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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون بعةالساالدورة 
 2017أيار/مايو  1-12

المقدمووووة موووو  الجةووووام  وووواح ة مووووورق وراووووام المعلومووووام   
 *الفل ي  - المصلحة

 (1)مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانتقرير   

 معلومام أساسية  -أوالا  
دوريا  ، مع مراعاا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

زها  ما   53املقدما  ما   (2)ملعلوماا ورقاا  اماوز  ل ذا التقريروه االستعراض الدوري الشامل.
يف شاا ل مااوز   هااو مقااد اجلهااا  حاااحمل  امل االع  ية عملتاا  االسااتعراض الاادوري الشااامل، و 

 . تقتداً باحلد األق ى لعدد ال لما 

مؤسسووة الوينيووة لحقوووق اإلنسووان المعتموودة المعلومووام المقدمووة موو  ال -ثانياا  
 التقّيد الكامل بم ادئ باريسب
ذكااار  جلحااا  حقاااوق اإلنساااان يف البلملاااص أن البلملاااص ة ت ااادق علاااى االتباقتااا  الدولتااا   -2

حلماي  مجتع األشخاص م  االختباء القسري والربوتوكول االختتاري التباقت  حقوق األشاخاص 
ختتاااااري للعهاااد الااادوو اااااااص بااااحلقوق االقت اااادي  واالزتماعتاااا  ذوي اإلعاقااا  والربوتوكاااول اال

والثقافتاا  والربوتوكااول االختتاااري التباقتاا  حقااوق ال باال املتعلااا بااازراء تقااد  الملال ااا  واتباقتاا  
بشاااان الشاااعوي األحااالت  والقمللتااا  وكاااذل  اتباقتااا  راب ااا  أمااا   169محظمااا  العمااال الدولتااا  رقااا  
  .(3)ستما الحساء واألطبال اجتار باألشخاص، والزحوي شرق آستا املتعلق  باال

__________ 

  يف األم  املتعد .التعريري  ة حترر هذه الوثتق  قملل يرساهلا ية دوائر الرتمج   *
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ية التوحااااتا  ذا  ال اااال  الاااا  حظتاااا   وأشااااار  جلحاااا  حقااااوق اإلنسااااان يف البلملااااص -3
املتمثلا  ، وذكر  أن املتثاق القاضي بتع ي  اللجح  ومت تحها م  أداء مهمتهاا الدساتوري  (4)بالتايتد

األمر الذي يشا   يف  ،التشريعت " األروق يف تعثر ي" أداء تاماً  محاي  حقوق اإلنسان وتع ي ها يف
  .(5)الت ا  احل وم  بتع ي  استقاللت  تل  اللجح  ومحعها االستقالل املاو

وكاااذل  رئاااتس  هرئتس رودريغاااو دوت تتاااالاااوذكااار  جلحااا  حقاااوق اإلنساااان يف البلملاااص أن  -4
غرس نلل او   زادول األعماال التشاريعت يف عقوب  اإلعادا يعاد   ا ع  يدراج بحدجملس الحواي أعلح

يف الربوتوكول االختتاري الثاين  مما يتعارض مع الت اما  البلملص بوحبها دول  طرفاً  ،السابع عشر
  .(6)للعهد الدوو اااص باحلقوق املدنت  والستاست 

وأعرباا  جلحاا  حقااوق اإلنسااان يف البلملااص عاا  قلقهااا يلاء الملتانااا  الاا  أدة  ااا رئااتس  -5
وأيدها رئتس الشرط  الوطحت  البلملتحت  م  حتث يهنا قد تشجع بعا   هاجلمهوري  رودريغو دوت تت

. (7)ويفالهتااا  بعاااد ذلااا  مااا  العقاااايأفاااراد الق اااا  األماااغ واحلاااراس  ااا  الحظاااامتص علاااى القتااال 
احلا يف بااابشاااد   رمباااا أخلااا املخااادرا   علاااىلجحااا  أن احلاااري الااا  تشاااحها احل ومااا  الوذكااار  
  .(9)وأن عملتا  القتل خارج ن اق القضاء تباقم  يف اآلون  األخ   (8)احلتا 
. (10)وذكاااار  جلحاااا  حقااااوق اإلنسااااان يف البلملااااص أن الشاااارط  ال تاااا ال متااااارس التعااااذي  -6
ياا ال مشااارو  القاااانون الااذي ياااحل علاااى ينشااااء آلتاا  وقائتااا  وطحتااا  ملحااع التعاااذي  معلقااااً أماااا   وال

  .(11)ال ونغرس
أن قاااانون ال اااع  اإلملابتااا  ة ي ملاااا بشااا ل جلحااا  حقاااوق اإلنساااان يف البلملاااص وذكااار   -7

يف مديحااااااا   مااااااا  التاااااااداول وأعربااااااا  عااااااا  ز عهاااااااا يلاء ساااااااع  وساااااااائل محاااااااع احلمااااااال ،موحاااااااد
تقاد  خادما  ال اع  اإلملابتا   علاى حاعتدهحاك حتديا  ، . ويضاف  ية ذل (12)س وسو ون

  .(13)بسمل  املقاوم  الديحت  والثقافت 
، وحثاا  أعرباا  جلحاا  حقااوق اإلنسااان يف البلملااص عاا  القلااا يلاء خحاا  املشااردي  داخلتاااً و  -8

  .(14)ب ور  دائم السل ا  على اعتماد هنج قائ  على احلقوق للتحمت  ويعاد  التوطص 
أن احل وم  قد ع س  موقبها هحااك علاى ماا جلح  حقوق اإلنسان يف البلملص وذكر   -9

 . (15)يملدو بشان اتباق باريس

 األخرىالجةام  اح ة المصلحة المعلومام المقدمة م   -ثالثاا  
نطوووواق االلتقامووووام الدوليووووة والتعوووواون موووود ايليووووام والةي ووووام الدوليووووة لحقوووووق  -ألف 

 (16)اإلنسان
بالت ديا علاى االتباقتا  الدولتا  حلمايا  مجتاع األشاخاص ما   1أوح  الورق  املشرتك   -10

وأشاار  ية أن اااين دول )األرزحتاص ويساملانتا والرباليال وبلجت اا وشاتلي  .(17)االختباء القسري
توحاتا  هلاذا الغارض أثحااء االساتعراض الادوري الشاامل املتعلاا  والعاراق وفرنساا والتاباان( قادم 

 أيضااااااً  وقااااادم  سااااالوفتحتا وامل سااااات  ،(18)(2012)اساااااتعراض عاااااا   2012 عاااااا  باااااالبلملص يف
. بالتايتااد، وة حتااأ أياا  توحاات  محهااا (19)2008السااابا يف عااا  توحااتا  مماثلاا  يف االسااتعراض 

علااى الملتااان الرلااي الااذي أدلاا  بااه البلملااص خااالل ترشااعها ية جملااس حقااوق  وهااذا لثاال خروزاااً 
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الااااذي أخااااذ  فتااااه علااااى عاتقهااااا تعهااااداً طوعتاااااً بتع ياااا  الاااادع  ا لااااي  2007عااااا  يف اإلنسااااان 
تااع األشااخاص ماا  االختباااء القسااري واتباقتاا  حقااوق للت ااديا علااى االتباقتاا  الدولتاا  حلماياا  مج

  .(20)األشخاص ذوي اإلعاق 
  .(21)169بالت ديا على اتباقت  محظم  العمل الدولت  رق   2أوح  الورق  املشرتك  و  -11
 181على اتباقت  محظم  العمل الدولتا   الدفا  ع  املهازري  ية الت دياودعا مرك   -12
 . (22)29و

امللعااا ودعااا مركاا  الحقابااا  وحقااوق اإلنسااان ية الت ااديا علااى الربوتوكااول االختتاااري  -13
 بااه أوحاا  والثقافتاا  علااى الحعااو الااذيلعهااد الاادوو اااااص باااحلقوق االقت ااادي  واالزتماعتاا  با

 . (23)أملانتا والربتغال وفلس ص
، دعاا  (24)2012اسااتعراض عااا   يفوباإلشااار  ية توحاات  ذا  حاال  أحااتهب علماااً  ااا  -14

جمللاس  امل لباص بوالياا  يف يطاار اإلزاراءا  اااحا ية التعاون ال امل ماع  14الورق  املشرتك  
  .(25)حقوق اإلنسان

البلملااص بتوزتااه دعااو  دائماا  ية مجتااع امل لبااص بواليااا  يف  2أوحاا  الورقاا  املشاارتك  و  -15
  .(26)نسانجمللس حقوق اإل واألفرق  العامل  يطار اإلزراءا  اااح 

البرياااا العامااال املعاااغ  لياااار  البلملاااص الاااذي وزهاااه ية طلااا  1وأشاااار  الورقااا  املشااارتك   -16
  .(27)ال ل  ذاكعلى  بان توافا احل وم  ، وأوح   االختباء القسري أو    ال وعيحباال

 (28)اإليار الويني لحقوق اإلنسان -باء 
أن يطاار حقاوق اإلنساان الادوو وا لاي للحهوض حبقاوق الشاع   ذكر حتالف كاراباتان -17

 . (29)وموضوعتاً يحبذ تحبتذاً فعااًل  الذي اعتمدته احل وم  ال
وأشااااار اجمللااااس الااااوطغ لل حااااائس يف البلملااااص ية التوحااااتا  ذا  ال اااال  الاااا  حظتاااا   -18

ن قااوا  أماا  الدولاا  ال قااهب وأتُعلاا  وذكاار أن خ اا  العماال الوطحتاا  حلقااوق اإلنسااان ة  ،بالتايتااد
  .(30) ا تقتداً تاماً  تتقتد
وذكاار  محظماا  العبااو الدولتاا  أن جلحاا  حقااوق اإلنسااان يف البلملااص توازااه حااعوبا  يف  -19

التشاااااغتل، مباااااا يف ذلااااا  عاااااد  كبايااااا  املتعلقااااا  بالقااااادرا  و الوفااااااء بواليتهاااااا بسااااامل  التعاااااديا  
   .(31)املت انت 
  دور جلحا  حقاوق اإلنساان يف البلملاص لتشامل التعقتاا بتع يا 4وأوح  الورق  املشرتك   -20

  .(32)يف انتهاكا  حقوق اإلنسان على أساس املتل اجلحسي واهلوي  اجلحسانت 
سااتاد  يحااال ماا  أن "اتباااق التعاااون املعاا ل يف جمااال الاادفا "  8وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -21

  .(33)يف البلملص باالحتباظ بقواعد عس ري يسمح لمللد ثالث  فهو ،البلملص
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تنفيووا االلتقامووام الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانا موود مرادوواة القووانون الوودولي  -ريم 
اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بي  القطادام -1 

  (34)املساوا  وعد  التمتت   
ة يشاااار حااااراح  ية املتاااال اجلحسااااي  1987أن دسااااتور عاااا   4ذكااار  الورقاااا  املشاااارتك   -22

عااز   عاا    حلمايا  ممااا  عال الستاساا  والاربامج الالحقاا كساململص ما  أساملايواهلويا  اجلحساانت   
 ريمغاااياملثلتااا  واملثلتااص وم دوزااي املتاال اجلحسااي و  ضاادجبمتااع أشاا اله  ألفعااال التمتتاا  الت اادي

 . (35)واألحرار زحستاً اهلوي  اجلحسانت  وحاملي حبا  اجلحسص 
أن مغاااايري اهلويااا  اجلحساااانت  ساااتظلون يعاااانون مااا  التمتتااا ، ماااا دا   13وذكااار  الورقااا   -23
 . (36)بتغت  ألائه  وحالته  املدنت  يسمعان هل يوزد قانون أو ستاس   ال
ملابتااا  وماااا يقابلاااه مااا  بااارامج ال يلااا  أن قاااانون ال اااع  اإل 4وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -24

، (37)احتتازااا  ال ااع  اإلملابتاا  للمثلتااا  ومغااايري اهلوياا  اجلحسااانت  وحاااملي حاابا  اجلحسااص
  .(38)م  نبس اجلحس شري صالذي  يتعرضون للتمتت  بسمل  عد  االعرتاف بال

بئا  اإلنرتنا  ل علاى شامل   ياذاءمعادل اإلأن هحاك لياد  يف  11وذكر  الورق  املشرتك   -25
ي اهلويااا  اجلحساااانت  وحااااملي حااابا  اجلحساااص ر املثلتاااا  واملثلتاااص وم دوزاااي املتااال اجلحساااي ومغااااي

وذكااار  الورقااا  . (39)ياخاااذ شااا ل خ ااااي ال راهتااا  واملضاااايق  والتسااالهبالاااذي زحساااتاً  واألحااارار
وأوحا  باعتمااد تعامال علاى أهناا زارائ  "عاديا "، ال راهت  أن اجلرائ  املرت مل  بدافع  4املشرتك  

وذكاار  . (40)زاارائ  ال راهتاا  علااى أساااس املتاال اجلحسااي واهلوياا  اجلحسااانت  تشااريعا  اجتاار  حتديااداً 
  .(41)أن ظاهر  تسلهب األطبال آخذ  يف االلدياد 6الورق  املشرتك  

 ية مقاضااا  ماارت   االنتهاكااا  امل عوماا  حلقااوق املثلتااا  13ودعاا  الورقاا  املشاارتك   -26
املعتقااااادا  الديحتااااا  الااااا  تغاااااذيها  جلحساااااي ومغاااااايري اهلويااااا  اجلحساااااانت واملثلتاااااص وم دوزاااااي املتااااال ا

  .(42)ا افظ 

 والملتئ  (43)التحمت   
ذكر  مؤسس  آيملون أن ثروا  وأرباح قل  قلتل  م  السا ان قاد لاد  علاى الار   ما   -27

شاار   ال  الااذي ال متلاا  فتااه تسااار  الحمااو االقت ااادي علااى ماادا سااحوا  يف البلملااص يف الوقاا
  .(44)مستبعاًل ومتبشتاً الي ال البقر وأن م  الس ان سملل العتش الالئا  األوسع
أن انتهاكاااا  حقاااوق اإلنساااان املت ااال  بالتعااادي  قاااد لاد   2وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -28

اساااع  وكثااا اً ماااا تتسااامل  مشااااريع التعااادي  يف أضااارار و  .2012ليااااد  هائلااا  محاااذ اساااتعراض عاااا  
تتمتع شركا  التعدي  حبقوق واساع  الح ااق  1995بقانون التعدي  لعا   وعمالً . الح اق بالملتئ 

باااااحلقوق االزتماعتاااا  واالقت ااااادي  للمجتمعااااا   لااااسلق ااااع األخشاااااي واسااااتخدا  املتاااااه ممااااا 
   .(45)األحلت 
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 حقوق اإلنسان وم افع  اإلرهاي  
ية يهناء برناامج م افعا  التمارد الاذي يشاار  يف البلملص دعا مرك  يعاد  تاهتل األطبال -29
 حتاالف كاراباتاانوذكار . (46)الذي أودا حبتا  العديد ما  األطباال "،بايانتهانعملت   خب  "يلته 

أن العملتااا  العساا ري  الاا  زاار  يف يطااار هااذا الربنااامج أفضاا  ية للحهااوض حبقااوق الشااع  
   .(47)لت  يف املحاطا الريبت تشريد أعداد هائل  م  اجملتمعا  ا 

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 (48)حا البرد يف احلتا  واحلري  واألمان على شخ ه  

وذكار  ، 2006ية أن عقوبا  اإلعادا  قاد ألغتا  يف عاا   19أشار  الورقا  املشارتك   -30
السااااتعاد   2016متول/يولتاااه  1يف ية ال اااونغرس السااااابع عشااار  مشااارو  قااااانون قاااد هحااااك أن 

 .  (49)عقوب  اإلعدا 
خاااارج ن ااااق  عملتاااا  القتااالوالحاااأ مركااا  أتتحاااو حلقاااوق اإلنساااان التعرياااف التقتتااادي ل -31

تلااا  ، وأوحااى بساا  تشااريع يعاارف 2013ال ااادر يف عاااا   35القضاااء يف األماار اإلداري رقاا  
 . (50)مع املعاي  املعرتف  ا دولتاً  متشتاً  العملتا 

 لل حائس يف البلملص ية توحتا  حظتا  بالتايتاد بشاان عملتاا  وأشار اجمللس الوطغ -32
الااا  القتااال خاااارج ن ااااق القضااااء واالختبااااء القساااري، وذكااار أن محلااا  القاااانون والحظاااا  امل ثبااا  

الذي  يدعى تورطه  يف األنش   املت ل  باملخدرا     املشروع  أسبر   األشخاصتستهدف 
أوضااح أن الساال ا  و . ياادي الشاارط  وأفااراد جمهااولصعلااى أماا  الوفتااا   مثاا  للجاا  عاا  عاادد 

قاامل  تدد مااا يذا كااان ساالوك الشاارط  ساالتماً وة حتااالوفتااا  وة  تلاا يف  اجتاار حتقتقااا  محاساامل  ة
  .(51)على املهامجص جمهوو اهلوي 

محااااذ  بالتايتااااد ية التوحااااتا  ذا  ال اااال  الاااا  حظتاااا  10وأشااااار  الورقاااا  املشاااارتك   -33
وأعرباا  عاا  قلقهااا يلاء عااد  قتااا  احل وماا   (52)2012واسااتعراض عااا   2008اسااتعراض عااا  

ية التوحاتا  ذا  ال ال  الا   وأشاار  محظما  العباو الدولتا  أيضااً . (53)بتحبتذ تلا  التوحاتا 
حظت  بالتايتد وذكر  أهنا ال ت ال تتلقى تقارير ع  عملتاا  قتال  ا  مشارو  علاى أيادي كال 

  .(54)التابع  للدول  و   التابع  هلا م  اجلها  الباعل 
القتال خاارج عملتاا  وذكر مركا  أتتحاو حلقاوق اإلنساان أن التقاد  ا ارل يف حال قضاايا  -34

بسمل  اإلفال  م  العقاي وانعادا  مسااءل  السال ا  الا  يادعى أهناا  ن اق القانون كان ب تئاً 
   .(55)مسؤول  ع  عملتا  القتل تل 

رئتس رودريغااااو دوت تتااااه أحاااادر أمااااراً حاااار اً للشاااارط  الااااأن  2ملشاااارتك  وذكاااار  الورقاااا  ا -35
بااطالق الحااار بق ااد القتاال فتمااا يتعلااا باألشاخاص الااذي  ياادعى تااورطه  يف االاجتااار باملخاادرا  

  .(56)وأوح  بالرتازع ع  ذل  األمر
ارج رئتس رودريغااو دوت تتااه يتغاضااى علحاااً عاا  عملتااا  القتاال خااالااوذكاار مركاا  كااارتر أن  -36

أي موظااف عاا  خاااص عبااو حح باااطالق وعااود مباا ان اااق القضاااء للمجاارمص امل عااومص ويشااجعه
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 12وذكار  الورقا  املشارتك  . (57)م لف بانباذ القاوانص ماته  بقتال أي شاخل يقااو  االعتقاال
  .(58)على القتل الت ر ا  تش ل حتريضاً  تل أن 
رودريغو دوت تته الرامي ية احلد م  اجلرائ  رئتس الأن برنامج  1وذكر  الورق  املشرتك   -37

دافاو ال  تعمل يف مديح  دافاو حتاث شاغل يف املو  كتائ  باسالت   يذّكر املت ل  باملخدرا  
   .(59)مح   العمد 

أن مقتااال مااااا يقاااري ماااا  ثالثاااا  آالف محظماااا  تع يااا  اسااااتجاب  أتملاااا  ال حتساااا  وذكااار   -38
"احلري علاى املخادرا " هاو دلتال علاى اجتاهال الدولا   شخل يف ظل هذه احلري ال  تسمى با

رئتس رودريغااو دوت تتااه اجتاهاال الااوذكاار  محظماا  هتومااان رايااتس واتااش أن  .(60)للعااا يف احلتااا 
يزاااراء حتقتااا رلااي يف عملتاااا  القتاال تلاا  وعوضااااً عاا  ذلاا ، أشااااد  ية الاا  تاادعو الحااداءا 

درا  وحث الشرط  على ا تحاا  فرحا  هاذا بعملتا  القتل كدلتل على ملاح محلته مل افع  املخ
ورف  قائد الشرط  الوطحت  البلملتحت ، املدير العا  رونالد دياال رولا، الحاداءا  املوزها  ما   ال خ .

 .(61)ضاملا  الشارط  "معحوياا  "تضاعفوهاي  "مضاايق  قانونتا " اأزل يزراء حتقتقاا  قاائاًل يهنا
 . (61)أيضاً ع  شرعت  عملتا  القتل ودافع الوكتل العا  خوسته كالتدا

مجتاع التوحاتا   2012أن البلملاص أياد  يف اساتعراض عاا   1وذكر  الورق  املشارتك   -39
علمااااااً   حاطااااااإلماااااع  (62)املت ااااال  "بااااااإلزراءا  الواساااااع " يلاء وضاااااع حاااااد لالختبااااااء القساااااري

   .(63)لموس املزراءا  اإلبالتوحتا  املتعلق  ب
 (64)بااااو الدولتاااا  ية التوحااااتا  ذا  ال اااال  الاااا  حظتاااا  بالتايتاااادوأشااااار  محظماااا  الع -40

، ول حهااا ذكاار  2012والحظاا  ساا  قااانون م افعاا  االختباااء القسااري أو  اا  ال ااوعي لعااا  
علااى ساا  القااانون،  1وأثحاا  الورقاا  املشاارتك  . (65)أنااه ة ي اا  هحاااك أياا  يدانااا  مبوزاا  القااانون

  .(66)فعاالً  حبذ تحبتذاً ية  ل حها ذكر  أنه
 أن أ لملت  حااال  االختبااء القساري حتادو بادوافع ستاسات . 1وذكر  الورق  املشرتك   -41

وأوحااا  باااادراج بحاااد االختبااااء القساااري علاااى زااادول أعماااال عملتااا  الساااال  الااا  تشاااارك فتهاااا 
   .(67)احل وم  واجلمله  الدلقراطت  الوطحت  للبلملص

اساااااتمرار اسااااااتخدا  وأن  يااااا ال متبشاااااتاً  أن التعاااااذي  ال 17ك  وذكااااار  الورقااااا  املشااااارت  -42
هاا  امل عومااون واجلحااا  . االحتجااال السااري يشاا ل عقملاا  أساساات  أمااا  ال شااف عاا  هااذه اجلرلاا 

ضااملا  الشاارط  وقااوا  األماا  وموظبااو السااجون واملوظبااون التحبتااذيون ا لتااون واجلماعااا  شاامله 
التوحاتا   لاى الار   ما  أن. وع(68)العس ري  واملسؤولون ع  حبأ السال  على املساتوا ا لاي

العماال املضاا لع بااه لتحبتااذها فااان خري اا  طريااا مل افعاا  التعااذي ، قاادم  الاا  حظتاا  بالتايتااد 
  .(69)خدود واجلهود اململذول     كافت  إلحداو تاث  ي ايب

   .(70)على الحعو الواز أن قانون م افع  التعذي  ة يحبذ  17وذكر  الورق  املشرتك   -43
حشااا علااى الحعااو امل لااوي وذكاار  محظماا  العبااو الدولتاا  أن اآللتاا  الوقائتاا  الوطحتاا  ة تُ  -44

أثحااااء اساااتعراض  املعلااا لاللتااا ا   مبوزااا  الربوتوكاااول االختتااااري التباقتااا  محاهضااا  التعاااذي  وفقااااً 
  .(71)2012 عا 
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أن معظاااا  ضااااعايا التعااااذي  ة يتلقااااوا خاااادما  إلعاااااد   17وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -45
تاااهتله  بساامل  انعاادا  اإلراد  الستاساات  لتعماال املسااؤولت  عاا  الربنااامج الشااامل إلعاااد  تاهتاال 

  .(72)ضعايا التعذي  وأسره  ومتويله متوياًل كافتاً 
وذكااار اجمللاااس الاااوطغ لل حاااائس يف البلملاااص أن نظاااا  الساااجون يعااااين مااا  اكتظااااظ  ااا   -46

  تعاد الساجون قااادر  علاى ضامان حااع ةو ‘. احلاري علاى املخاادرا ‘ببعاال لاد  حدتاه مقملاول 
  .(73)أو استتباء املعاي  الدنتا مبوز  القانون الدوو وسالمته  السجحاء

 2، ذكر  الورق  املشارتك  (74)وباإلشار  ية التوحتا  ذا  ال ل  ال  حظت  بالتايتد -47
 2010عااا  مجاعااا  يف  107  ماا  أنااه بااالر   ماا  ادباااض عاادد اجلماعااا  املساالع  اااحاا

مجاعا  يف البارت   85ية احلاص ، فقاد ارتباع هاذا العادد محاذ ذلا  2013مجاع  يف عاا   81 ية
ت تسا  شامل اجلماعاا  املسالع  الا  ية وهاو  ،2016املبضت  ية انتخاباا  أيار/ماايو عاا  

وحاااادا  خاحاااا  يضااااافت  نشاااا   تابعاااا   وأمحظمااااا  للمت ااااوعص املاااادنتص،  باعتملارهااااا شاااارعتتها
  .(75)أو "مضاعبا  قو " ،  اجلغرافت  املدنت  بالقوا  املسلع للوحدا

 (76)يقام  العدل، مبا يف ذل  مسال  اإلفال  م  العقاي، وستاد  القانون  
أشار اجمللس الوطغ لل حائس يف البلملاص ية التوحاتا  ذا  ال ال  الا  حتظاى بالتايتاد  -48

القضائي ال ي ال عرض  للتالع  وب تئاً للغاي  يف بشان يحالح الحظا  القضائي وذكر أن الحظا  
   .(77)حتقتا العدال 

تازتااااال  يتبااااااق  ببعااااالك  الاااااذي ا ا ااااا ا أن طاااااول يزاااااراء 3وذكااااار  الورقااااا  املشااااارتك   -49
ما يؤدي ية حدما  م ولا  لططباال  اجللسا  و تاي القضا  واملدعص العامص وا امص  الملاً 

 تحباذ اإلزاراءا  املالئما  لططباال، مباا يف ذلا  القواعاد املتعلقا  وة. (78)اجلحساي يذاءضعايا اإل
وال يوزد سوا عدد قلتل م  ا اك  يستخد  ت حولوزتاا التاداول  ،األطبال الشهودباستجواي 

وة يتلاا ال ثاا  . (79)االساتما  ية شاهادا  األطبااال خاارج قاعا  ا  ما ب سامحبالبتاديو الا  ت
  .(80)1997ضا  التدري  املح وص علته يف قوانص خاك  األسر  لعا  م  املدعص العامص والق

أن مشاااااريع قااااوانص تسااااعى ية خباااا  احلااااد األد  لساااا   6وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -50
سح  ية تسع سحوا  قد قدم  أثحاء انعقاد ال ونغرس السابع   املسؤولت  اجلحائت  م  مخس عشر 

  .(81)املسؤولت  اجلحائت  . وعارض  خب  احلد األد  لس عشر
 المللاادا  ا لتاا  والقاارا ومااوظبي ينباااذ القااانونمسااؤوو أن  12وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -51

زااااارب هاااااؤالء وأُ  وماااااوردون هلااااا،لمخااااادرا  ل متعاااااطونقااااد مجعاااااوا قاااااوائ  باشااااخاص يااااادعى أهنااااا  
مما يحتها  حقها  يف اإلزاراءا   ااألشخاص على االعرتاف باهن  متعاطو خمدرا  أو موردون هل

   .(82)القانونت  الوازمل 
شاااوا ل األطباااال أن احل ومااا  ة تحباااذ قاااانون قضااااء املعاااغ بهي الوذكااار حتاااالف ساااالتح -52

فريااااا متعاااادد  عاااا  طريااااايعاااااد  تاهتاااال اجملاااارمص الشااااملاي  ل وهنااااا ة تااااتحاألحااااداو ورعااااايته  
  .(83)التخ  ا 

فااال  ماا  العقاااي علااى االنتهاكااا  اجلسااتم  حلقااوق أن اإل 2وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -53
عااد  توحااتا   2012أيااد  يف اسااتعراض عااا   علااى الاار   ماا  أن البلملااص اإلنسااان قااد اسااتمر
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وأشاااار  هتوماااان راياااتس واتاااش أيضااااً ية تلااا  التوحاااتا ، . (84)املساااال  معاجلااا  تلااا ترماااي ية 
أفاراد قاوا  األما  الاذي  يادعى أهنا  ي ال محتشراً فتماا صال  وذكر  أن اإلفال  م  العقاي ال

 . (85)مسؤولون ع  انتهاكا  خ    حلقوق اإلنسان
أن مشااارو  رامحتاااو للمااادافعص عااا  احلقاااوق  - وذكااار  محظمااا  كحتسااا  البلملاااص املساااتقل  -54

يف   اا  متقحااا حتقتقااا   قااد تعاا ل  بسااامل  يزااراءثقافاا  اإلفااال  ماا  العقاااي الراساااخ  بالبعاال 
الشارط  والتساامح الظااهر الا  تقاو   اا عملتاا  النتهاكا  املرت ملا  أثحااء االاااح  بدعاءا  الا

 . (86)مجاعا  احلراس     الحظامت  يف احلري على املخدرا     املشروع مع 
وأشااار االحتاااد الااوطغ  ااامي الشااع  ية توحاات  حظتاا  بالتايتااد تقضااي يف مجلاا  أمااور  -55

ن ية العدالاا ، مبااا يف ذلاا  اللااواء زوفتتااو بالملاااران االباا  بتقااد  ماارت   انتهاكااا  حقااوق اإلنسااا
، وذكر أن احل وم  أبد  موافقتها الضمحت  علحاً علاى األفعاال امل عوما  الا  قاا  (87)وزويل ريس

  .(88)2012ت اماهتا أثحاء استعراض عا  ل ا بالملاران وتباخر  برفضها االمتثال ال
وأماااحه  قاااانون محايااا  الشاااهود   علاااى الااار   مااا  أنه وذكااار  محظمااا  العباااو الدولتااا  أنااا -56

ال يلاااا   وهااااو فااااان تحبتااااذه كااااان ضااااعتباً  محاياااا  واسااااع  الح اااااقتااااوف  يااااحل علااااى  واسااااتعقاقاهت 
  .(89)االحتتازا  العازل  للشهود

 (90)احلريا  األساست  واحلا يف املشارك  يف احلتا  العام  واحلتا  الستاست   
املت اااااارفص "علااااااى أياااااادي ضاااااا هاد الافا  عاااااا  احلرياااااا  أن ذكاااااار التعااااااالف الاااااادوو للااااااد -57

  .(91)الي ال مستمراً على الر   م  احلماي  الدستوري  "اإلسالمتص
ملانغساامورو الاذي لوذكر  محل  التوبتال أن هحااك شاوا ل يلاء مقارتح القاانون األساساي  -58

اجلحاائي، باإلضاااف  و املادين والتجاااري  القااانونشامل تلالشاريع  ما  اخت اااص ما  شاانه أن يوسااع 
 ملاااا يال علاااى املسااالمص، أعربااا  ال ائبااا  توعلاااى الااار   مااا  أن الشاااريع  ال . ية قاااانون األسااار 

   .(92) اقد  ربون على التقتد  فرادهاأن أم  ع  قلقها  املتمتع  باحل   الذايتاملستعت  يف املح ق  
تا اااالو  مح قااا   شااارقي لشااامال هااااوذكااار  كحتسااا  املساااتح املتعاااد  يف البلملاااص أن مؤمتر  -59

 .  (94)حباال  خدد  للمراقمل  والتخويف  واستشهد ،(93)استمرار املراقمل باجلحوبت  قد أفاد 
أن تعرياااف اجلاااحس يف البضااااء اإلل ااارتوين يف قاااانون محاااع  11وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -60

اسااتخدا  معاااي ه    مااوظبي ينباااذ القااانون ماا  اجلرلاا  اإلل رتونتاا  "واسااع و ااام  للغاياا " ولّ اا
  .(95)اااح  األخالقت 

(، الاذي  ار  355-353أن قاانون العقوباا  املاحقح )املاواد  5وذكر  الورق  املشارتك   -61
الااذي  اار  التشااه  علااى  2012عااا   ال ااادر يف التشااه  والااذ  وقااانون محااع اجلرلاا  اإلل رتونتاا 

  .(96)مل  ومضايق  ال عبتص املستقلصوت راراً ل مل  حري  التع اإلنرتن ، يستخدمان مراراً 
تلااا  الااا  ساااتما  وذكااار اجمللاااس الاااوطغ لل حاااائس يف البلملاااص أن الشاااعارا  الرنانااا ، وال -62

الاا  ت ااور ال ااعاف  علااى أهنااا  اا  وطحتاا  ومعادياا  للم االع  الوطحتاا ،  ،رئتس دورت تتااهالاا يرددهااا
  .(97)تعرض ال عبتص النتهاكا  حقوق اإلنسان
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أنااااه علااااى الاااار   ماااا  قملااااول التوحااااتتص املتعلقتااااص حبماياااا   14وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -63
تااا ال عملتاااا  القتااال خاااارج ن ااااق القضااااء  ، ال(98)ال اااعبتص واملااادافعص عااا  حقاااوق اإلنساااان

 2وذكار  الورقاا  املشاارتك  . (99)عاا  حقاوق اإلنسااان املاادافعص تشا ل اا اار األكارب الااذي يهادد
حااعبتاً قتلااوا محااذ اسااتعراض  23ماادافعاً عاا  حقااوق اإلنسااان و 147  يقاال عاا أن هحاااك مااا ال

األماامي  املؤسسا  الدولتا  حلمايا  املادافعص عا   مؤسس  خاهب الادفا وذكر  . (100)2012 عا 
حقوق اإلنسان أن هحاك خماوف حقتقت  م  ليااد  اهلجماا  املوزها  ضاد املادافعص عا  حقاوق 

  .(101)اإلنسان يف ظل اإلدار  احلالت 
أن هتماا  التشااه  امللبقاا  تسااتخد  بت اارار ضااد املاادافعص عاا  حقااوق  املؤسساا وذكاار   -64

. (102)عا ء اإلثملاا  علاى املاته  ألقاىالاذي ذي ال ال  اإلنسان، وال ستما محاذ تعاديل القاانون 
أن بعاا  املادافعص عاا  حقااوق اإلنسااان وازهاوا هتماااً "خمتلقاا " تسااتحد  2وذكار  الورقاا  املشاارتك  

اد  املحظماا  الشاعملت  أن قا للحهاوض حبقاوق الشاع  حتاالف كاراباتاانوذكر . (103)م ور  ية أدل 
جبااااارائ  مثااااال االخت ااااااف  كا اياااااان ودافااااااو سااااات  وساااااارانغاين متهماااااون لوراً  ووادييف نتغاااااروس 

  .(104)واالاجتار
ة يعتماااااد  2013أن التشاااااريع التقااااادمي املقااااارتح يف عاااااا   5وذكااااار  الورقااااا  املشااااارتك   -65
 جملاااااس الحاااااوايمشااااارو  قااااانون املااااادافعص عااااا  حقااااوق اإلنساااااان أو مشااااارو  قااااانون هاااااو و  ،بعااااد
  .(105)1472 رق 
أن عملت  التسجتل اااح  بت اوي  اجلمعتاا  ال تا ال مرهقا   5وذكر  الورق  املشرتك   -66

  .(106)بال مربر وختضع لضوابهب ب وقراطت  حارم  للغاي 
تتعلاا باالساتخدا  املباار   عحهاا عاد  حااال  ممللا أن هحااك  5وذكار  الورقا  املشارتك   -67

  .(107)تبريا التجمعا  السلمت  أثحاءللقو  على أيدي وكاال  ينباذ القانون 
 (108)وذكر مرك  كارتر أن العحف كان سائداً أثحااء فارت  االنتخاباا  ويف ياو  االنتخاباا  -68

الشااعوي أفااراد  (110)از  عملتاا وقااد محعاا  حااو . (109)واسااع االنتشاااركااان وأن "شااراء األحااوا "  
  .(111)وم  الت وي  للت وي  أنبسه  األحلت  م  تسجتل

 (112)حظر مجتع أش ال الرق  

أن املرافا وااادما  اااحا  بتلملتا  احتتازاا  ضاعايا االاجتاار  6ذكر  الورق  املشرتك   -69
باان تباي  توحات  البلملاص وقدم  توحتا  بشان مجلا  أماور محهاا. (113)بالملشر ال ت ال    كافت 

املت انتاااااااا  املخ  اااااااا   وأن ت يااااااااد، (114)2012يف اسااااااااتعراض عااااااااا   أعلحتهااااااااابااللت امااااااااا  الاااااااا  
   .(115)للمالزئ

ودعا مرك  الدفا  ع  املهازري  ية يزراء يحالحا  يف العدال  اجلحائتا  لضامان سارع   -70
ح اااق ية محلاا  يعالمتاا  واسااع  الو  ،(116)التعقتقااا  وخاكمااا  اجلحااا  امل عااومص لالاجتااار بالملشاار

  .(117)برنامج يعاد  تاهتل الحساء الضعايابشان 
لتحبتاذ قاانون م افعا   ال تا ال معدوما  اإلراد  الستاسات  أن 21وذكر  الورق  املشرتك   -71

  .(118)تحبتذعائقاً أما  الالبساد أيضاً  ويقف ،االاجتار باألشخاص تحبتذاً كامالً 
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األطبااااال يف اجلااااحس يف البضاااااء اإلل اااارتوين اسااااتغالل أن  11وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -72
يف اساتغالل األطباال يف املاواد اإلباحتا  م افعا  مستمر بال هواد  على الر   ما  حادور قاانون 

  .(119)لجحا  امل عومصل  ، وما تقو  به الشرط  م  مدامها  واعتقاال2009 عا 

 تا  اأُلسري احلا يف اا وحت  واحل  
أن اعرتاض االت اال  م  خاالل الت اح  اهلااتبي مساموح  22ذكر  الورق  املشرتك   -73

على ال  تتوة التعقتا يف الش اوا حشا جلح  التظل  وة تُ  .به عحدما ت در ا  م  أمراً ياذن به
املخولاا  املشاارتك ، الرقاباا  تقااارير جلحاا  تُحشاار وكااذل  ة  .الحعااو املتااوخى يف قااانون األماا  الملشااري

  .(120)اعرتاض االت اال بشان  الحت  استجواي سل ا  ينباذ القانون ب
يف  ضااد ولياار العاادل ديسااتغأن ا  ماا  قضاا  يف قضاات   22وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -74
هتاااادد احلقااااوق الدسااااتوري  يف   رلاااا  اإلل رتونتاااااجلماااا  قااااانون محااااع  12بااااان املاااااد  ، 2014عااااا  

يف   حااااادر    ااااا  أن القواعاااااد واألنظمااااا  التحبتذيااااا  للقاااااانون، الااااا .، وألغااااا  الملحاااااداا وحااااات 
  .(121)كان علته ية ما الملحد امللغى، رد  فعلتاً 2015آي/أ س س 

 (122)الحقوق االاتصادية واالرتمادية والثقافية -3 

 (123)ومواتت احلا يف العمل ويف ظروف عمل عادل    

يتضام   (RA 6715)أن قاانون ه يارا  فارص العمال يف البلملاصذكر  محظم  الادفا  عا   -75
ية ويرساااهل  بعااد ذلاا   صملاأو ألطااراف ثالثاا  توظتااف العاا العاملاا   لوكاااال  القااو أح اماااً تتااتح 

أزاراً وه  يتلقاون  ،وال يعترب العمال مستخدمص يف تل  الشركا  .الشركا  ال  ت ل  عمله 
  .(124)يتمتعون حبقوق نقابت    لون على استعقاقا  وال لهتداً وال

ملتااون موظااف  1.3وذكاار احتاااد االعاارتاف بالوحااد  والحهااوض باااملوظبص احل ااومتص أن  -76
  .(125)املقرر دستورياً  "األزر املعتشي األد  لطسر "يتلقون أزراً يقل ع   مه ح ومي يف معظ

وذكاار مركاا  الحقابااا  وحقااوق اإلنسااان أن موظباااً ماا  كاال ثالثاا  مااوظبص لديااه وظتباا   -77
  .(126) الوظتبوثملا  مرن ، مما يحته  احلا يف أم  

يف ق ا  الت احتع يادفع  "نظا  ح ل"وذكر مرك  الحقابا  وحقوق اإلنسان أن هحاك  -78
. (127)لطزاارد  األد احلااوكساا    احل ااالسااتتباء الملدنتاا  العمااال ية العماال مبااا يتجاااول قاادراهت  

القاضااااي  12-118 مرسااااو  ولار  العماااال والتشااااغتل رقاااا ، أحاااادر  احل وماااا  2012ويف عااااا  
  .(128)مما أدا ية ادباض األزور ،ذي مستويصأزور نظا   بتحبتذ
ركا  تسااااااتغل القااااااانون اجلمهااااااوري وذكاااااار مركاااااا  الحقابااااااا  وحقااااااوق اإلنسااااااان أن الشاااااا -79
باساااااتخدا  ال اااااالي والشاااااملاي العماااااال   1994دري  املااااا دوج لعاااااا  وقاااااانون التااااا 7686 رقااااا 

يف املائاااا  مااا  احلااااد األد   75ودفااااع أزااار يعاااادل  بوظااااائف العماااال العااااديصكمتااادربص للقتاااا  
   .(129)دون تقد  التامصو  ،لطزور ا دد

تتتح فرص عمل على أساس  أن العديد م  الشركا  ال ربا 8  وذكر  الورق  املشرتك -80
املوظبون الذي  يعملون ملد  مخس  أشاهر يف الساح  احلمايا  االزتماعتا   حتث ال يتلقى ،تعاقدي
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ماا لتثال أربااي العمال ملعااي  الساالم  يف  وناادراً . (130)والتامص ال عي واالساتعقاقا  األخارا
   .(131)العمل
اليت يعمل  يف امل ار  ال ربا يتلقص أزاوراً أن آالف الحساء ال 8وذكر  الورق  املشرتك   -81

   .(132)أقل ب ث  م  أزور نظرائه  الرزال
الظاروف  ا  اآلمحا  و ا  ال اعت  الا  تتسا   اا  ذكر مرك  الحقابا  وحقوق اإلنسانو  -82

  .(133)أن امتثال الشركا  ملعاي  السالم  وال ع  املهحتتص أمر طوعيبالحظر ية  ،أماك  العمل
. (134)وذكر مرك  الدفا  ع  املهازري  أن لدا البلملص أكثر م  ملتون عامل يف ااارج -83

ويتعااص علااى املااوظبص العاااملص يف الملعثااا  ااارزتاا  للبلملااص أن ي ونااوا علااى دراياا  ب تبتاا  تلملتاا  
   .(135)احتتازا  هؤالء العمال

ة تبعاال القلتال أو  قاد فعلاا وذكار  املؤسساا  الدولتا  للمهااازري  أن السابارا  املعحتاا   -84
على زارائ  يف  ه  ره  ا اكم يف ااارج أديحوا أو  فلملتحتاً  عامالً  35يذكر لضمان حقوق  شتئاً 

  .(136)بلدان ثالث 
قابااا  نضااد  خوياافوحقااوق اإلنسااان أن محاااف العحااف والت العمااال مركاا  نقابااا وذكاار  -85

   .(137)ي ال مستمراً  ال العمال

 (138)احلا يف الضمان االزتماعي  
ية تقاد  دعا  كااف وفعاال ية أسار املختباص، ويشامل ذلا   1دع  الورقا  املشارتك   -86

  .(139)مساعدهتا يف توف  أسملاي املعتش 

 (140)احلا يف مستوا معتشي الئا  
، وذكار  (141)تايتدالتوحتا  ذا  ال ل  ال  حظت  بالية  8أشار  الورق  املشرتك   -87

 افع  البقار ة  ادثا فرقااً يف احل ومي الرائد ملربنامج الأن برنامج التعويال  الحقدي  املشروط  و 
أن البقااااار يباااااق  ماااا  تاااادين الوضااااع االزتمااااااعي  8وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك  . (142)ألماااا  البقاااار

   .(143)واالقت ادي للمرأ 
ر  حركاا  البالحااص يف البلملااص أن المللااد صضااع لستاسااا  محظماا  التجااار  العاملتاا  وذكاا -88

والتخلاااي عااا  اإلعانااا  احل ومتااا  ل نتااااج  ،الاا  أد  ية ت اياااد االعتماااد علاااى اسااات اد األ ذياا 
  .(144)وخت تل مساحا  شاسع  م  األراضي إلنتاج خاحتل للت دير ،الغذائي
ويذ . أن ساوء التغذياا  باص األطبااال ال يا ال م اادر قلاا كملاا  6وذكار  الورقا  املشاارتك   -89

، فاهناا (145)2012ية التوحتا  ذا  ال ل  املحملثقا  عا  اساتعراض عاا   6تش  الورق  املشرتك  
  .(146)البلملص بس  "مشرو  قانون األيا  األلف األوة" ل بال  فعالت  برامج التغذي  توحي
، (147)حاااال  يخااالء قسااريية ص العماال يف البلملااص محظماا  الاادفا  عاا  فاار وأشااار   -90

املمارسااااا  والرتكتاااا  علااااى ت ااااوير اجملتمعااااا  احلضااااري   تلاااا ودعاااا  احل وماااا  ية االمتحااااا  عاااا  
   .(148)القائم 
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. (149)ي الااون  اا  مااالك أن سااملع  ماا  كاال عشاار  ماا ارعص ال 8وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -91
ص املسااتازري  املااؤهلص مااع الرتكتاا  علااى األساار املعتشاات  مجتااع املاا ارعية وأوحاا  بتقااد  األرض 

   .(150)ال  ترأسها امرأ 
وذكاار  حركاا  البالحااص يف البلملااص أن برنااامج اإلحااالح ال راعااي الشااامل ويحااالحاته  -92

قد بااء بالبشال بعاد أن تارك ق ااعي ال راعا  وحاتد األلااك يف حالا   2014ال  انته  يف عا  
(151)يف المللاااد عاااا  فقاااراً اجتعلهماااا أشاااد الق ا

ودعااا  احلركااا  ية يزاااراء برناااامج يحاااالح زدياااد  .
  .(152)إلعاد  توليع األراضي على أساس العدال  االزتماعت 

 (153)احلا يف ال ع   

، (154)أشاااار  محظمااا  العباااو الدولتااا  ية التوحاااتا  ذا  ال ااال  الااا  حظتااا  بالتايتاااد -93
ي ابتااا ، مباااا يف ذلااا  اعتمااااد قاااانون الوالديااا  املساااؤول  وذكااار  أن البلملاااص قاااد اختاااذ  خ اااوا  
بتد أن ص. املوسع مل افع  االاجتار باألشخا والقانون ،وال ع  اإلملابت ، وقانون العمال املح لتص

قاانون الوالديا  املساؤول  وال اع  اإلملابتا  ال يحباذ باتسااق يف مجتاع أدااء المللاد، ولاتس هحااك أياا  
   .(155)آلت  لرحد تحبتذه

ال اع  اإلملابتا  و الوالديا  املساؤول  قاانون وذكر  محظم  العبو الدولت  أن يلغاء أح ا   -94
يتعاارض ماع االلت اماا  الدولتا  للبلملاص، مباا يف ذلا   تهالذي قضا  ا  ما  العلتاا بعاد  دساتوري

الادوو ما  العهاد  12م  اتباقت  القضاء علاى مجتاع أشا ال التمتتا  ضاد املارأ  واملااد   12املاد  
أن القاانون  20وذكار  الورقا  املشارتك  . (156)قوق االقت اادي  واالزتماعتا  والثقافتا اااص بااحل

ولحاع  م  االساتباد  محهاا ملرأ  ي تتم   ايزراءا  ال ع  اإلملابت  ل علىيقتضي موافق  ال وج 
الق ر م  االستباد  م  األسالت  احلديث  لتحظت  األسر  دون موافق  الوالدي ، وكالمهاا ال صاد  
الغاارض ماا  الت اادي حلماال املراهقااا  ومت ااص املاارأ  إلعمااال حقوقهااا املتعلقاا  بال ااع  اجلحساات  

 . (157)واإلملابت 
يعااا ا ية عاااد  تلقاااي  أن ارتباااا  معااادال  محااال املراهقاااا  6وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -95

عااا  عاااد  تاااوفر خااادما  ال اااع  اإلملابتااا   الرتبتااا  اجلحسااات  املحاسااامل  لطعماااار والشاااامل ، فضاااالً 
، 2012أن البلملص الت م  يف استعراض عاا   6وذكر  الورق  املشرتك  . (158)املالئم  للمراهقص

يف  (159)واملشااور الرتبتا  وعلااى  ،ال اع  اجلحساات  واإلملابتا خاادما  بضامان فارص احل ااول علاى 
كامال بشا ل  لبتتاا  يم انت  ح ول البتتاان وابالال  احلواز  القانونت  أما  وأوح   ،الهذا اجمل

  .(160)على خدما  ال ع  اجلحست  واإلملابت 
أناه علااى الار   ماا  الضامانا  التشااريعت  اااحا  باملعلومااا   7وذكار  الورقا  املشاارتك   -96

حلمال، حادر أماران تحبتاذيان يف ماانتال  ظاران وساائل محاع احلمال محع ااملتاح  بشان واادما  
  .(161)احلديث  يف مجتع مرافا الرعاي  ال عت  العام 

وذكاار  محظماا  العبااو الدولتاا  أن عملتااا  اإلزهاااض السااري  ال تاا ال واسااع  االنتشااار  -97
. (162)املاارأ وعجاا  األمهااا  بساامل  حظاار اإلزهاااض وهااو مااا يقااود ية وفتااا  األموماا  واعااتالل 

لرعايا  علاى ابعاد  اجتار  اإلزهااض وضامان ح اول الحسااء والبتتاا   7وأوح  الورق  املشارتك  
  .(163)اإلنسانت  وااالت  م  األح ا  املسملق  واجلتد  يف مرحل  ما بعد اإلزهاض
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حااا  متااه الدسااتور  حااا اجلحااص يف احلتااا وذكاار التعااالف الاادوو للاادفا  عاا  احلرياا  أن  -98
  .(165)ودعا ية مواحل  محاي  األزح  ومساعد  الحساء احلوامل. (164)اإلزهاض    قانوين أنو 

أن ااادما  ال اعت  وال ملتا  ال تا ال  ا  متاحا  لل ثا  ما   8وذكر  الورق  املشارتك   -99
. (166)وتعاين ما  نقال املاوظبص جمه   اجتهت اً ستئاً ت ال املستشبتا  العام   والالحساء البق ا . 

ية ينشاء مرافا الوالد  يف حاال  ال وارئ جلمتع الحساء، مبا يشمل  13ودع  الورق  املشرتك  
  .(167)الحساء الريبتا  ونساء الشعوي األحلت  والحساء املسلما 

وذكااار  محظمااا  هتوماااان راياااتس واتاااش أن هحااااك ارتباعااااً حااااداً يف اإلحاااابا  ببااا وس  -100
مقاوماااا  ال حتساااا   ويتباااااق  ذلاااا  بساااامل للستاسااااا  احل ومتاااا ، نقاااال املحاعاااا  الملشااااري  نتتجاااا  

الورقا  . وتُرزع (168)لرتبت  ال عت  اجلحست  واستخدا  الرفاال لال اثولت ت  و  ها م  ال تانا  
"انعاادا  يم انتاا  احل ااول علااى  بباا وس نقاال املحاعاا  الملشااري  ية لياااد  اإلحااابا  13املشاارتك  

نقاال يف العاالج الوقاائي بعااد التعارض للباا وس وعاد  وزااود  أيضااً  وهحاااك. (169)"الرتبتا  اجلحسات 
  .(170)بروتوكوال  بشان ضعايا اال ت اي

 (171)احلا يف التعلت   
ذكاار  مؤسساا  آيملااون أناااه علااى الاار   ماا  تاااوف  التعلاات  اجملاااين يف املاارحلتص االبتدائتااا   -101

املالياااص مااا  بالرساااو  املدرسااات   املت ااال  والثانويااا  يف املااادارس العامااا ،  ااار  ارتباااا  امل ااااريف  ااا 
   .(172)األطبال م  حقه  يف التعلت  الالئا

أن األطبااال يف اجملتمعااا  املهمشاا ، مثاال تلاا  املوزااود  يف  6وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -102
املساااتوطحا  احلضاااري   ااا  الرلتااا  ومواقاااع يعااااد  التاااوطص واملحااااطا املعرضااا  للخ ااار واجملتمعاااا  

وال توزاد مادارس يف مواقاع يعااد  التاوطص يعاانون ما  عقملاا  كثا   تعارتض تعلاتمه .  ،األحلت 
وال ابوف م تظاا  . ية أقااري مدرسا قملال الوحاول ويتعاص علاى األطبااال السا  ملساافا  طويلاا  

  .(173)يراعي نظا  التعلت  االعتملارا  الثقافت  مما يؤدي ية هتمتش الس ان األحلتص وال بشد .
 ا  أعرب  محظم  يدمون راياس ينرتناشاتونال عا  قلقهاا يلاء ارتباا  معادال  األطباال و  -103

  .(174)واملتسربص محها امللتعقص باملدارس
 وذكر  محظم  يدمون رايس ينرتناشتونال أنه بالر   م  وزود بع  املادارس الواقعا  يف -104

   .(175)باملدارس العام  احل ومت  األخراجمتمعا  الشعوي األحلت ، فان معظ  املرافا مراجتل  مقارن  
للتثقتاااف يف جماااال حقاااوق وطحتاا  ودعاا  مؤسسااا   اااود  ااروي ية اعتمااااد خ ااا  عمااال  -105

   .(176)اإلنسان

 حقوق أشخاص محددي  أو ف ام محددة -4 

 (177)املرأ   
اساااااتمر ب اااااور  محهجتااااا  عااااارب املااااارأ  اإلزعااااااف حباااااا أن  20ذكااااار  الورقااااا  املشااااارتك   -106
راساخ  بعماا والقائما  علاى التعتا  اجلحسااين اآلراء والقت  واملمارساا  األبويا  ين و . (178)التاريخ

  .(179)خمتلب  مؤسسا  مؤثر  وت داد ترسخاً ببعليف ثقاف  اجملتمع 
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ويف البارت  . األولوياا  اإلاائتا  قاا يف  أن املرأ  كان  دائمااً  20وذكر  الورق  املشرتك   -107
يف املائا ، وهاو  26عحاد نسامل   اً ، ظل معدل البقر باص الحسااء ثابتا2012و 2006عامي  مابص
  .(180)يش  بوضوح ية انعدا  التقد  االقت ادي بص معظ  الحساء ما

 املسامى  ابريتال أن برنامج م افعا  التمارد - وذكر التعالف الوطغ للحساء البلملتحتا  -108
ضاد  بشع انتهاكا  زستم  حلقوق اإلنسان وحاال  عحف  " أسبر ع بايانتهانعملت   خ  "

  .(181)الريبت  واحلضري  البق  اجملتمعا  املرأ ، وال ستما يف جمتمعا  الشعوي األحلت  و 
ماواد أن اإلنرتن  أحملع  أدا  للعحف ضد املارأ  يف شا ل  11وذكر  الورق  املشرتك   -109
  .(182)، ضم  أمور أخرايباحت 

 (183)األطبال  

كانا  قاد العقوبا  الملدنتا    بشاان ية توحتا  حظت  بالتايتد 6أشار  الورق  املشرتك   -110
قااانون م افعاا  العقوباا  الملدنتاا /التادي  "، وأوحاا  بساا  (184)2012اسااتعراض عااا   يف قاادم 
 . (185)يف ال ونغرس السابع عشر وتع ي  أش ال التادي  اإل ايب لططبال "اإل ايب
أن البلملص ة تتخذ يزراءا  بشان توحتا  حظت  بالتايتاد  3الورق  املشرتك   وذكر  -111

  .(186)بايذاء األطبال، وال ستما اإليذاء اجلحسي فتما يتعلا
( RA8353) 1997ية قاااانون م افعااا  اال ت ااااي لعاااا   3وأشاااار  الورقااا  املشااارتك   -112

وفاارض عقوبااا  أشااد  ،ءا  زحائتاا يزاارا  أيااإلب ااال وأوحاا  بالغاااء الاا واج الالحااا لال ت اااي 
  .(187)على األطبال لديه  سل  كان  ثق  أو  كانوا موضع على اجلحا  الذي   

مااا  األطباااال قاااد  مت اياااداً  أن عااادداً  املعاااغ بشاااوا ل األطباااال هيالساااالتح حتاااالف وذكااار -113
و  هااا ماا  األنشاا   اجلحساات  التجارياا   يف املااواد اإلباحتاا األطبااال أنشاا   اسااتغالل أر مااوا علااى 
بادراج املواضتع املتعلق  مبحاع يسااء  معاملا  األطباال  3أوح  الورق  املشرتك  . و (188)ذا  ال ل 

   .(189)يف املحاهج املدرست 
ارتبااا  مسااتوا مشااارك  األطبااال يف البضاااء اإلل اارتوين، أن  6وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -114

ل رتوين وختواه، يعرضه  بدرز  كمل   للعحف على ستخدا  البضاء اإلية زان  ضعف الئع  ا
  .(190)عرب اإلنرتن مع األطبال ألنش   اجلحس  رئتستاً  عاملتاً  م دراً وتعترب البلملص  اإلنرتن .
 يزااااالءتشااااريد و حاااااال   أن الحاااا ا  يف متحااااداناو تساااامل  يف 6وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -115
وأوحااا  الورقاااا  . (191)األطباااال مااا  ف ااااله  عااا  أساااره  حااابوفمماااا أثاااار ااااااوف يف  مت ااارر 
يف  املعلح بس  قانون بشان حقوق األطبال يف الح اعا  املسلع  كمتابع  لاللت اما   6املشرتك  

 .(192)2012استعراض عا  
  أطبال زحود اهتموا لوراً باهن طبالً  18ن أ يف البلملص وذكر مرك  يعاد  تاهتل األطبال -116

  .(193)واحتج وا ب ور     قانونت  وتعرضوا للتعذي  واملضايق  والتخويف

 (194)األشخاص ذوو اإلعاق   
أن الحساااااء والبتتااااا  ذوا  اإلعاقاااا  أكثاااار عرضاااا  جلمتااااع  20ذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -117

ضاد الحسااء ويرت ا  العحاف اجلحسااين يف كثا  ما  األحتاان . أش ال انتهاكاا  حقاوق اإلنساان
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وتتعارض واحاد  ما  كال ثاالو  والبتتا  ذوا  اإلعاق  أكثر ما  األخرياا   ا  ذوا  اإلعاقا .
  .(195)نساء م  ال   للتعرش اجلحسي أو اال ت اي

(196)األقلتا  والشعوي األحلت   
 

يقلااات  متحاااداناو الشاااماو أن تشاااريعا   -اململشااارون الريبتاااون يف البلملاااص    محظمااا ذكااار  -118
 (لومااادالشااعوي األحاالت  يف متحااداناو )الانون حقااوق الشااعوي األحاالت  لعاا  بتشااريد تشاامل قاا

اسااتخدم  ضااد الشااعوي  ثغاارا  شااى وتتخلاال هااذا القااانون. (197)ب ااور  قانونتاا  ماا  أراضااته 
   .(198)األحلت 
 الشاعوي األحالت  وذكر مرك  كارتر أن قانون حقوق الشعوي األحلت  يحل علاى متثتال -119

وعلاى الار   ما  أن مملاادئ  يف هتئاا  حاحع الستاساا  واجملاالس التشاريعت  ا لتا . مت ب ور  يل ا
إلنشااااء آلتاااا  لتبعتااال هاااذا التمثتااال، ة تحشاااا تلااا   2009توزتهتااا  وطحتااا  قاااد ساااح  يف عاااا  

 .  (199)اآللتا 
يحتهاا  احلقااوق  1995أن قااانون التعاادي  ال ااادر يف عااا   10وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -120

  .(200)األحلت  ا لت  يحل يف مجل  أمور على طرد اجملتمعا ، فهو اجلماعت  للشعوي األحلت 
أن شاااركا  التعااادي  ال حت ااال يف كثااا  مااا  األحتاااان علاااى  2وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -121

 ينو . (201)قااانون حقااوق الشااعوي األحاالت  علااى ذلاا كمااا يااحل املوافقاا  احلاار  املسااملق  املسااتح    
 الا الا  ت اجملتمعتا  اإلزاراءا   ياديرون عا  حقاوق اإلنساان للشاعوي األحالت  الاذي  صاملدافع

لمضاااااااااايقا  والتهديااااااااادا  يتعرضاااااااااون لاحل اااااااااول علاااااااااى تلااااااااا  املوافقااااااااا  بشاااااااااركا  التعااااااااادي  
   .(202)واالعتداءا 

شااعوي األحاالت  باادوافع ستاساات ، لاملحتمااص لعملتااا  قتاال  10وتالحاأ الورقاا  املشاارتك   -122
، ل حهاااا تشااا  ية أن عملتاااا  قتااال (203)متحاااداناو واإليغاااورو  يف كاااوردي ا يف لوماااادلاساااتما  وال

قااد أفضاا  ية الحاا ا  وااااوف وانعاادا   اوالتهدياادا  املسااتمر  لقادهتاا املحتمااص للشااعوي األحاالت 
الثقااا  باااص اجملتمعاااا  األحااالت  مماااا أضاااعف حركااا  الشاااعوي األحااالت  مااا  أزااال احااارتا  حقوقهاااا 

   .(204)اف  ااجلماعت  واالعرت 
أن احلقوق البردي  واجلماعت  للشعوي األحلت  قد انته    10وذكر  الورق  املشرتك   -123
و ري عملتا   ،تل  األراضيقواعد يف ويتخذ اجلتش ب ور  دائم   ."عس ر  أراضتها"بسمل  

  .(205)لتجوللتشمل تبتتش املحالل بال مربر وفرض ح ار  ذائي وحاال  حظر 
وذكاار اجمللااس الااوطغ لل حااائس يف البلملااص أن أنشاا   اجلماعااا  العساا ري  واجلماعااا   -124

مشل  اإل اار  حتث  ،متحداناو ياللوماد يف شرقجملتمعا  شمله عس ري  قد تسململ  مبعانا  هائل  
  .(206)والقتل خارج ن اق القضاء، وتشريد اآلالف م  الس ان األحلتص ،على املدارس والقرا

أن اهلجمااا  علااى املاادارس املسااتقل  للساا ان األحاالتص يف  2الورقاا  املشاارتك   وذكاار  -125
  .(207)2015متحداناو ال  ارت ملتها اجلماعا  العس ري  وشمله العس ري  كان  م ثب  يف عا  

أطباااال السااا ان األحااالتص يبتقااارون ية أن محظمااا  يدماااون راياااس ينرتناشاااتونال وذكااار   -126
واملحااااهج الدراساات  لتساا  مالئماا  ثقافتاااً ومراعتااا  . (208)علااى التعلاات املساااوا  يف فاارص احل ااول 
 . (209)ألطبال الس ان األحلتص
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 ،أن مااادارس تعلااات  السااا ان األحااالتص تبتقااار ية الااادع  18وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -127
ويوزااد نقاال يف دورا  تاادري  املعلمااص يف جمااال التعلاات  املوزااه ية أفااراد الساا ان األحاالتص يف 

   .(210)اجلامعا 
ياا ال ي اارح مشاا ل  يف بانغسااامورو  أن نقاال األراضااي ال 16وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -128

يف  70أن مااا يقاادر بحعااو  وذكاار  أيضاااً . (211)حتااث ال ياا ال معظاا  الساا ان ال لل ااون أرضاااً 
املائاا  ماا  ساا ان مح قاا  متحااداناو اإلسااالمت  املتمتعاا  باااحل   الااذايت يعتشااون دون خااهب البقاار، 

  .(212)و رمون م  اادما  األساست ، مثل ال ع  والتعلت 
أن افتقااار نسااء الشااعوي األحاالت  ية القااو  االقت ااادي  يف  20وذكار  الورقاا  املشاارتك   -129

  .(213)ألوازه  لست ر  خضوعه جمتمع أبوي قد أسه  يف 
"بستاسااا  محااع  ساالملاً  نتاااثر يأن نساااء الشااعوي األحاالت   20وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -130

  .(214)فرص الوحول ية مرافا الوالد بسمل  انعدا  الوالدا  املح لت " 

(215)املهازرون والالزئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلتاً   

حتجااااال املهااااازري  يف الأن الظااااروف يف مركاااا  بااااا ون  ديااااوا  9ذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -131
 ،ال ستما ألن احلت  املعتشي    كاف، ونوعت  الغذاء رديئ  وكمتاته  ا  كافتا و بت وتان مروع ، 

   .(216)والنعدا  املساعد  ال ملت 

 منايق أو أااليم محددة -5 
  ال حتس  على احل وم  ملتابع  خادثا  الساال  الرلتا  أثح  محظم  تع ي  استجاب  أتملا  -132

ماااع اجلملهااا  الدلقراطتااا  الوطحتااا  للبلملاااص وفاااتح الملااااي أماااا  خادثاااا   ااا  رلتااا  ماااع زملهااا  ماااورو 
   .(217)للتعرير الوطغ وزمله  مورو اإلسالمت  للتعرير

ري بشاااااان طاااااااإلتبااااااق االأناااااه علاااااى الااااار   مااااا  توقتاااااع  16وذكااااار  الورقااااا  املشااااارتك   -133
 بملانغسااااامورو يف آذار/ واالتباااااق الشااااامل املتعلااااا 2012بر بانغسااااامورو يف تشااااري  األول/أكتااااو 

ماااا  زااااراء  تتعاااارض للهجااااو  والتشاااارد ب ااااور  مت اااارر املااااورو جمتمعااااا  تاااا ال  ، ال2014مااااارس 
   .(218)العملتا  العس ري 

Notes 

1 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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OP-CRC-AC 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 
2 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 

 Joint submissions 

JS1 Asian Federation against Involuntary Disappearances (AFAD) and 

families of Victims of Involuntary Disappearance (FIND) (Joint 

Submission 1);  

JS2 Aktionsbündnis Menschenrechte – Philippinen (AMP) comprising of 

Amnesty International Germany, Bread for the World – Protestant 

Development Service, International Peace Observers Network 

(IPON), MISEREOR, Missio Munich, philippinenbüro e.V. im 

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);  

JS7 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); 

JS8 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 , 

Soignies, Belgium (Joint submission 9); 

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, 

Quezon City, Philippines (Joint Submission 11); 

JS12 Philippine Alliance of Human Rights Advocates,  No Box Transitions 

Foundation, Inc., International Drug Policy Consortium , APCASO, 
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Asian Network of People who Use Drugs  London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland (Joint Submission 12); 

JS13 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); 

JS14 International Service for Human Rights, Medical Action Group and 

the Philippines Alliance of Huma Rights Advocates, Geneva, 

Switzerland (Joint Submission 14); 

JS15 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); 

JS16 Moro-Christian Peoples Alliance and KAWAGIB Alliance for the 

Advancement of Moro Human Rights, Quezon City, the Philippines 

(Joint Submission 16); 

JS17 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); 

JS19 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); 

JS20 Women’s legal and Human Rights Bureau, Inc. and Philwomen on 

ASEAN, Quezon City, the Philippines (Joint Submission 20); 

JS21 Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers) and the 

Dominican Family in the Philippines, Geneva, Switzerland; 

JS22 Foundation for Media Alternatives and Privacy International, London, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Joint 

Submission 22); 

 Individual submissions: 

ADF ADF International, Geneva, Switzerland; 

AI Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland;  

AHRC Ateno Human Rights Center, Makati City, Philippines; 

BAYAN Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance or BAYAN), 

Quezon City, the Philippines; 

CMA Center for Migrant Advocacy- Philippines, Quezon City, the 

Philippines; 

COURAGE Confederation for Unity Recognition and Advancement of 

Government Employees, Quezon City, the Philippines; 

CRCN-P Children’s Rehabilitation Center - Philippines, Quezon City, the 

Philippines; 

CTUHR Center for Trade Union and Human Rights, Quezon City, the 

Philippines; 

DJP Defend Job Philippines, Manila, Philippines; 

ERI Edmund Rice International, Geneva, Switzerland; 

FFF Four Freedoms Forum, Kaneohe, United States of America; 

FLD Front Line Defenders – The International Foundation for the 

Protection of Human Rights Defenders, Dublin, Ireland; 

GABRIELA GABRIELA National Alliance of Filipino Women, Quezon City, the 

Philippines; 

GG The Good Group, Honolulu, the United States of America; 

HRW Human Rights Watch, Geneva, Switzerland; 

IBON IBON Foundation, Quezon City, the Philippines; 
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INDI1893 Indigenous 1893, Keneohe, United States of America; 

IFI-RPRD 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 Sub-

Region, 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. 
3 CHRP, para. 33 and endnote 38. 
4 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). 
5 CHRP, paras. 10 and 11. 
6 CHRP, para. 30. See also JS12, paras. 5.1 and 5.2.  
7 CHRP, para. 4. 
8 CHRP, para. 6. 
9 CHRP, paras. 13-17.  

10 CHRP, para. 26. 
11 CHRP, para. 25. 
12 CHRP, para. 12. 
13 CHRP, para. 34. 
14 CHRP, para. 36. 
15 CHRP, para. 29. 
16 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.5, 129.6, 129.23, 130.1, 131.1-

131.4, 131.6-131-8 and 131.11, 131.14, 131.15, 131.23. 
17 JS1, para. 30. See also JS2, para. 37. 
18 See A/HRC/2112. 
19 See A/HRC/8/28, para. 58 (4). 
20 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). 
21 JS2, para. 56. 
22 CMA, para. 4.2.1.3. 
23 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)). 
24 JS14 p. 1, referring to A/HRC/21/12, para. 131.32 (Ireland). 
25 JS14, p. 3. 
26 JS2, paras. 57 and 58. See also JS5, para. 6.5. 
27 JS1, paras. 31-36. 
28 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. 
29 Karapatan, para. 4. 
30 NCCP, paras. 10 and 11, referring to A/HRC/21/12, para. 129.3 (Palestine and Qatar). 
31 AI, pp. 2-3 and fn. 18 referring to A/HRC/21/12, para. 131.13 (Iraq). 
32 JS4, para.12.6.  
33 JS8, para. 37. JS8 made a recommendation (para. 47.10). 
34 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.7 and 129.8. 
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35 JS4, para. 3.1. JS4 made a recommendation (para. 12.1). 
36 JS13, para. 60. JS13 made a recommendation (para. 71.). 
37 JS4, para. 6.2. It made a recommendation (para. 12.9). See also JS13, para. 55. 
38 JS4, para. 9.1. 
39 JS11, para. 40. 
40 JS4, paras. 5.2 and 12.2. See also JS13 para. 56. 
41 JS6, para.11. JS6 made recommendations (para. 13). 
42 JS13, paras. 7 and 8. 
43 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.45 (Myanmar) and 130.8 

(Nicaragua). 
44 IBON, para. 1. 
45 JS2, para. 50. See also OHR, p. 2. 
46 CRCN-P, paras. 3 and 29.  
47 Karapatan, paras. 5, 17 and 21. Karapatan made a recommendation (para. 23). 
48 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. 
49 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. 
50 AHCR, paras. 10 and 37. 
51 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. 
52 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). 
53 JS10, para. 5. 
54 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). 
55 AHRC, para. 29. AHRC made recommendations (paras. 38-40). 
56 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. 
57 TCC, pp.1-2. 
58 JS12, para. 2.9. See also JS19, para. 14; JC, para. C.1. 
59 JS1, para. 19. See also JC, para. C. 2.  
60 PCPR, para. 30. PCPR made a recommendation (para. 30 (1).  
61 HRW, p. 3. 
62 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).  
63 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. 
64 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). 
65 AI, p. 1  
66 JS1, paras. 12 and 21-24. 
67 JS1, para. 20. 
68 JS17, para. 6. See also JS19, paras. 5-9. JS19 made recommendations (paras. 37-40), Karapatan, 

para. 8; HRW, pp. 3-4. 
69 JS17, para. 5. See also JS15, para. 66. 
70 JS17, paras. 13-15. JS17 made recommendations (paras 16 and 17). 
71 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.  
72 JS17, para. 28. JS17 made recommendations (paras. 34-37). 
73 NCCP, para. 17. NCCP made a recommendation (para. 20 (v). See also JS17, para. 45.  
74 For recommendation see A/HRC/21/12, paras 129.25 (Chile). 
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75 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). 
76 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.26-129.34, 131.20-131.22, 131.31, 
77 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), 
78 JS3, para. 16. 
79 JS3, para. 27. JS3 made recommendations (paras. 33.4 and 33.7).  
80 JS3, para. 29. JS3 made recommendations (paras. 33.5 and 36.6).  
81 JS6, paras. 33 and 34. JS6 made recommendations (para. 35.). See also Salinlahi, para. 32.  
82 JS12, paras. C, 3.1 - 3.4. See also JS19, para. 23. 
83 Salinlahi, para. 33. 
84  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). 
85 HRW, p. 5, referring to A/HRC/21/12, paras. 129.31 (United States of America) and 129.32 

(Canada).  
86 IFI-RPRD, para. 18.  
87 NUPL, p. 1, referring to A/HRC/21/12, para. 129.30 (Australia).  
88 NUPL, para. 1. NUPL cited cases of impunity (2-7). 
89 AI, p. 2.  
90 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 131.32.  
91 ADF, paras. 18-23. ADF made recommendations (para. 24).  
92 JC, paras. A. 2 and 3. JC made a recommendation (para. E.1).  
93 UCCP, para. 5. 
94 UCCP, paras. 5-9. UCCP made recommendations (para. 17).  
95 JS11, paras. 14-16. JS11 made recommendations (para. 40).  
96 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). 
97 NCCP, para. 6., referring to A/HRC/21/12, para. 129.35(France). 
98 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.  
99 JS14, p. 2.  

100 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.  
101 FLD, paras. 5 and 6. 
102 FLD, para. 19.  
103 JS2, para. 14. JS2 made recommendations (paras. 18 and 19). See also JS15, paras. 49-51; IFI-

RPRD, para. 5; Karapatan, para. 9; NCCP, para. 7.  
104 Karapatan, para. 10. Karapatan made a recommendation (para. 30).  
105 JS5, paras. 3.3 and 6.2. For recommendations see para. 6.2.  
106 JS5, para. 2.2.  
107 JS5, paras. 5.2-5.4. JS5 made recommendations (para. 6.4). 
108 The presidential and general elections were held on 9 May 2016 (TCC, p. 1).  
109 TCC, p. 3. 
110 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). 
111 TCC, p. 2. TCC made a recommendation (p. 3). 
112 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.23, 130.3 and 130.4. 
113 JS6, para. 20. 
114 JS6, para. 22(a) referring to A/HRC/21/12, paras. 129.22 (Norway) and 130.3 (Spain, Belarus, 

Holy See, Netherlands, Uruguay, Latvia). 
115 JS6, para. 22. For other recommendations see para. 22. See also JS21, para. 7.  
116 CMA, para. 8.6. 
117 CMA, para. 8.8.  
118 JS21, para. 10. JS21 made recommendations (para. 11). 
119 JS11, para. 22. JS11 made recommendations (para. 40).  
120 JS22, paras. 13-18. JS22 made recommendations  para. 43. See also JS11, paras. 31 and 31. 
121 JS22, paras. 24 and 25. JS22 made recommendations (para. 43).  
122 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.11, 129.38 and 129.39.  
123 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras.  A/HRC/21/12, para. 129.36. 
124 DJP, paras. 10-12. DJP made recommendations (paras. 30 and 31).  
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125 COURAGE, paras. 1-4. COURAGE made recommendations (p. 7).  
126 CTUHR, paras. 4, 5 and 7. CTUHR made recommendations (para. 33 (ii)). See also JS20, para. 4.  
127 CTUHR, para. 13.  
128 CTUHR, para. 15.  
129 CTUHR, para. 16.  
130 JS8, paras. 18-20.  
131 JS8, para. 23. JS8 made a recommendation (para. 47.5).  
132 JS8, para. 24. See also CTUHR, para. 17; GABRIELA, para. 8. 
133 CTUHR, para. 20, referring to the DOLE Department Order 131-13, (2013) Rules on Labor Law 

Compliance System. 
134 CMA, para. 1.1. 
135 CMA, para. 6.1. CMA made proposals (paras. 6.2-6.9). 
136 MIGRANTE, pp. 3-4. MIGRANT made recommendations (pp. 5-6.). 
137 CTUHR, paras. 23 and 25. 
138 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.36 and 129.37. 
139 JS1, para. 14. 
140 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.36 and 129.37. 
141 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). 
142 JS8, para. 12. JS8 made a recommendation (para. 47.8). See also GABRIELA, para. 5; and 

Salinilahi, para. 41.  
143 JS8, p. 1. See also GABRIELA, para. 7.  
144 KMP, p. 1. 
145 For recommendations see A/HRC/21/12 referring to paras. 129.38 (Qatar and Viet Nam) and 

129.39 (Cuba and Pakistan). 
146 JS6, paras 41-43. JS6 also made other recommendations (para. 43).  
147 See DJP, paras. 27 – 29.  
148 DJP, para. 6. DJP made recommendations (paras. 35 and 36).  
149 JS8, para. 14. 
150 JS8, para. 47.8. 
151 KMP, p. 1. 
152 KMP, para. 3. 
153 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.40 and 129.41.  
154 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.  
155 AI, p. 2. AI made recommendations (p. 6).  
156 AI, p. 5.  
157 JS20, para. 36.  
158 JS6, para. 45.  
159 JS6 referred to A/HRC/21/12, paras. 129.40 (Sweden) and 129.41 (New Zealand).  
160 JS6, para. 47. For other recommendations made see para. 47. 
161 JS7, para. 9. JS7 made recommendations (para. 28).  
162 AI, p. 5.  
163 JS7, p. 3. See also JS13, para. 43.  
164 ADF, paras. 3-6. 
165 ADF, para. 17. ADF made recommendations (para. 24).  
166 JS8, pars. 28-30.  
167 JS13, para. 18. 
168 HRW, p. 8. 
169 JS13, para. 13. 
170 JS13, para. 16. JS13 made a recommendation (para. 16). 
171 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras.  129.42 and 129.43. 
172 IBON, para. 34. 
173 JS6, paras. 36-39. JS6 made recommendations and that context referred to A/HRC/21/12, para. 

129.42 (Saudi Arabia and Holy See). 
174 ERI, paras. 12-13.  
175 ERI, para. 10. 
176 GG, p. 2  
177 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, paras. 129.7 and 129.8. 
178 JS20, p. 2. 
179 JS20, para. 4. JS20 made recommendations (para. 41).  
180 JS20, para. 3. 
181 GABRIELA, paras. 11 and (i). GABRIELA made recommendations (para. ii). 
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182 (JS11, para. 17. JS 11 made recommendations (para. 40).  
183 For relevant recommendations, see A/HRC/21/12, para. 131.5. 
184 For recommendations see A/HRC/21/12, para. 129.24 (Portugal, France, Uruguay and 

Liechtenstein).  
185 JS6, para.19.  
186 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). 
187 JS3, paras. 33.2 and 33.3. 
188  Salinlahi, para. 29. 
189 JS3, paras. 36 and 38.13. 
190 JS6, paras. 23 and 24. JS6 made recommendations (para. 28).  
191 JS6, para. 30. 
192 JS6, para. 32 referring to A/HRC/21/12, para.129.25 (Chile). For other recommendations see 
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