
 
 

 

  

ข้อเสนอแนะท่ีไทยได้ตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจ 

ภายใต้กลไก UPR รอบท่ี 3 

 
1. Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Portugal); 

ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (โปรตุเกส)  
2. Consider ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (Morocco); 
พิจารณาการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (โมร็อกโก) 

3. Ratify the Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment       
(Costa Rica); (Cyprus); (Denmark); (France); (Germany); (Norway); (Portugal); (Switzerland); (Togo); (Turkey); 
ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (คอสตาริกา ไซปรัส เดนมาร์ก 
ฝรั่งเศส เยอรมนี นอร์เวย์ โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ โตโก ตุรกี) 

4. Ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment           
and establish an independent and well-resourced national preventive mechanism as previously recommended (Czech Republic); 
ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และจัดตั้งกลไกป้องกัน 
การทรมานฯ ระดับชาติที่มีความเป็นอิสระและได้รับทรัพยากรสนับสนุนอย่างดี ตามที่ได้เคยเสนอแนะ (เช็ก) 

5. Ratify the Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and 
pass legislation criminalizing enforced disappearance and torture (New Zealand); 
ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และออกกฎหมายซึ่งกำหนด 
โทษอาญาสำหรับการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญและการทรมาน (นิวซีแลนด์)  
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6. Consider the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Peru);/ Consider 
acceding to the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Malawi); 
พิจารณาให้สัตยาบัน/เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (เปรู) (มาลาวี) 

7. Speed up the ratification process of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and 
other core international human rights conventions (Estonia); 
เร่งกระบวนการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
หลักอ่ืน ๆ (เอสโตเนีย) 

8. Ratify the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (Argentina); (Austria); (France); (Costa 
Rica); (Germany); (Japan); (Mexico); (Senegal); (Slovakia); (Togo); (Yemen); 
ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (อาร์เจนตินา ออสเตรีย ฝรั่งเศส คอสตาริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เม็กซิโก 
เซเนกัล สโลวะเกีย โตโก เยเมน) 

9. Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and accelerate the enactment of the 
Act on Torture and Enforced Disappearance (Norway); 
ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ   โดยถูกบังคับ และเร่งการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน              
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย (นอร์เวย์) 

10. Consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Morocco); 
พิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (โมร็อกโก) 

11. Consider acceding to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 
and advance the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Chile); 
พิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการให้สัตยาบันอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ชิลี) 

12. Consider to ratify the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol (Sierra Leone); 
พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ และพิธีสารฯ ค.ศ. ๑๙๖๗ (เซียร์ราลีโอน) 
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13. Accede to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as well as its Optional Protocol, 
and subsequently adopt a more suitable and ambitious national legal framework to implement these policies (Spain);  
ภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมถึงพิธีสารเลือกรับ และตามด้วยการจัดทำกรอบกฎหมาย
ภายในประเทศที่เหมาะสมและทะเยอทะยานกว่านี้เพื่อดำเนินการนโยบายเรื่องนี้ (สเปน) 

14. Consider ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the 
death penalty (Mongolia); 
พิจารณาการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายในการยกเลิกโทษประหารชีวิต (มองโกเลีย) 

15. Enhance ongoing efforts to review and bring the legislation in line with the commitment to the international human rights obligations of 
Thailand (Turkmenistan); 
ส่งเสริมความพยายามท่ีดำเนินอยู่ในการทบทวนและทำให้กฎหมายสอดคล้องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย (เติร์กเมนิสถาน) 

16. Continue efforts in revising legislation to be in line with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (Bahrain); 
พยายามอย่างต่อเนื่องในการปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน  และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (บาห์เรน) 

17. Consider reviewing national legislation in line with the international human rights instruments ratified by Thailand (Egypt); 
พิจารณาการทบทวนกฎหมายภายในประเทศเพ่ือความสอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยได้ให้สัตยาบัน (อียิปต์) 

18. Strengthen and align its legislation with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, especially regarding access to health 
and education (Costa Rica); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและทำให้กฎหมายสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึงทางสาธารณสุขและการศึกษา (คอสตาริกา) 

19. Continue to take measures to improve national legislation in the field of the promotion and protection of human rights (Russian 
Federation); 
ดำเนินมาตรการในการพัฒนากฎหมายภายในประเทศในสาขาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (รัสเซีย) 

20. Adopt national legislation criminalizing torture and enforced disappearance, and recognize the rights of victims (Finland); 
ออกกฎหมายภายในประเทศที่ทำให้การทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นความผิดทางอาญา และรับรองสิทธิของผู้เสียหาย (ฟินแลนด์) 
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21. Enact legislation that criminalizes torture and ill treatment (Zambia); 
ออกกฎหมายที่กำหนดให้การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายเป็นความผิดทางอาญา (แซมเบีย) 

22. Enact legislation criminalizing torture and enforced disappearances (Australia); 
ออกกฎหมายที่กำหนดให้การทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญเป็นความผิดทางอาญา (ออสเตรเลีย) 

23. Align the “Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act” with Thailand’s obligations under international 
law (Italy); 
ดำเนินการให้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
(อิตาลี) 

24. Adopt legislation to implement Thailand’s international human rights commitments on torture and enforced disappearance, and 
investigate and prosecute all alleged cases (Canada); 
ออกกฎหมายเพ่ือดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเรื่องการทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ รวมถึงสอบสวนและดำเนินคดีใน
ทุกคดีที่มีการกล่าวหา (แคนาดา) 

25. Enact legal protection against SLAPP cases (Belgium); 
ให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีการถูกฟ้องปิดปาก (เบลเยียม) 

26. Expedite the process of the legislation outlawing torture and enforced disappearance (Republic of Korea); 
เร่งพิจารณากระบวนการการออกกฎหมายเพ่ือห้ามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย (สาธารณรัฐเกาหลี) 

27. Adopt measures preventing abuse and other ill-treatment by law enforcement authorities (Ukraine); 
มีมาตรการป้องกันการกดข่ีและการปฏิบัติที่โหดร้ายอันเกิดจากผู้บังคับใช้กฎหมาย (ยูเครน) 

28. Improve the gender equality law to guarantee protection against all forms of violence and discrimination, eliminating existing exceptions, 
in line with the recommendations of the Human Rights Committee (Uruguay); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศเพ่ือประกันการคุ้มครองบุคคลจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ยกเลิกข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่
ยังมีอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (ประจำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง) (อุรุกวัย) 

29. Consider revising its legislation on freedoms of expression and peaceful assembly in alignment with international human rights standards (Brazil) 
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พิจารณาแก้กฎหมายที่เก่ียวกับเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (บราซิล) 
30. Establish a permanent National Mechanism for the Reporting, Implementation, and Follow-up of Recommendations on human rights, considering 

the possibility of receiving cooperation for this purpose within the framework of Sustainable Development Goals 16 and 17 (Paraguay); 
จัดตั้งกลไกถาวรระดับชาติสำหรับการรายงาน การปฏิบัติและการติดตามผลตามข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือด้านนี้ภายใต้
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ และเป้าหมายที่ ๑๗ (ปารากวัย)  

31. Advance in the establishment of an independent mechanism for the prevention and repression of torture and enforced disappearances (Chile); 
ผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในการจัดตั้งกลไกอิสระในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ (ชิลี) 

32. Fully implement and consider renewing the 2018-2021 Plan to Promote Coexistence under a Multicultural Society in Thailand (Bahamas); 
ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่และพิจารณาออกแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  ในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  (บาฮามาส) 

33. Continue efforts to fulfil international obligations for the promotion and protection of human rights by further developing and 
implementing comprehensive national plans and programmes (Democratic People’s Republic of Korea); 
พยายามปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนและโครงการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่าง
ครอบคลุม (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) 

34. Continue measures with the aim of obtaining the A-level status for the National Human Rights Commission of Thailand (Georgia); 
ดำเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยได้รับสถานะในระดับ A (จอร์เจีย) 

35. Consider strengthening the National Human Rights Commission further in accordance with the Paris Principles (India); 
พิจารณาเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มากข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการปารีส (อินเดีย) 

36. Accelerate its efforts to strengthen and upgrade the status of its National Human Rights Commission in line with the Paris Principles (Mongolia); 
เร่งความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับหลักการปารีส (มองโกเลีย) 

37. Take necessary measures to ensure that the National Human Rights Commission operates in accordance with the Paris Principles (Namibia); 
ดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการรับรองว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับหลักการปารีส (นามิเบีย) 

38. Assess measures to guarantee the effectiveness and independence of the National Human Rights Commission, in accordance with                      
the Paris Principles (Peru); 
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ประเมินมาตรการที่จะประกันประสิทธิผลและความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส (เปรู) 
39. Continue to work towards guaranteeing the transparency and independence of the National Human Rights Commission in full accordance 

with the Paris Principles (Republic of Korea); 
ดำเนินการเพ่ือรับรองความโปร่งใสและความเป็นอิสระของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างสมบูรณ์ (สาธารณรัฐเกาหลี) 

40. Expedite the process of returning the National Human Rights Commission of Thailand to level A status (Sierra Leone); 
เร่งรัดกระบวนการในการทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับมาได้รับสถานะระดับ A (เซียร์ราลีโอน) 

41. Ensure that the National Human Rights Commission is able to carry out its mandate effectively and independently, and in full conformity 
with the Paris Principles (Zambia); 
รับรองว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดำเนินการตามอาณัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างสมบูรณ์ (แซมเบีย) 

42. Take steps to ensure full compliance of the national human rights commission with the Paris Principles (Australia); 
ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับรองความสอดคล้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   กับหลักการปารีส (ออสเตรเลีย) 

43. Consider taking further steps to ensure that the national human rights institution is in conformity with the Principles relating to the Status 
of National Institutions for the promotion and protection of human rights (Paris Principles) (Egypt); 
พิจารณาดำเนินการตามข้ันตอนเพิ่มเติมเพ่ือรับรองว่า สถาบันด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อียิปต์) 

44. Ensure the full implementation of the 4th National Human Rights Plan (2019-2022) (Romania);  
รับรองการดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ อย่างครบถ้วน (โรมาเนีย) 

45. Sustain efforts in implementing the business and human rights agenda (Pakistan); 
คงความพยายามในการปฏิบัติตามวาระเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (ปากีสถาน) 

46. Continue efforts to address business-related human rights abuses in conformity with the Guiding principles on Business and Human Rights   
(State of Palestine); 
พยายามอย่างต่อเนื่องในการแกป้ัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใหส้อดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน (รัฐปาเลสไตน์)  

47. Continue its efforts to promote human rights in the business sector (Iraq); 
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ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ (อิรัก) 
48. Pursue promoting mandatory measures for business to conduct human rights due diligence (Bahrain); 

ส่งเสริมการมีมาตรการบังคับสำหรับบริษัทในการจัดทำการตรวจสอบและประเมินผลด้านสิทธิมนุษชน (บาห์เรน) 
49. Enhance the frameworks to prevent the exploitation of cyberspace to commit criminal activities (Syrian Arab Republic); 

ส่งเสริมให้มีกรอบต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการใช้พื้นที่ทางไซเบอร์เพื่อก่ออาชญากรรม (ซีเรีย) 
50. Train educational personnel, both in public and private institutions, and review the Basic Education curriculum to promote a positive and 

respectful attitude towards diversity, including sexual orientation and gender identity (Argentina); 
ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถาบนัของรัฐและเอกชน รวมถึงทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและให้ความเคารพในเรื่องของความหลากหลาย 
โดยรวมถึงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (อาร์เจนตินา)  

51. Train public and educational institutions on human rights, with emphasis on the elimination of violence against women and girls, 
especially those from indigenous communities and ethnic and religious minorities (Ecuador); 
ฝึกอบรมสถาบันของรัฐและสถาบันการศึกษาในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเน้นการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนพ้ืนเมืองดัง้เดิมและชนกลุ่มน้อย 
ทางชาติพันธุ์และศาสนา (เอกวาดอร์) 

52. Continue efforts at human-centred development, including through the 13th National Economic and Social Development Plan (Sri Lanka); 
พยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ศรีลังกา) 

53. Continue pursuing its socio-economic and development strategies in a way that it would cover all sectors of society (Turkmenistan); 
ดำเนินยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม (เติร์กเมนิสถาน) 

54. Ensure the effective implementation of the 20-Year National Strategy (2018-2037) (Azerbaijan); 
รับรองการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) อย่างมีประสิทธิภาพ (อาเซอร์ไบจาน) 

55. Continue efforts to strengthen national programmes and plans designed to achieve SDG1 through the national economic, social and 
development plan with a view to improving the living conditions of the population (Dominican Republic); 
พยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของแผนและโครงการระดับชาติต่าง ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑ ผ่านการใช้แผนเศรษฐกิจ 
สังคมและการพัฒนา โดยมุ่งพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชากร (โดมินิกัน) 
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56. Continue to enhance the participation of local community in land conservation and forest management, including through recognizing                             
the local community’s role in the global climate action agenda (Indonesia); 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ที่ดินและการบริหารจัดการป่า รวมถึงการรับรองบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามวาระ 
เรื่องสภาพภูมิอากาศโลก (อินโดนีเซีย) 

57. Ensure in national legislation the effective participation of civil society, especially women, in the formulation and application of policies 
and action plans on climate change (Costa Rica); 
รับรองผ่านกฎหมายภายในประเทศให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสตรีในการจัดทำและการนำไปปฏิบัติของนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คอสตาริกา) 

58. Integrate a rights-based approach in climate mitigation policy and disaster risk reduction plans (Cyprus); 
บูรณาการแนวทางที่ให้สิทธิเป็นพื้นฐานในแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ไซปรัส) 

59. Continue to strengthen measures to combat human trafficking, including addressing the vulnerability factors of high-risk groups and 
ensuring provision of adequate support for victims (Philippines); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการในการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการกับปัจจัยอ่อนไหวต่าง ๆ ของกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง และรับรองว่า
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ (ฟิลิปปินส์) 

60. Adopt additional measures to strengthen the fight against human trafficking, guarantee the rights of victims and provide them with 
protection and assistance (Qatar); 
ดำเนินมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการค้ามนุษย์และรับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (กาตาร์) 

61. Take the necessary steps to ensure respect to human rights standards while combating human trafficking (Islamic Republic of Iran); 
ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรับรองการเคารพมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในขณะที่มีการดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ (อิหร่าน) 

62. Expand the scope of social, health and legal support provided to victims of human trafficking, including through continuing the efforts to 
train a qualified staff to identify the victims and analyze their needs (Syrian Arab Republic); 
ขยายขอบเขตของความช่วยเหลือทางสังคม สุขภาพ และกฎหมาย ที่ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการดำเนินการผ่านความพยายามที่ต่อเนื่องในการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่คัดแยกผู้เสียหายและวิเคราะห์ ความต้องการเฉพาะของผู้เสียหาย (ซีเรีย) 
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63. Continue efforts exerted to address human trafficking and forced labour (Tunisia); 
พยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ (ตูนิเซีย) 

64. Further step up efforts to combat trafficking in human beings, including by improving law enforcement practices with a view to bringing 
to justice and punishing the perpetrators, as well as by providing victims of trafficking with protection and rehabilitation (Belarus); 
เพ่ิมความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการลงโทษ อีกทั้งให้ความคุ้มครอง
และช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เบลารุส) 

65. Broaden the ongoing efforts and cooperation with other states and stakeholders to continue addressing human trafficking (Cambodia); 
ขยายความพยายามที่มีอยู่และความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง (กัมพูชา) 

66. Continue fighting human trafficking based on a victim-centred approach, with a special focus on the protection of children from all forms 
of punishment (Croatia); 
ดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของแนวทางให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการคุ้มครองเด็กจากการลงโทษ 
ในทุกรูปแบบ (โครเอเชีย) 

67. Strengthen the construction of information infrastructure and narrow the digital divide (China); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล และลดช่องว่างทางดิจิทัล (จีน) 

68. Enact the Data Protection Act soon with a view to respecting the principles of purpose limitation, necessity and data economy (Germany); 
ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วเพ่ือการเคารพหลักการในการจำกัดขอบเขตของวัตถุประสงค์ หลักความจำเป็น และระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อน 
ด้วยข้อมูล (เยอรมนี) 

69. Take measures aimed at ensuring increased efficiency and accountability of public service (Azerbaijan); 
ดำเนินมาตรการที่มุ่งรับรองการเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของบริการสาธารณะ (อาเซอร์ไบจาน) 

70. Implement a National Referral Mechanism, which adopts a victim-centred approach, and ensure that national guidelines for victim 
identification and screening are uniformly implemented (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 
ปฏิบัติตามกลไกการส่งต่อ (การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) ระดับชาติ โดยใช้แนวทางท่ีมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และรับรองว่า มีการดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติระดับชาติในการระบุตัวและคัดกรองผู้เสียหาย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สหราชอาณาจักร) 
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71. Continue strengthening its successful social policies in favour of its people, with emphasis on the most vulnerable (Bolivarian Republic of Venezuela); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินนโยบายด้านสังคมท่ีประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเน้นกลุ่มเปราะบางที่สุด (เวเนซุเอลา) 

72. Continue to implement development plans to raise the standard of living of the population (Yemen); 
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากร (เยเมน) 

73. Continue to promote sustainable economic and social development and to improve people's living standards (China); 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน และปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง (จีน) 

74. Continue expanding the access and quality of its public health and education services (Cuba); 
ขยายการเข้าถึงและคุณภาพของบริการสาธารณสุขและบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (คิวบา) 

75. Continue strengthening multidimensional measures for poverty eradication (Cuba); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการในหลากหลายมิติเพ่ือการขจัดความยากจนอย่างต่อเนื่อง (คิวบา) 

76. Continue to implement its plans related to creating job opportunities and encouraging professional activities (Kuwait); 
ดำเนินแผนต่าง ๆ เพ่ือการเพิ่มโอกาสในการทำงานและส่งเสริมกิจกรรมทางสายอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (คูเวต)  

77. Implement measures to provide non-discriminatory universal health coverage (Mauritius); 
ดำเนินมาตรการเพ่ือให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความครอบคลุมโดยไม่เลือกปฏิบัติ (มอริเชียส) 

78. Continue to strengthen its national health system and work in cooperation with the international community to further enhance the 
global pandemic preparedness and response (Pakistan); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการเตรียมความพร้อม 
และการตอบสนองต่อโรคระบาดในระดับโลกให้มากขึ้น (ปากีสถาน) 

79. Continue to pursue international cooperation on health matters and strengthen the resilience of its healthcare infrastructure (Singapore); 
ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นสุขภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสาธารณสุขให้มีความยืดหยุ่น (สิงคโปร์) 

80. Make efforts to guarantee universal access to health services, including sexual and reproductive health, including for regular and irregular 
migrant workers (Uruguay); 
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ดำเนินความพยายามเพ่ือประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงสำหรับแรงงาน 
โยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติ และไม่ปกติ (อุรุกวัย) 

81. Continue its efforts related to universal health coverage and strengthen its efforts in reducing maternal mortality rates (Bhutan); 
ดำเนินความพยายามเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพยายามลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีที่ตั้งครรภ์ (ภูฏาน) 

82. Continue efforts in ensuring the successful implementation of the Universal Health Coverage including in promoting health insurance 
policies (Brunei Darussalam); 
ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองการดำเนินการตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการส่งเสริมนโยบายประกันสุขภาพ (บรูไนดารุสซาลาม) 

83. Continue its inclusive COVID-19 vaccination policy to ensure accessible and affordable COVID-19 vaccines and treatments for all, 
including the marginalized and migrant workers’ group (Lao People’s Democratic Republic); 
ดำเนินนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองการเข้าถึงและราคาท่ีย่อมเยาของวัคซีนและการรักษา COVID-19 สำหรับทุกคน รวมถึงกลุ่มชายขอบ 
และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ลาว) 

84. Continue to strengthen national health system by collaborating with stakeholders to further enhance global pandemic preparedness and 
responses (Malaysia); 
เสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือส่งเสริมการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อโรคระบาดในระดับโลก (มาเลเซีย) 

85. Step up efforts to enable all groups to have equal access to quality health services, especially in the context of combatting the COVID-19 
pandemic (Qatar); 
เพ่ิมความพยายามในการทำใหค้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 (กาตาร์) 

86. Facilitate access to sexual and reproductive health services for all, including migrant workers, which includes integrated SGBV services, 
information and education campaigns, and migrant-friendly health services (Malaysia); 
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของทุกคน รวมถึงแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดยรวมบริการ ข้อมูล และการรณรงค์ 
ในการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพ และบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (มาเลเซีย) 

87. Continue to provide basic education for all (Kuwait); 
ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับทุกคนอย่างต่อเนื่อง (คูเวต) 
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88. Continue promoting the right to education for all, including ethnic groups and foreign and migrant workers’ children (Lao People’s 
Democratic Republic); 
ส่งเสริมสิทธิในการศึกษาสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กต่างชาติ และเด็กลูกของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ลาว) 

89. Continue efforts in ensuring access to education in order to increase school enrolment rates at all levels (Algeria); 
ดำเนินความพยายามเพ่ือรับรองการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการลงทะเบียนเข้าศึกษาในทุกระดับ (แอลจีเรีย) 

90. Guarantee the right to access adequate standard of health services for all, including sex workers (Finland); 
ประกันสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เพียงพอและมีมาตรฐานสำหรับทุกคน รวมถึงผู้ให้บริการทางเพศ (ฟินแลนด์) 

91. Take the necessary steps to combat discrimination and violence against women and children, and on the basis of sexual orientation and 
gender identity (Fiji); 
ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อสตรีและเด็กอันมีเหตุบนพ้ืนฐานของวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (ฟิจิ) 

92. Combat discrimination based on sexual orientation and gender identity, especially in education, employment and health (Mexico); 
ปราบปรามการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การจ้างงาน และสาธารณสุข (เม็กซิโก) 

93. Further develop policies to ensure full enjoyment of rights and equality to LGBTQI persons (Israel); 
พัฒนานโยบายต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือรับรองการใช้สิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (อิสราเอล) 

94. Maintain efforts to promote and protect the rights of LGBTIQ + people (Chile); 
คงความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (ชิลี) 

95. Include the right to non-discrimination of people of diverse sexual orientations and gender identities in sexual health education 
(Finland); 
บรรจุสิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติของบุคคลผู้มีความหลากหลายในด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไว้ในการศึกษาเก่ียวกับสุขภาพและเพศศึกษา (ฟินแลนด์) 

96. Strengthen efforts in eliminating all forms of racial discrimination (Nigeria); 
เสริมสร้างความพยายามในการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ไนจีเรีย) 

97. Ensure the meaningful participation of women, children, persons with disabilities, and local communities in the development and 
implementation of climate change and disaster risk reduction frameworks (Fiji); 



13 
 

รับรองการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของสตรี เด็ก คนพิการ และชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างต่าง ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ฟิจิ) 

98. Ensure the effective participation of women in the formulation and implementation of policies and action plans on climate change and 
disaster response and risk reduction (Maldives); 
รับรองการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของสตรีในการจัดทำและปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการรับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (มัลดีฟส์) 

99. Take additional specific measures to ensure the effective implementation of the right to nationality of stateless children born in Thailand 
and ensure their inclusion in society (Angola); 
ดำเนินมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือรับรองการปฏิบัติในเรื่องสิทธิในการได้รับสัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองว่า เด็กเหล่านี้  
ได้รับการรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (แองโกลา) 

100. Make additional efforts in providing documentation on the birth of children, which would reduce the risk of statelessness for them (Serbia); 
เพ่ิมความพยายามในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเกิดของเด็ก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความไร้รัฐไร้สัญชาติ (เซอร์เบีย) 

101. Continue to implement additional measures to promote the human rights of women, children and persons with disabilities by improving 
their access to social services, including health care and education, particularly in rural areas (Japan); 
ดำเนินมาตรการเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก และคนพิการ โดยปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงบริการสาธารณสุขและ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชนบท (ญี่ปุ่น) 

102. Continue implementation of social-oriented policies aimed at further improving the well-being of specific groups, including children, 
women, older persons, persons with disabilities and migrant workers (Democratic People’s Republic of Korea); 
ปฏิบัติตามนโยบายด้านสังคมที่มุ่งพัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่ของกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) 

103. Continue the efforts to ensure that all citizens enjoy economic and social rights and implement a social security network that includes 
the poorest groups (Libya); 
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ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองว่าประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมได้ และดำเนินการให้มีเครือข่ายสวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมรวมถึง
กลุ่มท่ียากจนที่สุด (ลิเบีย) 

104. Enhance measures to safeguard access to benefits, welfare, and social security for underprivileged and vulnerable groups (Viet Nam); 
ส่งเสริมมาตรการเพ่ือประกันการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (เวียดนาม) 

105. Continue to strengthen the social security system and to further protect the rights of vulnerable groups (China); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคม และให้ความคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (จีน) 

106. Continue the gradual expansion of the child support grant scheme for poor or close to poverty families (Kuwait); 
ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับครอบครัวยากจน หรือใกล้เคียงเข้าสู่ภาวะยากจนอย่างต่อเนื่อง (คูเวต) 

107. Take measures to reduce the proportion of the population living in poverty in accordance with the Sustainable Development Goals 1 and 10 
and in the same way reduce the economic and social impact that the COVID-19 pandemic has left on vulnerable groups (Paraguay); 
ดำเนินมาตรการเพ่ือลดสัดส่วนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑ และเป้าหมายที่ ๑๐ และในทิศทางเดียวกัน  
ดำเนินการเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจาก COVID-19 ที่มีต่อกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (ปารากวัย) 

108. Take additional steps to further protect and promote rights of all workers, including fishermen (Cambodia); 
ดำเนินขั้นตอนเพ่ิมเติมเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานทุกคนมากขึ้น โดยรวมถึงแรงงานประมง (กัมพูชา) 

109. Uphold the approach of prioritizing mental health of youth and persons with disabilities with special regard to the impact of the COVID-19 
pandemic (Hungary); 
เคารพแนวทางที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของเยาวชนและคนพิการ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 (ฮังการี) 

110. Continue to uphold human rights in the design and provision of Covid-19 pandemic counter measures, particularly the rights of children 
and persons with disabilities (Indonesia); 
เคารพสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาออกแบบและออกมาตรการต่อสู่กับการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเด็กและสิทธิคนพิการ (อินโดนีเซีย) 

111. Pursue the efforts made aiming at protecting elderly people (Lebanon); 
ดำเนินความพยายามที่มุ่งให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ (เลบานอน) 

112. Implement a holistic strategy to ensure the economic empowerment of older persons (Singapore); 
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ดำเนินการตามยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเพ่ือรับรองการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ (สิงคโปร์) 
113. Continue efforts to protect women and girls, as well as children, and include them in National Development Plans (Algeria); 

ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือคุ้มครองสตรี เด็กหญิง และเด็ก อีกทั้งรวมกลุ่มคนดังกล่าวอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศต่าง ๆ (แอลจีเรีย) 
114. Continue efforts to enhance women’s economic empowerment and their representation in public and political life (Bangladesh); 

ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรี และการเป็นตัวแทนของสตรีในด้านสาธารณะและในทางการเมือง (บังกลาเทศ) 
115. Take further measures to improve women’s access to employment and safe working conditions (Bulgaria); 

ดำเนินมาตรการเพ่ิมขึ้นเพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงการจ้างงานและสภาพการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับสตรี (บัลแกเรีย) 
116. Review the law on gender equality to remove any limitation on protection against gender discrimination (Luxembourg); 

ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศเพ่ือขจัดข้อจำกัดในการคุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ (ลักเซมเบิร์ก) 
117. Continue with legislative and policy measures for the progressive realization of gender equality, and to address gender-based 

discrimination (India); 
ดำเนินมาตรการทางกฎหมายและทางนโยบายอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบรรลุความก้าวหน้าในด้านความเท่าเทียมทางเพศ และแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศภาพ (อินเดีย) 

118. Outlaw and take steps to combat all forms of discrimination on the basis of gender in the workplace, including with regard to recruitment 
and progression, and ensure that the retirement age of women in all sectors is at par with that for men (Botswana); 
ออกกฎหมายห้ามและดำเนินขั้นตอนเพ่ือจัดการกับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปบนพื้นฐานทางเพศภาพในสถานที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงในกระบวนการคัดเลือกเข้าทำงาน 
ความก้าวหน้าในการทำงาน และรับรองว่า เกณฑ์อายุเกษียณของสตรีในทุกภาคส่วนกำหนดไว้เท่ากันกับผู้ชาย (บอตสวานา) 

119. Take further action to strengthen national mechanisms that contribute to greater gender equality, as well as to promote and protect the 
rights and the well-being of women and girls (Dominican Republic); 
ดำเนินการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับชาติที่นำไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศที่มากขึ้น และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ของสตรีและเด็กหญิง (โดมินิกัน) 

120. Take all necessary measures, both in law and in practice, to combat violence against women and child early and forced marriage (Latvia); 
ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพ่ือจัดการกับความรุนแรงต่อสตรีและปัญหาการสมรสบังคับและในวัยเยาว์ (ลัตเวีย) 

121. Step up efforts to prevent and combat all forms of violence against women and to ensure that cases of violence against women are fully 
investigated and perpetrators prosecuted (Senegal); 
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ยกระดับความพยายามในการป้องกันและจัดการกับความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบและรับรองว่า กรณีความรุนแรงต่อสตรีจะได้รับการสืบสวนอย่างเต็มที่และมีการนำตัว
ผู้กระทำผิดมาลงโทษ (เซเนกัล) 

122. Continue efforts aimed at combatting violence against women and girls, establishing gender equality, and supporting women's 
empowerment (Tunisia); 
ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สร้างความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการเสริมสร้างพลังสตรี (ตูนิเซีย) 

123. Redouble its efforts to prevent and address all forms of violence against women (Zambia); 
เพ่ิมความพยายามในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ (แซมเบีย) 

124. Take further measures to combat all forms of violence and discrimination against women and children, including domestic violence 
(Italy); 
ดำเนินมาตรการเพ่ิมขึ้นเพ่ือจัดการกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (อิตาลี) 

125. Continue to implement policies to raise awareness, prosecute perpetrators and adequately protect children and women from sexual 
exploitation and gender-based violence in conformity with the relevant national laws and international treaties, to which Thailand is a 
party (Malawi); 
ปฏิบัติตามนโยบายในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด และให้การคุ้มครองที่เพียงพอกับเด็กและสตรีจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
และความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพ โดยให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี (มาลาวี) 

126. Continue to strengthen measures aimed at reducing gender-based violence against women and girls, in particular domestic violence and 
sexual violence (Chile); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการเพ่ือลดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ (ชิลี)  

127. Address the high cases of sexual and gender-based violence against girls and women through a solid, preventive regulatory framework 
focused on comprehensive reparation for victims (Costa Rica); 
จัดการกับกรณีจำนวนมากท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพต่อสตรีและเด็กหญิง ผ่านกรอบกฎระเบียบที่เข้มแข็งและเพ่ือการป้องกัน  
โดยมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูชดเชยต่อผู้เสียหายอย่างครอบคลุม (คอสตาริกา) 

128. Continue necessary measures to promote the representation of women in the politics and decision-making levels (Nepal); 
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ดำเนินมาตรการที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีผู้แทนสตรีในทางการเมืองและในระดับการตัดสินใจ (เนปาล) 
129. Carry out actions aimed at increasing the representation of women in public life, in accordance with resolution 1325 “women, peace and 

security” (Angola); 
ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมการมีผู้แทนของสตรีในด้านสาธารณะ โดยสอดคล้องกับข้อมติ ๑๓๒๕ เรื่อง “ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง” (แองโกลา) 

130. Step up efforts to increase participation of women in political and public life, and take concrete steps to prevent and address all forms 
of violence against women and girls, including sexual and domestic violence (Czech Republic); 
ยกระดับความพยายามเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองและสาธารณะ และดำเนินขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 
และเด็กหญิงในทุกรูปแบบ รวมถึงความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว (เช็ก) 

131. Pursue the efforts aiming at promoting the rights and welfare of children (Lebanon); 
ดำเนินความพยายามโดยมุ่งส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (เลบานอน) 

132. Redouble efforts to combat violence against children and young people, as well as prevent and address domestic violence in accordance 
with the provisions of Sustainable Development Goal 5 (Paraguay); 
เพ่ิมความพยายามในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและคนวัยเยาว์ รวมถึงป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงภายในบ้าน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ (ปารากวัย) 

133. Continue to provide adequate human and financial resources, including children’s rights training for government agencies and law 
enforcement authorities, to fully implement its domestic laws and international obligations to protect the rights of the child (Philippines); 
จัดหาทรัพยากรบุคคลและการเงินที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงสำหรับการฝึกอบรมด้านสิทธิเด็กสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย
ภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเต็มที่ (ฟิลิปปินส์) 

134. Ensure that wide-ranging policies and measures granting proper protection for children in vulnerable situation are enhanced (Romania); 
รับรองว่า นโยบายและมาตรการที่มีขอบข่ายกว้างที่ให้การคุ้มครองที่เหมาะสมกับเด็กในสถานการณ์เปราะบางนั้นได้รับการส่งเสริม (โรมาเนีย) 

135. Take further measures on strengthening the protection of the rights of children, women and persons with disabilities (Turkmenistan); 
ดำเนินมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิของเด็ก สตรี และคนพิการ (เติร์กเมนิสถาน) 

136. Prohibit corporal punishment of children in all settings (Slovenia); 
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ห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกกรณี (สโลวีเนีย) 
137. Explicitly prohibit in law any form of corporal punishment or other cruel or degrading punishment of children in all settings, including in 

schools and at home, as previously recommended (Sweden); 
มีกฎหมายที่ชัดเจนห้ามการลงโทษโดยการตี หรือการลงโทษที่โหดร้ายหรือย่ำยีศักดิ์ศรีต่อเด็กในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงที่โรงเรียนและที่บ้าน ดังที่ได้เคยเสนอแนะก่อนหน้านี้ (สวีเดน) 

138. Prohibit all forms of corporal punishment against children and make this legislation known to the public (Angola); 
ห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกรูปแบบและออกเป็นกฎหมายให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะ (แองโกลา) 

139. Abolish corporal punishment by law and in practice, by enacting specific national legislation prohibiting corporal punishment in all 
environments (Israel); 
ห้ามการลงโทษตีเด็ก โดยการออกกฎหมายและในทางปฏิบัติ โดยมีการออกกฎหมายภายในประเทศเป็นการเฉพาะเพ่ือห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกสภาพแวดล้อม (อิสราเอล) 

140. Take effective measures to prevent the sexual exploitation of minors (Russian Federation); 
ดำเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ (รัสเซีย) 

141. Step up efforts to eradicate child labour, abuse and sexual exploitation of children, including their involvement in sexual tourism (Slovakia); 
ยกระดับความพยายามเพ่ือขจัดปัญหาแรงงานเด็ก การกดขี่เด็กเอารัดเอาเปรียบและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ซึ่งรวมถึงการนำเข้าไปพัวพันกับการท่องเที่ยวทางเพศ (สโลวาเกีย) 

142. Continue to address concerns about the prevalence of early and forced child marriage and unions (Bahamas); 
แก้ไขความห่วงกังวลต่อเรื่องปัญหาการสมรสและการอยู่กินแบบบังคับและในวัยเยาว์ (บาฮามาส) 

143. Further implement measures to promote and protect the rights of persons with disabilities (Georgia); 
ดำเนินมาตรการเพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ (จอร์เจีย) 

144. Consider initiatives to ensure promotion and protection of the rights of persons with disabilities (India); 
พิจารณาข้อริเริ่มเพ่ือรับรองการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ (อินเดีย) 

145. Simplify procedures for persons with disabilities to access the disability grant (Maldives); 
ลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการเข้าถึงเงินทุนสำหรับคนพิการ (มัลดีฟส์) 

146. Amend legislation to prohibit discrimination against persons with disabilities without exceptions (Montenegro); 
แก้ไขกฎหมายเพ่ือห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่มีข้อยกเว้น (มอนเตเนโกร) 
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147. Continue its efforts towards the protection of rights of persons with disabilities and ethnic minorities (Nepal); 
ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือการปกป้องคุ้มครองสิทธิคนพิการและชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ (เนปาล) 

148. Take measures to facilitate greater participation and representation of persons with disabilities in the work force (Israel); 
ดำเนินมาตรการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมและการมีผู้แทนของคนพิการในสถานที่ทำงานให้มากยิ่งข้ึน (อิสราเอล) 

149. Intensify efforts in providing quality educational opportunities for persons with disabilities of all ages, including raising awareness of the 
rights of children with disabilities (Azerbaijan); 
เพ่ิมความพยายามในการให้โอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการในทุกช่วงวัย ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิการ (อาเซอร์ไบจาน) 

150. Ensure that persons with disabilities continue to enjoy the same privileges in schools as well as at the workplace (Brunei Darussalam); 
รับรองว่า คนพิการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในโรงเรียนและสถานที่ทำงานได้เช่นกันและอย่างต่อเนื่อง (บรูไนดารุสซาลาม) 

151. Further strengthen measures to advance the rights of children with disabilities (Sri Lanka); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิของเด็กพิการ (ศรีลังกา) 

152. Consider adopting a strategy to combat stereotypes against children with disabilities and raise awareness of the rights with children with 
disabilities (State of Palestine); 
พิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับเจตคติแบบเหมารวมต่อเด็กพิการ และเพ่ิมความตระหนักรู้ด้านสิทธิของเด็กพิการ (รัฐปาเลสไตน์) 

153. Adopt a strategy to combat stereotypes against children with disabilities and to strengthen their protection (Togo); 
ดำเนินยุทธศาสตร์ในการจัดการกับเจตคติแบบเหมารวมต่อเด็กพิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการคุ้มครองเด็กพิการ (โตโก) 

154. Develop a strategy to combat negative stereotypes about children with disabilities; raise awareness about their rights and strengthen the 
provision of assistance services appropriate to the age and type of disability (Argentina); 
พัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือจัดการกับเจตคติแบบเหมารวมเชิงลบต่อเด็กพิการ เพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิทธิ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการช่วยเหลือที่เหมาะสม 
ต่ออายุและรูปแบบของความพิการ (อาร์เจนตินา) 

155. Step up efforts to end discrimination towards children with disabilities and ensure their full access to inclusive education (Bulgaria); 
เพ่ิมความพยายามในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อเด็กพิการ และรับรองการเข้าถึงการศึกษาอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วม (บัลแกเรีย) 

156. Adopt urgent actions to combat all forms of discrimination, violence, institutionalization and abandonment of children with disabilities (Ecuador); 
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ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง การกักขัง และการทอดทิ้งเด็กพิการในทุกรูปแบบ (เอกวาดอร์) 
157. Continue efforts to promote and protect ethnic, religious and linguistic minorities (Turkey); 

ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและคุ้มครองชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษา (ตุรกี) 
158. Strengthen efforts in protection of the rights of migrants and members of their families (Nigeria); 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในความพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (ไนจีเรีย) 
159. Take all necessary steps to immediately end forced labour and human rights abuses in the fishing industry, including by providing 

medical and social security services to migrant workers in the industry (Indonesia); 
ดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในการยุติการใช้แรงงานบังคับและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงโดยทันที รวมถึงการจัดให้บริการทางการแพทย์ 
และสวัสดิการสังคมแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมดังกล่าว (อินโดนีเซีย) 

160. Streamline cooperation processes in order to guarantee that migrant workers can access the rights provided in applicable laws, from their 
countries of origin to those of destination, in order to avoid problems such as debt bondage and the worst forms of child labour in 
accordance with Sustainable Development Goal 8 and international labour standards (Paraguay); 
พัฒนากระบวนการส่งเสริมความร่วมมือให้กระชับเพ่ือประกันว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศ
ปลายทาง เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาแรงงานขัดหนี้และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๘ และมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ปารากวัย) 

161. Further promote the rights of migrant workers by guaranteeing their access to essential services (Sri Lanka); 
เพ่ิมการส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานโดยประกันการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่าง ๆ (ศรีลังกา) 

162. Continue efforts aimed at ensuring that migrant workers have access to legal and social protection (Tunisia); 
ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมายและสังคม (ตูนิเซีย) 

163. Intensify efforts to protect the human rights of migrant workers (Turkey); 
เพ่ิมความพยายามในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (ตุรกี) 

164. Continue proactive efforts to ensure that migrant workers can access rights as prescribed by applicable laws, including universal health 
coverage, access to information and proper documentation (Viet Nam); 
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ดำเนินความพยายามเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าถึงข้อมูล
และการทำเอกสาร อย่างเหมาะสม (เวียดนาม) 

165. Continue efforts to ensure the welfare of migrant workers, including extending social security to them, particularly in the context of  
the onslaught of the COVID-19 pandemic (Bangladesh); 
ดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองสวัสดิการของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งรวมถึงการขยายการให้สวัสดิการสังคมกับกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะในบริบท 
ของการระบาดของ COVID-19 (บังกลาเทศ) 

166. Continue to deploy proactive efforts to ensure that migrant workers can access the rights provided in the applicable regulations (Colombia); 
ดำเนินความพยายามเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิที่ให้ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (โคลอมเบีย)  

167. Continue to promote the human rights of stateless persons, particularly in education, social protection, and access to birth registration (Kyrgyzstan); 
ดำเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลไร้รัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ความคุ้มครองทางสังคม และการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด (คีร์กีซสถาน) 

168. Ensure that children cannot be legally married, especially to the perpetrators of rape and other forms of sexual violence and abuse 
รับรองว่า เด็กไม่สามารถสมรสตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะการสมรสกับผู้กระทำผิดข่มขืนและรูปแบบอ่ืนของความรุนแรงและการกดขี่ทางเพศ (โครเอเชีย) 

169. Undertake actions to strengthen women's access to justice, in particular for rural, indigenous women and those belonging to ethnic and 
religious minorities and women with disabilities (Peru); 
ดำเนินการเพ่ือเสริมสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในชนบท สตรีชนพื้นเมืองดั้งเดิม สตรีที่มาจากคนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และศาสนา 
และสตรีพิการ (เปรู) 

170. Strengthen its efforts to abolish the continued practice of genital circumcision (Timor-Leste); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในความพยายามยกเลิกแนวปฏิบัติที่ยังมีอยู่ในการขลิบอวัยวะเพศหญิง (ติมอร์-เลสเต) 

171. Provide health care services to migrants, refugees and asylum seekers in detention centres (Iraq); 
จัดให้มีบริการสาธารณสุขสำหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง ในสถานกักกันควบคุมตัวต่าง ๆ (อิรัก) 

172. Stop immediately the return of refugees from Myanmar in view of the severe risk that it implies for their lives and integrity in the current 
circumstances of that country (Spain); 
ยุติการส่งกลับผู้ลี้ภัยจากเมียนมาโดยทันที โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อชีวิตและศักดิ์ศรี ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศดังกล่าว (สเปน) 
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173. Implement legal measures to ensure proper protection of refugees and asylum-seekers (Ukraine); 
ดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือรับรองการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงอย่างเหมาะสม (ยูเครน) 

174. Ensure that the Protection and Promotion of the Way of Life of Ethnic Groups Act is drafted and implemented in accordance with the 
relevant international human rights law and standards 
รับรองว่า มีการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... และนำไปดำเนินการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(โรมาเนีย) 

175. Further strengthen legal frameworks related to the protection of women, children, persons with disabilities and other vulnerable groups (Kyrgyzstan); 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสตรี เด็ก คนพิการ และกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆ (คีร์กีซสถาน) 

176. In line with Thailand’s international commitments, strengthen efforts to protect the rights of persons who are marginalized and most 
vulnerable, including women, migrant workers, children, and LGBTI persons, while also taking steps to foster their fuller inclusion and to 
increase women’s participation in decision-making (Canada); 
โดยสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของความพยายามปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนชายขอบและคนในกลุ่มเปราะบางมากที่สุด  
ซึ่งรวมถึงสตรี แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เด็ก และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในขณะเดียวกันดำเนินขั้นตอนเพ่ือสนับสนุนการรวมและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของสตรี 
ในกระบวนการตัดสินใจให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (แคนาดา) 

177. Take concrete measures to guarantee civil society space (Sierra Leone); 
ดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีพ้ืนที่ของภาคประชาสังคม (เซียร์ราลีโอน) 

178. Promote and protect the right to freedom of expression and media freedom, as well as the safety of journalists (Latvia); 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อ รวมถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว (ลัตเวีย) 

179. Ensure that laws and policies on the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association comply with relevant 
international human rights standards (Republic of Korea); 
รับรองว่า กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง (สาธารณรัฐเกาหลี) 
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180. Enhance its efforts in ensuring that all citizens have the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly in 
compliance with the article 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights (Timor-Leste);  
ส่งเสริมความพยายามในการรับรองให้ประชากรทุกคนมีสิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม  และการชุมนุมอย่างสงบ โดยสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๑๙ และ ๒๐ (ติมอร์-เลสเต) 

181. Uphold its international obligations regarding the rights to freedom of expression and peaceful assembly (Australia); 
ยึดมั่นในพันธกรณีระหว่างประเทศที่เก่ียวกับสิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ (ออสเตรเลีย) 

182. Improve the human rights situation, including by ensuring the freedom of expression (Japan); 
ปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงการรับรองเสรีภาพในการแสดงออก (ญี่ปุ่น) 

183. Improve the capacity of police, security forces and other law enforcement agencies to carry out their work while respecting the rights of 
people to freedom of assembly and expression, and civil society space (Malawi); 
ปรับปรุงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติงานโดยเคารพสิทธิในการมีเสรีภาพของประชาชน 
ในการชุมนุมและการแสดงออก รวมถึงการมีพ้ืนที่ของภาคประชาสังคม (มาลาวี) 

184. Ensure that the right to freedom of expression and opinion and the freedom of assembly are fully respected and protected, including in 
the context of a state of emergency (Czech) 
รับรองว่า สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น อีกท้ังการชุมนุมโดยสงบ ได้รับการเคารพและคุ้มครอง รวมถึงในบริบทของสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช็ก) 

185. Ensure the protection of civic space and human rights defenders, including youth, members of civil society, lawyers, media, and 
academics, so that they can operate freely and fully exercise the rights to freedom of expression, including online, and freedom of 
peaceful assembly and association (United Kingdom) 
รับรองการคุ้มครองพ้ืนที่ภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงเยาวชน สมาชิกภาคประชาสังคม นักกฎหมาย สื่อ และนักวิชาการ เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถดำเนินงานได้อย่างเสรีและใช้สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มท่ี ซึ่งรวมถึงในรูปแบบออนไลน์ และเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม 
(สหราชอาณาจักร) 

186. Ensure that rights of freedom of expression, opinion, and peaceful assembly are not unduly restricted by cybersecurity laws and its 
criminal code 
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รับรองว่า สิทธิในการมีเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น และชุมนุมอย่างสงบ จะไม่ถูกจำกัดอย่างไม่สมควรด้วยกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
และประมวลกฎหมายอาญา (นิวซีแลนด์) 

187. Create a safe and enabling environment to exercise the rights to peaceful assembly and freedom of expression and prevent attacks and 
intimidation against human rights defenders (Italy). 
สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติและเสรีภาพในการแสดงออก และป้องกันการทำร้ายและการข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (อิตาลี) 

188.  Continue to review and discuss the relevance of the death penalty to Thailand, with a view to consider the imposition of a moratorium 
on the death penalty and its complete abolition (Fiji); 
ทบทวนและหารืออย่างต่อเนื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเพ่ือมุ่งพิจารณาการระงับการใช้โทษประหารชีวิต และการยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์ (ฟิจิ) 

189. Take further action toward the abolition of the death penalty (New Zealand); 
ดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต (นิวซีแลนด์) 

190. Ensure the continuation of the process aimed at abolishing the death penalty (Romania); 
รับรองให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการที่มุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต (โรมาเนีย) 

191. Take necessary steps towards the full abolition of the death penalty (Slovakia); 
ดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสมบูรณ์ (สโลวะเกีย) 

192. Continue reviewing the use of the death penalty for all crimes (Timor-Leste); 
ทบทวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิดทางอาญา (ติมอร์-เลสเต) 

193. Take steps towards the abolition of the death penalty such as considering joining the Second Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty (Brazil); 
ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต เช่น การพิจารณาเข้าเป็นภาคี 
ต่อพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต (บราซิล) 

194. Conduct awareness-raising campaigns with the aim of educating the public on human rights and alternatives to death penalty (Croatia); 
จัดให้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพ่ือมุ่งให้ความรู้แก่สาธารณะในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและวิธีการลงโทษอ่ืนแทนโทษประหารชีวิต (โครเอเชีย) 

195. Reform the penitentiary system in order to ensure humane conditions of detention in accordance with international standards (Russian Federation); 
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ปฏิรูประบบเรือนจำเพ่ือรับรองว่าสถานที่คุมขังมีสภาพความเป็นอยู่อย่างมีมนุษยธรรมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ (รัสเซีย) 
196. Improve conditions for detainees and sentenced persons to ensure their right to humane treatment in detention (Ukraine); 

พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและนักโทษเพ่ือรับรองสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมขณะถูกคุมขัง (ยูเครน) 
197. Strengthen public awareness campaigns on the death penalty, with a view to the prompt ratification of the Second Optional Protocol to 

the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty 
สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องโทษประหารชีวิต เพื่อการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ ๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมืองโดยเร็ว โดยมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต 

198. Set up an independent mechanism for the prevention and suppression of torture and enforced disappearances, and reinforce the 
training of law enforcement officials and military (Afghanistan); 
จัดตั้งกลไกอิสระเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและทหาร (อัฟกานิสถาน) 

199. Ensure effective investigation on human trafficking and bring to justice the perpetrators and their accomplices (Russian Federation); 
รับรองให้มีการสืบสวนการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผู้กระทำผิด และผู้สมรู้ร่วมคิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (รัสเซีย) 

200. Develop a national plan against sexual and gender-based violence and bring its perpetrators to justice (France); 
จัดทำแผนพัฒนาระดับชาติเพ่ือต่อต้านความรุนแรงทางเพศและเหตุแห่งเพศภาพ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ฝรั่งเศส) 

201. Further strengthen its efforts regarding the provision of essential services and support of victims of sexual and gender-based violence (Hungary); 
เสริมสรา้งความเข้มแข็งของความพยายามในการให้บริการที่จำเป็นและความชว่ยเหลือที่มากยิ่งขึ้นต่อผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศภาพ (ฮังการี) 

202. Increase significantly investment in the fight against gender based-violence, especially with regard to the creation of a solid and reliable 
network of care for victims with full respect for their freedom (Spain); 
เพ่ิมการลงทุนมากยิ่งข้ึนในการต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเชื่อถือได้เพ่ือดูแลผู้เสียหาย โดยเคารพ 
ในเสรีภาพของผู้เสียหาย (สเปน) 

203. Take measures to foster a safe, respectful and enabling environment for civil society and human rights defenders, especially women 
human rights defenders, free from persecution, intimidation and harassment (Latvia); 
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ดำเนินมาตรการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้เกียรติ และเอ้ือต่อภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นสตรี  
ให้ปราศจากการถูกประหัตประหาร การข่มขู่ และการคุกคาม (ลัตเวีย) 

204. Ensure the protection of human rights defenders, including through prompt and thorough investigation of attacks (Norway); 
รับรองการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสอบสวนกรณีการถูกทำร้ายที่รวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วน (นอร์เวย์) 

205. Protect human rights defenders, including under a gender perspective, and investigate any reported cases of intimidation, harassment 
and attacks against them (Austria); 
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงจากมุมมองทางมิติเพศภาพ และดำเนินการสืบสวนการรายงานกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับการข่มขู่ คุกคาม และการทำร้ายนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน (ออสเตรีย) 

206. Take further steps to ensure a safe and enabling environment for human rights defenders, stop all forms of harassment, violence, and 
intimidation against them and ensure prompt, transparent and independent investigation into all reported cases 
ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับรองให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ืออำนวยสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยุติการล่วงละเมิด ความรุนแรง และการคุกคามในทุกรูปแบบ
และรับรองว่า จะมีการสอบสวนที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นอิสระในทุกคดีที่ได้รับการรายงาน (เช็ก) 

207. Adopt an open, merit-based process when selecting national candidates for UN Treaty Body elections (United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland); 

 จัดให้มีกระบวนการการคัดเลือกผู้แทนระดับชาติสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาอย่างเปิดเผยและบนพื้นฐานของความสามารถ (สหราชอาณาจักร) 
208. Continue its cooperation with the Human Rights Council and its mechanisms, including the Special Procedures (Pakistan); 

ร่วมมือกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ และกลไกต่าง ๆ รวมถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ อย่างต่อเนื่อง (ปากีสถาน) 
209. Consider endorsing requests from a number of Special Procedures of the Human Rights Council for visiting the country (Belarus); 

พิจารณาอนุมัติคำขอเยือนประเทศไทยจากกลไกพิเศษต่าง ๆ ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ (เบลารุส) 
210. Continue to cooperate actively and constructively with OHCHR and other mechanisms responsible for the promotion and protection of 

human rights (Morocco); 
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง แข็งขัน และสร้างสรรค์ กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลไกต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (โมร็อกโก) 
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211. Revise the bill on the operations of non-profit organizations to guarantee freedom of association (France); 
แก้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไร เพ่ือประกันเสรีภาพในการสมาคม (ฝรั่งเศส) 

212. Critically examine the effect of the repressive Draft Act of Operations of Not-for Profit Organizations (Germany); 
ศึกษาผลกระทบในลักษณะเป็นการปราบปรามของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. …. (เยอรมน)ี 

213. Ensure that the revision of the draft law on the functioning of NGOs is in line with international commitments (Luxembourg); 
รับรองว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) 

214. Create and maintain, in law and in practice, an enabling environment for civil society, including by guaranteeing that the draft Law 
governing Operation of Not-for-Profit Organizations (2021) is revised to conform with international norms and good regulatory practices 
relating to the freedom of peaceful assembly and association (Netherlands); 
สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อภาคประชาสังคมท้ังในด้านกฎหมายและในทางปฏิบัติ โดยรวมถึงการรับรองว่าจะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงาน 
ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน (ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๒๑)  ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ดีด้านเสรีภาพ 
ในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม (เนเธอร์แลนด์) 

215. Ensure that the adoption of new NGO-legislation will not prevent or impede civil society organisations from operating securely and freely (Norway); 
รับรองว่า การรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... จะไม่เป็นการกีดกันหรือขัดขวางองค์กรภาคประชา
สังคมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ (นอร์เวย์) 

216. Ensure the proposed NGO law does not impede civil society from undertaking legitimate activities (Australia); 
รับรองว่า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.... จะไม่เป็นการขัดขวางองค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนิน
กิจกรรมอันชอบธรรม (ออสเตรเลีย)  

217. Ensure that any potential new legislation governing the operations of the non-profit sector does not restrict the activities of civil society in 
   a manner inconsistent with Thailand’s international obligations, ensure all stakeholders are consulted on such legislation, and protect and 
   encourage the work of human rights defenders (Canada); 
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รับรองว่า กฎหมายใหม่ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันจะไม่จำกัดการดำเนินกิจกรรมของภาคประชาสังคมในทิศทาง
ที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย รับรองว่า ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว และคุ้มครองและสนับสนุน 
การทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (แคนาดา) 

218. Revise the Draft Bill on Not-For-Profit Organisations to ensure its full compliance with Thailand’s international human rights obligations, 
including article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Denmark); 
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒๒ (เดนมาร์ก) 

 
คำมั่นโดยสมัครใจ  

Thailand will:  
ประเทศไทยจะ 
1. Take steps towards revising legislation to be in line with international human rights instruments, including CAT and ICPPED 

ไทยจะปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

2. Study the possibility to become party to additional international instruments, including ILO Convention No. 189            
ศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศเพ่ิมเติม รวมทั้งอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๘๙ (ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน) 

3. Submit a midterm update on the implementation of the accepted recommendations and continue to engage with all sectors including 
on issues related to UPR recommendations that are not accepted  
จัดทำรายงานระยะกลางรอบ (midterm update) เพ่ือรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ รวมทั้งจะหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงในประเด็นตามข้อเสนอแนะที่ไทยไม่ได้ตอบรับ 

4. Strengthen the health system and universal health coverage (UHC) scheme to promote the right to health for all and promote 
international and multilateral cooperation for effective pandemic preparedness and response 
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในสุขภาพอย่างทั่วถึง และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และพหุภาคีเพ่ือการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ 

5. Enhance cooperation to end statelessness and promote the human rights of stateless persons particularly in the areas of education, 
social protection, and access to birth registration and granting of nationality and civil rights 
ดำเนินความร่วมมือในการขจัดความไร้รัฐและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึง
บริการในการจดทะเบียนเกิดและทะเบียนราษฎรของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และการพิจารณาให้สัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมือง 

6. Strengthen the promotion of human rights education and raising public awareness on human rights, including to provide intensive 
education and training for government officers on the Minnesota Protocol on Investigation on Potentially Unlawful Death (2016) and the 
Istanbul Protocol : manual on the effective investigation anก documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment in order to support the efforts in implementation of the obligations under CAT, while promoting cooperation with civil 
society and other countries in the implementation of the National Human Rights Plan, National Action Plan on Business and Human 
Rights, and accepted recommendations from the UPR 
เร่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งจะเพ่ิมความเข้มข้นในการศึกษาและจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
รัฐเกี่ยวกับพิธีสารมินนิโซตา (Minnesota Protocol on Investigation on Potentially Unlawful Death (2016)) และพิธีสารอิสตันบูล (Istanbul Protocol : manual 
on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) เพ่ือเสริมความพยายาม
ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะการป้องกันการทรมาน และจะส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
และข้อเสนอแนะที่ได้ตอบรับจากกระบวนการ UPR รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 

7. Consider introducing mandatory measures for businesses to conduct human rights due diligence  
พิจารณาแนวทางส่งเสริมมาตรการบังคับสำหรับภาคธุรกิจในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

8. Reaffirm our standing invitation to special procedures of the Human Rights Council  
ยืนยันการประกาศ standing invitation ต่อกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

* * * * * 


