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 المقدمة

إن هيئة مجلس األمن الوطني تقدمت بسياسات تدبير وتطوير الواليات على الحدود 

من قانون  4بناء على مادة ( م  0202-0202موافق ال) ب  0650-0652الجنوبي عام 

 تنص التي( م  0202)ب  0662لجنوبي عام إدارة شؤون الواليات على الحدود ا

بداء الرأي على عرض هذه السياسات على مجلس األمن الوطني ومجلس الوزراء إل

ن وذلك لجعلها مرجعا أساسيا في إدارة شؤو, ها ثم تقديمها لمجلس الشعب للعلم ب

بحيث يشمل الجوانب الواليات وحل قضاياها بشكل منظم ومرتب وباستمرار 

 .التطويرية واألمنية

المشاركة طلب وفي رسم هذه السياسات اتخذت هيئة مجلس األمن الوطني أسلوب 

حكومية والجهات العلمية من المنطقة المركزية أو كافة الواسعة من قبل الجهات ال

وذلك بأن تكون هذه , لجهات االجتماعية والوثائق العلميةا ,زعماء الدين  ,المناطق 

السياسات على حدود الفكرة التي تلقت باالعتراف في سياسة تدبير وتطوير واليات 

" التطوير –الوصول  –الفهم : " ب استجابة للمقولة الملكية  0662-0666الجنوب عام 

والدمج , مة وتكوين الوحدة اهتماما بجمع الكل" فكرة االقتصاد المعتدل " والمقولة 

مع زيادة جودة عمل , تحويل السياسات إلى نحو تطبيقها المطلوب من كافة الجهات ل

واستخدام أسلوب الحوار ألجل تحقيق , الموظفين الممارسين ألعمالهم في المنطقة 

 .األمن والسلم في المناطق الجنوبية 

ب حددت  0652-0652ي عام سياسات تدبير وتطوير الواليات على الحدود الجنوب

المجتمع في واليات الجنوب تتمتع باألمن واالستقرار بعيدة عن أحداث "رؤيتها وهي

, تطوير المنطقة على أساس مجتمع متعدد الثقافات , حياة الناس محمية , العنف 

أهداف  5واشتملت على "  استدامةن في تحقيق األمن واالستقرار بوالجميع يشاركو

 :  آتية
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 .تتمتع الواليات على الحدود الجنوبي باألمن والسلم  أن-0

 .من كافة األطراف في المنطقة  دورالمشاركةتفعيل  -0

أن يكون المجتمع التايالندي ككل أو المجتمع المحلي يعترفان بأهمية التعايش  -2

 .الجنوب مع مشاركة الجميع في حل مشاكل, ات تحت مظلة مجتمع متعدد الثقاف

 .األشخاص والمجتمع واالقتصاد راتتطوير قد -4

 .إيجاد الثقة وضمان استمرارية الحوار لتحقيق سالم المنطقة  -6

إيجاد التفاهم فيما يتعلق بحقيقة ما يحدث حاليا في المجتمع على المستوى الداخلي  -5

 .والخارجي 

وفي تحويل تلك السياسات إلى نحو تطبيقها تتعاون هيئة مجلس األمن الوطني مع 

سيق الالزم للعمل وفق السياسات وأهدافها التن لجهات ذات العالقة وذلك بعمل جدولا

االستراتيجية ومشاريعها األساسية حسب سياسة تدبير وتطوير واليات الجنوت عام 

, ب وذلك بتحديد جهاز التبني األساسي وجهاز المسؤولية بوضوح  0652-0650

ع الجهات الحكومية واألطراف المعنية بحيث تأمل هيئة مجلس األمن الوطني من جمي

الدمج بذل الجهد إلنجاز هذه السياسات وتحويلها إلى واقع التطبيقة حقيقة على أساس 

 .المشترك مع تحقيق الوحدة والجودة

 

 هيئة مجلس األمن الوطني 

 موافق               

 ( التوقيع ال يقرأ )الجنرال 

 (تويب   نيت نئيوم )         

 العام بمجلس األمن الوطني األمين 
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 هيئة مجلس األمن الوطني

 م0205سبتمبر 00تاريخ  2442رقم 

 مساءا 06.22:الوقت 

 (اليقرأ) شعار الدولة 

 26402 / 2622ن ر 

 مكتب األمين العام بمجلس الوزراء

 02222قصر الحكم بانكوك  

 (م0205)ب 0662سبتمبر 00

شؤون الواليات على الحدود الجنوبي عام رسم سياسات تدبير وتطوير / الموضوع 

 ( م0202 – 0202) ب  0652-0650

 األمين العام بمجلس األمن الوطني / المحترم 

بناء على خطاب هيئة مجلس األمن الوطني السري العاجل برقم ن ر / المصدر 

 .ب  0662/سبتمبر/ 5تاريخ  0644 /2422

 / المرفقات 
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 .القائمة بنسخ مصورة التي أرسلت  .0

جدول األسماء ذات العالقة وقد تم إشعار قرار مجلس  .0

 .الوزراء بهذا الشأن 

سياسات تدبير وتطوير الواليات على الحدود الجنوبي عام  بناء على اقتراح عمل

 .حسب البيانب التخاذ ما يلزم  0652-0650

إلخذ الرأي من مجلس  فإن الجهة المعنية بالموضوع قد تقدمت بهذه السياسات

 .ءالوزرا

م وقرر ما  0205سبتمبرعام  02فإن مجلس الوزراء قد اجتمع وتشاور في الشأن في 

 :يلي 

-0652الموافقة على سياسات تدبير وتطوير الواليات على الحدود الجنوبي عام .0

م التي قدمت من قبل هيئة مجلس األمن الوطني وقد عرضت على المجلس  0650

نون تدبير شؤون الواليات الجنوبية عام من قا 4التشريعي للعلم بها حسب مادة 

ب وبالتالي على جهاز الحكومة أخذ االعتبار بها عند التطبيق بشكل مرتب  0662

لذلك على الجهة المعنية أخذ توجيه من الهيئة المالية الستمرارية العمل , وباستمرار

 .وفق ذلك 

لمشاريع االستراتيجية الموافقة على مخطط جدول التنسيق الالزم لتنفيذ األعمال وا. 0

ب حسب اقتراح هيئة مجلس األمن  0650-0652ذات العالقة بهذه السياسات عام 

 .وتنفيذ ما يلزم الوطني مع أخذ رأي وزارة التعليم وهيئة نائب مكتب رئيس الوزراء

على هيئة مجلس االمن الوطني أخذ االعتبار برأي مجلس تنمية االقتصاد .2

 .واالجتماع الوطني 

اتخاذ خطوة التنفيذ الالزم بناء على قرار مجلس أمل أخذ االعتبار والعلممع ,  هذا

وقد تقدم مكتب أمين عام مجلس الوزراء بهذه , الوزراء فيما يتعلق بالموضوع 



6 
 

 262ونرجو إرسال نسخ السياسات عدد , السياسات إلى المجلس التشريعي لالفادة 

يام بعمل مكتب أمين عام المجلس للق,نسخة إلى مكتب أمين عام مجلس الشيوخ 

التشريعي مباشرة وبعد الموافقة على الموضوع من قبل المجلس التشريعي على هيئة 

مجلس األمن الوطني أن يعلم الجهات المعنية ذات العالقة وفق قرار مجلس الوزراء 

وعلى هئية مجلس األمن الوطني إلغاء مراحل السر بداية من قرار مجلس الوزراء , 

 .الموضوع  على

 مع االحترام

 (التوقيع ال يقرأ ) 

 (السيد تيرأفونج  وونج صئوأ وئالس ) 

 نائب األمين العام بمجلس الوزراء نيابة

 عن األمين العام بمجلس الوزراء
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 المحتوى

 7 ____________________________ رسالة تمهيدية

 8 _______________________________ األوضاع

 21 ______________________ (4)فكرة السياسة إطار

 21 _______________________________ الرؤية

 21 ____________________________ (6)األهداف

 24 __________________________ (11)السياسات 

 11 ________________________ (1) إدارة السياسات

 11 ___________________________ النجاح عناصر
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 سياسة تدبير وتطوير الواليات على الحدود الجنوبي

 ب 0650-0652عام 

 تمهيدية  -1

-0652وقد رسمت سياسة تدبير وتطوير الواليات على الحدود الجنوبي عام 

( 4)ادة ب م 0662الواليات الجنوبية عام ب وفق قانون تدبير أمور  0650

على مهمة هيئة مجلس األمن الوطني في سن هذه السياسات مع  تنص التي

تقديمها لمجلس األمن الوطني ومجلس الوزراء إلبداء الرأي وبالتالي عرضها 

على أن يكون محتوى هذه السياسات تشمل الجوانب منها , على مجلس الشعب

فة أطراف الدولة جانب التنمية جانب األمن مع أخذ أراء المواطنين من كا

وذلك لمراعاة حاجاتهم وطبيعة حياتهم ودينهم وعاداتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم 

وخلفيات تاريخية للواليات الجنوبية مع مراعاة التوجه المعتاد للسياسات 

 .المتبعة من الحكومة 

وقد استخدمت هيئة مجلس األمن الوطني في عمل هذه السياسات كافة التنسيق 

العلماء  –وهي الدوائر الحكومة  ذ الرأي من الجهات المختلفةزم ألخالال

الجهات  –رؤساء الدين ووكالئه –أصحاب المنطقة ومن المنطقة المركزية 

المسجونين  –النساء والشباب  –جهات اإلعالم العام  –االجتماعية غيرالحكومية 

عات العلمية للقضايا األمنية باإلضافة إلى االستفادة من المعلومات في المطبو
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وفي المؤتمرات ذات العالقة بالموضوع وما نتج عن متابعة وتقييم سياسات 

 .ب  0662-0666تدبير وتطوير ا لواليات على الحدود  الجنوبي عام 

هذه السياسات المرسومة تلتزم بالمنهج الذي اعترف به جميع : وبالخالصة 

ية بالمقولة الملك سك في اتخاذ أي حلالجهات على االستمرار بحيث أن يتم

وذلك ( فكرة االقتصاد المعتدل : ) والمقولة ( التطوير –الوصول  –الفهم ) 

وتفعيل كافة األطراف والجهات في تحويل السياسات  باالهتمام بتكوين الوحدة

زيادة كفاءة الموظفين عند نزول الميدان في  –إلى مجال التطبيق الحقيقي 

الحوار الفعال المؤدي إلى تحقيق السالم في التركيز على  –المنطقة المعنية 

مشاركة  –االهتمام باستمرارية العمل  –الواليات الجنوبية ليكون محورا وطنيا 

وذلك حتى يكون الحوار جزءا مهما في حل مشكالت الواليات  –كافة الجهات 

بمجتمع متعدد الثقافات في  معلى الحدود الجنوبي بالدولة وأخيرا االهتما

 .المعنية  المنطقة

 

 األوضاع -0

إن األوضاع في المنطقة الجنوبية كانت تشهد حال االضطراب :  في الماضية

األمني وعدم االستقرار باستمرار وذلك لوجود مشاكل متشعبة ودقيقة متصلة 

بأموروأسباب عديدة مع العلم أن األمور األساسية التي تراعى في حل المشاكل 

وهي من خصائص  –خلفيات تارخية  –الثقافات  –الدين  –لعرقية ألصول اهي ا

المنطقة المعنية كذلك نجد أن المواطنين أظهروا رغبتهم في تحديد طبيعة 
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حياتهم وتعايشهم السلمي في المجتمع تحت مظلة التفاهم المشترك واالعتراف 

السبب المؤدي إلى وقوع  أن مع التنبيه على, المبني على الخصائص المذكورة 

, ألمنية هو فعل األشخاص ذووا األراء المخالفة لرأي الحكومةاألحداث ا

, ما قامت به الحكومة يشعرون الرغبة في االنتقام ولديهم الشعور بعدم الرضا ب

مبررا في تكبير الشأن الحالي وعمل الصراع باستخدام العنف  كل ذلك أصبح

مة وعدم الناس بالحكو مما يؤدي إلى تخويف الناس وإرهابهم وإساءة عالقة

الثقة بين الناس أنفسهم كل ذلك يؤثر سلبيا مباشرا أو غير  انوفقدالثقة بها 

باإلضافة إلى وجود , المنطقةمباشر في فقد الحياة واألمالك للمواطنين في 

خر هو عدم الفهم الحقيقي لموضوع اختالف الثقافات من قبل بعض سبب آ

رتكاب هذه األعمال الخاطئة أطراف المجتمع الذين جعلوا هذا األمر مبررا ال

والشعور بعدم الحصول على حقوقهم المطلوبة , التي تؤدي إلى إخافة الناس 

من قبل بعض موظفي الحكومة مع أن تطوير المنطقة اقتصاديا كان أم معيشيا 

أم اجتماعيا أم تعليميا غير متفق مع طبيعة الحياة في المنطقة وأيضا كان العمل 

بغي وفقدان ة مفقود الوحدة والدمج الصحيح كما ينالذي قامت به الحكوم

 . إلى وقوع سلسلة من األحداث األمنية  كل ذلك أدى, التعاون المطلوب 

يتوقع أن األحداث تخف قليال وال تكثر في المستقبل ولكن :  األوضاع الحالية

: كل ذلك مع استمرارية وجودها بين الحين واآلخر والحاجات األساسية 

وخلفيات تاريخية مازالت أسبابا لتبرير حق ارتكاب  –ثقافات  –الدين  –العرقية 

ب إلى العام الحالي  0644لذلك نجد أن األحداث منذ عام , األعمال اإلجرامية 

وهذه األحداث جاءت , كانت تتصف بالدقة العالية وتؤثر سلبا على أمن الدولة
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د تلك األسباب على نتيجة ألسباب متشعبة صعب الوصول إليها ويمكن أن تحد

 شكل عناصر ثالثة ؛ 

فرض ,ة مخالفة للحكومة من فئة الناس الذين عندهم فكر:  عنصر األشخاص -0

استخدام ,الخطر الجانبي , روط من قبل موظفين الحكوميين بعض الش

 .العنف لغرض االنتقام أو لدافع كره

مع ويتمثل في هيكل تدبير األمور الحكومية وإدارتها :  عنصر الهيكل -0

قض هذه الخطة المواطنين ولم تتوسعها وهي لم تكن مرضية من قبل 

حاجاتهم ولم تحقق العدالة وهناك تفرقة عنصرية قائمة حسب رأيهم أو 

 . طرة اإلدارية على مناطقهم الخاصةشعورهم بفقدان السي

المجتمع  الشعب الماليو يشعر بعزلة منفردة في أوساط:  عنصر الثقافات -2

أن الشعب أنه جزء من المجتمع التايالندي ورآى  يشعر هذا التايالندي ولم

عض تصرفات موظفي الحكومة عن جهل وليس عن علم وال عن فهم ب

الواقع وفيه تخويف نوع ما أو فيه تعصب ولم يتفق مع ثقافة هذا الشعب 

وقوف مع الماليو وعاداته وهذا كله قد يكون مبررا من قبل بعض الناس لل

وبالتالي أصبح هذا األمر مبررا ألصحاب م العنف الطرف الذي يستخد

الرأي المخالف فيدعون أنهم على حق لما فعلوه وذلك للحصول على 

 .هدفهم 

ومع وجود التغير السريع والصعب في داخل المجتمع التايالندي والمجتمع 

الحالي في جانب السياسة واالقتصاد واالجتماع والتقنية يؤثر على أوضاع 

لمناسبة ظروف  السياسات تحويلجنوبية وبخاصة في حال واليات الال

التغيير وباألخص مع مواجهة الظرف الطارئ الذي يشكل خطرا على 
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المجتمع مثل المخدرات في أوساط الشباب وقضية الفقر وفقدان العدالة 

االجتماعية هذا مع وجود سبب خارجي مثل التوجه الوطني والتوجه 

لمرجوة وفكرة الخالف الدولي بين العالم المتشدد في تحقيق األهداف ا

كل ذلك , توجه الشعب وتوجه الحكومة هناك –الغربي والعالم اإلسالمي 

 .جعل أوضاع الواليات الجنوبية أكثر صعوبة ي

التغيير الحاصل من تطبيق سياسة الحكومة في تدبير وتطوير الواليات 

قبوال من كافة ب فيما مضى تلقى  0662-0666على الحدود الجنوبي عام 

, ها أمورأسهم إيجابيا في حل مشاكل الواليات وفي تطوير, الجوانب 

من ذلك تحديد , والحكومة غيرت طرق الحل لمالئمة األوضاع الحالية 

إصالح األمور , خطة عملها في جانب األمن والتطوير لتكون مناسبة 

ها ورفع كفاءة انية المشاريع لتحقيق أهدافدمج ميز,اإلدارية لتحقيق الوحدة 

للعمل على حل المشاكل على النحو المطلوب وبكل  الموظفين الحكوميين

وضوح وذلك بفتح باب الحوار المفتوح نحو تحقيق السالم داخل الدولة 

بحيث الكل , وخارجها شارك فيه الجهات غير الحكومة وأطراف الشعب 

ساهموا في حل مشاكل الواليات الجنوبية وتطويرها نحو 

, إلى النحو األفضل  والجهات الحكومية والموظفون غيروا خطتهم,ل األفض

وحصل هناك التطوير في مجال العلم والفهم والسعي لحل المشاكل أفضل 

وكافة األطراف لديها سعي واضح في تحقيق السالم واالستقرار , مما كان 

ى ومع ذلك ندرك أن المشكلة تكمن في تحويل هذه السياسات إل, في المنطقة 



13 
 

وصناعة الوحدة وتفعيل التعاون المشترك من قبل الجهات , التطبيق 

إصالح هيكل العمل الخاص بتدبير شؤون بعد والحظنا أن , الحكومية أكثر 

الحكومة في الواليات الجنوبية بناء على إعالن فريق حماية األمن الوطني 

بشأن حل مشاكل الجنوب مع االهتمام بموضوع  0662 /24الصادر في 

جعل , ي الجهات المنفذة في المنطقة الوحدة والدمج اإلداري في المشاريع ف

موضوع تحويل السياسات نحو التطبيق وتدبير أمور الجنوب يتقدم نحو 

 .الوضوح واألفضل

 :وفي المستقبل يتقدم الموضوع نحو األفضل الملموس وذلك ألمور آتية 

مام بجانب فهم الطرف الحكومي لديه خطة التطوير واضحة واالهت-0

عادات الناس ومراعاة اختالف الثقافات مع العلم بمشاكل الناس في المنطقة 

 .ورغباتهم مباشرة

المشاركة في حل المشاكل من قبل األطراف منها طرف المواطنين -0

 .وطرف الجهات غير الحكومة وفئة النساء والشباب

في حل مشاكل جيدة  ااألطراف الدولية والهيئات العالمية قدمت جهود-2

 .الجنوب 

عملية الحوار لحل المشاكل مستمرة سواء كانت على المستوى المحلي أم -4

 .على المستوى الدولي 
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في حل  فرصة مهمةلوجود التعاون الجيد من قبل اتحاد دول آسيان إن -6

التقارب الجغرافي واللغة والثقافة  هسببالمشاكل وذلك لوجود مكسب 

الحدودي بين الواليات الجنوبية والدول المجاورة والكوادر وكون االتصال 

وهذا كله ليؤدي إلى تحقيق النتيجة األفضل في تطوير أمور الواليات , لها 

 .الجنوبية وحل مشاكلها 

 

 .تحديد إطار فكرة السياسات .2

وفي تطبيق هذه السياسات المرسومة ليكون موافقا بوضوح لما جاءت به 

-0666لواليات على الحدود الجنوبي عام سياسة تدبير وتطوير شؤون ا

ب وحتى يصير هذا التطبيق مرآة أمام المسؤولين لصنع خطة  0662

 -الوصول –الفهم ) استراتيجية وخطوة إدارتها تحت مظلة المقولة الملكية 

البد من تحديد إطار ( فكرة االقتصاد المعتدل ) والمقولة الملكية ( التطوير 

 : و اآلتي فكرة السياسات على النح

استخدام  لسلمية في حل المشاكل وذلك بصرفالتمسك بالوسائل ا 2.0

 .العنف كحل إلى استخدام الوسائل السلمية في ذلك 

 .استخدام خطوة التعاون المشترك في ذلك  2.0

على أساس مراعاة في حل المشاكل والتطويرإدارة األزمات  2.2

 .الثقافية اتاالختالف
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حترام حقوق اإلنسان والحق المشروع للحكومة وحق التمسك بقاعدة ا 2.4

 . العدالة مع مراعاة القواعد الدولية في الشأن 

 

 الرؤية . 4

, المجتمع في الوالية الجنوبية يحظى باالستقرار بعيدا عن أحداث العنف " 

التطوير على أساس ,  وحياة الناس وحقوقهم محمية يجب أن يدافع عنها

 ". على تحقيق السالم باستدامة  التعاون, مجتمع متعدد الثقافات 

 

 األهداف .6

يكون حل المشاكل في الجنوب يناسب األوضاع ويوافق الفكرة والرؤية إذا 

 :أهداف كاآلتية  5حددت أهداف هذه السياسات وهي 

الناس الثقة جعل المنطقة في الجنوب منطقة آمنة وفيها السالم ولدى  -0

بعضهم على البعض اآلخر بعيدا عن العنصر المؤدي إلى وقوع أحداث 

 .العنف من قبل األطراف

تفعيل التعاون يشارك فيه جميع األطراف مع إعطاء فرصة للمواطنين   -0

 .في تطوير المنطقة وحل مشاكلها

جعل المجتمع التايالندي ككله والمجتمع المحلي يعترفان بأهمية   -2

سلمي في مجتمع متعدد الثقافات وإيجاد المسؤولية على التعايش ال

 .الجميع في حل قضايا الجنوب



16 
 

األشخاص والمجتمع واالقتصاد حتى توافق احتياجات  تطوير قدرات -4

لعدالة في وتحقق المساواة وا المحليةمجتمع متعدد الثقافات واألفكار

تثمار سيدعو التجار إلى اال, والسياحة فيه  المجتمع يرغب في العيش

 . فيه 

حقيق األمن في الجنوب تمرارية خطة الحوار لإيجاد الثقة وضمان است -6

جميع األطراف المعنية تحت  كمحوروطني يشارك في إنجاح الخطة

 .األجواء المهيئة للوصول إلى الحلول الصحيحة للخالفات القائمة

ليا مجتمع محليا أو دويح تجاه حقيقة القضايا الحالية للإيجاد الفهم الصح -5

 .حتى يدعم أو يلعب دورا مهيئا في حل األزمات 

 

 السياسات . 5

جعل المنطقة في الجنوب منطقة آمنة وفيها السالم ولدى (1)الهدف األول 

الناس الثقة بعضهم على البعض اآلخر بعيدا عن العنصر المؤدي إلى وقوع 

 .أحداث العنف من قبل األطراف

 : وذلك باتباع الخطوات التالية 

يز الكفاءة والجهد والجودة في حماية األنفس واألموال ووقاية تعز -0

, المحرمة الواقع مثل قضية المخدرات والتجارة الجانبي وعالج الخطر 

, إيجاد منطقة آمنة , ن على أرض الواقع أصحاب المصالح المسيطري

تقليل المنطقة التي تحت سيطرة مرتكبي األحداث وذلك بطلب التعاون 
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وجود حماية وضمان , القرىتعزيز دور المواطنين و من الجميع في

الخطر المتوقع في المنطقة التي تتصف  واالستعداد لمواجهة, للسالمة

 .الضعف وتواجه الخطرحال ب

تطوير مستوى اإلعالم الجماهيري والتركيز على جمع المعلومات  -0

سلبية الاألحداث القضايا التي تكون أسبابا إليجاد عناصر وتحقيق جميع

في المنطقة وذلك باهتمام بأساس الخبر من اإلعالم الجماهير العام ومن 

األخبار ذات الطبيعة الدفاعية وتعزيز حال نشر األخبار إلى كافة 

فة المستويات بأسرع ممكن مناسب الجهات المعنية والمواطنين في كا

 .وضاعلتغير األ

موظف  إيجاد الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب وذلك باختيار -2

الصدر وميل النفس والتصرف والحكومة المناسب متصفا باتساع الرأي 

نحو السلم واحترام حقوق اإلنسان ألداء المهمة في الواليات على 

وجود خطوة فعالة بين الحكومة والمواطنين لمتابعة , الحدود الجنوبي 

أعمال موظفي الحكومة وتصرفاتهم حتى تكون على حدود القانون مع 

التفاهم وتطوير األساليب التي استخدمت لمواجهة القضايا وتنمية زيادة 

 .المهارات الثقافية في نفوس الموظفين دائما

إيجاد الثقة بنظام العدالة التي يستحقها المواطنون بكل نزاهة في كافة  -4

وذلك بتسهيل نظام العدالة وفرض القانون بالعدل دون , األمور

لقضاء بدون استثناء لغرض القضاء وعرض المجرمين أمام ا, العنصرية

تطوير القانون ليكون مناسبا , على عناصر غير عادلة بكل أنواعها
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تنمية المعلومات المتعلقة بالقانون , لألوضاع وثقافة المجتمع المحلي 

تطوير , إعطاء فرصة المواطنين للمشاركة في نظام العدالة , المحلي 

اإلسراع في البحث عن حقيقة ما , ة نظام العدالة المحلية والعدالة البديل

يحدث كقضية مشكوك فيها للوصول إلى إلى النتيجة بأسرع ممكن 

والبد من حث الموظفين على , ومعترف التحقيق على المستوى الدولي

حدود القانون واللوائح  وفقاالهتمام باألمر المذكور عند ممارسة عملهم 

شرعية الحكومة والعدالة  وقواعد العادات والتقاليد مع احترام قاعدة

 .وقواعد أخرى لحقوق اإلنسان وكل ذلك بالجد واالهتمام البالغ

األسباب المؤدية إلى شعور الناس بإيقاع الخالف وإزالة تلك العناصر -6

وعدم المساواة في الواقع التطبيقي وذلك إليجاد الشعور والجو الخالق 

 . للسعادة ووالكرامة 

كافة الفئات والمستويات  علىة العالجية إيجاد الثقة بسياسة الحكوم -5

واضحة وفيها عدالة وعدم  وذلك بتطوير وإصالح تلك السياسة لتكون

كل ذلك , ودون تأخير وخاضعة للمراقبة والمتابعة والتقييم  التمييز

, لتحقيق جودة العمل بالسياسة العالجية منعا البتغاء المصلحة في ذلك 

ساء واألطراف غير الحكومية على ومع ذلك البد من تشجيع فئة الن

وباألخص ما يتعلق بمساعدة الضحايا المتأثرين مشاركة هذا العمل 

 .جراء األحداث

تفعيل التعاون يشارك فيه جميع األطراف مع إعطاء فرصة ( 0)الهدف الثاني 

 .للمواطنين في تطوير المنطقة وحل مشاكلها
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 : وذلك 

طوير شؤون الواليات على حث كافة الجهات على التعاون في مجال ت -0

سواء كانت من اإلدارة الحكومية المركزية , الحدود الجنوبي وحل قضاياها

أو من إدارة المناطق أو من جهات اإلدارة المحلية والجهات غير الحكومية 

وذلك بإيجاد خطة تدبيرية حكومية ذات جودة , أو ممن له شأن بالموضوع

حل حل قضاياها كة في مراعالية ومع إعطاء فرصة الجميع للمشار

وخطة , سهام في صنع استراتيجية الخطة التطبيقية وتطوير شؤونها واإل

المشاريع تحت مظلة سياسة تدبير شؤون الواليات على الحدود الجنوبي 

 .وتطويرها

ن ولمن له شأن من إنشاء منطقة آمنة في جميع المراحل واقعية للمواطني -0

يتسنى لهم إبداء اآلراء بكل حرية  حتى اأو خارجه سكان داخل المنطقة

على أساس الثقة المتبادلة وذلك بجعل كافة األطراف يشاركون في األمر 

 .مما يؤدي إلى التغيير من حيث سياسة التخطيط وواقع التطبيق

تشجيع فئة النساء واألطفال والشباب في كافة المستويات على المشاركة  -2

لحل قضايا الواليات الجنوبية  بالرأي على النحو األفضل واألقوى وذلك

ويكون ذلك بتنمية مهارات سلمية وأساليب , وتطويرأمورها باالستمرار

حسنة في تحريك خطة بناء البيت السعيد والمجتمع اآلمن على أساس حق 

دولة مع ا لما نص عليه القانون األساسي بالالحرية بين الرجل والمرأة وفق

 .مراعاة أوضاع المنطقة الواقعية
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جعل المجتمع التايالندي ككله والمجتمع المحلي يعترفان بأهمية ( :2)الهدف الثالث 

التعايش السلمي في مجتمع متعدد الثقافات وإيجاد المسؤولية على الجميع في حل 

 .قضايا الجنوب

 :وذلك 

الحث على أهمية التعايش السلمي واحترامه على أساس االحترام بمجتمع  -0

د الشرف والمساواة وذلك باحترام القيم الدينية متعدد الثقافات مع وجو

ترسيخ األخالق , والعرقية واالهتمام باللغة والتقاليد والتعليم المحلي 

 .واآلداب في نفوس الشباب حسب ما استحسنه الدين

تشجيع جميع الموظفين العاملين على اإللمام بتبادل الخبرة والثقافة حتى  -0

الخصائص الثقافية المحلية واألوضاع  يشعرون ويفهمون ويعترفون بأهيمة

, المعيشية المحلية متمسكين بقواعد الحسان في تدبير وإدارة شؤون الدولة 

والبد من اختيار موظفين متصفين بالعلم والكفاءة فاهمين بأمور الدين 

واللغة والثقافة والرضا بالعمل في المنطقة وإقامة دورات لغرض التفاهم 

 .باستمرار

ى ممارسة الحياة اليومية واألعمال الدينية لكل األديان دون التشجيع عل -2

مشاكل وصعوبة وذلك بإصالح الفكرة الخاطئة وإصالح قواعد القانون 

نية وإزالة فكرة واللوائح المتعلقة بالموضوع تيسير لحرية الممارسة الدي

 وكافة األطراف البد من الدراسة والفهم, بسبب الثقافات  العنصرية والتمييز

كما ينبغي واالعتراف بتقاليد الناس وثقافتهم وذلك لجعل الناس يشعرون 

 .أنهم جزء من المجتمع التايالندي
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إيجاد الفهم والثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة في المنطقة المعنية أو  -4

في أنحاء الدولة لغرض التعايش السلمي مع الشعور بمسؤولية حل القضايا 

ماكن معينة لالتصال والتنسيق تحقيقا للتفاهم المشترك جميعا وذلك بفتح أ

نحو حقيقة القضايا في المنطقة والتبادل العلمي في مجال التعايش السلمي 

على أساس التنوع وباألخص في أوساط األطفال والشباب مع اختالف 

 .األديان

 التشجيع على تعلم اللغة التايالندية والماليوية الفصيحة والمحلية واللغة -6

العربية واللغة الدولية ذات أهمية خاصة وذلك على كافة المستويات 

التعليمية حتى تكون هذه اللغات وسيلة لطلب العلم واالتصال والتطوير بكل 

عمال ة مهيئة الستخدامها في االتصال وإأنواعه وهي تعتبر كفاءة مهم

 .العالقات في مرحلة توسع مجتمع آسيان والعالم العربي 

 

 

 

تطوير قدرات األشخاص والمجتمع واالقتصاد حتى توافق  ( :4: )الرابع الهدف 

احتياجات مجتمع متعدد الثقافات واألفكارالمحلية وتحقق المساواة والعدالة في 

 .يدعو التجار إلى االستثمار فيه , المجتمع يرغب في العيش والسياحة فيه 

 :وذلك 

ل إدارة وتطوير جودة التعليم وذلك بتعجيتطوير الكفاءة الشخصية في المجتمع  -0

فتح , في جميع المراحل لطلب احتياجات الناس وتقاليدهم وثقافاتهم حقيقة
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المجال أمام زعماء الدين ووجهاء المجتمع وجميع األطراف للمساهمة بالرأي 

في تطوير التعليم ورفع مستوى العلم ومهارة العمل وتوسيع فرصة التعليم 

ة والخارجية حتى تتفق مع تقاليدهم وخاصة تخصيص المنح الداخلي

واحتياجاتهم مع االعتراف بحالهم بعد تخرجهم من الخارج  وأيضا الحاجة إلى 

والتطور االقتصادي في مجتمع ت العمال لتناسب اقتصاد المنطقة تطوير قدرا

 .آسيان

رفع مستوى معيشة الناس بأسرع ممكن وبخاصة الضعفاء منهم في كافة  -0

تركيزا على ضرورة , دل صول إلى المواطنين واألماكن بالعوذلك بالو, األمور

 جابة رغبات الناس ومراعاة طبيعتهمحل القضايا واست التعاون على

وتشجيع الناس على األنشطة الرياضية , االجتماعية كل منطقة على حده 

 .وتعزيز العالقات والتفاهم فيما بينهم

لهيكل األساسي للتجارة في القتصادي وذلك بتطوير اإيجاد فرصة للتطوير ا -2

وتطوير الكوادر البشرية استعدادا لتطوير االقتصاد في , المنطقة الحدودية 

صيد , تعزيز أساس الزراعة الرئيسي المحلي مثل زراعة المطاط, المنطقة 

وتعزيز مصانع الحالل كل ذلك إليجاد الكفاية االقتصادية , األسماك وغير ذلك 

لدخل أكثر أمام الناس وخلق االقتصاد المعتدل التي تعطي فرصة العمل وا

ميزة وحل قضايا البطالة وإعطاء , وتوسيع مجال الصناعة والخدمة السياحية 

ة لالستثمار في المنطقة وتوسيع دور التجارة التي أدارها المواطنون خاص

 .استعدادا لتوسع آسيان في المستقبل
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الموجودة في المنطقة لالستفادة  التطوير والتشجيع على إدارة الموارد الطبيعية -4

منها أكبر ممكن في رفع مستوى المعيشة وحل مشكلة الفقر وذلك برفع دور 

المواطنين والجهات غير الحكومية والجهات المحلية في حمايتها والحفاظ 

حل وحدود الغابة مع والسوا, لصيد بقرب الغابة المحمية عليها وخاصة منطقة ا

 .خل في استعمال هذه الثروات دون حقمنع أصحاب المصالح التد

يالندية والماليوية الفصيحة والمحلية واللغة العربية التشجيع على تعلم اللغة التا -6

وذلك على كافة المستويات التعليمية حتى , واللغة الدولية ذات أهمية خاصة 

وهي , ير بكل أنواعها التصال والتطواتكون هذه اللغات وسيلة لطلب العلم و

خبرات مهمة مهيئة الستخدامها في االتصال وإعمال العالقات قدرات و تعتبر

 .في مرحلة توسع مجتمع آسيان والعالم العربي 

 

إيجاد الثقة وضمان استمرارية خطة الحوار لتحقيق األمن في ( : 6)الهدف الخامس 

الجنوب كمحوروطني يشارك في إنجاح الخطة جميع األطراف المعنية تحت األجواء 

 .يئة للوصول إلى الحلول الصحيحة للخالفات القائمةالمه

 : وذلك 

الجنوب فيما يتعلق  حل مشاكلفي  يع الحوار في أوساط الناس لهم مصلحةتشج -0

بفكرة توزيع إدارة التحكم المناسب وأهدافها وأنواعها مبنيا على تعدد الثقافات 

اسي في الدولة في الواليات الحدودية الجنوبية تحت مظلة مقاصد القانون األس

متوافقا مع القواعد الدولية دون وجود العناصر المسببة لطلب االنفصال عن 

وذلك بفتح أماكن سلمية وإيجاد بيئة حولها مع وجود الثقة لضمان , الدولة 
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 التي تعبرحرية إبداء الرأي والكالم من كافة األطراف في جميع الموضوعات 

 .سعن آراء الناس من كل األطراف واألجنا

لجنوبي التشجيع على استمرارية الحوار ألجل استقرار الواليات على الحدود ا -0

إليجاد وحدة الصف وضمان مع الطرف المعارض لتوجهات الحكومة وآرائها 

كل , سالمة من يدخل في الحوار ممن له شأن في الموضوع من كافة األطراف 

ذا األمر تتمثل في وخطوات ه, ذلك لهدف تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

يات اتباع الخطوات المعدة لهذا الحوار ألجل تحقيق األمن واالستقرار في الوال

 .على الحدود الجنوبي 

إعداد التفاهم من كافة األطراف في ما يتعلق بموضوع الحوار للسالم في  -2

واإلعالم العام والمواطنين في , وبخاصة جهات الحكومة , المناطق الجنوبية 

المحلية وغير المحلية حتى يعلموا ويفهموا بتطورات موضوع الحوار المنطقة 

 .لتحقيق السالم باإلضافة إلى وجود التعاون المشترك ألجله باستمرار

 

إيجاد الفهم الصحيح تجاه حقيقة القضايا الحالية للمجتمع ( 5)الهدف السادس 

 : ذلك و.محليا أو دوليا حتى يدعم أو يلعب دورا مهيئا في حل األزمات 

الجهتين جهة الحكومة وجهة تطوير وسائل االعالم وطرقه مع الدمج بين  -0

الحكومة وذلك باستخدام أعمال الدعاية ونشر األخبار واالتصال غير

الوسائل البديلة واالتصال العام بواسطة االعالم الحكومي , االستراتيجي

, التعليم مراكز , السلكية مواقع الشبكة االجتماعية ال, كومي وغير الح
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وضوح  األوضاع بكل ر تطوراتمجالس عامة لهدف نش, المراكز الدينية 

صل إلى فهم حقيقة ما يجري وبالتالي اإلسهام للمجتمع المحلي والدولي للتو

 .في حل القضايا

, شارك في ذلك دول الجوار التفاهم الحسن والتعاون المشترك تإيجاد  -0

فيما يتعلق بحقيقة قضايا , لحكوميةجهات التطوير غير ا, المنظمات الدولية 

حقيقة إعطاء , وذلك بتوسيع نتيجة تطبيق السياسات الحكومية , الجنوب 

جل التنيسيق الحقوق والحرية والمساواة والعدالة على الجميع واألجناس أل

 .المجدي لحل مشاكل الواليات الجنوبية

 

 .إدارة السياسات .2

ويلها إلى التطبيق وفقا لألهداف لضمان النجاح في إدارة السياسات وتح

 : المرسومة مع وجود الجودة والواقعية البد من وجود خطوات تالية 

تحويل السياسات إلى التطبيق وذلك بعمل المشاريع االستراتيجية  2.0

وال بد من وجود , حدعمل الداعمة لها وفق االتجاه المووخطوات ال

لتلك المناسب المشترك ألجل ذلك دمج التعاون , الخطوات التنفيذية الموحدة 

تحديد الواجبات , السياسات وعملية تحويلها إلى التطبيق وحال التطبيق 

دمج , وجود نظام تدبير المشاريع بوضوح , والمسؤوليات بوضوح 

المشاريع والميزانيات وتفعيل إدارة خطوات العمل وفق السياسات مع 
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المتابعة والتقييم ألجل ذلك  وتطوير نظام, تحقيق الجودة وبمشاركة الجميع

 .وتقرير النتيجة بوضوح

 

وجود خطوات العمل في المراكز الحكومية وفي أوساط الموظفين  2.0

مع وجود التفاهم الموحد , المعنيين لهم العالقة مباشرة بحل قضايا الجنوب 

والشعور بالمسؤولية والسعي , هاتوجهسياسات الحكومة و فكرةموافقا ل

 .ا دون أي إخالل تحقيقا للنتيجة األفضل في حل القضاياألجل ذلك جاد

 

تفعيل وتطوير شبكة المتعاونين في إنجاح السياسات بحيث تشمل عدة  2.2

سواء أكانت حكومية أو جهات وعلى كافة الجهات , المناطق ذات العالقة 

, حكومية أو طرف المواطنين أو جهات غير حكومية أخرى اجتماعية غير 

باألخص و, كة االجتماعية من الداخل والخارج والمجتمع الدولي مواقع الشب

التعاون  منها مطلوببحيث , الدول المجاورة ودول آسيان والعالم اإلسالمي 

والدخول في ضمن شبكة المتعاونين لتحويل السياسات إلى مجال التطبيق 

تنفيذه من وأن يفتح باب الشكاوى والمراقبة والمتابعة والتقييم لما تم , حقيقة 

وأن يقدم الدعم المالي الالزم لتسهيل جميع األطراف في حل , قبل الحكومة 

في جانب تقنية المعلومات الداعمة  والدعم, راف الحكومةالقضايا تحت إش

ألعمال كافة األطراف والجهات واالتصال مع المواطنين المعنيين في 

 .المنطقة 
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 عناصر لتحقيق النجاح .4

ة الحوار الذي يهدف مشاكل الجنوب وعمليرورة حل االهتمام بض 4.0

تحقيق األمن واالستقرار في الجنوب كمحوروطني ويتلقى الدعم الحكومي 

توحيد , لخطوات التدبير وإدارة المشاريع وتحديد الميزانية لذلك بوضوح 

الفكرة والتوجه والوسائل واإلدارة والتعاون المشترك في حل القضايا وفق 

 .رسومةالسياسات الم

المجتمع التي لها شأن في قضايا الجنوب تعترف  كافة أطراف 4.0

بضرورة حلها وفق السياسات المرسومة ومتعاونة في ذلك ويكون هذا 

األمر ضمانا لحق حل مشاكل الجنوب مع تحقيق الجودة والتعاون الجماعي 

على مستوى السياسات والمشاريع واألهداف االستراتيجية ومجال التطبيق 

 .تفقة مع القضايا واحتياجات المستهدفينم

تتعلق بالموضوع مع تطبيق وفقها لحل التي االعتبار بالبحوث العلمية  4.2

حتى تكون , القضايا وتطوير شوؤن المنطقة بناء على السياسات المرسومة

ث قوة تشجيعية لتنفيذ السياسات وتطويرها وتقييمها وتحويلها إلى وهذه البح

مستوى األهداف االستراتيجية وواقعية التطبيق في ان التطبيق سواء أك

 .وفقها 

 

 

 


