
 

 

  

لند یشبکه حقوق پناهندگان در تا  

 بررسی اتحاد جهانی تایلند 

 نشست جلسه عمومی  نیو نهم یس ،لندیسوم تا دوره
  

  

  

  ادی، بن لندیاکسس تا لم ی، اسا هیانوس یو اق ایشبکه حقوق پناهندگان آس مشارکت کنندگان: 

حقوق پناهندگان یمردم ، طرح دادخواه یتوانمندساز    
  

  نی. با استین 1967پروتکل  ایپناهندگان  تیمربوط به وضع 1951 ونیعضو کنوانس لندیتا
و پناهندگان است ، که در   انیمربوط به پناهجو یها ونیکنوانس گریطرف د کی نیحال ، ا

شد و هدف   سیمورد بحث قرار گرفته است. شبکه حقوق پناهندگان به طور همزمان تاس نییپا
  دگاهیاز د یو اردوگاه یدر بافت شهر لندیو پناهندگان در تا نایاهجوپن تیآن بازتاب وضع

  میمستق ریو غ میکنند و به طور مستق ی م تیاست که از مسئله پناهندگان حما یمدن یسازمان ها
.کنند  یم تیو پناهندگان حما انیاز پناهجو  
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لند ی تا 3ارسال مشترک چرخه   لند یشبکه حقوق پناهندگان در تا  
 

 (NSM)  یمل یغربالگر زمی: مکانیو قانونگذار یقانون اساسچارچوب 
مختلف پناهندگان بوده است ،   یها تیجمع زبانیدهه م نیچند یبرا لندیکه تا یدر حال. 1

 یشده است و پناهندگان از شکاف ها عبور م میآن در مورد پناهندگان تقس یمل  یها استیس

 انماریو م لندیدر امتداد مرز تا یپناهندگان اردوگاه نیب با  یتقر لندیپناهندگان تا تیکنند. جمع

1.شده است مینفر( تقس 5000 با  ی)تقر ینفر( و پناهندگان شهر 92000)حدود     

  

 یعال یایساریکم دهد ، اما ی پناهندگان را انجام نم تیوضع نییتع لندیدر حال حاضر ، تا. 2

  نینقش را بر عهده دارد. با ا نیدر حال حاضر ا (UNHCR) سازمان ملل در امور پناهندگان

را  ریمقررات دفتر نخست وز   (RTG) لندیتا ی، دولت سلطنت 2019دسامبر  25حال ، در 

به بازگشت به   درشوند و قا یم لندیتا یکه وارد پادشاه یافراد خارج یدر مورد غربالگر

را   (NSM) یمل یغربالگر زمی، که مکان B.E 2562  .کرد بیتصو ستندیکشور مبدأ  ن

کند تا پناهندگان ،   ی به "افراد محافظت شده" اشاره م شتریمقررات ب نیکرد. اگرچه ا جادیا

بود که در   نهیپناهندگان از قطعنامه کاب یغربالگر سمیمکان کی بیمقررات در واقع تصو نیا

حال ،   نیبه اجرا درآمد. با ا 2020ژوئن  22مقررات در  نیرخ داد. ا 2017 هیژانو 10

و دستورالعمل ها هنوز مورد بحث قرار نگرفته   ارهایاست. مع یهنوز در مرحله آماده ساز

پناهندگان قادر خواهند بود از   یچه زمان نکهینامشخص است ، از جمله ا اتیجزئ شتریاند و ب

 .شده در آن برخوردار شوند هارائ یها تیحما

 

را که در  ییگروهها RTG لندیتا یدولت سلطنت ایکه آ ستیدر حال حاضر ، مشخص ن .3

  یریکه از درگ یهستند ، به عنوان مثال افراد یمل تیامن یشورا تیحال حاضر تحت مسئول

  مهاجران کسانیمشابه   یو گروهها ی ، کره شمال غورهای، او اینگ یروه نیو همچن انماریدر م

را  لندیتا یالملل نیممکن است روابط ب ایدارند  یللالم نیب استیمرتبط با س یتیکه مسائل امن

 2 .ریخ ایقرار دهند را حذف خواهد کرد  ریبه شدت تحت تأث

و در  NSM  یغربالگر سمیمکان از پناهندگان به یصورت ، تنها تعداد انگشت شمار نیدر ا

 .خواهند داشت یو حقوق داده شده به آن دسترس لندی، طبق قانون تا لیصورت تما

  

ها هیتوص .4  
 یبرا NSM یغربالگر زمیمکان یدر اجرا CSO از مشارکت معنادار نانیاطم (1

 .یغربالگر یارهایمع نییها و نظرات در تع یارائه ورود

که درخواست   یهر کس یبرا NSM یغربالگر زمیمکان که دیحاصل کن نانیاطم (2

 .است یکند قابل دسترس یم یپناهندگ
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مطابق با   دیبا (SOP) استاندارد یاتیعمل یو روشها NSM یغربالگر زمیمکان (3

پناهندگان و مطابق با  تیمربوط به وضع 1951 ونیپناهنده در کنوانس فیتعر

 .باشد ی، از جمله مراحل قانون یالملل نیب یو استانداردها نیقوان

 نانیاطم دیبا یلندی، مقامات تا 20نشان داده شده در ماده  یدر مورد روند غربالگر (4

 یدسترس ی( در دادگاه ادارل ی)اپدنظریبه حق درخواست تجد ان یحاصل کنند که مدع

 .دارند

 یدسترس یقانون یندگیدر طول مراحل به نما ان یکه مدع دیحاصل کن نانیطما (5

  .دارند

 

 

 

 

 

شناخته شدن در برابر قانون  ت یحق به رسم  

 
و  یحقوق مدن یالملل نیب پیمان 16حقوق بشر و ماده  یجهان هیاعالم  6طبق ماده  .5

شناخته  تی، هرکس حق دارد در همه جا به عنوان شخص در برابر قانون به رسم یاسیس

 .رفتیرا پذ ایبینام هیتوص لندی، تا یجهان یدوره ا یبررس نی، در دوم نیشود. عالوه بر ا

  نیا 3آن ها ..." . نیهمه کودکان متولد شده در سرزم یکه ثبت نام تولد برا دیشو مطمئن

و پناهندگان   انیپناهجو یبرا یقانون تیبه وضع یکه  دسترس نیبر ا یکانادا را مبن هیتوص

  یم یقانون تیوضع انیآن به پناهندگان و پناهجو یفرانسه برا هیو توص 4" ضیبدون تبع

  5دهد. "

  

توانند تولد خود را ثبت کنند.  یشوند م یمتولد م لندیکه از پناهندگان در تا یکودکان. 6

  صی"تشخ کی  نیدهد ، ا یرا ارائه نم یاضاف ازاتیامت ایگونه حقوق  چیه نیاگرچه ا

تواند   یم نیاست. همچن یتیتابع یاز ب یریجلوگ یبرا لندی" توسط دولت تایحقوق  تیشخص

  نی. با اشود یباشد که منجر به اجازه اقامت موقت م لندیدر تا امتاز اق یبه عنوان مدرک

، مشکالت مربوط به ارتباطات وجود دارد که منجر  یشهر یها نهیدر زم ژهیحال ، به و

اطالع   یاز پناهندگان ب یاز افسران دولت یشود. برخ ی م یبه اطالعات اشتباه در گواه

کودکان متولد شده از کارگران مهاجر   فیرد درکنند که کودکان پناهنده  یهستند و تصور م

 .قرار دارند
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 تیبه رسم NSM یغربالگر زمیمکان ندیفرا قیاز طر لندیتا نیتحت قوان دیپناهندگان با. 7

در مورد  یاجرا و نگران لیدل یب ریوجود ، هنوز مسائل مربوط به تأخ نیشناخته شوند. با ا

کنند ، وجود  دایپ یدسترس  NSM یغربالگر زمی مکان که ممکن است نتوانند به یحذف افراد

 .دارد

  

 ها هیتوص. 8

که پناهندگان  یدر مناطق ژهیدر مورد پناهندگان ، به و یمقامات دولت یدانش و آگاه شیافزا 1)
 .معموال  در آن اقامت دارند

مربوط به ثبت  نیمهاجرت ، قوان نی، مانند قوان دیمربوط به پناهندگان را هماهنگ کن نیقوان2) 

 .آسان تر آنها به حقوق خود یآنها و دسترس نهیو زم تیمتناسب با وضع  احوال ،

 

 

 

 

   و رندوم خودسرانهاز بازداشت  ییرها
کار  2021  هیژانو  28در  .  9 گروه  ها  یشورا  ی ،  بازداشت  مورد  در  بشر     ی حقوق 

 حقوق بشر ،  یالملل نیب نیکرد که طبق قوان دیتأک رندومو   خودسرانه

کرد و خودسرانه است ... حداکثر    هیتوان توج  یروند مهاجرت را نم  انیبازداشت نامحدود افراد در جر

مدت بازداشت    یشود. پس از انقضا  نییتوسط قانون تع  دیمراحل مهاجرت با  انیمدت بازداشت در جر

6 به طور خودکار آزاد شود دیه باشده توسط قانون ، فرد بازداشت شد نییتع   

آزاد شود تا  دیبا یسازد ، "زندان  یممکن م ریکه اصل عدم  اخراج را غ ی، هنگام نیعالوه بر ا

7شود ، که خودسرانه خواهد بود."  یریبازداشت نامحدود جلوگ یاز وقوع احتمال  

  

در   یسخت زندگ  طی"شرا  لندیهند به تا  هیتوص RTG لندیتا  یدولت سلطنت،    2016در سال  .  10

 .رفتیرا پذ  8مراکز بازداشت مهاجران را مورد بحث قرار دهد" 

"به بازداشت  لندیکه تا نیبر ا یلوکزامبورگ مبن هیبه توص نیهمچن RTG لندیتا یدولت سلطنت

ت متوقف کنترل مهاجر لیدهد و بازداشت کودکان را به دل انیپا انیخودسرانه پناهندگان و پناهجو

 طیکند که به کاهش سطوح باال کمک کند. شرا بیرا تصو یاستی"س لندیپاراگوئه به تا هیکند" و توص

   9در بازداشتگاه ها ". حداز  شیازدحام ب

  

متعهد شده است که به بازداشت کودکان   RTG لندیتا  یدولت سلطنتپنج سال گذشته ،    یط.  11

کرده است   ب یو تصو دیی مهاجرت و پناهندگان را تأ یدهد ، توافقنامه جهان انیپا لندیپناهنده در تا
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  ک ی کرده است ،    بیمهاجرت را تصو  نهیدر مورد حقوق کودکان در زم ASEAN هی، اعالم

بازداشت کودکان در مراکز بازداشت  نیگزیجا یکردهایو رو ماتاقدا نییتفاهم نامه در مورد تع

با روشها (ATD MOU) مهاجرت   زمی مکان NSM استاندارد اجرا کرده و  یاتیعمل  یو همراه 

همچنان در    لندیوجود ، پناهندگان در تا  نیکرده است. با ا  جادیذکر شده در باال را ا یغربالگر

بازداشت هستند بازداشت و  پرون  یبرا RTG لندیتا  یدولت سلطنت  .معرض  به   دهحل و فصل 

 NSM یغربالگر  زمیمکان حال ، تحت  نیاست. با ا  یاسکان پناهندگان و بازگشت داوطلبانه متک

و اسکان مجدد محدود است.    ستندیخود ن  ی قادر به بازگشت به کشور اصل  فی، پناهندگان طبق تعر

 .مدت است ی، بازداشت طوالن بیترت  نیبه ا

   

درمان زنان و کودکان در بازداشت منجر شده    نهی در زم  ییها  شرفتیبه پ  ATD تفاهم نامه.  12

 تیریمد  یها  نیگزیجا  قیاز طر  2020تا    2019  یسالها  نیزن و کودک ب  230از    ش یاست: ب

همچنان وجود    ی جد  یوجود ، چالش ها  ن یزندان از زندان آزاد شده اند. با ا  نیگزیو جا  یاجتماع

درک   ی مل  تیامن  یلنزها  قیهمچنان بازداشت کودکان را از طر RTG لندیتا  یدارد ، دولت سلطنت

 تیر یبر کنترل و محدود کردن حقوق آنها تمرکز دارد تا مد  شهیهم  یفعل ATD ستمیکند. س  یم

کند. به عنوان مثال ، استفاده از    یمنافع کودک را منعکس نم  نیپرونده جامع ، که اصل بهتر

خانواده آنها به عنوان  یکودکان و اعضا  ی" در داخل مرکز مهاجرت برانه "مرکز مراقبت روزا

بازداشت در نظر    یبرا  ینیگزیجا  دیمتحده نبا  االتیدر ا ATD قرار دادن  یها  نهیاز گز  یکی

  ی پناهندگ  یکه پرونده ها  یودکانک  ای  ییاینگیاز کودکان ، از جمله کودکان روه  یگرفته شود. برخ

  ی مبتن ATD است ، از ده بسته ش UNHCR سازمان ملل در امور پناهندگان یعال یایساریکم آنها در

 یدر پناهگاه دولت  یگریراه حل د  چیاز آنها بدون ه  یاری، بس  جهیبر جامعه معاف هستند. در نت

 .شوند یم یبه طور نامحدود نگهدار

    

عمدتا  به نفع مادران  ATD شوند و تفاهم نامه یخانواده به طور جداگانه بازداشت م  یاعضا .13

 رایکند ز نیتواند اصل وحدت خانواده را تضم ینم ATD بازداشت شده با فرزندان است. تفاهم نامه

در  قهی به وث یدهد. دسترس یپدران ارائه نم ژهیخانواده ، به و یاعضا ریسا یرا برا یگری د نهیگز

، به عنوان   نیسنگ طیمقامات دارد ، با شرا اریبه اخت یمحدود است ، بستگ اریداره مهاجرت بسا

، که پناهندگان را از تنها ات ب 50،000 قهیاز وث یادیمثال ، گزارشات مکرر ، و درخواست مقدار ز

شود. در    یخانواده م ییمنجر به جدا تیرها شده و در نها IDC آی دی سیکند. از یمحدود م نهیگز

اطالع داده شد که کودکان از مادران خود جدا شده اند.   یردولتیغ یموارد ، به سازمان ها یبرخ

 یمناسب ، غربالگر ییمحدود به شناسا یمنجر به دسترس یدولت یسازمان ها نیب یعدم هماهنگ

از آنچه  شتریب اریبس ، زمان بازداشت کودکان جهیشود. در نت یم یابیو اقدامات ارز یریپذ بیآس

 .کشد یطول م دیکه با
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 ها  هیتوص .14

و فقط از آن به عنوان    دیده  انیپا  ان یبه روش مضر بازداشت پناهندگان و پناهجو (1

 .دیراه حل استفاده کن نیآخر

و    رحضانتیغ  یها  نیگزی، بالفاصله جا  ست ین  ریامکان پذ  یکه آزاد  یدر موارد (2

  ریمناسب و غ  رشی پذ  دی با  نهای. ادیری بازداشت به کار بگ  یبر جامعه را برا  یمبتن

 .و حل و فصل پرونده را ارائه دهند و حق وحدت خانواده را حفظ کنند یموسسه ا

 ی ردولتیغ  یو سازمان ها  UNHCR سازمان ملل در امور پناهندگان   یعال  یایساریکم به (3

الزم   یو کمک ها  دیموجود را بده  انیزندان  ینامحدود به غربالگر  یاجازه دسترس

که   یکنند در صورت  یپناهندگ  یتوانند تقاضا  یم  انیکه زندان  نیاز ا  نانیاطم  یرا برا

 .کار را انجام دهند نیقبل از بازداشت نتوانستند ا

داشته باشند و از    یدسترس  قهیوث  ستمیتوانند به س  یم  انیکه زندان  دیحاصل کن  نانیاطم (4

 .صرف نظر کنند قهیوث نهیهز

    توانند به پزشکان و مشاوره  یمانده م  یکه بازداشت شدگان باق دیحاصل کن نانیاطم (5        

  .داشته باشند یدسترس یحقوق

 اصل عدم بازگشت مجدد

  

 

اطالعات سازمان ملل متحد به   ی، گردآور  2016در سال   UPR در طول چرخه دوم.  15

  م ی خالصه تسل  10کند.    یو پناهندگان خوددار  انیکرد از بازگشت مجدد پناهجو  هیتوص  لندیتا

  ی الملل نیب تیدهد و ممنوع یرا نشان م 11خطر بازگشت مجدد  نیهمچن UPR به نفعانیذ

در مورد   یا  هیتوص  چیه  2016در سال    لندیتا  12کند.  ی مدر برابر بازگشت مجدد را نقض  

در  نیا ا  افتیموضوع  با  کم  نینکرد.   ، تا  یمل  ونیسیوجود  بشر  گزارش    لندیحقوق  در 

کند که    نیتضم  لندیکرد ،دولت تا  شنهادیپ  2020در سال   CERD تهیخود به کم  نیگزیجا

بر اساس اصل عدم    داشتخود باز نخواهد    یاصل  یو پناهندگان را به کشورها  انیپناهجو

نباشد    1967پناهندگان و پروتکل    1951  ونیعضو کنوانس  لندیاگر تا  یحت  13بازگشت مجدد  

و   ( 3ماده ) CAT،    ( 7)ماده  ICCPR  به اصل عدم بازبازگشت مجدد تحت دیبا لندی، تا

   .احترام بگذارد jus cogens به عنوان

   

، پناهندگان   2018بازگشت مجدد هستند. در سال  شاملهنوز  لندیو پناهندگان در تا انیپناهجو .16

سازمان ملل  یعال یایساریکم که ییایفعال کار کامبود کیبه کشور مبدأ خود اخراج شدند.  ایاز کامبود

که او در   یشد. در حال پورتیو د ریاو را پناهنده اعالم کرده بود دستگ UNHCR در امور پناهندگان

 یبا او برا UNHCR سازمان ملل در امور پناهندگان یعال یایساریکمبازداشتگاه مهاجرت بود ، 

او وجود دارد به دادگاه   پورتید یکه خطر واقع نیا لیاسکان مجدد مصاحبه کرد و پرونده او به دل

  .شد پورتید ایوجود ، او به کامبود نیبا ا 14نظر درخواست داده شد.  دیتجد
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انجام   B.E.2522 قانون مهاجرت  54اعالم کردند که اخراج بر اساس بند    یلندیمقامات تا

  کی،    2018در دسامبر    15بود.    ایو کامبود  لندیتا  نیب  یاقدام همکار  کی  نیشود و ا  یم

 پورتید ایبه کامبود ایشد و به درخواست دولت کامبود ریدستگ گرید ییایفعال کار کامبود

  ن یبود ، ا  یقانون  54، بخش    B.E.2522 اگرچه اخراج بر اساس قانون مهاجرت  16شد  

  ن یو تعهدات آن بر اساس قوان  لندیاصل عدم بازگشت مجدد تا  تیموارد نشان دهنده عدم رعا

از احتمال بازگشت    لندیهندگان در تاو پنا  انی، پناهجو  جهیحقوق بشر است. در نت  یالملل  نیب

 .ترسند یبه کشور م

  

که به شخص  یکند که هنگام یم انیب NSM یغربالگر زمی مکان ازمقررات یکی 25بند  .17

"از بازگرداندن شخص محافظت شده به کشور مبدأ   دی"شخص محافظت شده" اعطا شد ، مقامات با

  یمل تیامن لیبه دال عیاز حد وس شیاستثناء ب کیمقررات شامل   نیحال ، ا نیکنند." با ا یخوددار

 .بازگشتت مجدد نباشد  یبرا یکه ممکن است مانع موثر یاست ، به طور

   

 ها  هیتوص. 18

  و   انیپناهجو  نکهیاز ا  نان یدر مورد عدم بازگشت مجدد به منظور اطم  یمل  نیقوان  یاجرا(  1 

   .شوند  یبازگشت مجدد نم شاملپناهندگان بدون استثنا 

 .گذارند یکه مقامات به اصل عدم بازگشت مجدد احترام م  دیحاصل کن نانیاطم( 2 

  

عادالنه محاکمهحق    

  یخود را در مورد حق محاکمه عادالنه انجام نم ی الملل نیتعهدات ب RTG تایلند یدولت سلطنت .19

به محاکمه مهاجرت   یدگ یمانند جلسات رس یفریک یگردهایو پناهندگان تحت پ انیدهد. پناهجو

دارند ، که نقض  یمشاوران حقوق ایبه مترجمان  یمحدود یبازداشت هستند ، دسترس ای یرقانونیغ

عدالت   ستمی س کی. 32شماره  یمطابق با نظر عموم - یدارا لندیاست تا ICCPR از 14( 3ماده )

و کودکان پناهنده اغلب   انیحال ، در عمل ، پناهجو نیکرده است. با ا جادینوجوانان ا یبرا یفریک

  .رندیگ یقرار م یدگیبه عنوان بزرگسال مورد رس یریدر زمان دستگ

   

 نیدهد ، چن یرا ارائه م گانیرا یخدمات حقوق یبرخ RTG  لندیتا یکه دولت سلطنت ی در حال .20

 یو پناهندگان برا انیدهد. پناهجو یرا پوشش نم یرقانونیموارد مهاجرت و بازداشت غ ییبرنامه ها

 یا هیرو یوابسته هستند و از ضمانت ها یجامعه مدن یبه سازمان ها یحقوق یکمک ها افتیدر

  ای یدر برابر بازداشت طوالن یمراحل قانون یضرور یبرخوردارند ، از جمله ضمانت ها یکم

 .نامحدود
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14طبق ماده  .19      (3) ICCPR 21 .حیتصر لندیتا یفری ک یدادرس نییقانون آ 13 بخش  

  نیبا ا 18از حق مترجم برخوردار است.  یو مراحل دادرس قاتیتحق نیکند که متهم در ح یم

وابسته بودند تا   یمدن  یو پناهندگان همچنان به سازمان ها انیموارد، پناهجو یحال، در برخ

  کیمهاجرت  سیپل  ی، وقت 2018دهند. به عنوان مثال ، در سال  بیرترا ت یخدمات مترجم

متهم   نکهیاند ،دادگاه با وجود اکرد و به دادگاه اطفال رس ریرا دستگ ییالنکایساله سر 17پسر 

، در دادگاه   2018ارائه نکرد. در سال  یکرد ، مترجم یمحدود صحبت م یلندیفقط به زبان تا

کند، و   ی صحبت م ی لندیمتهم به زبان تا ایکه آ دیدادگاه نپرس ، یدسته جمع یریپس از دستگ

کودک  کی لندیتا سی، پل  2019ارائه دهد. در دسامبر  یمجبور بود مترجم لندیاکسس تا لمیاسا

  یمترجم سیکرد. پل ری با سه فرزند خردسال را دستگ ییایخانواده سومال کیو  ییایسومال

  یبرقرار یکرد برا یصحبت م یلندیکه به زبان تا ییاینداد ، اما از کودک سومال بیترت

گزارش بازداشت را امضا   کیخواسته شد استفاده کرد. از آنها   ییایارتباط با خانواده سومال

همان روز آزاد شد ، اما خانواده ، از  ی. کودک سومالارائه دهند یترجمه کاف نکهیبدون ا کنند

شب در بازداشت به سر بردند. روز بعد ، پس از جلسه دادگاه ، خانواده   کیجمله سه کودک ، 

.اسناد امضا کنند یرا بدون ترجمه محتوا یمجبور شدند اسناد اضاف یسومال  

 

از تعهدات   تیاز کودکان و قانون محاکمه خانواده و نوجوانان تحت حما تیقانون حما. 22

از کودکان   یفریک  یلملل ، تحت مراقبت هاا  نیبر اساس حقوق ب RTG لند یتا  یدولت سلطنت

  ی ریهنگام دستگ   شه یهم  سیدهند. در عمل ، پول  یرا ارائه م  یا  ژهیو  تی)'نوجوانان'( حما

رس ا  سیپولدر حوضه    یدگیو  پا  نیبه  آگوست  ستین   بندیمقررات  در  پ  2018.    س ی لو، 

، از جمله افراد مسن و زنان با نوزادان و کودکان   تنامیو و اینفر از کامبود 180مهاجرت 

بدون در نظر گرفتن منافع کودک از والد  ریخردسال را دستگ جدا    نیکرد.کودکان  خود 

از   یکینتوانست    سیو خانواده ، پل  المحاکمه اطف  نییبا نقض قانون محاکمه و آ  19شدند.

  24کودک را در عرض    نیستند اکند. متعاقبا  آنها نتوان  ییرا  کودک شناسا  رشدگانیدستگ

کنند. در عوض ، کودک به مدت دو روز در    یساعت به دادگاه خانواده و نوجوانان معرف

آورده شود.    گساالنبه دادگاه بزر  نکهیشد قبل ازا   یسالن دفتر منطقه و بزرگساالن نگهدار

بزرگساالن دستگ  20 به کودک و  اتهامات عل  تیشده درباره ماه  ریدادگاه  آنها    هیو علت 

قبل از فرستادن او به دادگاه خانواده و نوجوانان ، کودک را بدون دستور   سیاطالع نداد. پل

 21 .نگه داشت سیروز در حوضه پول 6دادگاه به مدت 

  

 رغمی عل  سیکرد. پل  ریساله را دستگ   16پسر    کیمهاجرت    سی، پل  2021  ه یدر فور.  23

پناهندگان سازمان   یعال  یایساریکم  یپس از تالش ها  یبود ، حتکودک    کی  نکهیاذعان به ا

از حقوق کودک ، از ارائه پرونده به    تیحما  یبرا  یمدن  یو سازمان ها UNHCR ملل

 هیقانون رو  78و    73،    72،    70نقض ماده    نی.اردک  یدادگاه خانواده و نوجوان خوددار

کودک ، افسر بازپرس    یریدارد در صورت دستگ  یخانواده و نوجوانان است ، که مقرر م

برا  24کودک را ظرف    نیا  دیبا دادگاه   یریصحت دستگ  یبررس  یساعت  به  پرونده  و 
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  یا تحت سرپرستیباشد    یدولت  یتحت سرپرست  دیکودک با  ایکه آ  ردیبگ  میبرساند.  و تصم

بر بازداشت کودک،   یاز دادگاه خانواده و نوجوانان مبن ل یپس از درخواست وک 22.نیوالد

و پنج روز پس از   ستیجلسه دادگاه ب  خیتار  نییبر تع  یدادگاه تنها به درخواست آنها مبن  23

 .حال ، پسر در بازداشتگاه مهاجرت بازداشت شد  نیداد. در هم تیرضا یریدستگ

   

 ها  هیتوص. 24

  یپرونده ها  هیبضاعت در کل  یو پناهندگان ب  انیکه پناهجو  دیحاصل کن  نانیاطم (1

ممکن است منجر   رسمی کهمراحل  ریپناهنده و سا تیوضع نیی، جلسات تع ییجنا

 .دارند یدسترس گانیرا یشود ، به کمک حقوق یاز آزاد تیبه محروم

برا  گانیمترجم را   کیاز    نانیاطم (2 پناهندگان  انیپناهجو  یو مناسب  که تحت   ی و 

که  دیحاصل کن نانیبازداشت مواجه هستند ، و اطم ای ییبا اتهامات جنا لندیون تاقان

دهد تا حقوق خود را در هر مرحله   یو پناهندگان امکان م  انیبه پناهجو  یکمک  نیچن

 .درک کنند ییجنا

خانواده و نوجوانان   یدادرس نییاز کودکان و قانون محاکمه و آ تی قانون حما یاجرا (3

  .یفریک گردیاز کودکان پناهجو و پناهندگان تحت پ ییاستثنا تیارائه حما یبرا

  

  

ی از سالمت یابیاستاندارد قابل دست نیحق داشتن باالتر  

  

حق دارد  ی، هرکس یو فرهنگ ی، اجتماع یحقوق اقتصاد یالملل نیبپیمان بر اساس  . 25 

  یبرا یسالمت یبه استانداردها یابیسطح دست نیخود از باالتر یحقوق تیبدون توجه به وضع

 هیتوص لندی، تا 2016در سال  UPR با عزت برخوردار باشد. در طول چرخه دوم یزندگ

  جادیهمه و ا یبرا یبهداشت یبه مراقبت ها کسانی  یاز دسترس نانیاطم یرا برا ییها

  یبهداشت یدر مورد حق مراقبت ها ژهی ، به و داریبه اهداف توسعه پا یاب یستد یبرا یاستراتژ

نشان داد  لندیها و تعهدات داوطلبانه تا هیتوص یحال ، نکات برجسته اجرا نیبا ا 24.رفتی، پذ

 ستمیبهبود س یبرا یو درمان ، تفاهم نامه همکار شتمربوط به حقوق بهدا یکه تنها اجرا

و  انیو پناهجو ریپذ ب یآس یگروه ها گریبه د یاشاره ا چیه 25بود.  انیزندان یخدمات بهداشت

  .پناهندگان نشد

توانبخش  لندیتا  یسالمت عموم  مهیب.  26 بر    یشامل درمان و  نظارت  ارتقاء سالمت ،   ،

،    ی وزارت بهداشت عموم  هیحال ، تحت اطالع  نیو کنترل است. با ا  یریشگی، پ  یماریب

  26داشته باشند.  یدسترس  یسالمت عموم  مهیتوانند به ب  ینم  لندیو پناهندگان در تا   انیپناهجو

ازدرمان از طرف سازمان   یتوانند به بخش  یاردوگاه م  انیکه پناهجو  ی، در حال  نیبنابرا

  نه ی هز  دیگان باو پناهند  یشهر  انیداشته باشند ، پناهجو  یدر اردوگاه دسترس  یردولتیغ  یها
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  لندیدر تا  یآنها در کار قانون  یها را بپردازند ، که با توجه به ناتوان  مارستانیدرمان در ب 

ندارند ، از تماس با  یقانون تی ، چون اکثر آنها وضع الوهو مشکل است. بع زیچالش برانگ

 کیروند ، که    یم  یزو چ  ییبودا  ادی، آنها معموال  به بن  نیترسند. بنابرا  یم  یلندیمقامات تا

 ی به مشکالت  NHRCT،    2017دهد. در گزارش سال    یبه پناهندگان ارائه م  گانیرا  کینیکل

از جمله اخالق    یبهداشت  یبه کمک ها  یسترسد  یاشاره کرد که پناهندگان در تالش برا

دارند.    یترجمه محدود  لیرسنل به دلپ  ریپزشکان ، پرستاران و سا  دنیافسر و مشکل در فهم

دفاتر ارائه    ریرا به وزارت صحت عامه و سا  ییها  هی توص NHRCT نکهیا   رغمیعل  27

تحق دارد:  ادامه  همچنان  مشکالت  است.  وضع  ریاخ  قاتی کرده  مورد  و   یمتسال   تیدر 

و پناهندگان به   انیپناهجو  یازهایپناهندگان نشان داد که ن  یبهداشت  یبه مراقبت ها  یدسترس

  مه یکه آنها ب لیدل ن یشود ، احتماال  به ا  یبرآورده م لندیاز مردم تا شتریب یطور قابل توجه

 28 .ندارند یعموم یخدمات درمان

  

زو  کینیبه حال خود رها شده اند. کل 19کویید  یریدر طول همه گ یبعالوه ، پناهندگان شهر .27

پناهنده را   یگروه ها RTG لندیتا یدولت سلطنت شد و لیتعط یریبه طور موقت در طول همه گ یچ

  یواکسن آماده م عیتوز یبرا لندیکه تا یخود قرار نداده است. در حال کویید پاسخ به یدر برنامه ها

 .و پناهندگان غافل شد انیاز پناهجو دیشود ، نبا

  

با   ژهیمحدود است ، به و IDC ها  یس ید یدر آ یبهداشت یبه مراقبت ها یدسترس .28

 یمسائل بهداشت روان یو گزارش سطوح باال یشلوغ ، بهداشت ناکاف یتوجه به سلول ها

  سیتحت کنترل اداره مهاجرت ، پل IDC یس ید یدرآ یمشکل ساز است. خدمات بهداشت

شتراک گذاشته نشده است. حداقل سطوح مراقبت به ا راقبتاست و دستورالعمل م لندیتا الیرو

توان  یم یرا تنها در صورت دتریوجود دارد و موارد شد IDC ها یس ید یدر آ یپزشک یها

حال ،   نیارجاع دهند. با ا IDC یس ید یدرون آ یبه شفاخانه ارجاع داد که خدمات پزشک

کرده اند که قرار مالقات خود را در   افتیدر  یانیاز زندان یاتیمردم نهاد شکا یسازمان ها

اسکورت آنها را نداشتند. عالوه   تیظرف مارستانیکارکنان ب رایاز دست داده اند ز مارستانیب

درمان خود را بپردازند ،  نهیهز انیرود زندان  یانتظار م ایآ نکهی، در مورد ا نیبر ا

   .وجود دارد یسردرگم

 

 . توصیه ها 29

  یسالمت عموم مهیبه ب لندیدرتا )نفوذ( ت یکه همه جمع دیحاصل کن نانیاطم( 1

 .دارند یدسترس

  تیتواند در مورد وضع ینم یدارد امکانات بهداشت یکه مقرر م یقانون بیتصو (2

را به مقامات مهاجرت   یاحتمال ماریب ای ماریب چیتواند ه یکند و نم قیمهاجرت تحق

 .گزارش دهد

  .یبا بهبود خدمات ترجمه در مراکز درمان یبهداشت یبه کمک ها یبهبود دسترس (3
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  لیحق تحص

 همه یآموزش برا است یمدتهاست که تعهد خود را نسبت به س RTG لندیتا یدولت سلطنت .30

(EFA) ملل متحد در مورد حقوق  ونیکنوانس  22ماده   دیق تیرعا رغمینشان داده است. عل

 بیاز زمان تصو  لندی، تا   انیپناهجودر رابطه با حقوق کودکان پناهجو و  (CRC) کودک

CRC   1992.29کرد. در سال    دیتأک  ی مهاجر در خدمات عموم  کودکانبر بهبود حقوق همه  

کند که    ی" اشاره موارهایبا عنوان "ساختن پل ها ، نه د GEM 2019 حال ، گزارش  نیبا ا

به عنوان "شخص"    یرقانونیمهاجران غ  یریگسترش فراگ  یبرا  استی، گرچه س  لندیدر تا

آموزش   قانون  قطعنامه    1999در  از  برا  افتهی  رییتغ  2005پس  هنوز   ، بهبود   یاست 

 .30مشارکت در بخش آموزش اجرا نشده است

 

 

 

 

 یکنند مانع دسترس تیریمد  دیکه پناهندگان و مهاجران با یمواز یآموزش یها ستمیتوسعه س .31

در مدرسه   لندیدرصد از کودکان مهاجر ساکن تا 60از  شیب با  یشود. تقر یم تیفیآنها به آموزش با ک

:  دکنند وجود دار یم لی که در مدارس تحص یکسان یآموزش برا یو دو ارائه دهنده اصل ستندین

 31  .لندیو مدارس تا (L.C.s) یریادگیمراکز 

  

  یمشاهده شده است ، هنوز موانع لندیتعداد کودکان مهاجر به مدارس تا شیکه افزا ی در حال .32

از   ی، عدم آگاه EFA یها یوجود دارد. ناسازگار لندیکودکان مهاجر در مدارس تا لیتحص یبرا

نسبت به کودکان مهاجر توسط ارائه دهندگان خدمات و موانع  ضیجوامع ، تبع نیدر ب EFA یاجرا

عوامل   نیبا آن روبرو هستند. ا لندیاست که کودکان مهاجر در تا ییلش هاهمه از چا یو زبان یالم

به  انماریو م لندیتا یثبت نام کنند که توسط دولتها L.C.s در یشتریشود کودکان مهاجر ب یباعث م

آنها را  ندهیآ یها نهیگونه مجوز ، گز چیبدون ه هیآموزش پا افتیشناخته نشده است. در یطور رسم

 .کند  یبه شدت محدود م

  

  د یبا  ریاست ، مس  ریامکان پذ  لندیکه انتقال کودکان پناهنده و مهاجر به مدارس تا  یدر حال.  33

که کودکان مهاجر    ییشود. از آنجا  جیمنافع کودکان ترو  نیشود تا بهتر   یو استاندارد ساز  تیرسم

  ی عقب م  نیار مشکل هستند و بنابرادچ  یلندیصحبت به زبان تا  یاغلب برا  لندیدر مدارس تا

آموزش مناسب   دیکودکان با یریادگیبهبود  یبرا یبر زبان مادر یاستفاده از آموزش مبتن مانند،
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خود را حفظ کرده و اجازه استفاده از  تیبتوانند هو  دیهمه باشد. کودکان پناهنده و مهاجر با  یبرا

 یا  منطقه  ی، زبانها  لندیدر مدارس تا  یسیگلخود را داشته باشند. با ورود زبان ان   یزبان مادر

 .بخشد یآموزش کودکان پناهنده و مهاجر را بهبود م تیفیآموزش چند زبانه ک کردی در رو

 

 یداشته باشند و فرصت ها  یدهد تا به آموزش دسترس  یحرکت به کودکان اجازه م  یآزاد .34

در حرکت ،    تیحال ، محدود  نیدهند. با ا  جیترو  یلندیمشارکت در جامعه تا  یرا برا  یشتریب

بر فرصتها  لیو تحص  شت یمع تأث  ی پناهندگان  اردوگاه    استیس  32گذاشته است.  ییبسزا  ریآنها 

  ی برا  دیپر از ام  یا  ندهیآ  یرا به سو  ریمس  نیشده است ، ا  لیدر مرز تحم  هندگانموجود که بر پنا

  ی افتاده اما در انتظار راه حل به سر م  ری متولد شده ، بزرگ شده اند ، گ  لندیکه در تا  یکودکان

محافظت    تیمعلول یاز کودکان دارا دی، آموزش و پرورش با نیکند. عالوه بر ا یبرند محدود م

آن بنابرا  هاکرده و   ، قادر سازد  نم  نیرا  برا  یمانند. گشودن دسترس  یآنها عقب    ی به آموزش 

 .راه حل ماندگار است کیبدون مدرک در همه سطوح  یتهایپناهندگان و جمع

 

  

 توصیه ها . 35

  نانیو اطم یبا رفع موانع آموزش (EFA) همه یآموزش برا یشناخت کامل و اجرا( 1

در بخش  تیمعلول یدادن مهاجران و پناهندگان بدون مدرک و افراد دارا یاز جا

 .ماندگار  یراه حلها یبرا یبه عنوان راه لندیآموزش تا

رفت و آمد و انتقال آموزش مهاجران و پناهندگان با شناخت   یها تیمحدود لیتسه( 2

 .آنها  التیتحص

 یبر زبان مادر یآموزش چند زبانه مبتن رشیآموزش با امکان پذ تیفیک نیتضم( 3

(MTB-MLE) نیدر ب تیاز از دست دادن هو  یریو جلوگ لندیتا یآموزش ستمیدر س 

 .کودکان بدون مدرک

آموزش   استیس یکودکان مهاجر ، اجرا یبرا یشامل کردن آموزش شیافزا یبرا (4

شناخته شود. وزارت  تیبه رسم گرانیبه طور کامل توسط همه باز دیهمه با یبرا

را   لندیکودکان در تا لیبه طور فعال همه حقوق تحص دیبا (MoE) آموزش و پرورش

از رهبران مدارس"  یاری"بس انیدر م یآگاه شیشامل افزا  نیکند. ا تیو حما جیترو

  .شود یثبت نام و قرار دادن در عمل اجرا م یها استیکه س یاست ، به طور 33

  حق کار

دهد.   یخود را در مورد حق کار انجام نم ی الملل نیتعهدات ب RTG لندیتا یدولت سلطنت. 36

و تعهدات مربوط به حق کار پناهندگان را انجام داده است. به   یالملل نیتعهد ب نیچند لندیتا

حقوق " ICERD (i ( )e)  5به طور مشابه ، ماده  .ICESCR (1) 6عنوان مثال ، تحت ماده 

کند و شامل   یم نی شهروند را تضم ریاز جمله افراد غ-" همهیو "انتخاب آزاد شغل 34کار" 

  ینژاد ضیرفع تبع تهیاز حق کار کم یاست که مانع از برخوردار یرفع موانع یتعهد برا
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شهروند با  ریاز عدم برخورد غ نانیاطم یبرا یریتداب یبر تعهد دولتها در اجرا نیهمچن

 35 .کرده است دیخود تاک یکار یازهاین ایکار  طیدر شرا ضیتبع

  

  

را به    یپناهندگ  تیوضع  یبه طور قانون   لندیتا  یداخل  نیحال ، از آنجا که قوان  نیبا ا.  37

شوند    یرفتار م  یرقانونیبه عنوان مهاجران غ  ان یشناسد ، پناهندگان و پناهجو  ی نم  تیرسم

، قانون حفاظت از کار   یاز نظر تئور  36را ندارند.    لندیاجازه کار در تا  یو به طور کل

 دیشود و با یتابعه اعمال م ری افراد غ یبرا کسانیبه طور   یکار داخل نیقوان ر یو سا لندیتا

  نیقوان یناکاف یحال ، در عمل ، نظارت و اجرا نیدر برابر سوءاستفاده محافظت کند. با ا

پناهندگان ، پناهندگان را در معرض سوءاستفاده     یقانون  تی، همراه با فقدان وضع  لندیکار تا

م کارف  یقرار  م  یب  انیرمادهد:  ا  یوجدان  سوءاستفادانه  دستمزد  ،   یتوانند  بپردازند 

کار کنند ، دستمزد پناهندگان را نگه دارند و خودسرانه   یرقانونیغ   طیپناهندگان را در شرا

  یزندگ  یبرا  رایکار ندارند ز  رشیپذ  یبرا  یکنند و پناهندگان انتخاب چندان  یکار را فسخ م

نامشخص    تیوضع  لین ، پناهندگان به دلبا صاحب کارا  الفهنگام اخت  37دارند.  ازیبه پول ن

 ی ترسند. حت یخود م یپرونده ها یبرا یقانون ت یخود از درخواست عدالت و حما یحقوق

  ی پناهنده جان خود را در محل کار را از دست داد ، اعضا  کیکه    یمورد جد  کیدر  

برا بازمانده  ن  یخانواده  حقوق  ازیدرک حقوق خود  مشاوره  با حمادارند  یبه    لم یاسا  تی. 

گزارش دهند ، که با صاحب کار   سی، آنها سرانجام توانستند پرونده را به پل   لندیاکسس تا

غرامت از آنچه در قانون مشخص    یدر آن زمان ، خانواده مبلغ کمتر  یمذاکره کرد. حت

 .کردند افتیشده بود در

    

 ییج خانواده خود از جمله توانامخار نیاندک ، تأم اریو پناهندگان با داشتن درآمد بس انیپناهجو .38

دانند. نبودن حق  یدشوار م اریفرزندان خود را بس لیو تحص یبهداشت یمراقبت ها یها نهیهز نیتام

، سازمان   ینجامعه مد یسازمان ها یبشردوستانه از سو یپناهندگان را به کمک ها یکار وابستگ

  یآنها برا ییکند و به تجاوز به توانا  یم لیسازمان ملل متحد تحم  یو آژانس ها یالملل نیب یها

 .کند یم یزندگ یبازساز

  

پناهندگان  یرا برا یحقوق خاص (NSM) یغربالگر یمل زمیرود مکان یکه انتظار م ی در حال. 39

 انیکارخارج تیر یمد یبا وجود فرمان اضطرار 38شود.   یفراهم کند ، حق کار شامل نم

B.E.2560 (2017)  ، پناهندگان" هستند  هی"شب تیکه در وضع یافراد یتواند برا یم  63بخش

 نهیقطعنامه کاب کی RTG  لندیتا یدولت سلطنت نکهیمگر ا ستیقانون قابل اجرا ن نیاعمال شود و ا
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 یقدم مهم در راستا کی  نیحق کار را شامل شود ، ا RTG  لندیتا یصادر کند. اگر دولت سلطنت

 .است که امضا کرده است یخود با معاهدات حقوق بشر یها وهیابقت شمط

 

کرده است. بر   دیپناهندگان از بازار کار را تشد تیمحروم ریتأث 19 دییکو ریهمه گ یماریب. 40

درصد  85،  2020 یدر م یپناهنده در جوامع شهر 74از  لندیاکسس تا لمیاسا یاساس نظرسنج

کردند شغل خود را از دست داده و به طرح غرامت    یکار م  یرقانونیکه به طور غ  یانیاز پناهجو

ن  یدسترس  تدول د   یمینداشتند.  از  بودند  پاسخ دهندگان مجبور  بگ  گرانیاز  نم  رندی قرض    ی و 

کاالها و  بپردازند  را  خانه خود  اجاره  مانند محصوالت    یاعضا  یاساس  یتوانند  خانواده خود 

نکنند. آنها مجبور شدند فرزندان خود را از    یداریرا خر  یدنیو آب آشام  ، لوازم نوزاد   یبهداشت

 RTG  لندیتا  یحمل و نقل ندارند. دولت سلطنت  نهیپرداخت هز  یبرا  یپول  رایکنند ز   رجمدرسه خا

را مورد    لندیدرصد از پناهندگان در تا  90از    شیتواند ب  ی که م  39  دارد  یدر حال حاضر مدل

شد که به کارگران مهاجر    بیتصو  نهیقطعنامه کاب  کی،    2021  یجنور  26استفاده قرار دهد: در  

که در بازداشت مهاجرت هستند منتظر بازگشت به کشورخود    ا یو کامبود  ئوس، ال  انماریاز م

گر ا  40بازگردد ، آزاد شود و سر کار برود.  19  دییکو  ت یوضع  لیتواند به دل  ی هستند.  اما نم

گسترش دهد ، همزمان از حقوق آنها محافظت    زین  ان یرا به پناهندگان و پناهجو  استیس  نیا  لندیتا

 .کند یم تیکه مرزها بسته هستند ، تقو یدر حال ،یکار خود را با  بازساز یرویکند و ن یم

  

 . توصیه ها 41

 2اصالح شماره  B.E.2560 (2017) انیکار خارج تیریمد یفرمان اضطرار یاجرا ( 1

B.E.2561 (2018)  حق کار یاعطا یبرا یو شهر یپناهندگان اردوگاه ی، برا 63، بخش. 

، از  انیارائه حق کار به پناهندگان و پناهجو یبرا (NSM) یغربالگر زمیاصالح مقررات مکان(  2

 .است ینظر آنها در حال بررس دیکه ادعا و درخواست تجد یجمله زمان

  یرا برا انیتوانند کارفرما یحاصل شود که پناهندگان م نانیتا اطم دیرا انجام ده ییها تیحما( 3

  .خطرناک کار پاسخگو بدانند طی، سوء استفاده و شرا یکشبهره

  

  غوریپناهنده او

از مراکز   یاریمانده اند و در بس  یباق  لندیدر حال حاضر در تا  غوریاو  یپناهجو  50حدود  .  42

  120 لندیکه تا یشده اند. هنگام میتقس یکوچک ی به گروه ها لندیبازداشت مهاجرت در سراسر تا

از سراسر جهان به وجود    ییاخراج کرد ، فشارها  نیبه چ  2015را در سال    غوریاو  یپناهجو

 ی اصل  لیاز دال  یکی  نیشت و ا در بانکوک در همان سال ارتباط دا  یاخراج با بمب گذار  نیآمد. ا

به    ژهیگروه و   کیبه عنوان    غورهایبا او RTG لندیتا  یبرخورد دولت سلطنت بود. که مربوط 

  غورها یبرخوردار شود و اکثر او  ت یکه از حما  ست ین  غوریبه نفع او  یاستیس  چیاست. ه  ی مل  تیامن

که آنها تحت بازداشت خودسرانه )رندم(   یمعن نیاقامت دارند ، به ا لندیدر تا یرقانون ی به طور غ

  .قرار دارند
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شوند و از   یاداره م یمل  تیامن یشوند که توسط نهادها یمحسوب م ژهیو یگروه غورهایاو.  43

از ثبت  رای ز ستندیبرخوردار ن UNHCR سازمان ملل در امور پناهندگان یعال یایساریکم تیحما

در مراکز بازداشت   غورهایشود. او یم یریپناهندگان جلوگ تیوضع نییتع ندینام آنها در فرا

ندارند و به  یدسترس یجامعه مدن یسازمان ها  یگونه کمک از سو چی( به هیس  ید یمهاجرت )ا

 یها پرونده ریشود. برخالف سا یمتفاوت برخورد م انیزندان ریبا سا یمل تیامن یها ینگران لیدل

مجاز به مشاهده محاکمات    نیمردم نهاد محدود به کمک هستند و همچن  یمشابه دادگاه ، سازمان ها

از هشت سال   شیتا کنون( ب 2013)از سال  یریاز زمان دستگ غورهایاو شتری. بستندین غورهایاو

مردم   یتوانمندساز ادیمهاجرت جدا  شده اند. بن یدر بازداشتگاه ها یتاسف بار طیاست که با شرا

 لندیارائه دهد ، اما دولت تا ماریب ایمانند افراد مسن  ریپذ بیافراد آس قهیوث یبرا یکرد نامه ا یسع

است و با اعتقادات   یناکاف IDC ی س ید یمسلمان هستند ، اما درمان در ا غورهایاجازه نداد. اکثر او

  یمواد  یغذاها حاو نیشود. ا یحالل ارائه نم ی، غذا یرد. به طور کلو فرهنگ آنها مطابقت ندا

 IDC یس ید یرانونگ که اRanong توانند مصرف کنند ، مگر در یهستند که مسلمانان نم

حال   ن یمسلمان هستند. با ا زی ن  ییاینگی روه انیاز زندان یادیتعداد ز  رایدهد ز یحالل ارائه م یغذاها

 یحالل را برا یاجازه دهد تا غذا یممکن است به افراد خارج IDC یس ید یاز ا ی، برخ

 .ارسال کنند یبازداشت شدگان مسلمان در طول روزه دار

 . توصیه ها 44

 .دی بازنگردان نیرا به چ غورهایو او دیکن نیعدم بازگشت مجدد را تضم(  1

  یعال یایساریو اسکان مجدد از کم یپناهندگ یتا برا دیاجازه ده غورهایبه او (2

 .درخواست کنند UNHCR سازمان ملل در امور پناهندگان

مطابق با  دیبا غورهایمربوط به او استیکه هر گونه س دیحاصل کن نانیاطم( 3

 یو دسترس IDC یس  ید یا طیباشد ، از جمله شرا یالملل نیب یاستانداردها

 .قهیبه وث غوریبازداشت شدگان او

 نانیبا احترام رفتار کنند و اطم یو اعتقاد یاز نظر مذهب دیبا غوریاو انینزندا( 4

 .ردیگ یمسلمان قرار م انیزندان اریحالل در اخت  یحاصل کنند که غذاها

 یغوریاو ان یها اجازه بدهند از زندان یمدن یبه سازمان ها IDC ها یس ید یا (5

  .کرده و به آنها کمک کنند دنید
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16, para. 159.67  

  

   ها و داوطلبانه هیپاسخ به توص :UPR   ،2RP اطالعات [5]

  2016سپتامبر    23،    تعهدات

،https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/thailand/session

_25_- 

_may_2016/recommendations_and_pledges_thailand_2016.pdf, p.  

16, para. 159.68  

  

 کارگران دییحقوق بشر سازمان ملل متحد ، نظرات مورد تأ شورای [6] 

 .U.N، 2020نوامبر  27-23جلسه خود ،   نیخودسرانه در هشتاد و نهم یبازداشت ها گروه

Doc. A/HRC/WGAD/2020/70, January 28, 2021, para 106.  

  

  ی بازداشت ها  یشده توسط گروه کار  بیحقوق بشر سازمان ملل متحد ، نظرات تصو  یشورا[7]

نهم و  هشتاد  در  ،    نیخودسرانه  خود   .U.N. Doc ,2020نوامبر    27-23جلسه 

A/HRC/WGAD/2020/70, January 28, 2021, para 107.   

  

 ها و داوطلبانه  هیپاسخ به توص :UPR  ،2RP اطالعات [8] 

  2016سپتامبر    23،    تعهدات

،https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/thailand/session

_25_- 

_may_2016/recommendations_and_pledges_thailand_2016.pdf, p.  

11, para. 158.179.  

  

 ,2016سپتامبر    23ها و تعهدات داوطلبانه ،    هیپاسخ به توص :UPR   ،2RP اطالعات[9]
https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/thailand/session

_25_- 
_may_2016/recommendations_and_pledges_thailand_2016.pdf, p.  

11, para. 158.180  

  

حقوق بشر   یعال یایساریشده توسط دفتر کم نیحقوق بشر سازمان ملل متحد ، تدو یشورا[10] 

 مهی ضم 5حقوق بشر و بند  یشورا  1/ 5قطعنامه  مهیضم  15سازمان ملل متحد مطابق بند )ب( 

 ,U.N. Doc. A/HRC/WG.6/25/THA/2, March 7, 2016 ,16/21 یقطعنامه شورا

para. 70.  



  

17  

  

  

حقوق  ی عال یایساریکه توسط دفتر کم ی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، خالصه ا یشورا[11] 
  5حقوق بشر و بند    یشورا   1/ 5قطعنامه    مهی ضم  15بشر سازمان ملل متحد مطابق بند )ج(  

 ,U.N. Doc. A/HRC/WG.6/25/THA/3 ,16/21 .شده است  هیقطعنامه شورا ته  مهیضم
February 23, 2016, para. 67.  

  

حقوق  ی عال یایساریکه توسط دفتر کم ی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، خالصه ا شورای [12]
  5حقوق بشر و بند    یشورا  1/ 5قطعنامه    مهیضم 15 (c) بشر سازمان ملل متحد مطابق بند

 ,U.N. Doc. A/HRC/WG.6/25/THA/3 ,16/21 .شده است  هیقطعنامه شورا ته  مهیضم
February 23, 2016, para. 71.  

  

 ونیکنوانس مطابق با  لندیتا یاجرا گزارش نیگزی، "جا لندیحقوق بشر تا  یمل ونیسیکم [13] 
 (NHRCT) لندیحقوق بشر تا یمل ونیسیتوسط کم(CERD) ینژاد ضیهمه اشکال تبع رفع

"،https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Downloa
d 

.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fIFN%2fTHA%2f42390&Lang=en, 
p. 13.  

 
 

 .Tor Or.5.5/2561 حكم دادگاه شهرداري جنوب بانكوك به شماره [14]

  

Yiamyut Sutthichaya [15]  و Thaweeporn Kummetha, 

"BangkokPhnom Penh deal اخراج  Sam Sokha نامعلوم  ندهیو آ 

 ,2018 ,23 فبریه ,Prachathai " یلندیتا  دیپورت

https://prachatai.com/english/node/7645.  

  

دسامبر   7مواجه است" ، بانکوک پست ،    لندیبا اخراج از تا  ییای، "فعال کامبود  ترزیرو   [16]
2018    ،-https://www.bangkokpost.com/world/1589702/cambodian

.thailand-from-deport-filmmakerfaces 
 .G.A،    1966دسامبر    16، مصوب   (ICCPR) یاسیو س  یحقوق مدن  یالملل  نیبپیمان   [17]

 14، هنر.    لندیشده توسط تا  بی، تصو  A/6316 ، سند سازمان ملل متحد 2200A (XXI)رز.  

(3). 

 .13، بخش   B.E. 2477،   1934،  لندیتا یفریمحاکمه ک نییقانون آ [18]

  

  .22، بخش  B.E. 2546،   2003،  لندیاز کودکان در تا تیقانون حما [19]

 

https://www.bangkokpost.com/world/1589702/cambodian-filmmakerfaces-deport-from-thailand
https://www.bangkokpost.com/world/1589702/cambodian-filmmakerfaces-deport-from-thailand
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،   2010محاکمه پرونده نوجوانان و خانواده ،  نییدادگاه اطفال و نوجوانان و خانواده و آ لندیتا [20]

B.E. 2553  72و  70، بخش.  

 

 .B.E،   2010محاکمه پرونده نوجوانان و خانواده ،  نییو خانواده و آ دادگاه نوجوانان لندیتا [21]

  .73، بخش  2553

 

،   2010محاکمه پرونده نوجوانان و خانواده ،  نییدادگاه اطفال و نوجوانان و خانواده و آ لندیتا [22]

B.E. 2553  78و   73،  72،  70، بخش.  

 

  .90ش ، بخ B.E. 2477،  1934،  لندیتا یفریک یدادرس نییقانون آ [23]

،   لندیتا یجهان یدوره ا یحقوق بشر سازمان ملل متحد ، گزارش کارگروه بررس یشورا [24]

  158.70،  158.37، پاراگراف   2016 هیژوئ A/HRC/33/16  ،15 .اسناد سازمان ملل متحد 

 ،158.145  ،158.146   ،158.151  ،158.152   ،158.154.  

 

در چرخه دوم   لندیها و تعهدات داوطلبانه تا هیتوص ینکات برجسته اجرا"،  UPR اطالعات [25]

،  "مدت( انیم ی)به روز رسان 2018-2016 یجهان یدوره ا یبررس

https://www.uprinfo.org/sites/default/ 

files/document/thailand/session_25__may_2016/thailandimplementation

2ndcycle.pdf  ،p.9.  

 

در مورد حق استفاده از خدمات   5/2560، "گزارش شماره  لندیحقوق بشر تا یمل یشورا [26]

به خدمات   یدر صورت دسترس یشخص تیو رفاه دولت در ارتباط با حق و وضع یعموم یبهداشت

،   2017"،  انیو پناهجو یپناهندگان شهر یعموم یبهداشت

 .5E.pdfhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/report/report2560_ 

 

Ibid [27] 

  

 Rapeepong Suphanchaimat [28]به   یسالمت و دسترس  تیو همکاران ، وضع

:  20192020،    لندیدر بانکوک بزرگ ، تا  یپناهندگان شهر  نیدر ب  یبهداشت  یمراقبت ها

  است یس  یالملل  نیبرنامه ب   ادیبرآورده نشده ، بن  یازهاین   یها و بررس  استیس  لیو تحل  هیتجز

 .69، ص   2020دسامبر  1،  یسالمت ، نونتهابور

 

http://library.nhrc.or.th/ulib/document/report/report2560_5E.pdf
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Thana Boonlert[29]     ،"یشرکت ها  نیرتریپذ  بی محافظت از آس Asean"   بانکوک ،

 ،  2019نوامبر  2پست ، 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1785419/protectinga

seans-most-vulnerable  

  

GEM[30]   ،"2019" ، واریساخت پل ، نه د   ،

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866  .44، ص 

 

 

 

  

 كودكان و آموزش جهاني را نجات دهید ، "راههایي براي بهتر شدن [31]

 ، " لندیبر آموزش کودکان مهاجر در تا ی: مرورندهیآ

2014  ،http://thailand.worlded.org/wpcontent/uploads/2016/04/MESR-

Policy-Brief.pdf  .ملل متحد یو فرهنگ ی، علم ی[ آموزش32. ] 2، ص 

 ، "مسلحانه و آموزش یری، "بحران پنهان: درگ سازمان

2010  ،doc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190709https://unes 

  

علم  یآموزش[33] فرهنگ  ی،  سازمانده  یو  متحد  پا  یملل  توسعه  اهداف  ،    داریو  مهاجرت   ،

د  ی"آوارگ نه   ، ها  پل  ساختن  آموزش:  ،  وارهایو   "2019    ،

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866  .44، ص 

  

 CERD [34]29شهروندان ، بند.  ریغ هیعل ضیدر مورد تبع یعموم هی، توص 

 

CERD [35] اسناد  لیاسرائ زدهمیدهم تا س  یدوره ا یدر مورد گزارشها یانی، مشاهدات پا ،

 26، پاراگراف  2007ژوئن  CERD/C/ISR/CO/13  ،14 .سازمان ملل متحد

 

 .34، بخش   B.E. 2522  ،2017،  لندیقانون مهاجرت تا [36] 

  

 Siam [37] ی رقانونیغ یها یخارج ی، "حفاظت از کار برا یحقوق یالملل نیب امیس 

H.G.   ،-articles/labor-https://www.hg.org/legalی، "منابع حقوق لندیدر تا کارگران

36722-thailand-in-foreignworkers-illegal-for-protection 

  

شوند و قادر به  یم یکه وارد پادشاه یخارج یدر مورد غربالگر ریمقررات دفتر نخست وز [38]

 .2019دسامبر  B E 2562  ،25 ستندیبازگشت به کشور مبدا ن

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190709
https://www.hg.org/legal-articles/labor-protection-for-illegal-foreignworkers-in-thailand-36722
https://www.hg.org/legal-articles/labor-protection-for-illegal-foreignworkers-in-thailand-36722
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" ، ی خانگ یازهاین عیسر یاب یو ارز COVID-19 ریتأث لیو تحل هی، "تجز لندیاکسس  تا لمیاسا[39]

،   2020ژوئن 

https://drive.google.com/file/d/1h5ZADNKDqjTt7F1aKmnKyuDyr_UK 

7UvZ/view 

  

 دهد یاجازه م انیکه به زندان  2021 هیژانو 26در  نهیقطعنامه کاب [40]

 کنند  یو کار م شوندیم آزاد کشورهمسایه 3 

 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0046.P 

DF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/035/T_0046.P
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