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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثانية واخلمسون

 ٤٤ن الدول األطـراف مبوجـب املـادة         النظر يف التقارير املقدمة م        
  االتفاقية من

  الفلبني: املالحظات اخلتامية    
 (CRC/C/PHL/3-4) اللجنة يف التقرير الدوري املوحد الثالث والرابع للفلـبني    تنظر  -١

 ١٥ املعقــودتني يف CRC/C/SR.1428 and 1429)انظــر  (١٤٢٩ و١٤٢٨يف جلــستيها 
أكتـوبر  / تشرين األول  ٢ املعقودة يف    ١٤٥٢، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  : املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجة بتقدمي التقرير الدوري املوحد الثالث والرابع الـذي اتبـع املبـادئ                -٢

 أصـدرهتا التوجيهية لتقدمي التقارير، فضالً عن الردود اخلطية على قائمـة املـسائل الـيت               
(CRC/C/PHL/Q/3-4/Add.1)  مسح بفهم حالـة األطفـال يف الفلـبني علـى            ، األمر الذي 

  .أفضل حنو
وتقدر اللجنة ما جرى من حوار صريح وبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى                -٣

  .ترااالذي ضم خرباء من شىت الوز
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي النظر فيهـا مقترنـة                -٤

األويل للدولة الطـرف     املتعلقة بالتقرير    ٢٠٠٨يوليه  / حزيران ٦مبالحظاهتا اخلتامية املعتمدة يف     
  املـسلحة  الرتاعـات إشـراك األطفـال يف      ب املتعلـق املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري     

(CRC/C/OPAC/PHL/CO/1).  

 
 CRC/C/PHL/CO/3-4  األمم املتحدة

 
 Distr.: General حقوق الطفلاتفاقية 

22 October 2009 
Arabic 
Original: English 



CRC/C/PHL/CO/3-4 

GE.09-45630 2 

  متابعة التدابري املتخذة والتقدم احملرز من الدولة الطرف  -باء   
محاية ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف فترة اإلبالغ، هبدف           -٥

  :وتعزيز حقوق األطفال، وتشمل
ـ   (سن امليثاق األعظم للمرأة       )أ(    /يف آب ) ٩٧١٠ رقـم    ةقـانون اجلمهوري
  ؛٢٠٠٩أغسطس 
ـ   ( األحـداث    ورعايـة اعتماد القانون املتعلق بقضاء       )ب(    ةقـانون اجلمهوري

 وُينشئ ورعايتهم نظاماً شامالً لقضاء األحداث يضع الذي   ٢٠٠٦الصادر عام   ) ٩٣٤٤ رقم
  واعد ولوائح تنفيذه؛ق ، ووضع األحداث حتت إشراف وزارة العدلورعايةلس قضاء جم

   حبظر فرض عقوبة اإلعدام؛٢٠٠٦ لعام ٩٣٤٦ رقم ةسن قانون اجلمهوري  )ج(  
 املـسلحة   املتضررين من الرتاعـات   إنشاء اللجنة الفرعية املعنية باألطفال        )د(  

ية تعزيز رعاية الطفل مـع التركيـز علـى           تتبع جملس رعاية األطفال ومكلفة بوال      التشردو
  .والتشرداملنازعات املسلحة 

 علـى الربوتوكـول     ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠وترحب اللجنة بالتصديق يف       -٦
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة             

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلعدام، والتصديق على اتفاقية

  ق تنفيذ االتفاقيةوالعوامل والصعوبات اليت تع  -جيم   
ُتدرك اللجنة أن الفلبني دولة أرخبيلية وأن، هذا الوضع، مقترناً بتعرضها بوجه خاص               -٧

ـ            ذ مـا   للكوارث الطبيعية وال سيما األعاصري، يشكالن صعوبات وحتديات موضوعية يف تنفي
  .وخاصة أولئك الذين يعيشون يف مناطق ريفية ونائية يكفي من برامج وخدمات لألطفال،

الفلـبني  يف مينداناو جبنوب    الذي استمر عقوداً     الرتاع املسلح وتأسف اللجنة إذ إن       -٨
دث أثراً سلبياً على احلالة الشاملة حلقوق اإلنسان يف الدولـة الطـرف،             حي أحدث وما زال  

  .ال حقوق الطفليشمل إعم مبا

  مواطن القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   

 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
وتوصـيات معينـة    شواغل  رتياح باجلهود املبذولة لعالج     االحتيط اللجنة علماً مع       -٩

(CRC/C/15/Add.259)   يف عنها بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطـرف،           أعربت
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إن الكـثري مـن     إذ  غري أهنا تأسف    . وخاصة ما يتعلق بإدارة قضاء األحداث     ،  ٢٠٠٥عام  
  .أو عوجل جزئياً فقط توصياهتا مل يتم حبثه على حنو كاف

 حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد لتناول التوصيات السابقة الـيت              -١٠
ُنفذت جزئياً أو مل ُتنفذ بالقدر الكايف أو مل ُتنفذ باملّرة، مبا فيها تلك املتصلة باحلـد األدىن                  
لسن ممارسة اجلنس بالتراضي، والتمييز ضد األطفال املولودين خارج إطـار الـزواج،             
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وحظر التعذيب ومنع العقوبة البدنية وسائر أشكال            

كمـا  . عنف يف البيت واملدرسة ويف املؤسسات العامة واخلاصة ويف نظام الرعاية البديلة           ال
حتث اللجنة الدولة الطرف على توفري متابعة كافية للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات             

  .اخلتامية يف تقريرها الدوري القادم

  التشريعات    
ة يف الدولة الطرف، إال أهنا تظل تشعر        حتيط اللجنة علماً بعدد من املبادرات التشريعي        -١١

 األطفـال   وحالـة حظر العقوبة البدنية، وحظر التعذيب      بشأن  بالقلق إزاء نقص التشريعات     
كما حتيط علماً باإلطار القانوين العام املتقدم نوعـاً الـذي           . املولودين خارج إطار الزواج   

 القـانوين للتـشريعات     تطبيقوالقلقة إزاء نقص التنفيذ      الدولة الطرف، وإن ظلت    اعتمدته
  ).٧٦١٠قانون اجلمهورية رقم  (١٩٩٢املتعلقة باألطفال، وخاصة قانون محاية األطفال لعام 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ قوانينـها              -١٢
تشريعاهتا تنـسيقاً   الداخلية تنفيذاً تاماً وفعاالً حلماية حقوق الطفل محاية أفضل، وبتنسيق           

كامالً مع أحكام ومبادئ االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل سرعة اعتماد قانون منع العقاب      
 بتجرمي التعـذيب،    ٥٨٤٦، ومشروع القانون رقم     )٦٨٢مشروع القانون رقم    (البدين  

والقانون ) ٢٣١٧مشروع القانون رقم    (وقانون منع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية        
كما توصي  ). ٢١٧٢مشروع القانون رقم    (علقة باغتصاب األحداث وإيذائهم جنسياً      املت

  .اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يعاجل حالة األطفال املولودين خارج إطار الزواج

  التنسيق     
 ٨٠٦تالحظ اللجنة أن والية جملس رعاية األطفال قد أكدها األمر التنفيذي رقـم                -١٣

، وأن اجمللس يظل هو اهليئة احملوريـة املـشتركة بـني            ٢٠٠٩يوليه  / حزيران ٨الصادر يف   
األطفال يف الفلبني واملكلف بتنسيق وتنفيـذ وإعمـال كافـة القـوانني             بالوكاالت املعنية   

وحتيط اللجنة علماً بوجود اللجنة الرئاسـية       . والسياسات والربامج والتدابري املتعلقة باألطفال    
وترحب اللجنة مببادرات . علقة بتنفيذ حقوق اإلنسان يف الفلبنيحلقوق اإلنسان وبأنشطتها املت

الدولة الطرف للتصدي لنقص التنفيذ على املستوى احمللي من خالل إنشاء جمـالس حمليـة               
 ١٧ والبلديات واملدن واألقاليم فضالً عن       (barangay) حلماية األطفال على مستوى احملليات    

غـري أن   . ربط احلكومة الوطنية بوحدات احلكم احمللـي      تجلنة فرعية إقليمية لرعاية األطفال      
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اللجنة تعرب عن قلقها إزاء نقص املوارد البشرية واملالية املخصصة جمللس رعايـة األطفـال               
واجملالس احمللية حلماية األطفال واللجان الفرعية اإلقليمية حلماية األطفال األمر الذي قد حيول             

  .اليةدون ممارسة هذه اآلليات لعملها بفع
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتدعيم تدابريها لتحسني ترابط اجلهود             -١٤

املبذولة لصاحل األطفال، وخاصة حتقيق التنسيق الفعال بني اهليئات القائمـة، وال سـيما              
جملس رعاية األطفال واجمللس الرئاسي حلقوق اإلنسان، واضعة يف االعتبـار مراكزهـا             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم سلطة جملس رعاية األطفال         . ةواختصاصاهتا احملدد 
باعتباره هيئة التنسيق الرئيسية لألطفال، وضمان ختصيص ما يكفي من مـوارد بـشرية              
ومالية وتقنية جمللس رعاية األطفال حتديداً، فضالً عن اجملالس احملليـة حلمايـة األطفـال           

. ال مبـا يـضمن أداء هـذه اآلليـات بفعاليـة     واللجان الفرعية اإلقليمية حلماية األطف  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ُتنشئ جمالس حملية حلماية األطفال فيما تبقـى               كما

من البلدات والبلديات واملدن واألقاليم لكي تتحقق التغطيـة علـى كامـل أراضـي               
  .الطرف الدولة

  خطة العمل الوطنية    
أن الدولة الطرف صاغت خطة عمل وطنية لتنفيـذ         حتيط اللجنة علماً مع التقدير ب       -١٥

طفـل   (٢٠٢٥-٢٠٠٠اإلطار االستراتيجي الوطين لوضع اخلطط اخلاصة باألطفال للفترة         
كما تقّدر اللجنة سعي الدولة الطرف إىل احلصول على املساعدة          ). القرن احلادي والعشرين  

 الربناجمني القطـريني الـسادس      لتنفيذ) اليونيسيف(التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة       
والسابع لتيسري اختيار املواقع لتنفيذ خطة العمل الوطنية ودمج حقوق الطفل يف التخطـيط              

غري أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم كفاية املوارد واآلليات احلالية لتنفيذ             . للتنمية احمللية 
  . احملليخطة العمل الوطنية ورصدها وتقييمها، وخاصة على املستوى

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية بتوفري وحتديـد              -١٦
يف امليزانية وكذلك عرب كافة الربامج القطاعية واإلقليمية ذات الـصلة يف            هلا   حمددة   بنود

كما توصي الدولة الطرف بإنشاء آليات متابعة كافية تكفـل التنفيـذ            . امليزانية الوطنية 
آليات التقييم والرصد من أجل تقييم التقدم احملرز بـشكل          بويد هذه اخلطط    الكامل وتز 

منهجي وحتديد جوانب القصور احملتملة اليت حتتاج إىل إجراء عالجي عـرب القطاعـات              
دات احلكم احمللي يف كافة البلديات واملـدن        حبتزويد و كذلك  توصي اللجنة   و. واملناطق

خطة العمل الوطنية وتنفيذ االتفاقية، وأن يتم ذلـك         واألقاليم مبا يكفي من موارد لتنفيذ       
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك املنظمات       . بطريقة منفتحة تشاورية وتشاركية   

  . غري احلكومية بنشاط أكرب يف رصد وتقييم خطة العمل الوطنية
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  الرصد املستقل    
 اللجنة الفلبينية حلقوق    حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن مركز حقوق الطفل داخل           -١٧

اإلنسان ميارس عمله كأمني مظامل لألطفال حيمل والية تلقي الشكاوى من األطفال، لكنها             
 تشعر بالقلق إذ إن املركز ليست لديه موارد بشرية ومالية كافية أو ليس له أسـاس قـانوين          

  .كاف ألداء هذه األنشطة
بشأن دور املؤسسات الوطنية    ) ٢٠٠٢(٢باإلشارة إىل التعليق العام للجنة رقم         -١٨

 تعزيز ومحاية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولـة الطـرف            يف املستقلة حلقوق اإلنسان  
ركز حقوق الطفل، من خالل اللجنـة الفلبينيـة         ملتوفري املوارد البشرية واملالية الكافية      ب

. ليةحلقوق اإلنسان، لضمان أن يتمكن املركز من ممارسـة واليتـه بفعاليـة واسـتقال              
 حلقـوق   يـة توصي اللجنة الدولة الطرف بسرعة املوافقة على ميثاق اللجنة الفلبين          كما

  . جملس الشيوخ عليه لدعم محاية حقوق األطفال وتعزيزهاةاإلنسان الذي ينتظر موافق

  ختصيص املوارد    
ترحب اللجنة بشىت استراتيجيات ومبادرات احلد من الفقـر املوجهـة إىل األسـر       -١٩

عامل صـاحل   "ة وأهداف برنامج    يضة الدخل والرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللف       املنخف
غري أهنا تشري مع القلق إىل اخنفاض النسبة املئوية ملخصصات ميزانيـة اخلـدمات              ". لألطفال

ويف هذا الصدد، ُتكرر اللجنـة      . االجتماعية والصحية والتعليمية لألطفال يف امليزانية الوطنية      
دمـة  خل يف املائة من ميزانيتها الوطنيـة        ٣٠لعميق لتخصيص الدولة الطرف أكثر من       قلقها ا 
. وأن احلصة املخصصة خلدمات الديون زادت خالل األعوام األخـرية    وسداد فوائدها   ديوهنا  

كما تشعر اللجنة بالقلق ملا قد ُيحدثه الفساد من أثر سليب على ختصيص املـوارد احملـدودة                 
  . ومحاية حقوق األطفال بفعالية، مبا يشمل حقهم يف التعليم والصحةبالفعل لتحسني تعزيز

حتث اللجنة الدولة الطرف على منح األولوية ملخصصات امليزانية لألطفال على             -٢٠
توصيات اللجنة أثناء اليوم الذي خصـصته       لمراعاة  و. املستويني الوطين واحمللي وزيادهتا   

 مـسؤولية   -وارد املُخصصة حلقوق الطفل     امل" عن   ٢٠٠٧إلجراء مناقشة عامة يف عام      
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي ،"الدول

أن تتبع هنجاً قائماً على حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة، وذلـك               )أ(  
 امليزانية، ومبا ُيربز كلتعقب مسار املوارد املخصصة لألطفال واستخدامها يف  لبتنفيذ نظام   

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اسـتخدام        . ثمار املخصص لألطفال  االستبوضوح  
نظام التعقب هذا يف عمليات تقييم األثر ملعرفة كيف ميكن أن ختـدم االسـتثمارات يف                

مع ضمان قياس اختالف أثر هذا االسـتثمار علـى          " مصاحل الطفل الفُضلى  "قطاع   أي
  الفتيات والفتيان؛
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االستراتيجية املخصصة لألطفـال احملـرومني أو       امليزانية  حتدد بنود   أن    )ب(  
مثل (شديدي التعّرض للمخاطر، وللحاالت اليت قد تستلزم اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية            

وضمان محاية بنود امليزانية هذه حىت يف حاالت األزمـات االقتـصادية            ) تسجيل املواليد 
  الكوارث الطبيعية أو غري ذلك من حاالت الطوارئ؛ أو

أن يف سياق عملية الالمركزية اجلاري تنفيذها حالياً يف الدولة الطرف،             )ج(  
 الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية من خالل احلوار مع اجلمهور ومـشاركته،             تضمن

  وخاصة مشاركة األطفال، ومساءلة السلطات احمللية على النحو الواجب؛
 يف كل قطاعات اجملتمع، مبا      ضاء عليه  إجراءاهتا ملنع الفساد والق    أن تعزز   )د(  

  يف ذلك عن طريق تدعيم سياساهتا املوجهة إىل الشفافية واالستقامة؛
 املساعدة التقنية هلذه األغراض من جهات تشمل منظمة األمم أن تلتمس  )ه(  

  .املتحدة للطفولة والبنك الدويل
لـدان التعدينيـة يف   وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن الفلبني، باعتبارها من أعلى الب         -٢١

العامل ومتتلك اقتصاداً متوسط الدخل يبحث عن االستثمار األجنيب، مل تعـاجل بعـد األثـر                
، وخاصة على حالة األطفال، وهو القـانون        ١٩٩٥ لقانون التعدين لعام     االجتماعي والبيئي 

ار  يف املائة للشركات اململوكة ألطراف أجنبية باالسـتثم        ١٠٠لذي يسمح بنسبة تصل إىل      ا
دون تنظيم يف التنقيب عن املعادن والنفط والغاز على نطـاق واسـع وتطـوير حقوهلـا                 

وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير الواردة من مصادر غري حكومية ودوليـة          . واستغالهلا
اليت تفيد بأن األطفال يتضررون بشكل حاد عند ترحيل أُسرهم من مناطق التعدين، وحلرمان              

  .  من أراضي أسالفهم واستخدام تكنولوجيا عالية التلوثالسكان األصليني
مع مراعاة احلاجة إىل االستثمار األجنيب، توصي اللجنة بـأن يـشمل اإلطـار                -٢٢

التنظيمي يف البلد مطلباً يتعلق باملسؤولية االجتماعية ومحاية البيئة جيعل الشركات الدولية            
  .ا وتطبيقهاوالوطنية تعي حقوق األطفال وتشارك يف احترامه

  مجع البيانات    
ُتقر اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل حتسني نظامها جلمع البيانـات وترحـب              -٢٣

خاصة بقيام جملس رعاية األطفال بوضع النظام الشامل لرصد البيانات ووضـع املؤشـرات              
)Subaybay Bata( شراً  مؤ١٤٣ بني الوكاالت احلكومية الوطنية الرئيسية، ووضع الذي يربط

عن حالة أطفال    السنوية   التقاريرللمجموعات الرئيسية السبع حلقوق الطفل، فضالً عن نشر         
غري أن اللجنة تكرر قلقها إزاء نقص البيانات املفّصلة حبسب املنطقة ونوع اجلـنس              . الفلبني

بالنـسبة  والعمر وعدم كفاية البيانات عن األطفال احملتاجني إىل محاية خاصة، وال سـيما              
طفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، واألطفال الذين يعانون من اإليذاء واإلمهال، واألطفال             ألل

  .اجلاحنني وأولئك املنتمني إىل أقليات ومجاعات السكان األصليني
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة توسيع نظامها احلايل جلمع البيانات وضمان     -٢٤
نس والعمر مع حتديثها وإدراج معلومات عـن        تفصيل البيانات حبسب املنطقة ونوع اجل     

تقريـر  ال توصي اللجنة الدولة الطرف بتعمـيم     كما  . األطفال احملتاجني إىل محاية خاصة    
حالة أطفال الفلبني على نطاق واسع وتيسري فرص احلصول عليه يف كـل             السنوي عن   

يم التقدم احملرز أحناء البلد، وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذا التقرير كأساس لتقي
يف إعمال حقوق الطفل، واملساعدة يف تصميم سياسات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليهـا            

  .األطفال والتشاور معهم خالل هذه العمليةآراء االختياريني مبا يكفل مساع 

  النشر والتدريب والتوعية    
فة باالتفاقية،  ترحب اللجنة بشىت مبادرات الدولة الطرف من أجل تعزيز ودعم املعر            -٢٥

 بالقلق لعدم كفاية محالت التوعية وأنشطة       رمبا يف ذلك على الصعيد احمللي، وإن كانت تشع        
التدريب يف الوصول إىل كل أحناء البلد، مبا فيها املناطق الريفية والنائية، ومبا يـشمل مجيـع          

  .األشخاص العاملني مع األطفال أو من أجلهم
ولة الطرف تدعيم محالهتا للتوعية وضمان وصـول   توصي اللجنة بأن تواصل الد      -٢٦

هذه احلمالت إىل املناطق الريفية والنائية، مبا يشمل األطفال املنتمني إىل طوائف السكان             
 كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف يف تعاون وثيـق مـع              .واألقليات األصليني

سائط اإلعالم على تطـوير     وسائط اإلعالم يف جمال هذا النشر وتلك التوعية، وتشجع و         
منتجات أكثر توّجهاً للطفل حتقق تغطية أفضل مع احترام حقوق الطفل، مبا يف ذلك حق               

وتوصي . ع على مشاركة األطفال يف برامج وسائط اإلعالم       تشجالطفل يف اخلصوصية، و   
عتماد مدونة آلداب سلوك وسـائط اإلعـالم يف         ال بتعزيز اجلهود اللجنة الدولة الطرف    

  .لصددا هذا
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وضع وتدعيم برامج تدريبية متواصلة           كما  -٢٧

ُتعىن حبقوق اإلنسان، مبا يشمل حقوق األطفال، جلميع األشخاص العاملني مع األطفـال             
أعضاء النيابة العامة، القضاة، احملامون، املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون،         (من أجلهم    أو

دنيون، موظفو احلكم احمللي، املدرسون، األخصائيون االجتماعيون، العاملون        املوظفون امل 
  ).يف اجملال الصحي وخاصة األطفال أنفسهم

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع عدد كبري من املنظمات غـري احلكوميـة                -٢٨

يذ اخلدمات والربامج لصاحل األطفال، وتالحـظ  الوطنية والدولية يف جمال تعزيز االتفاقية وتنف  
أن هذه املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية كثرياً ما يتم استشارهتا يف اإلجراءات الـيت               

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقوية تعاوهنا مع اجملتمع املدين،           . تتخذها احلكومة 
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الدولية، وضمان التعاون على مستوى واسـع يف        مبا يشمل املنظمات غري احلكومية الوطنية و      
  .كل اجملاالت املتصلة بتعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٢  

  عدم التمييز    
حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد األطفـال، مبـا يف        -٢٩

 وبعض الربامج املوجهة إىل أطفـال الـسكان األصـليني    ة الطفلذلك من خالل تنفيذ خطة  
 وخاصـة بالنـسبة   واألقليات، إال أهنا تكرر قلقها إزاء التمييز الذي يواجه أطفاالً كثريين،            

ألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال ذوي اإلعاقة، وأطفال السكان األصليني واألقليات            ل
يعيشون يف مينداناو، واألطفال املهاجرين وأطفال الشوارع       مبن فيهم األطفال املسلمون الذين      

واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية فضالً عمن يعيشون يف مناطق الرتاع بشأن فرص              
كما تظل اللجنة قلقـة     . حصوهلم على خدمات منها اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم       

ر على الطفلة ويعطِّل التمتع الكامل حبقوقها، األمر        إزاء التمييز حبكم الواقع الذي ما زال يؤث       
عن أيضاً  ُتعرب اللجنة   و.  األطفال والنساء   الفتيات الذي يُعزى أساساً إىل مواقف اجملتمع جتاه      

قلقها إذ إن الدولة الطرف مل تبحث بعد حالة األطفال املولودين خارج إطار الزواج والذين               
وتقييـد حقهـم    " غـري شـرعيني   "مثل تصنيفهم بأهنم    ما زالوا يواجهون ممارسات متييزية      

  .املرياث يف
حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها للقضاء علـى التمييـز ضـد                -٣٠

  : اآليتاألطفال، وخاصة من أجل
اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة تتصدي لكل أشكال التمييز، مبا يشمل            )أ(  

ات األطفال املعرَّضة للخطر وهتدف إىل مكافحة       األشكال املتعددة للتمييز ضد كل مجاع     
املواقف االجتماعية التمييزية جتاه الفتيات، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفـال            
ذوي اإلعاقة، وأطفال السكان األصليني واألقليات مبن فيهم األطفال املسلمون الـذين            

رع وأطفال املناطق الريفية فضالً     يعيشون يف مينداناو، واألطفال املهاجرين، وأطفال الشوا      
  عن األطفال الذين يعيشون يف مناطق الرتاع؛

ضمان أن يكون من حق الفتيات احلصول على معاملة على قدم املساواة              )ب(  
وحتقيقاً هلذه الغاية، توصي اللجنة بشدة بتعميم خطة الطفلـة          . والتمتع الكامل حبقوقهن  

كما توصي اللجة الدولة الطـرف بـضمان        . ليودعم تنفيذها وخاصة على املستوى احمل     
  وصول الفتيات الاليت يقعن ضحايا املمارسات التمييزية إىل القضاء؛

تنقيح تشريعها احمللي لضمان حق األطفال املولودين خارج نطاق الزواج            )ج(  
غري "يف احلصول على معاملة على قدم املساواة، وخاصة بالقضاء على تصنيفهم كأطفال             

  .واالعتراف حبقوقهم املتساوية مبا يشمل حقوق املرياث" شرعيني
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وتأسف اللجنة لنقص املعلومات يف تقرير الدولة الطرف عـن تـدابري الدولـة                -٣١
الطرف وبراجمها املتصلة باتفاقية حقوق الطفل متابعة لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف            

العنـصري وكراهيـة األجانـب       العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز      ٢٠٠١مؤمتر عام   
املعـين  ) ٢٠٠١(١ مع مراعاة تعليق اللجنة العـام رقـم          ،يتصل بذلك من تعصب    وما

وتطلب اللجنة توفري هذه املعلومات احملددة يف التقرير الدوري القادم،          . بأهداف التعليم 
  .٢٠٠٩ان االستعراضي لعام بفضالً عن معلومات عن التدابري املُتخذة ملتابعة مؤمتر دير

  والنمواحلق يف احلياة والبقاء     
تكرر اللجنة قلقها البالغ إزاء أمناط انتهاكات حق الطفل يف احلياة مبا يف ذلـك يف                  -٣٢

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت بـأن حـاالت           . سياق الرتاع املسلح الداخلي   
ا العميق إزاء حـاالت      وُتعرب عن قلقه   ،"قلقاً بالغ اخلطورة  "اإلعدام خارج القضاء تشكل     
 مبا يف ذلك قتل األطفال، على حنو ما أبرزه املقرر اخلـاص             ،القتل خارج القضاء املُبلغ عنها    

املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً فضالً عن مصادر أخرى،     
نيـة والـشرطة    وأن حاالت اإلعدام خارج القضاء هذه قد ارتكبتها القوات املسلحة الفلبي          

وحتيط اللجنة علماً ببعض املبادرات اإلجيابية      . الوطنية الفلبينية وِفرق اإلعدام العاملة يف دافاو      
الوطنيـة للتحقيـق يف     اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل إنشاء جلنة ميلو وإنشاء فرقة العمل            

 املثول أمام احملكمة،    وإصدار قرار اللجوء إىل أمر إنفاذ احلقوق الدستورية وأمر        حوادث القتل   
وإن ظلت تشعر بقلق بالغ إزاء اخنفاض عدد الدعاوى املرفوعة ونقص النتائج يف قضايا مثول               

  . املقترفني أمام القضاء
 واملواد األخـرى ذات     ٦تكراراً ملالحظاهتا اخلتامية السابقة وباإلشارة إىل املادة          -٣٣

ذل كل جهد ممكن لتعزيز محاية احلـق  الصلة يف العهد، حتث اللجنة الدولة الطرف على ب      
 وإجراء حتقيق شامل يف كل قضايا ادعـاءات القتـل           ،يف احلياة والبقاء والنمو لألطفال    

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتزويد اللجنـة           . وحماكمة املرتكبني 
ا وحتقق يف القـضايا     الفلبينية حلقوق اإلنسان باملوارد املالية الكافية لكي تضطلع بواليته        

وتطلب اللجنة إدراج معلومات حمدَّدة يف التقرير الدوري القادم مبا يـشمل            . املُبلغ عنها 
  . بيانات عن الشكاوى والتحقيقات واملالحقات واإلدانات

  احترام آراء الطفل    
حتيط اللجنة مع التقدير بشىت مبادرات وجهود الدولة الطرف لتعزيز احتـرام آراء               -٣٤
 وإشراك األطفال على املستويني احمللـي       ،ل، مثل اعتماد اإلطار الوطين ملشاركة األطفال      الطف

وترحـب اللجنـة    . والوطين من خالل جملس الشباب واجملـالس الطالبيـة يف املـدارس           
 أثناء عملية صـياغة     ٢٠٠٧باالجتماعات التشاورية املعقودة مع األطفال ومنظماهتم يف عام         

قدم إىل اللجنة واليت نظمها جملس رعاية األطفـال للـسماح هلـم             تقرير الدولة الطرف امل   
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غري أن اللجنـة تـشعر      .  وإعماهلا  حلماية حقوقهم  توصياتباإلعراب عن آرائهم ولصياغة     
بالقلق إذ ما زال من الصعب بوجه عام على األطفال، وخاصة بالنسبة لألطفال املنـتمني إىل    

 آرائهم يف الدولة الطرف، وأن حقهم يف االستماع         األقليات والسكان احملليني، االستماع إىل    
  . عليهم قد يكون حمدوداًتؤثرإليهم يف الدعاوى اليت 

 من االتفاقية واسترعاء اهتمام الدولة الطـرف إىل التعليـق       ١٢ويف ضوء املادة      -٣٥
بشأن حق الطفل يف االستماع إليه، تشجع اللجنة الدولة         ) ٢٠٠٩(١٢العام للجنة رقم    

ى مواصلة دعم جهودها لتعزيز وتيسري احترام آراء الطفل ومشاركته يف كل            الطرف عل 
املسائل اليت تؤثر عليه، مبا يف ذلك من خالل التشريعات وداخـل األسـرة واملـدارس                

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطـرف        . واملؤسسات واحملاكم واهليئات اإلدارية   
  .لسكان األصلينيبإيالء اهتمام خاص ألطفال األقليات وا

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -٣  

  تسجيل املواليد    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف بتحسني تسجيل املواليد، مبـا يـشمل تنفيـذ                -٣٦

ى مشروع تسجيل املواليد وإنشاء نظام السجل املدين للبلدات لتيسري التسجيل على مـستو            
القاعدة الشعبية فضالً عن تدريب وكالء السجل املدين للبلدات على قانون السجل املـدين              

 مليون طفل   ٢,٦غري أن اللجنة تالحظ مع القلق وجود        . وإجراءات التسجيل املتنقل للمواليد   
غري مسجلني يف البلد، معظمهم من أطفال املسلمني والسكان األصليني الذين يعيـشون يف              

ما تشعر بالقلق ألن تسجيل املواليد ليس جمانياً وأن غرامات تفـرض يف حالـة               ك. نداناويم
  .التأخر يف التسجيل

توصي اللجنة الدولة الطرف مبتابعة وتدعيم جهودها لوضع نظام كفـؤ وجمـاين      -٣٧
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم نظام الـسجل         . لتسجيل املواليد لكل األطفال   

. ل الوصول إىل نظام السجل املدين على مستوى القواعد الـشعبية          املدين للبلدات لتسهي  
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص موارد مالية وبشرية كافية وغريهـا            
من املوارد ملراكز التسجيل واختاذ مزيد من التدابري، منها اخلدمات املتنقلـة، لـضمان              

 املناطق النائية للغاية يف البلد، مـع        سهولة وصول السكان إىل التسجيل، مبا يف ذلك يف        
وتوصي . نداناويإيالء اهتمام خاص ألطفال املسلمني والسكان احملليني الذين يعيشون يف م          

  .اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف آلية تشجع وتتيح الفرص للتسجيل املتأخر جماناً

  محل اسم وجنسية    
لدولة الطرف لتحسني تسجيل األطفال غـري       ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا ا       -٣٨

 السفارات  عن طريق املسجلني وغري املوثقني للعمال املهاجرين الفلبينيني املولودين يف اخلارج          
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من خالل عدد كبري مـن اإلدارات       ووالقنصليات الفلبينية يف البلد الذي يعمل فيه آباؤهم،         
ملوارد الفلبينية األخرى يف اخلارج اليت      احلكومية ومن خالل مراكز موارد العمال املهاجرين وا       

غري أن اللجنة مـا     . تعقد جلسات توعية مع اآلباء بشأن احلاجة إىل تسجيل املواليد وقيمته          
زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال غري املسجلني وغري املـوثقني وأن هـؤالء                

  .م تسجيلهم من حقهم يف محل اسم وجنسية بسبب عدناألطفال قد حيرمو
تكراراً لتوصيتها السابقة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تشجيع             -٣٩

. اآلباء، بغض النظر عن حمل إقامتهم، على تـسجيل أطفـاهلم املولـودين يف اخلـارج               
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن لألطفال غري املسجلني الـذين ال حيملـون               كما

اخلدمات األساسية كالصحة والتعليم، عند عودهتم إىل الفلبني        وثائق رمسية احلصول على     
  . وريثما يتم تسجيلهم على النحو الواجب

  يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةذالتع    
من القانون املتعلق بقـضاء ورعايـة       ) أ(٥حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن املادة          -٤٠
املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       ضـروب    حيظر التعذيب وغريه مـن       ٢٠٠٦طفال لعام   األ
غري أهنا تأسف إذ مل تسن الدولة الطـرف         . الالإنسانية أو املهينة يف إقامة قضاء األحداث       أو

وإشارة إىل التقارير األخرية للمقـرر اخلـاص        . تشريعاً حيظر هذه اجلرائم يف مجيع السياقات      
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومصادر             املعين بالتعذيب 

معلومات أخرى، تظل اللجنة تشعر بقلق بالغ الرتفاع عدد احلاالت املبلغ عنـها لتعـرض               
ومن رأي اللجنة . األطفال للتعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة، وخاصة األطفال يف احلجز       

.  كافياً من احلماية من التعذيب وسوء املعاملـة        مستوىقائم ال يوفر لألطفال     أن التشريع ال  
  .كما تشعر اللجنة بالقلق الخنفاض عدد احلاالت اليت أدت إىل حماكمة وإدانة

من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى التعجيـل     ) أ(٣٧يف ضوء املادة      -٤١
 حلظر أعمال التعذيب وغريه     ٥٨٤٦رقم  بسن مشروع القانون اخلاص مبكافحة التعذيب       

. من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لألطفال يف كافة احلاالت             
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعال والعاجل يف كافة ادعاءات          

ـ   التعذيب، وحماكمة املقترفني ومعاقبتهم، وتزويد الضحايا من       . يض كـافٍ  و األطفال بتع
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالنظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري            

ن تقريرها الدوري   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّ      . التفاقية مناهضة التعذيب  
القادم معلومات عن عدد حاالت إبالغ السلطات أو الوكاالت املختصة بتعذيب األطفال   

 مرتكيب هذه األفعال الـذين صـدرت        ددأو مهينة، وع  /عاملة ال إنسانية و   معاملتهم م أو  
  .عن طبيعة هذه األحكاموأحكام قضائية حبقهم 
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  العقوبة البدنية    
حتيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون منع العقوبة البدنية الذي حيظر العقوبة البدنية                -٤٢
، إال أهنا تكرر قلقها ألن العقوبة البدنيـة يف البيـت             احلاالت هو قيد املناقشة حالياً     مجيعيف  
حيظرها القانون صراحة وال يوجد حكم يتعلق بالعقوبة البدنية يف قانون رعاية الطفولـة               ال

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها النتشار العقوبة البدنية ضد األطفال يف اجملتمـع،             . والشباب
شاملة هلذه القضية على حنو ما أوصت به اللجنة خاصة يف البيت، وتأسف لعدم إجراء دراسة 

  .(CRC/C/15/Add.25, para. 42)يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي  -٤٣

سن مشروع قانون ملنع العقوبة البدنية حيظر صراحة وقانونـاً العقوبـة              )أ(  
البيت واملدرسة، والرعاية البديلـة لألطفـال،        احلاالت، مبا يف ذلك يف       مجيعالبدنية يف   

  وأماكن العمل، وأماكن احلجز؛
تكثيف محلتها لتوعية وتثقيف اآلباء واألسر واألوصياء واملهنيني العاملني           )ب(  

مع األطفال ومن أجلهم بشأن األثر الضار هلذه املمارسات، والتشجيع على اسـتخدام             
ريقة تتسق وكرامة الطفـل ووفقـاً لالتفاقيـة         أشكال بديلة غري عنيفة من االنضباط بط      

  ؛٢٨ من املادة ٢وخاصة الفقرة 
  إجراء دراسة شاملة عن طبيعة وحجم العقوبة البدنية يف خمتلف احلاالت؛  )ج(  
بشأن حق الطفل يف ) ٢٠٠٦(٨املراعاة الواجبة لتعليق اللجنة العام رقم     )د(  

  .ة القاسية أو املهينةاحلماية من العقوبة البدنية وسائر أشكال العقوب

  متابعة دراسة األمم املتحدة املعنية بالعنف ضد األطفال    
باإلشارة إىل دراسة األمني العام لألمم املتحدة املعنية بـالعنف ضـد األطفـال                -٤٤

(A/61/299)توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي ،:  
دة املعنية بالعنف ضد    اختاذ كافة التدابري الالزمة لتنفيذ دراسة األمم املتح         )أ(  

األطفال، على أن تأخذ يف االعتبار نتائج وتوصيات املشاورة اإلقليميـة لـشرق آسـيا             
  ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦ إىل ١٤واحمليط اهلادئ املعقودة يف بانكوك يف الفترة من 

إعطاء األولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على كافة أشكال العنف   )ب(  
  :ع إيالء اهتمام خاص للتوصيات التاليةضد األطفال، م

  حظر كل أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  النهوض بقدرات كل من يعمل مع األطفال ومن أجلهم؛ '٢'
  توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي؛ '٣'
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  إقامة نظم وخدمات إبالغ ميسرة وصديقة للطفل؛ '٤'
  ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ '٥'
   اجلمع املنهجي للبيانات الوطنية وإجراء البحوث بشأهنا؛تطوير وتنفيذ '٦'

استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، مبشاركة اجملتمع املدين وخاصـة            )ج(  
مشاركة األطفال، لضمان محاية كل طفل من كل أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي 

ع أعمـال العنـف     وكسب الزخم إلجراءات ملموسة، حمددة زمنياً حسب االقتضاء، ملن        
  واإليذاء هذه والرد عليها؛

التماس املساعدة التقنية من املمثل اخلاص املعين مبنـع العنـف ضـد               )د(  
األطفال، ومن منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق             

  .اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية

 ٢١-١٩ و ١١-٩، و )٢ و ١الفقرتـان   (١٨ و ٥د  املوا( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٤  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥و

  البيئة األسرية    
حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف لتحـسني إطارهـا القـانوين والقـضائي                -٤٥

غري أهنا تشعر بالقلق للتمزق والتغريات يف حالة األسر بالنظر إىل التدفقات العالية             . واإلداري
ملتزايدة للهجرة وارتفاع وزيادة عدد األطفال الذين تركهم وراءهم إما األمهات أو اآلباء             وا

وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود بيانات منتظمة عن عدد األطفـال           . العاملون يف اخلارج  
  .وعدم إجراء دراسة شاملة لتقييم أوضاعهم أو أثر ازدياد تأنيث اهلجرة

 اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبمايـة العمـال      تشري اللجنة إىل املالحظات     -٤٦
، فتوصي الدولة الطرف بـإجراء      )٤٦ و ٤٥، الفقرتان   (CMW/C/PHL/CO/1املهاجرين  

دراسة شاملة عن حالة أطفال أسر املهاجرين، بغية وضع استراتيجيات كافيـة تـضمن              
م اجملتمعي، ومحـالت    محايتهم والتمتع الكامل حبقوقهم من خالل أمور منها برامج الدع         

الفقـرة  (وتشارك اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين      . التثقيف واإلعالم والربامج املدرسية   
" نظام املعلومات احلكومية املتبادلة عن اهلجرة     " الدولة الطرف    ئيف التوصية بأن تنش   ) ٢٠

  . يتضمن بيانات مفصلة

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
ق ينتاب اللجنة إزاء العدد الكبري من األطفال املودعني يف مؤسـسات،            ما زال القل    -٤٧

وإزاء احلاالت املبلغ عنها عن وقوع إيذاء بدين أو نفسي لألطفال يف دور الرعاية فضالً عن                
  .نقص معايري جودة الرعاية والرصد بالنسبة للرعاية البديلة
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 سبيل األولوية مـشروع     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ على          -٤٨
 للعمل على إخراج األطفال من املؤسسات وتوفري بيئة         ٢٦٣قانون حضانة األطفال رقم     

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنهوض مبعايري رعاية ورصد حالة األطفـال           و. أسرية هلم 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تأخـذ يف          . املودعني يف دور احلضانة أو اإلقامة     

بار الواجب توصيات اللجنة أثناء اليوم الـذي خصـصته للمناقـشة العامـة يف               االعت
  ".األطفال احملرومني من رعاية الوالدين" بشأن ٢٠٠٥ عام

  التبين    
ـ           -٤٩  / املعتمـد يف آذار    ٩٥٢٣ رقـم    ةتشري اللجنة إىل أنه وفقـاً لقـانون اجلمهوري

بأن الطفـل   ار شهادة تفيد    بإصد والتنمية   الشؤون االجتماعية ، يؤذن لوزارة    ٢٠٠٩ مارس
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الكثريين، بسبب            . متاح قانوناً للتبين  

املزور للوالدة مـن    أو التسجيل   "  الكاذبة الوالدة"ون إىل عملية    أتكلفة إجراءات التبين، يلج   
للجنة بالقلق إزاء نقص املعلومات عن      كما تشعر ا  . قبل آباء غري بيولوجيني جتنباً لعملية التبين      

إطار وشروط عمليات التبين على الصعيد الدويل فضالً عن بيانات مفـصلة عـن البلـدان                
  .املستقبلة ونوع جنس األطفال املتبنني وأعمارهم

 ١٩٩٣تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االمتثال الكامل التفاقية الهـاي لعـام               -٥٠
التعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، مبـا يـشمل مجـع             املتعلقة حبماية األطفال و   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل جهد لضمان امتثال كل حـاالت             . البيانات
التبين امتثاالً كامالً ملبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل فضالً عن املعايري الدولية األخرى             

وتوصي اللجنة أيـضاً بـأن      . الطفل الفضلى ذات الصلة وأن تتم عمليات التبين ملصاحل        
مبـا يف   " الوالدات الكاذبة "تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ملنع ومكافحة ما يسمى          

ذلك من خالل شن محلة توعية تشمل اجملتمع املدين عن حجم هذه املمارسات ومعاقبـة               
ا الـدوري القـادم     وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريره        . املسؤولني عنها 

معلومات عن إطار وشروط عمليات التبين على الصعيد الدويل فضالً عن بيانات مفصلة             
  .عن البلدان املستقبلة ونوع جنس األطفال املتبنني وأعمارهم

   واإلمهال وسوء املعاملةاإليذاء    
طفـال   األ إليـذاء ترحب اللجنة بالتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف بغية التصدي            -٥١

ومن مجلة تلك التدابري سن قانون مكافحة العنف ضد النـساء وأطفـاهلن             . وسوء معاملتهم 
ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايـد           ). ٩٢٦٢قانون اجلمهورية رقم    (

كما  حاالت العنف األسري مبا فيها إيذاء األطفال يف أبداهنم وإمهاهلم واالعتداء عليهم جنسياً،            
رغـم   ء يف تقرير الدولة الطرف، وإزاء عدم اإلبالغ عن العنف األسري يف أغلب األحيان             جا

ألطفال يف  ل  اجلنسي اإليذاءوتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها إزاء ادعاءات        . صدور ذلك القانون  
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قـانون   (١٩٩٢ ويف حني أن اللجنة حتيط علماً بقانون محاية الطفل لعـام          . املؤسسات الدينية 
بصيغته املعدلة، فإهنا تشعر بالقلق أيضاً لعدم التحقيق يف حاالت العنف         ) ٧٦١٠ة رقم   اجلمهوري
 األطفال يف إطار إجراء يراعي احتياجات الطفل، والحتمال التضحية باألطفال           وإيذاءاألسري  

  .املعتدى عليهم يف تلك اإلجراءات ولعدم محاية األطفال الشهود من التخويف
  : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة  -٥٢

  تعزيز وتوطيد تنفيذ قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفاهلن ونشره؛  )أ(  
 اإليـذاء إجراء دراسة شاملة بشأن العنف املرتيل تتناول أمـوراً منـها              )ب(  

  واإلمهال وسوء املعاملة؛
ألطفال يف املؤسـسات الدينيـة      لاجلنسي   اإليذاءاختاذ تدابري فعالة ملنع       )ج(  
  ؛احلاالت منه بوسائل منها التحقيق يف حجم تلك همتومحاي

وممارسـة   األطفـال    إيذاءإجراء حتقيقات كافية يف حينه يف مجيع حاالت           )د(  
  يف إطار إجراء يراعي احتياجات الطفل من أجل تقدمي املعتدين إىل العدالـة،             العنف ضدهم 

تلك  ان عدم التضحية هبم يف    ومساندة األطفال املعتدى عليهم أثناء اإلجراءات القانونية لضم       
  ؛التخويف اإلجراءات وتعزيز برنامج محاية الشهود القائم من أجل محاية األطفال الشهود من

ضمان توفري خدمات الدعم األسـري لآلبـاء املعتـدين بغيـة منـع                )ه(  
  واإلمهال؛ اإليذاء

على املـشورة الكافيـة   واإليذاء ضمان حصول األطفال ضحايا العنف      )و(  
  .هم وإعادة اندماجهم تعافيتحقيقللى املساعدة من اختصاصات متعددة وع

، ٢٦ و ٢٤ و ٢٣، املـواد    ١٨ من املادة    ٣، الفقرة   ٦املادة  (والرعاية   األساسية   الصحة  -٥  
  )، من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١الفقرات 

  األطفال ذوو اإلعاقة    
قية حقوق األشـخاص ذوي     مع أن اللجنة ترحب بتصديق الدولة الطرف على اتفا          -٥٣

، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء انعدام سياسة شاملة تـضمن اسـتفادة             ٢٠٠٨اإلعاقة يف عام    
األطفال ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم من اخلـدمات االجتماعيـة والتعليميـة               

رية بـني   وال تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء انتشار اإلعاقة بدرجة كب          . والصحية وغريها 
األطفال الفلبينيني لعدة أسباب منها سوء التغذية وظروف العيش غري الصحية الناجتـة عـن               

ويساور القلق اللجنة أيضاً ألن أولئك األطفال ال يزالون يتعرضون للتمييز حبكم           . الفقر املدقع 
  .الواقع ولدورهم غري املنظور يف اجملتمع

بريها حلماية وتعزيز حقوق األطفال ذوي      توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية تدا       -٥٤
  :اإلعاقة بوسائل منها
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وضع وتنفيذ سياسة شاملة حلماية وتعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة            )أ(  
 استفادة األطفال ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مـع          لضمانوإنفاذ التشريعات القائمة    

  ا؛غريهم من اخلدمات االجتماعية والتعليمية والصحية وغريه
 تدعيم النظام القائم جلمع البيانات والرصد اخلـاص باألطفـال ذوي             )ب(  
  اإلعاقة؛
ضمان مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم يف وضع الـربامج             )ج(  

  ويف تنفيذها وتقييمها؛
عدم ادخار أي جهد لتوفري الربامج واخلدمات جلميـع األطفـال ذوي              )د(  

 اإلعاقات الذهنية وضمان تزويد هذه اخلدمات والـربامج         اإلعاقة مبن فيهم األطفال ذوو    
  باملوارد البشرية واملالية الكافية؛

توعية اجلمهور حبقوق األطفال ذوي اإلعاقة وباحتياجـاهتم     لشن محالت     )ه(  
  اخلاصة ولتشجيع إدماج أولئك األطفال يف اجملتمع؛

قة، كاملدرسـني   توفري تدريب للمهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعا         )و(  
واألخصائيني االجتماعيني والعاملني الطبيني واملساعدين الطبيني وغريهم مـن املـوظفني           

  ذوي الصلة؛
) ٢٠٠٦(٩ من االتفاقية وللتعليق العام رقـم        ٢٣إيالء االعتبار للمادة      )ز(  

األشـخاص  حقـوق   الصادر عن اللجنة بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة واتفاقيـة           
  .اإلعاقة ذوي

  الصحة واخلدمات الصحية    
حتيط علماً باألهداف الوطنية يف جمال الـصحة الـيت حـددهتا الدولـة الطـرف               -٥٥

 مولود حي   ١ ٠٠٠ لكل   ٤٣من   (الرضع، وبتراجع معدالت وفيات     ٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة
، وكـذلك بـالتراجع     )٢٠٠٧ مولود حي يف عـام       ١ ٠٠٠ لكل   ٢٣ إىل   ١٩٩٠يف عام   

 ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٦٢ إىل   ١٩٩٧ يف عام    ١٧٢من  (ات النفاسية   الطفيف يف معدالت الوفي   
 الرضع تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت وفيات        إال أهنا ال  ،  )٢٠٠٥مولود حي يف عام     

والوفيات النفاسية وكذلك إزاء الفوارق بني األقاليم يف التقدم احملرز يف خفـض معـدالت               
ك إزاء حاالت النقص يف تسجيل وفيات املواليد        وال تزال اللجنة تشعر بالقلق كذل     . الوفيات

وتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها إزاء انتـشار نقـص          .  املوتى واإلبالغ عنها   واملولودين أمواتاً 
، وعموماً، إزاء قلة الفرص     )نقص الوزن ونقص الطول واهلزال    (التغذية يف صفوف األطفال     

 وإضـافة إىل  . ناطق النائية داخل البلد   املتاحة لألطفال للحصول على اخلدمات الصحية يف امل       
ذلك، تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات يف تقرير الدولة الطرف بشأن مـسألة الـصحة               

  .العقلية واخلدمات ذات الصلة اليت تقدَّم لألطفال واملراهقني احملتاجني
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٦
 لقطاع الصحة ووضع وتنفيـذ      ةواصلة ضمان ختصيص املوارد الكافي    م  )أ(  

سياسات وبرامج شاملة لتحسني حالة األطفال الصحية من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيـذاً             
   منها؛٢٤ و٦ و٤كامالً، وال سيما املواد 

صحية جيدة  ومرافق   وتنفيذ تدابري لضمان احلصول على خدمات        عزيزت  )ب(  
لقابالت واملولدات التقليـديات،    قبل الوالدة وبعدها، مبا يف ذلك وضع برامج لتدريب ا         

  إيالء اهتمام خاص لألرياف واملناطق النائية يف البلد؛بذلك و
يات الرضع واألطفـال    يع التدابري الالزمة للحد من وف     مواصلة اختاذ مج    )ج(  

  دون سن اخلامسة ومن معدالت الوفيات النفاسية؛
  مــن الوثيقــة٢٨الفقــرة (بتوصــيتها الــسابقة  تــذكر اللجنــة  )د(  

CRC/C/15/Add.259(      توصي الدولة  ووباملواليد املوتى،   اجلدد   فيما يتعلق بوفيات املواليد
   املدين ال سيما يف املناطق النائية؛السجلالطرف بتيسري الوصول إىل مكاتب 

الت التصدي بفعالية ملسألة نقص التغذية عن طريق توفري األغذية واملكمِّ           )ه(  
  لتربية على عادات صحية يف سن مبكرة؛الغذائية املناسبة إىل جانب ا

ل تناووضع وتنفيذ سياسة شاملة تتعلق بصحة الطفل واملراهق العقلية، ت           )و(  
ئعة عدة أمور منها تعزيز الصحة العقلية والوقاية من مـشاكل الـصحة العقليـة الـشا               

  ؛ املستشفياتنزالء واملرضى العيادات اخلارجيةواخلدمات املقدمة ملرضى 
ة التعاون يف هذا الشأن مع منظمات عدة منها منظمـة الـصحة        مواصل  )ز(  

  . والتماس املساعدة التقنية منها،العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان

  الرضاعة الطبيعية    
 غري  ،حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعية            -٥٧

 تشعر بالقلق   كما.  قلقها إزاء تدين ممارسة الرضاعة الطبيعية دون غريها        أهنا تعرب جمدداً عن   
عدم كفاية مدد إجازة األمومة وإزاء الفوارق يف معايري استحقاق إجـازة األمومـة بـني                ل

  .القطاعني العام واخلاص
لنب األم  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذ قانون             -٥٨

تنفيـذاً  لنب األم    قانون   تنفيذ املعدلة ل  ٢٠٠٧عام   وقواعد ولوائح    )٥١  التنفيذي األمر(
مــن الوثيقــة  )و(٥٩الفقــرة (وإذ تــذكر اللجنــة بتوصــياهتا الــسابقة . فعــاالً

CRC/C/15/Add.259(           فإهنا توصي الدولة الطرف مبواصلة تشجيع الرضـاعة الطبيعيـة ،
 نظام غذائي مناسـب     تعديالت باعتماد ال   أشهر بعد الوالدة مع إدخ     ٦دون غريها ملدة    

 عن طريـق    ة األطفال الغذائي  حالةتشجع على اختاذ تدابري لتحسني      و ،للرضيع بعد ذلك  



CRC/C/PHL/CO/3-4 

GE.09-45630 18 

وتدعو اللجنـة أيـضاً الدولـة       . صحيةال الرضاعةممارسات  على اتباع    احلث و التثقيف
ايت يعملـن يف  لنساء اللـو ل اًالتشريعات املتعلقة باألمومة دعم   إعادة النظر يف    إىل  الطرف  

 املدفوعـة األجـر     القطاعني العام واخلاص على حد سواء عن طريق منح إجازة األمومة          
) ٢٠٠٠(١٨٣عمالً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم          أسبوعاً ١٤مدهتا  املوصى هبا و  

  .بشأن محاية األمومة

  الصحة البيئية    
 تعرب جمدداً   إال أهنا  الدولة الطرف،    حتيط علماً بالتدابري التشريعية وغريها اليت اختذهتا        -٥٩

عن قلقها بشأن املشاكل البيئية، كتلوث اهلواء واملياه وتدهور البيئة، اليت ختلـف عواقـب               
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفوارق بني األقـاليم          . وخيمة على صحة األطفال ومنوهم    

تالحـظ أن   و. املرافق الـصحية  فيما يتعلق باحلصول على املاء اآلمن الصاحل للشرب وعلى          
القلـق إزاء عـدم تـوفر       ويساورها  الدولة الطرف عرضة للكوارث الطبيعية بوجه خاص،        

معلومات بشأن أي خطة عمل أو استراتيجية موضوعة حلماية األطفال املتضررين من تلـك              
  .الكوارث ومساعدهتم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٠
 تعزيـز   ن طريق ها خلفض التلوث وتدهور البيئة ع     مواصلة تعزيز جهود    )أ(  

  ؛للبيئيةاحمللية تنفيذ القوانني 
 وضـع بـرامج   يـق ر األطفال بقضايا الصحة البيئية عن طزيادة معرفة   )ب(  

  تثقيفية بشأن الصحة البيئية يف املدارس؛
اختاذ تدابري فعالة لزيادة فرص احلصول على املاء اآلمن الصاحل للشرب             )ج(  

  ما يف األرياف واألحياء الفقرية؛ال سّيو، الصحيةرافق املعلى و
أو استراتيجية ملساعدة األطفال املتضررين من      عمل  وضع وتنفيذ خطة      )د(  

  .ومحايتهم الكوارث الطبيعية

  صحة املراهقني    
 حة اإلجنابيـة واإلعـالم     خدمات الص  نقصال تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء          -٦١

 يف املائة من النساء اعتمـدن علـى         ٣٦(الت استخدام موانع احلمل     اخنفاض معد وبشأهنا،  
 على وسائل منـع     ء صعوبات احلصول  وإزا) ٢٠٠٦ يف عام    م األسرة ينظتلوسائل العصرية   ال

احلمل االصطناعية وهو ما ُيسهم يف ارتفاع معدالت حاالت احلمل والوفيات النفاسـية يف              
لجنة بسّن ميثاق املرأة غري أن القلق ال يزال         وترحب ال . صفوف املراهقات يف الدولة الطرف    

يساورها بشكل خاص إزاء عدم اختاذ تدابري فعالة لتعزيز احلقوق اإلجنابية للنساء والفتيـات              
ويف حـني أن اللجنـة      . حلقوقا وقيم دينية بعينها دون إعمال تلك        وإزاء حيلولة معتقدات  



CRC/C/PHL/CO/3-4 

19 GE.09-45630 

 يف البلد، فإهنا تالحظ بقلق أن اجمللس        تالحظ تدين معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية       
فـريوس نقـص املناعـة      انتـشار حجـم اإليدز قد وصف  ملكافحة مرضالوطين الفلبيين   

وعـي املـراهقني    قلـة    وال تزال تشعر بالقلق إزاء       ،تزايدغري معلن ويف    اإليدز بأنه   /البشرية
  . جنسياًإليدز وباألمراض املنقولةا/الفلبينيني بفريوس نقص املناعة البشرية

هود لوضع برامج وخـدمات     بذل مزيد من اجل   حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٢
لطفل يف جمال صحة املراهقني وللحصول على بيانات صحيحة         حتياجات ا ةً ال استجابأكثر  

. وضوععن الشواغل املتعلقة بصحة املراهقني بطرق عدة منها إجراء دراسات يف هذا امل            
  :توصي الدولة الطرف مبا يليواللجنة، يف هذا الصدد، 

نتظار موافقـة   اعتماد مشروع قانون الصحة اإلجنابية الذي ال يزال يف ا           )أ(  
ه على حقوق الطفـل      مسألة ال حتتمل التأخري، وضمان نصّ      هجملس الشيوخ عليه، بوصف   

  واملراهق املكرسة يف االتفاقية؛
جنابية وإمـداد   ضمان حصول املراهقني على املشورة يف جمال الصحة اإل          )ب(  

 وضوعية وباخلدمات اليت تراعـي احلـساسيات      ة وامل مجيع املراهقني باملعلومات الصحيح   
 علـى   ، على نطاق واسع   ،الثقافية بغرض منع محل املراهقات، مبا يف ذلك إتاحة احلصول         

   به؛ةوعيتف بتنظيم األسرة واليعرمنع احلمل دون أي قيود والتجمموعة متنوعة من وسائل 
لفتيات والفتيان مـع    فائدة ا  التربية اجلنسية الرمسية وغري الرمسية ل      يزعزت  )ج(  

على التركيز على منع حدوث حاالت احلمل املبكر والوقاية من األمراض املنقولة جنسياً و
  تنظيم األسرة؛

اإليـدز وضـمان    /تعزيز محالت التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية        )د(  
ارهم من اخلدمات التثقيفيـة واإلعالميـة اخلاصـة    حصول األطفال على ما يناسب أعم 

 لتزويدهم باملهارات احلياتية    هااإليدز داخل املدارس وخارج   /بفريوس نقص املناعة البشرية   
األمـراض املنقولـة   مع  اإليدز و /اليت متكِّنهم من التعامل مع فريوس نقص املناعة البشرية        

   األمراض؛اً وللحد من تعّرضهم لإلصابة بتلكجنسي
التماس التعاون التقين مع منظمات من بينها منظمـة الـصحة العامليـة         )ه(  

وبرنـامج  اإليـدز   /فريوس نقص املناعة البشرية   وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة      
  األمم املتحدة للسكان؛

بشأن فريوس نقص  )٢٠٠٣(٣إيالء االعتبار الواجب للتعليق العام رقم   )و(  
) ٢٠٠٣(٤ وللتعليق العام رقم  الصادر عن اللجنة    ز وحقوق الطفل    اإليد/املناعة البشرية 

  .الصادر عنها كذلك بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل
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  مستوى املعيشة    
ذهتا الدولة الطرف ملكافحة الفقـر    اختترحب اللجنة مبختلف املبادرات والتدابري اليت         -٦٣

، Pantawid Pamilyang Pilipino Program) ( للحد مـن الفقـر  الفلبيينربنامج الومن مجلتها 
 التحويالت النقدية املشروطة وغري ذلك       للتخفيف من وطأة اجلوع، وبرنامج     واخلطة املعجَّلة 

 إىل جانـب مـشاركتها يف       ، من تقرير الدولة الطرف    ٤٩من املبادرات املفصَّلة يف الفقرة      
غري أن  . ، اليت أجرهتا اليونيسيف   التفاوت فيما بينهم  فقر األطفال وأوجه    عن  الدراسة العاملية   

اللجنة ُتعرب جمدداً عن قلقها إزاء عدد األطفال الذين يعيشون دون مستوى خـط الفقـر                
ما األطفال وأسرهم اهلاربون من الفقر يف األرياف الذين يواجهون حالة من            ال سيّ والوطين،  

ا كذلك إزاء التفاوتات الكبرية يف مـستويات        وُتعرب اللجنة عن قلقه   . الفقر املدقع يف املدن   
  .املعيشة بني خمتلف املناطق إىل جانب التفاوتات يف احلصول على اخلدمات األساسية

 بأن  )CRC/C/15/Add.259من الوثيقة    ٦٧الفقرة  (تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٦٤
أن تتخـذ مجيـع     تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية وطنية شاملة للحد من الفقر وب          
ال سيما أولئـك    والتدابري الالزمة لرفع مستوى معيشة األطفال الذين يعيشون يف فقر،           

وتشدد اللجنة على أنـه     . الذين يواجهون الفقر املدقع، بصرف النظر عن مكان إقامتهم        
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولـة      . ينبغي أن تتضمن تلك االستراتيجية مشاركة األطفال      

بذل مزيداً من اجلهود لتوفري املساعدة والدعم املاديني لألطفـال احملـرومني            الطرف أن ت  
  .اقتصادياً وألسرهم

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( واألنشطة الثقافية والترفيهالتعليم   -٦  

  التعليم مبا فيه التدريب واإلرشاد املهنيان    
 تـدهور معـدالت     األخرية حنو يف السنوات   ظهر  الذي  جتاه  االتالحظ اللجنة بقلق      -٦٥

 ،التسجيل يف املدارس وإمتام الدراسة وإزاء تزايد عدد األطفال الذين ينقطعون عن املدرسـة             
وال يـزال   . املـدارس بون  عليم االبتدائي، أو الذين ال يلتحق      يف الصفني األولني من الت     خاصةً

تنعم باملساواة مـع    ال   القلق يساور اللجنة كذلك لكون بعض الفئات الضعيفة من األطفال         
غريها يف احلصول على التعليم، كاألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال ذوي اإلعاقـة،              

ـ      يف املشاركنيطفال العاملني، واألطفال    واأل ، نيصـلي سكان األ  نزاعات مسلحة، وأطفال ال
. لشوارعوأطفال ا ،  منهاإليدز أو املتضررين    /واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     

 النائيـة   البلـدات وُتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها إزاء رداءة املرافق املدرسـية، خاصـة يف              
)barangays(  ،كتـب  المنها النقص احلاصل يف أعداد الكراسي يف الفـصول الدراسـية و           و

وعالوة على ذلك، يـساور القلـق اللجنـة إزاء          .  املدرسية لوازم وغري ذلك من ال    املدرسية
 يف املائة من األطفال الـذين       ١٣(ة يف الطفولة املبكِّرة     احلضان تغطية خدمات    استمرار تدين 

وإزاء إمهال األطفال منذ والدهتم حىت سن الثالثة        ) تتراوح أعمارهم بني ثالث وأربع سنوات     
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 من خدمات احلضانة تلك قد      الذين هم يف سن االستفادة    يف هذا اجملال مع أن عدد األطفال        
  . ارتفع بشكل طفيف

 الـصادر عـن     ١التعليق العام رقـم     و من االتفاقية    ٢٩و ٢٨يف ضوء املادتني      -٦٦
اللجنة، حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد املالية والبشرية والتقنية الالزمة            

  :يلي للقيام مبا
 املـدارس   التـسرب مـن   اختاذ إجراءات ملموسة للحد من معدالت         )أ(  

عاجلة األسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم مبا يف ذلك التقاليد     مل و ،االبتدائية والثانوية 
  الثقافية والفقر، ولزيادة االنتقال إىل املدارس الثانوية؛

ة من أجل ضـمان إتاحـة التعلـيم         الزماختاذ مجيع التدابري ال   التعجيل ب   )ب(  
فال، وإيـالء   االبتدائي للجميع دون نفقات مباشرة أو غري مباشرة، وإتاحته جلميع األط          

 النائية جداً ولتلبية احتياجـات      البلداتعناية خاصة إلتاحة فرص االلتحاق باملدارس يف        
  أطفال الفئات الضعيفة من التعليم بغرض إعمال حقهم يف التعليم؛

سـني إىل الطـالب يف      حتسني نوعية التعليم عن طريق رفع نـسبة املدرِّ          )ج(  
سون مدرَّبني تـدريباً     ضمان أن يكون املدرِّ    قت نفسه ويف الو املدارس االبتدائية والثانوية    

  جيداً ومؤهلني تأهيالً كامالً وأن حيصلوا على أجور جمزية؛
 ببناء مدارس وفصول دراسية وحتسينها األساسية لنظام التعليم    تطوير البنية   )د(  
لمني، تدريب املع والنهوض ب وغريها من اللوازم املدرسية،     املدرسية  كتب  ال وتطويرجديدة،  

  واعتماد أساليب تعليم مبتكرة وتفاعلية تلّبي احتياجات األطفال على اختالف متطلباهتم؛
ة يف الطفولة املبكِّرة وتوعية اآلبـاء       وضع سياسة شاملة للتعليم واحلضان      )ه(  

   مبكر؛ االبتدائية وإتاحة فرص التعلم يف وقتمبزايا التعليم قبل املرحلة
تعلم غري الرمسي وعلى التعليم املهين، مبا يف ذلـك          مواصلة التشجيع على ال     )و(  

لفائدة األطفال الذين مل يكملوا تعليمهم االبتدائي أو الثانوي، وإنشاء مدارس مهنيـة ُتعـد               
  األطفال يف املدرسة بشكل منهجي لتلبية احتياجات سوق العمل وللقيام مبسؤوليات املواطنة؛

  .ف واليونسكوسياليوني  منظميتالتماس املساعدة التقنية من  )ز(  

مـن  ) د(-)ب (ات والفقـر  ٤٠ و ،٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  ( تدابري احلماية اخلاصة    -٧  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧املادة 

  األطفال الالجئون    
 ،تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن وضع األطفال الالجئني يف الدولة الطرف             -٦٧

ناول االحتياجات اخلاصـة لألطفـال      ء انعدام تشريع داخلي يت    وُتعرب جمدداً عن قلقها إزا    
  .ي اللجوءملتمسو الالجئني
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لدولة الطرف بإصدار قوانني وأنظمة إدارية حمددة   تها السابقة ل  اللجنة توصي تكرر    -٦٨
ملتمسي اللجوء وإتاحة إجراءات خاصة لألطفـال        و  احتياجات األطفال الالجئني   تتناول

وهـي، يف   . املفصولني عن أسرهم من الالجئني وملتمسي اللجوء      ومبرافق  غري املصحوبني   
الدولة الطرف مبواصلة تعاوهنا مع مفوضية األمـم املتحـدة          اللجنة  هذا الصدد، توصي    

  .لشؤون الالجئني

  األطفال يف الرتاعات املسلحة    
 يف نزاعـات املشاركني ألطفال لترحب اللجنة باالستمرار يف تنفيذ الربنامج الشامل    -٦٩

الرتاعات املسلحة والتشرد إىل    املتضررين من   األطفال  بمسلحة، وبعمل اللجنة الفرعية املعنية      
. جانب املبادرات املختلفة اليت اُتخذت بغية التصدي حلالة األطفال املتأثرين بالرتاع املـسلح            

ـ والرتاعاتوترحب اللجنة كذلك بزيارة املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال     ةسلح امل
مـورو  ، وبالتوقيع على خطة عمـل مـع جبهـة       ٢٠٠٨ديسمرب  /للفلبني يف كانون األول   

 وحمددة األجل ملنع جتنيـد      ملموسة تتضمن خطوات    ٢٠٠٩يوليه  /لتحرير يف متوز  اإلسالمية ل 
ومع أن اللجنة حتيط علمـاً هبـذه        . إعادة إدماجهم يف احلياة املدنية    على  تشجيع  الاألطفال و 

مـايو  / يف أيـار   جديد عن الشواغل اليت عّبرت عنـها      ة، فإهنا تعرب من     اخلطوات اإلجيابي 
 لدى النظر يف التقرير األويل للدولة الطـرف بـشأن الربوتوكـول             ٢٠٠٨يونيه  /وحزيران

 االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة               
(CRC/C/OPAC/PHL/CO/1)،      تقارير عن استمرار جتنيد أطفال على       خاصة فيما يتعلق بورود

عدم   وإزاء ، أو ممّرضني  طهاةيد مجاعات مسلحة للخدمة كمقاتلني أو جواسيس أو حراس أو           
 من  )ب(السبب يف ذلك إىل غموض الفقرة الفرعية        بعض  مالحقة مرتكيب تلك اجلرائم، ويعود      

ال تنص وجتنيد األطفال  اليت حتظر    ٧٦١٠ من قانون اجلمهورية رقم      ١٠ من املادة    ٢٢الفقرة  
  .على جزاءات عقابية على االنتهاكات

وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء استمرار وتزايد تشريد األطفال داخلياً وإزاء               -٧٠
قلة فرصهم يف احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية وفرصهم يف التعلـيم والنمـو              

وزيادة على ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق        . ي للرتاع املسلح الداخل   الضارةبسبب اآلثار   
، عدائيةمن األثر الذي خيلفه الرتاع املسلح الداخلي على األطفال الذين مل يزج هبم يف أعمال                

  .وال سيما األطفال الذين يعيشون يف مينداناو
تذكر اللجنة بالتوصية اليت قدمتها عند النظر يف التقرير األويل للدولة الطـرف               -٧١
شأن الربوتوكول االختيـاري املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة               ب

(CRC/C/OPAC/PHL/CO/1) حتث الدولة الطرف على تنفيذ هذه التوصـيات تنفيـذاً       و
وإشراك تلك املراد هبا تنفيذ التشريعات القائمة القاضية حبظر وجترمي جتنيد            ماال سيّ وتاماً،  

مواصلة اختاذ وتعزيز تـدابري هتـدف إىل        ى  لوع ،ذاً فعاالً تنفيعدائية  األطفال يف أعمال    
تسريح الضحايا وحتقيق تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع مبا يف ذلـك              
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تدابري التصدي لتشريد األطفال داخلياً وضمان حصوهلم على اخلـدمات االجتماعيـة            
دولة الطرف إىل اختاذ التـدابري      الوتدعو اللجنة كذلك    . والصحية وعلى التعليم والنمو   

 ١٠ من املادة    ٢٢من الفقرة   ) ب(التشريعية الالزمة إلزالة الغموض عن الفقرة الفرعية        
ضمان معاقبـة مـرتكيب تلـك       لاألطفال   اليت حتظر جتنيد     ٧٦١٠من قانون اجلمهورية    

األطفـال يف   توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عـدم معاملـة           كما  . االنتهاكات
لى نظام رومـا األساسـي للمحكمـة    عأن تصدِّق وب جاحننيرتاعات املسلحة كأطفال   ال

 / آب ١٢لى الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف         وعاجلنائية الدولية   
  ).الربوتوكول األول( املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية ١٩٤٩أغسطس 

  عمل األطفال يف ذلك االستغالل االقتصادي مبا    
الدولة الطرف من أجل مكافحة عمل      اللجنة علماً مبختلف اجلهود اليت بذلتها       حتيط    -٧٢

اء فرق العمل ـ وإنش)(Sagip-Batang Manggagawa، مبا يف ذلك وضع آلية اإلنقاذ األطفال
فال العـاملني   األط تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد        إال أهنا السريع التابعة لآللية املذكورة،     

وتشعر اللجنـة بقلـق     . الدولة الطرف  سنة يف    ١٤ سنوات و  ٥الذين تتراوح أعمارهم بني     
األطفال يعملون يف ظروف مهلكة أو خطرة ولكوهنم معرضني         خاص ألن العديد من أولئك      

  .ألشكال شىت من االستغالل اجلنسي واالقتصادي، مبا يف ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال
 عمـل األطفـال   الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا ملكافحـة         ة  حتث اللجن   -٧٣
عمل مايتهم من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي مبا يف ذلك أسوأ أشكال حلو

  :الدولة الطرف مبا يليوتوصي اللجنة . األطفال
  تقوية تشريعاهتا الوطنية اليت حتظر عمل األطفال مبا يتفق واملعايري الدولية؛  )أ(  
 مبا فيها قانون القـضاء علـى أسـوأ    ،ية بفعالية لّتنفيذ قوانني العمل احمل     )ب(  
لربامج ذات الـصلة تنفيـذاً      ، وا )٩٢٣١قانون اجلمهورية رقم     (عمل األطفال أشكال  
  وضمان مشاركة األطفال العاملني يف املناقشات اجلارية إلجياد حل هلذه املشكلة؛فعاالً، 

تيش العمل، بعدة وسائل منها زيادة عـدد        إجراء حتسينات على نظام تف      )ج(  
 أعماالً خفيفة   األطفالعمليات تفتيش العمل، بغية ضمان أن تكون األعمال اليت يقوم هبا            

ـ   لمعمتكني النظام من رصد عن طريق وغري استغاللية وخباصة      ويف ازلاألطفـال يف املن
  املزارع واإلبالغ عنه؛

 يستغلونى األشخاص الذين    ضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية عل       )د(  
   بصورة غري قانونية؛عمل األطفال

ملوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني     فائدة ا تنظيم دورات تدريب إجبارية ل      ) ه(  
   والقضاة؛ دعني العامنيملاو
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  سـابقاً  اعتماد مجيع التدابري املناسبة لتيسري تعايف األطفـال العـاملني           )و(  
  واستفادهتم من فرص التعليم؛

الربنـامج  /مواصلة التماس املساعدة التقنية من منظمة العمل الدوليـة          )ز(  
  .الدويل للقضاء على عمل األطفال

  أطفال الشوارع    
ال تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ارتفاع عدد األطفـال الـذين يعيـشون يف                  -٧٤

، مبـا يف  ذاءاإلي أشكال العنف و، وتعرضهم حتديداً لشىت  ) طفل تقريباً  ٢٥٠ ٠٠٠(الشوارع  
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجـود اسـتراتيجية         . ذلك االستغالل اجلنسي واالقتصادي   

ختفيض عـدد األطفـال الـذين       ومنهجية وشاملة حىت اآلن تلّبي ضرورة منع هذه الظاهرة          
ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن بعض عمليات اإلنقاذ اليت         . يعيشون يف الشوارع ومحايتهم   

 الشوارع مـن    تطهري"أو  " إنقاذ املعوزين " خمتلف مناطق مانيال، واليت تسمى أيضاً        ُتجرى يف 
  .، كما تشعر بالقلق إزاء عدم متابعة تلك العمليات"املدامهات"أو " ساكنيها

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٥
عاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ومنعهـا       ملوضع استراتيجية شاملة      )أ(  

 هذه االستراتيجية    ومحاية من يعيشون يف الشوارع وترمجة      وخفض عدد أطفال الشوارع   
وينبغي وضع  .  على املستوى احمللي تتصدى لألسباب اجلذرية للمشكلة       عمليةإىل برامج   

 املختصنياالستراتيجية والربامج بالتعاون مع األطفال أنفسهم ومع اجملتمع املدين واملهنيني           
  احمللي؛خاصة على املستوى 

ربنامج  عن طريق ربط ذلك ب     التشديد على ضمان حق الطفل يف التعليم        )ب(  
التحويالت النقدية املشروطة حىت تلتزم األسر واجملتمعات احملليـة وأطفـال الـشوارع             

   من مجلة تدابري أخرى؛ وذلكأنفسهم بتعليم األطفال بدعم من الدولة،
  ؛جاحنني ضمان عدم معاملة أطفال الشوارع كأطفال  )ج(  
امللـبس  والغـذاء   ما يكفي مـن     ضمان حصول أطفال الشوارع على        )د(  

لى اخلدمات االجتماعية والصحية وإتاحة فرص التعليم هلم كالتدريب املهـين       واملأوى وع 
لتعامل مـع   ابني على   مستشارين مدرّ ووالتدريب على املهارات احلياتية على يد عاملني        

  أطفال الشوارع؛ 
وجنسية خبدمات  ية  ندشوارع الذين تعرضوا العتداءات ب    ال ال تزويد أطف   ) ه(  

  . أمكنإنبأسرهم دماج يف اجملتمع وتشجيع إعادة مجع مشلهم العالج وإعادة اإل
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   اجلنسيانواإليذاءاالستغالل     
اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل التصدي السـتغالل             حتيط    -٧٦

 للطفل ومـشروع الـدروس يف       الصديقة كإطالق محلة السياحة      جنسياً، وإيذائهماألطفال  
 تعرب عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن عدداً من اجملموعات            إال أهنا السالمة الشخصية،   

 أطفال الشوارع واألطفال الذين ميارسـون        ألغراض جتارية، منها   معّرض لالستغالل اجلنسي  
حتت الطلب  " املومسية والفتيان الذين ميارسون الدعارة    رسوم التعليم، والفتيات   لسدادالدعارة  
،  يف معظم احلاالت   من أجل تلبية احتياجات أسرهم امللحة أو لإلنفاق على أنفسهم         " باهلاتف

  ".الترفيه"والفتيات الفلبينيات العامالت يف اخلارج يف جمال 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٧٧

غـراض   أل اًألطفال جنسي التقييم أسباب استغالل    إجراء دراسة شاملة      )أ(  
  ونطاقه؛االستغالل طبيعة ذلك  واإلباحيةواد جتارية واستخدامهم يف امل

مراجعة قوانينها احمللية املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنـسي،            )ب(  
ألطفال ضحايا  جلميع ا ، بغية توفري احلماية     اإلباحيةيف ذلك استخدام األطفال يف املواد        مبا

  ؛ مع غريهمةااملساوذلك االستغالل على قدم 
قـانون اجلمهوريـة     (١٩٩٢م  تنفيذ قانون محاية الطفل الصادر يف عا        )ج(  
رعايـة  ضمان قدرة اآلباء علـى تعزيـز         لتنفيذاً فّعاالً من أج    املعدَّلة   تهصيغب) ٧٦١٠
  ؛أبنائهم ومحاية

وتعافيهم وإعادة  ني جنسياً   لِّستَغاألطفال امل بة ملساعدة   توفري برامج مناس    )د(  
دين يف املـؤمترات العامليـة      اللتزام العاملي املعتم  لوفقاً لإلعالن وبرنامج العمل و    إدماجهم  
  .ألطفالجلنسي لستغالل اال والثاين والثالث ملكافحة ااألول

   األشخاص واالجتار هبم واختطافهمبيع    
يعية واإلدارية والسياساتية الـيت اعتمـدهتا       اللجنة علماً مبختلف التدابري التشر    حتيط    -٧٨

تالحظ بقلق ارتفاع عدد النساء واألطفال الذين ال يزالون يقعـون           إال أهنا   الدولة الطرف،   
ويـساور  .  من البلد وعربه وداخله ألغراض االستغالل اجلنسي والعمـل          هبم ضحية االجتار 

 كما تشعر بـالقلق إزاء    جرين،املتاللجنة قلق خاص بشأن تدين عدد عمليات مالحقة وإدانة          
عوامل اخلطر املوجودة اليت تساهم يف استشراء أنشطة االجتار كالفقر الدائم واهلجرة املؤقتـة              
إىل اخلارج وازدهار سياحة اجلنس واإلفالت من العقاب وضعف إنفاذ القوانني يف الدولـة              

 االجتار والغرض منه    وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء صعوبة التحقق من عدد ضحايا         . الطرف
  . آلية فعالة جلمع البياناتوعدم وجودبسبب الطبيعة السرية وغري القانونية لالجتار باألطفال 
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األشخاص ومكافحته، بتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع االجتار     -٧٩
لـك   وذ راض منها االستغالل اجلنسي والعمـل     النساء واألطفال، ألغ  بوال سيما االجتار    

  : بوسائل منها
إنشاء آلية رصد قوية ومنهجية جلمع البيانات بغية التحقق مـن عـدد               )أ(  

  ؛هغرض منالو ضحايا االجتار
تنفيذ برامج دعم وشن محالت إعالمية ملنـع االجتـار وتـوفري دورات             )ب(  

 تعن تشريعا  والقضاة    العامني نيدعملالموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني و    لتدريب إلزامية   
  مكافحة االجتار؛ 

ازدهار سياحة اجلـنس يف  كإيالء اهتمام خاص لعوامل اخلطر املوجودة،         )ج(  
ـ دي  املنطقة، ومواصلة التعاون مع وزارة السياحة ومـع مـورِّ          ة يف  يدمات الـسياح  اخل

  الشأن؛ هذا
تنفيذ بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،            )د(  

 املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،    ،يهوقمعه واملعاقبة عل  
  ؛ للضحاياخاصة عن طريق زيادة توفري الدعم الطيب والنفسي والقانوين

 املتعلقـة باجلوانـب   ١٩٨٠النظر يف التصديق على اتفاقية الهاي لعام          ) ه(  
  .املدنية لالختطاف الدويل لألطفال

  داثإدارة قضاء األح    
 ورعايـة قـانون قـضاء      (٩٣٤٤ترحب اللجنة باعتماد قانون اجلمهورية رقـم          -٨٠

 ١٥ سنوات إىل ٩، الذي يرفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية من ٢٠٠٦، يف عام    )األحداث
بيد أن  . اجلاحننيطفال  األسنة وحيظر وجيرِّم أفعال التعذيب وسوء املعاملة اليت ُترتكب يف حق            

القلق إزاء بطء وترية تنفيذ القانون املذكور، وال سّيما إزاء عـدد األطفـال              اللجنة تشعر ب  
. ال حيصلون على ضمانات قانونية وال على رعاية طبيـة         اجلاحنني   األطفال   وألناحملتجزين،  

االستخدام احملدود لبدائل ُتجنِّب املثول أمـام القـضاء         وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء       
لعدم وجود  وتأسف اللجنة كذلك    . احملاكمة رهنارسة احتجاز األطفال    انتشار مم وادعاءات  

حماكم خمتصة وموظفني ذوي اختصاص وتعرب عن قلقها الشديد إزاء ظـروف احتجـاز              
.  يف مرافق شديدة االكتظاظ ويف ظروف مزرية       الكباراألطفال الذين كثرياً ما حيتجزون مع       

 املبادرات املتخذة أخرياً لتخفيض سن املـسؤولية        ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء    وباإلضافة إىل   
  . ألطفاللاجلنائية 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام ملعايري قـضاء األحـداث،               -٨١

 من االتفاقية، إىل جانب قواعـد       ٤٠ و ٣٩ واملادتان   ٣٧من املادة   ) ب(وخاصة الفقرة   
، ومبـادئ   )قواعد بيجني ( قضاء األحداث    األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون     
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وقواعد األمـم   ) مبادئ الرياض التوجيهية  (األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       
وتوصي اللجنـة الدولـة   ). قواعد هافانا(املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم       

الصادر عـن   ) ٢٠٠٧(١٠تعليق العام رقم    ال يف ذلك    الطرف بأن تقوم مبا يلي، مراعيةً     
  :بشأن إدارة قضاء األحداث اللجنة

  اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم خفض سن املسؤولية اجلنائية؛  )أ(  
 قـانون   بأحكام عمالً   من صغار اجلاحنني  راح األطفال   سمواصلة إطالق     )ب(  

  ؛٦٣٣األمر التنفيذي رقم واألحداث ورعاية قضاء 
مثل جتنيب  تدابري البديلة عن احلرمان من احلرية       توسيع نطاق استخدام ال     )ج(  

  املشورة واخلدمات اجملتمعية؛إسداء  ومراقبة السلوك واملثول أمام القضاء،
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم احتجاز األطفال إال كحـل             )د(  

  أخري وألقصر مدة ممكنة؛
 للقانون وعلى حنو حيتـرم     اختاذ تدابري فعالة لضمان تنفيذ االحتجاز وفقاً        )ه(  

 الكبـار  وضمان احتجاز األطفال مبعزل عن       ،حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية     
   احملاكمة أو بعد احلكم عليهم؛رهنسواء أثناء االحتجاز 

 معاملة األطفال أثنـاء     إساءةاختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم         )و(  
 ،لة مع أسرهم عن طريـق املراسـلة والزيـارات          يف إبقاء الص   ضمان حقهم االحتجاز و 

   احملكمة بأسرع ما ميكن؛على القضايا اليت يكون أحد أطرافها من األحداث وعرض
 وعلـى الرعايـة     حمامضمان حصول األطفال احملتجزين على مساعدة         )ز(  
   فور إلقاء القبض عليهم ويف مجيع مراحل االحتجاز؛الطبية

عند الطلب،   ،فري خدمات الترمجة الفورية جماناً    اعتماد تدابري لضمان تو     )ح(  
يف القضايا اليت يكون أحد أطرافها من أطفال السكان األصليني، وضمان حصول الطفل             

 على حنوٍ يراعي احلساسيات الثقافيـة، وفقـاً للتعليـق العـام             القانونيةعلى املساعدة   
حقـوقهم  بشأن أطفـال الـشعوب األصـلية و       الصادر عن اللجنة    ) ٢٠٠٩(١١ رقم

  االتفاقية؛ مبوجب
مواصلة تنظيم برامج تدريبية بشأن املعايري الدولية ذات الصلة ونـشر             )ط(  

اجلمهور وال سـيما مجيـع      على   األحداث على نطاق واسع      ورعايةأحكام قانون قضاء    
 فهـم  الشرطة، بغية زيـادة      ضباطاملهنيني العاملني مع نظام قضاء األحداث، مبن فيهم         

  ة به ومعرفته؛أحكامه والتوعي
التماس املساعدة التقنية وغري ذلك من أشكال التعاون من فريق األمـم              )ي(  

املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث والذي يضم مكتب األمم املتحدة            
املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق    

  . ات غري احلكوميةاإلنسان واملنظم
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  وضحايا اجلرائم  شهودمحاية    
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل، عن طريق األحكـام واللـوائح             -٨٢

القانونية املالئمة، توفري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم            
ف املـرتيل والـرتاع املـسلح       أو الشهود عليها، كاألطفال ضحايا سوء املعاملة والعن       /و

واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واخلطف واالجتار واألطفال الشهود على تلك اجلرائم،          
وبأن تكفل مراعاهتا التامة ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بـشأن العدالـة يف األمـور               

ـ    (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها       املتعلقة صادي املرفقـة بقـرار اجمللـس االقت
  ). ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ يف ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  أطفال األقليات والشعوب األصلية    
كإدراج  اللجنة باخلطوات املتخذة للتصدي لضعف حال أطفال الشعوب األصلية،        تقر    -٨٣

 يف  ٢٠١٠-٢٠٠٤شواغل الشعوب األصلية ألول مرة يف خطة التنمية املتوسطة األجل للفترة            
 تعرب من جديد عن قلقها إزاء استشراء الفقر يف صفوف األقليات والشعوب ال أهنا إالفلبني،  

األصلية وإزاء متتعها احملدود حبقوق اإلنسان خاصة فيما يتصل باحلصول علـى اخلـدمات              
واللجنة قلقة أيضاً بشأن عدم تقدمي معلومات يف تقريـر          . االجتماعية والصحية وعلى التعليم   

احلوار مع الوفد بشأن األثر الفعلي لتطبيق قـانون حقـوق الـسكان             الدولة الطرف وأثناء    
  .  على األطفال١٩٩٧األصليني الصادر يف عام 

، بأن تتخذ الدولة الطرف )٢٠٠٩(١١، مراعاةً لتعليقها العام رقم توصي اللجنة  -٨٤
اخلطوات الالزمة لضمان متتع أطفال السكان األصليني وأطفال األقليات جبميع حقـوق            

يف هذا الـصدد، توصـي      و. نسان متتعاً تاماً على قدم املساواة مع غريهم ودون متييز         اإل
الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتنفيذ قانون حقوق السكان األصليني ووضـع وتنفيـذ             
سياسات وبرامج بغية ضمان حصول أطفال السكان األصليني وأطفال األقليات، علـى            

، مبا فيها اخلدمات االجتماعية     ثقافاهتماليت تالئم   قدم املساواة مع غريهم، على اخلدمات       
 يف عمليـة    ١١وتوصي اللجنة أيضاً باالسترشاد بالتعليق العام رقم        . والصحية والتعليم 

استعراض قانون حقوق السكان األصليني ويف خطة التنمية املتوسطة األجل يف الفلـبني             
لجنة الدولـة الطـرف     وفضالً عن ذلك، توصي ال    . لضمان صون حقوق الطفل بالذات    

بتعزيز آلياهتا جلمع البيانات املتعلقة بأطفال األقليات وأطفال السكان األصـليني لكـي             
تتمكن من حتديد الثغرات املوجودة والعقبات اليت تعوق متتع أولئك األطفـال حبقـوق              

هبدف وضع التشريعات والسياسات والربامج الالزمة للتصدي لتلك الثغرات         واإلنسان،  
 اجملتمعات  من توعية  الدولة الطرف    تزيدوعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن       . اجزاحلوو

احمللية واملدارس بتعدد الثقافات يف اجملتمع الفلبيين وباحلاجة إىل التثقيف من أجل التوعية             
  .بتقاليد اجملموعات العرقية املختلفة وبلغاهتا وآرائها
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  سانالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلن  -٨  
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الـصكوك الدوليـة               -٨٥

حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من              
 والربوتوكـول   ، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      ،االختفاء القسري 

األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد       االختياري التفاقية حقوق    
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٨٦

 من بينها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس         التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ إجراءات    
علـى  نظر فيها   للالشيوخ واحملكمة العليا واحلكومات والربملانات احمللية، عند االقتضاء،         

  .مزيد من اإلجراءات بشأهناالنحو الواجب واختاذ 

  النشر    
 لدوريتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها ا             -٨٧

املالحظـات  (والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة        املوحد  الثالث والرابع   
اليت اعتمدهتا اللجنة، للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب ) اخلتامية

والفئات املهنية ولألطفال بلغات البلد بوسائل منها شبكة اإلنترنت، على سبيل املثال ال             
  .دف إثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدهااحلصر، هب

  القادمالتقرير   -١٠  
 اخلـامس والـسادس     ها الدوري تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقرير         -٨٨

وينبغي أالّ يتجاور عدد صـفحات      . ٢٠١٧سبتمرب  / أيلول ١٩املوحد يف موعد أقصاه     
 وتتوقع اللجنة من الدولة الطـرف أن    .)CRC/C/118 انظر الوثيقة ( صفحة   ١٢٠التقرير  

  .تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية
 وفقـاً   حمدثـة تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل أن تقدم وثيقة أساسـية              -٨٩

وجيهية املنسقة لتقـدمي    للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ الت        
 اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق           االجتماعالتقارير اليت اعتمدها    
  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /اإلنسان يف حزيران

        


