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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗الفلبني

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف ذلـك      
الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عـن األمـم   املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من           

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف . املتحدة
لـس  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم        . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        

وبالنظر إىل . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . حقوق اإلنسان 
 ١كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي                  

معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن ويف حال عدم وجود . ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فـإن     . كانت ال تزال صاحلة   

أو إىل املستوى / معاهدة ما واالفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على
  .املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

                                                      

  . مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صحة املعلومات واملراجع الواردة فيها  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

 /اإلعالنات
  فظاتالتح

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

 االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال     
 التمييز العنصري

  هـيوني/ حزيران١٥
١٩٦٧  

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
 واالجتماعية والثقافية 

  هــيوني/ حزيران٧
١٩٧٤  

  --  وجدال ي

ــشرين األول٢٣  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية /  ت
  ١٩٨٦أكتوبر 

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد
  نعم): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل       
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  سـأغسط/ آب٢٢
١٩٨٩  

  --  ال يوجد

ي الثاين للعهـد الـدويل      الربوتوكول االختيار 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل       

  إلغاء عقوبة اإلعدام

  /ن الثاينـ تشري٢٠
  ٢٠٠٧نوفمرب 

  --  ال يوجد

 اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز      
  ضد املرأة

  ســأغسط/ آب٥
١٩٨١  

  --  ال يوجد

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      
  ل التمييز ضد املرأةأشكا

  /ن الثاينـ تشري١٢
  ٢٠٠٣نوفمرب 

ــق   ال يوجد ــراءات التحقي ــان (إج  ٨املادت
  نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  هـيوني/ حزيران١٨
١٩٨٦  

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد
  ال: )٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  سـأغسط/ آب٢١  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٠  

  --  ال يوجد

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
  املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  سـأغسط/ آب٢٦
٢٠٠٣  

  --  )٣(نعم

اقية حقوق الطفـل    الربوتوكول االختياري التف  
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       

  األطفال يف املواد اإلباحية

  --  ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        
  املهاجرين وأفراد أسرهم

الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول   ال يوجد  ١٩٩٥يوليه / متوز٥
  ال): ٧٦املادة(

  ال): ٧٧املادة ( األفراد شكاوى
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة           : (املعاهدات األساسية اليت ليست الفلبني طرفاً فيها      

تفاقية حقوق األشخاص ذوي ا، والربوتوكول االختياري امللحق ب   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     و القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،    
  ).االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واإلعاقة

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  ةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤نعم باستثناء اتفاقييت   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول األول  )٦(ت اإلضافية امللحقة هبا والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(ة اليونسكو اتفاقي
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الربوتوكول االختياري الثاين   ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بانضمام الفلبني إىل          ٢٠٠٣يف عام     - ١
وصـدقت الفلـبني علـى      . )٨(قوبة اإلعدام للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء ع         

  .)٩(٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠الربوتوكول املذكور يف 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

أحاطت جلنة حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة                   - ٢
 على التوايل باإلطار القانوين املتقدم إىل حد ما، ورّحبت ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥األعوام علماً يف ، )اليونيسيف(

؛ وقـانون مناهـضة   ٢٠٠٣بالكثري من املبادرات التشريعية اليت تشمل قانون مناهضة االجتار يف األشخاص لعام         
 الذي عّدل القانون اخلاص ٢٠٠٣ لعام ٩٢٣١؛ والقانون اجلمهوري رقم ٢٠٠٤العنف ضد النساء وأطفاهلن لعام 

 الذي عّدل مدونة    ٢٠٠٤ لعام   ٩٢٥٥اإليذاء واالستغالل والتمييز؛ والقانون اجلمهوري رقم       من  اية األطفال   حلم
؛ ١٩٩٨؛ وقانون مساعدة ضحايا االغتصاب لعام ١٩٩٧األسرة يف الفلبني؛ والقانون املتعلق مبحاكم األسرة لعام 

. )١٠(١٩٩٧صادي وختفيف وطأة الفقر لعام وقانون اإلصالح االقت، ١٩٩٧وقانون حقوق الشعوب األصلية لعام 
وعلى الرغم من سن هذه القوانني، الحظت اليونيسيف أن األطفال والنساء الضحايا غالباً ما يواجهون صعوبات            
يف السعي إىل حتقيق العدالة فيما يتعلق باملمارسات التمييزية اليت يتعرضون هلا واجلرائم اليت ُترتكب حبقهم، بالرغم 

ويف هذا السياق، . )١١(األطفالظروف د اجلارية جلعل النظام القانوين والقضائي يراعي املنظور اجلنساين ومن اجلهو
 الدولة باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملواءمة تشريعاهتا مواءمةً تامة مـع            ٢٠٠٥أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام       
  .)١٢(أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل

إزاء افتقار التشريعات الوطنية إىل عن قلقها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة  عربت  أ،  ٢٠٠٦ويف عام     - ٣
أعربت و. )١٣( من االتفاقية، وجيمع بني التمييز املباشر وغري املباشر على السواء          ١تعريف للتمييز يتسق مع املادة      

ألحوال الشخصية للمسلمني الذي جييز     خاص إزاء األحكام التمييزية املوجودة يف قانون ا       اللجنة عن قلقها بوجه     
وحثّت اللجنة الدولة . )١٤(زواج الفتيات دون الثامنة عشرة، فضالً عن قلقها إزاء تعدد الزوجات والزجيات املدبرة

على تعزيز اإلطار القانوين من أجل تعزيز املساواة اجلنسانية والتعجيل كذلك باعتماد مشاريع القوانني اليت مل ُيبت 
مواءمة القوانني الوطنية ذات الصلة مـع       عملية  د، والشروع يف إجراء مجيع التنقيحات الضرورية لتسريع         فيها بع 

عدم وجود تشريع حمدد    بقلق  ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ١٩٩٧ويف عام   . )١٥(أحكام االتفاقية 
يتسىن حظر التمييز العنصري، وفقاً لتعريفه وأوصت اللجنة بتعديل التشريعات احمللية لكي . حيظر التمييز العنصري

  .)١٦(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من ١ من املادة ١يف الفقرة الوارد 

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

ى املركـز  ، عل)CHRP(حصلت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان         - ٤
ورحبت . )١٧( كجزء من إجراء االستعراض القياسي٢٠٠٧، وجرى اعتمادها ثانيةً يف عام ١٩٩٩ يف عام "ألف"

اللجنـة  بإنشاء  ،  )١٩(٢٠٠٥، وجلنة حقوق الطفل يف عام       )١٨(١٩٩٧جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام        
ق الطفل عن قلقها إزاء حمدودية والية ومـوارد  ومع ذلك، أعربت جلنة حقو). CHRP(الفلبينية حلقوق اإلنسان  

وأوصـت جلنـة    . )٢٠(اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان، مع التسليم مبا تضطلع به من أنشطة تتعلق حبقوق الطفل             
مبا يكفي  ،  كما أوصت بتزويد اللجنة   حقوق الطفل بتوسيع والية اللجنة الفلبينية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل            

  .)٢١(من أجل تدعيم قدرهتا على التحقيق يف فرادى الشكاوى بطريقة تراعي مصاحل الطفلمن املوارد 
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   التدابري السياساتية–دال 

  للنـهوض باألطفـال  سـتراتيجية   ا، رحبت جلنة حقوق الطفـل بـإطالق خطـة إطاريـة             ٢٠٠٥يف عام   و  -٥
بالنهج الكلي الذي اعُتمـد ملعاجلـة       ، ورحبت   "طفل القرن احلادي والعشرين   " أُطلق عليها اسم     ٢٠٢٥-٢٠٠١للفترة  

ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة خبطـة         . )٢٢(القضايا املتصلة حبقوق الطفل وما يتعلق بذلك من تقدم ونقائص         
  .)٢٣(إىل تفعيل االتفاقية ومنهاج عمل بيجنيوترمي ) ٢٠٠٥-١٩٩٥( املنظور اجلنساين ياليت تراعالتنمية الفلبينية 

، وضعت الفلبني خطة عقد التثقيف يف جمـال         )٢٤(يتعلق بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       وفيما    -٦
جمموعة من حلقات العمل االستشارية على      عقد  وقد وضعت هذه اخلطة عن طريق       ). ٢٠٠٧-١٩٩٨(حقوق اإلنسان   

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيـع        ية  عملوهي ترمي إىل إضفاء الصبغة املؤسسية على        ،  الصعيدين الوطين واحمللي  
  .)٢٥(وجتمع هذه اخلطة خططاً حمددة للقطاعات الرمسية وغري الرمسية واجملتمعية. قطاعات اجملتمع اليت حتظى باألولوية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  )٢٦(هيئة املعاهدة
ر تقرير قُدم آخ

  حالة اإلبالغ رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
التمييـز   جلنة القـضاء علـى    

  العنصري
تأخر تقدمي التقارير من اخلامس عـشر       --  ١٩٩٧أغسطس /آب  ١٩٩٧

 إىل  ١٩٩٨إىل التاسع عشر من عـام       
   على التوايل٢٠٠٦عام 

ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
 الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل الرابع         --  ١٩٩٥مايو /أيار  ١٩٩٤
، وقـدمت يف عـام      ١٩٩٥منذ عام   
  ٢٠٠٨، وسينظر فيها يف عام ٢٠٠٦

  ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام   --  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
تأخر تقدمي التقارير مـن الثـاين إىل          --  ١٩٨٩  ١٩٨٩  جلنة مناهضة التعذيب

 إىل عـام  ١٩٩٢اخلامس مـن عـام      
   على التوايل٢٠٠٤

 جلنة القـضاء علـى التمييـز      
  ضد املرأة

حيني موعد تقدمي التقريـرين الـسابع           ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٤
  ٢٠١٠والثامن يف عام 

ريـرين الثالـث    حيني موعد تقدمي التق       ٢٠٠٥يونيه /حزيران  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٧والرابع يف عام 

ــل   ــوق الطف ــة حق  –جلن
الربوتوكول االختياري املتعلـق    
باشتراك األطفال يف الرتاعـات     

  املسلحة 

  ٢٠٠٧قدم التقرير األويل يف عام   --  --  --

 الربوتوكول  –جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  واد اإلباحيةيف امل

 تــأخر تقــدمي التقريــر األويل منــذ  --  --  --
  ٢٠٠٤عام 

محاية حقوق مجيـع العمـال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 تــأخر تقــدمي التقريــر األويل منــذ  --  --  --
  ٢٠٠٤عام 
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  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

إجراءات اإلنذار املبكـر    طار   يف إ  `سوبانون`ستنظر جلنة القضاء على التمييز العنصري يف حالة مجاعة            - ٧
 ٧فربايـر إىل    / شباط ١٨، وذلك خالل دورهتا الثانية والسبعني املزمع عقدها يف الفترة من            واإلجراءات العاجلة 

، ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠على أن تقدم، يف وثيقة واحدة حبلول بقوة وحثت اللجنة الفلبني . ٢٠٠٨مارس /آذار
إىل التاسع عشر اليت تأخر تقدميها، بغية النظر فيها خالل الدورة السابعة عشرة تقاريرها الدورية من اخلامس عشر 

  .)٢٧(٢٠٠٨أغسطس / آب١٥يوليه إىل / متوز٢٨للجنة املزمع عقدها يف الفترة من 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  ال  توجيه دعوة دائمة
 آخر الزيـارات أو التقـارير املتعلقـة       

  بآخر البعثات
يونيـه  / حزيـران  ١ -مـايو   / أيـار  ٢٠ (اص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين    املقرر اخل 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٤-٦ (ثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً     ومم؛  )٢٨()٢٠٠٢
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـشعوب     و؛  )٢٩()٢٠٠٢
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام      و؛  )٣٠()٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١١-٢ (األصلية

  .)٣١()٢٠٠٧فرباير / شباط٢١-١٢ (خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة        و؛  )٢٠٠٣ (املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق      الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  .)٢٠٠٦أكتوبر /ل تشرين األو٢ (واحملامني
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      

  عليها بعد
؛ )٢٠٠٦، رسـالة تذكرييـة يف      ٢٠٠٢ (املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين      

املقرر اخلاص املعين باحلق    و؛  )٢٠٠٥فرباير  / شباط ١(املقرر اخلاص املعين بالنفايات السامة      و
الفريق العامل  و؛  )٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣رسالة تذكريية يف    ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧(يف الغذاء   

اخلـاص    واملقـرر ؛)٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ (املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي
 ٩ (املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة اإلرهـاب            

اخلـبري  و؛  )٢٠٠٧أكتـوبر   /ألول تـشرين ا   ١٨ديسمرب، رسالة تذكريية يف     /كانون األول 
  .)٢٠٠٦ (املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 أن  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً           الحظ    التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٣٢(تام معهريا على تعاون احلكومة الجناح الزيارة اليت قام هبا اعتمد كث

والنداءات  الردود على رسائل االدعاء   
  العاجلة

إىل أُرسل  ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١إىل   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يف الفترة من    
وباإلضافة إىل البالغات املتعلقة جبماعات حمددة، مشلت       .  احلكومة ما جمموعه ثالث رسائل    

وخالل الفتـرة نفـسها،     .  امرأة ٤٣بينهم  من    شخصاً ٢٨٣ب هذه الرسائل بالغات تتعلق     
  .) يف املائة٥٦( بالغاً ٥١ة على ردت احلكوم

  --  متابعة الزيارات 
الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     

  )٣٣(مواضيعية
 اسـتبياناً أرسـلها أصـحاب واليـات         ١٢أجابت الفلبني على ستة استبيانات من أصل        

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   /كانون الثاين  ١ بني   )٣٤(اإلجراءات اخلاصة 
  .)٣٥(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

يشمل عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع الفلبني العمل يف إطار شراكات مع احلكومة وطائفـة                  - ٨
لف اجلهات الفاعلة التابعة للدولة، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، واسعة من الشركاء الوطنيني مبا يف ذلك خمت

وعلى الصعيد الوطين، تعكف املفوضية علـى تنفيـذ         . )٣٦(والفريق القطري التابع لألمم املتحدة    ،  واجملتمع املدين 
ت، مبـا يف    مشروع يهدف إىل إشراك خمتلف اجلهات الفاعلة يف عملية اإلبالغ ومتابعة توصيات هيئات املعاهدا             

وعلـى الـصعيد    . )٣٧(٢٠٠٧ذلك من خالل حلقات العمل التدريبية اليت استضافت الفلبني واحدة منها عـام              
 ٢٠٠٧دورات تدريبية، مبا يف ذلك حلقة عمل إقليمية ُعقدت عام /اإلقليمي، استضافت الفلبني عدة حلقات عمل

 بشأن األساليب اليت ٢٠٠٥رة تدريبية ُنظمت عام تتعلق بإنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا، ودو       
ويف إطار خطة املفوضة . )٣٨(تتبعها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان للتحقيق يف املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان  

ت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السامية لإلدارة اإلستراتيجية للفترة      يف إطـار   قع إيفاد مستشار يف جمال حقوق اإلنـسان         و، ُي
 مسامهات مالية منتظمة لـدعم      ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤وقدمت الفلبني خالل الفترة من      . ٢لعاملي لإلجراء   الربنامج ا 

  .)٣٩(عمل املفوضية

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

تكفل معاملة مجيع   ، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً باألحكام الدستورية اليت           ٢٠٠٣يف عام     - ٩
األشخاص معاملة متساوية أمام القانون، وحثت الفلبني على اختاذ اخلطوات الالزمة العتماد تـشريعات حتظـر                

 على تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ملنع مظاهر          أيضاًوحثت اللجنة الفلبني    .  حظراً صرحياً  ممارسة التمييز 
  .)٤٠(التعصب والتمييز حبكم األمر الواقع

ويف حني تالحظ جلنة حقوق الطفل أحكام قانون حقوق الشعوب األصلية والربامج واملشاريع املتعلقـة                 - ١٠
إزاء التمييز ضد األقليات والشعوب األصلية      فقد أعربت عن قلقها     باألطفال املنتمني إىل أقليات وشعوب أصلية،       

 األطفال املنتمني إىل الشعوب األصلية واألقليات ، أوصت اللجنة الفلبني بأن تكفل متتع٢٠٠٥ويف عام . واملسلمني
متتعاً تاماً جبميع حقوق اإلنسان املتعلقة هبم على قدم املساواة ومن دون متييز؛ وأن تعزز جهودها الرامية إىل تنفيذ     

إىل  وبرامج تكفل وصول هؤالء األطفال، على قـدم املـساواة،            تقوم بوضع وتنفيذ سياسات   وأن  هذا القانون   
؛ وأن تسعى إىل اختـاذ      يةت مالئمة من الناحية الثقافية، مبا يف ذلك اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم           خدما

  .)٤١(رفاه هؤالء األطفالمتّس، فيما متّس، تدابري فعالة للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة اليت 

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص - ٢

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن فرض عقوبة اإلعدام إلزامي بالنسبة لعدد من            ، الحظت   ٢٠٠٣يف عام     - ١١
 يف إطـار   "األشد خطورة "وميتد ذلك ليشمل عددا كبريا من اجلرائم اليت ال ينطبق عليها تعريف اجلرائم              . اجلرائم
 على اختاذ تدابري إللغـاء      وحثت اللجنة الفلبني  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ) ٢(٦املادة  
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من العهد اليت حتظر    ) ٥(٦ على كفالة االمتثال للمادة      مجيع القوانني اليت جتيز فرض عقوبة اإلعدام، وحثتها أيضاً        
  .)٤٢(فرض عقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة

إلنسان عن قلقهما إزاء انتهاكات حق األطفال يف احلياة وأعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق ا     - ١٢
 على التوايل على بذل كافة      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ يوحثتا الفلبني يف عام   . بسبب عدة أمور منها الرتاع الداخلي املسلح      

ات قتل اجلهود لتعزيز محاية حق مجيع األطفال يف احلياة والبقاء والنماء، وذلك عن طريق اختاذ تدابري فعالة ملنع عملي         
  .)٤٣(القضاء وإجراء حتقيقات شاملة يف مجيع حاالت القتل املزعومة وتقدمي اجلناة إىل العدالةنطاق األطفال خارج 

وأثار املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة قضية اإلعدامات خارج نطاق القضاء اليت تطـال الناشـطني                 - ١٣
 عـن   ، فـضالً  )٤٦(قادة وأعضاء منظمات الشعوب األصـلية     ، و )٤٥(، واملدافعني عن حقوق اإلنسان    )٤٤(اليساريني

املقرر اخلـاص املعـين     ، أدان   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨وعلى سبيل املثال، يف     . )٤٧(الصحفيني واملراسلني الصحفيني  
   عملية قتل أحد الناشطني يف جمال حقـوق اإلنـسان        حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        

 /، وقد كان القتيل أحد الذين حتاور معهم املقرر اخلاص خالل زيارته للفلبني يف شـباط     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٠يف  
 قضية القتل خارج نطاق القضاء يف إطار جهود وأثار املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة أيضاً   . )٤٨(٢٠٠٧فرباير  

  .)٤٩(اشتركت فيها مجاعات مسلحةنزاعات بني الفالحني وأصحاب األراضي ثارت اإلصالح الزراعي اليت أ

 من اًوخالل السنوات األخرية، كان القلق يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل وعدد  - ١٤
االحتجاز " - املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة إزاء التقارير املتعلقة باستمرار واتساع نطاق تعذيب احملتجزين             

وأعربت هذه اجلهات عن قلقها إزاء االفتقار إىل تشريعات حتظر          . ملكلفني بإنفاذ القوانني  اعلى يد    -  "االنفرادي
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـضرورة أن ُيكفـل           ٢٠٠٣ويف عام   . )٥٠(التعذيب على وجه اخلصوص   

جلنـة  أعربت  و. )٥١(زإىل حمام وطبيب بعد االعتقال مباشرة وخالل مجيع مراحل االحتجا         اجملاين  الوصول الفعلي   
 توصيتها السابقة   ٢٠٠٥وأكدت من جديد يف عام      . خاص إزاء احتجاز األطفال   عن قلقها بوجه    حقوق الطفل   

مستوى احلمايـة   توفر لألطفال   املتعلقة بسن قانون حلظر وجترمي التعذيب وأوضحت أن التشريعات املوجودة ال            
فلبني أن تكفل حصول األطفال الضحايا علـى اخلـدمات          وطلبت من ال  . التعذيب وإساءة املعاملة  من  املناسب  

  .)٥٢(املالئمة يف جماالت الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماج

بإنشاء حماكم األسرة يف املدن الكربى مـن أجـل          جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ويف حني ترحب      - ١٥
سفاح احملارم، فإهنا ال تزال     ، مبا يف ذلك     رتيل هنج نشط حلماية حقوق النساء واألطفال من العنف امل         اتباعتشجيع  

 ١٩٩٧اللجنة، مع التقدير، قانون مكافحة االغتصاب لعام        تالحظ  و. تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد املرأة      
جرمية ضد الشخص، وليس جمـرد      االغتصاب  الذي يعيد تعريف االغتصاب ويوسع نطاق ذلك التعريف ليصبح          

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال أن . يض، ويعترف صراحة جبرمية االغتصاب الزوججرمية اعتداء على العر
يؤدي قيام املرأة فيما بعد، بصفتها الطرف املعتدى عليه، بالعفو عن مرتكب اجلرمية إىل إلغاء البعد اجلنائي للفعل                  

  . )٥٣(وما يترتب عليه من تشديد للعقوبة

إزاء ارتفاع مستوى اجلرمية؛ واالنتهاك املتواصل  حقوق الطفل عن جزعها أعربت جلنة، ٢٠٠٥ ويف عام   - ١٦
والقصور العام الذي تعاين منه إدارة نظام قضاء األحداث يف الفلبني؛ وارتفاع          املخالفني للقانون؛   حلقوق األطفال   
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وغري ذلك )  اجلنسيمبا يف ذلك اإليذاء(عدد السجناء دون سن الثامنة عشرة؛ ودعاوى التعرض للتعذيب واإليذاء 
  .)٥٤(تعرض هلا األطفاليمن أشكال املعاملة املهينة اليت 

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء هشاشة وضع النساء القرويات ٢٠٠٦ويف عام   - ١٧
والحظت اللجنة . نداناو ذات احلكم الذايتيواملنتميات إىل الشعوب األصلية، وكذلك النساء املسلمات يف منطقة م

إىل اخلدمات الصحية، والتعليم، واملياه النظيفة، وخدمات       بقدر كاف   على وجه اخلصوص االفتقار إىل الوصول       
 إزاء ضيق سبل وصول النساء إىل أيضاًاللجنة بقلق وشعرت . الصرف الصحي، وتسهيالت احلصول على القروض
وناشدت اللجنة الفلبني إيالء اهتمـام  . ع، وعدم معاقبة اجلناةالعدالة يف حاالت العنف، وال سيما يف مناطق الرتا 

نداناو، وكفالـة   يخاص الحتياجات القرويات، والنساء املنتميات إىل الشعوب األصلية، والنساء املسلمات يف م           
وصوهلن إىل الرعاية الصحية، والضمان االجتماعي، والتعليم، واملياه النظيفة، وخـدمات الـصرف الـصحي،               

 أيـضاً وأوصت اللجنة   .  لتوليد الدخل واملشاركة يف عمليات صنع القرارات       ضي اخلصبة، ومنحهن فرصاً   واألرا
وكفالة اختاذ اخلطوات الالزمة    املساعدة القانونية،   الفلبني بكفالة وصول هؤالء النساء إىل العدالة من خالل توفري           

  .)٥٥(ملقاضاة مرتكيب أعمال العنف

 قد الحظت حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفلاملعنية كما أن اللجنة   - ١٨
، شـّجعت اللجنـة   ٢٠٠٣ويف عام . العديد من حاالت االجتار بالنساء واألطفال داخل البلد وعرب احلدود    بقلق  

لذين يتعاملون مع ضحايا    املعنية حبقوق اإلنسان الفلبني على كفالة توفري التدريب اجلنساين بغية توعية املوظفني ا            
، أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الفلبني بزيادة تعزيز التعـاون الثنـائي               ٢٠٠٦ويف عام   . )٥٦(االجتار

واملرور العابر واملقصد من أجل التصدي بفعالية أكـرب ملـسألة االجتـار يف              املنشأ  واإلقليمي والدويل مع بلدان     
بت جلنة حقوق الطفل بالتدابري اليت اُتخذت ملنع االجتار ومحاية الضحايا، كإنشاء ، رح٢٠٠٥ويف عام . )٥٧(النساء

التجنيد غري القانوين، واملبادرة املتعلقة بتعيني مدافع يف نقابات العمال ُيعىن مبسألة            مبكافحة  جمالس التنسيق املعنية    
وأعربت . يما االجتار بالنساء واألطفال   عمالة األطفال، وإنشاء جملس تنفيذي ملكافحة االجتار باألشخاص، وال س         

جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العوامل اليت تسهم يف أنشطة االجتار، كاستمرار الفقر، واهلجـرة املؤقتـة إىل                   
وحثت اللجنة الفلبني على إعادة النظر يف قوانينها احمللية . اخلارج، وازدياد السياحة اجلنسية، وضعف إنفاذ القوانني

ة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي، وتوفري برامج املساعدة املالئمة وإعادة إدماج األطفـال الـذين                املتعلق
  . )٥٨(أو االجتار/تعرضوا لالستغالل اجلنسي و

جلنة حقوق الطفل من جديد عن قلقها إزار ارتفاع عدد أطفـال الـشوارع،          عربت  ، أ ٢٠٠٥ويف عام     - ١٩
ضروب العنف واإليذاء، مبا يف ذلـك اإليـذاء واالسـتغالل           لشىت  اص  وسلطت الضوء على تعرضهم بشكل خ     

  . )٥٩(املخدراتواالستغالل االقتصادي وتعاطي اجلنسيان، 

 بشأن األطفال والرتاع املسلح، اعُتربت      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف تقريري األمني العام إىل جملس األمن لعامي           - ٢٠
. )٦٠(األطفـال حلقـوق   ى فيها توثيق حدوث انتهاكات خطرية        املثرية للقلق اليت جر    ١١ل االبلدان  أحد  الفلبني  

واستجابةً للحاجة إىل توفري احلماية لألطفال املتأثرين بالرتاع املسلح، ورد أن الفلبني ال تزال تنفذ أمراً رئاسـياً                  
ية األطفال  يتعلق بوضع برنامج متكامل لألطفال املنخرطني يف الرتاع املسلح، ويتضمن الربنامج والية حمددة حلما             

  .)٦١(املتأثرين
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  حتقيق العدالة وسيادة القانون - ٣

إزاء االفتقار إىل التدابري املالئمة للتحقيق يف جرائم ُيزعم         عن قلقها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت    - ٢١
، واملدافعني عن   قيام قوات وعمالء أمن الدولة بارتكاهبا، وال سيما اجلرائم اليت ارُتكبت ضد الناشطني اليساريني             

وعالوة على . حقوق اإلنسان، والصحفيني وقادة الشعوب األصلية، وإزاء عدم اختاذ تدابري ملقاضاة ومعاقبة اجلناة        
ذلك، شعرت اللجنة بقلق إزاء التقارير الواردة عن عمليات التخويف والتهديد باالنتقام اليت متنع من انُتهِكـت                 

تدابري الدولة  بأن تعتمد ٢٠٠٣وأوصت اللجنة يف عام    .  االنتصاف الفعال  حقوقهم وحرياهتم من التمتع باحلق يف     
  . )٦٢(تشريعية وغري تشريعية ملنع االنتهاكات وأن تكفل إنفاذ التشريعات بشكل فعال

سبيل املثال، الحظ فعلى . وأثار عدد من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة مسألة اإلفالت من العقاب  - ٢٢
 عدم إدانة أي شخص يف القضايا ص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًاملقرر اخلا

، ٢٠٠٧ويف عـام    . )٦٣(املتعلقة بالناشطني اليساريني، ومل تصدر إدانات إال يف ست قضايا تتعلق بقتل صحفيني            
التحقيـق  اختذت تـدابري     أن احلكومة    نساناملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإل         الحظ  

األولية يف معظم حاالت البالغات املتعلقة بدعاوى القتل اليت أُحيلت إليها، بيد أهنا مل تقم بعد بإحالة مـرتكيب                   
  . )٦٤(االنتهاكات إىل العدالة

حرية التعبري وتشكيل اجلمعيات واالجتماعات الـسلمية، وحـق           - ٤
  السياسيةاملشاركة يف احلياة العامة و

ومع .  احلق يف حرية التعبري، وحرية الصحافة وحرية التجمع وتشكيل اجلمعيات١٩٨٧يكفل دستور عام   - ٢٣
، ويقضي قانون التجمعات العامة     القدحللقوانني اجلنائية اليت تعاقب على التشهري و      ختضع  ذلك، فإن حرية التعبري     

جتمع عام، وينطبق ذلك على كافـة       أي   قبل تنظيم     بضرورة احلصول على تصريح من رئيس البلدية       ١٩٩٥لعام  
ويف عـام   . )٦٥(، أو يف مكان خاص أو يف حرم جامعة تابعة للدولة          "جتمعات احلرية "التجمعات اليت ال تنظم يف      

خطر شديد  "، قالت احلكومة إن املربر الوحيد لتقييد احلق يف حرية التعبري والتجمع يكمن يف درء وقوع                 ٢٠٠٦
  .)٦٦("عامة أو األخالق العامة، أو الصحة العامة أو أية مصلحة عامة أخرىعلى السالمة ال

املمثل اخلاص لألمني العـام     و،  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعبري         كما أن     - ٢٤
االطمئنـان الـيت    ، حالة عدم     قد الحظا بقلق، خالل السنوات األخرية      املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     

الصحفيون واملراسلون الصحفيون ومن حياولون محاية حقوق اإلنسان يف الفلـبني، وبعثـا برسـائل إىل          يعيشها  
احلكومة تتعلق باعتقاالت مزعومة واهتامات وّجهت ضد الصحفيني بدعوى العصيان أو التشهري على سبيل املثال، 

 ملكاتب حترير الـصحف ومطـابع الـصحف أو حمطـات            وتناولت الرسائل كذلك عمليات االقتحام املزعومة     
  .)٦٨(نفت الفلبني معظم هذه االدعاءاتوقد . )٦٧(إذاعية

  الئقيف التمتع مبستوى معيشي احلق يف الضمان االجتماعي و - ٥

 عدم كفاية االعتراف بالصحة اإلجنابية وحقوق أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء   - ٢٥
إزاء ارتفاع نسبة الوفيات النفاسية، وال سيما عدد الوفيـات          أعربت عن قلقها    و. ة ومحايتهما بالقدر الكايف   املرأ
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الناجتة عن عمليات اإلجهاض املستحث، وارتفاع معدل اخلصوبة، وعدم كفاية خدمات تنظيم األسرة، وتـدين               
ت اللجنة الفلبني على اختاذ تـدابري       ، حث ٢٠٠٦ويف عام   . مستوى استخدام موانع احلمل وصعوبة احلصول عليها      

  .)٦٩(ما اخلدمات املتعلقة باجلنس والصحة اإلجنابيةيالصحية، وال سحصول املرأة على الرعاية ملموسة لتعزيز 

عن قلقها جلنة حقوق الطفل أعربت وعلى الرغم من التدابري التشريعية وغري التشريعية اليت اختذهتا الفلبني،   - ٢٦
يئية كتلوث املاء واهلواء والتردي البيئي اليت تترتب عليها تبعات خطرية بالنسبة لـصحة ومنـاء                إزاء املشاكل الب  

وشعرت اللجنة بقلق إزاء التفاوتات اإلقليمية فيما يتعلق باحلصول على مياه الشرب النظيف والوصول              . األطفال
ىل احلكومة من ِقبل املقرر اخلـاص       رسائل إ أُرسلت  وفيما يتعلق بتلوث املياه،     . )٧٠(إىل خدمات الصرف الصحي   

على سبيل املثـال،    وتناولت الرسائل مسائل منها،     املعين باحلق يف الغذاء واملقرر اخلاص املعين بالنفايات السمّية،          
أعمال إحدى شركات التعدين اخلاصة اليت يزعم أهنا تسببت يف تلوث مياه البحر مبادة السيانيد، وأنشطة إحدى                 

.  اجلنسيات اليت يزعم أهنا ختلصت من كميات كبرية من الطمي املشبع بالسميات يف أحد األهنارالشركات املتعددة
جلنة ويف احلالة األوىل، ذكرت الفلبني أهنا قامت بإجراء حتقيقات وعلّقت أنشطة الشركة بصورة مؤقتة وشكّلت                

  .)٧١(قلتقصي احلقائ

وخالل السنوات األخرية، بعث املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق برسائل إىل احلكومة تتعلـق                  - ٢٧
مبزاعم اإلخالء القسري، وعمليات تدمري املنازل وإعادة التوطني الواسعة النطاق اليت ارتبطت بتطوير خط السكة               

ق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية بإرسال وقام هذا املقرر اخلاص واملقرر اخلاص املعين حبقو. احلديد
وبالنسبة للحالة األوىل، .  أسرة من مجاعة مانوبو ُيزعم أهنا أُرغمت على إخالء مساكنها ١١٥رسائل تتعلق حبالة    

ألسر الحظ املقرر اخلاص أن رد احلكومة مل يتناول مجيع الشواغل اليت أثارها، وأوصى مبواصلة احلوار بني الدولة وا
ويف احلالة الثانية، ردت احلكومة قائلة إن عمليـات اإلخـالء           . )٧٢(املتضررة من أجل التوصل إىل حل للمسألة      

  .)٧٣(القسري متت وفقاً للقانون

  األقليات والشعوب األصلية - ٦

ت ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريـا            ٢٠٠٣يف عام     - ٢٨
األساسية للشعوب األصلية اخلطوات اهلامة اليت اُتخذت واملتمثلة يف اعتماد القانون املتعلق حبقوق الشعوب األصلية 

 والقيام بعد ذلك بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الشعوب األصلية، مع استمرار الشعور بالقلق إزاء               ١٩٩٧يف عام   
توسيع نطاق التدابري اإلجيابية لتـشمل      بت اللجنة واملقرر اخلاص     وأوص. بطء أو عدم التنفيذ الفعال هلذا التشريع      

  .)٧٤(املسائل املتصلة باحلقوق يف األراضي

من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، أعربت جلنة القضاء على التمييز            ) د(٥وفيما يتصل باملادة      - ٢٩
 بشأن عمليات اإلخالء القسري وترحيل الشعوب األصلية من         عن قلقها إزاء التقارير الواردة    ١٩٩٧العنصري يف عام    

مناطق تنفيذ املشاريع اإلمنائية، وإزاء التقارير املتعلقة باستخدام القوة ملنع أبناء الشعوب األصلية من العودة إىل أراضي                 
جراءات عاجلة رحبت  وطلب إ مبكراً، أرسلت جلنة القضاء على التمييز العنصري إنذارا٢٠٠٧ًويف عام . )٧٥(أسالفهم

 الذي يقتضي مجلة أمور أخرى منها موافقة اجملتمعات         ١٩٩٧فيه باعتماد القانون املتعلق حبقوق الشعوب األصلية لعام         
ومـع ذلـك،   . احمللية للشعوب األصلية حبرية وبصورة مسبقة وعن علم على أي مشاريع إمنائية يف أراضي أسـالفهم           
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 ٢٠٠٢، اليت ُنقحت يف عامي ١٩٩٨ُينفّذ حىت اآلن وأن قواعد ولوائح التنفيذ لعام أن القانون مل بقلق الحظت اللجنة 
  .)٧٦(احلقوق اليت منحها القانون للشعوب األصليةمن ، ُيزعم أهنا انتقصت ٢٠٠٦و

املمثل اخلاص لألمني وقام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية و  - ٣٠
 بإرسال عدد من الرسائل تتعلق بأفراد وزعماء الشعوب األصـلية           م املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان      العا

وباإلضافة إىل ذلك، . )٧٧(واملدافعني عنها الذين تعرضوا العتداءات وهتديدات وختويف ملنعهم من القيام بأنشطتهم
اليت أُشري إليها يف    و الرئيسية الباعثة على القلق       عدم التصدي بعد للمجاالت    ٢٠٠٧الحظ املقرر اخلاص يف عام      

على سبيل املثال، ال تزال اللجنة الوطنيـة للـشعوب          ف:  عقب زيارته إىل الفلبني    ٢٠٠٣التقرير الذي أعده عام     
  .)٧٨( ُتمنح بصورة حمدودة للغايةسندات ملكية أراضي األسالفاألصلية تعاين من نقص يف التمويل، وال تزال 

وتلقى . )٧٩(، تلقى الفريق العامل املعين باألقليات تقارير تتعلق مبحنة مجاعة ساما ديلوت   ٢٠٠٤ام  ويف ع   - ٣١
 تقارير تعرب عن القلق إزاء األعمال الزراعية اليت جتري يف أراضي مجاعة هيغاونون يف مينداناو، اليت ُتعرف               أيضاً

احليازة املستقرة لألراضي وعدم التنفيذ الفعـال       باسم لومادس، وإزاء احلرمان بسبب تفشي الفقر واالفتقار إىل          
، أُبلغ الفريق العامل املعين باألقليات حبالة مجاعـة         ٢٠٠٥ويف عام   . )٨٠(للقانون املتعلق حبقوق الشعوب األصلية    

  . )٨١(بانغسامورو واألمهية اليت تعلقها هذه اجلماعة على محاية أراضي األسالف

  املهاجرون - ٧

ت الفلبني على طلب معلومات أرسله املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين            ، رد ٢٠٠٤يف عام     - ٣٢
. )٨٢(٢٠٠٢مـايو   /بشأن التدابري اليت اختذت فيما يتعلق بالتوصيات املقدمة عقب زيارة املقرر اخلاص يف أيـار              

اجرين، ومشلـت إرسـال     وأبلغت احلكومة املقرر اخلاص باإلجراءات اليت اختذت لزيادة تعزيز محاية العمال امله           
اختصاصيني اجتماعيني وطبيني، وتنظيم حلقات تدريبية أكثر كفاءة للعمال قبل مغادرهتم، وإنـشاء صـندوق               
لضمان القروض، وتعزيز تثقيف وتدريب العمال املهاجرين واملعالني، واعتماد تدابري لتحسني جتميـع وتبـادل               

  .)٨٣(املعلومات ذات الصلة

 القضاء على التمييز ضد املرأة باالتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم املتعلقة حبقـوق  ويف حني تشيد جلنة   - ٣٣
مع بعض البلدان واملناطق، وبتنظيم برنامج ما قبل املغادرة وتوفري خدمات دعـم             واليت أُبرمت   العمال املهاجرين   

، إزاء استمرار )٨٤(ة شؤون الالجئنيللعمال الفلبينيني املهاجرين، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق، حسبما ذكرت مفوضي
وحثت اللجنة الفلبني على مواصلة إبرام االتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مـع البلـدان    . زيادة هجرة النساء  

 على معاجلة األسباب الرئيسية اليت تـؤدي إىل   أيضاًوشجعت الفلبني   . واملناطق اليت هتاجر إليها النساء الفلبينيات     
مبا يف ذلك عن طريق توفري الظروف الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة وتوفري الوظـائف اآلمنـة                هجرة النساء،   

، الحظ املقرر اخلاص املعـين حبقـوق        ٢٠٠٢ويف عام   . )٨٥(واملستقرة للنساء كبديل موثوق للهجرة أو البطالة      
 واآلثار االجتماعية للهجرة، مبا اإلنسان للمهاجرين أن حجم هذه الظاهرة يف البلد يستدعي معاجلة جادة للتبعات

مسألة  عن معاجلة    باآلثار السلبية للهجرة على األطفال، فضالً     ،  على سبيل املثال  ،  يف ذلك معاجلة القضايا املتعلقة    
  .)٨٦(إعادة إدماج العمال الفلبينيني املهاجرين
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  املشردون داخلياً - ٨

 التقارير املستمرة عن تشريد األشـخاص وإجـالء         إزاءعن قلقها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت    - ٣٤
 بـأن   ٢٠٠٣وأوصت اللجنة يف عام     . التمردمكافحة  السكان، مبن فيهم الشعوب األصلية، من مناطق عمليات         

تتخذ الفلبني تدابري عاجلة حلماية املدنيني يف املناطق املتأثرة بالعمليات العسكرية، وفقاً اللتزاماهتا يف جمال حقوق                
 مفوضية شـؤون    هأبرزتوهو ما    ،ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً     ويف هذا الصدد، تناول     . )٨٧(اإلنسان
ستراتيجيات وبرامج ملموسة تدعم احللول الدائمة، سواء أكانت هذه احللول هي ا، احلاجة إىل تنفيذ )٨٨(الالجئني

 عن وضع بـرامج لتوليـد    بصورة آمنة وكرمية، فضالً العودة الطوعية، أو إعادة اإلدماج احمللي أو إعادة التوطني        
  .)٨٩(ناوااملشردين داخلياً يف ميندلصاحل الدخل وحتقيق التنمية 

  اإلرهابمكافحة حقوق اإلنسان و - ٩

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق            ، أعرب   ٢٠٠٧يف عام     - ٣٥
قانون أمن اإلنسان   "، ما يسمى    "تأمني الدولة ومحاية شعبنا من اإلرهاب     " إزاء قانون     عن قلقه  مكافحة اإلرهاب 

، الذي يعترب فضفاضاً إىل حد بعيـد وال يتـسق مـع مبـدأ               "اجلرائم اإلرهابية "، وحتديداً تعريف    "٢٠٠٧لعام  
لقضائي يف فرادى القضايا  عاماً، وهو ما قد يقّوض االجتهاد ا٤٠املشروعية؛ والتطبيق الصارم لعقوبة السجن ملدة 

وقد يفضي إىل فرض عقوبة غري متناسبة بسبب التعريف الفضفاض لألفعال اإلرهابية؛ والـصالحيات املمنوحـة    
 ملختلف اهليئات اليت جيوز هلا أن تعيد النظر يف احتجاز شخص ما مع أن بعض أعضاء هذه اهليئات هـم أيـضاً                     

ت القضائية املستقلة؛ والقيود املفروضة على التنقل، مبا يف ذلك فـرض    أعضاء يف السلطة التنفيذية وليس يف اهليئا      
  . )٩٠(اإلقامة اجلربية يف حاالت ال توجد فيها أدلة قوية على اجلرم

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
 أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً    املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء        ، الحظ   ٢٠٠٧يف عام     - ٣٦

  . )٩١(أن انتهاكات حقوق اإلنسان حتدث يف سياق الرتاعات العسكرية املتعددة اليت استمرت لسنوات

واعترف املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين باجلهود املتخذة على املستوي الوطين ملعاجلـة                 - ٣٧
املقرر اخلاص كثرة منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال         ار إعجاب   ومما أث . مشكلة االجتار باألشخاص وهتريبهم   

  . )٩٢(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرين واالتصاالت اجليدة بني احلكومة واجملتمع املدين بشأن هذه القضايا

ينية فيمـا يتعلـق   وجود وعي كبري لدى السلطات الفلب مثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً    ملوتبّين    - ٣٨
ويكمن . التشرد الداخلي واخلطوات العديدة اليت اُتخذت ملعاجلة املشكلة، وال سيما على املستوى السياسيمبسألة 

  .)٩٣(التحدي يف التنفيذ العملي هلذه السياسات

عاصري أن الكوارث الطبيعية اليت سببتها العواصف االستوائية والعديد من األ         ب وأقرت جلنة حقوق الطفل       - ٣٩
الصعوبات االقتصادية يف  قد دّمرت اهلياكل األساسية يف العديد من احملافظات ونتج عنها تزايد ٢٠٠٤يف هناية عام 



A/HRC/WG.6/1/PHL/2 
Page 13 

وأدى عدم االستقرار احمللي الناتج عن عدة أمور منها الغموض السياسي إىل التأثري سـلباً علـى                 . واالجتماعية
  .)٩٤(اإلنسان بشكل عام يف الفلبنيالنهوض حبقوق 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة–ألف 

 ١٩يف إطار التعهدات الطوعية اليت قدمتها الفلبني لدعم طلب ترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان، يف   - ٤٠
ـ        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٨ و ٢٠٠٦أبريل  /نيسان سعى إىل حتقيقهـا  ، ذكرت الفلبني أن من مجلة األهداف اليت ت

؛ ومواصلة تعزيز العمل البناء والضعيفةمواصلة االضطالع بدور نشط يف مساندة حقوق ورفاه اجملموعات احملرومة 
وخالل الدورة األوىل   . )٩٥(بني اجمللس واجملتمع املدين؛ ومواصلة العمل مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات          

، رغبتـها يف االنـضمام إىل       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢يف إعالهنا املؤرخ    ،  الفلبنيأبدت  جمللس حقوق اإلنسان،    
  .)٩٦(الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

 بأن تضع الفلبني املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًأوصى   - ٤١
هـذه  يف لتمرد، وأن تقوم بـالتحقيق  عمليات مكافحة اعدامات خارج نطاق القضاء اليت ُتنفّذ يف إطار         حداً لإل 

  .)٩٧( عن إصالح وتنفيذ برنامج محاية الشهود، فضالً ومقاضاة مرتكبيهااإلعدامات وغريها من اجلرائم اخلطرية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
، بصيغته اليت وافقت ٢٠٠٩- ٢٠٠٥اإلمنائية للفلبني خالل الفترة تحدة للمساعدة طار عمل األمم امل   إن إ   - ٤٢

باستخدام هنج يقوم على حقوق اإلنـسان       ،  عليها الفلبني واستناداً إىل حتليالت التقييم القطري املشترك قد حدد         
ن بإمكاهنا اإلسـهام فيهـا يف       ستراتيجية الرئيسية اليت ترى األمم املتحدة أ      الويراعي املنظور اجلنساين، اجملاالت ا    

استقرار االقتصاد الكلي؛ والتنمية الواسعة النطاق والعادلة؛ واخلدمات االجتماعية األساسـية؛ واإلدارة            : الفلبني
  .)٩٨( وبناء السالم،الرشيدة؛ واالستدامة البيئية؛ ومنع الرتاعات
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