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مقدمة


 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد دس
حقددوإل اانسددا  1/5دورتددل اخامس دة والعش درين ل الف د ة مددن  2إىل  13أيددار/م ددايو .2016

واستُعرضددح حالددة حقددوإل اانسددا ل تايلنددد ل اجللسددة السادسددة عشددرة املعقددودة ل  11أيددار/
مايو  .2016وترأس وفد تايلند األمني الدائم لوزارة العدل شارنشاو شايانوكيج .واعتمد الفريق
العامال التقرير املتعلق بتايلند ل جلستل العشرين املعقودة ل  13أيار/مايو .2016 
 -2ول  12كددانو الثاي/يندداير  2016اختددار لددس حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة ل تايلند :السلفادور وفرنسا وملديف.
 -3ووفق ا للفقرة  15من مرفق قرار لدس حقدوإل اانسدا  1/5والفقدرة  5مدن مرفدق قدرار
اجمللس  21/16صدرت الوثائق التالية من أجال استعراض احلالة ل تايلند:

(أ)

تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفق ا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/25/THA/1؛

(ب) جتميد للمعلومددات أعدتددل املفوضددية السددامية حلقددوإل اانسددا وفقدا للفقددرة (15ب)

()A/HRC/WG.6/25/THA/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د ددل املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوإل اانسد د ددا وفق د د دا للفق د د درة (15ج)
).(A/HRC/WG.6/25/THA/3
 -4وأحيلددح إىل تايلنددد عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة قائمددة أس د لة أعدددها سددلفا كددال مددن
إس ددبانيا وأسد د اليا وأملاني ددا وبلجيكد دا واجلمهوري ددة التش دديكية وس ددلوفينيا والس ددويد وسويسد درا
واملكسيك واململكة املتحددة لييطانيدا العىمد وآيرلنددا الشدمالية والندرويج وهولنددا والوليدات
املتحدة األمريكية .وميكن الطالع عل هذه األس لة ل املوق الشبكي اخارجي للفريق العامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع

االستعراض

 -5أفدداد األمددني الدددائم لددوزارة العدددل السدديد شارنشدداو شددايانوكيج ب د مشدداورات وطنيددة
نُىمح لتمكني عموم الناس من املشاركة ل عملية صياغة التقرير الوطا.

 -6وأدرجددح تايلنددد ل اخطددة الوطنيددة الثالثددة حلقددوإل اانسددا مددا قبلتددل مددن توصدديات جولددة
السددتعراض األوىل لاددما تنفيددذها مددن قب دال مجي د الوكددالت احلكوميددة صات الصددلة تنفيددذا فعددالا
وأكثر مشولا.
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 -7وأصددبحح تايلنددد طرف د ا ل اتفاقيددة األمددم املتحدددة ملكافحددة اجلرميددة املنىمددة عددي الوطنيددة
وبروتوكوهلددا الرامددي إىل مند الجتددار باألشد ال وءاصددة النسدداء واألطفددال وقمعددل واملعاقبددة عليددل
(بروتوكول بالريمو) واليوتوكول الختيارج لتفاقية حقوإل الطفال املتعلق بإجراء تقدد البالغدات
واتفاقية ااطار ال وجيي للسالمة والصحة املهنيتني ملنىمة العمال الدولية ( 2006رقم .)187
 -8وسد ددحبح تايلند ددد عد دددة ففىد ددات وإعالند ددات تفس د دريية بش د د بع د د صد ددكو حقد ددوإل
اانس ددا ددا ل صل ددك املادت ددا  6و 9م ددن العه ددد ال دددو اخ ددال ب دداحلقوإل املدني ددة والسياس ددية
واملادة  16من اتفاقية القااء عل مجي أشكال التمييز ضد املرأة واملادة  18من اتفاقية حقوإل
األش ال صوج ااعاقة.
 -9واعتُمددت عدددة قدوانني متصددلة إلقدوإل اانسددا أو ُحسدنح ددا ل صلدك قددانو املسدداواة
بددني اجلنسددني وقددانو صددناديق فقيددق العدالددة والصدديغة املعدلددة للقددانو األساسددي املتعلددق كافحددة
الفسدداد والص دديغة املعدلددة للق ددانو اجلنددائي املتعل ددق بتجددر اس ددتغالل األطفددال ل امل دواد ااباحي ددة.
وأحيال مشروع تعديال قانو محاية العمال ومشروع قانو التددابري البديلدة عدن ااجدراءات اجلنائيدة
العادية إىل اجلمعية التشريعية الوطنية لكي تنىر فيهما.
 -10وأد ددح تايلنددد قوانينهددا املتعلقددة بامل دددرات ل قددانو واحددد جديددد يددن علد عقوبددات
متناسبة م جرائم امل درات .ويشج القدانو اجلديدد اذداص إجدراءات بديلدة عدن العقوبدة ويعتمدد
تدددابري بش د جدرائم امل دددرات اخفيفددة تسددمب بعددالج املدددمنني عل د امل دددرات وإعددادة ت د هيلهم
بصورة طوعية بدلا من سجنهم.
 -11وحققح تايلند معىم األهداف اامنائية لأللفية وتواصال بذل جهودها الرامية إىل فقيق
أهداف التنمية املستدامة ا ل صلك سياسة التعليم للجمي والتغطية الصحية الشاملة وكثفدح
جهودهددا الراميددة إىل التصدددج للفسدداد والجتددار بالبشددر .ووافقددح احلكومددة عل د توسددي نىامهددا
املتعلق بدِمنب إعالة األطفال وإنشاء صندوإل للتعليم ومشروع لتحسني نوعية حياة املشردين.
 -12وع ددززت تايلن ددد محاي ددة العم ددال امله دداجرين ع ددن طري ددق وض د نى ددام تس ددجيال وط ددا وإب درام
مددذكرات تفدداهم مد أربعدة بلدددا دداورة بشد التعدداو ل ددال العمددال وتسددجيال مجيد األطفددال
املولودين ل البلد وتوفري سبال احلصول عل التعليم والرعاية الصحية.
 -13وتسمب تايلند للاحايا والشهود ل قاايا الجتار بالبشدر الديت ي يُفصدال فيهدا بعدد بد
يقيموا مؤقتا ل البلد وأ يعملوا بصورة قانونية .وسرعح من وترية العملية الرامية إىل التحقق مدن
الوض القانوي للطلبة الذين يواجهو صعوبات متصلة بوضدعهم مدن حيدجل اجلنسدية وإىل تسدوية
هذا الوض .
 -14وستما ددي تايلن ددد ل تعزي ددز فه ددم حق ددوإل اانس ددا وإصك دداء ال ددوعي هب ددا ومراع دداة حق ددوإل
اانسا عند صياغة السياسات أو الضطالع هام.
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 -15ويتعني عل تايلند أ تواجل التحدج السياسي امل تب عل سنوات التفرقة الجتماعيدة
والنزاعات .ول الوقح صاتل أجرت تايلند إصدالحات وطنيدة لتحسدني البنيدة التحتيدة وتعزيدز فعاليدة
اادارة العامة وتسوية املشاكال القائمة منذ مدة طويلة مثال الفساد.
 -16ول جيددوز تقييددد حريددة التعبددري إل عندددما يكددو صلددك ضددروريا للحفددا عل د األمددن العددام
ومن املزيد من الستقطاب ل اجملتم  .ويتمثال التحدج ل تطبيق القوانني صات الصدلة علد دو
متواز كيال تقوض احلقوإل واحلريات ل سيما عندما متارس بنية حسنة وأغراض شريفة.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع

االستعراض

 -17أدىل  99وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التحاور ل الفرع الثاي من هذا التقرير .
 -18رحبح كوبا باخطة الوطنية الثالثة حلقدوإل اانسدا وقدانو املسداواة بدني اجلنسدني وقدانو
مكافحة الجتار بالبشر وقانو محاية األش ال الاعفاء.
 -19وقدمح اجلمهورية التشيكية توصيات.
 -20وأعربح الدامنر عن قلقها إزاء النطاإل الواس للجرائم الديت تطبدق عليهدا عقوبدة ااعددام
وإزاء احتجاز األش ال بصورة تعسفية و عزل عن العاي اخارجي من دو توفري ضمانات ضد
التعذيب.
 -21ورحبددح جيبددول بالتعدداو م د ادليددات الدوليددة حلقددوإل اانسددا وباخطددة الوطنيددة الثالثددة
حلقددوإل اانسددا وأحاطددح علمدا بددالقوانني والسياسددات والسد اتيجيات املتعلقددة كافحددة العنددف
املنز واملساواة بني اجلنسني والتعليم.
 -22وسلطح إكوادور الاوء عل اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر واملساواة بني اجلنسني.
 -23وأشددادت مصددر بوضد خطددة جديدددة حلقددوإل اانسددا وتعزيددز حقددوإل املدرأة واألش د ال
صوج ااعاقددة وفسددني احلصددول عل د احلددق ل التعلدديم وتعددديال القددانو اجلنددائي املتعلددق باسددتغالل
األطفال ل املواد ااباحية.
 -24وأحاطددح فيجددي علمدا بالتدددابري املت ددذة مددن أجددال التصدددج للعنددف ضددد املدرأة والطفددال
ددا ل صلددك العنددف املنددز ول سدديما وضد دليددال بشد اتبدداع ددج غددري عنيددف فيمددا يتعلددق ب بيددة
األطفال.
 -25وأحاطددح فنلندددا علم دا بددالقيود الشددديدة الدديت تفرضددها عدددة ق دوانني عل د احلددق ل حريددة
الرأج وحرية التعبري والتجم وس لح عدن التددابري املت دذة لادما توافدق القدوانني الوطنيدة املتعلقدة
إلرية التعبري والتجم السلمي م القانو الدو .
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 -26وأش ددادت جورجي ددا بالتص ددديق عل د د بروتوك ددول ب ددالريمو وبق د درار توجي ددل دع ددوة دائم ددة إىل
ااجراءات اخاصة.
 -27وأعربح أملانيا عن قلقها إزاء القيود املفروضة عل حرية التعبري وحريدة تكدوين اجلمعيدات
وحرية التجم .
 -28وأعرب ددح اليون ددا ع ددن قلقه ددا إزاء القي ددود املفروض ددة عل د احل ددق ل حري ددة التعب ددري وتك ددوين
اجلمعيات والتجم .
 -29ورحب ددح غواتيم ددال باخط ددة الوطني ددة الثالث ددة حلق ددوإل اانس ددا وأعرب ددح ع ددن أمله ددا ل أ
يتامن الدستور اجلديد مبادئ الدميقراطية وحقوإل اانسا .
 -30ورحبددح هندددوراس بالتصددديق عل د بروتوكددول بددالريمو وبتوقي د التفاقيددة الدوليددة حلمايددة
مجي األش ال من الختفاء القسرج.
 -31وأعربح إيطاليا عن تقديرها للتدابري الرامية إىل زيادة محاية حقوإل املرأة والطفال.
 -32وأعربددح اهلنددد عددن تقددديرها ملددا اذذتددل تايلنددد مددن تدددابري تش دريعية ولتعاو ددا م د اهلي ددات
املنش ة وجب معاهدات.
 -33ورحبح إندونيسيا بقانو املساواة بدني اجلنسدني وقدانو صدناديق فقيدق العدالدة والصديغة
املعدلة للقانو األساسي املتعلق كافحة الفساد.
 -34ورحبح مجهورية إيدرا ااسدالمية باعتمداد اخطدة الوطنيدة الثالثدة حلقدوإل اانسدا واخطدة
الوطنية الثانية عشرة للتنمية القتصادية والجتماعية.
 -35وأثنح العراإل علد تايلندد اجرائهدا مشداورات بشد تنفيدذ اخطدة الوطنيدة الثالثدة حلقدوإل
اانسا .
 -36وأعرب ددح آيس ددلندا ع ددن أس ددفها إزاء تقيي ددد احل ددق ل اانص دداف وحد درييت التعب ددري والتجمد د
السددلمي وتطبيددق عقوبددة ااعدددام وتوسددي نطاقهددا وإزاء تعددرض املدددافعني عددن حقددوإل اانسددا
لالضطهاد واملاايقة والقتال والختفاء القسرج.
 -37ورحبددح اليابددا بالتدددابري الراميددة إىل التصدددج لالجتددار وأعربددح عددن تطلعهددا إىل إح دراز
تقدم سري فيما يتعلق بتسوية حالت الختفاء القسرج العالقة.
 -38ورحبدح كازاخسدتا بالتصددديق علد اتفاقيدة األمددم املتحددة ملكافحدة اجلرميددة عدي الوطنيددة
وبروتوك ددول ب ددالريمو وبتوقي د التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجيد د األشد د ال م ددن الختف دداء القس ددرج
وتوجيل دعوة دائمة إىل ااجراءات اخاصة.
 -39وأعرب ددح الكوي ددح ع ددن تق ددديرها للت دددابري الرامي ددة إىل فس ددني نى ددام الرعاي ددة الجتماعي ددة
ل سيما بالنسبة للف ات الاعيفة.
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 -40ورحبددح قريغيزسددتا بسددحب التحفىددات وااعالنددات التفسدريية املقدمددة بشد صدكو
حقوإل اانسا .
 -41ورحبح مجهورية لو الدميقراطية الشدعبية باخطدة الوطنيدة الثالثدة حلقدوإل اانسدا والتقددم
احملرز فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني واحلق ل العمال والصحة والتعليم.
 -42ورحب ددح لتفي ددا بتوجي ددل دع ددوة دائم ددة إىل ااجد دراءات اخاص ددة وأعرب ددح ع ددن قلقه ددا إزاء
استمرار تقييد حرية التعبري.
 -43ورحبح لبنا بالتدابري التشريعية الرامية إىل ضما حقوإل اانسا .
 -44وأحاطح ليبيا علم ا بالتدابري املت ذة لتنفيذ التوصيات املقدمة ل جولة الستعراض األوىل.
 -45وأعربددح لكسددمي عددن قلقهددا إزاء القيددود املفروضددة عل د حريددة التعبددري وال درأج والتجم د
وتكوين اجلمعيات وإزاء حقوإل الالج ني.
 -46وأحاطح مدغشقر علما بالتدابري التشريعية واملؤسسية الرامية إىل تعزيز حقوإل اانسا .
 -47وأحاطددح الفلبددني علم دا بقددانو املسدداواة بددني اجلنسددني واخطددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا
وأعربددح عددن تقددديرها للجهددود املبذولددة داخددال رابطددة أمددم جنددوب شددرإل آسدديا للمزيددد مددن محايددة
حقوإل العمال املهاجرين.
 -48ورحبح ملدديف بداجلهود املبذولدة ملكافحدة العندف اجلنسدي وباعتمداد قدانو املسداواة بدني
اجلنسدني .وأعربددح عدن تقددديرها كدذلك للتدددابري املت دذة مددن أجدال تعزيددز حقدوإل األشد ال صوج
ااعاقة ومتكني النساء وتشجي تنمية الشباب.
 -49ورحبح املكسيك بقانو املساواة بني اجلنسني وبالتدابري املت ذة ملكافحة الجتار بالبشر.
 -50وأعددرب اجلبددال األسددود عددن تقددديره لل طددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا واجلهددود املبذولددة مددن
أجدال التصددج للعندف ضدد املدرأة لكندل أعدرب عدن قلقددل إزاء الجتدار بالبشدر ألغدراض السددتغالل
اجلنسي والعمال اجليج ا ل صلك بغاء األطفال.
 -51ورحد ددب املغد ددرب باخطد ددة الوطنيد ددة الثالثد ددة حلقد ددوإل اانسد ددا ولح د د أ تايلند ددد حققد ددح
األهداف اامنائية لأللفية فيما يتعلق باحلد مدن الفقدر واملسداواة بدني اجلنسدني واحلصدول علد ميداه
الشرب.
 -52ورحبددح موزامبيددق باخطددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا وقددانو املسدداواة بددني اجلنسددني وقددانو
صناديق فقيق العدالة وقانو محاية األش ال الاعفاء والصديغة املعدلدة للقدانو اجلندائي املتعلدق
باستغالل األطفال ل املواد ااباحية.
 -53ورحبددح ناميبي ددا باخطددة الوطني ددة الثالثددة حلق ددوإل اانسددا وق ددانو املسدداواة ب ددني اجلنس ددني
وشجعح عل فسني نىام الرعاية الجتماعية .وأعربح عن قلقها إزاء إدراج عقوبدة ااعددام ل
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القددانو اجلديددد ملكافحددة الفسدداد وهددو مددا يوس د نطدداإل اس دت دام هددذه العقوبددة ليشددمال اجل درائم
القتصادية.
 -54ورحب ددح بولن دددا بتوجي ددل دع ددوة دائم ددة إىل ااجد دراءات اخاص ددة وباعتم دداد اخط ددة الوطني ددة
حلقوإل اانسا .
 -55وأعرب ددح نيوزيلن دددا ع ددن قلقه ددا إزاء ت ددردج إج دراءات محاي ددة وتعزي ددز حق ددوإل اانس ددا من ددذ
النقالب العسكرج وتراج تصنيف اللجنة الوطنية حلقوإل اانسا ل تايلند.
 -56ورحبددح نيجرييددا بدداجلهود الدديت تبددذهلا احلكومددة ل سددبيال محايددة حددق مجيد األشد
العمددال وتنفيددذ اتفاقيددة منىمددة العمددال الدوليددة بش د احلريددة النقابيددة ومحايددة حددق التنىدديم
(رقم  )87واتفاقية منىمدة العمدال الدوليدة بشد حدق التنىديم النقدا واملفاوضدة اجلماعيدة
(رقم  )98واتفاقية منىمة العمال الدولية بشد ااطدار ال وجيدي للسدالمة والصدحة املهنيتدني
(رقم .)187

ال ل
1948
1949
2006

 -57وأعربد ددح الند ددرويج عد ددن تقد ددديرها للجهد ددود اجلاريد ددة مد ددن أجد ددال التصد دددج لالجتد ددار بالبشد ددر
والتصديق عل اتفاقية بالريمو لكنها أعربدح ل الوقدح صاتدل عدن قلقهدا إزاء القيدود املفروضدة علد
حرية الرأج والتعبري والتجم السلمي وتكوين اجلمعيات.
 -58ورحبح باكسدتا باخطدة الوطنيدة حلقدوإل اانسدا واخطدط املتعلقدة بالتنميدة الجتماعيدة
والقتصادية اليت تركز عل متكني النساء واملسنني واألش ال صوج ااعاقة واألطفال واملهاجرين
وملتمسي اللجوء وأفراد األقليات ااثنية ومحايتهم.
 -59وأعربددح بنمددا عددن تقددديرها للجهددود التشدريعية املبذولددة مددن أجددال محايددة الف ددات الاددعيفة
والنساء واألطفال.
 -60وأعربح باراغواج عن أملها ل أ تسمب اخطة الوطنية للف ة  2021-2017بدإحراز
املزيد من التقدم فيما يتعلق إلقوإل اانسا .
 -61وأق ددرت ماليزي ددا بااا ددازات احملقق ددة فيم ددا يتعل ددق كافح ددة الجت ددار بالبش ددر وت ددوفري بد درامج
احلمايددة الجتماعيددة لفائدددة الف ددات الاددعيفة وشددجعح تايلنددد عل د التصدددج لنعدددام املسدداواة
وتعزيز حقوإل الطفال وفقيق املساواة بني اجلنسني.
 -62وأعرب ددح هولن دددا ع ددن تق ددديرها لتوقيد د التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجيد د األشد د ال م ددن
الختفداء القسدرج لكددن أعربدح عددن قلقهدا إزاء فددرض القيدود علد حريدة التعبددري والدرأج واحتجدداز
األش ال أو سجنهم أو تعذيبهم أو قتلهم بسبب ممارستهم السلمية حلقوقهم.
 -63ول حددني رحبددح اليتغددال بتوجيددل دعددوة دائمددة إىل ااج دراءات اخاصددة والتصددديق عل د
اليوتوكدول الختيدارج لتفاقيدة حقددوإل الطفدال املتعلدق بدإجراء تقددد البالغدات أعربدح عدن قلقهددا
إزاء فقدا املؤسسة الوطنية حلقوإل اانسا لتصنيفها ل املركز ألف.
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 -64وأشددار الوفددد إىل أ وزارة العدددل عرضددح علد لددس الددوزراء مشددروع قددانو بشد مند
التع ددذيب والختفد دداء القس ددرج وقمعهمد ددا لك ددي ينىد ددر في ددل .وسيسد ددمب اعتم دداد مشد ددروع القد ددانو
بالتصديق عل التفاقية الدولية حلماية مجي األش ال من الختفاء القسرج.
 -65وفيم ددا يتعل ددق ب اجد د مرك ددز املؤسس ددة الوطني ددة حلق ددوإل اانس ددا أعرب ددح احلكوم ددة ع ددن
استعدادها أل تقدم إليها أج نوع من املساعدة لتعزيز قدراهتا وعملها.
 -66وأمددر لددس الددوزراء مجيد الددوزارات بتنفيددذ اخطددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا وتقددد تقددارير
سنوية إىل وزارة العدل بش التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذها.
 -67وصدداغح تايلنددد قانون دا جديدددا بشد الس دجو وأدخلددح فسددينات كبددرية عل د مس د لة
احلصددول عل د الرعايددة الصددحية ل نىددام السددجو التايلندددج .ومددن أجددال التصدددج لالكتىددا ل
مراكددز الحتجدداز نىددرت تايلنددد ل وض د بدددائال عديدددة للسددجن .وتواصددال تايلنددد تددوفري رعايددة
خاصة للف ات الاعيفة من السجناء ن فيها النساء واألمهات املصحوبات ب طفاهلن.
 -68وتقدددم تايلنددد املسدداعدة واخدددمات القانونيددة إىل مجي د التايلنددديني وغددري التايلنددديني مددن
دو متييز.
 -69وفيما يتعلق بتوصية جلنة حقوإل الطفال فيما يتعلق برفد السدن الددنيا للمسدؤولية اجلنائيدة
من  10سنوات إىل  12سنة أازت تايلند دراسات عديدة ساعدت ل فديد ما ينبغي اذداصه
من إجراءات إضافية عندما تفرض السن الدنيا اجلديدة.
 -70وحلماية األطفال من التهديدات اليت تىهر عل شبكة اان نح عدلح تايلند القانو
اجلنائي من أجال توسي نطاإل تعريف استغالل األطفال ل املواد ااباحيدة وفدرض عقوبدات أكثدر
صرامة عل من يثبح تورطهم ل مثال هذه اجلرائم.
 -71واعتمدت تايلند سياسة محاية الطفال داخال املدارس واألسر عل حد سواء.
 -72و ُاذذت أيا ا تدابري وقائية من الستغالل اجلنسي لألطفال ملن السياح األجانب صوج
السوابق اجلنائية اجلنسية من تكرار هذه اجلرائم أو العودة إىل تايلند.
 -73وحيددق جلمي د األطفددال ل تايلنددد التسددجيال عنددد الددولدة ومددن ة يسددمب هلددم بااقامددة ل
البلد واحلصول عل اخدمات األساسية مثال التعليم والرعاية الصحية.
 -74وتنىددر تايلنددد ل إمكاني ددة سددحب ففىهددا عل د املددادة  22مددن اتفاقي ددة حقددوإل الطف ددال
وتوفري احلماية واملساعدة الالزمتني ألطفال الالج ني وملتمسي اللجوء.
 -75ويدن قددانو املسدداواة بددني اجلنسدني لعددام  2015علد محايددة أج فدرد مددن التمييددز القددائم
عل نوع اجلنس ن فيهم األش ال الذين خيتلف تعبريهم اجلنسي عن نوع جنسهم البيولوجي.
 -76واعتم ددد ل ددس ال ددوزراء مق حد د ا للتص ددديق عل د اليوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة حق ددوإل
األش د ال صوج ااعاقددة وتوقي د معاهدددة م دراكإ لتيسددري النفدداص إىل املصددنفات املنشددورة لفائدددة
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األش ال املكفوفني أو معاقي البصر أو صوج إعاقات أخرى ل قراءة املطبوعات .وتعتزم تايلند
املاي ل تعديال قانو النهوض باألش ال صوج ااعاقة عمالا بتوصية جلندة حقدوإل األشد ال
صوج ااعاقة.
 -77وأحرزت تايلند تقدما كبريا فيما يتعلق بتوفري الرعاية واخدمات للمسنني الذين يتمتعدو
ءدمات انية مثال النقال العام والتغطية الصحية الشاملة.
 -78وتعمال تايلند عل توفري سبال النتصاف لاحايا الجتار باألش ال وحماكمة اجلناة.
 -79وتلتددزم تايلنددد إلمايددة مجي د العمددال عل د قدددم املسدداواة م د غددريهم ومددن دو أج متييددز
ول سدديما علد أسدداس العددرإل واجلنسددية .وندُقحددح قدوانني جديدددة تتعلددق إلمايددة العمددال والاددما
الجتمدداعي واسددتحقاقات ح دوادذ العمددال وصلددك م ددن أجددال فسددني محايددة العمددال وفق دا ملع ددايري
العمال الدولية.
 -80وأطلقدح تايلنددد سياسددة جديددة تسددمب للعمددال املهداجرين بتجديددد تسددجيلهم واحلصددول
عل د تصدداريب إقامددة وعمددال ملدددة سددنتني وصلددك لتشددجيعهم عل د كشددف أنفسددهم لكددي ينتفع دوا
بالستحقاقات ويع ف هبم أمام القانو ومين استغالهلم.
 -81ومن باب التصدج للعمال اجليج ل قطاع مصائد األمسا اعتُمد األمر امللكي املتعلدق
صائد األمسا ل عام  2015لتمكني السلطات من مكافحة ممارسات العمال غري القانونية ل
قطاعي الصيد واألمسا  .ودخلح الالئحة الوزارية املتعلقة إلماية العمال ل مصائد األمسا حيز
النفاص ل كانو األول/ديسمي .2014
 -82وبإمكددا العمددال املهدداجرين الناددمام إىل النقابددات والندراا ل أنشددطتها واملشدداركة ل
املفاوضددة اجلماعيددة .وحاليددا تدددرس تايلنددد إمكانيددة التصددديق عل د اتفاقيددة منىمددة العمددال الدوليددة
بش د احلريددة النقابيددة ومحايددة حددق التنىدديم ( 1948رقددم  )87واتفاقيددة منىمددة العمددال الدوليددة
بش حق التنىيم واملفاوضة اجلماعية ( 1949رقم .)98
 -83وتواصد ددال احلكومد ددة ضد ددما تنفيد ددذ الق د دوانني والتد دددابري صات الصد ددلة املسد ددت دمة لتسد ددوية
املنازعات املتصلة بالتعدج احملتمال عل األراضي العامة تنفيذا نزيه ا وشفاف ا.
 -84وعمليددات ااخ ددالء ليس ددح تعسددفية ول تنف ددذ إل إلك ددم قاددائي .وبإمك ددا اجلماع ددات
احملليددة وءاصددة منهددا تلددك الدديت عاشددح ل منطقددة مددا لعدددة أجيددال أ تُغالددب دعددوى احلكومددة
وتقدم املساعدة القانونية إىل السكا املعوزين.
 -85وفيمددا يتعلددق بقتددال مدددافعني عددن احلددق ل األراضددي تتحمددال احلكومددة مسددؤولية عددرض
اجلناة عل العدالة ودعم أسر هؤلء الاحايا بواسطة النىام العام لإلنصاف واجلي.
 -86وفيما يتعلق بوض األقاليم احلدودية ل اجلنوب ُجلئ إىل قوانني أمنيدة خاصدة مدن أجدال
احلفددا عل د السددلم واألمددن .وتنفيددذ هددذه الق دوانني مقيددد عل د ددو صددارم بالاددرورة والتناسددبية.
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وتراج د د احلكومد ددة بانتىد ددام احلاجد ددة إىل اسد ددت دام هد ددذه الق د دوانني وتنىد ددر ل إمكانيد ددة احلد ددد مد ددن
است دامها إلسب الوض عل األرض.
 -87ورحبح قطر باعتماد اخطة الوطنية الثالثة حلقوإل اانسا .
 -88وشجعح مجهورية كوريا املناقشات املتعلقة شروع الدستور وشددت عل أمهية ضدما
اح ام حرية التعبري وغريها من حقوإل اانسا اح ام ا تام ا.
 -89ورحب ددح روماني ددا ب ددالتزام تايلن ددد إل ددال املش دداكال املتص ددلة بالجت ددار بالبش ددر والعم ددال اجل دديج
وشددت عل أمهية تنفيذ اخطة الوطنية الثالثة حلقوإل اانسا .
 -90ورحبددح السددنغال بتقددد تقريددر مرحلددي واعتمدداد اخطددة الوطنيددة الثالثددة حلقددوإل اانسددا
وقانو مكافحة الجتار باألش ال وقانو محاية األش ال الاعفاء.
 -91ورحبح سرياليو باخطة الوطنية الثالثة حلقوإل اانسا وبنىام التغطية الصحية الشاملة
واخطة الوطنية املتعلقة باملسنني.
 -92ورحبددح سددنغافورة باخطددة الوطنيددة الثالثددة حلقددوإل اانسددا واللت دزام إلمايددة األش د ال
الاعفاء.
 -93ورحبددح سددلوفاكيا بقددانو محايددة األش د ال الاددعفاء والصدديغة املعدلددة للقددانو اجلنددائي
املتعل ددق باس ددتغالل األطف ددال ل املد دواد ااباحي ددة لكنه ددا أعرب ددح ل الوق ددح صات ددل ع ددن قلقه ددا إزاء
إمكانية تطبيق عقوبة ااعدام عل جرائم جنائية شىت.
 -94ورحبددح سددلوفينيا بددالتزام تايلنددد بددإدراج حقددوإل اانسددا ل مسددتويات متلفددة مددن نىددام
التعليم.
 -95وسلطح جنوب أفريقيا الاوء عل فقيق تايلند العديد من األهداف اامنائية لأللفية.
 -96ولحىح إسبانيا إمكانية أ تقوض بع

األحكام القانونية حرية التعبري.

 -97ولحىددح دولددة فلسددطني اجلهددود املبذولددة ل قطدداع الصددحة لاددما رعايددة صددحية صات
جودة عالية ورحبح بتحسني التعليم وإدراجل ضمن األولويات.
 -98ورحبددح السددودا بتعددديال قددانو مكافحددة الجتددار باألش د ال واعتمدداد قددانو صددناديق
فقيق العدالة لعام  2015لاما وصول اجلمي إىل العدالة عل قدم املساواة.
 -99ورحب ددح سد دوازيلند ب ددالتزام احلكوم ددة ومنىم ددات اجملتمد د امل دددي ب دددعم القد دوانني الوطني ددة
واح امها وضما اتساقها م املعايري الدولية حلقوإل اانسا .
 -100وأعربددح السددويد عددن قلقهددا إزاء تزايددد القي ددود املفروضددة عل د حريددة التعبددري فيمددا يتعل ددق
بالستفتاء الدستورج وشجعح عل التعاو التام م األمدم املتحددة ل تايلندد واللتدزام بالددعوة
الدائمة اليت وجهتها إىل ااجراءات اخاصة.
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 -101وأعربددح سويس درا عددن قلقهددا إزاء الدسددتور املؤقددح الددذج ل يددن
اانسا ومحايتها ا يكفي وإزاء تطبيق القوانني املقيدة للحقوإل األساسية.

عل د اح د ام حقددوإل

 -102وأعربح تيمور  -ليشيت عن قلقها إزاء إدراج عقوبة ااعدام ل قانو مكافحة الفساد.
 -103ولحىح توغو التزام تايلند بالتصدج حلالت انعدام املساواة الجتماعية والقتصادية.
 -104وأعربددح تركيددا عددن قلقهددا إزاء سددجال تايلنددد املتعلددق إلمايددة حقددوإل املهدداجرين ول سدديما
النساء واألطفال احملتجزين.
 -105وأعربد ددح أوغند دددا عد ددن قلقهد ددا إزاء الجتد ددار بالبشد ددر ول سد دديما ل أنشد ددطة الصد دديد غد ددري
القانونية ا ل صلك العمال اجليج واستغالل األطفال ل املواد ااباحية.
 -106وأشادت اامارات العربية املتحدة بتحقيق تايلند العديد مدن األهدداف اامنائيدة لأللفيدة
وباذاصهددا خطدوات لتعزيددز حقددوإل العمددال واألشد ال صوج ااعاقددة وحلمايددة األطفددال مددن عمددال
األطفال وبوضعها خطة للنهوض باملرأة.
 -107وشددجعح اململكددة املتحدددة تايلنددد عل د التعدداو بصددورة نشددطة م د عمليددة السددتعراض
الدورج الشامال ودعم تمعها املدي.
 -108وأعرب ددح الولي ددات املتح دددة ع ددن قلقه ددا إزاء ف ددرض القي ددود علد د حري ددة التعب ددري والتجمد د
السدلمي وإزاء مدنب اجلدديإ سدلطات واسدعة وجددب املدادة  44مدن الدسددتور املؤقدح دا ل صلددك
منحل مسؤوليات واسعة فيما يتعلق إلف عل النىام الداخلي.
 -109ورحبددح أوروغ دواج بالتق دددم ااجي ددا احمل ددرز فيم ددا يتعل ددق بالتص دددج للتع ددذيب والختف دداء
القسرج.
 -110ورحبح مجهورية فنزويال البوليفارية باعتماد اخطة الوطنية الثالثة حلقوإل اانسدا واخطدة
الوطنيددة للتنميددة الجتماعيددة والقتصددادية وبت صددي أكثددر مددن  20ل املائددة مددن امليزانيددة الوطنيددة
للتعليم.
 -111ولحىددح فييدح نددام التقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق باحلددد مددن الفقددر وإعمددال احلددق ل العمددال
والصحة.
 -112وأشادت اليمن باجلهود الرامية إىل صياغة دستور جديد.
 -113ورحب ددح ألباني ددا بالتص ددديق علد د اليوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة حق ددوإل الطف ددال بشد د
اش ا األطفال ل املنازعات املسلحة واخطة الوطنية الثالثة حلقوإل اانسا .
 -114ورحبددح اجلزائددر باخطددة الوطنيددة الثالثددة حلقددوإل اانسددا وشددجعح عل د فسددني احلمايددة
الجتماعية للعمال.
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 -115ورحبح األرجنتني بالتقدم احملرز فيمدا يتعلدق بصدياغة دسدتور جديدد وبدااجراءات الراميدة
إىل تعزيز ومحاية حقوإل الطفال.
 -116وأش ددار الوف ددد إىل أن ددل م ددن املق ددرر أ ي ددنىم ل  7آب/أغس ددطس اس ددتفتاء وط ددا بشد د
مشروع الدستور الذج سيتوىل متطوعو توزي نصل عل اجلمهور لزيادة فهمل .وستتوقف نتيجدة
الس ددتفتاء علد د إرادة ك ددال مد دواطن تايلن دددج .وبع ددد اعتم دداد الدس ددتور سيص ددادإل علد د القد دوانني
األساسية صات الصلة لتيسري إجراء انت ابات عامة.
 -117وف د م احلكوم ددة احل دق ل حري ددة التعب ددري والتجم د اح ام دا تام دا غ ددري أ وج ددود نزاع ددات
سياس ددية ي دددفعها إىل ف ددرض قي ددود عل د ه ددذا احل ددق ملن د املزي ددد م ددن التفرق ددة الجتماعي ددة والنزاع ددات
السياسية .ول تعتزم احلكومة فرض قيود عل املواطنني العاديني صوج املقاصد احلسنة.
 -118ول يُس ددتىهر بامل ددادة  44م دن الدس ددتور املؤق ددح س ددوى ل  ،ددروف حم ددددة وي تس ددت دم
سوى ل حالت نادرة .وميارس اجمللس الدوطا للسدلم والنىدام سدلطاتل مندذ أ أنشدئ ل إطدار
هذه املادة من أجال احلفا عل النىام العدام وفسدني فعاليدة اادارات ل اجملدالت الديت ل توجدد
فيهددا قدوانني ولدوائب تنىيميددة مددن القددانو العددام مثددال ددالت مكافحددة الجتددار بالبشددر ومكافحددة
امل درات ومعاجلة املسائال املتصلة بالطريا املدي.
 -119والغددرض مددن األمددر رقددم  2559/13الصددادر عددن اجمللددس الددوطا للسددلم والنىددام ه ددو
متكني أفراد اجليإ من مساعدة الشرطة عل قم اجلرمية املنىمة مثال البتزاز والجتار بالبشدر
والعتددداء عل د األطفددال والعمددال والقمددار والبغدداء .ول مين د هددذا األمددر املدددافعني عددن حقددوإل
اانسا من تقد شكوى ضد أفراد اجليإ ل حالة إساءة استعمال السلطة.
 -120وشكلح امللكية التايلندية عل الدوام الركيزة األساسية اليت ينه عليهدا تمد تايلندد.
وت دوفر امل ددادة  112م ددن الق ددانو اجلن ددائي احلماي ددة حلق ددوإل أو مسع ددة املل ددك وامللك ددة وو العه ددد أو
الوصي عل غرار ما يوفره قانو التشهري من محاية لعدوام النداس .وكمدا هدو احلدال بالنسدبة لبداقي
اجل درائم اجلنائي ددة تنف ددذ ااج دراءات القا ددائية فيم ددا يتعل ددق إل ددالت الني ددال م ددن جالل ددة املل ددك وفد دق
األصول القانونية .وجيرج تعديال قدانو اجلرميدة احلاسدوبية ادراج تعداريف أوضدب ل كدال مدادة مدن
مواده من أجال احليلولة دو تفسري القانو تفسريا خاط ا.
 -121وتستادديف تايلنددد حاليددا أكثددر مددن  100 000مشددرد مددن ميامنددار وكددذا مهدداجرين غددري
شددرعيني وملتمسددي جلددوء قددادمني مددن بلدددا أخددرى .وبدددأت تايلنددد دراسددة جدددوى إقامددة آليددة فددرز
لتمييز املهاجرين احملتاجني حقا إىل محاية من املهاجرين القتصاديني.
 -122ول يلجد إىل احملدداكم العسددكرية سددوى فيمددا يتعلددق بدداجلرائم اخطددرية الدديت يتصددال معىمهددا
إليددازة أسددلحة ناريددة ثقيلددة أو اسددت دامها .وميلددك قادداة احملدداكم العسددكرية املعددارف والتجددارب
صاهتددا ددا ل صلددك ل ددال حقددوإل اانسددا وُميددنب املتهمددو احلقددوإل صاهتددا الدديت متددنب ل حمكمددة
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عادي ددة وصل ددك لا ددما احل ددق ل حماكم ددة عادل ددة عن ددد تطبي ددق ااجد دراءات القا ددائية خ ددالل فد د ة
النتقال السياسي اليت يعيشها البلد.
 -123وتتيب تايلند التعليم األساسي لكال طفال بصرف النىر عن جنسديتل أو وضدعل القدانوي.
ويتعني علد كدال مدرسدة أ تقبدال باجملدا األطفدال املهداجرين القدانونيني أو غدري القدانونيني وكدذا
األطفددال غددري املسددجلني أو األطفددال عدددميي اجلنسددية حددىت ميكددنهم التمتد بدداحلق صاتددل ل التعلدديم
الذج يتمت بل األطفال التايلنديو .
 -124وتدو وزارة التعلدديم أمهيددة كبددرية ملسد لة تعلديم األطفددال مفدداهيم حقددوإل اانسددا وءاصددة
ل املستويني البتدائي والثانوج .وتشمال املناهج الدراسية مادة منفصلة بش ال بية املدنية فدد
حقوإل املواطنني التايلنديني ومسؤولياهتم .كما يستفيد املعلمو من بناء القدرات.
 -125وش ددجعح أسد د اليا تايلن ددد علد د مواص ددلة جهوده ددا الرامي ددة إىل احل ددد م ددن ااف ددالت م ددن
العقدداب ومحايددة حقددوإل الاددحايا واجملتمعددات الا ددعيفة .وأعربددح أس د اليا عددن قلقهددا إزاء ف ددرض
القيددود عل د حريددة التعبددري والتجم د ومددنب أف دراد اجلدديإ سددلطة إنفدداص القددانو واسددت دام احملدداكم
العسكرية حملاكمة املدنيني.
 -126وأعربددح النمسددا عددن قلقهددا إزاء السددلطات اخاصددة الدديت يتمتد هبددا اجمللددس الددوطا للسددلم
والنىددام وذولددل احلددد مددن حقددوإل اانسددا وسدديادة القددانو وإزاء السددن الدددنيا للمسددؤولية اجلنائيددة
وسالمة الصحفيني.
 -127ورحبددح أصربيجددا بالتدددابري الراميددة إىل تعزيددز ااطددار املعيددارج واملؤسسددي حلمايددة حقددوإل
اانسا وءاصة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسدني واللجدوء إىل القاداء ومحايدة الف دات الادعيفة
ومكافحة الجتار بالبشر والفساد.
 -128ورحبح البحرين بزيادة الوعي إلقوإل اانسا واح امها.
 -129ولحى ددح ب ددنغالديإ التح ددديات ال دديت تواجهه ددا تايلن ددد ددا ل صل ددك الوق ددوع ل ش ددر
الدخال املتوسط وتفاقم انعدام املساواة وتوزي الدخال عل و غري عادل.
 -130وأعربددح بلجيكددا عددن قلقهددا إزاء حالددة احلريددات األساسددية والوضد اهلددإ للمدددافعني عددن
حقوإل اانسا .
 -131ورحبددح بوتددا بدداخطط الوطنيددة للتنميددة القتصددادية والجتماعيددة و بدددأ الكتفدداء الددذال
القتصادج.
 -132وأق ددرت دول ددة بوليفي ددا املتع ددددة القومي ددات بااا ددازات ال دديت حققته ددا تايلن ددد من ددذ جول ددة
الستعراض األوىل.
 -133وأحاطددح بوتسدوانا علمدا باعتمدداد قددانو املسدداواة بددني اجلنسددني وتعددديال قددانو مكافحددة
الجتار باألش ال لعام  2008والقانو اجلنائي املتعلق باستغالل األطفال ل املواد ااباحية.
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 -134وأعربددح اليازيددال عددن تقددديرها لقددانو املسدداواة بددني اجلنسددني واجلهددود املبذولددة ملكافحددة
الجتددار بالبشددر لكددن أعربددح ل الوقددح صاتددل عددن قلقهددا إزاء أوامددر اجمللددس الددوطا للسددلم والنىددام
وقانو النيال من جاللة امللك وقانو التجم العام واتساع نطاإل عقوبة ااعدام.
 -135ورحبح بروي دار السالم بقانو محاية األش ال الاعفاء وذصي
املائة من امليزانية الوطنية للتعليم.

أكثر من  20ل

 -136وأعرب ددح كمبودي ددا ع ددن تقد ددديرها لإلا ددازات احملقق ددة فيمد ددا يتعل ددق بالتنمي ددة القتصد ددادية
والقادداء عل د الفقددر وإعمددال احلددق ل العمددال والصددحة والتعلدديم ومحايددة الف ددات الاددعيفة ومن د
الجتار بالبشر.
 -137وقدمح كندا توصيات.
 -138ورحبددح تشدداد بالتدددابري التش دريعية والسياسددية الراميددة إىل تعزيددز ومحايددة حقددوإل اانسددا
وبالتعاو م ادليات الدولية حلقوإل اانسا .
 -139ورحبددح شدديلي باعتمدداد قددانو املسدداواة بددني اجلنسددني وقددانو محايددة األشد ال الاددعفاء
وتعديال القانو اجلنائي املتعلق باستغالل األطفال ل املواد ااباحية.
 -140وأعربددح الصددني عددن تقددديرها لالسددتثمار ل الصددحة والتعلدديم وللتدددابري املت ددذة حلمايددة
األطفال والنساء واملسنني والعمال املهاجرين.
 -141ورحبح كولومبيا باخطة الوطنية الثالثة حلقوإل اانسا .
 -142وأعربددح الكونغددو عددن تقددديرها ملددا توليددل تايلنددد مددن أمهيددة كبددرية حلمايددة حقددوإل اانسددا
والقااء عل أوجل التفاوت الجتماعي والقتصادج.
 -143وأعربددح كوسددتاريكا عددن قلقهددا إزاء قلددب اجلدديإ حلكومددة منت بددة وكددذلك إزاء حماكمددة
املدنيني ل حماكم عسكرية وتطبيق قوانني حالة الطوارئ لف ة زمنية غري حمددة.
 -144ورحبح فرنسا بتوقي التفاقية الدولية حلماية مجي األش ال من الختفاء القسرج.
 -145وأحاطح سرج لنكا علم ا بصياغة دستور جديد وباستمرار التقدم فيما يتعلق بتحقيق
جال األهداف اامنائية لأللفية.
 -146وأحاطح نيبال علم ا بالوقف الختيدارج لعقوبدة ااعددام إلكدم الواقد مندذ عدام 2009
وباخطة الوطنيدة الثالثدة حلقدوإل اانسدا الراميدة إىل إلغداء هدذه العقوبدة .وأشدادت بالتقددم املسدتمر
فيما يتعلق بالتنمية الجتماعية والقتصادية.
 -147ورحبددح ميامنددار بالتدددابري املت ددذة لتحسددني خدددمات الرعايددة الجتماعيددة بالنسددبة جلميد
العمال ن فيهم املهاجرو والعمال األجانب.
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 -148وأعربح أرمينيدا عدن تقدديرها لل طدوات املت دذة لادما احلصدول علد خددمات الرعايدة
الصحية واحلد من معدلت وفيات األمهات واألطفال.
 -149وأشددار الوفددد إىل أ مشددروع قددانو بش د من د التعددذيب والختفدداء القسددرج وقمعهمددا
س دديحدد جرمي ددة التع ددذيب والختف دداء القس ددرج بن دداء علد د التع دداريف الد دواردة ل اتفاقي ددة مناها ددة
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسدية أو الالإنسدانية أو املهيندة والتفاقيدة الدوليدة
حلماية مجي األش ال من الختفاء القسرج وسين علد عقوبدات جنائيدة تسدتند إىل الطداب
اخطري للجرمية.
 -150وتتعدداو تايلنددد م د متلددف املنىمددات الدوليددة واجملتم د الدددو عل د دو وثيددق للتوعيددة
باليوتوكول الختيارج امللحقة باتفاقية مناهاة التعذيب بني الوكدالت املعنيدة مدن أجدال إعددادها
لتنفي ددذ ه ددذا اليوتوك ددول تنفي ددذا فع ددالا .وس ددتعرض وزارة الع دددل علد د نى ددر ل ددس ال ددوزراء خططد دا
للتصديق عل اليوتوكول الختيارج.
 -151وتدر تايلند واجبها املتمثال ل ضما أ يعمال املددافعو عدن حقدوإل اانسدا ل بي دة
آمنة ومؤاتية .وسيفاي اعتماد مشروع القانو املتعلق ن التعذيب والختفاء القسرج وقمعهما
إىل تعزيز محاية املدافعني عن حقوإل اانسا .
 -152وبدددأت وزارة العدددل النىددر منددذ ددس سددنوات ل إمكانيددة إلغدداء عقوبددة ااعدددام .وأعدداد
البلددد ت كيددد نيتددل القيددام بددذلك ل اخطددة الوطنيددة الثالثددة حلقددوإل اانسددا  .وعلد الددرغم مددن تبدداين
الرأج العام فإ وزارة العدل تواصال النىر ل إمكانية إلغاء عقوبة ااعدام.
 -153ويواصال مكتب األمم املتحدة املعدا بامل ددرات واجلرميدة ووزارة السدياحة والرياضدة تنفيدذ
املرحلة الثانية من "مشدروع الطفولدة" الرامدي إىل فسدني قددرات املعنيدني بإنفداص القدانو علد اذداص
إجد دراءات وطني ددة وع ددي وطني ددة لتحدي ددد املس ددافرين إىل تايلن ددد م ددن مد درتك اجلد درائم اجلنس ددية إلد دق
األطفال والتصدج هلم بفعالية.
وحددددت السددن الدددنيا للددزواج وجددب القددانو املدددي والتجددارج ل  17سددنة أو أقددال ل
ُ -154
حددال صدددور قدرار مددن احملكمددة يددرخ بددذلك .ول بددد مددن موافقددة الوالدددين بالنسددبة ملددن هددم دو
سن العشرين.
 -155واحلددق ل احلفددا عل د ال د اذ الثقددال بددات ملموسددا بعددد أ أصددبحح تايلنددد طرف دا ل
اتفاقية اليونسكو بش محاية ال اذ الثقال غري املادج.
 -156وقدددمح وزارة التعلدديم مسدداعدة خاصددة إىل عدددد مددن املدددارس البتدائيددة الدديت توجددد ل
مناطق حدودية ومهمشة وتتيب تس سنوات من التعليم االزامدي وصلدك مدن أجدال تدوفري التعلديم
املتعدد اللغات ألطفال ااثنيات الناطقني بلغات أخرى غري التايلندية.
 -157وسددتتب تايلنددد ج د ا واقعي د ا وفددرل عل د توافددق التوصدديات الدديت تقددرر قبوهلددا م د قدددراهتا
عل تنفيذها .وتعرب احلكومة عدن عزمهدا علد العمدال بصدورة وثيقدة مد مجيد اجلهدات املعنيدة ل
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إطار مرحلة املتابعدة وتعتدزم التوعيدة بنتدائج السدتعراض والتوصديات لكدي فىد بقبدول ف دة أوسد
من اجلمهور.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -158نظ رررت تايلن ررد ف رري التوص رريات المقدم ررة خ ررالل جلس ررة التح رراور والمدرج ررة أدن ررا ،
وأعربت عن تأييدها لها:
1-158

مواصلة النظر في التصديق على الصكوك الدولية (باكستان)؛

2-158
(أذربيجان)؛

مواصرلة انمرمامها ىلرى الصرركوك الدوليرة الرييسرية لحقروق اإلنسرران

مواصلة الجهود الرامية ىلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق
3-158
اإلنسان وىلى مواءمة تشريعاتها الوطنية (جيبوتي)؛
سررحب ىعالنهررا التفسرريري المتعلررق باالتفاليررة الدوليررة للقمرراء علررى
4-158
جميع أشكال التمييز العنصري وتحفظها على المادة ( 4جنوب أفريقيا)؛
التصر ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
5-158
الخاص بالحقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
التصر ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
6-158
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا) (بولندا)؛
النظررر فرري التصررديق علررى البروتوكررول االختيرراري التفاليررة مناهمررة
7-158
التعذيب وغير مرن ضرروب المعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالىنسرانية أو المهينرة
(جورجيا) (كازاخستان)؛
تسر رريع النظ ررر ف رري ىمكاني ررة التص ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري
8-158
التفالية مناهمة التعذيب (موزامبيق)؛
توليررع البروتوكررول االختيرراري التفاليررة مناهمررة التعررذيب والتصررديق
9-158
عليه (المكسيك)؛

__________

**
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 10-158التص ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري التفالي ررة مناهم ررة التع ررذيب
(أوروغررواي)( ،البرتغررال) (بولنرردا) (تركيررا) (الجبررل ادسررود) (غواتيمرراال) (فرنسررا)
(النمسا)؛ التصديق السريع على البروتوكول االختيراري التفاليرة مناهمرة التعرذيب
(النرويج)؛

ي ُفرر الستنتاجات والتوصيا 

ت.
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 11-158ضررمان تنفيررذ اتفاليررة مناهمررة التعررذيب تنفيررذا تام ر ا فرري التش رريعات
الوطنية (رومانيا)؛
 12-158ىصررالق لررانون العقوبررات بغرررض وضررع تعريررف للتعررذيب يتوافررق مررع
المررادة  1مررن اتفاليررة مناهمررة التعررذيب والتأكيررد علررى طررابع هررذا التعريررف غيررر
القابل للتقييد (ىسبانيا)؛
 13-158التصديق على البرتوكول االختياري التفاليرة مناهمرة التعرذيب ومرن
ثررإ ىنشرراء ليررة ولاييررة وطنيررة (الجمهوريررة التشرريكية)؛ التصررديق علررى البروتوكررول
االختيرراري التفاليررة مناهمررة التعررذيب وىنشرراء ليررة ولاييررة وطنيررة مسررتقلة وفعالررة
وذات م رروارد كافي ررة (ال رردانمرك)؛ التص ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري التفالي ررة
مناهمة التعذيب وىنشاء لية ولايية وطنية لمنع التعذيب (المغرب)؛
 14-158النظررر فرري التصررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررع
المهاجرين العمال وأفراد أسرهإ (مصر) (الفلبين)؛
 15-158مواصررلة الجهررود الراميررة ىلررى تعزيررز اإلطررار القررانوني ،بمررا فرري ذلررك
النظر في التصديق على االتفالية الدولية لحماية حقوق جميرع المهراجرين العمرال
وأفراد أسرهإ (ىندونيسيا)؛
 16-158اتخرراذ الترردابير المرررورية للتصررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة
جميع ادشخاص من االختفاء القسري (اليابان)؛
 17-158التصررديق بسرررعة علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة جميررع ادشررخاص
من االختفاء القسري المولعة في عام ( 2012كازاخستان)؛ تسريع وتيررة عمليرة
التصررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة جميررع ادشررخاص مررن االختفرراء القسررري
(توغو)؛
 18-158التص ررديق عل ررى االتفالي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررع ادش ررخاص م ررن
االختفرراء القسررري (ادرجنتررين) (النمسررا) (فرنسررا) (بنمررا) (سررلوفاكيا)؛ التصررديق
على االتفالية الدوليرة لحمايرة جميرع ادشرخاص مرن االختفراء القسرري واالنمرمام
ىليهرا (سريراليون)؛ التصرديق فرورا علررى االتفاليرة الدوليرة لحمايرة جميرع ادشررخاص
من االختفاء القسري (بلجيكا)؛
 19-158التص ررديق عل ررى االتفالي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمي ررع ادش ررخاص م ررن
االختف رراء القس ررري وس ررن ل ررانون وطن رري يج ر وررم االختف رراء القس ررري والتع ررذيب ويق ررر
بحقوق المحايا (نيوزيلندا)؛
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 20-158تمررمين التش رريعات الوطنيررة أحكامررا تجر وررم االختفرراء القسررري وفق ر ا
للمعررايير الدوليررة والتصررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة جميررع ادشررخاص مررن
االختفاء القسري (أوروغواي)؛
 21-158النظ ررر فر رري التص ررديق علر ررى اتفالير ررة ع ررام  1951الخاصر ررة بوضر ررع
الالجئين (كازاخستان)؛
 22-158ضررمان معاملررة المرردافعين عررن حقرروق اإلنسرران فرري تايلنررد معاملررة
تتوافق مع ىعالن الجمعية العامة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛
 23-158ىي ر ررالء ادولوي ر ررة لتنفي ر ررذ بروتوك ر ررول ب ر رراليرمو ومالحق ر ررة ادش ر ررخاص
المستفيدين من االتجار بالبشر (النرويج)؛
 24-158التصديق علرى بروتوكرول منرع االتجرار بادشرخاص ولمعره والمعالبرة
عليه (أوغندا)؛
 25-158التصديق على اتفالية منظمة العمرل الدوليرة بشرأن العمرل فري ل راع
صيد ادسماك( 2007 ،رلإ ( )188رومانيا)؛
 26-158ىدراج المبادئ الرييسية لحقوق اإلنسان في الدسرتور الجديرد وفقرا
اللتزامات تايلند بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان (أوغندا)؛
 27-158ضررمان توافررق اإلطررار الدسررتوري مررع االلتزامررات الدوليررة ،وبخاصررة
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (سويسرا)؛
 28-158مواص ررلة النظ ررر ف رري حماي ررة وتعزي ررز حق رروق اإلنس رران ف رري الدس ررتور
الجديد (باكستان)؛
29-158

تشجيع النقاش العام بشأن مشروع الدستور (جمهورية كوريا)؛

 30-158اعتمر رراد تعرير ررف للتعر ررذيب يمتثر ررل المر ررادة  1مر ررن اتفالير ررة مناهمر ررة
التعررذيب امتثرراالا كررامالا؛ وىدراج التعررذيب كجريمررة محررددة فرري تش رريعات تايلنررد؛
والتحقي ررق بص ررورة سر رريعة وش رراملة ونزيه ررة ف رري جمي ررع ادع رراءات التع ررذيب وس رروء
المعاملة (سلوفاكيا)؛
 31-158مواصلة توفير الموارد البشرية والمالية لتنفيذ لوانينها المحليرة التري
تنص على حماية حقوق المرأة تنفيذا تام ا (الفلبين)؛
 32-158تس ر رريع وتير رررة اعتمر رراد لر ررانون منر ررع التعر ررذيب واالختفر رراء القسر ررري
ولمعهما (الكونغو)؛
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 33-158س ررن مش ررروع ل ررانون من ررع التع ررذيب واالختف رراء القس ررري ولمعهم ررا
لتجريإ التعذيب وفقا التفالية مناهمة التعذيب (كندا)؛
 34-158تح ر رردين ل ر ررانون الس ر ررجون لع ر ررام  1936وىدراج أحك ر ررام بش ر ررأن
العقوبات البديلة للحد من االكتظاظ في السجون (المغرب)؛
 35-158تع ررديل ل ررانون الس ررجون لع ررام  1936بغ رررض ىدخ ررال ىص ررالحات
ماليمة على نظام السجون التايلندي (الكونغو)؛
 36-158تسر رريع وتي رررة جهوده ررا الرامي ررة ىل ررى تحقي ررق م ررا تبق ررى م ررن غاي ررات
اده رردان اإلنمايي ررة لكلفي ررة ،وك ررذا ىلر ررى تحقي ررق اده رردان اإلنمايي ررة المسر ررتدامة
(أذربيجان)؛
 37-158وض ررع اس ررتراتيجيات وتخصر رريص م رروارد بغر رررض تحقي ررق ادهر رردان
اإلنماييررة المسررتدامة ،وبخاصررة تلررك المتعلقررة بالقمرراء علررى الفقررر والوصررول ىلررى
المرروارد علررى لرردم المسرراواة والحررق فرري التعلرريإ والرعايررة الصررحية وحقرروق الفئررات
المعيفة (فييت نام)؛
 38-158اتخرراذ خ رروات ىضررافية لمررمان توافررق الملسسررة الوطنيررة لحقرروق
اإلنسرران مررع المبررادئ المتعلقررة بمركررز الملسسررات الوطنيررة لتعزيررز حقرروق اإلنسرران
وحمايتها (مبادئ باريس) (مصر)؛
 39-158اعتمرراد ترردابير تش رريعية وسياسررية ماليمررة ،بمررا فرري ذلررك تخصرريص
الموارد المالية الالزمة ،من أجل أن تتوافق ملسستها الوطنية لحقروق اإلنسران مرع
مبادئ باريس (هندوراس)؛
 40-158الممي في دعإ عمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ
باريس (ىندونيسيا)؛
41-158

ضمان استقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (باراغواي)؛

 42-158ضمان أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في تايلنرد مسرتقلة
وأن تعمل على نحو يمتثل مبادئ باريس امتثاالا كامالا (بولندا)؛
 43-158ىج رراء تغيي ررات لانونيررة لمررمان أن تمتثررل لجنتهررا الوطنيررة لحقرروق
اإلنسان مبادئ باريس امتثاالا كامالا (نيوزيلندا)؛

 44-158تزوي ررد اللجن ررة الوطني ررة لحق رروق اإلنس رران بجمي ررع الم رروارد الالزم ررة
لممان امتثالها مبادئ باريس امتثاال كامال (البرتغال)؛
 45-158تحسررين عمررل اللجنررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران السررتعادة مركزهررا
ألف (السنغال)؛
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 46-158ىص ررالق لجنته ررا الوطني ررة لحق رروق اإلنس رران الس ررتعادة مركزه ررا أل ررف
وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (أستراليا)؛
47-158

تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (فرنسا)؛

 48-158مواص ررلة ب ررذل الجه ررود الرامي ررة ىل ررى تعزي ررز الملسس ررات واتلي ررات
الوطنية لحقوق اإلنسان (نيبال)؛
 49-158وضررع خ ررة عمررل وطنيررة بشررأن ادعمررال التجاريررة وحقرروق اإلنسرران
واعتمادها وتنفيذها من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهيرة المتعلقرة بادعمرال التجاريرة
وحقوق اإلنسان (السويد)؛
 50-158مواصررلة توسرريع ن رراق بررامج التثقيررف والترردريب فرري مجررال حقرروق
اإلنسان (أرمينيا)؛
 51-158مواصررلة تنفيررذ الخ ررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران وترردريب المررو فين
على مختلف جوانب الخ ة (فيجي)؛
 52-158مواصلة تنفيذ البرامج والسياسات المشار ىليهرا فري الخ رة الوطنيرة
لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛
53-158
(السنغال)؛

تنفيذ خ ة العمل الوطنية الثالثة لحقوق اإلنسان ()2018/2014

 54-158تعزيز عملية تنفيذ خ رة العمرل الوطنيرة الثالثرة لحقروق اإلنسران مرن
لبل جميع الوكاالت الحكومية المعنية (كمبوديا)؛
55-158
(الكويت)؛

مواصررلة بررذل جهودهررا الراميررة ىلررى تعزيررز تنميررة ادطفررال والشررباب

 56-158ضرمان تسررجيل جميررع ادطفررال المولرودين علررى أراضرريها ،وبخاصررة
ادطفررال غيررر المسررجلين بسرربب وضررع والررديهإ االلتصررادي ،أو بسرربب وضررعهإ
اإلثني أو وضعهإ كمهاجرين (ناميبيا)؛
 57-158الممي في تعزيز الجهود الرامية ىلى تسجيل جميع المواليد بغرض
الوصول على نحو فعال ىلى الفئات المهمشة والمعيفة (تركيا)؛
58-158

ىنشاء وحدة خاصة لحماية حقوق ادطفال (أوغندا)؛

 59-158مم رراعفة التر رزام الحكوم ررة بتوعي ررة الم ررو فين ،والجمه ررور عموم ررا،
بحقوق اإلنسان وبعملية االستعراض الدوري الشامل (كوبا)؛
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 60-158ىشر ر رراك المجتم ر ررع الم ر رردني ف ر رري عملي ر ررة متابع ر ررة تنفي ر ررذ توص ر رريات
االستعراض الدوري الشامل (بولندا)؛
 61-158مواصلة تعاونها النشط مع ليرات ادمرإ المتحردة لحقروق اإلنسران
فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (أذربيجان)؛
 62-158النه ر رروض ب ر ررالمرأة وزي ر ررادة نس ر رربة تمثيلهر ر را ف ر رري جمي ر ررع الق اع ر ررات
(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 63-158تنفيذ لانون حماية ادشخاص المرعفاء تنفيرذا فعراالا لمرمان حمايرة
سكانها المعفاء على نحو أفمل (بروني دار السالم)؛
 64-158تنفي ررذ ل ررانون المس رراواة ب ررين الجنس ررين لع ررام  2015تنفي ررذا فع رراالا
(جنوب أفريقيا)؛
 65-158تعزير ررز ثقافر ررة المسر رراواة مر ررن خر ررالل ضر ررمان مشر رراركة جمير ررع أف ر رراد
المجتمع على لدم المساواة ،وبخاصة مشاركة نساء المناطق الريفية (جيبوتي)؛
 66-158منع التمييز في جميع الحاالت دون مراعاة أسس مثرل المعتقردات
الدينية أو ادمن القومي (ىسبانيا)؛
 67-158مواصلة بذل الجهود الرامية ىلى تمييق فجوة الدخل في المجتمرع
وتحسر ررين الحكر ررإ الرشر رريد بغر رررض تحقير ررق نهر رروض اجتمر رراعي والتصر ررادي ش ر رامل
(ماليزيا)؛
 68-158مواصررلة اعتمرراد سياسررات وب ررامج تراعرري المنظررور الجنسرراني مررن
أجل تهيئة بيئة ملاتية للنهوض بالمرأة وتمكينها (ماليزيا)؛
 69-158مواصلة برذل جهودهرا الراميرة ىلرى القمراء علرى التمييرز ضرد المررأة
(بنغالديش)()1؛
 70-158تحس ررين ف رررص حص ررول الفئ ررات الم ررعيفة عل ررى الص ررحة والتعل رريإ
والرعايررة االجتماعيررة ،بمررن فيهررا أف رراد الفئررات المررعيفة الموجررودة فرري المنرراطق
الريفية وأفراد ادلليات اإلثنية والنساء والمهاجرين والالجئين (اليابان)؛
 71-158مواصلة تعزيز التدابير الرامية ىلى الحرد مرن التمييرز وجميرع أشركال
العنف ضد المرأة بصورة فعالة (شيلي)؛
__________

()1
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 72-158مراجعر ررة ىمكانير ررة فر رررض عقوبر ررة اإلعر رردام علر ررى الج ر ررايإ المرتب ر ررة
باالتجار في المخدرات (سلوفينيا)؛
73-158
(ىكوادور)؛

ىعادة النظر في ىلغاء عقوبة اإلعدام كعقوبة ت بوق على جررايإ شرتى

74-158

اتخاذ خ وات ترمي ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدام (جورجيا)؛

 75-158اتخرراذ ترردابير ترمرري ىلررى ىلغرراء عقوبررة اإلعرردام (مدغشررقر)؛ اتخرراذ
تدابير ترمي ىلرى ىلغراء عقوبرة اإلعردام (توغرو)؛ اتخراذ خ روات ملموسرة ترمري ىلرى
ىلغاء عقوبة اإلعدام (البرازيل)؛
 76-158التحقيق بسرعة في جميع ا ودعاءات التعذيب والقتل خرارج القرانون
ومالحقة الجناة (نيوزيلندا)؛
77-158

تعريف االختفاء القسري وتصنيفه في ىطار القانون (ىسبانيا)؛

 78-158اإلس رراع باعتمرراد مشررروع القررانون المعررروض علررى مجلررس الرروزراء
بشأن منع التعذيب واالختفاء القسري ولمعهما (شيلي)؛
 79-158بررذل الجهررود فرري سرربيل التصرردي لالختفرراء القسررري ،مثررل ضررمان
المساءلة (جمهورية كوريا)
 80-158وض ررع سياس ررة تس ررمم بتقل رريص مس ررتويات االكتظ رراظ المرتفع ررة ف رري
مراكز االحتجاز (باراغواي)؛
 81-158مواصلة العمل على صعيد المقاطعات لتنفيرذ مرذكرات تفراهإ ترمري
ىلى القماء على العنف ضد المرأة وال فل (فيجي)؛
 82-158وضع سياسة فعالة وىطار لانوني لمنرع جميرع أنرواع التمييرز والعنرف
ضررد المررأة ،بمررا فرري ذلررك العنررف المنزلرري ،والتصرردي لهررا مررن أجررل ضررمان تلقرري
النساء ضحايا العنف الدعإ الكافي وعرض الجناة على العدالة (ىي اليا)؛
 83-158تكثيررف الجهررود الراميررة ىلررى التصرردي بفعاليررة للعنررف ضررد الم ررأة
وال فل (كازاخستان)؛
 84-158تكثيف الجهرود الراميرة ىلرى تعزيرز السياسرات المتعلقرة بمنرع جميرع
أشكال العنف ضرد المررأة والقمراء عليهرا ومعالبرة المترورطين فيهرا ،بمرا فري ذلرك
الترردابير الراميررة ىلررى تعزيررز حقولهررا بصرررن النظررر عررن دينهررا أو عرلهررا أو هويتهررا
الجنسية أو روفها االجتماعية (المكسيك)؛
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 85-158مواصلة بذل جهودها الرامية ىلى تنفيذ السياسات واالسرتراتيجيات
المتعلقة بمنع العنف ضد ادطفال والشباب والتصدي له (السودان)؛
 86-158ضمان التنفيذ الفعال للتردابير ادخيررة الراميرة ىلرى منرع العنرف ضرد
ادطفال ،سواء عبر اإلنترنت أو خارجها ،والتصدي له (ىي اليا)؛
 87-158اتخر رراذ تر رردابير ملموسر ررة ترمر رري ىلر ررى القمر رراء علر ررى عمر ررل ادطفر ررال
والسياحة بغرض ممارسة الجنس مع ادطفال (ليرغيزستان)؛
 88-158اتخرراذ ترردابير ملموسررة ترمرري ىلررى مكافحررة السررياحة بغرررض ممارسررة
الجنس مع ادطفال (ملديف)؛
 89-158ض ررمان تنفي ررذ الل رروايم الرامي ررة ىل ررى القم رراء عل ررى ممارس ررات عم ررل
ادطفال الملذية ،بما في ذلك التدابير الرامية ىلرى ضرمان بقراء ادطفرال فري نظرام
التعليإ (المكسيك)؛
 90-158اعتماد تدابير ملموسة ترمي ىلى القماء علرى عمرل ادطفرال واالعترداء
عليهإ واستغاللهإ جنسيا ،بما في ذلك فيما يتصل بالسياحة الجنسية (بنما)؛

 91-158مواص ررلة التخفي ررف م ررن المش رراكل المرتب ررة بأس رروأ أش رركال عم ررل
ادطفال والتصدي لها وىعادة تأهيل المحايا على النحو المناسب (ماليزيا)؛
 92-158تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها الرامية ىلى منع العنف ضرد ادطفرال
والشباب والتصدي له ( )2021-2015تنفيذا فعاالا لمنع العنف ضد ادطفال
والتصدي له ،بما في ذلك على صعيد المقاطعات (سنغافورة)؛
 93-158مم رراعفة الجه ررود الرامي ررة ىل ررى التص رردي للس ررياحة بغ رررض ممارس ررة
الجنس مع ادطفال ،وبخاصة من خالل اعتماد ىطار تنظيمي شامل (تركيا)؛

 94-158اتخ رراذ الت رردابير الم رررورية لتحس ررين التص رردي لالس ررتغالل الجنس رري
لكطفال (الجزاير)؛
 95-158اتخاذ ىجراءات لانونية ىضافية لمنع العنف ضد ادطفرال والشرباب
والتصدي له ،وتكثيف الجهود الرامية ىلى التصدي لعمل ادطفال (البحرين)؛
96-158
(الصين)؛

مواصلة تعزيز حمايتها لحقوق ال فرل والقمراء علرى عمرل ادطفرال

 97-158تكثي ررف عملي ررة مكافح ررة اس ررتغالل ادطف ررال ف رري الم ررواد اإلباحي ررة
لحمايتهإ بصورة أفمل (الكونغو)؛
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 98-158مواصلة جهودهرا الراميرة ىلرى القمراء علرى السرياحة بغررض ممارسرة
الجنس مع ادطفال ب رق منها تعزيز ادطر التشريعية الجنايية ذات الصلة (مصر)؛
 99-158مواصررلة جهودهررا الراميررة ىلررى منررع العمررل الجبررري واالسررتغالل فرري
العمررل ،بمررا فرري ذلررك مسررألة االتجررار بادشررخاص ،وبخاصررة فيمررا يتعلررق بالنسرراء
وادطفررال الررذين يشررركون فرري السررياحة الجنسررية واالسررتغالل فرري المررواد اإلباحيررة
(ىكوادور)؛
 100-158مواصررلة تعزيررز اإلج رراءات الراميررة ىلررى منررع اس رتغالل ادطفررال فرري
المررواد اإلباحيررة واالتجررار بالبشررر والقمرراء عليهمررا ،وكررذا تنفيررذ ب ررامج مسرراعدة
المحايا (ادرجنتين)؛
 101-158تعزيررز الترردابير الحكوميررة الراميررة ىلررى القمرراء علررى العمررل الجبررري،
وبخاصة على نحو يمنع عمل ادطفال أو العمل الجبري في الق اعرات المحرددة
لش ررركات الص رريد والتعلي ررب ،وك ررذا ض ررمان المالحق ررة الواجب ررة للم ررو فين ال ررذين
ينتهكون حقوق العمل (ألبانيا)؛
 102-158اتخاذ تدابير ملموسة ترمي ىلى القماء على عمل ادطفال وضرمان
ىكمال الفتيان والفتيات للتعليإ االبتدايي والثانوي (كازاخستان)؛
 103-158تنفيررذ ترردابير ترمرري ىلررى حظررر العقوبررة البدنيررة لكطفررال فرري جميررع
ادوساط ،بما في ذلك في البيت (جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 104-158حظر العقوبة البدنية لكطفال في جميع ادوساط (سلوفينيا)؛
 105-158اعتمر رراد تش ر رريعات تحظر ررر العقوبر ررة البدنير ررة لكطفر ررال فر رري جمير ررع
ادوساط (مدغشقر)؛
 106-158حظررر أي شرركل مررن أشرركال العقوبررة البدنيررة أو غيرهررا مررن العقوبررة
القاسررية أو المهينررة لكطفررال فرري جميررع ادوسرراط حظ ررا ص رريحا بموجررب القررانون
(السويد)؛
 107-158تجر ر رريإ تجني ر ررد ادطف ر ررال ف ر رري الق ر رروات المس ر ررلحة والمجموع ر ررات
المسلحة غير الحكومية وىشراكهإ في أنش ة هذ القوات والمجموعات (بنما)؛
 108-158ضررمان أن تمتث ررل الم ررادة  4والم ررادة  6م ررن ل ررانون حماي ررة ض ررحايا
االتجار لعام  ،2008المادة  3من بروتوكول منرع االتجرار بادشرخاص ،وبخاصرة
النسرراء وادطفررال ،ولمعرره والمعالبررة عليرره ،وذلررك مررن خررالل وضررع تعريررف محرردد
لمصر ر لم ساالس ررتغالل غي ررر المش ررروعس؛ وتعزي ررز دور مفتش رري العم ررل ف رري تحدي ررد
ضحايا االتجار بالبشر ومنع رون االستغالل في العمل ،وذلك وفقرا للتوصريات
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المقدمررة فرري تقريررر المقرررر الخرراص المعنرري باالتجررار بادشررخاص ،ال سرريما النسرراء
وادطفال ،لعام ( 2012اليونان)؛
 109-158اعتمرراد ترردابير و ليررات مناسرربة ،بمررا فرري ذلررك تخصرريص المرروارد
المالية الالزمة لمنع االتجار بادشخاص والتصدي له بصورة فعالة (هندوراس)؛
 110-158مواصررلة الجهررود الراميررة ىلررى التصرردي للصرريد غيررر القررانوني وغيررر
المنظإ وغير المبلغ عنه ،بما في ذلك العمل غيرر القرانوني فري مصرايد ادسرماك،
مع مراعاة حقوق اإلنسان وبُعد الميا الالىلليمية (ىندونيسيا)؛
 111-158مواص ررلة تكثي ررف جهوده ررا الرامي ررة ىل ررى مكافح ررة االتج ررار بالبش ررر
وضمان حماية ضحايا االتجار بالبشر (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 112-158مماعفة جهودها الرامية ىلى مكافحرة االتجرار بادشرخاص وتهريرب
المهاجرين (بنما)؛
 113-158اتخ رراذ جمي ررع الت رردابير التشر رريعية والزجري ررة الالزم ررة للقم رراء عل ررى
شبكات االتجار ومالحقة الجناة (سنغافورة)؛
 114-158تعزيررز الترردابير الراميررة ىلررى منررع االتجررار بادشررخاص والحمايررة منرره
(الجزاير)؛
 115-158مم رراعفة الجه ررود الرامي ررة ىل ررى مكافح ررة العم ررل الجب ررري واالتج ررار
دغراض االستغالل الجنسي (جمهورية بوليفيا متعددة القوميات)؛
 116-158تعزيز مكافحة االتجار بالبشر (فرنسا)؛
 117-158تعزي ررز الجه ررود والتشر رريعات الرامي ررة ىل ررى مكافح ررة االتج ررار بالبش ررر
(لبنان)؛
 118-158ىع ررادة ىنف رراذ جمي ررع الق رروانين المتص ررلة بمكافح ررة االتج ررار بالبش ررر
(ليبيا)؛
 119-158حمايررة المرردافعين عررن حقرروق اإلنسرران والتحقيررق فرري أي حرراالت
مبلغ عنها من حاالت ترهيبهإ وممايقتهإ واالعتداء عليهإ (لكسمبرغ)؛
 120-158ولر ررف جمير ررع أشر رركال ممر ررايقة المر رردافعين عر ررن حقر رروق اإلنسر رران
وت رررهيبهإ وتنفي ررذ الت رردابير الرامي ررة ىل ررى من ررع العن ررف والجر ررايإ المرتكب ررة ض رردهإ
(الجمهورية التشيكية)؛
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 121-158التحقي ررق ف رري جمي ررع الح رراالت المبل ررغ عنه ررا م ررن ح رراالت ترهي ررب
المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين وممايقتهإ واالعترداء علريهإ ،وضرمان
تحقيق العدالة فيها (بوتسوانا)؛
 122-158التحقيرق بصررورة سرريعة وشراملة فرري جميررع ادعراءات االعتررداء علررى
المدافعين عن حقوق اإلنسان ،ومساءلة الجناة (النرويج)؛
 123-158ضررمان االحت ررام الواجررب لحقرروق المرردافعين عررن حقرروق اإلنسرران
وعرض الجناة على العدالة (رومانيا)؛
 124-158ضمان ىجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشفافة في جميرع ا ودعراءات
انتهاكررات حقرروق اإلنسرران المرتكبررة مررن لبررل لرروات ادمررن ،وبخاصررة فرري جنرروب
البلد ،وعرض الجناة على العدالة (سويسرا)؛
 125-158رفع سن المسلولية الجنايية ىلى  12سنة أو ما فوق (سيراليون)؛
 126-158زيادة السن الدنيا للمسلولية الجنايية وفقا للمعايير المقبولرة دوليرا،
وضمان فصل ادطفال المسلوبة حريتهإ عن السجناء البالغين (أوروغواي)؛
 127-158رفع السن الدنيا للمسلولية الجنايية (شيلي)؛
للقصر ىلى  12سنة (فرنسا)؛
 128-158رفع سن المسلولية الجنايية و

 129-158ضررمان أن تحرردد السررن الرردنيا لررزواج الفتيرران والفتيررات علررى حررد
سواء في  18سنة (سيراليون)؛
 130-158ضمان احترام الحق في حريرة التعبيرر احترامر ا كرامالا وتيسرير ممارسرته
بما في ذلك فيما يتعلق بصياغة دستور جديد واعتماد (الجمهورية التشيكية)؛
 131-158احتررام حريررة الصررحافة وحريررة التعبيررر وفقر ا للقررانون الرردولي احترامر ا
كامالا (غواتيماال)؛
 132-158الممي في تحسين حالتها فري مجرال حقروق اإلنسران ،ب ررق منهرا
ضمان ممارسة الحقوق المدنيرة والسياسرية مثرل حريرة التعبيرر وادنشر ة السياسرية
(اليابان)؛
 133-158تعزيز الحق في التعبير والرأي (لبنان)؛
 134-158احترام حرية الصحافة والتعبير احترام ا كامالا (الجمهورية الكورية)؛

 135-158مواءم ررة التشر رريعات الوطني ررة المتعلق ررة بحري ررة التعبي ررر م ررع الق ررانون
الدولي (ألبانيا)؛
 136-158اعتماد لواعد وبرامج لممان حريتي التعبير والرأي (شيلي)؛
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 137-158ضمان حماية حريتي الرأي والتعبير (فرنسا)؛
 138-158ض ررمان الح ررق ف رري حريت رري التعبي ررر والتجم ررع وض ررمان ىجر رراء نق رراش
شررامل بررين جميررع الجهررات المعنيررة فيمررا يتعلررق باالسررتفتاء القررادم واعتمرراد دسررتور
جديد (النمسا)؛
 139-158التنديد بجميرع أعمرال العنرف التري تسرتهدن الصرحفيين والتحقيرق
فيها ،وىبالغ اليونسركو براإلجراءات المتخرذة لمنرع لترل الصرحفيين وبالتحقيقرات
القمايية الجارية (هولندا)؛
 140-158ىبالغ اليونسكو براإلجراءات المتخرذة لمنرع ىفرالت المترورطين فري
لتل الصحفيين من العقاب ،وىبالغ اليونسكو بحالة التحقيقات القمرايية الجاريرة
(النمسا)؛
 141-158اتخاذ تردابير ترمري ىلرى ضرمان الحرق فري التجمرع السرلمي وحريتري
التعبير والتجمع ،وبخاصة في سياق االحتجاجات السلمية (كوستاريكا)؛
 142-158تعزيررز الترردابير الراميررة ىلررى الحفرراظ علررى حريررة التعبيررر والخ رراب
والمشاركة الواسعة لمختلف الفئات في الحياة السياسية والعامة (كولومبيا)؛
 143-158اتخراذ ترردابير ترمري ىلررى تحسرين مشرراركة المررأة فرري صرنع القررارات
العامة والسياسية (الهند)؛
 144-158تكثي ر ررف جهوده ر ررا الرامي ر ررة ىل ر ررى ض ر ررمان ت ر رروفير الحماي ر ررة الكافي ر ررة
لكشخاص المعفاء الذين يعيشون في رون صعبة (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 145-158السررماق بوصررول الجميررع ىلررى الحررق فرري الرعايررة الصررحية والمررمان
االجتمر رراعي وادجر ررور الر رردنيا دون تميير ررز علر ررى أسر رراس اللغر ررة أو االنتمر رراء اإلثنر رري
(باراغواي)؛
 146-158مواصررلة بررذل جهودهررا الراميررة ىلررى ضررمان أن يغ رري نظررام الرعايررة
الصررحية الش رراملة الفئ ررات المررعيفة ،بم ررن فيه ررا ادشررخاص ذوو اإلعال ررة وس رركان
المنرراطق الريفيررة الناييررة الررذين مررازالوا يعررانون مررن مشرراكل للوصررول ىلررى خرردمات
الرعاية الصحية ادساسية (دولة فلس ين)؛
 147-158مواصلة برذل جهودهرا الراميرة ىلرى التصردي لتزايرد انعردام المسراواة
ولتفاوت توزيع الدخل بين عموم الناس (بوتان)؛
 148-158معالجة المشاكل المتصلة بحقروق اإلنسران فري ىطرار تحقيرق النمرو
االلتصادي في المناطق المحلية (نيجيريا)؛
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 149-158تنفيذ تدابير ترمري ىلرى تعزيرز واحتررام حقروق الفالحرين وغيررهإ مرن
العاملين في المناطق الريفية (جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 150-158تكثي ررف جهوده ررا الرامي ررة ىل ررى أن تم ررمن ك ررذلك الح ررق ف رري أعل ررى
مس ررتوم يمك ررن بلوغ رره م ررن الرعاي ررة الص ررحية لعم ررال الج ررنس م ررن خ ررالل ض ررمان
وصولهإ ىلى الرعاية والخدمات الصحية وتعليإ جنسي شامل (فنلندا)؛
 151-158مواصررلة ت رروير نظررام الصررحة مررن خررالل تعزيررز حررق جميررع فئررات
المجتمع في التمتع بالصحة (العراق)؛
 152-158تيسير وصول جميع سكان تايلند ىلى الخدمات الصحية (مدغشقر)؛
 153-158تسريع وتيررة جهودهرا الراميرة ىلرى بلروغ الغايرات المتمثلرة فري الحرد
ضع وادمهات ووضع نظرام للرعايرة الصرحية الشراملة ،بمرا فري ذلرك
من وفيات الر و
تحسين صحة ادمهات في المناطق النايية (بوتان)؛
 154-158الممرري فرري تعزيررز الترردابير الراميررة ىلررى ضررمان وصررول الجميررع ىلررى
الخدمات الصحية على لدم المسراواة ،واالهتمرام فري الولرت ذاتره اهتمامرا خاصرا
باحتياجات ادطفال والنساء والمسنين (سري النكا)؛
 155-158مواصلة الحد من معدالت وفيات ادمهات والرضع ومواصلة تنفيذ
الخ ة الوطنية لتنمية ادطفال والشباب (البحرين)؛
 156-158الحد من مع ودل وفيرات الرضرع وتحسرين الرعايرة الصرحية لكمهرات
في المناطق النايية (نيجيريا)؛
 157-158تعزي ررز تر رردابير الحر ررد مر ررن الم رررر التر رري تسر ررتهدن المر رردمنين علر ررى
المخدرات من أجل تفادي المشاكل الصحية التري تشرمل العردوم بفيرروس نقرص
المناعة البشرية والتهاب الكبد (كولومبيا)؛
 158-158مواصررلة سياسررة ترروفير التعلرريإ للجميررع والعمررل علررى تعزيررز وت رروير
ل اع التعليإ في البلد (الكويت)؛
 159-158مواصلة جهودها الرامية ىلى تنفيذ سياسة التعليإ للجميع ،وبخاصة
ادطفال ،على جميع المستويات (ل ر)؛
 160-158مواصلة تعزيز التردابير الراميرة ىلرى تروفير تعلريإ جيرد ،بمرا فري ذلرك
اعتماد التعليإ والتسرجيل اإلجبراريين تردريجيا بالنسربة للفتيرات والفتيران علرى حرد
سواء (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 161-158مواصلة تنفيذ برامج التعليإ للجميع الناجحة مع التركيرز علرى أشرد
فئات السكان ضعف ا (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
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 162-158مواصررلة جهودهررا الراميررة ىلررى ضررمان وصررول جميررع ادطفررال ىلررى
التعليإ بجميع مستوياته وجميع أصنافه (بروني دار السالم)؛
 163-158مواصلة جهودها الرامية ىلى توطيد السياسات والتدابير الراميرة ىلرى
تعزيز واحترام حقوق اإلنسان لشرعبها ،وبخاصرة حقروق اإلنسران الخاصرة بالفئرات
المعيفة مثل النساء وادطفال والفقراء والمهاجرين (كمبوديا)؛
 164-158مواصررلة جهودهررا الراميررة ىلررى ضررمان وصررول جميررع ادطفررال ىلررى
التعليإ ادساسي المجاني ،وتحسين نوعية التعلريإ ىجمراالا ،ب ررق منهرا ضرمان أن
يستفيد المعلمون من تدريب جيد وتأهيل كامل (دولة فلس ين)؛
 165-158ض ررمان وص ررول الس رركان الم ررعفاء ،بم ررن ف رريهإ النس رراء وادطف ررال
وادشررخاص ذوو اإلعالررة ،ىلررى التعلرريإ علررى لرردم المسرراواة مررع غيرررهإ (جمهوريررة
الو الديمقراطية الشعبية)؛
 166-158مواصررلة جهودهررا الراميررة ىلررى تمكررين ادطفررال مررن ىتمررام تعلرريمهإ
وحمايتهإ من االستغالل ،واعتماد تنمية مستدامة بيئي ا (اليمن)؛
 167-158تحقيررق الغايررة المتبقيررة فيمررا يتعلررق بتسررجيل الفتيرران والفتيررات فرري
التعليإ االبتدايي والثانوي وتحسين نوعية التعليإ والتصدي النعردام المسراواة فيره
(نيجيريا)؛
 168-158مواصررلة تعزيررز واحت ررام حقرروق ادشررخاص ذوي اإلعالررة م رن خررالل
الحد من الوصإ والتمييز ضدهإ في المجتمع (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 169-158تعزير ررز تنفير ررذ الخ ر ررة الوطنير ررة الرابعر ررة للنهر رروض بادشر ررخاص ذوي
اإلعالة للفترة ( 2016-2012ل ر)؛
 170-158دعإ اإلصالحات التشريعية التايلندية فيما يتعلرق بادشرخاص ذوي
اإلعالة بنظام تنفيذ ورصد أكثر فعالية (نيوزيلندا)؛
 171-158توعية الناس بحقوق ادشخاص ذوي اإلعالة (السودان)؛
 172-158اتخرراذ خ رروات فعالررة لتلبيررة االحتياجررات التعليميررة لكطفررال ذوي
اإلعالة (الهند)؛
 173-158مواصلة ت روير لردرات الملسسرات الخاصرة التري ترعرى ادشرخاص
ذوي اإلعالة ،بما في ذلك لدرات الملسسات الصحية والتعليمية (العراق)؛
 174-158ضررمان التعلرريإ االبترردايي الشررامل والمجرراني لجميررع ادطفررال ،بمررن
فيهإ ادطفال ذوو اإلعالة (ملديف)؛
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 175-158وضع تشريعات لحماية العمال المهاجرين من االعتداء واالستغالل
(أوغندا)؛
 176-158مراجعرة لوانينهرا المتعلقرة بالعمرل والهجررة مرن أجرل االسرتجابة ىلررى
ال لب علرى اليرد العاملرة الرخيصرة أو شربه المراهرة أو ذات المهرارات المنخفمرة
ومن ثإ توفير خيارات هجرة منة (بنغالديش)؛
 177-158مواصلة بذل جهودها الرامية ىلى حماية حقوق المهراجرين والعمرال
ادجانب ،وبخاصة زيادة تحسين سالمتهإ ورفاهيتهإ (ميانمار)؛
 178-158مواصررلة اتخرراذ ترردابير تدريجيررة لتعزيررز حقرروق العمررال المهرراجرين
والنهوض بصحتهإ (سري النكا)؛
 179-158التصدي لظرون العيش القاسية في مراكز احتجاز المهاجرين (الهند)؛
 180-158تنفيذ الخ ة الوطنيرة الثانيرة عشررة للتنميرة االلتصرادية واالجتماعيرة
( )2021-2017واالسررتراتيجية الوطنيررة الممترردة علررى  20سررنة تنفيررذا كررامالا
فور اعتمادهما (كوبا)؛
 181-158رصد ىنفاذ التشريعات البيئية الرامية ىلى حماية حقوق المجتمعرات
المحلية ومنع تدهور البيئة (ملديف).
 -159ستدرس تايلند التوصيات التالية ،وسرتقدم ردودا عليهرا فري ولرت مناسرب ال يتجراوز
موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر :2016
النظر فري التصرديق علرى البروتوكرول الثراني الملحرق بالعهرد الردولي
1-159
الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية ،الهررادن ىلررى ىلغرراء عقوبررة اإلعرردام ،وذلررك
بغرض ىلغاء هذ العقوبة (ناميبيا)؛
التصررديق علررى البروتوكررول الثرراني الملحررق بالعهررد الرردولي الخرراص
2-159
بالحقوق المدنية والسياسية ،الهادن ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدام (ىسبانيا) (البرتغال)
(بنمررا) (بولنرردا) (الجبررل ادسررود) (سررلوفينيا) (النمسررا)؛ االنمررمام ىلررى البروتوكررول
الثاني الملحق بالعهرد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة والسياسرية ،الهرادن ىلرى
ىلغاء عقوبة اإلعدام (تركيا)؛
3-159

سحب التحفظ على المادة  22من اتفالية حقوق ال فل (فرنسا)؛

التصررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررع ادشررخاص
4-159
المه رراجرين وأفر رراد أس رررهإ (غواتيم رراال)؛ تولي ررع االتفالي ررة الدولي ررة لحماي ررة حق رروق
جميررع ادشررخاص المهرراجرين وأف رراد أسرررهإ والتصررديق عليهررا (تركيررا)؛ التصررديق
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على االتفاليرة الدوليرة لحمايرة حقروق جميرع ادشرخاص المهراجرين وأفرراد أسررهإ
واالنممام ىليها (سيراليون)؛
التصر ر ررديق علر ر ررى اتفالير ر ررة وضر ر ررع ادشر ر ررخاص عر ر ررديمي الجنسر ر ررية
5-159
وبروتوكولها لعام ( 1967البرتغال)؛
التصديق على اتفالية منع جريمة اإلبادة الجماعيرة والمعالبرة عليهرا
6-159
(النمسررا)؛ االنمررمام ىلررى اتفاليررة منررع جريمررة اإلبررادة الجماعيررة والمعالبررة عليهررا
(أرمينيا)؛
التصرديق علرى صرركوك دوليرة رييسرية أخرررم ذات الصرلة مثرل نظررام
7-159
روما ادساسي للمحكمة الجنايية الدولية (بولندا)؛
التص ررديق عل ررى نظ ررام روم ررا ادساس رري للمحكم ررة الجنايي ررة الدولي ررة
8-159
(بنم ررا) (س ررلوفينيا) (كوس ررتاريكا) (التفي ررا)؛ التص ررديق عل ررى نظ ررام روم ررا ادساس رري
واالتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنايية الدولية (النمسا)؛
التقيود بالتزاماتها المقدمرة بموجرب العهرد الردولي الخراص برالحقوق
9-159
المدنية والسياسية من خالل ولف استخدام االحتجاز التعسفي فورا (الدانمرك)؛
 10-159النظر في التصديق على اتفالية منظمة العمل الدولية بشرأن العمرال
المنزليين( 2011 ،رلإ ( )189الفلبين)؛
 11-159التصديق على اتفالية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب ادصلية
والقبلي ررة( 1989 ،رل ررإ  )169واتفالير ررة منظم ررة العم ررل الدولير ررة بش ررأن العمر ررال
المنزليين( 2011 ،رلإ ( )189سيراليون)؛
 12-159اإللر ررار ب ررالحقوق المنص رروص عليه ررا ف رري العه ررد ال رردولي الخ رراص
بررالحقوق االلتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة ىل ررارا مباش ررا فرري الدسررتور وضررمان
ىعمالها بواس ة المحاكإ (جنوب أفريقيا)؛
 13-159ىعادة ىلرار حماية الحقوق المدنية والسياسية من خالل ضرمان أن
يس ررتوفي الدس ررتور التزام ررات تايلن ررد الدولي ررة ف رري مج ررال حق رروق اإلنس رران وول ررف
المالحقة الجارية للمدنيين في المحاكإ العسكرية (هولندا)؛
 14-159رفررع القيررود المفروضررة بررال مبرررر علررى ممارسررة الحريررات ادساسررية،
وبخاصررة المررادة  61مررن لررانون االسررتفتاء وادمررر رلررإ  2557/7مررن المجلررس
الرروطني للسررلإ والنظررام ،بغرررض السررماق لجميررع التايلنررديين بالمشرراركة كلي ر ا فرري
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عمليات اإلصالق السياسي ،بما في ذلك الجهرود المبذولرة لوضرع دسرتور جديرد
(الواليات المتحدة ادمريكية)؛
 15-159ىلغراء جميرع أوامرر المجلرس الروطني للسرلإ والنظرام التري ال تتوافرق
مع التزاماتها الدولية لحقوق اإلنسان (أستراليا)؛
 16-159االض ر الع باإلص ررالحات القانوني ررة الالزمررة إللغ رراء عقوب ررة اإلع رردام
راء تامر ر ا واالنم ررمام ىل ررى البروتوك ررول الث رراني الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الخ رراص
ىلغ ر ا
بالحقوق المدنية والسياسية ،الهادن ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدام (المكسيك)؛
 17-159ىنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ،بمرا فري
ذلك في ألصى جنوب البلد ،وعرض الجناة على العدالة (كندا)؛
 18-159ىلغ رراء جمي ررع العقوب ررات اإللزامي ررة ال رردنيا المتعلق ررة ب ررالمس بالر رذات
الملكية (الواليات المتحدة ادمريكية)؛
 19-159التراق تواريخ محرددة لزيرارة كرل مرن المقررر الخراص المعنري بحريرة
الرأي والتعبير والمقرر الخراص المعنري برالحق فري حريرة التجمرع السرلمي وتكروين
الجمعيات (النرويج)؛
20-159
(سلوفينيا)؛

اعتماد لانون شامل لمكافحة التمييز يتممن جميع أسباب التمييز

 21-159النظ ررر ف رري اتخ رراذ جمي ررع الخ رروات الالزم ررة إلع ررالن ول ررف عقوب ررة
ىلغاء تاما (ىي اليا)؛
اإلعدام بحكإ القانون بغرض ىلغاء هذ العقوبة ا
 22-159ىعالن ولف عقوبة اإلعدام رسمي ا بغرض التصديق علرى البروتوكرول
الثاني الملحرق بالعهرد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة والسياسرية ،الهرادن ىلرى
ىلغ رراء عقوب ررة اإلع رردام (أس ررتراليا)؛ ىع ررالن ول ررف عقوب ررة اإلع رردام رس ررميا وتولي ررع
البروتوكررول الثرراني الملحررق بالعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية،
الهادن ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدام ،والتصديق عليه (ألمانيا)؛

 23-159ولررف عقوبررة اإلعرردام فررورا بغرررض ىلغرراء هررذ العقوبررة ( يسررلندا)؛
وىعالن ولف عقوبة اإلعدام كتدبير مللرت إللغراء هرذ العقوبرة (البرتغرال)؛ ىعرالن
ولف عقوبة اإلعدام بغرض ىلغاء هذ العقوبة (جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 24-159ىلغ رراء عقوب ررة اإلع رردام بموج ررب الق ررانون (ال رردانمرك)؛ ىلغ رراء عقوب ررة
اإلعدام (هنردوراس)؛ ىلغراء عقوبرة اإلعردام فرورا (سرلوفاكيا)؛ ىلغراء عقوبرة اإلعردام
كليا (باراغواي)؛
25-159
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 26-159ىلغرراء عقوبررة اإلعرردام بالنسرربة للجررايإ الترري ال يمكررن اعتبارهررا علررى
أنها من أشد الجرايإ خ ورة ،كالجرايإ االلتصادية مثالا (ىسبانيا)؛
 27-159النظر في حذن الحكإ الذي يوسع ن اق استخدام عقوبة اإلعدام
ليشمل الجرايإ االلتصادية (تيمور  -ليشتي)؛
 28-159ىلغرراء عقوبررة اإلعرردام فرري لررانون مكافحررة الفسرراد الجديررد ،وحررذن
الحكرإ الررذي يوسررع ن راق اسررتخدام عقوبررة اإلعردام ليشررمل الجررايإ االلتصررادية،
والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،الهادن ىلى ىلغاء عقوبة اإلعدام (أوروغواي)؛
 29-159حذن الحكإ الرذي يوسرع ن راق اسرتخدام عقوبرة اإلعردام ليشرمل
الجرايإ االلتصادية (ألبانيا)؛
 30-159استبدال ادحكام القاضية بتنفيذ عقوبة اإلعدام في أفرق ىلغراء هرذ
العقوبة (فرنسا)؛
 31-159القي ررام ،وفقر را للقواع ررد م ررن  83ىل ررى  85م ررن القواع ررد النموذجي ررة
الرردنيا لمعاملررة السررجناء سلواعررد نيلس رون مانررديالس ،بشنشرراء هيئررة تفترريش مسررتقلة
خارجية يمكنها الوصول ىلى جميع فئات السجناء في جميرع أمراكن االحتجراز التري
تخمع لوزارة العدل (المملكة المتحدة لبري انيا العظمى و يرلندا الشمالية)؛
يسمى سمخيمات
 32-159ولف ممارسة االحتجاز القسري للمعارضين فيما و
ىعررادة التربي رةس والتحقيررق فرري جميررع ادعرراءات التعررذيب وسرروء المعاملررة فرري تلررك
المخيمات (الجمهورية التشيكية)؛
 33-159ولف العمل بالردورات الراميرة ىلرى تغييرر السرلوك وىنشراء مخيمرات
تدريبية (نيوزيلندا)؛
 34-159ولف االعتقاالت واالحتجازات القسررية وضرمان وصرول المتهمرين
ىلى العدالة ومحاكمتهإ محاكمة عادلة (نيوزيلندا)؛
 35-159الممي في معالجة جميع أشكال العنف واالعتداءات القايمة على
نوع الجرنس مرن خرالل مراجعرة ادحكرام ذات الصرلة فري لرانون العقوبرات ولرانون
اإلجراءات الجنايية ولانون حماية ضحايا العنف المنزلي (ليرغيزستان)؛
 36-159ولف مالحقة المدنيين فري المحراكإ العسركرية ونقرل جميرع لمرايا
الم رردنيين المعروض ررة عل ررى مح رراكإ عس رركرية ىل ررى مح رراكإ مدني ررة ،وادم ررر بشع ررادة
محاكمر ررة جمي ر ررع الم ر رردنيين ال ر ررذي أدان ر ررتهإ مح ر رراكإ عس ر رركرية وتع ر ررديل الق ر ررانون
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االس ررتثنايي ول ررانون المح رراكإ العس رركرية لحظ ررر مالحق ررة الم رردنيين ف رري المح رراكإ
العسكرية (اليونان)؛
37-159
(باراغواي)؛

ول ررف اس ررتخدام الثكن ررات العس رركرية كمراك ررز الحتج رراز الم رردنيين

 38-159ولف محاكمة ادفراد المدنيين في محاكإ عسكرية ونقرل كرل هرذ
القمايا ىلى محاكإ مدنية (نيوزيلندا)؛
39-159

ولف محاكمة المدنيين في المحاكإ العسكرية (النرويج)؛

 40-159ىحالررة لمررايا ادف رراد المرردنيين فررورا ىلررى المحرراكإ المدنيررة وىلغرراء
ادمرين  2558/3و 2559/13الصادرين عن المجلس الوطني للسلإ والنظرام
(الواليات المتحدة ادمريكية)؛
 41-159العمررل عل ررى ول ررف مالحق ررة الم رردنيين ف رري مح رراكإ عس رركرية ونق ررل
جميع لمايا المدنيين المعروضة على هذ المحاكإ ىلى محاكإ مدنية (النمسا)؛
 42-159ىلغر رراء ادمر ررر  2015/3مر ررن المجلر ررس الر رروطني للسر ررلإ والنظر ررام
وضمان محاكمة جميع المردنيين أمرام محكمرة مدنيرة ومرنحهإ الحرق فري محاكمرة
عادلررة وفق را اللتزامررات تايلنررد كدولررة طرررن فرري العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق
المدنية والسياسية (بلجيكا)؛
 43-159ولف مالحقة المدنيين في محاكإ عسركرية والنقرل الفروري لقمرايا
المدنيين المعروضة على محاكإ عسكرية ىلى محاكإ مدنية (كندا)؛
 44-159اعتماد تدابير ترمي ىلى تنفيرذ المبردأ القرانوني المتمثرل فري القاضري
ال بيعي حتى يمكن محاكمة المدنيين في محاكإ عادية (كوستاريكا)؛
 45-159ضمان محاكمة جميرع المردنيين أمرام محراكإ مدنيرة ومرنحهإ الحرق
في محاكمة عادلة وفق ا اللتزامات تايلند بموجب العهرد الردولي الخراص برالحقوق
المدنية والسياسية (الجمهورية التشيكية)؛
 46-159ول ررف محاكم ررة الم رردنيين ف رري مح رراكإ عس رركرية وض ررمان محاكم ررة
جميع المدنيين أمام محاكإ مدنية ومنحهإ الحق في محاكمة عادلرة وفري اإلفرراج
بكفالة (ألمانيا)؛
 47-159ىلغ ر رراء المرس ر رروم  2015/3للمجل ر ررس ال ر رروطني للس ر ررلإ والنظ ر ررام،
وضررمان أن يحصررل جميررع المرردنيين علررى الحررق فرري محاكمررة عادلررة وأن يعرضرروا
على محاكإ مدنية (لكسمبرغ)؛
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 48-159مواصررلة حمايتهررا ادسرررة حمايررة فعليررة باعتبارهررا الوحرردة ال بيعيررة
والرييسية للمجتمع (مصر)؛
 49-159ىلغ رراء الحك ررإ الق ررانوني ال ررذي ي ررنص عل ررى ىمكاني ررة تخف رري الس ررن
الدنيا للزواج ىلى  13سنة عندما يعتدم على البنات جنسريا ،ومرن ثرإ ىمكانيرة أن
يزوجن ىلى المعتدي عليهن (تيمور  -لشتي)()2؛
 50-159مراجعة تشريعاتها من أجل ضمان أن تمتثل جميع التشرريعات ،بمرا
فيهررا أي لرروانين تررنظإ الحصررول علررى المعلومررات عبررر اإلنترنررت ،المعررايير الدوليررة
لحقوق اإلنسان التي تحمي حرية التعبير وحرية التجمع (فنلندا)؛
 51-159ضمان أال تفرض أي ليود علرى حريرة التعبيرر ،وبخاصرة فيمرا يتعلرق
بوس ر ررايط اإلع ر ررالم والم ر رردافعين ع ر ررن حق ر رروق اإلنس ر رران ،وع ر رردم تع ر رررض أي أح ر ررد
للتهديدات أو الممايقة ،بما في ذلك من أجل تغيير السلوك ،بسبب التعبير عرن
رأيرره ،وأن تتوافررق جميررع التش رريعات المتعلقررة بحريررة التعبيررر مررع التزامررات تايلنررد
الدولية وتنفرذ علرى هرذا ادسراس كمرا أوصرى برذلك المقررر الخراص المعنري بحالرة
الم رردافعين ع ررن حقر روق اإلنس رران ف رري ع ررام ( 2016المملك ررة المتح رردة لبري اني ررا
العظمى و يرلندا الشمالية)؛
 52-159تعررديل المررادة  112مررن القررانون الجنررايي لتايلنررد إللغرراء عقوبررات
السررجن علررى الج ررايإ المترتبررة علررى الممارسررة المشررروعة للحررق فرري حريررة ال ررأي
والتعبير وضمان أن يرفع اللبس عرن ادفعرال المحظرورة وتكرون العقوبرات متناسربة
مع الفعل المرتكب (بلجيكا)؛
 53-159ىلغاء أمر المجلرس الروطني للسرلإ والنظرام رلرإ  2015/3ولرانون
التجمررع العررام لعررام  2015وولررف اسررتخدام لررانون عررام  2007بشررأن الج ررايإ
الحاسرروبية والمررواد  112و 326و 328مررن القررانون الجنررايي مررن أجررل تقيي ررد
حرية التعبير (كندا)؛
 54-159اتخرراذ خ رروات إللغرراء تش رريعات المررس بالررذات الملكيررة ولررانون
الج ررايإ الحاسرروبية لعررام  ،2007والتنفيررذ الفرروري إلج رراءات عامررة وشررفافة فرري
القمايا المتعلقة بهذ القوانين (النرويج)؛
 55-159مراجعر ررة المر ررادة ( 112المر ررس بالر ررذات الملكير ررة) والمر ررادة 326
(التشهير) والمادة ( 328المس بالشرن) مرن لرانون العقوبرات وكرذا المرادتين 14
__________

()2
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و 15م ررن ل ررانون الجر ررايإ الحاس رروبية لع ررام  ،2007ومواءمته ررا م ررع االلتزام ررات
الدولية لحقوق اإلنسان (ىسبانيا)؛
 56-159تع ررديل الم ررادة  14م ررن ل ررانون الجر ررايإ الحاس رروبية لم ررمان ع رردم
ىمكانية استخدامها في مالحقة حاالت التشهير المزعومة (السويد)؛
 57-159تعديل لرانون المرس بالرذات الملكيرة لمواءمتره مرع المعرايير الدوليرة
لحقوق اإلنسان ،والسماق لوسايط اإلعالم بالعمل على نحو مستقل وحر من أي
رلابررة أو ترردخل مسرربقين مررن وكرراالت ىنفرراذ القررانون واإلف رراج عررن جميررع الررذين
سجنوا بسبب ممارسة حقهإ في حرية التعبير (التفيا)؛
 58-159ضمان واحترام الحق في حرية التعبير والتجمرع وتكروين الجمعيرات
م ررن خ ررالل وض ررع ح ررد لالحتج ررازات التعس ررفية وك ررل المم ررايقات الت رري تس ررتهدن
الفاعلين السياسيين وأعماء المجتمرع المردني ،بمرن فريهإ المردافعون عرن حقروق
اإلنسان (سويسرا)؛
 59-159ضمان احترام الحق في حرية الرأي ،ب ررق منهرا مراجعرة المرادة 112
مررن لررانون العقوبررات ،وضررمان وجررود بيئررة منررة تعر ورزز حقرروق الجميررع فرري حريررة
التجمع وتكوين الجمعيات من دون عوايق (ألمانيا)؛
 60-159ىلغرراء القيررود المفروضررة بررال مبرررر علررى التمتررع بحريررة التعبيررر وحريررة
التجم ررع الس ررلمي وحري ررة تك رروين الجمعي ررات والعواي ررق الت رري تعت رررض التمت ررع به ررا
(بوتسوانا)؛
 61-159ىلغاء جميع التشريعات التي تقروض حريرة التعبيرر والتجمرع وضرمان
اتساق التزامات تايلند مع القانون الدولي (ىي اليا)؛
 62-159اإللغ رراء الف رروري لك ررل م ررا يع رروق التمت ررع ب ررالحق ف رري حري ررة التعبي ررر
والتجمررع السررلمي وتكرروين الجمعيررات بموجررب المررادة  44مررن الدسررتور المللررت
لعر ررام  2014ولر ررانون الج ر ررايإ الحاسر رروبية والمر ررادتين  112و 116مر ررن لر ررانون
العقوب ررات  -واإلفر رراج الالمش ررروط ع ررن ادش ررخاص المحتجر رزين أو المس ررجونين
بسبب ممارسة هذ الحقوق ( يسلندا)؛
 63-159ىلغرراء التش رريعات القايمررة الترري تقيررد حريررة التعبيررر وحريررة التجمررع
وذلك وفقا اللتزامات تايلند بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان (البرازيل)؛
 64-159اتوباع نهج لايإ على حقوق اإلنسان فيمرا يتعلرق بحمايرة المهراجرين
وملتمسي اللجوء ،بما في ذلك ولرف ىعرادتهإ ىلرى البحرر ،واإلحجرام عرن ترحيرل
ادطفال وحظر احتجازهإ حظرا رسمي ا (تركيا)؛
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 65-159التصديق على اتفالية عام  1951الخاصة بوضع الالجئرين وتنفيرذ
التش رريعات الترري تمررنم الالجئررين وملتمسرري اللجرروء مرك رزا لانوني را وفق را للمعررايير
الدولية ،وال سيما التقيد بمبدأ عدم اإلعادة القسرية (ألمانيا)؛
 66-159ولف االحتجاز القسري لالجئين وملتمسي اللجوء وولرف احتجراز
ادطفال على أساس مرالبة الهجرة (لكسمبرغ)؛
 67-159السررماق لالجئررين وملتمسرري اللجرروء بالحصررول علررى مركررز لررانوني
دون تمييز (كندا)؛
68-159

منم مركز لانوني لالجئين وملتمسي اللجوء (فرنسا).

 -160جميررع االس ررتنتاجات و/أو التوص رريات ال ررواردة ف رري ه ررذا التقري ررر تعب ررر ع ررن مول ررف
الدولررة (الرردول) الترري لرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينبغرري أن يفهررإ أنهررا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.

ثالثا -التعهدات ال وعية وااللتزامات
 -161تايلند:
ستص ددبب طرف د دا ل التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجي د د األش د د ال م ددن الختف دداء
(أ)
القس ددرج واليوتوك ددول الختي ددارج امللح ددق بالعه ددد ال دددو اخ ددال ب دداحلقوإل املدني ددة والسياس ددية
واليوتوكددول الختي ددارج لتفاقيددة مناها ددة التع ددذيب ومعاهدددة م دراكإ واتفاقيددة منىم ددة العم ددال
الدوليددة بش د العمددال ل قطدداع صدديد األمس ددا وسددتدرس إمكانيددة أ تصددبب طرف دا ل التفاقي ددة
الدولية حلماية حقوإل مجي العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) سددتت ذ خط دوات بغددرض مراجعددة التش دريعات ملواءمتهددا م د اللتزامددات الدوليددة
ل ال حقوإل اانسا وتوصيات اهلي ات املنش ة وجب معاهدات أج:

38

'' 1

القددانو اجلنددائي وصلددك مددن أجددال رفد السددن الدددنيا للمسددؤولية اجلنائيددة إىل 12
سنة؛

'' 2

القد ددانو املد دددي والتجد ددارج فيمد ددا يتعلد ددق بد ددالقيود الد دديت فد ددول دو زواج بع د د
األش ال صوج ااعاقة؛

'' 3

قانو السجو لعام 1936؛

'' 4

املادة  17من قانو املساواة بني اجلنسني لعام 2015؛

'' 5

املادة  15من قانو متكني األش ال صوج ااعاقة لعام 2007؛

(ج)

املوافاة ل منتصف املدة ا استجد بش تنفيذ التوصيات املقبولة؛
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(د)

مواصلة تشجي التثقيف ل ال حقوإل اانسا وتوعية اجلمهور؛

(ه)

تعزيز مبادئ وممارسات حقوإل اانسا ل قطاع األعمال التجارية؛

(و) تعزيددز التعدداو م د اجملتم د املدددي واجملتم د الدددو ل إطددار متابعددة تنفيددذ اخطددة
الوطنية حلقوإل اانسا والتوصيات املقدمة ل جولة الستعراض األوىل؛
اانسا .

GE.16-12193

(ز)

إع ددادة ت كي ددد دعوهت ددا الدائم ددة املوجه ددة إىل ااج دراءات اخاص ددة جملل ددس حق ددوإل
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