນີທູ່ ີມີລຳຍຊືູ່ ໃນຈຳນວນຜທ
ົ້ ູ່ ີຖືກເຊີນໃຫກ
ົ້ ຳວຄ
ູ່
ົ້ ນເພີູ່ ມເຕີມກຽູ່ ວກ ັບກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ສຳລ ັບຂມ
ງໄດໃົ້
ູ່ ມໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດແມນສຳມຳດເບິູ່
ູ່
ົ້ ນຂອງ NGO.
ນເວບຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດໃນພຳກສວ
ູ່ ນຂມ
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
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ກ

ບທວນ

ົນໄກກຳນທົ
ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ກອງປະຊຸມທີູ່ ດຳເນີນກຳນຮ ັບຮອງເອົຳເອກະສຳນຜນ
ົ ກຳນທົບທວນຂອງ UPR
ແມນໄດ
ຖ
ື ອອກອຳກຳດສ ົດຜຳ
ື ັນກ ັບບ ັນດຳລຳຍກຳນໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພຳທັງໝ ົດ.
ູ່
ົ້ ກ
ູ່ ນທຳງເວບໄຊຄ
ົ້ ກ
ລຳຍກຳນອອກອຳກຳດທີູ່ ຜູ່ຳນມຳທັງຫມດແມ
ນໄດ
ຖ
ົ
ື ເກັບໄວພ
ູ່
ົ້ ກ
ົ້ ຳຍໃນເວບໄຊຂ
ົ້ ອງ UPR.

ກຳນໄດຮ
ົ້ ັບສິດພິເສດ
ອ ົງກຳນ NGO ໃນສະຖຳນະທີູ່ ເປັນປຶ ກສຳໃຫແ
ິ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC ແມນມີ
ູ່ ສດ
ພິເສດໃນກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຂອງໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນຂອງຂະບວນກຳນທົບ
ທວນໄດ ົ້ ແຕຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດຢ
ົ້ ູ່ ືນໜ ັງສືຂເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມນຳກອງເລຂຳທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງເສຍກອນ.
ູ່
ໜ ັງສືດງູ່ ັ ກຳູ່ ວຕອງສູ່ງົ ໃຫ ກ
ອໃຊເົ້ ວລຳແລນ
ົ້ ອງເວຂຳຢຳູ່ ງໜອ
ົ້ ຍສອງອຳທິດກອນເພືູ່
ູ່
ູ່ ຂວີຊ ົ້
ຳອີກ.
ໜ ັງສືຂເຂົົ້ຳຮວ
ັົ້ ອ
ູ່ ມນນຕ
ົ້ ງປະຕິບ ັດດງູ່ ັ ນີ:ົ້


ໜ ັງສືຕອ
ົ້ ງມີກຳປະທັບຂອງອ ົງກຳນທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງ;



ົ້ ູ່ ີສ ົນໃຈເຂົຳົ້ ຮວ
ບອກລຳຍລະອຽດເຖິງວ ັນເວລຳແລະຫວ
ົ ຂທ
ູ່ ມ, ເຊັູ່ ນ: “ຊືູ່ ຂອງອ ົງກຳນຕ ົນເອງ,

ໃນສະຖຳນະທີູ່ ເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ ECOSOC, ຕອ
ົ້ ງກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມໃນທີູ່ ປະຊຸມໂດຍ
ົ້ ເຂົົ້ຳຮວ
ມີຕຳງໜຳົ້ ດງູ່ ັ ຕູ່ ໄປນີ…
ັົ້
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄງທີ
…ຂອງຂະບວນກຳນກຳນທົບທວນພຳຍໃຕສ
ົ້ ະພຳສິດທິມະນຸດ (ວ ັນເວລຳຂອງກອງປະຊຸມ) ... ";


ບອກຊືູ່

(ນຳມສະກຸນ,

ຊືູ່ ແທ)ົ້

ຂອງບຸກຄ ົນທີູ່ຈະເປັນຕ ົວແທນຂອງອ ົງກຳນໃນກອງປະຊຸມ.

ຊືູ່ ຂອງບຸກຄ ົນຈະຕອ
ົ້ ງຄືກ ັບກ ັບທີູ່ມີໃນຫນ ັງສືຜູ່ຳນແດນ;


ລຳຍຊືູ່ ຂອງສະມຳຊິກຜທ
ົ້ ູ່ ີຢໃູ່ ນບ ັດເຂົົ້ຳຫອ
ົ້ ງປະຊຸມທີູ່ ອອກໃຫໂ
ົ້ ດຍ

UNOG

ພະແນກຄວຳມຮ ັກສຳຄວຳມປອດໄພແລະຄວຳມໜນຢົ
ັົ້ ງ,

ແລະ

ລຳຍຊືູ່ ຜທ
ອ
ື ັດເຂົຳົ້ ຮວ
ົ້ ູ່ ີວຳງແຜນຈະເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມທີູ່ ຜກ
ົ້ ຽວຂ
ູ່
ົ້ ງໄດຖ
ົ້ ບ
ູ່ ມກອງປະຊຸມທີູ່ ໄຊໄົ້ ດເົ້ ປັນປີ .


ໜ ັງສືຂເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບກຳນເຊັນໂດຍປະທຳນ,

ຫຜ
ື ົ້ບລິຫຳນຂອງອ ົງກຳນທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງ,

ຫື

ຈຳກຫອ
ົ້ ງກຳນຕ ົວແທນຂອງອ ົງກຳນທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງທີູ່ ປະຈຳຢສ
ູ່ ະຫະປະຊຳຊຳດນະຄອນເຈນີວຳຖຳົ້ ຫຳກມີກຳນ
ເຫັ ນດີ.
ໜ ັງສືຂເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມສຳມຳດສູ່ງົ ໄປຫຳກອງເລຂຳຕຳມທີູ່ ຢອ
ູ່ ີເມວຄື: upraccreditation@ohchr.org.


ອ ົງກຳນ NGO ທີູ່ ຕອ
ົ້ ງກຳນວີຊຳົ້ ຈຳກລ ັດຖະບຳນສະວິດເຊີແລນແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດຂ
ົ້ ຽນລະອຽດໃສໃູ່ ນ

ໜ ັງສືຂເຂົຳົ້ ຮວ
ນຕ
ັົ້ ກຳນຂວີຊຳົ້ ນນແມ
ັົ້
ູ່ ມປະຊຸມນນ.
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດປ
ົ້ ື ກສຳຫຳລືເຈົຳົ້ ຫນຳົ້ ທີູ່ ກ ົງສຸນປະເທດສະວິດປະຈຳ
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ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
ໃນປະເທດຂອງທຳູ່ ນຕຳມກຳນ ົດເວລຳກຳນຢືູ່ນແບບຟອມຂວີຊຳົ້ ແລະຕອ
ົ້ ງຮ ັບປະກ ັນເອກະສຳນໃຫຄ
ົ້ ົບຕຳມ
ົ້ ນກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ເງືູ່ ອນໄຂຂອງກ ົງສຸນ. ຢຳູ່ ງໃດກູ່ ດຢ
ີ ຳູ່ ລືມວຳູ່ ອ ົງກຳນ ສປຊ ຈະອອກໃບຢັງຢື
ູ່ ມປະຊຸມໃຫເົ້ ພືູ່ ອ
ູ່ງົ ຄຳຮອ
ນຳໄປຢືູ່ ນຂວີຊຳົ້ ໄດ.ົ້ ກຳນຂໜ ັງສືຢງຢື
ນສຳມຳດສ
ັົ້ ນເຂົົ້ຳຮວ
ັົ້
ູ່ ມປະຊຸມເພືູ່ ອໃຊແ
ົ້ ລນ
ູ່ ວີຊຳົ້ ນນແມ
ູ່
ົ້ ງໄປຫຳຫອ
ົ້ ງກ
ຳນສະຫະປະຊຳຊຳດທີູ່ ເຈນີວຳພະແນກປະສຳນງຳນ NGO ໄດທ
ົ້ ູ່ ີ:
ແຝກ: +41 22 917 05 83
ອີເມວ: ungeneva.ngoliaison@unog.ch
ຫມຳຍເຫດ: ໃນເວລຳທີູ່ ມີຜົ້ຂເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມທີູ່ ມີຈຳນວນຫລວງຫລຳຍຈຳກອ ົງກຳນ NGO,
ກອງເລຂຳອຳດຈະຈຳກ ັດຈຳນວນຂອງຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມລ ົງຕຳມໂຕເລກທີູ່ເທົູ່ ຳທຽມກ ັນຂອງຄະນະຜແ
ົ້ ທນ NGO
ທີູ່ ມີສດ
ິ ເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມປະຊຸມຄ ົບຄະນະຂອງສະພຳ.
ຜົ້ທູ່ ີຂເຂົົ້ຳຮວ
ນຕ
ັົ້
ູ່ ມນນແມ
ູ່ ອ
ົ້ ງຢືູ່ ນໜ ັງສືທູ່ ີລະບຸແຈງວ
ົ້ ຳູ່ ຕອ
ົ້ ງກຳນເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມໃດເຊັູ່ ນ: ກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ,
ກອງປະຊຸມເປີ ດໃຫເົ້ ຂົົ້ຳຮ ັບຟັງ (ເບິູ່ ງຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ນີ)ົ້ ຫື ກອງປະຊຸມຄຂ
ູ່ ະຫນຳນ (ເບິູ່ ງຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ນີ)ົ້ .

ກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມປະຊຸມ
ທັງໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນຂອງ UPR ແລະ
ກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະຂອງສະພຳແມນຈະປະຊຸ
ມກ ັນໃນຫອ
ູ່
ົ້ ງ XX (ຫອ
ົ້ ງ 20), Palais des
Nations, ສຳນ ັກງຳນ ສປຊ ທີູ່ ສະວີດເຊີແລນ.
ຜຕ
ົ້ ຳງຫນຳົ້ ທັງຫມ ົດຂອງອ ົງກຳນຕອ
ົ້ ງໄດເົ້ ອົ ຳບ ັດເຂົົ້ຳຫອ
ົ້ ງປະຊຸມທີູ່ ມີຮບຕິດມຳສະແດງຕ ົວໃນເວລຳທີູ່ ມຳຮອດສຳນ ັກ
ງຳນສະຫະປະຊຳຊຳດແລະກອນທີູ່
ຈະເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່
ູ່ ມກອງປະຊຸມ:
Palais des Nations - Security entrance Pregny Gate,
8 - 14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 10
ພຳຍຫງັ ໄດນ
ົ້ ຳສະເຫນີເອກະສຳນປະຈຳຕ ົວ (ເຊັູ່ ນ: ຫນ ັງສືຜຳ
ູ່ ນແດນ)
ບ ັດເຂົົ້ຳຫອ
ົ້ ງປະຊຸມທີູ່ ມີຮບຕິດສຳລ ັບໄລຍະກອງປະຊຸມກູ່ ຈະໄດອ
ົ້ ອກໃຫ.ົ້ ຜົ້ຕຳງຫນຳົ້ ອ ົງກຳນ NGO
ແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ຳເນົຳໜ ັງສືຮ ັບຮອງເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມປະຊຸມ (ຂຳົ້ ງເທິງ) ທີູ່ ທຳງ NGO ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງສູ່ງົ ມຳ.
ສຳລ ັບຜົ້ຕຳງຫນຳົ້ ອ ົງກຳນ NGO ທີູ່ ມີ
ບ ັດເຂົົ້ຳຫອ
ົ້ ງປະຊຸມທີູ່ ມີຮບຕິດທີູ່ ອອກໃຫສ
ົ້ ຳລ ັບກອງປະຊຸມທີູ່ ພວມຈ ັດຢຫ
ູ່ ືສຳລ ັບກອງປະຊຸມຕະຫລອດປີ ແມນສຳມ
ູ່
ຳດເຂົຳົ້ ໃນຫອ
ົ້ ງກອງປະຊຸມໄດ.ົ້
ສຳລ ັບຄຳູ່ ເດີນທຳງ, ທີູ່ ພກ
ນຄວຳມຮ ັບຜິ ດຊອບຂອງອ ົງກຳນ NGO
ັ ເຊົ ຳແລະຄຳູ່ ປະກ ັນໄພແມນຈະເປັ
ູ່
ຫືຫອ
ົ້ ງກຳນຕຳງຫນຳົ້ ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງ.
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ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຮ ັບຟັງໃນກອງປະຊຸມ
ໃນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມແມນມີ
ູ່ ຈຳນວນທີູ່ ນງູ່ ັ ຈຳກ ັດສຳລ ັບກຳນເຂົົ້ຳຮ ັບຟັງ,
ຫອ
ົ້ ງປະຊຸມໃຫຍ,ູ່ ຫອ
ົ້ ງ XX,
ແມນທີູ່
ູ່ ນງູ່ ັ ສຳລ ັບບຸກຄ ົນທົູ່ວໄປທີູ່ ຕອ
ົ້ ງກຳນສ ັງເກດກຳນດຳເນີນງຳນໃນທີູ່ ປະຊຸມໂດ
ຍບູ່ ໄດມ
ີ ຳນະເປັນຜົ້ຖກ
ື ເຊີນໃຫເົ້ ຂົຳົ້ ຮວ
ົ້ ຖ
ູ່ ມ (ເຊັູ່ ນ:
ນ ັກສືກສຳແລະນ ັກວິຊຳກຳນຕຳູ່ ງໆ).
ົ້ ຢກ
ົ້ ຢກ
ກຳນຂເຂົຳົ້ ຮ ັບຟັງໃນກອງປະຊຸມນນແມ
ນຂື
ັົ້
ູ່ ນ
ູ່ ັບຈຳນວນບອ
ູ່ ນນງູ່ ັ ທີູ່ ມີແລະຂືນ
ູ່ ັບສະຖຳນະ
ູ່ງົ ອີເມວໄປຫຳ upraccreditation@ohchr.org
ກຳນຂອງກອງປະຊຸມ. ຜທ
ົ້ ູ່ ີສ ົນໃຈເຂົຳົ້ ຮ ັບຟັງແມນສຳມຳດສ
ູ່
(ຕະຫລອດ 24) ຕຳມລຳຍລະອຽດຂຳົ້ ງລຸມ
ູ່ :


ວ ັນເວລຳທີູ່ຈະເຂົຳົ້ ຮ ັບຟັງ;



ເຫດຜນ
ົ ຂອງກຳນຂເຂົົ້ຳ; ແລະ



ຂຽນຊືູ່ ເຕັມຂອງຜົ້ທູ່ ີຂເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມ.

ົ້ ນຂຳູ່ ວສຳນ
ກຳນຂຫອ
ົ້ ງປະຊຸມສຳລ ັບຂມ
ົ້ ນກຽູ່ ວກ ັບຂະບວນກຳນດຳເນີນ
ອ ົງກຳນ NGOs ອຳດຈ ັດກອງປະຊຸມຂມ
ງຳນຂອງ UPR,
ົ້ ນຂຳູ່ ວສຳນແລະຍຸດທະວິທີໃນລະດ ັບຊຳດ.
ເພືູ່ ອເປັນກຳນແລກປຽູ່ ນຂມ
ົ້ ວນຕອ
ກອງປະຊຸມນີຄ
ລ
ົ້ ງແຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ັດທີູ່ພວມຖືກທົບທວນນນັົ້ ໄດຮ
ົ້ ັບຊຳບ.
ກຳນຂຫອ
ົ້ ງປະຊຸມສຳມຳດຈອງອອນລຳຍໄດທ
ົ້ ູ່ ີ :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
NgosNhris.aspx
ກຳນ ົດເວລຳແມນຕ
ດ
ູ່ ອ
ົ້ ງຈອງຫອ
ົ້ ງກອນສອງອຳທິ
ູ່

ກອ
ົົ້
ູ່ ນກອງປະຊຸມທຳງກຳນຈະເລີູ່ ມຕນ.

ຄຳຮອ
ຈ
ົ້ ງຂທີູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບແມນຈະໄດ
ູ່
ົ້ ັດເຂົຳົ້ ໃນບລິມະສິດ, ແລະອິງຕຳມຈຳນວນຫອ
ົ້ ງທີູ່ ມີ.

7

ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
ົ້ ນເອກະສຳນແລະແຫລງູ່ ທີູ່ ມຳຂອງຂມ
ົ້ ນ
ຂມ
ົ້ ນເອກະສຳຈຳກແຫລງູ່ ທີູ່ ມຳທີູ່ ກຽວຂ
ກຳນເຊືູ່ ອມຕູ່ ກ ັບຂມ
ອ
ູ່
ົ້ ງກ ັບວຽກງຳນຂອງໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງ
ຳນ, ລວມທັງເອກະສຳນທີູ່ ເປັນວິດໂ
ຳົ້ ໄດທ
ີ ອແມນສຳມຳດເຂົ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
Documentation.aspx
ສຳເນົຳເອກະສຳນທີູ່ ເປັນພືົ້ນຖຳນຂອງກຳນທົບທວນແມນສຳມຳດເອົ
ຳໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີໂຕະບລິກຳນເອກະສຳນທີູ່ ຢທ
ູ່ ຳງປະຕ
40 ຂອງ Palais des Nations.
ສຳເນົຳຮຳູ່ ງບ ົດລຳຍງຳນຜນ
ຮ
ຈະມີກຳນຮ ັບຮອງເອົຳໂ
ົ ກຳນທົບທວນແມນຈະໄດ
ູ່
ົ້ ັບແຈກຢຳຍຢໃູ່ ນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມກອນທີູ່
ູ່
ດຍໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນ. ຮຳູ່ ງເອກະສຳນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບ UPR,
ແລະສຳເນົຳຂອງຄຳເຫັ ນທຳງປຳກເປົູ່ ຳຈຳກພຳກລ ັດ,
ແລະອືູ່ ນໆແມນສຳມຳດເອົ
ຳໄດໃົ້ ນເວບສະເພຳະຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດພຳຍໃຕແ
ູ່
ົ້ ຖບ "HRC
ກ ົນໄກແລະອ ົງກອນຍອ
ູ່ ຍ".
ວິທີເຂົົ້ຳຫຳເວບສະເພຳະແມນ:
ູ່
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm
ົ້ ນທົູ່ ວໄປ" ໃນເວບສະເພຳະຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດແມນຮ
ພຳຍໃຕ ົ້ "ຂມ
ູ່ ັບເປັນສະມຳຊິກຟີ ເພືູ່ ອຂຮ ັບອີເມວແຈງົ້
ົ້ ນຜຳ
ເຕືອນ. ນອກນນທ
ັົ້ ຳູ່ ນຍ ັງສຳມຳດຮ ັບຊຳບຂມ
ູ່ ນ Twitter : www.twitter.com/un_hrc).
ຫືສກ
ຶ ສຳໃດທ
ື ຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມທີູ່:
ົ້ ູ່ ີຄມ
ູ່ ສ

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/
Handbook.aspx
ກຳນຂເຂົົ້ຳທົູ່ ວໄປ
ກຳນເຂົຳົ້ ໃນສະຖຳນທີູ່ ຂອງ ສປຊ ແລະ ຫອ
ົ້ ງປະຊຸມ (ຫອ
ົ້ ງ XX)


Palais

des

Nations

ແມນຈະໃຫ
ຄ
ູ່
ົ້ ະນະຜແ
ົ້ ທນ

NGO

ເຂົົ້ຳໄດຕ
ັົ້
ົ້ ງແຕ
ູ່

ໂມງເຊົົ້ ຳ.


ຜົ້ທູ່ ີເຂົົ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີູ່ ດງູ່ ັ ກຳວຕ
ອ
ູ່
ົ້ ງປະຕິບ ັດຕຳມເງືູ່ອນໄຂແລະລະບຽບຂອງເຈົຳົ້ ໜຳົ້
ທີູ່ ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຂອງ ສປຊ.
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ກ

ບທວນ

ົນໄກກຳນທົ
ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ


ຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດສ
ົ້ ະແດງບ ັດອຳນຸຍຳດເຂົຳົ້ ໃນສະຖຳນທີູ່ ຕະຫອດເວລຳໃນເວລຳທີູ່ ເຂົຳົ້ ແລະ

ອອກ, ແລະ ໃນເວລຳທີູ່ ຍ ັງຢໃູ່ ນສະຖຳນທີູ່ ສະຫະປະຊຳຊຳດ.


ຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມອຳດຈະຕອ
ົ້ ງມີກຳນກວດກຳຄວຳມປອດໄພ.

ູ່ ໄດຮ
ກຳນເຂົຳົ້ ໃນສະຖຳນທີູ່ ສະຫະປະຊຳຊຳດທີູ່ ມີກະເປົຳຂະຫນຳດໃຫຍແ
ູ່ ມນຈະບ
ູ່
ົ້ ັບອະນຸຍຳດ.


ົ້ ,
ໃນກລະນີທູ່ ີມີຄວຳມຕອ
ົ້ ງກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມໃນກອງປະຊຸມເພີູ່ ມຂຶນ

ກອງເລຂຳອຳດຈະຈຳກ ັດຈຳນວນຂອງຜົ້ເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຈຳກແຕລ
ູ່ ະ NGO ທີູ່ ຈະເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະ.
ົ້ຳໃນກອງປະຊຸມອືູ່ ນໆໃນຖຳນະເປັນ
ສວ
ູ່ ນຜົ້ທູ່ ີ ບູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບສິດເຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມກອງປະຊຸມຄ ົບຄະນະແມນສຳມຳດເຂົ
ູ່
ຜເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມທຳມະດຳ ຫືອຳດຈະໄດຮ
ົ້ ັບກຳນຈ ັດໃຫເົ້ ຂົຳົ້ ຮວ
ູ່ ມແບບອືູ່ ນໆກູ່ ໄດ.ົ້


ກຳນສບຢຳແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍຳດໃນສະຖຳນທີູ່ Palais des Nations.

ອຳຫຳນແລະເຄືູ່ ອງດືູ່ ມແມນບ
ູ່ ູ່ ອະນຸຍຳດຢໃູ່ ນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມແລະໃນຫອ
ົ້ ງເຮັດກິດຈະກຳຕຳູ່ ງໆ.


ກຳນນຳໃຊອ
ຸ ະກອນກຳນບ ັນທຶກພຳບແມນບ
ົ້ ປ
ູ່ ູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອະນຸຍຳດສະຖຳນທີູ່ Palais des Nations,

ົ້ ພຳຍໃນກອງປະຊຸມຂມ
ົ້ ນ NGO (ເບິູ່ ງຢຂ
ຍ ົກເວັນ
ູ່ ຳົ້ ງລຸມ
ູ່ ).
ເຂດສືູ່ ມວນຊ ົນ


ອ ົງກຳນ NGO ແມນບ
ູ່ ູ່ ໄດອ
ົ້ ະນຸຍຳດໃຫຈ
ົ້ ັດກຳນຖະແຫລງຂຳູ່ ວຢໃູ່ ນສະຖຳນທີູ່ ຂອງ ສປຊ.

ກອງປະຊຸມສືູ່ ແລະ ກຳນເຜີ ຍແຜູ່ຂຳູ່ ວປະຊຳສຳຂອງອ ົງກຳນ NGO
ອຳດຈະເຮັດໄດໂົ້ ດຍຜູ່ຳນສະມຳຄ ົມນ ັກຂຳູ່ ວທີູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບອຳນຸຍຳດມຳດຳເນີນລຳຍກຳນຂຳູ່ ວໃນທີູ່ ປະຊຸມ
(ACANU), acanu.secretary@gmail.com.
ອຸປະກອນຕຳູ່ ງໆຂອງ NGO


ອຸປະກອນຂອງ NGO (ເຊັູ່ ນ: ແຜູ່ນພບ
ັ , ສືູ່ ພິມ, ກະດຳນ, ປົ້ຳຍໂຄສະນຳ, ແລະ ອືູ່ ນໆ)

ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ຮ
ົ້ ງກ ັບວຽກງຳນຂອງໜວ
ູ່ ຍປະຕິບ ັດງຳນແມນອຳດຈະໄດ
ູ່
ົ້ ັບອຳນຸຍຳດໃຫວ
ົ້ ຳງສະແດງຕິດແຂວນໃນສ
ະຖຳນທີູ່ ທີູ່ ຈ ັດໃຫ ົ້ (ເຊັູ່ ນ: ຂຳົ້ ງນອກຫອ
ົ້ ງປະຊຸມ XX).


ກຳນວຳງສະແດງອຸປະກອນຂອງ NGO ທີູ່ ກຳູ່ ວມຳນີໃົ້ ນສະຖຳນທີູ່ ອືູ່ ນໆຂອງ Palais des

ູ່ ໄດຮ
Nations ແມນຈະບ
ູ່
ົ້ ັບອະນຸຍຳດ, ບູ່ ວຳູ່ ຈະຢໃູ່ ນໂຮງອຳຫຳນແລະ ຮຳົ້ ນກິນດືູ່ ມ
ແລະສະຖຳນທີູ່ ສຳທຳລະນະອືູ່ ນໆໃນ Palais des Nations.


ູ່ ໄ
ອຸປະກອນທີູ່ ມີພຳສຳບູ່ ເໝຳະສ ົມຫື ຄຳເວົົ້ຳທີູ່ ບູ່ ສຸພຳບຫື ຮບພຳບຕຳູ່ ງໆທີູ່ ບູ່ ເໝຳະສ ົມແມນຈະບ
ູ່

ດອ
ົ້ ະນຸຍຳດໃຫນ
ົ້ ຳເຂົຳົ້ ມຳໃນສະຖຳນທີູ່ ສະຫະປະຊຳຊຳດ.
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ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ


ອຸປະກອນສຳລ ັບກຳນສະແດງຄວນມີສ ັນຍຳລ ັກແລະຊືູ່ເຕັມຂອງ NGO ທີູ່ ມີຖຳນະເປັນທີູ່ ປຶ ກສຳໃຫ ົ້ ECOSOC
ຢຳູ່ ງຈະແຈງ.
ົ້

ົ້ ນຂຳູ່ ວສຳນ
ກອງປະຊຸມກຽູ່ ວກ ັບຂມ
ົ້ ນຂອງ NGO ແມນກອງປະຊຸ
ົ້ ເສຍແຕລ
 ກອງປະຊຸມຂມ
ມສຳທຳລະນະ, ເວັນ
ັົ້
ູ່
ູ່ ະບຸເງືູ່ ອນໄຂໄວຕ
ົ້ ຳູ່ ງຫຳກ; ດງູ່ ັ ນນ,
ກອງປະຊຸມອຳດຈະໄດຮ
ົ້ ັບກຳນເຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຈຳກອ ົງກຳນ NGO ທັງຫມ ົດ, ຜົ້ຕຳງຫນຳົ້ ພຳລະກິດຖຳວອນ,
ພະນ ັກງຳນ ສປຊ ແລະ ບຸກຄ ົນອືູ່ນໆທີູ່ ມີໜຳົ້ ໃນ Palais des Nations.
ົ້ ນຂຳູ່ ວສຳນ ອຸປະກອນຂອງ NGO
 ພຳຍໃນຫອ
ົ້ ງປະຊຸມຂມ
ົ້ ົກລ ົງເຫັ ນດີ.
ທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງອຳດຈະແຈກຢຳຍໄດຖ
ົ້ ຳົ້ ມີຂຕ
ົ້ ສຸດກອງປະຊຸມແລວ
ສວ
ູ່ ນເອກະສຳນທີູ່ ເຫລືອແມນຕ
ູ່ ອ
ົ້ ງໄດໂົ້ ຍກຍຳົ້ ຍອອກຈຳກຫອ
ົ້ ງປະຊຸມພຳຍຫລ ັງ ສີນ
ົ້ .
ົ້ ນແມນທຳງສະຫະປະຊຳຊຳດບ
ູ່ ໄດມ
 ກຳນແປພຳສຳໃນກອງປະຊຸມຂມ
ູ່
ົ້ ໃີ ຫ.ົ້ ອ ົງກຳນ NGO ຕອ
ົ້ ງ
ໄດຮ
ກ
ກຳນນຳນ ັກແປພຳສຳເຂົຳົ້ ມຳ.
ົ້ ັບພິຊອບເອງ ແລະ ຕອ
ົ້ ງໄດແ
ົ້ ຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ອງເລຂຳທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຮ ັບຊຳບກອນຈະມີ
ູ່
 ກຳນບ ັນທຶກພຳບໂດຍຄະນະຜົ້ແທນ NGO
ົ້ ນດວ
ແມນໄດ
ຮ
ກ
ູ່
ົ້ ັບອຳນຸຍຳດໃນໄລຍະກອງປະຊຸມຂມ
ົ້ ຍກຳນຂອະນຸມ ັດຈຳກທີູ່ປະຊຸມແລະຕອ
ົ້ ງແຈງໃຫ
ົ້
ົ້ ອງເລຂຳໄດ ົ້
ຮ ັບຊຳບເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນຕຳມລະບຽບກຳນລຸມ
ູ່ ນີ:ົ້
ປະທຳນຂອງກອງປະຊຸມຄວນຈະແຈງໃຫ
ຜ
ກຳນບ ັນທຶກພຳ
ົ້
ົ້ ເົ້ ຂົົ້ຳຮວ
ູ່ ມຮ ັບຊຳບວຳູ່ ກອງປະຊຸມແມນອຳດຈະມີ
ູ່
ບໄວ;ົ້ ແລະ
- ກຳນຖຳູ່ ຍຮບ

(ພຳບ/ວິດໂ
ີ ອ)

ບູ່ ຄວນລ ົບກວນຄະນະຜົ້ແທນ

ຫື

ລ ົບກວນຕູ່ ກຳນດຳເນີນກອງປະຊຸມ.

ຂຳຕງກ
ັົ້ ອ
ັົ້ ທ
ົ້ ງຄວນຕງໄວ
ົ້ ູ່ ີດຳົ້ ນຫລ ັງຫືດຳົ້ ນຂຳົ້ ງຂອງຫອ
ົ້ ງປະຊຸມ.

ກຳນນຳໃຊສ
ົ້ ັນຍຳລ ັກຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ


ກຳນນຳໃຊເົ້ ຄືູ່ ອງຫມຳຍສະຫະປະຊຳຊຳດໃສເູ່ ອກະສຳນ

ແລະ

ສືູ່ ພີມທີູ່ ບູ່ ແມນທຳງກຳນ,
ູ່

ູ່ ອຳນຸຍຳດໃຫ.ົ້
ລວມມີອປ
ຸ ະກອນຂອງ NGO ແມນຈະບ
ູ່
ທຸງຊຳດສະຫະປະຊຳຊຳດອຳດຈະບູ່ ໃຫສ
ົ້ ະແດງໃນຫອ
ົ້ ງບອ
ູ່ ນທີູ່ ອ ົງກຳນ

NGO

ຈ ັດປະຊຸມ,

ົ້ ຖຳົ້ ມີກຳນອະນຸຍຳດຈຳກເລຂຳທິກຳນໃຫຍທ
ຍ ົກເວັນ
ູ່ ູ່ ີຮອ
ົ້ ງຂຜຳ
ູ່ ນທຳງກອງເລຂຳກອງປະຊຸມແລວ
ົ້ .
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ກ

ບທວນ

ົນໄກກຳນທົ
ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ
ພຳກທີ II

3
ົ້ ນແລະຄມ
ົ້ ນຂອງພຳກສວ
ຂະບວນກຳນທົບທວນ: ຂມ
ື ຳລ ັບກຳນສູ່ງົ ຂມ
ູ່ ສ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆ

I - ພືົ້ນຖຳນທົູ່ ວໄປ
1.

ໃນມະຕິ

16/21,

ສະພຳສິດທິມະນຸດຢືນຢັນເອົ ຳອີກເທືູ່ ອໜຶູ່ ງກຽ໋ ວກ ັບພືົ້ນຖຳນ,

ຫກ
ັ ກຳນແລະວ ັດຖຸປະສ ົງຂອງຂະບວນກຳນທົບທວນທີູ່ ກຳຫນ ົດໄວໃົ້ ນວ ັກ

1,

2,

3

ແລະ

4

4
ຂອງເອກະສຳນຊອ
ົ້ ນທຳົ້ ຍຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດຕຳມມະຕິເລກທີ 5/14.

2.

ມະຕິເລກທີ

16/21

ຍ ັງໄດໃົ້ ຫຄ
ງກ
ົ້ ວຳມກະຈຳງແຈ
ູ່
ົ້ ຽູ່ ວກ ັບຈຸດສຸມແລະເອກະສຳນທີູ່ ຈະໃຊໃົ້ ນໄລຍະກຳນທົບທວນ:
(a)

ກຳນທົບທວນຈະໄດອ
ິ ໃສສ
ົ້ ງ
ູ່ ຳມເອກະສຳນທີູ່ ລະບຸໄວໃົ້ ນວ ັກ

15

ຂອງເອກະສຳນຊອ
ົ້ ນທຳົ້ ຍໃນມະຕິຂອງສະພຳສິດທິມະນຸດເລກທີ 5/1, ຄື:


ົ້ ນທີູ່ ກະກຽມໂດຍລ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ຂມ
ົ້ ງ, ອຳດເປັນໃນຮບແບບຂອງບ ົດລຳຍງຳນແຫ ູ່ງຊຳດ;



ົ້ ນຈຳກບ ົດລຳຍງຳນຂອ
ເອກະສຳນລວບລວມແມນກະກຽມໂດຍສ
ຳນ ັກງຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍເູ່ ຊິູ່ ງມີຂມ
ູ່
ງອ ົງກອນສິດທິມະນຸດ,

ຂະບວນກຳນພິເສດ,

ທັງມີບ ົດສ ັງເກດກຳນແລະຄຳຄິດເຫັ ນຂອງລ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງ,
ແລະເອກະສຳນອືູ່ ນໆທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຄຳເຫັ ນຂອງ

ສຳນ ັກງຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ,

ົ້ ມນຈະຕ
ເອກະສຳນລວບລວມນີແ
ອ
ູ່
ົ້ ງບູ່ ເກີນ 10 ຫນຳົ້ ;


ົ້ ນເພີູ່ ມເຕີມ,
ຂມ

ຕອ
ົ້ ງມີຄວຳມເຊືູ່ ອຖືແລະມີຄວຳມເປັນຈິງທີູ່ ໄດມ
ົ້ ຳຈຳກພຳກສວ
ູ່ ນອືູ່ ນໆທີູ່ ກຽູ່ ວ

ຂອ
ົ້ ງກ ັບກຳນທົບທວນໂດຍສະພຳສິດທິມະນຸດ.

3

ພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆໂດຍອິງຕຳມມະຕິ 5/1, ປະກອບມີອ ົງກຳນ NGO,

ສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫງ
ົົ້ ວ
ູ່ ຊຳດ, ນ ັກປົກປົ້ອງສິດທິມະນຸດ, ສະຖຳບ ັນກຳນສຶກສຳແລະກຳນຄນຄ
ົ້ ຳ,
ົ້ນ,ກຄືຜົ້ຕຳງຫນຳົ້ ພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ.
ອ ົງກຳນຈ ັດຕງພຳກພື
ັົ້
4

ົ້ ມນເອີ
ົ້ ວຳູ່ : " UPR
ຫນຶູ່ ງໃນຫກ
ນ
ັ ກຳນພືົ້ນຖຳນເຫູ່ ົ ຳນີແ
ູ່

ຄວນຮ ັບປະກ ັນກຳນມີສວ
ູ່ ນຮວ
ູ່ ມຂອງພຳກສວ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງທັງຫມ ົດ, ລວມມີອ ົງກຳນ NGO
ແລະສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ຊຳດ, ໂດຍອິງຕຳມມະຕິສະມ ັດຊຳໃຫຍເູ່ ລກທີ 60/251 ລ ົງວ ັນທີ 15 ມີນຳ
2006 ແລະ ມະຕິສະພຳເສດຖະກິດແລະສ ັງຄ ົມ 1996/31 ລ ົງວ ັນທີ 25 ກລະກ ົດ 1996,
ກູ່ ຄຄ
ື ຳຕ ົກລ ົງທີູ່ສະພຳອຳດຈະນຳໃຊຕ
ື "
ົ້ ູ່ ມ.
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ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
ົ້ ນທີູ່ ບູ່ ໃຫກ
ສຳນ ັກງຳນຂຳົ້ ຫລວງໃຫຍຈ
ູ່ ະກະກຽມບ ົດສະຫລຸບຂມ
ົ້ ຳຍ 10 ໜຳົ້ .
(b)

ົ້ ະເຫນີແນະທີູ່ ໄດຜ
ກຳນທົບທວນຄວນສຸມໃສກ
ບ ັດຕຳມຂສ
ັົ້
ັ ທະນຳ
ູ່ ຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ູ່ຳນກຳນຮ ັບຮອງແລະພດ
ສະພຳບກຳນຂອງສິດທິມະນຸດຂອງລ ັດທີູ່ຢພ
ູ່ ຳຍໃຕຂ
ົ້ ະບວນກຳນທົບທວນ;

(c)
ົ້ ນຂຳູ່ ວສຳນກຽູ່ ວກ ັບກຳນຕິດຕຳມໃນຂະບວນກຳນ
ພຳກສວ
ວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງອືູ່ ນໆແມນຄວນຈະປະກອບສ
ູ່
ູ່ ນຂມ
ທົບທວນ;
(d)

ົ້ ນທີູ່ ໄດຈ
ົ້ ນທີູ່ ໄ
ບ ົດສະຫບ
ຼຸ ສ ັງລວມຂມ
ົ້ ຳກພຳກສວ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງອືູ່ ນໆຄວນຈະມີກຳນແຍກຕຳູ່ ງຫຳກສຳລ ັບຂມ
ດຈ
ົ້ ຳກສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫ ູ່ງຊຳດຂອງລ ັດທີູ່ຢພ
ູ່ ຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນທົບທວນເຊິູ່ ງເປັນທີູ່ ຍອມຮ ັບຢຳູ່ ງເຕັມທີູ່ ຕຳ
ົ້ ນທີູ່ ໄດມ
ມຫກ
ັ ກຳນປຳຣີ. ຂມ
ື ນຳມຳໃສບ
ົ້ ຳຈຳກສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫງ
ູ່ ຊຳດອືູ່ ນໆກູ່ ຈະໄດຖ
ົ້ ກ
ູ່ ົດສະຫລຸບ
ົ້ ນທີູ່ ໄດຈ
ແລະຂມ
ົ້ ຳກພຳກສວ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງອືູ່ ນໆກູ່ ປະຕິບ ັດເຊັູ່ນດຽວກ ັນ.

3.

ພຳກສວ
ງໃສ:ູ່
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆຈະຕອ
ົ້ ງໃສໃູ່ ຈວຳູ່ ຂະບວນກຳນທົບທວນແມນຈະອີ
ູ່

(a) ກຳນກ ົດບ ັດສະຫະປະຊຳຊຳດ;
(b) ຖະແຫງກຳນສິດທິມະນຸດສຳກ ົນ;
(c) ກ ົນໄກສິດທິມະນຸດທີູ່ ລ ັດໄດເົ້ ປັນພຳຄີ;
(d) ຄຳໜນສ
ັົ້ ັນຍຳແລະຄຳປະຕິຍຳນທີູ່ ສະມ ັກໃຈຈຳກລ ັດພຳຄີ, ໂດຍສະເພຳະແມນລ
ູ່ ັດທີູ່ສູ່ງົ ລຳຍ
ຊືູ່ ຜົ້ສະໝ ັກເຂົຳົ້ ໃນກຳນເລືອກຕງສະພຳສິ
ດທິມະນຸດ; ແລະ
ັົ້
(e) ກ ົດຫມຳຍມະນຸດສະທຳສຳກ ົນທີູ່ນຳໃຊຢ
ົ້ .ູ່

4.

ໃນມະຕິ

ຂະບວນກຳນທົບທວນ:
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17/119,

ົ້ ນພຳຍໃຕ ົ້
ສະພຳສິດທິມະນຸດໄດຮ
ື ູ່ ວ
ົ ໄປເພືູ່ ອກະກຽມຂມ
ົ້ ັບຮອງເອົຳຄມ
ູ່ ທ

ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ
(a)

ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ົ້ ນພຳຍໃຕກ
ລຳຍລະອຽດຂອງວິທີກຳນແລະຂະບວນກຳນປຶ ກສຳຫຳລືທູ່ ີເປີ ດກວຳົ້ ງເພືູ່ ອກະກຽມຂມ
ົ້

ຳນທົບທວນ;
(b)

ກຳນພດ
ກ
ັ ທະນຳນ ັບຕງແຕ
ັົ້
ັບຄວຳມເປັນມຳຂອງປະເທດພຳຍໃຕກ
ູ່ ຳນທົບທວນທີູ່ ຜູ່ຳນມຳກຽວກ
ູ່
ົ້ ຳ

ນທົບທວນແລະໂຄງສຳົ້ ງຂອງປະເທດ,
ໂດຍສະເພຳະແມນກ
ູ່ ົດເກນແລະກອບໂຄງສຳົ້ ງສະຖຳບ ັນເພືູ່ອກຳນສູ່ງົ ເສີມແລະກຳນປົກປອ
ົ້ ງສິດທິມະນຸດ:
ລ ັດຖະທຳມະນນ, ນິຕິກຳ, ມຳດຕະກຳນທຳງນະໂຍບຳຍ, ຕຸລຳກຳນ,
ໂຄງລຳູ່ ງສິດທິມະນຸດພືົ້ນຖຳນລວມມີສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດແຫງ
ັ ທະສຳກ ົນ (.
ູ່ ຊຳດແລະຂອບເຂດຂອງພນ
ເບິູ່ ງວ ັກ3 ຂຳົ້ ງເທິງ)
(c)

ກຳນສູ່ງົ ເສີມແລະປົກປອ
ບ ັດສິດທິມະນຸດສຳກ ົນ
ັົ້
ົ້ ງສິດທິມະນຸດໃນພຳກສະໜຳມ: ກຳນຈ ັດຕງປະຕິ

(ເບິູ່ ງວ ັກ 3 ຂຳົ້ ງເທິງ), ນິຕິບ ັນບ ັດແຫງ
ັົ້ ັນຍຳແບບສະຫມກໃຈ,
ັ
ູ່ ຊຳດແລະຄຳຫມນສ
ກິດຈະກຳສະຖຳບ ັນສິດທິມະນຸດ, ກຳນປກຈິດສຳນຶກແກສ
ູ່ ຳທຳລະນະກຽູ່ ວກ ັບສິດທິມະນຸດ,
ກຳນຮວ
ູ່ ມມືກ ັບກ ົນໄກສິດທິມະນຸດ ... ;
(d)

ກຳນນຳສະເຫນີຂອງລ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກຽູ່ ວກ ັບກຳນຕິດຕຳມກວດກຳກຳນທົບທວນທີູ່ ຜຳ
ູ່ ນມຳ;

(e)

ກຳນຄນຫຳຜ
ນ
ົົ້
ົ ສຳເລັ ດ, ຍຸດທະວິທີ,

ົ້ ຳກ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ສິູ່ ງທຳົ້ ທຳຍແລະຂຈ
ັ ທະນຳຂອງ
ົ້ ງກ ັບກຳນປະຕິບ ັດຕຳມຄຳແນະນຳທີູ່ ໄດຮ
ົ້ ັບຮອງແລະກຳນພດ
ສະພຳບກຳນສິດທິມະນຸດຢໃູ່ ນລ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງ;
(f)

ບລິມະສິດລະດ ັບຊຳດທີູ່ສຳຄ ັນ,

ກຳນລິເລີູ່ ມແລະຄຳຫມນສ
ອ
ຳ
ັົ້ ັນຍຳວຳູ່ ລ ັດທີູ່ກຽວຂ
ັົ້
ູ່
ົ້ ງຈະໄດດ
ົ້ ຳເນີນກຳນແລະຈະຕງໃຈຜ
ູ່ ນຜຳູ່ ອຸປະສ ັກ,
ົ້ ຳກ ັດແລະຈະປັບປຸງສະພຳບກຳນສິດທິມະນຸດໃນພືົ້ນທີູ່ ;
ຂຈ
(g)

ຄວຳມຄຳດຫວ ັງຂອງລ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງໃນດຳົ້ ນກຳນສຳົ້ ງຄວຳມອຳດສຳມຳດແລະກຳນຮອ
ົ້ ງຂໃນກລ

ະນີທູ່ ີຈຳເປັນສຳລ ັບກຳນຊວ
ູ່ ຍເຫືອດຳົ້ ນວິຊຳກຳນແລະສະຫນ ັບສະຫນນຕຳູ່ ງໆ.

13

ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
II - ກຳນປະກອບສວ
ູ່ ນເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ
A - ສຳລະບຳນ
ູ່ງົ ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ນໃຫເົ້ ປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ
ພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອງຕຳູ່ ງໆແມນຄວນຈະສ
ູ່

5.

ແມນຈະເປັ
ນວິທີທູ່ ີດີທູ່ ີສຸດ:
ູ່
(a) ແມນເຫມຳະສ
ົມທີູ່ສຸດໂດຍສະເພຳະສຳລ ັບ UPR;
ູ່
ົ້ ນຕອ
(b) ຂມ
ົ້ ງຫນຳົ້ ເຊືູ່ ອຖືແລະເປັນຈິງກຽູ່ ວກ ັບລ ັດທີູ່ຢພ
ູ່ ຳຍໃຕກ
ົ້ ຳນທົບທວນ,
ົ້ ນທີູ່ ເດັູ່ ນໆກຽູ່ ວກ ັບກຳນຕິດຕຳມຂະບວນກຳນທົບທວນ;
ໂດຍສະເພຳະຂມ
(c) ຕອ
ຂ
ັົ້
ົ້ ງກວມໄປເຖິງໄລຍະເວລຳນ ັບຕງແຕ
ູ່ ະບວນກຳນທົບທວນທີູ່ ຜູ່ຳນມຳ;
(d) ຢຳູ່ ນຳໃຊພ
ົ້ ຳສຳຄຳສ ັບທີູ່ບູ່ ເໝຳະສ ົມ.
ົ້ ນເພືູ່ ອສູ່ງົ ໃຫແ
6. ໃນຂະນະທີູ່ ອຳົ້ ງອີງຂມ
ົ້ ກສ
ູ່ ະຫະປະຊຳຊຳດ/ ສຳນ ັກງຳນ ແລະ / ຫືກ ົນໄກ,
ົ້ ຈຳກກຳນຂຽນລຳຍຊືູ່ ຂອງສ ົນທິສ ັນຍຳທີູ່ໃຫສ
ພຳກສວ
ູ່ ນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຄວນລະເວັນ
ົ້ ັດຕະຍຳບ ັນທັງໝ ົດ,
ລວມມີຄຳເຫັ ນຈຳກກຳນສ ັງເກດກຳນແລະຄຳແນະນຳຂອງອ ົງກອນສິດທິມະນຸດ/ຂະບວນກຳນພິເສດຂອງ
HRC ຫື ບ ົດລຳຍງຳນຈຳກອ ົງກຳນ/ສຳນ ັກງຳນ ສປຊ, ໃນຂະນະທີູ່ ບ ົດລຳຍງຳນຈຳກ ສປຊ
ົ້ ນໂດຍ OHCHR.
ແມນກຳນລວບລວມຂ
ມ
ູ່
7.

ົ້ ນທີູ່ ເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນຄວນໃສຂ
ົ້ ນທີູ່ ເປັນຕນສະບ
ເອກະສຳນຂມ
ົົ້
ັບ
ູ່ ມ

8.

ົ້ ອ
ຄຳແນະນຳຈຳກພຳກສວ
ົ ຂຂ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງທີູ່ ມີໃຫລ
ົ້ ັດທີູ່ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຄວນຈະມີຄວຳມຕູ່ ເນືູ່ ອງກ ັບຫວ
ົ້ ງ
ກຳນທົບທວນ.

B - ຮບແບບເອກະສຳນ
9.

ົ້ ນ
ເອກະສຳນບູ່ ຄວນເກີນຫຳົ້ ໜຳົ້ (ບູ່ ໃຫ ກ
ົ້ ຳຍ 2815 ຄຳ) ໃນກລະນີຂອງເອກະສຳນຂມ
ສວ
ັດຕິດເປັນເອກະສຳນຊອ
ູ່ ນບຸກຄ ົນ, ສວ
ູ່ ນເອກະສຳນອືູ່ ນໆເພີູ່ ມເຕີມແມນຄວນຄ
ູ່
ົ້ ນທຳົ້ ຍ.
ູ່ງົ ໄດບ
ເອກະສຳນທີູ່ ເປັນໃນນຳມກຸມຂອງພຳກສ
ວ
ູ່
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆແມນສຳມຳດສ
ູ່
ົ້ ູ່ ໃຫເົ້ ກີນສິບໜຳົ້ ,
ົ້ ນທີູ່ ສູ່ງົ ນນຕ
ເອກະສຳນຄວນຈ ັດເປັນວ ັກແລະໜຳົ້ . ຂມ
ັົ້ ອ
ັົ້
ົ້ ງເປັນຟຳຍເອກະສຳນ Word ເທົູ່ ຳນນ.

ູ່ ໄດນ
10. ຄຳສ ັບທີູ່ມີໃນຟຸດນ ົດແຖວໃຕສ
ຸ ຂອງເອກະສຳນແມນຈະບ
ົ້ ດ
ູ່
ົ້ ັບເຂົຳົ້ ເປັນຈຳນວນຄຳສ ັບ
ແຕກ
ູ່ ະບູ່ ໄດລ
ົ້ ວມເອົຳເຂົຳົ້ ໃນບ ົດສະຫລຸບຂອງພຳກສວ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຄືກ ັນ.
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ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

11.

ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ົ້ ນຄວນກວດກຳເບິູ່ ງໃຫຄ
ໃນເວລຳທີູ່ ສູ່ງົ ເອກະສຳນຂມ
ັົ້
ົ້ ັກແນ.ູ່ ດງູ່ ັ ນນ,

ຫນຳົ້ ປົກຂອງເອກະສຳນຄວນໃສຊ
ື ົງກຳນທີູ່ສູ່ງົ (ຂຽນຕ ົວພີມໃຫຍໃູ່ ສຫ
ົ ໜຳົ້ ປົກ, ຊືູ່ , ສ ັນຍຳລ ັກອ ົງກຳນ,
ູ່ ູ່ ອ
ູ່ ວ
ຊືູ່ ຫຍ,ົ້ ທີູ່ ຢແ
ູ່ ລະໂທລະສ ັບ / ຕິດຕູ່ ອີເມວ, ເວັບໄຊ, ແລະອືູ່ ນໆ).
ົ້ົ ຂອງອ ົງກຳນ/ ລ ັດຖະບຳນ, ສະຖຳນະພຳບທີູ່ ມີຕູ່ ECOSOC
ຮບພຳບທີູ່ ອະທິບຳຍເຖິງກິດຈະກຳຕນຕ
ກູ່ ຄວ
ນສ
ື ັນທີຂອງກຳນສຳົ້ ງຕງໂດຍສະເພຳະແມ
ັົ້
ົ ພນ
ັ ຄງທ
ັົ້ ຳອິດກ ັບ ສປຊ
ູ່ ຳລ ັບອ ົງກຳນທີູ່ມີສຳຍພວ
ົ້ ະບູ່ ຖືກນ ັບເປັນຈຳນວນຄຳສ ັບລວມ/ຈຳນວນຫນຳົ້ .
ກູ່ ແມນຈະໄດ
ຮ
ູ່
ົ້ ັບກຳນຍິນດີຕອ
ົ້ ນຮ ັບ. ຄຳສ ັບໃນຫນຳົ້ ປົກນີຈ
12.

ົ້ ນທີູ່ ສູ່ງົ ຕອ
ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ງເຮັດເປັນພຳສຳທຳງກຳນຂອງ ສປຊ ຄື:ພຳສຳອ ັງກິດ,
ູ່ ັ ຫືສະເປັບ.
ພຳສຳຝຣງ

13.

ົ້ ນຕອ
ົ້ ໃນອີກໃດໆ.
ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ງເປັນສະບ ັນສຸດທຳົ້ ຍທີູ່ ຈະບູ່ ມີກຳນປູ່ຽນແປງເນືອ

14.

ົ້ ນນນຄວນມີ
ເອກະສຳນຊອ
ຮບພຳບ, ແຜນທີູ່ ,
ັົ້
ົ້ ນທຳົ້ ຍທີູ່ ຄ ັດຕິດມຳກ ັບຂມ
ບ ົດລຳຍງຳນປະຈຳປີ ຂອງອ ົງກຳນຫືບ ົດລຳຍງຳນຈຳກອ ົງກຳນຈ ັດຕງອືູ່
ັົ້ ນໆ.

15.

ົ້ ນທີູ່ ບູ່ ໄດປ
ູ່ ໄດຮ
ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ະຕິບ ັດຕຳມເງືູ່ອນໄຂຂຳົ້ ງເທິງແມນຈະບ
ູ່
ົ້ ັບກຳນພິຈຳລະນຳ
C - ວິທີວທ
ິ ະຍຳ

16.

ພຳກສວ
ກສຳຫຳລືກ ັນໃນລະດ ັບຊຳດເພືູ່ອກຳນກະກຽມເອກະສຳນ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆແມນຄວນຈະປື
ູ່
ົ້ ນໃຫ ົ້ UPR. ກຳນຍືູ່ ນສະເຫນີຮວ
ຂມ
ອ
ນກຳນດີ.
ູ່ ມກ ັນຈຳກພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽວຂ
ູ່
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆແມນຈະເປັ
ູ່
ົ້ ນເປັນຄວຳມລ ັບ
D - ກຳນເກັບຮ ັກສຳຂມ

17.

ກ ົນໄກຂອງ UPR
ົ້ ນແລະຈະດຳເນີນບ ົນພືົ້ນຖຳນຂອງເອກະສຳນສຳທຳລະນະທີູ່ ເຜີ
ບູ່ ໄດໃົ້ ຫກ
ົ້ ຳນຮ ັກສຳຄວຳມລ ັບຂອງຂມ
ົ້ ນທີູ່ ໄດປ
ຍແຜູ່ໄດ.ົ້ ກຳນຍືູ່ ນເອກະສຳນຂມ
ົ້ ະຕິບ ັດຕຳມລະບຽບເງືູ່ອນໄຂ
ຂຳົ້ ງເທິງແມນສຳມຳດເບິູ່
ງໄດທ
ວ
ື
ູ່
ົ້ ູ່ ີເວບໄຊຂ
ົ້ ອງ OHCHR, ລວມມີຊູ່ ຂອງພຳກສ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ສູ່ງົ ນຳ.

18.

ົ້ ນ
ຢຳູ່ ງໃດກູ່ ດີ ອິງຕຳມກລະນີສວ
ດລ ັບຖຳົ້ ຫຳກວຳູ່ ເອກະສຳນຂມ
ູ່ ນບຸກຄ ົນແລວ
ົ້ ແມນຄວນຈະປິ
ູ່
ົ້ ແກຜ
ນນັົ້ ມ ັນກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຄວຳມສຽ໋ ງທີູ່ ອຳດຈະເກີດຂືນ
ູ່ ກ
ົ້ ຽູ່ ວ.
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ຄມ
ື ຶກຫ ັດສຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ຝ
ົ້ ນທີູ່ ເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ
III - ວິທີປະກອບສວ
ູ່ ນຂມ
ົ້ ນຈຳກພຳກສວ
ເອກະສຳນຂມ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຄວນຈະສູ່ງົ ຜູ່ຳນລະບ ົບອອນໄລນໃ໌ ໝຂ
ູ່ ອງ UPR
ເພືູ່ ອເປັນກຳນລ ົງທະບຽນໃນກຳນປະກອບສວ
ູ່ ນເອກະສຳນໃຫແ
ົ້ ກ ູ່ UPR ຈຳກຫນວ
ູ່ ຍງຳນຂອງ ສປຊ
ແລະ ພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆທີູ່ ເປີ ດໃຊບ
ົ້ ລິກຳນມຳແຕ ູ່ (4 ມີນຳ 2013) ຕຳມທີູ່ ຢທ
ູ່ ຳງເວບລຸມ
ູ່ ນີ:ົ້
https://uprdoc.ohchr.org and according to the deadlines below.
ົ້ ນທັງຫມ ົດທີູ່ຈະສູ່ງົ ໃຫ ົ້ UPR ຈະຕອ
ຫມຳຍເຫດທີູ່ ສຳຄ ັນ:. ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ງຜູ່ຳນ (ຜູ່ຳນລະບ ົບອອນລຳຍ
ົ້ ນ) ແລະ ບູ່ ໃຫກ
ເພືູ່ ອເປັນກຳນລ ົງທະບຽນຂມ
ງມືົ້ (11:59
ົ້ ຳຍເວລຳທີູ່ ກຳນ ົດຢຳູ່ ງຊຳົ້ ແມນກ
ູ່ ອນໜຶູ່
ູ່
ຕອນບຳູ່ ຍ). ເອກະສຳນທີູ່ ສູ່ງົ ຊຳົ້ ແມນຈະບ
ໄດພ
ູ່
ົ້ ິ ຈຳລະນຳເອົ ຳ.
ໃນກລະນີທູ່ ີອ ົງກຳນໃດໜຶູ່ງຫຳກມີບ ັນຫຳໃນກຳນນຳໃຊລ
ົ້ ະບ ົບອອນລຳຍໃຫມ,ູ່
ແມນສຳມຳດຕິ
ດຕູ່ ຫຳໜວ
ູ່
ູ່ ຍງຳນບລິກຳນຂອງ UPR ຕຳມທີູ່ ຢອ
ູ່ ີເມວ: uprsubmissions@ohchr.org.
19.

ົ້ ນຂອງພຳກສວ
ກຳນ ົດເວລຳກຳນສູ່ງົ ຂມ
ກ
ູ່ ນຕຳູ່ ງໆທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງແມນໃຫ
ູ່
ົ້ ວດເບິູ່ ງໃນເວບ

ຂອງ

OHCHR.
20.

ົ້ ນທີູ່ ເປັນລຳຍລ ັກອ ັກສອນ ໃຫແ
ພຳກສວ
ູ່ ນທີູ່ ກຽູ່ ວຂອ
ົ້ ງຕຳູ່ ງໆຄວນສ ັງເກດວຳູ່ ກຳນສູ່ງົ ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ກ ູ່
OHCHR

ູ່ງົ ໄປຢຳູ່ ງຊຳົ້ ສຸດແມນຫ
ແມນຄວນຈະສ
ມຂອງໜວ
ູ່
ູ່ ຳົ້ ເດືອນກອນກອງປະຊຸ
ູ່
ູ່ ຍງຳນ

ຈະເປີ ດ, ແລະ ເພືູ່ ອປະຕິບ ັດຕຳມເງືູ່ອນໄຂຂອງກອງປະຊຸມ ສປຊ.
ົ້ ນທີູ່ ໄດຮ
ູ່ ຮ ັບພິຈຳລະນຳ
21. ເອກະສຳນຂມ
ົ້ ັບພຳຍຫລ ັງກຳນ ົດເວລຳແມນຈະບ
ູ່
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ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ກ ົນໄກກຳນທົບທວນ

ົ້ ນເພີູ່ ມເຕີມ
IV - ຂມ
ເວບໄຊຂ
ົ້ ອງ OHCHR UPR
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
NgosNhris.aspx
ບ ົດທີ VII ກຳນເຮັດວຽກຮວ
ູ່ ມກ ັບໂຄງກຳນສິດທິມະນຸດຂອງ ສປຊ:
ຄມ
ື ຳລ ັບພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມ
ູ່ ສ
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/
Handbook.aspx

ມີບລິກຳນເປັນພຳສຳອຳຣ ັບ, ຈີນ, ອ ັງກິດ, ຝຣງູ່ ັ , ລດ
ັ ເຊຍ, ແລະ ສະເປນ. ນອກນນັ ົ້
ຍ ັງມີເປັນແຜູ່ນຊີດສ
ີ ຳລບ
ັ ພຳສຳອ ັງກິດ ແລະ
ຝຣງູ່ ັ ເພືູ່ ອຄ ົນທີູ່ມີບ ັນຫຳທຳງສຳຍຕຳຫື ບສຳມຳດເຂົຳົ້ ເບິູ່ ງໃນເວບໄດ,ົ້ publications@ohchr.org.
ທີູ່ ຢຕ
ູ່ ິດຕູ່
ົ້ ນເພີູ່ ມຫືຂຄວຳມຊວ
ສຳລ ັບຂມ
ດຕູ່ ໄດທ
ູ່ ຍເຫືອບຳງຢຳູ່ ງແມນສຳມຳດຕິ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
NgosNhris.aspx
ຫືສຳມຳດຕິດຕູ່ ຫຳໜວ
ູ່ ຍງຳນບລິກຳນ NGO ຂອງກອງເລຂຳສະພຳສິດທິມະນຸດໃນລະຫວຳູ່ ງກອງປະຊຸມ
ົ້ ນ
ທີູ່ ຢດ
ູ່ ຳົ້ ນຫລ ັງຫອ
ົ້ ງ XX, Palais des Nations. ພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມທີູ່ຢຳກເບິູ່ ງຂມ
ອ ັບເດດຂອງກ ົນໄກແລະວຽກງຳນຂອງ ສປຊ ແມນສຳມຳດເບິູ່
ງໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
ພະແນກພຳກປະຊຳສ ັງຄ ົມຂອງ OHCHR ແມນສຳມຳດຕິ
ດໄດທ
ູ່
ົ້ ູ່ ີ:
civilsociety@ohchr.org Tel: +41
22 917 96 56 Fax: +41 22 917
90 11
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