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تجميع بشأن تايلند
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

ال بقراري مجلس حقوق اإلنساا  1/5و ،21/16مع مراعاة وتيرة االساتر ار
أُعد هذا التقرير عم ً

الدوري الش ا ا ااامتج وهو تجملع للمرلوماد الوارقة في تقارير هيعاد المراهداد واإلاراااد الياه ا ا ا و يرها

بالحد األقصى لردق الكلمادج
تقيدًا
ّ
من وثائق األمم المتحدة ذاد الصل  ،وهو مقدَّم في شكت مواز ّ

ثاني ا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع اآلليااات والئاتااات الاادوليااة لحقوق
()2()1
اإلنسان
-2

أوها ااى فريق األمم المتحدة ال ُقطري بأ تصا اادق تا للد على االتةاال الدولل لحماق حقوق املع

الرماا الماااارين وأفراق أسا ا ا ا ا ا اارهم ،واالتةااالا الادوللا لحمااقا املع األشا ا ا ا ا ا اياا

من اال تةااا القسا ا ا ا ا ا ااري،

والبروتوكو اال تلاري التةاال ملاهض ا ا ا ا ا ا الترذ ر و يرم من ةا ا ا ا ا ااروق المرامل أو الرقو القاسا ا ا ا ا اال أو
الالإنسا ااانل أو المايل  ،واالتةاال الياها ا وةا ااع الالاعين و روتوكو عام  1967الملحق اا ،واالتةاال

المترلق وةا ا ااع األشا ا اايا

عدقمي الجلسا ا اال  ،واالتةاال المترلق بيةض حاالد انردام الجلسا ا اال ()3ج كما

أوهاام مةوةاال األمم المتحدة السااامل لشاانو الالاعين بأ تصاادق تا للد على االتةاال الياه ا وةااع

الالاعين و روتوكو عام  1967الملحق اا( ،)4وأ تلضاام الدول إلى االتةاال المترلق وةااع األشاايا

عدقمي الجلس ا ا ا اال  ،واالتةاال المترلق بيةض حاالد انردام الجلس ا ا ا اال ()5ج وأوه ا ا ا اام ملام األمم المتحدة
للترل والرلم والثقاف (اليونسكو) بأ تصدق تا للد على االتةاال الياه بمكافح التمييز في مجا الترللم()6ج
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وقاد أعرام اللجلا المرللا بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااا عن أس ا ا ا ا ا ااةااا ألناح نتلجا إلعال األحكاام الرر لا في

عام  ،2014بدو أ عدم التقيد بالمواق  ،)1(12و ،)5(14و ،19و 21ال قمتثت لألس ا ا ا ااا
الملص ااو

علياا في الماقة  4من الراد الدولي اليا

الملطقي لألحكام

بالحقوق المدنل والس االاس اال وال للطاق هذم األحكام،

كما أعر م عن قلقاا من أ هذم االساتثلاااد لم ُتل وال ت از سااري  ،وهو ما راع ازئل ًا إلى مرساوم الطوار
لرام ( 2005في المقاطراد الحدوقق الجلو ل ) وإلى فر األحكام الرر ل (في  31مقاطر )()7ج
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وقاد الحظ فريق األمم المتحادة الُقطري أناح على الر م من الادعوة الادائما الموااا إلى املع المكلةين

والقاد في إطار اإلاراااد الياها والصاااقرة في  4تشارين الثاني/نوفمبر  ،2011لم تحدث سااو زيارة قطري

واحدة إلى تا للد ملذ اول االس ا ا ااتر ار

الدوري الش ا ا ااامت لرام  ،2016وهي زيارة قام اا في آذار/مار 2018

الةريق الرامت المرلي بمسأل حقوق اإلنسا والشركاد عبر الوطلل و يرها من منسساد األعما

-5

()8

ج

وقدمم تا للد مساهماد مالل سلوي إلى مةوةل األمم المتحدة لحقوق اإلنسا ()9ج

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()10
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أعر م اللجل المرلل بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ااا عن قلقاا إزاا أحكام مريل وارقة في الدسا ا ا ا ا ااتور المنقم

لرام  ،2014مثت تلك الوارقة في المواق  44و 47و ،48وإزاا األمر الص اااقر عن المجلس الوطلي للس ااالم
نقي إلى
واللاام بموار الماقة  ،44الذي قحد من إمكانل الوها ا ا ااو إلى سا ا ا اابت االنتصا ا ا ااا الةرال وقد ّ
حصان المجلس الوطلي للسالم واللاام بيصو االنتااكاد الجسلم لحقوق اإلنسا ()11ج
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وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشاايا

بش اارال االس ااتش ااارة قُض اار

ذوي اإلعاق عن قلقاا من أ مشااروا الدسااتور الجد د

لما بدو الحماق القانونل الرام لألش اايا

عام  2007وأنح أ ةت إ راق إشاراد محدقة إلى األشيا
-8

ذوي اإلعاق

ذوي اإلعاق علد مقارنتح دس ااتور

()12

ج

وسالَّ فريق األمم المتحدة ال ُقطري الضاوا على أنح واد مشاروا قانو بشاأ عمللاد الملاماد

الحيز الدقمقراطي وقعم االلتزاماد
ير الر حل قيد اللار حاللاً قش ا ا ا ااكت ط اًر اس ا ا ا االماً على حةظ وحماق
ّ
المترلقا باالحق في حريا التربير والحق في تكوين الجمعلاادج وحا الةريق تاا للاد على مراارا مشا ا ا ا ا ا ااروا

القانو بما تةق بالكامت مع المرا ير الدولل لحقوق اإلنسا ()13ج
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والحام اللجل المرلل بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة بقلق عدم واوق عملل واةااح وشااةاف

وتش ا اااركل ال تلار وتريين أعض ا اااا اللجل الوطلل لحقوق اإلنس ا ااا في تا للد ،وهو ما ّأق
التابر للتحال الرالمي للمنسا ا ا اسا ا ا اااد الوطلل لحقوق اإلنسا ا ا ااا إلى ةض تصا ا ا االلةاا إلى الرتب "باا" في
لجل االعتماق

تشا ارين الثاني/نوفمبر )14(2015ج وأوه اام اللجل المرلل بحقوق اإلنس ااا بأ تكةت تا للد أ تكو اللجل

الوطلل لحقوق اإلنسا ا ا ااا قاقرة على تلةيذ وال تاا بةرالل واسا ا ا ااتقاللل  ،و ما تةق تماماً مع المباق المترلق
بمركز المنسساد الوطلل لترزيز وحماق حقوق اإلنسا (مباق باريس)()15ج
-10

وأحاال فريق األمم المتحادة ال ُقطري علما ًا باعتمااق طا الرمات الوطللا المترلقا بااألعماا التجااري

وحقوق اإلنسا في  29تشرين األو /أكتو ر )16(2019ج

رابع ا -تنفاذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الواجب التطباق
ألف -القضايا الشاملة لعدة قطاعات
-1

()17

المساواة وعدم التماام
-11

الحام اللجل المرلل بحقوق اإلنس ا ا ا ااا بقلق أ الماقة  17من قانو المس ا ا ا اااواة ين الجلس ا ا ا ااين

( ) 2015تس ا اامت باس ا ااتثلاااد من التمييز ين الجلس ا ااين على أس ا ااا
نةس ا ا ا ا اااا عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن التمييز والرل

2

الد ن واألمن القوميج وأعر م اللجل

ةا ا ا ا ا اد المثللاد والمثليين ومزقواي الميت
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الجلساي وماا ري الاوي الجلساانل وحاملي هاةاد الجلساين ،وةاد الساكا األهاليين واألشايا
الجلسا ا ا ا ا ا ال ا  ،وإزاا التقااارير التي تتحاادث عن فر

عدقمي

قيوق على سا ا ا ا ا ا ااةر المااااارين الااذ ن قاااموا تسا ا ا ا ا ا ااوي ا

أوةاعام( )18ج وأعر م اللجل المرلل بالقضاا على التمييز ةد المرأة عن شوا ت مماثل ()19ج
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وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشا ا ا ا اايا

ذوي اإلعاق عن قلقاا إزاا التمييز والوها ا ا ا اام ةا ا ا ا ااد

األطةا ذوي اإلعاق ج وأوها ا ا ا ا اام بأ ترتمد تا للد ،بالتشا ا ا ا ا اااور الوثيق مع الملاماد الممثل لألطةا ذوي

اإلعاق  ،اسا ا ا ااتراتلجل لمكافح القوالر اللمطل ةا ا ا ااد هنالا األطةا وملع التيلي علام؛ وتطوير اليدماد
والمس ا اااعداد المجتمعل بغل إنااا إة ا ااةاا إ داا هنالا األطةا في منسا ا اس ا اااد؛ والتوعل بحقوق األطةا
ذوي اإلعاق وترزيز تزويدهم بالمساعدة التي تكو ملاسب ألعمارهم وإعاقتام()20ج
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التنمية والباتة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()21

-13

أعر م اللجل المرلل بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة عن قلقاا من أ اللساااا ،و اها اللسااا

الريفلاد ،مسا ااتبرداد من المشا ااارك في إعداق وتلةيذ السا االاسا ا اد و ط الرمت المترلق تاير الملاخ والحد

من ميا اااطر الكوارث ،على الر م من أنان تا ااأثّر على نحو ير متلا اااس ا ا ا ا ا ا ا اار من آثا ااار تاير الملا اااخ

والكوارث()22ج وأوه اام اللجل بأ تكةت تا للد المش ااارك الةرال من اانر اللس اااا ،للس فق

وه ااةان من

تأثّر على نحو ير متلاس ا ا ا ا اار بلثار تاير الملاخ والكوارث ،ولكن أقض ا ا ا ا ا ًا وه ا ا ا ا ااةان عوامت تايير ،في
ه ا ا االا وتلةيذ الس ا ا االاس ا ا اااد و ط الرمت المترلق تاير الملاخ والتص ا ا ا ّادي للكوارث والحد من المياطرج

وأوه اام اللجل أقض ااً بأ تكةت تا للد أ تتض اامن هذم الس االاس اااد واليط بش ااكت ه اريت ملاو اًر الس ااانلاً
وأ تأ ذ في الحسبا االحتلاااد الياه لللساا ،و اه اللساا الريفلاد()23ج
-14

والحظ الةريق الرامت المرلي بمسأل حقوق اإلنسا والشركاد عبر الوطلل و يرها من منسساد

األعما أنح ال ت از تواد تحدقاد عد دة ،بما في ذلك التأثير السلبي لألوامر الرام التي فرةتاا الحكوم

الرساكري المنقت في إطار المجلس الوطلي للساالم واللاام ،والتي نتج علاا وةاع قيوق ير مرقول و ير

مبررة على حق األش ا ا ا اايا

المتض ا ا ا ااررين من أنش ا ا ا ااط قطاا األعما واألنش ا ا ا ااط اإلنمائل التي تقوم اا

منسا ا اس ا اااد األعما  ،بما في ذلك منسا ا اس ا اااد األعما المملوك للدول  ،في إثارة أواح قلق مش ا ااروع وفي
االحتجاج سا االملاًج وأوها ااى الةريق الرامت بأ تضا اااع

تا للد ااوقها للتصا اادي لتجاوزاد حقوق اإلنسا ااا

المتصا اال بأنشا ااط األعما  ،بما في ذلك عن طريق وةا ااع إطار شا ااامت اد د لتقيلم األثر قشا اامت علص ا ا اًر
ال ترلق بالتأثير االاتماعي والتأثير على حقوق اإلنس ا ا ا ا ااا  ،بما تةق مع المباق التوايال بش ا ا ا ا ااأ
ش ا ا ا ا ااام ً
األعما التجاري وحقوق اإلنسا ا ا ااا  ،وذلك علد تلةيذ مشا ا ا اااريع عمالق  ،وأوه ا ا ا اى أقض ا ا ا ااً بأ تُجري الدول
مش اااوراد هاقف مع المجتمراد المحلل المتض ااررة ،بما في ذلك األقللاد الررال المتأثرة بمش اااريع التلمل ،
بما في ذلك تلك التي تلةذها منسساد األعما المملوك للدول ()24ج

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

()25

الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي
-15

كررد اللجل المرلل بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااا اإلعراق عن قلقاا من أ القانو المحلي قراقر برقو

اإلعدام على الجرائم المترلق بالةساااق والرشااوة والميدراد ،والتي ال تةي برتب "أشااد الجرائم طورة" بالمرلى
المقصا ااوق في الماقة  )2(6الراد الدولي اليا

بالحقوق المدنل والسا االاسا اال ج كما أعر م اللجل عن قلقاا

إزاا الردق الكبير من القض ا اااقا التي تُةر فياا عقو اإلعدام ج وأش ا ااار فريق األمم المتحدة ال ُقطري إلى
أ تا للد لم تلةذ عقو اإلعدام ملذ عام  ،2010باس ا ا ا ا ا ااتثلاا وم  18حزي ار  /ونلح  ،2018علدما نُِّّةذ حكم
()26

إعدام بحقل قاتل في رات أُق ن بارتكاق اريم قتت()27ج
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وأعر م اللجل المرلل بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااا عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن الترذ ر و يرم

من ةاروق المرامل السايع وعن اإلعدام ارج نطاق القضااا وحاالد اال تةاا القساري ةاد مدافرين عن

حقوق اإلنساا وآ رين ج وال ت از اللجل تشارر بالقلق إزاا اإلفالد من الرقاق على هذم الجرائم على نطاق
واسااع وإزاا التقدم البطيا في التحقيق في هذم القضاااقا()28ج وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشاايا
اإلعاق عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن المرامل الالإنسا ا ا ااانل أو المايل لألشا ا ا اايا

ذوي

ذوي اإلعاق

التي قراملو اا ةاد إراقتام ،بما في ذلك اساتيدام الرالج بالصادماد الكار ائل والقيوق والرزل والةصات،

على أسا
-17

طورتام المتصورة على أشياهام أنةسام أو على اآل رين على أسا

االعتال ()29ج

وأوه ا اام اللجل المرلل بحقوق اإلنس ا ااا بأ تلش ا ااه تا للد على واح الس ا اارع آلل مس ا ااتقل لملع

وقمع الترذ ر وحاالد اال تةاا القسا ا ااري ،و أ ترزز تدرير الموظةين المكلةين بإنةاذ القانو والرسا ا ااكريين

بشا ااأ االحترام الكامت لحقوق اإلنسا ااا  ،بما في ذلك ما ترلق باالسا ااتيدام السا االلم للقوة واسا ااتعصا ااا شا ااأف
التراذ ار وسا ا ا ا ا ا ااوا المرااملا  ،مع ةا ا ا ا ا ا اماا أ تكو املع مواق التادريار متوافقا مع الرااد الادولي الياا

بالحقوق المدنل والس االاس اال ومع مباق األمم المتحدة األس اااس اال بش ااأ اس ااتيدام القوة واألس االح اللاري من

اانر الموظةين المكلةين بإنةاذ القانو ()30ج
-18

وطلبم لجل ملاهض ا ا الترذ ر إقض ا اااحًا بش ا ااأ أي ااوق ااري ترمي إلى إلااا التش ا اريراد المحلل

التي قمكن أ تنقي إلى الحصا ا ا ااان من ارتكاق أفرا الترذ ر أو سا ا ا ااوا المرامل  ،بما في ذلك ما ترلق بأحكام
قس ا ا ا ا ا ااتور ع ااام ( 2017الم اااقت ااا  265و)279؛ واألم ار رقم  )2015( 2558/3ورقم )2016( 2559/13

الصا ا ا ا ا ا اااق ار عن المجلس الوطلي للس ا ا ا ا ا ااالم واللااام؛ وقاانو األحكاام الرر لا لراام 1914؛ ومرس ا ا ا ا ا ااوم الطوار

َّ
المرد ()31ج
لرام 2005؛ وقانو األمن الدا لي لرام 2008؛ والماقة  30من قانو السجو
-19

وأوة ا ا ااحم اللجل المرلل بحقوق اإلنس ا ا ااا أناا ال ت از تش ا ا اارر بالقلق إزاا المس ا ا ااتوياد المرتةر

لالكتااظ وس ااوا األحوا في كثير من أماكن االحتجاز ،بما في ذلك س ااوا حال

دماد الص اار الص ااحي

وأوة ا اااا اللااف الص ا ااحل  ،وعدم إمكانل الحص ا ااو على الرعاق الص ا ااحل  ،ونقص الاذاا والماا بكملاد

كا ل  ،ووه اام برض المحتجزينج وأعر م اللجل أقضا ااً عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن االس ااتيدام
المةرال ألقواد التقييد ،مثت األهةاق ،والتحرش الجلسي()32ج

-20

وأعر م اللجل نةس ا ا ا ا اااا عن القلق إزاا التقارير التي تتحدث عن االحتجاز الترس ا ا ا ا ااةي لمعاد من

األفراق كااانوا قمااارسا ا ا ا ا ا ااو حقام في التجمع و/أو في حريا التربير من أااات "ترااد اات المواق " برااد انقالق

عام  ،2014وأ هنالا األفراق ،حس ا ا اابما أفيد ،قد احتُجزوا في كثير من الحاالد قو تام وأنام قحتجزو

في عز تام في أماكن احتجاز ير مرلل لةتراد تصا اات إلى سا اابر أقام ،قو رقاب قضا ااائل أو ةا ااماناد

ةا ا ا ااد سا ا ا ااوا المرامل وقو إمكانل االتصا ا ا ااا بمحامج وأعر م اللجل كذلك عن قلقاا لكو المحتجزين قد

طي بردم الس ا ا ا ااةر إلى اليارج و االمتلاا عن التربير
أُابروا ،علد اإلفراج علام ،على التوالع على اتةاق ّ

عن آرائام السلاسل  ،وأ عدم االمتثا لذلك لطوي على طر السجن لمدة تصت إلى عامينج كما أعر م

اللجل عن قلقاا إزاا الممارسا ا ا ا المتمثل في احتجاز المشا ا ا ااتبح فيام الائل ًا قو توالح تام إليام وقو أمر
إحضا ا ااارهم أمام قا ٍ وذلك لةتراد طويل قد تصا ا اات إلى  30وم ًا في القضا ا اااقا المرروة ا ا ا على المحاكم

المدنل و 84وماً في القضاقا المرروة على المحاكم الرسكري ()33ج
-2

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()34

-21

أعر م اللجل المرلل بحقوق اإلنس ااا عن قلقاا إزاا التقارير التي تةيد واوق معاد من القض اااقا

الجاري ومن أوامر القبض على مدنيين ال از ترين الةصت فياا أمام القضاا الرسكري ،كما أ المدنيين

الذ ن أقانتام محاكم عسكري ال تمترو بحق االستعلا ()35ج
4
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وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشا اايا

-22

ذوي اإلعاق عن قلقاا إزاا عدم إمكانل الوها ااو إلى

ناام الردال  ،بما في ذلك كت من :الوهو الماقي ،والمساعدة القانونل  ،وواوق مترامين للا اإلشارة في

قاع المحكم  ،والتسايالد اإلارائل  ،و اه في الملاطق الريفل ()36ج

وأعر م أقضا ا ًا اللجل المرل ل بالقضا اااا على التمييز ةا ااد المرأة عن قلقاا إزاا اسا ااتمرار الحوااز
-23
المتردقة التي تحو قو وها ا ااو اللسا ا اااا والبلاد إلى الردال وسا ا اابت االنتصا ا ااا الةرال بشا ا ااأ انتااكاد

حقوقان ،و اها اللسااا الريفلاد ونسااا الشاروق األهالل واللسااا الملتملاد إلى األقللاد الررال والد لل
واللساا ذواد اإلعاق ()37ج

-3

()38

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

أعر م اللجل المرلل بحقوق اإلنس ا ا ااا عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن القيوق الص ا ا ااارم

-24

والترس ا ا ا اافل المةروة ا ا ا ا على الحق في حري الرأي والتربير في تش ا ا ا اريراد تا للد ،بما في ذلك في القانو

الجلائي وقانو ارائم الحاس ا ا ااوق ( ،)2007وفي األمر  ،2015/3والقيوق المةروة ا ا ا بةرت الماقة  44من
الدس ا ا ااتور المنقمج كما أعر م عن قلقاا إزاا الدعاو الجلائل  ،و اه ا ا ا تام التش ا ا اااير الجلائي ،المرفوع

ةااد المدافرين عن حقوق اإلنسااا واللشااطاا والصااحةيين وأفراق آ رين بموار التش اريراد المذكورة أعالم،

وإزاا التقاارير التي تةياد بقمع اللقااش والقلاام بحمالد إعالملا  ،والتام الجلاائلا التي ُوااام إلى أفراق أثلااا
الةترة التي سبقم االستةتاا على الدستور في عام )39(2016ج
وأعر م اللجل نةساااا أقض ااً عن قلقاا من أ اللقد والمرارة ا لما ترلق بالرائل المالك قراقر

-25

علياما بالس ااجن لمدة تتراوي ين  3س االواد و 15س اال  ،وإزاا التقارير التي تةيد بحدوث زياقة حاقة في عدق
األشا ا ا ا ا ا اايا

المحتجزين والمحاكمين على اريم الرير في الذاد الملكل ملذ االنقالق الرسا ا ا ا ا ا ااكري وإزاا

الممارسااد المترلق بإهادار األحكام المتطرف التي أساةرد في برض الحاالد عن الحكم بالساجن عشاراد

السا ا ا االين()40ج وأشا ا ا ااار فريق األمم المتحدة ال ُقطري إلى شا ا ا اوا ت مماثل ()41ج وأوها ا ا اام ملام األمم المتحدة
للتر ل والرلم والثقاف (اليونس ا ا ا ا ااكو) بأ ترفع تا للد القيوق المةروةا ا ا ا ا ا على حري التربير في التشا ا ا ا ا اريراد

الوطلل بما تماشاى مع المرا ير الدولل لحقوق اإلنساا ؛ و أ تمتلع عن تجريم األهاواد المرارةا أثلاا

فر

حال الطوار إلى أ قجري إلااا المرسوم؛ وإلااا تجريم التشاير وإقرااح ةمن القانو المدني()42ج

-26

وذكر فريق األمم المتحادة ال ُقطري أناح في آذار/ماار  ،2020نُِّّةاذد تادا ير ه ا ا ا ا ا ا ااارما بمواار

فيرو

أو أكثرج وعالوة على

مرس ااوم الطوار لرقارة الرام في حاالد الطوار لرام 2005ج وقد أُ ذ اذم التدا ير لملع انتش ااار مر
كورونا (كوفيد ،)19-وار حار التجمراد التي تبل

مسا ا ا ا ا ا أش ا ا ا ا اايا

ذلك ،ضا ا ا ا اارم حري التربير المترلق بجائح كوفيد 19-لرقاب مشا ا ا ا اادقة من اانر مركز مقاوم األ بار
الكاذب الذي أُنشا ااه تحم إشا ا ار

و ازرة االقتصا اااق الرقمي والمجتمع()43ج كما أعرق الةريق ال ُقطري عن قلقح

إزاا القيوق الترس ا ا ا اافل المةروةا ا ا ا ا على حري التلقت لما تص ا ا ا اات بجائح كوفيد ،19-علدما ال تكو هذم

القيوق مطبَّق بصة متساوي على السكا المحليين والمااارين المقلمين()44ج
-27

وأعر م اللجل المرلل بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااا عن قلقاا إزاا القيوق المةرط المةروةا ا ا ا ا ا ا على حري

التجمع السا االمي ملذ االنقالق الرسا ااكري لرام  ،2014و اها ا الحار الصا ااارم ألي تجمع عام قضا اام أكثر

من مس ا ا أش ا اايا

وألي تجمراد س ا االاس ا اال تض ا اام أكثر من أر ر أش ا اايا

ج كما أعر م عن قلقاا إزاا

أحكاام قاانو التجمرااد الرااما ( ) 2015التي تلص على عقو ااد الاائلا لرادم تقادقم إ طاار مسا ا ا ا ا ا اابق إلى
السا االطاد لما ترلق تلالم التجمراد السا االمل ج وأعر م اللجل عن قلقاا بشا ااكت ا

على معاد األشيا

GE.21-11174

لقلامام تلالم تجمراد سلمل أو بالمشارك فياا()45ج

إزاا إلقاا القبض
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وذكر أقض ا ًا فريق األمم المتحدة ال ُقطري أنح بموار مرسااوم الطوار  ،أُعللم حال طوار شااد دة
-28
في بانكوك في الةترة من  15إلى  22تش ا ارين األو /أكتو ر  2020لررقل االحتجاااد المنيدة للدقمقراطل

التي ققوقها الشباقج وفي الةترة من  1تشرين األو /أكتو ر  2020إلى  31آذار/مار  ،2021استيدمم

الشرط التا للدق الملكل القوة في عدة ملاسباد ةد نشطاا كانوا قمارسو حقوقام األساسل ()46ج
-29

األشيا

وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشايا

ذوي اإلعاق عن قلقاا إزاا القيوق المةروةا على حق

ذوي اإلعاق في التصويم والترشت لالنتياباد وإزاا عدم واوق تدا ير لضما سري تصويتامج
()47

كما أعر م عن قلقاا إزاا نقص المرلوماد عن أشكا إاراااد التصويم التي قمكن الوهو إلياا
-4

ج

حظر جميع أشكال الرق

()48

يلما أحاطم اللجل المرلل بحقوق اإلنس ا ا ا ا ااا علم ًا بالجاوق الكبيرة المبذول للتص ا ا ا ا اادي لالتجار
-30
باألشايا والرمت القساري (السايرة) ،فإناا ال ت از تشارر بالقلق لكو االتجار باألشايا والرمت القسري
ال زاال مسااتمرين وألناما ثي ار مشاااكت كبيرة ،و اه ا لما ترلق باالسااتاال الجلسااي وهاايد األسااماك
والزراع والرمت الملزليج وأعر م عن قلقاا إزاا التقارير المترلق برمت األطةا واسا ا ا ا ا ا ااتاال األشا ا ا ا ا ا اايا

الض اارةاا الحا  ،مثت المااارين ير اللااميين والش ااروق األه االل ج كما تش اارر اللجل بالقلق إزاا التقارير

التي تتحدث عن ترحيت ةااحاقا االتجار قو فحص أوةاااعام بشااكت فرا لتقيلم احتلاااتام من الحماق ،

وإزاا امع شااقاتام قبت األوا من أات تسايت الترحيت الةوري()49ج
-5

()50

الحق في الخصوصية والحياة األسرية
-31

أعر م اللجل المرلل بحقوق األشا ا ا ا ا اايا

ذوي اإلعاق عن قلقاا لكو قانو األسا ا ا ا ا ارة (القانو

التجاري والمدني ،الكتاق اليامس) قملع برض األش ا ا اايا

ذوي اإلعاق من الزواج ومن تأس ا ا االس أسا ا ا ارة،

ولكو آباا وأمااد ذوي اإلعاق واااو عقباد في الحصا ا ا ا ا ااو على قعم ا

دعمام في ممارسا ا ا ا ا ا

مسا ا ا ا ا ا اانوللاتام الوالدق ويملع التيلي علامج وأوها ا ا ا ا ا اام اللجل بأ تلاي تا للد الماقة  1449واألحكام ذاد
مريلين من ذوي اإلعاق لما ترلق بحقام في الزواج

الصا اال من قانو األس ا ارة التي تميز ةا ااد أشا اايا

وتكوين أسا ا ا ا ا ا ارة ،و اأ تزياد من إتااحا المرلومااد واليادمااد وأوااح الادعم المبكرة والشا ا ا ا ا ا اااملا لألطةاا ذوي
اإلعاق وأسرهم()51ج

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

()52

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
-32

أعرق فريق األمم المتحدة ال ُقطري عن قلقح لكو

ير مواطلي تا للد للس لام الحق في تش ا ا ااكيت

نقاباد ،باللار إلى الدور الضا ا ا اايم الذي نققح الرما المااارو في قطاعاد االقتصا ا ا اااق األكثر طورةج
وح

-33

الةريق تا للد على توسلع نطاق الحق في تشكيت نقاباد الرما للشمت ير المواطلين()53ج

وأعر م اللجل المرلل بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة عن قلقاا إزاا التركز المرتةع لللساااا في

قطاا الرمت ير الرسامي ،بما في ذلك كرامالد في الملاز  ،والالئي ما زلن مساتبرداد من حماق الرمت
وحمااقا الضا ا ا ا ا ا اماا االاتمااعي ،مثات حمااقا الحاد األقنى لألاور ،ومادفوعااد الرمات اإلة ا ا ا ا ا ا ااافيج وإااازة
األموم ج كما أعر م عن قلقاا إزاا اس ااتمرار التمييز على أس ااا

نوا الجلس في مكا الرمت ،بما في ذلك

ما ترلق بالتوظلف والترال وساان التقاعد ،الذي أفاقد التقارير بأنح قُحدَّق في كثير من المصااانع بساان 55

عاماً للمرأة بالمقارن بس ا اان  60عام ًا للراا ج وأعر م اللجل كذلك عن قلقاا إزاا عدم واوق تشا ا اريع قحار
التحرش الجلسي في مكا الرمت ،على الر م من التقارير التي تةيد بأنح واسع االنتشار في البلد()54ج
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-34

وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشا ا ا ا ا ا اايا

لد األشا اايا

ذوي اإلعاق عن قلقاا إزاا مرد الرمال المليةض

ذوي اإلعاق  ،و اها ا لد اللسا اااا ،وإزاا التحيز ةا ااد األشا اايا

عن قلقاا إزاا افتقارهم إلى فر

التدرير الكتسا ا ا اااق إمكانل الحصا ا ا ااو على عمت ،وإزاا تةضا ا ا اايت أر اق

الرمات قفع ةا ا ا ا ا ا اريبا إلى الصا ا ا ا ا ا الادوق الوطلي لتمكين األشا ا ا ا ا ا اياا
األشاايا

ال من توظلف هنالا
ذوي اإلعااقا اد ً

صاص بشااكت ملمو
ج وأعر م اللجل كذلك عن قلقاا ألنح ال قُي َّ

الصلدوق لدعم التمكين لألشيا
-2

ذوي اإلعاق ج وأعر م

سااو مبل محدوق من قرو

ذوي اإلعاق وأ فرالل الصلدوق مقيدة باللوائت الرام

()55

ج

()56

الحق في الضمان االجتماعي
-35

ظت فريق األمم المتحدة الُقطري قش اارر بالقلق إزاا عدم كةاق إمكانل حص ااو مجموعاد الرما

المااارين على الض ااما االاتماعي والحماق القانونل واليدماد الرام بس اابر وة اارام من حي

()57

الد و و/أو المال  ،وحوااز اللا  ،ومحدوقق اليدماد المتاح في المكا الذي قعلشو
-3

لح

ج

تأش اايرة

الحق في مستوى معيشي الئق

()58

-36

أعر م اللجل المرلل بحقوق األش ا ا ا اايا

ذوي اإلعاق عن قلقاا إزاا وة ا ا ا ااع األش ا ا ا اايا

ذوي

اإلعاق الذ ن قعلشااو في حال فقر ،و اها أولعك الذ ن لتمو إلى مجموعاد أقلل عرال  ،وفي األساار
المعلشا اال التي أرسا اااا أحد الوالد ن بمةرقم ،وفي األسا اار التي قرتلي فياا الوالدا على أسا ااا

ذي إعاق ج كما أعر م اللجل عن قلقاا إزاا انيةا

اللسا ا ااب المعوي لألشا ا اايا

لام تلّقي ملح إعاق وإزاا عدم كةاق الملح لضما مستو معلشي الئق()59ج
-4

التةر بطةت

ذوي اإلعاق الذ ن قحق

()60

الحق في الصحة
-37

أشا ا اااقد اللجل المرلل بالقضا ا ااا ا على التمييز ةا ا ااد المرأة بالتدا ير التي اتيذتاا تا للد لتحسا ا ااين

إمكانل حصو المرأة على دماد الرعاق الصحل  ،مثت ميط التاطل الصحل الشامل  ،الذي ّأق إلى
إطال الرمر المتوقع علد الوالقة ،و ة ض مردالد اإلها اااب بةيرو نقص الملاع البشا اري  ،وإلى القضا اااا

على انتقا فيرو

نقص الملاع البش ا ا اري والزهري من األم إلى الطةتج ومع ذلك ،ال از قسا ا اااورها القلق

إزاا التقااارير التي تتحاادث عن واوق مراادالد مرتةرا لو لاااد األمااااد في المقاااطراااد الحاادوققا الجلو لا

وفي أوسا ا ا ا اااال األقللاد الررال  ،والتقارير التي تتحدث عن ترر

اللسا ا ا ا اااا ذواد اإلعاق للترقلم القس ا ا ا ااري

واإلااا ()61ج وأوه ا ا ا ا ااى فريق األمم المتحدة الُقطري ،في امل أمور ،بأ تض ا ا ا ا اامن التاطل الص ا ا ا ا ااحل
الشا ا ا ااامل واوق ناام للتصا ا ا ا ّادي لجملع أشا ا ا ااكا الرل  ،و اها ا ا ا الرل القائم على نوا الجلس ،وأ َّ
وفر
ُ
للمراهقين ترللم السي شامت ملاسر للرمر والسلاق()62ج
-38

وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشاايا

ذوي اإلعاق ،

ذوي اإلعاق عن قلقاا لكو األشاايا

و اها ا ا ا ا ا في الملاطق الريفل  ،ال قمكلام الوه ا ا ا ا ااو إلى اليدماد الص ا ا ا ا ااحل الرام والمرلوماد المترلق

بالتثقلف الصحي الرام ،كما أعر م عن قلقاا إزاا عدم كةاق تدرير املع الماليين الصحيين بشأ حقوق
األشايا

ذوي اإلعاق ()63ج وقدمم كت من اللجل المرلل بحقوق األشايا
()64

بالقضاا على التمييز ةد المرأة توهلاد في هذا الصدق
-39

ج

ذوي اإلعاق واللجل المرلل

وأعرق فريق األمم المتحدة ال ُقطري أقضا ااً عن قلقح إزاا اللقص الشا ااد د في توافر دماد الرعاق
()65

الص ا ااحل األس ا اااس ا اال للمااارين والالاعين وملتمس ا ااي اللجوا في مراكز احتجاز المااارين

مةوةل األمم المتحدة السامل لحقوق اإلنسا (المةوةل ) عن شوا ت مماثل ()66ج
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-5

()67

الحق في التعليم

الحام اليونسا ااكو أنح تواد زياقة في مردالد االنقطاا عن الد ارسا ا  ،ومراماا من أشا ااد الةعاد

-40

ةارةاً ،ما أثر على األطةا في كت من المرحلتين اال تدائل والثانوي  ،وكا ذلك بار اًز بصاورة اها لد
األسر المعلشل األفقر ،التي ترتبر التكلة مرتةر للااق ()68ج

وال ت از اللجل المرلل بالقض اااا على التمييز ة ااد المرأة تش اارر بالقلق إزاا الةص اات ين الجلس ااين

-41

في الترللم الرالي ،مع المرد المليةض اللتحاق اللس ا ا ا ا اااا والبلاد بمجاالد الد ارسا ا ا ا ا ا

ير التقليدق  ،مثت

التكلولوالا والالدسا ا والرياةا االاد والزراع ج وال از القلق قسا اااورها أقضا ااً بشا ااأ واوق تحيز السا اااني في

الملاهج والكتر المدرسل  ،ما قرزز القوالر اللمطل التقليدق بشأ الجلسين()69ج
وأعر م اللجل المرلل بحقوق األشا اايا

-42

للجملع ال از

ير مكةو لكثير من األشا ا ا ا ا ا اي ااا

ذوي اإلعاق عن قلقاا لكو الحق في الترللم الشا ااامت
ذوي اإلع اااق ا  ،ولكو برض الم اادار ترفض قبو

الطالق ذوي اإلعاق ج كما أعر م عن قلقاا ألنح ال واد س ااو قدر محدوق من القدراد والمااراد والموارق

لد الموظةين والمنسساد الترللمل  ،و اه في الملاطق الريفل والملاطق اللائل ()70ج

دال -حقوق أشخاص محددين أو فتات محددة
-1

()71

النساء
-43

أعرم اللجل المرلل بالقضاااا على التمييز ةااد المرأة عن قلقاا إزاا تكللف إقارة شاانو المرأة وتلمل

األسا ارة بماام تش ااايلل إة ااا ل  ،ما زاق من تقللص قدرتاا على أقاا مااماا بةرالل كللل وطلل لللاو

بالمرأةج

كما أعرم اللجل عن قلقاا إزاا عدم الوةا ا ااوي لما ترلق والق اإلقارة ومسا ا اانوللاتاا في ةا ا ااوا اللجا الجد دة
الملشأة بموار قانو المساواة ين الجلسين ،مثت لجل ترزيز المساواة ين الجلسين()72ج

وكررد اللجل نةس ا ا ا اااا اإلعراق عن قلقاا الس ا ا ا ااا ق إزاا اس ا ا ا ااتمرار المواق المقولب نمطل ًا القوي
-44
بش ا ااأ أقوار ومس ا اانوللاد المرأة والرات في األس ا ارة والمجتمع ،ما ققو المكان االاتماعل للمرأة ويش ا ااكت

س ا ا اابب ًا اذري ًا لوة ا ا ااع المرأة ير المناتي في كثير من المجاالد ،بما في ذلك في س ا ا ااوق الرمت وفي الحلاة
السلاسل والحلاة الرام ()73ج
-45

وال زالم اللجل تشارر بالقلق ألنح ال ت از تواد شاروال أكثر هارام أمام اللسااا التا للدقاد لملت

السايتان إلى أزوااان األاانر؛ وأنح في هاةو األقللاد الررال ومجتمراد الساكا األهاليين ،قُقا إ
للراا قُملحو أولوي للتسا ااجيت للحصا ااو على الجلسا اال  ،ما ترك عدقاً ير متلاسا اار من نسا اااا األقللاد
الررال ونس اااا الس ااكا األه االيين ال الس اال مع تقييد حري التلقت ومحدوقق إمكانل الوه ااو إلى الترللم

وفر

-46

الرمت والرعاق الصحل والحماق االاتماعل ()74ج

وال ت از اللجل نةسا ا اااا تشا ا اارر بالقلق أقض ا ا ااً إزاا المرد المرتةع النتشا ا ااار الرل

الجلس (الرل

الجلساني) ةد اللساا والةتلاد ،و اه الرل

حماق ةااحاقا الرل

الملزلي والرل

القائم على نوا

الجلسي ،وإزاا كو قانو

الملزلي لرام  2007لص على تسااوي القضاال عن طريق الصاالت والوساااط في كت

مرحلا من م ارحات الادعو القاانونلا ج وهي ال ت از تشا ا ا ا ا ا اارر باالقلق كاذلاك إزاا عادم كةااقا توفير اليادمااد
األسااسال والدعم األسااساي لضاحاقا الرل

الجلسااني ،وال سالما ةاحاقا االتجار بالبشار أل ار

الجلسي أو االستاال في الرمت ،وةحاقا الرل

-47

()75

الملزلي

ج

وأوها اام اللجل المرلل بحقوق اإلنسا ااا بأ تضا اااع

االساتاال

تا للد ااوقها لملع املع أشا ااكا الرل

ةد المرأة والتصدي لاا ،بما في ذلك عن طريق :التشجلع على اإل ال عن هذا الرل  ،وإنشاا آلل فرال

8

GE.21-11174

A/HRC/WG.6/39/THA/2

للشا ااكاو  ،وةا ااما إاراا تحقيق شا ااامت في حاالد الرل

ةا ااد المرأة؛ ومقاةا اااة الجلاة وكذلك ،في حال

إقانتام ،مراقبتام بالرقو اد الملاس ا ااب ؛ وة ا ااما إمكانل الوه ا ااو إلى سا ا ابت االنتص ا ااا

الةرال ووس ا ااائت

الحماق للضحاقا؛ ومواهل االةطالا بحمالد توعل لرفع مستو الوعي لد السكا بشأ عدم مقبولل
الرل

ةد المرأة؛ وزياقة التدرير و لاا القدراد لقواد الشرط والمدعين الرامين والقضاة()76ج

وال ت از اللجل المرلل بالقضاا على التمييز ةد المرأة تشرر بالقلق إزاا عدم اعتماق تدا ير اه

-48

منقت حتى اآل لزياقة تمثيت المرأة في الحلاة السلاسل والحلاة الرام ج كما أعر م عن أسةاا لغلاق المرأة في
المجلس الوطلي للس ا ا ا ا ا ااالم واللااام ،الاذي قحكم تاا للاد ملاذ االنقالق الاذي وقع في أقاار /ماا و 2014ج وأعر م

اللجل عن ش ا ا ا اوا ت أ ر إزاا كت من :التمثيت المليةض ل لمرأة في الايعاد التش ا ا ا اريعل والملاها ا ا اار الو ازري

والحكم المحلي ،وكذلك في القض اااا ،وقواد الش اارط  ،والس االك الد لوماس ااي ،والمنس اس اااد األكاققمل  ،و اه ا

على مس ااتوياد ه االع القرار؛ ونقص تمثيت اللس اااا من األقللاد الررال والد لل ونس اااا الس ااكا األه االيين في

ملاهر هلع القرار()77ج وقدمم اللجل المرلل بحقوق اإلنسا توهلاد في هذا الصدق()78ج

وأعر م اللجل المرلل بالقضااا على التمييز ةاد المرأة عن قلقاا البال إزاا حال المدافراد عن

-49

حقوق اإلنسا ا ااا  ،و اه ا ا ا المدافراد عن الحقوق المترلق باألر  ،وحماق البيع وحقوق نسا ا اااا السا ا ااكا

األه االيين ،واللس اااا الريفلاد ،والمثللاد ،ومزقوااد الميت الجلس ااي ،وماا راد الاوي الجلس ااانل ج واللس اااا
المساالماد في المقاطراد الحدوقق الجلو ل  ،الالتي أهاابحن على نحو مت از د مسااتادفاد دعاو قضااائل

و المضاققاد والرل
-50

والترهير من اانر السلطاد ومنسساد األعما ()79ج

وأعرم اللجل نةسا ا ا اااا أقضا ا ا اًا عن قلقاا أل المرأة الريفل  :ال ت از تةتقر إلى إمكانل الحصا ا ا ااو على

اليدماد االاتماعل األسااسال  ،مثت الترللم والرعاق الصاحل  ،بما في ذلك الرعاق الصاحل الجلسال واإلنجا ل ،

ال عن إمكانل الوها ا ا ااو إلى الردال ؛ وأناا ير ممثل في هيعاد وهلاكت ها ا ا االع القرار على الصا ا ا ااريد ن
فض ا ا ا ا ً
الوطلي والمحلي ويجري اسا ااتبراقها من عمللاد رسا اام السا االاسا اااد بشا ااأ القضا اااقا التي تنثر علياا؛ وتوااح قيوقًا
على حقاا في األ ارةااي والموارق الطبلعل  ،بساابر حلازة األ ارةااي من أات مشاااريع التلمل  ،واسااتيدام األ ارةااي
من اانر هلاعاد الترد ن والصلاعاد االستيراال األ ر  ،وتقسلم الحدائق الوطلل إلى ملاطق()80ج

-2

()81

األطفال
-51

ال ت از اللجل المرلل بالقضااا على التمييز ةاد المرأة تشارر بالقلق ألنح على الر م من التدا ير

التي اعتمدتاا تا للد ،ال ت از والقاد عدق كبير من األطةا لم تُسا ا ا ا ا ا ااجَّت أو ال از هنالا األطةا قةتقرو
إلى وثائق تسجيت المواليد ،وهكذا فإنام مررةو أل قصبحوا عدقمي الجلسل ()82ج

-52

وذكر فريق األمم المتحدة الُقطري أ تا للد لباي أ توفر الموارق البشا ا اري والمالل الكا ل لتلةيذ

قوانيلاا المحلل المترلق بحماق الطةت تلةيذًا كامالًج وأشا ا ااار أقض ا ا ا ًا إلى أ اآلللاد على مسا ا ااتو المجتمع
المحلي بحاا إلى الترزيز عن طريق الالمركزي لضا ا ااما إتاح الوها ا ااو إلى اليدماد الوقائل و دماد

حماق الطةتج وعالوة على ذلك ،أشا ااار الةريق الُقطري إلى أنح لباي زياقة الوعي الرام ،كما لباي تدرير
الراملين في مجالي الرعاق االاتماعل وإنةاذ القانو بشا ا ا ا ا ااأ القضا ا ا ا ا اااقا المتصا ا ا ا ا اال بحماق األطةا على

اإلنترنمج ويلباي أقض ًا وةع استراتلجل قوي لحماق األطةا في املع المدار ()83ج

وأش ااار فريق األمم المتحدة ال ُقطري أقضا ا ًا إلى أ األطةا ال زالو قُحتجزو في مرافق احتجاز
-53
الماااارين في عاام  ،2021على الر م من ماذكرة التةااهم المترلقا تحاد اد التادا ير واللُ ُاج الباد لا الحتجااز
األطة ا في مركز احتجاز المااارين التي ار التوالع علياا في عام )84(2019ج
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-54

والحام اللجل المرلل بالقض اااا على التمييز ة ااد المرأة أ الماقة  277من القانو الجلائي قد

نُقحم لضما عدم إعةاا مرتكبي ا تصاق األطةا قو سن اليامس عشرة من الرقو ج يد أ اللجل ال
ت از تشارر بالقلق أل المحكم  ،بموار الماقة  )5(277من القانو الجلائي ،قد تساتيدم سالطتاا التقد ري

لتيفلض الرقو على الجاني ،وأ البلاد اللواتي ال تتجاوز أعمارهن  13عام ًا والالئي تررةا ا اان لالعتداا
الجلس ا ااي ال از من الممكن أ تزوان بش ا ااكت قانوني من الجانيج وأعر م كذلك عن قلقاا إزاا اس ا ااتمرار

حدوث الممارس اااد الض ااارة مثت زواج األطةا و/أو الزواج القس ااري وتردق الزوااد ،و اها ا في الملاطق
الريفل والملاطق اللائل ()85ج

-55

وأوها ااى فريق األمم المتحدة ال ُقطري بأ تحار تا للد ها اراح في القانو أي شا ااكت من أشا ااكا

-56

وأشا ااار فريق األمم المتحدة ال ُقطري أقض ا ااً إلى واوق تقارير عن عدم اتسا اااق في تطبيق إاراااد

الرقو البدنل أو يرها من ةا ا ااروق الرقو القاسا ا اال أو المايل لألطةا في املع السا ا االاقاد ،وأوها ا ااى
ِّ
توعي الدول الجماور بشأ هذم التشريراد()86ج
أقضاً بأ
ّ
قضا ا اااا األحداث على األطةا المتامين ،وتقارير عن تاد داد ميتلة ةا ا ااد قاه ا ا ارين قربرو عن آرائام

عللاًج وأوه ا ااى الةريق ال ُقطري بأ تقوم تا للد توعل الش ا اارط والجااد الةاعل األ ر في مجا القضا اااا

ترر
بحقوق الطةت بغل إعطاا األولوي لمصا ااالت الطةت الةضا االى ،كما أوها ااى بأ تضا اامن الدول عدم ّ
األطةا للتاد داد والمضاققاد بسبر التربير عن آرائام ،وهو ما قشمت أ تقوم ترد ت المواق ()87ج
-3

()88

األشخاص ذوو اإلعاقة
-57

أعر ام اللجلا المرللا بحقوق األشا ا ا ا ا ا اياا

ذوي اإلعااقا عن قلقااا لكو القوانين الوطللا

ير

متس ا ا ا اق تمام ًا مع اتةاال حقوق األش ا ا ا اايا
الماقة  4من قانو تمكين األشا اايا ذوي اإلعاق  ،ومرا ير الحصا ااو على اليدماد واألموا التي ترتمد
ذوي اإلعاق  ،و اه ا ا ا ا لما ترلق بمةاوم اإلعاق الوارق في

بشدة على إاراا تقيلم طبي()89ج
-58

وأعر م اللجل نةسا ا ا ا اااا أقض ا ا ا ا ااً عن قلقاا لكو إقارة تمكين األشا ا ا ا اايا

ذوي اإلعاق تةتقر إلى

القدراد والموارق الكا ل لالةطالا وال تااج وأعر م كذلك عن قلقاا إزاا عدم واوق قور واةت للملاماد

الممثّل لألشيا
-59

ذوي اإلعاق ()90ج

وأوهاام اللجل بأ ترد تا للد تش اريراتاا بغل حار التمييز ةااد األشاايا

ذوي اإلعاق قو

اسا ا ا ااتثلاا ،وإقراج ترريف للترتيباد التلسا ا ا اايري المرقول على نحو مطا ق لالتةاال ج كما أوها ا ا اام بأ تتيذ

الدول املع التدا ير الالزم  ،بما في ذلك رفع مس ااتو "اللجل الةرعل " المرلل بالقض اااا على التمييز ةااد

األشا ا اايا

ذوي اإلعاق إلى مرتب "لجل " ،لضا ا ااما أ تتم ّكن بشا ا ااكت فرا ومسا ا ااتقت من مرالج حاالد

التمييز على أسا

-60

()91

اإلعاق  ،بما في ذلك التمييز المتقاطع والمتردق

وأعر م اللجل المرلل بحقوق األش ا ا ا اايا

ج

ذوي اإلعاق عن قلقاا إزاا عدم واوق تش ا ا ا اريراد أو

سا ا ا ا ا ا االاسا ا ا ا ا ا اااد أو رامج مصا ا ا ا ا ا اامم لحماق اللسا ا ا ا ا ا اااا والبلاد ذواد اإلعاق من التمييز والرل

والمتقاطرين ،وإزاا محدوقق الةر
الق ارراد التي تامان مباشرة()92ج

-61

المتردق ن

المتاح أمام اللساااا ذواد اإلعاق للمشااارك بصااورة ملاجل في اتياذ

وأعر م اللجل نةساا أقضاً عن قلقاا إزاا عدم تلةيذ التشريراد المترلق بإتاح إمكانل الوهو ،

وال س ا ا ا ا االما في الملاطق اللائل والملاطق الريفل  ،فض ا ا ا ا االً عن عدم واوق مرا ير متس ا ا ا ا ااق بش ا ا ا ا ااأ إمكانل
الوهو  ،وفرالل اإلنةاذ ،والرقو اد على عدم االمتثا ()93ج
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-62

وأعر م اللجل عن قلقاا كذلك إزاا االفتقار إلى ط محدقة للوقاق والحماق والمسااعدة لصاالت

-63

ذوي اإلعاق الذ ن قعلشا ا ااو في أوة ا اااا

األشا اايا ذوي اإلعاق في حاالد اليطر والطوار اإلنسا ااانل  ،تُرد وفق ًا إلطار سا االداي للحد من مياطر
الكوارث()94ج
وأعر م اللجل أقضا ا ااً عن قلقاا إزاا حال األشا ا اايا

فقر ،والذ ن كثي ًار ما تررةا ا ا ااو ليطر االسا ا ا ااتاال واإل ذاا ،بما في ذلك التسا ا ا ااو واالتجار باألشا ا ا اايا
أل ار الرمت واالسا ااتاال الجلسا ااي ،وكذلك إزاا الرل ةا ااد األشا اايا ذوي اإلعاق واالعتداا عليام،
و اها البلاد واللسااا ذواد اإلعاق ج وأعر م عن أساةاا لردم واوق ملاور لرعاق في سالاسااد الحماق
من الرل

واإل ذاا واالستاال ()95ج

ذوي اإلعاق  ،بمن فيام اللسااا والةتلاد والةتلا

-64

وأعر م اللجل عن قلقاا كذلك لكو األشايا

-65

ال لالتص ا ااا س ا ااال الملا  ،مثت طريق ار ت،
وأوه ا اام اللجل بأ تطور تا للد وتس ا ااتيدم أش ا ااكا ً

ذوو اإلعاق  ،ما زالوا قيضرو للرالج الطبي ير الطوعي ،بما في ذلك الترقلم القسري واإلااا

()96

ج

واألشا ااكا اللمسا اال  ،ولا اإلشا ااارة ،والقرااة الملس ا ارة و يرها ،من أات وسا ااائت اإلعالم الجماهيري واإلعالم
الرام لضا ا ا ااما إمكانل الوها ا ا ااو إلى المواقع الشا ا ا اابكل الحكومل  ،وأ تتيذ الدول تدا ير ملموسا ا ا ا وفرال

للسلطرة على إمكانل الوهو ومراقبتاا وفر
-4

عقو اد على عدم االمتثا ()97ج

الشعوب األصلية
-66

أعرم اللجل المرلل بحقوق اإلنس ااا عن أس ااةاا لردم واوق حماق في الدس ااتور لألش اايا

الملتمين

إلى مجتمراد السا ااكا األها االيين ،وذكرد أناا ال ت از تشا اارر بالقلق إزاا القوالر اللمطل والتحيز اللذ ن قرانو

ملاماااج كمااا أعراام عن قلقاااا إزاا التمييز الااذي تررة ا ا ا ا ا ااو لااح ،بمااا في ذلااك لمااا ترلق بااالمواطلا  ،وإمكااانلا

الحصا ا ااو على اليدماد األسا ا اااسا ا اال أو الحقوق المترلق باألر  ،و اها ا ا إزاا تأثير المرسا ا ااومين 2014/64

و ،2014/66اللذ ن أفاقد التقارير أناما أققا إلى طرق الرد د من هذم المجتمراد من أ ارة ا ا اايااج وأعرم اللجل

عن قلقاا أقضا اًا إزاا عدم التشا اااور مرام وعدم اشا اراكام في الق ارراد التي تنثر عليام()98ج وكررد لجل القضا اااا
على التمييز الرلصا ااري اإلعراق عن قلقاا بشا ااأ عمللاد اإل الا القسا ااري لشا ااروق كارين األها االل  ،واسا ااتمرار
مضاااققتاا ،وعدم ةااما التشاااور الكافي مراا اد

الحصااو على موافقتاا بصااورة حرة ومساابق ومسااتليرة()99ج

وأشا ااار فريق األمم المتحدة الُقطري أقضا اًا إلى أ اللشا ااطاا المدافرين عن حقوق الشا ااروق األها االل قد تررةا اوا
ال عن الجرائم اليطيرة المتمثل في اال تةاا القسا ا ااري
للترهير وإلقاا القبض واالحتجاز والمالحق القانونل  ،فض ا ا ا ً

والقتت ارج نطاق القضاا ،كما هو األمر في حال شروق كارين األهلل ()100ج
-5

المئاجرون والالجتون وملتمسو اللجوء

()101

-67

رحر فريق األمم المتحدة الُقطري بالتدا ير المتيذة لض ا ا ااما إمكانل حص ا ا ااو الرما المااارين

على الحماق القانونل واالاتماعل عن طريق نيت وةا ا ا ا ا ا ااع الاجرة اللاامل  ،وح

()102

التصدي للمياطر المت از دة التي توااح ا لاجرة ير اللاامل بسبر إ الق الحدوق

-68

تا للد على مواها ا ا ا ا ا اال
ج

وأعر م اللجل المرلل بحقوق اإلنس ا ا ااا عن قلقاا إزاا التقارير التي تش ا ا ااير إلى أ المااارين ير

الموثقين وملتمسا ا ا ا ا ااي اللجوا والالاعين قُحتجزو لةتراد طويل وقو االتصا ا ا ا ا ااا بسا ا ا ا ا ااةاراتام أو محاميام أو

ملاماد المجتمع المدنيج كما أعر م عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن اكتااظ الزنازين ،واالفتقار إلى

اليدماد الص ااحل المالئم  ،وس ااوا حال مرافق الص اار الص ااحي ،وعدم كةاق الاذاا والملام ،وحواقث الرل

في مراكز احتجاز المااارينج وأعر م كذلك عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن احتجاز أطةا وفصاالام

عن أقار ام قو إمكانل الذهاق إلى المدار ووةرام في زنزاناد مع محتجزين بالاين()103ج
GE.21-11174

11

A/HRC/WG.6/39/THA/2

وأعر م اللجل المرلل بالقضا ا ا اااا على التمييز ةا ا ا ااد المرأة عن قلقاا أقض ا ا ا ا ًا إزاا حال الرامالد
-69
()104
الماااراد المررةاد إلسااة المرامل واالستاال  ،و اه من ال تحمت ملان وثائق ج
-70

و يلما رحبم اللجل المرلل بحقوق اإلنسا ا ا ا ا ااا بالجاوق المام التي تبذلاا تا للد السا ا ا ا ا ااتضا ا ا ا ا اااف

الالاعين و قرارها إنش ا ا ا ا اااا آلل فرز لملتمس ا ا ا ا ااي اللجوا ،فقد أعر م عن قلقاا إزاا التقارير التي تتحدث عن

عمللاد ترحيت وإعاقة قسا ا ا ا ا ا اري قو مراار أو تقيلم ملاسا ا ا ا ا ا اار الحتلاااد الحماق الياها ا ا ا ا ا ا بالالاعين
الذ ن قحتااو إلى حماق قولل  ،بما في ذلك اإلقاور والروهيلغلا،

وملتمسي اللجوا و يرهم من األشيا

وعدم واوق ةماناد كا ل ةد اإلعاقة القسري

-71

()105

ج

وأوهام مةوةال األمم المتحدة الساامل لشانو الالاعين (المةوةال ) بأ تلار تا للد في إاراا

إهاالحاد للقوانين والسالاسااد تسامت لالاعين وملتمساي اللجوا بالوهاو إلى اللاام الصاحي الوطلي عن

طريق التسا ا ا ااجيت في ميططاد التأمين الوطلل ج وأوها ا ا اام المةوةا ا ا اال أقضا ا ا ا ًا بأ تلار الدول في إاراا
إها ااالحاد للقوانين والسا االاسا اااد توسا ااع نطاق مباقراد الرعاق االاتماعل لكي تشا اامت الالاعين وملتمسا ااي
اللجوا وتتلت لام الحق في الرمت()106ج

-6

األشخاص العديمو الجنسية
-72

يلمااا اعترفاام اللجلا المرللا بحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااا بااالتقاادم الااذي أحرزتااح الاادولا ملااذ اعتماااق قااانو

التسا ا ااجيت المدني لرام  ،2008ولوائحاا المترلق تسا ا ااجيت المواليد والتسا ا ااجيت المتأ ر لألطةا  ،والتزاماتاا
باالقض ا ا ا ا ا ا اااا على حااالد انرادام الجلسا ا ا ا ا ا الا بحلو عاام  ،2024فاإنااا أعر ام عن قلقااا إزاا الرادق المرتةع

لألشا اايا

الردقمي الجلسا اال  ،و اها ا في أوسا اااال الشا ااروق األها االل واألقللاد الررال  ،ما كا لح تأثير

ة ا ا ااار على إمكانل حص ا ا ااولام على اليدماد األس ا ا اااس ا ا اال مثت ترللم األطةا وما أق إلى زياقة الترر
ليطر االنيراال في شبكاد االتجار والبااا اإلارامل ()107ج

هاء -مناطق أو أقاليم محددة
الحظ فريق األمم المتحادة ال ُقطري أناح ،في عاام ُ ،2005فرة ا ا ا ا ا ا اام قوانين أمللا في المقااطرااد
-73
الحدوقق الجلو ل للسالطرة على الرل  ،مع ما أحدثح ذلك من آثار سالبل على سالاقة القانو  ،بما في ذلك
اإلاراااد القانونل الوااب  ،وفر

قيوق على الحرياد األسااسال  ،وإقجاق يع إفالد من الرقاق ال توةاع

في ظلاا قواد األمن موة ا ااع المس ا اااال على انتااكاد حقوق اإلنس ا ااا ج وال از

واد قلق بش ا ااأ حواقث

اُقعي فياا وقوا عمللاد قتت ارج نطاق القضا ا ا ا اااا ،والتحد د القسا ا ا ا ااري للحمض اللووي ألفراق ملتمين إلى
الررق المالوي ،والتالعار المادَّعى باالرأي الراام عن طريق حس ا ا ا ا ا ا ااابااد مزيَّةا على وس ا ا ا ا ا ا ااائات التواها ا ا ا ا ا اات
االاتماعي()108ج وال ت از اللجل المرلل بالقض ا ا ا اااا على التمييز ة ا ا ا ااد المرأة تش ا ا ا اارر بالقلق لكو اللس ا ا ا اااا
المسا ا ا ا ا ا االمااد في المقااطرااد الحادوققا الجلو لا ماا زلن وااان عقبااد ترتر

تمتران بحقوقان على قدم

المس ا اااواة مع الراا  ،بما في ذلك لما ترلق بالحص ا ااو على الترللم والرمت والرعاق الص ا ااحل والض ا ااما

االاتماعي ،وأ أوةاعان قد تةاقمم بسبر الصراا الجاري في الملطق ()109ج
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