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

عرا  ،2٠١١وعلر ثثرر


المنهجية
أوال -
ألف -التوعية
 -2عقب الولة األون من ارستعراا ،تُرجم التقرير الوطين وتُرمجت التوصيات املقبولة ثن
اللغ ررة التايلندي ررة ومت توزي ررت التقري ررر والتوص رريات عل ر ر عام ررة المه ررور ،ررا ذل ررك علر ر املوق ررت
الشررب . .ونتمررت لقررات دراسررية ط ر الوكررارت ومنتمررات ااتمررت املررد عل ر صرريلة
ارستعراا.

باء -رصد التنفيذ وبناء القدرات
 -٣عقب ارستعراا ،وسعت ورية اللجنة الوطنية املعنية جلارستعراا الدوري الشامل مرن
جمرررد ثعررداد التقريررر لتشررمل ا ش رراع عل ر تنايررذ العمليررة .وجتمررت اللجنررة( )١مرررة السررنة عل ر
األقل لتباد ارآرا ومناقشة التقد ارحمرز والغغرات والتحديات.
 -4و عر ررا  ،2٠١٣وضر ررعت خط ر ررة عمر ررل وطنير ررة تس ر ررتخد كمبر ررادي توجيهير ررة لتناي ر ررذ
مررا قُب رل مررن توصرريات ومررا قررد مررن تعهرردات طوعيررة ارسررتعراا الرردوري الشررامل مررت ديررد
ا طررار الررومين وتعيررال الوكررارت املس ر ولة عررن ذلررك .وتضررمنت ااطررة الوطنيررة سقررو ا نسرران
للارتة  )2(2٠١8-2٠١4أيضا توصيات ارستعراا الدوري الشامل لتحقيق الاعالية والس سرة
التنايذ.
()٣

 -٥و ويران/يونير  ،2٠١4قرردمت اس.ومررة معلومررات مسررت.ملة عررن منتص ر املرردة
ثن اللجنة املعنية حبقو ا نسان ملواكبة التقد ارحمرز التنايذ واسااظ عل الوخم جلال الولتال.
-٦
التنايذ.

وترررت تايلنررد

تبرراد اارربات( )4واملسرراعدة التقنيررة( )٥عنصرررين رئيسرريال لتحقيررق فعاليررة


الصياغة
جيم -عملية
 -٧تترروخ هررذه العمليررة أن ت.ررون شرراملة للجميررت قرردر ا م.رران .فقبررل الصرريانة ،نتمررت
لقات دراسية مخس مناطق ملتاجلعة التنايذ و صر التحديات املتبقية والشوانل الديردة علر
أرا الواقت.
 -8وعقرردت أرجلررت لقررات نقررا مجاعيررة مركرروة جلش ر ن املسررائل املواضرريعية الرئيسررية ث ررارة
مناقشة أكغر عمقا فيما جلال الوكارت املعنية وااربا .
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التشاور
دال -عملية
 -٩ونتم ررت مش رراورات عام ررة مخ ررس من رراطق لم ررت ارآرا واملس ررا ات املتعلق ررة ش رررو
التقرير األويل .وترد هذا التقرير تعقيبات مايدة.
 -١٠و ت ر التقريررر جلت ييررد اللجنررة الوطنيررة املعنيررة جلارسررتعراا الرردوري الشررامل وجلعررد ذلررك
وافق علي جملس الوزرا  ،ما ي كد التوامهما.

ثانيا -التطورات المستجدة منذ الجولة األولى من

االستعراض

ألف -الدستور
 -١١ر تر روا
الصلة.

ق ررو و ري ررات المي ررت م.اول ررة وج ررب الدس ررتور فضر ر ع ررن القر روانال ذات

 -١2فالدسررتور امل قررت لعررا ( 2٠١4املررادة  )4ي.اررل للجميررت ال.رامررة ا نسررانية واسقررو
واسريررات واملسرراواة عل ر ررو مررا نصررت علي ر الدسررات الس راجلقة .ويتضررمن أيضررا محايررة قررو
ا نسان وجب الص.وك الدولية اليت انضمت ثليها تايلند.
 -١٣وتع .لنة صيانة الدستور اليا عل صيانة الدستور الديد .وعندما يصبح جاهوا
(املتوقت مطلت نيسان/أجلريل  ،)2٠١٦سيخضت رستاتا عا  .و رصرا علر أن ت.رون عمليرة
الصيانة شاملة للجميت ،التمست لنة صيانة الدستور آرا خمتل القطاعات ،ا ذلك آرا
جملس الوزرا  ،وامل سسات املستقلة( ،)٦واأل واب السياسية ،واألكادمييال ،والقطا اااب.


الحكومية
باء -السياسات
 -١4تعلررق اس.ومررة أ يررة قصرروت عل ر تعويررو ومحايررة قررو ا نسرران امل.اولررة لميررت ف ررات
الش ررعب .وق ررد ررددت اس.وم ررة ،جلي رران السياس ررة العام ررة ال ررذي أدل ررت جل ر المعي ررة التش رريعية
الوطني ررة  ١2أيلو /س رربتمرب  ،2٠١4معال ررة الاروق ررات ارجتماعي ررة وارقتص ررادية فضر ر ع ررن
ارلتر روا جلس رريادة الق ررانون ومحاير رة ق ررو ا نس رران جلاعتبار ررا سياس ررتال ع ررامتال م ررن السياس ررات
الرئيسية ا دت عشرة.
 -١٥وتعهرردت اس.ومررة جلوضررت نتررا اسمايررة ارجتماعيررةع و سررال نتررا الرعايررة ،ر سرريما
لاائدة الا ات الضعياةع وتعميم قرو ارنتارا جلراألرا أو اسيرازة علر الاقررا  ،ومنرت مشراكل
ارجار جلالبشر والتصدي هلا.
 -١٦وسعت اس.ومة جاهدة ثن تسريت عمليرة مراجعرة املردونات القانونيرة والقروانال األخررت
اليت عاا عليهرا الرومن ومل تعرد تتماشر مرت ارلتوامرات الدوليرة .وتعمرل اس.ومرة أيضرا علر زيرادة
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سال فررب الوصرو ثن العدالرة مرن خر تعويرو نترم املعونرة القانونيرة واملاليرة وصرندو
العدالة الذي يقد الدعم للاقرا وارحمرومال ،ومينح كذلك تعويضات للمتضررين.

قيرق

جيم -الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشرين الغا /نوفمرب  ،2٠١4أقر جملس الوزرا ااطة الوطنية الغالغة سقرو ا نسران
-١٧
( .)2٠١8-2٠١4وترردعو ااطررة ،الرريت اسررتندت صرريانتها ثن مشرراورات جرررت مررت خمتلر
الهررات صررا بة املصررلحة ،ثن قيررا جمتمررت ارررت اسقررو واسريررات واملسرراواة .وتعترررب هررذه ااطررة
أكغررر لررور مررن سراجلقاإا ،ثذ ثهنررا ررددت  ١١مسر لة( )٧و ١٥ف ررة مسررتهدفة( ،)8وانط قررا منهررا
وضعت خطط عمل حمددة للوقوع عل خمتل ا تياجات هذه الا ة وخصائصها.
 -١8ور يوا التنايذ الاعل امللموس ميغل هدفا رئيسريا مرن أهرداع ااطرة .وقرد أوعرو جملرس
الوزرا ثن مجيرت الوكرارت جلتقردق تقريرر عرن عمليرة التنايرذ جلانتترا  .ونتمرت ثدارة محايرة اسقرو
واسريررات( )٩أيضررا دورات تدريبيررة للمس ر ولال الوكررارت اس.وميررة املعنيررة لتنايررذ ااطررة عل ر
و فعا .

دال -اإلطار التشريعي
 -١٩منذ جولة ارستعراا األون ،جرت ثقرار أو تعديل عدد من التشريعات املتصرلة حبقرو
ا نسان لويادة تعويو قو ا نسان ومحايتها .وفيما يل أجلرز هذه التشريعات:




ق ا ااانون المس ا اااواة ب ا ااين الجنس ا ااين لع ا ااام ( 2015دخ ر ررل ير ررو النا ر رراذ ٩
أيلو /سبتمرب  ،)2٠١٥ويهدع ثن محاية كل فرد من التمييو علر أسراس نرو
النس ،ن ذلك من يعرب عن ميل جنس خمال للجنس البيولوج  .ونص
هذا القانون علر ثنشرا آليرات هر  :اللجنرة املعنيرة جلتعويرو املسراواة جلرال النسرال
تعوي ر روا للمس رراواة جل ررال النس ررال مجي ررت الوك ررارت ،واللجن ررة املعني ررة جل ررالنتر
التمييررو الررائر جلررال النسررال لتلقر الشرر.اوت وثصرردار األوامررر جلتسررليط عقوجلررات
أو م ررنح تعويض ررات لض ررحايا التميي ررو ،وص ررندو تعوي ررو املس رراواة جل ررال النس ررال
للتعويض أو الربع

التعديل الذي أدخل عام  2008على قانون مكافحة االتجاار باألخاخا

(دخل يو الناراذ  2٩نيسران/أجلريل  ،)2٠١٥ويهردع ثن مواصرلة ت.غير
الهود مل.افحة ارجار جلاألشخاب .ومن التعدي ت اهلامرة الريت أدخلهرا ختويرل
السررلطات ص ر ية ثن ر املصررانت أو وق ر ت رراخيص املركبررات م قتررا ،وفرررا
أشد العقوجلات عل الا  ،وتطبيق نتا مصادرة أصول وتعويض الضرحايا مرن
هذه املواردع
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القا ااانون المتعلا ااق بقنشا اااء صا ااندوق تحقيا ااق العدالا ااة لعا ااام ( 2015نش ر رر
الرميررة الرةيررة املل.يررة  2٧تشررين األو /أكت روجلر  ،2٠١٥وسرريدخل يررو
النا رراذ  24نيس رران/أجلريل  ،)2٠١٦ويه رردع ثن ض ررمان ص ررو ك ررل ف رررد،
ر سيما الاقرا والضعاا  ،عل فرب الوصو ثن العدالة .وتشمل املسراعدات
اليت يقدمها الصندو الدعم املايل لتوف ثم.انية اسصرو علر املعونرة القانونيرة
وخ رردمات ارحم ررام  ،واملس رراعدة ا جر ررا ات القض ررائية ،ررا ذل ررك مج ررت
األدلررة والرباهررال ،وتسررديد رسررو ارحمرراكم وقيمررة ال.االررة ،فضر عررن نشررر املعرفررة
القانونية األساسيةع
القانون المتعلق بحماية األخخا الضعفاء لعام ( 2014دخل يرو الناراذ
منررذ  24كررانون األو /ديسررمرب  ،)2٠١4وهررو يرروفر محايررة أفضررل لألشررخاب
الررة فق ررر أو لررروع صررعبة .وتشررمل ه ررذه
املشررردين أو الررذين يعيشررون
اسمايرة أ .ررا الرعايررة ارجتماعيرة وا سرر.ان والرعايررة الصرحية والتعلرريم وفرررب
العملع

التعااديل الااذي أدخاال علااى القااانون الجنااائي لتجاريم اسااتاألل األطفااال فااي
الم ا ااواد اإلباحي ا ااة (دخ ر ررل ير ررو النا ر رراذ  ٧كر ررانون األو /ديس ر ررمرب،)2٠١٥
ويهردع ثن تروف قردر أكررب مرن اسمايرة لألطارا مرن جمموعرة أوسرت مرن أنروا
ارستغ النس  ،عمر جلاتااقيرة قرو الطارل وجلروتوكوهلرا ارختيراري الغرا .
و وجب هذا التعديل ،ادد القانون التايلنردي للمررة األون ،تعريارا ل ر ااسرتغ
األطاا املواد ا جلا يةا وي خذ ارعتبار استخدا الت.نولوجيا املتقدمة
التصوير وانتشار املواد ا جلا ية عن األطاا عل شب.ة ا نرتنتع



التعااديل الااذي أدخاال علااى القااانون األساسااي لمكافحااة الفساااد (رقاام )3

(دخر ررل ير ررو النار رراذ  ١٠متوز/يولي ر ر  )2٠١٥هبر رردع موا مر ررة القر ررانون م ر ررت
ارلتوام ررات املنص رروب عليه ررا اتااقي ررة األم ررم املتح رردة مل.افح ررة الاس رراد ال رريت
انضررمت ثليهررا تايلنررد منررذ عررا  .2٠١١ووسررت هررذا التعررديل نطررا إررم الاسرراد
ليشمل املرولاال العمروميال األجانرب ومرولا املنتمرات الدوليرة ،وطبرق تقردير
ررا فررار الررا املوعررو
األضررار علر أسرراس القيمررة ،وعلررق العمررل جلالتقرراد
الررة الرشرروة ،وشرردد
مررن وجر العدالررة ،و رردد مسر ولية األشررخاب املعنررويال
العقوجلات املاروضة عل املولاال العموميال ررت.اب جرمية الرشوةع
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القرار الملكي المتعلق بمصائد األسماك ( 2015دخرل يرو الناراذ ١4
تشرين الغا /نوفمرب  ،)2٠١٥ويهدع ثن ثرسا ا دارة الرشيدة جمرا ثدارة
قطررا مصررائد األةرراك ،وم.افحررة صرريد األةرراك ن ر املشرررو ون ر املبل ر عن ر
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ونر املررنتم ،ومنررت العمالررة ن ر القانونيررة
املعاي الدولية.

قطررا مصررائد األةرراك ،متاشرريا مررت

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

الوكررارت املعنيرة جلتنايررذ

 -2١وستواصل اس.ومة والمعية التشريعية الوطنية سرال القروانال أو ثقررار قروانال أخررت
ط ررور ا ع ررداد ،ررا ذل ررك ق ررانون الس ررجون لع ررا  ،١٩٣٦م ررت ثعط ررا أولوي ررة قص رروت ملش رراريت
القوانال اليت تندرج ثطار وفا تايلند جلالتواماإا الدولية.

هاء -آليات حقوق اإلنسان
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -22ر توا اللجنة الوطنية سقو ا نسان متارس عملها وجرب القرانون الصرادر جلشر هنا
عا .١٩٩٩
 -2٣وقد خصصت اس.ومة سنويا ميوانية تعترب كافية ل .تغطر اللجنرة ت.الياهرا ا داريرة،
وتضررطلت جلورياإررا جلاعاليررة واسررتق لية .وجلا م.رران أيضررا أن تطلررب اللجنررة ارسررتعانة جلالصررندو
اس.رروم املركرروي متويررل األنشررطة الطارئررة .وقررد مت.نررت اللجنررة الوطنيررة سقررو ا نسرران مررن
معال ررة ع رردد م ررن اس ررارت س ررنويا تواي ررد ع ررددها م ررن  ١١2ال ررة جلداي ررة ثنش ررا الص ررندو
عا  2٠٠١ثن ما جلال  ٦٠٠و ٧٠٠الة السنة الوقت اساضر).
 -24وتقد اس.ومرة تربعرات سرنوية لردعم عمرل منتردت امل سسرات الوطنيرة سقرو ا نسران
آسرريا وارحمرريط اهلررادي .وتترريح هررذه التربعررات للمنترردت تنايررذ أنشررطة لتعويررو فعاليررة امل سسررات
األعضا في  .وتستايد اللجنة الوطنية سقو ا نسان أيضا من جمموعة تدريبات ينتمها املنتدت.
 -2٥وتُس ر رلكم اس.ومر ررة جل ير ررة وجر ررود لنر ررة وطنير ررة سق ر رو ا نسر رران قوير ررة ونش ر رطة تضر ررطلت
جلوريتهررا تعويررو ومحايررة قررو ا نسرران علر ررو فعررا  ،ووفقررا ملعيررار ارعتمرراد( )١٠ومتشرريا مررت
مبادي جلاريس.
 -2٦وقرد دأجلررت الوكرارت اس.وميررة علر التعرراون مررت اللجنرة الوطنيررة سقرو ا نسرران جلشر ن
تقدق املعلومات وا يضا ات عند الطلب ،فض عن األخذ جلآرا اللجنة وتوصياإا املايدة.
اآللية اإلقليمية
 -2٧ترردعم تايلنررد جلقرروة اللجنررة اس.وميررة الدوليررة املعنيررة حبقررو ا نسرران التاجلعررة لراجلطررة أمررم
جن ر رروب ش ر ررر آس ر رريا ،وه ر ر م ر ررن ارآلي ر ررات ا قليمي ر ررة سق ر ررو ا نس ر رران .و عملي ر ررة اس ر ررتعراا
اختصاصات اللجنة اس.ومية الدولية املعنية حبقو ا نسان ،غت تايلنرد اللجنرة علر النترر
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الس رربل والوس ررائل ال.ايل ررة جلتعوي ررو وري ررة اسماي ررة املنوط ررة هب ررا رص ررا علر ر أن ق ررق أثره ررا ك ررام
وجلش.ل ملموس عل أرا الواقت.
 -28وت يد تايلند اللجنرة أيضرا ارضرط جلردور قيرادي مجرت الردو األعضرا للتحراور
وتباد ااربات جلش ن تنايذ التواماإا الدولية جما قو ا نسان وسبل التصردي للتحرديات
املشرررتكة .و أيلو /سرربتمرب  ،2٠١4نتمررت اللجنررة اس.وميررة الدوليررة املعنيررة حبقررو ا نسرران،
جلالتعاون مت .ومرة تايلنرد ،نشراطال يتعلرق أ رد ا جلعمليرة ارسرتعراا الردوري الشرامل وارآخرر
حبقو العما املهاجرين.
 -2٩ودعر ررت تايلنر ررد جلقر رروة ثن ثدراج مبر ررادي قر ررو ا نس ر ران رؤير ررة مجاعر ررة راجلطر ررة أمر ررم
جنروب شررر آسرريا لعررا  .)١١(2٠2٥ونعمررل أيضررا جلشر.ل وثيررق مررت اللجنررة جلشر ن تعمرريم مراعرراة
العناصر املتعلقة حبقو ا نسان عمل مجاعة راجلطة أمم جنوب شر آسيا .و كانون األو /
ديس ررمرب  ،2٠١٥عق رردت اللجن ررة اس.ومي ررة الدولي ررة املعني ررة حبق ررو ا نس رران ر روارا ثقليمي ررا
جلان.وك جلش ن تعميم مراعاة قو األشخاب ذوي ا عاقة عل صعيد مجاعة الراجلطة.
 -٣٠وستواصررل تايلنررد العمررل مررت اللجنررة ودعمهررا
املنطقة.

تنايررذ وريتهررا خدمررة ملصررلحة شررعوب

واو -الصكوك الدولياة لحقوق اإلنساان
 -٣١صدقت تايلند عل اتااقية األمم املتحدة مل.افحة الرمية عرب الوطنيرة وجلروتوكوهلرا جلشر ن
منر ررت ارجر ررار جلاألشر ررخاب ،وألاصر ررة النسر ررا واألطار ررا  ،وقمع ر ر واملعاقبر ررة علي ر ر  ١٧تش ر ررين
األو /أكتوجلر  .2٠١٣ونقحت تايلند أيضا القوانال ارحملية ووضعت آليات تنايذ.
 -٣2وتعد تايلنرد مرن أوائرل البلردان الريت صردقت علر الربوتوكرو ارختيراري رتااقيرة قرو
الطاررل املتعلررق جلررقجرا تقرردق الب نررات أيلو /سرربتمرب  .2٠١2وعملررت اس.ومررة منررذ ذلررك
اسال عل ترمجة الربوتوكو ثن اللغة التايلندية وتعميم علر المهرور .وهر أيضرا جلصردد ثنشرا
آلية وطنية لتنايذ ارلتوامات املنصوب عليها هذا الصك.
 -٣٣و شربا//فرباير  ،2٠١4أنشر ت تايلنررد لنررة وطنيرة للنتررر التصررديق علر ارتااقيررة
الدولي ررة سماي ررة مجي ررت األش ررخاب م ررن ارختا ررا القس ررري ،ال رريت وقعته ررا تايلن ررد ع ررا .2٠١2
وأيدت اللجنرة خطرة صريانة تشرريت جديرد لضرمان التنايرذ الاعرا ل تااقيرة عنردما تصربح تايلنرد
طرف ررا فيه ررا .وينت ررر جمل ررس ال رروزرا الي ررا مش رررو الق ررانون املتعل ررق ن ررت التع ررذيب وارختا ررا
والقسري والقضا عليهما ،الذي يتضمن أيضرا تعرير التعرذيب املنصروب علير املرادة  ١مرن
اتااقية مناهضة التعذيب.
 -٣4وتبحررا تايلنررد اليررا ثم.انيررة التصررديق عل ر الربوتوكررو ارختيرراري رتااقيررة مناهضررة
التعررذيب .وتعمررل وزارة العررد  ،جلالتع رراون مررت منتمررات شررى ،مغ ررل راجلطررة منررت التعررذيب ولن ررة
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اسقوقيال الدولية وماوضية األمم املتحدة السامية سقو ا نسان ،مرن أجرل التوعيرة جلرالربوتوكو
ارختياري وتعويو فهم أوسا /مجيت الوكارت املعنية.
 -٣٥وس ررحبت تايلن ررد التحات ررات وا ع ن ررات التاسر ر ية جلشر ر ن خمتلر ر الص رر.وك املتعلق ررة
حبقو ا نسان السنوات األرجلت املاضية عل النحو التايل )١( :اإلعألناات التفسايرية بشا ن
المادة  )5(6والمادة  )3(9مان العهاد الادولي الخاا باالحقوق المدنياة والسياساية ٦
متوز /يولير 2٠١2ع و( )2التحفظ علاى الماادة 16مان اتفاقياة القضااء علاى جمياا أخاكال
التمييااض ااد الم ارأة  ١8متوز/يولي ر 2٠١2ع و( )٣اإلعااألن التفساايري بش ا ن المااادة 18
 ٥شبا//فرباير .2٠١٥ 
من اتفاقية حقوق األخخا ذوي اإلعاقة
 -٣٦وتايلنررد جلصرردد سررحب الررتحاا علر املررادة  4مررن ارتااقيررة الدوليررة للقضررا علر مجيررت
أشر رر.ا التميير ررو العنصر ررري (الر ررذي تسر ررتعد وزارة العر ررد لعرض ر ر عل ر ر موافقر ررة جملر ررس الر رروزرا )،
والتصررديق عل ر الربوتوكررو ارختيرراري رتااقيررة قررو األشررخاب ذوي ا عاقررة (يتوقررت أن يقررره
جمل ررس ال رروزرا حبل ررو أيار/م ررايو ،)2٠١٦والتص ررديق عل ر ث ر ت اتااقي ررات ص ررادرة ع ررن منتم ررة
العم ررل الدولي ررة ،وهر ر اتااقي ررة العم ررل البح ررري لع ررا ( 2٠٠٦أقرهر را جمل ررس ال رروزرا  ٣١آذار/
م ررارس  ،)2٠١٥واتااقي ررة منتم ررة العم ررل الدولي ررة رق ررم  ١8٧جلش ر ن الس ر مة والص ررحة املهنيت ررال
(أقره را جملررس الرروزرا  ٣٠أيلو /سرربتمرب ،)2٠١٥واتااقيررة منتمررة العمررل الدوليررة رقررم ١١١
جلش ن التمييو جما ارستخدا واملهنة (تعمرل وزارة العرد علر جميرت امل ترات الرواردة مرن
الوكارت املعنية).

ثالثا -تعضيض حقوق اإلنسان وحمايتها
ألف -الحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية

الحق في التنمية والقضاء على الفقر
 -٣٧أولرت اس.ومرة اهتمامررا كبر ا للتنميرة ارقتصررادية ،مرا أدت ثن اسرد مررن الاقرر البلررد.
ومنررذ عررا  ،2٠١١نقررل البنررك الرردويل تايلنررد تصررنيا للرردخل مررن الشررراة الرردنيا مررن البلرردان
املتوسطة الدخل ثن الشراة العليا من البلدان املتوسطة الدخل.
 -٣8وتردخل تايلنررد اليررو عامهررا األخر مررن ااطررة الوطنيررة اساديرة عشرررة للتنميررة ارقتصررادية
وارجتماعي ررة ( .)2٠١٦-2٠١2وتسرتش ررد ه ررذه ااط ررة جلالس رراة ج ل ررة املل ررك القائم ررة عل ر ر
اقتصاد اركتاا الذايت من أجل ارستقرار وارستدامة .وإدع ااطة أيضا ثن زيرادة قردرة البلرد
عل التحمل والت.ي  ،وتعويو البنية التحتية الوطنيرة فضر عرن تنميرة املروارد البشررية لبنرا جمتمرت
ميل ررك أفر رراده الق رردرة علر ر الت.ير ر جلش رر.ل أفض ررل م ررت التغر ر ات ويتمتع ررون جلا رررب متس رراوية
ارستاادة من املوارد ومنافت التنمية.
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 -٣٩وجلاض ررل تعوي ررو اسق ررو ارقتص ررادية وارجتماعي ررة والغقافي ررة قق ررت تايلن ررد العدي ررد م ررن
األهرداع ا اائيررة لأللايررة وأهرردافها ا اائيررة ا ضررافية لأللايررة ،مغررل تقلرريص الاقررر والررو عررد
النصر ر  ،وتعوي ررو املس رراواة جل ررال النس ررال ،وك رربح انتش ررار فر ر وس نق ررص املناع ررة البشر ررية/ا يدز،
وتقلرريص نسرربة السرر.ان الررذين ر مي.ررنهم اسصررو جلاسررتمرار علر ميرراه الشرررب النقيررة وخرردمات
الصرع الصح األساسية ثن النص  ،و سرال يراة سر.ان األ يرا الاقر ة ،فضر عرن ثقامرة
شراكة عاملية من أجل التنمية.
 -4٠ومت ذلك ،يتعال عل تايلند تسرريت جهودهرا مرن أجرل قيرق األهرداع املتبقيرة ،را
ذلررك كاالررة مت.ررن األطاررا كررل م.رران ،س روا الررذكور أو ا نررات ،مررن ثمتررا مر لررة التعلرريم
ارجلترردائ  ،واعتمرراد التنميررة املسررتدامة جلي يررا ،وختارريض معررد وفيررات األطا را و سررال الصررحة
النااسية املناطق النائية ،فض عن قيق أهداع التنمية املستدامة.
 -4١وتواجر تايلنرد أيضررا رديات أخررت منهررا ،علر وجر ااصرروب ،الوقرو فرل الرردخل
املتوسررط ،وعررد املسرراواة ارآخررذ التارراقم وتوزيررت الرردخل ن ر العرراد جلررال النرراس .وقررد سررعت
اس.ومة ثن ل هذه املشاكل عن طريق زيرادة القردرة الوطنيرة التنافسرية ،وارسرتغمار البحرا
والتط رروير ،وت.يي ر البني ررة ارقتص ررادية وارجتماعير رة ،مغ ررل النت ررا الضر رريب (أي ض رريبة الرتك ررات
وضريبة األراض ) ،فض عن وضت قواعد ولوائح تنتيمية عادلة ومتسقة ،ت.ال املساواة وت.اف
الا رررب ارس ررتاادة م ررن املر روارد واا رردمات العام ررة ،وتع رروز س رريادة الق ررانون ،و ررارب الاس رراد
وارحمسروجلية .ووضررعت اس.ومررة فرررتة وجيرروة ،تررداجل ملسرراعدة املروارعال وذوي الرردخل املررنخاض
ممن يت ثرون جلارتات الركود ارقتصادي وال.وارت.
 -42ومن التحديات الرئيسية األخرت ،اساجة ثن تعويو محاية قو ا نسان ثطار السرع
ثن قيررق النمررو ارقتصررادي مررن خر املشرراريت ا اائيررة ال.ررربت ،الرريت قررد تر ثر علر مصررادر رز
السرر.ان ارحمليررال والبي ررة .وأعرردت اس.ومررة تررداجل عرردة للتخاير مررن هررذه ارآثررار ثن اسررد األدىن،
منهررا علر سرربيل املغررا  ،اشررتا /تقيرريم األثررر البي ر والصررح جلانتتررا  ،وثنشررا لنررة معنيررة جلالرصررد،
واخترراذ تررداجل ترمر ثن ختاير الضرررر أو تعررويض السرر.ان املتضررررين ،مررن قبيررل ترروف أمرراكن ثيروا
جديدة يُر لون ثليها .وقررت اس.ومة أيضا تعليق جلعض املشاريت عل ثثر شروانل أثارهرا ااتمرت
املد  ،وشجعت عل اسوار مت ااتمعات ارحملية سبيل التوصل ثن اتاا .
 -4٣وجلررذلت تايلنررد قصررارت جهرردها للتقيررد جلالتواماإ را املتعلقررة جلتغ ر املنررا العررامل جلوسررائل
منهررا ،علر وجر ااصرروب ،منررت ثزالررة األ رراج ررو البيرروت( .)١2جليررد أن اس.ومررة تعر ضرررورة
ا ررتا قررو الشرعوب وااتمعررات ارحمليررة اسصرو علر صرة عادلررة مررن املنرافت النامجررة عررن
استغ األراض واملوارد الطبيعية .ور يوا تنايذ التداجل الرامية ثن ل قضايا األراض املتعلقة
جلالاقرا مستمرا .وقد ناذت اللجنة الوطنية لألراض املشرو الرام ثن منح التصريح جلاستخدا
األراض ل.ر ترتم.ن ااتمعرات ارحمليرة مرن العريخ واسرتخدا األراضر اسرجيرة مجاعيرا ،اسرتنادا
ثن ف.ررة اجمتمرت حملر يعريخ وئرا مررت الغاجلرةا .ويهردع املشررو ثن معالرة مشراكل املاضر
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املتعلقرة جلنقرل سرندات مل.يررة األراضر ثن امل سسرات التجاريرة أو املضررارجلال ،فضر عرن التعرردي
عل األراض وثزالة الغاجلات.
 -44ووضررعت اس.ومررة أيضررا قواعررد ول روائح تنتيميررة ل .ر يتس ر للجماعررات العرقيررة ،الرريت
مي.نها ثقامة الدليل عل وجود أثر يش ثن استغ هلا لألرا منذ زمن جلعيد ،مواصلة العريخ
األراض اسرجية .أما فيما خيص الس.ان الذين يتعال ترر يلهم ،ور سريما أصرحاب ا م.انرات
ارحمرردودة ،فررقن اس.ومررة تقررد مسرراعدات مررن قبيررل السرر.ن والترردريب املهررين ،مررت مراعرراة ثقافررة
ه ر الس.ان وأسلوب عيشهم.
 -4٥وجي ررري الي ررا ص رريانة مش رررو ااط ررة الغاني ررة عش رررة للتنمي ررة ارقتص ررادية وارجتماعي ررة
( )2٠2١-2٠١٧جلالتشاور مت مجيت القطاعات كافة أ را البلرد .وسررتكو ااطرة علر أرجلعرة
مبررادي رئيسررية ه ر  )١( :فلسرراة اقتصرراد اركتاررا الررذايتع و( )2قيررق تنميررة حمورهررا ا نسرران
تشر ررمل المير ررتع و( )٣تعوير ررو ا ص ر ر ( الر رروطينع و( )4تعوير ررو التنمير ررة قيقر ررا لألمر ررن والرخر ررا
وارستدامة .وإدع ااطة ثن جلنا جمتمت متآل قادر عل الت.ير مرت التغر ات ،مغرل التجرارة
اسرة والت.نولوجيا الناش ة وال.وارت الطبيعية .وترم كذلك ثن التصدي للتحديات ذات الصرلة
جلا ررل ال رردخل املتوس ررط والش رريخوخة والتا رراوت ارجتم رراع  .وي ررنص مش رررو ااط ررة أيض ررا علر ر
تشجيت التنميرة ارقتصرادية وارجتماعيرة امل ئمرة للبي رة ،وا نتراج وارسرتغمار املسر و اجتماعيرا،
واألعما التجارية املراعية للبي ة القطا اااب ،من أجل املوازنة جلال املصاحل املتضارجلة لتطروير
اهلياكل األساسية والسيا ة ومحاية البي ة واسااظ عل أسلوب عيخ الس.ان وااتمت ارحمل .
الحق في العمل
 -4٦تويل اس.ومة أ ية كب ة سماية ق مجيت األفراد
العرق وجنسيتهم.

العمل ،جلصرع النتر عن انتمائهم

 -4٧ونقحت اس.ومة العديد من القوانال والترداجل مرن أجرل زيرادة اسمايرة والرعايرة املروفرتال
للعم ررا  .وم ررن مجل ررة ذل ررك زي ررادة اس ررد األدىن لألج ررر الي رروم ثن  ٣٠٠جلاه ررت من ررذ  ١ك ررانون
الغا /ينرراير  ،2٠١٣وتعررديل قررانون الضررمان ارجتمرراع لعررا  2٠١٥الررذي يررنص علر توسرريت
نطررا اسررتحقاقات العمررا العديررد مررن اسررارت مغررل البطالررة ،أو جميررد األعمررا التجاريررة
م قتررا ،أو ا ص راجلة جل راألمراا ال ريت جيلبهررا املررر لناس ر أو العجررو أو الوفرراة .ويررنص القررانون أيضررا
عل توسيت نطا التغطية ليشمل مجيت املولاال امل قتال القطا اس.وم والعما التايلنديال
ال ررذين تش ررغلهم م.ات ررب تايلندي ررة جلاا ررارج .وي ررنص الق ررانون املتعل ررق جلالعم ررل البح ررري املعتم ررد
عا  2٠١٥أيضا عل محاية العما وفقا ملعاي منتمة العمل الدولية.
 -48ووض ررعت اس.وم ررة ت ررداجل لض ررمان س ر مة الع رراملال والتحض ر للتص ررديق عل ر اتااقي ررة
منتمررة العمررل الدوليررة رقررم  .١8٧ومررن هررذه التررداجل  ،ااطررة الوطنيررة الرئيسررية للسر مة والصررحة
املهنيتررال والبي ررة ،وتنرردرج ثطارهررا ااطررة اساليررة ( )2٠١٦-2٠١2الرريت توسررت نطررا التغطيررة
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ليشمل العما القطا ن املنتم ،وثنشا معهد الس مة والصرحة املهنيترال ،أيار/مرايو 2٠١٥
من أجل تنايذ ااطة تنايذا فعار.
 -4٩وجلررذلت تايلنررد جهررودا مررن أجررل تنايررذ التعهررد الطرروع جلش ر ن التصررديق عل ر اتارراقييت
منتم ررة العم ررل الدولي ررة رق ررم  8٧ورق ررم  ٩8املتعلق ررة حب ررق التنت رريم النق رراض واملااوض ررة الماعي ررة.
ثذ عدلت وزارة العمل قانون ع قات العمل ا يتماش مرت ارتاراقيتال املرذكورتال وعرضرت علر
جملس الوزرا ليوافق علي  .ومت ذلك ،قرررت وزارة العمرل ،ضرو الشروانل الريت أثارإرا راجلطرات
املسررتخدمال ،سررحب املشرررو ل .ر يتس ر ترتيررب مناقشررات مستايضررة مررن أجررل التوصررل ثن
اتاا جلال كافة ااموعات.
 -٥٠و الارتة املمتدة مرن ويران/يونير ثن كرانون األو /ديسرمرب  ،2٠١4طبقرت اس.ومرة
نتا تسجيل علر نطرا البلرد ك.رل ،سرجل ثطراره أكغرر مرن  ١.٦مليرون عامرل مهراجر مرن
البل رردان اا رراورة .وتس رراعد عملي ررة التس ررجيل علر ر ض ررمان ص ررو هر ر ر العم ررا علر ر اسماي ررة
والرعايررة وجررب قررانون العمررل التايلنرردي ثسرروة جل راملواطن التايلنرردي .وجلا ضررافة ثن ذلررك ،عرروزت
تايلند تعاوهنا مت البلدان اااورة من أجل منت ارجار جلاليد العاملة .ووقعت مت فييرت نرا مرذكرة
التا رراهم جلشر ر ن التع رراون جم ررا العم ررل وارتا ررا املتعل ررق جلاس ررتخدا العم ررا  ،متوز/يولير ر 2٠١٥
(وضت التااصيل جرار ويتوقرت أن يبردأ الناراذ حبلرو الرجلرت األو مرن عرا  ،)2٠١٦ومرت كمبوديرا
ك ررانون األو /ديس ررمرب  .2٠١٥وجي ررري التا رراوا الي ررا جلش ر ر ن ترتيب ررات مماثل ررة م ررت مياا ررار
ومجهوريررة رو الدميقراطيررة الشررعبية .وقررد وسررعت مررذكرتا التارراهم الديردتان نطررا التعرراون الررذي
جرراوز مررا ورد مررذكرات التارراهم السراجلقة جلشر ن التعرراون جمررا التشررغيل ليشررمل قضررايا هامررة
أخرت من قبيل التعاون التقين والعمل وتنمية مهارات اليد العاملة.
 -٥١وتعمل تايلند عل منت وقمت ارجار جلاليد العاملة ،ر سيما صرناعة مصرائد األةراك
واألعم ررا التجاري ررة ذات الص ررلة .و  ٣آذار/م ررارس  ،2٠١٥واف ررق جمل ررس ال رروزرا علر ر نت ررا
تسرجيل العمرا املهراجرين قطرا مصرائد األةرراك ،متشريا مرت نترا تسرجيل العمرا املهرراجرين
النتاميال ،لتسوية أوضاعهم وللهم جلاسماية وجب قانون العمل التايلندي ،وذلك جلطرر منهرا
منح تصريح عمل م قت وتوف الت مال الصح .
 -٥2و  ٣نيسرران/أجلريل  ،2٠١٥أعلررن رئرريس الرروزرا منررت وقمررت ارجررار جلاألشررخاب خطررة
وطني ررة ،وأوع ررو ثن الوك ررارت املعني ررة جلالعم ررل شدي ررة علر ر م.افح ررة ش ررب.ات ارج ررار ومقاض رراة
املتواط ال ،ن فيهم املس ولون اس.وميون.
 -٥٣و آب/أنس ررطس  ،2٠١٥أنش ر ر ت ارحم.م ررة النائي ررة ث ر ر ت دوائ ررر جدي رردة ،كلا ررت
ث داها عالة ارجار جلالبشر ديدا .وتساعد الدائرة الديدة عل ضمان ثسرناد قضرايا ارجرار
جلالبشررر ثن قضرراة مررن ذوي ااررربة والرروع حبساسررية هررذه املسر لة وكررذلك ألصوصررية ا ج ررا ات
القضررائية .ومررن املتوقررت أن ير دي هررذا الرتتيررب ثن تيسر املررداورت جلشر ن القضررايا جلطريقررة فعالررة
وسرريعة ومنصرراة .وجلا ضررافة ثن ذلررك ،كل ر امل.تررب القضررائ لنررة خمصصررة جلصرريانة مشرررو
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قانون ا جرا ات النائية املتعلقة جلارجار جلالبشر ،الذي سيجيو للضحايا املطالبة جلاسصرو علر
تعويض وللمحاكم جلقعطا األمر جلتعويضات عقاجلية ضد الناة.
 -٥4وخ ر انعقرراد م ر متر القمررة الس راجلت والعش ررين لراجلطررة أمررم جنرروب شررر آسرريا (تش ررين
الغرا /نوفمرب  ،)2٠١٥وقعررت تايلنررد ون هرا مررن البلرردان األعضررا الراجلطررة اتااقيررة راجلطررة أمررم
جنرروب شررر آسرريا املتعلقررة جلارجررار جلاألشررخاب .وإرردع ارتااقيررة ثن منررت وم.افحررة ارجررار
جلاألشخاب علر رو فعرا  ،ومسراعدة الضرحايا ،وتعويرو التعراون عررب اسردود ،وتبراد املسراعدة
القانونية جلش ن املسائل النائية وثجلرا اتااقرات جلشر ن تسرليم ااررمال .و الوقرت اسرايل ،يع.ر
الاريق العامل ،امل ل من الوكارت ذات الصلة ،عل ترمجرة ارتااقيرة ثن اللغرة التايلنديرة هبردع
عرضها عل جملس الوزرا ليوافق عليها ل .يشر عملية التصديق.
 -٥٥واس.ومة ماضية تعويو ومحاية قو العما املنوليال والعما القطا ن املرنتم.
وتشررمل جلعررض ارآليررات ( )١ثصرردار وزارة العمررل ال ئحررة رقررم  ١4لعررا  2٠١2الرريت ترروفر محايررة
أفض ررل للعم ررا املنر روليال ،املس ررجلون م ررنهم ون ر املس ررجلال ،مغ ررل اس ررق ا ج ررازة األس رربوعية،
وا جررازة املرض ررية املدفوع ررة األج ررر ،واألج ررور عررن تش ررغيل العام ررل أي ررا العط ررل )2( ،واعتم رراد
ااطررة ارس ررتاتيجية دارة ش ر ون العمررا القطررا ن ر املررنتم للارررتة  ،2٠١٦-2٠١2وه ر
خط ررة تقض ر جلتوس ريت نط ررا اسماي ررة ارجتماعي رة والض ررمان ارجتم رراع وت رروف دورات تدريبي ررة
للحصررو علر فرررب عمررل أفضررل ،و( )٣ثنشررا اللجنررة الوطنيررة املعنيررة جلررقدارة شر ون العمررا
القطا ن املنتم عا  2٠١2ل .تتون وضت السياسات ورصد تنايذها.
أوسا /أرجلاب العمل والعما حبقو العمل
 -٥٦ومن جلال التحديات الرئيسية ،قلة الوع
والقر روانال ذات الص ررلة ،م ررا يوي ررد م ررن خم رراطر التع رررا ل نتهاك ررات والتج رراوزات .وق ررد عال ررت
اس.ومررة هررذه املس ر لة مررن خ ر نشررر معلومررات مغررل تررداجل م.افحررة ارجررار ،ونتررا تسررجيل
العم ررا  ،ومحاي ررة ق ررو العم ررل ،والس ر مة م .رران العم ررل وم ررا ثن ذل ررك (تُرمج ررت املعلوم ررات
الضر ررورية أيض ررا ثن لغ ررات مياا ررار ورو وكمبودي ررا لاائ رردة العم ررا امله رراجرين) ،ونتم ررت دورات
تدريبي ررة جلش ر ن ق ررو العم ررل ،مغ ررل أس روأ أش رر.ا عم ررل األطا ررا واس ررق التنت رريم واملااوض ررة
الماعية.
الحق في الصحة
 -٥٧تواصررل اس.ومررة ترروف الت ر مال الصررح لميررت امل رواطنال التايلنررديال ،مررن خ ر ث ثررة
أنتمررة رئيسررية ه ر  :نتررا ارسررتحقاقات الطبيررة ملررولا اادمررة املدنيررة ،ونتررا التر مال الصررح
ارجتمراع  ،ونتررا التغطيرة الصررحية الشراملة .وتشررمل هرذه األنتمررة جوانرب عرردة ،را ذلررك
العر ج والوقايرة مرن األمرراا وتعويرو الصرحة والتعرا  .و مر كرذلك األسرر املعيشرية الاقر ة مررن
العوز الناجم عن مل ت.الي الرعاية الطبية.
 -٥8وجلذلت وزارة الصحة العامة جهودا من أجل مساعدة األشخاب املقيمال تايلند ن
املشررمولال جل ر ي نتررا مررن أنتمررة الت ر مال اليررا ،ر سرريما األشررخاب الررذين يواجهررون مشرراكل
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ومعراليهم .و  2٠نيسران/أجلريل  ،2٠١٥وافرق جملرس الروزرا علر قررار
تتعلق جلوضرعهم القرانو ُ
يقض ر جلضررم روايل  2٠٠ ٠٠٠شررخص مررن هررذه الا ررة الرريت تواج ر مشرراكل تتعلررق جلوضررعهم
الق ررانو ثن نت ررا الرعاي ررة الص ررحية الع ررا  .وتع .ر ر وزارة الص ررحة العام ررة الي ررا عل ر ر ص رريانة
ارس ررتاتيجية الرريت ت.اررل الت ر مال الصررح لألشررخاب الررذين يواجهررون مشرراكل تتعلررق جلوضررعهم
القانو  ،لت.ون غاجلة ثطار األجل الطويل.
 -٥٩وا ررق للعم ررا امله رراجرين املس ررجلال اسص ررو عل ر ر الت ر ر مال الص ررح وارس ررتاادة م ررن
اادمات الصحية .و أيار/مرايو  ،2٠١٥وقعرت وزارة الصرحة العامرة اتارا تعراون مرت املنتمرة
الدولير ررة للهجر رررة جلش ر ر ن سر ررال الرعاير ررة الصر ررحية للعمر ررا املهر رراجرين ،املسر ررجلون مر ررنهم ون ر ر
املس ررجلال ٣١ ،مقاطع ررة دودي ررة هب رردع زي ررادة فرص ررهم اسص ررو علر ر الرعاي ررة الص ررحية
وم.افحة األمراا.
 -٦٠وع وة عل ثم.انية اسصو عل الت مال الصح  ،تعمل اس.ومة أيضا علر مواجهرة
ررديات أخ رررت ،مغ ررل ض ررمان تق ردق خ رردمات رعاي ررة ص ررحية عالي ررة ال ررودة ،وتص ررحيح تا رراوت
ا عانررات جلررال أنتمررة الت ر مال الصررح العررا الغ ثررة ،وختصرريص ميوانيررة كافيررة ل.االررة اسررتدامة
السياسة العامة املتبعة.
 -٦١واخت ررذت اس.وم ررة ت ررداجل اا ررض مع رردرت وفي ررات األمه ررات والرض ررت .ووض ررعت وزارة
الصررحة العامررة املبررادي التوجيهيررة للممارسرة السرريرية فيمررا يتعلررق جلاألمهررات والرضررت واسررتحدثت
دورة تدريبيررة عررن املخرراا الطبيعر ورعايررة الرضرريت املستشررايات ااتمعيررة .ونتمررت ترردريبات
أيضررا لألطبررا واملمرضررات العرراملال نرفررة التوليررد .وتنرردرج هررذه األنشررطة ثطررار املسرراع
املبذولة من أجل التوصل ثن خاض نسربة الوفيرات النااسرية ثن  ١٥املائرة ل.رل ١٠٠ ٠٠٠
مولود ( عا  ،2٠١4جللغت هرذه النسربة  2٣.٣املائرة ل.رل  ١٠٠ ٠٠٠مولرود ر )
. 
ونسبة وفيات الرضت  8املائة ل.ل  ١ ٠٠٠مولود
 -٦2واستحدثت وزارة الصحة جمموعرة أدوات تتعلرق جلرالنهوا جلالصرحة رسرتخدامها كمرواد
لتغقي ر طلبررة املرردارس الغانويررة جلش ر ن قضررايا مررن قبيررل الغررذا والتغذيررة والرياضررة وتنميررة اللياقررة
الصحية املناسبة للسن .ويتمغل اهلدع منها معالة مش.لة سرو التغذيرة لردت األطارا علر
و مستدا .
الحق في التعليم
 -٦٣خصصت نسبة تاو  2٠املائة من امليوانية الوطنية للتعليم سنويا .وتواصرل اس.ومرة
تنايذ سياسة توف التعليم للجميت وضمان فررب مجيرت األطارا اسصرو علر التعلريم جل.افرة
البلرد
املستويات والا ات ،سوا كان نتاميا أو ن نتام  .وقد لل معد ارلتحا الصرا
ياو دائما  8٥املائة .و عا  ،2٠١4جلل معد ارلتحا ا مجايل جلاملدارس ،الذي ي خذ
ارعتبار األطاا مجيت األعمار مر لة التعليم ارجلتدائ  ١٠٠.4 ،املائة.
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 -٦4ونص قانون التعلريم الروطين لعرا  ١٩٩٩علر رفرت مردة التعلريم ا لواميرة مرن  ٦سرنوات
ثن  ٩سررنوات ،وعلر ترروف فرصررة التعلرريم األساسر ااررا ملرردة  ١2عامررا لميررت األطاررا ررى
يتس للطال أن خيتار جلال مواصلة التعليم العايل أو خوا نمار العمل.
 -٦٥وطبقرت اس.ومررة جلعرض املنرراطق الريت ميلررك سرر.اهنا هويرة فريرردة ويتحردثون أكغررر مررن
لغة وا دة ،مغل أفرراد الماعرات ا ثنيرة أو سر.ان املقاطعرات اسدوديرة النوجليرة ،جلرنرامم التعلريم
الغنائ اللغة (مغل التايلندية وماري أو التايلنديرة ولغرات حمليرة أخررت) لي.رون أداة مرن شر هنا أن
تعرروز الررتعلم عل ر ررو فعررا و سررن التواصررل جلررال املدرسررال والط ر ب .وتعلررق ارآمررا عل ر هررذا
الربنررامم دخررا سررينات عل ر جررودة الررتعلم لرردت الطلبررة ،فض ر عررن تنميررة تقررديرهم للغررتهم
وثقافتهم ثن جانرب فهرم الغقافرات األخررت .ومرت ذلرك ،فرقن اس.ومرة واعيرة متامرا جلوجرود جلعرض
التحديات ،ر سيما نقص املدرسال الذين ميل.ون خربة التعليم جلاللغتال معا.
 -٦٦ور تروا تايلنررد تواجر ررديات ،ر سرريما فيمررا يتعلررق شررودة التعلرريم وانعرردا املسرراواة
هررذا ااررا  .وأعلنررت وزارة التعلرريم سررال مسررتوت التعلرريم أولويررة مررن األولويررات ،وهر سررت.غ
الهود املبذولة سل مش.لة األمية ،وجلنا قدرات املعلمال والعاملال جما التعليم ،ر سريما
املنرراطق الرريت تشررهد نقصررا ،فضر عررن ثصر ( النتررا  ،مررت الرتكيررو علر أسرراليب الررتعلم والتعلرريم
لتحسررال التحصرريل العلمر لرردت الطالررب .وأعرردت وزارة التعلرريم أيضررا مشررروعا للررتعلم عررن جلعررد
جلاس ررتخدا السر رواتل للوص ررو ثن امل رردارس علر ر نط ررا البل ررد ،ررا ذل ررك امل رردارس الواقع ررة
املقاطعات اسدودية النوجلية واملناطق الرياية.

باء -حقوق فئات محددة
 -٦٧انتُهج ررت ع رردة سياس ررات و ُاخت ررذت ع رردة ت ررداجل سماي ررة األش ررخاب ال ررذين يع ررانون م ررن
رارت ضرع  ،ومرن ذلرك علر سربيل املغرا ثنشرا مركرو جررامت خمرتص جلاألزمرات مرت خرردمات
ااررط املباشررر عررا  2٠١٣لتقرردق املسرراعدة ارجتماعيررة الاوريررة ثن األطاررا والنسررا وكبررار
الس ررن واألش ررخاب ذوي ا عاق ررة ال ررذين يتعرض ررون ملش رراكل م ررن قبي ررل ارج ررار جلالبش ررر ،وعمال ررة
األطاررا  ،والعن ر املنررويل واسمررل ن ر املرنرروب في ر  .وجلا ضررافة ثن ذلررك ،أنش ر ت أيضررا مراكررو
استشاا جمتمعية لتقدق مساعدة مماثلة ألفراد ااتمت ارحمل .
األطفال
 -٦8وضعت ااطة الوطنية األخ ة لتنمية األطاا والشباب ( )2٠١٦-2٠١2اسرتنادا ثن
التوص رريات املقدم ررة م ررن لن ررة ق ررو الطا ررل .وترك ررو ااط ررة علر ر أرجلع ررة جم ررارت رئيس ررية هر ر :
( )١تقويررة املناعررة ط روا مرا ررل اسيرراة )2( ،محايررة واررا األطاررا ارحمترراجال ثن محايررة خاصررة،
( )٣جلنر ررا قر رردرات الشر ررب.ات املعنير ررة جلنمر ررا األطار ررا والشر ررباب )4( ،و سر ررال منتومر ررة ا دارة
والتنتيم اااصة حبماية واا األطاا والشباب.
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 -٦٩ومتشرريا مررت املررادة  ٧مررن اتااقيررة قررو الطاررلُ ،ميررنح مجيررت األطاررا املولررودين تايلنررد
اسررق تسررجيل الرروردة ون ر ذلررك مررن اسقررو وجررب هررذه املررادة .ور ن روا ننتررر أيضررا
ثدخررا مويررد مررن التعرردي ت ،عنررد ارقتضررا  ،عل ر قررانون سررجل األ روا املدنيررة لعررا 2٠٠8
وقررانون النسررية لعررا  ،2٠٠8فض ر عررن النتررر زيررادة فرررب الوصررو ثن خرردمات تسررجيل
الرروردات واسررتخراج وثررائق فرديررة ،ررا ذلررك تسررجيل الرروردات املتر خر ،وذلررك ل سررتاادة مررن
التقد الذي أ رزناه اسد من الة انعدا النسية.
 -٧٠و آذار/مارس  ،2٠١٥وافق جملس الوزرا عل جلرنامم منحة دعم الطال الرذي يقرد
ع وة شهرية قدرها  4٠٠جلاهت للمواليد من أجلوين تايلنديال يعيشان ضمن أسرة معيشية فق ة،
سنتهم األون .ويهدع املشرو ثن توف اسماية والرعاية األساسية فض عن مساعدة ارآجلا
تغطية الت.الي األساسية ادمات رعاية الطال ذات الودة .وهو جرو مرن ااطرة اس.وميرة
للتنميررة البش ررية طيلررة دورة اسيرراة .وتعمررل وزارة التنميررة ارجتماعيررة واألمررن البشررري عل ر توسرريت
نطا املشرو ليشمل دعم األطاا ى عمر ث ت سنوات عل األقل.
 -٧١وجلردأ ناراذ قرانون محايرة األطارا املولرودين عرن طريرق التقنيرات املسراعدة علر ا رراب،
أو مشرو قرانون تر ج األر را  ٣٠متوز/يولير  ،2٠١٥وذلرك هبردع منرت سرلوكيات تر ج
األر ا وجليت األطاا اليت تتناىف مت األخ وصون قو األ وكذلك قو الطال.
 -٧2وممارسة العقوجلة اليت تنطوي عل العن أو ا يذا حمتورة وجب العديرد مرن القروانال،
وه ر قررانون محايررة الطاررل لعررا  2٠٠٣الررذي اتررر ثتيرران فعررل أو تقص ر ر في ر تن.يررل جلررد أو
ناسر ر جلالطا ررل (املر رادة  ،)2٦والق ررانون امل ررد والتج رراري ال ررذي ر جيي ررو للوصر ر ثر اس ررتخدا
الوس ر ررائل املعقول ر ررة معاقب ر ررة الطا ر ررل جلغ ر رررا الت دي ر ررب (امل ر ررادة  ،)١٥٦٧ورئح ر ررة وزارة التعل ر رريم
لع ررا  2٠٠٥جلش ر ر ن معاقب ررة الت مي ررذ ال رريت ت ررر العقوجل ررة القاس ررية (امل ررادة  .)٦واس.وم ررة تع ر ر
املمارسررات املتبعررة اليررا ،وتعر أن ررة اجررة ثن جلررذ مويررد مررن الهررود ذكررا وعر املدرسررال
وارآجلا  ،ر سيما جلش ن القوانال ذات الصرلة و قرو الطارل .وتتخرذ أيضرا ترداجل للتشرجيت علر
جلنا ع قة الطالب  -املدرس ،واستخدا أسلوب الت ديب ا جياض ،فض عن ثجياد جلي ة تساعد
عل تعلم الطال واائ البيت و املدرسة.
 -٧٣وتع .ر وزارة العررد أيضررا عل ر دراسررة الرردوت مررن رفررت اسررد األدىن لسررن املس ر ولية
النائية من  ١٠سنوات ثن  ١2سنة ،متشيا مت املعاي الدولية وتوصيات لنة قو الطال.
 -٧4وعلر الررنم مررن الهرود الرريت تبرذهلا اس.ومررة ،ر تروا ممارسررة العنر علر األطارا مررن
التح ررديات ال رريت تواجهه ررا تايلن ررد .وس ررعيا ملعال ررة ه ررذه املس ر ر لة ،اعتم رردت اس.وم ررة سياس ررات
واس ررتاتيجيات ملن ررت العنر ر ض ررد األطار را والش ررباب والتص رردي لر ر ( )2٠2١-2٠١٥س ررت.ون
غاجلة خمطط عا جلالنسبة للوكارت املعنية ،عل الصعيدين الروطين وارحملر  .وشررعت وزارة التنميرة
البشررية واألمرن البشرري جلالاعرل تنايرذ هررذه السياسرات وارسررتاتيجيات مرن خر تعويرو فهررم
الوكارت عل مستوت املقاطعات ،وثعداد مقرر لتدريب املدرسال وارآجلا  .وجلا ضافة ثن ذلرك،
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تعررد تايلنررد أيضررا جللرردا رائرردا جمررا الرردعوة ثن خطررة العمررل ا قليميررة لراجلطررة أمررم جنرروب شررر
آسرريا جلشر ن القضررا علر العنر ضررد األطاررا  ،الرريت اعتمرردت مر متر القمررة السراجلت والعشررين
للراجلطة املنعقد تشرين الغا /نوفمرب .2٠١٥
 -٧٥وض ر رروعات اله ر ررود املبذول ر ررة للتص ر رردي لعمال ر ررة األطا ر ررا فر ر ر رت نت ر ررائم ثجياجلي ر ررة .و
عررا  ،2٠١٣أصرردرت اللجنررة الوطنيررة للقضررا علر أسروأ أشرر.ا عمررل األطاررا ( ،)١٣ا خطررار
املتعلق جلوجود قائمة جممعة جلاألعما ااطرة ،وه من ارلتوامات الواجبة امتغار رتااقيرة منتمرة
العمررل الدوليررة رقررم  ،١82مررن أجررل محايررة األطاررا  .ومررن ا جررا ات األخرررت الررديرة جلالررذكر،
تغير القروانال مررن أجررل رفررت اسررد األدىن لسررن العمررل القطررا الوراعر (مررن سررن  ١٣ثن ١٥
سررنة) و سرران الصرريد البحررري (مررن  ١٦ثن  ١8سررنة) عررا  .2٠١4ومنررذ عررا ،2٠١٥
جل ررادرت اس.وم ررة ،عل ر ررو اس ررتباق  ،ثن ثقام ررة ش رراكة م ررت مجي ررت اله ررات ص ررا بة املص ررلحة،
ور سيما مت ُمصنع الس.ر وموارع قصب الس.ر القطا ااراب ،للقضرا علر اسرتخدا
األطاا سلسرلة ا نتراج جلرمتهرا .وتعترو اس.ومرة أيضرا ثجررا دراسرة استقصرائية علر الصرعيد
الوطين جلش ن األطاا العاملال الصناعات الرئيسية عا .2٠١٦
 -٧٦وتع .وزارة العمل عل صيانة خطة وطنية للقضا عل أسوأ أش.ا عمل األطاا
( )2٠2٠-2٠١٥ثطررار رؤيررة اتايلنررد ن ر ت عررن أس روأ أشرر.ا عمررل األطاررا حبلررو السررنة
املالية 2٠2٠ا.
 -٧٧وثزا هذا التقرد ا جيراض قرررت وزارة العمرل الوريرات املتحردة ترقيرة تايلنرد ثن مرتبرة
البلد الذي أ رز اتقدما كبر اا الهرود الراميرة ثن القضرا علر أسروأ أشر.ا عمرل األطارا ،
وه ر أعل ر مرتبررة التقيرريم ،وذلررك اسررتنادا ثن مررا توصررلت ثلي ر مررن انتررائم جلش ر ن تررر أس روأ
أش.ا عمل األطاا لعا 2٠١4ا.
المرأة
 -٧8وضررعت خطررة النهرروا جلراملرأة ( ،)2٠١٦-2٠١2متشرريا مررت املبررادي الرريت تسررتند ثليهررا
املعراي الدوليرة سقرو ا نسران ذات الصرلة مغرل اتااقيرة القضرا علر مجيرت أشر.ا التمييرو ضررد
املرأة وثع ن جليجال ،لتوجي السياسرات فيمرا يتعلرق جلتعويرو ومحايرة قرو املررأة فضر عرن مت.رال
املرأة ااتمت .وسعيا لتحقيق هذه األهداع ،دد ااطة مخس اسرتاتيجيات هر  )١( :تعويرو
املواقر ر ا جياجلي ررة ثزا املس رراواة جل ررال النس ررال ،و( )2زي ررادة ق رردرات املر ررأة والا رررب املتا ررة هل ررا،
و( )٣تعوي ررو ص ررحة املر ررأة والص ررحة ا اجلي ررة واسق ررو  ،و( )4تعوي ررو مش رراركة املر ررأة السياس ررة
وا دارة وعملية صنت القرار و( )٥وتوطيد قدرات ارآليات واملنتمات النسائية عل مجيت املستويات.
 -٧٩وأنشر ر ر ت اس.وم ر ررة الص ر ررندو ا ا ر ررائ للمر ر ررأة ع ر ررا  2٠١2لتعوي ر ررو ف ر رررب امل ر ر ررأة
ارقتص ررادية م ررن خر ر ص ررندو متج رردد املر روارد تس ررتايد منر ر ااموع ررات النس ررائية .ويس ررتخد
الصندو أيضا ك داة لتعويو املهارات النسائية القيادية وا دارية من خ مشاريت مت.ال املرأة.
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 -8٠وسعيا ثن زيادة املساواة جلال النسال ،أقر جملس الوزرا  ،منذ عرا  ،2٠١2مرنح ثجرازة
مدفوعة األجر تصل ثن  ١٥يومرا للمسر و اس.روم عنردما تضرت زوجتر مولرودا .وسرعت وزارة
العم ررل أيض ررا ثن التم رراس التع رراون م ررن القط ررا اا رراب مل ررنح العم ررا ال ررذكور نا ررس اس ررتحقاقات
ا جازة الوالدية.
 -8١وتررويل تايلنررد أ يررة للقضررا عل ر العن ر ضررد امل ررأة .وثن جانررب قررانون محايررة ضررحايا
العنر املنررويل لعررا  ،2٠٠٧اختررذت تررداجل قانونيررة ثضررافية لترروف مويررد مررن اسمايررة للمررأة .ومررن
مجلة ما استجد من تطورات ارآونرة األخر ة ،تعرديل املرادة  ٣٩٧مرن قرانون العقوجلرات املتعلقرة
اسي ررو الع ررا واسي ررو
جلاملعاقب ررة عل ر األفع ررا ال رريت تنط رروي عل ر التح ررر النس ر أو التخوي ر
األسر ررري عل ر ر ر ررد س ر روا (دخر ررل ير ررو النار رراذ شر رربا//فرباير  )2٠١٥والتر ررداجل الرامير ررة ثن
وي رران/
م.رران العمررل (أقرهررا جملررس الرروزرا
منررت ومعالررة ارنتهاكررات النسررية والتحررر
يوني .)2٠١٥
 -82وانضمت تايلند ثن الدو األخرت األعضرا راجلطرة أمرم جنروب شرر آسريا رعتمراد
ثع ر ن راجلطررة دو جنرروب شررر آسرريا اارراب جلالقضررا عل ر العن ر ضررد امل ررأة والقضررا عل ر
العن ضد األطاا تشرين األو /أكتوجلر  .2٠١٣وكان لتايلند أيضرا الردور الرائرد صريانة
خطة العمل ا قليمية للراجلطة جلش ن القضا عل العن ضد املرأة ،اليت اعتمدت مر متر القمرة
الساجلت والعشرين لراجلطة أمم جنوب شر آسيا تشرين الغا /نوفمرب .2٠١٥
 -8٣و األمررم املتحرردة ،دعررت تايلنررد ثن تعويررو سياسررة واس ررتاتيجيات العدالررة النائيررة الرريت
خمتل ر
تراع ر نررو الررنس مررن أجررل اسررد مررن ررارت قتررل النسررا والاتيررات جلرردافت جنسررا
الت ررروع .واعتُم ررد جلتواف ررق ارآرا القر ررار املعن ررون االتص رردي لر ررائم قت ررل النس ررا والاتي ررات جل رردافت
جنسر ررا ا ،ال ر ررذي اقرت ت ر ر تايلنر ررد وكرواتي ر ررا ،ثط ر ررار لن ر ررة منر ررت الرمي ر ررة والعدال ر ررة النائي ر ررة (
أيار/م ررايو ،)2٠١٥مث اال ررس ارقتص ررادي وارجتم رراع ( متوز/يولير ر  ،)2٠١٥و ثط ررار
اللجنة الغالغة التاجلعة للجمعية العامة دورإا السبعال (تشرين الغا /نوفمرب .)2٠١٥
 -84وتنا ر ررذ اس.وم ر ررة جلاس ر ررتمرار قواع ر ررد األم ر ررم املتح ر رردة ملعامل ر ررة الس ر ررجينات والت ر ررداجل ن ر ر
ار تجازية للمجرمات ،أو اقواعد جلان.وكا من أجل القضرا علر التمييرو ضرد السرجينات عرن
طرير ررق تعمر رريم مراعر رراة ارعتبر ررارات النسر ررانية نتر ررا العدالر ررة النائير ررة .وأُنش ر ر معهر ررد العدالر ررة
التايلنرردي عررا  ،2٠١١وقررد اضررطلت جلرردور هررا تعويررو تنايررذ قواعررد جلرران.وك ،مررن خ ر
حبوث ر وجلراجمر ر املتعلق ررة جلبن ررا الق رردرات .وأق ررا املعه ررد شر رراكة م ررت ثدارة الس ررجون للب ررد تناي ررذ
املشرو التجريب املتعلق جلالسجون النموذجية تنايذا لقواعد جلان.وك.
 -8٥واس.ومة ملتومة عالرة مسر لة محرل املراهقرات الريت أخرذت التاراقم خر السرنوات
القليل ررة املاض ررية .وأص رربح التغقير ر جلشر ر ن اسي رراة النس ررية وامله ررارات اسياتي ررة ثلوامي ررا امل رردارس
وأنش ت شب.ة مرن املعلمرال وأفرراد ااتمعرات ارحمليرة رشراد الطر ب وتروجيههم .وجلا ضرافة ثن
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ذل ررك ،أنشر ر ت وزارة الص ررحة العام ررة عي ررادات للمراهق ررات
النس والرعاية الصحية العامة و ديد النسل.

مجي ررت أ ررا البل ررد لتعوي ررو التغقير ر

 -8٦و ك ررانون األو /ديس ررمرب  ،2٠١4أق رررت اللجن ررة الوطني ررة املعني ررة جلتعوي ررو ا ررا األطا ررا
والشباب تنايذ اهدع وا د ،خطة وا دةا للحرد مرن محرل املراهقرات ورسرم اهلردع املتمغرل
اسررد مررن محررل املراهقررات جلنسرربة  ٥٠املائررة حبلررو عررا ( 2٠24قياسررا ثن النسرربة املسررجلة
عررا  .)2٠١٣و أيلو /سرربتمرب  ،2٠١٥وافررق جملررس الرروزرا عل ر القررانون املتعلررق نررت محررل
املراهقات الذي صي وفقا رتااقية قو الطال واتااقية القضا عل مجيت أش.ا التمييو ضد
امل ررأة ،واتااقيررة قررو األشررخاب ذوي ا عاقررة وجلرنررامم عمررل امل ر متر الرردويل للسرر.ان والتنميررة.
ويش هذا القانون ثن تداجل معالة هذه املش.لة اليت تشمل التغقير النسر ا لوامر الشرامل
مجيررت امل سسررات األكادمييررة ،وترروف خرردمات الصررحة النسررية وا اجليررة للم رراهقال ،وفرررب
اسصو عل التعليم املستمر للطالبات اسوامل.
 -8٧واختررذت تايلنررد العديررد مررن املبررادرات الراميررة ثن زيررادة مشرراركة امل ررأة السياسررة عل ر
م رردت الس ررنوات املاض ررية ،م ررن خر ر ثقام ررة الش رراكات والتع رراون فيم ررا جل ررال الوك ررارت اس.ومي ررة
واملنتمررات ن ر اس.وميررة ،والشررب.ات النسررائية .وجلُرذلت جهررود مررن أجررل سررال معررارع امل ررأة
وفهمها ومهاراإا فيما يتعلق جلالدستور والقوانال ذات الصلة وأ ية املشراركة النسرائية السياسرة
والول ررائ ا داري ررة .ونتم ررت دورات تدريبي ررة و لق ررات عم ررل ع ررداد النس ررا املرش ررحات قب ررل
خوضهن ارنتخاجلات ارحملية.
 -88وعل الرنم من وضت العديد مرن السياسرات والترداجل  ،فرقن اس.ومرة تعر متامرا اساجرة
ثن ت.غي الهود مرن أجرل سرد الغغررات املتبقيرة .وتعطر األولويرة ملرا يلر  )١( :ثعرداد مقرررات
دراسررية جلش ر ن أدوار النسررال لتنميررة املواق ر ا جياجليررة أوسررا /األطاررا  ،و( )2مجررت جليانررات
مصررناة سررب نررو الررنس رسررتخدامها ليررل اسررارت ووضررت سياسررات تراعر ارعتبررارات
الوكرارت العامرة ذات
النسانية ورصد التنايذ و( )٣تشجيت امليونرة املراعيرة للمنترور النسرا
الصلة لضمان ختصيص املوارد العامة جلطريقة تاض ثن قيق املساواة جلال النسال ومت.ال املرأة.
كبار السن
عررا  ،2٠١٥قرردر االررس الرروطين للتنميررة ارقتصررادية وارجتماعيررة عرردد كبررار السررن
-8٩
البلد ا يناهو  ١٠م يال نسمة أو ما نسبت وايل  ١٥املائة من جممو الس.ان .ويش
هذا الرقم ثن أن ااتمرت تايلنرد قرد دخرل مر لرة الشريخوخة منرذ أكغرر مرن عقرد مرن الرومن
ثذ كانت نسبة كبار السن تبل  ١٠.٥املائة من جممو الس.ان عا .2٠٠٥
 -٩٠وأعدت ااطة الوطنية الغانية املتعلقة جل.بار السرن ( )2٠2١-2٠٠2طبقرا اطرة عمرل
مدريررد الدوليررة للشرريخوخة لعررا  .2٠٠2ويعررد القررانون املتعلررق جل.بررار السررن لعررا  2٠٠٣مررن
الص.وك القانونية اليت تصون قو كبار السن.

18

GE.16-02028

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

 -٩١ويه ر رردع نت ر ررا منح ر ررة الش ر رريخوخة ثن ض ر ررمان ص ر ررو مجي ر ررت الس ر رر.ان التايلن ر ررديال
عل ر دخ ررل أساسر ر عن ررد جلل رروم س ررن الس ررتال وم ررا ف ررو (جلاس ررتغنا األش ررخاب ال ررذين يتقاض ررون
معاشررات .وميررة) .وتقررد املررنح ثطررار هررذا النتررا عل ر النحررو التررايل ٦٠٠ :جلاهررت شررهريا
للا ر ر ررة العمري ر ر ررة  ،٦٩-٦٠و ٧٠٠جلاه ر ر ررت للا ر ر ر ررة العمري ر ر ررة  ،٧٩-٧٠و 8٠٠جلاه ر ر ررت للا ر ر ر ررة
العمرية  8٩-8٠و ١ ٠٠٠جلاهت ملن هم سن  ٩٠فما فو .
 -٩2وملواصررلة ترروف شررب.ة أمرران وضررمان صررو مجيررت سرر.ان تايلنررد علر معاشررات ت.اررل
هلررم رردا أدىن مررن مسررتوت املعيشررة جلعررد التقاعررد ،أنش ر ت اس.ومررة اصررندو اردخررار الرروطينا
آب/أنس ر ررطس  .2٠١٥وارشر ر ررتاك الص ر ررندو مات ر ررو( لمي ر ررت املر ر رواطنال ال ر ررذين تر ر ررتاو(
أعم ررارهم جل ررال ااامس ررة عش رررة والتاس ررعة واامس ررال ،ويتطل ررب م ررن العض ررو دف ررت مس ررا ة ش ررهرية
وتسر ر رراهم اس.ومر ر ررة جلعر ر ررد ذلر ر ررك بل ر ر ر مماثر ر ررل مدخرات ر ر ر  .ويسر ر ررتهدع الصر ر ررندو امل ر ر رواطنال
الررذين يعملررون سسرراهبم اارراب أو القطاعررات ن ر النتاميررة الرريت ر تشررملها جل ررامم التقاعررد
اس.ومير ررة أو صر ررناديق اردخر ررار اااصر ررة .و ر ررى ارآن ،جلل ر ر عر رردد األعضر ررا املشر رراركال هر ررذا
الصندو وايل  4٠٠ ٠٠٠عضو.
 -٩٣ويضررمن النتررا اس.رروم للتغطيررة الصررحية الشرراملة ا نصرراع لميررت التايلنررديال ررن
فرريهم كبررار السررن ،اسررتحقا الرعايررة الصررحية .وقررد ركرروت وزارة الصررحة العامررة عل ر ال رربامم
التالية اااصة جل.بار السن :الرعاية الصحية املنولية ،والعيادات اااصة جل.بار السرن ،والوقايرة مرن
األمراا ،والرعاية الطويلة األجل ،وتعويو الصحة ،واألنشطة ارجتماعية.
 -٩4و عا  ،2٠١٣أنش ت اس.ومة ،جلالتعاون مت ا دارات اس.ومية ارحملية وشب.ة كبرار
السررن ،مركررو النهرروا جل.بررار السررن كررل مقاطعررة .وتعمررل اس.ومررة أيضررا ثطررار شرراكة مررت
هرراتال اهلي تررال صر ( املنرراز والبي ررة العامررة لضررمان سر مة كبررار السررن مررن خر تعويررو معرفررة
عامة المهور جلش ن مبدأ االتصميم العا ا للتشجيت عل تنايذه حمليا.
 -٩٥وي.من ا( ااطة الوطنية ل.بار السن املمتدة علر مردت  2٠عامرا الرصرد الردقيق
وثجرا تقييم كل مخس سنوات ،ومن املقرر ثجرا التقييم املقبل عا  ،2٠١٧وذلك ثطرار
متاجلعة التقد التنايذ و ديد الصعوجلات اليت تتطلب اختاذ مويد من ا جرا ات.
 -٩٦ومت و تايلند ثن جمتمت متقد السن ،ستحتاج اس.ومة ثن ثعداد املوارد البشررية
الرريت تقررد اارردمات ل.بررار السررن كمقرردم الرعايررة واملررولاال الطبيررال ،وثعررداد امليوانيررة ال زمررة
لتغطيررة الناقررات املتوايرردة ال رربامم ذات الصررلة مغررل منحررة الشرريخوخة ونتررا التغطيررة الصررحية
الشاملة ،فض عن ثعداد العدة ملواجهة ارآثار األخرت ذات الصلة من قبيل نقص اليد العاملة.
األخخا

ذوو اإلعاقة

 -٩٧ر يوا قانون مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة لعا  2٠٠٧ميغل األساس القانو القرائم
عل اسقو الذي تستند ثلي مجيت الوكرارت محايرة قرو األشرخاب ذوي ا عاقرة .وعرد
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هررذا القررانون عررا  2٠١٣لتضررمين تررداجل ترمر ثن تعويررو ثم.انيررة الوصررو و سررال خرردمات
الرعايررة ون هررا مررن املسرراعدات .ويقضر التعررديل أيضررا جلقنشررا مراكررو خدمرة ذوي ا عاقررة تقررد
خدمات جمتمعية هل ر األشخاب فض عن تعويو التعاون مت منتماإم.
 -٩8وفيمر ررا يتعلر ررق جلا طر ررار السياسر ررايت ،ينار ررذ البلر ررد ااطر ررة الوطنير ررة الراجلعر ررة جلش ر ر ن مت.ر ررال
األشخاب ذوي ا عاقة ( ،)2٠١٦-2٠١2اليت إدع ثن مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة من
العرريخ جلاسررتق لية وسررعادة جمتمررت يتمتعررون فير حبقررو كاملررة ومتسرراوية .وتشرردد ااطررة أيضررا
عل مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة وأسرهم ومنتماإم فض عن الرتويم اتمت خا من العوائق.
 -٩٩و تش ررين الغررا /نوفمرب  ،2٠١2أقررر جملررس الرروزرا تررداجل ترم ر ثن ضررمان ثم.انيررة
وص ررو األش ررخاب ذوي ا عاق ررة ثن املب ررا العام ررة ،وت رروف م ررا ر يق ررل ع ررن مخس ررة أنر روا م ررن
التسررهي ت أر وهر املنحرردرات لل.راسر املتحركررة ودورات امليرراه ومواقر السرريارات وا شررارات
والرمروز وااردمات ا ع ميرة حبلرو عرا  .2٠١٥ومررن األمغلرة األخررت علر ذلرك ،زيرادة منحررة
ا عاقررة الشررهرية مررن  ٥٠٠ثن  8٠٠جلاهررت أي جلويررادة قرردرها  ٦٠املائررة (قررار جملررس الرروزرا
امل ر ر ر ر  2٥تش ر ر ررين الغر ر ررا /نوفمرب  ،)2٠١4وزي ر ررادة ق ر ررروا دعر ر ررم األش ر ررخاب ذوي ا عاقر ر ررة
واألوصيا عليهم العمل سسراهبم ااراب مرن  4٠ ٠٠٠ثن  ٦٠ ٠٠٠جلاهرت ل.رل شرخص
(أي جلويادة قدرها  ٥٠املائة).
 -١٠٠وتررويل اس.ومررة أيضررا أ يررة لتعررديل التش رريعات واملمارسررات األخرررت الرريت ر تتاررق مررت
أ .ا اتااقية قو األشخاب ذوي ا عاقة .وكمغا عل ذلك ،ينص قرانون قرو التر لي
الديررد لعررا  ،2٠١٥الررذي عررد أو مرررة جلعررد مرررور  2٠سررنة عل ر صرردوره ،عل ر اسررتغنا ات
تسررمح لألشررخاب ذوي ا عاقررة جلنسررل أج روا مررن امل لاررات ارحمميررة وجررب قررو الت ر لي أو
تعديلها شريطة أن ت.ون األهداع ن رحبية.
وي رران/
 -١٠١وم ررن مجل ررة األمغل ررة األخ رررت )١( :اس .ررم الص ررادر ع ررن ارحم.م ررة الدس ررتورية
يونير ر  2٠١2ال ررذي قض ر ر جلع ررد دس ررتورية ثس ررقا /أهلي ررة الش ررخص املع ررا للعم ررل اله رراز
القضائ وتعارض مت اتااقية قو األشخاب ذوي ا عاقة ،و( )2اس.م الصادر عن ارحم.مة
ا داريرة العليررا كررانون الغا /ينرراير  2٠١٥الررذي أمرررت فير ثدارة جلرران.وك ال.ررربت ونتررا النقررل
جلان.وك جلرتكيب مصاعد ومعدات أخرت مجيت حمطرات القطرار املعلرق ملسراعدة الركراب مرن
ذوي ا عاقة من أجل مت.ينهم من الوصو ثن وسائل النقل.
 -١٠2ور ت روا الت ررداجل الرامي ررة ثن تش ررجيت تولي ر األش ررخاب ذوي ا عاق ررة ،مغ ررل ال ئح ررة
التنتيمير ررة لتولي ر ر األشر ررخاب ذوي ا عاقر ررة لعر ررا  ،2٠١١تنار ررذ جلشر رر.ل صر ررار  .ويسر ررتخد
صررندو مت.ررال األش ررخاب ذوي ا عاقررة ،ال ررذي ُجيمررت جررو م ررن م روارده م ررن أرجلرراب العم ررل أو
املقرراولال الررذين ر يولاررون أشخاصررا مررن ذوي ا عاقررة حبسررب اسصررة ارحمررددة (عامررل وا ررد مررن
ذوي ا عاقررة م ررن أج ررل ك ررل مائررة عام ررل) ،لتم .ررال األش ررخاب ذوي ا عاقررة جلس رربل منه ررا م ررنح

20

GE.16-02028

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

القروا ألصحاب املشاريت من ذوي ا عاقة ،وتقدق الدعم للمنتمات من أجل تنايرذ مشراريت
إدع ثن مت.ال األشخاب ذوي ا عاقة.
 -١٠٣ور ي ر روا األش ر ررخاب ذوو ا عاقر ررة يتعرض ر ررون للوص ر ررم والتميير ررو ااتم ر ررت .وتتص ر رردت
اس.ومة لذلك جلتعويو املواق ا جياجلية جلال المهور وااتمعات ارحمليرة مرن خر تنتريم لقرات
عمررل ودورات تدريبيررة جلش ر ن قيررق املسرراواة لألشررخاب ذوي ا عاقررة وم.اف ر ة أصررحاب األدا
املتميو منهم خمتل ااارت.
الجماعات اإلثنية
 -١٠4تتمتررت الماعررات ا ثنيررة حبمايررة القررانون دون أي متييررو ،واررق ألفرادهررا اسصررو عل ر
اادمات العامة ،ا فيها التعليم والرعاية الصحية وفرب العمل.
 -١٠٥ووضعت وزارة التنمية البشرية واألمن البشري ااطة الوطنية للنهوا جلالماعات ا ثنيرة
تايلن ررد ( )2٠١٧-2٠١٥جلاعتباره ررا آلي ررة ملس رراعدة ه ررذه الماع ررات جوان ررب ش ررى ،مغ ررل
ثم.انيررة اسصررو عل ر األراض ر الوراعيررة ،والصرراة القانونيررة ،ررا ذلررك تعويررو الت روازن واألمررن
ومت.ينهم الوقت ناس من الت.ي مت التغ ات ااارجية.
 -١٠٦ووضعت كل مرن وزارة الغقافرة ووزارة التعلريم ترداجل لصرون ثقافرة الماعرات ا ثنيرة (مرن
قبيررل تسررجيل ال ررتات الغقررا ن ر املررادي الررذي يشررمل اللغررات ا ثنيررة واس.ررم الشررعبية ،وثنشررا
متا الانون والانون الشعبية) ،وتشجيت التعلم الغنائ اللغة ،عل التوايل.
 -١٠٧وترويل اس.ومرة أ يررة كبر ة سررل املشراكل املتعلقرة جلالصرراة القانونيرة للشررخص مرن خر
تسررجيل مجيررت املواليررد ،وثج ررا مسررح سرر.ا وثصرردار جلطاقررات اهلويررة .وتنتررر اس.ومررة م ررارا
مرنح الصرراة القانونيررة أو النسررية ألفرراد الماعررات ا ثنيرة وفقررا للروائح التنتيميررة ذات الصررلة مررن
أجل سال فرصهم اسصو عل اسقو األساسية والرعاية ارجتماعية.
المشردون وملتمسو اللجوء
 -١٠8تت ثر تايلند منذ زمرن طويرل جلتردفقات املهراجرين نر النتراميال اهلائلرة جلوصراها جللردا مرن
جللدان العبور واملقصد.
 -١٠٩ورنررم أن تايلنررد ليسررت طرفررا اتااقيررة ال ج ررال لعررا  ،١٩٥١فقننررا نلتررو منررذ زمررن
طوير ررل جلتقالير رردنا ا نس ر ررانية .وقر رردمنا امل ر ر وت للمشر ررردين وال ج ر ررال مر ررن اهلن ر ررد الصر ررينية خ ر ر
السبعينيات وقدمنا مساعدة مماثلة للمشردين القادمال من مياارار خر العقرود األرجلعرة املاضرية،
ور نوا نتعهد جلالرعاية وايل  ١١٠ ٠٠٠منهم .و ملنا أيضا عرب جمموعرة كبر ة مرن املهراجرين
نر النترراميال الررذين قرردموا عرررب البحررر مررن راخررال وجلررنغ ديخ فضر عررن روايل  ٩ ٠٠٠شررخص
تُع هبم ماوضية ش ون ال ج ال املناطق اسضرية.
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 -١١٠ور ت روا املسررتجدات األخ ر ة ميااررار تبعررا األمررل نارروس جمموعررات خمتلاررة مررن
األشررخاب الررذين خيضررعون سمايتنررا .ولررذلك عملنررا علر تعويررو الت هررب للعررودة الطوعيررة جلوسررائل
من قبيل الدورات التدريبية الوراعرة والا رة ،وتردريب املرولاال مرن مياارار علر ثزالرة األلغرا
األرضية .ونتعاون أيضا مرت ماوضرية األمرم املتحردة لشر ون ال ج رال جلشر ن وضرت قاعردة جليانرات
لميررت األشررخاب املشررردين الررذي يعيشررون م ج ر م قتررة .وتتصرردر عررودة مشررردي ميااررار
عودة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة أولويات اس.ومة.
 -١١١ون ررويل أ ي ررة أيض ررا لتق رردق مس رراعدة ثاائي ررة ق ررق التنمي ررة املس ررتدامة ،ر س رريما وري ررة
راخررال .فا ر السررنوات املاضررية ،س را ت تايلنررد جلعررض املسرراعدات املاليررة املقدمررة لبنررا مررآو
للمشردين داخليا وتنايذ مشاريت لتوف التدريب واملعدات الوراعية للس.ان ارحمليال.
 -١١2وق رردمت تايلن ررد من ررذ مطل ررت ع ررا  2٠١٣املس رراعدة ثن ع رردد كبر ر م ررن امله رراجرين نر ر
النترراميال القررادمال مررن وريررة راخررال ومررن جلررنغ ديخ ،مررت اتبررا سياسررة عامررة رئيسررية تتمغررل
توف اسماية امل قتة جلانتترار التوصرل ثن لرو طويلرة األجرل .وعر وة علر ذلرك ،جلرذلت تايلنرد
جهررودا ترم ر ثن التصرردي شديررة للجماعررات ا جراميررة الرريت متررارس التهريررب وارجررار ،ررا فيهررا
الماعات اليت تستغل املهاجرين ن النتاميال.
 -١١٣و ررا أن اهلجرررة ن ر النتاميررة عررن طريررق البحررر تتطلررب تقاسررم املس ر ولية الدوليررة ،فررقن
تايلند استضافت اجتماعال استغنائيال جلش ن اهلجرة ن النتامية ارحميط اهلندي ( أيار/مرايو
وكانون األو /ديسمرب  .)2٠١٥وكان اهلردع مرن ارجتمراعال تبراد املعلومرات والعمرل جلشر.ل
مشرررتك عل ر ديررد التررداجل الراميررة ثن منررت املشرر.لة ومعالتهررا معالررة شرراملة مجيررت املرا ررل
شاركة جللدان املنش والعبور واملقصد من أجل التوصل ثن ل دائرم علر أسراس تقاسرم العرب
عل املستوت الدويل.
 -١١4ور توا تايلند تواج صعوجلات لل تقدق املساعدة للمهاجرين ن النتراميال الرذين
مي.غررون البلررد مرردة طويلررة مررن الررومن جلسرربب جلررط ثج ررا ات ماوضررية األمررم املتحرردة لش ر ون
ديد صاة ال ج وثعادة التوطال .وختطط تايلند الوقت اساضر ،جلالتعاون مرت
ال ج ال
املنتمررات الدوليررة ذات الصررلة وااتمررت املررد  ،لتوسرريت مراكررو ار تجرراز و سررال لررروع عرريخ
ارحمتجوين ورفاههم .و جلعض اسارت ،نسمح أيضرا جلرا فراج عرن ال ج رال املنراطق اسضررية
جل.االة ثن ال التوصل ثن لو جلش ن ثعادة توطينهم أو عودإم.
 -١١٥و ررن جلصرردد دراسررة أنتمررة الارررز املعتمرردة جللرردان أخرررت مررن أجررل ثجررا نرجللررة فعالررة
للمهرراجرين ارحمترراجال ثن اسمايررة قررا .ون مررل التوصررل ثن نت را فعررا ومسررتدا مي.ررن تطبيق ر
عل سياقنا.
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جيم -الحقوق المدنية والسياسية
حرية الرأي والتعبير ،وحرية التجما
 -١١٦رررت تايلنررد متامررا ريررة الررأي والتعبر و ريررة التجمررت جلاعتبار ررا يشرر .ن ركيرروة أساسررية
لقيرا جمتمرت دميقراطر  .نر أن ريرة التعبر جيررب أن مترارس جلطريقرة جلنرا ة ور ت.رون فيهرا ثسررا ة
ألي عقيدة أو نتا عقائدي ،سوا تعلق األمر جلاألديان أو جلامل سسات الرئيسية .وجلا ضافة ثن
ذل ررك ،جي ررب أن مت ررارس ري ررة التعب ر أيض ررا س رريا مناس ررب ،ويقص ررد جل ررذلك الوم رران وامل .رران
واألسلوب ،وأر ختل جلالنتا ارجتماع واألمن.
 -١١٧وتشر ررجت اس.ومر ررة تبر رراد ارآرا جلوسر ررائل منهر ررا عقر ررد جلسر ررات اسر ررتما عامر ررة جلش ر ر ن
ا ص ( الوطين وصيانة الدستور الديد شاركة مجيت قطاعات ااتمت ،عل املسرتويال الروطين
والدويل.
 -١١8ثن املل.ية التايلنديرة تر جلدرجرة عاليرة مرن التبجيرل وتترل دعامرة ل سرتقرار البلرد.
وميغل قانون املس جلالذات املل.ية جو ا من قانون العقوجلات وهو ينص عل محاية قو أو ةعة
امللررك أو املل.ررة أو ويل العهررد أو الوص ر عل ر العررر كمررا هررو الش ر ن جلالنس ربة لعامررة النرراس
قانون القذع .ويتوخ القانون محاية قو أو ةعة امل سسات .ور يرمر ثن اسرد مرن قرو
رية التعب أو اسرية األكادمييرة .وكمرا هرو اسرا جلالنسربة لألفعرا الرميرة األخررت،
الشعوب
تقررا الرردعاوت املتعلقررة جلرراملس جلالررذات املل.يررة وفقررا لإلج ررا ات القانونيررة الواجبررة واررق ملررن يرُردان
ارستاادة من العاو املل. .
 -١١٩و متوز/يولي ر  ،2٠١٥ناررذت تايلنررد قررانون التجمعررات العامررة لعررا  2٠١٥لضررمان
الطبيعررة الس ررلمية للتجمع ررات العام ررة وعررد تعطيله ررا للنت ررا الع ررا ورفرراه الن رراس م ررت ا ررتا ررق
رية التجمت.
الشعب
إقامة العدل
 -١2٠تعلررق اس.ومررة أ يررة كبر ة علر ثقامررة العررد  ،وقررد اختررذت العديررد مررن التررداجل لضررمان
فرررب النرراس الوصررو ثن العدالررة ،ويشررمل ذلررك ثصرردار قررانون قيررق العدالررة لعررا ،2٠١٥
ررت مسر ولية وزارة العررد  .وتقررد ا دارة املعنيررة حبمايررة اسقررو املدنيررة وترروف املعونررة القانونيررة،
ت ثشراع م.تب املدع العا  ،مسراعدة قانونيرة للاقررا  ،مرن قبيرل تروف ارستشرارة القانونيرة
ااانيررة واملسرراعدة ا جررا ات القضررائية .وإرردع هررذه التررداجل ثن ضررمان ت.رراف فرررب النرراس
الوصو ثن العدالة واملساعدة عل تضييق الارو ااتمت.
 -١2١و اول ررت اس.ومر ررة أيضر ررا توسر رريت نطر ررا املس رراعدة القانونير ررة املقدمر ررة لغ ر ر التايلنر ررديال
لتشمل ،عل سبيل املغا  ،تقدق خدمات الرتمجة الشاوية ل.ل شخص ،سوا كران مرن املردانال
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أو من املدع عليهم أو املدعال ،مر لة التحقيق اليت متغل مر لة رجرة سرم مرآ القضرية.
ومتغل هذه املساعدة ثضافة ثن املساعدة اليت يقدمها ااتمت املد عادة.
 -١22وضررمانا للحررق اسصررو عل ر تعررويض مررن الدولررة ،وافررق جملررس الرروزرا م ر خرا عل ر
اقر ررتا( وزارة الع ررد ال ررداع ثن تع ررديل ق ررانون تع ررويض املتض ررررين ودف ررت تعويض ررات ومص ررروفات
للمررتهم قض ررية جنائي ررة لعررا  .2٠٠١ويه رردع ه ررذا التعررديل ثن ثض ررافة ارج ررار جلاألش ررخاب
جلاعتبارهررا مررن األفعررا الرميررة الرريت اررق للمتضرررر منهررا طلررب اسصررو عل ر تعررويض .ويبحررا
جملس الدولة اليا هذا التعديل.
 -١2٣و عررا  ،2٠١4أنش ر ت ا دارة املعنيررة حبمايررة اسقررو املدنيررة وترروف املعونررة القانونيررة
مركو توف سبل ارنتصاع لضحايا األفعا الرمية الذي يضطلت جلدور فعا تقردق املسراعدة
القضرايا العاجلرة و/أو اهلامرة .واسرتحدثت ا دارة أيضرا جلررامم لويرادة الروع جلرال النراس جلشر ن
اسق ررو جم ررا العدال ررة النائي ررة .وأنشر ر ت ا دارة م.ت ررب مس رراعدة  ٧٦مركر روا م ررن مراك ررو
الش رررطة ا قليمي ررة مجي ررت أ ررا ال ررب د ،لت رروف املش ررورة القانوني ررة وتلقر ر طلب ررات التع ررويض
القضايا النائية.
 -١24وعل ر الرررنم مررن ضرررورة اللجررو ثن ق روانال خاصررة تتعلررق جلرراألمن جلعررض املنرراطق
املقاطعررات اسدوديررة النوجليررة ،فررقن ثم.انيررة اسررد مررن اسررتخدا هررذه الق روانال تُبحررا جلاسررتمرار.
وجلا ضافة ثن ذلك ،ناذت هذه القوانال جل قص قدر من اسذر رصا عل أر ي دي ذلرك ثن
انتهاكرات سقررو ا نسرران .وتشرجت اس.ومررة أيضررا األشررخاب الرذين تورطروا ارت.رراب أفعررا
جرميررة عل ر ارستس ر والتعرراون مررت السررلطة .و مقاجلررل ذلررك ،يصرربحون ن ر ت عررن التجرررق
واصلون عل الدعم ل ندماج ااتمت ارحمل من جديد.
 -١2٥واعتمردت اس.ومرة هنرم ج لرة امللرك القررائم علر االاهرم والتواصرل والتنميرةا مرن أجررل
سررال يرراة الشررعب املقاطعررات اسدوديررة النوجليررة ،وثعطررا األ يررة ملشرراركة النرراس محايررة
جمتمعرراإم ارحمليررة .واعتررربت اس.ومررة ثقامررة العررد مررن األولويررات اسررتاتيجية معالررة املشرراكل
وأوعوت ثن الوكارت التعجيل جلتعويو النترا القضرائ ل.ر يتسرم جلالعرد والشراافية ،و ثجررا
قيقررات سرريعة تشررمل القضررايا املتعلقررة جلاملصررلحة العامررة ،وترروف سرربل ارنتصرراع أو التعررويض
للا ررات املتضررررة .ومررن املتوقررت أن تسرراعد هررذه ارسررتاتيجية علر اسررتعادة ثقررة السرر.ان ارحمليررال
والقطاعات األخرت.
 -١2٦وأنش ر املرك ررو ا داري للمقاطع ررات اسدودي ررة النوجلي ررة مرك ررو قي ررق العدال ررة عل ر ص ررعيد
املقاطعات (أو مركو كيدي ن) ليتون تلق الش.اوت وتسوية املنازعرات وثسردا املشرورة القانونيرة
جلش ر ر ن ا ج ر ررا ات القضر ررائية والتنسر رريق مر ررت السر ررلطة املختصر ررة جلش ر ر ن تر رروف سر رربل ارنتص ر رراع
والتعويض .وأنش املركو أيضا خدمة ااط املباشر لي.ون غاجلة قناة ثضافية لتقدق الش.اوت.
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 -١2٧ور توا م.افحة الاساد من األولويات اس.ومية ومن جمرارت ا صر ( علر مسرتوت
الس ررلطة التش رريعية .ور تات ر تايلن ررد تعم ررل ،من ررذ انض ررمامها ثن اتااقي ررة األم ررم املتح رردة مل.افح ررة
الاسرراد عررا  ،2٠١١عل ر مراجعررة التشرريعات مررن أجررل مواصررلة تعويررو تنايررذ ارتااقيررة عل ر
و فعا .

العدالة
نظام
 -١28اقرت ت ثدارة السجون ارآونة األخر ة تعرديل قرانون السرجون لعرا  .١٩٣٦وهردفها
هررو ثص ر ( نتررا السررجون الرروطين ل .ر يصرربح أكغررر انسررجاما مررت املعرراي الدوليررة مغررل قواعررد
األمم املتحدة النموذجيرة الردنيا ملعاملرة السرجنا وقواعرد األمرم املتحردة النموذجيرة الردنيا للترداجل
ن ار تجازية (قواعد طوكيو) .ويبحا جملس الدولة اليا مشرو هذا التعديل.
 -١2٩و  ٦تش ررين الغررا /نوفمرب  ،2٠١٥أقرررت المعيررة التش رريعية الوطنيررة مشرررو تعررديل
قررانون ا ج ررا ات النائيررة فيمررا يتعلررق جلاسررتخدا أجهرروة املراقبررة ا ل.رتونيررة جلالنسرربة لألشررخاب
الة رفض طلب ا فراج
املارج عنهم م قتا ،واملعاي املعتمدة ا فراج جل.االة ،وارست ناع
امل قررت .ومررن ش ر ن مشرررو التعررديل أن يسرراعد عل ر معالررة مس ر لة اكتترراظ السررجون و قيررق
املساواة جما العدالة ألن يتيح للمتهمال واملدع عليهم فرصة أفضل لطلرب ا فرراج امل قرت،
ررن ذل ررك الاق ررا واألش ررخاب ال ررذين ليس ررت ل ررديهم أم ك/أص ررو تس ررتخد كس ررند كاال ررة.
وهنرراك أيضررا مركررو للمراقبررة ا ل.رتونيررة قيررد ا نشررا .تررب حم.مررة العررد الررذي سيصرردر قريبررا
رئحة داخلية لتقدق توجيهات جلش ن استخدام .
 -١٣٠وفيمررا يتعلررق جلصررحة السررجنا  ،أطلقررت وزارة الصررحة العامررة مشرراريت اوذجيررة لتحسررال
فرررب السررجنا اسصررو عل ر اارردمات الصررحية مخررس مقاطعررات( .)١4ويع.ر امل.تررب
الرروطين لألمررن الصررح اليررا عل ر ثج ررا دراس رة وتقرردق توصرريات لضررمان لررو نتررا الت ر مال
الصح للسجنا .
 -١٣١وتول ررت وزارة الع ررد صر رريانة الق ررانون املتعلر ررق جلتس رروية املنازع ررات الر ررذي ا رردد التر ررداجل
والشرررو /للسررما( ملمغررل ااتمررت املررد جلالتوسررط و ررل املنازعررات املدنيررة والنائيررة الررائم الرريت
جيوز فيها الصلح أو الرائم الصغ ة .ومن امل مو أن يساعد هذا القانون عل اسرد مرن القضرايا
املعروضررة علر ارحمرراكم فضر عررن ررل مشرر.لة اكتترراظ السررجون .وقررد وافررق جملررس الرروزرا علر
املبرادي الريت اسرتند ثليهررا مشررو القرانون وأوعرو ثن الوكررارت ذات الصرلة ويرد حبرا اختصرراب
القانون ،والتقييم األويل ،والسبل ال.ايلة جلاسد من عد املساواة نتا العدالة.
حظر التعذيب واالختفاء القسري
 -١٣2اقرت ت ا دارة املعنية حبماية اسقو املدنية وتوف املعونة القانونية مشررو قرانون يتعلرق
نررت وقمررت أعمررا التعررذيب وارختاررا القسررري عل ر جملررس الرروزرا لينتررر في ر  .و ررا طبررق
مشرو هرذا القرانون ،فقنر سري.ون غاجلرة القرانون التنايرذي رتااقيرة مناهضرة التعرذيب ،الريت تعرد
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تايلنرد طرفررا فيهرا ،وسريتيح ثم.انيررة التصرديق علر ارتااقيرة الدوليررة سمايررة مجيرت األشررخاب مررن
ارختاا القسري ،اليت وقعتها تايلند عا .2٠١2
 -١٣٣وتررويل ا دارة املعنيررة حبمايررة اسقررو املدنيررة وترروف املعونررة القانونيررة أ يررة كب ر ة لترردريب
مولا ثنااذ القانون هبدع زيادة الوع جلال املولاال وتغقياهم جلشر ن اتااقيرة مناهضرة التعرذيب
وارتااقير ررة الدولير ررة سماير ررة مجير ررت األشر ررخاب مر ررن ارختار ررا القسر ررري ،وذلر ررك ملنر ررت انتهر رراكهم
ل لتوامات املنصوب عليها ارتااقيتال املذكورتال.
 -١٣4وت رردرس ثدارة الس ررجون ثم.اني ررة اس ررتخدا جل رردائل ل تج رراز .و  2٣ك ررانون الغ ررا /
يناير  ،2٠١٣أطلقت ا دارة مشاريت اوذجية سجن جلان.وان املركروي عرن طريرق فرك أنر
مجيررت النررور جلغررض النتررر عررن الرميررة املرت.بررة أو طررو مرردة اسرربس ،جلاسررتغنا األشررخاب الررذين
ر يسررمح هلررم جلررذلك وجررب املررادة  ١4مررن قررانون السررجون لعررا ( ١٩٣٦أي نررور السررجن
الررذين مي.ررن أن يلحق روا جل ناسررهم أو جلغ ر هم أذت جلرردنيا أو مررن اتمررل هررروهبم) .وإرردع ا دارة
ثن توسيت نطا هذه املمارسة لتشمل سجونا أخرت ومجيت ا ص يات.

دال -تعضيض التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان
المرحلة األولى
 -١٣٥سراعد قررانون التعلرريم الرروطين لعررا  ١٩٩٩علر تعمرريم ثقافررة قررو ا نسرران النتررا
املدرس عن طريق نرس وعر سرليم جلشر ن السياسرة والدميقراطيرة واس.رم والدسرتور يعروز وامر
اسق ررو واسري ررات واملسر ر وليات وا ر ررتا س رريادة القر رانون وال.رام ررة ا نس ررانية عملي ررة ال ررتعلم.
وجلا ض ررافة ثن ذل ررك ،جس ررد ااط ررة الوطني ررة للتعل رريم أيض ررا مب ررادي ق ررو ا نس رران منهجي ررة
التعل رريم وال ررتعلم م ررن خ ر املض ررامال واألنش ررطة ال رريت تراع ر الا رررو الاردي ررة والغقافي ررة ،وتش ررجت
التعاون مت ارآجلا وااتمعات ارحملية وااتمت املد واملنتمات الدولية.
المرحلة الثانية
جما قو ا نسان جلالتشجيت التعليم العايل .وهناك عدد متوايرد
 -١٣٦ات التغقي
مررن املقررررات املتعلق ررة حبقررو ا نس رران ،منهررا م ررا هررو ثلوام ر ومنه ررا مررا ه ررو اختيرراري ُش ررعب
الامعر ررات مغر ررل كلير ررات اسقر ررو والعلر ررو السياسر ررية والتعلر رريم والعلر ررو الصر رريدرنية ،و جامعر ررة
راجاجلررات .ويشررمل مضررموهنا طائاررة واسررعة مررن املواضرريت ،ررا ذلررك القررانون الرردويل ومبررادي
قررو ا نسرران وفلسرراتها وتطورهررا وارآليررات ذات الصررلة .وهنرراك الوقررت اساضررر ،جامعررات
قرو ا نسران.
متنح الدرجة الامعية األون ودرجرة الدراسرات العليرا (املاجسرت والردكتوراه)
وجلا ضافة ثن ذلك ،توفر العديد من الوكارت اس.ومية ،مغل وزارة ااارجية ووزارة العد ووزارة
التنمية البشرية واألمن البشري وامل.تب القضائ  ،جلالتعاون مت ااتمت املد واملنتمرات الدوليرة،
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جلرامم تدريبيرة جلشر ن قرو ا نسران للمرولاال املعنيرال ،مرت الرتكيرو علر ضربا /الشررطة ،وأفرراد
اليخ ومولا السجون واملولاال القضائيال.
المرحلة الثالثة
 -١٣٧يتمتررت العرراملون وسررائط ا عر والصررحايون جلاسريررات فيمررا يتعلررق جلنقررل األخبررار أو
املعلومات أو األف.ار البلد ،شريطة أر تتعارا مت آداب املهنرة الريت وضرعت لتوجير اهلي رات
املستقلة وراجلطرات الصرحافة والصرحايال .وجلا ضرافة ثن ذلرك ،وضرعت الوكرارت اس.وميرة ،را
ذلر ررك ثدارة الع قر ررات العامر ررة ،واللجنر ررة الوطنير ررة للبر ررا وارتصر ررارت السر ررل.ية وال سر ررل.ية،
واالس الوطين للصحافة وراجلطرة الصرحايال التايلنرديال ،لروائح ومردونات قواعرد سرلوك ل تصرا
ونشر املعلومات مت الرتكيو علر ا ررتا قرو ا نسران ،ور سريما مبردأ عرد التمييرو واملسر ولية
ارجتماعية.
 -١٣8وتعرررتع اس.ومررة جلر ن ررة ررديات ر تروا قائمررة وهر تسررع ثن زيررادة فرررب اسصررو
جمررا قررو ا نسرران املرردارس وجعلر حمررط اهتمررا أكرررب ،والتوسررت ترروف
علر التغقير
املقررات املتعلقة حبقو ا نسان الامعات ،وت.غي املناهم الدراسية لتنمية معارع الط ب
وتعويررو وعرريهم .ول .ر تالررح اس.ومررة ذلررك ،يتعررال عليهررا ترروف الترردريب للمعلمررال وأعضررا
هي رة التردريس جلالتعراون مرت الشرركا الرذين يهمهرم األمرر .وينبغر زيرادة تعويرو آليرة التنتريم الررذايت
لتم.ررال وسررائط ا عر مررن قيررق التروازن السررليم جلررال التصررني وا ررتا آداب املهنررة ،وجلالتررايل
ارمتنا عن تقدق حمتوت ينطوي عل التمييو أو العن أو ال.راهية.

هاء -التعاااون مااا المكلفااين بواليااات فااي إطااار اإلجااراءات الخاصااة التابعااة لمجلااس
حقوق اإلنسان
 -١٣٩وجهت تايلند دعوة دائمة لميرت امل.لارال جلوريرات ثطرار ا جررا ات اااصرة التاجلعرة
ال ررس ق ررو ا نس رران خر ر الول ررة األون م ررن ارس ررتعراا ال رردوري الش ررامل اا رراب هب ررا
عا .2٠١١
 -١4٠ور بررت تايلنررد جلالويررارة الرريت قررا هبررا املقرررر اارراب املعررين حبررق ا نسرران اسصررو علر
الارررتة مررن  ١ثن  8شرربا//فرباير .2٠١٣
ميرراه الشرررب امل مونررة وخرردمات الصرررع الصررح
وقررد تسررنت للمقرررر اارراب فرصررة ارجتمررا جلالوكررارت اس.وميررة ذات الصررلة والقطررا اارراب
وااتمت املد  .وأخذت هذه الوكارت جلتوصيات املقرر اااب عملية التنايرذ مرن أجرل تعويرو
البلد.
اسق اسصو عل مياه الشرب امل مونة وخدمات الصرع الصح
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رابعا -اإلصألح الوطني
 -١4١يعررد ا ص ر ( الرروطين مررن األولويررات الرئيسررية اس.وميررة .وي مررل أن يسرراعد ا ص ر (
عل سال اهلياكل األساسية ،وتعويو كاا ة ا دارة العامة ،و رل املشراكل الريت ر تروا مطرو رة
وتش.ل عقبات رو دون تنميرة البلرد .وقرد رددت اس.ومرة  ١١جمرار مرن جمرارت ا صر (
اليت ترنب النهوا هبا(.)١٥
()١٦

 -١42وللتقد خطة ا ص ( جلنجا( ،تع .المعية الوطنية لتوجي عمليرة ا صر (
عل صيانة خطة العمل ،و ديرد األهرداع املتوخراة جلالنسربة ل.رل جمرا مرن جمرارت ا صر (.
فاهلدع من ا صر ( السياسر  ،مرغ  ،هرو رل النواعرات وتعويرو املصراسة عرن طريرق اسروار مرت
كررل الماعررات وثنشررا آليررة الوصررو ثن السررلطة السياسررية جلطريقررة شرراافة ،وآليررات الضرربط مررن
خ ر تعويررو الربملرران وامل سسررات املسررتقلة ،وثجيرراد ثقافررة سياسررية خاليررة مررن ارحمس روجليةع ويهرردع
ثص ( ا دارة العامة ثن النهوا جلارآلية اليت قق ت.ام أفضل جلال عمرل الوكرارت اس.وميرة
علر ر ر ر املس ر ر ررتوت املرك ر ر رروي واملس ر ر ررتوت ا قليمر ر ر ر واملس ر ر ررتوت ارحملر ر ر ر  ،وثن جلن ر ر ررا ق ر ر رردرات مرك ر ر ررو
دامرونغضرراما( ،)١٧وتعويررو اس.ررم الرشرريد أوسررا /املس ر ولال اس.رروميالع وتركررو جهررود ثص ر (
القروانال ونتررا القضررا علر معالررة مسر لة ثنارراذ القررانون وثقامررة العررد للحررد مررن عررد املسرراواة
وزيادة كاا ة نتا القضا ع ويركو ثص ( ا دارة ارحملية عل قيق ال مركوية واملشاركة العامة.
 -١4٣ومررا أن يعط ر كررل م ررن جملررس الرروزرا والمعيررة التش رريعية الوطنيررة موافقت ر عل ر خط ررة
العمررل املررذكورة ،س ري.ون جلقم.رران المعيررة الوطنيررة لتوجي ر عمليررة ا ص ر ( أن متض ر قرردما
ا ص ( من أجل قيق نتائم ملموسة ،وسوع تستمر تنايذ ااطة من خ ارسرتاتيجية
القطرية العشرينية والقانون األساس املتعلق جلا ص ( الوطين الذي سيصام جلعرد ثقررار الدسرتور.
وسيتطلب تنايذ خطة ا ص ( أيضا مشاركة مجيت القطاعات.

خامسا -مجمل التحديات
 -١44ر يوا ثملا املس ولال اس.وميال والمهور جلقضايا قو ا نسان وعمليرة ارسرتعراا
الدوري الشامل حمدودا ى ارآن .ويتعال عل اس.ومة جلذ مويد من الهود لويادة الروع هبرذه
القضايا من أجل ثثارة محاسة المهور لرتنيب املشاركة عمليرة ارسرتعراا الردوري الشرامل
واألعما املتعلقة حبقو ا نسان.
 -١4٥وهنراك اجرة ثن تعويررو البنيرة األساسررية سقرو ا نسران البلررد .و الوقرت اساضررر،
ر توا ة ديات تعرتا قيرق قريم قرو ا نسران جلشر.ل كامرل و رديا القروانال الداخليرة
وكاررا ة م سسررات قررو ا نسرران .ويتعررال علر اس.ومررة أن تعمررل علر ثصر ( وتعويررو ارآليررة
ذات الصررلة ررا يتماش ر مررت ارلتوامررات الدوليررة ،وتعويررو ثقافررة قررو ا نسرران مررن أجررل تغبيررت
قيمررة قررو ا نسرران ،وتشررجيت القطاعررات األخرررت ،مغررل قطررا األعمررا التجاريررة ،علر أخررذ
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املس ولية ارجتماعية جلقدر أكرب من الدية من خ التعاون أو ارستناد ثن ا طار القانو أو
خطط اساو ل .ت.ون محاية قو ا نسان فعالة وشاملة ومستدامة.
 -١4٦وهنراك عردة قضررايا مرن قضررايا قرو ا نسران مل تعرد اليررو تنحصرر جللررد وا رد ،جلررل
جلاتت هلا آثرار عراجلرة للحردود ،مغرل اهلجررة والبي رة (مغرل الضرباب العراجلر للحردود) .وتتطلرب هرذه
التاهرة من اس.ومة السع ثن التعاون وتباد ااربات مت جللدان أخرت ،ر سيما جللدان املنطقة
(عل سبيل املغا  ،راجلطة أمم جنوب شر آسيا) ومرت الشرركا ارآخررين ،مغرل ارآليرات ا قليميرة
ذات الصلة واملنتمات الدولية ،ملعالة هذه التحديات املشرتكة جلطريقة أكغر تنتيما وفعالية.
 -١4٧وقد أدت السيا السياس اسايل البلد ثن لهور صعوجلات قيق التروازن السرليم
جلال حماولة النهوا جلاملصاسة واألمن وا ص ( الروطين وتروف اسمايرة ال.املرة سقرو ا نسران،
وضرورة تقييد البعض من قو و ريرات الشرعب (مغرل ريرة التعبر والتجمرت) .ومرن الضرروري
قيررق هررذا الت روازن منعررا لألفعررا الرريت ت ر دي ثن ال.راهيررة والشررقا ارجتمرراع  ،وتشررجيعا،
الوقت ناس  ،عل اسروار البنرا  -وكرل ذلرك مرن شر ن أن ميهرد الطريرق للمصراسة والردفت ألطرة
ا ص ( وثرسا أساس متال قامة دميقراطية ناجحة ومستدامة.
 -١48ور تر روا مسر ر لة قل ررة الغق ررة جل ررال الوك ررارت اس.ومي ررة وااتم ررت امل ررد مطرو ررة .وينبغر ر
للح.ومررة أن تش ررجت عل ر موي ررد م ررن التع رراون ،ك ر ن تاس ررح اا ررا ج ررا روار قيق ر وجلن ررا
وصاد لسد الاجوة و قيق الشراكة جما محاية قو ا نسان امل.اولة للشعب.

سادسا -التوجه المستقبلي
 -١4٩ثن تعويو ومحاية قو ا نسان عل و فعا ومعالة التحديات الطويلة األجرل جلشر.ل
ناجح وملموس يتطلبان من اس.ومة التمسك جلالتواماإا وسياساإا والتعاون مت مجيت القطاعات.
 -١٥٠وتع .ر اس.ومررة اليررا عل ر صرريانة ااطررة الوطنيررة الغانيررة عشرررة للتنميررة ارقتصررادية
وارجتماعي ررة ( )2٠2١-2٠١٧وارس ررتاتيجية القطري ررة العش ررينية ال رريت ترك ررو عل ر قي ررق تنمي ررة
حمورهررا ا نس رران جل ررب األم ررن والرخ ررا وارس ررتدامة فض ر ع ررن اس ررد م ررن ع ررد املس رراواة ،وذل ررك
اسررتلهاما لالسرراة ج لررة امللررك جلش ر ن اقتصرراد اركتاررا الررذايت .ويتعررال عل ر اس.ومررة النهرروا
حبقو ا نسان استنادا ثن م شرات وجليانات مصرناةُ جمرت جلانتترا مرن أجرل رصرد التقرد ارحمررز
ووضررت السياسررات الراميررة ثن قيررق التنميررة واألهررداع املتعلقررة حبقررو ا نسرران عل ر ررو فعررا
وملموس ومستدا أكغر.
 -١٥١وسيساعد ا ص ( الوطين خمتلر اارارت علر ثرسرا أسراس مترال لتحقيرق تنميرة
فعال ررة وطويل ررة األج ررل البل ررد .وي م ررل أن تتحق ررق التنمي ررة املس ررتدامة ،فضر ر ع ررن الدميقراطي ررة
املسررتدامة القائمررة عل ر سرريادة القررانون واس.ررم الرشرريد و قررو ا نسرران .ومررن املهررم أن ينطلررق
تعويررو ومحايررة قررو ا نسرران مررن املسررتوت الاررردي .ور مي.ررن سقررو ا نسرران أن تودهررر وتنمررو
عل أفضل وج ثر عندما ت.ون قيمة وثقافة قو ا نسان مت صلتال ااتمت.
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ومة ترسيل وتعويو التعاون من خ ارآليرات ا قليميرة ذات الصرلة مغرل. وستواصل اس-١٥2
 وسررائر أطررر التعرراون ضررمن راجلطررة أمررم جنرروب،وميررة الدوليررة املعنيررة حبقررو ا نسرران.اللجنررة اس
 وستضرطلت هرذه ارآليرات جلردور أكغرر أ يرة معالرة عردة مشراكل. وعملية جلايل،شر آسيا
 فضر عرن الردعم، ويعرد التعراون وجلنرا القردرات مرن خر هرذه ارآليرات.جما قو ا نسران
 من املقومات األساسية للتوفرق تعويرو،املقد من األمم املتحدة واملنتمات الدولية ذات الصلة
.ومحاية قو ا نسان البلد و املنطقة
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Chaired by Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and comprising all relevant
agencies as well as the National Human Rights Commission, academics and civil society.
Approved by the Cabinet in November 2014.
The report can be found at
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
For example, in September 2014, the Government partnered with AICHR to organise the
Workshop on Sharing of Experiences on UPR among ASEAN Member States in Bangkok, in
order to exchange experience and share best practices on UPR process with countries in the region
and interested partners (such as Switzerland and OHCHR).
Thailand requested for technical assistance from OHCHR, with the support of the UPR Trust
Fund, in implementing recommendations related to the CAT which require technical expertise.
These are, such as, the Administrative Courts, the Attorney-General, the Election Commission, the
Ombudsman, the National Anti-Corruption Commission, the Auditor-General, and the National
Human Rights Commission.
11 issues are public health; education; economic rights; natural resources and the environment;
housing; cultural rights and rights concerning religion; data, information, information technology,
and communication; transportation; civil and political rights; judicial process; and social security.
15 target groups are the accused persons/ persons deprived of liberty; former inmates/ persons
released from detention; accused persons charged with drug-related offences/ drug addicts and
individuals who have undergone rehabilitation treatments for drug addiction; victims and injured
persons; persons living with HIV/AIDS; workers; people living in poverty/ individuals affected by
the development process; farmers; older persons; children and youth; women; persons with
disabilities; stateless persons, ethnic groups, and asylum seekers or displaced persons; individuals
affected by violent situations; and persons with different sexual orientation/ gender identities.
Under the Ministry of Justice.
By the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC).
Adopted at the 27th ASEAN Summit in November 2015.
Forexample,inNovember2015,theCabinetapprovedthecountry’sendorsementofthe New
York Declaration on Forests which strives to end natural forest loss by 2030.
Chaired by the Minister of Labour.
The five provinces are namely Nongkhai, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Phra Nakhon Si
Ayutthaya, and Nakhon Si Thammarat.
These are politics, public administration, law and justice, local administration, education,
economy, energy, public health and environment, mass media, society, and sports, arts, culture,
religion, morality and ethics.
The NRSA comprises experts and representatives from both government agencies and civil
society.
Damrongdhama Center is resolution and information center for general complaints across the
country.

30

