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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 نتجميع بشأن الفلبي  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

للم لوماااال الاااوارو  ي  قاااارير هيداااال ا  اهااادال  ر جتمياااعض الااادوري اللاااامتق والتقريااااالسااات را
واإلجااراتال اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ال ال اال ، وهااو مقااد   ي  اا ت مااوج  

 ققيداً باحلد ا ق ى ل دو ال لمال 

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (٢)(١)اإلنسان

أفاو فريح ا م  ا تةد  القطري بأن الفلبني انضمت إىل الربو وكول االختيااري ال فاقيا   -٢
ا هيناا ، عماااًل أو الالإنساااني  مناهضا  الت ااذيغ و اامض ماا ملااروة ا  املاا  أو ال قوباا  القاساي  أو 

 ، أكاادل اللةناا  الفرعياا   نااع الت ااذيغ٢٠١5ق وي عااا  (3)بتو ااي  كاناات قااد حأياات بتأيياادها
و اامض مااا ملااروة ا  املاا  أو ال قوباا  القاسااي  أو الالإنساااني  أو ا هيناا  أاياا  سااا قااانون إلنلااات 

 ق (4)آلي  وقاتي  وطني  ف ال 
وأو اااات مفوملااااي  ا ماااا  ا تةااااد  السااااامي  للاااااون الالجدااااني الفلبااااني باالنضااااما  إىل  -3

 ق (5)١96١اال فاقي  ا ت لق  خبفض حاالل ان دا  اجلنسي  ل ا  
والثقافياااا  ، أو اااات اللةناااا  ا  نياااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماعياااا  ٢٠١6وي عااااا   -4

بلاأن اللا وة ا  الي   ١989ل اا  ( ١69بالت ديح على ا فاقي  منأم  ال مات الدوليا  )رقا  
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،  ااة ت اللةناا  نفسااها، إىل جانااغ جلناا  مناهضاا  الت ااذيغ واللةناا  ٢٠١6وي عااا   قوالقبلياا 
ى التمييااا  ملاااد ا ااارأ ، علاااى الت اااديح علاااى اال فاقيااا  الدوليااا  حلمايااا   يااااع ا  نيااا  بالقضاااات علااا

 ق (6)ا  خاص ما االختفات القسري
، وعاات اللةنا  ا  نياا   مايا  حقااوق  ياع ال مااال ا هااجريا وأفااراو أسااره  ٢٠١4وي عاا   -5

بلااااأن  ديااااد  ١9٧٠ل ااااا  ( ١3١الفلبااااني إىل االنضااااما  إىل ا فاقياااا  منأماااا  ال ماااات الدولياااا  )رقاااا  
( ١6٧رقا  ا ستويال الدنيا لألجور وا فاقي  منأم  ال مت الدوليا  بلاأن الساالم  وال اة  ي البناات )

 ق(٧)دا بلأن وكاالل االستخ ١99٧ل ا  ( ١8١رق  ) فاقي  منأم  ال مت الدولي  وا ،١988ل ا  
كاااااول ، أو ااااات جلنااااا  حقاااااوق الطفاااات الفلباااااني بالت اااااديح علاااااى الربو و ٢٠١3وي عااااا   -6

 ق(8)االختياري ال فاقي  حقوق الطفت ا ت لح بإجرات  قدمي البال ال
القضاااات نطااااق ، وعااات ا قاارر  اصا ااا  ا  نيااا   اااالل اإلعااادا  خااار  ٢٠١6وي عااا   -٧
الفلبااني إىل رفااع جمموعاا  مااا اللاارول ا ساابق  الاا  فرملااتها علااى اً بااإجراتال مااوج   أو   سااف أو

الل جتااار راادرال زعاا  أواا  قتلااوا خااار  نطاااق القضااات منااذ  ااو  زيااار  ا قاارر  للتةقيااح ي حااا
 ق(9)الرتيس رووريغو وو ريت مها  الرتاس 

، قاادمت الفلبااني مساااا  مالياا  إىل مفوملااي  ا ماا  ا تةااد  السااامي  حلقااوق ٢٠١5وي  -8
 ق(١٠)(حقوق اإلنساناإلنسان )

 (١١)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
أعربااات اللةنااا  ا  نيااا  بالقضاااات علاااى التمييااا  ملاااد ا ااارأ  عاااا قلقهاااا  ن ا  مااا  ال لياااا  -9

أقااارل، ي اجتهاوهاااا القضااااتل، بسااامو القاااانون الاااوطي ي حالااا    اااارض م اااايم ا  اهااادال ماااع 
القااوانني الوطنياا    ارملاااً ال يقباات التوفيااحق وأو اات اللةناا  الفلبااني بتوملاايض مركاا  ا فاقياا  القضااات 

يع أ ا ال التمييا  ملاد ا ارأ  ي نأامهاا القاانو  ا لال وملامان أسابقي  أح اا  اال فاقيا  على  
 ق(١٢)على القوانني الوطني  ي حال    ارملها

وحثااات اللةنااا  ا  نيااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  الفلباااني علاااى الت ةيااات  -١٠
ق وأو ات جلنا  (١3)(٢8١8لس الليوخ رقا  باعتماو ميثاق جلن  حقوق اإلنسان )ملروع قانون جم
، ٢٠١٢ ق وي(١4)ا اااا واهلي لااال و التلاااغيلل مناهضااا  الت اااذيغ  اااد هاااذض اللةنااا  ب امااات الااادع  

 ق(١5)التا  أو ت اللةن  ا  ني   قوق اإلنسان بضمان متتع اللةن  باالستقالل ا ا 
والثقافيا  بت  يا  ورجا  اللافافي  وأو ت اللةن  ا  ني  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعيا   -١١

وا سااااتل  وا لاااارك  ي إوار  اللااااون ال امااا  ماااا خاااالل  نفياااذ خطااا  اإلوار  الر ااايد  وم افةااا  
 ؛(١6)وما ب دها  نفيذاً كامالً  ٢٠١6-٢٠١٢الفساو للفرت  

وأ ااارل منأماا  ا ماا  ا تةااد  للطفولاا  )اليونيساايا( إىل التو اايال  ال ال اال  الاا   -١٢
وأفاااول باااأن ملاابال اللااارط  ا لةقاااني  ركاا  فايااا  ا اارأ  والطفااات ي جهااااز  (١٧)التأييااادحأياات ب

 دريبيااا  مت ااادو  التخ  اااال وور  اللااارط   لقاااوا التااادريغ ي جماااال حقاااوق اإلنساااانق ونأمااات 
 لااأ أفااراو اللاارط ، بلااأن برو وكااول إوار   ه ،  ااا فاايل ا با اار  قاادمل خاادمال اصاام ا مااام

ا إسات  ا  امل  واالستغالل واإلاالق وأفاول اليونيسيا بأن أفراو اللارط   حال  ا طفال ملةاي
 ق(١8)كاف  خيض ون للتدريغ بلأن الت امت مع الطفت كضةي  و اهد وجان  
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تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
  الدولي اإلنساني الساري

 المشتركة بين القطانات المسائل -ألف 
المساواة وندم التمييز -١ 

(١9)
   

أعربااات اللةنااا  ا  نيااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  عاااا قلقهاااا بلاااأن  اااأخر  -١3
اعتمااااو قاااانون  اااامت   افةااا  التمييااا ، بناااات علاااى االقااارتال الاااوارو ي ملاااروع قاااانون جملاااس اللااايوخ 

بلاااأن ا ح اااا  التميي يااا  الاااوارو  ي القاااوانني اً إواااا  لااا ر باااالقلح أيضاااق وقالااات اللةنااا  ٢4٧5 رقااا 
)ة( مااااا قاااانون ال ماااات، ٢٧٢و ٢69)أ( مااااا قاااانون اهلةاااار  وا او اااان ٢9 اااا فيهااااا ا ااااو   السااااري ،

مااا قااانون ال قوبااال ا اانقض، علااى  ااو متيياا ي،  ٢٠٠وكااذلأ بلااأن  طبيااح أح ااا  قانونياا  مثاات ا اااو  
 ق(٢٠)ثليني وم ووجل ا يت اجلنسل ومغايري اهلوي  اجلنساني  وحاملل  فال اجلنسنيا ثليال وا  ح 
وأعرباااات اللةناااا  ا  نياااا   قااااوق اإلنسااااان عااااا قلقهااااا بلااااأن انتلااااار القوالااااغ النمطياااا   -١4

ملاااد ا ثلياااال وا ثلياااني وم ووجااال ا يااات اجلنسااال ومغاااايري اهلويااا  اجلنسااااني  ي وأ ااا ال التةيااا  
  واجملتمااع ك اات، وأو اات باعتماااو قااانون  ااامت   افةاا  التميياا   أاار  اافوا اجلاايل واللاارط

 ق(٢١)التميي  على أساس ا يت اجلنسل واهلوي  اجلنساني 
والحأااات اللةنااا  ا  نيااا  بالقضاااات علاااى التمييااا  ملاااد ا ااارأ  بقلاااح أن القوالاااغ النمطيااا   -١5

لاح حاواج  ، كلهاا أماور خ والو ا ،اجلنساني  التميي ي ، وعد  وجاوو نأاا  مناساغ لتقادمي الادع 
ق وأو ات بت  يا  (٢٢) ول وون إم اني  االحت ا  إىل القضات و وفم سبت انت اا ف الا  للنساات

ملااامان السااارع  ي  نفياااذ جااادول ا عماااال اصااااص بالتلاااري ال  ال ا ولويااا   اجلهاااوو ماااا أجااات
 ق(٢4)ا رأ  ذافمض، وباإلنفا  ال امت للميثاق ا عأ  بلأن  (٢3)ا ت لق  با رأ 

وأعربت اليونيسيا عا قلقها بلأن ممارس  التميي  القات  على نوع اجلنس ملاد الرجاال  -١6
والفتيان ما ملةايا اال ت اة بسبغ ال قوباال ا خففا  الا    ادر ي حاح مغت ابيه  مقارنا  

 ق(٢5)باجلرات  ا مامل  ال  ي ون ملةاياها ما النسات والفتيال

واألنمال التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والبيئة  -٢ 
(٢6) 

أفاااول ا قاارر  اصا اا  ا  نياا  باااحلح ي الغااذات بااأن النمااو الباااهر الااذي  قااح ي الفلبااني  -١٧
 ستويال عالي  وهو ي اساتفةال ماع ا سااع فةاو  اً يستفد منه اجلميعق فالفقر ال ي ال منتلر  مل

ساتدام  ا وجها   او الت ادير، وكاذلأ ملااريع الدختق وينبغل جتنغ ال ناعال ال راعيا   ام ا 
علاااى اً فاياااً  ل اااغار ا ااا ارعني وحفا ااا ،وا ا ااايت النقديااا  ،حيااااز  ا راملااال علاااى نطااااق واساااع

 ق(٢٧)االكتفات الذايت
باأن الفلباني قابلا  للتاأمر بتغام ا نااخق لاذلأ، فاإن ماا ا تمات اً وأفاو ا قارر اصااص أيضا -١8

ا ماااا الغاااذاتل والتغاااذوي خاااالل ال قاااوو القاومااا  نتيةااا   ضاااافر ال وامااات أن  تفااااق  حالااا  ان ااادا  
ا تمثلاااا  ي ازوياااااو الأااااواهر اجلوياااا  ال نيفاااا  وار فاااااع مسااااتو  سااااطض البةاااار و غاااام أ ااااال هطااااول 

ق و اااامر أزمااا  (٢8)ي القطااااع ال راعاالاً ا مطااارق وال  ااا ال اصساااتر ا ر بطااا  بتغاام ا نااااخ كبااام  جااد
 ق(٢9)النأ  اإلي ولوجي  البةري على اً ا ناخ أيض
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وأفاااااو فريااااح ا ماااا  ا تةااااد  القطااااري بااااأن الفلبااااني وق اااات علااااى ا فاااااق باااااريس ل نهااااا  -١9
  اااادق عليااااه ب اااادق وقااااد أحاااارز  قااااد  فيمااااا يت لااااح خبطاااا  ال ماااات الوطنياااا  بلااااأن  غاااام ا ناااااخ  مل

 ق(3٠)، ل ا مث   ديال ال   ال   رتض  نفيذها٢٠٢8-٢٠١١ للفرت 

 اإلنسان ومكافحة اإلرهابحقوق  -٣ 
 ٢٠٠٧ل اااا  ا ماااا البلاااري أو ااات اللةنااا  ا  نيااا   قاااوق اإلنساااان باسااات راض قاااانون  -٢٠

 رملااها والااذهاة إىل أب ااد مااا  لااأ، اإلرهاااة مااا حياا  عااد  اكتفاتااه بت ريااا جاارات  لضاامان 
 ق(3١)لذلأ  ب اً   و ملبم سلوكهافر أللت ريا طبي    لأ ا ف ال بدق  كافي  ل ل يتسىن ب

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

أ ار فرياح ا ما  ا تةاد  القطاري إىل التو ايال  ال ال ال  الا  حأيات بالتأيياد، وأفااو  -٢١
"مت ااطل بأن احلمل  ال   نتها احل وم    افة  ا خدرال أول إىل قتت أ خاص ي ع  أوا  ماا 

ا خاادرال ومروجيهااا"ق وأملاااا أن مثاا  حاجاا  ملةاا  إىل وملااع حااد جلميااع حاااالل القتاات خااار  
أنااه ينبغاال مواتماا  ا ساااليغ اً نطاااق القضااات، و ي  ااريض علااى ار  اااة هااذض اجلاارات ق ورأ  أيضاا

 ق(33)ال   تب ها احل وم  ي م افة    اطل ا خدرال  م ا لروع  مع ا  ايم الدولي 
وأعربت اللةن  ا  ني   قوق اإلنسان عا قلقها بلأن استمرار أعمال القتت خاار  نطااق  -٢٢

القضااااات واالختفااااات القسااااريق وأعرباااات عااااا القلااااح بوجااااه خاااااص بلااااأن انتلااااار اجليااااو  اصا اااا  
عااا  مااا ا ساااولي  عااا  لااأ اجلاارات ، فضااالً اً واجلماعااال ا ساالة   اام النأامياا  الاا   تةماات جاا ت

تلااار ا ساالة  النارياا   اام القانونياا  بأعااداو كباام ق وأعرباات اللةناا  عااا قلقهااا بلااأن قلقهااا بلااأن ان
 ق(34) سليض عنا ر "مضاعف  القو " واالست ان  هب  ي م افة  التمرو وي  م  لأ ما ا  راض

وأعرباات جلناا  مناهضاا  الت ااذيغ عااا قلقهااا  ن مثاا  عواتااح  ااول حاا  ا ن وون  نفيااذ  -٢3
و ن اإلفااالل مااا ال قاااة عااا ار  اااة أعمااال الت ااذيغ  ف اااالً اً لت ااذيغ  نفيااذقااانون م افةاا  ا

ماااا هاااذا  ١9و ١8بلاااأن عاااد   نفياااذ ا ااااو ني اً ق وأعربااات عاااا قلقهاااا أيضااا(35)اً  ال سااااتديااا ال
 ق(36)القانون، اللتني  ن ان على   ويض ملةايا الت ذيغ ووملع برنامج إلعاو   أهيله 

الت ذيغ عا قلقها بلأن وروو  قاارير عاا وجاوو أمااكا احتةااز وأعربت جلن  مناهض   -٢4
 ق(3٧)وأو ت بإ الق  يع هذض ا ماكا فوراً اً، مألوفاً سري  كان   ذيغ ا  خاص فيها أمر 

وأعربت اللةن  نفسها عا قلقها بوجه خاص بلأن استمرار حال  االكتأاظ إىل ورجا   -٢5
ق وعالو  على  لأ،   ثر بلد  حاالل اإل ااب  (38)مستفةل  وم من  ي  يع مرافح االحتةاز

عا قلقهاا بلاأن إياداع اجملارمني ا حادا  اً ق وأعربت اللةن  أيض(39)با مراض ا  دي  مثت الست
، وبلاأن ال ناا اجلنسال الاذي يت ارض (4٠)السةون ال اوي  وعد  ف له  عا ا تةا يا الباالغني

 ق(4١)ا قليالا نتمون إىل تة ون وا  امل  ال  ي امت هبا ا  ،له ا تة ون
وأ اااااار فرياااااح ا مااااا  ا تةاااااد  القطاااااري إىل إحاااااد  التو ااااايال  ال ال ااااال  الااااا  حأيااااات  -٢6

، فأفااو باأن حالاا  االكتأااظ اللاديد ي الساةون  فاقماات، وباأن  ادريغ حاراس السااةون (4٢)بالتأيياد
ال اااةل، ال يرقاااى إىل ا ساااتو  ا طلاااوة، وباااأن  اااوفم الغاااذات وا اااات وخااادمال الت اااةال، وال اااال  

 ق(43)ا مراض ا  دي  مثت فموس نقص ا ناع  البلري  والست، يلوبه ق ور  ديدفيه عال    ا
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العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانونإقامة  -٢ 
(44)

 
أعرباااات جلناااا  مناهضاااا  الت ااااذيغ عااااا قلقهااااا بلااااأن ال اااادو اهلاتاااات مااااا القضااااايا ا  لقاااا   -٢٧

 أماااا  ا ااااك  وبلاااأن هيمنااا  وزار  الداخليااا  و أممهاااا علاااى اساااتقالل السااالط  القضااااتي قا رتاكمااا  
 ق(45)استقالل القضات وقدرال النأا  القضاتللةن  بت  ي  ال وأو ت

وحثاات جلناا  حقااوق الطفاات الفلبااني علااى  ااوفم م يااد مااا مجاااك   اااون ا ساار  ي  يااع  -٢8
 ق(46)مناطح ا قاط ال و   ي  قدراهتا

وأعرباااات جلناااا  مناهضاااا  الت ااااذيغ عااااا ج عهااااا بلااااأن وروو  قااااارير  فيااااد بااااأن الغالبياااا   -٢9
ذيغ ا بلَّااان عنهاااا  اااد  ي راااافر اللااارط ، هبااادا انتااا اع اعرتافاااال السااااحق  ماااا حااااالل الت ااا

ق وأو ات باسات راض  ياع القضاايا (4٧)م لومال ما أجت استخدامها ي اإلجراتال اجلناتيا  أو
، وملامان إم انيا  إعااو  ا اكما  فقامإىل االعرتافاال باالساتناو ال   ادرل فيهاا أح اا  إوانا  
لأل ااخاص ا اادانني علااى أساااس ا ولاا  ا نت عاا  عااا طريااح اإلكااراض واحل ااول علااى اجلاارب ا ناسااغ 

نتيةاا  للت ااذيغ وسااوت ا  املاا ، وكااذلأ ملاامان  اادريغ ا ساااولني عااا إنفااا  القااانون وأفااراو  أو
اجليل والقضا  وا دعني ال امني وا امني على كلاا حااالل انتا اع االعرتافاال  ات الت اذيغ 

 ق(48)والتةقيح ي هذض احلاالل
وأعربااات اللةنااا  نفساااها عاااا القلاااح  ن ملاااةايا الت اااذيغ واللاااهوو علياااه يااارتووون ي  -3٠

ق (49)اإلباااالن عاااا هاااذض احلااااالل خلاااي  الت ااارض للمضاااايق  واالنتقاااا  وبسااابغ ان ااادا  احلمايااا 
 ق(5٠)وأو ت بت  ي  برنامج فاي  اللهوو

او ماااا اللااارط  وأعربااات اللةنااا  عاااا قلقهاااا بلاااأن  نفياااذ عملياااال اعتقاااال علاااى أيااادي أفااار  -3١
 ق(5١)  خاص ا  تقلنيما بني ا وقيا وبلأن وجوو أطفال  أوامر  واجليل ومواطنني عاويني وون

ا فااارلق وأعربااات اللةنااا  عاااا قلقهاااا بلاااأن طاااول فااارتال االحتةااااز الساااابح للمةاكمااا   -3٢
عااا ا  ااخاص الااذيا جتاااوزل فاارت  احتةااازه  السااابح للمةاكماا  احلااد اً فااور  باااإلفرا  وأو اات

ا ق ااى لل قوباا  ا طبقاا  علااى اجلاارات  ا  عوماا ، ومراج اا  ملااروعي  االحتةاااز السااابح للمةاكماا  
مااد  االحتةاااز السااابح للمةاكماا ، لاايص يت لااح يميااع ا تةاا يا، و  ااديت التلااري ال لتقا فيماا

 ق(5٢)و  ةيت النأر ي قضايا ا  خاص ا تة يا  وجغ قانون ا خدرال اصطر  اللامت
بت اللةن  عا قلقها  ن ا تة يا ال يتمت ون بالضمانال القانوني  ا ساسي  منذ وأعر  -33

حلأاا  ساالبه  حااريته ق وأو اات بضاامان إم انياا  ح ااول  يااع ا تةاا يا علااى فر اا  االساات ان  
 ةاااااا   فاااااور سااااالغ حاااااريته ، وعلاااااى ا سااااااعد  القانونيااااا ، عناااااد االقتضاااااات،  اااااا ي  لاااااأ أمناااااات 

إ احا  الفر ا  هلا  للخضاوع فاوراً لفةاص طا، مساتقت، علاى أن عاا  االستةواة ا و ، فضاالً 
ي ااون جمانياااً ومااا وون حضااور ملاابال  اارط ؛ وبإحضاااره  أمااا  قاااض ي  ضااون الفاارت  ال منياا  

 ق(53)ا ن وص عليها ي القانون
وأ اااارل اليونيسااايا إىل التو ااايال  ال ال ااال  الااا  حأيااات بالتأيياااد، وأفااااول باااأن  -34

( عاا ز ١٠63٠)القااانون اجلمهااوري رقاا   ٢٠٠6قااانون قضااات ا حاادا  ورعااايته  ل ااا  اعتماااو 
 ق(54)نأا  قضات ا حدا  ورعايته 
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وأعربت جلن  حقوق الطفت عا قلقها بلاأن ا بااورال الراميا  إىل خفاض ساا ا سااولي   -35
ملااروع القااانون ق وأعرباات جلناا  مناهضاا  الت ااذيغ عااا قلقهااا بلااأن  قاادمي (55)اجلناتياا  لألطفااال

 9ساان  إىل  ١5ي ال ااونغرس، الااذي ياانص علااى خفااض سااا ا ساااولي  اجلناتياا  مااا  9٢٢ رقاا 
 ق(56)سنوال وأو ت بسةغ ملروع القانون هذا على الفور

، حاااا  مفااااوض ا ماااا  ا تةااااد  السااااامل حلقااااوق اإلنسااااان الساااالطال ٢٠١6وي عااااا   -36
 ب ااد اعاارتاا رتاايس الفلبااني بقتاات أ ااخاص،القضاااتي  الفلبينياا  علااى اللااروع ي إجاارات  قيقااال 

 ق(5٧)عندما كان عمد   دين  وافاو، و لةيع آخريا على  لأ
وأعرباات جلناا  حقااوق الطفاات عااا القلااح بوجااه خاااص  ن اإلفااالل مااا ال قاااة مااا زال  -3٧

 ،االجتاري سياق التةقيقال وا اكمال ا ت ل  باستغالل ا طفال ي ا واو اإلباحي  وباً متفلي
إىل  واطاا سالطال إنفاا  القاانون والقضاات وا سااولني عاا اهلةار  ي االجتاار اً أساس وي     لأ

 ق(58)بالبلر والفساو
وأ ار فريح ا م  ا تةاد  القطاري إىل إحاد  التو ايال  ال ال ال  الا  حأيات بالتأيياد،  -38

مجماوو  ل يااو  مراعاا  االعتباارال اجلنسااني  ي ا ااك ق بياد أن النساات اً وأفاو بأن الفلبني باذلت جهاوو
 ق(59)ما التميي  ي نأ  ال دال  الرمسي  و م الرمسي ي انني  وال اإلعاق  والفدال ا همل  

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -٣ 
(6٠)

 
اإلل رتونيااااا  رات  اجلااااانااااا  ا  نيااااا   قاااااوق اإلنساااااان عاااااا أسااااافها  ن قاااااانون مناااااع أعربااااات اللة -39
 ق(6١)جرَّ  التلهم على اإلنرتنتق وحثت الدول  الطرا على النأر ي إلغات جترمي التلهم ٢٠١٢ ل ا 
وأعربااات اللةنااا  ا  نيااا  باااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافياااا  عاااا القلاااح بلااااأن  -4٠

ق (6٢)واالختفاات والتهدياد والقتات    رض ا داف ني عا حقوق اإلنسان للمضاايق استمرار حاالل
 (63)وأ ااار فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري إىل إحااد  التو اايال  ال ال اال  الاا  حأياات بالتأييااد

وأفااو باأن مضاايق  ال ااملني ي وسااتم اإلعااال  وا اواطنني الاذيا يادلون بت ليقاال قاد زاو بدرجاا   
ق وأعرباات (64)أن اال تيااال ساايطال ال ااةفيني الفاسااديااً  اارل علناااً كباام   مساااوالً كباام  حاا  أن 

اللةنااا  ا  نيااا   قاااوق اإلنساااان عاااا قلقهاااا بلاااأن وروو  قاااارير  فياااد باااأن ا اااداف ني عاااا حقاااوق 
 ق(65)ما خيض ون  راقب  مو فل إنفا  القانوناً اإلنسان وا نلقني السياسيني كثم 

  بالقضااات علااى التميياا  ملااد ا اارأ  إوااا ال  اا ال  لاا ر بااالقلح بلااأن وقالاات اللةناا  ا  نياا -4١
ملااا ا متثيااات النساااات ماااا الفداااال الضااا يف ، كاللااا وة ا  ااالي  والنساااات ا سااالمال، ي  ياااع 

 ق(66)جماالل احليا  السياسي  وال ام 

 (6٧)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
وخبا ااا  النساااات وا طفاااال، باااأن جتاااار با  اااخاص، فااااول ا قااارر  اصا ااا  ا  نيااا  باالأ -4٢

االجتاااار بالرجاااال والنساااات وا طفاااال الفلبينياااني   اااراض االساااتغالل ي ال مااات انتلااار ي رتلاااا 
باأن ار فااع كماا أفااول ق (68)القطاعال،  ا ي  لأ ال راع  والبناات وال ايد والت انيع واصادمال

ينياني السااعني إىل ال مات ي اصاار  الطلغ علاى ال اامالل ا ن لياال ماا الفلباني وكثار  عادو الفلب
ق وهناا   (69)لةدوو  يوعاً ال ابر لج ت االجتار لغرض االسرتقاق ا ن   ما أكثر أ  ال االجتار 

وينتلار  ق(٧٠)كثم ماا الفلبينياني،  اا فايه  ا طفاال، الاذيا يُاتَّةار هبا  ي اصاار  لبياع أعضااته 
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البلاادان  ياجلنساال علااى نطاااق واسااع، ال ساايما االجتااار بالنسااات وا طفااال   ااراض االسااتغالل 
ق و لايع  ااهر  اساتغالل ا طفاال، (٧١)ا سيوي  ا خر  واللرق ا وسم وكاذلأ واخات الفلباني

مااا ي ااون هااذا االسااتغالل اً وخبا اا  الفتيااال، ي السااياح  اجلنسااي  علااى  ااو مثاام للةاا ع وأحياناا
 ق (٧٢)بلدي مناطح عديد  ما الاً ومقافياً اجتماعي مقبوالً 
وأو ااات اللةنااا  ا  نيااا  بالقضاااات علاااى التمييااا  ملاااد ا ااارأ  بوملاااع إطاااار قاااانو  يتنااااول  -43

طاارق االجتااار احلديثاا  الاا   سااتخد  فيهااا   نولوجيااا ا  لومااال واال  اااالل مثاات نأااا    ااراح 
ال وا  ا دب ر إل رتونياً 
 ق(٧3)

إىل إحاد  التو ايال  ال ال ال  وأ ارل منأم  ا م  ا تةد  للطفول  )اليونيسيا(  -44
ال  حأيت بالتأييد، وأفاول بأن الفلبني   مت على  نفيذ برنامج الت اي وإعاو  اإلوما  لفاتد  

 ق(٧4)ا  خاص ا تَّةر هب ، ما يضما ح ول هاالت على خدمال الت اي ا التم 
بلأن   رض عدو كبام  وأعربت اللةن  ا  ني  بالقضات على التميي  ملد ا رأ  عا قلقها -45

ما النسات لالستغالل عا طرياح البغاات وبلاأن جتارمي النساات ال اامالل ي البغاات  وجاغ القاانون 
 ق(٧5)اجلناتل ا نقض

وأعربت جلن  حقوق الطفت عا القلح بلأن عد  كفايا   نأاي  القطااع اصااص والت ااون  -46
وأعرباااات اللةناااا  ا  نياااا  ق (٧6)طفااااالم اااه  نااااع وم افةاااا  السااااياح  باااادافع ممارساااا  اجلااانس مااااع ا 

بالقضااات علااى التميياا  ملاااد ا اارأ  عااا قلقهاااا بلااأن   ايااد حاااواو  االسااتغالل اجلنساال لألطفاااال 
ق وي هاذا ال ادو، أ ااار فرياح ا ماا  ا تةاد  القطااري (٧٧)واالعتادات علايه  علااى  اب   اإلنرتناات

باااااني    اااااا علاااااى  ااااايا   إىل التو ااااايال  ال ال ااااال  الااااا  حأيااااات بالتأيياااااد، وأفااااااو باااااأن الفل
عاااااا طرياااااح اإلنرتنااااات اً اسااااارتا يةي  لالساااااتةاب  الوطنيااااا   ناااااع اساااااتغالل ا طفاااااال جنساااااي خطااااا 
 ق(٧8)٢٠٢٠-٢٠١6 للفرت 

 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -٥ 
الحأااات جلنااا  حقاااوق الطفااات بقلاااح أن فايااا  خ و اااي  وساااالم  ا طفاااال الضاااةايا  -4٧

الت اااوير اجلنسااال ليسااات م فولااا  بانتأاااا  ي وسااااتم اإلعاااال  وي عمليااا  ال دالااا  اجلناتيااا ، وأن 
 ق(٧9)اً اً  ات يما ي الربامج التلف يوني ، بال أمر س ، اللألطفال

ا ن،  ن الفلباني يساتمر فيهاا انتلاار بياع  وقالت اللةن  نفسها إوا  ل ر بالقلح حا  -48
ا طفااال   ااراض التبااي  اام اللاارعل و العااغ ا فااراو بالسااةت ا ااد  ليباادو ا ماار كمااا لااو كااان 

 ق(8٠)"ا طناع الوالو "(  ، وهو )ما ي را ب ريته الطفت ما 

 (8١)الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (8٢)ظروف نمل نادلة ومواتيةالحق في العمل وفي  -١ 

عااا القلااح  ن  يااع    واالجتماعياا  والثقافياا  اللجنةةاانين ةةاوةةاالقتصاية  ةةا  اأعرباات  -49
تن شة ي اةاهةا  لال ياةة لةةااليرتةا لةةأاه، ةا ممةا ة  ة  ا  ةةاالقطاعاال االقت ااوي  

(6715)القةةةاعتم ةةةة 1989ت ت ةةة رت ممةةة م  االةةةهتةةةةاعتم   ةةة اتليةةةا ياة  ةةةات ةةةرتاتال 
 ق(83)عقوو ق م  ا مد وإىل  د  مستويال احلماي   ؤ يإىلز ا لم  الياللنيمبتجبلا
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وأفااااو فرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري باااأن عقاااد اصدمااا  ي إطاااار ملاااروع وزار  ال ااااة   -5٠
يت اارض ماع قاانون ا مرملال ينص على إوات عقاد عمات ا مرملا  إ ا فلات، ا مار الاذي  لنلر

 ق(84)ال مت الفلبيي
والحأااات اللةنااا  ا  نيااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  أن قاااانون  ر ااايد  -5١

ألغاااى احلاااد ا وين الاااوطي لألجاااور، وأو ااات باسااات راض القاااانون هبااادا  ١989ا جاااور ل اااا  
 ق(85)اعتماو احلد ا وين الوطي لألجور ما جديد

 إزات  ا  نيااا  بالقضاااات علاااى التمييااا  ملاااد ا ااارأ  إواااا ال  ااا ال  لااا ر باااالقلح وقالااات اللةنااا -5٢
استمرار الف ت ا هي بني اجلنسني، مع  رك  نلال ا رأ  ي م اول  ا عماال االجتماعيا  وأعماال 
 قاادمي الرعاياا ، وكااذلأ بلااأن ا ساااع فةااو  ا جااور بااني اجلنسااني، و فساام مباادأ ا جاار ا تساااوي 

بلاأن كثار  عادو اً ق وأعربات اللةنا  عاا القلاح أيضا(86)ملايقاً اً  تساوي القيما   فسام لقات ال مت ا
، وا سااااع نطااااق التةااار  اجلنسااال بالنساااات ي م اااان ال مااات، (8٧)النساااات ي القطااااع  ااام الرمسااال

 ق(88)وانتلار اإلفالل ما ال قاة ي هذا ال دو

الحق في الضمان االجتماني -٢ 
(89)

 
اليونيسااايا باااأن النأاااا  الاااوطي للةاااد ماااا فقااار ا سااار ا  يلاااي  لاااه ساااةت مجااادَّ  أفااااول  -53
فقام  باساتخدا  اختباار مقاد ر  بأواا مليون أسر  م يلي   5.١مليون أسر  م يلي ، بينها  ١5 يض 

م  ز بالوساتت  م ا با ر  لقياس مستو  الدختق وما مل ُ سوَّ ا ساتت ا ت لق  خب و اي  البياناال 
، ساي ون اساتخدا  هاذا النأاا  للو اول إىل الفقارات ٢٠١٢بقاانون خ و اي  البياناال ل اا   عماالً 
ااع برنااامج التةااويالل النقدياا  ا لااروط  ونُافِّااذ برنااامج م اادَّل للتةااويالل النقدياا  قااد و اًق مجاادوو ُوسِّ

 ق(9٠)ا  للا لروط  لتلبي  احتياجال الفقرات والفدال الس اني  الض يف  ال  ال يلملها الربنامج 
وأعربت اللةن  ا  ني  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعي  والثقافي  عا قلقها  ن مستو   -54

 ن ا  ا ااال اً وأعرباات عااا القلااح أيضاااًق اإلنفاااق ال ااا  علااى احلماياا  االجتماعياا  ال ياا ال متاادني
ا اتااا  ماااا السااا ان ي  ٢8.5االجتماعيااا  اصا ااا  باااا واطنني ا سااانني ا  اااوزيا ال  غطااال ساااو  

البالغني سا ا  ا  التقاعدي القانو  و ن مبلن اإلعان  ال ي فل لضمان مستو  م يلل التح 
 ق(9١)للمستفيديا وأسره 

 (9٢)الحق في مستوى معيشي الئق -٣ 
، أفااااول ا قاارر  اصا ااا  ا  نياا  بااااحلح ي الغااذات باااأن إم انياا  احل اااول ٢٠١5ي عااا   -55

ق وُساةت ار فااع واملاض (93)ي وا غاذي مجادوو  بسابغ الفقار ومساتويال الادختعلى الغذات ال ا
عاد  النا اع وحركاال التمارو ي حالا  كت ما ي م دالل الفقر ي ب ض ا ناطح ال  ساه  فيها  

 ق(94)االستقرار االجتماعل
وشأما تةاعمهالقلقاللجناانين اواالقتصاية  ا  ا ايج رتام ا الثقاي اوأعربت  -56

  م وتمهالقلةقوتجة لي يهالةق ان ةاونيصغا ص ا ياألمساك انزا منيغ انالك.
 ااات مهااادو  نأاااراً لرتاجاااع الثااارو  السااام ي  خةةةانألم ةةةشةلي شةةةاصةةةغا صةةة ا ياألمسةةةاكوةةةا
 خلااتأو الاا  بالت ااديالل اللةناا  ورحباات واجتيااال ساافا ال اايد التةاااري  ناااطح  اايد ا مسااا ق

، وهااال ٢٠١5ل اااا   ١٠654 وجاااغ القاااانون رقااا   ١998م ااااتد ا مساااا  ل اااا   قاااانون علاااى
 ق(95)  ديالل يفرتض أن  اوي إىل  سينال ي هذا اجملال
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والحأت ا قرر  اصا   ا  ني  باحلح ي الغذات وجوو مغارال كبام  ي  نفياذ السياساال  -5٧
اعتماااو قااانون إطاااري أو اات ب، و (96)ح ي الغااذات ال ااايواالساارتا يةيال الرامياا  إىل إعمااال احلاا

وطااااي للةااااح ي الغااااذات يسااااتند إىل م ااااايم مرج ياااا  مجاااادو  زمنياااااً وخطاااام  نفيذياااا  ف الاااا  ل اااات 
وباعتمااو ملاروع القاانون ا ت لاح بااحلح ي الغاذات ال ااي، والقاانون الاوطي الساتغالل  (9٧)منطق 

ج اإل الل ال راعل و يع ملاريع القاوانني ال القا  ا خار  ا راملل وإوارهتا، وقانون متديد برنام
 ق(98)ال  هلا  ل  باحلح ي مستو  كاا ما الغذات والتغذي 

باأن مثا  زيااو  ساةلت ي  ويات ا راملال ماا أراملال زراعيا  إىل ول ا قرر  اصا   وأفا -58
 وياات ا راملاال أن اسااتخدا  حضااري، مااا كااان لااه  ااأمم كباام علااى  ااغار ا اا ارعنيق ومااا  ااأن 

ا راملااال ال راعياااا ، و قلااايص عاااادو الو اااااتا فقااادان أفضاااات يااااوي، ي كثاااام ماااا احلاااااالل، إىل 
 ق(99)ال راعي ، وهدر االستثمار ي اهلياكت ا ساسي  للري

أن احل وم  أعلنت ا باع سياس   قيح االكتفاات الاذايت الاوطي   اصا   ا قرر  توالحأ -59
ي ا ااواو الغذاتياا  ا ساسااي  عااا طريااح برنااامج االكتفااات ي ا  ذياا  ا ساسااي  وأن البلااد مل يااوفر 

ي فااال ماااا الغاااذات لتلبيااا   ياااع االحتياجااال ماااا السااا رال احلراريااا  ر ااا  أن سياسااا   لاااةيع  مااا
 ق(١٠٠)ما حي  ا بدأجدير  بالثنات سياس   االكتفات الذايت ما ا رز هل

أن مسأل  اإل االل ال راعال ال  ا ال موملاع خاالا  اديد ي  ات   اصا   ر  ا قرر  و  -6٠
احتفاظ قل  قليل  ما ا  خاص  ل ي  مساحال  اس   ماا ا راملال وعةا  ا ا ارعني وعماال 

ا أو عاا  اأمني إماداوال كافيا  ماا ا  ارع الذيا  رماون ا رض وي رعوواا عاا االنتفااع  ةا ايله
 ق(١٠١)الغذات  سره 

مةةةةهةلقاةةةةاو ةةةةشباللجنةةةةاانين ةةةةاوةةةةاالقتصاية  ةةةةا  ا ايج رتام ةةةةا الثقاي ةةةةاوأعرباااات  -6١
 ا  رت املااي   الءلقةاعتم ال ة  ياإللغاء تت ة ااأل اض ةعطةاص الز امةاإلصةالا و عةال

إىلى  لاجزئ اًةإينةَّذ مل ع  غ الشالةةأل اض ا يق امانزا منيله   .(١٠٢)الي 
الساتمرار الانقص ي ا ماوال ال اما  ا خ  ا  للسا ا اً وأعربت اللةن  عاا القلاح أيضا -6٢

م  ماا السا ان ي مساتوطنال إ    يل نساب  كبا ،االجتماعل ول د  كفاي  ا ساكا االجتماعي 
 م رمسي  ي  روا م يلي  سيد  ي انون فيهاا ماا قلا  فارص االساتفاو  ماا اصادمال ا ساساي  

 ق(١٠3)والرعاي  ال ةي  والت لي ، وما التهديد ا ستمر باإلخالتوالبىن التةتي  
لللارعي  قاانون التنميا  احلضاري  واإلسا ان إملافات وأعربت اللةن  عا قلقها كذلأ بلاأن  -63
عمليااال اإلخااالت القسااري وهااد  ا نااازل، وبلااأن عااد  كفاياا  التاادابم ا تخااذ  مااا أجاات  ااوفم علااى 

 ق(١٠4)  رملت إلخالت قسريمواقع مناسب  إلعاو  اإلس ان أو  قدمي الت ويض ال اي لألسر ال  

 (١٠5)الحق في الصحة -٤ 
ىل التو يال  ال ال ل  ال  حأيت بالتأيياد، والحأات أن الفلباني أ ارل اليونيسيا إ -64

اعتمادل قاانون الوالديا  ا سااول  وال اة  اإل،ابيا ، الاذي كفات  غطيا   اامل  صادمال  اة  ا   
ق وأعرباات اللةناا  ا  نيا  بالقضااات علااى التمييا  ملااد ا اارأ  عااا (١٠6)و نأاي  ا ساار  والتثقيااا اجلنسال

فاااارض قيااااوو ملاااادو  علااااى اسااااتفاو  ا اااارأ  مااااا خاااادمال ال ااااة  اجلنسااااي  قلقهااااا بلااااأن اسااااتمرار 
واإل،ابياا ؛ وبلاااأن   ايااد حااااالل احلماات ا ب ااار واإلجهاااض  ااام ا ااأمون واإل ااااب  بفااموس نقاااص 
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 ٠٠3 وبلااااأن إلغااااات ا مااااريا التنفيااااذيني ا ناعاااا  البلااااري /اإليدز، ال ساااايما ي  اااافوا ا راهقااااال؛
 بل ت ملمي باعتماو قانون الوالدي  ا ساول  وال اة  اإل،ابيا  ال اوريا عا مدين  مانيال ٠3٠و

وون إعااالن  لااأ  ااراحً ، مااا أو  إىل بلبلاا  ي  اافوا مهنياال ال ااة  واسااتمرار   ااذر اسااتفاو  
النساااات والفتياااال ي مدينااا  ماااانيال ماااا اصااادمال وا  لوماااال ا ت لقااا  بال اااة  واحلقاااوق اجلنساااي  

 3نا  عاا قلقهاا  ن مدينا  سورساو ون اعتمادل ا مار التنفياذي رقا  اللة ؛ وأعربات(١٠٧)واإل،ابي 
، مااااا أو  إىل سااااةغ وساااااتت منااااع احلماااات احلديثاااا  مااااا ا ديناااا  وا رافااااح ٢٠١5ي  اااابال/فرباير 
 ق(١٠8)ال ةي  اجملتم ي 

وأ ار فريح ا م  ا تةد  القطري إىل التو يال ال  حأيات بالتأيياد وا ت لقا  بتةقياح  -65
، وأفاااو بااأن الفلبااني مل  ااتم ا مااا بلااون اهلاادا ا تمثاات ي وقااا (١٠9)إل اتياا  لأللفياا ا هااداا ا

( باااالنأر إىل ال يااااو  ال بااام  ي حااااالل 6انتلاااار فاااموس نقاااص ا ناعااا  البلاااري /اإليدز )اهلااادا 
إىل التو اااايال  ال ال اااال  الاااا  اً ق وأ ااااارل اليونيساااايا أيضاااا(١١٠)اإل اااااب  اجلديااااد  بااااالفموس

أييد، وأفاول بأن اهلدا الوحيد الذي  قح ما بني ا هداا ا ت ل  بال ة ، هو حأيت بالت
اهلدا ا ت لح بتخفيض م دل وفيال ا طفال وون سا اصامس ق ومل يسةت أي  غيم يُذكر ي 

 ق(١١١)م دل الوفيال النفاسي  على مد  ال قوو الثالم  السابق 
 ٢56ا ااااواو مااااا يياااا  ملااااد ا اااارأ  إىل   ااااديت ووعاااات اللةناااا  ا  نياااا  بالقضااااات علااااى التم -66
ما القانون اجلناتل إلباح  اإلجهاض ي حاالل اال ت اة، أو سفال ا اار ، أو ي  ٢59 إىل

حال  وجوو خطار علاى حياا  و/أو  اة  ا  ، أو إ ااب  اجلناني بتلاوهال خطام ، وإلغاات جتارمي 
 ق (١١٢)ض يع احلاالل ا خر  ال   لةأ فيها ا رأ  إىل اإلجها

 (١١3)ميالحق في التعل -٥ 
أ ارل اليونيسيا إىل التو ايال  ال ال ال  الا  حأيات بالتأيياد، وأفااول باأن الفلباني  -6٧

ساانت  لااري ال  فاارض إل امياا  االلتةاااق برياااض ا طفااال وبا راحاات ا علااى  ااد  ساانتني إملااافيتني 
بُذلت لتةدياد  ياع ا طفاال الاذيا  ارتاول أعمااره  باني اً لالر قات يوو  الت لي ق وقالت إن جهوو

سااانوال وملااامان التةااااقه  باااالت لي  قبااات ا درسااال وملااامان التةااااق  ياااع ا طفاااال الاااذيا  4و 3
سن  با دارس االبتداتيا ق و  ا زل فارص ا ت لماني ماا الفداال  ١١وسنوال  5 رتاول أعماره  بني 

 ق(١١4)طريح برنامج نأا  الت ل  البديتالت لي  عا  ي احل ول علىاً ا  د حرمان
و ة ت اليونسا و الفلباني علاى ملامان الت لاي  اإلل امال واجملاا ، وزيااو  االساتثمار ي  -68

الت لااي ، واخااا  م يااد مااا التاادابم لضاامان إكمااال ا طفااال الااذيا هاا  ي سااا الدراساا    لاايمه  
 ق(١١5)وملمان مجو أمي  ال بار

ا  نياا  بالقضااات علااى التميياا  ملااد ا اارأ  عااا قلقهااا بلااأن ا فاااض عاادو وأعرباات اللةناا   -69
الفتياااال ا ساااةالل ي الت لاااي  قبااات االبتاااداتل واالبتاااداتل مقارنااا  بالفتياااان وبلاااأن الف ااات باااني 

 ق(١١6)اجلنسني ي الت لي  ال ا 
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (١١٧)النساء -١ 

م  ا تةد  القطري إىل التو يال  ال ال ل  ال  حأيت بالتأييد، وأفاو أ ار فريح ا  -٧٠
النسااااات ا ساااالمال، ونسااااات اللاااا وة ا  اااالي ، و وال اإلعاقاااا ، وال ااااامالل ا هاااااجرال،  بااااأن

وا ثلياااال وم ووجاااال ا يااات اجلنسااال ومغاااايرال اهلويااا  اجلنسااااني  وحاااامالل  ،وا لاااروال واخليااااً 
ج  أكرب صطر ال نا واالساتغالل واالعتادات، وكاذلأ التمييا  ي م رملال بدر  ، فال اجلنسني

احليااا  السياسااي  وال اماا ، والاا وا  وال القااال ا سااري ، وال ماات، والت لااي ، والو ااول إىل ال دالاا ، 
 ق(١١8)والرعاي  ال ةي 

وأ ااار فرياااح ا ماا  ا تةاااد  القطاااري إىل التو اايال  ال ال ااال  الاا  حأيااات بالتأيياااد،  -٧١
ح اات بلااأن ملاامان  وافااح التلااري ال مااع ا فاقياا  القضااات علااى  يااع اً مجاادوواً بااأن  قاادم وأفاااو

 ق(١١9)أ  ال التميي  ملد ا رأ  و مها ما   و  حقوق اإلنسان
اتماا  التلااري ال الوطنياا  والحأات اللةناا  ا  نياا  بالقضااات علااى التمييا  ملااد ا اارأ  أن مو  -٧٢

ت ديالل على قانون ا سر ، وقانون الا ي  لأ إوخال تةقح ب د،   ا رأ  مل حقوق مع ميثاق 
ال قوباااال، وقاااانون م افةااا  اال ت ااااة، وقاااانون مناهضااا  التةااار  اجلنسااال وقاااانون ا حااااوال 

 ق(١٢٠)اللخ ي  للمسلمني
والحأاات اللةناا  نفسااها بقلااح  ااأخر اعتماااو ملااروع قااانون إللغااات ح اا  مااا أح ااا   -٧3

و  علاااى قااارار زوجتاااه بلاااأن ا متل اااال ا لااارتك ، وممارسااا  قاااانون ا سااار  يسااال  بتغلياااغ قااارار الااا  
 ق(١٢١)السلط  ا بوي ، والو اي  على الطفت

وأعربت اللةن  نفسها عاا القلاح بلاأن  فااق  ال ناا اجلنساا  ملاد ا ارأ ،  اا ي  لاأ  -٧4
لا   نفااذ ال ناا الاذي رارساه أفااراو القاوال ا سالة  ي ا ناااطح ا تضارر  ماا الناا اع، وي ا نااطح ا

 ق(١٢٢) فيها ا لاريع اإل اتي  ال رب 
وأعرباات اللةناا  نفسااها عااا القلااح بلااأن النطاااق ا اادوو لقااانون م افةاا  ال نااا ملااد  -٧5

 ق(١٢3)ا ن   على عنا ال لماً ا رأ ، الذي يرك  أساس
وأو ااات اللةنااا  نفساااها بالت ةيااات ي   اااديت قاااانون م افةااا  اال ت ااااة إلورا  عاااد   -٧6

، ا نخفضاا  جااداً ك ن اار أساساال ي   ريااا اال ت اااة ورفااع السااا الاادنيا للرملااا اجلنساالالرملااا  
 ق(١٢4)سن  على ا قت ١6إىل  ١٢ما 
بتلااةيع وساااتم اإلعااال  علااى  قاادمي  ااور  إ ابياا  عااا أيضاااً وأو اات اللةناا  نفسااها  -٧٧

النمطيا  اجلنسااني  ي ا رأ  والرتويج لتساوي ا رأ  والرجت ي ا  ان ، وكذلأ على جتنغ القوالغ 
 ق(١٢5) غطي  اإلعال  لل نا اجلنسا  ملد ا رأ 

عد  وجوو  لاري ال  انص علاى فسا  إزات وأعربت اللةن  ا  ني   قوق اإلنسان عا قلقها  -٧8
 ق(١٢6)ال وا ، ما قد  رب ملةايا ال نا اجلنسل وال نا اجلنسا  على االستمرار ي عالقال عنيف 

نفساااها الفلباااني بتنقااايض قاااانون ا حاااوال اللخ اااي  للمسااالمني حلأااار   ااادو وأو ااات اللةنااا   -٧9
 ق(١٢٧)ال وجال وإلغات ا ح ا  ال  متي  على أساس الديا فيما يت لح بالسا الدنيا ل وا  الفتيال
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اساتمرار  اأمر ا ارأ  إزات وأعربت اللةن  ا  ني  بالقضات على التميي  ملد ا ارأ  عاا قلقهاا  -8٠
   اام متناسااب  باالسااتيالت علااى ا راملاال ومااا ياانة  عنااه مااا  لااريد بساابغ أنلااط  الريفياا  ب ااور 

ق فالنسااااات اللااااوايت ي لااااا ي (١٢8)قطاااااع ال ااااناعال االسااااتخراجي  وا لاااااريع اإل اتياااا  وال ااااوار 
ويااانقلا إىل أمااااكا أخااار  بسااابغ ا لااااريع اإل اتيااا   يت رملاااا لءخاااالت القساااريا نااااطح الريفيااا  

 ق(١٢9)قطاع ال ناعال االستخراجي وأنلط  ال رب  

 (١3٠)األطفال -٢ 
أ ااارل اليونيساايا إىل التو اايال  ال ال اال  الاا  حأياات بالتأييااد، وأفاااول بااأن الفلبااني  -8١

اعتمدل القانون ا ت لح بتوفم احلماي  واإل ام  لألطفال ي حااالل الطاوارا الاذي يانص علاى إنلاات 
مشااات ا طفاااال  واسااات او  ومااااتح الساااةت ا اااد  لتيسااام مل   مراكااا  إجاااالت وأمااااكا مالتمااا  لألطفاااال،

 ق(١3١)بذويه  الذيا انف لوا عنه  و دريغ عنا ر النةد  ي حاالل الطوارا على فاي  الطفت
إزات وأعرة م تغ ا مثت اصاص لألمني ال ا  ا  ي با طفال والن اع ا سلض عا القلاح  -8٢

ال مليال ال س ري  الا   نفاذها القاوال ا سالة ، وحا  احل وما  قتت ا طفال و لويهه  أمنات 
ق (١3٢)علاااى إعطاااات ا ولويااا  إلقااارار ملاااروع القاااانون ا ت لاااح با طفاااال ي حااااالل النااا اع ا سااالض

وأ ارل اليونيسيا إىل إحد  التو يال  ال ال ال  الا  حأيات بالتأيياد، وأفااول باأن خطا  
حلمايااا  ا طفاااال ا تاااأمريا باااالن اع  مليااا  باااني اصطاااوال ال  القاااوال ا سااالة اسااارتا يةي  وملااا تها 

 ق(١33)مل  وقع ب د سلض وي سياق ال مليال ال س ري ا 
ح الطفاات ي  ااوأعرباات جلناا  مناهضاا  الت ااذيغ عااا قلقهااا  ن ممارساا  ال قوباا  البدنياا   -83

قوباااا  البدنيااااا  ا ناااا ل ال  اااا ال ملاااااروع  وأو اااات باعتماااااو ملاااااروع القااااانون ا ت لااااح   افةااااا  ال 
ق وأ ااااارل اليونيساااايا إىل التو اااايال  ال ال اااال  الاااا  حأياااات بالتأييااااد، (١34)(٢١8٢ )رقاااا 

ما القانونني اللذيا ين ان على حأر ال قوب  البدنيا  و لاةيع اً وأفاول بأن الفلبني مل   تمد أي
 ق(١35)التأويغ اإل ايب

اإلمة ا مةهةلقاةايطة ا ام ةا الثقاي ةااللجناانين اواالقتصاية  ةا  ا ايج رتوكررل  -84
 1.5حةةةتال ع ةةةةا اممةةة غا  األ ةةةةامرتالةةةالمشةةة لال اويةةةا اعال ةةةاةةةه وةةةنيةةةةة لل ةةةتم

 ق(١36)   ال   َّ ما االستغالل اجلنسل واالقت اوي ه  فلالكا  خط ل تي ضا 
ا طفاال الاذيا خيتطفاون و نادون ي حالا  إزات وقالت اللةن  إوا ال   ال  ل ر بالقلح  -85

 ق(١3٧) فوا اجلماعال ا سلة 

 (١38)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
أو اااات اللةناااا  ا  نياااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماعياااا  والثقافياااا  باساااات راض ميثاااااق  -86

ماااا القاااوانني ا ت لقااا  باإلعاقااا ،  ( و ااامض٧٢٧٧إلعاقااا  )القاااانون رقااا    اااخاص  وي احقاااوق ا
ساااع ي  اااوفم الرت يباااال التيسااامي  ا  قولااا  و اااوفم خااادمال ا سااااعد  اللخ اااي ق وأو ااات والتو 

 ق(١39)بتخ يص التمويت ال اي للربامج واصدمال ا ت لق  باإلعاق اً اللةن  أيض
  جمموعااوأ ااارل اليونيساايا إىل  و ااي  حأياات بالتأييااد، وأفاااول بااأن الفلبااني سااتطلح  -8٧

التأمني ال ةل االجتماعل لفاتد  ا طفاال  وي اإلعاقا  ستلامت استةقاقال جديد  ي إطار 
 ق(١4٠)خدمال إعاو  التأهيت
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عد  كفاي  التدابم ا تخاذ  ها إزات وأعربت ا قرر  اصا   ا  ني  باحلح ي الغذات عا قلق -88
 ق(١4١)لضمان ا ساوا  ي و ول ا  خاص  وي اإلعاق  إىل  يع ا رافح واصدمال ال ام 

وقالاات اللةناا  ا  نياا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  إوااا ال  اا ال  لاا ر بااالقلح  -89
 ق(١4٢)احل ول على الس ا االجتماعل  ن ما ال  غ   ان على ا  خاص  وي اإلعاق 

 (١43)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
نتيةااا  التلاااريد  جاااداوا أراملااال فقااادان أ اااارل ا قااارر  اصا ااا  ا  نيااا  بااااحلح ي الغاااذات إىل  -9٠

ق  ااروي البيداا عااا  الااذي  تساابغ فيااه ا لاااريع اإل اتياا  وأنلااط  قطاااع ال ااناعال االسااتخراجي ، فضااالً 
العتماوهاااا اً ا راملااال قاااوض قااادر  اللااا وة ا  ااالي  علاااى البقاااات نأااار فقااادان  إىل أناً وأ اااارل أيضااا

ل علااى أاياا  احل ااول علااى ا وافقاا  احلاار  وا ساابق  ق و اادو(١44)علااى أراملاايها ومواروهااااً كباام اً  اعتماااو
ق وأعربااات اللةنااا  ا  نيااا  (١45)وا ساااتنم  ماااا اللااا وة ا  ااالي  بلاااأن أي  غيااام ي أراملااايها وأقاليمهاااا

التضاارة باني فايا  أراملال أجاداو اللا وة إزات باحلقوق االقت اوي  واالجتماعي  والثقافي  عا قلقهاا 
مااا  ١99٧مااا قااانون حقااوق اللاا وة ا  االي  ل ااا   56و 5ا اااو ني ا  االي  ا ن ااوص عليهااا ي 

ماا جها   ١9٧4وقاانون إ االل الغاباال ي الفلباني ل اا   ١995جه  وأح ا  قانون الت اديا ل اا  
 وأو ااات قالقاااانون الاااوطي الساااتخدا  ا راملااال اااأخر اعتمااااو ملاااروع إزات أخااار ، فضاااالً عاااا قلقهاااا 

 ق(١46)بال امت١99٧ ل ا  ا  لي  الل وة  قوق ا ت لح القانون بتنفيذ اللةن 
بااأن اً ، أفاااول ا قاارر  اصا اا  ا  نياا   قااوق اإلنسااان للملاارويا واخلياا٢٠١6وي عااا   -9١

،  أمرل ب ور   م متناسب  باالن اع ا ساتمر لوماوسالل وة ا  لي  ي مينداناو، ا  روف  باس  
 ق(١4٧)يدمنذ زما طويت بني احل وم  وجيل الل غ اجلد

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -٥ 
(١48) 

االنتلاار الواساع النطااق إزات أعربت اللةن  ا  ني  بالقضات على التمييا  ملاد ا ارأ  عاا قلقهاا  -9٢
 ساااايما الساااتغالل ال اااامالل الفلبينياااال ا هااااجرال اللااااوايت ي ملاااا ي اصاااار ، واالعتااادات علااايها، ال

 ق(١49)عد  كفاي  الدع  ا قد  إلعاو  إوما  ال امالل ا هاجرال ال اتدالإزات خاومال ا نازل، و 
وأو ااات اللةنااا  ا  نيااا   مايااا  حقاااوق  ياااع ال ماااال ا هااااجريا وأفاااراو أساااره  الفلباااني  -93

 ال ماااال ا هااااجريا ماااا ملاااةايا نأاااا  بت  يااا  ا سااااعد  الااا   قااادمها السااافارال والقن اااليال إىل
بالنأر ي     لأ ا سأل  ماع احل وماال ا  نيا  ماا أجات اً ق وأو ت الفلبني أيض(١5٠)ال فال 

 ق(١5١)إلغات هذا النأا 
)ة( ما قانون ال مت   يقاان ٢٧٢و ٢69وأعربت اللةن  نفسها عا القلح  ن ا او ني  -94

 ق(١5٢)االنضما  إليهاممارس  ال مال ا جانغ ي الفلبني حلقه  ي   ويا نقابال عمالي  أو 
وأو ات اللةنا  نفساها احل وما  بضامان عاد  إلغاات حاح ال امات ا هااجر ي اإلقاماا  ي  -95

 ق(١53)ي وقت مب رالفلبني   راض ال مت إ ا ما فقد عمله 
وأ اااارل مفوملاااي  ا مااا  ا تةاااد  الساااامي  للااااون الالجداااني إىل أن الالجداااني وعااادرل  -96

باصضاوع المتةاان  ارخيص ال مات وفاح  ليمه  ي الفلبني ال يسامض هلا اجلنسي  الذيا أكملوا   
 ق(١54)اإلطار القانو  احلا ، ويت ذر عليه  بالتا ، م اول  مهنته 



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

GE.17-03244 14 

ااار٢٠١6وي عاااا   -9٧ باااأن اً ا قااارر اصااااص ا  اااي  قاااوق اإلنساااان للملااارويا واخليااا ،  كَّ
 4،  ساابغ ي  لااريد أكثاار مااا ٢٠١3 لااريا الثااا /نوفمرب  8الااذي ملاارة ي  ،إع ااار هايااان
وخ يص ا وارو الالزم  اً ي االهتما  با لرويا واخلياً أن مث  فتور  وأملاا ق(١55)ماليني  خص

ق ورأل أن احل وما  يت اني عليهاا أن  قايِّ  االحتياجاال الفوريا  (١56)للتو ت إىل حلول واتم  هل 
انتقاليااا  وأن  ساااا مساااتو  اصاااادمال ماااا مناااازل  اعيااا  أو مالجااا  اً جلمياااع ا لااارويا واخليااا

ق و ااغ اساات مال إ ااالل ا ساااكا الداتماا  و ااوفم ساابت ال اايل (١5٧)ا قدماا  هلاا  و  فاات  وفرهااا
 ق(١58)جلميع ا تضرريا بأسرع ما ر ا

ي مينااداناو، وزامبوانغااا وما ينااداناو  اارووا بساابغ الناا اع  ساا انأن ال ا قاارر اصاااص والحاا  -98
نأراؤهااا وي فاات ، وأ اار إىل ملاارور  أن   فاات احل وماا  (١59)سااتمر منااذ زمااا طويااتالاداخلل ا ساالض ا 

 ق(١6٠)ا ليون كت ما يل   ما مساعد  ووع  لأل خاص ا لرويا واخت البلد بسبغ الن اع

 (١6١)نديمو الجنسية -٦ 
 أفاول مفوملي  ا م  ا تةد  الساامي  للااون الالجداني باأن  ساةيت ا والياد أمار أساسال -99

ق وي م رض اإل ار  إىل التو ي  بضمان التساةيت اجملاا  والف اال (١6٢) نع حاالل ان دا  اجلنسي 
خط  عمات وطنيا  هتادا إىل  ٢٠١5جلميع ا واليد، أفاول ا فوملي  بأن احل وم  ومل ت ي عا  

  ق ون ااات اصطااا  علاااى أن ا طفاااال ال يولااادون عااادرل اجلنساااي(١63)إواااات حااااالل ان ااادا  اجلنساااي 
وبينااات احلاجااا  إىل  ساااوي  حااااالل ان ااادا  اجلنساااي  القاتمااا  وكفالااا   ساااةيت ا والياااد ماااا أجااات مناااع 

، اعتمدل اجلم يا  التلاري ي  ٢٠١٢ق وي عا  (١64)حاالل ان دا  اجلنسي ، ما بني مساتت أخر 
، ٢93رقاا   اإلقليمياا   نطقاا  احل اا  الااذايت  ينااداناو ا ساالم  قااانون احل اا  الااذايت  ساالمل مينااداناو

 ق(١65)جماني   سةيت ا واليد ح  ي حال  التسةيت ا تأخر الذي ينص على  ل  أمور بينها
ار فااااع عااادو ا طفاااال الاااذيا مل يساااةلوا، إزات أعربااات جلنااا  حقاااوق الطفااات عاااا القلاااح و  -١٠٠

 ق(١66)سيما ي مينداناو ال
ا هاااجريا وأفااراو أسااره  عااا قلقهااا وأعرباات اللةناا  ا  نياا   ماياا  حقااوق  يااع ال مااال  -١٠١

فايه  ا قيماون  بلأن ال  وبال ا بلن عنها ي  سةيت مواليد ا هاجريا الفلبينيني ي اصاار   اا
 ق(١6٧)ب ور   م  رعي 

ا ت لقا   ١96١وأو ى فريح ا م  ا تةاد  القطاري الفلباني باالنضاما  إىل ا فاقيا  عاا   -١٠٢
 ق(١68)ي خبفض حاالل ان دا  اجلنس

 مناطق أو أقاليم محددة -هاء 
الحأاات اللةناا  ا  نياا  بالقضااات علااى التميياا  ملااد ا اارأ  أن الفلبااني وق اات علااى ا فاااق  -١٠3

جبهاا  مااورو اإلسااالمي  للتةرياار، لوملااع حااد  بانغسااامورو اللااامت، وهااو ا فاااق سااال  ماقاات مااع
 ق(١69)للن اع ا سلض ا ستمر منذ أمد ب يد
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