
(A)   GE.11-17262    180112    190112 

  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  * باالستعراض الدوري الشاملاملعينتقرير الفريق العامل     

  تايلند    

  

__________ 

  .ُيعمم مرفق هذا التقرير كما ورد  *  

 
 A/HRC/19/8  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

8 December 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/19/8 

GE.11-17262 2 

  توياتاحمل
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ٨٧-٥  ...........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - الًأو  

  ٣  ١٠-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٥  ٨٧-١١  ....................احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء     

  ١٦  ٩٠-٨٨  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثانياً  
  ٣١  ٩٨-٩١  ...............................................التعهدات وااللتزامات الطوعية  - اًثالث  
  املرفق  

  ٣٢  ............................................................................تشكيلة الوفد     
 

  

  

  

  



A/HRC/19/8 

3 GE.11-17262 

  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واسُتعرضت احلالة يف تايلند يف اجللـسة الـسادسة         . ٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين   ١٤إىل  

وترأس وفد تايلند املبعوث اخلاص حلكومة تايلند . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥املعقودة يف 
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بتايلند يف جلسته        . امللكية، السيد سيهاساك فوانغكيتكو   

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ العاشرة املعقودة يف
 / حزيـران  ٢٠وتيسرياً لالستعراض املتعلق بتايلند، اختار جملس حقوق اإلنسان، يف            -٢

  .إندونيسيا وكوبا ونيجرييا): اجملموعة الثالثية(، جمموعة املقرِّرين التالية ٢٠١١يونيه 
جل استعراض  ، صدرت الوثائق التالية من أ     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :حالة حقوق اإلنسان يف تايلند
 A/HRC/WG.6/12/THA/1 ()أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة      /تقرير وطين   )أ(  

  ؛)Corr. 1و
) ب(١٥  للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً         )ب(  

)A/HRC/WG.6/12/THA/2(؛  
ـ    قموجز أعدته املفوضية السامية حل      )ج(   ) ج(١٥اً للفقـرة    وق اإلنـسان وفق

)A/HRC/WG.6/12/THA/3(  
وأحيلت إىل تايلند عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كـل مـن                 -٤

 واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى       ، وسويسرا ، والسويد ك، والدامنر ،اجلمهورية التشيكية 
 األسئلة متاحـة علـى الـشبكة اخلارجيـة          وهذه.  وهولندا ، والنرويج ،يرلندا الشمالية آو

  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض   - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
قال الوفد يف بيانه االفتتاحي إن عملية االستعراض الدوري الشامل ساعدت علـى               -٥

وعقـدت،  . وق اإلنسان بني مجيع أصحاب املـصلحة      تعزيز احلوار والتعاون يف قضايا حق     
 مشاورة بني الوكاالت احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين قصد حتديد التقـدم     ١٤باألخص،  

 جلسات استماع علنية بشأن     ٥احملرز يف حقوق اإلنسان والتحديات اليت تواجهها، وعقدت         
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تعراض فرصة لتقييم حالة حقوق وأتاحت عملية االس. مشروع التقرير الوطين يف مجيع املناطق
سيما يف جمال توعية مجيـع       ، وأدت دور احلافز إىل التغيري يف اجملتمع، ال         ذاتياً اإلنسان تقييماً 

  .أصحاب املصلحة حبقوق اإلنسان
وأضاف أن تايلند طرف يف عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، منها سـبع                -٦

 يف معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان وتتراجع ح طرفاًمعاهدات أساسية، وأهنا تنظر يف أن تصب 
  .عن حتفظاهتا على بعض املعاهدات

ديد باالستمرار يف إرساء الدميقراطيـة      وقدم الوفد معلومات عن التزام احلكومة اجل        -٧
وأشارت تايلند إىل أهنا حققت معظم األهداف       . وإيالء حقوق اإلنسان األولوية يف سياساهتا     

. ن التعليم العام جلميع األطفال     م  عاماً ١٥ت  وأّمن. ، مثل خفض معدل الفقر    اإلمنائية لأللفية 
وقدم . التغطية الصحية الشاملة    احلق يف الصحة بواسطة حتسني األمن الصحي ونظام        وكفلت

الوفد معلومات أيضا عن جهود احلكومة حلماية الفئات املهمشة، مثل األطفـال والنـساء              
  . اإلثنية واملهاجرينتواجملموعاواملعاقني واملسنني 

 تزال قائمة يف جماالت شـىت،     ما إن تايلند تعترف بأن التحديات       ومضى الوفد قائالً    -٨
، والوضع يف مقاطعات    ٢٠١٠ مايو/خاصة الوضع السياسي يف البالد عقب اضطرابات أيار       

نشاء اللجنة وتشري تايلند يف هذا الصدد إىل إ   . احلدود اجلنوبية، وقضايا اهلجرة واالجتار بالبشر     
 إىل مبـادئ العدالـة       سبع توصيات استناداً   التايلندية للحقيقة واملصاحلة اليت قدمت مؤخراً     

  .للجميع، ومساءلة اجلميع، واملصاحلة بني اجلميع، وهي مبادئ تقبلتها احلكومة بقبول حسن
 الوضع يف مقاطعات احلـدود اجلنوبيـة؛      أيضاً  ومن التحديات اليت ألقي عليها الضوء         -٩

فقد هدد مرتكبو   .  طال أمده وجيب اقتالع جذوره     ، وإمنا عنفاً   مسلحاً وهذا الوضع ليس نزاعاً   
اإلسالمية، بتوظيـف   -  املاليوية- أعمال العنف هذه املنطقة، املعروفة هبويتها الثقافية التايلندية    

ميكن أن تربر    الايلند إن االختالفات الثقافية     وقالت ت . االختالفات الثقافية لتربير تلك األعمال    
ويف الوقت  .  ونفسياً أعمال العنف العشوائي باملدنيني اليت أصابت الناس إصابات بالغة جسدياً         

نفسه، ما تزال ادعاءات إفالت مسؤويل الدولة من العقاب تعاجل بواسطة سبل االنتصاف املدنية              
  .دد اجلوانبوتسلّم تايلند بأن الوضع يستلزم انتهاج هنج متع. والتأديبية واجلنائية

واسترسلت تايلند قائلة إهنا تعترب اهلجرة واالجتار بالبشر حتديني ال بد من التغلـب                -١٠
وقدمت تايلند معلومـات عـن العمـال        . عليهما على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل     

املهاجرين املقيمني يف البلد البالغ عددهم مليونني، واآلالف املؤلفة من املـشردين وطـاليب              
وإذا كانت تايلند تقر مبا يقدمه العمال املهاجرون من إسهامات للبلد وضرورة تعزيز          . للجوءا

حقوقهم ومحايتها، فإهنا ترى ضرورة محاية سالمة حدودها وقوانينها يف ميـداين اهلجـرة              
 من أجل   ٢٠٠٤وأشارت باخلصوص إىل أن عملية تسجيل قد بدأ تنفيذها منذ عام            . والعمل

مال املهاجرين وأطفاهلم تسوية ممنهجة، وقد أضيف إليها اليـوم عمليـة            تسوية أوضاع الع  
  .للتحقق من اجلنسية
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وترد البيانات اإلضافية اليت مل يتسن اإلدالء       .  ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     وفداً ٥٢أدىل    -١١

بب ضيق الوقت يف املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض الـدوري           هبا أثناء احلوار التفاعلي بس    
  . من هذا التقريروترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع ثانياً. )١(الشامل، إن أتيحت

وأشاد عدد من الوفود بتايلند على عرض تقريرها الذي أعد بالتشاور مع أصـحاب                -١٢
  .ومات املفيدة وأخذ بالنقد الذايت عند تقييمه للتحديات باملعل وغنياًاملصلحة والذي كان شامالً

وأعرب عدد من الوفود عن تقديره الشديد ملسامهة تايلند يف أعمال اجمللس ولدورها               -١٣
  .الريادي يف استعراض اجمللس

 بالنهج القائم على حقوق اإلنسان الذي تتبعه تايلنـد يف           وأحاطت فييت نام علماً     -١٤
االقتصادية، خاصة   - ثنت على ما أجنزته تايلند يف جمال التنمية االجتماعية        وأ. تنفيذ سياساهتا 

واستحسنت التـزام   . القضاء على الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية، واملساواة بني اجلنسني        
وسّرها أن تالحظ التطورات    . تايلند بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة        

  .وقدمت توصيات.  عن االنتخابات العامةاألخرية النامجة
وأشارت سري النكا إىل أن تايلند طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسـية               -١٥

وأشـادت بإجنازاهتـا يف     .  اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية      ١٤وأهنا صدقت على    
 والسياسة الـصحية    جماالت القضاء على الفقر املدقع؛ وتنفيذ خطة التنمية الوطنية العاشرة؛         

القائمة على احلقوق؛ ونظام التغطية الصحية الشاملة؛ وااللتزام بقطع دابر مجيع أشكال العنف    
التعلـيم  "املسلّط على املرأة؛ واإلجراءات املتخذة حلماية حقوق األطفال؛ وتنفيذ سياسـة            

  .وقدمت توصيات. ؛ وااللتزام مبكافحة االجتار بالبشر"للجميع
غافورة إىل اإلصالحات اليت أجريت حلماية حقوق اإلنسان، والتقـدم          وأشارت سن   -١٦

وأشـادت  . احملرز يف جماالت الرعاية الصحية، والتعليم، واحلد من الفقر، والتنمية الريفيـة           
.  من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بالقضاء على الفقـر املـدقع           ١بتحقيق تايلند اهلدف    

تايلند بآليات حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شـرق          وأعربت عن تقديرها اللتزام     
وأقرت بالتحديات اليت تواجه تايلند للتصدي لالجتار بالبشر، ورحبت بدعوة          ). آسيان(آسيا  

  .وقدمت سنغافورة توصيات. املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر إىل زيارة تايلند
 من األهداف اإلمنائية لأللفية ١لند للهدف وأثنت الفلبني بصفة خاصة على حتقيق تاي   -١٧

كما أثنت على اجلهود املبذولة ملعاجلـة الفـروق االجتماعيـة،         . املتعلق بالقضاء على الفقر   
__________ 

 ا،وروماني،  والدامنرك،   ليشيت - وتيمور   ، وبلجيكا ، والربتغال ،وإكوادور،  أفغانستانوتشمل بيانات كل من      )١(
،  وملـديف  ،واملكـسيك ،  واملغربا،   والتفي ، وكوستاريكا ، وقريغيزستان ، وغواتيماال ، والعراق ،وشيلي
 .نواليم،  وهولندا،ونيجرييا
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سيما أطفال العمال املهاجرين، والتقدم احملـرز يف   وإعمال حق مجيع األطفال يف التعليم، وال   
شاركة تايلند يف رابطة أمم جنوب شرق       مكافحة عمل األطفال واالجتار بالبشر، فضالً عن م       

وشجعت الفلبني تايلند على معاجلة أوجه القصور اهليكلي ومواصلة بنـاء القـدرات             . آسيا
  .وقدمت الفلبني توصيات. املؤسسية

وأشادت بروين دار السالم بالتزام تايلند باحترام حقوق اإلنسان علـى الـصعيدين              -١٨
عدالة واملساواة االجتماعية بواسـطة خطـة التنميـة         الوطين واإلقليمي؛ ومساعي حتقيق ال    

االقتصادية واالجتماعية الوطنية؛ وبرامج وسياسات القضاء على الفقر املدقع اليت تـؤدي إىل            
 من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ واجلهود املبذولة حلمايـة احلـق يف العمـل              ١حتقيق اهلدف   

  .وقدمت توصيات. والصحة والتعليم
 من األهداف اإلمنائيـة     ١الدميقراطية الشعبية بتحقيق اهلدف      هورية الو وأشادت مج   -١٩

وأشارت إىل أن تايلنـد     .  يف طريق املصاحلة   وأعربت عن أملها أن حتقق تايلند تقدماً      . لأللفية
وأشادت خبطة عمل تايلند الوطنيـة حلقـوق        . طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسة     

ملدين؛ واجلهود اليت تبذهلا للتراجع عن التحفظات على بعض         اإلنسان؛ وحوارها مع اجملتمع ا    
معاهدات حقوق اإلنسان وللتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ وتنفيذ توصـيات            

  .وقدمت توصيات. هيئات املعاهدات
وأشادت كمبوديا جبهود تايلند لرفع مستوى العمليات الدميقراطية؛ وترسيخ سيادة            -٢٠

كما أثنت على التزام تايلنـد  . ذ السياسات الرامية إىل االرتقاء حبقوق اإلنسان    القانون؛ وتنفي 
وأشارت إىل التقدم يف جعل التعليم والرعايـة الـصحية يف           . بتعزيز التنمية الشاملة واملنصفة   

 من األهداف اإلمنائيـة     ١وأشادت بتحقيق اهلدف    . متناول اجلميع والتصدي لالجتار بالبشر    
  .وقدمت كمبوديا توصيات. بالقضاء على الفقر املدقعلأللفية املتعلق 

وهنأت ماليزيا تايلند بانتخاباهتا السلمية وانضمامها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      -٢١
 مـن   ١والحظت بارتياح التقدم الذي أحرزته تايلند يف حتقيـق اهلـدف            . الفساد مؤخراً 

االقتـصادية،   - اء على الفوارق االجتماعيـة    األهداف اإلمنائية لأللفية والتركيز على القض     
واستعلمت ماليزيا عن اجملاالت اليت تتعاون فيها األفرقة . سيما بني املناطق الريفية واحلضرية ال

املتعددة االختصاصات املنبثقة عن الشراكات على مستوى القطاع العـام لتعزيـز حقـوق              
  .وقدمت ماليزيا توصيات. اإلنسان

 ١  مع اهلدف  ارتياح إجنازات تايلند يف جمال القضاء على الفقر متشياً        والحظت كوبا ب    -٢٢
من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ والنتائج اإلجيابية يف تعزيز احلق يف التعليم ومحايتـه؛ ومعـدل               

 يف املائة؛ والنظام التعليمي اجلامع واملنصف؛ ونظـام         ٩٨اإلملام بالقراءة والكتابة الذي يبلغ      
ة الشاملة، إضافة إىل تعزيز حقوق األطفـال والنـساء واملعـاقني واملـسنني        التغطية الصحي 

  .وقدمت كوبا توصيات. ومحايتها
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وأعربـت  .  خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان       تايلند ورحبت الصني بوضع    -٢٣
  من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ واالهتمام الكبري الـذي        ١عن تقديرها لتحقيق تايلند اهلدف      

أولته للصحة، والتعليم، ومحاية حقوق األطفال والنساء واملسنني والعمال املهاجرين؛ واجلهود     
والحظت الصني أن تايلند ما تزال تواجه حتديات، وأملـت          . املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر   

  .أن يساعد اجملتمع الدويل تايلند على بناء قدراهتا
ء آلية للشكوى من انتهاكات حقـوق اإلنـسان         وحّيت ميامنار جهود تايلند إلنشا      -٢٤

وأشادت بالتدابري اليت اختذهتا تايلند لتعزيـز حقـوق العمـال           . لتعزيز فعالية نظمها للرصد   
  .وقدمت ميامنار توصية". عملية التحقق من اجلنسية"املهاجرين ومحايتها، مبا فيها 

 العدالة للفقراء واحملرومني    وأشادت إندونيسيا جبدول أعمال تايلند للتنمية الذي يوفر         -٢٥
عمالً بتوصيات جلنـة اإلصـالحات الوطنيـة ومجعيـة          ، ويقلص فجوة الالمساواة     أساساً

واستحسنت إندونيسيا التزام تايلند حبقوق اإلنسان والتقدم احملـرز يف          . اإلصالحات الوطنية 
ع ووسائل  وأشارت إىل دور اجملتمع املدين وأصحاب املشاري      . وضع تشريعات حقوق اإلنسان   

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. اإلعالم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
الية عن تقديرها للتنـاوب     وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشم        -٢٦

 السلس، لكنها حثت تايلند على أن تتأكد من أن األطر القانونية واملؤسسية فعالـة       احلكومي
وقالت إهنا تشعر بقلق بالغ إزاء توظيف القانون يف التحكم يف احلق . انيف محاية حقوق اإلنس

وأعربت عن تأييدها الشديد للجنة احلقيقة واملصاحلة، وعن أملها أن تتحسن         . يف حرية التعبري  
  .وقدمت توصيات. األوضاع يف جنوب تايلند

ها على سلوك   ، وشجعت وهنأت اجلزائر تايلند بنجاح االنتخابات اليت نظمت مؤخراً         -٢٧
والحظت أن تايلند ملتزمة باحلق يف التنمية، وشددت على األمهية املمنوحـة     . سبيل املصاحلة 

  .وقدمت اجلزائر توصيات. للنهوض بدور املرأة يف احلياة العامة
 القوانني املتعلقة بانتهاك حرمة شـخص امللـك واجلـرائم           وأشارت فرنسا إىل أن     -٢٨

والحظت بقلـق أن املراسـيم      .  حيد من حرية التعبري واإلعالم     اً مفرط احلاسوبية تطبق تطبيقاً  
وقالت . االستثنائية ما تزال سارية املفعول، وهي سبب العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان           

وأكدت على أن وضع الروهنجيـا      . إهنا تأسف على استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام يف تايلند        
  .وقدمت توصيات. مقلق للغاية

 سلوفينيا بالتزام تايلند بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مـشريةً إىل التثقيـف             وأشادت  -٢٩
ورحبت باخنراط تايلند يف قضايا حقوق األطفال، مشرية إىل         . والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    

واعترفت سلوفينيا بضرورة حتـسني     .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٧تراجعها عن التحفظ على املادة      
  .وقدمت توصيات. الت محاية حقوق اإلنسان وحّيت ختطيط تايلند ملعاجلتهاالعديد من جما
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وأعربت اليابان عن تقديرها إلدارة تايلند املمتازة يف جمال حقوق اإلنـسان أثنـاء                -٣٠
ورحبت بالتدابري املضادة املتخذة ملعاجلة قضية االجتار       . رئاستها رابطة أمم جنوب شرق آسيا     

وأشادت بتايلند على محاية احلقـوق     . قى من حتديات إلنفاذ القوانني    بالبشر واالعتراف مبا تب   
اإلنسانية للمشردين وتعزيزها، وقالت إهنا تتوقع أن تستمر يف اختاذ التدابري الالزمة لتـشجيع          

  .وقدمت توصيات. املشردين على االعتماد على أنفسهم
. الة، وحظر التعـذيب   ورحبت النمسا بإصالح نظام إقامة العدل، واللجوء إىل العد          -٣١

وأعربت عن قلقها إزاء اإلفالت من العقاب على أعمال العنف اليت ترتكبها قوات األمـن؛               
. ومضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان واختفائهم؛ والوفاة أثناء االحتجاز؛ وظروف احلبس          

ن، واحلـد  واستعلمت النمسا عن التدابري اليت ينبغي اختاذها لتحسني النظام القضائي والسجو    
  .وقدمت توصيات. من عدد النساء واألطفال يف السجون

سيما حقوق   ورحبت بوتان باألولوية املمنوحة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ال          -٣٢
وأعربت . النساء واألطفال، واحلق يف التنمية، واملساواة بني اجلنسني، ومكافحة االجتار بالبشر

 ،لـضحايا املـساعدة ل    من أجل تقـدمي    ة لضحايا العنف  عن تقديرها إلنشاء املراكز اجلامع    
  .وقدمت بوتان توصيات. وإلصدار قواعد بنكوك للقضاء على التمييز حبق السجينات

) ٢٠١٣-٢٠٠٩(واعترفت نيكاراغوا بأمهية خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان            -٣٣
 اخنفاض معدل الفقر    وأشارت إىل . اليت ترمي إىل ترسيخ حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البالد         

 سنوات؛ والتغطية الصحية الـشاملة؛ وتـوفري التعلـيم          ١٠ يف املائة على مدى      ٢٥بنسبة  
. واستحسنت اجلهود اليت بذلتها تايلند والنتائج اليت حققتها يف العقـود املاضـية            . األساسي

  .وقدمت توصيات
يت اختذهتا تايلند يف جمال     وأشادت نيبال بالتدابري التشريعية والسياساتية واملؤسسية ال        -٣٤

وأثنت على . حقوق اإلنسان، والتزامها مبأسسة الدميقراطية، وسيادة القانون، وعملية املصاحلة
املبادرات املتخذة يف جماالت الصحة والتعليم ومتكني املرأة، والتزامات تايلند باحلق يف العمل،             

  هنـأت نيبـال تايلنـد بتقـدمها       و. وحقوق األطفال واملعاقني واملسنني والفئات احملرومة     
  .وقدمت توصيات. االقتصادي - االجتماعي

، وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بتايلند على االنتخابات اليت عقدهتا مـؤخراً            -٣٥
ورحبت بالتزام احلكومة اجلديدة بزيـادة      . وشجعت احلكومة على التقدم يف عملية املصاحلة      

وقدمت . صاحلة ملواصلة حترياهتا اجلارية وحتقيق أهدافها كاملةً  الدعم الرمسي للجنة احلقيقة وامل    
  .الواليات املتحدة توصيات

وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء اإلصابات النامجة عن احتجاجات السنة املنـصرمة              -٣٦
وعن أملها أن تتمكن جلنة احلقيقة واملصاحلة من الوصـول إىل املـوارد واحلـصول علـى                 

ت أستراليا إىل التزام تايلند مبكافحة االجتار بالبـشر، وشـجعتها علـى             وأشار. املعلومات
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واقترحت أن تراعي اللجنـة املعنيـة       . التصديق على املعاهدات الدولية املتعلقة هبذا املوضوع      
وعن الرتاع الذي   . بتقدمي املشورة يف قضايا انتهاك حرمة شخص امللك احلق يف حرية التعبري           

ند، شجعت أستراليا على احلوار والتحقيق الرتيـه يف انتـهاكات           تدور رحاه يف جنوب تايل    
  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان

وأشارت كندا إىل التقدم الكبري الذي أحرزته تايلند يف تعزيز حقوق اإلنسان، إذ إهنا   -٣٧
لكنها ما تزال قلقة من تعارض قوانني       . قلصت معدل الفقر وحققت األهداف اإلمنائية لأللفية      

من اخلاصة مع املعايري الدولية، مبا فيها حاالت اإلفالت من العقاب، وبعض القيود علـى               األ
. حرية التعبري ووسائل اإلعالم، واإلعادة القسرية لطاليب اللجوء، وتطبيق عقوبـة اإلعـدام            

  .وقدمت كندا توصيات
ثيـل  وأشادت فنلندا باعتراف تايلند بوجود عنف ميارس على املرأة، وتدين نسبة مت             -٣٨

سيما املشتغالت   املرأة يف السياسة، واملعدل املرتفع للمصابات باإليدز والعدوى بفريوسه، ال         
واستعلمت فنلندا عن التدابري املتخذة لتأمني احلقوق اإلنسانية للمشتغالت باجلنس،          . باجلنس

وأشارت إىل طلبات الزيارة اليت قدمها مقررون خاصـون عـدة،           . خاصة احلق يف الصحة   
  .وقدمت توصيات. فسرت عما إذا كانت تايلند ستسمح بتلك الزيارات أم الواست
وشددت على  . وأشادت نيوزيلندا بتايلند على االنتخابات واالنتقال السلمي للسلطة         -٣٩

بعض الشواغل مثل تأثري التدابري األمنية على االحتجاز التعسفي، وحرية التعـبري، والعـدد              
ورحبت جبهود تايلند   . املنصرمرج نطاق القانون على مدى العقد       الكبري املزعوم للَوفََيات خا   

  .وقدمت توصيات. ملكافحة االعتداءات على املهاجرين
سيما مزاعم اإلفراط يف اسـتعمال       وفيما يتعلق بالشواغل إزاء الوضع السياسي، ال        -٤٠

جراءات الدولية  ، ذكّرت تايلند بأن املبدأ العام هو أن اإل        ٢٠١٠مايو  /القوة أثناء أحداث أيار   
السبعة لضبط احلشود قد طبقت على مجيع احلوادث، وبأنه حيقَّق يف اإلفـراط املزعـوم يف                

 بتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة املتعلقة باحتجاز       وعمالً. استعمال القوة على يد أفراد األمن     
وترتب . اج بكفالة احملتجني، قُدمت مساعدة قانونية ومالية إىل احملتجزين الذين التمسوا اإلفر         

وقدمت احلكومـة حـىت اآلن      .  حمتجاً ٢٥ قادة رئيسيني و   ٧اإلفراج بكفالة عن    على ذلك   
  . ماليني دوالر أمريكي، منها تعويض قانوين للمتوفني واملصابني٣,٥مساعدة قدرها حنو 

وعن الشواغل املتعلقة بالقيود املفروضة على حرية التعبري، خاصة بواسـطة قـانون              -٤١
ك حرمة شخص امللك، قالت تايلند إن تدابري اختذت لتجنب القضايا اليت قد تطرح من               انتها

جراء تطبيق القانون، مثل إنشاء جلنة يف مقر الشرطة التايلندية امللكية لفحص األسس القانونية 
 إىل القانون، وجلنة استشارية لوكاالت إنفاذ القوانني تعمل عمـل           للتهم حبق األفراد استناداً   

  . مراجعة إضافيةآلية



A/HRC/19/8 

GE.11-17262 10 

وفيما يتعلق بقانون اجلرائم احلاسوبية، أوضحت تايلند أن إيقاف االتـصال بـاملواقع               -٤٢
، بوسائل منها استطالع آراء     الشبكية مرهون مبوافقة احملكمة، وأن القانون خيضع للتعديل حالياً        

  .يري الدولية ومقدمي خدمات االستضافة الشبكية، حبيث يتقيد باملعااإلنترنتمقدمي خدمات 
 على أهنا ألغتها يف حالة األشخاص الذين        وعن عقوبة اإلعدام، شددت تايلند جمدداً       -٤٣

  . سنة وأهنا مل تعد تطبقها على احلوامل واملصابني باختالالت عقلية١٨تقل أعمارهم عن 
وفيما يتعلق بظروف السجن، أشارت تايلند إىل أنه حيق جلميع من يشتبه يف أهنـم                 -٤٤

لعـدل تقـدم مبـالغ ماليـة إىل مـن            باإلفراج املؤقت، وأن وزارة ا     أن يقدموا طلباً  جناة  
وعالوة على ذلك، عدل قانون اإلجراءات اجلنائية علـى حنـو           . يستطيعون دفع الكفالة   ال

  .يسمح ببدائل للسجن
وعن املسائل املتعلقة بالقضاء، قالت تايلند إن استقالل القضاء يكفله الدستور، وإهنا              -٤٥
  .لتزمة بإقامة العدل بفعالية وشفافية ويف الوقت املناسبم

وعن مرسوم الطوارئ يف مقاطعات احلدود اجلنوبية، قالت تايلند إهنا ترى أن العنف               -٤٦
غري أن مرسوم الطوارئ ال ينص علـى إفـالت مـسؤويل            . فرض سن قوانني أمنية خاصة    

 لفتـرات غـري      احتجازهم تعسفاً  احلكومة من العقاب وال على القبض على املشتبه فيهم أو         
وأشارت تايلند يف هذا الصدد إىل أن ممثلي اللجنة الدوليـة للـصليب     . حمدودة دون حماكمة  

األمحر، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ووكاالت األمم املتحدة، والسلك الدبلوماسـي،           
لنظر يف مرسوم   أضف إىل ذلك أن جملس الوزراء يعيد ا       . منحوا حق زيارة مراكز االستجواب    
  . عن قوانني األمن اخلاصة تدرجيياًالطوارئ كل ثالثة أشهر قصد التخلي

 منهاوأبلغ الوفد بأن إجراءات اختذت حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وأسرهم،              -٤٧
  .سن قانون محاية الشهود

تكن تايلنـد   وعن املسائل املتعلقة باملشردين وطاليب اللجوء، ذكّر الوفد بأنه إذا مل              -٤٨
، فإهنا كانت دائما تتقيد باملبادئ اإلنسانية، ومنها مبـدأ          ١٩٥١ يف اتفاقية اللجوء لعام      طرفاً

  .عدم اإلعادة القسرية
وفيما يتعلق باحتجاز املهاجرين غري الشرعيني، قال الوفد إن تايلند قـدمت إلـيهم      -٤٩

  .سب احلالةاملساعدة اإلنسانية الالزمة، وإهنا توفر اإلفراج املشروط حب
وعن قضية التعذيب، أشار الوفد إىل أن الدستور مينعه وأن احلكومـة تـسعى إىل                 -٥٠

  .تعريفه يف القانون احمللي
 من اتفاقية حقوق الطفـل،      ٧يف التراجع عن حتفظاهتا على املادة       أيضاً  وتنظر تايلند     -٥١

 من العهد   ٩ و ٦، واملادتني    من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ١٦واملادة  
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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وأشارت اهلند إىل إطار تايلند املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان، خاصـة              -٥٢
وأشـادت بقبـول   . حقوق األطفال والنساء واملسنني واملعاقني والطوائف اإلثنية واملهاجرين     

ساعدة املقدمة إىل املهاجرين، وبالتزامها مبكافحـة االجتـار         تايلند الالجئني واملشردين، وبامل   
واستعلمت عن جتربـة تايلنـد يف تنفيـذ الـسياسات           . بالبشر وبغاء األطفال والعنف هبم    

  .واالستراتيجيات املتعلقة بنمو الطفل يف املراحل املبكرة
 األطفـال،   ورحبت قطر بالتدابري املتخذة حلماية الفئات املستضعفة وملكافحة عمل          -٥٣

بوسائل منها إنشاء جلنة وطنية إلهناء أسوء أشكال عمل األطفال، اليت يرأسها رئيس الوزراء،           
وسألت قطر عما إذا كان تنفيذ سياسة   . وسن قوانني حتمي حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة      

  .وقدمت توصيات. التعليم للجميع يشمل املسلمات يف اجلنوب أيضاً
لتزام الذي أبدته تايلند إلرساء قيم الدميقراطية بواسـطة تنظـيم           وأشار لبنان إىل اال     -٥٤

والحظ بعني الرضا اجلهود املبذولة لتحسني نظام العدالة        . االنتخابات وتسريع عملية املصاحلة   
  .وقدم توصيات. اجلنائية حبيث يالئم النساء واألطفال

ي والعدالة للجميع،   واستحسنت مصر اإلجراءات املتخذة لتحقيق االستقرار السياس        -٥٥
وطلبت االستزادة من املعلومـات  . والحظت االهتمام بإنشاء بنية حتتية متينة حلقوق اإلنسان       

عن اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، ومكافحة عمـل األطفـال              
لى الفـوارق   وطلبت تزويدها بآخر املعلومات عن اإلجراءات املتخذة للقضاء ع        . واستغالهلم

  .وقدمت توصيات. االجتماعية واالقتصادية
 اعتمد اإلعالن العـاملي      بلداً ٤٨وأشارت عمان إىل أن تايلند كانت من بني أول            -٥٦

، وأهنا طرف يف العديد من معاهـدات حقـوق اإلنـسان            ١٩٤٨حلقوق اإلنسان يف عام     
وقـدمت  . قليمي والدويلاألساسية، وأهنا تسعى إىل محاية حقوق اإلنسان على الصعيدين اإل        

  .عمان توصيات
وسلّمت حباجة  . وأعربت النرويج عن تقديرها لتعاون تايلند مع آليات حقوق اإلنسان           -٥٧

وأضافت أهنا  . تايلند إىل املوازنة بني محاية امللكية الدستورية وحق األفراد يف التعبري عن آرائهم            
الت إهنا قلقة إزاء الزيـادة احلـادة يف التـهم    وق. مستعدة ملشاركة تايلند جتربتها يف هذا املقام     

  .وقدمت توصيات. ورحبت بلجنة احلقيقة واملصاحلة. واإلدانات يف السنوات األخرية
وسلطت باكستان الضوء على التزام تايلند حبقوق اإلنسان، بوسائل منها تعاوهنـا              -٥٨

ضية الـسامية حلقـوق   اجلاد مع منظومة حقوق اإلنسان واستضافتها املكتب اإلقليمي للمفو      
وحّيت باكستان التقلص احلاد يف معدل الفقر على مـدى العقـدين املاضـيني،              . اإلنسان

  .وقدمت توصيات.  جبهود احلكومة ملكافحة االجتار بالبشروأحاطت علماً
وأشادت مجهورية مولدوفا بتايلند على وضع آليات حلماية حقوق اإلنسان، منـها              -٥٩

 حقوق اإلنسان؛ وحّيت احلكومة على تنفيذها خطة العمل الوطنية          اللجنة الوطنية لسياسات  
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الثانية حلقوق اإلنسان؛ كما حيت اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بـني الرجـل واملـرأة               
  .وقدمت توصيات. ومكافحة االجتار بالبشر

ـ      -٦٠ افت وأشارت الربازيل إىل التدابري املتخذة ملكافحة العنف املمارس على املرأة، وأض
االقتصادية، لكنها أشـارت   - وحّيت املنجزات االجتماعية  . أن القضية ما تزال تطرح حتدياً     

وأشادت بنظام الرعاية الصحية الشاملة، واستفسرت عن تلقي األجانب         . إىل تنامي الفوارق  
لكنها ظلت قلقة من القيود املفروضة على حرية الرأي والتعـبري بواسـطة             . الرعاية الصحية 

وقـدمت  . لطوارئ، وقانون انتهاك حرمة شخص امللك، وقانون اجلرائم احلاسوبية        مرسوم ا 
  .الربازيل توصيات

واستعلمت أملانيا عما إذا كانت احلكومة تنوي مراجعة قانون انتهاك حرمة شخص              -٦١
 امللحـق   ١٩٦٧امللك والتصديق على االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني وعلى بروتوكول عام           

كما استعلمت عن اإلجراءات الـيت      . فاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية     هبا، واالت 
واستفسرت عن الطريقة اليت ستعزز هبا تايلند     . تنوي اختاذها لتسجيل والدة األطفال الالجئني     

  .حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف اجلنوب
ك براجمها التعليميـة  وحّيت هندوراس جهود تايلند حلماية حقوق اإلنسان، ومن ذل       -٦٢

وأشارت إىل التحديات اليت يطرحها العنف باألطفال       . لألطفال وخطة العمل حلقوق اإلنسان    
واستعلمت عما إذا كانت تايلند تنوي التـصديق        . ومشاركة األطفال يف اجلماعات املسلحة    

ملقرر اخلاص؛  على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ودعوة ا           
  .وقدمت توصيات. كما استعلمت عن الضمانات املتاحة للعمال املهاجرين للجوء إىل العدالة

ت أوروغواي اإلصالحات البنيوية اليت أجرهتا تايلند لتحقيق العدالة االجتماعية          وحّي  -٦٣
  من األهداف  ١وألقت الضوء على اخنفاض معدل الفقر وحتقيق اهلدف         . ألفقر سكان البالد  

وأشارت إىل األولوية اليت توليها تايلند حلقوق املـرأة، وشـجعتها علـى             . اإلمنائية لأللفية 
وأشارت إىل إنشاء آليات لتنفيذ اتفاقيـة حقـوق         . االستمرار يف اختاذ تدابري يف هذا الصدد      

  .وقدمت توصيات. الطفل
 هبا على   ت سلوفاكيا اخنراط تايلند يف أعمال جملس حقوق اإلنسان، وأشادت         وحّي  -٦٤

إعمال حقوق األطفال، خاصة يف جمال مكافحة االعتداء اجلنسي واالجتار ألغراض االستغالل 
نـسان يف   ند مكتب املفوضية الـسامية حلقـوق اإل       وأشارت بتقدير إىل دعم تايل    . اجلنسي
  .وقدمت توصيات. بانكوك

سيما  يزها، ال وأشارت مجهورية كوريا إىل التزام تايلند حبماية حقوق اإلنسان وتعز           -٦٥
ورحبت باخلدمات املقدمـة إىل ضـحايا العنـف،         . حقوق الفئات املستضعفة والسجينات   

وأشارت إىل املبادرات املتعلقة بالتعليم يف جنوب تايلند للحد من العنـف املمـارس علـى                
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وشجعتها على القـضاء علـى      . وقالت إهنا قلقة من القوالب النمطية بشأن النساء       . األطفال
  .وقدمت توصيات. ال ووضع نظام للمراقبةعمل األطف

واستعلمت عن  . وقالت جنوب أفريقيا إهنا تدعم جهود تايلند للتراجع عن حتفظاهتا           -٦٦
وحثتها على طلب املساعدة على     . التقدم الذي حققته يف التغلب على حتدي العنف باألطفال        

. سياسات حقوق اإلنسان  التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وبناء القدرات إلنفاذ          
  .وقدمت توصيات

وأعربت مجهورية فرتويال البوليفارية عن تقديرها جلهود تايلنـد لتحقيـق التنميـة          -٦٧
. االقتصادية الشاملة واملنصفة بواسطة تقليص معدل الفقر والقضاء على اجلوع          - االجتماعية

دة الفئات املستضعفة، مثل    وحّيت السياسات والربامج املتعلقة باملشاركة االجتماعية ومساع      
  .وقدمت توصيات. العدل يف توزيع األراضي واملوارد، والتغطية الصحية الشاملة

وأشارت اململكة العربية السعودية إىل إجنازات تايلند اليت واصلت تعزيـز حقـوق               -٦٨
وسلطت الضوء على التقدم يف جمـال       . اإلنسان ومحايتها على املستويني القانوين واملؤسسي     

سيما يف التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بني خمتلف فئـات اجملتمـع              قوق اإلنسان، ال  ح
  .وقدمت توصيات. وأعربت عن أملها أن تستمر يف هذه اجلهود. التايلندي

وألقت بنغالديش الضوء على التزامات تايلند يف جمال حقوق اإلنسان، وقالـت إنـه                -٦٩
ن وطأة الفقر، والتعليم، والصحة، واحلماية االجتماعية،       شجعها ما أجنزته يف ميادين التخفيف م      

وحّيت بنغالديش تايلند على سعيها إىل      . مشرية إىل السياسات واخلطط املتبعة يف تلك اجملاالت       
وأشارت إىل التحـديات الـيت تطرحهـا الفـوارق          . حتقيق االستقرار السياسي ومتكني املرأة    
  .وقدمت توصيات. طفال والنساء واملهاجريناالجتماعية، واالجتار، ومحاية حقوق األ

وفيما يتعلق بقضية االجتار بالبشر، شرعت احلكومة يف عملية التصديق على اتفاقية              -٧٠
. ، وبروتوكول بالريمو ملكافحـة االجتـار      ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     األمم املتحدة 

 معظم مـواد الربوتوكـول،      ٢٠٠٨وعالوة على ذلك، يتضمن قانون مكافحة االجتار لعام         
 املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار      واملبادئ التوجيهية املوصى هبا    املبادئ"وكذا العديد من مواد     

  .اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان" بالبشر
مبادئ توجيهية وإجراءات لتحديد هوية ضحايا االجتار، ومنها        أيضاً  ووضعت تايلند     -٧١

مات الصحية، واالستشارات النفسانية، واملساعدة القانونية، وخـدمات التعلـيم          تقدمي اخلد 
ويضاف إىل ذلك عدم حماكمة الضحايا على انتـهاك قـوانني اهلجـرة،             . والتدريب املهين 
  . أثناء حماكمة اجلناةاملكوث والعمل يف تايلند مؤقتاًب والسماح هلم

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية     وأوضح الوفد أن تايلند شرعت يف عملية جعل           -٧٢
وأعدت تايلند مبادئ توجيهية عن تنسيق وكاالت إنفـاذ         . جرمية حمددة يف القانون الوطين    

القوانني حلماية األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي، ووضعت الشرطة والقضاء لوائح حلمايـة            
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انون العقوبة البدنيـة  وحيظر الق. خصوصية األطفال الضحايا واجتناب وقوعهم ضحايا جمددا   
  .يف املدارس، وحيق جلميع األطفال أن يسجلوا عند والدهتم

وتشجع تايلند املساواة بني اجلنسني بواسطة تدابري شىت، منها جتـرمي االغتـصاب               -٧٣
إىل تغيري املواقف اجملتمعية والثقافية والتقليديـة بغيـة تعزيـز           أيضاً  وتسعى تايلند   . الزوجي

ويربهن تويل امرأة منصب رئيسة الـوزراء ألول        . احلياة السياسية والعامة  مشاركة املرأة يف    
وتنظـر  . مرة، يف هذا الصدد، على التزام تايلند وقبول اجملتمع ترسيخ دور املرأة يف السياسة             

قانون محايـة   "احلكومة يف مشروع قانون عن املساواة بني اجلنسني، وُتتخذ إجراءات إلنفاذ            
  . باملزيد من الفعالية٢٠٠٧لعام " ائليالضحايا من العنف الع

وذكّر الوفد بأن معدل سوء تغذية األطفال ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة من               -٧٤
  .العمر قد قلصا يف العقدين املنصرمني، لكن بعض املناطق النائية ما تزال تعاين املشكلة

شكاوى إىل اللجنـة الفرعيـة      ومينع الدستور التمييز حبق املعاقني الذين جيوز هلم رفع            -٧٥
  .املعنية بالقضاء على التمييز حبق املعاقني

وأشادت تركيا بتايلند على التزامها بإعمال احلق يف التعليم جلميع األطفال، والتقـدم               -٧٦
. الذي أحرزته يف التخفيف من حدة الفقر، ومعاجلة جوانب شىت من مشكلة االجتار بالبـشر              

  .وقدمت توصيات
سويسرا عن قلقها إزاء توسل السلطات التايلندية أكثر فأكثر بالقوانني واملراسـيم            وأعربت    -٧٧

وحّيت سويسرا العرف التايلندي القاضي بإجارة املـستجريين،        . وإزاء مشكلة اإلفالت من العقاب    
  .وقدمت توصيات. لكنها ظلت قلقة من أن تايلند مل متنح أولئك املستجريين صفة الالجئ

نتني جبهود تايلند ملواصلة احلوار مع اجملتمع املدين قصد تـشجيعه علـى             ورحبت األرج   -٧٨
  .وقدمت توصيات. املشاركة السياسية بوصفها إجراًء لترسيخ حقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية

 جـادة لتحـسني     وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل أن تايلند بذلت جهوداً          -٧٩
وأشارت إىل تعزيز محايـة احلريـات       .  اليت تواجهها  ظروف معيشة شعبها رغم التحديات    

األساسية والدميقراطية، بوسائل منها خطة إقامة العدل، وجهود التنمية اليت خفضت معـدل             
وألقت سورية الضوء على اإلجراءات املتخذة يف جماالت الصحة والتعلـيم           . الفقر يف البالد  

  . تلك اجلهودوشجعتها على مواصلة. ومحاية األطفال من االستغالل
وقالت هنغاريا إهنا إذا كانت ترحب خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان فإهنـا                -٨٠

واستوضحت عن استنتاجات اللجنة الـيت      . تالحظ عدم التقدم صوب إلغاء عقوبة اإلعدام      
وشجعت اجلهود الرامية إىل حتقيق التوازن      . تدرس قضية التصديق على نظام روما األساسي      

واقترحت االهتمام بنفس الدرجة بعمل     . مللَكية وحق األفراد يف التعبري عن آرائهم      بني محاية ا  
  .وقدمت توصيات. آليات حقوق اإلنسان الدولية، إضافة إىل اآلليات الوطنية واحمللية
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وأشارت السويد إىل وجود وسائل إعالم مفعمـة باحليويـة يف تايلنـد، لكنـها                 -٨١
 تايلند تقهقرت حىت إهنا أصبحت من البلدان األقـل          استشهدت بتصورات دولية مفادها أن    

وأعربت عن قلقها من التحقيقات واملساءلة اليت تلت شكاوى        . احتراما للحق يف حرية التعبري    
  .وقدمت توصيات. من أفراد يف الشرطة أو القوات املسلحة

 وأشارت تشاد إىل أن تايلند تسعى إىل تأمني خدمات الضمان االجتماعي جلميـع              -٨٢
ورحبت بالتزام تايلند بتحقيق العدالة االجتماعيـة،       . السكان وأهنا سائرة حنو عملية املصاحلة     

  .وقدمت توصية. االقتصادية، وزيادة رفاهية السكان - وتقليص الفوارق االجتماعية
وسلطت إسبانيا الضوء على حتسن أوضاع حقوق اإلنسان بواسطة تنفيـذ اخلطـة               -٨٣

على احلوار الذي جتريـه  أيضاً وألقت الضوء . وفعالية آليات متابعتهاالوطنية حلقوق اإلنسان    
  .وقدمت توصيات. تايلند مع اجملتمع املدين وتعاوهنا مع هيئات املعاهدات

 والقاضي بقمع   ٢٠١٠يونيه  /وأبلغ الوفد بأن أمر رئيس الوزراء الصادر يف حزيران          -٨٤
م وحماكمتهم قد أبطل بعفو، وبأن جولة        والقبض عليه  العمال األجانب الذين يشتغلون سّراً    

وُنظمت محالت  . جديدة من تسجيل العمال األجانب قد بدأت وعملية التسجيل قد ُيسرت          
لنشر معلومات عن حقوق العمال األجانب، وأتيحت آليات عدة للعمال األجانب الـذين             

  .يتعرضون لسوء املعاملة، بوسائط منها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 ١٥وعن املسائل املتعلقة بعمل األطفال، أشار الوفد إىل أن توظيف األطفـال دون                -٨٥

  . وأن معدل توظيفهم قد اخنفض، ألسباب منها نظام تفتيش العمل باتاًسنة ممنوع منعاً
وفيما يتعلق بقضايا حرية تكوين اجلمعيات ونقابات العمال، قال الوفد إن تايلنـد               -٨٦

  .٩٨ و٨٧تفاقييت منظمة العمل الدولية رقم  يف اتعتزم أن تصبح طرفاً
ويف اخلتام، كرر الوفد التزام حكومة تايلند مببادئ سيادة القانون، والعدل، واحترام              -٨٧

ورحب الوفد بالروح البناءة اليت قدمت هبا التوصيات، ووعد بـالنظر     . مجيع حقوق اإلنسان  
 قيد النظر يف واقع األمر أو تنفذ         من التوصيات  وأضاف أن كثرياً  . جبدية يف كل واحدة منها    

وأشار إىل أن احلكومة أقرت توقيع اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري . أصالً
. وأهنا مستعدة إلرسال دعوة مفتوحة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            

ية بتوصيات التقريـر الـدوري      وتعتزم تايلند تنظيم جمموعة من حلقات عمل املتابعة للتوع        
أيـضاً  وتعتزم  . الشامل وإنشاء حتالف مع الناس واجملتمع املدين لتحويل التوصيات إىل أفعال          

إدراج تلك التوصيات يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء آلية رصـد لتحقيـق               
ملعاهـدات  التقدم؛ كما تعتزم التعاون مع املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وهيئـات ا             

  .واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان على تنفيذ العملية
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  **االستنتاجات والتوصيات  - ثانياً  
  :حتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه بتأييد تايلند  -٨٨

التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب             -١-٨٨
ى الربوتوكولني امللحقني هبا بشأن منع االجتار بالبشر وخباصة النساء          الوطنية وعل 

واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه، وبشأن مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب           
  ؛)أستراليا(والبحر واجلو 

االنضمام إىل بروتوكول بالريمو واالستمرار يف االرتقـاء مبـستوى            -٢-٨٨
  ؛)النرويج(قانوين املتعلق باالجتار بالبشر تنفيذ إطارها السياسايت وال

 مـن   ١ مع املـادة     إدراج تعريف للتعذيب يف القانون اجلنائي متشياً        -٣-٨٨
  ؛)النمسا(اتفاقية مكافحة التعذيب 

سن تشريعات جترم التعذيب، وتعديل مجيع القوانني املتـصلة هبـذا             -٤-٨٨
ليها يف اتفاقية مناهـضة      مع االلتزامات املنصوص ع    املوضوع حبيث تتوافق كلياً   

  ؛)كندا(التعذيب 
إعادة النظر يف مشروع قانون املساواة بـني اجلنـسني وحـذف              -٥-٨٨

االستثناءات الواردة فيه اليت قد تسمح بالتمييز حبق املرأة، وذلك انسجاما مـع             
  ؛)كندا(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  ؛)الربازيل(ون املساواة بني اجلنسني وإقراره التعجيل بوضع مشروع قان  -٦-٨٨
مواصلة العمل لتعزيـز املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              -٧-٨٨

  ؛)نيبال(واملؤسسات الوطنية الدميقراطية 
  ؛)مصر(توطيد بنيتها التحتية الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها   -٨-٨٨
االستمرار يف تطوير قدرات املؤسسات العاملة مع املعاقني، ومنـها            -٩-٨٨

  ؛)اململكة العربية السعودية(املؤسسات التعليمية والصحية 
دعوة اجملتمع الدويل إىل دعم طلب تايلند االستفادة من املـساعدة             -١٠-٨٨

التقنية وتبادل أفضل املمارسات قصد زيادة قدرات الوكاالت احلكومية علـى           
اذ قوانني حقوق اإلنسان بفعالية وحتسني بنية وكاالت إنفاذ القوانني حبيـث            إنف

  ؛)عمان(تفضي إىل ثقافة للعمل تقوم على احلقوق 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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ـ  اإلنـسان  من قوانني حقوق     رفع مستوى تنفيذ ما هو قائم       -١١-٨٨  اهتاوسياس
 ٢٠١٣-٢٠٠٩  اإلنسان للفترة  الثانية حلقوق وآلياهتا، الواردة يف خطة العمل الوطنية       

  ؛)فييت نام(
االرتقاء مبستوى تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان من   -١٢-٨٨

  ؛)الفلبني(قبل مجيع الوكاالت احلكومية املعنية هبا 
خطة العمل الوطنية الثانية من قبـل الوكـاالت         رفع مستوى تنفيذ    -١٣-٨٨

  ؛)كمبوديا(احلكومية املعنية هبا 
لتثقيف والتدريب وبناء القدرات يف جمـال حقـوق   مواصلة تعزيز ا    -١٤-٨٨

  ؛)الفلبني(اإلنسان 
وضع خطط واستراتيجيات وتنفيذها للتوعية حبقوق اإلنسان، على          -١٥-٨٨

خمتلف الصعد، منها على الصعيدين احمللي واجملتمعي، وتوفري التدريب والتثقيف          
ولني عن إنفـاذ    سيما املسؤ  يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة مسؤويل احلكومة، ال       

  ؛)مصر(القوانني 
دعوة اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية لالرتقاء مبستوى وعي   -١٦-٨٨

  ؛)تشاد(مجيع السكان حبقوق اإلنسان ومبستوى استيعاهبم هلا 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات             -١٧-٨٨

  ؛)فنلندا(اخلاصة 
ه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات           توجي  -١٨-٨٨

  ؛)نيوزيلندا(اخلاصة 
  ؛)هنغاريا(توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات التابعني للمجلس   -١٩-٨٨
االستمرار يف التعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية            -٢٠-٨٨

املتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف تايلند       لوضع إطارها القانوين واملؤسسي     
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(

مواصلة التعاون الوثيق مع رابطة أمم جنوب شرق آسـيا إلنـشاء              -٢١-٨٨
اللجنـة   و لرابطةاللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة ل       آليات  

لتعزيز حقـوق   أيضاً  محايتها التابعة للرابطة    املعنية بتعزيز حقوق املرأة والطفل و     
  ؛)سنغافورة(شعوب الرابطة ومحايتها 

مواصلة التصدي لالمساواة والظلم االجتماعي اللذين سببا تأجيج          -٢٢-٨٨
الرتاعات االجتماعية واالضطرابات السياسية على مدى الـسنتني أو الـثالث           

  ؛)إندونيسيا(سنوات األخرية، يف مناطق منها اجلنوب 
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االرتقاء مبستوى تنفيذ سياسات وتدابري محايـة الفئـات االجتماعيـة             -٢٣-٨٨
  ؛)فييت نام(املستضعفة، مثل النساء واألطفال والفقراء واألقليات اإلثنية واملهاجرين 

مواصلة جهودها لتعزيز حقوق شعبها اإلنسانية ومحايتـها، خاصـة          -٢٤-٨٨
  ؛)بروين دار السالم(حقوق الفئات املستضعفة 

مواصلة تعزيز املفهوم العام الذي يعترف بالتنوع االجتماعي واإلثين           -٢٥-٨٨
  ؛)عمان(يف اجملتمع التايلندي ومحاية احلقوق األساسية 

 األقليـات أو     املنـتمني إىل   راهقنياملطفال و األمكافحة التمييز حبق      -٢٦-٨٨
  ؛)أوروغواي( هشة صعبة الذين يعيشون أوضاعاً

 لالهتمام أكثر بوضع إطار تتساوى فيه املرأة مـع          مضاعفة جهودها   -٢٧-٨٨
واحلق أنه ينبغي االهتمام أكثر بالنساء      . الرجل يف املشاركة يف عملية صنع القرار      

  ؛)مجهورية كوريا(واملعاقني واألقليات األخرى 
اعتماد تدابري خاصة مؤقتة وتنفيذها قصد تسريع إعمال املـساواة            -٢٨-٨٨

جل يف مجيع اجملاالت، خاصة مشاركة املرأة يف صنع القرار          الفعلية بني املرأة والر   
  ؛)مجهورية مولدوفا(واقتناص الفرص االقتصادية 

اعتماد مجيع التدابري الالزمة لقطع دابر املمارسات والعادات الـيت            -٢٩-٨٨
متيز حبق املرأة، منها القوالب النمطية اليت تضعف مكانتها االجتماعية والقانونية           

الوقت نفسه، تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على          وتعيق، يف   
  ؛)أوروغواي(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

إحداث تغيري يف املواقف بغية القضاء على املواقف النمطية الراسخة            -٣٠-٨٨
  ؛)مجهورية مولدوفا(بشأن دور املرأة والرجل ومسؤوليتهما يف األسرة واجملتمع 

اختاذ تدابري لتغيري املواقف االجتماعية والثقافية والتقليديـة الـيت            -٣١-٨٨
  ؛)سلوفينيا(تسمح بالعنف باملرأة 

اختاذ إجراءات لتغيري املواقف االجتماعية والثقافية والتقليدية الـيت           -٣٢-٨٨
  ؛)مجهورية مولدوفا(تسمح بالعنف املسلط على املرأة 

بني اجلنسني ومكافحـة العنـف      مواصلة اجلهود لتحقيق املساواة       -٣٣-٨٨
  ؛)مصر(املمارس على النساء واألطفال 

  ؛)بنغالديش(االستمرار يف تعزيز حقوق املرأة والطفل ومحايتها   -٣٤-٨٨
إعادة النظر يف التشريعات والسياسات العامة الوطنية املتعلقة حبقوق           -٣٥-٨٨

  ؛)أوروغواي(ا الطفل يف ضوء اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني امللحقني هب
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االرتقاء بسياسة محاية حقوق الطفل وتدعيم اآلليات القائمة وتعزيز           -٣٦-٨٨
  ؛)جنوب أفريقيا(حقوق الطفل ومحايتها 

إيالء األولوية لتحسني الظروف يف سجون ومراكز االحتجاز يف تايلند،            -٣٧-٨٨
إضـافة إىل   مبا يف ذلك توسيع البىن التحتية الالزمة، وزيادة عدد موظفي السجون،            

  ؛)سلوفاكيا(تعزيز فرص احلصول على الرعاية الطبية واالستشارة القانونية 
اختاذ تدابري فعالة لتعزيز فرص حصول مجيع السجناء على خدمات            -٣٨-٨٨

  ؛)النمسا(املشورة القانونية والصحية والتعليمية 
اقبة االستمرار يف تكثيف جهود منع مجيع أشكال العنف باملرأة واملع           -٣٩-٨٨

  ؛)األرجنتني(عليها وقطع دابرها 
مباشرة التدابري الرامية إىل محاية النساء ومعاجلة قضية العنف املسلط            -٤٠-٨٨

  ؛)اجلزائر(عليهن 
االجتماعيـة   - تعزيز نظامي املساعدة القانونية واحلماية النفـسانية     -٤١-٨٨

عرضـوا  حبيث يكّيفان حسب االحتياجات اخلاصة للقّصر ووقايتهم مـن أن يت          
  ؛)هندوراس (للعنف العائلي جمدداً

مضاعفة جهودها للتغلب على حتديات حقوق اإلنسان اليت يواجهها           -٤٢-٨٨
  ؛)فنلندا(املشتغلون باجلنس 

تفعيل اآلليات املوجودة باملزيد من الـصرامة حلمايـة ومـساعدة             -٤٣-٨٨
  ؛)مجهورية كوريا(األطفال الذين يعيشون يف الشوارع أو يعملون فيها 

مواصلة جهودها ملعاجلة وضع االجتار بالبشر الذي تتعـدى آثـاره             -٤٤-٨٨
  ؛)سنغافورة(حدود تايلند 

مواصلة التعاون الوثيق مع البلدان اجملاورة على مكافحـة وقمـع             -٤٥-٨٨
سيما النساء والفتيات، وعلـى معاجلـة وضـع املهـاجرين            االجتار بالبشر، ال  

  ؛)ماليزيا(يني والالجئني وطاليب اللجوء غري الشرع
التعجيل مبكافحة االجتار بالبشر الذي وقع أجانب ضحية له واحلرص            -٤٦-٨٨

  ؛)فرنسا(على عدم اختاذ أي تدابري يف حقهم تتعارض مع حقوق اإلنسان 
االستمرار يف تعزيز جهود مكافحة االجتار بالبشر وانتهاك حقـوق            -٤٧-٨٨

  ؛)يلندانيوز(العمل، خاصة حقوق املهاجرين املستضعفني 
مواصلة جهودها ملكافحة االجتار بالبشر وإعادة تأهيـل ضـحاياه            -٤٨-٨٨

  ؛)باكستان(
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اختاذ تدابري لبناء القدرات من أجل دعم تصدي سلطات إنفاذ القانون             -٤٩-٨٨
  ؛)اليابان(لالجتار بالبشر بوسائل منها زيادة امليزانية والتدريب املناسب للموظفني 

نون املتعلق باالجتار بالبـشر، خاصـة يف قـضايا          ترسيخ إنفاذ القا    -٥٠-٨٨
 على درجة من احلساسية   االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل، ومها قضيتان        

  ؛)نيكاراغوا(يف البالد 
زيادة اجلهود ملنع االجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي             -٥١-٨٨

  ؛)مجهورية مولدوفا(والسُّْخرة، ومن ذلك بغاء األطفال 
اعتماد مجيع التدابري الالزمة الجتثاث جـذور مـشكالت بغـاء             -٥٢-٨٨

األطفال، والسياحة اجلنسية، واستخدام األطفال يف املواد اإلباحيـة، واالجتـار           
  ؛)أوروغواي(بالنساء، وتكثيف جهودها لتحسني الوضع االقتصادي 

االجتـار  املعاجلة اجلدية لقضايا استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، و           -٥٣-٨٨
بالفتيات والفتيان ألغراض جنسية، بواسطة أمور منها تشجيع الـشرطة وحـرس            
احلدود على تعزيز جهودهم ملكافحة تلك الظواهر، والسعي إىل املساءلة عندما يعتـرب             

  ؛)السويد(تقصري الدولة يف مقاضاة اجلناة بأنه يصل إىل حد انتهاك حقوق اإلنسان 
الوضع يف مقاطعـات احلـدود اجلنوبيـة،        التعجيل جبهود معاجلة      -٥٤-٨٨

  ؛)جنوب أفريقيا(واحلرص على أن يظل حتقيق املصاحلة أولوية 
تعزيز اجلهود إلجياد حل لالضطرابات يف مناطق احلدود اجلنوبيـة،            -٥٥-٨٨

  ؛)قطر(واحلرص على حتقيق العدالة للجميع 
 إىل  سـتناداً االعتماد على املصاحلة بني خمتِلف الفئات يف اجملتمـع، ا           -٥٦-٨٨

مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون والتسامح، قصد تيسري االستقرار الـسياسي          
  ؛)فييت نام(واالجتماعي والتنمية االقتصادية 

 إىل مبادئ تدعيم جهودها لتحقيق املصاحلة بني فئات اجملتمع، استناداً  -٥٧-٨٨
  ؛)يةمجهورية الو الدميقراطية الشعب(الدميقراطية وسيادة القانون 

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل حتقيق املصاحلة الوطنية، بوسـائل منـها             -٥٨-٨٨
  ؛)ماليزيا(تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة 

 مواصلة جهودها لتحقيق املصاحلة بني خمتِلف فئات اجملتمع، استناداً          -٥٩-٨٨
  ؛)بوتان(إىل مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون 

 إيالء األولوية لعمليات املصاحلة اليت ال بد منها لدعم          االستمرار يف   -٦٠-٨٨
حتقيق نتائج إجيابية يف ميدان حقوق اإلنسان يف جماالت احلرية الشخصية، ومنها            

  ؛)نيوزيلندا(حرية التعبري وعدم التعرض لالنتقام والعقاب خارج نطاق القضاء 
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  ؛)لبنان(مواصلة عملية املصاحلة   -٦١-٨٨
يف تطوير النظام القضائي بغية ضمان احتـرام حقـوق          االستمرار    -٦٢-٨٨

  ؛)عمان(املواطنني ومحايتها 
تسريع وترية إصالح نظام العدالة لتحقيق مساواة مجيع املواطنني يف            -٦٣-٨٨

  ؛)لبنان(املعاملة واالستمرار يف إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال 
ق احلوكمة الرشيدة   تسريع عملية إصالح النظام القضائي قصد حتقي        -٦٤-٨٨

  ؛)قطر(واملساواة يف معاملة مجيع الناس من خمتِلف الطبقات االجتماعية 
االستمرار، عن كثب، يف رصد وتقييم تنفيذ اخلطة الرئيسية إلقامة            -٦٥-٨٨

العدل، واخلطة االستراتيجية لتطوير عملية حتقيق العدالة يف املقاطعات احلدودية          
  ؛)ماليزيا(اجلنوبية لتايلند 

االستمرار يف اختاذ تدابري تكفل التحقيق يف االنتـهاكات املزعومـة      -٦٦-٨٨
  ؛)النمسا(حلقوق اإلنسان املرتكبة على يد الشرطة وقوات األمن واملقاضاة عليها 

التحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان على يـد مجيـع             -٦٧-٨٨
  ؛)أستراليا(األطراف يف املقاطعات احلدودية اجلنوبية لتايلند 

التحقيق، على جناح السرعة، يف مجيع املزاعم املتعلقة بانتهاك حقوق          -٦٨-٨٨
اإلنسان يف املقاطعات الواقعة يف أقصى اجلنوب، وتقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة              

  ؛)كندا(
معاجلة قضية إفالت بعض فئات اجملتمع التايلندي مـن العقـاب يف              -٦٩-٨٨

  ؛)السويد(ستقالل النيابة العامة والقضاء سيما بتعزيز ا بعض احلاالت، ال
زيادة اجلهود للقضاء على فساد املسؤولني احلكوميني وإفالهتم مـن            -٧٠-٨٨

  ؛)سلوفينيا(العقاب 
إعمال حقوق الضحايا واألسر يف العدالة، وتوفري سـبل انتـصاف             -٧١-٨٨

افية إلمتام  قانونية فعالة، والتأكد من أن جلنة احلقيقة واملصاحلة تتمتع بسلطات ك          
  ؛)اململكة املتحدة(عملها بفاعلية 

متويل ميزانية جلنة احلقيقة واملصاحلة بالكامل، وإمدادها مبا حتتاجه من   -٧٢-٨٨
موظفني، والتأكد من أن لديها الصالحيات الكافية للحصول علـى املعلومـات       

  ؛)أستراليا(لالضطالع بواليتها 
ا يلزمها من سلطات، وما يكفيها من       إمداد جلنة احلقيقة واملصاحلة مب      -٧٣-٨٨

  ؛)الواليات املتحدة(موارد، واستمرار ما حتتاج إليه من استقالل كي تكون فعالة 
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حتقيق تعاون مجيع قطاعات احلكومة التام مع جلنة احلقيقة واملصاحلة            -٧٤-٨٨
  ؛)الواليات املتحدة(

ة من املفوضية   تيسري مجيع سبل تلقي جلنة احلقيقة واملصاحلة املساعد         -٧٥-٨٨
السامية حلقوق اإلنسان وغريها من وكاالت األمـم املتحـدة، واحلكومـات            

  ؛)الواليات املتحدة(األجنبية، ومنظمات حقوق اإلنسان 
النظر يف استحداث نظام بدائل السجن من أجل خفض عدد النساء             -٧٦-٨٨

  ؛)النمسا(واألطفال املسجونني 
لديها حبيث تراعي أكثر نوع اجلنس      إعادة النظر يف سياسة السجون        -٧٧-٨٨

وتكون أنسب لألطفال، وأن يؤخذ يف احلسبان مصاحل األمهـات الـسجينات            
  ؛)سلوفاكيا(وأطفاهلن القّصر 

)  سـنوات  ٧مـن   (النظر يف زيادة احلد األدىن للمسؤولية اجلنائية          -٧٨-٨٨
  ؛)الربازيل(

  ؛)سلوفاكيا(ني احلرص على فصل األحداث اجلاحنني عن السجناء البالغ  -٧٩-٨٨
املعاجلة الدقيقة للمشكلة البنيوية األساسية املتمثلـة يف الالمـساواة            -٨٠-٨٨

االجتماعية والالمساواة يف حصول الفقراء واملهمشني على الفـرص واخلـدمات           
  ؛)كمبوديا(لتمكينهم من التمتع حبقوقهم املذكورة يف برنامج وسياسات اإلصالح 

 - جيات البلد وخططه للتنمية االجتماعيـة     مواصلة تطبيق استراتي    -٨١-٨٨
  ؛)كوبا(سيما احلد من الفقر  االقتصادية، ال

الرامية " خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية"االستمرار يف   -٨٢-٨٨
  ؛)رئاجلزا(إىل دعم الفقراء واحملرومني لتأمني مستوى معيشي الئق جلميع السكان 

د الربامج االجتماعية اليت وضعت حىت اآلن       االستمرار يف زيادة عد     -٨٣-٨٨
بنجاح وتوطيدها، وهي برامج ال بد منها يف الكفاح من أجل احلد مـن الفقـر                
والتهميش االجتماعي على أساس توزيع عادل للثروة يسمح بتحقيق أقصى قدر           

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(من الرفاهية لسكاهنا 
اية حق شـعبها يف العمـل والـصحة         مواصلة جهودها لتعزيز ومح     -٨٤-٨٨

  ؛)بروين دار السالم( حتقيق مستوى معيشة الئق للجميع بغيةوالتعليم 
مواصلة ما تبذله من جهود إجيابيـة لتعزيـز احلقـوق االقتـصادية               -٨٥-٨٨

  ؛)كوبا(واالجتماعية والثقافية ومحايتها، خاصة األولوية املمنوحة للصحة والتعليم 
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عليم والضمان االجتماعي والرعاية الصحية والفرص      تيسري سبل الت    -٨٦-٨٨
سلمات واملتزوجـات   االقتصادية جلميع النساء على قدم املساواة، مبن فيهن امل        

  ؛)٢()سلوفينيا (مبكراً
فرص الاالستمرار يف التصدي ملا تبقى من فوارق اجتماعية وعدم تكافؤ             -٨٧-٨٨

  ؛)بوتان(ن ولفقراء واملهمشا هااليت يعانيوالالمساواة يف االستفادة من اخلدمات 
لجميع ل إتاحتهتقليص الفوارق ومواصلة حتسني نظام األمن الصحي ل      -٨٨-٨٨

  ؛)سري النكا(على قدم املساواة 
 اجملتمـع   فئاتمجيع   متتع زيادةرار يف تطوير النظام الصحي ل     االستم  -٨٩-٨٨

  ؛)اململكة العربية السعودية(باحلق يف الصحة 
األمهات وسوء تغذية األطفـال يف املنـاطق        يات   وف كلمشامعاجلة    -٩٠-٨٨

  ؛)سلوفينيا(النائية من البالد 
 حتسني نوعية التعليم للجميع، مبا يف ذلك املساواة بني          االستمرار يف   -٩١-٨٨

  ؛)سري النكا(مجيع األطفال يف تلقي التعليم 
ـ            -٩٢-٨٨ ى مواصلة اجلهود لتعزيز احلق يف التعليم للجميع، مع التركيز عل

  ؛)اململكة العربية السعودية(الفقراء يف املناطق الريفية والنائية 
 والعنف هبم   اختاذ تدابري ملنع ومكافحة القبض على املهاجرين تعسفاً         -٩٣-٨٨

  ؛)الربازيل(واالعتداء عليهم واستغالهلم 
تعزيز إنفاذ القوانني قصد توفري احلماية املناسبة، وضمان احلد األدىن            -٩٤-٨٨

 والسالمة املهنية، وتيسري سبل تلقي العمال املهاجرين للخدمات الصحية          لألجور
  ؛)إندونيسيا( إىل العدالة على قدم املساواة ئهمجلوو

االستمرار يف تركيز جهودها على تأمني احلمايـة التامـة حلقـوق              -٩٥-٨٨
اإلنسان جلميع العمال املهاجرين واألجانب، خاصة لتعزيز سـالمتهم وحتـسني           

  ؛)ميامنار(فاهيتهم مستوى ر
  ؛)بنغالديش( حقوق املهاجرين ومحايتها عزيزمواصلة جهودها لت  -٩٦-٨٨
مواصلة اجلهود حلماية مصاحل العمال املهاجرين، بوسائل منها تدابري           -٩٧-٨٨

  ؛)نيبال(تشريعية مناسبة 

__________ 

تيسري سبل التعليم والضمان االجتمـاعي والرعايـة         ":ما وردت أثناء احلوار التفاعلي    فيما يلي التوصية ك    )٢(
 .")سلوفينيا ( املسلمات واملتزوجات مبكراًمعلى قدم املساواة، مبن فيهلجميع لالصحية والفرص االقتصادية 
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 لشؤون الالجـئني،    رار يف تعزيز التعاون مع املفوض السامي      االستم  -٩٨-٨٨
 واملنظمات غري احلكومية لتوفري املساعدة اإلنسانية الالزمة ومحايـة          ومع املاحنني 

  ؛)قطر(احلقوق األساسية للمشردين الذين تستضيفهم مملكة تايلند 
 يف عملية    من املشاركة  متكني اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية       -٩٩-٨٨

  ؛)النمسا(متابعة هذا االستعراض 
اردة أثناء االستعراض الـدوري الـشامل إىل        ترمجة التوصيات الو    -١٠٠-٨٨

اللغة التايلندية واإلعالن عنها وإشراك اجملتمع املدين على نطاق واسع يف عمليـة   
  .)كندا(وتنفيذ التوصيات املقبولة املتابعة 

ستنظر تايلند يف التوصيات التالية وتقدم ردودها بشأهنا يف الوقت املناسب، لكن              -٨٩
  :٢٠١٢ مارس/ التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف آذاريف موعد أقصاه الدورة

 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص        إمكاندراسة    -١-٨٩
من االختفاء القسري؛ والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل           

اقيـة  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري امللحـق باتف        
مناهضة التعذيب؛ والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص          
باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص         
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع         

رهم؛ والربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة        العمال املهاجرين وأفراد أس   
  ؛)األرجنتني(األشخاص ذوي اإلعاقة 

:  عند االقتـضاء   ،التصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليها        -٢-٨٩
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع           

 االختيـاري امللحـق باتفاقيـة       األشخاص من االختفاء القسري؛ والربوتوكول    
ـ          اص مناهضة التعذيب؛ والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخل

والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      باحلقوق املدنية والسياسية؛    
  ؛)أوروغواي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

االتفاقية الدولية حلمايـة    : ليهاتوقيع الصكوك التالية والتصديق ع      -٣-٨٩
مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ والربوتوكول االختياري األول امللحـق          
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري الثاين         
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري         

ق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛         امللح
  ؛)إسبانيا(والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب 
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التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٤-٨٩
لعهد الدويل اخلاص   القسري؛ والربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقني با      

  ؛)النمسا(باحلقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب 
النظر يف التصديق على االتفاقيتني املتعلقتني بـالالجئني وعـدميي            -٥-٨٩

اجلنسية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ونظام روما         
  ؛)الربازيل(األساسي 

النضمام إىل الربوتوكولني االختيـاريني األول والثـاين        النظر يف ا    -٦-٨٩
امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقيـة مناهـضة           

  ؛)هنغاريا(التعذيب 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٧-٨٩

  ؛)سويسرا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 يف االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع         النظر يف أن تصبح طرفاً      -٨-٨٩

  ؛)تركيا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف االنضمام مستقبال إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع            -٩-٨٩

  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
دولية حلماية حقوق مجيـع      التصديق على االتفاقية ال    إمكاندراسة    -١٠-٨٩

  ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       التصديق على     -١١-٨٩

  ؛)فرنسا(القسري والتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة باالختفاء القسري 
االختفاء القسري  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       توقيع    -١٢-٨٩

  ؛)نيكاراغوا(والتصديق عليها بسرعة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        توقيع    -١٣-٨٩

  ؛)اليابان(ونظام روما األساسي والتصديق عليهما يف أقرب وقت 
اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة      التصديق على نظام روما األساسي و       -١٤-٨٩

  ؛)النمسا (اقبة عليهااجلماعية واملع
االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحـدة املتعلقـة مبركـز الالجـئني              -١٥-٨٩

 املتعلقة مبركز   ١٩٥٤  امللحق هبا، إضافة إىل اتفاقية عام      ١٩٦٧ وبروتوكول عام 
  ؛)فرنسا(عدميي اجلنسية 

 التصديق على االتفاقية املتعلقة مبركـز الالجـئني والربوتوكـول           -١٦-٨٩
  ؛)سويسرا(ا هب امللحق
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  ؛)هنغاريا(التصديق على نظام روما األساسي   -١٧-٨٩
النظر يف التراجع عن حتفظاهتا على صكوك شىت حلقوق اإلنـسان             -١٨-٨٩

  ؛)جنوب أفريقيا(
  ؛)سويسرا( من مرسوم الطوارئ ١٧ إلغاء املادة  -١٩-٨٩
ي  من مرسوم الطوارئ الذ    ١٧ إلغاء قانون األحكام العرفية واملادة      -٢٠-٨٩

  ؛)كندا(يوفر احلصانة ملسؤويل الدولة من احملاكمات اجلنائية واملدنية 
النظر يف مراجعة قوانني األمن حبيث تتوافق مع املعـايري الدوليـة              -٢١-٨٩

  ؛)الربازيل(حلقوق اإلنسان 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات             -٢٢-٨٩

  ؛)إسبانيا(اخلاصة وحتديد جدول زمين 
اليت قدمها أصحاب واليات آخـرون،      طلبات الزيارة   ل االستجابة  -٢٣-٨٩

  ؛)النرويج (املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبريمثل 
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة         إرسال دعوة إىل      -٢٤-٨٩

  ؛)سويسرا (الرأي والتعبري
املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، الـذي ميكنـه أن ينـهض        دعوة    -٢٥-٨٩

 مع املعايري الدولية حلقوق     بتنسيق أحكام قانون اجلرائم احلاسوبية وتنفيذها متشياً      
  ؛)هنغاريا(اإلنسان 

حذف اجلرائم غري العنيفة من الفئات اليت ُيحكـم فيهـا بعقوبـة               -٢٦-٨٩
  ؛)هنغاريا(اإلعدام 

ي عقوبة اإلعدام وفق ما تنص خطة العمل الوطنية سن تشريعات تلغ  -٢٧-٨٩
حلقوق اإلنسان؛ ومهما يكن من أمر، إعادة النظر يف فرضها على اجلرائم املتعلقة            

  ؛)تركيا(باالجتار باملخدرات 
ختفيف أحكام اإلعدام ووقف تنفيذ عقوبة اإلعدام قـصد إلغائهـا             -٢٨-٨٩
  ؛)فرنسا (هنائياً
 وفق ما جاء يف خطـة       دام بغية إلغائها هنائياً   وقف فوري لعقوبة اإلع     -٢٩-٨٩

  ؛)سلوفاكيا(العمل الوطنية حلقوق اإلنسان 
العودة إىل وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم الواقع، وتشجيع النقاش         -٣٠-٨٩

  ؛)إسبانيا (العام هلذه القضية باعتباره خطوة تسبق إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً
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اإلعدام وإلغاء عقوبة اإلعـدام يف هنايـة        وقف تنفيذ مجيع أحكام       -٣١-٨٩
  ؛)سويسرا(املطاف 

  ؛)سلوفينيا(إعادة النظر يف تطبيق عقوبة اإلعدام   -٣٢-٨٩
  ؛)الربازيل(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٣-٨٩
  ؛)األرجنتني(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٤-٨٩
على اجلرائم اخلطرية    حىت تلك املفروضة     إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً     -٣٥-٨٩

  ؛)نيكاراغوا(
اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على االعتداء علـى األطفـال             -٣٦-٨٩

، وجتنيدهم على يـد مجاعـات مـسلحة،         ، ومعاقبتهم بدنياً  واستغالهلم جنسياً 
  ؛)أوروغواي(ومكافحة أسوأ أشكال عملهم 

ملـسلحة  وضع حد لتجنيد األطفال ومشاركتهم يف اجلماعـات ا          -٣٧-٨٩
  ؛)هندوراس(

حظر العقوبة البدنية املمارسة على األطفال يف مجيـع الـسياقات             -٣٨-٨٩
  ؛)سلوفينيا(

اختاذ إجراءات فورية لتحسني وضع جنوب تايلند حبيـث ميكـن             -٣٩-٨٩
  ؛)اململكة املتحدة(إبطال قوانني األمن اخلاصة 

 بعمليات القتل احلرص على التحقيق الشامل يف مجيع املزاعم املتعلقة     -٤٠-٨٩
خارج نطاق القضاء على يد قوات األمن على مدى السنوات العـشر املاضـية          

  ؛)نيوزيلندا(وتقدمي اجلناة إىل العدالة 
اختاذ التدابري الالزمة لطلب تعاون القوات املسلحة وقوات األمـن            -٤١-٨٩

مسيـة يف    مع التحقيقات الر    تاماً وغريها من اهليئات احلكومية، دون إبطاء، تعاوناً      
 ال يتجزأ   انتهاك حقوق اإلنسان يف أي بقعة من األراضي الوطنية، بوصفه جزءاً          

من إجياد ثقافة املسؤولية عن حقوق اإلنسان يف صفوف السلطات العامة وأعوان            
  ؛)إسبانيا(الدولة، وهي ثقافة ال بد منها 

ملكافحـة  واختاذ مجيع التدابري الالزمـة      " املراسيم االستثنائية "إلغاء    -٤٢-٨٩
  ؛)فرنسا(إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب 

تنفيذ مجيع التدابري القانونية الكفيلة بإظهـار احلقيقـة، ومعاقبـة             -٤٣-٨٩
  ؛)سويسرا(لعقاب يا بغية القضاء على اإلفالت من ااملذنبني، وتعويض الضحا
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تها ومواردهـا،   تعزيز استقالل جلنة احلقيقة واملصاحلة وزيادة فعالي        -٤٤-٨٩
ومنحها سلطات إصدار أوامر باحلضور ومحاية الشهود لضمان إثبات احلقيقـة           

  ؛)النرويج(كاملةً 
إصدار مرسوم خيّول جلنة احلقيقة واملصاحلة سلطة مجع املعلومات من   -٤٥-٨٩

أي كيان عام أو خاص، وكذا دعوة مجيع أنواع الشهود، وإمدادها جبميع املوارد           
  ؛)إسبانيا( بتحقيق استقالهلا وفعاليتها املادية الكفيلة

إلغاء مجيع األحكام القانونية املتعلقة باالحتجاز املفرط وغري املـربر            -٤٦-٨٩
دون توجيه هتم جنائية موثوق هبا، وذلك قصد إبطاهلا، وتقدمي احملتجز أمام قاض             

  ؛)سلوفاكيا( للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وفقاً
 سنة،  ١٢ألدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل ما ال يقل عن          رفع احلد ا    -٤٧-٨٩

بناء على توصيات جلنة حقوق الطفل، وإنفاذ الفصل اإلجباري لألحداث عـن            
  ؛)سلوفينيا(البالغني يف أماكن االحتجاز 

 سنة،  ١٢رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل ما ال يقل عن              -٤٨-٨٩
  ؛)النمسا( الطفل  مع توصيات جلنة حقوقمتشياً
إعادة النظر يف قوانني األمن حبيث تتوافق مع املعايري الدولية حلقـوق              -٤٩-٨٩

  ؛)سلوفينيا) (املزعومني(اإلنسان، وباخلصوص عندما يتعلق األمر باألحداث اجلاحنني 
النظر يف إلغاء القوانني اجلنائية وإحالل قوانني مدنية مناسبة تتعلق حبرية             -٥٠-٨٩

  ؛)الربازيل( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتصلة هبذا املوضوع لها، وفقاًالتعبري حم
التعاون مع املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري على إعادة النظـر يف              -٥١-٨٩

 واجلرائم احلاسوبية حبيث ال ميكـن       حرمة شخص امللك  القوانني املتعلقة بانتهاك    
  ؛)اململكة املتحدة(استغالهلا 

 واجلرائم حرمة شخص امللكإعادة النظر يف القوانني املتعلقة بانتهاك   -٥٢-٨٩
احلاسوبية يف إطار نقاش عام مفتوح أمام اجلميع وشفاف، قصد التوفيـق بينـها         

  ؛)فرنسا(وبني أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 إىل قوانني انتهاك    إعادة النظر يف اإلدانات اجلنائية الصادرة استناداً        -٥٣-٨٩

 واجلرائم احلاسوبية يف احلاالت اليت مل ُتستوف فيها شـروط           حرمة شخص امللك  
احملاكمة العادلة واملنصفة على النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل حلقـوق            

  ؛)فرنسا(اإلنسان 
التأكد من أن تشريعاهتا تتوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنـسان             -٥٤-٨٩

  ؛)نيوزيلندا(حبرية التعبري املتعلق 
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احلرص على أن تكون اإلجراءات علنية وشفافة يف القضايا املتصلة            -٥٥-٨٩
 وقـانون اجلـرائم     حرمة شخص امللـك   باإلخالل بالتشريعات املرتبطة بانتهاك     

  ؛)النرويج (٢٠٠٧احلاسوبية لعام 
ـ            -٥٦-٨٩ همني تدعيم اجلهود لتوفري املشورة القانونية املناسـبة جلميـع املت

 وقـانون اجلـرائم     حرمة شخص امللـك   باإلخالل بالتشريعات املتعلقة بانتهاك     
  ؛)النرويج (٢٠٠٧احلاسوبية لعام 

إجراء مراجعة شاملة للقوانني املناسبة لصون احلقـوق األساسـية            -٥٧-٨٩
  ؛)النرويج(املتعلقة حبرية الرأي والتعبري 

 حبيث يتسع نطـاق     لكحرمة شخص امل  النظر يف إبطال قانون انتهاك        -٥٨-٨٩
  ؛)سلوفينيا(حرية الرأي والتعبري ليشمل حرية التعبري التامة عندما يتعلق األمر بامللَكية 

سيما بواسـطة    معاجلة قضية إمكان خرق احلق يف حرية التعبري، ال          -٥٩-٨٩
تقييم التشريعات املوجودة وما ترتب عليها من نتائج متثلت يف نسبة مرتفعة من             

  ؛)ويدالس(اإلدانات 
رفع مجيع القيود املفروضة على وسائل اإلعالم، اليت تنتهك حـق             -٦٠-٨٩

حرية التعبري املعترف به يف الدستور، وحتديد جدول زمين ملراجعة املعايري، مثـل             
مرسوم الطوارئ املتعلق باإلدارة العامة يف حاالت الطوارئ، وقـانون اجلـرائم            

ون العقوبات اليت تعـّرف جرميـة        من قان  ١١٢، واملادة   ٢٠٠٧احلاسوبية لعام   
  ؛)إسبانيا( مقرونةً مبفهوم األمن القومي حرمة شخص امللكانتهاك 

االستمرار يف إعداد استعراضات ودراسات شاملة للقوانني املناسـبة            -٦١-٨٩
 للـصكوك   قصد إنفاذ احلق يف حرية الرأي والتعبري واحلق يف التجمع السلمي، وفقاً           

  ؛)إندونيسيا(ملتعلقة هبذه املواضيع واليت هي طرف فيها الدولية حلقوق اإلنسان ا
إعادة النظر يف املراسيم والقوانني املعمول هبا اليت حتد من حـرييت              -٦٢-٨٩

 من قانون العقوبات، وقانون اجلرائم احلاسوبية       ١١٢مثل املادة   (التعبري والتجمع   
  ؛)سويسرا) (٢٠٠٧لعام 
غية تعديل التشريعات واللوائح الـيت      مراجعة قوانني األمن اخلاصة ب      -٦٣-٨٩

تقيد حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي ومتنعها واليت تتعارض مع           
االلتزامات مبوجب القانون الدويل، مثل قانون األمن الداخلي، وقانون اجلـرائم           
احلاسوبية، ومرسوم الطوارئ، وقانون املعلومات الرمسية، واألحكـام املتعلقـة          

 ؛)كندا (حرمة شخص امللكاك بانته
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التأكد، بواسطة إصالحات تشريعية، من أن محاية وتعزيز القـوانني            -٦٤-٨٩
املتعلقة حبرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات مـضمونتان جلميـع           

  ؛)سويسرا(سكان البالد 
انتهاج هنج شامل حيال الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق لضمان           -٦٥-٨٩

مجيع املشتغلني باجلنس، إضافة إىل زبائنهم وأزواجهم وشركائهم، اخلدمات         تلقي  
  ؛)فنلندا(الصحية املالئمة والتعليم اجلنسي املناسب 

تدعيم إطار احلقوق القانونية وإنفاذ هذه احلقوق لفائدة املهـاجرين            -٦٦-٨٩
  ؛)كندا(وطاليب اللجوء وضحايا االجتار 

       عاجلـة قـضايا العمـال املهـاجرين       وضع سياسة طويلة األجـل مل       -٦٧-٨٩
  ؛)اململكة املتحدة(

التأكد من أن املهاجرين الذين عثر عليهم يف البحر يستفيدون مـن       -٦٨-٨٩
  ؛)نيوزيلندا(مجيع تدابري احلماية اليت يكفلها هلم القانون الدويل 

طاليب اللجـوء   الية املرتبطة حبقوق الالجئني و    إبطال املمارسات احل    -٦٩-٨٩
  ؛)سلوفاكيا(لعمال املهاجرين وا
 املتعلقة مبركز الالجـئني ويف  ١٩٥١ يف اتفاقية عام   أن تصبح طرفاً    -٧٠-٨٩

 امللحق هبا؛ وأن تتأكد من احترام مبدأ عـدم اإلعـادة            ١٩٦٧بروتوكول عام   
القسرية لطاليب اللجوء والالجئني؛ وتتفادى الـسعي قبـل األوان إىل إغـالق             

ية حيث ال تتوافر ظروف العودة الطوعيـة واآلمنـة          املخيمات يف احلدود الغرب   
 والكرمية؛ وتلبية االحتياجات من احلماية للمستضعفني، مثل الروهنجيا، وفقـاً         

  ؛)كندا(للقانون الدويل 
  ؛)الربازيل( لطاليب اللجوء اإلعادة القسريةاإلحجام عن   -٧١-٨٩
امية تيسري فرص طلب اللجوء وتسهيل االتصال باملفوضـية الـس           -٧٢-٨٩

  ).سويسرا(ية دولية لطاليب اللجوء لشؤون الالجئني قصد توفري محا
وتعرب مجيع االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير عن موقف الـدول              -٩٠

وينبغي عدم تأويلها على أسـاس أن الفريـق         . اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    
  .العامل ككل يؤيدها
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  اللتزامات الطوعيةالتعهدات وا  - ثالثاً  
 يف اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقييت ستصبح تايلند طرفاً  -٩١

 بشأن حق   ٩٨ بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ورقم         ٨٧منظمة العمل الدولية رقم     
  . التنظيم واملفاوضة اجلماعية

قية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        من اتفا  ١٦وستتراجع عن حتفظها على املادة        -٩٢
 من العهد الدويل اخلـاص  ٩ و٦كما ستتراجع عن اإلعالنات التفسريية للمادتني      . ضد املرأة 

  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة١٨باحلقوق املدنية والسياسية واملادة 
 اإلنسان، ومن    مع الصكوك الدولية حلقوق    وستعدل قوانينها حبيث تصبح أكثر اتساقاً       -٩٣

ذلك احلرص على أن تتوافق القوانني اجلنائية مع اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية محاية مجيـع               
  .األشخاص من االختفاء القسري، وحتسني القوانني حبيث توفر محاية أفضل للنساء واألطفال

 جمللـس  وستوجه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        -٩٤
  .حقوق اإلنسان

  .وستعجل اجلهود اهلادفة إىل إصالح النظام القضائي وتعزيز إنفاذ القانون  -٩٥
وسترتقي مبستوى محاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين، وتضاعف جهودها ملنع            -٩٦

  .االجتار بالبشر، خاصة ِمن طريق حتسني نظام تفتيش العمل
املهمشني يف التعليم حبيث يستطيعون االستفادة منه       وستعزز حق األطفال احملرومني و      -٩٧

  .على قدم املساواة مع غريهم
  .وستدّعم تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان  -٩٨
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