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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثالثةالدورة 
  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران٤ - مايو/أيار ٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      موجز أعدته املفوضية        
 ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الفلبني    

 معنية إىل عملية االسـتعراض      ة جه ٤٢من    املقدمة )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
 وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩ره  يف مقر 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
ملا ينص عليه قرار    اً  ووفق. إلمكان على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر ا    

، ُيخصص، عند االقتضاء، فرعاً مستقالً إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق          ١٦/٢١اجمللس  
وترد . اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على االمتثال ملبادئ باريس          

روعي يف إعداد هذا التقرير     و .الشبكي للمفوضية وقع  امل يفات  النصوص الكاملة هلذه املشارك   
  .والتطورات اليت تطرأ خالل تلك الفترةدورية االستعراض 

__________ 
  . باألمم املتحدةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية  *  
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 التابعة للدولـة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان     املعلومات املقدمة من      -أوالً  
  على االمتثال ملبادئ باريسموضوع االستعراض واملعتمدة بناًء

 مات األساسية واإلطاراملعلو  -ألف  

 املقدمتني يف جلسة    ٥ و ٤أشارت جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني إىل التوصيتني           - ١
 ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ١١االستعراض الدوري الشامل املتعلق بالفلبني اليت ُعقدت يف         

، وذكرت اللجنة أن الربوتوكول االختيـاري امللحـق         )٢()االستعراض الدوري األول  (
 التعذيب مير حالياً مبرحلة التصديق، غري أن تنفيذه قـد يؤجـل بعـد               ةهضباتفاقية منا 

  .)٣(التصديق عليه

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
  .ال ينطبق  

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  
يز علـى   ي بشأن القضاء على التم    ٨أشارت جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني للتوصية          -٢

تتضح فعاليتها بعد يف القضاء على هذا        مل نوع اجلنس، وذكرت أن وثيقة حقوق املرأة      أساس  
تضع حداً للممارسات التمييزيـة يف        لن  وأهنا سيما الالنوع من التمييز ويف تعزيز املساواة،       

  .)٤(جمال العمل؛ وقد انقضت سنوات دون اعتماد القانون املتعلق بالصحة اإلجنابية
 املتعلقة جبملة أمور منها النهج املراعي العتبـارات         ١إىل التوصية   وأشارت اللجنة     -٣

نوع اجلنس يف النظام القضائي، وأوضحت أن بعض القضاة حيجمون عن تطبيـق القـانون               
من التشريعات اليت تـشمل قـانون        اخلاص مبنع العنف الذي يستهدف املرأة والطفل وغريه       

، ينبغي للنـساء    )٥(ملا أعلنته حمكمة االستئناف   ووفقاً  .  املتعلق جبرائم االغتصاب   ١٩٩٧ عام
؛ وال تنص وثيقة حقوق املـرأة       )٦(تقدمي أدلة دامغة إلثبات وقوع االغتصاب وعدم التراضي       

تزال مطروحة مسألة إعادة تأهيل   ال ؛ ومن التحديات اليت   )٧(على مالحقة من ُيزعم أهنم جناة     
  .)٨(تالنساء واألطفال وتقدمي الرعاية هلم عقب الرتاعا

 بشأن تدريب قوات األمـن يف جمـال حقـوق    ٢كما أشارت اللجنة إىل التوصية    -٤
اإلنسان، وذكرت أن ارتفاع عدد الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة والعسكريني يستلزم            

؛ وأن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني      )٩(إعادة النظر يف فعالية برنامج تدريبهم يف هذا اجملال        
  .)١٠(عرفة بقانون مكافحة اإلرهابتنقصهم امل
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 املتعلقة جبملة أمور منها القضاء على ممارسة التعذيب         ٦وأشارت اللجنة إىل التوصية       -٥
ومالحقة اجلناة، وأوضحت عدم وجود جهة تنسيق حكومية تعىن بوضع استراتيجية للحـد             

 وأشـارت إىل    ؛)١١(من ممارسات التعذيب واإلعدامات خارج نطاق القانون والقضاء عليها        
  .)١٢(تدين احلماية من التعرض للتعذيب

 بشأن الفجوة التشريعية يف جمال حقـوق الطفـل،          ٩وأشارت اللجنة إىل التوصية       -٦
وأعربت عن قلقها إزاء حماوالت إرجاء تنفيذ قانون قضاء ورعاية األحداث؛ وإزاء اعتمـاد              

  .)١٣( سنوات٩ سنة إىل ١٥قانون خلفض سن املسؤولية اجلنائية من 
 بشأن برنامج محاية الشهود وطلبت من الفلـبني         ١١وأشارت اللجنة إيل التوصية       -٧

  .)١٤(تعزيز تدابري محايتهم
 بشأن سياسة مكافحة االجتار، وذكرت أن التدابري        ١٣وأشارت اللجنة إىل التوصية       -٨

أساس املالمـح   اإلضافية ملكافحته زادت خماطر التمييز والتنميط اللذين يستهدفان املرأة على           
  .)١٥(العرقية، وقد يكون عقبة أمام املسافرات ألغراض مشروعة

 بشأن املتطلبات األساسية للفقراء وغريهـم مـن         ١٤وأشارت اللجنة إىل التوصية       -٩
اجملموعات الضعيفة، وبّينت سوء تنفيذ السياسات الرامية إىل مساعد هذه اجملموعات، مبن يف             

وطالبت بإجراء دراسة استقـصائية خاصـة       . ن األصليون ذلك األشخاص املعوقون والسكا   
باألسر املعيشية يف اجملتمعات احمللية للسكان األصليني بغية التعرف علـى فعاليـة اإلمـداد               

  .)١٦(باملتطلبات واخلدمات
وذكرت اللجنة ازدياد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها جهات فاعلـة غـري            -١٠

  .)١٧(جلماعات املسلحة واجليوش اخلاصةتابعة للدولة، مبا يف ذلك ا
وذكرت اللجنة أن التوسع يف منح امتيازات التعدين يستوجب توخي احلذر ملنـع               -١١

  .)١٨( حبقوق السكان األصلينييتعلق فيماانتهاكات حقوق اإلنسان، وخباصة 
وذكرت اللجنة أن رفض طلب تسجيل حزب سياسي بسبب نوعية عضويته فضح              -١٢

اجلنـسي ومغـايري    املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل      فني احلكوميني جتاه    تصرفات املوظ 
  .)١٩(اجلنسانية اهلوية
 كمـا أهنـا   . وذكرت اللجنة أهنا أُعطيت مسؤوليات إضافية دون زيادة مواردهـا           -١٣
  .)٢٠(تتمتع باستقاللية مالية وجرى خفض ميزانيتها مرتني ال
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  خرىمعلومات مقدمة من جهات معنية أ  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٢١(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       بالتصديق على    ٤أوصت الورقة املشتركة      -١٤

  .)٢٢(وتنفيذها االختفاء القسري
ـ  الربوتوكول االختياري امللحـق    بالتصديق على    ٥وأوصت الورقة املشتركة      -١٥ ة باتفاقي

  .)٢٣(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذه
 املقدمة من شبكة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة   ١١وأوصت الورقة املشتركة    -١٦

والثقافية يف آسيا بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
  .)٢٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قوق اإلنسان بالتصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة            وأوصى مرصد ح    -١٧
  .)٢٥( املتعلقة بالعمالة املرتلية١٨٩ رقم
بالتوقيع على اتفاقية منظمـة العمـل        األمم والشعوب غري املمثَّلة   وأوصت منظمة     -١٨

  .)٢٦( املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية١٦٩الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 أنه ينبغي مراجعة التشريعات احمللية لكفالـة مواءمـة          ١٠جاء يف الورقة املشتركة       -١٩

  .)٢٧(اإلطار القانوين حلماية الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل
تعاجل حقوق األطفال املعـوقني       ال  إىل أن التشريعات   ١٠وأشارت الورقة املشتركة      -٢٠

 ٤٦٣١روع قانون جملس النـواب      وقدمت توصيات مشلت اعتماد مش    . على وجه التحديد  
  .)٢٨(الذي ينص على استخدام الترمجة بلغة اإلشارة يف احملاكم

 مبراجعة إلغاء كافة القوانني والسياسات اليت متّيز علـى          ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٢١
  .)٢٩(أساس اإلعاقة

  الـذي يطلـب مـن    ٥٤٦وأوصت منظمة العفو الدولية بإلغاء األمر التنفيذي قم           -٢٢
  .)٣٠(الشرطة دعم اجليش يف عمليات مكافحة التمرد، مبا يف ذلك باستخدام املليشيات

 بإصدار تشريعات جترم االختفاء القسري أو غري الطوعي         ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٢٣
  .)٣١(بوصفه جرمية قائمة بذاهتا ختتلف عن حاالت االختطاف واالحتجاز غري القانوين

دولية بأن ُتسن، دون تأجيل، قوانني بشأن حاالت االختفاء         وأوصت منظمة العفو ال     -٢٤
  .)٣٢(القسري أو غري الطوعي، وبشأن الصحة اإلجنابية
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 باعتماد قانون مكافحة التمييز وقانون االعتراف بنوع        ١٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢٥
  .)٣٣(اجلنس، اليت ستكفل متتع اجلميع باحلماية القانونية واملساواة وعدم التمييز

 توصيات مشلت اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة التمييـز         ١٧وقدمت الورقة املشتركة      -٢٦
  .)٣٤(عن إلغاء قانون مكافحة التشرد ، فضال٢٠١٠ً لعام
 مسألة عدم وجـود إطـار قـانوين بـشأن جـرائم             ١٣وتناولت الورقة املشتركة      -٢٧

  .)٣٦(ملكافحة جرائم الكراهية بسن قانون ١١ و١٣وأوصت الورقتان املشتركتان . )٣٥(الكراهية
 االفتقار إىل احلماية القانونية يف أماكن العمـل مـن           ١٧وتناولت الورقة املشتركة      -٢٨

وقدمت توصيات مشلت مواءمة قـانون      . التمييز على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية      
  .)٣٧(عملالعمل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بالتمييز يف مكان ال

مراجعة قانون مكافحـة إيـذاء األطفـال        :  مبا يلي  ١٥وأوصت الورقة املشتركة      -٢٩
 لكفالة عدم مالحقة األطفال ضحايا االستغالل يف البغاء؛ وسن قانون بـشأن             ١٩٩٢ لعام

الوالية القضائية خارج إقليم الدولة ملالحقة املواطنني الفلبينيني الذين ُيـزعم اخنـراطهم يف              
 املتعلـق   ٢٠٠٩؛ وتنفيذ قـانون عـام       )٣٨(ستغالل اجلنسي لألطفال خارج البلد    ممارسة اال 

مبكافحة استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية، الذي ينبغي أن يسهر على تنفيذه موظفون  
  .)٣٩(معنيون بإنفاذ القوانني لديهم القدر الكايف من التدريب والتجهيز

أن حق الفلبني يف    ) Makabayan Alyansang Bagong(وأوضح التحالف الوطين اجلديد       -٣٠
تقرير مصريها سيزداد ضعفاً إذا ُرفعت القيود املفروضة على مجلة أمور منها ملكية األراضي              

  .)٤٠(جلهات أجنبية، وتلك املفروضة على استغالل املوارد الطبيعية
 املتعلـق   ٤٤٨٠وذكر مركز إعادة تأهيل األطفال أن مشروع قانون جملس النواب             -٣١

حبماية األطفال يف الرتاعات املسلحة وّسع نطاق تعريف األطفال اجلنود وزاد تعرض األطفال             
  .)٤١(النتهاكات حقوق اإلنسان

وأوصت شبكة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد ميثـاق احلقـوق             -٣٢
  .)٤٢(املتعلق بالعاملني يف القطاع غري الرمسي

  .)٤٣( حقوق اإلنسان باعتماد القانون املتعلق بالعمالة املرتليةوأوصى مرصد  -٣٣
  .)٤٤( باعتماد قانون حرية املعلومات١٦وأوصت الورقة املشتركة   -٣٤
وذكر مشروع رامنتو للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن توقيع احلكومـة واجلماعـات               -٣٥

سان والقانون اإلنساين الدويل     على اتفاق شامل بشأن احترام حقوق اإلن       ١٩٩٨املتمردة يف عام    
وأوصى بأن تواصل حكومة الفلـبني حمادثـات        . )٤٥(كانت احلدث األهم يف مفاوضات السالم     

  .)٤٦(السالم مع اجلماعات املعارضة املسلحة، وأن تعمل جاهدة على تنفيذ االتفاق املذكور
األمن البشري  أن لتنفيذ قانون مكافحة اإلرهاب وقانون ٨وذكرت الورقة املشتركة   -٣٦

  .)٤٨(وأوصت بإلغائهما. )٤٧(انعكاسات خطرية على محاية احلقوق املدنية والسياسية
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  اهلياكل األساسية املؤسسية واملتعلقة حبقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
ذكرت شبكة العمل املتعلق حبقوق اإلنسان يف الفلبني أن مثة تأخري يف إطالق خطـة                 -٣٧

  .)٥٠(وأوصت بإطالق هذه اخلطة وتنفيذها على وجه السرعة. )٤٩(ية حلقوق اإلنسانالعمل الثان
وأوصت شبكة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتعزيز اللجنـة الرئاسـية             -٣٨

تقتصر أنشطتها يف االضطالع   الاملعنية حبقوق اإلنسان مبنظمات غري حكومية كاملة العضوية  
  .)٥١(بدور املراقب

كما أوصت شبكة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تعتمـد حكومـة              -٣٩
الفلبني، يف مجلة أمور، مناهج توجيهية للشرطة الوطنية يف جمال حقوق اإلنـسان؛ وإدمـاج     

  .)٥٢(مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان يف برامج وسياسات الشرطة
يئة بيئة متكن منظمات اجملتمع املـدين       وأوصى التحالف العاملي ملشاركة املواطنني بته       -٤٠

من العمل وفقاً للحقوق املكرسة يف إعالن األمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان  
  .)٥٣(وغريه من الصكوك

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثالثاً  
ن مـع    عن القلق إزاء رفض الفلبني بشكل عام التعاو        ٢أُعرب يف الورقة املشتركة       -٤١

آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عدم متكنها من التنفيذ اهلادف للتوصيات املقدمة يف إطار               
  .)٥٤(االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبا

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
 بالتعاون البناء مع إجراءات التحقيق يف إطار اللجنة املعنية      ٢أوصت الورقة املشتركة      -٤٢
وأوصى مركز املوارد القانونية اآلسيوي بأن تكفـل الفلـبني          . )٥٥(ناهضة التمييز ضد املرأة   مب

  .)٥٦(تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات يف الوقت املناسب

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
تـستجب لطلبـات      مل ذكر حتالف كاراباتان للنهوض حبقوق الشعوب أن الفلبني         -٤٣

  .)٥٧(قدمة من اإلجراءات اخلاصة واملكلفني بوالياتالزيارة امل
 أن املقرر اخلاص املعين حبالة املـدافعني عـن حقـوق            ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٤

، وقدم طلباً ثانياً يف كـانون       ٢٠٠٨نوفمرب  /لزيارة الفلبني يف تشرين الثاين    اً  اإلنسان قدم طلب  
  .)٥٨(ل على رد إجيايب، وال يزال بانتظار احلصو٢٠١٠يناير /الثاين
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 بتوجيه دعوة لفريق األمم املتحدة العامل املعين حباالت         ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٤٥
  .)٥٩(االختفاء القسري أو غري الطوعي

وأوصت شبكة العمل املتعلق حبقوق اإلنسان يف الفلبني بأن توجه الفلبني دعوة دائمة   -٤٦
  .)٦٠( لألمم املتحدةين اخلاصني والفرق العاملةرجلميع املقر

 بتوجيه دعوة زيارة للمقررين اخلاصني املعنيني بقضايا        ١٧وأوصت الورقة املشتركة      -٤٧
  .)٦١(األقليات، واحلقوق الثقافية، وحرية الرأي والتعبري، والتعليم

 بتنفيذ التوصيات املقدمة من املقـرر اخلـاص املعـين           ٤وأوصت الورق املشتركة      -٤٨
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، اليت قُدمت يف           بالسكان األصليني و  

  .)٦٢(، على التوايل٢٠٠٧ و٢٠٠٢عامي 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  

  العدالة وعدم التمييز   -١  
ذكر املكتب املعين بالشؤون القانونية واملتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة أن عدم وجود              -٤٩
انون للطالق يضر بالنساء أكثر من الرجال، نظراً لتعرض املرأة للعديد من أشـكال عـدم                ق

  .)٦٣(التمكني، مبا يف ذلك على الصعيد االقتصادي
 ينص على أن نوع     ١٩٨٧ إىل أن دستور الفلبني لعام       ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٠

وية اجلنسانية، فإن الدستور قـد      ونظراً لتجاهل امليول اجلنسية واهل    . اجلنس هو أنثى أو ذكر    
  .)٦٤( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢ و١كرس التمييز وانتهك املادتني 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار ورود تقارير عن عمليات قتل خارج إطار               -٥١

استمرار املخاطر اليت يتعرض هلا الصحفيون احملليـون        القانون وحاالت اختفاء قسري، وإىل      
واملنشقون السياسيون والناشطون يف جمال حقوق اإلنسان ومـن ُيـزعم أهنـم مؤيـدون               

  .)٦٥(للجماعات املتمردة اإلسالمية أو الشيوعية
وذكر مركز املوارد القانونية اآلسيوي أنه بالرغم من موافقـة الفلـبني علـى                - ٥٢

  بالقضاء على حاالت القتل خارج نطاق القضاء، فإن هـذه املمارسـة            املتعلقة  التوصية
وقدمت توصيات مشلت معاجلة مـسألة  . )٦٦(٢٠١٠تزال مستمرة وتفاقمت منذ عام    ال

االفتقار إىل تدابري فعالة للحيلولة دون وقوع املزيد من هذه العمليـات علـى أيـدي                
  .)٦٧(الدولة  وكالء
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قوق اإلنسان يف الفلبني أن الكثري من حاالت القتل         وذكرت شبكة العمل املتعلق حب      -٥٣
وقـدمت  . )٦٨(خارج نطاق القانون ترتكبها قوات األمن والشرطة أو تكون على صلة هبـا            

توصيات مشلت إنشاء جلنة رئاسية للمساءلة تكفل إجراء حتقيقات فعالة مع اجلناة وتقدميهم              
  .)٦٩(حملاكمات عادلة؛ كما أوصت بوضع حد لفرق اإلعدام

تنشط يف مدن دافو وجنـرال      " فرق اإلعدام "وأشار مرصد حقوق اإلنسان إىل أن         -٥٤
سانتوس ودييغو وتاغوم وسيبو، ويتورط أو يتواطأ يف هذه األنشطة رجال الشرطة وموظفو             

  .)٧٠(احلكومة احمللية
وقدم التحالف العاملي ملشاركة املواطنني توصيات مشلت الوقف الفوري جلميع اخلطط             -٥٥

  . )٧١(الوطنية املتعلقة باألمن الداخلي اليت تؤدي إىل وقوع حاالت قتل خارج نطاق القضاء
وركزت احلركة الكنسية للمناداة بتعزيز حقوق اإلنسان على عمليات القتل خارج             -٥٦

نطاق القضاء اليت يتعرض هلا رجال الدين املسيحي والزعماء الدينيون، وقدمت توصيات إىل             
  .)٧٢(منها وضع حد لعمليات القتل وتنفيذ قانون مكافحة التعذيبحكومة الفلبني 

 عن القلق إزاء استمرار زيـادة حـاالت االختفـاء           ٤وأُعرب يف الورقة املشتركة       -٥٧
  .)٧٣(القسري ذات الصلة بعمليات حماربة التمرد اليت نفذهتا قوات األمن

 من عمليات االختطاف وذكر حتالف كاراباتان للنهوض حبقوق الشعوب أن الناجني  -٥٨
يف العديد من مناطق البلد يشهدون على تورط العسكريني واستخدامهم ملـوارد احلكومـة              

  .)٧٤(ومرافقها يف تنفيذ هذه العمليات
وأشار مركز املوارد القانونية اآلسيوي إىل وقوع العديد من عمليات التعذيب منذ              - ٥٩

ك بالرغم من موافقتـها علـى التوصـية         االستعراض الدوري األول املتعلق بالفلبني، وذل     
 أن عـدم    ١١وذكرت الورقة املـشتركة     . )٧٥(املقدمة بشأن القضاء على ممارسة التعذيب     

االمتثال والتواطؤ من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني جعـل قـانون مكافحـة              
فيذ قـانون   وقدم توصيات منها تنظيم اجتماع للجنة مراقبة تن       . )٧٦(التعذيب عدمي اجلدوى  

حماربة التعذيب من أجل معاجلة العقبات اليت تواجه البت يف القضايا ومـساءلة اإلدارات              
  .)٧٧(احلكومية املعنية هبذا الشأن

ودعت منظمة العفو الدولية إىل أن تكفل الفلبني نزع أسلحة كافة املليشيات الـيت                -٦٠
لة الذين يشرفون علـى قـوات       ترعاها الدولة وحلها؛ إضافة إىل معاقبة مجيع موظفي الدو        

  .)٧٨(عسكرية خاصة
 إىل انتشار ممارسة تعذيب األطفال على نطاق واسـع          ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٦١

لعدم التفريق بـني    اً  وتدين التوعية هبذه املسألة، وقلما جيري التبليغ عن هذه املمارسات نظر          
ال ملخـاطر التعـذيب يف أمـاكن        يتعرض األطف  اً ما وغالب. اإليذاء والتعذيب حبق األطفال   

  .)٧٩(االحتجاز على أيدي رجال الشرطة وقوات األمن يف األساس
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 إىل موافقة الفلبني على التوصية املتعلقة مبعاجلة الفجوة         ٦ ةوأشارت الورقة املشترك    -٦٢
التشريعية يف محاية حقوق األطفال، وذكرت أن هذه الفجوة تتضح يف عدم وجود قـانون               

وقدمت هذه الورقة توصيات مشلت اعتماد قانون حلظـر مجيـع           . )٨٠( البدنية حيظر العقوبة 
  .)٨١(أشكال العقوبة البدنية

وذكرت املبادرة العاملية للقضاء على العقوبة البدنية لألطفـال أن هـذه العقوبـة                -٦٣
 مشروعة يف املرتل وحمظورة يف املدارس؛ وال تستخدم يف النظام القضائي للمعاقبة على جرمية؛      

  .)٨٢(كما أهنا حمظورة يف دور الرعاية البديلة
وذكرت . )٨٣( إىل زيادة العنف الذي تتعرض له املرأة       ١١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤

أن العنف القائم على أساس نـوع       ) EnGendeRights(منظمة النهوض باحلقوق اجلنسانية     
 تتعرض مثاين نساء وتسعة     يزال حيدث بوترية عالية حيث      ال اجلنس، مبا يف ذلك االغتصاب،    
  .)٨٤(أطفال لالغتصاب يف كل يوم

وذكرت منظمة محلة اليوبيل أن الفلبني ُتعد وجهة رئيسية للسياحة اجلنسية، وخباصة              -٦٥
 وقد تفاقمت حمنة االستعباد اجلنسي لألطفال بسبب الفساد .)٨٥(ملمارسة اجلنس مع القاصرين

. )٨٦(قدوم السياح األجانب الباحثني عن اجلنس     واإلفالت من العقاب اللذين يشجعان على       
  .)٨٧(وقدمت املنظمة توصيات تشمل اختاذ تدابري عاجلة للقضاء على جتارة االستعباد اجلنسي

 بتوفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني         ١٥وأوصت الورقة املشتركة      -٦٦
ريهم، يف جمال االجتـار باألطفـال       والقضاة واملدعني العامني واألخصائيني االجتماعيني وغ     

  .)٨٩(؛ وتوفري اخلدمات املالئمة لدعم الضحايا)٨٨(واستغالهلم يف جتارة اجلنس
 إىل أن االفتقار إىل املوارد يعوق عملية محاية وإعـادة  ١١وأشارت الورقة املشتركة     -٦٧

لتنفيذ الفعـال  وقدمت توصيات مشلت ا. )٩٠(تأهيل األعداد الكبرية من النساء ضحايا االجتار      
  .)٩١(لقانون حماربة االجتار باألشخاص، وختصيص موارد مالية كافية هلذا الغرض

 إىل أن تطوير قاعدة بيانات يف الفلبني بشأن مـسألة           ١٥وأشارت الورقة املشتركة      -٦٨
حيقق الغاية املنشودة نظراً لعدم االسـتفادة منـها     ملاالجتار باألشخاص هو أمر إجيايب، لكنه   

وقدمت توصيات مشلت االستفادة من قاعدة البيانات يف صياغة بـرامج           . )٩٢(ة سليمة بصور
  .)٩٣(ملموسة وحمددة اهلدف

 أن أعداداً كبرية من أطفال الشوارع يعيشون يف مستقطنات          ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -٦٩
وقـدمت  . )٩٤(ر من املدن الرئيسية يف البلد، ويتعرضون لضروب من املخاطر مبا فيها االجتا             ٢٢ يف

  .)٩٥(لألطفال الذين يعيشون يف الشوارعاً خاصاً توصيات مشلت اعتماد تدابري تويل اهتمام
 إىل أن عدد األطفال العمال الذين تتراوح أعمـارهم          ١٠وأشارت الورقة املشتركة      -٧٠
 مليون طفل، وتعمل غالبيتهم لتلبيـة املتطلبـات         ٢٥ سنة يبلغ حوايل     ١٧ سنوات و  ٥بني  

 وتوصي الورقة الفلبني بكفالة توفري املعايري املعيشية الدنيا لألسر حىت         . )٩٦(ادية ألسرهم االقتص
  .)٩٧(ُيجرب األطفال على العمل ال
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
ـ              -٧١ هم ذكرت شبكة العمل املتعلق حبقوق اإلنسان يف الفلبني أن استقالل القضاة ونزاهت

فالقضاة الذين يتحلون بالرتاهة خيشون على حياهتم، حيـث         . يشكالن االستثناء وليس القاعدة   
وأشار احتاد احملامني الوطين إىل أن العديد مـن املتـهمني           . )٩٨(٢٠٠٩منذ عام    ياًقاض ٢٠ قُتل

  .)٩٩(يؤثرون يف سري عمل اهليئة القضائية أو يستخدمون أساليب لاللتفاف على العملية القضائية
وأشارت منظمة احملامون من أجل احملامني إىل عدم قدرة احملامني على تأدية مهامهم               -٧٢

وقدمت توصـيات   . )١٠٠(دون التعرض للتهديد والعقبات والتخويف أو التدخل غري القانوين        
  .)١٠١(مشلت إدانة كافة اهلجمات اليت تستهدف احملامني

على أساس نوع    إىل جتذر التحامل والتمييز   وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني         -٧٣
وال ميكن للمحامني واملوظفني القضائيني املطالبة باالسـتقاللية يف         . اجلنس يف اهليئة القضائية   

  .)١٠٢(ظل خضوعهم لتصورات متييزية على أساس نوع اجلنس
 جعل   توصيات مشلت متابعة اإلصالحات القضائية الرامية إىل       ١١وقدمت الورقة املشتركة      -٧٤

  .)١٠٣(اجلهاز القضائي مراعياً للنواحي اجلنسانية ومتاحاً من حيث اإلجراءات وأسلوب العمل
 أن عدم توفري مترمجني بلغة اإلشارة، عمالً بالسياسة         ١١وذكرت الورقة املشتركة      -٧٥

  .)١٠٤(اليت رمستها احملكمة العليا، أدى إىل صعوبة مشاركة الصماوات يف إجراءات احملاكم
بأنشطة يف إطـار قناعـاهتم       وأوضح احتاد احملامني الوطين أن من يشتبه يف قيامهم          -٧٦

السياسية يتهمون جبرائم تدخل يف نطاق القانون العام، الشيء الذي يؤدي يف مجلة أمور إىل               
  .)١٠٥(إضعاف الطابع السياسي ألعماهلم

امات ذات طابع عام أدى     وذكر احتاد احملامني أن جلوء املدعني العامني إىل توجيه اهت           -٧٧
  .)١٠٦(إىل تنفيذ اعتقاالت دون أدلة

وذكرت شبكة العمل املتعلق حبقوق اإلنسان يف الفلبني أن االفتقار إىل األمان وعدم               -٧٨
الكشف عن اهلوية يف احملاكمات، فضالً عن خشية التعرض لألذى والقتل، يدفع الشهود إىل              

قدمت منظمة العفو الدولية توصيات مشلت احلاجة إىل        و. )١٠٧(االمتناع عن اإلدالء بشهاداهتم   
  .)١٠٨(برنامج حلماية الشهود

وأشار مرصد حقوق اإلنسان إىل أنه مت البت يف سبع فقط من القـضايا املتعلقـة                  -٧٩
مبئات من حاالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفـاء القـسري الـيت وقعـت منـذ                 

عثر ألسباب تشمل عدم فعالية حتقيقات الشرطة       وكانت املالحقات القضائية تت   . ٢٠٠١ عام
وقـدم التحـالف العـاملي      . )١٠٩(ووجود أدلة على التدخالت من جانب جهات عسكرية       

لكفالـة سـرعة    " حماكم خاصة حلقوق اإلنسان   "ملشاركة املواطنني توصيات تشمل إنشاء      
  .)١١٠(التحقيقات والعمليات القضائية
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  ياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحل  -٤  
 مليون من األطفال،    ٢,٦ عن القلق إزاء عدم تسجيل       ١٠أُعرب يف الورقة املشترك       -٨٠

  .)١١١(وقدمت الورقة توصيات تشمل كفالة تسجيل املواليد
املثليـات   إىل حتامل اجملتمع والثقافة يف الفلـبني علـى   ١وأشارت الورقة املشتركة    -٨١

. )١١٢( وعدم االعتراف حبقـوقهم    يري اهلوية اجلنسانية  اجلنسي ومغا واملثليني ومزدوجي امليل    
أن املثليني يف مدينة مكايت     ) EnGendeRights(وذكرت منظمة النهوض باحلقوق اجلنسانية      

 توصيات مشلـت اعتمـاد      ١وقدمت الورقة املشتركة    . )١١٣(فُرض عليهم ارتداء زي حمدد    
عن توفري آليات     ؛ فضالً )١١٤(نسيةتشريعات حتظر التمييز على أساس نوع اجلنس أو امليول اجل         

  .)١١٥(حلماية األزواج املثليني
 ،٩ أن الفلبني، بالرغم من موافقتها على التوصـية          ١٣وأوضحت الورقة املشتركة      -٨٢
تنفذ القوانني اليت تكفل توفري احلماية املتساوية واألمن جلميع األطفال بصرف النظر عـن               مل

 امتثاالً اللتزامات   ١وقدمت توصيات مشلت تنفيذ التوصية      . ةامليول اجلنسية واهلوية اجلنساني   
  .)١١٦(الفلبني مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

وقدمت مجعية مغايرات اهلوية اجلنسانية يف الفلبني توصيات مشلت اعتماد تشريعات             -٨٣
يف وضـعهم ضـمن فئـة       " مغايري اهلوية اجلنسية  "و" مغايرات اهلوية اجلنسية  " حبق   تعترف
  .)١١٧(ية واحدة دون احلاجة إىل تغيري جراحي للجسمجنسان

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف               -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 إىل وضع حد ملمارسات قوات األمن املتمثلة يف إدراج أمساء           ١٦دعت الورقة املشتركة      -٨٤
تستخدم لالعتداء عليهم وتعتـربهم     " قوائم أهداف "الصحفيني والعاملني يف شبكات اإلعالم يف       

وقدمت توصيات مشلت تنظيم برنامج تدريب للموظفني املكلفـني بإنفـاذ           . )١١٨("أعداًء للدولة "
  .)١١٩(القوانني والعسكريني وموظفي احلكومة، يف جمال حرية التعبري وحقوق الصحفيني

 أن مستويات العنف ضد الصحفيني والعـاملني يف         ١٤ الورقة املشتركة    وأوضحت  -٨٥
جمال اإلعالم زادت إىل حد كبري منذ االستعراض الدوري األول للفلبني، حيث وقعت أسوأ              

، وجعلت الفلبني ثالث أخطر بلـد       ٢٠٠٩حوادث القتل للعاملني يف ميدان اإلعالم يف عام         
 توصيات مشلـت ضـرورة إجـراء        ١٦ املشتركة   وقدمت الورقة . )١٢٠(بالنسبة للصحفيني 

وقـدمت منظمـة    . )١٢١(حتقيقات فعالة ونزيهة يف كافة اهلجمات اليت تستهدف الصحفيني        
  .)١٢٢(مراسلون بال حدود توصيات مشلت زيادة محاية الصحفيني

يزالون يواجهون خطر املالحقة      ال  إىل أن الصحفيني   ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٨٦
وقدمت توصـيات   . )١٢٣(سبب التشهري، وطالبت بإزالة صفة اجلرمية عن التشهري       القضائية ب 

  .)١٢٤(مشلت امتثال مجيع القيود املفروضة على حرية التعبري للمعايري الدولية
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  أن التهديدات اليت تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان        ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٨٧
احملامني العاملني يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيني       ، حيث يتم استهداف     )١٢٥(تزال قائمة  ال

وقادة النقابات وزعماء اجملتمعات احمللية، كما تقع عمليات قتل خـارج نطـاق القـضاء               
وطالبت حبماية املـدافعني عـن   . )١٢٦(حاالت اختفاء قسري يف ظل اإلفالت من العقاب      أو

  .)١٢٧(حقوق اإلنسان والتحقيق يف احلاالت الواردة يف الورقة
وذكر اجمللس الوطين للكنائس يف الفلبني أن السلطات توجه اهتامات ملفقـة ضـد                -٨٨

 أن املدافعني عـن حقـوق       ٨وذكرت الورقة املشتركة    . )١٢٨(املدافعني عن حقوق اإلنسان   
وقدمت هذه الورقة وجملس . )١٢٩(اإلنسان يتعرضون لإلساءة يف سياق برنامج مكافحة التمرد

مل قيام الفلبني بإلغاء برنامج مكافحة التمرد الذي يعترب املدافعني عـن          الكنائس توصيات تش  
  .)١٣٠(حقوق اإلنسان أعداء للدولة

  اتيةول ويف التمتع بظروف عمل عادلة وماحلق يف العم  -٦  
اً ذكر التحالف الوطين اجلديد أن احلد األدىن لألجور بقي عند احلد الذي اعترب رمسي               -٨٩

  .)١٣١(تأمني مستوى العيش الكرميدون املعدل املالئم ل
 يسمح ألرباب   ٠٤-٥٧وأوضح التحالف الوطين اجلديد أن قانون إدارة العمل رقم            -٩٠

  .)١٣٢(العمل بتقييم الصحة والسالمة يف مكان العمل، مما يؤدي بالفعل إىل تدين هذه املعايري
انتـهاكات حقـوق   وذكرت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان أن الفلبني متواطئة يف         -٩١

اإلنسان اليت تتعرض هلا املغتربات الفلبينيات، بالنظر إىل التشجيع على هجرة األيدي العاملة             
  .)١٣٣(إىل بلدان ليست لديها احلماية القانونية املالئمة

تـزال تنتـهك يف       ال  إىل أن حقوق املثلني واملثليات     ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -٩٢
  .)١٣٤(مكان العمل بسبب املمارسات التمييزية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
يتمكنون من التطور واالزدهار       ال أن املنتجني الفلبينيني  " IBON"سة   مؤس ذكرت  - ٩٣

ـ   . يف ظل سياسات العوملة اليت تتجنب محاية التجارة ودعم االستثمار          صة وقد اخنفضت ح
التصنيع والزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل، مما حرم املاليني من فرص العمل الالئق وسـبل               

ومثة دالالت على التفاوت احلاد يف البلد، الشيء الذي يعكس سيطرة قلـة             . )١٣٥(العيش
  .)١٣٦(قليلة على االقتصاد

ي بـشأن   أن التحسن الذي ورد يف تقرير الفلبني الرمس       " IBON"سة   مؤس وذكرت  -٩٤
الفقر يرجع إىل التغري الذي طرأ على منهجيات قياس الفقر وخفض عتبة الفقـر ولـيس إىل           

  .)١٣٧(حدوث اخنفاض حقيقي يف معدالت الفقر
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يـشمل الـشرائح      ال  إىل أن برنامج مكافحة الفقر     ١١وأشارت الورقة املشتركة      -٩٥
قدمت الورقة توصيات مشلت    و. الضعيفة مثل كبار السن واملصابني بأمراض مزمنة واملعوقني       

  .)١٣٨(اإلشراف املستقل والشفاف على برنامج مكافحة الفقر
وذكر التحالف الوطين اجلديد أن زيادة أسعار السلع األساسية واخلدمات يقوض             - ٩٦

، قفزت أسعار األرز املدعوم     ٢٠١١- ٢٠٠٨وخالل الفترة   . احلق يف مستوى معشي الئق    
 يف املائـة،    ٣٦- ٢٩ يف املائة، واملـاء بنـسبة        ٧٠ بنسبة    يف املائة، والكهرباء   ٤٨  بنسبة

، وافقت احلكومـة علـى زيـادة        ٢٠١١ويف عام   .  يف املائة  ٢٣- ١٢  واحملروقات بنسبة 
 يف املائة علـى رسـوم اسـتخدام         ٣٠٠ يف املائة على رسوم املرور العابر و       ١٠٠  بنسبة
 يف املائـة، وزاد احلـد       ١٠ وخالل الفترة ذاهتا، جرت زيادة املرتبات بنسبة         .)١٣٩(الطرق

  .)١٤٠( يف املائة٧األدىن لألجور بنسبة 
وذكرت مبادرة متكني الشعوب احمللية يف جنوب شرق آسيا أن حقوق املـزارعني               -٩٧

تنتهك بتطبيق قوانني متنعهم من ممارساهتم التقليدية املتمثلة يف احملافظة على املوارد الوراثيـة              
الستفادة منها؛ كما تنتهك حقوقهم بطرق منـها إخـضاع          للنباتات أو البذور وتقامسها وا    

  .)١٤١(البذور حلقوق امللكية الفكرية أو براءات االختراع
 إىل أن الفلبني تفتقر إىل استراتيجية واقعية وشاملة يف          ١١وأشارت الورقة املشتركة      -٩٨

  .)١٤٢(ةوقدمت توصيات مشلت تتبع عمليات توزيع األراضي الزراعية اخلاص. جمال الغذاء
أن النساء واألطفال هم األكثر تـأثراً مبـشكلة عـدم           " IBON"سة   مؤس وذكرت  -٩٩

  .)١٤٣(احلصول على األغذية واإلمدادات الغذائية الكافية

  احلق يف الصحة  -٨  
تزال مـصنفة ضـمن       ال ذكر التحالف الوطين اجلديد أن معدالت وفيات األطفال         -١٠٠

 ١ ٠٠٠ يف املائة مـن كـل        ٢٣,٢يا، إذ بلغت    أعلى املعدالت يف منطقة جنوب شرق آس      
 يف  ٢٩,٤ وكان معدل وفيات األطفـال دون اخلامـسة هـو            .)١٤٤(٢٠١٠والدة يف عام    

  .)١٤٥(٢٠١٠ عام
 إىل أن عدم توفري معلومات يف جمال الصحة اجلنـسية  ١٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٠١

نفاسية كان مـن املمكـن      واإلجنابية واإلمدادات واخلدمات قد تسبب يف حدوث وفيات         
؛ كما  )١٤٦(جتنبها، كما تسبب يف حاالت محل غري مرغوب فيه وعمليات إجهاض غري آمن            

يؤدي عدم توفري معلومات مراعية للسن عن احلقوق اجلنسية أو مستلزمات ممارسة اجلـنس              
فإن ؛ وعالوة على ذلك     )١٤٧(بطريقة أكثر أماناً إىل تعرض املراهقات للحمل غري املرغوب فيه         

جترمي اإلجهاض يعرض حياة النساء للخطر ألن القانون حيظر إهناء احلمل إذا كانت حياة األم               
 توصيات مشلت تعديل القانون اجلنـائي       ١٢وقدمت الورقة املشتركة    . )١٤٨(معرضة للخطر 

  .)١٤٩( بشأن اإلجهاض١٩٣٠املنقح لعام 
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ل القـوانني والـسياسات      أن مثة حاجة ماسة إىل تعدي      ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١٠٢
املتعلقة باحلمل والوالدة، وقدمت توصيات مشلت ضرورة إلغاء األمر التنفيذي الـذي مينـع              
تقدمي معلومات وخدمات للنساء يف مانيال يف جمال موانع احلمل، وضرورة سن قانون يلـزم               

  .)١٥٠(اجلهات احلكومية بإتاحة هذه اخلدمات
ت بشأن اجلهود املطلوبة للوقاية من فـريوس        وقدم مرصد حقوق اإلنسان توصيا      - ١٠٣

اإليدز مشلت كفالة توفري املعلومات يف مجيع املدارس احلكومية وضمان دقـة            /نقص املناعة 
 ١٣وأوصت الورقـة املـشتركة      . )١٥١(ومشول وسالمة تنفيذها عن طريق معلمني أكفاء      

لقة باحلقوق يف جمال الصحة     ني واملثليات يف الربامج القائمة املتع     يبضرورة إدراج قضايا املثل   
  .)١٥٢(اجلنسية واإلجنابية

  احلق يف التعليم  -٩  
 يف املائة مـن النـاتج احمللـي         ٤لقد اخنفضت النفقات احلكومية على التعليم من          -١٠٤

 نقـصاً يف    ٢٠١٠وشهد عـام    . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢،٧ إىل   ١٩٩٨يف عام    اإلمجايل
 ١٠,٧ فصل و  ١٠٧ ٠٠٠ ة إىل نقص الفصول مبقدار     معلم، باإلضاف  ٩١ ٠٠٠ املعلمني بلغ 

  .)١٥٣(منضدة مليون
 باختاذ تدابري تكفل يف مجلة أمور حصول مجيع األطفال          ٤وطالبت الورقة املشتركة      -١٠٥

على التعليم، ووضع حد للنقص يف املعلمني وتدين أجورهم؛ وبناء املزيد من املدارس ألطفال              
اسية تراعي اجلوانب الثقافية وتكون مالئمـة ألطفـال         السكان األصليني؛ وتوفري مناهج در    

  .)١٥٤(السكان األصليني
 أن الفلبني تقدم التعلـيم االبتـدائي باجملـان، إال أن            ١٠وجاء يف الورقة املشتركة       -١٠٦

وعـالوة  . تكاليف املواصالت واملستلزمات املدرسية اإلضافية تشكل عبئاً إضافياً على األسر        
 يطالبون التالميذ بدفع غرامات مالية، وذلك على سبيل املثال عنـد            على ذلك، فإن املعلمني   

  .)١٥٥(خمالفة األطفال لألنظمة املدرسية
يكفي من الـدعم      ما يوفر  ال  أن نظام التعليم احلكومي    ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -١٠٧

؛ كما أن   )١٥٦(النفسي والتعليمي واملستلزمات املدرسية واملعلمني املتخصصني لألطفال املعوقني       
  .)١٥٧(تشتمل على القدر الكايف من التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  البرامج التعليم املدرسي

وقدمت منظمة مغايرات اهلوية اجلنسية توصيات مشلت ضرورة تضمني منـاهج إعـداد               -١٠٨
  .)١٥٨(درسيةاملعلمني التدريب يف جمال اجلنس والتنوع اجلنساين، وإدراج هذا التدريب يف املناهج امل
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  املعوقون  -١٠  
 إىل حمدودية الفرص املتاحة للمعـوقني للمـشاركة يف          ٥أشارت الورقة املشتركة      -١٠٩

وقدمت توصيات مشلت كفالة أن تتوىل جلنـة االنتخابـات       . )١٥٩(احلوكمة والشؤون العامة  
  .)١٦٠(توفري االتصاالت للمعوقني وتيسري مشاركتهم

أن األطفال الصم حرموا من االعتراف هبويتهم الثقافية         ٥وذكرت الورقة املشتركة      -١١٠
وقدمت توصيات مشلت ضرورة هتيئة بيئة تعليمية متكاملة ومتاحة . واللغوية وتقدمي الدعم هلم  

  .)١٦١(جلميع األطفال الصم
وأشارت هذه الورقة إىل عدم توفر سياسة توظيف فعالة لألشخاص املعوقني، الشيء              -١١١

وقدمت توصيات مشلـت وضـع      . )١٦٢( العديد من العقبات التمييزية    الذي أدى إىل وجود   
  .)١٦٣(أهداف وطنية شاملة يف جمال التوظيف

  .)١٦٤( أن املواصالت العامة غري مهيأة الستخدامها من ِقبل املعوقني٥وذكرت الورقة   -١١٢
. )١٦٥(ية أن غالبية املعوقني تعيش يف حالة فقر ودون محاية اجتماع          ٥وجاء يف الورقة      -١١٣

  .)١٦٦(وقدمت توصيات مشلت مراعاة املعوقني يف برامج احلد من الفقر
 إىل وجود مشكلة طال أمدها تتعلق بالعنف القائم علـى نـوع          ٥وأشارت الورقة     -١١٤

  .)١٦٧(اجلنس الذي يستهدف املعوقني من النساء واألطفال
تضع ترتيبات مالئمة    مل  أن نظم إنفاذ القوانني واحملاكم والسجون      ٥وذكرت الورقة     -١١٥

وقدمت توصيات مشلت توعية موظفي وزارة العـدل واجلهـاز          . )١٦٨(لألشخاص املعوقني 
  .)١٦٩(القضائي يف جمال حقوق املعوقني يف اإلجراءات القانونية

  األقليات والسكان األصليون  -١١  
 هائلة من  أن الفلبني حققت عائدات مالية    منظمة األمم والشعوب غري املمثلة    ذكرت    -١١٦

وتسبب استخراج هـذه املـوارد يف       . استغالل املوارد الطبيعية يف إقليم كورديليا ومينداناو      
  .)١٧٠(انتهاك احلقوق اجلماعية للسكان األصليني

وأشار حتالف مورو املسيحي إىل أن شعب املورو يتعرض النتـهاكات مـستمرة               -١١٧
دم توصيات مشلت التحقيـق يف مجيـع        وق. )١٧١(ومنهجية وواسعة النطاق حلقوقه اإلنسانية    

  .)١٧٢(انتهاكات حقوق اإلنسان وإطالق سراح كافة السجناء السياسيني دون شروط
وأشار االحتاد الوطين للسكان األصليني يف الفلـبني إىل أهنـم يتعرضـون ملختلـف                 -١١٨

 يف  انتهاكات حقوق اإلنسان، بالرغم من اعتماد القانون املتعلق حبقوق الـسكان األصـليني            
 إىل تقويض احلقوق األصلية هلؤالء السكان       ١٩٩٥وأدى قانون التعدين لعام     . )١٧٣(١٩٩٧ عام

تسبب تصاعد العمليات العسكرية يف منـاطق الـسكان           ما وكثرياً. )١٧٤(يف أراضي أسالفهم  
كما تتواصل عمليات القتل خارج نطاق القضاء اليت        . )١٧٥(األصليني يف عمليات إخالء قسري    
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ا السكان األصليون، وخباصة ألن احلكومة تشجع الشركات عـرب الوطنيـة علـى              يتعرض هل 
تكون يف مناطق هـؤالء الـسكان         ما االستثمار يف املوارد الطبيعية اليت يذخر هبا البلد وغالباً        

  .)١٧٧(١٩٩٥ وقدم االحتاد الوطين توصيات تشمل إلغاء قانون التعدين لعام. )١٧٦(األصليني
 الفلبني باالمتثال اللتزاماهتا املتعلقة حبماية وتعزيـز حقـوق          ٧ة املشتركة   وطالبت الورق   -١١٩

 وتناولت اسـتمرار    ١وأشارت إىل موافقة الفلبني على التوصية       . )١٧٨(اإلنسان للسكان األصليني  
العسكريني يف ممارسة العنف واالستغالل اجلنسيني للنساء والفتيات املنتميات إىل السكان األصليني         

وأوصت بإنشاء آلية شـكاوى  . )١٧٩( احلمالت اليت تنظمها الدولة حملاربة حركات التمرد      يف إطار 
  .)١٨٠(أكثر فعالية لتوفري احلماية، وبإجراء حتقيقات سريعة وفعالة، ومالحقة اجلناة وإدانتهم

 وذكرت أن السكان األصليني     ٢ إىل موافقة الفلبني على التوصية       ٧وأشارت الورقة     -١٢٠
عون عن حقوقهم يف أراضي أسالفهم وتقرير مصريهم تصنفهم قوات األمن بصورة الذين يداف

ومن اجملموعات اليت تعرضت    . )١٨١(جائرة على أهنم من أفراد جيش الشعب الشيوعي اجلديد        
اً  اليت مت استهدافها على أهنا مؤيدة جليش الشعب الـشيوعي نظـر            هيغاونونزلذلك، مجاعة   

 باختـاذ   ٧وأوصت الورقـة    . )١٨٢(ملتعلقة بالتعدين يف منطقتها   ملعارضتها الشديدة للمصاحل ا   
للشكاوى املتـصلة   اً  تدابري لوقف هذه املمارسات؛ وبسن قانون إلدارة التعدين يتضمن إطار         

حبقوق اإلنسان ويكفل، يف مجلة أمور، عدم إهدار حقوق السكان األصـليني يف أراضـيهم    
  .)١٨٣(د املعدنيةوتقرير مصريهم عند استكشاف واستغالل املوار

 أن السكان األصليني يعانون من اإلمهـال والتمييـز،          ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -١٢١
. )١٨٤(وخباصة يف جمال التعليم والصحة والتوظيف، ويتاح هلم قدر حمدود من اخلدمات األساسية     

  .)١٨٥(وقدمت توصيات مشلت اعتماد تدابري لكفالة اخلدمات األساسية للسكان األصليني

  حقوق اإلنسان وحماربة اإلرهاب  -١٢  
يتعرضون   ما  أن أفراد شعب املورو غالباً     منظمة األمم والشعوب غري املمثلة    ذكرت    -١٢٢

للتمييز خالل احلمالت اليت تشنها الشرطة ضد املنظمات اإلرهابية مبوجب قانون مكافحـة             
 واحتجازهم باهتامات   اإلرهاب؛ كما يتعرضون أكثر من غريهم ودون مربرات لالشتباه فيهم         

  .)١٨٦(زائفة تتعلق بتهديد أمن الدولة
أن العسكريني مـسؤولني عـن      اً   أيض منظمة األمم والشعوب غري املمثلة    وذكرت    -١٢٣

عمليات القتل خارج نطاق القانون وعمليات االختفاء القسري الـيت تـستهدف زعمـاء              
 ميثلون واجهـة للـشيوعيني      مجاعات السكان األصليني مبوجب اهتامات زائفة مفادها أهنم       

  .)١٨٧(املنظمات اإلرهابية أو
وأشار مركز املوارد القانونية اآلسيوي إيل ممارسة التعـذيب، يف سـياق حماربـة                -١٢٤

اإلرهاب، ضد العديد من اجلماعات اليت تشمل من ُيشتبه يف انتمائهم للجماعات الشيوعية             
  .)١٨٨(املتمردة أو أفراد األقلية املسلمة
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