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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو 2017

م ووورق ورا ووام المعلوم ووام المقدم ووة مو و الجة ووام وواح ة
المصلحة  -الفل ي *
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

()1

أوالا -معلومام أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االستعراض الدوري الشامل .وهذا التقرير ماوز لورقاا املعلوماا ( )2املقدما ما  53زها ما
اجلهااا حاااحمل امل االع ية عملت ا االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقااد يف ش ا ل مااوز
تقتداً باحلد األق ى لعدد ال لما .

ثانيا -المعلومووام المقدمووة م و المؤسسووة الوينيووة لحقوووق اإلنسووان المعتموودة
بالتقيّد الكامل بم ادئ باريس
 -2ذك اار جلح ا حق ااوق اإلنس ااان يف البلمل ااص أن البلمل ااص ة ت اادق عل ااى االتباقت ا الدولت ا
حلماي مجتع األشخاص م االختباء القسري والربوتوكول االختتاري التباقت حقوق األشاخاص
ذوي اإلعاقا ا والربوتوك ااول االختت اااري للعه ااد ال اادوو اا اااص ب اااحلقوق االقت ااادي واالزتماعتا ا
والثقافتا والربوتوكااول االختتاااري التباقت ا حقااوق ال باال املتعلااا بااازراء تقااد الملال ااا واتباقت ا
محظم ا العماال الدولت ا رق ا  169بشااان الشااعوي األحاالت والقمللت ا وكااذل اتباقت ا راب ا أم ا
زحوي شرق آستا املتعلق باالاجتار باألشخاص ،وال ستما الحساء واألطبال(.)3
__________

*

ة حترر هذه الوثتق قملل يرساهلا ية دوائر الرتمج التعريري يف األم املتعد .
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 -3وأش ااار جلح ا ا حق ااوق اإلنس ااان يف البلمل ااص ية التوح ااتا ذا ال اال ال ا ا حظت ا ا
بالتايتد( ،)4وذكر أن املتثاق القاضي بتع ي اللجح ومت تحها م أداء مهمتهاا الدساتوري املتمثلا
يف محاي حقوق اإلنسان وتع ي ها أداء تاماً "يتعثر يف األروق التشريعت " ،األمر الذي يشا يف
الت ا احل وم بتع ي استقاللت تل اللجح ومحعها االستقالل املاو(.)5
 -4وذكاار جلح ا حقااوق اإلنس ااان يف البلمل ااص أن ال ارئتس رودريغ ااو دوت تت اه وك ااذل رئ ااتس
جملس الحواي أعلحا ع يدراج بحد يعاد عقوب اإلعادا يف زادول األعماال التشاريعت لل اونغرس
السابع عشر ،مما يتعارض مع الت اما البلملص بوحبها دول طرفاً يف الربوتوكول االختتاري الثاين
للعهد الدوو اااص باحلقوق املدنت والستاست (.)6
 -5وأعرب ا جلح ا حقااوق اإلنسااان يف البلملااص ع ا قلقهااا يلاء الملتانااا ال ا أدة ااا رئااتس
اجلمهوري رودريغو دوت تته وأيدها رئتس الشرط الوطحت البلملتحت م حتث يهنا قد تشجع بعا
()7
أف اراد الق ااا األم ااغ واحلا اراس ا الحظ ااامتص عل ااى القت اال ويفالهت ا بع ااد ذلا ا ما ا العق اااي .
وذك اار اللجحا ا أن احل ااري الا ا تش ااحها احل وما ا عل ااى املخ اادرا رمب ااا أخلا ا بش ااد با ااحلا يف
احلتا ( )8وأن عملتا القتل خارج ن اق القضاء تباقم يف اآلون األخ (.)9
 -6وذك اار جلح ا ا حقا ااوق اإلنسا ااان يف البلمل ااص أن الشا اارط ال ت ا ا ال متا ااارس التعا ااذي (.)10
وال ي ا ال مشاارو القااانون الااذي يااحل علااى ينشاااء آلت ا وقائت ا وطحت ا ملحااع التعااذي معلق ااً أمااا
ال ونغرس(.)11
 -7وذكاار جلح ا حقااوق اإلنسااان يف البلملااص أن قااانون ال ااع اإلملابت ا ة ي ملااا بش ا ل
موح ا ا ااد ،وأعرب ا ا ا ع ا ا ا ز عه ا ا ااا يلاء س ا ا ااع وس ا ا ااائل مح ا ا ااع احلم ا ا اال م ا ا ا الت ا ا ااداول يف مديح ا ا ا
س وسو ون( .)12ويضاف ية ذل  ،هحاك حتديا علاى حاعتد تقاد خادما ال اع اإلملابتا
بسمل املقاوم الديحت والثقافت (.)13
 -8وأعربا جلحا حقااوق اإلنسااان يف البلملااص عا القلااا يلاء خحا املشااردي داخلتااً ،وحثا
السل ا على اعتماد هنج قائ على احلقوق للتحمت ويعاد التوطص ب ور دائم (.)14
 -9وذكر جلح حقوق اإلنسان يف البلملص أن احل وم قد ع س موقبها هحااك علاى ماا
يملدو بشان اتباق باريس(.)15

ثالثا -المعلومام المقدمة م الجةام اح ة المصلحة األخرى
ألف -نطو وواق االلتقامو ووام الدوليو ووة والتعو وواون مو وود ايليو ووام والةي و ووام الدوليو ووة لحقو وووق
()16
اإلنسان
 - 10أوح الورق املشرتك  1بالت ديا علاى االتباقتا الدولتا حلمايا مجتاع األشاخاص ما
االختباء القسري( .)17وأشاار ية أن اااين دول (األرزحتاص ويساملانتا والرباليال وبلجت اا وشاتلي
والعاراق وفرنساا والتاباان) قادم توحاتا هلاذا الغارض أثحااء االساتعراض الادوري الشاامل املتعلاا
()18
با ااالبلملص يف عا ااا ( 2012اسا ااتعراض عا ااا  ، )2012وقا اادم سا االوفتحتا وامل سا اات أيض ا ااً
توحااتا مماثل ا يف االسااتعراض السااابا يف عااا  ،)19(2008وة حتااأ أي ا توحاات محهااا بالتايتااد.
وهااذا لثاال خروزااً علااى الملتااان الرلااي الااذي أدلا بااه البلملااص خااالل ترشااعها ية جملااس حقااوق
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اإلنس ااان يف ع ااا  2007ال ااذي أخ ااذ فت ااه عل ااى عاتقه ااا تعه ااداً طوعتا ااً بتع يا ا ال اادع ا ل ااي
للت ااديا علااى االتباقتا الدولتا حلمايا مجتااع األشااخاص ما االختباااء القسااري واتباقتا حقااوق
األشخاص ذوي اإلعاق (.)20
 -11وأوح الورق املشرتك  2بالت ديا على اتباقت محظم العمل الدولت رق .)21(169
 -12ودعا مرك الدفا ع املهازري ية الت ديا على اتباقت محظم العمل الدولتا 181
و.)22(29
 -13ودعااا مركا الحقابااا وحقااوق اإلنسااان ية الت ااديا علااى الربوتوكااول االختتاااري امللعااا
بالعهااد الاادوو اااااص باااحلقوق االقت ااادي واالزتماعتا والثقافتا علااى الحعااو الااذي أوحا بااه
أملانتا والربتغال وفلس ص(.)23
 -14وباإلشااار ية توحاات ذا حاال أحااتهب علمااً ااا يف اسااتعراض عااا  ،)24(2012دعا
الورق املشرتك  14ية التعاون ال امل ماع امل لباص بوالياا يف يطاار اإلزاراءا اااحا جمللاس
حقوق اإلنسان(.)25
 -15وأوح ا الورق ا املشاارتك  2البلملااص بتوزتااه دعااو دائم ا ية مجتااع امل لبااص بواليااا يف
يطار اإلزراءا اااح واألفرق العامل جمللس حقوق اإلنسان(.)26
 -16وأشااار الورق ا املشاارتك  1ية طل ا ليااار البلملااص الااذي وزهااه البريااا العاماال املعااغ
حباال االختباء القسري أو ال وعي ،وأوح احل وم بان توافا على ذاك ال ل (.)27

باء -اإليار الويني لحقوق اإلنسان

()28

 -17ذكر حتالف كاراباتان للحهوض حبقاوق الشاع أن يطاار حقاوق اإلنساان الادوو وا لاي
الذي اعتمدته احل وم ال يحبذ تحبتذاً فعاالً وموضوعتاً(.)29
 -18وأش ااار اجملل ااس ال ااوطغ لل ح ااائس يف البلمل ااص ية التوح ااتا ذا ال اال الا ا حظتا ا
بالتايتااد ،وذكاار أن خ ا العماال الوطحت ا حلقااوق اإلنسااان ة تُعل ا قااهب وأن ق اوا أما الدول ا ال
تتقتد تقتداً تاماً ا(.)30
 -19وذكاار محظم ا العبااو الدولت ا أن جلح ا حقااوق اإلنسااان يف البلملااص توازااه حااعوبا يف
الوف ا اااء بواليته ا ااا بس ا امل التع ا ااديا املتعلق ا ا بالق ا اادرا والتش ا ااغتل ،مب ا ااا يف ذل ا ا ع ا ااد كبايا ا ا
املت انت (.)31
 -20وأوح الورق املشرتك  4بتع يا دور جلحا حقاوق اإلنساان يف البلملاص لتشامل التعقتاا
يف انتهاكا حقوق اإلنسان على أساس املتل اجلحسي واهلوي اجلحسانت (.)32
 -21وذكاار الورق ا املشاارتك  8أن "اتباااق التعاااون املع ا ل يف جمااال الاادفا " يحااال م ا سااتاد
البلملص ،فهو يسمح لمللد ثالث باالحتباظ بقواعد عس ري يف البلملص(.)33
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ريم -تنفيووا االلتقامووام الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانا موود مرادوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الساري
 -1المسائل المشتركة بي القطادام
املساوا وعد التمتت ()34
 -22ذك اار الورقا ا املش اارتك  4أن دس ااتور ع ااا  1987ة يش اار حا اراح ية املت اال اجلحس ااي
واهلويا اجلحساانت كساململص ما أساملاي احلمايا ممااا عال الستاساا والاربامج الالحقا عااز عا
الت اادي ألفعااال التمتتا جبمتااع أشا اله ضااد املثلتااا واملثلتااص وم دوزااي املتاال اجلحسااي ومغااايري
اهلوي اجلحسانت وحاملي حبا اجلحسص واألحرار زحستاً(.)35
 -23وذكاار الورق ا  13أن مغااايري اهلوي ا اجلحسااانت سااتظلون يعااانون م ا التمتت ا  ،مااا دا
ال يوزد قانون أو ستاس يسمعان هل بتغت ألائه وحالته املدنت (.)36
 -24وذك اار الورقا ا املش اارتك  4أن ق ااانون ال ااع اإلملابت ا وم ااا يقابل ااه م ا با ارامج ال يلا ا
احتتازااا ال ااع اإلملابتا للمثلتااا ومغااايري اهلويا اجلحسااانت وحاااملي حاابا اجلحسااص ،
الذي يتعرضون للتمتت بسمل عد االعرتاف بالشري ص م نبس اجلحس(.)38
()37

 -25وذكر الورق املشرتك  11أن هحاك لياد يف معادل اإلياذاء علاى شامل اإلنرتنا لبئا
املثلتااا واملثلتااص وم دوزااي املتاال اجلحسااي ومغااايري اهلوي ا اجلحسااانت وحاااملي حاابا اجلحسااص
واألح ارار زحسااتاً الااذي ياخااذ ش ا ل خ اااي ال راهت ا واملضااايق والتساالهب( .)39وذكاار الورق ا
املشرتك  4أن اجلرائ املرت مل بدافع ال راهت تعامال علاى أهناا زارائ "عاديا " ،وأوحا باعتمااد
تشاريعا اجتاار حتديااداً زارائ ال راهتا علااى أساااس املتاال اجلحسااي واهلويا اجلحسااانت ( .)40وذكاار
الورق املشرتك  6أن ظاهر تسلهب األطبال آخذ يف االلدياد(.)41
 -26ودع ا الورق ا املشاارتك  13ية مقاضااا م ارت االنتهاكااا امل عوم ا حلقااوق املثلتااا
واملثلتا ااص وم دوزا ااي املتا اال اجلحسا ااي ومغا ااايري اهلوي ا ا اجلحسا ااانت ال ا ا تغا ااذيها املعتقا اادا الديحت ا ا
ا افظ (.)42

التحمت ( )43والملتئ
 -27ذكر مؤسس آيملون أن ثروا وأرباح قل قلتل م السا ان قاد لاد علاى الار ما
تسااار الحمااو االقت ااادي علااى ماادا سااحوا يف البلملااص يف الوق ا الااذي ال متل ا فتااه الشاار
األوسع م الس ان سملل العتش الالئا وأن البقر الي ال مستبعالً ومتبشتاً(.)44

 -28وذكاار الورق ا املشاارتك  2أن انتهاكااا حقااوق اإلنسااان املت اال بالتعاادي قااد لاد
لياااد هائل ا محااذ اسااتعراض عااا  .2012وكث ا اً مااا تتس امل مشاااريع التعاادي يف أض ارار واسااع
الح اق بالملتئ  .وعمالً بقانون التعدي لعا  1995تتمتع شركا التعدي حبقوق واساع الح ااق
لق ااع األخشا اااي واس ااتخدا املتا اااه مما ااا ل ااس با اااحلقوق االزتماعت ا ا واالقت ا ااادي للمجتمعا ااا
األحلت (.)45
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حقوق اإلنسان وم افع اإلرهاي
 -29دعا مرك يعاد تاهتل األطبال يف البلملص ية يهناء برناامج م افعا التمارد الاذي يشاار
يلته "خب عملت بايانتهان" ،الذي أودا حبتا العديد ما األطباال( .)46وذكار حتاالف كاراباتاان
للحهااوض حبقااوق الشااع أن العملتااا العسا ري ال ا زاار يف يطااار هااذا الربنااامج أفض ا ية
تشريد أعداد هائل م اجملتمعا ا لت يف املحاطا الريبت (.)47
 -2الحقوق المدنية والسياسية

حا البرد يف احلتا واحلري واألمان على شخ ه

()48

 -30أشار الورقا املشارتك  19ية أن عقوبا اإلعادا قاد ألغتا يف عاا  ،2006وذكار
أن هح اااك مش اارو ق ااانون ق ااد ية ال ااونغرس الس ااابع عش اار يف  1متول/يولت ااه  2016الس ااتعاد
عقوب اإلعدا (.)49
 -31والحااأ مرك ا أتتح ااو حلقااوق اإلنس ااان التعري ااف التقتت اادي لعملتااا القت اال خ ااارج ن اااق
القضاااء يف األماار اإلداري رق ا  35ال ااادر يف عااا  ،2013وأوحااى بس ا تش اريع يعاارف تل ا
العملتا متشتاً مع املعاي املعرتف ا دولتاً(.)50
 -32وأشار اجمللس الوطغ لل حائس يف البلملص ية توحتا حظتا بالتايتاد بشاان عملتاا
القت اال خ ااارج ن اااق القض اااء واالختب اااء القس ااري ،وذك اار أن محلا ا الق ااانون والحظ ااا امل ثب ا الا ا
املشروع أسبر
تستهدف األشخاص الذي يدعى تورطه يف األنش املت ل باملخدرا
ع ا عاادد مث ا للج ا م ا الوفتااا علااى أياادي الشاارط وأف اراد جمه اولص .وأوضااح أن الساال ا
ة اجتاار حتقتقااا محاسامل يف تلا الوفتااا وة حتادد مااا يذا كااان ساالوك الشاارط ساالتماً وة تقامل
على املهامجص جمهوو اهلوي (.)51
 -33وأش ااار الورق ا ا املش اارتك  10ية التوح ااتا ذا ال اال ال ا ا حظت ا ا بالتايت ااد مح ااذ
اسااتعراض عااا  2008واسااتعراض عااا  )52(2012وأعرب ا ع ا قلقهااا يلاء عااد قتااا احل وم ا
بتحبتذ تلا التوحاتا ( .)53وأشاار محظما العباو الدولتا أيضااً ية التوحاتا ذا ال ال الا
حظت بالتايتد وذكر أهنا ال ت ال تتلقى تقارير ع عملتاا قتال ا مشارو علاى أيادي كال
م اجلها الباعل التابع للدول و التابع هلا(.)54
 -34وذكر مركا أتتحاو حلقاوق اإلنساان أن التقاد ا ارل يف حال قضاايا عملتاا القتال خاارج
ن اق القانون كان ب تئاً بسمل اإلفال م العقاي وانعادا مسااءل السال ا الا يادعى أهناا
مسؤول ع عملتا القتل تل (.)55
 -35وذك اار الورق ا ا املش اارتك  2أن ال ا ارئتس رودريغ ااو دوت تت ااه أح اادر أم ا اراً ح اار اً للش اارط
بااطالق الحااار بق ااد القتاال فتمااا يتعلااا باألشاخاص الااذي ياادعى تااورطه يف االاجتااار باملخاادرا
وأوح بالرتازع ع ذل األمر(.)56
 -36وذكاار مركا كااارتر أن الارئتس رودريغااو دوت تتااه يتغاضااى علحااً عا عملتااا القتاال خاارج
ن اااق القضاااء للمجاارمص امل عااومص ويشااجعها باااطالق وعااود مب احح عبااو خاااص عا أي موظااف
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م لف بانباذ القاوانص ماته بقتال أي شاخل يقااو االعتقاال( .)57وذكار الورقا املشارتك 12
أن تل الت ر ا تش ل حتريضاً على القتل(.)58
 -37وذكر الورق املشرتك  1أن برنامج الرئتس رودريغو دوت تته الرامي ية احلد م اجلرائ
املت ل باملخدرا يذ ّكر باسالت كتائ املو يف دافاو ال تعمل يف مديح دافاو حتاث شاغل
العمد (.)59
مح
 -38وذك اار محظما ا تع يا ا اس ااتجاب أتمل ااا ال حتسا ا أن مقت اال م ااا يق ااري ما ا ثالثا ا آالف
شخل يف ظل هذه احلري ال تسمى با "احلري علاى املخادرا " هاو دلتال علاى اجتاهال الدولا
للعااا يف احلتااا ( .)60وذكاار محظم ا هتومااان رايااتس واتااش أن ال ارئتس رودريغااو دوت تتااه اجتاهاال
الحااداءا ال ا تاادعو ية يز اراء حتقتااا رلااي يف عملتااا القتاال تل ا وعوض ااً ع ا ذل ا  ،أشاااد
بعملتا القتل كدلتل على ملاح محلته مل افع املخدرا وحث الشرط على ا تحاا فرحا هاذا
ال خ  .ورف قائد الشرط الوطحت البلملتحت  ،املدير العا رونالد دياال رولا ،الحاداءا املوزها ما
()61
أزل يزراء حتقتقاا قاائالً يهناا "مضاايق قانونتا " وهاي "تضاعف معحوياا " ضاملا الشارط .
ودافع الوكتل العا خوسته كالتدا أيضاً ع شرعت عملتا القتل(.)61
 -39وذكر الورق املشارتك  1أن البلملاص أياد يف اساتعراض عاا  2012مجتاع التوحاتا
()62
املت ا اال "ب ا اااإلزراءا الواس ا ااع " يلاء وض ا ااع ح ا ااد لالختب ا اااء القس ا ااري م ا ااع اإلحاطا ا ا علما ا ااً
بالتوحتا املتعلق باإلزراءا امللموس (.)63
()64

 -40وأش ااار محظما ا العب ااو الدولتا ا ية التوح ااتا ذا ال اال الا ا حظتا ا بالتايت ااد
والحظا سا قااانون م افعا االختباااء القسااري أو ا ال ااوعي لعااا  ،2012ول حهااا ذكاار
أنااه ة ي ا هحاااك أيا يدانااا مبوزا القااانون( .)65وأثحا الورقا املشاارتك  1علااى سا القااانون،
ل حها ذكر أنه ة يحبذ تحبتذاً فعاالً(.)66
 -41وذكر الورق املشرتك  1أن أ لملت حااال االختبااء القساري حتادو بادوافع ستاسات .
وأوح ا ب ااادراج بح ااد االختب اااء القس ااري عل ااى ز اادول أعم ااال عملت ا الس ااال ال ا تش ااارك فته ااا
احل وم واجلمله الدلقراطت الوطحت للبلملص(.)67
 -42وذك ا اار الورقا ا ا املش ا اارتك  17أن التع ا ااذي ال يا ا ا ال متبش ا ااتاً وأن اس ا ااتمرار اس ا ااتخدا
االحتجااال السااري يش ا ل عقمل ا أساساات أمااا ال شااف ع ا هااذه اجلرل ا  .واجلحااا امل عومااون ه ا
ض املا الشاارط وق اوا األما وموظبااو السااجون واملوظبااون التحبتااذيون ا لتااون واجلماعااا ش امله
العس ري واملسؤولون ع حبأ السال على املساتوا ا لاي( .)68وعلاى الار ما أن التوحاتا
الا حظتا بالتايتااد قاادم خري ا طريااا مل افعا التعااذي  ،فااان العماال املضا لع بااه لتحبتااذها
خدود واجلهود اململذول كافت إلحداو تاث ي ايب(.)69
 -43وذكر الورق املشرتك  17أن قانون م افع التعذي ة يحبذ على الحعو الواز (.)70
 -44وذكاار محظم ا العبااو الدولت ا أن اآللت ا الوقائت ا الوطحت ا ة تُحشااا علااى الحعااو امل لااوي
مبوز ا الربوتوك ااول االختت اااري التباقت ا محاهض ا التع ااذي وفق ااً لاللت ا ا املعل ا أثح اااء اس ااتعراض
عا .)71(2012
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 -45وذك اار الورقا ا املش اارتك  17أن معظا ا ض ااعايا التع ااذي ة يتلقا اوا خ اادما إلع اااد
تاااهتله بس امل انعاادا اإلراد الستاساات لتعماال املسااؤولت ع ا الربنااامج الشااامل إلعاااد تاهتاال
ضعايا التعذي وأسره ومتويله متويالً كافتاً(.)72
 -46وذكاار اجمللااس الااوطغ لل حااائس يف البلملااص أن نظااا السااجون يعاااين م ا اكتظاااظ ا
مقملاول لاد حدتاه ببعاال ‘احلاري علاى املخاادرا ‘ .وة تعاد الساجون قااادر علاى ضامان حااع
السجحاء وسالمته أو استتباء املعاي الدنتا مبوز القانون الدوو(.)73
 -47وباإلشار ية التوحتا ذا ال ل ال حظت بالتايتد( ،)74ذكر الورق املشارتك 2
أنااه بااالر م ا ادباااض عاادد اجلماعااا املساالع اااح ا م ا  107مجاعااا يف عااا 2010
ية  81مجاع يف عاا  ،2013فقاد ارتباع هاذا العادد محاذ ذلا احلاص ية  85مجاعا يف البارت
املبضت ية انتخاباا أيار/ماايو عاا  ،2016وهاو ة يشامل اجلماعاا املسالع الا ت تسا
ش اارعتتها باعتملارها ااا محظما ااا للمت ا ااوعص املا اادنتص ،أو وحا اادا خاح ا ا يضا ااافت نش ا ا تابع ا ا
للوحدا اجلغرافت املدنت بالقوا املسلع  ،أو "مضاعبا قو "(.)75

يقام العدل ،مبا يف ذل مسال اإلفال م العقاي ،وستاد القانون

()76

 -48أشار اجمللس الوطغ لل حائس يف البلملاص ية التوحاتا ذا ال ال الا حتظاى بالتايتاد
بشان يحالح الحظا القضائي وذكر أن الحظا القضائي ال ي ال عرض للتالع وب تئاً للغاي يف
حتقتا العدال (.)77
 -49وذكا اار الورق ا ا املشا اارتك  3أن طا ااول يز ا اراءا ا ا ااك الا ااذي يتبا اااق ببعا اال تازتا اال
اجللسا و تاي القضا واملدعص العامص وا امص الملاً ما يؤدي ية حدما م ولا لططباال
ضعايا اإليذاء اجلحساي( .)78وة تحباذ اإلزاراءا املالئما لططباال ،مباا يف ذلا القواعاد املتعلقا
باستجواي األطبال الشهود ،وال يوزد سوا عدد قلتل م ا اك يستخد ت حولوزتاا التاداول
بالبتاديو الا تسامح باالساتما ية شاهادا األطبااال خاارج قاعا ا ما ( .)79وة يتلاا ال ثا
م املدعص العامص والقضا التدري املح وص علته يف قوانص خاك األسر لعا .)80(1997
 -50وذك اار الورق ا ا املش اارتك  6أن مش اااريع ق ا اوانص تس ااعى ية خب ا ا احل ااد األد لس ا ا
املسؤولت اجلحائت م مخس عشر سح ية تسع سحوا قد قدم أثحاء انعقاد ال ونغرس السابع
عشر .وعارض خب احلد األد لس املسؤولت اجلحائت (.)81
 -51وذكاار الورقا املشاارتك  12أن مسااؤوو المللاادا ا لتا والقاارا ومااوظبي ينباااذ القااانون
قا ااد مجع ا اوا ق ا اوائ باشا ااخاص يا اادعى أهن ا ا متعا اااطون للمخا اادرا وما ااوردون هلا ااا ،وأُزا اارب ها ااؤالء
األشخاص على االعرتاف باهن متعاطو خمدرا أو موردون هلا مما يحتها حقها يف اإلزاراءا
القانونت الوازمل (.)82
 -52وذك اار حت ااالف س ااالتحالهي املع ااغ بشا اوا ل األطب ااال أن احل وما ا ة تحب ااذ ق ااانون قض اااء
األحا ااداو ورعا ااايته ل وهنا ااا ة تا ااتح يعا اااد تاهتا اال اجملا اارمص الش ا املاي ع ا ا طريا ااا فريا ااا متعا اادد
التخ ا (.)83
 -53وذكاار الورقا املشاارتك  2أن اإلفااال ما العقاااي علااى االنتهاكااا اجلسااتم حلقااوق
اإلنسااان قااد اسااتمر علااى الاار ما أن البلملااص أيااد يف اسااتعراض عااا  2012عااد توحااتا
GE.17-01943

7

A/HRC/WG.6/27/PHL/3

ترمااي ية معاجل ا تل ا املسااال ( .)84وأشااار هتومااان رايااتس واتااش أيض ااً ية تل ا التوحااتا ،
وذكر أن اإلفال م العقاي ال ي ال محتشراً فتماا صال أفاراد قاوا األما الاذي يادعى أهنا
مسؤولون ع انتهاكا خ حلقوق اإلنسان(.)85
 -54وذكاار محظم ا كحتس ا البلملااص املسااتقل  -مشاارو رامحتااو للماادافعص ع ا احلقااوق أن
ثقاف ا اإلفااال م ا العقاااي الراسااخ بالبعاال قااد تع ا ل بس امل يز اراء حتقتقااا ا متقح ا يف
االدعاءا اااح باالنتهاكا املرت ملا أثحااء العملتاا الا تقاو اا الشارط والتساامح الظااهر
املشروع (.)86
الحظامت يف احلري على املخدرا
مع مجاعا احلراس
 -55وأشااار االحتاااد الااوطغ ااامي الشااع ية توحاات حظتا بالتايتااد تقضااي يف مجلا أمااور
بتقااد مارت انتهاكااا حقااوق اإلنسااان ية العدالا  ،مبااا يف ذلا اللاواء زوفتتااو بالملاااران االبا
وزويل ريس( ،)87وذكر أن احل وم أبد موافقتها الضمحت علحاً علاى األفعاال امل عوما الا قاا
ا بالملاران وتباخر برفضها االمتثال اللت اماهتا أثحاء استعراض عا .)88(2012
 -56وذك اار محظم ا العب ااو الدولت ا أن اه عل ااى ال اار م ا أن ق ااانون محاي ا الش ااهود وأم ااحه
واس ااتعقاقاهت ي ااحل عل ااى ت ااوف محايا ا واس ااع الح اااق ف ااان تحبت ااذه ك ااان ض ااعتباً وه ااو ال يلا ا
االحتتازا العازل للشهود(.)89

احلريا األساست واحلا يف املشارك يف احلتا العام واحلتا الستاست

()90

 -57ذك ا اار التع ا ااالف ال ا اادوو لل ا اادفا عا ا ا احلريا ا ا أن االضا ا ا هاد عل ا ااى أي ا اادي "املت ا اارفص
اإلسالمتص" الي ال مستمراً على الر م احلماي الدستوري (.)91
 -58وذكر محل التوبتال أن هحااك شاوا ل يلاء مقارتح القاانون األساساي لملانغساامورو الاذي
ما شاانه أن يوسااع ما اخت اااص الشاريع لتشامل القااانون املادين والتجاااري واجلحاائي ،باإلضاااف
ية ق ااانون األس اار  .وعل ااى ال اار م ا أن الش اريع ال ت مل ااا يال عل ااى املس االمص ،أعرب ا ال ائبا ا
املستعت يف املح ق املتمتع باحل الذايت ع قلقها م أن أفرادها قد ربون على التقتد ا(.)92
 -59وذكاار كحتس ا املسااتح املتعااد يف البلملااص أن مؤمترهااا لشاامال شاارقي مح ق ا تا ااالو
اجلحوبت قد أفاد باستمرار املراقمل ( ،)93واستشهد حباال خدد للمراقمل والتخويف(.)94
 -60وذك اار الورقا ا املش اارتك  11أن تعري ااف اجل ااحس يف البض اااء اإلل اارتوين يف ق ااانون مح ااع
اجلرلا اإلل رتونتا "واسااع و ااام للغايا " ول ّ ا مااوظبي ينباااذ القااانون ما اسااتخدا معاااي ه
األخالقت اااح (.)95
 -61وذكر الورق املشارتك  5أن قاانون العقوباا املاحقح (املاواد  ،)355-353الاذي ار
التشااه والااذ وقااانون محااع اجلرلا اإلل رتونتا ال ااادر يف عااا  2012الااذي اار التشااه علااى
اإلنرتن  ،يستخدمان مراراً وت راراً ل مل حري التعمل ومضايق ال عبتص املستقلص(.)96
 -62وذك اار اجملل ااس ال ااوطغ لل ح ااائس يف البلمل ااص أن الش ااعارا الرنان ا  ،وال س ااتما تل ا ال ا
يرددهااا الارئتس دورت تتااه ،الا ت ااور ال ااعاف علااى أهنااا ا وطحتا ومعاديا للم االع الوطحتا ،
تعرض ال عبتص النتهاكا حقوق اإلنسان(.)97
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 -63وذك اار الورقا ا املش اارتك  14أن ااه عل ااى ال اار ما ا قمل ااول التوح ااتتص املتعلقت ااص حبمايا ا
ال ااعبتص وامل اادافعص ع ا حق ااوق اإلنس ااان( ،)98ال ت ا ال عملت ااا القت اال خ ااارج ن اااق القض اااء
تشا ل اا اار األكارب الااذي يهادد املاادافعص عا حقاوق اإلنسااان( .)99وذكار الورقا املشاارتك 2
أن هحاااك مااا ال يقاال ع ا  147ماادافعاً ع ا حقااوق اإلنسااان و 23حااعبتاً قتل اوا محااذ اسااتعراض
عا  .)100(2012وذكر مؤسس خاهب الادفا األماامي املؤسسا الدولتا حلمايا املادافعص عا
حقوق اإلنسان أن هحاك خماوف حقتقت م ليااد اهلجماا املوزها ضاد املادافعص عا حقاوق
اإلنسان يف ظل اإلدار احلالت (.)101
 -64وذكاار املؤسس ا أن هتم ا التشااه امللبق ا تسااتخد بت ارار ضااد املاادافعص ع ا حقااوق
اإلنسان ،وال ستما محاذ تعاديل القاانون ذي ال ال الاذي ألقاى عا ء اإلثملاا علاى املاته (.)102
وذكار الورقا املشاارتك  2أن بعا املادافعص عا حقااوق اإلنسااان وازهاوا هتمااً "خمتلقا " تسااتحد
ية أدل م ور ( .)103وذكر حتاالف كاراباتاان للحهاوض حبقاوق الشاع أن قااد املحظماا الشاعملت
يف نتغا ااروس ووادي كا ايا ااان ودافا اااو سا اات وسا ااارانغاين متهما ااون لوراً جب ا ارائ مثا اال االخت ا اااف
واالاجتار(.)104
 -65وذك ا اار الورقا ا ا املش ا اارتك  5أن التشا ا اريع التق ا اادمي املق ا اارتح يف ع ا ااا  2013ة يعتم ا ااد
بعا ااد ،وها ااو مشا اارو قا ااانون املا اادافعص ع ا ا حقا ااوق اإلنسا ااان أو مشا اارو قا ااانون جملا ااس الح ا اواي
رق .)105(1472
 -66وذكر الورق املشرتك  5أن عملت التسجتل اااح بت اوي اجلمعتاا ال تا ال مرهقا
بال مربر وختضع لضوابهب ب وقراطت حارم للغاي (.)106
 -67وذكار الورقا املشارتك  5أن هحااك عاد حااال ممللا عحهاا تتعلاا باالساتخدا املباار
للقو على أيدي وكاال ينباذ القانون أثحاء تبريا التجمعا السلمت (.)107
()108

 -68وذكر مرك كارتر أن العحف كان سائداً أثحااء فارت االنتخاباا ويف ياو االنتخاباا
وأن "شاراء األحاوا " كااان واسااع االنتشااار( .)109وقااد محعا حااواز عملتا ( )110أفاراد الشااعوي
األحلت م تسجتل أنبسه للت وي وم الت وي (.)111

حظر مجتع أش ال الرق

()112

 -69ذكر الورق املشرتك  6أن املرافا وااادما اااحا بتلملتا احتتازاا ضاعايا االاجتاار
بالملشر ال ت ال كافت ( .)113وقدم توحتا بشان مجلا أماور محهاا توحات البلملاص باان تباي
بااللت ام ا ا ااا الا ا ا ا أعلحته ا ا ااا يف اس ا ا ااتعراض ع ا ا ااا  ،)114(2012وأن ت ي ا ا ااد املت انتا ا ا ا املخ ا ا ا ا
للمالزئ(.)115
 -70ودعا مرك الدفا ع املهازري ية يزراء يحالحا يف العدال اجلحائتا لضامان سارع
التعقتقااا وخاكمااا اجلحااا امل عااومص لالاجتااار بالملشاار( ،)116وية محلا يعالمت ا واسااع الح اااق
بشان برنامج يعاد تاهتل الحساء الضعايا(.)117
 -71وذكر الورق املشرتك  21أن اإلراد الستاسات ال تا ال معدوما لتحبتاذ قاانون م افعا
االاجتار باألشخاص تحبتذاً كامالً ،ويقف البساد أيضاً عائقاً أما التحبتذ(.)118
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 -72وذك اار الورقا ا املش اارتك  11أن اس ااتغالل األطب ااال يف اجل ااحس يف البض اااء اإلل اارتوين
مستمر بال هواد على الر ما حادور قاانون م افعا اساتغالل األطباال يف املاواد اإلباحتا يف
عا  ،2009وما تقو به الشرط م مدامها واعتقاال للجحا امل عومص(.)119

احلا يف اا وحت واحلتا األُسري
 -73ذكر الورق املشرتك  22أن اعرتاض االت اال م خاالل الت اح اهلااتبي مساموح
به عحدما ت در ا م أمراً ياذن به .وة تُحشا جلح التظل ال تتوة التعقتا يف الش اوا على
الحعااو املتااوخى يف قااانون األم ا الملشااري .وكااذل ة تُحشاار تقااارير جلح ا الرقاب ا املشاارتك  ،املخول ا
ب الحت استجواي سل ا ينباذ القانون بشان اعرتاض االت اال (.)120
 -74وذكاار الورق ا املشاارتك  22أن ا م ا قض ا يف قضاات ديسااتغ ضااد ولياار العاادل يف
ع ااا  ،2014ب ااان امل اااد  12ما ا ق ااانون مح ااع اجلرلا ا اإلل رتونتا ا هت اادد احلق ااوق الدس ااتوري يف
اا وح ا اات  ،وألغا ا ا الملح ا ااد .ا ا أن القواع ا ااد واألنظما ا ا التحبتذي ا ا للق ا ااانون ،الا ا ا ح ا اادر يف
آي/أ س س  ،2015رد فعلتاً الملحد امللغى ية ما كان علته(.)121
 -3الحقوق االاتصادية واالرتمادية والثقافية

()122

احلا يف العمل ويف ظروف عمل عادل ومواتت

()123

 -75ذكر محظم الادفا عا فارص العمال يف البلملاص أن قاانون ه يارا ) (RA 6715يتضام
أح امااً تتااتح لوكاااال القااو العاملا أو ألطاراف ثالثا توظتااف العااملص ويرساااهل بعااد ذلا ية
الشركا ال ت ل عمله  .وال يعترب العمال مستخدمص يف تل الشركا  ،وه يتلقاون أزاراً
لهتداً وال لون على استعقاقا وال يتمتعون حبقوق نقابت (.)124
 -76وذكاار احتاااد االعارتاف بالوحااد والحهااوض باااملوظبص احل ااومتص أن  1.3ملتااون موظااف
ح ومي يف معظمه يتلقون أزراً يقل ع "األزر املعتشي األد لطسر " املقرر دستورياً(.)125
 -77وذكاار مرك ا الحقابااا وحقااوق اإلنسااان أن موظب ااً م ا كاال ثالث ا مااوظبص لديااه وظتب ا
مرن  ،مما يحته احلا يف أم وثملا الوظتب (.)126
 -78وذكر مرك الحقابا وحقوق اإلنسان أن هحاك "نظا ح ل" يف ق ا الت احتع يادفع
العمااال ية العماال مبااا يتجاااول قاادراهت الملدنتا السااتتباء احل ا وكسا احلاد األد لطزاار(.)127
ويف ع ااا  ،2012أح اادر احل وم ا ا مرس ااو ولار العم اال والتش ااغتل رقا ا  12-118القاض ااي
بتحبتذ نظا أزور ذي مستويص ،مما أدا ية ادباض األزور(.)128
 -79وذك ا اار مركا ا ا الحقاب ا ااا وحق ا ااوق اإلنس ا ااان أن الشا ا اركا تس ا ااتغل الق ا ااانون اجلمه ا ااوري
رقا ا ا  7686وق ا ااانون التا ا ادري املا ا ا دوج لع ا ااا  1994باس ا ااتخدا ال ا ااالي والشا ا املاي العم ا ااال
كمت اادربص للقت ااا بوظ ااائف العم ااال الع اااديص ودف ااع أز اار يع ااادل  75يف املائا ا ما ا احل ااد األد
لطزور ا دد ،ودون تقد التامص(.)129
 -80وذكر الورق املشرتك  8أن العديد م الشركا ال ربا تتتح فرص عمل على أساس
تعاقدي ،حتث ال يتلقى املوظبون الذي يعملون ملد مخس أشاهر يف الساح احلمايا االزتماعتا
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والتامص ال عي واالساتعقاقا األخارا( .)130وناادراً ماا لتثال أربااي العمال ملعااي الساالم يف
العمل(.)131
 -81وذكر الورق املشرتك  8أن آالف الحساء الاليت يعمل يف امل ار ال ربا يتلقص أزاوراً
أقل ب ث م أزور نظرائه الرزال(.)132
 -82وذكر مرك الحقابا وحقوق اإلنسان الظاروف ا اآلمحا و ا ال اعت الا تتسا اا
أماك العمل ،بالحظر ية أن امتثال الشركا ملعاي السالم وال ع املهحتتص أمر طوعي(.)133
 -83وذكر مرك الدفا ع املهازري أن لدا البلملص أكثر م ملتون عامل يف ااارج(.)134
ويتعااص علااى املااوظبص العاااملص يف الملعثااا ااارزت ا للبلملااص أن ي ون اوا علااى دراي ا ب تبت ا تلملت ا
احتتازا هؤالء العمال(.)135
 -84وذكار املؤسسا الدولتا للمهااازري أن السابارا املعحتا قاد فعلا القلتال أو ة تبعاال
شتئاً يذكر لضمان حقوق  35عامالً فلملتحتاً يف ااارج أديحوا أو ه ره ا اكم على زارائ يف
بلدان ثالث (.)136
 -85وذكاار مركا نقابااا العمااال وحقااوق اإلنسااان أن محاااف العحااف والتخويااف ضااد نقابااا
العمال ال ي ال مستمراً(.)137

احلا يف الضمان االزتماعي

()138

 -86دع الورقا املشارتك  1ية تقاد دعا كااف وفعاال ية أسار املختباص ،ويشامل ذلا
مساعدهتا يف توف أسملاي املعتش (.)139

احلا يف مستوا معتشي الئا

()140

 -87أشار الورق املشرتك  8ية التوحتا ذا ال ل ال حظت بالتايتد( ،)141وذكار
أن برنامج التعويال الحقدي املشروط والربنامج احل ومي الرائد مل افع البقار ة ادثا فرقااً يف
ألم ا ا البقا اار( .)142وذكا اار الورق ا ا املشا اارتك  8أن البقا اار يبا اااق م ا ا تا اادين الوضا ااع االزتما اااعي
واالقت ادي للمرأ (.)143
 -88وذك ار حرك ا البالحااص يف البلملااص أن المللااد صضااع لستاسااا محظم ا التجااار العاملت ا
ال ا أد ية ت ايااد االعتماااد علااى اساات اد األ ذي ا  ،والتخلااي ع ا اإلعانااا احل ومت ا ل نتاااج
الغذائي ،وخت تل مساحا شاسع م األراضي إلنتاج خاحتل للت دير(.)144
 -89وذكار الورقا املشاارتك  6أن ساوء التغذيا باص األطبااال ال يا ال م اادر قلاا كملا  .ويذ
تش الورق املشرتك  6ية التوحتا ذا ال ل املحملثقا عا اساتعراض عاا  ،)145(2012فاهناا
توحي البلملص بس "مشرو قانون األيا األلف األوة" ل بال فعالت برامج التغذي (.)146
 -90وأشااار محظم ا الاادفا ع ا فاارص العماال يف البلملااص ية حاااال يخااالء قسااري(،)147
ودعا ا احل وما ا ية االمتح ااا عا ا تلا ا املمارس ااا والرتكتا ا عل ااى ت ااوير اجملتمع ااا احلضا اري
القائم (.)148
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 -91وذكاار الورقا املشاارتك  8أن س املع ما كاال عشاار ما ارعص ال ي الااون ا مااالك(.)149
وأوح ا بتقااد األرض ية مجتااع املا ارعص املسااتازري املااؤهلص مااع الرتكت ا علااى األساار املعتشاات
ال ترأسها امرأ (.)150
 -92وذكاار حرك ا البالحااص يف البلملااص أن برنااامج اإلحااالح ال راعااي الشااامل ويحااالحاته
ال انته يف عا  2014قد بااء بالبشال بعاد أن تارك ق ااعي ال راعا وحاتد األلااك يف حالا
اجتعلهم ااا أش ااد الق اع ااا فقا اراً يف الملل ااد( .)151ودع ا احلرك ا ية يزا اراء برن ااامج يح ااالح زدي ااد
إلعاد توليع األراضي على أساس العدال االزتماعت (.)152

احلا يف ال ع

()153

 -93أش ااار محظم ا العب ااو الدولت ا ية التوح ااتا ذا ال اال ال ا حظت ا بالتايت ااد(،)154
وذك اار أن البلمل ااص ق ااد اخت ااذ خ اوا ي ابت ا  ،مب ااا يف ذل ا اعتم اااد ق ااانون الوالدي ا املس ااؤول
وال ع اإلملابت  ،وقانون العمال املح لتص ،والقانون املوسع مل افع االاجتار باألشخاص .بتد أن
قاانون الوالديا املساؤول وال اع اإلملابتا ال يحباذ باتسااق يف مجتاع أدااء المللاد ،ولاتس هحااك أيا
آلت لرحد تحبتذه(.)155
 -94وذكر محظم العبو الدولت أن يلغاء أح ا قاانون الوالديا املساؤول وال اع اإلملابتا
الذي قضا ا ما العلتاا بعاد دساتوريته يتعاارض ماع االلت اماا الدولتا للبلملاص ،مباا يف ذلا
املاد  12م اتباقت القضاء علاى مجتاع أشا ال التمتتا ضاد املارأ واملااد  12ما العهاد الادوو
اااص بااحلقوق االقت اادي واالزتماعتا والثقافتا ( .)156وذكار الورقا املشارتك  20أن القاانون
يقتضي موافق ال وج على يزراءا ال ع اإلملابت ل ي تتم املرأ م االساتباد محهاا ولحاع
الق ر م االستباد م األسالت احلديث لتحظت األسر دون موافق الوالدي  ،وكالمهاا ال صاد
الغاارض م ا الت اادي حلماال املراهقااا ومت ااص امل ارأ إلعمااال حقوقهااا املتعلق ا بال ااع اجلحساات
واإلملابت (.)157
 -95وذك اار الورق ا املش اارتك  6أن ارتب ااا مع اادال مح اال املراهق ااا يع ا ا ية ع ااد تلق ااي
الرتبتا ا اجلحس اات املحاسا امل لطعم ااار والش ااامل  ،فضا االً عا ا ع ااد ت ااوفر خ اادما ال ااع اإلملابتا ا
املالئم للمراهقص( .)158وذكر الورق املشرتك  6أن البلملص الت م يف استعراض عاا ،2012
بضامان فارص احل ااول علاى خاادما ال اع اجلحساات واإلملابتا  ،وعلااى الرتبتا واملشااور ( )159يف
هذا اجملال ،وأوح بالال احلواز القانونت أما يم انت ح ول البتتاان والبتتاا بشا ل كامال
على خدما ال ع اجلحست واإلملابت (.)160
 -96وذكار الورقا املشاارتك  7أناه علااى الار ما الضامانا التشاريعت اااحا باملعلومااا
واادما املتاح بشان محع احلمال ،حادر أماران تحبتاذيان يف ماانتال ظاران وساائل محاع احلمال
احلديث يف مجتع مرافا الرعاي ال عت العام (.)161
 -97وذكاار محظم ا العبااو الدولت ا أن عملتااا اإلزهاااض الس اري ال ت ا ال واسااع االنتشااار
بسامل حظاار اإلزهاااض وهااو مااا يقااود ية وفتااا األموما واعااتالل األمهااا وعجا املارأ (.)162
وأوح الورق املشارتك  7بعاد اجتار اإلزهااض وضامان ح اول الحسااء والبتتاا علاى الرعايا
اإلنسانت وااالت م األح ا املسملق واجلتد يف مرحل ما بعد اإلزهاض(.)163
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 -98وذكاار التعااالف الاادوو للاادفا عا احلريا أن حااا اجلحااص يف احلتااا حااا متااه الدسااتور
وأن اإلزهاض قانوين( .)164ودعا ية مواحل محاي األزح ومساعد الحساء احلوامل(.)165
 -99وذكر الورق املشارتك  8أن ااادما ال اعت وال ملتا ال تا ال ا متاحا لل ثا ما
الحساء البق ا  .وال ت ال املستشبتا العام جمه اجتهت اً ستئاً وتعاين ما نقال املاوظبص .
ودع الورق املشرتك  13ية ينشاء مرافا الوالد يف حاال ال وارئ جلمتع الحساء ،مبا يشمل
الحساء الريبتا ونساء الشعوي األحلت والحساء املسلما (.)167
()166

 -100وذك اار محظم ا هتوم ااان راي ااتس وات ااش أن هح اااك ارتباع ااً ح اااداً يف اإلح ااابا بب ا وس
نق اال املحاع ا ا الملش ا اري نتتج ا ا للستاس ااا احل ومت ا ا  ،ويتب اااق ذل ا ا بس ا امل مقاوم ا ا ال حتس ا ا
ال اثولت ت و ها م ال تانا للرتبت ال عت اجلحست واستخدا الرفاال ( .)168وتُرزع الورقا
املشاارتك  13لياااد اإلحااابا ببا وس نقاال املحاع ا الملشاري ية "انعاادا يم انت ا احل ااول علااى
الرتبتا اجلحسات "( .)169وهحاااك أيضااً نقاال يف العاالج الوقاائي بعااد التعارض للبا وس وعاد وزااود
بروتوكوال بشان ضعايا اال ت اي(.)170

احلا يف التعلت

()171

 -101ذكاار مؤسس ا آيملااون أنااه علااى الاار م ا تااوف التعلاات اجملاااين يف املاارحلتص االبتدائت ا
والثانوي ا يف املاادارس العام ا  ،اار ارتبااا امل اااريف ا املت اال بالرسااو املدرساات املاليااص م ا
األطبال م حقه يف التعلت الالئا(.)172
 -102وذكاار الورق ا املشاارتك  6أن األطبااال يف اجملتمعااا املهمش ا  ،مثاال تل ا املوزااود يف
املس ااتوطحا احلض اري ا الرلت ا ومواق ااع يع اااد الت ااوطص واملح اااطا املعرض ا للخ اار واجملتمع ااا
األحلت  ،يعاانون ما عقملاا كثا تعارتض تعلاتمه  .وال توزاد مادارس يف مواقاع يعااد التاوطص
ويتعاص علاى األطبااال السا ملساافا طويلا قملال الوحاول ية أقااري مدرسا  .وال ابوف م تظا
بشد  .وال يراعي نظا التعلت االعتملارا الثقافت مما يؤدي ية هتمتش الس ان األحلتص(.)173
 -103وأعرب محظم يدمون راياس ينرتناشاتونال عا قلقهاا يلاء ارتباا معادال األطباال ا
امللتعقص باملدارس واملتسربص محها(.)174
 -104وذكر محظم يدمون رايس ينرتناشتونال أنه بالر م وزود بع املادارس الواقعا يف
جمتمعا الشعوي األحلت  ،فان معظ املرافا مراجتل مقارن باملدارس العام احل ومت األخرا(.)175
 -105ودع ا مؤسس ا ااود ااروي ية اعتماااد خ ا عماال وطحت ا للتثقتااف يف جمااال حقااوق
اإلنسان(.)176
 -4حقوق أشخاص محددي أو ف ام محددة

املرأ

()177

 -106ذكا اار الورق ا ا املشا اارتك  20أن اإلزعا اااف حبا ااا امل ا ارأ اسا ااتمر ب ا ااور محهجت ا ا عا اارب
التاريخ( .)178وين اآلراء والقت واملمارساا األبويا والقائما علاى التعتا اجلحسااين راساخ بعماا
يف ثقاف اجملتمع وت داد ترسخاً ببعل مؤسسا مؤثر خمتلب (.)179
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 -107وذكر الورق املشرتك  20أن املرأ كان دائمااً يف قاا األولوياا اإلاائتا  .ويف البارت
مابص عامي  2006و ،2012ظل معدل البقر باص الحسااء ثابتااً عحاد نسامل  26يف املائا  ،وهاو
ما يش بوضوح ية انعدا التقد االقت ادي بص معظ الحساء(.)180
 -108وذكر التعالف الوطغ للحساء البلملتحتا  -ابريتال أن برنامج م افعا التمارد املسامى
"خ عملت بايانتهان" أسبر ع انتهاكا زستم حلقوق اإلنسان وحاال عحف بشع ضاد
املرأ  ،وال ستما يف جمتمعا الشعوي األحلت واجملتمعا الريبت واحلضري البق (.)181
 -109وذكر الورق املشرتك  11أن اإلنرتن أحملع أدا للعحف ضد املارأ يف شا ل ماواد
يباحت  ،ضم أمور أخرا(.)182

األطبال

()183

 -110أشار الورق املشرتك  6ية توحتا حظت بالتايتد بشاان العقوبا الملدنتا كانا قاد
قاادم يف اسااتعراض عااا  ،)184(2012وأوحا بسا "قااانون م افعا العقوبا الملدنتا /التادي
اإل ايب" يف ال ونغرس السابع عشر وتع ي أش ال التادي اإل ايب لططبال(.)185
 -111وذكر الورق املشرتك  3أن البلملص ة تتخذ يزراءا بشان توحتا حظت بالتايتاد
فتما يتعلا بايذاء األطبال ،وال ستما اإليذاء اجلحسي(.)186
 -112وأش ااار الورقا ا املش اارتك  3ية ق ااانون م افع ا اال ت اااي لع ااا )RA8353( 1997
وأوحا بالغاااء الا واج الالحااا لال ت اااي إلب ااال أيا يزاراءا زحائتا  ،وفاارض عقوبااا أشااد
على اجلحا الذي كانوا موضع ثق أو كان لديه سل على األطبال(.)187
 -113وذك اار حت ااالف س ااالتحالهي املع ااغ بش اوا ل األطب ااال أن ع اادداً مت اي ااداً م ا األطب ااال ق ااد
أر ماوا علااى أنشا اسااتغالل األطبااال يف املاواد اإلباحتا و هااا ما األنشا اجلحساات التجاريا
ذا ال ل ( .)188وأوح الورق املشرتك  3بادراج املواضتع املتعلق مبحاع يسااء معاملا األطباال
يف املحاهج املدرست (.)189
 -114وذكاار الورق ا املشاارتك  6أن ارتبااا مسااتوا مشااارك األطبااال يف البضاااء اإلل اارتوين،
ية زان ضعف الئع استخدا البضاء اإلل رتوين وختواه ،يعرضه بدرز كمل للعحف على
اإلنرتن  .وتعترب البلملص م دراً عاملتاً رئتستاً ألنش اجلحس مع األطبال عرب اإلنرتن (.)190
 -115وذك اار الورقا ا املش اارتك  6أن الحا ا ا يف متح ااداناو تسا امل يف ح اااال تشا اريد ويز ااالء
مت اارر مم ااا أث ااار اا ااوف يف ح اابوف األطب ااال ما ا ف االه عا ا أس ااره ( .)191وأوحا ا الورقا ا
املشرتك  6بس قانون بشان حقوق األطبال يف الح اعا املسلع كمتابع لاللت اما املعلح يف
استعراض عا .)192(2012
 -116وذكر مرك يعاد تاهتل األطبال يف البلملص أن  18طبالً اهتموا لوراً باهن أطبال زحود
واحتج وا ب ور قانونت وتعرضوا للتعذي واملضايق والتخويف(.)193

األشخاص ذوو اإلعاق

()194

 -117ذك اار الورق ا ا املش اارتك  20أن الحس اااء والبتت ااا ذوا اإلعاق ا ا أكث اار عرض ا ا جلمتا ااع
أش ال انتهاكاا حقاوق اإلنساان .ويرت ا العحاف اجلحسااين يف كثا ما األحتاان ضاد الحسااء
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والبتتا ذوا اإلعاق أكثر ما األخرياا ا ذوا اإلعاقا  .وتتعارض واحاد ما كال ثاالو
نساء م ال للتعرش اجلحسي أو اال ت اي(.)195

األقلتا والشعوي األحلت

()196

 -118ذكاار محظم ا اململش اارون الريبت ااون يف البلملااص  -يقل اات متح ااداناو الش ااماو أن تش اريعا
تشاامل قاانون حقااوق الشااعوي األحاالت لعا بتشاريد الشااعوي األحاالت يف متحااداناو (اللوماااد)
ما أراضااته ب ااور قانونت ا ( .)197وتتخلاال هااذا القااانون ثغارا شااى اسااتخدم ضااد الشااعوي
األحلت (.)198
 -119وذكر مرك كارتر أن قانون حقوق الشعوي األحلت يحل علاى متثتال الشاعوي األحالت
ب ور يل امت يف هتئاا حاحع الستاساا واجملاالس التشاريعت ا لتا  .وعلاى الار ما أن مملاادئ
توزتهت ا وطحت ا قااد س ااح يف عااا  2009إلنشاااء آلتااا لتبعت اال هااذا التمثتاال ،ة تحشااا تل ا
اآللتا (.)199
 -120وذكاار الورقا املشاارتك  10أن قااانون التعاادي ال ااادر يف عااا  1995يحتها احلقااوق
اجلماعت للشعوي األحلت  ،فهو يحل يف مجل أمور على طرد اجملتمعا ا لت األحلت (.)200
 -121وذك اار الورق ا املش اارتك  2أن ش ااركا التع اادي ال حت اال يف كث ا م ا األحت ااان عل ااى
املوافقا احلاار املس املق املسااتح كمااا يااحل علااى ذل ا قااانون حقااوق الشااعوي األحاالت ( .)201وين
املدافعص عا حقاوق اإلنساان للشاعوي األحالت الاذي ياديرون اإلزاراءا اجملتمعتا الا ت الا
ش ا ا ا ااركا التع ا ا ا اادي باحل ا ا ا ااول عل ا ا ا ااى تل ا ا ا ا املوافق ا ا ا ا يتعرض ا ا ا ااون للمض ا ا ا ااايقا والتهدي ا ا ا اادا
واالعتداءا (.)202
 -122وتالحاأ الورقا املشاارتك  10عملتااا قتاال املحتمااص للشااعوي األحاالت باادوافع ستاساات ،
وال سااتما اللوماااد يف متحااداناو واإليغااورو يف كااوردي ا( ،)203ل حهااا تش ا ية أن عملتااا قتاال
املحتمااص للشااعوي األحاالت والتهدياادا املسااتمر لقادهت اا قااد أفض ا ية الح ا ا وااااوف وانعاادا
الثقا ا ب ااص اجملتمع ااا األح االت مم ااا أض ااعف حركا ا الش ااعوي األح االت ما ا أز اال احا ارتا حقوقه ااا
اجلماعت واالعرتاف ا(.)204
 -123وذكر الورق املشرتك  10أن احلقوق البردي واجلماعت للشعوي األحلت قد انته
بسمل "عس ر أراضتها" .ويتخذ اجلتش ب ور دائم قواعد يف تل األراضي ،و ري عملتا
تشمل تبتتش املحالل بال مربر وفرض ح ار ذائي وحاال حظر للتجول(.)205
 -124وذكاار اجمللااس الااوطغ لل حااائس يف البلملااص أن أنش ا اجلماعااا العسا ري واجلماعااا
شمله عس ري قد تسململ مبعانا هائل جملتمعا اللوماد يف شرقي متحداناو ،حتث مشل اإل اار
على املدارس والقرا ،والقتل خارج ن اق القضاء ،وتشريد اآلالف م الس ان األحلتص(.)206
 -125وذكاار الورق ا املشاارتك  2أن اهلجمااا علااى املاادارس املسااتقل للس ا ان األحاالتص يف
متحداناو ال ارت ملتها اجلماعا العس ري وشمله العس ري كان م ثب يف عا .)207(2015
 -126وذكاار محظم ا يدمااون رايااس ينرتناشااتونال أن أطبااال الس ا ان األحاالتص يبتقاارون ية
املساااوا يف فاارص احل ااول علااى التعلاات ( .)208واملحاااهج الدراساات لتس ا مالئم ا ثقافت ااً ومراعت ا
ألطبال الس ان األحلتص(.)209
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 -127وذك اار الورقا ا املش اارتك  18أن م اادارس تعل اات السا ا ان األح االتص تبتق اار ية ال اادع ،
ويوزااد نقاال يف دورا تاادري املعلمااص يف جمااال التعلاات املوزااه ية أفاراد السا ان األحاالتص يف
اجلامعا (.)210
 -128وذكاار الورق ا املشاارتك  16أن نقاال األراضااي ال ي ا ال ي اارح مش ا ل يف بانغسااامورو
حتااث ال ي ا ال معظ ا الس ا ان ال لل ااون أرض ااً( .)211وذكاار أيض ااً أن مااا يقاادر بحعااو  70يف
املائ ا م ا س ا ان مح ق ا متحااداناو اإلسااالمت املتمتع ا باااحل الااذايت يعتشااون دون خااهب البقاار،
و رمون م اادما األساست  ،مثل ال ع والتعلت (.)212
 -129وذكار الورقا املشاارتك  20أن افتقااار نسااء الشااعوي األحاالت ية القااو االقت ااادي يف
جمتمع أبوي قد أسه يف خضوعه لست ر ألوازه (.)213
 -130وذكاار الورق ا املشاارتك  20أن نساااء الشااعوي األحاالت يتاااثرن س الملاً "بستاسااا محااع
الوالدا املح لت " بسمل انعدا فرص الوحول ية مرافا الوالد (.)214

املهازرون والالزئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلتاً()215
 -131ذك اار الورقا ا املش اارتك  9أن الظ ااروف يف مركا ا ب ااا ون ديا اوا الحتج ااال امله ااازري يف
بت وتان مروع  ،وال ستما ألن احلت املعتشي كاف ،ونوعت الغذاء رديئ وكمتاته ا كافتا ،
والنعدا املساعد ال ملت (.)216
 -5منايق أو أااليم محددة
 -132أثح محظم تع ي استجاب أتملا ال حتس على احل وم ملتابع خادثا الساال الرلتا
مااع اجلمله ا الدلقراطت ا الوطحت ا للبلملااص وفااتح الملاااي أمااا خادثااا ا رلت ا مااع زمله ا مااورو
للتعرير الوطغ وزمله مورو اإلسالمت للتعرير(.)217
 -133وذكا اار الورق ا ا املش ا اارتك  16أنا ااه عل ا ااى ال ا اار م ا ا توقتا ااع االتب ا اااق اإلط ا اااري بش ا ااان
بانغس ااامورو يف تشا اري األول/أكت ااوبر  2012واالتب اااق الش ااامل املتعل ااا بملانغس ااامورو يف آذار/
م ااارس  ،2014ال تا ا ال جمتمع ااا امل ااورو تتع اارض للهج ااو والتش اارد ب ااور مت اارر ما ا زا اراء
العملتا العس ري (.)218
Notes
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
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Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
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Development Service, International Peace Observers Network
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Asienhaus, and the United Evangelical Mission, Cologne, Germany,
(Joint Submission 2);
JS3
Apprentis d’Auteuil Foundation, CAMELEON Association Inc.,
Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse, and
Action Against Violence and Exploitation, Inc. , Paris, France (Joint
Submission 3);
JS4
ASEAN Sexual Orientation, Gender Identity and Expression (SOGIE)
Caucus, Association of Transgender People of the Philippines,
Babaylanes, Inc, GALANG Philippines, LGBTS Christian Church
Inc, Metropolitan Community Church of Marikina City, Metro Manila
Pride, MUJER-LGBT Organization, PDRC/ Deaf Resources
Philippines, SHINE SOCCSKSARGEN Inc., Side B Philippines, The
Philippine LGBT Chamber of Commerce, TLF Share, Quezon City,
the Philippines (Joint Submission 4);
JS5
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation and Karapatan –
Alliance for the Advancement of People’s Rights, Johannesburg,
South Africa (Joint Submission 5);
JS6
The Civil Society Coalition on the Convention on the Rights of the
Child composed of Child Hope Asia, Fundacion Educacion Y
Cooperacion, Good Neighbors International Philippines, John J.
Carroll Institute on Church and Social Issues), Kindernothilfe Ev.
Philippines, Open Heart Foundation, Philippines Against Child
Trafficking, Plan Philippines, Unang Hakbang Foundation, VIDES
Philippines Volunteers Foundation Inc., and World Vision
Development Foundation, Inc. (Joint Submission 6);
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Catholics for Reproductive Health, Center for Reproductive Rights,
EnGendeRights Inc., Filipino Freethinkers, Population Services
Pilipinas Inc.,Woman Health Philippines Inc., Women’s Global
Network for Reproductive Rights (Joint Submission 7);
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Center for Women's Resources and General Assembly Binding
Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action
(Joint Submission 8);
JS9
Human Rights Without Frontiers and Forum for Religious Freedom ,
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JS10
Franciscans International, Edmund Rice International, Franciscans
Solidarity Movement for Justice, Peace and Integrity of Creation,
Geneva, Switzerland (Joint Submission 10);
JS11
Foundation for Media Alternatives, Association for Progressive
Communications and Women’s Legal and human Rights Bureau,
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Asian Network of People who Use Drugs London, United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland (Joint Submission 12);
Sexual Rights Network comprising of Family Planning Organization
of the Philippines and EnGendeRights, Inc., London United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland (Joint Submission 13);
International Service for Human Rights, Medical Action Group and
the Philippines Alliance of Huma Rights Advocates, Geneva,
Switzerland (Joint Submission 14);
Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas,
Cordillera Peoples Alliance for the Defense of Ancestral Land and for
Self-determination, Kusog sa Katawhang Lumad sa Mindanao, Stop
the Killings of Indigenous Peoples Network and Tumanduk nga
Magunguma Nagapangapin sa Duta kag Kabuhi , Quezon City, the
Philippines (Joint Submission 15);
Moro-Christian Peoples Alliance and KAWAGIB Alliance for the
Advancement of Moro Human Rights, Quezon City, the Philippines
(Joint Submission 16);
Balay Rehabilitation Centre, Medical Action Group and the
International Rehabilitation Council for Torture Victims, Copenhagen,
Denmark (Joint Submission 17);
JS18
Network and partners of the Franciscan Solidarity Movement
on Justice and Peace and Integrity of Creation, composed of : Alyansa
Tigil Mina, BALAY Rehabilitation Centre, Franciscan Apostolic
Sisters IP Ministry, Philippine Misereor Partnership, Inc., Save Sierra
Madre Movement, Task Force Detainees of the Philippines, Workers
Assistance Centre, Urban Poor Associates, Quezon City, the
Philippines (Joint Submission 18);
Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Children’s Legal
Research and Development, Medical Action Group, Inc.,Philippine
Human Rights Information Centre, Task Force Detainees of the
Philippines and United Against Torture Coalition, Quezon City, the
Philippines (Joint Submission 19);
Women’s legal and Human Rights Bureau, Inc. and Philwomen on
ASEAN, Quezon City, the Philippines (Joint Submission 20);
Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers) and the
Dominican Family in the Philippines, Geneva, Switzerland;
Foundation for Media Alternatives and Privacy International, London,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Joint
Submission 22);
ADF International, Geneva, Switzerland;
Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland;
Ateno Human Rights Center, Makati City, Philippines;
Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance or BAYAN),
Quezon City, the Philippines;
Center for Migrant Advocacy- Philippines, Quezon City, the
Philippines;
Confederation for Unity Recognition and Advancement of
Government Employees, Quezon City, the Philippines;
Children’s Rehabilitation Center - Philippines, Quezon City, the
Philippines;
Center for Trade Union and Human Rights, Quezon City, the
Philippines;
Defend Job Philippines, Manila, Philippines;
Edmund Rice International, Geneva, Switzerland;
Four Freedoms Forum, Kaneohe, United States of America;
Front Line Defenders – The International Foundation for the
Protection of Human Rights Defenders, Dublin, Ireland;
GABRIELA National Alliance of Filipino Women, Quezon City, the
Philippines;
The Good Group, Honolulu, the United States of America;
Human Rights Watch, Geneva, Switzerland;
IBON Foundation, Quezon City, the Philippines;
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Indigenous 1893, Keneohe, United States of America;
Iglesia Filipina Independiente – Ramento Project for Defenders,
Manila, Philippines;
JC
Jubilee Campaign, Fairfax, United States of America;
KARAPATAN
KARAPATAN Alliance for the Advancement of People’s Rights,
Quezon City, the Philippines;
KMP
The Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Peasant Movement of the
Philippines), Quezon City, Philippines;
MIGRANTE
Migrante International, Quezon City, the Philippines;
NCCP
National Council of Churches in the Philippines, Quezon City, the
Philippines;
NUPL
National Union of Peoples’ Lawyers, Quezon City, the Philippines;
OHR
Oceania Human Rights Hawaii, Kailua, United States of America;
PCPR
Promotion of Church People’s Response, Quezon City, the
Philippines;
RMP-NMR
The Rural Missionaries of the Philippines – Northern Mindanao SubRegion, Iligan City, the Philippines;
Salinlahi
Salinlahi Alliance for Children’s Concern, Quezon City, the
Philippines;
TCC
The Carter Center, Atlanta, United States of America;
UCCP
United Church of Christ in the Philippines, Quezon City, the
Philippines;
National human rights institution:
CHRP
Commission on Human Rights of The Philippines, Quezon
City, the Philippines.
CHRP, para. 33 and endnote 38.
CHRP, para. 10 and endnote 14 referring to A/HRC/21/12, paras. 129.1 (Egypt, Australia,
Russian Federation and Viet Nam) and 131.13 (Iraq).
CHRP, paras. 10 and 11.
CHRP, para. 30. See also JS12, paras. 5.1 and 5.2.
CHRP, para. 4.
CHRP, para. 6.
CHRP, paras. 13-17.
CHRP, para. 26.
CHRP, para. 25.
CHRP, para. 12.
CHRP, para. 34.
CHRP, para. 36.
CHRP, para. 29.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.5, 129.6, 129.23, 130.1, 131.1131.4, 131.6-131-8 and 131.11, 131.14, 131.15, 131.23.
JS1, para. 30. See also JS2, para. 37.
See A/HRC/2112.
See A/HRC/8/28, para. 58 (4).
JS1, para. 25 referring to the Note verbal dated 18 April 2007 from the Permanent Mission of the
Philippines to the United Nations addressed to the President of the General Assembly, A/61/882,
(26 April 2007).
JS2, para. 56.
CMA, para. 4.2.1.3.
CTUHR, para. 33 and referring to A/HRC/21/12, para. 131.6. The recommendations have been
noted (A/HRC/21/12 Add.1, para4(c)).
JS14 p. 1, referring to A/HRC/21/12, para. 131.32 (Ireland).
JS14, p. 3.
JS2, paras. 57 and 58. See also JS5, para. 6.5.
JS1, paras. 31-36.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.10,
129.19, 129.21, 130.2, 130.5, 131.9, 131.10, 131.12, 131.13, 131.16, 131.17, 131.27, 131.30,
131.33 - 131.35.
Karapatan, para. 4.
NCCP, paras. 10 and 11, referring to A/HRC/21/12, para. 129.3 (Palestine and Qatar).
AI, pp. 2-3 and fn. 18 referring to A/HRC/21/12, para. 131.13 (Iraq).
JS4, para.12.6.
JS8, para. 37. JS8 made a recommendation (para. 47.10).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.7 and 129.8.
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JS4, para. 3.1. JS4 made a recommendation (para. 12.1).
JS13, para. 60. JS13 made a recommendation (para. 71.).
JS4, para. 6.2. It made a recommendation (para. 12.9). See also JS13, para. 55.
JS4, para. 9.1.
JS11, para. 40.
JS4, paras. 5.2 and 12.2. See also JS13 para. 56.
JS6, para.11. JS6 made recommendations (para. 13).
JS13, paras. 7 and 8.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.45 (Myanmar) and 130.8
(Nicaragua).
IBON, para. 1.
JS2, para. 50. See also OHR, p. 2.
CRCN-P, paras. 3 and 29.
Karapatan, paras. 5, 17 and 21. Karapatan made a recommendation (para. 23).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.12, 129.13, 129.14-129.18, 129.20,
129.22, 129.24, 129.25, 129.35, 130.3, 130.4, 131.18, 131.16, 131.24, 131.25, 131.26.
JS19, para. 26. JS19 made recommendations (paras. 46 and 47); See also JC, paras. D. 1, D.3 and
D.4; JS2, paras. 24 and 27.
AHCR, paras. 10 and 37.
NCCP, paras. 3 and 4, referring to A/HRC/21/12, paras. 129.12 (Republic of Korea, Singapore,
and Holy See), 129.13 (Germany, France, Trinidad and Tobago,), 129.14 (Germany), 129.15
(Spain, United States of America), 129.16 (Sweden and Timor-Leste) 131.22 (Switzerland) and
A/HRC/21/12/Add.1, para. (3) (f). See also PCPR, para. 5.
For recommendations from the 2008 review see A/HRC/8/28, 23 May 2008, para. 58 (6) (Holy
See and Switzerland), read together with A/HRC/8/28/Add.1, 25 August 2008, p. 2, paras. 2 (e)
and (f). For recommendations from the 2012 review see A/HRC/21/12, 9 July 2012, paras. 129.13
(France and Trinidad and Tobago), 129.14 (Germany), 129.15 (Spain and the United States of
America), 129.16 (Sweden, Timor-Leste and the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland), 129.17 (Republic of Korea and Egypt), 129.28 (Indonesia), 129.29 (Republic of Korea,
Austria and the Netherlands), and 129.32 (Canada).
JS10, para. 5.
AI, p. 1 and fn. 1 referring to A/HRC/21/12, paras. 129.14 (Germany) and 129.15 (Spain and
United States of America). AI made recommendations (p. 6).
AHRC, para. 29. AHRC made recommendations (paras. 38-40).
JS2, paras. 21 and 25. See also JS12, para. 2.10. JS12 made recommendations (para. 6.19.); JS19,
para.15. JS19 made recommendations (paras. 28-36); JC, para. C. 3. JC made a recommendation
(para. E.3); Karapatan, para. 22; TCC p. 1.
TCC, pp.1-2.
JS12, para. 2.9. See also JS19, para. 14; JC, para. C.1.
JS1, para. 19. See also JC, para. C. 2.
PCPR, para. 30. PCPR made a recommendation (para. 30 (1).
HRW, p. 3.
For recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.12 (Republic of Korea, Singapore and Holy
See), 129.13(Germany, France and Trinidad and Tobago), 129.15, (Spain and United States of
America), 129.16 (Sweden, Timor-Leste and United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland), 129.28 (Indonesia), 129.29 (Republic of Korea, Austria and Netherlands) and 129.35
(France).
For recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 131.1 (Argentina, Belgium, Brazil, Japan, France
and Chile), 131.12 (Canada), and 131.15 (Norway, Mexico and United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland). For positions on the recommendations, see A/HRC/21/12/Add.1.
AI, p. 1, referring to A/HRC/21/12, paras. 129.15 (Spain and United States of America) and
129.16 (Sweden and Timor Leste).
AI, p. 1
JS1, paras. 12 and 21-24.
JS1, para. 20.
JS17, para. 6. See also JS19, paras. 5-9. JS19 made recommendations (paras. 37-40), Karapatan,
para. 8; HRW, pp. 3-4.
JS17, para. 5. See also JS15, para. 66.
JS17, paras. 13-15. JS17 made recommendations (paras 16 and 17).
AI, p. 1 and fn. 7 referring to A/HRC/21/12, para. 129.21 (France, New Zealand and Denmark.
See also NCCP, paras. 12 and 13.
JS17, para. 28. JS17 made recommendations (paras. 34-37).
NCCP, para. 17. NCCP made a recommendation (para. 20 (v). See also JS17, para. 45.
For recommendation see A/HRC/21/12, paras 129.25 (Chile).
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JS2, paras. 42 and 43. JS2 made recommendations (paras. 46-49); See also NCCP, paras. 14 and
15; Karapatan, para. 7. Karapatan made a recommendation (para. 24).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.26-129.34, 131.20-131.22, 131.31,
NCCP, para. 17,referring to A/HRC/21/12, para. 129.29 (Spain, Republic of Korea and the
Netherlands). NCCP made a recommendation (para. 20 (iv),
JS3, para. 16.
JS3, para. 27. JS3 made recommendations (paras. 33.4 and 33.7).
JS3, para. 29. JS3 made recommendations (paras. 33.5 and 36.6).
JS6, paras. 33 and 34. JS6 made recommendations (para. 35.). See also Salinlahi, para. 32.
JS12, paras. C, 3.1 - 3.4. See also JS19, para. 23.
Salinlahi, para. 33.
JS2, para. 28, referring to A/HRC/21/12, paras 129.15 (United States of America), 129.26
(Spain), 129.29 (Republic of Korea, Austria, Netherlands), 129.30 (Australia). JS2 made
recommendations (paras. 36-41).
HRW, p. 5, referring to A/HRC/21/12, paras. 129.31 (United States of America) and 129.32
(Canada).
IFI-RPRD, para. 18.
NUPL, p. 1, referring to A/HRC/21/12, para. 129.30 (Australia).
NUPL, para. 1. NUPL cited cases of impunity (2-7).
AI, p. 2.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 131.32.
ADF, paras. 18-23. ADF made recommendations (para. 24).
JC, paras. A. 2 and 3. JC made a recommendation (para. E.1).
UCCP, para. 5.
UCCP, paras. 5-9. UCCP made recommendations (para. 17).
JS11, paras. 14-16. JS11 made recommendations (para. 40).
JS5, paras. 4.2-4.4. JS5 made recommendations (para. 6.3). See also JS11, para. 12; JS2, para. 12.
JS2 made a recommendation (17).
NCCP, para. 6., referring to A/HRC/21/12, para. 129.35(France).
JS14, p.1 referring to A/HRC/21/12, paras. 129.35 (France) and 131.32 (Ireland). For the position
taken by the Philippines on the recommendations see A/HRC/21/12/Add.1. See also FLD, para.
5.
JS14, p. 2.
JS2, para. 4. JS2 made recommendations (paras. 8-10), See also JS5, para. 3.1, and Annex
referring to A/HRC/21/12, paras. 129. 35, 131.15, 131.31, and 131.32.
FLD, paras. 5 and 6.
FLD, para. 19.
JS2, para. 14. JS2 made recommendations (paras. 18 and 19). See also JS15, paras. 49-51; IFIRPRD, para. 5; Karapatan, para. 9; NCCP, para. 7.
Karapatan, para. 10. Karapatan made a recommendation (para. 30).
JS5, paras. 3.3 and 6.2. For recommendations see para. 6.2.
JS5, para. 2.2.
JS5, paras. 5.2-5.4. JS5 made recommendations (para. 6.4).
The presidential and general elections were held on 9 May 2016 (TCC, p. 1).
TCC, p. 3.
Those barriers included the remoteness of the locations where they live and the considerable
distances they must travel to register or to vote; the high levels of illiteracy which render the
voting process highly inaccessible; and the lack of legal documentation to facilitate voter
registration (TCC, p. 2).
TCC, p. 2. TCC made a recommendation (p. 3).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.23, 130.3 and 130.4.
JS6, para. 20.
JS6, para. 22(a) referring to A/HRC/21/12, paras. 129.22 (Norway) and 130.3 (Spain, Belarus,
Holy See, Netherlands, Uruguay, Latvia).
JS6, para. 22. For other recommendations see para. 22. See also JS21, para. 7.
CMA, para. 8.6.
CMA, para. 8.8.
JS21, para. 10. JS21 made recommendations (para. 11).
JS11, para. 22. JS11 made recommendations (para. 40).
JS22, paras. 13-18. JS22 made recommendations para. 43. See also JS11, paras. 31 and 31.
JS22, paras. 24 and 25. JS22 made recommendations (para. 43).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.11, 129.38 and 129.39.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. A/HRC/21/12, para. 129.36.
DJP, paras. 10-12. DJP made recommendations (paras. 30 and 31).
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COURAGE, paras. 1-4. COURAGE made recommendations (p. 7).
CTUHR, paras. 4, 5 and 7. CTUHR made recommendations (para. 33 (ii)). See also JS20, para. 4.
CTUHR, para. 13.
CTUHR, para. 15.
CTUHR, para. 16.
JS8, paras. 18-20.
JS8, para. 23. JS8 made a recommendation (para. 47.5).
JS8, para. 24. See also CTUHR, para. 17; GABRIELA, para. 8.
CTUHR, para. 20, referring to the DOLE Department Order 131-13, (2013) Rules on Labor Law
Compliance System.
CMA, para. 1.1.
CMA, para. 6.1. CMA made proposals (paras. 6.2-6.9).
MIGRANTE, pp. 3-4. MIGRANT made recommendations (pp. 5-6.).
CTUHR, paras. 23 and 25.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.36 and 129.37.
JS1, para. 14.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.36 and 129.37.
For recommendations see A/HRC/21/12, paras. 129. 36 (Bangladesh, Cuba, Saudi Arabia,
Venezuela (Bolivarian Republic of), and Russian Federation) and 129.37 (Bahrain, Brunei
Darussalam, Malaysia and United Arab Emirates).
JS8, para. 12. JS8 made a recommendation (para. 47.8). See also GABRIELA, para. 5; and
Salinilahi, para. 41.
JS8, p. 1. See also GABRIELA, para. 7.
KMP, p. 1.
For recommendations see A/HRC/21/12 referring to paras. 129.38 (Qatar and Viet Nam) and
129.39 (Cuba and Pakistan).
JS6, paras 41-43. JS6 also made other recommendations (para. 43).
See DJP, paras. 27 – 29.
DJP, para. 6. DJP made recommendations (paras. 35 and 36).
JS8, para. 14.
JS8, para. 47.8.
KMP, p. 1.
KMP, para. 3.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.40 and 129.41.
AI, p. 2 and fn. 12 referring to A/HRC/21/12, paras. 129.7 (Spain), 129.40 (Switzerland and
Sweden) and 129.41 (Slovakia and New Zealand.
AI, p. 2. AI made recommendations (p. 6).
AI, p. 5.
JS20, para. 36.
JS6, para. 45.
JS6 referred to A/HRC/21/12, paras. 129.40 (Sweden) and 129.41 (New Zealand).
JS6, para. 47. For other recommendations made see para. 47.
JS7, para. 9. JS7 made recommendations (para. 28).
AI, p. 5.
JS7, p. 3. See also JS13, para. 43.
ADF, paras. 3-6.
ADF, para. 17. ADF made recommendations (para. 24).
JS8, pars. 28-30.
JS13, para. 18.
HRW, p. 8.
JS13, para. 13.
JS13, para. 16. JS13 made a recommendation (para. 16).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.42 and 129.43.
IBON, para. 34.
JS6, paras. 36-39. JS6 made recommendations and that context referred to A/HRC/21/12, para.
129.42 (Saudi Arabia and Holy See).
ERI, paras. 12-13.
ERI, para. 10.
GG, p. 2
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.7 and 129.8.
JS20, p. 2.
JS20, para. 4. JS20 made recommendations (para. 41).
JS20, para. 3.
GABRIELA, paras. 11 and (i). GABRIELA made recommendations (para. ii).
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(JS11, para. 17. JS 11 made recommendations (para. 40).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 131.5.
For recommendations see A/HRC/21/12, para. 129.24 (Portugal, France, Uruguay and
Liechtenstein).
JS6, para.19.
JS3, para. 5, referring to A/HRC/21/12, paras. 129.10 (Brunei Darussalam), 129. 24 (France and
Uruguay), 129.29 (Republic of Korea and the Netherlands).
JS3, paras. 33.2 and 33.3.
Salinlahi, para. 29.
JS3, paras. 36 and 38.13.
JS6, paras. 23 and 24. JS6 made recommendations (para. 28).
JS6, para. 30.
JS6, para. 32 referring to A/HRC/21/12, para.129.25 (Chile). For other recommendations see
para. 32.
CRCN-P, para. 7.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 130.6.
JS20, para. 14.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 129.44.
The collective term used for the indigenous peoples of Mindanao (RMP-NMR, fn.1).
RMP-NMR, para. 5. RMP-NMR made a recommendation (para. 33).
TCC, p. 2. TCC made a recommendation (p. 3). See also RMP-NMR, para. 31. RMP-NMR made
a recommendation (para. 38).
JS10, para. 11.
See also JS18, p. 3.
JS2, para. 50. JS2 made recommendations (paras. 53 and 54).
JS10, paras. 14-19.
JS10, para. 20. JS10 made recommendations (p. 7, paras. 2-5); See also IFI-RPRD, para. 6.
JS10, para. 21. See also JS15, paras. 54-62.
NCCP, para. 19.
JS2, para. 51, referring to A/HRC/21/12, para. 129.11(Thailand). JS2 made a recommendation
(para. 55).
ERI, para. 19.
ERI, para. 20. ERI made recommendations (para. 24 (h) and (i).
JS18, p. 4. See also CRCN-P, para. 17. CRCN-P made recommendations (para. 29).
JS16, p. 1.
JS16, p. 1.
JS20, para. 17.
JS20, para. 18. JS20 made recommendations (para. 42).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 130.7.
JS9, p. 7.
PCPR, paras. 28 and 29. PCPR made a recommendation para 30 (2). See also JS8, para. 47.1 and
47.3. See also Karapatan, para. 28; KMP, para. 3.
JS16, p. 1. JS16 made recommendations (pp. 2 and 8).
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