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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  احلادية واألربعونالدورة 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣جنيف، 

  ارير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التق
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  الفلبني
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يف التقارير الدورية املوحدة من الثاين إىل       والثقافية  نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         - ١
 يف (E/C.12/PHL/4)للفلبني بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        الرابع  
، (E/C.12/2008/SR.39-41) ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٢ و ١١، املعقودة يف    ٤١ و ٤٠ و ٣٩ جلساهتا

  .اخلتامية التالية املالحظات ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املعقودة يف ٥٦واعتمدت يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقارير الدورية املوحدة من الثاين إىل الرابع للفلبني، اليت أُِعّدت بصفة عامـة وفقـاً         - ٢
كما ترحب بالردود اخلطيـة     .  سنة عن املوعد املقرر    ١١تقدميها متأخرة   لللمبادئ التوجيهية للجنة، غري أهنا تأسف       

، وباحلوار املفتوح والبّناء مع وفد الدولة الطرف (E/C.12/PHL/Q/4/Add.1)اللجنة ل اليت طرحتها على قائمة املسائ
  . هلم خربة يف املواضيع اليت يغطيها العهد عديدةاملؤلف من ممثلني عن وزارات حكومية

مع الدولـة   ه  ي أجرت ذالوتالحظ اللجنة مع التقدير مشاركة اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان يف احلوار              - ٣
  .الطرف، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه رئيسها أثناء النظر يف التقرير

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

قت على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية لألمـم         ارتياح أن الدولة الطرف صدّ    بتالحظ اللجنة     - ٤
  .هاإلياملتحدة أو انضمت 
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دابري حلظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيز املـساواة بـني            رتياح اعتماد عدة ت   ابتالحظ اللجنة   و  - ٥
  : التدابري التاليةالرجال والنساء، مبا فيها

  ؛٢٠٢٥- ١٩٩٥املستجيبة لنوع اجلنس، للتنمية اخلطة الفلبينية   )أ(  

  ؛)٧٨٧٧القانون اجلمهوري رقم  (١٩٩٥قانون مناهضة التحرش اجلنسي لعام   )ب(  

  ؛)٩٢٠٨القانون اجلمهوري رقم  (٢٠٠٣تِّجار باألشخاص لعام قانون مكافحة اال  )ج(  

  ).٩٢٦٢القانون اجلمهوري رقم  (٢٠٠٤قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفاهلن لعام   )د(  

ارتياح خمتلف التدابري التشريعية واإلدارية والسياساتية اليت اختذهتا الدولة الطرف بغية بكما تالحظ اللجنة   - ٦
قوق الفردية واجلماعية للشعوب األصلية اليت تعيش يف إقليم الدولة الطرف، ومحاية تلك احلقـوق               االعتراف باحل 

  : ما يليوتعزيزها، ومن هذه التدابري

  ؛)٨٣٧١القانون اجلمهوري رقم  (١٩٩٧قانون حقوق الشعوب األصلية لعام   )أ(  

 اعتمدهتا اللجنة الوطنية املعنية بالشعوب املبادئ التوجيهية للموافقة احلرة املسبقة واملستنرية، اليت   )ب(  
  اليت تركِّز على حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيها؛و، ٢٠٠٢األصلية يف عام 

 ألف، الذي يرمي إىل ضمان السالمة اإليكولوجية ألراضي وموارد          -  ٢٧٠األمر التنفيذي رقم      )ج(  
  .ن األثر السليب لعمليات التعدينمومحايتها الشعوب األصلية 

وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية وتعزيز حقوق العمال الفلبينـيني يف اخلـارج،             - ٧
القانون اجلمهوري  (١٩٩٥يف اخلارج لعام والفلبينيني العاملني  منها اعتماد قانون العمال املهاجرين وسائلوذلك ب

اقات ثنائية مع بلدان املقصد وتعزيز خطط الضمان االجتماعي الطوعية للعمال الفلبينيني      ، وإبرام اتف  )٨٠٤٢رقم  
  .يف اخلارج

 ١٩٩٧كافحة االسـتقطان لعـام      األحكام املتعلقة مب  إلغاء  بشأن  ارتياح اعتماد قانون    بوتالحظ اللجنة     - ٨
اللجنـة يف   ملا أوصت بـه     فقاً  الستقطان و عن ا ، الذي يزيل الطابع اإلجرامي      )٨٣٦٨القانون اجلمهوري رقم    (

  .)٣١، الفقرة (E/C.12/1995/7مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

ارتياح اإلطار التشريعي واآلليات املؤسسية اليت وضعتها الدولة الطرف حلماية البيئـة            بوتالحظ اللجنة     - ٩
  .وحتسني الصحة البيئية والصناعية

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً         - ١٠
بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء              

وأفـراد  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين               
ارتياح بكما تالحظ اللجنة . أُسرهم؛ والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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بشأن أسوأ أشكال عمل األطفـال      ) ١٩٩٩(١٨٢تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
  ).١٩٣٠(٢٩واتفاقية العمل اجلربي رقم 

  الصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد العوامل و- جيم 

  .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات متنع تنفيذ العهد بفعالية يف الدولة الطرف  - ١١

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

يظل القلق يساور اللجنة بشأن ندرة االستشهاد بأحكام العهد لدى احملاكم أو غريها من اهليئات القضائية   - ١٢
 من املادة الثانية من     ٢أو السلطات اإلدارية الوطنية أو قيام هذه اجلهات بإنفاذها مباشرة، بالرغم من أن الفقرة               

  ".كجزء من قانون البلد"العهد تعترب الدولة الطرف تنص على أنّ  ١٩٨٧الدستور الفلبيين لعام 

بشأن التطبيق احمللـي للعهـد،      ) ١٩٩٨(٩توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          
وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة لضمان انطباق أحكام العهـد يف نظامهـا                

. القانوين احمللي مباشرة، مبا يف ذلك تنظيم دورات تدريبية لفائدة القضاة واحملامني واملسؤولني العامني             
عـن  معلومات مفـصلة     تقريرها الدوري املقبل     كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج يف        

 اليت تقضي بإعمال حقوق قرارات احملاكم أو غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنية
  .واردة يف العهد

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف واليـة                 - ١٣
اللجنة يف جمايل   مهام  قلق عدم كفاية املوارد املالية اليت تكفل أداء         بكما تالحظ   . نة الفلبينية حلقوق اإلنسان   اللج

  .والرصدالتحقيق 

بوسائل توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتعزيز فعالية اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان،             
االجتماعية والثقافية يف واليتها وبتخصيص موارد مالية نها إدماج محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية وم

ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولـة       . لرصدكافية مبا يتيح أداء اللجنة مهامها يف جمايل التحقيق وا         
  .الطرف إىل السعي للتعجيل باعتماد ميثاق اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان

ود اليت تبذهلا الدولة الطرف لكبح الفساد، مبا يف ذلك إنـشاء            وتالحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من اجله        - ١٤
  . واسعاًعدد من هيئات مكافحة الفساد مثل حمكمة مكافحة الفساد، ال تزال هذه الظاهرة منتشرة انتشاراً

حاالت الفساد وإعادة النظر يف   املسؤولني عن   توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملقاضاة        
كما توصي الدولة الطرف بتدريب أفراد . بالفساداملتصلة عة إلصدار األحكام يف اجلرائم السياسة املتب

، واملدعني العامني والقضاة على تطبيق قـوانني        نيانوإنفاذ الق ني املكلفني ب  وظفاملالشرطة وغريهم من    
ات مكافحة الفساد تطبيقاً صارماً، وبتنظيم محالت إلذكاء الوعي، وضمان شفافية سـلوك الـسلط             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري . لقانون وعلى أرض الواقعيف االعامة، 
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املقبل معلومات مفصلة عن التقدم احملَرز يف مكافحة الفساد واإلفالت من العقاب والصعوبات اليت              
  .صادفتها يف القيام بذلك

االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق حاالت  استمرار تقارير عنما وردها من وتظل اللجنة قلقة إزاء   - ١٥
يـدعون إىل تنفيـذ     الـذين   زارعني  من امل القضاء اليت تطال ناشطني نقابيني وزعماء الشعوب األصلية وناشطني          

اإلصالح الزراعي ومدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون يف جمال الدفاع عن حقوق جمتمعاهتم احمللية االقتـصادية                
 مبا فيها إنشاء فرقة عمل معنية مبقاومة        - ية والثقافية، وذلك رغم التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف          واالجتماع

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقدم احملدود الذي أحرزتـه الدولـة            .  للتصدي هلذه الظواهر   - العنف السياسي   
  .نطاق القضاء ويف مقاضاة مرتكيب هذه اجلرائمالطرف يف التحقيق يف حاالت االختفاء القسري واإلعدام خارج 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية الناشطني النقابيني وزعماء الشعوب   
املزارعني واملدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني يف جمال الدفاع عن حقـوق            من  األصلية والناشطني   

 أي ختويف أو هتديد أو عنف، سواًء ارتكب هذه منية واالجتماعية والثقافية جمتمعاهتم احمللية االقتصاد
كما تدعو . حكومةأم جهات فاعلة غري تابعة للتابعون لقوات األمن احلكومية األعمال أفراد وعمالء 

الدولة الطرف إىل التعجيل بالتحقيق بشكل واف يف مجيع حاالت االختفاء القسري واإلعدام خارج              
وتطلب . ضاء، ومقاضاة اجلناة املزعومني ومعاقبتهم على النحو الواجب، إذا ثبتت إدانتهم          نطاق الق 

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف منع 
  .عمليات االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء واملعاقبة عليها

استغالل املوارد الطبيعية، وخباصة عمليات التعدين املتصلة ب األنشطة االقتصادية ألنجنة بالقلق  وتشعر الل   - ١٦
املتعلقـة  الشعوب األصلية   أفراد  حقوق  إعمال  يف  ال تزال تؤثر تأثرياً سلبياً      اجلارية يف أراضي الشعوب األصلية،      

. ١٩٩٧ون حقوق الشعوب األصلية لعـام       قانواليت يكّرسها   متلكات وأراضي أجدادهم ومواردهم الطبيعية،      مب
 وقانون حقوق الشعوب األصلية، وتالحظ ١٩٩٥واللجنة قلقة أيضاً إزاء التضارب القائم بني قانون التعدين لعام 

 من قانون حقوق الشعوب األصلية، الذي يقضي حبماية حقوق امللكية القائمة فعالً             ٥٦بصفة خاصة أن الفصل     
   .داد، ميكن أن يقوض محاية احلقوق املعترف هبا للشعوب األصلية مبوجب هذا القانون            متلكات األج فيما يتعلق مب  

  )١٥ و١٢ و١١ و١املواد (

 تنفيذاً كامالً،   ١٩٩٧ون حقوق الشعوب األصلية لعام      ـحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قان        
 وأراضي األجداد ومواردهم متلكاتاملتعلقة مبحبقوقها الفعلي وال سيما بضمان متتع الشعوب األصلية 

 يف أقاليم الشعوب األصـلية      ة اجلاري ،الطبيعية، وتفادي أن تكون لألنشطة االقتصادية، وال سيما التعدين        
  . األصلية محاية احلقوق املعترف هبا للشعوب األصلية مبوجب قانون حقوق الشعوبعلىآثار سلبية 

نفاق الـوطين   إل الناتج احمللي اإلمجايل، يظل ا      منو  معدل ةوتالحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من ارتفاع نسب         - ١٧
، ٢املـادة   . (مر السنني  على   الًـعلى اخلدمات االجتماعية مثل السكن والصحة والتعليم ضعيفاً، بل اخنفض فع          

  )١الفقرة 
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به بأقصى ما تسمح   ‘تقييم االلتزام باختاذ خطوات     "توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن           
، وتوصي الدولة الطرف بزيادة )E/C.12/2007/1(" مبوجب بروتوكول اختياري للعهد‘ املوارد املتاحة

التوصـل إىل   حجم إنفاقها الوطين على اخلدمات االجتماعية مثل السكن والصحة والتعليم هبـدف             
 ١ وفقاً للفقرة لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهدالتدرجيي لعمال اإل

  . من العهد٢من املادة 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز الدولة الطرف تقدماً كافياً يف استعراض وإلغاء األحكام التمييزية                 - ١٨
وتأسف اللجنة لعدم اعتماد مشروع قانون اخليانة الزوجية، . ـة الوطنياتال تزال قائمة يف التشريعاليت ضد املرأة 

". الزنا"و" املعاشرة غري الشرعية"ة مبسأليت ـإلزالة األحكام التمييزية يف قانون العقوبات املنقح املتعلقالذي يسعى 
املرسوم الرئاسي  (ة للمسلمني يف الفلبني     ـكما تأسف اللجنة ألن تفسري أحكام مدونة قوانني األحوال الشخصي         

الزواج إباحة   عاماً، وباستمرار    ١٨سنهن عن   سمح بتعدد الزوجات وبتزويج الفتيات الالئي يقل        ي) ١٠٨٣رقم  
  )١٠ من املادة ١ والفقرة ٢ملادة  من ا٣ و٢الفقرتان . (القسري يف بعض أحناء الدولة الطرف

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل األولوية، مبراجعة شاملة لتشريعاهتا هبدف ضمان                
 من ٢والرجال يف مجيع جماالت احلياة، كما تقضي بذلك الفقرة املساواة القانونية والفعلية بني النساء 

وحتث الدولة الطرف بصفة خاصة على اعتماد مشروع قانون اخليانـة  .  من العهد ٣ واملادة   ٢املادة  
وتوجـه  . الزوجية، وإعادة النظر يف تفسري مدونة قوانني األحوال الشخصية للمسلمني يف الفلـبني            

بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف      ) ٢٠٠٥(١٦رف إىل تعليقها العام رقم      اللجنة انتباه الدولة الط   
 تـضمني حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتطلب إىل الدولة الطـرف             

  .عن التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسنيمعلومات مفصلة  تقريرها الدوري املقبل

وتالحظ اللجنة . القلق إزاء استمرار ارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقصة يف الدولة الطرفويساور اللجنة   - ١٩
  )٦املادة  (. السكان الذين هم يف سن العمل إىل اهلجرةعدد كبري من العمل أدى بفرصانعدام بصفة خاصة أن 

ناقصة عن طريق اختـاذ     حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها للحد من البطالة والعمالة ال             
 فرص عمل على الصعيد احمللي لصاحل الشباب،        إحداث إىل   ترمي، تشمل برامج     اهلدف تدابري حمددة 

الـذين يقيمـون يف املنـاطق احلـضرية         ووالعمال غري املاهرين والعمال الذين يفتقرون إىل اخلربة         
  .واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية

 باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة شواغل األشخاص العاملني يف االقتصاد غري وفيما ترحب اللجنة  - ٢٠
  فإهنـا  وكالة التأمني الصحي الفلبينيـة،      تسجيلهم لدى   النظامي ولتيسري إدماجهم يف نظام الضمان االجتماعي و       

الذين ال يزالـون غـري      لنظامي،  القلق إزاء العدد الكبري من األشخاص العاملني يف االقتصاد غري ا          تشعر ب زال  تال  
 ٤٤,٦نسبة مشمولني بالتشريعات القائمة املتعلقة بالعمل والضمان االجتماعي والذين ميثلون، حسب التقديرات، 

  )٩ و٨ و٧ و٦املواد . (من جمموع العماليف املائة 
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غـري  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتسوية وضع األشخاص العاملني يف االقتـصاد                
  . املتعلقة بالعمالة والرعايةتشريعات القائمةاليف إطار لكافية  احلماية امبا يكفل هلمالنظامي، 

ق أنه بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، ال يزال العمال الفلبينيون يف اخلارج بقلوتالحظ اللجنة   - ٢١
وتالحظ بصفة خاصة أن املرأة املهاجرة،      . ان املقصد  يف كثري من بلد    يتعرضون لإلساءة يواجهون معاملة متييزية و   

وال سيما املشتغلة باخلدمة املرتلية، واملمرضة ومقدمة الرعاية، كثرياً ما تكون ضحية اإلساءة النفسية والعنف البدين 
كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يعترض العمال الفلبينيني يف اخلارج،            .واجلنسي والعمل يف ظروف شبيهة بالرق     

 القانونيني يف حاالت املعاملـة      ربوخباصة من هم يف وضع غري قانوين، من صعوبات يف احلصول على احلماية واجل             
  )١٠ و٧ و٦املواد . (يف مكان العملتجاوزات التمييزية وال

 بوسائلات فعالة حلماية حقوق العمال الفلبينيني يف اخلارج    توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ سياس     
  :منها ما يلي

حتسني اخلدمات القائمة مثل إسداء املشورة وتقدمي املساعدة الطبية، الـيت يتيحهـا          )أ(  
  مكتب املساعدة القانونية لشؤون العمال املهاجرين والبعثات الدبلوماسية يف بلدان املقصد؛

ائية واالستشهاد هبا مع بلدان املقصد اليت تتكـرر فيهـا املعاملـة             إبرام اتفاقات ثن    )ب(  
  ؛تجاوزاتالتمييزية وال

تقدمي املساعدة القانونية والقنصلية لرعاياها الذين يطالبون بإنـصافهم يف حـاالت              )ج(  
العمل، مبا يف ذلك االغتصاب والعنف اجلنسي ضد العامالت         يف مكان  تجاوزاتاملعاملة التمييزية وال  

  .السلطات املتخصصة يف بلدان املقصديف الشكاوى من قبل تحقيق الملهاجرات، وكفالة ا

  ، ال سيما يف القطـاع الزراعـي،    للحد األدىن لألجور وتشعر اللجنة بالقلق من أن املستويات املنخفضة        - ٢٢
تـشريعات  ال بيـق تطكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم       . ال تكفي لتوفري مستوى معيشي مالئم للعمال وأسرهم       

 بعض القطاعات اهلامة، مبا فيها الوظائف احلكومية والصناعات التصديرية وكثيفة اليد            يفلألجور  باحلد األدىن   املتعلقة  
  )١١ و٧املادتان . ( إنفاذ تلك التشريعات بسبب قلة مفتشي العمل بصفة خاصةالصعوبات املعترضة يف العاملة، وإزاء 

أنّ احلد األدىن لألجور، كما حتّدده      باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان      توصي اللجنة الدولة الطرف     
يوفر للعمال وأفـراد أسـرهم      اجملالس الثالثية اإلقليمية املعنية بتحديد األجور واإلنتاجية للعمال،         

 كما توصي اللجنة الدولة الطرف.  من العهد٧من املادة ‘ ٢‘)أ(وفقاً للفقرة  كافياً، مستوى معيشياً 
 لألجور ليشمل القطاعات الـيت ال تـسري         توسع نطاق تطبيق التشريعات املتعلقة باحلد األدىن      بأن  

 لألجور عن طريق الزيادة يف عمليات التفتيش        احلد األدىن القانوين  عليها، وأن تكثف جهودها إلنفاذ      
ن ال ميتثلون يف مكان العمل وفرض غرامات أو غريها من العقوبات املناسبة على أصحاب العمل الذي      

  . لألجوراملتعلقة باحلد األدىنلتشريعات ل
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ويساور اللجنة القلق من أن عمليات تفتيش أماكن العمل لتعزيز االمتثال لتشريعات الصحة والـسالمة                 - ٢٣
إنفـاذ  استحدثت مبوجب اإلطار املتعلق ب    كما تالحظ أن آلية التقييم الذايت اليت        . املهنيتني غري متواترة وغري فعالة    

 ٢٠٠املؤسسات اليت يزيد عدد عماهلا عـن        واخلاص ب ) ٠٤- ٥٧األمر الوزاري رقم     (٢٠٠٤عام  لمعايري العمل   
 ٧من املادة ) ب(قوض اإلعمال الفعال للحق يف ظروف عمل سليمة وصحية املنصوص عليه يف الفقرة ُتعامل، قد 
  ))ب(، الفقرة ٧املادة  (.من العهد

 املوارد البشرية واملالية الكافية لوزارة العمل والعمالة لتمكينها         توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري    
الـصحة  املتعلق ب من القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة هتدف إىل ضمان االمتثال للتشريعات            

 عن ٢٠٠٤كما توصي الدولة الطرف مبتابعة تطبيق إطار إنفاذ معايري العمالة لعام .  املهنيتنيوالسالمة
كفالة تطبيق آلية التقييم الذايت على حنو ال يقوض اإلعمال الفعلي للحق يف ظروف عمل               كثب بغية   

  . عامل٢٠٠تكفل السالمة والصحة يف املؤسسات اليت يتجاوز عدد العاملني فيها 

  )١٠املادة . (ويساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون للطالق  - ٢٤

 فك الرابطـة  رف حبق الرجال والنساء يف الطالق، و      توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون يعت      
  .قانون والتزوج من جديد بعد الطالقعن طريق الالزوجية 

القانون  (١٩٩٧ االغتصاب كجرمية ضد األشخاص لعام       تصنيفوفيما ترحب اللجنة بأن قانون إعادة         - ٢٥
فإهنا غتصاب يف إطار الزواج،     ويعترف باال صنيف االغتصاب كجرمية ويوسع نطاقه      يعيد ت ) ٨٣٥٣اجلمهوري رقم   

  )١٠ املادة. (ملسؤولية اجلنائية عن زوجها يف وقت تالٍ يرتع عنه امن أن عفو الزوجة، كطرف متضرر،تشعر بالقلق 

 االغتصاب كجرمية ضد    صنيف قانون إعادة ت   مينحهاتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز احلماية اليت        
اب يف إطار الزواج بإلغاء إمكانية نزع املسؤولية اجلنائية          املرأة ضحية االغتص   لكي تشمل األشخاص  

  .عنهعن الزوج عقب عفو الزوجة 

اليت اعتمـدهتا  العديدة  وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من التشريعات والتدابري اإلدارية والسياساتية        - ٢٦
تاَجر بعدد كبري من النساء و          الدولة الطرف   ألغـراض   عربه وداخله األطفال من البلد و    ملكافحة االجتار، ال يزال ُي

املتَّجرين الـذين خيـضعون     ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء العدد القليل من         .  القسري لاالستغالل اجلنسي والعم  
  )١٠املادة . (للمقاضاة واإلدانة

ل، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفا
 ملكافحـة  دعم برامج ومحالت إعالميـة       وسائل منها  القسري، ب  لألغراض االستغالل اجلنسي والعم   

، واملدعني العامني والقضاة على     نيانوإنفاذ الق ب  املكلفني لموظفنيلاالجتار، وإتاحة التدريب اإللزامي     
  .لضحايا ااملقدم إىلتشريعات مكافحة االجتار وزيادة الدعم الطيب والنفساين والقانوين 

ويظل القلق يساور اللجنة من أنه رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة عمل األطفال، فإن عدداً   - ٢٧
وتشعر اللجنة ببالغ .  عاماً يعملون يف االقتصاد غري النظامي١٤ و٥كبرياً من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
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ملون يف ظروف خطرة ويتعرضون ملختلف أشكال االستغالل اجلنـسي          القلق من أن الكثري من هؤالء األطفال يع       
  )١٠املادة . (واالقتصادي، مبا فيها أسوأ أشكال عمل األطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة عمل األطفال ومحاية األطفال مـن مجيـع                
  : منها ما يليوسائل األطفال، بأشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي، مبا فيها أسوأ أشكال عمل

  تعزيز تشريعاهتا الوطنية اليت حتظر عمل األطفال وفقاً للمعايري الدولية؛  )أ(  

زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية اليت      )ب(  
  حتظر عمل األطفال؛

 يلجـأون إىل عمـل      ضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على األشخاص الذين         )ج(  
  ع؛وشرمغري ل كبشاألطفال 

  املدعني العامني والقضاة؛وانني وإنفاذ القاملكلفني ب لموظفنيلتنظيم التدريب اإللزامي   )د(  

العاملني سابقاً وحصوهلم علـى      األطفال    تعايف اعتماد مجيع التدابري املناسبة لتيسري      )ه(  
  .فرص التعليم

اد دراسة استقصائية وطنية عن طبيعة عمـل األطفـال          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعد      
  .معلومات عن التقدم احملرز يف جمال مكافحة عمل األطفالوبتضمني تقريرها الدوري املقبل ونطاقه، 

وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أنه بالرغم من ارتفاع نسبة النمو االقتصادي يف السنوات األخرية، فقـد                   - ٢٨
 يف املائة من الـسكان يف عـام         ٣٦خاص الذين يعيشون دون عتبة الفقر الرمسية فبلغت         زادت بالفعل نسبة األش   

ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الفوارق اإلقليمية الواسعة بني منطقة العاصمة الوطنية وأفقر منـاطق               . ٢٠٠٧
يف توزيع الدخل، وخباصة بـني       التباينات الكبرية البلد، وال سيما منطقة ميندانو املسلمة املتمتعة باحلكم الذايت، و         

  )١١املادة . (املناطق احلضرية واملناطق الريفية الفقرية

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها الستئصال الفقـر              
وبضمان إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل يف تلك االستراتيجية كمـا             

الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        "يف بياهنا بشأن    اللجنة بذلك   صت  أو
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل . (E/C.12/2001/10)" والثقافية

يانـات إحـصائية    معلومات مفصلة عن نتائج التدابري اليت اعتمدهتا مبوجب االستراتيجية، مبا فيها ب           
 السكان الذين يعيشون يف حالة فقر، مصنفة حبسب نـوع           ة، تتعلق بنسب  ُمحدَّثة، على أساس سنوي   

اجلنس والفئة العمرية وعدد األطفال لكل أسرة معيشية وعدد األسر املعيشية الوحيدة الوالد وسكان 
  . اإلثنيةجلماعةسكان احلواضر، وا/ القرى
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 يف  ٣٠ مليون نسمة، أي حنو نـسبة        ١٦,٥حوايل   من أنّ    التقديراتإليه  ما تشري   قلق  بوتالحظ اللجنة    - ٢٩
 األهنار، أو   بعضها على ضفاف  وأكواخ، أُقيم   فوضوية  املائة من سكان احلواضر ال يزالوا يعيشون يف مستوطنات          

اهلياكـل  أي يف أماكن تنعدم فيها  ة أو غريها من املناطق اليت تشكل خطراً شديداً،          يعلى مسالك اخلطوط احلديد   
حيث ،   ودون ضمان حيازة قانوين    األساسية واخلدمات أو ال يتوفر فيها سوى القليل من هذه اهلياكل واخلدمات           

قلق أن نسبة امليزانية الوطنية املخصصة لتنفيذ الربامج      بكما تالحظ اللجنة    . اإلخالءيعيشون باستمرار حتت هتديد     
 األراضي، غـري    املتعلق حبيازة كلفة، مثل اإلعالن الرئاسي     تر ال السكنية اليت تكفل ضمان احليازة والسكن امليسو      

  )١١املادة . ( حرماناً وهتميشاًاجلماعاتالوحدات السكنية االجتماعية ألفراد أشد العرض من لزيادة  كافية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ختصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الربامج الراميـة إىل ضـمان              
كلفة، وخباصة لصاحل أفراد أكثر اجلماعات حرماناً وهتميشاً، مبا يتفق مع           تلسكن امليسور ال  احليازة وا 

  .بشأن احلق يف السكن الالئق) ١٩٩١(٣تعليقها العام رقم 

 اإلخالء القسري  توصياهتا السابقة املتعلقة مبنع عمليات       معظمعدم تنفيذ الدولة الطرف     لتأسف اللجنة   و - ٣٠
عمليات اإلخالء القسري   القلق إزاء   يساورها بالغ   ظل  ي، و )٣٢ و ٣١، الفقرتان   (E/C.12/1995/7غري املشروعة   

ـ  مناطق العمران ألغراض جتديد وجتميل    الواسعة النطاق اليت استهدفت عدداً من األسر احلضرية          أثـرت،    يت، وال
اللجنة  تشعر كما. ٢٠٠٨ إىل ١٩٩٥ مليون نسمة يف الفترة من ١,٢يف ما يربو على حسب ما ورد من تقارير، 

اإلخالء القسري ومن عدم إتاحـة      عدم إجراء مشاورات فعلية مع األشخاص املتضررين من علميات          من  قلق  الب
املواقع املناسـبة    لتوفري التعويض الكايف أو      املتخذةالتدابري  عدم كفاية    على حنو قانوين، وإزاء      إمكانية جرب الضرر  

  )١١املادة . ( ممتلكاهتاقوة منعادة توطني األسر اليت أُخليت بالإل

، حتث اللجنة    للجنة الحظات اخلتامية السابقة  امل من   ٣٢ و ٣١ووفقاً للتوصيات الواردة يف الفقرتني      
  :  على سبيل األولويةلقيام مبا يلياالدولة الطرف على 

القـانون   (١٩٩٢أن تضمن التنفيذ الفعال لقانون التنمية احلضرية والسكن لعام            )أ(
 اإلخـالء القـسري   ن القوانني والتشريعات اليت حتظر عمليات       ـوغريه م ) ٧٢٧٩اجلمهوري رقم   

  واهلدم غري القانونية؛

بوصفها اهليئة الوحيـدة    "أن ُتعّزز والية اللجنة الرئاسية لشؤون الفقراء احلضريني           )ب(  
  ؛٢٠٠٢ لعام ١٥٢، وفقاً لألمر التنفيذي رقم "للقيام بأنشطة اهلدم واإلخالء

ي مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة مع الـسكان واجملتمعـات احملليـة    أن ُتجر   )ج(  
  ؛جديد احلضريتتعلقة بالاملتضررين قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية وامل

أو /أن تضمن لألشخاص الذين مت إجالؤهم بالقوة من مساكنهم تعويضاً مناسـباً و              )د(  
رية والسكن واملبـادئ التوجيهيـة الـيت         من قانون التنمية احلض    ٢٨إعادة توطينهم، وفقاً للفصل     

  بشأن حاالت إخالء املساكن بالقوة؛) ١٩٩٧(٧اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم 
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ميـاه  مبـا فيهـا     (أن تضمن، يف أماكن إعادة اإلسكان، توفري اخلدمات األساسية            )ه(  
يها املدارس ومراكز الرعاية مبا ف (الكافيةواملرافق ) صحاحلت، ومرافق االغتسال واءلشرب، والكهرباا

 .عندما جتري عملية إعادة التوطني)  النقلوسائلالصحية و

قلق أن اإلجهاض ممنوع يف مجيع األحوال، مبوجب قوانني الدولة الطرف، ولو كانـت              بوتالحظ اللجنة     - ٣١
ت الناجتـة عـن     املـضاعفا احملارم، وأن   ح  يف خطر أو كان احلمل نتيجة اغتصاب أو سفا        أو صحتها   حياة املرأة   
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عـدم       .  هي من أهم أسباب وفيات األمهات      سرَّاً ويف ظروف غري آمنة    اإلجهاض  

استخدام وسائل منع احلمل والصعوبات     اخنفاض معدالت   الصحة اإلجنابية، و  املتعلقة ب علومات  املدمات و اخلكفاية  
مما ُيسهم يف ارتفاع معـدالت احلمـل يف صـفوف            احلمل،   يف احلصول على الوسائل االصطناعية ملنع     املعترضة  

  )١٢املادة . ( يف الدولة الطرفاملراهقات وحاالت الوفيات النفاسية

 بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة         ١٤توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          
التدابري املناسبة حلماية احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة    ميكن بلوغه، وحتث الدولة الطرف على اعتماد مجيع         

صول على اخلدمات   احل وتيسري   والرضع اختاذ تدابري للحد من وفيات األمهات        وذلك بوسائل منها  والطفلة،  
وتشجع اللجنة  . ذات الصلة علومات  املخدمات تنظيم األسرة وعلى      ذلك   الصحية اجلنسية واإلجنابية، مبا يف    

 األولوية ملعاجلة مشكلة وفيات األمهات النامجـة عـن عمليـات            إعطاءلطرف بصفة خاصة على     الدولة ا 
  .اإلجهاض السرية، والنظر يف استعراض تشريعاهتا اليت جتّرم اإلجهاض يف مجيع األحوال

علـى مجيـع    أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع و         اللجنة إىل الدولة الطرف     وتطلب    - ٣٢
كما تشجع اللجنة .  اجملتمع، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذهامستويات

املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك 
  .املقبلوري اليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الد

  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                      - ٣٣
  .ستقلةاملبلدان الاخلاصة بالشعوب األصلية والقبلية يف ) ١٩٨٩(١٦٩رقم 

ة العمل الدولية   ـق على اتفاقية منظم   ـة الطرف كذلك على النظر يف التصدي      ـة الدول ـوتشجع اللجن   - ٣٤
بشأن املعايري الـدنيا    ) ١٩٥٢(١٠٢بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة، واالتفاقية رقم         ) ١٩٤٧(٨١قم  ر

  .للضمان االجتماعي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي                 - ٣٥
  .(HRI/GEN/2/Rev.5)الدولية حلقوق اإلنسان  إىل هيئات رصد املعاهدات ٢٠٠٦التقارير لعام 

 ٣٠وتطلب اللجنة إىل  الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني املوحدين اخلامس والسادس حبلـول                  - ٣٦
  .٢٠١٣يونيه /حزيران

 -  -  -  -  -  


