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، وعلر  ثثرر 2٠١١قدمت تايلند التقريرر ااراب جلالولرة األون مرن ارسرتعراا   عرا   -١
  تعهدات طوعية ثضافية. 8توصية وأعلنا عن  ١٣4ذلك قبلنا 

 المنهجية -أوال   
 التوعية -ألف 

التوصيات املقبولة ثن تُرمجت و رجم التقرير الوطين عقب الولة األون من ارستعراا، تُ  -2
المهررررور،  ررررا   ذلررررك علرررر  املوقررررت ومت توزيررررت التقريررررر والتوصرررريات علرررر  عامررررة اللغررررة التايلنديررررة 

  صررريلةالوكرررارت ومنتمررات ااتمرررت املررد  علررر   الشررب. . ونتمرررت  لقررات دراسرررية  طرر  
  ارستعراا.

 التنفيذ وبناء القدرات رصد -باء 
مرن ارستعراا، وسعت ورية اللجنة الوطنية املعنية جلارستعراا الدوري الشامل  عقب -٣

مرررة   السررنة علرر   (١)ا شررراع علرر  تنايررذ العمليررة. وجتمررت اللجنررةلتشررمل ثعررداد التقريررر جمررر د 
  قل لتباد  ارآرا  ومناقشة التقد  ارحمرز والغغرات والتحديات.األ
مبرررررادي توجيهيرررررة لتنايرررررذ تسرررررتخد  كخطرررررة عمرررررل وطنيرررررة  ت، وضرررررع2٠١٣و  عرررررا   -4
مررن توصرريات ومررا قررد  مررن تعهرردات طوعيررة   ارسررتعراا الرردوري الشررامل مررت  ديررد  لب ررقُ  مررا

ضرررمنت ااطررة الوطنيرررة سقررو  ا نسررران تا طررار الررومين وتعيرررال الوكررارت املسررر ولة عررن ذلررك. و 
لتحقيق الاعالية والس سرة توصيات ارستعراا الدوري الشامل  أيضا   (2)2٠١8-2٠١4للارتة 
  تنايذ.  ال
 (٣)، قرردمت اس.ومررة معلومررات مسررت.ملة عررن منتصرر  املرردة2٠١4و   ويران/يونيرر   -٥

   التنايذ واسااظ عل  الوخم جلال الولتال.ثن اللجنة املعنية حبقو  ا نسان ملواكبة التقد  ارحمرز 
لتحقيررق فعاليررة  الرئيسرري ينعنصررر  (٥)واملسرراعدة التقنيررة (4)وترررت تايلنررد   تبرراد  ااررربات -٦

  التنايذ.

 الصياغة عملية -جيم 
قبررل الصرريانة، نتمررت فقرردر ا م.رران. للجميررت شرراملة  العمليررة أن ت.ررونتترروخ  هررذه  -٧

التحديات املتبقية والشوانل الديردة علر   و صر لقات دراسية   مخس مناطق ملتاجلعة التنايذ 
  أرا الواقت.

مجاعيرررة مركررروة جلشررر ن املسرررائل املواضررريعية الرئيسرررية  ثرررارة  لقرررات نقرررا  وعقررردت أرجلرررت  -8
  فيما جلال الوكارت املعنية وااربا . مناقشة أكغر عمقا  
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 التشاور عملية -دال 
ونتمرررت مشرررراورات عامررررة   مخرررس منرررراطق لمررررت ارآرا  واملسرررا ات املتعلقررررة  شرررررو   -٩

 التقرير األويل. وترد   هذا التقرير تعقيبات مايدة.
وجلعرررد ذلرررك و تررر  التقريرررر جلت ييرررد اللجنرررة الوطنيرررة املعنيرررة جلارسرررتعراا الررردوري الشرررامل  -١٠

  هما.جملس الوزرا ، ما ي كد التوام وافق علي 

 االستعراض من األولى الجولة منذ المستجدة التطورات -ثانيا   
 الدستور -ألف 

عرررن القررروانال ذات  فضررر   ر تررروا   قرررو  و ريرررات الميرررت م.اولرررة  وجرررب الدسرررتور  -١١
  الصلة.
ي.ارررل للجميرررت ال.رامرررة ا نسرررانية واسقرررو   (4)املرررادة  2٠١4فالدسرررتور امل قرررت لعرررا   -١2

محايرررة  قرررو   أيضرررا  واسريرررات واملسررراواة علررر   رررو مرررا نصرررت عليررر  الدسرررات  السررراجلقة. ويتضرررمن 
  ا نسان  وجب الص.وك الدولية اليت انضمت ثليها تايلند.

 ما يصبح جاهوا  عل  صيانة الدستور الديد. وعند  اليا  وتع.  لنة صيانة الدستور  -١٣
علر  أن ت.رون عمليرة  (، سيخضت رستاتا  عا . و رصرا  2٠١٦)املتوقت   مطلت نيسان/أجلريل 

آرا  خمتل  القطاعات،  ا   ذلك  آرا لنة صيانة الدستور  التمستالصيانة شاملة للجميت، 
  .، والقطا  ااابال، واأل واب السياسية، واألكادميي(٦)جملس الوزرا ، وامل سسات املستقلة

 الحكومية السياسات -باء 
تعلررق اس.ومررة أ يررة قصرروت علرر  تعويررو ومحايررة  قررو  ا نسرران امل.اولررة لميررت ف ررات  -١4

  جليررران السياسرررة العامرررة الرررذي أدلرررت جلررر  المعيرررة التشرررريعية ،  رررددت اس.ومرررةقرررد الشرررعب. و 
عرررن  فضررر    ، معالرررة الاروقرررات ارجتماعيرررة وارقتصرررادية2٠١4أيلو /سررربتمرب  ١2الوطنيرررة   

 مررررن السياسررررات ال عررررامتالة  قررررو  ا نسرررران جلاعتبار ررررا سياسررررتارلترررروا  جلسرررريادة القررررانون ومحايرررر
  .ةالرئيسية ا  دت عشر 

ر سررريما  ،وتعهرردت اس.ومرررة جلوضررت نترررا  اسمايرررة ارجتماعيررةع و سرررال نتررا  الرعايرررة -١٥
مشراكل  ومنرتلاائدة الا ات الضعياةع وتعميم  قرو  ارنتارا  جلراألرا أو اسيرازة علر  الاقررا ، 

  ارجار جلالبشر والتصدي هلا.
وسعت اس.ومة جاهدة ثن تسريت عمليرة مراجعرة املردونات القانونيرة والقروانال األخررت  -١٦

 زيرادةعلر   أيضرا  الدوليرة. وتعمرل اس.ومرة مرت ارلتوامرات  تتماشر  مل تعرداليت عاا عليهرا الرومن و 
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 سال فررب الوصرو  ثن العدالرة مرن خر   تعويرو نترم املعونرة القانونيرة واملاليرة وصرندو   قيرق 
  العدالة الذي يقد  الدعم للاقرا  وارحمرومال، ومينح كذلك تعويضات للمتضررين.

 الوطنية لحقوق اإلنسان الخطة -جيم 
، أقر جملس الوزرا  ااطة الوطنية الغالغة سقرو  ا نسران 2٠١4وفمرب   تشرين الغا /ن -١٧
مررت خمتلرر  جرررت   صرريانتها ثن مشرراورات  تااطررة، الرريت اسررتندترردعو (. و 2٠١4-2٠١8)

قيررا  جمتمررت ارررت  اسقررو  واسريررات واملسرراواة. وتعترررب هررذه ااطررة ثن الهررات صررا بة املصررلحة، 
منهررا  ، وانط قررا  (8)مسررتهدفة ف ررة ١٥و (٧)مسرر لة ١١هنررا  ررددت ثمررن سرراجلقاإا، ثذ  أكغررر لررور  

  .هاوخصائص هذه الا ة وضعت خطط عمل حمددة للوقوع عل  خمتل  ا تياجات
وقرد أوعرو جملرس مرن أهرداع ااطرة.  ا  رئيسري ا  ميغل هدفالاعل  امللموس تنايذ الور يوا   -١8

ثدارة محايرة اسقرو   ونتمرت. جلانتترا لتنايرذ الوزرا  ثن مجيرت الوكرارت جلتقردق تقريرر عرن عمليرة ا
تنايرررذ ااطرررة علررر  ل  الوكرررارت اس.وميرررة املعنيرررة دورات تدريبيرررة للمسررر ولال  أيضرررا   (٩)واسريرررات

  فعا .  و

 التشريعي اإلطار -دال 
، جرت ثقرار أو تعديل عدد من التشريعات املتصرلة حبقرو  األونارستعراا منذ جولة  -١٩

  التشريعات:ا نسان لويادة تعويو  قو  ا نسان ومحايتها. وفيما يل  أجلرز هذه 
  ٩)دخرررررل  يرررررو الناررررراذ    2015قاااااانون المسااااااواة باااااين الجنساااااين لعاااااام 

من التمييو علر  أسراس نرو   (، ويهدع ثن محاية كل فرد2٠١٥أيلو /سبتمرب 
. ونص ميل جنس  خمال  للجنس البيولوج  يعرب عن مننس،  ن   ذلك ال

 نيرة جلتعويرو املسراواة جلرال النسرالاللجنرة املع :آليرات هر ثنشرا  هذا القانون علر  
للمسرررراواة جلررررال النسررررال   مجيررررت الوكررررارت، واللجنررررة املعنيررررة جلررررالنتر    تعويرررروا  

عقوجلررات جلتسررليط  األوامررر وثصرردارتلقرر  الشرر.اوت لالتمييررو الررائر جلررال النسررال 
اة جلررررال النسررررال ضررررحايا التمييررررو، وصررررندو  تعويررررو املسرررراو مررررنح تعويضررررات لأو 

 ع للتعويض أو الرب
  على قانون مكافحة االتجاار باألخاخا  2008التعديل الذي أدخل عام 

(، ويهردع ثن مواصرلة ت.غير  2٠١٥نيسران/أجلريل  2٩)دخل  يو الناراذ   
ختويرل الريت أدخلهرا جار جلاألشخاب. ومن التعدي ت اهلامرة الهود مل.افحة ار

، وفرررا السررلطات صرر  ية ثنرر   املصررانت أو وقرر  تررراخيص املركبررات م قتررا  
الضرحايا مرن أشد العقوجلات عل  الا ، وتطبيق نتا  مصادرة أصول  وتعويض 

 عهذه املوارد
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 ر )نشررررر 2015لعاااااام  القاااااانون المتعلاااااق بقنشااااااء صاااااندوق تحقياااااق العدالاااااة
، وسرريدخل  يررو 2٠١٥تشرررين األو /أكترروجلر  2٧الرميررة الرةيررة املل.يررة     

(، ويهرررردع ثن ضرررمان  صررررو  كرررل فرررررد، 2٠١٦نيسررران/أجلريل  24الناررراذ   
سيما الاقرا  والضعاا ، عل  فرب الوصو  ثن العدالة. وتشمل املسراعدات  ر

علر  املعونرة القانونيرة اليت يقدمها الصندو  الدعم املايل لتوف  ثم.انية اسصرو  
 ررررا   ذلررررك   مجررررت  ،قضررررائيةاملسرررراعدة   ا جرررررا ات الو وخرررردمات ارحمررررام ، 

نشررر املعرفررة  عررن فضرر   والرباهررال، وتسررديد رسررو  ارحمرراكم وقيمررة ال.االررة،  األدلررة
 عالقانونية األساسية

  دخل  يرو الناراذ  2014القانون المتعلق بحماية األخخا  الضعفاء لعام(
يررروفر محايرررة أفضرررل لألشرررخاب  وهرررو(، 2٠١4كرررانون األو /ديسرررمرب   24منرررذ 

املشرررردين أو الرررذين يعيشرررون    الرررة فقرررر أو   لرررروع صرررعبة. وتشرررمل هرررذه 
 والتعلرريم وفرررب اسمايرة أ .ررا  الرعايررة ارجتماعيرة وا سرر.ان والرعايررة الصرحية

 عالعمل
 ئي لتجااريم اسااتاألل األطفااال فااي التعااديل الااذي أدخاال علااى القااانون الجنااا

(، 2٠١٥كرررررانون األو /ديسرررررمرب  ٧)دخرررررل  يرررررو الناررررراذ    الماااااواد اإلباحياااااة
ويهردع ثن تروف  قردر أكررب مرن اسمايرة لألطارا  مرن جمموعرة أوسرت مرن أنرروا  
ارستغ   النس ، عمر   جلاتااقيرة  قرو  الطارل وجلروتوكوهلرا ارختيراري الغرا . 

لرر ااسرتغ    د القانون التايلنردي للمررة األون، تعريارا  و وجب هذا التعديل، اد
األطاا    املواد ا جلا يةا وي خذ   ارعتبار استخدا  الت.نولوجيا املتقدمة   

 عية عن األطاا  عل  شب.ة ا نرتنتالتصوير وانتشار املواد ا جلا 
 (3)رقاام  التعااديل الااذي أدخاال علااى القااانون األساسااي لمكافحااة الفساااد 

( هبررررردع موا مرررررة القرررررانون مرررررت 2٠١٥متوز/يوليررررر   ١٠دخرررررل  يرررررو الناررررراذ   )
ارلتوامررررات املنصرررروب عليهررررا   اتااقيررررة األمررررم املتحرررردة مل.افحررررة الاسرررراد الرررريت 

ررت و . 2٠١١انضررمت ثليهررا تايلنررد منررذ عررا   إررم الاسرراد نطررا  هررذا التعررديل وس 
دير برق تقروطانرب ومرولا  املنتمرات الدوليرة، شمل املرولاال العمروميال األجيل

  املوعررو  لررق العمررل جلالتقرراد     ررا  فرررار الررااألضرررار علرر  أسرراس القيمررة، وع
وشرردد الرشرروة،    الررة مسرر ولية األشررخاب املعنررويال  مررن وجرر  العدالررة، و رردد

 عالعموميال ررت.اب جرمية الرشوةعل  املولاال املاروضة العقوجلات 
 ١4)دخرل  يرو الناراذ    2015 القرار الملكي المتعلق بمصائد األسماك 

رة الرشيدة   جمرا  ثدارة ا(، ويهدع ثن ثرسا  ا د2٠١٥تشرين الغا /نوفمرب 
قطررا  مصررائد األةرراك، وم.افحررة صرريد األةرراك نرر  املشرررو  ونرر  املبلرر  عنرر  
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مررت  ونرر  املررنتم، ومنررت العمالررة نرر  القانونيررة   قطررا  مصررائد األةرراك، متاشرريا  
  املعاي  الدولية.

أنشررطة جلنرا  القرردرات واملتاجلعرة لاائرردة املسر ولال   الوكررارت املعنيرة جلتنايررذ  أيضرا  وترنتم  -2٠
  التشريعات املذكورة أع ه لتعويو التااهم و قيق الاعالية   ثنااذها.

أخررت   أو ثقررار قروانال قروانال  سرال الوستواصل اس.ومة والمعية التشريعية الوطنية  -2١
، مرررت ثعطرررا  أولويرررة قصررروت ملشررراريت ١٩٣٦،  رررا   ذلرررك قرررانون السرررجون لعرررا  طرررور ا عرررداد

  القوانال اليت تندرج   ثطار وفا  تايلند جلالتواماإا الدولية.

 حقوق اإلنسان آليات -هاء 
 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  

الصرادر جلشر هنا   ر توا  اللجنة الوطنية سقو  ا نسان متارس عملها  وجرب القرانون  -22
 .١٩٩٩عا  
ا داريرة،  هرااللجنرة ت.اليا.  تغطر  كافية ل  تعتربميوانية  وقد خصصت اس.ومة سنويا   -2٣

أن تطلررب اللجنررة ارسررتعانة جلالصررندو   أيضررا  ورياإررا جلاعاليررة واسررتق لية. وجلا م.رران وتضررطلت جل
الوطنيررة سقررو  ا نسرران مرررن متويررل األنشررطة الطارئررة. وقررد مت.نررت اللجنررة   اس.رروم  املركرروي 
     الصرررندو   جلدايرررة ثنشرررا الرررة  ١١2توايرررد عرررددها مرررن  سرررنويا  اسرررارت معالرررة عررردد مرررن 

 . ( الة   السنة   الوقت اساضر ٧٠٠و ٦٠٠ثن ما جلال  2٠٠١ عا 
امل سسرات الوطنيرة سقرو  ا نسران  عمرل منتردتوتقد  اس.ومرة تربعرات سرنوية لردعم  -24

  آسرريا وارحمرريط اهلررادي. وتترريح هررذه التربعررات للمنترردت تنايررذ أنشررطة لتعويررو فعاليررة امل سسررات 
   من جمموعة تدريبات ينتمها املنتدت. أيضا  األعضا  في . وتستايد اللجنة الوطنية سقو  ا نسان 

طة تضرررررطلت و  ا نسررررران قويرررررة ونشرررررنرررررة وطنيرررررة سقررررروُتسرررررلكم اس.ومرررررة جل  يرررررة وجرررررود ل -2٥
مررت  ومتشرريا   (١٠)ملعيررار ارعتمرراد وفقررا    تعويررو ومحايررة  قررو  ا نسرران علرر   ررو فعررا ، و  جلوريتهررا

  مبادي جلاريس.
دأجلررت الوكرارت اس.وميررة علر  التعرراون مررت اللجنرة الوطنيررة سقرو  ا نسرران جلشرر ن قرد و  -2٦

  وتوصياإا املايدة.  اللجنة عن األخذ جلآرا فض   الطلب، عند تقدق املعلومات وا يضا ات 
 اآللية اإلقليمية  

ترردعم تايلنررد جلقرروة اللجنررة اس.وميررة الدوليررة املعنيررة حبقررو  ا نسرران التاجلعررة لراجلطررة أمررم  -2٧
جنررررروب شرررررر  آسررررريا، وهررررر  مرررررن ارآليرررررات ا قليميرررررة سقرررررو  ا نسررررران. و  عمليرررررة اسرررررتعراا 

عنية حبقو  ا نسان،  غت تايلنرد اللجنرة علر  النترر   اختصاصات اللجنة اس.ومية الدولية امل
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 كرررام   علررر  أن  قرررق أثرهرررا   السررربل والوسرررائل ال.ايلرررة جلتعويرررو وريرررة اسمايرررة املنوطرررة هبرررا  رصرررا  
  ملموس عل  أرا الواقت.جلش.ل و 

للتحراور   ارضرط   جلردور قيرادي   مجرت الردو  األعضرا   أيضرا  وت يد تايلند اللجنرة  -28
ااربات جلش ن تنايذ التواماإا الدولية   جما   قو  ا نسان وسبل التصردي للتحرديات  وتباد 

، قررو  ا نسرران، نتمررت اللجنررة اس.وميررة الدوليررة املعنيررة حب2٠١4املشرررتكة. و  أيلو /سرربتمرب 
جلالتعاون مت  .ومرة تايلنرد، نشراطال يتعلرق أ رد ا جلعمليرة ارسرتعراا الردوري الشرامل وارآخرر 

  العما  املهاجرين.حبقو  
ان   رؤيرررررة مجاعرررررة راجلطرررررة أمرررررم ودعرررررت تايلنرررررد جلقررررروة ثن ثدراج مبرررررادي  قرررررو  ا نسررررر -2٩

جلشر.ل وثيررق مررت اللجنررة جلشرر ن تعمرريم مراعرراة  أيضررا  ونعمررل  .(١١)2٠2٥شررر  آسرريا لعررا   جنروب
 األو /. و  كانون أمم جنوب شر  آسيا العناصر املتعلقة حبقو  ا نسان   عمل مجاعة راجلطة

   ثقليميررررا   ، عقرررردت اللجنررررة اس.وميررررة الدوليررررة املعنيررررة حبقررررو  ا نسرررران  رررروارا  2٠١٥ديسررررمرب 
  جلان.وك جلش ن تعميم مراعاة  قو  األشخاب ذوي ا عاقة عل  صعيد مجاعة الراجلطة.

 شررعوبوستواصررل تايلنررد العمررل مررت اللجنررة ودعمهررا   تنايررذ وريتهررا خدمررة ملصررلحة  -٣٠
  املنطقة.

 الدولياة لحقوق اإلنساان الصكوك -واو 
صدقت تايلند عل  اتااقية األمم املتحدة مل.افحة الرمية عرب الوطنيرة وجلروتوكوهلرا جلشر ن  -٣١

تشررررررين  ١٧منررررت ارجرررررار جلاألشرررررخاب، وألاصررررة النسرررررا  واألطارررررا ، وقمعرررر  واملعاقبرررررة عليررررر    
  .عت آليات تنايذنال ارحملية ووضلقواا أيضا  تايلند  ونقحت. 2٠١٣األو /أكتوجلر 

وتعد تايلنرد مرن أوائرل البلردان الريت صردقت علر  الربوتوكرو  ارختيراري رتااقيرة  قرو   -٣2
. وعملررت اس.ومرررة منررذ ذلرررك 2٠١2الطاررل املتعلررق جلرررقجرا  تقرردق الب نرررات   أيلو /سرربتمرب 

ثنشرا   جلصردد أيضرا  وهر  عل  ترمجة الربوتوكو  ثن اللغة التايلندية وتعميم  علر  المهرور.  اسال
  آلية وطنية لتنايذ ارلتوامات املنصوب عليها   هذا الصك.

نتررر   التصررديق علرر  ارتااقيررة لل، أنشرر ت تايلنررد لنررة وطنيرة 2٠١4و  شربا//فرباير  -٣٣
. 2٠١2الدوليرررة سمايرررة مجيرررت األشرررخاب مرررن ارختارررا  القسرررري، الررريت وقعتهرررا تايلنرررد   عرررا  

ة تشرريت جديرد لضرمان التنايرذ الاعرا  ل تااقيرة عنردما تصربح تايلنرد وأيدت اللجنرة خطرة صريان
  مشرررررو  القررررانون املتعلررررق  نررررت التعررررذيب وارختاررررا    اليررررا  فيهررررا. وينتررررر جملررررس الرررروزرا   طرفررررا  

مرن  ١تعرير  التعرذيب املنصروب علير    املرادة  أيضرا  يتضمن القضا  عليهما، الذي و والقسري 
  اتااقية مناهضة التعذيب.

ثم.انيرررة التصرررديق علررر  الربوتوكرررو  ارختيررراري رتااقيرررة مناهضرررة   اليرررا  وتبحرررا تايلنرررد  -٣4
ولنرررة  مغرررل راجلطرررة منرررت التعرررذيب ،التعرررذيب. وتعمرررل وزارة العرررد ، جلالتعررراون مرررت منتمرررات شرررى
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وماوضية األمم املتحدة السامية سقو  ا نسان، مرن أجرل التوعيرة جلرالربوتوكو   اسقوقيال الدولية
  ياري وتعويو فهم    أوسا/ مجيت الوكارت املعنية.ارخت
وسررررحبت تايلنررررد التحاتررررات وا ع نررررات التاسرررر ية جلشرررر ن خمتلرررر  الصرررر.وك املتعلقررررة  -٣٥

عألناات التفسايرية بشا ن اإل (١)حبقو  ا نسان   السنوات األرجلت املاضية عل  النحو التايل: 
 ٦     باالحقوق المدنياة والسياساية( مان العهاد الادولي الخاا3)9( والمادة 5)6المادة 
مان اتفاقياة القضااء علاى جمياا أخاكال 16التحفظ علاى الماادة ( 2)و ع2٠١2 يولير  متوز/

 18اإلعااألن التفساايري بشاا ن المااادة ( ٣و) ع2٠١2متوز/يوليرر   ١8   التمييااض  ااد الماارأة
  .2٠١٥شبا//فرباير  ٥   من اتفاقية حقوق األخخا  ذوي اإلعاقة

مررن ارتااقيررة الدوليررة للقضررا  علرر  مجيررت  4وتايلنررد جلصرردد سررحب الررتحاا علرر  املررادة  -٣٦
جملرررررس الررررروزرا (،  علررررر  موافقررررةلعرضرررر  وزارة العرررررد  الرررررذي تسررررتعد أشرررر.ا  التمييرررررو العنصررررري )

قررره يوالتصررديق علرر  الربوتوكررو  ارختيرراري رتااقيررة  قررو  األشررخاب ذوي ا عاقررة )يتوقررت أن 
(، والتصرررديق علررر  ثررر ت اتااقيرررات صرررادرة عرررن منتمرررة 2٠١٦ار/مرررايوجملرررس الررروزرا  حبلرررو  أي

 آذار/ ٣١جملرررس الررروزرا     ا)أقرهررر 2٠٠٦العمرررل الدوليرررة، وهررر  اتااقيرررة العمرررل البحرررري لعرررا  
جلشررر ن السررر مة والصرررحة املهنيترررال  ١8٧(، واتااقيرررة منتمرررة العمرررل الدوليرررة رقرررم 2٠١٥ مرررارس
 ١١١(، واتااقيرررة منتمرررة العمررل الدوليرررة رقرررم 2٠١٥أيلو /سرربتمرب ٣٠جملرررس الررروزرا     ا)أقرهرر

ارستخدا  واملهنة )تعمرل وزارة العرد  علر  جميرت امل  ترات الرواردة مرن  جما  جلش ن التمييو  
  الوكارت املعنية(.

 وحمايتها حقوق اإلنسان تعضيض -ثالثا   
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف 

 والقضاء على الفقرالحق في التنمية   
للتنميرة ارقتصررادية، مرا أدت ثن اسرد مررن الاقرر   البلررد.  كبر ا    أولرت اس.ومرة اهتمامررا   -٣٧

لرردخل مررن الشررراة الرردنيا مررن البلرردان   ل، نقررل البنررك الرردويل تايلنررد   تصررنيا2٠١١ومنررذ عررا  
 املتوسطة الدخل ثن الشراة العليا من البلدان املتوسطة الدخل.

تردخل تايلنررد اليررو  عامهررا األخر  مررن ااطررة الوطنيررة اساديرة عشرررة للتنميررة ارقتصررادية و  -٣8
القائمررررة علرررر  وتسرتشررررد هررررذه ااطررررة جلالسرررراة ج لررررة امللررررك  (.2٠١٦-2٠١2وارجتماعيررررة )

ثن زيرادة قردرة البلرد  أيضا  ااطة ارستقرار وارستدامة. وإدع من أجل اقتصاد اركتاا  الذايت 
عرن تنميرة املروارد البشررية لبنرا  جمتمرت  فضر   عل  التحمل والت.ي ، وتعويو البنية التحتية الوطنيرة 

علررر  الت.يررر  جلشررر.ل أفضرررل مرررت التغررر ات ويتمتعرررون جلاررررب متسررراوية    القررردرةأفرررراده  ميلرررك
  ارستاادة من املوارد ومنافت التنمية.
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لعديرررد مرررن اتايلنرررد   ققرررتقتصرررادية وارجتماعيرررة والغقافيرررة تعويرررو اسقرررو  ار وجلاضرررل -٣٩
، مغررل تقلرريص الاقررر والررو   عررد  ا ضررافية لأللايررةاألهرداع ا اائيررة لأللايررة وأهرردافها ا اائيررة 

النصرررر ، وتعويررررو املسرررراواة جلررررال النسررررال، وكرررربح انتشررررار فرررر وس نقررررص املناعررررة البشرررررية/ا يدز، 
.ررنهم اسصررو  جلاسررتمرار علرر  ميرراه الشرررب النقيررة وخرردمات وتقلرريص نسرربة السرر.ان الررذين ر مي

عرن ثقامرة  فضر   الصرع الصح  األساسية ثن النص ، و سرال  يراة سر.ان األ يرا  الاقر ة، 
  شراكة عاملية من أجل التنمية.

مرن أجرل  قيرق األهرداع املتبقيرة،  را    جهودهراتايلند تسرريت  يتعال عل ومت ذلك،  -4٠
ثمترررا  مر لرررة التعلررريم  األطارررا    كرررل م.ررران، سررروا  الرررذكور أو ا نرررات، مرررن  ذلرررك كاالرررة مت.رررن

  و سرررال الصرررحة اطاررر، وختاررريض معرررد  وفيرررات األارجلتررردائ ، واعتمررراد التنميرررة املسرررتدامة جلي يرررا  
  عن  قيق أهداع التنمية املستدامة. فض    ،النااسية   املناطق النائية

علر  وجر  ااصرروب، الوقرو    فرل الرردخل  ،منهررا ت رديات أخرر  أيضررا  وتواجر  تايلنرد  -4١
املتوسررط، وعررد  املسرراواة ارآخررذ   التارراقم وتوزيررت الرردخل نرر  العرراد  جلررال النرراس. وقررد سررعت 
اس.ومة ثن  ل هذه املشاكل عن طريق زيرادة القردرة الوطنيرة التنافسرية، وارسرتغمار   البحرا 

، مغرررل النترررا  الضرررريب )أي ضرررريبة الرتكرررات ةعيررروارجتما ةارقتصررراديالبنيرررة والتطررروير، وت.ييررر  
عن وضت قواعد ولوائح تنتيمية عادلة ومتسقة، ت.ال املساواة وت.اف   فض   وضريبة األراض (، 

الاسرررراد الارررررب   ارسررررتاادة مررررن املرررروارد واارررردمات العامررررة، وتعرررروز سرررريادة القررررانون، و ررررارب 
تررداجل  ملسرراعدة املرروارعال وذوي الرردخل املررنخاض . ووضررعت اس.ومررة   فرررتة وجيرروة، وارحمسرروجلية

  ممن يت ثرون جلارتات الركود ارقتصادي وال.وارت.
ومن التحديات الرئيسية األخرت، اساجة ثن تعويو محاية  قو  ا نسان   ثطار السرع   -42

در رز  ثن  قيررق النمررو ارقتصررادي مررن خرر   املشرراريت ا اائيررة ال.ررربت، الرريت قررد ترر ثر علرر  مصررا
 األدىن، اسررد ثن ارآثررار هررذه مررن للتخايرر  عرردة تررداجل  اس.ومررة وأعرردتالسرر.ان ارحمليررال والبي ررة. 

 جلالرصررد، معنيررة لنررة وثنشررا  جلانتتررا ، والصررح  البي رر  األثررر تقيرريم اشرررتا/ املغررا ، سرربيل علرر  منهررا
يض السرر.ان املتضررررين، مررن قبيررل ترروف  أمرراكن ثيرروا  تعررو  أو الضرررر ختايرر  ثنترمرر   تررداجل اخترراذ و 

تعليق جلعض املشاريت عل  ثثر شروانل أثارهرا ااتمرت  أيضا  لون ثليها. وقررت اس.ومة ر   جديدة يُ 
  املد ، وشجعت عل  اسوار مت ااتمعات ارحملية   سبيل التوصل ثن اتاا .

جلوسرررائل  ا املتعلقرررة جلتغررر  املنرررا  العرررامل وجلرررذلت تايلنرررد قصرررارت جهررردها للتقيرررد جلالتواماإررر -4٣
ضرررورة تعرر  . جليررد أن اس.ومررة (١2) ررو  البيرروتاأل ررراج علرر  وجرر  ااصرروب، منررت ثزالررة  ،منهررا

ا ررتا   قررو  الشرعوب وااتمعررات ارحمليررة   اسصرو  علرر   صرة عادلررة مررن املنرافت النامجررة عررن 
لتداجل  الرامية ثن  ل قضايا األراض  املتعلقة استغ   األراض  واملوارد الطبيعية. ور يوا  تنايذ ا

استخدا  جلمنح التصريح  الرام  ثن شرو امل. وقد ناذت اللجنة الوطنية لألراض  جلالاقرا  مستمرا  
 اسرتنادا  مجاعيرا ، األراض  ل.ر  ترتم.ن ااتمعرات ارحمليرة مرن العريخ واسرتخدا  األراضر  اسرجيرة 

  وئرا  مررت الغاجلرةا. ويهردع املشررو  ثن معالرة مشراكل املاضرر  يعريخ ثن ف.ررة اجمتمرت حملر  
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عرن التعرردي  فضر   املتعلقرة جلنقرل سرندات مل.يررة األراضر  ثن امل سسرات التجاريرة أو املضررارجلال، 
  عل  األراض  وثزالة الغاجلات.

لجماعررات العرقيررة، الرريت ل.رر  يتسرر  لقواعررد ولرروائح تنتيميررة  أيضررا  ووضررعت اس.ومررة  -44
ألرا منذ زمن جلعيد، مواصلة العريخ   ل استغ هلا يش  ثنأثر ثقامة الدليل عل  وجود  امي.نه

ا م.انرات  أصرحاباألراض  اسرجية. أما فيما خيص الس.ان الذين يتعال ترر يلهم، ور سريما 
مسرراعدات مررن قبيررل السرر.ن والترردريب املهررين، مررت مراعرراة ثقافررة تقررد  ارحمرردودة، فررقن اس.ومررة 

  .عيشهمس.ان وأسلوب ه ر  ال
صرررريانة مشرررررو  ااطررررة الغانيررررة عشرررررة للتنميررررة ارقتصررررادية وارجتماعيررررة   اليررررا  وجيررررري  -4٥
كو ااطرة علر  أرجلعرة ( جلالتشاور مت مجيت القطاعات   كافة أ را  البلرد. وسررت 2٠2١-2٠١٧)

ا نسررران (  قيرررق تنميررة حمورهرررا 2( فلسررراة اقتصرراد اركتارررا  الررذايتع و)١) :هرر  مبررادي رئيسرررية
( تعويرررررو التنميرررررة  قيقرررررا  لألمرررررن والرخرررررا  4( تعويرررررو ا صررررر ) الررررروطينع و)٣تشرررررمل الميرررررتع و)

وارستدامة. وإدع ااطة ثن جلنا  جمتمت متآل  قادر عل  الت.ير  مرت التغر ات، مغرل التجرارة 
الصرلة ذات اسرة والت.نولوجيا الناش ة وال.وارت الطبيعية. وترم  كذلك ثن التصدي للتحديات 

علرررر   أيضررررا  والتارررراوت ارجتمرررراع . ويررررنص مشرررررو  ااطررررة والشرررريخوخة اررررل الرررردخل املتوسررررط جل
، تشجيت التنميرة ارقتصرادية وارجتماعيرة امل ئمرة للبي رة، وا نتراج وارسرتغمار املسر و  اجتماعيرا  

املتضارجلة لتطروير واألعما  التجارية املراعية للبي ة   القطا  اااب، من أجل املوازنة جلال املصاحل 
  الس.ان وااتمت ارحمل .عيخ ومحاية البي ة واسااظ عل  أسلوب  والسيا ة اهلياكل األساسية

 الحق في العمل  
تويل اس.ومة أ ية كب ة سماية  ق مجيت األفراد   العمل، جلصرع النتر عن انتمائهم  -4٦

  العرق  وجنسيتهم.
املروفرتال مايرة والرعايرة اساس.ومة العديد من القوانال والترداجل  مرن أجرل زيرادة  ونقحت -4٧

كررررانون   ١جلاهررررت منررررذ  ٣٠٠زيررررادة اسررررد األدىن لألجررررر اليرررروم  ثن  مجلررررة ذلرررركللعمررررا . ومررررن 
الررذي يررنص علرر  توسرريت  2٠١٥، وتعررديل قررانون الضررمان ارجتمرراع  لعررا  2٠١٣الغا /ينرراير 

 العديرررد مرررن اسرررارت مغرررل البطالرررة، أو جميرررد األعمرررا  التجاريرررة نطرررا  اسرررتحقاقات العمرررا   
 أيضررا  يت جيلبهررا املررر  لناسرر  أو العجررو أو الوفرراة. ويررنص القررانون الرراألمراا ا صرراجلة جلرر، أو م قتررا  

عل  توسيت نطا  التغطية ليشمل مجيت املولاال امل قتال   القطا  اس.وم  والعما  التايلنديال 
لرررق جلالعمرررل البحرررري املعتمرررد   القرررانون املتع ويرررنصجلاارررارج. تايلنديرررة ترررب شرررغلهم م.اتالرررذين 
  ملعاي  منتمة العمل الدولية. وفقا  العما   عل  محاية أيضا   2٠١٥ عا 
ووضرررعت اس.ومرررة ترررداجل  لضرررمان سررر مة العررراملال والتحضررر  للتصرررديق علررر  اتااقيرررة  -48

ااطررة الوطنيررة الرئيسررية للسرر مة والصررحة  . ومررن هررذه التررداجل ،١8٧منتمررة العمررل الدوليررة رقررم 
( الرريت توسررت نطررا  التغطيررة 2٠١٦-2٠١2املهنيتررال والبي ررة، وتنرردرج   ثطارهررا ااطررة اساليررة )
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 2٠١٥ليشمل العما    القطا  ن  املنتم، وثنشا  معهد الس مة والصرحة املهنيترال،   أيار/مرايو 
  .فعار   من أجل تنايذ ااطة تنايذا  

مرررن أجرررل تنايرررذ التعهررد الطررروع  جلشررر ن التصرررديق علررر  اتاررراقييت  جلررذلت تايلنرررد جهرررودا  و  -4٩
التنترررريم النقرررراض واملااوضررررة الماعيررررة. حبررررق املتعلقررررة  ٩8ورقررررم  8٧منتمررررة العمررررل الدوليررررة رقررررم 

لر  وعرضرت  عوزارة العمل قانون ع قات العمل  ا يتماش  مرت ارتاراقيتال املرذكورتال  عد لت ثذ
  ليوافق علي . ومت ذلك، قرررت وزارة العمرل،   ضرو  الشروانل الريت أثارإرا راجلطرات جملس الوزرا

املسرررتخدمال، سرررحب املشررررو  ل.ررر  يتسررر  ترتيرررب مناقشرررات مستايضرررة مرررن أجرررل التوصرررل ثن 
  .ااموعاتاتاا  جلال كافة 

مرة ، طبقرت اس.و 2٠١4ثن كرانون األو /ديسرمرب  يونير و  الارتة املمتدة مرن  ويران/ -٥٠
مليرون عامرل مهراجر مرن  ١.٦  ثطراره أكغرر مرن  ك.رل، سرجلتسجيل علر  نطرا  البلرد   نتا 

البلررردان ااررراورة. وتسررراعد عمليرررة التسرررجيل علررر  ضرررمان  صرررو  هررر ر  العمرررا  علررر  اسمايرررة 
املواطن التايلنرردي. وجلا ضررافة ثن ذلررك، عرروزت جلرروالرعايررة  وجررب قررانون العمررل التايلنرردي ثسرروة 

مرذكرة نرا   مت فييرتا مت البلدان اااورة من أجل منت ارجار جلاليد العاملة. ووقعت تايلند تعاوهن
 2٠١٥  متوز/يوليررر   ،التاررراهم جلشررر ن التعررراون   جمرررا  العمرررل وارتارررا  املتعلرررق جلاسرررتخدا  العمرررا 

ومرت كمبوديرا  ،(2٠١٦ ويتوقرت أن يبردأ الناراذ حبلرو  الرجلرت األو  مرن عرا جرار التااصيل  وضت)
جلشرررر ن ترتيبررررات مماثلررررة مررررت ميااررررار   اليررررا  . وجيررررري التارررراوا 2٠١٥  كررررانون األو /ديسررررمرب 

دتان نطررا  التعرراون الررذي ومجهوريررة رو الدميقراطيررة الشررعبية. وقررد وسررعت مررذكرتا التارراهم الديرر
يا هامررة ورد   مررذكرات التارراهم السرراجلقة جلشرر ن التعرراون   جمررا  التشررغيل ليشررمل قضررا جرراوز مررا

  أخرت من قبيل التعاون التقين والعمل وتنمية مهارات اليد العاملة.
وتعمل تايلند عل  منت وقمت ارجار جلاليد العاملة، ر سيما   صرناعة مصرائد األةراك  -٥١

، وافررررق جملررررس الرررروزرا  علرررر  نتررررا  2٠١٥آذار/مررررارس  ٣واألعمررررا  التجاريررررة ذات الصررررلة. و  
العمرا  املهرراجرين  مرت نترا  تسرجيل   قطرا  مصرائد األةرراك، متشريا   تسرجيل العمرا  املهراجرين

ي، وذلك جلطرر  منهرا أوضاعهم وللهم جلاسماية  وجب قانون العمل التايلندلتسوية النتاميال، 
  م قت وتوف  الت مال الصح .تصريح عمل  منح
 شررخاب خطررة  ، أعلررن رئرريس الرروزرا  منررت وقمررت ارجررار جلاأل2٠١٥نيسرران/أجلريل  ٣و   -٥2

وأوعررررو ثن الوكررررارت املعنيررررة جلالعمررررل شديررررة علرررر  م.افحررررة شررررب.ات ارجررررار ومقاضرررراة  ،وطنيررررة  
  املتواط ال،  ن فيهم املس ولون اس.وميون.

، أنشرررر ت ارحم.مررررة النائيررررة ثرررر ت دوائررررر جديرررردة، كلاررررت 2٠١٥و  آب/أنسررررطس  -٥٣
ة الديدة عل  ضمان ثسرناد قضرايا ارجرار ث داها  عالة ارجار جلالبشر  ديدا . وتساعد الدائر 

جلالبشررر ثن قضرراة مررن ذوي ااررربة والرروع  حبساسررية هررذه املسرر لة وكررذلك ألصوصررية ا جرررا ات 
جلشرر ن القضررايا جلطريقررة فعالررة  املررداورتالقضررائية. ومررن املتوقررت أن يرر دي هررذا الرتتيررب ثن تيسرر  
ضررائ  لنررة خمصصررة جلصرريانة مشرررو  وسررريعة ومنصرراة. وجلا ضررافة ثن ذلررك، كلرر  امل.تررب الق
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جلاسصرو  علر   املطالبةقانون ا جرا ات النائية املتعلقة جلارجار جلالبشر، الذي سيجيو للضحايا 
  جلتعويضات عقاجلية ضد الناة. جلقعطا  األمرتعويض وللمحاكم 

وخررر   انعقررراد مررر متر القمرررة السررراجلت والعشررررين لراجلطرررة أمرررم جنررروب شرررر  آسررريا )تشررررين  -٥4
مررن البلرردان األعضررا    الراجلطررة اتااقيررة راجلطررة أمررم  ا(، وقعررت تايلنررد ون هرر2٠١٥ا /نوفمرب الغرر

جنرروب شررر  آسرريا املتعلقررة جلارجررار جلاألشررخاب. وإرردع ارتااقيررة ثن منررت وم.افحررة ارجررار 
جلاألشخاب علر   رو فعرا ، ومسراعدة الضرحايا، وتعويرو التعراون عررب اسردود، وتبراد  املسراعدة 

نية جلش ن املسائل النائية وثجلرا  اتااقرات جلشر ن تسرليم ااررمال. و  الوقرت اسرايل، يع.ر  القانو 
عل  ترمجرة ارتااقيرة ثن اللغرة التايلنديرة هبردع  ،امل ل  من الوكارت ذات الصلة ،الاريق العامل

  عرضها عل  جملس الوزرا  ليوافق عليها ل.  يشر    عملية التصديق.
ية   تعويو ومحاية  قو  العما  املنوليال والعما    القطا  ن  املرنتم. واس.ومة ماض -٥٥

الرريت ترروفر محايررة  2٠١2لعررا   ١4( ثصرردار وزارة العمررل ال ئحررة رقررم ١وتشررمل جلعررض ارآليررات )
ن مرررنهم ونررر  املسرررجلال، مغرررل اسرررق   ا جرررازة األسررربوعية، و املسرررجل ،أفضرررل للعمرررا  املنررروليال

( واعتمررراد 2وا جرررازة املرضرررية املدفوعرررة األجرررر، واألجرررور عرررن تشرررغيل العامرررل   أيرررا  العطرررل، )
، وهررر  2٠١٦-2٠١2ااطررة ارسررررتاتيجية  دارة شررر ون العمررا    القطرررا  نررر  املررنتم للاررررتة 

 دورات تدريبيرررة  ة والضرررمان ارجتمررراع  وتررروفت نطرررا  اسمايرررة ارجتماعيررريتوسرررتقضررر  جلخطرررة 
( ثنشررا  اللجنررة الوطنيررة املعنيررة جلررقدارة شرر ون العمررا    ٣للحصررو  علرر  فرررب عمررل أفضررل، و)

  ل.  تتون وضت السياسات ورصد تنايذها. 2٠١2القطا  ن  املنتم   عا  
ما  حبقو  العمل قلة الوع    أوسا/ أرجلاب العمل والع ،ومن جلال التحديات الرئيسية -٥٦

مررررا يويررررد مررررن خمرررراطر التعرررررا ل نتهاكررررات والتجرررراوزات. وقررررد عالررررت  الصررررلة،والقرررروانال ذات 
اس.ومررة هررذه املسرر لة مررن خرر   نشررر معلومررات مغررل تررداجل  م.افحررة ارجررار، ونتررا  تسررجيل 

 قرررو  العمرررل، والسررر مة   م.ررران العمرررل ومرررا ثن ذلرررك )تُرمجرررت املعلومرررات  العمرررا ، ومحايرررة
لاائرررردة العمرررا  املهرررراجرين(، ونتمررررت دورات ميااررررار ورو وكمبوديرررا ثن لغرررات  أيضررررا  رورية الضررر

تدريبيرررة جلشررر ن  قرررو  العمرررل، مغرررل أسررروأ أشررر.ا  عمرررل األطارررا  واسرررق   التنتررريم واملااوضرررة 
  الماعية.

 الحق في الصحة  
خرر   ث ثرررة  مرررنتواصررل اس.ومررة تررروف  الترر مال الصررح  لميرررت املررواطنال التايلنررديال،  -٥٧

ونتررا  الترر مال الصررح   ،ت الطبيررة ملررولا  اادمررة املدنيررةارسررتحقاقانتررا   :أنتمررة رئيسررية هرر 
لتغطيرة الصررحية الشراملة. وتشررمل هرذه األنتمررة جوانرب عرردة،  را   ذلررك اونتررا   ،ارجتمراع 
قر ة مررن والتعرا . و مر  كرذلك األسرر املعيشرية الا الوقايرة مرن األمرراا وتعويرو الصرحةالعر ج و 

  العوز الناجم عن  مل ت.الي  الرعاية الطبية.
من أجل مساعدة األشخاب املقيمال   تايلند ن   وجلذلت وزارة الصحة العامة جهودا   -٥8

، ر سررريما األشررخاب الررذين يواجهررون مشررراكل  اليررا  املشررمولال جلرر ي نتررا  مرررن أنتمررة الترر مال 
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، وافرق جملرس الروزرا  علر  قررار 2٠١٥نيسران/أجلريل  2٠عراليهم. و  ومُ  تتعلق جلوضرعهم القرانو 
شرررخص مرررن هرررذه الا رررة الررريت تواجررر  مشررراكل تتعلرررق جلوضرررعهم  2٠٠ ٠٠٠يقضررر  جلضرررم  ررروايل 

علرررر  صرررريانة   اليررررا  القررررانو  ثن نتررررا  الرعايررررة الصررررحية العررررا . وتع.رررر  وزارة الصررررحة العامررررة 
الررذين يواجهررون مشرراكل تتعلررق جلوضررعهم  ارسرررتاتيجية الرريت ت.اررل الترر مال الصررح  لألشررخاب

  القانو ، لت.ون  غاجلة ثطار   األجل الطويل.
واررررق للعمررررا  املهرررراجرين املسررررجلال اسصررررو  علرررر  الترررر مال الصررررح  وارسررررتاادة مررررن  -٥٩

، وقعرت وزارة الصرحة العامرة اتارا  تعراون مرت املنتمرة 2٠١٥اادمات الصحية. و  أيار/مرايو 
ن مرررررنهم ونررررر  و الصرررررحية للعمرررررا  املهررررراجرين، املسرررررجل سرررررال الرعايرررررة  الدوليرررررة للهجررررررة جلشررررر ن

مقاطعرررة  دوديرررة هبررردع زيرررادة فرصرررهم   اسصرررو  علررر  الرعايرررة الصرررحية  ٣١املسرررجلال،   
  وم.افحة األمراا.

علر  مواجهرة  أيضا  وع وة عل  ثم.انية اسصو  عل  الت مال الصح ، تعمل اس.ومة  -٦٠
تاررراوت دق خررردمات رعايرررة صرررحية عاليرررة الرررودة، وتصرررحيح  رررديات أخررررت، مغرررل ضرررمان تقررر

وختصررريص ميوانيرررة كافيرررة ل.االرررة اسرررتدامة  ،الغ ثرررةا عانرررات جلرررال أنتمرررة التررر مال الصرررح  العرررا  
  املتبعة.العامة السياسة 

ووضرررعت وزارة  والرضرررت. األمهرررات وفيرررات معررردرت اارررض ترررداجل  اس.ومرررة اخترررذتو -٦١
السررريرية فيمررا يتعلررق جلاألمهررات والرضررت واسررتحدثت  ةالتوجيهيررة للممارسررعامررة املبررادي الصررحة ال

دورة تدريبيررة عررن املخرراا الطبيعرر  ورعايررة الرضرريت   املستشررايات ااتمعيررة. ونتمررت ترردريبات 
. وتنررردرج هرررذه األنشرررطة   ثطرررار املسررراع  التوليررردلألطبرررا  واملمرضرررات العررراملال   نرفرررة  أيضرررا  

 ١٠٠ ٠٠٠  املائرة ل.رل  ١٥ثن خاض نسربة الوفيرات النااسرية ثن املبذولة من أجل التوصل 
( مولرود  ر  ١٠٠ ٠٠٠  املائرة ل.رل  2٣.٣، جللغت هرذه النسربة 2٠١4)  عا  مولود    

  .مولود    ١ ٠٠٠  املائة ل.ل  8ونسبة وفيات الرضت 
ها كمرواد واستحدثت وزارة الصحة جمموعرة أدوات تتعلرق جلرالنهوا جلالصرحة رسرتخدام -٦2

وتنميرررة اللياقرررة والرياضرررة لتغقيررر  طلبرررة املررردارس الغانويرررة جلشررر ن قضرررايا مرررن قبيرررل الغرررذا  والتغذيرررة 
الصحية املناسبة للسن. ويتمغل اهلدع منها   معالة مش.لة سرو  التغذيرة لردت األطارا  علر  

   و مستدا .
 ميالحق في التعل  

. وتواصرل اس.ومرة الوطنية للتعليم سنويا     املائة من امليوانية 2٠خصصت نسبة تاو   -٦٣
تنايذ سياسة توف  التعليم للجميت وضمان فررب مجيرت األطارا    اسصرو  علر  التعلريم جل.افرة 

معد  ارلتحا  الصرا    البلرد لل أو ن  نتام . وقد  املستويات والا ات، سوا  كان نتاميا  
الذي ي خذ جلاملدارس،  عد  ارلتحا  ا مجايلم جلل ، 2٠١4و  عا  .   املائة 8٥ ياو  دائما  

    املائة. ١٠٠.4  ارعتبار األطاا    مجيت األعمار   مر لة التعليم ارجلتدائ ، 



A/HRC/WG.6/25/THA/1 

GE.16-02028 14 

سرنوات  ٦مردة التعلريم ا لواميرة مرن  رفرتعلر   ١٩٩٩ونص قانون التعلريم الروطين لعرا   -٦4
لميررت األطاررا   ررى  عامررا   ١2ملرردة سررنوات، وعلرر  ترروف  فرصررة التعلرريم األساسرر  ااررا   ٩ثن 

  يتس  للطال أن خيتار جلال مواصلة التعليم العايل أو خوا نمار العمل.
أكغررر مررن وطبقرت اس.ومررة   جلعرض املنرراطق الريت ميلررك سرر.اهنا هويرة فريرردة ويتحردثون  -٦٥
، مغل أفرراد الماعرات ا ثنيرة أو سر.ان املقاطعرات اسدوديرة النوجليرة، جلرنرامم التعلريم وا دةلغة 

لغرات حمليرة أخررت( لي.رون أداة مرن شر هنا أن و التايلنديرة ماري أو و الغنائ  اللغة )مغل التايلندية 
ارآمررا  علرر  هررذا  تعرروز الررتعلم علرر   ررو فعررا  و سررن التواصررل جلررال املدرسررال والطرر ب. وتعلررق

تنميررة تقررديرهم للغررتهم  عررن فضرر   الربنررامم  دخررا   سررينات علرر  جررودة الررتعلم لرردت الطلبررة، 
جلعرض جلوجرود  فهرم الغقافرات األخررت. ومرت ذلرك، فرقن اس.ومرة واعيرة متامرا  ثن جانرب وثقافتهم 

  التحديات، ر سيما نقص املدرسال الذين ميل.ون خربة التعليم جلاللغتال معا .
ور ترروا  تايلنررد تواجرر   ررديات، ر سرريما فيمررا يتعلررق شررودة التعلرريم وانعرردا  املسرراواة    -٦٦

وهرر  سررت.غ   ،مررن األولويرراتأولويررة  هررذا ااررا . وأعلنررت وزارة التعلرريم  سررال مسررتوت التعلرريم 
يما   ر سر ،الهود املبذولة سل مش.لة األمية، وجلنا  قدرات املعلمال والعاملال   جما  التعليم

عررن ثصرر ) النتررا ، مررت الرتكيررو علرر  أسرراليب الررتعلم والتعلرريم  فضرر   ، نقصررا  املنرراطق الرريت تشررهد 
للررتعلم عررن جلعررد  مشررروعا   أيضررا  لتحسررال التحصرريل العلمرر  لرردت الطالررب. وأعرردت وزارة التعلرريم 

للوصررررو  ثن املرررردارس علرررر  نطررررا  البلررررد،  ررررا   ذلررررك املرررردارس الواقعررررة    جلاسررررتخدا  السررررواتل
  املقاطعات اسدودية النوجلية واملناطق الرياية.

 فئات محددة حقوق -باء 
ترررداجل  سمايرررة األشرررخاب الرررذين يعرررانون مرررن اخُترررذت عررردة عررردة سياسرررات و انُتهجرررت  -٦٧

مت خمرتص جلاألزمرات مرت خرردمات  رارت ضرع ، ومرن ذلرك علرر  سربيل املغرا  ثنشرا  مركرو جررا
لتقررردق املسررراعدة ارجتماعيرررة الاوريرررة ثن األطارررا  والنسرررا  وكبرررار  2٠١٣  عرررا  املباشرررر اارررط 

السرررن واألشررررخاب ذوي ا عاقرررة الررررذين يتعرضررررون ملشررراكل مررررن قبيررررل ارجرررار جلالبشررررر، وعمالررررة 
مراكررو  أيضررا  أنشرر ت  األطاررا ، والعنرر  املنررويل واسمررل نرر  املرنرروب فيرر . وجلا ضررافة ثن ذلررك،

  استشاا  جمتمعية لتقدق مساعدة مماثلة ألفراد ااتمت ارحمل .
 األطفال  

ثن  اسرتنادا  ( 2٠١٦-2٠١2طاا  والشباب )وضعت ااطة الوطنية األخ ة لتنمية األ -٦8
 :التوصرررريات املقدمررررة مررررن لنررررة  قررررو  الطاررررل. وتركررررو ااطررررة علرررر  أرجلعررررة جمررررارت رئيسررررية هرررر 

  ارحمتررراجال ثن محايررة خاصرررة، األطارراارررا  ( محايررة و 2) ،املناعررة طررروا  مرا ررل اسيررراةتقويررة  (١)
( و سررررال منتومررررة ا دارة 4) ،األطاررررا  والشررررباب جلنمررررا جلنررررا  قرررردرات الشررررب.ات املعنيررررة  (٣)

  األطاا  والشباب. اا والتنتيم اااصة حبماية و 
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مجيررت األطاررا  املولررودين   تايلنررد  مُيررنحمررن اتااقيررة  قررو  الطاررل،  ٧مررت املررادة  ومتشرريا   -٦٩
   أيضرررا  اسرررق   تسرررجيل الررروردة ونررر  ذلرررك مرررن اسقرررو   وجرررب هرررذه املرررادة. ور نررروا  ننترررر 
 2٠٠8ثدخررا  مويررد مررن التعرردي ت، عنررد ارقتضررا ، علرر  قررانون سررجل األ رروا  املدنيررة لعررا  

ثن خرردمات تسررجيل عررن النتررر   زيررادة فرررب الوصررو   فضرر   ، 2٠٠8وقررانون النسررية لعررا  
الرروردات واسررتخراج وثررائق فرديررة،  ررا   ذلررك تسررجيل الرروردات املترر خر، وذلررك ل سررتاادة مررن 

 التقد  الذي أ رزناه   اسد من  الة انعدا  النسية.
، وافق جملس الوزرا  عل  جلرنامم منحة دعم الطال الرذي يقرد  2٠١٥و  آذار/مارس  -٧٠

للمواليد من أجلوين تايلنديال يعيشان ضمن أسرة معيشية فق ة،  جلاهت 4٠٠ع وة شهرية قدرها 
عن مساعدة ارآجلا   فض   األساسية والرعاية   سنتهم األون. ويهدع املشرو  ثن توف  اسماية 

ذات الودة. وهو جرو  مرن ااطرة اس.وميرة  الطالرعاية  األساسية ادمات  تغطية الت.الي  
رة اسيرراة. وتعمررل وزارة التنميررة ارجتماعيررة واألمررن البشررري علرر  توسرريت طيلررة دو للتنميررة البشرررية 

  نطا  املشرو  ليشمل دعم األطاا   ى عمر ث ت سنوات عل  األقل.
جلردأ ناراذ قرانون محايرة األطارا  املولرودين عرن طريرق التقنيرات املسراعدة علر  ا  رراب، و  -٧١

تر ج  ، وذلرك هبردع منرت سرلوكيات 2٠١٥ متوز/يولير  ٣٠  تر ج  األر را  أو مشرو  قرانون 
  وجليت األطاا  اليت تتناىف مت األخ   وصون  قو  األ  وكذلك  قو  الطال.األر ا  

 وجب العديرد مرن القروانال،  ةحمتور  العقوجلة اليت تنطوي عل  العن  أو ا يذا  وممارسة -٧2
جلرررد  أو  فيررر  تن.يرررل    ر الرررذي اترررر ثتيررران فعرررل أو تقصررر 2٠٠٣وهررر  قرررانون محايرررة الطارررل لعرررا  

ثر اسررررتخدا  جييررررو للوصرررر  ر (، والقررررانون املررررد  والتجرررراري الررررذي 2٦ ادةاملررررلطاررررل )جلاناسرررر  
(، ورئحرررررة وزارة التعلررررريم ١٥٦٧ معاقبرررررة الطارررررل جلغررررررا الت ديرررررب )املرررررادةالوسرررررائل املعقولرررررة   

(. واس.ومررررة تعرررر  ٦جلشرررر ن معاقبررررة الت ميررررذ الرررريت  تررررر العقوجلررررة القاسررررية )املررررادة  2٠٠٥ لعررررا 
، وتعرر  أن  ررة  اجررة ثن جلررذ  مويررد مررن الهررود  ذكررا  وعرر  املدرسررال  اليررا  املمارسررات املتبعررة 

ترداجل  للتشرجيت علر   أيضرا  وارآجلا ، ر سيما جلش ن القوانال ذات الصرلة و قرو  الطارل. وتتخرذ 
عن ثجياد جلي ة تساعد  فض   املدرس، واستخدا  أسلوب الت ديب ا جياض،  - قة الطالبجلنا  ع 

  عل  تعلم الطال واائ    البيت و  املدرسة.
علررر  دراسرررة الررردوت مرررن رفرررت اسرررد األدىن لسرررن املسررر ولية  أيضرررا  وتع.ررر  وزارة العرررد   -٧٣

  وتوصيات لنة  قو  الطال. دوليةمت املعاي  ال سنة، متشيا   ١2سنوات ثن  ١٠النائية من 
مررن وعلر  الررنم مررن الهرود الرريت تبرذهلا اس.ومررة، ر تروا  ممارسررة العنر  علرر  األطارا   -٧4
ملعالررررة هررررذه املسرررر لة، اعتمرررردت اس.ومررررة سياسررررات  تايلنررررد. وسررررعيا  الرررريت تواجههررررا لتحررررديات ا

( سرررت.ون 2٠2١-2٠١٥ا  والشرررباب والتصررردي لررر  )واسررررتاتيجيات ملنرررت العنررر  ضرررد األطاررر
 غاجلة خمطط عا  جلالنسبة للوكارت املعنية، عل  الصعيدين الروطين وارحملر . وشررعت وزارة التنميرة 
البشررية واألمرن البشرري جلالاعرل   تنايرذ هررذه السياسرات وارسررتاتيجيات مرن خر   تعويرو فهررم 

ضافة ثن ذلرك، الوكارت عل  مستوت املقاطعات، وثعداد مقرر لتدريب املدرسال وارآجلا . وجلا 
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جنرروب شررر   أمررم لراجلطررة  جمررا  الرردعوة ثن خطررة العمررل ا قليميررة  رائرردا   جللرردا   أيضررا  تعررد تايلنررد 
جلشرر ن القضررا  علرر  العنرر  ضررد األطاررا ، الرريت اعتمرردت   مرر متر القمررة السرراجلت والعشرررين آسرريا 

  .2٠١٥  تشرين الغا /نوفمرب  راجلطة املنعقدلل
ترررررائم ثجياجليرررررة. و   رت ن فررررروضررررروعات الهرررررود املبذولرررررة للتصررررردي لعمالرررررة األطارررررا   -٧٥
ا خطررار  ،(١٣)، أصرردرت اللجنررة الوطنيررة للقضررا  علرر  أسرروأ أشرر.ا  عمررل األطاررا 2٠١٣ عررا 

رتااقيرة منتمرة  واجبة امتغار  ال لتواماتمن ار قائمة جممعة جلاألعما  ااطرة، وه وجود املتعلق جل
، مررن أجررل محايررة األطاررا . ومررن ا جرررا ات األخرررت الررديرة جلالررذكر، ١82رقررم العمررل الدوليررة 

 ١٥ثن  ١٣تغيرر  القرروانال مررن أجررل رفررت اسررد األدىن لسررن العمررل   القطررا  الوراعرر  )مررن سررن 
، 2٠١٥. ومنرررذ عرررا  2٠١4(   عرررا  سرررنة ١8ثن  ١٦( و  سررران الصررريد البحرررري )مرررن سرررنة

مجيرررت الهرررات صرررا بة املصرررلحة،  ثن ثقامرررة شرررراكة مرررتجلرررادرت اس.ومرررة، علررر   رررو اسرررتباق ، 
صنع  الس.ر وموارع  قصب الس.ر   القطا  ااراب، للقضرا  علر  اسرتخدا  مُ مت سيما  ور

ثجررا  دراسرة استقصرائية علر  الصرعيد  أيضرا  األطاا    سلسرلة ا نتراج جلرمتهرا. وتعترو  اس.ومرة 
  .2٠١٦ئيسية   عا  الوطين جلش ن األطاا  العاملال   الصناعات الر 

العمل عل  صيانة خطة وطنية للقضا  عل  أسوأ أش.ا  عمل األطاا   وزارةوتع.   -٧٦
حبلررو  السررنة األطاررا  عررن أسرروأ أشرر.ا  عمررل   نرر ت(   ثطررار رؤيررة اتايلنررد 2٠2٠-2٠١٥)

  ا.2٠2٠املالية 
 ترقيرة تايلنرد ثن مرتبرةوثزا  هذا التقرد  ا جيراض قرررت وزارة العمرل   الوريرات املتحردة  -٧٧

   الهرود الراميرة ثن القضرا  علر  أسروأ أشر.ا  عمرل األطارا ، اكبر ا    البلد الذي أ رز اتقدما  
سرروأ ثن مررا توصررلت ثليرر  مررن انتررائم جلشرر ن  تررر أ اسررتنادا  وذلررك  ،وهرر  أعلرر  مرتبررة   التقيرريم
 . ا2٠١4أش.ا  عمل األطاا  لعا  

 المرأة  
مررت املبررادي الرريت تسررتند ثليهررا  (، متشرريا  2٠١٦-2٠١2املرأة )وضررعت خطررة النهرروا جلرر -٧8

املعراي  الدوليرة سقرو  ا نسران ذات الصرلة مغرل اتااقيرة القضرا  علر  مجيرت أشر.ا  التمييرو ضررد 
عرن مت.رال  فضر   املرأة وثع ن جليجال، لتوجي  السياسرات فيمرا يتعلرق جلتعويرو ومحايرة  قرو  املررأة 

( تعويرو ١) :لتحقيق هذه األهداع،  دد ااطة مخس اسرتاتيجيات هر  املرأة   ااتمت. وسعيا  
( زيررررادة قرررردرات املرررررأة والارررررب املتا ررررة هلررررا، 2)واملواقرررر  ا جياجليررررة ثزا  املسرررراواة جلررررال النسررررال، 

( تعويررررو مشرررراركة املرررررأة   السياسررررة 4)وتعويررررو صررررحة املرررررأة والصررررحة ا  اجليررررة واسقررررو ،  (٣)و
 ( وتوطيد قدرات ارآليات واملنتمات النسائية عل  مجيت املستويات.٥قرار و)وا دارة وعملية صنت ال

 فرررررررب املرررررررأةلتعويررررررو  2٠١2وأنشرررررر ت اس.ومررررررة الصررررررندو  ا اررررررائ  للمرررررررأة   عررررررا   -٧٩
النسررررائية. ويسررررتخد  ااموعررررات ارقتصررررادية مررررن خرررر   صررررندو  متجرررردد املرررروارد تسررررتايد منرررر  

 ك داة لتعويو املهارات النسائية القيادية وا دارية من خ   مشاريت مت.ال املرأة.  أيضا  الصندو  
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، مرنح ثجرازة 2٠١2ثن زيادة املساواة جلال النسال، أقر جملس الوزرا ، منذ عرا   وسعيا   -8٠
. وسرعت وزارة للمسر و  اس.روم  عنردما تضرت زوجتر  مولرودا   يومرا   ١٥مدفوعة األجر تصل ثن 

ثن التمررراس التعررراون مرررن القطرررا  ااررراب ملرررنح العمرررا  الرررذكور نارررس اسرررتحقاقات  أيضرررا  العمرررل 
 ا جازة الوالدية.

وتررويل تايلنرررد أ يررة للقضرررا  علرر  العنررر  ضررد املررررأة. وثن جانررب قرررانون محايررة ضرررحايا  -8١
مررن ، اختررذت تررداجل  قانونيررة ثضررافية لترروف  مويررد مررن اسمايررة للمرررأة. و 2٠٠٧العنرر  املنررويل لعررا  

مرن قرانون العقوجلرات املتعلقرة  ٣٩٧مجلة ما استجد من تطورات   ارآونرة األخر ة، تعرديل املرادة 
ويررر    اسيرررو العرررا  واسيرررو جلاملعاقبرررة علررر  األفعرررا  الررريت تنطررروي علررر  التحرررر  النسررر  أو التخ

( والترررررداجل  الراميرررررة ثن 2٠١٥ فربايرعلررررر   رررررد سررررروا  )دخرررررل  يرررررو الناررررراذ   شررررربا// ياألسرررررر 
 هررا جملررس الرروزرا     ويررران/ومعالررة ارنتهاكررات النسررية والتحررر    م.رران العمررل )أقر  منررت
  (.2٠١٥ يوني 
آسريا رعتمراد  األعضرا    راجلطرة أمرم جنروب شرر األخرت وانضمت تايلند ثن الدو   -82

علررر   املررررأة والقضرررا ثعررر ن راجلطرررة دو  جنررروب شرررر  آسررريا ااررراب جلالقضرررا  علررر  العنررر  ضرررد 
الردور الرائرد   صريانة  أيضرا  . وكان لتايلند 2٠١٣األطاا    تشرين األو /أكتوجلر  العن  ضد

خطة العمل ا قليمية للراجلطة جلش ن القضا  عل  العن  ضد املرأة، اليت اعتمدت   مر متر القمرة 
 .2٠١٥الساجلت والعشرين لراجلطة أمم جنوب شر  آسيا   تشرين الغا /نوفمرب 

و  األمررم املتحرردة، دعررت تايلنررد ثن تعويررو سياسررة واسرررتاتيجيات العدالررة النائيررة الرريت  -8٣
تراعرر  نررو  الررنس مررن أجررل اسررد مررن  ررارت قتررل النسررا  والاتيررات جلرردافت جنسررا    خمتلرر  

ررررد  القرررررار املعنررررون االتصرررردي لرررررائم قتررررل النسررررا  والاتيررررات جلرررردافت جلتوافررررق ارآرا  التررررروع. واعُتم 
الرررررذي اقرت تررررر  تايلنرررررد وكرواتيرررررا،   ثطرررررار لنرررررة منرررررت الرميرررررة والعدالرررررة النائيرررررة )  جنسرررررا ا، 
(، و  ثطررررار 2٠١٥(، مث   االررررس ارقتصررررادي وارجتمرررراع  )  متوز/يوليرررر  2٠١٥أيار/مررررايو

  (.2٠١٥اللجنة الغالغة التاجلعة للجمعية العامة   دورإا السبعال )تشرين الغا /نوفمرب 
.ومرررررة جلاسرررررتمرار قواعرررررد األمرررررم املتحررررردة ملعاملرررررة السرررررجينات والترررررداجل  نررررر  وتنارررررذ اس -84

ار تجازية للمجرمات، أو اقواعد جلان.وكا من أجل القضرا  علر  التمييرو ضرد السرجينات عرن 
طريررررق تعمرررريم مراعرررراة ارعتبررررارات النسررررانية   نتررررا  العدالررررة النائيررررة. وأُنشرررر  معهررررد العدالررررة 

اضررطلت جلرردور هررا    تعويررو تنايررذ قواعررد جلرران.وك، مررن خرر    ، وقررد2٠١١التايلنرردي   عررا  
املتعلقرررة جلبنرررا  القررردرات. وأقرررا  املعهرررد شرررراكة مرررت ثدارة السرررجون للبرررد    تنايرررذ وجلراجمررر  حبوثررر  

  لقواعد جلان.وك. املشرو  التجريب املتعلق جلالسجون النموذجية تنايذا  
الريت أخرذت   التاراقم خر   السرنوات واس.ومة ملتومة  عالرة مسر لة محرل املراهقرات  -8٥

  املرررردارس  القليلررررة املاضررررية. وأصرررربح التغقيرررر  جلشرررر ن اسيرررراة النسررررية واملهررررارات اسياتيررررة ثلواميررررا  
وأنش ت شب.ة مرن املعلمرال وأفرراد ااتمعرات ارحمليرة  رشراد الطر ب وتروجيههم. وجلا ضرافة ثن 
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ت   مجيرررت أ رررا  البلرررد لتعويرررو التغقيررر  ذلرررك، أنشررر ت وزارة الصرررحة العامرررة عيرررادات للمراهقرررا
 النس  والرعاية الصحية العامة و ديد النسل.

، أقررررت اللجنرررة الوطنيرررة املعنيرررة جلتعويرررو ارررا  األطارررا  2٠١4و  كرررانون األو /ديسرررمرب  -8٦
مرن محرل املراهقرات ورسرم اهلردع املتمغرل    ا للحردوالشباب تنايذ اهدع وا د، خطة وا دة

ثن النسرربة املسررجلة    قياسررا  ) 2٠24  املائررة حبلررو  عررا   ٥٠راهقررات جلنسرربة اسررد مررن محررل امل
، وافرررق جملرررس الررروزرا  علررر  القرررانون املتعلرررق  نرررت محرررل 2٠١٥(. و  أيلو /سررربتمرب 2٠١٣ عرررا 

رتااقية  قو  الطال واتااقية القضا  عل  مجيت أش.ا  التمييو ضد  وفقا  املراهقات الذي صي  
 قررو  األشررخاب ذوي ا عاقررة وجلرنررامم عمررل املرر متر الرردويل للسرر.ان والتنميررة.  املرررأة، واتااقيررة

الشرامل ا لوامر  ويش  هذا القانون ثن تداجل  معالة هذه املش.لة اليت تشمل التغقير  النسر  
  مجيررت امل سسررات األكادمييررة، وترروف  خرردمات الصررحة النسررية وا  اجليررة للمررراهقال، وفرررب 

  عليم املستمر للطالبات اسوامل.اسصو  عل  الت
واختررذت تايلنررد العديررد مررن املبررادرات الراميررة ثن زيررادة مشرراركة املرررأة   السياسررة علرر   -8٧

مررردت السرررنوات املاضرررية، مرررن خررر   ثقامرررة الشرررراكات والتعررراون فيمرررا جلرررال الوكرررارت اس.وميرررة 
جررل  سررال معررارع املرررأة ذلت جهررود مررن أواملنتمررات نرر  اس.وميررة، والشررب.ات النسررائية. وجلُرر

وفهمها ومهاراإا فيما يتعلق جلالدستور والقوانال ذات الصلة وأ ية املشراركة النسرائية   السياسرة 
والولررررائ  ا داريررررة. ونتمررررت دورات تدريبيررررة و لقررررات عمررررل  عررررداد النسررررا  املرشررررحات قبررررل 

 خوضهن ارنتخاجلات ارحملية.
اساجرة  ات والترداجل ، فرقن اس.ومرة تعر  متامرا  وعل  الرنم من وضت العديد مرن السياسر -88

( ثعرداد مقرررات ١ثن ت.غي  الهود مرن أجرل سرد الغغررات املتبقيرة. وتعطر  األولويرة ملرا يلر : )
( مجرررت جليانرررات 2)ودراسررية جلشررر ن أدوار النسرررال لتنميرررة املواقررر  ا جياجليررة   أوسرررا/ األطارررا ، 

سررارت ووضررت سياسررات تراعرر  ارعتبررارات مصررناة  سررب نررو  الررنس رسررتخدامها    ليررل ا
( تشجيت امليونرة املراعيرة للمنترور النسرا    الوكرارت العامرة ذات ٣)والنسانية ورصد التنايذ 

   الصلة لضمان ختصيص املوارد العامة جلطريقة تاض  ثن  قيق املساواة جلال النسال ومت.ال املرأة.
 كبار السن  

، قررد ر االررس الرروطين للتنميررة ارقتصررادية وارجتماعيررة عرردد كبررار السررن 2٠١٥  عررا   -8٩
  املائة من جممو  الس.ان. ويش   ١٥م يال نسمة أو ما نسبت   وايل  ١٠  البلد  ا يناهو 

هذا الرقم ثن أن ااتمرت   تايلنرد قرد دخرل   مر لرة الشريخوخة منرذ أكغرر مرن عقرد مرن الرومن 
  .2٠٠٥  املائة من جممو  الس.ان   عا   ١٠.٥تبل  نسبة كبار السن نت كاثذ  
اطرة عمرل  ( طبقرا  2٠2١-2٠٠2وأعدت ااطة الوطنية الغانية املتعلقة جل.بار السرن ) -٩٠

مرررن  2٠٠٣. ويعرررد القرررانون املتعلرررق جل.برررار السرررن لعرررا  2٠٠2مدريرررد الدوليرررة للشررريخوخة لعرررا  
   كبار السن.الص.وك القانونية اليت تصون  قو 
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التايلنررررررديال  ويهرررررردع نتررررررا  منحررررررة الشرررررريخوخة ثن ضررررررمان  صررررررو  مجيررررررت السرررررر.ان -٩١
دخرررل أساسررر  عنرررد جللررروم سرررن السرررتال ومرررا فرررو  )جلاسرررتغنا  األشرررخاب الرررذين يتقاضرررون  علررر 

 جلاهررت شررهريا   ٦٠٠معاشررات  .وميررة(. وتقررد  املررنح   ثطررار هررذا النتررا  علرر  النحررو التررايل: 
جلاهررررررررت للا ررررررررة  8٠٠، و٧٩-٧٠للا ررررررررة العمريررررررررة  جلاهررررررررت ٧٠٠و ،٦٩-٦٠للا ررررررررة العمريررررررررة 

  فما فو . ٩٠جلاهت ملن هم   سن  ١ ٠٠٠و 8٩-8٠ العمرية
وملواصررلة ترروف  شررب.ة أمرران وضررمان  صررو  مجيررت سرر.ان تايلنررد علرر  معاشررات ت.اررل  -٩2

.ومررة اصررندو  اردخررار الرروطينا أدىن مررن مسررتوت املعيشررة جلعررد التقاعررد، أنشرر ت اس ا  هلررم  ررد
 لميررررررت املررررررواطنال الررررررذين ترررررررتاو)ماتررررررو) . وارشرررررررتاك   الصررررررندو  2٠١٥آب/أنسررررررطس   

جلرررال ااامسرررة عشررررة والتاسرررعة واامسرررال، ويتطلرررب مرررن العضرررو دفرررت مسرررا ة شرررهرية  أعمرررارهم
ويسررررررتهدع الصرررررررندو  املرررررررواطنال وتسرررررراهم اس.ومرررررررة جلعررررررد ذلرررررررك  بلررررررر  مماثررررررل   مدخراتررررررر . 

قطاعرررات نررر  النتاميرررة الررريت ر تشرررملها جلررررامم التقاعرررد يعملرررون سسررراهبم ااررراب أو   ال الرررذين
اس.وميررررة أو صررررناديق اردخررررار اااصررررة. و ررررى ارآن، جللرررر  عرررردد األعضررررا  املشرررراركال   هررررذا 

  عضو. 4٠٠ ٠٠٠الصندو   وايل 
ويضرررمن النترررا  اس.ررروم  للتغطيرررة الصرررحية الشررراملة ا نصررراع لميرررت التايلنرررديال  رررن  -٩٣

حقا  الرعايررة الصررحية. وقررد ركرروت وزارة الصررحة العامررة علرر  الررربامم فرريهم كبررار السررن،   اسررت
التالية اااصة جل.بار السن: الرعاية الصحية املنولية، والعيادات اااصة جل.بار السرن، والوقايرة مرن 

  األمراا، والرعاية الطويلة األجل، وتعويو الصحة، واألنشطة ارجتماعية.
ة ارحملية وشب.ة كبرار جلالتعاون مت ا دارات اس.ومي، أنش ت اس.ومة، 2٠١٣و  عا   -٩4

  ثطررار شررراكة مررت  أيضررا  النهرروا جل.بررار السررن   كررل مقاطعررة. وتعمررل اس.ومررة  السررن، مركررو
هرراتال اهلي تررال  صرر ) املنرراز  والبي ررة العامررة لضررمان سرر مة كبررار السررن مررن خرر   تعويررو معرفررة 

  .لتشجيت عل  تنايذه حمليا  عامة المهور جلش ن مبدأ االتصميم العا ا ل
  الرصرد الردقيق  عامرا   2٠وي.من  ا) ااطة الوطنية ل.بار السن املمتدة علر  مردت  -٩٥

، وذلك   ثطرار 2٠١٧وثجرا  تقييم كل مخس سنوات، ومن املقرر ثجرا  التقييم املقبل   عا  
 اختاذ مويد من ا جرا ات. تتطلبمتاجلعة التقد    التنايذ و ديد الصعوجلات اليت 

، ستحتاج اس.ومة ثن ثعداد املوارد البشررية متقد    السنومت  و  تايلند ثن جمتمت  -٩٦
الرريت تقرررد  اارردمات ل.برررار السررن كمقررردم  الرعايررة واملرررولاال الطبيررال، وثعرررداد امليوانيررة ال زمرررة 

لشرريخوخة ونتررا  التغطيررة الصررحية لتغطيررة الناقررات املتوايرردة   الررربامم ذات الصررلة مغررل منحررة ا
  عن ثعداد العدة ملواجهة ارآثار األخرت ذات الصلة من قبيل نقص اليد العاملة. فض   الشاملة، 

 األخخا  ذوو اإلعاقة  
ميغل األساس القانو  القرائم  2٠٠٧ر يوا  قانون مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة لعا   -٩٧

وعرد   ا عاقرة.وكرارت   محايرة  قرو  األشرخاب ذوي عل  اسقو  الذي تستند ثلي  مجيت ال
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لتضررمين  تررداجل  ترمرر  ثن تعويررو ثم.انيررة الوصررو  و سررال خرردمات  2٠١٣هررذا القررانون   عررا  
ذوي ا عاقررة تقررد   ةجلقنشررا  مراكررو خدمرر أيضررا  التعررديل  الرعايررة ون هررا مررن املسرراعدات. ويقضرر 

  .مالتعاون مت منتماإ عن تعويو فض   خدمات جمتمعية هل ر  األشخاب 
وفيمرررررا يتعلرررررق جلا طرررررار السياسرررررايت، ينارررررذ البلرررررد ااطرررررة الوطنيرررررة الراجلعرررررة جلشررررر ن مت.رررررال  -٩8

(، اليت إدع ثن مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة من 2٠١٦-2٠١2األشخاب ذوي ا عاقة )
 أيضررا   العرريخ جلاسررتق لية وسررعادة   جمتمررت يتمتعررون فيرر  حبقررو  كاملررة ومتسرراوية. وتشرردد ااطررة

   عن الرتويم اتمت خا  من العوائق. فض   عل  مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة وأسرهم ومنتماإم 
، أقرررر جملرررس الررروزرا  ترررداجل  ترمررر  ثن ضرررمان ثم.انيرررة 2٠١2و  تشررررين الغرررا /نوفمرب  -٩٩

 مررررا ر يقررررل عررررن مخسررررة أنرررروا  مررررن  وصررررو  األشررررخاب ذوي ا عاقررررة ثن املبررررا  العامررررة، وترررروف
امليرراه ومواقرر  السرريارات وا شررارات لل.راسرر  املتحركررة ودورات   املنحرردرات أر وهررالتسررهي ت 

. ومررن األمغلرة األخررت علر  ذلرك، زيرادة منحررة 2٠١٥والرمروز وااردمات ا ع ميرة حبلرو  عرا  
ائررة )قرررار جملررس الرروزرا    امل ٦٠جلاهررت أي جلويررادة قرردرها  8٠٠ثن  ٥٠٠ا عاقررة الشررهرية مررن 

(، وزيررررررادة قررررررروا دعررررررم األشررررررخاب ذوي ا عاقررررررة 2٠١4 تشرررررررين الغررررررا /نوفمرب 2٥املرررررر ر  
جلاهرت ل.رل شرخص  ٦٠ ٠٠٠ثن  4٠ ٠٠٠واألوصيا  عليهم   العمل سسراهبم ااراب مرن 

    املائة(. ٥٠)أي جلويادة قدرها 
ارسرررات األخررررت الررريت ر تتارررق مرررت أ يرررة لتعرررديل التشرررريعات واملم أيضرررا  وتررويل اس.ومرررة  -١٠٠
التر لي  اتااقية  قو  األشخاب ذوي ا عاقة. وكمغا  عل  ذلك، ينص قرانون  قرو  أ .ا  

، علرر  اسررتغنا ات صرردورهسررنة علرر   2٠، الررذي عررد  أو  مرررة جلعررد مرررور 2٠١٥الديررد لعررا  
أو ي  الترر لارحمميررة  وجررب  قررو  امل لاررات تسررمح لألشررخاب ذوي ا عاقررة جلنسررل أجرروا  مررن 

  تعديلها شريطة أن ت.ون األهداع ن  رحبية.
 .مرررة الدسرررتورية    ويرررران/( اس.رررم الصرررادر عرررن ارحم١ومرررن مجلرررة األمغلرررة األخررررت: ) -١٠١
الررررذي قضرررر  جلعررررد  دسررررتورية ثسررررقا/ أهليررررة الشررررخص املعررررا  للعمررررل   الهرررراز  2٠١2 يونيرررر 

( اس.م الصادر عن ارحم.مة 2و) ،القضائ  وتعارض  مت اتااقية  قو  األشخاب ذوي ا عاقة
الررذي أمرررت فيرر  ثدارة جلرران.وك ال.ررربت ونتررا  النقررل  2٠١٥ا داريرة العليررا   كررانون الغا /ينرراير 

  جلان.وك جلرتكيب مصاعد ومعدات أخرت   مجيت حمطرات القطرار املعلرق ملسراعدة الركراب مرن 
  ذوي ا عاقة من أجل مت.ينهم من الوصو  ثن وسائل النقل.

ور تررروا  الترررداجل  الراميرررة ثن تشرررجيت توليررر  األشرررخاب ذوي ا عاقرررة، مغرررل ال ئحرررة  -١٠2
، تناررررذ جلشرررر.ل صررررار . ويسررررتخد  2٠١١التنتيميررررة لتوليرررر  األشررررخاب ذوي ا عاقررررة لعررررا  
مرررت جرررو  مرررن مررروارده مرررن أرجلررراب العمرررل أو صرررندو  مت.رررال األشرررخاب ذوي ا عاقرررة، الرررذي جيُ 

ارحمررددة )عامررل وا ررد مررن  اسصررة مررن ذوي ا عاقررة حبسررب املقرراولال الررذين ر يولاررون أشخاصررا  
مائرررة عامرررل(، لتم.رررال األشرررخاب ذوي ا عاقرررة جلسررربل منهرررا مرررنح مرررن أجرررل كرررل ذوي ا عاقرررة 
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القروا ألصحاب املشاريت من ذوي ا عاقة، وتقدق الدعم للمنتمات من أجل تنايرذ مشراريت 
  إدع ثن مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة.

األشرررررخاب ذوو ا عاقرررررة يتعرضرررررون للوصرررررم والتمييرررررو   ااتمرررررت. وتتصررررردت  ور يررررروا  -١٠٣
اس.ومة لذلك جلتعويو املواق  ا جياجلية جلال المهور وااتمعات ارحمليرة مرن خر   تنتريم  لقرات 
عمررل ودورات تدريبيررة جلشرر ن  قيررق املسرراواة لألشررخاب ذوي ا عاقررة وم.افرر ة أصررحاب األدا  

  ارت.املتميو منهم   خمتل  اا
 الجماعات اإلثنية  

تتمترررت الماعرررات ا ثنيرررة حبمايرررة القرررانون دون أي متييرررو، وارررق ألفرادهرررا اسصرررو  علررر   -١٠4
   ا فيها التعليم والرعاية الصحية وفرب العمل. ،اادمات العامة

ا ثنيرة ووضعت وزارة التنمية البشرية واألمن البشري ااطة الوطنية للنهوا جلالماعات  -١٠٥
( جلاعتبارهرررا آليرررة ملسررراعدة هرررذه الماعرررات   جوانرررب شرررى، مغرررل 2٠١٧-2٠١٥  تايلنرررد )

ثم.انيرررة اسصرررو  علررر  األراضررر  الوراعيرررة، والصررراة القانونيرررة،  رررا   ذلرررك تعويرررو التررروازن واألمرررن 
  ومت.ينهم   الوقت ناس  من الت.ي  مت التغ ات ااارجية.

ة ووزارة التعلريم ترداجل  لصرون ثقافرة الماعرات ا ثنيرة )مرن ووضعت كل مرن وزارة الغقافر -١٠٦
قبيررل تسررجيل الرررتات الغقررا  نرر  املررادي الررذي يشررمل اللغررات ا ثنيررة واس.ررم الشررعبية، وثنشررا  

  (، وتشجيت التعلم الغنائ  اللغة، عل  التوايل.الانون والانون الشعبيةمتا   
ل املتعلقرة جلالصرراة القانونيرة للشررخص مرن خرر   وترويل اس.ومرة أ يررة كبر ة سررل املشراك -١٠٧

   تسررجيل مجيررت املواليررد، وثجرررا  مسررح سرر.ا  وثصرردار جلطاقررات اهلويررة. وتنتررر اس.ومررة مرررارا  
للرروائح التنتيميررة ذات الصررلة مررن  وفقررا  مرنح الصرراة القانونيررة أو النسررية ألفررراد الماعررات ا ثنيرة 

  ساسية والرعاية ارجتماعية.أجل  سال فرصهم   اسصو  عل  اسقو  األ
 المشردون وملتمسو اللجوء  

مرن  ائلرة جلوصراها جللردا  اهلملهراجرين نر  النتراميال اتت ثر تايلند منذ زمرن طويرل جلتردفقات  -١٠8
  جللدان العبور واملقصد.

، فقننرررا نلترررو  منرررذ زمرررن ١٩٥١  اتااقيرررة ال ج رررال لعرررا   ورنرررم أن تايلنرررد ليسرررت طرفرررا   -١٠٩
طويرررررل جلتقاليررررردنا ا نسرررررانية. وقررررردمنا املررررر وت للمشرررررردين وال ج رررررال مرررررن اهلنرررررد الصرررررينية خررررر   
السبعينيات وقدمنا مساعدة مماثلة للمشردين القادمال من مياارار خر   العقرود األرجلعرة املاضرية، 

عرب  جمموعرة كبر ة مرن املهراجرين  أيضا  منهم. و ملنا  ١١٠ ٠٠٠ور نوا  نتعهد جلالرعاية  وايل 
شررخص  ٩ ٠٠٠عررن  رروايل  فضرر   نرر  النترراميال الررذين قرردموا عرررب البحررر مررن راخررال وجلررنغ ديخ 

  تُع  هبم ماوضية ش ون ال ج ال   املناطق اسضرية.
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خمتلاررة مررن  ور ترروا  املسررتجدات األخرر ة   ميااررار تبعررا األمررل   نارروس جمموعررات -١١٠
عملنررا علرر  تعويررو الت هررب للعررودة الطوعيررة جلوسررائل  اب الررذين خيضررعون سمايتنررا. ولررذلكاألشررخ

من قبيل الدورات التدريبية   الوراعرة والا  رة، وتردريب املرولاال مرن مياارار علر  ثزالرة األلغرا  
قاعردة جليانرات األمرم املتحردة لشر ون ال ج رال جلشر ن وضرت  مرت ماوضرية أيضا  األرضية. ونتعاون 

  م جررر  م قترررة. وتتصررردر عرررودة مشرررردي مياارررار الرررذي يعيشرررون لميرررت األشرررخاب املشرررردين 
 عودة  طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة أولويات اس.ومة.

لتقررردق مسررراعدة ثاائيرررة  قرررق التنميرررة املسرررتدامة، ر سررريما   وريرررة  أيضرررا  ونرررويل أ يرررة  -١١١
ا ت تايلنرررد   جلعرررض املسررراعدات املاليرررة املقدمرررة لبنرررا  مرررآو راخرررال. فاررر  السرررنوات املاضرررية، سررر

  للس.ان ارحمليال. ةتوف  التدريب واملعدات الوراعيوتنايذ مشاريت ل للمشردين داخليا  
املسررراعدة ثن عررردد كبررر  مرررن املهررراجرين نررر   2٠١٣وقررردمت تايلنرررد منرررذ مطلرررت عرررا   -١١2

يخ، مررت اتبررا  سياسررة عامررة رئيسررية تتمغررل   جلررنغ دمررن النترراميال القررادمال مررن وريررة راخررال و 
توف  اسماية امل قتة جلانتترار التوصرل ثن  لرو  طويلرة األجرل. وعر وة علر  ذلرك، جلرذلت تايلنرد 

ترمرر  ثن التصرردي شديررة للجماعررات ا جراميررة الرريت متررارس التهريررب وارجررار،  ررا فيهررا  جهررودا  
  .الماعات اليت تستغل املهاجرين ن  النتاميال

و رررا أن اهلجررررة نررر  النتاميرررة عرررن طريرررق البحرررر تتطلرررب تقاسرررم املسررر ولية الدوليرررة، فرررقن  -١١٣
تايلند استضافت اجتماعال استغنائيال جلش ن اهلجرة ن  النتامية   ارحميط اهلندي )  أيار/مرايو 

(. وكان اهلردع مرن ارجتمراعال تبراد  املعلومرات والعمرل جلشر.ل 2٠١٥وكانون األو /ديسمرب 
مشرررتك علرر   ديررد التررداجل  الراميررة ثن منررت املشرر.لة ومعالتهررا معالررة شرراملة   مجيررت املرا ررل 
 شاركة جللدان املنش  والعبور واملقصد من أجل التوصل ثن  ل دائرم علر  أسراس تقاسرم العرب  

  عل  املستوت الدويل.
ور توا  تايلند تواج  صعوجلات   لل تقدق املساعدة للمهاجرين ن  النتراميال الرذين  -١١4

مي.غرررون   البلرررد مررردة طويلرررة مرررن الرررومن جلسررربب جلرررط  ثجررررا ات ماوضرررية األمرررم املتحررردة لشررر ون 
 ديد صاة ال ج  وثعادة التوطال. وختطط تايلند   الوقت اساضر، جلالتعاون مرت   ال ج ال 
لدوليررة ذات الصررلة وااتمررت املررد ، لتوسرريت مراكررو ار تجرراز و سررال لررروع عرريخ املنتمررات ا

جلرا فراج عرن ال ج رال   املنراطق اسضررية  أيضرا  ارحمتجوين ورفاههم. و  جلعض اسارت، نسمح 
  .عودإمجل.االة ثن  ال التوصل ثن  لو  جلش ن ثعادة توطينهم أو 

عتمرردة   جللرردان أخرررت مررن أجررل ثجرررا  نرجللررة فعالررة و ررن جلصرردد دراسررة أنتمررة الارررز امل -١١٥
ا  فعرررا  ومسرررتدا  مي.رررن تطبيقررر  . ون مرررل التوصرررل ثن نترررللمهرراجرين ارحمتررراجال ثن اسمايرررة  قرررا  

  سياقنا. عل 
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 المدنية والسياسية الحقوق -جيم 
 حرية الرأي والتعبير، وحرية التجما  

 ريررة الرررأي والتعبرر  و ريررة التجمررت جلاعتبار ررا يشرر. ن ركيرروة أساسررية   رررت  تايلنررد متامررا   -١١٦
لقيرا  جمتمرت دميقراطر . نر  أن  ريرة التعبر  جيررب أن مترارس جلطريقرة جلنرا ة ور ت.رون فيهرا ثسررا ة 

، سوا  تعلق األمر جلاألديان أو جلامل سسات الرئيسية. وجلا ضافة ثن عقائديألي عقيدة أو نتا  
  سررريا  مناسرررب، ويقصرررد جلرررذلك الومررران وامل.ررران  أيضرررا  رس  ريرررة التعبررر  ذلرررك، جيرررب أن مترررا

  واألسلوب، وأر ختل جلالنتا  ارجتماع  واألمن.
مرررررة جلشررررر ن وتشرررررجت اس.ومرررررة تبررررراد  ارآرا  جلوسرررررائل منهرررررا عقرررررد جلسرررررات اسرررررتما  عا -١١٧

مجيت قطاعات ااتمت، عل  املسرتويال الروطين   شاركةدستور الديد الا ص ) الوطين وصيانة 
  والدويل.
دعامرة ل سرتقرار   البلرد. وتترل ثن املل.ية التايلنديرة  تر  جلدرجرة عاليرة مرن التبجيرل  -١١8

من قانون العقوجلات وهو ينص عل  محاية  قو  أو ةعة  وميغل قانون املس جلالذات املل.ية جو ا  
بة لعامررة النررراس   و الوصرر  علرر  العرررر  كمررا هررو الشرر ن جلالنسررامللررك أو املل.ررة أو ويل العهررد أ

ويتوخ  القانون محاية  قو  أو ةعة امل سسات. ور يرمر  ثن اسرد مرن  قرو  قانون القذع. 
الشعوب    رية التعب  أو اسرية األكادمييرة. وكمرا هرو اسرا  جلالنسربة لألفعرا  الرميرة األخررت، 

لإلجرررا ات القانونيررة الواجبررة واررق ملررن يُرردان  وفقررا  جلالررذات املل.يررة تقررا  الرردعاوت املتعلقررة جلرراملس 
  ارستاادة من العاو املل. .

لضرررمان  2٠١٥، نارررذت تايلنرررد قرررانون التجمعرررات العامرررة لعرررا  2٠١٥و  متوز/يوليررر   -١١٩
لنترررا  العرررا  ورفررراه النررراس مرررت ا ررررتا   رررق لالطبيعرررة السرررلمية للتجمعرررات العامرررة وعرررد  تعطيلهرررا 

     رية التجمت. الشعب
 إقامة العدل  

تعلررق اس.ومررة أ يررة كبرر ة علرر  ثقامررة العررد ، وقررد اختررذت العديررد مررن التررداجل  لضررمان  -١2٠
، 2٠١٥فرررب النرراس   الوصررو  ثن العدالررة، ويشررمل ذلررك ثصرردار قررانون  قيررق العدالررة لعررا  

ملدنيررة وترروف  املعونررة القانونيررة،  ررت مسرر ولية وزارة العررد . وتقررد  ا دارة املعنيررة حبمايررة اسقررو  ا
 ت ثشراع م.تب املدع  العا ، مسراعدة قانونيرة للاقررا ، مرن قبيرل تروف  ارستشرارة القانونيرة 
ااانيررة واملسرراعدة   ا جرررا ات القضررائية. وإرردع هررذه التررداجل  ثن ضررمان ت.رراف  فرررب النرراس 

   ااتمت.  الوصو  ثن العدالة واملساعدة عل  تضييق الارو   
توسرررريت نطررررا  املسرررراعدة القانونيررررة املقدمررررة لغرررر  التايلنررررديال  أيضررررا  و اولررررت اس.ومررررة  -١2١
عل  سبيل املغا ، تقدق خدمات الرتمجة الشاوية ل.ل شخص، سوا  كران مرن املردانال  ،لتشمل
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ضرية. املدع  عليهم أو املدعال،   مر لة التحقيق اليت متغل مر لة  رجرة  سرم مرآ  القمن أو 
  ثن املساعدة اليت يقدمها ااتمت املد  عادة. ومتغل هذه املساعدة ثضافة  

علرر   للحررق   اسصررو  علرر  تعررويض مررن الدولررة، وافررق جملررس الرروزرا  مرر خرا   وضررمانا   -١22
اقررررتا) وزارة العرررد  الرررداع  ثن تعرررديل قرررانون تعرررويض املتضرررررين ودفرررت تعويضرررات ومصرررروفات 

ارجرررار جلاألشرررخاب ثضرررافة . ويهررردع هرررذا التعرررديل ثن 2٠٠١للمرررتهم   قضرررية جنائيرررة لعرررا  
جلاعتبارهررا مررن األفعررا  الرميررة الرريت اررق للمتضررررر منهررا طلررب اسصررو  علرر  تعررويض. ويبحرررا 

  هذا التعديل. ليا   اجملس الدولة 
، أنشرر ت ا دارة املعنيررة حبمايررة اسقررو  املدنيررة وترروف  املعونررة القانونيررة 2٠١4و  عررا   -١2٣

مركو توف  سبل ارنتصاع لضحايا األفعا  الرمية الذي يضطلت جلدور فعا    تقردق املسراعدة 
يرادة الروع  جلرال النراس جلشرر ن جلرررامم لو  أيضرا  . واسرتحدثت ا دارة اهلامرة  القضرايا العاجلرة و/أو 

مررررن مراكررررو  مركرررروا   ٧٦اسقررررو    جمررررا  العدالررررة النائيررررة. وأنشرررر ت ا دارة م.تررررب مسرررراعدة   
الشرررررطة ا قليميررررة   مجيررررت أ ررررا  الررررب د، لترررروف  املشررررورة القانونيررررة وتلقرررر  طلبررررات التعررررويض   

  القضايا النائية.
خاصررة تتعلرررق جلرراألمن   جلعرررض املنررراطق    وعلرر  الررررنم مررن ضررررورة اللجررو  ثن قررروانال -١24

بحررا جلاسررتمرار. املقاطعررات اسدوديررة النوجليررة، فررقن ثم.انيررة اسررد مررن اسررتخدا  هررذه القرروانال تُ 
ثن ذلرك عل  أر ي دي  وجلا ضافة ثن ذلك، ناذت هذه القوانال جل قص  قدر من اسذر  رصا  

ب الرذين تورطرروا   ارت.رراب أفعررا  األشررخا أيضررا  انتهاكرات سقررو  ا نسرران. وتشرجت اس.ومررة 
التجررررق  يصررربحون  نررر ت عرررنجرميررة علررر  ارستسررر   والتعررراون مرررت السرررلطة. و  مقاجلرررل ذلرررك، 

  واصلون عل  الدعم ل ندماج   ااتمت ارحمل  من جديد.
واعتمردت اس.ومرة هنرم ج لرة امللرك القررائم علر  االاهرم والتواصرل والتنميرةا مرن أجررل  -١2٥

الشررعب   املقاطعررات اسدوديررة النوجليررة، وثعطررا  األ يررة ملشرراركة النرراس   محايررة   يرراة سررال 
جمتمعرراإم ارحمليررة. واعتررربت اس.ومررة ثقامررة العررد  مررن األولويررات   اسرررتاتيجية معالررة املشرراكل 

تعويو النترا  القضرائ  ل.ر  يتسرم جلالعرد  والشراافية، و  ثجررا  التعجيل جلوأوعوت ثن الوكارت 
يقررات سررريعة تشررمل القضررايا املتعلقررة جلاملصررلحة العامررة، وترروف  سرربل ارنتصرراع أو التعررويض  ق

اسررتعادة ثقررة السرر.ان ارحمليررال  علرر للا ررات املتضررررة. ومررن املتوقررت أن تسرراعد هررذه ارسرررتاتيجية 
  والقطاعات األخرت.

الرررة علررر  صرررعيد وأنشررر  املركرررو ا داري للمقاطعرررات اسدوديرررة النوجليرررة مركرررو  قيرررق العد -١2٦
املقاطعات )أو مركو كيدي ن( ليتون تلق  الش.اوت وتسوية املنازعرات وثسردا  املشرورة القانونيرة 
جلشررررر ن ا جررررررا ات القضرررررائية والتنسررررريق مرررررت السرررررلطة املختصرررررة جلشررررر ن تررررروف  سررررربل ارنتصررررراع 

  لي.ون  غاجلة قناة ثضافية لتقدق الش.اوت. املباشرخدمة ااط  أيضا  والتعويض. وأنش  املركو 
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علر  مسرتوت  صر )رت ا د من األولويات اس.ومية ومن جمراور توا  م.افحة الاسا -١2٧
. ور تاتررر  تايلنرررد تعمرررل، منرررذ انضرررمامها ثن اتااقيرررة األمرررم املتحررردة مل.افحرررة يةالتشرررريعالسرررلطة 

ة تعويررو تنايررذ ارتااقيررة علرر  مواصررل ، علرر  مراجعررة التشررريعات مررن أجررل2٠١١الاسرراد   عررا  
   فعا .  و

 العدالة نظام  
وهردفها . ١٩٣٦اقرت ت ثدارة السجون   ارآونة األخر ة تعرديل قرانون السرجون لعرا   -١28
مررت املعرراي  الدوليررة مغررل قواعررد  ثصرر ) نتررا  السررجون الرروطين ل.رر  يصرربح أكغررر انسررجاما  هررو 

األمم املتحدة النموذجيرة الردنيا ملعاملرة السرجنا  وقواعرد األمرم املتحردة النموذجيرة الردنيا للترداجل  
  مشرو  هذا التعديل.  اليا  )قواعد طوكيو(. ويبحا جملس الدولة ار تجازية ن  
عية الوطنيرررة مشررررو  تعرررديل ، أقررررت المعيرررة التشرررري2٠١٥تشررررين الغرررا /نوفمرب  ٦و   -١2٩

قررانون ا جرررا ات النائيررة فيمررا يتعلررق جلاسررتخدا  أجهرروة املراقبررة ا ل.رتونيررة جلالنسرربة لألشررخاب 
، وارست ناع    الة رفض طلب ا فراج ا فراج جل.االة، واملعاي  املعتمدة   املارج عنهم م قتا  

سرر لة اكتترراظ السررجون و قيررق امل قررت. ومررن شرر ن مشرررو  التعررديل أن يسرراعد علرر  معالررة م
واملدع  عليهم فرصة أفضل لطلرب ا فرراج امل قرت،  الاملساواة   جما  العدالة ألن  يتيح للمتهم

 رررن   ذلرررك الاقررررا  واألشرررخاب الرررذين ليسرررت لرررديهم أم ك/أصرررو  تسرررتخد  كسرررند كاالرررة. 
   الررذي سيصرردر قريبررا  .تررب حم.مررة العررد ا نشررا   قيرردمركررو للمراقبررة ا ل.رتونيررة  أيضررا  وهنرراك 

  رئحة داخلية لتقدق توجيهات جلش ن استخدام .
وفيمررا يتعلررق جلصررحة السررجنا ، أطلقررت وزارة الصررحة العامررة مشرراريت اوذجيررة لتحسررال  -١٣٠

. ويع.رر  امل.تررب (١4)فرررب السررجنا    اسصررو  علرر  اارردمات الصررحية   مخررس مقاطعررات
ة وتقرردق توصرريات لضررمان لررو  نتررا  الترر مال علرر  ثجرررا  دراسرر  اليررا  الرروطين لألمررن الصررح  

  الصح  للسجنا .
وتولررررت وزارة العررررد  صرررريانة القررررانون املتعلررررق جلتسرررروية املنازعررررات الررررذي ارررردد التررررداجل   -١٣١

والشرررو/ للسررما) ملمغررل ااتمررت املررد  جلالتوسررط و ررل املنازعررات املدنيررة والنائيررة   الرررائم الرريت 
الصغ ة. ومن امل مو  أن يساعد هذا القانون عل  اسرد مرن القضرايا جيوز فيها الصلح أو الرائم 
عررن  ررل مشرر.لة اكتترراظ السررجون. وقررد وافررق جملررس الرروزرا  علرر   املعروضررة علرر  ارحمرراكم فضرر   

اختصرراب حبرا املبرادي الريت اسرتند ثليهررا مشررو  القرانون وأوعرو ثن الوكررارت ذات الصرلة  ويرد 
  سبل ال.ايلة جلاسد من عد  املساواة   نتا  العدالة.الالقانون، والتقييم األويل، و 

 حظر التعذيب واالختفاء القسري  
اقرت ت ا دارة املعنية حبماية اسقو  املدنية وتوف  املعونة القانونية مشررو  قرانون يتعلرق  -١٣2

  نررت وقمررت أعمررا  التعررذيب وارختاررا  القسررري علرر  جملررس الرروزرا  لينتررر فيرر . و   ررا  طبررق
مشرو  هرذا القرانون، فقنر  سري.ون  غاجلرة القرانون التنايرذي رتااقيرة مناهضرة التعرذيب، الريت تعرد 
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يتيح ثم.انيررة التصرديق علرر  ارتااقيرة الدوليررة سمايررة مجيرت األشررخاب مررن سررفيهرا، و  تايلنرد طرفررا  
  .2٠١2ارختاا  القسري، اليت وقعتها تايلند   عا  

ايررة اسقررو  املدنيررة وترروف  املعونررة القانونيررة أ يررة كبرر ة لترردريب وتررويل ا دارة املعنيررة حبم -١٣٣
مولا  ثنااذ القانون هبدع زيادة الوع  جلال املولاال وتغقياهم جلشر ن اتااقيرة مناهضرة التعرذيب 
وارتااقيرررررة الدوليرررررة سمايرررررة مجيرررررت األشرررررخاب مرررررن ارختارررررا  القسرررررري، وذلرررررك ملنرررررت انتهررررراكهم 

 ارتااقيتال املذكورتال. لتوامات املنصوب عليها   ل
 كررررانون الغررررا /  2٣تجرررراز. و  وترررردرس ثدارة السررررجون ثم.انيررررة اسررررتخدا  جلرررردائل ل   -١٣4
، أطلقت ا دارة مشاريت اوذجية   سجن جلان.وان  املركروي عرن طريرق فرك أنر   2٠١٣ يناير

شررخاب الررذين مجيررت النررور  جلغررض النتررر عررن الرميررة املرت.بررة أو طررو  مرردة اسرربس، جلاسررتغنا  األ
)أي نرررور  السرررجن  ١٩٣٦مرررن قرررانون السرررجون لعرررا   ١4يسرررمح هلرررم جلرررذلك  وجرررب املرررادة  ر

جلرردنيا أو مررن اتمررل هررروهبم(. وإرردع ا دارة أذت غرر هم جل  ناسررهم أوجل يلحقررواالررذين مي.ررن أن 
  أخرت ومجيت ا ص  يات. ا  ثن توسيت نطا  هذه املمارسة لتشمل سجون

 والتدريب في مجال حقوق اإلنسانعضيض التثقيف ت -دال 

 المرحلة األولى  

علرر  تعمرريم ثقافررة  قررو  ا نسرران   النتررا   ١٩٩٩قررانون التعلرريم الرروطين لعررا   سراعد -١٣٥
 املدرس  عن طريق نرس وعر  سرليم جلشر ن السياسرة والدميقراطيرة واس.رم والدسرتور يعروز وامر 

انون وال.رامررررة ا نسررررانية   عمليررررة الررررتعلم. اسقررررو  واسريررررات واملسرررر وليات وا رررررتا  سرررريادة القرررر
مبرررادي  قرررو  ا نسررران   منهجيرررة  أيضرررا  وجلا ضرررافة ثن ذلرررك، جسرررد ااطرررة الوطنيرررة للتعلررريم 

التعلررريم والرررتعلم مرررن خررر   املضرررامال واألنشرررطة الررريت تراعررر  الاررررو  الارديرررة والغقافيرررة، وتشرررجت 
  واملنتمات الدولية. د تمعات ارحملية وااتمت املالتعاون مت ارآجلا  واا

 المرحلة الثانية  

التغقي    جما   قو  ا نسان جلالتشجيت   التعليم العايل. وهناك عدد متوايرد   تا -١٣٦
ُشرررعب مرررن املقرررررات املتعلقرررة حبقرررو  ا نسررران، منهرررا مرررا هرررو ثلوامررر  ومنهرررا مرررا هرررو اختيررراري   

 لررررريم والعلررررو  الصرررريدرنية، و  جامعرررررةوالعلررررو  السياسررررية والتعكليررررات اسقرررررو  الامعررررات مغررررل  
 رررا   ذلررك القرررانون الرردويل ومبرررادي  ،راجاجلررات. ويشرررمل مضررموهنا طائارررة واسررعة مرررن املواضرريت

 قررو  ا نسرران وفلسرراتها وتطورهررا وارآليررات ذات الصررلة. وهنرراك   الوقررت اساضررر، جامعررات 
والردكتوراه(    قرو  ا نسران. متنح الدرجة الامعية األون ودرجرة الدراسرات العليرا )املاجسرت  

وجلا ضافة ثن ذلك، توفر العديد من الوكارت اس.ومية، مغل وزارة ااارجية ووزارة العد  ووزارة 
التنمية البشرية واألمن البشري وامل.تب القضائ ، جلالتعاون مت ااتمت املد  واملنتمرات الدوليرة، 
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ملعنيرال، مرت الرتكيرو علر  ضربا/ الشررطة، وأفرراد جلرامم تدريبيرة جلشر ن  قرو  ا نسران للمرولاال ا
  اليخ ومولا  السجون واملولاال القضائيال.

 المرحلة الثالثة  
يتمتررت العرراملون   وسررائط ا عرر   والصررحايون جلاسريررات فيمررا يتعلررق جلنقررل األخبررار أو  -١٣٧

وضرعت لتوجير  اهلي رات املعلومات أو األف.ار   البلد، شريطة أر تتعارا مت آداب املهنرة الريت 
املستقلة وراجلطرات الصرحافة والصرحايال. وجلا ضرافة ثن ذلرك، وضرعت الوكرارت اس.وميرة،  را 
  ذلررررك ثدارة الع قررررات العامررررة، واللجنررررة الوطنيررررة للبررررا وارتصررررارت السررررل.ية وال سررررل.ية، 

سرلوك ل تصرا   واالس الوطين للصحافة وراجلطرة الصرحايال التايلنرديال، لروائح ومردونات قواعرد
عرد  التمييرو واملسر ولية  ونشر املعلومات مت الرتكيو علر  ا ررتا   قرو  ا نسران، ور سريما مبردأ

  ارجتماعية.
وتعرررتع اس.ومررة جلرر ن  ررة  ررديات ر ترروا  قائمررة وهرر  تسررع  ثن زيررادة فرررب اسصررو   -١٣8

كرررب، والتوسررت   ترروف  علرر  التغقيرر    جمررا   قررو  ا نسرران   املرردارس وجعلرر  حمررط اهتمررا  أ
املقررات املتعلقة حبقو  ا نسان   الامعات، وت.غي  املناهم الدراسية لتنمية معارع الط ب 
وتعويررو وعرريهم. ول.رر  تالررح اس.ومررة   ذلررك، يتعررال عليهررا ترروف  الترردريب للمعلمررال وأعضررا  

تعويرو آليرة التنتريم الررذايت  ةزيراد هي رة التردريس جلالتعراون مرت الشرركا  الرذين يهمهرم األمرر. وينبغر 
لتم.ررال وسررائط ا عرر   مررن  قيررق الترروازن السررليم جلررال التصررني  وا رررتا  آداب املهنررة، وجلالتررايل 

  ارمتنا  عن تقدق حمتوت ينطوي عل  التمييو أو العن  أو ال.راهية.

لمجلااس التابعااة مااا المكلفااين بواليااات فااي إطااار اإلجااراءات الخاصااة  التعاااون -اءه 
 ق اإلنسانحقو 
وجهت تايلند دعوة دائمة لميرت امل.لارال جلوريرات   ثطرار ا جررا ات اااصرة التاجلعرة  -١٣٩

الرررردوري الشررررامل اارررراب هبررررا    الررررس  قررررو  ا نسرررران خرررر   الولررررة األون مررررن ارسررررتعراا
  .2٠١١ عا 

اارراب املعررين حبررق ا نسرران   اسصررو  علرر   هبررا املقررررور بررت تايلنررد جلالويررارة الرريت قررا   -١4٠
. 2٠١٣شررربا//فرباير  8ثن  ١ميرراه الشرررب امل مونررة وخرردمات الصررررع الصررح    الارررتة مررن 

وقررد تسررنت للمقرررر اارراب فرصررة ارجتمررا  جلالوكررارت اس.وميررة ذات الصررلة والقطررا  اارراب 
عملية التنايرذ مرن أجرل تعويرو  أخذت هذه الوكارت جلتوصيات املقرر اااب  و وااتمت املد . 

  اسق   اسصو  عل  مياه الشرب امل مونة وخدمات الصرع الصح    البلد.
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 الوطني اإلصألح -رابعا   
يعررد ا صرر ) الرروطين مررن األولويررات الرئيسررية اس.وميررة. وي مررل أن يسرراعد ا صرر )  -١4١

و رل املشراكل الريت ر تروا  مطرو رة  عل   سال اهلياكل األساسية، وتعويو كاا ة ا دارة العامة،
مرن جمرارت ا صر )  جمرار   ١١دون تنميرة البلرد. وقرد  رددت اس.ومرة  رو  وتش.ل عقبات 

  .(١٥)اليت ترنب   النهوا هبا
 (١٦)وللتقد    خطة ا ص ) جلنجا)، تع.  المعية الوطنية لتوجي  عمليرة ا صر ) -١42

اع املتوخراة جلالنسربة ل.رل جمرا  مرن جمرارت ا صر ). عل  صيانة خطة العمل، و ديرد األهرد
 رل النواعرات وتعويرو املصراسة عرن طريرق اسروار مرت  هرو ، مرغ    ،فاهلدع من ا صر ) السياسر 

كررل الماعررات وثنشررا  آليررة الوصررو  ثن السررلطة السياسررية جلطريقررة شرراافة، وآليررات الضرربط مررن 
وثجيرراد ثقافررة سياسررية خاليررة مررن ارحمسرروجليةع ويهرردع  ،خرر   تعويررو الربملرران وامل سسررات املسررتقلة

أفضل جلال عمرل الوكرارت اس.وميرة  ثص ) ا دارة العامة ثن النهوا جلارآلية اليت  قق ت.ام   
علرررررررر  املسررررررررتوت املركرررررررروي واملسررررررررتوت ا قليمرررررررر  واملسررررررررتوت ارحملرررررررر ، وثن جلنررررررررا  قرررررررردرات مركررررررررو 

/ املسرر ولال اس.رروميالع وتركررو جهررود ثصرر ) ، وتعويررو اس.ررم الرشرريد   أوسررا(١٧)دامرونغضرراما
املسرراواة  وثقامررة العررد  للحررد مررن عررد  القرروانال ونتررا  القضررا  علرر  معالررة مسرر لة ثنارراذ القررانون

 وزيادة كاا ة نتا  القضا ع ويركو ثص ) ا دارة ارحملية عل   قيق ال مركوية واملشاركة العامة.
والمعيرررة التشرررريعية الوطنيرررة موافقتررر  علررر  خطرررة يعطررر  كرررل مرررن جملرررس الررروزرا   ومرررا أن -١4٣

   لمعيرررة الوطنيرررة لتوجيررر  عمليرررة ا صررر ) أن متضررر  قررردما  ي.ون جلقم.ررران اسرررالعمرررل املرررذكورة، 
وسوع تستمر   تنايذ ااطة من خ   ارسرتاتيجية  ،ا ص ) من أجل  قيق نتائم ملموسة

 ) الوطين الذي سيصام جلعرد ثقررار الدسرتور. القطرية العشرينية والقانون األساس  املتعلق جلا ص
  مشاركة مجيت القطاعات. أيضا  وسيتطلب تنايذ خطة ا ص ) 

 التحديات مجمل -خامسا   
ر يوا  ثملا  املس ولال اس.وميال والمهور جلقضايا  قو  ا نسان وعمليرة ارسرتعراا  -١44

ذه هبراس.ومة جلذ  مويد من الهود لويادة الروع  يتعال عل   ى ارآن. و  الدوري الشامل حمدودا  
القضايا من أجل ثثارة محاسة المهور لرتنيب    املشاركة   عمليرة ارسرتعراا الردوري الشرامل 

  حبقو  ا نسان. املتعلقةواألعما  
وهنراك  اجرة ثن تعويررو البنيرة األساسررية سقرو  ا نسران   البلررد. و  الوقرت اساضررر،  -١4٥
ا   ة  ديات تعرتا  قيرق قريم  قرو  ا نسران جلشر.ل كامرل و رديا القروانال الداخليرة ر تو 

وكاررا ة م سسررات  قررو  ا نسرران. ويتعررال علرر  اس.ومررة أن تعمررل علرر  ثصرر ) وتعويررو ارآليررة 
، وتعويررو ثقافررة  قررو  ا نسرران مررن أجررل تغبيررت رلتوامررات الدوليررة ررا يتماشرر  مررت اذات الصررلة 

ن، وتشررجيت القطاعررات األخرررت، مغررل قطررا  األعمررا  التجاريررة، علرر  أخررذ قيمررة  قررو  ا نسررا
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ا طار القانو  أو ارستناد ثن املس ولية ارجتماعية جلقدر أكرب من الدية من خ   التعاون أو 
  خطط اساو ل.  ت.ون محاية  قو  ا نسان فعالة وشاملة ومستدامة.

مل تعرد اليررو  تنحصرر   جللررد وا رد، جلررل  انقضررايا  قرو  ا نسررمرن قضررايا وهنراك عردة  -١4٦
جلاتت هلا آثرار عراجلرة للحردود، مغرل اهلجررة والبي رة )مغرل الضرباب العراجلر للحردود(. وتتطلرب هرذه 
التاهرة من اس.ومة السع  ثن التعاون وتباد  ااربات مت جللدان أخرت، ر سيما جللدان املنطقة 

الشرركا  ارآخررين، مغرل ارآليرات ا قليميرة مرت و )عل  سبيل املغا ، راجلطة أمم جنوب شر  آسيا( 
  وفعالية. ذات الصلة واملنتمات الدولية، ملعالة هذه التحديات املشرتكة جلطريقة أكغر تنتيما  

وقد أدت السيا  السياس  اسايل   البلد ثن لهور صعوجلات    قيق التروازن السرليم  -١4٧
 ) الروطين وتروف  اسمايرة ال.املرة سقرو  ا نسران، جلال حماولة النهوا جلاملصاسة واألمن وا ص

بعض من  قو  و ريرات الشرعب )مغرل  ريرة التعبر  والتجمرت(. ومرن الضرروري الوضرورة تقييد 
   ،لألفعررا  الرريت ترر دي ثن ال.راهيررة والشررقا  ارجتمرراع ، وتشررجيعا    قيررق هررذا الترروازن منعررا  

مرن شر ن  أن ميهرد الطريرق للمصراسة والردفت ألطرة وكرل ذلرك  - الوقت ناس ، عل  اسروار البنرا 
  ا ص ) وثرسا  أساس متال  قامة دميقراطية ناجحة ومستدامة.

الغقرررة جلرررال الوكرررارت اس.وميرررة وااتمرررت املرررد  مطرو رررة. وينبغررر  قلرررة ور تررروا  مسررر لة  -١48
وجلنرررا   للح.ومرررة أن تشرررجت علررر  مويرررد مرررن التعررراون، كررر ن تاسرررح اارررا   جررررا   ررروار  قيقررر 
  وصاد  لسد الاجوة و قيق الشراكة   جما  محاية  قو  ا نسان امل.اولة للشعب.

 المستقبلي التوجه -سادسا   
ثن تعويو ومحاية  قو  ا نسان عل   و فعا  ومعالة التحديات الطويلة األجرل جلشر.ل  -١4٩

   عاون مت مجيت القطاعات.ناجح وملموس يتطلبان من اس.ومة التمسك جلالتواماإا وسياساإا والت
علررر  صررريانة ااطرررة الوطنيرررة الغانيرررة عشررررة للتنميرررة ارقتصرررادية   اليرررا  وتع.ررر  اس.ومرررة  -١٥٠

( وارسررررتاتيجية القطريرررة العشررررينية الررريت تركرررو علررر   قيرررق تنميرررة 2٠2١-2٠١٧وارجتماعيرررة )
وذلرررك سررراواة، حمورهرررا ا نسررران جلرررب األمرررن والرخرررا  وارسرررتدامة فضررر  عرررن اسرررد مرررن عرررد  امل

النهرروا لالسرراة ج لررة امللررك جلشرر ن اقتصرراد اركتاررا  الررذايت. ويتعررال علرر  اس.ومررة  اسررتلهاما  
رثن م شرات وجليانات مصرناة ُ  استنادا  قو  ا نسان حب ت جلانتترا  مرن أجرل رصرد التقرد  ارحمررز جم 

علرر   ررو فعررا  ووضررت السياسررات الراميررة ثن  قيررق التنميررة واألهررداع املتعلقررة حبقررو  ا نسرران 
  وملموس ومستدا  أكغر.

وسيساعد ا ص ) الوطين   خمتلر  اارارت علر  ثرسرا  أسراس مترال لتحقيرق تنميرة  -١٥١
عررررن الدميقراطيررررة  فضرررر    ،فعالررررة وطويلررررة األجررررل   البلررررد. وي مررررل أن تتحقررررق التنميررررة املسررررتدامة
نسرران. ومررن املهررم أن ينطلررق املسررتدامة القائمررة علرر  سرريادة القررانون واس.ررم الرشرريد و قررو  ا 

تعويررو ومحايررة  قررو  ا نسرران مررن املسررتوت الاررردي. ور مي.ررن سقررو  ا نسرران أن تودهررر وتنمررو 
   ااتمت. تالعل  أفضل وج  ثر عندما ت.ون قيمة وثقافة  قو  ا نسان مت صل
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لصرلة مغرل وستواصل اس.ومة ترسيل وتعويو التعاون من خ   ارآليرات ا قليميرة ذات ا -١٥2
اللجنررة اس.وميررة الدوليررة املعنيررة حبقررو  ا نسرران، وسررائر أطررر التعرراون ضررمن راجلطررة أمررم جنرروب 
شر  آسيا، وعملية جلايل. وستضرطلت هرذه ارآليرات جلردور أكغرر أ يرة   معالرة عردة مشراكل   

 عرن الردعم فضر   جما   قو  ا نسران. ويعرد التعراون وجلنرا  القردرات مرن خر   هرذه ارآليرات، 
ق   تعويرو من املقومات األساسية للتوف ر ،لصلةاملقد  من األمم املتحدة واملنتمات الدولية ذات ا

  ومحاية  قو  ا نسان   البلد و  املنطقة.
Notes 

1 Chaired by Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and comprising all relevant 

agencies as well as the National Human Rights Commission, academics and civil society. 
2 Approved by the Cabinet in November 2014. 
3 The report can be found at 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx 
4 For example, in September 2014, the Government partnered with AICHR to organise the 

Workshop on Sharing of Experiences on UPR among ASEAN Member States in Bangkok, in 

order to exchange experience and share best practices on UPR process with countries in the region 

and interested partners (such as Switzerland and OHCHR). 
5 Thailand requested for technical assistance from OHCHR, with the support of the UPR Trust 

Fund, in implementing recommendations related to the CAT which require technical expertise. 
6 These are, such as, the Administrative Courts, the Attorney-General, the Election Commission, the 

Ombudsman, the National Anti-Corruption Commission, the Auditor-General, and the National 

Human Rights Commission. 
7 11 issues are public health; education; economic rights; natural resources and the environment; 

housing; cultural rights and rights concerning religion; data, information, information technology, 

and communication; transportation; civil and political rights; judicial process; and social security. 
8 15 target groups are the accused persons/ persons deprived of liberty; former inmates/ persons 

released from detention; accused persons charged with drug-related offences/ drug addicts and 

individuals who have undergone rehabilitation treatments for drug addiction; victims and injured 

persons; persons living with HIV/AIDS; workers; people living in poverty/ individuals affected by 

the development process; farmers; older persons; children and youth; women; persons with 

disabilities; stateless persons, ethnic groups, and asylum seekers or displaced persons; individuals 

affected by violent situations; and persons with different sexual orientation/ gender identities. 
9 Under the Ministry of Justice. 

10 By the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 

Protection of Human Rights (ICC). 
11 Adopted at the 27th ASEAN Summit in November 2015. 
12 ForinNovembertheCabinetapprovedthecountry’sendorsementofthe New,2015,example 

York Declaration on Forests which strives to end natural forest loss by 2030. 
13 Chaired by the Minister of Labour. 
14 The five provinces are namely Nongkhai, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Phra Nakhon Si 

Ayutthaya, and Nakhon Si Thammarat. 
15 These are politics, public administration, law and justice, local administration, education, 

economy, energy, public health and environment, mass media, society, and sports, arts, culture, 

religion, morality and ethics. 
16 The NRSA comprises experts and representatives from both government agencies and civil 

society. 
17 Damrongdhama Center is resolution and information center for general complaints across the 

country. 
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