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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 الفلبين  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتيجة االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالة، وهو مقّد  في  اااااااا      .(1)السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

الاادوليااة لحماااعااة جميع  ذكر فري  األمم المتحاادة القيري أن البلبين لم تصااااااااااااااادق على االتبااا يااة   -2
األ اااااااااااااا ااق من االوتباار القسااااااااااااااري، أو البروتوكوي االوتيااري الملح  باالع اد الادولي ال ااق باالحقوق  
االقتصاااااااااااااااادعااة واالجتماااليااة والثقاااخيااة، أو البروتوكولين االوتياااريين التبااا يااة حقوق اليباا ، أو البروتوكوي  

 .(2)االوتياري التبا ية حقوق األ  اق ذوي اإلعاقة

أن البلبين انسااااحب  من نرا  روما األساااااسااااي للمح مة  ًا  وذكر فري  األمم المتحدة القيري أعضاااا -3
 .(3)الجنائية الدولية

، نا اااااااادت مبواااااااااة األمم المتحدة السااااااااامية لحقوق اإلنسااااااااان البلبين  لى دعوة  2020وفي عا    -4
ي حقوق اإلنساان واإل ال   الم لبين  والعات في  طار اإلجرارات ال اصاة  لى رصاد  اوام  محددة في مجا

 لى دعوة مبوااية األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان  ًا  عن ا وتقدعم المسااعدة التقنية ذات الصالة، وأعضا
 .(4) لى تعزيز تقدعم ا للمساعدة التقنية

  2017وقدم  البلبين مساااااااااهمات مالية  لى المبواااااااااية السااااااااامية لحقوق اإلنسااااااااان في األعوا    -5
2022و 2021و 2019و

(5). 
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

أفادت المبواة السامية بأن التركيز الشام  على حبظ النرا  العا  واألمن الوطني، بما في ذلك   -6
بيذ القوانين  في المجاالت المتصااالة بم افحة اإلرهاا واسااات دا  الم درات مير المشاااروعة، قد ترسااا  في تن

ما ع ون ذلك على حسااااا حقوق اإلنساااان واإلجرارات القانونية الواج ة وسااايادة  ًا  والساااياساااات القائمة، ومال 
 .(6)القانون والمسارلة، مما أدى  لى انت اكات وييرة لحقوق اإلنسان

 .(7)ذيبودع  المبواة السامية البلبين  لى اعتماد تشريع ينشئ آلية وقائية وطنية بشأن التع -7

وأفادت المبواااة السااامية بأن مشاااريع القوانين المقترحة إلعادة العم  بعقودة اإلعدا  في الجرائم   -8
 .(8)المتصلة بالم درات من  أن ا أن تنت ك التزامات البلبين بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

، الذي عساااااااااعى  لى  2121وذكرت منرمة العم  الدولية أن مشاااااااااروج قانون مجلس الشااااااااايو  رقم   -9
معالجة الثغرات القانونية وإاااابار اليابع الميساااساااي على نرا  المساااارلة من والي تجريم التشااانيع والن   

2021على عقودات رادعة ل ذه األفعاي، قد تم تقدعمه في آذار/مارس 
(9). 

 ج اليبية  وأعردا  اللجناة المعنياة بحقوق األ اااااااااااااا ااق ذوي اإلعااقاة عن قلق اا   ار انتشااااااااااااااار الن -10
وال يرية في التشريعات والسياسات المتعلقة باأل  اق ذوي اإلعاقة. وأوص  اللجنة بأن تقو  البلبين، في 
جملة أمور، بإنشااااار عملية السااااتعراض التشااااريعات، وجعل ا متمشااااية مع نموذع اإلعاقة القائم على حقوق  

تراف بجميع األ ااااا اق ذوي اإلعاقة  اإلنساااااان الم رس في اتبا ية حقوق األ ااااا اق ذوي اإلعاقة، وداالع
 وصااااب م أصااااحاا حقوق، وإعادة تأكيد كرامت م المتأصاااالة واسااااتقالل م الذاتي، وواااااع سااااياسااااة وإجرارات  

 .(10)مع هذا النموذعًا للتقييم، تمشي

البلبين  لى    المقرر ال اق المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااااااااان، دعا  2021وفي عا    -11
 لى وجود مشاااريع قوانين في ًا   عيار األولوية إلقرار تشااريعات لحماعة المدافعين عن حقوق اإلنسااان، مشااير 

 .(11)هذا الصدد

وداإل اارة  لى توصاية ذات صالة أيدت ا البلبين من االساتعراض الساا  ، ذكر فري  األمم المتحدة   -12
 . (12)الجنسانية القيري أن البلبين لم تعتمد بعد مشروج قانون المساواة في المي  الجنسي والتعبير عن ال وية

 اسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السي  -2 

أ ااار فري  األمم المتحدة القيري  لى توصااية ذات صاالة أيدت ا البلبين من االسااتعراض السااا  ،   -13
 .(13)فذكر أن البلبين لم تعتمد بعد مشروج قانون ميثاق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في البلبين

اذ القانون ولجنة حقوق  ودع  المبواااااااااااة السااااااااااامية البلبين  لى تحسااااااااااين التعاون  ين هي ات  نب -14
 .(14)اإلنسان وتعزيز قدرة اللجنة في مجاي التحقي  وعلم األدلة الجنائية

وداإل اااااارة  لى التوصااااايات ذات الصااااالة التي أيدت ا البلبين من االساااااتعراض الساااااا  ، ذكر فري    -15
ثااالثااة لحقوق  األمم المتحاادة القيري أن البلبين ات ااذت ويوات لصاااااااااااااايااامااة وتنبيااذ ويااة عمل ااا الوطنيااة ال

 .(15)بعدًا (، ولكن ال ية لم تعتمد رسمي2022-2018اإلنسان )

وذكر م تب الممث  ال اق لألمين العا  المعني باألطباي والنزاج المساااااااالو أن القوات المساااااااالحة   -16
وياة اسااااااااااااااتراتيجياة لمنع االنت ااكاات الجساااااااااااااايمة    2021حزيران/يونياه  9البلبينياة واألمم المتحادة وقعتاا في 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders
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، أصااااادرت الشااااارطة  2021حزيران/يونيه   13اليب  والتصااااادي ل ا في حاالت النزاج المسااااالو، وفي   لحقوق 
 .(16)الوطنية البلبينية سياست ا المعنية بحماعة اليب 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

اإلنساااااني تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي   -ألف 
 الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -1 

أعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ  اق ذوي اإلعاقة عن  وامل ا ذات الصلة، وأوص  البلبين،   -17
في جملة أمور، بما يلي: )أ( االعتراف باإلعاقة في تشااااااريعات ا العامة كأساااااااس للتمييز في جميع مجاالت  

تيجية  ااااااااملة لمنع األ ااااااا اي المتعددة والمتعددة للتمييز ااااااااد األ ااااااا اق ذوي  الحياة؛ )ا( اعتماد اساااااااترا
اإلعاقة على أساااااااس الجنس والساااااان واألصاااااا  والدين واألصاااااا  اإلثني والمي  الجنسااااااي وال وية الجنسااااااانية  

 .(17)والعاهة وصبة الم اجر أو ملتمس اللجور أو الالجئ والواع االجتماعي

 واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيبحق الفرد في الحياة والحرية  -2 

"،  19-، بما في ذلك والي فترة جائحة "كوفيد2020والي األ ااااا ر األردعة األولى فقع من عا    -18
وثّق  المبواااااية السااااامية اسااااتمرار عمليات قت  المشاااات ه في ارتكا  م جرائم مرت ية بالم درات والمدافعين  

ن جرائم قت  واسااعة النياق متصاالة بالم درات ارتكبت ا "عناصاار عن حقوق اإلنسااان. وثمة أعضااًا تقارير ع
 .(18)ة ال وية يج و مأمنية مير نرامية" 

مذكرة    2016وأ ااارت المبواااة السااامية  لى أن رئيس الشاارطة الوطنية البلبينية أصاادر في عا    -19
ُعيل  بموجب ا حملة م افحة الم درات مير المشااااااااااروعة باساااااااااام مشااااااااااروج "البند ية   2016-16 يادعة رقم  

 المزدوجاة". وكاان أحاد م ونااتاه هو "مشااااااااااااااروج توك اانق"، الاذي ي ادف  لى القضاااااااااااااااار على الم ادرات مير 
المشااااااااااروعة في  لدات ال ارانغاي، وهي أصااااااااااغر وحدات الح م المحلي. وفي معرض مالحرة المبوااااااااااة  

بالم درات" يردان في جميع أنحار المذكرة،    مرت يةالسااااامية أن مصاااايلحي " بياي" و"تحييد" " اااا صاااايات  
تشاااااجيع  أ اااااارت المبوااااااة الساااااامية  لى أن من  اااااأن هذه الصااااايامة مير المحددة والمتوعدة،  لى جانب ال

اللبري المتكرر من جانب ك ار مسيولي الدولة على است دا  القوة البتاكة، أن تشجع الشرطة على معاملة  
المذكرة على أن ا  ذن بالقت . ونب  الح ومة وجود ساااياساااة لقت  من يتعاطون الم درات، وذكرت أن جميع 

  45عملية ُقت  في ا   25ة بشاأن الوخيات تحدث أثنار عمليات مشاروعة للشارطة. ودعد فح  تقارير للشارط
، وجدت المبواااااية السااااامية  2017وحزيران/يونيه   2016 اااا صااااا في العاصاااامة مانيال  ين آا/أمساااايس  

لحقوق اإلنسااااااااان أن الشاااااااارطة ادع  أن ا اسااااااااتعادت حقائب من الميثامبيتامين ودنادق يزعم أن الضااااااااحاعا  
 نادق تحم  نبس األرقا   ًا  وتكرار   اً أن الشاااااااارطة اسااااااااترجع  مرار ًا  اساااااااات دموها. ووجدت المبواااااااااية أعضاااااااا

التسلسلية من احاعا م تلبين في مواقع م تلبة، حيث يبدو أن س عة أسلحة يدوية اسُترجع  في مسرحين 
منبصالين للجريمة، في حين ه ر ساالحان يدويان في ومساة مسااري جريمة م تلبة. ويدي هذا النمع على  

ك على رواعة الدفاج عن النبس، مما يوحي بأن الضاحاعا  دس موهبي الشارطة لألدلة ويلقي برالي من الشا
 .(19)كانوا على األرجو مير مسلحين عندما ُقتلوا

الصاادرة عن   2016-16ونا ادت المبوااة الساامية البلبين  لى  لغار تعميم المذكرة الديادعة رقم   -20
الشاااارطة الوطنية البلبينية، ووقش "مشااااروج توك انق" وواااااع حد عاج  لعمليات القت  وارع نياق القضااااار  
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ذلااااك من أعماااااي العنش التي تساااااااااااااات اااادف المشاااااااااااااات ااااه في ارتكااااا  م جرائ  م  واالحتجااااا  التعساااااااااااااابي ومير 
واأل اااااااا اق الذين يتعاطون الم درات، وإلغار تجميع ونشاااااااار "قوائم مرا  ة الم درات" على جميع  م درات

 .(20)المستويات اإلدارية

وذكرت البلبين، في تقريرهاا الادوري الساااااااااااااااابع المقاد   لى اللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاااااااااااااااادعاة   -21
عمليات القت  وارع نياق القضاار وجميع أ ا اي    ، أن ا تعارض بشادة2022واالجتمالية والثقاخية في عا   

العنش ااااااد متعاطي الم درات وأن ا تييد سااااايادة القانون وحقوق اإلنساااااان في عمليات م افحة الم درات.  
وتلتز  االساااااااتراتيجية البلبينية لم افحة الم درات مير المشاااااااروعة  ن ج كلي قائم على حقوق اإلنساااااااان   ار  

 .(21) دا  الم درات ال يرةالم درات مير المشروعة واست

، نقا  العادياد من الم لبين  والعاات في  طاار اإلجرارات ال ااصاااااااااااااااة  لى البلبين  2020وفي عاا    -22
معلومات تلقوها بشاأن االسات دا  المزعو  للقوة البتاكة من قب  الشارطة في  نباذ الحجر الصاحي المجتمعي  

، بما في ذلك مزاعم بمقت  19-تصدي لجائحة كوفيدالمعز  الذي ُفرض في جميع أنحار البالد في  طار ال
19-م اجم مج وي ال وية لنا ع عساعد في ج ود اإلماثة من كوفيد

(22). 

وأعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ ااااااااااااا اق ذوي اإلعاقة عن قلق ا   ار ارتباج مساااااااااااااتوى العنش   -23
مقياادين في منااا ل م والمعلوماات  األطباااي ذوي اإلعاااقااة، وال ساااااااااااااايمااا التقااارير المتعلقااة باااألطباااي ال ااااااااااااااااد
بالعنش الجنسااااااااي الذي يرتك ه المعلمون الذكور في المدارس، وعد  وجود مالحقات جنائية وآليات   المتعلقة

 .(23)إلنصاف الضحاعا

وذكر فري  األمم المتحادة القيري أن االكترااا الاذي طااي أماده في مراف  االحتجاا  تبااقم والي   -24
وأعرا البري  عن قلقه   ار افتقار الحوام  والمرااااااااااعات  لى الرعاعة الكاخية قب  البترة قيد االساااااااااتعراض.  

 .(24)الوالدة ودعدها في مراف  االحتجا ، وإ ار ممارسة فص  الراع عن األم ات بعد الوالدة  وق  قصير 

 القانون الدولي اإلنساني -3 

 تعليمات المذكرة    ، وعمالً 2018  بعدما الحر  المبواااااة السااااامية أنه في تشاااارين الثاني/نوفمبر  -25
، ُأذن بالنشاااار البوري ألفراد  اااااافيين من القوات المساااالحة البلبينية والشاااارطة من أج  "قمع العنش  32رقم  

  ال ارع عن القانون وأعماي اإلرهاا في مقاطعات ساااااااامر ونيغروس الشاااااااار ية ونيغروس الغردية ومنيقة  ي وي"،
ذكرت المبوااااااااااااة الساااااااااااامية أنه، على الرمم من وقوج أعماي عنش في تلك المناط  قب  تنبيذ األمر، فإن  
العملية المشااااااااااااتركة الالحقة التي قام    ا الشاااااااااااارطة والجي  ردما أساااااااااااابرت عن انت اكات وييرة لحقوق  

عن انت اكات   اإلنسااااااان، بما في ذلك عمليات قت  مزعومة واحتجا  تعساااااابي. ووردت أعضااااااًا تقارير مبزعة
القانون الدولي اإلنساااااني، بما في ذلك تقارير عن تنبيذ عمليات قصااااش جوي. وأ ااااارت المبواااااة السااااامية  
 لى االنت ااكاات المبلق عن اا للقاانون اإلنساااااااااااااااني الادولي في مينادانااو وعاد   حرا  تقاد  في العادالاة االنتقاالية  

مسااااتقلة صااااالحية  جرار تحديقات فورية ونزي ة  والمصااااالحة. ونا اااادت المبواااااة البلبين  لى أن تمنو هي ة 
و ااملة و ابافة في جميع جرائم القت ، وفي االنت اكات المزعومة للقانون الدولي اإلنسااني، بغرض مقااااة  

 .(25)مرتكبي ا وتوفير سب  االنتصاف للضحاعا وأسرهم

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -4 

 ااااااددت من  جرارات م افحت ا ل رهاا، مما كان له أثر    أفادت المبواااااااة السااااااامية بأن البلبين -26
على حقوق اإلنساااان. ورمم أن الدساااتور والقانون يتضااامنان أح امًا  اااديدة بشاااأن حقوق اإلنساااان، فإن عدة  

 -قوانين تمنو الساااااليات سااااالية تقديرية واساااااعة الحتجا  األفراد وتوجيه الت م  لي م لدواعي األمن الوطني  
ة لحقوق اإلنسااااااااااان. كما أن قانون م افحة اإلرهاا ع بش من ااااااااااامانات حقوق  من دون ااااااااااامانات كاخي
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اإلنسااان، وقد تنت ك التعاريا الغامضااة الواردة في القانون مبدأ الشاارلية. ودع  المبواااة السااامية البلبين  
ن  لى دعوة المبواااااية السااااامية لحقوق اإلنسااااان  لى تعزيز مساااااعدت ا التقنية مع البلد لتم ين المبواااااية م

 .(26) سدار المشورة بشأن تشريعات م افحة اإلرهاا

وذكر م تاب الممثا  ال ااق لألمين العاا  المعني بااألطبااي والنزاج المساااااااااااااالحاة أن اعتمااد قاانون   -27
م افحة اإلرهاا أثار  اااااااااااوام  بشاااااااااااأن األثر المحتم  على المجتمعات المحلية الضااااااااااا يبة وعلى الج ات  

ت شااااااااى أن تت م باالرت ات بجماعات مساااااااالحة وأن تصاااااااانش على أن ا    الباعلة في المجاي اإلنساااااااااني، التي
 رهاا يااة، مع حماااعاة قاانونيااة محاادودة. ونتيجااة ل ااذا القااانون، احتجز عادد كبير من األطباااي  زعم ارت اااط م  

 .(27)بجماعات مسلحة، وال سيما الجي  الشعبي الجديد

م لبين  والعات في  طار اإلجرارات  ، أ ااااااار العديد من ال2020وفي رسااااااالة  لى البلبين في عا    -28
ال اصاااااااااااااة  لى أن قانون م افحة اإلرهاا أثار م اوف جدعة بشاااااااااااااأن تصااااااااااااانيا األفراد والمجتمع المدني  
والمنرمات اإلنساااانية على أن م " رها يون" في ساااياق التمييز المساااتمر الموجه ااااد األقليات الدينية وميرها  

والمعاراااين السااياساايين. و ااجع الم لبون بالوالعات على  عادة  من األقليات والمدافعين عن حقوق اإلنسااان  
.  ( 28) النرر في جوانب معينة من القانون لضمان امتثاله لاللتزامات الدولية للبلبين في مجاي حقوق اإلنسان

على ذلك، ذكرت البلبين أن القانون عمتث  اللتزامات ا بموجب القانون الدولي ويضاااااااااااااامن احترا  حقوق  ًا  ورد
ان، وأنه ين غي تقدير القانون من منرور واسااااااااع ومير انتقائي عأوذ في االعت ار االلتزامات الدولية،  اإلنساااااااا

بما في ذلك بموجب قرارات مجلس األمن بشااااااااااااأن م افحة اإلرهاا، والقوانين والممارسااااااااااااات السااااااااااااائدة في 
تحادي اإلرهاا ي الاذي  الوالعاات القضاااااااااااااااائياة الوطنياة وفوق الوطنياة األورى، والواقع ال يير المتمثا  في ال

 .(29)يواج ه البلد

ودعدما الحر  المبوااااة الساااامية أن سااالسااالة من تدا ير اليوارل ُفراااا  في السااانوات األويرة،   -29
ذكرت أن هذه التدا ير عجب أن تقتصاااااااااااار على الحد الذي تقتضاااااااااااايه الحالة  دقة، من حيث المدة والنياق  

اسااتثنائية صااار أمرًا طبي يًا. ونا اادت المبواااة السااامية    الجغرافي. ويبدو أن ما كان ين غي أن ع ون حالة
البلبين  لى الحرق، في جملة أمور، على أن تكون تدا ير حاالت اليوارل اااااااااارورية ومتناسااااااااا ة ومحددة  

 .(30)  على ما تستوج ه مقتضيات الحالةر  منيًا، وأن تقتصر بش   صا

وأفادت المبواااة السااامية بأن من األمور المشااجعة اال تعاد عن ن ج التصاادي الذي عيغى عليه   -30
اليابع العساااا ري لمنع التيرف العنيا وم افحته، ولكن ا الحر  أن ذلك ال عم ن تحديقه بشاااا   مسااااتدا   

دة القانون. ومع   ال من والي المشاااااركة المجدعة للمجتمعات المحلية المتأثرة، واحترا  حقوق اإلنسااااان وساااايا
، الااذي  اادأ العماا  بااه إلااااااااااااااابااار الياابع  70ذلااك، كاااناا  هنااام م اااوف من أن تنبيااذ األمر التنبيااذي رقم 

، من والي  2022الميسااااااااااسااااااااااي على ن ج األمة بأكمل ا إلن ار التمرد بحلوي ن اعة والعة الرئيس، في عا   
قتصاااااادعة، يبدو أنه عساااااير في االتجاه  تعزيز  رنامج م افحة التمرد بعنصااااار  اااااام  للتنمية االجتمالية واال

المعاكس، مما ععبئ اإلدارة، من المسااااتوى الوطني  لى المسااااتوى المحلي، اااااد المتعاطبين مع الشاااايوعيين 
المشاااااات ه   م، و يادة  رج الشاااااا وم واالنقسااااااامات في المجتمعات. وينيوي دفاج أي  اااااا   عن الحقوق  

ة الح ومة ودالتالي مساااااااندة التمرد، وهو ما قد ععي  االقتصااااااادعة واالجتمالية على وير ات امه بمعارااااااا
 ااوام  من أن هذه األنمات تشاا ه تلك  ًا  تحقي  هدف التنمية المسااتدامة الشاااملة للجميع. وكان  هنام أعضاا

التي اتسام    ا حملة م افحة الم درات مير المشاروعة، وال سايما افتراض الذنب واالفتقار  لى اإلجرارات  
أو الرقااباة البعاالاة. ودعا  المبوااااااااااااااااة الساااااااااااااااامياة البلبين  لى أن تقو ، في جملاة أمور،    القاانونياة الواج اة

 .(31)لضمان االمتثاي لسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان 70باستعراض األمر التنبيذي رقم 
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 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -5 

سااياق الحملة المناهضااة لتعاطي الم درات مير المشااروعة، دع  المبواااة السااامية البلبين  في  -31
 لى ما يلي: )أ( تم ين هي ة مساااااتقلة من  جرار تحديقات فورية ونزي ة و ااااااملة و ااااابافة في جميع عمليات  

سااااااار ااااااااحاعا  القت ، وفي االنت اكات المزعومة للقانون اإلنسااااااااني الدولي؛ )ا( تقدعم المسااااااااعدة الكاخية أل
 .(32)عمليات القت  المتصلة بالم درات

وذكرت البلبين أن اللجناة المشااااااااااااااتركاة  ين الوكااالت المعنياة بحااالت القتا  واارع نيااق القاانون   -32
واالوتبار القساااري والتعذيب ومير ذلك من االنت اكات الجسااايمة لح  األ ااا اق في الحياة والحرية واألمن  

ي  على النحو الواجب في عمليات القت  وارع نياق القضاااااااار وميرها من قد ات ذت تدا ير لضااااااامان التحق
. وأفادت منرمة العم  الدولية بأنه بعد ساانوات من عد  النشااات، اسااتأنب  تلك  (33)انت اكات حقوق اإلنسااان
2020اللجنة انعقادها في عا  

(34). 

كات حقوق اإلنسااان عشاا   وذكرت المبواااة السااامية أن اسااتمرار اإلفالت من العقاا على انت ا -33
هااااهرة صااااااااااااااااارواااة، وي ااااد التغلاااب على العد اااات العملياااة التي تحوي دون الوصااااااااااااااوي  لى العااادالاااة أن  

 .(35)محاالً  ع ون 

والحرااا  اللجناااة المعنياااة بحقوق األ اااااااااااااا ااااق ذوي اإلعااااقاااة مع القل  الحواجز التي يواج  اااا   -34
صاا  البلبين، في جملة أمور، بما يلي:  األ اا اق ذوو اإلعاقة في الحصااوي على ال دمات الصااحية. فأو 

)أ( اعتماد تدا ير لتوفير الترتي ات التيساااااايرية أو اإلجرائية المناساااااا ة للساااااان، بما في ذلك ال دمات القانونية  
التي تكون في المتناااوي؛ )ا( تنبيااذ  رامج لبنااار قاادرات الم ن القااانونيااة وموهبي الشاااااااااااااارطااة والسااااااااااااااجون  

 .(36)اتبا ية حقوق األ  اق ذوي اإلعاقةيتعل  بالحقوق الم رسة في  خيما

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -6 

  أفادت منرمة األمم المتحدة للتردية والعلم والثقافة )اليونساااا و( بأن التشاااا ير جريمة جنائية، عمالً  -35
 .(37)من قانون العقودات المنقو 362-353بالمواد 

، أرسااااااااااا  الم لبون  والعات في  طار اإلجرارات ال اصاااااااااااة رساااااااااااالة  لى البلبين  2021وفي عا    -36
 2021  حزيران/يونيه مايو و أعار/ يتعل  بالمعلومات التي تلقوها بشاااااااااأن ال جمات السااااااااايبرانية التي وقع  في   خيما 

ي "كاراباتان"، والتي يزعم  اااااد وسااااييتي اإلعال  المسااااتقلتين " والتالت" و"ألترميدعا" وتحالش المجتمع المدن
أن ااا من ارتكاااا و ارة العلو  والتكنولوجيااا والقوات المساااااااااااااالحااة البلبينيااة. فااأعردوا عن قلق م ال ااالق من أن  
ال جمات الساااايبرانية المزعومة ردما كان  مرت ية بالدفاج عن حقوق اإلنسااااان والتقارير اإلعالمية المسااااتقلة  

السااااااااااايبرانية المزعومة ارتكب  على ما يبدو في وق  كان  خيه   الصاااااااااااادرة عن تلك الج ات، وأن ال جمات
المنرماات الثالث تبلق، في جملاة أمور، عن طلاب من المادعي العاا  للمح ماة الجناائياة الادولياة لبتو تحقي  
كام  في الجرائم المحتملة اااااااااااد اإلنسااااااااااانية المرتك ة والي "الحرا على الم درات" التي  اااااااااانت ا ح ومة 

على ذلك، ذكرت البلبين أن ا تساااااعى  لى اااااامان أن ع ون البضاااااار المدني صاااااامدًا أما   ًا  د. ور (38)البلبين
اآلرار ووج اات النرر الم تلباة  ًا  القرصااااااااااااااناة اإللكترونياة وال جماات الساااااااااااااايبرانياة. وأن الح وماة تحتر  دائما

تعبير  المعرا عن ا على جميع المنصاااااات، بما في ذلك األصاااااوات المعارااااااة، التي ساااااتكون حريت ا في ال
 .(39)وواصة من الت ديدات مث  القرصنة اإللكترونية وال جمات السيبرانيةًا، محمية دائم

وأ ااااااااارت اليونساااااااا و  لى أن أوي وية عم  وطنية بشااااااااأن سااااااااالمة الصااااااااحبيين قد أطلق  في  -37
. وقد وااااااع  من والي مشااااااورات  ين أصاااااحاا المصااااالحة المتعددين وقدم  وريية طري   2020 عا 

 .(40)ة مجاالت رئيسية تعتبر حاسمة لتحسين سالمة الصحبيين والبي ة اإلعالميةلمعالجة ومس
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وذكرت المبوااااة الساااامية أن الدفاج عن حقوق اإلنساااان عادة ما يتسااااوى مع التمرد، مع تحوي   -38
ر ذلك المجاي المتاي للنقا ،    التركيز  لى تشاااويه سااامعة الرسااا   دالً  من دراساااة مضااامون الرساااالة. وقد ع م

اوتالف الرأي، ومعارااااااااة ميساااااااساااااااات الدولة وساااااااياساااااااات ا، مما أدى  لى تباقم انعدا  الثقة  ين الح ومة  و 
والمجتمع المدني. ونا اادت المبواااة السااامية البلبين  لى جملة أمور من ا )أ( أن تت ذ، بعيدًا عن االنتقا ،  

ات الدولة الم لبة بمعالجة  تدا ير لبنار الثقة واصاااااة بمنرمات المجتمع المدني وتيسااااار عمل ا مع ميساااااسااااا
الشااااوام  المتعلقة بحقوق اإلنسااااان؛ )ا( وأن توقش وتدين التحريك على الكرانية والعنش اااااد المدافعين  
عن حقوق اإلنساااااااااااااااان؛ )ع( وأن تكباا  احترا  وحماااعااة الحقوق المتعلقااة بحريااة التعبير وتكوين الجم يااات  

لسااااااااياسااااااااية اااااااااد المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااان،  والتجمع الساااااااالمي؛ )د( وأن تسااااااااحب الت م ذات الدوافع ا
والمعارااااين الساااياسااايين، والصاااحبيين، وال ي ات اإلعالمية، والمسااايولين القانونيين والقضاااائيين، والنقا يين،  

 .(41)والعاملين في الكنائس، وميرهم، وأن تت ذ تدا ير قانونية لكبالة حمايت م

وق اإلنسااااااااااااااااان على محماا  الجااد وتقاادر عماا  وذكرت البلبين أن ااا تااأوااذ حاااالت انت اااكااات حق -39
المدافعين عن حقوق اإلنسااااااان. وهي ملتزمة  تنبيذ التوصاااااايات التي قدمت ا اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااان  

 .(42)في البلبين عقب تحديق ا بشأن حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان في البلد

اإلعااقاة باأن تعتماد البلبين تعاديالت على  وأوصااااااااااااااا  اللجناة المعنياة بحقوق األ اااااااااااااا ااق ذوي   -40
والتدا ير األورى ذات الصااااالة لضااااامان تزويد األ ااااا اق ذوي    7277من قانون الجم ورية رقم   22 المادة

 .(43)اإلعاقات السم ية  ترجمات لغوية في  رامج ا اإلو ارية المتلبزة

تمنع األ ااااا اق ذوي اإلعاقات  وأوصااااا  اللجنة نبسااااا ا بأن تلغي البلبين األح ا  التمييزية التي   -41
الذهنية أو النبساااااااااااية االجتمالية من ممارساااااااااااة حقوق م في التصاااااااااااوي  والتر اااااااااااو لالنت ابات. وأوصاااااااااا   

بات اذ تدا ير لتيساااااير التصاااااوي  اإللكتروني لجميع األ ااااا اق ذوي اإلعاقة بصااااارف النرر  ًا  أعضااااا اللجنة
 .(44)نوج العاهة عن

 التجار باألشخاصحظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك ا -7 

أ اار فري  األمم المتحدة القيري  لى التوصايات ذات الصالة التي أيدت ا البلبين من االساتعراض   -42
ودرامج لبنار القدرات  ًا السااااااااااااااا  ، فذكر أن المجلس المشااااااااااااااترم  ين الوكاالت لم افحة االتجار أجرى بحوث

مع ويته االسااااااااتراتيجية. ووالي جائحة  اً واااااااااايلع بإجرارات تتعل  بالحماعة والمسااااااااائ  القانونية، تمشااااااااي
واساااااتغالل م  ًا ، كان  هنام م اوف من  يادة التعرض لالتجار باألطباي واالعتدار علي م جنساااااي19-كوفيد

 .(45)عبر اإلنترن 

وأعردا  اللجناة المعنياة بحقوق األ اااااااااااااا ااق ذوي اإلعااقاة عن قلق اا   ار م ااطر االتجاار التي   -43
تواج  ا النساااااااااااااار ذوات اإلعاقة، وأوصااااااااااااا ، في جملة أمور، بأن تحرق البلبين على أن تتصااااااااااااادى أي  
اساااااااتراتيجيات متعلقة بمنع االتجار لما تتعرض له النساااااااار والبتيات ذوات اإلعاقة من م اطر واصاااااااة في 

 .(46) تلش أ  اي االتجار واالستغاليم

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -8 

في معرض اإل اارة  لى التوصايات ذات الصالة التي أيدت ا البلبين من االساتعراض الساا  ، ذكر   -44
لعمااي  ( وأنشاااااااااااااااأت  دارة ا2021فري  األمم المتحادة القيري أن البلبين اعتمادت قاانون العمااي الم ااجرين )

وية عم  وطنية بشاااااأن  ًا  الم اجرين لزيادة حماعة العماي البلبينيين الموجودين في ال ارع. واعتمدت أعضااااا
 .(47)التوهيا العادي واألوالقي
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وأعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ ا اق ذوي اإلعاقة عن  اوام  في هذا الصادد، فأوصا  بأن   -45
ونرا  حصاااا     442ن التنبيذ البعاي للمرساااااو  الرئاساااااي رقم  تعتمد البلبين، في جملة أمور، تدا ير لضاااااما

في المائة، وتوفير الترتي ات التيسااااايرية المعقولة في عمليات التوهيا واااااامان أن تكون    5العمالة  نسااااا ة 
 .(48)تلك العمليات  املة لأل  اق ذوي اإلعاقة

 الحق في الضمان االجتماعي -9 

التوصايات ذات الصالة التي أيدت ا البلبين من االساتعراض الساا  ، ذكر  في معرض اإل اارة  لى   -46
فري  األمم المتحدة القيري أنه على الرمم من أن البلبين نبذت بعك البرامج التي تسات دف أااعش ف ات  
الساااااا ان، فإن هنام حاجة  لى مزيد من التدا ير للتصاااااادي للتحدعات ال ي لية المتصاااااالة بعد  المساااااااواة في 

 .(49)ودالبقر الدو  

وذكرت المبواااااة السااااامية أن العديد من مجتمعات الشااااعوا األصاااالية معزولة جغراخيًا، وليساااا    -47
لدي ا  م انية الحصاوي بالقدر الكافي على ال دمات االجتمالية األسااساية، ولذلك فإن ا تعتمد  لى حد كبير 

ر منرمات المجتمع المدني على  على دعم المجتمع المدني. مير أن هذا الدعم ع يقه ال وف من تصااااااااااااوي
أن ا فروج للجي  الشاااااعبي الجديد، في ااااااور التركيز على األمن الوطني، وجمع المعلومات االسااااات  ارية،  

70وعلى التشنيع في تنبيذ األمر التنبيذي رقم 
(50). 

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

الساتعراض الساا   والحظ التدا ير  أ اار فري  األمم المتحدة القيري  لى توصاية ذات صالة من ا -48
ذات الصاااااااااااااالاة التي ات اذت اا الح وماة، فاذكر أن البلبين ال تزاي تعااني من نق  التغاذعاة ونق  المغاذعاات  

 .(51)أثر سلبي على األمن الغذائي 19-الد يقة، وا دعاد حاالت الو ن المبرت. وكان لتنبيذ تدا ير كوفيد

ق ذوي اإلعااقاة البلبين، في جملاة أمور، بماا يلي:  وأوصاااااااااااااا  اللجناة المعنياة بحقوق األ اااااااااااااا اا -49
اعتماد معايير لضامان تعميم مراعاة البرامج الرامية  لى توفير المياه النريبة والغذار والسا ن على جميع  )أ(

األ اااااااااااا اق ذوي اإلعاقة؛ )ا( اعتماد تدا ير لتوفير ويع وددالت للحماعة االجتمالية تعترف بالتكاليا  
 .(52)ة باإلعاقة وتكب  حصوي جميع األ  اق ذوي اإلعاقة على معا ات اإلعاقةاإلااخية المرت ي

 الحق في الصحة -11 

أفاد فري  األمم المتحدة القيري بأن البلبين ات ذت ويوات نحو اااااااامان حصاااااااوي الجميع على   -50
اصاا  على  ،  اامل   ذي ج ود للوصااوي  لى الب ات الضاا يبة.  يد أنه رمم أن حملة التو 19-لقاحات كوفيد

، فإن الدعوة المحلية مير متساااااااقة، مما عسااااااااهم في 19-المساااااااتوى الوطني تدعو  لى التي يم ااااااااد كوفيد
 .(53)ان باض معدي التي يم في بعك المناط 

وفي معرض اإل ااااارة  لى التوصاااايات ذات الصاااالة التي أيدت ا البلبين من االسااااتعراض السااااا  ،   -51
  2012بياااذ قاااانون األ وة المساااااااااااااايولاااة والصااااااااااااااحاااة اإلنجاااا ياااة لعاااا  ذكر فري  األمم المتحااادة القيري أن تن

الصااااحة اإلنجا ية( أدى  لى تحسااااينات في مجاي الرعاعة قب  الوالدة ودعدها، وفي علميات الواااااع   )قانون 
 .(54)داو  المراف 

وأعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ اااااااااااااا اق ذوي اإلعاقة عن قلق ا   ار ما أ لق عنه من حوادث   -52
يم القسااااااااري للنسااااااااار ذوات اإلعاقات الذهنية، وأوصاااااااا  البلبين، في جملة أمور، بات اذ تدا ير لحماعة  التعد

 .(55)النسار ذوات اإلعاقات الذهنية من التعديم مير اليوعي
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ودعدما الحر  اللجنة نبساا ا  ااوام  في هذا الصاادد، أوصاا  البلبين، في جملة أمور، بما يلي:   -53
النسااااار والبتيات واأل اااا اق ذوي اإلعاقات النبسااااية االجتمالية على ودمات الصااااحة  )أ( كبالة حصااااوي  

اإلنجا ية الجنسااااااااااااااية وإعادة التأهي  المجتمعي في المناط  الري)ية والنائية؛ )ا(  يادة تدريب العاملين في 
ا ية ل يالر  مجاي الرعاعة الصاحية على توفير التثديا وال دمات في مجاي الرعاعة الصاحية الجنساية واإلنج

األ اا اق؛ )ع( تعزيز تدريب جميع العاملين الصااحيين اإلقليميين على الصااعيد الوطني عن طري   عادة  
 .(56)تبعي  قانون الصحة اإلنجا ية

وداإل اارة  لى التوصايات ذات الصالة الصاادرة عن االساتعراض الساا  ، ذكر فري  األمم المتحدة   -54
لرعاعة األ اااااااااا اق الذين يتعاطون الم درات.  يد أنه ال تزاي ًا  طوليًا  نموذجالقيري أن البلبين واااااااااااع   

هنام تحدعات في تيبي  ن ج قائم على حقوق اإلنساااااااااان   ار تعاطي الم درات، يركز على اساااااااااتراتيجيات  
الحد من الضاااااااارر والحصااااااااوي على ودمات قائمة على األدلة خيما ع   العالع والرعاعة والدعم من دون  

 .(57)ى دووي نرا  العدالة الجنائيةالحاجة  ل

وذكرت المبواااااااة السااااااامية أن عالع اإلدمان عشاااااا   أحد عناصاااااار الح  في الصااااااحة، وين غي   -55
ااااااااامانه وفقًا لم ادل حقوق اإلنسااااااااان المتمثلة في عد  التمييز، واحترا  الكرامة األصاااااااايلة في الشاااااااا  ،  

 .(58)والسرية، وال صوصية، والموافقة المستنيرة

ار فري  األمم المتحدة القيري  لى أن البلبين اعتمدت قانون سااااياسااااة فيروس نق  المناعة  وأ اااا -56
(، الذي عساااار الحصااااوي على ال دمات المتعلقة ببيروس نق  المناعة  2018ال شاااارية واإليد  في البلبين )

ضااوج  ساانة من ال   18و 15ال شاارية، بما في ذلك عن طري  تم ين األ اا اق ال الغين من العمر ما  ين 
 .(59)الوت ار الكشش عن فيروس نق  المناعة ال شرية من دون موافقة الوالدين

 الحق في التعليم -12 

في معرض اإل اارة  لى التوصايات ذات الصالة التي أيدت ا البلبين من االساتعراض الساا  ، ذكر   -57
، حددت، في جملة  2030فري  األمم المتحدة القيري أن البلبين واااع  مشااروج وية للتعليم األساااسااي، 

 .(60)أمور، أولويات طويلة األج  ونص  على  يادة م صصات الميزانية

، ذكرت اليونساااااااااااااا و أناه  19-وفي معرض   اااااااااااااااارت اا  لى  مالق المادارس نتيجاة لجاائحاة كوفياد -58
باإلااااااااااافة  لى العديد من الم ادل التوجي ية التي صااااااااادرت لضااااااااامان اساااااااااتمرارية التعليم، اعتمدت البلبين  

في ااور حالة اليوارل الصاحية    2021-2020اساتمرارية التعلم في التعليم األسااساي للعا  الدراساي   "وية
 .(61)"19-العامة الناجمة عن كوفيد

والحر  اللجنة المعنية بحقوق األ  اق ذوي اإلعاقة مع القل  عد  وجود تدا ير لتوفير التعليم   -59
ن باض عدد األطباي ذوي اإلعاقة الملتحقين بالمدارس  الشاااام  للجميع والمعمم لأل ااا اق ذوي اإلعاقة وا

اال تادائياة. وعالوة على ذلاك، فاإن تعليم األطبااي والشاااااااااااااا ااا وال االغين ذوي اإلعااقاة في المراف  التعليمياة  
العادعة يواجه حواجز تحوي دون  م انية الوصااااااااوي  ليه واالفتقار  لى التصااااااااميم الشااااااااام  للتعلم والترتي ات  

 .(62)قولة في جميع الجوانب األكادعمية واالجتمالية للحياة اليال يةالتيسيرية المع

وفي معرض اإل ااااارة  لى توصااااية أيدت ا البلبين من االسااااتعراض السااااا  ، ذكرت اليونيساااا و أن   -60
 .(63)على التعليمًا البلبين تواص  تعزيز القوانين والسياسات المتعلقة بحصوي أ د المتعلمين حرمان

وذكرت المبواااة السااامية أن المدرسااين واليالا في مراكز التعلم المجتم ية للساا ان األصااليين   -61
، ُنصاااب  2019 ااا ات/فبراير  25التي تديرها منرمات مير ح ومية يتعرااااون لالعتدار والمضااااعقة. فبي 

شاااعبي الجديد.  عدة الفتات وارع مدرساااة في مقاطعة كوتاباتو الشااامالية، في ا ات امات بارت اط ا بالجي  ال
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مدرسااااااة من هذا النوج في مينداناو، مشاااااايرة  لى  اااااا اوى   54، أملق  الح ومة  2019تمو /يوليه   12وفي  
مبادها أن تلك المدارس تلقن التيرف العنيا. ونا ااادت المبوااااة الساااامية البلبين أن تكب  حصاااوي جميع 

 .(64)اخية ولغت م و َيم مأطباي الشعوا األصلية على التعليم الجيد بما يتما ى وهويَت م الثق

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -13 

أوصااااااااااااااا  اللجنااة المعنيااة بحقوق األ اااااااااااااا اااق ذوي اإلعاااقااة البلبين، في جملااة أمور بمااا يلي:   -62
، من أج  واااع  2030-2015بإنشااار آلية فعالة، وفقًا إلطار ساانداي للحد من م اطر الكوارث للبترة   )أ(

تيجية اتصااااااااااي ميسااااااااارة لذوي اإلعاقة واساااااااااتراتيجية  ااااااااااملة لليوارل ودروتوكوالت لحاالت ال ير؛  اساااااااااترا
الحرق على أن تكون اسااااااااتراتيجيات الحد من م اطر الكوارث  اااااااااملة للجميع ومتاحة لأل اااااااا اق   )ا(
اإلعاقة؛ )ع( سااااااااااان تشاااااااااااريعات وإنباذ تدا ير تتيلب من جميع ال دمات العامة وااااااااااااع ويع فردعة   ذوي
ية ل جالر اآلمن لأل ااااااااا اق ذوي اإلعاقة أثنار حاالت ال ير، بالتشااااااااااور الوثي  مع األ ااااااااا اق  ومحل
 .(65)اإلعاقة ذوي

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ ااااااااااا اق ذوي اإلعاقة عن قلق ا   ار ارتباج مساااااااااااتويات العنش   -63
نسااار والبتيات ذوات اإلعاقة، بما في ذلك العنش واالعتدار الجنساايان. وأوصاا  بأن  القائم الجنساااني اااد ال

 .(66)تضع البلبين، في جملة أمور، استراتيجية لحمايت ن من جميع أ  اي العنش الجنساني

  األطفال -2 

  (، 2019المساااالو ) في معرض اإل ااااارة  لى اعتماد قانون الحماعة ال اصااااة لألطباي في حاالت النزاج   - 64
ذكر فري  األمم المتحادة القيري أن األطبااي ماا  الوا متاأثرين باالنزاج المساااااااااااااالو. وهناام  واعاث قل  من أن  
األطباي المرت يين بالجماعات المساااالحة ُعحتجزون، في بعك الحاالت، لبترات  منية طويلة قب  تسااااليم م  

 .(67) لى السليات الم تصة

المعنياة بحقوق األ اااااااااااااا ااق ذوي اإلعااقاة البلبين، في جملاة أمور، بماا يلي:  وأوصاااااااااااااا  اللجناة   -65
اعتماد اساتراتيجية ووية عم   ااملتين لتعزيز وحماعة حقوق األطباي ذوي اإلعاقة؛ )ا( تعزيز احترا    )أ(

ة  حقوق األطباي ذوي اإلعاقة في المنزي، وتعزيز الدعم المقد   لى أسر هيالر األطباي؛ )ع( امان التغيي 
ذلااااك  عااااادة التااااأهياااا  المجتمعي لألطباااااي ذوي اإلعاااااقااااة، في جميع  الوطنيااااة لنرم اإلحااااالااااة، بمااااا في 

 .(68)البلد أنحار

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ ااا اق ذوي اإلعاقة عن قلق ا   ار  م انية الوصاااوي، وأوصااا    -66
لتشااااااااااااااريعاات اا وأن تعتماد وياة عما  لتيوير  م اانياة    اً باأن تجري البلبين، في جملاة أمور، اسااااااااااااااتعرااااااااااااااااا

جميع األ ااااااااااا اق ذوي اإلعاقة  لى البي ة المادعة والنق  والمعلومات واالتصااااااااااااالت، وتوسااااااااااايع   وصاااااااااااوي
القوانين والم ادل التوجي ية المتعلقة بإم انية الوصاااااااااوي لحماعة  م انية وصاااااااااوي جميع األ ااااااااا اق   نياق
 .(69) لي ا اإلعاقة ذوي

اللجنة نبسااااا ا عن قلق ا   ار التشاااااريعات التي تحر  األ ااااا اق ذوي اإلعاقة من األهلية  وأعرد    -67
القانونية للتعبير عن  رادت م وتبضاااااااااااااايالت م خيما يتعل  بجميع جوانب حيات م، وأوصاااااااااااااا  بأن تعيد البلبين  
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ثااااالثاااة،  (، والمااااادة ال386من قااااانون ااااا الماااادني )قااااانون الجم وريااااة رقم    39 لى    37النرر في المواد من  
، وأن تساان تشااريعات تعترف باألهلية القانونية الكاملة  9406، من دسااتورها وقانون الجم ورية رقم  11 البند

 .(70)لأل  اق ذوي اإلعاقة

وأوصااااااا  اللجنة نبسااااااا ا بأن تضااااااااعش البلبين، في جملة أمور، ج ودها لتنبيذ األح ا  المتعلقة   -68
 .(71)ة الصحية وتعزيز آليات الرصد ذات الصلةبإعادة التأهي  في السياسات العامة للرعاع

وأعرد  اللجنة نبسااااااااااا ا عن قلق ا   ار عد  االعتراف بح  األ ااااااااااا اق ذوي اإلعاقة في ال ي    -69
المساااااااتق  واالندماع في المجتمع، وأوصااااااا  بأن تقو  البلبين، في جملة أمور، بسااااااان تشاااااااريع ععترف بح  

 .(72)المجتمع واوتيار م ان  قامت ماأل  اق ذوي اإلعاقة في االندماع في 

لضااااامان حصاااااوي ذوي اإلعاقة على   ساااااياسااااااتياً ًا  وأوصااااا  اللجنة نبسااااا ا بأن تعتمد البلبين  طار  -70
الوسااااااااااااااائا  الجيادة والميسااااااااااااااورة التكلباة المعيناة على التنقا  وعلى األج زة والتكنولوجياات وال ادماات الال مة  

 .(73)الش صي لتنقل م

 قلياتالشعوب األصلية واأل -4 

ذكرت البلبين أن ااا تواصاااااااااااااااا  ات اااذ تاادا ير من أجاا  التنبيااذ الكاااماا  لقااانون حقوق الشااااااااااااااعوا   -71
 .(74)(، وال سيما خيما يتعل  بحقوق ا في أرااي األجداد وأقاليم ا ومواردها1997) األصلية

ي،  وذكرت المبواااااة السااااامية أنه في حين أن اإلطار القانوني لحقوق الشااااعوا األصاااالية نموذج  -72
في هاهره، فإن ج ات فاعلة تجارية وسااااااااااااياسااااااااااااية قوية تقوض الج ود المبذولة لتو يع األرااااااااااااااي وإجرار  
اإلصااالي الزراعي. ويجري التالعب بانترا  بشاارت الموافقة الحرة المساا قة والمسااتنيرة على أي تدوالت في 

جنة الوطنية المعنية  مناط  مجتمعات الشاااااااعوا األصااااااالية،  وساااااااائ  من ا الر اااااااوة والت ويا. ورمم أن الل
بالشاااعوا األصااالية تتمتع بساااليات واساااعة، فال يزاي ثمة  اااك في فعاليت ا واساااتقالل ا. ونا ااادت المبوااااة  

  و اااااامالً   كامالً ًا  الساااااامية البلبين  لى أن تقو ، في جملة أمور،  تنبيذ قانون حقوق الشاااااعوا األصااااالية تنبيذ
مساااااااا قة والمسااااااااتنيرة والمشاااااااااركة ال ادفة في جميع مراح  وااااااااامان االحترا  الكام  لمبدأ الموافقة الحرة وال

 .(75)المشاريع اإلنمائية التي تيثر على مجتمعات الشعوا األصلية

، أ لق العااادياااد من الم لبين  والعاااات في  طاااار اإلجرارات ال ااااصااااااااااااااااة البلبين  2019وفي عاااا    -73
وق اإلنسااااااااان للشااااااااعوا األصاااااااالية  بالمعلومات التي تلقوها بشااااااااأن اإلوباق المزعو  للح ومة في حماعة حق

والمجتمعات المحلية التي ت ي  بالقرا من ديديبيو، بمقاطعة نويبا فيزكاعا، ودشاااأن األثر على ساااب  لي   
الساااااا ان والتدهور البي ي العا  في تلك المنيقة الذي نجم عن اسااااااتغالي منجم للذهب والنحاس من  ااااااركة 

وأعردوا عن قلق م ال الق   ار تدهور البي ة وانت اكات    أو اااااااااايانا مولد، وهي  ااااااااااركة تعدين مقرها أسااااااااااتراليا.
وتجاو ات حقوق اإلنسااااااان بساااااابب أنشااااااية التعدين التي تقو    ا الشااااااركة في ديديبيو،  دعم من الشاااااارطة  

 .(76)الوطنية البلبينية، والغياا الوااو ألي  جرار تت ذه الح ومة في هذا الصدد

ا  المعني باألطباي والنزاج المسااالو عن قلقه المتزايد   ار  وأعرا م تب الممث  ال اق لألمين الع -74
الزيادة الكبيرة في ال جمات التي تشااااان ا القوات المسااااالحة على مجتمعات السااااا ان األصاااااليين في مينداناو،  

في ذلاك منيقاة باانغسااااااااااااااامورو المتمتعاة باالح م الاذاتي في مينادانااو المساااااااااااااالماة. وقاد أدت مياال اة تلاك   بماا
 .(77) ا في أرااي األجداد  لى تشريد متكرر وميويالمجتمعات بحقوق
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -5 

ذكرت مبواااااااااااة األمم المتحدة لشاااااااااايون الالج ين أنه في حين أن ال دمات تقد  من والي لجنة   -75
الجنسااااية، التي أنشاااا    التوجيه المشااااتركة  ين الوكاالت المعنية بحماعة ملتمسااااي اللجور والالج ين وعدعمي  

بموجب ا آليات  حالة مع وكاالت ودمات ذات صااااااالة، فإن هذه ال دمات تقد   لى هيالر األ ااااااا اق على  
 .(78)أساس م ص 

 المشردون داخلياا  -6 

أعرد  اللجنة المعنية بحقوق األ  اق ذوي اإلعاقة عن قلق ا   ار التقارير التي تبيد بأنه والي   -76
، ترك  العديد من النساااااااااار والب ات المعراااااااااة  2017معركة مراوي في مقاطعة الناو دي  ساااااااااور في عا   

ي نزوي لل ير، مث  األطباي واأل ااااا اق ذوي اإلعاقة، في وساااااع  طالق النار والبوااااااى، مما تسااااابب ف
 .(79)داولي جماعي

وذكرت المبواية أن البلبين تواجه وير تشرد كبير بسبب الكوارث اليبي ية والنزاعات المسلحة   -77
والجرائم وأعماي العنش المتبرقة. وتم  معالجة التشاااااااااارد من والي  طار للتصاااااااااادي للكوارث، عسااااااااااتند  لى  

 ااااااأن واااااااع  طار تشااااااريعي وسااااااياساااااااتي عحمي   القانون البلبيني للحد من م اطر الكوارث وإدارت ا. ومن
الشااوام  ال اصااة بالمشااردين من ًا  أال ع م  التشااريعات القائمة فحسااب،    ساايعالج أعضااًا  المشااردين داولي

 .(80)والي ن ج قائم على حقوق اإلنسان

وذكرت المبواااااية أن األساااار النا حة التي تديم في مراكز اإلجالر في أعقاا الدمار الذي سااااب ه  -78
صار راي الكبير قد علم  من السليات المحلية أنه لن عسمو ل ا بالعودة  لى مساكن ا بعد تنبيذ سياسة  ع

المنيقة المحرورة. ومن  اأن فرض هذه الساياساة، من دون مراعاة األصاوي القانونية المنصاوق علي ا في 
اق المتضاااااااررين في ولذلك ين غي اااااااامان ح  جميع األ ااااااا ًا، قساااااااري  القوانين القائمة، أن عشااااااا    والرً 

 .(81)اإلجرارات القانونية الواج ة

 الجنسية عديمو -7 

ذكرت المبوااية أنه في حين عم ن لالج ين واأل ا اق عدعمي الجنساية التقد  بيلب للحصاوي   -79
على الجنساااااااااية، فقد واج وا تحدعات بسااااااااابب الميهالت الصاااااااااارمة وحاالت عد  األهلية والعمليات اليويلة  

لشاااااااارت الساااااااان، من  ين ميهالت أورى، لم يتم ن األطباي مير المصااااااااحودين  ذوي م من   اً والم لبة. ونرر 
التقد  بيلب للحصاااااااااوي على الجنساااااااااية على الرمم من حق م في الجنساااااااااية، مما ترم ثغرات قد تيدي  لى  
 انعدا  الجنساية في مرحلة اليبولة. ولمعالجة هذه المساائ ، تم وااع الصايغة الن ائية لمشاروج قانون بشاأن

 .(82)اإلداري  نستيسير التج
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