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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

وضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املف       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  تايلند      

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
 اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة   

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       وال .الرمسية ذات الصلة  
. يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية  مااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد   .  منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          بصورة

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
وملا كان  . تزال صاحلة   ال حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت         

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              ال يرهذا التقر 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/و  مامعاهدة
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العامليـة األساسـية حلقـوق       

 )٢(اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيع أشكال  االتفاقية الدولية للقضاء على   
 مييز العنصريالت

 ٤حتفظ على املادتني    (نعم   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨
 )٢٢و

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية

 من  ١إعالن، الفقرة   (نعم   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٥
  )١املادة 

- 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
 سياسيةوال

 ١إعالنات، الفقرة   (نعم   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٩
 ٥، والفقـرة    ١من املادة   
 ٣، والفقـرة    ٦من املادة   
  ٢٠، واملادة ٩من املادة 

  ال: ٤١املادة (شكاوى الدول 

  مجيع أشـكال التمييـز     اتفاقية القضاء على  
 املرأة ضد

 ١٦حتفظ على املادة    (نعم    ١٩٨٥أغسطس / آب٩
  )٢٩املادة  من ١والفقرة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  نعم: شكاوى األفراد    ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤
  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية       

 أو املهينة

 ١حتفظ على الفقرة    (نعم    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢
  )٣٠من املادة 

  ال): ٢١املادة (شكاوى الدول 
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  )٢٢حتفظ على املادة (نعم   ١٩٩٢مارس / آذار٢٧  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق    
بإشراك األطفال يف الرتاعات    لطفل املتعلق   ا

  املسلحة

إعالن ُملزِم مبوجب املادة      ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧
   سنة١٨: ٣

-  

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  -  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١١

  -  )١٨إعالن، املادة (نعم   ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩  قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفا
، والربوتوكـول)٣(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        الربوتوكول االختياري    :طرفاً فيها تايلند  املعاهدات اليت ليست    

خلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـةاالختياري األول امللحق بالعهد الدويل ا     
، واالتفاقيـة الدوليـةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـعحلماية  
  .االختفاء القسرين األشخاص م

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال  واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية
 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 ال )٤(بروتوكول بالريمو
 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  ثالثالت االختيارية األول والثاين والنعم، باستثناء الربوتوكو )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ١١١ و٩٨ و٨٧، باستثناء االتفاقيات أرقام نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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ُدعيت تايلند إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد              -١
، وأربعة صكوك )٩(لدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية ا)٨(أسرهم

  .)١١(، واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم)١٠(تتعلق بالالجئني وعدميي اجلنسية
، وجهت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة االنتباه إىل أن           ٢٠٠٦ويف عام     -٢

وحثت اللجنة تايلند علـى     . )١٢( تتناىف وهدف االتفاقية ومقصدها    ١٦التحفظات على املادة    
، واتفاقية )١٣(النظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

، مبا يف )١٥(، وإعالناهتا بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية)١٤(حقوق الطفل 
  .)١٦( سنة١٨ بتوقيع عقوبة اإلعدام على األشخاص األقل من عمر ذلك التحفظ املتعلق

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، الحظت أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن العهد الدويل اخلاص           ٢٠٠٥يف عام     -٣

يف باحلقوق املدنية والسياسية مل ُيدرج بالكامل يف القانون احمللي وأن أحكامه ال ُيحتج هبـا                
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري استمرار وجود حتـديات          ٢٠١١ويف عام   . )١٧(احملاكم

  .)١٨(أمام سن القوانني واآلليات التمكينية يف الوقت املناسب
ورغم إدراك فريق األمم املتحدة القطري حلاجة تايلند إىل ضمان الـسالم واألمـن             -٤

، )١٩(تعلقة باألمن، مثل قانون األمـن الـداخلي       والنظام العام، فإنه الحظ أن التشريعات امل      
وقانون األحكام العرفية، ومرسوم الطوارئ، هلا تأثريات سلبية على سيادة القانون، مبـا يف              

حيث تطبَّق حالياً (ذلك ضمانات أصول احملاكمات، ال سيما يف املقاطعات احلدودية اجلنوبية           
مبراجعة قوانني األمن لضمان مطابقتها للمعايري      وأوصى الفريق تايلند    . )٢٠()التشريعات الثالثة 

وأعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب        . )٢١(الدولية حلقوق اإلنسان  
  .)٢٢(عن شواغل ذات صلة وقدم توصيات يف هذا الصدد

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان   -جيم   
لية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف        اعتمدت جلنة التنسيق الدو     -٥

واعُتمدت اللجنة الوطنية ". ألف"، جلنة تايلند الوطنية حلقوق اإلنسان ضمن الفئة ٢٠٠٤عام 
  .)٢٣(٢٠٠٨جمدداً يف عام 

 ُيعـزز   ٢٠٠٧، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن دستور عام          ٢٠١١ويف عام     -٦
وق اإلنسان على إحالة القضايا مباشرة إىل احملاكم باسم اللجنة ونيابة    قدرة اللجنة الوطنية حلق   

وأوصى الفريق مبراجعة عملية اختيار ممثلي اللجنـة الوطنيـة          . )٢٤(َعن َمن انُتهكت حقوقهم   
  .)٢٥(وأوصى كذلك بتعزيز القدرات العامة للجنة. حلقوق اإلنسان
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  تدابري السياسة العامة  -دال   
 املتحدة القطري أن تايلند أنشأت عدة آليـة حلمايـة حقـوق             الحظ فريق األمم    -٧

؛ كما الحظ أن    )٢٦(اإلنسان، منها جلنة وطنية معنية بسياسات حقوق اإلنسان وخطة العمل         
املسائل املتعلقة بالتفاوت وعدم املساواة جرى التصدي هلا بوضوح يف إطار اخلطة الوطنيـة              

  . )٢٧(للتنمية االقتصادية واالجتماعية
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنفذ تايلند محالت شاملة لتثقيف           ٢٠٠٦ويف عام     -٨

  .)٢٨(اجلمهور من أجل منع مجيع أشكال التمييز ومكافحتها

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
ق األمم املتحدة القطري تايلند بأن تقدم مجيع التقـارير املتـأخرة عـن              أوصى فري   -٩

  .)٢٩(موعدها إىل هيئات املعاهدات واهليئات اإلشرافية يف منظمة العمل الدولية

  )٣٠(عاهدةاملهيئة 
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
قُدم التقرير األويل والتقرير الثـاين              ريجلنة القضاء على التمييز العنص

  ٢٠١١يونيه /يف حزيران
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 

  واالجتماعية والثقافية
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام            

٢٠٠٢  
 /قُدم يف تشرين األول  ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٦أكتوبر 
 التقرير الثاين منذ عام     تأخر تقدمي 

٢٠٠٩  
تأخر تقـدمي التقريـر اجلـامع           ٢٠٠٦فرباير /شباط  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

للتقريرين السادس والسابع منـذ     
  ٢٠١٠عام 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام              جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٨  

يناير /اينكانون الث  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٦  

قُدم التقرير اجلامع للتقريرين الثالث        
  ٢٠١١يوليه /والرابع يف متوز

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل     
  بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاملتعلق 

حل موعد تقدمي التقريـر األويل يف             
  ٢٠٠٩، وقُدم يف عام ٢٠٠٨عام 

اقية حقـوق   الربوتوكول االختيـاري التف  
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

حل موعد تقدمي التقرير األويل يف            
  ٢٠٠٩، وقُدم يف عام ٢٠٠٨عام 

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف              اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ٢٠١١عام 



A/HRC/WG.6/12/THA/2 

5 GE.11-15097 

  جراءات اخلاصةالتعاون مع اإل  -٢  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تايلند مل توجه أية دعوة دائمة إىل املكلفني                 -١٠

  . )٣١(بإجراءات خاصة
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

البعثـة إىل تايلنـد     املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،             آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  ).٢٠٠٣مايو / أيار٢٧-١٩(

؛ واملقرر اخلاص املعين    )٢٠٠١أغسطس  / آب ١٩-٨(املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر        الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  .مبسألة بيع األطفال

؛ واملقرر اخلاص املعين    )٢٠٠٥طلب الزيارة يف عام     (الصحة  املقرر اخلاص املعين باحلق يف        الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام      )٢٠٠٤طلب الزيارة يف عام     (حبرية الرأي والتعبري    

، وأرسـل   ٢٠٠٥طلب الزيارة يف عـام      (خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        
طلب (ستقل املعين بقضايا األقليات   ؛ واخلبري امل  )٢٠١٠ و ٢٠٠٨رسالة تذكريية يف عامي     

؛ والفريق العامـل املعـين   )٢٠٠٧ وأرسل رسالة تذكريية يف عام     ٢٠٠٦الزيارة يف عام    
؛ واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق      )٢٠٠٨طلب الزيارة يف عام     (باالحتجاز التعسفي   

الشرب اآلمنة  ؛ واخلبري املستقل املعين باحلصول على مياه        )٢٠٠٨ عام طلب الزيارة يف  (
؛ واملقرر اخلاص املعين    )٢٠١٠مارس  /طلب الزيارة يف آذار   (وخدمات الصرف الصحي    

؛ واملقـرر   )٢٠١٠ و ٢٠٠٨طلب الزيارة يف عامي     (حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب     
؛ واملقرر اخلاص املعين حبالـة  )٢٠١٠طلب الزيارة يف عام (اخلاص املعين باحلق يف الغذاء     

  ).٢٠١٠ و٢٠٠٨ طلب زيارة املتابعة يف عامي(وق اإلنسان املدافعني عن حق
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
 ٣٩ رسالة، ردت احلكومة على حنو       ٤٣خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل حنو         الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  .رسالة منها
 استبياناً أرسلها مكلفون بواليات يف إطار       ٢٤ استبيانات من أصل     ١٠ردت تايلند على      نات املتعلقة مبسائل مواضيعيةالردود على االستبيا

  .)٣٢(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٣  
وقـام  . )٣٣(تستضيف تايلند مكتب املفوضية اإلقليمي جلنوب شرق آسيا يف بانكوك           -١١
 إبان استضافة تايلنـد     ٢٠١٠ ويف عام    )٣٤(٢٠٠٨ب املفوض السامي بزيارة البلد يف عام        نائ

 إىل  ٢٠٠٧وخالل الفترة من عـام      . حلقة دراسية الستعراض أعمال جملس حقوق اإلنسان      
 استضافت تايلند إحاطات إقليمية للمفوضـية بـشأن االسـتعراض الـدوري             ٢٠١٠عام  

 نظمتها املفوضية يف جمال تقـدمي التقـارير إىل هيئـات            ، ودورة تدريبية إقليمية   )٣٥(الشامل
، ودورة تدريبية بـشأن اتفاقيـة حقـوق         )٣٧(، وندوة إقليمية للقضاة   )٣٦(املعاهدات واملتابعة 

، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز            )٣٨(األشخاص ذوي اإلعاقة  
، وقدمت  )٤٠(قدرات يف جمال تقدمي العدالة    وشاركت املفوضية يف أنشطة بناء ال     . )٣٩(العنصري

التدريب ألعضاء منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية التايلندية بشأن دورهم يف تعزيز            
  .)٤١(حقوق اإلنسان ومحايتها
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، وقـدمت تربعـات إىل      ٢٠٠٠وتقدم تايلند تربعات مالية للمفوضية منذ عـام           -١٢
  .)٤٢(٢٠٠٨-٢٠٠٦لرق املعاصرة خالل الفترة الصندوق االستئماين املعين بأشكال ا

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار املواقف               -١٣

وقد أدت هذه   . النمطية القوية بشأن أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع          
املواقف إىل تقويض الوضع االجتماعي للنساء، كما كانت عائقاً أمام تنفيذ االتفاقية، وسبباً             

اة جذرياً يف وضع احلرمان الذي تعاين منه املرأة يف عدد من اجملاالت، منها سوق العمل واحلي               
، وعلى  )٤٤(وحثت اللجنة تايلند على اعتماد وتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة        . )٤٣(السياسية والعامة 

املسارعة إىل حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت، ال سيما فيما يتعلـق                
ة تايلند إىل   ودعت اللجن . )٤٥(مبشاركة املرأة يف اختاذ القرار واحلصول على الفرص االقتصادية        

اختاذ تدابري من أجل تعديل تلك املواقف االجتماعية والثقافية والتقليدية اليت ُتبيح العنف ضد              
  .)٤٧(وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن شواغل مماثلة. )٤٦(املرأة
، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع النساء املسلمات يف اجلنـوب            ٢٠٠٦ويف عام     -١٤

 إىل التعليم والضمان االجتماعي والرعاية الصحية والفرص االقتصادية ويتعرضن      الاليت يفتقرن 
للزواج املبكر بسبب املعايري الثقافية، وكذلك إزاء تفاقم هذا الوضع من جراء االضـطراب              

، أشار  )٤٩(وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن شواغل مماثلة       . )٤٨(الذي اندلع يف اجلنوب   
د من النساء تتاح هلن فرص حمدودة يف احلصول على ممتلكات الزوجية بعد             فيها إىل أن العدي   

والحظت جلنة حقوق الطفل مع     . )٥٠(وفاة الزوج وفقاً لقانون األحوال الشخصية للمسلمني      
القلق ما خلفته أعمال العنف والقالقل املدنية اليت شهدهتا املقاطعات احلدودية اجلنوبية مـن              

 وأسرهم، وما تشكله من خطر على حق الطفل يف احلياة والبقاء عواقب وخيمة على األطفال   
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل احلاالت املبلَّغة بشأن حرمان األطفال الذين . )٥١(والنمو

تيتموا بسبب العنف من احلصول على املساعدة النقدية يف حالة اخنراط آبـائهم يف أنـشطة                
  .)٥٢(مترد
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار التمييـز ضـد    ،  ٢٠٠٦ويف عام     -١٥

األطفال، ال سيما البنات وأطفال السكان األصليني واألقليات الدينية أو اإلثنيـة، وأطفـال              
الالجئني وملتمسي اللجوء، وأطفال العمال املهاجرين، وأطفال الشوارع، واألطفـال ذوي           

والحظ فريق األمم . )٥٣(اطق الريفية، واألطفال الفقراءاإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون يف املن     
املتحدة القطري أنه رغم اجلهود املتواصلة حلماية األطفال من العنف، فإن األطفال يف مجيـع              
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البلد، ال سيما أطفال األقليات اإلثنية والدينية، وأطفال األسر املهاجرة، وأطفـال الـسكان              
زالون يتعرضون النتهاكات، مثل االستغالل اجلنسي      الذين يعيشون حتت مستوى الفقر، ال ي      

واإليذاء اجلنسي، واالحتجاز كإجراء أول، وعمل األطفال، واالجتار، والعقوبـة البدنيـة،            
  .)٥٤(واإليداع يف مؤسسات الرعاية دون مربر، والعنف يف املرتل واملدرسة واجملتمع

     /شـباط ي أعلنتـه تايلنـد يف       وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل االلتزام الذ         -١٦
لربنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز، " األصفار الثالثة" بتحقيق هدف ٢٠١١فرباير 

وأشار إىل أن تعرض الفئات الضعيفة، مثل متعاطي املخدرات باحلقن، واملشتغالت باجلنس،            
القدرة على الوصـول جبهـود      واملثليني، ومغايري اهلوية اجلنسانية للتمييز والوصم قد أعاق         

الوقاية إىل هذه الفئات مما يزيد من تعرض أفرادهـا للعـدوى بفـريوس نقـص املناعـة                  
وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل ارتفاع معـدل            . )٥٥(اإليدز/البشري

  . )٥٦(اإلصابة باإليدز بني البغايا
ة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن         ، أشارت املمثلة اخلاص   ٢٠٠٤ويف عام     -١٧

حقوق اإلنسان إىل تقارير تفيد بأن األرض اليت تزرعها القبائل اجلبلية يف مشال تايلند ُيستوىل               
عليها من جانب جهات خاصة أو من جانب الدولة، وبأن العديد من أفراد هـذه القبائـل                 

م من املطالبة حبقوقهم يف األرض،      ليست لديهم سندات رمسية تثبت ملكيتهم لألرض ومتكنه       
وقالت إن املسؤولني يزعمـون أن      . ويف اخلدمات التعليمية والصحية، وحرية التنقل، والعمل      

املمارسات الزراعية هلذه القبائل تضر بالبيئة وأن الكثري من هذه القبائل ليست يف الواقع من               
  .)٥٧(تايلند وأن األرض ليست ملكاً هلا

 على ٢٠٠٨يق األمم املتحدة القطري بالتعديل الذي أُدخل يف عام        ورغم ترحيب فر    -١٨
قانون اجلنسية، فإنه الحظ أن هذه التعديالت ال تقدم ضمانات كاملة ملنع حالـة انعـدام                

وأشار الفريق إىل وجود ثغرات يف عملية اكتساب اجلنـسية مبوجـب القـانون،              . اجلنسية
والحـظ  . )٥٨(و إىل زيادة خطر انعدام اجلنسية     وثغرات أخرى قد تؤدي إىل انعدام اجلنسية أ       

 على التسجيل الشامل للمواليد،     ٢٠٠٨الفريق أنه رغم النص يف قانون التسجيل املدين لعام          
واقتـرح الفريـق إصـدار    . )٥٩( يف املائة من املواليد دون تسجيل     ١٥ال يزال ما ال يقل عن       

 )٦١( اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     وأعربت. )٦٠(شهادات امليالد من خالل نظام املستشفيات     
 عن شواغل ذات صلة، والحظت أيضاً اللجنة املعنية بالقضاء علـى            )٦٢(وجلنة حقوق الطفل  

 أن بعض أحكام قانون اجلنسية ال تزال تنطوي على متييز ضد النـساء              )٦٣(التمييز ضد املرأة  
  .)٦٤(التايلنديات الاليت يتزوجن من أجانب

  اة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلي  -٢  
 ٦٥/٢٠٦، امتنعت تايلند عن التصويت على قرار اجلمعية العامـة           ٢٠١٠يف عام     -١٩

، الحظت اللجنة املعنيـة حبقـوق       ٢٠٠٥ويف عام   . )٦٥(بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام    
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وأوصت تايلند بأن تعيـد     " أشد اجلرائم خطورة  "اإلنسان أن عقوبة اإلعدام ال تقتصر على        
  .)٦٦(ظر يف فرض عقوبة اإلعدام خبصوص اجلرائم املرتبطة باالجتار باملخدراتالن
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االدعـاءات           ٢٠٠٥ويف عام     -٢٠

املستمرة حبدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتساع نطاق حاالت القتل             
ة من جانب الشرطة وأفراد القوات املسلحة، علـى حنـو           خارج نطاق القضاء وسوء املعامل    

تبني يف أحداث تاك باي وأحداث مسجد كرو سي وضخامة عدد حاالت القتل أثنـاء                ما
  .)٦٧("احلرب على املخدرات"

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تايلند بأن تكفل إجـراء حتقيقـات كاملـة              -٢١
املعاملة اليت ُيزعم أهنا تتم على يد الشرطة وجلوئهـا  وسريعة يف مجيع حاالت التعذيب وسوء   

إىل استخدام القوة بشكل غري متناسب، ويف حاالت الوفاة يف احلبس، ومثول املسؤولني أمام              
ويف رد املتابعة على اللجنة، أشارت تايلند إىل أن         . )٦٨(القضاء، وتعويض الضحايا أو أسرهم    

احملتجزين وأنه مت اختاذ تدابري لرصـد االلتـزام         تشريعاهتا احمللية حتمي بشكل خاص حقوق       
  .)٦٩(هبذه اللوائح من جانب املكلفني بإنفاذ القانون  الصارم
ويساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق إزاء اكتظاظ أماكن االحتجاز وأوضاعها   -٢٢

على الـدوام   بشكل عام؛ وألن حق احملتجزين يف االتصال مبحامني وبأفراد أسرهم ال ُيراعى             
وترى اللجنة أن الفترة اليت يقضيها الشخص يف االحتجاز قبل مثوله أمـام       . يف الواقع العملي  

وأوصت اللجنة بالوقف الفوري لعملية     . قاض ال تتمشى والشروط املنصوص عليها يف العهد       
 تكبيل احملتجزين وحبسهم انفرادياً لفترات طويلة؛ وبالفصل اإلجباري لألحداث احملتجـزين          

  .)٧٠(عن البالغني
وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلقه إزاء التقارير احلديثة بشأن إطالق محلة               -٢٣

 شخص من متعاطي املخدرات يف تايلند،       ٣٠ ٠٠٠جديدة من العالج اإلجباري ألكثر من       
. )٧١(وإزاء خطر حدوث انتكاسة حمتملة جلهود تفعيل السياسة الوطنية لتخفيـف األضـرار            

صى الفريق بتقدمي العالج وإعادة التأهيل يف اجملتمع احمللي كخيار أول، مع تلقي موافقـة               وأو
كما ينبغي اتباع عمليات قانونية وطبية      . مستنرية من الشخص املصنَّف كمدمن للمخدرات     

  .)٧٢(مناسبة يف هذا الصدد
 إىل  ، ذكر األمني العام أن األمم املتحدة تلقت معلومـات تـشري           ٢٠١١ويف عام     -٢٤

ادعاءات بتورط أطفال يف أنشطة اجلماعات املسلحة غري احلكومية ومجاعـات متطـوعي             
وأشـار فريـق    . )٧٣(وأنكرت تايلند أي ارتباط لألطفال هبذه اجلماعات      . الدفاع عن القرى  

األمم املتحدة القطري إىل أن العنف الدائر يف املقاطعات احلدودية اجلنوبيـة حيـصد أرواح               
وقد خضع األطفال لتطبيق قانون األحكام      . ال، رغم جهود تايلند حلمايتهم    الكثري من األطف  

العرفية ومرسوم الطوارئ نتيجة لآللية اخلاصة املطبقة مبوجب قوانني األمن ولعـدم وجـود              
وقُدمت تقارير عن تعرض األطفال إليذاء بدين وأضرار نفسية نتيجةً          . لوائح خاصة لألحداث  
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ويلحق الضرر  .  املرتلية، واالستجواب، واالعتقال، واالحتجاز    لعمليات التفتيش، والزيارات  
أيضاً باألطفال املشتبه يف مشاركتهم يف أي فعل يشكل حالة طوارئ أو يف دعمهـم هلـذا                 
الفعل، وباألطفال الذين يشتبه يف مشاركة أفراد أسرهم يف مثل هذا الفعـل أو يف دعمهـم                 

 االدعاءات اليت وردت يف التقريرين السابقني       ، أشارت تايلند إىل أن    ٢٠١١ويف عام   . )٧٤(له
لألمني العام بشأن احتجاز أطفال يف مراكز الشرطة واجليش الستجواهبم بشأن االشـتباه يف              

  .)٧٥(عالقتهم باجلماعات املسلحة قد متت معاجلتها
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن العديد من األطفال ضحايا العنـف املـرتيل           -٢٥

إحدى املؤسسات، وأن االستثمار احملدود لتايلند يف وقاية األطفـال مـن اإليـذاء            يودعون  
وأوصـى الفريـق    . )٧٦(والعنف واإلمهال واالستغالل يؤدي إىل إدامة حلقة العنف ضدهم          

بتحسني املساعدة القانونية اجملانية واحلماية النفسية االجتماعية املقدمة للضحايا، وبأن يكون           
نائية أكثر مراعاة للمرأة والطفل، بغية جتنيب ضحايا العنـف مـن النـساء              نظام العدالة اجل  

وحثت جلنة حقوق الطفل تايلند على أن حتظـر         . )٧٧(واألطفال الوقوع مرة أخرى ضحية له     
  .)٧٨(مبوجب القانون مجيع أشكال العقوبة البدنية

شخاص ألغـراض   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االجتار باأل           -٢٦
االستغالل اجلنسي والعمل القسري، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف البغاء، وكـذلك إزاء              
 ضخامة نسبة األطفال، الذين هم غالباً من عدميي اجلنسية أو األجانب، الذين يعملون ويقعون             

، وجلنـة   )٨٠(وأعرب عن شواغل ذات صلة كلٌ من جلنة حقوق الطفل         . )٧٩(ضحايا لالجتار 
، )٨١(٢٠١١لدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات يف عام        ارباء التابعة ملنظمة العمل     اخل

، فضالً عن شواغل بشأن سياحة اجلـنس        )٨٢(واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
رأة وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل. واستغالل األطفال يف األعمال اإلباحية

بأن تتصدى تايلند للسبب اجلذري لالجتار بالبشر، وذلك بتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني             
  .)٨٣(الوضع االقتصادي للمرأة

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 عن حقوق   ، أفادت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني        ٢٠٠٤يف عام     -٢٧

اإلنسان أن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ميارسون حقهم يف االحتجـاج الـسلمي،              
واملدافعني عن حقوق اإلنسان املشاركني يف أنشطة أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان، يتعرضون            

ورأت املمثلة اخلاصة أن القانون ُيطبق بصورة انتقائية ضد املـدافعني        . )٨٤(للمالحقة القضائية 
 حقوق اإلنسان، حيث يالحقون باإلجراءات القانونية لردعهم عن القيام بالعمل العـام             عن

  .)٨٥(والستنفاد وقتهم وماهلم، وذلك بدالً من إعمال سيادة القانون
ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل التوقف فوراً عن مضايقة املـدافعني عـن                -٢٨

وأوصت املمثلة اخلاصة لألمني العام   . )٨٦(ايتهم فوراً حقوق اإلنسان واالعتداء عليهم، وإىل مح     
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بأن تضمن احلكومة إجراء حتقيقات فورية يف مجيع االنتهاكات املبلّغ عنها ضد املدافعني عن              
  .)٨٧(حقوق اإلنسان، مع اختاذ اإلجراءات القضائية املناسبة أو غري ذلك من اإلجراءات

 ٢٠٠٥قلق خاص ألن مرسوم الطوارئ لعام       وتشعر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ب       -٢٩
ينص على إعفاء املكلفني بإنفاذ حالة الطوارئ من أية إجراءات قانونيـة وتأديبيـة ُتتخـذ                

وأشارت احلكومة يف   . )٨٨(ضدهم، األمر الذي يؤدي إىل تفاقم مشكلة اإلفالت من العقاب         
ئ ينص علـى محايـة       من مرسوم الطوار   ١٧ردها إىل مجلة أمور، منها أنه رغم أن الباب          

املسؤولني املختصني، فإن من حق األشخاص املتضررين املطالبة بالتعويض من اجلهة اإلدارية            
، ٢٠٠٨ويف عـام  . )٨٩()١٩٩٦لسنة   (B.E2539وفقاً لقانون مسؤولية املوظفني عن الضرر       

 ١٧حث املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب احلكومة على إلغاء البـاب         
  .)٩٠(من املرسوم

، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن التحديات اليت تعترض إقامة           ٢٠١١ويف عام     -٣٠
وقد جتلـى ذلـك     . العدالة ترتبط بإمكانية إفالت أفراد اجليش والشرطة واألمن من العقاب         

عدم جناح إجراءات مقاضاة مسؤولني حكوميني يف عدد من احلـوادث البـارزة، مثـل              يف
 / تشرين األول  ٢٥ شخصاً من املاليزيني املسلمني يف حادث تاك باي الذي وقع يف             ٧٨ وفاة

 / آذار١٢؛ واختفاء سوم شاي نيالباجييت، حمـامي حقـوق اإلنـسان، يف         ٢٠٠٤أكتوبر  
احلـرب علـى    " شخصاً خارج نطاق القـانون إبـان         ٢ ٨١٩؛ ومقتل   )٩١(٢٠٠٤ مارس

 بـأن   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ وردت يف عـامي      ؛ واالدعاءات اليت  )٩٢(٢٠٠٣يف عام   " املخدرات
قوات البحرية التايلندية أرغمت مراكب قادمة من بلدان جماورة حتمل أفـراداً مـن طائفـة       

وأوصـى  . )٩٣(الروهينجيا املسلمة على التوجه إىل املياه الدولية، مما أسفر عن وقوع ضحايا           
 إقامة العدل فيمـا يتعلـق     فريق األمم املتحدة القطري بأن تبدأ تايلند مراجعة مستقلة لعملية         

باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ُيدعى ارتكاهبا على يد أفراد اجلـيش أو الـشرطة             
  .)٩٤(األمن أو
وأشاد فريق األمم املتحدة القطري بتايلند لشروعها يف عملية مصاحلة بعد املظاهرات             -٣١

قراطية ضد الديكتاتوريـة وبـني    الضخمة وما أعقبها من اشتباكات بني اجلبهة املتحدة للدمي        
 ٢ ٠٠٠ قتـيالً وحنـو      ٩٢ خلّفـت    ٢٠١٠مـايو   /أبريل وأيار /قوات احلكومة يف نيسان   

وأنشئت جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة الوطنية، وأُجريت حتقيقات بشأن تصدي          . )٩٥(جريح
 /يار أ ١٧ويف  . )٩٦(الدولة لالحتجاجات، وهي التحقيقات اليت حظيت بدعم األمم املتحدة        

، أكد املفوض السامي حلقوق اإلنسان أنه ينبغي جلميع األطراف أن تدرك أهنـا            ٢٠١٠مايو  
  .)٩٧(ستخضع للمساءلة عن أفعاهلا

وإذ الحظت جلنة حقوق الطفل ارتفاع معدل النساء السجينات، فإهنا أعربت عـن           -٣٢
سؤولة عـن رعايـة     قلقها ألن العقوبات ال تراعي املصاحل الفضلى للطفل ودور املرأة كأم م           
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وأوصى فريق األمم املتحدة القطري مبراجعة نظام العدالة اجلنائية ليكـون أكثـر       . )٩٨(أبنائها
  .)٩٩(مراعاة للمرأة والطفل، وبإتاحة احلماية النفسية االجتماعية واملساعدة القانونية للجميع

مثـل  ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن بعض التشريعات القائمة،          ٢٠٠٦ويف عام     -٣٣
ال تتوافق مـع    )  سنوات ٧(للمسؤولية اجلنائية   أحكام قانون العقوبات املتعلقة بالسن الدنيا       

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري مبراجعة قوانني األمن مبا يكفـل           . )١٠٠(أحكام االتفاقية 
مطابقتها للمعايري الدولية لقضاء األحداث، ومبشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف عمليـة          

وقـدمت جلنـة حقـوق الطفـل توصـيات          . )١٠١(راجعة، وبإنشاء آليات رصد فّعالة    امل
  .)١٠٢(صلة ذات

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
بينما يساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء نشر صور وهويات األطفال الضحايا يف               -٣٤

اعة حلـق   وسائط اإلعالم، فإهنا حثت تايلند على إنشاء آليات تكفل احترام مجيع املواد املذ            
الطفل يف اخلصوصية، وتقدمي التدريب املناسب يف جمال حقوق اإلنسان للمهنيني العاملني يف             

  .)١٠٣(وسائط اإلعالم
وإذ يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة القلق إزاء الـزواج املبكـر                 -٣٥

 التعلـيم املتاحـة للفتيـات       النابع من املعايري الثقافية، فإهنا شجعت تايلند على زيادة فرص         
  .)١٠٤(إلثنائهن عن الزواج املبكر

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة                -٥  
  واحلياة السياسية

، أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التعبري عن قلقه املـستمر             ٢٠١١يف عام     -٣٦
ة على حرية الرأي والتعبري يف تايلند، وهو ما ُيعزى أساسـاً إىل قـانون               إزاء القيود املفروض  

 مـن   ١١٢على النحو املدرج يف املادة      (الطعن يف الذات امللكية املدرج يف مرسوم الطوارئ         
، وكـذلك إزاء الزيـادة      ٢٠٠٧، وقانون اجلرائم املتعلقة باحلاسوب لعام       )قانون العقوبات 

علقة بقانون الطعن يف الذات امللكية اليت حتقق فيها الشرطة حالياً           احلديثة يف عدد الدعاوى املت    
وأشار املقرر اخلاص بشكل خـاص إىل قـضية الـسيدة شـريانوش             . )١٠٥(وقبلتها احملاكم 
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن السلطات التايلنديـة أغلقـت يف            . )١٠٦(برميشايبورن

 موقع على شـبكة اإلنترنـت       ١٠٠ ٠٠٠ير، أكثر من    السنوات القليلة املاضية، وفقاً للتقار    
بزعم بثها مشاعر معارِضة للملكية وهتديدها لألمن القومي، كما ُحكم على عدد من األفراد              

  .)١٠٧( بالسجن لفترات طويلة النتهاكهم قوانني الطعن يف الذات امللكية
 إىل أن   ٢٠٠٩وأشارت احلكومة يف ردها على املقرر اخلاص الذي قدمته يف عـام               -٣٧

مربر فرض قانون الطعن يف الذات امللكية هو محاية األمن القومي للبلد ألن امللكيـة متثِّـل                 
وقالت احلكومة إن هذا القانون مل يسن بناًء علـى          . )١٠٨(إحدى املؤسسات األساسية لتايلند   
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ومع ذلك، مل يكن امللك يف موقف يتيح لـه تعـديل            . طلب من يستهدف القانون محايتهم    
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بإلغاء القوانني اجلنائية واالستعاضة عنـها           . )١٠٩(قانونال

بقوانني مدنية مناسبة فيما يتعلق حبرية التعبري، وفقاً للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان ذات               
  .)١١٠(الصلة
النظـام  والحظت اليونسكو استمرار الرقابة الذاتية الشديدة على موضوع امللكية و           -٣٨

ويف . )١١٢(، واستمرار سيطرة الدولة والشركات احلكومية على قطاع اإلذاعـة         )١١١(القضائي
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتخذ تايلند التـدابري املناسـبة ملنـع       ٢٠٠٥عام  

 التحقيـق يف    ٢٠١١وطلبت اليونسكو أيضاً يف عـام       . )١١٣(استمرار انكماش حرية التعبري   
، ومعلومات عـن نتـائج التحقيقـات،        ٢٠١٠ و ٢٠٠٨قتل الصحفيني يف عامي     عمليات  

  .)١١٤(وحتسني سالمة الصحفيني
، أعربت جلنة اخلرباء جمدداً عن أملها القـوي يف اختـاذ التـدابري              ٢٠١١ويف عام     -٣٩

 BE 2541الضرورية من أجل مواءمة أحكام القانون األساسي املتعلق باألحزاب الـسياسية  
مع أحكام اتفاقية إلغاء السخرة اليت حتظر استخدام العمل اجلربي أو القسري            ) ١٩٩٨لسنة  (

  .)١١٥(كعقاب على اعتناق أو إبداء آراء سياسية

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
سلَّط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على ما أشارت إليه جلنة اخلـرباء التابعـة                 -٤٠
مة العمل الدولية بشأن احلاجة إىل إيالء أولوية لتوفري فرص عمل يف إطار سياسة اقتصادية ملنظ

وركَّز الفريق أيضاً على احلاجة إىل اختاذ مبادرات حمددة فيمـا يتعلـق             . واجتماعية متسقة 
بالفئات الضعيفة، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والعمال املهاجرون، واحلاجة إىل تنفيذ             

  .)١١٦(ري مناسبة ملنع االستغالل يف عملية التوظيف ومنع استغالل العمال املهاجرينتداب
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن العمال املهاجرين ال ميكنهم إنشاء نقابـات               -٤١

خاصة هلم وال الترشح لعضوية مكتب النقابة يف املنظمات اليت متثل كالً من العمال التايلنديني  
  .)١١٧(واملهاجرين

إنفاذ القوانني احمللية املتعلقة بالعمل     :  تايلند مبا يلي   )١١٨(وأوصت جلنة حقوق الطفل     -٤٢
إنفاذاً فعاالً؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون املتعلق حبماية العمال لـضمان محايـة األطفـال               

؛ )املرتليـة مثل الزراعة، واملشاريع األسرية الصغرية، واخلدمة (العاملني يف القطاع غري الرمسي     
وحتسني نظام تفتيش العمل لتمكينه من رصد استخدام األطفال يف اخلدمة املرتليـة والعمـل      

؛ ومواصلة املشاركة الفعالة يف األنـشطة اإلقليميـة         )١١٩(الريفي واإلبالغ عن هذه املمارسة    
  .واألقاليمية للربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون تايلنـد ال ُيجيـز              ٢٠١١يف عام     -٤٣

اإلجهاض إال إذا أجراه طبيب حلماية صـحة املـرأة أو يف حالـة احلمـل النـاتج عـن                    
لتمييز ضد املرأة بأن تعزز تايلند فرص       وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على ا     . )١٢٠(االغتصاب

حصول املرأة على وسائل منع احلمل لتجنيبها اللجوء إىل عمليات اإلجهاض غري القانونيـة،              
. )١٢١(وحثت تايلند على زيادة جهودها الرامية إىل تعزيز استخدام الرجال لوسائل منع احلمل            

ة الصحة اإلجنابية، لضمان توفري وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بسن مشروع قانون محاي 
احلماية العادلة للحقوق اإلجنابية للمرأة ولـصحتها، ال سـيما بـني الفئـات الـسكانية                

  . )١٢٢(الضعيفة
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل تايلند ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ تدابري              -٤٤

شمالية الشرقية واملقاطعات احلدودية فعالة للحد من الفقر، ال سيما يف املقاطعات الشمالية وال    
 إىل وجـود    ٢٠٠٧وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صدر يف عام          . )١٢٣(اجلنوبية

وال يزال معدل وفيات األمومـة شـديد        . تفاوت يف فرص احلصول على اخلدمات الصحية      
وينتشر سوء  . ودية اجلنوبية االرتفاع يف املنطقة اليت تسكنها األقلية املسلمة يف املقاطعات احلد         

، أعربـت   ٢٠٠٦ويف عام   . )١٢٤(التغذية بني أطفال القبائل اجلبلية يف املناطق الشمالية النائية        
جلنة حقوق الطفل عن قلق خاص إزاء نقص اليود واحلديد وانتشار اإلصـابة بالثالسـيمية               

 تايلند مبواصـلة    وأوصت جلنة حقوق الطفل   . )١٢٥(واخنفاض معدل الرضاعة الطبيعة اخلالصة    
حتسني ُسُبل احلصول على مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي، ال سيما يف املنـاطق               

  .)١٢٦(النائية من البلد

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
لتعليم، أشاد فريق األمم املتحدة القطري بالتزام تايلند بإعمال حق مجيع األطفال يف ا              -٤٥

 سنة لتمكني األطفـال مـن       ١٥ سياسة للتعليم اجملاين ملدة      ٢٠٠٩ال سيما إطالقها يف عام      
وال تزال عملية ترمجة هذه السياسة إىل واقع عملي تواجه          . احلصول العادل على التعليم اجليد    

 يف املائة من األطفال بشكل أو آخـر مـن           ٦٠ويلتحق حنو   . حتديات على مجيع املستويات   
كما أن حنو نصف الطالب ال يستكملون مرحلة التعلـيم  . )١٢٧( التعليم قبل االبتدائي   أشكال

  .)١٢٨( سنة١٢األساسي اليت مدهتا 
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن ضمان حق األطفـال ذوي اإلعاقـة يف                 -٤٦

طفال املهـاجرين   فمن حيث املبدأ، تتيح اللوائح احلكومية أل      . التعليم حيتاج مزيداً من التركيز    
أو عدميي اجلنسية االلتحاق باملدارس، ولكن الواقع أن نظام التعليم ال يقدِّم دعماً كافيـاً               /و

، أوصت أيضاً جلنة حقوق الطفل بـأن        ٢٠٠٦ويف عام   . )١٢٩(للمدارس لتحقيق هذه الغاية   
رصـاً  تواصل تايلند جهودها الرامية إىل منح أطفال السكان األصليني وأطفال األقليـات ف            
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متكافئة يف احلصول على تعليم جيد يراعي أمناطهم الثقافية املميزة ويعتمد اللغـات احملليـة               
  .)١٣٠(للسكان األصليني واألقليات؛ وتوسيع نطاق التدريب املهين املتاح وحتسني نوعيته

والحظ فريق األمم املتحدة القطري اخنفاضـاً يف اهلجمـات ضـد املـدارس يف                 -٤٧
وال يـزال  .  ضد الطالب واملدرسني يف املقاطعات احلدودية اجلنوبيـة       ، وكذلك ٢٠١٠ عام

وجود اجليش يف املدارس، رغم تصدي احلكومة لذلك، ميثل شاغالً، حيث ينبغي أن تكـون       
  . )١٣١("مناطق سالم"املدارس 

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 إزاء التمييز اهليكلي    ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها       ٢٠٠٥يف عام     -٤٨

. )١٣٢(ضد األقليات، ال سيما سكان املرتفعات، مبا يف ذلك فيما يتعلق حبماية أسلوب حياهتم             
ويساور اللجنة القلق إزاء معاملة األقليات من جانب املكلفني بإنفاذ القانون، ال سيما طردهم 

ارج نطـاق القـضاء     وإعادة توطينهم، فضالً عن التقارير اليت تفيد حبدوث حاالت قتل خ          
ويساور اللجنـة  . )١٣٣("مكافحة املخدرات"ومضايقات ومصادرة للممتلكات يف إطار محلة     

القلق أيضاً إزاء إقامة خط أنابيب للغاز بني تايلند وماليزيا وإزاء مشاريع إمنائيـة أخـرى مت                 
اذ القانون إىل   تنفيذها دون أدىن تشاور مع اجملتمعات املعنية؛ وكذلك إزاء جلوء املكلفني بإنف           

  . )١٣٤(العنف يف قمع التظاهرات السلمية، مبا يتناىف مع أحكام العهد

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن تايلند تستضيف حنو مليوين عامل مهـاجر                -٤٩

مان حـصوهلم علـى     وقد اُتخذت خطوات مهمة لتسوية وضعهم وض      . من البلدان اجملاورة  
غري أن التحديات اليت تعوق ضمان تعزيز حقوق املهاجرين ومحايتـها           . اخلدمات االجتماعية 

وقد يقع العمال املهاجرون غري الشرعيني ضحية اخلداع واالجتار عن طريـق            . تزال كبرية  ال
واخلدمـة  إسار الَدْين واإليذاء البدين، ال سيما َمن يعمل منهم يف مصائد األمساك والزراعـة            

وواجه الكثري من أطفال املهاجرين صعوبات يف احلصول        . )١٣٥(املرتلية، وقد يتعرضون للطرد   
وبينت الدراسات االستقصائية أن النساء، الاليت يشكلن أغلبيـة العـاملني يف            . على التعليم 

بلَّغ عن  ونادراً ما يُ  . ، يتعرضن بشدة لالنتهاكات   )ال سيما اخلدمة املرتلية   (القطاع غري الرمسي    
وتقل فرص حصول العمال املهاجرين على العدالـة،        . )١٣٦(هذه احلاالت خوفاً من الترحيل    

كما يعجز غالبية العمال املهاجرين عن احلصول على املساعدة القانونية بـسبب حـواجز              
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن عملية التحقق من اجلنسية، املنفذة حالياً،            . )١٣٧(اللغة
وينبغي أن تكون هذه العمليـة أكثـر        . صر على العمال املهاجرين دون أسرهم وأطفاهلم      تقت

  .)١٣٩( وأن ُتراجع بغية تبسيطها وتقليل تكاليفها وزيادة شفافيتها)١٣٨(مشوالً وغري متييزية
، أشار املقرر اخلاص املعين باملهاجرين إىل تقارير تدعي تفاقم منـط            ٢٠١١ويف عام     -٥٠

سفي للمهاجرين وزيادة تعرضهم للعنف واإليذاء واالستغالل نتيجـةً لألمـر           االعتقال التع 
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 بإنشاء مركز خاص لقمع واعتقـال       ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢الصادر من رئيس الوزراء يف      
وأثـار  . )١٤٠()١٢٥/١٢٢٣األمر رقم   ( يعملون يف اخلفاء     نومقاضاة العمال األجانب الذي   

، ال سيما القادمني من ميامنار، قلـق اللجنـة          )١٤١(وضع حقوق العمال املهاجرين والالجئني    
. )١٤٣( وستة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة          )١٤٢(املعنية حبقوق اإلنسان  

ونفـت  . )١٤٤(وأثار ثالثة من املكلفني بواليات ادعاءات بشأن اإلعادة القسرية إىل الـوطن           
 ٢٠٠٨اضطهاد واجهها العائدون يف عامي     تايلند يف ردها وجود تقارير عن أية صعوبات أو          

  .)١٤٥(٢٠٠٩و
وأشاد فريق األمم املتحدة القطري بتايلند الستقباهلا الالجئني واملشردين القادمني من             -٥١

وشجع الفريق تايلنـد  . بلدان جماورة، وإن كان ملتمسو اللجوء قد تعرضوا أحياناً لالحتجاز    
ليت ُيفضَّل وضعها حتت رعاية وكالة حكوميـة  على اعتماد بدائل الحتجاز أضعف الفئات، ا 

وأوصى الفريق بأن متتنع تايلند عن اإلعـادة القـسرية مللتمـسي اللجـوء،              . )١٤٦(مناسبة
والالجئني، واملهاجرين يف األوضاع الشبيهة بأوضاع الالجئني وملتمسي اللجوء أو الالجئني           

الذي وقعوا ضحية التـهريب، إىل   الذين وقعوا ضحية االجتار، وملتمسي اللجوء أو الالجئني         
وحث الفريق تايلند على الوفاء بالتزامها      . أماكن قد تتعرض فيها حياهتم أو حريتهم للتهديد       

 بوقف إجبار السفن اليت حتمل أفراد فئة الروهينجيا علـى           ٢٠٠٩العلين الذي قطعته يف عام      
  .)١٤٧(٢٠١١ن يف عام التوجه إىل املياه الدولية، ال سيما يف ضوء حركة وصول هذه السف

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
، سلَّمت جلنة حقوق الطفل بأن الكارثة الطبيعية االسـتثنائية الـيت            ٢٠٠٦يف عام     -٥٢

 عن أمواج تسونامي يف احملـيط اهلنـدي قـد           ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٦جنمت يف   
ويب الغريب لتايلند، مما أثـار عـدداً مـن الـصعوبات            أسفرت عن دمار كبري للساحل اجلن     

كما سلَّمت اللجنة بالتحديات اليت     . االقتصادية واالجتماعية وأثَّر يف حياة الكثري من األطفال       
تواجهها تايلند نتيجة للقالقل املدنية اليت تشهدها املقاطعات الواقعة يف أقصى جنوب البلـد،          

  .)١٤٨(ور حقوق اإلنسان بشكل عام يف البلدواليت أثرت تأثرياً سلبياً على تط
 ٢٠١٠وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعـام               -٥٣

إىل استمرار حالة عدم االستقرار السياسي يف تايلند وبعض التدخل من جانـب اجلـيش يف                
ية واملالية والسياسية يف يد خنبة      األمور السياسية، يف الوقت الذي تتركز فيه السلطة االقتصاد        

  .)١٤٩(جتارية صغرية
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
رحَّب فريق األمم املتحدة القطري بالتزامات تايلند املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مخسة              -٥٤

ية املتعلقة حبقوق اإلنسان وفعالية آلية رصـدها        تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطن    : جماالت، هي 
وعملية متابعتها؛ مواصلة املشاركة النشطة واحلوار مع اجملتمع املـدين وتـشجيع مـشاركة      
اجلمهور يف النهوض حبقوق اإلنسان وتوفري بيئة دميقراطية؛ تسريع اجلهود املتعلقة بـسحب             

على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،        حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء        
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ مواصلة اجلهود املتعلقة بالتـصديق علـى             
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقات منظمة العمل الدولية            

، وتكثيف اجلهود الراميـة إىل  ؛ والتعاون الوثيق مع هيئات املعاهدات   ١١١ و ٩٨ و ٨٧أرقام  
تنفيذ توصيات الفريق وضمان تقدمي التقارير الوطنية مبوجب الـصكوك يف املهلـة الزمنيـة       

  .)١٥٠(املقررة

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تايلند أن تقدم، خالل عام،            ٢٠٠٥يف عام     -٥٥

، )حالـة الطـوارئ    (١٣توصيات اللجنة املدرجة يف الفقـرة       معلومات بشأن استجابتها ل   
وقُـدِّم  ). عمل األطفال  (٢١، والفقرة   )االستخدام املفرط للقوة ضد احملتجزين     (١٥ والفقرة

  .)١٥١(٢٠٠٦رد املتابعة يف عام 
، أوصت املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، َعِقب         ٢٠٠٤ويف عام     -٥٦

، بأن ُتعيد احلكومة تقييم هنجها املتعلق حبق االحتجاج وحرية      ٢٠٠٣تايلند يف عام    بعثتها إىل   
التجمع، وبأن تعتمد سياسة تكفل توازناً عادالً بني احترام احلـق يف االحتجـاج الـسلمي     

؛ وأوصت كذلك بالنظر يف إصدار تقرير يشري إىل اإلجـراء           )١٥٢(واحملافظة على النظام العام   
  .)١٥٣(لتوصيات املقدَّمةاملُتخذ لتنفيذ ا

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
من املقرر أن يتعاون فريق األمم املتحدة القطري يف تنفيذ اخلطة الوطنيـة احلاديـة                 -٥٧

، يف  )١٦-٢٠١٢(عشرة للتنمية االقتصادي واالجتماعية، يف إطار شراكة األمم املتحـدة           
إىل العدالة، واحلماية االجتماعية، وُنظم املعلومـات،       جماالت مثل حقوق اإلنسان والوصول      

  .)١٥٤(بغية االسترشاد هبا يف وضع السياسات الرامية إىل احلد من مظاهر التفاوت
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