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 فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملال

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

   )ج(١٥اإلنسان، وفقاً للفقرة  السامية حلقوقة موجز أعدَّته املفوضي
  *٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  الفلبني
من أصحاب املصلحة إىل عملية االستعراض       ٣١ من   )١(مة املقدَّ ورقاتهذا التقرير هو عبارة عن موجز لل        

ن التقرير وال يتضمَّ.  حقوق اإلنسانبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملسوهو يتَّ. الدوري الشامل
 آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو اسـتنتاج                   أي

 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،      وذُكرت بصورةٍ . دة حمدَّ مبطالباٍتفيما يتصل   
علومـات أو إىل  املوقد ُيعزى االفتقار إىل . بقدر املستطاعل أي تغيري على النصوص األصلية مل يتم إدخا  أنه كما

وتتاح على  .  احملددة ذات صلة هبذه املسائل    ورقاٍتدة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة       التركيز بشأن مسائل حمدَّ   
وبالنظر إىل . الواردة ورقاتن مجيع ال النصوص الكاملة اليت تتضمَّ حلقوق اإلنساناملوقع الشبكي للمفوضية السامية

تتصل يف أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير التواتر الدوري لالستعراض بالنسبة للدورة األوىل هو 
  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ت بعد  وقع بأحداٍثاملقام األول

  ـــــــــــــ
  .األمم املتحدةبىل دوائر الترمجة التحريرية  ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إمل  *  
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   العاماألساسية واإلطار املعلومات -  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       طرفاً يف  تذكرت جمموعة املساعدة القانونية اجملانية أن الفلبني ليس         - ١
نظام روما األساسي    يفعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و      مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ال       

 يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو واردعترف باحلكم الت مل اللمحكمة اجلنائية الدولية، وأهن
ـ ةرك املـشت ورقةال كما أشارت  .)٢(فرادالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بشأن شكاوى األ          مـن  ة املقدَّم

صدِّق على اتفاقية محاية مجيـع      ُتمنظمات غري حكومية تتمتع مبركز استشاري لدى األمم املتحدة أن الفلبني مل             
  .)٣(األشخاص من االختفاء القسري

   والتشريعي اإلطار الدستوري-  باء

 ،املواطنني الفلبينـيني   شامل مينح  قانوين   ع بإطارٍ تمتَّتشارت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن الفلبني        أ  - ٢
ويرجع هذا . بصورة غري متَّسقةوإعماله إال أنه، يف الواقع، غالباً ما جيري تنفيذ القانون        .  ضماناٍت حيوية  ،قانوناً

لة متعلقة بسوء نظـام احلكـم       القانون نفسه ومن جهٍة أخرى إىل مشاكل متأصِّ       يف   ثغراٍتوجود  من جهة إىل    
  . )٤(الفسادانتشار و

وذكر كلٌّ من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان والتحالف الفلبيين لدعاة حقوق اإلنسان أنه على الرغم من              - ٣
 على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه             تأن الفلبني قد صدَّق   

ا ملووفقاً  .)٥(جرِّم التعذيب الداخلي ال ُياقانوهن، فإن و املهينةالالإنسانية أمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
قبيل أعمال القتل خارج نطـاق      قوانني بشأن مسائل من      سّنيتم بعد    اإلنسان، مل    لجنة الفلبينية حلقوق  ذكرته ال 
مل يتم  ، كما   ، وحاالت االختفاء القسري، والتشريد الداخلي، وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان          القضاء

وكذلك ذكرت اللجنة .  مبادرات التنمية اليت تشكِّل هتديداً حلقوق الشعوب األصليةمعبعد التطرق لسبيل التعامل 
ما زال من الضروري تعـديل       إال أنه    ،من الشمول   كبريةٍ القوانني اخلاصة حبقوق املرأة بدرجةٍ     يف حني تتَّسم     أنه

  من احلماية من االجتـار     ة، واحلق يف الرعاية الصحية، وتوفري مزيدٍ      وإصدار قوانني تتناول مسائل الصحة اإلجنابي     
  . )٦(العنف ضد املرأةمن ، وبالنساء

  نوبنية حقوق اإلنسااملؤسسي  اهليكل -  جيم

صدور : مهاوستقالهلا ال اًقد حدثا مؤخراً شكَّال هتديدتطّورين الحظت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان أن   - ٤
 وإصدار  ،"استقاللٍ مايلٍ حمدود   "بال تتمتع إالَّ    أن اللجنة   ها  دمفا ٢٠٠٧فرباير  /العليا يف شباط  فتوى من احملكمة    

وإن كان  يف جمال املقاضاة ومزيداً من املسؤوليات،  الذي مينح اللجنة صالحياٍت٢٠٠٧قانون أمن اإلنسان يف عام 
املـستقلة جلميـع أعمـال      جهة الرصد   هنا  نفسها بأ اإلنسان  وتصف اللجنة الفلبينية حلقوق     . دون علمها بذلك  

 .)٧(السلطة التنفيذيةمن مهام احلكومة، مؤكدةً أن املقاضاة مهمة 
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 وأضاف  .االستقالليعوزها  اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان     وذكر اجمللس الوطين للكنائس يف الفلبني أن          - ٥
تسمو  الشرطة والقوات املسلحة، ال ميكن للجنة أن    أنه بالنظر إىل أن جناح اللجنة يعتمد اعتماداً كلياً على تعاون          

 للـشعوب  ةوأكَّدت الشبكة اآلسيوي. )٨(إجياد قوة موازنةدون مساندة الرئيس وهيئاٍت أخرى من أجل   بإجنازاهتا  
وأوصت بإعداد مثـل     ،اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان   األصلية والقبلية أن معظم برامج بناء القدرات تركَّز على          

. )٩(ندات ملكية األراضيسمنح الشعوب األصلية الربامج للجنة الوطنية املعنية بالشعوب األصلية، مبا يف ذلك هذه 
ا  أيَّدهت واليت،ورقة املشتركة املقدَّمة من منظمات غري حكومية تتمتع مبركز استشاري لدى األمم املتحدة يف الوردو

 الوطنية حلقوق اإلنسان قد صيغت دون مشاركة مجاعات          منظمة من منظمات اجملتمع املدين أن خطة العمل        ٢٩
  .)١٠(حقوق اإلنسان يف الفلبني

  على أرض الواقعومحايتها  تعزيز حقوق اإلنسان -  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

. )١١(ات اخلاصة ه دعوة دائمة إىل اإلجراء    وجِّت للشعوب األصلية والقبلية أن الفلبني مل        ةذكرت الشبكة اآلسيوي    - ٦
  .)١٢( إلصدار دعوة دائمةابدي الفلبني استعدادهت من الفريق العامل املعين بآسيا بأن ة املقدَّمة املشتركورقة التوأوص

   حقوق اإلنسانيف جمال الدولية  تلتزاما تنفيذ اال-  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

سياسة بعض املدارس املتمثِّلة يف طرد التلميـذات         أن    للشعوب األصلية والقبلية   ةالشبكة اآلسيوي اعتربت    - ٧
هي سياسـة شـديدة التمييـز ضـد         ) األطراف الذكور املسؤولني عن احلمل    وليس  (إذا محلن    غري املتزوجات 

شرِّعات، فإن الرجال مازالوا    وذكر املكتب القانوين للمرأة أنه على الرغم من وجود زيادة يف عدد املُ             .)١٣(البنات
  . )١٥(السحاقياتتمييز حيمي مناهض لل تشريع  االفتقار إىلأشار املكتب إىلكما  .)١٤(ربملانيسيطرون على ال

   حق اإلنسان يف احلياة، ويف احلرية، ويف األمان على شخصه- ٢

 للشعوب األصلية والقبلية، ال تزال أعمال القتل خارج نطـاق القـضاء             ةلشبكة اآلسيوي ا ذكرته ا  وفقاً مل   - ٨
 )كاراباتان(حتالف النهوض حبقوق الشعب     أوردها  واستشهدت الشبكة بأرقامٍ    . قسري متأصِّلة وحاالت االختفاء ال  

مـا  ، قُتل خارج نطاق القـضاء       ٢٠٠٧يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين  يف الفترة من  الذي يزعم أنه    
 ظم الضحايا إىل مجاعـاتٍ    ووفقاً للشبكة، ينتمي مع   .  يف عداد املفقودين    شخصاً ١٨٣وكان   شخصاً   ٨٨٥جمموعه  

قضايا معيَّنة، ومنهم ناشطون يف جمال حقوق اإلنسان، وحمامون، وصحفيون، وعـاملون يف الكنـائس،               تدافع عن   
وأثبت حتالف النهوض حبقوق الشعب بالوثائق أنه       . )١٦(وناشطون يساريون، وزعماء من جمتمعات الشعوب األصلية      

 أربعة أطفال ضحايا لالختفـاء      وقععمال القتل خارج نطاق القضاء و      طفالً ضحايا أ   ٥٩راح  خالل الفترة نفسها    
 يف املائة من ضـحايا      ٧نسبة    األطفال ميثِّلون   للشعوب األصلية والقبلية أن    ةوذكرت الشبكة اآلسيوي   .)١٧(القسري

 ٢٠٠١رة من عام أعمال القتل خارج نطاق القضاء اليت وقعت يف إقليم مينداناو املسلم املتمتع باحلكم الذايت يف الفت          
 بلغـت   ٢٠٠٦ أنه يف عام      التابع جمللس الالجئني النروجيي    وذكر مركز رصد التشريد الداخلي    . )١٨(٢٠٠٧إىل عام   
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 والحظت منظمـة رصـد      .)١٩(١٩٨٦ منذ عام    ستوياهتاأعمال القتل خارج نطاق القضاء بدوافع سياسية أعلى م        
رُّويو يف  أَةالرئيسإعالن قتل خارج نطاق القضاء تزامنت مع اليف عدد حاالت أن هذه الزيادة احلادة حقوق اإلنسان 

  .)٢٠(باجليش الشعيب الوطيناملعروفني شيوعيني التمردين املعلى " حربٍ شاملة" شنِّ ٢٠٠٦يونيه /حزيران

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال استمرار التعذيب وإساءة املعاملة داخل نظام العدالة اجلنائية   - ٩
ملنظمة، غالباً ما يكون التعذيب مصاحباً لعمليـات اختطـاف   ا أفادت به اووفقاً مل. القوات املسلحة يف الفلبني و

وعادةً ما تستخدم الشرطة التعذيب النتزاع االعترافـات        .  مع املتمردين  املشتبه يف كوهنم متمردين أو متعاطفني     
 ة املـشترك  ورقـة كما ورد يف ال    .)٢١(االت احلساسة عندما تكون حتت ضغط إجياد حل سريع حلالٍة ما أو يف احل           

 حالة تعذيب   ١٢٥بتسجيل   الفلبني أفادت    املعنية باحملتجزين يف   العمل    من منظمات غري حكومية أن فرقة      ةاملقدَّم
  .)٢٢( يف حقبة إدارة أرُّويو فردا٢٦٧ًطالت موثّقة 

 سجيناً سياسياً ٢٣٥، يبقى  ٢٠٠٧أكتوبر  /ولأنه اعتباراً من تشرين األ    بلنهوض حبقوق الشعب    اوأفاد حتالف     - ١٠
ألقـت  أن حكومة أرُّويو قد     بوأفاد أيضاً   . الفلبنيأحناء  خمتلف  يف  قابعني يف سجون ومراكز احتجاز      )  امرأة ٢٩منهم  (

  .)٢٣(اُتهموا يف قضايا جنائية ال سياسيةبأهنم  منهم، دون أمر بإلقاء القبض يف كثري من احلاالت، و٢٠٤القبض على 

وذكر املكتب القانوين للمرأة أن عدد حاالت العنف ضد املرأة اليت أُبِلغت هبا الـشرطة ازداد إىل سـتة          - ١١
والحظت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن عدم وجود قانون بشأن . )٢٤(٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٦أمثاله من عام 

 مينح  تشريعٍاالفتقار إىل   كما أن   .  إليهن ئنيسياملُ مع أزواجهن    البقاءالطالق جيرب النساء ضحايا العنف املرتيل على        
مواردهن اخلاصة وسبل عْيِشهن    من  النساء والرجال حقوقاً متساوية يف إدارة ممتلكاهتم خالل الزواج حيرم النساء            

 وقد أوصت .)٢٥( إىل االعتماد اقتصادياً على أزواجهن، مما جيعلهنَّ أكثر عرضة الستدامة العنف ضدَّهن هبنويدفع
الطالق، فضالً عن سنِّ تشريعٍ من يتحّسب إلمكانية املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بضرورة اعتماد قانوٍن جديد 

  . )٢٦(الزواجأثناء املشتركة األصول شأنه أن يكفل للنساء والرجال احلقوق نفسها يف إدارة 

لشعوب األصلية، ونساء اجملتمعات احمللية     وسلَّطت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب الضوء على أن نساء ا           - ١٢
املسلمة الفقرية، والنساء الالئي يعشن يف مناطق ريفية ومناطق معرَّضة لنشوب الصراعات فيها هنَّ على وجـه                 

احلالة االقتصادية لكثريٍ من النساء والبنات، وعلى الرغم من صدور قانون سوء ونظراً إىل . اخلصوص عرضة للعنف
والحظ املكتـب    .)٢٧(يتزايدما زال    النساء الفلبينيات    ل، فإن استغال  ٢٠٠٣ باألشخاص يف عام     مكافحة االجتار 

ومقصد ملمارسة االجتار عرب احلدود بالنساء واألطفـال         عدُّ بلد مصدرٍ وعبورٍ   القانوين للمرأة أن الفلبني ال تزال تُ      
   ٢٥ ٠٠٠مفادهـا أن مـا جمموعـه         بتقديراٍت   واستشهد املكتب . بغرضي االستغالل اجلنسي والعمل القسري    

  يف املائة من مجيع ضحايا االجتار٥٠نسبة  امرأة فلبينية يقعن ضحايا لالجتار كل عام، وهو ما يعادل ٣٥ ٠٠٠إىل 
  . )٢٨( النساء يف جنوب شرق آسيامن

لَّى يف ظاهرة   وذكرت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن أحد مظاهر أثر الفقر على النساء الفلبينيات يتج               - ١٣
الترفيه واملساعدة  ب شتغالتكثريات من العامالت املهاجرات الفلبينيات، امل     الوكذلك فإن   . تأنيث العمالة يف اخلارج   

  . )٢٩(إىل االسترقاق واإليذاء البدين واجلنسيأقرب ما تكون املرتلية، معرَّضات خلطر اخلضوع لظروف عملٍ 
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قواعد اإلجراءات اجلنائية قد    أحكام قانون العقوبات املنقَّح و    ا من أن    وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقه       - ١٤
وورد يف الورقة املشتركة املقدَّمة من منظمات غري حكومية أنه يف الفترة  .)٣٠(رِّض األفراد خلطر االحتجاز التعسفيعت

  غـري قانونيـة    حتجازإلقاء قبض وا  حاالت   ٤٠٩ ُسجِّلت   ٢٠٠٧سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠١ يناير/من كانون الثاين  
مبا ينظم الضمانات   وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تعزِّز الفلبني أحكام قانون العقوبات            .)٣١(فرداً ١ ٤٦٠طالت  

 وبأن حتظر إلقاء القبض على األفراد بصورة تعسفية حظـراً واضـحاً             ، بإلقاء القبض   إصدار أمرٍ   إنفاذها سبقياليت  
 .)٣٢(اإلنسان مبا يتفق مع هذه الضماناتسالمة مة على وجوب تطبيق قانون وكذلك شدَّدت املنظ. وفعَّاالًً

 من الضمانات   وعن نظام قضاء األحداث، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من توفر جمموعةٍ               - ١٥
ظروف ن يف يعرَّضون خلطر اإليذاء البدين أو اجلنسي وُيحتجزواحملتجزون زال القاصرون  التشريعية واإلجرائية، ما

خمـالف للقـانون     طفل   ١ ٠٠٠، فإن ما يربو على       للشعوب األصلية والقبلية   ةشبكة اآلسيوي ووفقاً لل  .)٣٣(سيئة
  األوضـاع يف الـسجون     وذكرت الشبكة أن     .)٣٤( البالغني مع اجملرمني يقبعون يف السجون يف ظروف ال إنسانية        

وقـد  . إىل نقص املرافق األساسية   والنموذجية  املعايري   وتدهورها إىل ما دون      هاال تزال مؤسفة نظراً إىل اكتظاظ     
  . )٣٥(باملرافق الصحيةمتصلة تسبَّب اكتظاظ مرافق االحتجاز يف تفشي األمراض من قبيل السل ويف ظهور مشاكل 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

اماهتا مبوجب القانون الدويل    أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن الفلبني ُمصرَّة على عدم الوفاء بالتز              - ١٦
 من بني املئات من أعمال      وذكرت املنظمة أنّ  . حلقوق اإلنسان املتمثِّلة يف مساءلة مرتكيب أعمال القتل بدوافع سياسية         

عن حالتان أسفرتا القتل وحاالت االختفاء اليت وقعت طوال السنوات اخلمس املاضية، مل ختضع للمقاضاة بنجاح سوى 
 من كبار األفراد العسكريني بسبب تورطه إما مباشرةً أو حتت           كما أفادت املنظمة بأنه مل ُيَدن أيٌّ      . همنيإدانة أربعة مت  
 وأشارت املنظمة إىل أن الشرطة الوطنية تتذرَّع إىل حدٍّ كبري بعدم استعداد الشهود للتعاون لتربير فشل ،مسؤولية قيادته

 برنامج محاية الشهود من ضعف شـديد يـؤدي إىل تفـاقم هـذه     واعتربت املنظمة أن ما يشوب   . عمليات املقاضاة 
 محاية الشهود احلايل    ج، فإن برنام  وشبكة العمل من أجل حقوق اإلنسان     ووفقاً ملا ذكرته منظمة دياكوين       .)٣٦(املشكلة

نـسان يف الفلـبني   وما انفكَّت املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإل    . م بالكامل وال ُينفَّذ عل حنوٍ كافٍ      ال ُيستخدَ 
 ونة على برامج احلماية اليت تقدمها احلكومة، إذ يعترب        الكنسيَّاملالجئ  فضِّلون احلماية اليت تقدمها     تدَّعي أن الضحايا يُ   

وأبلغ املركز اآلسيوي للموارد القانونية أنه عقب الزيارة اليت قام هبا املقرِّر اخلاص املعين  .)٣٧(أكثر أماناً هلماملالجئ هذه 
، قُتل شاهٌد وناشطٌ يف جمـال حقـوق         ٢٠٠٧االت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف عام            حب

وأضاف املركز أن الضحايا الذين     . كان قد حتدَّث إىل املقرر اخلاص أثناء زيارته       ) ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٠يف  (اإلنسان  
  .)٣٨( املتكرِّرة وذلك على الرغم من النداءاتحيتاجون إىل محايٍة ومساعدٍة عاجلتْين ال حيصلون عليها،

أنّ احلكومة اختذت، رداً على ما ُوجِّه إليها من نقـٍد داخلـي              منظمة رصد حقوق اإلنسان   وأوضحت    - ١٧
سلسلة من التدابري احملددة للتصدي ألعمال القتل خارج نطـاق القـضاء             املقاضاة،   فشل عمليات ودويل بشأن   

 )٣٩(مل تساعد هذه املبادرات كثرياً يف حل املشكلة فعـالً         وحسب املنظمة،   أنه،  ري  غ. وحلاالت االختفاء القسري  
 حمكمة خاصة،   ٩٩وتشمل هذه املبادرات فرقة عمل أوسيغ، وجلنة ميلو، وتدابري اختذهتا احملكمة العليا، وإنشاء              (

ياً إىل القـوات املـسلحة      وأوصت املنظمة بأن ُتصِدر الفلبني فوراً أمراً تنفيذ       ). ومكاتب أخرى حلقوق اإلنسان   
بالتحقيق أيضاً الدولة  وتنصح املنظمة. والشرطة الوطنية تكرر فيه تأكيدها حظر أعمال القتل خارج نطاق القضاء
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أن ء قـسري و القوات العسكرية املتورطني يف أعمال قتل خارج نطاق القضاء أو يف حاالت اختفا          فرادحبزمٍ مع أ  
مت مؤخراً أنه وذكرت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان  .)٤٠( تقرير جلنة ميلودَّدون يف احملفرادسيما األ قاضيهم، والُت

  . القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية للفلبني على حدٍّ سواءييمكاتب حلقوق اإلنسان على مستوإنشاء 

 أجل حتسني نظام التعويضات     ذكر من ووفقاً للمركز اآلسيوي للموارد القانونية، ال تقوم الدولة بشيٍء يُ           - ١٨
واملساعدة املخصَّص لضحايا اجلرائم العنيفة؛ إذ مل تزِد قيمة التعويضات املقدَّمة إىل ضحايا أعمال اإليذاء واجلرائم 

 عاماً مينح تعويـضات     ١٥ منذ   اعُتِمد، وهو قانون    ٧٣٠٩القرار اجلمهوري   إىل  هذه التعويضات   وتستند  العنيفة  
أن املئات  ) كاراباتان (ر حتالف النهوض حبقوق الشعب    وذك .)٤١( وضحايا اجلرائم العنيفة   امللضحايا السَّْجن الظ  

من أسر ضحايا أعمال القتل واالختفاء قد قدَّموا شكاوى إىل جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، ولكنَّ اللجنـة مل                   
  . )٤٢(حتقِّق يف معظمها حتقيقاً وافياً حازماً ومل ُتخِضع أحداً للمساءلة

   احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج، ويف احلياة األسرية- ٤

ُتبـيح  اإلسالمي  ألحوال الشخصية   ا أن أحكام قانون      للشعوب األصلية والقبلية   ةشبكة اآلسيوي ذكرت ال   - ١٩
  .)٤٣( وكذلك تعّدد الزوجاتةزواج البنات دون الثامنة عشر

لتجمُّع حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وا الدين واملعتقد، وحرية  - ٥
  ، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةالسلمي

جبرائم القتل، العامني املاضيني قد متّيزا  أن منظمة مراسلون بال حدود علىأكّدت فيما يتعلق حبرية التعبري،   - ٢٠
 قُتل على األقل وأفادت بأنه قد. واهلجمات البدنية، وعمليات إلقاء القبض، والدعاوى التعسفية، وحاالت الرقابة

ةً جنائيةً ُيعاقَب عليهـا     زال يعدُّ جرمي    ما وبأن التشهري ،  ٢٠٠٧ وصحفيان يف عام     ٢٠٠٦ستة صحفيني يف عام     
  . )٤٤(جنبالس

إن أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وحاالت االختفاء القسري، وعمليات          فووفقاً ملنظمة اخلط األمامي،       - ٢١
 تـشكِّل   ،املة، والتعذيب أثناء االحتجاز لدى الشرطة، والتهديدات، واملضايقات       إلقاء القبض تعسفاً، وإساءة املع    

فاملدافعون العاملون يف امليـادين    . إنشاء بيئة مواتية ملمارسة أنشطة حقوق اإلنسان يف البلد        طريق  عقباٍت رئيسية يف    
وُتفيد . للخطر على وجه اخلصوص    وحقوق الفالحني وحقوق العمال معرَّضون       املدناملتصلة حبقوق املرأة والفقر يف      

من املتعاطفني اجليش أو ُيرتأى أهنم الذين ينتقدون عن حقوق اإلنسان منظمة اخلط األمامي بأن الصحفيني واملدافعني 
قادٍة مـدنيني   جّراء اهتام   مع احلركة الشيوعية مستهدفون أيضاً، وتفيد كذلك بأن بعض املدافعني قد ُعرِّض للخطر              

وأشارت اللجنة اإلسالمية حلقوق    . )٤٥("لدولةلأعداء  "حلركة التمرُّد الشيوعي أو بأهنم      واجهة  أهنم  وعسكريني هلم ب  
هو الذي اعتربته القوات العسكرية     ( إىل حالة اختطاف مزارعٍ كان عضواً يف حتالف املزارعني يف بوالكان             اإلنسان

حقـوق  عـن    مـدافعاً    ١٢٣ مبقتل   لية والقبلية  للشعوب األص  ةلشبكة اآلسيوي وأفادت ا . )٤٦(")عدواً للدولة "أيضاً  
وذكر كلٌّ من مراقب حقوق . )٤٧(٢٠٠٧يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠١فرباير /الشعوب األصلية يف الفترة من شباط

اإلنسان للشعوب األصلية، ومركز الشعوب األصلية الدويل لبحوث السياسات، والرابط الفلبيين للشعوب األصلية أن 
ذه قد وقعت يف العديد من أقاليم البالد، وأن مجاعيت اللوماد يف مينداناو واإليغوروت يف كورديّيرا هم أعمال القتل ه
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 وأشارت الوكالة الكاثوليكية للتنمية اخلارجية وغريها من اهليئات إىل انتشار استخدام .)٤٨(استهدافاًأكثر اجلماعات 
وة ضد الشعوب األصلية والعاملني لدى شركات تعـدين         الشرطة للترهيب والق  واجليش و قوات األمن يف املناجم،     
  . )٤٩(صغرية يف مواقع التعدين

حتـد مـن    تدابري  ووفقاً ملا ورد يف الورقة املشتركة املقدَّمة من منظمات غري حكومية، وضعت الدولة                - ٢٢
ئاسية حلقوق اإلنسان، إعادة تشكيل اللجنة الرمن قبيل مشاركة املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف احلكم، 

اليت كانت قد أنشئت يف األصل لتكون هيئةً استشاريةً مشتركة بني املنظمات غري احلكومية واحلكومـة حتـت                  
 وأعربت .)٥٠( الرئاسيديوانالغري أن اإلشراف على اللجنة قد أُحيل مؤخراً بأمرٍ إداري إىل . إشراف وزارة العدل

أو قائمة سوداء لدى وجود ما ُيدعى بقائمة مراقبة عن قلقها إزاء " GMA"شبكة رصد حقوق اإلنسان يف الفلبني 
  .)٥١(أفراداً قد انتقدوا سجل احلكومة يف جمال حقوق اإلنسانويبدو أهنا تشمل اهلجرة الفلبينية دوائر 

 أن قوات األمن تستخدم وسائل عنيفة لفض مجوع املزارعني          ملركز اآلسيوي للموارد القانونية   وأضاف ا   - ٢٣
إصاباٍت وعمليات إلقـاء  باإلصالح الزراعي، مبا يسفر عن لذين حيتشدون يف مظاهرات سلمية من أجل املطالبة         ا

حىت يف احلاالت " ع بدون تصريحّمال جت"ووفقاً للمركز، متارس الشرطة أعماهلا التعسفية حتت ستار سياسة . قبض
  املتظاهرون ألحكام قانون التجمُّع العام الـصادر     ها  فيامتثل  احلاالت اليت   ال تستلزم احلصول على تصريح أو       اليت  

  . )٥٢(١٩٨٥يف عام 

  وُمرضية احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة - ٦

األرقـام املتعلقـة    توحي بذلك   املكتب القانوين للمرأة، متر الفلبني بأزمة عمالة، كما         وحسب ما ذكر      - ٢٤
ومل تشهد هذه األرقام أي حتـسُّن  .  املائة من القوة العاملة يف٣٠اللذين يطاالن أكثر من    بالبطالة ونقص العمالة    

واستشهد املكتب بآخر استقصاء وطين للقوة العاملة الذي يشري إىل أن العاملني يف القطاع غري               . ٢٠٠٠منذ عام   
 املائة يف  يف٥٣(أغلبية من النساء العامالت وتنتمي .  يف املائة من إمجايل السكان العاملني٧٦الرمسي يشكلون اآلن 

من انعدام األمن   يعانني  دون احلد األدىن، و   الذي يتقاضني فيه أجوراً     إىل قطاع االقتصاد غري الرمسي      ) ٢٠٠٢عام  
 قصورٍ يف إمكانية احلصول علـى اعتمـادات       من  الوظيفي واحلماية االجتماعية، ومن ظروف عمل غري آمنة، و        

وذكرت املنظمـة العامليـة      .)٥٣(ريها من خدمات الدعم   إىل األسواق، واحلصول على التكنولوجيا، وغ     والوصول  
وأضافت املنظمة أهننَّ قد يتعرَّضـن      . ملناهضة التعذيب أن النساء ميثِّلن تقريباً نصف الفلبينيني العاملني يف اخلارج          

 .)٥٤(يللتمييز وخلطر الوقوع ضحايا للهجمات البدنية، واالعتداءات اجلنسية، واإليذاء اللفظي، والنفسي، والعاطف
، فإن الدولة، بدالً من أن تسعى إىل خلق فرص عمـلٍ يف             )بايان" (BAYAN"ومركز  " Ibon"وحسب مؤسسة   

حبثاً إىل اخلارج يومياً    يسافرون   فلبيين   ٣ ٠٠٠فأكثر من   الداخل، تشجع بصورة نشطة سياسةً لتصدير العمالة؛        
 وهو ما يعادل -   بلد يف أحناء العامل١٩٢ارج يف ما يربو على تسعة ماليني عامل فلبيين يف اخلعن عمل فيما يعمل 

  . )٥٥(ربع القوة العاملة يف البالد

عمليات اإلخالء إىل تفشِّي ظاهرة عمل األطفال، وخصوصاً السكن ومكافحة قوق املعين حبركز املوأشار   - ٢٥
  تحـدة القطـري املوّحـد      بتقييم األمـم امل   واستشهدت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب       .)٥٦(يف املناطق الريفية  

 كان حنو أربعة ماليني طفل تتراوح أعمارهم بني اخلامسة والسابعة           ٢٠٠١الذي يبيِّن أنه يف عام      ) ٢٠٠٤عام  (
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 يف املائة منهم يباشرون أعمـاالً خطـرة ويعرَّضـون           ٦٠نشطني اقتصادياً يف الفلبني؛ وقد تبيَّن أن نسبة         ة  عشر
 طفل هم ضحايا لالستغالل اجلنسي ١٠٠ ٠٠٠ و٦٠ ٠٠٠م نفسه أن ما بني وجاء يف تقديرات التقيي. لالستغالل
 ضد األطفال، يعـدُّ     أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمارس    لوضع حّد جلميع    العاملية   وحسب املبادرة    .)٥٧(يف الفلبني 

نون من شأنه ، كانت جتري مناقشة مشروع قا٢٠٠٧أكتوبر /ومنذ تشرين األول. العقاب البدين مشروعاً يف املرتل
  . )٥٨( األحوالالعقوبة البدنية يف مجيعحيظر أن 

من القمع يف العمل مـىت  زالوا يعانون  العمال مايكفل القانون احلق يف االنضمام إىل النقابات، بْيد أن        و  - ٢٦
لمرأة وأشار املكتب القانوين ل .)٥٩("ياناب" ومركز "إبون"مؤسسة ه كل من حاولوا النهوض حبقوقهم وفقاً ملا ذكر

ؤسسة  كلٌّ من م   وأوضح .)٦٠( منخرطون فيها  نقابات حالياً أو هم   ترعاهم  من العمال   فقط   يف املائة    ١٠نسبة  أن  
 ٢ ٠١٢وقـع ضـحيتها    العاملني واقعة انتهاك حلقوق  ١٣٠ ُرِصدت ٢٠٠٦ عام    أنه يف  "ياناب" ومركز   "إبون"

لقاء القبض غري القانونية، واالختطاف، وخمتلف      االعتداءات البدنية، وعمليات إ   : منها على سبيل املثال   شخصاً و 
وتعرب املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب عن       .)٦١(اإلضراباتمراقبة تنفيذ   أشكال املضايقات، واالعتداءات أثناء     

أو عدم مراعاهتا هلا يف سياق مـا        /قلقها حيال التهديد الذي تشكله شركات االستثمار األجنيب حلقوق العمال و          
ر علـى العمـال     ؛ إذ تلقَّت املنظمة معلومات تفيد بأنه يف هذه املناطق ُتنكَ          "مناطق التصدير االقتصادية  " بُيدعى  

  .)٦٢(حقوقهم يف اإلضراب ويف املشاركة يف األنشطة النقابية

   مالئمضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة احلق يف ال- ٧

الفلبني، بغية جذب رأس املال األجنيب واإلسراع أقدمت وفقاً ملا ذكرته املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب،   - ٢٧
 لتحرير االقتصاد هتدد بانتهاك احلقوق االقتصادية، واالجتماعيـة،         مبادراٍتعلى  خبطى النمو االقتصادي احمللي،     
األراضي كي وماليف وجه االستثمار األجنيب يقفون وتشري املنظمة إىل أن املزارعني . والثقافية جملتمعاٍت حمليٍة معيَّنة

وتناضل الشعوب األصلية كذلك من     .  األراضي الزراعية إىل أراضٍ صناعية     يلوحت  يعمدون إىل  ذوي النفوذ الذين  
 ورقـة وجاء يف ال   .)٦٣(أجل محاية أراضي أسالفها من آثار التعدين، وإزالة الغابات، وغريها من مشاريع التنمية            

 اقشنال يمن عشر نقاط ملصاحل الفقراء  أرُّويو ةعمل الرئيسنامج  من منظمات غري حكومية أن برة املقدَّمةاملشترك
هذه الربامج االقتصادية على اجملتمعات احمللية      آثار  قضييت الفقر واجلوع، ويتجاهل دور اجملتمع املدين، وال يراعي          

   يف   بلـغ  أن إمجايل مدفوعات خدمة الـدين العـام        "ياناب" ومركز   "إبون"ويشري كلٌّ من مؤسسة      .)٦٤(الشعبية
  .)٦٥( جمتمعة اإلنفاق يف جماالت التعليم، والصحة، واإلسكان أمثالة مخس حنو٢٠٠٦عام 

 يف املائة فقط من السكان ميكنهم ٤٢ من منظمات غري حكومية أن نسبة ة املقدَّمة املشتركورقةوورد يف ال  - ٢٨
كمـا  .يف الفلبني ملوثة مبادة الكوليفـورم      يف املائة من املياه اجلوفية       ٥٨احلصول على املياه وأن نسبةً تصل إىل        

  .)٦٦(أصبحت املياه سلعة أساسية نظراً إىل خصخصة خدمات املياه

 أن حترير التجارة الزراعيـة،      "ياناب" ومركز   "إبون"مؤسسة   كل من    وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، ذكر       - ٢٩
كما تدهور اعتماد البلد على . ي وعدم كفاية الغذاء يف زيادة انعدام األمن الغذائاتسبَّبإضافة إىل إمهال الدولة، قد 

 يف املائة من ١٠٠ لانسبة إىل  يف املائة من إمجايل األسر املعيشية ٥٧حنو  يصل  وال  . الغذاءلتوريد  مصادر خارجية   
  .)٦٧(املتطلب الغذائي اليومي من الطاقة
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   مـا  ٢٠٠١يفيـة منـذ عـام    خدمات التنميـة الر لشراكة من أجل اإلصالح الزراعي و  وقد سجَّلت ا    - ٣٠
شبكة املعلومات والعمل من أجـل      وأوضحت   .)٦٨( حالة إصالح زراعي وانتهاك حلقوق اإلنسان      ٤١٥جمموعه  

 أثناء حماوالهتم املطالبة بأراضيهم يف      ٢٠٠١ مزارعاً يف شىت أحناء البالد منذ عام         ٤٠ أنه قد قُتل قرابة      الغذاء أوالً 
بة باإلصالح الزراعين املئات من األسر إمث  .ظل برنامج اإلصالح الزراعي الشامل ، أو األسر اليت قد ُمنحت املطاِل

ضحايا لعملياِت إخالٍء قسرية غري قانونية، وأعمال وقعت ، قد  هذاإلصالح الزراعيايف إطار برنامج أراضي فعالً 
أشارت الشبكة إىل أنـه، يف     و. سوِّغ هلا، ومضايقات واعتداءات بدنية    متلكات، والهتامات جنائية ال مُ    مللتدمري  
  .)٦٩(بهتف  من هذه احلاالت، من الواضح أن الفلبني مل حتترم حق أسر الفالحني يف الغذاء ومل حتِمه ومل كثريٍ

يعيشون يف  املدن  وفيما يتصل باحلق يف السكن، ذكرت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن ثلث سكان                - ٣١
مـانيال  العاصـمة  يف يعـيش  )  مليون أسرة١,٤(صف هذه األسر الفقرية     مستوطنات غري رمسية وأن أكثر من ن      

، فـإن أحـوال الـسكان       ١٩٩٢ من اعتماد قانون التنمية احلضرية واإلسكان يف عام          وعلى الرغم . وضواحيها
  يواجهون التهديد باإلخالء واهلدم مـن      ازالو سوى التدهور، كما أهنم ما    يطلها  احلضريني يف األحياء الفقرية مل      

عمليات السكن ومكافحة   مركز حقوق   واستشهد   .)٧٠(األراضي اخلاصة على حدٍّ سواء    ومالكي   احلكومة   جانب
 حدثت عمليات إخالء واسعة النطاق يف الفترة من كانون          فيها أنه يف مانيال الكربى وحدها     اإلخالء بتقارير ورد    

 "إبـون "مؤسسة  وذكر كلٌّ من    . )٧١( أسرة ١٤ ٤٦٨مسَّت حنو    ٢٠٠٧سبتمرب  / إىل أيلول  ٢ ٠٠٦يناير  /الثاين
 يف املائة من امليزانية الوطنيـة يف  ٣ أنه مل ُتخصَّص ألنشطة اإلسكان والتنمية اجملتمعية سوى نسبة   "ياناب"ومركز  

  . )٧٢(، أو ثلث املبالغ املخصَّصة هلذه األنشطة يف فترة الست سنوات السابقة٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠١الفترة من عام 

الرغم من سوء احلالة الصحية للفلبينـيني، فـإن   بأنه إىل  "ياناب" ومركز "إبون"مؤسسة  من وأشار كلٌّ   - ٣٢
 يف املائة فقط ٣,٤وُيقدَّر إمجايل النفقات يف قطاع الصحة بنسبة . إنفاق احلكومة يف جمال الصحة آخذٌ يف االحنسار

 أن الفلبني قد جرَّمت اإلجهاض دون أن تتيح )٧٤(وأشار مركز احلقوق اإلجنابية .)٧٣(من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد
 للخطر، أو عندما يكون احلمل ناجتاً ةاستثناءات واضحة هلذا احلظر حىت عندما تكون حياة املرأة أو صحتها معرَّض

 ُيقِدمن على اإلجهاض ومن وعقوبة النساء الاليت. اغتصاب، أو عند وجود دليل طيب على تشّوه اجلننيحادث عن 
وبالرغم من عدم قانونية اإلجهاض، فإن اللجوء إليه        . السجن ملدة تتراوح بني عامني وستة أعوام      ه هي   يقومون ب 

واسع االنتشار وترجع نسبة كبرية من حاالت وفاة األمهات إىل تعقيدات نامجة عن عمليات اإلجهـاض غـري                  
، يعدُّ معدل وفيات األمهات املرتفع،      (EnGendeRights)احلقوق اإلجنابية واجلنسانية    ووفقاً ملنظمة    .)٧٥(نةاملأمو

من أعلى املعدالت يف شرق وجنوب شـرق منطقـة          مولود حي،    ١٠٠ ٠٠٠كل  ل حالة وفاة    ٢٠٠املتمثِّل يف   
وتشري الدراسات إىل أن النساء حمدودات الدخل يتأثَّرن على حنوٍ متفاوت حبظر اإلجهاض وُيقـدَّر أن                 .)٧٦(آسيا

  . )٧٧(من على اإلجهاض يعانني من الفقرقرابة ثلثي النساء الاليت ُيقِد

وأضاف مركز احلقوق اإلجنابية أيضاً أنه بالنظر إىل عدم وجود قانون وطين يدوِّن حقوق املرأة يف جمايل                   - ٣٣
الصحة اإلجنابية والصحة اجلنسية، فقد ُتركت املرأة دون أي سبلٍ للجوء إىل القانون فيما تتعرض له من انتهاكاٍت 

وأشار كلٌّ من اجمللـس الفلبـيين املعـين         . )٧٨(ن اخلاصة هبا احملمية دولياً مبوجب القانون الداخلي       حلقوق اإلنسا 
 ومركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة أتينيو (PNGOC)باملنظمات غري احلكومية املعنية بالسكان والصحة والرفاهية 

 مبا ، سياسٍة تضمن حق املرأة يف اخلدمات الصحية  دي مانيال أن الفلبني ال تزال تفتقر يف جمال الصحة اإلجنابية إىل           
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ويشري املكتب القانوين للمرأة إىل أن األرقام اليت تسجلها الدولة ترسم صورةً مروِّعة حلالة  .)٧٩(فيها تنظيم األسرة
انع وذكر مركز احلقوق اإلجنابية موضوع فرض حظر على استخدام مو .)٨٠(الصحة اإلجنابية للمرأة يف الفلبني اليوم

   تفـضيلها   ٢٠٠٢وذكر املركز أيضاً أن وزارة الصحة قد أعلنت منذ عام            .)٨١(احلمل الصناعية يف مدينة مانيال    
ملنع احلمـل،  " التنظيم الطبيعي للنسل  " بأن أسلوب    ت أرُّويو قد صرَّح   ة، وأن الرئيس  "التنظيم الطبيعي لألسرة     "ل

وفقاً للمركز، نسبة ُمضلِّلة      يف املائة، وهي،   ٩٩إىل نسبة   وهو أحد أشكال التنظيم الطبيعي لألسرة، يصل جناحه         
بأن تكفل الفلبني وجوب إتاحة اطِّالع النساء على احلقوق اإلجنابية واجلنسانية    وأوصت منظمة    .)٨٢(فادحبشكل  

معلوماٍت وعلى جمموعة وسائل منع احلمل كاملةً، مبا فيها وسائل منع احلمل الطارئة، وكذلك وجوب إتاحـة                 
  .)٨٣(عهن لعمليات إجهاض مأمونة وقانونيةخضو

أيضاً أنه على الرغم من توفر برنامج املراهقني وصحة الشباب          احلقوق اإلجنابية واجلنسانية    وذكرت منظمة     - ٣٤
والصحة اإلجنابية واخلدمات النشاط اجلنسي والتنمية، ال يتلقِّى املراهقون تثقيفاً وال معلوماٍت تستند إىل أدلة يف جمايل 

وطلبت املنظمة وجوب تزويد املراهقني مبا يلزم من معلوماٍت وخدماٍت متكِّنهم من محاية أنفسهم من               . اماملتصلة هب 
القسرية، واحلمل غري املتوقع، وإجناب األطفال يف سن مبكرة، ومن اإلجهاض           /املمارسات اجلنسية غري املرغوب فيها    

  .)٨٤(اإليدز، ومن العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي/فريوس نقص املناعة البشريةبة غري املأمون، واإلصاب

  الثقافية اجملتمع  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة - ٨

 إىل أنه مع أن الفلبني توفر تعليمـاً جمانيـاً يف املـرحلتني              "ياناب"مركز  أشار   و "إبون"مؤسسة  أشارت    - ٣٥
 ١٠٠كل أصل فمن . حقَّهم يف احلصول على تعليمٍ الئقمن ماليني األطفال حيرم ال أن الفقر االبتدائية والثانوية، إ

 يف ١٤ يف املائة التعليم الثانوي، و٤٣ يف املائة منهم التعليم االبتدائي، و٦٦إالّ  ُيِتم  ال  طفلٍ يلتحق بالصف األول     
يف املائة مـن     ٤,٠ على التعليم من ذروٍة بلغت       وقد احندر إنفاق الدولة   . التعليم العايل املائة فقط سوف ُينهون     

 من ة املقدَّمة املشتركورقة التواستشهد. )٨٥(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢,٤ إىل ١٩٩٨الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
 التعلـيم التنمية املتمثـل يف     سنوية عن األهداف اإلمنائية لأللفية ومبؤشر       المنظمات غري حكومية بالتقارير نصف      

زالـت مؤشـرات األداء       إىل أنه بالرغم من استمرار منو معدل االلتحاق بالتعليم األساسي، ما           ةًمشري،  جميعلل
باملدارس ومعدالت البقاء   كما أن معدالت صايف االلتحاق      . ٢٠٠١منذ عام   باطّراد  الرئيسية آخذة يف االخنفاض     

  .)٨٦(منخفضةمعدالت بتدائية والثانوية كلها الدراسة بالنسبة إىل املرحلتني االلدى األتراب، ومعدالت إمتام 

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، ومركز الـشعوب األصـلية الـدويل لبحـوث     مرصد  ذكر كلٌّ من      - ٣٦
   مبا يتـراوح يقدَّر السكان األصليني  عدد أن )٨٧( يف الفلبنياألصليةوشبكة الربط بني الشعوب     ،   العامة السياسات

الء أكثر من عـشرة ماليـني       ويشغل هؤ .  يف املائة من إمجايل السكان     ١٥ مليون نسمة، أو بنسبة      ١٥ و ١٢ بني
ووفقاً للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، تعـدُّ   .  مليون هكتار  ٣٠من إمجايل املساحة الكلية لألرض وهو       هكتار  

يف األغلب ضحايا لشىت أشـكال اإليـذاء،         تقع   وهيالشعوب األصلية من أكثر اجلماعات هتميشاً يف الفلبني،         
وعالوةً على ذلك، فنظراً إىل سوء األحوال املعيشية وإىل االستبعاد االجتماعي، ُيعـرَّض             . والعنف، واالستغالل 
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وكـذلك تتـسبَّب   . أطفال الشعوب األصلية خلطر إشراكهم يف الرتاعات املسلحة وجتنيدهم يف مجاعات مسلحة       
  .)٨٨( جعل نساء الشعوب األصلية وبناهتا أكثر عرضة لإليذاء البدين واجلنسيالرتاعات املسلحة يف

، نظرياً، حقوق ١٩٩٧وأضافت املنظمة أنه يف حني حيمي قانون حقوق الشعوب األصلية الصادر يف عام   - ٣٧
ى من بينها بقوانني أخربانتظام ُتنتهك ام هذا القانون على وجه التحديد ن أحكغري أالشعوب األصلية ويضمنها، 

حقوق اإلنسان للـشعوب األصـلية،      مرصد  ووفقاً ملا ذكره كلٌّ من      . )٨٩(١٩٩٥قانون التعدين الصادر يف عام      
، فـإن    يف الفلبني  األصليةوشبكة الربط بني الشعوب     ،   العامة ومركز الشعوب األصلية الدويل لبحوث السياسات     

 وبإخالء اجملتمعات احمللية ة يف املائ١٠٠ة باملعادن بنسبة لألراضي الزاخر هذا القانون، الذي يسمح مبلكية األجانب
والحظت هذه اجلهات الثالث أن التنفيذ واسع االنتشار         .)٩٠(األصلية، ينتهك احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية     

ك االستخراجية وغري ذلك من الربامج اإلمنائية اليت ُتقام على أراضي الشعوب األصلية ينتـه             ملشاريع الصناعات   
وكذلك ُيقام على أراضـي     .  املُهمَّش ااحلقوق اجلماعية هلذه الشعوب انتهاكاً صارخاً ويؤدي إىل تدهور وضعه         

  . )٩١( مشروعاً تعطيها إدارة أرُّويو صفة األولوية٢٣مجلة  مشروع تعدين من ١٨الشعوب األصلية 

تقـصِّي  لج اليت انتهى إليها فريق       بالنتائ  من منظمات غري حكومية    ة املقدَّم ةاملشتركورقة   ال تواستشهد  - ٣٨
الربملان الربيطاين، من أجل حترِّي آثار أنشطة التعدين يف         العضو يف   الرايت أونورابل كلري شورت،     بقيادة  قائق  احل

 عْيشِ الشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احملليـة وبـصحتها            بسبلِ األنشطة تفِتك الفلبني؛ إذ ذُكر أن هذه      
ومن الالزم، مبوجب القانون، أن ُتديل الشعوب األصلية مبوافقتها احلـرة املـسبقة             . اصة هبا وحقوق اإلنسان اخل  

 أنه يف عدٍد من وأشارت مجعية الشعوب املهدَّدة إىل .)٩٢(املستنرية قبل الشروع يف إقامة أي مشاريع على أراضيها  
يع على أراضيها بتقـدمي معلومـاٍت       على موافقة الشعوب األصلية على إقامة بعض املشار       يتم احلصول   احلاالت،  

واقترحت املنظمة العاملية ملناهضة التعـذيب أن       . )٩٣(الرشوة والترهيب اللجوء إىل   ، وب مضلَّلة، وبادعاءات كاذبة  
تكفل الفلبني محاية أراضي أسالف الشعوب األصلية محايةً كافيةً من مشاريع التنمية اليت قد تضر هبا وأن ُتدِخل                  

املعنية قبل الشروع يف أي أنشطة جتارية       احلصول على املوافقة احلرة املستنرية للمجتمعات احمللية        شرط  حيِّز النفاذ   
   .)٩٤( أراضيها، على النحو املنصوص عليه يف قانون حقوق الشعوب األصليةعلى

مني  أنه بالرغم من أن الدستور يعترف حبق املسل)٩٥(وأوضحت الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية  - ٣٩
ر املصري يف صورة حكمٍ ذايت، مل حتظ شعوب كورديريا حبكم ذايت            يوالشعوب األصلية يف منطقة كورديريا يف تقر      

 اثنني يف املائـة مـن سـكان         وفقاً ملنظمة األمم والشعوب غري املُمثَّلة، حنو      ،   تشكل الشعوب اليت حقيقي، وهي   
الوكالـة  كما ذكـرت     .)٩٧( يعاين من الوضع نفسه    وأضافت الشبكة أن شعب املوروس يف مينداناو       .)٩٦(الفلبني

أنه يبدو أن اللجنة الوطنية املعنية بالشعوب األصلية، عوضاً عن أن           جهات أخرى    و الكاثوليكية للتنمية اخلارجية  
  . )٩٨(حتمي حقوق الشعوب األصلية وتعززها، فإهنا تيسِّر دخول شركات التعدين أراضيها

  األشخاص املشردون داخلياً - ١٠

ذكر مركز رصد التشريد الداخلي التابع جمللس الالجئني النروجيي أن احلوادث املسلحة اليت تقع بني قوات   - ٤٠
احلكومة واجلماعات املتمردة تفضي بني الفينة واألخرى إىل ظاهرة التشريد الناجم عن الصراع يف أقاليم الـبالد                 

فأغلبية . زان بصورة أساسية يف جزيرة مينداناو اجلنوبيةغري أن القتال العنيف والتشريد الواسع النطاق يتركَّ. كافة



A/HRC/WG.6/1/PHL/3 
Page 12 

 

الشعب املشرَّد يعيش يف املناطق اليت يقطنها مسلمون اليت تتبع إقليم مينداناو املسلم املتمتع باحلكم الذايت؛ فوفقاً                 
 وخـالل  .٢٠٠٠ملركز رصد التشريد الداخلي، دفع الرتاع هناك قرابة مليوين شخص إىل هجر منازهلم منذ عام             

 شخص من منازهلم نتيجة الرتاعات املسلحة وأعمال اإلساءة حلقـوق           ٩٨ ٠٠٠ بيقدَّر  عدد  ، ُشرِّد   ٢٠٠٦عام  
  . )٩٩( من هؤالء األشخاص قد ُشرِّدوا من منازهلم يف مينداناو٨٢ ٠٠٠وُيذكر أن . اإلنسان

بسبب انعدام األمـن    يتعطّل   وأضاف مركز رصد التشريد الداخلي أن تعليم األطفال املشردين غالباً ما            - ٤١
وعدم التيقُّن من طول مدة التشريد أو حمدودية إمكانية الوصول إىل املرافق التعليمية نتيجة طول املسافات بـني                  

وقد بلغت حمدودية إمكانية احلصول على الغذاء ووفرتـه         . املدارس ومراكز اإلجالء أو لفقدان الوثائق الشخصية      
كما أن إمكانية تقدمي مجاعات املساعدة . د بالغات حباالت وفاة بسبب نقص الغذاءحداً من الشدة أفضى إىل ورو

وأوصى املركز بأن تضع الدولة سياسةً وطنيةً شاملة ومتكاملة         . للمساعدة اإلنسانية ليست دوماً مضمونة وآمنة     
  .)١٠٠(تتعامل مع مشكلة التشريد الداخلي وتشتمل على مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذها

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١١

الذي بدأ " (قانون أمن اإلنسان"أفادت منظمة اخلط األمامي بأن قانون مكافحة اإلرهاب املعروف باسم         - ٤٢
للمشتبه بارتكـاهبم أعمـاالً     ألجل غري مسّمى    يفسح اجملال لعملياِت احتجازٍ     ) ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٥نفاذه يف   

ارس يف الفلبني إىل بلداٍن مت    جرائيٍة كافية هلم، ويسمح بتسليم األشخاص املوقوفني        ل محايٍة إ  إرهابية دون توفريِ سب   
  انتقاداتوقد ُوجِّهت. دامت الدولة املستقبِلة تقدِّم ضماناٍت مبعاملتهم معاملةً عادلة  التعذيب بصورة روتينية، ما     

 على حتويل جـرائَم     نيمل الفلبيني الذي يكتنف تعريفه لإلرهاب والذي قد حي      الغموض  إىل التشريع اجلديد بسبب     
واجـب   من قبيل أعمال التخريب أو أعمال االحتجاج املشروعة، إىل جرائَم ُيعاقَب عليها حبكـمٍ          ،أقل خطورةً 

ذكر كلٌّ من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان والتحـالف الفلبـيين       وفضالً عن ذلك،     .)١٠١( عاماً ٤٠مدته  التنفيذ  
" جملس مكافحة اإلرهاب"ون خيوِّلُ السلطةَ التنفيذية سلطةً هائلة، أساساً عن طريق  أن القانلدعاة حقوق اإلنسان

 ءوإضافةً إىل ذلك، تنتشر حاالت إلقـا      .  للمساءلة إخضاعِ هذا اهليئة  الذي أُنشئ حديثاً، وأنه ال يتناول مسألة        
الظروف اليت تقع فيها أعمال      حتديداًالقبض دون أمرٍ بذلك وحاالت االحتجاز حتت رقابٍة قضائيٍة حمدودة، وهى            

بعبارات عامة واسـعة    وختشى منظمة اخلط األمامي من أن تشريع مكافحة اإلرهاب الذي صيغ             .)١٠٢(التعذيب
ملزيد من النطاق سوف يفرض على ناشطي حقوق اإلنسان مزيداً من القيود وأن احلكومةَ سوف تستخدمه كأداٍة 

  . )١٠٣(عن حقوق اإلنساناضطهاد املدافعني 

  والقيودأفضل املمارسات، والتحديات،  اإلجنازات، و-  الثاًث

، وافق الربملان الفلبيين على مشروع قانون يلغي ٢٠٠٦يونيه /تشري منظمة العفو الدولية إىل أنه يف حزيران  - ٤٣
ركة ووفقاً ملا جاء يف الورقـة املـشت        .)١٠٤(واستتبع ذلك توقيع الرئيس عليه ليصبح بذلك قانوناً       . عقوبة اإلعدام 

القـضائية يف  احلمايـة  حق سنُّ احملكمة العليا للقاعدة املتعلقة بأمر توفري مثل املقدَّمة من منظمات غري حكومية،      
حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسري أحد أكرب التطورات الـيت أُِجنـزت يف مـسألة                  

 وباسـتخراج األوراق،    التفتيش،ب بتوفري احلماية، و   رٍفهذا األمر القضائي ينص على أوام      .)١٠٥( القسري ءاالختفا
وشبكة العمل  "دياكوين"منظمة  كلُّ من هوبإجراء عمليات اإلحالة من أجل محاية الشهود، وذلك حسب ما ذكر
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علـى  القضائية  كما الحظت منظمة العفو الدولية أنه جيري اختبار إجراء احلماية            .)١٠٦(من أجل حقوق اإلنسان   
إال أن املنظمة أعربت عن قلقها من أن تنفيذ         .  رئيسية وأن تنفيذه قد ميثِّل خطوةً إجيابيةً إىل األمام         حاالِت اختفاءٍ 

تشريعٍ يكفل ضماناٍت ضـد     "، الذي يدعو إىل     ١٩٧ُمهدٌَّد بإصدار الرئيس لألمر اإلداري      القضائية  أمر احلماية   
فقد تكون هذه ".  على حنوٍ يضر باألمن الوطينعسكريةاملربر يف العمليات الالعسكرية والتدخل غري  رإفشاء األسرا

  .)١٠٧(بالتذرُّع حبماية األمن الوطين أو بسريَّة املعلوماتالقضائية حماولة من احلكومة ملقاومة أوامر احلماية 

  ، واملبادرات، وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات-  رابعاً
  ]ال ينطبق[  - ٤٤

  اعدة التقنية بناء القدرات واملس-  خامساً
  ]ال ينطبق[  - ٤٥

 -  -  -  

Notes 
_______________________ 
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13. GIEACP: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, UPR submission, November 2007  

14. GMA: GMA Watch, UPR submission, November 2007 

15. HRW: Human Rights Watch, UPR submission, November 2007*  



A/HRC/WG.6/1/PHL/3 
Page 14 

 

                                                                                                                                                                           
16. IF and  BAYAN: Ibon Foundation and BAYAN, Joint UPR submission, November 2007 

17. IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, UPR submission, 
November 2007*  

18. IPRM, TEBTEBBA & PIPLINKS: Indigenous Peoples Rights Monitor, Tebtebba Foundation*  
(Indigenous Peoples’ International centre for Policy) and Philippine Indigenous Peoples Link, Joint UPR 
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