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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١

وضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املف       
  ١٦/١٢ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  *الفلبني    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية               

والتقرير مقدم يف   .  اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           حلقوق
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
 حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن   املفوضية السامية 

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

 يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           وروعي. الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة

__________ 

 .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار -أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(العاملية حلقوق اإلنساناملعاهدات     

  احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة   

  قبلمل ُت/مل يصدق عليها  )٣(بعد االستعراض

التصديق 
االنضمام  أو
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )١٩٦٧(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٧٤(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٨٦(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      بال
  )٢٠٠٧(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 

  )١٩٨٦(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال    

  )٢٠٠٣(يف الرتاعات املسلحة 
وتوكول االختيـاري التفاقيـة     الرب

حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  )٢٠٠٢(املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم      

)١٩٩٥(  

ــوق  ــة حق اتفاقي
ــخاص ذوي  األش

  )٢٠٠٨(اإلعاقة 

ــول ــاري الربوتوك  االختي
   مناهضة التعذيبالتفاقية

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

  ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  القسري

ــات  التحفظـ
اإلعالنات  أو/و
  أو التفامهات/و

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال    

عـالن،  اإل. يف الرتاعات املـسلحة   
  )٢(٣املادة 

--  --  
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  احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة   

  قبلمل ُت/مل يصدق عليها  )٣(بعد االستعراض

ــراءات  إجــ
  )٤(الشكوى

الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٨٩(والسياسية 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد    

  )٢٠٠٣(املرأة 

اتفاقية القضاء علـى مجيـع        --
لعنـصري،  أشكال التمييـز ا   

  ١٤املادة 
 االختياري امللحق   الربوتوكول

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

  ذوي اإلعاقة
  ،٢٢اتفاقية مناهضة التعذيب املادة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣١ادة القسري، امل
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  ٧٧أسرهم، املادة 
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  بإجراء تقدمي البالغات

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة  
املتخـذة   اإلجراءات

  ق عليهامل يصد  )٥(بعد االستعراض

التــصديق 
االنضمام  أو
  اخلالفة أو

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة        
  واملعاقبة عليها، 
 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥١اتفاقية عـام    

  ،)٦(١٩٦٧الالجئني وبروتوكول عام 
ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

ن  والربوتوكـوال  ١٩٤٩أغسطس  /آب
  ،)٧( هبااإلضافيان امللحقان

ملنظمـة العمـل   االتفاقيات األساسـية    
  ،)٨(الدولية

  ،)٩(بروتوكول بالريمو
 اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

نظام روما األساسي   
للمحكمة اجلنائيـة   

  الدولية،
 ١٩٥٤اتفاقية عام   

ــع  ــة بوض املتعلق
األشخاص عـدميي   

  )١٠(اجلنسية

 املتعلقـة   ١٩٦١اتفاقية عام   
بوضع األشـخاص عـدميي     

  ،)١١(اجلنسية
ربوتوكول اإلضـايف األول    ال

ــام  ــف لع ــات جني التفاقي
١٢(١٩٤٩(،  

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
 بشأن الـشعوب    ١٦٩رقم  

  األصلية والقبلية،
اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     

 بشأن العمل الالئق    ١٨٩رقم  
  ينيملرتلللعمال ا
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الفلبني  )١٤(مناهضة التعذيب وجلنة   )١٣(، شجعت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٩يف عام     -١
على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري              

وقدمت جلنة حقـوق    . وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، على التوايل       
الطفل التوصية نفسها فيما يتعلق بالربتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي            

، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             اإلعاقة
 اجلنائية الدولية، والربوتوكـول     ة، ونظام روما األساسي للمحكم    )١٥(واالجتماعية والثقافية 

بأن تنظـر   أيضاً  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب     . )١٦(اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف    
ويف . )١٧( مـن االتفاقيـة    ٢٢ و ٢١عالنات املنصوص عليها يف املادتني      الفلبني يف إصدار اإل   

 أيضاً، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الفلبني على النظر يف إصـدار              ٢٠٠٩ عام
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة       

  .)١٨(العنصري
وض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني بانـضمام الفلـبني يف     وبينما رحب مف    -٢
 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية، فإنه أوصى بأن         ١٩٥٤ إىل اتفاقية عام     ٢٠١١ عام

 املتعلقة بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية وبأن تعتمد آلية         ١٩٦١تنضم الفلبني إىل اتفاقية عام      
  .)١٩(١٩٥٤أجل التنفيذ الكامل التفاقية عام لتحديد حالة انعدام اجلنسية من 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد الفلبني قانوناً           ٢٠٠٩يف عام     -٣

شامالً بشأن القضاء على التمييز، يشمل مجيع احلقوق اليت حتميها اتفاقية القضاء على مجيـع               
  .)٢٠(صريأشكال التمييز العن

إىل أن الفلبني   ) اليونيسيف(، أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠١١ويف عام     -٤
اعتمدت، يف الفترة التالية لالستعراض الدوري الشامل األول، عدداً من القـوانني املتعلقـة              

، املعروف باسم امليثاق األعظـم      ٩٧١٠حبماية النساء واألطفال، مثل قانون اجلمهورية رقم        
 املسمى قانون مكافحة استغالل األطفال يف ٩٧٧٥، وقانون اجلمهورية رقم   )٢٠٠٩(رأة  للم

  .)٢١(غري أن هذين القانونني مل ُينفذا على حنو متسق أو فعال). ٢٠٠٩(املواد اإلباحية 

  ةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العام  -جيم  
تعذيب بأن تتخذ الفلبني اخلطوات الضرورية لتعزيز واليـة         مناهضة ال جلنة  أوصت    -٥

وقدمت جلنة حقوق   . )٢٢( حلقوق اإلنسان، بطرق منها ختصيص موارد كافية       ةاللجنة الفلبيني 
وأوصت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          . )٢٣(الطفل توصيات مماثلة  

، ٢٠٠٩، يف عـام     )٢٥(التمييز العنـصري  ، وجلنة القضاء على     ٢٠٠٨، يف عام    )٢٤(والثقافية
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بإدراج مسألة تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف والية اللجنة الفلبينية            
  .حلقوق اإلنسان

 إىل أن اللجنـة     اليونيـسيف ، أشار فريق األمم املتحدة القطري و      ٢٠١١ويف عام     -٦
فهي تفتقر . عف مؤسسي وتواجه حتديات عديدةالفلبينية حلقوق اإلنسان ال تزال تعاين من ض

إىل سلطة اختاذ إجراءات احملاكمة يف القضايا وتعاين من ضعف امليزانية التشغيلية، وتفتقر أيضاً 
  .)٢٦(للموثوقية مما يهدد استمرار جدواها يف البلد

ونوهت جلنة القضاء على التمييز العنصري جبانب إجيايب هو عدم جواز ترقية رتب               -٧
عينة من ضباط القوات املسلحة الفلبينية ما مل حيصلوا على شهادة من اللجنة الفلبينية حلقوق               م

اإلنسان تثبت عدم تورطهم يف قضايا معلقة اُتهموا فيها بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان             
. )٢٧(أو تبني عدم صدور نتائج حتقيقات قضائية سابقة تفيد بارتكاهبم هلـذه االنتـهاكات             

 اللجنة أيضاً أن الدراسة اليت أعدهتا آلية األمم املتحدة للخـرباء املعنيـة حبقـوق                والحظت
الشعوب األصلية، بشأن الدروس املستفادة وحتديات إعمال حق الشعوب األصلية يف التعليم،            

  .)٢٨(تستشهد بعدد من األمثلة من الفلبني

  الة يف الدورة احلاليةاحل  احلالة يف الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(ألف  )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(ألف  )٢٩(اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ختامية  مالحظات
يف  واردة
 عراض السابقاالست

آخر تقرير قُـدم    
االسـتعراض   منذ

  السابق
مالحظات  آخر

  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

ــسطس /آب أغ
١٩٩٧  

يونيـه  /حزيران
٢٠٠٨  

سـبتمرب  /أيلول
٢٠٠٩  

ــدمي  ــد تق ــل موع حي
ــادي   ــرين احل التقري
ــاين   ــشرين والث والع

 ٢٠١٢والعشرين يف عام 

 اللجنة املعنية بـاحلقوق   
واالجتماعيـة   االقتصادية
  والثقافية

 /كــانون األول  ٢٠٠٥مايو /أيار
  ٢٠٠٦ديسمرب 

 /كانون األول 
 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــدمي  ــد تق حيــل موع
ــامس   ــرين اخل التقري

 ٢٠١٣والسادس يف عام 
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  هيئة املعاهدة

ختامية  مالحظات
يف  واردة
 عراض السابقاالست

آخر تقرير قُـدم    
االسـتعراض   منذ

  السابق
مالحظات  آخر

  حالة اإلبالغ  ختامية

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

ــشرين األول  /ت
  ٢٠٠٣أكتوبر 

سـبتمرب  /أيلول
٢٠١٠  

   فيه النظرُينتظر  -

ية بالقضاء على اللجنة املعن 
  التمييز ضد املرأة

ــسطس /آب أغ
٢٠٠٦  

تأخر تقدمي التقريـرين      -  -
السابع والثامن منذ عام    

٢٠١٠  

سـبتمرب  /أيلول  ١٩٨٩  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧  

ــار ــايو /أي م
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقرير    
  ٢٠١٣الثالث يف عام 

يونيـه  /حزيران  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٥  

يونيـه  /حزيران
٢٠٠٨  

 /األول رينتش
  ٢٠٠٩أكتوبر 

ــدمي  ــد تق حيــل موع
ــامس   ــرين اخل التقري

 ٢٠١٧والسادس يف عام 

ــول  الربوتوكـــ
االختيـاري املتعلــق  
بإشراك األطفـال يف    

  الرتاعات املسلحة

      -  

ــول  الربوتوكـــ
االختياري املتعلق ببيع   
ــاء   ــال وبغ األطف
األطفال واسـتغالل   
األطفــال يف املــواد 

  اإلباحية

ــار  - ــايو /أي م
٢٠٠٧  

  ُينتظر النظر فيه  

اللجنة املعنيـة بالعمـال     
  املهاجرين

 /كانون الثـاين    -
  ٢٠٠٨يناير 

أبريـل  /نيسان
٢٠٠٩  

تأخر تقدمي التقرير الثاين    
  ٢٠١١منذ عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

تأخر تقدمي التقرير األويل       
  ٢٠١٠منذ عام 

، واللجنة املعنية باحلقوق    )٣٢(اهضة التعذيب ، وجلنة من  )٣١(رحبت جلنة حقوق الطفل     -٨
 بالتقارير الدورية للفلبني اليت سارت على هنج املبـادئ          )٣٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 واللجنـة املعنيـة     )٣٤(ومع ذلك، تأسف جلنة مناهضة التعذيب     . التوجيهية املتعلقة باإلبالغ  
 ١١ سـنة و   ١٦ ألن التقريرين تأخر تقدميهما      )٣٥(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن تقريـر الفلـبني تـأخر             . سنة على التوايل  
  .)٣٦( سنة١١ تقدميه
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، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف قـضية          ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف عامي     -٩
بانون مبوجب إجرائهـا املتعلـق      وب س  شع كائن يف املناطق اليت يعيش فيها     جبل كاناتوان ال  

، سـوبانون وتتعلق هذه القضية بانتهاكات حلقوق شـعب        . باإلنذار املبكر والعمل العاجل   
 سوبانونمتثلت يف تنفيذ عمليات تعدين يف جبل كاناتوان، الذي يعترب مكاناً مقدساً لشعب              

  .)٣٧(سوبانوناألصلي، دون موافقة مسبقة من شعب 

  ات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهداتالردود على طلب  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدم من  املوضوع  موعد احللول  هيئة املعاهدة 

جلنة القضاء على    
  التمييز العنصري

  ؛ )٣٨(استعادة السلم يف املناطق املتأثرة بالرتاع املسلح  ٢٠١٠
  ؛)٣٩(شهادات احلق يف ملكية األراضي

  ؛)٤٠(كاناتواناملسألة املتعلقة جببل 

  معلقة

ــضة  ــة مناه جلن
  التعذيب

  ؛)٤١(منع التعذيب؛ والضمانات القانونية للمحتجزين  ٢٠١٠
حتقيقات فعالة يف ادعاءات التعـذيب؛ ومقاضـاة اجلنـاة          

  ؛)٤٢(ومعاقبتهم
  ؛ )٤٣( حلقوق اإلنسانةتعزيز والية اللجنة الفلبيني

منع العنف اجلنسي يف أماكن االحتجاز؛ ومشروع قـانون         
  ؛)٤٤(٢٠٠٨القضاء على االغتصاب يف السجون لعام 

  .)٤٥(األطفال احملتجزون

٢٠١٠  

  )٤٦(التعاون مع املكلفني باإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة أثناء الدورة السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة

ــاجرون   الزيارات اليت متت ــار٢٠(امله ــايو / أي  ١ -م
  ؛)٢٠٠٢يونيه /حزيران
 تـشرين   ١٤-٦(دون داخليـاً    املشر
  ؛)٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

 كـانون   ١١-٢(الشعوب األصـلية    
  ؛)٢٠٠٢ديسمرب /األول

  
 ٢١-١٢(اإلعدام بإجراءات مـوجزة     

  ).٢٠٠٧فرباير /شباط
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  احلالة الراهنة  احلالة أثناء الدورة السابقة  

الزيارات املتفق عليها   
  من حيث املبدأ

  السكن الالئق؛  .)٢٠٠٣(السكن الالئق 
 -ينـاير   /كـانون الثـاين   (االجتار بالبشر   

  ).٢٠١٢فرباير /شباط

الزيارات اليت طُلـب    
  إجراؤها

  ؛)٢٠٠٤(حرية التعبري 
  ؛)٢٠٠٦طُلبت يف عام (الفقر املدقع 
  ؛)٢٠٠٦طُلبت يف عام (املهاجرون 

ــسامة   ــات ال ــت يف(النفاي  طُلب
  ؛)٢٠٠٥عام 

، وكُررت  ٢٠٠٦طُلبت يف عام    (الغذاء  
  ؛)٢٠٠٧يف عام 

ــاء   ــاالت االختف ــت يف (ح طُلب
  ؛)٢٠٠٦ معا
ديـسمرب  / كـانون األول   ٩ (رهاباإل

ــررت يف ٢٠٠٥ ــشرين ١٨، وكُ  ت
  ؛)٢٠٠٧أكتوبر /األول

طُلبـت يف   (استقاللية القضاة واحملامني    
  ).٢٠٠٦عام 

  ؛)٢٠٠٤(حرية التعبري 
ينـاير  /مبدئياً يف كانون الثاين   (الفقر املدقع   

  ؛)٢٠٠٦
  ؛)٢٠٠٦(املهاجرون 

  ؛)٢٠١٠كُررت يف عام (النفايات السامة 
  ؛)٢٠٠٨كُررت يف عام (الغذاء 

 ٢٠٠٨كُررت يف عامي    (حاالت االختفاء   
  ؛)٢٠١١و
  ؛)٢٠١٠كُررت يف عام  (رهاباإل

كُـررت يف   (استقاللية القضاة واحملـامني     
  ؛)٢٠١١ عام

طُلبـت يف   (املدافعون عن حقوق اإلنسان     
  ؛)٢٠١٠ ، وكُررت يف عام٢٠٠٨ عام

  ؛)٢٠١٠طُلبت يف عام (احلقوق الثقافية 
، ٢٠٠٩ طُلبت يف عـام   (ملشردون داخلياً   ا

  ؛)٢٠١١وكُررت يف عام 
طُلبت يف عـام    (استقاللية القضاة واحملامني    

  ؛)٢٠١١، وكُررت يف عام ٢٠٠٦
  ؛)٢٠١١طُلبت يف عام (الصحة 

  ؛)٢٠١١طُلبت يف عام (مسائل األقليات 
حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيـات      

  ؛)٢٠١١طُلبت يف عام (
  ).٢٠١١ طُلبت يف عام(عسفي االحتجاز الت

الردود على رسـائل    
ــداءات  االدعــاء والن

  العاجلة

 بالغاً خالل الفترة املشمولة     ٤٧أُرسل  
 ٢١باالستعراض، وردت احلكومة على     

  .منها
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، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ٢٠١٢ويف عام   -١٠
 حالة مت توضيحها على أسـاس       ٣٥ حالة؛ منها    ٧٨٢شائه،  إىل أنه أحال للحكومة، منذ إن     

 مت توضيحها على أساس املعلومـات املقدمـة مـن           ١٢٦املعلومات الواردة من املصدر، و    
  .)٤٧(ُيبت فيها بعد  حالة مل٦٢١احلكومة، و

، التمست جلنة القضاء على التمييز العنصري مزيداً من املعلومـات           ٢٠٠٩ويف عام     -١١
ارير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات            بشأن متابعة تق  

موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـسكان             
 أيضاً، أوصت اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع العمـال           ٢٠٠٩ ويف عام . )٤٨(األصليني

تؤيد الفلبني توصيات املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان       املهاجرين وأفراد أسرهم بأن     
  .)٤٩(للمهاجرين

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ويف  )٥٠(٢٠٠٨ قدمت الفلبني تربعاً مالياً للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام           -١٢
  .)٥١(٢٠١١عام 

حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة       -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 ، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،        ٢٠٠٨يف عام     -١٣

اً يف مراجعة وإلغاء األحكام التمييزية ضد املـرأة، الـيت           فياكحترز تقدماً    بقلق، أن الفلبني مل   
إجـراء مراجعـة شـاملة      وحثت اللجنة الفلبني على     . تزال قائمة يف التشريعات الوطنية     ال

وحثتـها علـى وجـه      . لتشريعاهتا بغية ضمان املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة        
اعتماد مشروع قانون اخليانة الزوجية الذي يهدف إىل إلغاء األحكام التمييزية       اخلصوص على   

، وإىل مراجعة تفسري    "الزنا"و" املعاشرة غري الشرعية  "اجلنائي املنقح املتعلقة مبسأليت     يف القانون   
دون  ةقانون األحوال الشخصية للمسلمني الذي يسمح بتعدد الزوجـات وبـزواج الفتـا            

  . )٥٢( سنة١٨ سن
، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           ٢٠١١ ويف عام   -١٤
الفلبني على اغتنام الفرصة اليت أتاحها اعتماد       ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (صيات  والتو

، العتمـاد التـشريعات     ٢٠٠٩ امليثاق األعظم للمرأة، الذي دخل حيز النفـاذ يف عـام          
فمثالً، حثت اللجنة الفلبني مرة أخرى علـى اختـاذ          . )٥٣(التعديالت الالزمة حلماية املرأة    أو
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 ١٩٩٠عـام   مـن قواعـد     ) أ(٥ من قانون العمل أو املادة    ) أ(١٣٥ املادةخطوات لتعديل   
 مبا يوائم التشريعات على حنو تام مـع اتفاقيـة           ٦٧٢٥ تنفيذ قانون اجلمهورية رقم    أنبشـ

 بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل )١٩٥١(١٠٠ منظمة العمل الدولية رقم 
  .)٥٤(ذي قيمة متساوية

قلقها إزاء التمييـز الـذي      جمدداً عن   ت جلنة حقوق الطفل     أعرب،  ٢٠٠٩ ويف عام   -١٥
. يواجهه العديد من األطفال يف سبيل حصوهلم على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم           

يزال يؤثر على الطفلة، وألن    تزال اللجنة يساورها القلق إزاء التمييز حبكم الواقع الذي ال          وال
وأوصت جلنة حقوق   . )٥٥(األطفال املولودين خارج إطار الزواج    تبحث بعد حالة     الفلبني مل 

وتعزز تطبيقهـا؛ وبـأن تـنقح       على مجيع القطاعات    الطفل بأن تعمم الفلبني خطة الطفلة       
تشريعاهتا الوطنية لتمنح األطفال املولودين خارج إطار الزواج احلق يف معاملة متساوية مـع              

  .)٥٦(اآلخرين، مبا يف ذلك حقهم يف اإلرث

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير الـيت تفيـد             ٢٠٠٩يف عام     -١٦

حبدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، منها التعذيب، وإساءة املعاملة، واإلعدام خارج           
نة بأن تتخـذ الفلـبني مجيـع        وأوصت اللج . نطاق القضاء، واالختفاء القسري، واملضايقة    

وقدمت . )٥٧(اخلطوات الالزمة لضمان محاية راصدي حقوق اإلنسان من التخويف أو العنف         
، وجلنة حقـوق    )٥٨(٢٠٠٨اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام         

 تعزز الفلبني   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن    . ، توصيات مماثلة  )٥٩(٢٠٠٩الطفل، يف عام    
براجمها التدريبية املقدمة جلميع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف جمـال احلظـر املطلـق               

  . )٦٠(للتعذيب
عن قلقها إزاء ادعاءات االستخدام الـروتيين       أيضاً  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -١٧

وأوصت .  لدى الشرطة  والواسع النطاق للتعذيب وإساءة املعاملة ضد املشتبه فيهم احملتجزين        
 تـورط  التحقيق الفعال والرتيه يف مجيع ادعاءات        من أجل اللجنة بأن تتخذ الفلبني خطوات      

 وحثـت . أعضاء أجهزة إنفاذ القانون يف عمليات اإلعدام خارج القضاء واالختفاء القسري          
ت وقـدم . )٦١(٥٨٤٦على اعتماد مشروع قانون مكافحة التعذيب رقم   أيضاً  اللجنة الفلبني   

  .)٦٢(جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة
، أشار املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء             ٢٠٠٩ويف عام     -١٨
 ٢٠٠٨بإجراءات موجزة أو تعسفاً، يف التقرير الذي قدمه متابعةً لتقريره املقدم يف عـام                أو

اليت تليب  إلصالحات  بشأن زيارته للفلبني، إىل أن احلكومة تستحق اإلشادة إلجرائها بعض ا          
. ، ولتوجيهها رسالة إىل اجليش أسفرت عن خفض كبري يف عدد حاالت القتل             جزئياً توصياته

ومع ذلك، ال تزال ترد تقارير بشأن ارتكاب عدد كبري من عمليات اإلعدام خارج القضاء               
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ه مـن   وعموماً، يتمثل أهم وج   . ضد أعضاء املنظمات املدنية، دون أية مساءلة ُتذكَر للجناة        
 أو  أوجه القصور يف فشل احلكومة يف تنفيذ اإلصالحات املهمة العديدة الـيت مت حتديـدها              

، قدم فريق األمم املتحدة القطري واليونيسيف       ٢٠١١ ويف عام . )٦٣(جتسيدها يف املؤسسات  
  . )٦٤(تعليقات مماثلة

غـري  ، أعرب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو           ٢٠١٢ويف عام     -١٩
الطوعي عن أسفه لعدم تلقيه رداً من احلكومة على ادعائه العام الـذي وجهـه إليهـا يف                  

 املقدمة حبجة   طلب احلماية القضائية   بشأن رفض حمكمة االستئناف اللتماسات       ٢٠٠٩ عام
فشل مقدمي االلتماسات يف إثبات تعرض حقوقهم يف احلياة أو احلرية أو األمـن لالنتـهاك         

 رغم رسالة التذكري اليت وجهها الفريق العامل إىل احلكومة يف هذا الصدد             للتهديد، وذلك  أو
  .)٦٥(٢٠١١يف عام 

وفيما يتعلق بأوضاع السجون، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتدابري اليت اختـذهتا              -٢٠
، ومنها إطالق سراح تسعة يف املائة السياسة العقابيةالفلبني من خالل مكتب إدارة السجون و 

القلق إزاء شدة اكتظاظ السجون وتدين مستوى املرافق ونقص         لكنها تشعر ب  جناء، و من الس 
وقدمت اللجنة إىل الفلبني عدة توصيات منها اعتماد قانون حتديث مكتب           . املرافق األساسية 
  .)٦٦(٢٠٠٧ لعام السياسة العقابيةإدارة السجون و

ومع . نساء وأطفاهلن ورحبت جلنة حقوق الطفل بسن قانون مكافحة العنف ضد ال           -٢١
ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تزايد حاالت العنف املرتيل، وعدم اإلبالغ عن العنـف               

وأعربت اللجنة جمدداً عن قلقها إزاء ادعاءات تعـرض األطفـال           . املرتيل يف أغلب األحيان   
  .)٦٧(لإليذاء اجلنسي يف املؤسسات الدينية

ى تكثيف محلتـها للتوعيـة ضـد العقـاب          وحثت جلنة حقوق الطفل الفلبني عل       -٢٢
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الفلبني مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ دراسة األمـم             . )٦٨(البدين

  .)٦٩(املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال
وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدداً عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون     -٢٣

وأعرب فريق األمم   . رضهم بشكل خاص ألشكال خمتلفة من العنف واإليذاء       يف الشوارع وتع  
 بأن تركز الفلبني علـى      وأوصت اللجنة . )٧٠(املتحدة القطري واليونيسيف عن شواغل مماثلة     

 منها ضمان حق األطفال يف التعليم عن طريق ربط احلـق يف التعلـيم بربنـامج                 مجلة أمور 
  .)٧١(افة إىل تدابري أخرىالتحويالت النقدية املشروطة، باإلض

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ادعاءات استمرار تعـرض األطفـال         -٢٤
وأعربـت جلنـة    . )٧٢(لالختطاف والتجنيد من جانب اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة        

ق ة حقو وقدمت جلن . )٧٣(حقوق الطفل وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن شواغل مماثلة         
 منها اختاذ مجيع التدابري اجملدية للقضاء على األسباب اجلذريـة           الطفل عدة توصيات للفلبني   
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ودعت اللجنة الفلبني   . )٧٤(لتجنيد األطفال واستغالهلم من جانب هذه اجلماعات، ومنع ذلك        
  من قانون  ١٠ املادة    الذي يكتنف  غموضتدارك ال إىل اختاذ التدابري التشريعية الضرورية ل     أيضاً  

، اليت حتظر جتنيد األطفال، وذلك لـضمان معاقبـة خمـالفي هـذا              ٧٦١٠اجلمهورية رقم   
 منها مواصلة   الدولية إىل الفلبني اختاذ خطوات    منظمة العمل   خرباء  وطلبت جلنة   . )٧٥(القانون

ويف . )٧٦(جهودها من أجل إعادة تأهيل األطفال املتأثرين بالرتاع املسلح وإدماجهم يف اجملتمع           
 املـسلحة   اتسألة نفسها، أشارت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع         إطار امل 

 منـها تنفيـذ      إىل مجلة أمـور    ٢٠١١أبريل  /نيسانإىل أهنا دعت خالل زيارهتا للفلبني يف        
التوصيات احملددة املقدمة من األمني العام وفريق جملس األمـن العامـل املعـين باألطفـال                

  .)٧٧(لحة املساتوالرتاع
 القتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل     ونوهت اللجنة املعنية باحلقوق ا      -٢٥

نهما أعربتا عن القلق إزاء ارتفاع عدد       لكباجلهود املختلفة الرامية إىل مكافحة عمل األطفال،        
اء  سنة، وكذلك إزاء ارتفاع عدد النس      ١٤ سنوات و  ٥األطفال العاملني الذين هم بني سن       

. )٧٨(واألطفال الذين ال يزالون يتعرضون لالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري          
وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، وفريق األمم املتحدة القطري، واليونيسيف، عـن             

وحثت جلنة حقوق الطفل الفلبني على تكثيف جهودها من أجل مكافحة           . )٧٩(شواغل مماثلة 
ال ومحايتهم من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي، مبا يف ذلك أسوأ            عمل األطف 

  .)٨٠(أشكال عمل األطفال
وفيما يتعلق باألعداد الكبرية من الفلبينيني العاملني باخلارج الذين يقعـون ضـحية               -٢٦

ـ             انوين االجتار، أوصت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين بتعزيز محلة مكافحة التوظيف غري الق
  .)٨١(وبتوفري األموال الكافية لتنفيذ خطة عمل االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
أشار فريق األمم املتحدة القطري واليونيسيف إىل أن املناخ الذي يـسوده انعـدام                -٢٧

. )٨٢(وعدم املساءلة قد أدى إىل افتقاد الثقة يف قطاعي األمن وإنفاذ القـانون            األمن والفساد   
إىل مناخ يـشجع    قلة فرص الوصول إىل العدالة مقرونة بالقصور يف تنفيذ القوانني           وقد أدت   

كما أنه يف اجملتمعات الـيت      . على اللجوء إىل طرق بديلة للوصول إىل العدالة وحل الرتاعات         
 تكـون عقوبـة اإلعـدام أمـراً         ، الفعالية ميد أو عد  س فا  على أنه  القضائينظامها  نظر إىل   ُي

  .)٨٣(واقعاً
ورغم ما تبذله الفلبني من جهود ملكافحة الفساد، الحظت اللجنة املعنية بـاحلقوق               -٢٨

وأوصت اللجنة بأن   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بقلق، استمرار تفشي ظاهرة الفساد       
ها للتحقيق يف قضايا الفساد وملراجعـة سياسـة العقوبـات املتعلقـة             تكثف الفلبني جهود  

أيضاً بأن تقدم الفلبني التـدريب لـضباط        اللجنة  وأوصت  . باملخالفات ذات الصلة بالفساد   
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وقدمت جلنـة  . )٨٤(الشرطة وموظفي إنفاذ القانون، وبأن تطلق محالت توعية يف هذا الصدد          
  .)٨٥(حقوق الطفل توصيات مماثلة

وصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ الفلبني اخلطوات الضرورية لضمان عـدم            وأ  -٢٩
. )٨٦(، لالعترافات اليت ُتنتزع حتت وطأة التعذيب أو اإلكـراه         كل األحوال قبول احملاكم، يف    

وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الفلبني التدابري الضرورية لتعزيز برنامج محاية الشهود مبوجب             
ود وأمنهم ومزاياهم، وذلك لضمان سالمة الشهود، وبأن تـويل الفلـبني            قانون محاية الشه  

 أشار املقرر اخلاص إىل     ويف هذا الصدد،  . )٨٧(أولوية عالية لتمويل هذا الربنامج وتعزيز فعاليته      
 وراء  اية الشهود هو أحـد األسـباب الرئيـسية         منها أن عدم إصالح برنامج مح      عدة أمور 

  .)٨٨( البلداستمرار اإلفالت من العقاب يف
وحثت جلنة حقوق الطفل الفلبني على ضمان اإلعمال الكامـل ملعـايري قـضاء                -٣٠

  . )٨٩(األحداث، واختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم ختفيض سن املسؤولية اجلنائية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
واالجتماعية والثقافية بأن تعتمد الفلـبني      أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية        -٣١

قانوناً يعترف حبق الرجال والنساء يف الطالق، وفك الرابطة الزوجية عن طريـق القـانون،               
  . )٩٠(والزواج مرة أخرى بعد الطالق

. )٩١(والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق ارتفاع عدد األطفال غري املسجلني يف البلد             -٣٢
 منها ضمان ختصيص موارد كافيـة ملراكـز          اختاذ عدة خطوات   فلبني على وحثت اللجنة ال  

التسجيل؛ واختاذ مزيد من التدابري لضمان سهولة وصول السكان إىل مراكز التسجيل، مبا يف              
ذلك املراكز الواقعة يف أبعد املناطق يف البلد؛ وإنشاء آلية لتشجيع وتوفري التسجيل املتـأخر               

على أن تيسر لآلباء، أياً كـان وضـعهم املتعلـق           أيضاً  وشجعت اللجنة الفلبني    . )٩٢(جماناً
  .)٩٣(باإلقامة، تسجيل أطفاهلم املولودين باخلارج

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

نتشر هبا حوادث قتل الصحفيني يف غري أوضـاع         أشارت اليونسكو إىل أن الفلبني ت       -٣٣
 اهلجمات على الصحفيني والعـاملني يف وسـائط اإلعـالم           إن استمرار ت  قالو. )٩٤(الرتاع

ـ      ومشكلة اإلفالت من العقاب النامجة عن ذلك       تـأثري   ه يشكل مصدر قلق بالغ قد ينجر عن
  . )٩٥(وسائط اإلعالم حىت اآلناليت تتمتع هبا سليب على احلرية النسبية 

وأشار فريق األمم املتحدة القطري واليونيسيف إىل أن الفلبني تتمتع ببيئة جمتمع مدين     -٣٤
غري أن اجلماعات اليت تعترب معارضة للربنامج األمين للحكومة عادةً ما تتعرض  . مفعم باحليوية 
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بـسن  وأوصى فريق األمم املتحدة القطري واليونيـسيف        . للتشهري العلين دون إمكانية الرد    
  .)٩٦(تشريع قوي حيظر هذه املمارسة ويفرض عقوبات جنائية على مرتكبيها

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
يساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق ألن نقص فرص        -٣٥

وحثت اللجنة الفلـبني    .  على اهلجرة  العمل محل الكثري من السكان الذين هم يف سن العمل         
على زيادة جهودها من أجل احلد من البطالة والعمالة الناقصة عن طريق اختاذ تدابري حمـددة                
اهلدف على املستوى احمللي لصاحل الشباب والعمال غـري املـاهرين والعمـال املفتقـرين               

  .)٩٧(للخربة
أيضاً ألن  تماعية والثقافية عن قلقها     وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج       -٣٦

ال يوفر مستوى معيشياً الئقـاً       حبيث   متدٍناحلد األدىن لألجور، ال سيما يف قطاع الزراعة،         
وأوصت اللجنة بأن ختصص الفلبني موارد بشرية ومالية كافيـة          . )٩٨(للعمال وألفراد أسرهم  

 منتظمة ومستقلة؛ والرصد الدقيق     لوزارة العمل والعمالة لتمكينها من القيام بعمليات تفتيش       
  .)٩٩(٢٠٠٤لتنفيذ اإلطار املتعلق بإنفاذ معايري العمل لعام 

وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية الفلبني على اختاذ التدابري الالزمة لـضمان               -٣٧
متتع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة، الذين يقل سنهم عن الـسن الـدنيا احملـددة مـن           

 سنة، باحلمايـة الـيت تكفلـها اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                ١٥، وهي   احلكومة
  .)١٠٠(بشأن احلد األدىن لسن االستخدام) ١٩٧٣(١٣٨ رقم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
ع لثقافية بالقلق إزاء ارتفـا    تشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا        -٣٨
 الفقر الرمسي، وإزاء الفـوارق اإلقليميـة        خطة املئوية لألشخاص الذين يعيشون دون       النسب

 وقدمت جلنة حقـوق الطفـل     . )١٠١(الواسعة بني منطقة العاصمة الوطنية وأفقر مناطق البلد       
. )١٠٢( تعليقات مماثلـة   ٢٠١٨-٢٠١٢اعدة اإلمنائية للفترة    وإطار عمل األمم املتحدة للمس    

 بأن ختصص الفلبني اعتمادات مالية كافية لتنفيذ اسـتراتيجيتها الستئـصال            وأوصت اللجنة 
الفقر، وبأن تـضمن إدمـاج احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف هـذه                 

  .)١٠٣(االستراتيجية
 يف املائة من سكان احلضر ال يزالون يعيشون ٣٠والحظت اللجنة أيضاً بقلق أن حنو   -٣٩

مية وأحياء فقرية تقام أحياناً يف مناطق حمفوفة مبخاطر شديدة، تنعدم           يف مستوطنات غري نظا   
فيها اهلياكل األساسية واخلدمات أو ال يتوافر هبا إال القليل من هذه اهلياكـل واخلـدمات،                

كما تأسف اللجنة لعدم تنفيـذ الفلـبني        . )١٠٤(ويعيش سكاهنا حتت هتديد مستمر باإلخالء     
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 املتعلقة مبنع اإلخالء القسري غري القانوين، وتعرب عن استمرار          )١٠٥(ملعظم توصياهتا السابقة  
قلقها إزاء تنفيذ علميات اإلخالء القسري على نطاق واسع ضد األسر احلضرية لغرض جتديد       

 منها أن تضمن التنفيذ الفعال      ثت اللجنة الفلبني على مجلة أمور     وح. وجتميل املناطق احلضرية  
للقوانني واللوائح اليت حتظر عمليات اإلخالء واهلدم غري القانونية؛ وأن تعزز واليـة اللجنـة               
الرئاسية لشؤون الفقراء احلضريني؛ وأن جتري مشاورات مع السكان املتأثرين قبـل تنفيـذ              

  .)١٠٦(مشاريع تنمية وجتديد املناطق احلضرية

  ةاحلق يف الصح  -حاء  
شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة الفلـبني علـى              -٤٠

التصدي ملشكلة وفيات األمهات نتيجة عمليات اإلجهاض الـسرية، والنظـر يف مراجعـة              
وقدمت جلنة حقوق الطفل توصـيات      . )١٠٧(تشريعاهتا اليت جتّرم اإلجهاض يف مجيع الظروف      

  .)١٠٨(مماثلة
 إىل عدم   ٢٠١٨-٢٠١٢طار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        وأشار إ   -٤١

. حدوث اخنفاض ملحوظ يف معدل وفيات األمهات أو املواليد خالل السنوات القليلة املاضية            
وأشار أيضاً إىل أن عدم القدرة على حتقيق خفض ملحوظ ُيعزى إىل جمموعة من العوامـل،                

احلصول على وسائل منع احلمل احلديثة واألكثر فعالية، وتزايد منها اخلصوبة العالية، وصعوبة  
حاالت احلمل بني املراهقات، وتدين مستوى التعليم والتغذية لدى األمهات، وضعف فرص            
احلصول على جمموعة من اخلدمات اليت يقدمها العاملون الصحيون املهرة، ال سـيما أثنـاء               

  .)١٠٩(الرعاية التوليدية الطارئة

  ق يف التعليماحل  -طاء  
. الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق تزايد عدد األطفال غـري امللـتحقني باملـدارس               -٤٢

. )١١٠(وكررت اللجنة قلقها إزاء تدين مستوى مرافق املدارس، ال سيما يف املنـاطق النائيـة              
  .)١١١(وحثت اللجنة الفلبني على ختصيص املوارد املالية والبشرية والتقنية الضرورية للتعليم

وأشارت اليونسكو إىل أن مظاهر التفاوت االقتصادي الشديد يؤدي إىل تفاوت يف              -٤٣
 األطفال إىل ترك التعليم واالجتـاه إىل        ويتجلى ذلك باخلصوص يف اضطرار    مستوى التعليم،   

وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل الفلبني أن تتخذ التدابري الـضرورية         . )١١٢(العمل
وطلبـت  .  سنة، بغية مكافحة عمل األطفال     ١٥ سنة إىل    ١٢عليم اإللزامي من    لرفع سن الت  

اللجنة أيضاً إىل الفلبني أن تواصل اختاذ تدابري لتحسني أداء نظام التعليم، ال سـيما بزيـادة                 
 سنة يف   ١٥معدالت االلتحاق باملدارس ومعدالت احلضور بني األطفال الذين هم دون سن            

  .)١١٣(انوية على السواءاملدارس االبتدائية والث
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  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشارت اليونسكو إىل أن خطة الفلبني اإلمنائية املتوسطة األجل املتعلقـة بالثقافـة               -٤٤

 حتدد التحديات الرئيسية اليت تواجهها الثقافة يف البلد، ومنها          ٢٠١٠-٢٠٠٤والفنون للفترة   
لجميع فرصة املشاركة يف عملية التنمية الثقافية       األخذ بالدميقراطية وتوفري اآلليات اليت تتيح ل      

الوطنية؛ وتعزيز ثقافة السالم والوحدة وتعزيز اهلوية الوطنية؛ وتكثيف اإلجراءات الثقافية من            
  .)١١٤(أجل محاية حقوق الشعوب األصلية؛ وتشجيع الوئام يف إطار التنوع الثقايف

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
لطفل عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة شاملة تكفل حـصول           أعربت جلنة حقوق ا     -٤٥

على قدم املساواة مـع      األطفال ذوي اإلعاقة على اخلدمات االجتماعية والتعليمية والصحية       
اآلخرين، وإزاء االنتشار الواسع لإلعاقة بني األطفال الفلبينيني جراء عدد من العوامل، منـها    

وأوصت اللجنة بأن تعزز الفلبني     . )١١٥(لمرافق الصحية سوء التغذية وظروف املعيشة املفتقرة ل     
  . )١١٦(تدابريها الرامية إىل محاية حقوق الطفل وتعزيزها

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد باستمرار               -٤٦

ألصلية، اليت ال تزال تتضرر بشدة مـن الـرتاع          انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة للشعوب ا     
وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار وقوع قادة جمتمعات الشعوب األصلية            . املسلح

ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعرضهم لالختفاء القسري واالحتجاز، وإزاء           
ات املـسلحة ألراضـي الـشعوب       التقارير اليت تشري إىل احتالل القوات املسلحة واجلماع       

وحثت اللجنة الفلبني على مواصلة جهودها من أجل استعادة الـسالم يف املنـاطق           . األصلية
املتأثرة بالرتاع املسلح، ومحاية الشعوب األصـلية، وضـمان إجـراء حتقيقـات مـستقلة               

  .)١١٧(ونزيهة
فية، وفريـق األمـم     وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا        -٤٧

 يتضمن أحكامـاً    ١٩٩٥املتحدة القطري، واليونيسيف، إىل أن قانون التعدين الفلبيين لعام          
وحثت اللجنـة   . )١١٨(١٩٩٧تتناقض تناقضاً صرحياً مع قانون حقوق الشعوب األصلية لعام          

الـشعوب  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفلبني على تنفيذ قانون حقوق           
، وذلك بأن تضمن أال تؤدي األنشطة االقتصادية املنفـذة يف منـاطق              تنفيذاً كامالً  األصلية

  .الشعوب األصلية، ال سيما التعدين، إىل آثار سلبية على محاية حقوق الشعوب األصلية
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تبّسط الفلبني عملية احلصول علـى              -٤٨

ق يف ملكية األراضي وبأن تتخذ تدابري فعالة من أجل محاية اجملتمعات احمللية من              شهادات احل 
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وأوصـت  . )١١٩(األعمال االنتقامية واالنتهاكات اليت تتعرض هلا يف سياق ممارسة حقوقهـا          
اإلجراءات املوضوعة لتنظيم /اللجنة أيضاً بأن تتحقق الفلبني من أن اهلياكل واملبادئ التوجيهية     

ول على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية تتفق وقانون حقـوق      عملية احلص 
الشعوب األصلية روحاً ونصاً، وبأن تضع أطراً زمنية واقعية لعمليات التشاور مع الـشعوب              

  .)١٢٠(األصلية
 يف الذي طال أمدهوأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الرتاع اإلثين والسياسي           -٤٩
وأشارت اليونيسيف إىل أن الوضع املتعلـق بـصحة         . )١٢١(داناو تسبب يف تفشي الفقر    مين

األطفال وتغذيتهم يف الكثري من مناطق مينداناو أسوأ من مثيله يف املنـاطق األخـرى مـن                 
  .)١٢٢(الفلبني
وبينما نوَّهت جلنة حقوق الطفل بإدراج شواغل الشعوب األصلية، ألول مـرة، يف               -٥٠

، فإهنا أعربت جمدداً عن قلقها إزاء تفشي ٢٠١٠-٢٠٠٤املتوسطة األجل للفترة خطة التنمية 
الفقر بني األقليات والشعوب األصلية وإزاء ضعف سبل حصوهلا على اخلدمات االجتماعية            

وأوصت اللجنة بأن تعزز الفلبني جهودها من أجل تنفيـذ قـانون            . )١٢٣(والصحية والتعليم 
 اجملتمعات احمللية واملدارس بالطابع املتعدد الثقافات للمجتمع  حقوق الشعوب األصلية، وتوعية   

. )١٢٤(إلثنية املختلفة ولغاهتـا وآرائهـا     الفلبيين وبأمهية أن يراعي نظام التعليم تقاليد الفئات ا        
 جتنيد أطفال الشعوب األصلية من جانب       بالعمل على منع  وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً      

  .)١٢٥(القوات املسلحة
أن تقريـر   بأسـف   ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة         ٢٠١١ويف عام     -٥١

احلكومة ال يتضمن أية معلومات رداً على تعليقاهتا السابقة بشأن التمييـز املمـارس ضـد                
 جلنة اخلرباء احلكومة على تقدمي تفاصيل كاملة بـشأن التـدابري            توحث. السكان األصليني 

ان األصليني من التمييز، مبا يف ذلك بتنفيـذ األحكـام ذات   املتخذة أو املتوخاة حلماية السك    
الصلة املدرجة يف قانون حقوق الشعوب األصلية؛ وبشأن أي تدابري اُتخذت لضمان حصول             

  .)١٢٦(كنهم من ممارسة مهنهم التقليديةالسكان األصليني على األراضي واملوارد مبا مي

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ميم  
أعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن تقديرها للفلبني إليالئها مسألة اهلجـرة              -٥٢

وأوصت اللجنة الفلبني، يف مجلـة      . )١٢٧(أولوية يف جدول أعمال سياساهتا احمللية واخلارجية      
أمور، مبواصلة أنشطتها وتعزيزها فيما خيص تقدمي املساعدة القانونية إىل العمال املهـاجرين             

نيني، وإعالمهم بسبل االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحة هلـم عـن طريـق وزارة              الفلبي
واملناسبة الـواردة يف    قدر اإلمكان األحكام ذات الصلة      و؛ وبأن تدمج تدرجيياً     )١٢٨(اخلارجية

  .)١٢٩(االتفاقية يف االتفاقات الثنائية
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ـ            -٥٣ . داهم إىل اخلـارج   وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع األطفال الذين هاجر وال
 منها دعم إجراء دراسة شاملة هتـدف إىل وضـع           عت اللجنة الفلبني على مجلة أمور     وشج

  .)١٣٠(استراتيجيات مناسبة تكفل محاية هؤالء األطفال ومتتعهم الكامل حبقوقهم
وسلّمت اللجنة بأن جغرافية آالف اجلزر يف الفلبني جتعل من الصعوبة رصد حركة               -٥٤

ة احلدود على حنو فعال، من أجل منع اهلجرة غري النظامية ومحاية حقـوق              األشخاص ومراقب 
  .)١٣١(مجيع العمال املهاجرين

، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تعزز الفلبني          ٢٠١١ويف عام     -٥٥
إمكانيـة  سبل وصول الالجئني إىل سوق العمل وأن تيسر إمكانية جتنيسهم بغيـة تعزيـز               

  .)١٣٢( اجملتمع وحتقيق حل مستدام ملشكلتهمإدماجهم يف

  املشردون داخلياً  -نون  
وتزايـد معدلـه،     أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار تشرد األطفال           -٥٦

وحثت الفلبني على ضمان حصوهلم على اخلدمات االجتماعية والـصحية وعلـى التعلـيم              
  .)١٣٣(ومقومات النمو

ملتحدة لشؤون الالجئني بإدماج مبادئ محايـة املـشردين         ورحبت مفوضية األمم ا     -٥٧
  .)١٣٤(داخلياً يف خطة القوات املسلحة الفلبينية لتوفري السلم واألمن الداخليني

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -سني  
الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن الفلبني مل تعاجل بعد األثر االجتماعي والبيئـي                -٥٨

، وأوصت بأن يشمل اإلطار التنظيمي يف البلد مطلبـاً يتعلـق            ١٩٩٥لعام  لقانون التعدين   
  .)١٣٥(باملسؤولية االجتماعية ومحاية البيئة

وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن تواصل الفلبني تعزيز جهودها خلفض التلوث              -٥٩
؛ وبأن تضع برامج    واحلد من تدهور البيئة عن طريق تعزيز تنفيذ القوانني احمللية املتعلقة بالبيئة           

؛ وتتخذ تدابري فعالة لزيادة فرص احلصول على مـاء          بشأن الصحة البيئية   تثقيفية يف املدارس  
سيما يف املناطق الريفية واألحياء الفقرية؛ وتضع وتنفـذ          الشرب اآلمن واملرافق الصحية، ال    

  .)١٣٦(ايتهمين من الكوارث الطبيعية ومحخطة عمل أو استراتيجية ملساعدة األطفال املتضرر
 إىل أن   ٢٠١٨-٢٠١٢وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -٦٠

وبّين أن من املتوقـع أن      . الظواهر اجلوية الشديدة والكوارث الطبيعية تشكل هتديداً مستمراً       
يتسبب تغري املناخ يف مزيد من االضطرابات اجلوية والفيضانات وموجات اجلفاف الطويلة،            

انتشار األمراض  من  ومزيد من املخاطر اليت هتدد اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي، وأن يزيد            
ويعتـرب  .  أصـالً   يف البلد  جتماعية االقتصادية اهلشة  املنقولة بالنواقل، وأن يفاقم األوضاع اال     
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 جزيرة يف ٧ ٠٠٠من   الذين يعيش معظمهم يف جمتمعات ريفية أو على سواحل أكثر،الفقراء
 على النظم اإليكولوجية     أشد تعرضاً للمخاطر نظراً إىل اعتمادهم الشديد يف معيشتهم         ،بلدال

  .)١٣٧(الطبيعية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -عني  
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تراجع الفلبني قـانون األمـن            ٢٠٠٩يف عام     -٦١

ملعـايري الدوليـة حلقـوق       وتعدله، حسب احلاجة، ليتوافـق مـع ا        ٢٠٠٧اإلنساين لعام   
  .)١٣٨(اإلنسان
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