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تعرب تايلند عن تقديرها للتوصيات اليت تلقتها يف الدورة الثانية عشرة للفريق العامل         -١
 استطعنا أن نقبل على  توصية١٧٢جمموعه   ماوقد تلقينا   . املعين باالستعراض الدوري الشامل   

 توصية منها، حيث تبني لنا بسهولة أهنا تتوافق مع قوانيننا وسياساتنا وممارساتنا             ١٠٠الفور  
 توصية حتتـاج إىل     ٧٢وقد أرجأت تايلند ردودها على التوصيات املتبقية وعددها         . الوطنية

  . توصياتترفض تايلند أثناء االستعراض أية توصية من ال ملو. مزيد من النظر فيها
. خيص التوصـيات املتبقيـة     ماوقد أُجريت مشاورات مع الوكاالت ذات الصلة في         -٢

وباستطاعتنا أن نقبل جزءاً كبرياً من هذه التوصيات قبوالً كلياً أو جزئياً، عاقدين العزم على               
إال أنه ليس باستطاعتنا قبول بعض التوصيات اليت ميكن أن تكون قد استندت             . تنفيذها عملياً 

 ببعض يتعلق فيماإىل معلومات غري دقيقة أو اليت ميكن أن تعين ضمناً القبول بتوكيدات سلبية           
نقبلها لكوهنا حتتـاج     ملوهناك توصيات أخرى    . املؤسسات واملمارسات التايلندية األساسية   

إىل مزيد من النظر فيها بتأٍن على مستوى السياسة العامة ألهنا قد تنطـوي علـى إدخـال                  
وسوف نتناول التقدم احملـرز  . على القوانني واألنظمة القائمة أو ألن هلا تبعات أمنية  تغيريات  

يف سياق تقرير عن منتصف املدة يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان وكذلك يف تقريرنا الوطين               
  .٢٠١٦الذي سيقدم يف إطار اجلولة الثانية لعملية االستعراض الدوري الشامل يف عام 

 )١( توصية ٧٢فة على ردود تايلند على التوصيات املتبقية وعددها         وتركز هذه اإلضا    -٣
  .مصنفة حبسب الفئة

  املعاهدات  -أوالً  
  :حتظى التوصيات التالية بتأييدنا  -٤

تدرك تايلند أمهية املعايري الدولية حلقوق اإلنسان الـواردة يف الـصكوك            -١-٨٩ •
ك فإننا نرى أنـه جتـدر       ولذل.  املذكورة يف هذه التوصية    اإلنسانالرئيسية حلقوق   

 نادراسة إمكانية دخول تايلند طرفاً يف تلك الصكوك من أجل تعزيز الوفاء بتعهـدات       
إال أن موقفنا النهائي إزاء كل صك من الصكوك سيتوقف         . يف جمال حقوق اإلنسان   

 .على النتائج اليت ختلص إليها الدراسة ذات الصلة

 يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع  تعتزم تايلند أن تصبح طرفاً-١٢-٨٩ و١١-٨٩ •
 كانون ٩األشخاص من االختفاء القسري، وقد وقعت على هذه االتفاقية بالفعل يف        

إال أن عملية التصديق على االتفاقية حتتاج إىل بعض الوقت ألنه           . ٢٠١٢يناير  /الثاين
ان على  سيتعني أن يوافق جملس الوزراء والربمل      ماسيتعني مراجعة وصياغة القوانني ك    

__________ 

إن التوصيات املشار إليها يف هذه الوثيقة تقابل التوصيات املقدمة إىل تايلند يف تقريـر الفريـق العامـل املعـين                      ) ١(
 .٨٩، يف الفقرة ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٨، املؤرخة A/HRC/19/8الوثيقة (باالستعراض الدوري الشامل 
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تعـبري  ولذلك فإن تايلند ترغب يف التحفظ على استخدام         . التصديق على االتفاقية  
 .١٢-٨٩يف التوصية " بسرعة"

 هذه التوصية متسقة مع التعهدات الطوعية لتايلند بسحب حتفظاتنا على           -١٨-٨٩ •
 مـن   ١٨ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملـادة             ١٦املادة  
وسيتواصل بانتظام اسـتعراض التحفظـات      . قية القضاء على التمييز العنصري    اتفا

يعين ضمناً أن التحفظات اليت أبدهتا تايلند يف         الإال أن قبول هذه التوصية      . األخرى
 .إطار الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تتعارض مع قانون املعاهدات

  :وحتظى التوصيات التالية بتأييدنا جزئياً  -٥
 بينما تقبل تايلند التوصيات اليت تدعوها إىل التوقيع والتصديق          -٤-٨٩ و ٣-٨٩ •

على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري علـى النحـو             
، فليس باستطاعتنا قبول التوصيات اليت تدعو تايلند إىل التوقيع          ٤املذكور يف الفقرة    

 والربوتوكول االختياري الثاين امللحقني والتصديق على الربوتوكول االختياري األول    
 املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري امللحـق       باحلقوقبالعهد الدويل اخلاص    

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، والربوتوكـول          
ـ     . االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب     يتوقف فموقفنا إزاء هذه الصكوك س

 .٤على نتائج الدراسة املذكورة يف الفقرة 

 تقبل تايلند التوصية اليت تدعوها إىل التوقيع والتصديق علـى           -١٣-٨٩ و ٢-٨٩ •
تستطيع قبول   الاالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ولكنها          

. ائية الدوليـة  اجلزء الذي يوصيها بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلن         
 دولة موقعة على نظام روما األساسي، ملتزمة مبوضوع هذا النظـام            بوصفهاوتايلند،  

 .يذية قبل اختاذ أية إجراءات أخرىوغرضه، ولكننا بصدد دراسة التشريعات التنف

 ني املتعلقة مبركز الالجئ   ١٩٥١ ستنظر تايلند يف التصديق على اتفاقية عام         -٥-٨٩ •
. مت بالفعل إنشاء آلية ملراجعة موقفنا بصورة دورية       حيث  ،  ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   

 االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، سيتوقف موقفنا من        بالربوتوكول يتعلق فيماو
يتـصل   ماوفي. ٤هذا الربوتوكول على نتائج الدراسة على النحو املذكور يف الفقرة    

. تابعة دراسة االتفاقية ذات الصلة    تزال هناك حاجة إلنشاء آلية مل      البعدميي اجلنسية،   
ويف غضون ذلك، تويل تايلند أولوية ملعاجلة قضايا انعدام اجلنسية من خالل تنفيـذ              

أن  مـا ك. استراتيجية اإلدارة املتعلقة مبشكلة املركز القانوين لألشخاص وحقوقهم       
رومـا   طرفاً يف نظام     ، يف هذه املرحلة   ،تستطيع أن تنظر يف مسألة الدخول      التايلند  

 .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وذلك للسبب الذي ذكر آنفاً

  :حتظى التوصيات التالية بتأييد تايلند الو  -٦
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 .٥ يف الفقرة مذكور السبب -٧-٨٩ و٦-٨٩ •

 ستشرع تايلند يف إجراء دراسة بـشأن مـضمون          -١٠-٨٩ و ٩-٨٩ و ٨-٨٩ •
وستنظر بعـد    ،وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين        

ميكننا أن نـصدر حكمـاً       الإال أنه   . إمكانية الدخول طرفاً يف هذه االتفاقية     ذلك يف   
ورغم أن تايلند ليست طرفاً يف االتفاقيـة        . مسبقاً على نتائج الدراسة يف هذا الوقت      

 ، فإهنـا ملتزمـة حبمايـة   أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد      
. حقوق مجيع العمال املهاجرين يف تايلند من خالل خمتلف القوانني واألنظمة الداخلية           

 حسب مقتضى احلال، لتعزيز القـوانني       ،ستخدموالواقع أن نتائج الدراسة ميكن أن تُ      
 .لدولية احملددة يف هذه االتفاقيةذات الصلة لتايلند حبيث تكون أكثر توافقاً مع املعايري ا

حتظى التوصية املتعلقة بنظام روما األساسـي بتأييـدنا          ال -١٧-٨٩ و ٤١-٨٩ •
 باتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية      يتعلق فيما و .٥وذلك للسبب املذكور يف الفقرة      

 . وضع آلية لدراسة هذه االتفاقيةواملعاقبة عليها، يلزم أوالً

 ستنظر تايلند يف إمكانيـة الـدخول طرفـاً يف اتفاقيـة             -١٦-٨٩ و ١٥-٨٩ •
نـستطيع   الإال أننا   . ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١ معا

قبول التوصيات اليت تدعونا إىل الدخول طرفاً يف هذين الصكني يف الوقت الـراهن              
وفيمـا يتـصل    . ألن يف ذلك استباقاً للنتيجة اليت ستسفر عنها عملية النظر فيهما          

 .٥ميي اجلنسية، يرجى الرجوع إىل الفقرة  املتعلقة مبركز عد١٩٥٤باتفاقية عام 

  احلق يف حرية الرأي والتعبري  -ثانياً  
  :حتظى التوصيات التالية بتأييدنا  -٧

 تايلند دعوة دائمـة إىل مجيـع        أصدرتلقد   -٢٥-٨٩ و ٢٤-٨٩ و ٢٣-٨٩ •
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة كجزء من تعهداتنا يف إطـار عمليـة              

وسوف ننظر بصورة إجيابية يف مجيع طلبـات القيـام     . الشاملري  االستعراض الدو 
بزيارات يف أوقات مناسبة لكل من السلطات التايلندية واملكلف بواليـة يف إطـار              

 .الصلةذي اإلجراء اخلاص 

 الداخلية لتايلند متـسقة بالـضرورة مـع         التشريعات جيب أن تكون     -٥٤-٨٩ •
يتعلق بالعهد   مايف ذلك    الدولية لبلدنا، مب   وكذلك مع االلتزامات ا    التايلنديالدستور  
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدويل 

حرمة قانون   القضائية يف القضايا املتعلقة بانتهاك       الدعاوى إن إجراءات    -٥٥-٨٩ •
يتوافق مع   ا اجلنائية األخرى، علنية وشفافة مب     القضايايف   ما ك ،شخص امللك تكون  

 .اجلنائيةقانون اإلجراءات 
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حرمة شخص امللك باحلقوق    قانون   بانتهاك   املتهمون يتمتع األشخاص    -٥٦-٨٩ •
 املـشورة يشمل تـوفري     انفسها اليت يتمتع هبا املتهمون بارتكاب جرائم أخرى، مب        

 . هلمالقانونية

  :حتظى التوصيات التالية بتأييدنا ال  -٨
نون  هذه التوصية ألهنـا تتعلـق بتعـديل قـا          قبول تايلندتستطيع   ال -٥٠-٨٩ •

 دراسة شاملة على املستوى الوطين تأخذ يف االعتبار         إجراءوهذا يتطلب   . العقوبات
ملصلحة والظروف  يف ذلك آراء مجيع اجلهات صاحبة ا       امجيع العوامل ذات الصلة، مب    

 .االجتماعية للبلد

 حرمة شخص امللك مسألة شديدة احلساسية تتعلق بـأمن          قانونثل  مي -٥١-٨٩ •
 هذه املسألة جزءاً من شؤوننا الداخلية اليت سيجد الـشعب           وتعترب. ووحدهتااألمة  

 .تايلندي هنجاً مناسباً ملعاجلتهاال

 أن قانون حرمة شـخص امللـك        إىل بالنظر   -٥٩-٨٩ و ٥٧-٨٩ و ٥٢-٨٩ •
إذا كان هذا القـانون سـرياجع        مايشكل جزءاً من شؤوننا الداخلية، فإن مسألة        

وقـد سـبق للحكومـة أن       . يتايلندتتوقف فقط على قرار يتخذه الشعب ال       ال أم
تبادر إىل مراجعة هذا القانون أو تعديله ألن اهلدف منه ليس تقييـد             لن  ذكرت أهنا   

 . األشخاص يف حرية الرأي والتعبرياملشروع جلميعاحلق 

.  إن العملية القضائية يف تايلند مستقلة ومتوافقة مع املعـايري الدوليـة            -٥٣-٨٩ •
فيها تلك اليت تشمل اإلخالل      ائية يف مجيع القضايا، مب    ومجيع إجراءات الدعاوى اجلنا   

 لقانون اإلجراءات اجلنائيـة مـع تـوفر         وفقاً امللك، جتري    شخصبقانون حرمة   
 .اإلنصافاليت تكفل الضمانات ذات الصلة 

غىن لتايلند عنه ألنه يهدف      ال امللك أمر    شخص إن وجود قانون حرمة      -٥٨-٨٩ •
نظـام  يقـوم   يف أي بلد     وهي ممارسة عادية     ،ةىل محاية امللك بوصفه رئيس الدول     إ

تستطيع قبول هذه التوصية     الولذلك فإن تايلند    . الدستوريةاحلكم فيه على امللكية     
 .يت تدعوها إىل إلغاء هذا القانونال

  تتمتع وسائط اإلعالم يف تايلند حبرية التعبري عن الرأي جبميع الوسـائل            -٦٠-٨٩ •
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الدويل العهديتوافق مع أحكام  امب

 حرمة شخص امللك، يرجى الرجـوع إىل        لقانون بالنسبة   -٦٤-٨٩ و ٦١-٨٩ •
 حبق التجمع السلمي، يشار إىل أن هذا احلق         يتعلق فيماو. األسباب املذكورة أعاله  

سة هذا احلق وفقاً للعهد     د ممار قيِّوليس هناك أي قانون يُ    . الدستورمكفول مبوجب   
 . والسياسيةاملدنيةالدويل اخلاص باحلقوق 
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  قضايا العدالة اجلنائية  -ثالثاً  
  :بتأييدناالتوصيتان التاليتان حتظى   -٩

 يف إجراء العملية الداخليـة املتـصلة        قدماً تايلند   ستمضي -٤٨-٨٩ و ٤٧-٨٩ •
. توافقاً مع املعايري الدولية   برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية حبيث تكون أكثر          

 عن البالغني يف مراكز االحتجاز فهو يشكل بالفعل         لألحداثالفصل اإلجباري    ماأ
 .جزءاً من املمارسة احلالية لتايلند

  :حتظى التوصيات التالية بتأييدنا ال  -١٠
إلغاء عقوبة اإلعـدام،    دراسة إمكانية    تايلند يف    شرعت -٣٥-٨٩ إىل   ٢٦-٨٩ •

تستطيع، إىل حني إجنـاز   الإال أن تايلند .  ومع اجلهات املعنية  جلمهورابالتشاور مع   
هذه العملية التشاورية، أن تقبل التوصيات اليت تدعوها إىل مراجعة أو تعديل القانون       

 .قف تطبيقها اختيارياً أو إلغائها بعقوبة اإلعدام أو ويتعلق فيما

ملعايري الدولية للمحاكمة العادلة،     لتايلند تتوافق مع ا    الداخلية إن القوانني    -٤٦-٨٩ •
وينص قانون اإلجراءات   .  لفترات مطولة وعلى حنو غري مربر      االحتجازجتيز   الوهي  

ويف بعض .  ساعة٤٨مدة اجلنائية على إحالة الشخص احملتجز إىل احملكمة يف غضون 
لقى القبض عليهم لفترات أطول، ولكن      الظروف، ميكن احتجاز األشخاص الذين يُ     

  .يف هذه احلاالت احلصول على إذن من احملكمةجيب 

  القوانني األمنية  -رابعاً  
  :التالية بتأييدناالتوصية حتظى   -١١

وُيشكّل حتـسني   .  تايلند وممارساهتا  سياسات هذه التوصية متوافقة مع      -٣٩-٨٩ •
 عند احلدود اجلنوبية لتايلند أولوية من أوىل أولويـات          الواقعةالوضع يف املقاطعات    

مة، وميثّل إلغاء العمل بالقوانني األمنية اخلاصة يف هذه املنطقة اهلدف النـهائي             احلكو
وقد مت تنفيذ ذلك بالفعل يف بعض املناطق الواقعـة يف           . للحكومة عند حتّسن الوضع   

  .أقصى اجلنوب
  :حتظى التوصيات التالية بتأييدنا ال  -١٢

وم الطوارئ حصانة مرس ال األحكام العرفية وقانونيوفّر  ال -٢٠-٨٩ و١٨-٨٩ •
توفّر احلماية للمسؤولني إال يف      ال من مرسوم الطوارئ     ١٧فاملادة  . ملسؤويل الدولة 

الظروف اليت يكونون قد أدوا واجباهتم فيها ُحبسن نية وبطريقة معقولة وغري متييزية             
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تستبعد حـق    الوعالوة على ذلك، فإن هذه املادة       . تتجاوز احلد الضروري   ال اومب
 .مسؤولو الدولةيرتكبها  التماس التعويض عن األفعال غري املشروعة اليت الضحية يف

 لتايلند متوافقة مع أحكـام دسـتورها        األمنية إن القوانني    -٤٩-٨٩ و ٢١-٨٩ •
يقع على عاتقـه     ماويدرك بلدنا دائماً    . الذي ُيعلّق أمهية على محاية حقوق الشعب      

بيق القوانني األمنية يف األحـوال      من التزامات دولية يف جمال حقوق اإلنسان عند تط        
ومبوجب مرسوم الطوارئ، ُيعاَمل اجملرمون األحداث معاملة خمتلفة عـن          . الضرورية

ميكن احتجاز األحداث إال بعد احلصول على إذن من          الو. معاملة اجملرمني البالغني  
وهم ُيحتجزون يف أماكن منفصلة عـن أمـاكن    . حمكمة شؤون األحداث واألسرة   

  .لبالغنياحتجاز ا
  :حتظى التوصية التالية بتأييدنا جزئياً  -١٣

 توافق تايلند على اجلزء الثاين من هذه التوصية، وهي عازمة على منـع              -٤٢-٨٩ •
نستطيع قبول اجلزء    الإال أننا   .  من العقاب  اإلنسانإفالت مرتكيب انتهاكات حقوق     

  .١٢األول من هذه التوصية وذلك للسبب املذكور يف الفقرة 

  إقامة العدل  -ساًخام  
  :حتظى التوصيات التالية بتأييدنا  -١٤

 متوافقة مع قـوانني تايلنـد       التوصيات هذه   -٤٣-٨٩ و ٤١-٨٩ و ٤٠-٨٩ •
وسياساهتا وممارساهتا املتمثلة يف مساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وضمان           

ت وينبغي التشديد على أن مجيع حـاالت انتـهاكا        . األطرافحتقيق العدالة جلميع    
حقوق اإلنسان يف تايلند ختضع للتحقيق على النحو الواجب وُيالحق مرتكبوها دون 

  .أي استثناء ويعوَّض على ضحاياها

  حقوق الطفل وحقوق اجملموعات األخرى  -سادساً  
  :بتأييدناالتوصيتان التاليتان حتظى   -١٥

لرعاية  املدارس وغريها من مؤسسات ا     يف العقوبة البدنية حمظورة بالفعل      -٣٨-٨٩ •
 حتسني القوانني من أجل حظـر العقوبـة البدنيـة يف            علىوحنن عازمون   . البديلة

 .اجملتمعات احمللية واُألسر

 الرعاية الصحية، تـوفَّر خـدمات الـصحة         توفري يف إطار خمطط تعميم      -٦٥-٨٩ •
، مبن فيهم املشتغلون باجلنس وزبائنهم وأزواجهم       األشخاص جلميعاجلنسية واإلجنابية   
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وُيتاح للمشتغلني باجلنس أيضاً، بوصفهم جزءاً من القطاع غري         . م دون متييز  وشركاؤه
  . إىل نظام الضمان االجتماعي التابع لوزارة العملاختيارياًاملنظم، خيار االنضمام 

  :حتظى التوصية التالية بتأييدنا جزئياً  -١٦
ة بالقضاء   دولة طرفاً يف اتفاقية حقوق الطفل، ملتزم       بوصفها إن تايلند،    -٣٦-٨٩ •

على العقوبة البدنية وعلى ممارسات االعتداء على األطفال واسـتغالهلم جنـسياً،            
تستطيع أن تقبل ذلك اجلزء      الإال أن تايلند    .  أسوأ أشكال عمل األطفال    ومبكافحة

من التوصية الذي يدعوها إىل القضاء على ممارسة جتنيد األطفـال يف اجلماعـات              
نستطيع  الية األطفال من مجيع أشكال االستغالل، فإننا        ورغم التزامنا حبما  . املسلحة

  .نعترف بوجود مجاعات مسلحة داخل أراضينا الأن نوافق على هذه العبارة ألننا 
  :حتظى التوصية التالية بتأييدنا ال  -١٧

  . أعاله١٦ الفقرة ذلك يف سبب أُشري إىل -٣٧-٨٩ •

  جرون وملتمسو اللجوءاامله  -سابعاً  
  :صيات التالية بتأييدنا حتظى التو  -١٨

 اللجوء وضحايا االجتار باألشخاص باحلماية      وملتمسو حيظى املهاجرون    -٦٦-٨٩ •
يتوافق مع  ا اليت عقدنا العزم على تعزيز إنفاذها مب القوانني وغريه من    الدستورمبوجب  

 مبلتمسي اللجوء،   يتعلق فيماو. تعهداتنا يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل      
، فقد نفَّذت تايلند تدابري سياساتية       يف هذا الشأن   دم وجود أي قانون حمّدد    ورغم ع 

ترمي إىل تقدمي املساعدة وتوفري احلماية هلؤالء األشخاص علـى أسـاس املبـادئ              
 .اإلنسانية ومبشاركة املنظمات الدولية ذات الصلة

 وطنية مكلفة بوضع سياسات قـصرية وطويلـة         جلنة توجد يف تايلند     -٦٧-٨٩ •
 .خيص العمال املهاجرين ماجل فياأل

 باملعايري الدولية املتعلقة بعمليـات اإلنقـاذ يف      تايلند تتقيد   -٧١-٨٩ و ٦٨-٨٩ •
  .القسريةالبحر ومبدأ عدم اإلعادة 

  : بتأييدنا جزئياًان التاليتانتحتظى التوصي  -١٩
 توافق تايلند على تلك األجزاء من التوصية اليت تدعو إىل احترام مبـدأ              -٧٠-٨٩ •

دم اإلعادة القسرية، وتفادي السعي قبل األوان إلغالق املخيمات الواقعـة عنـد             ع
يتوافق  ا احلماية لألشخاص من الفئات الضعيفة مب      احتياجاتحدودها الغربية وتلبية    
نستطيع قبول ذلك اجلزء من التوصية الذي يدعو         الإال أننا   . مع سياساتنا وممارساتنا  
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 املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا     ١٩٥١فاقية عام   تايلند إىل الدخول طرفاً يف ات     
  . أعاله٦ وذلك للسبب املذكور يف الفقرة ١٩٦٧لعام 

 ملتمسي اللجوء عند حدودها الغربية إىل جملس        وصول إن تايلند تيّسر     -٧٢-٨٩ •
نـا  ء يف هذه املقاطعة، وهو اجمللس الـذي ميثـل إجرا        اللجوءقبول دخول ملتمسي    

يستطيع ملتمسو اللجوء الوصـول بـسهولة إىل         ماوبين. لجوءبالالداخلي اخلاص   
توجد لدينا سياسة لتيسري وصوهلم إىل       المفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ف     

  .نستطيع قبول هذا اجلزء من التوصية الولذلك فإننا . املفوضية
  :حتظى التوصية التالية بتأييدنا ال  -٢٠

ة احلقوق األساسية جلميع األشخاص، مبـن        على محاي  عازمة إن تايلند    -٦٩-٨٩ •
أن ممارسـاتنا الراهنـة      ماك.  والعمال املهاجرون  اللجوءفيهم الالجئون وملتمسو    

املتعلقة باألشخاص املشردين متوافقة مع املعايري الدولية وقد حظيت باعتراف اجملتمع           
بـدو أهنـا    نستطيع املوافقة على هذه التوصية ألهنا غري واضحة وي         الوحنن  . الدويل

  .خيص ممارسات تايلند إزاء هؤالء األشخاص ماتنطوي على هلجة سلبية جائرة في

  عملية املصاحلة  -ثامناً  
  :بتأييدنا جزئياًالتوصيتان التاليتان حتظى   -٢١

 تايلند تعزيز استقالل وفعالية وموارد جلنـة        تواصل سوف   -٤٥-٨٩ و ٤٤-٨٩ •
نستطيع قبول تلك األجـزاء مـن هـاتني          الا  نإال أن . احلقيقة واملصاحلة يف تايلند   

التوصيتني اليت تدعو إىل سّن قانون ملنح هذه اللجنة سلطة مجع املعلومات واستدعاء             
ُتقـّدم   مل، حيث إن اللجنة     إصدار أوامر احلضور أو محاية الشهود     الشهود أو سلطة    

عندما ُتقدِّم وحنن لن ننظر يف هذه املسألة إال        . مثل هذا الطلب إىل احلكومة التايلندية     
  .اللجنة مثل هذا الطلب

  توجيه دعوات دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -تاسعاً  
  :حتظى التوصية التالية بتأييدنا  -٢٢

 دعوة دائمة جلميع املكلفـني بواليـات يف إطـار           تايلند لقد وجَّهت    -٢٢-٨٩ •
 .يل للزيارات حتديد جدول زمين أواإلجراءات اخلاصة، وهي بصدد

       


