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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

تايلند*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

ال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
ُعد هذا التقرير عم ً
أ ّ

الدوري الشا ا ا اااموج وهو موت لورمات معلومات مقدمة من  60تهة من الجهات صا ا ا اااح ة م ا ا ا اال ة

()1

عملية االستعراض الدوري الشامو ،ويُقدَّم في شكو موت تقيُّداً بال د األم ى لعدد الكلماتج

إلى

ثاني ا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
()2

ألف -نطاق االلتزامات الدولية
-2

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()3

ذكرت منظمة العفو الدولية أنه لم ي رز أي تقدم يذكر بشا ن الت ااديى على المعاهدات ،بما في

ذلك البروتوكول االختياري التفاقية مناهضااة التعذي

()4

ج وأوصاام مسس اسااة العدالة من أتو السااالم والورمة

المش ا ا ااتركة  1والورمة المش ا ا ااتركة  2ب ن ت ا ا اادق تايلند على االتفاقية الدولية ل ماية تميع األش ا ا ا ا

من

االختفاء القسا ا ااري( )5ج وأوصا ا ااى مرك مناهضا ا ااة القتو في العالم بالت ا ا ااديى على اتفاقية منع تريمة اإلبادة
الجماعية والمعاق ة عليها()6ج

-3

وأش ا ا ا ا ااارت منظمة العفو الدولية إلى أن السا ا ا ا ا ا لطات لم تتجاوب مع الدعوات الدائمة الموتهة إلى
()7

اإلتراءات ال اصااة ج وأوص ام مسس اس اة العدالة من أتو السااالم والورمة المشااتركة  1والورمة المشااتركة 2

ب ن توته تايلند الدعوة إلى الفريى العامو المعني ب االت االختفاء القسااري()8ج وأوصاام الورمة المشااتركة 2
ب ياارة مطرياة للمقررين ال ااصا ا ا ا ا ا ااين المعنيين ب االاة المادافعين عن حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان و قوق حرياة التجمع
الس االمي وتكوين الجمتيات()9ج وأوص اام أيض ااً منظمة "أكاديميون في خطر" تايلند بتوتيه دعوة إلى المقررة
ال اصة المعنية ب ماية وتع ي ال ى في حرية الرأي والتعبير()10ج

__________
*

ت در هذه الوثيقة من دون ت رير رسميج
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باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()11

-4

أشااارت الورمة المشااتركة  3إلى أن دسااتور عام  2017صاايف في من اخ ساااده تضااييى شااديد على

ممارساة ال قوق المدنية والساياساية األسااساية

()12

ُعد دون تشااور
ج وأضاافم الورمة المشاتركة  2أن الدساتور أ ّ

ومشا ا ا ا ا ا اااركاة حريقيين ،وأناه مير متسا ا ا ا ا ا ااى مع أحكاام الماادتين  19و 21من العهاد الادولي ال اا

باال قوق

المدنية والسياسية()13ج وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الدستور أمام نظام ًا انت ابي ًا يهدف إلى إضعاف
المعارضااة السااياسااية()14ج وأشااارت الورمة المشااتركة  3إلى أن الدسااتور ي د بشااكو مير متناسا من ساالطة
مير ال اضاعة للرمابة()15ج وذكرت

أعضااء البرلمان المنت بين ،ويضافي بابع ًا مسساساي ًا على سالطة الجي
الورمة المشا ا ااتركة  4أن اإلبار الدسا ا ااتوري في تايلند لم يمتثو اللت اماتها الدولية()16ج و اإلضا ا ااافة إلى ذلك،
أشارت الورمة المشتركة  5والورمة المشتركة  6إلى أن الدستور ال يعترف صراحة بالشعوب األصلية()17ج

-5

وأعر م منظمة العفو الدولية والورمة المشا ا ا ااتركة  1والورمة المشا ا ا ااتركة  4عن القلى من أن مانون

األحكام العرفية لعام  1914ومانون األمن الداخلي لعام  2008والمرسوم التنفيذي لإلدارة العامة في حاالت
الطوارئ يمنح موات األمن سلطات موسعة ال ت ضع للرمابة من أتو التوقيف واالحتجاز دون أمر مضائي

وكذا المراق ة دون إش اراف مضااائي()18ج ووسااع المجلس الوبني للسااالم والنظام الذي أنشااف في عام 2019
دور قيادة عمليات األمن الداخلي التي يقوده ا الجي

في إدارة األمن الداخلي ،ووس ا ااع مس ا ااسولياتها لتش ا اامو

الم ال ة واألمن ال ارتي()19ج وسلطم الورمة المشتركة  4الضوء على عدم توافى تلك القوانين مع موانين

ومعايير حقوق اإلنسان وإساءة استعمالها على نطاق واسع في سياق تائ ة كوفيد)20(19-ج
-6

والحظم منظمة العفو الدولية أن التنري ات التي أدخلم على التشا ا ا ا اريع المتعلى باللجنة الوبنية

ل قوق اإلنس ا ا ا ااان واللجنة الوبنية لالت ا ا ا اااالت اإلذاعية مد عرض ا ا ا اام عملياتهما واس ا ا ا ااتقاللهما لل طر()21ج

وأش ااارت مسس اس ااة أومي ا لل و والورمة المش ااتركة  7إلى أن الت الف العالمي للمسس اس ااات الوبنية ل قوق

اإلنس ااان مد خفض ت اانيف اللجنة الوبنية ل قوق اإلنس ااان في عام  2015بس ااب

امتثالها المجت أ لم ادئ

باريس()22ج والحظم الورمة المش ا ا ااتركة  8عدم اس ا ا ااتقاللية وش ا ا اافافية عملية اختيار مفوض ا ا ااي اللجنة الوبنية
ل قوق اإلنسااان وعج هذه اللجنة عن رصااد انتهاكات حقوق اإلنسااان والت قيى فيها()23ج وأوصاام مسساسااة

ال تام ًا لم ادئ
أومي ا لل و والورمة المشتركة  8تايلند بضمان امتثال اللجنة الوبنية ل قوق اإلنسان امتثا ً

باريس( )24ج ومدمم منظمة العفو الدولية والورمة المشتركة  9توصيات مماثلة()25ج

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني
الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطا ات

المساواة وعدم التميي
-7

()26

و الرمم من إحراز بعض التقدم بعد سا ا اان مانون المسا ا اااواة بين الجنسا ا ااين في عام  ،2016أعر م

الورمة المش ا ا ا ا ااتركة  10والورمة المش ا ا ا ا ااتركة  11عن ملقهما إزاء التميي في التوظيف ،وس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااة اإلخفاء

واإلس ا ا ااكات ،والعنف وس ا ا ااوء المعاملة مير المبلف عنهما ،والض ا ا ا م األس ا ا ااري والمجتمعي لالمتثال للمعايير
واألدوار الجنس ا ا ا ا ا ا ااانياة الاذي يتعرض لاه أفراد مجتمع الميم (المثلياات والمثليون وم دوتو المياو الجنسا ا ا ا ا ا ااي
وم ايرو الهوية الجنس ا ااانية وأحرار الهوية الجنس ا ااانية وحاملو ص ا اافات الجنس ا ااين) ،حي

كافية ضمن األبر القانونية في تايلند ،ويواتهون ت ديات شديدة في ال

2

ال يتمتعون ب ماية

ول على حقومهم()27ج
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وأش ااارت الورمة المش ااتركة  11والورمة المش ااتركة  12والورمة المش ااتركة  13إلى أن زواج المثليين

وهوية المت ولين تنسا ااي ًا مير معترف بهما مانون ًا ج والنسا اااء المثليات وم ايرات الهوية الجنسا ااانية معرض ااات
لل طر بوته خا ويعانين من التميي في ال ا ا ااول على ال دمات ال ا ا ا ية واالتتماعية والعمو ،ومن
التنمر()28ج وأعر م الورمة المش ااتركة  10والورمة المش ااتركة  14والورمة المش ااتركة  26عن القلى
المض ااايقة و ّ

أيضا ا ا ًا إزاء التميي المسا ا ااتمر ضا ا ااد شا ا ا اب مجتمع الميم في المدارص ونظم التعليم وال ا ا ا ة ،وإزاء الجرائم
القائمة على نوع الجنس ،والتشاويه في وساائم اإلعالم ،والمعاملة المهينة والمذّلة ،بساب عدم مبول األسارة،

مما يسدي في كثير من األحيان إلى أمراض عقلية()29ج وأشاارت الورمة المشاتركة  15إلى أن شا اب مجتمع
الميم المنتمين للشاعوب األصالية متضاررون من ك ار ية المثلية الجنساية ومن عدم تقبو أسارهم لهمج وأشاارت

كذلك إلى ت ايد تعرض نساء مجتمع الميم لم ابر ال واج القسري و"االمت اب التقويمي"()30ج
-9

وأفادت الورمة المش ا ااتركة  11بوتود عوائى ت ول دون ال

ا ااول على الرعاية ال ا ا ا ية وال دمات

االتتماااعيااة ،بمااا في ذلااك ال رمااان من ال اادمااات والعالتااات الطبيااة وتعرض أفراد مجتمع الميم للوص ا ا ا ا ا اام

والت ويف واالعتداء بدافع ك ار ية المت ولين تنس ااياً  ،والمض ااايقة القض ااائية بس ااب عملهم ونش ااابهم في مجال

حقوق اإلنسان()31ج وعالوة على ذلك ،أبرزت الورمة المشتركة  11والورمة المشتركة  12أن تائ ة كوفيد19-

ماد فااممام الت ادياات التي يواتههاا أفراد مجتمع الميم ،مماا تعلهم أكثر ض ا ا ا ا ا ااعفااً فيماا يتعلى بااالنعكااسا ا ا ا ا ا ااات
ول على ال دمات ال

االمت ادية والعنف والتميي وال

ية()32ج

التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()33

-10

أوصاام الورمة المشااتركة  19تايلند باعتماد نهج مائم على حقوق اإلنسااان إزاء المشاااريع اإلنمائية

وضا ا ا ا ا اامان مشا ا ا ا ا اااركة المجتمعات الم لية في صا ا ا ا ا اانع الق اررات التي تسثر فيها ،بوية التماص موافقتها ال رة

المس قة والمستنيرة()34ج

الحظم الورمة المشااتركة  17أن تايلند ال تملك الرغ ة عموم ًا في الت اادي لت ير المناخ والتلو
-11
()35
وتدهور البيئة ،ولم ت رك س اااكناً في هذا ال اادد ج وأش ااارت الورمة المش ااتركة  19إلى تلو الهواء والماء

وت ثير النفايات ال طرة وال ا ا ا ااناعية على نطاق واس ا ا ا ااع وانعكاس ا ا ا ااات ذلك على ال ى في ال ياة وال ى في

ال ا ا ا ة وفي مس ا ااتوق متيش ا ااي الئى ،ونبهم إلى التشا ا اريعات البيئية األخيرة التي أض ا ااعفم مس ا اااعي منع

التدهور البيئي()36ج وعالوة على ذلك ،أشا ااارت الورمة المشا ااتركة  7إلى أن تائ ة كوفيد وت ا اادي ال كومة
لها مد كشفا كذلك عن المظالم المنهجية التي تسثر في حقوق اإلنسان والبيئة()37ج

-12

وأشااارت منظمة العفو الدولية والورمة المشااتركة  18إلى أن ال كومة اعتمدت خطة عمو وبنية بشا ن

األعمال التجارية وحقوق اإلنسااان ج والحظ ائتالف مراق ة االلت امات خارج ال دود الوبنية عدم وتود مشاااركة
()38

حريرية من الجمهور في وضا ا ا ااع خطة العمو ،وكذا التوصا ا ا اايات الفضا ا ا اافاضا ا ا ااة لل اية التي تعيى التنفيذ العملي،
واعتماد اآللية التنظيمية على س االطات الدولة والس االطات العامة في ظو غياب ةلية مس اااءلة ش اااملة ،وعدم اتس اااق

ال عن نقص المعلومات()39ج ووصا ا ا ا اافم الورمة المشا ا ا ا ااتركة  18خطة العمو
التنفيذ مع الم ادئ التوتيهية ،فض ا ا ا ا ا ً

الوبنية ب نها ع ارة عن تملة من التدابير الطوعية الضاتيفة ال يرتح أن تنظم األعمال التجارية ،وساتفضاي إلى
إبقاء المجتمعات المهمشة عرضة إلساءات الشركات دون ال

-13

ول على سبو انت اف فعالة()40ج

والحظم الورمة المش ا ااتركة  16والورمة المش ا ااتركة  17أن تايلند ترك إلى حد كبير على التوس ا ااع

ال ا ا ااناعي ومشا ا اااريع البنية الت تية الكبيرة وإنشا ا اااء منابى امت ا ا ااادية وممرات امت ا ا ااادية خاصا ا ااة لت قيى

التنمية ،دون إتراء تقييمات ساليمة لثثر البيئي وال ا ي ،وفي ظو تجاهو حقوق المجتمعات الم لية مما

يل ى الضا ا اارر بسا ا اابو عيشا ا ااها و البيئة()41ج وأعر م الورمة المشا ا ااتركة  32عن ملقها إزاء تجاهو السا ا االطات
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التاايلنادياة ل قوق المجتمعاات الم لياة في إباار الت يف من ةثاار ت ير المنااخ ،مماا أدق إلى االسا ا ا ا ا ا ااتيالء

على أراضي ص ار م ارعي الكفاف والشعوب األصلية وتجريم من يعترضون على هذه اإلتراءات()42ج

والحظ ائتالف مراق ة االلت امات خارج ال دود الوبنية والورمة المش ا ااتركة  8ومنظمة المادة  19والورمة

-14

المشااتركة  18أن الشااركات تساات دم النظام القضااائي ضااد أولئك الذين ينتقدون أنشااطتها وتُضااايى المدافعين عن

حقوق اإلنسا ااان والناشا ااطين وال ا ا فيين الذين يكشا اافون انتهاكات حقوق اإلنسا ااان المرتك ة في سا ااياق األنشا ااطة

التجارية والمش ا ا ا ا ااريع اإلنمائية()43ج وأفادت منظمة ال م األمامي والورمة المشا ا ا ا ااتركة  7ب ن المدافعين عن حقوق

اإلنس ا ا ااان العاملين في مجال حقوق األرض والبيئة ي ض ا ا ااعون بش ا ا ااكو مت ايد لالس ا ا ااتهداف من تان مجموعات
الم الح التجارية والسلطات في شكو مضايقات مضائية واعتداءات عنيفة وأعمال متو()44ج

وأبل م الورمة المش ااتركة  19عن عمليات إخالء واس ااعة النطاق دون توفير ال ماية اإلترائية المناس ا ة

-15

على الن و الذي يقتضيه القانون الدولي ،بما في ذلك في سياق تنفيذ "سياسة است الح ال ابات" ج

-2

()45

الحقوق المدنية والسياسية

حى الفرد في ال ياة وال ّرية واألمان على ش
-16

ه

()46

الحظم منظمة العفو الدولية والورمة المشا ااتركة  21أن الم اكم تواصا ااو إصا اادار أحكام باإلعدام
()47

على ترائم القتو والجرائم المت ا ا االة بالم درات ج وأشا ا ااارت أيض ا ا ا ًا الورمة المشا ا ااتركة  34إلى ةخر عملية
إعادام ب قناة مااتلاة في ح يران/يونياه  ،2018وهو ماا أل ى الومف الطوعي الفعلي لعقو اة اإلعادام الاذي كاان

ساااري ًا منذ عام )48(2009ج وأوصاام الورمة المشااتركة  21بومف تنفيذ أحكام اإلعدام ،وت يف تميع أحكام
اإلعدام إلى أحكام بالسا ا ااجن ،وإل اء عقو ة اإلعدام على تميع الجرائم()49ج وأوصا ا ااى مشا ا ااروع االسا ا ااتعراض

الدوري الش ا ااامو في تامعة بيرمن هام س ا اايتي ب نه ين ي ل كومة تايلند أن تعتمد رس ا اامي ًا ومف ًا بوعي ًا لعقو ة
اإلعدام ،وأن تعدل تشريعاتها الوبنية إلل اء العقو ة في تميع الظروف()50ج

وذكرت منظمة العفو الدولية والورمة المشا ا ا ااتركة  4أن التعذي ال ي ال موثق ًا في مراك االحتجاز
-17
()51
ج واس ا ا ا اتمر اإلبالغ عن وتود حاالت احتجاز انفرادي وحاالت اختفاء مسا ا ا ااري
التابعة للشا ا ا ااربة والجي
مشاات ه فيها()52ج وأفادت اللجنة الوبنية ل قوق اإلنسااان بتلقي شااكاوق بش ا ن حقوق الم تج ين()53ج وأعر م
مسسا اس ااة العدالة من أتو الس ااالم والورمة المش ااتركة  2عن ملقهما إزاء عدم إتراء ت ريقات ش اافافة ومس ااتقلة

بش ن حاالت االختفاء القسري ،وإنكار حى األسر في معرفة ال ريقة ،وعدم تقديم تعويضات للض ايا()54ج
-18
وفر

ال

وأعر م الورمة المشا ا ا ااتركة  20عن ملقها إزاء ظروف السا ا ا ااجون ،بما في ذلك االكتظا ،الشا ا ا ااديد،

اول على الرعاية ال ا ية ،وال ذاء ،والعقاب واالنضا اي في ساياق االسات دام الم دود للتدابير

مير االحتجازية()55ج
-19

وأوص ا ا اام مسسا ا ا اس ا ا ااة أومي ا لل و ومنظمة العفو الدولية بس ا ا اان تشا ا ا اريع يجرم التعذي

()56

وس ا ا ااوء

المعاملة ج وأوص ا اام أيض ا ا ًا منظمة العفو الدولية والورمة المش ا ااتركة  9تايلند بس ا اان تش ا اريع بش ا ا ن حاالت
االختفاء القساري وفقاً اللت امات تايلند التعاهدية()57ج وأوصاى المشاروع  Xتايلند أيضااً ب ن تُ ادر على الفور
إلى إسا ااقاي التهم الموتهة إلى السا ااجناء السا ااياسا اايين وأن تنهي االعتقال واالحتجاز التعسا اافيين ضا اادهم وأن

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

إمامة العدل ،بما في ذلك مس لة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-20

()59

الحظم الورمة المشا ااتركة  8والورمة المشا ااتركة  9نقو المالحقات القضا ااائية للمدنيين من الم اكم

العس ااكرية إلى الم اكم المدنيةج ومع ذلك ،اس ااتمرت الس االطات في إنكار ال ى في م اكمة عادلة ،ال س اايما
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في مض ا ااايا "األمن القومي" ،حي

تعقد تلس ا ااات ا الس ا ااتماع والم اكمات خلف أبواب موص ا اادة ،واس ا ااتمرت،
()60

ال عن ذلك ،في العقاب المفري وإصا ا ا اادار األحكام القاسا ا ا ااية
فضا ا ا ا ً
رفض اإلفراج بكفالة بشكو متكرر عن األش ا

ج والحظم رابطة الديمقرابية التايلندية

المتابعين بتهمة النيو من ش ص الملك ،على الرمم من

الطابع مير العنيف للجريمة()61ج وأعر م الورمة المشا ا ا ا ااتركة  9أيض ا ا ا ا ا ًا عن ملقها إزاء مابلية ت ثر السا ا ا ا االطة
القضائية بالنفوذ السياسي()62ج
-21

وأشا ااارت منظمة العفو الدولية إلى أن السا االطات أخفقم بشا ااكو روتيني في بدء ت ريقات س ا اريعة

وش ا ا اااملة ومس ا ا ااتقلة وفعالة في حاالت التعذي

والقتو خارج نطاق القض ا ا اااء وحاالت اس ا ا ات دام القوة المميتة

المفربة ومير الضرورية وم اس ة المشت ه بهم()63ج
-22

وس االطم رابطة م امي الدفاع عن الم امين الض ااوء على الش ااوامو المتعلقة ب وته الق ااور في ال ى

في االسااتعانة بم ام مسااتقو وعدم االتساااق في توفير الضاامانات ل ساان سااير مهنة الم اماة ،بما في ذلك فر

ال عن مضايقة الم امين وترهيبهم()64ج
الوصول إلى الموكلين ،وعدم احترام السرية بين الم امي وموكله ،فض ً

ال ّريات األساسية وال ى في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية

()65

-23

ذكرت مسس ا اسا ااة العدالة من أتو السا ااالم أن التدابير الواردة في مرسا ااوم الطوارئ المتعلى باإلدارة

ال لل ريات األسا ا ا اااسا ا ا ااية ،بما في ذلك حرية التعبير
العامة لمكاف ة تائ ة كوفيد 19-مد تمثو تقييداً شا ا ا ااام ً
()66
والرأي واإلعالم وال ا ا ا ا اوصا ا ا ا ااية وحرية التجمع وتكوين الجمتيات ،دون إمكانية المراتعة القضا ا ا ا ااائية ج

وذكرت الورمة المشا ا ا ااتركة  21أن المرسا ا ا ااوم يمنح المسا ا ا ااسولين ح ا ا ا ااانة من المالحقة القضا ا ا ااائية على أي
انتهاكات ل قوق اإلنس ا ا ا ااان ترتك

أثناء حالة الطوارئ( )67ج وفي هذا الس ا ا ا ااياق ،س ا ا ا االطم منظمة المادة 19

والورمة المشا ا ااتركة  7الضا ا ااوء على سا ا اان ال كومة لتدابير الطوارئ القمتية المسا ا اات دمة ل نى المعارضا ا ااة،

اورة تميي ية ضاد الم تجين المسيدين

ومبهم على التجمعات يطبى ب ارامة و
وال سايما فرض حظر واساع ُ
للديمقرابية()68ج وأفادت الورمة المشا ااتركة  4ب ن السا االطات منعم تش ا ا يو تطبيى الرسا ااائو "تيليجرام" ،الذي

يسا ا ا ا ا ا اات ادم عاادة لتنظيم االحتجااتاات( )69ج وأبل ام منظماة ال م األماامي عن زياادات مل وظاة في أعماال
الت ويف واالنتقااام على نطاااق واسا ا ا ا ا ا ااع ضا ا ا ا ا ا ا ااد الماادافعين عن حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ا ااان والمتظاااهرين المسياادين

للديمقرابية()70ج وذكرت منظمة حقوق اإلنسا ا ا ااان أوالً أن تايلند أسا ا ا اااءت اسا ا ا اات دام سا ا ا االطات الطوارئ أثناء
الجائ ة لتقييد حرية الكلمة والتعبير()71ج
-24

وأعر م الورمة المشتركة  8والورمة المشتركة  9الورمة المشتركة  21عن القلى إزاء القيود الشديدة

المفروض ا ااة على المجال المدني في تايلند()72ج وذكرت الورمة المش ا ااتركة  21أن موات األمن مامم ب يارات

معلنة ومير معلنة إلى منظمات المجتمع المدني()73ج
-25

وأبرز م تلف أصا ا ا ا ا ا ا اب الم ا ا ا ا ا ا اال ة تقييد ال ى في حرية الرأي والتعبير دون مبرر من خالل

تشا اريعات مامض ااة ال ا ايامة ال تتفى مع المعايير الدولية ل قوق اإلنس ااان ،بما في ذلك المواد ( 112النيو
من ش ا ا ا ص الملك) و( 116الفتنة) و( 326التشا ا ااهير) و( 328القذف) من القانون الجنائي()74ج ووصا ا اافم

الورمة المش ا ا ا ا ا ااتركة  3والورمة المش ا ا ا ا ا ااتركة  21هذه األحكام ب نها أدوات لت ويف وممع اآلراء النامدة ضا ا ا ا ا ااد

الساالطات()75ج وأشااارت منظمة "أكاديميون في خطر" إلى اساات دام االعتقاالت والمالحقة القضااائية لمنع أو

معاق ة التعبير السا ا ااياسا ا ااي والطالبي مير العنيف()76ج ووصا ا اافم المادة  112ب نها سا ا ااالح مانوني لم اكمة
المعارضا ااين السا ااياسا اايين وممعهم بشا ااكو مير متناسا ا

ماسية ،و سب

وال د من حرية التعبير وذلك بفرض المادة عقو ات

تفسيرها ال امض وإنفاذها مير العادل()77ج وأعر م منظمة العفو الدولية والورمة المشتركة 2
()78

والورمة المش ا ا ااتركة  9عن شا ا ا اوامو مماثلة

ج وأوص ا ا اام لجنة ال قوميين الدولية تايلند بحل اء أحكام القانون

ال توهري ا ًا ،ألنه ااا تجرم أو تقي ااد دون مبرر ال ى في حري ااة التعبير ،وال ى في
الجن ااائي أو تع ااديله ااا تع اادي ً
المعلومات ،والتجمع السلمي ،ومير ذلك من ال قوق ذات ال لة()79ج
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-26

وأبل م منظمة "أكاديميون في خطر" ورابطة الديمقرابية التايلندية ومنظمة المادة  19عن ارتفاع

حاد في المالحقات القضائية منذ تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020حي

حققم الشربة مع ما ال يقو عن 76

شا ا ا ااً منذ ذلك ال ين حتى ةذار/مارص  ،2021وفقاً لمنظمة المادة )80(19ج واألدهى من ذلك أن الورمة
المشتركة  9أبل م عن حاالت اختفاء مسري لما ال يقو عن  9معارضين تايلنديين()81ج
-27

وس االطم الورمة المش ااتركة  2الض ااوء على اس اات دام تعاريف عائمة للجرائم المن ااو

المادة  14من مانون الجرائم ال اس ا ا ااو ية ب رض تجريم التعبير الس ا ا االمي والمش ا ا ااروع عن الرأي

()82

عليها في

ج وأعر م

اللجنة الوبنية ل قوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان عن ملقها إزاء إنفاذ القانون ض ا ا ا ا ا ااد مس ا ا ا ا ا اات دمي وس ا ا ا ا ا ااائم اإلعالم على

اإلنترنم()83ج وأشا ااارت خمس مسا اااهمات إلى هذه المالحقات القضا ااائية باعت ارها دعاوق اسا ااتراتيجية ضا ااد
المش اااركة العامة تس ااتهدف المدافعين عن حقوق اإلنس ااان()84ج وأش ااارت منظمة المادة  19إلى أن الس االطات
اسا ا اات دمم الدعاوق القضا ا ااائية وميرها من أشا ا ااكال الضا ا ا م في م اولة لت مين تعاون من ا ا ااات التواص ا ااو

االتتمااعي في فرض رمااباة على الم توق اإللكتروني المرت م ب ركاة االحتجااج()85ج وأبل ام كاو من الورمة

المشتركة  8والورمة المشتركة  23عن حمالت تضليو ومضايقة وتشويه ضد النشطاء ترعاها الدولة()86ج
-28

وذكرت الورمة المشا ااتركة  21أن وسا ااائو اإلعالم وال ا ا فيين الذين يعبرون عن ةرائهم ب ا اراحة

كثي اًر ما يواتهون الت ويف والعقاب بسا ااب

()87

انتقادهم للسا االطات

ج وأفادت الورمة المشا ااتركة  8بوتود رمابة

على الم توق اإلعالمي من تميع م ا ااادر اإلعالم وخضا ااوعه للمراق ة بموت

موانين ت د من اسا ااتقالله،

للم توق تمارس ا ا ا اها

ال عن وتود ميود مفروض ا ا ا ااة على الوص ا ا ا ااول إلى الم توق ،وكذا عمليات حج
فض ا ا ا ا ً
ال سا ا االطات على نطاق واسا ا ااعج وأفادت بوتود ضا ا ا وي تمارص على من ا ا ااات على اإلنترنم مثو فيسا ا اابوك

وتوتااو لالمتثااال لمطااال ا ال كوم اة وإ ازلااة الم توق النقاادي على اإلنترناام الااذي يعتبر "أخ ااا اًر زائفااة" أو
"م توق مير مانوني"()88ج وذكرت الورمة المشا ااتركة  4أن السا االطات سا ااعم لل ا ااول على أوامر مضا ااائية
ب ظر م توق اإلنترناام الااذي يعتبر انتهاااك ا ًا للقوانين المعمول بهااا عبر من ا ا ا ا ا ا ااات م تلفااة بنيهااا يوتيوب
و Change.orgوفيسا ا ا ا اابوك()89ج وأفادت الورمة المشا ا ا ا ااتركة  9ب ن حرية التعبير على اإلنترنم مسا ا ا ا ااتهدفة
باإلمالق والمالحقات القضاائية بساب

تهديدات م عومة لثمن القومي ،وأفادت أن وساائم األن اء المساتقلة

ت ضاع للتهديد بشاكو مت ايد()90ج والحظم كذلك أن تائ ة كوفيد 19-أدت إلى إصادار م ارسايم بارئة لل د
من إمكانية ال

ا ااول على معلومات مسا ااتقلة()91ج وسا االطم الورمة المشا ااتركة  4الضا ااوء على أن السا االطات

تس ا ا ا ا ا اات دم مرس ا ا ا ا ا ااوم الطوارئ لتقييد ال ا ا ا ا ا ا فيين والمن ا ا ا ا ا ااات اإلخ ارية التي ت طي االحتجاتات المسيدة
للديمقرابية()92ج وأشا ا ا ا ااارت الورمة المشا ا ا ا ااتركة  3إلى أن اإلعالن  2016/41أعطى سا ا ا ا االطة للجنة الوبنية
لإلذاعة واالت ا ا ا ا اااالت التي عينها المجلس العس ا ا ا ا ااكري إلمالق أي وس ا ا ا ا ااائو إعالم ال تتعاون مع المجلس

العسكري أو تقدم معلومات تعتبر تهديدًا لثمن القومي()93ج
-29

وأشا ااارت مسسا اسا ااة أومي ا لل و ومنظمة المادة  "19والورمة المشا ااتركة  2إلى أن مانون التجمع

في األماكن العامة فرض شاروباً مرهقة لل اية على منظمي االحتجاتات وميوداً مير ضارورية ال تتفى مع
المعايير ذات ال ا االة ،وأوصا اام بتعديله()94ج وأشا ااارت منظمة العفو الدولية أيض ا ا ًا إلى أن الشا ااربة حظرت
االحتجاتات الس ا ا االمية وفرمتها بالقوة واس ا ا اات دمم القوة مير الض ا ا اارورية أو المفربة وأس ا ا اال ة أمو فتك ًا()95ج

وذكرت الورمة المش ا ااتركة  2أن الس ا االطات مد عرض ا اام مادة الطالب ،بمن فيهم األبفال ،لضا ا ا وي ش ا ااديدة
ومض ا ااايقات متكررة ،بما في ذلك المض ا ااايقات القض ا ااائية والترهي

والمراق ة في ظو ت ايد حاالت االحتجاز

مسخ اًر()96ج وأوصام منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق اإلنساان أوالً والورمة المشاتركة  3ب ن يساتوفي بدمة
أي تقييد مانوني للتعبير السا االمي والتجمع السا االمي وال

ا ااوصا ااية متطل ات الشا اارعية والضا اارورة والتناسا ا ،

وأوصا اام بمواءمة التشا ااريعات الم لية مع الت امات البلد الدولية في مجال حقوق اإلنسا ااان من خالل تعديو
أو إل اء مانون الجرائم ال اسا ا ا ا ا ا ااو ية ومانون التجمع في األماكن العامة ومانون األمن السا ا ا ا ا ا اايبراني ،وموانين
انتهاك حرمة الم كمة ،والمواد  116 ،112و 238و 326من القانون الجنائي()97ج
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وأعر م الورمة المشا ااتركة  9عن ملقها إزاء مرسا ااوم الطوارئ الشا ااديدة الذي اسا ااتُند إليه في تشا ارين
-30
األول/أكتو ر  ،2020والذي يبدو أنه يهدف إلى تقييد ال ى في التجمع السالمي ،وال ى في ال اول على
المعلومات ،وال ى في عدم التعرض لالعتقاال التعسا ا ا ا ا ا اافي أو االحتجااز التعسا ا ا ا ا ا اافي ،أو التعاذي

والمعااملة

القاس ااية أو الالإنس ااانية أو المهينة ،وحى الفرد في التواص ااو مع م اميه وأس ارته()98ج وأش ااار عدد من ورمات

المعلوم ات إلى ت ا اااعد وحش ا ااية الش ا ااربة واالس ا اات دام مير القانوني للعنف ،واس ا اات دام خرابيم المياه التي
ت توي على مااادة ص ا ا ا ا ا ا اااب ااة والمهيجااات الكيميااائيااة ،والقنااابااو الكيميااائيااة المهيجااة ومنااابااو التا ثير ال ركي،
واالسا ا اات دام المت ايد للرصا ا ااا

إصابة المتظاهرين وال
-31

المطابي ضا ا ااد المتظاهرين السا ا االميين المسيدين للديمقرابية ،مما أدق إلى
()99

فيين ،وهو ما يثير ملق ًا بال ًا في سياق تائ ة كوفيد19-

ج

وذكر أص ا ا ا اب م ا ا اال ة متعددون أن المدافعين عن حقوق اإلنسا ا ااان ،بمن فيهم المدافعون عن

حقوق األرض ،والمدافعون عن الس ا ا ا ااكان األص ا ا ا االيين والمجتمعات الم لية ،فضا ا ا ا االً عن النقابات العمالية،

والنشااطاء المسيدين للديمقرابية والطالب ،تعرض اوا العتداءات عنيفة ،وعمليات اختطاف واحتجاز تعساافي،

ومضا ااايقة وترهي

من تان

مسا ااسولي الدولة والشا ااركات ومرتكبي الجرائم المجهولي الهوية()100ج وسا االطم

التنمر اإللكتروني والت رش الجنسااي ضااد المدافعات
مسس اسااة العدالة من أتو السااالم الضااوء على انتشااار ّ
عن حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان في المقااابعااات ال اادوديااة الجنو يااة وأوص ا ا ا ا ا ا اام بااالت قيى مع الجناااة ومقاااض ا ا ا ا ا ا اااتهم
ومعامبتهم()101ج والحظم أيضا ًا الورمة المشاتركة  2الهجمات التي تشان على المدافعات عن حقوق اإلنساان

على أس اااص نوع الجنس في ش ااكو إس اااءات لفظية واعتداءات على اإلنترنم ومض ااايقةج وأوص اام ب ن تكفو

تايلناد بيئاة ةمناة وتمكينياة للمادافعين عن حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان وأن ت مي المادافعاات عن حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان من

االعتا ااداءات التي تتعرض لها ااا المرأة على وتا ااه الت ا ااديا ااد( )102ج وأعر ا اام منظما ااة ال م األما ااامي والورما ااة

المشا ا ااتركة  1عن ملقهما إزاء اسا ا ااتهداف الش ا ا ا اب واألبفال الناشا ا ااطين من خالل حمالت القمع العنيفة من
تان

-32

القوات المسل ة واالعتقاالت مير القانونية وانتهاكات ضمانات الم اكمات العادلة()103ج

ال والورمة المشاتركة  2والورمة المشاتركة  8أن
والحظم منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق اإلنساان أو ً
()104

الس االطات مد أل م تس ااجيو األح اب الس ااياس ااية واس اات عدت األفراد من الترش ااح

ج وأعرم الورمة المش ااتركة 21

عن ملقها إزاء حو الم كمة الدسااتورية ل ب المسااتقبو التطلعي المعارض في ش ا اي/فبراير  ،2020والحظم

الورمة المشاتركة  3بقلى اساتهداف أعضاائها ومضاايقتهم مضاائي ًا ،مشايرة إلى الهجمات القائمة على كره النسااء
والت ويف ب رض تشاويه سامعة المعارضاات من أعضااء البرلمان()105ج وأوصام الورمة المشاتركة  3تايلند ب ن

تنهي فو ًار تميع أشا ااكال المضا ااايقة ذات الدوافع السا ااياسا ااية التي يتعرض لها نواب المعارضا ااة والمدافعون عن

حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ووسا ا ا ا ا ا ااائم اإلعالم والمتظاهرون الس ا ا ا ا ا االميون ،بماا في ذلاك اللجوء إلى االتهااماات الجنائية
أو عمليات التهديد أو المراق ة أو التضليو أو أشكال أخرق من المضايقة()106ج

حظر تميع أشكال الرق
-33

()107

ذكر المرك األورو ي للقانون والعدالة أنه بالرمم من كون مالبية ضا ا ا ا ا ا ايا االتجار هم من الموابنين

التايلنديين ،فحن هناك ض ايا من البلدان المجاورة ،أُتبروا على العمو أو االست الل الجنسي أو أُكرهوا على ذلك

أو ُمّرر بهم()108ج والحظ مرك هيلينا كينيدي للعدالة الدولية ت ثير االسات الل الجنساي على النسااء الضا ايا ،بما

في ذلك المجاعة والظروف مير ال ا ا ية وال ا اادمات النفسا ااية()109ج وأبرز المرك األورو ي للقانون والعدالة أن

األبفال يس ا ا ااتهدفون أيضا ا ا اًا الس ا ا اات دامهم في ال اء وفي المواد اإلباحية على اإلنترنم()110ج والحظ مرك هيلينا

كينيدي للعدالة الدولية أن الفتيات المنتميات إلى الجماعات القبلية واألمليات اإلثنية وعديمي الجنس ا ا ا ااية والالتئين
هم األكثر عرضا ااة لالتجار()111ج وأشا ااارت حملة اليو يو إلى احتمال وموع العديد من الالتئين الروهين ا ض ا ا ايا
لالتجار بال شر()112ج

GE.21-11182

7

A/HRC/WG.6/39/THA/3

وسا ا االطم الورمة المشا ا ااتركة  18الضا ا ااوء على أن المشا ا اات الت بالجنس ما زلن يُ ا ا اّانفن مجرمات
-34
ويتعرضان للوصام والعنف واالسات الل والتميي والتهمي  ،كما أنهن يُجبرن في كثير من األحيان على دفع
ول على ال قوق األساسية ويعانين من ممارسات مير عادلة في مجال العمو()113ج

رشاوق لل

ال ى في ال
-35

وصية

()114

أش ا ااارت الورمة المش ا ااتركة  23إلى س ا ا لس ا االة من القوانين التي تس ا اامح بالمراق ة والتفتي

التعس ا اافي

للبيانات والم ا ا ااادرة على أس ا ا اااص اعت ارات األمن القومي والنظام العام ،ال س ا ا اايما مانون األمن الس ا ا اايبراني

لعام  2019ومانون االس ا اات ارات الوبنية ،إلى تان ص ا ااالحيات واس ا ااعة ت ّول هيئات الرص ا ااد ال
على البيانات دون أوامر من الم كمة ودون إش ا ا اراف مسا ا ااتقوج والحظم أن ذلك أرسا ا ااى األسا ا اااص لعمليات
ا ااول

المراق ة مير القانونية والمفربة ،كما هو ال ال بالنس ا ا ا ا ة للمس ا ا ا االمين من أص ا ا ا ااو مالي ي الذين ي ض ا ا ا ااعون

لعمليات تمع البيانات البيومترية ب ا ا ا ا ا ااورة تميي ية ومير متناس ا ا ا ا ا ا ة ،وكذا زيادة المراق ة بواس ا ا ا ا ا اطة الدوائر

التلف يونية الم لقة في المقابعات ال دودية في أم ى تنوب تايلند()115ج
-36

وأعر م الورمة المشا ا ا ااتركة  23عن ملقها إزاء ض ا ا ا ا م ال كومة على شا ا ا ااركات التكنولوتيا لفرض
()116

تدابير الرمابة والمراق ة على من اااتها

ج وأشااارت منظمة المادة  19إلى أن النشااطاء والمتظاهرين أفادوا

ب نهم ي ضااعون للمراق ة وأن الشااربة زارت مدارسااهم ومساااكنهم وفتشااتها

()117

عن مراق ة منظمات المجتمع المدني الم لية والدولية الهامة()118ج

-37

وس االطم الورمة المش ااتركة  3الض ااوء على اس اات دام الس االطات أو أفراد مجهولين لعمليات المراق ة
()119

ضد المعارضين السياسيين ،حتى بعد ترك هسالء لمناصبهم

-3

ج وأبل م الورمة المشااتركة 21

ج

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ى في العمو وفي ظروف عمو عادلة ومواتية

()120

-38

الحظم نقابة عمال وين سا ا ان ونقابة عمال مطارات تايلند والورمة المش ااتركة  24أن موانين العمو في

تايلند تقيد بشا ا ا ا اادة حرية تكوين الجمتيات والمفاوضا ا ا ا ااة الجماعية ،والحظم عدم إنفاذ تدابير ال ماية الضا ا ا ا ااتيفة
ال عن انتقام أر اب العمو من العمال الذين ي اولون ممارساة حقومهم وكذا االنتهاكات الساافرة ل قوق
ال ،فضا ً
أصا ً

العمال التي ترت عليها العادة منذ أمد بعيدج والحظم هذه الجهات أيض ا ا اًا انتشا ا ااار االتجار باليد العاملة والعمو

القس ا ا ا ااري ،والتميي الهيكلي واس ا ا ا ااتض ا ا ا ااعاف العمال المهاترين()121ج وأبرزت الورمة المش ا ا ا ااتركة  25أن الت ديات

المشااتركة التي تواتهها العامالت ،بمن فيهن المهاترات ،تشاامو التميي في األتور ،وم ابر السااالمة وال ا ة

المهنية ،والعمو مير المستقر ،والت رش والعنف القائمين على نوع الجنس()122ج
-39

وذكرت مسسا اسا ااة العدالة من أتو السا ااالم أن العمال ذوي الدخو المن فض واتهوا م ابر أعلى

بفقدان الدخو خالل اإلمالق بسب

()123

تائ ة كوفيد 19-وذلك بالرمم من ح مة الت في ات ال كومية

ج

ال ى في مستوق متيشي الئى

()124

-40

ذكرت الورماة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  22أناه مناذ نشا ا ا ا ا ا ااوء تاائ اة كوفياد ،19-أثبتام التادابير التي ات اذتهاا

-41

والحظام الورماة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  15األزماة ال اذائياة ال اادة النااتماة عن نقص الادخاو وال طاالاة في

ال كومة لدعم الفقراء والضعفاء أنها مير كافية ،مما زاد من أوته عدم المساواة القائمة أصالً()125ج
()126

أوساي السكان األصليين ( )Maesamlaepالناتمة عن تائ ة كوفيد19-

8

ج
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وساالطم الورمة المشااتركة  7الضااوء على ال الة الهشااة للمساانين الذين ت ثروا بعدم كفاية البدالت

-42

وض ا ا ا ااعف نظم المعاش ا ا ا ااات التقاعدية ،وت لف نظام الرعاية العامة لك ار الس ا ا ا اان الذي يفتقر إلى الموظفين

المهرة ،بما في ذلك الرعاية ال ا ا ا ية في سا ا ااياق تسا ا ااوده ث رات تشا ا اريتية أخرق ذات ال ا ا االة بالموض ا ااوعج

والحظم أيض ًا أن المسنين يواتهون إساءات بدنية وعقلية()127ج

ة

ال ى في ال

()128

ية الشاملة()129ج

-43

الحظم الورمة المشتركة  22فشو ال كومة في توفير الرعاية ال

-44

والحظم الورمة المشا ااتركة  29أن سا اياسا ااات تايلند التي تنظم اإلتهاض الم مون ال تتماشا ااى مع

المعايير الدولية ل قوق اإلنس ااان
ال

()130

ج وس االطم الورمة المش ااتركة  33الض ااوء على العر ات التي ت ول دون

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

-45

الم ابين بفيروص نقص المناعة ال شرية واألش ا

وذكرت الورمة المشتركة  27أن األش ا

الذين يتعابون الم درات بال قن ما زالوا يواتهون انتهاكات تسايمة ل قوق اإلنساان ،بما في ذلك م دودية

فر

اول على الرعاية ال ا ية والرعاية االتتماعية ،واساتمرار الوصام والتميي اتتماعياً وفي مجال

ال

العمالة ،وال وات التي ت ول دون ال

الم درات لعام  ،1979بات األشا ا

المفربة()132ج
-46

ااول على التعليمج و س ااب

العقو ات مير المتناسا ا ة بموت

مانون

الذين يتعابون الم درات بال قن عرضاة للعقاب واألحكام الساجنية

وأعر م الورمة المش ا ااتركة  28عن ملقها إزاء نقص الرعاية ال ا ا ا ية للنس ا اااء والفتيات من أص ا ااو

مالي ي واستمرار ممارسة ختان األعضاء التناسلية

()133

ج

ال ى في التعليم

()134

الحظام الورماة المش ا ا ا ا ا ااتركة  33العر ات التي تعترض تمتع األبفاال الالتئين والمهااترين وعديمي

-47

الجنساية بالتعليم ،بما في ذلك األسا اب االتتماعية واالمت اادية والمشاقة ،ونقص المعلومات ،وان فاض تودة

التعليم داخو الم يماتج ومد أدق إمالق المدارص واآلثار االتتماعية واالمت ا ا ا ا ا ااادية لجائ ة كوفيد 19-على
المجتمع ااات الم لي ااة والمجتمع ب ا سا ا ا ا ا ا اره إلى تعطي ااو نظم ال اادعم الع ااادي ااة لثبف ااال والشا ا ا ا ا ا ا اااب وتف ااامم أوتااه

الض ا ا ا ا ا ااعف()135ج وذكرت شا ا ا ا ا ا ا ك ااة حقوق الالتئين أن نظم التعليم الموازي ااة التي يترك أمر إدارته ااا لالتئين

والمهاترين أعامم ح ولهم على تعليم تيد()136ج

وأبرزت مسساساة العدالة من أتو الساالم ت ثير تائ ة كوفيد 19-في فر

-48

ال

اول على التعليم

وال ذاء بالنسا ة لثبفال المهمشاين الذين يتيشاون في منابى نائية واألسار الفقيرة التي ال تتوافر لها وساائو
الر م باإلنترنم()137ج الحظم الورمة المشا ا ااتركة  15اآلثار السا ا االبية لجائ ة كوفيد 19-على تعليم األبفال
والش اب المنتمين لمجموعة مايسماالي ()138ج

-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساء

()139

-49

ال عن
أعرم الورمة المشااتركة  13عن ملقها إزاء التميي ضااد المرأة في العمو وفي مكان العمو ،فضا ً

تفش ااي العنف وس ااوء المعاملةج والحظم أيضا اًا أن مانون المس اااواة بين الجنس ااين لعام  2015مير فعال في توفير
ال ماية وضمان المساواة بين الجنسين ،والحظم أن استمرار القوال النمطية يساهم في التميي ()140ج
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وأبرزت كذلك الورمة المش ا ا ا ا ااتركة  13أن العنف القائم على نوع الجنس منتش ا ا ا ا اار على نطاق واس ا ا ا ا ااع،

-50

()141

وتدعمه األدوار النمطية للجنس ااين التي ال ت ال موية وتسدي إلى زيادة العنف

ج ووص اافم الورمة المش ااتركة 13

ومسسا اس ااة ش اايرو (ال طلة) العنف العائلي ب نه متجذر ويعتبر مسا ا لة خاص ااة في الثقافة التايلنديةج وأفيد ب ن
االعتداء والعنف النفسي والبدني و/أو الجنسي ضد المرأة متفشيانج وتواته النساء الوصم وثقافة إلقاء اللوم

على الضا ايا ،وإساقاي السالطات لقضااياهن تشاجيع ًا منها على التساويات بين الضا ايا والجناة ،فضاالً عن
عدم فعالية نظام العدالة ،وعدم كفاية ال ماية()142ج وأبل م الورمة المش ا ا ااتركة  13عن زيادة بنس ا ا ا ة  34في
الماائاة في حا االت العنف العاائلي خالل فترة اإلمالق في سا ا ا ا ا ا ايااق تاائ اة كوفياد)143(19-ج والحظام الورمة

المش ا ااتركة  5أيضا ا ا ًا تعرض نس ا اااء الش ا ااعوب األص ا االية للعنف ،بما في ذلك العنف الجنس ا ااي والعائلي()144ج

وأوص اام مسسا اس ااة ش اايرو تايلند بض اامان س ااالمة وحماية النس اااء المعرض ااات لكافة أش ااكال العنف الرتالي،

وكفالة ح ول المرأة على العدالة وسبو االنت اف القانونية()145ج

وأعر م الورمة المشا ااتركة  33عن ملقها إزاء انتشا ااار ال واج والمعاشا ارة ب ا ااورة م كرة ومسا ارية في

-51

صا ا ا ا اافوف األبفال( )146ج وأشا ا ا ا ااارت مسس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااة تنظيم األس ا ا ا ا ارة في تايلند إلى أن ارتفاع خطر فقر الفتيات
المهاترات ،وال سا ا ا ا اايما المهاترات مير النظاميات ،هو الم رك الرئيسا ا ا ا ااي ل واج األبفال()147ج وسا ا ا ا االطم

تماعة ار ات س ا اايدة الم ة للراعي ال ا ااالح الض ا ااوء على األبر والممارس ا ااات المتيارية المتض ا ااار ة فيما

يتعلى بالس اان القانونية لل واج ،وال س اايما في تنوب تايلند حي تت ذ الق اررات وفق ًا للش اريعة اإلس ااالمية()148ج
وأوص ا اام تايلند ب ن تراتع التشا ا اريعات القانونية وت ا اال ها وتنفذها بفعالية ،وتُش ا اافع ذلك ب يادة الوعي على
مستوق المجتمعات الم لية()149ج

األبفال

()150

-52

أعر م الم اادرة ال عالمياة إلنهااء تميع أشا ا ا ا ا ا اكاال العقو ة البادنياة التي تماارص على األبفاال والورمة

المشاتركة  33عن ملقهما إزاء اساتمرار مشاروعية العقاب البدني لثبفال في المن ل ،و يئات الرعاية البديلة

والرعاية النهارية ،على الرمم من الوات

الدس ااتوري ل ماية األبفال من العنف والمعاملة مير العادلة()151ج

وأوص ا ا اام الم ادرة العالمية إلنهاء تميع أش ا ا ااكال العقو ة البدنية التي تمارص على األبفال ب ن تس ا ا اان تايلند

تشريعاً ي ظر تميع أشكال العقاب البدني لثبفال()152ج
-53

وأبرز مرك هيلينااا كينياادي للعاادالااة الاادوليااة والورمااة المشا ا ا ا ا ا ااتركااة  33تعرض األبفااال لالعتااداء

التنمر عبر اإلنترنم واالسا ا ا ا ااتمالة عبر اإلنترنم وسا ا ا ا ارمة المعلومات
الجنسا ا ا ا ااي والعنف على اإلنترنم مثو ّ
()153
ج والحظ أيض ا ا ًا مرك هيلينا كينيدي للعدالة
واالتجار بال شا اار ألمراض االسا اات الل الجنسا ااي في ال ال
الدولية أن األبفال يس ا اات دمون في السا ا ا رة ال راعية وتجندهم الجماعات المس ا اال ة كجنود أبفال ،وت ديدًا
في المقابعات الوامعة في أم ا ا ااى تنوب تايلند()154ج والحظم أيضا ا ااً تماعة ار ات سا ا اايدة الم ة للراعي

ال ا ااالح أن حاالت تضا ااارب القوانين المثيرة للجدل ظهرت في مسا ااائو ال واج الم كر لثبفال في المنابى
التي يعتبر فيها مانون التقاليد أو القواعد الدينية أسمى من التشريع القانوني()155ج
-54

والحظم الورمة المشا ااتركة  33بقلى ت ايد عدد مضا ااايا ال ا ا ة العقلية ،بما في ذلك ت ايد م ابر

العنف والتميي التي يواتهها األبفال المنتمون لمجتمع الميمج وأعر م عن ملقها أيض ًا إزاء االعتماد الشديد
على الرعاية المسسا اسا ااية ال اصا ااة لثبفال وخطر اإلضا ارار باألبفال ألن العديد من المرافى مير مسا ااجلة

ومير خاضعة للمراق ة ،كما أن نوعية الرعاية من فضة تداً()156ج

األش ا
-55

ذوو اإلعامة

()157

أعرم الورمة المشا ا ااتركة  16عن ملقها إزاء التميي الشا ا ااديد الذي يواتهه األشا ا ا ا

ذوو اإلعامة في

مجال العمو ،وانعدام الفر  ،ونقص التمثيو في مجاالت الس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااة واإلدارة العامة واألته ة ال كومية()158ج

10
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والحظم الورمة المشاتركة  13الت ديات التي يواتهها األشا ا
ال

ذوو اإلعامة في ال

اول على التعليم والرعاية
()159

ية والمشاركة في عمليات صنع القرار ،حي تواته النساء ذوات اإلعامة أع اء مضاعفة

ج

األملّيات والشعوب األصلية
-56

أعر م الورمة المشااتركة  28عن ملقها إزاء معاملة المساالمين من أصااو مالي ي ،بسااب

الت ديات

الشااديدة التي تواته التمتع ب قوق اإلنسااانج وذكرت أيض ا ًا أنه تم توثيى تعذي
النت اع االعترافات منهمج و اإلض ااافة إلى ذلك ،كان أر اب العمو مترددين في توظيف المس االمين من أصااو
المساالمين من أصااو مالي ي

مالي ي()160ج وواتهم النس ا ا ا اااء واألبفال من أص ا ا ا ااو مالي ي حوات إض ا ا ا ااافية في النهوض بحعمال حقومهم
بسب

-57

هوياتهم المتداخلة()161ج

وأعر م الورمة المشتركة  6عن ملقها إزاء التميي الذي بال أمده ضد شع

النمطية السا ا ا االبية ،مما أدق إلى صا ا ا ااعو ات كبيرة في ال

االتتماعية والعدالة ،واسا ا ا ااتمرار تهديد حى هذا الشا ا ا ااع
السلبي المترت

-58

ا ا ا ااول على ال دمات ال ا ا ا ا ية والتعليم والرعاية

في األرض ،وكذا فقره الم من ،فضا ا ا االً عن األثر

()162

على مشاريع تطوير الهياكو األساسية

إيسان نتيجة القول ة

ج

وس االطم الورمة المش ااتركة  15الض ااوء على أن القوانين والس ااياس ااات التميي ية التي تقوض حقوق

الش ااعوب األص االية في أ ارض اايها وفي مجتمعاتها الم لية و يئتها في تايلند كان لها أثر س االبي كبير في حياة

المرأة ،بما في ذلك الفقر وانعدام األمن ال ذائي وعدم المسا اااواة بين الجنسا ااين وفقدان سا اابو التي

وأسا ااالي

ال ياة التقليدية ،وأدت إلى اساتضاعاف من ال أرض لهم ونسااء الشاعوب األصالية وعديمي الجنساية والشا اب
المنتمين لمجتمع الميم وتعريضا ا ااهم لم ابر بال ةج وأبرزت كذلك أن أكثر من  50في المائة من الشا ا ااعوب

األصاالية في مايسااامالب عات ون عن ال

ااول على الجنسااية التايلندية()163ج وذكرت الورمة المشااتركة 19

أيضااً أن إنكار ال كومة لل قوق التقلي دية للشااعوب األصاالية في أ ارضااي أتدادها ومواردها الطبيتية ال ي ال

يمثو مشكلة م منة()164ج وأثارت الورمة المشتركة  5شوامو مماثلة()165ج
-59

وذكرت الورمة المشا ااتركة  7والورمة المشا ااتركة  22أن السا ااكان األصا االيين من أصا ااو كارين الذين

يتيش ا ا ا ا ااون في بانف كلوي بردوا مسا ا ا ا ا ا اًر من منازلهم في تش ا ا ا ا اااي بين دين ،عق

حرق الس ا ا ا ا االطات للمنازل

والم اصا اايو ،مما أتبر  140مروياً على ترك أ ارضا اايهمج وأفيد ب ن المضا ااايقات وعمليات اإلخالء القسا ااري
ضد شع كارين مستمرة()166ج

-60

والحظم الورمة المشاتركة  13والورمة المشاتركة  5الت ديات الشاديدة التي تواتهها نسااء الشاعوب

األصا ا ا االية في ال

ا ا ا ااول على حقومهن ،وكذلك األشا ا ا ااكال المتعددة للتميي داخو مجتمعاتهن الم لية وفي

عموم المجتمع التايلندي على أسااص انتمائهن للشاعوب األصالية ونوع تنساهنج وسالطم الضاوء على أنهن

يواتهن التميي العن ا ا ا ااري ،واالس ا ا ا اات عاد من المش ا ا ا اااركة في ال ياة العامة ،وعدم ال
ال

ية والتعليم ،وأنهن معرضات لالتجار والعنف العائلي()167ج

ا ا ا ا اول على الرعاية

المهاترون والالتئون وملتمسو اللجوء

()168

-61

الحظم الورمة المشا ا ااتركة  25أن العمال المهاترين مسا ا اات عدون ويتعرضا ا ااون للتميي فيما يتعلى

بجملاة من اسا ا ا ا ا ا اات قااماات ال مااياة االتتمااعياة ،ألن معظم برامج ال مااياة االتتمااعياة التي ُدشا ا ا ا ا ا انام خالل

الجاائ اة لم تكن م ا ا ا ا ا ا اامماة إلدراتهم فيهاا ،كماا أنهم ي ضا ا ا ا ا ا ااعون لالعتقاال والم ااكماة وال ارماات ال ااهظة

النتهاك مرسااوم الطوارئ()169ج وأشااارت الورمة المشااتركة  26إلى احتجاز العمال المهاترين مير المسااجلين
وترحيلهم واالفتقار إلى ال دمات االتتماعية وال ماية القانونية والمسا ا ا ا ا ا اااعدة والدعمج وذكرت أنهم يواتهون

االس اات الل في مكان العمو ،ويش اات لون لفترات دوام أبول ،ويف االون عن العمو دون إش ااعار أو تعويضج
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ويواتااه المهاااترون العاااملون في مطاااع الجنس ت ااديااات أكب ر من ذلااكج وخالل تااائ ااة كوفيااد ،19-ت ا ثر
العمال المهاترون ت ث اًر شديداً()170ج

والحظام الورماة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  16أيض ا ا ا ا ا ا ا ًا عادم كفااياة حمااياة حقوق العماال المهااترين والتميي
-62
واالس اات الل ونقص المعلومات واالفتقار إلى فر ال ااول على الرعاية ال ا ا ية ،وهو ما تجلى ب ااورة
أكثر حدة خالل تائ ة كوفيد)171(19-ج والحظم أيضا ا ا ًا الورمة المش ا ااتركة  25عدم مدرة العمال المهاترين
على ال ا ا ااول على الرعاية االتتماعية وال ماية أثناء تائ ة كوفيد)172(19-ج وأشا ا ااارت مسس ا ا اسا ا ااة تنظيم
األس ارة في تايلند إلى أن العديد من المهاترين وأساارهم ،وال ساايما أولئك الذين هاتروا ب ااورة مير نظامية،

معرضا ا ااون بشا ا ااكو خا

لالعتداء واالسا ا اات الل ،مما يترك أزواتهم وأبفالهم دون إمكانية ال

ا ا ااول على

الرعاية ال ا ا ا ية الجنسا ا ااية واإلنجابية وأكثر عرضا ا ااة لل مو مير الم طم له ،واألمراض المنقولة تنسا ا ااي ًا،
والرعااياة الم ادودة السا ا ا ا ا ا ااابقاة للوالدة ،ووفياات األمهاات()173ج والحظام الورماة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  13أن العاامالت

المهاترات يواتهن بيئة عمو أكثر تميي اً وظروف عمو أكثر تدهو اًر()174ج
-63

والحظاام منظمااة العفو الاادوليااة أن السا ا ا ا ا ا االطااات التااايلنااديااة اعتماادت تاادابير لمنح مرك ال مااايااة

لثشا ا الذين ي تاتون إلى حماية دولية ،إال أنها لم تعرف "الالتئين" وفق ًا ل قوق اإلنساان الدولية ،ولم
تقدم ضا ا اامانات كافية ضا ا ااد اإلعادة القس ا ا ارية ،ولم تسا ا اامح بال ى في الطعن الداخلي أو القانوني في ت ديد

مرك ال ماية()175ج وش ا ا ا ا ااددت شا ا ا ا ا ا كة حقوق الالتئين على أن بالبي اللجوء والالتئين ما زالوا عرض ا ا ا ا ااة

لإلعادة القسا ارية()176ج وأشا ااار الت الف الدولي للدفاع عن ال ريات والورمة المشا ااتركة  16ومسسا اسا ااة العدالة

من أتو الساالم إلى االحتجاز لفترات بويلة دون إتاحة الفرصاة لتقديم بل

لل

اول على مرك الالتف،

أو الترحيو بالرمم من التهديدات الوشا اايكة لل ياة ،وال سا اايما في حالة بالبي اللجوء الفارين من االضا ااطهاد

الديني()177ج وأشا ا ا ا ااارت شا ا ا ا ا كة حقوق الالتئين إلى م دودية إمكانية االت ا ا ا ا ااال بالمترتمين الشا ا ا ا اافويين أو
()178
تكف تايلند عن انتهاكات حقوق اإلنسان
المستشارين القانونيين أثناء اإلتراءات الجنائية ج وأوصم ب ن ّ
المكفولة لطالبي اللجوء وأن تت ذ خطوات ل ماية ال ى في اللجوء وفق ًا للمعايير الدولية()179ج

-64

والحظم الش ا ا ا كة كذلك أن افتقار الالتئين إلى المرك القانوني يسثر في ال ى في العمو ويعرض ا ا ااهم

-65

التي يتيشا ا ا ااها

لالست الل واالعتماد على المساعدة اإلنسانية ،وأن تائ ة كوفيد 19-زادت من است عادهم من سوق العمو

()180

وأعر م الورمة المشا ا ا ااتركة  30عن ملقها إزاء ال الة الهشا ا ا ااة والم رية بوته خا

الالتئون وبالبو اللجوء من الطائفة األحمدية بساب

ساوء الظروف المتيشاية ،وعدم إمكانية ال
()181

ال ماية القانونية ،والتعرض لالعتقال واالحتجاز واالست الل

-66

ج

ج

اول على

وأعرام حملاة اليو ياو عن ملقهاا إزاء حاالاة باالبي اللجوء المسا ا ا ا ا ا ااي يين ال ااكسا ا ا ا ا ا اتاانيين والظروف

المتيش ا ا ااية الم رية في المرافى التابعة لمراك الن وح الداخليج وأعر م عن ملقها أيض ا ا ا ًا إزاء حالة الالتئين
الروهين ا الم تج ين في مراك ضايقة ومير صا ية معرضاة لتفشاي مرض كوفيد)182(19-ج وأشاارت الورمة

المشا ا ا ا ااتركة  31أيضا ا ا ا ااً إلى أن تايالند فشا ا ا ا االم تاري ياً في حماية الروهين ا كالتئين أو ضا ا ا ا ا ايا لالتجار

أو التئين عديمي الجنسية()183ج

عديمو الجنسية
-67
تتي

الحظم الورمة المش ا ااتركة  31أن انعدام الجنس ا ااية هو الس ا ااائد في م تلف الجماعات اإلثنية التي

في المرتفعات وفي ص ا اافوف أبناء المهاترين الفارين من الن اع واالض ا ااطهاد ،وش ا ااددت على أن ذلك

يع ق إلى التميي المنهجي واسا ا اات عاد األمليات اإلثنية ،والت يرات في إبار الجنسا ا ااية والث رات التي تعتريه،
وعدم وتود ضاامانات لثبفال عديمي الجنسااية ،وفشااو الجهاز البيرومرابي ،وعدم انتظام التسااجيو المدني

وعادم اكتماالاه ،والتعقيادات النااتماة عن ال وات الل وياة ،واألمياة والتي

12

في مناابى ناائياة والن وح والهجرةج
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وذكرت أن حرمان عديمي الجنسا ا ا ااية من حقومهم األسا ا ا اااسا ا ا ااية ي يد من تعرضا ا ا ااهم لالسا ا ا اات الل االتتماعي
واالمت اادي ،وال سايما السا رة واالتجار بال شار( )184ج وأوصام تايلند بضامان ال ى في الجنساية عن بريى

تيساير ال

اول على الجنساية ،بما في ذلك المسا اواة في إمكانية ح اول النسااء المنتميات إلى أمليات إثنية
()185

وتماعات السكان األصليين على الجنسية

-5

ج

مناطق أو أقاليم محددة
-68

ذكرت الورمة المش ا ا ا ااتركة  28أن انتش ا ا ا ااار العنف والوفيات في الن اع العرمي الجاري وفي س ا ا ا ااياق

ال ركااة االنف ا ا ا ا ا ا اااليااة في المقااابعااات ال اادوديااة الجنو ياة منااذ عااام  2004أودق ب ياااة أكثر من 7 000

شا ا ا ا ا ا ا صج وما لم إن رد ال كومة التايلندية تمثو في زيادة موانين مكاف ة التمرد وموانين األمن ال اص ا ا ا ا ا ااة
وحظر التجول ،مما أدق إلى زيادة المراق ة من تان

الدولة ،واالعتقاالت التعس ية ،واالحتجاز ،والتعذي ،

والقتو خارج نطاق القض ا ا اااء للمش ا ا اات ه في انتمائهم للمتمردين والمدافعين عن حقوق اإلنس ا ا ااان
العنف بش ا ااكو مير متناسا ا ا

()186

ج ومد أثر

في الطائفة المس ا االمةج وومع األبفال في شا ا اراك الن اع وتعرضا ا اوا للوص ا اام في

المدارصج وتعرض ا ا اام النس ا ا اااء من أص ا ا ااو مالي ي لالمت ا ا اااب والت رش الجنس ا ا ااي على أيدي الجنود

()187

ج

وأعر م الورمة المشا ا ااتركة  28أيض ا ا ااً عن ملقها ألن المسا ا االمين من أصا ا ااو مالي ي في المقابعات ال دودية

الجنو ية ي ضا ا ا ا ااعون للتنميم باعت ارهم "متمردين مشا ا ا ا ااتبه ًا فيهم" ،وي ضا ا ا ا ااعون للمراق ة ال كومية والتنميم
العن ا ا ا ااري ولقيود على ال ركة والتنقوج ويجري ب ا ا ا ااورة روتينية تنميم عشا ا ا اوائي من خالل تمع ال مض

النووي مسا ا اًر وت فظ المعلومات في ماعدة بيانات أمنية()188ج وذكرت الورمة المشا ااتركة  9أن الجي
است دام التعذي والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة ضد السكان المسلمين()189ج

واص ااو

وأعر م مسسا ا ا ا اسا ا ا ا ااة العدالة من أتو السا ا ا ا ااالم أيضا ا ا ا ا ًا عن ملقها إزاء نظم العدالة مير الرسا ا ا ا اامية
-69
" "hukum pakatالقاائماة على الم اادئ الادينياة والثقاافياة في ثال مقاابعاات حادودياة تنو ياة ،والتي تمي

ض ااد النس اااء والفتياتج ومالم إن مش اااركة المرأة المس االمة من أص ااو مالي ي في الس ااياس ااة وفي ص اانع القرار
مقيدة بالدين والثقافة والتقاليد والريم الم ليةج وأوصم تايلند ب يادة تمثيو المرأة في ياكو صنع القرار()190ج

ووفقااً للورماة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  22والورماة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  ،28فقاد ُعلى ال وار بين ال كوماة التاايالنادية
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والجبهة الثورية الوبنية (وهي تماعة مسا ا اال ة مير حكومية) وتهات فاعلة أخرق في الن اع إلى أتو مير
مسا ا اامى ،بسا ا ااب

تائ ة كوفيد19-ج ولم تشا ا ااارك المجتمعات الم لية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني

مشاااركة فعالة في توالت حوار السااالم بسااب

تجاهو ةرائهاج وكانم مشاااركة المرأة م دودة رمم أنها ت ثرت

ت ث اًر كبي اًر بالن اعج ويش ا ا ا ا ااكو اإلفالت من العقاب الس ا ا ا ا ااائد فيما يتعلى بجرائم التعذي
والهجمات العنيفة عر ة أمام الم ال ة بين البوذيين والمسلمين من أصو مالي ي

واالحتجاز التعس ا ا ا ا اافي
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