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 ١٢-١أيار/مايو ٢٠١٧

تجميع بشأن الفلبين
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أ َّ
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس اات راض ال اادوري الل ااامتق والتقري ار جتمي ااع للم لوم ااال ال اوارو ي ق ااارير هيد ااال ا اه اادال
واإلج اراتال اصا ا و مهااا مااا وماااتح ا م ا ا تةااد ال ال اال  ،وهااو مقااد ي ا ت مااوج
قيداً باحلد ا ق ى ل دو ال لمالق

ثانيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق
()٢()١
اإلنسان
 -٢أفاو فريح ا م ا تةد القطري بأن الفلبني انضمت إىل الربو وكول االختيااري ال فاقيا
مناهضا الت ااذيغ و اامض ماا ملااروة ا املا أو ال قوبا القاساي أو الالإنساااني أو ا هينا  ،عماالً
بتو ااي كاناات قااد حأياات بتأيياادها()3ق وي عااا  ،٢٠١5أكاادل اللةن ا الفرعيا نااع الت ااذيغ
و اامض مااا ملااروة ا املا أو ال قوبا القاسااي أو الالإنساااني أو ا هينا أايا سااا قااانون إلنلااات
آلي وقاتي وطني ف ال ()4ق
 -3وأو ا اات مفوملا ااي ا م ا ا ا تةا ااد السا ااامي للا اااون الالجدا ااني الفلبا ااني باالنضا ااما إىل
اال فاقي ا ت لق خبفض حاالل ان دا اجلنسي ل ا )5(١96١ق
 -4وي ع ااا  ،٢٠١6أو اات اللةنا ا ا نيا ا ب اااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا ا والثقافيا ا
بالت ديح على ا فاقي منأم ال مات الدوليا (رقا  )١69ل اا  ١989بلاأن اللا وة ا الي
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والقبليا ق وي عااا  ،٢٠١6ااة ت اللةنا نفسااها ،إىل جانااغ جلنا مناهضا الت ااذيغ واللةنا
ا نيا ا بالقض ااات علا اى التمييا ا مل ااد ا ا ارأ  ،عل ااى الت ااديح عل ااى اال فاقيا ا الدوليا ا حلمايا ا ي ااع
ا خاص ما االختفات القسري()6ق
 -5وي عاا  ،٢٠١4وعاات اللةنا ا نيا مايا حقااوق ياع ال مااال ا هااجريا وأفاراو أسااره
الفلب ااني إىل االنض ااما إىل ا فاقي ا ا منأم ا ا ال م اات الدولي ا ا (رق ا ا  )١3١ل ااا  ١9٧٠بل ااأن دي ااد
ا ستويال الدنيا لألجور وا فاقي منأم ال مت الدوليا بلاأن الساالم وال اة ي البناات (رقا )١6٧
ل ا  ،١988وا فاقي منأم ال مت الدولي (رق  )١8١ل ا  ١99٧بلأن وكاالل االستخدا ()٧ق
 -6وي عا ااا  ،٢٠١3أو ا اات جلن ا ا حقا ااوق الطفا اات الفلبا ااني بالت ا ااديح علا ااى الربو وكا ااول
االختياري ال فاقي حقوق الطفت ا ت لح بإجرات قدمي البال ال()8ق
 -٧وي عااا  ،٢٠١6وعاات ا قاارر اصا ا ا ني ا اااالل اإلعاادا خااار نطاااق القضااات
أو بااإجراتال مااوج أو ساافاً الفلبااني إىل رفااع جمموع ا مااا اللاارول ا ساابق ال ا فرملااتها علااى
زيااار ا قاارر للتةقيااح ي حاااالل جتااار راادرال زع ا أو ا قتل اوا خااار نطاااق القضااات منااذ ااو
الرتيس رووريغو وو ريت مها الرتاس ()9ق
 -8وي  ،٢٠١5قاادمت الفلبااني مساااا ماليا إىل مفوملااي ا ما ا تةااد السااامي حلقااوق
اإلنسان (حقوق اإلنسان)()١٠ق

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()١١

 -9أعرباات اللةن ا ا ني ا بالقضااات علااى التميي ا ملااد ا ارأ عااا قلقهااا ن ا م ا ال ليااا
أقاارل ،ي اجتهاوهااا القضاااتل ،بساامو القااانون الااوطي ي حال ا ااارض م ااايم ا اهاادال مااع
القاوانني الوطنيا ارملااً ال يقباات التوفيااحق وأو اات اللةنا الفلبااني بتوملاايض مركا ا فاقيا القضااات
على يع أ ا ال التمييا ملاد ا ارأ ي نأامهاا القاانو ا لال وملامان أسابقي أح اا اال فاقيا
على القوانني الوطني ي حال ارملها()١٢ق
 -١٠وحثاات اللةن ا ا ني ا باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعي ا والثقافي ا الفلبااني علااى الت ةياات
باعتماو ميثاق جلن حقوق اإلنسان (ملروع قانون جملس الليوخ رقا )١3()٢8١8ق وأو ات جلنا
مناهضا ا الت ااذيغ ااد ه ااذض اللةنا ا ب ام اات ال اادع التل ااغيلل واهلي ل اال وا ااا ()١4ق وي ،٢٠١٢
أو ت اللةن ا ني قوق اإلنسان بضمان متتع اللةن باالستقالل ا ا التا ()١5ق
 -١١وأو ت اللةن ا ني باحلقوق االقت اوي واالجتماعيا والثقافيا بت يا ورجا اللافافي
وا س اااتل وا ل ااارك ي إوار الل اااون ال ام ا م ااا خ ااالل نفي ااذ خط ا اإلوار الر اايد وم افة ا
الفساو للفرت  ٢٠١6-٢٠١٢وما ب دها نفيذاً كامالً()١6؛

 -١٢وأ ااارل منأم ا ا م ا ا تةااد للطفول ا (اليونيساايا) إىل التو اايال ال ال اال ال ا
حأياات بالتأييااد( )١٧وأفاااول بااأن ملاابال اللاارط ا لةقااني رك ا فاي ا ا ارأ والطفاات ي جهاااز
اللاارط لق اوا التاادريغ ي جمااال حقااوق اإلنسااانق ونأماات وور دريبي ا مت اادو التخ ااال
قاادمل خاادمال اصاام ا مااامل ا با اار  ،ااا فاايه لااأ أف اراو اللاارط  ،بلااأن برو وكااول إوار
حال ا طفال ملةايا إسات ا امل واالستغالل واإلاالق وأفاول اليونيسيا بأن أفراو اللارط
كاف خيض ون للتدريغ بلأن الت امت مع الطفت كضةي و اهد وجان()١8ق
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رابع ا -تنفيا االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون
الدولي اإلنساني الساري
ألف -المسائل المشتركة بين القطانات
 -١المساواة وندم التمييز

()١9



 -١3أعرب اات اللةن ا ا ني ا ب اااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا ا والثقافي ا ع ااا قلقه ااا بل ااأن ااأخر
اعتم اااو ق ااانون ااامت افة ا التمييا ا  ،بن ااات عل ااى االقا ارتال الا اوارو ي مل ااروع ق ااانون جمل ااس الل اايوخ
رقا ا ٢4٧5ق وقال اات اللةنا ا إو ااا لا ا ر ب ااالقلح أيضا ااً بل ااأن ا ح ااا التميي يا ا الا اوارو ي القا اوانني
الس اااري  ،ااا فيه ااا ا اااو (٢9أ) م ااا ق ااانون اهلة اار وا او ااان  ٢69و(٢٧٢ة) م ااا ق ااانون ال م اات،
وكااذلأ بلااأن طبيااح أح ااا قانونيا مثاات ا اااو  ٢٠٠مااا قااانون ال قوبااال ا اانقض ،علااى ااو متييا ي،
ح ا ثليال وا ثليني وم ووجل ا يت اجلنسل ومغايري اهلوي اجلنساني وحاملل فال اجلنسني()٢٠ق
 -١4وأعرب اات اللةن ا ا ا نيا ا ق ااوق اإلنس ااان ع ااا قلقه ااا بل ااأن انتل ااار القوال ااغ النمطي ا ا
وأ ا ا ال التةيا ا مل ااد ا ثلي ااال وا ثلي ااني وم ووج اال ا ي اات اجلنس اال ومغ ااايري اهلويا ا اجلنس اااني ي
اافوا اجلاايل واللاارط واجملتمااع ك اات ،وأو اات باعتماااو قااانون ااامت افةا التمييا أاار
التميي على أساس ا يت اجلنسل واهلوي اجلنساني ()٢١ق
 -١5والحأ اات اللةن ا ا نيا ا بالقض ااات عل ااى التميي ا مل ااد ا ارأ بقل ااح أن القوال ااغ النمطيا ا
اجلنساني التميي ي  ،وعد وجاوو نأاا مناساغ لتقادمي الادع  ،والو ا  ،كلهاا أماور خلاح حاواج
ول وون إم اني االحت ا إىل القضات و وفم سبت انت اا ف الا للنساات()٢٢ق وأو ات بت يا
اجلهااوو مااا أجاات ملاامان الساارع ي نفيااذ جاادول ا عمااال اصاااص بالتل اري ال ال ا ولوي ا
ا ت لق با رأ ( )٢3ذافمض ،وباإلنفا ال امت للميثاق ا عأ بلأن ا رأ ()٢4ق
 -١6وأعربت اليونيسيا عا قلقها بلأن ممارس التميي القات على نوع اجلنس ملاد الرجاال
ادر ي حاح مغت ابيه مقارنا
والفتيان ما ملةايا اال ت اة بسبغ ال قوباال ا خففا الا
()٢5
باجلرات ا مامل ال ي ون ملةاياها ما النسات والفتيال ق
 -٢التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢6

 -١٧أفاااول ا قاارر اصا ا ا نيا باااحلح ي الغااذات بااأن النمااو الباااهر الااذي قااح ي الفلبااني
مل يستفد منه اجلميعق فالفقر ال ي ال منتلراً ستويال عالي وهو ي اساتفةال ماع ا سااع فةاو
الدختق وينبغل جتنغ ال ناعال ال راعيا ام ا ساتدام ا وجها او الت ادير ،وكاذلأ ملااريع
حي اااز ا رامل اال عل ااى نط اااق واس ااع ،وا ا اايت النقدي ا  ،فايا ا ً ل ااغار ا ا ا ارعني وحفا ااً عل ااى
االكتفات الذايت()٢٧ق
 -١8وأفاو ا قارر اصااص أيضااً باأن الفلباني قابلا للتاأمر بتغام ا نااخق لاذلأ ،فاإن ماا ا تمات
أن تفاااق حال ا ان اادا ا مااا الغااذاتل والتغااذوي خااالل ال قااوو القاوم ا نتية ا ضااافر ال واماات
ا تمثلا ا ي ازوي اااو الأا اواهر اجلويا ا ال نيفا ا وار ف اااع مس ااتو س ااطض البة اار و غ اام أ ااال هط ااول
ا مطااارق وال ا ال اصساااتر ا ر بط ا بتغاام ا ناااخ كباام جااداً ي القطاااع ال راعاال()٢8ق و ااامر أزم ا
ا ناخ أيضاً على النأ اإلي ولوجي البةري ()٢9ق
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 -١9وأف اااو فري ااح ا م ا ا ا تة ااد القط ااري با ااأن الفلب ااني وق اات علا ااى ا ف اااق ب اااريس ل نها ااا
مل اادق علي ااه ب اادق وق ااد أح اارز ق ااد فيم ااا يت ل ااح خبطا ا ال م اات الوطنيا ا بل ااأن غ اام ا ن اااخ
للفرت  ،٢٠٢8-٢٠١١ل ا مث ديال ال ال رتض نفيذها()3٠ق
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -٢٠أو اات اللةن ا ا ني ا قااوق اإلنسااان باساات راض قااانون ا مااا البلااري ل ااا ٢٠٠٧
لضاامان عااد اكتفاتااه بت ريااا جارات اإلرهاااة مااا حيا رملااها والااذهاة إىل أب ااد مااا لااأ،
بت ريا طبي لأ ا ف ال بدق كافي ل ل يتسىن لألفراو ملبم سلوكه ب اً لذلأ()3١ق

باء -الحقوق المدنية والسياسية
 -١حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه

()3٢

 -٢١أ ار فرياح ا ما ا تةاد القطاري إىل التو ايال ال ال ال الا حأيات بالتأيياد ،وأفااو
بأن احلمل ال نتها احل وم افة ا خدرال أول إىل قتت أ خاص ي ع أوا ماا "مت ااطل
ا خاادرال ومروجيهااا"ق وأملاااا أن مث ا حاج ا ملة ا إىل وملااع حااد جلميااع حاااالل القتاات خااار
نطاااق القضااات ،و ي اريض علااى ار اااة هااذض اجلارات ق ورأ أيضااً أنااه ينبغاال مواتما ا ساااليغ
ال تب ها احل وم ي م افة اطل ا خدرال م ا لروع مع ا ايم الدولي ()33ق
 -٢٢وأعربت اللةن ا ني قوق اإلنسان عا قلقها بلأن استمرار أعمال القتت خاار نطااق
القض ااات واالختف ااات القس ااريق وأعرب اات ع ااا القل ااح بوج ااه خ اااص بل ااأن انتل ااار اجلي ااو اصا ا ا
واجلماعااال ا ساالة اام النأامي ا ال ا تةماات ج ا تاً مااا ا ساااولي عااا لااأ اجل ارات  ،فض االً عااا
قلقهااا بلااأن انتلااار ا ساالة الناريا اام القانونيا بأعااداو كباام ق وأعرباات اللةنا عااا قلقهااا بلااأن
سليض عنا ر "مضاعف القو " واالست ان هب ي م افة التمرو وي م لأ ما ا راض()34ق
 -٢3وأعرباات جلن ا مناهض ا الت ااذيغ عااا قلقهااا ن مث ا عواتااح ااول ح ا ا ن وون نفيااذ
قااانون م افةا الت ااذيغ نفيااذاً ف اااالً و ن اإلفااالل مااا ال قاااة عااا ار اااة أعمااال الت ااذيغ
ال يا ا ال س اااتداً()35ق وأعرب اات ع ااا قلقه ااا أيضا ااً بل ااأن ع ااد نفي ااذ ا اااو ني  ١8و ١9م ااا ه ااذا
القانون ،اللتني ن ان على ويض ملةايا الت ذيغ ووملع برنامج إلعاو أهيله ()36ق
 -٢4وأعربت جلن مناهض الت ذيغ عا قلقها بلأن وروو قاارير عاا وجاوو أمااكا احتةااز
سري كان ذيغ ا خاص فيها أمراً مألوفاً ،وأو ت بإ الق يع هذض ا ماكا فوراً()3٧ق
 -٢5وأعربت اللةن نفسها عا قلقها بوجه خاص بلأن استمرار حال االكتأاظ إىل ورجا
مستفةل وم من ي يع مرافح االحتةاز()38ق وعالو على لأ ،ثر بلد حاالل اإل ااب
با مراض ا دي مثت الست()39ق وأعربت اللةن أيضاً عا قلقهاا بلاأن إياداع اجملارمني ا حادا
السةون ال اوي وعد ف له عا ا تةا يا الباالغني( ،)4٠وبلاأن ال ناا اجلنسال الاذي يت ارض
له ا تة ون ،وا امل ال ي امت هبا ا تة ون ا نتمون إىل ا قليال()4١ق
 -٢6وأ ا ااار فري ا ااح ا م ا ا ا تة ا ااد القط ا ااري إىل إح ا ااد التو ا اايال ال ال ا اال ال ا ا حأي ا اات
بالتأيياد( ،)4٢فأفااو باأن حالا االكتأااظ اللاديد ي الساةون فاقماات ،وباأن ادريغ حاراس السااةون
ال يرق ااى إىل ا س ااتو ا طل ااوة ،وب ااأن ااوفم الغ ااذات وا ااات وخ اادمال الت ااةال ،وال ااال ال ااةل،
ا فيه عال ا مراض ا دي مثت فموس نقص ا ناع البلري والست ،يلوبه ق ور ديد()43ق
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()44

 -٢إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون 
 -٢٧أعرب اات جلنا ا مناهضا ا الت ااذيغ ع ااا قلقه ااا بل ااأن ال اادو اهلات اات م ااا القض ااايا ا لقا ا
ا رتاكم ا أمااا ا اااك وبلااأن هيمن ا وزار الداخلي ا و أممهااا علااى اسااتقالل الساالط القضاااتي ق
()45
وأو ت اللةن بت ي استقالل القضات وقدرال النأا القضاتل ق
 -٢8وحثاات جلنا حقااوق الطفاات الفلبااني علااى ااوفم م يااد مااا مجاااك
مناطح ا قاط ال و ي قدراهتا()46ق

اااون ا ساار ي يااع

 -٢9وأعرب اات جلن ا ا مناهض ا ا الت ااذيغ ع ااا ج عه ااا بل ااأن وروو ق ااارير في ااد ب ااأن الغالبي ا ا
الساااحق مااا حاااالل الت اذيغ ا بلَّاان عنهااا ااد ي رااافر اللاارط  ،هباادا انت ا اع اعرتاف ااال
أو م لومال ما أجت استخدامها ي اإلجراتال اجلناتيا ()4٧ق وأو ات باسات راض ياع القضاايا
ال ادرل فيهاا أح اا إوانا باالساتناو إىل االعرتافاال فقام ،وملامان إم انيا إعااو ا اكما
واحل ااول علااى اجلاارب ا ناسااغ لأل ااخاص ا اادانني علااى أساااس ا ولا ا نت عا عااا طريااح اإلكاراض
أو نتية ا للت ااذيغ وسااوت ا امل ا  ،وكااذلأ ملاامان اادريغ ا ساااولني عااا إنفااا القااانون وأف اراو
اجليل والقضا وا دعني ال امني وا امني على كلاا حااالل انتا اع االعرتافاال ات الت اذيغ
والتةقيح ي هذض احلاالل()48ق
 -3٠وأعرب اات اللةنا ا نفس ااها ع ااا القل ااح ن مل ااةايا الت ااذيغ والل ااهوو علي ااه ي اارتووون ي
اإلب ااالن ع ااا ه ااذض احل اااالل خل ااي الت اارض للمض ااايق واالنتق ااا وبس اابغ ان اادا احلمايا ا ()49ق
وأو ت بت ي برنامج فاي اللهوو()5٠ق
 -3١وأعرب اات اللةنا ا ع ااا قلقه ااا بل ااأن نفي ااذ عملي ااال اعتق ااال عل ااى أي اادي أف ااراو م ااا الل اارط
واجليل ومواطنني عاويني وون أوامر وقيا وبلأن وجوو أطفال ما بني ا خاص ا تقلني()5١ق
 -3٢وأعرباات اللةن ا عااا قلقهااا بلااأن طااول ف ارتال االحتةاااز السااابح للمةاكم ا ا فاارلق
وأو اات باااإلفرا فااوراً عااا ا ااخاص الااذيا جتاااوزل فاارت احتةااازه السااابح للمةاكم ا احلااد
ا ق ااى لل قوبا ا طبقا علااى اجلارات ا عوما  ،ومراج ا ملااروعي االحتةاااز السااابح للمةاكما
فيم اا يت لااح يميااع ا تة ا يا ،و ااديت التل اري ال لتقلاايص مااد االحتةاااز السااابح للمةاكم ا ،
و ةيت النأر ي قضايا ا خاص ا تة يا وجغ قانون ا خدرال اصطر اللامت()5٢ق
 -33وأعربت اللةن عا قلقها ن ا تة يا ال يتمت ون بالضمانال القانوني ا ساسي منذ
حلأا ساالبه حاريته ق وأو اات بضاامان إم انيا ح ااول يااع ا تةا يا علااى فر ا االساات ان
ةا ااا فا ااور سا االغ ح ا اريته  ،وعلا ااى ا سا اااعد القانوني ا ا  ،عنا ااد االقتضا ااات ،ا ااا ي لا ااأ أمنا ااات
االستةواة ا و  ،فضاالً عاا إ احا الفر ا هلا للخضاوع فاوراً لفةاص طا ،مساتقت ،علاى أن
ي ااون جماني ااً ومااا وون حضااور ملاابال اارط ؛ وبإحضاااره أمااا قاااض ي ضااون الفاارت ال مني ا
()53
ا ن وص عليها ي القانون ق
 -34وأ ااارل اليونيس اايا إىل التو اايال ال ال اال الا ا حأي اات بالتأيي ااد ،وأف اااول ب ااأن
اعتماااو قااانون قضااات ا حاادا ورعااايته ل ااا ( ٢٠٠6القااانون اجلمهااوري رقا  )١٠63٠عا ز
نأا قضات ا حدا ورعايته ()54ق
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 -35وأعربت جلن حقوق الطفت عا قلقها بلاأن ا بااورال الراميا إىل خفاض ساا ا سااولي
اجلناتي ا لألطفااال()55ق وأعرباات جلن ا مناهض ا الت ااذيغ عااا قلقهااا بلااأن قاادمي ملااروع القااانون
رقا  9٢٢ي ال ااونغرس ،الااذي ياانص علااى خفااض سااا ا ساااولي اجلناتي ا مااا  ١5ساان إىل 9
سنوال وأو ت بسةغ ملروع القانون هذا على الفور()56ق
 -36وي ع ااا  ،٢٠١6حا ا مف ااوض ا ما ا ا تة ااد الس ااامل حلق ااوق اإلنس ااان الس االطال
القضاااتي الفلبيني ا علااى اللااروع ي إج ارات قيقااال ب ااد اع ارتاا رتاايس الفلبااني بقتاات أ ااخاص،
و لةيع آخريا على لأ ،عندما كان عمد دين وافاو()5٧ق
 -3٧وأعرباات جلنا حقااوق الطفاات عااا القلااح بوجااه خاااص ن اإلفااالل مااا ال قاااة مااا زال
متفلياً ي سياق التةقيقال وا اكمال ا ت ل باستغالل ا طفال ي ا واو اإلباحي وباالجتار،
لأ أساساً إىل واطاا سالطال إنفاا القاانون والقضاات وا سااولني عاا اهلةار ي االجتاار
وي
()58
بالبلر والفساو ق
 -38وأ ار فريح ا م ا تةاد القطاري إىل إحاد التو ايال ال ال ال الا حأيات بالتأيياد،
وأفاو بأن الفلبني باذلت جهاوواً مجماوو ل يااو مراعاا االعتباارال اجلنسااني ي ا ااك ق بياد أن النساات
وال اإلعاق والفدال ا همل ي انني ما التميي ي نأ ال دال الرمسي و م الرمسي ()59ق
()6٠

 -٣الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية 
 -39أعرب ا اات اللةنا ا ا ا نيا ا ا ق ا ااوق اإلنس ا ااان ع ا ااا أس ا اافها ن ق ا ااانون من ا ااع اجلا ا ارات اإلل رتونيا ا ا
جر التلهم على اإلنرتنتق وحثت الدول الطرا على النأر ي إلغات جترمي التلهم()6١ق
ل ا َّ ٢٠١٢

 -4٠وأعرب اات اللةنا ا ا نيا ا ب اااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا ا والثقافيا ا ع ااا القل ااح بل ااأن
استمرار حاالل رض ا داف ني عا حقوق اإلنسان للمضاايق واالختفاات والتهدياد والقتات()6٢ق
()63
وأ ااار فريااح ا ما ا تةااد القطااري إىل إحااد التو اايال ال ال اال ال ا حأياات بالتأييااد
وأفااو باأن مضاايق ال ااملني ي وسااتم اإلعااال وا اواطنني الاذيا يادلون بت ليقاال قاد زاو بدرجا
كباام حا أن مساااوالً كبااماً اارل علنااً أن اال تيااال ساايطال ال ااةفيني الفاسااديا()64ق وأعرباات
اللةن ا ا ني ا ق ااوق اإلنس ااان ع ااا قلقه ااا بل ااأن وروو ق ااارير في ااد ب ااأن ا ااداف ني ع ااا حق ااوق
اإلنسان وا نلقني السياسيني كثماً ما خيض ون راقب مو فل إنفا القانون()65ق
 -4١وقالاات اللةنا ا نيا بالقضااات علااى التمييا ملااد ا ارأ إوااا ال ا ال لا ر بااالقلح بلااأن
مل ا ا متثي اات النس ااات م ااا الفد ااال الض ا يف  ،كاللا ا وة ا االي والنس ااات ا س االمال ،ي ي ااع
جماالل احليا السياسي وال ام ()66ق

 -٤حظر جميع أشكال الرق

()6٧

 -4٢أف اااول ا ق اارر اصا ا ا ا نيا ا باالجت ااار با ااخاص ،وخبا ا ا النس ااات وا طف ااال ،ب ااأن
االجت ااار بالرج ااال والنس ااات وا طف ااال الفلبيني ااني اراض االس ااتغالل ي ال م اات انتل اار ي رتل ااا
القطاعال ،ا ي لأ ال راع والبناات وال ايد والت انيع واصادمال()68ق كماا أفااول باأن ار فااع
الطلغ علاى ال اامالل ا ن لياال ماا الفلباني وكثار عادو الفلبينياني السااعني إىل ال مات ي اصاار
ج ت االجتار لغرض االسرتقاق ا ن ما أكثر أ ال االجتار ال ابر للةدوو يوعاً()69ق وهناا
كثم ماا الفلبينياني ،اا فايه ا طفاال ،الاذيا ياُتَّةار هبا ي اصاار لبياع أعضااته ()٧٠ق وينتلار
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االجتااار بالنسااات وا طفااال اراض االسااتغالل اجلنساال علااى نطاااق واسااع ،ال ساايما ي البلاادان
ا سيوي ا خر واللرق ا وسم وكاذلأ واخات الفلباني()٧١ق و لايع ااهر اساتغالل ا طفاال،
وخبا ا الفتيااال ،ي السااياح اجلنسااي علااى ااو مثاام للةا ع وأحيانااً مااا ي ااون هااذا االسااتغالل
مقبوالً اجتماعياً ومقافياً ي مناطح عديد ما البلد()٧٢ق
 -43وأو اات اللةنا ا ا نيا ا بالقض ااات عل ااى التمييا ا مل ااد ا ا ارأ بومل ااع إط ااار ق ااانو يتن اااول
اراح طاارق االجتااار احلديث ا ال ا سااتخد فيهااا نولوجيااا ا لومااال واال اااالل مثاات نأااا
ال وا ا دبر إل رتونياً()٧3ق
 -44وأ ارل منأم ا م ا تةد للطفول (اليونيسيا) إىل إحاد التو ايال ال ال ال
ال حأيت بالتأييد ،وأفاول بأن الفلبني مت على نفيذ برنامج الت اي وإعاو اإلوما لفاتد
ا خاص ا تَّةر هب  ،ما يضما ح ول هاالت على خدمال الت اي ا التم ()٧4ق
 -45وأعربت اللةن ا ني بالقضات على التميي ملد ا رأ عا قلقها بلأن رض عدو كبام
ما النسات لالستغالل عا طرياح البغاات وبلاأن جتارمي النساات ال اامالل ي البغاات وجاغ القاانون
اجلناتل ا نقض()٧5ق
 -46وأعربت جلن حقوق الطفت عا القلح بلأن عد كفايا نأاي القطااع اصااص والت ااون
م ااه ن ااع وم افةا ا الس ااياح ب اادافع ممارسا ا اجل اانس م ااع ا طف ااال()٧6ق وأعرب اات اللةنا ا ا نيا ا
بالقضااات علااى التميي ا ملااد ا ارأ عااا قلقهااا بلااأن ايااد ح اواو االسااتغالل اجلنساال لألطفااال
واالعتادات علايه علااى اب اإلنرتناات()٧٧ق وي هاذا ال ادو ،أ ااار فرياح ا ما ا تةاد القطااري
إىل التو ا اايال ال ال ا اال ال ا ا حأيا اات بالتأييا ااد ،وأفا اااو با ااأن الفلبا ااني ا ااا علا ااى ا اايا
خط ا ا اس ا ارتا يةي لالس ا ااتةاب الوطني ا ا ن ا ااع اس ا ااتغالل ا طف ا ااال جنس ا ااياً ع ا ااا طري ا ااح اإلنرتن ا اات
()٧8
للفرت  ٢٠٢٠-٢٠١6ق
 -٥الحق في الخصوصية والحياة األُسرية
 -4٧الحأ اات جلنا ا حق ااوق الطف اات بقل ااح أن فايا ا خ و ااي وس ااالم ا طف ااال الض ااةايا
ليساات م فول ا بانتأ ااا ي وس اااتم اإلع ااال وي عملي ا ال دال ا اجلناتي ا  ،وأن الت ااوير اجلنس اال
لألطفال ،ال سيما ي الربامج التلف يوني  ،بال أمراً ات اً()٧9ق
 -48وقالت اللةن نفسها إوا ل ر بالقلح حا ا ن ،ن الفلباني يساتمر فيهاا انتلاار بياع
ا طفااال اراض التبااي اام اللاارعل و العااغ ا فاراو بالسااةت ا ااد ليباادو ا ماار كمااا لااو كااان
الطفت ما ريته  ،وهو (ما ي را ب "ا طناع الوالو ")()8٠ق

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية

()8١

 -١الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية

()8٢

 -49أعربااتاللجنةةاانين ةةاوةةاالقتصاية ةةا ا واالجتماعي ا والثقافي ا عااا القلااح ن يااع
القطاعاال االقت ااوي تن شة ي اةاهةا لال ياةة لةةااليرتةا لةةأاه ،ةا ممةا ة ة  ا ةةا
ت ةةرتاتال ياة ةةات ت ة ة رت ممة ة م اال ةةهتة ةةاعتم ة ة اتلي ةةا (1989الق ةةاعتم ةة ة )6715
()83
ق
لا ؤ يإىلز ا لم الياللنيمبتجب عقوو ق م ا مد وإىل د مستويال احلماي
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 -5٠وأف اااو فري ااح ا ما ا ا تة ااد القط ااري ب ااأن عق ااد اصدما ا ي إط ااار مل ااروع وزار ال ااة
لنلر ا مرملال ينص على إوات عقاد عمات ا مرملا إ ا فلات ،ا مار الاذي يت اارض ماع قاانون
ال مت الفلبيي()84ق
 -5١والحأ اات اللةن ا ا ني ا ب اااحلقوق االقت اااوي واالجتماعي ا والثقافي ا أن ق ااانون ر اايد
ا ج ااور ل ااا  ١989ألغ ااى احل ااد ا وين ال ااوطي لألج ااور ،وأو اات باس اات راض الق ااانون هب اادا
اعتماو احلد ا وين الوطي لألجور ما جديد()85ق
 -5٢وقالاات اللةن ا ا ني ا بالقضااات علااى التميي ا ملااد ا ارأ إوااا ال ا ال ل ا ر بااالقلح إزات
استمرار الف ت ا هي بني اجلنسني ،مع رك نلال ا رأ ي م اول ا عماال االجتماعيا وأعماال
قاادمي الرعايا  ،وكااذلأ بلااأن ا ساااع فةااو ا جااور بااني اجلنسااني ،و فساام مباادأ ا جاار ا تساااوي
لقات ال مت ا تساوي القيما فساماً ملايقاً()86ق وأعربات اللةنا عاا القلاح أيضااً بلاأن كثار عادو
النسااات ي القطاااع اام الرمساال( ،)8٧وا ساااع نطاااق التةاار اجلنساال بالنسااات ي م ااان ال ماات،
وانتلار اإلفالل ما ال قاة ي هذا ال دو()88ق
 -٢الحق في الضمان االجتماني

()89



 -53أفاااول اليونيساايا بااأن النأااا الااوطي للةااد مااا فقاار ا ساار ا يلااي لااه سااةت مجا َّاد
يض  ١5مليون أسر م يلي  ،بينها  5.١مليون أسر م يلي مقادر بأواا فقام باساتخدا اختباار
سو ا ساتت ا ت لق خب و اي البياناال
م ز بالوساتت م ا با ر لقياس مستو الدختق وما مل ُ َّ
عماالً بقاانون خ و اي البياناال ل اا  ،٢٠١٢ساي ون اساتخدا هاذا النأاا للو اول إىل الفقارات
مجاادوواًق وقااد ُو ِّسااع برنااامج التةااويالل النقدي ا ا لااروط وناُ ِّفااذ برنااامج م اادَّل للتةااويالل النقدي ا
ا لروط لتلبي احتياجال الفقرات والفدال الس اني الض يف ال ال يلملها الربنامج ا لل()9٠ق
 -54وأعربت اللةن ا ني باحلقوق االقت اوي واالجتماعي والثقافي عا قلقها ن مستو
اإلنفاااق ال ااا علااى احلمايا االجتماعيا ال يا ال متاادنياًق وأعرباات عااا القلااح أيضااً ن ا ا ااال
االجتماعي ا اصا ا ب ااا واطنني ا س اانني ا ااوزيا ال غط اال س ااو  ٢8.5ي ا ات ا م ااا السا ا ان
البالغني سا ا ا التقاعدي القانو و ن مبلن اإلعان ال ي فل لضمان مستو م يلل التح
للمستفيديا وأسره ()9١ق
 -٣الحق في مستوى معيشي الئق

()9٢

 -55ي عااا  ،٢٠١5أفاااول ا قاارر اصا ا ا ني ا باااحلح ي الغااذات بااأن إم اني ا احل ااول
()93
وساةت ار فااع واملاض
على الغذات ال اي وا غاذي مجادوو بسابغ الفقار ومساتويال الادخت ق ُ
ي م دالل الفقر ي ب ض ا ناطح ال ساه فيها كت ما النا اع وحركاال التمارو ي حالا عاد
االستقرار االجتماعل()94ق
 -56وأعربتاللجناانين اواالقتصاية ا ا ايج رتام ا الثقاي امهالقلقوشأما تةاع
لي يهالةق ان ةاونيصغا ص ا ياألمساك انزا منيغ انالك . م وتمهالقلةقوتجة 
خ ةةانألم ةةشةلي ش ةةاص ةةغا ص ة ا ياألمس ةةاكو ةةا اات مه اادو نأ اراً لرتاج ااع الث اارو الس اام ي
واجتيااال ساافا ال اايد التةاااري ناااطح اايد ا مسااا ق ورحباات اللةنا بالت ااديالل الا أوخلاات
علااى قااانون م اااتد ا مسااا ل ااا  ١998وجااغ القااانون رق ا  ١٠654ل ااا  ،٢٠١5وهاال
()95
ديالل يفرتض أن اوي إىل سينال ي هذا اجملال ق
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 -5٧والحأت ا قرر اصا ا ني باحلح ي الغذات وجوو مغارال كبام ي نفياذ السياساال
واالس ارتا يةيال الرامي ا إىل إعمااال احل اح ي الغااذات ال اااي( ،)96وأو اات باعتماااو قااانون إطاااري
وط ااي للة ااح ي الغ ااذات يس ااتند إىل م ااايم مرج ي ا ا مج اادو زمني ا ااً وخط اام نفيذي ا ا ف ال ا ا ل ا اات
منطق ( )9٧وباعتمااو ملاروع القاانون ا ت لاح بااحلح ي الغاذات ال ااي ،والقاانون الاوطي الساتغالل
ا راملل وإوارهتا ،وقانون متديد برنامج اإل الل ال راعل و يع ملاريع القاوانني ال القا ا خار
ال هلا ل باحلح ي مستو كاا ما الغذات والتغذي ()98ق
 -58وأفاول ا قرر اصا باأن مثا زيااو ساةلت ي ويات ا راملال ماا أراملال زراعيا إىل
اسااتخدا حضااري ،مااا كااان لااه ااأمم كباام علااى ااغار ا ا ارعنيق ومااا ااأن وياات ا راملاال أن
ي اااوي ،ي كث اام م ااا احل اااالل ،إىل فق اادان أفض اات ا رامل اال ال راعيا ا  ،و قل اايص ع اادو الو اااتا
ال راعي  ،وهدر االستثمار ي اهلياكت ا ساسي للري()99ق
 -59والحأت ا قرر اصا أن احل وم أعلنت ا باع سياس قيح االكتفاات الاذايت الاوطي
ي ا اواو الغذاتي ا ا ساسااي عااا طريااح برنااامج االكتفااات ي ا ذي ا ا ساسااي وأن البلااد مل يااوفر
مااا ي فاال مااا الغااذات لتلبي ا يااع االحتياجااال مااا الس ا رال احلراري ا ر ا أن سياس ا لااةيع
االكتفات الذايت ما ا رز هل سياس جدير بالثنات ما حي ا بدأ()١٠٠ق
 -6٠و ر ا قرر اصا أن مسأل اإل االل ال راعال ال ا ال موملاع خاالا اديد ي ات
احتفاظ قل قليل ما ا خاص ل ي مساحال اس ماا ا راملال وعةا ا ا ارعني وعماال
ا ارع الذيا رماون ا رض وي رعوواا عاا االنتفااع ةا ايلها أو عاا اأمني إماداوال كافيا ماا
الغذات سره ()١٠١ق
 -6١وأعرب ااتاللجن ةةاانين ةةاو ةةاالقتصاية ةةا ا ايج رتام ةةا الثقاي ةةام ةةهةلقا ةةاو ةةشب
ا رت ا اي الءملااأل اض ة اإللغاءال ة ي لقةاعتمتت ة اعطةاصو عةال اإلصةالاالز امة 
()١٠٢
 .
الشالةة غ  ع مل نةَّذإيجزئ اًةلا ىإىليق امالي لهانزا منيأل اض ا
 -6٢وأعربت اللةن عاا القلاح أيضااً الساتمرار الانقص ي ا ماوال ال اما ا خ ا للسا ا
االجتماعل ول د كفاي ا ساكا االجتماعي  ،إ يل نساب كبام ماا السا ان ي مساتوطنال
م رمسي ي روا م يلي سيد ي انون فيهاا ماا قلا فارص االساتفاو ماا اصادمال ا ساساي
والبىن التةتي والرعاي ال ةي والت لي  ،وما التهديد ا ستمر باإلخالت()١٠3ق
 -63وأعربت اللةن عا قلقها كذلأ بلاأن إملافات قاانون التنميا احلضاري واإلسا ان لللارعي
علااى عمليااال اإلخااالت القسااري وهااد ا نااازل ،وبلااأن عااد كفايا التاادابم ا تخااذ مااا أجاات ااوفم
مواقع مناسب إلعاو اإلس ان أو قدمي الت ويض ال اي لألسر ال رملت إلخالت قسري()١٠4ق
 -٤الحق في الصحة

()١٠5

 -64أ ارل اليونيسيا إىل التو يال ال ال ل ال حأيت بالتأيياد ،والحأات أن الفلباني
اعتمادل قاانون الوالديا ا سااول وال اة اإل،ابيا  ،الاذي كفات غطيا اامل صادمال اة ا
و نأاي ا ساار والتثقيااا اجلنسال()١٠6ق وأعرباات اللةنا ا نيا بالقضااات علااى التمييا ملااد ا ارأ عااا
قلقه ااا بل ااأن اس ااتمرار ف اارض قي ااوو مل اادو عل ااى اس ااتفاو ا ا ارأ م ااا خ اادمال ال ااة اجلنس ااي
واإل،ابي ا ؛ وبلااأن ايااد حاااالل احلماات ا ب اار واإلجهاااض اام ا ااأمون واإل اااب بفااموس نقااص
GE.17-03244

9

A/HRC/WG.6/27/PHL/2

ا ناعا ا البلا اري /اإليدز ،ال س اايما ي اافوا ا راهق ااال؛ وبل ااأن إلغ ااات ا ما اريا التنفي ااذيني ٠٠3
و ٠3٠ال اوريا عا مدين مانيال بل ت ملمي باعتماو قانون الوالدي ا ساول وال اة اإل،ابيا
وون إعااالن لااأ اراح ً ،مااا أو إىل بلبل ا ي اافوا مهنياال ال ااة واسااتمرار ااذر اسااتفاو
النس ااات والفتي ااال ي مدينا ا م ااانيال م ااا اص اادمال وا لوم ااال ا ت لقا ا بال ااة واحلق ااوق اجلنس ااي
واإل،ابي ()١٠٧؛ وأعربات اللةنا عاا قلقهاا ن مدينا سورساو ون اعتمادل ا مار التنفياذي رقا 3
ي ا اابال/فرباير  ،٢٠١5ما ااا أو إىل سا ااةغ وسا اااتت منا ااع احلما اات احلديث ا ا ما ااا ا دين ا ا وا رافا ااح
ال ةي اجملتم ي ()١٠8ق
 -65وأ ار فريح ا م ا تةد القطري إىل التو يال ال حأيات بالتأيياد وا ت لقا بتةقياح
ا هااداا اإل اتيا لأللفيا ( ،)١٠9وأفاااو بااأن الفلبااني مل ااتم ا مااا بلااون اهلاادا ا تمثاات ي وقااا
انتلااار فااموس نقااص ا ناع ا البل اري /اإليدز (اهلاادا  )6بااالنأر إىل ال ياااو ال باام ي حاااالل
اإل اااب اجلدي ااد ب ااالفموس()١١٠ق وأ ااارل اليونيس اايا أيضا ااً إىل التو اايال ال ال اال الا ا
حأيت بالتأييد ،وأفاول بأن اهلدا الوحيد الذي قح ما بني ا هداا ا ت ل بال ة  ،هو
اهلدا ا ت لح بتخفيض م دل وفيال ا طفال وون سا اصامس ق ومل يسةت أي غيم يُذكر ي
م دل الوفيال النفاسي على مد ال قوو الثالم السابق ()١١١ق
 -66ووع اات اللةنا ا ا نيا ا بالقض ااات عل ااى التمييا ا مل ااد ا ا ارأ إىل ااديت ا ا اواو م ااا ٢56
إىل  ٢59ما القانون اجلناتل إلباح اإلجهاض ي حاالل اال ت اة ،أو سفال ا اار  ،أو ي
حال وجوو خطار علاى حياا و/أو اة ا  ،أو إ ااب اجلناني بتلاوهال خطام  ،وإلغاات جتارمي
يع احلاالل ا خر ال لةأ فيها ا رأ إىل اإلجهاض()١١٢ق
 -٥الحق في التعليم

()١١3

 -6٧أ ارل اليونيسيا إىل التو ايال ال ال ال الا حأيات بالتأيياد ،وأفااول باأن الفلباني
ساانت لاري ال فاارض إل اميا االلتةاااق برياااض ا طفااال وبا راحاات ا علااى ااد ساانتني إملااافيتني
لالر قات يوو الت لي ق وقالت إن جهوواً بُذلت لتةدياد ياع ا طفاال الاذيا ارتاول أعمااره باني
 3و 4س اانوال ومل اامان التة اااقه ب ااالت لي قب اات ا درس اال ومل اامان التة اااق ي ااع ا طف ااال ال ااذيا
رتاول أعماره بني  5سنوال و ١١سن با دارس االبتداتيا ق و ا زل فارص ا ت لماني ماا الفداال
ا د حرماناً ي احل ول على الت لي عا طريح برنامج نأا الت ل البديت()١١4ق
 -68و ة ت اليونسا و الفلباني علاى ملامان الت لاي اإلل امال واجملاا  ،وزيااو االساتثمار ي
الت لااي  ،واخااا م يااد مااا التاادابم لضاامان إكمااال ا طفااال الااذيا ها ي سااا الدراس ا لاايمه
وملمان مجو أمي ال بار()١١5ق
 -69وأعرباات اللةنا ا نيا بالقضااات علااى التمييا ملااد ا ارأ عااا قلقهااا بلااأن ا فاااض عاادو
الفتي ااال ا س ااةالل ي الت ل ااي قب اات االبت ااداتل واالبت ااداتل مقارن ا بالفتي ااان وبل ااأن الف اات ب ااني
اجلنسني ي الت لي ال ا ()١١6ق
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دال -حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
 -١النساء

()١١٧

 -٧٠أ ار فريح ا م ا تةد القطري إىل التو يال ال ال ل ال حأيت بالتأييد ،وأفاو
ب ااأن النس ااات ا سا االمال ،ونس ااات الل ا ا وة ا االي  ،و وال اإلعاق ا ا  ،وال ااامالل ا ها اااجرال،
وا ل ااروال واخلي ااً ،وا ثلي ااال وم ووج ااال ا ي اات اجلنس اال ومغ ااايرال اهلوي ا اجلنس اااني وح ااامالل
فال اجلنسني ،م رملال بدرج أكرب صطر ال نا واالساتغالل واالعتادات ،وكاذلأ التمييا ي
احليااا السياسااي وال ام ا  ،وال ا وا وال القااال ا س اري  ،وال ماات ،والت لااي  ،والو ااول إىل ال دال ا ،
والرعاي ال ةي ()١١8ق
 -٧١وأ ااار فريااح ا م ا ا تةااد القطااري إىل التو اايال ال ال اال ال ا حأياات بالتأييااد،
وأفاااو بااأن قاادماً مجاادوواً ح اات بلااأن ملاامان وافااح التلاري ال مااع ا فاقي ا القضااات علااى يااع
أ ال التميي ملد ا رأ و مها ما و حقوق اإلنسان()١١9ق
 -٧٢والحأات اللةنا ا نيا بالقضااات علااى التمييا ملااد ا ارأ أن مواتما التلاري ال الوطنيا
مع ميثاق حقوق ا رأ مل تةقح ب د ،ا ي لأ إوخال الت ديالل على قانون ا سر  ،وقانون
ال قوب ااال ،وق ااانون م افةا ا اال ت اااة ،وق ااانون مناهضا ا التة اار اجلنس اال وق ااانون ا حا اوال
اللخ ي للمسلمني()١٢٠ق
 -٧3والحأاات اللةن ا نفسااها بقلااح ااأخر اعتماااو ملااروع قااانون إللغااات ح ا مااا أح ااا
قااانون ا ساار يساال بتغليااغ ق ارار ال ا و علااى ق ارار زوجتااه بلااأن ا متل ااال ا لاارتك  ،وممارس ا
السلط ا بوي  ،والو اي على الطفت()١٢١ق
 -٧4وأعربت اللةن نفسها عاا القلاح بلاأن فااق ال ناا اجلنساا ملاد ا ارأ  ،اا ي لاأ
ال ناا الاذي رارساه أفاراو القاوال ا سالة ي ا ناااطح ا تضارر ماا النا اع ،وي ا نااطح الا نفااذ
فيها ا لاريع اإل اتي ال رب ()١٢٢ق
 -٧5وأعرباات اللةن ا نفسااها عااا القلااح بلااأن النطاااق ا اادوو لقااانون م افة ا ال نااا ملااد
ا رأ  ،الذي يرك أساساً على عنا ال لم ا ن ()١٢3ق
 -٧6وأو اات اللةن ا نفسااها بالت ةياات ي ااديت قااانون م افة ا اال ت اااة إلورا عااد
الرملااا ك ن اار أساساال ي ريااا اال ت اااة ورفااع السااا الاادنيا للرملااا اجلنساال ،ا نخفضا جااداً
ما  ١٢إىل  ١6سن على ا قت()١٢4ق
 -٧٧وأو اات اللةن ا نفسااها أيض ااً بتلااةيع وساااتم اإلعااال علااى قاادمي ااور إ ابي ا عااا
ا رأ والرتويج لتساوي ا رأ والرجت ي ا ان  ،وكذلأ على جتنغ القوالغ النمطيا اجلنسااني ي
غطي اإلعال لل نا اجلنسا ملد ا رأ ()١٢5ق
 -٧8وأعربت اللةن ا ني قوق اإلنسان عا قلقها إزات عد وجوو لاري ال انص علاى فسا
ال وا  ،ما قد رب ملةايا ال نا اجلنسل وال نا اجلنسا على االستمرار ي عالقال عنيف ()١٢6ق
 -٧9وأو اات اللةن ا نفسااها الفلبااني بتنقاايض قااانون ا ح اوال اللخ ااي للمساالمني حلأاار اادو
ال وجال وإلغات ا ح ا ال متي على أساس الديا فيما يت لح بالسا الدنيا ل وا الفتيال()١٢٧ق
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 -8٠وأعربت اللةن ا ني بالقضات على التميي ملد ا ارأ عاا قلقهاا إزات اساتمرار اأمر ا ارأ
الريفيا ب ااور اام متناسااب باالسااتيالت علااى ا راملاال ومااا ياانة عنااه مااا لاريد بساابغ أنلااط
قط اااع ال ااناعال االس ااتخراجي وا ل اااريع اإل اتيا ا وال ا اوار ()١٢8ق فالنس ااات اللا اوايت ي ل ااا ي
ا ن اااطح الريفيا ا يت رمل ااا لءخ ااالت القس ااري وي اانقلا إىل أم اااكا أخ اار بس اابغ ا ل اااريع اإل اتيا ا
ال رب وأنلط قطاع ال ناعال االستخراجي ()١٢9ق
 -٢األطفال

()١3٠

 -8١أ ااارل اليونيساايا إىل التو اايال ال ال اال ال ا حأياات بالتأييااد ،وأفاااول بااأن الفلبااني
اعتمدل القانون ا ت لح بتوفم احلماي واإل ام لألطفال ي حااالل الطاوارا الاذي يانص علاى إنلاات
مراكا ا إج ااالت وأم اااكا مالتما ا لألطف ااال ،واس اات او وم اااتح الس ااةت ا ااد لتيس اام مل مش اات ا طف ااال
بذويه الذيا انف لوا عنه و دريغ عنا ر النةد ي حاالل الطوارا على فاي الطفت()١3١ق
 -8٢وأعرة م تغ ا مثت اصاص لألمني ال ا ا ي با طفال والن اع ا سلض عا القلاح إزات
قتت ا طفال و لويهه أمنات ال مليال ال س ري الا نفاذها القاوال ا سالة  ،وحا احل وما
علااى إعطااات ا ولوي ا إلق ارار ملااروع الق ااانون ا ت لااح با طفااال ي ح اااالل الن ا اع ا س االض()١3٢ق
وأ ارل اليونيسيا إىل إحد التو يال ال ال ال الا حأيات بالتأيياد ،وأفااول باأن خطا
اس ارتا يةي وملا ا تها القا اوال ا س االة ب ااني اصطا اوال ال مليا ا حلمايا ا ا طف ااال ا ت ااأمريا ب ااالن اع
ا سلض وي سياق ال مليال ال س ري مل وقع ب د()١33ق
 -83وأعرباات جلن ا مناهض ا الت ااذيغ عااا قلقهااا ن ممارس ا ال قوب ا البدني ا اح الطفاات ي
ا ن ا ا ل ال ا ا ال ملا ااروع وأو ا اات باعتما اااو ملا ااروع القا ااانون ا ت لا ااح افة ا ا ال قوب ا ا البدني ا ا
(رق ا ا )١34()٢١8٢ق وأ ااارل اليونيسا اايا إىل التو اايال ال ال اال ال ا ا حأي اات بالتأييا ااد،
وأفاول بأن الفلبني مل تمد أياً ما القانونني اللذيا ين ان على حأر ال قوب البدنيا و لاةيع
التأويغ اإل ايب()١35ق
 -84وكررلاللجناانين اواالقتصاية ةا ا ايج رتام ةا الثقاي ةااإلمة ا مةهةلقاةايطة ا 
ح ةتا 1.5لل ةةتم ةةةةوةةني ةةهاعال ةةا ال اويةةامش ة للمرتالةةااأل ةةةا  امم ة غا ع ةةةا ل
ال َّ ما االستغالل اجلنسل واالقت اوي()١36ق
ه فلالكا خط ل تي ضا
 -85وقالت اللةن إوا ال ال ل ر بالقلح إزات حالا ا طفاال الاذيا خيتطفاون و نادون ي
فوا اجلماعال ا سلة ()١3٧ق
 -٣األشخاص ذوو اإلناقة

()١38

 -86أو اات اللةنا ا ا نيا ا ب اااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا ا والثقافيا ا باس اات راض ميث اااق
حقااوق ا ااخاص وي اإلعاق ا (الق ااانون رق ا  )٧٢٧٧و اامض م ااا الق اوانني ا ت لق ا باإلعاق ا ،
والتوس ااع ي ااوفم الرت يب ااال التيس امي ا قولا ا و ااوفم خ اادمال ا س اااعد اللخ ااي ق وأو اات
اللةن أيضاً بتخ يص التمويت ال اي للربامج واصدمال ا ت لق باإلعاق ()١39ق
 -8٧وأ ااارل اليونيساايا إىل و ااي حأياات بالتأييااد ،وأفاااول بااأن الفلبااني سااتطلح جمموعا
استةقاقال جديد ي إطار التأمني ال ةل االجتماعل لفاتد ا طفاال وي اإلعاقا ستلامت
خدمال إعاو التأهيت()١4٠ق
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 -88وأعربت ا قرر اصا ا ني باحلح ي الغذات عا قلقها إزات عد كفاي التدابم ا تخاذ
لضمان ا ساوا ي و ول ا خاص وي اإلعاق إىل يع ا رافح واصدمال ال ام ()١4١ق
 -89وقالاات اللةن ا ا ني ا باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعي ا والثقافي ا إوااا ال ا ال ل ا ر بااالقلح
ن ما ال غ ان على ا خاص وي اإلعاق احل ول على الس ا االجتماعل()١4٢ق
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()١43

 -9٠أ ااارل ا قاارر اصا ا ا ني ا باااحلح ي الغااذات إىل فقاادان أراملاال ا جااداو نتية ا التل اريد
الااذي تساابغ فيااه ا لاااريع اإل اتيا وأنلااط قطاااع ال ااناعال االسااتخراجي  ،فضاالً عااا ااروي البيدا ق
وأ ااارل أيض ااً إىل أن فق اادان ا رامل اال ق ااوض ق اادر الل ا وة ا االي عل ااى البق ااات نأ ااراً العتماوه ااا
اعتماااواًكبااماً علااى أراملاايها ومواروهااا()١44ق و اادول علااى أايا احل ااول علااى ا وافقا احلاار وا ساابق
وا سااتنم مااا الل ا وة ا االي بلااأن أي غياام ي أراملاايها وأقاليمهااا()١45ق وأعرباات اللةن ا ا ني ا
باحلقوق االقت اوي واالجتماعي والثقافي عا قلقهاا إزات التضاارة باني فايا أراملال أجاداو اللا وة
ا االي ا ن ااوص عليهااا ي ا اااو ني  5و 56مااا قااانون حقااوق الل ا وة ا االي ل ااا  ١99٧مااا
جه وأح ا قانون الت اديا ل اا  ١995وقاانون إ االل الغاباال ي الفلباني ل اا  ١9٧4ماا جها
أخاار  ،فض االً عااا قلقهااا إزات ااأخر اعتماااو ملااروع القااانون الااوطي السااتخدا ا راملاالق وأو اات
اللةن بتنفيذ القانون ا ت لح قوق الل وة ا لي ل ا ١99٧بال امت()١46ق
 -9١وي عااا  ،٢٠١6أفاااول ا قاارر اصا ا ا نيا قااوق اإلنسااان للملاارويا واخليااً بااأن
الل وة ا لي ي مينداناو ،ا روف باس لوماوس ،أمرل ب ور م متناسب باالن اع ا ساتمر
منذ زما طويت بني احل وم وجيل الل غ اجلديد()١4٧ق
()١48

 -٥المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا

 -9٢أعربت اللةن ا ني بالقضات على التمييا ملاد ا ارأ عاا قلقهاا إزات االنتلاار الواساع النطااق
الس ااتغالل ال ااامالل الفلبيني ااال ا ه اااجرال اللا اوايت ي مل ااا ي اص ااار  ،واالعت اادات عل اايها ،ال س اايما
خاومال ا نازل ،وإزات عد كفاي الدع ا قد إلعاو إوما ال امالل ا هاجرال ال اتدال()١49ق
 -93وأو اات اللةن ا ا ني ا ماي ا حق ااوق ي ااع ال م ااال ا ه اااجريا وأف اراو أس ااره الفلب ااني
بت ي ا ا س اااعد ال ا ق اادمها الساافارال والقن االيال إىل ال مااال ا ه اااجريا مااا مل ااةايا نأ ااا
لأ ا سأل ماع احل وماال ا نيا ماا أجات
ال فال ()١5٠ق وأو ت الفلبني أيضاً بالنأر ي
إلغات هذا النأا ()١5١ق
 -94وأعربت اللةن نفسها عا القلح ن ا او ني  ٢69و(٢٧٢ة) ما قانون ال مت يقاان
ممارس ال مال ا جانغ ي الفلبني حلقه ي ويا نقابال عمالي أو االنضما إليها()١5٢ق
 -95وأو ات اللةنا نفساها احل وما بضامان عاد إلغاات حاح ال امات ا هااجر ي اإلقاما ي
الفلبني راض ال مت إ ا ما فقد عمله ي وقت مب ر()١53ق
 -96وأ ااارل مفومل ااي ا م ا ا تة ااد الس ااامي لل اااون الالجد ااني إىل أن الالجد ااني وع اادرل
اجلنسي الذيا أكملوا ليمه ي الفلبني ال يسامض هلا باصضاوع المتةاان ارخيص ال مات وفاح
اإلطار القانو احلا  ،ويت ذر عليه بالتا  ،م اول مهنته ()١54ق
GE.17-03244
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 -9٧وي ع ااا َّ ،٢٠١6ك اار ا ق اارر اص اااص ا ااي ق ااوق اإلنس ااان للمل اارويا واخليا ااً ب ااأن
إع ااار هايااان ،الااذي ملاارة ي  8لاريا الثااا /نوفمرب  ،٢٠١3ساابغ ي لاريد أكثاار مااا 4
ماليني خص()١55ق وأملاا أن مث فتوراً ي االهتما با لرويا واخلياً وخ يص ا وارو الالزم
للتو ت إىل حلول واتم هل ()١56ق ورأل أن احل وما يت اني عليهاا أن قايِّ االحتياجاال الفوريا
جلمي ااع ا ل اارويا واخليا ااً م ااا من ااازل اعيا ا أو مالجا ا انتقاليا ا وأن س ااا مس ااتو اص اادمال
ا قدما هلا و فاات وفرهااا()١5٧ق و ااغ اساات مال إ ااالل ا ساااكا الداتما و ااوفم ساابت ال اايل
جلميع ا تضرريا بأسرع ما ر ا()١58ق
 -98والح ا ا قاارر اصاااص أن الس ا ان ي مينااداناو ،وزامبوانغااا وما ينااداناو اارووا بساابغ الن ا اع
الاداخلل ا ساالض ا سااتمر منااذ زمااا طوياات( ،)١59وأ اار إىل ملاارور أن فاات احل وما وي فاات نأراؤهااا
ا ليون كت ما يل ما مساعد ووع لأل خاص ا لرويا واخت البلد بسبغ الن اع()١6٠ق
 -٦نديمو الجنسية

()١6١

 -99أفاول مفوملي ا م ا تةد الساامي للااون الالجداني باأن ساةيت ا والياد أمار أساسال
نع حاالل ان دا اجلنسي ()١6٢ق وي م رض اإل ار إىل التو ي بضمان التساةيت اجملاا والف اال
جلميع ا واليد ،أفاول ا فوملي بأن احل وم ومل ت ي عا  ٢٠١5خط عمات وطنيا هتادا إىل
إوااات حاااالل ان اادا اجلنسااي ()١63ق ون اات اصط ا علااى أن ا طفااال ال يولاادون عاادرل اجلنس ااي
وبيناات احلاج ا إىل سااوي حاااالل ان اادا اجلنسااي القاتم ا وكفال ا سااةيت ا واليااد مااا أجاات منااع
حاالل ان دا اجلنسي  ،ما بني مساتت أخر ()١64ق وي عا  ،٢٠١٢اعتمدل اجلم يا التلاري ي
اإلقليميا نطقا احل ا الااذايت ينااداناو ا ساالم قااانون احل ا الااذايت ساالمل مينااداناو رقا ،٢93
()١65
ق
الذي ينص على ل أمور بينها جماني سةيت ا واليد ح ي حال التسةيت ا تأخر
 -١٠٠وأعرباات جلن ا حقااوق الطفاات عااا القلااح إزات ار فاااع عاادو ا طفااال الااذيا مل يسااةلوا،
ال سيما ي مينداناو()١66ق
 -١٠١وأعرباات اللةنا ا نيا مايا حقااوق يااع ال مااال ا هاااجريا وأفاراو أسااره عااا قلقهااا
بلأن ال وبال ا بلن عنها ي سةيت مواليد ا هاجريا الفلبينيني ي اصاار اا فايه ا قيماون
()١6٧
ق
ب ور م رعي
 -١٠٢وأو ى فريح ا م ا تةاد القطاري الفلباني باالنضاما إىل ا فاقيا عاا  ١96١ا ت لقا
خبفض حاالل ان دا اجلنسي ()١68ق

هاء -مناطق أو أقاليم محددة
 -١٠3الحأاات اللةنا ا نيا بالقضااات علااى التمييا ملااد ا ارأ أن الفلبااني وق اات علااى ا فاااق
بانغسااامورو اللااامت ،وهااو ا فاااق سااال ماقاات مااع جبها مااورو اإلسااالمي للتةرياار ،لوملااع حااد
للن اع ا سلض ا ستمر منذ أمد ب يد()١69ق
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for the Philippines will be available at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PHSession27.aspx.
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