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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 12 -1

 *صلحة بشأن تايلندمقدمة من الجهات صاحبة المموجز ورقات المعلومات ال  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

االستعراض  ، مع مراعاة دورية  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
إلى   (1)تهة من الجهات صاااااااااح ة م اااااااال ة  06الدوري الشاااااااااموج وهو موت  لورمات معلومات مقدمة من 

م في شكو موت  تقيُّدًا بال د األم ى لعدد الكلماتج  عملية االستعراض الدوري الشامو، وُيقدَّ

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

 (3)نوالتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسا (2)االلتزامات الدوليةنطاق  -ألف 

ذكرت منظمة العفو الدولية أنه لم ي رز أي تقدم يذكر بشاا ن الت ااديى على المعاهدات، بما في  -2
مة  ج وأوصاام مسسااسااة العدالة من أتو السااالم والور (4)ذلك البروتوكول االختياري التفاقية مناهضااة التعذي 

ل ماية تميع األشااااااا ا  من ب ن ت ااااااادق تايلند على االتفاقية الدولية   2والورمة المشاااااااتركة   1المشاااااااتركة  
ج وأوصااااااى مرك  مناهضااااااة القتو في العالم بالت ااااااديى على اتفاقية منع تريمة اإلبادة  (5)االختفاء القسااااااري 

 ج(6)الجماعية والمعاق ة عليها

لطات لم تتجاوب مع الدعوات الدائمة الموتهة إلى  وأشاااااااااااارت منظمة العفو الدولية إلى أن السااااااااااا -3
  2والورمة المشااتركة    1ة العدالة من أتو السااالم والورمة المشااتركة  م مسسااسااج وأوصاا(7)اإلتراءات ال اصااة

  2ج وأوصاام الورمة المشااتركة  (8)ب ن توته تايلند الدعوة إلى الفريى العامو المعني ب االت االختفاء القسااري 
  رين ال ااصااااااااااااااين المعنيين ب االاة المادافعين عن حقوق اإلنسااااااااااااااان و  قوق حرياة التجمعب ياارة مطرياة للمقر 

منظمة "أكاديميون في خطر" تايلند بتوتيه دعوة إلى المقررة    ج وأوصااام أيضااااً (9)السااالمي وتكوين الجمتيات
 ج (10)ال اصة المعنية ب ماية وتع ي  ال ى في حرية الرأي والتعبير 

__________ 

 ت در هذه الوثيقة من دون ت رير رسميج *
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 (11)اإلنساناإلطار الوطني لحقوق  -باء 

اخ ساااده تضااييى شااديد على  صاايف في من  2017إلى أن دسااتور عام   3أشااارت الورمة المشااتركة   -4
أن الدساتور أُعّد دون تشااور    2ج وأضاافم الورمة المشاتركة  (12)سااسايةممارساة ال قوق المدنية والساياساية األ

الادولي ال اا  باال قوق    من العهاد 21و  19ومشاااااااااااااااركاة حريقيين، وأناه مير متسااااااااااااااى مع أحكاام الماادتين  
يهدف إلى إضعاف    انت ابياً   إلى أن الدستور أمام نظاماً   ج وأشارت منظمة العفو الدولية(13)المدنية والسياسية

إلى أن الدسااتور ي د بشااكو مير متناساا  من ساالطة    3ج وأشااارت الورمة المشااتركة (14)المعارضااة السااياسااية
ج وذكرت  (15)على سالطة الجي  مير ال اضاعة للرمابة  مسساساياً   أعضااء البرلمان المنت بين، ويضافي بابعاً 

ى ذلك،  ج و اإلضااااااافة إل(16)لم يمتثو اللت اماتها الدولية  ن اإلبار الدسااااااتوري في تايلندأ 4الورمة المشااااااتركة  
 ج(17)إلى أن الدستور ال يعترف صراحة بالشعوب األصلية 6والورمة المشتركة  5أشارت الورمة المشتركة 

ن مانون  عن القلى من أ 4والورمة المشااااااااتركة    1وأعر م منظمة العفو الدولية والورمة المشااااااااتركة   -5
التنفيذي لإلدارة العامة في حاالت  والمرسوم    2008ومانون األمن الداخلي لعام    1914األحكام العرفية لعام  

الطوارئ يمنح موات األمن سلطات موسعة ال ت ضع للرمابة من أتو التوقيف واالحتجاز دون أمر مضائي  
  2019ام  م والنظام الذي أنشااف في عج ووسااع المجلس الوبني للسااال(18)وكذا المراق ة دون إشااراف مضااائي

ا الجي  في إدارة األمن الداخلي، ووساااااع مساااااسولياتها لتشااااامو دور قيادة عمليات األمن الداخلي التي يقوده
الضوء على عدم توافى تلك القوانين مع موانين   4ج وسلطم الورمة المشتركة  (19)الم ال ة واألمن ال ارتي

19-مالها على نطاق واسع في سياق تائ ة كوفيدومعايير حقوق اإلنسان وإساءة استع
 ج(20)

لية أن التنري ات التي أدخلم على التشااااااااااريع المتعلى باللجنة الوبنية  والحظم منظمة العفو الدو  -6
ج  ( 21)ل قوق اإلنساااااااااان واللجنة الوبنية لالت ااااااااااالت اإلذاعية مد عرضااااااااام عملياتهما واساااااااااتقاللهما لل طر 

لف العالمي للمسساااساااات الوبنية ل قوق  إلى أن الت ا  7الورمة المشاااتركة  وأشاااارت مسساااساااة أومي ا لل  و  و 
بساااب  امتثالها المجت أ لم ادئ    2015خفض ت ااانيف اللجنة الوبنية ل قوق اإلنساااان في عام   اإلنساااان مد

عدم اساااااااتقاللية وشااااااافافية عملية اختيار مفوضاااااااي اللجنة الوبنية    8ج والحظم الورمة المشاااااااتركة  (22)باريس
مسسااسااة    ج وأوصاام(23)نسااان وعج  هذه اللجنة عن رصااد انتهاكات حقوق اإلنسااان والت قيى فيهال قوق اإل

لم ادئ    تاماً   تايلند بضمان امتثال اللجنة الوبنية ل قوق اإلنسان امتثاالً  8أومي ا لل  و  والورمة المشتركة  
 ج(52)توصيات مماثلة 9ج ومدمم منظمة العفو الدولية والورمة المشتركة (24)باريس

ون الدولي اإلنسااااني تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مرا اة القان -جيم 
 الساري 

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -1 

(26)المساواة وعدم التميي    
 

، أعر م  2016و الرمم من إحراز بعض التقدم بعد ساااااان مانون المساااااااواة بين الجنسااااااين في عام   -7
عن ملقهما إزاء التميي  في التوظيف، وساااااااااااياساااااااااااة اإلخفاء   11والورمة المشاااااااااااتركة   10ركة  الورمة المشااااااااااات

ايير  وساااااااوء المعاملة مير المبلف عنهما، والضااااااا م األساااااااري والمجتمعي لالمتثال للمع  واإلساااااااكات، والعنف
نسااااااااااااااي  واألدوار الجنساااااااااااااااانياة الاذي يتعرض لاه أفراد مجتمع الميم )المثلياات والمثليون وم دوتو المياو الج

اية وم ايرو الهوية الجنساااااانية وأحرار الهوية الجنساااااانية وحاملو صااااافات الجنساااااين(، حي  ال يتمتعون ب م
 ج(27)ول على حقومهمكافية ضمن األبر القانونية في تايلند، ويواتهون ت ديات شديدة في ال  
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ن زواج المثليين  إلى أ 13والورمة المشاااتركة    12والورمة المشاااتركة   11وأشاااارت الورمة المشاااتركة   -8
ج والنساااااء المثليات وم ايرات الهوية الجنسااااانية معرضاااات  مير معترف بهما مانوناً   وهوية المت ولين تنسااااياً 

 دمات ال اااااا ية واالتتماعية والعمو، ومن  لل طر بوته خا  ويعانين من التميي  في ال  ااااااول على ال
القلى    عن 26والورمة المشاااتركة   14المشاااتركة    والورمة  10ج وأعر م الورمة المشاااتركة  (28)المضاااايقة والتنّمر 

إزاء التميي  المسااااااتمر ضااااااد شاااااا اب مجتمع الميم في المدارص ونظم التعليم وال اااااا ة، وإزاء الجرائم    أيضاااااااً 
ويه في وساائم اإلعالم، والمعاملة المهينة والمذّلة، بساب  عدم مبول األسارة،  القائمة على نوع الجنس، والتشا

إلى أن شا اب مجتمع   15ج وأشاارت الورمة المشاتركة (29)ألحيان إلى أمراض عقليةمما يسدي في كثير من ا
ارت  الميم المنتمين للشاعوب األصالية متضاررون من كرا ية المثلية الجنساية ومن عدم تقبو أسارهم لهمج وأشا

 ج(30)كذلك إلى ت ايد تعرض نساء مجتمع الميم لم ابر ال واج القسري و"االمت اب التقويمي"

بوتود عوائى ت ول دون ال  اااااول على الرعاية ال ااااا ية وال دمات    11الورمة المشاااااتركة  فادت  وأ -9
للوصااااااااااااام  االتتماااعيااة، بمااا في ذلااك ال رمااان من ال اادمااات والعالتااات الطبيااة وتعرض أفراد مجتمع الميم  

في مجال    ، والمضاااايقة القضاااائية بساااب  عملهم ونشاااابهم والت ويف واالعتداء بدافع كرا ية المت ولين تنساااياً 
  19- أن تائ ة كوفيد   12والورمة المشتركة    11ج وعالوة على ذلك، أبرزت الورمة المشتركة  (31)حقوق اإلنسان

فيماا يتعلى بااالنعكااسااااااااااااااات    هم أكثر ضاااااااااااااعفااً ماد فااممام الت ادياات التي يواتههاا أفراد مجتمع الميم، مماا تعل
 ج (32)االمت ادية والعنف والتميي  وال  ول على ال دمات ال  ية

(33)التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
 

تايلند باعتماد نهج مائم على حقوق اإلنسااان إزاء المشاااريع اإلنمائية   19أوصاام الورمة المشااتركة   -10
المجتمعات الم لية في صاااااااااااانع القرارات التي تسثر فيها، بوية التماص موافقتها ال رة    وضاااااااااااامان مشاااااااااااااركة

 ج(34)يرةالمس قة والمستن

في الت اادي لت ير المناخ والتلو     أن تايلند ال تملك الرغ ة عموماً  17الحظم الورمة المشااتركة   -11
إلى تلو  الهواء والماء    19المشاااتركة   وأشاااارت الورمة  ج(35)في هذا ال ااادد  وتدهور البيئة، ولم ت رك سااااكناً 

ذلك على ال ى في ال ياة وال ى في وت ثير النفايات ال طرة وال اااااااااناعية على نطاق واساااااااااع وانعكاساااااااااات  
رة التي أضاااااعفم مسااااااعي منع  ال ااااا ة وفي مساااااتوق متيشاااااي الئى، ونبهم إلى التشاااااريعات البيئية األخي

إلى أن تائ ة كوفيد وت اااادي ال كومة    7مة المشااااتركة  ج وعالوة على ذلك، أشااااارت الور (36)التدهور البيئي
 ج(37)في حقوق اإلنسان والبيئة لها مد كشفا كذلك عن المظالم المنهجية التي تسثر 

إلى أن ال كومة اعتمدت خطة عمو وبنية بشاا ن    18وأشااارت منظمة العفو الدولية والورمة المشااتركة   - 12
والحظ ائتالف مراق ة االلت امات خارج ال دود الوبنية عدم وتود مشاااركة  ج ( 38) األعمال التجارية وحقوق اإلنسااان 

عمو، وكذا التوصاااااااايات الفضاااااااافاضااااااااة لل اية التي تعيى التنفيذ العملي،  حريرية من الجمهور في وضااااااااع خطة ال 
ق  دولة والسااالطات العامة في ظو غياب ةلية مسااااءلة شااااملة، وعدم اتساااا واعتماد اآللية التنظيمية على سااالطات ال 

خطة العمو    18ج ووصاااااااااافم الورمة المشااااااااااتركة  ( 39) عن نقص المعلومات   التنفيذ مع الم ادئ التوتيهية، فضااااااااااالً 
وعية الضاتيفة ال يرتح أن تنظم األعمال التجارية، وساتفضاي إلى  بنية ب نها ع ارة عن تملة من التدابير الط الو 

 ج ( 40) سبو انت اف فعالة إبقاء المجتمعات المهمشة عرضة إلساءات الشركات دون ال  ول على  

على التوساااااع    أن تايلند ترك  إلى حد كبير  17والورمة المشاااااتركة   16والحظم الورمة المشاااااتركة   -13
رات امت ااااااادية خاصااااااة لت قيى  ال ااااااناعي ومشاااااااريع البنية الت تية الكبيرة وإنشاااااااء منابى امت ااااااادية ومم

وال ا ي، وفي ظو تجاهو حقوق المجتمعات الم لية مما  التنمية، دون إتراء تقييمات ساليمة لثثر البيئي  
ت  عن ملقها إزاء تجاهو الساااااالطا   32ج وأعر م الورمة المشااااااتركة  (41)يل ى الضاااااارر بساااااابو عيشااااااها و البيئة
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التاايلنادياة ل قوق المجتمعاات الم لياة في إباار الت  يف من ةثاار ت ير المنااخ، مماا أدق إلى االسااااااااااااااتيالء  
 ج(42)كفاف والشعوب األصلية وتجريم من يعترضون على هذه اإلتراءاتعلى أراضي ص ار م ارعي ال

ورمة  وال   19ومنظمة المادة    8الوبنية والورمة المشاااااتركة  والحظ ائتالف مراق ة االلت امات خارج ال دود   - 14
ن  أن الشااركات تساات دم النظام القضااائي ضااد أولئك الذين ينتقدون أنشااطتها وُتضااايى المدافعين ع   18المشااتركة 

حقوق اإلنسااااان والناشااااطين وال اااا فيين الذين يكشاااافون انتهاكات حقوق اإلنسااااان المرتك ة في سااااياق األنشااااطة 
ب ن المدافعين عن حقوق    7ج وأفادت منظمة ال م األمامي والورمة المشااااااااااتركة  ( 43) اريع اإلنمائية التجارية والمشاااااااااا

يد لالساااااااتهداف من تان  مجموعات  اإلنساااااااان العاملين في مجال حقوق األرض والبيئة ي ضاااااااعون بشاااااااكو مت ا 
 ج ( 44) الم الح التجارية والسلطات في شكو مضايقات مضائية واعتداءات عنيفة وأعمال متو 

عن عمليات إخالء واساااعة النطاق دون توفير ال ماية اإلترائية المناسااا ة    19وأبل م الورمة المشاااتركة   - 15
 ج ( 45) سياق تنفيذ "سياسة است الح ال ابات"   على الن و الذي يقتضيه القانون الدولي، بما في ذلك في 

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

(46)لى ش  هحى الفرد في ال ياة وال رّية واألمان ع  
 

أن الم اكم تواصااااو إصاااادار أحكام باإلعدام    21الحظم منظمة العفو الدولية والورمة المشااااتركة   -16
إلى ةخر عملية    34الورمة المشااااااتركة    وأشااااااارت أيضاااااااً   ج(47)على ترائم القتو والجرائم المت اااااالة بالم درات

عي الفعلي لعقو اة اإلعادام الاذي كاان  ، وهو ماا أل ى الومف الطو 2018يونياه إعادام ب قناة مااتلاة في ح يران/
2009منذ عام    سااارياً 

بومف تنفيذ أحكام اإلعدام، وت  يف تميع أحكام   21ج وأوصاام الورمة المشااتركة  (48)
ج وأوصااااااى مشااااااروع االسااااااتعراض  (49)بالسااااااجن، وإل اء عقو ة اإلعدام على تميع الجرائماإلعدام إلى أحكام  

  ب نه ين  ي ل كومة تايلند أن تعتمد رساااااميًا ومفًا بوعيًا لعقو ة الدوري الشاااااامو في تامعة بيرمن هام سااااايتي
 ج(50)اإلعدام، وأن تعدل تشريعاتها الوبنية إلل اء العقو ة في تميع الظروف

في مراك  االحتجاز    أن التعذي  ال ي ال موثقاً  4وذكرت منظمة العفو الدولية والورمة المشااااااااتركة   -17
إلبالغ عن وتود حاالت احتجاز انفرادي وحاالت اختفاء مسااااااااري تمر اج واساااااااا(51)التابعة للشااااااااربة والجي 

ج وأعر م  (53) تج ينج وأفادت اللجنة الوبنية ل قوق اإلنسااان بتلقي شااكاوق بشاا ن حقوق الم(52)مشاات ه فيها
عن ملقهما إزاء عدم إتراء ت ريقات شااافافة ومساااتقلة  2مسساااساااة العدالة من أتو الساااالم والورمة المشاااتركة  

 ج(54)االت االختفاء القسري، وإنكار حى األسر في معرفة ال ريقة، وعدم تقديم تعويضات للض ايابش ن ح

السااااااااجون، بما في ذلك االكتظا، الشااااااااديد،  عن ملقها إزاء ظروف   20وأعر م الورمة المشااااااااتركة   -18
د للتدابير  وفر  ال  اول على الرعاية ال ا ية، وال ذاء، والعقاب واالنضا اي في ساياق االسات دام الم دو 

 ج(55)مير االحتجازية

وأوصااااااام مسساااااااساااااااة أومي ا لل  و  ومنظمة العفو الدولية بسااااااان تشاااااااريع يجرم التعذي  وساااااااوء  -19
تايلند بسااااان تشاااااريع بشااااا ن حاالت   9نظمة العفو الدولية والورمة المشاااااتركة  م  ج وأوصااااام أيضااااااً (56)المعاملة

ب ن تُ ادر على الفور    تايلند أيضااً  Xوأوصاى المشاروع    ج(57)اللت امات تايلند التعاهدية  االختفاء القساري وفقاً 
هم وأن  إلى إسااااقاي التهم الموتهة إلى السااااجناء السااااياساااايين وأن تنهي االعتقال واالحتجاز التعساااافيين ضااااد

 ج(58)توفر برامج إعادة الت هيو والدعم للسجناء السياسيين على ن و فعال وكاف

(59)من العقاب، وسيادة القانون  إمامة العدل، بما في ذلك مس لة اإلفالت  
 

نقو المالحقات القضااااائية للمدنيين من الم اكم    9والورمة المشااااتركة   8الحظم الورمة المشااااتركة  -20
العساااكرية إلى الم اكم المدنيةج ومع ذلك، اساااتمرت السااالطات في إنكار ال ى في م اكمة عادلة، ال سااايما  
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الساااااتماع والم اكمات خلف أبواب موصااااادة، واساااااتمرت،  في مضاااااايا "األمن القومي"، حي  تعقد تلساااااات ا
قرابية التايلندية  ج والحظم رابطة الديم(60)عن ذلك، في العقاب المفري وإصاااااااادار األحكام القاسااااااااية  فضااااااااالً 

رفض اإلفراج بكفالة بشكو متكرر عن األش ا  المتابعين بتهمة النيو من ش ص الملك، على الرمم من 
عن ملقها إزاء مابلية ت ثر الساااااااااالطة    أيضاااااااااااً   9ج وأعر م الورمة المشااااااااااتركة  (61)الطابع مير العنيف للجريمة

 ج(62)القضائية بالنفوذ السياسي

الدولية إلى أن الساااالطات أخفقم بشااااكو روتيني في بدء ت ريقات سااااريعة وأشااااارت منظمة العفو   -21
ت دام القوة المميتة  وشااااااااملة ومساااااااتقلة وفعالة في حاالت التعذي  والقتو خارج نطاق القضااااااااء وحاالت اسااااااا

 ج(63)المفربة ومير الضرورية وم اس ة المشت ه بهم

امو المتعلقة ب وته الق اااور في ال ى  وسااالطم رابطة م امي الدفاع عن الم امين الضاااوء على الشاااو  - 22
في االسااتعانة بم ام مسااتقو وعدم االتساااق في توفير الضاامانات ل ساان سااير مهنة الم اماة، بما في ذلك فر   

 ج ( 64) عن مضايقة الم امين وترهيبهم   ل إلى الموكلين، وعدم احترام السرية بين الم امي وموكله، فضالً الوصو 

(65)المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية ال رّيات األساسية وال ى في  
 

دارة  ذكرت مسسااااسااااة العدالة من أتو السااااالم أن التدابير الواردة في مرسااااوم الطوارئ المتعلى باإل -23
لل ريات األساااااااااسااااااااية، بما في ذلك حرية التعبير    شااااااااامالً   مد تمثو تقييداً   19-العامة لمكاف ة تائ ة كوفيد

ج  ( 66)وصااااااااااية وحرية التجمع وتكوين الجمتيات، دون إمكانية المراتعة القضااااااااااائيةوالرأي واإلعالم وال  اااااااااا
حقة القضااااااااائية على أي  أن المرسااااااااوم يمنح المسااااااااسولين ح ااااااااانة من المال  21وذكرت الورمة المشااااااااتركة  

  19ج وفي هذا الساااااااااياق، سااااااااالطم منظمة المادة  (67)رئ انتهاكات ل قوق اإلنساااااااااان ترتك  أثناء حالة الطوا
الضااااااوء على ساااااان ال كومة لتدابير الطوارئ القمتية المساااااات دمة ل نى المعارضااااااة،    7شااااااتركة والورمة الم

 اورة تميي ية ضاد الم تجين المسيدين  سايما فرض حظر واساع وُمبهم على التجمعات يطبى ب ارامة و  وال
"، الذي  ب ن الساااالطات منعم تشاااا يو تطبيى الرسااااائو "تيليجرام 4ج وأفادت الورمة المشااااتركة  (68)للديمقرابية

ج وأبل ام منظماة ال م األماامي عن زياادات مل وظاة في أعماال  (69)يساااااااااااااات ادم عاادة لتنظيم االحتجااتاات
افعين عن حقوق اإلنسااااااااااااااااان والمتظاااهرين المسياادين  الت ويف واالنتقااام على نطاااق واسااااااااااااااع ضااااااااااااااااد المااد

لطوارئ أثناء  أن تايلند أساااااااااءت اساااااااات دام ساااااااالطات ا  ج وذكرت منظمة حقوق اإلنسااااااااان أوالً (70)للديمقرابية
 ج(71)الجائ ة لتقييد حرية الكلمة والتعبير 

القيود الشديدة    عن القلى إزاء  21الورمة المشتركة    9والورمة المشتركة   8وأعر م الورمة المشتركة   -24
أن موات األمن مامم ب يارات    21ج وذكرت الورمة المشاااااتركة  (72)المفروضاااااة على المجال المدني في تايلند

 ج(73)ومير معلنة إلى منظمات المجتمع المدنيمعلنة 

وأبرز م تلف أصاااااااااااااا اب الم اااااااااااااال ة تقييد ال ى في حرية الرأي والتعبير دون مبرر من خالل   -25
)النيو    112يامة ال تتفى مع المعايير الدولية ل قوق اإلنساااان، بما في ذلك المواد  تشاااريعات مامضاااة ال ااا

ج ووصاااااافم  (74))القذف( من القانون الجنائي  328ير( و)التشااااااه  326لفتنة( و)ا  116من شاااااا ص الملك( و
هذه األحكام ب نها أدوات لت ويف وممع اآلراء النامدة ضااااااااااااد    21والورمة المشاااااااااااااتركة   3الورمة المشاااااااااااااتركة  

ج وأشااارت منظمة "أكاديميون في خطر" إلى اساات دام االعتقاالت والمالحقة القضااائية لمنع أو  (75)لساالطاتا
ب نها سااااااالح مانوني لم اكمة   112ج ووصاااااافم المادة  (76)والطالبي مير العنيف  معاق ة التعبير السااااااياسااااااي

فرض المادة عقو ات  المعارضااااين السااااياساااايين وممعهم بشااااكو مير متناساااا  وال د من حرية التعبير وذلك ب
  2ج وأعر م منظمة العفو الدولية والورمة المشتركة  (77)ماسية، و سب  تفسيرها ال امض وإنفاذها مير العادل

وأوصااااااام لجنة ال قوميين الدولية تايلند بحل اء أحكام القانون   ج(78)عن شاااااااوامو مماثلة 9والورمة المشاااااااتركة  
و تقياااد دون مبرر ال ى في حرياااة التعبير، وال ى في تجرم أ  ، ألنهااااتوهريااااً   الجناااائي أو تعاااديلهاااا تعاااديالً 

 ج(79)المعلومات، والتجمع السلمي، ومير ذلك من ال قوق ذات ال لة
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عن ارتفاع    19وأبل م منظمة "أكاديميون في خطر" ورابطة الديمقرابية التايلندية ومنظمة المادة   -26
  76، حي  حققم الشربة مع ما ال يقو عن 2020ر  حاد في المالحقات القضائية منذ تشرين الثاني/نوفمب

19لمنظمة المادة    ، وفقاً 2021مارص  منذ ذلك ال ين حتى ةذار/  شاااا  اااااً 
دهى من ذلك أن الورمة  ج واأل(80)

 ج(81)معارضين تايلنديين 9أبل م عن حاالت اختفاء مسري لما ال يقو عن  9المشتركة 

دام تعاريف عائمة للجرائم المن اااو  عليها في الضاااوء على اسااات  2وسااالطم الورمة المشاااتركة   -27
ج وأعر م  (82)الرأي من مانون الجرائم ال اساااااااو ية ب رض تجريم التعبير السااااااالمي والمشاااااااروع عن 14المادة  

اللجنة الوبنية ل قوق اإلنساااااااااااااان عن ملقها إزاء إنفاذ القانون ضاااااااااااااد مسااااااااااااات دمي وساااااااااااااائم اإلعالم على  
ة باعت ارها دعاوق اسااااتراتيجية ضااااد  ى هذه المالحقات القضااااائيج وأشااااارت خمس مساااااهمات إل(83)اإلنترنم

إلى أن السااالطات    19منظمة المادة  ج وأشاااارت  (84)المشااااركة العامة تساااتهدف المدافعين عن حقوق اإلنساااان
اساااااات دمم الدعاوق القضااااااائية وميرها من أشااااااكال الضاااااا م في م اولة لت مين تعاون من ااااااات التواصاااااو  

ج وأبل ام كاو من الورمة  (85)ى الم توق اإللكتروني المرت م ب ركاة االحتجااجاالتتمااعي في فرض رمااباة عل
 ج(86)مضايقة وتشويه ضد النشطاء ترعاها الدولةعن حمالت تضليو و  23والورمة المشتركة  8المشتركة 

  أن وسااااائو اإلعالم وال اااا فيين الذين يعبرون عن ةرائهم ب ااااراحة  21وذكرت الورمة المشااااتركة   -28
بوتود رمابة    8ج وأفادت الورمة المشااااتركة  (87)هون الت ويف والعقاب بسااااب  انتقادهم للساااالطاتيواتما   كثيراً 

تميع م ااااادر اإلعالم وخضااااوعه للمراق ة بموت  موانين ت د من اسااااتقالله،  على الم توق اإلعالمي من  
ها  تمارسااااااااا  عن وتود ميود مفروضاااااااااة على الوصاااااااااول إلى الم توق، وكذا عمليات حج  للم توق  فضاااااااااالً 

ساااااالطات على نطاق واسااااااعج وأفادت بوتود ضاااااا وي تمارص على من ااااااات على اإلنترنم مثو فيساااااابوك ال
زائفااة" أو    ة وإزالااة الم توق النقاادي على اإلنترناام الااذي يعتبر "أخ اااراً وتوتااو لالمتثااال لمطااالاا  ال كوماا

مر مضااااائية أن الساااالطات سااااعم لل  ااااول على أوا  4ج وذكرت الورمة المشااااتركة (88)"م توق مير مانوني"
  للقوانين المعمول بهااا عبر من اااااااااااااااات م تلفااة بنيهااا يوتيوب ب ظر م توق اإلنترناام الااذي يعتبر انتهاااكاااً 

ب ن حرية التعبير على اإلنترنم مسااااااااااتهدفة  9ج وأفادت الورمة المشااااااااااتركة  (89)وفيساااااااااابوك  Change.orgو
دت أن وساائم األن اء المساتقلة  باإلمالق والمالحقات القضاائية بساب  تهديدات م عومة لثمن القومي، وأفا

رئة لل د  أدت إلى إصادار مراسايم با  19-ج والحظم كذلك أن تائ ة كوفيد(90)ت ضاع للتهديد بشاكو مت ايد
الضااااوء على أن الساااالطات    4ج وساااالطم الورمة المشااااتركة (91)من إمكانية ال  ااااول على معلومات مسااااتقلة

خ ارية التي ت طي االحتجاتات المسيدة  تسااااااااااااات دم مرساااااااااااااوم الطوارئ لتقييد ال ااااااااااااا فيين والمن اااااااااااااات اإل
للجنة الوبنية  أعطى ساااااااااالطة    41/2016إلى أن اإلعالن   3ج وأشااااااااااارت الورمة المشااااااااااتركة  (92)للديمقرابية

لإلذاعة واالت ااااااااااااالت التي عينها المجلس العساااااااااااكري إلمالق أي وساااااااااااائو إعالم ال تتعاون مع المجلس  
 ج(93)يالقوم لثمن العسكري أو تقدم معلومات تعتبر تهديداً 

إلى أن مانون التجمع   2" والورمة المشااااتركة  19وأشااااارت مسسااااسااااة أومي ا لل  و  ومنظمة المادة   -29
مير ضارورية ال تتفى مع    مرهقة لل اية على منظمي االحتجاتات وميوداً   العامة فرض شاروباً في األماكن  

إلى أن الشااااربة حظرت    لية أيضاااااً ج وأشااااارت منظمة العفو الدو (94)المعايير ذات ال اااالة، وأوصاااام بتعديله
ج  ( 95)فتكاً   االحتجاتات السااااااالمية وفرمتها بالقوة واسااااااات دمم القوة مير الضااااااارورية أو المفربة وأسااااااال ة أمو

أن السااااالطات مد عرضااااام مادة الطالب، بمن فيهم األبفال، لضااااا وي شاااااديدة    2وذكرت الورمة المشاااااتركة 
والترهي  والمراق ة في ظو ت ايد حاالت االحتجاز   ومضاااااايقات متكررة، بما في ذلك المضاااااايقات القضاااااائية

ب ن يساتوفي بدمة  3الورمة المشاتركة  و   ج وأوصام منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق اإلنساان أوالً (96)مسخراً 
أي تقييد مانوني للتعبير الساااالمي والتجمع الساااالمي وال  ااااوصااااية متطل ات الشاااارعية والضاااارورة والتناسااا ،  

يعات الم لية مع الت امات البلد الدولية في مجال حقوق اإلنسااااان من خالل تعديو وأوصاااام بمواءمة التشاااار 
ن التجمع في األماكن العامة ومانون األمن الساااااااااااااايبراني، وموانين  أو إل اء مانون الجرائم ال اسااااااااااااااو ية ومانو 

 ج(97)من القانون الجنائي 326و 238و 116 ،112انتهاك حرمة الم كمة، والمواد 
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عن ملقها إزاء مرسااااوم الطوارئ الشااااديدة الذي اسااااتُند إليه في تشاااارين    9  ورمة المشااااتركةوأعر م ال -30
أنه يهدف إلى تقييد ال ى في التجمع السالمي، وال ى في ال  اول على  ، والذي يبدو  2020األول/أكتو ر  

ملة  المعلومات، وال ى في عدم التعرض لالعتقاال التعساااااااااااااافي أو االحتجااز التعساااااااااااااافي، أو التعاذي  والمعاا 
ج وأشاااار عدد من ورمات  (98)القاساااية أو الالإنساااانية أو المهينة، وحى الفرد في التواصاااو مع م اميه وأسااارته

ات إلى ت ااااااعد وحشاااااية الشاااااربة واالسااااات دام مير القانوني للعنف، واسااااات دام خرابيم المياه التي  المعلوم
المهيجااة ومنااابااو التاا ثير ال ركي،  ت توي على مااادة صااااااااااااااااب ااة والمهيجااات الكيميااائيااة، والقنااابااو الكيميااائيااة  

ة، مما أدق إلى  واالساااااات دام المت ايد للرصااااااا  المطابي ضااااااد المتظاهرين الساااااالميين المسيدين للديمقرابي
19-كوفيد في سياق تائ ة بال اً  إصابة المتظاهرين وال  فيين، وهو ما يثير ملقاً 

 ج(99)

نسااااااان، بمن فيهم المدافعون عن وذكر أصاااااا اب م اااااال ة متعددون أن المدافعين عن حقوق اإل -31
العمالية،    عن النقابات  عن الساااااااااكان األصاااااااااليين والمجتمعات الم لية، فضاااااااااالً حقوق األرض، والمدافعون  

والنشااطاء المسيدين للديمقرابية والطالب، تعرضااوا العتداءات عنيفة، وعمليات اختطاف واحتجاز تعساافي،  
ج وساااالطم  (100)ت ومرتكبي الجرائم المجهولي الهويةومضااااايقة وترهي  من تان  مسااااسولي الدولة والشااااركا

ي والت رش الجنسااي ضااد المدافعات  مسسااسااة العدالة من أتو السااالم الضااوء على انتشااار التنّمر اإللكترون
عن حقوق اإلنساااااااااااااااان في المقااابعااات ال اادوديااة الجنو يااة وأوصااااااااااااااام بااالت قيى مع الجناااة ومقاااضااااااااااااااااتهم  

الهجمات التي تشان على المدافعات عن حقوق اإلنساان   2  المشاتركةالورمة    ج والحظم أيضااً (101)ومعامبتهم
لى اإلنترنم ومضاااايقةج وأوصااام ب ن تكفو على أسااااص نوع الجنس في شاااكو إسااااءات لفظية واعتداءات ع

تايلناد بيئاة ةمناة وتمكينياة للمادافعين عن حقوق اإلنسااااااااااااااان وأن ت مي المادافعاات عن حقوق اإلنسااااااااااااااان من 
ج وأعر اااام منظمااااة ال م األمااااامي والورمااااة  (102)لهااااا المرأة على وتااااه الت ااااديااااداالعتااااداءات التي تتعرض  

واألبفال الناشااااااطين من خالل حمالت القمع العنيفة من عن ملقهما إزاء اسااااااتهداف الشاااااا اب   1 المشااااااتركة
 ج(103)تان  القوات المسل ة واالعتقاالت مير القانونية وانتهاكات ضمانات الم اكمات العادلة

أن    8والورمة المشاتركة    2والورمة المشاتركة    فو الدولية ومنظمة حقوق اإلنساان أوالً نظمة الع والحظم م  -32
 21ج وأعر م الورمة المشاااتركة  ( 104) األح اب الساااياساااية واسااات عدت األفراد من الترشاااح السااالطات مد أل م تساااجيو 

، والحظم  2020فبراير  /عن ملقها إزاء حو الم كمة الدسااتورية ل  ب المسااتقبو التطلعي المعارض في شاا اي
كره النسااء    ، مشايرة إلى الهجمات القائمة علىئياً بقلى اساتهداف أعضاائها ومضاايقتهم مضاا  3الورمة المشاتركة  

تايلند ب ن    3ج وأوصام الورمة المشاتركة  (105)والت ويف ب رض تشاويه سامعة المعارضاات من أعضااء البرلمان
معارضااااة والمدافعون عن  السااااياسااااية التي يتعرض لها نواب ال  تميع أشااااكال المضااااايقة ذات الدوافع   تنهي فوراً 

ي ذلاك اللجوء إلى االتهااماات الجنائية  حقوق اإلنسااااااااااااااان ووسااااااااااااااائم اإلعالم والمتظاهرون السااااااااااااالميون، بماا ف
 ج(106)عمليات التهديد أو المراق ة أو التضليو أو أشكال أخرق من المضايقة أو

(107)حظر تميع أشكال الرق   
 

للقانون والعدالة أنه بالرمم من كون مالبية ضاااااااااااا ايا االتجار هم من الموابنين  ك  األورو ي  ذكر المر  - 33
هناك ض ايا من البلدان المجاورة، ُأتبروا على العمو أو االست الل الجنسي أو ُأكرهوا على ذلك  التايلنديين، فحن  

االسات الل الجنساي على النسااء الضا ايا، بما  ج والحظ مرك  هيلينا كينيدي للعدالة الدولية ت ثير  ( 108) أو ُمّرر بهم 
وأبرز المرك  األورو ي للقانون والعدالة أن   ج ( 109) لمجاعة والظروف مير ال اااا ية وال اااادمات النفسااااية في ذلك ا 

ج والحظ مرك  هيلينا  ( 110) السااااااات دامهم في ال  اء وفي المواد اإلباحية على اإلنترنم   األبفال يساااااااتهدفون أيضااااااااً 
جماعات القبلية واألمليات اإلثنية وعديمي الجنساااااااااية والالتئين  الدولية أن الفتيات المنتميات إلى ال كينيدي للعدالة  

ج وأشااااارت حملة اليو يو إلى احتمال وموع العديد من الالتئين الروهين ا ضاااا ايا  ( 111) كثر عرضااااة لالتجار هم األ 
 ج ( 112) لالتجار بال شر 
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زلن ُي ااااااّنفن مجرمات    المشاااااات الت بالجنس ماالضااااااوء على أن    18وساااااالطم الورمة المشااااااتركة   -34
ُيجبرن في كثير من األحيان على دفع    ويتعرضان للوصام والعنف واالسات الل والتميي  والتهمي ، كما أنهن

 ج(113)رشاوق لل  ول على ال قوق األساسية ويعانين من ممارسات مير عادلة في مجال العمو

(114)ال ى في ال  وصية  
 

لسااااالة من القوانين التي تسااااامح بالمراق ة والتفتي  التعسااااافي  إلى سااااا 23المشاااااتركة  أشاااااارت الورمة   -35
اعت ارات األمن القومي والنظام العام، ال سااااااايما مانون األمن السااااااايبراني    للبيانات والم اااااااادرة على أسااااااااص

ومانون االسااااات  ارات الوبنية، إلى تان  صاااااالحيات واساااااعة ت ّول هيئات الرصاااااد ال  ااااول    2019 لعام
البيانات دون أوامر من الم كمة ودون إشااااااراف مسااااااتقوج والحظم أن ذلك أرسااااااى األساااااااص لعمليات  على  

انونية والمفربة، كما هو ال ال بالنسااااااااا ة للمسااااااااالمين من أصاااااااااو مالي ي الذين ي ضاااااااااعون  راق ة مير القالم
طة الدوائر  لعمليات تمع البيانات البيومترية ب ااااااااااااورة تميي ية ومير متناساااااااااااا ة، وكذا زيادة المراق ة بواساااااااااااا

 ج(115)التلف يونية الم لقة في المقابعات ال دودية في أم ى تنوب تايلند

عن ملقها إزاء ضاااااااا م ال كومة على شااااااااركات التكنولوتيا لفرض    23لمشااااااااتركة  وأعر م الورمة ا -36
فادوا  إلى أن النشااطاء والمتظاهرين أ 19ج وأشااارت منظمة المادة  (116)تدابير الرمابة والمراق ة على من اااتها

  21ج وأبل م الورمة المشااتركة  (117)مساااكنهم وفتشااتهاب نهم ي ضااعون للمراق ة وأن الشااربة زارت مدارسااهم و 
 ج(118)عن مراق ة منظمات المجتمع المدني الم لية والدولية الهامة

الضاااوء على اسااات دام السااالطات أو أفراد مجهولين لعمليات المراق ة    3وسااالطم الورمة المشاااتركة   -37
 ج(119)معارضين السياسيين، حتى بعد ترك هسالء لمناصبهمضد ال

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

(120)ال ى في العمو وفي ظروف عمو عادلة ومواتية  
 

أن موانين العمو في    24الحظم نقابة عمال وين سااا ان ونقابة عمال مطارات تايلند والورمة المشاااتركة  - 38
حرية تكوين الجمتيات والمفاوضااااااااااة الجماعية، والحظم عدم إنفاذ تدابير ال ماية الضااااااااااتيفة    تايلند تقيد بشاااااااااادة 

عن انتقام أر اب العمو من العمال الذين ي اولون ممارساة حقومهم وكذا االنتهاكات الساافرة ل قوق    ، فضاالً أصاالً 
جار باليد العاملة والعمو  ر االت انتشااااااا   العمال التي ترت عليها العادة منذ أمد بعيدج والحظم هذه الجهات أيضاااااااً 

أن الت ديات    25ت الورمة المشاااااااااتركة  ج وأبرز ( 121) القساااااااااري، والتميي  الهيكلي واساااااااااتضاااااااااعاف العمال المهاترين 
المشااتركة التي تواتهها العامالت، بمن فيهن المهاترات، تشاامو التميي  في األتور، وم ابر السااالمة وال اا ة  

 ج ( 122) ت رش والعنف القائمين على نوع الجنس المهنية، والعمو مير المستقر، وال 

الدخو المن فض واتهوا م ابر أعلى  وذكرت مسسااااسااااة العدالة من أتو السااااالم أن العمال ذوي   -39
 ج(123)وذلك بالرمم من ح مة الت في ات ال كومية 19-بفقدان الدخو خالل اإلمالق بسب  تائ ة كوفيد

(124)ال ى في مستوق متيشي الئى  
 

، أثبتام التادابير التي ات اذتهاا  19-أناه مناذ نشااااااااااااااوء تاائ اة كوفياد 22المشااااااااااااااتركاة  الورماة    ذكرت -40
 ج(125)فقراء والضعفاء أنها مير كافية، مما زاد من أوته عدم المساواة القائمة أصالً ال كومة لدعم ال

ي األزماة ال اذائياة ال اادة النااتماة عن نقص الادخاو وال طاالاة ف  15والحظام الورماة المشااااااااااااااتركاة   -41
19-( الناتمة عن تائ ة كوفيدMaesamlaep) أوساي السكان األصليين

 ج(126)
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الضااوء على ال الة الهشااة للمساانين الذين ت ثروا بعدم كفاية البدالت    7كة  وساالطم الورمة المشااتر  -42
وضاااااااااعف نظم المعاشاااااااااات التقاعدية، وت لف نظام الرعاية العامة لك ار السااااااااان الذي يفتقر إلى الموظفين  

، بما في ذلك الرعاية ال اااااا ية في سااااااياق تسااااااوده ث رات تشااااااريتية أخرق ذات ال اااااالة بالموضاااااوعج  المهرة
 ج(127)أن المسنين يواتهون إساءات بدنية وعقلية والحظم أيضاً 

(128)ال ى في ال  ة  
 

 ج(129)فشو ال كومة في توفير الرعاية ال  ية الشاملة 22الحظم الورمة المشتركة  -43

ياسااااات تايلند التي تنظم اإلتهاض الم مون ال تتماشااااى مع  أن ساااا 29المشااااتركة    والحظم الورمة -44
الضاااوء على العر ات التي ت ول دون   33ج وسااالطم الورمة المشاااتركة  (130)اإلنساااانالمعايير الدولية ل قوق  

 ج(131)ال  ول على اإلتهاض الم مون في سياق عدم كفاية التشريعات و يمنة الثقافة األبوية

أن األش ا  الم ابين بفيروص نقص المناعة ال شرية واألش ا     27لمشتركة  الورمة ا  وذكرت -45
زالوا يواتهون انتهاكات تسايمة ل قوق اإلنساان، بما في ذلك م دودية    يتعابون الم درات بال قن ماالذين  

وفي مجال   فر  ال  اول على الرعاية ال ا ية والرعاية االتتماعية، واساتمرار الوصام والتميي  اتتماعياً 
لمتناسااا ة بموت  مانون  العمالة، وال وات  التي ت ول دون ال  اااول على التعليمج و ساااب  العقو ات مير ا

، بات األشا ا  الذين يتعابون الم درات بال قن عرضاة للعقاب واألحكام الساجنية 1979الم درات لعام  
 ج(132)المفربة

الرعاية ال ااااا ية للنسااااااء والفتيات من أصاااااو  عن ملقها إزاء نقص   28وأعر م الورمة المشاااااتركة   -46
 ج(133)ةتمرار ممارسة ختان األعضاء التناسليمالي ي واس

(134)ال ى في التعليم  
 

العر ات التي تعترض تمتع األبفاال الالتئين والمهااترين وعديمي    33الحظام الورماة المشاااااااااااااتركة   -47
ادية والمشاقة، ونقص المعلومات، وان فاض تودة  الجنساية بالتعليم، بما في ذلك األسا اب االتتماعية واالمت ا

على    19-مدارص واآلثار االتتماعية واالمت اااااااااااااادية لجائ ة كوفيدالتعليم داخو الم يماتج ومد أدق إمالق ال
المجتمعاااات الم لياااة والمجتمع بااا ساااااااااااااره إلى تعطياااو نظم الااادعم العاااادياااة لثبفاااال والشااااااااااااا ااااب وتفاااامم أوتااه  

تعليم الموازياااة التي يترك أمر إدارتهاااا لالتئين  الالتئين أن نظم الج وذكرت شااااااااااااا كاااة حقوق  ( 135)الضاااااااااااااعف
 ج(136)ولهم على تعليم تيدوالمهاترين أعامم ح 

في فر  ال  اول على التعليم    19-وأبرزت مسساساة العدالة من أتو الساالم ت ثير تائ ة كوفيد -48
ألسار الفقيرة التي ال تتوافر لها وساائو  وال ذاء بالنسا ة لثبفال المهمشاين الذين يتيشاون في منابى نائية وا

على تعليم األبفال    19-اآلثار الساااااالبية لجائ ة كوفيد  15ج الحظم الورمة المشااااااتركة (137)الر م باإلنترنم
 ج(138)والش اب المنتمين لمجموعة مايسماالي 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

(139)النساء  
 

عن    في العمو وفي مكان العمو، فضااالً   ن ملقها إزاء التميي  ضااد المرأة ع   13أعر م الورمة المشااتركة   - 49
مير فعال في توفير   2015أن مانون المسااااواة بين الجنساااين لعام    وساااوء المعاملةج والحظم أيضااااً تفشاااي العنف  

 ج ( 140) ال ماية وضمان المساواة بين الجنسين، والحظم أن استمرار القوال  النمطية يساهم في التميي  
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نطاق واساااااااااااع،  أن العنف القائم على نوع الجنس منتشااااااااااار على    13وأبرزت كذلك الورمة المشاااااااااااتركة  -50
  13ج ووصااافم الورمة المشاااتركة  ( 141) وتدعمه األدوار النمطية للجنساااين التي ال ت ال موية وتسدي إلى زيادة العنف 

ثقافة التايلنديةج وأفيد ب ن  شااايرو )ال طلة( العنف العائلي ب نه متجذر ويعتبر مسااا لة خاصاااة في ال ومسساااساااة 
المرأة متفشيانج وتواته النساء الوصم وثقافة إلقاء اللوم  الجنسي ضد    االعتداء والعنف النفسي والبدني و/أو

عن   منها على التساويات بين الضا ايا والجناة، فضاالً  على الضا ايا، وإساقاي السالطات لقضااياهن تشاجيعاً 
في   34عن زيادة بنسااااااا ة   13ج وأبل م الورمة المشاااااااتركة  (142)ة ال مايةعدم فعالية نظام العدالة، وعدم كفاي

19-االت العنف العاائلي خالل فترة اإلمالق في ساااااااااااااايااق تاائ اة كوفيادالماائاة في حا
ج والحظام الورمة  (143)

ج  ( 144)تعرض نسااااااء الشاااااعوب األصااااالية للعنف، بما في ذلك العنف الجنساااااي والعائلي  أيضااااااً  5المشاااااتركة  
ساااالمة وحماية النسااااء المعرضاااات لكافة أشاااكال العنف الرتالي،  رو تايلند بضااامان  وأوصااام مسساااساااة شاااي

 ج(145)فالة ح ول المرأة على العدالة وسبو االنت اف القانونيةوك

عن ملقها إزاء انتشااااار ال واج والمعاشاااارة ب ااااورة م كرة ومساااارية في  33وأعر م الورمة المشااااتركة   -51
ايلند إلى أن ارتفاع خطر فقر الفتيات  ج وأشااااااااااارت مسسااااااااااسااااااااااة تنظيم األساااااااااارة في ت(146)صاااااااااافوف األبفال

ج وساااااااااالطم  (147)ساااااااااايما المهاترات مير النظاميات، هو الم رك الرئيسااااااااااي ل واج األبفالالمهاترات، وال 
تماعة را  ات سااااايدة الم  ة للراعي ال اااااالح الضاااااوء على األبر والممارساااااات المتيارية المتضاااااار ة فيما 

ج  ( 148)ميةللشاااريعة اإلساااال  لسااان القانونية لل واج، وال سااايما في تنوب تايلند حي  تت ذ القرارات وفقاً يتعلى با
وأوصااااام تايلند ب ن تراتع التشاااااريعات القانونية وت ااااال ها وتنفذها بفعالية، وُتشااااافع ذلك ب يادة الوعي على  

 ج(149)مستوق المجتمعات الم لية

(150)األبفال  
 

عالمياة إلنهااء تميع أشااااااااااااااكاال العقو ة البادنياة التي تماارص على األبفاال والورمة  أعر م الم اادرة ال -52
عن ملقهما إزاء اساتمرار مشاروعية العقاب البدني لثبفال في المن ل، و يئات الرعاية البديلة   33المشاتركة  

ج  ( 151)العادلة والرعاية النهارية، على الرمم من الوات  الدساااتوري ل ماية األبفال من العنف والمعاملة مير 
على األبفال ب ن تسااااااان تايلند    وأوصااااااام الم ادرة العالمية إلنهاء تميع أشاااااااكال العقو ة البدنية التي تمارص

 ج(152)ي ظر تميع أشكال العقاب البدني لثبفال تشريعاً 

تعرض األبفااال لالعتااداء    33وأبرز مرك  هيلينااا كينياادي للعاادالااة الاادوليااة والورمااة المشااااااااااااااتركااة  -53
ات  والعنف على اإلنترنم مثو التنّمر عبر اإلنترنم واالسااااااااااتمالة عبر اإلنترنم وساااااااااارمة المعلوم   الجنسااااااااااي

مرك  هيلينا كينيدي للعدالة    ج والحظ أيضاااااً (153)واالتجار بال شاااار ألمراض االساااات الل الجنسااااي في ال ال 
  ود أبفال، وت ديداً الدولية أن األبفال يسااااات دمون في السااااا رة ال راعية وتجندهم الجماعات المسااااال ة كجن

ة را  ات ساااااايدة الم  ة للراعي  تماع  ج والحظم أيضاااااااً (154)في المقابعات الوامعة في أم ااااااى تنوب تايلند
ال ااااالح أن حاالت تضااااارب القوانين المثيرة للجدل ظهرت في مسااااائو ال واج الم كر لثبفال في المنابى  

 ج(155)ى من التشريع القانونيالتي يعتبر فيها مانون التقاليد أو القواعد الدينية أسم

ال اااا ة العقلية، بما في ذلك ت ايد م ابر  بقلى ت ايد عدد مضااااايا    33والحظم الورمة المشااااتركة   -54
إزاء االعتماد الشديد    العنف والتميي  التي يواتهها األبفال المنتمون لمجتمع الميمج وأعر م عن ملقها أيضاً 

خطر اإلضاااارار باألبفال ألن العديد من المرافى مير مسااااجلة على الرعاية المسسااااسااااية ال اصااااة لثبفال و 
 ج(156)ن نوعية الرعاية من فضة تداً ومير خاضعة للمراق ة، كما أ

(157)األش ا  ذوو اإلعامة  
 

عن ملقها إزاء التميي  الشااااااديد الذي يواتهه األشاااااا ا  ذوو اإلعامة في    16أعر م الورمة المشااااااتركة  - 55
ج  ( 158) ر ، ونقص التمثيو في مجاالت الساااااااااااااياساااااااااااااة واإلدارة العامة واألته ة ال كومية مجال العمو، وانعدام الف 
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الت ديات التي يواتهها األشا ا  ذوو اإلعامة في ال  اول على التعليم والرعاية    13ظم الورمة المشاتركة  والح 
 ج ( 159) ال  ية والمشاركة في عمليات صنع القرار، حي  تواته النساء ذوات اإلعامة أع اء مضاعفة 

 األمّليات والشعوب األصلية  

ملقها إزاء معاملة المساالمين من أصااو مالي ي، بسااب  الت ديات  عن   28أعر م الورمة المشااتركة   -56
أنه تم توثيى تعذي  المساالمين من أصااو مالي ي    الشااديدة التي تواته التمتع ب قوق اإلنسااانج وذكرت أيضاااً 

ذلك، كان أر اب العمو مترددين في توظيف المسااالمين من أصااو  النت اع االعترافات منهمج و اإلضاااافة إلى  
وواتهم النسااااااااااء واألبفال من أصاااااااااو مالي ي حوات  إضاااااااااافية في النهوض بحعمال حقومهم    ج(160)مالي ي 

 ج(161)بسب  هوياتهم المتداخلة

قول ة  عن ملقها إزاء التميي  الذي بال أمده ضد شع  إيسان نتيجة ال 6وأعر م الورمة المشتركة   -57
مات ال اااااااا ية والتعليم والرعاية  النمطية الساااااااالبية، مما أدق إلى صااااااااعو ات كبيرة في ال  ااااااااول على ال د

عن األثر   االتتماعية والعدالة، واسااااااااتمرار تهديد حى هذا الشااااااااع  في األرض، وكذا فقره الم من، فضااااااااالً 
 ج(162)السلبي المترت  على مشاريع تطوير الهياكو األساسية

حقوق    الضاااوء على أن القوانين والساااياساااات التميي ية التي تقوض  15مة المشاااتركة  وسااالطم الور  -58
الشاااعوب األصااالية في أراضااايها وفي مجتمعاتها الم لية و يئتها في تايلند كان لها أثر سااالبي كبير في حياة  

  وأسااااالي   المرأة، بما في ذلك الفقر وانعدام األمن ال ذائي وعدم المساااااواة بين الجنسااااين وفقدان ساااابو التي
لشاعوب األصالية وعديمي الجنساية والشا اب  ال ياة التقليدية، وأدت إلى اساتضاعاف من ال أرض لهم ونسااء ا

في المائة من الشااااااعوب    50المنتمين لمجتمع الميم وتعريضااااااهم لم ابر بال ةج وأبرزت كذلك أن أكثر من 
  19ج وذكرت الورمة المشااتركة  (631)األصاالية في مايسااامالب عات ون عن ال  ااول على الجنسااية التايلندية

دية للشااعوب األصاالية في أراضااي أتدادها ومواردها الطبيتية ال ي ال أن إنكار ال كومة لل قوق التقلي  أيضاااً 
 ج(165)شوامو مماثلة 5ج وأثارت الورمة المشتركة (164)يمثو مشكلة م منة

صااااليين من أصااااو كارين الذين  أن السااااكان األ  22الورمة المشااااتركة  و  7وذكرت الورمة المشااااتركة   -59
من منازلهم في تشااااااااااااي بين دين، عق  حرق السااااااااااالطات للمنازل   يتيشاااااااااااون في بانف كلوي بردوا مساااااااااااراً 

على ترك أراضاااايهمج وأفيد ب ن المضااااايقات وعمليات اإلخالء القسااااري    مروياً  140والم اصاااايو، مما أتبر 
 ج(166)ضد شع  كارين مستمرة

شاعوب  الت ديات الشاديدة التي تواتهها نسااء ال  5والورمة المشاتركة    13والحظم الورمة المشاتركة   -60
األصاااااااالية في ال  ااااااااول على حقومهن، وكذلك األشااااااااكال المتعددة للتميي  داخو مجتمعاتهن الم لية وفي  
عموم المجتمع التايلندي على أسااص انتمائهن للشاعوب األصالية ونوع تنساهنج وسالطم الضاوء على أنهن  

ول على الرعاية  ن اااااااااري، واالسااااااااات عاد من المشااااااااااركة في ال ياة العامة، وعدم ال  ااااااااايواتهن التميي  الع
 ج(167)ال  ية والتعليم، وأنهن معرضات لالتجار والعنف العائلي

(168)المهاترون والالتئون وملتمسو اللجوء  
 

ى  أن العمال المهاترين مساااااات عدون ويتعرضااااااون للتميي  فيما يتعل   25الحظم الورمة المشااااااتركة   -61
ال مااياة االتتمااعياة التي ُدشاااااااااااااانام خالل  بجملاة من اساااااااااااااات قااماات ال مااياة االتتمااعياة، ألن معظم برامج 

الجاائ اة لم تكن م اااااااااااااامماة إلدراتهم فيهاا، كماا أنهم ي ضااااااااااااااعون لالعتقاال والم ااكماة وال راماات ال ااهظة  
اترين مير المسااجلين  إلى احتجاز العمال المه  26ج وأشااارت الورمة المشااتركة (169)النتهاك مرسااوم الطوارئ 

اعية وال ماية القانونية والمساااااااااااااااعدة والدعمج وذكرت أنهم يواتهون  وترحيلهم واالفتقار إلى ال دمات االتتم
االسااات الل في مكان العمو، ويشااات لون لفترات دوام أبول، ويف ااالون عن العمو دون إشاااعار أو تعويضج  
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، تاا ثر  19-ر من ذلااكج وخالل تااائ ااة كوفياادويواتااه المهاااترون العاااملون في مطاااع الجنس ت ااديااات أكب
 ج(170)شديداً  ثراً العمال المهاترون ت 

عادم كفااياة حمااياة حقوق العماال المهااترين والتميي    أيضااااااااااااااااً  16والحظام الورماة المشااااااااااااااتركاة  -62
واالسااات الل ونقص المعلومات واالفتقار إلى فر  ال  اااول على الرعاية ال ااا ية، وهو ما تجلى ب اااورة  

19-الل تائ ة كوفيدأكثر حدة خ
عدم مدرة العمال المهاترين    25الورمة المشاااااتركة   ج والحظم أيضااااااً (171)

19-على ال  ااااااول على الرعاية االتتماعية وال ماية أثناء تائ ة كوفيد
ج وأشااااااارت مسسااااااسااااااة تنظيم  (172)

ة مير نظامية،  األساارة في تايلند إلى أن العديد من المهاترين وأساارهم، وال ساايما أولئك الذين هاتروا ب ااور 
ترك أزواتهم وأبفالهم دون إمكانية ال  ااااااول على  معرضااااااون بشااااااكو خا  لالعتداء واالساااااات الل، مما ي

،  الرعاية ال اااااا ية الجنسااااااية واإلنجابية وأكثر عرضااااااة لل مو مير الم طم له، واألمراض المنقولة تنسااااااياً 
أن العاامالت   13لورماة المشااااااااااااااتركاة  ج والحظام ا(173)والرعااياة الم ادودة السااااااااااااااابقاة للوالدة، ووفياات األمهاات

 ج(174)وظروف عمو أكثر تدهوراً  أكثر تميي اً المهاترات يواتهن بيئة عمو 

والحظاام منظمااة العفو الاادوليااة أن الساااااااااااااالطااات التااايلنااديااة اعتماادت تاادابير لمنح مرك  ال مااايااة   -63
ل قوق اإلنساان الدولية، ولم    لثشا ا  الذين ي تاتون إلى حماية دولية، إال أنها لم تعرف "الالتئين" وفقاً 

القساااااارية، ولم تساااااامح بال ى في الطعن الداخلي أو القانوني في ت ديد  تقدم ضاااااامانات كافية ضااااااد اإلعادة  
ج وشاااااااااااددت شااااااااااا كة حقوق الالتئين على أن بالبي اللجوء والالتئين ما زالوا عرضاااااااااااة  (175)مرك  ال ماية

ومسسااااسااااة العدالة    16عن ال ريات والورمة المشااااتركة  ج وأشااااار الت الف الدولي للدفاع  (176)لإلعادة القساااارية
الم إلى االحتجاز لفترات بويلة دون إتاحة الفرصاة لتقديم بل  لل  اول على مرك  الالتف،  من أتو السا

أو الترحيو بالرمم من التهديدات الوشاااايكة لل ياة، وال ساااايما في حالة بالبي اللجوء الفارين من االضااااطهاد  
الشاااااااااافويين أو    كة حقوق الالتئين إلى م دودية إمكانية االت ااااااااااال بالمترتمينج وأشااااااااااارت شاااااااااا(177)الديني

ج وأوصم ب ن تكّف تايلند عن انتهاكات حقوق اإلنسان  (178)المستشارين القانونيين أثناء اإلتراءات الجنائية
 ج(179)للمعايير الدولية المكفولة لطالبي اللجوء وأن تت ذ خطوات ل ماية ال ى في اللجوء وفقاً 

المرك  القانوني يسثر في ال ى في العمو ويعرضاااااااهم  والحظم الشااااااا كة كذلك أن افتقار الالتئين إلى   - 64
 ج ( 180) زادت من است عادهم من سوق العمو   19- لالست الل واالعتماد على المساعدة اإلنسانية، وأن تائ ة كوفيد 

رية بوته خا  التي يتيشااااااااها  عن ملقها إزاء ال الة الهشااااااااة والم    30وأعر م الورمة المشااااااااتركة   -65
من الطائفة األحمدية بساب  ساوء الظروف المتيشاية، وعدم إمكانية ال  اول على  الالتئون وبالبو اللجوء  

 ج(181)ال ماية القانونية، والتعرض لالعتقال واالحتجاز واالست الل

يين والظروف  وأعر ام حملاة اليو ياو عن ملقهاا إزاء حاالاة باالبي اللجوء المسااااااااااااااي يين ال ااكسااااااااااااااتاان -66
إزاء حالة الالتئين    لمراك  الن وح الداخليج وأعر م عن ملقها أيضااااااااً المتيشاااااااية الم رية في المرافى التابعة  

19-الروهين ا الم تج ين في مراك  ضايقة ومير صا ية معرضاة لتفشاي مرض كوفيد
ج وأشاارت الورمة  (182)

الروهين ا كالتئين أو ضاااااااااا ايا لالتجار    في حماية  إلى أن تايالند فشاااااااااالم تاري ياً   أيضاااااااااااً   31المشااااااااااتركة  
 ج(183)يمي الجنسيةالتئين عد أو

 عديمو الجنسية  

أن انعدام الجنساااااية هو الساااااائد في م تلف الجماعات اإلثنية التي    31الحظم الورمة المشاااااتركة   -67
لك  تتي  في المرتفعات وفي صااااافوف أبناء المهاترين الفارين من الن اع واالضاااااطهاد، وشاااااددت على أن ذ 

ثنية، والت يرات في إبار الجنسااااااية والث رات التي تعتريه، يع ق إلى التميي  المنهجي واساااااات عاد األمليات اإل
وعدم وتود ضاامانات لثبفال عديمي الجنسااية، وفشااو الجهاز البيرومرابي، وعدم انتظام التسااجيو المدني  

والتي  في مناابى ناائياة والن وح والهجرةج  وعادم اكتماالاه، والتعقيادات النااتماة عن ال وات  الل وياة، واألمياة  
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حرمان عديمي الجنسااااااااية من حقومهم األساااااااااسااااااااية ي يد من تعرضااااااااهم لالساااااااات الل االتتماعي  وذكرت أن  
ج وأوصام تايلند بضامان ال ى في الجنساية عن بريى  (184)واالمت اادي، وال سايما السا رة واالتجار بال شار 

إثنية   اواة في إمكانية ح اول النسااء المنتميات إلى أملياتتيساير ال  اول على الجنساية، بما في ذلك المسا
 ج(185)وتماعات السكان األصليين على الجنسية

 مناطق أو أقاليم محددة -5 

أن انتشاااااااااار العنف والوفيات في الن اع العرمي الجاري وفي ساااااااااياق   28ذكرت الورمة المشاااااااااتركة   -68
  7 000أودق ب ياااة أكثر من    2004ة منااذ عااام ال ركااة االنف ااااااااااااااااليااة في المقااابعااات ال اادوديااة الجنو ياا

لم إن رد ال كومة التايلندية تمثو في زيادة موانين مكاف ة التمرد وموانين األمن ال اصاااااااااااااة  شااااااااااااا صج وما
وحظر التجول، مما أدق إلى زيادة المراق ة من تان  الدولة، واالعتقاالت التعس ية، واالحتجاز، والتعذي ،  

ج ومد أثر (186)اإلنساااااااانلمشااااااات ه في انتمائهم للمتمردين والمدافعين عن حقوق  والقتو خارج نطاق القضااااااااء ل
العنف بشاااااكو مير متناسااااا  في الطائفة المسااااالمةج وومع األبفال في شاااااراك الن اع وتعرضاااااوا للوصااااام في 

ج  ( 187)المدارصج وتعرضااااااام النسااااااااء من أصاااااااو مالي ي لالمت ااااااااب والت رش الجنساااااااي على أيدي الجنود
ي ي في المقابعات ال دودية  عن ملقها ألن المساااااالمين من أصااااااو مال  أيضاااااااً  28مشااااااتركة  وأعر م الورمة ال

فيهم"، وي ضااااااااااعون للمراق ة ال كومية والتنميم   الجنو ية ي ضااااااااااعون للتنميم باعت ارهم "متمردين مشااااااااااتبهاً 
العن ااااااااري ولقيود على ال ركة والتنقوج ويجري ب ااااااااورة روتينية تنميم عشااااااااوائي من خالل تمع ال مض  

أن الجي  واصاااو    9ج وذكرت الورمة المشااااتركة  (188)أمنيةوت فظ المعلومات في ماعدة بيانات   ووي مسااااراً الن
 ج(189)است دام التعذي  والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة ضد السكان المسلمين

عن ملقها إزاء نظم العدالة مير الرساااااااااامية    وأعر م مسسااااااااااسااااااااااة العدالة من أتو السااااااااااالم أيضاااااااااااً  -69
"hukum pakat  والثقاافياة في ثال  مقاابعاات حادودياة تنو ياة، والتي تمي  " القاائماة على الم اادئ الادينياة

ضاااد النسااااء والفتياتج ومالم إن مشااااركة المرأة المسااالمة من أصاااو مالي ي في الساااياساااة وفي صااانع القرار  
 ج(190)يو المرأة في  ياكو صنع القرار مقيدة بالدين والثقافة والتقاليد والريم الم ليةج وأوصم تايلند ب يادة تمث

، فقاد ُعلى ال وار بين ال كوماة التاايالنادية  28والورماة المشااااااااااااااتركاة   22للورماة المشااااااااااااااتركاة    فقااً وو  -70
والجبهة الثورية الوبنية )وهي تماعة مساااااال ة مير حكومية( وتهات فاعلة أخرق في الن اع إلى أتو مير 

مع المدني  المجتمعات الم لية والجهات الفاعلة في المجتج ولم تشااااااارك  19-مساااااامى، بسااااااب  تائ ة كوفيد
مشاااركة فعالة في توالت حوار السااالم بسااب  تجاهو ةرائهاج وكانم مشاااركة المرأة م دودة رمم أنها ت ثرت  

بالن اعج ويشاااااااااااكو اإلفالت من العقاب الساااااااااااائد فيما يتعلى بجرائم التعذي  واالحتجاز التعسااااااااااافي   كبيراً   ت ثراً 
 ج(191)سلمين من أصو مالي ي عنيفة عر ة أمام الم ال ة بين البوذيين والموالهجمات ال
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