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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 *موجز لورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن الفلبين   

 تقرير مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
إلى   (1)جهة من الجهات صاحبة المصلحة  58الدوري الشامل. وهو ملخص لورقات المعلومات المقدمة من  

. ويتضتتتتتتمن فرعًا االستتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتامل، ويرود في يتتتتتتالح موجق تقلعدًا بالحد ا قصتتتتتتى لعدد ال لمات
مستتتتتتتتقاًل لمستتتتتتتاهمة المحستتتتتتتستتتتتتتة الوناءة لحقوق اإلنستتتتتتتان المعتمدة سااً  على التقلد ال امل بمباد  باريس.  

 .(2)وروعلت في إعداد التقرير نتءجة االستعراض الساسق

مة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة  نا ا   -ثانياا   المعلومات المقدَّ
 مبادئ باريسعلى التقيد الكامل ب

ذكرت لجاة حقوق اإلنستان في الللبلن أن  نابيي للللبلن أن تتخذ إجرا ات محددة مماءًا وملموسة   -2
لتاللذ التوصتتءات التي قدمتها ملو تتة ا مم المتحدة الستتامءة لحقوق اإلنستتان في تقريرها إلى مجلس حقوق  

 .(3)اإلنسان

من االستعراض الساسق، أيارت اللجاة إلى  رورة    وباإليارة إلى التوصءات التي حظلت بالتأنلد -3
 .(4)و ع جدول أعمال حقوق اإلنسان من خالل خطة عمل وناءة لحقوق اإلنسان

ومن المحست  أن الللبلن انستحبت من نظار روما ا ستاستي للمحامة الجاااءة الدولءةم ولم تصدّوق   -4
  القستري، والبروتوكول االختءاري الملحق بالعهد  على االتلاقءة الدولءة لحماية جمءع ا يتخا  من االختلا

الدولي الخا  بالحقوق االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية واالجتما ءة والثقاوءة، والبروتوكول االختءاري التلاقءة حقوق الطلل  
المتعلق بتججرا  تقتديم البالتتات، والبروتوكول االختءتاري التلتاقءتة حقوق ا يتتتتتتتتتتتتتتختا  ذوي اإلعتاقتةم وعلى  

__________ 

 تصدر هذه الوثءقة من دون تحرير رسمي. *

 
 A/HRC/WG.6/41/PHL/3 ا مم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

31 August 2022 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/41/PHL/3 

GE.22-13554 2 

البروتوكول االختءاري التلاقءة مااهضتتتة التعذنل، لم ُيستتتن أي قانون ماشتتت   لءة    الرتم من تصتتتديقها على
 .(5)وقااءة وناءة

ويابيي وق  المحتاوالت الرامءتة إلى إعتادة العمتل بعقوبتة اإلعتدار. وقتد أدت حملتة التشتتتتتتتتتتتتتتاءع أو   -5
  الاقاع المستتتتلش الشتتتتلوعي  والتضتتتتللل الماهجءة التي تشتتتتّاها فرقة العمل الوناءة إلنها (6)’’الوصتتتتم ا حمر  

المحلي  تتد الاشتتطا  والمدافعلن عن حقوق اإلنستتان وماظمات المجتمع المدني، بمن فلهم أفراد مجتمعات  
الشتتتتتتتعوة ا صتتتتتتتلءة، إلى تهدندات ومضتتتتتتتايقات وقتل مستتتتتتتتهدح. ويجل أن تحترر تداسلر ماافحة اإلرهاة  

 .(7)للن والاايطلن في مجال حقوق اإلنسانالحريات ا ساسءة ويابيي أال ُتستخدر  د المعار لن الشرع

وقد تعرض الصتتتتتتتحللون والعاملون في وستتتتتتتااف اإلعالر والمدافعون عن حقوق اإلنستتتتتتتان وماتقدو   -6
ستتتتءاستتتتات الحاومة  عمال انتقامءة واتتءاالت. وقد لوحظت ممارستتتتة أعمال تخويا  تتتتد الجهات اللاعلة  

 .(8)والماظمات الدولءة الداعمة لمااصرة حقوق اإلنسانالدسلوماسءة والماظمات المانحة 

وذكرت لجاة حقوق اإلنستتتتتتتان في الللبلن أن التحريم المستتتتتتتتمر الصتتتتتتتادر عن أعلى مستتتتتتتتويات   -7
 .(9)أبطل الجهود الرامءة إلى تعقيق آلءات المسا لة الحاومة لقتل المشتب  في ارت اسهم جراام مخدرات

شتتتتتتتتتدند في مرافق االحتجام، ومتابعة المستتتتتتتتتا لة عن حاالت التعذنل  ويابيي معالجة االكتظاظ ال -8
 .(10)وتلره من  روة المعاملة القاسءة والالإنسانءة والمهلاة المقعومة

( إلى تلاقم أوج  عدر المستتتتتتتتتاواة  19-وقد أدت االستتتتتتتتتتجابة العقاسءة لمرض فلرو) كورونا )كوفلد -9
 .(11)اج  في ا سا) أياااًل متعددة ومتداخلة من التمللق القاامة، مما أثر على ا يخا  واللئات التي تو 

ويجل التصتتتتتتتتتتدي للحواجق التي تحول دون حصتتتتتتتتتتول الاستتتتتتتتتتا  واللتءات على خدمات الصتتتتتتتتتتحة   -10
 .(12)اإلنجاسءة، وال سد من تثقءا الجمهور بشأن حقوق الصحة اإلنجاسءة

اعتدا ات جاستتءة بحق ا نلال واستتتياللهم جاستتءًا وقد استتتخدمت الت اولوجءا واإلنترنت الرت اة   -11
 .(13)على اإلنترنت، ويجل ت ثءا الجهود لضمان سالمة اللئات الضعءلة، وال سءما ا نلال

ووءما نتعلق بالعمال الللبلاللن في الخارج، نابيي للللبلن أن تعمل عن كثل مع البلدان المستتقبولة   -12
لمتااستتتتتل لعقوبة اإلعدار بحق العمال المهاجرينم ويابيي أن تستتتتتاعد  بحلث تجعلها تعترح بالتطبلق تلر ا

 .(14)من أعلدوا إلى الونن

ولم نتم التوصتتتتتتتتل بعد إلى حلول داامة  الح ا يتتتتتتتتخا  الذنن نقحوا بستتتتتتتتبل إعصتتتتتتتتار هايان   -13
2017، وكذلك الاامحلن من جرا  أممة ماراوي في عار 2013وحصار مامبوانيا في عار 

(15). 

مة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (16)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

م في تاللذ التوصتتتتتتتءات التي حظلت بالتأنلد من   -14 الحظت محستتتتتتتستتتتتتتة حقوق اإلنستتتتتتتان التقدر المحرا
 .(17)االستعراض الساسق

أن التوصتتتتتتتتءات المتعلقة بالتصتتتتتتتتدنق على االتلاقءة الدولءة لحماية    13وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتركة  -15
جمءع ا يتتخا  من االختلا  القستتري لم تحع سدعم الللبلن في االستتتعرا تتات الثالثة الستتابقة. وكان ذلك  

ق اإلنستتتتان في بمثابة خروج عن البءان الرستتتتمي الذي أدلت ب  الللبلن أثاا  تريتتتتءحها لعضتتتتوية مجلس حقو 
 .(18)، حلث تعهدت نوعًا ستعقيق الدعم المحلي للتوقءع والتصدنق على هذه االتلاقءة2007عار 
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ر الختتتا  المعاي   -16 وذكرت ماظمتتتة ’’هلومن رانتس ووت    أن الللبلن رفضتتتتتتتتتتتتتتتتت نلتتتل المقرّو
 .(19)بحاالت اإلعدار خارج نطاق القضا  أو بججرا ات موجقة أو تعسلًا لقيارة البلد

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

أن  في أعقاة المعار تتتتتتتتتتتة من إحدم جمعءات المدار) والجامعات   6ذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتتتركة   -17
، الذي  1334ال اثولءاءة، عّلق مجلس الشتتتتلوم المااقشتتتتات العامة بشتتتتأن مشتتتتروع قانون مجلس الشتتتتلوم رقم  

 .(20)على التثقءا الجاسي الشامل والمااسل من حلث اللئة العمرية ناص، في جملة أمور،

اعتمد مشتتروع قانون ناظم التجمعات العامة وجاري    أن مجلس الاواة 7وذكرت الورقة المشتتتركة   -18
عر تتت  حالءًا على مجلس الشتتتلوم. وقد أثلرت يتتتواتل من أن مشتتتروع القانون هذا يحظر على ا يتتتخا   

 .(21)ساة تاظءم التجمعات العامة 15 الذنن تقل أعمارهم عن

  11مشتتتتتتتتروع قانون معرو تتتتتتتتًا على مجلس الاواة و  13أن هااك    32وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتركة  -19
مشتتتروع قانون معرو تتتًا على مجلس الشتتتلوم يقترحون تطبلق عقوبة اإلعدار على مجموعة من الجراام بما  

 .(22)في ذلك جراام المخدرات والخءانة والاهل واالتتصاة والقتل

، الذي كان قلد المااقشة  7814أن مشتروع قانون مجلس الاواة رقم    15وذكرت الورقة المشتتركة  -20
الشتلوم، ناص على افتراض الذنل لشيتخا  المتهملن بأنشتطة معلاة متصتلة بالمخدرات، مما  في مجلس  

 .(23)ناتهك حقوق المحاكمة العادلة، ويتوخى إعادة العمل بعقوبة اإلعدار

أن مجلس الشتتتتتتتتتلوم ومجلس الاواة لم نوافقا على أي من مشتتتتتتتتتاريع   5وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتركة   -21
حة التمللق على أستتتتتتتتا) الملل الجاستتتتتتتتي والهوية الجاستتتتتتتتانءة والتعبلر الجاستتتتتتتتاني  القوانلن التي تتااول مااف

 .(24)والخصااص الجاسءة

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدا ير السياسة العامة -2 

أعربت ماظمة العلو الدولءة عن قلقها إما  عدر إحرام تقدر في إنشتتتتتتتتتتتتتتا  آلءة وقااءة وناءة تمتثل  -22
 .(25)التلاقءة مااهضة التعذنل الذي تم التصدنق علء  للبروتوكول االختءاري 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق. -1 

 المساواة وعدر التمللق   

الراءس رودرييو روا دوتلرتي أستتتدم في عتتتدة    ذكرت رابطتتتة تتتتاسريلال للستتتتتتتتتتتتتتلتتتدات الللبلاءتتتات أن -23
مااستبات ستلوكًا إقطا ءًا وأسويًا يعامل المرأة على أنها أقل يتأنًا وعلى أنها أداة جاستءة، واستتاخدر المااستبات  
  العامة للحّف من يتتأن المرأة، وال ستتءما الاستتا  المعار تتات ستتءاستتءًا. وُيعتقد أن هذا الستتلوك المعادي للاستا 

 .(26)فة اإلفالت من العقاةأسهم في ثقا
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 الحق في الحءاة والحرية وا من الشخصي، وعدر التعرض للتعذنل  

أن  على الرتم من التوصءات العدندة الواردة في االستعراض الساسق،    20ذكرت الورقة المشتركة   -24
استتتتتتتتتتمرت عملءات القتل، واالختلا  القستتتتتتتتتري، واالعتقاالت واالحتجام التعستتتتتتتتتلللن، والتعذنل، والتهدندات،  

 .(27)والمضايقة، في ظل إفالت مرت بلها من العقاة

ت خارج نطاق القضا  للمشتب  في ارت اسهم  أن عملءات القتل التي جر   3وذكرت الورقة المشتركة   -25
جراام مخدرات ترتبف بأوامر أصتتتتتتدرها الراءس دوتلرتي إلى أفراد الشتتتتتترنة مع  تتتتتتمان الحصتتتتتتانة لهم على  

في معرض إيتتتتتتتتارتها إلى عدد من المداهمات والعملءات المقعومة، أن     DPN. وذكرت يتتتتتتتتباة  (28)أفعالهم
. وذكرت الورقة  (29)اعتقاالت جما ءة سذريعة تاللذ أوامر تلتء جرم تاللذ عملءات إعدار بججرا ات موجقة و 

أن  على الرتم من التصتتتريحات التي أدلى سها مستتتحولون حاوملون التي تللد بأن قاامة مراقبة   1المشتتتتركة  
المخدرات، والتي تتضتتتتتتتتمن أستتتتتتتتما  حقءقءة وأستتتتتتتتما  مستتتتتتتتتعارة لمتعاني المخدرات المقعوملن في المجتمع  

ل بمثابة قاامة استتتهداح تستتتخدمها الشتترنة، فجن ا ستتر تعتقد أن  بمجرد إدراج يتتخص ما  المحلي، ال تعم
أن التوصءات    1. ورأت الورقة المشتركة  (30)في تلك القاامة، فمن المرجش أن يصبش ذلك الشخص مستهدفاً 
 .(31)ذات الصلة التي نالت تأنلدًا من االستعراض الساسق لم تُالذ

أن االتجاه المتمثل في االستتتتتتتتتعانة بمصتتتتتتتتادر خارجءة إلنلاذ قانون    15تركة  وذكرت الورقة المشتتتتتتتت -26
تقاند مع اإلعالن عن إنشتتا  مللءشتتءا من الموانالن المستتلحلن    المخدرات، وهي جهات فاعلة تلر حاومءة،

2021لدعم جهود ماافحة المخدرات التي نبذلها الراءس دوتلرتي ماذ عار 
(32). 

أن عملءات قتل المحاملن خارج نطاق القضتتتتتتتا  استتتتتتتتمرت سال هوادة، وفي    L4Lوذكرت ماظمة  -27
 .(33)معظم هذه الحاالت، قتل المحامون نتءجة  دااهم واجباتهم المهاءة

أن التعتذنتل ال نقال مت ررًا ويرت تل في ظتل إفالت مرت بءت  من   23وذكرت الورقتة المشتتتتتتتتتتتتتتتركتة  -28
خللت ستتتتتلستتتتتلة من جراام التعذنل والقتل خارج نطاق   العقاة، وأن الحملة  تتتتتد المخدرات تلر المشتتتتتروعة

 .(34)القضا ، وأن الجااة الراءسللن هم موظلون ماللون بجنلاذ القوانلن وجماعات القصا  ا هلءة

إلى مستتتتتتتتتتتتتا لة المذنبلن عن انتهاكات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان في تاللذ    13شتتتتتتتتتتتتتتركة  ودعت الورقة الم -29
باستتتتراتءجلتها   19-قامت بمحاذاة استتتتجاستها لجااحة كوفلد  ، مشتتتلرة إلى أن الحاومة19-سروتوكوالت كوفلد

أن الشترنة هي    10. وذكرت الورقة المشتتركة  (35)لماافحة اإلرهاة وحملتها  تد المخدرات تلر المشتروعة
ولت تاللذ سروتوكوالت الصتتتحة، إذ أُنءطت بستتتلطة تحذنر ا فراد أو تيريمهم أو اعتقالهم. وقد تلاوتت  التي ت

العقوبات، حلث كان لبعضتتها أثر نلستتي أو عانلي كبلر، فلن حلن يتتّال بعضتتها ا خر  تتررًا سدنءًا مثل 
 .(36)التعذنل والعا  الجاساني

االحتجام ماتظة للياية مما أفضتتتتتتى إلى ظروح ترقى  أن معظم أماكن    23وذكرت الورقة المشتتتتتتتركة  -30
 . ( 37) إلى حد سو  المعاملة وفي بعم الحاالت التعذنل. كما أن عدد ا نلال المحتجقين آخذ في التقاند 

 القانون الدولي اإلنساني  

أن الللبلن انتهات، في ستتتتتتتتتتتتتتءاق حملتها لماافحة التمرد، اتلاقءات جاءا   DPNذكرت يتتتتتتتتتتتتتتباة  -31
تها اإل تتتتتتاوءة، والعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنءة والستتتتتتءاستتتتتتءة، والقانون العرفي الدولي، وال  وبروتوكوال

، أدت  2018آة/أتستتتتتتتتتتتطس   15ستتتتتتتتتتتءما في معاملتها للمدنللن وتلر المقاتللن والعاجقين عن القتال. وفي  
الجبهة  أعضتتتتتتتا  تلر مستتتتتتتلحلن من  7عملءة مشتتتتتتتتركة سلن الشتتتتتتترنة والجء  في مقانعة أنتءك إلى مقتل 

الديمقرانءة الوناءة للللبلن. وال نتستق ادعا  الحاومة بأن جمءع ا يتخا  الستبعة قتلوا في تبادل إلنالق  
 .(38)الاار مع تقارير تشريش الجثث
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أن  لم يجر تاللذ إحدم التوصتتتتتتتتءات التي حظلت على التأنلد من   11واعتبرت الورقة المشتتتتتتتتتركة   -32
المتأثرين بالاقاعات المستتلحة، مشتتلرة إلى أن مالنلن ا نلال يعءشتتون   االستتتعراض الستتاسق تتعلق با نلال

 .(39)جاد في صلوح الجاود ا نلال عاماً  15في ماانق الاقاعات، وأن بعضهم ممن ال نتجاوم عمره 

انستتتتتتحبت من المحاكم الجاااءة الدولءة، وذكرت بأن    إلى أن الللبلن  1وأيتتتتتتارت الورقة المشتتتتتتتركة   -33
، ستظل خا عة الختصا  المحامة ويجل التحقلق  2019القضايا حتى ذلك االنسحاة في آذار/مار)  

 .(40)فلها. تلر أن هذه القضايا علقت نتءجة نلل الحاومة تأجللها

 حقوق اإلنسان وماافحة اإلرهاة  

لعدالة أن  ماذ االستتتتتتتتتعراض الستتتتتتتتاسق، تأصتتتتتتتتل اإلرهاة المرتبف  ذكر المركق ا وروبي للقانون وا -34
 .(41)ستاظءم الدولة اإلسالمءة في الماانق الجاوبءة من الللبلن

أن فرقة العمل الوناءة إلنها  الاقاع المستتتلش الشتتتلوعي المحلي هي ا لءة    21وذكرت الورقة المشتتتتركة   -35
، فقد أتءحت لها مستاحة واستعة في صتءاتة وتاللذ سرامجها DPN م ووفقًا لشتباة ( 42) الرستمءة لحملة ماافحة التمرد 

أن  سداًل من معالجة ا ستباة الجذرية للاقاعات المستلحة وباا  ستالر    24. وذكرت الورقة المشتتركة ( 43) وستءاستاتها 
 . ( 44) داام، ظلت فرقة العمل عسارية مستمرة على نهجها مع التركلق على إبادة الحركة الثورية 

نتضتتتتتتتمن تعريلًا تامضتتتتتتتًا ل رهاة يقوض   ( 45) أن قانون ماافحة اإلرهاة   3الورقة المشتتتتتتتتركة  وذكرت   -36
افتراض البرا ة ويستتتتتتتمش لمجلس ماافحة اإلرهاة بالخلو  إلى أن فرد أو ماظمة ما ’’إرهاسءة   دون أي دللل.  

 . ( 46) قانونءة الواجبة كما يمان تجملد الحسابات المصروءة للماظمات المشتب  فلها دون مراعاة اإلجرا ات ال 

أن حملة ’’الوصتتتتم ا حمر   أصتتتتبحت مبررًا بحام الواقع لستتتتلستتتتلة    24وذكرت الورقة المشتتتتتركة  -37
من عملءات القتل التي ال تستتتتهدح المقاتللن في ماامعات مستتتلحة فحستتتل، سل تستتتتهدح أيضتتتًا مستتتتشتتتاري  
الستتتتالر الُعّقل، فضتتتتاًل عن أولئك الذنن ال يشتتتتاركون مبايتتتترة في الاقاع مثل الاشتتتتطا ، وماظمي المجتمعات  

 .(47)جماعات الشعوة ا صلءة، وتلرهم المحلءة، وأعضا 

  427، وقوع    2021أنها وثّقت اعتبارًا من كانون ا ول/ديستتتتتتتتتمبر   20وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتركة   -38
 تتتتتحءة لعملءات قتل خارج نطاق القضتتتتتا  ُنقعم أنها ارت بت في إنار حملة ماافحة التمرد. وقبل عملءات  

هم ’’أعضتتتتتا    أو ’’محيدون   أو ’’ماظمات صتتتتتورية    القتل، كان الضتتتتتحايا أو ماظماتهم نوصتتتتتلون بأن
 .(48)للحقة الشلوعي الللبلاي أو الجء  الشعبي الجدند

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاة، وسءادة القانون   

أن التوصءات ذات الصلة التي نالت تأنلدًا في االستعراض الساسق لم    1اعتبرت الورقة المشتركة   -39
أن إجرا ات المحامتة كتانتت بطلئتة وعتانتت من تتأجلالت مت ررة، حلتث  DPN. وذكرت يتتتتتتتتتتتتتتباتة  (49)تالتذ

. وذكر االتحتاد الوناي لمحتامي الشتتتتتتتتتتتتتتعتل  (50)استتتتتتتتتتتتتتتمرت المحتاكمتات وكجرا ات اإلفراج بالتالتة لستتتتتتتتتتتتتتاوات
NUPL1   ات  أن  ستتتتتتتتتتتبق وقد أجبر االحتجام المطول الستتتتتتتتتتتاسق ل دانة المحتجقين على اللجو  إلى االتلاق

 .(51)التلاو ءة للحصول على أحاار مخللة

إلى أن أوامر اإلحضتتتتتتتتتار أثبتت عدر    (NUPL1االتحاد الوناي للمحاملن الشتتتتتتتتتعبللن )  وأيتتتتتتتتتار  -40
فعتتاللتهتتتا  ن قوات ا من تقوض اللجو  لتت  من خالل التعجلتتتل ستقتتتديم لوااش االتهتتار استتتتتتتتتتتتتتتاتتتادًا إلى أدلتتة  

ستات الضتحايا ل ونها ’’صتورية وأكاديمءة   ورفضتت الاظر في مصتطاعة. وقد رفضتت المحاكم تلقااءًا التما
 .(52)عدر قانونءة االعتقاالت
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، في ستتتتتتءاق الحملة  تتتتتتد المخدرات تلر المشتتتتتتروعة، أن الستتتتتتلطات  1وذكرت الورقة المشتتتتتتتركة   -41
عللهم  ، الذي تهدد الشتترنة بموجب  بستتجن أو قتل ا فراد الذنن ألقي القبم  palit-uloاستتتخدمت مخطف  

بصتتتتتتتتتورة تلر قانونءة مرارًا، ما لم يحدد هحال  ا فراد أيتتتتتتتتتخاصتتتتتتتتتًا آخرين يمااهم أن يحلوا محلهم. ولطالما  
 .(53)انتهك هذا المخطف الحق في محاكمة وفق ا صول

أن قوات ووكاالت أمن الدولة وجهت بشتتتتتتتتتتتتتتال روتلاي اتهامات مللقة  تتتتتتتتتتتتتتد    NUPL1وذكرت   -42
اشتتتتطا  والمعار تتتتة الستتتتءاستتتتءة والماتقدنن والمعار تتتتلن، من خالل نرق  المدافعلن عن حقوق اإلنستتتتان وال

 . وذكرت الورقتة  (54)مختصتتتتتتتتتتتتتترة واختالالت قتانونءتة وستتتتتتتتتتتتتتف تجتاهتل صتتتتتتتتتتتتتتتارم ل جرا ات القتانونءتة الواجبتة
ورود تقارير عن تعرض المدعلن العاملن والقضتتتتاة لضتتتتيو  للتمستتتتك ستهم ال أستتتتا) لها من   3المشتتتتتركة  

. وذكر المجلس الدولي لستتتتتتءاستتتتتتة حقوق اإلنستتتتتتان أن  (55)كًا الستتتتتتتقالل القضتتتتتتا الصتتتتتتحة، مما يشتتتتتتال انتها
استتخدار اإلجرا ات القانونءة كستالض  تد حقوق الشتعل يقوض مصتداقءة ا دا  الستلءم للوظاا  القضتااءة  

 .(56)ومحاكمة المتهملن محاكمة عادلة واستقرارها

المحتتاملن التتذنن يمثلون موكللن متهملن أن (  L4Lمحتتامون للتتدفتتاع عن المحتتاملن )   وذكرت ماظمتتة  -43
بارت اة جراام إرهاسءة أو ذات صتتتتلة بالمخدرات، فضتتتتاًل عن ماتقدي الحاومة، معر تتتتون بشتتتتال خا  لخطر  

نتعر تتتتتتتتتتتتتون ’’للوصتتتتتتتتتتتتتم ا حمر   ويوصتتتتتتتتتتتتتلون علاتًا بأنهم   . وما فت  المحتامون ( 57) أو القتتل  التعرض لالعتتدا  
 . ( 58) ون  ، بيم الاظر عن معتقداتهم أو انتما اتهم اللعلءة ’’يلوعلون   أو ’’يساريون   أو ’’إرهاسل 

أن التوصتتتتتتتتءات المتعلقة بماافحة اإلفالت من العقاة لم تحع في    3ووءما الحظت الورقة المشتتتتتتتتتركة   -44
. وذكر  ( 59) االستتعراض الستاسق ستأنلد الللبلن، ذكرت أن اإلفالت من العقاة ال نقال يمثل مشتالة راءستءة في البلد 

أستتتتتتتتهم في وقوع عملءات قتل    س الدولي لحقوق اإلنستتتتتتتتان أن الماام الذي ناتشتتتتتتتتر وء  اإلفالت من العقاة المجل 
 . ( 60) خارج نطاق القضا  وحاالت اختلا  قسري وتعذنل وتلر ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان 

 الحريات ا ساسءة   

، استتتيلت الحاومة عملءات  19-أن  استتتجابة لجااحة كوفلد  HRFوذكرت محستتستتة حقوق اإلنستتان   -45
أن  خالل    27. وذكرت الورقة المشتتتتركة  (61)اإلتالق الصتتتارمة وحظر التجول لقمع الحريات والحريات المدنءة

عملءات اإلتالق هذه، قدمت ال اااس مستتتتاعدات إنستتتتانءة للمجتمعات المحرومة وتلك التي ال تتمتع بخدمات  
 .(62)م إلى وسم بعم قادة ال اااس بأنهم ’’يساريون  كاوءة، مما أد

أن قتانون العقوبتات الماقش ناص على ’’الجراام المرت بة  تتتتتتتتتتتتتتد    33وذكرت الورقتة المشتتتتتتتتتتتتتتتركتة   -46
العبادة الدناءة   و’’اإلستتتتتا ة إلى المشتتتتتاعر الدناءة   مما يعتبر قانون تجديا بحام الواقعم وألقت الضتتتتو   

 .(63)على حاالت عا  ذات صلة وقعت سدوافع دناءة

 3. وذكرت الورقة المشتتركة  (64)تعبلر استتخدار التشتهلر لقمع حرية ال  14وذكرت الورقة المشتتركة  -47
أن التشتتتهلر، على الاحو المعرح في قانون العقوبات الماقش، يمثل مشتتتالة، في  تتتو  افتراض أن كل فعل 

 .(65)ماسوة سدافع التشهلر  ار، ولو كان صحءحًا، إذ يضع عل  اإلثبات على عاتق المتهم

وعة معاءة بحقوق اإلنسان، تعر ت لهجمات  أن كاراباتان، وهي مجم  7وذكرت الورقة المشتركة   -48
الهجور الذي وقع في  ستتتتتتتتتتتلبرانءة على موقعها على اإلنترنت. وتتبعت محستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة إعالمءة مقرها الستتتتتتتتتتتويد

، وهي يتتركة مقرها إستتراالل تقدر يتتباات الخوادر الوكللة  Bright Dataونستتبت  إلى    2020آة/أتستتطس  
قل هجمات ستتتتتتتتلبرانءة أخرم على مواقع كاراباتان على  وخدمات البءانات للعمال  من الشتتتتتتتتركات. وجرم تع

يتتباة اإلنترنت، وماظمتلن إعالملتلن سدنلتلن، حتى ماتل مستتاعد راءس ا ركان لشتتحون االستتتخبارات في 
 .(66)الجء  الللبلاي وكدارة العلم والت اولوجءا
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استبة لوستااف اإلعالر،  وذكرت محستستة حقوق اإلنستان أن التيطءة الصتحتءة تواج  صتعوبة متقاندة بال  -49
 . ( 67) حلث نتعرض الصحللون للمضايقة والتهدندات واالعتقال التعسلي وحتى القتل خارج نطاق القضا  

أن إحدم القوم الدافعة الراءستتءة ال اماة ورا  التهدندات التي نتعرض    3وذكرت الورقة المشتتتركة   -50
ا را تتتتتتتتي القرا ءة والموارد الطبءعءة، بما في لها المدافعون عن حقوق اإلنستتتتتتتتان تتمثل في الاقاعات على 

ذلك مشتتتتتتتتتتتاريع التعدنن والمستتتتتتتتتتتاال البلئءة ذات الصتتتتتتتتتتتلة. وقد تلاقمت هذه التهدندات بستتتتتتتتتتتبل إليا  الوق   
االختءاري لعقود التعدنن الجدندة في ا ونة ا خلرة. كما أن المدافعلن عن حقوق اإلنسان الذنن اتهموا مورًا  

 .(68)ي الجدند أو مااصرتهم ل  تعر وا للتهدند بشال خا بانتمااهم للجء  الشعب

على  تشتتتتتتتتتتتن حملة قمع بحام الواقع    أن  (NUPL1االتحاد الوناي للمحاملن الشتتتتتتتتتتتعبللن )  وذكر  -51
الصتتتتتعلد الوناي  تتتتتد الاشتتتتتطا  والماظمات التقدمءة سوصتتتتتلها عملءات ’’لماافحة الجريمة   أو ’’ماافحة  

 .(69)اإلرهاة  التمرد   أو ’’ماافحة 

 الحق في الخصوصءة  

أن قواعد البءانات المتعددة التي تم إنشتتتا ها لتتبع المخالطلن خالل جااحة    14ذكرت الورقة المشتتتتركة   -52
 . ( 70) ، عّر ت البءانات الشخصءة لمالنلن ا يخا  لقيادة خطر االستخدار تلر المصرض ب  19- كوفلد 

ون سءانات الخصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتءة ال ناظم بشتتتتتتتتتتتال فعال معالجة  أن قان  26وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتتتركة   -53
 .(73)تاظءمًا فعاالً  (72)وسجل أسما  الركاة (71)المعلومات المتقدمة بشأن المسافرين

 الحق في القواج والحءاة اُ سرية  

أن قانون ا ستترة ال نولي نلس قدر االعتراح القانوني للقواج سلن يتتخصتتلن    5ذكرت الورقة المشتتتركة   -54
 . ( 74) لس الجاس أو سلن يخص متحول جاسءًا ويخص ميانر، مقارنة بالقيجات سلن ا مواج الميانرين من ن 

 حظر جمءع أياال الرق، بما في ذلك االتجار با يخا   

أن هااك ميادة في المقا تتتتاة بشتتتتأن االتجار با يتتتتخا ، ول ن مع    31ذكرت الورقة المشتتتتتركة   -55
وجود نقص في الوقاية والحماية وجبر الضتتتترر. وتمثل انتهاكات الحقوق االقتصتتتتادية واالجتما ءة والثقاوءة  

 .(75)للمرأة والطلل على البيا  ا سباة الجذرية لالتجار 

التأنلد من االستتعراض الستاسق، ذكرت الورقة  وباإليتارة إلى التوصتءات ذات الصتلة التي حظلت ب -56
تلاقما بستتتتبل جااحة   أن االعتدا  واالستتتتتيالل الجاستتتتللن عبر اإلنترنت، وخاصتتتتة لشنلال،  11المشتتتتتركة  

 .(76)مع ورود تقارير تللد سقيادات كبلرة لهذا الاوع من االعتدا  19-كوفلد

أن اللقر هو    PIMAHTوذكرت حركة الللبلن المشتتتتتتركة سلن ا ديان لماافحة االتجار بالبشتتتتتر  -57
القوة الدافعة ورا  الهجرة، حلث يجعل العمال الللبلاللن في الخارج عر تتتتتتة لخطر االتجار بالبشتتتتتتر، وألقت  

االتجار سهن صوة   الالاي ُعّلّن في سلد ثالث ثم وقعن  حءة  53الضو  على حاالت الاسا  الللبلاءات التتتتتت
 .(77)سلد آخر كخادمات

 الحق في العمل وفي ظروح عمل عادلة ومواتءة  

أدم إلى استتتئثار   19-صتترحت محستتستتة إنبون أن إنلاذ عملءات اإلتالق المرتبطة بجااحة كوفلد -58
ن أن  على الرتم م 21الللبلن بأعلى ميادة في البطالة في جاوة يتتتتتتتترق آستتتتتتتتءا. وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتركة  

بلضتتل تختءا قلود الستتلر والعمل، فجن العدند من   2022انخلاض البطالة تدريجءًا في كانون الثاني/ناانر  
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العامللن يشتتتتتتتتتتتيلون وظاا  محقتة أو مهن أولءة، ويتقا تتتتتتتتتتتون أقل من الحد ا دنى لشجور ويحدون أعمال  
 .(78)عاالءة تلر مدفوعة ا جر 

  في آذار/  19-د حاالت اإلصتتتتتتتتتتتتتابة بللرو) كوفلدأن  وستتتتتتتتتتتتتف تقان  2وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتتتتتركة   -59
، أهملت الحاومة ستتالمة العامللن في مجال الرعاية الصتتحءة وحمانتهم، إذ لم توفلر إمدادات  2020 مار)

 .(79)كاوءة من معدات الوقاية الشخصءة

أن فرقة العمل المشتتتركة سلن الوكاالت أصتتدرت حامًا بعدر الستتماض    21وذكرت الورقة المشتتتركة   -60
للعمال تلر الملقحلن بالعمل مما أدم إلى فقدان آالح العمال لوظاالهم. وُكّل  عمال الماطقة االقتصتادية  

 .(80)خالل تأدية عملهم 19-بالعمل حتى أثاا  اإلتالق، مما أدم إلى إصابة العامللن بللرو) كوفلد

أن العامللن نتقا تتتتتتتون أجرًا على أستتتتتتتا) إنتاجءة كل عامل ولءس   21كرت الورقة المشتتتتتتتتركة  وذ -61
إلى التمللق  تتتد الاستتتا  وكبار الستتتن. ويحدي نظار التعاقد المحقت    نحديعلى أستتتا) ستتتاعات العمل، مما  

التاظءم   للترات مدتها أقل من ستة أيهر إلى انتهاك حق العمال في  مان الحءامة والتحانل على حقهم في
 .(81)الذاتي والملاو ة الجما ءة

وذكر المركق الدولي لحقوق الاقابات أن الاقابات العمالءة تعر تت للوصتم الذي ستاهمت الشترنة   -62
إلى    الستتتتاعلنأن الللبلن تشتتتتتهر بقمع وترهلل العمال   18. وذكرت الورقة المشتتتتتركة  (82)والجء  في إدامت 

 .(83)ةالتاظءم الذاتي والملاو ة الجما ء

 الحق في الضمان االجتماعي  

ذكرت محستستة إنبون أن  على الرتم من امتالك الموارد، إال أن الحاومة نلذت تداسلر تلر كاوءة  -63
19-للتختءا من ال رة االجتماعي واالقتصادي الااجم عن عملءات اإلتالق المرتبطة بجااحة كوفلد

(84) . 

أن سرامج التختءا من حدة اللقر مثل   يتتتتتتتتحون ا نلال تحال  ستتتتتتتتاللاهالي لرعايةوذكرت رابطة   -64
التحويالت الاقدية المشرونة لشسر المعومة، لم تخلم عدد ا نلال الذنن يعانون من اللقر وعدر المساواة  

 .(85)تختءضًا كبلراً 

 الحق في مستوم معءشي الاق  

صتتتادي لللقرا ، الذنن فقدوا  عقمت التهمء  االقت  19-أن جااحة كوفلد  8ذكرت الورقة المشتتتتركة   -65
 .(86)دخولهم ووظاالهم نتءجة لعملءات اإلتالق في ظل المساعدة المحدودة واالنتقااءة من جانل الحاومة

وذكرت الرابطة أن الحصتتول على المءاه الاظءلة والمأمونة ال نقال يمثل مشتتالة، ال ستتءما في الماانق   -66
 . ( 87) المءاه إلى تال  أسعار إمدادات المءاه، وال سءما بالاسبة لشسر اللقلرة الريتءة. وقد أدت خصخصة خدمات  

أدم إلى نقوض   أن تحويل استتتتتتتتتتخدار ا را تتتتتتتتتي  CWR-PHوذكر مركق موارد المرأة في الللبلن   -67
المقارعلن  ا ستتتتر بعلدًا عن مصتتتتادر رمقها وتهدند مجتمعاتها المحلءة وا من اليذااي للبلد. ولم تتلق أستتتتر 

 .(88)سوم القللل جدًا من الدعم الحاومي

وذكرت المبادرات اإلقلءمءة لجاوة يتتتتترق آستتتتتءا لتمالن المجتمع المحلي أن فرض حقوق المل ءة   -68
حظر الممارستتتتتتتتة القديمة المتمثلة في قءار المقارعلن بحلع البذور وتقاستتتتتتتتمها واستتتتتتتتتخدامها. ويابيي   الل رية

ر المقارعلن وفقًا إلعالن ا مم المتحدة المتعلق بحقوق اللالحلن وتلرهم من تعدنل الملثاق ا عظم لصتتتتتتتتيا
كوااللمبور الت مللي لبروتوكول قرناجاة   -  العامللن في الماانق الريتءةم والتصدنق على سروتوكول ناتويا
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لاايتئة عن  . ويابيي اعتماد تشتريع بشتأن المستحولءة والجبر التعويضتي عن ا  ترار ا(89)للستالمة ا حءااءة
 .(90)ال اااات المحورة وراثءاً 

 الحق في الصحة  

  2022في المااة فقف من الملقانءة الوناءة لعار    4,8أن  تم تخصتءص    4ذكرت الورقة المشتتركة   -69
2021في المااة من الااتج المحلي اإلجمالي لعار  25,1لقطاع الصحة، مما يعادل 

(91). 

تم إجرا  تختءم هاال في مجال علم ا وبئة ومراقبة ا مراض   أن   10وذكرت الورقة المشتتتتركة   -70
من ماع انتشتار    19-، مما ستاهم في عدر تمان االستتجابة لجااحة كوفلد2020داخل ملقانءة الصتحة لعار  

ا وبئة وعالجها والستتتءطرة عللها على اللور وبالقدر ال افي. وظل الوصتتتول إلى االختبار وتتبع المخالطلن  
 .(92)ي والعالج والتطعءمات تلر ماص  للئات عدندة من الساانوالحجر الصح

أن اإلهمال المقمن للهءاكل ا ستاستءة الصتحءة، والاظار الصتحي الماهك،    10وذكرت الورقة المشتتركة  -71
أديا إلى ميادة عدد ا يتتتتتتتتتتتتتختا  تلر القتادرين على الحصتتتتتتتتتتتتتول على الرعاية   ، 19- الاتاجملن عن جااحتة كوفلتد 

. وذكر مركق موارد المرأة في الللبلن أن خدمات الرعاية الصتتتتتتحءة ا ستتتتتتاستتتتتتءة أصتتتتتتبحت  ( 93) ا ستتتتتتاستتتتتتءة واللورية 
 . ( 94) ودة، في ظل قلود الحجر الصحي التي تحثر على تقديم الرعاية الصحءة لشمهات واستخدامها محد 

وجود نقص في إماانءة الحصتتول على خدمات   FPOFوذكرت ماظمة تاظءم ا ستترة في الللبلن   -72
ة اإلنجاسءة  أن قانون الوالدية المستحولة والصتح  11. وذكرت الورقة المشتتركة  (95)الصتحة الجاستءة واإلنجاسءة

لم نءستتتر حصتتتول المراهقلن على خدمات الصتتتحة الجاستتتءة واإلنجاسءة، واعتبرت أن التوصتتءات    2012لعار  
 .(96)ذات الصلة التي حظلت بالتأنلد من االستعراض الساسق لم تالذ

أن نستتتتبة الووءات الالاستتتتءة ال تقال مرتلعة وهي واحدة من ا ستتتتباة   6وذكرت الورقة المشتتتتتركة   -73
ستتتة ا ولى للوفاة سلن المراهقات. ولم تاجش الللبلن في  تتتمان حصتتتول الحوامل على الملقوبروستتتتول،  الخم

أن  تم اعتماد تداسلر   6. وذكرت الورقة المشتتتتتركة  (97)على الاحو الذي أوصتتتتت ب  ماظمة الصتتتتحة العالمءة
 .(98)إ اوءة لقيادة تقللد الوصول إلى عملءات اإلجهاض

صتءات ذات الصتلة التي حظلت بالتأنلد من االستتعراض الستاسق، ذكرت الورقة  وباإليتارة إلى التو  -74
أعاقت إلى حد كبلر الحصتتتتول على وستتتتاال ماع الحمل، ومع انخلاض    19-أن جااحة كوفلد 6المشتتتتتركة  

استتتتتتخدار وستتتتتاال ماع الحمل الحدنثة، من المرجش أن تحدي ميادة كبلرة في حاالت الحمل تلر المقصتتتتتود  
 .(99)المأمون والووءات الالاسءةواإلجهاض تلر 

أن  لم نتم االعتراح ستعاني المخدرات تلر المشروعة باعتباره مسألة   1وذكرت الورقة المشتركة   -75
 .(100)تتعلق بالصحة العامة، وأن  ال توجد سرامج لمتعاني المخدرات

أن الللبلن ما فتئت تعجق عن حماية حقوق الصتتتتتتتتتتتتتتحة الجاستتتتتتتتتتتتتتءة    5وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتتتتتتركة   -76
ي وميانري الهوية الجاستتانءة وحاملي صتتلات الجاستتلن واإلنجاسءة للمثلءات والمثلللن ومقدوجي الملل الجاستت

 .(101)وأحرار الهوية الجاسانءة

أن  على مستتتتوم المجتمع المحلي هااك فستتتاد مستتتتشتتتري وستتتو  إدارة    2وذكرت الورقة المشتتتتركة  -77
في نظار الرعاية الصتتتتتحءة. وأصتتتتتبش ا نبا  الذنن يحاولون إجرا  إصتتتتتالحات للتصتتتتتدي لللستتتتتاد الماهجي  

 .(102)ن ممن استلادوا من الممارسات القاامةمستهدفل
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 الحق في التعلءم  

باإليتتارة إلى التوصتتءات ذات الصتتلة التي حظلت بالتأنلد من االستتتعراض الستتاسق، ذكرت الورقة   -78
أن  على الرتم من ستن القوانلن والستءاستات، ال تقال هااك تحديات وءما نتعلق ساو ءة التعلءم   16المشتتركة  

 .(103)والحصول علء 

أن  لم يجر ستتتّن التشتتتريع المتعلق بحماية كبار الستتتن بعد، واعتبرت   10وذكرت الورقة المشتتتتركة   -79
 .(104)م تالذأن التوصءات ذات الصلة التي نالت تأنلدًا في االستعراض الساسق ل

على التمتع بالحق    19-عن قلقها إما  ا ثر الستتتتتلبي لجااحة كوفلد  16وأعربت الورقة المشتتتتتتركة   -80
أثقتتل كتتاهتتل ا نلتتال    أن التحول إلى التعلم عبر اإلنترنتتت  8. وذكرت الورقتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتركتتة  (105)في التعلءم

 .(106)واسلل الشخصءةالمحروملن اقتصاديًا الذنن ال يستطءعون الوصول إلى اإلنترنت والح

أن تاللذ نظار التعلم البدنل لءس واستتع االنتشتتار وال يشتتمل المدار)    29وذكرت الورقة المشتتتركة   -81
 .(107)الثانوية العلءا

عدر حصول ا يخا     (Broken Chalk BCNالطبايلر الماسور سهولادا )  والحظت ماظمة -82
 .(108)ذوي اإلعاقة على التعلءم الجلد

أن الجء  يحتتتل المتتدار) وأن بعم ا نلتتال   CRCN-Pوالحع مركق إعتتادة تتتأهلتتل ا نلتتال  -83
تعر تتوا للتهدند والتستتلءش البدني من قبل أفراد عستتاريلن. وقد تصتتاعدت هذه االنتهاكات عقل    والمدرستتللن

 .(109)ص  وكتالق مدار) الشعوة ا صلءة في ملاداناوصدور أمر من الراءس دوتلرتي بق

 التامءة والبلئة وا عمال التجارية وحقوق اإلنسان  

فضتتتلت ا عمال التجارية وستتتمحت ستوستتتءع   أن ا هداح االقتصتتتادية  17ذكرت الورقة المشتتتتركة   -84
طاقة ال هرومااءة،  نطاق المشتتتتتتتتاريع ا جابءة والخاصتتتتتتتتة الواستتتتتتتتعة الاطاق في مجاالت التعدنن، وستتتتتتتتدود ال

والهءاكل ا ستتتتاستتتتءة، وا عمال التجارية القرا ءة، وقطع ا يتتتتجار، وجمءعها مشتتتتاريع تهدد حقوق الشتتتتعوة  
ض الممارسات العروءة للشعوة ا صلءة في مجال ا را ي  .(110)ا صلءة في ا را ي وتقوّو

  20هد في المتوستتتتتتتتف  اجتاحتها العواصتتتتتتتت ، حلث تشتتتتتتتت  أن الللبلن 19وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتركة   -85
إعصتتارًا ستتاويًا. وقد أفضتتى االستتتعداد واالستتتجابة المحقنان من جانل الحاومة في  تتو  ال واري الااجمة  
عن تيلر الماام إلى عملءات ترحلل جما ءة وفقدان ستتتتتتبل كستتتتتتل الرمق والماامل ووفاة مئات ا يتتتتتتخا   

 .(111)ماذ االستعراض الساسق

أميلت على نطاق واستتتتتتتتع في العدند من مستتتتتتتتتجمعات   أن اليابات  19المشتتتتتتتتتركة   الورقةوذكرت   -86
مستتتتتتتتتتتجمعًا   142من مستتتتتتتتتتتجمعات المءاه الحرجة البال  عددها    130المءاه الحرجة، حلث تدهورت باللعل  

 .(112)مااءًا في المقانعة

وباإليتتتتتتتتارة إلى التوصتتتتتتتتءات ذات الصتتتتتتتتلة التي نالت تأنلدًا من االستتتتتتتتتعراض الستتتتتتتتاسق، ذكرت الورقة   - 87
أن قانون التعدنن لم ُيستتتتتتعراض. ولقد ُماحت يتتتتتركات التعدنن الحق في قطع ا يتتتتتجار واستتتتتتخدار    3 لمشتتتتتتركة ا 

، ُرفع  2021المءاه، مما يعرّوض الحقوق االجتما ءة واالقتصادية لمجتمعات الساان ا صلللن للخطر. وفي عار  
، مما أدم إلى ميادة أنشتتتتطة  2012اذ عار  الوق  االختءاري الملروض على المااجم الجدندة، الذي كان ستتتتاريًا م 

 . ( 113) التعدنن، التي من يأنها أن تقيد من تعريم حقوق الشعوة ا صلءة وحءاتها للخطر 

، وءما نتعلق ستعدنن الرمال الستتتودا  عاد مصتتتّل نهر ألوستتتلءس، أن  12وذكرت الورقة المشتتتتركة   -88
ة للتآكل الستتتتاحلي، والتءضتتتتانات، والتيلرات في االستتتتتيالل البحري للرمال الستتتتودا  من يتتتتأن  أن يلتش البا
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تدفقات المءاه، وميادة يتتتتتدة العواصتتتتت  المدارية، وجلاح ا نهار، وتااقص المحاصتتتتتلل، وميادة الملوحة في 
المءاه الجووءة وا را تتتتي الصتتتتالحة للقراعة، وفقدان ا حءا  البحرية، وفقدان اإلنرادات للمجتمعات المحلءة  

 .(114)ءة المستدامة، وصااعة السءاحة ومجموعات الحلعالمعتمدة على القرا 

أن التهرة والتجال الضتتتتتتتريبللن من قبل الشتتتتتتتركات وا فراد ا ثريا    4وذكرت الورقة المشتتتتتتتتركة   -89
 .(115)أديا إلى  ءاع مبال  مذهلة من اإلنرادات وأنواع أخرم من التدفقات المالءة تلر المشروعة

أن حقمتي اإلصتتتتالض الضتتتتريبي، وهما اإلصتتتتالض الضتتتتريبي من أجل    4وذكرت الورقة المشتتتتتركة   -90
أدتا إلى تآكل    ( CREATE( وكنعاش الشتركات والحوافق الضتريبءة للمحستستات )TRAIN)التعجلل والشتمول  

التتدريجي في  قتدرة الحاومتة على تعبئتة الموارد المحلءتة، وحتدتتا من الحلق المتالي، وجعلتتا القتدرة على اإلنلتاق  
الملقانءة مو تتع تستتا ل. وباإل تتافة إلى ذلك، فجن قانون إنعاش الشتتركات والحوافق الضتتريبءة للمحستتستتات لم  
نرق للمستتتتتوم المرجو من حلث عدالة التوميع ومن يتتتتأن  أن نحدي إلى تلاقم أوج  عدر المستتتتاواة،  ن  يعمل،  

عادل إعانة لها وال ندع ستتتتوم قدر  تتتتئلل من  في جملة أمور، كجعلا   تتتتريبي للشتتتتركات المستتتتاهمة، أي ما ي
المااستتتل للمشتتتاريع الصتتتيرم والمحستتتستتتات الصتتتيلرة والمتوستتتطة تلر المستتتاهمة. وقد عقم كل من الحقمتلن  
اعتماد الاظار الضتتتتتتريبي الملر  على الضتتتتتتراال التراجعءة، مثل الضتتتتتتراال تلر المبايتتتتتترة، التي كانت مرهقة  

ستتتتتل على اللقرا . وقد أ تتتتتع  قانون اإلصتتتتتالض الضتتتتتريبي من أجل  للاا) العادنلن وأثرت بشتتتتتال تلر متاا
 .(116)التعجلل والشمول القوة الشرااءة للاا)، وأثر سلبًا على إنلاق ا سر المعءشءة

، كشتتتتتتتلت الهلئة الللبلاءة لمراجعة الحستتتتتتتابات أن  2021أن  في عار    9وذكرت الورقة المشتتتتتتتتركة   -91
19-كوفلد أسا ت إدارة أموالها المخصصة لالستجابة لجااحة العدند من الوكاالت الحاومءة

(117). 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 الاسا   

أوجدتا ظروفًا    وا ممة االقتصادية  19-ذكرت رابطة تاسريلال للسلدات الللبلاءات أن جااحة كوفلد -92
صتتتتتءات التي نالت تأنلد من االستتتتتتعراض  . وباإليتتتتتارة إلى إحدم التو (118)أدت إلى ميادة العا   تتتتتد المرأة 

أن    11الستاسق بشتأن إنها  العا   تد اللئات الضتعءلة، وال ستءما الاستا  وا نلال، ذكرت الورقة المشتتركة  
. وذكر مركق موارد المرأة في الللبلن  (119)تأخر بستتبل أثر الجااحة  تاللذ خطف العمل لمعالجة هذه المستتألة

 .(120)للعا أن الاسا  اللقلرات أكثر عر ة 

أدم إلى ظهور أياال مختللة وجدندة    أن التطور السريع للت اولوجءا  14وذكرت الورقة المشتركة   -93
للعا   تتتتد المرأة. فبدأت حاالت العا  الجاستتتتاني على اإلنترنت في االرتلاع بصتتتتورة مستتتتتمرة، ال ستتتتءما 

19-خالل جااحة كوفلد
(121). 

 ا نلال  

انتهات حقوق المشتتتتب  في   ن الحملة  تتتد المخدرات تلر المشتتتروعةأ 8ذكرت الورقة المشتتتتركة   -94
اسُتهدفوا ولم ياونوا بمثابة مجرد خساار تبعءة   م وأن ا نلال(122)تورنهم في المخدرات، بمن فلهم ا نلال

 .(123)على حد قول الحاومة

أن الاهج ذي الاقعة العستتارية الذي اتبعت  الحاومة استتتجابة لجااحة    8وذكرت الورقة المشتتتركة  -95
 .(124)أدم إلى اعتقال ا نلال وتعذنبهم بسبل مخاللات حظر التجول والبروتوكول الصحي 19-كوفلد
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أن تاللتتتذ خطتتتة عمتتتل الللبلن إلنهتتتا  العا   تتتتتتتتتتتتتتتتد ا نلتتتال    11وذكرت الورقتتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتركتتتة   -96
19- بجااحة كوفلدتأثر سلباً  2022-2017 لللترة

(125). 

وأيتارت الشتراكة العالمءة من أجل إنها  العا   تد ا نلال إلى أن العقوبة البدنءة مشتروعة في  -97
الماامل. وقد استتتتخدر الراءس دوتلرتي حق الاقم  تتتد مشتتتروع القانون الموحد لحظر العقوبة البدنءة الذي  

 .(126)لة من المجلسلناعتمده مجلسا الاواة والشلوم خالل محتمر للجاة محل

وباإليتارة إلى إحدم التوصتءات ذات الصتلة التي حظلت بالتأنلد من االستتعراض الستاسق، أعربت   -98
. وال  (127)عن قلقها إما  عدر كلاية الجهود التي تبذلها الللبلن لماافحة عمالة ا نلال  16الورقة المشتتتتتتتركة 

.  ( 128) نلال من االستتتتتيالل االقتصتتتتادي إنلاذًا فعاالً تقال هااك تحديات في إنلاذ التشتتتتريعات التي تحمي ا
19-وقد تقاندت عمالة ا نلال خالل جااحة كوفلد

(129). 

(، الذي يحظر تءستتتلر  RA 11596أن قانون ماافحة مواج ا نلال )  11وذكرت الورقة المشتتتتركة   -99
قوبل    نلل خارج إنار القواج، مواج ا نلال وترتلب  وك تتلا  الطابع الرستتمي علء ، وتعاي  يتتخص بال  مع  

بمقاومة من عدد كبلر من أعضتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتلطة بانيستتتتتتتتتامورو االنتقالءة، وهي الحاومة اإلقلءمءة المحقتة للماطقة  
 .(130)التي أصدرت قرارًا ناايد الراءس وق  تاللذه المتمتعة بالحام الذاتي في ملاداناو المسلمة،

ُترجمت إلى    تمللقية المقترنة بالوصتتتتتتتم االجتماعيأن الستتتتتتتءاستتتتتتتات ال 5وذكرت الورقة المشتتتتتتتتركة   -100
أعمال عا   تتتد ا نلال متاوعي الهوية الجاستتتانءة. وال نقال ا نلال حاملو صتتتلات الجاستتتلن معر تتتلن  

’’ذكور     لخطر التدخالت الطبءة القستتترية التي تهدح إلى موا مة أجستتتامهم مع التعاريا المعءارية للتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .(131)و’’اإلناي  

أن نقل ا نلال بصتتتتتورة قستتتتترية من الشتتتتتوارع وو تتتتتعهم في مراكق   11لورقة المشتتتتتتركة  وذكرت ا -101
 .(132)أديا إلى اختالل الروابف ا سرية والتعلءم خارج مدناة إقامتهم، دون علم الوالدنن أو موافقتهما،

 كبار السن  

  19-وفلدأن كبار الستتن تعر تتوا للخطر بشتتال خا  خالل جااحة ك  9ذكرت الورقة المشتتتركة   -102
 .(133)وأن  ال توجد سرامج حاومءة لتوفلر خدمات اجتما ءة فعالة ل بار السن

 ا يخا  ذوو اإلعاقة  

أن ا نلال ذوي اإلعاقة نتمتعون بلر  أقل لاللتحاق بالمدار) أو   11ذكرت الورقة المشتتتتتتركة   -103
ثر عر تتتتتتة ل نذا  البدني  الحصتتتتتتول على الخدمات الطبءة أو إستتتتتتماع أصتتتتتتواتهم في المجتمع. كما أنهم أك

والتمللق، وكثلرًا ما ال نتلقون التيذية الستتتتتتتلءمة والمستتتتتتتاعدة اإلنستتتتتتتانءة في حاالت الطوار . واعتبرت الورقة  
 .(134)نلذت جقاءاً  أن التوصءات ذات الصلة التي نالت تأنلدًا من االستعراض الساسق 11المشتركة 

 الشعوة ا صلءة   

أن الللبلن لم تتخذ خطوات حاستتتتتتتمة لتاللذ التوصتتتتتتتءات التي حظلت   28ذكرت الورقة المشتتتتتتتتركة   -104
بالتأنلد من االستتتتتتعراض الستتتتتاسق بشتتتتتأن أمور ماها التاللذ اللعال للقوانلن والستتتتتءاستتتتتات والبرامج الرامءة إلى  

 .(135)حماية حقوق اإلنسان للشعوة ا صلءة

الشتعوة ا صتلءة لم تتحستن ماذ االستتعراض الستاسق وأنها    أن حالة 17وذكرت الورقة المشتتركة   -105
، مما كشتتت  عن إخلاق الحاومة في تقديم الخدمات ال اوءة  19-في الواقع ستتتا ت مع تلشتتتي جااحة كوفلد

 .(136)وا ساسءة للشعوة ا صلءة خالل هذه ا ممة الصحءة
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مضتتتتايقة والتشتتتتهلر سوصتتتتلهم  أن أفراد الشتتتتعوة ا صتتتتلءة تعر تتتتوا لل  3وذكرت الورقة المشتتتتتركة   -106
إرهاسللن وماهم من قتلوا  نهم دافعوا عن حقهم في أرا تتتتي أجدادهم. وقد هوجمت مدارستتتتهم وتم التشتتتتهلر 

 .(137)سها سوصلها مراكق إرهاسءة وحوصرت في مرمى الاقاعات سلن الحاومة والجء  الشعبي الجدند

احتجوا على مذكرة    ريمونتادو   -   وماتات أن الستتتتتتتتاان ا صتتتتتتتتلللن في د   22وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتركة  -107
االتلاق المتعلقة بمشتتروع ستتد كاللوا المثلر للجدل، الذي لم يستتتوح يتتر  ’’الموافقة الحرة والمستتبقة والمستتتالرة  .  

إيلوتاو معار تتة تشتتيلل يتتركة التعدنن    -   وفي الجق  الشتتمالي من الللبلن، واصتتلت الشتتعوة ا صتتلءة في توالي 
الجاستتتتءات أويتتتتءاناتولد. وفي الجق  الجاوبي من الللبلن، ال نقال مشتتتتروع تعدنن تامباكان نهدد  العمالقة المتعددة  

 . ( 138) التاوع البلولوجي الياي والماابع المت املة لعدة مجتمعات محلءة في مختل  المقانعات 

 نالمثلءات والمثللون ومقدوجو الملل الجاسي وميانرو الهوية الجاسانءة وحاملو صلات الجاسل  

استتتتتتُتخدر لتجريم أنشتتتتتتطة المثلءات والمثلللن    أن قانون العقوبات الماقش 5ذكرت الورقة المشتتتتتتتركة   -108
ومقدوجي الملل الجاستتتتي وميانري الهوية الجاستتتتانءة وحاملي صتتتتلات الجاستتتتلن وأحرار الهوية الجاستتتتانءةم  

 .(139)عءشون سها  وُماع المتحولون جاسءًا أو المتاوعون جاسءًا من استخدار أسمااهم التي ’’ي

أن ا نلتتال من المثلءتتات والمثلللن ومقدوجي الملتتل الجاستتتتتتتتتتتتتتي    11وذكرت الورقتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتركتتة  -109
وميانري الهوية الجاستتتتتانءة وحاملي صتتتتتلات الجاستتتتتلن وأحرار الهوية الجاستتتتتانءة/المتستتتتتااللن بشتتتتتأن هويتهم  
الجاستتتتتانءة نتعر تتتتتون للتحرش الللظي واإلهمال واالعتدا  الجاستتتتتي، وكثلرًا ما نارت ل تلك ا فعال الوالدان  

 .(140) قارة، وال نتم اإلسالغ عاهاوا يقا  وا

الضتتتتتتو  على أن الرجال المتحوللن جاستتتتتتءًا ال يحظون ستقبل أستتتتتترهم   30وألقت الورقة المشتتتتتتتركة   -110
وممالاهم ورواد ال اءستتتتتة التي ناتمون إللهام وستتتتتءاستتتتتات عملهم تلر مرا ءة لتجارة المتحوللن جاستتتتتءًام وال  

 .(141)تلي الخدمات االجتما ءة باحتءاجاتهم كما أن مراكق الرعاية الصحءة لءست صديقة للمتحوللن جاسءاً 

 هاجرون الم  

أن العدند من المهاجرين الللبلاللن الذنن تعر توا النتهاكات لحقوق    ( MIالهجرة الدولءة )  ذكرت رابطة  -111
اإلنستتتتتتتتتتتان المالولة لهم أثاا  وجودهم في الخارج، حرموا من حقهم في الحماية القاصتتتتتتتتتتتلءة، واللجو  إلى العدالة،  

، تعتذر الحصتتتتتتتتتتتتتول إلى  19- كوفلتد   جتااحتة  وخالل .  تمتا ءتة والحمتايتة االجتمتا ءتة والحمتايتة في مجتال الرعتايتة االج 
 . ( 142) الخدمات القاصلءة لمئات المااّلحلن المهاجرين الللبلاللن الذنن تقطعت سهم السبل على متن سلن الصلد 

 المشردون داخلءاً   

أن عستارة مجتمعات الشتعوة ا صتلءة من خالل نشتر القوات باثافة  28ذكرت الورقة المشتتركة   -112
 .(143)أدت إلى نقوض الشعوة ا صلءة عملءات القتالءة المطولة،وال

، في الجق  الجاوبي من الللبلن، أدت سلسلة من 2021أن  في عار   22وذكرت الورقة المشتركة   -113
التلجلرات في جبل فلريس والماانق المحءطة ب ، كجق  من العملءات العستتتتتتتتارية الماثلة  تتتتتتتتد ماا تتتتتتتتلي  

أسترة من مجتمعات الستاان ا صتلللن من تلر   250في ستبلل الحرية، إلى إجبار   بانيستامورو اإلستالمللن
ماتتتتتتاملهم، إخال   متتتتتتانوبو على  ودوالنيتتتتتتان  تلتتتتتتدوراني والمبتتتتتتاننءتتتتتتان  المورو في  ورا هم    مجتمع  تتتتتتتاركلن 

 .(144)وموايلهم مقارعهم

أن مجتمع اللوماد واقع ماذ فترة نويلة  تتتتتتتتتتتتحءة للاقوض واإلجال     24وذكرت الورقة المشتتتتتتتتتتتتتركة   -114
القستتتتري بستتتتبل التعدنن الواستتتتع الاطاق من جانل الشتتتتركات، وأن  مستتتتتهدح من قبل الجماعات العستتتتارية  

 .(145)ويب  العسارية
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