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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢فرباير / شباط٣ -يناير / كانون الثاين١٦

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  تايلند: املالحظات اخلتامية    
يف ) CRC/C/THA/3-4(نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني الثالث والرابع لتايلنـد            -١

 ٢٤املعقـودتني يـومي     ) CRC/C/SR.1683 و CRC/C/SR.1682 (١٦٨٣ و ١٦٨٢جلستيها  
          / شـباط  ٣ املعقـودة يف     ١٦٩٧، واعتمدت يف جلـستها      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٥و

  . املالحظات اخلتامية التالية) CRC/C/SR.1697انظر  (٢٠١٢فرباير 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع وكـذلك              -٢

 أفضل حلالة   بالردود الكتابية على قائمة املسائل وبالتعليقات وتشيد بصراحتها اليت تتيح فهماً          
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والصريح واملثمر الذي . ل يف الدولة الطرف األطفا

  .أجرته مع الوفد الرفيع املستوى واملشترك بني القطاعات
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣

لني للدولة الطرف مبوجـب الربوتوكـول        األوّ املالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقريرين    
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             

والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال     ) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(املواد اإلباحية   
  ).CRC/C/OPAC/THA/CO/1(يف الرتاعات املسلحة 
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  تدابري املتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف  -أوالً  
ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبـا يف               -٤

  :ذلك اعتماد تدابري تشريعية من أجل تنفيذ االتفاقية، من مثل ما يلي
  ؛٢٠١٠لعام ) ٣رقم (قانون تبين األطفال   )أ(  
  ؛٢٠١٠ األحداث واألسرة وإجراءاهتا لعام قانون حمكمة  )ب(  
  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام   )ج(  
  ؛٢٠٠٨قانون السجل املدين لعام   )د(  
  ؛٢٠٠٧قانون محاية ضحايا العنف املرتيل لعام   )ه(  
  ؛٢٠٠٧قانون النهوض بنوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة لعام   )و(  
  .٢٠٠٧بنماء الشباب واألطفال لعام القانون الوطين للنهوض   )ز(  

 أو  ما يلي من صـكوك حقـوق اإلنـسان        على  وتشري اللجنة بتقدير إىل التصديق        -٥
  :االنضمام إليها

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧النـزاعات املسلحة يف 

ري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء         الربوتوكول االختيا   )ب(  
  ؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١١األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف 

  ؛٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف   )ج(  
و اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أوالعقوبة القاسـية أ            )د(  

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢الالإنسانية أو املهينة يف 
وترحب اللجنة أيضاً وتشيد باعتماد سياسات وبرامج تعزز حقوق الطفل ورفاهه،             -٦

  :ومنها ما يلي
اخلطة والسياسة العامة الوطنية ملنع االجتار الـداخلي والعـابر للحـدود              )أ(  

  ؛٢٠١٦-٢٠١٢باألطفال والنساء وقمعه ومكافحته 
  ؛٢٠٠٨رنامج العمل الوطين لألطفال واملراهقني عام ب  )ب(  
  .٢٠١٦-٢٠٠٧اخلطة الوطنية لنماء األطفال والشباب للفترة   )ج(  



CRC/C/THA/CO/3-4 

3 GE.12-40768 

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -ثانياً  

  )اقية من االتف٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان ( تدابري التنفيذ العامة  -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
فيما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تنفيذ املالحظات اخلتامية املتعلقة              -٧

 تشري بأسف إىل أن عدداً    فإهنا  ،  )CRC/C/THA/CO/2(بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف      
  .من التوصيات الواردة فيه مل تتابع بصورة كافية

نة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات            حتث اللج   -٨
الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفَّذ بعد أو مل تنفَّـذ                
بالقدر الكايف، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بقضايا من قبيل مجع البيانات، وعدم التمييـز،                

ية اخلصوصية، والعقوبة البدنية يف البيت، والرعاية البديلـة، واألطفـال           واجلنسية، ومحا 
املوجودين يف السجون مع أمهاهتم، وصحة املراهقني، واألطفال الالجئني وطاليب اللجوء،           

كما حتث اللجنة الدولـة     . وأطفال العمال املهاجرين، وعمالة األطفال، وقضاء األحداث      
  .ردة يف هذه املالحظات اخلتامية متابعة كافيةالطرف على متابعة التوصيات الوا

  التحفظات    
 من االتفاقية يف كانون     ٧ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على املادة           -٩

تعرب عن أسفها لعدم سحب الدولة الطرف لتحفظها على         ا  بيد أهن . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  .٢٢املادة 
 من االتفاقية واختاذ    ٢٢ها على املادة    توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب حتفظ       -١٠

مجيع التدابري الالزمة حلماية حقوق مجيع األطفال طاليب اللجـوء والالجـئني يف البلـد               
  .ومساعدهتم

  التشريع    
ترحب اللجنة باعتماد عدة نصوص تشريعية ترد اإلشارة إليها حتت باب حقـوق               -١١

 مواءمة القانون الوطين مـع مبـادئ         من هذا التقرير، وهو ما يسهم يف       ٤الطفل يف الفقرة    
وترحب أيضاً بإنشاء جلنة فرعية يف إطار اللجنة الوطنية لألطفال والشباب           . وأحكام االتفاقية 

لكن يساور اللجنة بالغ    . للدستور واالتفاقية حىت متتثل   هبدف مواصلة تنقيح القوانني القائمة      
اورها قلق خاص لعدم تنقيح قانون      ويس. القلق من ضعف وعدم كفاية مستوى التنفيذ احلايل       

 منذ ذلك احلني ولنقص التنفيذ ولعدم وجود مبادئ توجيهية بشأن           ٢٠٠٣محاية الطفل لعام    
  .أدوار ومسؤوليات خمتلف الوكاالت من املركزية حىت احمللية
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حىت متتثل  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملواصلة تنقيح القوانني القائمة             -١٢
وحتث الدولة الطرف كذلك على اختاذ التدابري املناسبة لكفالة التنفيـد    . ور واالتفاقية للدست

 ٢٠٠٣التام والفعال لتشريعاهتا الوطنية على مجيع الصعد ومراجعة قانون محاية الطفل لعام             
  .وتوفري مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذه من أجل محاية حقوق الطفل محاية أفضل

  التنسيق    
للجنة إىل أن وزارة التنمية االجتماعية واألمن البشري هي الوكالة الرئيـسية            تشري ا   -١٣

بيد أهنا تعرب عن أسفها إلسـناد الـسياسات         . املسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ االتفاقية     
املتعلقة حبقوق الطفل وتنفيذها العملي إىل وكاالت خمتلفة داخل الوزارة وإىل جلان متعـددة              

 خمتلفة، مما يؤدي إىل تفتت على مستوى السياسة العامـة ومـآزق يف            منشأة مبوجب قوانني  
ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود سياسة       . التنفيذ بدءاً من الصعيد املركزي حىت احمللي      

  .عامة شاملة حلقوق الطفل ُيسترشد هبا يف وضع الربامج واملشاريع ويف ُنظم رصدها وتقييمها
لطرف بضمان تنسيق أفضل فيما بني خمتلف الوكـاالت         توصي اللجنة الدولة ا     -١٤

واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل، مبا فيها العاملة يف إطار وزارة              
وتوصي اللجنة كذلك بأن تعني الدولة الطرف وحدة        . التنمية االجتماعية واألمن البشري   

ل رصد التنفيذ وتقيـيم أنـشطة       قادرة على القيادة واإلشراف العام بصورة فعالة من أج        
حقوق الطفل، على نطاق الوزارات القطاعية وكذا بدءاً من احلكومة املركزيـة حـىت               

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسة عامة شاملة . احلكومة احمللية 
  .احلقوق الطفل ُيسترشد هبا يف وضع الربامج واملشاريع ويف وضع نظم رصدها وتقييمه

  خطة العمل الوطنية    
ة الوطنية لنماء األطفـال والـشباب       ـارة اللجنة إىل اعتماد اخلط    ـبالرغم من إش    -١٥

، فإهنا تعرب   ٢٠٠٨ وبرنامج العمل الوطين لألطفال واملراهقني عام        ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  
 عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تقييم السياسة العامة واخلطة االسـتراتيجية الـوطنيتني       

ويساورها القلق أيضاً لكون    .  يف منتصف املدة   ٢٠١٦-٢٠٠٧السابقتني لنماء الطفل للفترة     
  مالئمـاً   وال توفر إطـاراً     عاماً ٢٥اخلطة اجلديدة تشمل األطفال وكذا الشباب حىت سن         

  .  بصورة جيدة إلعمال حقوق الطفل على النحو املبني يف االتفاقيةومركزاً
طرف بتقدمي نتائج استعراض وتقييم الـسياسة العامـة         توصي اللجنة الدولة ال     -١٦

، وضمان أن تـنص     ٢٠١٦-٢٠٠٧واخلطة االستراتيجية الوطنيتني لنماء الطفل للفترة       
. اخلطة اجلديدة بصورة مالئمة على إعمال مجيع حقوق الطفـل الـواردة يف االتفاقيـة              

 الذين تقل أعمارهم     على األطفال  وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز خطة العمل هذه حتديداً        
 سنة وأن تعمل بالتنسيق مع خطط العمل القطاعية واخلطة الوطنية احلادية عشرة             ١٨عن  

  .للتنمية االقتصادية واالجتماعية
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  الرصد املستقل    
بينما تشري اللجنة إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف الـيت تفيـد أن اللجنـة            -١٧

ها وأهنا مفتوحة أمام األطفال وعامة اجلمهور، يـساورها         الوطنية حلقوق اإلنسان تقوم بعمل    
القلق من حمدودية إمكانية وصول األطفال إليها وفرصهم يف تقدمي شكاوى، وكذلك مـن              

كمـا يـساور    . غياب وحدة خاصة لألطفال هبا عدد كاف من اخلرباء واملوظفني املدربني          
  .ةمكاتب إقليميأّي اللجنة القلق الفتقار هذه اللجنة إىل 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتحسني ما تقوم به اللجنة من توعية يف        -١٨
وحتـث الدولـة    . أوساط اجلمهور، وال سيما األطفال، وبزيادة التعريف بأعمال اللجنة        

الطرف على إنشاء وحدة خاصة لألطفال ميكن الوصول إليها بسهولة وإمدادها باملوارد            
الية الالزمة إلقدارها على تلقي الشكاوى والتـصدي النتـهاكات          البشرية والتقنية وامل  

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . حقوق الطفل بشكل أفضل، مع ما يلزم من السرية        
  .بإنشاء مكاتب إقليمية من أجل تعزيز عمل اللجنة يف مجيع أحناء إقليمها

  ختصيص املوارد    
                الدولـة الطـرف بـشأن خمصـصات          باملعلومات اليت قدمتها   علماًحتيط اللجنة     -١٩

 لوزارة التنمية االجتماعية واألمن البشري حتت أبواب شىت وكـذا           ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية  
بيد أهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود مزيد من التفاصيل بشأن خمصصات            . للتعليم األساسي 

ويساور اللجنة . لطفلامليزانية لقطاعات وجماالت أخرى من أجل إعمال كامل طيف حقوق ا 
 يف املائة من امليزانية الوطنية املخصـصة لـوزارة          ٠,٥القلق لعدم تغيري احلصة املتدنية البالغة       

التنمية االجتماعية واألمن البشري منذ عدة سنوات من أجل متكني الوزارة املـسؤولة عـن               
  .تنسيق شؤون حقوق الطفل من االضطالع مبهامها بفعالية

 الدولة الطرف بأن تراعي، يف إعداد امليزانيات املقبلة، توصـياهتا           توصي اللجنة   -٢٠
 بشأن املوارد املخصصة حلقـوق      ٢٠٠٧اليت متخض عنها يوم املناقشة العامة املنظم عام         

  : ما يلي مسؤولية الدول وحتديداً- الطفل
ختصيص قدر كاف إىل أقصى حد ممكن من موارد امليزانية من املـوارد               )أ(  
 من االتفاقية إلعمال حقوق الطفل، وخباصة زيادة امليزانية املخصصة ٤قاً للمادة املتاحة وف

  للقطاعات االجتماعية؛
بناء القدرات على استعمال هنج حقوق الطفل يف إعداد امليزانية الوطنية             )ب(  

الطفـل يف   يف مـصلحة    وإقامة نظام لتعقب املخصصات ورصد وتقييم مدى استخدامها         
لوكاالت املعنية على الصعيد احمللي ويف مجيع أبواب امليزانية، حبيث تربز         مجيع القطاعات وا  

      كما حتث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا لتقيـيم اآلثـار            . ثمار يف الطفل  تاالس
فيما يتعلق بالكيفية اليت ميكن هبا لالستثمارات يف أي قطاع من القطاعات أو مستوى من               
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دم املصاحل الفضلى للطفل، حبيث تكفل قياس فوارق أثـر هـذا            املستويات احمللية أن خت   
  االستثمار على الفتيات والفتيان؛

 إجراء تقييم شامل لالحتياجات من امليزانية للمجاالت اليت تعاجل تدرجيياً           )ج(  
أوجه التفاوت والتباين يف مؤشرات من مثل نوع اجلنس واإلعاقة والتعلـيم واملـستوى              

  غرايف مما له صلة حبقوق الطفل وحتديد خمصصات واضحة هلا؛ املعيشي واملوقع اجل
حتديد بنود استراتيجية عامة يف امليزانية، وخمصصات قطاعية وحكوميـة            )د(  

حملية لألطفال الذين يعيشون يف أوضاع احلرمان أو االستضعاف اليت قد تتطلب تـدابري              
 محايـة بنـود امليزانيـة       اجتماعية مؤقتة، مبا يف ذلك اإلجراءات اإلجيابيـة، وضـمان         

مـن  واملخصصات هذه حىت يف حالة األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها             
  .حاالت الطوارئ

  الفساد    
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف ملكافحـة الفـساد،          تنّوه بإجيابية   إن اللجنة، إذ      -٢١

 يف أوسـاط املـوظفني      يزال متفـشياً  ليساورها القلق بشأن التقارير اليت تفيد أن الفساد ال          
احلكوميني على املستوى البلدي واحمللي وموظفي إنفاذ القوانني، حبيث حيولون موارد ميكـن             

  .السياسات والربامج احلكومية يف إعمال حقوق الطفلفعالية أن تعزز 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد علـى              -٢٢

ملستويات والقطاعات، مبا يف ذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسـة عامـة قويـة               مجيع ا 
ملكافحة الفساد، وتنظيم محالت مناهضة للفساد، وتعزيز القدرات املؤسسية مـن أجـل         

  . كشف حاالت الفساد والتحقيق فيها واملقاضاة عليها بصورة فعالة

  مجع البيانات    
طين لإلعالم واملكتب الوطين لإلحصاءات اللذين       بإنشاء املركز الو   حتيط اللجنة علماً    -٢٣

. يتعهدان ببيانات يف بعض جماالت حقوق الطفل وقاعدة بيانات عن األطفال ذوي اإلعاقـة             
بيد أهنا يساورها القلق من عدم وجود نظام فعال جلمع البيانات يشمل مجيع جماالت االتفاقية          

ات بشأن القوانني والـسياسات واخلطـط       ومن شأنه أن يتيح تقييم وحتليل البيانات واملعلوم       
  .والربامج اخلاصة باألطفال املستندة إىل االتفاقية

حتث اللجنة الدولة الطرف على بناء القدرات ووضع نظام شامل جلمع البيانات              -٢٤
قادر على حتليل وتقييم البيانات املتعلقة بالتقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفـل وتـوفري               

حسب مصّنفة وينبغي أن تكون البيانات . ت وبرامج لتنفيذ االتفاقيةأساس لتصميم سياسا 
  .السن واجلنس واملوقع اجلغرايف واإلثنية واخللفية االجتماعية االقتصادية جلميع األطفال
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  النشر والتوعية    
        يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود برنامج منهجي ومـستمر للتثقيـف العـام،       -٢٥

ت بشأن حقوق الطفل من أجل التوعية املستمرة لعامـة اجلمهـور، ومنـه              مبا يشمل محال  
  .األطفال وأسرهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ برامج إعالمية وتواصلية             -٢٦
مالئمة، مبا يف ذلك محالت إلذكاء وعي اجلمهور، مبا فيه األطفـال، مببـادئ وأحكـام                 

للجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل نشر االتفاقيـة يف     وتشجع ا . االتفاقية
واجلمهور األوسع واألطفال، مبا يف ذلك عن طريق مواد مالئمـة مفـصلة             اآلباء  أوساط  

خصيصا لألطفال من خمتلف األوساط االجتماعية االقتصادية واالجتماعية الثقافية، وكذا يف           
 تطبيق مبادئ وأحكام االتفاقية يف العمليات التشريعية        أوساط املشرعني والقضاة بغية ضمان    

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على السعي إىل احلصول            . والقضائية
) اليونيـسيف (على املساعدات التقنية من جهات منها منظمة األمم املتحـدة للطفولـة              

  . الربملاين الدويلومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واالحتاد

  التدريب    
للمسؤولني  بأن الدولة الطرف تنظم عدة تدريبات     إن اللجنة، وإن كانت حتيط علماً       -٢٧
إنفاذ القوانني واحلكومات احمللية واجلهاز القضائي على حقوق اإلنسان وحقوق الطفـل            عن  

اجها يف املناهج   هذه التدريبات ولعدم إدر   عدم منهجية   بوجه خاص، ال يزال يساورها القلق ل      
  .الدراسية األساسية لربامج التطوير املهين العادية

 توصي اللجنة بتدريب مجيع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ولصاحلهم تدريباً            -٢٨
 على حقوق الطفل، وال سيما القضاة واحملامون وأفراد الشرطة واجلـيش        ومنهجياً مالئماً

عاية االجتماعية واملوظفون العاملون يف مجيع أشـكال        والعاملون يف الصحة والتعليم والر    
  . وعلى مستوى املقاطعات وحملياًالرعاية البديلة وطنياً

  حقوق الطفل وقطاع األعمال التجارية    
أن األعمـال   تشري على   ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف واليت           -٢٩

عاية االجتماعية، مبا يف ذلك الرعايـة الـصحية         التجارية والصناعة تساهم مبوارد ومرافق للر     
بيد أهنا يساورها القلق لعدم تقييم أثر األعمال التجارية والصناعات الثقيلة           . وتعليم األطفال 

.  تاماًاملتنامية بسرعة والصناعة التحويلية وصناعة النسيج وزراعة التصدير على األطفال تقييماً      
 الطرف مل تعتمد بعد، بالرغم من أن السياحة تشكل          ويساور اللجنة قلق خاص لكون الدولة     

 من اقتصاد البلد، تدابري شاملة حلماية الطفل من انتهاك حقوقه، على سبيل املثال               كبرياً قسماً
يف السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املـواد              
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كما تعرب اللجنـة عـن      . األنشطة واملرافق السياحة  اإلباحية، وعمالة األطفال الناشئة عن      
أسفها لعدم وجود إطار مؤسسي قانوين ينظم أنشطة الشركات العاملة يف تايلند والشركات             
التايلندية العاملة يف اخلارج من أجل ضمان االستجابة الفعالة لقـضايا الـصحة والتغذيـة،              

  .األطفالتضّر بعافية ئة اليت ميكن أن واالستغالل االقتصادي واجلنسي، والتلوث وتدهور البي
 الذي اعتمد مبوجبـه     ٢٠٠٨ لعام   ٨/٧يف ضوء قراري جملس حقوق اإلنسان         -٣٠

        / حزيـران  ١٦ املـؤرخ    ١٧/٤و" احلماية واالحترام واالنتصاف  "التقرير املتعلق بإطار    
مها يشري إىل  الذي يطلب إىل الفريق العامل اجلديد متابعة هذه املسألة، وكال       ٢٠١١يونيه  

أن إدراج حقوق الطفل عند استكشاف العالقة بني األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،            
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

لـزم  ُيتوفري إطار تشريعي، مبا يف ذلك مـدونات لقواعـد الـسلوك،         )أ(  
 يف البلـد ويف  الشركات املسجلة يف تايلند باعتماد تدابري ملنع اآلثار الـضارة لعملياهتـا      

  اخلارج على حقوق اإلنسان والتخفيف منها، مع إيالء اهتمام خاص لقطاع السياحة؛ 
تشجيع إدراج مؤشرات وبارامترات حقوق الطفل يف اإلبالغ وتقـدمي            )ب(  

  تقييمات حمددة آلثار األعمال التجارية والصناعة على حقوق الطفل؛
قوق الطفل داخل إقليمها وعندما     اختاذ تدابري لضمان احترام شركاهتا حل       )ج(  

تشارك يف مشاريع يف اخلارج وتوفري سبل االنتصاف املالئمـة، مبـا يف ذلـك املطالبـة           
  انتهاكات؛ حدوث بتعويضات يف حاالت 

ضمان إجراء تقييم حلالة حقوق اإلنسان، مبا فيهـا حقـوق الطفـل،               )د(  
   .ت التجارة احلرة وإبرامهاواعتماد تدابري ملنع االنتهاكات قبل التفاوض على اتفاقا

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
 سـنة   ١٧الدنيا القانونية للزواج هـي      إن اللجنة، وإن كانت ترحب بكون السن          -٣١

 سنة عندما   ١٣هذا احلد األدىن إىل     الحتمال ختفيض   للفتيان كما للفتيات، لُتعرب عن قلقها       
جن نتيجة لذلك من مرتكيب االعتداء الـذين يتفـادون          َزّوجنسياً وقد يُ  لبنات  يعتدى على ا  

  .املتابعة اجلنائية على اجلرمية هبذه الطريقة
 سنة ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل   ٣٢

. وااللتزام به يف مجيع الظروف، وال سيما يف حاالت االعتداء اجلنسي علـى األطفـال              
ولة الطرف مبقاضاة مرتكيب االعتداء اجلنسي على األطفال ومعاقبتهم دون أية   وتوصي الد 
  .استثناءات
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  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
 على أوجـه التفـاوت يف        بالتدابري اجلاري اختاذها للقضاء نسبياً     حتيط اللجنة علماً    -٣٣

م، وكذا التدابري اخلاصة املتخذة بشأن األطفال يف اجلزأين الشمايل         الوصول إىل الصحة والتعلي   
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم كفايـة اجلهـود           . الشرقي واجلنويب احملرومني من البلد    

الرامية إىل استئصال شأفة التمييز املباشر وغري املباشر ضد األطفال، وال سيما فيمـا يتعلـق                
إلعاقة، واألطفال من اجملتمعات احمللية للـشعوب األصـلية أو          بالطفالت، واألطفال ذوي ا   

األقليات الدينية أو اإلثنية، وأطفال الالجئني وطاليب اللجوء، وأطفال العمـال املهـاجرين،             
وال يزال يساور اللجنة قلق بالغ . وأطفال الشوارع، وأطفال املناطق الريفية، واألطفال الفقراء   

وال سيما يف الشمال الشرقي واجلنوب، فيما يتـصل حبـصول           بشأن التفاوت بني املناطق،     
  .األطفال على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليمية

) ٢٦-٢٥، الفقرتان   CRC/C/THA/CO/2(تكرر اللجنة تأكيد توصياهتا السابقة        -٣٤
  :تدابري أكثر فعالية من أجل ما يليعلى اختاذ وحتث الدولة الطرف 

األطفال داخل واليتها القضائية جبميع احلقوق املكرسة       ضمان متتع مجيع      )أ(  
      د من قـوانني تـضمن      ـيف االتفاقية دون متييز، وذلك عن طريق التنفيذ الفعال ملا يوج          

  هذا املبدأ؛
إعطاء أولوية للخدمات االجتماعية وختصيص موارد كافية هلا وتـسريع            )ب(  

ليم وغريمها من اخلدمات لفائدة أكثر      تكافؤ الفرص يف احلصول على الصحة والتع      قيق  حت
  ؛٣٣ على النحو املشار إليه يف الفقرة فئات األطفال استضعافاً

  تنظيم محالت تثقيف عامة شاملة ملنع التمييز ومكافحته يف مجيع أشكاله؛  )ج(  
بالشكل املالئم إلتاحة الرصد الفعال للتمييز حبكـم        صنفة  مجع بيانات م    )د(  

  .جراء تصحيحيالواقع وتوفري أساس إل

  مصاحل الطفل الفضلى    
 باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف واليت تفيـد أن          بالرغم من إحاطة اللجنة علماً      -٣٥

يـساورها  فإهنـا   شىت القوانني اليت متس حقوق الطفل تتضمن مبدأ املصاحل الفضلى للطفل،            
ية واإلداريـة ويف القـرارات      القلق لعدم تطبيق هذا املبدأ بالقدر الكايف يف الدعاوى القضائ         
  .املتعلقة باإليداع يف مؤسسات الرعاية وإدارة الرعاية البديلة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان إدراج مبـدأ               -٣٦
 من االتفاقية، بصورة كاملة يف مجيـع        ٣ من املادة    ١مصاحل الطفل الفضلى، وفقاً للفقرة      
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واخلـدمات  ونية، وكذلك يف القرارات والسياسات والربامج واملـشاريع         األحكام القان 
كمـا ينبغـي أن     . القضائية واإلدارية اليت تؤثر على األطفال، مبا يف ذلك الرعاية البديلة          

  . يستند التعليل القانوين جلميع األحكام والقرارات القضائية واإلدارية إىل هذا املبدأ

  نماءاحلق يف احلياة والبقاء وال    
ترحب اللجنة باإلجنازات اهلامة للدولة الطرف يف احلد من وفيات األطفال والرضع              -٣٧
بيد أهنا يساورها القلـق  . ٢٠١٠ عام   ١٤ إىل   ١٩٩٠ من كل ألف مولود حي عام        ٣٤من  

بشأن احلوادث واإلصابات، مبا فيها حوادث الغرق والسري، اليت ذكر أهنا مـن األسـباب               
  . فالالرئيسية لوفيات األط

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة للوقاية من اإلصـابات              -٣٨
واحلوادث، وخباصة عن طريق تعزيز السياسات املتعلقة برعاية األطفال، والتوعية بتدابري           

  .أمان األطفال، يف أوساط األسر ومقدمي الرعاية واملدارس وعامة اجلمهور

  احترام آراء الطفل    
 باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف واليت ذكـرت         بالرغم من إحاطة اللجنة علماً      -٣٩

وجود جمالس لألطفال والشباب على املستويات الوطين واملقاطعايت واحمللي، يساورها القلـق      
لعدم إتاحة فرصة جلميع األطفال لإلعراب عن آرائهم حبرية وللمشاركة يف القرارات الـيت              

 لبيت واجملتمع احمللي، ويف اإلجراءات اإلدارية والقضائية، وهو ما يعود جزئياً          تؤثر عليهم يف ا   
ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون جمالس األطفال والـشباب تعوزهـا           . إىل املواقف التقليدية  

  .نشطةاألاملوارد واملوظفون لتنظيم 
بشأن حق ) ٢٠٠٩(١٢ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ١٢يف ضوء املادة   -٤٠

الطفل يف االستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ضـمان              
 سنة يف القرارات اليت تؤثر      ١٨املشاركة الفاعلة جلميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن         
كما توصي الدولة الطـرف     . عليهم يف األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي وإشراكهم فيها       

راض منتظم ملدى مراعاة آراء األطفال وأثرها على صنع السياسات وقرارات بإجراء استع 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تـدابري          . احملاكم وتنفيذ الربامج  

  .لزيادة دعم جمالس األطفال والشباب

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  -دال  

  واالحتفاظ باهلوية/االسم واجلنسية    
 الذي نص على سـبل انتـصاف ملـن          ٢٠٠٨ترحب اللجنة بقانون اجلنسية لعام        -٤١

، مبن يف ذلك أطفاهلم، وعلى جتنيس فئات حمـددة مـن            ١٩٧٢أسقطت عنهم اجلنسية عام     
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رين وكذا أطفال املهـاج   ون  ن حتت الكفالة واألطفال املتبنّ    واألشخاص منها األطفال املوجود   
 مبجهودات الدولة   علماًوإذ حتيط اللجنة    . ١٩٩٢ن يف تايلند قبل عام      وغري القانونيني املولود  

الطرف الرامية إىل التوصل إىل اتفاقات ثنائية مع البلدان اجملاورة، ال يزال يساورها القلق مع               
ل ذلك لكون عدد كبري من األطفال، وال سيما أطفال الشعوب األصلية واألقليات وأطفـا             

  .العمال املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء، ليست هلم جنسية أو ميكن أن يفقدوها
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة تشريعاهتا وسن أخرى من أجل              -٤٢

ضمان إمكانية احلصول على اجلنسية التايلندية جلميع األطفال املعرضني خلطـر انعـدام             
وتوصـي اللجنـة    . ٤١ئات احملرومة املشار إليها يف الفقرة       اجلنسية، مبن فيهم أطفال الف    

 املتعلقة بوضع األشـخاص     ١٩٥٤الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية عام          
 املتعلقة خبفض   ١٩٦١ امللحق هبا، واتفاقية عام      ١٩٦٧عدميي اجلنسية وبروتوكول عام     

   .حاالت انعدام اجلنسية

  تسجيل املواليد    
 الذي ينص على التسجيل املتـأخر       ٢٠٠٨للجنة بقانون السجل املدين لعام      ترحب ا   -٤٣

وكذا العديد من التنظيمات، مبا فيها املتعلقة ببطاقات تسجيل اجلماعات اإلثنية لسكان اهلضاب             
بيد أن اللجنة يساورها القلق لبقاء عدد هام من األطفال دون تسجيل،            . والرضع املتخلى عنهم  

وال يزال يساورها القلق أيضاً     . لفقراء وأطفال الشعوب األصلية واملهاجرين    وال سيما األطفال ا   
  .لفرض الدولة الطرف عقوبة، وإن كانت منخفضة، على التأخري يف التسجيل

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لكفالة تسجيل مجيع األطفال املولودين             -٤٤
 بسبب الوضع االقتصادي لوالديهم وإثنيتهم      يف إقليمها، وال سيما األطفال غري املسجلني      

          كما توصي الدولة الطرف بتنفيذ بـرامج توعيـة عامـة،           . ووضعهم من حيث اهلجرة   
 يف إقليمها لكنـهم ال يزالـون غـري          مبا يشمل محالت لتسجيل املواليد املولودين فعالً      

 واختاذ تدابري بديلـة     مسجلني، وكذلك إسقاط العقوبات املالية على التأخري يف التسجيل        
  .لضمان تسجيل املواليد يف الوقت املناسب

  محاية اخلصوصية    
 باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتوعية حبقوق الطفـل يف           علماًبينما حتيط اللجنة      -٤٥

وسائط اإلعالم، يساورها القلق لعدم احترام وسائط اإلعالم حلقوق األطفال يف اخلـصوصية   
 يف تغطياهتا وإلمكانية إثبات هوية األطفال يف كثري من األحيـان عـن طريـق                 تاماً احتراماً

املعلومات ذات الصلة اليت تقدمها هذه الوسائط من مثل األمساء العائلية والعناوين والـصور،         
وال سيما يف احلاالت احلساسة املتعلقة باالعتداء على األطفال واستغالهلم ويف إطار قـضاء              

  .األحداث
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 اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لكفالة احتـرام حـق األطفـال يف              توصي  -٤٦
وتوصي الدولـة   . اخلصوصية يف مجيع األوقات، وال سيما يف وسائط اإلعالم اجلماهريي         

الطرف بسن تشريعات حلماية هوية الطفل من أن تذكر يف مجيع أشكال وسائط اإلعالم              
توعيـة  صي أيضاً الدولة الطرف مبواصلة      وتو. وإنشاء آليات رصد فعالة لضمان االمتثال     

مهنيي وسائط اإلعالم اجلماهريي حبقوق الطفل وتشجيع إشراك األطفال يف القـرارات            
  .ويف إنتاج برامج األطفال

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنية     
وعالوة على  . يساور اللجنة القلق لكون العقوبة البدنية داخل البيت ال تزال قانونية            -٤٧

 من القانون املدين والتجاري بأنه حيق ملن هلم السلطة الوالدية على            ١٥٦٧ذلك، تنص املادة    
  . هبدف التأديب" معقولة"األطفال فرض عقوبة 

، CRC/C/THA/CO/2(تكرر اللجنة تأكيد خماوفها ومالحظاهتا اخلتامية الـسابقة           -٤٨
              عـاة تعليقيهـا العـامني      وتـشجع الدولـة الطـرف علـى مرا        ) ٤١ و ٤٠الفقرتان  

) ٢٠٠٦(٨بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف ورقم       ) ٢٠١١(١٣رقم  
بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة اجلسدية وغريها من ضروب العقوبة القاسـية أو               

  . املهينة عند اعتماد تدابري ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال
  :لجنة الدولة الطرف مبا يليوتوصي ال  
 للعقوبة البدنية لألطفال يف البيت وأماكن الرعاية        احلظر الصريح قانوناً    )أ(  

  ألغراض التأديب؛ذلك البديلة، مبا يف 
األخذ بربامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئـة االجتماعيـة،            )ب(  

ر املؤذية للعقوبة البدنية بغية تغـيري       تشرك األطفال واألسر واجملتمعات احمللية، بشأن اآلثا      
  املواقف وتشجيع األشكال البديلة واإلجيابية وغري العنيفة لتنشئة األطفال وتأديبهم؛

إعطاء أولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال وضـمان      )ج(  
  ؛)A/61/299(التنفيذ الفعلي لتوصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال 

توفري معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسـة املـشار         )د(  
إليها أعاله يف التقرير الدوري املقبل، وال سيما التوصيات اليت سلط عليها الضوء املمثل              

  :اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، وال سيما ما يلي
نع مجيع أشكال العنف    أن توضع يف كل دولة استراتيجية وطنية شاملة مل         '١'

ضد األطفال وإساءة معاملتهم والتصدي هلا، مع إيالء اهتمـام خـاص          
  لنوع اجلنس؛ 
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األخذ حبظر قانوين وطين صريح جلميع أشكال العنف املرتكـب ضـد             '٢'
  األطفال يف مجيع األماكن؛ 

توحيد النظام الوطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وبرنامج األحبـاث         '٣'
  .ف ضد األطفال وإساءة معاملتهماملتعلق بالعن

، ١١-٩، و )٢-١الفقرتان   (١٨، و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩، و)٤الفقرة  (٢٧، و٢٥، و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
تشري اللجنة بقلق إىل أن اهلجرة الداخلية املتنامية أضعفت الروابط األسرية وتركت              -٤٩
يد من أطفال املناطق الريفية حتت رعاية أجدادهم بوصفهم املعيلني الرئيـسيني هلـؤالء              العد

  .األطفال دون دعم أو خدمات كافية
         حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل إصـالح قـانوين               -٥٠

وتوصي اللجنة  . املا يتعلق مبسؤوليات الوالدين ووضع تدابري ملنع تفكك األسرة وتعزيزه         
الدولة الطرف باستعراض ما يوجد من مرافق دعم الوالدين واملعيلني واختـاذ التـدابري              

كما توصـي اللجنـة     .  من االتفاقية  ٢٧ و ١٨املناسبة لتعزيز هذه املرافق وفقاً للمادتني       
الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقيات الهاي ذات الصلة، وال سيما االتفاقيـة            

 املتعلقة بالوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال           ٣٤م  رق
   .املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
تشري اللجنة بتقدير إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطـرف والـيت تفيـد بأهنـا             -٥١

 أسرة كفيلة يف السنة وهي بصدد صياغة استراتيجية وطنية          ٣ ٠٠٠م  خصصت ميزانية لدع  
بيد أهنا يساورها القلق بشأن ما ذُكر من اعتماد مفـرط           . للرعاية املؤقتة املعتمدة على األسر    

)  مؤسـسة  ٢٩ طفـل يف     ٧ ٠٠٠(على الرعاية املؤسسية لألطفال احملرومني من بيئة أسرية         
ويساورها القلق كذلك من عـدم وجـود        . ليهاونقص رصد هذه املؤسسات واإلشراف ع     

لوائح تنظم املؤسسات ونظام الكفيل، مبا يف ذلك رعاية ذوي القرىب، ومن عـدم وجـود                
  .ختطيط دائم لفائدة األطفال ما إن يدخلوا أماكن الرعاية البديلة

  :تكرر اللجنة تأكيد توصياهتا السابقة للدولة الطرف مبا يلي  -٥٢
ملة لتقييم حالة األطفال املودعني يف مؤسسات، مبـا يف          إجراء دراسة شا    )أ(  

  ذلك ظروف عيشهم وخمططات الرعاية واخلدمات املقدمة؛ 
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وضع معايري واضحة باملؤسسات القائمة ونظام الكفالة، مبا فيها قواعـد             )ب(  
 مـن االتفاقيـة،   ٩إلشراك األطفال وذويهم يف عمليات صنع القرار وفقاً ألحكام املادة       

 مـن   ٢٥ إجراء استعراض دوري لظروف إيداع األطفال، وفقاً ألحكام املـادة            وكفالة
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إمتام االستراتيجية الوطنية           . االتفاقية

  للرعاية املؤقتة القائمة على األسرة اليت تضمن املصاحل الفضلى للطفل وبدء تنفيذها؛
ضمان مراقبة جيدة مجيع مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة، مبا يف ذلك             )ج(  

بواسطة آليات مستقلة لرصد الشكاوى واملنظمات غري احلكومية، وذلك من أجل محاية            
  حقوق األطفال؛ وتيسري سبل وصول األطفال إىل هذه اآلليات؛ 

ملؤسـسات إىل   اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلعادة األطفال املـودعني يف ا           )د(  
  أخري؛تدبري أسرهم كلما أمكن ذلك، وعدم اللجوء إىل إيداع األطفال يف املؤسسات إال ك

اختاذ تدابري استباقية لتعزيز األسرة وحفظها من أجل احليلولة دون إيداع         )ه(  
  .األطفال يف املؤسسات على نطاق واسع

ملتعلقة باالستخدام املالئـم    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي املبادئ التوجيهية ا        
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٤٢قـرار اجلمعيـة العامـة       (للرعاية البديلة لألطفـال     

  ).، املرفق٢٠٠٩ديسمرب /األول

  تبين األطفال    
 وتعد من اإلجيابيـات أن  ٢٠١٠ترحب اللجنة باعتماد قانون تبين األطفال لعام        -٥٣

التبين على الصعيد الدويل وأهنا قد وضعت       الدولة الطرف تعطي أولوية للتبين احمللي على        
طفال الذين يعيـشون  األأعداد كثرة وبالنظر إىل . لوائح بشأن التبين على الصعيد الدويل    

أحوال االستضعاف يف الدولة الطرف، وال سيما األطفال ذوو اإلعاقة واألطفال الفقراء            
 االجتار باألشخاص،   وأطفال الشوارع واألطفال عدميو اجلنسية، وكذلك ارتفاع حاالت       
  .توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان نظام للرصد الفعال لعملية التبين

  االعتداء على األطفال وإمهاهلم    
ترحب اللجنة بالدراسة الواسعة النطاق عن حالة العنف ضد األطفال اليت أطلقتـها               -٥٤

عدد كبري من األطفال    بيد أهنا ال تزال يساورها القلق من إمهال         . ٢٠١١الدولة الطرف عام    
  .بسبب هجرة والديهم إىل املناطق احلضرية أو وفاهتم لسبب ذي صلة باإليدز

الظـروف لتوحيـد    لتهيئة  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة          -٥٥
العائالت اليت تفرقت بسبب اهلجرة الداخلية، مبا يف ذلك إمكانيات اصطحاب الوالدين            

وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإيالء اهتمـام خـاص         .  املناطق احلضرية  أطفاهلم معهم إىل  
  .لأليتام وضمان إمدادهم بعائالت كفيلة يف الوقت املناسب



CRC/C/THA/CO/3-4 

15 GE.12-40768 

، )٣الفقـرة    (١٨، و ٦املواد  (اإلعاقة واخلدمات الصحية األساسية والرعاية        -واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦، و٢٤، و٢٣و

  اقةاألطفال ذوو اإلع    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني نوعية حياة األشـخاص ذوي               -٥٦

             اإلعاقة من خالل اعتماد اخلطة الوطنية لتعزيـز نوعيـة احليـاة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                 
وترحـب أيـضاً    . ٢٠٠٨ وقانون تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة لعام        ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  

بيد أن اللجنة يساورها بالغ     .  يشمل األطفال ذوي اإلعاقة    اليت تقدم تعليماً  دارس  تنامي عدد امل  ب
ألطفال ذوي اإلعاقة املوجودين خارج املدارس والذين ال تعتربهم السياسات          كثرة ا القلق بشأن   

كما يساور اللجنة القلـق     . املتعلقة بالشباب فئة ذات احتياجات خاصة من الفئات املستهدفة        
  .سبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتلقون التعليم بعد املستوى ما قبل املدرسيحملدودية ن

توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض حالة األطفال ذوي اإلعاقة من حيـث              -٥٧
إمكانية حصوهلم على خدمات التعليم وإعطاء أولوية لتطوير تعليم يشمل اجلميع علـى             

ما توصي الدولة الطـرف مبعاجلـة قـضية         ك. إيداع األطفال يف املؤسسات املتخصصة    
األطفال ذوي اإلعاقة على النحو املالئم يف السياسات املتعلقة بالشباب، مع مراعاة تعليق             

  .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩اللجنة العام رقم 

  الرعاية الصحية واخلدمات الصحية     
ظام التغطيـة بالرعايـة الـصحية       ترحب اللجنة بإجنازات الدولة الطرف يف إقامة ن         -٥٨

نـديني، ومنـهم    الالشاملة الذي يضمن العالج الطيب اجملاين من معظم األمراض جلميع التاي          
بيد أهنا ال يزال يساورها بالغ القلق بـشأن  . األطفال، وكذا يف حتسني تغذية األطفال عموماً     

جتماعي ألسرهم ومدى   أوجه التفاوت الشديد يف التغذية فيما بني األطفال حسب الوضع اال          
كما يساور اللجنة القلق لكـون نقـص   . تعلم أمهاهتم وخلفيتهم اللسانية وموقعهم اجلغرايف  

  . بالرغم من بعض أوجه التحسناليود ال يزال متفشياً
حتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع التدابري الرامية إىل حتسني تغذيـة مجيـع           -٥٩

قتصادي ألسرهم ومدى تعلم أمهاهتم وما إذا كانوا        األطفال بصرف النظر عن الوضع اال     
نية تايلندية أو غري تايلندية وعما إذا كان مـوقعهم اجلغـرايف يف املنـاطق        امن خلفية لس  

ويف هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على إجراء حتليـل          .  النائية و الريفية أ  واحلضرية أ 
وإضافة إىل ذلـك،  . رومة ودرجتهألسباب نقص تغذية األطفال يف الفئات االجتماعية احمل    

توصي الدولة الطرف بتحسني الوضع التغذوي لألطفال عن طريق مجلة أمور منها احلـد              
من نقص اليود من خالل أمور منها األخذ بتشريعات وسياسات ترمي إىل حتقيق تعمـيم               

   .امليودنوضمان االمتثال وتعميم استهالك امللح يودنة امللح، 
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  ةالرضاعة الطبيعي    
 يف  ٥ (جداًياً   أشهر متدن  ٦يساور اللجنة القلق لكون معدل الرضاعة الطبيعية لفترة           -٦٠
.  يف املائـة ٥٠ إىل ية أيـضاً وتـصل   متدن، كما أن نسبة بدء الرضاعة الطبيعية مبكراً      )املائة

ويساورها القلق كذلك لعدم وجود الئحة قانونية لتنظيم التسويق والترويج احملموم لبـدائل             
  . األم، وإن كانت هناك تدابري طوعيةلنب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتوسيع جهودها الرامية إىل تـشجيع بـدء            -٦١

، واالقتصار على الرضاعة الطبيعية خالل الـستة أشـهر األوىل           الرضاعة الطبيعية مبكراً  
 ومواصلتها، وذلك عن طريق توعية وتثقيف اجلمهور، وال سـيما األمهـات، بأمهيـة             

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد      . الرضاعة الطبيعية وخماطر الرضاعة االصطناعية    
تسويق بدائل لنب األم، وضمان     قواعد  الئحة قانونية ألنشطة تسويق بدائل لنب األم وفقاً ل        

وإضافة إىل ذلك، حتث الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري         . االمتثال والرصد الفعالني هلا   
مؤسسات الوالدة إىل مستشفيات صديقة للطفل تدعم الرضاعة الطبيعيـة،       لتحويل مجيع   

وضمان تدريب مهنيي الرعاية الصحية الذين هلم صلة بأعمال رعايـة األمومـة علـى               
  .الرضاعة الطبيعية

  صحة املراهقني    
اإليـدز والعـدوى   ترحب اللجنة باخنفاض عدد األشخاص الذين ميوتون بـسبب           -٦٢

وإن كانت التغطية ال تشمل     ام األدوية املضادة للفريوسات القهّعرية،      بفريوسه بفضل استخد  
يعيـشون  بصورة كافية غري التايالنديني من مثل املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء الذين            

ويساور اللجنة قلق خاص من ارتفاع عدد النساء اللوايت ال علم           . أوضاع استضعاف خاصة  
 والستمرار وصم حاملي    اإليدز والعدوى بفريوسه   من انتقال    هلن باألساليب األساسية للوقاية   

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة     . ، مبن فيهم األيتام، والتمييز ضدهم     الفريوس أو املصابني به   
قلق حقيقي من أن محل املراهقات ميثل مشكلة متنامية تؤدي أيضاً إىل زيادة عدد حـاالت                

  .اإلجهاض غري القانوين
  :ة الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجن  -٦٣

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتثقيف األطفال واملراهقني وأسرهم يف خمتلف            )أ(  
   وغريه من األمراض املنقولة جنسياً؛اإليدز والعدوى بفريوسهاجملتمعات احمللية بشأن 

شمل األطفـال   ياخلدمات الصحية واالجتماعية األساسية ل    نطاق  توسيع    )ب(  
   ومكافحة مجيع أشكال الوصم والتمييز بكل قوة؛ثر هتميشاًواألسر األك

تكثيف جهودها الرامية إىل التوعية بالعواقب السلبية للحمل واإلجهاض           )ج(  
  املبكرين؛
تعزيز برامج الصحة اإلجنابية للمراهقني، مبا يف ذلك التـدريب علـى              )د(  

  املهارات احلياتية؛ 
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رية االستشارات، ودعم الفتيـات     ضمان مشولية اخلدمات الصحية، وس      )ه(  
  . احلوامل، وتسريع اعتماد مشروع قانون الصحة اإلجنابية

  املواد املسببة لإلدمانتعاطي املخدرات و    
 الذي حيظر بيـع     ٢٠٠٨ترحب اللجنة بقانون احلد من املشروبات الكحولية لعام           -٦٤

 عـدد  ألن بقلـق بـالغ   بيد أهنا تشري.  سنة٢٠املشروبات الكحولية ملن تقل أعمارهم عن    
  . ، بالرغم من التدابري املتخذةاألطفال الذين يتعاطون الكحول واملخدرات ال يزال كبرياً

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك تنظـيم                -٦٥
ـ  إىل املراهقني بـشأن اآلثـار الـسلبية للتبـغ وال           محالت توعية موجهة حتديداً    ول كح

وينبغي أن يشمل هذا تثقيف األقران والتدريب على مهارات احلياة املتعلقة           . واملخدرات
كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف توفري برامج العالج وإعـادة           . بالتدخالت الوقائية 

  .التأهيل لفائدة األطفال واملراهقني املدمنني على املخدرات والكحول

  مستوى املعيشة    
 يف املائة من األسر يف املناطق احلضرية        ١٠القلق بشأن ما ذكر من أن       يساور اللجنة     -٦٦

تعيش يف أحياء فقرية وبشأن تزايد التفاوت يف الدخل وبشأن كون نسبة كبرية من األسـر                
تواجه مشاكل يف الوصول إىل خدمات أساسية من مثل التغذية وامللبس واإلسكان وامليـاه              

 بشأن استمرار مشكلة أوجـه      ا الذي أبدته سابقاً   كما تكرر تأكيد قلقه   . والصرف الصحي 
التفاوت الكبرية يف مستويات الدخل بني املناطق، وال سيما فيما بني مناطق الشمال والشمال      

  . الشرقي واجلنوب
تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف ختـصيص مـوارد          -٦٧

كما . ا يف مناطق الشمال والشمال الشرقي واجلنوب   لتدابري احلد الفعلي من الفقر، وال سيم      
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

تعزيز جهودها الرامية إىل تنمية القدرة على وضع ورصد اسـتراتيجيات             )أ(  
 إمكانية  ، على وجه اخلصوص   ،احلد من الفقر على الصعيدين احمللي واجملتمعي، حبيث تضمن        

 أساسية من مثل التغذية الكافية وامللبس واإلسـكان         احلصول بصورة عادلة على خدمات    
  واملياه والصرف الصحي، وكذا اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليم؛

اعتماد تدابري خاصة مؤقتة وإجراءات إجيابية لرفـع املـستوى املعيـشي              )ب(  
للسكان احملرومني، مبا يف ذلك تقدمي أموال خمصصة ومساعدة ملموسة لـدعم األطفـال              

  األسر اليت تعاين الفقر بصورة غري متناسبة؛و
دراسة جدوى األخذ بنظام شامل ملخصصات الطفولة من أجل تـصحيح             )ج(  

 والنظر يف الفائدة    أوجه التفاوت وإعطاء كل طفل فرصة متساوية يف انطالقة جيدة يف احلياة           
  .من ذلك
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  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -زاي  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
 للهدف املتعلق بالتعليم من األهداف      تشيد اللجنة بالدولة الطرف على حتقيقها سلفاً        -٦٨

،  عاماً ١٥اإلمنائية لأللفية، حيث اعتمدت برنامج التعليم اإلجباري اجملاين للجميع حىت سن            
  :بيد أهنا تعرب عن أسفها ملا يلي. عزيز مناء الطفولة املبكرةوباشرت سياسات وتدابري لت

 امللتحقون بالتعليم غري    ٥و ٣أن عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          )أ(  
 املدرسي، وال سيما الذين ال يتحدثون التايلندية أو املنحدرون من أسر فقرية، ال يزال متدنياً              

        عات ال تزال مستمرة حيث يلتحـق، علـى سـبيل          وأن أوجه التفاوت الشديدة بني املقاط     
 يف املائة يف    ٥٤ب  يف املائة من الصغار بالتعليم ما قبل املدرسي يف الشمال مقارنة             ٧٨،  املثال

  ؛اجلنوب
              م االبتـدائي مـن الفئـة       ـف طفل يف سن التعلي    ـ أل ٦٠٠أن أزيد من      )ب(  
  ؛ ٢٠١٠عام  باملدارس من غري امللتحقني كانوا ١١-٦العمرية 

ستمرار تدين معدل االحتفاظ باألطفال وانتقاهلم يف مجيع املستويات، مـع       ا  )ج(  
ارتفاع حقيقي لعدد األطفال املفتقرين إىل التعليم الثانوي الذي ال تتعدى نـسبة التـسجيل               

   يف املائة؛ ٧٢,٢الصافية به 
وية يف املقاطعات احلدودية     أكرب من الفتيان يغادرون املدارس الثان      أن عدداً   )د(  
  اجلنوبية؛
أن استخدام لغات اإلثنيات واألقليات يف املدارس منذ السنوات األوىل غري             )ه(  

  كاف البتة؛
املدرسـني  قلة عدد    ال تزال رديئة بسبب أمور منها        أن نوعية التعليم إمجاالً     )و(  

  طرة؛واملواد واملرافق التعليمية، وال سيما يف املناطق النائية واخل
أن النتائج التعليمية متدنية كما بينت ذلك اختبارات برنامج التقييم الدويل             )ز(  

             يف املائة مـن األطفـال التايالنـديني البالغـة           ٤٣ اليت مل جيتزها إال      ٢٠٠٩للطالب لعام   
ـ         ٥٣ سنة يف القراءة والعلوم وإال       ١٥أعمارهم   ني  يف املائة يف الرياضيات، مع تفاوت هام ب

  .املناطق احلضرية والريفية
بـشأن أهـداف التعلـيم      ) ٢٠٠١(١ويف ضوء تعليقي اللجنة العامني رقـم          -٦٩
بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، حتث اللجنة الدولـة    ) ٢٠٠٥(٧و

  :الطرف على ما يلي
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 مولدهاعتماد سياسات وتدابري أخرى فعالة لكي تضمن لكل طفل، منذ             )أ(  
 سن االلتحاق باملدرسة، إمكانية للنماء الشامل يف مرحلة الطفولة املبكرة وذلـك             وحىت

بتقدمي دعم فعال للخدمات األساسية للصحة والتغذية والتعليم واحلماية لـضمان منائـه             
  الكامل؛
 للنماء يف مرحلـة الطفولـة       وضع معايري للجودة ومعايري مقبولة دولياً       )ب(  

احمللية اليت تقع عليها مسؤولية النمـاء يف مرحلـة الطفولـة            املبكرة لتطبقها احلكومات    
  املبكرة؛

ن من أسر فقرية  وتشجيع األطفال الذين ال يتحدثون التايالندية واملنحدر        )ج(  
على االلتحاق بربامج النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة وإجياد حمفزات لذلك، وال سـيما              

  ة؛أطفال املناطق الشمالية الشرقية واجلنوبي
اختاذ تدابري عاجلة لتوفري فرص التعليم للعدد الكبري من األطفال البالغني             )د(  

  ؛املوجودين خارج املدارس حالياً)  سنة١١-٦(سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
إجراء دراسة شاملة عن أسباب التسرب املدرسي وحجمه وعن تـدين             )ه(  

ي ووضع خطة عمل بإطار زمين واضح حلل        مستوى االحتفاظ بالتالميذ يف النظام التعليم     
  املشاكل، مع إيالء اهتمام خاص لألبعاد اجلنسانية وأوجه التفاوت والتدابري الوقائية؛

تشجيع األطفال، وال سيما الفتيان يف املقاطعات احلدودية اجلنوبية، على            )و(  
  مواصلة تعليمهم يف املدارس الثانوية؛

 لضمان تعليم ثنائي اللغة ٢٠١٠يم اللغة لعام تنفيذ السياسة الوطنية لتعل  )ز(  
 ٣٠ منذ السنوات املبكرة، وال سيما لألطفال غري الناطقني بالتايالندية، وفقاً للمادة             فعالً

  من االتفاقية؛
احلصائل عتماد تدابري واضحة وملموسة لتحسني نوعية التعليم وحتسني         ا  )ح(  

 مبا يف ذلك عن طريق توفري مـواد ومرافـق           ، كبرياً التعليمية يف مجيع املستويات حتسيناً    
التدريس والتعلم، وتعزيز تدريب املدرسني واإلشراف عليهم، وزيادة توظيف املدرسـني           
املؤهلني، وخباصة من النساء ومن مجاعات األقليات والشعوب األصلية، وتعزيـز بنـاء             

  القدرات يف وزارة التعليم، وحتسني نظم رصد تعلم األطفال؛
 يف التصديق على اتفاقية منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم            النظر  )ط(  

  .والثقافة ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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ـ ( تدابري احلماية اخلاصة    -حاء   ، )د(-)ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢واد  امل
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  األطفال طالبو اللجوء والالجئون    
لومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن توفري بعـض          باملع علماًإن اللجنة، إذ حتيط       -٧٠

خدمات الرعاية االجتماعية، ليساورها القلق بشأن الظروف غري املالئمة يف خميمات الالجئني            
، وبشأن اعتبار الالجئني وطاليب اللجـوء       ")األشخاص املشردين خارجياً  "ما يسمى   (املؤقتني  

أو / غري قانونيني وتعرضـهم لالعتقـال و       املوجودين خارج املخيمات ويف املناطق احلضرية     
وعالوة علـى   . أو البقاء فيه بصورة خمالفة للقانون     /أو الترحيل لدخول البلد و    /االحتجاز و 

ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم تسجيل الدولة الطرف بعُد لطاليب اللجوء الذين وصـلوا               
  .، على حنو ما ذكر وفد الدولة الطرف٢٠٠٩ منذ عام حديثاً
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني األوضاع يف              -٧١

ها كما توصي. خميمات الالجئني املؤقتني عن طريق توفري احتياجاهتم األساسية بصورة كافية 
.  من أجل معرفة ما قـد حيتاجونـه        بتجديد تسجيلها لطاليب اللجوء الذين وصلوا حديثاً      

 اللجنة الدولة الطرف مبعاملة طاليب اللجوء والالجئني وفقـاً          وعالوة على ذلك، توصي   
. لوضعهم وعدم تعريضهم لالحتجاز أو الترحيل إىل بلد قد تتعرض فيه أرواحهم للخطر            

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب املساعدة التقنية من مفوضـية              
اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على     كما توصي   . األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني    

 امللحق هبا وبإنشاء    ١٩٦٧ املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكول عام       ١٩٥١اتفاقية عام   
  .إطار مؤسسي حلماية الالجئني

  األطفال الذين يعيشون اهلجرة    
 والـيت   ٢٠٠٨ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أدخلت على قانون محاية العمالة لعام             -٧٢

اجرين من العمل بشكل قانوين ومن احلصول على الرعاية االجتماعية، مبا يف ذلـك              متكن امله 
بيد أهنا يساورها القلق لكون العديد من العمال املهاجرين الذين          . احلصول على الصحة والتعليم   

يعيشون يف أوضاع غري قانونية وكذا أطفاهلم يواجهون االعتقال والترحيـل دون أي تقيـيم               
 ما يعيش أطفال العمال املهـاجرين       وإضافة إىل ذلك، كثرياً   . انت عودهتم آمنة  ملخاطر ما إذا ك   

  .يف أوضاع سيئة ويكون العديد منهم عرضة للعمل لساعات طويلة يف ظروف خطرة
توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم خماطر ما إذا كانـت إعـادة                -٧٣

وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنـة الدولـة        . ةاملهاجرين وأطفاهلم إىل بلداهنم األصلية آمن     
ذ التدابري التشريعية والسياساتية الالزمة حلماية األطفال يف خمتلف أوضـاع           االطرف باخت 

  .اهلجرة من االستغالل وظروف العمل اخلطرة
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  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال     
 والذي ينص علـى     ٢٠١١عتمد عام    بقانون محاية خدم املنازل امل     علماًحتيط اللجنة     -٧٤

 سنة  ١٥محاية شروط العمل واحلد األدىن لألجور وبيئة عمل آمنة لألطفال البالغة أعمارهم             
فما فوق، وكذلك بالسياسة العامة واخلطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال             

     نني الدولة الطـرف    بيد أن اللجنة ال يزال يساورها القلق لكون قوا        . ٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة  
وخدمـة  لتسّول  يف الزراعة، والقطاع السياحي، ويف ا     نظاميني  ال توفر احلماية للعمال غري ال     

 سنة، وال سيما حيث     ١٥املنازل، حيث هناك وجود كبري لألطفال الذين تقل أعمارهم عن           
  .األطفال األجانب وأطفال الشوارع

، من  نظامية األطفال يف القطاع غري ال     توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة عمال       -٧٥
وخدمة املنازل، وتقـدمي معلومـات عنـها يف         لتسّول  مثل الزراعة والقطاع السياحي وا    

تقريرها الدوري املقبل واختاذ تدابري لتعزيز نظام تفتيش العمل من أجل رصد األطفـال              
ـ      . الذين يعملون يف هذه القطاعات وكشفهم      شريعاهتا وحتث الدولة الطرف على تعديل ت

مع إيالء اهتمام خاص للفئات املستضعفة      نظامية  حلظر عمل األطفال يف القطاعات غري ال      
وتوصي الدولة الطرف بالنظر    . من األطفال من مثل األطفال األجانب وأطفال الشوارع       

املتعلقة بالعمل الالئق   ) ٢٠١١(١٨٩يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
  .ليةللعمالة املرت

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
        ) ٢٠ و١٩رقـم   (قـانون العقوبـات     لني اللذين أُدخال على     ترحب اللجنة بالتعدي    -٧٦
لكـن  .  إىل عمـر الـضحية  جرمية االغتصاب استناداً واللذين حيّددان عقوبات     ٢٠٠٧عام  

، داخل   وإناثاً فال، ذكوراً يساورها بالغ القلق لتفشي االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األط        
ويساورها القلق كذلك بشأن عدم وجود محاية لألطفـال الـضحايا مـن             . الدولة الطرف 

مرتكيب االعتداء، وال سيما داخل األسرة، وهو قلق يزيد منـه طـول مـدة التحقيقـات                 
ن زيادة  ويساور اللجنة القلق أيضاً م    . والدعاوى يف القضايا اجلنائية املتعلقة باالعتداء اجلنسي      

االجتار باألطفال األجانب الذين جيلبون من البلدان اجملاورة إىل تايلند ألغـراض االسـتغالل     
اجلنسي، وهو ما يساهم يف كرب حجم قطاع السياحة بغرض ممارسة اجلنس مع األطفـال يف        

بغرض  ما ُيتجر باألطفال التايالنديني ويساقون إىل بلدان أجنبية         البلد، ويف الوقت نفسه كثرياً    
وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن األطفال الذين ُيتجـر            . االستغالل اجلنسي 

  .هبم داخل البلد، وال سيما أطفال األسر الفقرية واملهاجرين غري القانونيني واألقليات اإلثنية
        ، حتث الدولـة الطـرف علـى    )٢٠١١(١٣ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم        -٧٧

  :ما يلي
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مواصلة جهودها الرامية إىل توعية اجلمهور وتعزيز آليـات الكـشف             )أ(  
والوقاية املبكرين وضمان محاية تامة جلميع األطفـال ضـحايا االسـتغالل واالعتـداء              

  اجلنسيني، داخل األسرة وخارجها على السواء؛
اختاذ التدابري الالزمة لتقليص مدة التحقيقات والـدعاوى يف القـضايا             )ب(  

ئية املتعلقة باالعتداء اجلنسي على أطفال وضمان احلماية املناسبة لألطفال الـضحايا            اجلنا
  من اجلناة؛
إجراء حبث شامل بشأن األسباب اجلذرية لالستغالل واالعتداء اجلنسيني          )ج(  

 يف مجيع السياقات، سواء تعلق بتايالنديني أو أجانب داخل الدولة            وإناثاً لألطفال ذكوراً 
 طبيعتهما وحجمهما، وتقدمي بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقـات          الطرف، وبشأن 

  واحملاكمات اليت أجريت يف هذا الصدد؛
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ، وهي تفعل ذلـك، توصـياهتا              )د(  

مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف           
وكذلك توصيات املقررة اخلاصـة املعنيـة       ) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(املواد اإلباحية   

باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال، بعـد زيارهتـا للدولـة الطـرف يف                
كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة الوثائق اخلتامية املعتمدة         . ٢٠١١أغسطس  /آب

 ١٩٩٦ لألطفال اليت عقدت أعـوام       خالل املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي     
  .كهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو على التوايلو يف ست٢٠٠٨ و٢٠٠١و

  خطوط املساعدة اهلاتفية    
تشري اللجنة إىل أن شعبة اخلدمات االجتماعية واجمللس الوطين للطفل يـديران              -٧٨

 توحيد هـذين    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف     . خطني هاتفيني ملساعدة األطفال   
وينبغي أن يغطـي    . اخلطني اهلاتفني يف خط هاتفي وطين واحد من أجل مزيد من الكفاءة           

 على مدار الساعة وأن يكون سـهل التـذكر          اخلط اهلاتفي البلد برمته وأن يكون متاحاً      
 أرقام وأن تكون له موارد مالية وتقنية كافية وكذا موظفون مدربون للرد ٤-٣ من مؤلفاً

وتوصي اللجنة الدولـة    . فال وحتليل املكاملات من أجل اختاذ إجراءات مالئمة       على األط 
الطرف كذلك بالسعي إىل احلصول على مساعدة تقنية يف هذا الصدد من جهات منـها               

  .اليونيسيف واملنظمة الدولية ملساعدة األطفال

  إدارة قضاء األحداث    
 املنـشئ  ٢٠١٠إلجرائي لعـام  ترحب اللجنة مبحكمة األحداث واألسرة وقانوهنا ا    -٧٩

     بيد أن اللجنـة    . حملاكم األحداث واألسرة يف مجيع أحناء البلد وإتاحة اجملال للعدالة التصاحلية          
 ٧ مـن    ت قد رفع  تال يزال يساورها القلق لكون السن األدىن للمسؤولية اجلنائية، وإن كان          

 يساورها القلق بشأن احتمال عدم      كما. زال دون املعايري املقبولة دولياً    ت سنوات، ال    ١٠إىل  
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كفاية تدريب القضاة وموظفي القضاء على حقوق الطفل وبشأن إمكانية احتجاز األطفـال             
  .مع البالغني، يف بعض احلاالت

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف جهودها الرامية إىل ضمان التنفيذ             -٨٠
 من االتفاقية وغريها مـن      ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ التام ملعايري قضاء األحداث، وال سيما املواد      

املعايري الدولية ذات الصلة، من مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون             
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحـداث        ) قواعد بيجني (قضاء األحداث   

داث اجملـردين مـن     وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األح     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (
بشأن حقـوق   ) ٢٠٠٧(١٠، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )قواعد هافانا (حريتهم  

  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. األطفال يف قضاء األحداث
ـ           )أ(            دوليـاً علـى     ةرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل سن مقبول

   سنة؛ ١٢وال عن قل يف أي حال من األحتأال 
ضمان عدم اللجوء إىل االحتفاظ باألطفال احملرومني من احلريـة رهـن             )ب(  

االحتجاز إال كتدبري أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة وأن يتم احتجازهم بـصورة متتثـل               
  للقانون؛
ضمان احتجاز األطفال يف مكان منفصل عن البالغني على النحو الذي              )ج(  

ل يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وأن تكون هلم بيئة آمنـة            أوصى به الفريق العام   
  مراعية لألطفال، وأن يبقوا على اتصال منتظم بأسرهم؛

تعزيز التدابري البديلة لالحتجاز، مثل تغيري منحى االهتمامات، واإلفراج           )د(  
  ك؛املشروط، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية أو تعليق األحكام، حيثما أمكن ذل

تعزيز تدريب القضاة وموظفي القضاء على مبادئ وأحكـام االتفاقيـة             )ه(  
  والربوتوكولني االختياريني؛

  وضع برامج إلعادة اإلدماج االجتماعي لفائدة األطفال اجلاحنني؛   )و(  
االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق األمم املتحـدة             )ز(  

عين بقضاء األحداث وأعضاؤه الذين يضمون من بينهم مكتـب   املشترك بني الوكاالت امل   
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية            
حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية، والتماس املشورة واملساعدة التقنـيني يف جمـال    

  .قضاء األحداث من أعضاء الفريق

  اجلرائم والشهود فيهااألطفال ضحايا     
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق وضع ما يكفي من األحكـام              -٨١

واألنظمة القانونية، توفري احلماية اليت تقتضيها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلـرائم            
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أو الشهود عليها، ومنهم مثالً األطفال ضحايا االعتداء والعنف املـرتيل واالسـتغالل             /و
اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار، واألطفال الشهود على هذه اجلرائم، مبا فيها           
تلك املرتكبة من فاعلني ينتمون إىل الدولة أو من غري الدولة، وبأن تراعي متاماً مبـادئ                
األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود            

، ٢٠٠٥يوليه / متوز١٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (عليها  
  .)املرفق

  األطفال املنتمون إىل جمموعات األقليات أو الشعوب األصلية    
يساور اللجنة القلق لكون أطفال اجملتمعات احمللية للـشعوب األصـلية والقبليـة               -٨٢

. سبب عاداهتم املعيـشية ولغتـهم املختلفـة        ما يتعرضون للوصم والتمييز ب     واألقليات كثرياً 
ويساور اللجنة القلق كذلك من تفشي الفقر يف أوساط الشعوب األصلية واألقليات وعـدم              

  .وجود بيانات دميغرافية عن القبائل اجلبلية يف البلد
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة من أجل ما يلي  -٨٣

د بثقافة األقليات والشعوب األصلية وتعزيز التسامح       توعية سكان تايلن    )أ(  
  مع عاداهتم املعيشية وأسلوب حياهتم؛

توفري قدر أكرب من الفرص االقتصادية للمجتمعات احملليـة لألقليـات             )ب(  
  والشعوب األصلية وكفالة إمكانية وصوهلم إىل اخلدمات االجتماعية األساسية؛

  جلبلية بصورة منهجية؛مجع بيانات مفصلة عن القبائل ا  )ج(  
بشأن أطفـال الـشعوب     ) ٢٠٠٩(١١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  

  .األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية

  أطفال املقاطعات احلدودية اجلنوبية لتايلند    
تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف بصدد صياغة مشروع خطة عمل بشأن محايـة                -٨٤

يف املقاطعات احلدودية اجلنوبية وترحب بالتدابري املتخذة لـدعم         األطفال والشباب ومنائهم    
بيد أهنا ال تزال، يف سياق  . التعليم، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي منح للتعليمني الثانوي والعايل          

  :العنف املسلح املتواصل، قلقة بشأن ما يلي
وغريها سقوط األطفال ضحايا ألعمال القصف وعمليات القتل غري القانوين            )أ(  

  ؛الندية لقوات األمن التايمن اهلجمات العنيفة للمجموعات املسلحة من خارج الدولة، وأحياناً
توقف الوصول إىل التعليم بسبب استهداف املدارس احلكومية واملدرسـني            )ب(  

من اجملموعات املسلحة من خارج الدولة وبسبب وجود الوحدات العسكرية وشبه العسكرية            
  دارس؛احلكومية قرب امل
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 أو بصورة غري مباشرة، مبن فيهم األطفـال         تضرر عدد من األطفال نفسياً      )ج(  
هما؛ واألطفال الذين أصيبوا نتيجة أعمال العنف؛ واألطفال        يالذين فقدوا أحد والديهم أو كل     

 على أحداث مباَشرةً أو الذين أبلغوا عنها من جهـات منـها وسـائط               الذين كانوا شهوداً  
  . ل واألسر اليت تضررت حياهتم بسبب هذه احلوادثاإلعالم؛ واألطفا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٥
اختاذ تدابري فورية لضمان أال تكون للوضع يف املقاطعـات احلدوديـة              )أ(  

وتوصي اللجنـة الدولـة     . اجلنوبية تأثريات سلبية مباشرة أو غري مباشرة على األطفال        
، توصياهتا املقدمة يف إطار الربوتوكـول االختيـاري         الطرف بأن تنفذ، وهي تفعل ذلك     

  دون إبطاء؛) CRC/C/OPAC/THA/CO/1(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
ضمان عدم تعطيل الوحدات العسكرية وشـبه العـسكرية احلكوميـة          )ب(  

  للمدارس ومحايتها من هجمات اجملموعات املسلحة غري التابعة للدولة؛
مي الدعم النفسي واخلدمات، على سبيل األولوية، لألطفال املتضررين تقد  )ج(  

  من العنف املسلح؛ 
تسريع اعتماد خطة العمل حلمايـة األطفـال والـشباب ومنـائهم يف               )د(  

  .املقاطعات احلدودية اجلنوبية

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء  
يق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة      حتث اللجنة الدولة الطرف على التصد       -٨٦

بالتصديق على ما مل تنضم إليه      يها  كما توص . حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات     
بعد من صكوك األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان، وهي الربوتوكول االختيـاري            

قافية، والربوتوكـوالن  امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث      
االختياريان األول والثاين امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،            
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة   

شخاص ذوي  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األ         
اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية           

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وغريها

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
م جنوب شـرق    توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها رابطة أم           -٨٧

  . واللجنة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل) آسيان(آسيا 
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  املتابعة والنشر  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٨

ن الربملـا والتوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا            
  .والوزارات املعنية والسلطات احمللية لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

وتوصي اللجنة كذلك بأن ُيتاح على نطاق واسع بلغات البلد التقرير اجلـامع               -٨٩
للتقريرين الدوريني الثالث والرابع والردود الكتابية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف              

علـى  (، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنـت         )ملالحظات اخلتامية ا(والتوصيات ذات الصلة    
لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وفئات الشباب واألطفال،        ) سبيل املثال ال احلصر   

  .وذلك بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -الم  
دمي تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تق       -٩٠

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف     . ٢٠١٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥والسادس حبلول   
 ١إىل مبادئها التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة الـيت اعتمـدت يف               

ذكر الدولة الطـرف  وت) (CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1 ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
 ٦٠بضرورة أن متتثل تقاريرها املقبلة للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عـدد صـفحاهتا              

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة             . صفحة
ويف حالة تقدمي تقرير يتجاوز عدد صفحاته احلد املذكور، سُيطلب من الدولة            . املذكورة

وتـذكّر  . اجعة تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله        الطرف مر 
 ضمان  ىاللجنة الدولة الطرف بأهنا إن مل تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقدميه، فلن يتسنّ            

  .ترمجته لعرضه على هيئة املعاهدة كي تنظر فيه

        


